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رماع وبأ  ناندع  .د 

يتـلا فادــهألا  لـظ  يف  هـنم ، نيرــساخلاو  نـيحبارلا  ةــفرعمل  ةيليئارــسإلا  باــسحلا  تادرج  تأدــبو  وـسراو ، رمتؤـم  ضفنا 
ققحتي مل  امو  اهنم ، ققحت  اذامو  هداقعنا ، لجأ  نم  تعفر 

ةقطنملا يف  اهـــسفن  جـــمدو  ناريإ ، ةـــهجاومل  يلود  يميلقإ  فلاـــحت  داـــجيإل  رمتؤــملا  نــم  تــعلطت  ليئارـــسإ  نأ  ارـــس  سيل 
ذيفنت يف  ةـيكيرمألا  ةرادإلل  ةدـيج  صرف  حـنم  ىلإ  وسراو  ةـمق  يف  ةـيبرعلا  لودـلل  عيفرلا  ليثمتلا  راشأ  نيح  يف  ةـيبرعلا ،

، ةيجيلخلا لودلا  طقف  سيل  ةيوضعلا ، ةلماك  ةيبرعلا  لودـلا  هيف  نوكت  يبرعلا ، وتانلا  رارغ  ىلع  فلاحت  ةـماقإل  اهتاططخم 
لصحي دق  لبقتسملا  يف  هنكل  وسراو ، يف  ققحتي  مل  كلذ  نأ  حيحص  سنوتو  برغملاو  ندرألاو  رصم  لب 

نيبـقارم نـم  دــيدشلا ، فسـألل  ًاـيبرع ، ًاــيفن  دــجت  مـل  يتـلا  وـسراو ، رمتؤـم  تاــهدر  لــخاد  نـم  ريراــقتلا  نـم  دــيدعلا  تـجرخ 
نم نوكت  نأ  ىلع  ناريإل ، ٍداعم  فلح  نمض  نوكت  ثيحب  ليئارسإ ، عم  ةكارشلل  ةيبرع  لود  تادادعتسا  نع  ةمقلا ، اورـضح 

ءاكرـش اونوكيل  نيدعتـسم  اوسيل  برعلا  نإف  لـحت  مل  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  تماد  اـم  هنـأل  ةـلواطلا ؛ تحتو  سيلاوكلا  ءارو 
اهنم اءزج  ليئارسإ  نوكت  ةردابم  يأ  يف  نيينلع 

روــضحب ىلوــألا  ةرملل  وــسراو 2019  ةــمق  يف  لــصحي  مــل  برعلا  مــهئارظن  عــم  نييليئارــسإ  ءاــمعز  سوــلج  نأ  مــلعلا  عــم 
ةموــكحلل اــسيئر  ريماــش  قاحـــسإ  ناــك  نــيح  ماــع 1991 ، دـــيردم  رمتؤــم  يف  اـــقباس  رمـــألا  رركت  دـــقف  وهاـــينتن ، نيماـــينب 

بناجب اـسلاج  هروص  تجرخ  نيح  وسراو ، ةـمق  نم  نيحبارلا  رثكأ  نم  وهاـينتن  نأ  ةيـضرف  يفني  ـال  كـلذ  نكل  ةيليئارـسإلا ،
ةدحاو ةلواط  ىلع  رابك  برع  نيلوئسم 

يتلا ةيبرعلا ، لودلا  ىلع  ليئارسإل  ةيسفنلاو  ةيسامولبدلاو  ةيسايسلا  ةعطاقملا  يف  ايدج  اقارتخا  لكشت  ةروصلا  كلت  نإ 
ةوطخ ّدعي  وسراو  يف  لصح  ام  نكل  ةينيطسلفلا ، ةيـضقلل  يئاهن  لح  قيقحت  نود  ليئارـسإ  عم  اهتاقالع  عيبطت  مدع  نلعت 

اهعم عيبطتلل  اديهمت  ليئارسإب ؛ ةيطسوأ  قرشلا  لودلا  فارتعا  هاجتاب  ةديدج 

هاـجتاب ةـقلغملا  ةـنازخلا  نم  هراـكفأ  جرخي  ادـب  يذـلا  يبرعلا ، ملاـعلا  هاـجتاب  ةريبـك  ةوطخ  ليئارـسإ  وسراو  ةـمق  تحنم  دـقل 
، وسراو ةمقل  ةيبرعلا  ةينويزفلتلا  تاونقلا  ةيطغت  يف  ءاوس  ةحـضاو ، ةروصب  كلذ  ىدـبت  دـقو  ليئارـسإ ، عم  هتاقالع  عيبطت 



سيلاوكلا ءارو  يبرعلاو  يليئارسإلا  نيبناجلا  نيب  ترج  يتلا  تاراوحلا  يف  وأ 

وهاـينتن اـهتموكح  سيئرو  ليئارـسإ  نأ  ةـقثلا  نم  ريثـكب  رهظيـس  وـسراو  رمتؤـم  لاـمعأ  ةـياهن  يف  باـسح  فـشك  ميدـقت  نإ 
عم بــنج  ىلإ  اــبنج  تكراــش  يتــلا  ةــيبرعلا  لودــلا  نأ  نــيح  يف  تاقاقحتــسا ، نــم  اــعفد  اــمم  رثــكأ  تازاــيتما  ىلع  الـــصح 

ىعـست لـباقم  نم  تلاـن  اـمم  رثـكأ  تاـمازتلا  تـعفد  نييليئارـسإلا ، مـهئارظن  عـم  ةـيراكذتلا  روـصلا  اـهؤامعز  ذـخأو  ليئارـسإ ،
اهنم رثكأل  وهاينتن  جاتحي  ةيباختنا ال  ةياعد  اهلمجم  يف  هذهو  هيلإ ،

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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