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رماع وبأ  ناندع  .د 

قلعت اــم  ءاوــس  عــقوتم ، ريغ  رمأ  لــك  عــقوتن  نأ  سيطوــلا  ةــيماح  ةيليئارــسإ  ةــيباختنا  ةــلمح  لــظ  يف  عــقوتملا  نــم  تاــب 
يف ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  عـم  ةــقالعلاب  قـلعتي  اــم  وأ  يركــسعلا ، ديعــصتلا  ناــكمإو  ةزغ ، عاــطق  يف  عـضولا  صخت  تارارقب 

ةليلق عيباسأ  لبق  ادج  ادعبتسم  تارارقلا  هذه  لثم  ادب  ول  ىتح  ةيبرغلا ، ةفضلا 

لك ةـياهن  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلل  اهلـسرت  يتلا  ةـصاقملا  لاومأ  نم  ةريبـك  ةبـسن  عاطقتـساب  لـثمت  ةيليئارـسإلا  تاوطخلا  رخآ 
، ةحلـسملا تاـيلمعلا  ززعي  هـنأ  راـبتعا  ىلع  ءادهـشلا ، تـالئاعو  ىحرجلاو  ىرـسألا  تاقحتـسم  عـفد  لـصاوت  اـهنأ  مـعزب  رهش ،

ةيداصتقالاو ةيشيعملا  مهتالئاع  نوؤش  ةياعر  ىلع  اونئمطي  نأ  دعب  اهذيفنت  ىلع  نيينيطسلفلا  عجشيو 

نكل ليبقلا ، اذه  نم  تاباسح  مهيدل  نوكت  تايلمعلا  يذفنم  نأ  معزت  يتلا  ةيليئارسإلا  ةيضرفلا  هذهب  ميلـستلا  بعـصلا  نم 
: اهنيب نم  فادهأ  ةلمج  اهل  نوكت  دق  ةروكذملا  ةيليئارسإلا  ةوطخلا 

نيينيطسلفلا دض  ةفرطتم  ةوطخ  يأل  شطعتملا  يليئارسإلا  نيميلا  حبذم  ىلع  ةديدج  ةيباختنا  ةياعد  ميدقت  -1

ءادهشلا تالئاعو  ىرسألا  وحن  اههجوت  نع  عجارتلا  نع  اهينثل  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  ىلع  طغضلا  -2

نوكتـس مهتالئاع  نأب  نينطوتـسملاو  شيجلا  دـض  تاـمجه  ذـيفنت  نووني  نيذـلا  نيينيطـسلفلا  نابـشلا  فيوخت  ةـلواحم  -3
اودهشتسا وأ  اولقتعا  لاح  يف  اهليعي  نم  دجت  نل  اهنأل  حيرلا ، بهم  يف 

لمعلا وأ  اـيئاهن ، ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  طاقـسإل  ىعـسي  ينلع  وأ  ينمـض  فدـه  ىلع  رثعن  نأ  نكمي  لـه  فادـهألا ، هذـه  نمض 
ةمزأ يناـعت  يتـلا  ةطلــسلل ، ةـماعلا  ةـنزاوملا  ددـهت  دــق  ةعطقتــسملا  غلاـبملا  نأ  راـبتعا  ىلع  ايجيردــت ، اـهدوجو  ةــعزعز  ىلع 

؟ اهيلع ةيلاملا  طوغضلا  نم  ديزملا  لمتحت  دقو ال  ةقناخ ، ةيلام 

ايليئارـسإ ارارق  نكي  مل  اهتاذ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  ءاشنإ  نـأل  بسحف ، ايليئارـسإ  ارارق  سيل  فدـهلا  اذـه  لـثم  نأ  ةـقيقحلا 
دب ةطلـسلا ال  هذـه  ةحفـص  يط  نإف  يلاتلابو  يلود ، يميلقإ  يليئارـسإ  ينيطـسلف  قفاوت  بقع  ءاج  لـب  ساـسألا ، نم  ًاـتحب 

روطسلا هذه  ةباتك  ىتح  رفوتم  هنأ  ودبي  يذلا ال  رمألا  لقألا ، ىلع  اهتيبلاغ  وأ  ةعمتجم ، فارطألا  هذه  قفاوتب  نوكي  نأ 



ملو ةريثك ، تارابتعال  ةـحلم ، ةيليئارـسإ  ةـجاح  لثمت  ةـينمألا ، اهتفيظوو  ةـيلاحلا ، اهتبيكرتب  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  تلاز  اـم 
، نرقلا ةقفـص  نالعإل  ةيكيرمألا  تاريـضحتلا  لظ  يف  يليئارـسإلا ، نيميلا  ةاتع  ىدل  ىتح  اهتحفـص ، يطل  دعب  تقولا  نحي 

ةمداقلا ةيليئارسإلا  تاباختنالا  هنع  رفست  دق  ام  بقرتو 

نذأ صرقت "  " نأ تدارأ  اـموي  نيـسمخ  دـعب  عارتقـالا  قيدانـصل  ةـبهاذلا  ليئارــسإ )  ) نأـب قـلعتي  دـق  اـحيجرت  رثكـألا  ريدـقتلا 
دجتس امبرف  ايليئارسإ ، ةعطقتسملا  لاومألا  ضيوعتل  ةبـسنلاب  امأ  اهنم ، صلختلا  ديرت  اهنوك  نم  رثكأ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا 

هذــه مهرثـكأ  اـمو  ةبوعــصب ، وـلو  سفنتت ، ةطلــسلا  نوقبيــس  نيذــلا  نييميلقـإلا  قـئارحلا  يئفطم "  " نـم دــيدعلا  ليئارــسإ ) )
! مايألا

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