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رواش ماصع.د 

، ةدوعلاو ضرألا  ةينويلم  يف  هتكراشم  لالخ  ةزغ  عاطق  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  دئاق  راونسلا  ىيحي  دكأ 
ةزغ عاطق  اياضقو  سدقلاو  ىرسألا  ةيضق  لوح  نييرصملا  نيلوؤسملا  عم  رواحتلا  متي  هنأ 

لجأ نـم  طـقف  تـسيل  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  اـهنمو  ةــمواقملا  اـهكلتمت  يتـلا  ةوـقلا  نأ  دــكؤت  لاوقــألا  هذــه 
نيينيطسلفلا لكو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةمدخل  يه  امنإو  اهنع ، ملظلا  عفرو  ةزغ  نع  عافدلا 

ةئاملا براقي  ام  وأ  فالآلا  تارـشعب  ريهامجلا  جرخت  نيحو  ةوق ، لكب  يناـثلا  اـهماع  تلخد  راـصحلا  عفرو  ةدوعلا  تاريـسم 
تازاـجنإ قيقحت  يف  ةـمواقملا _ ىلا  ةدنتـسملا   _ ةيملـسلا تاريـسملا  ةـعاجنب  ززعت  دـق  يبعـشلا  ناـميإلا  نأ  ينعي  اذـهف  فـلأ 

، صاخ لكـشب  ةدوعلا  تاريـسمب  ةطبترملا  فادهألا  نيب  قيرفتلا  نم  دب  انهو ال  ةزغ ، عاطق  نع  راصحلا  عفر  اهلوأو  ةـميظع 
ماع لكشب  اهقيقحت  ىلإ  ةمواقملا  ىعست  يتلا  فادهألا  نيبو 

نم ماـع  لـبق  قـلطنت  مـل  ةدوـعلا  تاريـسمف  يليئارـسإلا ، راـصحلا  عـضو  نيــسحت  لـجأ  نـم  اعارــص  سيل  ةزغ  يف  ثدـحي  اـم 
قح تيبثت  لجأ  نم  لب  ءاـبرهكلا ، تاـعاس  ةداـيز  لـجأ  نم  ـالو  ديـصلل  ةصـصخملا  ةـيرحبلا  لاـيمألا  وأ  لاومـألا  ةداـيز  لـجأ 

مات لكشب  ةزغ  نع  راصحلا  عفر  لجأ  نم  كلذكو  هيلع ، ديكأتلاو  ةدوعلا 

ةديدج الاكشأ  ذخأت  دقو  يضاملا ، ماعلا  يف  امك  اهعضو  ىلع  ىقبت  نل  تاريـسملا  نأ  اودكأ  ةدوعلا  تاريـسم  ىلع  نومئاقلا 
فارطألا اهيلإ  لصوتت  يتلا  تاقافتالاو  تامهافتلا  ذـيفنت  يف  ةـلطامملا  يف  رمتـسا  اذإ  يليئارـسإلا  ودـعلا  ىلع  اطغـض  رثكأ 
لــالتحالا بناــج  نــم  صلمتلاو  ةرواــنملا  شماــه  قييـــضت  تررق  ةينيطـــسلفلا  ةــمواقملا  نأ  ينعي  اذــهو  ةيرـــصم ، ةــياعرب 

ةمواقملاو ةزغ  فورظ  هب  حمست  تقو  عرسأب  فادهألا  قيقحت  لجأ  نم  يليئارسإلا ،

، ةيليئارـسإلا تاـباختنالا  باـقعأ  يف  هيلع  مادـقإلا  لـالتحالا  ةـلودل  نكمي  اـمم  ينيطـسلفلا  عراـشلا  فـيوخت  دـيري  نم  كاـنه 
ةيليئارــسإلا مئارجلاـف  هذـيفنت ، ىلع  ردـقي  اـم  ذــيفنت  نـم  لـتحملا  عـنمت  ـال  ىرخأ  ةبــسانم  يأو  تاـباختنالا  نأ  دــقتعن  نـحنو 

نأ اندـتعا  دـقو  اـقلطم ، تيقوـتلا  ىلع  سيلو  اـهيلع  ةــمواقملا  در  باـعيتسا  ىلع  اهتردــقو  اهذــيفنت ، ىلع  اهتردــقب  ةــطبترم 
نمثلا كردي  تاب  يليئارـسإلا  ودـعلا  نأ  دـقتعأو  تاباختنالا ، باقعأ  يف  سيلو  ةـيباختنا  ةـياعدك  يتأي  يليئارـسإلا  ناودـعلا 

رواش ماصع 



ىرخأ ةينيطسلف  قطانم  يف  وأ  ةزغ  يف  ءاوس  ينيطسلفلا  بعشلا  دض  اهبكتري  دق  ةقامح  يأ  ءاقل  هعفديس  يذلا 

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