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رماع وبأ  ناندع  .د 

ءاـبطأو يعيرــشتلا  سلجملا  يف  اـباون  تلاــط  ةــيبرغلا ، ةفــضلاب  ةينيطــسلف  تايــصخش  ىلع  راــنلا  قــالطإ  ثداوـح  ترركت 
دارفأ روـهظو  ةــيلئاعلا ، تاراجــشلا  ةداـيزو  ةيــصخشلا ، تاـفالخلا  لـح  يف  حالــسلا  راـشتنا  بناــجب  تاســسؤم ، يلوؤـسمو 

حالسلا ةقحالم  نع  يليئارسإلا  شيجلل  مات  بايغ  طسو  ينمألا ، ناتلفلاو  ىضوفلا  هذهب  نيطروتم  ةينمألا  ةزهجألا 

ةيداـصتقالا عاـضوألا  ءوس  اـهمهأ  لـماوعلا ، نم  ةـلمجل  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  ةريخـألا  ةّـينمألا  تارّتوـتلا  بابـسأ  ةداـعإ  نكمي 
، ةّيناديملا تاكّرحتلا  هذه  طبـضل  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  عراست  مل  لاح  يفو  ةلاطبلاو ، رقفلا  نم  اهتامّيخم  هيناعت  امو  اهيف ،

ةيواهلا ىلإ  قلزنت  ةفضلا  ّنإف 

ببـسب ةـيلخادلا ، تاـقالعلا  ميمــستو  ةّـينمألا ، اـهلكاشمب  بّبــستلاب  ةفــضلاب  ةذـفان  ةينيطــسلف  تايــصخش  مـهتي  نـم  كاـنهو 
سيئرلا باـيغل  يلاـتلا  موـيلا  نـع  ثيدـحلا  ةداـيز  عـم  اـهتاظفاحمو ، اهندـم  ىلع  اـهذوفن  ضرفب  اـهتبغرو  ةــقيمعلا ، اـهتافالخ 

دهشملا نع  سابع 

، ةـينمألا ىـضوفلا  نم  ةفـضلا  ذاقنإل  لّخدـتلاب  اهيف  هبلاطت  ساّبعل ، لئاسر  تثعب  ةـيواحتف  تاداـيق  نأ  روطـسلا  بتاـك  ملعو 
، عقوم ّلك  يف  تاراطإلا  قارحإو  عراوشلا ، قالغإو  ّيموي ، رانلا  قالطإف  عراشلا ، ىلع  رطيسي  قلقلاو  نوفّوختم ، اهلهأ  ّنأل 

يف ةذّـفنتم  تاهج  كاـنه  نأ  ينعي  اـم  راـهنلا ، حـضو  يفو  فوشكملا ، ىلع  ذّـفني  ةطلـسلا  يلوؤسم  نيب  تاـباسحلا  ةيفـصتو 
ىضوفلا رارمتساب  ةّينعم  ةطلسلا 

، حــتف ةــكرحو  ةطلــسلا  لـخاد  نـم  نيّينيطــسلفلا  ةداـقلا  نـيب  تاـباسح  ةيفــصت  دوـجو  نـع  ةــينالع  ةفــضلا  ناكــس  ثدــحتي 
ديازتو ندـملا ، يف  حالـسلل  حـضاو  راشتنا  عم  نيرخآ ، باـسح  ىلع  مهذوفن  دـيزي  يك  ضرـألا  ىلع  قئاـقح  ضرفب  مهتبغرو 

اذـه لعتفت  يتلا  تاعومجملاو  دارفألا  ّدـض  ةطلـسلا  لبق  نم  ةـمراص  ماكحأ  هيجوت  ىلع  ةردـق  مدـعو  رانلا ، قالطإ  تـالاحل 
ىضوفلاو ّينمألا  ناتلفلا 

ءاـضقلل ةعّجــشم  رداوـب  كاـنه  سيلو  موـي ، دــعب  اًـموي  دادزت  يتـّلا  ةـّـينمألا  ىــضوفلا  نـم  نخاـس  حيفــص  ىلع  ةّفــضلا  شيعت 
قفّتم ةّيـسايسو  ةّينمأ  تابيترت  نود  ّيـسايسلا  دهـشملا  ساّبع  رداغ  اذإ  اهدايدزاب ، تاريدقت  طسو  اهنم ، فيفخّتلاو  اهيلع ،



ةّيبرغلا ةّفضلا  لخاد  ةّينمأ  ذوفن  قطانم  ءوشن  نم  تاريذحتل  لاجملا  حسفي  ام  حتف ، ةداق  عم  اهيلع 

ةزهجــألا دّوزت  اــهنإف  ترغــص ، اــمهم  ةريخذو ، حالــس  ةــعطق  لــك  لــالتحالا  شيجو  ةيليئارــسإلا  تارباــخملا  قحــالت  اــميفو 
مامأو مهتحلـسأب ، عراوشلا  يف  نوحّلـسملا  لّوجتي  كلذـلو  اـهيلإ ، هّجوي  نل  هّنأ  ةدـّكأتم  اـهّنأل  حالـسلاب ، ةينيطـسلفلا  ةـينمألا 

هنم نوئبتخي  ةفضلا  ندمل  شيجلا  اهيف  لخدي  يتّلا  ةظحّللا  يفو  ليئارسإ ، مهلقتعت  الو  تاريماكلا ،

يدبت اميف  لالتحالا ، فدهتـسي  يذلا  ةمواقملا  حالـس  ةرداصمل  ةقحالتم  تاحاجن  ققحت  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  نأ  تفاللاو 
نيينيطسلفلا نيب  قلقلاو  فوخلا  ثبي  يذلا  ةينمألا  ىضوفلا  حالس  راشتنا  مامأ  لؤاستلل  اريثم  ازجع 

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