
نیرحبلا رمتؤم  ةعطاقمب  برعلا  بلاط 

نرقلا ةقفص  ةهجاومل  ةلماکتم  ةیجیتارتساو  ةینطو  ةدحو  یلإ  وعدی  ةیحلا 
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يف ينيطـسلفلا  بعـشلا  تانوكم  لك  نإ  ةـيحلا  لـيلخ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاـق 
ةينطو ةدـحو  قيقحت  ربع  اـهتهجاومل  ةـيلمع  تاوطخ  ىلإ  ًاـيعاد  نرقلا ، ةقفـص  نوضفري  ايبعـشو  ايمـسر  جراـخلاو  لخادـلا 

ةكارشلا ىلع  ةمئاق  ةيقيقح 

مل نحن  ًافيضم : نرقلا ، ةقفص  ةهجاومل  ةلماكتم  ةيجيتارتسا  عضو  ىلإ  نيدايملا  ةانق  عم  ةصاخ  ةلباقم  لالخ  ةيحلا  اعدو 
ةينطولا ةدحولاو  ةحلاصملا  قيقحتل  ةلوبقم  ريغو  ةيزيجعت  طورش  عضول  تقولا  نم  ةحسف  يف  دعن 

باهذـلا مـث  نـمو  نـيرحبلا ، رمتؤـم  نـمو  ةقفـصلا  نـم  يمـسرو  حـضاو  فـقوم  نـالعإب  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  ةـيحلا  بلاـطو 
ةيبوروـألا لودــلا  نـم  دــيدعلاو  ةــيبرعلا  ةــعماجلا  نأ  ىلإ  ًاريــشم  اــهب ، رــصنتسنل  اــنبحت  يتـلا  لودــلاو  ملاــعلا  ىلإ  نيدــحوم 

ةقفصلا نوضفري 

، ةكارــشلا ىلع  ةــمئاق  ةــينطو  ةدــحو  ىلإ  لوــصولل  دــهجلا  نــم  دــيزملا  لذــبل  ساــمح  ةــكرح  دادعتـــسا  نــع  ةــيحلا  برعأو 
نرقلا ةقفص  رطاخم  ةهجاوم  ىلع  ىندألا  دحلاب  قفتن  نأ  مهملا  نمف  ةرثعتم  ةحلاصملا  تناك  اذإ  ًاكردتسم :

تلاز ام  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلاو  مئاق ، ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  ينمألا  قيـسنتلاو  نرقلا  ةقفـص  هجاون  نأ  لقعي  ةـيحلا ال  فاـضأو 
ةزغ ةنيدم  يف  انلهأ  ىلع  تابوقعلا  ضرفت 

ةيجيتارتــسا ىلإ  لوـصولل  ةعــسوم  تارواــشم  يرجت  جراــخلاو  لخادــلا  يف  ةينيطــسلفلا  لــئاصفلا  نأ  نـع  ةــيحلا  فـشكو 
نرقلا ةقفص  ةهجاومل  ةدحوم 

رفاـضت نـم  دــب  ـال  اذــل   " ًافيــضم نيطــسلف ، اـهناونع  ناـك  نإو  لــماكلاب  ةــقطنملا  فدهتــست  نرقلا  ةقفــص  نأ  ةــيحلا  حــضوأو 
" رطخلا اذه  راعشتساو  اهلاشفإو  ةقفصلا  ضفرل  ملاعلا  يف  انيبحمو  ةيبرعلاو  ةينيطسلفلا  دوهجلا 

ةيبرعلا لودـلا  ةــبلاطم  ىلإ  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  ًاـيعاد  نرقلا ، ةقفــصل  ريرمت  وـه  نـيرحبلا  يف  ثدــحي  اـم  نإ  ةــيحلا  لاـقو 
ةقفصلا ضفرت  يتلا  سنوت  يف  ةريخألا  ةيبرعلا  ةمقلا  تارارقب  مازتلالاب 



الو ةــقطنملا ، نـم  ًاءزج  حبــصيل  يليئارــسإلا  لــالتحالا  حــلاصل  ةــقطنملا  كــيكفت  ةداــعإ  ىلإ  فدــهت  ةقفــصلا  نأ  ىلإ  تــفلو 
ةيكيرمألا ةسايسلل  مواقملا  دوجولا  ةيفصتلو  اهتاريخ ، بهنلو  اهيف ، ًايداعم  ًانايك  حبصي 

لِـشفُيسو يـضاملا ، يف  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةيفـصت  عيراشم  لاشفإ  ىلع  هتردـق  تبثأ  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نأ  ىلإ  راـشأو 
ةيروس ةيبرع  ىقبتس  نالوجلاو  ةيبرع ، ةدحوم  سدقلا  ىقبتسو  ديدجلا ، عورشملا 

نيرحبلا رمتؤم 

، نرقلا ةقفص  نم  ءوسلا  ريكاوب  ىلوأ  نيرحبلا  فيضتست  نأ  نم  انتمدصو  انفـسأ  نع  ربعن  ةيحلا  لاق  نيرحبلا  رمتؤم  نعو 
ينيطسلفلا بعشلا  ةرصاخ  يف  ةنعط  هربتعن  يذلا  رمتؤملا  ةفاضتسا  نع  لودعلا  ىلإ  نيرحبلا  ًايعاد 

بعـشلا مساب  نيرحبلا  رمتؤم  يف  ةـكراشملا  تنلعأ  يتلا  ةـفاك  ةـيبرعلا  لودـلاو  تارامإلاو  ةيدوعـسلاو  رطق  ةـيحلا  بلاـطو 
هيف ةكراشملا  نع  عجارتلاب  ينيطسلفلا 

ايروسو ناريإ 

اهمعد ىلع  ناريإ  ركــشنو  ردـقنو  اهتايوتــسم ، ىلعأ  يفو  ةزاـتمم  ناريإ  عـم  اـنتقالع  ةــيحلا : لاـق  ناريإ  عـم  ةــقالعلا  لوـحو 
ةدوشنملا هفادهأل  لوصولل  ينيطسلفلا  بعشلل  يونعملاو  يداملاو  يسايسلا 

اهنأل مويلا  فدهتست  ناريإ  نأ  ىلإ  ًاريشم  ةقطنملا ، يف  ةعنامملاو  ةمواقملا  ىوق  فدهتست  نرقلا  ةقفـص  نأ  ةيحلا  حضوأو 
ةينيطسلفلا ةيضقلل  معادلا  اهفقوم  مث  عفدت  يه  اذلو  ةعنامملاو ، ةمواقملا  ةقطنملا  تانوكم  نم 

ةمواـقملا ىوـق  راـصتناب  رــصتنتسو  ةـقباس ، تاـمزأ  نـم  تـجرخ  اـمك  ةرــصتنم  ةــمزألا  هذــه  نـم  جرختــس  ناريإ  نأ  فاـضأو 
ةقطنملا يف  ةعنامملاو 

رعـشي مل  انبعـشو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  هاجت  ةقيمعلا  ايروس  ةناكم  راكنإ  دحأل  نكمي  ال  ةيحلا : لاق  ايروس  عم  ةـقالعلا  نعو 
ايروس يف  رعش  امك  ملاعلا  يف  ناكم  يأ  يف  ةحارب 

لوصولاو اهل  رارقتـسالا  ًاـينمتم  ينيطـسلفلا ، بعـشللو  ساـمح  ةـكرحل  ةيرورـض  ةـقالع  يه  اـيروس  عم  ةـقالعلا  نأ  فاـضأو 
ينيطسلفلا بعشلا  عم  لاضنلا  يف  يعيبطلا  اهرود  فانئتسال  ايروس  دوعت  ىتح  قافولاو  ملسلا  نم  ةلاحل 

تامهافتلا

ىلع ريــست  تاـمهافتلا  تاـفلم  لـك  نأ  ةـيحلا  دـكأ  يليئارــسإلا ، لـالتحالا  عـم  ةـئدهتلا  تاـمهافت  قيبـطت  ريــسب  قـلعتي  اـميفو 
اهقيبطت ىوس  لالتحالا  مامأ  رايخ  هنأ ال  ىلإ  ًاتفال  اهب ، لالتحالا  مازتلا  بقارن  نحنو  ضرألا ،

فقو دــحأ  اــنم  بــلطي  مــل  ًــالئاق : ةدوــعلا ، تاريـــسم  فــقو  نــع  تاــمهافتلا  يف  ثيدــحلا  ىرج  دــق  نوــكي  نأ  ةــيحلا  ىفنو 
فدهتو لالتحالا ، ةمواقم  هجوأ  ىدحإ  دـعت  اهنأل  تاريـسملا ، فقو  عوضوم  حرطي  نأ  دـحأ  يأل  لبقن  الو  ةدوعلا ، تاريـسم 

نرقلا ةقفص  ةهجاومو  راصحلا  ءاهنإو  ةدوعلا  قح  قيبطت  ىلإ 
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