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نمــض جردــنت  نـيرحبلا  ةــشرو  نإ  ةــينه  ليعامــسإ  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  لاــق 
نكل ةــيداصتقا ، اـهتهجاو  ةــشرولا  نأـب  احــضوم  ينيطــسلفلا ، ينطوـلا  عورــشملا  ريمدــتل  ةيليئارــسإلاو  ةــيكيرمألا  دوـهجلا 

ةيـضق ىلإ  لالقتـسالاو  ةـيرحلا  نـع  ثـحبي  بعـش  ةيـضق  نـم  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  رـصق  ىلإ  فدـهتو  يــسايس ، اهنومــضم 
ةيناسنإو ةيداصتقا 

مدـعب ائيرج  ارارق  ذـخأي  نأـب  نيرحبلا  كـلم  ةـلالج  سيمخلا  مويلا  ةـيبنجألا  ةفاحـصلا  يلثمم  عم  ءاـقل  لـالخ  ةـينه  بلاـطو 
ينيطسلفلا بعشلا  لجأ  نم  ةشرولا  هذه  ءارجإ 

عم عيبـطتلل  ارــسج  لكــشت  يتـلا  تارمتؤـملا  هذــه  ةــيبرع  ةــلود  يأ  فيــضتست  نأــب  اــهلوبق  مدــعو  ةــكرحلا  ضفر  نـع  ربـعو 
ةينيطسلفلا قوقحلا  باسح  ىلع  لالتحالا 

سامح ةكرح  تايولوأ 

مكحلا ىلإ  تلــصوو  ةــيددعتلا  لـبقت  ينطو  ررحت  ةــكرح  اـهنأ  نـم  اـقالطنا  اـهتايولوأ  ددــحت  ساـمح  ةــكرح  نإ  ةــينه  لاـقو 
تاــباختنا يف  تكراــش  ةــكرحلا  نأو  ةطلــسلل ، يملــسلا  لوادــتلاو  ةــيددعتلاو  ةــيطارقميدلاب  نمؤـتو  ةــيطارقميد ، ةــقيرطب 

عارتقالا قيدانص  ربع  بعشلا  هررقي  ام  لبقتو  ةيعيرشتو ، ةيدلبو  ةيباقن 

يف كلذب  اهتيدج  ىلع  تنهرب  دقو  ةينيطـسلفلا ، ةينطولا  ةدحولا  ةداعتـسا  يه  سامح  ةـكرحل  ىوصقلا  ةـيولوألا  نأ  دـكأو 
اهقح نـع  تلزاـنتو  ةزغو ، توريبو  ةـحودلاو  ةرهاـقلا  يف  تاـيقافتا  ةدـع  تـعقوو  راـسم ، نـم  رثـكأ  ىلعو  ةــلحرم  نـم  رثـكأ 

ةينطو قافو  ةموكح  ليكشت  حلاصل  ةموكحلا  ليكشت  يف  يروتسدلا 



عم اوبواجتي  ملو  تايقافتالا  قيبطتب  اومزتلي  ملف  ةبولطملا ، ةيدجلاب  لماعتت  مل  ةطلـسلاو  حتف  ةـكرح  نأ  ىلإ  ةـينه  تفلو 
تاليهــستلا لــك  ميدــقتل  ساــمح  ةــكرح  دادعتــسا  ادــكؤم  ةــينطو ، ةدــحو  ةــموكح  ليكــشت  لــجأ  نــم  ةيرـــصملا  يعاــسملا 

ماسقنالا ءاهنإ  لجأ  نم  تباوثلا - لمشت  يتلا ال   – تالزانتلاو

ءارجإ يناـثلاو : ةزغو ، ةفــضلا  يف  تاســسؤملا  دــيحوت  لوــألا : تايوتــسم ، ةدــع  ىلع  ةــحلاصملا  قـيقحت  ىلإ  ةــينه  اــعدو 
ريخـألا ىوتـسملا  اـمأ  ةـينطو ، ةدـحو  ةـموكح  ليكــشت  ثلاـثلاو : ينطو ،) سلجمو  ةيــسائرو ، ةيعيرــشت ،  ) ةـلماش تاـباختنا 

ةمظنملا جراخ  ةينيطسلفلا  بازحألا  ةكراشم  نمضي  امب  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  وهف 

ةلواـط ىلع  هبعـش  ءاـنبأ  عم  سوـلجلاو  ةزغ  عاـطق  ةراـيزل  ساـبع  دوـمحم  ينيطـسلفلا  سيئرلل  ةحيرـص  ةوـعد  ةـينه  هجوو 
تالاكشإلا لك  لحو  تافلملا  لك  ىلع  قافتالاو  ةدحاو ،

هيتلا نم  ريثكلا  هباصأ  امدـعب  ينيطـسلفلا ، ينطولا  عورـشملل  رابتعالا  ةداعإ  يه  ساـمح  ةـكرحل  ةـيناثلا  ةـيولوألا  نإ  لاـقو 
لـالتحالا قـيزمت  لـعفب  رطخ  يف  يــسايسلا  انعورــشم  نأـب  كاردـإلا  نـم  اـقالطناو  ةــئطاخلا ، تاداـهتجالا  ببــسب  يــسايسلا 

نرقلا ةقفص  ضرف  ةدحتملا  تايالولا  دوهجو  عورشملا ، اذه  سسأل 

ةماقإل تاعلطتلاو  قوقحلا  ىلع  هلالخ  نم  ظفاحن  كرتشم  مساق  نع  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  لك  عم  ثحبت  ساـمح  نأ  دـكأو 
ةينيطسلفلا ةلودلا 

مـضب يكيرمألا  فارتعـالا  لـثم  عقاولا  ىلع  يرجي  اـم  نكل  نـآلا ، ىتح  اـهدونب  فرعن  ـال  اـننإ  ةـينه  لاـق  نرقلا  ةقفـص  لوحو 
هذـه نأـب  تارـشؤم  هذـه  لـك  تانطوتـسملا ، مـضل  رـضخألا  ءوـضلا  ءاـطعإو  نـالوجلا ، مـض  نـالعإو  ةرافــسلا ، لـقنو  سدـقلا 

ينطولا عورشملا  رمدت  ةقفصلا 

نم هعورشم  نع  عافدلل  لئاسولا  لك  مادختسا  انبعشل  نمـضنو  اهعم ، لماعتن  وأ  اهب  لبقن  نأ  نكمي  اننأ ال  ىلع  ةينه  ددشو 
اهرطاخم

نم لك  اهلذـبت  يتلا  دوهجلا  لكل  ركـشلا  اـهجوم  ساـمح ، ةـكرحل  ةـثلاثلا  ةـيولوألا  دـعي  ةزغ  عاـطق  نع  راـصحلا  كـف  نأ  دـكأو 
لالتحالا عم  تامهافتلا  ىلإ  لصوتلل  ةدحتملا  ممألاو  رطقو  رصم 

ةفـضلا نع  لزانتي  نل  انبعـش  نأ  ةينه  دكأو  ةيبرغلا ، ةفـضلا  مضل  ةيليئارـسإلا  تاططخملا  لاشفإ  يهف  ةـعبارلا  ةـيولوألا  امأ 
ةفــضلا مـضل  رــضخألا  ءوـضلا  ءاـطعإ  تـالواحم  لــك  نأو  نيطــسلف ، ةــلود  ةمــصاع  يه  سدــقلا  نأ  ىلع  ًاددــشم  سدــقلاو ،

اهريغو ةفضلاب  هقح  نع  عافدلاو  ةمواقملا  لاكشأ  لكب  انبعش  اههجاوي  فوس  ةيبرغلا 

ىلع لمعلا  وه  لوألا  نيراسم ، لالخ  نم  ينيطـسلف ، ريـسأ  فالآ  ةاناعم 7000  ءاهنإ  يه  ةسماخلا  ةيولوألا  نأ  ةينه  دـكأو 
ىرسألا بلاطم  لك  ىنبتنو  عفادن  نحن  كلذل  نوجسلا ، لخاد  مهتشيعم  فورظ  نيسحت  وه  يناثلاو  مهريرحت ،

ةدوـعلا قـح  نع  عافدـلا  لـالخ  نم  ساـمح  ةـكرحل  ةـسداسلا  ةـيولوألا  دـعت  تاتـشلا  يف  نيئجـاللا  ةـيامح  نأ  ةـينه  حـضوأو 
ةاـيحلا ريفوـت  لـجأ  نـم  نيئجـالل  ةفيــضتسملا  لودــلا  انئاقــشأ  عـم  راوـحلاو  ةــهج ، نـم  ليدــبلا  نطوـلا  عيراـشم  لــك  ضفرو 

ىرخأ ةهج  نم  ءوجللا  تاميخم  يف  ةميركلا 

هتلود ةـماقإو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ةاناعم  فقوو  لالتحالا  ءاـهنإ  وه  ساـمح  ةـكرحل  يئاـهنلا  فدـهلا  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو 
سدقلا اهتمصاعو 

رطخلا عبرم  يف  تامهافتلا 

ؤطاـبت ببـسب  رطخلا  عـبرم  تـلخد  ةـيممأو  ةـيرطقو  ةيرـصم  ةـياعرب  لـالتحالا  عـم  تـمربأ  يتـلا  تاـمهافتلا  نإ  ةـينه  لاـقو 



همازتـلا مدـعو  ةـيلاع ، ةـيجازمب  لـماعتلاو  ءاطــسولا ، دوـهج  عـم  مارتـحا  مدـعب  هلماـعتو  اـهدونب ، ذـيفنت  يف  لـالتحالا  ؤـكلتو 
هنم ةبولطملا  تاقاقحتسالاب 

ةميرك ةايح  ريفوت  ىلإ  فدـهتو  ةزغ ، لخاد  ةاناعملا  ءاهنإ  ىلع  اهـصرح  ببـسب  تاـمهافتلا  هذـهب  ةكـسمتم  ساـمح  نأ  دـكأو 
ناودعلا انبعش  بينجتو  ةكرحلا ، ةيرح  مهل  ريفوتو  نينطاوملل ،

ةيرــصم ةـياعرب  ترج  يتـلا  تاـمهافتلا  ىلإ  ـالوصو  راـصحلا  اذــه  رــسكل  تاـهاجتالا  لـك  يف  تدــهتجا  ساـمح  نأ  حــضوأو 
تامهافتلا هذه  ةرمثب  ةزغ  يف  ينيطسلفلا  نطاوملا  رعشي  مل  نآلا  ىتح  فسألل  نكل  ةيرطق ، ةيممأ 

قيعيو ديـصلا ، ةحاسم  صخي  امب  زازتباب  لماعتيو  رباعملا ، ربع  ةـكرحلا  ةـيرح  رفوي  مل  نآلا  ىتح  لالتحالا  نأ  ةـينه  نّيبو 
ةزغ ىلإ  لاومألا  لوخد  ىلع  ةديدش  ادويق  ضرفيو  ةيعانصلا ، قطانملا  ءانبو  ليغشتلا  عيراشمو  ءابرهكلا ، عيراشم  ذيفنت 

عاـطقلا ضرعت  دــقو  ةــيطارقميدلا ، راـيخ  ىلع  اـباقع  ملاــظ  راــصحل  ضرعتي  ةزغ  عاــطق  نأ  بناــجألا  نييفحــصلل  حــضوأو 
نيقاعملا فالآو  تويبلا  فالآو  ءادهشلا  فالآ  بورحلا  هذه  ءارج  انلهأ  عفدو  ةنحاط ، بورح  ةدعل 

ةمشاغلا ةيليئارسإلا  ةوقلاو  ةطيسبلا  لئاسولا  نيب  قلطملاب  ؤفاكت  مدع  لظ  يف  يرجت  ةملاظلا  بورحلا  هذه  نأ  نّيبو 

اهيف جرخ  يتـلا  ةدوـعلا  تاريــسم  كـلذ  يف  اـمب  لـئاسولا ، نـم  ريثكلاـب  راـصحلا  رــسك  يف  اريثـك  ركف  انبعــش  نأـب  ةــينه  هوـنو 
نكل ةزغ ، نع  راـصحلا  عفر  ةرورـضب  اـيلاع  توـصلا  عفرتـل  ةيملـسلا ، ةيبعـشلا  ةـمواقملا  راـطإ  يف  انبعـش  نم  فـالآلا  تارـشع 

دمعتملا لتقلابو  يحلا ، صاصرلاب  تاريسملا  هذه  هجاو  لالتحالا 

ترتـب امدــعب  نيقاـعم  اوحبــصأ  مـهنم  فـالآلاو  ىحرجلا ، نـم  فــالآلا  تارــشعو  ديهــش  نـم 300  رثـكأ  طقــس  دــقل  فاـضأو :
مهفارطأ

ةدوـعلا تاريــسم  ثادـحأ  يف  قـيقحتلل  تلكــشت  يتـلا  ةــيممألا  ناـجللا  نإ  ساـمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  لاـقو 
برح مئارج  ىلإ  لصت  مئارج  تبكتراو  ةطرفملا ، ةوقلا  تمدختسا  ليئارسإ "  " نأو اميلس ، ناك  رهاظتلا  نأب  تررق 

لب ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  ةلـصلا  تاذ  تارارقلا  قيبطتب  لالتحالا  مازلإ  نع  ازجاع  لاز  اـم  يلودـلا  عمتجملا  نأـب  ةـينه  هونو 
هدوـجو بطــشو  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  ءاذــيإو  ةــيعمقلا  هتاسايــس  يف  ناــعمإلاب  لــالتحالل  رــضخألا  ءوـضلا  اــنايحأ  يطعي 

ةيوهو تاسدقمو  نايكو  بعشك 

، سدــقلا دــيوهتو  ةــيبرغلا ، ةفــضلا  يف  تانطوتــسملاو  رادــجلاو  ةزغ ، راــصح  نـع  يلودــلا  عــمتجملا  تمــص  نأ  ىلع  ددــشو 
مئارجلا نم  ديزملا  باكترا  ىلع  لالتحالا  عجش  ةدوعلا ، قح  بطش  تالواحمو 

ًانيبم ةـيباهرإلاب ، ةـمواقملا  تاكرح  تفنـص  لب  عيجـشتلاو ، تمـصلاب  فتكت  مل  لودـلا  ضعب  دـيدشلا  فسألل  ةـينه : فاضأو 
لالتحالا ةمواقم  يف  بوعشلا  قحل  اركنت  اذه  نأ 

، لالقتـسالا تققحو  رامعتـسالاو ، لالتحالا  تمواق  اـم  ةـلحرم  يف  ةـيبوروألا  اـهيف  اـمب  ةريثك  ابوعـش  نأ  فرعن  نحن  عباـتو :
تــسرام اــهنأل  باــهرإلاب  ةــمواقملا  بوعــشلا  فنــصت  مــث  اقبــسم  هتــسرام  قــح  لــضفب  لالقتـــسالاب  عــتمتت  فــيك  ــالئاستم :

هتاذ قحلا 

ىلإ وعدــت  يتــلا  ةينيطــسلفلا  تاــكرحلل  يناــملألا  ناــملربلا  ادــيدحت  ةــيبوروألا ، تاــناملربلا  ضعب  فينــصت  ةــينه  ركنتـــساو 
ةيباهرإلا تامظنملاب   BDS ةكرح لثم  لالتحالا  ةعطاقم 

لخادلا وينيطسلفو  نوئجاللا 



تاءارجإ ببـــسب  يرـــصنع  زييمت  نــم  يناــعي  ماــع 48  ةــلتحملا  يـــضارألا  يف  انبعـــش  نأ  يـــسايسلا  بــتكملا  سيئر  دـــكأو 
لمعيو ةديدج ، ريجهت  ةيلمعل  دهميو  ينيطسلفلا ، دوجولا  بطش  ينعي  يذلاو  ةلودلا ، ةيدوهي  نوناق  ىلإ  الوصو  لالتحالا ،

ملاعلا يف  ةلود  يأ  يف  نطاوم  يأ  اهب  عتمتي  يتلا  ةنطاوملا  قوقح  نم  ينيطسلفلا  نامرح  ىلع 

نأ نـم  نوــمورحم  اــماع  نـم 70  رثـكأ  ذــنم  ينيطــسلف  ئجـال  نييــالم  نـم 7  رثـكأ  نأ  بناـجألا  نييفحــصلل  ةــينه  حــضوأو 
نيطسلف لخاد  مهلئاوعو  مهرسأ  عم  مهلمش  اوعمجي 

تـــالواحم نـــم  هـــل  ضرعتي  اـــم  مـــغر  انبعــــش  نـــأل  ةلــــشاف ؛ تــــالواحم  يه  ةدوـــعلا  قـــح  سمط  تــــالواحم  لــــك  نأ  دــــكأو 
ةدوعلا قحب  اكسمتم  لاز  ام  نيطوتلا 

هذــه سأر  ىلع  يراــك  رودــنا  ديـــسلا  باــختناو  تاــباختنالا ؛ زاــجنإب  سدــقلا  يف  بناــجألا  نييفحـــصلا  ةــطبار  ةــينه  أــنهو 
رشابم لكشب  فقاوملا  حيضوت  لجأ  نم  ةطبارلا  عم  ةقالعلا  زيزعت  ىلإ  علطتن  اننإ  لاقو  ةطبارلا ،

ةرـشابملا ةياورلا  ىلإ  عامتـسالاو  نزاوتلاو ، ةـقيقحلا  لقن  ىلع  نوصرحي  نيذـلا  نييفحـصلا  لكب  هرخفو  هزازتعا  نع  ربعو 
ةينيطسلفلا ةيضقلاب  قلعتي  ام  ةصاخ 
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