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رواش ماصع.د 

ةرافـــسلا دوــجول  يدـــصتلا  تــالواحم  تقاــف  ةزغ  فارطأ  ىلع  يكيرمــألا  ينادـــيملا  ىفـــشتسملا  ىلع  ةـــلمحلا  نأ  تظحــال 
دـض ةينيطـسلفلا  ريرحتلا  ةـمظنم  بناج  نم  ةرهاظ  ةـيجاجتحا  تاوطخ  يأ  كاـنه  دـعي  مل  لـب  سدـقلا ، بلق  يف  ةـيكيرمألا 
نإو ةـيلخاد ، تحبــصأ  اـنكراعم  نأ  ينعي  اذـهو  بصاـغلا ، يليئارــسإلا  ناـيكلا  ةــلودل  ةمــصاع  سدــقلاب  يكيرمـألا  فارتعـالا 

هدناست يتلا  اكيرمأب  وأ  لالتحالاب  قلعتت  ةيهاو  عئارذب  تناك 

ماد فـقوت  دـعب  ةـكرتشملا  ةيليئارـسإلا  ةينيطـسلفلا  ناـجللا  لـيعفت  ررقت  هـنإ  ةينيطـسلفلا  ةطلــسلا  يف  يداـيق  لاـق  سمـألاب 
امدـعب لـالتحالا  ةـلود  اـهزجتحت  يتـلا  لاومـألا  فـصن  مالتـسا  ىلع  ةينيطـسلفلا  ةطلــسلا  تـقفاو  دـقو  ناـمزلا ، نـم  نيدـقع 

رارق نع  عجارتلل  لالتحالا  ةـلود  ىلع  طغـضلا  لجأ  نم  ادـحاو " اشرق   " تصقن اذإ  غلابملا  كـلت  مالتـسا  مدـعب  ارارق  تذـختا 
لباقم ينيطسلفلا  بناجلا  نم  عجارتلا  مت  هنأ  ىرن  نحن  اهو  ءادهشلاو ، ىرـسألا  يوذل  ةطلـسلا  اهمدقت  يتلا  لاومألا  مصخ 

ول نكلو  ةيداصتقالا ، رومألا  نم  اهريغو  سيراب ، ةيقافتاو  ءادهشلاو  ىرسألا  تاصصخم  اهنمو  ةقلاع  تايلاكشإ  لحب  دعو 
ماع 2000 لبق  قارتخا  يأ  ثادحإ  وأ  سيراب  ةيقافتا  يف  رييغت  يأ  ثادحإ  ةكرتشملا  ةنجللا  تعاطتـسا  له  انـسفنأ  انلأس 

نأشلا اذهب  ةراس  ارابخأ  عمسن  نلف 

"، ثدــحلا ةــيمهأ   " ىلع سيلو  ثدــحلا " تيقوـت   " ىلع ءاـنب  نوـكت  ينيطــسلفلا  يــسايسلا  لـمعلا  يف  ةــيولوألا  نأ  تظحـال 
ةيكيرمـألا ةرافــسلا  لـقن  ىلع  تزكرت  مـث  نرقلا ، ةقفــص  ىلع  ةزكرم  ةـلمحلا  تناـك  ـالثمف  مهـألل ، سيلو  ثدـحألل  ةـيولوألاف 

لوـح اـنثيداحأ  لـك  نـآلاو  ءادهـشلاو ، ىرـسألا  لاوـمأ  ةنـصرق  ةيـضقب  انلغـشنا  اهدـعبو  ةقفـصلا ، نم  ءزج  يهو  سدـقلا  ىلإ 
اهترتـعا نإو  ةـيداع  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تاـيالولا  عـم  ةيمـسرلا  اـنتقالعو  يكيرمـألا ، ىفـشتسملاو  ةينيطـسلفلا  تاـباختنالا 

ىلع نيفرطلا  ةقفاوم  دعب  ةـصاخو  ةدـيج  يهف  يليئارـسإلا  ودـعلا  عم  امأ  اهرهوجب ، رثؤت  نيبناجلا ال  نم  ةـيظفل  تاشوانم 
، سدـقلا بـلق  يف  ةــيكيرمألا  ةرافــسلا  دوـجو  مـغر  ةــكرتشملا  ةــنجللاب  ةــصاخلاو  ةــيئزجلا  تاـضوافملا  ةــلواط  ىلإ  ةدوـعلا 

ةيمالسإلا تاسدقملا  ديوهتو  ناطيتسالا  رارمتسا  مغرو 

عم لصاوتلا  دـيري  يذـلاو  ةيعرـش ، ريغ  ةرافـس  ـالو  ةـيكيرمأ  ةدـعاق  سيل  وهف  يكيرمـألا  ينادـيملا  ىفـشتسملا  ىلإ  ةدوعلاـب 
نيب قفاوتلاـب  تءاـج  هـيلع  ةــقفاوملا  نإ  مـث  هتاـقالع ، يفخيل  ىفــشتسم  ىلإ  جاـتحي  ــال  يليئارــسإلا  وأ  يكيرمــألا  بناــجلا 

رواش ماصع 



كلذــلو مواـقملا ، اهعورــشمو  ةزغ  ةــيامح  ىلع  ردــقألا  مـهو  اـهتاجاحب ، ىردأ  ةزغ  لـهأو  ةزغ ، عاــطق  يف  ةــمواقملا  لــئاصف 
بعشلا لاغشإ  وأ  لاغشنالا  مدعو  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  تايولوأ  ملس  ىلع  ةيكيرمألا  ةرافـسلا  ةميرج  عضوب  حصنأ 

ةيوناث رومأب 

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