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رماع وبأ  ناندع  .د 

ةيليئارـسإ اطاسوأ  نكل  ةريخألا ، ةـنوآلا  يف  يليئارـسإلا  شيجلا  اهيرجي  يتلا  ةـفثكملا  تابيردـتلاو  تاروانملا  ةلـسلس  مغر 
بقع ليئارــسإ  اهتــشاع  يتـلا  ةيــسفنلا  ةـمدصلا  نإو  ةــمداقلا ، برحلل  زهاـج  ريغ  لاز  اـم  شيجلا  نأ  دــكؤت  تـلاز  اـم  ةذــفان 

ةمداقلا برحلا  ةمدص  مامأ  ائيش  يواست  نل  برح 1973 

هنوربـتعي اـمل  مهتيؤر  بـقع  ءاـج  طاـيتحالا ، فوفـص  يف  تـالارنجلا  راـبك  نـم  ددـع  هدوـقي  يذـلا  يـساقلا  صالختـسالا  اذـه 
شيجلا يف  ةـيلاتقلا  ميقلا  نأ  ىتح  ةـيتايلمعلاو ، ةـيتحتلا  ةـينبلاو  ةـيجولونكتلاو  ةـيتسجوللا  اياضقلا  يف  احـضاو  اراسكنا 
ةعقوتم تاريغت  يأ  رابتعالا  نيعب  ذـخأي  الو  طقف ، نيتيلاتق  نيتهبج  ةـهجاومل  هتئيهت  متي  هنأل  ريمدـتلا ، وحن  اهقيرط  قشت 

طسوألا قرشلا  يف 

هدونج دـقف  ثيح  هسيـسأت ، ذـنم  هخيراـت  يف  ةريبـكلا  تاـمزألا  ىدـحإ  ماـمأ  موـيلا  هسفن  دـجي  شيجلا  لـعجت  تارغثلا  هذـه 
تادـحولا يف  طارخنـالل  نييليئارــسإلا  ىدـل  ةـيلباقلا  عـجارت  نـع  الــضف  ذـيفنتلا ، ىلع  ةردـقلاو  لاـتقلا ، يف  ةـينهملا  ةدـعاقلا 

ةيلباقلا نوكلتمي  نيذـلا  دونجلا  دادـعأ  يف  اصقن  تدهـش  ةريخـألا  تاونـسلاو  ةبـسنب 14 ،% ةيركـسعلا  ةمدخلا  يف  ةيلاتقلا 
يماظنلا شيجلاب  ريطخ  سم  اذهو  ةيلاتقلا ، تادحولا  يف  لمعلل 

مادـعنا ببــسب  ةــمئادلا  ةــمدخلا  نـم  نييعوـنلا  طابــضلا  تاـئمل  ةــيجيردتلا  ةرجهلاو  طاـيتحالا ، شيج  ىلإ  ةلكــشملا  لـقتنت 
ماـيقلا نـع  ازجاـعو  ةـيتايلمع ، ةــمزأ  يف  هـسفن  دــجي  يذــلا  شيجلل ، ةريبـك  ةبرــض  هذــهو  شيجلا ، ةءاـفك  نـم  نـيقيلا  ةــلاح 

لالتحالا ةلود  نمأ  ظفحل  هبجاوب 

برحلا يف  راركتلل  ةلباق  ربوتكأ 1973  برح  دعب  ليئارـسإ  تقفار  يتلا  ةيـسفنلا  ةمدصلا  لعجت  دق  ةيـساقلا  جئاتنلا  هذـه 
ديدـهت دــجوي  ـال  هـنأ  اـهدافم  ةــقيقح  ريرقت  يف  نوعراـسي  نييليئارــسإلا  نـأل  ةــفعاضم ، افاعــضأ  نوكتــس  اـهنيحو  ةــمداقلا ،

مهيلع يدوجو 

، ةريغصلا خيراوصلل  ةدعم  ةيديدحلا  ةبقلاو  رثك ، ىلتق  عم  اريبك ، ارامد  ثدحي  دق  بيبأ  لت  يف  طقـسي  ادحاو  اخوراص  نإ 



دوواد عـالقمو  ستيح  ةـموظنم  ءانثتـساب  ةريبـكلاو ، ةـليقثلا  خـيراوصلل  لوـلح  نم  سيلو  ليئارـسإ ، ءاـجرأ  لـك  لمـشت  ـالو 
! طقف رالود  نييالم  ةثالث  شيجلا  فلكي  دحاولا  ستيحلا  خوراصف  ةلئاه ، تانزاوم  ىلإ  ناجاتحت  نيتللا 

ددهي نم  ىلع  مكهتي  يليئارسإلا ، شيجلا  يف  قباسلا  ىواكشلا  ضوفم  كيرب  قاحستي  وهو  نييليئارـسإلا ، تالارنجلا  دحأ 
نوينيطــسلفلاو نويناــنبللا  عاطتــسا  وـل  اذاــمو  : " ــالئاق يرجحلا ، رــصعلا  ىلإ  ةزغ  عاــطقو  ناــنبل  ةداــعإب  نييليئارــسإلا  نـم 

فـالآ طقــست  نـيح  هنـأل  ليئارــسإ ، لـالتحا  مـتي  نأ  ينعي  ـال  يدوـجولا  دــيدهتلا  هـتاذ ، رــصعلل  بـيبأ  لـت  ةداـعإ  مهخيراوـصب 
اذاــم يئاــهن ، راــمدو  ةــيداصتقا ، رارــضأو  ةقوبـــسم ، ريغ  دادــعأب  ىلتق  طوقـــسب  ببـــستتو  ليئارـــسإ ، بــلق  يف  خــيراوصلا 

رامدب ببستيس  ام  اذهو  لماكلا ، راسكنالا  نم  دهشم  مامأ  نوكنس  اهنيحو  انه ، ةايحلا  اولصاوي  يك  نييليئارسإلل  ىقبتيس 
" ةلودلل

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