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ةیهان وبأ  نمیأ  .د 

تقحل يتلا  مئازهلا  ةعومجم  ىلإ  فاضت  ءاركن  ةـميزهو  لشفب ، ىهتنا  يـضاملا  عوبـسألا  ايركـسع  اناودـع  ةزغ  عاطق  دـهش 
ةعساو لعف  دودر  قلخ  رمألا  اذهو  ةزغب ، رانلا  فقو  لوبقب  لالتحالا  نايك  رطضا  هيلع  ءانبو  يليئارسإلا ، لالتحالا  شيجب 

وهاـينتن ةـموكح  نـم  هـبزح  ءاـضعأ  باحــسناو  ناـمربيل  شيجلا  ريزو  ةلاقتــسا  ىلإ  ىدأ  اـم  ةيــسايسلا ، ناـيكلا  ةــحاس  ىلع 
ةقيقحلاـب فرتعـال  اـقداص  ناـك  ولو  ينيطـسلفلا ، باـهرإلا "  " هامـسأ اـمل  عوضخ  وه  راـنلا  فـقو  لوـبق  نأ  ةـجحب  ةـيفالتئالا ،

ةميزهلا عرجتو  ةلاقتسالا  لضف  هنكل  ةكرعملا ، هذه  يف  لشف  هنأ  ةرملا " "

هنأ رهظت  وهاـينتن  فـقومل  ةــعجارم  يأ  نإ  راـنلا ؟ قــالطإ  فـقو  ىلع  وهاــينتن  قـفاو  اذاــمل  هـسفن : حرطي  يذــلا  لاؤـسلا  نـكل 
ةريثك تانطوتـسم  ىلإ  تلـصوو  ةعـساوو  ةـيوق  تناك  ةـمواقملا  نأ  لوـألا  نيـسيئر : نيببـسل  راـنلا  قـالطإ  فقو  ىلع  قفاو 

هتاـــيونعم ىلع  رثأ  اـــم  شيجلاو ، يناـــبملاب  ةــــحداف  ارارــــضأ  تـــقحلأو  نينطوتــــسملا  فــــالآ  ديرــــشتو  حوزن  يف  ببــــستو 
ةفلكملا ةــيديدحلا  ةــبقلا  ةــموظنم  نأو  اـتلكآت  عدرلا  ةوـقو  ةــبيهلا  نأ  روعــشلاب  ةــيلخادلا ، ةيليئارــسإلا  ةــهبجلا  تاــيونعمو 

اهيلع دامتعالا  وأ  اهب  ءامتحالا  ناكمإلاب  دعي  ملو  تلشف 

يناــسنإلا عـضولا  ببــسب  ةزغ ، دــض  ةعــساو  برح  نـشب  ةــلحرملا  هذــه  يف  ينعم  ريغ  وهاــينتن  نأ  وــهف  يناــثلا  ببــسلا  اــمأ 
رايهنا نم  اضيأ  هفوخو  طخاسلا  يلودلا  فقوملا  نم  هفوخل  اذه  و  دقع ، نم  رثكأل  هراصح  نم  هناكس  هشيعي  يذلا  بعصلا 

راـصحلا نم  ففخو  اـهيلإ  تارالودـلا  نييـالم  لوخدـب  حامـسلاب  هلك  اذـه  قبـس  اذـل  ةـيبرعلا ، نادـلبلا  عم  ةـيعيبطتلا  هعيراـشم 
ةفــضلاب درفتــسيو  لاـصفنالا ، خيــسرت  هفدــه  اـمنإو  اــهلهأو  ةزغ  يف  اــبح  كــلذ  لــعفي  ــال  وـهو  ءاــبرهكلاو  ديــصلا  ةــحاسمو 

ديوهتلاو ناطيتسالاو 

نم 2200 رثـكأ  هلـالخ  لـتق  يذـلا  ماـع 2014 ، ناودـع  دـعب  ةزغ ، عاـطق  يف  هب  كـتفت  نأ  نكمي  اـم  ليئارـسإ )  ) ماـمأ دـعي  مـل 
سـسأ طسبأ  ىلإ  رقتفي  عاطقلا  لعج  يذـلا  راـصحلا  دـيدشت  بناـج  ىلإ  ةـيتحتلا ، ةـينبلاو  يناـبملا  فـالآ  ترمُدو  ينيطـسلف 
محدزي ةقيـض  ةـحاسم  يف  كـلذ  لـكو  تايفــشتسملا ،  لـيطعت  ىلإ  ةـفاضإ  ءاـبرهكلاو ، ءاودـلاو  ءاذـغلاو  ءاـملا  لـثم  شيعلا ،

ناسنإ انويلم  اهيف 



ةموكح نأ  ملعت  تتاـبو  ةيركـسعلا ، هططخو  لـالتحالا  عم  لـماعتلاب  ةربـخ  رثـكأ  نـآلا  تتاـب  ةزغ ، عاـطق  يف  ةـمواقملا  ىوـق 
ةيوستلا ضفرت  مهتاءامتنا ؛ نع  رظنلا  ضغب  نيينيطـسلفلا ، عم  ةيـسايس  تايوست  ىلإ  لصوتلل  ةين  يأ  اهيدـل  سيل  وهاينتن 
ماــسقنالا قــيمعتو  خيــسرت  لــجأ  نـم  ةدــهاج  لــمعت  ليئارــسإ )  ) نإ لــب  ساــمح  عــم  ةــئدهتلا  ضفرتو  ةطلــسلاو ، حــتف  عــم 

ينيطسلفلا

نـأل اـضيأ ، ةفـضلا  يف  لـثامم  روعـش  وـهو  ةزغ ، يف  راـصتنالا  ةوـالحب  رِعـشُي  هـتاذ  دـح  يف  اذـه  ناـمربيلب ، ةزغ  تحاـطأ  دـقل 
ةخرـص وه  عاطقلا  يف  ثدح  امو  اضيأ ، ةدحاو  لالتحالا  دـض  ةـينطولا  فادـهألاو  تافاسملا ، تدـعتبا  امهم  دـحاو  بعـشلا 

يتلا ةكرتشملا  تايلمعلا  ةفرغ  اهيلع  تينب  يتلا  دعاوقلا  تاذ  ىلع  ةفاك  ةينيطـسلفلا  ىوقلا  نيب  ةينطولا  ةدـحولا  قيقحتل 
ريخألا انبعش  راصتنا  تداق 

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