
  

  
  مالعإلا ريزولكيه ةماسأ / ذاتسألا
  

  ،،،دعبو ةبيط ةيحت
  

تاحيرصتوىمالعإلا جتنملا ىف حضاو ريغتب رعشيفوس ىرصملا نطاوملا ن أب مكدعو نم اًقالطنا مكن أبمك ، 
إلا رودب انماًناميإ، وعاطق وأةئف ى أل ءاصقا نود نييرصملا لك مالعإ نوكيل مالعإلا ةلكيه ةداعإ ددصب ىف مالع  
فلاهذه ىف اميسالو هفقاوم ديدحتونطاوملا ىعو ليك شت ةيمهألا ةديدشةرت  أر دقف  تاساردل ةرهاقلازكرم ى ،   

أ ىرورضلا نم هنإناسنإلا قوقح أ ىتلا ةيمالعإلا ثوحبلاو تاساردلا ضعبمكل مدقي ن  لمحت ىتلاو زكرملا اهدع   
ةلحرملاهذه ىف اننإ ذإ. ددصلا اذه ىفةماه تايصوت  إلا  نم ةينعملا تاهجلا لك فتاكت ىلإ جاتحن ةمهملا  ةيلاقتن 

قلا لك تاحومطىبلت مالعإلل ةديدج ةلكيه عضو لجأ موقي ن أ طونملا رودلاومالعإلا ةيمهأ عم ىشامتتو تاعاط  
  .ىطارقميدلا لوحتلا ةلحرم ىفهب 

  

نمةلقتسملا تائيهلا ةركفب عفدلا مكنم بلطتي رودلا اذهب مايقلا يف مالعإلا حاجن لعلو إلا ةذتاسأو ءاربخ  ىتلا مالع  
هذه موقت نأ ىلعىطارقميدلا ماظنلا ةنبل دعت ب تائيهلا،  ةينهملا ريياعم ل اًقفومالع إلا عاطقل ىنهملا ءادألا مييقت 
اميسالوةيعوضوملاو إلا تاقوأ لثم ةجرحلا تارتفلا ىف  رشابتو نتفلاو تاباختن  أ،  هذهاضي تائيهلا   حنم ةيلمع  

تمواهعنم وأثبلا صيخارت  روجألا ي  فنيلماعلا نيب ةاواسملا نمضي امب تانالعإلاو لخدلاو ليومتلا تاسايسةعبا  
ةحئالل ًاراظتنا نيعوبسإنم رثكأل وريبسامب نيلماعلا هلج أنم مصتعا يذلا رمألا  .ماعلا لاملا رادهإ مدعو روج أ 
ةيلمعميظنتةيم هأىلع ةو الع اذه .ةديدج ا لوادت  يسلدح عضوو تامولعمل  ميتعتلاتاسا  راكتحا مدع نمضي امب    ،
نطاوملا ةفرعم دودح ىف اهدحو مكحتتل اهريغ نود تامولعملا ضعبل ةلودللةكولمملا ةزهج ألا قح فلاخي امب ، 
  .ةفرعملا ىف نطاوملا
  

ميق جاردإ ةلكيهلا ةداعإ ةيلمع نمضتت نأ زكرملا علطتي هتاذ قايسلا ىف ، ىمالعإلا باطخلا ىف ناسنإلا قوقح، 
إب ىتلا ميقلا كلتةاواسملاو ةنطاوملاو ةيطارقميدلاميق نم ءالعإلا اذ كو انعمتجم ىف نتفلا نمديدعلا ءرد اهناكم،    .
أةعقاوب طبترم ريغ مالع إلا ىف ميقلا هذه حرط نوكي نأ دون اذل ةفاق ث عفر لجأ نم ايوس لمعن امناو كاهتنا و
لخادلا نمأدبنلو. هقوقحب نطاوملا إب  عونتلا سكعي ثيحب ،مالع إلا عاطق لخاد نييعتلا تاسايس ىف رظنلا ةداع، 
ًاليثمت ىطعيورصمل ىراضحلا ًقيقح،  و أنيد ساس أ ىلع ءاصقا نود انعمتجم ىف راكفالاو تافاقثلاو تائفلا لكل ا 

  .ةنيعم ةيجولويدي أوأ سنج وأ بهذمو أنول 
  

إلا عاطق نوكي نأ ةرورض ىلع ةوالع اذه اديسجت مالع حيرص كلذ نمضتي امبريبعتلاو ىأرلا ةيرح ىف قحلل ا   ، 
لالقتسالل تانامضلا نم ىندأ دح عضوو ق حلا اذه ىلع اهريثأتو مالعإلا لئاسو ةيكلم ةلأسم ىف رظنلل ةداعإ نم
ال ةلودلل لئاسولا هذه ةيعبتف كلذ نمضت ةينلع ةينمز ةطخ راطإ يفةلودلل ةكولمملا مالع إلا لئاسول ىقيقحلا  ،
نيضراعملاهجوىف اهباوب أ قلغتواهتسايس رشنل اهمدختست اهل ا ًكلم اهنأىن عي اهل  اهعم نيفلتخملاو  مدختست وأ    ،  



ةلودلا تاسايسيضراعم ءارآ ضحدل ربانمك نيعون مملا مئاوق عفرو ءارمحلا طوطخلا ةفسلف ءاهنإ نم دبال اذل.  
ةيلأ ثحب بلطتي ىذلا رمألاةلودلا نويزفلت ىف روهظلا نم ةينمالا رداوكلا نم ةرازولا ريهطت،   .  
  

أو اآسيل  واريخ ىف علطضم ريغ نطاو ملا نأىنعي ال ةلودلل مالع إلا زاهج ةيعبت نأ ىلع دكؤن نأ ديرن رخ
أ لبهتاسايس زاهجلا اذهبعافتنإلا ىف لوألا قحلا بحاص وه نطاوملا ن،  أ ضرتفملا نمف اذل  قوقح ن وكت ن، 
لماعتلا ةيمهأ ىلع ةرهاقلا زكرم دكؤي امك . ةلودلل ةكولمملا ةيمالعالا لئاسولا ةفا كيف لمعلا روتسد ىه ىقلتملا
وأ ةيموكح ةسسؤم هرابتعاب هيلإ رظنلا بجي ال مالعإلا نأ نم اقالطنا ةتقؤم ةرازو اهرابتعاب مالعإلا ةرازو عم  ،
  .ةيطارقوميد ةلود يف ةيموكح ةيلوئسم
  
ةداعإ يف دعاست نأ نكمملا نم يتلاو مالعإلا ء ادألوح ريراقتلا و تاساردلاوبتكلا نم ةعومجم مك ل قفرم
  .هتلكيه

                                                              
  ،،،،،ريدقتلاو ركشلا لك مكلو

  
  

  باوتلا دبع دايز
  

 زكرملا ريدم بئان


