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  ريدقتو ركش
  

يذلا ،نسح دمحم نيدلا ماصع ذاتسألل نانتمالاو ريدقتلا صلاخب ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم مدقتي 
قوقح ميقب مازتلالل ًالاثم اهيف ناك ). ٢٠٠٩ – ٢٠٠٠(ةرتفلا يف " ةيساوس"ةرشن ريرحت ةسائر ةيلوئسم ىلوت 

قوقح عاضوأ تاروطت زربأ ىلع ءارقلا اهنم لِّط فان" ةيساوس"ودغت نأ ىلع هصرح لالخ نم ،ناسنإلا   ي ةذ
مجلاو ءاطشنلا نم ريثكل ا  يساسأ ا  تامظنملاو تايع ردصم تحبصأ ىتح ؛يبرعلا ملاعلاو رصم يف ناسنإلا

، ؛داجلا ثحابلا حورو قيشر ملقب ماصع ذاتسألا عتمت نع ًالضف ةيبرعلا ةيقوقحلا مدقت نأ يف مه سأ ام وهو 
تبأد يتلا يبرعلا ناسنإلا قوقح ةلاحل ةلماش ةروص نيوكت ىلع هنيعُت ،ةطبضنم ةيفحص ةد ام ئراقلل ةرشنلا
؛ "ةيساوس"يف هعقوم ةرداغم يف هتبغرب ماصع ذاتسألا انربخأ امدنعو . اهتأشن ذنم اهدصر ىلع" ةيساوس"

رارقلا ءارو نأ انمهفت ،ةرهاقلا زكرمب ثوحبلا ةدحول ريدمك هماهم يف هقارغتسال ا   هصرحو همازتلا رظن
  .قيفوتلا لك اهيف هل ىنمتنو ،ةغلابلا اهتقشم كردن يتلا هتمهمل غرفتي نأ ىلع

  ريرحتلا سيئر
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  ةيحاتتفالا
يعيش ريزو ني ع ةيدوعسلا يفي ىتم   ؟ 

  
زـيزعتو ناـيدألا نيب راوحلا ليعفتل   ٢٠٠٨سرام يف هللا دبع كلملا ةردابم ىلع ماع نم رثكأ رورم مغر            

،  نتعم نيب حماستلا   يـفو  . جاعزنالاو قلقلا ريثت لازت ال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةعيشلا عاضوأ          نإف  اهيق
ةدارإلا كـلتمت اهنأ ودبي الف ؛ينيدلا حماستلا لوح راكفأل ،ةكلمملا جراخ يف ،ةيدوعسلا ةموكحلا ج                   ورت نيح

  .ةعيشلا اهينطاوم عم اهرابتخال
ىلع ةيعيشلا ةيلقألا دض ا نرقلا تاينيثالث ةيادب يف ةكلمملا ةأشن ذنم  زييمت ةيدوعسلا تاطلسلا سرامت يضاملا  

درجم الإ ةر         . ةيخيراتلا ةيبهذملا تافالخلا ببسبو يفئاط ساسأ       ونملا ةنيدملا يف ةريخألا تامداصملا نكت ملو
عـمق ت   داتعا ةطلس نيبو ،زييمتلا نم دوقعب ةلقثمو ةنقتحم ةبضاغ ةيلقأ نيب ةقالعلا يف رتوتلا قمعل ديسجت               

يف الإ داقتعالاو ركفلا ةيرحل اهتلظم تحت لاجم الو ،يمالسإلا نيدلل هدمتعت يذلا ريسفتلا عم فلتخي نم لك            
  . قيضلا ةغلاب دودح

ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه ءاضعأ دحأ ماق يضاملا رياربف             ٢٠يف   ءاسن ريوصتب  ) نيعوطملا( 
يذلا كولسلا وهو ،ةر          ايز نم نهعنم ىلع نهجاجتحا لالخ تايعيش        ونملا ةنيدملا يف ةريهشلا عيقبلا ةربقم ةر

 مهئاسن ريوصت يف اوأر نيذلا ةعيشلا ةظيفحو بضغ راثأ   تامادصـل   رـمألا  روطتو. مهتامرح ىلع ءادتعا
مايأ ٥وحن ترمتسا    ا  تفلخ. ةيدوعسلا نمألا تاوق لفاحجو  نيرئاثلا ةعيشلا راوزلا   نيب    نـم  ددع تامادصلا

، نيباصملا تاونسلا لالخ ةيفئاطلا نتفلا ثداوح زربأ نم ةدحاو يف ،مهنم     تارشعلا لاقتعا نع ًالضف ةعيشلا
  .ةريخألا

مت ءاقللا بقعو ،ةيعيش ةيبلغأ اهنطقت يتلا ةيقرشلا ةقطنملا نم نينطاومب هللا دبع كلملا ىقتلا سرام                 ٤يفو    
ةـليلق مايأ يضمت دكت ملو       ،عيقبلا ثادحأ ةيف  لخ ىلع نيلقتعملا حارس قالطإ ىلع كلملا ةقفاوم نع نالعإلا           

يعيش خيش نع اهثحب لالخ ةيماوعلا ةدلب يف ا          ١٤وحن لاقتعاب تاطلسلا تماق ىتح يكلملا دعولا ىلع           يعيش  
ةيدوعسلا نع ةعيشلا لاصفناب ا   روـظحملا ءادنلا وهو  . يدانم ،عيقبلا ثادحأل اهتجلاعم يف تاطلسلا دقتنا زراب

عالدنا رامثتسال ةلواحم يف    ١٩٧٩ماع تقلطنا    ةلثامم ةيعيش  ةوعد ىلع ءاضقلا تعاطتس ا يتلا ةكلمملا يف      
دودـح لخاد جاجتحالا تاماصتعاو تارهاظت قيرفتو عمق نم تنكمت تاطلسلا            .ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا  

يـف ةيدوعس   لا تارافسلا مامأ اورهاظت نيذلا نيضراعملاو نيجتحملا تاوصأ دامخإ عطتست مل اهنكل ،ةكلمملا            
  .ةيبوروأ لود ةدع

نم  "٢٠٠٨ملع ةرهاقلا زكرم هردصأ يذلا ةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأل يونسلا ريرقتلا بسح               
رئاعشل مهتسرامم يفو مهدجاسم دييشت يف زييمتلا نوناعي ةعيشلا نإف          "باهرإلا ردصت ىلإ عمقلا ريدصت     مه ، 

رفكلاـب اـهيبكترم نومصـيو ،تاقطره درجم ن         وزرابلا ةكلممل ا ءاملعو ) نوعوطملا(اهربتعي يتلا ةينيدلا    
لغـش نـم مهناـمرحو ميلعتلا لاجم يف ةعيشلا هل ضرعتي يذلا زييمتلا ريرقتلا دصر امك     . اهعنم نوديؤيو 

لاـقو  . ءاضـقلا مامأ مهتاداهشب دادتعالا مدعو ،ةيركسعلاو ةينمألا ةزهجألاو ةموكحلا يف ةعيفرلا بصانملا            
نـم مهرـيغك هـتادئاع نـم اوديفتسي مل مهنأ الإ ،طفنلاب ةينغلا ةيقرشلا ةقطنملا نونطقي ةع                  يشلا نإ ريرقتلا  
ةَّن    . سلا نينطاوملا
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لماعتلا جهنم ينبت اهتلصاومو ،مهقوقح نم ةعيشلا نامرح رارمتسا رطخل ةيدوعسلا ةموكحلا هبتنت نأو دب ال                
،          وعسلا عمتجملا نأ ينعي اذهف ؛مهتاجاجتحا دامخإ يف ينمألا         ةـيفئاطلا تاـمزألا ددـجتب ا  ددـهم لظيس يد

رذحلاو ةبيرلا نم جيزمب ةيدوعسلا ةموكحلا لماعتت اميفو        . ىمسم ريغ لجأل هفئاوط نيب مالسلا     نم  هنامرحو  
اـهتاكاهتنا نأ كردت نأ اهيلع يغبني هنإف ،ءادعلا اهبصانت ةيميلقإ ىوقل ا                   دادتما مهربتعتو ةعيشلا اهينطاوم عم

ةـيميلقإ تاروـطت لظ يف ،فنعلا لامعأ دعاصتل دالبلا حيشرت يف الإ دعاست نل اهينطاوم                قوقحل ةيجهنملا   
اـهتاموكح تداتعا ةلود يف اهترارش علدنت نأ ثبلت نلو ،رارمتسالل ةحشرم ،ةيماد ةيفئاط تاعارص دهشت                

  . رثكأ وأ ىرخأ ةفئاط باسح ىلع نينطاوملا نم ةفئاطل زايحنالا
لوـح لدـج يـف ضوخلا ا         يضمي ةيدوعسلا يف حالصإلا       مود يعدتسي هنع ثيدحلاو ،ةياغلل ةئيطب ةريتوب

عـلطتملا هـقيرفو كـلملا نيبو ةهج نم نيدلا لاجرو ةكلاملا ةلئاعلا يف نيظفاحملا ءاضعألا نيب عارصلا                  
فعـض نمث اوعفدي نأ يغبني ال ةعيشلا نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحض نكل              . ىرخأ ةهج نم حالصإلل   

  . يسايسلا حالصإلاو ثيدحتلا تاعبت نم مكاحلا ماظنلا سجوتو ةكلمملا يف حالصإلا ةاعد
هللا دبع كلملا فر            ع ،دهعلل ا  يباـهولا ركفلا باحصأ اهيلع رطيسي ةئيب يف ةيحالصإ          لويمبيلو ناك نأ ذنم  

ـلاو ةن                  ماـع ةعيش   سلا نيب تعمج يتلا ينطولا راوحلا جماربل هقالطإ كاذنيح هب ماق ام زربأ ناكو ،ددشتملا
نوـضرعتي نوـلازي ال ةعيشـلا نإـف ،مكحلا ةد               ٤وحن رورم مغر نكلو     . ٢٠٠٣  س هئالتعا ىلع تاونس  

لوأ ءارـجإ ىـلع يضاملا رياربف يف هللا دبع كلملا مدقأ امدنع ىتحو     . ناسنإلا قوقحل ةيجهنملا تاكاهتنالل   
ةوطخ يهو . ةيدوعس ةموكح يف يعيشريزو لوأ نييعتب ردابي مل ،مكحلا هيلوت ذنم ةيئاضقو ةيرازو تاليدعت 

  .ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح عاضوأب نيمومهملا لك دييأتب ىظحتل تناك
اننأ مغرف . ناسنإلا قوقح ةموظنم عم ةحلاصم ءارجإو ةلكيه ةداعإل جاتحت ةيدوعسلا يف ةينوناقلا ةئيبلا كلذك

يملاـعلا نالـعإلا رادصإل نيتسلا ىر       كذلاب لفتحن انك ةليلق روهش ذنمو نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف انرص          
ةـيندملا قوقحلاـب صاـخلا يلودلا دهعلا ىلع نآلا ىتح قداصت مل ةيدوعسلا ةموكحلا        نإف؛ناسنإلا قوقحل     

رظن     ظحي ملو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ةيسايسلاو        يو ،روتسدب دعب نويدوعسلا  
معزلاـب ىتح متهت ال يتلا ،ملاعلا يف ةديحولا ةلودلا نوكت امبرو ،ةليلقلا ل              ودلا نم ةدحاو اهرابتعاب ةكلمملل    

  !ةيطارقميد اهنأ
                 ، مهفئاوطو مهفايطأ فلتخمب اهينطاوم هاجت ةيلودلا اهتامازتلا عيمج نم تففخت ةكلمملا نأ ينعي ال اذه نأ الإ

ةـموكحلاف  . ينيدـلا دقتعملا ساسأ   ىلع اهينطاوم نيب زييمتلا ةسرامم ىلع اهتموكح ةبساحم نكمي ال هنأ وأ             
عـيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا لثم ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا نم ةعومجم ىلع تقداص ةيدوعسلا                

ةدـحتملا ممألا نأ امك     . لفطلا قوقح ةيقافتاو ،ميلعتلا يف زييمتلا ةضهانم ةيقافتاو ،يرصنعلا زييمتلا لاكشأ          
 عيمج ىلع ءاضقلا نالعإ لثم زييمتلا نم تايلقألا ةيامحب لودلا مزلت ي        تلا تانالعإلا نم ةعومجم تردصأ    

وأ ةينطو تايلقأ ىلإ نيمتنملا دارفألا قوقح نالعإو ،دقتعملا          وأ نيدلا ىلع ءانب زييمتلاو حماستلا مدع لاكشأ
نـم   ارـيث ك ضرفي ام وهو   . يقرعلا زييمتلاو قارعألاب صاخلا وكسينويلا نالعإو ،ةيوغل وأ ةينيد وأ ةينثإ            

  .ةاواسملاو فاصنإلاو ةلادعلل اهينطاوم نم ريثك رقتفي يتلا ةكلمملا ىلع تابجاولاو تامازتلالا
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لوحتلايعامتجالا جاجتحالا تاكرحدوقت له   ١؟ يبرعلا ملاعلا يف  
 يوازمح ورمع. د

 يرصم يميداكأ
 
 ةيجاجتحا تاكرح روهظ نيرشعلا نرقلا تاينينامثو تاينيعبس يف ةيبرغلا ابوروأ تاعمتجم نم ددع دهش
 بازحألا (راسيلاو) ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا ةيحيسملاو ةظفاحملا بازحألا (نيميلل ةيديلقتلا تاراطإلا تطخت
 امهدعاوقو) يمسرلا يبزحلاو يسايسلا لمعلا يف تطرخنا يتلا ةيعويشلاو ةيطارقميدلا ةيكارتشالا
 تمهسأ. ةيسايسلا ةايحلل ًامهم ًاديدجت تلكشو) ةيلامعلا تاقبطلاو ىطسولا ةقبطلاو ةيزاوجربلا (ةيعامتجالا

 يف يسايسلا باطخلا ديدجت يف ةيوسنلا تاعامجلاو ةئيبلا راصنأو رضخلا تاعومجم لثم تاكرح
 لالخ نم كلذو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيميقلا اهمظنو اهتاسسؤم ترقتسا يتلا ةيبوروألا تايطارقميدلا
 تاكرحلا كلت نأ رظنلل ًاتفال ناكو. تايلقألاو ةأرملا قوقحو ةئيبلاو يملاعلا مالسلا اياضق ىلع زيكرتلا

 تاحاس يف اهطاشن تفثكو يمسرلا يبزحلاو يسايسلا لمعلا يف طارخنالا ىلوألا اهلحارم يف تضفر
 تاطحم مامأ ةيرودلا تاماصتعالا ةلكاش ىلع ةيملس ةيجاجتحا الاكشأ قايسلا اذه يف ًةركتبم يندملا عمتجملا
، ةقاطلا ديلوت ، راقملاو شويجلا تاركسعم مامأو ةيوونلا  مالسلا «مويب فرعي حبصأ ام تاريسمو ةيموكحلا
  .اهريغو) ماع لك نم ربمتبس ٢١ (»يملاعلا
 تاكرحلاب تعفد ماعلا رارقلا عنص ةيلمع يف هبازحأو هتاناملربب يديلقتلا يسايسلا لاجملا ةيروحم نأ الإ
، نييروطت نيراسم ىلإ ةيناث ةلحرم يف ةديدجلا ةيجاجتحالا  تسفان بازحأ نيوكت يف اهضعب عرشف نيمهم

، ةضراعملا نم ًالاعف ًاءزج تحضأو ،نيبخانلا تاوصأ ىلع  تافالتئالا يف ًانايحأ تكراش لب ةيناملربلا
 تاكرحلا نم ددع عزن امنيب. ةيفاندنكسالا لودلا ضعبو ايناملأ يف رضخلا بازحأ تالاح يف امك ةمكاحلا
، ةيسايسلا بازحألل مامضنالا ىلإ ةيجاجتحالا ، اصوصخ ةمئاقلا  اهاياضق ةريخألا تبعوتسا نأ دعب ةيراسيلا
 تاعمتجم يف ةيددعتلا تاحاسم عيسوتو ةيطارقميدلا ةسرامملا قيمعت نيراسملا الك بترو. اهيلع تحتفناو
  .اهلهرتو ةسايسلا رقف نم وكشت تأدب دق تناك
، تاعمتجملا نم ددع يف نآلا ثدحي امم اءزج نأ ةقيقحلاو ،تمدقم يف رئازجلاو برغملاو رصمو ةيبرعلا  اه
 ةلاحلاب هبشلا ديدش وه امنإ ةديدج ةيجاجتحا تايلاعفو تاكرح ةيموي نوكت داكت ةروصب اهب زربت يتلا
، نرقلا رخاوأ يف ةيجاجتحالا ةيبوروألا  مكحلا مظن طامنأ نيب ةيرهوجلا تافالتخالا نم مغرلا ىلع يضاملا
، انه يعمتجملا ومنلا تايوتسمو  تايقيسنتو ،ةيرصملا ليربأ ٦ بابش ةكرحك تاكرح سيسأتف كانهو
 ًاضيأ ربعي ىرخأ تاعمتجم يف امهنارقأو برغملاب ةيمومعلا تامدخلا نع عافدلاو ،راعسألا ءالغ ةضهانم
، بخن هتضرف يذلا اهدومجو ةيبرعلا ةيسايسلا ةايحلا زجاوح يطختل ةيعاو ةلواحم نع ءالجب  ةيوطلس
، بازحأو  نع ةدعتبملا ةيقرولا تانايكلا ةيعضول يجيردتلا اهمالستساو ةكرحلا ةيرح بايغ اهشمه ةضراعم

                                                
ناونعب لاقملا اذهرشن   1 ةديرج نع ًالقن "؟نيأ ىلإ... يبرعلا ملاعلا يف يعامتجالا جاجتحالا تاكرح"  ليربأ ٢٧يف " ةديرجلا"   

٢٠٠٩.  
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 بلاطملا ىلع رصتقي ةيبرعلا ةيجاجتحالا تاكرحلا باطخ نم ربكألا قشلا نأ عمو. ةيبعشلا دعاوقلا
، عاضوألا يدرت اهقهرأ تايبلغأل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  ضفر يسايسلا هدعب زواجتي الو ةيشيعملا
، لوحتلا ىلإ ةماعلا ةوعدلاو ةمكاحلا مظنلا تاسرامم  ةددحم ىؤر ةغايص نود داسفلا ةحفاكمو يطارقميدلا
، ةيفيكل  نطاوملل لوصولل ةثدحتسم بيلاسأ راكتبا يف ةريخألا ةليلقلا ماوعألا لالخ تعدبأ اهنأ الإ اهزاجنإ
، نأشلاب مامتهالاو ةكراشملا نع فزاعلا  ديعت ةضراعم حور ةرولبل يبعشلا ءايتسالا ةلاح فيظوت يفو ماعلا
، فاشتكا  .رييغتلل حمطيو لخادلا يف اهتاسرامم عباتي نم كانه نأب ًايموي مكحلا بخن ركذتو ةسايسلا

 اياضق لمشيل لعفلاب مئاقلا يطارقميدلا قفاوتلا ةغايص ةداعإ ىلإ ةيبوروألا ةيعامتجالا تاكرحلا تعس املثمو
، قوقحو ةئيبلاو ةأرملا  ديدج يعامتجا دقع لوح قفاوت ةغايص ىلإ انتاعمتجم يف اهتاريظن فدهت تايلقألا
 نينطاوملل نمضت ةيقيقح تايرحو شيمهتلاو ةلاطبلاو رقفلا رهاوظ هجاوي ةروثلل ةلادع رثكأ عيزوت هتازكترم
، ىدارف ماعلا نأشلاب مامتهالا ىلع ةردقلا  نع ريبعتلا ةيرح لفكي ناسنإلا قوقحل قمعأ مارتحاو تاعامجو
، اننيب لثامتلل اريخأ اهجو كانه نإ لب. يسايسلاو يندملا طاشنلاو يأرلا  بازحأ نأ ةقيقح وهو الأ مهنيبو
 مهعمج راسيلاو نيميلا نم نيفقثمو نييسايس اهفوفص يف تمض ابوروأ يف ةيوسنلا تاعامجلاو رضخلا
 نييمالسإ لمشتل ةيبرعلا ةيجاجتحالا تاكرحلا ةيوضع عستت امك، ًامامت ةديدجلا اياضقلا ةيمهأب ناميإلا
 ديدج يعامتجا دقع ىلع قفاوتلا ةيمتحب ةعانقلا –ًايئزج لقألا ىلع –مهدحوت نييموقو نييراسيو نييلاربيلو
 .ةينطو ةدنجأ روهظ نود ةيضاملا دوقعلا لاوط تلاح ةلصاف ةيجولويديأ تايئانث كلذب ًةيطختم

 يف هرصح نكمي وحن ىلع زوربلا يف فالتخالل ةددعتم هجوأ أدبتو لثامتلا ةحاسم يهتنت اهدنع نكل
، ةثالث تايوتسم  ةقبطلا تاعاطق ىلإ ساسألاب ةيبوروألا ةيجاجتحالا تاكرحلا تدنتسا نيح يفف ةسيئر
 تاعومجم نع ًالضف نينانفلاو نيفقثملاو باتكلا تاداحتا ىلإو ةيفيرلاو ةيرضحلا قطانملا يف ىطسولا
، نم ةيديلقتلا بازحألا نكمتت مل ةعونتم ةيراسيو ةيلاربيل  يندملا عمتجملا ءاطشنو نوفقثملا لكشي اهباعيتسا
 ابوروأ يف ىطسولا ةقبطلا روضح نكم ذإ. يبرعلا ملاعلا يف ةديدجلا ةيجاجتحالا ةضراعملا دامع طقف
 تمتح ةيقيقح ةيبعش طوغض ديلوت ىلع مهدعاس مث نمو ؛يريهامجلا دشحلاو كرحتلا نم مهريغو رضخلا
، وأ بازحأك نإ ةيسايسلا ةايحلا يف مهجامدإ  انتاعمتجم يف ىطسولا تائفلا فوزع بتري نيح يف اياضقك

 لشف لاثملا ليبس ىلع هرهظأ ام ىلع –ةيجاجتحالا ةضراعملا تايلاعف يف ةمظنملا ةكراشملا نع نآلا ىتح
 دعاوقلا بايغ -٢٠٠٩و ٢٠٠٨ يف ةماع تابارضإ ميظنت ىلإ اهتوعد يف ةيرصملا ليربإ ٦ بابش ةكرح
 .يريهامجلا دشحلا يف اهقافخإ رسفيو ةيبرعلا تاكرحلل ةيبعشلا

 طبتري ًايرذج ًاتوافت يبرعلاو يبوروألا نيقايسلا يف يسايسلاو يندملا لعفلا تاناكمإ ةيناث ةهج نم توافتت
،نه ةرقتسم تايطارقميد نيب ةيعونلا قراوفلاب  فورظلا لضفأ يف ةديقم تايددعت وأ ةيوطلس مكح مظنو كا

، ، تاكرحلا ىلع ةيرئازجلاو ةيرصملا نيتموكحلا بناج نم رمتسملا قييضتلا نأ كش الف انه  لب ةيجاجتحالا
، يملسلا عباطلا نم مغرلا ىلع اهئاضعأل ةرمتسملا ةينمألا ةقحالملا  ىلع مهتردق نم ًاريثك دحي مهتايلاعفل
 بيجتست ىتح تاموكحلا ىلع مظنملا يبعشلا طغضلا ةيمهأب مهعانقإو نينطاوملا ةبطاخمل عراشلا يف كرحتلا
 ةدحاو يه ةيجاجتحالا تاكرحلاو تاضراعملا ةلزع. ةعورشملا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهبلاطمل
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 ميلعتلا تالدعم اهب ىندتت ةيمان تاعمتجم يف اهيلع بلغتلا بعصي يتلا ةيوطلسلا مظنلل ةيوينبلا قئاقحلا نم
، لاصتالا تايجولونكت مادختساو  اهتفاقث ىلع نميهي ةيعمقلا هتزهجأو مكاحلا نم فوخلا لازامو ةثيدحلا
 .ةيسايسلا

 ةيصوصخلاب نيرشعلا نرقلا تاينينامثو تاينيعبس يف ةمكاحلا ةيبوروألا بخنلا تعتمت ثلاث ديعص ىلع
، تاعمتجملا يف نطاوملاب ةلودلا ةقالعو ةسايسلا ةرادإ قطنم زيمت يتلا ةسيئرلا . ةينالقعلا ةيطارقميدلا
 ةيمهأ كاردإ نم اهتاسسؤمو ةلودلا ةيطارقوريب كلذكو راسيلاو نيميلا بازحأ تنكم يتلا يه كلت ةينالقعلا
 اهيلع ديشرلاو يجيردتلا حاتفنالا نمو ةيجاجتحالا تاكرحلا اهنع تربع يتلا ةيسايسلاو ةيعمتجملا ةدنجألا
، نم ىلوأ ةلحرم دعب  يذلا فينعلا يلاكيدارلا راسيلا اياقب تمض تاعامج عم ةينمألا تاهجاوملا لب ضفرلا
 .تاينيعبسلا نم لوألا فصنلا يف ةيبرغلا ابوروأ ىلع ةيمادلا هتمصب ضرف

 اهل جمد ىلإ ةيجاجتحالا تاكرحلا هتلثم ًاديدهت ادب ام ليوحت يف يطارقميدلا جهنلا رارقتسا حجن ىرخأ ةرابعب
 ضيقن ىلع معألا بلغألا يف يهف ةيبرعلا تالاحلا امأ. اهتسرامم ةيفيكو ةسايسلا لوح باطخلا يف ديدجتو
، دح ىلإ كلذ نم  بخن نع ةبئاغ نينطاوملاب ةلودلا ةقالعل ةيطارقميدلا ةرادإلاب ةطبترملا ةينالقعلاف ديعب
 يدجلا حاتفنالا ةيناكمإ نذإ مدعنت داكت. ةسايسلل يلكلا راكتحالا يف بغرت تلازامو ،ةطلسلا يف ءاقبلا اهفده
 عنص ةيلمع ىلع ريثأتلا تالاجم نم اهمرحي وحن ىلع ةديدجلا ةيجاجتحالا تاكرحلا بلاطمو ىؤر ىلع
 .ةيبوروألا ةبرجتلا رارغ ىلع ةيسايس بازحأ ليكشتل امبر روطتلا نيبو اهنيب لوحيو ،ماعلا رارقلا

 نم اهنكمت انملاع يف ةيقيقح ةيطارقميد تاجارفنا ثودحب انوهرم ةيبرعلا ةيجاجتحالا تاكرحلا لبقتسم لظي
، نأشلاب متهت ةيبعش دعاوق عم لصاوتلا  ةينطولا ةحلصملا عضت ةديشر مكح بخن عم لعافتلا نمو يعمتجملا
، بصن  هذهل نيأ نم يه ةلكشملا. ساسألاب ةيقفاوت ةيضق وه امنإ ةريخألا نيماضم ديدحت نأ كردتو اهنيعأ
 ؟يتأت نأ تاجارفنالا
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 ٢ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةموظنملل نمزملا زجعلا
 ةنوتيز نازر
 ةيروس ةبتاك

  
، يفسعتلا لاقتعالاب ةينعملا ةدحتملا ممألل ةعباتلا لمعلا ةعومجم تردصأ  طشان لاقتعا ةيضق يف اهيأر اريخأ

، يقوقح ، هريربت نكمي ال ايفسعت الاقتعا يوانتسر رازن لاقتعا ةعومجملا تربتعاو يروس  يف ةدقتنم اينوناق
، ةمكاحملل ةيلودلا ريياعملاب مزتلملا ريغ يئانثتسالا ءاضقلا مامأ هتمكاحم تاءارجإ هسفن تقولا  ةلداعلا
ـبةيروسلا ةموكحلا ةبلاطمو  ."عضولا حيحصتل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا" 

، وفعلا ةمظنم بيحرت عضوم ناك يذلا روكذملا يأرلا ، لاقتعا نم تاونس عبرأ دعب ردص ةيلودلا  طشانلا
، ةلودلا نمأ ةمكحم لبق نم اهب مكح يتلا ةدملا يهو  لالخ هنع جارفإلا متي نأ ضرتفملا نم ثيح ةيئانثتسالا
 .همكح ةدم ءاهتنال يلاحلا رهشلا

، ممألا يف ناسنإلا قوقحب ةينعملا تائيهلا ىدحإ نع يأرلا اذه لثم رودص  ابسكم ديكأتلاب ربتعي ةدحتملا
 نكمي فيك نكل. ةلثامم تاكاهتنا اهيف بكترت يتلا لودلا نم اهاوسو ةيروس يف ناسنإلا قوقح اياضقل ايونعم
 لاقتعا هنأ ةعومجملا تفشتكا امم عبرأ تاونس دعب "يونعملا بسكلا" اذه عم لماعتلا ةقالعلا بحاصل
 ىوتسم ىلع اهكاهتنا لود يف ناسنإلا قوقح عاضوأ نيسحت نع تائيهلا كلت زجع عم هنأ اصوصخ ؛يفسعت

، ، اياضق يف ةدعاسملا لقألا ىلع لومأملا ودغيف لماش  ىواكشلا ماظن يف الصأ ةفدهتسملا يه ةيدرف
 يلودلا نيديعصلا ىلع ناسنإلا قوقح ةيامح ةموظنم كرتشت. ةيلودلا تايلآلا كلت هنمضتت يذلا تاغالبلاو

، ، دي ىلع لودلا ينطاوم لوطت يتلا تاكاهتنالا نم تلعج اهنوكب ينطولاو  ةنادإلاو بجشلل اعضوم اهتاموكح
، كرتشت. ىوتسم نم رثكأ ىلعو انلع ضفرلاو ، اهنوك يف اضيأ  قوقح ةملوع نم لاقتنالا نع تزجع اعيمج

، ، مامتها طحم اهلعج ىنعمب ناسنإلا ، ايبدأ اهتناكم زيزعتو يملاع  اياحضل ةيلعف ةيامح نيمأت وحن ايباطخو
 .تاكاهتنالا

، دح ىلإ ، قوقحل ةيلودلا ةزهجألا ةيلاعف ودبت ديعب  ىلوألا ديقي. ةيلحملا تامظنملا ةيلاعف ىوتسمب ناسنإلا
 ةيطارقوريبو نيتور نم اهلمع يرتعي امع الضف ،اهتاءارجإ نع مازلإلا عباط بايغو ،سييستلا تارابتعا
، يف ءطبو  فعض نع الضف قييضتلاو عمقلل ةيحض نوكت ام ابلاغ اهتاذ دحب اهنوك ةيناثلا ديقيو تاءارجإلا
 .ةينعملا ةلودلا يف ءاضقلا لالقتسا مادعنا وأ فعض لثم نم اهيلإ أجلت نأ نكمي يتلا تاودألا

، كلت زجعو فعض ىوتسمب ةيلودلا ةموظنملا نوكت نأ يعيبطلا ريغ نم. يعيبط ريغ عضو اذه  عم ةينطولا
 يف ةينعملا ناجللا صاصتخاب لبقت مل يتلا لودلا. اضيأ يبدألا نزولاو تايحالصلاو ةربخلاو ةأشنلا فالتخا
، قوقحب ةصاخلا ةيلودلا تادهاعملا  دض اهلبق نم ةبكترملا ةموعزملا تاكاهتنالا يف قيقحتلل ناسنإلا

، ، مازلإ يأ نع لزعمب ىقبت اهينطاوم  يتلا تاليدعتلا عيمج عمو. هعوقو تبثي يذلا كاهتنالا عفرب يلمع

                                                
ةديرج نع ًالقن لاقملا اذه  2 ليربأ ١٠يف " ةديرجلا"   ٢٠٠٩.  
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، قوقحل ةيلودلا ةموظنملا لمع تايلآو ةيلكيه ىلع تأرط  قوقحلا كاهتناب قلعتي ام يف اصوصخ ناسنإلا
، ، نم ريثكب ةلبكم ىقبت اهنإف ةيدرفلا  تاكاهتنالا ددع نم ضفخلا يف سوملم رثأ قيقحت نع ةزجاع دويقلا

 .اهاياحض فاصنإو ملاعلا لوح

، معدملا يئاضقلا عباطلاو مازلإلا لماع نود نم  ىلع ةجيتن ىلإ لوصولا نكمملا نم هنأ ودبي ال تابوقعلاب
، اذه ، نم ريثكبو امبرو ديعصلا ، ةيئانجلا ةمكحملا جذومن ىلإ ءرملا حمطي لايخلا  كلت لثم يف رظنلل ةيلودلا
، ةيقافتا يف اوضع ةينعملا ةلودلا نوكت نأ جاتحت ال ةمكحم. تاكاهتنالا  وأ اياحضلل ىنستي يك اهئاشنإ

 مويلا لصحت ال يتلا "ةريغصلا" تاكاهتنالا يبكترم ةبقاعمب اماكحأ ردصت ةمكحم. مهاواكش ميدقت مهتالئاع
، نايب وأ ةنادإ نم رثكأ ىلع ، لوح فالآلا لوطت اميف راكنتسا  ءافتخالا ىلإ يفسعتلا لاقتعالا نم ملاعلا
 .اهاوسو بيذعتلا ىلإ يرسقلا

، ةيساسألا قوقحلا نأ ول  ةجهنمم مئارجو ةيناسنإلا دض مئارج ىلإ تالاحلا ضعب يف رمألا لصو امل مرتحت
، قوقح دض ، ءافتخا ةلاح لوأ يف قيقحتلا ىرج ولو ناسنإلا  نم فالآلا تارشع ىلإ رمألا لصو امل يرسق
 برحلا مئارج اياضق يف دمتعت يتلا ةدايسلا تارابتعا زواجت تارربم نأ يقطنملا نمو. ءافتخالا تالاح
، دض مئارجلاو ، قوقح دض تاكاهتنالا نم اهاوس ام ىلع قبطنت ةيناسنإلا  ةطلسلا ىنعمب ةدايسلاف ناسنإلا
، انرصع يف ةلوبقم دعت مل ةعومجم وأ درفل ةضوفملا ةقلطملا ل ال ةدايسلاو يلاحلا  رادهإ ةمكاحلا ةطلسلا وخت
، الأ بجي ةيرحلاو ةدايسلا. هلك ملاعلا نم ىأرم ىلع قوقحلا كاهتناو تايرحلا  ناضراعتت ال امهو اضراعتت
، اقفو ، يندملا عمتجملا نوكي ام ردقب الإ وسورل ، ةطلسلا يف ةكراشملا نع اديعب هلمكأب  مدع ينعي ام ةيسايسلا
، ةطلسلا كلت ةيعرش  .ةدايسلل يلخاد قرخب اضيأ مجرتي ام وهو الصأ

، تاحورطلا كلت لثم نع اديعب ، ىلع روظنملا ىدملا ىلع ةملاحلا  ةيامحل ةيلودلا تايلآلا فعض نإف لقألا
، نم صيحمتلاو ثحبلا عضوم يف تايلآلا كلت عضي نأ بجي ناسنإلا قوقح  هيلع ناك امم ربكأ مخزبو ديدج
 .ىضم تقو يأ يف
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 ٣ةيكناليرسلا ريياعملا
 ريشف يركش نيدلا زع

  
، برعلل دحاو: نيلايكمب ليكي ملاعلا نأ اعويش انتالوقم رثكأ نم   انيدلو. هللا قلخ ةيقبل رخآلاو نيملسملاو
  :كلذ ىلع ةلدألا تارشع
 ىتلا برحلا مئارج ليحي الو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل روفراد ىف برحلا مئارج نمألا سلجم ليحي اذامل
 تمصيو ىوون حالس ريوطتل ناريإ ىعس ةهجاوم ىف ملاعلا فقي اذامل ؟اهبورح لك ىف ليئارسإ اهتبكترا

 نيح ىف ىقارعلا لالتحالا نم تيوكلا ريرحت مت ىتح دعقي ملو ملاعلا ماق اذامل ؟ةيوونلا ليئارسإ ةناسرت ىلع
 ناسنإلا قوقح اهكاهتنال ةيبرعلا لودلا برغلا دقتني اذامل ؟نينسلا تارشع ذنم لالتحالا تحت نيطسلف كرت
  .اذكهو ،....اهريغ تاكاهتنا نع تكسيو
، ليكي ملاعلا نأ قحلاو   .ةرشعب انايحأ لب نيلايكمب
 جاودزا نع ملاعلا حصفي ةرم لك ىفو. "فاشتكالا" اذه راركت نم لكن الو لمن ال اننأ عوضوملا ىف بيرغلا
. تمصي مث »ةجودزم ريياعم هذه «خرصي نأ انضعب لعف در نوكي -تقولا لوط ثدحي ام وهو- هريياعم
، كسمأ دق كلذب هنأكو ، نوئشلا ىعباتمو ىللحم ىلع اريسيتو. ةلكشملا لح دق كلذب هنأكو ىمارحلاب  ةيلودلا
 ةينويزفيلت ةرشن لك لفسأ رابخألا طيرش ىفو فحصلاب ةيملاعلا نوئشلا تاحفص ىلعأ ىف بتكن نأ حرتقأ
، رومألا ىف زكرنو عوضوملا اذه نم صلخن ىك »ةجودزم ريياعم ملاعلل «نأ  نع عفادن فيك: ىهو مهألا
  ؟)ةجودزم ريياعمب لماعتي ىذلا (ملاعلا اذه ىف انحلاصم
 اضيأ نحن اننأ ظحالن ال) ةجودزم ريياعمب لماعتي ىذلا (ملاعلا ىلع انتبضغ مضخ ىف اننأ ؛كلذ نم برغألا
، نم انبوعشل ثدحي امع هتمص ىلع رارمتساب ملاعلا دقتنن نحن. ةجودزم ريياعمب نيرخآلا عم لماعتن  ٍسآم

 لتقب ةبورعلل اهسفن بسنت لئابق تماق نيح انلق وأ نحن انلعف اذام دحأ ركذي له نكل. نيطسلف ىف ةصاخ
 ديرشتو  ديرشتو حبذب برصلا ماق نيح انلق وأ نحن انلعف اذام دحأ ركذي له ؟روفراد ءانبأ نم ناسنإ ىنويلم
، ةنسوبلا ءانبأ نم فالآلا تارشع  وأ نحن انلعف اذام دحأ ركذي له ؟وفوسوك ءانبأ ىرخأ ةرم مث ايتاوركو
 هذه ةيحض ناسنإ فلأ ٨٠٠ حار ؟ادناور ىف ىستوتلا ءانبأ نم فالآلا تائم حبذب وتوهلا ءانبأ ماق نيح انلق
، امايأ ترمتسا ىتلا حباذملا  ثثجلا سدكت نم لينلا بيصي دق ىذلا ثولتلا ىدم وه هب انممتها ام لكو ةليوط
  ؟اذه ىمست اذام كيلع هللااب! هيف ةيدناورلا

، ، ىدرمتمل »ةمواقملا «بويج رخآ ةيفصتب ىكناليرسلا شيجلا موقي مويلاو  ةيلمعلا" هذه مضخ ىفو ليماتلا
 اعيمج مهفصقيو اكناليرس ىضارأ نم عاطق ىف نييندملا نم فالآلا تارشع عم مهرصاحي "ةيركسعلا
 نيذلا اياحضلا ددعو نييندملا لزانمب فصقلا هقحلي ىذلا ريمدتلا ىدم نع رظنلا ضغب ةليقثلا ةحلسألاب
، طسو نوئبتخي نيدرمتملا نإ: لوقت كلذ نع ةيكناليرسلا ةموكحلا لأست نيحو. نوطقسي  اهشيج نإو نييندملا

                                                
يف قورشلا ةديرج نع ًالقن لاقملا اذه  3 ويام ٣   ٢٠٠٩.  



 10 

 نم نوذختي نيذلا نيدرمتملا ىلع عقي بنذلا نإو ءايربألا نيب اياحض عاقيإ ىدافت ناكمإلا ردق لواحي
، اعرد نييندملا  انركذي ال اذامل. صخش فلأ ىتئمب اودرش نم ددع ردقي نآلا ىتحو. فصقلا لصاوتو ةيرشب
 ىف نيدرمتملاو ةموكحلا نيب عارصلا ىف أطخ ىلع نمو باوص ىلع نمع رظنلا ضغب ؟ةزغب كلذ

،  رصاحملا ىنيطسلفلا لفطلا نيبو فئاذقلا نيب رصاحملا ىكناليرسلا لفطلا فقوم نيب قرافلا ام اكناليرس
  ؟انريغل ثدحي ام انمهي ال اننأ ىوس العفو الوق انتمص رسفن فيكو ؟ةيليئارسإلا فئاذقلا نيب
، هذه لك ىف  نأل تقولا ةليط هدقتنن ىذلا مهبملا ءىشلا كلذ نم اءزج انك. ملاعلا نم اءزج نحن انك تالاحلا
، هذه لك ىف. ةجودزم هريياعم : نولءاستي اكناليرسو ادناورو وفوسوكو ةنسوبلاو روفراد ءانبأ فقو تالاحلا
. ؟مهتايح ذاقنإل دحأ كرحتي ال نيح ىف نيطسلف ةيضقب رمألا قلعتي نيح دعقي الو ملاعلا موقي اذاملو ملاعلا نيأ
، انك تالاحلا هذه ىف ، ىتاديس نحن ، اناياضقل دحاو: نيلايكمب ليكن نم ىتداسو  اياضقل رخآلاو ةمهملا
  .ةمهملا ريغ نيرخآلا

، طيرشو ةيجراخلا نوئشلا تاحفصل "ةجودزم ريياعم ملاعلل" ةظوحلم فيضن امدنع  فيضن نأ حرتقأ رابخألا
،يطخ الب مكنم ناك نمو" اهيلإ  ."رجحب اهمريلف ةئ
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ايقوقح اطشانو ايسايس اضراعم١٧٨نع يكلملا وفعلا : نيرحبلا  ..  
  !فواخملا ددبي ال

  
ليربأ   ١١يف ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح خيشلا نيرحبلا كلم ردصأ            نع ا     ٢٠٠٩   يكلم ا  وفع نيمهتملا نم   ١٧٨   

مهنيدت ا            ليربأ   ١٢يفو  . ماكحأ اوقلت نمم ددع نعو ،ةينمأ داعبأ تاذ اياضق يف تاطلسـلا تـقلطأ     ٢٠٠٩   ،
  .ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ددع مهنيبو نيلقتعملا نم ريبك ددع حارس

ـب ا            لمشيكلملا وفعلا     مهتم ناك يذلا ةجاوخلا يداهلا دبع زرابلا يقوقحلا طشانلا رـييغتو بـلقل جيورتلا     " 
ببسـتلا اهنأـش نـم ةريثم تايا        عدو تاعئاش ثبو ،مكحلا ماظن ةيهارك ىلع ضيرحتلاو ،يسايسلا ماظنلا         

تاونـس رشع نجسلل اهتبوقع لصت دق تاماهتا يهو         "ةماعلا ةحلصملاب رارضإلاو ماعلا نمألا بارطضاب       ، .
دـبع ةـكرحلا يف يدايقلاو عميشم نسح        ) قح(ةيطارقميدلاو تايرحلا ةكرحل ماعلا نيمألا      كلذك لمش وفعلا    

ـ  ةـثالثلا ءاطشنلل تهجو تناك    ةينيرحبلا تاطلسلا   . دادقملا دمحم يعيشلا نيدلا لجرو سي     كنسلا ليلجلا   مهت  ا 
،    دق  ةدمل نجسلاب اهيلع بقاعي      نوناقو   ١٩٧٦ماعل تابوقعلا نوناق    ل اًقفوةايحلا ىدمل لصت ةـحفاكمل   ٢٠٠٦   

  .باهرإلا
لـفاحلا هلجس لسغ يف بغري ماظن نم ةبيط ةرداب هرابتعا نكميو ،نيمثتلا قحتست ةردابم دع              ي يكلملا وفعلا

. نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةقثب زوفلا عطتسي مل يكلملا وفعلا نأ الإ  . ناسنإلا قوقح تاكاهتن  اب
نـع نيعفادملاو نييسايسلا نيضراعملا عم ةديدج ةحفص حتف يف ،هتيدجو وفعلا قدص يف ككشت مهنم ريثكف                 

ىتح وفعلا صن ةيمسرلا ةديرجلا ر      شن مدع بابسأ نع اولءاستو    . نيلقتعملا نع جارفإلا مغر ،ناسنإلا قوقح     
  . نآلا

ةـين يـف كوكشـلا هذه دضعي ام نإف ،ةينيرحب ةيقوقح رداصم نم       ةيساوساهيلع تلصح تامولعم قفوو       
هابتنالا ةرورضب  مهحارس قلطملا نم ا                 ددع اورذح ةيلخادلا ةرازوب نيلوئسملا ضعب نأ ،ةينيرحبلا تاطلسلا

. بسحف ىمسم ريغ لجأل ةبوقعلا ذيفنت فاقيإ ينعي لب ،مهنجس ةدم ةيقب           طاقسإ ينعي ال مهنع جارفإلا نأ ىلإ        
ىلع ا         . ىرخأ اياضق يف اهنوقلتي ماكحأ يأل فاضتس ةيقبتملا ددملا نأو           يراس لازي ال رفسلا نم عنملا نأ امك

ة بيصع ةلحرم نوشيعي ءاطشنلا ءالؤه لعجي ام وهو       . عنملا عفرب ةمكحملا رارق مغر ؛مهنع جرفملا نم ددع        
  .اهتياهن نوكتس فيك نوكردي ال
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  ليئارسإ فادهتسا يف قيقحتلاب بلاطت شتوو ستيار نامويه
  قراحلا ضيبألا روفسوفلاب ةزغ يف نييندملل

  انح فافع
  ةرهاقلا زكرمب ةثحاب

  
مامتها راثم  ةلبقملاةنوآلا لالخ ودغتس ةزغ عاطق ىل       ع ةريخألا ةيليئارسإلا برحلا نأ ودبي       نوناـقلا ءاربخ    

تماد يتلا    برحلاف. يلودلايناسنإل  ا ا،   ٢٢  موي ربمسيد   ٢٧نم    ىلإ   ٢٠٠٨  رياني   ١٨  مساب تفر   ٢٠٠٩   عو  ،
نآلا ض    "بوبصملا صاصرلا "ةيلمع    رعتت ةدـحتملا مـمألل ةعباتلا قئاقحلا يصقت تاثعب نم ددع تاقيقحتل   ، 

وناقلا تاكاهتنا عيمج   ىلع فوقولل ؛  ةيلودلا ةيقوقحلا تامظنملا نم ةعومجم    لو يناسـنإلا  ن  يـتلا ،يلودـلا        
  . ةزغ يف ترج يتلا ةيركسعلا تايلمعلا قايس يف تبكترا

سرام ٢٥يف شتوو  ستيار نامويهةمظنم تردصأ قايسلا اذه يفو  ناونعب ا ٢٠٠٩   ريرقت : راـنلا راطمأ " 
كرويوي ن نم ذختت يتلا ةيكيرمألا ةمظنملا تناكو      ". ةزغ ىف ضيبألا روفسفلل ينوناقلا ريغ ليئارسإ مادختسا       

نع فكلاب ليئارسإ تبلاطو ،ضيبألا روفسوفلل يليئارسإلا شيجلا مادختسا ةروطخل ا          ركبم تتفتلا دق اهل ا  رقم
  .ةليلق مايأب برحلا ءاهتنا لبق يضاملا رياني يف كلذو ،ناكسلاب ةمحدزملا قطانملا يف همادختسا
  
  ؟ضيبألا روفسفلا وه ام

نيـعأ نـع ةيربلا ةيركسعلا تايلمعلا بجحل مدختسُتو اهفذق دعب           عساو قاطن ىلع رشتنت ةيئايميك ةدام وه        
ةروظحم تسيلو ا        يواميك ا  نوباصـي مهنإـف ضيبألا روفسفلل صاخشأ ض         . حالس ربتعُت الو ،ودعلا  رعت اذإو

غـلبت ةـقطنم ىلع طقسي ءاوهلا يف رجفني نيحف ؛لدجلا همادختسا ريثيو             . ةليوط ةرتفل رمتست ةديدش قورحب    
قطاـنملا يـف ةيركسعلا فادهألا دض همادختساو        . هسمالي ام لك قرحيو ،مدق ةرك بعلم ةحا       سم اهتحاسم 

برحلا نيناوقل اًكاهتنا دع    .ي ام وهو ،ضرألا هتسمالم ىدل يئاوشعلا هرثأل قلقلا ريثي ناكسلاب ةمحدزملا
  
  ةزغ يف نييندملا فدهتسا يليئارسإلا شيجلا

ضيبألا روفسفلا رئاخذ يليئارسإلا شيجلا اهيف مدختسا ةزغ         يف تالاح تس يف شتوو ستيار ن      امويه تققح   
ةزـغ نيـب ةـندهلا طـخ نـم برقلاب ىرق يف اتناك تالاحلا هذه نم ناتنثاو      . ناكسلاب ةلوهأم قطانم يف  

روفسف فئاذق قلطأ    ،ةيربلا هتلمحل يليئارسإلا شيجلا ديعصت عمو     . ةعازخلا ةدلبو ةيافص ةدلب يف ،ليئارسإو       
فئاذـق ثالـث هيجوت مت ثيح لامرلا يح اهنمو ،ةيرضح نكامأ يف ةيناكس ةفاثك رثكأ قطانم ىل                  ع ضيبأ 

ةزـغ ةـنيدم يـف ىوهلا لت يح و ،ىندم           ٧٠٠ يوؤيناك يذلا اورنوألل ىسيئرلا عمجملل ضيبأ روفسف           .
ةعبا ت اهنوك ىلع ةحضاو تامالع لمحت  اهنأ مغر ايهال تيب ةسردم برض مت ثيح ايهال تيب طسو كلذكو    

قاشـنتساو قورـحلا ءارج تارشعلا بيصأو ،ا         ١٢لتقم تسلا تالاحلا هذه نع جتنو       . ةدحتملا ممألل   يندم  
  .ناخدلا

ىـلع ا               نامويهرثعت مل اميفو      رب ضيبألا روفسفلا قلطأ يليئارسإلا شيجلا نأ ىلع ليلد ىلع شتوو ستيار
       ، تمدختـسا ليئارسإ نإ تلاق ةمظنملا نإف        ئباخملا يف نيينيطسلفلا نيلتاقملا لثم ،ةحضاو ةيركسع فادهأ  
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قراحلا هرثأ نم ةدافتسالل ا         دـيري يليئارـسإلا شيـجلا ناك نإ ا          . وج رجفتملا ضيبألا روفسفلا  ضيأ تلاقو
اهجتنت يتلا ناخدلا فئاذق وهو ،لتاق ريغو اًنمآ ًاليدب  هيدل ناك دقف ،هتاوق تاكرحت ىلع هيومتلل ةدام مادختسا

لاوةيليئارسإ ةكرش نع ًالضف ،رثألا تاذاهل يت،  نأ  همادختسا  ًاريثك للقيس ناكا  يـتلا ةغلابلا رارضألا نم    
  .نييندملاب تقحل

نيناوـقل كاهتنا هنأ ىلإ  ضيبألا روفسفلا رئاخذل ليئارسإ مادختسا يف شتوو ستيار        نامويهتاقيقحت  تهتنا    
طايتحالا لك ذاختا يف ماع لكشب يليئارسإلا شيجلا قفخأ دقف    ؛برحلا لا ررضلا ليلقتلةنكمملا تا  هـقحلي يذ   

نييندملاب ضيبألا روفسفلا مادختسا   رـيغ لكشـب ضيـبألا روفسفلل رركتملاو عسوملا مادختسالا نإ           تلاقو  .  
هريجفتب – ينوناق    وج وت عم نييندملاب ةلوهأم قطانم قوف      ا  تارـشؤم نـم وه      –لتاق ريغ يناخد ليدب رف      ا   
  .يمارجإلا دصقلا دوجو
طاقن سمخ نم تبثيو حضتي ضيبألا روفسفلا رئاخذل يدمعلا يليئارسإلا    شيجلا مادختسا ف مدختسـي مل  :ًالوأ.    

ًايناث ؛لبق نم ةزغ يف ضيبألا روفسفلا رئاخذ طق يليئارسإلا شيجلا          ضيـبألا روفسفلل رركتملا مادختسالا     :  
  سن نع فشكي ةيلمعلا نم ةريخألا مايألا ىتح ناكسلاب ةلوهأم قطانم يف            اوج رجفتملا ةددـحم ةـسايس وأ ق       

ًاثلاث ؛يئاوشعلا وأ يضرعلا مادختسالا سيلو     ضيبألا روفسفلا راثآب ةلماك ةيارد ىلع يليئارسإلا شيجلا ناك       :   
نييندملا قحب اهلثمي دق  يتلا رطاخملاو  ًاعبار؛  ةداـمك ضيبألا روفسفلا مدختسا دق يليئارسإلا شيجلا ناك اذإ  :   

ًاكاهتنا دعي ىذلا رمألا     ؛رطخلل نييندملا ناكسلا ضيرعت نود هيدل ةرف      وتم لئادب مادختسا يف قفخأ دقف ،هيومت        
ًاسماخ؛ىناسنإلا ىلودلا نوناقلا دعاوقل تاريذحتلا مغر ضيبألا روفسفلا قالطإ ىلع يليئارسإلا شيجلا بأد :   
  .نييندملا ىلع حالسلا اذه رطاخم نأشب ةدحتملا ممألا يف نيلماعلا نم ةرركتملا
  
ةيليئارسإلاةموكحلا ةيلوئسم    

تاـماهتالا ةحـص نم تبثتلا هتمهم قيقحت قيرفل يليئارسإلا شيجلا ليكشتب شتوو ستيار               نامويهتبحر    
ا،           . ضيبألا روفسفلا مادختساب ةقلعتملا    يعوـضومو ا  يدج اًقيقحت يليئارسإلا قيرفلا زجني نأ يف تككشت اهنكل

يت لا برحلا نيناوق تاقورخل يعوضوملا صحفلا ي      ف يليئارسإلا شيجلل ةقباسلا تاقيقحتلا    قافخإ ةيفلخ ىلع    
يليئارسإلا ةداقلاو دونجلااهبكترا   .نو 

 عـيمج يـف   قيقحتلل ةلقتسم ةئيه ليكشت يف عارسإلاب ةيليئارسإلا ةموكحلا ةبلاطم نم اهعنمي مل اذه نأ الإ                
كـلذ ىف امب     ،ةزغ يف يليئارسإلا شيجلا تاوق دي ىلع يناسنإلا       يلودلا  نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا معازم       

ا فقوتي نأب ا     و .قيقحتلا جئاتن نع نالعإلاو   ضيبألا روفسفلا مادختسا      نـع يليئارـسإلا شيجل     ضيأ تبلاط
تـصوأو  . اياحضلل ةلداع تاضيوعت ميدقتو ،ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ضيبألا روفسفلا رئاخذ مادختسا           

ةيقافتال )ثلاثلا لوكوتوربلا(ةقرحملا ةحلسألا ما دختسا دييقتو رظح لوكوتورب ىلعليئارسإ عيقوت ةرورضب   ،
  .ةيديلقتلا ةحلسألا

شتوو ستيار  نامويهتبلاط كلذك    روفسـفلل يليئارـسإلا شيجلا مادختسا يف رظنلا ةرورضب ةدحتملا ممألا               
،    و. ةزغ يف لاتقلا تايرجم يف ةدحتملا ممألا تاقيقحت نمض ضيبألا     ةـيكيرمألا ةدـحتملا تاـيالولا تبلاط

 .نأشلا اذهب قيقحتلا يهتنيىتح ليئارسإ ىلإ ضيبألا روفسفلا رئاخذ لقن تايلمع لك ف قوب
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ةزغ ىلع يليئارسإلا موجهلا دئاوف  !  
  ريظن ةورم

  ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملاب ةثحاب
       

ا يليئارسإلا ناودعلا دعبو ءانثأ     )سامح(ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل فينعلا كولسلا       ةزغ عاطق ىلع يشحول     ، 
ربمسيد   ٢٧( رياني   ١٨ – ٢٠٠٨  ةمظنم مامتها عضوم ناك      )٢٠٠٩  تردـصأ يتلا شتوو ستيار      نامويه،   

ليربأ ٢٠يف  ناونعب ا ٢٠٠٩   ريرقت   ".ةزغ يف سامح ةكرحل يسايسلا فنعلا: برحلا ءاطغ تحت " 
اطق ىلع ةرطيسملاسامحةكرحل ةعباتلا  نمألا تاوق تاءاسإ ريرقتلالوانت   .نيينيطسلف نينطاوم قحب ةزغ ع 

 عـم  مهنواعت يف هبتشملل مادعإلا تايلمعذيفنت  ك؛ةعورشم ريغ فنع لامعأةكرحلا رصانع باكترا دصرو 
، ، نع ًاديعب لتقلا لامعأو ليئارسإ هيوشتلاوبيذعتلاو ءاضقلا  ،،، يفسعتلا زاجتحالاو  ةلماعملا هجوأ نم اهريغو  

اهرابتعال شتوو ستيار     نامويهتعفد يتلا تاسرامملا يهو      .ةئيسلا  ذنم يلخادلا فنعلا يشفت تابون أوسأ" 
  .٢٠٠٧وينوي  يف "ةزغ يف ةطلسلا ىلع سامح ءاليتسا
اياحض عم تالباقملا ءارجإ جهنم ىلإ هدادعإ يف دنتسا ريرقتلا اذه نأ ىلإ ةيادب ةراشإلا ردجت نايع  دوهشو  

رياني٢١(ةدتمملا ةرتفلا يف  رياربف٤ -  دحت امك)   نييفحـصو  ةـيلحم  ةيقوقح تامظنم ىلإ ةمظنملا وثحاب ث، 
لا سيئرىلإ ةلئسألا نم ةمئاق  ةمظنملا تمدق ،ىرخأ ةيحان نم. تاعوضوملا هذه يف ثاحبألا اورجأ  ةموكح 

ةلاق  ىتح امهنم يأ ىلع ادر قلتت ملو ةعباتملل  ةلاسر تلسرأ امك ،ةموعزملا تاءاسإلا نأشب ةينه ليعامسإ ملا
  .ريرقتلا دادعإ تقو
ريرقتلا صلخو  ديدهتلاو ةرطيسلل اهلالخ نم تعس فولأملل ةقئاف تاوطخ تذختا سامح ةكرح تاطلس نأىلإ  
 عـم مهنواـعت   يـف هبتشي  صاخشأ كلذكو ،نييلخادلا نييسايسلا موصخلا ةلازإ نايحألا ضعب يفو ،باقعلاو
. ليئارسإ  رارـضأل ساـمحل نيعباتلا   يلخادلا نمألا تاوقو ةطرشلا نم لك ضرعت معازم نم مغرلا ىلعف

،  موجهلا ءانثأ ةميسج ، يف شتوو ستيار نامويه يثحاب نإفيليئارسإلا ، لاتقلا لامعأ فقوت دعبو ةزغ  ةيساسألا

هذـه نأ اوربتعا  و .ًايلخاد ماظنلا ظفح ىلع نيترداق لازت ال  ةعباتلا نمألا تاوقو سامح ةموكح نأاوظ حال
، ةردـقلاو ةكرحلا ةيرح كلمت تناك  ىرخألا ةحلسملا تاعامجلانود  نم اهدحو سامح نأ ىلإ ريشت ةنميهلا  ،

 .ةزغ اهتدهش يتلا لتقلاو صاصرلا قالطإو برضلا لامعأ ذيفنت ىلع

  :يلي اميف ريرقتلااهدصر يتلا تاكاهتنالا مهأ تلثمت دقو 
  :صاصرلا نيعنقم نيحلسم لاجر قالطإو لتقلا لامعأ •
ىلع لز عأ ًاصخش 28 لتقم ىلإ ةفاضإلاب تالاحلا هذه نم ةلاح 30 وحن ةيلحملا ناسنإلا قوقح تامظنم تقثو

نايعلا دوهش بسحنيعنقم نيحلسم لاجردي  ، تالاح يفو.   ةـعبات نـمأ  تاوق قالطإ ريراقتلا تلقانت ىرخأ   

تـقثو امك  . يليئارسإلا موجهلل مھدييأت اونلعأو، ةزغ ىلع اهترطيس نوضراعي صاخشأ ىلع نارينلا سامحل
، مهيلع صاصرلا قالطإ مت نيبراه ءانجسل ةلاح 20 ناسنإلا قوقح تامظنم   . نيعنقم نيحلسم دي ىلع مهلتقو
  :نييسايس موصخ قحب بيذعتلاو زاجتحالا ءانثأ لتقلا •
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 قوقح تامظنم تقثو لمجملابو .سامحب ةلص ىلع امبر نيلوهجم نيدتعمو سامح نمأ تاوق لبق نم كلذو 
  . 2009سرامو رياربفو رياني يف ةزغ يف حربملا برضلاو بيذعتلا ءانثأ لتق عئاقو عست ةينيطسلفلا ناسنإلا

  :حتف يديؤمو ءاضعأ قحب يلزنملا لاقتعالا •
ماـيق  ٢٠٠٩رياـني   ةـياهن  ىتحو 2008 ربمسيد 27 نم ةرتفلا تدهش ةينيطسلفلا ةيقوقحلا تامظنملل ًاقبط   ،

 يـف  هبتشي صاخشأ نع الضف ،حتف ءاطشن نم تائملا قحب يلزنملا لاقتعالا رماوأ رادصإب سامح تاطلس
  .ةيئانج تافلاخم مهباكترا

نـم هـب درو امل هميرجت يف اهيلإ دنتسي يتلا ةينوناقلا ريياعملا ريرقتلا حضوي تاكاهتنالا ضارعتسا دعبو                  
، يف ريياعملا هذه لثمتتوةزغ لخاد نوينيطسلفلا اهل ضرعت تاءاسإ  :  

، ينيطسلفلا نوناقلا: الوأ  ةمزلم ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح" نأ هنم ةرشاعلا ةداملا يف درو يذلا يساسألا
  ".مارتحالا ةبجاوو
 يـهو  )برـحلا  نيناوـقب كلذك فرعي يذلا ( يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا: ايناث
نيناوـقلا هذـه نأ ى   ـلإ ةراشإلا ردجتو . يليئارسإلا يركسعلا موجهلا ءانثأ ةزغ ىلع قيبطتلا ةبجاو نيناوقلا
،   فارطأ نم فرط لبق نم صاخشألل ةئيسلا ةلماعملاو ينوناقلا ريغ لتقلا رظحت امك ،بيذعتلا رظحت عازـنلا
  .ةيرحلا نم ًافسعت نامرحلا مرجت امك

، ، ريغ نم ةحلسم ةعامج اهتفصب سامحو ةمزل لودلا مـكحلا ىلوتت يتلا ةهجلا  اهتفصب امإ. برحلا نيناوقب م 
هذه  مارتحاب ًانلع تمزتلا دقف )ةيلود كوكص يأ يف ًافرط نوكت نأ ىلع سامح ةردق مدع مغرو(ة زغ يف ًايلعف
  .ةيلودلا ريياعملا
مو ىلإ تايصوتلا نم ةعومجم ريرقتلادق ةياهنلا يف  :يلاتلا وحنلا ىلع يهو ،ةزغ يف ةينيطسلفلا ةطلسلا  

 بيذعتلاو ةمكاحم نود لتقلا رظحت ،نمألا تاوق ءاضعأ عيمجل ،ةينلعو ةحضاو تاميلعت رادصإ ةيمهأ •
، ةلماعملا لاكشأ نم امهريغو   .نوناقلا اهيلع صني ةبوقع ىصقأ نوقليس نيفلاخملا نأ حضوتو ةئيسلا
وأ  بيذعتلاب ةصاخلا قيدصتلل ةلباقلا ريراقتلا عيمج يف ةهيزنلاو ةدياحملاو ةيروفلا تاقيقحتلابةردابملا  •
، صاخشألا لك ةاضاقم وأ بيدأتو .زاجتحالا نھر صاخشأ ةافو  تاوق حلاصل نولمعي نم مهيف نمب نيلوئسملا
 .اهيلإ نومتني نم وأ اهل ةعباتلا ةحلسملا رصانعلاو سامح نمأ

 .تاكاهتنالا كلت اياحضل مئالملاو يروفلا ضيوعتلا حنم ةرورض •

ىـلع  ساـمح تاءادـتعا تدـصر دـق تناك ،ناسنإلا قوقحب ةينعم ةينيطسلف تامظنم نأ ركذلاب ريدج                  
  :لاثملا ليبس ىلع رظنا. ةلثامم تانايبو ريراقت يف يليئارسإلا ناودعلا لالخ ةزغ يف نيينيطسلفلا

org.pchrgaza.www://http   
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  ةيبرغملا ةفاحصلا لوطت يفاذقلا ةضبق
  

ةمـصاعلا يف ةيبيللا ةرافسلل عباتلا      " ةيبرعلا ةوخألا بتكم  "مدقت برغملا يف اهعون نم ىلوألا يه ةقباس يف          
تنمضـتو   "ةيبرغملا ثادحألا "و" ءاسملا"و" ىلوألا ةديرجلا "يه ةيبرغم فحص ثالث دض ىوكشب ،طابرلا          ،

           ىوـعد لوأ يـهو      .يفاذقلا ر معم ديقعلا يبيللا سيئرلا ةمارك نم طحلاب ثالثلا فحصلل تاماهتا ىوكشلا  
ةداملا بجومب ،ةيبرغملا ةفاحصلا دض       ةيبنجأ ةلود ولثمم اهعفري ةيئاضق     برغملا يف ةفاحصلا نوناق نم      ٥٢   

فـلأ   ١٠٠ و   ١٠نيب اهردق حوارتي ةمارغبو ةدحاو ةنسو دحاو رهش نيب هتدم حوارتت نجسب             "بقاعت يتلا     
يكيرمأ رالود فلأ   ١١،٨٤ – ١،١٨(مهرد   صخشب ةينلع ةفصب سملا ىلع طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ      )  

  ". ةيبنجألا لودلل ةيجراخلا نوئشلا ءارزوو مهتماركو لودلا ءاسؤر
طسـبأ هيجوت اهيف حابي الو ،ةردهملا قوقحلا نم ةمزح نمض نم ،ريبعتلاو ةفاحصلا               ةمزحايبيل دقتفت اميفو      

ر سيئرلل دقنلا لاكشأ   معم اوعقو نيذلا ريبعتلا ةيرح اياحض لوأ تسيل ثالثلا ةيبرغملا فحصلا نإف ؛يفاذقلا                
  !.رئازجلاو ةيدوعسلاو رصم يف نييفحصو فحص ةاضاقم هل قبس يذلا يفاذقلا نثارب يف

اهادـحإ تنمضـت ،برغملا يف اهييسامولبدو ةيبيللا ةموكحلا ةظيفح تراثأ يتلا ةيفحصلا تالاقملا نأ ركذي                
فقاومل ا   نإ ىرخأ تلاق نيح يف "ةيلوفطلا" يفاذقلا فقاومب زيفاشت وجوه يليوزنفلا  سيئرلا هيبشت سيئرـلا  ، 

  ". بالقنا"ةطاسوب مكحلل لوصولا نم نكمت ي بيللا
ال ،مكاـحملا ىـلإ ،ةيبيللا يضارألا جراخ يف ىتح ،نييفحصلا                      رج داتعا يذلا يبيللا مكحلا ماظن نأ ديكألا

ةكلمملل انه يقيقحلا رابتخالا    . يأرلا يف فالتخالاو ريبعتلا ةيرح لامتحال هيدل ةقاط الو ،دقنلا ىلع هل ربص            
قـفاوت ةجردل سايقمك ناحلصي امبر ،اهيف يبرغملا ءاضقلل بقترملا رارقلاو ىوعدلا هذه ةجيتنف              . ةيبرغملا

ةيرح هتغلب يذلا ىدملاو ءاضقلا لالقتسا ةجردو ،ريبعتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملا عم ةيبرغملا تاعيرشتلا ةينب               
ع ا             قوقح ميق عم حلاصتلا يف اًقوفتم ا       جذومن ،بيرقلا سمألا ىتح ،ضعبلا رظن يف ناك دلب يف ةفاحصلا  يبر

ةديعـس رـيغ ةياهنب رذنتل ؛ىرخأ ةرم نارودلا يف تاكاهتنالا ةلجع أدبت نأ لبق اذه                . ةيطارقميدلاو ناسنإلا 
يلخت ءازإ كوكشو فواخم نآلا مهباتنت نيذلا مهو        . برغملا يف ناسنإلا قوقح عاضوأب نيمتهملا تاحومطل      

لوأ ةفاحصـلا ةيرح نوكت لهف    . ةريخألا ةنوآلا لالخ ناسنإلا قوقح تابست     كم زيزعت نع ةيبرغملا ةموكحلا    
  !؟اياحضلا
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  رصم يف دقتعملاو نيدلا ةيرحعاضوأ 
  مؤاشتلا ىلع ثعبتو قلقلا ريثت

  ريظن ةورم
  

عـمتجملا اهدهشـي يـتلا تابذاجتلل ةداتعملا حمالملا نم ةدحاو يفئاط ساسأ ىلإ ةدنتسملا تارتوتلا تحضأ     
صاـخ مامتها ءادبإ ىلإ ناسنإلا قوقحب نيينعملاو نيطشانلا نم           اريثك عفدي ام وهو ،رخآل ن     آ نم يرصملا    
اهلح لبسو اهتاببسم يف ثحبلاو اهيلع ءوضلا ءاقلإ ضرغب         ،تارتوتلا هذهب  جماـنرب ردص   أقايسلا اذه يف    .  

هريرقت   ،ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملل عباتلا دقتعملاو نيدلا ةيرح        نيدـلا ةـيرح     لوـح يونسلا عبر    
ةرتفلا يطغي يذلاو ،رصم يف دقتعملاو وينوي -ليرب أ(   ٢٠٠٩.(  

فدهت ريراقتلا نم ةلسلسلا هذه نأ ىلإ ةيادبلا يف ةراشإلا ردجت          ريفوت ىلإ      تاروـطتلا مهأ نأشب تامولعمل     ا 
،    دقتعملا ةيرحب عت  متلا ةجرد ىلع رثؤت يتلا ةيعمتجملاو ةينوناقلاو ةيسايسلا        رصم يف ىـلع اهدادع   إ دمتع يو 

ةرـتف لالـخ ةيرصـملا ةردابملا ىلإ ةرشابم ةدراولا ىواكشلاو تالاحلاو ،جمانربلا قيرفل يناديملا طاشنلا                
. اهتحـص نم ققحتلاو اهقيثوتب جمانربلا وثحاب موقي يتلاو مالعإلا لئاسو يف ةروشنملا تامولعملاو ،دصرلا              

ءازجأ ةسمخ ريرقتلالمشيو يه   ،:  
   
  تامكاحملاو ةيئاضقلا ماكحألا: ًالوأ
   :اهنم ،اياضق ةدع نأشب ءاضقلا ماكحأ ريرقتلا لوانت هلالخو
 " دارـم ىـليل ةفرش    "ةديصق اهرشنل ،باتكلل ةماعلا ةئيهلا نع ةرداصلا        " عادبإ"ةلجم صيخرت ءاغلإ     §

ا ةيهلإلا تاذلل ةناهإ تنمضت ةديصقلا نأ ىلإدانتسا   . 

سيردـتلا لاـجم نع ًاديعب تابقتنملا تاسردملا لقنب م   يلعتلاو ةيبرتلا ريزو رارقةلودلا سلجم  ءاغلإ   §
اـهلفك يـتلا ةيصـخشلاو ةيفاقثلاو ةيديقعلا ةيرحلا ئدابمل رارقلا ةفلاخمل كلذو ،ةيرادإ فئاظوب نهقاحلإو                

 .روتسدلا

ةدونـش اـبابلا دض نويحيسم نونطاوم اهماقأ ىواعد عبس لوبق مدعب يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مكح                 §
يـتلا تاليدعتلا ءاغلإو ذيفنت فقوب اهيف اوبلاط ،سكذوثرألا طابقألل ماعلا يلملا سلجملا              سيئر هتفصب ثلاثلا    

 . ١٩٣٨ةنس ةرداصلا سكذوثرألا طابقألل ةيصخشلا لاوحألا ةحئال ىلع يلملا سلجملا اهلخدأ 

يوعد يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ضفر    § نايب رييغت ضفرب يبلسلا رارقلا ءاغلإب يعدملا امهيف بلاط ني          ، 
ةيحيسملا ىلإهلوحتدعب يحيسم ىلإ ملسم نم هب ةصاخلا يموقلا مقرلا ةقاطب يف ةنايدل ا   . 

  
 يفئاطلا عباطلا يذ فنعلا وأ رتوتلا ثادحأ: ًايناث

ةزـيجلا تاـظفاحم اهتدهـش نييحيسمو نيملسم نيب يفئاطلا فنعلا نم تالاح تسل ًاقيثوت ريرقتلا مدقي                    
عبرأ أدب دقو . انقو فيوس ين  بو ةيلهقدلاو ةيبرغلاو ةيردنكسإلاو    نأ لـبق ةيدرف تارجاشمك ثداوحلا كلت نم         
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يـتلا تاكابتشالا يف ملسمو ةيحيسم نيب ةيفطاع ةقالع تببست نيح يف ،ةيفئاط تاهجاوم ىلإ ًاعيرس روطتت         
ةـبزع ناكس نيب ةفينعلا تاهجاوملا تعقوو ،ةيبرغلاب ىربكلا ةلحملا زكرمل عباتلا مالسلا ةيشنم يحب تعقو                
رـيغ ىـنبم لـخاد مهتاولصل نييحيسملا ةماقإ ةيفلخ ىلع فيوس ينبب نشفلا زكرمل ةعباتلا ةيقرشلا ىرشب              

    .صخرم
ثـيح  ٢٠٠٩ماـع نـم يناثلا عبرلا اهدهش يتلا فنعلا ثادحأ يف ىلتقلا ةليصح عافترا ريرقتلا ظحاليو                 ،

نييطبق عرصمو ،ليرب   أره  ش يف ةيردنكسإلاب زومرك يحب ةرجاشم يف ملسم نطاوم عرصم ريرقتلا دصري           
ملسم لفط لتقمو ،انقب صوق زكرمل ةعباتلا يلبق ةزاجح ةيرق يف رأثلا عفادب لتق ثداح يف                 ،نيملسم دي ىلع    

ةـظفاحم يف رمغ تيم زكرمب يربربلا رفك ةيرق يف بشن يذلا راجشلا لالخ هرمع نم ةرشع ةعباسلا يف                   
  .ةيلهقدلا
  
  ةينمألا تاقحالملاو تالخدتلا: ًاثلاث

تاهجاوم بناج ىلإف   . ةينيدلا مهرئاعش ةماقإ يف نييحيسملا قحب ةقلعتملا تامزألا رارمتسا ىلإ ريرقتلا ريشي           
تاولصلا ةماقإ يف طابقأ امهمدختسا نيينبم قالغإب ةينمألا ةزهجألا مايق ريرقتلا لجسي ،ةيقرشلا ىرشب ةبزع               

رقو طايعلا زكرمب اشاب يلاغ فصاو ةبز     ع نم لك يف حيرصت نود       ،      ، اينملاب طولامس زكرمل ةعباتلا ةعبس ةي
ىوعدـب ،يطبق هكلتمي دحاو قباط نم ىنبم ةلازإب حورطم ىسرم ةظفاحمب ةطرشلا تاوق  مايق نع الضف                  

ببسب ىنبملا ةفلاخم  "!!ًارتميتنس١٣٠ضرألا نع هعافترا " 

رفسـلا نـم نطاوم ع    نمو ،تنرتنإلا ىلع نييفلس نيعقوم بجحب نمألا ةزهجأ مايق ىلإ كلذك ريرقتلا ريشيو            
ركف هقانتعال ٢٠٠٧ماع هلاقتعا ةيفلخ ىلع    ". نيينآرقلا" 

  
  دقتعملا وأ نيدلا ساسأ ىلع زييمتلا: ًاعبار

 ٢٠٠٩ليرب  أيف ،يعرم حودمم لدعلا ريزو ردصأ        رارق ةيرق مسا ليدعتب     ا،  زكرمل ةعباتلا  ) سنح وبأ ريد  ( 
ريزولا رارق ىلع مهضارتعا ةيرقلا يلاهأ ىدبأدقو). عانعنلا يداو(ةيرق ىلإ اينملا ةظفاحمب يولم   نيبلاطم ، 

كلذو   ،هيلع وه ام ىلع سنح وبأ ريد ةيرق مسا ىلع ءاقبإلا          ب يحيسـم ينيدو يخيرات عباط اهل ةيرقلا نأل        " 
دعباهمساب طبترم نك لوأ سيسأـت  ا٤١٣ماع يف ةقطنملاب ةسي   يداليم  .  

يـتلاو  فاقوألا ريزو قوزقز يدمح   دومحم روتكدلا   تاحيرصت  دصرب ريرقتلا متها امك      ن أ اـهيف رـبتعا     ، 
ىلع اًظ  افح اهل يدصتلا نم دبالو ،عمتجملا يف نتفلا ةراثإل ةلواحم يهو ،ةنايد ىلإ تلوحت ةرهاظ ةيئاهبلا               "
   ".هرارقتساو عمتجملا نمأ
  
  ةيسايسلا تاروطتلاو تارارقلاو نيناوقلا: ًاسماخ

َخ سئانكلا نم ددعل حيراصت رادصإب    ةقلعتم ةيرو   همجلا سيئرل تارارق ةتس رودص ريرقتلا دصر        ،اهنم م  س 
اينملا ةظفاحم يف   ةدحاوو طويسأ ةظفاحم يف    نيلجاع ةطاحإ يبلط بعشلا سلجم      ةشقانمريرقتلا دصر امك    .    
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يذلا رمألا وهو ،ةيئاضفلا تاونقلا ىدحإ ىلع        ينويزفلت جمانرب ةعاذإ نأشب    فـنع ثادـحأ   عالدنا ىلإ ىدأ  
نـم ددـع قرح ضعبلا لواح ثيح         جاهوس ةظفاحم بةيناروشلا ةيرق يف نييئاهب نيي      رصم نينطاوم دض    ،

ةرازو ةـلمح  تـلوانت يـتلا ةيفحصلا تاجلاعملل ريرقتلا راشأ ،باقنلا ةلأسم       بقلعتي اميفو    .نييئاهبلا لزانم 
ـعلا عانقإل تالواحمب تأدب يتلاو ،باقنلا راشتنا ةرهاظ ةهجاومل          ٢٠٠٩ليرب  أ فصتنم يف فاقوألا    تالما  

  .ةضيرف تسيلو ةداع باقنلا"نأب ة رازولاب
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  ةفاحصلا ىلع نميلا يفةثلاث برحو 
  

عـمقلاو ،نميلا لامش يف ةدعص يف نينطاوم دض ينميلا شيجلا اهضوخي يتلا ةيلهألا برحلا عم يزاوتلاب                 
رقم ةينميلا  نمألا تاوق تمحتقا    دقف  . ةفاحصلا دض ةثلاث ابرح ةموكحلا ضوخت ،بونجلا يف نيينميلل يومدلا         

ويام   ١٢يف مايألا ةديرج     هتـضرف يذـلا رشـنلا رظح ىلع ةيجاجتحا تارهاظت ضفل ةلواحم يف              ٢٠٠٩   
 ةلقتسملا – ينطولا – عراشلا(يهو ىرخألا ةلقتسملا فحصلا نم ددع ىلعو ةديرجلا ىلع ةينميلا تاطلسلا            

دقو . ةينطولا ةدحولاب رضت تام   ولعم رشنت فحصلا هذه نأ تاطلسلا معزتو      . )ردصملا – ءادنلا – رايدلا –
تـ  دـق  ماـيألا  ةفيحـص  ليصوت تانحاش تناكو. رانلا قالطإ لدابت ةيحض نمألا سارح دحأ طقس          ضرعت

،  لـبق  نـم  ،٢٠٠٩ وياـم  ٣و ١ يف شتوو ستيار نامويه ةمظنم قفو نارينلا اهيف تمرضأو ةرداصملل
  .ةموكحلل نوديؤم مهنأب ةفيحصلا مهتفصو صاخشأ

" تومرضح سلاجم "عقوم ريدم" ظوفحماب ىيحي "يفحصلا الكملا ةنيدم يف تاطلسلا     تلقتعا هتاذ مويلا يفو  
مهتـقحالم نم هرارف لالخ   "انهم نب سيمخ حلاص "يفحصلا عم  رانلا قالطإ نمألا لاجر لدابتو   . هلزنم نم   

ن ويام نم لوألا عوبسألا يف تلقتعا دق ةينمألا تاطلسلا تناكو         !. هل ود نـم  يـنورت كيلإ عـقوم   ررحمو م 
بجحب تاطلسلا تماق ويام١٨يفو ،ةيبونجلا  تومرضح ةقطنم    .يرابخإلا) تن رييغتلا (عقوم  
يف ح ءارزولا سيئر بئان نأ مغرو  ،  ةعابط عنم تارارق ءاغلإب ٢٠٠٩ ويام ١٩ رص ال رظحلا نإ ففحصلا

ا   وياـم  ٢٣ يـف  حلاص هللا دبع يلع ينميلا سيئرلل تهجوت دق  ةيرصم ةيقوقح تامظنم نأ امك . يراس لازي
،  ةرداصـلا  عنملا تارارق ءاغلإ "ـب هتبلاطو ،ةينميلا  ةدحولا ديعل ةرشع ةعساتلا ىركذلا لولح ةبسانمب يلاحلا

، ةيرحل ةيلودلا ريياعملاب مازتلالا بيلغت ىلع اهثحو ،مالعإلا ةرازو نع  يف ةيفحصلا ةايحلا ةداعإو ةفاحصلا
، تابلاطمل ًالاب قلت مل ةينميلا ةموكحلا نأ الإ". اهدهع قباس ىلإ نميلا  ةيلودلا اهتامازتلاب تبرضو تامظنملا

ةعبرأ ةدمل يبرعلا    سدقلا ةفيحص دادعأ ةرداصم ،عنملا تاءارجإو رظحلا تارارقل تفاضأو       .طئاحلا ضرع
  .ةيلاوتم مايأ
ا رشنت اهنأ ةجحب فحصلا ةرداصم ةنيميلا مالعإلا ةرازو تداتعاو  ةدـحولاب  رضـت  ةيفحـص  داومو رابخأ
، ةينطولا  قـلعتت  رابخأ رشنل ىعست يتلا فحصلا ىلع اًتلصم اًفيس نميلا يف دعت ةلسرملا ةمهتلا هذهو دالبلل
، ةدعص يف نيح لك ددجتت يتلا ةحلسملا تاعازنلل اهتيطغت لالخ ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتناب  وأ ًالامش
 تاورـثل  لداـع  عيزوتب نوبلاطي نيذلا نييبونجلا نيرهاظتملا نيبو ةيموكحلا ةينمألا تاوقلا نيب تامادصلا
، هلامش نيب نميلا دراومو   .بونجلا ءانبأ دض زييمتلا ةسراممب ةموكحلا نيمهتم هبونجو
، يف ةفاحصلا ةيرح ضيوقت يف ينميلا ءاضقلا كراشيو ا هرادصإب نميلا  ةيلودلا ريياعملا عم ضراعتت ماكحأ
 ةـنهملا  ةسرامم نم نييفحصلا نامرح يف ةضاضغ ينميلا ءاضقلا دجي الو. ريبعتلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرحل
، نم ةددحم ددمل  ماـكحألا  هذـه  ةلثمأ نمو. هتاذ تقولا يف ةظهاب ةيلام غلابم مهميرغت ىلإ ةفاضإلاب نمزلا
، ةيئاضقلا  يفحصلا عنمب يئادتبا مكح دييأتب ٢٠٠٨ ربوتكأ ١٢ يف ينميلا ءاضقلا هردصأ يذلا مكحلا ةرئاجلا

، ةفيحصل قباسلا ريرحتلا سيئر ناملس دلاخ  مرح امك. لماك ماع ةدمل ةفيحص ةيأ ريرحت ةسائر نم يروثلا
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،  ةدمل ةفاحصلا ةنهم ةلوازم نم عراشلا ةفيحص ريرحت سيئر ناسح فئان ءاضقلا  قوـطنم  صنـيو  ماـع
، ، بلاطتو ٢٠٠٩ ويام رهش يف ناسحل ةباينلا هتملس يذلا مكحلا  يذـلا  (ناملـسو  ناسح ميرغت ىلع هذيفنتب

ا شيعي ، قحك لاير فالآ ١٠ غلبم) ايناطيرب يف ئجالك يلاح ا لاير نويلمو ماع  يـتلا  عافدلا ةرازول ضيوعت
  .تاونس ٣ ذنم مكاحملا مامأ امهتمهتا

داصرملاب فقتو ،ةيرابخإلا عقاوملا بجحتو فحصلا رشنو ةعابط رظحب موقت ةينميلا تاطلسلا تناك اميفو              
 ةـين  ىلإ راشأ يذلا رمألا ؛نييفحصلا ةمكاحمب صتخت ةمكحم سيسأت يف ةكمهنم تناك ا    هنإف ،ريبعتلا ةيرحل  

نـم ديزملا ءاضقلا حنم ربع نكلو ،رشنلاو         ريبعتلا ةيرحل ةرداصملاو عمقلا جهن ينبت ةلصاوم يف ةحضاو
  .ةفاحصلا ةيرح ىلع ءاضقلا يف تايحالصلا

 ١٦يفو ،ةديدجلا مالعإلا ةمكحم ليعفتب هرارق ردصأ        دق ،لدعلا ةرازول عباتلا ،ىلعألا       ءاضقلا سلجم ناكو 
ةمكحملا تحتف  ٢٠٠٩ويام    عـيمج  قوـقح  ةـيامحلو  ةعرسـلا  هجو ىلع مالعإلا اياضق يف رظنلل اهباوبأ  

  .ناينميلا مالعإلاو لدعلا اريزو دكأ امبسح ،ةمصاختملا فارطألا
ض يتلا طوغضلاو تازواجتلا نم ةلسلسب هتفصو ام نيينميلا نييفحصلا ةباقن تدصر دقو  مقاـط  اـهل  رعتي
، ةيرطقلا ةريزجلا ةانق بتكم يف نيلماعلا نييفحصلا  طروتلاـب  مكاحلا بزحلل نيمتنملا ضعب تمهتاو نميلاب
، يف نيلماعلاو ةانقلا دض ةيضيرحت تالمح يف ) كارـحلا  (ــب  ىمسي امل نومتني نمم ددع ماق امك اهبتكم
ض دق ةانقلا بتكمب نييفحصلا دحأ كرابم لضف ناكو. ةانقلا بتكمب نييفحصلا لتق ىلع ضيرحتلاب  ىلإ رعت
، ةظفاحم يف يدسجلا ءادتعالا  ءاعنـص  يـف  ةانقلا بتكم ريدم مشاه دارم ىقلت ٢٠٠٩ ويلوي ٢٦ يفو نيبأ

ا ، نم لتقلاب ديدهت  ةـفلتخملا  ةـينمألا  تاطلسلاو ةيلخادلا  ةرازو ليمحتب نييفحصلا ةباقن تماق دقو نيلوهجم
  .ةنيميلا يضارألا يف نييفحصلل ةيامحلا ريفوت ةرورض نع ةلماكلا ةيلوئسملا

ةيفحصـلا تاسـسؤملا ةـموكحلا كلمتو ،عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسو ةيددعت فرعي ال نميلا نأ ركذي         
ةفاحصلا ىلع ةسرشلا اهتمجه يف ةرمتسم ،روطسلا هذه ةباتك ةظحل ىتح ةينميلا ةموكحلا لازت الو               . ةماعلا

 ةرداصـملاو  زجحلا تارارق رادصإو ،نوناقلاو    روتسدلا صوصن عم حيرصلا مداصتلا ربع ،ريبعتل  ا ةيرحو 
، ةيلهأ فحص قحب عنملاو  بسـح   –لـيثم    اهل قبسي مل عمق ةجوم يف ةينورتكلالا عقاوملا بجحو ةلقتسمو  

  .نيينميلا نييفحصلا ةباقن ريبعت
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  !؟ةدعص يف برحلا يهتنت ىتم
  يلع رمس

  ةرهاقل ا زكرمب ةثحاب
  

دامر تحت جهوتت اهتوذج لازت الف ،تهتنا دق ةدعص يف برحلا نأ ودبي ال ةيماد ةيركسع تالوج سمخ دعب                
ريرقتلا ةءارق نم هطبنتسن ام اذه      . اهاحضو ةيشع نيب برحلل ةسداسلا ةلوجلا ءدب دهشن دقو ،عداخلا ءودهلا          

ا     لواـنت يذلاو  ". ةدعص يف ةمزألا ليتف: نميلا"ناونع تحت  " ةيلودلا تامزألا ةعومجم  "رخؤم هتردصأ يذلا
عاضوألل عارصلا يفرط ةيؤرو ةدعص يف برحلا روذج ل           عـضولا ا       . صفم لكشب  ضـيأ ريرقتلا شقان امك

عازـنلا فارـطأل ةـهجوملا تايـصوتلا نم ةعومجمب متتخاو عارصلا لحل ةفلتخملا يعاسملاو يناسنإلا                
  .ةلصلا تاذ ىرخألا ةيلودلاو ةيميلقإلا فارطألاو
  
  عارصلا ةيفلخ

يـف اـكيرمأل ةـيداعم تاراعش    ٢٠٠٣ماع يف ةيثوحلا ) نمؤملا بابشلا(ةعامج تعفر امدنع تناك ةيادبلا      
ةـموكحلل ا                    رـيبك ا  جرح ببس يذلا رمألا ؛حلاص هللا دبع يلع ينميلا سيئرلا روضحب ةدعص ةنيدمب دجسم

  .باهرإلا ىلع برحلا يف ةيكيرمألا تاردابملا معدت يتلا ةينميلا
قباسلا ناملربلا وضع يثوحلا نيدلا ردب نيسح هداق يذلا درمتلا دامخإ يف اهنيح ةموكحلا تالواحم               حجنت مل   

قدـب اًناذـيإ يـنميلا سيئرلا نيبو هنيب ةطاسولا دوهج قافخإ ناكو ،اكيرمأل يلاوملا ةموكحلا فقوم ببسب     
  .ةعبرأو نيفلأ ماع وينوي  يف نييثوحلاو ةيموكحلا تاوقلا نيب ىلوألا اهترارش تعلدنا يتلا برحلا لوبط
كلملا دبع هقيقش هدعب نم درمتلا ةدايق ىلوتو ،برحلاءاهنإل يثوحلا نيسح ىلع ءاضقلا دؤي ملو سمخ دعبو .  

ماع  ويلوي يف دحاو بناج نم رانلا قالطإ فقو ينميلا سيئرلا         نلعأ ،ةدعص يف عارصلا نم ةكهنم تالوج        
وألا ةرملا نكت مل اهنكل     ٢٠٠٨  ،            ، ةدعص يف برحلا فقوتو اهراصتنا نع ةينميلا ةموكحلا اهيف نلعت يتلا ىل

  .نيبناجلا نيب ىرخأ ةرم تاعازنلا ددجت اهلامآ طبحي نأ لبق
  

   رملا داصحلا
ناكسـلا نم ةريفغ دادعأ ديرشت بناج ىلإ ،دجاسملاو سرادملاو لزانملل قاطنلا عساو ا                ريمدت عارصلا فّلخ

وحنب ر     حزان ١٣٠٠٠٠دقت فصتنم ىتح      نوناـقلا قاطن جراخ لتقلا لامعأ يف عسوتلا نع ًالضف           ٢٠٠٨   ،
  .ةيئاوشعلا تالاقتعالاو

الزـنم ٧١٨٠وـحن ريمدت دصر مت ،ةررضتملا قطانملا نم  % ٨٠يلاوحل ةنياعم نع ةجتان ةيئاصحإ يف         ،
١٤١٢  ، ةعرزم دجسم٢٦٧  ، ٩٤، ا  ةسردم و ةيئاضق نابم٣  معأل ةجيتن كلذو ؛ةيموكح قفارم٣  لاـتقلا لا   

فـنعلا كلذـكو ،يوجلا فصقلا نع جتن يذلا ةيتحتلا ةينبلاو ىرقلا ريمدت ىلإ ةفاضإلاب               . يوجلا فصقلاو 
  .ةطرشلاو شيجلا تاوق هتبكترا يذلا يئاوشعلا
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  ةمزألا لح يعاسم
الإ ،ةدعص يف رئادلا عارصلا ءاهنإل لا-ام اعون-يلودلا عمتجمل ا سعاقت مغر  عفو مساح رودب مايقلا نع نأ    

اهنمو ،ةمزألل لحل لوصولا تلواح يتلا ةيميلقإلاو ةيلخادلا يعاسملا ضعبب ىظح عارصلا نأ عنمي مل كلذ                
نيدرـمتملا ءاـقلب تـهتنا يـتلا ةيرطقلا ةطاسولاو ،ةيسايسلاو ةيلبقلا ةطاسولا ناجل               -لاثملا ليبس ىلع  -  

يفرطلا نيب عارصلا ددجت نكلو     ٢٠٠٨رياربف يف ةحودلا يف ةموكحلاو       تالواـحملا لك قافخإ نع نلعأ ن       ، 
  .هدامخإل ةلوذبملا
  

ناـجل ءاشنإ ناكف ؛نيررضتملا ضيوعتو رامعإلا ةداعإ يف نمكي لثمألا لحلا نأ ىلإ ةيلخادلا ىوقلا تهتنا                 
كـلذ نع جتنو ،رارضألاو رئاسخلا ريدقتو مئاقلا عضولا مييقتب تأدب يتلاو      ٢٠٠٨ويلوي يف رامعإلا ةداعإ       ،

ميدـقتو راـمعإلا ةداعإ يف ةدعاسملا لجأ نم يندملا عمتجملا تامظنم لبق نم تاردابمل               ا نم ددع قالطنا   
،             . ةيناسنإلا تادعاسملا  ةـقطنملا يف رتوتلا رارمتساو رارقتسالا داقتفا ءا  رج ةدشبو ةددهم دوهجلا هذه نكلو

ةديؤملا كلتو نييثوحلل ةديؤملا ةيلبقلا تاعامجلا نيب ةلصاوتملا تاشوانملا يف رهظي ام وهو   .ةموكحلل 
  
  ةلماش تايصوت

نـم لك بناج ىلإ عارصلا فارطأ فلتخم ىلإ تايصوتلا نم ددع ميدقتب ةيلودلا تامزألا ةعومجم تمتها                 
برـح داـمخإل ةـيلمع تايلآ اهلمجم يف لّكشت تايصوت يهو            . يندملا عمتجملا تامظنمو يلودلا عمتجملا    

داس ةرم يومدلا لاتقلا بوشن عنمو ،ا    .نيبناجلا نيب ةسيئاهن ةدعص
تاـثداحم يـف طارـخنالا نيدرـمتملا ةداقو ةينميلا ةموكحلا ىلع نأ ةيلودلا تامزألا ةعومجم ىرت ثيح                  
نييسامولبدلل حامسلاو ،مهحوزن ىلإ بورحلا تدأ نيذلا كئلوأل ةنمآلا ةدوعلا ريفوت ىلع ةدعاسملاو ،ةرشابم              

برحلاب ةرثأتملاقطانملا ىلإ لوصولاب ناسنإلا قوقح تامظنمونييفحصلاو   . 

،     درمتملاو ناكسلا ملاظم ةجلاعم ةينميلا ةموكحلا ىلع يغبني امك         قالطإو  رامعإلا ةداعإ عيراشم لالخ نم ني  
عيجشـت لالـخ نم ةيفئاطلا تارتوتلا نم دحلا ىلع لمعلاو ،نيدرمتملا نع وفعلا نالعإو                ،ءانجسلا حارس   

  .يفئاطلا زييمتلا ةنادإو فئاوطلا نيب راوحلا
قايس يف نيزجتحملا نيرخآلا صاخشألاو نييموكحلا دونجلا حارس قالطإ نيدرمتملا ةداق ىلع ،مهتيحا ن نمو
 .ةلودلا ةدايسب حضاولا لوبقلاو ،ةيسايسلا مهبلاطم حيضوتو ،برحلا

دوـهجو رارـضألا مييقتو ةطاسولا ةيلمعل معدلا ريفوت يف اهرودب يندملا عمتجملا تامظنم مايق نم دب الو                  
  .نيدرمتملا ةداقو ةموكحلا نيب راوحلا عيجشتو ،رامعإلا ةداعإ

ةقطنملا لودعنتمت نأ بجيو. عازنلا ءاهنإل نيفرطلا ىلع طغضلابمايقلا  ةيبرغلا تاموكحلا   ىلع يغبني كلذك       
ةكراشملاب دعولاو ،برحلا دامخإل يسامولبدلا يعسلاب دهعتلاو ،عازنلا يفرطل ةيركسعلا تادعاسملا ميدقت نع  

  .ةدعص رامعإةداعإ يف 
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ىـلعو  . ةليوط ةرتفل يندملاو يلودلا عمتجملا لهاجت نم ريبك لكشب ةدعص يف ةرركتملا بورحلا تناع دقل              
           ، ةموكحلا وهو دحاو فرط نم ،ا  تاوـطخ ذاـختا مدعو رتوتلا رارمتسا     نإفيمسر نلعملا مالسلا نم مغرلا  

ىـلع ن     . ديدج نم لاتقلا فانئتساب رذني ؛ىرخأ ةرم عارصلا ددجت عنمت ةيدج            فارـطألا   عـيمج يعتي كلذل  
نميـلا  نأ كاردإ مـهملا نم قايسلا اذه يف         . ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا عارصلا روذجل ةرشابم يدصتلا      

  . ةحيحشلا هدراومو هتقاط فزنتست يتلا برحلا لصاوت لمتحي نل ،ةديدش ةيداصتقا اًطوغض يناعي يذلا
   ، بوـتكم مالس قافتا زاجنإب اموقي مل نإف  ،نيدرمتملاو ةينميلا ةموكحلا  دي يف مسحلا قاروأ ىقبت      ةياهنلا يفو  

  .ملاعلا ثيدح ودغت نأ كشوت ةديدج ةيبرع روفراد نإف ؛هب نامزتلي
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 


