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 ةدحولا تاسارد زكرم اعد امدنع م484١ ماع يمالسإلا - يموقلا راوحلا أدب

 ةيريضحت ةنحل تنّوكت مث «ينيدلا - يموقلا راوحلا ناونع تحت رمتؤم ىلإ ةيبرعلا
 دقو «م1995 ماع ربوتكأ يف دقعنا يذلا لوألا يمالسإلا - يموقلا رمتؤملا ىلإ تعد

 و

 ِع #س و

 ماظنلاو يساسألا ماظنلا رقأ امك «ةعباتم ةنجلو ةيرادإ ةنجلو اماع اقّسنم رمتؤملا بختنا

 مالسإلاب قلعت اياضق ةئالثلا تارمتؤملا تثحب دقو م١٠٠٠ ماع نم يناثلا نوناك
 ىلع ةقباسلا مهتارمتؤم يف قمت هو .خلإ و . ةيطارقميدلاو ةيناملعلاو ةدحولاو

 . لبقتسملا ىلإ هجوتلاو ىضاملا نايسن

 يهتنيو : يركفلا ءاقللا : يناثلا . يسايس بسك قيقحت وأ كرتشم ودع ةهجاومل رثك



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 اذامب قباسلا فينصتلا ءوض يف :نآلا لاؤسلاو . ثيدحلا يبرعلا خيراتلا يف ةبراقتملا

 نكمي ءاقللا ناك ؟يركف مأ يسايس ءاقل وه له ؟يمالسإلا - يموقلا رمتؤملا فنصن

 نكل «لوألا عونلا نم ًايسايس ءاقل ناك هنأ ول صيحمت وأ بيقعت ةعت ىلإ ةجاح نود رمي نأ

 :ةلعتفم «يموقلاو يمالسإلا :نيرايتلا نيب تافالخلا لك نأ اوربتعا نيرمتؤملا ضعب

 قيلعتلا لعجت يتلا يه لاوقألاو فقاوملا كلت َنِإ . يركف ءاقل هنأ ىلع رمتؤملا اوفئصو
 . يركفلا ءاقللا اذه قيقحت ةيناكمإ نم دكأتلاو «عوضوملا داعبأ ةيلجت لجأ نم ايرورض

 هفيصوتو «ةهج نم يموقلاو يمالسإلا :نيرايتلا نيب عازنلا عضوم ريرحت ْنإ
 ءاقللا ةيناكمإ ديدحت ىلع يريدقت يف دعاسي ؟؛ةيناث ةهج نم يعوضومو يملع لكشب

 نيرايتلا نيب عازنلا عضاوم زربأ نإ ؟عازنلا عضاوم زربأ يه امف «همدع نم يركفلا

 .٠ يه

 ١ - ةّمألا نيوكت يف نيدلا رود .

 ١- ةبورعلا ةحلدأ .

 .ةيتييراتلا ةيعجرللا كال

 . عازنلا عضاوم نم عضوم لك نع ثيدحلا ليصفت أدبن نآلاو

 :ةمألا نيوكت يف نيدلارود - ١

 نأ بجي ناك ىتلاو "7136102311552" ةملكل ةيب ٍبرعلا ةمجرتلا يه ةيموقلا

 نعت يتلا ؛ةينألا' ملك لولدم نم ًاصلخت نكل ألا ىلإ ةسن نأ مجرتت
 يف "113102" "ةّمألا" ةأشن نكل «"ةيموقلا" ب اهومجرت ةباتكلاو ةءارقلا مدع

 قادتالا كادت في .مالسإلا يف اهتأشن نع ايلك ًافالتخا ةفلتخم ةيبرغلا ةراضحلا

 : اهزربأ «ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيخيرات فورظ ةدع ةجيتن تأشن ؟ابوروأ



 0 ا و ا وا د 3 هه يول هه هه «ج ع
 50 د 4 027 ل ياا يد تر 4 0 ع 00 3 0 ا

 22 2 م 2 0 2 8 0 د ىنمد ١ تست 9 اسنأ رسول وت

 ٠" «  2ا ا ٠ع مو 0

 ةروثلاو «ةيحيسملا ةسينكلاو ةيروطاربمإلا مظنلا نيب سدقملا فلاحتلا عدصت -

 نم اءدب اهناكم ةيبعش تايروهمج ةماقإو اهميطحتو ةيكلملا ةيعاطقإلا مظنلا ىلع
 . ١1 ماع ةيسنرفلا ةروثلا

 لماعتلا يف ةديدج لوصأ ةماقإ ىلإ "رثول" ةوعدو «ةيحيسملا ةسينكلا عدصت -
 ةيحيسملا ةنايدلا يف نيدلا لاجر ةيعضو يف رظنلا ةداعإ ىلإو «سدقملا صنلا عم

 ةروص ةسينكلا ىلع "رثول" ةروث ةجيتن تناكو ءاهتاذ ةنبهرلا يف رظنلا ةداعإ ىلإو
 . رشع سداسلا نرقلا يف ةيتنتستوربلا : يه ةيحيسملا ةنايدلا نم ةديدج

 هطبرو «لقعلل ًايداعم هرابتعاو نيدلا ىلع درمتلاو «ملعلاو نيدلا نيب مداصتلا -

 يسح وه ام لكب ةقثلا ةيادبو «يبيغو ينيد وه ام لكب ةقثلا زازتهاو «مهولاو ةفارخلاب

 . يبيرجنو

 : ناتيرظن برغلا يف ةّمألا لكشت نع تقثبنا دقو

 . خيراتلاو ةغللا يرصنع ىلع موقت ةّمألا ْنأ ربتعت : ةيناملألا ةيرظنلا : ىلوألا

 يتلا ةئيشملاو ةدارإلا رصنع ىلع موقت ةّمألا نأ ربتعت : ةيسنرفلا ةيرظنلا : ةيناغلا

 . ةيفارغج لماوع اهنوكت

 عطاس يبرعلا يموقلا ركفلا دئار مهزربأو ءاندنع نويموقلا نوركفملا زاحنا دقو

 ةغللا ْنِإ هبتك نم عضوم نم رثكأ يف لوقي هارت كلذل «ةيناملألا ةيرظنلا ىلإ ءيرصحلا

 هباتك ةياهن يف كلذ نّود دقو ءاهروعشو ةّمألا ةركاذ خيراتلاو ءاهتايحو ةّمألا حور

 عئاقولا نإ" :(ثاحبألا ةجيتن يف ةيماتخ ةملك) ناونع تحت لاقف " ؟ةيموقلا يه ام"

 يف ءاهانشقانو اهانضرعتسا يتلا تايرظنلاو ءاهانحرشو اهانحضو يتلا ثادحألاو

 : ةيلاتلا قئاقحلا ىلإ انب يدؤت «باتكلا اذه لوصف فلتخم



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ؛ خيراتلا ةدحوو ةغللا ةدحو وه ةيموقلا ءانبو ةّمألا نيوكت يف ساسألا ّسأ ْنِ

 ةدحو «عزانملاو رعاشملا ةدحو ىلإ يدؤت يتلا يه نيناديملا نيذه يف ةدحولا نأل

 ةّمأ ءانبأ مهنأب نورعشي سانلا لعجت كلذ لكبو .ةفاقثلا ةدحو «لامآلاو مالآلا

 . ىرخألا متألا نع ةزيمتم ةدحاو

 ةمالا تاموقم نيب لخدت «ةيداصتقالا ةايحلا الو «ةلودلا الو «نيدلا ال نكلو

 «ةيساسألا تاموقملا نم ربتعت نأ نكمي ال ًاضيأ ةيفارغجلا ةعقرلا نأ امك .ةيساسألا
 حور نوكت ةغللا :انلق ةّمألا نيوكت يف خيراتلاو ةغللا نم لك لمع نيعن نأ اندرأ اذإو

 . ”"اهروعشو ةّملا ةركاذ نوكي : خيراتلاو .اهتايحو ةّمألا

 ةيخيراتلا فورظلا ةجيتن برغلا يف ةّمألا ليكشت نم دعبتسم نيدلا ْنَأ دكؤملا نم

 نيدلا ْنأ دكؤملا نم هنكل «ملعلاو نيدلا نيب مداصتلا اهزربأ يتلاو برغلا اهب رم يتلا

 ىفن امدنعف كلذل «ديحولا لماعلا نكي مل نإ ةيمالسإلا ةّمألا ليكشت يف يسيئر لماع

 يملع ريغو يعوضوم ريغ ناك ةّمألا ليكشت لماوع نم نيدلا يبرعلا يموقلا ركفلا
 برغلا يف ةّمأ عقاو لقني ناك امنإ «هب طيحملا ةّمألا عقاو سردي ملو «يعقاو ريغو

 ملاعلا يف ةدوجوملا بوعشلا ةدحو مهفن نأ نكمي ال اننأل ؛اهلاونم ىلع ةّمأ ليختيو

 يعامتجالاو يداصتقالاو ىفاقثلا اهعقاو رسفن نأ نكمي الو «مالسإلا نود يبرعلا

 ءاطخأ ححصن نأ نكمي الو «مالسإلا ىلإ ةدوعلا نود يوبرتلاو يقالخألاو يسايسلاو

 اهيف فرشتسن ًالولح ركتبن نأ نكمي الو «مالسإلا ئدابم قاطنتسا نود عقاولا اذه

 ليكشت يرصنع نإ لب .بسحف اذه سيل «مالسإلا ىواتف ىلإ ةدوعلا نود لبقتسملا
 نأ حضاولا نمف «مالسإلاب اقيثو ًاطابترا ناطبترم .خيراتلاو ةغللا :امهو ةيموقلا
 يف ةيبرع تاجهل ةدع كانه تناك دقف «ةيبرعلا ةغللا ظفح يذلا وه ميركلا نآرقلا

 ةغل نوكتل ةجهل لك رّوطتت نأ نكمي ناكو « ميركلا نآرقلا لوزن لبق ةيبرعلا ةريزجلا

 )١( ؛ةيموقلا يهام .ءيرصحلا عطاس ص70١.
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 دوجو ةجيتن ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرع تاغل ةدع أشنت نأ نكمي ناك مث نمو «ةلقتسم

 ةموميدلا لعج شيرق ناسلب بتك امدنع ميركلا نآرقلا نكل «لئابقلل ةفلتخملا تاجهللا

 ىلع ىضقو ةدحاو ةيبرع ةغل أشنأ امم تاجهللا نم اهريغ ىلع ةجهللا هذهل ةنميهلاو
 امدنع ىنعملا اذه - هنع هللا يضر - نامثع دكأ دقو «ةيبرع تاغل ةدع ءوشن ةيناكمإ

 جوز رمع تنب ةصفح دنع ناك يذلا فحصملا نم خسن ةدع اوخسن نيذلا لاجرلل لاق

 ديزو متنأ متفلتخا اذإ" : مهل لاق امدنع ءراصمألا فلتخم ىلإ اهلسرأو هك لوسرلا

 . "”" مهناسلب لزن اغإف « شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءيش يف تباث نب

 نم اقالطنا تناك ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلل نوملسملا اهاعر يتلا ةياعرلا نإ مث
 هيويبيس كلذ متأو ىوحنلا دعاوق يلؤدلا دوسألا وبأ عضو امدنعف «ةينيد فورظ

 دوسألا يبأ نم لك اهلكشو ةيبرعلا فورح طّقن امدنعو «" باتكلا" هفنصم يف
 دمحأ نب ليلخلا عضو امدنعو «يثيللا مصاع نب رصنو رمعي نب ىيحيو يلؤدلا

 اهيناعمو ةيبرعلا تادرفم ءاملعلا عمج امدنعو «ةغللا مجاعم لوصأ يديهارفلا

 نم ميركلا نآرقلا ةمدخ لجأ نم لامعألا كلت لكب اوماق امنِإ ؛ةيوغل مجاعم يف

 ىلع مهفت نأ ميركلا نآرقلا تايآ ةمدخ لجأ نمو «نحللاو فيرجتلا هلخدي نأ

 اهمدق يتلا ىلجلا تامدخلا كلت ءارو ينيدلا عفادلا دكؤي امو .حيحصلا هجولا

 امنِإ ءايبرع مهناسل سيلو ابرع اوسيل مهنم اريبك امسق نأ «غباونلا لاجرلا كئلوأ

 مهنيد نم اقالطنا اهظافلأ طبضو اهيلع ةظفاحملل مهدوهج اوغرفأو ةيبرعلاب اومتها
 «هسفن ءيشلا لقف خيراتلا رصنعل ةبسنلاب امأ «ةغللا رصنعل ةبسنلاب اذه . مهمالسإو

 يركسعلاو يداصتقالاو يسايسلا يبرعلا ملاعلا خيرات مهفن نأ نكمي ال ثيح

 . مالسإلاب الإ يملعلاو يعامتجالاو
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 انتّمأ نيوكت يف يسيئر لماع يمالسإلا نيدلا ْنأ يمالسإلا رايتلا ىري :ةصالخلا

 سكعلا ىلع لب «كلذ ىري ال يموقلا رايتلا نأ نيح يف «ديحولا لماعلا نكي مل نإ
 . ألا ليكشت لماوع نم ًالماع نيدلا لعجي ال كلذ نم

 :ةيورعلا ةجل دأ - "

 مالسإلا لب «ةيضاملا نورقلا لالخ مالسإلاو ةبورعلا نيب ةلكشم يأ كانه نكت مل

 يف انيأر امك ةيبرعلا ةغللا : يناعملا هذه زربأو «يفاقثلا اهانعمب ةبورعلا ىعو يذلا وه
 ةيملاعلا برحلا دعب ةبورعلا نويموقلا جلدأ امدنع تأدب ةلكشملا نكل «ةقباسلا ةرقفلا

 ىلإ اوعدو «يمالسإلا نيدلا ةهجاوم يف ةيموقلا ايجولويديألا اوحرطو «ىلوألا

 هتيحضت نوكت نأب يبرعلا اوبلاطو «ةيمالسإلا ةطبارلا ناكم ةيموقلا ةطبارلا لولح
 نأبو «يبرعلا خيراتلاب هرخفو برعلاب هزازتعا نوكي نأبو «ةيبرعلا ةيموقلا ليبس يف
 . خلإ . . .ةيبرعلا تادايقلل هؤالو نوكي

 ةايحح يف ةخسارلا ةيمالسإلا معلا ضقانت ةيموقلا ايجولويديألا هذه تناك املو

 دوو .ةهج نم ًايرصنع ًاركف يموقلا ركفلا حبصأ نأ ةجيتنلا تناك «ةّمألا

 تداق يتلا تادايقلا ءاوس «ددعلا ةدودحم ةيموقلا تادايقلا تيقبو «ةيناث ةهج

 بزح نأ كلذ دكؤيو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب وأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةقطنملا

 م1974 بالقنا اوذفنو اوططخ نيذلا هئاضعأ ددع زواجتي مل قارعلا يف ثعبلا

 تاينيسمخلا ةيادب يف تأشن يتلا برعلا نييموقلا ةكرح ّنأو ءاوضع نيسمخلاو ةئاملا
 ءاحنأ لك يف رمتسملا اهلمع نم تاونس رشع دعب اوضع ةئاملا اهؤاضعأ زواجتي مل

 عم ةّمألا ريهامج بواجت مدع نم تجتن ةيوبخنلا هذه ْنأ حجرألاو «يبرعلا ملاعلا

 تناك ةّمألا ريهامجو ةيموقلا تادايقلا نيب ةقالعلا ّنِإف كلذل ؛ةيموقلا ايجولويديألا

 فرط نم درمتلا ىلعو «ةيموقلا تادايقلا فرط نم فنعلا ىلع موقت ةرتوتم تاقالع
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 قارعلا يف تادايقلا هذهل بيرقلا خيراتلا ضارعتسا كلذ دكؤيو «ةّمألا ريهامج

 رثعت نأ كلذك حجرألاو .خلإ . . .رصمو نادوسلاو ايبيلو نميلاو رئازجلاو ةيروسو

 مأ يداصتقالا راهدزالا كلذ ناكأ ءاوس ءاهفادهأ نم فده يأ ققحت مدعو ةضهنلا

 كلت ةجيتن ءاج «خلإ . . .يعامتجالا محالتلا مأ يفاقثلا ومنلا مأ يسايسلا دحوتلا

 يف ةخسارلا مّيقلا عم ةهجاومو مداصت يف ةيبرعلا ةيموقلا تلعج يتلاو ةبورعلل ةجلدألا

 ةيعامتجالاو ةيعيرشتلاو ةيدئاقعلاو ةيركفلا تالاجملا فلتخم يف يمالسإلا عمتجملا

 .خلإ . ... ةيفاقثلاو

 الو «نورق ةدمل مالسإلا هاعو يفاقث ثرإ ةبورعلا نأ نذإ يمالسإلا رايتلا ىري

 ىلإ ةبورعلا لوح يموقلا رايتلا نأ نيح يف «مالسإلا عم لاوحألا نم لاحب ضراعتي

 هراكفأ هجوتو «نيرخآلاب هتقالع رطؤتو «هلوح امل هتيؤر يبرعلل ددحت ايجولويديأ
 . هرعاشمو

 :كيخيراتلا ةيعجرملا -"

 «نييضاملا نينرقلا لالخ ةيبرغلا ةراضحلا نيبو انتّمأ نيب ةريبك ةهجاوم تعقو دقل

 مظعم «ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا :هلئاصف لكب يبوروألا رامعتسالا مستقاف

 . . .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهتدحو قزمو ءاهتاريخ بهنو ةيبرعلا نادلبلا

 رهاظم زربأو «ةيفاقثلا اهتدحوو ةّمألا ةيوهل ربكألا يدحتلا بيرغتلا لثم دقو «خلإ
 بودنملاو بجاولاو مارحلاو لالحلا ماكحأ نم ةدمتسم ميهافم : ةيفاقثلا ةدحولا هذه

 ىلإ ةدنتسم فارعأو تاداعو ديلاقتو «ةيمالسإلا ةعيرشلا بتك يف ةحورطملا

 هقالخأو مالسإلا مّيق ىلع ةدمتعم تايكولسو «ةيوبنلا هتنسو ِةَِي لوسرلا ثيداحأ

 ةدنتسم قاوذأو قاوشأو «هئدابمو مالسإلا دئاقع نم ةذوخأم هراكفأو «هتاهيجوتو

 يتلا ةيسيئرلا ةئبللا يه ةدحولا هذه نإ . خلإ . . .رانلاو ةنجلا نع مالسإلا ثيدح ىلإ

 ؛ لمشأو قمعأ ةدحو قيقحت لجأ نم اهميعدت ىلإ اهتداقو ةّمألا ءاملع ىعسي نأ بجي



 ن«يووج هه
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 ةيسايسلا : ىرخألا تاقلحلا قزمت دعب ةدحاولا ةّمألا نع ةربعملا ةريخألا ةقلحلا اهنأل

 سكعلا ىلع .- يموقلا ركفلا نأ دجمن اننكلو . خلإ . . .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 تايرظنلاو راكفألا لكل جّور امدنع ةيفاقثلا ةدحولا هذه ريمدت يف مهاس - كلذ نم

 فلتخم يف اهل بيذشت وأ صيحمت وأ دقن نود اهثارتو ةّمألا ةيوه عم ةضقانتملا ةيبرغلا

 «خلإ ...ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينفلاو ةيركفلا تالاجملا

 ةأرملا ريرحتو «ةيدوجولا :يضاملا نرقلا لالخ اهل جّور يتلا تايرظنلا هذه نمو

 .نملل نفلا ةيرظنو «ديورف ةيرظنو «نوراد ةيرظنو «ةيلايريسلاو .«يبرغلا موهفملاب

 ركفلا محالت امدنع ريمدتلا :اذه ةورذ تناكو ؛«خلإ . . .ةيكارتشالاو «ةيناملعلاو

 «همّيقو هئدابمو يمالسإلا نيدلا افدهتسم تاينيتسلا يف ةيسكراملا عم يبرعلا يموقلا

 ةيفاقثلا ةدحولل ريمدتلا اذه ةجيتن تناك كلذل ؛ ةضهنلا مامأ ةيسيئرلا ةبقعلا هايإ أربتعم

 .ةيراضحلا مهتيوه نم مهخالسناو «هنم رخآ مسق عايضو ءانعمتجم نم مسق بيرغت

 ةيبوروألا ةّمألا هذاختا وه يموقلا ركفلا هيف عقو يذلا أطخلا اذهل ببسلا ناك امبرو

 ةيمالسإلا ةّمألا ربتعي يمالسإلا رايتلا نأ نيح يف « ةيخيراتلا هتيعجرمو ىذتحملا هجذومن

 دهتجاو ةيفاقثلا اهرهاظم لك ىعر كلذل «ةيخيراتلا هتيعجرم يه يضاملا اهخيرات يف

 . اهتافارحناو اهئاطخأ حيحصتو اهفعض نطاوم ليدعت يف

 يهو «يمالسإلاو يموقلا : نيرايتلا نيب عازنلا عضاوم ضعب قبس اميف انرّرح دقل
 نيوكت يف ايسيئر الماع يمالسإلا نيدلا ىري يمالسإلا رايتلا نأ يف رولبتت انيأر امك

 نيدلا ربتعي الو «كلذ ركني يموقلا رايتلا نأ نيح يف «ديحولا لماعلا نكي مل نإ انتم

 يموقلا رايتلا ةحلدأ يف ًاضيأ عازنلا رولبتيو «ممألا نيوكت لماوع نم ًالماع - لصألاب -

 «مالسإلا عم ضراعتي ال ايفاقث اثرإ ةبورعلا ربتعي يمالسإلا رايتلا نأ نيح يف ةبورعلل
 يف كلذك عازنلا رولبتيو «نورق ةرشع نم رثكأل هظفحو هاعرو هنضتحا مالسإلا ْنِإ لب

 نأ نيح يف ةيخيراتلا هتيعجرمو ىذتحملا هجذومن ةيبوروألا ةّمألا يموقلا ركفلا ذاختا

 . ةيخيراتلا هتيعجرم يه ليوطلا اهخيرات يف ةيمالسإلا ةّمألا ربتعي يمالسإلا رايتلا
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 ىموقلا رايتلا طبتراو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةّمألا يبرعلا يموقلا رايتلا داق

 تنّوكت يتلا لودلا فلتخم يف ةيطارقميد براجت ماقأو «ةيطارقميدلاب كاذنآ يبرعلا

 قارعلا يف زربألا ةبرجتلا تناكو «خلإ . . .ندرألاو نانبلو ةيروسو قارعلا :كاذنآ

 «هضرأ نم طفنلا جارختساب ًاينغ حبصأ يذلاو «م1977 ماع يف اركبم لقتسا يذلا

 ققحتي مل نكل «يسايسلا لدعلا روص ضعب قيقحت براجتلا كلت نم دصقلا ناكو
 يطارقميدلا جذومنلا ءاسرإ يف يبرعلا يموقلا رايتلا حجني ملف «ءكلذ نم ءيش

 :إ :لوقنف كلذ نم دعبأ ىلإ بهذن نأ عيطتسنو « لداع جذومغ ميدقت الو

 لك تلاز مث «يسايسلا لدعلا لاجم يف اهيلع ىنبي فارعأ وأ ديلاقت يأ سرغي مل

 قارعلاو رصم يف تاينيسمخلا يف تعقو ىتلا تابالقنالا ةلسلس دعب براجتلا كلت

 ع

 .خلإ ٠ 5 .ةيروسو
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 نيرايتلا نيب جوازتلا معو «تاينيتسلا يف ةيكارتشالاب يبرعلا يموقلا رايتلا طبترا

 لودو تاماعز تماقو «يبرعلا نطولا ءاحنأ مظعم يف ةيكارتشالاو يبرعلا يموقلا

 نميلاو ةيروسو قارعلاو رصم نم الك لمش جوازتلا اذه ىلع جماربو بازحأو
 ةماقإ يكارتشالا هجوتلا نم دصقلا ناكو «خلإ . . .نادوسلاو لاموصلاو رئازجلاو
 ائيش نكل «يداصتقالا نيابتلا ءاهنإو رقفلا ةلازإو «ةورثلا عيزوتو يداصتقالا لدعلا
 تالاجملا فلتخم يف ةّمألا ىلع الابو ةيكارتشالا تناك لب «ققحتي مل كلذ نم
 ام ىتعأ نم تايروتاتكيد تماق دقف «خلإ . . .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 معو «ايراتيلوربلا ةيروتاتكيد ىوعدبو ةحداكلا ةقبطلا مساب يبرعلا خيراتلا هفرع
 ةمكاحلا رسألا يديأب ةورثلاو ةطلسلا ترصحناو «بعشلا تاقبط فلتخم رقفلا

 ريخأ ذالمك ةيبهذملاو ةيفئاطلا طباورلا تزربو ةّمألا تككفتو «تارباخملا لاجرو
 . دادبتسالا هزرفأ يذلا عايضلا نم ابره

 يسايسلا لدعلا دعاوق ءاسرإ يف يبرعلا يموقلا رايتلا حجني مل اذامل : نآلا لاؤسلاو

 نم ةيكارتشالاو ةيطارقميدلا ىعدتسا هنأ عم اهمكح يتلا تاعمتجملا يف يداصتقالا وأ

 ةيطارقميد ديلاقت يأ ءاسرإ يف يبرعلا يموقلا رايتلا حجني مل اذامل ؟كلذ قيقحت لجأ

 اهقيبطت دنع ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ قرش يف ىرخأ بوعش عم ثدح امك ةيكارتشا وأ
 دنتسي يتلا ةيبرعلا ةيموقلا ةركفلا نأ وه كلذ يف ببسلا ؟ةيكارتشالا وأ ةيطارقميدلل

 يأ ىلع موقت الو «ةيلوقعملا نم ىندألا دحلا كلمت ال ةركف يبرعلا يموقلا رايتلا اهيلإ
 ةّمأ جيلخلاو طيحملا نيب ةدوجوملا ةّمألا نأ معزي يبرعلا يموقلا رايتلاف .يعقاو ساسأ

 موقت ةيبرع ةّمأ كانه تسيل هنأ ةقيقحلاو «خيراتلاو ةغللا يرصنع ىلع موقت ةيبرع
 ىلإ ىذأ ام اذهو «يمالسإلا نيدلا ىلع موقت ةّمأ كانه لب «نيرصنعلا نيذه ىلع

 ةرأثلا نيوكت نه نيدلا رضنع اهداعيسا ببس ًايفاقث ةريقف ةييرعلا ةيموقلا نوكت نأ

 ةيبرعلا ةيموقلا نيب ةلئامملا الإ هل رّربم ال يذلاو «جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةدوجوملا



 1! يمالسإلا - يموقلارمتؤملل ميوقتو ةسارد تارمتؤم :عبارلا بابلا

 اذه ةيموقلا تادايقلا بتلرت ملو .نيدلا ةاداعم ىلع موقت يتلا ةيبرغلا ةيموقلاو

 ىلع ًاثطاخ ًارود تسرام لب .يبرعلا يموقلا ركفلا نومضم ةغايص يف هدحو أطخلا

 ةيسايسلا ةدحولا ميقت ةت نأ تلواح يسايسلا ديعصلا ىلعف , يفاقثو يسايس : نيديعص

 ىلإ وعدت نأ اهيلع ناكف «ةدودحم تارتف يف الإ يضاملا خيراتلا يف ققحتت مل يتلا

 تسرام يفاقثلا ديعصلا ىلعو . يضاملا مئالتو رضاحلا بسانت ةيلارديف ةيسايس ةغيص

 نومضمل ىفرحلا لقنلا لالخ نم ةيفاقثلا ةدحولل ًافاعضإو ًاقيزمت ةيموقلا تادايقلا
 .خلإ . . .ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيركفلا :تالاجملا فلتخم يف ةيبرغلا ةراضحلا

 . اقباس هيلإ انرشأ يذلا ةيبرعلا ةيموقلا نومضم يف يفاقثلا رقفلا وه كلذ يف ببسلاو

 يفاقثلا رقفلاو «ةيلوقعملا نم ىندألا دحلل يبرعلا يموقلا ركفلا كالتما مدع نإ

 ,ديعصلا ىلع ةئطاخلا ةيموقلا تادايقلا ةسراممو «ةيبرعلا ةيموقلا ةركف هيناعت يذلا

 يذلا وهو «يضاملا نرقلا لالخ ةضهنلا عيراشم لطع يذلا وه ؟يفاقثلاو يسايسلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا دعصلا لك ىلع ةيلاحلا ةمزألا ىلإ ةّمألا لصوأ

 . خلإ . . .ةيركفلاو ةيوبرتلاو

 مل هنإ ءال : ةقيقحلا ؟ةّم ؟ةألا ءان اهيلع موقي يتلا لماوعلا يف رظنلا داعأ له ؟يبرعلا

 بيترت نآلا ديعي وه امنإ «هراكفأو هءارآو هتاحورطأ عجاري ملو اتاك ادق وهراب#

 يو ووعي م ااوبامو

 : نيتبعش تاذ ةجودزم ةيلمعب موقي كلذ قيقحت

 عم ةحلاصم يبرعلا يموقلا رايتلا ماقأ : يمالسإرلا رايتلا عم ةحلاصملا لوألا

 قداسلا مداصتلا نأ .مالسإلاو ةبورعلا نيب ضراعت ١ هنأ ىوعدب يمالسإلا رايتلا

 لّمحتي أطخ ناك تاينيتسلاو تاينيسمخلا لالخ يمالسإلاو يبرعلا ىموقلا رايتلا نيب

 هذه نم دصقي وهو ءامهضعب نالّمكي نيرايتلا ْنأو «نيفرطلا نم ةالغلا هتيلوؤسم



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراوىؤر

 ترولبتو «م19717 ماع ةسكن دعب اهرسخ يتلا هتيبعش نم بناج ةداعتسا ةحلاصملا

 يمالسإلا يموقلا رمتؤملا يف يمالسإلا رايتلاو يبرعلا يموقلا رايتلا نيب ةح اصملا هذه

 ءاسرإ ىلإ يبرعلا يموقلا رايتلا علطتيو «م1445١ ماع يف ىلوألا هترود دقع يذلا

 فادهأ قيقحت سيلو «يمالسإلا رايتلا عم هئاقل لالخ نم يراضح عورشم ملاعم

 عورشم يأ ْنأ كلذ يف ببسلاو ءرْؤَعلا قيمع مهو شيعي اذه يف وهو ءطقف ةيسايس
 قاستالا نم ىندألا دحلا ققحي ال وهو ةقستم ًاراكفأ كلتمي نأ نم دب ال يراضح

 ةيضقلاف «يمالسإلا نيدلا قئاقح عم يلاحلا اهنومضمب ةيبرعلا ةيموقلا عمجي امدنع

 يأ كانه نكي ملف «يبرعلا يموقلا رايتلا رّوصتي امك مالسإلاو ةبورعلا ةيضق تسيل
 انضاح مالسإلا ناك لب «ةيضام ةيخيرات ةلحرم ّيأ يف مالسإلاو ةبورعلا نيب مداصت

 . يفاقثلا اهانعمب ةبورعلل

 ةيطارقميدلا راعش يبرعلا يموقلا رايتلا عفر :ةيطارقميدلا ىلإ ةدوعلا :ةيناغلا
 بتكلاو ءاهماقأ يتلا تاودنلا يف كلذ حضتيو «يبرعلا انعقاو يف اهقيبطت ةرورضو

 تاسارد زكرم :امهو «يبرعلا يموقلا رايتلل نيلثمم زربأ اهردصأ يتلا تاساردلاو

 ةماقإ يفو ةيطارقميدلا ءايحإ يف حجنيس لهف «يبرعلا يموقلا رمتؤملاو ةيبرعلا ةدحولا

 لذبو ةينلا قدص انضرتفا ول ىتح .«كلذ يف حجنيس هنأ نظأ ال ؟يسايسلا لدعلا

 ةركف ةيلوقعم مدع كلذ يف ببسلاو' ؛ ةيطارقميدلا قيقحتل يعسلا يف دهجلا ىصقأ

 رييغت يأ اهيلع أرطي مل راكفألا هذهو «يفاقثلا اهرقفو اهتّيعقاو مدعو ةيبرعلا ةيموقلا
 حاجن يأ نود تلاح يتلا راكفألا - حججرأ اميف - يهو «ةعجارم يأ اهل ثدحت ملو

 ديلاقت يأ خّسرتت نأ نود تلاح يتلا يهو «ةيكارتشالاو ةيطارقميدلا :نيتبرجتلل

 . يداصتقالاو يسايسلا لدعلا يلاجم يف ةّمألا ءانبأ نم نوقحاللا اهيلع ينبي ةميلس



 السالا - يموقلارمتؤملل ميوقتو ةسارد تارمتؤم :عبارلا بابلا

 ءبيوجج ا

4 

20 0 : 5 
2200111111 

2 
 مساج

 21ك1ك 211

 2ظ110100141

211111 

4 
 22ظ2ظ]''“* ض1
2201101 5-1-6 

 2 ما يي
2 20110 

 مدا اما اما اتخمتتعطلا تاتا ست
 م4 ااجمط+ تطسإ
 1772 ز 4 وس اا عطا 2011 ]1 ]1 11

 - - م 2001 0 000 221110 ١
 1 2 0 47 ذ ز ز] ز زذ ز] ]| ] ز] ز]ذ ]ذل

 ظ2ظ22آذ1ذ ذل 221 00 1*2: 2011 222222 2111-7:
-111 21 222 

22111 

 ٠٠١5/9/79 خيراتب 'يبرعلا يموقلا رمتؤملا' يف يمالعإلا بتكملا در
 ع ع ِع -_

 وتلئسأ نع بيجي وأ «راكفأ نم هتحرط ام شقاني نأ نم الدب وهف «يل قباس لاقم
 زربأو «نايحألا ضعب يف عوضوملا ةنصخش ىلإ أل «لاقملا ايانث يف اهتحرط يتلا

 ةيبرعلا ةيموقلا ةركف ةيلوقعم يمالعإلا بتكملا تابثإ وه عوضوملا ةنصخش ىلع لاثم

 ”سيل سانلا ةرثك نأ ةقيقحلاو ءاهل نينطاوملاو نيلضانملاو باّتكلا نم عمج لمحب
 ةركفلا أطخ ةفرعمل ىرخأ سيياقم كانه لب ءام ةركفل أطخلاو باوصلا يطعت يتلا يه

 ال" :ددصلا اذه يف ةمكح - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب ىلع لاق دقو ءاهباوصو

 ناسنإلا نأ وه رخآ رمأو « "هلهأ اوفرعا مث قحلا اوفرعا نكلو «لاجرلاب قحلا اوفرعت

 «ىرخأ بناوج يف لوقعم ريغو «هئارآو هراكفأ نم بناوج يف الوقعم نوكي نأ نكمي
 ريغو «تاقبطلا عارصب هناميإ يفو عقاولل يداصتقالا هليلحت ىف لوقعم ًالثم ّيسكراملاف

 نيركفملا ضعبف كل . . .هلإ دوجو مدعبو كلمتلا ةزيرغب هناميإ مدع يف لوقعم

 . ةيبرعلا ةيموقلا
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 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر كا كييك ل ل لا ف 1 0 لا 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 00 3 2 0

 لب «عقاولا نم قلطنت مل اهنأل اهتيلوقعم كلمت مل ةيبرعلا ةيموقلا ةركفلا نإ
 ىندأ ْنأ نيح يف ءانعقاو ىلع ةيناملألا ةيموقلا موهفم لازنإب تاسياقم نم تقلطنا

 نأ كردي نيرشعلا نرقلا علطم يف جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةدوجوملا ةّمألل صخفت

 كلذ ؛ديحولا رصنعلا نكي مل نإ اهئانبو اهنيوكت رصانع نم يسيئر رصنع نيدلا
 «مهنونف يفو «مهديلاقتو مهتاداع يفو «سانلل يفاقثلا ءانبلا يف لخدي نيدلا نأل

 يفو «يركفلا مهئانب يفو «مهمالحأو مهلامآ ةغايص يفو «مهقاوذأ ليكشت يفو

 موقت ةّمألا نأب لوقلا نوكي فيكف ؛ ءخلإ .. . مهفادهأ ةغايص يفو «مهتايسفن ليكشت
 0 ا اللا

 ؟اهتغايص يفو ةّمألا ليكشت يف يمالسإلا

 بسح ةّمألا امهيلع موقت نيذللا خيراتلاو ةغللا يّرصنع يف قيقدتلا دنعو

 نوكف «اقيثو ًاطابترا يمالسإلا نيدلاب ناطبترم امهنأ دحن «ةيناملالا ةيموقلا ةيرظنلا
 يف هلعج ؛هللا مالك ىلع يوتحي هنوكو «ىربكلا لوسرلا ةزجعم ميركلا نآرقلا اذه

 «هتايآ ىنعمبو .هظفحبو «هتغلب اومتها كلذل «نيملسملا تامامتها نم ةرادصلا عقوم

 ءاج ةيبرعلا ةغللاب اطبترم هلك كلذ ناك املو . . .هزاجعإ يحانمو «هريسفتو «هنايببو

 تحبصأ لب «بسحف ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا دعت ملو «ةيبرعلا ةغللاب مامتهالا

 ةراضحلا ةغل تحبصأ مث «ةيمالسإلا ةّمألا ةغل اهلعج ام «ملعلاو ةالصلاو ةدابعلا ةغل

 فرحلا حبصأف «مالسإلا تلخد يتلا ماوقألا تاغل ىلإ اهريثأت لقتناو «ةيمالسإلا

 .خلإ .. .ةيدنهلا ةغللاو ةيسرافلا ةغللاو ةيكرتلا ةغللا هب بتكت يذلا وه يبرغلا

 ةغللا تحبصأ امك «ىرخأللا نيملسملا تاغل ىلإ ةيبرعلا ةغللا ظافلأ نم ريثك تلخدو

 . ةيمالسإلا ةّمألا بوعش لك نيب مهافتلا ةغل يه ةيبرعلا

 ةدع كانه تناك دقف «ةيبرعلا ةغللا ظفح يذلا وه ميركلا نآرقلا ْنأ حضاولا نم

 لك رّوطنت نأ نكمي ناكو « ميركلا نآرقلا لوزن لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيبرع تاجهل

 ةجيتن ةيبرعلا ةريزجلا يف تاغل ةدع أشنت نأ نكمي ناك مث نمو «ةلقتسم ةغل نوكتل ةجهل
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 ا 1 ظ دلع 8 000 ا 2 وع ف هم

 لعج شيرق ناسلب بتك امدنع ميركلا نآرقلا ّنكل «لئابقلل ةفلتخملا تاجهللا دوجو
 ىضقو ةدحاو ةيبرع ةغل أشنأ امم تاجهللا نم اهريغ ىلع ةجهللا هذهل ةنميهلاو ةموميدلا

 ىنعملا اذه - هنع هللا يضر - نامثع دكأ دقو «ةيبرع تاغل ةدع ءوشن ةيناكمإ ىلع

 رمع تنب ةصفح دنع ناك يذلا فحصملا نم خسن ةدعاوخسن نيذلا لاجرلل لاق امدنع

 متنأ متفلتخا اذإ" :مهل لاق امدنع ءراصمألا فلتخم ىلإ اهلسرأو لَك لوسرلا جوز

 .©0"مهناسلب لزن امنإ هنإف «شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءيش يف ديزو
 نم ًاقالطنا تناك ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلل نوملسملا اهاعر يتلا ةياعرلا نإ مث

 يف هيويبيس كلذ متأو ءوحنلا دعاوق يلؤدلا دوسألا وبأ عضو امدنعف «ةينيد فورظ

 يلؤدلا دوسألا يبأ نم لك اهلكشو ةيبرعلا فورح طّقن امدنعو « ' باتكلا " هفّئصم

 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا عضو امدنعو «يئيللا مصاع نب رصنو رمعي نب ىبحيو
 ؛ ةيوغل مجاعم يف اهيناعمو ةيبرعلا تادرفم ءاملعلا عمج امدنعو «ةغللا مجاعم لوصأ

 فيرحتلا هلخدي نأ نم ميركلا نآرقلا ةمدخ لجأ نم لامعألا كيتاه لكب اوماق امن

 امو . حيحصلا هجولا ىلع مهفت نأ ميركلا نآرقلا تايآ ةمدخ لجأ نمو «نحللاو

 .غباونلا لاجرلا كئلوأ اهمدق يتلا ىلجلا تامدخلا كلت ءارو ينيدلا عفادلا دكؤي

 اوغرفأو ةيبرعلاب اومتها امنإ «ةيبرعلا مهناسل سيلو ًابرع اوسيل مهنم ًاريبك امسق نأ
 . مهمالسإو مهنيد نم ًاقالطنا اهظافلأ طبضو اهيلع ةظفاحملل مهدوهج

 تاحوتفلا تماق دقف «يمالسإلا نيدلاب الماك ًاطابترا أطبترم ناك دقف خيراتلا اّمأ
 تنّوكتو «هعئارش قيبطت لجأ نم لودلا تماقو «يمالسإلا نيدلا رشن لجأ نم

 ماقو «همّيقو يمالسإلا نيدلا دئاقع يف كيكشتلا لجأ نم ةيموقلاو ةقدنزلا تاكرح

 تأشنو «خلإ . . .ايندلا رامعإو ةيناميإلا ةوخألاو ديحوتلا ىلع يمالسإلا عمتجملا

 مولعلا تأشنو «يثيدحلاو ينآرقلا صنلا ىنعم مهف ىلع فالتخالا لالخ نم قّرفلا
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 .جحلاو ناضمر تيقاوم ديدحتو ةيبرعلا رهشألا باسح لجأ نم كلفلا ملعك ةيويندلا

 أشن امك «ةلبقلا هاجتا ديدحتو ندملا فلتخم يف ةالصلا تيقاوم باسح لجأ نمو

 داصتقالا ماقو «خلإ . . . جارخلاو ثيراوملا باسح لجأ نم تايضايرلا مولعو ربجلا

 ةيراحمو فاقوأو تاقدصو ةاكز نم ةيمالسإلا ئدابملا ىلع يمالسإلا عمتجملا يف

 ئدابملا تاليصفتب ًالماك ًاطابترا طبترم خيراتلا نأ رمألا ةصالخو خلإ . . .ابرلا
 ةيعامتجالا تالاجملا فلتخم يف مالسإلا اهمسر يتلا قالخألاو تاهيجوتلاو مّيقلاو

 .خلإ . . .ةينفلاو ةيوبرتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 ةيموقلا ةركفلا تدعبتسا امدنع ءاج دقف ةيبرعلا ةيموقلا يف يفاقثلا رقفلا امأ

 تدعبتساو « جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةدوجوملا ةّمألا ليكشت نم يمالسإلا نيدلا ةيبرعلا
 يعامتجالاو يسفنلاو يركفلاو يفاقثلا ءانبلا يف يمالسإلا نيدلل رود لك مث نم

 يموقلا رايتلا دنع ازجع داعبتسالا اذه ثّروأو عمتجملاو درفلل يسايسلاو يداصتقالاو
 «ةيبرغلا ةراضحلا نم لولحلا لقن ىلإ هّعْفّدو «ةّمألا لكاشمل لولح حرط يف يبرعلا

 ركفلا اذه رابتعاو يسكراملا ركفلا ىلإ برعلا نييموقلا ةكرح لّوحت رّسفن اذامبف الإو

 سيلأ ؟تاينيتسلا ةياهن يف يبرعلا يموقلا ركفلل لماكلا اهلافغإو ةسيئرلا اهتيعجرم
 يف ةيسكراملا تادرفملا ةدايس رسفن اذامبف الإو ؟اقباس هيلإ انرشأ يذلا يفاقثلا رقفلا

 عارصو « خيراتلل يداملا ريسفتلا لثم نم «ةيموقلا تارايتلا فلتخم ىدل تاينيتسلا

 ؟يركفلا ءاوخلا ريغ ؛ خلإ . . .يروثلا فنعلاو ءايراتيلوربلا ةيروتاتكيدو «تاقبطلا

 لودلا ْنأ دجن اننإف ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيموقلا ةلحرملا ىلإ اندع ولو

 «يطارقميدلا ماظنلا لثم نم هريفاذحب يلاربيللا يبرغلا جذومنلا لقنب تماق ةيموقلا

 ةيصخش ةاعارم نود «خلإ . . .ةيناملعلاو «ةيوبرلا كونبلاو .يلامسأرلا ماظنلاو

 يفرحلا لقنلا يف قالزنالا يف ببسلا نع انلءاست ولو «ةسورغملا اهمّيقو اهثارتو ةّمألا

 . كلذل ًاببس يفاقثلا رقفلا ريغ اندجو امل ةيبرغلا ةبرجتلل



 ١ يمالسالا - يموقلا رمتؤملل ميوقتو ةسارد تارمتؤم :عبارلا بابلا

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيلاربيللا نيتقباسلا نيتلحرملا جئاتن تناك اذام :نآلاو

 ةصاخبو ةيفاقثلا ةدحولا فاعضإ جئاتنلا تناك ؟ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيكارتشالاو

 نيدلا نأ نلعت يتلا يسكراملا ليلحتلا تالوقم تجار امدنع ةيكارتشالا ةلحرملا يف

 نم هعالتقا نم دب ال كلذل «طاطحنالاو فلختلاو رخأتلا ببس هنأو .بوعشلا نويفأ

 . تافارخلاو ماهوألا نم مهريرحت لجأ نم سانلا ةايح

 رايتلا عم ةحاصم ققحي يبرعلا يموقلا رايتلا ْنأ ىلإ يمالعإلا بتكملا راشأ

 يموقلا رايتلا نأ ةقيقحلاو «يتاذ دقن ةجيتن ةحلاصملا هذه تءاج دقو «يمالسإلا

 نيدلل رود نعو «تاينينامثلا يف يمالسإ يراضح ءاضف نع ثدحتتي أدب يبرعلا

 نيح يف «ةمدقتم ةوطخ يهو «يمالسإلا يراضحلا ءاضفلا اذه ةماقإ يف يمالسإلا

 لثم نأ ىلإ ليمأ تلز ام يننكل «تايئيتسلا يف اتفاخ وأ امّرحم ناك ثيدحلا اذه نأ
 نأل ,حيحصلا اهباصن يف رومألا عضي نأل يفكي ال ةيمالسإلا ةراضحلاب فارتعالا

 .خيراتلاو ةغللا يّرصنع ىلع ةّمألا مايق رصق ىلع موقي يبرعلا يموقلا ركفلا رهوج
 نيدلا نأب يبرعلا يموقلا ركفلا فارتعا ىلإ يّدؤي نأ بجي رمشملا يتاذلا دقنلا نأ ىرأو

 خيراتلاو ةغللا ىلإ ةفاضإلاب ةّمألا هذه نيوكت رصانع نم يسيئر رصنع يمالسإلا

 ىقبيسف «ةيموقلا هتيرظن بلص يف رييغتلا اذه لثم ثدحي مل يموقلا ركفلا نأ املاطو

 . يلمعلا هراسم يف يدج ريثأت نود ىقبيسو «بولطملا ىوتسملا نود لّؤحتلا اذه

 نيب ةقالعلاب ةيموقلا راكفألا ضعب فارتعا نع يمالعإلا بتكملا ثدحت

 نكل «حيحص اذهو «ةقالعلا هذهل رخآلا اهضعب لهاجت نعو «مالسإلاو ةبورعلا
 ةبورعلل يفاقثلا نومضملا نم دفتسي مل هنأ املاط يقيقح رثأ نود يقب فارتعالا اذه

 نود لاح يذلا ببسلاو «ةيبرعلا ةيموقلل يركفلا قسنلا يف امهلاخدإو مالسإلاو
 نع ًاليدب نوكتل ةيبرعلا ةيموقلا ةركفلا اهيلإ تهجتا ىتلا ةحلدألا وه ةدافتسالا كلت
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا تلت يتلا ةلحرملا يف نيدلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ,ةقباسلا هءاطخأ بّنجتي نأ دارأ اذإ يبرعلا يموقلا رايتلا نم بولطملا «ةياهنلا يف

 يراضحلا ءاضفلا نع هثيدح دعبو «يمالسإلا رايتلا عم ةيحص ةقالع ينبي نأو
 يسيئر رصنع يمالسإلا نيدلا ْنأب فرتعيو مامألا ىلإ ةوطخ وطخي نأ ؛يمالسإلا

 يمالسإلا نيدلا رودب فارتعالا اذه ْنأ حيحصلا نمو «ةيبرعلا ةّمألا ءانب رصانع نم

 :ةينيلاتسالاو «ةيسنرفلاو «ةيناملألا :ةحورطملا ةيموقلا تايرظن لكل ًايطخت ربتعي
 يقيقحلا يذحتلا وه اذه ءانتّمأ عقاول قباطم هنأل حيحصلا هاجتالا يف فارتعا هنكل

 ؟لعاف وه لهف «يبرعلا يموقلا راّيتلا مامأ



 يمالسأللا - وملا رمنؤملل ميوقتو ةسارد تارمثتؤم :عبارلا بابلا
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 دوناك 4-١١ يف يمالسإلا - يموقلا راوحلل ةودن ةيردنكسإلا ةنيدم يف تدقعنا

 «يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا نيب ةيناثلا يه ةودنلا هذه ربتعتو 2٠٠١ /(ربمسيد)لوألا

 السإلا يموقلا رمتؤملا اهنع قثبناو «ةرهاقلا يف ١484 ماع تدقعنا دق ىلوألا تناكو

 رموقلا ركفلا عاطتسا ذإ ؛يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا ةريسم يف ًافطعنم لكش يذلا

 تّرمتساو «ندرألاو ةيروسو رصم : ثالثلا ةيبرعلا لودلا ىلع ينويهصلا شيجلا اهيف
 ةرود لدعمب يهو «نآلا ىلإ ١197 ماع ذنم دقعنت يمالسإلا - يموقلا رمتؤملا تارود

 ناك يضاملا نرقلا لالخ امهنيب عقو يذلا مداصتلا ْنأ نارايتلا ربتعا دقو «نيتتس لك

 ءانثتسالا وه مداصتلا كلذ ناك دقو «مالسإلا عم ةبورعلا ضراعت يف مّموتلا هببس

 باغ كلذل «تلح دق امهنيب لكاشملا لك ْنأو ايباجيإ ىحنم تذخأ دق مالسإلاو



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 «مالسإلاو ةبورعلا نيب ةلكشم كانه ْنأ نظلا وهف ةلكشملا فيصوت يف أطخلا اَمأ

 لحارم نم ةلحرم يأ يف مالسإلاو ةبورعلا نيب ةلكشم ّيأ كانه نكت مل هنأ ةقيقحلاو

 ناسللاو بسنلا :نيرمأب قلعتت اهنأو يفاقث رمأ ةبورعلا ْنأ انربتعا اذإ «خيراتلا
 ةيبرعلا ةيموقلا نيب اثيدح تزرب ةلكشملا نكل «ةيبرعلا ةيفاقثلا عجارملا بسح نييبرعلا

 موهفم يهو «ةبورعلا ريغ رخآ ءيش ةيبرعلا ةيموقلا نأل كلذو «مالسإلا نيد نيبو
 نأ تربتعا يتلا ةيناملألا ةيموقلا نم اهجذومن تقتسا ايجولويديألا ىلإ برقأ ثيدح
 تدعبتسا - ةيبرعلا ةيموقلا يأ - اذهب يهو « خيراتلاو ةغللا يلماع ىلع موقت ةّمألا

 يعوضوملا عقاولل فانم مالك اذهو «ةيبرعلا ةّمألا ةغايص لماوع نم يمالسإلا نيدلا

 . اهتايح تائيزج لك نيوكت يف لخاد نيدلاف «جيلخلاو طيحملا نيب شيعت يتلا ةّمألل

 ْنأب نظ يموقلا رايتلا ْنأل كلذو «ةلكشملا لح مّهوت يف وهف يناثلا أطخلا اَنمأ
 يف فرتعي أدب امدنع ةلولحم تحبصأ دق يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا نيب ةلكشملا

 «ييأر يف ًايفاك سيل اذهو «ةيبرعلا ةراضحلا ةغايص يف يمالسإلا نيدلل رودب هتايبدأ

 رظنلاو «ةيبرعلا ةراضحلا ةلكشم تسيل يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا نيب ةلكشملاف
 امف َةّمألا اهيلع موقت يتلا لماوعلا ةلكشم اهنكل ءاهيف نيدلا دعبب ةداشإلاو ءاهيلإ
 اهمايق رصحيو «ةيبرعلا ةّمألا نيوكت يف نيدلا رود دعبتسي يبرعلا يموقلا ركفلا لاز

 . ةيبرعلا ةيموقلا دئار يرصحلا عطاس كلذ يف اعباتم «خيراتلاو ةغللا يَرصنعب

 يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا نيب ةمئاق تلاز ام مداصتلا رصانع نأ حضاولا نم

 لاصئتسا لواحل ةيناث ةطلسلا ىلإ يموقلا رايتلا داع ولو « يعوضوم ثحب ىلإ جاتحتو
 كلذل «ةيموقلا هتيرظن بلص يف ةمئاق تلاز ام مادصلا روذب ْنأل ؛ يمالسإلا رايتلا

 دق ةيردنكسإلا يف تدقعنا يتلا ةيناثلا يمالسإلا - يموقلا راوحلا ةودن نأ دقتعأف

 عضو يف يمالسإلاو يموقلا نيرايتلا نيب ةقالعلا عضو لجأ نم ةيرهوج ةصرف تتّوف
 .ديدج نم مالسإلاو ةبورعلا نيب ةقالعلا ثحب تلفغأ امدنع ميلس حيحص


