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طسوتملا ضيبألا  رحبلا  طسوألا –  قرشلا  ىدتنم 
نوركام ليوناميإ  سيئرلا  ةلاسر  وناغول : يف 

، ًابحرم

يف ةملك  ءاقلإل  يل  هتوعد  ىلع  لبيك  ليجل  يركش  نع  برعأ  نأ  ءيش  لك  لبق  دوأ  يننكلو  مكنيب ، يصخشلا  يروضح  مدعل  فَسآ 
ضيبألا رحبلاو  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  نم  يندملا  عمتجملاو  بابشلا  تنرتنإلا  ربع  ماعلا  اذه  عمجي  يذلا  وناغول  ىدتنم  حاتتفا 
ةكرتشملا انتقطنم  لبقتسم  طويخ  اهيف  كاُحت  ثيح  لدابتلاو ، راوحلل  ةصصخملا  تاحاسملا  هذهل  ىربك  ةيمهأ  يلوأ  انأو  .طسوتملا 

.مهتاعلطتو  ةقطنملا  هذه  يف  ةيلبقتسملاو  ةرضاحلا  لايجألا  راكفأ  يقالت  لالخ  نم 
اذه يف  انعمسأ  دق  انتافاقث ، ىورو  انريطاسأ  لقنو  انتايوه ، ّلكشو  كرتشملا  انخيرات  ىرثأ  املاطل  يذلا  طسوتملا  ضيبألا  انرحب  ّنإ 

.تلخ تاونس  ةدع  ذنم  هقامعأ  يف  رجمزي  ناك  هنكلو  ةوقو ، فنع  نم  يتوأ  ام  لكب  هترجمز  فيصلا 
خورشلا ظقوتو  تارتوت  ّدلوتو  اهلمكأب ، ةقطنملا  تاداصتقاو  بوعش  ةوسقب  برضت  هرسأب  ملاعلاب  ّتلح  يتلا  ةحئاجلا  ّنأل  كلذو 

عبقت مويلا  يهو  ةيئيبو ، ةينمأ  تامزأو  ةرجهلا  تامزأل  ليوط  نمز  ذنم  ضرعتت  ةكرتشملا  انتقطنم  ّنألو  .عمتجملا  بلق  يف  ةنماكلا 
ناك هنمأو  هرارقتسا  نّمأ  ام  ّنأ  دجن  طسوتملا ، انرحب  ىلع  ةرظن  انيقلأ  ام  اذإو  .لماكلاب  اهميظنت  ةداعإ  يرجيو  رحانتلا  مضخ  يف 
رسحنا وأ  ًايجيردت ، لالحمضالا  يف  ذخآ  لماعلا  اذه  نكلو  يسلطألا ، لامش  فلح  ةمظنم  روضحو  يكيرمألا  روضحلا  ةسيئر  ةروصب 
تلخد يتلا  ةيلمعلا  هذه  ةقطنملا ، هذه  ىلع  اهلالظب  يقلت  لازت  طسوألا ال  قرشلا  يف  مالسلا  ةيلمع  ّنأ  ًاضيأ  ىرنو  .ريبك  ّدح  ىلإ 
دقو يلودلا ، نوناقلل  لاثتمالا  مدعو  عقاولا ، رمألاو  ام ، لح  ىلإ  لّصوتلا  ةلاحتسا  عم  تارتوت  هيمسأ  داكأ  اميف  تاونس  ةدع  ذنم 

.ريبك ّدح  ىلإ  عضولا  ّريُغت  ةيكيرمأ  ةطاسوب  ةقطنملا  يف  ةرضاحلا  ىوقلا  ليكشت  ةداعإ  ّنأ  ىرخأ  ةرم  فيصلا  اذه  انل  رهظأ 
كانهف .ريبك  ردقب  ةقطنملا  لك  يف  تانزاوتلا  اهرودب  تّريغ  دقو  تاونس ، ةدع  ذنم  تاعازن  ضوخي  طسوتملا  ضيبألا  انرحب  ىرنو 

اهتبكترا يتلا  ءاطخألا  ددعتب  ًامومع  نامّستي  ذإ  عضاوتلا ، نم  ريثكلاب  امهيلإ  رظنن  نأ  بجي  يذلا  يبيللا ، عازنلاو  يروسلا  عازنلا 
ةيلومش ٍلولحو  ٍةدايس  ّلحم  ّلحت  عيمجلل  ةلماشلا  لولحلا  لعج  يفو  هيلإ ، وبصت  يذلا  مالسلا  ءانب  يف  حجنت  مل  ذإ  ةيبرغلا  ىوقلا 

دهشت ةياهن  الب  ًابرح  هبشي  ًاعضو  ايبيلو ، ةيروس  يأ  نيذه ، عازنلا  يحرسم  يف  ىرنو  باهرإلا ، ةحفاكم  لحم  وأ  اهيلع ، ضرتعت  تناك 
راهدزا دهشن  امك  .صاخلا  اهلامعأ  لودج  ذيفنت  ىلع  امهنم  لك  لمعت  ايكرتو ، ايسور  ّيأ  نييمظع ، نيتيميلقإ  نيتوق  زورب  ىلع  ًاددجم 
ً.ايفاك نكي  مل  هنكلو  اهل ، لاعفلا  ّيلوألا  يدصتلا  ةيناكمإ  حاتأ  ةيروس  يف  يلودلا  فلاحتلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيباهرإلا ، تاكرحلا 

يف ماهسإلا  ًاعم  لواحن  انك  يتلا  عيمجلل ، ةلماشلا  ةينطولا  ةدايسلا  نم  ٍلكش  ىلإ  ةدوعلا  ةبوعصو  رارقتسالا  ةعزعز  ًاضيأ  ظحالنو 
ةبسنلاب نالثمت  نيترمتسملاو ، نيتلصاوتملا  نيبرحلا  نيتاهو  نيترؤبلا  نيتاه  نأ  دقتعأو  ماع ، ةئام  ذنم  ةقطنملا  يف  اهزاربإ  ةداعإ 
نالثمت كلذكو  امهيف ، ابوروأ  هب  علطضتو  برغلا  هب  علطضي  يذلا  رودلا  ةيؤر  يف  انبغر  ام  اذإ  لمعلاو  ريكفتلل  ًايساسأ  ًاحرسم  انيلإ 
ةردقلا ّنأ  امك  طسوألا ، قرشلاو  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  ضوح  ةقطنمل  هقيقحت  ديرن  يذلا  يسايسلا  نزاوتلاو  ةيمنتلل  ًاجذومن 

ةيروس يف  ةفلتخم  ةيخيرات  تاقايس  يفو  ةفلتخم  لاكشأب  ررقتت  ةيسايس ، وأ  ةينيد  وأ  ةينثإ  ةيددعت  ّلظ  يف  ةينطو  ةدايس  زاربإ  ىلع 
، ةيرئاشعلا وأ  ةيلئاعلا  وأ  ةينيدلاو  ةينثإلا  ةنميهلل  جذامن  ةمداقلا  تاونسلا  تلمح  ام  اذإ  نكلو  كحملا ، ىلع  وه  ام  اذهو  ايبيل ، يفو 

.ةقطنملا هذه  يف  ًاعيرذ  ًالشف  انلشف  دق  نوكنس 

دعب يأ  سطسغأ ، / بآ يف 6  نانبل  ترز  دق  تنكو  نانبل ، يف  عقو  يذلا  راجفنالاب  عبطلاب ، ةيضاملا  عيباسألا  يف  ةقطنملا  ترثأت  دقو 
يذلا هببس ، ديدحتب  قيقحتلا  موقيسو  ةينانبللا ، ةمزألا  هرهوج  يف  لثمي  يذلا  راجفنالا  اذه  أفرملا ، يف  راجفنالا  عوقو  نم  نيموي 
.رارقلا بايغ  ببسب  وأ  ةريغص  تارارق  ذاختا  ىلعو  ةرادإلا  ىلع  ةردقلا  مدعو  لامهإلا  نم  ةلسلس  ةجيتن  ثدح  ّهنأ  ودبي  ام  ىلع 
دوقعلا يف  ةلكشتملا  ةيسايسلا  ةينبلا  سيبح  مويلا  عبقي  يذلا  ميظعلا ، بعشلا  اذه  هيناعي  يذلا  سؤبلا  دسجي  راجفنالا  نكلو 
نهارلا تقولا  يف  اهترادإ  ىلع  لمعن  يتلاو  اهريدنس ، يتلاو  اهترادإ  انيلع  ّنيعتي  يتلا  ةيناسنإلا  ةمزألا  دسجي  هنأ  امك  .ةريخألا 

يف ًارضاح  ناك  يذلا  نوع  لاشيم  سيئرلا  لوحو  نانبل  لجأ  نم  لمعلل  تعمتجا  يتلا  نادلبلا  لمجمو  ةدحتملا  ممألا  عم  نواعتلاب 
ةيسايسلا ةمزألا  ًاضيأ  راجفنالا  دسجيو  .راجفنالا  عوقو  نم  مايأ  ةعضب  دعب  اسنرف  هتدقع  يذلا  ةدناسملاو  معدلل  يلودلا  رمتؤملا 

ىلع مئاقلا  ماظنلا  ىلع  دايتعالا  نود  يأ  عون ، يأ  نم  قالزنا  نودو  مهيديأبو  نيينانبللا  عم  نواعتلاب  اّهلح  ةلواحم  انيلع  بجوتي  يتلا 
كحملا ىلع  نارمأ  دجوي  ًاضيأ ، انه  يرظن  يفو  .هاياحض  لوأ  ينانبللا  بعشلا  ناكو  ديعب  ّدح  ىلإ  دلبلا  ّلش  يذلا  داسفلاو ، ةاباحملا 
لثمي هنأل  همجح ، نم  ربكأ  نانبل  ناك  املاطلف  هعون ، نم  ديرف  جذومن  ةرادإ  ىلع  ةردقلا  وه  ىرخأ ، ةرم  اهلوقأو  امهلوأ ، نانبل ، يف 

بوعشلاو نايدألا  ّلوخي  يذلا  جذومنلا  لثمي  يأ  طسوألا ، قرشلاو  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  ضوح  ةقطنمل  ةيؤرلا  هذه  ةصالخ 
ًالشاف ًاجذومن  نوكيس  ةماعلا ، ةعفنملا  قيقحت  ىلع  ًارداق  جذومنلا  اذه  دعي  مل  اذإو  ةدحاو ، ةمأ  نمض  ًاعم  شياعتلا  ةفلتخملا 

ةباثمب يه  ةينانبللا  ةمزألاو  .اهلمكأب  ةبرجتلا  هذه  هعم  لشفتسو  عيمجلل ، لماشلاو  يددعتلا  جذومنلا  ةمزأ  ةينانبللا  ةمزألا  نوكتسو 
يف ةيميلقإلا  ىوقلا  عيمج  نيب  ىربكلا  تارتوتلا  طوغض  نم  نانبل  جارخإ  ىلع  انتردقل  ناحتما  اهنأل  يلودلا ، عمتجملل  رابتخالا 
نم جورخلا  ىلع  انتردقل  ناحتما  كلذكو  دوقع ، ةدع  ذنم  هبعشو  نانبل  يف  رثؤت  يتلا  ديكأت ، لكب  ناريإ ، اميس  الو  ةقطنملا ،

يف انحاجنل  ناحتماو  ةيددعتلا ، هذه  مطحت  اهنأ  لوقأ  ىتح ال  نايحألا ، ضعب  يف  فارطألا  ةيددعت  اهب  مدطصت  يتلا  ةيلودلا  تاعازنلا 
.اهيف ىربكلا  تارتوتلاو  ةقطنملا  نع  ام  ّدح  ىلإ  نانبل  لصف 

.ليوطلا لجألا  ىلع  اهليكشت  ديعتس  اهنأب  ةعانق  ىلع  يننكلو  ًاقمع ، رثكأ  تارتوت  اهرسأب  ةقطنملا  هجاوتو 

يفو انلامعأ  لودج  يف  رثؤت  يتلا  ةطيسبلا  تامزألا  هذه  نع  ثيدحلا  لالخ  نم  هيلإ  ريشأ  تنك  يذلا  ينيدلا ، عقاولا  كانه  عبطلابو 
نع ًالضف  مالسإلا  اهشيعي  يتلا  ةمزألاف  ً.اضيأ  ايبيلو  نانبلو  ةيروس  نم  لك  يف  ناريجلا  عم  تارتوتلا  يفو  اهل  انّيدصت  ةقيرط 

عم نوشياعتي  صاخ ، هجوب  ةيوامسلا  تانايدلا  عابتأ  لعج  ىلع  ةردقلا  كلمن  نحنو  .اهتينببو  فنعب  ةقطنملاب  فصعت  ةينيدلا  تارتوتلا 
نم لاكشأ  دوجو  ىلإ  ىضفأ  ّهوشم  مالسإل  ةفينعلا  تايلجتلا  زواجتو  مالسإلا  اههجاوي  يتلا  ةمزألا  هذه  زواجت  ىلعو  ضعبلا ، مهضعب 

نايدألا عيمجب  فارتعالا  ىلع  ةيعامجلا  انتردق  ىلع  دمتعت  ةقطنملا  لكف  .فينعلاو  ددشتملاو  يسايسلا  مالسإلا  نمو  باهرإلا 
طسوألا قرشلاو  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  ةقطنم  لمشيل  دحاولا ، دلبلا  دودح  زواجتي  يذلا  ءاضفلا  اذه  نمض  ًاعم  شياعتت  اهلعجو 
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.اهرسأب
طسوتملا ضيبألا  رحبلا  ىلإ  ةرظنلا  تتاب  مويلاف  .ةيفارغميدلا  ةلأسم  عبطلاب  وه  امنإ  نيدلا  ةلأسم  دعب  يناثلا  نكرلا  نأ  ىرأو   

هذه ىشامتت  الو  .ابوروأ  ىلإ  طسوألا - قورشلا  يف  بورحلا  تاحاس  ثيح   - يبونجلا لحاسلا  نم  تارجهلا  ّيأ  بناجلا ، ةيداحأ 
ةيفارغميدلل رخآ  لكش  يف  رظنلا  ةداعإ  انيلعف  اذلو  .ةلأسملا  يف  ّركفتن  اذكه  سيلف  .طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  خيرات  عم  ةرظنلا 

ّينإف يلاتلابو  اهبلجو ، بهاوملا  لوادتو  ةيقيقحلا  عيراشملا  ءانب  ةداعإ  نمو  ابوروأ  ةرود  حاجنإ  نم  انّنكميس  يذلا  لكشلا  ةيبوروألا ،
ةيمنت وأ  يسايسلاو  يداصتقالاو  يعانصلاو  يجولونكتلاو  يفاقثلاو  يعماجلا  روطتلا  ىلع  موقي  لماك  عورشم  نع  ُّثدحتأ  نورت  امك 
دّرجم ىلع  رصتقي  رمألا ال  نأ  ّيأ  ةكرتشملا  ةيفارغميدلا  يفو  لاجرلاو  ءاسنلا  ةكرح  يف  رظنلا  ةداعإ  ىلع  نورداق  نحن  .نيتفضلا 
يتلا تاكلتمملا  ةلأسمك  لئاسملا  ضعب  ةيوست  ىلع  كلذ  يوطنيو  .ةميرجلا  لبس  وأ  ةجاحلا  تايضتقم  اهضرفت  يتلا  ةيفارغميدلا 
يتفض نيب  رامثتسالا  ةيمنت  نأشب  يفاقثلا  ديعص  ىلع  ةكرتشم  ّةيركف  ّةيضرأل  لّصوتلا  ىلعو  رصاعملا ، ّقرلاو  رشبلاب  راجتالا  اهعبط 

يداصتقالاو يفاقثلاو  يميلعتلا  بناجلاب  هارع  مصفنت  ًاطابترا ال  طبتري  يفارغميدلا  بناجلا  اذه  نأ  ىرأ  ينإف  اذلو  .طسوتملا 
ّلثمي طسوتملا  يتفض  ةمق  رمتؤم  نإف  ددصلا ، اذه  يفو  .ةديدج  لولح  داجيإ  ىلإ  تاموكحلا  دوقي  ام  ةيندملا  تاعمتجملا  تاردقو 

.ةيفارغميدلا ةلأسملا  هذه  يفو  طسوتملا  انرحب  بوعش  يف  ةفلتخم  ةروصب  ريكفتلا  ىلإ  يب  ودحي  ًارصنعو  لمأ  ردصم  يل 

ىرخأ ًةرم  حبصي  نأل  هقيرط  يف  طسوتملا  ضيبألا  رحبلاف  .ةقطنملا  اهلوح  روحمتت  ةمهم  ةلأسم  ثلاث  يهف  ةقاطلا  ةلأسم  اّمأ   
وأ قرطلا  ّيأ  طسوتملا ، ضيبألا  رحبلا  قرش  يف  تارتوتلا  ءارو  فقي  ام  اذهو  .ةقاطلل  رباعلا  رورملا  اّميس  رباع ال  رورم  قيرط 

ةيداصتقالا قطانملا  وأ  ةدايسلا  دودح  ميسرت  وأ  لدابتملا  فارتعالا  برح  يف  ًاضيأ  كلذ  سّملتن  نأ  انلو  .زاغلاو  طفنلا  نع  بيقنتلا 
قابسلا اذه  وحن  عافدنالا  انعسي  الف  ً.ايعامج  ًايدحت  ًاضيأ  انيلع  ضرفت  ةلأسملا  هذهو  .ريبعتلا  زاج  نإ  ةينوناق  برح  يهو  ةصلاخلا ،
.ةمادتسم ًةيمنت  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  ةيمنت  عم  ًامامت  ىفانتي  يذلا  اذه  لامعألا  لودج  ام  ٍدح  ىلإ  انيلع  ضرفي  نأ  هنأش  نم  يذلا 

.مويلا اهكلتمت  يتلا  دراوملا  نم  عقدملا  رقفلا  ةرئاد  يف  شيعت  يتلا  بوعشلا  وأ  نادلبلا  مرحنس  اننإ  لوقن  نأ  انعسي  امك ال 
مهيدل نيريثكلا  نإف  ىرن ، امكو  .ةقاطلا  عوضوم  نأشب  اينارتيديم " سكاب   " يطسوتملا مالسلا  نم  ًاعون  عنص  انيلعف  يلاتلابو 

ىلع ةرطيسلا  ىلإ  ًاساسأ  ىعست  يتلا  ايسورك  طسوتملا ، ضيبألا  رحبلا  قرش  يف  ةقاطلا  ةلأسم  ىلع  توكسلا  يف  ةحلصم 
قّفدتت نأ  يغتبت  يتلا  ةّصاخلا  اهدراوم  اهيدل  نأ  امك  ةلأسملاب  ّيخيراتلا  سوهلا  اذه  اهيدل  ذإ  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  لوخد  ذفانم 
.ددصلا اذه  ىلإ  ةقطنملا  نادلب  يقابو  ايكرت  هيلوت  يذلا  مامتهالا  ىدم  ىرنو  .اهتنميه  ىلع  ظافحلا  ديرتو  ملاعلا  ةيقبو  ابوروأ  ىلإ 

الو .ةريثك  ىرخأ  نادلبل  ةبسنلابو  زاغ  لوقح  ًارخؤم  تفشتكا  يتلا  رصمو  نانبلل  ةبسنلاب  كلذ  اهحيتي  يتلا  ةصرفلا  ًاضيأ  ىرن  اننكلو 
طوطخل ًاحرسم  نآلا  طسوتملا  حبصي  نأ  زوجي  هنأ ال  نابسحلا  يف  ذخألا  نود  ةقاطلا  لالغتساب  نادلبلا  هذهل  حامسلا  اننكمي 
ًايداصتقا ًاعباط  يلاتلاب  يستكت  يتلا  ركذلا  ةفنآلا  ةقاطلا  صرف  نيب  قيفوتلا  ىلإ  ليبسلا  فيكف  .جارختسالا  تّادعمو  بيبانألا 

ىلع يوطني  رمألا  نأ  نذإ  ىرأ  طسوتملا ؟ رحبلا  ةفاظن  نامضو  ةمادتسملا  ةيمنتلا  فادهأو  دودحملا  لاجملا  اذه  يف  شياعتلاو 
ةقاطلا ةلأسم  نوكت  نأ  نود  ةلوليحلل  ءاملعلاو  ةيندملا  تاعمتجملا  ّةيعمب  هيف  ّركفن  نأ  ًاعيمج  انيلعو  .يميلقإو  يعامج  ٍدحت 

.انلامعأ لوادج  عم  قستي  نواعتل  ةعضاخ  ةلأسملا  نوكت  نأ  نامضلو  بسحف  عارص  عوضوم 

كلذو .ةسايسلا  كلذب  ينعأو  ةقاطلاو ، ةيفارغميدلاو  نيدلا  دعب  يتأت  يتلا  ةعبارلا  ةلأسملا  ىلإ  يثيدح  ّلهتسم  يف  ُتقّرطت  دقل 
ةيميلقإ ةيروطاربمإ  ىوق  ىرنو  يسلطألا  لامش  فلح  نمو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  بناج  نم  باحسنالا  نم  ًاعون  ىرن  اننأل 
لاكشأ ىلإ  لّصوتلا  انيلع  ّمتحتي  .ايكرت  لوألا  ماقملا  يف  انه  ينعأو  اهخيرات ، نأشب  ماهوألا  يف  ةقراغ  يهو  ةحاسلا  ىلع  دوعت 

نم رثكأ  لبق  .لشفلاب  كلذ  ىلإ  ةيلاتتملا  يعاسملا  تءابو  ً.ايلاح  دجوت  اهنأل ال  طسوتملا ، ضيبألا  رحبلا  ةقطنم  يف  يسايس  نواعت 
يذلا طسوتملا  َيتفض  ةمق  رمتؤم  يف  ُقثأ  ينإف  ةطقنلا  هذه  نأشبو  .ةيندملا  تاعمتجملا  لالخ  نم  كلذ  ّىتأتي  نأ  ُّتدرأ  نيماع ،
ةنماكلا اياضقلا  نم  ديدعلا  نأشب  قفألا  نم  ديدعلا  كانه  نأ  ىرأو  ديدج ، ريفس  ّنُيع  دقل  .مامألا  ىلإ  هعفد  لصاونس  يذلاو  هتركذ 

.هلعفت نأ  بجي  ام  ىلعو  ةيسايسلا  ىوقلاو  لودلا  عسو  يف  ام  ىلع  رصتقي  رمألا ال  نأ  ديب  .عورشملا  اذه  ءارو 

نرقلا يف  قرشلا  ةمزأ  خاسنتسال  ًةحاس  الو  ىمظعلا  ىوقلا  نيب  تاكابتشالل  ًاحرسم  طسوتملا  ريصي  نأ  ّحصي  هنأ ال  ُدقتعأ  انأف 
ُّفلكأو ةلبقملا ، رهشألل  ربكألا  يدحتلا  وه  اذهو  ًاضيأ ، ددصلا  اذه  يف  يسايس  نواعت  تايلآ  ءانب  انيلع  ّنيعتي  هنأ  ُدقتعأو  .رشع  عساتلا 

نم ًاريبك  ًاردق  نواعتلا  اذه  نمضيسو  .ةرواجملا  نادلبلاب  يبوروألا  داحتالا  ةقالع  يف  تايدحتلا  زربأ  دحأ  ُهبسحأو  .هتهجاومب  يسفن 
نيب نزاوتملاو  مادتسملا  نواعتلا  نم  ًاريبك  ًاردق  لفكيس  امك  ايكرتو ، ايسورو  ةيبرغلا  ناقلبلا  نادلب  عم  يبوروألا  داحتالا  رارقتسا 

.يبوروألا داحتالاو  ايقيرفأ 

.ةديدج لفاحمب  نكلو  رارقتسالل  لماش  جذومن  هنإ  طسوألا ؟ انقرشلو  طسوتملا  انرحبل  ةيسايس  ةمكوح  ّيأ  لءاستن : انوعدو 
.ابوروأ بونج  ءاّزإ  يقيقح  نماضت  ةمثف  لضفأ ، ةروصب  مويلا  ابوروأ  لمعت  .نهارلا  تقولا  يف  ةدودسم  تاراسملا  لك  نأ  لاحلاو 

، بايترالا ضعب  كانه  لازي  الف  يسايس ، نايكك  يبرعلا  برغملا  لمعي  الو  .ويلوي  / زومت رهش  يف  يبوروألا  حاجنلا  يف  كلذ  ّىلجتو 
ايئزجو ايكرت  ءازإ  ةقثلاب  رعشت  اهنكلو ال  ةقطنملا  رارقتسا  يف  مهُست  ةيوق  ةطلُس  مويلا  رصم  ىدلو  .ةيميلقإ  تاعارصو  ملعن ، امك 
امنإ نانبل  يف  عضولاو  امهتركذ  نيتللا  نيبرحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  هذه  زاكترالا  رؤب  عيمج  نإف  يلاتلابو ، .مويلا  ايبيل  يف  ثدحي  ام  ًءاّزإ 
ةيددعت ديدجت  راطإ  يف  انيلع ، متحتي  هنأ  نذإ  دقتعأ  .مويلا  كرتشملا  ءاضفلا  اذه  نوؤش  رييست  نع  زجعلا  ىلإ  ًاعطق  انب  يدؤت  ًاعيمج 

.يطسوتملا نواعتلا  سسأ  ءانب  ةلواحم  ةرصاعملا ، فارطألا 

امك مكيلع  ليطأ  نأ  ديرأ  ينأل ال  كلذ  لسرتسأ  ينورت  ملف  ةعبرألا  رواحملا  هذه  نأشب  ةزجوملا  ٍراكفألا  ضعب  ىلإ  ىوس  قرطتأ  مل 
لازي وهف ال  يسآملا  نم  ريثكلا  تعقو  ثيح  خيراتلاب  قبعي  ملاعلا  نم  ءاضفلا  اذه  نأ  دقتعأ  ينأ  ديب  مكراكفأ ، ةءارق  ىلإ  ُعلطتأ  ّيننأ 
ُكردأ ذإو  ُهتلق ، ام  لك  ُلوقأ  ذإو  ً.اخسار  ًاناميإ  هب  نمؤأ  لبقتسم  ءانب  ىلع  ةردقلا  ىلع  ًاضيأ  نكلو  ةيقيرغإلا  ةاسأملا  ىلع  ّىذغتي 

عيراشم هماوق  يقيقح  لامعأ  لودج  يباجيإ ، لامعأ  لودجب  نمؤأ  لؤافتلاب : معفم  انأو  كلذ  لوقأ  ينإف  اهشيعن ، يتلا  تامزألا 
ىرأ اذلو ، .هعادتبا  ىلإ  دحأ  قبسي  مل  ديدج  ءيش  ىلإ  لّصوتلل  بابشلا  تاقاط  ريخست  ىلع  ةردقلاو  ةواسملاو  ةئيبلاو  فيظوتلل 

ذإ سطسغأ  / بآ رهش  ةياهنب  عيرسلا  حرطلا  اذه  نم  ُتيهتنا  دق  انأ  اه  ً.اريبك  ًالمأ  ّثبي  نأ  ىلع  رداقو  مامتهالل  ريثم  ىدتنملا  اذه  نأ 
.لعافتلا نم  ديزمب  راوحلا  مككراشأل  مكنيب  ًادوجوم  تسل  ينأل  فسألاب  ُرعشأ  ّمكو  هايإ  مككراشأ  نأ  ُتدرأ 

ىلع ًامامل  الإ  مكعلطأ  مل  .هتاذ  تقولا  يف  ءيشو  ءيش  فلأ  هنأب  طسوتملا  انرحب  فصو  امدنع  ًاّقحم  ليدورب  دنانرف  ناك  دقل   
.هعم لماعتلل  اهب  دَشرتُسي  دق  يتلا  طوطخلا  ضعبب  مّكتدم  ّينكلو  مويلا  طسوتملل  يترظن 

.مكبناج ىلإ  ّلظنسو  مكعم  نحنو  مكيلإ  جاتحن  .اوّليختو  اونباو  اوّملكت  .ةءّانب  تاراوح  اورجا  .نذإ  مكركشأ   



ً.اليزج ًاركشو 
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