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  نيرحبلا يف يحالصإلا عورشملا نم ىقبت ام ىلع زهجي ةاواسملا بايغ
  

سطسغأ ذنم ا             ماـظنلا ىـلخت ثـيح ؛       ٢٠١٠ملظم اًقفن نيرحبلا يف رثعتملا يحالصإلا عورشملا لخد
زوـمرو ناسـنإلا قوـقح ءاطشن ىلع ةسرش ا               ،يحالصإلا عانق نع ينيرحبلا     برح   نشيل هباينأ نع رّشكو  

   ، يف   يرجت نأ عقوتملا ةيناملربلا تاباخ    تنالا ليبق كلذو  ةيعيشلا ةضراعملا لبقملا ربوتكأ  ٢٣  ال اـم وـهو     .  
هعفد ؛ةيناملرب ةيبلغأب ةيعيشلا ةضراعملا زوف لامتحا نم ينيرحبلا ماظنلا باصأ ا                  عله نأب الإ هريسفت نكمي

ا٢٣لاقتعال  ينيرحب اًنطاوم مهنيب ،  ناسنإلا قوقح ءاطشن نم٤  مرلا نم ةيقبلاو،   ،  مهتيبلاغو ةيعيشلا ةينيدلا زو
مـكحلا ماـظن بـلقل يعسلا يه مهل ةهجوملا تاماهتالاو       )قح" (ةيطارقميدلاو تايرحلا ةكرح  "يف ءاضع   أ  ،

يـف نيـجتحملا نـم تاعومجم بضغ ىلإ تالاقتعالا تدأ دقو            . بيرختو فنعو باهرإ لامعأ باكتراو    
لاعشإ ىلإ اوأجل نيذلا ،ةريقفلا ةيعيشلا قطانملا   .ةسيئرلا قرطلاضعب عطق و ،تاراطإلايف نا رينلا 

ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح     كلملا نأ تفاللا   ىقلأ   هسفنب   اباطخ   ا   يران نـم ددـع قحب تاماهتالا هيف قلطأ         ،   
ةلداع ةمكاحم دعبو لقتسم ءاضق نم مهتنادإ متت نأ لبق         ،نيدلا لاجرو نيضراعملاو نيطشانلا    مدقت مل ةلودلا .  

نأـب ريكذـتلا نـم انه        دب ال و. ةيباهرإ لامعأل طيطختلا يف نيمهتملا    طارخن  ا ى لع ةسوملم ةلدأ نآلا ىتح    
شتوو ستيار نمويه ةمظنم طبنتست امك ؛بيذعتلا ةأطو تحت ةطاسبب اهعازتنا نكمي نيرحبلا يف تافارتعالا      

ريار بف يف ردص ،نيرحبلا يف باوجتسالا ءانثأ ينامسجلا هاركإلا ةسايس ءايحإ نع قّثومو ثيدح ريرقت يف               
هـباطخ يف حصفأ دق كلملا نأ نع الضف اذه          . يئاضق مكحب سيلو ،ةماعلا ةباينلا نم تءاج ةنادإلا       . ٢٠١٠

معزـب ،ةـينيدلا بطخلا ةبقارمو ةينيدلا ربانملا ىلع اهترطيس ماكحإ يف ةلودلا اهجهتنتس ةديدج ةسايس نع                 
يـف اـشاعتنا دهشـتس هاوفألا ميمك        ت ةسايس نأ ينعي ام وهو ،نيفرطتملا نيسيسملا ءابطخلا تاوصأ دامخإ          

  .نيرحبلا

لهألاو يجراخلا ملاعلا نع لزعمب تالاقتعا تلمش ةريخألا ةنوآلا يف نيرحبلا اهتدهش يتلا تاكاهتنالا               
نـع راـبخألا ترتاوـت دقو ،نييملسلا نيضراعملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ددع قحب نيماحملاو                 

لك يشحولا بيذعتلل اوضرعت نم نيب نمو ،ةينوناقلا مهقوقح نم           مهنامرح لظ يف جهنمم بيذعتل مهضرعت       
دـمحمو ،رجنخلا ينغلا دبعو ،يرونلا ديعس خيشلاو         ،دادقملا بيبح دمحم خيشلاو ،سيكنسلا ليلجلا دبع      نم    

لـيبن   مهتمدـقم يفو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم رخآ ددع ةعمس هيوشتو زازتبا نع ًالضف اذه               . ديعس  
سيئر بجر رم ،  ثـيح   ناسـنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلل ماعلا نيمألا بئانو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زك              ،

قـفو كـلذو   )يباهرإ ميظنت(هنأ معزت ام ءاضعأ ءامسأ نمض همسا ةينيرحبلا تاطلسلا تجردأ    ةفيحـص  ، 
قحال تقو يف همسا فذح متي نأ لبق اذهيكلملا ماظنلاب ةلصلا ةقيثونطولا   ،.  
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رـيبعتلا ةـيرح ترداـصو       ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا   ةرادإ سلجم لحب ةم     وكحلا تماق كلذك    ،
ةينورتكيلإلا عقاوملا قالغإو   ،ةينيدلا ربانملا يف مكحتلاب    رت ءاغلإو ،  نم ةعومجم  صيخا  ةـحونمملا تارشنلا       

ملا بيذعتو لاقتعاب نينطاوملا سارخإب ةمرغملا ةموكحلا تماق امك         ةيسايسلا تايعمجلا نم ددعل    ىـلع ن   ،   ود
ةراـيز نـم هـنامرحو يرـس ناكم يف هلاقتعا لالخ بيذعتلل هضرعت نع تادافإ تدرو يذلا مامإلا دبع              

ةـيلمع هـيف يرجت يذلا تقولا يف         ،اهلمكأب ةلئاع نع ةيسنجلا بحسب ةموكحلا مايقل ةفاضإلاب اذه        . هيماحم  
ببسـبو  . نيرحبلا يف يفارغوميدلا عضولا رييغت فدهب ؛قاسو مدق ىلع بناجألا نم ةريفغ دادعأل سينجتلا   

نـم ا                 رارـف نيرـحبلا ةرداغم ىلإ ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ةعومجم ترطضا عمقلا ةريتو دعاصت
اـمثير ؛مهتطشنأل اًتقؤم ا                 رقم اهوذختا يتلا ةيبوروألا مصاوعلا ضعب يف اورقتساو ،كانه تايرحلا ةرزجم

ا ةيموكحلا عمقلا ةنيكام فقوتتو     ،ةروصلا حضتت  نـع نيعفادملا نم رخآ ددع قحب ردص نيح يف           .ةينيرحبل   
دالبلا ةرداغم نم مهعنمب ا  ةجاوخلا يداهلا دبعو بجر ليبن مهنيب نمو،رارق ناسنإلا قوقح  .  

اهداصـح غلبو ،روطسلا هذه ةباتك ةظحل ىتح ةرمتسم عمقلاو لاقتعالا تايلمعو تاجاجتحالا لازت الو       
القتعم ٢٥٠وحن   نم عمتجملا ةيامح "نوناق  ىلإ ناسنإلا قوقحل اهتاكاهتنا يف ةينيرحبلا نم        ألا ةزهجأ دنتستو  .  

ماعل   ٥٨مقرب رداصلا   " ةيباهرإلا لامعألا  ةـيقوقح تاداـقتناب يـظحيو       ،ةعمسلا ءيس  عيرشت وه و،  ٢٠٠٦   
ةـينيرحبلا ةـضراعملا تاطاشـن نـم دـحلل ةينيرحبلا تاطلسلل مئاد ينوناق ءاطغ نم هرفوي امل ،ةعساو                   

،   امظنملاو ،             وةيقوقحلا ت اـهتاموقمو ةـيباهرإلا تاـمظنملاو باهرإلا فيرعت يف ضومغ نم هنمضتي امب
تاحلطصـم نـم كلذ ريغ ىلإ       "! ةينطولا ةدحولا ديدهت  "و" روتسدلا ةفلاخمو ةضهانم  "ـ  ب ةطاطم تاماهتاو  

مـمألا   ررـقم اهنع برعأ يتلا تاظفحتلا مغر      ردص  نوناقلا  اذه نأ ركذي    و .نوناقلا اذه اهيوتحي ةضافضف     
نوناـقلا نأ ىأر ثـيح ،باهرإلا ةحفاكم قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتب ينعملا صاخلا ةدحتملا                 

  .ةيباهرإلا لامعألاو باهرإلل ةيمومعلا ةديدش ةعساو تافيرعت دمتعي

ةي بيرختلا لامعألا ددجت عنمو ،دالبلل يموقلا نمألا ةيامح يف اهبجاو يدؤت اهنأ معزت ةينيرحبلا ةموكحلا              
يـتلاو ،ةعورشملا فادهألا هذه لك قيقحت تدارأ نإ اهنكل          . باهرإلا راطخأ نم ينيرحبلا عمتجملا ةيامحو     

يـنيرحبلا بعشلا عم لماعتلا يف اهتاسايس عجارت نأ ًالوأ اهيلع نإف ،اهبجاوو اهتمهم نم لعفلاب ا                    ءزج دعت
يـه تاسايسلا كلت نأ ىلإ ةموكحلا هبتنت        امبر طقف اهنيحف ،ةنطاوملا قوقح نم ةمورحملا ةيعيشلا هتيرثكأو          

  .ةيومدلا فنعلا ةماود يف لعفلاب نيرحبلا قرغ ىلإ يدؤتس يتلا

لـك هتغايـص ىلع عمتجا روتسد مكح ىلع          ،موقت ةثيدح ةيندم ةلود ءانب يف ينيرحبلا ماظنلا لشف دقف           
لب ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا رييا     عملا عم ةيعيرشتلا ةموظنملا قفاوتت نأب ثرتكي ملو ،دالبلا يف ةينطولا ىوقلا           

ضعبـلل تدب تاوطخ تاونس لبق ذختا نأ دعبو ،يندملا عمتجملا ىلع ا                   ددشم ا  يعيرشتو ا  ينمأ ا  راصح ضرف
حالصإلا ةيار تسكتنا ام ناعرس ةدعاو ةيحالصإ ةبرجتب ة  ةيسيلوبلا ةلودلا ترصتناو،رشبم   .  

ة  ءامتنا سني مل هنأ ةريخألا    تاون  سلا لاوط ينيرحبلا ماظنلا هب ماق ام رطخأو        دـلب مـكحت    ،ينس ةيلقأل ه  ا 
ةيفئاطلا ةلداعملا إ   ف ،ةيطارقميدلاو حالصإلا نع ثيدحلا فارتحا    نم  مغر  لا ىلع و ،ةعيشلا نم هناكس ةيبلاغ    
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ةـلادعلاو ةنطاوملاو ةاواسملا ئدابم ليعفتب ماظنلا موقي نأ نم ألدبو           . يسايسلا ماظنلا يف ةوقب ةرضاح تلظ     
عمتجملا يف ةيفئاطلا خسري هب      اذإ ؛قرعلاو سنجلاو نيدلا نع رظنلا ضغب ةيساوس نينطاوملا عي         مج حبصيل   

ـفاقثلاو  ةسايسـلاو  داصتقالاو ميلعتلا ىوتسم ىلع ةعيشلا شيمهت ىلع لمع ثيح        . ىتش بيلاسأب ينيرحبلا   ة  
يـف هـينطاوم ىواكش     ـل هبأي مل ينيرحبلا ماظنلا نأ الإ       . تاونس ذنم ةعيشلا هنم يكتشي ام وهو ،مالعإلاو       

ا كلت ا   ،ةينيرحبلاو ةيبرعلاو ةيلودلا ةيقوقحلا تامظنملا تايصوت لهاجتو ،لخادلا         ضيأو ةـنجل   نـع ةرداصل     
تايـصوتو تاريذـحت ريصم ناك ا        . ةدحتملا ممأل ا ةمظنم ل ةعباتلا يرصنعلا زييمتلا ةضهانم      ضيأ لهاجتلا

يف   )ةيلودلا تامزألا ةعومجم  (هتردصأ يذلا نيصرلا ريرقتلا      ناونع تحت    ٢٠٠٥  يـف يفئاـطلا يدحتلا     " 
  ".نيرحبلا

نأب ديكأتلا ىلع ةعيشلاو نييقوقحلا ءاطشنلا نم تاعومجم ىدل ا               يـف مئاـقلا فالخلا     صرح دجن امنيبو
        ةعيشـلا ةفئاطلا ءانبأ نيب فالخ وه امنإو        ايدئاقع وأ َايبهذم َاينس ًايعيش ًافالخ سيل نيرحبلا ماـظنلا نيـبو     ، 

لا يف     يفئاطلا لصفلاو لزعلاو زييمتلا يف هتسايس ببسب       ،نيرحبمكاحلا هـجوت ةينيرحبلا ةموكحلا دجن اننإف ؛        
رتو ىلع بقاوعلا نومأم ريغ بعل يف ،ناريإل وه نيينيرحبلا ةعيشلا ءالو نأ ىلإ ةنطبملاو ةينلعلا اهتاماهتا                 

و ةظحل نيب هنع جتنت دق خانم قلخ نع ةيلوئسملا لمحت نم ا               رتوـتلا نـم تاـجوم ىرخأ       برهو ،ةيفئاطلا
شيـمهتلاو عـمقلا لـظ يف    . هبهاذمو هفئاوط فلتخم نيب حماستلا هنع فرع عمتجم يف يفئاطلا ناقتحالاو  

نم نيمورحملا بضغ ىلع لوطأ ةرتفل ةرطيسلا نم ن         ولدتعملا ةعيشلا نوينيدلا ةداقلا نكمتي ال دق نيديا       زتملا
  .مهتفئاط ءانبأ

 الوغشـم ،ّشـهلا يحالـصإلا عورشملا بحاص ،ينيرحبلا ماظنلا دجن          اننإف عارتقالا موي برتقي اميفو      
وـه  . بيجع رارصإ يف ةيعيبطلا مهقوقح نم مهنامرح لصاويو ،هينطاوم قحب ةيمويلا تاكاهتنالا ةسراممب            

ىلع ةرطيسلا هل نمضي امب باونلا سلجم يف ،نمث يأب ،ةيبلغألا قيقحت وهو دحاو فده بوص هجتي ماظن                  
دوـقت دق ناسنإلا قوقحل ةيداعملاو ةيئاصق       إلا هتاسايس نأ كردي ال ودبي اميف      هنكل  . دالبلا مام زو رومألا ديلاقم  

ةاواسـملاو ةنطاوملا بييغتل ةيمتح ةجيتن يه يتلا فنعلا ةماود يف قرغلاو ىضوفلا ىلإ ينيرحبلا عمتجملا                
  .ةيطارقميدلا ميقلا ءاردزإو ةيفئاطلا خيسرتو
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  دسألا راشبمكح نم تاونس رشع دعب ايروس 
  

  ةدايز ناوضر 
  نطنشاو يف نوات جروج ةعماج يف رئاز ثحاب

 

ةرتفلا تناك انل ةبسنلاب  «:باجأ همكح نم تاونس رشع دعب هققح امع يروسلا سيئرلا لئس امدنع
هنأب مهسفنأ اوعنقي نأ اولواح ،ايروس رودب فارتعالا ةلحرم انلخد مويلاو،انعقومل تيبثت ةلحرم ،ةيضاملا  ال  
  .»تاونسلا هذه لاوط ريغتي مل يذلا اهرود اودكؤيل اوداع مويلاو ،ةفيعض يهو ايروسل رود

نأ يروسلا سيئرلا حضوأ ،ثعبلا بزحل يرطقلا رمتؤملل دعوم نع نالعإلا مدع نع لاؤس ىلع ادرو 
لماعلا امأ ةقطنملا يف ءوده ةرتف دوجو مدع اهنيب ،ةيجراخو ةيلخاد لئاسمب طابترالا ىلإ دوعي كلذ ببس  ،

هديري يذلا امو ،طقف ايبزح ارمتؤم ناك نإو ،رمتؤملا نم ديرن اذام ددحن«نأل ةجاحلا نم يتأيف يلخادلا   
هنوكل دوعي كلذ نم اءزج نأ ىلإ اريشم »قبطت مل يتلا تايصوتلا مييقت نم دب ال «:لاقو. »؟سانلا  ،
يدج ريغ هنوكل رخآلا ءزجلاو،اريصقت ، يضاملا ماعلا«فاضأو .   هسفن بزحلا حالصإ بناج ىلع انزكر  

دعوم «نإ عباتو . »؟روطتي دلبلا اميف يلخادلا ماظنلاو ةيلاحلا بزحلا ةديقع دوجو ءوض يف اصوصخ
  .»ديرن ام فرعن نكن مل نإ ةميق هل سيل رمتؤملا

يأ نمضتت مل دسألا اهاقلأ يتلاةريثكلا بطخلاو تالباقملا عيمج نم لإ رشؤي ًادحاو ًامقر اهنم  هققح ام ى  
ه يفدصحي دسألا نإف ةقيقحلا يفو ،ةيعامتجالا ىتح وأ ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا ةيمنتلا ديعص ىلع ه ذ 
  .كلذ فشكت ماقرألا اهدحو  ،ًاعيرذ ًاقافخإ تالاجملا

يمانلا ملاعلا لود نم ريثكلا نإف ةقيقحلا يفو ،اهيلع ةيجراخ نويد ال أبًايداصتقا ةيروسلا ةموكحلا رخ افت
هدحول ًايحص ًارشؤم دعي ال كلذ نكل،هتاذ رشؤملا كلمت نابايلاف ،  ربكأ يناث ةبحاص -لاثملا ليبس ىلع-   
اهنويد لداعت ،ملاعلا يف داصتقا ةمادتسم ةيمنت كيدل نوكت نأ وه مهملاف ،يلامجإلا يلحملا جتانلا نم % ٢٠٠ 

هو،يسايسلاو يميلعتلاو يداصتقالا ديعصلا ىلع ام و  ديكأتلاب ،رارمتساب ةرطيسلل ةلباق ةيلمع نويدلا لعجي   
كانه سيل نكل ،نآلا نانويلا لاح يه امك ريثكب دقعأ ةلأسملا حبصت ةرطيسلا دودح نع نويدلا تجرخ اذإ 

  .ةيجراخ وأ ةيلخاد نويدك تارالودلا تارايلم اهيلع سيل ةثيدحلا ةيعانصلا لودلا يف ةدحاو ةلود 

يروسىلع سيل نأ حيحصف نويدا  د اهنكل،  ضاهنإ ىلع ةرداقلا ةيتحتلا ىنبلا نم ًامامت ةمدعنم ةريقف ةلو  
نينامثلا ىلإ دوعت تاقرطلا ةكبش،اهداصتقا ةياغلل ةميدقو ةكلاهتميهو تاي  ربكأ ةيرورملا ثداوحلا عافتراو ،   
ماع ىلإ دوعي يلودلا قشمد راطم ،ليلد يروسو،١٩٧٤  ، ا  ديدج راطم ءانبل ةردقلا وأ دوقنلا اهيدل سيل  
مك ةركف يطعت يهو ،طقف تارئاط عبرأ اهيدل ةيروسلا ناريطلا ةكرشو   .؟ ملاعلاب ةطبترم تحبصأ قشمدنأ  
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ةلكشم لح ىلع ةرداق ريغ ةريقف ةلودل ةزيمم ةمالع نوكت داكت ةيرورملا تاقانتخالاو تالصاوملا ةكبش 
روسلا دهجو تقو نم اذه قرغتسي مك ركفن انوعد،دوقع ذنم ةيصعتسملا تالصاوملا اوقحتلي يك طقف نيي  

  . مهلمع نكامأب 

ل ًايناث تاربخلاو،ًالوأ ةيداملا ةيرورضلا دراوملا كلتمت الايروس اعبط  ةمزأ لحت عيراشمب مايق ل 
قافنألا ورتمك،تالصاوملا ةياغلل فلكم هنأ تفشتكا دقو.  الو،  هلمحت ةريغصلا اهتينازيم عيطتست  رمألاو    ،
  .ةيرورضلا ةيتحتلا ةينبلا ءانب لجأ نم ةمزالل ا روسجلاو قافنألا ىلع قبطني هسفن

 عيراشم يف رامثتسالاو مودقلا ىلع نيرمثتسملا عجشت يتلا ةينوناقلا  ةئيبلا كانه سيل كلذ نم مهألاو
ىلإ فاضي،هذهك كلذ  نبالا دسألا تاونس لالخ ةينلع تتاب يتلا داسفلا ةكبش  يذلا فولخم يمار ةصاخو ،   
يروس يف ماعلا يلامجإلا جتانلانم% ٨هتميق ام ىلع رط يسي ةيبنجأ ةلاكو يأ رورم ةلاحتسا ىلإ ةفاضإ ،ا   
هتكبشو وهو ،ةيرورضلا ةبسنلا ذخأ نود هيمحت يتلا راكتحالا ةئيب نمنويحيو نوشيعي  هنإف هتربخ مادعنالو ،   
  .ةيقيقح ةيرامثتسا ةئيب يأ يف حاجنلا ىلع ًارداق نوكي نل

بهذ حزان ةئمثالثو نويلم نم رثكأ تفلخو ،ةيقرشلا ةقطنملابتفصع يت لا فافجلا ةمزأ ىلإ انلقتنا اذإ  
أدب دقو ،ندرألاو نانبل ىلإ بهذ مهضعبو ،قشمدو صمحو بلحك ىرخألا ةيروسلا ندملا ىلإ مهمظعم 

ىلع ) تيز ،نيحط ،صمح ،زرأ (ةيئاذغ تالس عيزوت  يضاملا وينوي/ناريزح علطم يملاعلا ةيذغتلا جمانرب
  .روزلا ريدو ةكسحلاو ةقرلا يهو ،اررضت رثكالا قطانملا يفصخش فل أ ٢٠٠

بعص عضولا "نا سرب سنارف ةلاكول ليمازوم يلاس يملاعلا ةيذغتلا جمانرب يف ةلوؤسملا تدك أو
تارشع ديفتستس ثيح ،ايروس قرش لامش يف" ةياغلل هذه نوكت كلذبو . تادعاسملا هذه نم تالئاعلا فالآ 

فافجلا ةحفاكمل جمانرب بسحب؛ةيئاذغ تادعاسم عيزوت اهيف متي يتلا ةيناثلا ةرملا يه ممالا ةئيه هتعضو ،   
  .يضاملا ماعلا ةدحتملا

ةدحتملا ممألا نم ةيئاذغلا تادعاسملا ىلع دمتعتايروسف ةيقيرفألا لودلا لثم اهلثم،  ضوخت يتلا ةريقفلا    
ىوتسم ىلع شاقن يأل عضخي مل ام وهو ،اهبعش ماعطإ يفةيلهأ ًابورح يروس يف لاع يسايس  ام ردقب ،ا   
يروس اهب رمت يتلا ةقناخلا ةمزألا ةقيقحلا يفاهحضفت يتلا ىربكلا تاراعشلا مهلغشت   .ا 

دروتسم تحبصأايروسف فاصا  و ،طفنللاي  تداز يتلا بئارضلا نم يتأي حبصأ ةلودلا ةينازيم نم  % ٦٥ 
عفدي يروسلا نطاوملاف ،ةيضاملا ةنسلا يف ًاريثك بم ةبيرض٢٩  نإفكلذ مغرو ،ةرشابم ريغو ةرشا  كانه    
ريبكاضافخنا ةينازيملا ليخادم يفا  ةيروسلا ىطسولا ةقبطلا رايهنا ببسب؛  لاجر نم ةريبك ةبسن رارفو ،   

، ليخادملا هذه عفر يف بسنألا ةقيرطلا يف ريكفت يأ ةموكحلا ىدل سيلوايروس جراخ رامثتسالل لامعألا  ، 
  .تارالودلا نم تارايلملا تارشعب ردقت يتلاو ةيرورضلا ةيتحتلا ةينبلا عيراشم ءانب يف ريكفتلا يف عبطلابو

ةيميلقإلا ةسايسلاب قلعتي اميف ةصاخو،ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع امأ يروسل سيلف،  وأ ةسايس يأ ا   
ريبكافالخ كانه نإف ،يلود ريثأت قيقح ةكنح رهظأ بألاف ،نبالاو بألا نيبا  ةيلودلا ةسايسلا عم لماعتلا يف ةي   
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ريبك لكشب نبالا هيف قفخأ ام وهو،ةيميلقإلاو يركسع دئاقك اهبستكا يتلا بألا ةربخ ىلإ كلد دوعي امبر ،   
نمزلا عم اهبستكا يتلا هتربخ ىلإ وأ ،ةيضوافتلا هتاردق ززع ام وهو ةيادبلا يف  .  

سلجم نأ نم مغرلاب رارمتساب ددري ناكف ،نبالا نم ريثكب ىوقأ بألا ىدل رطخلا مش ةساح تناك دقل 
كلذلو ،اهفرط يف لظن نأ بجي اننكل ،ةصاخلا انحلاصم نم ريثكلا انل ققحت مل ةيلودلا ةيعرشلاو نمألا ناك  

ةجرد١٨٠لوحتلا ىلع دادعتسا ىلع  لامعلا بزح ميعز ىلع فالخلا ىدل ثدح امك رطخلاب رعشي امدنع ،   
كردي مل نبالا نأ ديب١٩٩٨ماع ايكرت يف يناتسدركلا  كلذ،  كلذلو ،   ،ةيجراخلا اهفورظ كلحأ يف ايروسرمت  

يف ليئارسإ هترمد يذلا يروسلا يوونلا عورشملا ىمسي ام ببسب نييلود نيقيقحت نآلا كانه نإثيح   
اهرخآ ةيلودلا تارارقلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ،نانبل يف يريرحلا لايتغاب قلعتي اميف رخآلا قيقحتلاو،ربكلا  

لاب قلعتي اميف١٧٠١ ةيجراخلا ةسايسلا يف ةياغلل عيرذ قافخإ اذه ييأربو ،ةينانبللا/ةيروسلا تاقالع  ىتحو - 
ىلإ يكيرمألا ريفسلا لاسرإ تررقو ،ايروس عم راوحلا عيجشت ىمسي امب امابوأ سيئرلا ةرادإ تأدب امدنع  
، ايروس تاوطخلا نم اهريغو ًاددجم صاخ،ريبك لكشب لامآلل ًابيخم ناك يروسلا درلا نإف  قلعتي اميف ة  

دسألا راشبو يناريإلا سيئرلا داجن يدمحأو هللا بزحل ماعلا نيمألا هللا رصن نسح تعمج يتلا ءاشعلا ةبدأمب 
نطنشاو يف تاشاقنلا لك ىلع تطغ روصلا هده،قشمد يف نأ امابوأ ةرادإ ىلع بعصلا نم راصو ،   
ناتيلاتلا ناتوطخلاو ،قشمد ىلإ يكيرمألا ريفسلا ةدوع ىلع ةقفاوملا لجأ نم يروهمجلا بزحلا ىلع طغضت  
ايروس ربع ناريإ نم ىدملا ةليوطخيراوص ريرمتب معزي ام امه هللا بزح ىلإ  اليوزنف ىلإ دسألا ةرايزو ،   

ةياغلل ةبعص ةلأسم تحبصأ ريفسلا ةدوع نأ لوقلا نكمي كلذل،كانه اهقلطأ يتلاتاحيرصتلاو ابوكو  نلو ،   
فرطلا نم عونلا اده نم ةلباقم تاوطخ لباقم ًايلخاد ًارطخ لمحت يتلا ةوطخل ا هده ةيكيرمألا ةرادإلا ىنبتت

 .يروسلا 

بعص يداصتقا عضو يفايروس نأ ديكأتلاو لوقلا مهملا نم لكشب ةنيزخلا دراوم صافخنا ةيحان نم    
يف ةدحت ملا ممألا تاداعاسم ىلع دمتعت اهنأ ىسنن الو ،ةيقرشلا ةقطنملاب فصعت يتلا فافجلا ةمزأ و،ريبك
س ةرثؤم ةيميلقأ ةسايس بعل ىلع اهتردق يلاتلابو،اهبعش ماعطإ ةياغللةدودحم نوكت  طوبرم ىقبيس هنأل،   ا 

  .ةيداصتقالاتاجايتحالاب 

اميف ددحي فوس يروسلا درلا يلاتلابو ؛تنلعأ دق يريرحلا لايتغا يف تاقيقحنلا نوكتس ماعلا اذه ةياهن  
روستناك اذإ اجتدق اي  اخرطخلا تزو  دسألل ىرخأ رشع تاونس اهنيح أدبتو ،ديدج نم هيلإ تداع مأ ًايجر   
الماكامادعناو ةيلود تاطوغض اهسفن ةرودلاب ةيلخادلا تايرحلل   ةقناخ ةيداصقا ةمزأ عمافافجف  يه كلت ،   

اهنع ةفلتخم ةقحاللا ودبت الو،ةيضاملا رشعلا تاونسلا ةليصح يلخادلا ةسايسلا يف يرذج رييغت رجي مل اذإ،  ة  
  .ةيجراخلاو 
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  يحولملا ّلطل يرسقلا ءافتخالا 
  ةيروسلا ةموكحلل دوسألا لجسلا يف ديدج راع

  

روهدـت ىلع ميتعتلاو ةضراعملا ةيسايسلا ءارآلا عمقو         ،ريبعتلا ةيرح قنخ ىلإ بو    ءدلا اهيعس راطإ يف     
لـمعتو ،تنرتنإلا   ةكبش مادختسا ىلع ةمراص ةباقر ضرفب ةيروسلا ةموكحلا موقت ؛ناسنإلا قوقح عاضوأ             

ةـئبعتلاو دشحلاو يأرلا نع ريبعتلل عسوأ        الاجم اهيمدختسمل حيتت يتلا عقاوملا نم ديدعلا بجحو رظح ىلع           
ىلع ةيروسلا تاطلسلا تبأد راطإلا اذه يف       . ناسنإلا قوقح تاكاهتنا حضف فدهتست يتلا تالمحلا نيشدتو       

ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم رهشأل اهبجح نع الضف        ،ةيلحملا ةينورتكلإلا تايدتنملاو عقاوملا نم ديدعلا بجح        
نأ عـيمجلل ا        . كوب سيفلا عقوم وهو ،ملاعلا يف       يلج ودبي نكل ،ملاعملا ةحضاو ريياعم ىلإ دانتسالا نود كلذو

ةيدادبتسالا تاموكحلا رثكأ نم ةدحاو دعت يتلا ةيروسلا ةموكحلل هيف بوغرم ريغ ا                  جاعزإ ريثت عقاوملا هذه
ةرـكتبم ةينقت الولح اهريغو ايروس يف نيمدختسملل ترفو ايجولونكتلا نكلو           . هرسأب ملاعلا يفو ةق   طنملا يف 

  .كوب سيفلا لثم عقاوم مادختسا نم نكمتلاو ،عنملاو بجحلا ىلع لياحتلل

قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريراقت اهنيب نمو ،ةيبرعلاو ةيلودلا ةيقوقحلا تامظنملا ريراقت ا                مود دكؤت
ايروس   نأ ىلع ،ناس  نإلا ا اناكمدعت    يجذومن نـم نولضاني نيذلا نينودملاو ءاطشنلا سيباوك لك هيف ققحتت           ،   

تتاب ثيح ناسنإلا قوقح زيزعت لجأ  ةاـيحلا  اطـمن يه  ةيرسقلا تاءافتخالاو ةيلزهلا ةيروصلا تامكاحملا ، 
هضـفر نـع ر       ،ةضراعم ءارآ قانتعا ىلع رساجتي نم لك ددهتي كانه رطخلا         . ايروس يف ةيسايسلا    بعي وأ  

  .نينودملاو نييفحصلاو ةسايسلا ءاطشنو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نيب نم ،ةيموكحلا تاسايسلل

ةباش ةنودم ةيروسلا نمألا ةزهجأ لاقتعا يهو ،ةديدشلا ةبارغلاب مستت ةعقاو ايروس تدهش ا                 رخؤم نكلو
ةنودملا نع فرعي مل ثيح       .ةنلعم وأ ةحضاو مهت وأ بابسأ نود كلذو ،يحولملا لط يه           زواجتي مل يتلا    -   

نيح ا  ١٩اهرمع    ماع ىرج   يف اهلاقتعا      ربمسيد   ٢٧  يأ – ٢٠٠٩  ةيسايس تامامتها    ةـظيفح ةراثإ اهنكمي     ،   
يـف متهت لط تناك دقف      . ةيروسلا نوجسلا يف ةماقإلل نيبولطملا مئاوق ىلع اهعضوو ،يروسلا نمألا لاجر          

مث ةعيبطلا لامج نع ث   يدحلاو راعشألا ةباتكب اهتانيودت    اـ       إ رهظ  ،   مامتها تدبأ امك ،يدناغ امتاهملاب اهباجع
يأرلا ءانجسو ناسنإلا قوقح عاضوأ لوانتت ملو ،ةيروسلا تاسايسلا دقتنت مل ا             . ةينيطسلفلا ةيضقلاب   دبأ اهنكل

وسلا ماظنلل ضرعتت مل ةطاسبب اهنأ يأ ؛اهدلب يف يطارقميدلاو يسايسلا حالصإلا وأ،ريمضلاو   .ءوسب ير 

ىلع فرعي ال ا          ٩نم رثكأ رورم دعبو روطسلا هذه ةباتك ةظحل ىتح            دحأ نإف ؛لط لاقتعا ىلع روهش  
ضاـف نأ دـعبو     . اهلمكأب اهتلئاعل لب اهدحو ةاتفلل سيل انه باقعلا       . اهترسأ كلذ يف امب يه نيأ نيقيلا هجو       

دسألا راشب يروسلا سيئرلا ىلإ ةدشانم لاسرإ ىلإ ترطضا لط ةدلاوب ليكلا           قالطإل لخدتلاب اهيف هبلاطت     ،   
ناضـمر رهـش لالـخ اهتنبا نع جارفإلاب اهتقلت دوعو ذيفنت نم سأيلا اهباصأ نأ دعب كلذو ،ةاتفلا حارس                    

  !ىودج الب ،ةبذاكلا دوعولاك ةدشانملا ريصم ناك نكلو ،يضاملا
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. تامظنملا نم ديدعلا نم   يفاكلا ردقلاب مامتهالا مدع نم ةليوط روهشل يحولملا لط ةمزأ تناع نأ دعب              
نـم رـيثكلا هاـبتنا تـفلت لط ةيضق تذخأ ىتح ،يروسلا سيئرلل اهتدلاو ةدشانم ربخ رشتنا نأ         روفهنإف    

لاسرإ ىلع دحاو رهش يضمي نأ لبقو       . ملاعلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف نينودملاو ءاطشنلاو ةيقوقحلا تامظنملا       
اـهتلاحو اهعضو ةقيقح نع فشكلاب ةبلاطملاو        ،ضماغلا لط لاقتعاب ةددنملا تانايبلا ترمهنا ،مألا ةدشانم         

يتلا بابسألاو ةيحصلا   .اهلاقتعال تعد، 

نيـشدت مت ثيح ؛اهيف ا                 ةطاـسوب ةـلمح     ريبك ىدص لط ةمزأ تقال يتلا لودلا زربأ نم رصم تناكو  
فدهتسـت ي   تلا تانايبلا رادصإب ةلمحلا تمهاسو ،رتيوتو كوب سيف يعقوم ىلع تنرتن          إلا ءاطشنو نينودملا  

لط نع جارفإلاب ةيروسلا ةموكحلل تابلاطم ىلع تاعيقوتلا عمجو     ،ةيضقلاب فيرعتلا  ريصم نع حاصفإلاو ،   
ربمتبس   ١٩يف نييرصملا ءاط    شنلا نم تارشع مظن امك    . يبرعلا ملاعلا يف يأر ةنيجس رغصأ      ةفقو  ٢٠١٠   

دـغلا بزـحو ناسـنإلا قوقح تامولع      مل ةيبرعلا ةكبشلا نم ةوعدب ةزيجلاب ةيروسلا ةرافسلا مامأ ةيجاجتحا         
نينودملا نم ديدعلاو ليربأ ٦ةكرحو   ةرافسلا رقم ةيرصملا نمألا تاوق تق.    نـم نيـجتحملا عنمل   ،وط دقو  

ىلإ هجوملا مهباطخ ملست وأ نيجتحملل لثمملا دفولا لابقتسا يروسلا ريفسلا ضفر امك ،ةرافسلا نم بارتقالا                
  .يروسلا سيئرلا

ةـيبرعلا لودلاو رصم يف نيريثكلا فيرعت يف ا               دبي قايسلا اذه يفو     ببس تناك يحولملا لط ةمزأ نأ و
هتدهـش يذلا عيرسلا فطاعتلاو مخزلا نإ       . ايروس يف ناسنإلا قوقح هشيعت يذلا يرزملا عقاولا نع ديزملاب         

يف روهش ذ   نم ةرمتسملا تاجاجتحالاو يئاقلتلا داشتحالاب انركذي ،ةاسأملا ءابنأ هتلصو ناكم لك يف لط ةمزأ             
ةجيتن ديعس دلاخ باشلا لتقم ببسب        ؛رصم روهدـتو يدرتل ا     الك حبصأ دقل  . ةطرشلا لاجر بيذعتل     زمر امه
  .امهيدلب يف ناسنإلا قوقح عاضوأ

ةنوآلا يف لاحتسا ؛اهتنبا نع جارفإلاب لط ةدلاو تابلاطم ءازإ ةيروسلا تاطلسلا هتسرام يذلا لهاجتلا               
ىـلإ كاـنه ةـطبختملا تاطلسلا عفد مراع بضغ ىلإ ،لط ةيضقب يلودلا ما          متهالا عم نمازتلابو ،ةريخألا   

ناـك ةـلواحم يـف كـلذو ؛سسجت ةيضق يف ةقهارملا ةاتفلا طروت نع اهتحص تبثت مل تاعئاشل جيورتلا                    
  .لط عم نينماضتملا ةميزع طيبثت يف عيرذلا لشفلا اهريصم

ءاـيربألا اهينطاوم ةعمس هيوشت يف ةيروسلا  تاطلسلا هغلبت نأ نكمي يذلا ىدملا طقف سيل رعذلل ريثملا       
تاعئاـش راشتنال ا  يذللا ميتعتلاو تمصلا نأ يف نكلو ،نيملاسملاو   مئالم اًخانم اقلخ لط ةيضق ىلع ناميخي ن

يـتلا ةعئاشلا يهو    . ةيروسلا نوجسلا يف يشحولا بيذعتلا ةأطو تحت ةاتفلا لتقمل جيورتلا ليبق نم ىرخأ            
لهأ رعاشمب اهقلطي نم ثارتكا نود كلذو ،ةريخألا مايألا لالخ ايروس يف حابص             لك علطم يف ددجتت تتاب      

هذـه ردصم يه اهتاذ ةيروسلا تاطلسلا نوكت دقو         . ىرخأ ةرم مهتنبا دادرتسا لمأ ىلع نوشيعي نيذلا لط        
تاءادنلاو تابلاطملاو حايصلا نم ىودج الأب ،ملاعلا ربع ،لط عم نونماضتملا رعشي نأ فدهب؛ةعئاشلا   .  

لـيلد دجوي الف ،ملاعملا حضاو ريغو ضماغ ،اهتيضقب قلعتي رخآ ءيش يأ امك ،نآلا ىتح لط ريصم              
ةعئاشلل جيورتلا ءارو فقت يتلا ةهجلا ضارغأ تناك ا              ءاطشـنلل يفكي هدحو اذهو     . يأ ،اهلتقمل جوري نم ىدل
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اهل ةئبعتلاو دشحلاو   ،مهتلمح يف رارمتسالا يف لط عم نينماضتملا       ةـسراممو    ،  ةـموكحلا ىـلع طغضـلا       
ا           كانه نكت مل ول ىتح ،ةيروسلا        . بيرق اهمأ ناضحأ يف ءامترالا نم نّكمتتس يحولملا ّلط نأب ةيقيقح ةنامض

يتلا فوخلا ضرأ اهنإ   دجت نل    اهيف   نيذلا نمأي نلو ،اهنع نيعفادملاو ةملكلا ةيرحب بحري          ًالوئسم   نوحمطي  
ةيرح ةسراممل يأرلا نع ريبعتلا     مل ول ىتح     -   اًفرص ا     اهب يتلا ايروس يف تاطلسلا عمقو ركم        - يسايس نكي  
، جرخ : ةرابعب أدبت ةصقو ةصق فلأ  !دعي ملوهلاقتعا مت وأ
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  " يريب كالبلا"ةمزأ 
  !ةيصوصخلا يف قحلا كاهتناو يموقلا نمألا ةيامح تارورض نيب

  
  حالص ورمع

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمب ثحاب

  

فتاوه   مادختسا ةيضق لظت   اـهتاقيبطت مادختسا عنمب تارارق لودلا ضعب تذختا يتلاو          "يريب كالبلا "   ،
نـم لودـلل يموـقلا نمألا ةيامح تارورض نيب ام ةعساو ةحاسم لغشي لدج لحم  ،ةريخألا روهشلا يف                    

يـب امو ،اريثأت رثكأ حبصي نأو .هسفن ريوطت تاردق ةثيدحلا ايجولونكتلا هل تحاتأ يذلاو باهرإلا رطاخم         ن  
هـلثمت ام عم اصوصخو ،يعامتجالا لصاوتلا لبس         عيمجىلع اهترطيس ماكحإ ىلإ ةيوطلسلا ةمظنألا يعس          

ةردـقو   ،تاـمولعملل لقنو راشتنا ةعرس نم هرفوت امل ،رتوتلل مئاد ذفنمك ةمظنألا كلتل ةبسنلاب طئاسولا كلت                 
اهيلعةرطيسلا ىلإ ةفلتخم لئاسوب ةينمألا ةزهجألا ىعست ةئبعتلاو دشحلا ىلع  .  

ثيح ،بولطملا وحنلا ىلع اهفادهأ ىلإ لوصولا يف باهرإلا ةحفاكمل ةيلودلا دوهجلا لشف دصر اننكميو              
يوتسـملا ىلع اهنيب اميف قيسنتلاو       ،اهدوهج كيبشت ىلع اهصرح مغرب هيلإ وبصت ام لودلا ضعب ققحت مل             

دـعت يتلا ،ةيطلستلا تاموكحلا     تعس دقو   . باهرإلا دض برحلاب فرع ام اميف ةكراشملا راطإ يف ،يلودلا         
نـع ةئـشانلا بابسألا تلهاجتو ،تحب ينمأ روظنم نم باهرإلا رطخ ةجلاعم ىلإ ،باهرإلل اعبنم اهنادلب                 

باـيغو ةطلسـلا راـكتحا ساـسألاب اهخيسرت يف مهس           أيتلاو ،ةيرزملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا      
  . نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلا

ةـيباهرإلا تاميظنتلل ةيفاضإ ةردق نم لاصتالا لئاسو روطت هحاتأ امو لهذملا يجول             ونكتلا مدقتلا عمو  
ذيفنت يف مهمادختساو ،تارجفتملا ةعانصو لتقلا ىلع ةيبيردتو ةيميلعت لئاسوب مهديوزتو بابشلا دينجت ىلع              

،    ت يف ةدبتسملا تاموكحلاو تاميظنتلا كلت نيب عارصلا نأ ادب ؛ةيلاع ةقدب ةيباهرإ تاططخم              درـطم دـياز
قاطن عاستاو دشحلا يف ةثيدحلا لاصتالا لئاسو مدختستو ،ةيجهنم ةروصب اهتاردق ريوطت   ىلإ  ىعست ىلوألاف     

اهتاـسايس مـعد فدهب      ؛ةيجولونكتلاو ةينقتلا اهفراعم ريوطت ىلع كلذك بأدب لمعت اهنإف ةيناثلا امأ ،اهريثأت             
مكحتلاو هيلع ةرطيسلا اهنكمي روطت لك نأ اهنم ان         ظ كلذو ؛تاعمتجملا ىلع اهتضبق طسب رارمتساو ةيعمقلا       

مه بوعشلا نم ديدعلا لظي ةياهنلا      يفو. هيف نـم ا              دحاو ودغيو ،ةيسيلوب لود عمقو ةنميهل ةيسيئرلا ةيحضلا  
اـهل نمؤي نأ ضرتفملا نم ناك يملع روطت نم نامرحلا يه ،لباقم نود اهنع ا                     مغر ،اهعفدت يتلا نامثألا

ةحارلا نم ا     .ةيهافرلاوديزم
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ةيرح ةرداصمو ريبعتلاو يأرلا ةيرح دييقت يف ةيطلستلا ةمظنألا كلت طارفإ ىدأ دقف ،ىرخأ ةيحان نمو                
لالـخ نـم ،يـضارتفا ملاع نع ثحبلا ىلإ يبرعلا ملاعلا يف بابشلا أجل نأ ىلإ ،ةقلطم ةرداصم ميظنتلا                    

تاسايسلا ىلع جاجتحالا نع ريبعتلا هلالخ       نم مهنكمي ،تنرتن  إلا ةكبشو ةثيدحلا لاصتالا ايجولو    نكت مادختسا   
               ، عراوشلا ىلإ تلقتنا ام ناعرسف اليوط يضارتفالا ملاعلا ةنيهر تاجاجتحالا هذه لظت ملو ،اهنوضفري يتلا

و قلقل ا       ضرـف ىـلإ ةيبرعلا تاموكحلا  ةيبلغأ عفد يذلا رمألا            ؛ةينمألا ةزهجألا رتوت  ردصم راص ام وهو  
ريغ وأ باهرإلا ةحفاكم وأ ةماعلا قالخألا ةيامح ىواعد تحت ،طئاسولا كلت م             ادختسا ىلع دويق  لا نم ديزم  

ةـبقارمل ةيلخادلا ةرازوب ةدحو تصصخ ةيرصملا ةموكحلا نأ دجن ذإ           . ةضافضفو ةيطاطم يواعد نم كلذ    
ىـلإ  ةيدوعسلاو ايروس لثم لود تأجل امنيب ،ةيعامتجالا كو           ب سيفلا ةكبش يلع ماظنلل ةضراعمل     ا ةطشنألا 

نم ةلئاه ةيرشب تاردقو ةيلام دراوم تصصخ دقف سنوت امأ ،لماك لكشب يعامتجالا لصاوتلا عقاوم بج                ح
يلخاد طبر ةكبشب هبشأ اهلعج امم        ،اهترتلفو تنرتنالا ةكبش ةبقارم لجأ      )intranet(،  أجل امنيب تاطلسـلا ت    

طت مادختسا لالخ نم تاجاجتحا ىلإ اوعد،نيطشان يلع ضبقلا ىلإ ةيتارامإلا   "!!يريب كالب"فتاه تاقيب  

تاجردب تامولعملا راشتناو لوادت ةعرس حيتي يذلاو ،عراستملا يجولونكتلا روطتلا نأ نم مغرلا يلعو 
الإ ،هتهجاوم لجأ نم ةيوطلسلا مظنلل ةعباتلا نمألا ةزهجأ تاردق يف درطم روطت هقفاري ،ةفلتخم ةيصوصخ        

لـك سيلف ،اديدج اعقاو ضرفتل مويلا زربت يريب كالبلا فتاوه  تاقيبطت اهحيتت يتلا ةقوفتملا ايجولونكتلا نأ   
اهلوادـتو تامولعملا لقن حيتي يذلا فتاهلاف ؛ةيدادبتسالا تاموكحلا روصتت امك ةبقارملاو ةباقرلل              الباق ءيش   
ىـلع بعصي ةيلحم     ةينمأةباقر يأ نود     -ةرشابم جراخلل اهتانايب ردصت ةرفشم ةصاخ تاكبش        لالخ نم     

لوادـت ةـيرح يـلع ةرطيسلا تداتعا يتلاو تاموكحلا كلت مامأ ةبقع ةباثمب حبصي     - اهتبقارم تاموكحلا
ةكرش  هتنلعأ ام لظ يف كلذو ،ةمادتسمو ةيجهنم ةروصب اهلود يف تامولعملا  نإرآ " (نشوم نإ شريسير" 
يلع فرط يأ عالطإ ةلاحتسا لوح يريب كالبل        ةعنصملا ةيدنكلا ) مإ رملا ةرفشملا تانايبلا     تامدخ ربع ةلس    

تاموكحلا ضعب بلاطم يلع ًادر       اهمدقت يتلا يريب كالب    لوـصولا ةيناكمإ    ةعنصملا ةكرشلا اهل  حيتت نأ   ب،   
ينورتكلإلا ديربلاو ةيصنلا لئاسرلاوتاثداحملاك ،نيمدختسملا تانايبىلإ   . 

ةـيقيقحلا عز   اونلا يقبتو ،ةهاجولا ضعب لمحت تاموكحلا نم ددع اهحرط        ييتلا معازملا ودبت كلذ عمو      
يلاح عقاو اهضرفي     -ةعورشم فواخم نم هتنمضت امل ،لدج لحم اهل ةكرحملا           قلعتي اميف اهمهفت نكمي     -   

مادختسا ىلع تاميظنتلا كلت ةردق نأ اصوصخو ،ةيباهرإ لامعأ يف فتاوهلا كلت ايجولونكت مادختسا ةيناكمإب           
لا رمألا وهو   ةلاعفو ةيلاع تحبصأ ةثيدحلا لاصتالا لئاسو      ةلودل ةبسنلاب اقلق لثمي هنأ ىلإ نوللحم بهذ يذ         ، 

رمثتسـت   دق اهنإ  ":ةلئاق يريب كالب فتاوه يف تامولعملا لقن تامدخ نأشب اهفواخم تنلعأ يتلاو دنهلا لثم               
لبق نم يابموم تاريجفت يف ثدح امك       -" ةحلسملا تاعامجلا لبق نم    دحأ نأ ة        -   يمالعإ ريراقت هتنلعأ ام وأ  

تلعج   يتلا بابسألا مهأ   اهتبغر وه ،يريب كالب زاهج تامدخ قيلعتب ةكسمتم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود     
دومحم ،سامح ةكرح يف زرابلا يدايقلا لايتغا ةثداح باقعأ يف اهتشاع يتلا كابترالا ةلاح راركت بنجت يف       

يلاحلا ماعلا علطم ،حوحبملا   يبد يف    ئاسرلا تامدخ قيلعت تنلعأ دق تارامإلا تناكو       ،  حفصـتلاو ةيفتاهلا ل     
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ربوتكأ ١١نم ارابتعا يريب كالب لومحملا فتاهلاب ةصاخلا ينورتكلإلا          اهرارق تاطلسلا ترربو   . ٢٠١٠  
كالب تامدخ قلعتس اهنأ تنلعأو      "ينطولا نمألاو يئاضقلاو يعامتجالا نمألا ىلع ةريطخ بقاوع       "دوجوب    ،

  ."ةلودلا يف تالاصتالا عاطقل يعيرشتلا راطإلا عم قفاوتي لح"ىلإ لصوتلا ىتح يريب 

معازملا كلت    حصفتىرخأ نايحأ يفو     تاوهلا كلت مادختسا   نم فواخم نع    حلاصـل سسجت لامعأ يف ف       
رخأ لود ةفيحص لبق نم هيلإ تراشأ ام وهو     ى  ةـنامألا نأ نـع ءاـبنأ تدروأ امنيح ةيسنرفلا    » دنومول«، 

يضقي ،رارق ذاختا ىلإ تدمع اسنرف يف ينطولا عافدلل ةماعلا         مادختسا رظحب      رصـقلا لخاد   » يريب كالب « 
ريطخ         .ةيموكحلا تارازولاو يروهمجلا     فاشـتكاب دـيفي   ،رس نع هيف ةفيحصلا تفشك يذلا تقولا يف كلذو  

تاـهج ىـلإ    » يرـيب كالب  «ةزهجأ ربع ةساسح ةيموكح تانايبو تامولعم لقن اهيف متي ناك ةريثك تالاح             
  !ايناطيربو ةدحتملا تايالولا نم لك يف ةيموكح

،     » يريب كالب «مادختسا عنمب اسنرف يف يمسرلا يموكحلا رارقلا ردص امدنعو           تاونـس عبرأ وحن لبق
ةيسـنرفلا عافدـلا ةرازو يفظوم رابك دحأ نع لقنو ؛رارقلا ىلع مهجاجتحا نع نيفظوملا نم ريثكلا ر                   بع

اهتمواقمل ةيطارقوريبلا انتم وكح تدمع فيك اندجو ىتح ،ةمدقتملا ايجولونكتلا رصع لخدن انأدب نإ ام   : "هلوق
مادختـسا نـم انعنم يف ةلبقملا ةوطخلا نمكت امبرو          . ةيمسرلا ريراقتلل ةيوديلا ةباتكلا رصع ىلإ انديعت ىتح       

  ."ىرخألا فتاوهلا ةزهجأ

سطسغأ ٦نم اءدب ت    ررق دقف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  امأ       رظح قيبطت  ٢٠١٠  لاـسرملا ةمدخ ىلع        
ةـينقتو تالاصـتالا ةـئيه تـللعتو         ،اهيضارأ ىلع ةمدختسملا يريب كالب فتاوه     ةزهجأ يف   ) رجنساملا(  

يرـيب كالـب ةزهجأل ةعنصملا ةكرشلا ءافيتسا رذعتل ارظن           "؛ءارجإلا اذه تذختا اهنأب ةيدوعسل    ا تامولعملا 
نـب ىسوم لاصتالا ايجولونكتو ديربلا ريزو ناسل         ىلع تنلعأ دقف رئازجلا امأ    ". ةئيهلل ةيميظنتلا تابلطتملل    

اـننإف اـننمأو انداصـتقا ىلع رطخ         )يريب كالب فتاوه  (اهنأ اندجو اذإ ،ةلأسملا سردن نحن        ":هلوق يدامح 
  ".اهفقونس

       ، ةيتارامإلا ةموكحلا اهنيب نم تاموكحلا نم ددعو ةيدنكلا ةكرشلا نيب يرجت يتلا تاضوافملا راطإ يفو
سطسغأ ٢٠خيراتب رداصلا اهددع يف  ةيناطيربلا زميات لاشنني         اف ةفيحص تدكأ   دق ةيوستلا حمالم نأ  ٢٠١٠   

نامضـل يئاضـق فارشإب ةرفشملا لئاسرلا ىلإ لوصولاب تارامإلل حمسي ينقت لح عضو عم حضتت تأدب                 
  .تامولعملا ةيصوصخ

لب يف تايرحلا عضوب نيمومهملا لك ىدل       امئاق قلقلاب روعشلا لظي ةياهنلا يفو     يـف   كلذو ،ةيبرعلا انناد     
ةكهتنم يريب كالب فتاوه تاقيبطت رظحل ةيدوعسلاو تارامإلا لثم لودلا ضعب اهتذختا يتلا تاءارجالالظ   

 اقوقح كلذب  صن       ، باهرإلا رطاخم نم لودلا ضعب فواخم لظت         هتاذ تقولا يفو  ةيلودلا قيثاوملا اهيلع ت  – 
  .ةيعورشملاو ةهاجولا نم اردق لمحت -هاياضقل ةتحبلا ةينمألا اهتجلاعم تلشف يتلاو
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 ،بـناج نم تامولعملا لوادت ةيرحو ةيصوصخلا يف قحلا نيب نزاوت لا قيقحتل ديحولا ليبسلا يقبي    نكل  
بناج نم يموقلا     نمألاةيامح يف لودلا ةيقحأو      إب اطبترم  ،رخآ  يف قحل  ل ةيبرعلا تاموكحلا مادختسا ةيلاكش    

باهرإلا رطاخم نم درفلا ةيامح ليبس يف تايرحلا        كلت نم صقتنت ةيئانثتسا تاءارجإ ذاختا      عم يشامتي امب     
ام وهو ،يدايحو لقتسم يئاضق فارشإ        رفاوت بلطتي كلذ نإ ثيح    .ةيلودلا قيثاوملا  لظتس ةمزألا  نأ ينعي    

ضرـفل ةليسوك همادختساو  ،ةلودلا ةرطيسل ةيبرعلا لودلا بلغأيف ءاضقلا عوضخ لظ يف ،ةمئاق        ةـباقر لا 
متجملاىلع ،ع  تايرحلا ليبكتو ناسنإلا قوقح ةلافكو ةيامح تانامض نم ةنامضك سيلو   .  
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  : ةيساوسل يدنج لداع
ا   داهطضا راص طابقألا دض زييمتلا

  

                ، عـمتجملا ةمالسو ةدحو ىلع ةروطخ رثكأ ا  داعبأ رصم يف يفئاطلا ناقتحالا ذختا ةريخألا تاونسلا يف
نتـفلا بابـسأ ةـجلاعمب اهمامتها زواجتي مل يتلا ةلودلا لهاج            ت يناعت اهلاح ىلع طابقألا ملاظم تلظ ثيح       

ودغي نأ نود   "ةنطاوملا"نع مالكلا   اهفارتحاب الإ ةيفئاطلا     ىدص مالكلا اذهل   ،  يـف يروتسدلا ليدعتلا نم دعبأ          
اهناذآ مصت نأ دمعتت اهنأ امك . ذيفنتلا فقو عم روتسدلا يف ةدام هبجومب ةنطاوملا تحضأ يذلاو، ٢٠٠٧ماع 

تاوصأ ت     ىلإ عامتسالا ن    ع ح نـم رـيبك ددـعو ناسنإلا قوقح         نع نيعفادملا و طابقألا ب يتلا تايصوتلا  
      ، ا ةنتفلا ةاعد هيف دجي يذلا تقولا يف اذه         ىودج نود اهذيفنتب ةلودلا ةبلاطم يف نيفقثملا ا     مود ةحناس ةصرفل

ربانملا نم  ديزم ءالتعال  نـم ةمدصلا ىلإ ةيفئاطلا  ) ةنتفلا (رطاخم نم ثيدحلا لوحت عيمجلا نم ةلفغ يفو .  
  . مدلا نولب اهضعب غبطصا ةرركتم ةيفئاط) فنع(ثادحأ عوقو 

تاـب ام ةجلاعم يف اهرودو ةلودلا ىلإ يئاقلت لكشب انليحي زييمتلا نم ةيقيقحلا مهاواكشل طابقألا راركت                 
اـهمعد لـصاوت رصم طابقأ ةيب       لاغ لثمت يتلا ةيسكذوثرألا ةسينكلا نأب أجافن اننأ الإ ؛طابقألا فلمب فرعي           

  !مكحلا ثيروتل جيورتلا دح غلب معدلا اذه نإ لب ،يلاحلا مكحلا ماظنل

ةيندملا ةلودلا نم ةيسكذوثرألا ةسينكلا فقوم نع ا             اًقلق نإف ،ىرخأ ةي   حان نمو   رخؤم هنع ريبعتلا متي أدب  
،    ا زاجتحا ة  مزأ يف ةسينكلا فقوم يف تلجت قلقلا عفاود       . نوناقلا مكح نمو   اـمك   ةتاحـش اـيليماك ةنطاومل  

  .يناثلا جاوزلا حيراصت حنمب ةيرادإلا ةمكحملا رارق ذيفنت ةسينكلا ضفرتايعادت يف ترهظ 

ى لع تاظحالملا نم ديدعلا نع الضف مهتالكشمو طابقألا عاضوأ نع نيعباتملاو نيبقارملا نم ريثك بتك
ةعباتمب نيصتخملا زربأ نمو . ةنتفلا رطخ نم عمتجملا ذاقنإو تالكشملا هذه ة   جلاعم يف اهسعاقتو ةلودلا ءادأ    

ماظتناب رشني يذلاو ،سيراب ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ميقملا يرصملا طشانلا يدنج لداع ذاتسألا يطبقلا نأشلا               
  .ةينورتكلإلا عقاوملا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب) ينطو(و) يلاهألا(يتفيحص يف هتالاقم 

ةعفد ا لئسأب لداع ذاتسألل ةيساوس تهجوت دقو  عيمج اهنع ةباجإلاب ل  ضفت دقو ،ينورتكيلإلا ديربلا ربع اهت
اـنه ةدراوـلا تاـباجإلا نأ ىلإ ريشن نأ دونف ؛ةيديلقت ريغ راوحلا يف اهانعبتا يتلا ةقيرطلا نألو                   . ةدحاو
امك اهتغيصب ظافتحالا انرثآ اذل ؛انتلئسأ ىلع ا            ) اهبتك(  ساوقألا  مادختسا ن إ ثيح ،يه  در هسفنب يدنج ذاتسألا  
  . ريبعتلاو ةباتكلا يف هتقيرط نم ءزج يه بجعتلا تامالع ىتحو ةيضارتعالا لمجلاو

انفيض قهرن نأ دون مل اننأ الول ،ا                     بعشتو الوط رثكأ نوكي يكل ا  حشرم ناك راوحلا نأ ىلإ ا  ضيأ ريشنو
  :راوحلا صن ىلإ نآلاو؛كلذ نم رثكأ ) ةباتكلا يف(
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؟رصم يف ماع لكشب ةديقعلا ةيرح عاضوأ ىرت فيك .١    

نالـعإ ةـيرحو ـ     » ةديقع ال «وأ ـ   » ةديقع قانتعا ةيرح  «ـب صاخ لوألا    . ناقش اهل ةديقعلا ةيرح   
ناو «وه طقف حاتملا نأل ،رصم يف ةروص يأب ةديقع ةيرح دجوت الف ىنعملا اذهبو               . هيلإ ةوعدلا وأ داقتعالا   

قشلا امأ  .مالسإلا حلاصل » ياو . ةدـيقم ةروصب دوجوم وهو » ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ةيرح«ىنعمب فيناثلا  
ةفئاط وأ ةديقع عابتأل حم         ةسراممو تاعامتجالا متت ةداعف ،ةدابع راد ةماقإب       » ةلودلا نم اهب فرتعم   «س اذإف

ىـقبت يتلا   ) نيينسلا(نيملسملا ريغل ةدابعلا رود ةماقإب حيرصتلا يف ةلكشملا نكل          . ةلوقعم ةروصب سوقطلا  
  . كلذل ةقثوملا جذامنلا تائم كانهو. ةينوكارد ةروصب ةلبكمو ةديقم

  ؟داهطضا مأ زييمت ىلإ رصم يف طابقألا ضرعتي له .٢
بابـسأل دوعي دق      ،ةاواسملاو ةلادعلا سسأل كاهتنا وه زييمتلا        روذـج تاذ وأ ةـضراع      » ةـيدرف « 

لوـحت اذإ اداهطضا زي     يمتلا حبصي  و .نوناقلا همرجيو همرحي العف   ) يغبني وأ (ىقبي هنكل ،ةيفاقث وأ ةيعامتجا      
تاـيرحلاو ناسـنإلا قوقح كاهتنا ىلع يوطني ،ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيرصنع بابسأل يسسؤم زييمت                «ىلإ  

ررض قاحلإ ىلإ ىدؤيو      ،ةيساسألا زـييمتلا حبصـي رخآ ىنعمب      . »ناكسلا نم ءزجب ميسج   ) نامرح ،نبغ ( 
عـم أـطاوتت وأ ،هيلع رتستت وأ ،ام ةمو          كح هب موقت ،ةيلقأ وأ ةعامج وأ درف دض ،امظنم ناك اذإ اداهطضا            

ةعجارمو  .هتمواقمل ةبسانملا تاءارجإلا ذختت ال وأ ،هيلع عجشي يذلا خانملا قلخت وأ ،هدوجو ركنت وأ ،هيذفنم
  .»اداهطضا حبصأ زييمت«هنأ يف كشلل الاجم عدت ال هل نوضرعتي امو طابقألا عاضوأ 

  ؟لوألا لوئسملا كيأرب نمو؟طابقألا قحب سرامي يذلا داهطضالا ةعيبط ام  .٣
ةـماعلا ةايحلاو ةنطاوملا تالاجم      عيمجيطغي وهو اثحب لتقو ريثكلا ه       لوح بتك طابقألا هل ضرعتي ام       

نيداـيم لمشيو    ،ةينوناقو ةيروتسد سسأل دنتسي لب    » ةيدرف ةبصعتم تاسرامم  «درجم سيل وهو ،ةصاخلاو       
ضرعتلاو ،نطولا نوئش ةرادإ يف ةيفيظولا ةكراشملاو        ةيسايسلا ةكراشملا نم داعبتسالاو ةديقعلا ةيرح دييقت        

دراـط يئادع خانم دوجو هنع أشن امم         ،ميلعتلاو مالعإلا ةزهجأ ربع شرحتلاو لالذإلاو ريقحتلا نم عاونأل          
، »ةيسايسلا ةدايقلا«نم اءدب ،اهتزهجأب ةلودلا وه لوألا لوئسملاف ةيخيراتلاو ةيفاقثلا روذجلا تناك ايأ          .هراكو
هعم أطاوتت وأ هيلع ضرحت وأ هيف كراشت مل اهنأ ضارتفا عم ىتح ـ اهنأل ذختت مل ـ !!) حيحص ريغ وهو( 
  .. هتمواقمل ةلاعفلا تاءارجإلا

ةلحرم ىلإ تلصو ىتح يرصملا عمتجملا يف ةيفئاطلا تامزألا مقافت ىلإ تدأ يتلا بابسألا يه ام                 .٤
  ؟يدامح عجن ةثداح يف اندهش امك يومدلا فنعلا

دـعب ،اـمامت   » يقطنم«رمأ وه ثدحي امف    ! هيلع وه امم رثكأ سيل    » يومدلا فنعلا «نأل انايح   أ شهدنأ 
ةيهاركلا ةفاقث ثبو   ،ةئبعتلا نم دوقع   ينيدلا ءالعتسالاو ريفكتلاو   ،  ةـلودلا ةزـهجأ رـبع رخآلا داعبتساو         ،   

لاز اـم   ) الثـم ا  ـيريجين يف ثدحي امك    (» قاطنلا عساو «يومدلا فنعلا ناك اذإو     . اهحامسب وأ اهعيجشتبو  
اـمو دئاسلا عضولا وه لب ،ارشتنم طقف سيل حبصأ ،رهاقو طغاضو غاط هنكل               »معانلا«فنعلاف ،ادودحم     ،
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قرح وأ ميطحتل وأ سئانك ءانب ضفرل مهيدي أيف نوناقلا ءامهدلا ذخأي فيك رظنا رركتم لاثمك . ءانثتسا هادع
ت نودب ةالصلل اناكم ذخّت    » دق«ىنبم هنأ نودق    تعي ام  يـف نوريدمو ءاسؤر موقي فيك رظنا وأ        (!). حيرص  ي

: هابتنالا تفلي هلاثمأ وأ وه دعي مل ادج ريغص رخآ لاثم          . نيلصملا نيفظوملل » مامإلا«رودب ةيموكح حلاصم    
 ،قرطلاب» ةطرشلا تايتف «نم اءدب ةلودلا ةزهجأ ضعبل يمسرلا يزلا نم أزجتي ال اءزج            » باجحلا«حبصأ  
،  » ةفاظنلا تالماع «ىتحو   نيدلا نع رظنلا ضغب تالماعلا     عيمجهئادترا ىلع ربجت يذلا     وتاراطملاب له .  

  ؟اذه نم رثكأ يونعم رهق كانه

  ؟يدامح عجن ةثداح ةلودلا اهب تجلاع يتلا ةقيرطلل كمييقت نع اذام .٥
نكمي الو  ). حشكلا عجار (ةقباسلا اهتاجلاعمل ةينوبرك ةروص يهو ،عقوتم وه امك تءاج ةلودلا ةجلاعم            

ىلع ضبقلا لبقو ثداحلا نم تاعيوس دعب ،نيلوئسملا رابكو ةيمالعإلا ةزهجألا نأ فيك ٌفصنم لهاجتي               نأ  
ثداحل لعف در اهرابتعاب ةرزجملا ريربتو ريسفتل تعفدنا ،مهعفاود وأ مهطويخ يلإ ءادتهالا ىتح الو ةانجلا                

مهدلا هدعب ماقو   ،ةديدع روهشب اهلبق عقو ،طوشرف ةلفطل موعزم      » باصتغا« تويبل قرحو ميطحت تايلمعب ءا      
مل   -ةسراحلا نمألا نيعأ تحت   -طوشرف ثداحل يعامجلا باقعلا ن      أيأ  . ءايربأ سانأ تاكلتممو   اـيفاك نكي    

ناك كلذل    ؛نيلوئسملا رظن ةهجو نم    لازـن ال اـمومع     !! يدامح عجن يف رخآ باقعب مايقلا     » يعيبطلا نم « 
، فرعنس اننأ نظأ الوثداحلل ةيقيقحلا عفاودلاو بابسألا امامت لهجن   !  

  ؟ةيفئاطلا تامزألل ةسينكلا ةجلاعم نع ٍضار تنأ لهو .٦
تاوـنقلا يقاب دادسنال هيف اهسفن تدجو اهنكل        ،الصأ هب موقت نأ ضرتفملا نم سيل رودب موقت ةسينكلا           ، 

اريه ةسسؤم ىلع ةرطيسلا اهل لهسألا نم هنأل ،رودلا اذهب موقت نأ اهديرت           -مهألا وهو -ةلودلا نألو    ةـيكر   
ةـلود رـجف ذـنم ةـيخيرات روذج هل بولسألا اذه ةقيقحلا يفو              . اهبعش ىلع ةرطيسلا  اهنكمي  اهقيرط نعو   

عم لماعتت ةلودلا تلاز امف رخآ ىنعمبو       . »هعابتأ تافرصت «نع الوئسم ينيدلا سيئرلا ربتعي ثيح ،ةفالخلا        
ةـقرطم نيب اهنأ ةسينكلا دجت ،لاح ي        أ ىلع . نينطاومك سيلو ينيدلا مهسيئرل نيعبات نييمذك ايعقاو طابقألا       

نـمل فرعي ال يذلا ،نوحطملا  ) اهل نيمتنملا ىلع ةداع قلطي امك    (» اهبعش«نادنسو ةيتاعلا اهتزهجأب ةلودلا     
عيطتست امم رثكأ اهنم عقوتي يذلاو،أجلي اهريغ   .  

       افراعتم ةقيرط تتاب يفرعلا حلصلا سلاجم      .٧ ديعب يفئاطلا ناقتحالا تامزأ لح يف اهيلع ةطلـس نع ا     
  ؟ناقتحالا جالعو لحلا ميدقت يف مهسي بولسألا اذه نأ ىرت ىدم يأ ىلإ. ءاضقلاو نوناقلا

يرـجي ثيح ،رصم اهيف ردحنت يتلا ةجفلا ةيراضحلا ةدرلا نع يلج ريبعت يه يفرعلا حلصلا سلاجم                 
ةن«  ود فرلا ىلع نوناقلا عضوو      ،فارعألاو ةسرامملاو ريكفتلاو عمتجملا   » ب متيو !). »لمجلا جرُخ «يف وأ   ( 

رـيغو ةـلداع ةروصـب نوناقلا ذيفنت تاعبت نم برهلل ديدحتلاب ةزهجألا ةطساوب سلاجملا هذه ىلإ ءوجللا                  
نوكي امدنع ةصاخو     ،ةزيحتم ىـلع ىوـقت الو ديرت ال ةلودلا نكل ،نيحضاو          » هيلع ينجملا «و  » يناجلا« 
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اقلا نو     . ذيفنتلا تاعبت لمحت    يلاـتلابو  ؛ثدحيامهم مهلوطت نل ةلادعلا دي نأ نون        دحتي نم كاردإ يه ةجيتنلاو   
كيش مهدنع نأمهروصت البقتسم تاءادتعالا نم ديزملل ضايب ىلعا   .  

  ؟اهيلإ نوأجلي اذاملف ؛مهقوقح لين يف مهدعاست وأ مهبلاطم طابقألل ققحت سلاجملا هذه نكت مل نإ .٨
يـطبقلا فرـطلاو ،يلحملا مكحلا ةزهجأ       و نمألا اهضرفي ةيلآ اهنإ ؟اهيلإ     » نوأجلي«طابقألا ن   إلاق نم   

رذ   ) ةيحضلا(   ةزـهجأ صرـحت ذإ ،ةيتاع عا   يلو زازتباو ةمواسم تايلمعل عوضخلا دعب اربجم اهيلع قفاوي
ىلع ضبقلا ىلع     -ةفورعملا اهتهازن يف  -نمألا   ضبـقلا يرـجي كلذـلو       »نيبناجلا نم ةيواستم دادعأ   «   ،

قـلعي نمألا نكل ؛الصأ ةلكشملاب ةقالع مهل نوكت ال ام ابلاغ    نيذلا ءايربألا طابقألا نم ددع ىلع يئاوشعلا         
باب نم زازتبالل خوضرلاو لوبقلل ) ةيحضلا(فعضألا فرطلا رطضيو . يوكشلا نع لزانتلاب مهنع جارفإلا
  .تالاحلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا يف انوبغمو ارساخ جرخي هنكلو.. ءامدلا نقحو شياعتلاو ةملاسملا

ضرأ ىـلع نـكل ؛      "ثيروتلل يرورض يسايس بلطم طابقألا دض فنعلا      "نأ ك   تالاقم يف تربتع  ا .٩
يـف نيلوئسـمل تاحيرصتو كولس يف رهظ امك ،ثيروتلا عورشمل ا                    معد مدقت اهتاذ ةسينكلا نأ دجن عقاولا

  ؟ثيروتلا عورشم يف ةلودلا عم يطاعتلا يف ةسينكلا ةيجيتارتسا عم كفالتخا وأ كقافتا ىدم ام.. ةسينكلا
نأ دـقتعأو  ) يرـظن يف (ةيقطنمو ةيعقاو تامدقمو تايطعم ىلع هتينب يذلا يأرلا اذهب اكسمتم      تلزام  

ةلاحم ال ةمداقلا ،ةيسايسلا تاريغتلا نمث ىتح امبرو  ،ثيروتلا» نمث«نوعفديس طابقألا    ةسـينكلا فقوم امأ   . 
ةسينكلاف : هتاقلطنم مه فت يف ءيشلا ضعب قمعتلا بجي ناك نإو ،هعم قفتأ نأ عبطلاب نكمي الف ثيروتلا نم               

فورـعملا ينعملاـب   » ةسايسـلا «سرامت ال ـ ضعبلا همعزي وأ هنظي ام فالخ ىلعو ـ رمألا عقاو يف   
دبع رصع ىلإ الوصو     ،خلإنيينامثعلا وأ نييمطافلا وأ نيي      ومألا رصع يف ءاوس ايخيرات اهنكلو ،حلطصملل        

ةمالسلل اراثيإ مكاحلا   تاهجوتو تابغر عم يشامتلا لواحت امئاد ،كرابم وأ رصانلا         ام وه ردانلا ءانثتسالاو    .  
يـف   و .ةـفورعم هـتجيتنو   ) هرماوأل» عايصنا مدع «درجم اهتقيقح يف    (تاداسلا مايأ   » ةهجاوم«نم ثدح   
،         » ةيوبألا اهتمكحب «ةسينكلا ةدايق رعشت امبر     » ثيروتلا«عوضوم   طاـبقألا لبقتسـم ىـلع اـهفوخ عفادبو

ديحولا يعقاولا ليدبلا هنأ ىتح وأ ،اءوس اهلقأ وأ ،لئادبلا لضفأ هنأ ،لوهجم             لا تالامتحا نم نيفدلا اهسجوتو    
عاد دجت الف كلذلو    ،ةحاسلا ىلع  كلذفتلل اي  فـقوم نأـب طابقألا نيب يوق روعش نآلا كانه          لاح يأ ىلع    ...  

  .مزلم ريغ ةسينكلا

كرابم سيئرلا نأ ظحالن اننإف ؛ا         بسانمب هباطخ يف   رذحدق   ضيأ ثيروتلا صوصخب ردقلا ةليلب لافتحالا ة     
ربمتبس ٥( لب  بسحف ةيبرغلا لودلا يف سيل ،هميلاعتو هتروص هيوشتو مالسإلا يلع لواطتلا رطاخم        «نم  )    ،

نيلواطتملا مهتاو     . اندالب لخاد  امبر يذلا ،باطخلا اذه نأ عضاوتملا ييأر يف        . "...مهنأب فينحلا اننيد يلع     " 
ةمـساح ةراـيز دعب يتأيو ،ثيروتلا عورشم يف    يقيقحلا ءدبلا ةراشإ ل   ثمي ،ةيفاك ةروصب دحأ هيلإ تفتلي مل        

اهيف كراش    ،نطنشاول عيزوتب  -ةداعلاك– انه موقي طقف سيل   سيئرلاو  . ءاوضألا نع ةديعب ةروصب   » ثيرولا«   
ةلود ٦٠نم  «نيكراشم ىلع ميركلا نآرقلا ظفح زئاوج        اذـه يف ادهج ةيرصملا تاظفاحملا رثكأ ىلعو         ،»   

رودب موقي وه اه      لب ،لاجملا  اوبرضـي نأ عـيمجلل اكرات      ،  هيلع نولواطتي نم دض   » مالسإلا ىمح يماح  « 
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ةيضـيرحت ةـغدغد يأ ؟؟طبضـلاب مه نمو         » دالبلا لخاد نم نيلواطتملا   «ءالؤه لوح سادسأ يف اسامخأ      
نـم  ىرـخأ ةـقلح بولسألا اذه لثمي ،ةياهنلا يفو ؟اذه نم رثكأ     ) ةغدغدلا قشعي يذلا  (يمالسإلا عراشلل   

  .هتنميه ثراوتو رارمتسا نامضل نيدلاب مكاحلا ماظنلا بعالت تاقلح

  ؟ثيروتلا عورشم اومعد لاح يف ةيقيقح بساكم قيقحت مهناكمإب طابقألا نأ دقتعت له .١٠
طاـبقألا نأل لاـمتحالا ةيدج يف دقتعأ ال نكل ،ةدودحم           » ةضياقم«لمع ةيناكمإب يرظن لامتحا كانه      

تلا نكمي،ةدحاو ةلتك اوسيل » هـنم فاـخي  «ارـطخ نولثمي ال ـ لاح يأ ىلع ـ مهنألو ،الامجإ مهعم مهاف     
يـف ةيددعلا طابقألا ةوق امأ      . رجهملا طابقأ اهثدحي يتلا   » ةرشوشلا«سارخإ وه همهي ام لكو ،مكاحلا ماظنلا        

قيدانصـل مهباـهذو ،نييرصملا لك ةيبلس نع لقت ال يتلا ،مهتيبلس نع مهجورخ ضارتفا عم                (تاباختنالا  
تاباختنا كانه تناك اذإ امأ     . ةفورعملا تيوصتلا بيلاسأ لظ يف اهنم ىودج ال يهف        ) ةرثؤم دادعأب عارتقالا  

ال ماـظنلا    .مساحلاو يساسألا لماعلا ىقبت يمالسإلا عراشلل ةيغاطلا ةوقلا نكل ،نزو مهل نوكيسف           » ةهيزن«
يف ديري ام ىلع لصحي يكل مهيلإ جاتح        ي ال الصأ وهو ،ضعبلا اهليختي يتلا ةيمهألاو مجحلا طابقألل يطعي          

بعشلا تائف طيبختو ةيناولهب باعلأ ةبلح يف عيمجلا ءاهلإل تالواحم نع ديزي ال هلك عوضوملاو . تاباختنالا
دست ق    .رف ةقيرط ىلع ضعبب اهضعب

قألل ةتوك صيصختب ةبلاطملا يف كيأر ام      .١١ توك رارغ ىلع   –ناملربلا يف طاب      نامضـل   –ةأرـملا   ة     
توكلا دوجول ا     لربلا يف طابقأ ءا   ضعأ دوجو   ةـنطاوملا ةركف عم ضراعتت اهنأ ىرت الأ ؛         ةديؤم تنك نإو ؟نام

؟ةيفئاطلل س    ركتو

نكمي لهف  . ةدئاسلا ةيعمتجملاو ةيسايسلا فورظلل ةجيتن ،ةكراشملاو ليثمتلا مادعنا يه ةيلصألا ةلكشملا          
باـختنالا قـيرط نـع بعشـلا سلج         م لوخد يف ايطبق نيتس وأ نيسمخ يلاوح       » حجني«نأ روصت الثم    

اـهلبقو  (ةأرـملا ةلاح يف     . روظنملا لبقتسملا يف ليحتسم ملح عطقلاب اذه ؟       )اطابقأ سيلو نييرصم مهتفصب   (
، . ةلكشملل) »تقؤم«(لحك جرح نودب   » ةتوكلا«بولسأ ةلودلا تنبت    ) نوحالفلاو لامعلا  طابقألا ةلاح يف نكل

ءاهلب بابسأب اهضفر   رربتو ةلودلا ضفرت ،ةقباطم ةلكشملا ثيح      . هتاذ دح يف افده تسيل    » ةتوكلا«امومع  .  
ولواحيلف           ،دج  هقيبطتام هبش ىتح وأ ديج ليدب كانه ناك نإو سيئرـلا دـعو يذـلا    » ةمئاقلا«بولسأ ىتح .  

ةديدع تازيمم هل بولسأك هدامتعاب     -ةريخألا» ةيباختنالا هتلمح «نابإ  -كرابم   صرف ءاطعإ ىلع دعاسيو     ،   
  !بابسأ ءادبإ نودب هنع عجارتلا مت دقف ،طابقأللو بازحألل لضفأ

لاـحلا ةـعيبطبو ،غلاـبلا ددشتلاب مستاو ،ا                 .١٢  مداص ناك ةتاحش ايليماك ةمزأل ةسينكلا ةجلاعم بولسأ
اومظن ول ىتح اهحارس قالطإب نيبلاطملا يدحتبو        ،ايليماك زاجتحاب اهرارق يف طابقألا دييأتب ةسينكلا تيظح         

؟اهتمزأل ةسينكلا ةجلاعمل كمييقت امو ،ايليماك ةمزأ أرقتفيك. موي لك ةرهاظم    

وأ تررـق ةسـينكلا نأ ةركف ىلع ظفحتلا عم          ... ائيس ناك ةتاحش ايليماك ةمزأل ةسينكلا ةجلاعم بولسأ       
دـييأتب ةسينكلا تيظح لاحلا ةعيبطبو  «ةركفب متيتأ نيأ نم يردأ ال اضيأ    . ةديسلا كلت » زاجتحاب«العف تماق   
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اهرارق يف طابقألا  ةسـينكلا يف نييداع سانأ نيب لب نيفقثملا نيب طقف سيل ماع روعش كانه ناك دقف ؟                 ».... 
كانه   دوجوب ةسـينكلا دض ينلع داقتنال روعشلا اذه لوحتي مل نكل          »عوضوملا يف طلغ ءيش   «  بابـسأل   ؛،   
ةزهجألا  رود يف قيمعلا كشلا نع كيهان ،ةيضقلاب طاحأ يذلا ضومغلا اهنيب نم              ،ةفلتخم يذـلا ويديفلا   .. . 

ربمتبس ٩(» ايليماك«هيف ترهظ    يف رخأتلا ببس نع تالؤاست كانه تلازام نكل ،رومألا نم اريثك حضوي            )  
بابـسأ ةـقيقح نـم دكأتلا لبق ةقطنملا طابقأ تارهاظم تجرخ اذامل كلذ لبقو ،حيضوتلا اذه لثم رودص                   

ةوـفهلا هذـه ىلع زيكرتلا ىلإ ،نويقوقحو نو   فقثم مهيف نمب ،نيريثكلا عافدنا نإف ىرخأ ةيحان نمو      ؟اهبايغ
ةـلودلا فـقوم كـلذ يـف امب ،ةقلعملا مهلكاشم            عيمجيسانتو طابقألاو ةسينكلا ىلع داحلا موجهلل رربمك          

  ...   دصقلاو ةينلا ءوس نم ريبك ردقب يشي ،اهعاونأب» ينيدلا لوحتلا«تالاح نم عمتجملاو 

ةسـينكلل اهميلستو ايليماك نع ثحبلاب اهتزهجأ تماق        نم يه طابقألا داهطضاب اهمهتت يتلا ةلودلا       .١٣   .
؟ثيروتلا عورشمل ةسينكلا معد نمث نم ا    ءزج ايليماك تددس لهف

نأ نكمي الو ـ تسيل عوضوملا اذه لثم يف ةزهجألا  » ليامج«نأب يوق روعش كانه قئاقحلا بايغ يف 
عن ال انلزامنكل ). ءاقدصألا دحأ ريبعت دح ىلع(ةيناجم ـ نوكت   ـ ودبيو  ،عوضوملا رصانع طبضلاب فر   

  )؟؟(اهئابرقأ دنع ةديسلا ناكم ديدحت يف طقف دعاس نمألا نأ ـ ريخألا ويديفلا دعب 

امدـنع ةبضاغلاو ةدشاحلا تارهاظملا اهردصتت ةنحاط تامزأ ينيدلا لوحتلا صصق حبصت اذامل              .١٤
صصقلا هذهلتالطب  ) ءاسنلا(نوكت   رـييغتب روكذلا موقي نيح ،تمصل      ا دوسي وأ ،لثملا ثدحي ال نيح يف       .  

   ؟مهتانايد

راـكنإ نكمي ال ىرخأ ةيحان نم  . »راعلا«ةفاقث هيلع رطيست يروكذ عمتجم يف شيعن نحن ةماع ةفصب           
تارـصاقلا  نم ريثك نهنمو  (تايتفلا ةصاخو ءاسنلا ءاوغإو فادهتسال ةديازتم ةرهاظ دوجو          نـم رـثكأ    )  

: داو بحتب تنب«نيب هلوح لاعفألا دودر حوارتتو رجفتمو سا سحو دقعم هلمكأب عوضوملا. روكذلا فادهتسا
نأ ةلكشملا  . »طابقألا ةملسأ فدهتست يوق يلوصأ ليومت تاذ ةمظنم تاباصع دوجو         «نيبو  » ؟يد هيإ اهيف  

كوكشـلا رـيثي حبصأ     ) ؤطاوتلاب نوريثكلا اهمهتي  (ةيدايحلاو فاصنإلا نع امئاد ديعبلا ةلودلا ةزهجأ فقوم         
) ةملسم(تنب  «نع دحأ عمس له ،مالسإلل ينيدلا لوحتلاب لئاهلا بيحرتلا لباقم يفف            . ةيئاقلتو ةيروف ةروصب  

تالاـحلا هذـه لـثم يف حتفت ميحجلا باوبأ نأل            »يد هيإ اهيف  «لأست الف ثدح اذإو ؟      »)يطبق(داو بحتب     ،
لاوحألاو ءاضقلاو نم   ألا لماعت امأ  . نمألا تاهج نمو ،نيملسملاو مالسإلا فرشل اماقتنا ،سانلا نم ةردانلا         

جرح الو ث   » نيرصنتملا«نع كيهان ـ    » نيدئاعلا«عم ةيصخشلا     طاـبقألا باـتني اذه لك ءازإو       . دحف ـ
عـم لماعتلا ىلإ وأ ءيشلا ضعب اهيف غلابم لاعفأ دودر ىلإ انايحأ يدؤت دق يتلا راصحلاو طابحإلا رعاشم                   

  .  فرط اهبسكي نأ بجي» ةارابم«هنأكو رمألا 
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ـف رخأـتلا ر     . جاردألا سيبح لاز ام دحوملا ةدابعلا رود ءانب نون        اق عورشم  .١٥  رادـصإ ي   سفت فيك
  ؟رصم يف طابقألا ةلكشم لح يف هرارقإ مهسيس دح يأ ىلإو ،نوناقلا

ـب ـ يرخأ ةرم ـ قلعتت بابسأل   ،هنع تعجارت ةيسايسلا ةدايقلا نأ امامت حضاو » يمالسإلا عراشلا« 
ىواستت نأ ل       يف   بقت هنكمي ال يذلا ةداـبع رود نيـبو     ) دجاسملا(» هللا تويب «نيب ةلماعملا   » ةيمالسإ ةلود « 

ةيهاكفلا تاحيرصتلل عوجرلا الإ انيلع امو      ... اهعم لماعتلل ةبسانملا طورشلاب يمالسإلا خيراتلا رخ      زي ىرخأ 
رـيثأ ثـيح ،فـينج يـف ناسنإلا قوقح سلجم تاسلج دعبو ليبق رورس يحتف                . د و باهش ديفم   . د نم 

رونلا ىري نل هلوح ريثك   مالك ىرج يذلا نوناقلا عورشم نأ كردنل ،هريغ نمض عوض         وملا دـق هن  إلاقيو .  
ماهسإ نع امأ    ..ةمئاقلا دويقلاو عاضوألل نينقت درجم اذه نوكيس ابلاغو ،طقف سئانكلاب صاخ نوناق ردصي            

ناـكو  ) ؟؟(ثدـح اذ  إو. هنومضـم ىلع عبطلاب فقوتي اذهف طابقألا ةلكشم لح يف ـ ردص اذإ ـ نوناقلا   
نيناوـقلا لوح فافتلالا يف قيرعلا خيراتلا تاذ تايلحملاو ةينمألا ةزهجألا هقبطتس فيكف       » اديج«نومضملا  

  ..اهحورو اهنومضم نم اهغيرفتو

ينيدـلا زـييمتلا ةلكشمل ًالح ةيناملعلا ةيندملا ةلودلا ةماقإ يف نأ طابقألا ءاطشنلا نم ديدعلا ربتعي                  .١٦
حنـمب ةـيرادإلا ةـمكحملا رارق ذيفنتل مراصلا ةسينكلا ضفر أرقت فيك راطإلا اذه يف               . ةيفئاطلا تامزألاو 

ضاودحت ةسينكلا فقوم يف سيلأ ،اهتيعادتو يناثلا جاوزلا حيراصت ؟نوناقلا مكحو ةيندملا ةلودلا ةركفلح     

» ..ةيندملا ةلو دلا ةركفل ايدحت لثمي مكحلا ذيفنت ةسينكلا ضفر       «نأ ةركف ىنبتت لاؤسلا ةغيص نأ ينفسؤي        
ةـينيد ةـهجل ارمأ تاطلسلا ىدح       إردصت نأ نكمي ال     » ةيندملا ةلودل ا«يفف  !! امامت سكعلا يه ةقيقحلا امنيب    

        ، ةسينكلا لخدتت الأ ين عت ،ةسينكلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ةعيبط نأل  يلخاد ينيد سقط ةسرامم مدع وأ ةسراممب
ةسينكلا ج         له  . (رخآلا ناطلس ةرئاد يف امه    ادحإةلودلا وأ     وزُت نأب امكح يسنرفلا ءاضقلا ردصي نأ نوليختت

ىـتح الو ،اـينيد هجيوزت نكمي ال قباسلا هقالط ببسب يذلا ،يزوكراس ديسلا ةيرومجلا سيئر ةيكيلوثاكلا                 
اذه لبقتن فيك نذإ . »ال«ةيهيدبلا ةباجإلا ).. ؟؟اذه يف وه بغرو ثدح اذإ ـ ةسينكلا سوقط يف هتكراشم 

ىرـت اميف ينيدلا اهريمض فلاخي امب فرصتلا ىلع ةيطبقلا ةسينكلا رابجإ ةركف نع          هسفنتقو  لايف عفادنو     
يأـب رـيغلا ىـلع هضرفت الو     ،مهتدارإ ضحمب اهنوعبتي نم ءازإ اهب كسمتت يتلا ةديقعلا نم ءزج هنأ يه              

لوانتلاو دامعل ا يف يرخأ ةيسقط وأ ةيديقع رومأ ىلع ةسينكلا رابجإب رخآ مكح ءاج ول ثدحي اذامو ؟ةروص                
صوصنلل اهريسفت بسحب اهميلاعتب كسمتت نأ      ) ةينيد ةعامج و  (ةسينك لك قح نم ؟هفالخو تاجوزلا ددعتو        

هـب ةـلود يأ ـ ةلودلل نأش الو   ،»يلخاد«شاقن اذهف ريسفتلا اذه يف يأر اهعابتأل ناك اذإو ،ءيدابملاو    .
وأ يندـم زوـجتي حورـي هبجاع شم يللا    «مكح لا رودص دعب تارم ةدع لاق ةدونش ابابلا نأ ظحالن انلعلو       

هتسينك عابتأ جاوز     -نيد لجر هنوك ثيح نم    -ضراعي نأ عقوتن عبطلاب     . »ةيناث ةسينك يف زوجتي    ، »ايندم« 
اذإو . هـنم ةلودلا فقومو عمتجملا يف جوزتملا      /قلطملا عضوب اذهل ةقالع الو يلخاد راطإ يف ىقبي اذه نكل          

رـثكأ لعفي مل وهف هفقوم نع عافدلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةاقتسملا تادرف  ملا ضعب مدختسا دق ابابلا ناك   
مـكحلا نأ يـه ةصالخلا      . ةعيرشلا ىلإ دنتست ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو روتسدلا ثيح عقاولاب رارقإلا نم          
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لب ،ةيندملا ةلودلا ميقل ءالعإ     لثمي ال روكذملا   نع ريبعت      ةـمكحم نـع     ارداصو ةينيدلا ةيشافلا ةلودلا ةوطس    
يه امنيب    »ةرسألا نيوكت يف يروتسدلا قحلا    «ـب عرذتت    يـف يروتسدلا قحلا ضفرت يتلا       اهسفنةمكحملا  ،   

ةيندملا لاوحألا نوناق تلاحأو ةيحيسملل نيدئاعلا اياضق لك تاونس ثالث ذنم تدمج نأ قبسو               ،ةديقعلا ةيرح   
س ثيح ةيمالسإلا ةعيرشلا عم هضراعت ببسب      ،ةيروتسدلا ةمكحملل  ىـلإ عبطلاـب اهتجالث يف عوضوملا ىقبي    

  . هللا ءاشام

دحوم يندم نوناق نس اهبجاو نم يتلا ،ةلودلا ةيلوئسم وهف خل           إقالطلاو جاوزلا لكاشم عم لماعتلا امأ       
ىثنألا ةاواسمو ،ملسملا ريغ نم ةملسملا جاوز هيف امب         (ةحضاوو ةمات ةروصب نينطاوملا عيمج ىلع قبطني        

تسـيل ةطاسبب رصم نأل       ؛ليحتسم نوناقلا اذه لثم نكل    ). خلإينبتلاب حامسلا   و ثاريملا يف ركذلاب    ةـلود  « 
يبعشـلا ىوتسـملا ىلع امامت ةضوفرم تحبصأ دق نكت مل نإ لانملا ةديعب              » ةيندملا ةلودلا «ةركفو  » ةيندم

» نيـفق ثملا«ضعب لواحي ،ةقيقحلا نم بورهلا نم عونك ،هنأ بيرغلا          . ةينيدلا سوالهلا هيلع ترطيس يذلا    
  ..ةسينكلل تاماهتالا ليكل بولقملا قطنملا مادختسا عم ةلكشملا لوح فافتلالا ناسنإلا قوقح ةاعدو
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ةيرسلا نوجسلا يف برغملاماهسإنع ةديدج تامولعم   !  
  

جعت نيذلا ،اهينطاوم نم فالآلا تارشعب صغت يتلا تالقتعملاو نوجسلاب ةيبرعلا لودلا ضعب فتكت مل               
لـب ،لقتسـم هـيزن ءاضـق مامأ ةلداع تامكاحم ضوخ ىتح وأ ةميرج ةيأ باكترا وأ تاماهتا نود                     مهب  

ةـلاكولاب تاـفارتعالا عازتناو بيذعتلا تامدخ ميدقت يف سأبلا ةديدش ةينمأ تاربخ نم هكلمت ام تمدختسا                 
ام راطإ يف    -ثلاثلا م   لاعلا تاموكح نم ديدعلا عم تادقاعت تمربأ يتلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا باسحل             

كـلت يف ةيرس نوجس ءاشنإل       -ةيمادلا ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ دعب باهرإلا ىلع برحلاب فرعي              
ريغ لئاسولا لكب مهقاطنتساو اياحضلا لابقتسا ىلع لمعت يتلا ةيلحملا ةينمألا ةزهجألا اهيلع فرشت ،نادلبلا               

ةزـهجأ ىلإ ،مهتافارتعا نم خسنو ،نيلقتعملا نم ىقبت ام           ميلستب موقت اهتمهم نم غرفت نأ دعبو      . ةعورشملا  
ا   .ددجم ةيكيرمألا نمألا

هذـه يف سرامت يتلا ناسنإلا قوقحل ةعيظفلا تاكاهتنالا ةيلودلا ةيقوقحلا تامظنملا نم ديدعلا               نادأ دقو   
لصـت دق نو    جسلا هذه اهدهشت يتلا تاسرامملا نأ نويممأ نويقوقح ءاربخ ربتعا دقو ،نوجسلا نم ةيعونلا             

ءاـفتخا ةـلاحب اهنارتقا لاح يف ةيرسلا لاقتعالا تالاح ىلإ ةراشإ يف كلذو ،ةيناسنإلا دض مئارجلا دح ىلإ                   
عساو قاطن ىلع اهتسرامم تمتو     ،يرسق هتردـصأ ريرقت يف رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا تربتعا امك          .  

نأ   ٢٠٠٧ماع   اهل ضتي يتلا ةلماعملا"   تشـرع  ي نيذلا صاخشألا ةيرسـلا نوجسـلا يف باهرإلاب   مهتلص ب هب 
، تارباخم لل ةعباتلا   ".فينج تايقافتا بجومب ،ةروظحمو ةنيهمو ةيناسنإ ريغو ةيساق ةلماعميه ةيكيرمألا

عـم ةـميمحلا اـهتاقالعب ةفورعم الود لمشت ةلاكولاب بيذعتلا تايلمع ذيفنتب ةمهتملا لودلا نأ تفاللا                 
رـئاود رـبع ةـيكيرمألا تاسايسلل اهئادع نع نالعإلا فرتحت ىرخأ الود           و ،ةبقاعتملا ةيكيرمألا تارادإلا  

فورعملا اهدادبتسا نع ا         . ةيئرملا ةسايسلاو مالعإلا    ركذي ا     ،موي لختت مل ًالود ةمئاقلا مضت امك  دهج لذبت ملو  
  !ةيبوروأ الود كلذك مضت ةمئاقلا نأ نع الضف ،ناسنإلا قوقح زيزعت يف

فحص ريراقت تحازأ ا     مايق نع  راتسلا ،سربد تيشوسأ ءابنأ ةلاكو نع ةرداص ،ةي     رخؤمو ةيبرغملا ةكلمملا      
ربمتبس   ١١تامجهل نيضرتفملا نيططخملا دحأ ةبيشلا نب يزمر باوجتساب          يرس لقتعم يف كلذو ؛     ٢٠٠١ 

ةيبرغملا ةينمألا ةزهجألا يديأ ىلع بيذعتلل ض        ،برغملاب  رعت ثيح يف هرود نع تامولعم عازتنا ضرغب       ؛   
  .ةيباهرإلا تامجهلا

ةيرسـلا نوجسـلاب لصتت ريراقت يف برغملا مساب اهيف جزي يتلا ىلوألا ةرملا تسيل اهنأ ركذلاب ريدج                  
ةيرسلا نوجسلا عوضوم ىلوألا ةرملل هيف ريثأ يذلا ماعلا    – ٢٠٠٥ماع يفف ؛ةيكيرمألا تارباخملل ةعباتلا        – 

ا      لا ضعب مهتا   ،ريرقت ةيكيرمألا تسوب نطنشاو ةفيحص ترشن يـتلا ةرذـقلا ماهملا هذه يف طارخنالاب لود          
  .برغملا مسا درو لودلا هذه نيب نمو ،نيلقتعمو نيمهتم بيذعت لمشت
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ريغ ةيرسلا ةينمألا تامدخلا ميدقت ىلع تبأد يتلا لودلا ةمئاق يف ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا تسيل برغملا                
ةـمئاق يف كلذو ،يتوبيجو ايروسو رصمو        ندرألا لمشت ةمئاقلاف ؛ةيكيرمألا تارباخملا ةزهجأل ةعورشملا        

ةلود ٦٠ ىلعوبري ام مضت ةليوط      رياـني يف ةدحتملا ممألل نوعبات ءاربخ هردصأ ثيدح ريرقت هدكأ ام اذه       .  
يف ريرقتلا راشأ دقو      ٢٠١٠  ٣ةـيكيرمألا تارباـخملا ةلاكو نم تمل        ستاهنأ ىلإ برغملاب قلعتملا ءزجلا      ، 

لقتعملا وهو    "ةرامت"لقتعم يف مهتزجتحا ثيح ؛      ٢٠٠٢ويلويو ويام نيب ام نيلقتعم       تراـشأ يذـلا     هـتاذ ، 
وماناتناوج لقتعم ىلإ هتداعإ لبق ةبيشلا نب قاطنتسال ا    .حرسم ناك هنأ ىلإ ةريخألا ةيفحصلا ريراقتلا

نـم ةدحاو ةبحاص اهرابتعاب اهيلإ رظني ةلود يف اًناكم اهل دجت ةنيشملا تاسرامملا كلت نأ قلقلل ريثملا                  
، أ ضعبلا اهب برضي يتلا    براجتلا زرب ناسنإلا قوقح عاضوأ نيسحتو ةيطارقميدلا زيزعت لاجم يف ،لثملا             

ىأر ثـيح ؛برغملاب     نييقوقح ءا طشن ةظيفح برغملا يف ةبيشلا نب قاطنتسا راثأ دقو        . ةيبرعلا ةقطنملا يف    
ريرقتلا ةداشإل ا    ا اهتريظنو ةيبرغملا تاطلسلا نيب نوناقلا راطإ جراخ نواعتلا اذه يف ضعبلا             ريربت ةيكيرمأل

  . باهرإلا ىلع برحلا يف ةكلمملا دوهجو ةبرجتب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ريخألا

دقف ؛ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا باكتراب اهنولثمي يتلا تاموكحلل تاماهتا ىلع درلا يف نيلوئسملا ةداعكو              
ةطرـشأو تامولعملا نأ ربتعاو ،نأشلا اذهب تا   دافإلا ةحص يف برغملاب مالعإلا ريزو يرصانلا دلاخ ككش        

ةيبرغم نوجس يف قباس تقو يف بيذعتلل وماناتناوج ركسعم يف نييلاح نيلقتعم ضرعتل جورت يتلا ويديفلا                
  "!برغملا نم لينلا"فدهتست رومأ يه 

،     اهيلإ راشي ناك يتلا برغملا ةبرجت ن      إلوقت ةديدع تارشؤم     بيرقلا سمألا ىتح اـ  ومناهرابتعاب  ،   جذ
ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح ميق عم حلاصتلا يف اًقوفتم ا          عـجارتلا يـف ةذخآ     يبرع ةـلجع   تأدـب ثـيح   . ،   

يف ناسنإلا قوقح عاضوأب نيمتهملا تاحومطل ةديعس ريغ ةياهنب رذنتل ؛ىرخأ ةرم نارودلا يف تاكاهتنالا               
قوـقح تابستكم زيزعت نع ةيبر      غملا ةموكحلا يلخت ءازإ كوكشو فواخم نآلا مهباتنت نيذلا مهو         . برغملا
   .ةريخألا ةنوآلا لالخ ناسنإلا

يـف ناسنإلا قوقح عاضوأ نع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل يونسلا ريرقتلا ىلإ انه ريشنو                
ىـلع اـهب يظح يتلا تابستكملا نع عجارتلا رارمتسا ريرقتلا دكأ ثيح              ٢٠٠٩ماعلا لالخ يبرعلا ملاعلا       ،

نم يناعي ةيبرغملا يضارألا يف يقوقحلا دهشملا نأ ىلإ صوصخلا هجو ىلع راشأو ،ن              امزلا نم دقع رادم   
تالاقتعالا ةريتو ديازت نم ىوكشلا اهعم دعاصتتل ؛ ٢٠٠٣ماع يف اهنيشدت مت يتلا باهرإلا ةحفاكم تاسايس 

اـهتاربخ   ريدصـتب تـماق ةيبرغملا تاطلسلا نأ ىلإ كلذك ريرقتلا راشأ دقو ،بيذعتلا تاسراممو ةيفسعتلا                
نيـلقتعملا بيذـعتو قاطنتسا يف ةكراشملاو ،ايناتيروم لثم ةرواجملا لودلا ىلإ بيذعتلا لاجم يف ةينمألا                

  .برغملا جراخ

كانه ةيحالصإلا ةبرجتلا نأ ىلإ ريشت برغملاب ناسنإلا قوقح عاضوأ نع ا                 رخؤم ةرداصلا ريراقتلا نإ
ا ةيبرغملا ةموكحلا كلتمت    مل املاط ةدعاو دعت مل     نـم يحالصإلا اهعورشم عازتنال ةمزاللا ةيسايسلا ةدارإل         

اهدـي عفرت نأو     ،يندملا عمتجملا ىلع قييضتلا يف ةينمألا اهتضبق مادختسا نع عجارتت نأ اهيلع ذإ ،هترثع               
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ةحفاكم يف اهتاسايس عجارت نأ كلذك اهيلعو ،ةيفحصلا تايرحلا قنخ يف همادختسا نع فقوتتو ءاضقلا نع                
تالفإلا ةحفاكمل ةلماش ةينطو ةطخ دامتعاب تبلاط يتلا ةحلاصملاو فاصنإلا ةئيه تايصوت             ذفنتو ،باهرإلا   

  .ءاضقلاو نمألا تاعاطق يفةصاخو ةينوناقو ةيسسؤم تاحالصإ ءارجإو باقعلا نم 

؛دـعب ثدـحت مل     " صاصرلا تاونس "ـب ةفورعملاو برغملا يف بيرقلا يضاملا تاكاهتنا عم ةعيطقلا          
مرجملا ىظحيو  ققحتي مل فاصنإلاو   ،ذفنت مل ةلادعلا نأ املاط     قوقحل مهتاكاهتنا ىلع باقعلا نم تالفإلاب ن       و 

ىودجاذ سيل يضاملا ةحفص يط نع ةموكحلاثيدح نأ امك . ناسنإلا تنا خسنتست يهو،  يف يضاملا تاكاه  
عـم تا  ـقالعلا قـيثوت يف اهلامعتساو ريدصتلل ةحلاص ةيلحم تاجتنمو تاربخك اهعم لماعتت         و ،ديدج بوث  

يه ةيبرغملا ةموكحلل ةبوسنملا تاماهتالا ىلع بسانملا درلا        . ناسنإلا قوقح باسح ىلع ىرخألا تاموكحلا     
ةـيبرعلاو ةـيلودلا ةـيقوقحلا تامظنملا ةكراشمبو ةينالعلاو ةيفافشلا نم ءاوجأ يف ةعسوم تاقيقحت ءارجإ                

ةقباسـلا ةيرسـلا تالقتعملا ليوحتب ةمو       كحلا اهنع تنلعأ يتلا ةطخلا حلفت نل تقولا كلذ ىتحو         . ةيبرغملاو
أوسأ نم ةدحاو يف طروتلاب ةخطلملا ةموكحلا ةعمس لسغت نأ يف تالقتعملا هذه ةركاذ ظفحل                ؛ةيفاقث زكارمل   

  .ةيرسلا نوجسلا يهو ناسنإلا قوقحل ةيداعملا تاسرامملا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    


