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 ١ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 نم ِريثكلل ةلباق نوكت دق ،ةّيضرف لاقملا اذه حرطي     

 مل – نآلا ىتح – نيرحبلا ةكلمم نأ اهدافمو ،شاقّنلا

 ىوتسملابو ،انوروك ةحئاج نم ىربكلا سورّدلاو َربعلا صلختست

 :نييساسأ نيرّيغتم عم بسانتي يذلا

 بلغأ يف ةحئاجلا هتثدحأ يذلا ريبكلا ُبالقنالا :لوألا رّيغتملا -

 ميهافملا كلذ يف امب ،انوروك نمز لبق ةدئاّسلا ميهافملا

 ،تاعاّرصلاو تامزألا فارطأ نيب ةّيلخادلا تاقالعلاب ةّقلعتملا

 .امومع ةّيجراخلا تاقالعلاو

 تدهش يتلا نادلبلا نم ّدعت نيرحبلا ّنإ :يناثلا رّيغتملا -

 ،انوروك دعب رولبت يذلا ديدجلا دهشملا لخاد ةّماه تارّوطت

 نوكت نأب ةريدج – يلّوألا روظنملا يف – ودبت تاروطت يهو

  .يلخاّدلا ءانبلا ةداعإ وحن عراستم ٍلّوحت ّيأل ةزّزعم ةريخذ

 نم ديدعلا ّةمثو ،احضاو نوكي دق لّوألا رّيغتملا ّنألو     

 لوح لاقملا اذه يف روديس َمالكلا ّنإف ؛هزّزعت يتلا دهاوّشلا

 هرابتعا نكمي ام دنع الوأ فوقولا لالخ نم ،يناّثلا رّيغتملا

 ىوتسملا ىلع اديدحتو ،انوروك ةحئاج نم ةدافتسملا سورّدلا

 ،لاقملا لّوأ يف روكذملا لاؤّسلا حرطل دوعن ،كلذ دعبو .يلحملا

 .هلوح شاقنلاو ةجلاعملا نم ائيش لوادتنو



 

 ٢ 

 نيرحبلا يف انوروك ةمزأ نم ةدافتسم سورد

 

 "اردق" سيل ةيهاركلا باطخ -１

 

 نالعإلا ةيادب عم ةيهاركلا تاوصأ دوعصب ضعبلا ئجوف     

 .م٢٠٢٠ رياربف ٢١ خيراتب ،نيرحبلا يف انوروك تالاح ىلوأ نع

 ارظن ،تاوصألا هذه تُفخت نأ عّقوتملا ناك ،نيريثكل ةبسنلاب

 نم اهل امبو ،ملاعلا حاتجت يتلا ةريطخلا ةيحّصلا ةمزألا ِةعيبطل

 تاوصألا كلت دوعص نأ الإ .ةقوبسم ريغ راثآو ةّيناسنإ داعبأ

 هذه نأ تدقتعا يتلا طاسوألا ضعب ىدل طابحإلا راثأ

 ،ةيضاملا ةليلقلا تاونّسلا براجت نم ةربعلا تذخأ تاوصألا

 ةلاطإ يف ميزأتلاو ةيهاركلا تاباطخ تبّبست نأ دعب اميسالو

 .ةينطولا لولحلا ليطعتو دالبلا يف ةماعلا ةمزألا

 نيرحبلا زكرم ناك دقف ،هركذ ردجي اممو ،قايّسلا اذه يف    

 ريذحتلا ىلإ تعراس يتلا تاهجلا ىلوأ نم ؛حماستلاو راوحلل

 ،انوروك ةمزأ قايس يف يبلّسلا سييستلاو ةيهاركلا تاباطخ نم

 رومألا نأ الإ .م٢٠٢٠ رياربف ٢٤ خيراتب هردصأ نايب يف كلذو

 ٍديزمل ةحشرم رومألا نأكو – رهاظلا بسح – ادب ىحنم تذخأ

 اهل دبال دالبلا هذه يف تامزألا نأكو ،ديعصّتلاو دعاصّتلا نم



 

 ٣ 

 ريغ "رادقألا" يه امك امامت ،تايهاركلا نم نونجم راعس نم

  .ملاعلا اذه يف ابوعشو انادلب قحالت يتلا ةراسلا

 ىلع انوروك ةوطس عم سانلا هداعتسا اسرد اذه ناك     

 ةيهاركلا نأ نيبت نأ دعب اليلق نّسحت سردلا نكلو ،نيرحبلا

 دقف .نينطاوملا سوؤر ىلع اسرتفم "اردق" نوكت نأ نكمي ال

 نأ دبال مهررض نأ اودكأو ،تايهاركلا يجتنم نونطاوملا َرصاح

 ةيلوؤسملا" هؤلم ٍباطخ ةّيعمبو ،ددرت البو ،ةعرسب قّوُطي

  ."ةكرتشملا ةينطولا

 

 هادص يقل يباجيإلا يلهألا ءادألا نأ لاجملا اذه يف تفاللاو     

 نب ناملس خيشلا ،دهعلا يلو َزربو ،يمسرلا ءادألا يف ديمحلا

 لّجس نأ دعب يمسرلا ءادألا اذهل اناونع ،ةفيلخ لآ دمح

 ىضرملا نينطاوملا ىلإ هَّجوملا ةيهاركلا باطخ بجشت فقاوم

 ىطعأ ،رخآب وأ لكشب .ةّيبهذملا مهتايفلخ ىلع ءانب سوريفلاب

 ُتاباغ حلفت مل ةّينطوو ةّينالقع اتاوصأ كانه نأب اعابطنا كلذ

 .نطولا اذه يف الوزعم ءانثتسا اهلعج وأ اهبجح يف ةيهاركلا

 اهيلع بلغتلا نكمملا نم تايهاركلا نأ وه غيلبلا سردلا ناكو

 ةيلمع تاوطخ ربع - اهترصاحمو اهزواجت لقألا ىلع وأ – ايئاهن

 .ةدّدرتم ريغو ،ةرشابمو

 



 

 ٤ 

 رطخألا سوريفلا ..سييستلا -２

 

 سوريف نمو ،رخآ ٍديدهتل دالبلا يف يحّصلا ُثدحلا ضّرعت     

 هاحنمب ،"سييستلا" ديدهت وهو ،نيرحبلا خيرات يف رطخألا وه

 َكتف ريخألا سوريفلا اذه نأ ملؤملا نم .يميزأتلاو يبلّسلا

 ّنأ ةقيقحلاو ،ةيضاملا دوقعلا لب تاونّسلا ىدم ىلع نيريثكلاب

 نم ليوط مكارتل "ةّيقطنم" ةليصح ناك انوروك ءارج لصح ام

  .تاهجلا فلتخم اهب تبّبست يتلا "سييستلا" تايلمع

 

 روّدلاب مايقلل دادعتسالا ةّبهأ ىلع نيمّزؤملا ةئف تناك     

 امك – دالبلا يف ىلوألا ةباصإلا تالاح نأ نّيبت نأ دعب يبلّسلا

 نيينيرحبلا راّوزلا فلم بنج ىلإ ابنج ،ناريإ نم تءاج – ودبي

 كلذ دعب اوحضأو ،مقو دهشم يتنيدم يف ةّينيدلا تابتعلا ىلإ

 .تاراطملا قالغإو يحصلا عضولا مقافت عم ناريإ يف نيقلاع

 ٌروص نيعألا مامأ تعفتراو ،نينطاوملا عومج ىلع ُقلقلا رطيس

 ىلع لازال يميلقإلا عضولا نأو اميسالو ،بيرقلا يضاملا نم

 ٍببس نم رثكأ تّمض دهشملا ليصافت نأ كشال .نخاس حيفص

 ظحلا نسُح نم نكلو ،ديدج نم أطخلا باكترا ىلع زّفحي دق

 ناك ؛"سوحنملا" سوريفلاب تطبترا يتلا ةّيناسنإلا داعبألا نأ

 "سييستلا" نوزخم نم ىوقأ - ىلوألا تاظحّللا يف – اهريثأت



 

 ٥ 

 فارطألا فلتخم ىدل ،رخآب وأ لكشب ،ارضاح لازال يذلا

  .دالبلا يف ةرثؤملا

 

 ةيؤرلا نيب ايلاح يحّصلا عضولا بذاجتي ،كلذ ةجيتن   

 نم اهباطخو اهاوتحم مهلتست يتلا ةيؤرلا كلتو ،ةّيناسنإلا

 ِةلواحملاب هيونتلا بسانملا نمو ،هعورفو يميزأتلا سييستلا

 عضولل ةينطولاو ةيناسنإلا اهتجلاعم تيبثت يف ةثيثحلا ةيمسّرلا

 عم اضيأ تزاوت يتلا ةلواحملا يهو ،يئانثتسالا يحّصلا

 يذلا نايبلا كلذ نمو ،ةضراعملا فارطأ نم ةهيبش ٍتاجلاعم

 حوضوب اعدو ،م٢٠٢٠ ويام ٩ خيراتب قافولا ةيعمج هتردصأ

 رابتعاو ،ءابولا ةهجاوم ِليبس يف "ديب ادي" دوهجلا ديحوت ىلإ

  .رضاحلا تقولا يف ةّينطو ةيولوأ كلذ

 

 نم ةيفاكو ةلمتكم ريغ ٍتاجردب كلذ ّلك ىرج ،كلذ مغر     

 فقاوملا هذه لثم زورب نأ الإ ،ضراعملاو يمسرلا ،نيفرطلا

 نيمثتلاو زيزعتلاب ةريدجو ،ةيباجيإ ةوطخ ،ّكش الب ،دعي

 نم بولطملا ىندألا ّدحلا دوجو دكؤي اهرودص نأل ،ريوطّتلاو

 ،ةطيحملا ةطغاّضلا ءاوجألا نم ضيقّنلا ىلعو ،حيحصّتلا ةدارإ

   .ةضراعملا ضعب وأ ةالاوملا ضعب ىلع نيبوسحملا لبق نم ءاوس

 



 

 ٦ 

 تامزألا لح جذومن ..يبطلا قيرفلا -３

 

 تايوتسمب – ّىلحت يبط ٍقيرف ليكشت يف ةلودلا تحجن     

 ذنمو .نيرحبلا يف انوروك ةمزأ ِةرادإ يف ةرادجلاب - ةظوحلم

 نم ايلاع اردق يبطلا ُقيرفلا ىدبأ ؛يمالعإلا هروهظ ةيادب

 هُّجوتلا عم امجسنم كلذ ناكو ،ءاوس دح ىلع ةّينطولاو ةّينهملا

 ةرادإ نع لّوألا لوؤسملا هفصوب – دهعلا يلو هرهظأ يذلا

 قيرفلا وضع – يناطحقلا فانم روتكدلا دكأ ثيح – ةمزألا

 ىلإ اعدو ،قيرفلا ةسايس يف يناسنإلا بناجلا ىلع - ينطولا

 وأ انوروك ىضرم عم سيسملا وأ يبهذملا يطاعّتلا بانتجا

 ةرشابم ةهباجم حيرصتلا اذه ّلكشو .اهنم يناعت يتلا نادلبلا

 ىطعأ دقو .ىلوألا ةلهولا يف تزرب يتلا ةّيبلّسلا تاباطخلا عم

 ،ةّينطولا هتايلوؤسمل يبطلا قيرفلا يعوب ماعلا عابطنالا كلذ

  .ناطوألاب ملت يتلا ثراوكلاو تامزألا عاضوأ عم بسانتي امبو

 مغر– هئاضعأ ةعيبطو قيرفلا ةبيكرت ّنإف ،ىرخأ ةهج نم     

 رخآ احملم ىطعأ –ةماعلا هتبيكرت ىلع ةيدجلا تاظحالملا

 لحل اجذومن نوكت نأ يغبني يتلا "ذاقنإلا" قرف لكشل

 دوجو عم ّىلجت يذلا رهظملا وهو ،اهعاونأ فلتخمبو ،تامزألا

 يف ءدبلا ذنم اهزوربو قيرفلا يف ناملّسلا ةليمج ةروتكدلا

 نأ ضرتفملا نم .يناطحقلا اهليمز ةبحصب ةّيمالعإلا تالالطإلا



 

 ٧ 

 جذومن ىلإ هليوحت لمأ ىلعو ،ميمعتلل الباق اسرد كلذ نوكي

 ةاقلملا ةّينطولا ةمهملا مومع يف هنم ةدافتسالا قاطن عيسوت ربع

 .عيمجلا قتاع ىلع

 

 يلحملا حاجنلا ..ةكرتشملا ةينطولا ةيلوؤسملا -４

 

 ٍتاجرد - ةصاخ ىلوألا تالوجلا يف – يلحملا ُعمتجملا ىدبأ     

 ةيئاقولا تاءارجإلا ّلك هاجت ةّيلوؤسملاو يعولا نم ةسوملم

 ،ددّصلا اذه يف .دالبلا لخاد سوريفلا راشتنال يدصّتلل ةمزاللا

 م٢٠٢٠ سرام نم يناثلا خيراتب ةثالثلا ءاملعلا نايب ناك

 ةكرعملا بلُص يف مهلوخدو ءاملعلل ينطولا يعولل اسيركت

  .ةمئاقلا ّةيريصملا

 

 ،ةيلاتتملا ءاملعلا تانايب تلّكش ،تايوتسملا نم ىوتسمب     

 ةيلوؤسملا أدبمل ازيزعتو اقيثوت ؛ىرخألا ةيلهألا تاردابملاو

 سّسأت قيثوت يهو ،ةحئاجلا ةمزأ قايس يف ةكرتشملا ةينطولا

 تاهجلا نم ةرداّصلا ةيحّصلا تاميلعتلاب مازتلالا ةرورض ىلع

 رابتعالا داعأ – بناوجلا نم بناج يف – ٌرمأ وهو ،ةصتخملا

 نطولا ةلوقم بنج ىلإ ابنج ،نينطاوملا يعو يف ةلوّدلا ةلوقمل

 يه ؛ةلوّدلا قتاع ىلع عقت يتلا ةيلوؤسملاف .عيمجلل عماجلا



 

 ٨ 

 لمتكت نأ نكمملا ريغ نمو ،نطولا ةحلصم يف ّبصت ةيلوؤسم

 ىرخألا عمتجملا تانّوكم مايق ريغ نم ؛رمثتو ةيلوؤسملا هذه

 ريصملاو نطولا يف ةكاّرشلا ةدعاق ىلعو ،اضيأ مهتايلوؤسمب

  .دحاولا

 امب ،ةّينيّدلا تاعُّمجتلا فقول ءاملعلا ةوعد حبصت ،انه نم     

 باطخلا هيجوت يف حضاو رثأ تاذ ،ةعامجلا تاولص كلذ يف

 .ةصلاخ ةّينطو تارابتعابو ،ةّيلحملا اياضقلا ةمدخ وحن ينيّدلا

 يف ،يحصلا عضولا نأش يف تلصح يتلا تاقارتخالا نأ كش ال

 ةيحّصلا تاداشرإلاب مازتلالا مدعل ةجيتنو ،ةقحال ٍتاقوأ

 نم )يبلّسلا( رخآلا بناجلا تلثم ؛نيدلا ءاملع تاديكأتو

 يلختلاو كلذ يف نواهتلا نإ ثيح ،"ةينطولا ةيلوؤسملا" سرد

 ةمزألا رارمتساب ليفك ؛ةيلوؤسملا هذه نم يدجلا ردقلا ىلع

 ُعافترا الثم هرصتخت امك ،هابقع دمحُي ال ام عوقوو ،اهراثآو

 .سوريفلاب ةباصإلا تافعاضم ببسب ةافولا تالاح

 

 تاديقعتلاو عقاولا ..ةحلاصملاو محارتلا -５

 

 نينطاوملا نم مه – ةفداصملاب امبرو – ةيادبلا يف ىضرملا ناك    

 محارتلا قالخأب ّتلحت دالبلا يف فارطألا بلغأ نكلو ،ةعيّشلا

 بيصي ةعيّشلا نينطاوملا بيصي ام نأ ِةدعاق ىلع ،حماسّتلاو



 

 ٩ 

 اهب زازتعالاو اهراهظإ نم دبال ةيباجيإلا ةميقلا هذه .عيمجلا

 امهم ،نينطاوملا مومع جيسن يف ةليصأ ةميق اهرابتعاب اهزيزعتو

 اهوحمت مل ةميق يهو ،تاءامتنالا وأ تاهُّجوتلا يف اوفلتخا

 .ةقحاللا وأ انوروكل ةقباّسلا ةئطاخلا تاسرامملاو تاباطخلا

 ،ةيهاركلاب ةنوحشم تايفئاط نم دهشملا لخي مل ،ىرخأ ةرم    

 مل "حماستلاو محارتلا" ةريس نأ امك ،هدعب امو رمألا لوأ يف

 يف ِديزملاب ةيعمتجملا ةّوقلا دفرت يتلا تايوتسملاب لصاوتت

 كلذ نمو ،ةحئاجلا ِفافض ىلع تلاتت يتلا تايّدحتلا ةهجاوم

 كلذ دعبو ،ناريإ يف اميسالو ،جراخلا يف نيقلاعلا نينطاوملا فلم

 تاديقعتلا نم ةلمج فلملا اذه دهش دقو .ىرخأ لودو رطق يف

 ةداعإل ةّيمسرلا ةطخلا ةيزوهج مدع اهنيب نم ،ةديدع ٍبابسألو

 ىلع ةحضاولا ريغ ةّيمسرلا تاسايّسلا نم ددع زوربو ،نيقلاعلا

 عافترا عم ديازتت نيقلاعلا ةاناعم تناك تقو يف ،ديعّصلا اذه

 داكو ،لخاّدلا يف ءايتسالا َراثأ ام ،مهفوفص يف ةافولا تالاح

 عم تقفارت يتلا ماعلا ينطولا نماضتلا ءاوجأ قّوُطي نأ كلذ

 ،انوروك ةهجاومل ةينطولا ةلمحلا يف ةكراشملل نيعوطتملا دفاوت

 ينعملا ينطولا قيرفلاب ةعساولا ةداشإلا فقاوم بنج ىلإ ابنج

  .دالبلا يف ءابولا ةحفاكمب

 ةداعإ لجأ نم ضعبلل ةديدج ذفاون فلملا اذه َحتف دقو     

 بّنجت ناكمإلاب ناكو .اّيسايسو اّيفئاط ةدكارلا هايملا كيرحت



 

 ١٠ 

 نع نالعإلل ،ةيادبلا ذنم ،ترداب ةّيمسرلا تاهجلا نأ ول كلذ

  .ةيفافشو حوضوب ،نيقلاعلا ةداعإل اهتطخ

 تءاج يتلاو ،نيقلاعلا فلمل ةيمسرلا ةجلاعملا نأ الإ      

 فلم قايس يف كرحتت تناك ؛صقاونلا ضعبب ةفوفحمو ةرخأتم

 ناك ثيح ،نييسايّسلا نيلقتعملا فلم وهو ،اديقعت رثكأ رخآ

 دهشي نأب ةريبك الامآو ةعساو تاعّقوت ينبي يلحملا ماعلا يأرلا

 ةئيهتلا ىوتسم ىلعو – ةلماشو ةريبك ةجارفنا فلملا اذه

 سيركت ىلإ ةجاحلا ّلظ يف اميسالو – ةّينطولا ةحلاصملاو راوحلل

 بُّنجت يف عارسإلا ةيمهأ نع الضف ،ديدجلا ينطولا نماضتلا

 فواخم عم نوجسلا يف ءانجسلا ءاقب يف ةلمتحملا رطاخملا

 .ءابولا يشفت

 يتلا ةبئاغلا لماوعلا يه ام نآلا ىتح حضاولا ريغ نم     

 ةريبك ةوطخ وحن هّجوتلل يمسّرلا فقوملا زيفحت نود تلاح

 كلذ نأ دكؤملا ّنأ الإ ،نييسايسلا ءانجسلا نع جارفإلل ةلماشو

 نم ُلخت مل يتلاو ،تانيابّتلاو تالاجّسلا قاطن نم عّسو

 تاردابملا نأ اصوصخو ،ةبضاغلا لاعفألا دودرو جنشتلا

 ىوتسم يف نكت ملو ،ةدودحم تناك لاجملا اذه يف ةّيمسرلا

 ملاعلاو دالبلا ىلع مّيخي لازال يذلا يناسنإلاو يحّصلا يّدحتلا

 .امومع

  



 

 ١١ 

 عناوملاو عفاودلا :سوردلاو ربعلا صالختسا

 

 ِءاهنإ ىلإ انوروك ةمزأ عفدت نأ رظتنملا ناك ،يلاثملا عضولا يف     

 ،ةديدجلا ةلحرملا ءانب ديعت نأو ،ةقباّسلا لحارملا تابُّسرت ّلك

 .عيمجلا ريصمو دوجو لاطت ،ةّيفاضإ تايّدحت نم هتبلجتسا امب

 نأ ضرتُفي ناك يذلا يساسألا لماعلا ّنإف ،لاحلا هذه لثم يف

 ريغو ةيلهألا تايوتسملاو تائفلا فلتخم نم - عيمجلا كّرحُي

 رايعملا وه نوكيل ،يناسنإلاو ينطولا لماعلا وه - ةّيلهألا

 ةرادإ يف ُسايقملا اضيأو ،تاسايّسلاو فقاوملا ّلك يف مكاحلاو

 امب ،اهيف ةرثؤملا وأ اهل ةعباتلا تايعادّتلا عم يطاعّتلاو ةمزألا

 ءانجسلاو نيقلاعلا تافلم عم تقفارت يتلا تالاجّسلا كلذ يف

 .كلذ ريغو يشيعملاو يداصتقالا عضولاو

 

 يف ،ةلصاوتمو ،ةلماك ةيّدج كانه نكت مل هنأب لادجلا نكمي    

 ُعقاولا َدهش كلذ ببسبو ،اّيمسرو اّيلهأ ،رايعملا كلذ تيبثت

 ةماعلا ةّيباجيإلا مغر ،تاّيبلّسلاو ءاطخألا نم ًةلمج ّيلحملا

 ىلع ماعلا صرحلاو ،نينطاوملا نم ماعلا عومجملا توتحا يتلا

 نكمي اّمم ،لوهجملا ىلإ اهتالفناب حامّسلا مدعو ،رومألاب كاسمإلا

 كلت نمو .ماعلا يحّصلا عضولا تايّدحت نم ديزي نأ

 :تايبلّسلا



 

 ١٢ 

 ةمزألا ةرادإ يف ةعيرسلاو ةعساولاو ةلماشلا ططخلا رُّخأت -

 .ىدملا ةديعبلاو ةبيرقلا ،ةفلتخملا اهتاعابتو

 

 ضارغأ يف نيقلاعلا نينطاوملا فلمل ضعبلا لالغتسا -

 .يفئاطلا شييجتلاو ةكحامملاو سييستلا

 

 ،يئاهن لكشب نييسايسلا ءانجّسلا فلم ةجلاعم مدع -

 .ةّيلحرملاو ةيئزجلا تاوطخلاب ءافتكالاو

 

 ةّيمسرلا تاميلعتلاب نينطاوملا ضعب مازتلا يف للخلا -

 .ةيئاملعلا تاوعدلاو ةّيحصلا تاداشرإلاو

 

 تاردقلاو تاناكمإلا نم ىوصقلا ةدافتسالا مدع -

 ،تالاجملاو تاصُّصختلا فلتخم يفو ،ةّينطولا تاربخلاو

 .انوروك ةحفاكمب ينعملا ينطولا قيرفلا نمض

 

 لالظ يف تراد يتلا ةحوتفملا تاشاقنلا نأ دكؤملا نم     

 نم ٍةحاسم ريفوت يف – رخآ ٍبناج نم – تمهسأ ؛ةحئاجلا

 ةّيباجيإ ةصرف تناك امك ،ةّرحلا ءارآلا لدابتو ماعلا ريكفتلا

 تاهجلاو تاّيصخّشلاو تاعاطقلا نم ٍددع عيجشت يف تمهسأ



 

 ١٣ 

 ،ماعلا نأشلاب ةلصلا تاذ تاردابملا كيرحت ةمهم ىلإ ةدوعلا يف

 لغشت يتلا تافلملا لوح حوتفملا ينطولا ريكفتلا يف ةمهاسملاو

 مدع وه كلذ ّلك يف صقاّنلا لماعلا نأ الإ ،يلحملا ماعلا يأرلا

 يتلا ةمجسنملا ةّينطولا ةعومجملا زارفإ يف عضولا اذه حاجن

 وحن عفّدلاو ،ققحتملا يباجيإلا عضولا فيظوت اهقتاع ىلع ذخأت

 وحن لاقتنالا لجأ نم اهزيزعتو ةمئاقلا فورظلا جاضنإ

 رثكأ دّهمت يتلاو ،ةينطولا تاقفاوتلا نم ةمّدقتملا تايوتسملا

 .ةميلّسلا ةحلاصملا جاتنإو ينطولا راوحلا وحن

 

 ةّيحصلا ةمزألا ةرادإ مومع يف ةعومجملا هذه بايغ رثأ دقو    

 تاذ تاّفلملا ِدودح دنع طقف ةّيبلسلا راثآلا فقت ملو ،دالبلا يف

 فلم لثم ،يسايّسلا وأ يقوقحلا عوضوملاب ةرشابملا ةلّصلا

 ثيح ،ةّينطولا ةحلاصملاو ةماعلا قوقحلاو نيبرتغملاو ءانجسلا

 هثدُحت نأ نكمي امبو – ةعومجملا هذه مهُست نأ نكمملا نم ناك

 ديدعلا ةرولب يف – ةّيمومع تاشاقنو تاراوحو ٍتالعافت نم

 ةرثؤم ةيلمع تادعاسم ريفوتب ةليفكلا تاردابملاو غيّصلا نم

 تاردابملا كلذ يف امب ،انوروك ةحفاكمب ينعملا ينطولا قيرفلل

 مازتلالا يف ةيفافّشلاو ةيدجلاو مزحلا زّزعت يتلا ةيلهألا

 .ةيحصلا تاميلعتلاب

 



 

 ١٤ 

 ةصالخلا

      

 ليوعّتلا حلصي ال ،ئجافملا عبّاطلا تاذ ،ىربكلا ِتامزألا يف    

 قفارتي نأ ريغ نم ،بسحف "ةكرتشملا ةيلوؤسملا" باطخ ىلع

 عمتجملاو ةلودلا ةكراشمبو ،ملاعملا حضاو يجيتارتسا عورشم عم

  .اعم

 

 ةعاشإ يف ةديكألا هتدئاف هل ينماضّتلاو ينطولا باطخلا ّنإ     

 ةهجاوم نأ الإ ،ةميلّسلا تاعابطنالا ّثبو ،ةّيباجيإلا ءاوجألا

 جماربو اططخ – تاعابطنالاو ءاوجألا دعب – ّبلطتت تامزألا

 ىلع لمعتو ،ءاوجألا كلت اهيف دّسجتت ،ةّيقيقح عيراشمو

 مُظنو نيناوق ىلع سّسأتي ،بلُص ديدج عقاو ىلإ اهليوحت

 يعامجلا قالطنالا عم بسانتت ،ةديدج قيثاومو تاسراممو

 ءزجلا هرابتعا نكمي ام وه اذهو .عيمجلل عماج نطو وحن

 .انوروك ةحئاج نم سورّدلا صالختسا يف صقاّنلا يساسألا

 

 

 ىهتنا

 )زكرملا يأر نع ةروّرضلاب ّربعت ال يأرلا تالاقم(


