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ددوصقم سيیفولك .دد

 ةيیعجرم دجوت ال نكل ببرعلل ةيويیحلاا ةيوهھھلاا يهھھھ ةبوورعلاا
.. ددوقفملاا دقعلاا وواا ةمززالاا يهھھھ ههذهھھھوو اهھھهھھجوت

 يندجاا كلذل ةيیبرعلاا ةيوهھھلاا ةيیعرش دكؤت ةيیبرعلاا ةعماجلاا
 امل امنااوو اهھھئاادداا ةعاجنل سيیل صصرحلاا لك اهھھيیلع صيرح
 ةةددايیس ةيینوناق ةعماجلاا لثمت يلاتلابوو ..ةيیناكماا نم هلثمت
 ةيیلاقتناا ةلحرم يهھھھ ةيرطقلاا ةلوودلاا ةيینوناق نكل …ةلوودلاا
 كلذذ لهھھھ ..ةيینوناقلاا عم ةيیعرشلاا قباطتت لهھھھ انهھھھ للااؤسلااوو
”؟ ذيیفنتلل لباق

 اككفت ككانهھھھ نناا ”ععايیضلاا نمزز يف ةبوورعلاا“ يباتك يف تلق
 اعون رفوت  اهھھلحاارم ىندداا يف ةبوورعلاا نناف كلذذ عموو ايیبرع
 نناف سحلاا ااذهھھھ ىهھھتناا ااذذاف . ةيیلخاادلاا ةعانملاا نم
.. امامت ككفتتس تتاعمتجملاا

 ةعانملاا نناادقفوو كيیكفتلاا نم ديزم ىلإإ ريیشت ةةرثاكتم ررددااوب
 نم ريیثكلاا لخاادد تيیتفتلاا ىتحوو ٬،ةيیبرعلاا ةمألاا لخاادد
 لئالدد يهھھھ ةنهھھھاارلاا ةلاحلاا ننأأ رروصتأأ ننأأ ديررأأ الوو ٬،اهھھتاعمتجم
ً ااريیبكً اارررض لكشي ااذهھھھ ٬،مهھھتمأأ ببرعلاا نناادقف ىلإإ ريیشت
 نم ككانهھھھ سيیل   .ةمدداقلاا ةيیبرعلاا للايیجأللً اادجً ااريیبكوو
 لخاادد نناططووألاا ةةدحوووو ةمألاا ةةدحوو يف نناتلفلاا ااذهھھل طبااوض
 ضضوورفملاا نكل ٬،ممؤؤاشتللً ااررربم ااذهھھھ ننوكي دقوو ٬،اهھھتاعمتجم



 لخاادد نناططووألاا ةةدحوووو ةمألاا ةةدحوو يف نناتلفلاا ااذهھھل طبااوض
 ضضوورفملاا نكل ٬،ممؤؤاشتللً ااررربم ااذهھھھ ننوكي دقوو ٬،اهھھتاعمتجم
 ةعانم ععاجرتسال ععدبملاا لمعلاا نم ليیقتسن ال ننأأ
 ال دق .ةمألاا ةةدحوو ممايیق للامتحاا ةعانموو ةيیبرعلاا تتاعمتجملاا
 بيرقلاا يف الوو لجاعلاا بيرقلاا يفً المتحم ااذهھھھ ننوكي
 رروهھھھدتلاا يقب ااذذإإ هنأب هيونتلاا نم دبال نكلوو ٬،عقوتملاا
 لجاع لكشب يعدتسي ااذهھھھ ننإف ععاضووألاا يف لكآتلااوو
 ينضملاا لمعلااوو ٬،رروهھھھدتلاا ااذهھھھ تتالامتحاا نم صيیلقتلاا
.ةمألاا ةةدحوب مماازتلالاا ةةددوعل

 ىلاا ةبوورعلاا ليوحت ةةرروورضب يهھھھ ةيیساسالاا ةلكشملاا
 نناا بجيوو ةشمهھھم اهھھناب ةيیلقالاا رعشت ال نناا ىنعمب ةنططااوم
 ءامتنالاب ييوواستلاا سسركنوو تتايیلقالاب ىمسي ام يغلن
 ةحاسم ىلع ظظافحلاا عم ةيیبرعلاا ةلوودلاا يف ققوقحلااوو
 يعاارن نناا نكميوو .اهھھبلطت ةيیصوصخ ىلع تتايیلقالاا ظفاحتل
 ال ةةررووريیص ىلع تتايیلقالاا ههذهھھھ ظظافحوو ةغللاا ةيیجااووددززاا ددوجوو
…ممالاا ةيوهھھلاا عم ضقانتت

 ةيدددعت سيیلوو يفاقث ععونت ككانهھھھ نناب رقن نناا انهھھھ مهھھملاا
 ام نناعرس ةبذذاكتم ةيددوماع تتاقالع قلخي دددعتلاافف
 هب لفتحن ععونتلاا… فطعنم يياا يف ععاازن ىلاا ليیحتست
 يف فئااوطلاا نم تلعجف ةيدددعتلاا اماا… ععاادباا ةةريیمخك
 ىىوقل تتاادداادتماا ىلاا ننولوحتيوو نناعطق قططانملاا نم ريیثكلاا
… ةيیجرراخ

 نناا للوقاا انهھھھوو ٬،ةنططااوملاا ققوقح ععاجررإإ بجوتسي كلذذ لك
 ةلوودلاا لصف امنااوو ةلوودلاا نع نيدلاا لصف تسيیل ةيیناملعلاا
 مموهھھفملاب .ةيینيدلاا تتاسسؤملل ةيیسايیسلاا ةيیعجرملاا نع
 ببرعلاا لك ثثاارت نم ءزج وهھھھ ممالسالاا نناف يبرعلاا يموقلاا
 ةيیناملعلاا زيیمي ام ااذهھھھ … مهھھتفاقثل ليیصاا ننوكموو مهھھخيرراتوو
 ىف ةسيینكلاا تناك ثيیح ببرغلاا ةيیناملع نع ةيیبرعلاا
 ىف ريرحتلاا تتاكرح تتءاجف ةيیعجرملاا ىهھھھ ةةرباغلاا ةنمززألاا
.ةسيینكلاا نع ةلوودلاا لصفل وعدتل ةيیبووررووألاا للوودلاا



.ةسيینكلاا نع ةلوودلاا لصفل وعدتل ةيیبووررووألاا للوودلاا

 ققوقحلاا ىف ةةااوواسملاا دكؤت ننأأ اهھھنأش نم ةنططااوملاا ننأأ
 لصحي نناك ام ةيیئاقلت لعلوو .ععونتلاب ززاازتعالااوو ةيدددعتلااوو
 تناك ثيیح رياني 25 ةةرروث للالخ ةةرهھھھاقلاب ريرحتلاا ننااديیم ىف
 ممايأأ ططابقألاا ببابشب ةططانم ةةالصلاا ءانثأأ نيیملسملاا ةيامح
 نيیلصملاا ىمحي نناك ملسملاا ببابشلاا ننأأ نيیح ىف ةعمجلاا
 ههرروودب ىىذلاا ةنططااوملاا مموهھھفم ججذذومن لثمي ااذهھھھ نناك ٬،ططابقألاا
 .ععونتلاا زززعتوو نططولاا ةةدحوو ررذجت ةنططااوملاف .زيیيیمتلاا ىغلي
 ثثددااوح نم ةيیبرعلاا نناادلبلاا ضعب ىف لصحيوو لصح ام ااذل
 وهھھھ ٬،نيیيیحيیسملل ففاادهھھتسااوو ةيیبهھھھذموو ةيیفئاطط تتاعاارصوو
 ىتلاا ةيیمالسإلاا ةةرراضحلااوو ممالسإلاا ميیق عم ىفانتي ططش
 ال ااذهھھھوو ٬،اهھھيیلع اميیق ننوكي ننأأ ىبرع نططااوم لك نم ضضرتفت
.ةةدحااوو ةيیبرع ةيوهھھل سساسأك ةنططااوملاا ديیكأتب الإإ ننوكي

 نناك »ىبرعلاا عيیبرلاا«ـب ةقحالتملاا تتاضافتنالاا فيیصوت لعلوو
 ننوكي ننأأ بجي امك نناك امم رثكأأ ىنمتلااوو عقوتلاا ةباثمب
 تتااديیقعت نم هيیلع ىىوطنت امل اباعيیتساا رثكأأوو ايیعوضوم
 ىف لصح ام نناك دقف .مظنلاا يف دداادبتسالاا عئابطط اهھھھززرفت
 ةةدداعتساب ةةدعااوو الامآآ دلوتساا امهھھلم رصم مث سنوت
 ةعومقملاا نناسنإلاا ققوقحوو ةةدقتفملاا ةيینططولاا ةمااركلاا
 ىفوو ٬،ةةددوقفم ريیبك دح ىلإإ ىهھھھ ىتلاا نططااوملاا تتاجاحوو
 تلصح ىتلاا تتاحاجنلاا ننأأ الإإ .ةشمهھھم ففوورظلاا نسحأأ
 رراطقأأ دنع لثامتلاا ىف تعرس رصموو سنوت نم لك ىف
 ةةرهھھھاظظ ىلع نهھھھرب ههرروودب ااذهھھھ .ةيیبرعلاا ةمألاا ىف ةةديدع
 نيیب ةلصأتم ةةدحوو ىلع امئاق للاازيالوو نناك ام ننأب ةيیباجيإإ
 ىبرعلاا »ىمسرلاا« مماظنلاا نناك اميیف ٬،ةيیبرعلاا ببوعشلاا
 ام »ةيیعقااوو« زززعت ةلطعم ةةدحولاا ههذهھھھ رراارمتساا ىلع اارصم
 هيوشتلاب مستي مموهھھفم خيیسرت ىف نعمي ىلاتلابوو ٬،ققرفي
 ىلع ممصي امك ٬،”ةةددايیسلاا“ مموهھھفمل ريووزتلاب نكي مل ننإإ
 نع كيیهھھھان قيیسنتلاا ممامأأ لئاحك »للالقتسالاا« مماازتلاا ديیكأت
 ةيريیصملاا تتاسايیسلاا ىف ىتح ةةدحولاا ههاجتاب ةةوطخ ةيأأ



 نع كيیهھھھان قيیسنتلاا ممامأأ لئاحك »للالقتسالاا« مماازتلاا ديیكأت
 ةيريیصملاا تتاسايیسلاا ىف ىتح ةةدحولاا ههاجتاب ةةوطخ ةيأأ
 ةيريیصملاا اياضقلاا ىىوتسم ىلع ةبوغرملاا فقااوملااوو
 ىتلاا ىنيیطسلفلاا بعشلاا ريیصم ةيیضقب قلعتي ام ةصاخ
 ععاازتناا ىلع رردداقلاا مماازتلالاا ةيیموق ررولبت ننأأ ىهھھيدبلاا نم
 بعشلاا نيیكمتل لمعلاا ةيدجوو ةماقتسااوو ةيیقدصل مماارتحالاا
 هترفوو ام ىف لقألاا ىلع ههريیصم ريرقت نم ىنيیطسلفلاا
 ززاجنإإ ليیبس ىف ةموواقملل قح نم ةيیلوودلاا ةيیعرشلاا
.ببوغرملااوو ببولطملاا

 ىىرقفلاا ددومعلاا ةنططااوملاا مموهھھفم نم لعجنلف ٬،ىىرخأأ ةةرم
 طمنلاا ىهھھھ ةنططااوملاف ٬،ةكرتشملاا ميیقلاا ةيیبقانم ةيامحل
 لعجي ىىذلاا ططشلاا ىهھھھ ةيرصنعلااوو ةيیفئاطلاا ننأأ نيیح ىف
 ىسيیئرلاا دنسلاا نهھھھاارلاا عضولاا ىفوو ةنتفلل الخدم عقوقتلاا
 هتزجنأأ ام رردهھھھ ةلوواحمل ىلاتلابوو ةةدداضملاا ةةرروثلاا تتايیمالظل
 دهھھعملاا ” رقم.يضاملاا مماعلاا علطم يف رصموو سنوت اترروث
ايینيیجريیف ةيالوو – ”يمالسإلاا ركفلل يملاعلاا

3/3/2012 تبسلاا

رروودنغ يحبص

 ةباجإلااً امتح دددحت )انتيوهھھُھ يهھھھ ام( :للااؤس ىلع ةباجإلاا
 ةةديیططوو ةقالع يهھھف .)انرروودد وهھھھ ام( :للااؤس ىلع ةميیلسلاا
 نناا وودبي نكل .”ديرن ااذذام“ :للااؤسوو ”نحن نم“ :للااؤس نيیب
 ممأأ يف اهھھھدجن ال ةيیبرع ةيیصوصخ اهھھيیف تتالؤؤاستلاا ههذهھھھ
 ةةرتف ذنم تتاباجإلاا ههذهھھھ تمسح ةةريیثك ىىرخأأ ببوعشوو
 نيرجاهھھملاا ووأأ ببرعلاا نحن انتلكشمف .نمزلاا نم ةليوطط
 نم ننرق يلااوحل يناعن اننأأ ةيیبرع نناططووأأ نم نيیمدداقلاا
 ووأأ ححوضوو ممدع نموو ةفلتخم تتايوهھھُھ نيیب تتاعاارص نم نمزلاا
ً.الصأأ ةةدددعتملاا تتايوهھھلاا ههذهھھل مهھھف

 ٬،ةيیبرعلاا ةقطنملاا هبّ رمت ييذلاا يماسقنإلاا نمزلاا ااذهھھھ يفوو



 ٬،ةيیبرعلاا ةقطنملاا هبّ رمت ييذلاا يماسقنإلاا نمزلاا ااذهھھھ يفوو
 ىلإإ مهھھضعبب لصتوو ببرعلاا نيیب ددااددزت سسأيیلاا رعاشم نّنإف
 ةبوورعلاا ليیمحتوو ٬،يبرعلاا مهھھئامتناا ننالعإإ نم ةةءااربلاا ّدح
.مهھھعاضووأأ يّيددرت ةيیلووؤسم

 ةبوورعلاا نيیب ٬،ففوورظلااوو ءامتنالاا نيیب طلخلاا ةلكشم اهھّھنإإ
.تتاسررامملااوو ّةيوهھھلاا نيیب ٬،ةمظنألااوو

 رظنن ام رراادقمب يموقلاا ءامتنالاا عم لماعتلاا ةلكشم اهھّھنإإ
ً.ايیعوضوم مئاق وهھھھ ام رراادقمب سيیلووً ّايینآآ هيیلإإ

 ةيوهھھلل ءامتنالاا نّنإف ٬،هَضري مل ممأأ كلذب انضعب يضرر ءااوسوو
 دلج وهھھھ لب ٬،ءاشن نيیح اهھھعلخنوو اهھھسبلنً ابايیث سيیل ٬،ةيیبرعلاا
 نم انمدختساا امهھھم ههريیيیغت عيیطتسن ال ييذلاا انمسج
 ننوناق ةعيیبطط كلتف .ةعنطصمٍ تتااووددأأوو ةيیحاارج تتايیلمع
 نم سسانلاب لقتني ييذلاا يناسنإلاا يعامتجالاا رّروطتلاا
 نناططووألاا ةلحرم ىلإإ لئابقلااوو رئاشعلااوو رسألاا لحاارم
.ممألااوو ببوعشلااوو

ً اارضاحووً ايیضام ٬،انل ٌرخف ٬،اهھھل ءامتنالااوو ٬،”ةيیبرعلاا ةيوهھھلاا“ نّنإإ
 ّلك ضضررأأ تناك ةيیبرعلاا انضررأأ نّنأأً اارخف انيیفكيیف ً.البقتسموو
 ثعب نّنأب اهھھّمرك َّلجوو َّزع هللا نّنأأوو ٬،ةيووامسلاا تتالاسرلاا
 ةقطنم ةّبيیطلاا ضضررألاا ههذهھھھ تناكوو ٬،اهھھيیلعوو اهھھنم مهھّھلك هلسرر
. نناكم ّلك يفوو نيیعمجأأ سسانلل ّةيیهھھلإلاا ةياادهھھلاا قلطنموو

***

 ةلأسم ننأأ ىلإإ ريیشأأ ععوضوملاا بلص يف للوخدلاا لبقوو
 خيرراتلاب لب ايیفاارغجلاب طقف طبترت ال ييدداقتعاا يف ةيوهھھلاا
 .يعامتجإلااوو يفاقثلااوو يسايیسلاا رضاحلابوو لبقتسملابوو
 ةعامجلاا ووأأ ددرفلاا نناسنإلل ةةدددعتملاا تتايوهھھلاا نناف كلذك
 عم ىىززااوتت يتلاا ةميیقتسملاا ططوطخلاا للاكشأك تسيیل يهھھھ
 اميیف ررايیتخألاا ضضرفت يتلاا ووأأ ىقالتت ووأأ لعافتت الف اهھھضعب



 اميیف ررايیتخألاا ضضرفت يتلاا ووأأ ىقالتت ووأأ لعافتت الف اهھھضعب
 يتلاا رئااوودلاا مموسرك يهھھھ ةةدددعتملاا تتايوهھھلاا ههذهھھھ لب ٬،اهھھنيیب
 ةطقن“ )ةةرئاادلاا ييأأ( اهھھيیف يتلااوو اهھھھرغصأب اهھھھربكأأ طيیحُي
 وهھھھ ااذكهھھھ .ةيرشبلاا ةعامجلاا ووأأ ددرفلاا نناسنإلاا يهھھھ ”ةيزكرم
 ةظحل نم هب طيیحُت رئااوودلاا نم ةعومجم ثيیح نناسنإإ لك
 ههومن لحاارم للالخ اهھھعم لعافتلااوو اهھھفاشتكاب أأدبيیف ةةددالولاا
.ءاعمج ةيرشبلاا ةيیمومع ىلإإ ممألاا ةيیصوصخ نم :ههرروطتوو

 ةيوهھھلاا ديدحت ةلكشم يف ةيیبرعلاا ةيیصوصخلااً اضيأأ لعلوو
 ةيیبرع ةفاقث ددوجوو نيیب لصاحلاا مماصفنإلاا ااذهھھھ نم ةعبان
 ملاعلاا ببوعشف .ةةدحااوو ةيیبرع ةلوودد ددوجوو ممدع نموو ةةدحااوو
 ةيیفاقث تتايیصوصخ ككانهھھھ نكل تتاارراضح يف اهھھضعب ككرتشي
 ةةرراضح يف ىىرخأأ ببوعش عم ككرتشاا ول ىتح بعش لكل
.ةةدحااوو

 سساسأأ ىلع هلوودد تنوكت ممويیلاا ملاعلاا ببوعش مظعم نّنإإ
 يف دعب اهھھنع ّربعُي ال ةيیبرعلاا ةفاقثلاا امنيیب ةيیفاقث ةيیصوصخ
 نم يبرعلاا مسجلاا لخاادد يف ننآلاا دجنوو .ةةدحااوو ةلوودد
 )نيیيیغيززامألااوو ددااركألاا ةلاحك( ةيینثأأ تتافاقثل للوودب بلاطُي
 ةلوودلاا“ ةلاحب عتمتت ال اهھھسفن ممألاا ةيیبرعلاا ةفاقثلاا امنيیب
 ال نناططووأأ وهھھھ ةيیبرعلاا للوودلاا نم ننآلاا ددوجوملاف .”ةةدحااولاا
 ةةدددحم يهھھھ لب اهھھب ةصاخ تتافاقث سساسأأ ىلع مموقت
 ننرقلاا علطم ففوورظظوو تتابيیترت لعفبً ايیسايیسووً ايیفاارغج
 ةيیبرعلاا للوودلاا نم ةنهھھھاارلاا ةلاحلاا تتدجووأأ يتلاا نيرشعلاا
 ةقطنملاا بلق يف ليیئاارسإإ ةلوودد دداجيإإ ىلإإً اعبطط ةفاضإإ
.ةيیبرعلاا

 ىلإإ تتايیموقلاا ووأأ- للوودد ىلإإ ممألاا لّلوحت قفاارت دقل
 ببرراضتلاا مكحب ٬،تتايرروططااربمالاا ططوقس عم -ةصاخٍ تتاموكح
 نيیبوو ٬،ةَّمأأ نم رثكأأ ّمضت ٍةيرروططااربمإإ ددوجوو نيیب الصأأ
 للاثم( .اهھھل ةلوودلاا/ننايیكلاا ءانبوو ممألاا للالقتساا ىلإإ تتااوعدلاا
 ةنميیهھھلاا نم ننآلاا تترّررحت يتلاا يتيیيیفوسلاا دداحتالاا تتايیموق



 ةنميیهھھلاا نم ننآلاا تترّررحت يتلاا يتيیيیفوسلاا دداحتالاا تتايیموق
 مث ٬،رشع عساتلاا ننرقلاب ابووررووأأ يف ثثدح املثموو ٬،ةيیسوورلاا
.)نيرشعلاا ننرقلاا يف ةيیناطيربلاا ةيرروططااربمألاا ككفت

 دهھھع ذنم( يبرعلاا ديیعصلاا ىلع ههابتنالل تفلملاا َّنكل  
 يلااوت وهھھھ )ينامثعلاا دهھھعلاا ةياهھھن ىلإإ نيدشاارلاا ءافلخلاا
 ريیغٍ سساسأأ ىلع ببرعلاا ريیغوو ببرعلاا مكح نم لٍلاكشأأ
 ةنَّيیعمٍ ضضررأب ووأأ نَّيیعم ٍبعشب دٍدَّدحم ريیغوو الصأأ ٍّيموق
 نم رثكأأ ّمضت يتلاا ةيرروططااربمإلاا للاكشأأ نم لكش ااذهھھھوو(
.)ةيیموقوو ٍبعش

 اهھھيیف تثرروو يتلاا- نيرشعلاا ننرقلاا ةلحرم يفوو
 ةيرروططااربمإلاا )ةيیسنرفلااوو ةيیناطيربلاا( نناتيرروططااربمإلاا
ٍ ضضررأأ ىلع ةكرحلاا ةّيرح للاح نم ببرعلاا لقتناا -ةيینامثعلاا
 تناك يتلااوو ٬ً،اعبطط دحااوو ٍّيبرع ٍّيسايیس نٍنايیك ننوودد( ةةدحااوو
 ددويیقلاا نم لٍلاح ىلإإ )”ةفالخلاا“ للوودد لظظ يف ةمئاق
 تتايیقافتإل ةلصحمك ٬،ةكرتشملاا ببرعلاا ضضررأأ ىلع زجااوحلااوو
 ةَّصاخٍ تتافاقث عنصلٍ تتالوواحم ِّلظظ يف ٬،”وكيیب – سكياس“
 ةيیناطيربلاا تتاطلسلاا ةٍّةوقب اهھھيیلع تعَّجش ةةأأزتجم
 ددالبلاا مظعم ىلع ككااذنآآ نميیهھھت تناك يتلاا ةيیسنرفلااوو
. ةَّيیبرعلاا

 اسنرفوو ايیناطيرب رروودد ةيیكريیمألاا ةةدحتملاا تتايالولاا تثرروو مث
 ٍريیبك ٍمعدد عم ٬،أأَّزجملاا يبرعلاا عقااولاا ىلع ةظفاحملاا يف
 ريیغ( ةةديدج ٍةيیموق ءانبل ةٍةااونك ليیئاارسإإ ددوجول ححوتفموو
 ٍّييددوهھھي ٍّييرصنعٍ عباطبوو )ةَّيیبرعلاا ضضررألاا ىلع ةَّيیبرع
.!ّيعسوتوو

:تتاصالخ

 ةفاقثوو ٍةغلك ةةددوجوم تناك ”ةَّيیبرعلاا ةيوهھھلاا“ نّنإإ        -1
 ةَّيیبرعلاا لئابقلاب ةةرروصحم تناك اهھھَّنكل ٬،ممالسإلاا ددوجوو لبق
 امنيیب .. ةيیبرعلاا ةةريزجلاا يف ةةددّدحم ةيیفاارغج عقااومبوو



 ةَّيیبرعلاا لئابقلاب ةةرروصحم تناك اهھھَّنكل ٬،ممالسإلاا ددوجوو لبق
 امنيیب .. ةيیبرعلاا ةةريزجلاا يف ةةددّدحم ةيیفاارغج عقااومبوو
 نسحتسأأ يتلااوو ٬،ننآلاا ”ةيرراضحلاا ةيیبرعلاا ةيوهھھلاا“
 ييرصنع ريیغ يفاقث ٍءامتناا ةَّيوهھھَك–  ”ةبوورعلاا”بب اهھھتيیمست
 ةغللاا ططابترراا عموو ٬،ممالسإلاا رروهھھظظ عم تتأأدب -يلبق ريیغوو
..ببرع دٍدااَّوورر ةطسااوب ةةوعدلاا رشنبوو ٬،ميركلاا ننآآرقلاب ةَّيیبرعلاا

 ىلع ممالسإلاا اهھھھدجووأأ ةةزَّيیمم ةيرراضح ةفاضإإ يهھھھ ةبوورعلاف
 يبرعلاا يفاقثلاا ءاعولاب ممالسإلاا ططابترراا ةجيیتن ةغلك ةَّيیبرعلاا
ً.البقتسمووً اارضاحووً ايیضام

 تتااذذ ةَّيیبرعلاا ةفاقثلاا يهھھھ ةيرراضحلاا ةبوورعلاا تحبصأأ ااذكهھھھوو
 تجرخ يلاَّتلابوو ٬،ممالسإلاا هب ءاج ييذلاا ييرراضحلاا ننومضملاا
 ددوودح نموو ٬،يلبقلاا رصنعلاا ةةرئاادد نم ةَّيیبرعلاا ةفاقثلاا
 اهھھفيرعت يف عسَّتت ةٍةرئاادد ىلإإ ٬،ةةريیغصلاا ةيیفاارغجلاا
 ةَّيیبرعلاا ةفاقثلاا يف جمدني نم ّلك لمشيیل ”يبرعلاا”لل
 ووأأ ةيیلبقلاا ووأأ ةيینثألاا ووأأ ةيیقرعلاا هلوصأأ نع رظَّنلاا ِّضغب
.ةيینيدلاا

 يفوو يفاقثلاا رراططإلاا يف ةةدحااوو ةَّمأأ مهھھھ ببرعلاا        -2
 ةيیفاارغجلااوو ةيیخيرراتلاا سيیياقملاا يفوو ييرراضحلاا رراططإلاا
 ٬،)ضضررألااوو خيرراتلااوو ةفاقثلااوو ةغللاا رصانع يف ككاارتشاا(
 ىلع دحااوو ٍّيسايیس رٍراططإإ يفً ايیخيررات ااوعمتجي مل مهھھَّنكل
 ةةددوجوم تناك ةيیبرعلاا ةيوهھھلاف .طقف ةبوورعلاا سساسأأ
 هلالخ نم ةٍةرراضحك مث ٬،ممالسإلاا لبق ”ةَّصاخ ٍةفاقث”كك
 يف ٬،ةةدحااوو ٍةَّمأكً ايیسايیس ُدعب دَّسجتت مل اهھھنكل ٬،ههدعبوو
 ةبوورعلاا ةيیعجرم سساسأأ ىلعوو ٬،دحااوو ٍّيسايیس نٍنايیك رراططإإ
 يف ةةدحااوو ٍةطلس تحت تناك ةَّيیبرعلاا ضضررألاا َّننإإ .ءامتناك
 ٍةيینيدد ٍةيیعجرم سساسأأ ىلع نكل ٬،خيرراتلاا نم ةةديدع لحاارم
سساسأأ ىلع ال )ةفالخلاا( ةيیمالسإإ

ٍ
ّيبرع ٍّيموق 

.

 ٍّيمالسإإ ٍّييرراضح نٍنومضم ىلإإ ٍءامتناا ةلاح يهھھھ ةبوورعلاا َّننإإ
 ةفاقثلاا ةةدعاق ىلع مموقتوو ٬،ةَّيیبرعلاا ةغللاا عم هتقالعب زَّيیمم
 ٬،اهھھيیف ةَّمألاا نيوكت رصانع رِّفوت مغرر ٬،ةبوورعلاا َّننأأ الإإ .ةَّيیبرعلاا



 ةفاقثلاا ةةدعاق ىلع مموقتوو ٬،ةَّيیبرعلاا ةغللاا عم هتقالعب زَّيیمم
 ٬،اهھھيیف ةَّمألاا نيوكت رصانع رِّفوت مغرر ٬،ةبوورعلاا َّننأأ الإإ .ةَّيیبرعلاا
 ٍّيسايیس نٍنايیك ىلإإ ءامتنالاا ةلاح ىلإإ دعب لصت مل يهھھف
 سساسأأ ىلع لبق نمً ايیخيررات  كلذذ لصحي ملوو ٬،دَّحوم
.طقف ةبوورعلاا ةيیعجرم

 ووأأ دحااولاا يبرعلاا ننايیكلاا ععوورشم ىلإإ للوصولاا نّنإف ٬ً،اعبطط
 ططرش ةةددِّدعتملاا ةَّيیلحرملاا بيیلاسألاا ععابتإإ بَّجوتي ييدداحتالاا
 ٬،لخاادلاا يف ٍّيططاارقميددٍ سساسأأ ىلعً اعيیمج اهھھمايیق
.رخآلاا يبرعلاا ففرطلاا عم ةقالعلاا يف ٍّييررااوح ٍّيملسوو

 عم ”ةيیبرعلاا ةيوهھھلاا“ ةلكشم ةجلاعم ِّمهھھملاا نم ٬ً،اضيأأ
 ووأأ ةيینيدد ووأأ ةيینثأأ تتايیصوصخ سساسأأ ىلع اهھھل نيیضفاارلاا
 ةيیموقلاا“ مساب تلصح ةيیبلس ببرراجت مكحب ةيیميیلقاا
.”ةيیبرعلاا

:نيیتلأسم ىلع قفااوتلاا ةيیمهھھھأأ انهھھھ نم

 نم ةةدحااوو ٍةَّيیبرع ٍةَّمأأ ىلإإ ءامتنالاا ةلأسم مسح   :ىلووألاا
 ضضررأأ – خيررات -ةفاقث -ةغل( ةَّمألاا نيوكت رصانع ثيیح
 يمالسإلاا ييرراضحلاا دعُبلاا ةلأسم مسحوو ٬،)ةكَرتشم
 يف تتايیموقلاا يقاب نع اهھھل زِّيیمملااوو ةبوورعلاا يف صّصاخلاا
..ملاعلاا

 ٍريیبعت ىلإإ للوصولاا ةَّيیفيیك يف ةنوورملاا ةةرروورض    :ةيیناثلاا
 رصاعملاا انملاع يفوو .ةَّمألاا ةةدحوو نع يسايیس ٍّييرروتسدد
:كلذل ججذذامن

 نيیب ةيیلااررديیف/ييدداحتاا رروتسدد( ةيیكريیمألاا ةبرجتلاا  -
.)ةيالوو نيیسمخ

 ىلإإ ةيیلاارردفنوكلاا نم/يجيرردت لماكت( ةيیبووررووألاا ةبرجتلاا -
.)ةفلتخم لٍلووددوو ٍممأأ نيیب ةيیلااررديیفلاا

 ىلإإ للوصولاا ففدهھھتست ٍةليیسوو ةَّيأأ يف سساسألاا ىقبي نكل



 ىلإإ للوصولاا ففدهھھتست ٍةليیسوو ةَّيأأ يف سساسألاا ىقبي نكل
 ٬،”يبرعلاا دداحتإلاا“ ىلإإ ووأأ ”ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتايالولاا“ ةلوودد
:وهھھھ

 ووأأ ةةرطيیسلاا ووأأ ععالتبالاا ضفرروو ةيیملسلاا ةةوعدلاا        -1
..رخآآ ىلع ٍّيبرع ٍنططوو نم ةنميیهھھلاا

 ةيیبنجألاا ةنميیهھھلاا نم نناططووألاا رررحت        -2
 لبق اهھھنم لك يف يططاارقميدلاا مكحلاا مماظن ةماقإإوو
 ينططولاا رررحَّتلاف .دداحتإلاا ووأأ ةةدحولاا ةيیلمعب ةةرشابملاا
 قيیقحت لئاسول ميیلسلاا لخدملاا امهھھھً اعم ةيیططاارقميدلااوو
.ّيبرع ٍّييدداحتاا ٍلكش يّيأأ ووأأ ةةدحولاا

***

 يهھھھ اّمم لضفأأ هٍهاجتاب ةيیبرعلاا/ةيیبرعلاا تتاقالعلاا ريوطت نّنإإ
ً ااريوطت ّبلطتي حبصأأ ٬،”ةيیبرعلاا ةعماجلاا“ ةغيیص هيیلع
 ديدج نم ررابتعالاا ةةدداعإإوو ٬،لخاادلاا يف مكحلاا ةمظنأأ ةغيیصل
 قيیقحتف .لماشلاا يبرعلاا ىىوتسملاا ىلع ةبوورعلاا مموهھھفمل
 ننآلاا وهھھھ يبرع دلب ّلك يف ةميیلس ةيرروتسدد ععاضووأأ
 ننامضلاا وهھھھوو ٬،لضفأأ ةيیبرع تتاقالع ءانبل حيیحصلاا لخدملاا
 نكل .ككرتشم ٍّيبرع نٍنوواعت غيیص ييأأ ّةيرراارمتسال كلذك
 ةيیططاارقميدلاا ةةايیحلاا ببايیغ يف تسيیل ننآلاا ةلكشملاا
 ةيیبرعلاا ّةيوهھُھلاا فعض يفً اضيأأ لب ٬،طقف ةميیلسلاا
 ةيینثألااوو ةيیبهھھھذملااوو ةيیفئاطلاا تتايیمستلاا ننايیغططوو ةكرتشملاا
 رططاخم نمكت رمألاا ااذهھھھ يفوو .ةيیبرعلاا تتاعمتجملاا ىلع
 ال ةبوورعلاا حبصت ااذبوو ٬،يبرع دلب ّلك يف يلخاادلاا رراجفنالاا
 لب ٬،ةيیبرعلاا نناادلبلاا نيیب تتاقالعلاا ةمززأل طقف ٍّلح دّدرجم
 يف ةيینططولاا تتاادحولاا ةيامحلً ايیعامتجااووً ايیفاقثً اجايیسً اضيأأ
.يبرع دلب ّلك

 رجح يهھھھ ببرعلاا ّلك نيیب ةعماجلاا ةيیفاقثلاا ةبوورعلاا نّنإإ
 نناادلبلاا لخاادد لضفأأ ٍلبقتسمل ددوشنملاا ءانبلاا يف ةيوواازلاا



 رجح يهھھھ ببرعلاا ّلك نيیب ةعماجلاا ةيیفاقثلاا ةبوورعلاا نّنإإ
 نناادلبلاا لخاادد لضفأأ ٍلبقتسمل ددوشنملاا ءانبلاا يف ةيوواازلاا
.ضعبلاا اهھھضعب نيیبوو ٬،ةيیبرعلاا

 تتّايوهھھُھ تسيیل اهھھلئاادب نّنإف ةيیبرعلاا ّةيوهھُھلاا فعضت امنيیحوو
ً ابوورح دلوت ةّةدداح تتاماسقناا لب ٬،ببوعشلل ةةدّحوم ةيینططوو
ً.اعم سبايیلااوو رضخألاا لكأت ننأأ اهھھنأش نم ةيیلهھھھأأ

 ىلإإ ةةرسألاا نم اهھھھرّروطت لحاارم للالخ لقتنت ببوعشلاا نّنإإ
 ديرن َِملف ٬،ممألااوو نططولاا ىلإإ ّمث ةليیبقلاا ىلإإ ّمث ةةريیشعلاا
 ىقبت ىتح انلعف ااذذام لب ؟ءااررولاا ىلإإ نمزلاا ةةرروودد ديیعن ننأأ
 اهھھعفدد نمً الدب لماكتتوو ممّدقتتوو رّروطتت ةةدحااوو انناططووأأ
!؟فئااوطلااوو لئابقلاا ببوورح ىلإإ ةةددوعلل

 وهھھھ نططولاا نّنألوو ٬،دداارفأأ ةعومجم يهھھھ ببوعشلاا نّنألوو
 ىلع ّفقوتي يبرعلاا لبقتسملاا نّنإف ٬،نيینططااوم ةعومجم
 ّلك يف يبرع نططااوم ّلك لّمحتيوو ٬،هيیف ددرف ّلك ددوهھھجم
 ٬،لبقتسملاا ااذهھھھ ققافآآ مسرر ةنامأأوو ةيیلووؤسم نناكم
 ةّمألل يباجيإلاا عقوملاا نيیب ام ةلدداعملاا للخ حيیحصتوو
 يبلسلاا عقااولاا نيیبوو ٬ً،ايرراضحووً ايیفاارغجووً ايیخيررات ةيیبرعلاا
.ً.اعم ببوعشلااوو نناططووألل ننآلاا

 يف ففالتخالاا اهھھنموو ٬،امهھھلاكشأأ فلتخمب ددّدعتلااوو ععونتلاا نّنإإ
 قلاخلاا ّةنس يهھھھ ٬،فئااوطلااوو تتاغللااوو سسانجألااوو قلخلاا
 ةقيیقحلاا كلت ّدكؤت ةعيیبطلااوو ٬،ضضررألاا ههذهھھھ ىلع ةيیمتحلاا
 ةئيیشموو ييرشب ررايیخ وهھھھ ام نكل .نناكموو نٍنامزز ِّلك يف
 نموو ٬،”ددّدعتلااوو ععونتلاا“ ااذهھھھ عم لماعتلاا ّةيیفيیك وهھھھ ةيیناسنإإ
 يف ثثدحت يتلاا ريیيیغتلاا بيیلاسأل طبااوض ددامتعاا ّمث
.”ةيینثألااوو ةيینيدلاا ةيدددعتلاا“ ىلع ةمئاقلاا تتاعمتجملاا

 لك ّفقوتت ننأأ ٬ً،الصأأ نكمم ريیغ وهھھھوو ٬ً،ايیبرع ببولطملاا سيیلف
 ددومجلل ةةوعدد ههذهھھف .عمتجملاا يف مماسقنالاا رهھھھاظم
 لّلوحتلاا ىلع مموقت يتلاا اهھھّتنسوو ةةايیحلاا ةعيیبطط ةضقانملوو
 رضاحووٍ ضضام نيیب ععرراصتلاا ىلعوو ٬،رراارمتساب ريیيیغتلااوو



 لّلوحتلاا ىلع مموقت يتلاا اهھھّتنسوو ةةايیحلاا ةعيیبطط ةضقانملوو
 رضاحووٍ ضضام نيیب ععرراصتلاا ىلعوو ٬،رراارمتساب ريیيیغتلااوو
 تتاعاارصلاا ذخأت ننأأ وهھھھ هب لّمؤملاا نكل .لبقتسموو
 لمعلااوو ريیكفتلااوو ممامتهھھھالاا ّةيولووأأ ةيیعامتجالااوو ةيیسايیسلاا
 ننوبرراحيً الثم ءاارقفلاا لعجت يتلاا ىىرخألاا تتاعاارصلاا نمً الدب
 ووأأ ةيینثإإ تتااءامتناا ىلع مهھھّعززوت دّدرجمل طقف ضعبلاا مهھھضعب
.ةفلتخم ةيیلبق ووأأ ةيیفئاطط

 ةبلاطملاا لجأأ نم دلب ِّييأأ يف ام ٌبعش ضفتني امنيیحف
 ريیيیغت ةةوق هتكرح حبصت ٬،ةيیعامتجالااوو ةيیسايیسلاا ةلاادعلاب
 تّكرحت ااذذإإ ثثدحي سكعلاا امنيیب ٬،لضفأأ لبقتسم وحن
 ٬،ةيیفئاطط ووأأ ةيینثإإ تتاقلطنم سساسأأ ىلع ةيرشبلاا تتاعامجلاا
 ججاتنلاا يهھھھ نناططووألاا ررامددوو ةيیلهھھھألاا ببوورحلاا نّنأأ ثيیح
.كّكرحتلاا ااذهھھھ لثمل يعيیبطلاا

 ىلإإ تّلصوت دق ةةرصاعملاا ةيیططاارقميدلاا تتاعمتجملاا نّنإإ
 ههذهھھھ ززربأأوو .نناكم يّيأأ يف اهھھب ذخألاا نكمي ةّمهھھم تتاصالخ
 ةبيیكرتل ميیلسلاا ييرروتسدلاا نيینقتلاا يهھھھ تتاصالخلاا
 مغرر ٬ً،اعم تتايّیلقألااوو ”ةيرثكألاا“ ققوقح ننوصي اّمم عمتجملاا
 ننوكت امنيیح نيیبخانلاا ةيرثكأأ ههرراتخت امل عيیمجلاا ععوضخ أأدبم
.ددالبلاا يف ةَّماع تتاباختناا ككانهھھھ

 نم ىنددألاا ّدحلاا رفااوت نم تتاعمتجملاا ههذهھھھ يف ّدب الً اضيأأوو
 ةيیعامتجالاا تتانامضلاا ضعبوو ٬،ءااذغلااوو نمألاا تتانامض
 ”ففوخلاا“ ْيتلكشم عم لماعتلاا لفكي اّمم ٬،ةيیحصلااوو
 ةمقل”لل ةةريیسأأ ”بباختنالاا ةةركذت“ ننوكت الف ٬،”ععوجلاا”وو
 ووأأ هيأأرب ءالددإلاا نم نططااوملاا ىشخي الوو ٬،”شيیعلاا
 امك ال ههريیمض هيیلع يلمي امك يباختنالاا هتوصب ةكرراشملاا
 هنمأأ يف هبهھھھري نم ووأأ هشيیع ةمقلب ّمكحتي نم بغري
.هتمالسوو

 خخانملاا ريیفوتلوو ةثيدحلاا تتاعمتجملاا ءانبل ةّماهھھھ سسأأ ههذهھھھ
 يسايیسلاا اهھھمّدقتلوو نناططووألاا ةةدحول بسانملاا



 خخانملاا ريیفوتلوو ةثيدحلاا تتاعمتجملاا ءانبل ةّماهھھھ سسأأ ههذهھھھ
 يسايیسلاا اهھھمّدقتلوو نناططووألاا ةةدحول بسانملاا
 امك ٬،اهھھنيینااوقوو اهھھتمظنأأ يف ءاارتهھھھالاا عنملوو يعامتجالااوو
 ةيدداصتقالاا تتامززألاا لّلوحت عنم يفً اضيأأ مهھھم لماع يهھھھ
.اهھھلوح نموو اهھھسفن ققرحت رران نيیكاارب ىلإإ ةيیعامتجالااوو

 ٬،يططاارقميدد يسايیس مماظن تتاموقم ّرفوت ريیغ نم ٬،ننذذإإ
 ىلإإ لّلوحتي دق عمتجملاا يف ام ٍريیيیغتل يفنع طغض َّييأأ نّنإف
.هجئاتنب ّمكحتلاا بعصي ينمأأوو يعامتجاا ريیجفت ةةااددأأ

 ةيیططاارقميدلاا ريیيیغتلاا بيیلاسأب مماازتلالاا ممدع نّنإف ٬،كلذك
 .ةفيینع تتاارراسم وحن ةيیملسلاا تتاماسقناللً ااريوحت ينعي
 ججاتحت تتاعمتجملاا يف ةيیحصلاا ةيیملسلاا تتاماسقنالاف
 نيیمكاحلاا لبق نم يفنعاللاا يططاارقميدلاا ريیيیغتلاا تتانامضل
ً.اعم نيیضرراعملااوو

 ثثدحي ال مهھھم ززرف ٬،تتاصالخلاا ههذهھھھ قيیمعت يف ٬،دعاسي دقوو
 .تتاعمتجملاا ريیيیغت ممومهھھھ يف نيیلغشنملاا ىىدل ةةدداع
 ةيیباجيإإ تتااوطخ قّقحت ننأأ ةيیبرعلاا تتاعمتجملاا رروودقمبف
:ههذهھھھ ”ببولطملاا زيیيیمتلاا“ ةحئال اهھھھررابتعاب تعضوو ول عسووأأ

 ريیيیغت نيیب ام يسايیسلاا لمعلاا يف ببولطملاا زيیيیمتلاا ً:الووأأ
 طلخلاف .ةيینططولاا تتانايیكلاا كيیكفت رططاخم نيیبوو تتاموكحلاا
 ىلع رطخ وهھھھ دحااولاا ينططولاا ننايیكلااوو مكاحلاا مماظنلاا نيیب
 صصاخشأأ ريیيیغت نيیب ييرروورض زيیيیمتلاا كلذل .ّهلك نططولاا
 ينططولاا ننايیكلاا سسأأ ميدهھھت نيیبوو نيینااوقوو تتاطلسوو
.ةلوودلاا يف ةماعلاا تتاسسؤملااوو

 نم ّحلسملاا فنعلاا ببولسأأ ضفرر نيیب ييرروورض زيیيیمتلاا ً:ايیناث
 لجأأ نم ةعوورشملاا ةموواقملاا ّقح نيیبوو ٬،ريیيیغتلاا لجأأ
 ةعضاخ نططولاا نم ءاازجأأ ككانهھھھ ننوكت امنيیح ريرحتلاا
.للالتحالل

 ّدض ععوورشملاا ةموواقملاا ببولسأأ نيیب ببولطم زيیيیمتلاا ٬ً،اضيأأ



 ّدض ععوورشملاا ةموواقملاا ببولسأأ نيیب ببولطم زيیيیمتلاا ٬ً،اضيأأ
 فنعلاا بيیلاسأأ نيیبوو ٬،ّةلتحملاا ضضررألاا ىلع للالتحالاا شيیج
 ججح تحت ٬،نيیيیندملااوو ءايربألاا ففدهھھتست يتلاا ةيیباهھھھررإلاا
.يسايیس دقتعم ووأأ ةيینيدد ةعيرشً اادبأأ اهھھّھرقت ال عئااررذذوو

 ةيیفئاطلاا نيیبوو ٬،بهھھھذملاا ووأأ ةفئاطلاا نيیب زيیيیمتلاا ً:اثلاث
 ةيیناسنإإ ةيیعيیبطط ةةرهھھھاظظ يهھھھ ىلووألاا ةلاحلاف .ةيیبهھھھذملااوو
 اّمأأ .ةيددّدعتلاا ىلع مموقي عمتجم نم رثكأأ يف ةةددوجوم
 ّككفت ىلإإ يّيددؤت َةيیضَرم ةةرهھھھاظظ يهھھف ٬،ةيیناثلاا ةلاحلاا
.هماسقنااوو هفعضوو عمتجملاا

 نيیبوو ٬،ّةيیلحملاا ةيینططولاب ززاازتعالاا نيیب زيیيیمتلاا ً:اعباارر
ً اارردداقً انططوو عنصت الووً انمأأ قّقحت ال يتلاا ةيیميیلقإلاا ّةيیلاازعنالاا
.ةملوعلاا رصع يف شيیعلاا ىلع

 نيیبوو ينططولاا ءالولاا ىلع صصرحلاا نيیب بٌبولطم زيیيیمتلاا امكوو
 نيیب زيیيیمتلااً اضيأأ مهھھملاا نم نّنإف ٬،يميیلقإلاا عقوقتلاا
.هل ّةيیعبتلاا نيیبوو ججرراخلاا ىلع ححاتفنالاا
 نيیبوو ٬،ةبوورعلل ييررَدقلاا ءامتنالاا نيیب زيیيیمتلاا ً:اسماخ
 ّيفاقث ءامتناا يهھھھ ةبوورعلاف .ةيیسايیسلاا ةيیموقلاا تتاكرحلاا
 ٬،اهھھئانبأأ ّلكل ةيرراضح ّةيوهھھھ يهھھھوو ٬،مهھّھلك ببرعلاا نيیب ككرتشم
 اهھھل ةيیسايیس تتاكرح يهھھھ ةيیموقلاا تتاكرحلاا نّنأأ نيیح يف
 اميیفً انايیحأأ ةعرراصتم اّمبرر( ةيدئاقعوو ةيركف نيیماضم
 ٬،ةيینيدلاا ةيیسايیسلاا تتاكرحلاا للاحً اضيأأ وهھھھ امكً امامت ٬،)اهھھنيیب
.هسفن نيدلاا نيیبوو ةيركفلاا اهھھتاادداهھھتجاا نيیب زيیيیمتلاا ةةرروورضوو

 تتالاسرلااوو بتكلاا ةيیسدق نيیب ام زيیيیمتلاا    ً:اسدداس
 تتاكرحلااوو نيدلاا للاجرروو ءاهھھقفلاا ةيیناسنإإ نيیبوو ٬،ةيووامسلاا
 ريیفكت ززوجي الف .ةيینيدد ًءامسأأ لمحت يتلاا ةيیسايیسلاا
 ووأأ ينيدد ملاع ووأأ هيیقف ييأأرر عم مهھھفالتخاا دّدرجمل نيرخآلاا
.ةيینيدد ةيیسايیس ةكرح



 ووأأ ينيدد ملاع ووأأ هيیقف ييأأرر عم مهھھفالتخاا دّدرجمل نيرخآلاا
.ةيینيدد ةيیسايیس ةكرح

 نع نيدلاا لصف سيیلوو( ةلوودلااوو نيدلاا نيیب زيیيیمتلاا ً:اعباس
 ييويیندلاا عيرشتلاا يف ةيیعجرملاا ديدحتوو ٬،)عمتجملاا
 ييرروورض زيیيیمتلاف .ةبَختنملاا ةيیبعشلاا تتاسسؤملل ينوناقلاا
 يف هّجزز ممدع نيیبوو عمتجملاا يف نيدلاا رروودد ةيیّمهھھھأأ نيیب
.اهھھتاطلسوو ةلوودلاا مماهھھم

 حيیحصت ىلع ببرعك انترردق نيیب بٌبولطم زيیيیمتلاا نّنإف ٬ً،ااريیخأأ
 نيیبوو ٬،انلبقتسموو انرضاح لجأأ نم ةيیفاارغجلاا انتاماسقناا
 اهھھلمحن انلزز ام يتلاا يضاملاا يف ةيیخيرراتلاا انتاماسقناا
ً!الصأأ اهھھھريیيیغت ىلع انل ةةرردق الوو ٬،ليیج دعبً اليیج انعم

ببرعلاا نيرجاهھھملل ددوشنم رٌروودد

 يبرع ييوضهھھن لمع“ ىلإإ ممويیلاا ةيیبرعلاا ةَّمألاا ججوحأأ ام
 ددالب يف نيیميیقملاا اهھھئانبأأ نم ةعومجم هيیف ككرتشي ”لماش
ً اعم ااوّلكشيیل ٬،ملاعلاا ععاقب يف مهھھنم نيرشتنملاا عم ببرعلاا
.مهھھتَّمأأوو مهھھناططووأل بّجوتملاا ححالصإلاا عئالططوو ةضهھھنلاا دداّاوورر

 ثثدحي ام ببسب سيیل ٬،مموي دعبً اموي ربكت ةَّمألاا ةةاسأم َّننإإ
 تتااءافك نم اهھھنم ججرخي ام ةجيیتن لب ٬،طقف اهھھضررأأ ىلعوو اهھھيیف
…ةغمددأأوو للااومأأوو

 ٬،ةيیكريیمألاا نيیسمخلاا تتايالولاا نيیب لصاحلاا لماكتلاا َّننإإ
 نم رجاهھھي يكريیمألاا للامعألاا لجرر ووأأ ةةءافكلاا بحاص لعجي
 ىلإإ ٬ً،ايدداصتقاا ووأأً ايینمأأ ووأأً ايیعامتجاا تبرطضاا ام ااذذإإ ٬،ام ٍةيالوو
 دداحتالاا للوودد نيیب ننآلاا للاحلاا كلذك ..ىىرخأأ ةيیكريیمأأ ٍةيالوو
 اهھھبابشبوو اهھھلااومأأوو اهھھتغمددأب ظفتحت ممأأ يهھھف .يبووررووألاا
!ةيرشبلااوو ةيدداملاا اهھھتااوورث رجاهھھُت الوو بضنت الف ٬،اهھھتااربخوو

 شيیعلاا ةصرف ٬،ببرغلاا ىلإإ ببرعلاا نيرجاهھھملل تترَّفوت دقل
 مهھھتايیصوصخ نع رظنلاا ِّضغب مهھھنيیب اميیف ككرتشملاا
 ةلاحل ببولطملاا ججذذومنلاا ءانب نناكمإإ رَّفوت يلاتلابوو ٬،ةيینططولاا



 مهھھتايیصوصخ نع رظنلاا ِّضغب مهھھنيیب اميیف ككرتشملاا
 ةلاحل ببولطملاا ججذذومنلاا ءانب نناكمإإ رَّفوت يلاتلابوو ٬،ةيینططولاا
 مهھھل تحاتأأً اضيأأ .للاجم نم رثكأأ يف يبرعلاا لعافتلاا
 ةيیططاارقميدد ببرراجت عم ككاكتحالاا صصرف ببرغلاا يف ةماقإلاا
 نيرراططإلاا يفً ايیبرع اهھھنم ةةددافتسالاا نكمملاا نم ةةددّدعتم
 ببرعلاا نيرجاهھھملل نّنإف كلذل .يعمتجملااوو ييددرفلاا
.ددوشنملاا يبرعلاا ححالصإلاا ةيیلمع يف ةةّزيیمم ةيیصوصخ

 ننآلاا ننوشيیعي ببرعلاا نيرجاهھھملاا مظعم نّنإف ٬،فسألل نكل
 دلب ّةيوهھھُھ يفوو ةيیبرعلاا مهھھّتيوهھھھ يف فعضوو ججاجترراا ةنحم
 ننومتني ٬،ااوودِجوُو امنيأأ ٬،ببرعلاا ننوورجاهھھملاف .هسفن ةةرجهھھلاا
 ّمث ةيیلصألاا ةيیبرعلاا مهھھناططووأأ ّةيوهھھھ :نيیتيوهھھھ ىلإإً ايیلمع
 يف تلعافت دقوو .هيیلإإ ااوورجاهھھھ ييذلاا ديدجلاا نططولاا ّةيوهھھھ
 2001،٬ ربمتبس 11 ثثاادحأأ بقع ّةصاخ ٬،ةةريیخألاا تتااونسلاا
 دقوو ً.اعم نيیتيوهھھلاا ىلعً ايیبلس تسكعناا تتاارّروطت ةلمج
 رروعشلاا ااذهھھھ نم ببرغلاا يف ببرعلاا نم ريیثكلاا ىناع
 ببرعلاا ىلإإ ةلصب ّتمي ام لك للايیحوو مهھھلايیح يبلسلاا
.ممالسإلااوو ةبوورعلااوو

 ّككشتلاا وهھھھ ٬،ببرعلاا نيرجاهھھملاا دنع كلذذ نم رطخألاا
 ٬،ةيیبرعلاا ةيیلصألاا هّتيوهھھھ يف مهھھضعب ىىدل لصاحلاا يتااذلاا
 عباطط ووذذ اهھھضعب ةيوئف تتّايوهھھب اهھھنع ةضاعتسالاا ةلوواحموو
 يف ووأأ يقططانم ووأأ ينثإإ رخآلاا اهھھضعبوو ٬،يبهھھھذموو يفئاطط
 نم ثثدحي ام ببس عجري اّمبرروو .يميیلقإإ تتالاحلاا نسحأأ
 ننايیغطط ىلإإ ”ةيیبرعلاا ّةيوهھھلاا“ ةلأسم يف فعضوو عجاارت
 مظعم ىلع ”ةيیلهھھھاجلاا“ عمتجم تتامسوو تتاماسقنالاا
 يف اهھھئانبأأ ىلع رمألاا ااذهھھھ سساكعنااوو ٬،ةيیبرعلاا ةقطنملاا
.ججرراخلاا يفوو لخاادلاا

 مهھھيیلع ّمتحُي ببرعلاا نيرجاهھھملاا نمً ايیبرع ددوشنملاا رروودلاا نّنإإ
 ةلاسم يف للخ نم ننآلاا هيیلع مهھھھ ام ححالصإإوو نيیسحتً الووأأ
 يبرعلاا لمعلاا تتاسسؤم ههاجت ةيیبلس نموو ةيوهھھلاا
.ببرغلاا يف ككرتشملاا



.ببرغلاا يف ككرتشملاا

 ةقباس ببرراجت نم ببرعلاا ننوورجاهھھملاا ديیفتسي ال َِمل ملعأأ الوو
 علطم يف اهھھتمّدقم يف نناك ٬،ببرغلل ةيیبرعلاا ةةرجهھھلاا يف
 ٬،ةيینانبللاا للوصألاا ييووذذ ببرعلاا ءابددألاا ةبرجت نيرشعلاا ننرقلاا
 ةيیكريیمألاا ككررويويین ةنيدمب مهھھمظعم يف ااونططوتسأأ نيذلاا
 بتاكلاا نم ةةررددابمب ”ةيیملقلاا ةطباارلاا“ مهھھنيیب اميیف ااوّلكشوو
 ”ةطباارلاا“ ههذهھھھ تناك ثيیح ٬،ننااربج ليیلخ ننااربج ركفملااوو
 تتايدتنم نم رجهھھملاا للوودد يف ممويیلاا هجاتحن املً اجذذومن
 ةيوهھُھلاا نم ككرتشملاا سساسأأ ىلع مموقت تتايیعمجوو طبااوورروو
 ةيینططولاا للوصألاا ىلع ال ٬،لمعلااوو تتامامتهھھھالااوو ةيیفاقثلاا
 ءالوهھھھ لك نّنأأ نم مغرلاا ىلعف  .ةيیقططانملااوو ةيیفئاطلااوو
 للوصأأ نم ااوناك ”ةيیملقلاا ةطباارلاا“ مهھھتعمج نيذلاا ءابددألاا
 ببددألاا تناك ”مهھھتطباارر“ ننإف ةيیحيیسم ةيینيددوو ةيینانبل
 ملوو ٬،ةيوئف رططأأ يف ااولمعي ووأأ ااوعمتجي ملف ٬،يبرعلاا
 ةطباارلاا“ ووأأ ”ةيینانبللاا ةطباارلاا“ مسأأ مهھھسفنأأ ىلع ااوقلطُي
 مهھھناططووأأ ةضهھھن لجأأ نم ”مهھھملق“ نناكف .”ةيیحيیسملاا
 نع رظنلاا َّضغبً امومع نناسنإلاا لجأأ نموو مهھھبوعش ةةدحوووو
 اكريیمأأ يف ككااذنآآ رجهھھملاا ءابددأأ لعف كلذك .نيدلااوو رصنعلاا
 تتززرب يتلاا ”ةيیسلدنألاا ةطباارلاا“ ااوسسأأ ثيیح ةيیبونجلاا
.ننوورخآآوو ففولعملاا ييززوفوو ييرروخلاا ميیلس ديیشرر ءامسأأ اهھھيیف

ةطباارلاا“ سيیسأت ةةرتف عم ةبرراقتم ةيینمزز ةةرتف يفوو  
يمالسإلاا يحالصإلاا ةبرجت تثدح ٬،ككررويويین يف ”ةيیملقلاا  

ةةوورعلاا“ ةلجم سيیسأت للالخ نم ههدبع دمحم خيیشلاا  
ىلع ههدبع دمحم خيیشلاا صصرح امكوو .سيرراب يف ”ىقثولاا  

نيیيركفموو نيیيیحالصإل )ىقثولاا ةةوورعلاا( ههربنم فيیظظوت  
٬،يناغفألاا نيدلاا للامج خيیشلاا مهھھتمّدقم يف نناك ٬،نيرخآآ  
ًااربنم ننااربج اهھھسّسأأ يتلاا ”ةيیملقلاا ةطباارلاا“ تناك كلذك  
وبأأ ايیليإإوو ةميیعن ليیئاخيیمك ءابددألااوو نيركفملاا نم مهھھم دددعل  

هبجااوو ككررددأأ ببرعلاا نيرجاهھھملاا نم ججذذومنلاا ااذهھھف .يضام  
يفوو ٬،هنم رجاهھھھ ييذلاا عمتجملاا ححالصإإ يف هتيیلووؤسموو  



هبجااوو ككررددأأ ببرعلاا نيرجاهھھملاا نم ججذذومنلاا ااذهھھف .يضام  
يفوو ٬،هنم رجاهھھھ ييذلاا عمتجملاا ححالصإإ يف هتيیلووؤسموو  
ييوضهھھنلاا ععوورشملاا ميدقتب ةيیلمعلااوو ةيركفلاا ةمهھھھاسملاا  
ةيیباجيإإ ةةريیمخلً اعنصم رجهھھملاا دلب لعج يفوو ٬،ببولطملاا  

يتلاا نناططووألاا تتايیبلس سكعت ةًةآآرم ال ٬،ةةديدجوو ةةّديیج  
لبً اسفانم مهھھنم ”رخآلاا“ يف ءالؤهھھھ دجي ملوو .اهھھنم ااوورجاهھھھ  
مل نكل ببرغلاا نناادلب نم ريیثكلاا ااوّملعتت .مهھھئاطعلً الّمكم  
مهھھتغل ىلع ااوظفاح .مهھھناططووأأ ااوسن الوو مهھھّتيوهھھُھ ااوودقفي  
ًاضيأأ نيیيیباجيإإ نيیلعاف ااوناك نكل رجهھھملاا ددالب يف مهھھتفاقثوو  
”ققرشلاا“ يف للووألاا مهھھّمهھھھ نناك .ةةديدجلاا مهھھتاعمتجم يف  

تتانسح نم ااووددافتساا .”ببرغلاا“ يف مهھھھدجااوت نناك ننإإوو  
يیس ريیيیغت يف ااومهھھھاسي يكل نناكملاا

ّ
مهھھناططووأأ نمزز تتائ  .


