
 يف شاعملا ينیطسلفلا عقاولا نم تالمأت :لبقتسملاو رضاحلا ةیلوھجم… نیطسلفو انوروك

 ةیبرغلا ةفضلا

  ةدومح مائو ،يلوتم نازوس ،يوالخ ةلاھ

 تیزریب ةعماج ،ةیعمتجملاو ةماعلا ةحصلا دھعم

٢٠٢٠-١٠-٢ 

 

 انوروك لالخو لبق ام :ينیطسلفلا عقاولل فصو

 ددع عفترا دقو ملاعلا يف انوروك سوریف تالاح دیازت تالدعم عرسأ دحأ ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا دھشت

 دیازتلا اذھ ءاجو ،لوألا نیرشت ١ ىتح ناریزح ٢٤ نم ةلجسم ةلاح ٥١٠٠٠ نم رثكأ ىلا ٨٠٠ نم تالاحلا

 فورظ لظ يف دیازتلا اذھ رمتسیو ،اھتایادب يف ةحئاجلا عم لماعتلا يف حاجن ةلاحك نیطسلف ىلا ةراشالا دعب

 يف ينیطسلفلا عقاولا ھب فصتی يذلا نیقیاللاو رارقتسالا مدعب ةفوفحم ةیحصو ةیسایسو ةیعامتجاو ةیداصتقا

  .يلیئارسإلا لالتحإلا لظ

 هذھ مقافت يف ةیبرغلا ةفضلا نم ءازجأ مض نع يمسرلا نالعالاك ةیلیئارسالا ةیسایسلا تارارقلا تمھاس دقل

 ةحئاجلا لظ يف ھتاكاھتنا رارمتساو لالتحالا تاطلس لبق نم 1ةصاقملا لاومأ زجح عم تنمازت يتلاو ةمزألا

 لماعتلا ىلع مھتردق ددھیو ددھ يذلاو ةرتفلا هذھ لالخ نیینیطسلفلا ىدل رتوتلاو قلقلا ةلاح نم داز يذلا رمألا

 .لثمألا لكشلاب اھتاعبتو ةحئاجلا عم

 نع مجانلا عضولا عم شیاعتلا قرطو ةیبرغلا ةفضلا يف نیینیطسلفلا براجت زاربإ ىلا ةنودملا هذھ فدھت

 نمو رامعألا فلتخم نمو نیسنجلا الك نم اصخش ٣١ عم اھئارجإب انمق ةقمعم تالباقم ىلا ادانتسا ةحئاجلا

 2"ج" ةفنصملا قطانملا كلذ يف امب ةینیطسلفلا تامیخملاو ىرقلاو ندملا لمشت ةعونتم ةیناكس تاعمجت

 
 نییمومعلا*نییموكحلا نیفظوملا بتاور عفدل اھنم يساسأ مسق مدختسیو ةینیطسلفلا ةطلسلل اھفرصیو لالتحالا اھعمجی لاومأ يھ :ةصاقملا لاومأ 1
 عم تایقافتالا عیمج نم ةینیطسلفلا ریرحتلا ةمظنمو ةینیطسلفلا ةطلسلا ّلِح ىدأ ثیح يساسأ لكشب ينیطسلفلا داصتقالا اھیلع دمتعیو نیینیطسلفلا
  .نیطسلف يف يداصتقالا دوكرلا مقافتو لاومألا هذھ زجح ىلإ نرقلا ةقفصب ىمسی امع نالعإلا دعب ةیلیئارسإلاو ةیكریمألا نیتموكحلا
 ةینیطسلفلا ةطلسلا نوكت ثیح ةیبرغلا ةفضلا يضارأ نم %٦١ يلاوح لكشتو ةیبرغلا ةفضلا يضارأل ولسوأ ةیقافتا میسقت قطانم دحأ :ج قطانم2
  .ةیلیئارسالا تاطلسلل اھیلع ةیرادإلاو ةینمألا ةرطیسلا نكلو اھیف ةیمیلعتلاو ةیبطلا تامدخلا میدقت نع ةلوؤسم



 تارتف ىلع اھؤارجإ مت تالباقملا هذھ نأ ىلإ انھ ةراشإلا ردجتو ،)سدقلا برغ لامش ةقطنمو راوغألاك(

  .٢٠٢٠ ماع نم زومت رھش فصتنم ىتح ناسین رھش ةیادب نم تدتما ةفلتخم ةینمز

 

 ةموكحلا ةیزھاجو تاءارجإو لماشلا قالغإلا :انوروكو نیطسلف

 هذھ روھظ ىلع ءانبو محل تیب ةنیدم يف انوروك سوریفب ةباصا تالاح لوأ تلجُس مرصنملا راذآ لئاوأ يف

 يحصلا رجحلا لمشت انوروك سوریف يشفت ةھجاومل ةددشم تاءارجإ ةلمج ةینیطسلفلا ةموكحلا تذختا تالاحلا

 زباخملاو تایفشتسملاك ةیویحلا تاطاشنلا ءانثتساب ةیبرغلا ةفضلا يف ةایحلا يحانم لكل لماشلا قالغإلاو

 دحأ راشأ امك سوریفلل عساولا راشتنالا بقاوع لمحت ىلع ةردقلا مدع نم قلقلا نم كلذ عبنو ،اھریغو

 سوریفلا ىشفتی هدب ناك هللا حمسال لاح يف يداصتقا عافد طخ الو يحص عافد طخ ال انع ام انحا" نیكراشملا

 ."ةرم نم انع ام

 ةموكحلا تاءارجاو تارارق راظتناب سانلا عیمج عماسم ىلع تددرت يتلا ةلمجلا يھ "مكلزانم يف اوقبا"

 ىلع ةیادبلا يف تاءارجإلا هذھ تدعاس دقو .قالغإلا ةرتف لالخ ایموی لقألا ىلع نیترم ةیفحصلا تارمتؤملاب

 ةلیفك ةیزارتحالا و ةعیرسلا تاءارجالا هذھ تناكو .تالاحلا ددع ضافخناو سوریفلا راشتنا ىلع ةرطیسلا

 ةسارد تنیب .ةقثلا هذھ اھیف تززعت يتلا تارتفلا رثكأ نم ةرتفلا هذھ تربتعا ثیح ةموكحلاب بعشلا ةقث ةدایزب

 ناسین نم ریخألا ثلثلا نیب يئاوشع لكشب مھرایتخا مت صخش ١٧٠٠ل ةیكیرمألا ةیبرعلا ةعماجلا اھب تماق

 يفو .انوروك ىلع بلغتت فوس نیطسلف نأب ةقث ىلع مھنأب اورقأ نیكراشملا نم %٩٣ نأ رایأ نم لوألاو

 ةمزا لالخ ةموكحلا ءادأ اومیق نیكراشملا نم %٨٠ ابیرقت نا ركذ راذا رھش رخاوا يف مت داروأل عالطتسا

 وأ ةینطو ةطلس دوجو" ةموكحلاب ةقثلا نع ةربعم انتسارد يف تاكراشملا ىدحا تلاقو .يباجیإلاب انوروك

 نع ىرخأ ةكراشم تلاقو ."نامض ةیوش يناطعا عوضوملا اذھب  ةقلعتم تارارق ذاختا نع ةلوؤسم ةمظنم

 يعامتجالا لفاكتلا تالمح نع ةكراشملا هذھ تربع و ،"ادج دیج ،دیج ماعلا ءادألا ھتفیاش يللا انا" ةموكحلا ءادا

 ةیعامتجالا تاردابملا تددعتف ،مھعمتجمو مھنطو ءانبأ دومص زیزعت لجأ نم يلحملا عمتجملا اھانبت يتلا

 نم فیفختلا لقألا ىلع وأ ةمزألا هذھ زواجت يف ربكألا رودلا اھل ىزُعی اھیأرب يتلاو ایدام نیجاتحملا ةدعاسمل

 امل ةبواجتم سانلا نم نكمم ددع ربكا فوشا ھنا ينیوقب يللا" تلاقف عمتجملا دارفأ تایسفن زیزعتو اھتدح



 ةمزألا ةرادإ يف ءاطخا و تایلاكشا انع يف معن يا فوشا امل ،يعامتجالا لفاكتلل ةیباجیإ تاردابم فوشا

 ."ایسفن انا ينمعدب يللا وھ اذھ ایسفن معدب و يوقب داھ ... ةدیج ةماعلا ةروصلا سب وأ وأ وأ ایحص ءاوس

 ضعب ریفوت نع ةطلسلا زجع ةیطغت ىلع تدعاسو ةدیدع تناك ةیعامتجالا تاردابملا نأ ركذلاب ردجی امك 

 يتنیدم يف ناعنصم لمع ،لاثملا لیبس ىلعف .اھیلع لوصحلا ةلقرع ىلإ لالتحالا دمع يتلا ةیحصلا تادعملا

 ریدصتلاو ةیلحملا ةجاحلا دسل تفدھ يتلاو تامامكلاو يئاقولا سابللا جاتنإب ةرشابملا ىلع ةزغو لAلخلا

 ةمھاسملاو ىضرملا ةدعاسمل ایلحم عینصتلل لباق يبط سفنت زاھج جاتنإب سدقلا ةعماج تماق امك ،جراخلل

 .ةزھجألا يف صقنلا دس يف

 ماظن بایغ لظ يف ةیداصتقا بقاوع نم ھیلع بترت امو رھش نم رثكأل يحصلا رجحلا ةیرارمتسا عم نكلو

 ثیح يقیقح لكشب ةحئاجلا ةھجاومل ةلودلاو ةموكحلا ةیزوھج ىدم نع لئاستت عومجلا تأدب ةیعامتجا ةیامح

 اھلیو ،لمعت اھدب وش ةفراع تلطب صلخ ينعی عایضلا ةلحرمل تلصو ةطلسلا ھنا تیسح" نیكراشملا دحأ لاق

 ةحئاجلل ةریطخلا ةیعامتجالاو ةیداصتقالا بقاوعلاب سانلا رعش ام ناعJف ،"سانلا ةحص اھلیوو … داصتقالا

 ةیداملا رئاسخلا ضیوعتل ةلماش ةطخ ذیفنت مدعو تامزألا هذھل يدصتلل ةموكحلا ةیزھاج مدعل مھفاشتكاو

 :الئاق تالباقملا يف نیكراشملا ءابطألا دحأ كلذ نع ربع .ةحئاجلل ةیسفنلا رارضألاو

 ؟انفشكت ام اعون يقیقح بطم لوا ىلع انحا شیل ... ةنس ٢٧ ةحصلا ةرازو اھلا ةنس ٢٧ ةطلسلا اھلا ام بیط"

 يشا لكب ةیمرھ يف نوكی امل كلتلق انا ؟ةیساسأ تاریضحت يف ناك ام شیل ؟وناك نیو كلقب ھنا ينعی ؟مامت

 يف وھ يللا ىندالا دحلا كدنع ناك ام تالغش ریتك سب ،ھعم يملقأتتب يتنا دیدج يشا أرط ول ىتح تاسسؤمو

 نوكی ناك ھنا تظحال تامدخلا میدقت يف ... مھتاریضحت يف ةیساسألا ةایحلا يف دوجوم نوكی مزال ناك ساسالا

 ةلودلا يف نامك تاعاطقلا ضعب ترع انوروك ھنا تیسح ،ةیشام رومالا ولوقی امل بذكلا نم عون يف

 "اھتیزھاجو

 سوریفلا ةھجاومل اھتاءارجإل ةطلسلا ذیفنت ىلع لالتحالا ریثأتو رود نع نیكراشملا نم دیدعلا ثدحتو امك

 اھلراص يللا انتعبت ةطلسلا دوھج ومدھی نكمم ةظحل يا يف ھنأل لالتحالا رثأب اعبط" نیكراشملا دحأ لاقف

 "..هوتوفی دحاو سوریاف نكمم  ... تالاقتعا تالمحب اھیلع لغتشتب رھشأ

 



 "ضرملا يف ىتح لتحملا ةطلسل نیموكحم انحا"

 ددھی يذلا يساسألا لماعلا وھ لالتحالا لاز ام ةحئاجلا دوجو نم مغرلاب ھنأ ىلع نیكراشملا نم دیدعلا ربع

 كراشم فصوو "لالتحالا نم ةداعلاك ھمظعم يجیب انعجو انحا" تاكراشملا ىدحإ تلاق ثیح نیینیطسلفلا ةایح

 ةیدرتملا ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةیسفنلا عاضوألا نم مغرلابف ،ينیطسلفلا قلح يف ةكوشلاك لالتحالا رخآ

 ةسراممب ،نیینیطسلفلا فوفص نیب رعذلا ثب يف لالتحالا تاطلس ترمتسا ،ةحئاجلا راشتنا نع ةمجانلا

 ةحئاجلا ةیادب ذنمف .لقنتلا ةیدودحمو ةكرحلا قییضت يف ةغلابملاو تآشنملا مدھو لتقلاو تالاقتعالا تالمح

 لثمت يتلاو مھتائشنم نم ةأشنم ٤١٥ مدھ ىلع نیینیطسلف رابجا وأ مدھو ةرداصمب لالتحالا تاطلس تماق

 لالتحالا تاطلس لبق نم سراُمی يذلا ٢٠١٩-٢٠١٧ ماوعأ نیب ام يرھشلا طسوتملا نع %٥٨ رادقمب عافترا

 دحأ ثدحتو ،OCHA ةیناسنإلا نوؤشلا قیسنت بتكمل ٢٠٢٠ لولیأ ٢٢-٩ریرقت بسحب نیینیطسلفلا ىلع

 فسألل ؟يضارالا مض نع لفغ لالتحالا" الئاق ةدیدعلا لالتحالا تاسرامم نع راوغألا ةقطنم نم نیكراشملا

 يضارأ مضو دوجوم ءادھش ..ال فسألل ؟ينیطسلفلا نطاوملاو يضارألا هاجتاب ھتاططخم نم ءزج رداغ ،ال

 تویب مدھ يف ناك ئراوطلا زعب انحاو ؟تویب مدھ ...نامك فسألل بیرقلا لبقتسملا يف راوغألا مضو دوجوم

 ."لالتحالا لبق نم 3اتحتلا كویدلا يف نیینیطسلفلا

 ىلع ھترطیس لالخ نم سوریفلا راشتنا نم دحلل ةینیطسلفلا ةطلسلا دوھج طابحإ ىلعً اضیأ لالتحالا لمع

 ببسو سوریفلا راشتنا ءاوتحا ىلع ةردقلا نم دح يذلا رمألا دراوملاو تادراولا ىلعو "ج" قطانمو دودحلا

 داوملا لوصو مدع نم نیكراشملا فوخت دازو ةحئاجلا ةھجاومل ةیرورضلا ةیحصلا تادعملا ریفوت يف ازجع

 ىلع ةطلس انع ام انحا ھنال نامض انع يف ام انحا ھنا فوختلا" نیكراشملا دحأ ربع امك ةیودألا وا ةینیومتلا

 برخت حر ةظحل يأب يلاتلابف ةرطیس شف" نأ سدقلا ةنیدم ناكس نم تاكراشملا ىدحا تربعو ."اندودح

 وعنم ىتح وا ءایشالا ياھو لوحكلا داوملا ولخدی اوعنم ةرتف يف ،ةرتفلا ياھ لوط اھانلمع يللا تاءارجالا

 عونمم ةطلسلا سدقلا قطانم ،ھجاوت حر فیك سانلا ةردق ىلع رثاتب اھلك بئارضلا يراصم ةطلسلا وطعی

  ."مھیلع فرشی وھ يضار الو مھلخدی يضار شم لالتحالاو اھلصوت

 ثیح ،ةدع تاسرامم لالخ نم سوریفلا رشن ىلع لالتحالا دمعت ىلا نیكراشملا نم ددع راشأ كلذ ىلإ ةفاضإ

 ةیبرغلا ةفضلا قطانم ىلع ةرطیسلا ىلع ةینیطسلفلا ةطلسلا تالواحم ةطبحم- اضیأ لالتحالا تاطلس تماق

 
   .ةمسن ٩٦٧ براقی ناكس ددعب احیرأ برغ عقت احیرأ ةظفاحم ىرق نم ةینیطسلف ةیرق :كویدلا وأ اتحتلا كویدلا نیع 3



 4رضخألا طخلا لخاد نیینیطسلفلا لامعلا لقنت لیھستو يرصنعلا لصفلا رادج يف تاحتف لمعب -دودحلا قالغإو

 ةیلیقلق نم ةكراشم عوضوملا اذھ نع تربع دقو .ىودعلا نم مھتیامحل ةمزاللا ةیحصلا ریبادتلا ذاختا نود

 نودب اھنم عجرت و اھنم برھت لامعلا ناشع تارابعلا حتفی لالتحالا ةیلیقلق يف تالاح انع يف راص انحا" ةلئاق

 عم لماع نیبیاج الا مھیفوشت ام انایحا اھیف سحن ام انحا ينعی انیلع رثأ و يسایس يشا داھ .. صحف لمعت ام

 لماكع نیرطیسم شم انحاف ..هوجلاع هوذخ سوریفلا ھعم لامتحا داھ دلبلا لوا ونیطاح الثم و ةرارحلا عبت

 انحا سب نطولا دودح لك يف مكحتن حر دیكا نطولا لماكع نیرطیسم انحا ول ...رثأب ریتك يشالا داھف نطولا

  ."ال

 قصبلاك ةیاقولا تاءارجإ دسفت تاسرامم لالخ نم يجولویبلا علھلا حیلستب لالتحالا دونج نم ضعب ماقو امك

 ىلع ةدجاوتملا تابكرملا يدیأو مھب ةصاخلا تاكلتمملاو مھتالئاع دارفأو مھلاقتعا متی نیذلا صاخشألا ىلع

 .ةحئاجلا لالخ ةیبرغلا ةفضلا قطانم ةفاك يف ترمتسا يتلاو لاقتعالا تالمح لالخ  عراوشلا

 

 ةیداصتقألا ةمزألاو انوروك

 يمسرلا ریغ عاطقلا يف نولمعی نیذللا ةصاخو تالئاعلاو دارفألا نم دیدعلا ھجاو ،يداصتقإلا بناجلا ىلع امأ

 بتاورلا يف صقن وا لمعلا ةراسخ نع ةمجان ةیداصتقا تامزأ ةلماعلا ىوقلا  نم %٦٠ يلاوح نولكشی مھو

 سدع لكوب سب انا و ناضمر رھش لوط ھنا نیمی فلح ناضمر رھشب نیمی فلح دحاو" نیكراشملا دحا لاقو

 لماع ربعو "ياعم وفقو ریخلا ةعامج ای مھلق ةمارك هدنع ھنأل ھتمارك نع علط ةملزلا ام دحل ھیف علطتا ادح ام

 ام شیل لأسب تبج نیو نم اباب لأسی يجیب ام كنبا" الئاق ھتلئاع تاجایتحا نع 5رضخألا طخلا لخاد يف

 ریفوتو لمعلل يحصلا رجحلاب لالخإلاو ةفزاجملل دارفألا نم دیدعلا ةیداصتقالا تامزألا هذھ تعفد دقو ."تبج

 لخد ىلع يساسأ لكشب نودمتعی نیذلاو لتحملا لخادلاو ةیبرغلا ةفضلا يف ةموایملا لامع ةصاخو مھموی توق

 الئاق مھعم ھتالماعت لالخ نم ةموایملا لامع نع لیلخلا ةنیدم نم رجات ربعو .مھتالئاعو مھسفنأ ماعطإل مھموی

 يحضی دحاولا نكمم عوجلا نم وتومی ام هدالوو تومی وشیعی هدالوو تومی نكمم وھ نوكب ھلا ةبسنلاب وھ"

 
 يف وا رضخألا طخلا لخاد نییلیئارسا ىدل نولمعیو ةینیطسلف تایوھ ةلمح وذ نوینیطسلف نونطاوم مھ :رضخألا طخلا لخاد يف نیینیطسلفلا لامعلا 4
  .ةعارزلاو ءانبلا لامعأك نھمب مھنم مظعملا لمعی .ةیلیئارسالا تانطوتسملا
 ةعقاولا يضارألا نیب مویلا طخلا اذھ لصفیو ١٩٦٧ ماع ةلتحملا يضارألاو ١٩٤٨ ماع ةلتحملا يضارألا نیب لصافلا طخلا وھ :رضخألا طخلا 5
  .ةینیطسلفلا ةطلسلا تحت ةعقاولا يضارألا نیبو ةیلیئارسالا ةدایسلا تحت



 رداصم نع ثحبلل ضعبلا عفد اذھو ."شیعت هدالو يلخی يللا سولف بیجی انوروك ةمزا مضخ يف علطی و ھلاحب

 لاوما زجحب -ةدودحم ریغو- تلثمت يتلاو ةبعصلا عاضوألا لظ يف ةمودعم ھبش تناك يتلاو ةفلتخم قزر

 نیفظوملا ىلع رثأ دیكأتلاب اذھو ةحئاجلا ةرتف لالخ طقف اھنم ءزج لب ةلماك بتاورلا فرص مدعو ةصاقملا

 لكشب ةیئارشلا ةردقلا تضفخنا يلاتلابو ةیئارشلا مھتردق ىلعو ةیكنبلا ضورقلا ىلعو رشابم لكشب مھتالئاعو

 تأشنملاو ةحایسلاو لقنلا عاطق ةصاخ ةعقاولا ةمزألاب ةریثك ةیداصتقا تاعاطق ترثأت كلذ ىلا ةفاضإلاب .ماع

  .ةریغصلا ةیراجتلا

 يف نیررضتملل ةموكحلا لبق نم تادعاسملا عیزوت نع نیكراشملا نم ىضر مدع كانھ ناك ىرخأ ةھج نمو

 ةموكحلا نیب لصاوت تاونق دوجو مدع ىلإ راشأ ضعبلا نأ ثیح ،معاد يمسر ةیعامتجا ةیامح ماظن بایغ لظ

 ةحاسم لكشت تناك يتلا ةیفحصلا تارمتؤملا فیقوت ىلا ةفاضإلاب ،تارارقلا يف ةیفافشلا بایغ و سانلاو

 لصاوتلا نم عونلا اذھ نع عاطقنالا نم ةقباس ةلیوط ةرتف دعب نینطاوملاو ةموكحلا نیب رشابملا لصاوتلل

 ةموكحلا يف سانلا ةقث زیزعت يف تمھاسو ةیفافش لماع ةصنملا هذھ تناك ثیح ، ةیلخاد ةیسایس تالوحت ببسب

 ٣ نم رثكأل ھلمع نع عطقنم ناك يذلاو معاطملا لامع دحأ ربع امكو .ةحئاجلا نم ىلوألا لحارملا لالخ

 نطاوملا بذجی يشإو ، كیھ نم ربكا ةیعوت اھدنع نوكی مزال ةموكحلا" ةلباقملا ءارجإ خیرات يف روھش

 نوكب داھ عوضوملاب ةنیعم ةھج كراشا ول ةكراشملا ،يناشع دجنع ھنا سحاو داھ جمانربلا عباتا ينّیلخیو

 قایسلا سفن يف ركذ دقو "يشا لك هاجتا سانلاھ هاجتا دلبلاھ هاجتا ةیلوؤسم يلع انا ھنا سحا ينا ادج طوسبم

 ،ةمولعملا ىوتسم ىلع رظتنت تناك سانلا" الئاق سدقلا يحاوض ةقطنم يف يحصلا عاطقلا يف نیلماعلا دحأ

 ةمولعملا لصوی ردقی و يشا لك ىلع علّطُم...ثدحلا زكرم يف ةوقلا هدنع دحاو ةطلسلا مھدنع سان نم اھرظتنت

 صخشلا ھنا وا ]ةحصلا ةرازو ىلا اریشم[ مھدنع ةحضاو تناك ام ةیؤرلا...لحارملا نم ةلحرم يف الثم داھ

  ."لغشلا يف ةلبلبلا و طبختلا نم ةیوش عون قلخ داھف... ةیلوؤسملا دق ىلع ناك ام

 قودنص ةصاخو تادعاسملا ةرادإ يف ةیفافشلا مدعو داسفلاب تاماھتالاو لصاوتلا يف غارفلا اذھ لظ يفو

 ةحئاجلا لالغتسا ةیلامتحا يف كیكشتلا داز ،ةذختملا تارارقلا يف طبختلاـب ضعبلا ھفصو امو 6"زع ةفقو"

 يف صاخلا عاطقلا يف لمعی يذلا نیكراشملا دحأ لاقو  .ضعبلا دنع ةنلعم ریغ ةیداصتقاو ةیسایس فادھأل

 ،زع ةفقو قودنصل نیعربتم لاجر مھ مھنیفظومل اوعفد ام يللا بلغأ، ریتك لكاشم يف راص" هللا مار ةنیدم

 
 زیزعتل كلذو يكنب باسح ربع عربتلل ةینطو دوھج لالخ نم انوروك ةمزأب ةررضتملاو ةجاتحملا تالئاعلا معدل سسأت ينطو قودنص :زع ةفقو 6
  .)waqfetizz.ps( ةمزألا راثآ فیفختو يعامتجالا لفاكتلا



 دوجو يف كیكشت كانھ ناكو ،"ةیبیرضلا تالیھستلاو ةیكنبلا تالیھستلا ناشع زع ةفقو قودنصل تعربت تنا

 ، عنطصم نوكی نكمم سوریفلا نا" لاق يذلاو راوغألا يف كلتفجلا نم نطاومك مھنم ءزج دنع سوریفلا

 نأ" نینج نم ةكراشم تلاق و "يداصتقا طاشن ریرمتل نوكی نكمم ، يسایس طاشن ریرمتل نوكی ھنا نكمم

 ربعو ."تاعاشا ياھ و انیلع وكحضب لودھ و ضرم شفو شف و يضاف يكح داھ ھنأو هودقتنب سانلا ضعب

 نیجاتحملا سانلل فافتلالا مدعو زع ةفقو تادعاسم ىلع لوصحلا يف دسجتملا لذلا نع هللا مار يف يسكت قئاس

 ام اھیمسن اندب ھلذم ةفقو زع ةفقو شم مھلأل مارتحالا عم اھوقلطأ يللا زع ةفقو" ھئالمز رظنو هرظنب العف

 غلبملا شم لكیش ٧٠٠ لا ونأ عمو شتدخا ام ھجاح اھلا يللا سانلاو تدخأ صخ اھلا ام يللا سانلا ،اولأس

 تاداقتنالا هذھ نا ىلا ةراشالا ردجیو ."ينالفلا كنبلاع حور سانلا ّولذ مھّولذو ،نطاوملا عم مدقی ریبكلا

 ةعفد لوأ فرص دعب ةصاخ سوریفلا راشتنا ىلع ةبترتملا ةیداصتقالا بقاوعلا روھظ عم تزرب تادقتعملاو

 نم ھیلع بترت امو لماشلا قالغالا ةیادب ىلع صنو نیرھش براقی ام رورم دعبو زع ةفقو تاصصخم نم

 فاضأ امك .ةلماش ةیعامتجا نامض ةموظنم بایغ لظ يف ضعبلا دنع لخدلا ضافخناو لمعلا نع عاطقنا

 تشم سانلا شیفوتب رخالاب و سانلا دعوتب" الئاق ةذفنملا ریغ دوعولاو لاعفلا ریغ تادایقلا رود نع كراشم

  ."شدعوت اساسا تناف اھتلذخ رخالاب تنا و كیف تنما و كعم

 بیلاسأ تفلتخاو تددعت دقف ،ةحئاجلل ةیداصتقالا بقاوعلا عم لماعتلل سانلا اھذختا يتلا ملقأتلا قرط نعو

 يف تمھاس يتلاو  عمتجملا ىوتسم ىلع كارح ىلا ةرسالا ىوتسم ىلع تیبلا لخاد ریبادت نم لماعتلا قرطو

 مھفیراصم صیلقتب ينیطسلفلا عمتجملا يف دارفألا نم دیدعلا ماق ةرسالا ىوتسم ىلعف ،ةمزألا نم فیفختلا

 هدب ططخب ناك وأ ةجاحب وھ تیبلل يشا يرتشی هدب ھنإ ىوتسم ىلع" تاكراشملا ىدحا تركذ ثیح

 مھیلخب يراصم ةیوش يعم انأ يف اذإ لوقب تایولوا يف ھنأل ردقب ام فورظلا ياھب ىوتسملا اذھ ىلع...يرتشی

 ىلع امأ ."برشأو لكآ مھیلخا نكمم ، جالعلل مھیلخا نكمم ، ضرمی نكمم... هاعم ریصب دحاولا وش فرعب ام

 ةیعمتجمو ةیبابش تاردابمو يلحملا عمتجملا تاسسؤمو ئراوط ناجل لالخ نم كارحلا ناك ،عمتجملا ىوتسم

 نوكراشم حضوا امك نسلا رابك ىلع ةیودألاو ةجاتحملا تالئاعلا ىلع ةینیومتلا داوملاك تادعاسم عیزوت مت دقف

 دحأ لاق ثیح ،ةریبلاو هللا مار ىرق ضعبو محل تیب يف ةدیاع میخمك ءوجللا تامیخم و سدقلا برغ لامش نم

 لأسب دحاو نوفلت دحاو اجا ئراوطلا بابش ةنجل عم تنك" سدقلا برغ لامش وقد تیب ةیرق نم نیكراشملا

 انحا و كلھا انحا ھنا فرعت كدب سب زاغلا ةرج كیجتب الھ زاغلا ةرج سب شم تنا ھلیكحب زاغلا ةرج نع ھیف

 يجرضخلاو ناكدلاو ابرھكلا نحش يف يھو ةیلدیصلا يف يھو ينالفلا لحملا يف يھ زاغلا ةرج ریغو كناوخا



 ئراوطلا ناجل اضیا تنكمتو "ةعوفدم ةزھاج رومالاو لوانت حورو كلاح لمحا كمزلب يش يا ،ةیئاذغ تالسو

 يف نیجاتحملا صاخشألاو تالئاعلا دیدحت نأ ثیح ىرقلا نم لقا لكشب نكلو ندملا يف تادعاسم میدقت نم

 نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  .ندملا لھأ اھشیعی يتلا ةیصوصخللو تافاسملا دعابتل ارظن ىرقلا نم بعصا ندملا

eدحأ لوق بسح نیذلا ةدحتملا تایالولا يف نیبرتغملا يلاھألا نم ةدیج تادعاسم تدصح ىرقلا ضع 

 نیترم تلصحو باصم ریغلاو باصملا ناكسلا لكع دورط يعزو ةیدلبلل سولف اوتعبی اوناك" نیكراشملا

   ."مھوطعا تالت وا وعزو

 

 :يعامتجالا ریثأتلاو انوروك

 دعابتلاو ةماعلا ةمالسلا تارارقب مازتلالاب ةموكحلا تدشان ،ةحئاجلل يعامتجالا ریثأتلا دیعص ىلع امأ

 ةمواقمل ينیطسلفلا عمتجملا يف اھیلع فراعتملا لئاسولا تحبصاف ،ةیلئاعلا تارایزلا نم دحلاو يعامتجالا

 ،ةفولأملا اھلاكشأب ةحاتم ریغ يعامتجالا معدلاو لفاكتلاو براقتلا لمشت يتلا ةفلتخملا نحملا عم لماعتلاو

 ریبادتلل ةمئالملا لفاكتلا لاكشأو ةیعامتجالا تاقالعلا ىلع ةظفاحملل ةلیدب قرط داجیإ ىلإ سانلا تعفدو

 نیكراشملا ضعب ركذو امك ،ةینورتكلإلا لئاسولا ىلع زكرت لصاوتلا نأ نیكراشملا ضعب ركذ ثیح ،ةیئاقولا

 تاراھملا ضعب ریوطتل قالغإلا ةرتف لالغتسا و ةیوونلا ةلئاعلا عم براقتلا لثم ةیباجیإلا راثآلا ضعب دوجو

 ىلع ابلس يعامتجالا دعابتلا رثأ ىرخا ةیحان نمو .تاذلا ریوطت وحن يعسلاو سفنلا ىلا عوجرلاو بھاوملاو

 سوریف يشفت عنمل ءازعلا تویبو حارفألا اھعاونأ ةفاكب تاعمجتلا تعنم ثیح ،ينیطسلفلا عمتجملا دارفأ

 يف ةجرادلا تاداعلا نم دیلاب مالسلاو تارایزلا لدابتو يعامتجالا لفاكتلا ربتعی ثیح ھیلع ةرطیسلاو انوروك

 ةدشلا تاقوأ يف ایقیقح اقراف تثدحأ يتلاو يعامتجالا نماضتلا تایساسأ نم ربتعت يتلاو ،ينیطسلفلا عمتجملا

 .لالتحالا تحت نوینیطسلفلا اھشیعی لاز امو اھشاع يتلا ةیسایسلا عاضوألاو

 فورظلا باعیتسا ىلع ةدودحملا ةردقلا وذ لافطألا ةصاخو ةیرمعلا تائفلا ةفاك ىلع دویقلا هذھ ترثأ دقل

 ،ةسردملا ىلا باھذلا نع عاطقنالا عم ةصاخ يسفنلا غیرفتلل تاحاسم دوجو مدع ىلإ تدأو اھتروطخو ةنھارلا

 لافطا وفوشی و وعلطی مزال ناشع ةیسفنلا مھتلاح ترثأت لافطألا" تاكراشملا ىدحإ تلاق قایسلا اذھ يفو

 هرمع انأ ينعی ينبا " ھنبا نع ثیدحلا دنع رخآ كراشم  لاقو ،"ریصب يللا شیا نیمھاف شمو وبعلی و نیینات

 علطنو ریواشمو ةیفیصلا ةلطعلا يز دیعن اندب ركفم تنك كیھ شم انا يلیكحب ينعی يبصع راص نینس ٩



 لودھ ينعی ھنا ،تن ينعی باعلا و نویزفلت وا نوفلت الا شف و تیبلا يف دعاق يلاح تیقل انا فراع شمو رھسن

 كلذكو ."لافطالا امھ اورثأت ایسفن سان رتكا نكمی ةیاھنلا يف ،نیمولظم وضرب سب نیمھاف يوش لافطالا

 ةریشم تاكراشملا ىدحا تلاق امك سوریفلا نم مھیلع افوخ ةدودحم مھترایز تحبصا نیذلا نسلا رابكل لاحلا

 انا الثم ام اعون ةلزعب شیاع راص دحاولا ھناك" ھلخاد شیعت يھو رضخألا طخلا جراخ شیعی يذلا اھدج ىلا

 ریصب نكمی زحاح تعطق اذا زجاح عطقا رطضا حر بقع رفكب نكاس وھ وفوشا ةباح ریتكو ریبك يدیس

 ھنا اصوصخو ببسب الإ سدقلا ةقطنم ناكس انحا اذا زجاحلا ةقطنم لخدن عونمم انحا الصا عجرا ينا بعص

 ةیدعم نوكا نكمم ھنا يكحب حورا ةفیاخ سب وفوشا ةباح ریتك سب ةبعص نوكت يتعجر نكمی ةماقا يعم انا

 اتمیال ةلغشلا تلوط اذاو ریبك وھ هللا حمس ال يكحب ھیدعا حورا ضیرمو رمعلاب ریبك وھو ةفراع شم اناو

 شمو ھلاحل وھو حوری نكمم ھلاحل لضی ریبك دحاو فیك ھیلاوح نیعمجتم شمو وتفیاش شم لضا يدب

 ."ھنیفیاش

 يف نینطاقلا نیكراشملا ضعب راشأ امك ةحئاجلل يعامتجإلا ریثأتلا ةدح فیفخت ىلع تدعاس يتلا رومألا نمو

 دحأ كلذل راشأ امك يلزنملا رجحلا ةأطو فیفخت ىلع تدعاس ةعساوو ةیلاخ تاحاسم دوجو وھ ىرقلا

 ةقشب نیشیاع ھنا ةنیدملا ماظن يز شم تیبلا هرب علطب دحاولا ھنإ يورق ماظن يف نیشیاع انحا" نیكراشملا

 ریتك ناك داھ ریكاوحلاب رجشلا تحت تیبلا ةحاسب هرب علطن انك .عراشلل لزنن بابلا نم علطن عونمم ةقلغم

 يذلا ندملا ناكس سكع ىلع ،"يسفن ریثأت انع ام ھنإ ببس ناك داھ يلزنم رجحب نیدوجوم انحا ھنا انیسنی

 قطانملاب لاحلا وھ امك سفنلا نع غیرفتلل ةیلاخو ةعساو تاحاسم ال ثیح ةینكس ققش ماظن يف مھمظعم شیعی

  .ةیفیرلا

 

 "ملظم قفنلا ةیاھن"

 سوریفلا راشتنا عم سانلا اھشیعی يتلا دكأتلا مدعب ةفوفحملا ةلاحلا نوكراشملا فصو فورظلا هذھ لظ يفو

 نزاوتلا مدعو نیقیاللاو حوضولا مدعو طبختلاب ةحئاجلل ةیحصلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةیسایسلا بقاوعلاو

 عایضلاو ناھوتلاب ةلاحلا هذھل ضعبلا راشأ امك ،لبقتسملا ةیبابضو ھبقاوعو سوریفلا ةیلوھجم نع ةجتانلا

 تیب ةنیدم نم ةضرمم كلذ نع تربع .ةیثراكلاب ةلاحلا اوفصو نورخآو ءيطبلا توملاك وا لوھجملل يشملاو

 وھ ةروج وھ رحب وھ ریب وھ ارو يف وش فراع شم ھنا ةفاسم علطی هدب لخاد يللا يز يف ينعی" ةلئاق محل



 ةریغص ةحتف يف ،قلغنملا داھ دعب نوكی هدب وش انا فراع شم قیرط يف انا يشام ھنا ةباغ يف وھ شوحو يف

 هاجتاب يشمنب انلامع انحا" نیكراشملا دحأ لاقو "؟اركب يقالن حر وش ؟شیال سب اھنم يدعن حر دیكا ياھ

 انع ام انحا ينعی تاءارجإ دخان مع ھیلع اءانبو موی لك ریصب وش فوشنب مع مویب موی لك شیعنب مع لوھجملا

 مدعل اھشیعن يتلا ةلاحلا عجرأ نیكراشملا نم رخآلا ضعبلا ."ملظم قفنلا ةیاھن" نأو "ةلاح يا نع دكات ادبا

 ."ھلك عضولا اذھ كرحتhو ملاعلا اذھ كرحتب انم ربكأ ىوق يف ،جنرطشلا يز انحا" الئاق مكحتلاو ةرطیسلا

 ،ةعزعزلا ،رارقتسالا مدعو تابثلا مدعو نامضلا مدعب اھشیعن يتلا ةلاحلا هذھ ىلا اضیأ نوكراشملا راشاو

 نییقیاللا ةلاح نا ىلا ةراشالا مھملا نمو .سوریفلا ةیقحأ وا ةیدوجوب كاردإ مدع وا كاردالا وأ ،كابرإلا

 يفً ادیقعت رثكا وً ازیممً ادعب تذختا اھنكلو دیكأتلاب ةیملاع ةلاح يھ انوروك سوریف راشتنا لظ يف ةشاعملا

 بعشلا ىلا ةریشم[ انحإ " هللا مار ةنیدم نم تاكراشملا ىدحا تركذ امكوً اقباس ركذ امك ينیطسلفلا عقاولا

 وا انفورظ لثم فورظ شیعب ٢٠٢٠لا يف بعش يف ھنإ دقتعب ام ً،ادجً ادج ھبعص ةلداعمب نیشیاع ]ينیطسلفلا

 ةبسنلاب ھمزا ىلع ھمزا ھنإ ھفصوا ردقب انا" رخا كراشم لاقو  "ةینیطسلفلا ةینطولا انتطلس فورظب شیعب

 ةلغشل ةفاضإلاب ينیطسلفلا بعشلا عضو نامز نم ّانع مئاقلا عضولا وھ يللا ھمزأ ... ينیطسلفلا بعشلل

 "انوروكلا

 

 :يسفنلا ةحئاجلا ریثأت

 ربعو ،ھنوشیعی يذلا يسفنلا عضولا سوریفلا راشتنا لظ يف ةشاعملا ةلاحلل نیكراشملا فصو سكع 

 كابترالاو قلقلاو رتوتلاب مھنم دیدعلا رعش ثیح مھیلع ةیحصلا اھتاعبتو مھل ةیسفنلا ةلاحلا نع نوكراشملا

 بعتلا اذھ نأو "ةنابعت مھتایسفن" نا نیكراشملا مظعم ركذو لمألا نادقفو عایضلاو سأیلاو طابحإلا رعاشمبو

 ةراشإلا يغبنت و ،ةمیخولا ھبقاوع نمو سوریفلاب ةباصالا نم مھئابحا ىلعو مھسفنأ ىلع قلقلاو فوخلا نم عبان

 يساسألا لماعلا نال كلذو ةحئاجلا راشتنا ةیادب يف ةصاخ ةریبك ةدح وذ ناك رتوتلاو قلقلا اذھ نا ىلا انھ

 ةدش لقأ يلحملا يئابولا عضولا نا ناك داقتعالا نكلو ضرمك سوریفلا نم فوخلا ناك تقولا كلذ يف رثؤملا

 اذھ دعاس و ةحئاجلا تایادب يف سانلا رعذو علھ ردصم تناك يتلاو رابخألا ردصتت يتلا ةیملاعلا ةبرجتلا نم

 انع دوجوملا سوریفلا" نیكراشملا دحأ لاق ثیح ،دیدجلا عضولا عم شیاعتلاو نانئمطالا ةدایز ىلع داقتعالا

 ھنا ينیعب تالاح ریتك تفش رییتك ففخم ابوروا وا ایناطیرب وا اكریما يف دوجوم يللا سوریافلا يز شم

 ةریبكلا ةدایزلا عم فلتخم يلاحلا عضولا نا ىلا ركذلا يغبنیو ."مھرض يشا يا مھدنع شراصم مھلاح ورجح



 دارفا حبصی نأو سانلا نیب لغلغتت نأب تاعئاشلل حمس يذلا رمألا ناریزح رھش ةیاھن ذنم تالاحلا ددع يف

 قلقلا ةدح نم داز امم سوریفلا نع ةطولغملا رابخألاو ةیصخشلا تالیلحتلاو تاءارھلا ةیحض عمتجملا

 تدأو رمألا ةبوعص ةدایز ىلا ةیھافرلا تارایخ مادعناو يسفنلا غیرفتلل صرف دوجو مدع رثأو امك .رتوتلاو

  .سوریفلا ةیلوھجم نع مجان ربكالا قلقلا نا نوكراشملا ركذو امك ةدحولاو نزحلاو قلقلا روعش مقافت ىلا

 

 انوروك سوریفب نیباصملا ىلع ةحئاجلل يسفنلا ریثأتلا

 مھتباصا تلعج يتلاو سوریفلاب اوبیصأ نیذلا ىضرملا اھنم ىناع يتلا ةیسفنلا تاریثأتلا ىلا ھیونتلا ردجی

 بط دلبلاب كیھ تیوس انا لوقعم بط "ھل انتلباقم يف نیفاعتملا دحأ لاق ثیح عمتجملا دارفأ ىدل ةئیطخلاب ھبشا

 انأك انعم لماعتتب سانلا" مھعم سانلا لماعتل ھفصو يف اضیا لاقو "ضرملا شترتخم انا ؟ينصخ وش انا

 فوخلا ةجیتن ھلك داھ ال وا مھرذعا ردقب انا اذإ شفرعب ... ھنم ودرشیب ھیف نوكنب يللا لحملا ءابو ردصم

 ىضرملا نأ كراشملا اذھ حضوأ امك ”ةفیاخ نامك سانلا ءایشالا ياھ ةجیتن بارطضالا ةجیتن لھجلا ةجیتن

   .ریبك لكشب مھتمیزع طبحأ يذلا رمألا عمتجملا نم رمنتلل اوضرعت

 تاریثأتلا ضعب ىلإ مھنم دیدعلا راشأ ثیح ،نیكراشملا ىدل ةیدسجلا ةحصلا لمشتل ةحئاجلا راثا تدتما دق و

 نزولا يف ةدایز نمو مدلا طغض عافتراو تالضعلاو سأرلا يف مالآ لثم ةیسفنلا ةلاحلا نع ةمجانلا ةیدسجلا

  .اھریغو ةیھشلا يف نادقفو مونلا يف لكاشم نمو

 

 ةقباس براجت راكذتسا :ةحئاجلا يف ةیسفنلا تاطوغضلا عم لماعتلا

 ضعبلا ھیلا أجل يذلا ينامیإلا عباطلا سوریفلا دوجوو رجحلا عم شیاعتلاو يسفنلا غیرفتلا لبس ىدحإ تناك و

 ىدحا تلاق ثیح يلزنملا رجحلا ةرتف لالخ ةیسفنلا مھتاطوغض نع سیفنتلل تایناحورلا ىلا هاجتالاو

 ال ترثأتا ام انا " تلاق ىرخا و "أرقا و نآرقلا كسما ينا يندعاسب يشا رتكا ينعی تیسح انا" تاكراشملا

  ."يلا ةبسنلاب ةیسفنلا ةحارلا وھ نیدلاو نامیالا ،هللا دمحلاً ایحص الوً ایسفن

 ھیلإ راشأ يذلا يعامتجإلا لفاكتلا ةدایز ىلا ىزعی ةنھارلا عاضوألا ةدح نم فیفختلل ربكألا رودلا ناكو

 ىلوألا نیتضافتنالا يف اقباس نوینیطسلفلا اھشاع يتلا ةدشلا تاقوأ يف ارضاح ناك يذلا لفاكتلا ،نوكراشملا



 عم ملقأتلا ىلع ام دح ىلإ مھتدعاس ةقباسلا براجتلا هذھ نأ ىلإ نیكراشملا نم دیدعلا راشأ ثیح 7ةیناثلاو

 انحا  يشا يف انتركذ ينعی  نامز انع ةدوجوم تناك ةبرجتلا ياھ" نا تاكراشملا ىدحا تركذو يلاحلا عضولا

 نأ  مھبابش يف ةضافتنالا اورشاع نیذلا نیكراشملا ةصاخو  نیكراشملا ضعب دافاو "لبق نم ھیف نیقرام انك

 مھجئاوح دسل ةنیعم ریبادت لثم ،ةبعصلا فورظلا عم لماعتلل بیلاسألا نم دیدعلا مھیدل تمن ةقباسلا مھتبرجت

 يلاتلابف انع و انع و سدعلا انع و زر انع ھلاح رضحم تیبلا ينعی" نیكراشملا دحأ لاق ثیح ةلیوط ةرتفل

 {|}لا لاAجالا vwxب انه ةقرافملا بجوتتو ،"كادھ هانشع يللا انعضو نم نكمی ياھ و ةلیوط ةرتفل لمحتن ردقنب

 فورظ شعت ملو تعمس {|}لا ة�wغصلا لاAجالا فالخ �ع اهعم لماعتلا بAلاسا تملعتو ةضافتنالا تشاع

  .مهيلع قالغالاو ةحئاجلا �wثأت فلتخ�و مهش�اعت قرط فلتخت دق {�اتلا�ف ةهباشم ة�عص

 عضو عم لالتحالا دوجو نع ةمجانلا تاحایتجالا لظ يف ةینیطسلفلا ةبرجتلا نیب نوكراشملا قرافو امك 

 نأ نوكراشملا دافأ ثیح ،ةحئاجلا نع ثیدحلا دنع ةضافتنالا براجت مھنم دیدعلا ركذتساو ةیلاحلا ةحئاجلا

 لوجتلا عنم قرخ نا ثیح فالتخا دوجو عم نكلو نیتبرجتلا الك يف ةكرحلا دییقت يف تدسجت ھباشتلا ھجوا

 حص الھ فلتخب اعبط" تاكراشملا ىدحإ تلاق امك ةایحلا ىلع ةریطخ تاعبت ھل ناك لالتحالا نم ضورفملا

 تعلط اذا شف ام كانھ سب كمھفب يطرشلا عم يكحتب يشال ةعلاط الثم ھنا ينعی مرتحم عنم سب عنم يف وھ

 نم اضورفم سیلو ةمالسلا ىلع صرحلا نم اعبان ناك ةحئاجلا يف تیبلاب مازتلالا نأو امك "خطنتب تومت كدب

 ةمواقملا لاكشأ نم الكش ربتعی ةضافتنالا تقو يف عنملا قرخ ناك ثیح قییضتلاو ةرطیسلا فادھأل لتحملا

 امك ضرملا راشتنا عنمل  ةیعامتجا ةیلوؤسم لكشی ھیف يحصلا رجحلاب مازتلالا ناك يذلا سوریفلا سكع ىلع

 اریشم[ ھیف مزتلن اندب ھمواقن اندب ام انحا داھ ]ةضافتنالل اریشم[ ھمواقن انك عنملا قرخ ناك" نیكراشملا دحا لاق

 ركس ادح ام ينعی" ةحئاجلا لالخ يلزنملا رجحلا يف مازتلالا نع اربعم رخا كراشم لاقو ."]ةحئاجلا ىلا

 ."انم يتاذ طابضنإ نوكی مزال اذھ بابلا نم علطت  عونمم ھنا يكحبو بابلا انیلع

 لمعلا ىلع ةردقلا مدعو تویبلا يف مازتلالا ضرف نم اھعبت امو ایملاع و ایلحم امداص اثدح انوروك تناك امبر

 ىلا ھیونتلاو ركذلاب ردجی نكلو ةلھسلاب نكت مل ة�hجت ةایحلا يحانم عیمج رثأتو رفسلاو ةرسألل توقلا ریفوتو

 يذلا لالتحالا دوجوب ينیطسلفلا بعشلا دنع ةفعاضم تناك اھئواسم و اھتابوعص لكب ةیملاعلا ةبرجتلا نأ

 
 ىلع ينیطسلفلا يبعشلا جاجتحالا لاكشأ نم لكش يھو ،يلیئارسإلا شیجلا رصانع دض ةینیطسلفلا ةیبعشلا ةروثلا ىلع قلطأ حلطصم :ةضافتنالا 7 
  .ةیرزملا عاضوألا

 
 



 نم دحلاو نیینیطسلفلا ةایح قییضت ىلع رمتسم لكشب لمعی يذلاو "يقیقحلا سوریفلاب" نوكراشملا ھفصو

 لالتحالا وھ يللا مئاد ءابو انع ،نیئابو انع انحا " الئاق نیینیطسلفلا عضول افصاو رخا كراشم لاقو ،مھتایرح

  ."ملاعلا نع لالتحالاب نیدرفنم انحا سب ..ھلك ملاعلا يف وا نیطسلف يف انع تراص يللا انوروكلا و

 ربع ثیح ةمزألا هذھ نوزواجتیس مھنأو لمألاب نویحی نوینیطسلفلا لاز ام عضولا ةبوعص نم مغرلاب نكلو

 ةینیقی ةریبك ةقث يدنع انأ" الئاق ةقباس تامزا يف لصح امك ةیلاحلا ةمزألا زواجتب ھلمأ نع نیكراشملا دحأ

 ىرخا ةكراشم تربعو ."نحملا تارشع انزواجت ھنال ةنحملا ياھ زواجتن حار بعشك انحا ھنا ،صاخشألاب

 ةلأسملا ياھ زواجتن ردقن حر عمتجمك" ةلئاق ةمزألا زواجتل يقیقح يعامتجا نماضت ىلا ةجاحب نیینیطسلفلا نأ

 ھنأ تدكأ ةمزألا هذھ ناف نیكراشملا بسحبو "تایاعدلا نع ادیعب ادج مھملاو يقیقحلا نماضتلا عاونأ نم عونب

 مدع تفشك يھف" نیكراشملا دحأ لاق امك ةبعصلا فورظلل يدصتلل يموكحو يتاسسؤم ةیزوھج مدع كلانھ

 ءانبو ،"ةیمویلا تاطاشنلل ،بناوجلا ضعبل اھتیزوھج مدع ،اھسفن ةحئاجلا شم ةحئاج نم لقا يشال انتیزوھج

 لیكشت ةداعاو ةیتاسسؤملاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةیسایسلا ةینبلا يف يرذج لوحتب عومجلا بلاطی كلذ ىلع

 لبقتسمب رضاحلا ةیلوھجم لادبتساو ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تامزألل يدصتلا لجا نم يعامجلا يعولاو لایخملا

  .اقارشا رثكأ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


