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 :"ةيحالصإلا" ةموكحلا ةقرو
 ةديدج ةاسأم ىلإ قالطنا ةطقن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ةلود يف تانطاومو نونطاوم - ةيلاملا ةنجللا   |   رديح ميرك
 

 

 ىلإ ،كلذ نم رطخألاو ،يساسأ لكشب ةطلسلا ىلع ظافحلا ىلإ ةقرولا هذه لالخ نم ةموكحلا ىعست §

 يلودلا دقنلا قودنص عم ضوافتلاو ،ةلكيهلا ةداعإ تاثداحم يف عورشلا لبق تادنسلا يلماح ةنLط

 .اهنم جورخلا بعصي دق ةيجراخ تاناهترال دّهc ام

 

 يف تاsغتو ةsبك تاديدهتب رذُنتو ةقيمع ةمزألا نأ "ةلود يف تانطاومو نونطاوم" ةكرح يف دقتعن §

 تاونسل ةميقع ةيسايس ةطلس جاتنإ ةيلمع رxتخاب ةيلاحلا ةموكحلا مهست xيف ،داصتقالاو عمتجملا

 .هل يّدصتلا بجي ام وهو .ةلبقم

 

 نم شاتعي اذامل ،ةّداج تاحالصإ ذيفنت ىلع ةيلخادلا ةردقلا يلاحلا يداصتقالا يسايسلا ماظنلل ناك ول §

 ؟رّركتم لكشب ةيجراخلا تادعاسملا بلط

 

 دوكرلا فقول بولطملا يجراخلا يلاملا معدلا نم روفلا ىلع ديفتسيس نانبل" نأ ويرانيسلا ضرتفي §

 .يملاعلا داصتقالا عقاو ًالهاجتُم ،"يداصتقالا

 

 سانلا نأل ،ةميخو بقاوع ىلإ يّدؤتس يهف ،ةحرتُقملا "يعxتجالا نامألا ةكبش“ ـب ّثبشتلا لاح يف §

 لوبقلل نيرطضم مهسفنأ نودجيس ،مهقوقحب ةبلاطملا ىلع نيرشت 17 ةضافتنا مهتعّجش نيذلا

  .كلذب نوضsس ةجاحلا مامأو ،ةعورشملا مهقوقحب ةبلاطملا نم ًالدب تادعاسملاب

 

 ةيقطنم ةيسايسو ةيداصتقا ةباجتسا يه لب ،ةيجولويديأب وأ تادقتع� ةعوفدم تسيل ةيؤرلا هذه §

 .اههجاون يتلا ةثراكلل

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 يتلا "يلاملا يفاعتلا ةطخ"ـب ىّمسي xع ةيلّوأ ةخسن تبُّرس ،يضاملا ناسين نم لّوألا عوبسألا يف      

 ةرصاُحملا ،ةموكحلا تناك ذإ ،ميمصتو رّوصت قباس نع "بيرستلا" اذه �أ .بايد ناّسح ةموكح اهتغاص

 ةقرولا داقتفا دّسجت ،ًالعفو .sبادت يأ دxتعا لبق ماعلا يأرلا لعف ةّدر رابتخال ىعست ،يلخادلا لتاقتلاب

 ضارتعا عم كلذ نمازت ."تاكsهلا ىلع ةحتافلا ةءارق" نع يرب هيبن سيئرلا هنع ّربع ا� يسايس عxجإ ىلإ

 تاليدعت ةنّمضتم ،هسفن رهشلا ةياهن يف ةsخأ ةخسن ّرقت نأ لبق ةقرولا اهتنّمضت sبادت ىلع يفرصم

 ىلإ ةراشإلاب ،"ةلود يف تانطاوم نونطاوم" ةكرح هتحضوأ نأ قبس ام وهو .ةيسايسلا تاضارتعالا يعارت

 ةفراجلا ةمزألا ةرادإ ىلع ةرداق sغ ،ّقيضلا يفئاطلا صصاحتلاب ةموكحملا ،ةيلاحلا ةيسايسلا ةطلسلا نأ

 ةمزألا عم اهلماعت يف ةيلالقتسالاو ةأرجلاو ةيفافشلل ةموكحلا راقتفا ّ¢بي ام زربأو .نانبل اههجاوي يتلا

 يأ( لوصألل ةيمازلإلا عيزوتلا ةداعإ فصول "ةّتقؤم ةيئانثتسا ةمهاسم" حلطصم اهمادختسا وه ةنهارلا

 .)لاومألا عاطتقا وأ تاكsهلا

 

 ال ،ةsللا فرص رعس يف رايهنالا ةجيتن عقاولا مكحب لصح يذلا تاكsهلا لوح يحطسلا لدجلا نمً اديعب      

 عاطقلا ةلمسر ةداعإ ىلإ يبنجألا ليومتلا يّدؤي نأب نولمأي ءاربخ مهسفنأ اوبّصن نمو نويسايسلا لازي

 ،ظحلا نسحل ،نكل .ءارولا ىلإ ةعاسلا براقع ةداعإو ،¢برتغملا تاليوحت ليعفت ةداعإ ّمث نمو يفرصملا

 .يسايسلا هداصتقاو ،ةيلهألا برحلا دعب ام ةرتف لالخ ّيسُر يذلا يسايسلا ماظنلا تالجع تّفقوت

 

 دّرجم اهنأ ّالإ ،)1 ص( "ةلماش ةيداصتقا ّةطخ" اهنأ ىلع ىلوألا ةدوسملا ةموكحلا تمّدق ،كلذ ءوض يف      

 ةيلاملا ةمزألا ّدعت ؛xهنيب زييمتلا انه ّمهملا نم يلاتلابو .يلاملا عاطقلا ةلكيه ةداعإل ةضيرع طوطخ

 اهبناجب ةمزألا راصتخا نإ .ةينانبللا برحلا دعب ام ةرتفل يسايسلا داصتقالا رايهنال )ةيقطنملا( ةيداملا ةجيتنلا

 ةكرشلا قطن� عمتجملا عم لماعتت يهف ،ةميخو بقاوع ىلإً اضيأ يّدؤيس لب ،بسحف ًاللضُم سيل يلاملا

 اهتّرقأ يتلا ةخسنلا هنع ّربعت ام وهو ،ةيسايسلا ةطلسلا تايولوأً ايئزج سكعي ام اهتيفصت بجاولا ةسلُفملا

 ال ةّتتشُم ةيعاطق sبادتل تاحفص عضب دّرجم وه xيف ،"ةيداصتقا ّةطخ" هنأ ىلع قلح� تقفرأو ةموكحلا

  .ةمزألا ىوتسم ىلإ ىقرت

       



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 ةداعإ تاثداحم يف عورشلا لبق تادنسلا يلماح ةنLط ىلإ ةقرولا هذه لالخ نم ةموكحلا ىعست ً،ايلمع

 ¢ح يف ،ةلمتُحملا "ذاقنإلا ةطخ" ىلإ دانتسالاب يلودلا دقنلا قودنص عم ضوافتلا ءدب لبقو ،ةلكيهلا

 .ةّماعلا تاقيلعتلا ضعب ىلع اهتجلاعم ترصتقاو لماكلاب ةيعمتجملا تاجاحلا تلمهأ

 

 تاsّغتو ةsبك تاديدهتب رذُنتو ةقيمع ةمزألا نأ دقتعن ،"ةلود يف تانطاومو نونطاوم" ةكرح يف نحن     

 جاتنإ ةيلمع رxتخاب ،دصق مدع وأ دصق نع ،ةيلاحلا ةموكحلا مهست xيف ،داصتقالاو عمتجملا يف ةقيمع

 عمتجملا ةيxحب عرشت ةيندم ةلود يأ ،ةيلعف ةلود ءانب نود لوحت ةلبقم تاونسل ةميقع ةيسايس ةطلس

 يقيقحلا يلxجإلا ّيلحملا جتانلا ضفخني نأ ّعقوتملا نم ذإ .هعنمو هل يّدصتلا بجي ام وهو .داصتقالا ءانبو

 ةرجه ةجوم ءوشنب دّدهي تاوµلاو روجألاو بتاورلا يف لئاهلا لكآتلا اذه .2020 ماعلا يف %40 ةبسنب

 .ةدوشنملا sيغتلا ةيلمع ليطت يلاتلابو ،ضوهنلا ةيناكمإ قيعتو ،مئاد لكشب انعمتجم هّوشت ةديدج

 

 تدمتعا ةضورعملا ةقرولا نأ ّالإ ،ًالّوأ اهعمتجم ىلع ظافحلا يف اهمxتها زيكرت ةموكح يأب ضرتفي      

 عمتجملا يفً ارقف µكألا حئارشلا فدهتسي يذلا معدلا ضفخو يلاملا فّشقتلا sبادت ربع ً،اسكاعمً اموهفم

 يف .ةيناث ةهج نم يداصتقالا دوكرلا قّمعيو ،ةهج نم ةيفيفخت تاءارجإ يأ نود نمو بسانتم sغ لكشب

 ىلع لوصحلا ىلإ ىعست ،كلذ نم رطخألاو .ةطلسلا ىلع ظافحلا ىلإ يسيئر لكشب ةموكحلا فدهت ،عقاولا

 دّهc ام ،يداصتقا يعمتجم يسايس عورشم يأل اهراقتفا ىلإً ارظن يلودلا دقنلا قودنص نم معد

 .اهنم جورخلا بعصي دق ةيجراخ تاناهترال

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 فراصملاو نانبل فرصمو ةيسايسلا ةطلسلا ؤطاوت

 

 جذومنلا ىلعً اساسأ دمتعي طيسولا يلاملا رودلا نأل ،ةدّرجُم ةيلمع تسيل ةيلاملا ةلكيهلا ةداعإ نإ      

 :xهو ةينانبللا فراصملاب ّقلعتي xيف ناتيسيئر ناتلأسم زربت ،قايسلا اذه يفو .يداصتقالا

 ؟ةلكيهلا ةداعإل ةجاحلا امل §

 ؟"هحالصإ" مت يذلا داصتقالا يف هتلكيه داُعملا يفرصملا عاطقلا هلغشيس يذلا رودلا وه امو §

 ببسب ةيناثلا ةلأسملاو اهؤطاوت ببسب ىلوألا ةلأسملا ؛¢تلأسملا الك ىلع ةباجإلا يف ةموكحلا تلشف      

 يسايسلا ماظنلا ديب ةادأك ةليوط تاونسل لمع نأ دعب ،سلفم يفرصملا عاطقلا ،عقاولا يف .اهلهج

 زيزعتو برحلا دعب أشن يذلا يسايسلا ماظنلا ةيذغت فدهب ¢برتغملاو بناجألا نم عئادولا بذج ىلإ ىعست

 .يزكرملا فرصملا نم ةيxحب ،هتوطس

 )عئادو( هيلع تابولطم ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا ىدم ىلع ºانبللا يفرصملا عاطقلا مكار ،ماع لكشب      

 ةsللاب صاخلاو ماعلا ¢عاطقلا نم )نويد( هل تابولطم اهلباقي ،«sمألا رالودلاب اهمظعم لجألا ةsصق

 ،بيرق تقو ّىتح .نانبل يف عئادولاو ضورقلا ةرلود نع تجتن ةيمهو ةلمع وه و ،ºانبللا رالودلاو ةينانبللا

 فرص رعس تيبثت لضفبً ا¼اق لازي ال «sمألا رالودلاو ºانبللا رالودلاو ةينانبللا ةsللا ¢ب ليبدتلا ناك

 ةيقيقحلا راعسألا نع ّربعي يذلا ،يقيقحلا فرصلا رعس عافترا ةجيتن ºانبللا رالودلا زرب ً،ايلمع .ةلمعلا

 يذلا «sمألا رشؤملا نع ºانبللا كالهتسالا راعسأ ّرشؤم فالتخابً اعوفدم ناك دقو ،كالهتسالاو جاتنإلل

 كالهتسالا نا .يلxجإلا ّيلحملا جتانلا يف لصاحلا شxكنالا نم عسوأ لكشبو ،هب ةّيلحملا ةلمعلا تطبر

ً انزاوتو ومنلابً xهو قلخ ،ºانبللا رالودلاب اهلوادت ّمت يتلا ةيبنجألا تالمعلا تاّقفدت نم لّومملا طرُفملا

 يف ّوÀ قيقحتل يعسلا ىلإ ةلويسلاو رطاخملا ةرادإ نم هرود لّدب يذلا ،يلاملا عاطقلا يف مادتسم sغ

 رالودلاو ،«sمألا رالودلا فرص رعس ¢ب فالتخالا نا .ºانبللا رالودلا مهو ىلعً اظافح ةّماعلا ةينازيملا

 .ةسرxملا هذه رهاظم دحأ وه ةينانبللا ةsللاو ،ةّيلحملا فراصملا يف ºانبللا

ً ايلاح مهّنكل ،يفرصملا عاطقلا "ةنات�" اولفتحاو نانبل فرص� نويسايسلا داشأ ،ديعبب سيل تقو لبق      

 xهتّوق ناّدمتسي xهنكلو نائطاوتم ¢فرطلا نأ حضاولا نم .ةمالس ضايرو فراصملا ىلع موللا نوقلي

 .يسايسلا ماظنلا نمً اساسأ



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 تاينمتلا ىلإ برقأ ةيداصتقا تاضارتفا

 

 ةرصاحُم اهنإ ّالإ ،ةقوثوم "يداصتقا حالصإ ّةطخ" ـك اهرهاظ يف ذخؤتس ةيموكحلا ةقرولا تناك ول ىتح      

 تاحالصإ" ءارجإ اهمزع نلعتو ،يلودلا دقنلا قودنص تايبدأ نم ةموكحلا سبتقت .ةفيعضو ةلِّلضُم تاضارتفاب

 ةردقلا يلاحلا يداصتقالا يسايسلا ماظنلل ناك ولف .لانملا ةديعب لامآ دّرجم اهّنكلو ،جاتنإلا زيزعتل "ةيلكيه

 ؟رّركتم لكشب ةيجراخلا تادعاسملا بلطي اذامل ،ةّداج تاحالصإ ذيفنتو sيغتلا ىلع ةيتاذلا

 

 ةورث قودنص ءاشنإ نع ةموكحلا تنلعأ ثيح ،37 ةحفصلا يف ءاج ام اّ�ر وه ،ةقرولا يف ةلالد µكألا ءزجلا      

 ضرملا ضارعأ نع نانبل داعبإ يلاتلابو" ،جراخلا يف ةلمتُحملا زاغلاو طفنلا تادئاع رxثتسال يدايس

 ماظنلا نأً اصوصخ ،)يدنلوهلا ضرملا :ةعجارم ىجري ديزملل( ضرملا اذهبً ايلعف باصم نانبل ."يدنلوهلا

 لاومألا نولّوحي مهو ،برحلا دعب مهنمً انويلم رجاه يذلا ،تّاباشلاو بابشلا ريدصت ىلع شيعي يسايسلا

 يف .ةيعيبطلا دراوملا عيب نع ةمجانلا تاّقفدتلل ةهباشم ةيبنجألا تالمعلاب تاّقفدت نّمؤي ا� دالبلا ىلإ

 ةلكشمل ّلح ميدقت ةموكحلا عيطتست ال .عمتجملا ةيxح نع اهداعتباو ّةطخلا ةيحطس مهف نكc ،كلذ ءوض

È اهصيخشت ىلإ دمعت. 

 

 ةلواحم يأ ةقاعإ اهنأش نم ةّقيضلا ةيسايسلا حلاصملاو ،ةدودحملا ةينالقعلاو ،نهارلا عضولا نإ      

 ةcدع اهلعجي ا� ،يسايسلا هداصتقاو ºانبللا يسايسلا ماظنلا يف ،ةطيسب تناك xهم ،ةيحالصإ

 يلاحلا ºانبللا يسايسلا عضولا فيصوت نكc .ةيريذحتلا تاراشإلاو ةلثمألا نم ديدعلا كانهو .ىودجلا

 يأ قيعي ام ،ةّصاخلا مهحلاصم ىلع ظافحلل نوعسي نيذلا فئاوطلا ءxعز هدوقي يعxج لمع ةدقع هنأب

 .يفئاطلا ماظنلا مئاعد ضّوقيو يداصتقاو يسايس sيغت

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 ىلإ هيتاؤمو ةيعقاو تارّوطت" ىلع دمتعي ضورعملا ّيلكلا داصتقالا ويرانيس نأ )41 ص( ةموكحلا معزت      

 دوكرلا فقول بولطملا يجراخلا يلاملا معدلا نم روفلا ىلع ديفتسيس نانبل" نأ ويرانيسلا ضرتفي ."ام ّدح

 نم ºاعتو نانبل يف ةّرثؤم ربتعت يتلا لودلا يف xّيس الو ،يملاعلا داصتقالا عقاو ًالهاجتُم ،"يداصتقالا

 "¢حناملا" نم ةيلام ةمزح يأ نانبل ىّقلتي نأ حّجرملا sغ نم ذإ ،اهب ةّصاخ ةيوينبو ةيداصتقا لكاشم

 .ةمراص ةيسايس طورشب Êأتس اهنإف ،كلذ قّقحت اذإ ىتحو .¢يخيراتلا

 

 لكشب )41 ص( ةموكحلا معزت .ةيعقاو sغ تاضارتفاو تاينË ىلع اهبناوج نم ديدعلا يف ّةطخلا يوطنت      

 ،"2020 ماعلا دعب ةحايسلا تادئاع زّزعي نأ نكc ةيتحتلا ةينبلا ¢سحتو يسايسلا رارقتسالا" نأ يلزه

 .ةقطنملا يف يسايسلا داصتقالا عقاو ةلهاجتم

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 ؟مالزتسا مأ نامأ ةكبش

 

 ،ةتحب ةيداصتقا رظن ةهجو نم .فّشقتلا sبادت ضيوعتل يعxتجا نامأ ةكبش ليوË ىلإ ةموكحلا ىعست      

cتجا نامأ ةكبشل نكxةيحانلا نم نكل .عسوأ ةيداصتقا ّةطخ راطإ يف ةديفم نوكت نأ ميمصتلا ةّديج يع 

 نع ضيوعتك نيّديؤملا ةوشرو ةينئابزلا ماظن زيزعتل ةفوشكم ةلواحم دّرجم ةكبشلا هذه ّدعت ،ةيلمعلا

 اهيلإ يمتني ةيفئاط تاباقن نم µكأ تسيل ةيفئاطلا بازحألا نإ ،عقاولا يف .ةلودلا يف فيظوتلا صيلقت

 نع ةباقنلا تّفقوت لاح يف ،يلاتلابو .ةيموي تامدخو ةيموكح فئاظو لكش ىلع تامدخلا يقلتل سانلا

 .اهيلإ ءxتنالا ةرورضب كيكشتلا زئاجلا نم حبصي اهدنع ،ةبولطملا تامدخلا ميدقت

 

 .نانبل يف ¢ميقملا نع ةلماش تانايب ةدعاق يأ وأ ةsقفلا رسألا لوح تانايب ةدعاق يأ ةلودلا كلË ال      

 .ºاّكسلا دادعتلا ءارجإ ىلع "ةلود يف تانطاومو نونطاوم" ةكرح رارصإ زربي ،انه نم

 

 ةّقلعتملا تادعاسملل ةيموكحلا ةرادإلا لالخ ةلمتُحملا ذيفنتلا تايلآ نع ةحملب انيظح ،عقاولا يف      

 تايدلبلا ّلثË ً،اعيمج ملعن xك ً.ايطابتعا نكي È تانايبلا عمجب sتاخملاو تايدلبلا ضيوفت .انوروك سوsفب

 مهبازحأو ¢نطاوملا ¢ب ىلوألا لاصتالا ةطقنو ّيلحملا ىوتسملا ىلع يفئاطلا يسايسلا ماظنلا

 بسك فدهب مهل ةدعاسملا ميدقتو "مهءارقف"ـل فئاوطلا ءxعز رايتخا ىلإ كلذ ىّدأ دقو .ةيسايسلا

 ىلإ تاcدقتلا هذه يّدؤتس ،ةحرتُقملا "يعxتجالا نامألا ةكبش"ـب ّثبشتلا لاح يف ،انه نم .مهتاءالو

 نودجيس ،مهقوقحب ةبلاطملا ىلع لّوألا نيرشت 17 ةضافتنا مهتعّجش نيذلا سانلا نأل ،ةميخو بقاوع

 اهتضراعم بجي ،ببسلا اذهل .كلذب نوضsس ةجاحلا مامأو ،قوقحلا نم ًالدب تادعاسملا نوّقلتي مهسفنأ

 .اهل يّدصتلاو

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 ةموكحلا تّفلكً اضيأ ،ةجاح µكألا دارفألا ديدحتب تايدلبلا ضيوفت ىلإ ىّدأ يذلا هسفن قطنمللً اقفوو      

 يأل عبتي الو ً،ايدايح ربتعي شيجلا نأً اصوصخ ،دئاسلا جهنللً اسكاعُم رمألا ودبي دق .تادعاسملا عيزوتب شيجلا

 هسفن يفئاطلا قفاوتلاب موكحم شيجلا نأل ،مهو دّرجم ّالإ سيل كلذ نكل .تايدلبلاب ةنراقم يسايس فرط

 هل ةيعرش ءانبل ةلواحم ةباث� شيجلل حونمملا ضيوفتلا اذه حبصي ،انه نم .يسايسلا ماظنلا مكحي يذلا

 عقاولا رمألا ةداق لقنيس ام وهو ،رجحلا دعب ام تاجاجتحا ةهجاوم يف لمتحُم يركسع مكحلً ادادعتسا

 .طارقونكتلا ةموكح ءارو اّوطلت xك ،شيجلا ءارو ّيطلتلاو لظلا ىلإ )¢يفئاطلا ءxعزلا(

 

 لافغإ يغبني ال هنأ ّالإ ،يعxتجالا نامألا ةكبشل ىدملا ديعبلاو زرابلا ينئابزلا بناجلا لهاجت اندرأ اذإ ّىتح      

 ةsللاب حضاو لكشب دّدُحملا ديحولا ءارجإلا ناك ىلوألا ةدّوسملا يف جمانربلا اذهل زوجحملا غلبملا نأ

 ام وهو ،«sمألا رالودلاب وأ يلxجإلا يلحملا جتانلا نم ةيوئم ةبسنك تدِّدُح ىرخألا sبادتلا xيف ،ةينانبللا

 رالودلاب غلبملا ديدحت مت ،ةيناثلا ةدّوسملا يف .ةيواسأم ةلزهم ىلإ يعxتجالا نامألا ةكبش لّوحي

 ضيفختلا يّدؤيس ¢ح يف ،ةينانبل ةsل 3500 غلبي لئافتم فرص رعس ّةطخلا ضرتفت ،كلذ عمو .«sمألا

 اهفده ىلع ظافحلاو تادعاسملا هذهل ةيئارشلا ةردقلا ضيوقت ىلإ ّعقوتملا مّخضتلاو حرتُقملا يجيردتلا

 .ةيسايسلا تاءالولا باستكا وهو يسيئرلا

  



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 دوجوم ليدبلا

 ،"رئاسخلل فداهلاو لداعلا عيزوتلا" راعش "ةلود يف تانطاومو نونطاوم" ةكرح تدمتعا ،2018 ماعلا ذنم

 علطا دقو ،ةلبقملا رطاخملا نم هيف انرّذحً ارËؤم انّمظن .دالبلا عاضوأ هيلإ لوؤتس ام ىلإ اهتيؤر نمً اقالطنا

 ّمتي È ،ظحلا ءوسل ً.ايجراخ وأً ايلخاد ءاوس ،ºانبللا يسايسلا دهشملا نمض نويسيئرلا نوبعاللا هيلع

 .انتاريذحت ىلإ تافتلالا

 

 ةيؤر انعضو ،نيرشت ةضافتنا يف ّلثË يذلا روهدتملا يداصتقالا عضولا لوح ماعلا يعولا ةدايز دعب

 انعمتجم ةيxح ىلإ فدهت يهو ،ىنُبيس رخآ جذوÀو رثدنا جذوÀ ¢بً ايلاح اهشيعن يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملل

 ً.ا¼اق ناك يذلا جذومنلا نم أوسأ اّ�ر وأ هيبش جذوÀ مايقلً اعنموً اقابتسا ،ةيندم ةلود ةماقإو

 

 ،نانبل لوصأ مهأ ىلع ةمزألا تايعادت فيفختل sبادت انتيؤر نّمضتت ،ةوµلل لئاهلا sمدتلا ةهجاوم يف      

 ،دالبلا هذه يف ¢ميقملا نع ةحضاو ةروص ىلع لوصحلل ºاّكسلا دادعتلا ءارجإل ةرورض ىرن .هبعش يأ

 ةلماش ةيّحص ةيطغت ءاشنإ انتيؤر ىّخوتت .ةsنتسملا ةيحالصإلا تاءارجإلا ذاختال ةمساح ةوطخ هربتعنو

 ءxتنالاب روعش سيسأتلً ايناثو ،ةمزألا راثآ فيفختل ًالوأ ،¢ميقملا عيمجل ¢يناّجملا يساسألا ميلعتلا ¢مأتو

 اذه تّاباشو بابش ىلع دمتعي يقيقحو جتنُم داصتقال سيسأتلا ةيلمع قالطإ كلذكو ،عمتجملا يف ينطولا

 يمحي يذلا ،مالزتسالا ال قوقحلا قطنملً اقفو مهتلودب تانطاوملاو نونطاوملا طبري ماظنو ،دلبلا

 .هعم انحلاصم نمً اقالطناو جراخك انّتطخ هعم لماعتت يذلا جراخلا هاجت هنّصحيو ّتتفتلا نم عمتجملا

 ،ةنكُمملا ةيلعفلا ةديحولا ةلودلا يه ،ةيندملا ةلودلا نأ "ةلود يف تانطاومو نونطاوم" ةكرح دقتعت      

 نأو ،ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم xه ¢يناّجملا ةيّحصلا ةياعرلاو يساسألا ميلعتلا ىلع لوصحلا نأو

 ةيؤرلا هذه نأً xلع .هئاقبل ةرورض جراخلاو لخادلا ¢ب لصفلاو ،عمتجملل حالس ¢تملاو يقيقحلا داصتقالا

 يتلا ةثراكلل ةيقطنم ةيسايسو ةيداصتقا ةباجتسا يه لب ،ةيجولويديأب وأ تادقتع� ةعوفدم تسيل

 ةيوق ةيندم ةلود يأ ،ةيلعف ةلود ءانبل ةيئانثتسا ةصرف ّرفوت دق لب ال ً.اردق تسيل نانبل ةاسأم .اههجاون

 .ةرداق ةلداعو



 

ةلود يف تانطاومو نونطاوم  

 يدنلوهلا ضرملا

 

 :"يدنلوهلا ضرملا" نم ،عفترم يلxجإ ّيلحم جتانب ّزيمتت يتلا ،طفنلل ةجتُنملا لودلا ºاعت

 تاراقعلا لثم لوادتلل ةلباقلا sغ علسلا ىلع قفنتو دالبلا ىلإ طفنلا عيب نع ةجتانلا لاومألا لخدت §

 .تامدخلاو

 ىلإ ةيلحملا راعسألا عفديو ،كالهتسالاو بلطلا ديزي ام وهو ،لوادتلا يف عوضوملا دقنلا عفتري §

 .عافترالا

 ،تامدخلاو تاراقعلا راعسأ عافترا نع يساسأ لكشب ّربعي يذلا يقيقحلا فرصلا رعس عفتري §

 .ةيسفانتلا ةردقلا داصتقالا دقفيو ً،اّيلحم جاتنإلا ةفلك عفترتف

 

 ضعبو تاراقعلا لثم لوادتلل ةلباقلا sغ علسلا تاعاطق وÀ نع يدنلوهلا ضرملا ّربعي ،عقاولا يف      

 .ةيسفانت لقأ ةيجاتنإلا تاعاطقلا لعجي عفتُرملا فرصلا لّدعم نأل ،ةعارزلاو ةعانصلا باسح ىلع تامدخلا

 .عفتري ةلاطبلا لّدعم نإف ،ةsبك ةلxع ّفظوت ال يتلا تاعاطقلا نم xه طفنلا جاتنإو تاراقعلا نأ ا�و

 

 ذنم هليعافم شيعنو هنم ºاعن لعفلاب اننأل كلذ ،نانبل يفً افولأم يدنلوهلا ضرملا ناك اذإ      

 داصتقالا نوّخضي نيذلا هبابش دلبلا رّدصي ذإ .ةيطفن دراوم يأ جارختسا لبقو ،يضاملا نرقلا تاينيعست

 رسألا كالهتسا ليوË ىلع لاومألا هذه قافنإ ّمتيو .طفنلا لثمً اماË ،مهتاليوحت لالخ نم تارالودلاب

 نم ديزملا ةرجه ىلإ هرودب يّدؤي ام وهو .ةدودحم لمع صرف قلخت يتلا تامدخلاو تاراقعلا ءارشو

 .ةغرفُم ةماّود اهنإ .جراخلا يف لمعلل بابشلا

 

 


