
ليابوم ندمتملا  - راوحلا   
اينيد ادفو  نوفيضتسي  نويقارع  نيد  لاجرو  نويندم   .... هعون نم  لوالا  وه  يحور  ءاقل  يف 

فجنلاو دادغبب  ايكريما 
مساق ءاميش 

2016 / 2 / 23 

 

يف نييقارعو ، نييكريما  نيد  لاجر  نيب  عفرالا  يحورلا  ءاـقللا  عوبـسا , ىدـم  ىلع  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  فاضتـسا 
ةـسسؤم يف  تايلقالا  ءاسن  مسقو  فيـضلا  دـفولا  نيب  ءاقل  تنمـضت  تاطاشن  ةـعومجم  ءاقللا  مضو  .دادـغبو  ءـالبركو  فجنلا 

ءابدالا داحتا  يفو  ةفوكلا  ةعماج  يف  ةرضاحم  تنمـضت  تاطاشن  ةعومجم  هتلت  فرـشالا ، فجنلا  يف  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم 
.نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  يسسؤم  نم   ) يئوخلا مامالل  ملعلا  راد  نم  ميظنتب  ةسدقملا  ءالبرك  ةنيدم  ىلا  ةرايزو 

هتمظن دادـغب  يف  ةيحيـسملا  ةـينيدلا  فئاوطلا  ءاسوؤرب  يكريمالا  ينيدـلا  دـفولا  ءاضعال  عيفر  ءاقل  بيترت  ةرايزلا  تمـض  اـمك 
(. نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  يسسؤم  نم   ) تاراسم ةسسؤم 

لخاد ينيدـلا  ىوتـسملا  ىلع  عفرـألاو  ناـيدألا ، نيب  راوحلل  ةـلوذبملا  دوهجلا  راـطإ  زيزعت  يف  زربـألا  يحورلا  ءاـقللا  اذه  دـعيو 
مورلل يكريمـالا  لاـنيدراكلا  كـيراك " كاـم  رودوـيث   " يكريمـألا يحورلا  دــفولا  سأر  ىلع  ناـكو  نــآلل ، ذـنم 2003 و  قارعلا 

ريفـسلل ةفاضأ  ةيكريمالا  ةمـصاعلا  يف  ةـينطولا  ةـيئاردتاكلاو  نطنـشاو  فقـسا  نيـس " نوسيارب  نوج   " نارطملاو كيلوثاكلا 
". نايدالا نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا   " ةسسؤمل مدقالا  راشتسملا  رليم " نيرج  مايلو  "

فئاوطلا ءاسوؤر  .قارعلا  يف  ناـكيتافلا  ريفـس  اـغيتروأ " وتريبلا   " ةـفقاسألا سيئر  روضحبو  دادـغب ، يف  دـفولا  ءاـضعا  ىقتلاو 
، ةــيكيلوثاكلا فـئاوطلا  نـم  ةــيقارعلا  سئاـنكلا  ءاـسؤرو  ةــفقاسألاو ، ةــنراطملاو ، ةــكراطبلا ، نـم  قارعلا  يف  ةيحيــسملا 

يف سكذوثرإلا  نمرالا  ةسينك  سيئر  نايروداسا " كافآ   " نارطملا مهتمدقم  يفو  .ةيتناتستوربلاو  ةيقرـشملاو ، ةيـسكذوثرألاو ،
نايرــسلا ةــفئاط  سيئر  اواــح " سوــيريوس   " نارطملا قارعلا " يف  ةيحيــسملا  فــئاوطلا  ءاــسؤر  سلجم   " نـيماو قارعلا 

نايغابد ليئونامعو  اهعباوتو ، كيلوثاكلا  نايرـسلل  دادغب  ةفقاسا  سيئر  ابع " فسوي   " نارطملا ةرـصبلاو ، دادغب  يف  سكذوثرإلا 
نارطملاو ةيروشآلا ، قرـشملا  ةـسينكل  كريرطبلا  قيلثاجلا  ثلاثلا " سيكرويك  و" قارعلا ، يف  كيلوثاكلا  نمرألا  ةـفئاط  سيئر 

"، فسوي نوعمـش  جروج   " قارعلا يف  نييتبـسلا  تستنفدالا  ةـفئاط  سيئر  قارعلا ، يف  نيتاللا  ةـسينك  سيئر  ناميلـس " ناـج  "
ةـسينكلا يعار  ومح " ليدـب  قوراف   " سقلا سكذوثرالا ، مورلل  دادـغب  ةـينارطمل  ماعلا  لـيكولا  دـيرفلا " ناـنوي   " سومونوكيـالا

.قارعلا يف  ةيطبقلا  ةفئاطلا  سيئر  يميلشروالا " انيم   " صمقلا ةينطولا ، ةيليجنإلا  ةيتناتستوربلا 
ىلع لمعن  تاونـس  ذنم  نايدألا : راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  يئوخلا  داوج  ديـسلا  لاق  يحورلا ، ءاقللا  داقعنإ  بابـسأ  نع  و 

ينثألا عازنلاو  ةـلودلا  لـشف  يف  قارعلا  ةروص  تطمن  نا  دـعب  هبعـشو ، قارعلا  ىلع  ةـيملاعلا  ةـينيدلا  تاسـسؤملا  حـتفنت  نا 
ىلع لولح  داجيأو  رظنلا  تاهجو  بيرقتب  ليفك  لاع  ينيد  ىوتـسم  ىلع  راوح  أدـب  راطا  يف  ةوعدـلا  هذـه  تناـك  اذـل  بسحف ،

دفولا ءاـضعا  ربـع  دـقل  يئوخلا  فاـضاو  .نييحيـسملاو  نيملـسملا  نيب  براـقتلل  ةيـسامولبدلا  دوهجلل  نزاوم  يحور  ىوتـسم 
ةملسملا ةينيدلا  بخنلا  لبق  نم  ةيدجلاو  حاتفنالا  رادقم  اوسمل  مهتقث و  نع  يكريمالا  ينيدلا 

انأ كيراك :" كام  رودويث   " لاـنيدراكلا دفولا  سيئر  لاقو  ةوعدلا ، هذهب  مهتداعـس  نع  اوربع  دـقف  يكيرمألا  يـسنكلا  دـفولا  امأ 
ىلع فرعتلاو  فجنلا  يف  ةينيدلا  عجارملاب  ةرم  لوأل  يئاقل  يف  نمكت  يتداعـسو  يل ، ةرايز  لوأ  هذـهو  قارعلا  ةرايزل  رورـسم 

.ةنيدملا هذه 
انيلع متحت  ةعاجشلا  كلت  مامأو  بعـشلا  اذه  ةوقو  ةعاجـش  ىدم  ىلع  عالطألل  ةباوب  دادغبل  يترايز  لاق ؛  ةمـصاعلا  ةرايز  نعو 

ًاريـشم .هناكـسل  ةـيقيقحلا  لوصألا  ةيحيـسملا  لثمت  يذـلا  دـلبلا  اذـه  يف  عونتلا  دوجو  ىلع  ظاـفحلا  لـجأ  نم  ًاـعم  لـمعن  نأ 
قوقح ةيامحو  مالـسب  ةايحلا  رارمتـسا  لجأ  نم  دلبلا  اذهل  ةـنوكملا  تايموقلاو  تانايدـلا  نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا  ةرورـضل 

.عيمجلا
ةيمالعالاو ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤمل  ماعلا  قسنملا  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  مولس  دعس  لاق  هتهج  نم 

قارعلا كلذ  رامدلاو ، فنعلاو  لتقلا  رابخا  طسو  نوفدـملا  يحلا  قارعلا  نويكريمالا ، هدهاشي  يذلا ال  رخألا  قارعلا  ميدـقت   " نا
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يسيئرلا عقوملا  يف  عوضوملا  ىلع  تيوصتلاو  قيلعتلا   

". هلجأ نم  ايحنو  هنع  عفادنو  ايموي  هنع  نلعن  يذلا 
تاولص دـفولا  ماـقأو  ةيـسايسلا ، تاـعانقلا  رييغتو  رارقلا  ةعانـص  ىوتـسمل  لـصتل  ءاـقللا  درجم  زواـجت  ىلع  ناـفرطلا  دـكأ  و 

.طسوالا قرشلا  ايفارغج  لوط  ىلع  نيبذعملا  ةحار  لجأ  نمو  قارعلا ، ةدحو  لجأ  نم  تعفر  ةكرتشم 
ناك يقارعلا  يكريمالا  يحورلا  ءاقللا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجيو  دودحلل ، رباعلا  لصاوتلا  ةـيمها  نع  ريبعت  دـفولا  اذـه  ةرايز  دـعتو 

قارعلا يف  مالـسلا  عانـص  نيب  رظنلا  تاهجو  بيرقت  لجا  نم  ىلوأ  ةوطخ  دـعي  ةـيندم و  تاسـسؤم  نم  يعوطت  لـمع  ةـجيتن 
.ةدحتملا تايالولاو 
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ةمرتحملا  ءاميش  ةديسلا 
ابحرم

يصخشلا  ييأرب  تارايزلاو  تاءاقللا  هذه  لك 
الإ  اهل  ةميقال  تالماجم  تارايز  اهنوك  نع  ودعتال 

مئازعو  ةّماع  تالماجم  تاباطخ  لدابت 
اهريغو  ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلاو  ءاشعو  ءادغ  دئاومو 

ةياعدلل تيقملا  يفئاطلا  يلاحلا  يقارعلا  ماظنلاك  ةلشافلا  ةمظنالا  اهمدختست 
روصلا  طاقتلاو  نيفيضملاو  فويضلل  ةلماجملا  تاباطخ  ءاهتناب  اهلوعفم  يهتني  يتلا 

ةميدقلا  اهتداع  ىلا  ةميلح  قربلا ـ  ةعرس  نم  عرساب  دوعتو ـ 
قارعلا يف  تايلقالا  دض  اءوس  دادزت  عاضوالاو 

اذه لك  نم  مغرلابو 
كلاقمل  اركش 

يمارتحا يلبقت 
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