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تاقيلعتلا 
ايكريما ايقارع  ايحور  اءاقل  فيضتسي  قارعلا  ىلع 

ةقلغم

نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  فاضتسا 
نيب عفرالا  يحورلا  ءاقللا  عوبسا , ىدم  ىلع 

فجنلا يف  نييقارعو ، نييكريما  نيد  لاجر 
ةعومجم ءاقللا  مضو  .دادغبو  ءالبركو 

فيضلا دفولا  نيب  ءاقل  تنمضت  تاطاشن 
تاراسم ةسسؤم  يف  تايلقالا  ءاسن  مسقو 

هتلت فرشالا ، فجنلا  يف  ةيفاقثلا  ةيمنتلل 
يف ةرضاحم  تنمضت  تاطاشن  ةعومجم 

ىلا ةرايزو  ءابدالا  داحتا  يفو  ةفوكلا  ةعماج 
ملعلا راد  نم  ميظنتب  ةسدقملا  ءالبرك  ةنيدم 

سلجملا يسسؤم  نم   ) يئوخلا مامالل 
.نايدالا راوحل  يقارعلا 

دفولا ءاضعال  عيفر  ءاقل  بيترت  ةرايزلا  تمض  امك 
ةيحيسملا ةينيدلا  فئاوطلا  ءاسوؤرب  يكريمالا  ينيدلا 

يسسؤم نم   ) تاراسم ةسسؤم  هتمظن  دادغب  يف 
(. نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا 

دوهجلا راطإ  زيزعت  يف  زربألا  يحورلا  ءاقللا  اذه  دعيو 
ىوتسملا ىلع  عفرألاو  نايدألا ، نيب  راوحلل  ةلوذبملا 

ىلع ناكو  نآلل ، ذنم 2003 و  قارعلا  لخاد  ينيدلا 
” كيراك كام  رودويث   “ يكريمألا يحورلا  دفولا  سأر 
نوج  “ نارطملاو كيلوثاكلا  مورلل  يكريمالا  لانيدراكلا 

ةينطولا ةيئاردتاكلاو  نطنشاو  فقسا  نيس ” نوسيارب 
نيرج مايلو   “ ريفسلل ةفاضأ  ةيكريمالا  ةمصاعلا  يف 

نع ثحبلا   “ ةسسؤمل مدقالا  راشتسملا  رليم ”
”. نايدالا نيب  تاكرتشملا 

داوج ديسلا  لاق  يحورلا ، ءاقللا  داقعنإ  بابسأ  نع  و 
ذنم نايدألا : راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  يئوخلا 

ةينيدلا تاسسؤملا  حتفنت  نا  ىلع  لمعن  تاونس 
ةروص تطمن  نا  دعب  هبعشو ، قارعلا  ىلع  ةيملاعلا 

اذل بسحف ، ينثألا  عازنلاو  ةلودلا  لشف  يف  قارعلا 
ىوتسم ىلع  راوح  أدب  راطا  يف  ةوعدلا  هذه  تناك 

لولح داجيأو  رظنلا  تاهجو  بيرقتب  ليفك  لاع  ينيد 
ةيسامولبدلا دوهجلل  نزاوم  يحور  ىوتسم  ىلع 

يئوخلا فاضاو  .نييحيسملاو  نيملسملا  نيب  براقتلل 
مهتقث و نع  يكريمالا  ينيدلا  دفولا  ءاضعا  ربع  دقل 

ةينيدلا بخنلا  لبق  نم  ةيدجلاو  حاتفنالا  رادقم  اوسمل 
ةملسملا

مهتداعس نع  اوربع  دقف  يكيرمألا  يسنكلا  دفولا  امأ 
رودويث  “ لانيدراكلا دفولا  سيئر  لاقو  ةوعدلا ، هذهب 

لوأ هذهو  قارعلا  ةرايزل  رورسم  انأ  كيراك :” كام 
ةرم لوأل  يئاقل  يف  نمكت  يتداعسو  يل ، ةرايز 

 ... ىلإ بهذإ 
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هذه ىلع  فرعتلاو  فجنلا  يف  ةينيدلا  عجارملاب 
.ةنيدملا

عالطألل ةباوب  دادغبل  يترايز  لاق ؛  ةمصاعلا  ةرايز  نعو 
كلت مامأو  بعشلا  اذه  ةوقو  ةعاجش  ىدم  ىلع 
ظافحلا لجأ  نم  ًاعم  لمعن  نأ  انيلع  متحت  ةعاجشلا 
ةيحيسملا لثمت  يذلا  دلبلا  اذه  يف  عونتلا  دوجو  ىلع 

نع ثحبلا  ةرورضل  ًاريشم  .هناكسل  ةيقيقحلا  لوصألا 
اذهل ةنوكملا  تايموقلاو  تانايدلا  نيب  تاكرتشملا 
قوقح ةيامحو  مالسب  ةايحلا  رارمتسا  لجأ  نم  دلبلا 

.عيمجلا
يقارعلا سلجملا  وضع  مولس  دعس  لاق  هتهج  نم 

تاراسم ةسسؤمل  ماعلا  قسنملا  نايدالا  راوحل 
رخألا قارعلا  ميدقت   “ نا ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل 

نوفدملا يحلا  قارعلا  نويكريمالا ، هدهاشي  يذلا ال 
يذلا قارعلا  كلذ  رامدلاو ، فنعلاو  لتقلا  رابخا  طسو 

”. هلجأ نم  ايحنو  هنع  عفادنو  ايموي  هنع  نلعن 
لصتل ءاقللا  درجم  زواجت  ىلع  نافرطلا  دكأ  و 

، ةيسايسلا تاعانقلا  رييغتو  رارقلا  ةعانص  ىوتسمل 
ةدحو لجأ  نم  تعفر  ةكرتشم  تاولص  دفولا  ماقأو 
ايفارغج لوط  ىلع  نيبذعملا  ةحار  لجأ  نمو  قارعلا ،

.طسوالا قرشلا 
رباعلا لصاوتلا  ةيمها  نع  ريبعت  دفولا  اذه  ةرايز  دعتو 

يحورلا ءاقللا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجيو  دودحلل ،
نم يعوطت  لمع  ةجيتن  ناك  يقارعلا  يكريمالا 

بيرقت لجا  نم  ىلوأ  ةوطخ  دعي  ةيندم و  تاسسؤم 
تايالولاو قارعلا  يف  مالسلا  عانص  نيب  رظنلا  تاهجو 

.ةدحتملا

تاقيلعتلا  0

ةلص تاذ  رابخأ 
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يف مدقتت  يبعشلا  دشحلاو  نمألا  تاوق 
يف شعاد ”  “ نم لتقمو 25  تيركت 
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ايلارتسأب ينديس  يف  نئاهرو  ليتق 

ريهامجلا لاغشإ  ةبغم  نم  رذحت  ةمعن  فطاوع 
ببسب ةيساسألا  مهتيضق  نع  ةينمألا  تاوقلاو 

للضملا مالعإلا 

كارشإ ىلا  ثالثلا  تاسائرلا  وعدت  فيصن  ةيلاع 
ةنجل يف  نيبزحتملا  ريغ  نيرهاظتملا  لثمي  نم 

ةيرازولا ةليكشتلا  رايتخا 

تاقيلعتةريخألارهشألا
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