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حالصإ ةرورض ىلع نودكؤي نوصتخمو نويميداكأ
نميلاب ةيراجتلا نيناوقلا
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حابص ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا عم نواعتلاب لدعلا ةرازو تدقع
.نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا حالصإو ريوطت لوح لمع ةشرو مويلا
لالخ ،ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلل ةرازولا ليآو يذحاشلا نمحرل ادبع يضاقلا راشأو
دسل حالصإ ةيلمع ىلإ ةجاحب اهنكل ةثيدح تلاز ال ةينميلا نيناوقلا نأ ىلإ ةشرولا
ةيبابضلا ببسب نوكي دقو مهاوه ىلع اهنورسفي ةاضقلا ضعب لعجت يتلا تارغثلا
.اهضعب يف حوضولا مدعو
ىلعو اهنم ةدافتسالا نكمي يمالسإلا ثارتلا يف ةعئار دعاوق كانه نإ يذحاشلا لاقو
.ءاضقلا يف نيدشارلا ءافلخلا ةريس اهسأر
قرشلا لود يف ةيراجتلا نيناوقلا زيزعت عورشمل ينوناقلا راشتسملا ،يحلاصلا رهاش
ذاتسألا هدادعإب ماق يذلا ينطولا ريرقتلا نأ ىلإ راشأ ،ايقيرفأ لامشو طسوألا
ةمث نأ ىلإ صلخ ريزولا يؤل يضاقلاو حلاص رفج دمحم روتآدلاو ريزولا ليعامسإ
قهرملا ماظنلا اهمهأ نميلا يف لامعألل ةينوناقلا ةئيبلل ةينوناق ىرخأو ةيرادإ تاقوعم
ددعتو ديقعتو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا لبق نم ةيآرمجلا ةفرعتلا صحف تاءارجإل
ةيراقعلا نوهرلا ذيفنت ةبوعصو رامثتسالا صيخارت ىلع لوصحلل ةيرادإلا تالماعملا
ًاقفو تانايبلل ةيفوتسملا ريغ يراقعلا نهرلا دوقع اهمهأ بابسألا نم ددعل مآاحملا ىدل
ريوطت يف مهاسي ال كونبلا يف مئاقلا نامتئالا ماظن نأو يراقعلا نهرلا طورشل
.تاعورشملا ليومتو
يتلا تاديقعتلا اهزربأ نأ ىلإ ،يحلاصلا راشأ ،ةينوناقلا تاقوعملاب قلعتي اميفو
مدع بناج ىلإ هصوصن نم ريثكلا حوضو مدعو رامثتسالا نوناق ماكحأ اهنمضت
نوناقب قيفوتلاو ةطاسولا لثم رامثتسالاو ةراجتلا تاعزانم لحل ةليدبلا لئاسولا ميظنت
بناوجلا ضعبل تاعيرشتلا يف صقن دوجو ىلإ قايسلا سفن يف ًاريشم ،صاخ
تاآرشلا ةمآوحب صاخ نوناق رادصإ مدع كلذ نمو رامثتسالاو ةراجتلاب ةطبترملا
نع تاآرشلل ةيمومعلا تايعمجلا دعبو نآلا ىتح ةينورتكلإلا ةراجتلا مظني نوناق اذآو
نم دودحم ددع ترطيسو تارادإلا سلاجمو ةيذيفنتلا تادارإلا ىلع يباقرلا اهرود
يف ةصصختملا تاعوبطملاو تايرودلل حضاولا صقنلاو تاآرشلا ىلع نيمهاسملا
مآارت ىلع ةفاضإلاب ماكحألاب ةلصتملا ئدابملا دعاوقلاو ةيراجتلا مآاحملا ماكحأ رشن
.ماكحألا ذيفنت ةيلاكشإو مآاحملا مامأ ةيراجتلا تاعزانملا اياضق
لجسلا ميظنت ةداعإ اهمهأ تايصوتلا نم ددعب تجرخ ةنجللا نأ ىلإ يحلاصلا راشأو
ةحضاو ةسايس ينبتو مئاقلا يمسالا ماظنلا نم ًالدب ينيعلا ماظنلا ساسأ ىلع يراقعلا
ةقثلا نيرمثتسملا يطعت ةيئارجإ تاحالصإ دامتعاو رامثتسالا يضارأ صيصختل
رود زيزعتو ةيرامثتسالا مهتاعورشم ةماقإل يضارألا راجئتساو ءارش نم مهنكمتو
جماربو تاسايس دامتعا عم رامثتسالل جيورتلاو بذجلا يف رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا
لماعتت نأ ىلإ كونبلا ةوعدو صاخلا عاطقلاو ةموكحلا نيب ةآارشلا ريوطت يف مهاست
ىلع دمتعت ال نأو يراقعلا لجسلا تانايب ساسأ ىلع يراقعلا نهرلا عوضوم عم
ةيعمتجملاو ةيمسرلا ةآراشملاو اهمدقت يتلا تاليهستلاو اهلماعت يف ساسأآ رئاصبلا
تاردقل ريوطتلاو بيردتلاب مامتهالاو ةمئاقلا ةيئاضقلا تاحالصإلا تايلمع معد يف
اونوكي ثيحبو ةيراجتلا مآاحملا ةاضق ددع ةدايزب مامتهالاو ةيراجتلا مآاحملا ةاضق
ةطبترملا ةمئاقلا تاعيرشتلل ةلماش ةعجارم ءارجإ ةرورض عم ةلهؤملا رصانعلا نم
باحصأب ةصاخلا تايآولسلا رارقإو يضاقتلا تاءارجإو رامثتسالاو ةراجتلا بناجب
ةراجتلا نوناق كلذ نمو لامعألا ضعب مظنت ةديدج نيناوق رادصإ ىلع لمعلاو نهملا
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.ةيلاملا قاوسألا ميظنتو ةينورتكلإلا
،يرواحلا دمحم روتآدلل ةلخادم اهنمض نم ناآ تالخادملا نم ددع تنمضت ةشرولا
ةمئالم ريغ ةئيب ةمث نأ ىلإ راشأ يذلاو ،يلودلا نواعتلاو طيطختلا ةرازو ليآو
ةيئاضقلا ةطلسلا نأ ىلإ ًاريشم ،نيناوقلا قيبطت مامأ فقت تاديقعتلا نم ريثكلا اهبوشت
سلجم مامأ حورطملا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق عورشم اهرخآ ناآ تاحالصإل تعضخ
نم لحت تلاز ال تالاكشإلاو اياضقلا نم ريثكلا كانه نأ ىلإ ًاريشم ،ةشقانملل باونلا
ةمزاع نميلا نأو ةصاخ يميلقإلاو يلودلا دعبلا ىلإ رظنلا نم دب الو ءاضقلا جراخ
لمعلا بلطتت يتلاو يجيلخلا نواعتلا سلجمو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يف لوخدلا ىلع
.بيرهتلا نم دحلاو داسفلا ةحفاكم ىلع لمعت نيناوق داجيإ ىلع
دادعإو ةغايص يف ةيعماجلا ةسسؤملا بايغ ىلإ راشأ ،يرقاحملا ليعامسإ روتآدلا
.ربآأ مامتها ةينوناقلا ةغايصلا ءاطعإ ىلإ ًايعاد ،نيناوقلا
اهنأ ىلإ ًاريشم ،ةشرولا يف ةمدقملا لمعلا قاروأ دقتنأ ،يحبصألا ىفطصم روتآدلا
.شاقنلا ةقلح ناونع نع دعبلا لآ ةديعب
هلص هل سيل لمع قاروأ يف لمعلا شرو دافنتسإ متي نأ راعلا نم :يحبصألا لاقو
دهعملا تاجرخم هتاذ قايسلا يف ًادقتنم ،هلجأ نم ةشرولا تدقع يذلا عوضوملاب
نأب يحبصألا روتآدلا ىلع درلا ىلإ لدعلا ةرازو ليآوب عفد ام وهو .ءاضقلل يلاعلا
سيلو بوكلا نم رخألا فصنلل رظنلا ىلإ ًايعاد ،ديج رودب موقي ءاضقلل يلاعلا دهعملا
.هنم صقانلا فصنلا
ةمهأ ىلإ ةراشأ ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا ةلثمم ضوعم ىده
جئاتنب ةشرونلا جرخت نأ ةينمتم صاخلا عاطقلاو ماعلا عاطقلا تائيه نيب نواعتلا
ةيراجتلا نيناوقلا حالصإ يف ةمهاسملا اهنأش نم نوكي ةديج
ةيراجتلا مآاحملل يئاضقلا شيتفتلا ةئيه سيئر بئان يكمازلا ناميلس يلع روتآدلا
يف عضولا نيسحت ليبس يف لدعلا ةرازو هب موقت يتلا يباجيإلا رودلا ىلإ راشأ
ةاضقلا نم ربآأ ددع ىلإ ةجاحب ةيراجتلا مآاحملا نأ ىلإ ًاريشم ةيراجتلا مآاحملا
يف يراجتلا ءاضقلا هجاوت هلاكشإ ىلإ راشأ امآ يراجتلا ءاضقلا يف نيصصختملا
ماكحألا ذيفنتل ةيراجتلا مآاحملا يف ةاضق غيرفت بلطتي يذلا رمألا ماكحألا ذيفنت
ةيلمعلاب ةقلعتملا اياضقلا نم ددع ىلإ اهيف قرطت ةلخادم هل تناآ رهاش ةزمح روتآدلا
نينطوملا ىدل ينوناقلا يعولا نيسحتو ةينوناقلا
ةمهاسم ةيمهأ ىلإ هتلخادم يف راشأ مالعإلاو تاقالعلا ماع ريدم بئان سيبدلا دلاخ
نيسحتل ماع يأر ليكشت لجأ نم لمعلاو نينطوملا ىدل ينوناق يعو قلخ يف مالعإلا
روصقلا نم يناعت يتلا نيناوقلا ةيعضو
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