
ةنمآلا سرادملا نالعإ
قاطن عسوألا ةيعامتجالاو ةيئامنإلاو ةيناسنإلا تالاجملا ىلع ةحلم تايدحت ميلعتلا ىلع حلسملا عازنلا رثأ لثمي

ً
دقل.ا

بالط لت قو امك ،قارحإلاو يعفدملاو يوجلا فصقلا ىلإ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعماجلاو سرادملا تضرعت
ةيميلعتلا قفارملا تمدخ ت سا دقو .يفسعت لكشب مهلاقتعا وأ مهفاطتخا وأ مههيوشت مت وأ نويميداكأو نوملعمو
لامعألا هذه لثم ضرعتو .ةهباشم ىرخأ رومأو زاجتحالل زكارمو تانكثو دعاوقك حلسملا عازنلا فارطأ لبقنم
كلذدعيو ميلعتلا يف مهقح نم بالطلاو لافطألا نم ةريبك اًدادعأ مرحتو ،ءاذيإلل ميلعتلا لاجم يف نيلماعلاو بالطلا
يف طقف سيل حلسملا عازنلا رمتسي ،نادلبلا نم ريثك يفو .اهلبقتسم ءانب سسأ نم تاعمتجملل نامرح ةباثمب
ضيأو لب ،سرادملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت

ً
.لافطألا نم لماك ليج تاحومطو لامآ ا

كلذكو تامجهلا ببستت دق .ميلعتلالاجم يف نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا دض فنعلا يتأي ميلعتلا ىلع تامجهلا نيب نمو
متي دق ثيح ؛ميلعتلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ضوقتت امبرو.ليوط دمأل رمتست تاعمتجملاو دارفألل ةغلاب رارضأ يف موجهلاب تاديدهتلا

سرادملا ىلع تامجهلا تمدختسا دقو .مهتمالس ىلع افوخ بالطلاو ميلعتلا لاجميف نولماعلا اهبنجتي وأ ،ةيميلعتلا قفارملا لمع رظح
عارصلا ةمادإلو ،تايتفلا ميلعت عنم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،نيسنجلا نيب زييمتلا نم ديزمل ءاصقإلاوبصعتلا عيجشتل تاعماجلاو
مادختسالاح يفو .تايعمجلا نيوكت يف قحلا وأ ةيميداكألا ةيرحلا نم نامرحللو ،يفاقثلا عونتلا دييقتلو ،ةنيعم تاعمتجم- نيب
لاجملا كلذ حسفي دق وأ نيحلسمنيلعاف لبق نم لافطألا مادختساو دينجت رطخ دادزي نأ نكمي ةيركسعلا ضارغألل ةيميلعتلا قفارملا
ميلعتلا تاسسؤم ضرعت لامتحا نم ديزي دق كلذ نإف،صوصخلا هجو ىلعو .يسنجلا لالغتسالا وأ ءادتعالل بابشلاو لافطألا ضرعتل
.موجهلل

نم فيفختلا نكميو؛لالغتسالاو تاباصإلاو تايفولا نم بابشلاو لافطألا ةيامح ىلع دعاسي نأ ميلعتلل نكمي ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو
يذلاو ميلعتلا نإ .ىرخألا ةيويحلا تامدخلابلصو تاقلح رفوي نأ هنكميو رارقتسالاو ماظنلا ريفوت لالخ نم حلسملا عازنلل يسفنلا رثألا
ةيمنتلا ساسأ وه ميلعتلا نأ امك .مالسلا قيقحت يف ةمهاسملاىلإ ىعسيو عازنلا يف ةمهاسملا بنجتي ”تاعازنلل اًساسح“ ربتعي
.ةنمآ نكامأ ةباثمب ميلعتلا نكامأ ىرن نأ انل ىنستي ىتح اندهج ىراصقلذبن فوسو .تايرحلاو ناسنإلا قوقحب لماكلا عتمتلاو

نمو .حلسملا عازنلاتالاح يف ميلعتلا ةلصاوم ليهستو ميلعتلا يف قحلا ةيامحو زيزعت لجأ نم لودلل ةيدرفلا تاردابملاب بحرن نحن
يتلا تاعمتجملا يف رطاخملا ضعب نأشبةروشملا كلذكو ةايحلا ىلع ظافحلاب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا رفوت نأ ميلعتلا ةلصاوم نأش
.حلسملا عازنلا هجاوت

تاكاهتنالا نع غالبإلاودصرلا ةيلآ ةيمهأ ردق نو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم لمع نمثن اننإ
رومأ نيب نم ،)4102 )3412 و ،)1102 )8991نمألا سلجم تارارق ةيمهأ ىلع دكؤنو .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا دض ةميسجلا
لودلا عجشتو ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح قيعت يتلا لامعألا نع عانتمالاىلع ةحلسملا تاعازنلا يف فارطألا عيمج ثحت يتلاو ،ىرخأ
نع ةيموكحلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا مادختسا عدرل ةسوملمريبادت ذاختا يف رظنلا ىلع ءاضعألا
.مئاقلا يلودلانوناقلا كاهتنا

ةيهيجوتلا ئدابملاربتعت.حلسملا عازنلا ءانثأ يركسعلا مادختسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامحل ةيهيجوتلا ئدابملاريوطتب بحرن
فدهتو ،ةمئاقلا ةديجلا تاسرامملا ىلعدمتعت يهو .مئاقلا يلودلا نوناقلا ىلع رثؤت الو اًنوناق ةمزلم ريغ ةيعوط ةيهيجوت ئدابم ةباثمب
زيزعتو ةيهيجوتلا ئدابملا هذه رشنل ةلوذبملا دوهجلاب بحرن.ميلعتلا ىلع حلسملا عازنلا رثأ ليلقت ىلإ يدؤي يذلا هيجوتلا ميدقت ىلإ
.ةلصلا تاذ رصانعلا نم اهريغوةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا نيب اهذيفنت



ةلصلا تاذ تامازتلالللاثتمالا ىلإ ةجاحلا كلذ يف امب ،هب لومعملا يلودلا نوناقلل ماتلا مارتحالا ةيمهأ ىلع دكؤن ،فورظلا عيمج يفو
.باقعلا نم تالفإلل دح عضول

ةيامح زيزعتىلع بوؤدلا لمعلاو ؛ممألا عيمج نيب ةقادصلاو حماستلاو مهافتلا زيزعت يف ميلعتلا رودو ميلعتلا يف قحلاب اًناميإو
ىلإ لصوتلا وحن بنج ىلإ اًبنج لمعلاباًمازتلاو ؛صوصخلا هجو ىلع بابشلاو لافطألاو ،ةيلعف ةروصب ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا
،حلسملا عازنلا ءانثأ يركسعلا مادختسالا نم تاعماجلاوسرادملا ةيامحل ةيهيجوتلا ئدابملا ديؤن اننإف ؛عيمجلل ةنمآلا سرادملا
:فوسو

و؛مئالمو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيليغشتلا رطألاو ةيلحملا ةسايسلا يف اهجاردإب موقنو ،ةيهيجوتلا ئدابملا مدختسن•

اياحضو ،ةيميلعتلاقفارملا ىلع تامجهلا نأشب ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل ينطولا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذب•
غالبإلاو دصرلا تايلآ لالخنم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا لالخ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ،تامجهلا
و ؛ةيزييريغ ةقيرطب ،اياحضلل ةدعاسملا ميدقتو ؛ليبقلا اذه نم تانايبلا عمج ليهستل ؛ةمئاقلا

لوصألا بسحةانجلا ةمكاحم ،ةجاحلا تعد اذإو ،لوعفملا ةيراسلا ةيلودلاو ةينطولا نيناوقلا تاكاهتنا تاماهتا يف قيقحتلا•
و ؛اهب لومعملا

امثيح يموقلا ىوتسملاىلعو ،ةيلودلا ةيئامنإلاو ةيناسنإلا جماربلا يف ”عازنلل ةساسحلا“ ميلعتلا جهانم زيزعتو دامتعاو ريوطت•
و ؛اًمئالم كلذ ناك

،يلودلا نواعتلاريسيتو ريفوتو ةيميلعتلا قفارملا ءاشنإ ةداعإ معدو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامض ىلع لمعلا•
لجأ نم كلذ يف امبو ،ميلعتلاىلع تامجهلل ةباجتسالا وأ عنم ىلع لمعت يتلا جماربلل ،كلذ نكمأ امثيح ةيلودلا ةدعاسملاو
و ؛نالعإلا اذه ذيفنت

ماعلا نيمأللصاخلا لثمملا دوهج كلذكو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهج معد•
و؛ةلصلا تاذ ىرخألا تالاكولاو تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةزهجأو ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا

نالعإلا اذهذيفنت ضارعتسال كلذو ،يندملا عمتجملاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا ةوعدو ،ةمظتنم ةفصب تاعامتجا دقع•
.ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساو


