
يبرعلا ملاعلا يف ةيمنتلل ةديدج تايجيتارتسإ وحن

 اـم يف اميـسM ،ةيـبرعـلا نادلبـلا اههـجاوـت يتلا ىربكـلا تاـيدـحتلا عفرـلو .ةيمنتـلا قيقحـت يف يروحـم رودـب ةـفرع?ا علطضت
 تايجيـــتارتـــسإ دامتـــعا نادلبـــلا هذـــه ىلع [عتـــي ،ًةيـــجاتـــنإ رثـــكأ تاداصتـــقا ءانـــبو لمعـــلا صرـــف نـــم دـــيزـــم ثادـــحإـــب قلعتـــي
 لـيوحت" :نونع?ا رـيرقتـلا هـلوانـت يذـلا سيـئرـلا روح?ا وـه عوـضو?ا اذـهو .راكتـبMاو ةـفرع?ا ىلع مـئاـق داصتـقا ءانـب لفكـت
 يطـسوت?ا لـماكتلـل ايليـسرـم زـكرـم هدـعأ يذـلا ،"راكتـب)او ةـفرع5ا قيرـط ىلعً اـمدـق 9يض5ُا :ةيـبرعـلا تاداصتـق)ا
 نأ امـك .ـ وكسيسـيإ ـ ةـفاقثـلاو مولعـلاو ةيـبرتلـل ةيـمkـسmا ةمظن?او رامثتـسkـل يبوروjا كنبـلاو يلودـلا كنبـلا عم نواعتـلاـب
 ىلعً اـمدـق 9يض5ُا :ةيـبرعـلا تاداصتـق)ا لـيوحت" لوـح يلودـلا رمـتؤ?ا لkـخ شاقنـلا بلـص يف ناـك هـتاذ عوـضو?ا
.2013 وينوي 5و 4 يموي ،ةيبرغ?ا ةكلم?ا ةمصاع ،طابرلا يف وكسيسيmا رقمب دقعن?ا "راكتب)او ةفرع5ا قيرط

 مــــلاعــــلا نــــم ةفلتخــــم نادلبــــل Oلثم5ا ىوتس5ا عيفر رمــــتؤ5ا يف Oــــكراش5ا نحــــن انــــنإــــف ،كــــلذــــبً ايــــعوو
   :يلي ام نلُعن ةيلودو ةيميلقإ تاسسؤ5و

 هدهشي ام ةبكاو? ةديدج تايجيتارتسا ةرولبو "نهارلا عضولا" نم لاقتنMا يبرعلا ملاعلا نادلب ىلع [عتي•
 ةطــسوتــمو ،ةروــفاغنــسو ادنلنــف لثــم ةريغــص نادلــب تــناــك اذإو .ة?وعــلا تايــعادــت نــمو ةــعراستــم تاريغــت نــم مــلاعــلا
 ،ينفلا لاج?ا يف تاريغتــلا ةوــق ريخســت ىلع ةرداــق ،دنهــلاو [صــلاو لــيزاربــلا لثــم ةريبــكو ،اــيروــكو اــيزيــلاــم لثــم
 نادلـب حاجـن ىدـم ىلع ريبـك دـح ىلإ رييغتـلا ىدـم دمتعيـسو .كـلذ لعـف ىلع اضـيأ ةرداـق يبرعـلا مـلاعـلا نادلـب نإـف
.راكتبMاو ةفرع?ا ىلع مئاق داصتقا ءانب يف ةقطن?ا

 لبس ىلع زيكرتلاو ةفرع?اب ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف تارامثتسMا نمً اديزم لمعلل صرف ثادحإ مزلتسي•
 حيتت نأ ةـفرع?ا هـماوـق داصتـقا ءانـب ىلإ ةيـمارـلا دوهجـلا نأـش نـمو .ةـمادتـسمو ةجتنـمو ةيسـفانـت تاداصتـقا ءاـسرإ
 نأو ديـــج لكشـــب لمعـــلا قاوـــسأ ريســـت نأ ةطـــيرـــش ،ةيـــبرعـــلا ةقطن?ا يف لمعلـــل صرـــف ثادـــحإ لـــيوطـــلا ىد?ا ىلع
.تاجايتحkل لضفأ لكشب تاراه?ا بيجتست

 نم ،ةفرع?ا داصتقا ءانب برد ىلعً امدق ريسلا يف يضا?ا دقعلا ىدم ىلع ةيبرعلا نادلبلا ضعب تعرش•
 ةقطن?ا ةردــق ظوحلــم لكشــب ززــع امــم ،ةــيوــبرتــلا اهمظــن حkــصإ لضفــب ةــيرــشبلا اــهدراوــم ىوتــسمب ءاقــترMا لkــخ
 ةـــــصاخـــــلا ةيتحتـــــلا ىنبلا يف رامثتـــــسMاو ،)ســـــنوـــــتو ندرjا لثـــــم( ةدـــــيدـــــجلا تاراه?او تاـــــناقتـــــلا باعيتـــــسا ىلع
 سلــجم نادلــب لثــم( ي?اعــلا داصتــقMا يف جاــمدــنkــل ةــمزkــلا ةيتــسجولــلا تاــمدــخلاو لاصــتMاو تاــمولع?ا تاــناقتــب
.)برغ?ا( لامعjا ةئيب [سحتو ةماكحلا ىوتسم زيزعتو ،)نانبل( راكتبMا معدل دعاوق ءانبو ،)يجيلخلا نواعتلا

 لامعأ خانم نم هنع مجني ام عم ،ريبدتلا ءوس دعيو .ةغلاب ةيمهأ يسسؤ?او يداصتقMا ماظنلا ةعيبط يستكت•
 ىلع ةـفرع?ا ىلع ةمـئاقـلا ةيمنتـلا ماـمأو ةقطن?ا يف ةيـعامتـجMاو ةـيداصتـقMا ةيمنتـلا ماـمأ قـئاـع ربـكأ ،مـئkـم ريـغ
 .صوصخلا هجو

 رثكأوً احاتفنا رثكأ تاداصتقا ءانب :ةمهم تMاجم ةدع يف تاحkصإ دامتعاو ةلماكتم ةيجيتارتسإ عضو ةرورض•
 تاردـق نـم ةداـفmا كـلذ يف امـب ،لضـفأ تاراهـمو يميلعت ىوتـسم تاذ ةـيرـشب دراوـم دادـعإو ،ةرـحلا ةرداب?ا ىلعً ادامتـعا
.اهتاقيبطتو لاصتMاو تامولع?ا تاناقت زيزعتو ،ثحبلا لاجم يف تاردقلاو راكتبMا ةيمنتو ،ءاسنلا

 ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ةيديلقت تناك ءاوس( ةنيعم تاعاطق ريوطتل ةمئk?ا طورشلا ريفوت تاموكحلا ىلع•
 لــــئاــــسوو ةــــحايســــلاو لاصــــتMاو تاــــمولع?ا تاــــناقــــت لثــــم ،ةثــــيدــــح وأ ،ةــــيواميكــــلاو ةيجيسنــــلاو ةيــــعارزــــلا تاجتنملــــل
 .ةديدج لامعأو ةطشنأ ةسرامم حيتت قفارم ثادحإو )ةيلاعلا ةفاض?ا ةميقلا تاذ مkعmا

 لجأ نم ةيكراشت ةبراقم ي�َنَبتو ةيموكحلا تايوتس?ا ىلعأ ىلع قيثولا قيسنتلاو ةمئkم ةيؤر دامتعا يغبني•
 صاخـــلا عاطقـــلا نـــم [لـــعافـــلا كارـــشإو رواشتـــلا زـــيزعـــت كـــلذ يف امـــب ،ةـــمزkـــلا تاـــحkـــصmا مـــعدـــل مومعـــلا ةئبعـــت
 .ةغلاب ةيمهأ يستكت يتلا ،مkعmا لئاسو مث ،ريكفتلا زكارمو ةيميداكjا طاسوjاو يند?ا عمتج?او



 صاخـــلا عاطقـــلا نـــم [لـــعافـــلا كارـــشإو رواشتـــلا زـــيزعـــت كـــلذ يف امـــب ،ةـــمزkـــلا تاـــحkـــصmا مـــعدـــل مومعـــلا ةئبعـــت
 .ةغلاب ةيمهأ يستكت يتلا ،مkعmا لئاسو مث ،ريكفتلا زكارمو ةيميداكjا طاسوjاو يند?ا عمتج?او

 نأ نكميو ،تارييغتلا هذه ريسيت يف ةلعافلا فارطjا نمً افرط ،ةيلاعلا ةءافكلا تاذ اميسM ،ةرجاه?ا تاءافكلا ربتعت•
.يراجتلاو يلا?او ينفلا معدلا ريفوت يف مهم رودب علطضت

 عيرست يف مهاست نأ طسوت?ا ضوح يفو يبرعلا ملاعلا يف ةيراجلا يميلقmا جامدنMا تايلمع نأش نم•
 .ةيرورضلا تارييغتلا ةريتو

 يف Oلــعافــلا يلثممو ةفلتخــم تاــموكح يلثمم نحــن ،انــنإــف ،تارييغتــلا هذــه دامتــعا ةرورضــلً اــكاردإو
:ةيلاتلا تاءارجiا ذاختا ةرورض نلعن ،يند5ا عمتج5او صاخلا عاطقلا

 ماعلا [عاطقلا نم تايوتس?ا ىلعأ ىلع [ينع?ا [لعافلا طاسوأ يف ةحورط5ا اياضقلاب يعولا زيزعت•
 .مkعmا لئاسوو بابشلاو يند?ا عمتج?ا لمشيل راوحلا قاطن عيسوتو ،يبرعلا ملاعلا يف صاخلاو

 يف اهذيفنت يرجي يتلا ةفرع?ا داصتقا تايجيتارتسإ نأشب ةفرعملل رمتس5او لعافلا لدابتلا ريسيت•
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو ةقطن?ا نادلب

 تاربخلا لدابتو رواشتلا نم مهنيكمتل ةيبرعلا نادلبلا يف Oينع5ا Oلعافلا نم ةكبش ءاشنإ•
 عيجشتو ،ةينـطوــلا دوهجــلا ةعــباتـمو ،ةـفرع5ا داصتـقا ءانـب برد ىلعً اـمدـق يِض5ُا لبـس نأشـب براجتـلاو
.اهتعباتمو اهذيفنتو ةلصلا تاذ عيراش?او ةطشنjا دادعm ءاضتقMا دنع معدلا ميدقتو ،ةيميلقmا تارداب?ا

 طسوjا قرشلا ةقطنم يف ةفرع?ا داصتقا لاجم يف يدومعلاو يقفsا Oيوتس5ا ىلع نواعتلا زيزعت•
.ايقيرفإ لامشو

.ةلصلا تاذ عيراش?ا لماكتلً ازيزعت ةقطن?ا يف ةدمتع5ا تارداب5ا قيسنت•

 عيمج كارشإو ةفرع?ا داصتقا نم أزجتي Mً اءزج اهرابتعاب اهزيزعتو اهتيامحو ةيلح5ا فراع5ا ةيمنت•
.ةيعامتجMاو ةيداصتقMا ةيمنتلا يف عمتج?ا تائف

 لمعلل ةلصلا تاذ ةيميلقiاو ةيلودلا تامظن5ا Oب ةكارشلاو نواعتلا زيزعتو دوهج ديحوت•
 ةيهيــــجوتــــلا تارــــكذ?ا دادــــعإو ،ينفلا مــــعدــــلا مــــيدقــــت :لkــــخ نــــم ،يبرعــلا مــلاعــلا نادلــب عم سوملم لكشــب
.تاردقلا ءانب ةطشنj ةبسان?ا ةيضرjا ريفوتو ،ةلصلا تاذ تاسايسلاو تايجيتارتسkل

 يف اميس M ،يميلقiا نواعتلا ديطوتو لماكتلا زيزعت لyخ نم ،راكتب)او ةفرع5ا ةيمنت زيفحت•
.يطسوتموروjا ءاضفلا

 ةيعوت ةيغب ،اهنم ةحجانلا اميسM ،ةيميلقmاو ةينطولاو ةيلح?ا تارداب?اب فيرعتلل مyعiا لئاسو دشح•
.[ينع?ا [لعافلا عيمج [ب راوحلا روسج دمو ناكسلا

 لماكتلا زكرم لعجو ،تامظن?ا نم اهريغو وكسيسيmا اهيف امب ،ةيلودلا تامظن5ا عم كرتش5ا لمعلا•
.ةدوشن?ا فادهjا قيقحتلً امدق يض?ا لجأ نم ةمئk?ا تارداب?ا نأشب فراع?ا لدابتل ًءاضف يطسوت?ا

:يلي ام نلعن ،ةينع5ا لودلل Oلثممو تامظنموً ادارفأ ،نحنو

 زاربإ ةيغب كلذو ،تامولع?ا عمتجمو راكتبMاو ثحبلاو ميلعتلا تMاجم يف ةسوملم عيراشم ذيفنتب مازتل)ا•
.ةيلاحلا لمعلا تايجهنم ىلع ءاقبmا لدب ،ديدج جهن ىلإ لاقتنkل ةسومل?ا دئاوفلا

 اهنأش نم يتلاو ،[تلبق?ا [تنسلا نوضغ يف يبرعلا ملاعلا نادلب ةداقل ةمق دقع ةركفب مامته)ا ديكأت•
.ةقطن?ا يف راكتبMاو ةفرع?ا داصتقا ءانبل كرتشم لمع جمانرب عضو حيتت نأ

 لمعلل ىرخsا ةكيرشلا تامظن5او يلودلا كنبلاو يطسوت5ا لماكتلا زكرمو وكسيسيiا ةوعد•
 لkـــخ نـــم ،يبرعـــلا مـــلاعـــلا نادلـــب ةـــمدـــخ يف اهلعـــجو عقاوـــلا ضرأ ىلع ةرداب?ا هذـــه ديسجـــت لـــجأ نـــم كرتش5ا
 لبـــس ةـــساردو لمـــكjا هـــجوـــلا ىلع رَمَثتـــسُت مـــل يتلا تايـــناكـــمmا دـــصر ىلع دـــعاســـت ةيصيخشـــت تاـــسارد زاجـــنإ



 لkـــخ نـــم ،يبرعـــلا مـــلاعـــلا نادلـــب ةـــمدـــخ يف اهلعـــجو عقاوـــلا ضرأ ىلع ةرداب?ا هذـــه ديسجـــت لـــجأ نـــم كرتش5ا
 لبـــس ةـــساردو لمـــكjا هـــجوـــلا ىلع رَمَثتـــسُت مـــل يتلا تايـــناكـــمmا دـــصر ىلع دـــعاســـت ةيصيخشـــت تاـــسارد زاجـــنإ
.لضفأ لماكت قيقحتل تاسرام?ا لضفأ ديدحتو ،تابقعلا ىلع بلغتلا

05/06/2013 يف طابرلاب ررح•


