
  ،ماعلا نيمألا ةرضح

 بحسب كتاميلعت رادصR كقح يف ةظحلل ككشأ مل يننأ دكؤأو .كناويد ةريدم لالخ نم يل اهتثعب يتلا ةلاسرلا يف ايلم تركف دقل
 تاميلعت ذفنن نأ ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألا ىدل نيفظومك اعيمج انيلع نأ يف ككشأ مل امك ،ينورتكلالا اوكسإلا عقوم نم ريرقتلا
 jأو .ةصاخ ينيطسلفلا بعشلا قوقح ءازإ كفقومو ةماع ناسنإلا قوقح ئدابمب كمازتلا نيقيلا هجو ىلع فرعأ jأو .ماعلا اهنيمأ
 .ةريثك تارايخ كل كرتت ال يتلاو ةبعصلا م{ألا هذه ببسب كباتني يذلا قلقلا كلذك مهفتأ

 ةوطسلا تاوذ نم لود دي ىلع تاديد�و طوغض  نم ،ًايصخش تنأ هل ضرعتت امو ،ةدحتملا ممألا هل ضرعتت ام يلع ًايفاخ سيلو
 هذه أجلت نأ برغتسأ ال jأو .)دي�ر�ألا ةلأسمو ينيطسلفلا بعشلا هاجت ةيليئارسإلا تاسرامملا( اوكسإلا ريرقت رادصإ ببسب ،ذوفنلاو
 عافدلا نع زجعت نيح ديدهتلاو فيوختلا بيلاسأ ىلإ ،ناسنإلا قوقحو ةيلودلا ميقل� ثارتكالا ةليلق تاموكح مويلا اهريدت يتلا ،لودلا
 عوضخلل ةلباق ريغ يسفن دجأ يننكل .ه{احض {اضق نع نوعفادي نم مر�ا مجاهي نأ يهيدبو .نوناقلل ةكهتنملا ا�اسراممو ا�اسايس نع
 .طوغضلا هذه ىلإ

 املاط يتلا ةيماسلا ةيناسنإلا ئدابملاو ميقل�-كنأش كلذ يف ينأش– نمؤأ ،بسحف ً{وس jًاسنإ يتفصب لب ،ًةيلود ًةفظوم يتفصب ال
 ىلع ناسنإ يأ دض زييمتلا ن£ ًاضيأ كلثم نمؤأو .ةدحتملا ممألا ،هذه انتمظنم اهيلع تسسُأ يتلاو ،خيراتلا يف ريخلا ىوق تلكش
 .ةوقلا ناطلس وأ ةيسايسلا ت�اسحلا لعفب ًالوبقم حبصي نأ نكمي الو ،لوبقم ريغ رمأ قرعلا وأ سنجلا وأ ةرشبلا نول وأ نيدلا ساسأ
 .مهيلع بجاو وه لب ،بسحف سانلل ًاقح سيل ،طلستم رئاج هجو يف قحلا ةملك لوق نأ نمؤأو

 كنأل ةرورضل� الو نومضملا بيعت َبئاوشل ال ،اوكسإلا ام�ردصأ نيريرقت بحسب تاميلعت يل تهجو ،نيرهشلا زواجتت ال ةرتف يف
 ناسنإلا قوقحلو ةقطنملا بوعش قوقحل ةخراص تاكاهتنا نع ةلوؤسم لودل ةيسايسلا تاطوغضلا ببسب لب ،نومضملا اذه عم فلتخت
 .ًامومع

 ثراوكلا نافوط نإو ؛ثيدحلا مهخير� يف ةقوبسم ريغ ملألاو ةjاعملا نم ةلحرمب نورمي ةقطنملا هذه لهأ نأ فيك نيعلا يأر َتيأر دقل
 تاموكح لبق نم اهيف ةنلعملا ةمهاسملا وأ ،اهيلع ةيطغتلا وأ ،اهنع يضاغتلا مت ،ملاظملا نم ليسل ةجيتن الإ نكي مل مويلا مهمعي يذلا
 لدعلل ةوعدلاو قحلا توص متكتل مويلا كيلع طغضت يتلا يه ا�اذ تاموكحلا هذه نإ .اهجراخ نمو ةقطنملا نم ،ربجتو ةنميه تاذ
 .ريرقتلا اذه يف ةلثاملا

 ماظن تسسأ دق ليئارسإ ن£ ةلئاقلا اوكسإلا ريرقت تاجاتنتسا ىلع يرارصإ ىلع دكؤأ نأ الإ ينعسي ال ،قبس ام لك رابتعالا يف ًةعضاو
   .ىرخأ ىلع ةيقرع ةعامج طلست ىلإ فدهي ،دي�ر�أ ،يرصنع لصف

 نأ يبجاو ىرأ ينإو .ةدحاو ةملكب هاوتحم اوسمي مل ريرقتلا اومجاه نمم ً{أ نأ ىلإ ةراشإلا انه ينيفكتو ،ةعطاق ريرقتلا اهمدقي يتلا ةلدألا نإ
 امئاق لاز ام ،دي�ر�أ ،يرصنع لصف ماظن نأ يه ةملؤملا ةقيقحلاو .ليلدلاو ةداهشلا متكأو اهيلع رتستأ نأ ال ةقيقحلا ىلع ءوضلا طلسأ

 .لاكشألا نم لكش ي£ ًايقالخأ رربي نأ الو ،نوناق يأ يف هلوبق نكمي ال رمأ اذهو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف



 رمعل ةجيتن نوكي دق اذه يفقوم نأ رمألا ةياغ ،كرظن نم بقثأ ارظن وأ كقالخأ نم ىمسأ ًاقالخأ يسفنل يعدأ ال اذه يلوق يف يننإو
 .ةيملسلا لئاسول� مهملاظم نع ريبعتلا نم مهعنمو سانلا تبكل ةميخولا بقاوعلا ىلع ةدهاش  ،ةقطنملا هذه يف ،انه هتيضق لماك

 َزاتمم ،ةدحتملا ممألل ًاريرقت ،ىرخأ ةرم ،بحسأ نأ عيطتسأ ال jأ .يل رايخ ال ًاضيأ jأ يننأ تكردأ ،رمألا يف رظنلا ناعمإ دعبو ،هيلعو
 دب ال ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل ةحضاولا تاميلعتلا نأ ،ًاضيأ كردأ يننأ ريغ .ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا نع ،ِقيثوتلاو ِثحبلا
 هنأ كردأ يننإو .هب مايقلا نم يريمض ينعنمي امب موقي نأ يريغل كرتأو ًابناج ىحنتأ ن£ الإ لحت ال ةدقعلا هذه نإف ،كلذلو .ذفنت نأ نم
 نأ ىرأ يننأل ،ةطاسبب ،ليقتسأ امنإ .كيلع يسايسلا طغضلا ىلإ فد� ال هذه يتلاقتساف كلذل ،نيعوبسأ ريغ ةمدخلا يف يل قبي مل
 لكل ةjاعملا هذه لك ببست ةلثام ةميرج نع قح ةداهش متكأ الأ ،يسفن هاجتو ،ةدحتملا ممألا هاجتو ،اهل لمعن يتلا بوعشلا هاجت يبجاو
  .رشبلا نم دادعألا هذه

 .ةدحتملا ممألا نم يتلاقتسا كيلإ مدقأ ،هيلع ءانبو
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