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 ةيلودلا تاقالعلا ليلحت يف ةيلاثملاو ةيعقاولا
 
 يفاشلا دبع ماصع .د 

 
 لودلا نيب تاقالعلا ةعيبط لوح ريظنتلا دوهج نأ ـ يبرغلا اهراطإ يف ـ ةيلودلا تاقالعلا تايبدأ حضوت
 )وطسرأو نوطالفأ( نانويلاو ،نيصلاو دنهلا يف ةميدقلا صوصنلا ىلإ اهضعب عجريف ،نورقلا تارشع ىلإ عجرت
 ،رشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يف ىوبد رييب تاباتك ىلإ ضعبلا اهعجري امك ،)يلليفاكيم( ايلاطيإو
 ماثنبو وسورو ،نب مايلوو رييب ناسو ىلوس ود ويدو   ،رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف هييرك ىريميإو
 ةيرظن روطتت مل تاباتكلا هذه ادع اميف هنأ ىلع ةيبرغلا تايبدألا دكؤتو ،رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف
  .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح ةيلودلا تاقالعلا

 
 4191 ىلإ )ةيموقلا ةلودلا ةأشن( 8461 نم ةرتفلا يف نوركفملا ءالؤه اهلوانت يتلا اياضقلا تناك دقو
 تاذ ةيموقلا ةلودلا ىلع تايبدألا تزكر ثيح ،ابوروأ يف ةدئاسلا عاضوألل اساكعنا )ىلوألا ةيملاعلا برحلا(
 يموقلا ريصملا ريرقتو ،ةيموكحلا ةطلسلا ىلع ةضورفملا دويقلاو اهفئاظوو اهلوصأ ثيح نم ةدايسلا
 ملاعلا ميسقت نأو ريغتم ريغ يلودلا عمتا لكيه نأ مهضارتفاب ةيموقلا ةلودلاب مامتهالا طبتراو ،لالقتسالاو
  .تقولا تاذ يف يرورضو يعيبط رمأ ةدايس تاذ تادحو ىلإ
 يف ةيموقلا لودلا اههجاوت يتلا لكاشملا ىلع اًءوض ىقلت تلازام نيركفملا ءالؤه ةمهاسم نأ نم مغرلا ىلعو
 ناك ام ردقب لودلا نيب تاقالعلل ماع ليلحت ميدقت نكي مل نيركفملا ءالؤه فده نأ الإ ،رصاعملا تقولا
   .ةلودلا ةرادإ يف ةيلاعف لاكشألا رثكأ ىلإ لصوتلا لجأ نم حصنلا ءادسإ مهفده
 وأ ،ناروصت هيلع نميه ،نآلا ىتحو ،ىلوألا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف ةيلودلا تاقالعلا ملع سيسأت دعبو
 ،يعقاولا روظنملاو ،يلاثملا روظنملا امه ،ةيلودلا تاقالعلا ليلحتو ةسارد ىلع ةدايسلا اعزانت ،ناسيئر ناروظنم
  :ةيعرفلا ةيليلحتلا تاهاجتالا وأ ىؤرلا وأ تاروظنملا تددعت امهايانث يفو
    :يلاثملا روظنملا: لوألا
 تاقالعلا ةسارد اهيف تسسأت يتلا اهسفن ةبقحلا يف يأ )9391 ـ 4191( نيتيملاعلا نيبرحلا نيب اميف داس
 لقعلا ةناكم ديكأت ىلإ ةيلودلا تاقالعلا ةساردب نويلاثملا احنو .ًالقتسم ًاصصختم ًاملع اهفصوب ةيلودلا
 حلاصمل رشبلا ءالو دقع ىلإ اوعدو ،تاعارصلاو بورحلا عنمل تاودأ اهفصوب ةيلودلا تاسسؤملاو فارعألاو
 عالدنا نود لحت مل يتلا ىوقلا نزاوت ةسايسو ،عقاولا رمألا ةسايسب ىمسي ام اوبجش امك ،ةلماش ةيعامج
  .ىلوألا ةيملاعلا برحلاو ،ةيبوروألا بورحلا
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 ،ممألا ةبصع ءاشنإ حارتقا بحاص نوسليو وردوو قبسألا يكيرمألا سيئرلا ةيلاثملا يركفم زربأ نم ناكو
 رداصلا ،waL fo eluR ehT dna snoitaN fo eugaeL ehT  باتك بحاص نرميز ديرفلأو
  .6391 يف
 يتلا ةيناسنإلا تافسلفلاو ميلاعتلاو ،ةيوامسلا نايدألا نم ةيلودلا تاقالعلل مهتيؤر روظنملا اذه راصنأ دمتسيو
هبلقو ناسنإلا لقع ةبطاخم ىلع زكرتو ،يناسنإلا كولسلل ةماعلا ةيقالخألا ريياعملاو طباوضلا عضوب مت، 
 اذه يتأي نأ ىلع لمعلاو ،يناسنإلا كولسلاب ءاقترالا فد ،ةيرشبلا ةعيبطلا يف ةريخلا بناوجلا ةراثتساو
 نم الدب مالسلا ىلعو ،عارصلا نم الدب نواعتلا ميق ىلع ضحت يتلا ةيقالخألا دعاوقلا عم ايشمتم كولسلا
 امك .ةينانألاو دقحلاو ةيهاركلا نم الدب مركلاو ءاخإلاو بحلا ىلعو ،ملظلا نم الدب ةلادعلا ىلعو ،برحلا
 ،رشع عساتلا نرقلا ةيلاربيلو ريونتلاو ةضهنلا رصع لامعأ يف تلثمت دفاور ةدع نم يركفلا مهءانب نودمتسي
  .نيرشعلا نرقلا يف نوسلو يكريمألا سيئرلا ةيلاثمو
 قيقحت "رشع ةعبرألا" هطاقن هحرطب" نوسلو وردوو" سيئرلا دارأ :"جنيك زناه" ركفملا لوقي قايسلا اذه يفو
 دارأ امك تاضيوعتب تابلاطمب ،قوقحلا هذه قحْلت نأ نود ،ممألل ريصملا ريرقت قح حنمو "لداع مالس"
 قيقحتلا ياسرف ةدهاعم بجومب جروج ديول يناطيربلاو وصنميلك يسنرفلا عنم نكلو. سرجنوكلا يف ضعبلا
 ةموزهملا ممألل نكي ملو ،ءالمإلاب مالسلا ضرف ءاج لداعلا مالسلا قيقحت نم ًالدبو .نوسلو تالوقمل يروفلا
 ةيعجرلا ءاطخألا يه ةيزانلاو ةيشافلا تناكف ،عيمجلا ىدل ةفورعم هجوتلا اذه بقاوع تءاجو .هيف رود
 نم ريثكب أوسأ تناك يتلاو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا ىلإ نوسلو راكفأ نم نيدقع دعب تدأ يتلا ةيثراكلا
".خيراتلا يف ةقباس برح يأ    
 ةضهانم فقاوم اوذختا وأ ،مالسلاو برحلا نع تايرظن وأ ىؤر يركفم نم ددع حرط ميقلا هذهل اماهلتسا
 ةفقاسألا نم ددع ددرتي ملو ،ةفلتخملا ةيلودلا تاقالعلا رهاوظ نم كلذ ريغ وأ ،ةيرصنعلا مظنلل وأ رامعتسالل
 ضعب تبهذو لب .ينيد روظنم نم اهيلع موقي يتلا سسألا دينفتو ،رامعتسالاب ديدنتلا نم توهاللا ءاملعو
 يفو .ةينيتاللا اكيرمأ يف ررحتلا تاكرح معدل ةيونعمو ةيدام تادعاسم ميدقت دح ىلإ ةيسنكلا ةيلملا سلاا
 يفاقثلا ثارتلا نم وأ يدوهيلا وأ يمالسإلا نيدلا ميلاعت نم ةاحوتسم ةلثامم فقاومو ىؤر تزرب ،لباقملا
  .ةماع ةيناسنإ تافسلفل ىتح وأ ةيوامس ريغ تانايدل يقالخألاو
 ـ روصعلا لك يفو ـ امئاد اوفقو نيدلا لاجر نأ ىنعت ال روظنملا اذه تاهجوتو ةيؤر نأ ضعبلا ىري انهو
 يف ـ لاوحألا لك يفو ـ ًامئاد تمهاس قالخألاو نايدألا نأ وأ ،ةلداعلا اياضقلا بناج ىلإ ازاحنم افقوم
 دهش دقف .بورحلا ذبنو نواعتلا وحن ةيلودلا تاقالعلا راسم عفد يف وأ ،ةيلودلا تاعارصلا ةدح نم فيفختلا
 بهاذملا فالتخاو لب ،نايدألا فالتخاف ،نيدلا ةءابعب ترثدت يتلا تاعارصلاو بورحلا نم اددع خيراتلا
 ،ماع يقالخأ ماظن ىلع قافتالا بعصلا نم تلعج امومع ةيقالخألا ريياعملا فالتخاو ،دحاولا نيدلا لخاد
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 لهأ ،نودحلملاو نونمؤملا ،نينيدتملا ريغو نونيدتملا هئاول تحت يوضني ةيملاعلاب فصوي وأ ،قيبطتلل لباقو
  .بونجلا لهأو لامشلا لهأ وأ ،برغلا لهأو قرشلا
  :يعقاولا روظنملا :يناثلا
 تأدب ةضقانم تايرظن روهظو ،)4491 – 9391( ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدناب نييلاثملا لامآ تراا
 ،"ملسلاو ةوقلا لجا نم عارصلا :ممألا نيب ةسايسلا" باتك روهظ ناكو .يعقاولا بهذملل ديدجلا سيسأتلا
 ترثأو ،ةيلودلا تاقالعلا ةسارد ىلع تنميه ةديدج تايرظن سيسأتل ةبلصلا ةيادبلا ةلرتمب ،وثنجروم زناهل
   .ةفاك ةيبرغلا لودلا يف ةيجراخلا ةسايسلا تارارق عنص تاسسؤم يف اغلاب ًاريثأت
 تاذ ةسارد ةيأ تحبصأو ،يعقاولا لخدملا نميه ،نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا ةيادب ىتحو تقولا كلذ ذنمو
 لكش يف ادب نإو ىتح ،ديدجتلا نم عنام الو ،ىلوألا ماملسم مهلتستو نييعقاولا ةيضرأ نم قلطنت ىزغم
 هباتك يف ،ةيوينبلا ةيعقاولا وأ ةديدجلا ةيعقاولا أدبم سسأ يذلا "زتلاو ثينيك" هب ماق يذلاك ،يرظن لاقتنا
  ".ةيلودلا ةسايسلا ةيرظن"
 يه ةقثلا مدع ةلاح نأ اوروصت نيذلا ،وسورو ،زبوهو ،ىلليفايكم ىدل كشلا ةعزن نويعقاولا ثرو دقو
 يأل ًازرحت هتاطايتحا فرط لك ذخأي نأ دب الف مث نمو ،رخآلاب قثي دحأ الف ،لودلا نيب دوست يتلا ةلاحلا
 ةيناكمإب ىتح قثي نأ ،كلذك لاحلاو ،نكمي الو .ءادعأ مأ ءاقدصأ اوناكأ ءاوس ،نيرخآلا نم موجه وأ رطخ
  .ةبوتكم قيثاوم وأ فالحأ يف مهعم ةلودلا لخدت نمم نيرخآلا ءافو
 ايلافتسو حلص دعب ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا تسسأت ذنم ،ةيلودلا تاقالعلا رهوج وه اذه نأ نويعقاولا دكؤيو
 قبطني يتلا ةيلودلا تاقالعلا ةبرجت نأ نم مغرلا ىلعو .ةيبروألا ةينيدلا بورحلل ًادح عضو يذلا )م8461(
 ،ًاثيدح الإ ،ةدحتملا تايالولا اذكو ،ةيقرشلا لودلا اهيلإ مضنت مل ثيح ،ةيبروأ ةبرجت يه ،لاثملا كلذ اهيلع
 نم اولعج يعقاولا روظنملا راصنأ نأ الإ ،يبروألا زكرملل تاقحلمو شماوه درجم ىوس لودلا كلت نكت ملو
  .ةبطاق يناسنإلا عقاولل ًاجذومن ةبرجتلا كلت
 ءاقبلا لجأ نم ةمأ لك ليبس ةوقلا نأل ،ةوقلا ليبس يف عارص يه ةيلودلا ةسايسلا نإ وثناجروم ىري ثيح
 ةحاس يف ةيقلخلا لثملاو نيناوقلا قيبطت ىلإ ليبس ال هنأو ،ملسلا ةمادإل ليبسلا وه ىوقلا نزاوتو ،ومنلاو
   نإف كلذلو. ىوقألا فرطلا حلاصم عم لثملاو نيناوقلا كلت نم قباطتي ام ادع اميف كلذو ،ةيلودلا تاقالعلا
 ميقلاو بلاطملا درجم ىلع ال مادلب لبقتسم نوصت يتلا ةينمألا تارابتعالا ىلع اوزكري نأ لودلا ةداق ىلع
 ،ةيبوتوي لثم درجم يه يتلا "ميقلا"و ،"ةوقلا" يه يتلا "ةقيقحلا" نيب زييمتلا بجي امك ،ةيقالخألاو ةينوناقلا
  .يركفلاو ينيدلاو يميقلا اهلوصحمب ال طقف اوق لوصحمب ةمأ لكل فارتعالاو
 نكمي يتلا ايلعلا ةيملاعلا ةيمكاحلا بايغ نييعقاولا ةظحالم ببسب ريبكلا ريدقتلا اذه "ةوقلا" عوضوم ىطعأ دقو
 يلودلا ماظنلا لكش نأ ىلع موقت يتلاو ،يلودلا ماظنلا ةيرظنب "زتلاو ثينيك" ءاج ىتح ،ىضوفلا حبكب موقت نأ
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 تاسسؤمو تادحو ىلع موقي يلودلا ماظنلاف .ةيموقلا ةلودلل يلخادلا ماظنلا لكش نع ًانيب ًافالتخا فلتخي
 ،ةذفانلا ةوقلا تاذ نيناوقلا نم ةحضاو ةموظنم ىلإ مكتحت الو ،سوؤرمو سيئر تاقالع اهنيب طبرت ال ةلقتسم
  .ملاعلا يف ىضوفلا عويش ةلاح يف اهنمأ قيقحت يف اهسفن ىلع دمتعت ةلود لك نإف كلذلو
 ةيا ذنم كلذك تلظ دقو ،طقف ةيموقلا ةلودلا يه يلودلا ىوتسملا ىلع لماعتلا ةدحو نأ نويعقاولا دقتعيو
 يتلا ،م8461 ماع ايلافتسو حلص ةيقافتا اهنع تضخمت يتلا اماع نيثالثلا برحب ،ةيبروألا ةيبيلصلا بورحلا
 ناك يذلا ابابلا ناطلس يف ةدسجتم تناك يتلا ةيملاعلا ةطلسلا تضوقو ،ةينامورلا ةيروطاربمإلا دوجو تأ
 ترثانت يتلا ةريغصلا تاعطاقملاو ،"ةنيدملا لود" تاتش تأ امك ،ابروأ ىوتسم ىلع ةيملاع ةموكحب هبشأ
 اهفصوب ةدايسلا تاذ ةيموقلا ةلودلا روهظ تالوحتلا كلت جئاتن نم ناكو ،ةيبروألا ايفارغجلا ىلع تائملاب
  .كلذك يلودلا ىوتسملا ىلعو يلخادلا يموقلا ىوتسملا ىلع ةيلعاف تاذ ةيسايس ةدحو
 نيلثمم درجم الإ لودلا كلت ةداق ربتعي الو ،ةيموقلا ةلودلا يه ةيلودلا تاقالعلا تاهاجتا يف ربكألا رثؤملاف
 رييست يف لودلا كارتشا نم اوق دمتست ةيروص تانيوكت اأ ىلع الإ ةيلودلا تامظنملل رظني الو ،مهلودل
 هنكمت يتلا ةوقلا رداصم كلمي امك ةينوناقلا ةيعورشملا كلمي يذلا لقتسملا ديحولا نايكلا ىه ةلودلاف ،اوئش
  .هتدارإ ذيفنت نم
 وه ىوقلا نزاوت نأ ىلإ يكيسالكلا اهلكش يف ريشتو ،نيعقاولا تايرظن مهأ "ىوقلا نازيم" ةيرظن لثمتو
 اهلكش يف ريشتو ،برحلا نالعإ ىلإ هجتت يتلا يه اإف ام ةلود حلاصل نازيملا لتخا اذإف ،ملسلا قيقحتل ةنامض
 هتعرسو يداصتقالا ومنلا ةعيبطف ،برحلاو ةوقلاو يداصتقالا ومنلا لدعم نيب ةيوق ةلص كانه نأ ىلإ رصاعملا
  .لودلا نيب برحلا بوشنو عارصلا عوقو ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم كلذو ،لودلا تاردقم نم ناديزي
 ،قيقحتلا ريسع بلطم هنكلو ،امئاد بولطم مالسلاف ،يدبألا ناسنإلا ردق يه برحلا نأ نويعقاولا ىريو
 نم الدبو ،يرشبلا سنجلاب اهرارضأ نايبو برحلا بجش نم الدبف ،يعيبطلا عضولا يه برحلا ةلاح نأل
 ةماع ةيعوضوم نيناوقب جورخلل برحلا ةرهاظ ةسارد ىلع زيكرتلا بجي ،مالسلا ىلإ ةوعدلا يف دوهجلا فرص
 ةلواحمو بورحلا عالدنا بابسأو ،يسامولبدلا ءادألاو ،ءاوتحالاو ةيلودلا تافلاحتلاو ،ةيبسنلا ةوقلا اياضق نع
  .عاضوأو تايوست نم اهبقعي امبو اهعالدنا تاظحلب ؤبنتلا
 ،يميق رابتعا وأ يقالخأ نومضم لك نم ةيلودلا تاقالعلا نودرجيو ،يلودلا نوناقلا نويعقاولا شمهي كلذلو
 اذه يف ةدساف ةلمع قالخألاف ،تارابتعالا كلت نم ايأ نافرعي ال ةوقلا باستكا ىلإ يعسلاو برحلا نأل
  ".انه اهل باسح ال قالخألا نإف" :رجنسيك ريبعتبو ؛لاا
 نأ دارأ دقف ةيلودلا ةسايسلا قئاقحل هلوانت يف هريغ نم ةحارص رثكأ ناك روظنملا اذه نأ لوقلا نكمي انه نمو
 ىلإ اهدريو ،ةكرحملا هعفاود لك هنع فشكيو ءوضلا ةرئاد يف هعضيل ،ةعنقألا لك يلودلا كولسلا نع عرتي
  .اهيلع قلطت يتلا تايمسملا تناك امهم ةيموقلا ةحلصملاب اهتقالع يف ةوقلا يه ةيساسأ ةقيقح
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 تناكو ،"يملاعلا روظنملا" رهظ ،"يعقاولاو يلاثملا" ناروظنملا اهل ضرعت يتلا تاداقتنالا ءاوتحال ةلواحم يفو
"lanoitansnarT  ناونعب يان فيزوجو نيهوك تربور نم لك هررح يذلا باتكلا ةيلعفلا هتيادب
"scitiloP dlroW dna snoitaleR، ةديدج ةيركف ةبخنل ةيريظنتلا تالاقملا نم ةعومجم مض يذلاو 
 ةهجاومل تدصت( مهريغو ،رتبمال دلانودو ،نوسجريف ليبو ،شابسنام دراشتيرو ،نامفوه ىلناتس: تمض(
 ةعيبطلا ةلاح نع ىلوألا ةيفسلفلا هتاملسم نع ًالضف ،ةبلصلا هتالوقمو ،ةديتعلا ةيثحبلا هديلاقتب يعقاولا لخدملا
  .ةيناسنإلا
 ةلاح ىلإ هنم كرتشملا دامتعالا ةلاح ىلإ برقأ وه ةيلودلا تاقالعلا خانم نأ ىلع يملاعلا روظنملا راصنأ دكؤيو
 هسفن ضرفي نأ ىلإ هقيرط يف وهو ،لماكتلاو عاستالا يف ذخآ يلودلا ماظنلا نم عون كانهف ،برحلاو ىضوفلا
 اهتسايس يف لودلا تامامتها مظعمف ،لودلا عيمج نم ةيعاوط لوبقملا يلودلا نوناقلاو فرعلا نم ًاعون هفصوب
 ىدأ امم ،ةينمألا اياضقلا باسح ىلع كلذو ،يداصتقالاو ينقتلا روطتلا اياضق ىلع بصنت تحبصأ ةيجراخلا
  .اهنيب اميف ءادعتسالاو باطقتسالا ةدح نم فيفختلا ىلعو ،لودلا نيب نواعتلاو مهافتلا نم خانم زورب ىلإ
 ،كرتشملا يوونلا عدرلا ةلاح يف ةلثمتم ،يركسعلا ديعصلا   ىلع ودبت ام رثكأ كرتشملا دامتعالا ةلاح ودبتو
 ةياغ كلتو ،ةيوونلا ىوقلا مادختسا عنم ةلاح خيسرتل تايرخألا ىلع ةيوونلا لودلا نم ةلود لك دمتعت ثيح
 صيلقت هاجتاب ةكرتشم ةسايس جاهتنا ىلإ وعدت ،يوونلا حالسلا كلتمت يتلا لودلا لك نيب ةكرتشم ةيجيتارتسإ
  .حلستلا قابس ضفخو يركسعلا فرصلا تاينازيم
 جاتنإلا لئاسو يف ينقتلا روطتلا لصاوت عم ققحتت نأ نكمي ،يداصتقالا ديعصلا ىلع ،ةلاحلا كلت لثمو
 ةراجتل ةيموقلا قاوسألل لماك حاتفناو ،ةيلودلا حلاصملا يف يقيقح كباشت ىلإ دوقيس يذلا رمألا ،لاصتالاو
  .بورحلا عالدنا تالامتحاو رتوتلا يعاود نم يلاتلاب للقيو ،اهعئاضبو ىرخألا لودلا
 عنمي الو ،مالسلا طسبب ًايئاقلت موقي نأ نكمي ال ،هلمكأب ملاعلا داس ول ىتح يداصتقالا مدقتلا نأ نودقتعيو
 ،حلستلا طبض هاجت دهجلا نم ديزم لذبب مالسلا سسأ ديطوت نكمي نكلو ،ةرطخلا ةيركسعلا تاراجفنالا
 ةليفكلا نيناوقلاو تاءارجإلا نم تاعومجم عضوو ،يلودلا ىوتسملا ىلع نواعتلا تاسسؤم نم ديزم دييشتو
 نيمأتو ،ًايداصتقا ةريغصلا لودلا ةدعاسم ضرغب ةمخض ةيلام رداصمل دمألا ليوط دصرو ،تاعارتلا مسحب
   .ًايركسع اهعاضوأ
 ملاعلا ةدايقل ربكأ ًاذوفن هنع ةقثبنملا تاسسؤملا ءاطعإو ،يسسؤم راطإل ةيملاعلا ةسايسلا عاضخإ وه بولطملاف
 يلاحلا تقولا نأو ،يلودلا ماظنلا دييشتب ءدبلا نكمي هنأ نوريو ،ةيهافرلاو ملسلاو نواعتلاو لادتعالا قافآ وحن
 ىريو .كرتشملا دامتعالا نم لوقعم ىوتسم نم ًالعف ملاعلا عضو هيلإ ىهتنا ام ببسب ،بسنألا تقولا وه
 ةيموقلا ةلودلا نأ ةلوقم يفني ،كرتشملا دامتعالاو يلودلا نواعتلا نم ديزم وحن هاجتالا نأ يملاعلا روظنملا راصنأ
 ةمث نإف ،ةيلودلا تاقالعلا يف ايساسأ العاف رمتستس ةيموقلا ةلودلا تناك اذإف ،لماعتلا ةدحو اهدحو يه
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 ةلودلا ةدايس موهفم تعزعز ةيملاعلا ثادحألا نم ريثكو ،ديعب دح ىلإ صقانتي اهذوفن تلعج ىمظع تاروطت
  .اارارق عنصب اهلالقتساو
 سنجلا هجاوت يتلا كلت يف لثمتت اأ يملاعلا روظنملا راصنأ ىريف ةيلودلا تاقالعلا يف ةيسيئرلا تالكشملا نع امأ
 نزاوتلا مدع تالكشم لثم ،ثيدحلا ينقتلا مدقتلا عراست اهعقو ةروطخ نم ديزيو اهثدحي يتلا ،هرسأب ىرشبلا
 فارتتسالا ببسب ةقاطلا دراوم صقانت تالكشمو ،يضرألا بكوكلا ىلع شيعلا لبقتسم ددهي يذلا يئيبلا
 نع الضف اذه ،تاعاا مقافتو ،ناكسلا ديازت عم ءاذغلا صقن تالكشمو ةدودحملا دراوملا كلتل لصاوتملا
 عتمت ببسب اهل يدصتلا نع ملاعلا عنتميو راطقألا نم ريثك يف اهكاهتنا لصاوتي يتلا ناسنإلا قوقح تالكشم
  .ءاشت ام اهينطاومب لعفت نأ اهلوخي يذلا ،ةدايسلا قحب ةيموقلا لودلا تاموكح
 ةيفرعملا رطألا نم ددع كانه نإف ،ةيلودلا تاقالعلا راطإ يف ترهظ يتلا ةيسيئرلا تاروظنملا نع اذه ناك اذإو
 روظنملاو ينوناقلا روظنملاو ،يفسلفلا روظنملاك ،تاروظنملا هذه هتققح يذلا عساولا راشتنالا ققحت مل يتلا
 يناعي ةيرظن تالاكشإ سكعي ناك نإو ،تاروظنملا فالتخا نأ ةاعارم عم اذه ،ةيعبتلا روظنمو يداصتقالا
 هداعبأب ةطاحإلا ةلاحتساو ،ملعلا اذه قافآ عاستا سكعي هسفن تقولا يف هنإف ،ةيلودلا تاقالعلا ملع اهنم
 لماكتلا لالخ نم هيلع بلغتلا نكمي ام وهو ،دحاو يجهنم راطإ وأ روظنم قفو هتايلدج ريسفتو هاياضقو
 ةيعوضومب يطاعتلا دنع ،يليلحت وأ يجاهنم بارتقا نم رثكأ وأ روظنم نم رثكأ نيب عمجلا ىلع مئاقلا يجهنملا
  .لدجلاو اياضقلا كلتو داعبألا هذه عم
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