
 

 
 
 
 ؟نیصلا نع ملعلا تبلط اذامل
 
 نیمألا ىنبل
 
 ٢٠١٥ لوألا نوناك/ربمسید ٢٣ ءاعبرألا ،ةایحلا
 
 لحارم ھیف ضرعأ ،ًالیوط يباوج نوكی انایحأ .ةیسویشوفنكلا سردأ نأ ترتخا اذامل نوریثكلا ينلأسی
 ،ةّدحتملا تایالولا يف نوتسنرب ةعماج ىلإ الوصو توریب يف ةیكریمألا ةعماجلا نم ءادتبا يتسارد
 ،میمصت قباس ریغ نم ،ينتلصوأ يتلاو نیصلا خیرات نع اھتفشتكا يتلا رومألاو اھتذخأ يتلا فوفصلاو
 اًریصق نوكی انایحأو .میدقلا يسویشوفنكلا ركفلا يف ةسایسلا موھفم نع ةیعماجلا يتحورطأ ةباتك ىلإ
   ."؟ال مل” وأ "ةفدص" ھّنأب رصتخی ،اًّدج
 
 ةسارد رایخ  ًالعف نكی مل ةھج نمف .اًمامت رایخلا رّسفت ال ،ةصقان اھّلك هذھ ةفلتخملا ةبوجألا ّنكلو
 نم نكی مل ھّنأ وھ طیسب عقاو ببسب كلذو ،ةرشابم ةروصب ھتذختا اًرایخ يسویشوفنكلا ركفلا و نیصلا
 ملاعلا نم اًءزج نكت مل نیصلا ّنأ يأ ،اھتقو يبرعلا ملاعلا وأ نانبل يف اھركفو نیصلا سردی دحأ
 ةروصب ھتذختا رخآ رارق ةجیتن ،ىرخأ ةھج نم ،تناك نیصلل يتسارد ّنكلو .ھیف تأشن يذلا يركفلا
 .يبرعلا ملاعلاوأ طسوألا قرشلا ةسارد مدع رارق وھو الأ ،ةحضاو
 
 ةبلاطك ،يّنم اًعّقوتم ناك ام اذھ ھّنأ ترعش ينّنأل يبرعلا ملاعلا وأ طسوألا قرشلا سردأ ّالأ ترّرق
 دیكأت ّالإ يھ ام نیصلل يتسارد ىلع لعف ةّدرك مویلا دیدعلا اھنع رّبعی يتلا ةشھدلا ّنإف ،العفو .ةینانبل
 نوّیقرشلا سردی نأ لب ،ةّماع ةروصب هدلب دلبلا نبإ سردی نأ عقوتلا اذھب ينعأ الو .عقوتلا كلذ ىلع
 .ائجافم ارایخ نیصلا ةسارد رایخ ناك ام ةیسنرف وأ ةیكریمأ الثم تنك ولف .مھأشنم دالب ةّصاخ ةروصب
 رظتنیف ،نویقرشلا اّمأ .لیوط خیرات اھلو ةداتعم ةرھاظ مھدالب ریغ اًدالب نوّیبرغلا سردی نأ
 يتلا ةزیملا ىلإ اعبط ةفاضإلاب ،اھیلإ نومتنی يتلا ةفاقثلاب ةیمیمح ةفرعم مھیدل نألف .مھسفنأ ةسارد  مھنم
 اذھ ریوطت مھل موسرملا رودلا حبصی ،يمیداكألا ملاعلا اھرقتفی ةفرعملا هذھ نألو ،مألا مھتغل اھلّكشت
 .ةفرعملا نم عونلا
 
 لوصحلا نیلھؤملا ةّلق نعو قرشلا نع ةفرعملا يف ناصقنلا نع منت ةّیعیبط ةرھاظلا هذھ ودبت دقو
 ھتایعادت ھل يمیداكألا لمعلل میسقت ىلإ يضفت ،ام دح ىلإ ةموھفم اھبابسأ تناك نإو ،اھّنكلو .اھیلع
 قرشلا نع ةفرعملا ةركف ىلع يلاتلابو يبرغلا ثحابلاب ةنراقم يقرشلا ثحابلا ةروص ىلع ةّیبلسلا
 ثحابلا امنیب ءاشی ام يبرغلا ثحابلا سردی میسقتلا اذھ بسحبف .برغلا نع ةفرعملا عم ةنراقملاب
 ربخملاب ھبشأ ریخألا نوكی امنیب ةملكلل ضیرعلا ىنعملاب اًملاع نذإ لّوألا نوكیف ،ھسفن سردی يقرشلا
 يقرش دلبب ةقّلعتملا ةفرعملا كلذب ودغتو .ةبرجتلا هذھ يّطخت ىلع ھتردق ىلع سیلو ھتبرجت ىلع دمتعی
 نع ةفرعملا تمدختسا املاطل امنیب ،اھتاذ دحب میمعتلل ةلباق ریغ ةصّصختم ةلاح ةفرعم ةباثمب نانبلك
 ساسأك )يشمارغ وینوطنا اھسرد يتلا ایلاطیا ةلاح وأ ویدروب رایب اھسرد يتلا اسنرف ةلاح الثم( برغلا
  .ملع يھ نذإ ،ملاع ریكفت نع ةجتان اھتفصب میمعتلل
 
 يتلا ةّینودلا ةرظنلا ضفرو هذھ لمعلا میسقت  ةبعل ضفر ،يبرعلا ملاعلا ةسارد يضفرب ،اذإ تدرأ
 ام دعبأ عوضوم رایتخا نم مغرلاب ىتح ينقحالت ةرظنلا هذھ دجأ ينّنكلو .يقرشلا ثحابلا ةروص قفارت
 فصیف رخآلا ضعبلا اّمأ .نونجلا نم برض نیصلل يتسارد ّنأ ضعبلا ّرصیف .يبرعلا ملاعلا نع نوكی



 ّنأ :دحاو ضارتفال ناھجو ناصیخشتلاو .يسویشوفنكلا ركفلل "ةیمالسإلا" ةرظنلا اھّنأب نیصلل يتسارد
 ةرظنلاب وأ نونجملاب ثحبلا اذھ فصنل نكن مل .اھیلإ يمتنأ يتلا ةفاقثلاب ةلاحم ال موكحم يریكفت
 ينّنإ ؟يتلاح يف ضارتفالا اذھ حصی نذإ اذامل ،اًیبرغ ثحابلا ناك ول ةیسویشوفنكلا نع "ةیحیسملا"
 تبلط كلذل ،اھیلإ يمتنأ يتلا ةفاقثلاب يرخفو ریبكلا يقّلعت نم مغرلاب فلتخم ملاع نع ثحبلا ترتخا
    .ًادوصقمو ًارح ًارایخ اذھ ناكو ،نیصلا نع ملعلا
    

 


