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 يأ نود هتدارإب ديري ام لعفيو ررّقيو راتخي نأ اھیف درفلا عیطتسي ةلاح هنأ ىلع ةيرحلا حلطصم فيرعت نكمي
 يف ثيدحلا رصعلا يف ریصملا ريرقت قحو لالقتسالاب ةيرحلا موھفم طبترا دقو ، ةیلخاد وأ ةیجراخ طوغض
 نورمعتسملا اھیف رطیس يتلا ةليوطلا رامعتسالا ةرتف ةجیتن ایقيرفأو ایسآو ةیبونجلا اكيرمأ نادلب نم ریثك
 تاسسؤملا ةلود ءانبو ةیطارقميدلاب ةيرحلا موھفم طبترا دقف يبرغلا ملاعلا يف امَّ أو ،قطانملا هذھ ىلع
 ىلعو دقتعملا ةيرح موھفم ىلع ءوضلا طیلست متیس لاقملا اذھ يفو ،تاطلسلا نیب اھیف لصفيُ يتلا
 هيرحلا ىنعم نع ةفطاخ ةحمل تجردأ نأ دعب ُدقتعملا ةيرح موھفم .مالسلا يف دقتعملا ةيرح موھفم
 ،ةيرحلا لاكشأ نم لكش وھ يذلاو صاخ لكشب دقتعملا ةيرح موھفم لوح ثيدحلا رودیس ،ّماع لكشب
 نم ام درف ةيرح معدي أدبم ىلع لدت تاحلطصم اھعیمج ،ةدابعلا ةيرح وأ ةینيدلا ةيرحلا وأ دقتعملا ةيرحف
 وأ ةماعلا ةایحلا يف ةینيدلا مھرئاعش راھظإو مھتادقتعم نع ریبعتلا يف دارفألا نم ةعومجم وأ عمتجملا
 موھفم لمشيو ،ملعتلا وأ تالافتحالا مأ ةسرامملا قيرط نع كلذ ءاوسو مھنايدأ تناك امھمو ةصاخلا ةایحلا

 نايدألا نم نيد يأ قانتعا مدع وأ رخآ نيد ىلإ ٍنيد نم لاقتنالاو نيدلا رییغت ةيرح اضً يأ دقتعملا ةيرح
.ضرألا هجو ىلع ةدوجوملا

 داقتعالا ةیرح´



:يتیوكلا روتسدلا يف ةینیدلا تادقتعملا ةیرح

´  يف رشعةنماثلا ةداملا تحت تجردنا يتلا ةیساسألا ناسنلا قوقح مّھأ نم دقتعملا ةيرحو ةینيدلا ةيرحلا دّعت
 هنأ" :رشع ةنماثلا ةداملانم ةثلاثلا ةرقفلا يف ءاجو ،م1966 ماع يف دَِمتعا يذلاو ،ناسنلا قوقحل يملاعلا نالعلا

 ةيرورض يھ يتلاو ،نُوناقلا اھعضي يتلادویقلاب الإ ًةدیقم نوكت نأ تاعانقلا وأ نيدلا راھظإب ةقلعتملا ةيرحلل نكمي ال
 ةيرح نإف يلاتلابو ،"نيرخآلل ةیساسألا قوقحلاو تايرحلاو قالخألا ةيامحل وأ ةماعلا ةحصلاو ماظنلاو نمألا ةيامحل
 حمست الو ، ةيرحلا كلت نم دُیّقت ةیسایس وأ ةینيد ةياصو يأ ضفرت ناسنالا قوقحل يملاعلا نالعلا قفو دقتعملا
 ِةيامح يف ةّلثِمتملا دویقلا ضعب كانھ نكلو ،رشبلا لكل يساسأ قٌّح يھ يتلاو ةيرحلا هذھ نم دحي نأ دیق يأب
 ءاج: عرشلا يف ةینيدلا تادقتعملا ةيرح.نيرخآلا قوقحو تايرحو قالخألاو ةماعلا ةحصلاو ةمظنألاو دلبلا نمأ
 ةینيدلا ةيرحلا ىلع ظفاحیل لب ،بسحف هب نینمؤملا وأ نیملسملل سیلو ،ناسنإلل ةینيدلا ةيرحلا لفكیل مالسلا
 هركفو ناسنلا ةدیقع نیب يسفنلاو يلقعلاو يركفلا نزاوتلا ىقبیل ،ملسم ریغ مأً املسم ناك ءاوس ،صخش لكل
 ةلودلا تلفكو ،ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرـقلا يف ةیعطق صوصنب مالسلا يف ةینيدلا ةيرحلا تتبثو ،هكولسو
 ةدابعلا نكامأ ىلع تظفاحو ،نيدلا يف هاركلا تعنمو ،اھضرأ ىلع نینطاوملا عیمجل ةینيدلا ةيرحلا ةیمالسلا
 ةيار تعفتراو ،كلذل دھاش ریخ عقاولاو ، مالسلا رايد يف نینطاقلا عیمجل ةـینيدلا ةـيرحلا تـققحتو ،تانايدلا عیمجل
 ،توقمم ينيد بصعت نعً انایحأ ردصت يتلا تابارطضالاو تاصغنملا ضعب نم الإ ،اھروص ىلجأ يف ينيدلا حماستلا

لدعلا قاقحل نيركفملاو ءامكحلاو ءاملعلاو ةاعدلا لخدت يعدتسي امم ،ءابغو لھج نع وأ ،ضیغب يبنجأ لخدـت وأ



 يف دوھیلاو برعلا نیب ناك يذلا دالیملا دعب 620 ماع لبق ةنس ةئم يلاوح ماد يذلاو لاتقلا نم ةرتف دعب´
 نم لكلةینيدلا ةيرحلا حنمت ةندھ نع ةنيدملا ةدھاعم يف دمحم يبنلا نلعأ ) برثیب تفرع يتلاو ( ةنيدملا
 نیملسملا ریغل نوكي نأ طرشب نكل نيدلا ةيرح ةیمالسلا ةفالخلا كلذ دعب تنمض .نیینثولاو دوھیلاو نیملسملا
 حماست لحارمب نورمي ىراصنلاو دوھیلا ناك .ةاكزلل نیملسملا عفدك ةيزج مھنم غلابلا عفديو ،نییمذلا نم
 نمو نوطبارملا( ایقيرفأ لامش نم اینابسإ يف نیملسملا لبق نم ربربلا وزغ ةلثمألا زربأ نمو ،ةبوانتم داھطضاو
 ندملا ىلإ ىراصنلاو دوھیلا نم ديدعلا ةرجھ يف كلذ ببس .)رشع يناثلا نرقلا فصتنم يف نودحوملا مھدعب
 قالخأو ةینيدلا نیناوقلاك ،ةعيرشلاو ةیمالسلا قالخألا يف ةدوجوم ةینيدلا ةيددعتلا تناكةیلامشلا ةیحیسملا
 ،يمالسلا ينوناقلا راطلا نمض اھباعیتساً ابلاغ متي يتلاو ،ةیسودنھلاو ةيذوبلاو ةیحیسملاك ،ىرخألا تانايدلا
 تاعمتجملا يف ةاضقلا ناك ينامثعلا ماظنلاو ةيدنھلا ةراقلا هبشو ،سلدنألا يف ،اميدق ةفالخلا مايأ يف انيأر امك
 نوكي نأً اعوط نافرطلا قفتا اذإ الإ نیملسملا ریغ لئاسم يف ةداع نولخدتي ال ىطسولا نورقلا يف ةیمالسلا
 ةیمالسلا قطانملا يف شیعت يتلا ةیمذلا تاعمتجملا تناك ،ىرخأ ةیحان نم ةیمالسالا ةعيرشللً اقفو مكحلا
 اھقیبطتل ةصاخلا مھتعيرش اوذختا نيذلا دوھیلاكةیمالسلا ةعيرشلا نوناق نع لقتسم لكشب ًةداع اھنیناوق ذختت
 تالاح يف صاخلا اھنوناق مظنو ةصاخلا مھمكاحم يف لمعلاب ةمذلا لھال حمس)ةخالاھ( ةمكحم يھ يتلاو
 ریغل حمسو ماعلا ماظنلل تاديدھت وأ مادعلاب اھیلع بقاعي مئارج وأ ،ىرخأ ةینيد تاعامج ىلع ىدعتت ال يتلا
 كالھتسا لثم ،ةیمالسلا ةعيرشلا يف ةداع ةعونمم تناك يتلا ةینيدلا تاسرامملا يف طارخنالاب نیملسملا
 جاوز" يتشدارزلاةسرامم لثم ،ةضیغب نوملسملا اھدجو يتلا ةینيدلا تاسرامملا كلذكو ،ريزنخلا محلو لوحكلا
 لثم يف طارخنالا يف قحلا نیملسملاریغل ناك دقلف .هتنبا وأ هتخأ وأ هتدلاو لجر جوزتي نأ نكمي ثیح "ماحرألا

 مدقت نأ تالاحلا هذھ لثم يف نكمي ال يتلا مھطورشلً اقفو ،نیملسملا اوناھأ ول ىتح ةینيدلا تاسرامملا هذھ
.مھنيدلً اقفو ةینيدلا تایلقألا كلت دنع ةزئاج ةسرامملا هذھ نوكت نأو ةیمالسلا ةعيرشلا مكاحم ىلإ


