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ديب ادي لضف أ عملا ءانب

ةيسيئرلا ةملكلا

ىوتسملا عيفرلا راوحلا رمتؤم يف

ملا علا بازحأو ينيصلا يعويشلا بزحلا نيب

( نيكب ،2017 ربمسيد 1)

، نومرتحملا ملا علا لود فلتخم نم ةيسايسلا بازح األ ةداق

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسلا

! ريخلا ءاسم

راوحلا رمتؤم روضحل ةصرفلا يل حاتت نأ مويل ا اريثك يندعسي

ةداق عم ملا علا بازحأو ينيصلا يعويشلا بزحلا نيب ىوتسملا عيفرلا

مكلا غشنا مغر ملا.و علا لود فلتخم نم ةيسايسلا تامظنملا و بازح األ

عامتج لال نيمثلا تقولا اذه مت صصخ دقف ، ةنسلا ةياهن يف لمعلا ب

امامت دسج امم ، نواعتلا زيزعت لبس نع ثحابتلا و نيكب يف

ملا. علا لبقتسمو ةيرشبلا ةيمنتب مك مامتها

بو ينيصلا يعويشلا بزحلا نع ةباين بحرأ نأ انه يل بيطي و

نيصلا ىلإ اولصو نيذلا ءاقدص راحاباأل ا بيحرت يسفن نع األصةلا

ةصرف لا هذه ا زاهتناو ملا. علا لود فلتخم نم ةليوط ةفاسم عطق دعب

صلا خب اهتداقو ةيسايسلا تامظنملا و بازح األ ىلإ مدقتأ نأ دوأ ،

داقعنا ةبسانمب اباه وثعب يتلا يناهتلا تايقربو لئاسر ىلع ركشلا

. ينيصلا يعويشلا بزحلل رشع عساتلا ينطولا رمتؤملا

ينيصلا يعويشلا بزحلل رشع عساتلا ينطولا رمتؤملا مسر دقو
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ةبغر نلعأو يلا، حلا نرقلا فصتنم ىلإ اآلن نم نيصلا ةيمنتل ةطخ

عمتجم ءانب عفد ل فارط األ فلتخم عم لمعلا يف ةصلا خلا نيصلا

ةايحلا يف اماه ارود بازح األ يدؤتو . ةيرشبلل كرتشم ريصم

دوأو . ةيرشبلا ةراضحلا مدقت عفد ل ةمهم ةوق ربتعتو اه، لودل ةيسايسلا

بزح 300 براقي ام نولثم ي نيذلا ةداقلا اهيأ مكعم مساقتأ نأ

. لمعلا يف انمهفو انتابستكم ملا علا لود فلتخم نم ةيسايس ةمظنمو

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسلا

ىعست املح ةليمجلا و ةديعسلا ةايحلا لظت ، ةميدقلا روصعلا ذنم

آال رادم ىلع ةعئار تازاجنإ ةيرشبلا تققحو للك. بال ةيرشبلا هءارو

مل تاعارص ولا بورحلا نإف كلذ عمو اه. تراضح خيرات نم نينسلا ف

، ةئبو واأل ضارم واأل ةيعيبطلا ثراو كلا فلتخم ىلإ ةفاض ،باإل عطقنت

حبصأ مويلا .و اريرم انمث تعفدو ، ىصحت ال يسآم ةيرشبلا تناع

لإل عراستملا روطتلا لضفب قوبسم ريغ ةيرشبلا ةايح نيب طبارتلا

يو مكلا يعانصلا رمقلا و ةيباحسلا ةبسوحلا و ةريبكلا تانايبلا و تنرتن

يتلا ةيملا علا اياضقلا نإف ، هسفن تقولا يفو . يعانطص اال ءاكذلا

دادزيو . قمعلا و مجحلا و ددعلا ثيح نم ةقوبسم ريغ ةيرشبلا هجاوت

. اقيمع اطبارت ملا علا بوعش ريصم و لبقتسم

وه امهدحأ ، نارايخ ةيرشبلا مامأ نوكي ، عضولا ذها لظ يفو

، ةحلصملا و ةطلسلا لجأ نم حلسملا عارصلا ىتحو ةسرشلا ةسفانملا

رصعلا رايت ةبكاوم وه .واآلرخ ةيثراك ةمزأ ىلإ كلذ يدؤي دقو

قلخيسو ، يملا علا نواعتلا ءارجإو ةرفاضتم دوهجب تايدحتلا ةهجاومل

انيلع بجيو . ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانبل ةيتاؤم افورظ كلذ
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حتف ىلع يوسا لمعلل حيحصلا رايخلا ينبت و ةيخيراتلا ةصرفلا زاهتنا

. ةيرشبلل اقارشإ رثكأ لبقتسم

اهنأ ريغ ، ةيهاز ةراضحو اقيرع اخيرات ةينيصلا األةم كلتمت و

عضخي ومل . ثيدحلا رصعلا ةيادب ذنم رانلا و مدلا نحم تشاع

ةيوقتب ماقو ههجو يف ضهن لب ، موتحملا ه ريصمل ينيصلا بعشلا

ا قيرط كلسي ذخأ األدم، ليوط لا ضن دعبو . ةدودك دوهجب هسفن

ضارعتسا خالل .ونم ةينيصلا لألةم ةميظعلا ةضهنلا قيقحتل ا عساو

دادتما معديو ةميدق ةمأك نيصلا معدي ام نأ ك ردن ، خيراتلا

وه اآلن ىتح ةنس آالف ةسمخ نم رثكأ ذنم ة رمتسملا اهت راضح

األ نم ؤتو . ةينيصلا األةم ةايح نايرش يف ةرذجتملا ةيفاقثلا تانيجلا

وعدتو ،" ةدحاو ةلئاع نم ءامسلا تحت لك "لا بنأ امئاد ةينيصلا ةم

اعم شيعت األمم عيمج لعج "و" تاقولخملا و سانلا عيمج بح " ىلإ

شيعلا ىلإ ةينيصلا األةم علطتتو ." مظع األ ماجسن اال الم"و"عملا سب

ةحلصملا لجأ نم ةلا دعلا ءارو لكلا هيف ىعسي " لضف أ عملا يف

خ ملا علا لود فلتخم نيب ثدحت نأ يعيبطلا نم هنأ ىرن ".و ةماعلا

نأ وه كلذ نم األمه نكل ، ةفلتخم تاكاكتحا وأ تاضقانت وأ تاف ال

ة دحاو ءامس تحت شيع ت اهنأ ذإ ، ةدحاو ةلئاع نم اهبوعش ةفاك

نأ ملا علا لود بوعش ىلع نيعتيو . دحاولا ضر األ بكوك ىلعو

اهضعب نضتحت "و ةدحاو ةلئاع نم ءامسلا تحت لك "لا ةركفب كسمتت

تاف ال خلا كرت عم ةكرتشملا ةيضر األ نع ثحبت و مهافتتو ضعبلا

كرتشم ريصم عمتجم ءانب لجأ نم ةكرتشم ادوهج لذبت يكل ابناج

. ةيرشبلل
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عمتجم ءانب ةردابم ةرم أللو ُ تحرط ،2013 ماع ويف

نيب يّدولا نواعتلا نأ رورس لكب تظح .وال ةيرشبلل كرتشم ريصم

ريصم عمتجم ءانب ةركفو ، رارمتساب عّسوتي ملا علا لود رئاس و نيصلا

هذه مجرتت ثيح ةد، يازتم ةقفاومو امعد دجت ةيرشبلل كرتشم

. ةسوملم تاوطخ ىلإ ةركف نم ةردابملا

ةركف قيبطت وه " قيرطلا و مازحلا " ةردابم حرط نم يفده نإ

، ةيضاملا األعبر تاونسلا الل خو . ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانب

نيب نواعتلا ليعفتل اريبك اربنم قيرطلا و مازحلل كرتشملا ءانبلا حبصأ

نم نّوكتي ريبكلا رحبلا نإ . ةكرتشملا ةيمنتلا قيقحتل ةينعملا لودلا

ةقث ينودحتف ، ةرجملا ءيِض ت ةقّلأتملا موجنلا نإو ، لوادجلا هايم

لكب قّقحتيس ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانب فده نأب ةمات

كرتشم ريصم عمتجم ءانب ةركف فارط األ عيمج تخسر طاملا ديكأت

و ةوطخب ةوطخ لمعلا و قيبطتلا و طيطختلا يف تكراش تو ةيرشبلل

. ةبوؤد دوهجب لا ضنلا

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسلا

طابترا ينعي ه، تيمست لثم ، ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم نإ

لاه يغبني ثيح ، اقيثو اطابترا لودلا و األمم عيمج ريصمو لبقتسم

يذلا ضر األ بكوك ءانبل وساي لمعلا ،و ءارضلا و ءارسلا يف ةكراشملا

تاعّلطت ةمجرت ،و ةمغانتم ةريبك ةلئاع ىلإ لعهي شيعنو هيلع اندلو

. عقاولا ضرأ ىلع لضفأ ةايحل بوعشلا

نع ديعب عملا ءانب ىلع نيدهاج لمعلا انيلع بجي ----

خيرات ىلإ اياوزلا ةلماشلا ةرظنلا بو .ّ ماعلا باألنم معني فوخلا
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ال سلا ىلإ ّع لطتت تلظ ةيرشبلا نأ مغر ، ةيرشبلا ةراضح ّرلا وطت

لب بورحلا نع ةديعب قبت مل اهنأ ريغ ، نينس آالفلا ذنم مئادلا م

بكوك ىلع ءاعمج ةيرشبلا شيعت .و امئاد بورحلا تاديدهت هجاوت

، ىرخ األ لود لا نمأ باسح ىلع اهنمأ ءانب ةلود ألي نكم ،فالي دحاو

ىلع ايّدحت لّكشي دق ىرخأ ةلود هجاوي يذلا ديدهتلا نأ امنيب

ال،ف خادتو اديقعت ةد يازتملا ةينم األ تاديدهتلا لظ .ويف اضيأ كتلود

انيلع نيعتيو . ةوقلا ىلإ ءوجللا ىرح بواأل دارفناب لمعلا ح جني ال

و نواعتلا و لماكتلا و كراش بلات فصّتي يذلا ديدجلا األنم موهفم ينبت

ءانبل وا فاصن واإل لدعلا ىلع ةمئاقلا األنم ةلداعم ءانبل ةمادتس اال

ىلإ يّدؤت يتلا بابس األ ىلع ءاضقلل ايوس لمع ،ولا مساقتلا و كرتشملا

ءاسنلا ةيامح ،و عفادملا و قدانبلا نارين نم نيدّرشملا ذاقنإ ،و بورحلا

شيع يو الم سلا رونب ضر األ معنت يكل وب، رحلا بيهل نم لا واألفط

. رارقتس او نمأ يف عيمجلا

رقفلا نع ديعب عملا ءانب ىلع نيدهاج لمعلا انل يغبني ----

و يّداملا ىوتسملا نإف ، مويلا عملا يفو . كرتشملا راهدز باال معني

الانف، سأ هلّيختي نأ بعصلا نم ىوتسم ىلإ رّوطت دق يجولونكتلا

اال ةعساو تلا امز ةلماكلا ريغو ةنزاوتملا ريغ ةيمنتلا ةلكشم نأ ريغ

ز امو ، ةريبك لا مشلا و بونجلا نيب ةيومنتلا ةوجفلا لا زت ،وال راشتن

، ةديدجلا ةيمقرلا ةوجفلا لّكشتت ،و ةريطخ عوجلا و رقفلا ةلكشم تلا

شيعي ملا علا لود نم ديدعلا يف بوعشلا ريهامج نم ريثك واليزلا

و نمزلا هيلع افع يذلا قطنملا ب كّسم تُ اذإو . جرح قزأم يف

،" ءيش لك ذخأي حبارلا لآلرخ،و ةراسخ وه دحاو بسك " يف لّثمتملا
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ذختيو اآلرخ، عدخي "لك يف لّثمتملا ميدقلا بولس األ دمتع اُ اذإو

ىلإ امتح كلذ لصاح يّدؤ "،فيس ناضيفلا لويسل افرصم هراج لقح

وا تاذل ا ةيمنت ساسأب ساسملا و تاذلا قيرط ّدسو اآلرخ باب غإالق

تنأ " ةركفب كّسمت لا انيلع بجيو . ءاعمج ةيرشبلا لبقتسمب رارض إل

ةمئاقلا ةيداصتق اال ةملوعلا عفدو ،" ريخب عيمجلا ،ف ريخب انأو ، ريخب

، كرتشملا بسكلا و نزاوتلا و ةّماعلا ةعفنملا و لومشلا و حاتفن اال ىلع

ايوس لمعلا اهلك،و ةيرشبلل ةكرتشملا ةيمنتلل ةيتا مؤ فورظ قلخو

لاليذ فّلختلا و رقفلا ىلع ءاضقلا ملا،و علا لودل راهدز واال ةيمنتلا عفدل

لودلا نم ريثك يف بوعش لا ريهامج نم ريثك ام هنم يناع ي امزلا ن

ملا، علا يف لا لألفط ءاسكلا و ءاذغلا اهيف رفوتي لضفأ ةايح ريفوتو ،

ب سانلا عيمج عتمتسيو ، ةيمنتلا رامث نم ملا علا لود ديفتست يكل

الةم. وسلا ةحصلا و ءاخرلا

لماشو حتفنم عملا ءانب ىلع نيدهاج لمعلا انيلع نيعتي ----

تاقولخملا عيمج ومنت ": ميدق ينيص لثم لوقيو االغنالق. نع ديعبو

عم ضراعت لا نود قرطلا عيمج ىز اوت تو ، ضعبلا اهضعبب رارض اإل نود

نع يرشبلا مدقتلا و يراضحلا راهدز اال ينغتسي "،فال ضعبلا اهضعب

و حاتفن اال نعو ابناج تاف ال خلا كرت عم ةكرتشملا ةيضر األ داجيإ

. تاراضحلا نيب ةلدابتملا ةدافتس واال ملعتلا و لدابتلا نعو لومشلا

و اهعاون أ فلتخم ب ةيرشبلا تاراضحلا راهدزا ىلإ خيراتلا وعد يو

ةيحور ةوق ريفوت يف اهتمهاسم و اهنيب لماكتلا و مغانتملا شياعتلا

ددعت م ملا علا نأ ةركف ب كسمتلا لان يغبني .و ايوس ة يرشبلا ةيمنتلل

اهتقلخ يتلا تاراضحلا عيمج طبتر ت يكل ، ةعونتم تاراضحلا و ملا عملا
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بجيف ، ةليمجو ةرهبم ةروص اهعيمج لكشتو ضعبلا اه ضعب ب ةيرشبلا

ةايحلا يف ةيفاقثلا زجاوحلا ىلع ءاضقلا لجأ نم ايوس لمعلا انيلع

ةدئفأ نيب لعافتلا عنمت يتلا ةئطاخلا ميهافملا ضفرو ةيعقاولا

شياعتت يكل ، يرشبلا لدابتلا قيعت يتلا ة يركف لا ةوجفلا بأرو سانلا

. ةيفاقثلا ةيذغتلا ب سانلا لك عتمتسيو مائو يف تاراضحلا عيمج

ليمجو فيظن عملا ءانب ىلع نيدهاج لمعلا انيلع نيعتي ----

تيب وه ضر األ بكوك نإ . ةيفاص هايمو ةليمج ةيعيبط رظانم ب رخزي

دوهج مغر اآلن ىتح اهل ديحولا تيبلا ىرح بواأل ةيرشبلل كرتشم

، يجراخلا ءاضفلا يف ةيرشبلل ديدج تيب نع ثحبلل سانلا ضعب

لظتس ، روظنملا لبقتسملا ويف لا. نملا ديعب ملحا لا زي ال اذهو

،ف اهرييغت نكمي ال ةقيقح هذ هو ، ضر األ بكوك ىلع شيعت ةيرشبلا

األ لجأ نمو انسفنأ لجأ نم ايوس ضر األ تيب ةيامح انل يغبني

اإل نيب مغانتملا شياعتلا ة ركف ب كسمتلا انيلع بجي .و ةلبقم لا يجلا

عم لماعتلا لثم ةيجولوكي اإل ةئيبلا عم لماعتلا و ةعيبطلا و ناسن

لمعلا ،و اهتيامحو اهعم يشامتلا و اهمارتحاو ةعيبطلا ريقوتو انتايح

حورجلا ءافشو هل ليدب ال يذلا تيب لا ضر األ بكوك ةيامح ىلع اعم

شا ليع حلا صو مغانتم تيب ةئيهتو ةيجولوكي اإل ةئيبلا ب تقحل يتلا

لك عتمتسيو هيلع تناك ام ىلإ ةيعيبط لا ةئيبلا ىفاعتت يكل ، ةيرشبل

. ءارضخلا لا بجلا و ةيفاصلا هايملا ب سانلا

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسل ا

ىلعف ، ةيمنتلا طمن و ةيملا علا عاضو األ ىلع تاريغت مويلا أرط ت

مدقتلا هاجتا مهفو رصعلا رايت ةبكاوم ةيسايسلا بازح األ عيمج
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اهتيمنت نيب قيفوتلا و بوعشلل ةكرتشملا تاعلطتلل ةباجتس واال يرشبلا

.و قيثو وحن ىلع ءاعمج ةيرشبلا و اهممأو اهلود ةيمنت نيبو ةيتاذلا

ةيلوؤسملا لمحتو اديعب رظن ولا ايلع تاياغ فادهتسا انيلع نيعتي

الاق طنا يعوب انقتاع ىلع رصعلا اهعضي يتلا ةلا سرلا لمحتو ةأرجب

حلا صملا و ماعلا عضولا نمو انملا عو بالاند يف ةيعقاولا فورظلا نم

ةماعلا رعاشم بلا مامته اال ةيسايس بازحأك انل يغبنيو . ىدملا ةديعبلا

لان فادهأو دصاقمو راكفأ ىلإ ريهامجلا تاجاح ليوحتو قمعب

عمتجم ءانب بلطتي .و عقاولا عم ةقفتملا ةيذيفنتلا جماربلا عضوو

بجيو ملا، علا بوعش عيمج نم ةلماش ةكراشم ةيرشبلل كرتشم ريصم

اهتا يفلخ و اهتادقتعم فلتخم ب بوعشلا عيمج نيب قفاوتلا عمج انيلع

عمتجم ءانبل ةميظعلا ةيضقلا عفدل ، ةيفارغجلا و ةيفاقثلا و ةيقرع لا

. ايوس ةيرشبلل كرتشم ريصم

لجأ نم فارط األ عيمج نم ةوقلا و ةمكحلا عمج نم دب وال

داعب األ فلتخم نم ةمكحلا عمج انيلع نيعتي ،ف ميظعلا ملحلا قيقحت

نع ثحبلا و ةسرامملا نم تاربخلا صيخلتو اياوزلا و تايوتسملا و

.و ةديدج ةكرحم ةوق بسكو راكف باأل ومس وال ميلسلا ريكفتلا ةلسلس

ةلدابتملا ةقثلا زعتيز لودلا فلتخم نم ةيسايسلا بازح األ ىلع يغبني

ن نم ةيبزح تاق عال ءانب لبس اف شكتس ال نواعتلا و لصاوتلا يف ثكتو

ابناج تاف ال خلا كرت عم ةكرتشم ةيضرأ داجيإ يف لثمتت ديدج طم

تاق عال ساسأ ىلع ةلدابتملا ةدافتس واال ملعتلا و لدابتملا مارتح واال

تايوتسملا و لا األكش ةددعتم ةكبش ءاشنإ ،و ديدج نطم نم ةيلود

ةرابج ةوق دشح ،و ةيسايسلا بازح األ نيب يلودلا نواعتلا و لدابتلل
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. ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانبل

هلعج نكمي ال قيرطلا لا،و إالباألعف هحاجنإ نكمي ال األرم نإ

ةيلمع ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانب نإو . يشملا إالب ساكلا

حير يف ريسلا وال اهاحضو ةليل نيب حاجنلا اه نكمي ال ةيخيرات

عمتجم ءانب لجأ نمو . ةليوطو ةقاش دوهج ىلإ جاتحت لب ، ةيتاؤم

، رهقت ال ةدارإب ةبوؤد دوهج لذب انيلع بجي ، ةيرشبلل كرتشم ريصم

نع فقوت ،ولا عقاولا تاديقعت ببسب ملحلا نع يلخت لا انل زوجي وال

. ايلعلا لثملا دعب ببسب يعاسم لا

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسلا

ريخ لجأ نم لمعي بزح وه ينيصلا يعويشلا بزحلا نإ

ربكأ ربتعي .و ةيرشبلا مدقت ةيضق ليبس يف حفاكي و ينيصلا بعشلا

يعويشلا بزحلا ىلع نيعتي ، تلق امكو ملا. علا يف يسايس بزح

يعويشلا بزحلا هلعفي ام لكف ، هتناكم بسانت ةقيرطب لمع لا ينيصلا

األةم ةضهنو ينيصلا بعشلا ةداعس لجأ نم يعسلا وه ينيصلا

، اننوؤش ةرادإ نسح لان يغبنيو . ةيرشبلل ةيمنتلا المو وسلا ةينيصلا

، ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم ءانب يف مهسي نأ هنأش نم ام وهو

ةي، نيص لا ةيمنتلا ةريسم عفد خالل نم ملا علل صرفلا نم ديزم قلخو

تان برجت قيمعت خالل نم يرشبلا عمتجملا روطت نونا ق فاشكتسا و

،و جراخلا نم يبنج األ طمنلا " دروتسن ملا.وال" علا لود عم اه مساقتو

ىلع ىرخ األ لودلا ربجن نلو ، جراخلا ىلإ ينيصلا طمنلا " ردصن ال"

يعويشلا بزحلا لظيسو . نيصلا هبا لمع ت يتلا ة قيرطلا خاسنتسا

. ةيلا تلا ئدابملا ب كسمتي ينيصلا
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وحن لبق نيي. لود لا واألنم ملس لل تاماهسإ ميدقت ةلصاوم وأال،

اال تابارطض ماال ضخ يف ينيصلا يعويشلا بزحلا دلو ةنس، 100

ءاهنإ هسيسأت دنع هماهم نم ناكو ، نيصلا يف ةديدشلا ةيعامتج

اهتشاع يتلا و بعشلا ةنحمو ةرركتملا بورحلا نم ةيو ا سأملا ةلا حلا

ىلإ 1921 ماع نم ةرتفلا الل خو ـ19. لا نرقلا فصتنم ذنم نيصلا

ةنينأمطو ن يصلا يف رارقتس المواال سلا قيقحت لجأ نم ،1949 ماع

ينيصلا يعويشلا بزحلا ماق ه، لمعو هت شيعم ىلع ينيصلا بعشلا

ةدمل حلسملا ال ضنلا يف ةكراشملل ينيصلا بعشلا ةدايقو ديحو تب

نوينيصلا نويعويشلا فرعي ، كلذل ، ةمخض تاي حضت مدقو ةنس، 28

عفرتسو الم. سلا ظفحل ةتباث ةميزعب نولحتيو الم، اسل ةميق اما مت

كلستو عايلا، كرتشملا زوفلا و نواعتلا و ةيمنتلا المو سلا ةيار نيصلا

ةكارشلا ءانب ززعتو ، عزعزتي ال تابثب ةيملسلا ةيمنتلا قيرط امئاد

اياضقلل يسايسل ا لحلا ةيلمع يف ةكراشملل ردابت ،و طاشنب ةيملا علا

36000 نم رثكأ اآلن ىتح نيصلا تثعبو . ةبعصلا و ةنخاسلا ةيلودلا

واأل تاوقل با ايسيئر امهاسم تحبصأ الم،و سلا ظفح تاوق نم درف

، ةظحللا هذه .ويف ةدحتملا الملألمم سلا ظفح ةيلمع يف لا وم

الموا سلا ىلع نوظفاحي ينيص يدنجو طباض 2500 نم رثكأ كانه

و بعاصملا نم مغرلا ىلع الم سلا ظفح تا مهمل قطانم 8 يف ألنم

ةمكوحلا ماظن ءانبو الح صإ يف طاشنب نيصلا كراشتسو . رطاخملا

هاجتا يف يلودلا يداصتق واال يسايسلا ماظنلا روطت عفدل ةيملا علا

موقت نلو ةنميهلا ءارو ادبأ نيصلا ىعست نلو وقعالينة. ةلا دع رثكأ

بازح األ وعدنو . ةيمنتلا يف اهاوتسم ناك امهم ادبأ يجراخلا عسوتلا ب
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للسالم ةانب نوك نل انعم لمعلا ىلإ لودلا فلتخم نم ةيسايسلا

ي. لود لا ماظنل ل ةامح و ةيملا علا ةيمنتلا يف نيمهاسم و يملا علا

يتأي . ةكرتشملا ةيملا علا ةيمنتلل تاماهسإ ميدقت ةلصاوم ، ايناث

ىلع دامتع باال مظاعتيو روطتيو بعشلا نم ينيصلا يعويشلا بزحلا

ةصاخ ينيصلا بعشلا هاجت ة قيمع رعاشم امئاد نكيف ، بعشلا

، بسحف ينيصلا بعشلا ريخل انبزح لمعي .وال ةماع ملا علا بوعشو

اردق نيصلا تمدق ، نينسلا رادم ىلعو . اضيأ ملا علا بوعش ريخل لب

و ينفلا معدلا و ةيليضفتلا ضورقلا و ةيناجملا تادعاسم لا نم ئاهال

ددع ءانب ىلع اه تدعاسو ةيمانلا لودلا رئاس ىلإ يركفلا و يرشبلا

ةيعامتج واال ةيداصتق اال اهتيمنت عفد لجأ نم تاعورشملا نم ريبك

األ لا جرو نيسدنهملا و ءاملعلا آالف لمعيو عشواهب. ةشيعم نيسحتو

نيينيصلا نيعوطتملا و نيلماع ولا نيملعم ولا ءابط واأل نيينفلا و لا مع

ناكسلا عم نولمعي ثيح ، ةيمانلا لودلا نم ريثك يف داهتجاو دجب

اقفوو . بنج ىلإ ابنجو ديب ادي مهريصم رييغ ت ىلع نييلحملا

يعويشلا بزحلل رشع عساتلا ينطولا رمتؤملا نم رداصلا طيطختلل

ةايحلا ديغر عمتجم ءانب نيصلا زجنتس 2020 ماع لولحب ،ف ينيصلا

ةيكارتش اال تاثيدحتلا ققحتس 2035 ماع لولحبو ، لماش وحن ىلع

ةلود ءانب زجنتس ، يراجلا نرقلا طساوأ لولحبو ، ساس األ ثيح نم

ةمغانتمو ةرضحتمو ةيطارقميدو ةرهدزمو ةيوق ةثيدح ةيكارتشا

دح ىلع ملا علا بوعش رئاس و ينيصلا بعشلا دعس يس اذهو . ةليمجو

ديزم قلخ يف انتكراشم ىلإ ملا علا لود يف بازح األ وعدن .و ءاوس

نيب ني كرتشملا راهدز واال ةيمنتلا عفد ىلع لمعلا و نواعتلا صرف نم
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ملا. علا لود فلتخم

نيب ةلدابتملا ةدافتس واال لدابتل ل تاماهسإ ميدقت ةلصاوم ثاثلا،

اندعاست دق نيرخ اآل ةروشم ": ينيص لثم لوقي امك ملا. علا تاراضح

امئاد دكؤي ينيصلا يعويشلا بزحلا لظو ." روصقلا هجوأ ليلذت ىلع

ةيراضحلا تازاجن اإل نم ةدافتس واال ملعت لل ةيملا لاع ةيؤر لا خيسرت ىلع

يف ةيعقاولا فورظلل اقفو اهقيبطتو ملا علا لود بوعش اهتققح يتلا

ينيصلا يعويشلا بزحلا اهملعت ةيملع ةقيقح ةيسكراملا نإ . نيصلا

اهتنرصعو ةيسكراملا ةننيص عفد ىلع رارمتساب لمعنو . جراخلا نم

ةيملع ةيرظن حبصت ،ليك ةينيصلا ةيعقاولا تابلطتملل اقبط ماه يمعتو

ىلإ مدقتلل ينيصلا بعشلا ةدايق يف ينيصلا يعويشلا بزحلا دشرت

ةحتفنملا هتيرظنب ينيصلا يعويشلا بزحلا لماعت .ويس دارط اب األمام

لود بوعش اهتققح يتلا ةيراضحلا تاعادب اإل عم بحرلا هردصو

بازح واأل بوعشلا عم نواعتلا و لدابتلا و راوحلا ىلع صرحيو ملا، علا

يفاقثلا لدابتلا زيزعت يف بوعشلا كلت معديو ملا، علا لود ةفاك نم

مدق يس ، ةلبقم لا سمخلا تاونسلا الل خو اه. نيب ة يبعشلا ةقادصلا و

لود بازحأ نم صخش 15000 ـل ةصرف ينيصلا يعويشلا بزحلا

راوحلا رمتؤم ةسسأم ىلإ ردابنو . نيصلا يف لدابتل ا ءارج إل ملا علا

حبصيل ملا علا بازحأو ينيصلا يعويشلا بزحلا نيب ىوتسملا عيفرلا

. يملا ع ريثأتو قاطنلا عساو ليثمت اذ ىوتسملا عيفر ايسايس اربنم

، ءاقدص واأل ةداسلا و تاديسلا

ميدقلا ينيصلا فوسليفلا قلا ةنس، يفلأ نم رثكأ لبق

ا ءاقدص األ نم عاونأ ثالةث كل نوكي نأ ديفملا نم نإ سويشوفنوك
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. ةفرعم لا عساو قيدص و صلخم قيدص و ميقتسم قيدص ، ءازع أل

يف ءاقدص األ نم ديزملا ةفرعم يف ينيصلا يعويشلا بزحلا بغريو

ينيصلا يعويشلا بزحلا ظفاحي ، ةليوط ةرتف ذنم ملا.و علا ءاحنأ

يف ةيسايس ةمظنمو بزح 400 نم رثكأ عم مظتنملا لصاوتلا ىلع

هئاقدصأ ةرئاد عسوتتو ملا، علا يف ةقطنمو ةلود 160 نم رثكأ

ينيصلا يعويشلا بزحلا صرحي ، لبقتسمل ا ىلإ علطتلا .وب رارمتساب

ءانب تاربخ مساقتو ملا علا لود بازحأ عم لصاوتلا زيزعت ىلع

زيزعت ،و تاراضحلا نيب راوحلا و لدابتلا ءارجإو ، ةلودلا مكحو بزحلا

ءانب عفدل ملا علا لود بوعش عم لمعلا ،و ةلدابتملا ةيجيتارتس اإل ةقثلا

ديب. ادي لضف أ عملا ءانبو ةيرشبلل كرتشم ريصم عمتجم

بزحلا نيب ىوتسملا عيفرلا راوحلا رمتؤمل ىنمتأ ، ماتخ لا ويف

امات! احاجن ملا علا بازحأو ينيصلا يعويشلا

. عيمجلل اركشو


