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  لمأللتارانم ندملا 
  لئوملل يملاعلا مويلا ةلاسر

يذيفنتلاةريدملا اكوجيابت انآةديسلا نم  ةدحتملا ممألا لئوملة     

لوألا نيرشت رهش نم لوألا نينثالا موي يف لئوملل يملاعلا مويلاةبسانم منتغن ةلاح يف ركفلا ناعمإل ماع لك نم ربوتكأ / 
ريدن نأ نكمي يتلا ةيفيكلا طقف سيل انلغشي امو . انبكوك رهظ ىلع عدار نودينارمع لا عسوتلاو ،ملاعلا يف ةيمانتملا ندملا

نكامأ ندملا حبصت يكل ةيباجيإ ةروصب كلذ ا   لعفن نأ نكمي يتلا ةيفيكلاو لب عسوتلا اذه ا بحرت تامدخلا ةلماك  
  .عيمجلاب

 ، دملابذتجتسانلا نم ةديازتم دادعأ ةرجهو ناكسلا دادعأ ديازت عمف سانلان  لا اهئاوضأب  ثدحي ام لثم ،ةعطاس  
لامتحا ءازإ قلقلاب رعشن اننكلو ،بهللا مامأ تاشارفلل يذلا ناكسلا نم ةديدجلا جاوفألا دادعأ غلبت مكفانقارتحا   ن ، 

يمانلا ملاعلا يف ةيمانتملا ةريقفلا ءايحألا ىلإ لآملا م  ءابرهكلاو هايملاو ىوأملاو لمعلا صرف عيمجلل رفاوتتس له. يهتنيس  
ةيساسألا م  تاحومط يبلنو ليحتسملا ققحن نأ رذعت اذإ ىتح ،اجايتحا مهل رفون نأ عيطتسنس لهو ،ةيحصلا تامدخلاو  

  ؟عيمجلا
مل يتلا ينارمعلا عسوتلاو ةرجهلا تالدعم ربكأ مويلا اهيلع يوطنت يتلا تاهاجتالا يه هذه ... اهفقو نكميالو ةعيرس 

  .لبق نم ًاليثم ملاعلا اهل دهشي
ماع ةمسن نويلم ١٩١نييلودلا نيرجاهملا ددع غلب ثوحب نم ةدحتملا ممألا نع ردص ام ثدحأل ًاقفوو  شيعي ٢٠٠٥   ،

و ةمدقتملا نادلبلا يف مهنم ًانويلم١١٥ ةيمانلا نادلبلا يفًانويلم ٧٥  مه نيرجاهملا ناكسلا ءالؤه فصن نأ ظحول دق و.  
  .ءاسنلا نم

وهو ٢٠٠٦ماع ل لئوملل يملاعلا مويلل يسيئرلا عوضوملايف ركفلا نعمن نحنو ،دوأو  هجوأ نأ " لمألل تارانم ندملا" 
يف ةزيجو ةرتف ذنم ةديدجلا قئاقحلا هذه ترشن دقو . هيف شيعن يذلا رضحلا ملاع نع ةديدجلا قئاقحلا ضعب ىلإ مكتيانع
ناونعب انريراقت ثدحأ ماعلملاعلا يف ندملا ةلاح"  يذلاناكسلا ءاربخم وقي فوسو". ٢٠٠٦/٢٠٠٧   تاهاجتالا نوبقاري ن   

شيعي ثيح ةديدج ةيرضح ةيفلأ ملاعلا اهيف لخد يتلا ةظحللا لثمي هنأ ىلع هزاربإب مداقلا ماعلا نم ام تقو يف ةيرضحلا 
  .خيراتلا يف ةرم لوأل ةريبكلاو ةريغصلا ندملا يف سانلا ةيبلاغ
س دادعأ لوصو ًاضيأ٢٠٠٧ماع دهش ي فوسو يف دحاو درف شيعيس ثيح –رايلملا ةمالع ىلإ ةريقفلا ء ايحألا ناك   
ةليلقيهف تدجو نإ وأ ةيساسألا تامدخلا هيف مدعنت فاك ريغ نكسم يف ندملا ينطاق نم ةثالث لك نيب طسوتملا  .  

قلعتي اميف اميس الو ةيموكحلا تاءارجإلاو تاسايسلا يف كلذ ا لازامو   رثؤي فوس يتلا ةيفيكلا حضاولا ريغ نم
ئامنإلا فادهألا نم٧مقر فدهلاب  قلعتملا١٠ فدهلاو ،ةيفلألل ةي  ةيحصلا قفارملاو هايملاب   يذلا ١١فدهلا و) حاحصتلا(   

  .ةريقفلا ءايحألا ناكس ةايح نيسحت ىلإ فدهي
ًاضيأ لصتيهنأ ذإ . ةيرضحلا ىلإ ةيفيرلا قطانملا نم ةرجهلا ةرهاظب طقف قلعتي ال ندملا ومن نأ كردن نأ مهملا نم نأ ريغ  
بونجلا يفو لامشلا نم لك يف ىرخألا نادلبلا يف لضفأ ةايح ىلإ نوعسي نيذلا سانلا–ةيلودلا ةرجهلا ب ناكأ ءاوسو .  
نيلقنتملا ءالؤه ددع نإف ،ىرخأ نكامأ يف لضفأ ةايح ىلإ ةطاسبب نو عسي وأ ثراوكلاو عارصلا نم نورفي سانلا ءالؤه
  .ىضم تقو يأ نم ربكأ مويلا
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يف فوقولا نكمي ال يتلا ةيتاعلا ىوقلا نم ينارمعلا عسوتلاف . ةريغصلاو ةريبكلا ندملا ىلع سانلا قفدت فقو ريسعلا نمو
نم ةئاملا يف ٩٠نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو . ملاعلا يف اههجو ندم يف نوكت فوس لبقتسملا يف رضحلا يف ملاعلا ناكس ةدايز  

يهو ،اهفقو نكمي ال يتلا ةريبكلا ىوقلا نم ًاضيأ ةرجهلاو يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف لقأ دح ىلإو ،ايقيرفأو ايسآ 
  .حجرألا ىلع دادزت فوس ىوق

ج ىلإ ا  عنص ىلإ راقتفالا ىلإ ًايئزج كلذ عجريو . ةنيغضو لدرادإ نأشب تراد يتلا ةريثكلا تاشقانملا تقلزنا دقو
  .تايلحملا ىوتسمو ةينطولاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع قيسنتلاو تاسايسلا

رجاهملا انأ الإ لوقعلا ةرجه نم وكشت نادلبلا ضعب نإ   ربكأ نوكت نأ نكمي م وثعبي يتلا تاليوحتلا  اطوأ ىلإ ن
سم ا. ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا وأ ةيجراخلا ةيئامنإلا تانوعملا يلامجإ نم ةيلاملا ةيحانلا نم ريثكب  ةل أإف كلذ ىلعو

  .نزاوتلابقلعتت 
رثكأ تايداصتقاو ،ىلعأ لخدب عتمتت ،ينارمعلا عسوتلا تالدعم عافتراب مستت يتلا نادلبلاف . نادلبلل ءارثلا ققحت ندملاو
اهيف لقي يتلا كلت نم يملاعلا داصتقالا تابلقتل يدصتلا يف لضفأ عض و يف نادلبلا هذهو. ةوق رثكأ تاسسؤمو ًارارقتسا

  . رضحلا ناكس
ومنلا ةضفخنم نادلبلا يف يموقلا جاتنإلا يلامجإ نم ةئاملا يف ٥٥ىلإ لصت ةبسن ةيرضحلا ةيداصتقالا ةطشنألا لكشتو   

و لخدلا ةطسوتم نادلبلا يف ةئاملا يف٧٣و ا ةعفترم نادلبلا يف ةئاملا يف٨٥    .لخدل 
ةعاجشلا مهيدل نيذلا سانلا ،ملاعلا ندم ربكأ نم ريثكلا ءانب يف اودعاس نيذلا نورجاهملا مه كلذ يف نيمهاسملا ربكأو  
ىلإانندم لوحت قرط نع ثحبن نأ ىلإ ةجاح يف اننإ ،نولحريو مهتعتمأ اومزحي نأ ىلع نكامأ   ىلع ةرداق تامدخلا ةلماك   
  .عيمجلا تاجايتحا يبلت نأ
نوصحلا ءانب نم ًالدب روسجلا نم ديزملا ميقن نأ ىلإ ةجاحيف اننإ  .  


