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اسبُس هلل ضبِّ ايعاملني ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غِّٝسْا ضبُس ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖط. ٜٔ

ولكي ال تضيع كركوك
قاٍ تعاىل  :طفَنَ َّقبُواْ فِي البِالدِ هَلِ ِمنِ مَّحيصٍص م . 33/قسم اهلل ايعً ٞايعع.ِٝ
يف زضاغَٛ ١نٛع ١ٝؾاًَ ١يًٛنع ايعطاقٚ ٞتساعٝات٘ ايػٝاغٚ ١ٝ#ا٭َٓٚ ١#ٝاإلقتك#ازٚ ١ٜاإلدتُاع١#ٝ
خهَِِّ دباشبات ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝيف ضباٚض عِسَّ ٠نإ َٚا ٜعاٍ أبطظٖا َٖٛ ٛنٛع ايفسضاي ١#ٝنٓع#اّ
ٚ ...يف ِ
نتُ ي٘ يف حبح طبتك#ط ذب#ت
َططٚح عً ٢ايػاس ١ايعطاق ١ٝبايطغِ َٔ ن ْ٘ٛث ِّبتَ يف ايسغتٛضٚ ،قس َتعَطَ ِ
عٓٛإ ( ايفسضايَٓ َٔ ١ٝعٛض فكٗ )ٞططست ف ٘ٝضأٜاً فكٗٝاً ق#طؼباً ٚف#ل َ#ا ثب#ت ي#سٜٓا َ ٔ#زيٚ ، ٌ#ٝي#صا
ٜٓبػَ ٞطادعٖ ١صا ايبشح ٚاإلط٬ع عً ٢تفاقٚ ، ً٘ٝيٝؼ خبافٍ عً ٢#أس#سٍ إَّٕ ايه#ج َ ٔ#ايٓت#ا٥ر اي#
تٛقًٓا إيٗٝا يف سػاباتٓا قس سكًت يف ظطف أقٌ َٔ غٓ ١بػبب تساعٝات ايسع ٠ٛإىل تطبٝل ٖصا ايٓعاّ
ايفسضاي ٞيف عُ ّٛايعطام ٚتَدَُّٛف ايؿعب َٔ آثاض ٙايػًب ١ٝعً ٢ايٛن#ع ايعطاق ٞ#ايع#اّ ٚخكٛق#اً أَّْ٘#
طبِّل يف مشاٍ ايعطام تطبٝكاً قَٝٛاً ٚطا٥فٝاً اْفكايٝاً يف ٚاقع٘ نُا غٝأت ٞاسبسٜح عٓ#ٖٚ ، ٘#ص ٙاسبػ#ابات
ُ
ٚايٓتا٥ر مل تػتٓس عً ٢أغؼ  ١ُٖٝٚأ ٚتهٗٓ#ات غٝب ١#ٝب ٌ#اعتُ#ست عًَ ٢#ك#سَات ساقَٛٚ ١ً#دٛ#ز٠
عً ٢##ايػ##اس ١ايعطاقٚ ١##ٝهل##ا ٚاق##ع ضبػٛ##ؽ ٚ ،ي##صا ناْ##ت ايٓتٝذٚ ١##ان##ش ٫ ١غب##اض عً##ٗٝا  ٫ٚ ،ظاي##ت
ا٭سساخ تتفاع ٌ#يف عُ ّٛ#ضبافع#ات ايع#طام ي#ٝتُد
ايهْٛػطؽ ا٭َطٜهٜ ٞهؿ

عٓٗ#ا َكرتس#اً يًػٓٝ#اتٛض دٛظ#ٜ

با#ٜسٕ عهٛ#

ف ٘ٝعٔ ايٓٛاٜا املبَّٝت ١يًعطام َٚهُ ٕٛاقرتاس٘ ايصٜ ٟطًب ذبكَٛ ٌٝ#افك١#

ايهْٛػطؽ عً َٔ ٘ٝأدٌ سٌَِ َؿ#انٌ ايع#طام ٚ ،اسبَ ٌُّ#بطأ : ٛ#ٖ ِ٘#ٜإٔ ُٜكػَّ ِ#ايع#طام إىل ث٬#خ ز ٍٚيف
ايؿُاٍ ٚايٛغط ٚازبٓٛ#ب ٚ ،يٮغ#

٫ق#ٖ ٢#صا املك#رتح اغتشػ#اْاً ق#طؼباً ٚتطسٝب#اً َ ٔ#قب ٌ#ا٭خ٠ٛ#

ا٭نطاز اسبانُني يف مشاٍ ايعطام ٚعً ٢يػإ ايطٝ٥ػني ايهُطزٜني د ٍ٬#ايطايب#اَْ ٚ ٞػ#عٛز ايب#اضظاْٞ
ٚباق ٞأعها ٤سه ١َٛمشاٍ ايع#طام يه#ٖ ٕٛ#صا اي#طأٜ ٟتٛاف#ل َ#ع طُٛس#ات ا٭ن#طاز حبػ#ب قٛ#هلِ ،
ٚقاض ططف آخط ٜػتدسّ ايتأ ٌٜٚيف ن( ّ٬باٜسٕ) ايكطٜض يٝك : ٍٛإَّٔ املطاز َٔ َكرتس ٛ#ٖ ٘#ايفسضاي١#ٝ
املٛدٛز ٠يف زغتٛضْا ايعطاقٚ ٞيٝؼ ايتكػ ِٝايصْ ٟطفه٘ #ٖٚ ،صا ايتأُٜ ٌ#ٜٚد#اي

فَِٗ ِ#ضٝ#٥ؼ ايٛ#ظضا٤

ْٛض ٟاملايهٚ ٞنج َٔ ايػٝاغٝني ايع#طاقٝني اي#ص ٜٔأزاْٛ#ا ق#طؼباً َك#رتح ايػٓٝ#اتٛض اي#ساع ٞيًتكػ، ِٝ#
ٚنإَّٔ ٖصا ايتأُٜ ٌٜٚطٜس إٔ ُٜشػِّٔ ايكٛضُٜٚ ٠بعس ؾبض ايتُٗٚ ١خطٛض ٠املٛق

ب#إَّٔ َطً#ب ايفسضاي ١#ٝيف

ايعطام ُُٜهٔ إٔ ٜكع نُٔ ٖصا املدطط اٯْ ٞأ ٚاملػتكبً ٞيتكػ ِٝايعطام  ٫غاَض اهلل ٚ ،ططف ثاي#ح
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ٜط ٣إَّٔ ايفطق ١غ َٓاغب ١إلقاَٖ ١صا ايٓعاّ ايفسضايٚ ٞعبٔ يف ظ ٌ#اإلس#ت ٫ٚ ٍ٬منً#و غٝ#از ٠ت#ًٖٓ٪ا
يًشفاظ عًٚ ٢سس ٠ايعطام ٚاغتكطاضٚ ، ٙططفٌ ضابع ٜط ٣إَّٔ ايفسضاي ١ٝايعطاقٚ ١ٝفل ايُٓٛشز املُطبَّ#ل يف
مشاٍ ايعطام ٖ ٛايتكػ ِٝبعٚ ، ِ٘ٓٝيصا ػبب ذبس#ٜس املفٗ ّٛ#ايك#شٝض ٚاملٓاغِ#ب ٚن#بط َعاملٚ ٘#س#سٚزٙ
ٚآيٝات ايعٌُ ب٘ ٚفل نٛابط ضقٚ ١ٓٝثابت ٫ ١ربٌُّ بٛسس ٠ايع#طام يف أضنٚ ٘#ؾ#عب٘ ٚغٝاغ#ات٘ ايساخً١#ٝ
ٚاشباضدٚ ١ٝاقتكازٚ ....ٚ ٙططفٌ خاَِؼٌ ضف

ٖصا املؿطٚع مجًٚ ١تفك ٬ٝ#٭غ#بابٍ ن#ج ٚ ٠ع#ط

َ

بس َيُ٘ تٛغٝع ق٬سٝات صبايؼ احملافعات مبا ٪#ٜ ٫ثط عًٚ ٢#س#س ٠ايػٝاغ#َ ١#ع املطن#ع ايعاق#َٚ ، ١ُ#ع
شيو فإَّٕ املٛدٛز يف ايسغتٛض ٚاملططٚح عً ٢#ايػ#اس ١ايعطاقٚ ١#ٝتطبٝك#ات ا٭ن#طاز ي ٘#يف مش#اٍ ايع#طام
يٝؼ ْعاَاً فسضايٝاً ٚإَُّْا ْٖ ٛع#اّ نٓف#سضاي ٞأق#طب َ#ا ٜه ٕٛ#إىل ايسٚي ١#املػ#تكًَّ ١إِٕ مل ته ٞ#ٖ ٔ#فعً٬#
زٚيَ ١ػتكًّ ١هلا أضنٗا ٚؾعبٗا َٚكاسبٗا ٚغٝاغ#تٗا ايساخًٚ ١#ٝاشباضد ١#ٝعً ٢#سَ#سِّ تع#ب اتِِِٗ ٚيهَّٓٗ#ا
ت##طتبط ب##املطنع ايعاق ١ُ##فك##ط َ٪قت #اً ٚخبٝ##ط ضف##ٝع ف##ُٝا ػبً##ب هل##ا َك##اسبٗا اشباقُّٜٚ ١##شك##ل أٖ##سافٗا
ايػرتاتٝذ ١ٝنُا ٖٚ ٛاق#ع  ،فٝه ٕٛ#إَّٔ ا٭خ ٠ٛ#ا٭ن#طاز ٜطُش ٕٛ#يف اغ#تهُاٍ َط#ايٝبِٗ ٚذبك#ٝل ناٌَ#
إضازتِٗ َٔ خ ٍ٬#اسبه ١#َٛايعطاقٜٚ ١#ٝػ#تػًّ ٕٛايع#طٚف ايعكٝ#ب ١اي#
اسبه َٔ ١َٛأدٌ ذبكٝل زٚي ١نطزغتإ ايهرب ٣اي

مي#طُّ بٗ#ا ايع#طام يًه#ػط عً٢#

تٛفط هلِ زٚيَ ١ػتكًَٓٚ ١فكً ١قابً ١#يًش#ٝا ٠بهِ#

نطنٛى ايٓفط إيٚ ِٗٝ#د#ع ٔ#َ ٤ضبافع ١#املٛقٚ ٌ#د#ع ٔ#َ ٤ضبافع ١#ز#ٜاىل ٚ ،د#ع ٔ#َ ٤ضبافع ١#ايهٛ#ت
ٚق٬ح ايس.... ٜٔإخل عً ٢عب ٛتسضػبٚ ٞبٗصا تك#بض أض
ُٜكاضب ْك#

نطزغ#تإ ُت َُجِّ ٌ#عً ٢#اشباضط ١#ايعطاق#َ ١#ٝا

ايع#طام ٚبتك#ازّ اي#عَٔ ٚتػ#ٖ #صا ازب ٌ#ٝؼبك ٌ#ايتطب#ٝع عً ٢#زٚي ١#نطزغ#تإ املػ#تكً١

املٓفكً ١ؾ#أْٗا ؾ#إٔ ايه#ج َ ٔ#اي#س ٍٚاملتٛي#س ٠بٗ#ص ٙايططٜكٚ ، ١#يهَّٓٓ#ا ْك : ٍٛ#إَّٕ ايتع#ا ٕٚإلظب#اح ٖ#صا
املؿطٚع املتهاٌَ اشبط أ ٚايتػٗ ٌٝيهِ نطنٛى إىل ا٭خ ٠ٛا٭نطاز ذبت أ ِّٟشضٜعٜ ١ه ٕٛخاضداً عٔ#
إض از ٠ايؿعب ايعطاقَٓٚ ٞاف#ٝاً ملكً#ش ١ايٛ#طٔ  ،٭َّٕ ايع#طام ٚشضّات تطاب ٘#غ #خان#ع ١يًب#ٝع ٚايؿ#طا٤
ٚاملػا ١َٚبني ايػٝاغٝني يف ذبايفاتِٗ َٚكاسبِٗ ايف ١ٜٛ٦أ ٚايطنٛر يًهػٛط اشباضد ١#ٝأ ٚايساخً، ١#ٝ
ْٚتُٓ ٢إٔ ٜه ٕٛازبُٝع فٛم َػت ٣ٛايؿبٗات ٚ ،أَّ#ا َ#ا ُُٜه ٔ#إٔ ٜت#صضع ب ٘#ايػٝاغ ٛ#ٖ ٞ#إّٔ قه١ٝ#
نطنٛى تبشح زغتٛضٜاً  ٖٞٚخانع ١يًُاز )140(٠املجبت ١يف ايسغتٛض ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜتِ ايتكٜٛ#ت
عًٗٝا ٚ ،يهٔ ٖص ٙشضٜع ١غ َػتٛف ١ٝيؿطٚطٗا ٚيٝػت َٓػذَُ ١ع ٚاقع نطنٛ#ى  ٫ٚرب#سّ َك#اسبٗا
اسبكٝكَ ٚ ، ١ٝيَُّا ناْت املازَّ ٠ايسغتٛض ١ٜيٝػت ْكَّاً قطآْٝاً ػبب ايتعبس ب٘ ٚ ،ازبُٝع ٜعًِ إَّٔ ايسغ#تٛض إُّْ#ا
متَّ ايتكٜٛت عً ٘ٝبٓش ٛإمجايٚ ٞيٝؼ بٓش ٛتفكٚ ًٞٝايهطٚض ٠زعت يصيو ي#سعِ ايعًُ ١#ٝايػٝاغ١ٝ#
ٚتصي ٌٝايعكبات أَاَٗا َٔ أدٌ إٔ  ٫ؽبتطفٗ#ا اإلس#تٚ ٍ٬اإلضٖ#اب  ِٔ#َِٚأدِ ٌ#إخ#طاز املُشتٚ ٌ#يٝ#ؼ
إبكا ٙ٤ذبت أ ِّٟشضٜعَٚ ، ١ع شيو فإَّٕ ايٓعاع ٚايكطاع بني ا٭نطاز ٚايرتنُإ ٚايعطب ٚب#اق ٞا٭قً#ٝات
َع تسخٌ زٚي ١تطنٝا بؿهٌ َباؾط أ ٚغ َباؾط يف ٖصا ايٓعاع س ١#ٜٖٛ ٍٛنطنٛ#ى َٚؿ#طٚع اْهُ#اَٗا
إىل اقً ِٝنطزغتإ ايع#طام #َٚا #ًٜعّ ع ٔ#شي#و َ ٔ#ذبس#ٜس ايتع#ساز ايػ#هّاْ ٞ٭ٖ#اي ٞنطنٛ#ى َٚعطف١#
ٖٜٛتِٗ ٚايػ#ع ٞيًتػ ٝ#اي#سميٛغطايف يًػ#هّإ #َٚا تك ّٛ#ب ٘#مج#ٝع ا٭ط#طاف املدتًف ٔ#َ ١#تٗ#ٝأ ٠أغ#باب
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َٚكسَات ٖصا ايعٌُ َع اغتػٖ ٍ٬صا املٛق

يًكٝاّ بعًُٝات ايتٗذ ٚايتكفٚ ١ٝايتفذ ات ٚايت٬عب

ٚايتعٜٚط باسبػاب ٚايعسز ايػهّاْ ٞنُا سكًت عًُٝات ايتعٜٚط يف ايتكٜٛت ايػ#ابل أثٓ#ا ٤اإلْتداب#ات
ايٓٝاب ١ٝيف َطانع نطنٛى ٚاملجبّت يف زبٓ ١املفٛن ١ٝايعًٝا يإلْتدابات  ،نُا ُٜٚػتػٌ ٖصا ايٓعاع أٜهاً َٔ
قبٌ اإلضٖابٝني ٚايٓفعٝني ٚاملُشتًِّني يتشكٝل َ#رضب ؾٝ#طاْ ١ٝته#ط مبك#ا
املفاغس ايععُ ٢اي

نطنٛ#ى  ،ي#صا  ٔ#َٚأد ٌ#زضأ

تطاٍ مجٝع ايعطاقٝني ٚخكٛقاً أبٓا ٤ضبافع ١#نطنٛ#ى ايع#طام اي#ص ِ#ٖ ٜٔأسبا#ْ٩ا

ٚأبٓاْ٩ا ٚاخٛآْا ٚؾطناْ٩ا يف ايٛطٔ ب ٬متٝٝع بني طٛا٥فِٗ َٚصاٖبِٗ ٚق#َٝٛاتِٗ ٚمب#ا تكته ٘ٝ#املكً#ش١
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا اي

 ٫تسضى ٚاقعاً أ ٚتٓاٍ بايتكٜٛت عً ٢قه ١ٝنطنٛى نُا ٖ ٛ#طبط#ط هل#ا  ،٭َّٕ ْت#ا٥ر

ايتكٜٛت َُٗا ناْت ْعٚ ١ٜٗي ٛعً ٢ايٓش ٛازبسي ٫ ٞته ٕٛغ#بباً سب ٌ#ايٓ#عاع ٚاشبك ١َٛ#ب ٌ#ق#س تهٕٛ#
غبباً يتعكٝسٖا ٚ ،ي ٛنإ ايتكٜٛت ٖ ٛاسبٌ ملا سكٌ ْعاع ٚخك ١َٛسٛ#َ ٍٛاز ن#ج  ٔ#َ ٠ايسغ#تٛض أٚ
س ٍٛغ ايعًُ ١ٝايػٝاغٖٝٚ ١ٝهً ١#ٝاسبه#َ ١#َٛع أَّْ ٘#ق#س متَّ ايتكٜٛ#ت عً#ٗٝا فتأَٚ ، ٌ#ن#صيو تأدٌ#ٝ
اْتدابات اجملايؼ احملً ١ٝيف نطنٛى إىل ٚقتٍ آخط يػط
ٚاشباقَّ ١أٚايتٗطب َٔ ٖص ٙايعكسٚ ٠ايسخ ٍٛيف ايتػٜٛ

اغ#تهُاٍ بع#

اإلد#طا٤ات ايؿٛ#ض ١ٜٚايعاََّ١#

ٚاملُاطً ١أ ٚ٭دٌ عكس َػ#اَٚات ٚق#فكات

بني ايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝفإَّٕ مجٝع شيو ُٜ ٫ؿهٌِّ س ًّ٬زغتٛضٜاً ٚ ٫ٚطٓٝاً  ،بٌ ٖ ٛ#مم#ا ُٜفَ#طِّع عً ٢#ا٭ظَ١#
أظَات فتسبط ٖ ،صا ٚبػ#ب ت#أخ َعازب ١#امل#از ٠ايسغ#تٛض )140(١ٜأ ٚايػا#ٖ٩ا فك#س ت#ساخًت ا٭َٛ#ض يف
ط##طح تطب##ٝل امل##ازَّ ٚ )140(٠تعآَٗ##ا َ##ع ٚق##ت اْتداب##ات اجمل##ايؼ احملً ١##ٝيف عُ ّٛ##ايع##طام ٚ ،ي##صا اق##رتح
ايػٝاغ ٕٛٝعسََّ ٠عازبات يكه ١ٝنطنٛى َٓٗا :
أ : ً٫ٚتطبٝل املازّ َٔ )140(٠ايسغتٛض ٚبايٓتٝذٜ ١تِ ايتكٜٛت عً ٢اْهُاّ نطنٛى إلقً ِٝنطزغ#تإ
َ ٖٛٚطًبٌ نطزٚ ، ٟايٓتٝذ ١يف ٖصا ا٭َط َعًٚ ١َٛضبػَ ١َٛػبكاً يكا

ا٭خ ٠ٛا٭ن#طاز ٚب#أ ِّٟطط#ٜل

نإ .
ثاْٝاً  :إٔ ربهع نطنٛى إلقً ِٝخام بٗا ٜهِ مجٝع ايكَٝٛات ٚا٭زٜإ ٖٚ ،صا نَطِبٌ َٔ ازبٕٓٛ
 ،سٝح غتكبض نطنٛى ًَعباً َفتٛساً يتفذ طاق#ات ن ٌ#ايكٚ ٣ٛ#أضب#اب املك#ا

ٚبايت#اي ٞغٝدػ#طٖا

ايعطام ٚغٝدػط أبٓا ٤نطنٛى ضبافعتِٗ .
ثايجاً  :تُ َكػَِّ نطنٛى إزاضٜاً ٚفل ضباقك ١يهٌ امله#ْٛات ايكٚ ١#َٝٛب#إزاض ٠صبً#ؼ احملافعٚ ١#بٓػَ#ب
ٜتٛافك ٕٛعًٗٝا حبٝح تكبض نطنٛى عباض ٠عٔ ممايو ٜ٫ٚٚات قػ  ٠أ ٟنٓف#سضايٝات زاخ ٌ#نٓفسضاي١#ٝ
َٚا أزضاى َاٖ ٞ؟ ْاض ساَ. ١ٝ
##ٖٚص ٙططٚس##ات غ  #ق##ا٥ب ١ب ٞ##ٖ ٌ##قٓابَٛ ٌ##قٛت ١##تػ##تٗسف ايع##طام بهطنٛ##ى ٚأبٓا##ٗ٥ا ٜٚ ،ػفٌ##
ايػٝاغ ٕٛٝعٔ ن ٕٛنطنٛى ضبافعٜ ١ؿرتى فٗٝا مجٝع ايعطاقٝني نُا ٖ ٛساٍ باق ٞاحملافعات َ ٔ#أقك٢#
ايؿُاٍ إىل أقك ٢ازبٓٛب ٚ ،يصا ٜٓبػ ٞإٔ ربهع ضبافع ١نطنٛى ف#ُٝا ٖ ٛ#اي#طأ ٟاي#طادض إىل ايعاق١ُ#
يتٛسٝس أبٓاٗ٥ا ٚزضأ اشبطط عٓٗ##ا ٜٚ ،تِ تعس ٌٜاملازّ ٠ايسغ##تٛض )140(١#ٜفٗٝا أ ٚإيػاٖ٩ا أ ٚتفػ ٖا مبا
ٜٓػذِ ٚٚاقع َطدعٝتٗا إىل ايعاقُٜٚ ١ه ٕٛإيػاٖ٩ا أفهٌ َٔ تطقٝعٗا ٚ ،تهْ ٕٛػ#ب أعه#ا ٤صب#ايؼ
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احملافعَ ١تػا ١ٜٚبني ايكَٝٛات ايج٬خ أ ٚمبا ميٓع طػٝإ ٚتػًط أسسُٖا عً ٢#اٯخ#ط َ#ع َطاع#ا ٠سكٛ#م
ا٭قًٝات ٜٚه ٕٛازبُٝع عً ٢احملو ايٛطين ايصٜ ٟػتهؿ

ايٓٛاٜا اسبكٝك ١ٝيًذُٝعٜٚ ،هٖ ٕٛصا املٛق

اشب٬يف ضبفعاً يًذُٝع يهٜ ٫ ٞرتنٛا املٛاز ايسغتٛض ١ٜاملتٓاظع عً#ٗٝا ب ٬#سً ٍٛ#غٚ ١ًُٝ#يه ٫ ٞ#تهٕٛ#
َربضاً َٚػّٛغاً ٚشضٜع ١يعٗٛض املػتبسّ ٜٔايسٜهتاتٛضٜني يف املػ#تكبٌ فٓٝػ#فٛا ايسغ#تٛض مجًٚ ١#تفك، ٬ٝ#
ٖصا ٚإَّٔ ََِٔ نتَبَ ايسغتٛض يٝؼ مبعك ّٛنُا إَّٔ ايسغتٛض  ٫ميًو يٓفػ٘ نطاً ْ ٫ٚفعا  ٫ٚؼبُْ ٞفػ٘
ٚإَُّْا ايؿعب ٖ َٔ ٛؼبُ ٞايسغتٛض إشا تٛفطت يس ٘#ٜايكٓاع ١#ايهاًَ ١#فٚ ٘#ٝاي#

ذبك ٌ#مبٛافكٛ#َ ١#ازِّٙ

ٚبٓٛز ٙإلضاز ٠ايؿعب ايطايب ١يًعسٍ ٚاإلْكاف ٚ ،يصا قاَت زبٓ ١#نتاب ١#ايسغ#تٛض بتػٚ ٝ#اع#از ٠بع#
بٓٛز ايسغتٛض َطاعا ً٠ملتطًبات اسبٝا ٠ايعطاقٚ ١ٝاي

ػبب إٔ ته ٕٛقه ١ٝنطنٛى دع٤اً َٔ ٖصا ايتػ. ٝ#

ٖصا  َٔٚمجً ١املداطط إَّٔ ا٭خ ٠ٛا٭نطاز ٚبايطغِ َِِٔ ن ِْٗٛمل ُٜعًٓٛا اْفكاهلِ ضمس#ٝاً ع ٔ#ايع#طام
ٚمل تهٔ ايفطق ١هلصا ا٭َط ساقً ١يٛدٛ#ز بع#
َٚسٌَ قه ١ٝاملٓاطل املدتً

عًٗٝا دػطافٝاً ٚاي

املتعًك#ات ٚايعٛا#٥ل ايساخًٚ ١#ٝاشباضدٚ ١#ٝيتك#ف١ٝ
ٜكطًش ٕٛعًٗٝا ا٭ضان ٞاملتٓاظع عًٗٝا ٚنأَُِّْٗ زٚي١#

غطٜب ١يف َُكابٌ زٚي ١أخطٜ ٣تفاٚن ٕٛفُٝا ب ِٗٓٝسبٌ قهاٜا ا٭ضان ٞاملتٓاظع عًٗٝا ٚ ،ا٭نجط َٔ شي#و
إَّٔ إقً ِٝنطزغتإ يف مشاٍ ايعطام أغَّؼَ ٚظاض ٠خاقَّ ١ملتابعٖ ١صا ايؿإٔ بإغِ (ٚظاض ٠ا٭ضان ٞاملتٓاظع
عًٗٝا) َٚع نٌُِّ شيو أَُِِّْٗ ٜتكطف ٕٛيف ٖص ٙا٭ضانٚ ٞنأَّْٗا ذبت غٝططتِٗ فع ِٔ#َِ ً٬#خ ٍ٬#ت#سخ٬تِِٗ
ٚبػط ْفٛشِِِٖ إنافَ ١إىل أِّْٗ أْؿأٚا عكٛزاً ٭غتجُاض ايٓفط ٚايػاظ َٚقٌََ عسزٖا إىل ايػبعَ ١عؿط عك#ساً
َع ؾطنات عاملْ ١ٝفطَ ١ٝؿاضن ١يف اإلْتاز غايبٝتٗا ؾطنات غ َعطٚف ١يتعُ ٌ#يف َٓ#اطل نطزغ#تإ ٚيف
أدعا ٤خاضد ١عٔ سسٚزِٖ ازبػطاف َٔ ١ٝأضان ٞاملٛقٌ ٚزٜاىل ٚق٬ح ايسٚ ٜٔنطنٛى ٚايهٛت َٔ
ز ٕٚعًِ اسبه ١َٛايعطاقٚ ، ١ٝيف ٖص ٙايتكطفات ٚايتذاٚظات ٚاملطايبات اي
أبعاز اشبطط ايؿاٌَ عًَ ٢كا

 ٫تٓتٜٗٓ ٞهؿ

يًذُٝع

ايؿعب ايعطاق ٞعَُٛاً ٚملٓافا ٠شي#و يًعسايٚ ١#يًػٝاغ ١#ايعطاق ١#ٝاي#

ػبب إٔ تهَٛ ٕٛسس ٠يف إطاض املكًش ١ايعًٝا يًٛطٔ  ،نُا ُٜعَسُّ ٖصا ت٬عباً ٚدباٚظاً عً ٢سكٛم ايؿ#عب
ايعطاق ، ٞ##إن##اف ١إىل إَّٔ ايتك##طفات ايهٝف ١##ٝعُ#َٛاً َِ ٔ##بع#

املػٚ٪##يني ا٭ن##طاز ٚعًَ ٢##ػ##ت ٣ٛع##اٍ

ٚايهاؾف ١عٔ عسّ َبا٫تِِٗ ب#اٯخطٚ ٜٔع#سّ ايؿ#عٛض باملػٚ٪#ي ١ٝإدب#ا ٙايؿ#عب ايعطاقٚ ٞ#ا٭ََّ ١#ايعطب١#ٝ
ٚاإلغ ١َٝ٬عَُٛاً بؿإٔ قه ١ٝفًػطني املطنعٚ ١ٜضباضب ١إغطا ٌٝ٥يؿعٛب املٓطكٚ ١اإلنطاض بٗ#ا ٚاْتٗ#اى
مجٝع اسبكٛم اإلْػاْٚ ١ٝاملكسَّغ#ات ...إخل نُ#ا ق#س سك ٌَ#يف َٛق#

اي#طٝ٥ؼ ايعطاق ٞ#د ٍ٬#ايطايب#اْٞ

ايهطز ٟايكٚ ١َٝٛقٝا َِِ٘ مبكافش ١اإلغطا ًٞٝ٥إٛ#ٜٗز ب#اضاى ٚظ#ٜط اسب#طب اإلغ#طا ًٞٝ٥عً#ٖ ٢#اَـ َ٪#متط
اإلؾرتان ١ٝايسٚي ١ٝاملُٓعَكِس يف أث#ٓٝا (اي#ْٛٝإ) ع#اّْٗ ّ2002ا ١#ٜسع#ٜطإ ٚ ،ق#س غَ#بَ َكُ٘ هل#صا ايعُ ٌ#املُؿ#اب٘
ٚظٜط اشباضد ١#ٝايعطاقٖٛ ٞ#ؾٝ#اض ظٜب#اض ٟايه#طز ٟعٓ#سَا ق#افض املػ ٍٚ٪#اإلغ#طا ًٞٝ٥يف صبً#ؼ ا٭َِ#
املتشسٚ ٠نصا سهٛ#ض ايػ#ف ايعطاق ٞ#ايه#طز ٟي#س ٣ا٭َ ِ#املتش#س ٠اإلستف#اٍ ايك ْٞٛٝٗ#س ٍٛ#احملطق١#
ايٛٗٝز " ١ٜاهلٛيهٛغت"  ،إناف ١إىل دبطأ سه ١َٛنطزغتإ مبطايب ١اسبه ١َٛايعطاق ١ٝبايتٛقٝع عًٚ ٢ثٝك١
مماثً ١يٛثٝك ١اع ٕ٬املبازَ ٨ع ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١#ٝيف س#ِٗٓٝا يه ٕٛ#ضٝ#٥ؼ ايٛ#ظضا ٤امل#ايهٚ ٞق#ع
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تًو ايٛثٝكَ ١ع ايطٝ٥ؼ ا٭َطٜه ٞبٛف إلع ٕ٬املػاٚاٚ ٠ايِٓسِّ ١#ٜب#ني سه ١#َٛاإلقًٚ ِٝ#سه ١#َٛاملطن#ع ،
ٚنصيو يف سسٜح قشف ٞيطٝ٥ؼ إقً ِٝنطزغتإ ايعطام َػعٛز ايربظاْٚ ٞقٛي٘ َ ٫ :اْع يسٜٓا إٔ تٛدس
قٓكً ١ٝإلغطا ٌٝ٥يف نطزغتإ إشا اضتأ ٣ايعطام إٔ ٜفتض غفاض ٠يف بػساز #ٖٚ .صا ٜع#ين أّْ#َ ٫ ٘#اْع يس٘#ٜ
يف املبسأ َٔ إقاَٖ ١ص ٙايع٬ق ١يف دٗ ١اغتك٬يٝتِ٘ ي ٫ٛايعطام ٖٚ ،صا اإلْفتاح ايهطز ٟعب ٛإغ#طاٚ ٌٝ٥مب#ا
ْ ٫عًِ َا ٜسٚض خً

ايهٛ#ايٝؼ ٚع#سّ إيت#عاَِٗ بػٝاغَٛ ١#س#س#َ ٠ع سه ١#َٛاملطن#ع ٚع#سّ َب#ا٫تِِٗ

إلضاز ٠ايؿعب ايعطاقٚ ٞؾعٛب املٓطك ١أَطٌ ٜٓبػ ٞعً ٢ايؿعب ايعطاق ٞإٔ ُٜعًٔ ضفه٘ ايك#طٜض يتً#و
املٛاق

نُا إَّٔ عً ٢اسبه ١َٛايٛطٓ ١ٝإٔ  ٫تػتٗني ب٘  ٫ٚدبس ي٘ شضا٥عاً  ١ُٖٝٚفٗ ٛأخط#ط َ ٔ#اإلضٖ#اب

عً ٢ايعطام فهْٛٛا سصض َٔ ٜٔايتػاٌٖ ٚايتػاَض ٚايت#سضز يف ايع٬ق ١#اي#ص٪#ٜ ٟز ٟإىل ف#ط

غٝاغ١#

اإلغتػٚ ّ٬ايتطبٝع َع ايهٝإ ايكَٗ ْٞٛٝػتكب ً٬ست ٢ي ٛنإ قٛضٜاً  ٖٛٚ ،أَطٌ َٜدِ ٌُّ#بؿ#طعٚ ١ٝعساي١#
ٚٚطٓ ١ٝايعاًَني عً ٢شيو  .إشٕ املعاَ٬ت ايهطزٚ ١ٜع٬قاتِٗ ٚاملطايب ايهج  ٠اي#

 ٫تٓتٗ ٞ#إىل س#س

ذبتاز إىل َْفَؼ ٚطين ؾذاع َٔ أدٌ املكاضسٚ ١املهاؾفَ ١عٗٚ ِ#ب ٬#س#ٝا ٤أ ٚت#طزز نُ#ا ُٖٜ ِ#فعًٕٛ#
شيو َٔ أدٌ إٜكافِٗ عٓس سسٚز َع ١ٓٝيه ٕٛبعهٗا ٪ٜز ٟإىل ايتُٝٝع ايعطقٚ ٞتكػ ِٝايب٬ز ٚاي#بع
اٯخط ٜسخٌ يف زا٥ط ٠ايفػاز ٚا٭َط ايجايح تسضدَِٗ بتطبٝع ايع٬قَ ١ع إغطا... ٌٝ٥إخل ٚ ،يٮغ

أَُِّْٗ

إناف ١إىل شيو أقبشٛا ٪ٜغِّػ ٕٛ٭زبٝات زٚي ١ا٭نطاز ايك ١َٝٛاملػتكً ١باغ#تعُاٍ أيف#اظ َٚك#طًشات
ٚقٛ##اْني متٝٝعٚ ١##ٜعطق ١##ٝنكٛ##هلِ َكً##ش ١ايؿ##عب ايه##طزٚ ٟسكٛق ٚ ِ٘#اغ##تجُاضاتِ٘ ٚس##سٚز ٙازبػطاف١##ٝ
ٚع٬قات٘ اشباضدٚ ١ٝزغتٛض .... ٙإخل  َٔٚثََِّ تأغٝػ٘ يٛظاض ٠ا٭ضان ٞاملتٓاظع عًٗٝا ي#ٝتِ بٗ#صا مماضغ١#
ْفؼ ايٛنع ايصٜ ٟعٝؿ٘ ايع#طب يف ْ#عاعِٗ َ#ع إغ#طا ٌٝ٥س ٍٛ#ا٭ضان ، ٞ#يف س#ني إَّٔ ايع#طام أضن٘#
ٚاسس َٔ ٠ايؿُاٍ إىل ازبٓٛب ٚيٝؼ ف ٘ٝإ َّ٫ؾعباً ٚاسساً  ٖٛٚايؿعب ايعطاق ٞايصٜ ٟه ِ#ب#ني س#سٚزٙ
نٌ أطٝافِ٘ ايسٚ ١ٜٝٓاملصٖبٚ ١ٝايكٚ ، ١َٝٛاإلخت٬ف ف ٫ ِٗٝميٓشُِٗ سل اإلغتكٚ ٍ٬اإلْفكاٍ ٚي ٛقٛضٜاً
ست ٢بًفع ١ايؿعب ايهطز ٟأ ٚايؿعب ايرتنُاْ ٞأ ٚايؿعب ايعطب ٞ٭َّٕ ٖصا ٪ٜغِّؼ يًتُٝٝع ايعطق ٞبني
أبٓا ٤ايبًس ايٛاسس ايص ٜٔتطبطِٗ مجٝعاً ضٚابط نج َ ٠ؿرتنَٚ ١تذصضٚ ، ٠زع ٣ٛإَّٔ ٖصا ايػًٛى يف ظٌ
ْعاّ فسضاي ٞبٗص ٙايكٛضُٜ ٠دًَِّكٓا َٔ ايسٜهتاتٛض ١ٜاملػتبس ٠اي#
ْطف

عاْ#ٓٝا َٓٗ#ا عً ٢#ط ٍٛ#اي#عَٔ ٚاي#

ايطدٛع إيٗٝا بأ ِّٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ٖ ٞزعٚ ٣ٛاُٖٚ ١باطً ، ١٭َّٕ ٖصا ايٓعاّ ايفسضائ#َ ٖٛ ٞ

٪ٜغِّ##ؼ يتكػ ِٝ##ايع##طام ٪ٜ ِٔ#ََ ٛ##ٖٚغِّ##ؼ إلػب##از زٜهتاتٛض##ٜات َػ##تبسّ ٠عً ٢##ضأؽ ن ٌ##إقً ِٝ##فتتع##سز
ايك##ٝازات اسبانُ ١##املػ##تبسٚ ٠نُ ٌٌّ##ؼبُ ٌ##سُذَذَ ٚ ُ٘##شضا٥عَُٚ ٘##ربِّضات ٘##ايكاْٚ ١##ْٝٛايسغ##تٛض ١ٜيًعٌُ##
باإلغتبساز ايٛاقع ٞزاخٌ إقًٜٚ ، ُِ٘ٝكبض ايؿعب ايعطاقَُ ٞؿ#تتاً طا٥ف#ٝاً ٚق#َٝٛاً ٚاثٓ#ٝاً ٜٚبكَ ٢#عً#َٛاً
َٚتفطداً ٜٚكرب عً ٢ا٭مل ٚاإلنطٗاز ٚاملعاْا ٠قٗطاً #ٖٓٚ ،ا ٫ب#س َ ٔ#ايك ٍٛ#أٜه#اً  :إَّٔ ايسٚي ١#جبُ#ٝع
أدٗعتٗا ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكهاٚ ١ٝ٥ازبٗات املتٓفص ٠فٗٝا إٕ مل تتساضى ايٛنع ملعازب#ٖ ١ص ٙايكه#اٜا
ٚسػُِٗا فإَّْٗا غتهٚ ٕٛيف ظٌ ٖص ٙايػٝاغات َػٚ٪ي ١بٌ غته ََِٔ ٖٞ ٕٛتفػض اجمل#اٍ شبً#ل أغ#باب
املعاْاٚ ٠ايعًِ ٚايتؿتت ٚايتكػ ِٝ#يتػ#اضبٗا يف ٖ#ص ٙا٭َٛ#ض َ ٔ#ز ٕٚع٬#ز د#صض ٟهل#ا#َٚ ،ع نُ#َ ٌِّ#ا
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قطأمتٚ ٙٛغ  ٙايهج فإْٓاَّ ْػُع اي#َ ّٛ#ٝطاضاً ٚته#طاضاً ايك ٍٛ#ب#إَّٔ ايتذطب ١#ايفسضاي ١#ٝايهطزْ ١#ٜادش ١#يف
مشاٍ ايعطام ٚ ،يه#ٖ ٔ#صا تكٛ#ضٌ خ#اط ٧٭َّٕ َك#ٝاؽ ايٓذ#اح ُٜ ٫ه#بط َ ٔ#خ ٍ٬#بػ#ط ْفٛ#ش بع#
ا٭س#عاب عً ٢##اإلقًٚ ِٝ##ذبك##ٝل بع#

َؿ##طٚعِٗ ايك َٞٛ##اي##صُٜ ٜٔط#ايب ٕٛزا#ُ٥اً بإغ##تهُاي٘ َ ٔ##خٍ٬##

اغتهُاٍ َكَٛات اْفكاهلِ ايهًُِّ ٞعٔ ايعطام عً ٢سػاب َكًش ١ايؿعب ايعطاقٚ ٞايػٝاغ ١ايٛطٓ١ٝ
ايعازيٚ ١ا٭ض

ٚاملٛاضز ايٓفطٚ ١ٝاملا ١ٝ٥اي

ػبب إٔ تػ#تٛعب مج#ٝع اي#ب٬ز ٚ ،عً ٘#ٝفايٓذ#اح ٖ#َ ٛ#ا

ػبب إِٔ ٜؿٌُ خ  ٙزبُٝع ايعطاقٝني ٚيٝؼ يك ١#َٝٛأ ٚطا٥فَ ٍ١#ضب#سزٚ ٠يف أض
فؿٌ ٪ٜٚنس#َ ٙا شنطْ#ا ٔ#َ ٙبع#

َٓععي ، ١#ب#ٖ ٌ#صا زيٌ#ٝ

غًٛ#نٝاتِٗ  ٚخطٚق#اتِٗ يًسغ#تٛض ٚاْع#عايِِٗ ن ُٔ#غٝاغ ١#خاقَّ١#

ٚضفهِِٗ ملؿاضن ١باق ٞايعطاقٝني َٔ ايع#طب ٚايرتنُ#إ  ...يف ٚظ#ا٥

سه ١#َٝٛزاخ ٌ#إقً ِٝ#نطزغ#تإ

ٚفل ْعط ٍ٠قٚ ، ١َٝٛنصا ضفهَِٗ يٮنطاز ايف ١ًٝٝيًتُج ٌٝايٓٝابٚ ٞايتٛظٜط يف سهَٛاتِٗ ٚفل ْعطَ ٠صٖب١ٝ
يه( ٕٛايف َٔ )١ًٝٝا٭نطاز ايؿٝعٚ ، ١يف املكابٌ ٜؿرتى ا٭خ ٠ٛا٭نطاز ايػََّٓ ١ع باق ٞإخٛتِٗ ايع#طاقٝني
يف مج#ٝع َ٪غػ#ات ٚزٚا#٥ط ايسٚي ١##ايعطاقٚ ١#ٝب#أضفع املػ#تٜٛات ايٛظٝف#ٖٚ ، ١##ٝصا تطغٝ#ذ فان#ض يًبُع##س
ايكٚ َٞٛاملصٖيب  ،إناف ١إىل إسباسِٗ ايَ ٬ؿطٚع يهِ ايه#ج َ#َٓ ٔ#اطل ايع#طام إىل إقً ِٝ#نطزغ#تإ
يٝه ٕٛ##ذب##ت ْفٛ##شِٖ ايػً##ط ٟٛايطمسٚ ٞ##ن##صيو َٛ##اقفِٗ ايعًُ ١##ٝايػًٛ##ن ٔ##َ ١ٝصباًَ ١##ق##از ٠ايه##ٝإ
ايكٚ ْٞٛٝٗ##إىل ايه##ج َ ٔ##املف##طزات ايػً##بٚ ١ٝامل٪اخ##صات ازبُاٖ  ١##ٜعً ، ِٗٝ##فه# ٝ

##ٜأَٔ ٜٚطُٔ٦##

ايعطاق ٕٛٝمبا ف ِٗٝأٖاي ٞنطنٛى إىل تػً ِٝنطنٛى إىل ا٭خ ٠ٛا٭نطاز ذبت أ ِّٟظطف ٜ ِٖٚػ ٚ ٕٚفل
طبطط أٜسٜٛيٛدٜ ٞتٓافَ ٢ع املكا

ايعاََّ ١يًبًس ؟! ٖٚصا مجٝع٘ ٖ ٛزي ٌٝفؿٌ هلص ٙايتذطب ١#ايفسضاي١#ٝ

ٚيٝؼ زي ٌٝظباح فُٝا ٜععُ#ٖٓ َٔٚ ، ٕٛا ْٗ#ٝب بايؿ#عب ايعطاقٚ ٞ#اسبهٚ ١#َٛاجملً#ؼ ايٓ#ٝابٚ ٞايهُتٌ#
ايػٝاغ ١ٝايٛطٓ ١ٝإٔ ٜ ٫ػُشٛا بتهٝٝع ٖ ١ٜٛنطنٛى ايعطاق ١ٝفإَّْٗا يٝػت نطز ٫ٚ ١ٜتطنُاْ ٫ٚ ١ٝعطب١#ٝ
بٌ ٖ ٞعطاقٚ ١ٝيهٌِّ ايعطاقٝني ٚعً ٢ازبُٝع إٔ ٜطف

نٌُّ املػاَٚات اإلْتٗاظٚ ١ٜايتشايفات ايػٝاغ١ٝ#

اهلازف ١يتطبٝع ايٛنع فٗٝا ملكًش ١أ ِّٟق ١َٝٛفٗٝا ٭َّٕ ٖصا ُٜعَسّ ظًُُاً ٚدُطَِ#اً يف س#ل ايؿ#عب ايعطاق، ٞ#
ٚيصا عً ٢ايسٚي ١ايعطاق ١ٝأٜهاً إِٔ متٓع سك ٍٛأ ٟتػ ٝزميٛغطايف يف نطنٛى طُعاً يف فٛ#ظ اإلْتداب#ات
ايكازَ ١جملايؼ احملافعات أ ٚغ ٖ#ا َ ٔ#أد ٌ#نػ#ب َ#ا ٜطُ#ض إي ٘#ٝا٭ن#طاز َ ٔ#تهط#ٜس ٖ ١#ٜٛنطنٛ#ى
ٚنَُّٗا إىل اإلقً ِٝنُٔ َؿطٚعِٗ ايتٛغع ٞايكٚ ، َٞٛيصا ْ٪نس عً ٢ن#طٚض ٠خً#ل تٛاظْ#ات تٛافك١#ٝ
َؿ##طٚع ١ب##ني مج##ٝع ا٭ط##طاف ٚبري##ٝات َسضٚغ ١##سه ١##ُٝيهُ##إ قٚ #ض ٠عا٥س ١##ٜنطنٛ##ى إىل مج##ٝع
ايعطاقٝني ٚذبت إؾطاف سه ١َٛاملطنع ايعاقُٚ ١إزاض ٠صبًؼ ضبافع ١نطنٛى املتػا ٟٚيف ْػب ١أعه#ا٘٥
بني ايعطب ٚا٭نطاز ٚايرتنُإ َُ ،هافاً ملا شنطْا ف#إَّٕ َػً#ه ١ٝإقً ِٝ#مش#اٍ ايع#طام ٚيٮغ#

ايؿ#سٜس

أَُِّْٗ نًَُّ#ا ؾ#عطٚا بهٝ#ل ٚخٓ#ام اغ#تٓذسٚا باسبه ١#َٛايعطاقٚ ، ١#ٝنًَُّ#ا عاؾٛ#ا بطخ#ا#ٖٚ ٤س ٤ٚدب#سِٖ
َٓفكًني عٔ ايٛاقع ايعطاق ٞيٝعٝؿٛا يف عاملِٗ اشبام ٖٚ ،ص ٙبٛازض ملُاضغات ٖ ٔ#َ ٞ#امل٪ن#س خط٠ #
ٚي ٛ##يف املػ##تكبٌ ٚ .عً ٢##ن ٌِّ#س##اٍ ف##إَّٕ زع ٣ٛ##إَّٔ ٖ##صا ايٓع##اّ ايف##سضايٛ##ُٜ ٞفط هل ِ##اسبُاٚ ١##ٜا٭َ##إ
ٜٚهُٔ هلِ اسبكٛم ُٜٚشكل هلِ اشب٬م َٔ ايسٜهتاتٛض ١ٜاملطنعٚ ١ٜاغتبساز غًطات املطنع نُ#ا ن#إ
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عً ٢عٗس ا٭ْعُ ١ايػابك ١فٗ ٞزعٚ ٣ٛربّٛف ٜ ٫عسٚا ن ٘#ْٛاستُ#ا ً٫ن#عٝفاً مل ٜػ#تٓس إىل أَ#ط ٚاقعٞ#
ت نج  ٠عً ٢قعٝس اسبانُٚ ١ٝايٓفٛش ٚامل#اٍ
ٚخكٛقاً  ِٖٚيف ظٌ ٚنع قس سككٛا فَ ٘ٝهاغباً ٚاظباظا ٍ
َٓص تػعٓٝات ايكطٕ ايعؿطٚ ٜٔبطعا ١ٜا٭َُِ املتشسٚ ٠يف ظٌِ ْعاّ ايبعح ايك#سَّاَ ٞاملكبٛ#ض  ،إن#اف ١إىل
إَّٔ ٖصا اإلستُاٍ ايه#عٝ

ُٜكابً ٘#استُ#اٍ أق ٛ#ٖٚ ٣ٛ#سك ٍٛ#زٜهتاتٛض ١#ٜيف غً#ط ١اإلقً ِٝ#ايف#سضايٞ

فٓه ٕٛقس ٖطبٓا َٔ زٜهتاتٛض ١ٜايٓعاّ املطنع ٟإىل زٜهتاتٛض ١ٜايٓعاّ ايفسضاي ٞيف ا٭قًٚ ِٝ#يع#سّ ٚدٛ#ز
نُاْ ١سكٝك ١ٝمتٓع َٔ سك ٍٛشيو ٚ ،خكٛقاً فُٝا ي ٛناْت املٓاخات غ َهَّٝفٚ ١اإلغ#تعسازات غ#
دِّٝسٚ ٠اسبكٛم غ َتٛاظْٚ ١ايٓعاّ غ َتهاٌَ ٚا٭ًٖ ١ٝغ َتٛفط ٠يٝفطظ ع ٔ#شي#و نًِّ ٘#ق#طاع زاخٌ#
اإلقً ِٝبني ايك ٣ٛاملتٓاظعٚ ١املتٓافػ ١#عً ٢#املٓاق#ب ٚاملهاغ#ب ٚبايت#اي#ٜ ٞتِ ايًذ ٤ٛ#إىل ايكٚ ٠َّٛ#ايكٗ#ط
يط ١ٜ٩نٌٍُّ ططفٍ َِٓٗ أَّْ ٛ#ٖ ُ٘#ا٭ٚىل ٚا٭قً#ض يًك#ٝازٚ ٠اسبُه ِ#فرتته#ب ي#صيو َفاغ#س ن#ج ٚ ٠تٓتٗ#و
سطَات نب  ٠ذبت َربّضات َٚػِّٛغات َكطٓعٚ ١بإغِ ايكاْٚ ٕٛؾطع ١ٝايٓعاّ ايسغ#تٛض ٟايف#سضاي، ٞ
ٖٚصا عٌٌَُ ٚأغًٛب اغتبساز ٟتػًط ٞزٜهتاتٛض ٟفٝهٓ#َ ٕٛطكِٗ س#٦ٓٝصٍ زاخ ٌ#ا٭ق#اي ٛ#ٖ ِٝاسبهِ#
يٮقٚ ٣ٛيٝؼ يٮفهٌ  .فته ٕٛزع ٣ٛاشب٬م َٔ ايسٜهتاتٛض ١ٜاملطنع ١#ٜزع ٣ٛ#يف غ #ضبًِّٗ#ا يٛدٛ#ز
أغايٝب َتعسزٚ ٠ططم َتٓٛع ١يًد٬م َٔ ايسٜهتاتٛض ١ٜتهَ ٕٛؿطٚع ٖٞٚ ١أغًَِ ٚأقطب إىل ايٛاقع
َٔ إقاَْ ١عاّ فسضاي ٞيف عُ ّٛايعطام ٚ ،ايص ٖٛ ٟيف ٚاقع٘ ْعاّ نٓفسضاي ٞ#ٖٚ ٞتػ ١ُٝ#أزم ٚأق#ض
إلضد##اع ا٭َٛ##ض إىل َػَُّٝ##اتٗا اسبكٝك ، ١##ٝث  َِّ#ن# ٝ

تتػ##طب ايسٜهتاتٛض ١##ٜإىل ْع##اّ سه ِ##زميكطاطٞ##

زغتٛض ِٖٚ ٟعً ٢قَُّٖ ١طّ ايػًُط ١؟ !!!  ،ثَُِّ نٝ

ْتدَّٛف َٔ تػًُط ايسٜهتاتٛض ٔ#َ ١#ٜدس#ٜس ٚعبٔ#

يف ظٌ ْعاّ زغتٛض ٟزميكطاط ٞ؟!  ،إشٕ ٫بس َٔ ٚدٛز خًٌَ نب يف زميكطاط ١ٝايعطام ٚايك ٣ٛاي٬عب١
عً ٢غاستِ٘ ٚيصا ُٜجاض ٖصا ايتدِّٛف َٔ عٛز ٠ايػٝاغ ١ايسٜهتاتٛض ، ١ٜث َِّ#ي ٛ#تػً#ط اي#سٜهتاتٛض يف ظٌ#
ايٓعاّ ايفسضاي ٞعً ٢سه ١َٛاملطنع ايهعٝفٚ ١اغتكبٗا ذبت أ ِّٟعٓٛإ أ ٚعً ٢أسس ا٭ق#اي ِٝفإَّْ ٘#ستُ#اً
ٜ ٫ػ##تأشٕ ٜ ٫ٚرتخ##ل َ ٔ##ايؿ##عب يف مماضغ##ات٘ ايطػٝاًْٜ ٫ٚ ١##ٝت##عّ مبٛ##از ايسغ##تٛض  ٫ٚميٓع ٘##ايٓع##اّ
ايفسضاي َٔ ٞشيو ٚ ،إشا قاضا٭َط بٗصا اسب#اٍ فإَّْ ٘#غٝ#دًل املؿ#انٌ ايساخًٚ ١#ٝاشباضد ١#ٝأُٜ ٚش#اضب
ٚس٦ٓٝصٍ  ٫تػًِ ا٭قاي َٔ ِٝؾطِّ ٙست ٢ي ٛ#أعًٓ#ت اْفك#اهلا أ ٚأغًك#ت س#سٚزٖا ٚن#صا اسب#اٍ ف#ُٝا ب#ني
ا٭قايْٚ ِٝه ٕٛقس ٚقعٓا فُٝا عبصض َٓ٘ ٚغباف ٚ ،س٦ٓٝصٍ فاإلقًُٜ ٫ ِٝشكل َبتػا ٙفٝه ٕٛ#إستُ#اٍ تػً#ط
ايسٜهتاتٛض عً ٢اسبُهِ ٪َٚغػات ايسٚي ١قا ِ٥بٓػبَ ٍ١تػا ١ٜٚغٛا ٤نإ ايٓعاّ فسضايٝاً يٝشكٌ ايتػًط
يف اإلقً ِٝأ ٚاملطنع ايعاقُ ١أ ٚنإ ْعاّ ايسٚي ١غ ايفسضايٚ ٞبايتايٜ ٫ ٞه ٕٛاإلقًٚ ِٝغ  ٙيف سكٔ
سكني ٭َّٕ ْٛع ايٓعاّ اإلزاض ٟيٝؼ ي٘ َسخًٚ ١ٝاقع ١ٝيف َٓ#ع تػً#ط ايطػ#ا ٠نُ#ا يٝ#ؼ َ ٔ#ؾ#أِْ٘ دً#ب
ا٭َٔ ٚايك ٠َّٛبٌ ايؿعب ايٛاعٚ ٞايكٝاز ٠ايٛطٓ ١ٝايعازي ١ا٭َ ١ٓٝاملطاع ١ٝيؿَٚ ٕٚ٪كا

ايؿ#عب َُُٖ#ا

ََِٔ ػبًبا شيو  ،إناف ١إىل إَّٔ ايٓعاّ ايفسضايُٜ ٞهِّٝع عً ٢ا٭نجط ١ٜيف بًسْا فطق ١سانُ ١ٝمجٝع ايعطام
بٛطٓٚ ١#ٝعسايٚ ١#اغ#تكٚ ٍ٬ف##ل قٛاع#س ايٓع#اّ ايٛن#ع ٞاي##سميكطاط ، ٞنُ#ا أَُّْٜٗ ِ#ك#بشَُ ٕٛشاق##طٜٔ
َٗٚسز ٜٔبايفنت ٚايكطاعات ٚايػكٛط زاخٌ إقً ُِٗٝفٓٝعهؼ ٖصا ايه#ع
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أ ٚايػ#كٛط عً ٢#ايطا٥ف١#

أ ٚاملصٖب أ ٚايكٖٚ ١َٝٛصا َٔ أخطط ايٓتا٥ر اي

تُٗسِّز ايعطام ٚؾعب٘ ٚ ،اسبسٜح يف ٖصا اجمل#اٍ طٌ#ٜٛ

ٚعُٝل .
ٚأَا َا ٜسٚض عً ٢يػإ بع

ايػٝاغٝني َٔ اغتعطا

َعاٜا ايٓعاّ ايفسضايٚ ٞتؿ#ب ٘ٗٝبٓع#اّ زٚي١#

اإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠ن#صا اي#ٜ٫ٛات املتش#سَّ ٠ا٭َطٜهٚ ١#ٝغ ٖ#ا فٗ#صا غ #ق#شٝض يًف#طم ايؿاغ#ع
بُٗٓٝا يف ايعطٚف ٚيف طبٝع ١تأغٝؼ ٖصا ايٓعاّ  ،٭َّٕ ٖص ٙا٭ْعُ ١ايعامل ١ٝايفسضاي ١ٝإَُّْا بُِٓ#َٝت باإلتػ#اع
ٚتك ١ٜٛأٚاقط بًساْٗا ادتُاعٝاً ٚاقتكازٜاً ٚعػهطٜاً ٚغٝاغٝاً ٚغ شيو َٔ ايفٛا٥س ايهج  ٠اي
َٔ اذباز ٖص ٙاإلَاضات ٚايٜ٫ٛات ٚاي#س ٍٚشات ايػٝ#از ٠املػ#تكًَّٚ ١املتذ#اٚضٚ ٠ايطاغب ١#مبش#
يإلذباز ٖٚ ،صا ؽبتً

دبٓ#ٗٝا
إضازتٗ#ا

عٔ ايٓعاّ ايفسضاي ٞيف ايعطام امل#بين عً ٢#ايتذ#عأٚ ٠ايتهٝٝ#ل يًبً#س ايٛاس#س ٚيف

ظٌ غٝازَٓ ٠كٛق ١#إٕ مل ْكَ ٌ#عسٚ ١#َٚايتكػ ِٝ#اسباقٚ ٌ#ف#ل ايطبٝع ١#ازبػطاف ١#ٝملٓ#اطل ايع#طام اي#
ٜتُشٛض أبٓاٖ٩ا ٚقازتٗا بػٝاغ ١طا٥ف ١ٝأٚعطق َٔ ١ٝأدٌ ايسفاع عٔ سكٛ#م أب#طظ عٓٛ#إ ػبُعٗٛ#ٖٚ ِ#
املصٖب أ ٚايكٚ ١َٝٛإلغتُهإ شيو يف ْفٛغِٗ مب#ا  ٫ميه ٔ#ايتٗ#طب َ#ٖ ٔ#ص ٙاسبكٝك ١#ست ٢#ي ٛ#ق#طر
ازبُ##ٝع ب##طف

ايطا٥فٚ ١##ٝايعٓك##ط ١ٜف##إَّٕ ايٛاق##ع ايػًٛ##نٜ ٞف##ط

ْفػ ٘##عً ٢##ايػ##اس ١نُ##ا سك ٌَ#يف

اإلْتداب#ات ٚاسبهٚ ١##َٛاملُشاقَكٚ ١##ايتع#ٓٝٝات ايٛظٝفٚ ١##ٝاملهاغ##ب املتٓٛع ١#ا٭خ##طٚ ، ٣مم##ا ٜع##ٜس يف
تٛيٝس اسبػّاغٝات ٚايٓعطات اعبكاض نٌ طا٥ف ١أ ٚق ١َّٝٛيف إقً ِٝيٝرتغذ ٜٚتذصض ف ِٗٝ#ايبع#س ايعك#يب
ٚايطا٥فٚ ٞبايت#ايُٜ ٞه#ع

ايك#سض ٠اجملُٛع ١#ٝيًبً#س ايٛاس#س #ٜٚتِ تؿ#تٝتٗا يف اط#اض غٝاغ#ات طا٥ف ١#ٝأٚ

عٓكط ١ٜأ ٚزٜهتاتٛض ١ٜأ ٚاْفكاي ١ٝأٚعُ ١ًٝأ ٚغَ #تعا.... ١#ْٚإخل يٝتػً#ب ٖ#صا ايط#ابع ايػً#يب املعَّٔٝ#
عًَ ٢ػ  ٠أبٓا ٤نٌ طا٥ف ١أَ ٚصٖب أ ٚق ١َٝٛيٝشطقٛا عًٜٛ#ٖ ٢#تِٗ ٚاْتُ#ا ِٗ٥ايهِّٝ#ل ز ٕٚاسب#طم
عً ٢اإلْتُا ٤يًٛطٔ ٚاملؿرتنات ايعاَّ ١بني ازبُٝع أٜ ٚه ٕٛاسب#طم ايٛ#طين بٓػ#ب ١ن#عٝفٜ ٫ ١طق ٢#إىل
املػت ٣ٛاملطًٛب أ ٚإىل سس ايٛغط ف٪ٝثط ٖصا غًباً عً ٢املػ  ٠ايعاََّ ١يف ايبًس ٚ ،بٗصا ْه ٕٛقس غآُٖا
يف تأغٝؼ ٚذبكٝل َكسَات املؿطٚع ايكًٝيب ايكٗ ْٞٛٝيف ايعطام  ،إناف ١إىل شيو نًِّ٘ ٖ#َ ٛ#ا ٜرتؾ#ض
اي ّٛٝعٔ ا٭ٖساف ا٭َطٜه ١ٝيف ايعطام يف مماضغاتٗا يبع

ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝيتك ١ٜٛاملؿ#طٚع ا٭َطٜهٞ#

اإلغ#رتاتٝذ ٞيف املٓطك ١#يٝد#سّ َك##اسبٗا اشباقّ ١#نُ#ا ٖ ٞ##ايطغب ١#بعك#س اتفاق ١#ٝأَٓ ١##ٝط ١#ًٜٛا٭ََ#س َ##ع
اسبه ١َٛايعطاقُ ١ٝتؿَطِّع هلِ ايبكا ٤يف ايعطام ٚ ،نصيو إبطاّ عكٛز اغتجُاض ١ٜيًٓفط ٚايػاظ ط ١ًٜٛا٭َس
تهَ ٖٞ ٕٛؿاضن ١يف اإلْتاز ايٛطين ٚن#صيو اسب#اٍ يف تؿ#ه( ٌٝايك#ش )٠ٛيتعََُ ٌ#عَُٗ ِ#نِ َُِٔ #ؾ#به١
دبػّػٚ ١ٝاغع ١ايٓطام ًَٝٝٚؿٝا ؾعب ١ٝناضب َٔ ١زاخٌ ايؿعب ٚنٝإ غٝاغ ٞدس#ٜس ٚنُ#ٖ ٌُّ#صا ػب#طٟ
ٚفل زع ٣ٛمحاَ ١ٜكا
اي#

ايعطام ٚضباضب ١اإلضٖاب ٚ ،يهَّٔ ٖص ٙايكش ٠ٛربتً

زٚافعٗ#ا ع ٔ#اي#سٚافع

َ ٔ##أدًٗ##ا أغّػ##ت اسبه ١##َٛق##ش ٠ٛا٭ْب##اض  ٔ##َٚ ،ازب##سٜط باي##صنط أٜه#اً إٔ ْؿ #إىل َ##ا تهُ٘ٓ##

خطاب ايطٝ٥ؼ ا٭َطٜه ٞبٛف يف َٔ ّ 30/1/2002إّٔ ٖص ٙايػٓ ١ازبسٜس )ّ2002(٠غتؿٗ#س يف ايع#طام
سطٚباً َٚعاضناً زاَ ٚ ١ٝفع ً٬قس سكًت نُا يف ضبافع ١ايبكطَٚ ٠س ١ٜٓايكسض ٚبع

ضبافعات #َٚسٕ

ايعطام ٚ .ستُاً إَّٔ نج اً َٔ أغباب ٚآيٝات ٚأزٚات ٖ#ص ٙاسب#طٚب ِٖ ٞ#ب#ٝس قَّٛ#ات اإلس#ت ٍ٬نف ٢#اهللُ
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ايع##طاقٝني ؾ#طَُِّٖ ٚٚدٛ##زِٖ يف ايع##طام ٚ ،سف##غ اهلل ايع##طام ٚٚسست ٘##أضن#اً ٚؾ##عباً ٚ ،ف#طَّزَ اهللُ عٔ##
نطنٛ##ى أظَتٗ##ا ٚف##تض هل##ا ُأفُك#اً ع##از ً٫مب##ا ٜه ُٔ##غَ٬##تٗا ٚٚس##ستٗا ٚايتك##اقٗا ب##ايعطام اسبب##ٝب اي##صٟ
ٜػتٛعب ازبُٝع عطباً ٚنُطزاً ٚتطنُاْاً ٚنصا باق ٞا٭قًٝات ْٛٚ ،ز إٔ ُْؿ ٖٓا إىل إَّٔ َا ْططس٘ يف ٖصا
ايبٝإ ٚغ  ٙإَُّْا ٜكسض بسافع اسبطم عً ٢ايٛطٔ ٚؾعب٘ ٚقس نفٌ ايسغتٛض يًعطاقٝني شيو ٜٓ ٫ٚ ،بػٞ
تفػ  ٙعً ٢عب ٛغًيب إدبا ٙأ ِّٟطا٥ف ١أ ٚق ١َٝٛأ ٚنتً ١غٝاغ ، ١ٝ٭َّٕ املطًٛ#ب َ ٔ#ازبُ#ٝع يف ع#طام َ#ا
بعس ايطاغٛت إٔ ُٜػاُٖٛا يف بٓا ٤عطام َُ َٛسَّس دسٜس ٚي ٛبهًُ ١#ق#ازقْٚ ١كٝ#شٖ ١ازفٚ ١#سطن ١#فاعً١#
ٚابتهاض َتكسّّ ٜػ عب ٛايٛسسٚ ٠ايػٚ ّ٬#اإلظزٖ#اضٚ ،اإلخ#ت٬ف يف ايططٚس#ات ٚٚدٗ#ات ايٓع#ط إَُّْ#ا
ؽبسّ املػ ٜٚ ٠فتض آفاقاً ٚاغعٜٚ ١هؿ

عٔ سًْ ٍٛادعٚ ١ؽبتكط ايعَٔ ٜٚططز اٯف#ات املفذعٚ ١#ميٓ#ع

َٔ ايٛقٛع يف اشبطأ  ٚاإلغتبسازْٚ .ػأٍ اهلل تعاىل تعذ ٌٝايفطز يكاسب ايعكط ٚايعَإ َٓك#ص ايبؿ#ط١ٜ
ٚطبًكٗا َٔ ايسدٌ ٚايبسع ٚاإلخت٬ف ٚايعًِ ٚاإلغتبساز ....آَني ضبّ ايعاملني .
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