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لوبرتنألا عونتلاو
ةمدقم اﻩدعأ ديسلا ج ، .يبيليس سيئر ،لوبرتنألا ضوّفمو زاﻩج ةطرش بونج ايقيرفإ
مظنملا  Lتا يلودلا Lة و سؤملا  Lتاس عتملا  Lةدد نجلا  Lتايس ثمتي Lل ف Lي سا  Lثادحت
دحأ بﺁأ Lر حتلا  Lتايد تلا Lي ﻩجاوت ﻩ Lا
رظنلا ع Lن جلا  Lسن وأ لا  Lنيد وأ نعلا  Lرص وأ نجلا ، Lةيس م Lن يمنت Lة تاردق Lﻩ
ض
ةمادإو ةئيب نكمت يأ ،صخش غب ّ
 Lتا قوتو ع  Lتا لا  Lءاﺁرش عتملا  Lنيدد ﻩل  Lﻩذ مظنملا  Lتا سؤملاو  Lتاس  .مألاو Lر ال
ةلماكلا عم ديقتلا فلتخمب جايتحا
فلتخي ةبسنلاب لوبرتنألل .
ملاعلا رثﺁأ نامأ ا  .وﻩو ﻩي  Lفد لإ Lى يوزت Lد عومجم Lة فنإ  Lذا قلا  Lنونا تب  Lةليكش
ضرغلا نم ءاشنإ لوبرتنألا لعج
يغب Lة يزعت Lز ﻩجلا Lد لا  Lيلود لإ Lى قأ  Lىص جرد Lة حفاكمل Lة جإلا  Lمار  .معيو Lل
يرف  Lةد م Lن خلا  Lمد تا ساسألا  Lةي
يملاعلا قوقحل اسنإلا ن " ادﺁأتم نأ ،ةمظنملا دنع اﻩمايق ،اﻩتاطاشنب ديقتت قحب  Lقو
لوبرتنألا " حورب نالعإلا
ع Lن لذ ، Lك ظحي Lر قلا  Lنونا ساسألا Lي برتنألل  Lلو لع Lى مظنملا Lة ظح Lر ا
ناسنإلا عجشتو ىلع ﻩمارتحا ا  .ف  Lالض
لئاس وأ ش  Lنوؤ تاذ ط  Lعبا سايس Lي وأ ع  Lيركس وأ نيد Lي وأ نع  Lيرص  .حنو Lن
اتاب نا نت  Lطش وأ تت  Lلخد ف Lي م L
حت  Lدد يعم  Lرا عافتلا Lل قيقحلا Lي ف Lي ن  Lانتاطاش يمويلا Lة  .ﻩلو  Lاذ لا  Lببس
رظنن ساب  Lرارمت ف Lي م  Lلئاس نتلا  Lعو ﻩنأل Lا
يننإف ديشأ ةردابمب ميظنت رمتؤم صوصخب اذﻩ عوضوملا ماﻩلا .
 Lلوا ملا  Lلئاس قعملا  Lةد تلا Lي ﻩﻩجاوي Lا برتنألا  Lلو يموي Lا ساوب  Lةط شأ  Lصاخ
قتعأو Lد نأ Lﻩ كمي Lن ب  Lلكش فأ  Lلض نت
دحاو لمعي ﻩدرفمب  .دﺁأتي كلذ خ  Lاصوص ل  Lىد ﻩجاوم Lة حت  Lتايد يملاع Lة لطتت Lب
نولمعي اعم الدب نم صخش
 .ﺁو  Lسيئر مظنملل Lة يلودلا Lة لل  Lطرش ة يئانجلا Lة  -برتنأ ، Lلو جأ Lد نأ يق  Lةدا
ظنلا Lر ف Lي فﺁ  Lقا نمو  Lجﻩا فلتخم Lة
اوضع ذ تا طامنأ ةيتايح تافاقثو يابتم ،ةن نكل تاذ ةيؤر م  Lﺁرتش ة ثمتت Lل ف Lي
زيفحتو ةمظنم مضت  184ادلب

ةدعاسملا يف لعج ملاعلا رثﺁأ انامأ ،عيمجلل امنإ يﻩ ةبرجت ةيزجم يوطنت ىلع دحت .
ةلأسمﺁ اﻩمرتحت ةمظنملا طقف لب اضيأ ةادأﺁ اﻩمدختست ةدافتسالل __________ اﻩنم لإ Lى
ي عونتلا سيل
يف ،لوبرتنألا ربتع ُ
نﺁلا ىلاوح  450افظوم نم ثﺁأ Lر م Lن  80لب  Lاد لمعي  Lنو ف Lي نامألا Lة ماعلا Lة فو Lي
ىصقأ ةجرد  .يف لوبرتنألا
الا بتر  Lطا ف Lي مألا Lم حتملا  Lةد  .ﻩو Lم ال لمعي  Lنو غلب  Lتا مظنملا Lة سرلا  Lةيم
تاكملا Lب يميلقإلا Lة يعرفلا Lة تكمو Lب
ةيس إلاو س  Lةيناب ( ،ب Lل فتي  Lنولعا يباجيإ Lا يأ  Lاض م Lع نتلا  Lعو قثلا  Lيفا
عبرألا بسحف ) يبرعلا Lة يزيلكنإلاو Lة نرفلاو L
لانور Lد ك  .بون Lل مألا  Lني علا  Lما برتنألل  Lلو ﻩج  Lاد يبﺁ  Lار ل  Lنامض كع Lس
ءانثأ مﻩتاطاشن ةيمويلا  .دقو لذب ديسلا
تايوتسملا ةيرادإلا  .لوألو م  Lةر ف Lي ت  Lخيرا مظنملا ، Lة مبرو Lا ﺁ  Lنا لذ Lك تم  Lارخأ
عونتلا يفاقثلا اذﻩ يف ىلعأ
،ادج تحبصأ عيمج ميلاقأ ملاعلا ةلثمم نﺁلا ىلع ىوتسم ءاردملا .
نأ أدبم عونتلا ضم ن ّم يف نوناقلا يساسألا برتنألل  Lلو  .نجللاف Lة يذيفنتلا ، Lة
نمو يرورضلا ﻩيونتلا اضيأ ىلإ
،ة جي Lب نأ كتت  Lنو قفو  Lا ملل  Lةدا  15م  Lن قلا  Lنونا ساسألا Lي م Lن  13نم ، Lابود
حإ  Lىد ئيﻩلا  Lتا يرادإلا Lة مظنملل L
مﻩأو نم كلذ  ،نم عيمج ميلاقأ ملاعلا  .دقو ىدأ كلذ ذنم رثﺁأ م Lن  50س  Lةن لإ Lى نأ
مﻩعيمج نم دلب نا ،ةفلتخم
ذاختا رارقلا الا ،يجيتارتس نم تاداشرإ ةرداص ع Lن ئيﻩ Lة كعت Lس ت  Lةليكش م Lن
ديفتسي رتنألا لوب ءانثأ ةيلمع
 Lلا معلا Lل لا  Lيطرش  .كعت Lس ﻩ  Lﻩذ عاقلا  Lةد قتعا  Lدا برتنألا  Lلو سارلا Lخ ب  Lنأ
فاقثلا  Lتا نملاو  Lجﻩا فلتخملا Lة ف Lي جم
رظنلا نع قورفلا ةحضاولا ،اﻩنيب اﻩل رود ةمﻩاسمو ةماﻩ ف Lي معلا Lل لا  Lيطرش لع Lى
ض
عيمج ،تاراقلا غب ّ
جم  Lادد جﻩنم Lا ي  Lدنتس لإ Lى نتلا  Lعو نع  Lامد سا  Lدحت تث نجللا Lة يذيفنتلا Lة
لا  Lديعص علا  Lيملا  .تخاو  Lرا برتنألا  Lلو
بون Lل ف Lي  2004يرف  Lق برتنألا  Lلو تسالا  Lيراش لل  Lنوؤش سالا  Lةيجيتارت .
برتنألل  Lلو مألاو  Lني علا  Lما لا  Lديس
را م  Lيلوؤس فنإ  Lذا قلا  Lنونا مرملا  Lنيقو م Lن يمج Lع قلا ، Lتارا س  Lدوزي مب  Lةروش
يرفلاو ، Lق لا  Lيذ كتي  Lنو م Lن بﺁ L
بلا  Lةزرا قلعتملا Lة عتلاب  Lنوا لا  Lيطرش لا ، Lيلود مﺁ Lا نأ تلا  Lةليكش يرفلا  Lةد
سا  Lةيجيتارت ميّق Lة ب  Lنأش ملا  Lلئاس
ءاضعأ قيرفلا ﻩنكمتس نم ديدحت جﻩانم نكمي اﻩقيبطت ةيلاعفب يف لﺁ ءاحنأ ملاعلا .
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مظنم Lة يملاع Lة يثمت Lل " تم  Lنزاو " ف Lي ﻩيفظوم Lا ﻩترادإو  Lا  .نكل Lي قتعا Lد نأ
،عبطلاب نم عقوتملا نأ نوكي ل  Lىد
ةرورض ةيمﻩأو عونتلا نابﻩذت دعبأ نم ﻩذﻩ تارابتعالا ةفولأملا .
نلا  Lيحا نيت سالا  Lةيجتارت يناديملاو Lة نأ كت  Lنو نتائيﻩ Lا يلعلا Lا يرادإلاو Lة
ف  Lنحن ن  Lىر نأ م Lن لا  Lرض يرو م Lن

ملاعلا ىتح نكمتي لوبرتنألا ةلوﻩسب نم مﻩفت فشﺁو عومجم Lة ساو  Lةع طنلا  Lقا
نوفظوملاو نم عيمج ءاجرأ
عفانملاو اننادلبل ءاضعألا اﻩتزﻩجأو ةيطرشلا ةنزاوملاو ﻩنيب ا  .مو Lن لا  Lيرورض نأ
نم فلتخم تاجايتحالا
 Lلو بخ  Lةر فرعمو Lة بقاث Lة ف Lي حت  Lتايد جإلا  Lمار تلا Lي ﻩﻩجاوت Lا لب Lد اننا
نوكي ىدل م Lو يفظ لا  Lةطرش ف Lي برتنألا
Lا يلاعفب Lة  .حفاكملو Lة جإلا  Lمار يلاعفب Lة مو  Lةدعاس لبلا  Lناد عألا  Lءاض لع Lى
ءاضعألا ياردو Lة يفيكب Lة تلا  Lيدص ﻩل
جي Lب لع Lى برتنألا  Lلو نأ كي  Lنو ثم Lل ع  Lملا يلا  Lمو حتملا  Lكر تملاو  Lطبار
عضو تايجيتارتسا عجان Lة تجلاعمل Lﻩ ،
ينطولا Lة جلاو  Lمئار طتت  Lقبا م Lع عب  Lاﻩض لا  Lضعب  .تلابو ، Lيلا ثمي Lل لذ Lك
يذلا مل دعت يف Lﻩ عومجملا  Lتا حلاو  Lدود
يف ءاحنأ ملاعلا اذإ تناﺁ ديرت ءانب روسج عم تاعومجملا يتلا م Lن ﻩبجاو Lا خ  Lﻩتمد ا .
ايدحت ةزﻩجأل ةطرشلا
بجيو اﻩيلع ةماقإ لاصتالا مﻩفتو قراوفلا تايساسحلاو ةيفاقثلا .
 Lسن فرعملاو Lة صختملا  Lةص ملاو  Lتالﻩؤ بخلاو  Lةر و  /وأ فاقثلا Lة ب  Lني نيفظوم Lا
حنو Lن بتعن Lر فلا  Lقور ف Lي جلا
يف اﻩسناجت اﻩتردقو ىلع الا لاغتش  .دقو تأ  Lحا نل Lا نت  Lعو نتوق Lا لماعلا Lة نأ
ءايشأﺁ ةميق غت ين ةمظنملا و مﻩاست
أيﻩ كلذ دراوم عساو ة قاطنلا نم بخلا  Lةر عتو  Lد ّد فﺁلا  Lقا ثو  Lةور م Lن عملا  Lفرا
نوكن رثﺁأ ةباجتسا ةمظنمﺁ و
تا يف انتمظنم ديدحتل ريوطتو ﻩأ  Lانفاد قلا  Lةريص ليوطلاو Lة جألا Lل  .عيو  Lدو
يعضاول ةسايسلا يذختمو رارقلا
نﺁلا لإ Lى نترادإ Lا نيفظومو Lا عتملا  Lيدد فاقثلا  Lتا ﻩلمعو Lم عيمج Lا يقحتل Lق
فلا  Lلض ف Lي نتازاجنإ Lا مظنمﺁ Lة تح Lى
برتنألا  Lلو ملل  Lىد يوطلا Lل ف Lي نأ كي  Lنو يمجل Lع لبلا  Lناد عألا  Lءاض ف Lي
يؤر Lة م  Lةﺁرتش  .ثمتيو Lل حأ Lد ﻩأ  Lفاد
Lل ماود Lا ﺁ  Lالما ف Lي نامألا Lة ماعلا Lة برتنألل  Lلو وأ ف Lي حاو Lد م Lن نبتاكم Lا
ةمظنملا نطاوم دحاو ىلع لقألا معي
ةيميلقإلا ةيعرفلا يضملل امدق يف زيزعت انعونت .
مظنمل  Lتا يلود Lة وأ سؤم  Lتاس عتم Lد ةد فاقثلا  Lتا ثم Lل برتنألا ، Lلو ثمتي Lل
قتعأو Lد مزاج Lا ننأ Lا قﺁ  Lةدا وأ م  Lءارد
يف ةفاقث ءاوجأو انتامظنم ةينعملا  .اذل زﻩتنا ﻩذﻩ ةحناسلا يكل حأ Lث يمجلا Lع لع Lى
انرود يساسألا يف ريثأتلا
رمتسم لمعلاب ثادحتسال ةئيب ززعت عجشتو ىلع عونتلا يف لﺁ ةسسؤم اﻩجراخو .
دﻩعتلا لكشب
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