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اهءادهش نفدتو ،اهئانبأ حارج قعلت تلاز ام ةزغو ميكحلا ليحرل ىلوألا ةيونسلا ىركذلا رمت
يف اولكش نم هيف لكش يذلا فارطألا مكحتسمو يمارتم يسايسلا ناودعلا هجاوتل ضهنتو
حبذ هب داريً امومسمً ارجنخ مويلا نولكشيً ايبرعوً اينيطسلف ةمواقملا يف ةبرح سأر قباسلا
اهعيكرت نم اهمئارجو ةيليئارسإلا برحلا ةلآ تلشف نأ دعبً ايسايس اهعيكرتو ةمواقملا
ةطلسلاو ف.ت .م ىلع رطيست يتلا ةدسافلا ةمغطلا فارطألا هذهب دصقأو ً،ايركسع
ةحاس نع ديفيد بماك يف ديح يذلا يرصملا ماظنلاو سابع دومحم اهسيئرو ةينيطسلفلا
ينسح سيئرلا دهع يف ليئارسإ ءاقدصأ ركسعم ىلإ لقتناو تاداسلا دهع يف ةهجاوملا
.كرابم

ةيبعشلا ةهبجلاً اديدحت دصقأو ،ينيطسلفلا راسيلا فقوم وه رربم ريغو عنقم ريغو فسؤم
رطيست يتلا ةدسافلا ةمغطلا قباط فاشكناو حاضفنا مغر تلاز ام يتلا نيطسلف ريرحتل
زرفلا اذه دعب اهفقاوم يف ىتأتتو ،راطإلا اذه تحت ىوضنت ف.ت.م ىلعو ةطلسلا ىلع
يهو ،ناودعلا عم ؤطاوتلاو ةمواسملا جهنو ةمواقملا جهن نيب ةزغ ناودع هثدحأ يذلا حضاولا
ريخألا جهنل ةيعرشلا ءاطعإ سابع دومحم اهسأري يتلا ف.ت.م راطإ يف اهئاقببً ايلمع راتخت
نم أوسأ وه لب يبرع ماظن أوسأك هدعبو ناودعلا لالخً ارفاس هروهظو هتبط فاشكنا مغر
.يرصملا ماظنلا نيمي ىلعو يبرع ماظن أوسأ

يذلا ميكحلا ةريس نكت مل نإو نوصحمت اذامبو ؟ميكحلا دافحأو ءانبأ اي نورظتنت اذام
ىلإ تحملأ يتلا رشعلا طاقنلا ببسب 74 ماع ريثكب ةأطو لقأ فورظ يف ف.ت.م نع قشنإ
اذهب مد جاتحي وأ ؟ذاقنإلا ةهبج سسأو 85 ماعو ؟ضفرلا ةهبج سسأو ليئارسإب فارتعالا
هذه لثم نم ةياغلا يه امو ةينطو ةدحو يأ نع مث ،همهفي يكل يقبط مجعم ىلإ حوضولا
لوأ فدهتو ليئارسإ ىتحو نزام وبأو كرابم ينسح اهيلع يكابتي مويلا حبصأ يتلا ةدحولا
طرشك عضوتً ايناثو ،رامعإلا لاومأب معنتل ةزغ ىلإ ةدسافلا ةمغطلا ةداعإ ىلإ فدهت ام
فدهب كلذو ،ةحيرجلا ةزغ نع راصحلا كفو رباعملا حتفو ةئدهتلاو رانلا قالطإ فقول قبسم
لبانقلا نم نانطألا فالآ تارشع مغر هزاجنإب ليئارسإ تلشف ام زاجنإ وه حضاو
.اهرجشو اهرجحو اهئاسنو اهخويشو ةزغ لافطأ سوؤر اهتقلت يتلا خيراوصلاو

نود ف.ت.مو ةينطولا ةدحولا نوسدقت ىتم ذنمو ؟ساسأ يأ ىلعو ؟نم عم ةينطو ةدحو
ماع ىتح ف.ت.م جراخ ينطولا لمعلا لئاصف ىقبت ملأ ؟اهتازكترم ىلإو اهفارطأ ىلإ رظنلا

74 ماع ف.ت.م ةيبعشلا ةهبجلا قشت ملأ ؟70 ــلا ثادحأ دعب ةيبعشلا اهب تقحتلاو 67
؟بابسألا سفنل 85 ماع اهتقشو تداع مث ءاطغلا نمً اسيدقت رثكأ فادهألا نأ تأر اهنأل
؟ةسدقم بلاوق رطألا نإ لاق نمو

تاضوافم ةكرح ىلإ ينطو ررحت ةكرح نم اهليوحت انل دكأت نأ دعب ىتح اهب كسمتلا بجي
ضرألا ةدحو نإ لاق نم مث .اهضاهجإو ةمواقملا برضل ةبرح سأرك اهلالغتسإ متي ةيثبع
ً؟ادحاو "ًايسايسً انايك" ىقبت نأ بجي ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ نإ لاق نمو ؟ىرخألا يه ةسدقم
ناودع عشبأل ضرعتت يتلا ةزغ عمً انماضت عومشلا ةفضلا ءيضت امدنع كلذ يوتسي فيكو
نانطأ فالآ تارشع تناك نيح يف ةليمع ةطلسل نوغياس عضخت ملأ ؟ثيدحلا خيراتلا هفرع
ةرح تداع راوث اي ةرد نوغياس مجن داؤف دمحأ بتكي نأ لبق يوناه ىلع لاهنت لبانقلا
..؟راعلا ةبياجو ةحيضف ةلماعو ةحيطس ةقبط اي ةحيضف وكتاج ،رارحألل
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لب عارتقالا قودنص ربع اهتيعرش بستكت مل ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ،زرفلا ناوأ اذه
.هدجاوت نكامأ ةفاك يف انبعش ءانبأ تاعلطت عم بواجت يذلا ينطولا يررحتلا اهجمانربب
ضرألا تلاز ام تقو يف ةمواقملا ةرئاد جراخ ةينيطسلف ةيعرش نع ،مويلا ثيدحلاو
نع ثيدحلا رودي امدنع يرحلاب مكف ،جوجممو طقاس ثيدح وه ،لالتحالا تحت ةينيطسلفلا
ديحوو دحاوو حضاو فدهب ةمواقملا هذه ةيفصت ىلإ فده يذلا ناودعلا عم اوأطاوت سانأ
.دبألا ىلإ اهفلم طاقسإو ةينيطسلفلا ةيضقلا يط وه

ةبسنب ةدايز نع ةيليئارسإلا نآلا مالس ةمظنم اهترشن يتلا ةريخألا تايطعملا فشكت ملأ
نزام وبأ عمً ابيرقتً ايعوبسأ عمتجي طرملوأ اهيف ناك يتلا ةنسلا يهو ناطيتسالا يف 70%
ققشلا فالآ سابع عم ىرخأو ىحل ةسوب نيب ينبي ناك طرملوأ نإ ينعي امم ،بيبأ لت يف
.ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ىلع ةينكسلا

سيل يتلاو ،اهدعبو برحلا لالخ هتمغطو سابع تاحيرصت نم ميكحلا ةثرو اي نولجخت الأ
،ةزغ ىلع ناودعلا يف ليئارسإل اهزايحنا يف ةرشابمو ةحضاو تحبصأ لب اهنم متشي طقف
خيرات ىلع اولجخاف دحلا اذه ىلإ مكثارتبو مكتاذب نونيهتستو مكتاذل نولجخت ال متنك اذإو
.هتامم دعب هتناكمو ةناكم هل اوظفحاو ريبكلا لجرلا

)ف.ت.م( ةينيطسلفلا ةيعرشلاب ىمسي امو اهتايمسمب ىمست نأ بجي ءامسألا نألً اوفع
فارطأ لبق نمو ،اهسأر ىلع عبرتت ةينيطسلف فارطأ لبق نم لالغتسا عشبأ مويلا لغتست
ىلإ ةيليئارسإ ةبابد رهظ ىلع ةدوعلا رظتنا اهضعبو ةزغ ىلع ناودعلا يفً اعم ترمآت ةيبرع
اهتاميظنت لخاد اهتبساحم متي ىتح ءاطغلا اهنع فشكي نأ ناوألا نآ فارطألا هذه .ةزغ
.اهريغ لبق هتقلطأ يتلا ينطولا حافكلاب ةكسمتم تلاز ام تاميظنتلا هذه تناك اذإ اذه

كسمت ببسب ةرماغملاو فرطتلاو ةيجموقلاب انه انمهتا املاطلف ميكحلا دافحأو ءانبأً اوفع
ناك ذإ ةوسق لقأ طيرفت يفو ،ةأطو لقأ فورظ يف طيرفتلا مدعو ةينطولا ةلصوبلاب ريخألا
،اهتمرب ةيضقلاب طيرفتلا نعرودي ثيدحلا نإف مويلا امأ نطولا نم ءازجأ نع رودي ثيدحلا
نأل توملا شارف ىلع وهو ةينطولا ةدحولاب ىصوأ ميكحلا نأ نم يفطاعلا ثيدحلا انيفكيو
ال يتلا ةدحولا يه ينيطسلف لك اهدشنيو ميكحلا اهدشن يتلا ةدحولا نإ فرعي لقاع لك
.اهلجا نم هتايح ىنفأ يتلا ةيضقلاب طرفت

روحم نيب راتخي نأ عيمجلا ىلعو تاحاسلا لك يفوً اينيطسلفوً ايبرعً احضاو تاب زرفلا
.ةيدامرلا قطانملا ءاحمنإ دعب قشمد ةزغ روحمو هللا مار ةرهاقلا

تاذلاب تيقوتلا اذه يف ف.ت.م نم ةيطارقميدلاو ةيبعشلا نيتهبجلا باحسنا نإ دقتعنو
لجعيس ف.ت.م ىلعو حتف ةكرح ىلع رطيست تتاب يتلا ةدسافلا ةمغطلا نع ءاطغلا فشكو
انل نكمي الو مواقم ينطو جمانرب ساسأ ىلع ف.ت.م ءانب ةداعإ يفو ةمغطلا هذه طاقسإ نم
رثكأ ماظن تحت يوضنن نحنو كرابم ماظن طقسي ال يذلا يرصملا بعشلا متشو قدشتلا
هللا مار يف اهعمق مت ةزغ عم نماضتلا تارهاظم نإف طقف ريكذتللو رطاخ بيط نعً ءوس
.طقف ةرهاقلاو

انريهامج مامأ اهفقاوم فشك تاباختنالا ضوخت يتلا انبازحأ ىلع ينيطسلفلا لخادلا يفو
.ءيش لك لبق جهنو فقوم ةزغ ،طقف ءامد تسيل ةزغف رايتخالا ىلع ةرداق نوكتل

عبطا قلغا
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