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ارقلا دایإ 

اودــجو امدــنع  سمأ ، موـي  مار هللا  يف  ةطلــسلا  عـم  نيلماـعلا  نيفظوـملا  نـم  فـالآلا  تباـصأ  ةــمدصلاو  لوهذــلا  نـم  ةــلاح 
، ةزغب نينطاوملا  دض  ةطلسلا  اهعبتت  ةديدج  ةميدق  ةسايس  نمض  مهبتاور ، عطقب  ةطلـسلا  تماق  نأ  دعب  بتار ، الب  مهـسفنأ 

ةــسايس اـهنأ  حــضتي  يتـلاو  ةــيبرغلا  ةفــضلا  نـع  ةزغ  عاـطقل  جردــتملا  لــصفلا  ةسايــس  نمــض  بـتاورلا  عـطق  ةسايــس  يهو 
صاصتمال فقوتلا  مث  ةمداص ، تاءارجإ  ذاختا  متي  ثيحب  صاصتمالاو  ةمدصلا  ءدب  ىلع  موقت  ةيوفع ، تسيلو  ةجهنمم 

ةلحرم لك  يف  كلذ  راركتو  لعفلا  ةدر 

لك عـطق  مـتي  ةـلحرم  ىلإ  لوـصولا  ىلع  زكرتـت  ةسايـسلا  هذـه  نأ  ثدـح  اـمم  حـضتيو  ماع 2007 ، ثدـح  اـمل  ةـلمكت  رمـألاو 
دعاقتلا ىلإ  فالآلا  تارشع  ةلاحإ  دعب  فصنلا  ىلإ  مهدادعأ  تصلقت  نأ  دعب  مار هللا ، يف  ةموكحلا  عم  نيلماعلا  بتاور 

ساـمحل ةراـشإلاب  ةزغ  فصو  امدـنع  ساـبع ، دومحم  ةطلـسلا  سيئر  نم  دـيهمت  اـهقفار  بتاورلا  عطق  نم  ةدـيدجلا  ةـجوملا 
نم دـيزم  ضرف  وـحن  ةطلـسلا  يف  ىوتـسم  ىلعأ  هجوـت  نـع  ريبـعت  يف  سيـساوج ،" مـهلك   " مهنأـب مـمع  مـث  نـالحد ، راـصنأو 

ثدـحي مل  كـلذ  نكل  ةـنلعم ، ةحـضاو  تاءارجإ  وـحن  هجتي  ناـك  يذـلا  عـقوتملا  نع  فـلتخم  لكـشب  نكل  ةزغ ، دـض  تاـبوقعلا 
، ساـبع تاءارجـإل  هضفر  نلعأ  يذـلا  لـالتحالا  نم  كلذـكو  ةـيلودو ، ةـيميلقإ  تاـهج  نم  ربـكأ  لـعف  ةدر  نم  ةيـشخلا  ببـسب 

روهدتلاب ةيداصتقالا  عاضوألا  تلصاو  ام  اذإ  ةريبك  ةهجاوم  وحن  باهذلا  نم  ةيشخ  نكل  ةزغب ، اًبح  سيل 

نويلم ةـغلابلا 15  نييرطقلا  ربع  ةزغل  تلـصو  يتلا  ةـيلاملا  ةبـسنلا  ضفخ  ىلإ  ىعـسي  سابع  نإـف  ةـيداصتقالا ، تاـباسحلاب 
، سامح ةـبقاعم  هيلع  قلطي  ام  رارمتـسا  يلاتلابو  ةـيداصتقالا ، ةـمزألا  رارمتـسا  يف  مهاـسي  اـمم  فلتخم ، لكـشب  نكل  رـالود 

ةيبرغلا ةفضلا  نع  ةزغ  عاطق  لصف  ىلع  اهئدبم  يف  موقت  يتلا  نرقلا  ةقفصل  يلعف  قيبطت  ةقيقحلا  يف  وهو 

بعـصي ةـيلعف  ىـضوف  وحن  دوقت  نأ  نكمي  ةـيعمتجم  ةروطخ  نم  اهل  امل  اًماليإ  رثكألا  ةسايـسلا  يه  قازرألا  عاطق  ةـسايس 
ىـضوف ثادـحإ  وحن  ةطلـسلا  نم  ةـينمأ  رـصانع  عـفد  وأ  نيطـسلف ، نوـيزفلت  ىلع  ءادـتعالا  يف  ثدـح  اـمك  اـهيلع ، ةرطيـسلا 

لوؤسملا اـهيلع  قلطأ  يتلاو  ةـينمألا ، عاـضوألا  ةـعزعز  يف  ًـالماع  نوكت  ةريطخ ، لـعف  تاّدرب  اـهزازتباو  مهبتاور  عطق  دـعب 
" ءارمحلا نيعلاب   " ةزغ دده  يذلا  خيشلا  نيسح  ريزولا  لالتحالا  عم  ينمألا  قيسنتلا  نع 



ماـيألا لـالخ  فـالآلا  هـب  ىوـتكا  اـم  وـهو  ةريبـكلا ، هتروـطخل  بـتاورلا  عـطق  نـع  لـيق  اذـكه  قاـنعألا ، عـطق  نـم  قازرـألا  عـطق 
يف ةـموكحلا  عم  نيلماعلا  نيفظوملا  لك  لصف  وحن  دوقي  ثيحب  اهـسفن ، ةـقيرطلاب  نيقباـسلا  مهئـالمزب  اوقحتليل  ةيـضاملا ،

لالخ هيلع  تظفاح  لماع  مهأ  ةزغ  داـقفإو  نينطاوملل ، مدـقت  يتلا  تامدـخلاو  ةحـصلاو  ميلعتلا  عاـطقب  رارـضإلاو  مار هللا 
ام وــهو  زجعلا ، يلاــتلابو  ماــهتالا  ةرئاد  يف  ةزغ  يف  ةــيموكحلا  تاــهجلا  حبــصتف  نمــألا ، رــصنع  وــهو  ةيــضاملا ، تاونــسلا 

قازرألا عطق  لق  وأ  قانعألا ، عطق  ءارو  نم  ةطلسلا  هل  ىعست 

اهب لـالتحالا  صبرتي  ثيح  ةدـيعب ، تسيل  سنويناـخ  ةـثداح  تلاز  اـمو  ىـضم ، تقو  يأ  نم  رثـكأ  نمـألل  ةـجاحب  مويلا  ةزغ 
مدـخت ةـينمأ  ىـضوف  ثادـحإ  وحن  دوقت  يتلا  لـالتحالا  ةـمهم  ليهـست  يف  مهاسيـس  ساـبع  هب  موقي  اـم  لـعلو  ةـمواقملابو ،

نويزفلتب قلعتي  اـميف  نيلعاـفلل  لوـصولل  طبـضلا ، ةـلاح  ةزغ  يف  ةـينمألا  تاـهجلا  ىلوـتت  نأـب  كـلذ  لشفيـس  نكل  لـالتحالا ،
ةزغ ةحاس  يف  ثبعلا  نم  سابع  عنم  هسفن  تقولا  يفو  نيطسلف ،

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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