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ةدواوعلا نیدلا  حالص 

نإـف ىرخأ  ةـهج  نـم  نـكل  ةـيباختنالا ، ةـكرعملا  نـع  ىرـسألا  دـضو  ىــصقألا  دـض  ماـيألا  هذـه  لـالتحالا  تاءارجإ  لـصفنت  ـال 
تاباختنالا نع  لزعمب  نيينيطسلفلا  دض  ةيعمقلا  هتسايس  يف  ضام  مكاحلا  ينويهصلا  نيميلا 

نع هيف  نلعأو  يلخادلا  نمألا  ريزو  هدـقع  يذـلا  يفحـصلا  رمتؤملا  نأ  حيحـصف  نوجـسلا ، لخاد  ىرـسألا  ىلع  قييـضتلا  ● 
عقاو ىلع  نـكل  ةـيباختنا ، ةـياعد  هـنإ  اهـسفن  نوجــسلا  ةحلــصم  تلاـق  ىتـح  هـيف  اـغلابم  ناـك  ةـيعمقلا  تاءارجـإلا  نـم  ةـمزر 

لئاــسوب يجراـــخلا  مهملاـــع  نــع  ًاـــمامت  ىرـــسألا  لزع  ىلع  لـــمعلا  اهدـــحأ  ةريطخو ؛ ةـــسوملمو  ةـــيدام  تاريغتلا  ىرـــسألا 
مهيلع يحصلا  اهريثأت  يف  ةلتاق  نوكت  دق  ةيجولونكت 

ضرفو سوردـمو  جـهنمم  رخآ  ديعـصت  وه  فاقوألا  ةداق  داـعبإو  ةـمحرلا ، باـبو  ىـصقألا  ىلع  ىرخأ  ةـهج  نم  ءادـتعالا  ● 
ةفصاعلا ءوده  دعب  ىتح  لبق  نم  نكت  مل  ةديدج  عئاقو 

يتــلاو ال ءادهــشلاو ، ىحرجلاو  ىرــسألا  تاصــصخم  عـفد  ىلع  ةــبوقع  ةطلــسلا  ةــينازيم  نـع  بئارــضلا  لاوـمأ  عاــطتقا  ● 
قايسلا اذه  نع  اهلصف  عيطتسن 

لكـشب اذهل  عضخت  مل  ةطلـسلا  نأ  حيحـصو  ءادهـشو ، ىحرجو  ىرـسأ  نم  اهنع  عفادي  نمو  سدقلا ، وه  دحاو  فدهتـسملاف 
سامح نع  ًايبسن  يلئاصف  ساسأ  ىلع  تاصـصخملا  هذـه  تعطق  نآلا  ىتحف  كلذ ، ىلإ  قيرطلا  يف  اهنكل  نآلا ؛ ىتح  لماك 

نم ةـمواقملا  ىلع  طغــضلل  ةطلــسلا  نـم  ةـلواحم  يف  ةزغ ، حـتف  نـعو  نوجــسلا ، جراـخو  نوجــسلا  يف  يمالــسإلا  داـهجلاو 
ةادأ ىلإ  لماك  لكـشب  ةطلـسلا  لوحتت  ىتح  ىـضري  نلو  لبقي  لالتحالا ال  نكل  ىرخأ ، ةـهج  نم  لالتحالا  ءاـضرتساو  ةـهج 

سدــقلا اــهروحمو  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلا  ةيفــصتل  نوــكت  نأ  بـجي  تناــك  اــمك  ليئارــسإ "  " دــيب ــال  ينويهــصلا  نــيميلا  دــيب 
ةمواقملاو

طــسولا باـسح  ىلع  ةـفرطتملا  ةــينيميلا  وهاـينتن  ةــيؤر  زيزعتب  ةطلــسلا  موـقت  ةينويهــصلا  ةيــسايسلا  ةــبلحلا  ديعــص  ىلع 
نيينيطسلفلا عم  ةيوستب  ريكفت  يأ  باسح  ىلعو  راسيلاو 



ةدـحاو ةـلود  وأ  دــياهتربأ  ىلإ  قـالزنالا  نـم  اـهتيامحو  ليئارــسإ "  " نـمأ ظـفحل  ةــلود  نيينيطــسلفلا  ءاـطعإب  يداـني  راـسيلاف 
نيينيطـــسلفلا نأو  هــلك  اذــهل  ةرورـــض  ــال  نأ  ىري  نــيميلا  نــكل  ضرغلا ، اذــهل  ناــطيتسالا  صيلقتب  يداــنيو  ةــيموقلا  ةــيئانث 

ومني ناـطيتسالاف  اهتافرـصتب ، ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  هقدـصت  اـم  اذـهو  تـالزانتلاب ، ـال  تاـبوقعلاو  فـنعلاو  عمقلاـب  نوعــضخي 
ةطلــسلل اــفورعم  مدــقي  هــنأ  ينويهـــصلا  نــيميلا  ىريو  لــب  بتتـــسم ، نمــألاو  سدــقلا ، يفو  ةــيبرغلا  ةفـــضلا  يف  عرعرتــيو 

ةيؤر قدــصت  ةينويهــص  ةــينيمي  يهف  ةــيلاحلا  ةــيكيرمألا  ةرادــإلا  ىتــحو  لوــقي ، اــمك  اهبعــش  نـم  اــهامح  نأــب  ةينيطــسلفلا 
ناـكيرمألا عم  ماجـسنالل  ةرورـض  نيينيطـسلفلا  عـم  ةـيوستلا  نأ  معزي  نأ  راـسيلل  نكمي  ـال  هيلعو  ًاـمومع ، نيميلاو  وهاـينتن ،

ابوروأ عاـنقإ  وهاــينتن  ىلع  لهــسأ  حبــصأ  قـيثولا  ينمــألا  قيــسنتلا  لــضفبف  ناــكيرمألا ، ريغ  ىتـح  ــالو  لــب  مهتــسايس  يف 
نيينيطسلفلا عم  مالسلا  قيقحت  يف  ةبغرلا  عم  ضراعتي  سدقلا ال  يف  تارافس  حتف  نأ  ةيبونجلا  اكيرمأو  ايلارتسأو 

هفـص يف  برعلا  نأ  وهاينتن  تبثأ  يبرعلا ، ملاعلا  عم  عيبطتلل  قيرطلا  حتفي  نيينيطـسلفلا  عم  مالـسلا  نأ  راسيلا  ىري  امنيبو 
اهدعب رمتسيسو  تاباختنالا  قبس  يذلاو  ةريخألا  تاونسلا  يف  تاءاقللاو  تارايزلا  ةجوم  دعب  نيينيطسلفلل  ءادعأ 

ةيفـصتل ةيمارلا  هتـسايسو  وهاينتن  مدخي  امبر  ةريخألا  لالتحالا  تاءارجإل  يباختنالا  عفادـلا  ىلع  راصتقالا  نإف  يلاتلابو 
راصحلا ىلإ  ةـفاضإ  ناـكم ، لـك  يف  ءادهـشلا  تـالئاعو  ىحرجلاو  ىرـسألاو  ىـصقألاب  ةـلثمتملا  اـهحورو  ةـمواقملاو  سدـقلا 

نيمواقملا لزع  ىلإ  ةـيمارلا  لالتحالا  ةسايـسل  ارارمتـساو  ةـفاضإ  ةزغ ، عاطق  وهو  ريخألا  ةـمواقملا  لـقعم  ىلع  بورحلاو 
نيينيطـسلفلا يقاـب  ءاـهلإو  يحاونلا ، لـك  نم  مهيلع  ةأـطولا  دـيدشت  لـالخ  نم  ينيطـسلفلا  عـمتجملا  نع  تاـعامجو  ىدارف 

ميلعتلاو ةكرحلاو  رفسلاك  ىرخألا  ليحلا  ضعبو  مهشيع  ةمقلب 

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