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ةمظنمل ماـعلا  نيمـألا  ىلإ  لــئاسر  ةــينه  ليعامــسإ  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ثـعب 
ةمظنملل ةيداعلا  ةرشع  ةعباّرلا  ةّمقلا  يف  ةيمالسإلا ، لودلا  ءارمأو  كولمو  ءاسؤرو  يمالسإلا  نواعتلا 

اهلبقتـسمو اهرـضاح  دّدهت  ةريبك ، تايّدـحتو  رطاخم  نم  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  هل  ضّرعتت  ام  ىلإ  هلئاسر  يف  ةـينه  قرطتو 
ةفــضلاو سدــقلا  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلاو  ضرــألا  دــض  ينويهــصلا  باــهرإلا  هـيف  دــعاصتي  يذــلا  تقوــلا  يف  اــهدوجوو ،

راصحلاو ريجهتلاو  ديوهتلاو  ناطيتسالا  ربع  ةّزغ ، عاطقو  ةيبرغلا 

فقاوـمل اـهيّنبتو  ةــيمارجإلاو ، ةيرــصنعلا  هتادــنجأ  ىلإ  اـهفوقوو  رفاـس ، لكــشب  لـالتحالل  ةــيكيرمألا  ةرادـإلا  زاـيحناب  هوـنو 
- رينـشوك  " بمرت يكيرمـألا  سيئرلا  قـيرف  يثـالث  ربـع  عـقاولا  ضرأ  ىلع  موـيلا  هـسّركت  تتاـب  اـم  وـهو  ةـفّرطتملا ؛ هتموـكح 

" نامديرف - تالبنيرغ

يف فدهتست  ةيداصتقا  وأ  ةيسايس  لولحو  عيراشم  قيوستل  ةهوبـشم ، راودأب  موقي  يكيرمألا  قيرفلا  نأ  ىلإ  ةينه  راشأو 
ينيطسلفلا بعشلا  قوقح  َقمع  برضتو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ةيفصت  اهرهوج 

ةطراـخ ءاـنب  يف  ًادّـحوم  ًايمالــسإ  ًاـفقوم  ةــكم " نـالعإ   " لكــشي نأ  ىلع  لـمعلاب  رمتؤـملا  يف  لودــلا  ءاـسؤر  ةــينه  بلاـطو 
هــضرأ ريرحت  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  تاــعلطت  قــيقحتو  نيطــسلف ، ضرأ  نــع  يليئارـــسإلا  لــالتحالا  ءاــهنإ  وــحن  قــيرط 

اهيلإ ةدوعلاو 

، كراــبملا ىـــصقألا  دجـــسملاو  ةــلتحملا  سدـــقلا  ةـــنيدم  يمحي  لــجاعو ، لــعاف  يمالـــسإ  كّرحت  نــع  نــالعإلا  ىلإ  مهاــعدو 
تاـططخمل ًاّدــح  عـضيو  اهّدــض ، ةيرــصنعلاو  ةــيمارجإلا  لــالتحالا  ةسايــس  هجاوـيو  ةيحيــسملاو ، ةيمالــسإلا  تاسدــقملاو 

داعبإلاو ريجهتلاو  ميسقتلاو  ديوهتلا 

ةینه لیعامسإ  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر 



رداـصمو مهتاـيح  ىلع  قييــضتلا  رطخ  نـم  مهتياـمحو  مهــضرأ ، ىلع  مهتاـبثو  نييــسدقملا  دومــص  مـعد  ةـيمهأ  ةـينه  دــكأو 
ةدـناسمو ىـصقألا ، دجـسملا  تاحابل  ةرّركتملا  تاماحتقالا  عنمو  ةـيناطيتسالا ، تايعمجلل  مهتاراـقع  عيبو  بيرهتو  مهقزر ،

هنع عافدلا  يف  نيطبارملا 

ةقفـص  " ىّمــسي اـم  ربـع  اـهل ، جّورتو  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  اـهل  قّوـست  يتـلا  طـطخلاو  عيراـشملا  ّلـك  نـالطبو  ضفر  ىلع  ددـشو 
مداقتلاب طقست  ةتباث ال  قوقح  يهف  هتباوثو ؛ ينيطسلفلا  بعشلا  قوقحب  ساسملا  ةروطخ  نم  ًارذحم  نرقلا ،"

ًاهونم كـلذ ، يف  ّقـحلا  ةـهج  وأ  فرط  ّيأ  كـلمي  ـالو  ةـمواسملا ، وأ  لزاـنتلا  وأ  ضواـفتلل  ةـلباق  ريغ  قوـقحلا  نأـب  ةـينه  هوـنو 
نع عافدـلل  ةـحوتفم  هتاراـيخ  ىقبتـسو  ّرمت ، نأ  ةرماؤملا  هذـهل  حمـسي  نل  ةـفاك ، هدوـجو  نكاـمأ  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأـب 

لالتحالا لاوز  ىتح  ةنكمملا  لئاسولا  لكب  هتاسدقمو  هضرأ 

لباــق ريغ  تباــث  قــح  اـــهنم  اورّجه  يتــلا  مــهارقو  مهندـــم  ىلإ  نيينيطـــسلفلا  نيئجـــاللا  ةدوــع  ّقــح  نأ  هتلاـــسر  يف  نـّـيبو 
فيظوتلا يف  ةـيعيبطلا ، مهقوـقح  مهحنم  ىلع  لـمعلاو  ةيرـصنعلاو ، زييمتلا  لاكـشأ  لـك  نم  مهتياـمح  ىلإ  ًاـيعاد  فّرـصتلل ،

ًايقالخأو ًايناسنإ  ًابجاو  اهرابتعاب  كلمتلاو ، لقنتلاو 

اهتامدـخ ميدـقت  يف  رارمتـسالا  نم  نَّكمتتل  مزـاللا ، معدـلاب  اورنوـألا "  " نيئجـاللا ليغـشتو  ثوـغ  ةـلاكو  دـفرب  ةـينه  بلاـطو 
ةمكاـحم ىلإ  يعــسلاو  ليدــبلا ، نطوـلاو  نيطوـتلا  عيراــشم  ّلــكل  ماــتلا  ضفّرلا  عـم  ينيطــسلف ، ئجــال  نييــالم  نـم 5  رثكــأل 

ًاماع ذنم 71  ةبكنلا  لالخ  ينيطسلفلا  بعشلا  دض  ةبكترملا  همئارج  ىلع  لالتحالا 

رمتـسملا ةّزغ ، عاطق  ىلع  ضورفملا  رئاجلا  راصحلا  رـسكو  ءاـهنإ  ىلع  لـمعلا  ىلإ  رمتؤملا  لـالخ  لودـلا  ءاـسؤر  ةـينه  اـعدو 
توملل مهـضّرعتو  مهتاـيح  دّدـهتو  ناـسنإ ، ينويلم  نم  رثكأ  اـهل  ضّرعتي  يتـلا  ةـيناسنإلا  ةاـناعملل  ّدـح  عضوو  ًاـماع ، ذنم 13 

ءيطبلا

نييندـملا حاورأ  فادهتـساو  ينيطــسلفلا  بعــشلا  ىلع  هناودـع  يف  رارمتــسالا  ةّـبغم  نـم  لـالتحالا  ريذـحت  ىلإ  مهاـعد  اـمك 
ةرّركتملا تاكاهتنالاو  ديعصتلا  تايعادت  نع  ةلماك  ةيلوؤسملا  هليمحتو  خويشلاو ، لافطألاو  ءاسنلا  نم  لّزعلا 

عيملتل ةيماّرلا  تالواحملا  َّنأو  ءاعمج ، ةيمالـسإلا  ةّمألل  لّوألا  كرتشملا  ودعلا  وه  ينويهـصلا  لالتحالا  نأ  ىلإ  ةـينه  تفلو 
عرز يف  حلفت  نل  ةـسئاي  تالواحم  يه  ينيطـسلفلا ، بعـشلاو  ضرألا  دـض  همارجإو  هلالتحا  لظ  يف  هيلإ ، دّدوتلاو  هتروص 

ةيمالسإلا انتمأ  مسج  ىلإ  بصاغلا  هنايك  لّلستو 

ًايفاـقثو ًاـيداصتقاو  ًايـسايس  هلزعو ، هتعطاـقم  معد  ىلع  لـمعلاو  هـعم ، تاـقالعلا  عيبـطت  عيراـشم  مـيرجتو  ضفر  ىلإ  اـعدو 
ًايضايرو ًايميداكأو 

لكل ةـيلودلا  لـفاحملا  يف  ةزّيمملا  ةيـسامولبدلاو  ةيـسايسلا  راودـألاو  فـقاوملل  هريدـقت  نع  ربـعو  ةـينه  نـمث  ةـلاسرلا  يفو 
ينيطــسلفلا بعــشلا  عـم  ًاـنماضتو  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملاو  سدـقلا  نـع  ًاـعافدو  نيطــسلفل  ًاراـصتنا  ةيمالــسإلا ، لودـلا 

هقوقح عازتنا  لجأ  نم  عورشملا  هلاضنل  ًادييأتو 

نم ةيمالــسإلا ، ةّـمألا  راودأو  دوـهج  لـصاوتتو  لـماكتتو  فتاـكتت  نأـب  هتاـعلطتو  هـلمأ  نـع  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ربـعو 
ةَّمألا ةدحو  عم  ضقانتت  عيراشم  ريرمت  وأ  ةقفاوملا  ىلإ  ةيعاسلا  ةهوبـشملا  تالواحملا  ّلك  ّدض  ًادـحاو  ًافـص  فوقولا  لجأ 

نيطسلف ضرأ  نع  لالتحالا  لاوز  ىّتح  اهلاضنو ، اهخيراتو  اهتباوثو  اهئدابمو  اهتيوُهو 

، َلضفأ ٍدغو  ٍقرشم  لبقتـسمل  سّـسؤت  ةفّرـشم ، فقاومب  اهنم  جورخلاو  اهفادهأ ، زاجنإ  يف  حاجنلا  ةيمالـسإلا  ةمقلل  ىنمتو 
هتيّرح ينيطـسلفلا  بعــشلا  عزتـنا  دـقو  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملاو  نيطــسلف  اـهنم  بـلقلا  يفو  ةـبطاق ، ةيمالــسإلا  ةّـمألل 

سدقلا اهتمصاعو  نيطسلف ، ضرأ  ىلع  ةلقتسملا  هتلود  ماقأو  هتاسدقمو ، هضرأ  ترّرحتو  هقوقحو ،
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