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افص ةلاکو 

لكـشت نـيرخآ ، نـينثا  ةـباصإو  ةنطوتـسم  لـتقم  ىلإ  تدأ  يتـلاو  مار هللا ، يف  بـيلود "  " ةـيلمع نأ  نايركـسع  ناريبـخ  ىري 
تاـباسح تـكبرأو  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  قـحب  هـمئارجو  يليئارــسإلا  لـالتحالل  مواـقملا  لــمعلا  يف  اًدــيدج  اًروـطتو  اًبولــسأ 

ذنم ةـلتحملا  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  تاـيلمعلا  نـم  عوـنلا  اذـه  ىلع  دـتعت  مـل  اـهنوك  ةـينمألاو ، ةيرابختـسالا  هـتزهجأو  لـالتحالا 
ةليوط تاونس 

عبن برق  ةفسان  ةوبع  ريجفت  يف  ةعمجلا  سمأ  ةريطخو  ةطسوتم  نيب  ام  حارجب  نيرخآ  نانثا  بيصأو  ةنطوتـسم  تلتقو 
ةريخألا تاونسلا  لالخ  ةفضلا  يف  رطخألا  تربتعا  ةيلمع  يف  ةلتحملا ، ةفضلا  طسو  مار هللا  ةنيدم  يف  نيبوب " نيع  "

ةيلخ دوجو  ةيناكمإب  رذنُت  ةيبرغلا ، ةفـضلا  يف  اًدج  ةردان  ةيلمع  اذكه   " نإ ةيربعلا : تونورحأ " توعيدـي   " ةفيحـص تلاقو 
اهوداتري نكامأ  يف  ىرخأ  تاوبع  عرز  نم  مهتيشخ  نع  نونطوتسم  هيف  برعأ  يذلا  تقولا  يف  اهفلخ ،" فقت  ةبردم 

نع ةفسانلا  ةوبعلا  راجفنا  نإ  ًالئاق  ةبعللا ،" دعاوق  يف  اًرييغت   " ةيلمعلا طوبخوب  ريمأ  يليئارسإلا  يركسعلا  للحملا  ربتعاو 
" باحسنالا راسم  طيطختو  هيومتلاو  قبسملا  طيطختلا  نم  ًءادتبا   " ةبعللا دعاوق  رّيغ  دعب 

ةيعونو ةدقعم  ةيلمع 

مل ذإ  دـيج ،" لكـشب  اهل  ططخمو  ةروطتمو  ةـيعونو  ةدـقعم   " ةـيلمعلا نأ  تاـقيرع  فصاو  يركـسعلا  ريبخلاو  لـلحملا  ىريو 
ةليوط تاونس  ذنم  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  تايلمعلا  نم  عونلا  اذه  ىلع  ةينمألاو  ةيرابختسالا  هتزهجأ  الو  لالتحالا  دتعي 

ةوــبعلا ريجفت  لــالخ  نــم  ذــيفنتلا  يف  ةراــهم  نوــكلتمي  ةــيلمعلا  يذــفنم  نأ  افـــص "  " ةــلاكول هثيدــح  يف  تاــقيرع  حــضويو 
ءافتخالا ىلع  اًضيأ  ةردقو  دعب ، نع  ةفسانلا 



ةقيقدـلا ليـصافتلاب  دـعب  اـهتفرعم  مدـع  لـعفب  ةـمزأ  يف  شيعت  ةيليئارـسإلا  ةيرابختـسالاو  ةـينمألا  ةزهجـألا  نأ  ىلإ  ريـشيو 
اهيذفنمو ةيلمعلل 

نوـعبتي نوذـّـفنملا  ناـك  نإ  دــيدحت  نـكمي  ــال   " هّنإــف دــيفاد ، نـب  نوـلأ  ةّيليئارــسإلا ، ةاـنقلل 13  يركــسعلا  لــسارملا  بـسحبو 
" اًريثك اهل  طُطخ  هنأ  ديدحتلا  نكمي  هنأ  الإ  مأ ال ، اًينيطسلف  ًاليصف 

ةيلمعلا نأو  راــتمألا ، تارــشع  دــعب  نـع  تـمت  ريجفتلا  ةــيلمع  نوــكت  نأ  لــالتحالا  شيجل  ةــيلوألا  تاريدــقتلا  تـحجر  اــمك 
ةاـعارم ىلع  بيردــتو  ةــبرجتو  ةــثيثح  ةــبقارمو  عـقوملل  ةــقباس  ةــنياعم  كـلذ  يف  اـمب  قبــسم ، طــيطختل  تجاــتحا  ةــقيقد 

تيقوتلا

لالتحالا اهـضرفي  يتلا  يعامجلا  باقعلا  ةسايـسل  اًجاتن  يتأت   " اهنأ تاقيرع  ريبخلا  ىري  اهتيقوتو ، ةـيلمعلا  ةـعيبط  نأـشبو 
ةرمتـــسملا مهتازازفتـــساو  نينطوتـــسملا  تاـــماحتقال  ةـــجيتنو  مـــهقحب ، سراـــمت  يتـــلا  تاطوغـــضلاو  نيينيطـــسلفلا  ىلع 

" ىصقألا دجسملاب 

ديعــصتو تــالاقتعالا  فيثــكت  يف  لــثمتت  مار هللا ، ةــيلمع  ىلع  اًدر  ةفــضلا  يف  ةيليئارــسإ  تارارق  ذاــختا  تاــقيرع  عــقوتو 
مهلقنتو نينطاوملا  ةكرح  ىلع  ديدشلا  قييضتلاو  تاءادتعالا 

ديدج ليج 

لمعلا يف  اًدـيدج  اًروـطتو  اًبولــسأ  لكــشت  تاـيلمعلا  هذـه  لـثم  نأ  ىريف  يواقرــشلا  فـسوي  يركــسعلا  ريبـخلاو  لـلحملا  اـمأ 
هتيرصنعو لالتحالل  مواقملا 

نأ  " ةصاخ يليئارـسإلا ، عمقلا  تاسايـسل  ٍدحتم  دـيدج  ينيطـسلف  ليج  روهظ  افـص "  " ةـلاكول هثيدـح  يف  يواقرـشلا  عقوتو 
" هرسخي ام  هيدل  دعي  ولو  هسفنب  هقيرط  قشي  حبصأ  ينيطسلفلا  بابشلا 

دهشن اننأ  ىلإ  اًتفال  يليئارسإلا ، ينيطـسلفلا  عارـصلا  يف  ةيعون  ةلقنو  ةلاح  اًضيأ  ةيلمعلا  هذه  يواقرـشلا ، بسحب  لكـشتو 
لالتحالاو ينيطسلفلا  بابشلا  نيب  ام  اًيدحت  ةريخألا  تاونسلا  يف 

ال  " ًـالئاق كـلذ ، دعبتـسا  يواقرـشلا  نأ  ـالإ  ةـيلمعلا ، فـلخ  هـمظنم  ةـيلخ  فوـقو  ىلإ  ريــشت  ةيليئارــسإلا  تاريدـقتلا  نأ  مـغرو 
تناـك نإو  تاـيلمع  ذـيفنت  ىلع  اًرداـق  حبــصأ  ينيطــسلفلا  بابــشلا  نـأل  ةـيلمعلا ، هذـه  فـلخ  ةـيميظنت  تاـهج  دوـجو  دــقتعأ 

" يدرف لكشب 

تاريدـقتلا نأو  ةـيدرفلا ، تايلمعلا  يقابك  تسيل  مار هللا  برق  ةوبعلا  ريجفت  ةـيلمع  نأ  تركذ  ةـيربع  مالعإ  لـئاسو  تناـكو 
اهفلخ همظنم  ةيلخ  فوقول  ريشت 

تاـبيترت اًدــيج  فرعت  ةــيلمعلا  فـلخ  فـقت  يتـلا  ةــيلخلا  نإ  دــيفاد " نـب  نوـلأ   " ةــيربعلا ةاـنقلل 13  يركــسعلا  لـلحملا  لاـقو 
ةيلمعلا هبرق  تذفن  يذلا  ءاملا  نيع  ىلإ  نينطوتسملاو  شيجلا  مودق  تاعاسو  ناكملا 

لـالتحالا شيج  ىدـل  ينمـألا  رافنتــسالا  ةـلاح  دـيزتس  تاـيلمعلا  هذـه  لـثم  نأ  يواقرــشلا  دـقتعي  ةــيلمعلا ، تايعادــت  لوـحو 
ةفضلاب تايلمعلا  هذه  ديازت  نم  فواخم  لظ  يف  ةينمألا ، هتموظنم  ىدل  كابرإلا  نم  ةلاحو  اًريبك  اًئبع  لكشتسو  ةفضلاب ،

" تاوبعلا حالس  "

يف تاـيلمعلا  نـم  بولـسألا  اذـه  نـع  ةـمواقملل  ىنغ  ـال  : " هـنإ لوـقيف  رماـع  وـبأ  ناندـع  يليئارـسإلا  نأـشلا  يف  صتخملا  اـمأ 
ةمزال اهنم  لعجت  ةـيوقلا  اهليعافمو  اهراثآف  لـالتحالا ، فوفـص  يف  حـضاو  رثأ  قيقحت  فدهتـست  ةـلعاف  ةـمواقم  يأ  قاـيس 

" لاوحألا نم  لاح  يأب  اهزواجت  عيطتست  ةمواقملا ال  مزاول  نم  ةيساسأ 



بلغأف ةيركـسعلا ، اهتايلمع  ذيفنت  يف  ةفـسانلا  تاوبعلا  مادختـساب  تعرب  ةـمواقملا   " نأ ىلإ  هل  ةـلاقم  يف  رماع  وبأ  ريـشيو 
ذإ ةــيلمعلا ، تاــبكرمو  ءازجأ  ذــخأت  وأ  درفنم ، لكــشب  ةفــسانلا  تاوــبعلا  بولــسأل  اًمادختــسا  نمــضتت  ةيركــسعلا  تاــيلمعلا 

فوفـــصب رئاــسخلا  حدــفأ  قاــحلإل  تدأ  لــتحملا ، عــم  ةــهجاوملا  قايـــس  يف  ةــمهم  تازاــجنإ  ىـــصقألا " ةـــضافتنا   " تدـــهش
" لالتحالا

" ةليوط تاونس  ذنم  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  حالسلا  اذه  اهيف  مدختسي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهلعل   " فيضيو

ردصتت ةزراب  ةيولوأ  اهب  كسمتلا  لعجي  لالتحالاب ، ةفـسانلا  تاوبعلا  اهتقحلأ  يتلا  رئاسخلا  ىدـم   " نأ ىلإ  رماع  وبأ  تفليو 
" ةفضلا يف  ةقحالتملا  ةينمألا  طوغضلا  مغر  لالتحالا ، دض  ةحوتفملا  برحلا  قايس  يف  مواقملا  ينطولا  لعفلا  ةدنجأ 
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