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افص ةلاکو 

هل ةعبات  ةيركسع  ةيلآ  ررضت  تبـسلا  رهظ  يليئارـسإلا  لالتحالا  شيج  نالعإ  طّلس 
ةرّيـــسم ةرئاـــط  نـــم  ةفــــسان  ةوـــبع  ءاـــقلإ  ةـــجيتن  ةزغ  عاـــطق  بوـــنج  حـــفر  قرش 

يذلا دـيدجلا  حالـسلا  اذـه  ىلع  ءوضلا  هيلإ ، تداعو  عاطقلا  نم  تقلطنا  ةـماّوح " "
ةزغب ةينيطسلفلا  ةمواقملا  لئاصف  هكلتمت 

، ةرّيسملا ةرئاطلاب  يوجلا  موجهلا  اذه  نع  هتيلوؤسم  نلعي  مل  ليصف  يأ  نأ  مغربو 
هتفـصو اـم  ءارو  فوقولاـب  ساـمح "  " ةـكرح تـمهّتا  ةـيربعلا  مـالعإلا  لـئاسو  ّنأ  ـالإ 
ةلداـــعم تيبـــثت  "ـ ىعــــست ل ةــــكرحلا  ّنأ  تربـــتعاو  ادــــج ،" ريطخلا  ثداـــحلا   " اذــــهب

لالتحالا عم  ةهجاوملا  يف  ةديدج "

نأــشلاب نيـــصّتخملاو  نيبــقارملا  ماــمتها  يوــجلا "  " حالـــسلا اذــه  مادختـــسا  راــثأو 
ةينيطـــسلفلا ةـــمواقملا  ةـــيكيمانيد "  " ىلع ًـــاليلد  هوربــتعا  ذإ  يركـــسعلاو ، ينمـــألا 

اهتاودأ عيونت  ىلع  اهتردقو 

تاعّقوتلل ةفلاخم 

اذـــه مادختـــساب  ةـــمواقملا  نأ  دـــيبره  وــبأ  دـــمحم  ينمـــألا  نأـــشلاب  ّصتخملا  ىأرو 
تاعقوت فلاخت  ةـيكذ  ةوطخ  ىلع  تمدـقأ   " لالتحالا عم  اـهتهجاوم  لـالخ  حالـسلا 

" ةمواقملا دودر  كولس  ةءارق  ىلع  هتردقو  ودعلا ،

نأ عّـقوتي  ناـك  لـالتحالا  شيج  نأ  افــص "  " ةـلاكول هثيدــح  يف  دــيبره  وـبأ  فاـضأو 
لالخ نم  ةـعمجلا  ةدوعلا  ةريـسم  يف  نيرهاـظتملا  لـتق  ةـميرج  ىلع  ةـمواقملا  ّدرت 

نم ةرملا  هذـه  ءاج  ّدرلا  ّنكل  خـيراوص ، قـالطإ  وأ  للـست ، وأ  صنق ،  " ةـيلمعب اـهمايق 



" وجلا

ديزتو ةـتباث ، تسيلو  ةـكّرحتم  ةـمواقملا   " نأ ىلع  ليلد  موجهلا  اذـه  نأ  ىلإ  تفلو 
ةردـقلا بّلطتي  يذـلاو  هعم ، يركـسعلا  اهعارـص  يف  ودـعلا  ماليإل  اهتاودأ  نم  عّونتو 

" ةأجافملاو هيومتلاو  عادخلا  ىلع 

ةفيعـضلا ةرـصاخلا  ّلغتـسا  ةرّيـسملا  ةرئاـطلاب  موجهلا  اذـه  نأ  ينمـألا  ريبخلا  نّيبو 
لثم دـض  هسفن  نيـصحتل  ةـيفاكلا  ةردـقلا  كلتمي  ودـعلاف ال  ، " يليئارـسإلا لـالتحالل 

عنصلا ةيئادب  تارئاطلا  نم  يوجلا " موجهلا  اذه 

، اًبعـص اًمقر  اـهنم  لـعجي  ةـمواقملا  بيلاـسأ  ةـهجاوم  ىلع  ودـعلا  ةردـق  مدـع   " عباـتو
وأ ةمواقملا ، رفاظأ  ميلقت  ىلإ  اهلالخ  نم  فدهي  برح  وحن  اًقحال  عفدي  دـق  ام  وهو 
نع فــــقوتلاو  ةــــئدهتلا ، تاــــمهافت  ذـــــيفنت  يف  لوخدـــــلاو  ةـــــيوست  ىلإ  لوــــصولا 

" ةزغ عاطق  يقرش  نييملسلا  نيرهاظتملا  فادهتسا 

" ساـمح  " ةـكرح نأ  يروـفد  رين  ةـيربعلا  ةـيناثلا  ةاـنقلل  يركــسعلا  لـسارملا  دــقتعيو 
ّدرلل تاــفاوطلاب  تاــمجه  ّنـش  تيبــثت  ىلع  موـقت  ةدــيدج  دــعاوق  قـلخ  ىلع  لــمعت 

عاطقلا دض  ةيليئارسإ  تاءادتعا  يأ  ىلع 

، ةــعودرم ليئارــسإ  نأ  اــهتعانق  ىلع  ءاــنب  كــلذ  لــعفت  ساــمح   " لــسارملا فاــضأو 
ةيلاـعلا ةــقثلا   " ىلع ّلدــي  اذــهو  تاــباختنالا ،" لــبق  دــيدج  ديعــصت  نـم  ةــفوختمو 

" اهسفنب سامحل 

ةّوقلا ةمكارم 

حالـــسلا اذــه  ةــفاضإ  نأ  افـــص " "ـ هثيدـــح ل يف  دـــيبره  وــبأ  ينمــألا  صتخملا  ىريو 
لئاصفلا اهعبتت  يتلا  ةّوقلا  ةـمكارم  ةـلاح  ىلع  ّلدـي  ةـمواقملا  تاناكمإ  ىلإ  دـيدجلا 

ةزغب

، صنقلا حالـــسو  قاــفنألا ، حالـــس  ىلإ  ّمــضنت  ةــيعون ، ةــفاضإ  حالـــسلا  اذـــه   " عباــتو
ةهجاوم يف  ةنزاو  ةّوق  لّثمت  يتلا  ةحلسألا  نم  اهريغو  ةيرشبلا ، عدافضلا  حالسو 

" ودعلا

ةيلعاف ىلع  لوصحلل  فرتحم  لكـشب  تاـماّوحلا "  " ريوطتب ةـمواقملا  ماـيق  حّـجرو 
ةمواقملا خيراتب  اًدهشتسم  ةيركـسعلا ، تامهملل  اهذيفنت  لالخ  ىلعأ  ةءافكو  ىوقأ 

خيراوـص ىلإ  موـيلا  ًـالوصو  ىدـملا  ةدودـحم  عنـصلا  ةـيئادب  نم  خـيراوصلا  ريوـطتب 
يليئارسإلا لالتحالل  اًعدار "  " لّكشت تتابو  ىدملا ، ةديعبو  ةليقث 

تاـــمجهل هتاــــعّقوت  يف  تتــــشم "  " يليئارــــسإلا ودــــعلا  نأ  ىلإ  دــــيبره  وـــبأ  تـــفلو 
حطــس قوـف  نـم  ماــحتقاب  وأ  ضرــألا ، تـحت  قاــفنأ  نـم   " يتأــت دــق  يتـلا  ةــمواقملا 

" وجلا نم  خيراوص  وأ  تاوبع  يقلت  تاماّوح  نم  وأ  ضرألا ،

يف لوخدـلا  وأ  ةـئدهتلا  تيبـثت  يف  ةـلبقملا  عيباـسألا  هـنع  رفــستس  اـم  راـظتنا  يفو 
نم اًدـــيدج  اــًـعون  اـــهتريخذ  ىلإ  تفاـــضأ  ةـــمواقملا  نأ  تباـــثلا  ةدـــيدج ، ةــــهجاوم 



ىلع ءاضقلل  لالتحالا  شيج  هانب  يذلا  يديدحلا  رادجلا  زواجت  ىلع  رداق  ةحلسألا 
" ةزغ فالغ   " تانطوتسم ىلإ  نيمواقملا  للست  رطخو  ةمواقملا  قافنأ 
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