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ينجدلا ماسح 

يف حلطصملا  اذه  َجَرَد  ثيح  سيساوجلاو ،) ءالمعلا   ) يليئارسإلا لالتحالا  عم  نينواعتملا  ىلع  قلطُي  حلطـصم  ريفاصعلا 
نوجـسلا لـخاد  ريفاـصعلا  ماـهم  لـثمتتو  اذـه ، اـنموي  ىتـحو  1987م  ىربكلا ةـضافتنالا  ذـنم  نيينيطـسلفلا  ىرـسألا  تاـيبدأ 

ةينيد تايـــصخش  نــيلحتنم  تاــفارتعالاو ، تاــمولعملا  نــم  ردـــق  ربــكأ  ىلع  لوــصحلاو  لـــقتعملا  جاردتـــساب  ةيليئارـــسإلا ،
ةيسايسو ةينطوو 

نوـكي ةـيدارفنا ، ةـنازنز  ىلإ  لـقتعملا  لـيوحت  متي  هبيذـعتو ، هباوجتـسا  متيو  قـيقحتلا ، فرغل  لـقتعملا  بلج  مـتي  نأ  دـعبف 
ةداـق نم  ةداـق  مهنأـب  هنوـمهويو  لـقتعملا ، عادـخ  نولواـحي  لـالتحالا ، عـم  نينواـعتملا  نم  ةـعومجم  هراـسي  نمو  هنيمي  نم 

يمالسإلاو ينطولا  لمعلا 

ةلحرملا هذه  يف  هنكلو  لئاصفلا ، دحأب  مازتلالا  لقتعملا  ىلع  يغبني  فراعتم  وه  امكو  نجس ، ىلإ  لقتعملا  لوحي  كلذ  دعب 
ترظن ول  ناـكرألا ، ةـلماكتم  ةـيميداكأ  نولكـشي  ريفاـصعلا  نم  مه  لـقتعملا  اذـهب  نم  عـيمج  نوـكي  يمهو  لـقتعم  ىلإ  لـسري 

نظت مهفلخ  تيلـص  ول  امأ  رمع ، ةـفيلخلا  مامأ  كنأ  دـقتعت  نوقطني  ام  تعمـس  ولو  خـياشمو ، ءاـملع  مهبـسحت  مههوجو  ىلإ 
مارحلا دجسملا  يف  كنأ 

، اًهيبن ناك  اًضيأو  فرتعي ، مل  هعم ، قيقحتلاو  هلاـقتعا  مت  نأ  دـعب  ريفاـصعلاب ، قلعتت  ةـصقب  ةـمواقملا  ةداـق  دـحأ  اـنه  يوريو 
ىلإ داـعبإلاب  هدَّدـه  نأ  ـالإ  يليئارـسإلا  كاـباشلا  نم  ناـك  اـمف  فارتـعا ، يأ  ذـخأو  هـنم  لـينلا  ريفاـصعلا  ةـيميداكأ  عِطتـست  مـلف 

، لتحملا نانبل  بونج  ىلإ  ةـيحورم  ةرئاـط  ربع  صخـشلا  اذـه  لـقن  متف  ذـفلا ، دـئاقلا  اذـه  تاـيونعم  رثأـتت  ملف  ناـنبل ، بونج 
ةحلـسم ةعومجم  هيلع  ضقنا  نانبل  شارحأو  لابج  يف  هريـس  ءانثأو  ةليوط ، ةـفاسمل  ريـسي  هكرتو  ةرئاطلا  نم  هلازنإ  متو 

خفلا يف  اـنلطب  عـقوف  لـالتحالل ، لـيمع  هـنأ  ىلع  نوـمَّثلملا  هـعم  قّـقح  ًـالعفو  يناـنبللا ، بزح هللا  تاراعــش  لـمحتو  ةـمثلمو 
ءالؤه اوناـكف  ريفاـصعلا ، ةـيميداكأ  خـف  يف  اندـئاق  عقو  اـنهو  اـم ، دـئاقلو  اـم  ليـصفل  عبتي  هنأو  لـضانمو  دـئاق  هنأـب  فرتعاو 

ًالتحم ناك  امدنع  نانبل  بونج  يف  سيساوج )  ) لالتحالا ريفاصع  نم  مه  نومثلملا 

ينويهــصلا لـالتحالا  تاوـق  هـتلقتعا  اـًـيعماج  اًذاتــسُأ  نأــب  ىرــسألا ، دــحأ  ىور  ثـيح  ريفاــصعلاب ، قـلعتي  اــميف  ىرخأ  ةــصق 



، لـقتعملل هلقنب  ماـقف  هنم ، فارتـعا  يأ  عازتـنا  يف  حـلفي  ملو  كاـباشلا  هـعم  قَّقحو  ةيليئارـسإلا ، تـالقتعملا  دـحأ  ىلإ  هـتلقنو 
اليـصف راتخاف  يـسايسلا ، ءامتنالا  لوح  نوجـسلا  لخاد  هيلع  فراعتم  وه  امك  ةيمالـسإلاو  ةينطولا  ىوقلا  ةـنجل  تضرعو 

انروــتكد دــجوف  ثيدــحلا ، فارطأ  ــالوانتف  نسلاــب ، نعاــط  خيــش  ىلع  هـنيع  تـعقو  ناودرملا ،)  ) ةــفرغلل هلوــخد  دــنعو  اــم ،
هئامتنا لوح  فارتعالاب  أدـبو  خيـشلاب  انروتكد  قثوف  ريثكلا ، يـسايسلاو  يعرـشلا  ملعلا  نم  لـمحي  خيـشلا  اذـه  نأ  لـضافلا 

سيــساوج دــحأ  وـه  خيــشلا  اذــه  نأو  ريفاـصعلا ، ةــيميداكأ  يف  عـقو  هـنأ  انذاتــسأ  مـلعي  مـلو  ينطوـلا ، لـمعلا  لــئاصف  دــحأل 
هفارتعا ليجست  متف  لالتحالا ،

مهمـالك ىلع  اوظفاـحي  نأ  رـسألاب  نوـعقي  نيذـلا  انبابـش  ىلعف  انارــسأ ، اـهب  عـقي  يتـلا  بـئارغلاو  صــصقلا  نـم  ريثـكلا  كاـنهو 
كاباشلا طابض  مامأ  اهركنيلف  ريفاصعلا  مامأ  كانه  وأ  انه  ةمولعم  تطقس  نإو  ّلدو ، ّلق  ام  مالكلا  ريخف  مهتافرصت ، ىلعو 

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