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ةهجاوم ىلع  لمعت  ةكرحلا  نأ  يروراعلا ، حـلاص  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان  دـكأ 
اًيسايسو اًينطوو  اًيناديم  رواحم  ةثالث  ربع  نرقلا  ةقفص 

هذـه يف  لمعلاب  مايقلل  لماك  ينيطـسلف  قفاوت  كانه  نوكي  نأب  تبـسلا ، مويلا  ىـصقألا  ةانق  عم  ءاقل  يف  يروراـعلا  بلاـطو 
اهيلع قفتم  ةيلمع  تاءارجإ  ىلإ  باهذلا  ةرورض  ىلإ  اًيعاد  نرقلا ، ةقفصل  يدصتلل  ةثالثلا  رواحملا 

ىدـصتي يقيقح  ينطو  جــمانرب  ءاـنب  لـجأ  نـم  ةينيطــسلفلا  ىوـقلا  لـك  عـم  عوـن  يأ  نـم  ءاـقل  يـأل  نوزهاـج  نـحن  فاـضأو :
نرقلا ةقفصل 

ةيضق َّفصُت  مل  ام  هنأل  نيطـسلف ؛ يف  اهيف  يزكرملا  ءزجلا  نكل  اهلك ، ةقطنملل  ةقفـص  يه  نرقلا  ةقفـصلا  نأ  يروراعلا  نّيبو 
ىرخألا لحارملل  رورملا  بعصلا  نم  هنإف  نيطسلف 

ةيسايس تاقبوم  ةقفصلا  تانوكم  لك  نأ  ىلإ  اًريشم  نرقلا ، ةقفص  ضفر  ىلع  عمجم  لكلا  نأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 

ةقطنملا ىلع  اهضرف  ىلع  اكيرمأ  ةردقل  اًرظن  يكيرمأ  قيوستو  ةيليئارسإ ، ةغايص  يه  اهليصافت  قدأب  ةقفصلا  نأ  عباتو 

يتلا انتـسايس  يف  اًرييغت  ثدـحت  الو  انيفخت ، تادـيدهتلا ال  هذـه  نأ  ىلع  يروراعلا  ددـش  ةزغل ، لـالتحالا  تادـيدهت  نأـشبو 
ينيطسلفلا انبعش  ىلع  هناودعل  يدصتلاو  ودعلا  ةهجاومل  مئادلا  دادعتسالا  ساسأ  ىلع  تينب 

يناديملا يبعشلا  لوألا : روحملا 

ةمواــقملا لاكــشأ  لــك  لــالخ  نــم  ضرــألا  ىلع  لبـــسلا  لــكب  ةقفـــصلا  هذــهل  يدــصتلا  لــجأ  نــم  لــمعن  اــننإ  يروراــعلا  لاــقو 
ةيركسعلا هبشو  ةيركسعلاو  ةيبعشلاو  ةيريهامجلا 

یصقألا ةیئاضف  ربع  يروراعلا  حلاص  ةکرحلل  يسایسلا  بتکملا  سیئر  بئان  ءاقل  لالخ 



لالتحالا نإف  يبعشلا  لكشلل  ديدش  مخز  كانه  نوكي  امنيحف  يبعشلا ، لكشلاب  ىتح  يلاضنلا  لمعلا  ةسرامم  ةرورض  دكأو 
هتهجاوم نع  زجعيس 

ديوـهتلاو ناـطيتسالا  يف  اـهداعبأ ، لـكب  نرقلا  ةقفــصل  ىدـصتت  ةــيناديم  ةيبعــش  ةــكرح  ىلع  لوـعن  اـننأ  يروراـعلا  حــضوأو 
كارحلا اذه  دوقت  يكل  ةيسايسلاو  ةينطولا  تادايقلا  قفاوت  ىلإ  جاتحي  انبعش  نأ  ةقيقحلا  نكل  اًكردتسم : عالتقالاو ،

ينطولا قفاوتلا  يناثلا : روحملا 

ينطو جــمانرب  ءاـنب  لـجأ  نـم  ةينيطــسلفلا  ىوـقلا  لــك  عـم  عوـن  يأ  نـم  ءاــقل  لــكل  ساــمح  ةــكرح  ةــيزهاج  يروراــعلا  دــكأو 
نرقلا ةقفصل  ىدصتي  يقيقح 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  لك  نم  ًالئاه  ًادانسإ  دجيس  هيلع  اًقفتم  اًينطو  اًجمانرب  نأ  نم  نوقثاو  اننإ  لاقو 

لجـس تارتـف  لـضفأ  نأـب  اًـهونم  ينطولا ، قفاوتلا  نع  فلختي  نأ  نرقلا  ةقفـص  ضفري  دـحأ  عسي  ـال  هنأ  يروراـعلا  فاـضأو 
ينطو قفاوت  لظ  يف  تناك  لالتحالا  ىلع  تاراصتنا  انبعش  اهيف 

ةوخإلا ةـينه ، ليعامـسإ  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ناسل  ىلعو  لوألا  مويلا  ذـنم  تعد  ساـمح  ةـكرح  نأ  ىلإ  تفلو 
ةقفصلا هلالخ  نم  هجاون  ينطو  جمانرب  ىلع  قافتالا  ىلإ  حتف  ةكرحو  ةطلسلا  ةدايقو  ريرحتلا  ةمظنم  ةدايق  يف 

مودـقب اًروف  انبحرو  ةزغ ، عاطق  ىلإ  همودـقب  ةقفـصلا  نالعإ  نيح  لوألا  هباطخ  يف  نلعأ  نزام  وبأ  نأ  ىلإ  يروراعلا  راشأو 
ينطولا جمانربلا  ىلع  قفتنو  دحاو ، ديعص  ىلع  يقتلنل  ةزغل  دفو  يأ 

، دـيرن ام ال  انيلع  ضرفُي  نأ  نكمي  ـالو  ةقفـصلا ، هجو  يف  فوقولا  ىلع  جراـخلاو  لخادـلا  يف  انبعـشو  نورداـق  اـننأ  فاـضأو 
تابيترتلا ةعيرذب  نزام  وبأ  ةرايز  يف  ريخأتو  ددرت  ثدح  هنأ  ىلإ  اًتفال 

ىوـقلا لــك  نأ  ىلإ  اـًـتفال  اـًـيثالث ، وأ  اـًـيئانث  سيلو  اـًـعيمج  سلجنو  يقتلن  عـيمجلا ، يتأــي  نأ  وـه  اــنفقوم  نإ  يروراــعلا  لاــقو 
ةيلوؤسملا هذه  لمحت  يف  ءاكرش  عيمجلا  نوكي  نأ  ديرن  نحنو  ةقفصلل ، يدصتلاب  ةينعم  ةينيطسلفلا 

نأ ىلإ  اًهبنم  ةقفـصلا ، ةهجاومل  يموي  ينطو  جمانرب  هنع  جتني  ءاقل  هيلع  ىنبيو  ءاقللا ، اذـه  متي  نأ  لمأن  انلز  ام  فاضأو :
ةقفصلا ةهجاومل  ينطو  قاثيم  كانه  نوكيو  لئاصفلل ، نوماعلا  ءانمألا  يقتلي  نأ  ىلإ  كلذك  تعد  سامح  ةكرح 

يوفصتلا عورشملا  اذه  ةهجاوم  يف  اًدحوم  ينطولا  جازملا  يقبي  نأ  ىلع  ةصيرح  سامح  ةكرح  نأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 

يسايسلا راسملا  ثلاثلا : روحملا 

نرقلا ةقفـــص  دــض  لــمعلا  يف  اًيـــساسأ  هربــتعت  ساــمح  ةــكرح  نأ  ىلع  اًددــشم  يـــسايسلا ، راــسملا  ةــيمهأ  يروراــعلا  دــكأو 
اهتهجاومو

ةيبرعلا ةيـسايسلا  ةـموظنملا  دـشح  مث  ىندألا ، دـحلاب  ةيـسايس  ةـيؤر  ىلع  قفاوت  نيينيطـسلفك  انيدـل  نوكي  نأ  دـب  لاـقو ال 
نرقلا ةقفص  ضفرل  ةيملاعلا  ةموظنملا  كلذكو  ةيمالسإلا ، ةموظنملاو 

ىلع ةقفـصلا  رطاـخم  حرـشنو  كلذـك ، ىرخأ  تاراـيزب  موقنـسو  تاراـيزب ، موقنو  اندـهجب ، موـقن  راـطإلا  اذـه  يف  هنأ  فاـضأو 
ملاعلا هيلع  فراعت  يذلا  نزاوتلا  دضو  ناسنإلا ، قوقح  دض  لمعت  يتلاو  اهلك ، ةقطنملا 

لمعلاو ينطوــلا  لــمعلا  باــسح  ىلع  يــسايسلا  راــسملا  ىلع  داــمتعالا  يف  رثــكأ  بــهذ  نزاــم  وــبأ  نأ  ىلإ  يروراــعلا  راــشأو 
نوفلتخم اذه  يف  نحنو  يناديملا ،



ةيعرـشلاو ملاـعلا  ريمــض  ىلإ  طـقف  زكترملا  يــسايسلا  لـمعلا  نأ  تـتبثأ  موـيلا  ىتـح  ولــسوأ  نـم  ةـليوطلا  ةـبرجتلا  نإ  لاـقو 
انبعش قحب  يمارجإلا  هكولس  نع  لالتحالا  عدر  ىلع  اًدبأ  ةرداق  ريغ  ةيلودلا 

لالتحالا درط  يف  تحجن  يتلا  يهو  انبعـش ، حـلاصم  قيقحت  ىلع  ةرداق  اهنأ  تتبثأ  يتلا  يه  ةـمواقملا  نأ  يروراعلا  دـكأو 
نانبل بونج  نم  لالتحالا  درط  يف  تحجنو  تالزانت ، ميدقت  وأ  طرش  وأ  ديق  نود  ةزغ  نم 

يف يجيتارتــسا  ىلإ  يجيردــت  لكـــشب  صلقتلاو  عجارتــلا  لــالتحالا  ىلع  ضرفت  نأ  ىلع  ةرداــق  ةــمواقملا  نأ  ىلع  ددـــشو 
عقاولا هتبثأ  ام  اذهو  ةفضلا ،

بجي نكل ال  بولطم ، يـسايسلا  لمعلا  نأ  ىلإ  اًتفال  اهـسفن ، ةـغرفملا  ةـقلحلا  يف  رودـن  نأ  لقعي  كلذـل ال  يروراعلا : فاضأو 
ةمواقملا وه  يجيتارتسالا  طخلا  نأ  اًدكؤم  يجيتارتسالا ، طخلا  وه  نوكي  نأ 

يفو كـلذ ، لـجأ  نـم  ةدـهاج  لـمعتو  ينطوـلا ، فـصلا  دـيحوت  لـجأ  نـم  عيراـشمو  ىؤر  حرطت  ساـمح  ةــكرح  نأ  ىلإ  راـشأو 
تالاجملا لك  يف  ةوقلا  ريوطتو  لالتحالا  ةمواقم  يف  اهجمارب  نع  فقوتت  هتاذ ال  تقولا 

لك يف  اــهريوطتو  ةــمواقملا  لــيعفت  لــجأ  نـم  لــمعلا  نــع  فــقوتن  ــالو  تاــهبجلا ، لــك  ىلع  ودــعلل  داــصرملاب  اــننأ  فاــضأو 
ةفضلاو سدقلا  يف  ةصاخو  تاحاسلا 

نوكي ـالأ  ةرورـض  ىلإ  اًـهبنم  لـالتحالا ، ةـهجاوم  يف  يملاـعلا  دـهجلا  عيمجت  ةـيمهأ  كردـت  ساـمح  ةـكرح  نأ  يروراـعلا  دـكأو 
انقوقح ليصحتل  ةديحولا  ةعفارلا  اًيسايس  يملاعلا  فقوملا 

قحلت ةثراكو  تقولل  ةعيـضم  وه  راظتنالاف  ثبع ، ةـيكيرمألاو  ةيليئارـسإلا  تاباختنالا  ىلع  ليوعتلا  نأ  ىلإ  يروراعلا  هبنو 
انب

ةزغل لالتحالا  تاديدهت 

اًرييغت ثدحت  الو  انيفخت  نكلو ال  اهب ، فختـسن  تادـيدهتلا ال  هذـه  نإ  يروراعلا  لاق  ةـمواقملل ، لالتحالا  تادـيدهت  نأشبو 
انبعش ىلع  هناودعل  يدصتلاو  ودعلا  ةهجاومل  مئادلا  دادعتسالا  ساسأ  ىلع  تينب  يتلا  انتسايس  يف 

انبعش ىلع  ناودعلاب  لبقت  سامح ال  نأ  اًتفال  ةرساخ ، ةمواقملا  عم  لالتحالا  ةبرجت  نأ  فدرأو 

رصم عم  ةقالعلا 

ةينيطسلفلا ةيضقلل  اًدج  ةمهملاو  ةيويحلاب  ةيبرعلا  رصم  ةيروهمج  عم  سامح  ةكرح  ةقالع  يروراعلا  فصوو 

ةزغ عـم  تاذـلابو  اهرارقتـساو ، اـنعم  ةـقالعلا  رارمتـسا  يف  ةـقداصلا  مـهتبغر  نـع  نوربـعي  نييرــصملا  ةوخـإلا  نأ  ىلإ  راـشأو 
يموق نمأو  ةراجت  نم  ةكرتشملا  تامامتهالاو  يفارغجلا  راوجلا  مكحب 

راوحلاب رصم  عم  ةقالعلا  ركعي  ام  لك  ةلازإ  يرجي  هنأ  ىلإ  يروراعلا  تفلو 

خيراتلا ربع  ينيطسلفلا  بعشلل  اًيساسأ  اًدنس  لكشت  رصم  نأ  نّيبو 

تامهافتلا عوضوم  ثحب  يرـصملا  ينمألا  دفولاو  سامح  ةـكرح  ةدايق  نيب  ريخألا  ءاقللا  لالخ  ىرج  هنأ  يروراعلا  فشكو 
ةيليئارسإ تاديدهت  نم  هبحاص  امو  رتوتلا  دعاصت  لظ  يف  ةئدهتلاو 

دعت رـصم  نأ  اًدكؤم  لئاسملا ، هذـه  يف  ثحبلل  ةرهاقلا  ةرايزل  سامح  ةـكرح  ةدايقل  ةوعد  هجو  يرـصملا  دـفولا  نأ  حـضوأو 
ةكرحلل يناثلا  تيبلا  ةباثمب 



ةكرعمو لـالتحالا ، نـم  يهتنت  ــال  بيعــالأو  ةرمتــسم  طوغــضو  رفو  رك  عوـضوم  ةــئدهتلاو  تاــمهافتلا  نإ  يروراــعلا  لاــقو 
اًئيش مدقي  نل  لالتحالا  نإف  الإو  ةكرعملا ، هذه  نقتن  اننأ  اًفيضم  ةليوط ، باصعأ 

نرقلا ةقفصو  ةيبرعلا  ةمظنألا 

ةقفاوـملا ىلع  اـهفقوم  رــصتقي  مـلو  نرقلا ، ةقفــص  ةغايــص  يف  تكراـش  دـق  ةـيبرعلا  لودــلا  ضعب  نأ  نـع  يروراـعلا  فـشكو 
طقف اهيلع 

ةداـــيقلا ىلع  ىتـــح  اهــــضرف  تلواـــح  دـــقو  نرقلا ، ةقفــــص  ريرمت  يف  ةـــيلاعفب  ةـــكراشم  لودــــلا  هذــــه  نأ  يروراـــعلا  عباـــتو 
ةينيطسلفلا

وهاينتن ءاقلل  تبتر  دق  ًالود  كانه  نأ  اًحـضوم  ةيبرعلا ، ةمألا  ىلع  عيبطتلا  ضرفل  وه  نرقلا  ةقفـص  نم  اًءزج  نأ  ىلإ  راشأو 
ناهربلا حاتفلا  دبع  ينادوسلا  يركسعلا  سلجملا  سيئر  عم 

دجـسملاو نيطــسلف  ةيــضق  هـمهت  ـالو  ةـيبرعلا ، لودـلاو  ليئارــسإ "  " نـيب ةـقالعلا  ريوـطت  يف  بـغري  نـم  كاـنه  هـنأ  حـضوأو 
ىصقألا

نأ ىلإ  اًريـشم  ةـيبرعلا ، لودـلا  ضعب  عـم  ةـقالعلا  يف  تاـقارتخا  ثادـحإ  يف  لـالتحالا  حاـجنل  هفــسأ  نـع  يروراـعلا  برعأو 
عيبطتلل ةضفارلا  ةيسفنلا  ةهبجلاو  دومصلا ، ةلاح  طاقسإ  فدهب  اهاوتسمو  تاقارتخالا  هذه  مجح  لوح  بذكي  وهاينتن 

ةيبرعلا ةمألا  لكب  اًدج  رضمو  فسؤم ، ةيبرعلا  ةهبجلا  يف  قارتخا  لك  نأ  يروراعلا  دكأو 

ناطيتسالا

يف هنأ  ىلإ  اًريـشم  تاضوافملا ، دـهع  يف  دـيازت  ةـلتحملا  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  يليئارـسإلا  ناطيتسالا  نأ  يروراـعلا  حـضوأو 
نطوتسم فلأ  مويلا 700  مهددع  امنيب  نطوتسم ، فلأ  زواجتي 100  نينطوتسملا  ددع  نكي  مل  تاينيعستلا  ةيادب 

ةقفـص نالعإ  دـعب  هلاـقع  نم  تلفنا  دـقو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  قحب  اـًكتف  رثكـألا  حالـسلا  وه  ناـطيتسالا  نأ  يروراـعلا  دـكأو 
ههجاوي دحأ  دعي  ملو  ناطيتسالا ، ةيعرشب  هفارتعاو  بمرت 

ةيبرغلا ةفـضلا  يف  ةيليئارـسإلا  تانطوتـسملا  اـهيف  تـغرف  ةـلحرمل  انلـصو  ةـيناثلا  ةـضافتنالا  ةورذ  يف  هـنأ  يروراـعلا  ركذو 
مهيلع ةمرحم  نونطوتسملا  اهكلسي  يتلا  قرطلا  تتاب  دقو  شيجلل ، ةيركسع  تانكث  اهضعب  تابو  ةلتحملا ،

نإف ناكم  لك  يف  انبعـش  نم  معدـبو  ةفـضلا  لـخاد  عورـشملا  اذـه  ةـهجاوم  ىلع  نيينيطـسلفك  اـنقفاوت  ول  يروراـعلا : عباـتو 
ةفضلا لامـشو  ةزغ  تانطوتـسم  نم  يليئارـسإلا  باحـسنالا  نأ  ىلإ  اًريـشم  صلقتلاو ، عجارتلاب  أدبيـس  ناطيتسالا  عورـشم 

ةمواقملا تابرض  رثإ  ىلع  ناك  ةيبرغلا 

ةينه ةلوج 

نم ءزج  اهنأ  ىلإ  يروراعلا  راشأ  ةرمتـسملا  ةيجراخلا  ةـينه  ليعامـسإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـلوج  نعو 
يسايسلا لمعلا  اهيف  امب  قرطلا  لكب  لالتحالا  دض  انتمواقم  ةمدخو  انبعش  ةمدخل  ةسايسلا  دوهجلا 

، ةيمالــسإلاو ةـيبرعلا  لودـلا  ةراـيز  وـه  ةـيجراخلا  ةـينه  ةـلوج  نـم  اًيــساسأ  اًءزج  نأ  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  بئاـن  نّـيبو 
انبعش قوقحب  ةينعملا  لودلاو 

ىوتــسملا ىلعو  نيطــسلف  لـخاد  انتيــضقو  انبعــشل  دانــسإلاو  فـقاوملا  نـم  دـيزملا  وـه  ةــلوجلا  هذــه  ةلــصحم  نأ  حــضوأو 



يملاعلا

نيطسلف ىلع  نرقلا  ةقفص  رطاخم  لوح  زكرتت  لودلا  ءامعز  عم  ةفلتخملا  سامح  ةكرح  ةدايق  تاءاقل  نأ  يروراعلا  نيبو 
لودلا هذه  هعيطتست  ام  لكب  انبعش  دومص  معدو  ةقطنملا ، لك  ىلعو 

ةمداقلا ةليلقلا  ةرتفلا  لالخ  ايسورل  ةينه  ليعامسإ  سامحل  يسايسلا  بتكملا  سيئرل  ةبقترم  ةرايز  نع  يروراعلا  فشكو 

نانبل ءاقل 

وه هـنم  يــساسألا  فدـهلا  ناـك  ناـنبل  يف  اًرخؤـم  ةـفاك  ةينيطــسلفلا  لـئاصفلاو  ىوـقلا  عـمج  يذـلا  ءاـقللا  نأ  يروراـعلا  نّـيبو 
نرقلا ةقفص  ةهجاوم 

يدصتلا لجأ  نم  لمع  جمانربو  ًالماك  اًقافتا  كانه  نأ  ىلإ  اًريـشم  ةقفـصلا ، ضفر  ىلع  ةقفتم  لئاصفلاو  ىوقلا  لك  نأ  دكأو 
اهل

ةقفـصل ضفارلا  بزحلا  فقوم  دكأ  يذـلا  رـصن هللا  نسح  ينانبللا  بزحل هللا  ماعلا  نيمألا  عم  هثيدـح  نع  يروراعلا  فشكو 
سدقلاو نيطسلف  اهنم  بلقلا  يفو  ةقطنملا  ىلع  ةرماؤم  لثمت  اهنأو  نرقلا ،

ةقفصلل يدصتلل  يلمع  جمانرب  لكل  رصن هللا  دادعتسا  ىلإ  راشأو 

وه اـنبجاوف  ريـصقتلاب ، فرتـعن  نـحنف  لـالتحالا  نوجــس  يف  ىرــسأ  كاـنه  ماد  اـم  هـنإ  يروراـعلا  لاـق  ىرــسألا ، ةيــضق  يفو 
لئاسولا لكب  ىرسألا  عيمج  حارس  قالطإ  ىلع  لمعلا 

اًريـشم ةمواقملا ، ةلـصاوم  نع  فكت  ةفـضلا ال  نأ  يروراعلا  حضوأ  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفـضلاب  ةمواقملا  تايلمع  دـعاصت  نعو 
كانه اهلاكشأ  لكب  ةمواقملا  مجح  ىلإ  ريشت  لالتحالا  اهردصي  يتلا  تاءاصحإلا  نأ  ىلإ 

اذـه نأ  ىلإ  ًاريـشم  ىـصقألا ، دجـسملل  تاـفاته  نم  اـهبحاصي  اـمو  ميظعلا ، رجفلا  ةـلمحب  هرخفو  هباـجعإ  يروراـعلا  لجـسو 
هراغصتسا يغبني  ةمواقملا ال  لاكشأ  نم  لكش 

حزحزتن نلو  انه  اننأ  هل  ةلاسر  هجوت  دوشحلا  هذه  نأ  ملعي  لالتحالا  نأ  ىلإ  تفلو 

ةيدوعسلا يف  نولقتعملا 

ةمهتب ةـمكاحملل  مهنم  ءزج  مدقُيـس  هنأ  نم  هفـسأ  نع  يروراعلا  برعأ  ةيدوعـسلا  يف  نيينيطـسلفلا  نيلقتعملا  ريـصم  نعو 
تاتشلاو ءوجللا  تاميخمو  سدقلاو  ةزغ  يف  انلهأ  ةثاغإو  يريخلا ، لمعلا 

ريياعملا يه  ام  فرعن  دعن  مل  فسألل  نكل  ابوروأ ، وأ  اكيرمأ  يف  اهب  مايقلا  نكمي  ةيناسنإ  ةيثاغإ  لامعأ  هذه  عباتو :

مهنع جارفإلا  دوهج  عم  يطاعتتو  عمست  ةهج  يأ  دجوت  هنأ ال  نّيبو 

انه ىصقألا  ةيئاضف  عم  يروراعلا  حلاص  خيشلا  ةلباقم  يف  ءاج  ام  زربأ 
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