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نرقلا ةقفصو  مضلا  ةطخ  طاقسإل  ةلماش  ةیجیتارتسا  ءانب  یلإ  وعدی  ةینه 
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فدـه قيقحتل  ةـلماش  ةـطخو  ةـلماش ، ةـيجيتارتسا  ءانب  ىلإ  ةـينه  ليعامـسإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  اـعد 
لكل ينيطـسلفلا  ينطولا  بارتلا  لك  ريرحت  قيرط  ىلع  نرقلا  ةقفـصو  مضلا  ةطخ  طاقـسإ  وهو  ةلحرملا ، هذه  يف  يروحم 

، اهنم اورجه  يتلا  مهرايدو  مهيضارأ  ىلإ  نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  ةدوعو  سدقلا  اهتمـصاعو  رهنلا ، ىلإ  رحبلا  نم  نيطـسلف 
ينويهصلا لالتحالا  نوجس  نم  انارسأ  لك  ريرحتو 

ةيبرعلا بازحــألا  مــضلا " ةــطخ  و" نرقلا " ةقفـــص   " دــض نودــحتم  يبرعلا  ىقتلملا  يف  هــتملك  لــالخ  ةــكرحلا  سيئر  اــعدو 
يدصتلل ةيمالـسإلاو ، ةينطولا  انلئاصف  عم  ينيطـسلفلا  انبعـش  عم  ةـيجيتارتسا  ةكارـش  ءانب  ىلإ  هيف  ةـكِراشملا  ةيمالـسإلاو 

هرطخ ىدـعتي  ينويهـصلا  عورـشملاف  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ىلعو  نيطـسلف  ىلع  هرطخ  رـصتقي  ـال  يذـلا  ريبـكلا  رطخلا  اذـهل 
، لالتحالا اذـه  اهب  موقي  يتلا  ينمألاو  يداصتقالاو  يـسايسلا  قارتخالا  تـالواحمو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةـقطنملا  لـك  ىلإ 

ينويهصلا عورـشملا  نأ  دكؤي  امب  ةقطنملا  يف  بخنلا  وأ  تانوكملا  ضعب  عم  عيبطتلا  ىمـسي  ام  ربع  كلذ  ليهـست  ةلواحمو 
ماع لكشب  ةقطنملا  ىلعو  نيطسلف  ىلع  رطخ 

ينطولا راسملا  وه  لوألا : تاراـسم ، ىلع 3  موقت  ةيجيتارتسالا  هذه  نأ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  حـضوأو 
، ةيركـسعلا ةـمواقملا  عرذأو  تاهبجلاو  داهجلاو  حـتفو  سامح  ةـكرح  انلئاصف ، لكب  نيينيطـسلفك  نحن   " لاقو ينيطـسلفلا ،

فقوـمو دهــشم  ءاــنبب  اًــضيأو  مـضلا ، ةــطخ  ضفرو  نرقلا ، ةقفــص  ضفرب  اًيبعــشو  اًيمــسر  دــحوم  ينيطــسلف  فـقوم  انيدــل 
" ةقباسلا ةلحرملا  نع  فلتخي  يوق  ديدج  ينيطسلف 

نواعتلا لاكـشأ  لك  فقويو  اًيـسايس ، ةمثآلا  ةلحرملا  هذه  يوطي  لب  ولـسوأ ، ةـلحرم  لك  عم  عطقي  فقوملا  اذـه  نأ  فاضأو 
ةينيطسلفلا ةطلسلا  لبق  نم  هنالعإ  مت  ام  اذه  نأ  ىلإ  اًريشم  ينويهصلا ، لالتحالا  عم 

نيبو سامحو ، حتف  نيب  ةـيناديملا  ةـيودحولا  تاوطخلاب  ةـينه  داشأو  ينويهـصلا ، نايكلاب  فارتعالا  بحـس  اًضيأو  لاقو :
ليوــط قــيرط  ىلع  ةــقثاو  تاوــطخ  ينبت  ثــيح  اــهجراخ ، يفو  نيطـــسلف  لــخاد  يف  ةيمالـــسإلاو  ةـــينطولا  اــنلئاصف  لــك 

ةلماكلا ةينطولا  ةيؤرلاو  ةيجيتارتسالا  ىلع  قافتالاو  ةلماكلا  ةدحولا  ةداعتسال 

ةینه لیعامسإ  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر 



الإ انقوقحب  اًقلطم  فرتعي  ودـع ال  مامأ  نحن  ذإ  ةـلماشلا ، ةـمواقملا  وه  ةـيجيتارتسالل  يناثلا  راسملا  ةـكرحلا  سيئر  ربتعاو 
ىلعو اهتمدـقم  يفو  اهلاكـشأ ، لكب  ةـلماش  ةـمواقم  ةـمواقم ، ةـيجيتارتسا  كانهو  ةوق  مكارت  كانهو  ةوق  كانه  نوكت  امنيح 

ةيركسعلا ةمواقملا  اهسأر 

ةزهاج اًضيأو  ةوقلا ، ءانب  يف  ةرمتـسم  ةيركـسعلا  انتحنجأو  انلئاصف  ةـيجيتارتسالا ، هذـه  يف  نوضام  اننأب  دـكؤن  فاضأو :
لاقو لبقتسملا ، يف  اًضيأ  اذكه  ىقبتس  كلذكو  رـضاحلا ، يف  يه  امكو  يـضاملا  يف  تناك  امك  ةهجاوملا  ناديم  لخدت  نأل 

دوجو ةكرعم  لب  ريصملا  ةكرعم  مامأو  ٍدحت  مامأ  اننأل  ودعلا  اذهل  ةعجوم  نوكتس  ةمواقملا  تابرض  نإ 

يف ينيطــسلفلا  فـقوملا  معدـت  ةـقطنملا  يف  ةبلــص  ةيمالــسإ  ةـيبرع  ةـلتك  ءاـنب  ىلع  لـمعلا  وـه  ثلاـثلا  راـسملا  نأ  حـضوأو 
يفانملا يفو  ةرصاحملا  ةزغ  يفو  سدقلا  يف  اًديدحت  ينيطسلفلا  بعشلا  دومص  زيزعت  ىلع  لمعتو  نرقلا ، ةقفصل  هضفر 

نم فرظ  يأ  تــحت  ةـــطخلا  هذـــه  ضفري  يذـــلا  ينيطـــسلفلا  يلئاــصفلاو  يمـــسرلا  فــقوملا  دنـــست  اـًــضيأو  تاتـــشلا ، يفو 
فورظلا

فيفخت ىلإ  مهاـفتلا ، تاـجرد  ىلعأ  ىلإ  قيــسنتلا  تاـجرد  ىلعأ  ىلإ  ةــمألا  تاــنوكمو  اــنبازحأ  موـيلا  وـعدأ  يننإ   " فاــضأو
ىلإ ىـضم  تقو  يأ  نم  رثكأ  نآلا  نوعدم  نحن  لاقو  لودـلا ، نيب  ةـمألا  تانوكم  لخاد  ةـقطنملا ، يف  يلخادـلا  رتوتلا  ةدـح 

، ةينيطسلفلا ةيضقلا  ءاهنإ  ديري  يذلا  ينويهصلا  يناطيشلا  عورشملا  اذه  ةهجاوم  ىلإو  ةملكلا ، ةدحو  ىلإو  فصلا ، ةدحو 
ةمألا هذه  ةدحو  تيتفتو  ةمألا  ءاشحأ  يف  لغلغتلا  اًضيأو 

رمتؤملاو يمالـسإلا ، يموقلا –  رمتؤملا  عم  نواعتلاب  يبرعلا  يموقلا  رمتؤملا  هدـقعي  يذـلا  رمتؤملاب  ةـكرحلا  سيئر  داشأ  امك 
ءاسؤر ةـكراشمب  ةـيمدقتلا  ةـيبرعلا  ةـهبجلاو  يبرعلا ، يراسيلا  ءاـقللاو  ةـيلودلا ، سدـقلا  ةسـسؤمو  ةـيبرعلا ، بازحـألل  ماـعلا 

ةمواقملا تاكرح  يلثممو  ةداقو  ةيبرعلا ، ةيباقنلاو  ةينهملا  تاداحتالا  ءاسؤرو  ةيعادلا ، تائيهلل  ةـماعلا  تانامألا  ءاضعأو 
ةيبرعلا تائيهلا  ضعبو 

اهبازحـأل ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  ةــمألل  ةــيزكرملا  ةيــضقلا  يه  لـضت  نيطــسلف  ةيــضق  نأ  ىلوـألا  قئاـقح  خــسري 3  هـنإ  لاـقو 
يه لظت  سدقلاو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  نأ  الإ  ةـقطنملا  يف  تافلملا  تمظاعتو  ثادـحألا  ترثك  امهمو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا 

اهبخنلو اهبازحألو  ةمألا  بوعشل  ةدحوملاو  ةعماجلا  ةيضقلا 

، ةــمألا بوعـــشل  ينيطـــسلفلا  بعـــشلل  دــيدهتلا  زكرمو  ردـــصم  وــه  ينويهـــصلا  ودـــعلا  نأ  يه  ةـــيناثلا  ةـــقيقحلا  نأ  ربــتعاو 
نيطسلف ةيضق  يهو  الأ  ةيزكرملا  ةيضقللو  ةمألا ، تاردقملو 

نم ةــيلعافو  ةــيمهأ  لــقت  ــال  ةيبعـــشلا  ةيـــسامولبدلا  نأ  يه  رمتؤــملا  اذــه  اهخـــسري  يتــلا  ةـــثلاثلا  ةـــقيقحلا  نأ  ىلإ  راــشأو 
ىلإ لصتو  بازحـألل ، دودـحلل  ةرباـع  يه  لـب  يمـسرلا  ماـظنلل  ةرباـع  طـقف  تسيل  نيطـسلف  ةيـضقف  ةيمـسرلا ، ةيـسامولبدلا 

ةمألا هذه  بازحأو  بوعش  يف  ةطقن  دعبأ 

نيبو ةـيلاحلا  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  نيب  يـسايسلاو  يجولويدـيألا  فلاحتلا  تسكع  يتلا  نرقلا  ةقفـصب  ىمـسي  اـم  نأ  فاـضأو 
سـسأ برـضت  يتلا  عيراشملا  لك  ذـيفنت  يف  يـضمت  لب  ءيـش ، ىلع  يولت  يتلا ال  ةـفرطتملا  ةـينيميلا  ةينويهـصلا  ةـموكحلا 

نيئجاللا كلذكو  ضرألاو  ةلودلاو  سدقلا  اهنم  بلقلا  يفو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا 

ءاهنإ ىلإ  ةـيمارلا  ططخلا  هذـه  لـالخ  نم  سكعني  ينويهـصلا ، ودـعلا  عم  عارـصلا  راـسم  يف  ريطخ  لوحت  ماـمأ  اـننأ  ربتعاو 
ينيطسلفلا انبعشل  يفارغجلا  قحلاو  يخيراتلا  قحلاب  ينيطسلفلا  دوجولاب  ةيسايسلا ، ةينايكلاب  ةقالع  هل  ءيش  لك 

لماك معدب  ىنعم  نم  ةملكلا  هينعت  ام  لكب  ةيجيتارتسا  ةوطخ  يه  لب  ةيكيتكت ، ةوطخ  تسيل  مضلا  ةوطخ  نأ  ىلإ  راشأو 
لب ينيطـسلفلا ، انبعـشل  ةـتباثلا  قوقحلاب  ةـقالع  هل  ءيـش  لـك  ةحابتـسال  رطخـألا  ءوضلا  تحنم  يتلا  بمرت  ةرادإ  لـبق  نم 

كلذك لتحملا  يروسلا  يبرعلا  نالوجلا  ضرأ  يف  كلمتلا  قح  هحنم  ىلإ  كلذ  نم  دعبأ  تبهذ 



مـضلا ةوـطخ  ماـمأ  نـحن  ينويهـصلا ، ناـيكلل  ةدـحوم  ةمــصاع  سدـقلا  راـبتعا  ماـمأ  نـحن  نـالوجلا ، مـض  ماـمأ  نـحن  فاـضأو 
لثمت يتـلا  راوغـألا  ةــقطنمل  لـماكلا  مـضلاو  لـماكلا ، ءــاليتسالا  ماــمأ  نـحنو  ةــيبرغلا ، ةفــضلا  يــضارأ  نـم  نـم 30 % رثكـأل 

ةينيطسلفلا ضرألا  نيب  ةيسايسلاو  ةيفارغجلاو  ةيعيبطلا  دودحلا 
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