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ةيحـصلا تابلطتملا  يف  اًـصقن  كاـنه  نإ  ةـيحلا ، لـيلخ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاـق 
لالتحالا   اهببس  يتلا  ةيحصلا  انتاردق  صقنت  نأ  لبقي  نل  هتمواقمو  انبعش  نأ  ىلع  اًددشم  انوروك ، سوريف  ةهجاومل 

بناجب ديدج  توم  هيلع  بتكُي  نأ  انبعـش  ىلع  لبقن  نل  اننإ  دحألا ، ءاسم  ىـصقألا  توص  ةعاذإ  عم  ءاقل  لالخ  ةيحلا  دكأو 
ئجالملا   يف  نايكلا  لك  لاخدإ  ىلع  ةرداق  ةمواقملاو  راصحلا ،

ركذي   ءيش  اهنع  ضخمتي  مل  ةزغ  عاطق  ىلإ  مار هللا  ةموكح  يف  ةحصلا  ةريزو  ةرايز  نأ  ىلإ  ةيحلا  هبنو 

لالتحا  ةوق  هنأ  مكحب  انبعش  اههجاوي  يتلا  باعصلاو  بئاصملا  لك  لمحتي  لالتحالا  نأ  دكأو 

انوروك   ةهجاوم  يف  ةيموكحلا  تاهجلل  اًدانسإ  ةيرشبلاو  ةيداملا  اهتاناكمإ  لك  ترخس  سامح  نأ  ىلع  ددشو 

ءابولا   ةهجاوم 

نينطاوملا نيب  هيشفتو  هراشتنا  نم  دحلاب  ةزغ  ىلإ  سوريفلا  لوخد  ذنم  ةيموكحلا  تاهجلا  عم  انعطتسا  اننإ  ةيحلا  لاقو 
 

ىلإ اًهبنم  ةمالـسلا ، تاءارجإب  نطاوملا  مزتلا  لاـح  يف  طبـضنملا  شياـعتلاو  تاءارجـإلا  فيفخت  ىلإ  نوبهاذ  اـننأ  فاـضأو 
تاءارجإـب ذــخألا  ةرورــض  عـم  قباـسلا  اهدــهع  ىلإ  ةــيداصتقالاو  ةــيعيبطلا  ةاــيحلا  ةدوـع  ىلإ  ىعــست  ةــينعملا  تاــهجلا  نأ 

ةمالسلا  

عجارتنـس اننإف  طابـضنالا  مدعو  مازتلالا  مدعب  انرعـش  اذإ  هنأ  اًفيـضم  نطاوملا ، مازتلا  وه  يـساسألا  كرحملا  نأ  ىلع  ددـشو 
فيفختلا   تاءارجإ  نع 



سوريفلا   ةهجاوم  نم  ىلوألا  ةجوملا  يف  انلز  ام  اننأب  اًهونم  اهتعيبط ، ىلإ  ةلاحلا  دوعتس  ضرملا  ةرصاحم  مت  اذإ  عباتو :

ةمالسلا   وحن  انبعشب  يضملا  لجأ  نم  تناك  ةددشملا  تاءارجإلا  نأ  ةيحلا  دكأو 

انوروك   ةهجاوم  يف  مهدوهج  ىلع  ةيلخادلاو  ةحصلا  يترازو  يف  ةفاك  نيلماعلل  ةيحتلاب  ةيحلا  هجوتو 

ضرملا ىلع  ةرطيــسلا  نــم  ةــلوقعم  ةــلاح  كاــنه  ةزغ ، ىلإ  سوريفلا  لوــخد  نــم  عيباــسأ  ةــعبرأ  يــضم  دــعب  هــنأ  ىلإ  تــفلو 
عم دهجلا  لك  لذبن  اننأ  اًفدرم  هترـصاحمو ، سوريفلا  رؤب  فاشتكا  ام  دح  ىلإ  مت  هنأ  ىلإ  اًهبنم  ةيئابولا ، ةـطراخلا  ةـفرعمو 

مازتلالا   نم  ربكألا  دهجلا  نطاوملا  ىلع  نكلو  ةيموكحلا ، تاهجلا 

هنيصحتو   انعمتجمل  ةيامح  ضرملاب  ةباصإلا  بنجتل  ةيحصلا  تاءارجإلاب  مازتلالا  ةرورض  ىلإ  انبعش  ءانبأ  ةيحلا  اعدو 

رـسك تاجاح  ةـيبلت  نيب  نزاون  اـننأ  اًدـكؤم  هراـشتنا ، ةدـح  رـسكو  سوريفلا  ىلع  ةرطيـسلا  يف  اًـيبسن  اًـحاجن  اـنحجن  عباـتو :
نينطاوملا   تاجاح  ةيبلتو  سوريفلا  ةدح 

قطاـنملا موـيلاو  شياـعتلا ، نـم  ةـلاح  كاـنه  نوـكت  نأ  نـكمي  مازتلـالا ، وـه  نطاوـملا  كولـس  نوـكي  امدـنع  هـنأ  ةـيحلا  فاـضأو 
تاءارجإلا    فيفخت  نم  ةلاح  دهشت  تاباصإ  اهيف  دجوي  الو  ةمزتلملا 

ةماعلا   ةيوناثلاب  أدبت  سرادملا  حتف  ةداعإل  ةيلآو  ةيؤر  كانه  نأ  ىلإ  هبنو 

نيقلاعلا   ةدوع 

، نييرـصملا ةقفاوم  رظتنن  نحنو  نيقلاعلا ، ةدوعل  يربلا  حفر  ربعم  حتف  لجأ  نم  ةمئاق  رـصم  عم  تالاصتالا  نأ  ةيحلا  دكأو 
ةمالسلا    تاءارجإ  قفوو  ةرطيسلا  نمض  نكلو  ربعملا  حتفي  نأ  ىلإ  ىعسن  اننأ  اًفيضم 

رجحلا   يف  رمتسي  هتباصإ  نيبتي  نَمو  مهصحف ، مث  نمو  عوبسأ ، ةدمل  نيدئاعلا  رجحتس  ةحصلا  ةرازو  نأ  ىلإ  تفلو 

تاراسم   ةدع 

ةينطولا ةدـحولا  نم  ةدـيدع  تاراسم  يف  ريـست  سامح  نأ  ةـيحلا  دـكأ  عيبطتلا ، وحن  ةـيبرعلا  ةـمظنألا  ضعب  ةـلوره  لوحو 
ةيـضقلا رـصانت  بوعـشلاو  لودـلا  بلغأ  نأ  ىلإ  اًـتفال  هعم ، عيبـطتلا  ميرجتو  لـالتحالا  ةـهجاوم  يف  ةوـقلا  بابـسأ  كـالتماو 

ةينيطسلفلا  

تاضوافملا    مهوو  لالتحالا ، عم  عيبطتلا  وحن  ةلورهلا  ةجيتن  ريبك  قزأمب  رمت  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  نأ  ىلإ  هبنو 

نأ ىلع  اًددشم  اًماع ، ذنم 30  هنم  انرذح  مهو  تاضوافملاب  قوقحلا  ذخأو  نيتلودـلا  لحو  مالـسلا  قيقحت  نإ  ةـيحلا  لاقو 
عيبطتلاب  ىمسي  ام  لالخ  نم  ينيطسلفلا  بعشلا  ةنايخ  نم  ةلاح  فّلخ  مالسلا  مهو 

هلك انبعـش  نأ  ىلإ  اًريـشم  ينيطـسلف ، فـقوم  ةدـحو  هتلباـق  عيبـطتلا  لـحو  يف  ةـمظنألا  ضعب  طوقــس  نأ  ىلإ  ةـيحلا  تـفلو 
عيبطتلاو   يضارألا  مضو  نرقلا  ةقفص  ةهجاوم  يف  اًدحاو  اًفص 

نيماعلا    ءانمألا  عامتجا 

نيماعلا ءانمألا  عامتجا  نأ  ىلع  اًددشم  نيماعلا ، ءانمألا  عامتجا  تاجرخم  ذيفنت  يف  ةداج  سامح  ةـكرح  نإ  ةـيحلا  لاقو 
اياونلا   تقدص  اذإ  ةديدجو  ةمهم  ةلحرمل  سسؤي 

ةيؤر ىلإ  لوصولل  تائفلا  لك  نم  ةنجل  ليكشتو  ةيبعشلا ، ةمواقملل  ةدحوملا  ةدايقلا  نالعإ  هنع  جتن  عامتجالا  نأ  فاضأو 



ةدحوم   ةينطو 

دقعن اـننأ  اًفيـضم  نيماـعلا ، ءاـنمألا  عاـمتجا  تاـجرخم  ذـيفنتو  بيترتـل  عـطقنت  ـال  لـئاصفلا  نـيبو  اـننيب  تـالاصتالا  نأ  عباـتو 
ةدحوم   ةينطو  ةيؤر  بيترتل  جراخلاو  لخادلا  يف  لئاصفلا  عم  تاراوح 

انودع   درطو  انقوقح  لين  ىتح  لالتحالا  ةهجاومل  ينطو  جمانرب  ءانب  ىلإ  ىعست  سامح  ةكرح  نأ  ةيحلا  دكأو 

ةينيطسلفلا  ةيضقلا  باسح  ىلع  بمرتو  وهاينتن  ذاقنإل  اًبارع  نوكت  نأ  تلبق  لودلا  ضعب  كانه  عباتو :
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