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ةماعلا تاسایسلاو  ئدابملا  ةقیثو 

نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  نيدهاجملا ، مامإو  نيلسرملا  دّيس  ىلع  مالَّسلاو  ةالَّصلاو  نيملاعلا ، ّبر  هلل  دمحلا 

: ةمدقم
لصّتاو ّدتما  اهبو  ىمتنا ، اهلو  تبث ، اهيلعو  تبن ، اهنم  يبرعلا ، ينيطسلفلا  بعشلا  ضرأ  نيطسلف 

اهنع عافدـلا  ةدـيقعل  سّـسأو  ةـلداعلا ، هـميقو  هَـحور  اـهيف  طـسبو  اـهَماقم ، اـهل  عـفرو  اـهتناكم ، مالـسإلا  ىلعأ  ٌضرأ  نيطــسلف 
اهنيصحتو

أوسأ نم  دـحاو  نم  يناعت  هضرأ  تيقبو  هنم ، بِصُتغا  ام  دادرتساو  هقوقح  نامـض  نع  ملاعلا  زجع  بعـش  ةيـضق  نيطـسلف 
ملاعلا اذه  يف  لالتحالا  لاكشأ 

(، روفلب دعو   ) لطاب حيرصت  ىلع  سسأت  ةيناسنإلل ، ٍداعم  يرصنع  ّيلالحإ  ّينويهص  عورـشم  اهيلع  ىلوتـسا  يتلا  نيطـسلف 
رانلا ةوقب  ٍعقاو  ٍرمأ  ِضرفو  بصاغ ، نايكب  ٍفارتعاو 

، ةــلماكلا ةدايــسلا  تاذ  ةــلودلا  ءاــنبو  ةدوـعلا ، قـيقحتو  ريرحتلا ، زاــجنإ  ىتـح  ةلــصاوتم  لظتــس  يتـلا  ةــمواقملا  نيطــسلف 
سدقلا اهتمصاعو 

يماسلا  ريرحتلا  فده  غولب  لجأ  نم  مهتاءامتنا ، لكب  نيينيطسلفلا  نيب  ةيقيقحلا  ةكارشلا  نيطسلف 
يحلا اهريمضو  ةيناسنإلا ، حورو  ةيزكرملا ، اهتيضقو  ةمألا ، حور  نيطسلف 

ةدـمعأو تاـقلطنمو  تايــضرأ  ىلع  انتريــسم  كرحتتو  اـنُترظن ، سّــسأتتو  اـنُماهفأ ، كرتـشتو  اـنُتبرجت ، قـمعتت  ةـقيثولا  هذـهب 
كرتـشملا َمـهفلاو  ةـينطولا ، ةدــحولا  َلوـصأ  زِّزعتو  قـيرطلا ، َملاـعم  زربُـتو  ةــماعلا ، ةروـصلا  ظـفحت  ةخــسار ، تباوـثو  ةــنيتم 

ةنورملا دودحو  لمعلا  ئدابم  مسرتو  ةيضقلل ،

: ةكرحلا فيرعت 

نيطــسلف ريرحت  اهفدـه  ةيمالــسإ ، ةَّينيطــسلف  ةـينطو  ةـمواقمو  رّرحت  ةـكرح  يه  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةـكرح   1
اهلئاسوو اهفادهأو  اهتاقلطنم  يف  مالسإلا  اهتَّيعجرم  ينويهصلا ، عورشملا  ةهجاومو 

: نيطسلف ُضرأ 

ًابوـنج شارـشرلا  ّمأ  ىلإ  ًالامـش  ةروقاـنلا  سأر  نمو  ًاـبرغ ، طـسوتملا  رحبلا  ىلإ  ًاقرـش  ندرـألا  رهن  نـم  اهدودـحب  نيطـسلف   2
ةماقإو هضرأ ، نم  هَديرشتو  ينيطسلفلا  بعشلا  َدرط  َّنإو  هُنطوو  ينيطسلفلا  بعشلا  ُضرأ  يهو  أّزجتت ، ةيميلقإ ال  ةدحو 

بـصاغلا ينويهـصلا  ناـيكلل  قح  يأ  ُءىـشني  ـالو  هضرأ ، لـماك  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  َّقح  يغلي  ـال  اـهيلع ، ّينويهـص  ٍناـيك 
اهيف

ملسمو  يبرع  ّلك  بلق  يف  ةصاخلا  اهتناكم  اهل  ةسّدقم ، ةكرابم  ضرأ  يهو  ةيمالسإ ، ةيبرع  ضرأ  نيطسلف   3
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: نيطسلف بعش 

نم مأ  اـهنم  جرخُأ  نم  ءاوـس  ةنـس 1947 , ىّتح  نيطـسلف  يف  نوميقي  اوناك  نيذـلا  برعلا  نونطاوملا  مه  نوينيطـسلفلا   4
ينيطسلف  وه  اهجراخ ، وأ  نيطسلف  لخاد  خيراتلا ، اذه  دعب  ينيطسلف  يبرع  بأ  نم  دلو  ْنَم  ّلكو  اهيف ؛ يقب 

تّلح يتـلا  تاـبكنلا  نأ  اـمك  ءاـنبألا ؛ ىلإ  ءاـبآلا  نـم  لــقتنت  يهو  لوزت ، ــال  ةــمزال ، ةليــصأ ، ةفــص  ةينيطــسلفلا  ةيــصخشلا   5
اهيفنت الو  هَءامتناو  هتيـصخش  هدـقفت  ال  اهجهتني ، يتلا  ريجهتلا  ةسايـسو  ينويهـصلا  لالتحالا  لعفب  ينيطـسلفلا ، بعـشلاب 

ةينطولا هقوقحو  هتيوه  هنادقف  يف  ىرخأ  ةيسنج  ىلع  ينيطسلفلا  لوصح  ببستي  كلذك ال 
ةيسايسلاو  ةيفاقثلاو  ةينيدلا  هتانّوكم  لكبو  جراخلاو ، لخادلا  يف  هئانبأ  لكب  دحاو ، ٌبعش  ينيطسلفلا  بعشلا   6

: نيطسلفو مالسإلا 

كراب هللا يذـلا  سدـقملا  تيب  اـهيفف  ةـصاخ ، ةـيمهأب  ظـفتحتو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةـمألا  نم  بلقلا  عقوم  يف  نيطـسلف   7
ىلـص دمحم -  لوسر هللا  ىرـسمو  ىلوألا ، نيملـسملا  ةلبق  يهو  نيملاعلل ، اهيف  كراب هللا  يتلا  ةسدقملا  ضرألا  يهو  هلوح ،

ةباحـصلاو ءاـيبنألا  نم  فـالآلا  تاـفر  اـهارث  يفو  مالـسلا -  هيلع  حيـسملا -  دـهمو  ءامـسلا ، ىلإ  هجارعمو  ملـسو -  هـيلع  هللا 
مهفلاـخ نم  مهرـضي  ـال  نيذـلا  سدـقملا -  تـيب  فاـنكأو  سدـقملا  تـيب  يف  قـحلا -  ىلع  نيمئاـقلا  ضرأ  يهو  نيدـهاجملاو ،

رمأ هللا  يتأي  ىتح  مهلذخ  نم  الو 
؛ ةـلدتعملا ةيطـسولا  هحورو  ناـكمو ، ناـمز  لـكل  هتيحالـصو  ةـفاك ، ةاـيحلا  بناوـج  هلومـشب  مالـسإلا  ساـمح  ةـكرح  مهفت   8

تناـك نيطـسلف  َّنأ  نمؤت  اـمك  ناـمأو ؛ نمأ  يف  ناـيدألاو  عئارـشلا  عاـبتأ  شيعي  هلظ  يف  حـماستلاو ، مالـسلا  نيد  هنأ  نمؤتو 
يراضحلا  عادبإلاو  حماستلاو  شياعتلل  ًاجذومن  ىقبتسو 

ميرجتو ةفاك ، هلاكـشأب  ملظلا  ميرحتو  ةـماركلاو ، ةـيرحلاو  لدـعلاو  قحلا  ميقب  تءاج  مالـسإلا  ةـلاسر  َّنأب  سامح  نمؤت   9
يقرعلاو ينيدلا  بصعتلاو  فّرطتلا  لاكـشأ  عيمج  ّدـض  مالـسإلا  َّنأو  هتيـسنج ؛ وأ  هسنج  وأ  هقرع  وأ  هنيد  ناك  امهم  ملاظلا 

ةيحـضتلاو ءاطعلاو  لذبلا  ىلع  مهّثحيو  نيمولظملل ، راصتنالاو  ناودعلا  ّدر  ىلع  هعابتأ  يّبري  يذـلا  ُنيّدـلا  وهو  يفئاطلاو ،
مهتاسدقمو مهبوعشو  مهضرأو  مهتمارك  نع  ًاعافد 

: سدقلا

اهتاسدقم عيمجو  ًايناسنإو ؛ ًايمالـسإو  ًايبرع  ةـيراضحلاو ، ةـيخيراتلاو  ةـينيدلا  اهتناكم  اهلو  نيطـسلف ، ةمـصاع  سدـقلا   10
ءزج ّيأب  طيرفت  الو  اهنع  لزانت  الو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  ةَّمألاو  ينيطسلفلا  بعشلل  تباث  ّقح  يه  ةيحيسملاو ، ةيمالسإلا 

ةمدعنم ِملاعملل  سمطو  ِقئاقحلل  ريوزتو  ٍناطيتساو  ٍديوهت  نم  سدقلا  يف  لالتحالا  تاءارجإ  ّلك  َّنإو  اهنم ؛
هتاءارجإو هتاـــططخم  نإو  هــيف ، قــح  يأ  لـــالتحالل  سيلو  اـــنتمأو ، انبعـــشل  صلاـــخ  قــح  كراـــبملا  ىـــصقألا  دجـــسملا   11

اهل    ةيعرش  الو  ةلطاب  هميسقتو  ىصقألا  ديوهتل  هتالواحمو 

ةدوعلا : ّقحو  نوئّجاللا 

نيحزاــنلاو نيئجــالل  ةدوـعلا  َّقـح  َّنإو  رَّجهُم ؛ ٍبعــشو  ةــلتحم  ضرأ  ةيــضق  اــهرهوج  يف  يه  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلا  َّنإ   12
مأ ماـع 1948  تلتحا  يتـلا  قطاـنملا  يف  ءاوس  اـهيلإ ، ةدوـعلا  نم  اوـعنم  وأ  اـهنم ، اوـجرخُأ  يتـلا  مهراـيد  ىلإ  نيينيطـسلفلا 

قوـقحل ةيــساسألا  ئداـبملاو  ةيوامــسلا  عئارــشلا  هُدـكؤت  يعاـمجو ، يدرف  يعيبـط ، ٌّقـح  وـه  نيطــسلف ،) لـك  يأ  ماـع 1967(
ةيلود  وأ  ةيبرع  وأ  ةينيطسلف  تناك ، ةهج  ّيأ  نم  فّرصتلل  لباق  ريغ  ّقح  وهو  ةيلودلا ، نيناوقلاو  ناسنإلا ،

مهنيطوـت تـالواحم  كـلذ  يف  اـمب  نيئجـاللا ، ةيـضق  ةيفـصت  ىلإ  ةـفداهلا  تـالواحملاو  تاعورــشملا  ّلـك  ساـمح  ضفرت   13
نع جـتانلا  ررـضلا  نع  نيينيطـسلفلا  نيحزانلاو  نيئجاللا  َضيوعت  َّنأ  دـكؤتو  ليدـبلا ؛ نطولا  تاعورـشمو  نيطـسلف ، جراـخ 
الو ةدوـعلا  يف  مـهّقح  يغلي  ـالو  قـحلا ، اذــه  ذــيفنت  دــعب  مـتيو  مهتدوـع ، قـحل  مزـالم  ّقـح  وـه  مهــضرأ  لـالتحاو  مهديرــشت 

هنم   صقتني 



: ينويهصلا عورشملا 

ٍداـعمو نيرخـآلا ، قوـقح  باـصتغا  ىلع  مئاـق  يعــسوت ، يلـالحإ ، يناودـع ، يرــصنع ، عورــشم  وـه  ينويهــصلا  عورــشملا   14
عورـشملا ةادأ  وـه  يليئارـسإلا  ناـيكلا  َّنإو  ريـصملا ؛ ريرقتو  ةدوـعلاو  ريرحتلاو  ةـيرحلا  يف  هتاـعّلطتو  ينيطــسلفلا  بعــشلل 

ةيناودعلا  هتدعاقو  ينويهصلا 
ًارطخ لّكـشيو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةَّمـألل  ٌّودـع  وـه  لـب  طـقف ، ينيطـسلفلا  بعــشلا  فدهتــسي  ـال  ينويهــصلا  عورــشملا   15

امل سيئر  ببس  وهو  رّرحتلاو ، ةضهنلاو  ةدحولا  يف  اهتاعّلطتل  ٍداعم  هّنأ  امك  اهحلاصمو ، اهنمأل  ًاغلاب  ًاديدهتو  اهيلع ، ًايقيقح 
يناـسنإلا عـمتجملا  ىلعو  نيَيلوّدــلا ، ملّــسلاو  نمـألا  ىلع  ًارطخ  ًاـضيأ ، ينويهــصلا ، عورــشملا  لّكــشيو  موـيلا ، ةــمألا  هيناــعت 

هرارقتساو   هحلاصمو 
ًاعارـص ضوخت  سامحو ال  مهتنايد ؛ ببـسب  دوهيلا  عم  ًاعارـص  سيل  ينويهـصلا  عورـشملا  عم  عارـصلا  َّنأ  ساـمح  دـكؤت   16

نوموقي نم  مه  لالتحالا  ةداـق  اـمنيب  نيدـتعملا ؛ نيلتحملا  ةنياهـصلا  دـض  ًاعارـص  ضوخت  اـمَّنإو  ًادوهي ، مهنوكل  دوهيلا  دـض 
اهب بصاغلا  مهنايك  فصوو  عارصلا ، يف  ةيدوهيلاو  دوهيلا  تاراعش  مادختساب 

ةلكـشملا َّنأ  ىرتو  يفئاط ، وأ  ينيد  وأ  يموق  ساـسأ  ىلع  هقوقح  نم  صاـقتنالا  وأ  ناـسنإ  ّيأ  داهطـضا  ساـمح  ضفرت   17
نيملـسملاو برعلا  خيراتب  سيلو  يبوروألا ، خـيراتلاب  ًاساسأ  تطبترا  رهاوظ  دوهيلا  داهطـضاو  ةـيماسلل  ءادـعلاو  ةـيدوهيلا 

رطخـألا جذوـمنلا  يه  ةـيبرغلا - ىوـقلا  ةـياعرب  نيطــسلف  لـالتحا  نـم  تـنّكمت  يتـلا   - ةينويهــصلا ةـكرحلا  َّنأو  مهثيراوـم  ـالو 
نيطسلف نع  لوزي  نأ  بجي  يذلاو  ملاعلا ، ءاجرأ  مظعم  نع  لاز  يذلا  يناطيتسالا ، لالتحالل 

: ةيسايسلا ةيوستلاو  لالتحالا  نم  فقوملا 
ميــسقتب ةدــحتملا  ممــألا  رارقو  نيطـــسلف ، ىلع  يناــطيربلا  بادــتنالا  ّكــصو  روــفلب ،"  " حيرـــصت نــم  ٌّلــك  ًامدــعنم  ُّدــعُي   18

ٌضقاـنم وـهو  هساـسأ ، نـم  ٌلـطاب  ليئارــسإ "  " ماـيق َّنإو  تاءارجإو ؛ تارارق  نـم  اـهلثام  وأ  اـهيلع  بـّترت  اـم  ّلــكو  نيطــسلف ،
، ةـيلودلا قيثاوملا  اهلفكت  يتلا  ناسنإلا  قوقحلو  ةـمألا ، ةدارإو  هتدارإلو  فرـصتلل ، ةـلباقلا  ريغ  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قوقحل 

ريصملا ريرقت  ّقح  اهتمّدقم  يفو 
وأ دــيوهت  وأ  ناـطيتسا  وأ  لـالتحا  نـم  نيطــسلف  ضرأ  ىلع  أرط  اــم  ّلــك  َّنإو  ينويهــصلا ؛ ناــيكلا  ةيعرــشب  َفارتـعا  ــال   19

مداقتلاب  طقست  قوقحلاف ال  ٌلطاب ؛ قئاقحلل  ريوزت  وأ  ملاعملل  رييغت 
ضفرتو لـالتحالا  لاـط  اـمهمو  طوغـضلاو ، فورظلاو  بابـسألا  تناـك  اـمهم  نيطــسلف ، ضرأ  نـم  ءزج  ّيأ  نـع  َلزاـنت  ـال   20

فارتعـالا ًاـقالطإ  ينعي  ــال  اــمبو  كــلذ -  عـمو  اــهرحب  ىلإ  اــهرهن  نـم  ًــالماك ، ًاريرحت  نيطــسلف  ريرحت  نـع  ٍليدــب  يأ  ساــمح 
ةلقتـسم ةينيطـسلف  ةـلود  ةـماقإ  نأ  ربـتعت  ساـمح  نإـف  ةينيطـسلفلا -  قوـقحلا  نم  ٍّيأ  نـع  لزاـنتلا  ـالو  ينويهـصلا ، ناـيكلاب 

ىلإ نيحزاــنلاو  نيئجــاللا  ةدوـع  عـم  وـينوي 1967 ، ناريزح / نـم  عـبارلا  طوـطخ  ىلع  سدــقلا ، اهتمــصاعو  ةدايــسلا ، ةــلماك 
ةكرتشم ةينطو  ةيقفاوت  ةغيص  يه  اهنم ، اوجرخأ  يتلا  مهلزانم 

تبتر اـهنإ  ثـيح  نـم  ةرمـآلا  يلودـلا  نوناـقلا  دـعاوق  فلاـخت  اـهتاقحلمو  ولــسوأ  تاـقافتا  نأ  ىلع  ساـمح  ةــكرح  دــكؤت   21
بترت امو  تاقافتالا ، هذـه  ضفرت  ةـكرحلا  نإف  كلذـلو  فرـصتلل ، ةـلباقلا  ريغ  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قوقح  فلاـخت  تاـمازتلا 

ينمألا نواعتلا )  ) قيسنتلا ةصاخو  انبعش ، حلاصمب  رضت  تامازتلا  نم  اهيلع 
وأ ةينيطـــسلفلا  ةيـــضقلا  ةيفـــصت  ىلإ  ةـــيمارلا  ةـــيوستلا  تاعورــــشمو  تارداـــبملاو  تاـــقافتالا  عـــيمج  ساـــمح  ضفرت   22
الو قوقحلا ، هذه  سمي  نأ ال  ُبجي  ّيـسايس  ٍجـمانرب  وأ  ٍةردابم  وأ  ٍفقوم  َّيأ  َّنإو  ينيطـسلفلا ، انبعـش  قوقح  نم  صاقتنالا 

اهعم َضقانتي  وأ  اهفلاخي  نأ  ُزوجي 
تايوست يأ  َّنإو  ًامالـس  ىمـسُي  نأ  نكمي  اهنم ال  هريجهتو  هضرأ  باصتغاو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ملظ  نأ  ساـمح  دـكؤت   23

ًافرـشو ًابجاوو  ًاعورـشم  ًاقح  نيطـسلف  ريرحتل  داهجلاو  ةـمواقملا  لظتـسو  مالـسلا ؛ ىلإ  يدؤت  نل  ساـسألا ، اذـه  ىلع  موقت 
انتمأو انبعش  ءانبأ  لكل 

: ريرحتلاو ةمواقملا 



وهو ةـماع ، ةفـصب  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  بـجاوو  ةـصاخ ، ةفـصب  ينيطـسلفلا  بعــشلا  بـجاو  نيطــسلف  ريرحت  َّنإ   24
مأ ةــيبرع  مأ  ةــينطو  تناــك  ءاوــس  نيطــسلفل  لــمعلا  رئاود  َّنإو  لدــعلاو  قــحلا  تايــضتقم  قــفو  ةــيناسنإ  ةــيلوؤسم  ًاــضيأ 

اهنيب  ضراعت  ال  ةمغانتم ، ةلماكتم  رئاود  يه  ةيناسنإ  مأ  ةيمالسإ 
، ةـيلودلا نيناوقلاو  فارعألاو  ةيوامـسلا  عئارـشلا  هتلفك  عورـشم  ّقح  ةـفاك ، بيلاسألاو  لئاسولاب  لالتحالا ، ةـمواقم  َّنإ   25

ينيطسلفلا بعشلا  قوقح  دادرتساو  تباوثلا  ةيامحل  يجيتارتسالا  َرايخلا  ُّدعت  يتلا  ةحلسملا  ةمواقملا  اهنم  بلقلا  يفو 
ةرادإ َّنإو  اهتايلآو  ةـمواقملا  لـئاسو  ريوطت  يف  انبعـش  قح  ىلع  دـكؤتو  اهحالـسو ، ةـمواقملاب  ساـسملا  ساـمح  ضفرت   26

، عارـصلا ةرادإ  ةـيلمع  نمـض  هّلك  جردـني  بيلاـسألاو ، لـئاسولا  ُعّوـنت  ثيح  نم  وأ  ةـئدهتلا ، وأ  ُديعـصتلا  ُثيح  نـم  ةـمواقملا 
ةمواقملا أدبم  باسح  ىلع  سيلو 

: ينيطسلفلا يسايسلا  ماظنلا 

لك ىلع  ةدايــسلا  ةــلماك  ةينيطــسلفلا  ةــلودلا  ةــماقإ  نــع  َليدــب  ــالو  ريرحتلا ، ةرمث  يه  ةــيقيقحلا  ةينيطـــسلفلا  ةــلودلا   27
سدقلا  اهتمصاعو  ينيطسلفلا ، ينطولا  بارتلا 

ةينطوـلا ةكارـشلاو  يطارقميدـلا  راـيخلاو  ةـيددعتلا  ةدـعاق  ىلع  ةينيطــسلفلا  اـهتاقالع  ةرادإـب  كـسمتتو  ساـمح  نمؤـت   28
تاـعّلطتو ةــينطولا  فادــهألا  قـيقحت  لـجأ  نـم  كرتـشملا ، لـمعلاو  فـصلا  ةدــحو  زّزعي  اـمب  راوـحلا ، داــمتعاو  رخــآلا  لوـبقو 

ينيطسلفلا بعشلا 
ةرورـض عم  هيلع ، ةظفاحملا  بجي  جراخلاو  لخادلا  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلل  ينطو  راطإ  ةينيطـسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم   29

امبو ينيطسلفلا ، بعشلا  ىوقو  تانوكم  عيمج  ةكراشم  نمضت  ةيطارقميد ، سـسأ  ىلع  اهئانب  ةداعإو  اهريوطت  ىلع  لمعلا 
ةينيطسلفلا   قوقحلا  ىلع  ظفاحي 

ةميلـــس ةـــيطارقميد  ســـسأ  ىلع  ةينيطـــسلفلا  ةـــينطولا  تاــيعجرملاو  تاســـسؤملا  ءاــنب  ةرورـــض  ىلع  ساـــمح  دـــكؤت   30
ةحـضاو ةيجيتارتساو  جمانرب  قفوو  ةينطولا ، ةكارـشلا  ةدعاق  ىلعو  ةهيزنلاو ، ةرحلا  تاباختنالا  اهتمدـقم  يف  ةخـسارو ،

ينيطسلفلا بعشلا  تاعّلطت  يّبلتو  ةمواقملابو ، قوقحلاب  كّسمتت  ملاعملا ،
هنمأ ةـيامحو  ينيطــسلفلا  بعــشلا  ةـمدخ  يف  نوـكي  نأ  بـجي  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  رود  نأ  ىلع  ساـمح  ةـكرح  دــكؤت   31

ينطولا هعورشمو  هقوقحو 
تقولا يف  دـكؤتو  ةـيجراخ ، تاـهجل  هناـهترا  مدـعو  ينيطـسلفلا ، ينطولا  رارقلا  ةيلالقتـسا  ةرورـض  ىلع  ساـمح  دـّكؤت   32

ينويهصلا  لالتحالا  نم  نيطسلف  ريرحت  يف  مهرودو  مهبجاوو  نيملسملاو  برعلا  ةيلوؤسم  ىلع  هتاذ 
ةيبابــشلا تاــعّمجتلاو  يندــملا ، عـمتجملا  تاســسؤمو  ءاــهجوو  زوـمرو  تايــصخش  نـم  عــمتجملا  تاــنّوكم  َفــلتخم  َّنإ   33

يعمتجملا ءاـنبلا  ةـيلمعل  ةّـمهم  دــفاور  يه  ةــينطولا ، فادــهألا  قـيقحت  لـجأ  نـم  ةــلماعلا  ةــيئاسنلاو ، ةــيباقنلاو  ةــيبالطلاو 
ريرحتلاو ةمواقملا  عورشملو 

وهو ينيطـسلفلا ، خـيراتلا  ةعانـص  يف  ًامئاد  ناك  اـمك  لبقتـسملاو ، رـضاحلا  ءاـنب  يف  ساـسأ  ةينيطـسلفلا  ةأرملا  رود  نإ   34
يسايسلا ماظنلا  ءانبو  ريرحتلاو  ةمواقملا  عورشم  يف  يروحم  رود 

: ةيمالسإلاو ةيبرعلا  ةمألا 

ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ةمألل  ةيزكرملا  ةيضقلا  يه  نيطسلف  ةيضق  نأ  سامح  نمؤت   35
ةمــألا فــص  قــيزمت  هنأــش  نــم  اــم  لــك  بــنجت  َةرورـــض  ىرتو  ةــعونتملا ، اــهتانّوكم  ّلــكب  ةَّمــألا  ةدـــحوب  ساــمح  نمؤــت   36

اهتدحوو 
ةيلخادـلا نوؤشلا  يف  لخدـتلا  ضفرتو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  قوقحل  ةـمعادلا  لودـلا  عيمج  عم  نواعتلاب  ساـمح  نمؤت   37

، ملاـعلا لود  فـلتخم  ىلع  حاـتفنالا  ةسايــس  ساـمح  ىنبتتو  اـهنيب  تاعارــصلاو  تاـعازنلا  يف  لوخدــلا  ضفرت  اــمك  لودــلل ،
ةينيطسلفلا ةيـضقلا  تابلطتم  نيب  َعمجلا  اهُرايعم  نوكي  ةنزاوتم ، تاقالع  ءانب  ىلإ  ىعـستو  ةيمالـسإلاو ؛ ةيبرعلا  ةصاخو 

اهنمأو  اهتضهنو  ةَّمألا  ِةحلصم  نيبو  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةحلصمو 



: يلودلاو يناسنإلا  بناجلا 
، ةيراضحو ةيناسنإ  ةَّمهم  يه  اهمعدو  اهترصانم  َّنإو  ىربك ؛ ةيلودو  ةيناسنإ  داعبأ  تاذ  ةيـضق  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  َّنإ   38

ةكرتشملا  ةيناسنإلا  ميقلاو  لدعلاو  قحلا  تايضتقم  اهضرفت 
بوعـشلا ّقحو  سفنلا ، نع  عافّدـلا  تارورـض  هيـضتقت  عورـشم  لمع  ةـيناسنإو  ةـينوناق  ةـيحان  نم  نيطـسلف  َريرحت  َّنإ   39

اهريصم  ريرقت  يف  يعيبطلا 
بوعشلا  ةدارإ  مارتحاو  ةيرحلاو ، ةلادعلاو ، نواعتلا ، ميقب  هبوعشو ، ملاعلا  لود  عم  اهتاقالع  يف  سامح ، نمؤت   40

ملاــعلا رارحأ  يّيحتو  ينيطـــسلفلا ، بعـــشلا  قوــقح  ةـــمعادلا لـ تاــئيهلاو  تاــمظنملاو  لودـــلا  فــقاومب  ساــمح  بّــحرت   41
ىلع هناودـــعو  هـــمئارج  ىلع  ةـــيطغتلا  وأ  ينويهــــصلا ، ناـــيكل  فرط لـ وأ  ةـــهج  ّيأ  َمـــعد  نيدـــت  اـــمك  ةيــــضقلل ؛ نيرــــصانملا 

ةنياهصلا برحلا  يمرجم  ةقحالم  ىلإ  وعدتو  نيينيطسلفلا ،
ممــألا رئاــس  ىلع  ةــنميهلا  تــالواحم  ضفرت  اــمك  ةيمالـــسإلاو ، ةــيبرعلا  ةــمألا  ىلع  ةـــنميهلا  تــالواحم  ساــمح  ضفرت   42

ملاعلا يف  ناودعلاو  ملظلاو  زييمتلاو  لالتحالاو  رامعتسالا  لاكشأ  نم  لكش  ّيأ  نيدتو  بوعشلاو ،

سامح ةيمالسإلا _  ةمواقملا  ةكرح 
 2017 ويام )  ) رايأ

 

( انه ةقيثولا ( نم  ةينورتكلإ  ةخسن  ليمحتل 
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