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" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نم  نايب 
ولسوأ قافتا  نم  ةيلاقتنالا  ةلحرملا  ءاهتنا  لوح 

نم ًادـج  ةدودـحم  ءازجأ  ىلع  ةينيطـسلف  ةطلـسلا  ماـيقو  ولـسوأ  قاـفتا  قيبـطت  ىلع  تاونـس  سمخ  يـضم  نم  مـغرلا  ىلع 
ةيوـستلا ىلع  نـهار  راـيخ  نـيب  انبعـش  نـيب  ماـسقناو  خرـش  ثادـحإ  تناـك  قاـفتالا  كـلذ  ةلـصحم  نأ  ـالإ  ةينيطـسلفلا ، انــضرأ 

ًايقيقح ًاـقيرط  ةـمواقملا  ىلع  نـهارو  هتاسدــقمو ، هـضرأ  يف  انبعــش  قوـقح  عـيمجب  كـسمت  راـيخو  لـالتحالا ، عـم  مهاـفتلاو 
لالقتسالاو ريرحتلاو  ةيرحلا  ققحي 

ةموــكح صوــكن  حوــضو  نـم  مـغرلا  ىلعو  ولــسوأ ، قاــفتا  عــيقوت  نـم  ينويهــصلا  ودــعلا  فادــهأ  حوــضو  نـم  مـغرلا  ىلعو 
تلظ دقف  اهئاهنإ ، سيركت  لجأ  نم  ةركبم  تاباختنا  ءارجإب  رارق  ذاختاو  اهديمجتو ، اهتعقو  يتلا  تاقافتالا  نع  لالتحالا 

اهب ةكسمتم  ةينيطسلفلا  ةطلسلا 

نم ةـيلاقتنالا  ةـلحرملا  ءاهتنا  لالغتـساو  اهمييقت ، ةداعإو  ةريـسملا  ةـعجارم  ةرورـض  ىلع  انبعـش  ىوق  ةـيبلاغ  تعمجأ  دـقو 
لالتحالا رحد  ىتح  ةمواقملا  رارمتسا  ةدعاق  ىلع  موقي  ديدج  ينطو  عورشم  ةغايصو  اهنم ، لصنتلل  ولسوأ  تاقافتا 

دازو ولـسوأ ، قافتاب  اهمازتلا  ءاهنإ  ىلإ  ردابتف  هتاحومطو ، بعـشلا  عاـمجإل  ةطلـسلا  بيجتـست  نأ  يف  لـمأ  كاـنه  ناـك  دـقو 
موي 4/5/1999 ةلقتسملا  ةلودلا  نالعإل  اهتين  ةطلسلا  تنلعأ  امدنع  لمألا  اذه 

دعبو ضرغلا ، سفنل  يزكرملا  سلجملا  تــعد  اــمك  عوــضوملا ، ثــحبو  عاــمتجالل  يعيرـــشتلا  سلجملا  ةطلـــسلا  تــعد  دــقو 
يجيتارتـسا راـيخك  ةــيوستلا  ةــيلمعب  كـسمتلا  ىلع  زكر  يزكرملا  سلجملا  نـع  ناـيب  ردــص  ماــيأ  ةــثالث  ترمتــسا  تالوادــم 

ةبغر ىلع  ءاـنب  كـلذ  ءاـجو  ةـلودلا ! نـالعإ  عوـضوم  عـم  لـماعتلاب  ةـيذيفنتلا  ةـنجللا  ضيوـفتو  ةـيلاقتنالا  ةـلحرملا  دــيدمتو 
هجراخو سلجملا  يف  اهب  حرص  يتلا  ةطلسلا  سيئر 

" سامح  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  يف  اننإف  هيلع ، وأ  هل  تاليدـعت  يأو  ولـسوأ  قاـفتاب  كـسمتلا  رارمتـسا  ةروطخل  ًارظنو 
ةكرحلا فــقاومل  ًادــيكأت  كــلذو  ةــيلاتلا ، طاــقنلا  يف  ولــسوأ  قاــفتا  نــم  ةــيلاقتنالا  ةرتــفلا  ءاــهتنا  ةبــسانمب  اــنفقوم  حــضون 

: ةريخألا هتاحيرصتو  نيساي  دمحأ  دهاجملا  خيشلا  مالك  يف  درو  ام  ةصاخو  اهزومر  تاحيرصتو 

مازتلالا ضفرنو  انتيضقو ، انبعش  لبقتسمو  رضاح  ىلع  ةيبلس  راثآ  نم  هيلع  بترت  ام  لكلو  ولسوأ  قافتال  انـضفر  دكؤن  - 1
ةدوـعلاو سدـقلا  يف  انبعـش  قوـقحو  انتاسدـقمو  انـضرأب  هطيرفت  كـشلل  ًـالاجم  عدـي  ـال  اـمب  تـبث  ثـيح  هـل ، ليدـعت  يأـبو  هـب 
ةهجاومو لالتحالا  نمأ  نع  ةلوؤسم  اهلعجب  ةطلسلا  ىلع  ينمأ  رود  ضرفو  انبعـش ، ءانبأ  نيب  ريبك  خرـش  ثادحإو  نطولل ،

ةينيطسلفلا ةضراعملاو  ةمواقملا  ىوق 

تاموقم اهل  رفوتتو  ةينيطـسلفلا  انـضرأ  ىلع  ةيقيقح  ةدايـس  تاذ  ةينيطـسلف  ةلود  مايق  عم  انبعـش  ءانبأ  لكو  اننأ  دكؤن  - 2
، هترداـصم دـحأ  كـلمي  ـال  سدـقم  يعيبـط  قـح  ةـلودلا  ماـيقو  ةدوـعلاو  ررحتلا  يف  انبعــش  قـح  نأ  دـكؤنو  ةـيقيقحلا ، ةــلودلا 



لبق ةلودلا  نع  ثيدـح  يأو  لالتحالا ، راثآ  لكو  لالتحالا  نم  ضرألا  ريرحت  زاجنإ  دـعب  الإ  متت  قحلا ال  اذـه  ةـسرامم  نكلو 
لمعلا دـيدمتو  ولـسوأ  جـهن  سيركتل  ةروانم  وأ  تاضوافملا ، يف  ةـقرو  ةـلودلا  نالعإ  نوكي  نأ  زوجي  الو  هناوأل ، قباس  كـلذ 

هب

نم ررحتلا  زاـجنإل  دــيحولا  راـيخلا  وـه  تاتــشلاو ، لخادــلا  يف  انبعــش  عاـمجإ  لــحم  وـه  يذــلا  ةــمواقملا  راــيخ  نأ  دــكؤن  - 3
ةيبرعلا اــنتمأ  بوعــش  فـقاومو  انبعــش  ىوـق  عـيمج  دّــحوي  يذــلا  دــيحولا  راــيخلا  وــهو  ةلقتــسملا ، ةــلودلا  ءاــنبو  لــالتحالا 

ةيمالسإلاو

مدــع نـالعإو  ولــسوأ ، تاـيقافتا  ءاـهتنا  نــالعإو  انبعــش  راــيخل  زاــيحنالا  ىلإ  فـتم  ةداــيقو  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  وعدــن  - 4
عورــشم ةروـلب  لـجأ  نـم  لـماش  ينطو  راوـح  يف  عورــشلل  ةــمدقمك  اهنوجــس ، يف  نـيلقتعملا  حارــس  قـالطإو  اـهب ، مازتلــالا 

تاتشلاو لخادلا  يف  انبعش  ىوق  عيمج  هيف  كراشت  لالتحالا ، ةمواقم  ةدعاق  ىلع  ديدج  ينطو 

ةيناودعلا هتاءارجإ  ةهجاومو  لالتحالا  ةمواقم  يف  ةبلـص  ةينطو  ةدحول  ةلعافلا  هاوق  عيمجو  ةـفاك  انبعـش  ءانبأ  وعدـن  - 5
هتايرحو انبعش  قوقح  ىلع  ناودعلاو  مضلا  تاسايسو  ناطيتسالا  تاءارجإو  ضرألا  ةرداصم  نم 

ةيسايسلا فقاوملا  ديحوتو  ةلداعلا ، هتيضق  ةرصنو  انبعش  دومص  معد  نم  ديزملا  ىلإ  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  لودلا  وعدن  - 6
هومنو هددمت  نود  ةلوليحلاو  ينويهصلا  عورشملا  ةهجاوم  يف  ةيبرعلا 

هقوقح ةـسراممو  مشاغلا ، ينويهـصلا  لـالتحالا  نم  ررحتلا  يف  هقح  دـييأتو  انبعـش  فاـصنإ  ىلإ  يلودـلا  عمتجملا  وعدـن  - 7
سدقلا اهتمصاعو  ةلقتسملا  ةلودلا  ةماقإو  ةدوعلاو  لالقتسالا  يف  ةيعيبطلا 

« نوملعي سانلا ال  رثكأ  نكلو  هرمأ  ىلع  بلاغ  هللاو  »

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 
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