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نودحتم  ) ماعلا يبرعلا  رمتؤملا  يف  هتكراشم  لالخ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ةينه  ليعامسإ  ددح 
جراخ يـسايس  جمانرب  ىلع  قافتالا  مث  ةمواقملا ، اهلوأ  لالتحالا ، عم  عيبطتلا  ةهجاومل  ئدابم  ةـعبرأ  عيبطتلا ) دـض 

تانوكم عم  ةكارشلا  زيزعت  عبارلا  ددحملاو  ةينيطـسلفلا ، ةينطولا  ةدحولا  ةداعتـسا  ىلع  لمعلا  مث  ولـسوأ ، راطإ 
.ةمألا

وه اهرهاظم  دحأ  نأ  ىلإ  اًريشم  اهلاكشأ ، لكب  ةلماشلا  ةمواقملا  يه  ئدابملا  هذه  لوأ  نإ  هتملك  يف  ةينه  لاقو 
اهيلإ نوكن  ام  جوحأ  نحن  ةمواقم  لثمي  رمتؤملا  اذه  نأ  اًربتعم  عيبطتلا ، ةهجاومل  ةيبعـشلاو  ةيـسايسلا  ةـمواقملا 
راطإ جراخ  يسايس  جمانرب  ىلع  قفاوتلا  وه  هيلع  لمعلا  بجي  يذلا  يناثلا  أدبملا  نأ  اًحـضومو  تيقوتلا ، اذه  يف 

كـسمتلا ىلع  يـسايسلا  جمانربلا  زكتري  نأ  ىلع  ديردم ، رمتؤمب  تأدب  يتلا  ةثالثلا  دوقعلا  زواجتو  ولـسوأ  قافتا 
ةمواقملاو طبـضنملا  يـسايسلا  لمعلا  نيب  ةـجوازملاو  لتحملا ، ةيعرـشب  فارتعـالا  مدـعو  ةـينطولا ، تباوثلاـب 

.هتايولوأ مهأ  دحأ  عيبطتلا  ةهجاوم  عضيو  ةلماشلا ،

لكب ةكرحلا  مازتلا  ىلإ  اًريـشم  ثلاثلا ، أدبملا  وه  ةينيطـسلفلا  ةينطولا  ةدحولا  ةداعتـسا  ىلع  لمعلا  نأ  فاضأو 
تاباختنالا زاجنإل  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  عيمجو  حتف  ةكرح  يف  ةوخإلا  عم  لمعلاو  ةرهاقلا  يف  هيلع  قافتالا  مت  ام 

انبعــش جاـمدإ  ةداـعإ  ينعي  يذــلاو  ينطوـلا ، سلجملاو  ةــسائرلاو  يعيرــشتلا  سلجملا  ثـالثلا ، اـهلحارم  يف 
ًادكؤمو عيبطتلا ، ةهجاومو  ةدوعلاو  ريرحتلا  عورشم  راطإ  يف  لمعلاو  ةدايقلا  ةلداعم  يف  جراخلا  يف  ينيطسلفلا 
ءاـنمألا عاـمتجا  تاـجرخمو  ينطوـلا  قاـفولا  ةـقيثو  ىلإ  دنتـست  ةيـسايس  ةـيعجرمب  يرجت  تاـباختنالا  هذـه  نأـب 

.ولسوأ قافتاب  اهل  ةلص  ةيعجرملا ال  هذهو  نيماعلا ،

لب ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ىلع  رصتقي  رطخلا ال  نأل  ةمألا  تانوكم  عم  ةكارشلا  زيزعت  وه  عبارلا  أدبملا  ةينه  ربتعاو 

يبرع رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 

عيبطتلا ةهجاومل  ئدابم  ةعبرأ  ددحي  ةينه 
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.اهبوعشو ةقطنملا  فدهتسي  داجو  يقيقح  رطخ  ىلإ  هادعتي 

ةيركفلا تاراـيتلا  مظعم  نوـلثمي  نيذـلا  هـيف  نيكراـشملاو  رمتؤـملا  يمظنمل  ةـيحتلا  ةـكرحلا  سيئر  هـجو  دـقو 
.عيبطتلا ضفرتو  ةمواقملا ، طخبو  نيطسلف  ةيضقب  ةمزتلملا  ةمألا  يف  ةيسايسلاو 

بخنلا ضعبل  ينويهصلا  قارتخالا  مجح  نع  تفشك  لالتحالا  عم  عيبطتلا  ةريسمب  ةقلعتملا  تارـشؤملا   " نإ لاقو 
يف ةقطنملا  طئارخ  مسر  ةداعإ  راطإ  يف  يتأت  ةريسملا  هذه  نأ  نم  عبني  رطخلا  مجح  نأ  اًربتعم  ةقطنملا ،" يف 

.ةيميلقإ تافلاحت  بلق  يف  لالتحالا  جامدإ  ةلواحم 

يتلا ةمألا  ريهامجل  يلاعلا  يموقلاو  ينطولا  سحلا  نع  ةريسملا  هذه  تفشك  هسفن  تقولا  يف  نكلو   " فاضأو
امنيح بيهرتلا  وأ  بيغرتلل  عضخت  ةـضفار ال  ةـيح  انبوعـش  نأ  دـكؤي  اـمب  لـالتحالا ، عم  ةـقالع  يأو  عيبطتلا  ضفرت 

". نيطسلفو سدقلا  يف  اهقوقحب  رمألا  قلعتي 

ءاـهنإ ىلع  مئاـقلا  مواـقملا  اهعورـشم  يف  ةيـضام  ساـمح  نأ  ىلع  ةـكرحلل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ددـشو 
هضرأ يف  انبعـش  قوقح  نم  صقتنت  ةيوست  يأ  ضفرو  رهنلا ، ىلإ  رحبلا  نم  ةينيطـسلفلا  ضرألا  ريرحتو  لالتحالا 

.ةدوعلا قحب  ساسملا  وأ  هنطوو 
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