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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئرو  ناغودرأ  بيط  بجر  يكرتلا  سيئرلا  نيب  عمج  ةرقنأ  يف  قباس  ءاقل 

بيط بجر  يكرتلا  سيئرلا  ةماخف  نينثإلا  مويلا  رهظ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ةينه  ليعامسإ  دهاجملا  خألا  فتاه 
، كرابملا ىصقألا  دجسملا  تاحابو  تاحاس  يفو  سدقلا  ةنيدم  يف  ةيراجلا  ةريطخلا  تاروطتلا  ةروص  يف  هعضو  ثيح  ناغودرأ ،

.لالتحالا تاططخم  فقول  ةئراط  ةيمالسإ  ةمق  دقع  ىلإ  اًيعاد  ةنيدملا ، يف  حارج  خيشلا  يح  نم  نيينيطسلفلا  ريجهت  تاططخمو 
 

"، سدقلا ةنيدم  نع  عافدلاو  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  نع  عافدلا  وه  انبعش  رارقو  انرارق   " نأ لاصتالا  لالخ  ةكرحلا  سيئر  دكأو 
". ةيمالسإلا ةمألا  لك  ةكرعم  لب  ينيطسلف  لكو  نيطسلف  لك  ةكرعم  امنإو  مهدحو ، نييسدقملا  ةكرعم  تسيل  هذه   " نأ فاضأو 

 
اًريشم اهديوهت ، وأ  ةسدقملا  ةنيدملا  عباط  رييغت  لاكشألا  نم  لكش  يأب  حمسي  نل  هنأ  ةكرحلل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ددشو 

.ةنيدملا نم  يمالسإلا  دوجولا  ءاهنإو  ينيدلا  لالحإلا  امنإو  ةنيدملا  ماحتقا  درجم  سيل  لالتحالل  يقيقحلا  فدهلا  نأ  ىلإ 
 

يف ىصقألا  دجسملا  تاباوب  ىلع  زجاوحلا  اوعضوو  هنم ؛ رخاوألا  رشعلا  الو  كرابملا  ناضمر  رهش  ةمرح  ِعاري  مل  لالتحالا  نإ  لاقو 
نل اننكلو  ىصقالا ، دجسملا  تاحاب  لخاد  تاماحتقا  ةدعب  اوماقو  دوماعلا ، باب  مامأ  ةعساولا  ةحاسملا  ىلع  ةرطيسلل  ةلواحم 

.ىصقألاو سدقلا  نع  ةيراعلا  هرودصب  عفادي  انبعشو  اهيف ، انقوقح  نم  ةرذب  وأ  سدقلاب  طرفن 
 

.نييسدقملاو ىصقألل  ةرصن 
ً

اًبعشو  اًبازحأو  ناملربو 
ً

ا ةموكحو 
ً

ةسائر 
ً

ايكرت  فوقو  ةكرحلا  سيئر  نمثو 
 

سدقلاب حارج  خيشلا  يحو  ىصقألا  قحب  ةيليئارسإلا  تاططخملا  فقول  نكمم  دهج  لك  لذب  ىلإ  يكرتلا  سيئرلا  ةكرحلا  سيئر  اعدو 
.يمالسإلا نواعتلا  ةمظنمل  ةمق  دقع  ىلإ  ةوعدلاو  راطإلا  اذه  يف  ملاعلا  لود  فلتخم  عم  لصاوتلا  ربع 

 
تالاصتا تأدب  هدالب  نأ  ىلإ  اًريشم  كرتشم ، روعش  وه  سدقلا  وحن  روعشلا  نأ  ناغودرأ  بيط  بجر  يكرتلا  سيئرلا  دكأ  هبناج  نم 

.يمالسإلا نواعتلا  ةمظنمو  ةدحتملا ، ممألا  ىوتسم  ىلعو  اًيلود  ةلعافلا  فارطألا  فلتخم  عم  لعفلاب 

ديوهتلا لاشفإو  ىصقألاو  سدقلا  نع  عافدلا  انبعش  رارقو  انرارق 

امهنيب يفتاه  لاصتا  لالخ  ناغودرأل  دكؤي  ةينه 
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تقولا يف  اًريشم  تاعلطتلاو ، دوهجلا  هذه  قفوي  نأ  هللا  اًيعاد  هب ،" موقن  فوس  ةيسايس  ةيلوؤسم  نم  انيلع  عقي  ام   " فاضأو

.ةلحرملا هذه  يف  ضيأ 
ً

ا نيينيطسلفلا  ةدحو  ةيمهأ  ىلإ  هسفن 
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