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ةيحلا 16 ليلخ 

ءاطـسولاو يليئارـسإلا  لالتحالا  ةيحلا  ليلخ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  رذح 
ةحضاو ةلاسرلا  هذه  مهفت   نأ  يف  هلمأ  نع  ًابرعم  ىـصقألاو ، سدقلا  نم  اددجم  مالعألا  ةريـسم  برتقت  نأ  نم 

.يضاملا رهشلا  نم  موي 11/5  هيلع  تناك  ام  ىلإ  عاضوألا   لصت  ىتح ال 

سدقلا ةرـصنو  ةمواقملا  معدل  يلهألا  لمعلاو  يندملا  عمتجملا  رمتؤم  داقعنا  لالخ  هل  ةـملك  يف  ةـيحلا  فاضأو 
نإف الإو  لالتحالا ، اذـه  اومجلت  نأ  ناوألا  نآ  ءاطـسولل ، نيتلمج  حوضو  لكب  لوقن  ةزغ ، ةـنيدم  يف  نينثـإلا  مويلا 

.اندع متدع  نإو  رارقلا ، ذاختا  ىلع  نورداق  نحنف  ةمئاق ، هيلع  انك  ام  ىلإ  ةدوعلا  قعاوص  ليعافم 

ءاهتناو ريذحتلاو ، ةخرصلاب  اءدب  ةريثكلا ، انلئاسوو  انتاودأب  لالتحالا  مجلن  فيك  ررقن  نم  نحنو  انديب ، انرارق  عباتو :
.نوفرعت امب 

رارقتساو نامأب  شيعلا  ديرن  رارقتساو ، ةيرح  ةاوه  انكلو  بورح ، ةاوه  انسل  نحن  ملاعلا : ىلإ  ةلاسر  ةيحلا  هجوو 
.انتلود يفو  انضرأ  ىلع 

.يسايسلا كفالتخا  نمثو  كناودع  نمث  نينمث ، عفدن  نأ  لبقن  نلو  حجنت  نل  لالتحالل  لوقن  ةيحلا : فدرأو 

يفو هتباوث  ىلع  دحوت  يذـلا  ينيطـسلفلا  انبعـش  تباوثل  اناونع  تناك  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  نأ  ةـيحلا  حـضوأو 
.سدقلا اهتمدقم 

.ءارمح طوطخ  الف  سدقلا  ىلإ  ةكرعملا  لصت  امدنع  ةيحلا : لاقو 

فوخ وأ  ددرت  نود  كلمت  ام  ضعبب  لالتحالا  تبرـضو  سدـقلا ، لجأ  نم  تضفتنا  ةـمواقملا  نأ  ىلإ  ةـيحلا  راشأو 

ىصقألا نم  مالعألا  ةريسم  بارتقا  نم  ءاطسولاو  لالتحالا  رذحي  ةيحلا 
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.نامثألا عفد  نم 

.اهانيأر يتلا  جئاتنلا  تناك  اهبعش  ءادرب  ةمواقملا  تفحتلاو  هتمواقمب  بعشلا  فحتلا  امدنع  لصاوو 

، تاتشلاو ـ48  لا يـضارأ  يف  انلهأو  ةيبرغلا  ةفـضلاو  سدـقلا  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  ىلإ  ةـيحتلاب  ةـيحلا  هجوتو 
.لالتحالا ةهجاومل  سانلا  عمتجا  ام  اهتباوثو  اهسدقو  اهقحب  ةنمؤملا  ةلثلا  هذه  الول  ًافيضم 

نم فحزيو  لخادلا  نم  بعشلا  ضفتني  امدنعف  ريرحتلا ، ةكرعمل  ةروص  يه  سدقلا  فيس  ةكرعم  نأ  ةيحلا  ركذو 
.عقوم لالتحالل  ىقبي  نلف  جراخلا 

هجو يف  ةمواقملا  نإ  لوقن  نأ  انل  قح  مويلا  اهيلإ ، لصن  ملو  ةدـحولا  نع  ثحبن  تاونـس  ذـنم  هنأ  ةـيحلا  حـضوأو 
.ةقرفو مهو  اهنودو  انبعش  ةدحول  قيرطلاو  ليبسلا  يه  لالتحالا 

خيراوصلاب لاكـشألا ، لكب  ةـيوق  ةدـشار  ةـمواقم  ىلع  ةدـحولا  هذـه  تيبثتل  نووعدـم  مويلا  نحن  ةـيحلا  لصاوو 
.ةمواقملا لاكشأ  نم  اهريغو  ةينوناقلاو  ةيبعشلا  ةمواقملاو 

.ةفاك هفايطأب  ينيطسلفلا  بعشلل  وه  راصتنالا  اذه  نأ  ركذو 

اهب ًانمؤم  ًاعرد  لكـشو  ةمواقملل ، ةيعيبطلاو  ةيوقلا  ةنـضاحلا  لثم  يندـملا  ينيطـسلفلا  عمتجملا  نأ  ةـيحلا  نيبو 
.اهل ًايماحو 

ةنـضاحلا لـصف  وه  دـحاو  ءيـش  اـهنم  داري  بيهرتـلاو  بيغرتـلاو  لزعلاو  راـصحلا  تـالواحم  لـك  نأ  ىلإ  تفلو 
.كلذ يف  اوباخو  ءاطغو ، رهظ  الب  ىقبت  يكل  ةمواقملا  نع  ةينطولا  ةيبعشلا 

ةمواقملا دـيؤيو  معدـيو  مواقي  هعقوم  يف  لـكو  يندـملا ، عمتجملا  تاـعاطق  يلثممل  ريدـقتلا  لـك  ةـيحلا : عباـتو 
.لالتحالا مئارج  حضفيو 

انبعـش ءانبأ  نم  نيررـضتملا  ةدعاسم  وحن  مهعقاوم  نم  مدـقتلا  ىلإ  يندـملا  عمتجملا  عاطق  يلثمم  ةـيحلا  اعدو 
.لالتحالا هرمد  ام  رامعإ  ةداعإ  راعش  عفرو 

لتق يف  حجن  دـقف  اهب ، رهظ  يتلا  ةـسئابلا  هتروص  ممري  نأ  لواحي  ودـعلاو  ةـماه  ةـطحم  يف  اننإ  ةـيحلا ، لصاوو 
.انتمواقمو انبعش  ىلع  رصن  ةروص  قيقحت  يف  لشف  هنكل  ةيتحتلا ، ةينبلا  ريمدتو  لافطألا 

ينيطسلفلا تيبلا  بيترت 

.انبعش ةدحو  نع  وتيفلا  عفري  نأ  ملاعلا  بلاطي  نأو  هتوص  ءالعإ  ىلع  رداق  يندملا  عمتجملا  نأ  ةيحلا  نيبو 

ةصرفلاف ةمواقملاو ، ةسايسلا  يف  ةحضاو  ةدايق  انبعشل  نوكي  نأو  ينيطـسلفلا  انبعـش  دحون  نأ  ناوألا  نآ  عباتو 
.ةحاتم سدقلا  فيس  ليعافمو  ةحاتم  نآلا 

نأ ىلإ  ًاريـشم  تايدـحتلا ، ةـهجاوم  ىلع  ةرداق  ةـينطو  سـسأ  ىلع  ينيطـسلفلا  تيبلا  بيترت  ىلإ  ةـيحلا  اـعدو 
.انبعشل ةدحوم  ةدايق  رايتخاو  دحوتلل  جاتحت  سدقلا  فيس  ةكرعم  يف  ترهظ  يتلا  ةينطولا  ةلاحلا 

نع ىلختو  اديدج  راسم  ةبرجتلا  نم  ذخأو  سردلا  ىعو  دق  عيمجلا  نوكي  نأ  ةمداقلا  مايألا  يف  لمأن  ةـيحلا  لاقو 
.يضاملا براجتو  ماهوأ 

ىلعو اهيلع  قفتن  ةدحاو  ةيسايسو  ةينطو  ةيؤر  ىلع  لالتحالا  ةهجاوم  يف  اعم  نوكن  نأ  ديرن  لوقلاب : ةيحلا  متخو 
.اهب انبعش  بلاطت  الو  اهانبتت  الو  ةيجراخلا  تاطارتشالل  عكرت  ةدايق ال  اهل  ةدحاو  ةمواقم 
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