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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

ةيضوفم سيئر  يكف  ىسوم  ديسلا  ىلإ  ةلاسر  ةينه  ليعامسإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ثعب 
.يقيرفألا  داحتالا 

فقاومو راودأ  نينمثم  ريدـقتلا ، غلبأو  ةـيحتلا  صلاخ  مكيلاعم  يدـهن  نأ  سامح  ةـكرح  يف  انل  بيطيل  هنإ  ةـلاسرلا : يف  ةـينه  لاـقو 
.هلالقتساو  هتيرح  لينو  هقوقح  عازتنا  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  قوقحل  ةديؤملاو  ةمعادلا  ةيخيراتلا  يقيرفألا  داحتالا 

ةمدـخ يف  تازاـجنإلاو  تاـحاجنلا  نـم  دـيزملا  قـيقحتو  قـيفوتلاو ، ظـفحلا  ماـمت  نيمرتـحملا  ةيــضوفملا  ءاـضعأو  سيئرل  ةـينه  ىنمتو 
.ةفاك  تالاجملا  يف  اهتاعلطت  قيقحتو  ةبطاق ، ةيقيرفألا  بوعشلا 

بـصاغلا ينويهـصلا  ناـيكلا  ةـلود  مـكحنم  ربـخ  بارغتـساو  فـسأ  لـكب  ينيطــسلفلا  بعــشلا  اـنعمو  ساـمح  ةـكرح  يف  اـنعبات  فاـضأو :
.يقيرفألا  داحتالا  يف  بقارم  وضع  ةفص 

لينو اهريـصم  ريرقت  يف  ةـيقيرفألا  بوعـشلا  قوقح  نع  عفادـت  تئتف  ام  يتلا  ةـقيرع  ةـمظنم  يقيرفألا  داحتالا  نأ  ىلإ  ةـينه  راشأو 
هـضرأو ينيطـسلفلا  بعــشلا  هـل  ضرعتي  يذـلا  باـهرإلاو  ناودـعلا  دـض  ةـلداعلا  اهتيــضقو  نيطــسلف  عـم  فـقتو  اهلالقتــساو ، اـهتيرح 

.اماع  نيعبس  ذنم  رثكأ  ذنم  ةينويهصلا  برحلا  ةلآ  لعفب  ةيحيسملاو  ةيمالسإلا  هتاسدقمو 

داــحتالا اــهيلع  ماــق  يتــلا  ئداــبملاو  مـيقلا  لــك  عـم  ضقاــنتيو  ىفاــنتي  يذــلا  رارقلا  اذــه  ىلع  ةــكرحلا  جاــجتحاو  راكنتــسا  نـع  ربــعو 
نم صلختلا  لــجأ  نـم  لــضاني  وـهو  ةعورــشملا  ةــينطولا  هقوـقحو  ينيطــسلفلا  بعــشلل  ةيــساق  ةبرــض  لــثمي  هـنأ  اربـتعم  يقيرفــألا ،

.ملاعلا  يف  يلالحإ  لالتحا  رطخأو  لوطأ  يف  هضرأ  ىلع  مثاجلا  لالتحالا 

، ةيميلقإلاو ةيلودلا  تامظنملاو  ةقيقشلا  ةقيدصلا  لودلا  عم  لصاوتلا  فيثكت  يقيرفألا  داحتالا  ةيضوفم  نم  هلمأ  نع  ةينه  برعأو 
ةينطوــلا قوقحلاـــب  ةـــبلاطملا  ززعيو  ددـــجي  يلود  فــقوم  ةروــلب  لـــجأ  نــم  ينوناـــقلاو  يـــسامولبدلاو  يـــسايسلا  ديعـــصلا  ىلعو 

لــالتحالا مــئارج  حــضفيو  ةينيطــسلفلا ، يــضارألا  ةرداــصمو  ناــطيتسالا  عيراــشم  فــقول  لــالتحالا  ةــموكح  ىلع  طغــضيو  ةعورـــشملا ،
ةيلودــلا تاــيانجلا  ةــمكحم  ىدــل  قـيقحتلا  تاءارجإ  يف  يــضملاو  ةيليئارــسإلا ، تاءادــتعالاو  تاــكاهتنالا  مرجيو  رمتــسملا ، هناودــعو 

يقيرفألا  داحتالا  ةيضوفم  سيئر  ىلإ  ةلاسر  ثعبي  ةينه 
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.بقارم  وضع  ةفص  هحنم  لالخ  نم  اعرشم ، همامأ  بابلا  حتف  نم  الدب  برح ، يمرجمك  لالتحالا  ةداق  ةمكاحمل 

ضرأل ضيغبلا  هلالتحا  ةلـصاومو  ةيرامعتـسالا  هتاططخم  ذـيفنتو  هدوجو ، سيركتل  ءاـطغ  ةـيوضعلا  ذـختي  لـالتحالا  نأ  ىلإ  ةـينه  تفلو 
.بعشلاو  ضرألا  ىلع  هناودع  ديعصتو  نيطسلف ،

ةرــصانملاو ةدــيؤملا  ةــيقيرفألا  بوعــشلا  لـكو  ينيطــسلفلا  بعــشلل  مداـصلا  رارقلا  نـع  عجارتـلا  ىلإ  ةيــضوفملا  سيئر  ةــينه  اــعدو 
.ةينيطسلفلا  ةيضقلا  هاجت  ةيخيراتلا  داحتالا  فقاوم  ةقيقح  نع  ربعي  هنأ ال  انيبم  ينيطسلفلا ، بعشلل 

ةنعطو رفتغت ، ـال  ىربـك  ةـئيطخ  دـعي  يذــلا  ينويهــصلا  ودــعلا  عـم  عيبـطتلا  مـيرجتو  ضفر  يف  ةــيلمع  تاوـطخ  ذاـختال  هتوـعد  ددــجو 
ضرــألا دــض  هباــهرإو  هناودــع  رارمتــسا  لــظ  يف  ملاــعلا ، رارحأ  لــكو  ةــيقيرفألاو  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  بوعــشلا  لــك  ردــص  يف  ةرداــغ 

.ينيطسلفلا  بعشلاو 

مزاح فقوم  ذاختا  يف  تائيهلاو  تامظنملاو  تاموكحلاو ، لودـلا  لك  راودأو  دوهج  لماكتتو  فثاكتت  نأ  ىلإ  علطتي  انبعـش  نأب  هونو 
ريرحتو هقوقح  عازتنا  ىتح  ينيطسلفلا  بعـشلا  عم  فوقولاو  ةيباهرإلا ، هتاسراممو  ةيناودعلا ، هتاططخمو  هعيراشمو  لالتحالا  دض 

.سدقلا اهتمصاعو  ةدايسلا  ةلماك  ةلقتسملا  هتلود  ةماقإو  اهيلإ ، ةدوعلاو  هضرأ 
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