
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص  نايب 

ولسوأ ةيقافتا  عيقوتل   28 لا ىركذلا  يف 

 

ةيقافتالا كلت  ولسوأ ،"  " ةيقافتا عيقوت  مت  نأ  موي  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  خيرات  يف  ابلس 
ً

ةقرافلا  ةظحللا  كلت  ىلع  رمت  اماع 
ً

 28
.ينطولا هلاضنو  انبعش  ةدحو  روذج  تبرضو  ينيطسلفلا ، يسايسلا  ماسقنالل  تسسأ  يتلا 

يتلا ةمراعلا  ةينطولا  ةروثلا  هذه  رهظ  يف  ةنعط  لكشتل  ةينيطسلفلا ، ةيبعشلا  ةضافتنالا  ةورذ  يف  ولسوأ  ةيقافتا  تءاج  دقل 
.انبعش حلاصل  ةيسايس  عئاقو  ضرف  فراشم  ىلع  تناك 

لك ىواهتت  اماع 
ً

رورم 28  دعبو  مويلا  يه  اهو  هعيقوت ، ذنم  ةحضاو  تناك  مهولا  ىلع  ينبملا  موؤشملا  قافتالا  اذه  جئاتن  نإ 
علتباو لالتحالا ، ىدل  ةهج  يأ  هب  ثدحتت  دعي  مل  نيتلودلا " لح   " ىمسي ام  رايخف  نوعقوملا ، اهيلإ  دنتسا  يتلا  ةشهلا  سسألا 

" مضلا  " عيراشم نع  الضف 
ً

رمتسم ، ديوهت  نم  موي  لك  يف  سدقلا  هل  ضرعتت  امل  ةفاضإ  ةيبرغلا ، ةفضلا  نم  ربكألا  ءزجلا  ناطيتسالا 
عقاولا نهرت  ةطلسلا  يف  ةذفنتملا  ةدايقلا  تلاز  ام  نيح  يف  سدقلا ، لهأ  ريجهت  نم  مويلا  لالتحالا  هيلإ  ىعسي  امو  ةديازتملا ،

.انتيضقو انبعش  لبقتسمو  عقاول  رّمدملا  مهولا  اذهل  ينيطسلفلا 

هلوحتو نيمواقملا  قحالت  ةينمأ  ةادأ  ىلإ  ةطلسلا  ليوحت  وهو  لالتحالا ، هدارأ  دحاو  فده  يف  ولسوأ  جئاتن  تصخلتو  ترصحنا  دقل 
.ينمألا قيسنتلا  ىوس  رمتسيو  ىقبي  نأ  هيلع  صرحي  ام  ودعلا  ىدل  دعي  ملف  خيراتلا ، يف  لالتحا  صخرأل 

: يتأي ام  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  يف  دكؤن  ةموؤشملا  ىركذلا  هذه  لظ  يف 

توص نأو ال  سمشلا ، حوضو  حضاو  ةدوعلاو  ريرحتلا  قيرط  نإ  هتملك ، ريرحتلل  اقيرطو  ارايخ  ةمواقملاب  هكسمتب  انبعش  لاق  دقل  ( 1
.ةيقدنبلا قيرط  ىوس  قيرط  نأو ال  ةمواقملا ، توص  قوف  ولعي 

نم ودعلا  ترحدو  ضرألا ، تررح  نأ  موي  تاسدقملاو  ناسنإلاو  ضرألا  ىلع  نيمألاو  سراحلا  يه  اهنأ  انبعش  ةمواقم  تتبثأ  دقل  ( 2
.سدقلا فيس  ةكرعم  يف  تاسدقملاو  سدقلل  ترأث  نأ  مويو  رارحألا ، ءافو  يف  ىرسألا  تررح  نأ  مويو  ةزغ ، عاطق 

، ةينطولا انتيضقو  انبعش  ىلع  راعلاو  تابكنلا  ىوس  بلجي  مل  ةطلسلا  يف  ةذفنتملا  ةدايقلا  هب  كسمتت  يذلا  ولسوأ  رايخ  نإ  ( 3
يف ينيطسلفلا  فادهتساو  ضرألا  عالتباو  ديوهتلاو  ناطيتسالا  نم  ديزمل  ىوس  سسؤي  مل  رايخ  وهو  انلايجأ ، لبقتسمو  رضاحو 

.ناكم لك 

زكرتو ولسوأ ، ةبقح  يهنت  ةضيرع  ةينطو  ةهبج  ليكشتل  يدانتلا  ىلإ  اهعيمج  ةينطولا  تانوكملاو  لئاصفلا  لكل  انتوعد  هجون  ( 4
اهتمهم ىلإ  دوعتل  ريرحتلا  ةمظنم  حالصإ  ىلع  لمعتو  ينيطسلفلا ، ينطولا  عورشملا  دوقت  ةينطو  ةدايق  ليكشتل  اهدهج 

.نيطسلف ريرحت  يف  ةيقيقحلا 

ةقث ىلع  اننأب  انارسأل  دكؤنو  ةيرحلا ، قفن  ةيلمع  لاطبألو  لالتحالا ، نوجس  يف  نيعباقلا  لساوبلا  انارسأل  ةيحتلا  لك  ةيحتلا  هجون  ( 5
يذلا مكناجس  عم  مكعارص  يف  اريهظو 

ً
ادنس 
ً

مكفلخ  هتمواقمو  هلك  انبعش  نإ  مهل  لوقنو  بيرق ، امع  زجنيس  مهريرحتب  دعولا  نأب 
.راحدنالاو ةميزهلا  ىوس  هريصم  نوكي  نل 

 

ءوجللا يفانم  يفو  ماع 48 ، ةلتحملا  انيضارأو  سدقلاو  ةفضلاو  ةزغ  نطولا ، لخاد  يف  ناكم ، لك  يف  لطبلا  انبعش  ءانبأل  ةيحت 
ريرحتلا عورشم  ةعيلطو  قحلا  ةامح  ضرألا ، قوفو  ضرألا  تحت  نطولا  روغث  ىلع  نيمايملا  انتمواقم  لاطبأل  ةيحتو  تاتشلاو ،

.ةدوعلاو
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