
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ينيطسلفلا ينطولا  عورشملاب  ضوهنلل  سامح  ةكرح  ةيؤر 

ةينه ليعامسإ  ذاتسألا  ةكرحلل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  اهمدق  يتلا 

ربمفون 2021م يناثلا / نيرشت  يف 3  تاراشتسالاو  تاساردلل  ةنوتيزلا  زكرمل  ةودن  يف 

يريدقتو يركش  نع  ربعأ  نيعمجأ ، هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  نيلسرملا ، ديس  ىلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نيملاعلا ، بر  هللا  دمحلا 
شاـقنلا ءارثإ  يف  يداـيرلا  هرودـلو  زكرملل  ـا  ـضيأ ةـيحتلا  هجوأو  حـلاص ، نسحم  روتكدـلا  يخأ  ـم  ـسرب ةـنوتيزلا ، زكرم  نم  ةوعدـلا  هذـهل 
انبعــشب ةـينعملا  ثـحبلاو  تاساردــلا  زكارم  نـم  دــيدعلا  بناـج  ىلإ  اـمهم  ادــفار  لكــش  ثـيح  لـحارملاو ، تاـفلملا  فـلتخم  يف  ينطوـلا 

.انتقطنمو انتيضقو 

لخاد نيطبارملا  ءاوس  ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  لكل  ةيحتلا  هجوأو  ةودنلا ، هذه  يف  نيكراشملاو  نيـشقانملا  ءازعألا  ةوخإلاب  بحرأو 
ءانبأ لـك  ىلإ  ةـيحتلاو  مهراـيد ، ىلإو  مه  ـ ـضرأ ىلإ  ةدوعلا  ةـعا  ـسـ نورظتني  نيذـلا  نطولا  جراـخ  يف  مأ  ةـلتحملا  ةينيطـسلفلا  ضرـألا 

.ملاعلا رارحأ  لكو  ةمألا 

يمالـــسإ يبورع  ينطو  فــقوم  نــع  موــيلا  اوربــع  نيذـــلا  حارج  خيـــشلا  يح  يف  اــصوصخو  سدـــقلا ، يف  اــنلهأل  ةـــيحتلا  هــجوأ  اــمك 
امب ةكرابملا ، ةرهاطلا  ضرألا  هذـهل  مهتيكلمبو  مهتويبب  مهكـسمتبو  ةيليئارـسإلا ، مكاحملا  لبق  نم  ةـموعزملا  ةـيوستلا  مهـضفرب 

نأ اـهل  نكمي  ـالو  مداـقتلاب ، طقـست  ـالو  عيـضت  ـال  قوقحلا  هذـه  نأ  نهربيو  هقحو ، هضرأـب ، ينيطـسلفلا  بعـشلا  ثبـشتو  كـسمت  دـكؤي 
.نايكلا اذهل  يجراخلا  يسايسلا  معدلا  الو  شطبلا  الو  ةينويهصلا  نارينلا  ةوق  تحت  بلست 

يف عقي  عو  ـ ـضوم لوانت  ةيفيك  يف  امهم 
ً

ازيفحت 
ً

انيطعي  امب  روفلب ، دعول  ةئملا  دـعب  ةـعبارلا  ىركذـلا  عم  ةودـنلا  هذـه  نمازتت  ثيحو 
.ينويهصلا لالتحالا  عم  عارصلا  تابكرم  ـل  صأ يفو  ةيضقلا ، رهوج 

: ايجراخو ايلخاد  عاضوألا  ىلع  تأرط  يتلا  ةمهملا  تاريغتملا  دصرأ  نأ  ةيادبلا  يف  دوأو 

: ةنهارلا تاريغتملا 

بناـج ىلإ  لـالتحالا ، عـم  عارــصلا  ىرجم  ىلع  ةر  ـ ــشابم ريغو  ةرــشابم  تاريثأـت  اـهل  ةدـع  تاريغتم  ةينيطــسلفلا  ةــلاحلا  ىلع  تأرط  دــقف 
ىلع ءوـضلا  يقلنو  عارــصلا ، اذــه  بـلق  يف  ةــمواقملا  عورــشم  عـضومت  ىلع  ا 

ً
ـ ــضيأو ينيطــسلفلا ، ينطوـلا  عورــشملا  ىلع  اـهريثأت 

: اهنم ةعبرأ 

ةفاسم ىلع  انك  نأ  دعب  هيلع ، انقفاوت  يذلا  ينيطسلفلا  ينطولا  سلجملاو  ةيسائرلاو  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  ءاغلإ   : لوألا ريغتملا   
ينيطسلفلا يسايسلا  ماظنلا  ءانبو  ينيطسلفلا ، تيبلا  بيترت  ةداعإل  قيرط  ةطيرخ  يف  لوخدلاو  عارتقالا ، قيدانـص  نم  ادج  ةريـصق 

.ديدج نم 

لوألا عبرملا  ىلإ  انداعأو  ايقيقح ،
ً

اينطو 
ً

اقزأم  سدقلا ، يف  اهئارجإل  يليئارـسإلا  حامـسلا  مدع  ةجح  تحت  تاباختنالا ، ءاغلإ  لكـش  دقو 
ءارجإ نأـب  اـمئاد  دـكؤن  اـنك  نـكلو  سدـقلا ، نودـب  تاـباختنالا  ءارجإ  ىلع  يف  قـفاوي  ةينيطــسلفلا  ةــحا  ـ ــسلا يف  دــحأ  ـال  هـنأ  دــيكأتلا  عـم 

لئاــسولا نـم  ريثــكلا  انيدــلو  نيينيطــسلفك ، اــنتدارإ  اــهيف  ضرفن  نأو  اــعم ،
ً

اهــضوخن  نأ  بـجي  ةــينطو  ةــكرعم  سدــقلا  يف  تاــباختنالا 
.عوضوملا اذه  يف  اهب  موقن  نأ  نكمي  يتلا  قرطلاو 

تفشكو ينويهـصلا ، لالتحالا  عم  عارـصلا  راسم  يف  ادج 
ً

امهم 
ً

الوحت 
ً

تلكـش  ثيح  سدقلا ، فيـس  ةكرعم  يف  لثمتي  يناثلا : ريغتملا 
ةدـحو ةـكرعملا  تدـكأ  دـقف  ملاعلا ، رارحأ  لـكلو  اـنتمألو ، اـنبع ، ـ ـشل بحر  قفأ  ىلع  اعـساو 

ً
اـسوق 
ً

تحتفو  ةـيمهألا ، يف  ةـياغ  جـئاتن  نع 
ىلعو لعفلا ، ىوتسم  ىلع  ينيطسلفلا  بعشلا  ةدحوو  ةروقانلا ، سأر  ىتح  حفر  نم  ايفارغجلا  ىوتسم  ىلع  ينيطسلفلا  نطولا 

.عارصلا روحم  يه  سدقلا  نأ  تدكأ  امك  ةيليئارسإلا ، عدرلا  ةيرظن  برض  يف  ةمواقملا  ةردق 

تعجارت يتلا  ةيـضاملا  رـشعلا  تاونـسلا  دـعب  يملاعلا ، ىتحو  يمالـسإلاو ، يبرعلا  اهدـعب  يف  نيطـسلف  ةيـضقل  رابتعالا  تداـعأ  اـمك 
.ميلقإلا يف  تعلدنا  يتلا  تاعارصلا  يف  لاغشنالا  ببسب  ةقطنملا ، بوعش  تايولوأ  ملس  يف  ةيضقلا  اهيف 

رارق نأ  الإ  ايفارغجلا ، يف  نيطـسلف  نع  ةديعب  ناتـسناغفأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ناتـسناغفأ ، نم  يكيرمألا  باحـسنالا  ثلاثلا : ريغتملا 
ىلإ اـماع  نيرــشع  لـبق  تـلخد  اـكيرمأف  يليئارــسإلا ، لـالتحالا  عـم  عارــصلا  ىلعو  ةيــضقلا  ىلعو  ةــقطنملا  ىلع  هتاريثأـت  هـل  باحــسنالا 
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دق باحـسنالا  اذـهو  ناتـسناغفأ ، نم  اـضيأ  ايركـسع  راـسحنالاو  ةـقطنملا  نم  جورخلاـب  تأدـبو  ناتـسناغفأ ، ةـباوب  نم  ايركـسع  ةـقطنملا 
ءافلح ىلع  حـضاو  ريثأت  ىلإ  يدؤت  ــ ـس را  ـ حدـنالا اذـه  جـئاتن  نأب  كش  ـالو  اـيروس ، لامـش  وأ  قارعلا  نم  اـصوصخ  ىرخأ ، تاباحـسنا  هبقعي 

.ينويهصلا نايكلا  مهتمدقم  يفو  ةقطنملا ، يف  اكيرمأ 

" نرقلا ةقفــص  "ـ اذــيفنت ل ةــيبرعلا ، تاـموكحلا  ضعب  عـم  عيبـطتلا  ةــباوب  ربـع  ةــقطنملل  ينويهــصلا  قارتخـالا  تــالواحم   : عـبارلا ريغتملا 
يف ةــينمأو  ةيركــسع  تاـفلاحت  ءاـنبل  تـالواحم  موـيلا  دــهاشنو  يدا ." ـ ــصتقالا مالــسلا  وأ  يميلقـإلا  مالــسلا  يمــسي  اــم  عيراــشملو 

.يداصتقالاو ينمألاو  يركسعلا  اهقوفت  مكحب  ليئارسإ "  " اهيف ديستت  ةقطنملا 

انيلع ةـــينطولاو  ةـــيخيراتلا  ةـــيلوؤسملا  نـــم  ريثـــكلا  ضرفتو  تايدـــحتلاو ، صرفلا  نـــم  اـــهتايط  يف  لـــمحت  ةــــعبرألا  تاريغتملا  هذــــه   
زكترت ةددحمو ، ةجـضانو ، ةلماش ، ةيؤر  قفو  لمعلا  انيلع  ضرفي  ام  ةبوعـصلاو ، دـيقعتلا  ةـياغ  يف  تالداعم  مامأ  اننأل  نيينيطـسلفك ،

.تادارإلا عارص  يف  راصتنالا  ىلع  انبعش  ةردقب  ةقثلاو  ةيسايسلا ، ةراهطلا  لوصأ  ىلع 

: ةيؤرلا رواحم 

: رواحم ةعبرأ  يف  ينطولا  عورشملاب  ضوهنلا  ةيفيكل  انتيؤر  لامجإ  نكمي 

: ةيلاتلا داعبألا  يف  صخلتتو  انتيضقل ، مظانلا  راطإلا  اهب  لكشتي  يتلا  ةلحرملاو  عقاولل  ماعلا  انفيصوتو  انتيؤر  لوألا : روحملا 

ىرسمو ىصقألا  دجـسملل  ةنـضاح  يهو  ةيوبن ، ثيداحأو  ةينآرق  صو  ـ ـصنب تاطابترا  تاذو  ةيمالـسإ ، ةيـضق  يه  انتيـضق   : لوألا دعبلا 
، نيدلا حالـص  اهررحو  هنع ، هللا  يـضر  رمع  اهحتف  ءامـسلا ، ةباوب  سدـقلاف  ءامـسلا ،  ىلإ  هجارعمو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر 

عارـصلا رادـم  ىلع  ةـمواقملاو  داهجلا  تاكرحل  نيـسسؤملاو  نيدـهاجملا  ةداقلا  تافر  تنـضتحاو  نيعباتلاو ، ةباحـصلا  ءامدـب  تبـضختو 
كرحتت كلذـلو  تاريغتملل ، ةيمالـسإلا  اهتيوهو  اهتباوث  ـع  ـضخت ةـسدقم ال  ةيـضق  يهف  يلاتلابو  ينويهـصلا ، عورـشملا  عم  حوتفملا 

.ةيرهوجو ةحضاو  ةتباث  ةيؤر  ساسأ  نم  اقالطنا  صرفلاو  تايدحتلاو  تاريغتملا  عم  لماعتتو  سامح 

رئاودـلا اهيف  لماكتتو  ةـيناسنإ ، ةيـضق  اهنوك  ىلإ  ةـفاضإلاب  اضيأ ،
ً

ةـيبرع  ةيـضقو  ةـينطو  ةيـضق  يه  نيطـسلف  ةيـضق  يناثلا : دـعبلا 
.ضراعت امنود  ةدوعلاو  ريرحتلا  عورشم  يف  لعافتتو  مجسنتو  ةيناسنإلاو ، ةيمالسإلاو  ةيبرعلاو  ةينطولا 

ناك ءاوس  عارصلا ؛ اذه  مسحي  نأ  هدحو  ليصف  عيطتسي  ثيحب ال  لخادتلاو  ديقعتلا  نم  وه  ينويهصلا  ودعلا  عم  عارصلا  ىوتسم  نإ   
لثمي ينويهـصلا  نايكلا  نوكل  يرا ، ـ ـضح عارـص  لالتحالا  عم  عارـصلا  ةـعيبط  نإ  انلق  اذإو  .لئاصفلا  نم  امهريغ  مأ  ساـمح  مأ  حـتف  ةـكرح 

رارحـألو ةـمألل  ةـبرحلا  سأر  لكـشت  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملاو  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  نإـف  ةـقطنملا ، يف  يبرغلا  عورــشملل  ةـبرحلا  سأر 
.ملاعلا

هفادهأ زاجنإ  ىلإ  ىعسيو  لالتحالا ، نم  ررحتلا  ةلحرم  يف  لاز  ام  ينيطسلفلا  بعشلاف  ينطو ، ررحت  ةلحرم  يف  نحن   : ثلاثلا دعبلا   
نـأل ةيـسايس ، تابارطـضاو  تـالالخإ  يف  اـنلخدأ ، دـقو  انلخدـي ، ىنعملا  اذـه  نـع  جراـخ  فيــصوت  يأو  لالقتــسالاو ، ةدوـعلاو  ةـيرحلا  يف 

تبرطـضا دقف  لالتحالا ، تحت  ةطلـس  وأ  لالتحالا  تحت  ةلود  وأ  ةينيطـسلف  ةلود  قيرط  ىلع  ةطلـس  ءانب  ةـلحرم  يف  اننأب  دـقتعا  ضعبلا 
.يناديملاو يسايسلا  ءادألا  ىلع  ابلس  تسكعناو  فادهألاو ، جماربلاو  ميهافملا 

يفو جـــماربلا  يف  ضراــعت  وأ  تا ، ـ نياــبتو تاــفالخ  نيينيطـــسلفك  اــننيب  ناــك  نإو  لــالتحالا ، عــم  وــه  سيئرلا  ضقاـــنتلا  نإ   : عبارلا دـعبلا   
ءاـنبأ نـم  ءافرــشلا  نيينطوـلا  لـكو  ةـمواقملا  ىوـقو  ساـمح  نأ  ـالإ  تادجتــسملاو ، تاريغتملا  عـم  يطاـعتلا  ةــيفيك  يفو  ـل ، ئا ـ ــسولا
لخاد ءادـعألا  ركـسعم  لدـبت  نأ  نكمي  اننيب  ةـيلخادلا  تافالخلا  نأ  نوري  الو  ينويهـصلا ، ودـعلا  وه  انبعـشل  سيئرلا  ودـعلا  نوري  انبعش 

.ةيسايسلا تافالخلا  نم  مغرلا  ىلع  دحاو  بعش  نيينيطسلفلا  نحن  ذإ  ةينيطسلفلا ، ةحاسلا 

مأ ينيطـسلفلا ، انبعـشل  ةـيليثمتلا  ةـيدايقلا  تاسـسؤملا  ءاوس  تاسـسؤملا ، ءاـنب  يف  ةـبجاو  ةرورـض  ةكارـشلا  أدـبم   : سماخلا دـعبلا 
، ينطوـلا ررحتلا  لـحارم  يف  اـهدامتعا  حـل  ـ ـصي ـال  ءا  ـ ـصقإلا ـة  ـساي ـ ـسف ةزغ ، عاـطقو  ةـيبرغلا  ةفــضلا  قطاـنم  لـخاد  مـكحلا  يف  ةكارــشلا 

عيمجلا ةـكراشمو  تاسـسؤم ، مأ  تايـصخش  مأ  لـئاصف  اوناـكأ  ءاوـس  ةينيطــسلفلا ، ةوـقلا  نازيم  ةـلداعم  يف  مـهم  ينطوـلا  لـكلاف 
.ينويهصلا لالتحالا  ةهجاوم  يف  يرورض  رمأ 

ةيلودلا تارارقلا  نإ  لب  يلودـلاو ، يميلقإلا  دـعبلاب  رثأتتو  رثؤت  اهيف  ةـلخادتملا  رئاودـلا  مكحب  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا   : سدا ـ سلا دعبلا 
، ربمفون يناثلا / نيرشت  رهـش  يف  نآلا  نحن  لاثملا  ليبس  ىلع  .ةقطنملا  يف  ينويهـصلا  عورـشملا  ءانبل  ساسألا  تلكـش  يتلا  يه 
، ميـسقتلا رارق  ىركذ  مث  موؤشملا ، روفلب  دـعو  ىركذ  اـمهو  اـنبع ، ـشـ ىلع  عقو  يذـلا  يخيراـتلا  ملظلا  داـعبأ  نـالمحي  ناـخيرات  انيدـل 

عقاولا نع  ةلوزعم  ةريزج  يف  انسل  نحنف  دعبلا ، اذه  لفغن  نأ  ينطولا  عورـشملا  يف  ضوهنلا  ىلإ  ىعـسن  نحنو  عيطتـست  كلذل ال 
.يلودلاو يميلقإلا 

ةينطوـلا تباوـثلا  باـسح  ىلع  كـلذ  نوـكي  ـال  نأو  يلودــلاو ، يميلقـإلا  اندــعب  يف  ةــيباجيإ  تـالداعم  ءاــنب  ةــيفيك  وـه  ا 
ً
ـ ــضيأ مهــألاو   

ىوتــسملا ىلع  كلذــكو  ميلقـإلا ، يف  لودــلا  ضعب  عـم  ةيمــسرلا  تاـقالعلا  راـطإ  يف  ابلــس 
ً

رخآـب  وأ  لكــشب  اــنرثأت  اــننأل  ةينيطــسلفلا ،
.يلودلا يمسرلا 

دمتعي نأ  دـب  ـال  لـالتحالا  تـحت  اـبع 
ً

ـشـ نإ  حوـضو  لـكب  لوـقلا  بـلطتت  ةـلأسملا ، هذـه  يف  ةـلحرملاو  عـقاولا  فيــصوت  يف  داـعبألا ، هذـه   
لتحملا نـم  هـسفن  ررحي  نأ  عاطتـسا  رـصاعملا  خـيراتلا  رادـم  ىلع  بعـش  كاـنه  سيلف  ريرحتلا ، زاـجنإ  لـجأ  نـم  ةـمواقملا  ةـيجيتارت  ـــــ ــسا



دوجوب رقي  ال  ايلالحإ ، ايناطيتسا 
ً

الالتحا 
ً

هجاون  اننأو  اصوصخ 
ً

ةيركـسعلا ، ةمواقملا  اهـسأر  ىلعو  اهلاكـشأ ، لكب  ةلماش  ةمواقم  نودـب 
درطلا ىلع  مئاق  يناطيتسا  يلالحإ  لالتحا  اذه  بعش ،" الب  ضرأل  ضرأ  الب  بعش   " ةفورعم هتيرظنو  هنطو ، يف  شيعلاب  هقحو  انبع  شــ

ةلود و" ينوناقلا ، اهموهفمب  ةلودلا " ةيدوهي   " يأ دوهيلا ،" لكل  ةلود  و" ةلودلا ،" ةيدوهي   " ىم ـ سي ام  موهفم  ىلعو  ريجهتلاو ،
.ةلودلا هذه  لخاد  شيعي  نأ  نكمي  ملاعلا  يف  يدوهي  لك  نأ  ىنعمب  دوهيلا " لكل 

ةيفيكو ههجاوت ، يتلا  تايدحتلاو  ينطولا ، عور  ـ شملا داعبأ  ةفرعم  يف  ادج 
ً

ةمهم  هبناوج  لك  نم  عقاولا  فيـصوت  يف  داعبألا  هذه 
ةيؤرلا نع  ادـيعب 

ً
ـر  ـصنع يأ  عزنن  نأ  عيطتـسن  ضعب ال  ىلع  اه  ـ ـضعب ةـبكرم  ـر  ـصانع هذـهف  ضوهنلا ، تاموقم  دـيدحتو  اهعم ، لـماعتلا 

لالخ نم  لب  ةأزتجم ، وأ  ةدودحم  ةيؤر  لالخ  نم  هجلاعن  نأ  اقالطإ  نكمي  ديقعتلاو ال  مجحلا  اذهب  اينيطـسلف  اعورـشم  نأل  ةيلومـشلا ،
.ناكرألا ةلماكتم  ةيرظنو  ةلماكتم ، ةيؤر 

 

: تايدحتلا يناثلا : روحملا 

، هتأـشن ذـنم  هـب  ةـطيحملا  تايدـحتلاو  ينيطــسلفلا ، ينطوـلا  عورــشملا  ةـعيبط  كردـت  ةينيطــسلفلا  لـئاصفلاو  تاداـيقلاو  لاـيجألا  لـك 
قزأــملا يف  ينيطــسلفلا  ينطوـلا  عورــشملا  تـلخدأ  يتــلا  بابــسألا  يف  ثـحبلا  بجوتــسي  موــيلا  ههجاوــن  يذــلا  ءاصعتــسالا  نـكلو 

.نهارلا

كاذنيح ثيدحلاو  ةنـس 1974  رـشعلا  طاقنلا  جمانرب  نع  ثيدحلا  ذنم  تأدب  دـقو  قزأملا ، اذـه  ىلإ  تدأ  يتلا  لماوعلا  نم  ريثكلا  كانه   
، ينيطـسلفلا ينطولا  عورـشملا  نأ  ـ ـشب فلتخم  ـع  ـضو يف  لوخدلل  ىلوألا  تانبللا  عضو  مت  تقولا  كلذ  ذـنم  ةـمواقملا ، ةطلـسلا  نع 

خيرات نم  ةئيـضملا ، تاحفـصلا  طق  ـ ـسن اننأ ال  عمو  .ةريطخلا  تاعجارتلاو  تارايهنالا  نم  ريثكلا  ىلإ  ىدأ  امب  ول ، ـ ـسوأ قاـفتا  ىلإ  ـالوصو 
ً

ولــسوأ تاـيقافتا  نأ  ةـملؤملا  ةــقيقحلا  نـكلو  ةــيناثلاو ، ىلوـألا  ةــضافتنالاو  ناـنبل ، يفو  توريب  يف  دومــصلاو  ةينيطــسلفلا  ةروـثلا 
يف عجارتلا  رهاظم  تلكـش  ادـج 

ً
ةريبك  تايدـحت  ةـسمخ  كلذ  ىلع  بترت  دـقو  .هيلإ  انلـصو  يذلا  رملا  دا  ـ ـصحلل يقيقحلا  لخدـملا  تلكش 

: ينيطسلفلا ينطولا  عورشملا 

، ةدوـعلا قـح  ةـيخيراتلا ، نيطـسلف  ينطوـلا ؛ عورــشملا  تادرفمو  ميهاـفملا  ىلع  سكعنا  ريبـك  يــسايس  لـلخ  عوـقو  لوـألا : يدـحتلا 
فادـهألا تبرطـضا  اـمك  ولـسوأ ، دـعب  ميهاـفملا  هذـه  تبرطـضا  دـقف  حلـسملا ، حاـفكلا  ةـمواقملا ، ةينيطـسلفلا ، ةـلودلا  دودـحو  ضرـألا 

ةحاـسلا هنم  يناـعت  تلاز  اـمو  تناـع  ريبك  لـلخ  كـلذ  ببـسب  عقوو  تاـهاتم ، يف  ةـي  ـ ـضقلا لـخدأ  كـلذ  لـك  .ةطلـسلا  ةـفيظوو  لـئاسولا ،
.ةينيطسلفلا

ام ةلودلا !؟ دودحو  ةلودلل  انموهفم  ام  هيلع !؟ عمجملا  مساقلا  لكـشت  يتلا  ةينطولا  تباوثلا  يه  ام  ثدحتن !؟ فادهأ  يأ  نع  نآلا 
تلوحت اـهنأ  مأ  ةـلودلا ، ةـماقإ  قيرط  ىلع  ةطلـس  اـهنأب  لاـقي  اـمك  اـقح  ةطلـسلا  هذـه  لـالتحالا !؟ اذـه  عم  لـماعتلا  تاـيلآل  اـنموهفم 

.هعم ينمألا  لماعتلاب  لبقتو  لالتحالا  اذه  اهنع  ىضري  ةيفيظو ، ةطلس  ىلإ  رخآب  وأ  لكشب 

ابلـس
ً

كـلذ  سكعناو  اـضيأ ، تاـقالعلاو  تاسايـسلاو  ءادـألا  ىلع  كـلذ  سكعنا  ريبـك ، يـسايس  بارطـضاو  يـسايس  لـلخ  يف  اـنعقو  دـقل 
فارتعالا هاجتاب  ةأرج  نم  هارن  ام  مث  نوينيطـسلفلا ،" هب  لبقي  امب  لبقن   " لبِق نم  تالوقم  عمـسن  انأدـبو  انعم ، يجراخلا  نماضتلا  ىلع 

.يقيرفألا داحتالا  يف  ابقارم  اوضع  لالتحالا  ةلود  نوكت  نأب  ثيدحلا  اريخأو  هعم ، عيبطتلا  وأ  يليئارسإلا  نايكلاب 

ةلتحملا 1948، نيطسلف  يف  انلهأو  جراخلا  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  يف  الثمم  ينيطسلفلا ، بعشلا  فصن  بييغت  يناثلا : يدحتلا   
.ةزغ عاطقو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  لـهألا  ةيـضق  تتاـب  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  نأـكو  ادـبو  ةدوعلاو ؛ ريرحتلا  عورـشمو  عارـصلا  ةـلداعم  نع 

ةفـضلا يف  ةموكحلاو  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  ةطلـسلاو  ةمظنملا  ةدايق  ىدل  اهب  ـد  ـصقي را  ـصـ ةموكحلاو  تاباختنالا  نع  ثيدحلا  دنعو 
عورــشم تـالداعم  نـم  ةيمــسرلا  ةداـيقلا  ىدــل  هبطــش  تـالواحم  ترج  ولــسوأ  ذــنمف  جراـخلا  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  اـمأ  .عاــطقلاو 

ينطو عورـشم  يـأل  نكمي  ـال  هنأ  دـكؤملا  نمو  .ةدوعلا  قح  بطـشل  ةـلواحم  نم  كـلذ  ىلع  بترتـي  اـميف  ةروطخلاو  ةدوـعلاو ، ريرحتلا 
.دحاو حانجب  قلحي  نأ  نكمي  ينيطسلفلا ال  رئاطلاف  جراخلاو ، لخادلا  نيب  ءادألا  يف  لماكتلا  نودب  ضهني  نأ  ينيطسلف 

ةمظنملا تلزتخا  ذإ  ةينيطسلفلا ، ريرحتلا  ةمظنمب  ةلثمتم  ينيطسلفلا  بعـشلل  ةيدايقلا  ـسـة  ـ ـسؤملا رود  عجارت  وه  ثلاثلا : يدـحتلا 
ةمظنملا ةينازيم  تحبـصأو  سكعلا ، لصح  دقف  ةطلـسلا ، ةيعجرم  يه  ريرحتلا  ةمظنم  نوكت  نأ  نم  الدبو  .ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  يف 
ةيليثمتلا ةيدايقلا  ةسـسؤملا  فاعـضإو  بييغت  متو  .ةينيطـسلفلا  ةسائرلا  بتكم  وأ  ةينيطـسلفلا ، ةطلـسلا  ةينازيم  نم  اءزج  لماكلاب 

.ةيجراخ وأ  ةيلخاد  عيراشم  ريرمتل  طقف  اهتاعامتجا  ءاعدتساو  ينيطسلفلا ، انبع  ـ شل

ةلـس يف  اـهلك  اـهتارايخ  تعـضو  يتلاو  ةينيطـسلفلا ، ةداـيقلا  لـقع  يف  يجيتارتسا  راـيخك  ةـمواقملا  رود  عجارت  وه   : عبارلا يدـحتلا 
راــبتعاو سدــقم ،!!"  " ينمــألا نواــعتلا  ءاــعداو  يجيتارتــسا ، راــيخك  مالـــسلا "  " ىمـــسي اــمب  مازتلــالاو  تاــضوافملا  ةلـــس  يه  ةدــحاو 

بع ـ ــشلا لــقع  يف  سيلو  ةينيطـــسلفلا ، ةداــيقلا  لــقع  يف  ةــمواقملا  تــعجارت  مــعن ، ةــيثبع !!"  " خــيراوصلاو ةــمواقملاو  ةــضافتنالا 
، ةضافتنالا يفو  ةمواقملا ، يف  ةدحاو  ةعقرو  ةدعاق  ىلع  نيدجاوتم  مهايإو  نحن  نيذلا  حـتف  ةـكرح  دـعاوق  ىتح  الو  ينيطـسلفلا ،

دازو بورحلا ، يفو  راــصحلا ، ةـــهجاوم  يفو  ناـــطيتسالا  ةـــهجاوم  يفو  ىحرجلاو ، ءادهـــشلاو ، تـــالقتعملا ، يفو  نوجـــسلا ، يفو 
.حالس ريغب  اجيهلا  ىلإ  عاسك  انرصو  ةمواقملاو ، يسايسلا  لمعلا  نيب  ةجوازملا  نع  تزجع  ةدايقلا  نأ  هلب  نيطلا 

نإ لـب  ةينيطــسلفلا ، ةيــضقلا  عـم  نماـضتلا  ىوتــسم  عـجارت  ىلإ  كـلذ  ىدأ  دـقف  ةـقباسلا ، تاـقافخإلل  ةـجيتنو  هـنأ   : سماخلا يدـحتلا   



نع %78 لزانتو  كلذب  لبق  هسفن  ينيطـسلفلا  نأب  نيعرذتم  هعم ، ءارفـسلا  لدابتو  نايكلاب  فارتعالا  ىلعو  عيبطتلا ، ىلع  أرجت  ضعبلا 
ىلع تابوقع  ضرفت  نأو  ةـمواقملا ، ـه  جاوت نأو  لالتحالا ، عم  لماعتلا  راطإ  يف  ةـينمألا  ةزهجألا  لمعت  نأب  لبقو  نيط ، ـ ـسلف ضرأ  نم 

.ينيطسلفلا بعشللو  ةمواقملل  يجيتارتسالا  ديصرلاو  ةبلصلا  ةدعاقلا  اهنأ  نم  مغرلاب  ةزغ 

 

: ةوقلا طاقن  ثلاثلا : روحملا 

رـصانع نم  ريثكلا  كـلمن  نحنف  ديكأتلاب ال،  ةـيوادوس ؟ ةـجردلا  هذـهل  يه  ةرظنلا  هذـهو  ةروصلا  هذـه  له  اضيأ ؛
ً

انمامأ  يذـلا  لاؤسلا 
: اهنم رصانع  ةعبرأ  ىلع  زكرت  ةوقلا 

ةمواـقملا نم  لـمي  ملو  لـكي  مل  يذـلا  طـبارملا  نمؤـملا  ميظعلا  بعـشلا  اذـه  ينيطـسلفلا ؛ بعـشلا  رـصانعلا  هذـه  سأر  ىلع  الوأ :  
رزاجملاو نيئجـاللا ، نييـالمو  ةرمدـملا ، تويبلا  بناـج  ىلإ  ىر ، ـ ـسألاو ىحرجلاو  ءادهـشلا  فـالآ  تاـئم  مدـق  تاـبثلا ، نمو  دومـصلا  نمو 

وأ هـعيكرت  يف  ـل  ــشفلاب تءاـب  اـهلك  ينيطــسلفلا ، لـيجلاو  بابــشلا  ةدارإ  لــتقو  ةــيوهلا ، سمطو  دــيوهتلا  تــالواحمو  تـبكترا ، يتـلا 
.هتيرحو هفادهأ  ىلع  هرارصإ  رييغت 

رداق ريغو  بعت  هنأ  هفلخ  نولورهملاو  لالتحالا  دقتعا  املك  يذلاو  اهتنضاحو ، ةمواقملا  نازخو  تادايقلاو ، ةروثلا ، نازخ  بع  ـ شلا اذه 
، ةروــثلا وــلت  ةروــثلاو  ةــضافتنالا ، وــلت  ـة  ــضافتنالا رجفي  ماــكرلا  تـحت  نــمو  ءاــقنعلا  رئاــطك  اددــجم 

ً
ضفتني  رارمت ، ــــــ ــسالاو ءاــطعلا  ىلع 

دادعتـسالا هيدـل  فعـضي  مل  ينيطـسلفلا  بعـشلا  موـيلاو  .لـالتحالا  عـم  عارـصلا  خـيرات  يف  ةئيـضم  تاحفـص  لجـسيو  بورحلا ، ضوـخيو 
.راوشملا ةلصاومل  ةيزوهجلاو 

ةيـسايسلا ةـلادعلا  ريـصن  يه  ةرحلا ، رئامــضلا  باحــصأو  موـيلا  ملاـعلا  بوعــشف  ةـلادعلاو ، هدـقتعنو ، هـكلمن  يذـلا  قـحلا  ةوـق  ايناث :
ةدــحتملا تاــيالولا  نــم  ملاــعلا  ريهاــمج  تــجرخ  فــيك  سدــقلا  فيـــس  ةــكرعم  يف  اــنيأر  دــقو  ةــينوناقلاو ، ةــيقوقحلاو  ةـــيعامتجالاو 

يذـلا وه  قحلا  اذـه  ةـمواقملا ، عمو  سدـقلا  عمو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  عم  ةـنماضتم  ايلارتسأو  ايـسآ  ىلاو  اـبوروأ ، ىلإ  ةـيكيرمألا 
الو جـلجل ، لطابلاو  جـلبأ ، قحلاو  قح ، باح  ـ ـصأ نحن  ةـموميدلاو ، رارمتـسالا  انيف  ددـجيو  سايلا ، مدـعو  لـمألاو  ةردـقلا  اـمئاد  اـنيف  ددـجي 

.نيكمتلاو ةناكملاو  ناكملا  نيطسلف  ضرألا ، هذهل  ةيفارغجلاو  ةيخيراتلاو  ةيسايسلا  قئاقحلا  ريغي  نأ  لالتحالا  لطابل  اقالطإ  نكمي 

دوع كانه صـ نوكي  انايحأ 
ً

هنأ  نم  مغرلاب  ةنضاح ، ةئيب  يه  نيطسلفب  ةطيحملا  ةيجيتارتسالا  ةئيبلا  نإ  ذإ  ةيـسايسلا ؛ ايفارغجلا  اثلاث :
ً

 
قوـقحلاو ةـضافتنالاو ، ةـمواقملاو ، ينيطـسلفلا ، بعــشلل  نضاـح  ةـيجيتارتسالا  ةـئيبلا  هذـهل  سيئرلا  قاـي  ــ ــسلا نـكل  عاـفتراو ، طوـبهو 

.ةلماكلا ةينيطسلفلا 

لك ىلإ  لصت  خيراوص  ةزغ  يف  ةرصاحملا  ةمواقملا  كلمت  امنيح  ينيطسلفلا  بع  ـ شلا ةردق  ملاعلا  ىأر  دقو  ةمواقملا : ـر  ـصنع اعبار :
كلمي لالتحالا  نأ  نم  مغرلا  ىلعف  لالتحالل ، عدرلا  ةـيرظن  ءانب  يف  ةردـقلا  هذـه  كردـن  نأ  اـنيلع  ةـلتحملا ، نيطـسلف  ةـيفارغج  نم  ربش 

هتمواــقمب هـلك  ينيطــسلفلا  بعــشلاو  ةزغ ، يف  ةــيرب  ةــيلمع  يأــب  ارارق  ذــختي  نأ  ىوــقي  ــال  هــنأ  ــالإ  ةــقطنملا ، يف  ىوقــألا  شيجلا 
كراـعمل رـضحتت  موـيلا  ةـمواقملاو  ةـطيرخلا ، ىلع  هـسفن  تـبثي  ةـيمالعإلاو  ةيركـسعلاو  ةـيندملاو  ةـينوناقلاو  ةيـسايسلاو  ةيبعــشلا 

.نيلتحملا سنكو  ريرحتلا 

، ةوقلا رـصانعو  صرفلا  نيب  امو  قزأملا ، رهاظمو  تايدـحتلا  نيب  اـم  ينيطـسلفلا : ينطولا  عورـشملاب  ضوهنلا  رـصانع   : عبارلا روحملا 
اضيأ هنأ  الإ  اينمأو  ايركسع ، قوفتم  لالتحالا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ينيطسلفلا  ينطولا  انعورـشمب  ضهنن  نأو  ينبن ، نأ  نورداق  نحن 

تاـنوكملاو ةـسناجتم ، ريغ  ينويهــصلا  عـمتجملا  يف  ةيــسايسلا  ةـينبلاو  ةـشه ، ةـموكح  ةيليئارــسإلا  ةــموكحلاف  قزأـم ؛ يف  شيعي 
ضوهنلاو ينطولا  عورـشملا  تادرفم  ةداعتـسا  يف  ركفن  نحنو  اننأ  ىنعمب  سيـسأتلا ، لحارمل  ةيبزحلا  تانوكملا  يه  مويلا  ةيبزحلا 

.انبعشل يعقاولا  لمألا  مسرنل  لمعنو  ةمزألابو ، قزأملاب  روعشلا  عقوم  نم  طقف  سيلو  رادتقالا ، عقوم  نم  قلطنن  امنإ  هب ،

: ينطولا عورشملاب  ضوهنلل  رصانع  ةعبس  كانه  نأ  ىرن  كلذل 

ةدايسلاو ةلودو ، ةدوعو  ريرحت  عورـشم  هرابتعاب  هفادهأو ، هتباوثب  ينيطـسلفلا  ينطولا  عورـشملا  فيرعت  ةداعإ  وه  لوألا : رصنعلا 
.ودعلا نوجس  نم  ىرسألا  ريرحتو  سدقلا ، اهتمصاعو  ينيطسلفلا  ينطولا  بارتلا  لماك  ىلع  ةلماكلا 

ةيتامجاربلاو يـسايسلا  هيتلا  ةـلحرمل  ىفك  لوقنو  دـيدج ، نم  ةلـصوبلا  ـل  ـضت نأو ال  تباوثلاو ، فادـهألا  ىلع  قافتالا  بجي  اـنه  نمو   
.فادهألا باسح  ىلعو  تباوثلا ، باسح  ىلع  نوكت  يتلا  ةيسايسلا 

ناـكملا رــضحتستو  نيطــسلفل ، ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  ةـيوهلا  دـكؤت  يهف  ينيطــسلفلا ، ينطوـلا  عور  ــ ــشملا فـيرعت  دـيعت  ذإ  ساـمحو 
.نيطسلف ضرأ  لك  يف  سدقملا  اهقحل  اهترظنو  ةدلاخلا ، ةمألا  تاثوروم  يف  اهعقومو  نيطسلفل ، ةناكملاو 

ةيــسايس ســسأ  ىلع  ةينيطـــسلفلا ، ريرحتلا  ةــمظنمب  ةــلثمتم  ةينيطـــسلفلا  ةــينطولا  ةداــيقلا  ليكـــشت  ةداــعإ  وــه   : يناـثلا رـصنعلا   
حرطن نحنو ال  .جراخلا  يفو  لخادلا  يف  ينيطسلفلا  انبعـش  ةكراشم  نمؤتو  لئاصفلاو ، ىوقلا  عيمج  ةكراشم  لفكت  ةديدج  ةيرادإو 

سلجملا ليكــشتل  لخدــمك  تاـباختنالاب  اــنلبق  نـحن  كلذــلو  ةــمظنملا ، ءاــنب  ةداــعإ  ةــيفيك  نـع  مـلكتن  اــننكلو  ريرحتلا ، ةــمظنم  نـع  اليدــب 
ً

.تاباختنالا رذعتت  امثيح  قفاوتلاب  ليكشتلاو  تاباختنالا ، ءارجإ  نكمي  امثيح  ينطولا 



الو ةيبعشلا ، ةهبجلا  الو  يمالسإ ، داهجلا  الو  سامح ، مضت  ةينيطسلف ال  ةدايقل  ىنعم  الف  ةدايقلاب ؛ دارفتـسا  نم  يرجي  ام  ضفرنو 
.ةلقتسم تايصخش  الو  يداهجلا ، مواقملا  لمعلا  عرذأ 

ىنبتت ةدـحوم  ةينيطـسلف  ةداـيق  ءاـنبو  ةينيطـسلفلا ، ريرحتلا  ةـمظنم  بيترت  ةداـعإل  ةـيقيقح  ةـيلمع  يف  اروـف  لوخدـلل  نوزهاـج  نحن 
لك ـ ـشن نأ  نكمي  هئانب ، ةداعإو  تاباختنالاو ، ينطولا ، سلجملا  عور  ـ ـشم زاجنإ  نيح  ىلإو  .ينيطـسلفلا  بعـشلل  ةـمداقلا  لحارملا  ةرادإ 

.ةينيطسلفلا لئاصفلل  نيماعلا  ءانمألا  وأ  تقؤملا ، ينيطسلفلا  يدايقلا  راطإلاب  ةلثمتم  ةتقؤم  ةرتفل  ةينطولا  ةدايقلا 

ةيمــاله تاـــعامتجا  ربــع  لـــالتحالا  تــحت  ذـــخؤي  نأ  نــكمي  ـــال  لقتـــسملا  ينيطـــسلفلا  ينطوــلا  رارقلا  نأ  ىلع  دـــيكأتلا   : ثلاـثلا رـصنعلا 
.لقتسملا ينطولا  رارقلا  نامضل  لتحملا  ةضبق  نم  ةينيطسلفلا  ةدارإلا  ريرحت  نم  دب  الو  ةمظنملا ، وأ  ةطلسلا  تاسسؤمل 

، لـالتحالل ءاـطغ  سيلو  ينطولا  عورـشملل  ةـعفار  نوكيل  يفيظولا  اـهرود  رييغتو  ةطلـسلا ، فيرعت  ةداـعإ  ىلع  دـكؤن  اـننإف  اـنه ، نمو 
.ينويهصلا ودعلا  عم  يخيراتلا  عارصلا  مسحل  ةمداقلا  لايجألا  مامأ  قيرط  ةعطاق  وأ  ةمواقملا ، هجو  يف  ةبقع  نوكت  الأو 

ءاوس اهانعقو ، يتلا  تاـقافتالا  ىلإ  ةدوعلاـبو  ةـكرتشملا  مساوقلا  لـالخ  نم  ةـيلاحلا ، ةـلحرملل  جـمانرب  ىلع  قاـفتالا   : عبارلا رـصنعلا 
عيطتـسن ايـسايس 

ً
اثرإ 
ً

اذه  لك  لكـشي  ثيحب  ةـكم ؛ يف  عقوملا  ةدـحولا  ةـموكح  جـمانرب  مأ  ىرـسألا ، ةـقيثو  مأ  ةرهاقلا 2011 ، ةـيقافتا 
ثيحب فرصتلل ، ةلباقلا  ريغ  تباوثلا  ىلع  جمانربلا  اذه  دانت  ـ سا بوجو  عم  ةيلاحلا ، ةلحرملل  ـي  ساي ـسـ جمانرب  ىلع  قفاوتت  نأ  هلالخ  نم 

.ةيلاحلا ةلحرملل  يسايسلا  جمانربلا  اذه  يف  اناكم 
ً

عيمجلل  ن 
ُ

دجو نأو  جمانربلا ، اذه  راطإ  لالخ  نم  عيمجلا  ةكراشم  ققحي 

، ةيبعشلا ةمواقملا  كلذ  يف  امب  لالتحالا ، دض  ةمواقملا  عورشم  ةرادإو  ةيحافك ، ةيلاضن  ةيجيتارتسا  ىلع  قافتالا   : سماخلا رصنعلا 
امئاد انلقو  .ي  ـ ـسا ـيـ ـسلا لمعلاو  ةـمواقملاب  قلعتملا  رارقلا  ةرادإ  ىلع  قاـفتالاو  ةـمواقملاو ، يـسامولبدلا  لـمعلا  نيب  ةـجوازملاو 

، يندم نايـصع  ىلإو  ةضافتنا  ىلإ  روطتت  ةيبعـش ، ةمواقم  عورـشم  يف  لوخدلل  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  يروف  لكـشبو  نودعتـسم  اننإ 
.ةمواقملا لاكشأ  لك  ىلإ  روطتت  نأو 

رابتعاب ايمالسإو ،
ً

ايبرع 
ً

يميلقإلا  هدعب  يف  ينيطسلفلا  ينطولا  انعورشملو  ةينيطسلفلا  انتيضقل  رابتعالا  ةداعإ  سداسلا : رصنعلا 
وهو ةـكرابملا ، اهـسدقو  نيطـسلف  ضرأ  يف  انتمأو  انبعـش  ةـيقحأ  ىلع  يخيراـتلا  دـهاشلاو  ةيـضقلل ، يجيتارتسـالا  قمعلا  وه  كـلذ 

عورــشم يف  ةر  ـ ــشابملا ةـكراشملا  يف  ةــمألا  طارخناو  ضوـهنلا ، تاـموقم  كـالتماو  تاـهبجلا ، ةدــحو  ربـع  لـماشلا  ريرحتلل  قـلطنملا 
.ريرحتلا

يمـسرلا ىوتـسملا  ىلع  يباجيإلا  هراطإ  يف  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلل  يلودلا  دـعبلا  رامثتـسا  بجي  ذإ  يلودـلا : دـعبلا   : عباسلا رـصنعلا 
تاذ تاســسؤملاو  لودــلا  فـلتخم  عـم  تاــقالعلا  ريوـطتو  ينيطــسلفلا ، قــحلا  عــم  ةدــيازتملا  نماــضتلا  ةــلاح  ـا  ــصو ـ ــصخو يبعــشلاو ،

، انبعــش عـم  نماـضتلا  تاـيلاعفو  لـالتحالا ، عـم  ةــعطاقملا  تاـكرح  لـثم  لـالتحالا ، دــض  ةــلعافلا  دوـهجلا  لـيعفت  ىلع  لـمعلاو  ةــقالعلا ،
ىلع اهل  ةينيطـسلفلا  ةروصلا  لاصيإل  ةلعافلا  ةيلودلا  تايـصخشلاو  بازحألا ، عم  روسجلا  ءانبو  ةـيناسنإلاو ، ةـيقوقحلا  تاسـسؤملاو 

.ينيطسلفلا انبعش  نع  يخيراتلا  ملظلا  عفرل  كرحتلل  اهعفدو  هجو ، لضفأ 

هعيراشمو لالتحالا  ةهجاومو  ةردابملا  مامز  ةداعتسال  اقالطناو 
ً

ينيطسلفلا ، ينطولا  انعورشمل  عفاور  لكـشت  رـصانع  ةعبـس  هذه 
.ابعشو اضرأ  ةيضقلا  ةيفصتل 

يعقوــم نــمو  ساــمح ، ةــكرح  نيطـــسلف  يف  ةــمواقملا  ةـــكرحل  سيئرك  يننإــف  ةـــطيحملا ، تايدـــحتلا  لــك  نــم  مــغرلا  ىلع  اــماتخ ،
ً

.ىلاعت هللا  نذإب  ةمداقلا  لحارملا  ةعيبط  اهنع  فشكت  نأ  نكمي  رومألا  نم  ريثكو  لبقتسملاب ، لئافتم  انأ  ينيطسلف  نطاومك 

 

هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو 


