
لالتحالا عم  ةحوتفم  ةهجاوم  ضوخن 

ىرسأ ةقفص  مامتإل  ادودحم  اتفو  لالتحالا  لهمن  راونسلا :
دبألل فلملا  قلغنس  الإو 
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راونسلا ىيحي  دئاقلا  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر 

ينويهـصلا لالتحالا  لهمت  ةكرحلا  نأ  راونـسلا ، ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرح  سيئر  دـكأ 
قلغتس ةكرحلا  نإف  ةينويهصلا  ةلطامملا  رارمتسا  لاح  يف  هنأ  ىلع  ًاددشم  ىرسأ ، لدابت  ةقفـص  مامتإل  ًادودحم  ًاتقو 

.ىرسألا ريرحتل  ىرخأ  ةقيرط  وطختسو  دبألا ، ىلإ  اهيدل  ىرسألا  ةنياهصلا  دونجلا  فلم 
ةحاس يف  ميٌقأ  يذـلاو  ـ35  لا ةقالطنالا  ىركذ  يف  دـشاحلا  يريهامجلا  ناجرهملا  يف  هل  ةـملك  لالخ  راونـسلا  فشكو 

ريغ ةيرـس  ضوافت  تالوج  ةيـضاملا  ةرتفلا  يف  ترادأ  ةكرحلا  نأ  ءاعبرألا ، مويلا  ةزغ  ةـنيدم  برغ  ءارـضخلا  ةـبيتكلا 
.ينويهصلا لالتحالا  عم  ةرشابم 

تاريـسألاو طـيلاش  ةقفـص  يلقتعم  نع  جارفـالا  مـتي  نأـب  ةحـضاو  تناـك  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  بلاـطم  نإ  لاـقو 
ةزجتحملا نيماثجلاو  ةقد ، ديلو  دئاقلا  ريـسألاو  دـيمح ، وبأ  رـصان  دـئاقلا  ريـسألا  مهـسأر  ىلعو  ىـضرملاو ، لافطألاو 

.ديسو وتسغنم  لباقم  ىمادقلا ، ىرسألاو 
ملو مكتادرإ  راصحلا  رسكي  مل  نيذلا  رمجلا ، ىلع  نوضباقلا  اهيأ   ، رداهلا نافوطلا  ةمدقم  اي  انبعش  ريهامج  اي  : " فاضأو
انبعش ءادهش  حاورأل  ةيحتلاب  اهجوتم  ةدوعلاو ،" راصتنالا  ىلع  ارارـصا  نودادزت  ةدش  لك  عمو  مكتميزع  بورحلا  لزلزت 

.نيساي دمحأ  ديهشلا  سسؤملا  مامإلا  حورو  ميظعلا ،
ىلع رـصي  يذلا  ينويهـصلا  ودعلا  عم  ةحوتفم  ةهجاوم  ضوخي  ةمواقملا  روحمو  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأ  راونـسلا  دكأو 
ىوق لـك  نوكت  نأـب  ابلاطم  انتمأو ، ىـصقألا  دجـسملا  نع  عافدـلاو  دادعتـسالل  اـيعاد  ةـينيد ، برحل  ةـكرعملا  لـيوحت 

.ينويهصلا لالتحالا  عالتقال  رداه  نافوطب  فحزلل  ةدعتسم  انتمأو  ةمواقملا 
ةينطولا ةدحولا 

، ةينيطسلفلا ةحلاصملا  مامتإل  دوهجلا  لكب  اديشم  ةينطولا ، ةحلاصملا  قيقحت  ىلع  سامح  ةكرح  صرح  راونسلا  دكأو 
ءاطـشن لاـقتعاو  ينمـألا  قيـسنتلا  فقو  اهـسأر  ىلعو  ةـبقاعتملا  يزكرملا  سلجملا  تارارق  ذـيفنتل  ةطلـسلا  ايعاد 

.ينيطسلفلا تيبلا  بيترتل  سولجلاو  ةمواقملا ،
انفلتخاو حلـسملا ، حافكلا  رايخ  عفرت  تناك  امدـنع  حـتف  ةـكرح  يف  انتوخإ  عم  اموي  اـيجيتارتسا  فلتخن  مل  نحن  : " لاـقو

". ينمألا قيسنتلاو  ةيوستلا  عيراشم  تكلس  امدنع  طقف 
يتلا ال ةيلودلا  تارارقلاب  فارتعالاب  اطورـش  انبعـش  ىلع  دحأ  عضي  نأب  لبقت  سامح ال  ةكرح  نأ  ىلعراونـسلا  ددشو 

.انبعش فصنت 
ريرحتلل انليبس  ةمواقملا 

دوجو أدبم  نأ  ىلع  اددشم  ةدوعلاو ، ةيرحلا  يف  هفادهأ  قيقحتل  ديحولا  انبعـش  ليبس  يه  ةمواقملا  نأ  راونـسلا  دـكأو 
مواقملل فاك  ببس  انتاسدقمو  انضرأ  ىلع  لالتحالا 

لتحملا لخادلاو  ةفـضلاو  سدقلاو  ةزغ  يف  ةـفاك  هدـجاوت  نكامأ  يف  انبعـش  ءانبأل  يف  انلهأل  ةـيحتلاب  راونـسلا  هجوتو 
،، ينويهصلا لالتحالا  مئارج  مامأ  ربصلاو  تابثلل  ةلتحملا  سدقلا  يف  انلهأ  ايعاد  ةلتحملا ، تاتشلاو 

هل حامـسلا  مدعو  لالتحالا ، ةـمواقم  تايلمعو  دوسألا ، نيرعو  ةـطالب  ةـبيتكو  نينج  ميخم  ةرهاظ  نإ  : " راونسلا لاقو 
قيقحتل دـيحولا  ليبسلا  يه  هناطيتسا  ةروتاف  لـالتحالا  لـعجو  اهلاكـشا ، لـكب  ةـمواقملا  دـعاصتو  ةفـضلا ، ةحابتـساب 

.انبعش فادهأ 
الإ انبعـشل  ققحي  مل  قيـسنتلا  راسم  نأ  ةركف  ًاكولـسو ، ةدـيقعو  ةركف  تاب  يذـلا  نيرعلا  دوسأ  ىلع  مالـس  فاـضأو 
يف تسيل  نيرعلا  دوسأ  نأ  ادكؤم  انبعش ، فادهأ  قيقحتل  ليبسلا  يه  ةمواقملاو  ةيقدنبلا  نا  ةديقعو  رامدلاو ، لشفلا 

. نطولا لك  حور  يف  يرست  لب   ، طقف سلبان 
ةيوون ةلبنق  مكنأ  اوملعاو  ةينويهـصلا  ةيـشافلا  ةمواقمل  اوزهجتو  مكفوفـص  اوصر  : " لتحملا لخادـلا  يف  انلهأ  بطاخو 

". مرجملا لالتحالا  هجو  ليسغ  رودب  موقي  نأ  مكنم  دحأل  اوحمست  الو  نايكلا ، قمع  يف 
لايدنوم يف  انبوعش  افدرم  اتركاج ، ىلإ  ةجنط  نمو  جيلخلا ، ىلإ  طيحملا  نم  ةميظعلا  انتمأل  ةيحتلاب  راونسلا  هجوت  امك 

. ليئارسإل اهذبن  تدكأو   ، سدقلاو نيطسلفل  اهءامتنا  تدكأ  رطق 
ةزغ يف  انلهأ 

يتلا نطولا  عرد  ةزغ  نوكتل  ةـظهابلا  ةبيرـضلا  تعفد  يتلا  ةزغ  يف  نيدـماصلا  انبعـش  ءانبأل  ةـيحتلاب  راونـسلا  هجوتو 
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.راثدنالاو عايضلا  نم  ةيضقلا  ىلع  ظفاحتو  ىصقالاو ، سدقلا  نع  عفادت 
اوعيـضي نل  ةمواقملا  ةحنجأو  ماسقلا  بئاتك  يف  مكناوخإ  نإو  ودعلا ، عم  عدرلا  تالداعم  مكربصب  ققحت  دـقل   " فاضأو

لمعلا ميمـص  نـم  انبعـش  دومـص  زيزعت  نأ  ادـكؤم  ريـصملا ، ريرقتو  ةدوـعلا  شيجو  ريرحتلا  ةوـق  ءاـنبل  لـمع  ةـقيقد 
.يجيتارتسالا مواقملا 

ودعلل ةلاسر 
الو مكتادـيدهت  ىـشخن  الو  مكاشخن  نحن ال  نييـشافلا  لالتحالا  ةداـقل  اـنتلاسر  : " ينويهـصلا لالتحالا  راونـسلا  بطاخو 
رداه نافوطب  مكيتأس  انبعـش  نأ  ىلع  اددـشم  مكنم ، ىتعأو  سرـشأ  وه  نم  انتمواقمو  انبعـش  برج  دـقو  مكتاسايس ،

.مكعالتقال
، اـهيف يبرعلا  دوـجولا  ةيفـصتو  سدـقلا  ةـنيدم  دـيوهت  عيرــستب  رذـنت  ةـمداقلا  ةـفرطتملا  لـالتحالا  ةـموكح  نأ  نـيبو   

يضارألا ةرداصمو  ةلسابلا ، انتفض  ىلع  حساكلا  موجهلاو  مادعإلاو ، لتقلا  تايلمع  عيرستو  انارـسأ ، ىلع  ضاضقنالاو 
.لاقتعالا تالمحو  تويبلا  مدهو 
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