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انبعش تباوثب  كسمتلا  دكؤيو  ةمواقملاو  ةكارشلا  ةدعاق  ىلع  ةدحولل  وعدي  لعشم 

، ينويهصلا لالتحالا  رحدل  ةحضاو  ةيسايس  ةيؤر  ىلإ  لعشم  دلاخ  جراخلا  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  اعد 
.لالتحالا درط  ىتح  ةينطولا  هتباوثو  هقوقحب  انبعش  كسمت  ادكؤم 

: " نانبل يف  اديـص  ةنيدم  يف  ةكرحلا  ةقالطنال  ـ35  لا ىركذلا  يف  دشاح  يريهامج  ناجرهم  يف  هل  ةملك  لالخ  لعـشم  ددـجو 
ةطحم نأ  ادـكؤم  نيـساي ، دـمحأ  ديهـشلا  سـسؤملا  مهـسأر  ىلعو  جراـخلاو  ةفـضلاو  ةزغ  يف  نيــسسؤملا  لـيجل  ءاـفولا 

لكل اشيج  نالا  تتاب  ماسقلا  بئاتكو  نيطـسلف ، يف  ةمواقملا  قيرط  ىلع  ةيخيرات  ةلقن  تلكـش  سامح  ةقالطنال  سيـسأتلا 
. تاتشلاو لخادلاو  ةفضلاو  ىصقألاو  سدقلل  ادنسو  نيطسلف ،

نم حاورأل  ةيحتلا  هجونو  مهلضف ، ىـسنن  الو  مهاده ، ىلع  ريـسن  اهداورو ، سامح  ةكرح  يـسسؤمل  ءافو  مويلا  فقن  فاضأو 
.نآلا ىتح  اننيب  يقب  نمل  ةيحتلاو  مهنم ، ىضق 

ةدحو ةداعتسال  اعيرسو  اعاجش  ارارق  اعيمج  انيلع  ضرفي  ةيشافلا ، هتموكحب  ينويهـصلا  نايكلا  هضرفي  يذلا  يدحتلا  نأ  دكأو 
.ةمواقملاو ةكارشلا  ةدعاق  ىلع  ةينطو  ةدحو  ىلإ  ايعاد  ينيطسلفلا ، بعشلا 

هضرأ نم  ربش  نع  ىلختي  نل  انبعـش  نأ  ىلع  اددشم  ةعورـشملا ، ةينطولا  هقوقحو  انبعـش  تباوث  ىلع  ديكأتلا  لعشم  ددجو 
.تايدحتلا تناك  امهم 

 
ةكارش نود  ةدحو  ال 

ةينطو ةدـحو  نأ ال  ادـكؤم  رارقلاو ، ةدايقلا  عقاومو  نادـيملا  يف  ةكارـشلا  حور  ىلإ  دنتـست  ةـينطو  ةدـحو  ىلإ  لعـشم  اعدو 
.اهلاكشأ لكب  ةمواقملا  جمانرب  ىلع  دنتست  ةدحو  ىلإ  ايعاد  ءاصقالاو ، درفتلاب 

.ةينيطسلفلا ةيضقلاب  ةقدحملا  رطاخملا  ةهجاومل  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأو  ينيطسلفلا  انبعش  دشحب  بلاطو 
مكمامأ سيل  ةيلودلاو  ةـيميلقالا  تالوحتلا  عمو  ءارولا ، ىلا  اودوعت  هللا ال  مار  يف  انناوخا  اي  : " هللا مار  يف  ةطلسلا  بطاخو 

". تايقافتالا لك  اوضفنتو  مكبعش  ىلا  اودوعت  نا  الإ 
 

ةفضلاو سدقلا 
انل ةبـسنلاب  سدقلاو  ىـصقألاو ، سدقلا  يف  ةكرعملا  مسح  ديرت  ةفرطتملا ، ةيـشافلا  ةينويهـصلا  ةموكحلا  نأ  لعـشم  لاقو 

.انتمواقمو اندر  انيدلف  هتدنجأ  ودعلل  ناك  اذإف  ةيزكرملا ، انتكرعمو  ةيوهلا  يه 
ةريـسم ددجن  اننكل  سدقلا ، يف  ةسدقملا  نكامألا  ىلع  هدي  عضيل  نييحيـسملاو  نيملـسملا  دايعأ  لغتـسي  لالتحالا   " فاضأو

". كلذ ةهجاوم  يف  ةمواقملا 
افدرم نايكلا ، خيرات  يف  افرطت  رثكألا  يه  فرطتملا  يموقلاو  ينيدلا  نيميلاب  جعت  يتلا  ةينويهصلا  ةموكحلا  نأب  لعشم  دكأو 

" ةيشافلا ةعشبلا  اهلاقثأ  ليئارسا  تجرخا  دقل  "
نأ عيطتسي  هتدحوو  هتلوجرو  هتلاصأب  ميظعلا  انبعش  نكل  انتيضق ، يهنت  فوس  ةفرطتملا  اهتموكحب  اهنأ  نظت  ليئارـسإ   " عباتو

". نرقلا ةقفص  اهرخآو  تمزه ، ةيوستلا  عيراشم  لكو  ةصرف ، ىلإ  يدحتلا  اذه  لوحي 
.نايكلا اذه  علتقت  ةمواقملو  تاروثو  تاضافتنال  دهمت  ةفضلا  رئاشب  نأ  لعشم  دكأو 

اهتلاصأب مويلا  كردـت  ينمألا ، قيـسنتلاو  ناطيتسالاو ، لالتحالا  تاءادـتعاب  تنخثأ  نأ  دـعب  ةـلتحملا  ةـيبرغلا  ةفـضلا   " فاضأو
". تاءادتعالا لك  دصل  ةمواقملا  قيرط 

 
يجيتارتسا رخذ  ةزغ 

، انبعشو انتيـضق  لكل  رخذ  اهنأب  افدرم  ةينيطـسلفلا ، اهـضرأ  لكل  اهـسدقلو  اهبعـشو  اهـسفنل  ترـصتنا  ةزغ  نأ  لعـشم  دكأو 
.ةزغ عاطق  نع  راصحلا  رسك  ةرورض  ىلع  لمعلاب  ةبلاطملا  اددجم 

.هب رخ  تفي اشيج  مويلا  تحبصأ  يتلا   ، ةمواقملا لئاصفل  ةيركسعلا  ةحنجألا  لكو  ماسقلا  بئاتكل  ةيحتلاب  لعشم  هجوتو 
نع نولوؤسم  مهلك  تاتـشلاو ، لخادلاو  ةفـضلاو  ةزغ  لب  لالتحالا ، ةمواقم  ةيلوؤسملا  اهدحو  ةزغ  لمحن  ال  : " لعـشم لاقو 

". هتقيرطب الك  لالتحالا  ةمواقملا 
قدت يتلا  ىرسألا  مالآ  : " الئاق ىرـسألا  ابطاخم  ةـكرحلا ، تايولوأ  سأر  ىلع  لـالتحالا  نوجـس  يف  ىرـسألا  ريرحت  نأ  دـكأو 
دعب مكل  هللا  لعجيس   ، مكبتعو مكتلاسر  انتلصو  مهل  لوقن   ، ديمح وبأ  رصان  ريسألا  داهشتسا  دعب  ةصاخو   ، انسؤرو انحاورأ 
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. ارسي رسع 
.ىرسألا ةيضق  يف  ةيلوؤسملا  مجح  نوكردي  ةكرحلا  سيئر  مهسأر  ىلعو  ةكرحلا  ةدايق  نأ  حضوأو 

 
جراخلا يف  انبعش 

تناكو نيطسلف ، دودح  ربع  كراعملا  دوقي  ناكو  ام ، اموي  ةروثلا  رجفم  ناك  جراخلا  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأ  لعـشم  دكأو 
، ةدوعلاو لاضنلاو  ريرحتلا  ةريسم  يف  هرود  ديعتسي  فوس  مويلاو  ريرحتلا ، ةريسم  نم  اءزج  ناكو  ةمواقملل ، ةيولأ  هتاميخم 

.ةدوعلاو لاضنلا  يف  ةكارشلاو  دومصلا  يه  تاتشلا  ةلاسر  نأ  ىلع  اددشم 
تلظ يتلا  ةليصألا  انتمأ  افدرم  ينيطسلفلا ، انبعشل  يجيتارتسالا  قمعلا  يه  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ةمألا  نأ  ىلع  لعشم  ددشو 

ةهجاولا ىلإ  ةقيقحلا  ديعيل  رطق  لايدنوم  ءاجو  انتكيرشو ، انقمعو  انتنضاح  يهو  لدبت  ملو  ريغت  مل  دهعلا  ىلع 
قيرفلا انيأر  نأ  درجمو  تاحاجنو ، ةيارو  عورـشم  ىلإ  جاتحتو  ةدح ، وملا ةمألا  نأب  ةقيقحلا  دكأ  رطق  لايدنوم  نأ  ىلإ  تفلو 

.ايوضهن اعورشم  انققح  ول  فيكف  هفلخ ، ريهامجلا  لك  تكرحت  ةيضاير  ةلوطب  يف  مدقتي  يبرغملا 
نيذـلا ةنياهـصلا  عجاضم  ضق  امم  يوقلاو  لعافلا  اـهروضحو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةـيزكرم  ىلع  دـكأ  رطق  لايدـنوم  عباتو 

ةلوطبلا هذه  يف   33 لا قيرفلا  يه  نيطسلف  نأ  اورعش 
. اولواح امهم  انبوعش ، نيب  هل  روذج  عنطصم ال  ءيش  وهو  مهو ، هنأ  تبث  عيبطتلا  نأ  ىلع  لعشم  دكأو 
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