
ىصقألا هاجت  ةينويهصلا  ةموكحلا  تاططخم  حرشت  ةقطنملا  ةداقل  اهثعب  ةركذم  يف 

معد يف  ةيخيراتلا  ةيلوؤسملا  لمحت  ىلإ  وعدي  ةينه 
تاسدقملاو دجسملا  ةيامحل  انبعش 
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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

برعلا نيلوؤسملاو  ءامعزلاو  ةداـقلا  ىلإ  ساـمح "  " ةـكرحل يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خـألا  ثعب 
اهتاططخمو ىـصقألا  دجـسملا  هاجت  ةديدجلا  ةينويهـصلا  ةموكحلا  تاسراممو  ةسايـس  لوح  ةيليـصفت  ةركذـم  نيملـسملاو 
تاططخملاو تاسرامملا  هذه  فقوو  ىـصقألا ، ذاقنإل  ةـيلمع  تاوطخبو  لجاع  كرحت  ىلإ  اهيف  اعد  هيلع ، ةـماتلا  ةرطيـسلل 

.ةفرطتملا ةيناودعلا 
يف ةماع  انتاسدقم  ددهي  اًمهاد  اًرطخ  مكمامأ  عضن  نأ  دون   " ةقطنملا ةداقل  تلـسرأ  يتلا  ةركذـملا  يف  ةـكرحلا  سيئر  لاقو 

تعفر ثيح  اهلامعأ ، ةفرطتملا  ةينيميلا  ةينويهـصلا  ةموكحلا  يلوت  عم  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملا  اهـسأر  ىلعو  نيطـسلف ،
، ةيـسايسو ةينيد  عفاودب  ىـصقألا  دجـسملا  يموقلا " نمألا  ريزو  " " ريفغ نب  رامتيإ   " ماحتقاب اهديعـصت  ىوتـسم  ةموكحلا  هذه 

.ىصقألا دجسملا  ىلع  ةدايسلا  ضرف  ىمسي  امل  ةفرطتملا ، هتموكحب  لالتحالا  ةين  رهُظت  ةيرصنع ، تاحيرصتل  هقالطإو 
يقلتس نيطـسلف ، يف  ةديدج  ةهجاوم  رجفتب  رذني  و  ًادبأ ، هب  لوبقلا  الو  هنع  توكـسلا  نكمي  ريطخ ال  روطت  اذه  نأ   " فاضأو

". ةقطنملا ىلع  ةرشابملا  اهتادادتراب 
ىلع ةرطيـسلل  هعيراشم  يف  لالتحالا  أدب  ماع 1967  سدقلا  ةنيدم  لالتحال  لوألا  مويلا  ذـنمو  هنأ  ىلإ  ةـكرحلا  سيئر  راشأو 
لخاد ريفغ " نب   " هـنع حـصفأ  دـحاو ، ءيـش  ىلإ  فدـهي  اـًمامت ؛ فـلتخم  رمأ  موـيلا  يرجي  اـم  نأ  ريغ  تاسدـقملاو ، ىـصقألا 

ام ال وهو  هيلع ، ةرطيسلل  ةيلمع  ةمدقمك  عقاو ، رمأ  ىلإ  هليوحتو  ىـصقألا ، دجـسملا  ميـسقت  ضرف  وهو  ىـصقألا ، دجـسملا 
.اهرارحأو ةمألا  ريهامج  مهعمو  اًقلطم ، انتمواقمو  انبعش  هب  حمسي  نأ  نكمي 

تامظنمل اهؤارزو  يمتني  يتلاو  ةيدوملتلا ، ةينيميلا  ةموكحلا  هذه  ءارزو  هب  أدب  يذلا  ىصقألا  يف  ديعـصتلا  نأ  نم  ةينه  رذحو 
تربعو ةينويهصلا ، اهيلع  تأشن  يتلا  ةيلاصئتسالا  ةيؤرلا  هتايط  يف  لمحي  مهدجاسم ، تقرحأو  نيينيطـسلفلا  تلتق  ةيباهرإ 

هذه نأ  افيضم  هخيرات ، بطشو  ناسنإلا  لتقب  خيراتلا ، اهفرع  ةيعامج  ةرزجم  أوسأ  يف  هضرأ  نم  هليحرتو  انبعـش  لتقب  اهنع 
، ةيناديملا تامادعإلاو  ناطيتسالا  عيسوتو  انبعش  ءانبأ  نم  فالآلا  لاقتعا  رارمتسا  عم  نمازتت  ىصقألا  ىلع  ةريطخلا  ةمجهلا 

.مهنطو ىلإ  ةدوعلاب  نيئجاللا  قحب  رارقإلا  مدعو  ةزغ ، راصحو  لتحملا ، لخادلا  يف  انلهأ  قوقحل  ركنتلاو 
، ةفرطتملا ةينيدلا  ةينويهـصلا  ةموكحلا  اياون  هاجت  مساحو  حضاو  فقومل  مويلا  مكوعدن   " ًالئاق ةداقلا  ةـكرحلا  سيئر  بطاخو 

انبعـش قوقح  بطـشل  فدـهت  ةـيدوملت ، ةـيجولويديأ  ةـيؤر  ىلع  ءاـنب  ةدـيدج ، ةـيناطيتسا  ةيرامعتـسا  ةـجوم  تقلطأ  يتـلاو 
". لكيهلا  " ىمسي امل  ىصقألا  دجسملا  ليوحتو  ةيئاهن ، ةروصب  هتاسدقم  ديوهتو  هضرأ  ىلع  ةرطيسلاو 

ةيامحو ةـياعرب  ةنياهـصلا  نيفرطتملاو  نينطوتـسملا  تاباصع  هب  موقت  يذـلا  ّمظنملا  ناودـعلا  نم  ىوتـسملا  اذـه   " فاضأو
يأ نأل  ةيناودعلا ، تاءارجإلا  هذه  ةهجاوم  يف  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  دوهجلا  فتاكت  ىلإ  وعدي  ةينمألا ؛ اهتزهجأو  لالتحالا  ةموكح 

لئاسولا لكب  فقن  نأ  ًاعيمج  انيلع   " لاقو ضرألا ، ىلع  اهـضرف  لواـحي  يتلا  هعئاـقو  تيبثتو  لـالتحالا  حـلاصل  نوكيـس  ءطـب 
". ًاناكمو ًانامز  هميسقتو  هيلع  ةرطيسلاب  اهفادهأ  قيقحت  نم  ةفرطتملا  ةموكحلا  هذه  عنمو  ىصقألا ، دجسملا  ذاقنإل  ةحاتملا 
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