
" تاعلطتو تايدحت  نيطسلف  يف  يلاعلا  ميلعتلا   " رمتؤم مامأ  هتملك  يف 

تاروطتلا ةبكاومو  يملعلا  ثحبلا  رود  زيزعتل  وعدي  ةينه 
ةيعادبإلا راكفألاو 
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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

لاجملا يف  انتاحومطو  انططُخ  فقـس  عفر  ىلإ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خألا  اعد 
رارقلا يف  ةكارـشلا  لجأ  نم  ثاحبألا  زكارمو  تاعماجلل  لضفأ  ةـصرف  ءاطعإو  ةـينطولا  انتاحومط  مجح  مئـالي  اـمب  يملعلا 

.تايوتسملا لك  ىلع 
يف اًمود  لغـشنن  ّالأ  بجي   " هنإ تاعلطتو " تايدـحت  نيطـسلف  يف  يلاعلا  ميلعتلا   " يملعلا رمتؤملا  لالخ  هل  ةـملك  يف  لاـقو 

ريوطت ًاعيمج  انقتاع  ىلع  عقي  : " اًفيـضم ةيعادبإو ،" ةيريوطت  راكفأ  ىلإ  لقتنن  فيك  امنإو  تايدـحتلا ، ةـجلاعمو  قئارحلا  ءافطإ 
نم ثاحبألا  زكارمو  تاعماجلل  لضفأ  ةصرف  ءاطعإو  ةيقيبطتلا  ثاحبألل  ةـيولوأ  حـنمو  تاروطتلا  ةـبكاومو  تاينقتلاو  مولعلا 

لـالتحالا ىلع  ةـلماش  ةروث  يف  هلاـجم  يف  ٌلـك  نوـطرخنم  اـًعيمج  اـننأل  تايوتـسملا ، لـك  ىلعو  رارقلا  يف  ةكارـشلا  لـجأ 
". نيدايملا لك  يف  هبراحنو 

نأل ميلعتلا  ىلإ  اهريغ  نم  جوحأ  يه  لالقتسالا  وحن  ةحماطلاو  لالتحالا ، تحت  عقت  يتلا  تاعمتجملا  نأ  ةكرحلا  سيئر  ربتعاو 
، ةليـصألا اهتفاقث  زيزعت  ررحتلا  ىوق  رود  اميف  لتحملا ، ةـفاقثب  اهطبرو  بوعـشلا  ليهجت  ىلإ  ىعـست  لالتحالاو  ناودـعلا  ىوق 

نم قاتعنالاو  ررحتلا  ةـيجيتارتسا  هجوأ  دـحأ  وه  يملعلا  ثحبلا  نأ  اًربتعم  ميلعتلا ، يف  رامثتـسالاو  ليهجتلا ، ططخ  ةـبراحمو 
.لالتحالا

ةيبلتل ةيلحملا  انتاردق  ءانب  انل  حـيتي  وهف  " ؛ ةـيجيتارتسالا انتايولوأ  نم  يملعلا  ثحبلاو  يلاعلا  ميلعتلاو  ميلعتلا  ريوطت  نأ  دـكأو 
". ةمواقملاو ءانبلا  ةيلمع  يف  رشابم  لكشب  اوطرخنيل  انبعش  ءانبأ  تائف  عيمجل  لاجملا  حتفيو  ةينطولا ، انتاجايتحا 

ءاوس ةـفلتخملا  اهلاكـشأب  ةوقلا  كالتماب  يـساسأ  لكـشب  نوهرم  انتيرحو  انلالقتـسا  قيقحت   " نأ اًضيأ  ةـكرحلا  سيئر  ربتعاو 
ءاملعلا ًايعاد  يملعلا ، ثحبلاو  ةـفرعملا  كـالتماب  وه  ودـعلا  مـاليإ  ىلع  ةرداـق  ةوق  كـالتمال  رمملا  نأو  ةـمعانلا ، وأ  ةنـشخلا 

.ةمواقملا عورشم  ةمدخل  هعيوطتو  هجاتنإ  ةداعإو  ملعلا  هيلإ  لصو  ام  رخآ  ةفرعم  ىلإ  نيثحابلاو 
داجيإ يف  ةدـعاسملاو  ثحبلا  راصحلا  تايعادـت  ةـهجاوم  يف  نيـصصختمك  مكمامأ  ةـعوضوملا  ماهملا  نم  ةدـحاو   " نإ لاقو 

يملعلا ثحبلا  تاسـسؤم  نيب  ةكارـشلا  زيزعت  ةـيمهأ  ىلع  ًاددـشم  نيجيرخلا ،" ليغـشتو  ةـلاطبلا  ةـصاخو  تاـمزألل  لوـلح 
.يندملا عمتجملا  تاسسؤمو  صاخلا  عاطقلاو  يموكحلا  لمعلاو  لئاصفلاو 

ميلعتلاو ةيبرتلا  ةرازوو  تاساردلاو  ثاحبألل  دصرم  زكرمو  هيلع  نيمئاقلاو  هعون  نم  لوألا  يملعلا  رمتؤملا  اذهب  ةينه  داشأو 
تاعماج نم  اوجرخت  دـقو  ةـيملاع  زئاوج  ىلع  اولـصح  نيذـلا  نيثحابلاو  تاملعملاو  نيملعملاب  زازتعالا  نع  ّربع  امك  يلاعلا ،

.ملاعلا يف  تاعماجلا  مهأ  سفانت  يتلا  ةزغ 
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