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تاباختنالا جئاتن  رکبم   بالقنال  رشؤم  ةفضلا  يحشرم  دیدهت  ةیحلا :
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ةفــضلاب ةــينمألا  ةزهجـألا  دــيدهت  نإ  ةــيحلا ، لـيلخ  ساــمح ،"  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  لاــق 
تاباختنالا جئاتن  ىلع  ركبم  بالقنال  رشؤم  ةيلحملا ، تاباختنالا  مئاوق  يحشرمل  ةيبرغلا 

ديدــهتو لاـقتعا  تـالاح  نـيب  اـم  ًاـكاهتنا  تـقثو 60  ةــكرحلا  نإ  نينثـالا ، موـيلا  ءاـسم  ينوـيزفلت ، ءاـقل  لــالخ  ةــيحلا ، دــكأو 
نيحشرملل اهارقو  ةيبرغلا  ةفضلا  ندم  يف  ةقحالمو  ءاعدتساو 

جاجتحا ةركذم 

تازواـجتلا عئاـقوب  جاـجتحا  ةركذــم  نيموـي  نوـضغ  يف  ناـسنإلا  قوـقح  تاــيعمجو  تاــباختنالا  ةــنجلل  ملــسنس  فاــضأو :
هيلع وه  ام  ىلع  مئاقلا  عضولا  رمتسي  نأ  نكمي  هنأل ال  ةيبرغلا ؛ ةفضلا  يف  اهقيثوت  ىرج  يتلا  تاكاهتنالاو 

ةيلمعلا نإف  ةفـضلاب  ةـينمألا  ةزهجألا  لبق  نم  تاـباختنالا  يف  تازواـجتلاو  تادـيدهتلا  لسلـسم  رمتـسا  اذإ  هنأ  ىلع  ددـشو 
حيرلا بهم  يف  نوكتس  ةيباختنالا 

مهتويب ىلع  ران  قالطإ  تايلمعل  اوضرعت  مهضعبو  نيحشرملا ، نم  ًاددع  تدده  ةفضلاب  ةينمألا  ةزهجألا  نأ  ةيحلا  حضوأو 
لالتحالا لبق  نم  نوحشرملا  اهل  ضرعت  تاديدهت  دوجو  نع  ًافشاك  تاباختنالا ، يف  ةكراشملا  نع  مهينثل 

نم فوختلا  ىدم  ىلع  للدي  ةيبرغلا  ةفـضلاب  ةـينمألا  ةزهجألا  بناج  ىلإ  ةـيباختنالا  ةـيلمعلا  يف  لالتحالا  لخدـت  نأ  نّيبو 
تاباختنالا جئاتن 

ديدهتلا ضفرن 

نيذـلا اـهمئاوقو  اـهتالئاعو  اهيحــشرمو  ةـيبرغلا  ةفــضلا  يلاـهأل  هريدـقت  نـع  ساـمح  ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  ربـعو 



ةيبرغلا ةفضلا  يف  ةينمألا  فورظلل  خضرن  الأ  بجي  ًافدرم : ةيباختنالا ، ةيلمعلا  لامكتسال  اوضمو  ديدهتلا  اوضفر 

ةئيب ىلع  ريثأــتلاو  تاــكاهتنالا  رارمتـــسا  ةــيلوؤسم  تاــباختنالا  ةــنجلو  ةــموكحلاو  ةطلـــسلاو  حــتف  ةـــكرح  ةـــيحلا  لـّـمحو 
تقولا يف  مهبتاور ، عطقب  ةزغ  يف  نيحـشرم  تاجوزو  تايـصخشو  رداوك  تددـه  حـتف  ةـكرح  نأ  ىلإ  ًاريـشم  تاـباختنالا ،

ةيحيرأ لكب  ةزغ  يف  ةيباختنالا  اهتطشنأ  حتف  هيف  سرامت  يذلا 

سانلا ديدهت  نع  فقوتلا  ىلإ  ةطلسلاو  حتف  ًايعاد  ةيتاوم ، ريغ  ةئيب  يف  تاباختنالا  رورمب  لبقن  نأ  نكمي  ال  لاقو :

لضفألا جئاتنلا 

مئاوقلا نأ  نم  نوقثاوو  ةـيباختنالا ، مئاوقلا  معدو  تاباختنالا  يف  نوضام  سامح  يف  نحن  ًالئاق : هثيدـح  ةـيحلا  لـصاوو 
تاباختنالا يف  لضفألا  جئاتنلا  ققحتس  اهمعدنس  يتلا 

اهب سيل  ةــيلئاصفو  ةــيلئاع  مئاوـق  مـعد  ناـكمإ  ىلإ  ًاــهونم  نينطاوـملا ، مدــخت  مئاوـق  دــيرت  ساــمح  ةــكرح  نأ  ىلع  ددــشو 
نطاوملا ةمدخ  ةدعاق  قفو  ةكرحلا  نم  رداوك 

ةمكحملا ىوعد 

ىـشخت حتف  ةكرح  نأ  ىلإ  ةيحلا  تفل  ةزغ ، يف  يرادإلا  عضولا  لوح  مارب هللا  ايلعلا  ةمكحملا  يف  ةمدقملا  ىوعدلا  لوحو 
اهديرت الو  تاباختنالا 

نأـب اولوقيل  حـتفب  ةداـق  جرخ  اـهفقوم  ساـمح  تنلعأ  امدـنعو  تاـباختنالا ، ءارجإ  تررق  يتلا  يه  حـتف  ةـكرح  نأ  ىلإ  هبنو 
تاباختنالا ءارجإ  ىلع  اهتقفاومب  ماسقنالا  ززعت  سامح 

يف ءاضقلا  فارشإو  ةيلخادلا  نيمأت  لمشي  قفاوتلا  راطإ  يف  لئاصفلا  عم  ةكرحلا  هتعقو  يذلا  فرـشلا  قاثيم  نأ  فاضأو 
تاباختنالا ىلع  ةزغ 

ةزغ عاطق  نع  ةيرادإلا  ةفصلا  عزن  لوح  هعم  ىطاعتت  نل  اهنأو  ةمكحملا ، رارق  سامح  ضفر  ىلع  ديكأتلا  ةيحلا  ددجو 

نأو ةفيرــشلا ، لـئاسولا  لـك  مادختــساو  ةــينهملا  مئاوـقلا  مـعد  نـم  هـيف  مـه  اـم  ىلع  اوـضمي  نأ  ةزغب  ساـمح  ءاـنبأب  باـهأو 
عارتقالا قيدانص  ربع  مئاوقلا  هذه  عم  مهماحتلا  اونلعي 

رداق لالتحالا  هجاو  يذـلا  انبعـش  نأ  ىلإ  ًاريـشم  ةـيرحب ، عارتقالا  قودنـصل  باهذـلا  ىلإ  ةـيبرغلا  ةفـضلاب  انبعـش  ءانبأ  اعدو 
ةفضلاب ةينمألا  ةزهجألا  تاسرامم  ةهجاوم  ىلع 
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