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هــسأرت ذــنم  هـل  باــطخ  لوأ  يف  ةــينه ، ليعامــسإ  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  نــلعأ 
ةمداقلا ةلحرملا  لالخ  اهلمع  تايولوأو  ةكرحلا  ةيؤر  نع  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا 

ةكرحلا تايولوأ 

يتلاو ةلبقملا  ةلحرملا  يف  ةكرحلا  تايولوأ  زربأ  ةزغ  ةنيدمب  لتشملا  قدنف  يف  هدقع  يفحص  رمتؤم  يف  ةينه  ضرعتساو 
، يلودـلا نوناـقلا  دـعاوقو  ميقلاو  فارعـألل  ةـفلاخملا  هـتاءارجإو  انتاسدـقمو  انـضرأل  مشاـغلا  لـالتحالا  ةـهجاوم  يف  لـثمتت 

ناطيتسالا وأ  ديوهتلا  وأ  يضارألا  ةرداصم  وأ  راصحلا  وأ  عمقلاب  اهنم  قلعت  ام  ءاوس 

دّحوـت ةـعماج  ةـينطو  ةيـسايس  ةـيؤر  ىلإ  دنتـسي  يذـلا  ينيطـسلفلا  فـقوملا  ةدـحو  وـه  كـلذ  يف  لـعافلا  حالـسلا  نأ  نـيبو   
تاضوافملا ةريسم  لوط  ينيطسلفلا  انبعش  اهبّرج  يتلا  ةبذاكلا  دوعولا  ىلع  تاناهّرلا  نم  رّرحتتو  دوهجلا 

ىصقألاو سدقلا 

ةياـمح لـجأ  نـم  لمعتـس  ساـمح  نأ  ًاـنيبم  عارــصلا ، زكرم  يهف  ةـكرحلا  ماـمتها  ةرؤـب  سدـقلا  ةيــضق  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو   
ةنيدملل يفارغوميدلا  عباطلا  ريغتو  يناكسلا  غيرفتلاو  ديوهتلا  تالواحم  لك  ةمواقمو  اهتيمالسإو  سدقلا  ةبورع 

ةهجوو لاـضنلل  ةــنوقيأ  اـهيلع  ظاـفحلاو  اـنتمأ  داـهجو  انبعــش  حاـفكل  ازمر  اـهئاقبإو  اـهئانبأ  دومــص  زيزعت  ىلع  لمعتــس  اــمك   
ةمواقملل

ميـسقتلاو دـيوهتلا  تاـططخم  ربع  كراـبملا  ىـصقألا  دجـسملا  يف  عقاو  رمأ  ضرف  ينويهـصلا  لـالتحالا  تـالواحم  نأ  دـكأو 



، اهفادـــهأ يف  حـــلفت  نـــل  ىــــصقألا  لوخدــــب  تـــسينكلا  ءاـــضعأل  حامــــسلاو  ةلــــصاوتملا  تاـــماحتقالاو  يناـــكملاو  يناـــمزلا 
مدق ئطوم  هيف  لالتحالل  نوكي  نلو  ًاصلاخ  ًايمالسإ  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  ىقبيسو 

ىـصقألا دجـسملا  نم  ليـصأ  ءزج  قاربـلا  طـئاحف  نيلتحملا ، ةنياهـصلل  قاربـلا  طـئاح  ةبـسن  ةـكرحلا  ضفر  نع  ةـينه  ربـعو   
لاوحألا نم  لاحب  هنع  لزانتلا  نكمي  الو  كرابملا 

ةلتحملا ةفضلا 

ايعاد ينمألا ، نواعتلاو  قيسنتلا  يف  نمكت  ةفـضلا  يف  ةينطولا  انتلـضعم  نأ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  دكأو 
يزكرملا سلجملا  تارارقل  اذيفنت  لب  ميلسلا  ينطولا  جهنلاب  امازتلا  طقف  سيل  اروف  هفقو  ىلإ 

نأ ًاـنيبم  دـحأ ، اـهفقوي  نـلو  اهلاكــشأ  لـكب  ةـمواقملاو  ةـضافتنالل  اـناونعو  عارــصلل  ازكرم  ىقبتــس  ةفــضلا  نأ  ةــينه  فاـضأو 
لوـألا نيمزـالتم : نيطخ  يفو  بـييغتلاو ، لـيكنتلا  تاسايـس  نـم  ةفـضلا  هـل  ضرعتت  اـم  لـك  ةـهجاوم  ىلع  لمعتـس  ةـكرحلا 

ًايلاـغ عفدـي  ودـعلا  لـعجت  ةـمواقم  يناـثلاو  نيجدـتلا ، تـالواحمو  ودـعلا  تاـططخم  ةـهجاوم  يف  انبعـشو  اـنلهأ  دومـص  معد 
هلالتحا نمث 

ردـب دـمحم  بئانلا  مهرخآ  ناـكو  ينويهـصلا  لـالتحالا  ىدـل  نيفطتخملا  يعيرـشتلا  سلجملا  باونل  ةـكرحلا  ةدـناسم  نلعأو 
ينمألا قيسنتلل  ضفرلاو  ةينطولا  ةأرجلاو  رحلا  فقوملا  نمث  عفدت  يتلا  رارج  ةدلاخ  بئانلاو 

خيــسرتو مهتابــستكمو  مهقوـقح  ةــيامحو  مهبلاـطم  ينبتو  ينيطــسلفلا  لخادــلا  يف  اــنلهأ  دومــص  مـعد  ىلع  ةــينه  ددــشو 
مهتمأو مهبعش  ىلع  قح  مهئامتنا 

تاتشلا تاميخم 

ةيضقلا رهوج  مه  نوئجاللا  ىقبيس  امنإو  ةبرغلا  هيت  يف  ةيـسنم  ةيـضق  ىلإ  لوحتت  نل  ءوجللا  ةيـضق  نأ  ىلع  ةينه  دكأو 
ملاـعلا يف  ةـهج  يأ  كـلمت  ـالو  مداـقتلاب  طقـسي  ـال  سدـقم  قـح  ةدوـعلا  قـح  نأو  زاـيتماب  ةيـسايس  ةيـضق  يهف  ةينيطـسلفلا ،

هبطش

" ليدبلا نطولا  لحب  ىمسي  امو  نيطوتلا  تالواحم  لك  مهعم  طبحنس   " عباتو  

يف اـنلهأل  ميركلا  شيعلا  طورـش  ريفوت  ىلإ  ةـقباسلا - دوـهجلا  لـكل  ريدـقتلاو  ةـقثلا  لـك  عـم   - ةفيـضملا ةـيبرعلا  لودـلا  اـعدو 
نيطوتلا عيراشم  ةهجاومو  ةدوعلا  قح  ةيامحل  ةينيطسلف  ةيبرع  ةيجيتارتسا  عضول  اعد  امك  تاميخملا ،

ةيلودـلا ةـهجلا  اهرابتعاب  ةـفاك  مهدـجاوت  نكامأ  يف  نيئجاللا  اـنلهأ  هاـجت  اـهتابجاوب  ماـيقلاب  ةدـحتملا  ممـألا  ةـينه  بلاـطو 
نيطسلف يف  ةيلصألا  مهرايد  ىلإ  مهتدوع  نيحل  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ليغشتو  ةثاغإب  ةفلكملا 

هدـييحتو ناـنبل  يف  ينيطـسلفلا  دوجولا  ةـيامح  ىلع  لـمعت  ةيمالـسإلاو  ةـينطولا  انبعـش  ىوق  عيمج  عـمو  ةـكرحلا  نأ  دـكأو 
ينيطـسلفلا عضولا  ةعباتمو  ةينيطـسلفلا  ةينانبللا  ةيوخألا  تاقالعلا  زيزعتو  ةيلحملاو  ةيميلقإلاو  ةيفئاطلا  تاعارـصلا  نع 

ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو  ةيسايسلا  هبناوج  لكب  نانبل  يف 

دوــعي ىتــح  تــلخ ، لــحارمل  بــيغتلاو  شيمهتلا  ةحفـــص  يطل  جـــماربلاو  طـــطخلا  عــضنو  لـــمعلا  لصاونـــس  اـــننأ  فاـــضأو 
نم اـنحافك  هـب  قـلحي  يذــلا  رخـآلا  حاـنجلا  نولكــشيو  ينيطــسلف - نييــالم  مهددــع 6  زواـجتي  نيذــلا  جراـخلا -  ينيطــسلفل 

عورـشم يف  ةـمهاسملا  يفو  ينيطـسلفلا  يـسايسلا  رارقلا  يفو  ةينيطـسلفلا  ةـينطولا  ةـكرحلا  يف  دـئارلا  مـهرود  فاـنئتسا 
مهفورظ بسح  ريرحتلا 

ةدماصلا ةزغ 



مهدــض كاــحُت  مهدومـــص ، زّزعيو  اــهلهأ  أــفاكي  نأ  لدــب  ةدــماصلا  ةزغ  نإ  ساــمح  ةــكرحل  يـــسايسلا  بــتكملا  سيئر  لاــقو 
حاورأ تقهزأ  اهببـسب  يتـلا  ةـيبطلا  تـاليوحتلا  مـهنع  عـنمتو  ءاذـغلاو  ءاودـلاو  بـتاورلا  مـهنع  عـطقتو  ةيديعـصت  تاءارجإ 

لافطألا نم  ءايربأ 

اهل لذـت  وأ  أدـهت  ـال  اـهتمواقمب  ةزيزع  هلل ، ـالإ  عكرت  ـال  ةـيبأ  تارماؤـملا ، لـك  ىلع  ةيـصع  ىقبتـسو  تناـك  ةزغ  نأ  ىلع  ددـشو 
نيبملا رصنلا  ىتح  ةيار 

ةرـشابملا ةـيلوؤسملا  ينويهـصلا  لـالتحالا  لـمحن  ذإ  اـننإو  هدـيدشت ، سيلو  ةزغ ، نع  راـصحلا  ءاـهنإل  ناوـألا  نآ  دـقل   " عباـتو
ينطوــلا جيـــسنلل  تءاــسأ  دـــق  ةطلـــسلا  اهتذـــختا  يتــلا  ةريخــألا  تارارقلا  نأــب  لوــقن  اــننأ  َّـــالإ  ةزغ  راـــصح  نــع  ةـــسيئرلاو 

" ةزغ عاطق  هاجت  اهتسايس  رّيغت  نأ  اهيلعو  ينيطسلفلا ،

ةزغ ذاقنإل  كرحتت  نأ  ةكرحلا  ةدايق  ىلع  ًامازل  راص  ةزغ  دض  ةطلسلا  تاءارجإو  ريطخلا  روطتلا  اذه  مامأو  هنأ  ةينه  نّيبو 
بتاورلاو جالعلاو  لقنتلاو  رفسلاو  ءاودلاو  ءابرهكلا  يف  راهطألا  انلهأل  ةميركلا  ةايحلا  تاموقم  ريفوتو 

ةوخـإلا نـم  ةـكرحلا  تدـجو  دـقو  ىعـسملا ، اذـه  ىلع  دـيكأت  َّـالإ  يه  اـم  ةقيقــشلا  رــصم  ىلإ  ةـكرحلا  دوـفو  تاراـيز  نأ  دـكأو 
ةزغ تامزأ  ةجلاعم  لجأ  نم  لمعلل  دادعتسالا  لك  رصم  يف  نيلوؤسملا 

يف اـهرثأ  اـهل  نوكيــس  يتـلا  جـئاتنلا  نـم  ةـلمج  نـع  ترفــسأو  تاـمهافتلاو  تاـثحابملا  نـم  دـيدعلا  ىرج  هـنأ  ةـينه  حــضوأو 
ةزغ عاطق  يف  انبعش  دض  ةيناسنإلا  ريغ  تاسرامملاو  راصحلا  ءابعأ  فيفخت 

نأ ًاينمتم  يرصملا ، فقوملل  ةكرحلا  ريدقت  ىلع  ًادكؤم  ةءورملاو ، ةلاصألا  نع  ربعي  يذلاو  يخيراتلا  رـصم  رود  ةينه  نمثو 
ينيطسلفلا انبعشل  ةمحللا  ةداعإو  ةرهاقلا  تايقافتا  قيبطت  متي  ىتح  رودلا  اذه  مظاعتي 

دنـسلاو نوعلا  معن  رطق  تناك  دقف  ةزغ ، يف  سانلا  ةايح  يف  ةـيعون  ةـلقن  ثدـحأ  ةزغل  يرطقلا  معدـلا  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو 
اهريمأو رطق  ةلودل  ةيحتلا  هجوم  ةرسعلا ، تاعاسو  راصحلا  تاونس  يف 

ادـيدحتو ةحـضاو  تامـصب  مهل  ناـكو  ةلـسابلا ، اـنتمواقمو  انبعـشو  اـنلهأل  معدـلا  مدـق  نم  لـك  تقولا  تاذ  يف  ةـينه  ركـشو 
تادعاسملاو عيراشملا  نم  ديدعلا  تمدقو  انتاناعم  عم  ةلاصأ  لكب  تفقوو  ًايناسنإو  ًايلامو  ًايسايس  انتدناس  يتلا  ايكرت 

كلذكو اهكلمن ، يتلا  ةوقلا  ريوطتو  مكارت  يف  تمهسأو  دودح ، الب  ماسقلاو  ةمواقملا  تمعدو  تدناس  يتلا  ناريإ  ركش  امك 
رارحأو ةـمألا  نم  دارفأو  تاـئيهو  تاـموكح  نم  ةزغو  نيطـسلف  عم  فقو  نم  لـك  ىلإ  ركـشلاو  ةيدوعـسلا ، ةـيبرعلا  ةـكلمملا 

ملاعلا

دكأ ةزغ  نع  راصحلا  فيفخت  لجأ  نمو  ةينيطسلفلا  حئارشلاو  لئاصفلا  عيمج  عم  ةكرحلا  اهتدقع  يتلا  تاءاقلل  ًالامكتساو 
ةينيطـسلف تاءاقل  دـقع  ةزغ  يف  ةـكرحلا  سيئر  راونـسلا  ىيحي  خألا  ةـسائرب  ًارخؤم  رـصم  راز  يذـلا  ةـكرحلا  دـفو  نأ  ةـينه 

ةينطولا ةـحلاصملل  ةـئطوت  لثمت  فوس  امك  عاطقلا ، يف  انلهأ  ىلع  ًاباجيإ  سكعنت  فوس  تامهافت  نع  ترفـسأ  ةينيطـسلف 
ةلماشلا

قيقحتو ىرـسألاو  ىـصقألاو  سدـقلاو  ضرـألا  ريرحت  اهتمدـقم  يفو  ينيطـسلفلا  انبعـش  تباوـث  ىلع  ءاـنمأ  لظنـس   " عباـتو
" سدقلا اهتمصاعو  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ةماقإو  ةدوعلا 

ةئزجتلا لبقي  ـال  يذـلا  دـحاولا  انبعـش  نأ  ًادـكؤم  ملاـعلا ، رارحأ  لـكلو  اـنتمأو  انبعـشل  زازتعاو  رخف  ردـصم  ةـمواقملا  نأ  دـكأو 
ةمسقلا لبقت  يتلا ال  ةلداعلا  ةيضقلا  بحاص 

ديلولا وبأ  دـهاجملا  خألا  مهـسأر   ىلع  ماظع  ةداقو  مارك  ةوخإ  نم  ةـميظعلا  ةـكرحلا  هذـه  ةدايق  تملـست  مويلا  ةـينه  لاـقو 



نم لضفب هللا  اونكمتو  ةقافخ  ةعوفرم  ةيارلا  اوملـسو  ةنامألا  اوناصف  ةـقباسلا  تاونـسلا  لالخ  ةدايقلا  ةـنامأ  اولمح  نيذـلا 
ةبيصع تارتف  لالخ  اهريثأت  زيزعتو  اهرودب  ءاقترالاو  اهتدحو  ىلع  ظافحلاو  ةكرحلا  ريوطت 

اهنيماضم قفو  ريـست  يتلا  فادهألاو  ئدابملاو  ةـيؤرلا  تنمـضت  يتلا  ةيـسايسلا  اهتقيثو  ًارخؤم  تردـصأ  ةـكرحلا  نأ  دـكأو 
ةمواقملاو ةسايسلا  يف  ةعماج  ةينطو  ةيجيتارتسا  نمض  عيمجلا  عم  لمعت  نأ  ديرن  اهنأ  نيبتل  اهاضتقمب ، لمعتو 

ةينيطسلفلا ةيضقلا 

نم يناـعتو  يلودـلا ، بلاـكتلاو  ةـيلحملاو  ةـيميلقإلا  ىوـقلا  نيب  ةـيلخادلا  تاعارـصلا  نم  ةـمألا  هـب  رمت  اـم  نأ  ةـينه  فاـضأو 
ةوق زيزعتو  اـهيلع ، ةـيداعملا  ىوقلا  تاراـيخ  ضرفو  اـهعيكرتو  ةـمألا  فاعـضإ  هفدـه  اهتاردـقمل  لـصاوتم  فازنتـساو  فـيزن 

هئاقبو هقوفتو  هنمأ  نامضو  ينويهصلا  ودعلا 

لكشب تأدب  ينويهصلا  ودعلا  نم  عيجشتو  طغـضبو  مكحلا  ةدس  ىلإ  بمرت  ديدجلا  يكيرمألا  سيئرلا  لوصو  ذنم   " عباتو
ةفزنتــسملاو ةــكهنملا  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  ىوـقلا  زازتـباو  ةــنهارلا  عاـضوألا  راـمث  ينجل  تـالواحملاو  تاــكرحتلا  عراــستم 

يبرعلا ينيطـسلفلا -  ءاـطغلا  ريفوتل  ةوقب  طغـضلاو  ةـيخيراتلا  ةـحلاصملا  ىمـسي  اـم  ضرفو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةيفـصتل 
" اهل يمالسإلاو 

نِّمؤنو انتيب  نّصحنو  انعاضوأ  بترنو  ةرداـبملا  ماـمز  كـلمن  نأ  ينيطـسلف  بعـشك  اـنل  دـب  ـال  هنأ  ةـينه  دـكأ  عضولا  اذـه  ماـمأ 
تاـيوست وأ  لولح  يأ  نأ  اـهيف  دـكؤن  عمجأ  ملاـعلل  ةحـضاو  ةـلاسر  هيجوت  يف  نيدـحوم  نوكن  نأو  اـنقوقح  يمحنو  اـنتهبج 

اهل بتكي  نل  سدقلا  اهتمـصاعو  ةدايـسلا  تاذ  ةينيطـسلفلا  ةلودلا  ةماقإو  لالقتـسالاو  ةيرحلا  يف  انبعـش  قح  عم  ضراعتت 
نمث نم  كلذ  انفلك  امهم  اههجو ، يف  اعينم  ادس  فقنسو  حاجنلا 

ةيكيرمألا تاءالمإلا  عم  يطاعتلاو  بواجتلا  وه  ةينيطـسلفلا  ةيمـسرلا  ةسايـسلا  هنم  يناعت  ام  رطخأ  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو 
ةينويهــصلا ةـيؤرلا  بـمرت  ةرادإ  ينبتو  ينطوـلا  اـنثورومب  ثـبعلاو  ةـينطولا ، تاسدـقملا  لـك  برــض  ىلإ  ةـفداهلاو  ةرركتملا 

لامكلاو مامتلاب 

ةكرحل يــسايسلا  بـتكملل  سيئرك  يننإ  ةــينه  لاــق  ءادهــشلا ، لــئاوعو  ىرــسألا  بـتاور  فــقوب  ساــبع  تاءارجإ  ىلع  ًادرو 
مكتمأو مكبعش  مكلذخي  نلو  مكلذخن  نلو  شيعلا  ةمقل  ًاعم  مساقتنس  اننأب  ءادهشلاو  ىرسألا  لئاوعل  دهعتأ  سامح 

تايولوأ سأر  ىلع  ةينيطـسلفلا  لئاصفلاو  ىوقلا  لك  عمجت  ةينطو  ةكارـش  ءانبو  ةـينطولا  ةـحلاصملا  قيقحت  ةـينه  عضوو 
عيمج قيبـطت  يف  مويلا  ءدـبلل  يمالـسإلاو  ينطولا  لـمعلا  لـئاصف  لـكو  حـتف  ةـكرح  يف  انبعـش  ءاـنبأ  ًاـيعاد  ساـمح ، ةـكرح 

ينطولا قافولا  ةقيثو  يف  ءاج  ام  مرتحن  نأو  توريبو  ئطاشلاو  ةحودلاو  ةرهاقلا  يف  اهانعقو  يتلا  تايقافتالا 

يمالسإلا داهجلا  ةكرح  يف  ةوخإلا  عم  تالاجملا  لك  يف  قيسنتلاو  ةقالعلا  قمعو  ىوتسمب  ةكرحلا  زازتعا  نع  ةينه  ربعو 
قيـسنتلاو لمعلا  ةحاسم  ةدايزو  ةيبعـشلا  ةهبجلا  عم  ةـقالعلا  ريوطتل  ةـكرحلا  حايترا  نع  ربع  امك  حالـسلاو ، ةوعدـلا  ءاقفر 

عقاولا ىضتقمو  ةسايسلا  تاروطتل  كرتشملا  مهفلاو 

، جراــخلاو لخادــلا  يف  اــهعرذأو  ةلــسابلا  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملا  ىوـق  عــيمج  عــم  ةــقالعلا  ةــعيبطل  نوحاــترم  نـحن  عباــتو "
" اننطوو انبعشل  ةمدخ  ةقالعلا  هذه  يف  ةيعون  ةلقن  ثدحن  نأ  مزعلا  نودقاعو 

ةيسايسلا ةردابملا 

، ةــفاك يمالــسإلاو  ينطوــلا  لــمعلا  لــئاصف  اــهيلإ  اــعد  ًةيــسايس  ًةرداــبم  ساــمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  قــلطأو 
هقوـقحو انبعــش  فادـهأ  ىلع  زكتريو  ةــكرتشملا  مساوـقلا  ىلإ  دنتــسي  دــحومو  حــضاو  يــسايس  جــمانرب  ةغايــص  نمــضتو 

دح ىلع  عاطقلاو  ةفضلا  يف  ينيطسلفلا  انبعـش  هاجت  اهتامازتلا  لكب  يفت  ًاروف  ةينطو  ةدحو  ةموكح  ليكـشتو  هتاعلطتو ،



ءاوس

ةهيزنلاو ةرحلا  تاباختنالا  ةدعاق  ىلع  ينطولا  سلجملاو  ةيسائرلاو  ةيعيرشتلا  تاباختنالا  ءارجإل  ريضحتلا  نمضتت  امك 
سلجملا ليكـشت  ةداعإ  يف  ًاعجرم  توريب  تامهافت  نوكتو  ةـيطارقميد  ةـكراشم  انبعـش  حئارـشو  فارطـألا  لـك  ةـكراشمبو 

فقو ىلإ  ةفاضإ  عيرشتلاو ، ةباقرلا  هب  طونملا  يعيرشتلا  سلجملا  ةسـسؤم  ةصاخبو  تاسـسؤملا ، ليعفت  ةداعإو  ينطولا ،
جئاتنلا تناك  امهمو  ودعلا  عم  ينمألا  قيسنتلاو  نواعتلا 

يف تاقيعملا  لك  ةلازإ  لالخ  نم  ةردابملا  هذه  قيقحتل  ةينطولا  تاخانملاو  فورظلا  ةئيهت  نم  دب  هنأ ال  ىلع  ةـينه  ددـشو 
عاـطق يف  اهرودـب  قـفاوتلا  ةـموكح  ماـيق  ىلإ  ةـفاضإ  اـهلهأو ، ةزغ  قـحب  ةـيباقعلا  تاءارجـإلا  عـيمج  نـع  عجارتـلا  اهتمدـقم 

هجو لمكأ  ىلع  ةزغ 

اهرود ءاهنإو  اهلمع  فقو  متيسو  ةزغ  عاطق  يف  ةيرادإلا  ةنجللا  ءاقبل  رربم  كانه  نوكي  نل  اهدعب  فاضأو 

ةيبرعلا تاقالعلا 

مدـعو لداـبتملا  مارتحـالا  نـم  ساـسأ  ىلع  ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  لودـلاب  اـهتاقالع  نيتـمتل  ةـكرحلا  يعــس  ىلع  ةـينه  ددـشو 
لودـلا هذـه  ةدايــسل  اـنمارتحاو  ةـلود  لـك  يف  عاـضوألا  ةيــصوصخ  مارتـحاو  لودــلا  هذــهل  ةــيلخادلا  نوؤـشلا  يف  لخدــتلا 

اهبوعش تاعلطتو 

ةمداقلا ةـلحرملا  يف  ززعن  فوسو  نيتم ، ساسأ  ىلع  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  لودـلا  لـك  ىلع  حاـتفنالا  يه  انتـسايس  نأ  نيبو 
دــض اـنداهجو  اـنتمواقمو  ةــينطولا  انتيــضق  مـعد  لـجأ  نـم  ءانثتــسا  نود  عـيمجلا  عـم  لـمعلاو  حاــتفنالا  ةــيجيتارتسا  ينبت 

اناصقأو انسدق  ىلع  ظافحلاو  ودعلا 

نمـــألا مــكل  ىنمتتو  ريخلا ، َّـــالإ  اـــهنم  مكيتأـــي  نــلف  ساـــمح  ىلإ  اوــنئمطا  ةـــيبرعلا  لودـــلا  يف  انئاقـــشأ  لـــكل  لوــقن   " عباــتو
، ةلتحملا نيطـسلف  ضرأ  ىلع  اهتكرعم  رـصحب  اهيدل  ةـتباث  ةـيجيتارتساب  ةكـسمتم  ةـكرحلاو  ناطوألا ، ةـيامحو  رارقتـسالاو 

" لتحملا ينويهصلا  ودعلا  عم  طقف  يه  اهتهجاوم  نإو 

ةعورــشملا ةــمواقملا  نأـب  ةــكرحلا  ةــيؤر  نأ  ًاـنيبم  ناـكم ، يأ  يفو  ناـك  يأ  نـم  باـهرإلاو  فرطتلل  ساـمح  ضفر  نـع  ربـعو 
ينويهصلا لالتحالا  يف  لثمتملا  يقيقحلا  باهرإلا  براحت  يه  لب  ًاباهرإ  تسيل 

ةيلودلا تاقالعلا 

فلتخم عم  ةحـضاو  ةقالع  ةغايـص  وحن  ةـتباث  ىطخب  قالطنالل  ىعـسن  اننإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاقو 
ةوق نمو  انتيـضق  ةلادع  نم  نيقلطنم  ملاعلا  رارحأو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاب  ةينعملا  تاسـسؤملاو  يلودـلا  عمتجملا  تانوكم 
مهف لالخ  نمو  ةينيطـسلفلا  قوقحلا  ساسأ  ىلع  انعم  لماعتلا  ىلإ  عيمجلا  ًايعاد  ةبلـص ، ضرأ  ىلع  فقن  اننأب  انتقثو  اـنقح 

ينويهصلا زازتبالاو  ءادوسلا  ةياعدلا  عم  بواجتلا  مدعو  ةناكمو  ارودو  اركف  سامح 

زاحنملا ةـكرحلل  ملاظلا  يكيرمألا  فيـصوتلا  عم  بواجتت  ملو  سامح  لزع  تـالواحم  تضفر  يتلا  لودـلا  لـك  ةـينه  ركـشو 
جيــسنلا نـم  ليــصأ  ءزجو  ينطو  ررحت  ةــكرح  اـننأب  اــهنم  ةــعانقو  اــناميإ  اــهعم  ةــيئانثلا  تاــقالعلا  طوـطخ  تدــمو  ودــعلل ،

ةهيزنو ةرح  تاباختنا  يف  هنم  ةيرثكألا  ةقث  ىلع  انلصح  اننأو  ينيطسلفلا  يبعشلا 

ودع عم  يداصتقالا  مالسلا  وأ  يميلقإلا  مالـسلاب  ىمـسي  ام  تحت  ةيـضقلا  ةيفـصتل  يمارلا  عورـشملا  يف  طروتلا  نم  رذحو 
انبعـش قوقحو  حـلاصم  لهاجتت  عيراشم  يأ  ريرمتب  ًادـبأ  حمـست  نل  ةـكرحلا  نأ  ىلع  ًاددـشم  بعـشلا ، درـشيو  ضرألا  لـتحي 

تناك ةعيرذ  يأ  تحت  ةتباثلا 
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