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 )2( ريونتلا قيرط ىلع تاوطخ
 فرطتلا باطخ كيكفت يف ريونتلا رود
 هجهنمو
 ةيريونتلا تاساردلا ةدحو

 "انيم" يمالعإلا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا دصرم حلاصل ةظوفحم قوقحلا عيمج
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 كيلع يلاتلابو ،ةريصب الب فرطتلا هاجتاب احنً اليج هجاوت كنأ ينعت ،فرطتلا ةهجاوم نإ
 مهوتي يذلا ،)1(فرطتلا راشتنا ةحاسم ليلقت لالخ نم ،هنع ةجتانلا رارضألا مجح ليلقتب
 ةمتاقلا ةطقنلا طبضلاب يهو ،نامألا طش ىلإ مهب لوصولا ىلع ةرداق ةرانم هنأ هباحصأ
 .ةلداعملا يف ءادوسلاو

 مييقت ىلع لمعت ،ةيلمع تايلآ داجيإ نم أدبت ،ةيناث ةلأسم وهف فرطتملا باطخلا كيكفت امأو
 ةسردملا هذهل نيبستنملا ددع ليلقت ةيغب راسملا اذهب قاحتلالل دارفألاب يدؤت يتلا بابسألا
 فرطتلا ةركف رود ءاغلإ ةلحرم ىلإ لوصولا ىنعمب ،ضرألا ىلع ةيدرف ةلداعملا حبصت امثير
 لولح ةمثف ةلاحلا هذه ىلإ لصن يكلو ،ناديملا اذه يف تاعامجلا ةعانص يف اهريثأتو
 وهو ،فرطتلا اهيف ومني يتلا تاعمتجملل ةيعقاو ةءارق ،ءيش لك لبقو ،ًالوأ بلطتت ،ةديدع
 ىلإ قالطنالا لبق يعمتجملا عقاولا مهف ديعي ،يلحم عامتجا ملع ىلإ ةجاحلا انم بلطتي ام
 عقاو هنإ ،ةيربخم ةفصوب جلاعت يتلا ايريتكبلا نم ًاعون تسيل ةلأسملاف ،ةضرتفم لولح
 ةسردملاو باتكلاو ةرسألاو ةليبقلاو مكحلا ماظنو ةلودلا هعنص يف كرتشت ،دقعم يعامتجا
 .فرطتلا ىمسمب هروهظ لبق ةريثك ءايشأو

 لمتكم ريغ فيصوت

 )مهتهجاوم نيبو نيفرطتملا باطخ كيكفت نيب ام( ةلداعملا مهف يف ريبك أطخ كانه
 حبصأ هنأ ىلع ،ىلوألا ةجردلاب ةيناديمو ةينمأ لولح ىلإ دانتسالا ينعت فرطتلا ةهجاوم ةلأسمف
 ةلأسم وهف ،فرطتملا باطخلا كيكفت امأو ،اهعم يروفلا لماعتلا يغبنيو ةدوجومو ةمئاق ةلاح
 ،ةيعمتجملا ةئيبلا لخاد هذه فرطتلا ةرئاد لامتكا عنم وحن يعسلا بلطتي هنأل ًامامت ةفلتخم
 رايتلا دفر ىلع لمعت يتلا فورظلا ةئيهتب رارمتسالا نم ةيعمتجملا تالوحتلا عنم لالخ نم
 رودلا ًاصوصخو ةرسألاب أدبي يذلا )2(ريغصلا عمتجملا كلذ يف امب يرشبلا رصنعلاب فرطتملا
 نمً اليج بطاخت ةحورطملا لولحلا ةيبلاغ نأ ًاصوصخو ،ةأرملا هيدؤت نأ نكمي يذلا لعافلا
 باطخلا نع ًاديعب ًاشمهم ةيمالسإلا تاعمتجملا يف يوثنألا رودلا ىقبي امنيب ،بابشلا
 يف مألا ًاديدحتو ةأرملا ةناكمل ًارظن ،ةريبك ةجردل لعاف ةأرملا رود نأ عم ،ةيلعافلاو
 رثكأ ةلأسم وه فرطتلا عم ةهجاوم يف هتاذ عمتجملا عضو نإ كلذل ،ةيمالسإلا تاعمتجملا
 .نويداهجلا اهؤرقي ال ًابلاغ ىواتف ىلإ باهذلا وأ يسايس باطخ ىلإ ةلأسملا ليوحت نم ًاريثأت

 نأ هباحصأ نمؤي باطخ نيبو ،يرشب عنص نم يرشب باطخ كيكفت ةيلمع نيب ريبك قرف كانه 
 ماظن نع يلختلا لوبق عمتجملل نكمي يرشبلا باطخلا ةلاح يفف !..يهلإ باطخ وه هيف ام لك
 يف ليدبتلا وأ ةيعويشلا رايهناك ،بعشلا ةحلصم يف ةيباجيإ تالدبت لباقم نيعم يسايس
 ليوأتلا ةسردمل نومتني مهف يداهجلا ركفلا ةاعد امأو ،برحلا دعب مانتيف يف ثدح امك تايولوألا
 ضعب ىواتف ىلإ نيدنتسم باطخلا اذه فيظوت ةداعإ ىلع نولمعيو )3(داهجلا موهفمل
 .مهباطخ كيكفت يف ديقعتلا زربي انهو ،نيرخأتملا خياشملا

 تدلو ةرهاظ يه امنإ ،ةديدج تسيل اهرامثتسا ةيغب ةينيدلا صوصنلل ليوأتلا ةلأسم نإ
 ةيسايس ةيضق نم تلوحت يتلا ةرهاظلا يهو ،جراوخلا اهأدب ،يمالسإلا دهعلا ةيادب عم
 بلطتي يذلا ةيلاحلا ةمزألا رهوج وه اذهو ،ةينيد ةيضق ىلإ ةطلسلا ىلع فالتخالاب قلعتت



 

info@mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 3	

 وأ ينيد باطخ ىلإ هلوحت ىلإ تدأ يتلا ةيعمتجملا هتاريثأتو يسايسلا باطخلا مهف انم
 .امهريغ وأ يبهذم

 ٍّيوس ريغ يمالعإ باطخ

 راهظإ ىلع زيكرتلا لالخ نم فصنملا ريغ يمالعإلا فيصوتلا يتأي ةلداعملا نم لوألا بناجلا يف
 ةيمالعإلا ةحاسملا تاذ حنم نود ًانايحأ ةفرطتم ةعامج اهب موقت ام تازاجنإ وأ ةيركسع عئاقو
 دهاشملا نأ كلذ لاثم ..ضرألا ىلع اهب موقت يتلا تاكاهتنالا مجحو ،ةعامجلا هذه ايافخ فشكل
 تازاجنإ نع عمس ام رادقمب يبسلاو باصتغالا تالاحو تاكاهتنالا مجح نع عمسي وأ ري مل يبرعلا
 لمحتت ام وهو ،كلذ ريغو قارعلا يف يواقرزلا ةبقح تناك امك ًامامت ،ةيركسعلا شعاد ميظنت
 تاعامجلا هذه ضفر ىلإ نيدهاشملا روهمج عفدي ام ضرعت مل يتلا ؛ةريزجلا ةانق هتيلوؤسم
 هذهل معدلا نم ديزم لوصول ًاعفاد ةموعزملا تاراصتنالا توص ناك لب ،ركبم تقو يف
 .ةيداهجلا تاعامجلا

 طاقنلا هذهل ًاكردم نكي مل ام ،اهتاذ فرطتلا ةركف ضحد وحن هجوملا بخاصلا يمالعإلا باطخلا
 ةمدقم وه ةعامج يأل باطخ يأ نم ةيسايسلا حلاصملا ةبعل غارفإ ةلأسمف ،ةساسحلا
 ىلإ فرطتملا باطخلا كيكفت لوحتي امدنع نكلو ،روهمجلا مامأ حضوأ لكشب اهضرعل
 ،ددمتلاو راشتنالل عسوأ ًازِّيح ةعامجلا هذه حنمي وهف ةنيعم ةعامج دض ةهجاوم باطخ
 لماعتلا مت يذلا أطخلا ًامامت وهو ،رشابم ريغ وحن ىلع نيفرطتملل معاد باطخ ىلإ لوحتيو
 ةطيسبلا لوقعلا باحصأ نأل ،شعاد ميظنت ةهجاوم ءانثأ يمالعإلا باطخلا ىوتسم ىلع هعم
 ةلودلا ميظنت ةركف ىوتحم غارفإ نع ًازجاع ناك يذلا يمالعإلا باطخلا لايكمب رومألا نوري اوناك
 ،جهنملل ةطيسب كيكفت ةيلمع ءارجإ يف تلشف يلاتلابو ،هيدل تناك يتلا بذجلا رصانع نم
 ،ًانكمم رمألا اذه ناك دقو ،هلوح رودي ام كاردإ يلاتلابو ،اهباعيتسا يداعلا درفلا عيطتسي ثيحب
 ةلئاعلا عايض نم كلذ نع جتنيس امو ميظنتلا ةميزه ةيلامتحا ةلأسم ىلع زكرت باطخلا نأ ول
 عم مجسنت اهحلاصم دجت تناك يتلا تالئاعلاو رئاشعلا نم ديدعلا نأ ىنعمب ،تيبلاو ةرسألاو
 ال ناكو ؟ةلبقملا ةميزهلا ةبقاع نوكتس فيكو ؟ريست نيأ ىلإ فرعت الً الصأ تناك ،ةلودلا ميظنت
 ينعي ةكبترملا دئاقعلا هذهب فرطتم ميظنتل ءامتنالا َّنأ تالئاعلاو رئاشعلا هذه يعتْ نأ دب
 وحن لاقتنالا ىلإ ةفاضإ ،هعم ةضقانتملا ةيلحملا تانوكملا لماك ىلع اهيف ةعجر ال برح نالعإ
 .يلاموصلا وأ يناغفألا دهشملا وحن هجوتلاك ،اهلامدنال لمأ ال ةحوتفم برح

 يقارعلا نيدهشملا يف تاديقعتلاو تامزألا ليوحتو ،ةيبهذملا وحن هجوتلا ةلأسم نإ كلذل
 نم اهريغ وأ ،ةرصنلا ةهبج وأ ،ةلودلا ميظنت لزع ةركف تدجوأ يتلا ىلوألا ةداملا تناك يروسلاو
  .يعامتجالا عقاولا مومع نع تاكرحلا

 ريغ ةيفئاط ةركف يمانت مامأ ،ةينطولا ةركفلا فاعضإ ىلإ تعفد ةيفئاطلاو ةيبهذملا ةركفف
 رييغت قلخل ىعست ةيومالسإ ةلود ىلإ ،ملظلا دض ةروث نم يروسلا دهشملا تجرخأ ،ةطبضنم
 .عيمجلل ءادعلا نالعإ لالخ نم ،يملاع
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 تامدقم

 ،يبرعلا يمالعإلا باطخلا يف ًاريبك ًاماسقنا اندهش ؛ةريهشلا ربمتبس /لوليأ 11 ثادحأ دعب ام
 ريبك عاطق بهذ ،لامعألا كلتل ةنادإلا ىلإ يمسرلا مالعإلا بهذ امنيبف ،يمسرلا ريغو يمسرلا
 تاببسم نيبو لوليأ 11 ثادحأ نيب هيف طبر ،ريربتلا قطنم وحن يمسرلا ريغ يبرعلا مالعإلا نم
 هذه تمهسأ دقو ،فلملا اذه لخاد ةينيطسلفلا ةيضقلاب َُّجزو ،ةيجراخو ةيلخاد لماوعو
 للستلل ًاعساو ًادعب ناريإ تطعأو !؟نيطسلف يف يسايسلا مالسإلا دوجو زيزعت يف ةيضرفلا
 .ثيدحلا رصعلا يف ةلود ىلإ لوحت يذلا لوألا يمالسإلا عورشملا اهرابتعاب ةيبرعلا ةقطنملل

 برعلل ةبذاج ةيملاع ةنوقيأ ىلإ لوحتي نأ دارأ ،ةدعاقلا ميظنت نأ يهو ،ةيادبلا يه تناك كلت
 ءدبو ،ةطلسلا ىلع نابلاط ةنميه ببسب هل يلاملا معدلا راسحنا دعب ًاصوصخ نيملسملاو
 ،ةيدوعسلا يف ةديدع تاريجفت وحن ميظنتلا هجوت كلذل .مهنادلب ىلإ برعلا نيدهاجملا ةدوع
 نع ًاديعب يقب دقف ينيطسلفلا فلملا امأو ،نميلاو لاموصلا يف ةوخرلا قطانملا ىلإ لقتناو
 .حلاصملا قفاوت نم عونك ادب اميف ،ناريإل هكرت يذلا ،ةدعاقلا ميظنت

 تارمتؤمو تاباطخ

 يف ءاجو ،)4(فرطتلا عنمل لمع ةطخ نيعبسلا اهترود يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تقلطأ
 رربي نأ نكمي ءيش نم ام( :انه اهدرسن ةيمهأللو ةيلاتلا ةيرهوجلا طاقنلا ماعلا نيمألا ريرقت
 دعولاو ملظلاو ملظتلا تاباطخف غارف نم أشني ال هنأب فرتعن نأ انيلع نكل فينعلا فرطتلا
 .)ناسنالا قوقح اهيف كهتنت يتلا نكامألا يف ةيغاص اناذآ دجت حساكلا رييغتلاو نيكمتلاب

 اهتدمتعا يتلا باهرإلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا لوانتت :ريرقتلا فنأتسيو
 عبرألا اهزئاكر ىوتسم ىلع ..ةياقولا ةلأسم 60/288 اهرارق بجومب عامجإلاب ةماعلا ةيعمجلا
 :يهو

 باهرالل ةيدؤملا فورظلا ةجلاعم .1 

 هتحفاكمو باهرإلا عنم .2 

   .ددصلا اذه يف ةدحتملا ممألا ةمظنم رود زيزعتو باهرإلا ةحفاكم ىلع نادلبلا تاردق ءانب .3 

 كانه ناكو( ةماهو ةيرهوج ةطقن ريرقتلا فيضيو ..عيمجلل ناسنإلا قوقح مارتحا نامض .4 
 مت ًابلاغف ةعبارلاو ىلوألا ناتزيكرلا امأ ةيناثلا ةزيكرلا ىلع يضاملا دقعلا لالخ يوق زيكرت
 )5(.)امهلهاجت

 يذلا يعامتجالا عقاولا مهف يف ةيرهوج ةسمل لعفلاب دجن ىوتحملا اذه ىلع انقيلعت يف
 نيكمتلاب نويداهجلا اهقلطي يتلا دوعولا ىلإ ةيرهوجلا ةراشإلا يتأتو ،فرطتلا قطانم هدهشت
 مث ،طابحإلا ةقتوب طسو نوشيعي نيذلا نابشلا ىدل ةيغاص ًاناذآ دجت ام يهو حساكلا رييغتلاو
 هاجتاب تراس رومألا نأ فيكو ،ريرقتلا اهيلا راشأ يتلا عبرألا زئاكرلا ضارعتساب ةيناثلا ةراشإلا يتأت
 .ةيناثلاو ىلوألا نيتطقنلا عارت ملو ةينمألا لولحلا
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 يذلاو )ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف باهرإلا ةحفاكمو عنم لئاسو( رمتؤم ءاج 2016 ماع يف
 رمتؤملا قاروأ نأ ريغ ،بناجألاو برعلا نيثحابلا نم ةبخن رمتؤملا يف كراشو )6(ندرألا يف دقع
 .ةينمألا لولحلا وحن تبهذ تايصوتلا ةيبلاغو

 كيكفت" :ناونع لمح يذلا طابرلا ةيبرغملا ةمصاعلا يف دقع يذلا يلودلا رمتؤملا كلذ الت
 ملاعلا ةطبار عم ةكارشب برغملاب ءاملعلل ةيدمحملا ةطبارلا هتمظن يذلا )7( "فرطتلا باطخ
 ةفاضإ ةيمالسإو ةيبرع لود ةدع نم تاثحابلاو نيثحابلاو ءاملعلا نم ةبخنو يمالسإلا
 رمتؤملا يف تاشاقنلا نكل "وكسيسيإلا" ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملل
 راكفألاو لقعلا ىلإ اهتهجاوم يف دوهجلا هجتت نأ يغبني هنأ تأر ةيفاضإ ًاطاقن تكردتسا
 بغت ملو .)8(ةيعرشلا تائيهلاو ءاملعلل ةلكوملا ماهملا يهو ،للخلا نماكم نع ثحبلاو
 ءردو هيلع ءاضقلل فرطتلا عم لماعتلا نأ( تدجو يتلا ،اضيأ رمتؤملا نع ةينمألا بناوجلا
 ،بناوجلا ةددعتملا ةينمألا ةبراحملا ،ةثالث تاهاجتا يف ريسي نأ يغبني عمتجملا نع هرطاخم
 ةيهقفلا ججحلاو ةطولغملا ةينيدلا تاداقتعالا لاطبإل ةميكح بيلاسأب ةيركفلا ةجلاعملاو
  )9(.)ميلعتلا جهانم ديدجتو ،فرطتلا اهيلإ دنتسي يتلا ةلطابلا

 هيف بتك ،يكيرمألا زغنكورب دهعم نع تردص ةمهمو ةديدج ةءارق كانه رخآ ناكم يف نكلو
 يساسأ زّفحم ةيجولويديألا وأ نيدلا ّنأ ىلإ ريشت يتلا ةيبيرجتلا ةلدألا(:ًالئاق )دنازور كيرأ(
  .)ٌةليلق فينعلا فّرطتلل

 ةعفاد لماوعل صرفلا نّمؤت نأ اهنكمي ةيعامتجا ةلأسم ساسألاب دّدشتلاف( فيضيو
 ريغ ملاظم ةلاحلا تاسارد نّيبت ام ةداعو .ّلقأ لكشب نايعلل رهظَت اهّنكل رثكأ ةيرهوج
 ةداعف .يسايسلا زييمتلاو يداصتقالا توافتلاو ملظلاو داسفلا لثم ،ةيجولويديأ ريغو ةينيد
 لامعأ باكترال نيدّدشتم اوحبصأ نيذلا وأ ةبراحم تاعومجم يف نودّنجُملا كئلوأ نوكي ال ام
 )10()..مهملاظم ةجلاعمل ةقيرط نيدلا نوري لب نيدلاب نيزّفُحم فّرطتم فنع

  :لوقلاب )11(نياليش لينأ نعً القن ريرقتلا فيضيو

 نع فرطلاّ ضغ ةيغب ةيجولويديألاو ةينيدلا بابسألا ىلع ديدشتلا تاموكحلا ضعب لّضفُت
 يف صقنلا لمشت دق يتلا ةمكوحلا يف ةرخأتملا بويعلا لثم ،اهيلع ميتعتلاو اهتاقافخإ
 .داسفلاو تامدخلا نيمأت

 تاظحالم

 اهيف لوانت ،ةمهم ةديدع ًاطاقن لمحي هرشن يذلا لوطملا ريرقتلا يف زغنكورب دهعم ةءارق نإ
 كلت يف ةدمتعملا براجتلا ىلإ ريرقتلا راشأ ثيح ،ةيبرعلا لودلا نم ددعل ،ةديدع لود براجت
 ليهأت ةداعإو ةمئألا دادعإو ىواتفلا نيب حوارتت براجت يهو ،فرطتلا كيكفت لاجم يف لودلا
 ىلإ نيدلا لوحتي امدنع وه زغنكورب دهعم ريرقت يف ام زربأ نكل ،اهريغو ةينيدلا سرادملا

 يسايسلا طيحملاب ةقثلا درفلا دقفي امدنع ،كلذ هينعي امو ،ملاظملا ةجلاعمل ةزفحم ةقيرط
 ديكأتلل انديعي ام وهو ،اهلالخ نم هقوقح درتسيلً اليدب ًاقيرط ةينيدلا ةعامجلا حبصت يلاتلابو
 ؟؟نكلو ،فرطتلا ةرهاظ نع لوؤسملا يعامتجالا عقاولا ةلأسم ىلع
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 ةبيرق دهاوش

 ام ىلإ ةفاضإ ،هيف تدرو يتلا تاظحالملا ةقدو هتيمهأ ىلع ةماعلا ةيعمجلا ريرقت نأ انريدقت يف
 ضعب ركذ ىلإ برقأ يهو ،دهشملا ًايئزج تسمال هذه لك ،ةقباسلا دهاوشلا نم هانضرعتسا
 ىدل يتأي قيقد لكشب فرطتلا ةرهاظ كيكفت نكل ،فرطتلا ةرهاظ نم ديزت يتلا تاببسملا
  .ةيعمتجملا اهبناوج نم ةلأسملا ةشقانم

 ىلع ةهيبش ةلاح يأل فيصوت يأ نع ًامامت فلتخي اذهو ،ةينيد ةلود ةماقإ ديرت ةرهاظ مامأ نحنف
 عيسوت فرط لك لواحي ،ضرألا نم ةعقب ىلع ًاعارص دلوي دق يفئاطلا ماسقنالاف ،ملاعلا ىوتسم
 لك ىدل راصنأ عارصلا اذهل ىقبيو ،تابستكملا نم ديزملا قيقحتو ضرألا ىلع هترطيس طاقن
 ةديرف ةلاح مامأ نحنف ،ةيمالسإلا وأ ةيبرعلا ةئيبلا يف فرطتلا ةلاح يف امأو ،مهب ءاوقتسالل فرط
 ةدعاقلا اهمكحت ةئيب نمض نوكت نأ كنكمي ال ذإ ،اهيف رايخ ال ،ةيربج ةدعاق ىلع موقت ،ةيئاصقإ
 .ةينيدلا مهترامإ تانوكم لماكب مزتلت نأ نود شعاد وأ نابلاط وأ

 اهعم تبهذو ،نورق ذنم ابوروأ يف تهتنا ةينيدلا ةلودلا ةلأسم نإ لاثملا ليبس ىلع
 اهمسا ةينيد ةلود انيدل ترهظ ذإ ،وتلل تأدب يمالسإلا قرشملا يف اهنكل ،ةينيدلا بورحلا
 لعفلاب ةلود يهو ،ليئارسإ ديبتسو اكيرمأ مزهتس اهنأ ءاسم حابص خرصت يهو ،ناريإ
  .يوونلا حالسلا وحن ةوطخ يف تلخدو ةيخوراصلا اهتاعانص يف تعسوت

 ملاعلا نأو ًاصوصخ ،ةبرطضملا نادلبلا ضعب يف اهراركتل تارايتلل ةعجشم تتاب ةركفلا هذهو
 ،يلودلا نوناقلل اهكاهتنا مغر ،ةلودك اهعم لماعت لب ،يوبعشلا اهباطخ ىلع ناريإ بقاعي مل
 ضرفت فوس ةمداقلا مهتلود نأ نم ،لايخلا نم ةعساولا ةحاسملا ددجلا نييمالسإلا حنمي ام
 ،يخوراصلا اهماظن ةريخألا تروط امدنع ًاصوصخو ،ناريإ تلعف امك ةوقلا قطنمب اهسفن
 .ةيلودلا ةموظنملل عايصنالا نود يوونلا ملاعلا تابتع تلخدو

 أدهت مل لازت الو ،دنهلا نع شدالغنبو ناتسكابلا لاصفنا اهنع تجتن ةينيد برح ًاضيأ انيدلو
 ةجردلا هذه ىلإ لصي لمع يأ نإف ،كاذ ىلعو .ةيوون ةوق ناتسكاب نم تلعج ًاضيأ هذهو ،اهنارين
 اهتقيقح يف تأدب فرطتلا ةركف ةأشن نإ كلذل ،هل قباس جذومن دوجو نود رهظي ال ريثأتلا نم
 أدب ثيح نم الإ أدبت نأ نكمي ال فرطتلا كيكفت ةلأسمو ،ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا روهظ ذنم
 ناريإ نأ ينعي ام ،ةيناريإلا ةروثلا ريدصت عورشم نم قلطنا هنأ يناريإلا فرطتلا لصأو ،فرطتلا
 رظنب تتاب ىتح ،ةروثلا ريدصت ىلع عارصلا كرتعم يف تلخدو ،ةلودلا ةركف ةيادبلا ذنم تطقسأ
 ةدعاقلا مهيف نمب نييمالسإلا مومع نأ دجت اذهلو ،ليدبلا يتييفوسلا داحتالا يه نييمالسإلا
 .ظفلا يفئاطلا اهباطخ مغر ،ناريإ عم ةزيمم تاقالع مهطبرت تيقب ،نابلاطو

 أدبن نيأ نمو لمعلا ام

 ينعي ام وهو ،ةحلصملا موهفم وحن ينيدلا باطخلا ليوحت ةرورض ،لجاعلاو بيرقلا ىدملا ىلع
 ضرعي ًامامت فلتخم جمانرب ىلإ باهذلاو ،فرطتلا تاحورطأ دينفت يف ةرشابملا ةهجاوملا مدع
 كلذ ةلثمأ نمو ،هضيقنو لمعلا ىلع ةبترتملا رارضألا مجحو ،مالسإلا يف ةحلصملا موهفم هيف
 تايوستلا براجتو ،ةيبيدحلا حلص نومضمو ،ةدامرلا ماع يف عطقلا دح فاقيإب ةيهقفلا ماكحألا
 روظنم نم ةديقعلا رومأو هقفلا حرط ةداعإ ينعي ام وهو ،يبويألا نيدلا حالص دهع يف ةيسايسلا
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 عيقوتلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لبق فيك ،ةيدقعلا ةلأسملا يف ،ءامدلل ًانوص ةنراقملا
 يضر يبنلا وهو يبنلا نأ ينعي ام ،ةيبيدحلا حلص يف هتوبن ىنثتسا يذلا شيرق باطخ ىلع
 نومضملا يفو ،هللا دبع نب دمحم ةقيثو ىلع عقوو قافتالا نم هللا لوسر دمحم مسا يغلي نأ
 مدقي ملو حلصلا ةقيثو ىلع عيقوتلا يف يركسع دئاقك هسفن مدق لوسرلا نأ كلذل يسايسلا
 ةيمالسإلا ةديقعلا يف ءامدلا ةيمهأ نأل كلذو ،ءامدلل ًانقح مهطورش دنع لزنو يبنك هسفن
 .رابتعا لك قوفت اهنقحو

 صوصنلا نم ريثكلا نورضحتسي مهدجت نييداهجلا تاحورطأ دينفت ىلإ باهذلا دنع امأو
 ةحلصملا باطخ يفن ىلع ةردقلا نوكلمي ال مهنكل ،مهروهمج يضري امب اهليوأت نوديعيو
 لعجي يذلا وه ةحلصملا هقف ءايحإ ةداعإ وأ ،ةحلصملا باطخ نأل كلذو ،رابتعا لك قوف يه يتلا
  .ناهذألا نم طقست ةينيدلا ةلودلا ةركف

 اهنوك نم ًاقالطنا ناريإ عم ةيبزحلا ةقالعلا رظح نم دب ال ينمألاو يسايسلا بناجلا يف امأو
 ةيعجرملا ةركف طقسي هنأل ،ةيمهألا يف ةياغ ميرجتلا اذهو ،ةروثلا ريدصت ىلع لمعت ةلود
  .ةيمالسإلا تاكرحلا مومعل ةينيدلا

 ةلودلا عيطتست لهف ةلودلا لبق نم ةيعامتجالا فورظلا نيسحت ةركف ىلإ لاقتنالا اندرأ ول امأ
 ةيطارقوميدلا كرش يف طوقسلا اهفلكي كلذ نأ مأ ةيعامتجالا تارييغتلا هذه ثادحإ اننادلب يف
 .بعرمو لتاق سورياف هنأكو هنم برهت يذلا
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