
 مــيحرلا نــمحرلا هللا مــسب
 ةــفئاط عــم نواــعتي ,اــيلعلا دــيلا ةــئيهل عباــت يــثحب زــكرم وــه تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم
 نـــم اـــهنيكمتو ,ةـــئيهلل تاـــمولعملا رداـــصم عـــيونت ىلإ فدـــهيو ,ءاربـــخلاو نيثحاـــبلا نـــم
 ,ةيجيتارتـــسالاو ةيـــسايسويجلا تالوـــحتلاو رهاوـــظلا هـــيجوتو ,رارـــقلا عنـــص ةـــيلمع
 .ةــيملاعلا ةــيداصتقالاو ةــيعامتجالاو ةــيسايسلا اــياضقلا ىلع ريثأتلاو
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 ..ةــــــــــلاـح مــــــــــــيـيـقـت..

 ةــــيتابنلا ةــــعزنلا ةــــملسأل ةـــــلواحم

 

 
 ةــــمدقملا

 ةــثيدحلا ةــيبرغلا ةــيعامتجالا تاــكرحلا مــهفب اــيلعلا دــيلا ةــئيه متــهت
 ىلــع تاــكرحلا هذــه ريثأــتو ,لــمعلاو راــشتنالا يف ةــفلتخملا اــهقرطو
 .ةيمالسإلا تاعمتجملا
 ًالدــج نيملــسملا نيــب ةــيتابنلا ةــعزنلل ةدــيازتملا ةيبعــشلا تراــثأ دــقل
 يدـــحت ىلإ ةيمالـــسإلا ةـــيتابنلا تامظنـــملا روـــهظ ىدأ امـــك ,اًريـــبك
 ةيمالــسإلا ةــيئاذغلا تاــسرامملا لوــح ةــيديلقتلا رــظنلا تاــهجو
 طــمن تاراــيخ ليكــشت يف نيدــلا رود لوــح تاــشقانملا تــعفدو
 تامظنــملا تاــسراممل ميــيقت ءارــجإ يرورـــضلا نــم ,كلذــل .ةاــيحلا
 .ةيمالــسإلا تاــعمتجملا ىلــع اــهريثأت ميــيقتو ةــيتابنلا ةيمالــسإلا

 نيــب ةــلمتحملا تاــضقانتلا نــع ةــحمل ميدــقت ىلإ رــيرقتلا اذــه فدــهي
 .ةيتابنلا ةيمالسإلا تامظنملا تاسراممو ةيمالسإلا ميلاعتلا

 ةيمالــسإلا ةــيتابنلا ةــعزنلا نأ ةرــكف اــنفقوم ضفرــي ,فاــطملا ةــياهن يف
 فدــهن ,لــيلحتلا اذــه لالــخ نــمو ,ةيمالــسإلا ئداــبملا عــم ىــشامتت
 تاــهاجتالا عــم نيدــلا عطاــقت لوــح عــسوأ ةــشقانم يف ةمهاــسملا ىلإ
 .ةرصاعملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
 لـمعلا ةوـقو ةـيتابنلا« ناوـنعب قباـسلا اـنريرقت ىلـع ريرقتلا اذه ينبني
 اــــيلعلا دــــيلا زــــكرم هارــــجأ يذــــلا ,)٤٤٢٣٠١/د( »رشاــــبملا

 لــكايه مــهفل كــلذو ,ماــعلا راــشتسملا بــلطل ًةباجتــسا تاــسرادلل
 .اهريثأتو اهتاطاشنو ةيتابنلا تامظنملل ةديرفلا ميظنتلا
ــيرورض اًرــمأ يتاــبنلا ماــظنلا صــحف دــعي  نأ هــينعي اــمل ىدــحتي هــنأل اً
 ريـثي هـنأ امـك .مهتاـيح نوملـسملا شيـعي نأ بـجي فـيكو ًاملسم نوكت
 .ةيئاذغلا تاسرامملاو نيدلا نيب ةقالعلا لوح ةمهم ةلئسأ
 لــضفأ مــهف باــستكا اــننكمي ,ةيــضقلا هذــه فاــشكتسا لالــخ نــم
 عـم نوملـسملا اـهب لـماعتي يـتلا قرـطلاو ةيمالـسإلا براـجتلا عونتل
 .ةمادتسالاو ماعطلاب ةقلعتملا ةرصاعملا اياضقلا
 

 ةــــيجهنملا يف تاــــضقانتلا

 اـم ىلإ ريـشي يذـلاو ,لالـحلا موـهفم مالـسإلل ةيـساسألا ئدابملا نم
ــقيثو اًــطابترا لالــحلا طبترــيو ,مالــسإلا يف حاــبم وأ يــعرش وــه  اً
ــماكحأ نمــضتيو ,نوملــسملا هكلهتــسي يذــلا ماــعطلاب  حبذــل ةددــحم اً
 ةـلماعملاو ,ةلمـسبلا ةوالـتو ,داـح نيكـس مادختـسا اـهنم ,تاناويحلا
 تاداــشرإلا هذــه فدــهت .هءاــنثأو حبذــلا لــبق تاــناويحلل ةيناــسنإلا
 .حبذلا ةيلمع ءانثأ هتاناعمو ناويحلا مالآ ليلقت ىلإ

 تاــجتنملا عــيمج كالهتــسا نوملــسملا نويتاــبنلا ضفرــي ,كــلذ عــمو
ـضقانت قـلخي اـمم ,لالـحلا تاـجتنملا كلذ يف امب ,ةيناويحلا  ريـشي هـنأل اً



 
 ٤٤٢٣٠٣/د :ددـــعلا  تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم

 
 يف ةزئاــج اــهنأ نــم مغرــلا ىلــع ةــلوبقم ريــغ لالــحلا موــحللا نأ ىلإ
 ,لالــحلا موــحللا ضــفر لالــخ نــم ,كــلذ ىلإ ةفاــضإلاب .مالــسإلا
ــيزكرم أدــبم اًــيلعف نوــضفري نيملــسملا نييتاــبنلا نإــف  ةـــعيرشلا يف اً
 لالــخ نــم أدــبملا اذــه ةــيتابنلا ةــعزنلا زواــجتتو امــك ,ةيمالــسإلا
 ماـــظنلا نـــم ةـــيناويحلا تاـــجتنملل ةـــلماكلا ةـــلازإلا ىلإ ةوعدـــلا
 .ةايحلا طمنو يئاذغلا
 زــيكرتلا نــم ريــثكلا عــضت ةــيتابنلا نأ ةــقيقح وــه ثــلاثلا ضقاــنتلا

 عــم قــفاوتي ال اــم وــهو ,ةيلالقتــسالاو يصـــخشلا راــيتخالا ىلــع
 اذــهو ,عــمتجملا ةرــكفل ةريــبك ةــيمهأ يلوــت يــتلا ,ةيمالــسإلا ميلاــعتلا
 .ءاهقفلا ىواتف عابتا لمشي
 

 قــــستملا ريــــغ يقالــــخألا راــــطإلا

 ةيمالــسإلا تامظنــملا تاــسراممو مالــسإلا ئداــبم نيــب تاــضقانتلا
ــضيأ عــبنت ةــيتابنلا  مالــسإلا رــقي ذإ ,قــستم ريــغ يــقالخأ راــطإ نــم اً
 نأو ضرألا ىلـــع ةدـــيحولا تاـــقولخملا اوـــسيل رــــشبلا نأـــب
ــضيأ مالــسإلا فرتــعي ,كــلذ عــمو ,ةلــصأتم ةــميق تاــناويحلل  نأــب اً
 تايلوؤــسم لــمحي اذــه نأو ضرألا ىلــع ةدــيرف ةــناكم رـــشبلل
 ضارــغألو ماــعطلل تاــناويحلا مادختــسا كــلذ نمــضتي ,ةــنيعم
 .ىرخأ
 ضفرــيو ةاواــسملا مدــق ىلــع تاــناويحلا عــيمج يتاــبنلا ماــظنلا عــضي
 ســبالملاو ماــعطلا كــلذ يف امــب ,ضرــغ يأل اهمادختــسا ةرــكف
ــضراعت قــلخي اذــهو ,تاــجتنملا نــم اــهريغو  نزاوــتلا أدــبم عــم اً
 ةـعفنمل تاـناويحلا مادختـسا نـكمي هـنأ ىلـع صنـي يذـلا ,يمالسإلا
 نوملــسملا نويتاــبنلا رــكني .ةــمحرب اــهتلماعم بــجي نــكلو ناــسنإلا
 موــهفم ةــيقالخأ بابــسأل ةــيناويحلا تاــجتنملا نوــضفري نيذــلا
 ميلاــعتلا عــم قــفتت ال ةــفرطتم رــظن ةــهجو نوززــعيو نزاوــتلا
 .ةيمالسإلا
 

 مالــــسإلا يف موــــحللا كالــــهتسا دــــض ةــــيئيب ةــــجح

 ريثأــتلا ىلــع موــحللا كالهتــسا دــض ةــيتابنلا ةــجحلا زــكرت اــم اًــبلاغ
 ةعانــص نأ حيحــصلا نــم هــنأ نيــح يفو ,موــحللا جاــتنإل يــئيبلا

 يف ذــخأت ال ةــجحلا هذــه نإــف ,ةــئيبلا ىلــع ريــبك ريثأــت اــهل موــحللا
 ليبـس ىلـعف ,ةيمالـسإلا ةـفاقثلا يف موـحللا كالهتـسا قايـس رابتعالا
 ةيمالــسإلا ماــكحألا نــم اًءزــج ىحــضألا دــيع يف ةيحــضألا ,لاــثملا
 ,نيجاــتحملاو ءارــقفلا ىلــع عزوــت حئابذــلا هذــه موــحلو ,نورــق ةدــعل

 فــقو ةرــكف نإــف هــيلعو ,ينيدــلا بــجاولا يف يزــكرم بــناج يــهو
 .حوضوب مالسإلا فلاخي ىحضألا ديع يف حبذلا ةسرامم
 اًـقرط كاـنه نأو ةـبجاو ةيحـضألا ربـتعي مل يـبنلا نأـب ضعبـلا لداجي

 اودؤــي مل ةباحــصلا ضــعب نأ حيحــص ,جاــتحملا ماــعطإل ىرــخأ
 دــقو ,يــنيد ضرــف اــهنأ ىلــع نوــقفتي نيملــسملا ءامــلع نأ الإ ,رــحنلا
 .ىحضألا ديع نم مهم ءزج يهو ,ةيحضألا هسفن يبنلا ىدأ

 
 ةــــمتاخلا

 ءوــضلا طلــس دــق ةيمالــسإلا ةــيتابنلا ةــعزنلا روــهظ نإــف ,ماــتخلا يف
 تاــسرامملاو ةيمالــسإلا ئداــبملا نيــب تاــضقانتلا نــم دــيدعلا ىلــع
 هـنأ الإ ,ةـمحرب تاـناويحلا ةـلماعم ةـيمهأب مالـسإلا رـقي امنيبو ,ةيتابنلا
 يف يوــيح رـــصنع لالــحلا موــحللا كالهتــساو ,اًــيتابن اـًـنيد سيــل
 نييتاـبنلا زـيكرت نإـف ,كـلذ ىلإ ةفاـضإلاب ,ةيمالـسإلا ةـيذغتلا نيناوق
 عـمتجملا ةـيمهأ عـم ضراـعتي ةيلالقتـسالاو يصــخشلا راـيتخالا ىلع
 .مالسإلا يف

 هــنكلو ,تاــناويحلا ةــميقب مالــسإلل يــقالخألا راــطإلا فرتــعي
ــضيأ فرتــعي  لمــشت يــتلاو ,ضرألا ىلــع رـــشبلل ةدــيرفلا ةــناكملاب اً
 ةيناــسنإ ةــقيرطب ىرــخألا ضارــغألاو ماــعطلل تاــناويحلا مادختــسا

 .ةمرتحمو
 

 .ىــــــــــــــهـتنا


