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يسدقملا خيشلا ةبتكم

ةنسلا جاھنم
ةـنـجـلا لـــھأ ةدــيــقـع
ةـبـئاــغــلا ةــضــيرــفــلا
ثاــــحـــــبأو بــــتــــك
تالاــــــــــــــقـــــــــــــم
ةــيــھــقــف اـــياـــضــــق
رـــيــــــسلا و خــيراـــتلا
تاراوــــــــــــــــــــــــــح
دــيــحوــتــلا لاــــبـــشأ
تاــــــــيوــــــــطـــــــــم
بــــــھاذـــــمو قرــــــف
تالــــــــــــــــــــــــــــجم
ةيــــجيــتارتسإ تاــسارد
ديدج ةمجرتملا داوملا مسق

ديحوتلا توص
تاـــــــــــــيــــــئرـــــــم
تارـــــضاـــحــمو بـطـخ
دـــھاــجــمـــلا ءادـــــــح

ملكلا نويع
ةـــيـــعرــش تاراــتـخــم
ةداـــھــشــلاو داــھـجــلا
قـــئاــقرـــلاو قالــــخألا
رـــصاــعــمــلا عــقاوـــلا
ةـعوـنـتــم تاـعوــضوــم

تاودألا قودنص

ةداملا ظفح

ةعابط

ةلضفملا ىلإ

أطخ نع هيبنت

قيدص ىلإ
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انعم كراش

رشن يف انعم كراش
. . .نيدھاجملا تارادصإ
كلمي نم لك ىلإ ةلاسر
. ًاطيرش وأ ةلجم وأ ًاباتك
ةمتت . .

"ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ" ريرقتب زجوم فيرعت  "ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ" ريرقت  ةيجيتارتسا تاسارد  ةنسلا جاھنم  داھجلا و ديحوتلا ربنم 

"ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ" ريرقتب زجوم فيرعت

*:ريرقتلاب فيرعت

Combating( باھرالا ةحفاكم ةرئاد نم 2006 ماع ربمفون يف ريرقتلا اذھ ردص
Terrorism Center - CTC( ديدحت ةلواحمل ،]1[ ةيركسعلا تنيوب تسيو ةيلك يف

مھأ ام و ،نوركفي اذامب و ، نييداھجلا نييركفملا ةقبط نم اريثأت سانلا رثكأ مھ نم
ةفاضإلاب ،ةحفص 360 يف ريرقتلا اذھ عقي و ،ايجولوديأ ةكرحلا هذھ فعض طاقن
:ءازجأ ةثالث ىلا مسقي و ،)ةحفص 23( زجوملل

.داھجلا عيضاوم نع ةيبعش صوصنلا رثكأب مئاوق :لوألا

.اھنم دھشتسا يتلا بتكلاب ةمئاق :يناثلا

.ةساردلا هذھ مھتلمش نيذلا اسابتقا رثكألا نيفلؤملا ضعب ةايح ةريس :ثلاثلا

يف تنيوب تسيو ةعماجل شوب ةرايز نع ريرقتلا ثدحتي )Forward( ةمدقملا يف
يتيفوسلا داحتالا عم ةدرابلا برحلا نيب نراق فيك و ،اھجاوفأ ىدحا جيرختل 2006

نم برح نم نآلا هنوھجاوي ام عم ايجولوديأك ةيعويشلل مھتھجاوم و اقباس
.نييمالسالا نيفرطتملا

،هتايجولوديأ اوسرد يتيفوسلا داحتالا ىلع مھزوف يف مھنا فرتعيل ريرقتلا يضمي مث
ثدحي مل رمألا اذھ نكل و ،طاقنلا هذھ لالغتسا نكمي فيك و اھفعض طاقن اوفرع و
ثيح ،انيديأ نيب يذلا ريرقتلا ةباتك ببس اذھ ناكف ،نييلاحلا ءادعألا عم نآلل
تببس يتلا ةيباھرالا لامعألا ءارو عفاودلا ةساردل ةجھنمم ةلواحم لوأ هنوربتعي
.ملاعلا يف ىرخالا فنعلا لامعأ و ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ

نيركاملا ريخ هللا و ،هللا ركمي و نوركمي و

ةيجيتارتسالا تاساردلا مسق
داھجلا و ديحوتلا ربنم

]داھجلا و ديحوتلا ربنم[ ةمجرت نم ريرقتلا *

:تاعومجملا فينصت

نيذلا مھ و ،نيملسملا ةرئاد اھربكأ ،ةلخادتم رئاود عبرأ ىلا يمالسالا ملاعلا مّسُقي ،ريرقتلا ةيادب يف
.ةعيشلا و ةنسلا مضت ةرئادلا هذھ و -ملس و هيلع هللا ىلص – دمحم و ميركلا نآرقلا نوعبتي
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و ، ةيراضحلا مھتيوھ ددحت و مھمكحتل ةيمالسالا ةعيرشلا نوديري نيذلا نييمالسالا ةرئاد اھيلت مث
.نيملسملا ناوخإلا ةعامجب مھيلع الثم برضي و ،ةياغلا هذھل لوصولا قرط يف نوفلتخي مھنكل

نيملسملا نم لوألا ليجلا مھف ءوض ىلع ةنسلا و نآرقلاب اومكحي نأ نوديري نيذلا ،نييفلسلا ةرئاد مث
و ةلودلا هذھل يئاھنلا لكشلا ىلع نييفلسلا فلتخي و ،-ملس و هيلع هللا ىلص – يبنلا اورصاع نيذلا
.نويدوعسلا نيدلا لاجر مھ ةعومجملا هذھ يف نيرثؤملا رثكأ و .اھقيقحتل ةبسانملا قرطلا

يھ مھتكرح و ،مايألا هذھ احوضو نييباھرالا رثكا و،نوسدقملا نولتاقملا ،نييداھجلا ةرئاد اريخأ و
.)نييداھج اوسيل نييفلسلا مظعم نا عم( ربكألا ةيفلسلا ةكرحلا نم ءزج

ثارت سفن نم مھتاحلطصم و مھتاعيرشت اوذخأ دق نييداھجلا يركفم نأ امب " : ريرقتلا لوقي و
و ةيداھجلا ةكرحلا ةمجاھمل سانلا لضفأ مھ ،مھنم نييدوعسلا صخألاب و ،نييفلسلا نإف ،نييفلسلا
." نيرخآلا نييفلسلا نيب اھتعمس هيوشت

:مھ و ،نييفلسلا ةرئاد يف ءايحألا نم اريثات سانلا رثكأ ريرقتلا ددحي مث

.ندرألا يف يسدقملا دمحم وبأ •
.ايناطيرب نم ةداتق وبأ و يسوطرطلا ريصب وبأ •
.رصم نم زيزعلا دبع رداقلا دبع •
.ةيدوعسلا نم نيرخآ نيد لاجر ىلا ةفاضإلاب •

كلذ ،تاكيتكتلا ضعب كرتب نييداھجلا عانقا عيطتسي نم لضفأ مھف ،ءالؤھ هكلمي يذلا ريثأتلا ببسب و
.تايونعملا فاعضا ىلع لمعي و ،رمدم رثأ هل اضيأ زراب رخآ يداھجل زراب يداھج ةعمس هيوشت نأ

لكشب باھرالا ةبراحم اھيلع بجيف ،يمالسالا ملاعلا يف ةيقادصملل ةدقاف ةيبرغلا تاموكحلا نأ امب و
و يداھجلا ريكفتلا بجش و ؤربتلل نيرثؤملا نييمالسالا و نييفلسلا ةداقلا عانقا لالخ نم رشابم ريغ
مامضنالا نم مھب نيرثأتملا عنم و نييداھجلا ةيقادصم ريمدتل بسانم عقوم يف مھنا ثيح ،هتاكيتكت
.نييداھجلا ءالؤھل

:يلي ام نومجاھي امدنع نيملسملا نيب مھتيقادصم و مھتعمس نودقفي نويداھجلا نأ ريرقتلا لوقي

.ءاسنلا •
.لافطألا •
.نسلا رابك •
.)ةحايسلا و طفنلاك( اھتيھافر و ةمألا لخد ردصم •
.نيرخآلا نيملسملا لتق •
.نيدترم مھنا نيرخآلا نيملسملا ضعب نع مھنالعا •

لالخ نم ةيقادصملا هذھ ةداعتسا ىلع لمعت يتلا ةيداھجلا ةياعدلا ةھجاوم بجي هنا ريرقتلا لوقي و
:ةيلاتلا ةلاسرلا

ةموكح ىتح لب ،هسفنل ريكفتلاب هيف دحأل حمسي ال يذلا ةموكحلل يدادبتسا ماظن نوديري نويداھجلا "
و دترم حبصي مالسإلل مھمھف مھكراشي ال دحأ يأ نأ امك ،مھل ةبسنلاب يفكي امب ةمراص تسيل ةيدوعسلا
.مدعي

ةركاذلا يف ةديحولا ةلودلا – نابلاطلا مكح لمأتف ،ةيداھجلا ةلودلا هذھ نوكتس فيك ليختت نأ تدرأ اذا
." ايعرش ةيمالسا نوييداھجلا اھربتعا يتلا ةثيدحلا

:اريثأت نيركفملا رثكأ

نيفلؤملا رثكأ ديدحت ىلع ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ لمع ،"داھشتسالا ليلحت" ىمست ةينقت مادختساب
ريثأتلا ةطيرخ تعضو و ،)Appendix II( عجارملا ةمئاق يف مھؤامسا عضو مت و ، اريثأت
.)Appendix I( عجارملا ةمئاق يف يجولوديألا
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ةيعوضوم ةقيرطك عامتجالا ملع يف ةرثكب مدختست ةينقت وھ "سابتقالا ليلحت" وأ "داھشتسالا ليلحت"
كرحم يف تاحفصلل تاجرد عضول ةينقتلا هذھ لجوج مدختست ( ءاملعلا نيب يركفلا ريثأتلا ديدحتل
و ،مھريغ نم نودھشتسي نيذلا نييداھجلا نيفلؤملا نيب يركفلا ريثأتلا ددحت ةينقتلا هذھ و ،)اھثحب
.هب دھشتسا يذلا صنلا ريثأت ىدم يلاتلاب

– "ديحوتلا" عقوم ىلع ةرھش صوصنلا رثكأب ةددحم تناك ةساردلا هذھف ،ريرقتلا اذھ صخي اميف و
ةساردلا نإف ةيبرعلاب صوصنلا هذھ نا امب و ، -ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ةيسيئرلا ةدعاقلا ةبتكم
.يبرعلا ملاعلا يف يركفلا ريثأتلا يف ةروصحم

و ،داھجلا تايبدأ نم ةلثمم ةنيع نيوكتل اھليمحت و اھتءارق تارم ددع ىلع اءانب صوصنلا رايتخا مت
مسق يف ةدوجوملا صوصنلا ىلا ةفاضإلاب ،ةرھش رثكألا صوصنلا رايتخا مت ريرقتلا اذھ ضارغأل
ىوتحم صيخلتب نوثحابلا ماق ثيح ،]2[ )دودر و تاھبش( يعرفلا مسقلا داوم و ،)ةبئاغلا ةضيرفلا(
يوتحت يتلا صوصنلا نيولت و ،ربكأ لكشب اھب داھشتسالا مت نمل اقفو اھفينصت و ،صوصنلا
متي ىتح -)ملس و هيلع هللا ىلص ( يبنلا مالك نم تاسابتقا و تاعامج أ دارفأ ءامسأك – ةمھم تامولعم
.ةيلبقتسم ىرخأ ثاحبا يف اھمادختسا

لكشب و ،]3[ نيرصاعملا و ،ىطسولا نورقلا يف اودجاوت نيذلا :نيتعومجم ىلإ نيفلؤملا ميسقت مت
نيفورعملا ءاملعلا مھ ىطسولا نورقلا يف اريثأت نيملسملا نيفلؤملا رثكأ نا دجو ،ئجافم ريغ
.ةيمالسالا ةعيرشلل مھريسفت يف نيددشتملا و ،ظفاحملا مھھاجتاب

يفلؤمب مھيمسن نيذلا( ءاملعلا ءالؤھ و ،نييفلسلا نيب ريبك ريثأت باحصأ اضيأ مھ ءاملعلا ءالؤھ و
:نيببسل مھب داھشتسالا مت ) ىطسولا نورقلا

داھشتسالا يلاتلاب و ،)ال مأ نييفلس اوناك ءاوس( نيظفاحملا نيملسملا نيب مارتحالاب نوظحي مھنأ :الوأ
.نييداھجلا ججحل ةينيد ةيعرش رفوي مھنم

عم ريبك لكشب مجسنت خيراتلا و ةيمالسالا ةعيرشلل ،ةيداھجلا انايحأ و ،ةظفاحملا مھتاريسفت نأ :ايناث
حيحصلا مھفلل قيضلا قيقدلا مھفيصوت اضيأ مجسنت امك ،ةفينعلا تاروثلل ةرصاعملا نييداھجلا ججح
ءاصقا نيرصاعملا نييداھجلا ىلع لھسي يذلا رمألا ،ةحيحصلا ةيمالسالا تاداقتعالا و تاسرامملل
.مھيسفانم

ملاعلا اذھ ىواتف ربتعت و ،اريثأت ىطسولا نورقلا يفلؤم رثكأ ،ةيميت نبا ةلاحلا هذھ ىلع لاثم لضفأ و
نيرصاعملا نييداھجلا ىدل ةرھش صوصنلا رثكأ رشع عبارلا و رشع ثلاثلا نينرقلا نيب شاع يذلا
.يلوغنملا وزغلا نع هتاباتك صخألاب و ،ريبك لكشب

:ةيلاتلا بابسألل ةرصاعملا ةيداھجلا ةكرحلل ةمھم صوصنلا هذھ و

.نييفلسلا نيب امارتحا ءاملعلا رثكأ ةيميت نبا .1

.يبنجألا لتحملا دض داھجلا ريربتل ادج ةيوق ججح ماقأ هنأل .2

نيتجحلا و ،اقح نيملسم اوسيل مھ مالسالا ىلا اولوحت نيذلا نييلوغنملا ماكحلا نأ لداج هنأل .3
.يلاحلا يملاعلا داھجلا جمانرب يف ديج ىدص امھل نيتريخلا

:عاونأ ةثالث -ماع لكشب– مھف ،نيرصاعملا نيرثأملا نيركفملل ةبسنلاب و

.)نويباھو( نوظفاحم ءاملع :الوأ

روصعلا يفلؤم عم لاحلا امك و ،رشع نماثلا نرقلا يف رھظ يذلا باھولا دبع نب دمحم عابتأ
يركفلا مھجاتن و نييداھجلا ججحل ةيعرش رفوي ءاملعلا ءالؤھ نم لقنلا نإف ،اقباس نيروكذملا ىطسولا
.نييداھجلل ةيملاعلا ةرظنلا عم ديج لكشب نمازتي ظفاحملا

.ةيدوعسلا ةسسؤملا ءاملع :ايناث

معدلا عاونا نم عون نوقلتي و ،ةمكاحلا دوعس لآ ةرسأ نوديؤي ،اسايس نوتماص ءاملع ماع لكشب مھ و
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رفس لثم – ءاملعلا ءالؤھ ضعب نأ ةظحالملا ردجي ،اذھ عم و ( .ةيدوعسلا ةموكحلا نم يلاملا
.)ةموكحلا ةرم دقتنا – يلاوحلا

ءاملعلا و ،ىطسولا نورقلا يفلؤمب داھشتسالل تعفد يتلا بابسألا سفنل ءالؤھ نم داھشتسالا متي
داھجلا تادقتعم ضعب نم نوؤربتي مھنأل رركتم لكشب مھعم نوفلتخي نييداھجلا نكل و ،نيظفاحملا
.نييداھجلا نودقتني و ةيرھوجلا

:يھ اھلوح نوفلتخي يتلا طاقنلا مھأ و

.داھجلا نالعإل قحلا هيدل نم •
.مھنيد نم نيملسملا جارخا عيطتسي يذلا نم •
.ةيعرش ملسملا مكاحلا ىلع ةروثلا تناك اذا ام و •

.نييداھجلا نيرظنملا :اثلاث

رثكا بطق ديس دعي و ،ةدترملا ةيلحملا ةمظنألا ىلع بالقنالا وأ / و نيملسملا ريغ دض داھجلاب نوداني
نآرقلا ىلع هتاقيلعت يف همالكب داھشتسالا نا دجو ،رظنلل تفلم لكشب و ،ةعومجملا هذھ يف نيرثؤملا
."ملاعملا" هباتك نم همالكب داھشتسالا نم رثكأ

ربتعي ،سيياقملا لكب و ،ندرألا يف ايلاح شيعي يذلا يسدقملا وھ ةعومجملا هذھ يف ريثأتلا يف يلاتلا
يفلؤم نيب يسيئرلا طيسولا هنإ .يداھجلا ركفلا نوك يف نيرصاعملا نييجولوديألا مھأ يسدقملا
نيرظنملا نيب و ،ةيحان نم ةيدوعسلا ةسسؤملا ءاملع و نيظفاحملا ءاملعلا و ،ىطسولا نورقلا
.ىرخألا ةيحانلا نم نييداھجلا

نم ريثكلا بتك هنا امب و ،ةساردلا هذھل لمعتسا يذلا "ديحوتلا" عقوم بحاص وھ يسدقملا نأ امب و
اذھ ىلع درلا و ،لداع ريغ لكشب هتميق دق ةساردلا هذھ نأ ضعبلا لداجي دقف ،هيف ةءارق رثكألا بتكلا
:نيتطقن يف

راتخت ال اھنإف ،عقوملا باحصال اقبط و ،ةيداھجلا تايبدألل ةلثمم يھ عقوملا يف ةدوجوملا بتكلا :الوأ
.ةداملل ةيصخشلا يسدقملا ةقفاوم ىلع اءانب

بتك لك نأ ثيح ،ايلعف هدض لمعت ةساردلا هذھ يف ةمدختسملا يسدقملا بتك مظعم نأ ةقيقحلا :ايناث
.يسدقملا تاباتكب دھتشتست ال ةءارق بتكلا رثكأ ةمئاق تلكش يتلا يسدقملا

و ،نييداھجلا نيفلؤملا ىلع ريبك يركف ريثأت هيدل يذلا يسوطرطلا ريصب وبأ يروسلا اضيأ رھظي و
صخش اھيف ميقي امك ،ندنل يف ايلاح ميقي وھ و ،ةيداھجلا ةرئادلا جراخ ريبك لكشب فورعم ريغ هنكل
.)ينيطسلف لصا نم يندرأ نيد لجر( ةداتق وبا وھ رخآ رثؤم

ةرئادلا جراخ اريثك نيفورعم ريغ امھنكل و ،ةكرحلا ىلع يساسأ ريثأت امھل نيلجر كانھ ،اريخأ و
نييداھجلا نيرظنملا ةعومجم نم ءزج امھ و ،يشرقلا ديبع وبا و ،يرييعلا فسوي :امھ و ،ةيداھجلا
نع ةيليلحت تاسارد وھ سيئرلا يركفلا مھجاتن نأل كلذ و ،"نييجيتارتسالا نييداھجلا" مھيمسن نيذلا
.اھل ةضراعملا ةيبرغلا تاموكحلا و ،ةيداھجلا ةكرحلل فعضلا و ةوقلا طاقن

:ةرركتم طامنأ

اوؤرق يتلا اياضقلل ةلصفم تاصخلم ةباتكب نوثحابلا ماق ،داھشتسالا تامولعم فينصت ىلا ةفاضإلاب
:رركتم لكشب ةيلاتلا طامنألا مھل رھظ و ،اھنع

ماظنلا و ،ةقيقحلا ركتحي دحأ ال هنأ ةركف و ،ةيددعتلا نوضفري و ،ركفلا ديحوت نوديري نويداھجلا .1
.)ةيطارقميدلا( اھل لثمملا يسايسلا

امدنع و ،ةيمالسالا ةعيرشلاب ةموكحم طسولا قرشلا يف ةلود رخآ نوكت ىتح نولتاقيس نويداھجلا .2
ةيدوعسلا ىتح و ... اروف قبطتس )قراسلا دي عطق لثم( نآرقلا تابوقع نإف ،ةطلسلا يف مھ اوحبصي
.مھتيؤرل برقألا ةديحولا ةلودلا يھ نابلاط ةلود تناك ثيح ،حيحص لكشب اھقبطت مل
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:يھ مھدراوم و مھتاموكحو مھموق هاجت هب نوموقي يذلا فنعلا نأ نوشقاني نويداھجلا .3

.ةيرورض •
.اينيد ةغوسم •
.ةدترملا ةمظنألا و ليئارسا و برغلا أطخ •

هنأ ىلع ةيبنجألا و ةيلحملا تاموكحلا عم عارصلل رظني امدنع لضفأ لكشب مدُخت ةيداھجلا ةيضقلا .4
ىلع نورداقلا نوديحولا مھ نويداھجلا و ،راصحلا تحت مالسالا نا و ،برغلا و مالسالا نيب عارص
.هنع هعفر

الا اھتاعمتجم نيوكت ةداعا وا توغاطلا ةحازا عيطتست ال و ،ةفيعض طسوألا قرشلا يف لودلا .5
.اذھ لمعل ديحولا يلخادلا ردصملا وھ داھجلا و ،ةيجراخ ةدعاسمب

هذھ نأ امب و ،ةنيعم لاعفأل داھجلا اودقتنا صاخشأ ىلع دودر تناك ةساردلا يف بتكلا مظعم
نكمي و ،اھيلع موجھلا ةلھس ،ةساسح رومأ ىلا ريشي اذھ نإف ،يدج لكشب تذُخأ دق تاداقتنالا
.اھرامثتسا

:ةيلاتلا بابسألل ينيتور لكشب نونادي نوييداھجلا

.نيدترم نيملسملا ضعب نالعا .1
.نيرخآ نيملسم ةمجاھم .2
.نسلا رابك و لافطألا و ءاسنلا ةمجاھم .3
.)طفنلا ةعانص و ةحايسلاك ( اھتيھافر و ةمألا لخد رداصم ةمجاھم .4
.ةيسايس و ةيعامتجا ىضوف قلخ .5

:ةثالث دحأ نم يتأت امدنع رمدم رثأ تاذ نوكت تانادإلا هذھ و

.نورثؤم نوينيد ةداق .1
.قباس يداھج .2
.زراب يلاح يداھج .3

:تايصوتلا و ةصالخلا

مھتردقم نأ اوبعوتسي نأ صاخ لكشب ةدحتملا تايالولا ىلع و ماع لكشب برغلا ىلع نأ ريرقتلا لوقي
ةيبعشو ادييأت تبستكاو اريبك امخز تبستكا ةكرحلاف ،يركف لكشب ةيفلسلا ةكرحلا يدحتل ةعضاوتم
طسوألا قرشلا يف نيملسملا نم ةمھم ةلتك ةكرحلا لكشت يلاتلابو ،قباسلا نرقلا لالخ ريھامجلا نم
نم ليلقتلل نيتمزاللا ةيفاقثلا ةبرجتلاب الو ةيقادصملاب عتمتت ال ةيبرغلا تاموكحلاف .ايقيرفأ لامشو
.ةيفلسلا ةكرحلا ةيبعش

اھعابتا ةيبرغلا تاموكحلا ىلع يتلا دوھجلا لوح ةمھم تايصوت ىلإ رمألا ةياھن يف ريرقتلا لصوتيو
:يلاتلاك يھ و ،تاكرحلا هذھ ةيبعش نم ليلقتلل

الالدتسا نيفلؤملا رثكأ نم هنأل بطق ديس ىلإ ةبسن "ةيبطقلا" مسا ةيداھجلا ةكرحلا ىلع قلطي نأ :الوأ
اذھ مھيلع قلطي نأ الو ،فيصوتلا اذھ نوبحي ال مھسفنأ نييداھجلا نأ ببسلا و.نيرصاعملا نم هبتكب
.فرحنم بھذم نم ءاضعأ مھنأو ارشب نوعبتي مھنأ اعابطنا يطعت ذإ ،ةيبلس ةمالعلا هذھ نال مسالا
و ،يفلسلا وأ يداھجلا ةيمست نولضفي يلاتلاب مھو ايبلس ابقل "ةيبطقلا" نوربتعي ةكرحلاب نومزتلملاف
ةكرحلا لزع و ،"ايبيوفمالسالا" لثم ماعلا مجعملا نم ةيموجھلا تاملكلا ةحازا نكمي ،ةيمستلا هذھب
.مالسالا نع ةيداھجلا

يتلاو ،ةيدوعسلا يف نويفلسلا نيدلا لاجر اھقلطي يتلا تاحيرصتلا ىلع ءوضلا طيلست متي نأ :ايناث
.يداھجلا باھرإلا نيدت

و ،تاكيتكتلا و فادھألا ضعب ةنادإل ةكرحلا يف نيرثؤملا نييداھجلا نيركفملا ضعب عانقا :اثلاث
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امدنع ،لاثملا ليبس ىلع ،)ةميلح معنملادبع(يسوطرطلا ريصب وبأ خيشلاب اذھ ىلع الاثم برضي
يسدقملا دمحم وبأ نادأ امدنع ثدح ءيشلا سفنو.ندنل تامجھ نادأ امدنع نييداھجلا هءالمز مدص"
." يواقرزلا تاكيتكت

نع ةيعرشلا ةلازإل عسوألا دھجلا نم ءزجك اقباس ةروكذملا ةيفالخلا اياضقلا ىلع زيكرتلا :اعبار
،ةلاعف ريغ اھنا اھفصوب نييداھجلا بيلاسا يف نعطلل و ،فنعلا جھنم نونبتي ال نيذلا لباقم يف فنعلا
.يعامتجالا رييغتلا يف بولطملا سكع يدؤت و

:ةيلاتلا لئاسرلا لاسرإ لالخ نم نييداھجلا تايبدأ يف رركتت يتلا عيضاوملا ةھجاوم :اسماخ

ةموكح ىتح لب ،هسفنل ريكفتلاب هيف دحأل حمسي ال يذلا ةموكحلل يدادبتسا ماظن نوديري نويداھجلا " •
و دترم حبصي مالسإلل مھمھف مھكراشي ال دحأ يأ نأ امك ،مھل ةبسنلاب يفكي امب ةمراص تسيل ةيدوعسلا
يف ةديحولا ةلودلا – نابلاطلا مكح لمأتف ،ةيداھجلا ةلودلا هذھ نوكتس فيك ليختت نأ تدرأ اذا .مدعي
." ايعرش ةيمالسا نويداھجلا اھربتعا يتلا ةثيدحلا ةركاذلا

مھتردق مدعل فنعلا فيظوتل اوؤجل يلاتلابو ،ةباذج ريغو ،فعضلا ةياغ يف يھ ةيداھجلا ةلاسرلا" •
."ايبلس امسا هنوطعي رمألا عقاو يف مھنكل ،مالسإلا نع نوعفادي مھنأ نومعزي مھف .سانلا عانقإ ىلع

قيرط نع اذھ متي نأ نكميو .مكحلا ىلإ نييداھجلا ءاج امدنع ثدح اذامب سانلا ريّكذت :اسداس
يف ةدعاقلاو ،نابلاط اھتبكترا يتلا مئارجلاو حباذملا ىلع زكرت يتلا ةيقئاثولا مالفألاو تاياعدلا
.ةجولفلا

لكشب كلذب موقت نأ بجي اھنإف ،يمالسالا ملاعلا يف ةيقادصملا اھصقنت ةيبرغلا تاموكحلا نأ امب ،نكل
.رشابم ريغ

سايقملا فالتخاي فلتخي اھانعم نأ و ،لادتعالا ةملكل قيقد ليلحت ريرقتلا ضرعي ،ةياھنلا يف و
نإف ،ةيسايس فادھأ قيقحت لباقم يف فنعلا نم ؤربتلا "لادتعالا"ـب ينعت تنك نإف ،اھسايقل مدختسملا
:لوبق اھب ينعت تنك نإ نكل و ،"نيلدتعم" مھ نييفلسلا بلاغ

.ةيناملعلا •
.ةيلامسأرلا •
.ةيطارقميدلا •
.نيسنجلا نيب ةاواسملا •
.ةينيدلا ةيددعتلا •

نيينيدلا ةداقلا نم ريثكلا دجوي ال هنإف يلاتلاب و ،سيياقملا هذھ لك يف "نوفرطتم" مھ نوييفلسلا نإف
.يناثلا فيرعتلل اقبط نيلدتعملاب مھفصو نكمي طسوألا قرشلا يف نيملسملا

ةيفلسلا ةكرحلا نم نييداھجلا داعبا يلودلا عمتجملا ىلع نإف ،كلذك مھ نم كلانھ حبصي ىتح و
ىلع لمعي نم لضفأ مھنأ الا ،هوركم رمأ نيفينع ريغ نييفلس ةداق نم لمعلا ءاقب نأ عم و ،عسوألا
.نييداھجلا فنع نع ةيعرشلا عزن

.قباسلا ةيكيرمألا ةصاخلا تاوقلا دئاق ،جنينواد نيو وھ ةيلكلا هذھ دئاق و ]1[

.عجارملا ةمئاق يف ةدوجوم اھتاصيخلت و صوصنلا هذھ ءامسأ ]2[

.داليملل 1900 ماعلا دعب اوءاج نيذلا مھ نيرصاعملا ،ثحبلا اذھ ضارغأل ]3[
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