
ةدحاولا ةلودلاو ةاواسملا ماظن ىلإ ةمذلا ماظن نم

 ماظن يمالسIا ملاعلاو طسوEا قرشلا ىلع ميخي يداليملا عبسلا نرقلا ذنم
 نيد ضرفب ةينيد ةعومجم موقت ماظنلا اذه بجومبو .ةمذلا ماظن هيلع قلطي
 كاذ عابتأ ةربتعم ةلودلل يمسر نيدك  )يمالسIا نيدلا ديدحتلابو( نيعم
 ىرخEا تانايدلا عابتأ عم حماستت امنيب ىلوEا ةجردلا نم نينطاوم نيدلا
 ةنايدلا ىلإ ام ًاموي اولوحتي نأ لمأ ىلع ةصوقنم قوقحب مهل ةفرتعم
 رصم لثم ةيبرعلا لودلا يف هب لومعم ماظنلا اذه لاز امو .ةيمسرلا

لودلا نم اهريغو قارعلاو ايروسو ندرEاو .

 يذلا ماظنلا وه اذه نأ ينيطسلفلا روتسدلا عورشم نم حضاولا نمو
 ىلع هنم ةسماخلا ةداملا تصن ثيح ةلبقملا ةينيطسلفلا ةلودلا هوحن هجتت
 ةعباسلا ةداملا يف تصن امك نيطسلف يف يمسرلا نيدلا وه مالسIا نأ
 لاحلا ةعيبطبو .عيرشتلل يسيvر ردصم ةيمالسIا ةعيرشلا ئدابم نأ ىلع

 لاجم يف لقEا ىلع ،نيملسملا ريغ دض زييمتلا ةلودلا هذه سرامت فوس
 امنيب ةيحيسم نم جوزتي نأ ملسملل حمست فوس ذإ ،ةيصخشلا لاوحEا
 امنيب مالسIا ىلإ لوحتلا عجشت فوسو .ةملسم نم يحيسملا جاوز عنمت
 مرحيو هنم هد�وأ بحسيو هنع هتجوز لصفت فوسف مالسIا نع دتري نم
ثاريملا نم .

 ذإ ةمذلا ماظنب ذخ�ي ًاضيأ هن�ف يليvارسIا ماظنلا يف رظنلا انعمأ اذإو 

 ت�اجم يف دوهيلا ريغ دض زييمتلا سرامي امنيب قوقحلا لكب دوهيلل فرتعي
 .عيمجلا هفرعي يذلا زييمتلا اذه يف ضوخلل لاجملا انه سيلو .ةفلتخم
 اهنيد ةينيطسلف ةلود فنك يف اوشيعي نأ دوهيلا بغري � لاحلا ةعيبطبو
 ضفري امك ،يمالسIا ةمذلا ماظن تحت نوعقيف يمالسIا يمسرلا
 ةمذلا ماظن رين تحت خوضرلا ينعي هنE ةيدوهيلا ةرطيسلا نوينيطسلفلا
يدوهيلا .

 ماظن تيبثت ًارخآو ً�وأ ينعي نيتلصفنم نيتلود ةماقإ نأ تبثي اذه لك
 ةلودلا يف يدوهيلا ةمذلا ماظنو ،ةينيطسلفلا ةلودلا يف يمالسIا ةمذلا
 لك يف ةرطيسملا ةنايدلل يمتني � نم دض زييمت نم هعبتي ام عم ةيدوهيلا
 قح نم نيينيطسلفلا ني�جاللا نامرح كلذ ىلإ فضأ .نيتلودلا نم
 ةرطيسلا تحت ةيلقأ ىلإ دوهيلا لوحتي نأ ديرت � ليvارسإ نE عوجرلا



ةيمالسIا .

 رهنلا ىلإ رحبلا نم دتمت يتلا ةقطنملا هذه يف ديحولا لحلا ن�ف كلذ ىلعو
 ةلماعمب البقي نأو ةمذلا ماظن نع دوهيلاو نيملسملا نم لك ىلختي نأ وه
نيدلا ساسأ ىلع زييمت نود ةاواسملا مدق ىلع عيمجلا .

 لبق نم ارسيوس يف 2003 ليربا 15 يف اهسيس�ت مت ةيعمج هحرتقت ام اذه
 يف ةدحاو ةيطارقميد ةلود ةماقإ ىلإ فدهت نيملسمو نييحيسمو دوهي
 نودب اهينطاوم لكل ةيواستم تابجاوو ًاقوقح نمضت  ليvارسإ / نيطسلف
 دقو .ةغللا وأ قرعلا وأ ةيسنجلا وأ سنجلا وأ نيدلا ساسأ ىلع زييمت يأ

يف صنلا رظنأ( اهماظن صن :  http://www.lpj.org/Nonviolence/Sami/

OneState/Association.html ) ماظنلا يف ةيرذج تارييغت ثادحإ ةرورض ىلع 

 نيب نمو .زييمتلا مدع أدبم مارتحاو ةاواسملا كلت نامضل يلاحلا ينوناقلا
تارييغتلا كلت  

 نع نيدلا لصف أدبم ىلع ًادانتسا ةينوناقلاو ةيvاضقلا ةمظنEا ديحوت -

 يف ًاصوصخ ،ةينيدلا نيناوقلاو مكاحملا عيمج ءاغلإ نمضتي اذهو .ةلودلا
 مرتحي دحوم ةلvاع نوناق ينبتو ،ةيندم مكاحم قلخو ،ةلvاعلا نوناق لاجم
 عم يمازلإ يندم جاوز ميظنتو ،يندم لجس ءاشنإو ،زييمتلا مدع أدبم
ةقح� ةينيد مسارم ةماقإ ةيناكمإ .

 ءاشنإ نمضتي اذهو .هينطاوم لك جامدنا نمضي يميلعت ماظن ءاشنإ -

 مدع أدبم مرتحت ةيميلعت جماربو ةدحوم ايلعو ةيوناثو ةيvادتبا ةيموكح سرادم
 مدع أدبم مرتحت نأ طرشب ،ةصاخ سرادم سيس�ت ةيناكمأ عم ،زييمتلا
زييمتلا .

 .ةفلتخملا تاعامجلا نيب ةحلاصملا فدهب نينطاوملا جمدل تاءارجإ ذاختا -

 نفدي نأ صخ� يE قحي ةدحوم رباقم ءاشنإ تاءارجIا هذه نمضتتو
 يE ةيلاحلا ةينيدلا رباقملا حتفو ،ةصاخ ةينيد مسارم ةماقإ ةيناكمإ عم ،اهيف

زييمتلا مدع أدبمب ًاذخأ كلذو ،صخ� .

 حبصأ ىتح دحاو ره� نم رثكأ ةيعمجلا هذه سيس�ت ىلع يضمي ملو اذه
 نأ تبثي اذهو .ددج ءاضعأ اهيلإ مضني موي لكو .اوضع 130 اهvاضعأ ددع
 لوصولل ديحولا ليبسلا وه ليvارسإ / نيطسلف يف ةدحاو ةلود ةماقإ
 ف�آو ىلتقلا تا�مب فصعي يذلا عارصلا ةبلح ءاهنIو ةقطنملا يف مالسلل
 لاصتIا هنكمي ةيعمجلل ءامتنIا همهي نم لكو .نيبناجلا نم ءايربEا ىحرجلا

لاقملا اذه بتاكب .



بيذلا يماس  .د
ليvارسإ / نيطسلف يف ةدحاو ةيطارقميد ةلودل ةيعمجلأ سيvر
نازول - نراقملا نوناقلل يرسيوسلا دهعملا يف ينوناق راشتسم


