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رٕاجّ انجبنٛخ انًظهًخ فٙ فزَظب رحذٚبد  يًٓخ  نًظزمجهٓب: انؼُصزٚخ، ٔانًؼبداح نإلطالو 

انجٕنٛظٛخ )اطاليٕفجٛخ( انًٓٛكهخ، ٔانزًٓٛش انؼُصز٘، االجزًبػٙ ٔانزًٛٛش انحعز٘، انًشبدح  

ٔاالحزجبسٚخ انزٙ رحذس رحذ ٔطأ انؼذانخ، رجبْم ربرٚخّ ْٕٔٚزّ، انزظٛٛض انذٔالٔ٘   

ٔانزجزٚذ ٔانخعٕع، ٔاطزغالل  انًؤطظبد انًظهًخ  يٍ انذٔنخ ٔاظطٓبد اإلخٕح ٔاألخٕاد 

 . يٍ فهظطٍٛ، ثزيبَٛخ، انؼزاق، افغبَٛظزبٌ ٔغٛزِ

  

 . ب انحزكخ اإلطاليٛخ نهزحزرٔنكٙ َزصذٖ نٓذِ انزحذٚبد نهؼذٚذح، أطظُ

 : رؼًم انحزكخ اإلطاليٛخ نهزحزر يٍ أجم

 1 - َ٘ ََٔيْحَٛب ََُُٔظِكٙ  َّ َصالِرٙ  رطٕٚز  َظزح شًٕنٛخ اإلطالو  كًب رؼهًزبِ يٍ انمزاٌ :  "ُلْم ِإ

"ًٍِٛ ِّ َرةِّ اْنَؼبَن ًَبِرٙ ِنهَّ  ََٔي

بٌ أطبطٛخ  فٙ اإلطالو يٍ اجم إحٛبءِ انًظبًْخ فٙ إػبدح انفكز اإلطاليٙ ٔ رُٕٚزِ  ثبرك- 2  

انزٔحبَٛخ، االجزًبػٛخ ٔانظٛبطٛخ  ٔانزصذ٘ نهزحذٚبد انزٙ رٕاجٓٓب  -ػهٗ جًٛغ انًظزٕٚبد 

جبنٛزُب. لذ ًٚكُُب ْذا اإلحٛبء  كذنك يٍ يٕاجٓخ انؼصزَخ انزأطًبنٛخ ٔػمالَٛزٓب انزجبرٚخ  انزٙ 

ٌٕٛ إرغبيُب ثٓب ػٍ طزٚك االطزؼًبر ٔانزٙ ٚحبٔل  انغزث 0945رًٍٓٛ ػهٗ انؼبنى يُذ 

 . ٔااليجزٚبنٛخ

انذفبع ػٍ اإلطالو ٔيصبنح انًظهًٍٛ ثفزَظب ٔانؼبنى يؼزًذٍٚ ػهٗ انمزاٌ انكزٚى  ٔطُخ  - 3

 .انزطٕل  )ص( انذ٘ ٚمٕد ٕٔٚجّ ػًهُب

ٌَٕح َفَأ - 4 ٌَ ِإْخ ًُْؤِيُُٕ ًَب اْن ٍَ رطٕٚز ٔحذح ايزُب كًب ٔصُب ثٓب اهلل ػش ٔجم : " ِإََّ ْٛ ْصِهُحٕا َث

َٔاْخَزَهُفْٕا ِيٍ َثْؼِذ ٍَ َرَفزَُّلْٕا  َٔاَل َرُكَُْٕٕا َكبنَِّذٚ " /"ٌَ ًُٕ َّ َنَؼهَُّكْى ُرْزَح َٔارَُّمٕا انهَّ ُْٚكْى  َٕ ُُْى َأَخ  َيب َجبَء

ُْٓى َػَذاٌة َػِظٌٛى"، َؼًم يٍ أجم انزمبرة ثٍٛ يخزهف رٕجٓبد  اإلطالو َُٔأَٔنِئَك َن  .اْنَجَُِّٛبُد 

رشجٛغ رُعًُٛب انذارٙ  ٔاطزمالنٛزُب انظٛبطٛخ ٔانثمبفٛخ نزًكٍٛ جبنٛزُب يٍ اطزؼبدح حمٓب  -5 

انًشزٔع  يٍ انثجبد ثؼٛذا ػٍ أ٘ ٔصبٚخ. انٕطٛهخ انٕحٛذح ًْب االطزمالنٛخ انذارٛخ ٔانزُظٛى 

ثبنًشزٔع  انذارٙ انهذاٌ ًٚكُُب يٍ رحمٛك انحكى انذارٙ اليزُب. غٛز اَّ ال رزثطُب  ا٘  ػاللخ  

انًُجثك يٍ انحكٕيبد طٕاءا يٍ انٛظبر أ انًٍٛٛ. ٔكًب َزفط  كم يشزٔع  رجُزّ نفٛف 

انمٕاد طٛبطٛخ  ظًٍ   انحزكبد انًذػٛخ "يظهًخ"، " نهٓجزح " أ " األحٛبء". ْٔكذا َحززو  
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ٍَ َكَف ٍَ آَيُُْٕا ِإٌ ُرِطُٛؼْٕا انَِّذٚ َٓب انَِّذٚ ُزْٔا َُٚزدُُّٔكْى َػَهٗ َأْػَمبِثُكْى َفَزَُمِهُجْٕا ايز طجحبَّ ٔرؼبنٗ :" َٚب َأُّٚ

 َخبِطِزٍٚ ".

 

يكبفحخ االطزغالل ٔرطٕٚز انحزٚخ االلزصبدٚخ نًجزًؼُب، ال ركزًم انحزٚخ انظٛبطٛخ ٔ  - 6

 .انثمبفٛخ ثذٌٔ اطزمالنٛخ الزصبدٚخ

  

د انزًٓٛش  انحفبظ ػهٗ ْٕٚزُب انؼمبئذٚخ، انثمبفٛخ ٔانحعبرٚخ اإلطاليٛخ يٍ طٛبطب- 7

ٔانخعٕع انًزخذ يٍ طزف فزَظب ٔٔطبئهٓب اإلٚذٕٚنٕجٛخ )انًذارص، ٔطبئم اإلػالو  انٗ 

اخزِ( انخالص انٕحٛذ يٍ انزجؼٛخ ٔ رمهٛذ انغزة. ٔنٓذا طُؼًم نزمٕٚخ انؼاللبد ٔرٕطٛذْب ثٍٛ 

 .انًظهًٍٛ انًزٕاجذٍٚ ثفزَظب ٔثبلٙ انؼبنى اإلطاليٙ

 

)ػذاء اإلطالو ( ٔانؼُصزٚخ انًُظًخ انزٙ رُخز جبنٛزُب، يكبفحخ ظبْزح اطاليٕفٕثٛخ - 8

َؼبرض َٕٔاجّ ثصفخ أنٛخ  يؼبداح اإلطالو ٔػُصزٚخ انذٔنخ، لٕاٍَٛ ٔيزاطٛى ػُصزٚخ  

يؼبدٚخ نإلطالو أ ػُصزٚخ كذنك، ٔانؼُف انذ٘ رًبرطّ انجٓبد انمًؼٛخ نهذٔنخ ) انشزطخ ، 

 (. انًحبكى ، يصبنح انظجٌٕ ٔ غٛزْب

 

 

ظهى انزأطًبنٛخ،  رطٕٚز انؼذانخ االجزًبػٛخ نًكبفحخ االطزغالل، انزًٓٛش االجزًبػٙ،  ظذ- 9

انجطبنخ ٔانزًٛٛش انحعز٘ انذ٘ ُٚخز جبنٛزُب. ْذا انزطٕٚز االجزًبػٙ  ٚؼطٙ َفظب جذٚذا 

نهفئبد انشؼجٛخ  نهزًكٍ  يٍ حمٓب  انًشزٔع فٙ حٛبح الئمخ، ثؼٛذح يٍ إَٔاع  االطزغالل. ٔألجم 

 . ك ْذا انٓذف  ٚجت أٌ َكٌٕ ثجٕار انًظزعؼفٍٛ نًحبرثخ انمٕاد انًظزغهخرحمٛ

 

رُظٛى انذػى ٔانًظبَذح نهًظزعؼفٍٛ فٙ األرض ٔثطجٛؼخ انحبل فٙ فهظطٍٛ انزٙ رجمٗ - 10

ثٕصهزُب انظٛبطٛخ ٔانحعبرٚخ. فهظطٍٛ ْٙ انٕلف اإلطاليٙ انذ٘ يٍ ٔاججُب انذفبع ػُّ 
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ا َحٍ أيبو يظؤٔنٛخ ارجبِ األرض انًمذطخ يٍ اهلل نذنك َهزشو  كًظهًٍٛ، ٔحزٗ فٙ فزَظب. ٔنٓذ

ثذٌٔ ْٕادح  نًكبفحخ انصَٕٓٛٛخ، ثكم أشكبنٓب ٔرٕجٓبرٓب، ٔرذػٛى انًمبٔيخ انفهظطُٛٛخ، انؼزثٛخ 

ٔاإلطاليٛخ. طُمذو انذػى انزٔحٙ  نهحزكبد انزحزرٚخ انٕطُٛخ فٙ إفزٚمٛب، أطٛب ٔأيزٚكب 

 . انجُٕثٛخ

 

يٛخ نهزحزر رهزشو ثبطزؼًبل كم انٕطبئم انالسيخ  نزحزٚز جبنٛزُب انًظهًخ.ٔ انحزكخ اإلطال

 . َُبشذٔا كم انًظهًٍٛ ٔانًظهًبد نالنزحبق ثُب يٍ اجم ثُبء انجذٚم اإلطاليٙ

 

 .الحركة اإلسالمية للتحرر

 

 

 


