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نأ دـيجو  اريخأ ، نمـألاو  ـالوأ ، نمـألا  ةــلداعم  ةزغ  ةداـيق  ىلع  ضرفت  ةزغ  يف  عاـضوألا  ةيــصوصخ  نإ  لوـقن  اـنلز  اـمو  اـنلق 
هذـه مـيركلا  نآرقلا  ىّكز  دـقو  هـب ، صبرتـت  يتـلا  راـطخألا  مـكحب  ةـلداعملا  هذـه  ىلع  ينيطـسلفلا  بعـشلا  لـك  بعــشلا  قـفتي 

ماعطلا ونـص  نمـألاف  فوخ ) نم  مهنمآو  عوج  نم  مهمعطأو  : ) لاـقف اـمركو ، ةـمحر  نمـألاو  ماـعطلا  نيب  عمج  نيح  ةـلداعملا 
نوـكت نأ  ضفري  ةــمث  نـمو  بارــشلاو ، لــكألا  ىلع  نمــألا  مدــقي  ينيطــسلفلا  اــنعمتجم  نـكلو  اــعم ، اــمهيلإ  ةــجاح  يف  نـحن 

نواعت نود  وأ  ليئارسإ ، عم  نواعتب  ةينمألا ، تاقارتخالا  نم  يأل  ءاطغ  ةيناسنإلا  ةيلودلا  تادعاسملا 

ممألا ملع  ينويهصلا  كاباشلا  ذاختا  دعب  اميـس  ال  امامت ، ةقحم  تناك  ةثالثلا  نييلاطيإلا  ةيوه  نم  ققحتلا  تبلط  نيح  ةزغ 
ةيلخ اــهرخآ  ناــكو  اــهنمأب ، ثــبعلاو  اــهلاجرو ، ةزغ  ةداــق  لاــيتغاو  لــتقل  ءاــطغ  ةـــيناسنإلا  ةـــيلودلا  تاــمظنملاو  ةدـــحتملا 
ىلع اميـس  ـال  عـيمجلا ، ىلع  ةـينمألا  ةـضبقلا  دـيدشت  ىلع  ةزغ  نمأ  تربـجأو  ةريثـك ، ةـعنقأ  تـقزم  يتـلا  ةلـشافلا  سنويناـخ 

بيبأ لت  وأ  سدقلا  يف  اهتادايق  ميقتو  ةمواقملل ، ادو  لمحت  تاسسؤمو ال  مالعأ  تحت  ةزغ  ىلإ  نيرباعلا 

، ةـمزاللا تاليهـستلاو  مارتحالا  اهل  مدـقتو  ةـيلودلا ، تامظنملل  يناسنإلا  رودـلاب  نمؤت  لئاصفلا ، نم  اهريغو  ساـمحو ، ةزغ ،
يذـلا ال كاباشلا  تاوطخ  ةـمواقم  اـهنمو  تاليهـستلاو ، ةـمدخلا  هذـه  ىلع  لوصحلل  ةـمهم  تاـبجاو  تاسـسؤملا  هذـه  ىلعو 

عـضيف تاسـسؤملا  هذـه  ةءاـبع  تحت  توـصلا  متاـك  يفخي  نـيح  يف  ةدـحتملا ، ممـألا  مـلعو  اهمـسا ، مادختـسا  نـع  ىناوـتي 
نع هفارحنا  تبثي  نمل  نمآ  ذالم  ريفوت  مدعو  نيلماعلا ، صاخـشألا  ةيوه  يف  ديجلا  قيقدتلا  اهنمو  رطخ ، يف  اهتيقادصم 

سيلو اهعوقو ، لبق  ءاطخألا  عنمل  ةزغ  يف  نمألا  ةدايق  عم  اينمأ  قبـسملا  نواعتلا  ةرورـض  اـهنمو  تاسـسؤملا  هذـه  فادـهأ 
هذــه ةداـيق  ردــقت  نأ  اـهنمو  اـهريغ  وأ  ةيــسايس ، عئارذــب  ةزغ  يف  نمــألا  ةزهجأ  رود  زواــجت  تاســسؤملا  هذــه  ةحلــصم  نـم 

كاـباشلا لاـجرو  لـالتحالا  اهــضرفي  يتـلا  ةيئانثتــسالا  ةـلاحلا  زواـجتن  نأ  ىلإ  ةزغ ، يف  نمـألاو  ةاـيحلا  ةــعيبط  تاســسؤملا 
اعيمج انيلع  داسوملاو 

أطخلا رركتي  ّالأ  لمأنو  ربعلا ، صالختساو  سردلا  ةءارق  تنسحأ  دق  فارطألا  نأ  انبسحو  ةثالثلا ، نييلاطيإلا  ةمزأ  تهتنا 
ةمزألا زواجت  يف  مهسأ  نم  لكلو  نمألا ، ةزهجأل  اركش  ىرخأ  ةرم 



عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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