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هنظأ الو  اـهرداغي ، مل  نيينيطـسلفلا ، ةركاذ  يف  اخـسار  يناث 2006  نوناك  / رياني نم  نيرـشعلاو  سداـسلا  مويلا  اذـه  لاز  ـال 
دج اذإ  الإ  رخآ ، راعشإ  ىتح  رمتـست  امبرو  روطـسلا ، هذه  ةباتك  ىتح  انرظاون  مامأ  ةلثام  تلاز  ام  هتاعبت  نأل  ابيرق ، اهرداغي 

ةيسايس - ويجلا ةقطنملا  ةطراخ  ىلع  ىدملا  ةديعب  تاريغت  تأرطو  ديدج ، رومألا  يف 

، ةيعيرـشتلا تاـباختنالا  يف  ساـمح  زوـف  ةينيطـسلفلا  تاـباختنالا  ةـنجل  تـنلعأ  اـماع  رــشع  ةـثالث  لـبق  موـيلا  اذـه  لـثم  يف 
نألو ةزغ ، يف  مئاـقلا  عضولاـب  فرتعت  يك  ةـظحللا ، ىتح  ةـنلعم  تلاز  اـم  يتلا  اهطورـش  ليئارـسإ )  ) تنلعأ هتاذ  مويلا  يفو 

بلاـطملا ال نكل  تاـسيفنتلا ، ضعب  مغر  ًاـيلامو ، ًايـسايس  اـهيلع  قاـنخلا  قاـض  دـقف  ةيليئارـسإلا ، طورـشلل  لـثتمت  مل  ساـمح 
اهنع كاكف  ال  فارتعالا ، وأ  فارتعالا  ةيروت ، وأ  ةبراوم  نود  اههجو ، يف  ةعرشم  لازت 

، ريخـألا دـقعلا  لـالخ  ةبـسانم  نم  رثـكأ  يف  كـلذ  رركت  ينيطـسلفلا ، قطنملا  ةوـق  عراـصي  يليئارـسإلا ، ةوـقلا  قـطنم  هتاذ  وـه 
مواـقي نأ  ينيطـسلفلا  فـكلا  عطتــسي  مـل  تـالاحلا  ضعب  يفو  يليئارــسإلا ، - ينيطــسلفلا عارــصلا  نـم  ةددـعتم  لـحارم  يفو 

نيب بتعلا  نوعفري  اوناك  برعلا  نأ  ولو  ًاـيلمع ، يبرعلا  ريهظلل  نيينيطـسلفلا  راـقتفا  لـظ  يف  ًاـصوصخ  يليئارـسإلا ، زرخملا 
لاومأب اذه  مهريصقت  نع  نورفكي  اوناكو  عوج ، نم  ينغت  الو  نمست  يتلا ال  نماضتلا  تارابعب  مهـسفنأ  نع  رخآلاو  نيحلا 

خيراتلا مامأ  مهتلز  رفغت  اهلع  حنمو 

اذ ًائيش  ريغت  مل  تاباختنالا ، يف  سامح  زوفل  يلاتلا  مويلا  حابص  ذنمو  ةيضاملا ، ةرشع  ةثلاثلا  تاونسلا  عئاقو  نأ  ةقيقحلا 
تاكيتكت اـهرابتعا  ناـكمإلاب  ةـماعلا ، حـمالملا  ضعب  ءانثتـساب  ساـمح ، عم  اـهتاقالع  ةـعيبطل  ةيليئارـسإلا  ةرادـإلا  يف  ىزغم 

ةيساسألا تاددحملا  نع  جرخت  مل  ةرباع 

، ًاـحيملت سيلو  احيرـصت  ساـمح ، نـم  بلطلاـب  ةيـضاملا  تاونـسلا  لـالخ  مـجعلاو  برعلا  نـم  اـهتافيلحو  ليئارـسإ  فـتكت  مـل 
عازتنا ةرورض  ىلع  عيمجلا  ددش  لب  ال ، ةداعلا ، ترج  امك  نمز ، ذنم  ةلولشملاو  ةلطعملا  ةيوستلا  ةيلمع  يف  ريسلا  ةرورـضب 

، ًاـيزجم ًاـفارتعا  نوكيـس  يلاـتلابو  ةيمالــسإ ، ةـينيد  ةءاـبعب  حلــستم  ةرملا  هذـه  هـنكل  ليئارــسإب ، دـيدج  ينيطــسلف  فارتـعا 
دودح عازن  دوجو ال  عارص  هنأو  ةيدئاقع ، روذج  هل  ليئارسإ  عم  عارصلا  نأ  اهتايبدأ  ضعب  يف  ربتعت  سامح  نأ  اميسال 



ةطغاضلا ةمزألا  ةدح  نم  ديزي  ةيوفع ، وأ  ةلعتفم  تارغث  ىندأ  نود  قبطم  يداصتقاو  يلام  راصح  عم  طغـضلا  اذـه  قفارت 
ةاــناعم نـم  عـفرت  دــق  ةــيباجيإ  ةرداــب  يأ  نوـعنميو  مهراــصح ، نورــصاحملا  مـكحأ  دــقو  ةزغ ، عاــطق  ناكــسو  ساــمح  ىلع 
ةلثمتم ةـبغرلا  نأ  يف  كـش  كاـنه  دــعي  مـل  يلاـتلابو  ةزغ ، ىلإ  ةــيرطقلا  ةــحنملا  لوـصو  ةــلقرع  اـهرخآ  ناـكو  نيينيطــسلفلا ،

يف متت  نأ  اهل  ردق  نإ  ةمداقلا  تاباختنالا  يف  مهيلع  ًاباهرإ  لكشي  دق  ام  وهو  سامح ، مهباختنا  ىلع  نيينيطسلفلا  باقعب 
ةمداقلا رهشألا 

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