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بتكملا وـضعو  ةــينه  ليعامــسإ  د  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ءاـثالثلا  موـيلا  ىقتلا 
معنملا دبع  روضحب د  مويلا ، يرـصملا  ةديرج  رقم  يف  نييمالعإلاو  نييفحـصلا  نم  ددـعب  ةـيحلا  ليلخ  ةـكرحلل د  يـسايسلا 

ةديرجلا ريرحت  سيئر  يوانيملا  فيطللا  دبع  و أ  ةرادإلا ، سلجم  سيئر  ديعس 

، ةينيطـــسلفلا ةيـــضقلا  اـــهب  رمت  يتـــلا  فورظلا  يـــسايسلا  بـــتكملا  سيئر  ضرعتـــسا  لّوـــطم  يفحــــص  راوـــحو  ءاـــقل  يفو 
هذه نم  جورخلا  لبسو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ىلع  سكعنت  فورظ  نم  ةقطنملا  هب  رمت  ام  لظ  يف  اهمامأ  يتلا  تايدحتلاو 

ام قفو  يـسايسلا  هماظن  ءاـنب  ةداـعإو  ينيطـسلفلا ، تيبلا  بيترتو  ةكارـشلا  ساـسأ  ىلع  ةـينطولا  ةدـحولا  قيقحتب  ةـلاحلا 
ةيــضقلا ةـيامحو  ةــلماشو ، ةــماع  تاـباختنا  ىلإ  باهذــلاب  ينيطــسلفلا  بعــشلا  ةدارإ  مارتـحاو  ةــقباسلا ، تاـقافتالا  يف  مـت 

يمالـــسإلاو يبرعلا  معدــلا  دـــشحو  ةينيطـــسلفلا ، ةيـــضقلا  شيمهتو  ةيفـــصت  تــالواحم  لــك  ماــمأ  فوــقولاو  ةينيطـــسلفلا 
بعــشلا تباوـثو  حوـمط  قـيقحت  يف  رــصم  ةقيقــشلا  مهتمدــقم  يفو  برعلا  ءاقــشألا  عـم  قيــسنتلا  فيثـكتو  اـهل ، يلودــلاو 

ينيطسلفلا

يرــصملا نيبعــشلا  نـيب  ةــقالعلا  قـمع  ًادــكؤم  ةــفلتخملا ، مهتالخادــمو  نييمـالعإلاو  نييفحــصلا  ةلئــسأ  نـع  ةــينه  باــجأو 
يرصملا يموقلا  نمألا  ىلع  ةنيمأ  ىقبتس  ةزغ  نأبو  ةزغ ، عاطق  يف  ةصاخو  ينيطسلفلاو 

لودـلا لك  عم  تاقالعلا  زيزعتب  ةـينعمو  يطـسولا ، ركفلا  دـمتعت  ينيطـسلف  ينطو  ررحت  ةـكرح  يه  ساـمح  ةـكرح  نأ  دـكأو 
رصم اهسأر  ىلعو  لودلل  ةيلخادلا  نوؤشلا  يف  لخدتلا  نود  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا 

ةمواقم يف  هقحو  هدومص  زيزعتو  هقوقح  تيبثتو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  معد  ىلع  ةزكرم  ةكرحلا  دوهج  نأ  ىلإ  ةينه  هونو 
سدقلا اهتمصاعو  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ةماقإو  ريرحتلاو  ةدوعلا  قيقحت  ىتح  لالتحالا ،

مویلا يرصملا  ةفیجص  رقمب  نییرصملا  نییمالعإلاو  نییفحصلا  نم  ددع  عم  ةیحلاو  ةینه  ءاقل  لالخ 



ًاينمتم يقيرفــألا ، داــحتالا  ةــسائر  اهملــستب  ًابعــشو  ًةــسائر  رــصمل  هيناــهت  ساــمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  مدــقو 
ةهجاوــم يف  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلا  مــعد  زيزعتو  ةــيقيرفألا  ةراــقلا  لاــمآو  حوــمط  قــقحي  اــمب  دادــسلاو  قــيفوتلا  اهتــسائرل 

تايدحتلا
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