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يدصتلل قرطلا  رـصقأو  بوصأ  يه  ةـيقيقحلا  ةكارـشلاو  ةـينطولا  ةدـحولا  نأ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تدـكأ 
نوـكت ةكارــشلاو  ةــينطولا  ةدــحولا  يف  ةــيقيقح  ةــضهن  ىلع  لـمعلل  دادعتــسالا  مـتأ  ىلع  ةــكرحلا  نأ  ىلإ  ًةــتفال  لــالتحالل ،

مضلا عامطأ  نم  ةيبرغلا  ةفضلا  ةيامحو  بصاغلا ، لالتحالا  ةمواقم  اهناونع 

دومـصلاو يدحتلا  ىلع  ةرداق  ةينطو  لمع  ةطخ  ةرولب  ىلإ  اهيعـس  لظ  يف  هنإ  سيمخلا ، يفحص  نايب  يف  ةكرحلا  تلاقو 
حالـص ةـينطولا  تاقالعلا  ةرئاد  لوؤسمو  راونـسلا ، ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  ساـمح  ةـكرح  دـئاق  دـقع  لـالتحالا ، ةدـبرع  ماـمأ 

ةيعمتجملاو ةيلئاصفلا  تاءاقللا  نم  ديدعلا  ةكرحلا ، تادايق  نم  ددعو  ليودربلا ،

انعمجتو انتدـحوب  هـنأ  ىلإ  ةريـشم  انبعـش ، قوـقح  نـم  صقتنت  ةقفــص  وأ  عورــشم  يأ  ريرمتب  حمــست  نـل  اـهنأ  ىلع  تددـشو 
انتيضق هجاوت  يتلا  تايدحتلا  لكل  يدصتلا  عيطتسن  كرتشملا  انلمعو 

عزنو لــالتحالا  لزع  ىلإ  ةــيعاد  ةدوــعلاو ، ريرحتلاــب  انفادـــهأ  لــماك  قــيقحت  ىتــح  ةعرـــشم  اــنتمواقم  ىقبتـــس  تفاــضأو 
هنع ةيعرشلا 

ةيلخادلا تانيابتلا  زواجت  ةرورـض  انم  بجوتي  ةيناطيتسالا  هتاططخم  طابحإو  ينويهـصلا  ودـعلا  ةـهجاوم  نأ  ىلإ  تهبنو 
تانوكملاو ةينيطسلفلا  لئاصفلا  عيمج  اهيف  كراشيو  اهدعي  ةدحوم  ةينطو  ةطخ  ةغايص  يف  عورشلاو  ةفاك ، ةينيطـسلفلا 

ةيعمتجملا حئارشلاو 

، اهمـض حاـمج  حـبكل  ةـفاك  ةـيبرغلا  ةفـضلا  ءاـحنأ  يف  ةـلماشلا  ةيبعـشلا  ةـمواقملا  يف  طارخنـالا  ىلإ  عيمجلا  ةـكرحلا  تعدو 
تاودـألا ريخــستو  اــهبيلاسأو ، اــهتاودأ  ريوـطتل  عـيمجلا  عـم  كرتـشملا  لــمعلاو  ةــمئاقلا ، ةــيناطيتسالا  تاــططخملا  طاــبحإو 

ودعلا مواقت  ةعماج  ةينطو  ةلاح  قلخل  يمالعإلاو  يوبعتلاو  ينوعملاو  يداملاو  يريهامجلا  معدلا  ميدقتو  ةـفاك ، ةـيكرحلا 
اهنم  هينطوتسم  درطو  اهنع  لالتحالا  رحد  ىتح  هتاططخمو ،
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يف ةينيطـسلفلا  انريهامج  دومـص  زيزعتو  ةينطولا ، تباوثلا  ىلع  ديكأتلل  بوؤدلا ؛ ينطولا  لمعلل  ةماتلا  اهتيزوهج  تدكأو 
ينطو فرش  قاثيم  ىلإ  ًالوصو  ةفاك ، مهدجاوت  نكامأ 

يف عماـج  يودـحو  لـمعك  ةـكرتشملا  تاـيلمعلا  ةـفرغو  ةدوـعلا  تاريـسم  تازجنم  ىلع  ةـمكارملا  ىلإ  ساـمح  ةـكرح  تعدو 
ةلتحملا يضارألاو  ةيبرغلا  ةفضلل  اًدانسإو  ينطولا  عورشملل  ةعفار  لكشتل  لاضنلا  تاودأ  ريوطت  ىلع  لمعلاو  ةزغ ، عاطق 
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ودـــعلاو ةـــمواقملا  نــيب  ةزغ  عاــطق  يف  ترج  يتــلا  تاــمهافتلا  نإ  ةـــكرحلا  تلاـــق  لـــالتحالا ، عــم  تاـــمهافتلا  صوــصخبو 
ةمواقملا عورشمب  سملل  وأ  ةيسايس  نامثأ  يأ  لباقم  نكت  مل  يعمتجمو  يلئاصف  قفاوتبو 

ينيطسلفلا لكلا  اهيلع  عمجي  ةيودحو  ةوطخ  يأ  فرصت  تحت  تامهافتلا  لعجل  ةيزوهجلا  لماكب  عيمجلا   نأ  تفاضأو 

يف دانـسإلا  ةـهبجو  لوـألا ، نـصحلاو  ينطوـلا ، عورـشملا  ةـعفار  ماودـلا  ىلع  ىقبيــس  ةزغ  عاـطق  نأ  ساـمح  ةـكرح  تدـكأو 
نيئجـــاللا ةدوـــعو  نيطــــسلف ، بارت  لـــماك  ريرحت  ىتـــح  ةيوفــــصتلا  ةـــيكيرمألا  عيراـــشملاو  ةينويهــــصلا ، ةرماؤـــملا  هـــجو 

اهنم اورجه  يتلا  مهرايد  ىلإ  ةفاك  نيينيطسلفلا 

ةقطنملا يف  لالتحالا  عم  ةفاك  عيبطتلا  تالواحم  ةهجاومو  ضفر  اهديكأت  ةكرحلا  تددج  امك 
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