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ةولحلا نيع  ميخمل  ةيدقفت  ةلوجب  نانبل  ىلإ  ةيناديم  ةرايز  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةدايق  نم  دفو  متتخا 

، ديبع رهام  يـسايسلا  بتكملا  وضع  بناج  ىلإ  ناردب ، ماسح  ةكرحلا  يف  ةينطولا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  دفولا  مض  دـقو 
يداهلا دبع  دمحأ  نانبل  يف  ةكرحلا  لثممو 

اهل ضرعتي  يتـلا  ةاـناعملاو  ميخملا ، ءاـنبأ  فورظو  لاوـحأ  ىلع  عـلّطا  ثـيح  ءاـيحألا ، ضعب  ةراـيزب  هتلوـج  دـفولا  لهتـساو 
نم اًددـع  دـفولا  راز  اـمك  ةاـيحلا ، تاـموقم  ىندـأل  نادـقفو  يناكــس  ظاـظتكاو  يداـصتقا  قيــض  نـم  تاـميخملا  لـخاد  اـنبعش 

ةلجاع ةدعاسم  مهل  مّدقو  ةروتسملا  تالئاعلا 

رارقتـسا يف  ةريبـكلا  مهدوـهج  ىلع  مهركـشو  مـيخملا ، يف  اـنلهأ  عاـضوأ  ةـشقانم  ىرجو  ةيمالـسإلا ، ىوـقلا  دـفولا  راز  اـمك 
ةينيطـسلفلا ةيـسايسلا  تادايقلا  نم  ددـع  هلابقتـسا  يف  ناك  ثيح  دـيلولا  نب  دـلاخ  عمجم  دـنع  ةـلوجلا  تهتناو  هيف ، نمـألا 

ميخملا ءانبأ  نم  دشحو  ءايحأ  ناجلو  ةيبعش  تايلاعفو  ةيمالسإلاو  ةينطولا 

، تايدــحتلا لــك  هـجو  يف  ةــمواقملا  لاــجر  تاــبثو  دومــص  اوــيح  دــقو  يداــيقلا ، دــفولاب  مـيخملا  تاــيلاعفو  يلاــهأ  بـحرو 
ةكرابملا انضرأ  ىلإ  ةدوعلا  يف  مهقحب  مهكسمت  نيدكؤم 

تاقييــضتلا لــك  مـغر  ةدوعلاــب  مــهقح  ىلع  مهتاــبثو  ينيطــسلفلا ، تاتــشلا  ةمــصاع  يف  مــيخملا  لــهأ  دومــص  دــفولا  اــيحو 
نوئجــاللا اـــهنم  يناـــعي  يتــلا  ةبعـــصلا  ماـــيألا  هذـــه  يف  ةـــصاخ  نيئجـــاللا ، ةيـــضق  اـــهب  ترم  يتــلا  ةريطخلا  تاـــفطعنملاو 

ةبعص ةيداصتقا  عاضوأ  نم  نوينيطسلفلا 

دعتو ةوـقلا  مكارت  رمتـسم  دادـعإبو  ةـيلاع  ةـيزوهج  ىلع  ةـمواقملا  نأ  ٍيبعـشو  ٍيلئاـصف  ٍءاـقل  يف  هـتملك  لـالخ  ناردـب  دـكأو 
ةهجاومل ةينطولا  ةدحولا  مامتإو  ينيطـسلفلا  تيبلا  بيترتو  ماسقنالا  ءاهنإ  ةرورـض  ىلع  اًددـشم  ريرحتلا ، ةـكرعمل  اهـسفن 

ةريطخلا نرقلا  ةقفص  اًصوصخو  ةبعصلا  تايدحتلا  هذه 

اهلوصف لكو  ةقفصلا  هذه  لاشفإ  ىلع  رداق  هتبالصو  هتوقو  هتدحوب  ينيطسلفلا  بعشلا  نأ  دكأو 



دي ميدــقتو  مهدومــص  مـعد  ىلإ  اًـيعاد  ةبعــص ، اًـعاضوأ  نوـشيعي  ناــنبل  يف  نيينيطــسلفلا  نيئجــاللا  نأ  ىلإ  ناردــب  راــشأو 
ةكرحلا ةدايق  دنع  ةيولوأو  بجاو  وه  مهنع  ةاناعملا  عفر  نأو  نوعلا ،

راوـجلا عـم  ةزيمملا  ةـقالعلاو  تاـميخملا  يف  نمـألا  ظـفح  يف  هرودو  ناـنبل  يف  كرتـشملا  ينيطـسلفلا  لـمعلاب  ناردـب  داـشأو 
دومــصلل اــًناونع  ــالإ  اـًـموي  اوــنوكي  مــلو  ينيطـــسلفلا ، لاــضنلا  يف  مــهم  رود  مــهل  تاتـــشلا  يينيطـــسلف  نأ  اًدــكؤم  يناــنبللا ،

ريرحتلا عورشم  نم  يساسأ  ءزج  مهنأو  يدحتلاو ،

ىلع قاـفتالل  ساـسألا  لخدـملا  يه  ةـيقيقحلا  ةـينطولا  ةدـحولا  نأ  دـيبعرهام  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  دـّكأ  هرودـب 
قيرط يف  ةربـتعم  ةـينطو  تازاـجنإ  قـيقحتل  يـساسأ  ٌطرـش  اـهنأ  اـمك  نرقلا ، ةقفــص  ةـهجاومل  ةـعماج  ةـينطو  ةـيجيتارتسا 

ةدوعلاو ريرحتلا 

ةكرح ةداـيق  عـم  اًـيئانث  ءاـقلو  ةينيطــسلفلا ، لــئاصفلل  نيماــعلا  ءاــنمألا  عـم  ءاــقل  ماــيأ  ترمتــسا ٥  يتـلا  ةراـيزلا  تلمــش  اـمك 
نانبل يف  ةيبعشلاو  ةيسايسلا  تانوكملاو  ىوقلا  ءاقلو  يمالسإلا ، داهجلا 
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