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اًيفتاـه ًـالاصتا  ةـعمجلا  مويلا  ءاـسم  ةـينه  ليعامـسإ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ىقلت 
ةلحرملا هذـه  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  بناج  ىلإ  سنوت  فوقو  نع  هتماخف  رّبع  ثيح  ديعـس ، سيق  يـسنوتلا  سيئرلا  نم 

ديفوك 19)  ) سوريف يشفت  ىلع  ةبترتملا  ةيناسنإلا  تايعادتلا  ةهجاومل  ةصاخو  ةقيقدلا ،

ىلع اًدـكؤم  سنوـت ، ىدـل  اهبعـشو  نيطــسلف  ةـناكم  ىلع  دـيكأتلل  لاـصتالاب  ةرداـبملا  ىلع  هـصرح  نـع  سيئرلا  ةـماخف  رّبـعو 
نيطسلف يف  ءاقشألا  فرصت  تحت  ةيسنوتلا  تاردقملاو  تاناكمإلا  لك  عضو 

هكلمت اـم  ينيطـسلفلا  بعـشلا  عم  مستقت  نأ  ةزهاـج  سنوـت  نإـف  عـيمجلا  اـهب  رمي  يتـلا  تاـناكمإلاو  فورظلا  مغر  هنإ  لاـقو 
نم اهريرحت  متي  ىتح  ةيزكرملا  برعلا  ةيضق  سدقلاو  نيطسلف  ىقبتس  هتدايس : فاضأو  ءابولا ، اذه  ةهجاوم  قايس  يف 

لالتحالا

ىلع اًبيرغ  ربتعُي  يذلا ال  فقوملا  اذهو  ةميركلا ، ةردابملا  هذهل  هريدقتو  هركش  نع  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ربع  هبناج  نم 
يسنوتلا نادجولاو  لقعلا  يف  نيطسلف  ةناكم  ثيح  قيقشلا ، يسنوتلا  بعشلاو  ةيسنوتلا  ةسائرلا 

كلذكو سوريفلا ، ةهجاوم  تايعادتو  راصحلا ، لظ  يف  ةزغ  عاطق  يف  ةدئاسلا  عاضوألا  ةروص  دـبعلا  وبأ  خألا  ضرعتـساو 
ةيناسنإلا تادعاسملا  ميدقتب  سنوت  موقت  نأ  ىلإ  اًيعاد  نانبل ، تاميخم  يف  اًديدحتو  تاتـشلا ، تاميخم  يف  انبعـش  مومع 
ةيـسنوتلا تاسـسؤملا  ربع  رمألا  اذـه  عباتي  نأ  هتماخف  دـعو  دـقو  ءوجللا ، تاـميخمو  عاـطقلا  يف  انبعـشل  ةـلجاعلا  ةـيبطلاو 

ةلصلا تاذ  ةيلودلا  تاسسؤملاو 

نع رداصلا  لجاعلا  ءادنلا  ةروص  يف  ديعس  سيئرلا  عَضَوو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألا  عاضوأ  ةكرحلا  سيئر  حرـش  امك 
ممـألل ماـعلا  نيمــألا  ىلإ  ةــلاسر  هيجوـت  ىلإ  اــعد  ثـيح  ناــكم ، لــك  يف  سوريفلا  راــشتنا  دــيدهت  لــظ  يف  نوجــسلا  ةداــيق 



يف انارـسأل  ةمالـسلاو  ةياقولا  لئاسو  ريفوتو  ىرـسألا ، حارـس  قالطإب  ةبلاطملل  ةلـصلا  تاذ  ةيلودلا  تاسـسؤملاو  ةدـحتملا 
ماعلا نيمألا  ةبطاخم  كلذ  يف  امب  راطإلا  اذه  يف  مزلي  امب  موقيس  هنأب  سنوت  سيئر  ديسلا  دعوو  لالتحالا ، نوجس 

، ةــفلتخملا اـياضقلا  يف  نواـعتلاو  رواـشتلاو  لــصاوتلا  رارمتــساو  ةــيئانثلا ، ةــقالعلا  ةــناتم  ناــفرطلا  دــكأ  هـتاذ  راــطإلا  يفو 
فيرشلا سدقلاو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  اهدهشت  يتلا  تاروطتلا  ةصاخو 
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