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ةيليئارـسإلا مضلا  ططخ  طبحنـس  قوزرم ، وبأ  ىـسوم  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
مضلا ططخم  لاشفإ  يف  حجنن  نأ  بولطملاو  ةحاتملا ، لبسلا  لكب 

جارخإ نكمي  ـال  هـنأ  ًادـكؤم  لبـسلا ، لـكب  يليئارـسإلا  لـالتحالا  ةـهجاوم  انبعـشل  لـفكي  يلودـلا  نوناـقلا  نأ  قوزرم  وـبأ  نّـيبو 
ةمواقملاب الإ  ةيبرغلا  ةفضلا  نم  لالتحالا 

هتاططخمو يليئارسإلا  لالتحالا  ةهجاومل  يودحو  جمانرب  ىلع  قفاوتلل  ينطو  يدايق  عامتجا  دقع  ىلإ  اعدو 
لكبو ةـلماشلا  ةـهجاوملا  نمـضتو  عـيمجلا  اـهيف  كرتـشي  نأ  ىلع  مـضلا ، ةـهجاومل  ةـينطو  ةـطخ  دادـعإب  قوزرم  وـبأ  بلاـطو 

ينيطسلفلا لكلا  ةكرعم  يه  مضلا  ةطخ  ةهجاوم  نأ  ىلع  اددشم  لئاسولا ،
وهو رثؤملا  رارقلا  نع  ةلوزعم  اهنأل  مضلا  عنمت  نأ  نكمي  رـضاحلا ال  تقولا  يف  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  دوهجلا  لك  نأ  حضوأو 

ينويهصلا نايكلاو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  رارق 
ةيبرغلا ةفضلا  نم  ءازجأ  مضب  يليئارسإلا  لالتحالا  تاططخم  لاشفإب  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  لودلا  قوزرم  وبأ  بلاطو 

ةينطو ةـطخ  دادـعإ  قـيعي  اذــهو  لـئاصفلا ، ضعبب  نيهتــسيو  ينيطــسلفلا ، لـكلا  عـم  لـمعلاب  عـنتقم  ريغ  نزاـم  وـبأ  نأ  نّـيبو 
مضلا ةطخ  ةهجاومل  ةلماش 

لالتحالا ةميزهل  لئاسولا  لكو  تاناكمإلا  لك  ذختي  يقيقح  جـمانربل  ةـجاحب  لالتحالا  ةـهجاوم  نأ  ىلع  قوزرم  وبأ  ددـشو 
مضلا ةطخ  ةهجاومل  ينيطسلفلا  فصلا  ديحوت  ىلإ  ايعاد  ةيبرغلا ، ةفضلا  نم  ةصاخو  هرحدو 

ةيليئارسإلا مضلا  ةطخ  لظ  يف  ةينيطسلفلا  ةطلسلل  لبقتسم  هنأ ال  قوزرم  وبأ  لاقو 
هنأو ال ناك ، اـمنيأ  لوؤسم  عيمجلا  نأ  ىلع  اددـشم  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يه  اـنوروك  ةـهجاومل  ةيـساسألا  لـمعلا  ةـحاس  نأ  دـكأو 

رخآلا هاجتالا  نم  هسفن  يفعيو  ةهج  يف  ةركلا  فذقي  نأ  دحأل  نكمي 
ةيليئارسإلا تاططخملا  ةهجاومل  ٍفاك  ريغ  دوجوملا  ينيطسلفلا  دهجلا  نأ  ىلإ  تفلو 

ةيمالـسإلاو ةـيبرعلا  لودـلا  نم  دـيدع  عم  تـالاصتا  يرجت  ةـكرحلا  نأ  نع  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وـضع  فـشكو 
ةيليئارسإلا مضلا  ططخ  طابحإل 

ةينيطسلفلا ةيضقلا  دييأت  نم  ةيبرعلا  ةمظنألا  ضعب  فقوم  عجارت  ىلإ  قلقلا  نيعب  رظنت  سامح  ةكرح  نأ  ىلإ  راشأو 
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