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نرقلا ةقفصو  مضلا  ططخمل  اًضفر  ةزغب  ةدشاح  ةیریهامج  ةریسم 
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مضلا ططخمل  اًضفر  ةدشاح  ةيريهامج  ةريـسم  يف  ءاعبرألا  مويلا  رهظ  ةزغ  عاطق  يف  نيينيطـسلفلا  فالآ  تارـشع  كراش 
راوغألاو ةيبرغلا  ةفضلا  نم  ةعساو  ءازجأل  يليئارسإلا 

قرتفم بوص  ةهجتم  ةنيدملا  طسو  ةعانصلا  قرتفم  نم  ةينيطسلفلا  لئاصفلاو  ىوقلا  اهيلإ  تعد  يتلا  ةريـسملا  تقلطناو 
ةينيطسلفلا ةمواقملا  لئاصف  ةداق  نم  ريبك  ددع  اهمدقتي  راصنأ ،

ةمواــقم راــيخ  ةدــكؤمو  مــضلا ، طــطخمل  ةــضفار  تاــتفالو  نيطــسلف ، مــالعأ  ةريــسملا  يف  نوبـــضاغلا  نوكراــشملا  لــمحو 
نيطسلف ضرأ  نع  هسنك  ىتح  لالتحالا 

انبعــش ةدارإ  نأ  ةيمالــسإلاو  ةـينطولا  ىوـقلا  نـع  ةـملك  يف  دــباع  يدعــس  ادــف  بزحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  دــكأ  هرودــب 
ةينويهصلا مضلا  عيراشم  لك  لشفتس  ملاعلا  رارحأو  ةيبرعلا  بوعشلا  لك  هعمو  ينيطسلفلا 

ةرـصاعملا هتروـث  انبعـش  رّجف  اـمكف  ًـاليوط ، ءودـهلاب  معني  نل  هـنأو  انـضرأ ، ىلع  لـالتحالل  لبقتـسم  ـال  هـنأ  ىلع  دـباع  ددـشو 
لالتحالا سنك  ةرارش  رجفيسو  دحأ ، هعقوتي  يلاضن ال  لكشب  عمجأ  ملاعلاو  لالتحالا  ئجافيس  هنإف 

، انبعـش تمـصي  نلو  ةدـيدج ، ةـضافتناو  لماش  راجفنا  ماـمأ  لاـجملا  حسفيـسو  انبعـشل ، يدوجو  دـيدهت  مضلا  رارق  نأ  نّيبو 
هضرأ نع  اًعافد  سيفنلاو  يلاغلاب  يحضيسو 

ةهجاوـمل دـحوألا  راـيخلاو  ناـمألا  مامـص  يه  ةـينطولا  هتدـحو  نأو  هلبقتـسم ، قاـفآ  مسر  ىلع  رداـق  انبعـش  نأ  دـباع  فدرأو 
مضلا ةيلمعو  راعلا  ةقفص 



سلجملا تارارق  لـك  ذـيفنتب  لـالتحالا ، عـم  ينمـألا  قيــسنتلا  فـقو  اـهنالعإ  لامكتــساب  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  دــباع  بلاـطو 
انبعش ةفصنملا  ةيلودلا  تارارقلا  طئاحلا  ضرعب  هبرضو  تايقافتالا  هذهل  لالتحالا  ركنت  لظ  يف  يزكرملاو  ينطولا 

ةقحــالمل ةــيلودلا  تاــقافتالاو  تاــمظنملا  لــكل  نيطـــسلف  مامـــضنا  ةلـــصاوم  ىلع  ريرحتلا  ةـــمظنمو  ةطلـــسلا  دـــباع  ثــحو 
تاسدقملا ىلع  ءادتعالاو  مضلاو  ناطيتسالا  مئارج  مهيف  امب  انبعش ، دض  برحلا  مئارج  نع  نييليئارسإلا  نيلوؤسملا 

تيبلا ةلظم  تحت  ةينطولا  انقوقح  نوصل  ةيعافد  ةيجيتارتسا  عضول  ينيطـسلفلا  لكلا  عمجي  داج  راوح  قالطإ  ىلإ  اعدو 
ةينيطسلفلا ريرحتلا  ةمظنم  انبعشل  يونعملا 

لالتحالا عيراشم  ةهجاوم  نم  نكمتن  ىتح  ينيطسلفلا  يسايسلا  ماظنلا  ةدحو  قيقحت  ةرورض  ىلع  ددشو 

اًبلاطم ينويهـصلا ، مضلاو  ةرداصملا  ةيلمع  هاجت  برعلا  ءاقـشألا  نم  ةـنلعملا  ةيـسايسلا  فقاوملل  هريدـقت  نع  دـباع  برعأو 
اههاجت ةيلمع  فقاوم  ذاختاو  لالتحالا ، عم  عيبطتلا  مدع  لوح  ةيبرعلا  ممقلا  تارارقو  مهفقاوم  ةمجرتب 

رمي يتلا  ةنحاطلا  ةمزألا  لظ  يف  ةصاخ  انبعش ، دومـص  معدل  ةيلام  نامأ  ةكبـش  ريفوتب  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  لودلا  بلاطو 
ينيطسلفلا بعشلا  اهب 

ريثأتلاو لالتحالا  مئارج  حضف  يف  اًريبك  اًرود  بعلت  يتلا  يليئارـسإلا  لالتحالا  ةـعطاقم  ةـكرح  ىلإ  ةـيحتلاب  دـباع  هجوتو 
هيلع
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