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ةينه ليعامـسإ  ساـمح  ةـكرح  سيئر  نم  ةـلاسر  يعاـمتجالا  يموـقلا  يروـسلا  بزحلا  سيئر  ناـنبل  يف  ساـمح  لـثمم  مـلس 
ةيبرغلا ةفــــضلا  مـــض  رارقو  نرقلا ، ةقفــــص  عورــــشم  ًاـــصوصخو  ةينيطــــسلفلا ، ةيــــضقلاب  ةـــقلعتملا  تاروـــطتلا  رخآ  لوـــح 

ةينيطسلفلا ةيضقلا  ىلع  اهرطاخمو 

يـسايسلا لوؤسملاو  هط ، داهج  نانبل  يف  ةـكرحلل  يـسايسلا  لوؤسملا  بئان  هقفاري  يداهلا  دـبع  ساـمح  ، ةـكرح  دـفو  رازو 
، ةينـسح لئاو  بزحلا  سيئر  مهلابقتـسا  يف  ناك  ثيح  يعامتجالا ، يموقلا  يروسلا  بزحلا  ةدايق  نادـيز ، مظان  عاقبلا  يف 

يدهم حامسو  يبهو ، بيهو  يسايسلا  بتكملا  ءاضعأو 

ًادّكؤم ينويهـصلا ، ودعلا  لبق  نم  جهنمم  راصحو  ناودعل  ضرعتي  يذلا  ينيطـسلفلا  انبعـش  عاضوأ  يداهلا  دبع  ضرعتـساو 
رئاج ٌرارق  هنأل  دّحوم  ينيطسلف  فقومب  ةيبرغلا  ةفضلا  مضب  لالتحالا  رارقل  ىدصتيس  انبعش  ّنأ 

يدصتلل دوهجلا  رفاظتو  لجاعلا  كرحتلا  ةرورـض  ىلإ  ًايعاد  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ىلع  برح  نالعإ  وه  رارقلا  اذـه  ربتعاو    
ةيكريمألا ةينويهصلا  تاططخملا  هذه  لثمل 

نم فيفختلا  يف  مهاست  يتلاو  نانبل ، يف  نيينيطـسلفلا  نيئجالل  ةـيناسنإلاو  ةـيندملا  قوقحلا  رارقإ  ىلإ  يداهلا  دـبع  اعدو 
اورنوألا ةلاكو  ًايعاد  نانبل ، يف  ةقناخلا  ةيداصتقالاو  ةيلاملا  ةمزألا  لظ  يف  ًادج ، ةبعصلا  ةيشيعملاو  ةيداصتقالا  هعاضوأ 

نانبل يف  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ةفاكل  تادعاسملا  ميدقتو  ةّرمتسمو ، ةلجاع  ئراوط  ةطخ  رارقإو  اهتابجاوب  مايقلا  ىلإ 

، ةـميركلا هتتفل  ىلع  ساـمح  ةـكرح  سيئر  ركـشو  ةـكرحلا ، دـفوب  يعاـمتجالا  يموـقلا  يروـسلا  بزحلا  سيئر  بّـحر  هرودـب ،
ةكرحلا  ةدايقلو  هل  ةيحتلا  اهّجوم 

بعشلا بناج  ىلإ  بزحلا  فوقو  ًادّكؤم  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  فدهتست  يتلا  عيراشملا  ةفاكل  عطاقلا  هضفر  ةينسح  ىدبأو 
ةلداعلا  هتيضقو  ينيطسلفلا 

خيـشلا ةكرحلا  سيئر  بئان  نيب  كرتشملا  يفحـصلا  رمتؤملاو  حتف ، ةكرحو  سامح  ةكرح  نيب  ةـيديحوتلا  تاوطخلا  نّمثو 
ساسأ ىلع  ةمئاقلا  ةدحولا  نم  ديزم  ىلإ  ًايعاد  بوجرلا ، ليربج  حتف  ةكرحل  ةيزكرملا  ةنجللا  رـس  نيمأو  يروراعلا ، حلاص 

ةيــضقلا هجاوــت  يتــلا  تايدــحتلا  ةــهجاوم  يف  ةــعماج  ةــينطو  ةــيجيتارتسا  ىلع  قاــفتالا  ىلإ  ًــالوصو  ةــينطولا ، تباوــثلا 
ةينيطسلفلا
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