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ينعي هب  ساسم  يأ  نأو  باقرلاو ، حاورألا  هنود  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملا  نأ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تدـكأ 
ىلع هتايدعت  نمث  لالتحالا  عفديسو  مودي ، نل  لاحلا  اذه  نإف  لالتحالل  ةيتاوم  مويلا  فورظلا  تناك  اذإو  برحلا ، لاعشإ 

هحورو همد  نم  كرابملا  اندجسم 

نل اهتوق ، مغر  ةينويهـصلا  شطبلا  ةلآ  نأ  طابـسألا ، باب  ةبهل  ةثلاثلا  ىركذـلا  يف  يفحـص  نايب  يف  سامح  ةـكرح  تددـشو 
سدـــقلا دـــض  لـــالتحالا  تاـــططخم  فـــقو  ىلع  رداـــقلاو  ضرـــألا ، ىلع  يـــسدقملا  يريهاـــمجلا  كارحلا  ةوـــق  ماـــمأ  دمــــصت 

ليحتسملا لعف  ىلع  ةرداق  ريهامجلاف  نييسدقملاو ،

هديوهتو هيلع  وطسلل  ةمحرلا  باب  قالغإب  اديدج  َقمحأ  ارارق  لالتحالا  ذاختا  لظ  يف  رمت  ىركذلا  هذه  نإ  ةكرحلا  تلاقو 
لالتحالا لافقأ  رسك  اوعاطتسا  امكف  نويسدقملا ، هررمي  نلو  رمي  نل  ريطخلا  ططخملا  اذه  نأ  ًةنيبم  سينك ، ىلإ  هليوحتو 

مشاغلا لتحملا  رارق  ىلع هللا  مهلكوتب  نورسكيس  لبق  نم  هتباوب  ىلع  تعضو  يتلا 

ىلع ةـبظاومو  رارـصإ  نم  هنولذـبي  امل  ماع 48  ةـلتحملا  نيطـسلفو  سدـقلا  يف  انلهأو  انبعـش  دومـص  سامح  ةـكرح  تّيحو 
هراّمع نم  ىصقألا  غارفإل  ةصرفب  ىظحي  نأب  لالتحالل  حامسلا  مدعو  هنع ، ةحفانملاو  ىصقألا  دجسملا  يف  طابرلا 

باـب ىلـصم  نأ  نينثـإلا  سمأ  تنلعأ  يتلاو  ىـصقألا  دجـسملا  يف  ةيمالـسإلا  تاـئيهلاو  تاـيعجرملا  فقوم  ساـمح  تنمثو 
أجلت نل  تائيهلاو  تايعجرملا  هذـه  نأو  مهدـحو ، نيملـسملل  قح  وه  يذـلا  ىـصقألا  دجـسملا  نم  أزجتي  ءزج ال  وه  ةـمحرلا 

كرابملا ىصقألا  دجسملا  اياضق  يف  تبلل  ةيحالص  تاذ  تسيلو  اهب ، فرتعملا  ريغ  ةينويهصلا  مكاحملل 

رمألاف هدجسم ، ةرصن  نع  رخأتي  الأ  مايألا  هذه  يف  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  ىلإ  لوصولا  عيطتـسي  ينيطـسلف  لك  تعدو 
موعزملا مهلكيه  هناكم  ماقو  مده  دقو  ىصقألا  دجسملا  ةيؤر  ىلع  هنيع  لالتحالاو  ريطخ ، دج 

تابنج يف  لوجتي  تاب  يذلا  رطخلا  فقول  اعيرس  كرحتلا  ىلإ  ةيبرعلا  لودلا  ةعماجو  يمالسإلا  نواعتلا  ةمظنم  تعد  امك 



هبرآم قيقحت  نم  هعنمو  لالتحالا  دي  ىلع  برضلل  لبسلا  لك  مادختساو  ىصقألا ،
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