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ىلع ًابالقنا  لثمي  تاباختنالا  ليطعت  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  رارق  نأ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تدـكأ 
.هتايعادتو رارقلا  اذه  نع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  ةطلسلاو  حتف  ةكرح  ةلمحم  ةينطولا ، تاقفاوتلاو  ةكارشلا  راسم 

ةلثمم ةينيطـسلفلا  ةطلـسلاو  حـتف  ةـكرح  رارق  فسألا  غلابب  اـنيقلت  سيمخلا ، يفحص  نايب  يف  ةـكرحلا  تلاقو 
ةيلوؤسملا ةطلـسلا  ةسائرو  حتف  ةكرح  لمحتتو  ةينيطـسلفلا ، تاباختنالا  ليطعت  سابع  دومحم  ديـسلا  اهـسيئرب 

نهر زوجي  الو  ةـينطولا ، تاقفاوتلاو  ةكارـشلا  راسم  ىلع  ًاـبالقنا  لـثمي  وهو  هتايعادـتو ، رارقلا  اذـه  نع  ةـلماكلا 
.هنيعب ليصف  ةدنجأل  ينطولاو  يبعشلا  عامجإلاو  اهلك  ةينطولا  ةلاحلا 

ءارجإ ضرف  ىلع  رداق  وهو  لتحملا ، ىلع  هتدارإ  ضرف  ىلع  هتردق  تبثأ  سدقلا  يف  انبعـش  نأ  ةـكرحلا  تدـكأو 
.ليربأ ءاعبرألا 28  رداصلا  اننايب  يف  انحضوأ  امك  كلذك  تاباختنالا 

ىلإ ةبهاذ  ةطلـسلاو  حتف  ةـكرح  نأ  ًاقبـسم  ملعت  تناك  اهنأل  عامتجالا  اذـه  سامح  ةـكرح  تعطاق  دـقل  تفاضأو :
لالخ حـتف  ةـكرح  ةدايقل  سمأ  انحـضوأ  دـقو  سدـقلا ، عوضومب  اهل  ةـقالع  ىرخأ ال  تاباسحل  تاباختنالا  لـيطعت 

تاباختنالا ضرف  تايلآو  لبس  ةشقانمل  ًاصصخم  ناك  اذإ  مويلا  عامتجا  يف  ةكراشملل  نوزهاج  اننأ  يمسر  لاصتا 
.هنع ًاباوج  قلتن  مل  يذلا  رمألا  وهو  لالتحالا ، نع  ًامغر  سدقلا  يف 

ريغو هل  ليثم  لكـشبو ال  ىمظعلا  هتيبلاغب  تاباختنالل  لجـس  يذـلا  انبعـشل  ًاـمارتحا  ةـعطاقملا  اـنررقف  تعباـتو :
ةيسايسلا مهقوقح  ةسراممل  نيقاوتلا  انبعش  ءانبأ  نم  تاحـشرملاو  نيحـشرملا  فالآل  ًامارتحا  كلذكو  قوبـسم ،

انبعـش هرظتنا  ينطو  قاقحتـسا  يف  بعالتلا  اذـهل  ًءاطغ  انتكراشم  نوكت  يكو ال  هنع ، عافدـلاو  مهبعـش  لـيثمتو 
.اليوط

رارقلا تايعادت  ةطلسلا  تلمح 

ةينطولا تاقفاوتلاو  ةكارشلا  راسم  ىلع  ابالقنا 
ً

لثمي  تاباختنالا  ليطعت  رارق  سامح :
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تـضرف يتلا  دوماعلا  باب  ةحاس  نع  اعافد  سدقلا  ةبهب  سابع  ةطلـسلا  سيئر  ةداشإ  نأ  ىلإ  ةـكرحلا  تراشأو 
تاباختنالا ميظنت  ربع  لالتحالا  يدحت  نالعإو  اهيلع ، ءانبلا  مزلتستو  يـضتقت  تناك  لتحملا  دض  نييـسدقملا  ةدارإ 

.سكعلا سيلو  لالتحالا  نم  قبسم  نذإ  نود  سدقلا  يف 

ةـلطاب ال تاءاعدا  نم  ةطلـسلا  سيئرل  ةـيماتخلا  ةـملكلا  يف  درو  اـمل  دـيدشلا  اهناجهتـسا  نع  ةـكرحلا  تربعو 
.سامح ةكرح  قحب  ةحصلا  نم  اهل  ساسأ 

مهقوقحو مهمومه  ينبتو  مهنع ، دوذلا  يف  انبعش  ءانبأ  هاجت  اهدهع  ىلع  ىقبتـس  اهنأ  ىلع  سامح  ةكرح  تددشو 
.مهيلثمم رايتخا  يف 

يهنت ةينطو  قيرط  ةطراخ  عضول  ًاينطو  يعادـتلا  ىلإ  ةـيندملاو  ةيـسايسلا  ىوقلاو  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  تعدو 
هيجوتو لماشلا ، يسايسلا  حالصإلا  زاجنإ  نمضت  ةبلصو  ةميلس  سسأ  ىلع  ةينطولا  ةدحولا  ققحتو  درفتلا ، ةلاح 

.تاحاسلا لك  يفو  ةدعصألا  لك  ىلع  هعم  كابتشالاو  لالتحالا  ةمواقم  وحن  دوهجلا  لك 
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