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قوزرم وبأ  ىسوم  .د  جراخلا  ةقطنم  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بئان 

نم ةلاح  شيعي  ينيطسلفلا  بعشلا  نإ  قوزرم  وبأ  ىسوم  .د  جراخلا  ةقطنم  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بئان  لاق 
.حارج خيشلاو  سدقلاب  ةمواقملاو  ةزغ  طبر 

وحن ةدـحولا  نم  ةـلاح  شيعي  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نأ  يف ، يت  بيو  سدـقلا  عم  ةـلباقم  لالخ  قوزرم  وبأ  دـكأو 
.نيطسلف همسا  فده 

عاطقو لتحملا  ينيطسلفلا  لخادلاو  ةيبرغلا  ةفـضلا  نم  لك  يف  ةمراع  ةضافتناب  تلثمت  ةدحولا  هذه  نأ  حضوأو 
.ندرألاو نانبل  يف  اندالب  دودحو  ةزغ 

نم مغرلاـب  ًافيـضم  لـالتحالل ، اـهتهجاوم  يف  ةدـيدج  ةروص  تمدـق  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  نأ  قوزرم  وـبأ  نيبو 
.ريرحتلاو ةدوعلاب  ًالمأو  ًانيقيو  ًاربص  دجن  ءامدلا  ةحئارو  ةداهشلاو  توملا 

.ةرصنلاب اهنودشاني  حارج  خيشلاو  ىصقألاو  سدقلا  لهأو  ةتماص  ىقبت  نأ  ماسقللو  ةمواقملل  ناك  ام  عباتو :

سدقلاو نيطـسلف  لجأ  نم  ةدعلا  تدعأ  ماسقلا  نأو  برح ، لك  يف  روطتت  ةمواقملا  نأ  ىلإ  قوزرم  وبأ  تفلو 
.ىصقألاو

لت ىلع  نارينلا  انفقوأ  ةزغ  ىلع  نارينلا  اوفقوأ  اذإو  اندعص ، اودعص  اذإو  فصقلا ، لباقم  فصقلا  نأ  ىلع  ددشو 
.بيبأ

بعـشلا نآلا  هيلع  ام  ساسأ  ىلع  ساـبع  دومحم  سيئرلا  عم  تـالاصتالا  ددـجتت  نأ  هلمأ  نع  قوزرم  وبأ  برعأو 
.لتحملا ةهجاوم  يف  ةروث  نم  ينيطسلفلا 

نيطسلف ريرحت  وحن  ةدحولا  نم  ةلاح  شيعي  ينيطسلفلا  بعشلا  قوزرم : وبأ 
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يف نوكرتشم  سامحو  حتف  لاجر  نأ  ًانيبم  حتف ، يف  انناوخإ  نيبو  اننيب  ةقالعلا  يف  ططش  يأل  ديرن  اننأ ال  فاضأو 
.ةفضلا يف  لالتحالا  شيجو  نينطوتسملا  عم  كابتشالا 

خيراوص نأ  ىلإ  ًاريشم  ينيطـسلفلا ، مدلا  كفـس  يف  لالتحالا  عم  ةكيرـش  ةدحتملا  تايالولا  نأ  قوزرم  وبأ  دكأو 
.يباجيإلا ثيدحلا  ضعب  نيينيطسلفلا  نع  ثدحتي  نأ  ىلع  ندياب  تربجأ  ماسقلا 

روسيمو لحلا  ةلهـس  اهنأ  ًانيبم  ةـيبرعلا ، لودـلل  ةـيلخادلا  تاـفالخلاو  ةـيبرعلا  تاـفالخلا  ىلإ  قوزرم  وبأ  قرطتو 
.اهنم جورخلا 

رثكأ ةنياهـصلل  هئالوو  هفلح  تاعقوت  ةرئاد  نم  تجرخ  ةـعبطملا  ةـيبرعلا  لودـلا  ضعب  نأ  نم  هفـسأ  نع  برعأو 
.ةنياهصلا عقوت  امم 
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