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ةزغ عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر  راونسلا ، ىيحي 

ثوغ ةلاكول  ماعلا  ضوفملا  ةبئانب  ءاعبرألا  مويلا  ءاسم  هبتكم  يف  راونسلا  ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر  ىقتلا 
ريدم تاحيرصت  ىلع  تبترت  يتلا  ةيبلسلا  تايعادتلا  اهعم  ثحبو  ثيسنيتس ، ينيل  ةديسلا  اورنوألا  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ليغشتو 

.انبعش ىلع  ناودعلا  اهلالخ  ررب  ةيليئارسإ  ةانقل  يلامش  سايتام  ةزغ  عاطق  يف  اورنوألا  ماع 
 

ءانبأ لك  ىدل  اديدش  ابضغ  راثأ  يذلاو  دلوبيد ، ديفيد  ديسلا  عاطقلا  يف  ةلاكولا  تايلمع  ريدم  بئان  تافرصت  نافرطلا  شقان  امك 
.ةيعمتجملاو ةيسايسلا  هتانوكمو  عاطقلا 

ةيباجيإلا ةقالعلاب  اصوصخ ،
ً

سامح  ةكرح  اهتمدقم  يفو  هلئاصفو  امومع ، انبعش  زازتعا  راونسلا  ىيحي  ةزغ  يف  ةكرحلا  سيئر  دكأو 
.هقوقح تيبثتو  انبعش  دومص  زيزعت  يف  هتبعل  يذلا  يخيراتلا  رودلاو  اورنوألا  عم  ةءانبلاو 

ناودعلا دعب  ساسحلا  تقولا  اذه  يف  ةصاخ  اهتمهم  ليهستو  اورنوألا  عم  نواعتلا  رارمتسا  ىلع  ةكرحلا  صرح  دكأ  امك 
ءانبأ ةدعاسمو  اهتمدخل  لصي  نمو  اهفويض  لكب  بحرتو  ةنمآ  ةزغ  نأ  ىلع  اددشم  ةزغ ، عاطق  ىلع  ريخألا  يشحولا  يليئارسإلا 

.مهتاناعم نم  فيفختلاو  انبعش 
ديسلا هبئانو  يلامش  سايتام  ديسلا  نم  داحلاو  بضاغلا  ينطولا  يلئاصفلا  يبعشلا  فقوملا  نأ  راونسلا  دكأ  هسفن  قايسلا  يف 
لعف درو  امهيصخشب ، ددحم  فقوم  وه  امنإو  اورنوألا ، نم  يباجيإلاو  تباثلاو  يخيراتلا  انفقومب  ةقالع  هل  سيل  دلوبيد ، ديفيد 

.نيينيطسلفلا نيئجاللا  ةمدخ  يف  امهل ، حونمملا  ضيوفتلاو  امهب  طونملا  رودلل  ريطخلا  امهزواجت  ىلع 
ينيطسلفلا بعشلا  ءانبأ  لك  ىدل  ديدشلا  بضغلل  اهمهفت  ثيسنيتس  ينيل  ةديسلا  اورنوألل  ماعلا  ضوفملا  بئان  تدكأ  اهبناج  نم 

ناودعلا اذه  يف  هودقف  امل  ةلاكولا ، نع  ةباينلاب  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  لكل  اهيزاعت  تمدقو  اهنماضت ، تدكأو  ارخؤم ،
.لاح يأب  ةيليئارسإلا  ةطحملل  يلامش  سايتام  ديسلا  تاحيرصت  نع  عافدلا  نكمي  هنأو ال  ريخألا ، يليئارسإلا 

ةصاخو نيينيطسلفلا ، نيئجاللا  نم  فالآلا  ةمدخ  يف  اورنوألا  لمع  رارمتسا  لجأ  نم  عيمجلا  عم  نواعتلا  رارمتسا  ةيمهأ  تدكأو 
نيئجاللا نع  فيفختلا  ةيفيك  يف  ثحبلل  ارخؤم  راهنلاب  ليللا  نولصي  ةلاكولل  ماعلا  ضوفملاو  اهنأو  ساسحلا ، فرظلا  اذه  يف 

.نيلهؤملا ءافكألا  صاخشألاب  اهتدايق  زيزعتو  ةسسؤملا  لمع  ريوطتو  امومع ،
ً

ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  مومعو  اصوصخ 
ً

 

يلامش سايتام  تاحيرصتل  ةيبلسلا  راثآلا  شقان 

ثيسنيتس ينيل  اورنوألل  ماعلا  ضوفملا  ةبئان  يقتلي  راونسلا 
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يف نواعتلا  رارمتسا  يف  ةبغرو  ةيباجيإ  نم  هادبأ  ام  ىلع  راونسلا  ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئرل  ركشلاب  تهجوتو 
.ةدقعملاو ةبعصلا  فورظلا  هذه  يف  ةصاخو  ةزغ ، عاطق  يف  ةلاكولا  لمع  ليهست 

يأ ةرصاحمو  نواعتلا ، لبس  يف  ثحبلا  ةعباتمل  راوحلاو  رشابملا  لصاوتلا  رارمتسا  ىلع  نيفرطلا  صرح  ىلع  ديكأتلاب  ءاقللا  متتخاو 
.ناديملا يف  رهظت  نأ  نكمي  تالاكشإ 
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