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ناكرأ لزلزت  يتلا  قحلا  ةملك  لايتغا  اودارأ  تانب  رازن  اولاتغا  نيذلا  نإ  ةيحلا ، ليلخ  .د  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بئان  لاق 
.ليئارسإ مهنم  ديفتست  نَمو  ينمألا  قيسنتلاو  داسفلا 

تاباختنالا ليطعت  قيرط  ىلع  اًديدج  اًراسم  قشي  نأ  ديري  تانب  لاتغا  نَم  نأ  ىصقألا  ةيئاضف  عم  راوح  يف  ةيحلا  دكأو 
الإ نودجي  نيذلا ال  ليإ  تيب  سارحو  ينمألا  قيسنتلاو  لالتحالا  ةحلصمل  ةينطولا ، انفادهأ  وحن  يعسلاو  ةيرحلاو ، ةيطارقميدلاو 

.ةيصخشلا مهحلاصم 

نيططخملا ىتحو  لاقتعالا  رارق  تردصأ  يتلا  ةهجلا  نم  تانب  ديهشلا  لايتغا  ةيلمع  يف  طروت  نم  لك  ةمكاحمب  ةيحلا  بلاطو 
.نيذفنملاو

هتوص العو  داسفلا ، ىلع  راث  يذلاو  عاجشلا ، ينيطسلفلا  لضانملل  الاثم 
ً

ناك  يذلا  تانب ، رازن  رئاثلا  ديهشلا  حور  ىلإ  ةيحتلا  هجوو 
.هلايتغا مت  كلذلو  قحلا ، ةملكب 

نيذلا ىصقألا  ناسرفل  ةيحت  كلذكو  مهتايلاعف ، لالخ  تانب  ديهشلا  روص  اوعفر  نيذلا  يليللا  كابرإلا  ناسرفل  ةيحتلا  هجو  امك 
.هلايتغا دض  اورهاظت 

وه ينيطسلفلا  دهشملا  ميسقت  ديري  نَم  ريثأت  نأ  ودبي  نكلو  ينطولا ، قفاوتلا  نم  ةمهم  ةلاح  ىلإ  انلصو  اننأ  ىلع  ةيحلا  ددشو 
.سدقلا ةجحب  تاباختنالا  ليطعتل  ىغط  يذلا 

مهو ىلع  اندحأ  شيعي  الأو 
ّ

قفاوتلا ، نم  ةينطو  ةلاح  ىلإ  ةجاحب  نحنو  تايولوأ ، بيترت  ىلإ  جاتحت  ةينيطسلفلا  ةلاحلا  نأ  دكأو 
.ةيكيرمألا ةرزجلا 

طئاحلا ضرعب  ةطلسلا  تبرض  كلذلو  تاضوافملا ، مهو  ةداعإ  ةرزج  ةطلسلل  ىمر  ندياب  وج  يكيرمألا  سيئرلا  نأ  ةيحلا  حضوأو 
ئيش

ً
.ا هنم  اوققحي  نل  رخآ  راسم  ىلإ  اوبهذ  مهنأ  اًبيرق  نوملعيسو  ةينطولا ، تاقفاوتلا 

الو هتروص ، تهوشو  هتبرضو  لالتحالا ، نايك  ةعزعزو  ريرحتلاو ، سدقلا  وحن  اهتلصوب  تددح  ينيطسلفلا  انبعش  ةنيفس  نإ  لاقو 

ينمألا  قيسنتلاو  داسفلا  لزلزت  يتلا  قحلا  ةملك  لايتغا  ىلإ  فدهي  تانب  لايتغا  ةيحلا :
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.ديدج نم  مهولا  ةداعإل  لاجم 
ةيوستلا بارسب  نيقلعتملاو  ينمألا  قيسنتلا  بابرأ  ءانثتساب  ةكسامتم ، ةلاح  يه  ةماعلا  ةينطولا  ةلاحلا  نأ  ىلع  ددشو 

.تاضوافملاو

ةيجراخلا سامح  ةلوج   

ةيضقلل رابتعالا  ةداعإ  ىلإ  فدهت  سدقلا ، فيس  ةكرعم  دعب  لودلا  نم  ددع  ىلإ  سامح  ةكرح  ةدايق  ةرايز  نإ  ةيحلا  لاقو 
.عيبطتلاب ةقطنملا  يف  لالتحالا  ددمت  حبك  ىلع  لمعلاو  لالتحالا ، ةهجاوم  يف  ةكارشلاو  نماضتلا  ةداعإو  ةينيطسلفلا ،

لودلا نيب  هيتلاو  عايضلاو  ةقرفلا  ثدحي  ناطرس  وه  يذلا  لالتحالا ، عم  عيبطتلا  تاراسم  نم  راسم  يأل  حضاولا  ضفرلا  ةيحلا  ددجو 
.ةيبرعلا

ةدايقلاو ةيبرغملا ، ةدايقلاو  ةيرصملا ، تارباخملا  ةدايقو  رطق ، ريمأب  ةيجراخلا  ةيمسرلا  اهتارايز  يف  تقتلا  سامح  ةدايق  نأ  حضوأو 
.ةيناتيروملا

هذه ىلإ  انعمتساو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  رصانيو  هعم ، ةقالعلاو  لالتحالا  ضفري  اًبعش  برغملل  انترايز  لالخ  اندجو  ةيحلا  لاقو 
.ةيبزحلاو ةيمسرلا  تايصخشلا  لك  نم  ةيؤرلا 

ةعطاقم ىلع  اهتانوكم  لكب  ةعمجم  ايناتيروم  اندجوو  ناملربلا ، سيئرو  ةيناتيروملا ، ةلودلا  سيئر  تلباق  ةكرحلا  ةدايق  نأ  حضوأو 
.عيبطتلا دضو  لالتحالا ،

يف ميظعلا  انرصن  اوأر  امدعب  ةميزهلل ، الباق 
ً

حبصأ  لالتحالا  نأب  اهيقتلن ، يتلا  ةمألا  تانوكم  يف  جاهتبا  ةلاح  انسمل  اننأ  فاضأو 
.ةزغو سدقلا 

نوكت نأ  تاقالعلا  هذه  نم  ديرنو  ءانثتسا ، الب  ملاعلا  لود  لك  ىلع  لماكلا  حاتفنالا  ىلع  ةينبم  ةيجراخلا  سامح  ةسايس  نأ  دكأو 
.ةيسايس نامثأ  ميدقت  نود  ينيطسلفلا  انقحل  ةمداخ 

ديزملا ميدقت  يف  اوقفوي  نأ  ىنمتنو  سدقلا ، فيس  راصتنا  دعب  اًيرصم  اًعافدنا  انسمل  اننإ  ةيحلا  لاق  رصم  عم  ةقالعلا  روطت  لوحو 
.ةيسايسلا ةنضاحلاو  ةيراجتلا  تاقالعلا  يف  انبعشل 

سدقلا فيس  ةكرعم 

.سدقلا فيس  تازاجنإ  نم  زاجنإ  يأ  مضقب  لاوحألا  نم  لاح  يأب  لالتحالل  حمسن  نل  اننأ  ةيحلا  دكأو 
ةداعإو مهل ، بعاتم  قلخو  سانلا  سيئيتب  رصنلا ، ةروص  تهبت  نأ  لواحت  ةيلحملا  فارطألا  ضعبو  لالتحالاو  اكيرمأ  نأ  حضوأو 

.تافكانملا نم  هدهع  قباس  ىلإ  ينيطسلفلا  دهشملا 

فيوستلاو بعالتلاو  رامعإلا  ةداعإ  دمأ  ةلاطإب  لبقن  الو  رانلا ، قالطإ  فقو  تيبثتل  تابلطتم  دجوي  هنأ  ءاطسولا  انربخأ  اننأ  فاضأو 
.راصحلا رسك  تايلآب 

.ةينكسلا ينابملا  ءانب  ةداعإ  نع  ةيمهأ  لقي  ةيراجتلاو ال  ةيعارزلاو  ةيعانصلا  تآشنملا  ءانب  ةداعإ  نأ  دكأو 

.رخآ يضوافت  راسم  يأب  ىرسألا  فلم  طبرل  ةكرحلا  ضفر  ةيحلا  ددج  امك 

، رامعإلا ةداعإ  ةلاطإب  الو  انبعش ، عيوجتب  حمسن  نلو  ةماركب ، هناكس  شيعي  نأو  ةزغ ، رامعإ  داعي  نأ  انبعش  قح  نم  نإ  ةيحلا  لاقو 
.ةصاخلا سامح  ةينازيم  نم  يئزج ، لكشب  ررضتم  تيب  فلأ  يلاوحل 20  ةنايص  تايلمع  انذفن  نآلا  ىتح  فيضم :

ً
ا
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