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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

، يروراعلا حـلاص  دـهاجملا  هاخأ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خألا  فتاـه 
ءادأ ىلع  هنيعي  نأ  هناحبـس  ىلوملا  ـاًيعاد  ةفـضلا ، ميلقإ  يف  ةـكرحلل  اـًسيئر  هباـختنا  يف  هناوـخإ  ةـقث  هل  ـاًكرابم 

لخادو رـضاحلاو ، يـضاملا  يف  ةكرحلا  راطإ  يف  ةفلتخملا  هراودأب  هزازتعا  نع  ربعو  ةيلوؤسملا ، لمحو  ةنامألا 
. ةكرحلل يسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان  ةيلوؤسم  هيلوت  راطإ  يف  ةصاخو  اهجراخو  نوجسلا 

سيئرل ًابئان  هعقوم  يف  دادـسلاو  قيفوتلا  هل  ًاينمتم  نيرابج ، رهاز  دـهاجملا  خـألا  عم  ةـكرحلا  سيئر  لـصاوت  اـمك 
لالتحالا نوجس  يف  ةليوطلا  هلاقتعا  نينس  يف  ءاوس  ةيداهجلا  هتريسمب  اًضيأ  ًاديـشم  ةفـضلا ، ميلقإ  يف  ةكرحلا 

. اهدعبو لاقتعالا  ةلحرم  لبق  ةددعتملا  هراودأ  وأ  رارحألا  ءافو  ةقفص  راطإ  يف  هنع  جارفإلا  لبق 

ةيلوؤسملاو ريرحتلاو  ةـمواقملا  عورـشم  يف  ةفـضلل  يروـحملا  رودـلا  نيوخـألا  عـم  ةـكرحلا  سيئر  رـضحتساو 
ترهشأ يتلا  سدقلا  ةكرعم  لالخ  تلجت  يتلاو  سدقلا و48  يف  انلهأ  عم  ىصقألاو  سدقلا  ةيامح  يف  ةرشابملا 

. ملاعلا رارحأو  انتمأو  انبعشل  رصنلا  اهيف  تققحو  تقحلاو  اهفيس  ةزغ 

تاباختنالا مامتإ  ربع  ةيلخادلا  ةكرحلا  ةريسم  يف  ةئيضملا  لوصفلا  لصاوت  ىلإ  يسايسلا  بتكملا  سيئر  راشأو 
ةريخألا ةطحملل  اًريضحت  كلذو  جراخلا ،  ميلقإ  يف  مث  ةزغ ، يف  مث  نوجسلا ، يف  اهالوأ  تأدب  يتلاو  ةفـضلا ، يف 

. ةمداقلا ةرودلل  ةكرحلا  سيئرو  ةيزكرملا  ةكرحلا  ةدايق  باختناب  يهتنتس  يتلا 

ىروشلا ميق  خيـسرتو  ةدايقلا  راـيتخال  اـهتيرودو  ةـيلخادلا  تاـباختنالا  ةـيلآب  ساـمح  مازتلا  ةـكرحلا  سيئر  دـكأو 
لك يف  ةـيميظنتلا  تاـباختنالا  ءارجإـب  هـتكرح  كـسمت  ىلإ  اًريــشم  يداـيقلا ، لوادـتلاو  ةـيكرحلا  ةـيطارقميدلاو 

. فورظلا

ةفضلا ميلقإ  يف  ةكرحلا  ةسائرب  نيرابجو  يروراعلا  هناوخإ  ئنهي  ةينه 
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ءادألا عونتو  لايجألا  لماكتل  يويح  رمأ  يدايقلا  ديعـصتلا  يف  ةـيلخادلا  ىروشلا  زيزعتو  ءامدـلا  خـض  نأ  فاـضأو 
ةيكرحلا تاباختنالا  ةنجل  هب  موقت  يذلا  رودلاب  ًاديـشم  ةدوعلاو ، ريرحتلا  عورـشم  زاجنإل  ةكرحلا  ةيجيتارتسا  قفو 

.ةددعتملا اهقطانم  يف  ةيلخادلا  تاباختنالا  ءارجإ  ىلع  فرشت  يتلا 
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