
يفحص حيرصت 

لالتحالا عم  اًيهامتو  ينيطسلفلا  بعشلا  ىلع  ءادتعا  هربتعا 

هترصاحم ىلع  لمعلل  هجويو  هاودج  مادعنا  دكؤيو  سامح  هاجت  يناطيربلا  رارقلا  نيدي  ةينه 

ةوطخو هقوقحو ، انبعش  ىلع  ديدج  ءادتعا  ةيباهرإ "  " ةمظنم سامح  ةكرح  رابتعا  ليتاب " يتيرب   " ةيناطيربلا ةيلخادلا  ةريزو  رارق  نإ 
قلقلا ةجح  نإو  ينيطسلفلا ، بعشلا  لاضن  ميرجت  هتالواحم  عم  ىهامتتو  ينويهصلا ، لالتحالل  زايحنالا  نع  ربعت  ةركنتسمو  ةنادم 

.ةبذاك رارقلل  عفادك  ايناطيرب  يف  ةيدوهيلا  ةيلاجلا  ىلع 

هقوقحو انبعش  نع  عافدلا  يف  يضملا  نع  انينثي  نلو  انبعشو ، انلاضنو  انتكرح  ىلع  ريثأتلا  وأ  ىودجلا  ميدع  رارقلا  اذه  ربتعن  نحنو 
ضراعتي رارقلا  نأ  امك  ةهجاوملا ، بيلاسأ  ددحت  يتلا  يه  ةمواقملا  ةدايق  نإو  ةلماشلا ، ةمواقملا  ربع  ةعورشملا  لئاسولا  لكب 

.لالقتسالاو ةدوعلاو  ةيرحلا  لجأ  نم  لاضنلاو  ةمواقملا  يف  تباثلا  انقحو  يلودلا  نوناقلا  عم 

هقوقح سمت  يتلا  تارارقلا  لك  ضاهجإو  فاعضإب  ليفك  ةلضانملا  ةينطولا  هاوق  لوح  هفافتلاو  ينيطسلفلا  انبعش  دومص  نإو 
ملاعلا رارحأ  نمو  انتمأ  نمو  بعشلا  اذه  نم  اهدمتست  سامح  ةكرح  ةيعرش  نأ  امك  لالتحالا ، ةمواقم  يف  قحلا  اهيف  امب  ةتباثلا 

بوعشلا مامأ  ناكم  وأ  ريثأت  يأ  لالتحالل  ةزاحنملاو  ةيباختنالاو  ةيسايسلا  ةغبصلا  تاذ  تارارقلا  هذه  دجت  نلو  ينطولا ، انلاضن  نمو 
ةيضقلا عم  يمانتملا  يبعشلا  فطاعتلا  فقو  نم  نكمتت  نل  يهو  ينيطسلفلا ، قحلل  ةمعادلا  تايلاعفلاو  بخنلاو  رارحألاو 

.ماع لكشب  يبرغلاو  يناطيربلا  عمتجملا  لخاد  ةينيطسلفلا 

هنع ايناطيرب  رذتعت  نأ  ىلوألا  ناك  يذلاو  ةيخيراتلا ، موؤشملا  روفلب  دعو  ةميرج  ىركذ  يف  ءاج  يذلا  رارقلا  اذه  نيدن  ذإ  اننإو 
.هل اهزايحنا  ديدجت  نم  الدب  يليئارسإلا  رتولا  ىلع  فزعلا  فقوو  هرسأب ، ملاعللو  ينيطسلفلا  انبعشل 

اونادأو رارقلا ، ضفرب  يقالخألا  فقوملا  نع  اوربع  نيذلا  يلودلاو  يميلقإلاو  ينطولا  ىوتسملا  ىلع  رارحألا  لك  ييحن  امك 
هلزع ىلع  لمعلاو  رارقلا ، اذه  ةهجاومل  عساولا  كرحتلاب  انأدب  دقلو  .هئاغلإو  هنع  عجارتلاب  اوبلاطو  يئادعلا ، فقوملا  اذه  حوضوب 
عطق لجأ  نم  دوهجلا  لصاوتتو  ةيلودلاو ، ةيمالسإلاو  ةيبرعلاو  ةينطولا  اهتاقالعو  ةكرحلا  ةدايق  يف  لمعلا  بتاكم  ربع  هتنادإو 

.هنم ةدافتسالل  لالتحالا  ىلع  قيرطلا 
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