
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

هلزنم يف  ينويهصلا  برحلا  ريزو  ولسوأ  ةطلس  سيئر  ءاقل  لوح 

دوـمحم ينمـألا  نواـعتلا  ةطلـس  سيئر  نـيب  ّمـت  يذـلا  ءاـقلل  اهراكنتـساو  اـهتنادإ  غلاـب  نـع  ساـمح )  ) ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  رّبـعت 
انبعـــش هــل  ضّرعت  يذـــلا  ناودـــعلا  ىركذ  يف  يتأــي  يذـــلا  ريخـــألا ، لزنم  يف  ستناـــغ " ينيب   " ينويهـــصلا برحلا  ريزو  نــيبو  ساـّــبع ،

عاطق يف  ملاظ  راصحل  ايموي 
ً

نوضّرعتي  نيذلا  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامجل  ازازفتـسا 
ً

هّدعتو  ماع 2008 ، زغ 
ّ

ة عاطق  يف  ينيطسلفلا 
ثمي

ّ
ل اـمك  سدــقلاو ، ةــلتحملا  ةــيبرغلا  ةفــضلا  يف  مهتاسدــقمو  ةــينطولا  مهقوـقحو  مهــضرأ  فدهتــسي  يناودــع  ديعــصتلو  زغ ،

ّ
ة

.تاكاهتنالا عاونأ  عشبأ  مهّدض  سرامُي  نيذلا  ودعلا  نوجس  يف  ىرسألاو  تاريسألا  ةاناعمب  اراتهتسا 
ً

ريبـكلا رادـحنالا  ادّدـجم 
ً

فـشكي  ودـعلا ، شيج  نـيبو  ينمـألا  قيــسنتلا  ةرمز  نـيب  ّمـت  يذـلا  ايادــهلا  لداـبتو  يميمحلا "  " ءاـقللا اذــه  َّنإ   
يذـلاو انبعـش ، ءاـنبأ  نم  رارحـألاو  نيمواـقملا  ةـقحالمو  ودـعلا ، عم  ينمـألا  نواـعتلا  نم  اهتـسائرو ؛ ةطلـسلا  هذـه  هيلإ  تلـصو  يذـلا 
لباــقم هتاـــجايتحاو  ودـــعلا  حـــلاصم  ةاـــعارم  يف  ريطخلا  قـــالزنالا  نــمو  نيهاـــش ، ةزمحو  يوادـــللا  ريمأ  داهـــشتسا  ىلإ  ارخؤــم 

ً
ىّدأ 

دعت مـل  لـباقملا ، يفو  يـسايس ، لبقتـسم  وأ  نومـضم  ّيأ  ـالب  اـيفيظو 
ً

اـنايك 
ً

ينمـألا ، قيـسنتلا  ةطلــس  ءاـقب  ىلع  لـالتحالا  ةـظفاحم 
ةرادإ يف  نـعمت  لـب  هقوـقحو ، هحلاــصمو  ينيطــسلفلا  انبعــش  لاوـحأ  يعارت  وأ  مـتهت  ولــسوأ  ةطلــس  يف  ةذــفنتملا  ةداــيقلا  هذــه 

.ةدوعلاو ريرحتلاو  ةدحولا  يف  هتاعلطتو  بعشلا  مدخت  يتلا  ةينطولا  اياضقلا  ّلكل  اهرهظ 
ةطلــس سيئر  ىلع  ناـك  هـنأ  دّدـشنل  ودـعلا ، ـالإ 

ّ
مدــخت  ـال  يتـلا  تاءاـقللا  هذــه  لـثمل  اـنتنادإو  انــضفر  دّدــجن  ذإو  ساـمح ، ةــكرح  يف  نإ 

َّ
اـن

دانتــسالاو انبعــش ، ةَّوـق  لـماوع  زيزعت  نمــضت  يتـلا  ةــيلمعلا  تاوـطخلا  ذاـختال  ينطوـلا ، لـكلاب  يقتليو  هبعــش ، ىلإ  زاـحني  نأ  ولــسوأ 
.لالتحالا نم  صالخلل  اهيلإ 

قيحـسلا رادحنالاو  رّمدملا  جهنلا  اذـه  اهتنادإو  اهـضفر  نالعإ  ىلإ  ةّـيحلا ، ةـينطولا  هاوق  لكو  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهامج  وعدـن  نإ 
َّ

ان
لخادـلا يف  دـماصلاو  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يف  رئاـثلا  ينيطـسلفلا  انبعـشف  هتاـططخمو ؛ هتادـنجأ  ذـيفنتو  لـالتحالل ، خوـضرلا  عقنتـسم  يف 

ابيردـت
ً

هتمواقم  لاجر  فتاكتي  يذـلاو  ةرـصاحملا ، ةزغ  يف  مواقملاو  هضرأ ، ىلإ  ةدوعلا  يف  هقحب  تاتـشلا  يف  كـسمتملاو  لـتحملا ،
ةينطولا هتباوثو  هقوقح  ةـيامح  ىلع  ةرداـق  ةـصلخم ، ةـقداص  ةـينطو  ةداـيق  قحتـسي  ةـكرتشملا ، تاـيلمعلا  ةـفرغ  راـطإ  يف  ادادـعإو 

ً

.اهيلإ  ةدوعلاو  هضرأ  ريرحتو  هقوقح  عازتنا  يف  هتاعلطت  نع  رّبعتو  اهنع ، عافدلاو 

( سامح  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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