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لالتحالا عم  هتارايخ  مسح  ينيطسلفلا  انبعش  نأ  ةيحلا  ليلخ  سامح "  " ةكرح يف  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  دكأ 
لالتحالا ءاهنإ  ىلع  ممصم  هنأ  ةحضاو  ةلاسر  يف  ينيطسلفلا ، انبعش  ءانبأ  لكل  عستت  يتلا  ةلماشلا  ةهجاوملاو  ةمواقملاب 

.انضرأ نم  هرحدو 

عيبطتلاو لتقلاو  باهرإلاو  فيوختلاب  هتالواحم  لكب  نظي  لالتحالا  نإ  ىصقألا  ةانق  عم  ءاقل  لالخ  ءاعبرألا  مويلا  ةيحلا  لاقو 
.ناطيتسالاب انيضارأ  مهتليو  هعقاو  تبثي  نأ  نيطسلف  دودح  جراخ  دادتمالاو 

ردقلاب لمعي  انبعش  نأ  اًدكؤم  انضرأ ، ىلع  همادقأ  خسري  نأ  لواحيو  ينيطسلفلا ، بعشلا  قوقحب  فرتعي  لالتحالا ال  نأ  حضوأو 
.اهنم هثاثتجال  هسفن 

نم برح  نالعإ  وه  ةمواقملا  لاطبأ  نم  امهريغو  يروراعلا  حلاص  خيشلاو  راونسلا  ىيحي  خألاو  ةمواقملا  ةداقب  ساسملا  نأ  دكأو 
.ةلاسبو  ةوق  لكب  نالعإلا  اذه  هجاويس  انبعش  نأ  نيبم 

ً
ا انعبش ، ىلع  ودعلا 

ىشخن اننأ ال  اًدكؤم  هعقاو ، ةشاشهو  هفعضو  يلخادلا  هنبج  ىلع  لدت  ةمواقملا  ةداق  لايتغاب  لالتحالا  تاديدهت  نأ  ةيحلا  نّيبو 
.هتمواقم ىلع  ارارصإ  انديزتو  انفيخت ، الو  تاديدهتلا ، هذه 

يف انبعش  ءانبأ  لك  نم  ةيناديملا  ةدحولاب  الإ  انفده  ققحتي  نل  هنأ  انيبم 
ً

ةمواقملا ، عم  هنأب  هفقوم  مسح  انبعش  نأ  ىلإ  راشأو 
.هتمواقم رايخب  ةنمؤم  ةحضاو  ةدايقب  لالتحالا  دض  جراخلاو  ةزغو  سدقلاو  ةفضلا 

، ىصقألا دجسملا  ىلع  انريغل  ةدايس  الو  نيملسمو ، برعكو  نيينيطسلفك  انل  ىصقألا  دجسملا  ىلع  ةدايسلا  نأ  ىلع  ةيحلا  ددشو 
.ةدايسلا نوكت  نمل  خيراتلا  تبثيسو 

لك عمجت  ةمواقملاب  ةنمؤم  ةينطو  ةدايق  ليكشتب  ةينيطسلفلا  لئاصفلاو  بخنلاو  نييسايسلا  دنع  اماع  اهجوت  كانه  نأ  فشكو 
.لالتحالا ةهجاومل  انبعش  دوقت  جراخلاو ، لخادلا  يف  انبعش  ءانبأ 

اهنأ ال رعشي  ةمواقملا  لمعلا  ةنادإو  ينمألا  قيسنتلا  لالخ  نم  ةطلسلا  ءادأل  بقارم  يأ  نإ  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  لاقو 

انضرأ نع  هرحدو  لالتحالا  ءاهنإ  ىلع  ممصم  انبعش  ةيحلا :
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.لالتحالا مواقي  يذلا  انبعشل  ةلصب  تمت 

ىلإ اهئاهنإو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  فازنتسال  لالتحالل  ةيعرش  يطعت  يتلا  ولسوأ  ةئيطخ  نم  صلختلاو  ءاهنإل  ناوألا  نآ  هنأ  فاضأو 
.ةيقيقح ةينطو  ةدحو  ديسجتب  ابلاطم  دبألا ،

هجاويو اهنم  ضرألا  هذه  ءانبأ  جرخيو  ةيليئارسإلا ، تانطوتسملا  نم  فالآلا  تائم  ءانب  نع  نلعي  موي  لك  يف  لالتحالا  نأب  ةيحلا  هونو 
.ةيلودلا ةدارإلا  لك  مداصيو  ملاعلا  لك 

هتياور بذك  تبث  يتلاو  ةنس ، نم 70  رثكأل  ملاعلا  ىلع  اهقوسيو  هدوجو ، ةياور  مسر  ينويهصلا  نايكلا  نأ  ىلإ  راشأو 
.يلخادلا هفعض  ىلع  يطغي  نأ  لواحي  هنأ  انيبم 

ً
اهتشاشهو ،

ىلإ ةكرحلا  نم  دفو  اهب  ماق  يتلا  ةرايزلا  نإو  انلبقتسي ، يذلا  ملاعلا  لك  نيبو  اننيب  تاقالعلا  ءاقب  ىلع  نوصيرح  نحن  : " لاقو
". معدلا لاكشأ  لكو  يونعملاو  يسايسلا  معدلا  بلجو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  راهظإ  قايس  يف  يتأت  وكسوم 

ىلإ ىعست  سامح  نأ  افيضم 
ً

ةبذاكلا ، هتياور  قوسي  نأ  لالتحالا  لواحي  يتلا  ثادحألا  ةروص  حيضوت  ىلإ  فدهت  تارايزلا  نأ  حضوأو 
.لالتحالا رحدل  ينطولا  انعورشم  مدخي  امل  نلعم ، ريغو  نلعم  اهنمو  لودلا  نم  ةلود  يأل  تارايزو  تاءاقل  لمع 

ءارزولاو تايصخشلاو  ءاسؤرلا  نم  تارشعلا  عم  تالاصتالا ، نم  اديدع  ىرجأ  ةينه  ليعامسإ  سامح  ةكرح  سيئر  نأ  ةيحلا  نّيبو 
.انبعش دض  لالتحالا  كولس  فشكو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  راهظإل  ةيباينلا  سلاجملاو 

نم انمعدو  مواقملا  انلعفب  نسحتي  ةقطنملا  يف  انعضو  نأ  افيضم  نيطسلفو ، سدقلا  ىلع  ةعمجم  اهلك  ةمألا  نأ  ىلإ  راشأو 
.ينيطسلفلا قحلا  ديؤي  نَمو  اننومعدي ، نيذلا  بازحألاو  ةمألا  يف  انئافلحو  انتنضاحو  انتمأ 
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