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كراش ىوتسملا ، يلاع  ايدايق 
ً

اعامتجا 
ً

نينثإلا  مويلا  رهظ  يمالسإلا  داهجلا  ةكرحو  سامح "  ةيمالسإلا "  ةمواقملا  ةكرح  تدقع 
.نيتكرحلا نم  نوينمأو  نويركسعو  نويسايس  ةداق  هيف 

انلئاصف لك  ىلإ  ةفاضإ  ناتكرحلا ، هردصتتو  هانبتت  يذلا  ةمواقملا  عورشم  ريوطت  لبس  لوح  قمعمو  زكرم  شاقن  عامتجالا  للختو 
يف لالتحالا  عم  ةهجاوملا  ضوخت  ةلماش  ةيبعش  ةروث  وحن  قيرطلا  دهمي  امب  ةينطولاو ، ةيبعشلا  هتنضاح  زيزعت  تايلآو  ةينطولا ،

.نيطسلف  ضرأ  نم  ربش  لك 

كرتشملا لمعلا  هجوأ  زيزعت  ىلع  قافتالا  متو  ةفاك ، تايوتسملا  يف  نيتكرحلا  نيب  ةيئانثلا  تاقالعلا  نوعمتجملا  شقان  امك 
.ةينمألاو ةيركسعلاو  ةيسايسلا  تايوتس  ــ ملا يف  نيتكرحلا  نيب  ةكرتشملا  ناجللا  ليعفتو 

، نيتكرحلا نيب  مدقتمو  لاع  قيسنتبو  ةرمتسم  يهو  هيف ، ددرت  الو  هنع ، عجارت  يجيتارتسالا ال  انرايخ  ةمواقملا  نأ  ناتكرحلا  تدكأو 
انبعش هاجت  ردغ  يأ  نم  ودعلا  نيترذحم  ةلطبلا ، سدقلا  ايارسو  ةرفظملا ، ما  ـــــ سقلا بئاتك  اهنم  ةمدقملا  يفو  ةفاك ، لئاصفلاو 

ادحومو 
ً

. امساحو 
ً

امزاح 
ً

هيلع  اندر  نوكيس  ةلسابلا  هتمواقمو 

عم ةهجاوملا  ةرادإل  دحوم  راطإ  يف  ةفاك  ةمواقملا  لئاصف  مضي  ينطو  زجنم  ةكرتشملا  تايلمعلا  ةفرغ  نأ  ىلع  اتددشو 
.ةدوعلاو  ريرحتلا  ىتح  اهتناكمو  اهرود  زيزعت  ىلع  اعيمج 

ً
لمعنسو  سدقلا ، ايارسو  ماسقلا  بئاتك  اهنم  ةمدقملا  يفو  لالتحالا ،

، راوثلاو نيدهاجملا  ةلبق  يهو  عارصلا ، زكرم  سدقلا  نأ  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  قارحإل   53 لا ىركذلا  يف  ناتكرحلا  دكأو 
.ةدوعلاو  ريرحتلا  ىتح  سدقلا  ةكرعم  يف  هلك  انبعش  انعمو  لصاونسو  دمغي  نل  سدقلا  فيس  نأ  ىلإ  نيتريشم 

يف ةصاخو  نييسايسلا ، نيلقتعملا  نع  جارفإلا  ىلإو  لاطبألا ، نيمواقملا  ةقحالم  نع  فكلا  ىلإ  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةطلسلا  اتعدو 
ةمواقملا قالطإ  ىلإو  يثراكلا ، ولسوأ  راسم  نم  ررحتلا  ىلإو  لالتحالا ، عم  ينمألا  نواعتلا  فقو  ىلإو  تيصلا ، ئيس  احيرأ  نجس 

امالك 
ً

. ةقيقح ال 
ً

ةلماشلا 

انبعش لثمي  ديدج  ينيطسلف  ينطو  سلجم  ليكشت  لالخ  نم  ةينيطسلفلا ، ةينطولا  ةدحولا  زاجنإ  ىلع  امهصرح  ناتكرحلا  تدكأو 
اذه ىلع  ةلوذبملا  دوهجلا  دحوي  ينطو  لتكت  ليكشتل  ةكرتشملا  امهدوهج  نالصاوتس  امهنأ  نيتنيبم  جراخلاو ، لخادلا  يف  الماك 

ً

.ديعصلا 

.ةلطبلا هتمواقمو  انبعش  ةمدخ  يف  ديب  ادي 
ً

قالطنالاو  براقتلاو  محالتلا  نم  ديزم  ىلإ  امهراصنأو  نيتكرحلا  ءانبأ  اتعدو 

ايارس لاطبأ  تاحاسلا  ةدحو  ةكرعم  ءادهش  ركذلاب  صخنو  نيمركألا ، انبعش  ءادهشلو  ناكم ، لك  يف  ميظعلا  انبعشل  ةيحتلاب  اتثعبو 
نع برضملا  ةدواوع  ليلخ  دماصلا  ريسأللو  اعيمج 

ً
لاطبألا  ىرسأللو  روصنم ، دلاخو  يربعجلا  ريسيت  ءادهشلا  ةداقلا  سدقلا 

ةيلخادلا اهتهبجو  ةمواقملا  رهظ  ةيامح  ىلع  راهن  ليل  لمعت  يتلا  ةزغ  يف  ةيموكحلا  ةزهجألاو  اموي 
ً

ذنم 173  ماعطلا 

دض انبعش  عم  اوفقو  نيذلا  ملاعلا  رارحأو  ةيمالسالاو  ةيبرعلا  بوعشلا  لكل  يلاعلا   ريدقتلاو  ركشلا  ليزج  ناتكرحلا  تلسرأو 
تالداعملا ضرف  ىلع  اهتردقو  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ةدحو  ىلع  مهنئمطنو  ةزغ ، عاطق  ىلع  ريخألا  ينويهصلا  ناودعلا 

.لالتحالا ةهجاوم  يف  ادحاو 
ً

افص 
ً

اهفوقوو 

، ةيمالسإلا ناريإ  ةيروهمج  ركذلاب  صخنو  انبعش ، نع  عافدلا  يف  عورشملا  انقح  تدناس  يتلا  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  لودلا  اتركش  امك   
.ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  بازحألاو  رطق ، ةلودو  ةيبرعلا ، رصم  ةيروهمجو 

يدايق  عامتجا  لالخ 

ةهجاوم يف  يجيتارتسالا  رايخلا  يه  ةمواقملا  نأ  نادكؤت  يمالسإلا  داهجلاو  سامح 
لالتحالا
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