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لالتحالا ةهجاومو  ةينطولا  انتيضق  خيرات  يف  ةقراف  ةمالع  كش 
ّ

تل سامح  نيرابج :

يف ةقراف  ةمالع  تّلكـش  ةكرحلا  نأ  نيرابج ، رهاز  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  دكأ 
.ةدعصألا فلتخم  ىلع  لالتحالا  ةهباجمو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  خيرات 

دقو اهبجاوب ، مايقلا  نع  اهنثت  مل  مويلا  ىتحو  اهتقالطنا  ذـنم  ةـكرحلا  اـهتهجاو  يتلا  تايدـحتلا  نأ  ىلع  نيراـبج  ددـشو 
انبعش اياضق  فلتخم  وحن  اهبجاوب  مايقلا  نع  ةدحاو  ةظحل  ددرتت  نل  اهنأب  ادكؤم  تالوجلاو ، كراعملا  نم  ديدعلا  تضاخ 

.ينيطسلفلا
ةذختم ريرحتلا ، ىتح  لالتحالا  هجو  يف  اهحالـسل  ًةعرـشم  ىقبت  نأو  ةيارلا ، لمح  اهقتاع  ىلع  تذخأ  سامح  نأ  دـكأو 

، ةيضقلا مدخي  امب  عضومتلا  ديعيو  تافلاحت  عنصي  ةوقلا  مكارت  نأ  افدرم  ايجيتارتسا ، ارايخ  لئاسولا  لكب  ةمواقملا  نم 
ً.ايركسعو ًاينمأو  ايسايس  ةمواقملا  ةناكم  ززعيو 

كانه اهزواجتي ، نأ  ناك  نمو  ناك  امهم  دحأل  نكمي  الو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلل  ًابعص  امقر  لكـشت  مويلا  سامح  نأب  هونو 
ءانثتساب يلود  فرط  يأ  عم  ةلكـشم  اهيدل  سيل  سامحو  تالداعم ، كانهو  ماع  لكـشب  ةيلودلا  تاقالعلا  يف  تاديقعت 

.لالتحالا فص  يفو  لالتحالا  عم  فقي  نم 
ةيـضقلاب ًادـج  رـضي  كولـس  وهو  ناك ، نم  انئاك  لالتحالا  عم  عبطي  فرط  يـأل  ساـمح  ةـنادإو  ضفر  نع  نيراـبج  ّربعو 

.لالتحالا عم  عارصلاو  ةيضقلا  رهوجب  رشابم  لكشب  ّسميو  هسفن ، لالتحالا  نم  ًاررض  لقأ  سيلو  ةينيطسلفلا ،
قيقحت وحن  ىعـستو  مدـقت  تلاز  اـمو  ريثكلا  تمدـق  ساـمح  نأ  نيراـبج  دـكأ  ةينيطـسلفلا ، ةـحلاصملاب  قلعتي  اـميفو 

.ةينطولا ةكارشلاو  ةدحولاب  نمؤت  سامحف  ةحلاصملا ،
ريرحتب ةمزتلم  سامح  نأ  ىلع  اددـشم  ةـكرحلا ، تايولوأ  ملـس  ىلع  ىرـسألا  ةيـضق  نأ  دـكأ  ىرـسألا ، عوضوم  يفو 

.نمث نم  كلذ  فلك  امهم  لاطبألا  انارسأ 
اريشم حفاكم ، رئاث  بعـش  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأ  ىلع  نيرابج  ددش  ةلتحملا ، ةفـضلا  يف  ةيروثلا  ةلاحلا  ىلع  ابيقعتو 

.ينويهصلا لالتحالا  عم  ينمألا  قيسنتلا  اركنتسم  يعيبط ، عضو  وه  ةيروث  ةلاح  نم  مويلا  هدهشن  ام  نأ  ىلإ 
مهعمتجم نع  لتحملا  لخادـلاو  سدـقلا  لهأ  خلـس  ىلإ  ًادـهاج  ىعـس  هتاونـس  رادـم  ىلع  لالتحالا  نإ  نيراـبج  لاـقو 

، نامأ مامـص  متنأ  : " لتحملا لخادـلاو  سدـقلا  يف  انلهأ  ابطاخم  كلذ ، يف  ًاعيرذ  ًالـشف  لـشف  هنكل  ةـينطولا ، مهتيوهو 
". نيطسلف لكل  ايقيقح  ايجيتارتسا  ادادتماو  اقمع  نولثمتو 
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