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لودــلاو اورنوأ "  " نيئجــاللا ليغـــشتو  ثوــغ  ةــلاكوو  ةــينانبللا  ةــموكحلا  ساــمح ،"  " ةيمالـــسإلا ةـــمواقملا  ةـــكرح  تبلاــط 
هيلإ هناّكس  ةداعإو  بوكنملا ، درابلا  رهن  ميخم  رامعإ  ةداعإ  ةيلمع  لامكتسال  يفاكلا  لاملا  نيمأتب  ةحناملا ،

ةيمالـسإلا ىوقلا  نم  ًادـفو  كيرح  ةراحب  هبتكم  يف  ةـكرب ، يلع  نانبل  يف  سامح "  " ةـكرح لثمم  لابقتـسا  لالخ  كلذ  ءاـج 
ةيمالسإلا ىوقلا  رس  نيمأ  باطخ ، لامج  خيشلا  ةسائرب  ةولحلا  نيع  ميخم  يف 

رخآل امهـضارعتسا  لالخ  هيف ، يلهـألا  ملـسلا  ىلع  امهـصرحو  هرارقتـساو ، هنمأو  ناـنبل  ةدـحول  اـمهمعد  ىلع  ناـبناجلا  دـكأو 
ةينيطسلفلا تاميخملا  يف  عاضوألاو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ديعص  ىلع  تاروطتلا 

ةيفئاط وأ  ةيلخاد  تاعارص  يأب  نانبل  يف  ينيطسلفلا  دوجولاب  جزلا  امهضفر  ىلع  ءاثالثلا ، امهئاقل  لالخ  نابناجلا  ددشو 

، نانبل يف  ينيطـسلفلا  بعـشلل  ةـيعامتجالاو  ةـيناسنإلا  قوقحلا  رارقإ  ىلع  لـمعلا  اهتاسـسؤم  لـكب  ةـينانبللا  ةـلودلا  ادـشانو 
ءانبلا داوم  لاخدإب  حامسلاو  ةينيطسلفلا ، تاميخملا  لوح  اهتاءارجإ  فيفختو 

ةدّــحوملا ةينيطــسلفلا  ةرداــبملاب  كّــسمتلاو  ناــنبل ، يف  كرتــشملا  ينيطــسلفلا  لــمعلا  لــيعفت  ةرورـــض  ىلإ  ناــبناجلا  راــشأو 
ةينيطسلفلا ةينانبللا  ةيوخألا  تاقالعلا  زيزعتو  كانه ، ينيطسلفلا  دوجولا  ةيامحل 

ليهـستو تاميخملا ، يف  نيينيطـسلفلا  نيبولطملا  تائم  اـياضق  ةـجلاعمل  تاـيلآ  عضو  ةـينانبللا  تاطلـسلا  ناـبناجلا  بلاـطو 
ةيناسنإ بابسأل  نانبل  ىلإ  ةيروس  نم  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  لقنت 

ناــيكلا عــم  ةــيوستلا  عورـــشم  ىلع  نــهاري  نــم  لــكل  ةعفـــص  تلكـــش  ةينويهـــصلا  تاــباختنالا  جـــئاتن  نأ  ناــبناجلا  ربــتعاو 
ينويهصلا

هجو يف  ةـمواقملاو  ةـضافتنالا  ليعفتل  ةدّـحوم  ةـيجيتارتسا  دامتعاو  ًاروف ، ينيطـسلفلا  فصلا  دـيحوت  ىلإ  نابناجلا  اعدو 
ينويهصلا نايكلا 

ءاقللا نم  بناج 



ةبصع ةدايق  نم  يدعسلا  ناميلس  وبأ  خألاو  لقع ، فيرش  وبأ  خيشلاو  يدعسلا ، قراط  وبأ  خيشلا  نم  لك  ءاقللا  يف  كراشو 
ءاــقللا رــضحو  ةدــهاجملا ، ةيمالــسإلا  ةــكرحلا  نـم  رــصنلا  نـسح  وـبأو  ىــسيع ، دــمحم  وـبأ  نيوخــألاو  ةيمالــسإلا ، راــصنألا 

ةيـسايسلا ةداـيقلا  وضع  ميلحلا  دـبع  روهـشم  خـألاو  ساـمح ، ةـكرحل  يـسايسلا  لوؤـسملا  بئاـن  يداـهلا  دـبع  دـمحأ  روتكدـلا 
نانبل يف  ةكرحلل 
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