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ضفر ىلع  دــــيكأتلا  ةــــينه ، ليعامــــسإ  ساـــمح ،"  " ةيمالــــسإلا ةــــمواقملا  ةــــكرحل  يــــسايسلا  بـــتكملا  سيئر  بئاـــن  ددــــج 
ةلتحملا نيطسلف  يقاب  نع  يلختلا  لباقم  ةزغ ، عاطق  يف  ةلود  ةماقإب  لوبقلا  ةكرحلا 

ةكرحلا اهتمظن  يتلا  تنأ " الإ  سدـقلل  نم  " " ةيـسدقملا ةـبخنلا   " تاميخمل يماـتخلا  لـفحلا  يف  هل  ةـملك  لـالخ  ةـينه  لاـقو 
ضرأ ىلع  ةزغ  اهمسا  ىلع 2 % ةلودب  لبقن  نل  نحن  سامح  فقاوم  هوشي  نمل  لوقأ  مويلا : ةزغب  سامحل  ةعباتلا  ةـيئاسنلا 

سدقلا وحن  ةتباث  انتلصوبو  انل ، نيطسلف  لك  نيطسلفف  نيطسلف ،

كلذ نـم  دـعبأ  ساـمح  عورــشمو  ةـيجيتارتسإ  نأ  ىلع  ًاددــشم  لـيلقلاب ، ىــضرت  ساـمح  نأ  نوركفي  نـم  نوـمهاو  فاـضأو :
اهررحن مـــل  يتـــلا  ةزغف  ريرحتلا  ةــــيلحرم  اـــمأو  نيطــــسلف ، لـــك  ريرحت  ينعت  ةــــيجيتارتسإلا  ةيلومــــش  نأ  ًاــــنيبمو  ريثـــكب ،

كلذ ىلع  لاثم  تاضوافملاب 

خيراوصل سيل  قالطنالا  ةصنم  يهو  سدقلا ، وحن  اهتلـصوبو  ةمألا  ةعفارو  ةـمواقملاو  دومـصلا  ةـعلق  مويلا  ةزغ  نإ  عباتو :
نيطسلف لكو  ىصقألاو  سدقلا  وحن  ريرحتلا  لفاحجل  نكلو  نيطسلف  وحن  ماسقلا 

سدـــقلاو نيطـــسلف  لــك  ريرحت  يف  اــهرود  نــع  ىلختت  نأ  نــكمي  ــال  اـــهنأ  ـــالإ  مـــالآ  نــم  ةزغ  شيعت  اـــم  ردـــق  ىلع  فدرأو :
انتايولوأ سأر  ىلع  سدقلا  نكلو  تارماؤملا  لوصفو  بورحلا  راثآو  راصحلا  مالآ  شيعن  انه  نحن  ًافيضم : ىصقألاو ،

نأ ىلع  ًاددــشم  لـالتحالا ، نوجــس  يف  اــهنوضوخي  يتـلا  ةــيلوطبلا  مـهتكرعم  يف  ىرــسألا  ةدــناسم  ةــيمهأ  ةــينه  دــكأ  اــمك 
مهدحو مهريصم  نوهجاوي  ىرسألا  كرتت  نل  ماسقلا  بئاتكو  ةمواقملا 

لبق هنع  يروفلا  جارفإلا  ةرورـضب  ًاـبلاطم  نـالع ، دـمحم  ريـسألا  ةاـيح  نع  ةـلماكلا  ةـيلوؤسملا  يليئارـسإلا  لـالتحالا  لـمحو 

قباسلا ينیطسلفلا  ءارزولا  سیئرو  سامح ، ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر  بئان  ةینه ، لیعامسإ 



ناوألا تاوف 

رـسك لـجأ  نم  كرحتي  نأو  ناوـألا ، تاوـف  لـبق  نـالع  ريـسألا  ةاـناعم  يهني  نأ  رمـألا  هينعي  نـم  لـك  ىلإ  ةـلاسر  ةـينه  هـجوو   
كلذب لبقي  نل  ماسقلا  نأل  هنع  ديقلا 

ىرسألا عيمجل  ةيرحلا  عنص  ىلع  رداق  وهل  رارحألا  ءافو  ةقفص  يف  رصنلا  عنصي  يذلا  نأ  فاضأو 
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