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 برـغملا ةلود لصاوت يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا نأشب هقلق غلاب نع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي 
ةصاخلا ةيهفشلا ةعجارملا ةسلج ءانثأ لودلا نم ددع هيلإ راشأ امل اًقفو كلذو ،ةيبرغلا ءارحصلا ءانبأ دض ا هباكترا

  .ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحسلجمب ةيبرغملا ةكلمملل ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملاب 
  

فـنعلاو ةـلماعملا ءوس ،اهنع غالبإلا مت يتلا بيذعتلا تايلمع ،يفسعتلا لاقتعالا تايلمع تاسرامملا كلت لمشت   
نع نيعفادملا فادهتسا ،ةيبرغلا ءارحصلا ءانبأل ةلداع تامكاحم ءارجإل تانامضلا بايغ ،زاجتحالا ءانثأ يدسجلا 

  .ةيبرغلا ءارحصلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل رمتسملا روهدتلل ةفاضإلابة، قطنملا يف ناسنإلا قوقح
  

ءارحصلا ءانبأ ةسرامم يف برغملا ةلود لبق نم خراصلا لخدتلاب قلعتي اميف قيمع قلق كانهف قايسلل ًالامكتساو  ،
،  ظح كلذ يف امب ،عمجتلاو تايعمجلا نيوكتو يأرلا نع ريبعتلا يف مهقوقحل ةيبرغلا ةـضراعملا ةيسايسلا ءارآلا ر

ةيملـسلا تارهاظملا ضفو ،ةمئاقلا تايعمجلا ةطشنأ يف لخدتلا ،ميلقإلا لوانتت ةيموكح ريغ تامظنم نيوكت عنمو  
  .ةفينع ةروصب
  

تاراـشإلا نـم دـيدعلل    " لمعلا قيرف"نع رداصلا ريرقتلا  لهاجتنأشب انفواخم يدبن ،تاكاهتنالا كلت ءوض يف 
ءاـقبإلا مت ثيح  ةيبرغلا ءارحصلا يف عاضوألا نأشب ةيهفشلا ةعجارملا ةسلج يف لودلا اهتدبأيتلا تاظحالملاو   ،

  .ماهلا هازغم نمرخألا ضعب لاديرجت واهلمجمب تاراشإ فذح مت امنيب ،تاراشإلا كلت ضعب ىلع 
  

سـلجملا نوـكي نأب   بلاطت نأو ةيبرغلا ءارحصلا يف ةرمتسملا تاكاهتنالا بجشت نأ لودلا دشانن نحنف ،مث نمو 
  .ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح عضوب لماك عالطا ىلع

  

ام يدقتب برغملا ةلود بناج نم يعوطلا دهعتلا ظحالن نحنو يلحرم ا  تايصوتلا ذيفنت نأشب نيماع نوضغ يف  ريرقت
اميـسال   -لـماك لكـشبو روفلا ىلع اهذفنت نأو  -تايصوتلا عيمج لبقت نأب برغملا ةموكح  دشاننو. اهتلبق يتلا
  .اهدودح لخاد اذكو ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح عضو نيسحتب ةقلعتملا
  

ةـيلودلا ريياـعملاب مازتلالا ىلإ وعدت يتلا ةيصوتلا برغملا لبقت نأب بلطلا يف حلن نحن ،صوصخلا هجو ىلعو   
ءاـنبأ قـح ديؤت يتلا تامظنملا كلذ يف امب ،يندملا عمتجملا تامظنم ليجست مكحت يتلا   و ،تاءارجإلاب ةصاخلا
عبتي ناسن إلاقوقح لنوكم  لاخدإ ىلإوعدت يتلا ةيصوتلا لوبق ىلإ ةفاضإلاب  .ريصملا ريرقت يف ةيبرغلا ءارحصلا



ممألل ةعباتلا ةديحولا مالسلا ظفح ةثعب يه ةثعبلا كلت نأ ثيح  ،"ةيبرغلا ءارحصلا يف ءاتفتسالل ةدحتملا ممألا ةثعب"
 .اهتيالو نمض نوكملا كلذ اهيدل سيل يتلا ةدحتملا


