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  رهادالواب : نم ةمدقم 
  

ةسيئرلا يتديس ا    ركش
  

عـيقوت كـلذ يف امب ،دالبلا   يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع  فشكلل ةينميلا ةموكحلا اهتذختا يتلاتاوطخلاب بحرن نحن 
قيقحتلل ةنجل ءاشنإب يضقي موسرم ىلع ا  اـيلعلا  ةيـضوفملل بتكم ةماقإب حامسلا ىلع ةموكحلا ةقفاومو   ،رخؤم سيئرلا

اننكلدالبلا يف ناسنإلا قوقحل تلزام يتلاو ةلءاسملاو حالصإلادوهج  نأشبقلقلاب رعشن  ،    .ةيفاك ريغوةيلكش ، 
  

تاكاهتنالا نع ةلءاسملا نامضل نميلا لخاد ةيسايسلا ةدارإلا يف ريط خ فعض ىلإحوضوب انيلع ضورعملا ريرقتلا ريشي 
يلع تايدعتلا  كلذ يف امب ،دالبلا ءاحنأ عيمج يف بكترت تلازامو تناك يتلاو ،ناسنإلا قوقحل راشتنالا ةعساولاو ةميسجلا
  .باهرإلا ةحفاكم قايس يفةبكترملا تاكاهتنالا و ،ناسنإلا قوقح نعنيعفادملاو نييفحصلا ، نيرهاظتملا
  

،  ٢٢.٠٠٠ نم رثكأ ةباصإو درف ٢٠٠٠ نم رثكأ ةافو يف تاقيقحتلانأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو   رـيغو نيرخآ
ةـيئاقتنا لازت ال ،يفسعت  لا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا اهيف امب ،فارطألا عيمج اهتبكترا يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا نمكلذ 

لاحالص إلا رقتفيكلذك و .ةيقادصملا ىلإ رقتفتو ةياغلل ىـلإ  ا ضيأ لقتسم يئاضق ماظن ءاشنإ تالواحمو نمألا عاطقل يقيقح
  .ةموكحلا لبق نم ةيفاك تاءارجإ
  

فارـتعالا بجوتسي يذلا رم  ألا، سلجملا اذهعم و ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا عماًنواعت تدبأ ةينميلا ةموكحل ا نإ
 مـل حالـصإلا   ةيلمع وأ ة يطارقميدلا ىلإ لوحتلا ةيلمع نأاهادؤم ةقيقح انع بجح ي الأ يغبنياذه نأ الإ ،ا ضيأ عيجشتلاو

يـف ةروهدـتملا ةيناسنإلا تامزألا مادختسال ةرركتم تالواحم    رمألا عقاو يفدهشن نحنف . نميلا يفدعب اهحمالم فشكت ت
  .ةيقيقحةلءاسمو حالصإ ىلإ ةجاحلا نع راظن ألا ليوحتل باهرإلا ةحفاكمو نمألا اياضقو دالبلا
  

. بوـلطملا ىـندألا دحلا  لثمي ه نأ دقتعن اننإفكلذ عمو ، نميلا لوح ةحورطملا رارقلاةدوسم ب قايسلا اذه يفبحرن نحن 
و ، رظن ءارـجإ  يف لثمتت نأ يغبني ناك ةبسانملا ةباج تسالافةمئاقلا وفعلا نيناوق ببسب دالبلا يف ةلءاسملا مدع رارمتسال ا
  .ةيموكحلا ريغ ةلعافلا تاهجلانم حالسلا عزنل  لقتسم نايكءاشنإو نيرهاظتملا د ض تاكاهتنالا يف يلود قيقحت
  

مايق لفكت ن أ ،نيينميلا نينطاوملا قوقح ىلع ظافحلا بجاوهيلع سلجملا اذه  نأ دقتعت يتلاءاضعألا لودل ا ىلعيغبني ذإ 
،  اهنأشب ريراقت عفرو ،نميلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح دصر يف هتفيظوب سلجملا اذه اذإ كلذو ةبالصو ةوق رثكأ وحن ىلع
  .ةلبقملا رهشألا يف سوملم مدقت يأ زارحإ متي مل
  

 ،ةسيئرلا يتديس اركش


