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   ،ةسيئرلا يتديس اركش
 

دض ةفينعلا عمقلا ةلمح ىلإ قوقح ل ةدحتملا ممألاسلجم هابتنا يعرتسي نأ  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمدوي 
ويندملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا  ةنطلسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نيرحبلا ةكلمم يف ا يلاح يرجت يتلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو نامع
 

نم ديدعلا كلذ يف امب ،ةقطنملا ءاحنأ ع يمج يف يطارقميدلا حالصإلا لجأ نمتاجاجتحالا عالدنا ذنم هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت و
ا تاموكحلا عيمج تنش دقف . جيلخلا لود ةضراعملا ل اكشأنم  لكش يأىلع ةعساو ةيعمق ةلمح جيلخلا ةقطنم يف بيرقت
لاجم يف طاشن يأ وأ ةيطارقميدلا وأ ةيسايسلا هذه تاكسإل ةلواحم يف ريبادتلا كلت تاموكحلا تذفن و. ناسنإلا قوقح، 
رارق ىلع عمقلا اذهل يميلقإلا عباطلا سكعنا دقو . ةيرهوج تاحالصإ يأ ءارجإل ضرعتلا نع اهسفن لزعلو ةلعافلا تاهجلا

ةبلاطملا ةيبعشلا تاجاجتحالا عمق يف نيرحبلا ةموكح ةدعاسم لجأ نم نيرحبلا ىلإ تاوق لاسرإ يجيلخلا نواعتلا سلجم 
  .يلاحلا ماعلانم قباس تقو يف يطارقميدلا حالصإل اب
 

ةيبرعلا ةكلمملاو نامع ةنطلسو نيرحبلا يف ةيطارقميدلاب ةبلاطملا لاجم يف ءاطشنلاو ناسنإلا قوقح نع نوعفادمل ا ضرعت
 ، ةرودلل نورخآ ءاكرشو ةرهاقلا زكرم اهمدق ةبوتكم ةلخادم يف نيبملا وحنلا ىلع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا

وحن ىلع ةيلاحلا ،  ديعصلا ىلع مهتكراشمببسب ةيماقتنا لامعأل د يازتم،  نجسو ةرئاج تامكاحمل اوضرعت ثيح يلودلا
ةقلعتملا نيناوقلا راضحتسا متي امك . ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نمكلذ  ريغو بيذعتو ،يرسق ءافتخاو ،يفسعت

  .تاكاهتنالا نم ديزمل مهعاضخإو قوقحلا عيمج نمنينطاوملا ديرجتل ينوناق لخدمك نمألا ةيامحو ظفحو باهرإلا ةحفاكمب 
 

مهدض ردصتونادلبلا هذه يف ناسنإلا قوقح نع نيزرابلا نيعفادملا نم تارشعةمكاحم متت اذه انثيدح عم نمازتلابف   ، 
اهراظنأ ليوحت ي فملاعلا ءاحنأ فلتخم يف تاموكحلا نم ديدعلا بغرت امنيب ، نجسلاب ةيساق تابوقعب ماكحأ  اذه لك نع اديعب

  .ةيسايسلا ةيعفنلاقلطنم نم كلذو ،ًالصأ عقت ال ثادحألا هذه لثم نأب رهاظتلاو 
  

يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامح  ةلأسملةصاخ ةشقانم بلط ىلع ةدحتملا ممألا يف ةينعملا ءاضعألا لودلا ثحن اننإ 
  .جيلخلا ةقطنم
  

   ،ةسيئرلا يتديس اركش


