
ةيراجتلا نيناوقلا ريوطت ءاعنصب نوشقاني ءاربخ و نوينوناقو ةاضق : .. ةيطسوا قرشلا ةآارشلا ةردابم نم معدب
نميلا يف

لامو داصتقإ :عوضوملا
دحالا مويلا نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا ريوطت و حالصإ ءاربخلاو نييداصتقالاو نينوناقلا و ةاضقلا نم ددع شقان
يبرعلا زآرملا هذفني يذلا ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا ةقطنم يف ةيراجتلا نيناوقلا زيزعت عورشم راطا يف ءاعنصب
. ةيطسوا قرشلا ةآارشلا ةردابم نم معدب نانبل و سنوتو تارامالاو نميلا نم لآ يف ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل
ريوطتو حالصأ ةيلمع هجاوت يتلا تابوعصلاو تاقوعملا يطخت ةرورض لدعلا ةرازو ليآو يذحاشلا نمحرلادبع دآأ
.نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا
ريوطتب ةيئاضقلا ةطلسلا ةدايق مامتها دآأ نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا ريوطتب ةصاخلا لمعلا ةشرو حاتتفا يف يذحاشلا
.ماع لكشب ءاضقلاو يراجتلا ءاضقلا
اميف قيسنتلا ةرورض ىلع ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا لثمم ضوعم ىده ةديسلا تددش اهبناج نم
لوح ةقمعملا ةساردلل ةيلوألا تايصوتلا هتنمضت ام ىلإ تتفلو .ذيفنتلا نع ةلوؤسملا تاهجلاو تاعيرشتلا يعضاو نيب
.نميلا يف ةيراجتلا دوقعلا ذافنأ
لدعلا ةرازو اهتمظن يتلا ةشرولا فدهتو , نميلا يف لامعإلل ةينوناقلا ةئيبلا زيزعت تايلآ لمعلا ةشرو تشقان و
ةئيبلا حالصإ تاطاشن يف صاخلا عاطقلا ةآراشم ليعفت ىلإ ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زآرملا عم نواعتلاب
ءاربخلاو لامعإلا عاطق يف نييسيئرلا حلاصملا باحصأ نيب لصاوتلا زيزعت قيرط نع ،نميلا يف ةيراجتلا ةينوناقلا
.رارقلا يعناصو ماعلا عاطقلا يف تايسايسلا يعضاو لبق نم ةلاعف ةآراشمبو نيينوناقلا
سرادت ىلإ لامعألا لاجرو نويداصتقالاو نوماحملاو ةاضقلاو نييميداآألا نم ددع ةآراشمب ةشرولا تفده امآ
.تايدحتلا ةهجاومل ةيراجتلا نيناوقلل ةنكمملا تاحالصإلا تاراسم
امآ ،ةيراجتلا نيناوقلا زيزعت عورشمب صاخلا ينطولا ريرقتلا تايصوت زجوم ةشرولا يف نوآراشملا ضرعتساو
حالصإ ريوطت لوح لدعلا ةرازوو يلودلا نواعتلاو طيطختلا ةرازوو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا نع تالخادم تمدق
.لامعألا ةئيب نيسحتو ،نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا
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