
 التسوية 
 
واجهها السطسههون نوع الأهه ف سطهه، بطسههونمة الليالوةههة السنلةههنة والاتللنههةة ةيهه و  الا عههة ال هه نو نة الولةأههة  

ابطدطمة ة ذ ا كيف بي الأاد الثل ي ةم الا ع الأي يمة سة  وعد اطسور الهذ  عأ هدب ا يول نهل ايوجبها لطي ه بي 
عاهلي ال ه نو ية اتيينههد ء يهل  ومهم لههوةي لطن هوي بهي بطسههونم  الن هوي  الب يوهل ي الطههوري روعيهنطدة وةهم ورا هها اا

وجههل  الاكههم الب يوههل ي لطههبزي اأههد طاييههة الأثيههل ننم بههي الاهه ف الأللينههة ا ولهها لن سههذ  هه  ا تههداف  ههليرا عههم 
 ع بة ا ةم الولندةة ةب نل عطا للعدة وعد اطسورة بكهيع اليه عنة الدولنهة التهي س يهيطل الاطسهل  الي ت ه وع ع ةه 

 ة ذ ذل  الول  اليبك  يور الغول  لألغ اض والخوط ااةتأيلرية اإلج اةنة  
ولههنا الياههلا ةاههلا الاههديا عههم سوههكلل اليالوةههة السنلةههنة سو الاتللنههة بههي بطسههونم ة ههذ الأاههد الثههل ي ةههم  

م الاهههه ع الأيهههه يم متهههها النههههواة ولكههههم اليزمههههر بههههي التتبههههر التههههلريخي لسكهههه ة التسههههوية اههههنم الأهههه ف سطهههه، بطسههههون
واليستأي يم ال  نو ننم س  ل ع جر ءلا سوللب ةبك ة ةم ال  ا  الأ اي ال  نو ية وس  ل عل   عأ ض وع يط بهي 
ا مههوار التههي عاتههدا بن ههل اليالوةههة ايههان لل السنلةههي والاتههللي  وغللبههل ةههل عههلع الب يوههل نوع طههم الههذيم يو مو  ههل  

ب سو آلخه  عطيهل عهلع ال ه ا  ييهتد وي هبا ةهلخ ل  ولهم واأض ل ةبليراب وةيهلرير غ انهة عاهدا ا هل س هالا ل لسهب
عتولههف ةيهه وعلب التسههوية متهها يوة ههل طههذاة عطهها الهه غم ةههم سع الأ ل هه  التههي عههدور مول ههل عختطههف ةههم مههنم ءلهها 
منم  ببأض الأ ل   ثلاتةة عت لول ل التسوية اأد التسوية او ق ةختطسةة ولكهم اأضه ل اآلخه  ةتبهدلة  ههد لها ذعه ا 

 بي سعث ة ثم يختسي ذع ه  ع الوالر عهلوزه   بي ةي و  سو
ذلهه  سع عهه، ةيهه و  ةههم ةيههلرير التسههوية ء يههل ي وطههم بههي لا ههة ةأن ههة ةههم ةأونههلب وةنههااع لههو  لههل م عطهها  

 ا رض  
ءللةههة كوعللههة  3291وةههم ط ههل ييكههم الاههول ةههثز ءع عهه ض الاكوةههة الب يول نههة عطهها السطسههون ننم بههي عههلا  

ة الن وييههةة اههدا ةههم اليوللبههة الأ انههة ااكوةههة وم نههة  نلانههةة عههلع  وعههل ةههم ةيهه و  عسههوية ع انههةع عطهها غهه ار الوعللهه
 اييع سةطوف الاكم  

ة س  عاهب ثهورة البه اق 3211عيل ييلر ةثز ءلا سع الكتلف ا انض الذ  س درعا الاكوةة الب يول نة عهلا   
الا عههة ال هه نو نة بنيههل يتأطههم اههلل ه ة  ة عههلع يايهه، عسههوية ةههل اههنم ةوللههب سطهه، الههبزي واههنم ةوللههب3292عههلا 

 الن وييةة ءذ رس  اةتي ارطلة ولكم ةر راط عدي الن وي الاليةنم اللوللة االت ليية ااةتنألانة لطبزي  
وبي  دي الاكم و  لةا بي البزية سو   الطه ة اليطكنة الب يول نة كله ة انه،ع التهي وبهدب ءلها بطسهونم  

اتاسنم بطسونم ءلا يولتنم ذواعي ةنلية ع انهة وي وييهة ةهر ءااهل   3211اليسطاة علا  ءث   يوف الثورة اليأبنة
اأههض الي ههلمم خللههأة لز تههداف  وعطهه  عسههوية ةههل اههنم ةوطههب السطسههون ننم اع  ههل  اا تههداف وعاههد ةألطههدة عاههوا 

م لبهه،ع واههنم ايوجب ههل مكوةههة وم نههة ذاب مكههم يةههتور  كعطهها ا ةهها التههي اعبأهه  بههي الأهه اق وةههوريل ولب ههلع ةهه
 يييوةة اا تداف عطا مللا الال م  

وةيههل يسههتطس  ال  هه  سع خ يوههة طههذا الييهه و  لطتاسههنم لههد عأتبهه  سةلةههل علريخنههل لخ يوههة ةيهه و  التاسههنم  
  ولبه، ذله  بهي عهلا 3291الي ن  الذ  سل عا الهيأنة الألةة لألةم اليتادة من يهل عسهه  ال ه ا  اليسهطا عهلا 

الاوت اك ةر الوايلب اليتادةة عي داع لخ وج ا يول نهل ةهم بطسهونم اوه ر ةيه وعلب  ه سخذب ا يول نلة3291



عاسههنم باواطههل عاسههنم بطسههونم ءلهها ةالمأههلبة عاكههم  سسهه ل ذاعنههل وعخضههر إليارة ة عايههة ا يول نههةة عههذل  عاههدا 
بطسههونم ءلهها  اييهه و  رخهه  ياههوا عطهها سةههل  عاسههنم 3291س ههوريم اههنسم وزيهه  خلرجنههة ا يول نههل بههي وههبل  بب ايهه  

لسههينم يتيتأههلع اههللاكم اإليار  الههذاعية عطهها سع عسهه د الو ههلية عطن يههل ءلهها ا يول نههل ةههدة خيهها ةهه واب سخهه   
 ع نئ بن ل البزي لزةتازل  

عههلع وثناههة سخهه   ةههم 3212عههذل  ييكههم الاههول ةههثز ءع عتلاههل ساههنض رخهه  س ههدره راةسههي ةلعدو للههد عههلا   
 ه ا  الوويه، بهي بطسهونمة وعب ه  عطه  الوثناهة بكه ة يولهة بطسهون نة ةسهتاطة وثل م التسوية التي ع ل  خزل ال

ياتسم الأ ف والن وي السطوة بن ل اانا يالبر ع، ة  يل عطا ة للاا الانويةة ويسيا بهي السه واب الخيها 
وره التللنة اعيخلل خيسة وةبأنم سلف ةستهطب ي وي ة عطا سع ع اط سية طه ة اماة ايواباة الأ ف  وذله  اهد

ع ض ةم ع وض التسوية مول ةولو  ال ه ة الن ويية التي علع الأ ف ي بضو  ل عيلةل وعلع ال  نو نوع ي يهدوع 
ءمزق الأ لع ل ل يوع لند وا و  ة وعل   ا يول نل عوازع بي عه، ة مطهة اهنم ااعتبهلريم الطهذيم يس لهلع  سسهن يل 

ننم واعتبههلر التااة ههل الت ههلط   التكتنكههي عهههله السطسههون ننم عطهها ةنلةههت لل اعتبههلر االتههااا ا ةلةههي عهههله ال هه نو 
والي واة  بكلع االتااا ا ول ايثلاة يةتور اا تداف الب يول ية بي منم علع االتااا الثل ي يتطوع مسهب ال ه   

نوع ثهم اآل ي ومسب الااف الالعم سو ر نا الوزرا  الال م بي ل دع  وةل سعثه  الييه وعلب التهي ع له ل الب يوهل 
 ع اجأوا ع  ل وس ك وطل  

  باهههد عاهههدا الكو ههه  بولههه  3291ولهههم عتولهههف ةيههه وعلب التسهههوية متههها بهههي ا طهههة مههه ف بطسهههونم عهههلا  
ا  ليوب الوةهنط الهدولي اليأهنم ااه ار طنألهة ا ةهم اليتاهدة بهي بطسهونمة اييه و  عسهوية ياهوا عطها الته ار  يهو  

  وةهطا ة عا  ان  يل  وع لول ةيه و  ا  هليوبة الإللهلبة ءلها يولة ع انة ويولة ي وييةة ةر ءللةة اعالي يةتور 
  لا الاكم والسطوةة ا ويا خل ة الل ه ة الن وييةة وال ةهلعم اليادةهةة وااهم الأهويةة واللاهدوية بكهلع عالاها 

ة لهم عه  عطا يد اإلرطلاننم الن وي علجزة ءذ لتطوه ااهة س ها ةتانها لطأه ف  غنه  سع الهيأنهة الألةهة لألةهم اليتاهد
ة ل ل عطا لو  ةهي، الولل ر التي مه سب اأهد مه ف بطسهونمة ولهيم طهذه الولهل ر ة ه   الوةهنط الهدولية ءا 

 الذ  يأت   اام الأوية  329سع ع در ل ارطل الي ن  الذ  طو الا ار 
والأههل جديههدا عطهها ا رض  باههد الههو  ةأ ههم الأهه ف س ههالف بطسههونم  3291سوجههدب  كبههة بطسههونم عههلا 

ه ة ةم ةد  م ول اطم ءلها لوهل  غهاة والضهسة الغ انهة والهدول الأ انهة اليههلورة بهي به و  الاه ف التهي لهم ءلا ال 
يكو هههوا ة نألهههنم ل هههل وا ياعهههي لطاهههديا ع  هههل بهههي طهههذا اليأههه ض  وعاهههول اإلم هههل نلب اليأتيهههدة لهههد  البهههلمثنم 

دعههها ال كبهههة عطههها ا رض  سهههية  وةهههم خهههزل الوالهههر الهديهههد الهههذ  سوج 119111السطسهههون ننم ءع عهههديطم اطههه  
اههدسب عهه وض التسههوية الزماههة ع ههوب  ا ههبغة جديههدة وعتيههك، ةههم  اههل  ةغههلي ة لكهه، ةههل جههل ب اهها التسههويلب 
السههههلااة  بل  ههههب  عطهههه  الييههههلرير عطهههها الزجألههههنم ووالأ ههههم وةيههههكزع م كاإل سههههل نةع و كاالت ههههلييةع  وعولهههه  

نلغة ةي وعلب التسوية اليستهدة بخطسه  ا يول نهل بهي الوايلب اليتادة ا ة يكنة عا  ةتلر ا ةم اليتادة  
طههذه ا ةههور  وعههلع الاههديا متهها عههلا ال كبههة يههدور مههول لضههنة بطسههونم بلةههتبدل الأ ههواع ااضههنة الزجألههنم  واههدس 

مههنم سوبههدب ءلهها بطسههونم له ههة ااةتا ههل  االت ههلي  لطيهه ق ا وةههطة التههي سوههلرب  3292ذلهه  بههي الأههلا 
ألنم السطسون ننم وعيغنط م وسو   ايع عأي، الوعللة عطا عاطنص اه اة  الغهوث ةهر زيهلية اع يل  وعللة غوث الزج

 ا اة  التيغن،  



اييهلرير ءلطنينهة يولنهة  3299واةتي ارا ةر طذا اله    والسهنلق عاهدة  الوايهلب اليتاهدة ا ة يكنهة عهلا  
ةهل  سع مهم الأهوية لزجألهنم لهم يكهوع ءا لتومنم الزجألنم السطسون ننم بي البطداع الأ انهة اليضهنسة ا نه  عطها س

بي مدوي الييكمة وءع الييكطة السطسون نة س با  ةيكطة الت لييةة وسع مط ل اللتللي ء يهل يكهوع الةت هزر 
سراض غن  ةست طاة بي الي واةة واةته ار الينله ءلن لة وءعهلية عهومنم الزجألهنم السطسهون ننم بن هل  وعل ه  طهذه 

ي منههها عوجهههد ةنهههله وعوجهههد سراض بهههي عههه، ةهههم ة ههههه  كةيههه و  ةهههن ل عة وةهههوريل كةيههه و  الييهههلرير ة ةهههوةة لت يههه
ال ةهههداعع ولب هههلع كةيههه و  الال هههبل يع وا ريع كةيههه و  غهههور ال هههلبي وا يلهههاع  وعهههلع ا ة يكنهههوع يأولهههوع عطههها 

  بههي ذلهه  ةواباهة جيههلل عبههد ال ل هه  عطهها طههذا التوجهها  بههعذا ةههل ةههلرب ة هه  بنهها عبأ ههل البههللوع  وعههلع عبههد ال ل هه
الاههنم ةههل زال ييههد مبللهها ةههر ا ةهه يكننم الههذيم بتاههوا ةأهها خههط الاههوار والتسههلطم  ولك هها ةههل لبهها سع لوههر عطهه  

كنةة ولنؤةها ةهر اآلخه يم عتطهة عهدا اا انهلز الابلل واعها و لل لنأاد ةر الكتطهة اليه لنة  هساة ا ةهطاة التيهن
وياهههنم عزلهههلب ةينهههاة ةهههر ال هههنم  ولهههذل  ةهههاط ةيههه و  ةهههن ل  يوع ملجهههة ل عهههزع عهههم ذلههه   وةهههاو  اانهههة 
ةيهه وعلب التههومنمة متهها ءع الههها  ةههم ةيهه و  ال ةههداع الههذ  جهه   ع سنههذه بههي ع ههد سييههب الينيههكطي اسههوريل 

 ةر ةل علع ا ة يكنوع ييةطوع ة ا   سثب  لطة جدواه ولآلة عيثن ه الليالر ة
وجه   الت عنهها بهي ةههنلق ال  ه ة االت ههليية سيضهل عطهها ع  ه  التأههويض لزجألهنم عههم ةيتطكهلع م  واههدس ذلهه   

الخهل  ااههم  329منهها جأطه  التأهويض سمهد ع  هه   الاه ار  3293ايهذع ة ر هنا له هة التوبنههم الدولنهة عهلا 
ااسهههبل ا سةههه ا  3299اهههدة جهههوع بوةهههت  ياا  يهههتكطم ع ههها بهههي عهههلا الأهههوية  وعهههلي وزيههه  خلرجنهههة الوايهههلب اليت

ةسلعدا عطا عومنم الزجألنم  وب، الاديا عم التأويض عللاديا عم التومنم ع   ا بي الأديهد ةهم الييهلرير 
اليتتللنههة التههي الت مت ههل ج ههلب ءةهه ا نطنة وسة يكنههة و هه نو نةة سرايب سع عااههم الت ههسنة الةههم التسههوية وسع ع نهه، 

  اف عطا الاضنة السطسون نة الت
ولههد سلههدة  الوايههلب اليتاههدةة بههي ع ههد جههوع عن نههد ة عطهها بههتا مههوار ةههر جيههلل عبههد ال ل هه  الههذ  اههدا  

زعنيههل مانانههل بههي الي واههة  واع ههط  اههنم ال  نسههنم ة اةههزب عبطههورب ةههم خزل ههل  اههل  ةيهه و  عسههوية وبههم   هه ة  
ةههللف الههذع ة وع يههنط عضههوية  329د  عطهها سةههل  الاهه ار عن نههد  الهديههدة ءلهها اليولههو   وياههوا ةيهه و  عن نهه

الوايههلب اليتاههدة بههي له ههة التوبنههم الدولنههة الادييههة التههي ا اوههر ذع طههل ة ههذ سوا هه، الخيسههن لبة ووعههد الةههتخداا 
 سهوذ اهزيه لكهي عضهلعف عطه  الطه هة ج ويطهل بنيهل سةهه د ءلن هل ةهم عوبنهم له اراب ا ةهم اليتاهدة مهول بطسههونم 

 أداي لطيسلطية بي م، الييكزب اليتأطاة ات ينة ةنله     ا ريع  وساد  ااةت
واي ههه   عن نهههد  عطههها ال اهههو الت اجنهههد  اليأههه و  مويههه   هههساة ذلههه  عطههها  وعهههليب رور الت هههسنةة ا  

 التسويةة عوبر اولاأ ل ةالرالب الوايلب اليتادة  او اليولو   
ة سثبهه  لطأههللم اللههدلن، اليطيههو  سع اليسههيلة 3211لكههم ا بأههلث ثههورة اليههأب الأ اههي السطسههون ي اأههد عههلا 

لنسهه  ا ههذه البسههلمة  بللاضههنة السطسههون نة لنسهه  ورلههة سو ةطسههل يسهه ، عياياهها  واليههأب الأ اههي السطسههون ي لههنا 
جنز ييوب وجنز بي سعالاا ي سا  ا، سجنلل عتوارث لضنة لوية ذاب جلذانة لألجنلل اليهلاة التهي عههد بن هل عه، 

لام وعهد بي التضهانة ةهم سجط هل سع هم ةأ ها ةهم ةأهل ي عاانهم الهذاب اليتوطأهة ءلها ال به،  ولهد ةأل ي الأدل وا
ةهط  الهيو  السطسون نة لدرع ل وجدارع ل اأد ع، ةا ة عب   عطا ءيهلي م ياة لطولو  ةم جديهد بهي اليأ عهة 

 ال  ياة   الييتدة عب  الاةم ليالرعة الأدو الذ  يياا الت اجر والتسطنم اللااوق الوالاة



وعطيههل عبههنم ذلهه  اههللوالر والههدلن، ط عهه  ج ههلب ذاب ةال ههد ةختطسههة لطباهها عههم عسههوية وعاههديم ةيههلرير  
عاهدة  وخ هنلب  3211وعهلا  3211والت املب عكوع اديطة عهم مهدة ال ه ا  واعسهل  ةهلمتا  بيهل اهنم عهلا 

ة وةيه و  3219ررينها ءلنهل  عهلا ة وةيه و  3211ءة ا نطنة اييلرير ةختطسة  ذع  ة  ل ةيه و  راهل ءيبهلع عهلا 
  وطههذا عههدا عههم ةيهه و  سور  سب نهه   اليأتههدل عههلا 3211ة وةيهه و  سطههلروع عههوطنم عههلا 3219اههم مههو  عههلا 

    3211ة وةي و  وخ نة   نو نة طلةة طي  لموا غولدةلع علا 3211
وزيههف اهه وز عيههل عاههدا ر ةههل  يول ووخ ههنلب ةنلةههنة طلةههة سخهه   اييههلرير ةختطسههةة  ههذع  ة  ههل ةيهه و  ج  

وةيه و  طلرولهد  3213وةيه و  مكيهل  اب يانهل عهلا  3212وةيه و  الاسهنم اهم مهزل عهلا  3211عنتو علا 
ة وعهه، ة  ههل 3219وةيهه و  رو للههد ريغههلع عههلا  3213وةيهه و  ب ههد اههم عبههد الأايهها عههلا  3219ةههل درز عههلا 

 ياتلج ءلا ع ض ويراةة خل ة  
ة مطهة جديهدة ةهم ةاهلواب ولهر عسهوية  3223الخطن  عهلا لليب الوايلب اليتادة ا ة يكنة اأد م ف 

  وا أاهد ةهؤعي  ةدريهد لطسهزا الهذ  لهم الإللهلبة ءلها 111و  999انم الأ ف وءةه ا ن،ة عطها سةهل  الاه اريم 
الوايهههلب اليتاهههدة وروةهههنل كالطهههذيم طيهههل راعنهههل اليهههؤعي ع ةهههوريل وة ههه  وا ريع وةيثطهههنم عهههم السطسهههون ننم الهههذيم 

بدايههة لههيم الوبههد ا ري ههية وعههذل  ءةهه ا ن،  وجهه ب بههي واوهه وم ةسلولههلب ذاب ةسههلراب ةتأههدية سيخطههوا بههي ال
اهنم ءةه ا ن، وعه، وبهد ع اهي عطها مهدة  ثهم جه ب ةسلولهلب ةه ية اهنم وبهديم ةهوازينمل بطسهون ي وءةه ا نطية بهي 

 بة عطن ل  سوةطوة  هي  ع  ل ااعسللنة الي مطنة اليؤلتة التي  أنش النوا بي ب، ا ولل  اليت ع
وا ييكم سع عأد طذه ااعسللنة عسوية االل ةم ا موال  ب ي ةهم زاويهة اإلةه ا نطننم عيطنهة اةهتاداا لانهلية  

ة  يههة التا يهه   ههلمبة اليهه عنة السطسههون نة ياخهه، الي ههلمم التههي يسههنو  اإلةهه ا نطنوع عطهها ةههداخط ل وةخلرج ههلة 
و هههف مكهههم ذاعهههي ةاهههدوي رةهههي  لههها ةهههل    3211وءعوهههل  ةسهههلمة ةاهههدوية ةهههم ا رالهههي التهههي امتطههه  عهههلا 

سولههلعا ايههك، يايهه  رلبتهها بههي الابضههة اإلةهه ا نطنة الضههلغوة  وطههي ةههم زاويههة السطسههون ننم خوههوة  اههو التسههوية 
الي ت  ة التي عاام الاد ا ي ا ةم ة وم التسوية وعؤي  ءلا لنلا الدولة السطسهون نةة وعهلع بهي الاسهبلع سع عهتم 

للب الولر ال  ل ي " وطي التهي عهلع ةهم الياه ر سع ا عتهيخ  عهم عهلريع ال ااهر ةهم سيهلر ةهليو امال اواةوة " ةسلو 
ثم عيجط  ا طة سخ   ولم عبدس ةر ذل ة وا يبدو س  ل ةتبدس عطا اإلمزق  وعهلع ةست لهل س  هل ةهتا ر ةهل  3221

التأهههلوع ةهههر الهههدول اليههههلورة يت ههه، اللاهههد  والزجألهههنم واليسهههتوم لب والت عنبهههلب ا ة نهههة والاهههدوي والأزلهههلب و 
 والاضليل ذاب ااطتيلا الييت ك  

لاههد اعتبهه ب ااعسللنههة جهها ا ةههم كعيطنههة ةههزا اليهه ق ا وةههطع  وسةهه دب رعليههة عطهه  الأيطنههة اكلةط ههل ءلهها  
الوايهههلب اليتاهههدةة ولهههم يكهههم ل وةهههنل بن هههل ءا الاضهههور اليهههكطي عطههها سوراق ةدريهههد  وييكهههم الاهههول اللتيعنهههد ءع 

نههة وةههل  هههم ع  ههل عههلع عه اههة بلوههطةة ا ةههنيل ولههد ا سههه  بههي السهه ة ا خنهه ة سع ههف  هه ا  ةههلخم وارعكبهه  ااعسلل
ءة ا ن، اواةوة وزارعي الراك وولروع ةهم الهه ا م ااهم السطسهون ننم ةهل لهم يسهتور السطسهون نوع الأهال سع يهدابأوا 

اليتهوامئ ةهر سلسها السنلةهلب الايأنهة  عم س سسه م منللها ءا اتسهنه  س سسه م  وولسه  الوايهلب اليتاهدة ةولهف
 اإلة ا نطنة  

 ط، ااي س  امتيلل لتسوية بي اليستاب،؟  
ءع اإلجلاهة عطهها طههذا السههؤال  ههأبة لطغليههةة اةههنيل اأههد سع سمههدث اإلةهه ا نطنوع بههي الههذاع ة السطسههون نة عهه،  



اأد سع ع لعدب وعنه ة ا ماهلي بهي طذه الذع يلب الي ي ة ووا وا ا جنلل ال غن ة واليلاة اللغضب والك اطنة  و 
 و ا ا عبن ة ةم ةهتير الهي  اب اإلة ا نطنة  

والييهكطة بههي التسههويةة اغههض ال  هه  عههم ءةكههلع عابط ههل  سسهنل اأههد النههواة طههي س  ههل بههي ا ةههل  وة ههذ الاههديم  
عطهها ةالههة  يستهه ض سع ع وطههم ةههم  اوههة ةأن ههة وسولههل  ةأن ههة عطهها ا رض  ولكههم السطسههون ننم الههذيم ياسههوع س ههز

 هغن ة ةتبانهة ةهم جسهم ومهه  م اأهدةل اةهتولا اإلةه ا نطنوع عطها الههومم ايةه هة ي هدةوع اهيع اامهتزل ال هه نو ي 
الذ  سللا ءة ا ن، ااوة السزر واس ض ا ة  الوالرة ةل زال متا بي طذا الاةمة يوا ه، لضهم اليايهد ةهم ا رض 

ت كهه  اإلةهه ا نطنوع لتههولنأ م عطهها وثههل م التسههوية الال يههةة السطسههون نة عههم م يههم ةههل يأهه   الاةههتنولع  وع ههدطل ي
وييخذوع بي التسلوض ةهم جديهد مهللبنم سةسهل عت لةهب ةهر ةهل ب لهوه ةهم سةه  والهر جديهد  وطهذا ةهل سةهين له بهي 
 سعث  ةم ةاللة ة يورةكا ة  الوالر الاامفعة وةل ي وبم عطنا اليث، اليأبيل ي لا الاتن، ولنا ي لا الالع،   

يسس  البأض طذا السطوك اإلة ا نطي اللوير والي اوغة وة عة اا ازف عطا الأ دة ولكهم رخه يم يه وع  لد 
بنها ةههطوعل ةتأيهدا لطههتيطص ةهم بكهه ة التسهوية  سسهه لة خوبهل ةههم السهزا  وياههلل ءع الأديهد ةههم رجهلل السنلةههة بههي 

ا ةههم عسكهه  الدولههةة    ههل عيههتي، ءةهه ا ن،ة وخل ههة ةههم يوطههم عطههن م النيههنم اإلةهه ا نطي يخيههوع بههي مللههة السههز
عطا خطنط غن  ةتههل ا ةهم اله سهنلب وا عه اق والثالبهلبة وا ييهد اأضها ءلها اأهض ءا الاه ف والخهو  ةهم 
الا ف  وطؤا  يأتادوع سع عها ة عيطنة التسوية ءلا سجاا  ةخت عة ةت لطنة بي ال هغ  طهو منطهة ةهم منه، ةبلعهدة 

 نة ةللنة بي ء هلز ع، ةل يتسر لا الول  ةم سة  والر زامف  التسوية ان يل اله ابة اإلة ا نط
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