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لالتحالا عم  تمربأ  يتلا  تامهافتلا  نإ  ةـيحلا  ليلخ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاـق   
لالتحالا عم  عارصلا  نع  ةزغ  ديحت  نأ  نكمي  ةيرصم ال  ةطاسوب 

ديمجت لـباقم  تـمربأ  اــهنأو  تاــمهافتلل ، ةيــسايس  ناــمثأ  ــال  هـنأ  ىــصقألا  ةــيئاضف  عـم  ينوـيزفلت  ءاــقل  لــالخ  ةــيحلا  دــكأو 
؛ تامهافتلا ةلواط  ىلع  تضرف  ىصقألاو  ىرسألا  ةيضق  نإ  ةيحلا  لاقو  راصحلا  رسكو  ةدوعلا  تاريسمل  ةنشخلا  تاودألا 

ةينطولا اناياضق  نع  عافدلا  نع  انلبكي  نأ  مهافت  يأل  نكمي  هنإ ال  ءاطسولل  انلقو 

ىلع نهاري  ّالأ  عيمجلا  ىلعو  ةرارملا ، هذـه  يف  شيعلاب  رارمتـسالا  لـبقت  نأ  نكمي  ـال  ةزغ  نأـب  فارطـألا  عيمجل  ةـيحلا  هونو 
كلذ انفلك  امهم  راصحلا ، كفل  باوبألا  عيمج  قرطنو  قرطلا ، لك  يف  ريسنسو  ةاناعملا ، ىلع  انبعش  ربص 

يتـلا ةدوـعلا  تاريــسم  لـئاسوو  اـنتمواقمو ، انبعــش  رارــصإ  وـه  تاـمهافتلا  هذـهب  لـالتحالا  مازتلـال  نماـضلا  نأ  ىلع  ددــشو 
تامهافتلا ىلع  تاضوافملا  لالخ  ةنيمألا  مهتطاسول  رصم  يف  ةوخإلل  ليزجلا  ركشلا  اًمدقم  اهاندمج ،

يتلاو ةردقملا ، ةيرطقلا  ةـحنملا  لعفب  رهـشأ  ذـنم 6  ءابرهكلا  لودـج  نسحت  لـالخ  نم  هارن  تاـمهافتلا  رثأ  نإ  ةـيحلا  لاـقو 
ءابرهكلا ةطحم  دوزُت  نأ  ىلع  صنت  تامهافتلا  نإف  اهفقوت  لاح  يفو  ددجتت ، نأ  عقوتملا  نمو  رطفلا ، ديع  ىتح  رمتـستس 
ليوـحتو ةدـيدج ، ءاـبرهك  طوـطخ  دـيدمتل  عيراـشم  ذـيفنت  تاـمهافتلا  نمـض  نـم  نأ  ةـيحلا  حـضوأو  ةبيرـض  نودـب  دوقولاـب 

ةيبنجأ لود  نم  ليومتب  كلذو  ةيسمشلا ، ةقاطلل  تاطحم  ءاشنإو  يعيبطلا ، زاغلاب  لمعلل  ديلوتلا  ةطحم 

لطاعو جيرخ  فلأ  ليغـشت 20  عورـشم  ذيفنت  يف  عارـسإلا  ىلإ  فونيداليم  يالوكين  ةدـحتملا  ممألا  بودـنم  ةـيحلا  اعدو 
يف نولمعي  اـفلأ  نأب 15  اهونم  رطق ، ةـلودو  ةدـحتملا  ممألاو  يلودـلا  كـنبلا  نم  لـيومتب  رـالود  نويلم  غلبمب 45  لـمعلا  نع 

ةيرطقلا ةحنملا  نمض  رخآلا  فصنلاو  ةزغ ، ةيلام  نم  ليومتب  مهفصن  ايلاح ، تقؤملا  ليغشتلا  عيراشم 

غلبمب 100 ةرـسأ  فـلأ  ةـثاغإب 250  رطق  ترداـب  ذإ  ةـشمهملاو ، ةريقفلا  رــسألا  َسنت  مـل  ةريخـألا  تاـمهافتلا  نأ  ةـيحلا  دـكأو 



رسألا هذهل  ناضمر  رهش  يف  ةيئاذغ  تانوعم  فرصتسو  رالود ،

لوخدـلا نم  ةـعونمملا  داوملا  نم  نم 30 % رثكأ  نع  دـيقلا  تعفر  لـالتحالا  نم  تعزتـنا  يتـلا  تاـمهافتلا  نأـب  ةـيحلا  هبنو 
دافأو لوخدـلاب  اهل  حمـسي  يك  ديـصلاو  ةـعارزلاو  ةعانـصلا  دـيفت  ىرخأ  داومب  ةـمئاق  ةـصتخملا  تاـهجلا  دـعت  اـميف  ةزغ ، ىلإ 

نمو نوناـح ، تـيب  قرــشو  ةزغ ، قرــش  ينراـك )  ) ةيعانــصلا ندـملا  ليغــشت  ةداـعإل  ـالاومأ  تدـصر  ةـيلود  تاـهج  نأـب  ةــيحلا 
لمع ةصرف  فلأ  رفوت 15  نأ  عقوتملا 

صخ اميف  ةدحتملا ، ممألاو  رطقو  رصم  ةصاخ  تامهافتلا  هذه  ةغايص  يف  ةكراشملا  فارطألا  عيمجل  هركـش  ةيحلا  ددجو 
يراجتلا   لدابتلا  ةدايزو  نيرمتعملا ، فالآ  جورخب  اهحامسو  حفر ، ربعم  حتف  رارمتسا  ىلع  ليزجلا  ركشلاب  رصم 

نرقلا ةقفص 

ظافحلاو ةيكيرمألا ، ةنميهلا  ءاقبإ  فدهتست  نرقلا  ةقفص  نإ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق  رخآ  قايـس  يفو 
ىلع لولح  حرطو  لب  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  لح  نود  لالتحالا  عم  ةـيبرعلا  لودـلا  تاقالع  عيبطتو  ليئارـسإ ، حـلاصم  ىلع 

ندرألاك لودلا  ضعب  باسح 

تـسيلو نيطـسلف ، يه  نيطـسلف  نأو  ليدبلا ، نطولا  الو  نيطوتلا  عيراشم  لبقن  نلو  ضرأب ، اضرأ  لبقن  نل  اننأ  ةيحلا  دكأو 
ةقفـص طاقـسإلو  ةلحرملا ، اهـضرفت  يتلا  تايدحتلا  ةهجاومل  ةينطولا  ةدحولا  قيقحت  ىلإ  ةيحلا  اعدو  ندرألا  وأ  رـصم  يف 

قبط ىلع  ةينطولا  ةدحولا  مامأ  ءيـش  لك  ميلـستل  ةزهاج  اهنأو  ةطلـسلاب ، كسمتلاب  ةينعم  تسيل  سامح  نأ  ادكؤم  نرقلا ،
ةضف نم 

ةدحو ةموكح  ليكشت  مث  ينطولا 2011 ، قافولا  ةقيثوو  ىرـسألا 2006 ، ةـقيثو  يف  هيلع  قافتالا  مت  ام  قيبطتب  بلاطو 
، ةيــسائر  ) ةــلماش تاــباختنا  ىلإ  بهذــنلف  عطتــسن  مـل  نإو  ةــيجيتارتسا ، ىلع  قاــفتالل  لــئاصفلا  ءاــنمأ  ةوـعد  مـث  ةــينطو ،

ضعب قـيقحتل  ةـحلاصملا  نـع  حـتف  يف  فارطـألا  ضعب  تاحيرــصت  نوـكت  ـالأ  ةــيحلا  ىنمتو  ينطو ) سلجمو  ةيعيرــشتو ،
سامحل ةجعزم  يهف  ةـيئانثلا  تاراوحلا  امأ  لماش ، ينطو  راوح  ىلإ  بهذـت  نأ  دـيرت  سامح  نأ  اًدـكؤم  ةـيئزجلا ، بلاطملا 

لئاصفلا لكلو 

نل ةزغ ، ىلع  ةـضورفملا  تاـبوقعلا  لـك  نـم  مـغرلا  ىلع  هـنأو  ماـسقنا ، قوـف  ماـسقنا  ثادـحإب  ةــينعم  ريغ  ساـمح  نأ  ددــشو 
ةزغ يف  ةلثامم  ةوطخب  ةيعرش ، ريغ  ةيلاصفنا  ةموكح  ليكشت  حتف  ةوطخ  لدابت 

ىرسألا

زاـجنإلا اذـه  ىلع  مهأـنهو  دومــصلاو ، ةيحــضتلا  يف  ىلعـألا  لـثملا  نوبرــضي  مـهو  لـساوبلا  انارــسأل  ةـيحتلا  ةــيحلا  هـجوو 
مهريرحتل عيطتسن  ام  لك  لذبنسو  مهنع ، ىلختن  نلو  مهدحو ، اوسيل  مهنأ  مهل  ادكؤم  يخيراتلا ،

دحأ ىرـسألا  عوضوم  ناـكو  ىرـسألا ، بلاـطم  ينبت  يف  ةريبـك  ادوهج  تلذـب  ةـينطولا  لـئاصفلاو  ةـينطولا  ةـكرحلا  نأ  دـكأو 
لالتحالا عم  ةريخألا  تامهافتلا  تاقاقحتسا 

تيزريب ةعماج  تاباختنا 

وذــحت نأ  لــمآ  فدرأو : ةــعئارلا ، ةـــيطارقميدلا  ةـــبرجتلا  هذـــه  ىلع  تــيزريب  ةـــعماج  ةـــيحلا  أــنه   ، لــصفنم عوــضوم  يفو 
اهوذح ةزغو  ةفضلا  يف  ةينيطسلفلا  تاعماجلا 

انؤاـنبأ اـعيمج  مـه  ـالئاق : ةـيواحتفلا ، ةـبيبشلاو  ةيمالـسإلا ، ةـلتكلا  يطارقميدـلا ، سرعلا  اذـه  ىلع  ةـعماجلا  بـالط  أـنه  اـمك 
افـصاو فسألل ، ةطلـسلا  ةزهجأ  نمو  لالتحالا ، تاوق  نم  ةقحالملل  رظنلاب  اريبك ، ازاجنإ  تققح  ةيمالـسإلا  ةلتكلا  نأب  هونو 



ةيحتلا قحتسي  يذلا  زاجنإلاب  ةينمألا ، تاقحالملا  لك  مغر  سامح  ةلتك  هتققح  ام 
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