
ةدیدج تالداعم  عضی  نأ  لالتحالل  حمسن  نل 

ءودهلاب لالتحالا  معنی  نلف  امئاق  راصحلا  ماد  ام  ةیحلا :
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معني نـلف  اــمئاق  راــصحلا  ماد  اــم  هـنإ  ةــيحلا  لــيلخ  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وــضع  لاــق 
رارقتسالا وأ  ءودهلاب  ةقطنملا  الو  لالتحالا 

يتلا تاوطخلا  نم  ةلـسلس  ىلع  ءاج  ريخألا  ناودعلا  نأ  ءاعبرألا  ءاسم  ةيئاضفلا  ىـصقألا  ةانق  عم  ءاقل  لالخ  ةيحلا  دكأو 
ةدحتملا ممألاو  ةيرصملا  ةطاسولا  اهب  تءاج  يتلا  تامهافتلا  نم  هصلمت  نم  أدب  اهب ، موقي  لالتحالا  ناك 

ريخألا ناودعلا 

مل لـالتحالا  نأ  ـالإ  ةدوـعلا ، تاريـسم  يف  نيكراـشملا  نـع  راـنلا  قـالطإ  نـع  لـالتحالا  فـكي  نأ  تاـمهافتلا  نـم  هـنأ  حـضوأو 
نيرهاظتملا ىلع  رانلا  قالطإ  لصاوو  مزتلي 

يتـلاو عقاوملاو ، نيدـهاجملل  لـصاوتملا  هفادهتـساو  انبعـش ، ءاـنبأ  ءاـمد  يف  لـالتحالا  لاـغيإ  ىلع  تدر  ةـمواقملا  نأ  نّيبو 
هقافرو حولم  وبأ  دبع هللا  دهاجملا  لايتغا  اهرخآ  ناك 

ةديدج تالداعم  لالتحالا  عضي  نأب  حمست  ةمواقملا ال  نأ  فاضأو 

درلا ىلع  قـفتتو  تاسايــسلا  عـضت  تناـك  اـمنيح  ريخـألا  ناودـعلل  يدــصتلا  يف  حوـضوب  تـلجت  ةــكرتشملا  ةــفرغلا  نأ  دــكأو 
اهخيسرتو ةكرتشملا  ةفرغلا  ريوطت  ىلع  لمعت  ةمواقملا  نأ  ًانيبم  درلا ، تاهويرانيس  عضتو  ةياهنلاو ، ةيادبلا  تقوو 

ماسقلا بئاتك  مهسأر  ىلعو  ةكرتشملا ، ةفرغلا  يف  ةمواقملا  لاطبأل  ةيحتلا  ةيحلا  هجوو 

ءيش يأب  ةضياقملل  ثحبلا  ةلواط  ىلع  اضورعم  ةمواقملا  حالس  نوكي  نلو  مل  هنأ  ددشو 



، جاربـألاو ةينكـسلا  تاراـمعلا  فادهتــسا  لـالخ  نـم  فادهتــسالا ، ةـعقر  عيــسوت  يف  رداـبي  ناـك  يذـلا  وـه  لـالتحالا  نأ  نـيبو 
كولسلا اذه  ةيلوؤسم  لمحتي  لالتحالاو 

لالتحالا مئارج  ىلع  درلا  يف  انيديأ  لبكت  نأ  ينعي  ملاعلاب ال  ناكم  يأ  يف  ةكرحلل  دوفو  دوجو  نأ  ةيحلا  دكأو 

درلاب ةـمواقملا  رارق  ىلع  رثؤيـس  اهريغ  وأ  رـصم  يف  داهجلاو  سامح  نم  تاداـيق  دوجو  نأ  نظ  نإ  مهاو  لـالتحالا  عباـتو :
همئارج ىلع 

ًافيـضم لـالتحالا ، هـنم  بـلطي  مـل  اـم  راـنلا  قـالطإ  فـقو  ىلع  لـمعلا  يف  هبناـج  نـم  رداـبي  نـل  يرـصملا  طيـسولا  نأ  حـضوأو 
همرتحنو يرصملا  رودلا  ردقن 

ةيقالخأ ةمواقم  اهنأ  لئاسر  لصوت  نأ  تدرأ  اهنأ  الإ  ةزغ ، قرش  راطقلا  فدهتست  نأ  اهناكمإب  ناك  ةمواقملا  نأ  ةيحلا  نيبو 
ةيركسع افادهأ  الإ  فدهتست  ال 

رارقساو نامأب  شيعي  نأ  انبعشل  ديرت  اهنأ  الإ  برح ، ىلإ  لوصولا  وأ  ديعصتلا  دادتما  ديرت  ةمواقملا ال  نأ  ىلع  ددشو 

نيراسم نم  تامهافت 

لوـألا راـنلا ؛ قـالطا  فـقو  لـجأ  نـم  نيراـسم  يف  ءاطـسولا  عـم  انثدـحت  اـننإ  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بـتكملا  وـضع  لاـقو 
تامهافت 2014 ىلإ  ةدوعلا  يناثلاو  ةدوعلا ، تاريسم  تامهافت 

ةدوعلا تاريسم  نيبو  هيلع  ةمواقملا  درو  ينويهصلا  ناودعلا  نيب  طبرلا  سامح  ضفر  ةيحلا  ددجو 

لــالتحالا مازتـلاو  ةــئدهتلا 2014 ، قاــفتا  ىلإ  ءودــهلا  ةــلاح  ةدوــعو  ناودـــعلا  فــقو  وــه  هــيلع  قاــفتالا  مــت  اــم  هــنأ  نــيبو 
لماك لكشب  تامهافتلاب 

نأ ًاـنيبم  انحالـس ، ىلع  دـحأ  انــضوافي  نأ  لـبقن  نـل  اـننأ  اـمك  ةدوـعلا ، تاريــسم  ىلع  دـحأ  اـنمواسي  نأ  لـبقن  نـل  اـننأ  فاـضأو 
تاريسملا تاودأ  يف  مكحتت  ةمواقملا 

تامهافتلا لظ  يف  ةدوعلا  تاريسمل  ةنشخلا  تاودألا  انفقوأ  عباتو :

ءاذغلاو ءاودلا  صقنب  تومن  الو  صاصرلا  زيزأ  تحت  تومن  فاضأو :

نم كولـسلا  اذه  بقارت  ةـمواقملا  نأ  ىلع  ًاددـشم  تامهافتلا ، ذـيفنتل  بهذـي  نأ  الإ  همامأ  رايخ  لالتحالا ال  نأ  ةـيحلا  دـكأو 
رادتقالاو ةوقلا  عضوم 

ةقدلاو مكلاو  عونلا  يف  اًديدج  اًروطتو  ةديدج ، ةراهم  ةهجاوم  لك  يف  رهظُت  ةمواقملا  نأ  حضوأو  

ةزغ راصح 

ةماركب انبعش  شيعي  نأو  انبعش ، نع  راصحلا  ىهتني  نأ  نوألا  نآ  هنأ  ءاطسولل  انتلاسر  ةيحلا  لاقو 

، رجفتم قعاص  دوجو  ينعي  هدوجوف  لالتحالا ؛ امهو  تقو ، يأ  يف  ارجفي  نأ   نكمي  نيرجفتم  نيقعاص  كاـنه  نأ  فاـضأو 
هراجفنا داز  هتريتو  تداز  املك  راصحلا ، وه  يناثلا  قعاصلاو 

لـالتحالا ىهتنا  اذإـف  راـصحلاو ، لـالتحالا  يهتني  نأ  دـيرت  لـب  بورح ، ةاوـه  تيــسل  لـئاصفلاو  ساـمح  نأ  ةــيحلا  حــضوأو 
اهتيلوؤسم لمحتي  لالتحالاو  رومألا ؛ رجفت  نأ  نكمملا  نم  تقو  يأ  يف  رصانعلا  هذه  دوجو  عمو  ريجفتلا ، رصانع  تليزأ 



امك ينيطسلفلا ، بعشلل  ةمعادلا  ةيموقلاو  ةينطولا  اهفقاوم  ىلعو  تامهافتلا ، ةياعر  يف  اهدوهج  ىلع  رصم  ةيحلا  ركشو 
ةيلودلا لفاحملا  لك  يف  يسايسلا  اهدهج  ىلعو  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةثاغإ  عوضوم  يف  هتلذب  ام  ىلع  رطق  ركش 

نأ افيضم  ايرهش ، انويلم  لدعمب 30  ةمداق  رهـشأ  ةتـسل  اهتنحم  دـيدجت  لالخ  نم  اهمرك  مويلا  ددـجت  رطق  نإ  ةـيحلا  لاقو 
ةددعتم عيراشم  يفو  تقؤملا  ليغشتلاو  ءابرهكلا ، نسحت  يف  هملاعم  ترهظ  يرطقلا  معدلا 

ةينطولا ةدحولا 

رــست ـال  ماـسقنالا  ةـلاحف  ةـيقالخأ ، ةرورــضو  بـجاو  راـيخ  ةـينطولا  ةدـحولا  نأ  ةزغ  يف  ساـمح  ةــكرح  سيئر  بئاـن  دــكأو 
وحن عافدــنالا  اــنيلع  بجوــت  ةيفــصت  تــالواحم  نــم  ةيـــضقلا  هــل  ضرعتت  اــم  نأ  ىلع  ًاددــشم  ءادــعألا ، حرفتو  ءاقدــصألا ،

ةينطولا ةدحولا 

ةعقوملا تاقافتالا  قيبطتو  ةكرـشلا  ةدـعاق  ىلع  ةـيقيقح  ةـينطو  ةدـحو  لجأ  نم  دوهجلا  لـكلل  ةودـمم  انيدـيأ  نحن  عباـتو :
قافتاو 2011 قافتا 2006  ةصاخو 

ةيفصت تاقفـص  ةهجاوم  يف  ةديدج  ةعفار  ليكـشت  لجأ  نم  ماسقنالا ، ءاهنإو  ةينطولا  ةدحولل  ةزهاج  سامح  نأ  فاضأو 
ةيضقلا

ةدحولا لجأ  نم  ةنيتم  دعاوق  ىلع  نوكتو  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  اهنع  نلعت  ةردابم  يأل  ةزهاج  سامح  نأ  حضوأو  

راصتنالاو ةدوعلا  نم  نوبرتقتس  ةيوستلا  تارايخ  متلشفأو  ةمواقملا  عم  متمحالت  املك  ةيحلا : لاق  بعشلل  هتلاسر  يفو 
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