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ةلماكتم ةينطو  ةيجيتارتسا  ءانب  ىلإ  ةينه ، ليعامسإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  اعد 
ةينيطسلفلا ةيضقلاب  فصعت  يتلا  تايدحتلاو  راطخألا  ةهجاومل 

رارقلا ةدوــعلا  ةــسكنلا  ىلإ  ةــبكنلا  نــم  ةـــينورتكلإلا : ةيـــسايسلا  ةودـــنلا  يف  سيمخلا  ءاــسم  هــل  ةـــلخادم  يف  ةـــينه  لاــقو 
، ولـسوأ ةـيقافتا  جراخ  اهيلع  قفاوتم  ينطو  جـمانرب  ىلع  قاـفتالا  ىلإ  وعدـن  اـننإ  هتيجيتارتسا ، رـصانع  ىلوأ  يف  راـيخلاو ،

ةيداصتقالاو ةينمألا  اهتاقحلمو  ولسوأ  ةيقافتاب  اًيئاهن  لمعلا  ءاهنإو 

ةيريهاــمجلاو ةيبعـــشلا  ةـــمواقملا  ينويهـــصلا ، لــالتحالا  دـــض  ةـــلماشلا  ةـــمواقملا  عورـــشم  قــالطإ  ىلع  لـــمعلاب  بلاـــطو 
ةحلسملا ةمواقملا  اهسأر  ىلعو  ةيداصتقالاو ، ةيسايسلاو  ةيمالعإلاو 

، ةيمالـسإلاو ةينطولا  لئاصفلا  لك  مضتل  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  ىلع  قافتالا  يف  لثمتي  ثلاثلا  رـصنعلا  نأ  ةينه  دـكأو 
نأ نكمي  ـالو  ةـلطعم ، هبـش  يلاـحلا  اـهراسمو  يلاـحلا  اهعـضوب  ةـمظنملا  نـأل  ينيطـسلفلا ، بعـشلل  ةـمظانلا  ةداـيقلا  لكـشتلو 

عضولا اذهب  يه  تماد  ام  ةيفاعب  ةمظنملا  مسج  ربتعن 

لثمملا ناوــنع  تــحت  ريرحتلا  ةــمظنم  فاــطتخا  رارمتــسا  لــبقن  ــال  نــكل  ةــمظنملل ، ليدــب  داــجيإ  ىلإ  وعدــن  ــال  اــننأ  فدرأو 
ينيطسلفلا بعشلل  ديحولاو  يعرشلا 

فقوــملل ناــمأ  ةكبـــش  لكـــشت  يمالـــسالاو  يبرعلا  اهدــعبب  ةـــيميلقإ  ةـــلتك  ءاــنب  يف  لــثمتي  عــبارلا  رـــصنعلا  نأ  ىلع  ددـــشو 
تباوثلاب كسمتلا  ىلع  مئاقلا  ينيطسلفلا 

اذـه نـأل  ةـسكنلاو ، ةـبكنلا  اـهتفلخ  يتـلا  مـالآلاو  يــسآملا  رارتـجا  ـالو  ةـيئاكبلا  موـهفم  نـم  ةـبكنلا  لواـنتن  ـال  هـنأ  ةـينه  دــكأو 
ىصقألا دجسملاو  سدقلا  هاجت  ينويهصلا  نايكلا  مئارج  ىلع  دهاش  خيراتلاو  اًمودعم ، حبصأ 

قفتن نأ  نكمي  قيرط  ةـطراخ  سملتن  نأو  اهتباوثب ، كسمتلاو  انتيـضقب  مازتلـالا  عضوم  نم  عوضوملا  لواـنتن  اـننأ  فاـضأو 
ةينيطسلفلا ةيضقلا  اهل  ضرعتت  يتلا  راطخألا  ةهجاومل  ةيمالسإو  ةيبرع  نامأ  ةكبشبو  اًينيطسلف ، اهيلع 

ندرألا عم  تاكرتشم    3

ةینه لیعامسإ  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر 



ىلإ اًتفال  ندرألا ، نيبو  اـننيب  تاـكرتشم  كانه 3  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  اهل  ضرعتت  يتلا  تايدـحتلا  لـظ  يف  هنأ  ةـينه  دـكأو 
ندرألا ىلع  راثآو  اهتايعادـت  اهل  ناك  نيطـسلف  اهنم  تناع  يتلا  ةكـسنلاو  ةـبكنلا  تايعادـت  نأ  يف  لثمتي  لوـألا  كرتشملا  نأ 

قيقشلا

تادـــيدهتلا يه  ةينيطـــسلفلا  ةيـــضقلا  اـــهب  رمت  يتـــلا  ةـــيجيتارتسالا  تادـــيدهتلا  نأ  وـــه  يناـــثلا  كرتـــشملا  نأ  ىلإ  راـــشأو 
ةيمشاهلا ةيندرألا  ةكلمملا  اهشيعت  يتلا  اهتاذ  ةيجيتارتسالا 

نيطوتلا ةـطخو  نرقلا  ةقفـص  ضفرت  يتلا  اًيبرعو  اًيندرأو  اًينيطـسلف  تباثلا  فقوملا  يف  لثمتي  ثلاـثلا  كرتشملا  نأ  نيبو 
ةينيطسلفلا ةينطولا  قوقحلا  نع  لزانتلاو 

نكل اًفيـضم : نيطـسلفل ، راوـجلا  لود  نم  دـيدعلاو  نيطـسلف  ددـهت  اـمك  ندرـألا  ددـهت  ةينويهـصلا  مضلا  ةـطخ  نأ  ةـينه  دـكأو 
ةينيطسلفلا ةيضقلا  يه  امك  ةفصاعلا  نيع  يف  ندرألا 

ليدـبلا نطوـلاو  نيطوـتلا  يهو  ةـسئاب  ةـيرظن  ىلع  مئاـق  اًـيكيرمأ  موعدــم  ينويهــص  عورــشم  نـع  ثدــحتن  اـننأ  ىلإ  تـفلو 
نايكلل ةدحوم  ةمصاع  سدقلاو 

ذاـختال ةـلحرملا  هذـه  يف  ندرـألا  عـم  ةـصاخ  يمالــسإلاو ، يبرعلاو  ينيطــسلفلا  قيــسنتلل  ىوـصقلا  ةــيمهألا  كردأ  فاـضأو :
يقيقحلا رطخلاو  ةقفصلا  هذه  ةهجاومل  ةقالمعلا  تارارقلا 

لئاـصفلاو ساــسألا ، يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  اــهزكرم  ةــلماكتم  ةــيجيتارتسا  مـسر  ىلإ  ةــجاحب  عوـضوملا  نأ  ةــينه  دــكأو 
رطخلا اذه  ةهجاوم  يف  مهألا  لماعلا  ةينيطسلفلا 

يتــلا اــهتاذ  ةــيجيتارتسالا  تادــيدهتلا  يه  ةينيطـــسلفلا  ةيـــضقلا  اــهب  رمت  يتــلا  ةـــيجيتارتسالا  تادـــيدهتلا  نأ  ىلإ  تــفلو 
ةيمشاهلا ةيندرألا  ةكلمملا  اهشيعت 

ةمواقملا عورشم 

، عيبـطتلا عورــشم  سيلو  تازاـجنإلا  قـقح  يذـلا  وـه  ةــقطنملاو  نيطــسلف  ىوتــسم  ىلع  ةــمواقملا  عورــشم  نأ  ةــينه  دــكأو 
هنطوو هضرأ  نم  هدرطو  لتحملا  هجو  يف  ةيقدنبلا  عفر  اذإ  الإ  لالتحالا  نم  ررحتي  نأ  بعشل  نكمي  افيضم ال 

، لمألا طابحإلاو  سأيلا  عقاو  نم  رجفيو  ةضافتنالاو ، ةهجاوملا  ىلع  رداقو  ةبكنلا ، مغر  دماص  انبعـش  نأ  ىلع  ةينه  ددـشو 
ةدوعلاو ريرحتلا  قيرط  ىلع  تازاجنإلا  نم  ديدعلا  قيقحت  انعطتسا  ةمواقملا  جمانربب  اننأ  اًفيضم 

، ةـقطنملا هاجتاو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  هاجتاب  دـتمي  ةـيكيرمألا  ةرادالا  اـهتنلعأ  يتلا  نرقلا  ةقفـص  رطخ  نأ  ىلع  ةـينه  دـكأو 
ضرألا هذه  ىلع  ةينويهص  ةيدايس  قيقحت  عم  مءالتي  امب  ةقطنملا  بيترت  ىلإ  ىعست  اهنأل 

لجأ نم  ةيـضاملا  ةرتـفلا  لـالخ  تداـس  يتـلا  عاـضوألا  ةـلازإو  ةـمألا ، تاـنوكم  نـيب  دوـجوملا  رتوـتلا  ةدـح  ضفخ  ىلإ  اـعدو 
نيطسلفو سدقلا  ةيضق  ةيزكرملا  انتيضقل  غرفتلا 
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