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، ءارـشلل ـالو  عيبـلل  تـسيل  نيطــسلف  نٔا  ةـيحلا ، لـيلخ  ساـمح "  " ةيمالــسٕالا ةـمواقملا  ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  دـكأ 
ضرٔالا  تارايلم  لك  انمادقٔا  تحت  تعضٌو  نٕاو  اهنم  بارت  ةرذ  يف  طرفت  نل  انتمواقمو  انبعش  نٔا  ىلع  اددشم 

، ءارشلل الو  عيبلل  تسيل  نيطسلف  نإ  ةزغ ، ةنيدم  يف  نيطسلف  دجسم  يف  كرابملا  ىحضٔالا  ديع  ةبطخ  لالخ  ةيحلا  لاقو 
اهيف طرفن  الو  اهعيبن  ءامدلاب ال  اهانرهم  يذلا  نيطسلف  نأ  افدرم 

لالتحالا مض  مويلا  اهرهاظو  بمرت  ةـطخ  اهتمدـقم  يفو  لالتحالا ، تاـططخم  ةـهجاوم  يف  مويلا  دـحوم  انبعـش  نٔا  دـكٔاو 
ةمواقملا تاودٔا  لكب  ةلماشلا  ةهجاوملا  نالعٕاو  سيفنلاو ، يلاغلا  عفدل  دعتسم  انبعش  نٔا  ىلع  اددشم  انضرٔال ،

مض اذٕا  ةمارك  نم  انل  يقب  اذام  افدرم : ديعبلاو ، بيرقلا  ىلخت  دعب  لالتحالا  ةهجاوم  يف  ةكرعم  ضوخي  انبعش  نأ  فاضٔاو 
ضرٔالا لالتحالا 

نٔا ينويهـصلا  عقاولا  راظتنا  ؤا  ناكملا  يف  ةـحوارملا  نم  ارذـحم  هلاكـشٔا ، لكب  سدـقملا  داـهجلا  نع  نـالعٕالا  بجوتي  عباـتو 
ضرٔالا مضقل  تايسايس  يهف  وهاينتن ، ريغب  يتٔاي 

هيلع ضورفملا  راصحلا  رـسكيسو  دـحٔا ، نم  انوع  يدجتـسي  نلو  راصتنالا ، ىلع  رداـقو  دـحوم  انبعـش  نٔا  ىلع  ةـيحلا  ددـشو 
هحالسب

راصحلا رسكنس  انحالسبو  انديبٔاف  انوع ، مكنم  يدجتسن  ىقبن  نل  نيرصاحملا  لكل  لوقن  فاضٔاو :  

ةمٔـالا اـبطاخم  اـناصقٔا ، يف  انمــسقي  نٔا  دــيري  اـنل ، ىقبت  نٔا  سدــقلل  دــيري  ـالف  انتيــضق ، لصٔاتــسي  نٔا  لواـحي  انودــع  عباـتو :
ايناكمو اينامز  هميسقت  يهني  نٔا  لالتحالا  لواحي  مكدجسم 

يذلا عيبطتلاو  نيعبطملا  ذـبنل  انتمٔا  ايعاد  مهٔيامدو ، مهحاورٔاب  ىـصقالا  نومحيـس  انبعـشو  ةـمواقملا  نأ  ىلع  ةـيحلا  ددـشو 
ىصقٔالاو سدقلا  يف  نيطبارملاو  انبعش  رهظ  يف  ةنعط  وه 

ةیحلا لیلخ  .د  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  وضع 



تاوعدلا نم  ةوعد  ئا  تحت  ىصقٔالاو  سدقلاب  لالتحالا  مٔيارج  ءافخٕا  مدعل  اعدو 

ثدـحي ام  يفخي  نم  افدرم  تاـنايب ، ؤا  تارارقب  ـال  ىـصقٔالا  ثادـحٔا  ىلع  اومتكٌت  ـال  رمـألا  هينعي  نم  لـكل  اـنتلاسر  فاـضٔاو :
هميسقتل دهمي  مٔيارجلا  هذه  يفخي  نمو  هسيندت ، ةميرج  نع  لقت  ةميرج ال  وهو  مثٓا ، وهف  ىصقٔالاب 

رهظ يف  ةــنعط  يهف  ينمٔـالا  قيــسنتلل  ؤا  ءيــش  ـالب  تـهتنا  يتـلا  تاــضوافملاو  ةــيوستلا  راــسمل  ةدوـعلا  نـم  ةــيحلا  رذــحو 
انبعشو انتمواقم 

مـسح عـقوم  ةفـضلاب  اـنلهٔالو  ىـصقٔالاب ، نـيطبارملاو  سدـقلا  يف  ةـفاك  هدـجاوت  نكاـمٔا  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  ةـيحلا  اـيحو 
ىقبت نا  اهردـق  يتلا  ةزغ  يفو  تاتـشلاو ، يفاـنملاو  يف 48  انلهٔاو  لالتحالا ، عم  عارـصلا  يف  ةرـشابملا  ةـهجاوملا  عارـصلا 

ةيضقلل ةعفار 

ةلتاـقمو تاردـقلا  ريوـطتو  تاردـقلا  زيزعت  ىلع  نورــصي  نيذـلا  اهيدـهاجمو  ةلــسابلا  اـنتمواقمل  ةــيحتلاب  ةــيحلا  هجوـت  اـمك 
راصتنالا قيرط  ىلع  لالتحالا 
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