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jpg .رمعم ايركز  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع 

ةيسايس تاباختنا  ءارجإب  رمعم ، ايركز  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  بلاط 
.يرود لكشب  هسرامي  نأ  بجي  انبعشل  قح  اهنأ  ىلع  اددشم  ةلماش ،

راتخي ةـلماش  ةيـسايس  تاباختنا  دـيري  انبعـش  نإ  سيمخلا ، ءاسم  ىـصقألا  ةانق  ربع  زفلتم  ءاقل  يف  رمعم  لاـقو 
يبلت الو  نويعلا ، يف  دامرلا  رذـل  ةأزتجم  ةـيورق  تاباختنا  ءارجإ  ةطلـسلا  نالعإ  نأ  ىلع  اددـشم  هيلثمم ، اـهلالخ 

.انبعش تاعلطت 

ةـضهن لكـشت  ةلماش  ةيـسايس  تاباختنا  ديرن  نحنو  ةيعيرـشتو ، ينطو  سلجمو  ةيـسائر  تاباختنا  ديرن  فاضأو :
.ينطولا راسملل  ةيقيقح 

رايتخا اهنأ  ًانيبم  ةيسايسلا ، اهتدنجأ  ةمدخل  ًاقبسم  ةأزتجملا  تاباختنالا  هذه  تممص  ةطلسلا  نأ  ىلإ  رمعم  راشأو 
.نويعلا يف  دامرلا  رذل  ةدودحم  ةينكس  تاعمجتب  ةيورق  سلاجم 

ءارجإل طقف  نطاوم  فلأ  مهناكس 90  عومجم  ايلحم ، اسلجم  ةزغ 11  عاطق  يف  تراتخا  ةلطـسلا  نأ  ىلإ  تفلو 
.تاباختنالا

تامدـخ ىلع  فرـشت  يتـلا  ىربـكلا  ةيناكــسلا  تاـعمجتلا  يف  تاـباختنالا  دـيري  ينيطــسلفلا  نطاوـملا  عباـتو :
.نينطاوملا نم  ىربكلا  تاعمجتلا 

اهيلع اـهجئاتن  ساـكعنا  نم  ًاـفوخ  ىربـكلا  تاـعمجتلا  يف  تاـباختنالا  ءارجإ  نم  تـبره  ةطلـسلا  نأ  رمعم  دـكأو 
.بلسلاب

ةيسايسلا اهتدنجأ  ةمدخل  ةطلسلا  اهتممص 

انبعش تاعلطت  يبلت  ةأزتجملا ال  ةيورقلا  تاباختنالا  رمعم :
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، ةماعلا تاباختنالا  ءاغلإ  ةميرج  نم  جورخلاو ، ماعلا  راسملا  فرحل  يئزجلا  راسملا  اذهل  تبهذ  ةطلـسلا  لصاوو :
.ةنمآ تاباختنا  نوكتو  ةيسايس ، افادهأ  اهل  ققحي  ينيطسلفلا  عضولا  يف  دهاشملا  ضعب  مسرو 

ةأزتجملا تاباختنالا  هذه  ضفرب  حـضاو  تاباختنالا  نم  اهفقوم  ناك  ةـلماش  ةيبعـشو  ةـينطو  ةـلاح  مامأ  اننأ  دـكأو 
.ريطخ زواجت  اهيف  يتلا 

ميمـصتو اياضقلا ، ضعب  زواجتو  ةـيلخادلاو ، ةـيجراخلا  ةيـسايسلا  فادـهألا  نيب  عمجلا  تدارأ  ةطلـسلا  نإ  لاـقو 
.ةنمآ تاجرخمب  تاباختنا 

مل ةطلـسلا  نكل  سدقلا ، يف  تاباختنالا  عوضومل  ةيؤر  انمدق  رمعم  لاق  سدقلا ، يف  تاباختنالا  عوضوم  لوحو 
.اهيدل ىرخأ  تاباسح  ببسب  تاباختنالا  ءاغلإ  ديرت  تناك  اهنأل  اهيلإ  تفتلت 

يف رئاث  بعش  انيدل  ًافيضم : ةينويهـصلا ، ةدارإلاب  تاباختنالا  يف  هقحو  انبعـش  ةدارإ  نهر  ضفر  ىلع  رمعم  ددشو 
.دوماعلا بابو  ةينورتكلإلا  تاباوبلا  ةكرعم  يف  ثدح  امك  ضرألا  ىلع  عئاقو  ضرف  عيطتسي  سدقلا 

يف تاباختنالا  ضرف  ةطخ  ىلإ  باهذلاو  سدقلا ، يف  كابتـشالا  ةـحاسم  نم  دـيزن  نأ  ةـصرف  انمامأ  ناك  فدرأو 
.كلذ ديرت  ةطلسلا ال  نكل  سدقلا ،

، ةيليئارـسإلا ديربلا  زكارمو  ولـسوأ  لوكوترب  قفو  الإ  سدـقلا  يف  تاباختنالا  ءارجإ  دـيرت  ةطلـسلا ال  نأ  فاضأو 
.ةلماش نوكت  نأو  قفاوتلا ، اهمهأ  تايدحتلا ، نم  ةلمج  اهمزلي  تاباختنالا  نأ  ىلإ  اريشم 

حتف نوكت  نأ  يف  هلمأ  نع  ًابرعم  ينطولا ، عورـشملل  اذاقنإ  لثمت  ةضيرع  ةـينطو  ةـهبج  ليكـشت  ىلإ  رمعم  اعدو 
.لالتحالا ةهجاوم  يف  ىوقلا  لك  عم  ةدحاو  ادي  سامحو 
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