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ةرودلل يـسايسلا  اهبتكم  تاعامتجا  ةعمجلا  سمأ  ةرهاقلا  يف  سامح  ةيمالـسإلا  ةمواقملا  ةكرح  ةدايق  تمتتخا 
نم يـسايسلا  بتكملا  ءاضعأ  روضحو  ةكرحلا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خألا  ةدايقب  ةدـيدجلا ، ةـيباختنالا 

. جراخلاو لخادلا 

تـالاجملا يف  ةـفاك ، تاروـطتلاو  تاـفلملا  تثحب  ةـكرحلا  ةداـيق  نإ  يفحـص ، ناـيب  يف  ساـمح  ةـكرح  تلاـقو 
انبعش عاضوأو  ةزغ ، راصحو  ىرسألا ، ةيضقو  ىـصقألاو ، سدقلا ، ةنيدم  يف  عاضوألا  تايرجم  ةصاخو  ةفلتخملا ،

. سدقلا فيس  ةكرعم  باقعأ  يف  ةصاخ  جراخلاو ، لخادلا  يف  ةفاك  هدوجو  نكامأ  يف 

نع تربعو  ةينيطسلفلا ، ةيـضقلاو  ةقطنملا  يف  اهرودو  ةقيقـشلا  ةيبرعلا  رـصم  ةيروهمج  ةناكم  سامح  تدكأو 
يذلا زاهجلا  قيرفو  لماك ، سابع  ءاوللا  ةماعلا  تارباخملا  ريزو  ديسلا  ءاقلو  ةكرحلا ، ةدايقل  اهتفاضتسال  اهركش 

. تافلملا ةيقبو  ةزغ  اياضق  هيف  امب  ينيطسلفلا  فلملا  عباتي 

ىلع اهتايعادـتو  يلودـلاو  يميلقإلا  ىوتـسملا  ىلع  ةيـسايسلا  تاريغتملا  اوشقان  نيعمتجملا  نأ  ناـيبلا  حـضوأو 
. ةينيطسلفلا ةيضقلا 

ىلع اهـصرح  ةددشم  ةـماعلا ، اهحلاصمو  ةـمألا  اياضقو  نيطـسلف ، ةيـضق  هاجت  ةـتباثلا  اهفقاوم  ةـكرحلا  تدـكأو 
ةمألا اياضقو  حلاصم  مدخي  امب  اهعم  ةينيبلا  تاقالعلا  ريوطت  ىلع  لمعلاو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  انلودـل  رارقتـسالا 

. ينيطسلفلا انبعشو 

يف انلهأ  قوقح  ةيامح  ىلإ  تعدو  ةديدجلا ، هتموكح  ليكشت  ىلع  قيقشلا  ينانبللا  بعـشلا  سامح  ةدايق  تأنهو 
. نيطسلف مهنطو  ىلإ  مهتدوع  نيح  ىلإ  ةيناسنإلا  مهتاناعم  فيفختو  نانبل ، تاميخم 

اياضقلا نم  ةلمج  تدكأ 

ةرهاقلا يف  يسايسلا  اهبتكم  تاعامتجا  متتخت  سامح 
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يتلا ىربكلا  تايدحتلا  لظ  يف  هيف  مدقت  قيقحتو  ينطولا ، عورشملاب  ضوهنلا  لبـس  مامأ  ةكرحلا  ةدايق  تفقوو 
ربـع ءاوس  تايوتـسملا ، فلتخم  يف  ةيـضقلا  ةيفـصت  ىلع  لـمعي  يذـلا  لـالتحالا  كولـس  ةـصاخو  انبعـش ، هجاوت 

، ضرألا نم  دـيزملا  مضقو  يناـطيتسالا  ددـمتلاب  وأ  ةـيبرعلا ، انمـصاوع  وحن  ددـمتلاو  عيبطتلا  راـسم  يف  يـضملا 
رارقلا هتاءارجإ  رخآ  ناك  يذلاو  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملا  ميـسقتو  سدقلا ، ةنيدمل  مظنملا  ديوهتلا  ةسراممو 

. هيف ةالصلاب  ةنياهصلل  حامسلاب  لطابلا 

ىرسألا بارضإ 

قرطتلا عم  نييرادإلا ، نيلقتعملا  بارـضإ  ةصاخو  ىرـسألا ، عيمج  لاح  تسرادت  سامح  ةدايق  نأ  نايبلا  حـضوأو 
. كلذ يف  لالتحالا  كولسو  لدابتلا ، ةقفص  نأشب  يرجي  ام  ىلإ 

. ىرسألا ريرحت  تابلطتمل  ودعلا  ةباجتسا  نمضت  ةديدج  لدابت  ةقفص  مامتإ  ىلع  اهصرح  سامح  ةدايق  تدكأو 

مهقوقح يف  مهفلخ  نمو  مهبناج  ىلإ  فوقولا  لوألا  نيراسم ، يف  ىرسألا  ةيضق  ىلع  لمعت  اهنأ  سامح  تدكأو 
. ةحاتملا لئاسولاو  قرطلا  لكبو  مهريرحتل  دهج  لكب  لمعلا  وه  يناثلاو  نوجسلا ، لخاد  ةفاك 

نم انتاريـسأو  انارـسأ  ريرحت  لجأ  نم  تغلب  امهم  ةوطخ  ّيأ  يف  ريـسلا  يف  ددرتت  نل  اهنأ  سامح  ةداـيق  تدـكأو 
. لالتحالا نوجس 

. مهقحب ةيليئارسإلا  تاسرامملا  فشكو  انارسأ  عم  هلاكشأ  لكبو  نماضتلا  رارمتسا  ىلإ  انبعش  ءانبأ  تعدو 

يفو اهيدـل ، نيينيطـسلفلا  نيلقتعملا  نع  جارفإلاب  ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملا  ةـبلاطم  سامح  ةداـيق  تددـجو 
. ينيطسلفلا بعشلا  عم  اهخيراتو  ةكلمملاب  قيلي  امب  فلملا  اذه  ءاهنإو  يرضخلا ، دمحم  روتكدلا  خألا  مهتمدقم 

سدقلا ةيضق 

ترذـحو رمحأ ، طـخ  ىـصقألاو  سدـقلا  نأو  عارـصلا ، بلق  يه  ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  ةيـضق  نأ  تدـكأو 
ءاوس لالتحالا ، عيراشم  لك  نم  نمثلا  ناك  امهم  امهتيامحل  ةوق  لكب  لمعنـس  اننأو  امهب ، ساـسملا  نم  لـالتحالا 

. سدقلا ديوهت  وأ  ىصقألا  ميسقتل  ةيمارلا 

ةينيطـسلفلا ةيـضقلا  معدل  ةـلعافلا  اهاوقو  اهلودو  اهتانوكم  لماكب  ةـمألا  تاقاط  دـشح  ةرورـض  ىلع  تددـشو 
. هتاططخمو ينويهصلا  عورشملا  ةهجاومل 

يتلاو ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  انلود  نيب  تافالخلا  ةـيوستو  ةـيميلقإلا  تاـحلاصملا  تاوطخب  ساـمح  ةداـيق  تبحرو 
. انتمأو انتيضق  ىلع  يباجيإلا  ريثأتلا  اهل  نوكيس 

ينيطسلفلا تيبلا  بيترت                                        

هلالغتـسا لالتحالا  لواحي  يذلا  ماسقنالا  ءاهنإو  ينيطـسلفلا ، انبعـش  ةدحو  قيقحت  ىلع  لمعتـس  اهنأ  ىلإ  تتفلو 
. ةينيطسلفلا ةيضقلا  هاجت  هتايلوؤسم  نم  ملاعلا  لصنتي  اميف  ضرألا ، ىلع  عئاقولا  ضرفب 

، ةكرحلا ةدايق  اهتدمتعا  يتلا  ةيؤرلا  قفو  ينيطسلفلا  تيبلا  بيترت  ةداعإ  ةعرـس  بلطتي  كلذ  نإ  سامح  تلاقو 
ةيطارقوميدلا سـسألا  قفو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ةدايق  ليكـشت  ةداعإل  يعـسلا  اهلوأ  دونب ، ةثالث  نم  ةـنوكملاو 

نوكتل عيمجلا  مضت  ةينيطـسلفلا  ريرحتلا  ةـمظنم  ءانب  ةداعإب  ةـلثمتم  ةدـحاو  ةـيزكرم  ةداـيق  ليكـشتل  ةـينطولاو 
. ةفاك هتاعلطتو  انبعش  فادهأ  قيقحتل  اقلطنم 

ربع ةينيطـسلفلا  ةدايقلا  بيترت  ةداعإل  ةداج  ةيلمع  يف  طارخنالل  اهدادعتـسا  ىلع  ديكأتلا  سامح  ةدايق  تددـجو 
لوصولل ادـيهمت  اـهيلع  قفتمو  ةددـحم  ةـينمز  ةرتـفل  ةـتقؤم  ةداـيق  ليكـشت  ىلع  قـفاوتلا  وأ  تاـباختنالا ، ةـباوب 

. تاباختنالل

انبعـشل ةوقلا  نطاوم  اهيف  مهلتـسن  ةينطو  ةيجيتارتسا  ىلع  قفاوتلا  ىلإ  اهتيؤرل  يناثلا  دـنبلا  يف  سامح  تعدو 
يداهجلاو يـسايسلا  لمعلا  قلطنم  ةيجيتارتسالا  هذـه  لكـشتو  هيلع ، قفاوتم  ينطو  يـسايس  جـمانرب  ةغايـصو 

. ةلماك ةينطولا  انقوقح  ةداعتسال  ينطولا  ررحتلا  ةلحرم  يف  لاز  ام  انبعش  نوك  يناديملاو ؛



لكب ينويهصلا  عورشملا  ةهجاومل  اهترادإو  ةلماشلا  ةمواقملل  ةيؤر  ىلع  قافتالا  ةرورض  تدكأ  ثلاثلا  دنبلا  يفو 
. ةيوفصتلاو ةيرصنعلا  هتاسايسو  همئارج  حبكو  ةقطنملا ، يف  هددمت  فقوو  تاودألاو ، لئاسولا 

فلتخمب هدـضو  همامأ  فوقولا  ةدـكؤم  ريطخلا ، هددـمتو  ناطيتسالا  سيركت  يف  لالتحالا  ةسايـس  نم  ترذـحو 
. ةوق نم  انيتوأ  ام  لكبو  لئاسولا 

، لالتحالا عم  رـشابملا  كابتـشالا  عقاوم  فلتخم  يفو  اتيب ، ةدلب  يف  انبعـش  ءانبأ  ىلإ  ةيحتلا  سامح  ةدايق  تهجوو 
. قمعتتو لصاوتتس  يتلا  ةيعيبطلا  ةلاحلا  يه  مئادلا  كابتشالا  ةلاح  نأ  ةدكؤم 

ىلع جراخلاو  لخادـلا  يف  ةـفاك  هدوجو  نكامأ  يف  انبعـشل  ةـميرك  ةايح  قيقحتل  ىعـست  اهنأ  ىلإ  ساـمح  تتفلو 
. هئاهنإو ةزغ  عاطق  ىلع  راصحلا  رسكل  لمعلا  لصاوتس  اهنأو  ريرحتلاو ، ةدوعلا  قيرط 

امب ةزغ ، عاطق  نع  راصحلا  رسكو  رامعإلا  ءدب  لجأ  نم  رطقو  رصم  نم  لك  اهلذبت  يتلا  دوهجلاب  سامح  تبحرو 
. ةزغ يف  انلهأل  اهلوصو  نيمأتو  ةيرطقلا  ةحنملا  لامكتسا  كلذ  يف 

، مهضرأب مهثبشتو  مهدومص  ىلع  ماع 48  ةلتحملا  ةينيطـسلفلا  يـضارألا  يف  انلهأ  ىلإ  ةيحتلاب  سامح  تهجوتو 
. ةدوعلا قيقحت  ىتح  مهبناج  ىلإ  فوقولا  ةدكؤم  ةفاك ، تاتشلاو  ءوجللا  قطانم  يف  انبعش  ءانبأ  ىلإو 

ةمدـخل ةـكرحلا  تاقاط  لك  ضاهنتـسا  ىلإ  اهيعـس  ةدـكؤم  نكامألاو ، تاحاسلا  لك  يف  اـهرداوك  ساـمح  تيحو 
. ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأو  ينيطسلفلا  انبعش  ىلع  عفنلاب  دوعي  امب  ةمألا  اياضقو  ينطولا  عورشملا 

يلودلا عمتجملا  ىلع  حاتفنالا                          

ىلإ يـضفت  نأ  نكمي  يتلا  راوحلا  تاونقب  بحرتو  يلودلا ، عمتجملا  لك  ىلع  ةحتفنم  اهنأ  ةـكرحلا  ةدايق  تدـكأو 
. لالتحالا نم  ررحتلا  يف  انبعش  قحو  انتيضق  ةناكم  زيزعت 

داحتالا لود  يف  كلذ  ناك  ءاوس  ةيـسايسلا ، تانوكملاو  بخنلا  اهنع  ربعت  يتلا  ةـفاك  ةـيباجيإلا  فقاوملاـب  تبحرو 
. ملاعلا لود  نم  اهريغو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  لخاد  ىتح  وأ  يبوروألا ،

، نيعمجأ انئادهـش  لئاوعلو  نيمايملا ، اناحرجو  نيدـهاجملا ، انلاطبأل  زازتعالاو  ةـيحتلاب  ةـكرحلا  ةدايق  تهجوت  امك 
.ةسدقملا ةلداعلا  انتيضق  نع  ًاعافد  العلا  ىلإ  اوضم  نيذلا 
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