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ينجدلا ماسح 

ايــسورب يوـقلا  لـجرلا  يقتليل  نـيلمركلا ، ىنبم  لعــشم  دــلاخ  لوــألا  ساــمح  لــجر  لخديــس  يتـلا  ىلوــألا  ةرملا  يه  تـسيل 
اهليكشتو رياني 2006 ,  يف  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  يف  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  زوف  دـعبف  نيتوب ، ريميدـالف 

ةرايزل لعشم  دلاخ  ديـسلا  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةوعدب  نيلمركلا  عراس  ةرـشاعلا , ةينيطـسلفلا  ةموكحلا 
تـالاصتالاو تاءاـقللا  تلـصاوتو  فورفـال , ىجريـس  اـهتيجراخ  ريزوو  نيتوـب , ريميدـالف  ديـسلا  اهـسيئرب  ىقتلاو  وكــسوم ,

، ميلقـالا اهدهـش  ةريبـك  تاريغتم  قايـس  يف  يتأـت  اـهنوك  ىربـك ، ةـيمهأ  ةراـيزلا  يـستكت  نـكلو  ساـمح , ةـكرحو  ايــسور  نـيب 
: اهمهأ لعلو 

مــسر عـم  ًاـينثاو  ًايبهذـم  ةـقطنملا  ميــسقت  يف  يكيرمـألا  رودـلاو  طـسوألا  قرــشلا  ةــقطنم  ىلع  يبرعلا  عـيبرلا  تايعادــت  - 1
طسوألا قرشلا  ةقطنمب  ةيجيتارتسالا  ةيسورلا  حلاصملا  ددهت  وكيب  سكياس  رارغ  ىلع  ةديدج  ةيفارغج  ةطراخ 

ةيناركوألا ةمزألا  - 2

ةقطنملاب باهرالاو  ناشيشلاب ، عاضوألا  - 3

ةيلودلاو ةيميلقالا  تاعضومتلاو  تافلاحتلا  ةطراخ  - 4

نمض ةرايزلا  ترجو  سامح ، ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  يف  ءاضعأ  ىقتلاو  ةزغ  عاطق  ريبك  يسور  ثوعبم  راز  عيباسأ  لبق 
ةمــصاعلا يف  يــسورلا  ةــيجراخلا  ريزوـب  لعــشم ، دــلاخ  عـمج  يذــلا  ريخـألا  ءاـقللا  ءاــج  ىتـح  ةيرــسلاو ، مـتكتلا  نـم  ءاوـجأ 

نيلمركلا ةرايزل  لعشم  ديسلل  ةيمسر  ةوعد  هلالخ  فورفال  هجو  يذلاو  ةحودلا ، ةيرطقلا 

؟ ايسور نم  سامح  ديرت  اذامو  سامح ؟ نم  ايسور  ديرت  اذامف 

سامح نم  ايسور  ديرت  اذام  ًالوأ :

يملاــعلا مــيظنتلا  ىدــلو  لودــلا  ضعب  يف  رارقلا  عانــص  ىلع  ريثأــتلا  ىلع  ساــمح  ةردــق  نــم  ديفتــست  نأ  دــيرت  ايـــسور  - 1

ينجدلا ماسح 



ددـهي امب  ًايفئاط  ًاميـسقت  ةـقطنملا  ميـسقت  ىلع  مئاقلا  يكيرمألا  طـطخملا  ةروطخب  مهعاـنقإو  نيملـسملا ، ناوخـإلا  ةـعامجل 
لكك ةقطنملاب  يميلقإلا  نمألا  لبقتسم 

نارهط عم  ةقالعلا  ميمرت  ىلع  لمعت  نأو  قشمد ، ىلإ  ةدوعلاب  سامح  ةكرح  عانقإ  ةيمهأب  ايسور  ىرت  دق  - 2

يبرعلا نيملاعلا  ةقث  ىلع  زوحت  ةريبك  ةيمالسإ  ةكرحب  اهتقالع  لالخ  نم  يمالسإلا , ملاعلا  مامأ  ايسور  ةروص  نيـسحت  - 3
ناشيشلاب ايسور  دض  لاتقلا  يف  ةكراشملا  نع  لودعلا  ىلإ  برعلا  نيلتاقملا  عفدي  دق  ام  سامح , ةكرح  يهو  يمالسإلاو 

يذلاو ايسور , فاعضإ  ىلع  لمعي  يذلاو  يـسورلا  داصتقالا  ىلع  رطيـسملا  يدوهيلا  يبوللا  مامأ  سامح  ةقروب  حيولتلا  - 4
ةيكيرمألا ةرادإلا  عم  قيسنتلاب  لمعي 

ىلإ يلودلا  ماظنلا  ةدوعو  دحاولا , بطقلا  ماظن  ءاهنإل  ةصرف  لكشي  ةقطنملاب  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  رود  عجارت  - 5
باطقألا ددعتم  ماظن 

رابتعاو ايجروج , عم  عارـصلا  ةيـضق  نم  قباـسلا  اـهفقوم  رارغ  ىلع  ةـيناركوألا ، ةـمزألا  يف  ايـسور  فقومل  ساـمح  معد  - 6
اهب لخدتلا  دحأل  زوجي  ةيلخاد ال  ةيسور  ةلأسم  ناشيشلا  ةيضق  سامح 

ايسور نم  سامح  ديرت  اذام  ًايناث :

رياني يف  ةيعيرـشتلا  تاـباختنالاب  ساـمح  ةـكرح  زوف  دـعب  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ىلع  ضورفملا  يلودـلا  راـصحلا  قارتخا  - 1
(2006)

ملاعلل عارصلا  تاودأو  ةعيبط  حيضوتو  ملاعلا , ىلع  حاتفنالا  ةرورض  يف  ةلثمتملا  ةيجيتارتسالا  سامح  ةيؤر  - 2

طورـش ءاهنإ  يف  ًاقارتخا  ثدـحت  نأ  نكمم  ايـسور  عم  ةـنيتم  تاقالع  لالخ  نمو  ةـيلودلا , ةـيعابرلا  ناـكرأ  دـحأ  ايـسور  - 3
سامح ةكرح  نم  ةبولطملا  ةيلودلا  ةيعابرلا 

ايسور نم  يركسعو  يلامو  يداصتقاو  يسايس  معد  ىلع  لوصحلا  - 4

يف ةــقطنملا  يف  ساــمح  ةــكرحل  ةــينمألاو  ةيركــسعلاو  ةيــسايسلا  لــعفلا  ةوــق  نأــب  ليئارــسإ  ءاــفلحل  لــئاسر  ليـــصوت  - 5
دهشملا نع  سامح  ةكرح  لزع  نم  مكتيجيتارتسا  يف  رظنلا  ةداعإ  مكيلعف  دعاصت ,

, ىطـسولا ايـسآو  يبيراكلا , يف  ايـسور , ءاـفلح  عم  اـهتاقالع  زيزعت  نم  ايـسور , عم  اـهتقالع  نم  ساـمح  ةـكرح  ةدافتـسا  - 6
اليوزنف فـقومو  ينويهــصلا , لـالتحالل  ةـضفارلا  ةـعنامملا  ةـهبج  زيزعتو  يــسايسلا  قارتخـالا  يف  ةـكرحلا  دـعاسي  دــق  اـمم 

ليلد ريخ  ةريخألا  برحلا  نم  نيتنجرألاو  ليزاربلاو  ايفيلوبو 

مهل ةيامحلاو  معدلا  لاكشأ  لك  ريفوتو  ايروسب  نيئجاللا  تاميخم  ةيامح  يف  ًارود  ايسور  بعلت  نأ  - 7

ةزغ عاـطق  ىلع  ميخي  يذـلا  راـجفنالا  لـيتف  عزنو  ةـمواقملاو  ليئارـسا  نيب  ةـئدهتلا  تاـمهافت  ذـيفنت  يف  ًارود  بـعلت  نأ  - 8
رامعإلا رخأتو  راصحلا  ةجيتن 

نطولا ديحوتو  ةحلاصملا  فلم  يف  ًامهم  ًارود  ايسور  بعلت  نأ  - 9

ايسور لخاد  سامح  ةكرحل  ليثمت  بتكم  حتف  - 10

ةيـسامولبد ةـسرامم  لالخ  نم  ةـكرحلل  لوحت  ةـطقن  ةـباثمب  نوكتـس  نيلمركلا ، ىلإ  ساـمح  ةـكرحل  ةـمهم  ةراـيز  ةـصالخلا :
ةيجيتارتـسا راـطا  يف  ىطـسولا  ايـسآو  ةـينيتاللا  اـكيرمأ  وـحن  ًادـيعب  بهذـت  دـق  لـب  نـيلمركلا ، باوـبأ  دـنع  فـقت  نـل  ةطـشن 



يتـلا ةدــحتملا  تاـيالولاو  اــبوروأ  ىلع  طغــض  تاــيبول  ليكــشتو  ةلــسابلا ، اــهتمواقمو  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلل  معدــلا  بـلجت 
رثكأـب فرتـعت  اـهنأ  لـباقم  يباــهرالا  ميظنتلاــب  ساــمح  فنــصت  ثـيحب  ينيطــسلفلا ، فـلملا  عـم  ريياــعم  ةــيجاودزاب  لــماعتت 

مايأ لبق  ةشباود  يلع  عيضرلا  قرحب  تماق  يتلا  ليئارسإ  ةموكح  يهو  ملاعلا  يف  ةيباهرإ  تاموكحلا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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