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قالطنا دادغب  تدهش  ةيمالعالا  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  ةيناملالا و  نشيدنواف  تربيأ  كيردرف  ةسسؤم  نيب  ةكارشلاب 
ةروكاب وهو  قارعلا ." يف  تايلقالا  ءاسنل  ةيـسايسلا  ةكراشملا  زيزعت  " " ةيـضق  ثحبي  قارعلا  يف  هعون  نم  ينطو  رمتؤم  لوا 

.ابيرقت ماع  ذنم  سسأت  يذلا  ةسسؤملا  يف  تايلقالا  ءاسن  مسق  طاشن 
ءايزالا لكب  ارورم  يروشالا  ملعلاب  ىهتناو  سيما  ريمـس  ةـكلملا  يز  ضارعتـسأب  أدـب  روضحلا  رهبا  ءاـيزا  ضرع  رمتؤملا  دـهش 

.اهريغو تايكبشو  تايسكرشو  تايدركو  تايليفو  تاينامكرتو  تايئادنمو  تايديزيا  نم  قارعلا  ءاسن  اهب  ترهتشا  يتلا 
نامكرتلا ةرـصبلاو ) دادـغب   ) نمرألا ةـيلاتلا :  تايلقالا  نم  قارعلا  يف  تايلقالا  ءاسنل  واستم  لـيثمت  ىلع  صرح  يذـلا  رمتؤملا 

ناشيـشلاو سكرـشلا  ةرـصبلا ،)  ) ةـيقيرفا لوصأ  نم  نويقارعلا  ىونين ،) لهـس   ) كبـشلا دادـغب ،)  ) نوـيليفلا دركلا  كوـكرك ،) )
كوهد  ) نويديزيألا ةيناميلسلاو ،) كوكرك   ) نويئاكاكلا ليبراو ،) ةيناميلـسلا   ) نويتشدارزلا ةيناميلـسلاو ،) كوكرك   ) ناتـسغادلاو
دادغب يف  نايرـسلا ) نييروشأ  ودلكلا   ) نويحيـسملا ناسيمو ،) دادغب   ) نويئادنملا ليبراو ،) ةرـصبلاو  دادـغب   ) نويئاهبلا ليبراو ،)
ةايحلا يف  تايلقالا  ءاسن  ةـكراشم  قيعت  يتلا  ةـلحرملا  تايدـحتو  بناوج  فلتخم  تشقان  ةـيثحب  ةـقرو  هيف 12  مدـقو  .ليبراو 

.قارعلا  يف  ةيسايسلا 
بذج ىلا  فدهي  هنا  رمتؤملل  ةمظنملا  ةهجلا  تاراسم  ةسسؤمل  ماعلا  قسنملا  مولس  دعس  ديـسلا  لاق  رمتؤملا ، فادها  نعو 

نهتكراشم ىدمب  كلذ  ةلـصو  ةيقارعلا  تايلقالل  ةـينيدلا  دـيلاقتلا  يف  ةأرملا  زكرم  ةـشقانمو  تايلقألا  ءاسن  عاضوأ  ىلا  هابتنالا 
يداصتقالاو يسايسلا  ةأرملا  زكرمب  رــضي  يذـلا  فرطتملا  ريــسفتلا  يف  طارفـالل  ىدــصتي  وـحن  ىلعو  ةــماعلا  ةاـيحلا  يف 

.يعامتجالاو
مدانوي امه  رمتؤملا  يف  نيتسلج  مها  نييناملربلا  نم  نانثا  سأرت  ذا  يقارعلا  ناملربلا  نم  ةـظوحلم  ةـكراشم  رمتؤملا  دهـشو 

.ىلوالا ةسلجلا  لامعا  يف  ليخد  نايف  ةيديزيالا  ةبئانلا  تكراش  اميف  ليهسلا  ماشهو  انك 
رابج دـعرو  نييليفلا  دركلا  لثمم  ربكا  يلع  داؤف  امه  اضيا  نيتسلج  يف  دادـغب  ةـظفاحم  سلجم  ءاـضعا  نم  ناـنثا  كراـش  اـمك 

.ةظفاحملا سلجم  يف  ةيئادنملا  اتوكلا  لثمم 
نم ةيئانغو  ةيقيـسوم  تاحارتسا  تاسلجلا  تللختو  نيرـضاحلا ، ةجهب  تراثأ  ةيقيرفا  لوصا  نم  تايقارعلل  صقرو  ءانغ  ةيلاعف 

.ةرصبلا يف  دشارلا  ةقرف 
نهو قارعلا  يف  تاـيلقالا  ءاـسن  نم  تايفحـصلا  مها  نم  نـينثا  رمتؤـملا  يف  اهـضرعو  ةـيثحبلا  قاروـالا  دادـعا  يف  تكراـشو 
لوا يهو  ةيئادنملا  فاقوالا  ماع  ريدم  سماغم  ةيدان  ةديسلا  ةقرو  تلكش  اميف  متاح , زوريف  ةيليفلاو  يتفملا  نيمرن  ةينامكرتلا 

هتاسلج متتخا  يذـلا  رمتؤملل  ةـيعون  ةـفاضا  اـهتكراشم  تلكـش  طـسوالا  قرـشلا  يف  ةـينيد  فاـقوا  ةرادا  بصنم  ءوبتت  ةأرما 
رود زيزعتل  ةـيجيتارتسا  اهيف  تقلطأو  ةـيقارعلا ) ةـيجراخلا  يف  ضوفملا  ريزولا   ) يدـنج ليلخ  اهـسأرت  يتلاو  ةعبارلا  ةـسلجلاب 
لبق نم  ةيجيتارتسالا  ذـيفنت  ةـعباتم  ةـنجل  تلكـشو  تايـصوتلا ، نم  دـيدعلا  نمـضتت  قيرط  ةـطيرخ  لالخ  نم  تاـيلقألا  ءاـسن 

يونـس رمتؤم  دقعل  طيطختلاو  ةينعملا  تاهجلا  عم  تايـصوتلا  ذـيفنت  ةـعباتم  اهتمهم  نم  نوكيـس  تايلقالا  ءاسن  نم  تاطـشان 
.تايلقألا ءاسن  قوقح  زيزعت  نأشب  ةصصختم  تاعوضوم  جلاعي 

نونفلل ةرـصبلا  ةقرف  كارـشا  يهو  رمتؤملا  ىلع  نيتمئاقلا  نيتمظنملل  لجـست  يتلا  ةيكذلا  هتافتلالا  روضحلا  مامتها  راثا  اممو 
لوصا نم  نييقارعلا  تاباشلاو  بابـشلا  نم  ةـعومجم  مضت  ريبزلا  ءاضق  نم  ةـيتف  ةـقرف  يهو  رمتؤملا , لاـمعا  يف  ةيبعـشلا 
تعتما حاتتفالا  يفو  ةـيثحبلا  تاسلجلا  نيب  يرـصبلا  ثارتلا  نم  ةـصقار  تاحولو  ةـيئانغ  ةـينف  تالـصو  تمدـق  يتلاو  ةـيقيرفا 

.ةيملعلا تاحورطلاو  تقولا  ءيبع  نم  تففخو  نيكراشملا 
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