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:ةلادعلا و ةيرحلا بزحب فيرعت :الوأ
،ةيمالسإ ةيعجرم وذ  2011وينوي  6موي سسأت يرصم بزح ةلادعلاو ةيرحلا بزح
زاف .نيملسملا ناوخإلا ةعامج نم عبان ،ةيمالسإلا ةسايسلا ةيجولوديأ ىنبتيو
ةيبلغأب  2011-2012يرصملا بعشلا سلجم تاباختنا يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح
 213يلامجإ ىلع لصحو »مئاوقلا « يف ةيبسن ةيبلغأو »يدرفلا « يف ةحساك
بعشلا سلجم يف دعقم
كلت تلت هنأ الإ  1996ماع ىلإ يسايس بزح سيسأتل ةعامجلا تاراشإ يلوأ دوعتو
دعبو .اهئاضعأل ةيركسع تامكاحمو ةعامجلا فوفص يف تالاقتعا ةيلمع ةراشإلا
ةعامج تماق  2005ماع يرصملا بعشلا سلجم دعاقم نم  20%ةبسنب ةعامجلا زوف
مل اهنكل -يسايس بزحل جمانرب نع نالعإلاب  2007ماع يف نيملسملا ناوخإلا
نم ددع ىلع بزحلا كلذ جمانربل ةدوسم عيزوت متو -تقولا كلذ يف امسا هطعت
ةنيابتم لعف دودر جمانربلا كلذ راثأ دقو ،جراخلاو رصمب ةيسايسلا تايصخشلا
نيملسملا ناوخالا ةكرحل يسايس دادتما وه بزحلا نأل ظفحتمو ضراعمو ديؤم نيب
يف نورشتنملاو نوريثكلا اهوديؤم اهل ىقبي نكلو سانلا ضعب اهديؤي ال يتلا
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو رصم
ةعامجلا تنلعأ كرابم ينسح قباسلا سيئرلاب تحاطأ يتلا رياني  25ةروث دعبو
سيئر -ينتاتكلا دعس دمحم روتكدلا تراتخاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح سيسأت

اليكو  2005-بعشلا سلجم يف نيملسملا ناوخإلل ةيناملربلا ةلتكلا
ماصعو ،بزحلل ًاسيئر يسرم دمحم رايتخا مت كلذ دعبو  .نيسسؤملل
ركفملا رايتخا مت امك ً.اماع ًانيمأ ينتاتكلا دعس دمحمو ،سيئرلل ًابئان نايرعلا
 .بزحلا سيئرل ابئان بيبح قيفر يحيسملا
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:تاقلطنملا و سسألا
امم عيرشتلل ىسيئرلا ردصملا يه هيطارقميدلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم1-
ريغل رارقإلا عم ماكحألا ىفو قيبطتلا ىفو نيناوقلا نس يف لدعلا ققحي
.ةيصخشلا لاوحألاب قلعتي اميف مهعئارش ىلإ مكاحتلا يف مهقحب نيملسملا
ال ىتح نطولا حلاصم قيقحتل ليبسلا يهو ةيطارقميدلا رهوج يه ىروشلا 2-.
حلاصم اهب رثأتت يتلا ةماعلا رومألا يف فرصتلاب ةئف وأ درف دبتسي
.بعشلا
قيقحتل ةردابملا ذخأب اًساسأ ىنعملا وه بعشلاو يرصم ٌبلطم لماشلا حالصإلا 3-.
ٍلدعو ةَّيرحو ٍةلماش ٍةضهنو ٍةميرك ٍةرح ٍةايح يف هلامآ زاجنإ ىلإ فدهي يذلا ،حالصإلا
.ىروشو ٍةاواسمو
حالصإل قالطنالا ُةطقن امه ىقالخألا حالصإلاو يروتسدلاو يسايِّسلا حالصإلا 4-
.اهلك ةايحلا تالاجم ةَّيقب
يرصملا ناسنإلا ءانب فدهتسي جمانربلا اذهو ،لوألا ةَيمنَّتلا فده وه نطاوملا 5-
,رييغتلا ةادأو ةيوازلا رجح وهف كلذلو .مُّدقَّتلا تاودأو تاَمِّوَقُم كلتمي يذلا
.حالصإلا متي ناسنإلا حالصبف

نطاوم لكل ةليصأ قوقح يهف اذل ،ناسنإلل هللا نم حنم ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا 6.
درفلا ةيرح روجت الأ ةاعارم عم نوللا وأ سنجلا وأ دقتعملا ببسب زييمت ريغب
فدهلا وه ةاواسملاو لدعلا قيقحت نأو ،ةمألا قوقح وأ نيرخآلا قوقح نم قح يلع
.هب بلاطن يذلا يسايسلا ماظنلا يف ةيطارقوميدلل يئاهنلا
لمعلاو ةحصلاو ةايحلا يف نطاوملا قح ةصاخو نطاوملا قوقح ةفاك ةلافك7-
داقتعالاو ىأرلا ةيرحو نكسلاو ميلعتلاو
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ةساردلا لوح ةمدقم :ايناث
ةسارد ةيمالعإلا تاساردلاو ثاحبألل ةيملاعلا سوسبأ ةكرش تردصأ
ىف ىسايسلا قيوستلا نع »مويلا ىرصملا« اهرشنت ةثيدح
نم ةيعونلا هذه تباغ ثيح ،اهعون نم ىلوألا ربتعت ىتلاو ،رصم
ةسفانملاو ةيطارقميدلا بايغو قباسلا ماظنلا لظ ىف تاساردلا
نأ ىلإ ةساردلا تهتناو .دحاولا بزحلا ةرطيس لظ ىف ةيسايسلا
اهتقفنأ هينج رايلم فصن زواجت ةياعدلا تالمح ىلع قافنإلا مجح
رهشألا لالخ مالعإلا لئاسو ىف ةياعدلا ىلع ىسايسلا ىوقلا
.ةيسايسلا اهتاعورشمل جيورتلل ،ةيضاملا

ىذلا  2010ماع نع ةريبك تالدعمب داز قافنإلا نأ ةساردلا فشكتو
بزحو لحنملا ىنطولا بزحلا ىلع ةروصقم هيف ةياعدلا تناك
بازحألل ةيئاعدلا ةلاسرلا ىوتحمب قلعتي اميفو ».دفولا«
دقف ،بازحألا عيمج ىلع »ةلادعلاو ةيرحلا« بزح قوفت ةيسايسلا
.ةلاسرلا ليصوت ىلع ردقألاو أفكألا هتلاسر تناك

ةطشنألا نع مالعإلا لئاسوب ةينالعإلا تالمحلا ىلع قافنإلا مجح
:ىلاتلاك ءاج ةيسايسلا
هينج نويلم  483ةبارق  2011ماع قافنإلا غلب نويزفيلتلا ىف
فحصلا ىف امأ ،هينج نييالم  110نم رثكأ  2010ماع ناك نيح ىف
نييالم  3نم رثكأ ناك نيح ىف هينج نويلم  13نم رثكأ غلبف
نيح ىف هينج نويلم  12نم رثكأ غلب ويدارلا ىفو  2010،ماع هينج
 509نم رثكأ ىلامجإلا غلبو  2010،ماع هينج فلأ  800نم رثكأ ناك
.هينج نويلم  114نم رثكأ  2010ماع ناك نيح ىف هينج نييالم

ربوتكأ ىرهش ىف داز فحصلا ىلع قافنإلا نأ ةساردلا ترهظأو
ىف ةورذلا غلبو ،هسفن ماعلا نم لوألا فصنلاب ةنراقم ربمفونو
هينج نييالم ةعبرأ نم رثكأ ىلإ لصيل ربمسيد
ةنسلا روهش لالخ افيعض قافنإلا ناك نويزفيلتلا ىفو
ىف هتورذ غلب ثيح ،روهش نم هالت امو ربمتبس ءانثتساب
قافنإلا غلب ويدارلا ىفو .هينج نويلم 156ىلع ديزي امب ربمسيد
نييالم 4نم رثكأ ىلإ لصيل ربمسيدو ربمفون ىرهش ىف ةروذلا
.هينج
مجح نم 88%ـب ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلا تزاف  2011ماع ىف
»ةيضرألا« تءاج نيح ىف »هينج نويلم  420نم رثكأ« قافنإلا

 2010ماع ثدح ام سكع وهو »هينج نويلم  «56طقف  12%ةبسنب
ربكألا بيصنلا ىلع ةيضرألا ةيئاضفلا تاونقلا تزاح ثيح
ةبسن تغلب نيح ىف »هينج نويلم  93نم رثكأ«  85%ةبسنب
».هينج نويلم  «16طقف » 15%ةصاخلا« تاونقلا
ميردو ةايحلاو ىس ىب ىس اهردصتت  2011ماع ةصاخ ةيئاضف28
تالمحلا اهيف تعيذأ ،ىديموك ةجومو اناتورو روحملاو ىف ىت نوأو
 2010.ماع تايئاضف 9تناك نيح ىف ةيسايسلا ةينالعإلا
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و

ةيرحلا بزح تانالعإ:اثلاث

:ةلادعلا
تانالعإلا ىلع قافنإلا
دفولا بزح امأ أهينج نويلم 25نم رثكأ ةلادعلاو ةيرحلا بزح قفنأ
هينج نييالم  7نم رثكأب ةنراقم هينج نويلم  232نم رثكأ قفنأ
نيح ىف ،هينج نويلم 23نم رثكأب ةيرصملا ةلتكلا مث  ٢٠١٠، ،ماع
اميف ،هينج نويلم  35نم رثكأ قفنأ رارحألا نييرصملا بزح نأ

هينج نويلم  20ىلاوح ًايسايس ًافالتئاو ًابزح  28قفنأ
ثيح نم ةثلاثلا ةبترملا يف ناك ةلادعلا بزح قافنإ نأ جتنتسنف
تانالعإلا ىلع قافنإلا

بئان لكل ةفلكتلا ىلإ رظنلاب قافنإلا
ًابئان  235ةلادعلاو ةيرحلا بزح نم نيحشرملا دعاقم ددع غلب
بئانلا ةفلكت غلبتل هينج نويلم25نم رثكأ ةيلامجإ ةفلكتب
هينج فالآ  106ةينالعإلا
ةفلكت تغلبف »رارحألا نييرصملا«و »ةيرصملا ةلتكلا« امأ
25نم رثكأ ةلتكلا تقفنأ ثيح ،هينج نويلم  2ةبارق بئانلا
نويلم  36نم رثكأ »رارحألا نييرصملا« قفنأ نيح ىف هينج نويلم
.هينج
نم رثكأ ىلإ 38ـلا هباون ىلع قافنإلا مجح لصو دقف »دفولا« بزحامأ
ةيئاعد ةطشنأ ىأب رونلا بزح مقي مل نيح ىف ،هينج نييالم 6
.ادعقم  123ىلع لصح كلذ مغرو ،ةيناملربلا تاباختنالا لالخ
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 :ةينالعإلا تالمحلا ىلع قافنإلا مجح

:ةينويزفلتلا تانالعإلا
تاونقلا ىس ىب ىسو روحملا ةانق تردصت نويزفيلتلا ىف

قفنأ ثيح ،ةيئاعدلا هتالمح ىف بزحلا اهيلإ أجل ىتلا ةيئاضفلا
نويلم  5.4ىس ىب ىس مث هينج نويلم  12نم رثكأ روحملا ىف
.ىلهألا ةانقو ميرد امهتلتو ،هينج

رصمل ريخلا لمحن :ناك راعشلا
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:ةيفحصلا تانالعإلا
قورشلاو رابخألاو مارهألا فحص »ةلادعلاو ةيرحلا« راتخا فحصلا ىف
ةمدقملا ىف مارهألا تءاجو ةيئاعدلا هتالمحل طقف ةيروهمجلاو
.هينج فلأ513ـب

:اويدارلا ربع نالعإلا
عفدو طقف رصم ويدارو مإ فإ موجن ىلع بزحلا دمتعا ويدارلا ىفو
هينج فلأ 142رصم ويدار ىف قفنأ نيح ىف هينج فلأ 319ىلوألل
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بزحلا مامتهإ ىدم تسكع بزحلا تانالعا يف ةرمثتسملا لاومألا :ةظحالم
زوف لالخ نم جتنتسن نأ نكمي يتلا و ةيباختنإلا هتلمح نمض رصنعلا ادهب
هقيقحت يف ماه رود اهل ناك هنأ تاباختنالا يف بزحلا

:بزحلاب فيرعتلا و ةلاسرلا ليصوت يف تانالعإلا ةءافك

لوح »نطاوم  « 901نينطاوملا نم ةحيرش تاباجإ ةساردلا تدصر
،ةيسايسلا تارايتلل ةيئاعدلا تالمحلاب ةفرعملاو ىوتحملا
ىتح اهب اوعمس ىتلا ةيسايسلا بازحألا نع ثحبلل تعضخ ىتلاو
،اهتطشنأ وأ ةيسايسلا اهتاهاجتاب ةلماك ةيارد ىلع اونوكي مل نإو
رطخي ام لوأ ىف  ٥٠%ةبسنب ةرادصلا ةلادعلاو ةيرحلا بزح لتحاو
ريبك قرافب امدقتم ،ةيسايسلا بازحألا نع ثيدحلا دنع لابلاب
 ٢٠%ىلإ هتبسن تلصو ىذلا رونلا بزح وهو هيسفانم برقأ نع
رونلا بزح نأ ظحالملا نم نأ الإ  ١٦%،ةبسنب دفولا بزح امهعبتيو
نيب اميف رصم ديعصو ةرهاقلا نع اتلدلا ىف ىلعأ ةبسن ققحي
.ةريقفلا تاقبطلا
:بزحلا ةلاسر باعتسا
نأ ىلإ ريشتل بزحلل ةينالعإلا ةلمحلا نم ةموهفملا ةلاسرلا تءاجو
ريخلا قيقحتو ةيمنتلا امهيلت ةرادصلا ىف ةاواسملاو ةلادعلا
ةدحو هيلي ةعبارلا ةبترملا ىف نيدلا ءاج اميف ،ةيرحلا مث رصمل
.نايدألا

::ةصالخلا
يف زوفلاب ةلادعلا و ةيرحلا بزحل ةيباختنإلا ةلمحلا تجوت
يف تانالعإلا لالغتسا اهنيب نم ةدع بابسأل تاباختنإلا
.ةيباختنإلا هتلمحل جيورتلا

