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نأـشب اـصاخ  اـعامتجا  دـقعت  فوـس  ساـمح  ةداـيق  نأ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بـتكملا  سيئر  دـكأ 
حتف ةكرح  عم  تامهافتلا 

اعامتجا ةكرحلا  ةدايق  دقعت  فوسو  ينطولا ، راوحلا  راسمل  ةريبك  ةيمهأ  يلوت  سامح  ةكرح  نإ  ةعمجلا  مويلا  ةـينه  لاقو 
ينطولا ىوتـسملا  ىلع  راوحلا  لامكتـسا  لبـسو  اهنأشب ، رارقلا  ذاختاو  حـتف  ةـكرح  عم  تمت  يتلا  تامهافتلا  ةـساردل  اصاخ 

ةفاك تاراسملا  يف 

ةيـــضقلا ددـــهتي  يذـــلا  كرتــشملا  رطخلاـــب  اراعـــشتسا  كـــلذو  رارقو  هجوــتو  ةدارإ  نــع  ربـــعت  تاراوــحلا  هذـــه  نأ  ىلإ  هوــنو 
جراخلاو لخادلا  يف  انبعشل  ةمظانلا  ةينيطسلفلا  تاسسؤملا  ءانب  يف  ةكارشلا  أدبم  سيركتب  ةخسار  ةعانقو  ةينيطسلفلا ،

ةداــيقل ةدــحوملا  ةــينطولا  ةداــيقلا  ربــعو  ةزغو ، ةفــضلا  يف  ةطلـــسلا  تاســـسؤمو  ةينيطـــسلفلا  ريرحتلا  ةــمظنم  راــطإ  يف 
ةيبعشلا ةمواقملا 

يراـجلا راوـحلل  ةيــسايسلا  ةدــعاقلا  نأو  ةــصاخ  ايئانثتــسا ، اــمامتها  ةــينطولا  ةدــحولا  قـيقحت  تـلوأ  ساــمح  نأ  حــضوأو 
هذـــه ةـــهجاوم  لبـــسو  عيبــطتلا ، راـــسمو  مــضلا  ةـــطخو  نرقلا  ةقفـــص  ضفرب  دـــحوملا  ينيطـــسلفلا  فــقوملا  نــم  تــقلطنا 
يتـلا ةـيجيتارتسالا  تادـيدهتلل  ىدـصتت  ةدـحوم  ةينيطــسلف  ةـهبج  ءاـنب  راـطإ  يف  ايــسايسو  اينادـيم  ةريطخلا  تايدــحتلا 

نيئجاللاو ضرألاو  سدقلا  يف  ةلثمتملا  ةيساسألا  اهزئاكر  فدهتستو  ةينيطسلفلا ، انتيضقب  طيحت 

ينطوـلا راوـحلا  ماـمأ  قـيرطلا  دـيهمتل  يتأـي  حـتف  ةـكرح  يف  ةوخـإلا  عـم  مهاـفتلا  نأ  ىلع  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ددــشو 
دامتعالل ضرعتـس  يتلاو  ةـيزكرملا ، تافلملا  يف  ةـيئاهنلا  هتالآمو  راوحلا  تاـجرخمل  عماـجلا  راـطإلا  لكـشي  يذـلاو  لـماشلا ،

لئاصفلل نيماعلا  ءانمألل  صاخ  عامتجا  يف 

ةینه لیعامسإ  سامحل  يسایسلا  بتکملا  سیئب 



يف اهعيقوت  مت  يتلا  ةرهاقلا  تايقافتال  ةيـساسألا  هرواحم  يف  دنتـسم  ايكرت  يف  مت  يذـلا  يباجيإلا  مهاـفتلا  نأ  ىلإ  تفلو 
لماشلا 2011 قافتالا  ةصاخو  ةقباس ، تارتف 

امب ريـصقلاب ، سيل  تقو  ذـنم  ةـفثكم  تالاصتا  نم  هب  اماق  امو  نيتكرحلا ، نم  راوحلا  ادـفو  هلذـب  يذـلا  دـهجلاب  ةـينه  داشأو 
نيتكرحلا ةدايق  ةيدجو  تاهجوت  سكعي 
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