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 نانح ةيسايسلا ةطشانلاو ةيما=Wا لايتغا ءازإ عزفلاو قلقلاب اJروعش غلاب نع هاندأ ةعقوملا ةيقوق=>ا تامظنملا برع3

 ةرشابم stإ ةصتWqا تاطلسلا وعدتو .يراn>ا (1مفون bc 10 يزاغنب ةنيدم طسو،راfgلا deو bc صاصرلاب اًيمر ^[\ع(1لا

 .ةلداع ةمكا=W ا�gبكترم ميدقتل اًدي{مت ،لايتغالا ةم}رج bc ديا=Wاو لاعفلاو ّلقتسملا يروفلا قيقحتلا

 bc تاطلسلاداسفل ةضJانمو ناس�إلا قوقح تا�ا�gنال ةدقان ة}وق فقاوم ا{ل ةيسايس ةطشانو ةيماحم ؛^[\ع(1لا نانح

 ^[\ع(1لاتبأد ثيح ،�cامتجالا لصاوتلا عقاوم �tع رثؤملا ا{طاش� stإ ةفاضإلاب اذJ .ا{ل ةع�اتلا تايش�ليملاو اي�يل قرش

�سملا تاوقلا ا�gف دقت�ت كوب س�ف عقوم �tع ةيص�qلا ا�gحفص �tع  ويديف عطاقم رش� �tع
ّ

 دقو  .ةي�يللا ةي�رعلا ة=

 .ا{لايتغا نم تاعاس لبق اJرخآ ترش�

طمن سكع� ^[\ع(1لا لايتغا
ً

 �tع ةفينعلا تاءادتعالا ترركت ثيح ،اي�يل bc ة(�خألا تاونسلا لالخ رش نا قلقلل اً(�ثم ا

�سم مدقأ،2014 ةينوي يفف .ا{ل ةع�اتلا تايش�ليمللو تاطلسلل ةدقان فقاوم ن{ل تازراب تاطشان
ّ

 لايتغا �tع نو=

 bc قباسلا وضعلا لايتغا مت ،ويلوي sc ، bc 17اتلا ر{شلا bcو .صيقيعقوب ىولس ةزرابلا ةيقوق=>ا ةطشانلاو ةيما=Wا

غا 2015 ريا(1ف bc 24و .يوا�(1لا ةح}رف ةنرد ةنيدم نع ماعلا رمتؤملا
ُ

 امأ .يرياص=>ا راصتنا ةيقوق=>ا ةطشانلا تليت

�سم دي �tع ا{ل®م نم ا{فاطتخا مت دقف ،ق(1ط باون سلجم وضع ةويقرس ما{س ةيقوق=>ا
ّ

 امو ،2019 ويلوي bc 17 ن�=

الو{جم اg±ا°م لاز
ً

 .ھخ}رات ²³ح 

 عاشأ دق ،كلذب ^¸لعلا اJدّ{ع3 مغر ،تاءادتعالا هذJ لوح ةلاعفو ةداج ٍتاقيقحت حتف نع ةي�يللا تاطلسلا سعاقت ّنإ

bc ةئ�ب اي�يل
ً

 لالخ نم وأ عقاولا bc ءاوس ،تافد�gسم ّن{سفنأ ءاس�لا دجت ثيح ،باقعلا نم تالفإلا نم 

 قوقح نع ّن{عافد ب�س� وأ ةيسايسلا ّن{فقاوم ب�س� لتقلاو فنعلاو (�{ش لا تالمحو ديد�gلل نضّرعتيف،تن()نإلا

 ضرأ �tع ةتيمم تايعادت ھل نو°ت نأ نكمي ةأرملا ّدض ي�و()كلإلا فنعلا ّنأ فيك هرودب سكع� يذلا رمألا .ناس�إلا

 .عقاولا

Jمويلا ةرش نملا ع½اظفلا هذ bc يرسقلا ءافخإلا مئارج اًضيأ لمش� فنعلا مئارج نم دتمم طمن نمض ي3أت ،اي�يل، 

 �tع ،دالبلا ءاحنأ فلتخم bc ن�يف=Àلاو ،ةاضقلاو ،ناس�إلا قوقح نع ن�عفادملاو ءاطش�لا �tع ةرمتسملا تاءادتعالاو

 .ةديا=Wاو ةلقتسملاو ةلاعفلا تاقيقحتلا بايغ ّلظ bc مقافتلاو رارمتسالل Áeرم وJو ،قلقلل ٍ(�ثم وحن



 .ةبقترم ةيسايس ةيلمع يأ قايس bc ة}ولوأ تاذ ةلأسم ةلءاسملل ا�gبكترم عاضخإ لالخ نم مئارn>ا هذJ ة{جاوم نإ

 عضو فد�gس� يذلاو ،^Åيللا ^[Äايسلا راو=>ا ىدتنم راطإ bc تاثدا=Wا ھيف لصاوتت ٍتقو bc ^[\ع(1لا لايتغا ةم}رج ي3أت

لس� ام ،ةينطولا تاباختنالل دادعتسالاو عا®لل ّدح
ّ

 نأ نكمي الف .دالبلا bc ةلادعلاو ةلءاسملا قيقحت ةيمJأ �tع ءوضلا ط

 .عيم�nل ناس�إلا قوقحو نمألا طورش تاثدا=Wا هذJ نمضت مل ام اي�يل bc لاعف يطارقميد لاقتنا بق()ن

 د}وزت نم دب ال ،اي�يل bc ةداوJ نود بكترت ^²لا مئارn>ا bc قيقحتلاب ةي�يللا تاطلسلا نم �cعفلا ما®)لالا بايغ ّلظ bcو

ملا اي�يل لوح قئاق=>ا ^[\قتل ةلقتسملا ةثعبلا
ُ

ثيدح ةل°ش
ً

 .(�خأت نود ةلدألا ظفحو اÈgاقيقحت bc ءدبلل ةمزاللا دراوملاب ا

ثحن ،مث نمو
ّ

ثحن امك ،ةثعبلا عم لما°لا نواعتلا �tع ةي�يللا تاطلسلا 
ّ

 ميدقت �tع ةدحتملا ممألا bc ءاضعألا لودلا 

 .ةعرسلا ھجو �tع ةمئالملا دراوملاو مزاللا معدلا

 :نوعقوملا

  ناس�إلا قوقح تاساردل ةرJاقلا زكرم •

  ناس�إلا قوق=> عفادم  زكرم •

 ن�يقوق=�ل ةيلودلا ةن�nلا •

 اي�يل bc ةلادعلا لجأ نم نوماحم •

  مالسلا لجأ نم ةي�يللا ةأرملا (1نم •

 


