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ارقلا دایإ 

سلجملا سيئر  كـــيود  زيزع  روتكدـــلاب  لـــصّتي  ساـــبع  دوـــمحم  ةطلــــسلا  سيئرل  ةـــعباتلا  ةـــماعلا  تارباـــخملا  نـــم  طـــباض 
لح ساـبع  رارق  دــعب  ناتيــصخش ، ناــتروص  هتزوـحبو  لــيلخلا  يف  اــهرقمل  روـضحلا  هـنم  بـلطيو  ينيطــسلفلا ، يعيرــشتلا 

مار هللا يف  هل  ةعباتلا  ةيروتسدلا  ةمكحملا  نع  رداص  رارق  ىلع  ءانب  يعيرشتلا  سلجملا 

يذـلا كولـسلا ، اذـهل  ةنـضاحو  ةزهاـج  ةـئيبو  ىوتـسم  ىلعأ  نم  رارقب  ـالإ  كـلذ ، لـعفي  نأ  قسنملا  تارباـخملا  طـباضل  ناـك  اـم 
قيرف اـهدوقيو  ساـبع ، صخــشب  لّـثمتم  دـحاو  صخــش  فـلخ  قاـسنت  ةفــضلا  يف  نمـألاو  ةسايــسلا  ةــموظنم  نأ  نـع  رّبـعي 

كلذ نييزت  هب  ةطيحملا  ةلشلا  ىلوتتو  دحاولا ، صخشلا  ماظن  ةعانصل 

فلم قـلغأو  ةينيطــسلفلا ، ةـينطولا  ةيعرــشلاو  ةيعيرــشتلا  تاســسؤملا  ةــفاك  ايعقاو  ىهنأ  رارقلا  اذــه  نأ  كـلذ  نـم  رطخـألا 
نرقلا ةقفصل  يلمع  ذيفنت  وهو  ةفضلاو ، ةزغ  نيب  يلعفلا  لاصفنالا  دعاوق  ىسرأو  لالتحالا ، عم  ةحلاصملا 

هـسرامت يذلاو  ةطلـسلل  نلعملا  فقوملا  وه  هذيفنت ، يف  ءدـبلاو  رارقلا  نع  نالعإلا  لالخ  سابع  اهب  ىلدأ  يتلا  تاحيرـصتلا 
ةمواقملل لوصولا  يف  حاـجنلا  نم  نأو 90 % ةطلـسلا ، نم  فادهتـسا  عضوم  يف  ةيبرغلا  ةفـضلا  يف  ةمواقملا  نأب  ةـقيقح ،

ىقبت يلاتلابو  لالتحالا ، ديب  ةيركسعو  ةينمأ  ةنيهر  ةيبرغلا  ةفضلا  ءاقبإ  وه  اهتحلـسأ ، ىلع  ديلا  عضوو  اهليومت ، رداصمو 
ينمألا قيسنتلا  ةسايس  نمض  نينطوتسملل  ةحاسو  لالتحالل ، ةيفلخ  ةقيدح 

سلجملا ءاــهنإ  دهــش  يذــلا  ماــع 2018  دــعب  يعيرــشتلا ، سلجملا  ءاــهنإ  دــعب  ةــينطولا  تايعرــشلل  يلعفلا  دوــجولا  ءاــهتنا 
صخــش ةــضبق  يف  رمـألا  ىقبيل  ةينيطــسلفلا ، تايعرــشلا  ىلع  ايثراـك  اًـماع  نوـكيل  ةــيذيفنتلا ، ةــنجللاو  يزكرملاو  ينطوـلا 

ينطولا لكلا  ءاصقإو  صخشلا ، دّرفتل  ةروص  يف  ةيعرشلا ، سلاجملا  مويلاو  رارقلاو  لاملا  كلتمي  يذلا  سابع ،

ةنزاولا لئاصفلا  باـيغ  اـهلقأ  يفو  كـلذ ، ىلع  ةريثك  لئالدـلاو  امهدـحو ، يمالـسإلا  داـهجلاو  ساـمح  تسيل  اـنه  فدهتـسملا 
ىتح ءاصقإلاو ، دّرفتلا  هجو  يف  ولعي  ينطو  توص  لك  امهفلخ  نمو  نيلقتـسملاو  ةـيطارقميدلاو ، ةيبعـشلا  نيتهبجلا  لـثم 

يطارقميدلا هرايتو  نالحد  دمحم  يواحتفلا  يدايقلا  لثم  ةرئادلا  لخاد  ناك  نمم  ناك  ول 



ىلع ةرطيــسلا  يف  لـالتحالاب  اًـيمتحم  ةددــعتملا ، مهلاكــشأب  موـصخلا  ةــهجاوم  يف  ةــلماكلا  ةــيامحلا  ساـبع  موـيلا  كــلتمي 
اًراهن اًراهج  كلذ  نلعأو  نأشلا ، اذه  يف  ةليلج  تامدخ  هل  مَّدقُت  ثيح  ةيبرغلا ، ةفضلا 

، ءاصقإلا ماع  ةباثمب  ماع 2018  لجسيس  يذلا  سابع  نمز  وه  تايعرشلا  بايغ  ماع  لق  وأ  ينيطـسلفلا ، ةيروتاتكد  رـصع 
؟ ةرطيسلاو مكحلاب  هرارمتسا  لاح  يف  ماع 2019  نوكيس  فيك  فرعي  الو 

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