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ارقلا دایإ 

ريثكلا اهيف  نكل  اهملأو ، اهتوسق  مغر  ةديدج  ةحفـص  حتفو  ماعب 2019 ، اًبحرم  لوقنس  ماعل 2018 ، اًبحرم  اًقباس  انلق  اـمك 
راـجنلا نازرو  يثوغربـلا  حـلاصو  ةولاـعن  فرـشأو  ةـكرب  روـن  اهردـصتي  يتـلا  ةـيلوطبلاو ، ةفرـشملاو  ءاـضيبلا  تاحفـصلا  نـم 

ىجترم رسايو  نيسح  وبأ  دمحأو 

تاـشبرخلا ضعب  عـم  ينيطــسلفلا ، لاـضنلا  يف  يلعفو  يقيقح  لوـحتو  ضاـيبلا  ةعــصان  ماـع 2018  نم  ءاـضيبلا  ةحفـصلا 
ةينيطــــسلفلا ةطلــــسلا  سيئر  تاـــماهتا  نـــم  ةــــيداليملا  ةنــــسلا  سأر  يف  ثدــــح  اـــمك  ضاـــيبلا  اذــــه  ريكعتل  ثدــــحت  يتـــلا 

الإ سيـساوج ،"  " مهنأب مهل  هفـصوب  حـتف  ةـكرح  نم  يطارقميدـلا  راـيتلاو  ساـمح  نم  نييـسايسلا  هموصخل  ساـبع  دومحم 
ةمواقملا ديعص  ىلع  ةصاخو  ةينطولا  اياضقلا  نم  ديدعلل  رابتعالا  هيف  ديعأ  يذلا  ماعلا  هنأ 

ديهشلاو ةولاعن  فرـشأ  ديهـشلا  اهردصتو  لالتحالا ، ةمواقم  يف  اهرودو  اهقنور  ةيبرغلا  ةفـضلل  ةحلـسملا  ةمواقملا  تداعأ 
ام ةـيبرغلا  ةفـضلا  نأ  ةـلاسر  يهو  سعدـلاو ، نعطلا  تايلمع  نم  لاطبألا  بناـج  ىلإ  ةـيلوطبلا ، اـمهتايلمعب  يثوغربلا  حـلاص 

ةنعرـش لـالخ  نم  لـالتحالا  حـلاصل  تاـهجلا  اـهب  موـقت  يتـلا  ةلرـسألاو  ةدرطملا  راـصحلا  تاونـس  مكارت  مغر  ةرـضاح  تـلاز 
لاطبألاو رارحألا  نأش  ولعي  ثيح  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ًالشف  تلشف  اهنكل  لالتحالا ، حلاصل  ةموظنم  ءانبو  ينمألا ، قيـسنتلا 

كسمتو ىـصقألا ، دجـسملاو  سدقلا  يف  ةصاخو  ةمواقملل  ةيبعـشلا  ةنـضاحلا  دايدزا  لالخ  نم  ةيوستلا  عورـشم  عجارتيو 
ةيحيــسملاو ةيمالــسإلا  تاسدـقملا  لوـح  فاـفتلالاو  سدـقلا ، دــيوهتو  ناـطيتسالاو  عيبـطتلا  ضفرو  مهــضرأب  نييــسدقملا 

راجتلاو ةرسامسلا  ةدراطمو 

ماـع 2018 لّـثم  نـكل  ماـعل 2017 ، دادـتمالاو  يداـصتقالا  ديعـصلا  ىلع  اًـسؤب  رثكـألا  طيرــشلا  وـهو  ةزغ ، عاـطق  يف  لاـحلا 
قالطنا ربع  لالتحالا  عم  ةـهجاوملاو  عارـصلا  نيزاوم  يف  ريبكلا  لوحتلا  زربألاو  راـصحلا ، رـسكو  نازخلا  قرطل  لـمأ  ةـقراب 

تاونـس ذنم  ىلوألا  ةرملا  اهلعلو  يلودلاو ، يميلقإلاو  ينطولا  اهروضح  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلل  تداعأ  يتلا  ةدوعلا  تاريـسم 
تامظنملا ربع  تثدـح  يتلا  سمطلا  تالواحم  دـعب  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  وحن  يلودـلا  عمتجملا  تايولوأ  بيترت  ةداـعإ  وحن 

نيئجاللا هاجت  ثوغلا  ةلاكو  تارارق  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا 



يف ةحلـسملا  ةمواقملا  بناج  ىلإ  يملـسلاو  يبعـشلا  لاضنلا  ةـهجاولل  داعأ  ةدوعلا  تاريـسم  ربع  يبعـشلاو  يملـسلا  كارحلا 
يتلا ةوقلا  ةلداعم  ربع  لالتحالا  عم  ةهجاوملل  ةدـيدج  دـعاوق  عضو  وحن  ميهافملا  بيترت  يف  تمهـسأ  ةريبك ، براقت  ةـلاح 

ةزغ دودـح  ىلع  كابتـشالل  ةدـيدج  دـعاوق  تـسرأ  ةـمواقملا  نأ  ـالإ  قييـضتلاو ، راـصحلا  مـغر  يـضاملا ، ماـعلا  لـالخ  تـضرف 
ثدـح امك  ةزغ ، يف  ةـحاسلا  ةحابتـسا  وأ  ناودـعب  ريكفتلا  لاـح  يف  هتاـباسح  ةداـعإو  لـالتحالا ، ناودـع  رارمتـسا  نم  دـحت 

ةمواقملا تاردقمب  سملا  لالتحالا  ةلواحمو  سنويناخ  قرش  ةثداح  يف 

ىلع نـكل  ماـع 2018 ، لـالخ  تدـعاصتو  ترمتــساو  ماـع 2017 ، لـالخ  تناـك  يتـلا  ساـبع  تاءارجـإل  ريثأـتلا  ةوـسق  مـغر 
ماـع فـصو  نـكمي  يذـلا  ينيطـسلفلا ، عاـمجإلا  نـع  جرخت  يتـلا  هـتارارقب  ساـبع  هيذـغي  يذـلا  رملا  ماـسقنالا  رمتـسا  شماـهلا 

حلاصل ةيعرشلا  تادايقلا  ءاصقإ  ةسايس  ربع  ةينطولا ، تايعرشلا  ىلع  ةرطيـسلا  تالواحمل  لشفلاو  طوقـسلا  ماع  ، 2018
ةمظنمل ةـيذيفنتلا  ةـنجللاو  ةـيزكرملا  ةـنجللاو  ينطولا  سلجملل  ةيلكـش  تاباختنا  ربع  يتاذـلاو ، يـصخشلا  سابع  عورـشم 

تايعرـشلا فاـطتخا  يف  ةيـضاملا  تاونـسلا  لـالخ  ثراوتملا  هلـشف  خـسري  وـهو  يعيرـشتلا  سلجملا  لـح  اًريخأو  ريرحتلا ،
هنع اًديعب  ينيطسلفلا  يسايسلا  ماظنلا  يف  رييغت  ثادحإب  لامآ  طسو  ماعلل 2019 ، هعم  لقتني  نأ  عقوتملاو  ةينطولا 

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