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يئاقولا نمألا  زاهج  لبق  نم  هلاقتعا  ليـصافت  ملاس  وبأ  ميهاربإ  يعيرـشتلا  سلجملا  يف  سدـقلا  ةـظفاحم  نع  بئانلا  ىور 
ةيبرغلا ةفــضلا  طــسو  مار هللا  ةــظفاحمل  ةــعباتلا  ــالابن  ريب  يف  هــلزنم  نــم  تبــسلا  سمأ  رجف  ةينيطـــسلفلا  ةطلـــسلل  عباــتلا 

ةطلسلا نوجس  لاح  هتاذ  تقولا  يف  اًفشاك  ةلتحملا ،

( اًرجف  ) قــفاوملا 2019-2-2 تبــسلا  حابـــص  نــم  ةدــحاولا  ةــعاسلا  ماــمت  يف   " هــنإ ماــعلا  يأرلل  ناــيب  يف  ملاــس  وــبأ  لاــقو 
نم ةريبـــك  دادــــعأب  اذإو  ةــــسيئرلا ؛ ةــــباوبلا  عرق  عـــم  كـــلذ  نـــمازتو  لزنملا  سرجل  لـــصاوتم  عرق  توـــص  ىلع  اـــنظقيتسا 

" لزنملا نومحتقي  نيعنقملا  نيحلسملا 

اًداسف اهيف  اوثاعو  تانازخلاو  ريراوجلا  ىلع  اوعزوت  اًمثلمو  اًحلسم  ىلع 12  ديزي  ام  ةصاخلا  مونلا  ةفرغ  لخد   " فاضأو
" ةقئاللا ريغو  ةيزازفتسالا  " ـ شيتفتلاو ب ماحتقالا  فورظ  اًفصاو  فصنلاو ،" ةعاسلا  ةبارق  اهلفاس  اهيلاع  اولعجو  اًبارخو 

قئاثوو رفـسلا  تازاوجو  ةيمـسرلا  قاروألاو  سبـالملاو  تاـظوحلملا  رتاـفدو  بتكلا  لمـش  شيتفتلا  نأ  ىلإ  ملاـس  وبأ  تفلو 
ةيوديلا هتعاس  اهنمو  مهميقرت ، بسح  اًفنص  غلب 31  ةرداصملا  ءايشألا  ددع  نأ  ىلإ  اًهونم  يضارأل ، ءارش 

، نويزفلت تاـشاشو  بوتبـال  ةزهجأو  تاـسلج 2006 )  ) يعيرـشتلا سلجملا  نم  قئاـثوو  قاروأ  ةرداـصم  مـت  هـنأ  ىلإ  راـشأو 
" اهريغو ةبقارملا  تاريماك  ليجست  زاهجو  هئانبألو ، هتجوزلو  هل  ةلاقن  فتاوهو 

ىلع هيدـي  عـضوب  اًرومأـمو  اـًفوقومو  اًرـصاحم  لزنملا  نم  يوـلعلا  قباـطلا  يف  ناـمقل  يماـحملا  ينبا  ناـك  : " ملاـس وـبأ  عباـتو 
ىلع اًسأر  هلزنم  ضارغأ  بلقو  يئادتبالا  لوألا  فصلا  يف  ةـلفط  ةـبيقح  هيف  امب  لزنملا  شيتفت  متو  تقولا ، ةـليط  رادـجلا 

" بقع

رئاسو يترايس  تشتفو  جاركلا  باب  ترـسك  دقف  لزنملا ، جراخ  اًداسف  ىعـست  ةريبك  دادعأ  تناك  كلذ  ءانثأ   " هنأ ىلإ  تفلو 
كانه نم  اورداص  ام  يردأ  الو   – جاركلا يف  ام 

ملاس وبأ  میهاربإ  .د  يعیرشتلا  سلجملا  سدقلا   ةظفاحم  نع  بئانلا 



ةــصاخلا يراـجملا  ةـيطغأ  يف  مـهثبع  ىلإ  ةـفاضإلاب  لزنملا ، لفــسأ  ةقــش  اوـشتفو  نزخملا ، ةـباوب  اودـسفأ  مـهنأ  ىلإ  راـشأو 
لزنملا جراخ  ةعارزلا  ريراوق  مهبيرختو  لزنملاب ،

ةيجمه ةـقيرط  "ـ ةرايـس ب ىلإ  ناحلـسم  ناـمثلم  هداـتقاو  هتلئاـع ، ماـمأ  دـيدحلاب  هيدـي  اودـيق  نيمحتقملا  نأ  ملاـس  وبأ  نيبو 
تارايس وحن 10  ناك  ةمحتقملا  تارايسلا  ددع  نأ  ىلإ  اًريشم  ةقئال ،" ريغ 

يـسفن عـضول  هـضرع  اـم  دّـيقم ؛ وـهو  ةـيريتسه  ةروـصب  ريـست  تناـك   " لاـقتعالا يف  هـلقت  تناـك  يتـلا  ةرايــسلا  نأ  ىلإ  هوـنو 
" ديدشلا ىذألاو  طوقسلا  ةيشخ  بعص ،

ةيبرغلا ةفـضلا  طـسو  ةريبـلا  ةـنيدمب  عولاـبلا "  " ةـقطنم يف  يئاـقولا  نمـألا  زكرم  يف  هلازنإ  مـت  لاـقتعالا  ءاـنثأ  هـنأ  حـضوأو 
"، نوقحتــست ـال  مـتنأ  : " لوقلاـب باوـنلا  بـتاور  ةماخــض  نـم  ةيرخــسلا  عـم  ًــالّوطم ، نـيعلا  تامــصب  ترّوـص  هـيفو  ةــلتحملا ،

ةيئاضفلا ىصقألا  ةانق  ىلع  مجهتلاو 

ةـشرف اهب  دـجوي  2م ،  * 1م اـهتحاسم ) غـلبت   ) ضرـألا تـحت  ةــنازنز  ىلإ   " هداـيتقا مـت  هـنإ  لاـق  يئاـقولا ، نمـألا  زكرم  يف  اــمأ 
" كابش يأ  اهل  سيلو  ةداسو ، الو  ءاطغ  نودب  اًدج  ةرذق 

ىلإ ينولقنف   " بيبطلا لخدت  يحصلا  هعـضول  اًرظنو  هرابجإ ؛ ةرم  نم  رثكأ  اولواحو  ةنازنزلاب ، ءاقبلا  ةدشب  ضفر  هنأ  نيبو 
هلوق قفو  عسوأ ،" ةنازنز 

ام ال جاعزإلاو  خارـصلاب  اًئيلم  وجلا  ناكو  ةـفاظنلا ، لئاسو  لكل  دـقافو  اًدـج  رذـق  ةـنازنزلاب  صاخلا  ضاـحرملا  نأ  ىلإ  تفلو 
مونلاب حمسي 

يأ يف  هـعم  قـيقحتلا  مـتي  مـلو  ًءاـسم ، فـصنلاو  ةــسداسلا  ىتـح  اـًـبيرقت  اًرجف  ةــثلاثلا  نـم  ةــنازنزلا  يف  ثـكم  هـنأ  حــضوأو 
فاطتخالا بابسأ  هل  اونيبي  مل  اميف  عوضوم ،

روضحلل يئانبأ  دحأب  لاصتالا  ينم  بلطو  ينوناقلا ، راشتـسملا  هنإ  لاق  نم  ينبلط  برغملا  دعب  ةـسداسلا  ةـبارق  : " فاضأو
ءاــطعإب دــعوو  دوــجوم  ريغ  فــظوم  عــم  حاــتفملاو  ةــقلغم  تاــنامألا  نأ  ينربخأــف  لاــصتالل  يفتاــه  تــبلطف  يباحطــصال ؛

" يماحملا ينبال  ادغ  تانامألا 

نادقف متو  هتجوزل ، بهذ  متاوخ  ةسمخ  اوقرـس  مونلا  ةفرغ  اوشتف  نم  نأ  تبث  لزنملل ، ةدوعلا  دـعب  هنأ  ملاس  وبأ  حـضوأو 
لاقتعالا دنع  تانامألا  رضحم  يف  لجست  مل  ىرخأ  ةزهجأ 

ةيناثلا ةـعاسلا   ) نآلا ىتح  مهلاغـشنا  ةـجحب  تانامألا  هوطعي  ملف   " دـعوملا بسح  بهذ  نامقل  يماـحملا  هنبا  نأ  ىلإ  تفلو 
(" دحألا رهظ  عبرلاو 

" تاكلتمملا ىلع  دعتو  ةيصخشلا  قوقحلل  كاهتنا  هيفو  رربم  ريغو  ينوناق  ريغ  فاطتخالا  اذه   " نأ ىلع  ملاس  وبأ  ددشو 

تاـعاطقو تايــصخشلاو  باوـنلاو  تاســسؤملاو  تاـئيهلاو  لـئاصفلاو  ىوـقلاو  لودــلا  لـكل  ركــشلاب  هناـيب  ماـتخ  يف  مدــقتو 
مدــقت اـمك  روجأـملاو ، روكــشملا  رثـألا  مهفقاوـمل  ناـك  نيذــلا  ءاقدــصألاو  لـهألاو  جراــخلاو ، لخادــلا  يف  انبعــش  نـم  ةعــساو 

تايئاضفلاو مالعإلا  لئاسول  ركشلاب 
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