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افص ةلاکو  ةمجرت 

ةلـشافلا لـالتحالا  شيج  ةـيلمع  لوح  ليـصافتلا  نم  اًدـيزم  نينثـإلا  حابـص  ةيليئارـسإلا  موـيلا " ليئارـسإ   " ةفيحـص تفـشك 
تاـقيقحت نـم  ةـيئزج  ليـصافت  رـشن  نـم  موـي  دـعب  كـلذو  ربـمفون 2018 ، رهــش  لـالخ  ةزغ  عاــطق  يبوـنج  سنويناــخ  قرش 

شيجلا

بقلملا ةدحولا  دئاق  فاطتخا  ماسقلا  ولتاقم  لواح  دـقف  روميل " فآوي   " ةفيحـصلا يف  يركـسعلا  للحملا  هرـشن  ام  بسحو 
نيلتاقملا عم  مهكابتشاو  ةدحولا  دارفأ  لخدت  لبق  مهتبكرم ؛ ىلإ  هلاخدإو  هلتقم  دعب  "م "

ةثج ةداعتــساو  حارجب  ةوــقلا  نــم  رخآ  طــباض  ةــباصإو  ماــسقلا ، يلتاــقم  نــم  ةــثالث  داهــشتسا  ىلإ  ىدأ  كابتــشالا  نأ  ركذو 
نيلتاقملا يديأ  نيب  نم  م "  " بقلملا

ولتاقم فقوأو  اهـسفن ، لوح  تاهبـشلا  تراثأ  دـقف  اهـسفن ؛ ىلع  ةدـحولا  ةـيطغت  ةـقيرط  هببـس  لصح  ام  نإف  لـلحملا ، قفوو 
ةعاس فصن  نم  رثكأ  رادم  ىلع  مهوبوجتساو  مهتبكرم  ماسقلا 

مهـسفنأ ىلع  ةـيطغتلا  ربـع  ةـقطنملا  كـلت  يف  مهدوـجو  ببـس  ريربـت  اولواـح  ةأرما  مهنيب  نمو  ةدـحولا  دارفأ  نأ  ىلإ  تـفلو 
ةفلتخم ججحب 

ةوقلا دارفأ  عيمج  ةدوع  لـب  اـهئادأ ، يف  تلـشف  يتـلا  اـهتمهمل  اهذـيفنت  نكي  مل  ةـيلمعلا  يف  ربكـألا  زاـجنإلا  نأ  لـلحملا  معزو 
ةلماش برح  وحن  رومألا  رجفت  ىلإ  عفديس  ناك  ام  مهدحأ ؛ فاطتخا  نم  سامح  يلتاقم  نكمت  نود 

ةــصاخ ةدـحو  اهتذـفن  يتـلا  سنويناـخ "  " ةـيلمع نأـب  سمأ ، يفاـخوك  فـيفأ  يليئارــسإلا  لـالتحالا  شيج  ناـكرأ  دــئاق  َّرقأو 



اهفادهأ قيقحت  يف  تلشف  ربمفون 2018  رهش  لالخ 

بيـصأو ةوقلا  دـئاق  اـهيف  لـتق  يتـلا  ةـيلمعلا  كـلت  لوح  هتاـقيقحت  نم  لـالتحالا  ءاـهتنا  بقع  يفاـخوك  تاحيرـصت  تءاـج 
" لاكتم تريياس  " ـ ةفورعملا ب شيجلا  يف  ةصاخلا  ناكرألا  ةئيه  ةدحو  نم  امهو  رخآ  طباض 

لــسلست لـيلحت  نأ  ىلإ  تـفلو  م ،"  " بـقلملا ةوـقلا  دــئاق  لـتقمل  هفــسأ  نـع  اــًبرعم  ذــفنُت ، مـل  ةوـقلا  ةــمهم  نأ  يفاــخوك  نـيبو 
تادادعتسالا لالخ  ءاطخأو  ةيتايلمع  ءاطخأ  اهنيب  نمو  ةوقلا  فاشكنال  تدأ  تارغثو  ءاطخأ  ةدع  دوجو  نيبي  ثادحألا 

ربـمفون يف  ناـمأ )  ) ةّيليئارـسإلا ةيركـسعلا  تارابختـسالا  ةبعـش  اهتذّـفن  يتـلا  ةلـشافلا  ةّيركـسعلا  ةّـيلمعلا  ليـصافت  نأ  ركذـي 
تادـحو لضفأ  نم  ربتعت  يتلا  اهـسفن  ةدـحولاو  لـالتحالا  شيج  ةداـيق  ىلع  ةّيـساقلا " اـهلالظب   " يقلت سنويناـخب  يـضاملا 

رارفلا نم  اهدارفأ  يقاب  نكمتي  نأ  لبق  اهدئاق ، تلتقف  ماسقلا  بئاتك  نم  ٌةوق  اهتفشك  امدعب  لالتحالا ، شيج 

نإو سامح ، ةكرح  ةـعباتمل  سـسجت  ةزهجأ  عرز  ناك  ةـيلمعلا  فدـه  نإ  يليئارـسإلا  يركـسعلا  قطانلا  لاق  ليـصافتلا ، يفو 
ةيلمعلا ىلع  رهشأ  تبردت 7  ةدحولا 

ةعاس فصن  وحنل  مهباوجتسا  ىرجو  ةوقلا ، نمض  نم  ةدحولل  نيتعبات  نيتبكرم  تفشتكا  سامح  نم  ةوق  نأ  حضوأو 

رانلا ةدـحولاب  طابـضلا  دـحأ  قلطأ  مهباوجتـسال  ينمأ  رقم  ىلإ  ةدـحولا  دارفأ  لقن  ماسقلا  بئاتك  دارفأ  َّررق  امنيح  هنأ  معزو 
يف رخآ  طـباض  بيـصأ  اـمنيب  اـهرثإ  ىلع  لـتقف  م "  " بقلملا ةدـحولا  دـئاق  باـصأ  هـنكل  مههاـجتاب ؛ توـصلل  متاـك  حالـس  نـم 

ةيلمعلا

ىلع اــهتزهجأو  اهتادــعم  ضعب  ءاــفخإ  يف  تلــشف  ثـيح  ةوـقلا ، ءادأ  يف  لــلخ  دوـجو  قطاــنلا - قــفو   – تاــقيقحتلا تـنيبو 
يلتاقم بناج  نم  ةـفيثك  نارين  تحت  ةـقيقد  تقرغتـسا 20  ةوقلا  ذاـقنإ  ةـيلمع  نأو  نيتبكرملل ، تارئاـطلا  فصق  نم  مغرلا 

ماسقلا

رقم يف  تارابختـسالا  ةبعـش  دئاقو  كاباشلا  لوؤسمو  توكنزيآ  يداغ  اهنيح  يف  ناكرألا  دئاق  دـجاوت  دـقف  قطانلا  بسحو 
ثادحألا لسلست  ةعباتمل  تقولا  كلذ  يف  ناكرألا  ةئيه 

دوـقيو اًزاـيتما  رّجفتي  مسج   " هنأ تعّدا  يتـلا  فيراـعم ،"  " ةفيحـص ريبـعتب  لـالتحالا ، شيج  يف  جاـتلا  ةّرد  ناـمأ "  " ربـتعتو
ةّيتارابختسالا تادحولا  زربأ  نم  ( " 8200  ) هل ةعباتلا  تامولعملا  عمج  ةدحو  ربتعتو  ةّيليئارـسإلا ،" ةّيركـسعلا  لاعفألا  لك 

" ملاعلا يف 

تايوتـسمب ال ليئارـسإل ، نمـأل  ريطخو  قـيمع  ررـض   " ىلإ ىّدأ  ةّزغب  ةيليئارــسإلا  ةّوـقلا  رمأ  فاـشكنا  نإـف  ةفيحــصلا ، قـفوو 
" اهيف ليصفتلا  نكمي 

دح  " ةـيلمع يف  اـهتاقيقحت  جــئاتن  نـم  اهرــشنب " حمُــس  يتـلا   " ليــصافتلا ضعب  نـع  اًرخؤـم  تفــشك  ماـسقلا  بئاـتك  تناـكو 
يضاملا ماعلا  نم  ربمفون  موي 11  عاطقلا  ىلإ  تللست  ةصاخ  ةيليئارسإ  ةوق  تلاط  يتلا  فيسلا ،"

ةعيبـطو مهروـصو  مهئامــسأب  ةوـقلا  دارفأ  فـشك   " نـم تـنكمت  ماـسقلا  نأ  ةدـيبع " وـبأ   " بئاـتكلا مساـب  ثدـحتملا  حــضوأو 
تاــحاسلا نــم  دــيدعلا  يف  يبــيرختلاو  يرابختـــسالا  اــهطاشنو  اــهلمع ، بيلاــسأو  اــهيف ، نوــلمعي  يتــلا  ةدــحولاو  مهتاــمهم 

" ىرخألا

تابكرمل هفادهتساب  ترخبت  اهنأ  ودعلا  نظ  ةريبك  رارسأ  ىلع  يوتحت  تادعمو  ةينقت  ةزهجأ  ىلع  رطيـس  ماسقلا   " نأ نّيبو 
" ةوقلا تادعمو 

اهل ةصـصخملا  تارايـسلاو  ةيتسجوللاو  ةينفلا  تادعملا  لاخدإ  لالخ  نم  رهـشأ  ةدعب  ذـيفنتلا  لبق  تأدـب  ةـيلمعلا   " نأ ركذو 



عئاـــضبلل صــــصخملا  ملاـــس  وـــبأ  مرك  ربـــعم  ةــــصاخو  عاـــطقلا ، ىلإ  ةــــيدؤملا  رباــــعملا  ربـــع  ةــــفلتخم  لــــحارم  ىلع  اـــًـبيرهت 
" ةيشيعملاو ةيناسنإلا  تاجايتحالاو 
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