
هراثآ ةلازإو  روفلب  دعو  لاقم :
ربمفون 2019 10:30 ص يناثلا /  نیرشت   03

رواش ماصع.د 

راثآ ةـلازإ  ىلإ  ةـعراسملاب  ايناطيرب  ةينيطـسلفلا  ةـموكحلا  تبلاـط  موؤشملا  روفلب  دـعول  ةـئملا  دـعب  ةـيناثلا  ىركذـلا  ةبـسانمب 
ماع ناريزح  نم  عبارلا  دودح  ىلع  ةلقتـسملا  ةينيطـسلفلا  ةلودلاب  فارتعالاب  اهئطخ  حيحـصت  ربع  ةيخيراتلا  ةـملظملا  كلت 

فيرشلا سدقلا  اهتمصاعب   67

ودــعلل دــعولا  نــم  لــضفأ  ةــيقافتالا  لــب  هــل ، هــيلعف  ةــمجرت  نــكت  مــل  نإ  روــفلب  دــعو  نــم  رطخا  ولـــسوأ  ةــيقافتا  نأ  دـــقتعأ 
نم يليئارـسإلا 55 % لتحملا  تطعأ  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قحب  ةرئاج  ةـيممأ  تارارق  نم  هقحل  اـمو  روفلب  نـأل  يليئارـسإلا 

ضرألا نم  ودعلا 78 % تحنم  ولسوأ  ةيقافتا  نكلو  نيينيطسلفلل ، يقابلاو  ضرألا 

ناك اذإ  الإ  ةميرجلل ، تيبثت  لب  روفلب  دعو  راثآل  ةـلازإ  تسيل  دودح 67  ىلع  ةينيطـسلف  ةلودب  فارتعالاب  ايناطيرب  ةبلاطم 
متحي يذــلا  يعيبــطلا  يرــشبلا  قــطنملا  نـع  فــلتخي  مــحلم  مــيهاربإ  اهمــساب  قطاــنلا  وأ  ةــموكحلا  هــب  ركفت  يذــلا  قــطنملا 

روفلب ال دعو  تافعاضم  ةلازإ  لجأ  نمو  نييليئارسإلا ، ةازغلل  نيطـسلف  حتفو  اهدعو  ءارج  نم  دبألا  ىلإ  ايناطيرب  ةعطاقم 
، ةـموؤشملا ولــسوأ  ةــيقافتا  نـع  اـهعجارتو  اهذــبن  نـلعت  نأو  لـالتحالا  ةيعرــشب  اـهفارتعا  بحــست  نأ  ريرحتلا  ةــمظنمل  دــب 

ركذلا ةفنآ  ةقيرطلاب  سيلو  ةجلاعملا  متت  اذكهف 

ةحيحـص ةلوقم  تناك  نإو  قحتـسي ،" نمل ال  كلمي  نم ال  دـعو   " ةـلوقم راضحتـسا  متي  ام  اًمئاد  روفلب  دـعو  ةبـسانمب  اًضيأو 
رمآـتو اهـضعب  لذاـخت  ـالول  يتـلا  ةـيبرعلا  ةـمظنألا  نع  لـفغن  نوـعلملا ، دـعولا  كـلذ  ذـيفنت  لهـس  نمع  لـفاغتن  وأ  لـفغن  اـننكلو 

ضرــألا ىلع  بصاـــغلا  ناـــيكلا  تيبــثت  ىلع  لـــمعت  ةـــمظنألا  كـــلت  تــلاز  اـــمو  نيطـــسلف ، دوــهيلا  لـــتحا  اـــمل  رخـــآلا  ضعبلا 
ىرن اننإو  اهل ، ةممتملاو  ولـسوأ  ةـيقافتا  مأوت  يهف  مالـسلل ، ةـيبرعلا  ةردابملا  ىمـسي  ام  اهرطخأو  قرطلا  ىتشب  ةينيطـسلفلا 

ريغ لكــشب  يليئارــسإلا  لـالتحالا  عـم  عيبـطتلل  ةـيبرع  ةـلوره  روـفلب  دـعول  ةـئملا  دـعب  ةـيناثلا  ىركذــلا  يف  ملأـتن  نـحنو  نـآلا 
اًناتهبو اًروز  هتيضقو  نيطسلف  بعشل  اهمعد  ىلع  دكؤيو  ةمظنألا  كلت  رودب  ديشي  نم  ىرن  مث  قوبسم ،

وأ تامظنمل  اندنع  ةيسدق  الو  اهتاسدقمو  نيطسلف  ريرحت  يه  انتيضق  نأ  انبعش  ءانبأ  نم  ريبكو  ريغـص  لك  كردي  نأ  دب  ال 
ريـسي نمف  رحبلا ، ىلإ  رهنلا  نم  نيطـسلف  ريرحت  ىلع  لـمعلاو  ةيـضقلا  نـع  عافدـلاب  بلاـطم  لـكلا  تايـصخش ، وأ  تاـميظنت 



هريدقتو بعشلا  مارتحا  هل  قيرطلا  اذه  ىلع 

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