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ينجدلا ماسح 

رارق حلاصل  تيوصتلل  لودلا  نم  ديزم  عانقإ  لجأ  نم  ةعاسلا  رادم  ىلع  ةدحتملا  ممألا  يف  ةـيكيرمألا  ةيـسامولبدلا  لمعت 
( ليئارسإ  ) ىلع خيراوص  اهقالطإ  ببسب  يمالسإلا  داهجلاو  سامح  يتكرح  نيدي 

نينثإلا رارقلا  عورـشم  ىلع  تيوصتلا  متي  نأ  لمأت  تناك  اهّنإ  : " اهل نايب  يف  ةدـحتملا  ممألا  ىدـل  ةـيكريمألا  ةـثعبلا  تلاـقو 
سيمخلا ىلإ  تيوــصتلا  ءاــجرإ  يف  تــحجن  ةينيطــسلفلا  ةيــسامولبدلا  ةــثعبلا  اهتــسرام  يتــلا  طوغــضلا  ّنــكل  يـــضاملا ،) )

" لبقملا

ًةــضرعم فـنعلا ، ىلع  اهــضيرحتلو  ليئارــسإ ،)  ) وـحن خـيراوصل  رركتملا  اـهقالطإل  ساـمح   " ةـنادإ رارقلا ، عورــشم  نمــضتيو 
تازازفتــسالا لـك  اـفقوت  نأـب  يمالــسإلا  داـهجلاو  ساـمح  يتـكرح  رارقلا  عورــشم  بلاـطيو  رطخلل ،" نييندــملا  ةاـيح  كلذــب 

ةقراحلا ةيقرولا  تارئاطلا  مادختسا  كلذ  يف  امب  ةفينعلا ، ةطشنألاو 

نامــضل يبوروـألا  داـحتالا  اـهب  بلاـط  تاليدـعت  نمــض  ةينيطــسلفلا  ةـحلاصملاو  ةيــسايسلا  َةـيلمعلا  ِرارقلا  ُعورــشم  َلواـنتو 
رارقلا عورشم  حلاصل  ةلود  اهددعو 28  داحتالا  لود  تيوصت 

رارقلا عورــشم  نزاوـتي  مـل  ثـيحب  يبوروـألا  داـحتالا  لـبق  نـم  ريياـعم  ةــيجاودزاب  تطاـعت  رارقلا  عورــشم  ىلع  تاليدــعتلا 
يتلا تامهافتلا  ىلع  اهبالقناو  ليئارـسإ )  ) ءادتعا ةنادإ  لوانتي  ملو  نيينيطـسلفلا ، نييندملا  دض  يليئارـسإلا  فنعلا  ةنادإب 

ةعبـسل اهلايتغاو  ةزغ  عاطق  اهماحتقا  ربع  رطقو ، رـصمو  فونيدالم  يالوكين  ديـسلاب  ةـلثمم  ةدـحتملا  ممـألا  نم  لـك  اـهتعر 
يف 11/11/2018 نيينيطسلف  نابش 

ةجاحب يأ  نيتوصملا ، يثلث  ةقفاوم  هريرمت  بلطتيو  تيوصتلل ، لبقملا  سيمخلا  موي  ةماعلا  ةيعمجلا  ىلع  حرطيس  رارقلا 
نيدي ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةيعمجلا  نم  ردصي  رارق  لوأ  حبـصيو  رارقلا  عورـشم  ريرمت  متي  ىتح  ةلود  نم 128  رثكأ  ىلإ 

رشابم لكشب  ةينيطسلفلا  ةمواقملا 

وه اـمو  رارقلا ؟ عورــشم  ريرمت  يف  يبوروـألا  داـحتالاو  ةدــحتملا  تاـيالولا  حجنتــس  لـه  ةــمهم : تـالؤاست  حرطي  قبــس  اــم 

ينجدلا ماسح.أ 



هلمع بجاولا  وه  امو  ةينيطسلفلا ؟ ةيـضقلاو  سامح  ةكرح  ىلع  رارقلا  تايعادت  يه  امو  يبوروألا ؟ فقوملا  لوحت  ببس 
؟ ليبقلا اذه  نم  ةيلبقتسم  تارارق  يأو  رارقلا  اذه  ةهجاومل 

هنمـضتي امف  ملاعلا ، رارحأو  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  ةيـسامولبدلل  يقيقح  رابتخا  ةباثمب  رارقلا  ريرمت  لشف  وأ  حاجنب  قلعتي  ام 
صرف نإـف  قبــس  اـم  مـكحلا  ناـك  لاـح  يفو  اـهميق ، ةـموظنمو  اـهريتاسدو  اهــسفن  مرتـحت  لود  ىلع  رمي  نأ  يغبني  ـال  رارقلا 

بيغرتـــلاو بيهرتـــلا  ةسايـــس  يبروـــألا  داـــحتالاو  ةدـــحتملا  تاـــيالولا  تسراـــم  نإ  اـــمأ  ةـــمدعنم ، نوـــكت  دـــق  رارقلا  ريرمت 
ول رارقلا  ريرمت  يف  دوهجلا  لشفت  نأب  لوـألا  ويرانيـسلل  يحيجرت  مغر  ةـحاتم  نوكتـس  رارقلا  ريرمت  صرف  نإـف  ليلـضتلاو ،

تيوصتلل ايقيرفإ  لود  عفد  يف  ًازراـب  ًارود  انتيـسامولبد  تبعلو  رارقلا ، دـض  يلود  يمالـسإ  يبرع  فقوم  ةدـحو  كاـنه  ناـك 
رارقلا عورشم  دض 

ريغ اـهنأ  ـالإ  ةـمهم  تاليدـعت  ءارجإ  يف  اوحجن  مهنأ  مغر  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  هاـجت  يبوروـألا  فقوملا  لوـحتب  قـلعتي  اـم 
: امه نيببسل  يبوروألا  فقوملا  لوحت  ليحأو  يليئارسإلا ، ينيطسلفلا  عارصلا  هاجت  ةيبروالا  ةلادعلا  نازيم  يف  ةيفاك 

( ليئارسإ ةدحتملا و( تايالولا  عم  يبروألا  داحتالا  حلاصم 

ةيـــضقلاو ينيطـــسلفلا  فــقوملا  تفعـــضأ  ساـــمحو  حـــتف  نــيب  يـــسايسلا  لـــيثمتلا  ةـــيئانثو  ينيطـــسلفلا  ماـــسقنالا  ةـــلاح 
عم ةيـسامولبدو  ةيـسايس  تاقالع  ءانب  هاجت  ةيبرعلا  ريغو  ةيبرعلا  لودلا  ضعب  ةلورهو  ةيلودلا  لفاحملا  يف  ةينيطـسلفلا 

اذهك فقوم  ذاختال  يبروألا  داحتالا  عجش  ام  ليئارسإ ) )

ةيــضقلاو ساـمح  ىلع  هرارقا  مـت  لاـح  يف  رارقلا  عورــشم  تايعادــت  نإـف  كلذــبو  ةــمزلم  ريغ  ةــماعلا  ةــيعمجلا  تارارق  نإ 
وأ لودلا  ىلع  ًاقحال  سكعنيس  ام  وهو  انبعش  ةمواقم  هاجت  يلودلا  جازملا  ةلاح  نع  رّبعيـسو  ًايونعم ، نوكيـس  ةينيطـسلفلا 

ةيلودلا لفاحملا  لك  يف  اهتاكرحو  ةمواقملا  ةبهرأب  ليئارسإ )  ) تاهجوت معديو  ةينيطسلفلا ، ةمواقملل  نيمعادلا  دارفألا 

، ةيمـسرلاو ةيبعـشلا  طاسوألا  يف  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  روضحو  ةناكم  ةداعتـسا  ةطقن  نم  أدبت  رارقلا  عورـشم  ةـهجاوم  نإ 
ةيمـسرلاو ةيبعـشلا  ةيـسامولبدلا  طيـشنتو  ةـيلودلا ، لـفاحملا  ىلإ  ماـسقنالا  ةـلاح  لـقن  مدـعو  ةـينطولا ، ةدـحولا  ةداعتــساو 

تايوتسملا لك  يف  اهطاشنو  اهرودل  مييقت  ةداعإ  ربع  جراخلاب 

ايــسور عـم  اميــس  ـال  ةــيلودلاو  ةيبعــشلا  اــهتاقالع  لالغتــسال  ةينيطــسلفلا  ةيــسامولبدلا  عـم  قيــسنتلا  ساــمح  نـم  بوـلطم 
يف هحرط  راركت  مدـع  ىلع  لمعلاو  هلاـشفإو ، رارقلا  ةـهجاومل  ةـينيتاللا ، اـيكيرمأ  لود  ضعبو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  لودـلاو 

ءـالخإل رركتملا  اهريذـحتو  يلودـلا ، نوناـقلا  عـم  مجــسنملا  ةـمواقملا  كولــس  نـم  ةدافتــسالا  ةرورــض  عـم  ةـيلودلا ، لـفاحملا 
بوعشللو لودلل  كلذ  حيضوتو  ةيركسعلا ، ةهجاوملا  ةظحل  نييندملا 

ممــألل ةــماعلا  ةــيعمجلا  اــهلثمت  يتــلا  يدــيلقتلا  نـيتورلا  ةــلاح  رــسك  نودــيري  اــهءافلحو  ةــيكيرمألا  ةرادــإلا  نإ  ةــصالخلا :
تارارقلا غـيرفت  لـجأ  نـم  ينيطـسلفلا  بعـشلل  ةـنادإ  تارارقب  كـلذ  ةـهجاوم  ربـع  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلل  اـهمعد  يف  ةدـحتملا 

ديدجلا يدحتلا  اذه  ةهجاومل  فقوم  ةدحو  بلطتي  اذهو  ينوناقلاو ، يسايسلا  اهنومضم  نم  نيينيطسلفك  انل  ةمعادلا 

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