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جاتن يه  ةدـيدج  تالداعم  ضرفت  هتاسدـقمو ، انبعـش  نع  اعافد  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  اهـضوخت  ةـكرعم  لـك  عم 
تلذبو  ، ءادهـشلا نم  ديدعلا  كلذ  ليبس  يف  ةمواقملا  تمدـقو  بيردـتلاو ، زيهجتلاو  دادـعإلا  نم  ةـليوط  تاونس 

.نيطسلف ريرحت  قيرط  ىلع  ةوطخك  تقولاو  دهجلا  نم  ريثكلا 

مل  " ليجـسلا ةراجح   " ةكرعم يفف  ةـعجر ، ريغ  ىلإ  ىلو  ةـمواقملا  ىلع  هطورـشو  هتالداعم  ودـعلا ل ضرف  نمز 
نم رشع  عبارلا  يف  يربعجلا  دمحأ  ديهـشلا  ةمواقملا  ناكرأ  دئاق  لالتحالا  لايتغا  ىلع  طقف  تاعاس  عضب  ضمت 

. دعتسيو عقوتي  ام  ريغ  ىلعو  هعمسي  ام  ودعلا ال  هاري  ام  ماسقلا  بئاتك  در  ءاج  ىتح  ربمفون 2012 

كابتشالا دعاوق  رييغت 

ناك ةديدج  تا  لداعم ضرفو  كابتـشالا  دعاوقل  يرذـج  ريغت  يف  بيبأ ، لت  ىلع  اـهخيراوص  راـن  ةـمواقملا  تبص 
" بيبأ لت   " اهيف فصقت  يتلا  ينويهصلا  لالتحالا  عم  عارصلا  خيرات  يف  ىلوألا  ةرملا  يهف  اهيلع ، ادهاش  هلك  ملاعلا 

.ةموعزملا لالتحالا  ةدايس  ةمصاع 

تفصق يذلا   M75 خوراص نع  ماسقلا  بئاتك  تفشك  مايأ  ةينامث  ترمتـسا  يتلا  ليجسلا  ةراجح  ةكرعم  لالخ  و
ا. رتم وليك  هادم 75  غلب  يذلاو  ةمداقملا  ميهاربإ  ركفملا  دئاقلا  ديهشلاب  انميت  هتمسو  بيبأ  لت  هب 

اهكالتما يف  اهلشفب  هتارابختسا  تفرتعاو   ، لوهذلاب ودعلا  ةداق  تباصأ  هتعرسو  يربعجلا  لايتغا  ىلع  درلا  ةيعون 
.عقوتم ريغ  لكشب  بيبأ  لت  هب  تفصقو  ايلحم  ماسقلا  هتعنص  يذلا  خوراصلا  نع  تامولعم  يأ 

تالداعملا ضرف 

ةنيدملا نوكت  نأ  ةداعلا  ترجو  ىرخأ ، دعب  ةلوج  ةلداعملا  راسم  حضتا  ليجسلا ، ةراجح  يف  بيبأ  لت  فصق  دعبو 
. لالتحالا عم  ةمواقملا  اهضوخت  ةهجاوم  لك  يف  خيراوصلا  نارين  أة  طو تحت 

خيراوصب بيبأ  لت  فصق  نع  ةرم  لوأل  ماسقلا  تنلعأ  لوكأملا " فصعلا   " ةـكرعم لالخ  ماع 2014 و فيص  يف  و
اذه ضارتعا  نم  ودعلا  تدحت  و يربعجلا ، دمحأ  دئاقلا  ديهشلاب  انميت  هتمسأ  يذلا  عنـصلا " ةيلحم   " J80 زارط نم 

. خيراوصلا نم  ليجلا 

تدـحتو بيبأ  لـت  فصقل  ًادـعوم  ًءاـسم  ةعـساتلا  ةـعاسلا  ماـسقلا  بئاـتك  تددـح  ةدـيدج ، ةـلداعم  ضرف  يفو 
.بيبأ لت  ءامس  يف  اهخيراوص  دصر  ىلإ  مالعإلا  لئاسو  هتاذ  تقولا  يف  تعدو  اهخيراوص ، ضارتعا  نم  لالتحالا 

نكمتت نأ  نود  زاـفلتلا  تاـشاش  ثـب  ماـمأ  بـيبأ  لـت  ىلع  خـيراوصلا  ترمهنا  ًءاـسم  ةعــساتلا  ةـعاسلا  دــنعو 
اهب ينُم  يذلا  ريبكلا  لشفلاو  ةمواقملا  اهترطـس  يتلا  ةلداعملا  مجح  حـضتتل  اهـضارتعا ، نم  لالتحالا  تاموظنم 

.لالتحالا

تازاجنإلا ةمكارم 

تدهـش يتلا  اهتاردق  تروط  و  ، اهتـالداعم تززعو  تازاـجنإلا  لوكأـملا " فصعلا   " ةكرعم دعب  ةـمواقملا  تمكار 
قيرط ىلع  ةديدج  كابتشا  دعاوق  تيبثت  ربع  ودعلا  عم  عارصلا  يف  ةيفاضإ  ةوطخ  ةمدقتم  ءادألا  يف  ةيعون  ةزفق 

.ةدوعلاو ريرحتلا 

تحت ىقب  ينويهصلا ست قمعلا  ندم  نأب  اهتلداعم  ماسقلا  تدكأ  ماع 2019 ، ودعلا  عم  ةهجاوملا  تالوج  لالخو 
ةدعب بيبأ  لت  لامـش   " نوراشه ةـنيدم " تفـصقف  انبعـش ، دـض  هتاكاهتناو  همئارج  لصاوي  لالتحالا  ماد  ام  اهنارين 

.خيراوص

ةيمهولا اهتالداعم  طُحو 
ّ

تم بيبأ " لت   " ق
ُ

تفص ..ليجسلا  ةراجح  يف  ريرقت 
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ماع ٢٠١٩، بقنلا  نجس  يف  نيينيطسلفلا  ىرـسألا  ىلع  ةينويهـصلا  عمقلا  تادحو  ءادتعا  ىلع  ادر  فصقلا  ءاج 
ماع 2021. ربمفون  يف  مظعأ  يفخ  ام  جمانرب  لالخ  كلذ  نع  ماسقلا "  " تفشك امك 

نيتعاس نم  لقأ  دعب  ف تابر ، ضلا نم  ربكألا  بيصنلا  بيبأ  لتل  ناك  ويام 2021 ، يف  سدقلا  فيس  ةكرعم  يفو 
بيبأ لت  اـهل  ضرعتت  ةليقث  ةيخوراص  ةبرض  ربكأ  ماسقلا  بئاتك  تهجو  ةزغ  يف  ينكس  جرب  لوأ  فادهتـسا  نم 

. اخوراص  130 اهيحاوضو ب ـ ةنيدملا  تفصقف  عارصلا ، خيرات  يف 

لت فصق  درلا  نوكيـس  جاربألل  فادهتـسا  يأ  نأب  لالتحالل  ةمواقملا  ريذحت  هقبـس  يذلا  فادهتـسالا ، ذـه  لالخو 
ىلع بيبأ  لـت  فادهتـساب  درلاـب  تدـعوتو  فصقلاب ، فصقلا  يهو  ةدـيدج  ةـلداعم  ماـسقلا  بئاـتك  تتبث  بـيبأ ،

.ةزغ يف  ينكس  لزنم  يأ  فادهتسا  وأ  ةقامح  يأ  لالتحالا  باكترا 

ندـم يف  نمأم  يف  لالتحالا  دـعي  ملف   ، لتقم يف  ةينويهـصلا  ةينمألا  ةموظنم  لا ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  تبرض 
.لالتحالل ةبسنلاب  ةريبكلا  ةيداصتقالاو  ةيسايسلا  ةيمهألا  تاذ  قمعلا 

، ةبعـصلا تـالداعملا  نم  ريثكلل  اهـضرف  ربـع  انـضرأ  نم  هدرط  ىلع  ةرداـقو  لـالتحالل ، دـن  اـهنأ  ةـمواقملا  تتبثأ 
فصق نم  ةمواقملا  نكمت  ةفلتخم  كراعم  ثالث  يف  ينويهصلا و ودعلا  عم  انعارص  يف  ةرم  لوأل  لجس و خيراتلاف 
لهسأ بيبأ  لت  فصق  رارق  حبـصيل  لالتحالا ، اهب  ىنغت  املاط  يتلا  ينويهـصلا  قمعلا  نمأ  ةيرظن  ريمدتو  بيبأ  لت 

.ءاملا ةبرش  نم  ةمواقملا  ىلع 
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