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اندوقتو رفـص ، ةطقن  نم  لاتقلا  يف  هلاسبتـساو  ةيئادفلا  هتالوطب  تايركذ  عاجرتسال  ةبـسانم  لقع  دامع  دئاقلا  داهـشتسا  ىركذ  ت 
ُ

دع
لالخ ةيلوطبلا  تايلمعلا  ءادهـش  تالوطب  يف  احـضاو  هارن  يذلاو  تاونـسلا  رم  ىلع  هدـعب  نم  نيمواقملل  هماهلإ  يف  نعمتلا  ىلإ 

ماع 2022.

يدعو مزاخ ، دـعرو  ةـشرامح ، ءايـضو  ناعيقلا ، وبأ  دـمحمو  مديخـش  وبأ  يدافو  يربعجلا ، دـمحم  ءادهـشلا  اهرطـس  يتلا  تالوطبلاف 
.يئادفلا لقع  دامع  ديهشلا  بولسأ  تامصب  نم  اريثك  لمحت  لاطبألا  نم  مهريغو  فوص  دمحمو  يميمتلا 

رفص ةطقن 

نب بعصم  دجسم  ةيلمع  اهزربأ  ناك  يتلاو  لالتحالا ، شيج  دض  هتايلمع  لك  يف  رفص  ةطقن  نم  موجهلا  بولسأ  لقع  دامع  مدختـسا 
اهريغو بيبأ  لـت  يف  فوـغنزيد  عراـشو  كاراـب  ينب  عراـشو  عبـسلا  رئب  يف  لاـطبألا  تاـيلمع  يف  عـبتا  يتـلا  بولـسألا  هتاذ  وـهو  ريمع ،

.نيقباسلا نيماعلا  يف  ةمواقملا  تايلمع  نم 

سيل هباـشتلا  اذــه  نـكل  مهنطوـل ، ءادــف  مـهحاورأ  ميدــقت  ىلع  اوـعمجأ  لـقع  داـمعك  ةــيتف  ةريخـألا  تاونــسلا  ييئادــف  مـظعم  ناــك 
.تايلمعلا نم  عونلا  اذه  عم  لماعتلا  نع  ماتلا  زجعلاب  ودعلا  ترعشأو  ةأجافملاو  ةأرجلاب  تمستا  ءادهشلا  تالوطبف  ديحولا ،

ةمهلم ةـبرجت  تناكو  ماسقلا ، تاعومجم  ىلوأ  ءادهـشلا  ةـعومجم  سيـسأت  يف  كراش  ماسقلا  بئاتك  يف  لـقع  داـمع  قاـحتلا  ذـنم 
اهريغو ةطالب ، ةبيتكو  نينج  ةبيتكو  دوسألا  نيرع  عم  نآلا  لصاح  وه  امك  ةبعـصلا ، ةينمألا  فورظلا  يف  ةـمواقم  تاعومجم  ليكـشتل 

.ةلتاقملا تاعومجملا  نم 

ةليسولا مدعي  ال 

لقع دامع  ديهـشلا  مدختـسا  راـيآ 1992  / وياـم نم  عبارلا  يفف  ةـيلوطبلا ، لـقع  داـمع  تاـيلمع  يف  حـضاو  لكـشب  ولراـكلا "  " حالـس زربو 
.دغبينفآ فيسوي  لارنجلا  ةزغ  عاطق  يف  ةطرشلا  دئاق  دض  فاتسوغ  ولراك  ةيقدنب 

/ ناريزح نـم  ـ8  لا يف  ةينويهــصلا  نمـألا "  " ةرازو برق  اـيراجت 
ً

ازكرم 
ً

تفدهتــسا  يتـلا  بـيبأ  لـت  ةــيلمع  يف  هـتاذ  حالــسلا  مدختــسا  اــمك 
ءاضق اطي  ةدـلب  نم  ةرماخم  دـلاخو  دـمحم  ناباشلا  فنو 

ـّ
اهذ حورجب ، ةباصإو 6  ةنياهـص  لـتقم 4  نع  ترفـسأو  ماـعلا 2016 ، يف  وينوي 

.ليلخلا

ةلسلسلا باب  ةقطنم  يف  ران  قالطإ  ةيلمع  ذيفنت  لالخ  ولراكلا  حالس  مديخش  وبأ  يداف  دئاقلا  ديهـشلا  مدختـسا  نآلا  نم  ماع  لبقو 
لتق يتلاو  بيبأ  لـتب  فوغنزيد  عراـش  يف  ةـيلوطبلا  ةـيلمعلا  كـلذ  ـالت  نيرخآ ، ةـباصإو  ينويهـص  لـتقم  نع  رفـسأو  ةـلتحملا ، سدـقلاب 

.هتاذ حالسلاب  نيرخآ  باصأو 10  ةنياهص  مزاخ 3  دعر  ديهشلا  اهيف 

يدحتلا ىلع  رارصإلا 

ةموـكحلا سيئر  عـفد  يذــلا  رمـألا  زجعلاـب ، ةــبقاعتملا  لـالتحالا  تاـموكح  ةرــصاعملا  تاــيلمعلاو  لــقع  داــمع  ديهــشلا  تاــيلمع  تباــصأ 
نودب تاونس  دعب 3  هتدوعو  ندرألا  وأ  رـصم  ىلإ  اتقؤم  هداعبإ  لجأ  نم  لقع  ديهـشلا  ةلئاع  عم  ضوافتلا  ىلإ  نيبار  قاحـسإ  قبـسألا 
نيذــلا موـيلا  ةفــضلا  لاــطبأ  مـهلُي  يذــلا  رمــألا  هتاــيح ، يف  ةــيناث  رخآ  ىتـح  لــتاقو  ضورعلا  لــك  ضفر  لــقع  ديهــشلا  نـكل  ةــمكاحم ،

.نيراف نيكبتشم ال  نودهشتسيو  مهحاورأب  مهنطو  نودفيو  ضورعلا  لك  نوضفري 

، كاذـنآ ودـعلا  فارتعا  بسح  تارـشعلا  تاباصإو  اينويهـص  ايدـنج  لـتقم 15  ىلإ  تدأ  ةـيلوطب  ةـيلمع  ةـبارق 40  لقع  دامع  ديهـشلا  ذـفن 
.تاحرف لاضن  مأ  نيطسلف  ءاسنخ  لزنم  ترصاح  يتلا  ةصاخلا  لالتحالا  تاوق  عم  حلسم  كابتشا  لالخ  دهشتسي  نأ  لبق 

تـالوطبو هتـالوطب  تلثم  اـمك  هدـعب ، نم  نيمواـقملل  ماـهلإ  ردـصم  هتـالوطب  كـش 
ّ

تل لـقع  داـمع  داهـشتسا  ىلع  اـماع  رورم 29  دــعبو 
الإ يهتنت  نـلو  مهدـعب ، نـم  لاـطبألل  ماـهلإ  ةرود  مهناوـخإو  فوـص  دــمحمو  يربـعجلا  دــمحمو  حبــص  نـمحرلا  دــبعو  يميمتلا  يدــع 

.نيطسلف لماك  ريرحتو  انبعشل  ةيرحلا  قيقحتب 

 

ـ29 لا هداهشتسا  ىركذ  يف 

لايجأل ةثّروم  ةعاجشو  ةمهلم  تالوطب  ..لقع  دامع  ريرقت 
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