
؟ ةضافتنالا هذه  لیلخلا   تزّیمت  اذامل  لاقم :
ربمفون 2015 10:01 ص يناثلا /  نیرشت   03

رطاخ یمل 

بابــسأ يف  ثـحبلل  نيعباـتملا  نـم  ًاريثـك  تفقوتــسا  ةـضافتنالا  هذـه  يف  لـيلخلا  ةـنيدمل  ةـيلاضنلا  ةــلاحلا  ةيــصوصخ  ّلـعل 
ىرخأ يف  بيغت  وأ  ةفضلا ، قطانم  ةيقب  يف  لدتعم  طمنل  هجتت  امنيب  مويلا ، ىتح  ليلخلا  يف  اهدعاصت 

ةنيدـملاف ةـفدصلا ، ةـجيتن  أشني  ملو  غارف  نم  ِتأي  مل  اذـه  ّنكل  اـهدوقو ، عبنمو  ةـضافتنالا  هذـه  ةـعفار  تتاـب  مويلا  لـيلخلا 
يعدتــسي اـم  وـهو  ةــيويح ، رثكـألا  اـهقطانم  يف  لـب  اــهبلق ، يفو  اــهلخاد  ناــطيتسالا  عرزني  يتـلا  ةفــضلا  يف  ةدــيحولا  يه 

، ةـنيدملا زكرم  يف  يدوهيلا  يحلاب  ىّمـسي  اـمب  اوفتكي  مل  نيذـلا  نينطوتـسملا  ةـيامحل  لـالتحالا  دونج  نم  ريبك  ددـع  دوجو 
دوـهيلا فــالآل  رازم  ىلإ  لّوـحتت  يتــلاو  لــماكلاب ، يميهاربــإلا  دجــسملا  ةــقطنم  ىلع  ةرطيــسلا  لمــشيل  مهناودــع  عـسّتا  لــب 
ةيقاـفتا نأ  كـلذ  ىلإ  فضأ  مهتارايـسب  اـهيلإ  لوصولا  برعلا  اهناكـس  ىلع  عـنميو  ةـيدوهيلا ، داـيعألا  مساوـم  يف  نيفرطتملا 
لماـكلاب عـضخت  اـهبجومب  ةــيبونجلا  ةــقطنملا  تحبــصأ  ثـيح  اًـيفارغج ، ةــنيدملا  تمّــسق  دــق  ولــسوأ  نـع  ةــقثبنملا  لــيلخلا 

اهيف نيينيطسلفلا  طاشنل  ةرمتسم  دييقتو  ةقياضم  ةلاح  زرفأ  ام  وهو  لالتحالا ، ةرطيسل 

ببــسب مأ  اـهبلق  يف  ناـطيتسالا  عـقاو  ببــسب  ءاوـس  لـيلخلا ، ةــنيدم  يف  ةــمئاد  ناــقتحا  ةــلاح  ءوـشن  يف  ببــست  اذــه  لــك 
تاـيركك اـهل  ةـيذاحملا  ىربـكلا  ةـيناطيتسالا  تاـعمجملا  نـم  ةـبيرقلا  قطاـنملا  ينطاـق  ىلع  هقييــضتو  لـالتحالا  تاءادــتعا 

وأ هعم  شياعتلا  ليحتـسي  عقاو  نم  هزرفأ  امو  ناـطيتسالا  هجاوت  اـمنإ  اهتـضافتنا  يف  لـيلخلا  نأ  ىنعمب  انيـصراخو ، ةـعبرأ 
يف ًايناديم  ىلجتت  نأ  يعيبطلا  نمو  ةنيدملا ، هذه  يف  ةريفو  ىقبتس  ةروثلاو  بضغلا  لماوعف  ةليوط ، ةّدم  هنع  توكـسلا 

ةماع ةضافتنا  وأ  ةبه  يأ  لظ 

ماع يلاوح  ذنم  ًابيرقت  أدـب  رمتـسم  هبـش  كارحل  ًالامكتـسا  ةـضافتنالا  هذـه  يف  ليلخلل  يلاحلا  طاشنلا  ودـبي  ىرخأ  ةـهج  نم 
نم ربوـتكأ  رهـش  يف  ىـصقألا  ثادـحأ  اهدـعبو  ةزغ  برح  مـث  نييرادـإلا  ىرـسألا  بارـضإب  ماـع 2014 ، نم  راـيأ  يف  فـصنو 

سامح ةكرح  اهتمّظن  سامتلا ، قطانم  برق  تارهاظت  ةلسلس  ربع  ةشباود ، ةلئاع  قارحإ  عم  ددجتي  داع  مث  يـضاملا ، ماعلا 
ًارمأ ادب  لب  ةضافتنالا  ةيادب  عم  ديدج  لعفك  أدـبي  مل  يبعـشلا  كارحلا  نأ  يأ  ةـظحللا ، ىتح  ةرمتـسم  تلاز  امو  ةـنيدملا  يف 

ةفضلا يف  ىرخألا  قطانملاو  ندملا  فالخ  ىلع  ةريثكلا ، اهسامت  طاقن  عم  ًاصوصخ  ليلخلا ، هتفلأ  ًايدايتعا 

رطاخ یمل 



هاندـهاش ًاريبـك  ًاـمخز  هبـسكأ  اـم  وهو  لـيلخلا ، يف  يبعـشلا  كارحلا  طـخ  ىلع  يرئاـشعلا  لـماعلا  لـخد  ةـضافتنالا  هذـه  يفو 
تّلجت ثيح  لالتحالا ، ىدـل  ةزجتحملا  ءادهـشلا  نيماثج  دادرتسال  ةـنيدملا  رئاشع  اـهل  تعد  ةرهاـظم  يف  ةحـضاو  ةروصب 

رخآـب وأ  لكـشب  ًاـكراشم  هّلك  عراـشلا  لـعج  اـمم  يريهاـمجلا ، كارحلا  ةـلاح  يف  مهجاـمدإو  اـهئانبأ  دـشح  ىلع  ةريبكلا  اهتردـق 
هتايلوؤسمل ًالمحتمو  ةضافتنالا  هذه  يف 

لعفلا لظي  نأ  لدـب  ىرخأ ، قطاـنم  يف  رركتت  نأ  قحتـست  روهمجلا  نم  ةـضيرع  تاـعاطق  لمـشتل  عستت  يتلا  ةـبرجتلا  هذـه 
ىلإ ًالوصو  فعـضتو  تقولا  عم  اهتّمه  رتفت  نأ  نكمي  يتلاو  سامتلا ، طاقن  برق  لـتحملا  هجاوت  يتلا  ةـبخنلا  يف  ًاروصحم 

يئاقلتلا ءاهتنالا 

ّمهلا لمح  رـصتقي  الأ  اهمهأو  ةرـضاحو ، ةزيامتم  ّلظت  نأ  بجي  لالتحالا  ةرارم  يناعي  يذـلا  مواقملا  عمتجملا  صئاصخ  نإ 
فوفص ىلإ  نيجرفتملا  دعاقم  نم  روهمجلا  لقتني  نأ  لب  روهمجلا ، ىعرتو  يحضتو  فوفصلا  مدقتت  هيف  ةدحاو  ةئف  ىلع 

نأ يأ  طــمنلا ، اذـــه  ىلع  ةـــظفاحم  ّلــظت  نأــب  بلاــطنو  ةيبعـــش  ةـــضافتنا  نــع  ثدـــحتن  اــنمد  اــم  هلاكـــشأ ، فــلتخمب  لــعفلا 
يبعشلا لعفلا  يف  ةيوازلا  رجح  هنأل  هتاعاطق  فلتخمب  ضيرعلا  روهمجلا  قتاع  ىلع  ةاقلم  ىقبت  انه  ةيساسألا  ةيلوؤسملا 

هتسايسو عقوملا  رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةيوازلا  هذه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةظحالم :
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