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سدــنهملا ديهــشلا  نأ  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يركــسعلا  حاــنجلا  ماــسقلا  نيدــلا  زع  ديهــشلا  بئاــتك  تدــكأ 
تارئاط عورـشم  ىلع  اوفرـشأ  نيذـلا  ةداقلا  دـحأ  وه  سنوت ، يف  ةينويهـصلا  ردـغلا  دـي  هتلاتغا  يذـلا  يراوزلا ، دـمحم  دـئاقلا 

ةيماسقلا ليبابألا 
نيمواــقملاو رارحــألا  لــك  ىلإو  ةيمالـــسإلاو  ةـــيبرعلا  ةـــمألا  ىلإ  تبـــسلا  موــيلا  يركـــسع  ناــيب  يف  ماــسقلا  بئاــتك  تــفزو 

رايطلا سدنهملا  يماسقلا  دئاقلا  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  ديهـش  سنوت ، ديهـشو  نيطـسلف  ديهـش  ءافرـشلا ، نيدـهاجملاو 
يراوزلا دمحم 

سقافــص ةـنيدم  يف  سيمخلا 15/12/2016 ) موـي   ) يماـسقلا دـئاقلا  تلاـتغا  ةـنابجلا  ةينويهــصلا  ردــغلا  دــي  نأ  تفاـضأو 
ةينيطسلفلا ةمواقملاو  ةروثلا  ةنضاحو  يبرعلا  عيبرلا  ةعيلط  ةيسنوتلا  ةيروهمجلاب 

ليبابألا ريوطت 

، ةـيماسقلا لـيبابألا  تارئاـط  عورـشم  ىلع  اوفرــشأ  نيذـلا  ةداـقلا  دـحأ  وـه  يراوزلا  سدـنهملا  ديهــشلا  نأ  بئاـتكلا  تفــشكو 
ماع 2014  لوكأملا  فصعلا  برح  يف  رارحألا  هب  داشأو  ةمألا  هتدهش  يذلا  اهرود  اهل  ناك  يتلاو 

بئاـتك ىلإ  مـضناو  ةينيطــسلفلا ، ةــمواقملا  فوفــص  يف  تاونــس  لــبق 10  قــحتلا  يراوزلا  راــيطلا  دــئاقلا  نأ  ىلإ  تراــشأو 
ىـصقألاو سدـقلاو  نيطـسلف  تناك  نيذـلا  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  انتمأ  ءانبأ  نم  نيريثكلاب  ةوسأ  اهفوفـص  يف  لمعو  ماسقلا 

ماـسقلا بئاـتك  فوفــص  يف  اودـهاجو  ًانــسح  ءـالب  ينويهــصلا  ودـعلا  دـض  لـعفلاو  ةــمواقملا  تاـحاس  يف  اوـلبأو  مهتلــصوب 
اهرسأب  ةمألا  نع  ةباينو  نيطسلف  نع  ًاعافد 

سنوتل ةيحت 

لك يف  نـهربو  لـطبلا ، دـئاقلا  اذـه  بـجنأ  يذــلا  مـيظعلا  سنوـت  بعــش  ىلإ  ةــيحتلا  يركــسعلا  اـهنايب  يف  بئاـتكلا  تـهجوو 
اهتمواقمو  اهبعشو  نيطسلف  عم  ماودلا  ىلع  فقوو  رارحألا  بعشو  نيمواقملا  بعشو  راوثلا  بعش  هنأ  تاطحملا 

بئاـتكو ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  ىلع  ءادـتعا  يه  سنوـت  يف  يراوزلا  دـمحم  ديهـشلا  دـئاقلا  لاـيتغا  ةـيلمع  نأ  ىلع  تدـكأو 
ىدس " عيضت  نلو  ًارده  بهذت  نل  يراوزلا  دئاقلا  ءامد  نأب  ملعي  نأ  ودعلا  ىلعو  ، " ماسقلا



هءالمعو ينويهصلا  ودعلا  نأب  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأل  رطخ  سوقان  لثمت  يراوزلا  ديهشلا  لايتغا  ةيلمع  نأ  تحضوأو 
ةنئاخلا  ةنابجلا  ديلا  هذه  عطقت  نأل  ناوألا  نآ  دقو  ةرذق ، ًاراودأ  نوسراميو  ةقطنملا  لود  يف  نوبعلي 

وحن هجوـتلاو  يراوزلا  دـئاقلا  ديهـشلا  ىطخ  ىلع  ريــسلا  ىلإ  اـهءاملعو  ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  بابــش  بئاـتكلا  تـعدو 
ةمـألا ودـع  نـم  اـهريهطت  لـجأ  نـم  اـهليبس  يف  سيفنلاو  يلاـغلا  لذـبو  نيطــسلفو  ىــصقألاو  سدــقلا  ةيــضق  ةــمألا  ةيــضق 

بصاغلا 
رح دـهاجمو  مواقم  لك  ىلإو  يراوزلا  دـمحم  دـئاقلا  ديهـشلا  مهـسأر  ىلعو  لاـطبألا  انئادهـش  حاورأ  ىلإ  ةـيحتلا  تهجو  اـمك 

نيمايملا اناحرجو  لساوبلا  ءافرشلا  ىلإو  هنكامأ  رئاس  يف  ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  ىلإو 

 

نایبلا صن 
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