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 تضرتعا امدعب ةيخوراصلا مهتاردق ريمدتب ،دحألا ،نميلا# ييثوح ةيدوعسلا تد�عوت

 يف عقو موجه يف ،ليللا فصتنم ليبق ةيدودح ةنيدمو ضايرلا ءامس يف نيخوراص

.دجتسملا انوروك سوريف ةحفاكم ىلع اهدوهج ةكلمملا ز�كرت تقو

 مهرودب نيدعوتم ،ةكلمملا ةمجاهم نويثوحلا ىنبت ،ةبرضلا نم ةعاس 15 وحن دعبو

."ةعجوم تايلمع"ـب ةيدوعسلا



 ةيركسع ةيلمع ربكأ انذفن":مهمساب ةثدحتملا "ةريسملا" ةانق هترشن نايب يف اولاقو

 ىلإ ةراشإ يف ،"يدوعسلا ودعلا قمع تفدهتسا سداسلا ماعلا ةيادب يف ةيعون

.راذآ 26 يف سداسلا اهماع نميلا يف ةيدوعسلا تايلمع لوخد

 نم ددعو راقفلاوذ خيراوصب ضايرلا يف ةساسح فادهأ فصق مت":نايبلا فاضأو

 اذإ ةملؤمو ةعجوم تايلمعب يدوعسلا ماظنلا" نيد�دهم ،ةر�يسملا "3 دامص تارئاط

."هراصحو هناودع يف رمتسا

 قيلعت نويثوحلا نلعأ نأ ذنم ةيدوعسلا هل ض�رعتت هعون نم موجه لوأ اذهو

 ىلع قوبسم ريغ اموجه اونبت امدعب رهشأ ةتس وحن لبق ةكلمملا دض مهتابرض

.لوليأ يف ةيطفنلا وكمارأ ةكرشل تآشنم

 ضايرلا هدوقت يذلا فلاحتلا مساب ثدحتملا ،يكلاملا يكرت رايط نكرلا ديقعلا لاقو

 يدوعسلا يكلملا يوجلا عافدلا تاوق" نإ ،2015 ذنم ةموكحلل امعد ،نميلا يف

(2020 سرام 28) تبسلا ءاسم نم (غ ت 20,23)23,23 ةعاسلا دنع ترمدو تضرتعا

(ةدعص)و (ءاعنص) نم ةيباهرإلا ةيثوحلا تايشيلملا امهتقلطأ نييتسلاب نيخوراص

."ةكلمملاب نييندملاو ةيندملا نايعألا هاجتاب

 مت نييتسلابلا نيخوراصلا" نا ،ةيموكحلا ءابنالا ةلاكو هنع تلقن ام ىلع ،فاضاو

."حاورألاب رئاسخ دجوت الو ،(بونج) نازاج ةنيدمو ضايرلا ةنيدم هاجتاب امهقالطإ

 ىلع لمعلا ادهعتم ،نييثوحلا نم "ديعصت" يخوراصلا موجهلا نا يكلاملا ربتعاو

.نييثوحلل ةيتسلابلا ةيخوراصلا تاردقلا "ريمدت"

 اهينطاومو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فدهتسي ال يجمهلا ءادتعالا اذه" نا لاقو

 هذه يف ةصاخب ،هنماضتو ملاعلا ةدحو فدهتسي لب ،اهيضارأ ىلع نيميقملاو

 ءابولا يشفت ةبراحمل عمجأ ملاعلا اهيف دحوتي يتلاو ،ةبيصعلاو ةبعصلا فورظلا

."انوروك يملاعلا



 تناك تقو يف ،تاراجفنا ةثالث يود ضايرلا يف سرب سنارف ةلاكو ولسارم عمسو

 هضرفت لاوجت رظح لظ يف ناكسلا نم ةيلاخ ىرخألا ةكلمملا ندمو ضايرلا عراوش

 يف صاخشأ ةعبرأ ةافوب ببست يذلا دجتسملا انوروك سوريف راشتنا عنمل تاطلسلا

.فلأ نم رثكأ ةباصإو ةيدوعسلا

 عافدلا بسحب ،ينكس يح ىلع تطقاست ضايرلا ءامس يف خوراصلا اياظش نأ الإ

.ةفيفط حورجب نينثا نييندم ةباصإ ىلإ ىدأ ام ،يندملا

-"ةيناريإ ةادأ"-

 ةدحتملا ممالا اهتقلطأ ةوعدل اهمعد عازنلا فارطأ تدبأ تقو يف موجهلا ءاجو

 نم نيموي دعب عقو هنا امك .سوريفلا ةبراحم ىلع زيكرتلاب حمست ةنده ىلإ لصوتلل

 ةهجاوم يفو ةموكحلل امعد نميلا يف فلاحتلا تايلمع ءدبل ةسماخلا ىركذلا

.نيدرمتملا

 نويثوحلا نودرمتملا رطيس نيح 2014 ذنم ةطلسلا ىلع اح�لسم اعازن نميلا دهشيو

 ىلع ةيدوعسلا لخدت عم دعاصتي نأ لبق ،ىرخأ قطانم وحن اوقلطناو ءاعنص ىلع

.ناريإ نم نيموعدملا نييثوحلا فحز فقول ةموكحلل امعد فلاحتلا سأر

 هعاطق راهنا اميف ،نييندملا فالآ فلاحتلا تايلمع ءدب ذنم ريقفلا دلبلا يف لتقو

 يذلا اريلوكلاك ضارمأ راشتنا نمو ،ةيودألا يف داح صقن نم ةاناعم طسو ،يحصلا

.ةعاجملا ةفاح ىلع ناكسلا نييالم شيعي تقو يف ،تائملا ةافوب ب�بست

 لعفب ضارمألا اهيف ىشفتت تاميخمو سرادم يف حزان نييالم 3,3 نم رثكأ شيعيو

.ةفيظنلا هايملا حش

 دعب ةباصإ يأ ،ملاعلا يف ةيناسنإ ةمزأ أوسأ دهشي يذلا نميلا يف ل�جس�ت ملو

 ب�بستي نأ نم ىربك ةيشخ كانه نكل ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل اقفو 19-ديفوكب

.ةيرشب ةثراكب ةيبرعلا ةريزجلا هبش لود رقفأ هغولب لاح ءابولا
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 يروف فقو" ىلا ةوعد شيريتوغ وينوطنا ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ه�جو ،نينثالاو

 رئاسخل ضرعتلا رطخ نوهجاوي" نم ةيامح فدهب ملاعلا ءاحنا عيمج يف رانلا قالطال

."19-ديفوك ببسب ةرمدم

 نوديؤي مه�نا نودرمتملاو فلاحتلاو ايلود اهب فرتعملا ةينميلا ةموكحلا تلاقو

 وعدي نأ لبق ،ءودهلا نم ةرتف باقعأ يف ةمدتحملا كراعملا نم عيباسأ دعب ةوعدلا

 ةبراحتملا فارطألا ثيفيرغ نترام نميلا يف ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا لثمم

.ةنده ىلع قافتالل لجاع عامتجال سيمخلا

 يف تعقو يتلاو نودرمتملا اهذ�فن يتلا ةيلمعلا اهب فرتعملا ةموكحلا تناد ،دحألاو

.نميلا لامش يف يركسعلا ديعصتلا نم ةلحرم

 فادهتسالا ةدشب نيدنو ركنتسن":رتيوتب هباسح يف ينابرألا رمعم مالعالا ريزو بتكو

 ةحلسألا قفدت رارمتسا دكؤي يذلاو (...) ناريا ةقزترم هذفن يذلا لشافلا يباهرالا

."ةيبيرخت ةيناريا ةادأك لمعلا اهرارصاو ةيثوحلا تايشيلملل ةيناريإلا

نويثوحلا|ةيدوعسلا|نميلا
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