
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

يناثلا 2016 نيرشت  ءاثالثلا 15 

يكريمأ يقارع  يحور  ءاقل  لوأ  نافيضتست  فجنلاو  دادغب  روصلاب :

دادح ءاهب  دادغب - 
طابش 2016 ءاعبرألا 24 

يف نييقارعو ، نييكريمأ  نيد  لاجر  نيب  عفرالا  يحورلا  ءاقللا  يراـجلا  عوبـسالا  ماـيا  لاوط  ناـيدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  فاضتـسا 
.دادغبو ءالبركو  فجنلا 

 
تاطاشن ةعومجم  هالت  فجنلا ، ةظفاحم  يف  تايلقالا  ءاسن  نم  نوكم  دفول  دفولا  ءاضعأ  ةلباقم  تنمضت  تاطاشن  ةعومجم  ءاقللا  مضو 
يـسسؤم دحأ   ) يئوخلا مامالل  ملعلا  راد  نم  ميظنتب  ءالبرك ، ةنيدم  ىلا  ةرايزو  ءابدالا  داحتا  يفو  ةفوكلا  ةـعماج  يف  ةرـضاحم  تنمـضت 

(. نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا 
 

ةـسسؤم هتمظن  دادـغب ، يف  ةيحيـسملا  ةـينيدلا  فئاوطلا  ءاسؤرب  يكريمالا  ينيدـلا  دـفولا  ءاضعال  عيفر  ءاقل  بيترت  ةرايزلا  تمـض  امك 
(. نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  يسسؤم  ىدحإ   ) تاراسم
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ذنم قارعلا  لخاد  ينيدـلا  ىوتـسملا  ىلع  عفرألاو  نايدألا ، نيب  راوحلل  ةـلوذبملا  دوهجلا  راطإ  زيزعت  يف  زربألا  يحورلا  ءاقللا  اذـه  دـعيو 
نوج  " نارطملاو كيلوثاكلا  مورلل  يكريمالا  لانيدراكلا  كيراك " كام  رودويث   " يكريمألا يحورلا  دـفولا  سأر  ىلع  ناـكو  نـآلل ، 2003 و 

مدقالا راشتـسملا  رليم " نيرج  مايلو   " ريفـسلل ةفاضإ  ةيكريمالا  ةمـصاعلا  يف  ةينطولا  ةيئاردتاكلاو  نطنـشاو  فقـسا  نيـس " نوسيارب 
". نايدالا نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا   " ةسسؤمل

 
يف ةيحيسملا  فئاوطلا  ءاسؤرو  قارعلا ، يف  ناكيتافلا  ريفس  اغيتروأ " وتريبلا   " ةفقاسألا سيئر  روضحبو  دادغب ، يف  دفولا  ءاضعأ  ىقتلاو 

، ةيقرـشملاو ةيـسكذوثرألاو ، ةـيكيلوثاكلا ، فـئاوطلا  نـم  ةـيقارعلا  سئاـنكلا  ءاـسؤرو  ةـفقاسألاو ، ةـنراطملاو ، ةـكراطبلا ، نـم  قارعلا 
ءاـسؤر سلجم   " نـيماو قارعلا  يف  سكذوثرـإلا  نمرـالا  ةـسينك  سيئر  ناـيروداسا " كاـفآ   " نارطملا مهتمدــقم  يف  ةيتناتــستوربلاو ،
فسوي  " نارطملا ةرصبلاو ، دادغب  يف  سكذوثرإلا  نايرسلا  ةفئاط  سيئر  اواح " سويريوس   " نارطملا قارعلا " يف  ةيحيسملا  فئاوطلا 

سيكرويك و" قارعلا ، يف  كيلوثاكلا  نمرألا  ةـفئاط  سيئر  نايغابد  ليئونامعو  اهعباوتو ، كـيلوثاكلا  نايرـسلل  دادـغب  ةـفقاسا  سيئر  اـبع "
ةفئاط سيئر  قارعلا ، يف  نيتاللا  ةـسينك  سيئر  ناميلـس " ناج   " نارطملاو ةـيروشآلا ، قرـشملا  ةـسينكل  كريرطبلا  قيلثاـجلا  ثلاـثلا "
مورلل دادـغب  ةـينارطمل  ماـعلا  لـيكولا  دــيرفلا " ناـنوي   " سومونوكيـالا فـسوي ،" نوعمــش  جروـج   " قارعلا يف  نييتبــسلا  تستنفدـالا 

ةفئاطلا سيئر  يميلـشروالا " انيم   " صمقلا ةـينطولا ، ةـيليجنإلا  ةيتناتـستوربلا  ةـسينكلا  يعار  ومح " ليدـب  قوراف   " سقلا سكذوثرـالا ،
.قارعلا يف  ةيطبقلا 

 
ذنم "، " ديدجلا ملاعلا  "ـ ثيدح ل لالخ  نايدألا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  يئوخلا  داوج  ديسلا  لاق  يحورلا ، ءاقللا  داقعنا  بابسأ  نعو 

عازنلاو ةلودلا  لشف  يف  قارعلا  ةروص  تطمن  نا  دعب  هبعـشو ، قارعلا  ىلع  ةيملاعلا  ةينيدلا  تاسـسؤملا  حـتفنت  نا  ىلع  لمعن  تاونس 
ىلع لولح  داجيإو  رظنلا  تاهجو  بيرقتب  لـيفك  لاـع  ينيد  ىوتـسم  ىلع  راوح  أدـب  راـطا  يف  ةوعدـلا  هذـه  تناـك  اذـل  بسحف ، ينثـإلا 

". نييحيسملاو نيملسملا  نيب  براقتلل  ةيسامولبدلا  دوهجلل  نزاوم  يحور  ىوتسم 
 

 
". ةملسملا ةينيدلا  بخنلا  لبق  نم  ةيدجلاو  حاتفنالا  رادقم  اوسمل  مهتقث و  نع  يكريمألا  ينيدلا  دفولا  ءاضعأ  ربع  دقل   " يئوخلا فاضاو 

 
ةرايزل رورـسم  انأ   " كيراك كام  رودويث  لانيدراكلا  دفولا  سيئر  لاقو  ةوعدلا ، هذهب  هتداعـس  نع  ربع  دقف  يكيرمألا  يـسنكلا  دـفولا  امأ 

". ةنيدملا هذه  ىلع  فرعتلاو  فجنلا  يف  ةينيدلا  عجارملاب  ةرم  لوأل  يئاقل  يف  نمكت  يتداعسو  يل ، ةرايز  لوأ  هذهو  قارعلا 



يلاتلا
يسورلا يكريمالا  قافتالا  مارتحال  هدادعتسا  نيتوبل  دكؤي  دسألا 

( ةرصنلا و( شعاد )  ) ةبراحمو رانلا  قالطإ  فقو  »ىلع 
قباسلا

ةقاش« تناك  ةايحلا  شعاد :)  ) نم اهذاقنإ  دعب  ةيديوس  ةقهارم 

 
بعـشلا اذه  ةوقو  ةعاجـش  ىدم  ىلع  عالطالل  ةباوب  دادغبل  يترايز   " نا دـيدجلا ،" ملاعلا  "ـ ثيدـح ل يف  كيراك  لاق  ةمـصاعلا  ةرايز  نعو 
ةيقيقحلا لوصألا  ةيحيـسملا  لثمت  يذلا  دلبلا  اذه  يف  عونتلا  دوجو  ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  ًاعم  لمعن  نأ  انيلع  متحت  ةعاجـشلا  كلت  مامأو 

مالـسب ةايحلا  رارمتـسا  لجأ  نم  دلبلا  اذهل  ةـنوكملا  تايموقلاو  تانايدـلا  نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا  ةرورـض   " ىلا ًاريـشم  هناكـسل ،"
". عيمجلا قوقح  ةيامحو 

نإ دـيدجلا " ملاعلا  "ـ ثيدـح ل يف  لاق  ثيح  ءاقللا ، اذـه  ةـيمها  ىلا  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  مولـس  دعـس  راـشأ  نيح  يف 
هنع نلعن  يذلا  قارعلا  كلذ  رامدلاو ، فنعلاو  لتقلا  رابخا  طسو  نوفدملا  يحلا  قارعلا  نويكريمالا ، هدهاشي  يذلا ال  رخآلا  قارعلا  ميدقت  "

". هلجأ نم  ايحنو  هنع  عفادنو  ايموي 
 

نأ ىلا  اتفال  ةيسايسلا ،" تاعانقلا  رييغتو  رارقلا  ةعانص  ىوتسمل  لوصولاو  تاءاقللا  درجم  زواجت  ىلع  تدكأ  فارطألا   " نأ مولس  دكأو 
". طسوالا قرشلا  ايفارغج  لوط  ىلع  نيبذعملا  ةحار  لجأ  نمو  قارعلا ، ةدحو  لجأ  نم  تعفر  يتلا  ةكرتشملا  تاولصلا  ماقأ  دفولا  "

 
"، دودحلل رباعلا  لصاوتلا  ةيمها  نع  ريبعت  دفولا  اذه  ةرايز   " نأ تاراسم  ةسـسؤم  سيئرو  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  ربتعاو 

بيرقت لجا  نم  ىلوأ  ةوطخ  دـعيو  ةـيندم ، تاسـسؤم  نم  يعوطت  لمع  ةـجيتن  ناك  يقارعلا  يكريمالا  يحورلا  ءاقللا   " نأ ىلا  اريـشم 
". ةدحتملا تايالولاو  قارعلا  يف  مالسلا  عانص  نيب  رظنلا  تاهجو 

 

: ةلص تاذ 
ةلص تاذ  عيضاوم  ال 

ريرحتلا قيرف  بتاكلا : مسا 
7626 ةروشنملا : عيضاوملا  ددع 

نوـكت نأ  حـمطن  ذوـفنلاو ، يفئاـطلاو  يبزحلا  زيحتلا  نـم  نوررحتم  نويفحــص   : بتاكلا نع  ةذـبن 
اعجرمو ةيملاعلا ، ةـيبرعلا و  ءابنألا  تالاكو  هدـمتعت  ةـيلحملا ، رابخألل  اقوثوم  اردـصم  دـيدجلا " ملاعلا  "

.هجراخو قارعلا  يف  مالعالا ، تايميداكأو  ةلقتسملا ، ةيمالعالا  تاسسؤملل  اينهم 
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: هذهب بجعم 

تاقيلعتلا
تاقيلعتلا ددع   0
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