
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

لوألا 2016 نوناك  نينثالا 19 

دقتعملاو نيدلا  ةيرح  نامضب  دادغب  نم  نوبلاطي  ةينيدلا  تايلقألا  ولثمم 

( ديدجلا ملاعلا   ) ةينيدلا تايلقالا  يبثمم  ءاقل  نم  بناج 

روشاع لالج  دادغب - 
يناثلا 2016 نيرشت  ءاثالثلا 15 

 
نيييئادنملا ةئباصلاو  نييديزيالاو  نييحيـسملا  فاقوا  يلوؤسمو  قارعلا  يف  ةينيدلا  تايلقالا  نع  نيلثمم  روضحبو  دادـغبب ، دـقع  ءاقل  يف 

تايلقاو نييئاهبلاو  نييئادنملاو  نييديزيالاو  نييحيسملا  لثم  قارعلا  يف  ةينيدلا  تايلقالا  قوقح  لوح  عسوم  شاقن  ىرج  نييقوقح  ءاربخو 
.ىرخا
 

يفو قارعلا  لامش  ناتـسدركو  دادغب  يف  تاءاقل  ةثالث  دقعل  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  طاشن  نمـض  ءاقللا  اذه  ءاج 
.قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  زربا  لوح  رودت  هبونج  يف  ةرصبلا 

 
نيدلا ةيرحل  ينطولا  راطالا  ةشقانمو  دقتعملاو  نيدلا  ةـيرحل  يلودـلا  راطالا  ضرع  مت  ةـيقارعلا  ةـينيدلا  تايلقالاب  يفيرعت  ضرع  دـعبو 

.قارعلا يف  دقتعملاو   نيدلا  ةيرح  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  لوح  ماعلا  شاقنلا  حتفي  نا  لبق  دقتعملاو ،
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ىلع ازكرم  ةينيدلا  تايلقالا  هجاوت  يتلا  تايدحتلل  ماع  ضرعب  شاقنلا  ةيئادنملا  ةفئاطلا  سيئر  ولح " رابج  راتـس   " ةمأ شيرلا  حتتفا  دقو 
اهنمو ةينيدلا  تادقتعملا  ضعب  فنتكي  يذلا  ضومغلا  حيـضوتل  يدـصتلا  ةـيمها  احـضوم  صاخ ، لكـشب  نييئادـنملا  هجاوت  يتلا  تايدـحتلا 

.ةينيد بابسال  نييئادنملا  دض  زييمتلا  وا  ينيدلا  بصعتلل  يدؤت  ةئطاخ  راكفا  اهنع  عاشي  يتلا  ةيئادنملا  ةنايدلا 
 

وا نيدـلا  ساسا  ىلع  زييمتلا  ةـينيدلا و  تايلقالا  قوقح  ةـيامح  نمـضي  اـمب  ةدـحوملا   ةـينطولا  ةـقاطبلا  نوناـق  ليدـعتب  ولحلا  بلاـطو 
نود ةـينيدلا  تايلقالا  دارفا  نم  نيرـصاقلا  ةملـسأ  ىلا  يدؤت  يتلا  ةدـحوملا  ةـينطولا  ةـقاطبلا  نوناق  نم  ةداملا 26  ءاغلاو  دـقتعملا  ،

.مهرايتخا
 

ضرا دوجو  مدع  اهنم  نييئادنملا  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  نم  ةلمج  سماغم " لضاف  ةيدان   " ةديـسلا نييئادـنملا  فاقوا  ةريدـم  تضرع  امك 
، ماع يفلا  نم  رثكا  ىلا  لصي  اخيرات  ةلثمم  ةيقارعلا  ةينيدلا  فئاوطلا  مدقا  نم  اهنوك  نم  مغرلا  ىلع  ةـيئادنملا  ةـفئاطلا  مسأب  دـيمعتلل 

.اهرباقمو ةفئاطلا  يضارا  ىلع  تمت  يتلا  تازواجتلاو 
 

مدع نا  انيبم  نيرصاقلا  ةملسا  عوضوم  يف  نييحيسملا  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  ماشه " ريبلا  بالا   " وكاس سيول  كريرطبلا  لثمم  ضرعو 
ةداملا 2  ىلا  ماشه  قرطتو  .ةيقارعلا   تايلقالل  ةينيدلا  تايرحلا  ددهي  ماع  وحن  ىلع  اهريسفتل  لاجملا  حيتي  مالسالا  تباوث  ىلع  قافتالا 

ريغ ةـلودلا  ةـيوه  لعجي  وحن  ىلع  اهقيبطت  ىدـمو  عيرـشتلل  ساسأ  ٌردـصم  وهو  يمـسرلا ، ةـلودلا  نيد  مالـسإلا  نا  ىلع  صنت  يتلا  ًالوأ 
مدق ىلع  نينطاوم  مهفـصوب  اهدارفا  عيمج  لوبقل  عستت  ةيندم  ةـلود  ما  ةـينيدلا  تايلقالا  قوقحل  اهيف  ناكم  ةـينيد ال  ةـلود  له  ةحـضاو ،

.ةاواسملا
 

يتلاو هيلع  ةبترتملا  ةينوناقلاو  ةيعامتجالا  جئاتنلاو  نيرـصاقلا  ةملـسا  عوضوم  يف  مههجاوت  يتلا  تايدحتلا  اوحرـش  دـقف  نويدـيزيالا  اما 
مهتيوه نم  نيديزيالا  نامرح  ىلع  ةبترتملا  ةينوناقلا  تالضعملا  حرش  يف  ردخ " بئاص   " ينوناقلا ريبخلا  ضافتـساو  مهقوقح ، ىلع  رثؤت 
تقرطت كلذ  نع  الضف  .ةرجهلل  نييديزيالا  نم  ديدعلا  عفدت  تائملاب  تالاح  كانه  نا  ادروم  مالـسالا  ىلا  نيدلاولا  دحا  لوحت  ىدل  ةينيدلا 

ءاسنلل شعاد  ميظنت  يلتاقم  باصتغا  ةجيتن  نيدلوملا  لافطالاب  قلعتت  تايدحت  ىلا  يديزيالا  فقولا  نم  ليعامسا " ديزياب  ةيما   " ةريمالا
.بالا ةيلوهجم  ببسب  نيملسم ، نودعي  يقارعلا  نيرصاقلا  ةياعر  نوناق  بسح  مه  نيذلاو  تايديزيالا 

 
، نييحيـسملا لزانم  ىلع  ءاليتسالا  اهنم  ةديدع  تاعـضوم  يف  نييحيـسملا  هجاوت  يتلا  تايدـحتلا  ىلا  يتم " لعاشم   " ةديـسلا تقرطتو 
، مالـسالا ىلا  نيدلاولا  دحا  لوحت  ىدل  ةدحوملا  ةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  نم  ةداملا 26  يف  نييحيسملا  نم  نيرصاقلا  ةملـسا  عوضومو 



يتلا ةيلاملا  تاصيـصختلا  ةلقو  نييئادنملاو  نييديزيالاو  نييحيـسملا  فاقوا  ناويد  يف  ةيرادالا  بصانملا  يف  نزاوتلا  عوضوم  نع  الـضف 
.فاقوالا لمع  ىلع  رثؤت 

 
يف نويينوناقلا  ءاربخلا  حرتقا  روتـسدلا  ، اهنمـضت  يتلا  قوقحلاو  تاعيرـشتلا  نيب  اضراعت  نمـضتت  يتلا  تـالاحلا  هذـه  لـثم  ةـهجاوملو 

.دقتعملا ةيرحل  ةنماضلا  ةيلودلا  تايقافتالاو  كوكصلا  هنمضتت  ام  ىلع  احاتفنا  رثكا   هلعجل  ينوناقلا  ماظنلا  حالصا  ةسلجلا 
 

قارعلا روتـسدلا  نا  ىلا  ةيئاهبلا  ةفئاطلا  لثمم  بوقعي " ءايـض   " ديـسلا راشأ  دـقف  ةـينيدلا  تايلقالا  ضعبب  فارتعالا  مدـع  صوصخب  اما 
رودص عم  ماعلا 1970  ذنم  انوناق  ةروظحم  ةـيئاهبلا  نا  لب  اهب م2-2 ، فرتعملا  ةينيدلا  تايلقالا  نمـض  نييئاهبلا  ركذـي  مل  ماعلل 2005 

.روتسدلل اهتفلاخم  ببسب  تاعيرشتلا  هذه  ءاغلا  نم  دب  هناو ال  يئاهبلا ، طاشنلا  ميرحت  نوناق 
 

 
نم ثدحي  ام  عيمج  ءاهنإ  ىلع  لمعلاب  لثمتي  تاءاقللا  هذـه  نم  فدـهلا  نا  ىلا  تاراسم  ةسـسؤمل  ماعلا  قسنملا  مولـس  دعـس  راشاو 

موقي نمل  ينيدلا  ءامتنالا  نع  رظنلا  فرصب  دقتعملا  ةيرح  تاكاهتنال   ةيفاك  ةروصب  ّيدصتلا  متي  نأو  ةينيد ، سـسأ  ىلع  زييمتلا  لاكـشأ 
.ةينيدلا هقوقح  كهتنت  يذلا  فرطلاو  كاهتنالاب 

 
وأ ينيد  ساسا  ىلع  ماسقنالا  عنمل  ىرخأ  ، بابسا  يال  وأ  ينيد  ساسا  ىلع  زييمتلا  ةضهانمل  ءىدابم  نالعا  ةقيثو  ىلا  لوصولا  متي  ناو 

ةبـسنلاب نامأب  ةينيدلا  تايرحلا  ةسراممب  يعامجلاو  يدرفلا  روعـشلا  زيزعت  و  تاماسقنالا ، هذـه  ىلع  بلغتلاو  عمتجملا  ، لخاد  يفئاط 
.قارعلا يف  ةينيدلا  بهاذملاو  نايدألا  عابتا  عيمجل 

 
وا يعرش ." ريغ   " ةينيدلا فئاوطلا  ضعب  دوجو  لعجت  يتلا  تاعيرـشتلا  ءاغلاو  اهب  فرتعملا  ريغ  ةينيدلا  تايلقالاب  فارتعالا  ىلع  لمعلاو 

.ةينيدلا تادقتعملاو  رئاعشلا  رظحت 
 

سلجملا يسسؤم  نم  يهو  قارعلا ، يف  عونتلا  زيزعت  ىلا  فدهت  ةيحبر  ريغ  ةمظنم  يه  تاراسم  ةسـسؤم  نا  ركذلاب  ريدجلا  نمو  اذه 
.نايدالا راوحل  يقارعلا 

 



يلاتلا
ملاعلا لوح  ةفلتخم  قطانم  يف  ءامسلا  ءيضي  قالمعلا  »رمقلا 

قباسلا

لضفأ« املاع  ديرأ 

 

: ةلص تاذ 

عبارلا مويلا  داصح 
تاوق ةكرعملل :

باهرالا ةحفاكم 
ةلطرب ةيحان  ررحت 

 

ليصافتلاب
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تاونس ثالث 
ايبايغ طوبشلا ) (ـ ل

هطروت دعب 
داسف تاقفصب 

 

ملاعلا (ـ بقارم ل
بابش ديدجلا :)

برعلا
نيملسملاو

بمارتل ريرحتلااوتوص  قيرف  بتاكلا : مسا 
7845 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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