
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

يناثلا 2016 نيرشت  ءاثالثلا 15 

ةهجاومل يناطيربلا  يقارعلا  يحورلا  ءاقللا  نضتحي  دادغبب  ةئباصلا  يدنم  روصلاب :
ةيهاركلا

" ابر ازنكلا   " ةيئادنملا ةنايدلا  باتك  دفولا  يدهي  ولحلا  رابج  راتس  ةما  شيرلا 

دادح ءاهب  دادغب - 
راذآ 2016 ءاعبرألا 9 

ةهجاومل يناطيربلا  يقارعلا  يحورلا  ءاقللا  ندنل  يف  ةماقتسالا  ةسسؤمو  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملاو  تاراسم  ةسـسؤم  تمظن 
". ةييباهرالا ( " شعاد  ) ةيمالسالا ةلودلا  ميظنت  لاعفأ  حضفو  ةيهاركلا 

 
نم نيينيدلا  ءامعزلا  نم  دفولا  ءاضعا  ءاقل  دادغب ، يف  ةيسداقلا  يح  يف  نييئادنملا  ةئباصلا  يدنم  يف  تدقع  يتلا  ةيلاعفلا  تنمضت  دقو 

.نييحيسملاو نييديزيالاو  نييئادنملا  نع  نيلثممب  ايناطيرب  يف  نيملسملا  ءابطخو  ةمئا 
 

ةيامحو زيزعت  لجا  نم   " هتملك لالخ  الئاق  ديدجلا ،" ملاعلا   " هترضح يذلا  يحورلا  ءاقللا  مولس " دعس   " تاراسم ةسسؤم  سيئر  رادأ  دقو 
ةوعد قالطا  لب  بسحف ، يباهرالا  شعاد  لاعفا  ةنادإ  ىلع  سيل  نيملـسملا ، ءامعزلا  عم  لمعلا  نم  دـبال  قارعلا ، يف  ةـينيدلا  تايلقالا 

". نييديزيالاو نييئادنملا  لثم  ةملسملا  ريغ  ةينيدلا  تايلقألاب  فارتعالل  ىواتف  رادصاو  يمالسالا  ينيدلا  ثارتلا  ةعجارمل  ةيحالصا 
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( ديدجلا ملاعلا   ) مالسلا لجأ  نم  ةكرتشم  ةالص 

 
، نييديزيالاو نييحيسملا  نع  اوعمـس  امبر  دفولا  ءاضعا   " نأ نع  هتملك  يف  نييئادنملا ، عاضوا  نع  ولحلا  رابج  راتـس  ةما  شيرلا  ثدحتو 
" ابر ازنكلا   " باتك نم  ةخـسن  دفولا  ءاضعال  ىدها  مث  ةيئادنملا ،" ةنايدلاب  لثمتملا  لوالا  ديحوتلا  رذج  ىلع  اوفرعتي  يكل  ةصرف  هذه  نكل 

.نييئادنملا ةئباصلل  سدقملا  باتكلا 
 

ميظنت دي  ىلع  ةدابا  نم  هوهجاو  ام  ىلا  اريشم  نييديزيالا ، عاضوا  رودنك  يجح  يقارعلا  ناملربلا  يف  نييديزيالا  نع  بئانلا  نيب  نيح  يف 
.ةيمالسالا ةعيرشلا  ساسا  ىلع  نييديزيالا  لتق  يف  اهتافرصت  شعاد  ريربت  ىلع  ادكؤم  ىرخا ، قطانمو  راجنس  لبج  يف  شعاد 

 
.شعاد مظينت  لاعفا  نيدت  ىوتف  رادصا  ىلع  لمعلاب  دفولا  ءاضعا  بلاطو 

 
لاجر لبق  نم  ةعساو  ةنادإ  رودص  ةيمها  انيبم  قارعلا ، يف  نييحيـسملا  عاضوا  نييحيـسملا  فاقوا  نم  وطـسق " يناه   " حرـش نيح  يف 

.شعاد لاعفال  نيملسملا  نيدلا 
 

وحن ىلع  شعاد  تافرصت  تنادأ  دق  رهزالا  ةيعجرم   " نا لوقلاب  ندنل ، يف  ىروشلا  سلجم  وضع  ناضمر  نب  رمع  دمحم  خيشلا  حضوأو 
ةنادإ وه  دفولا  ةرايز  فده  ناو  ايروسو ، قارعلا  يف  ةينيدلا  تايلقالل  لصح  امب  اولبقي  نا  نكمي  نيملـسملا ال  نيدـلا  لاجر  ناو  حـيرص ،

". نيملسملا بلغا  همهفي  امك  مالسالا ، لثمت  يتلا ال  هتافرصتو  شعاد  ميظنت 
 

 
ةيباهرا ةهج  مه  امنإ  ةعامجلاو ، ةنسلا  لهأ  لثمت  شعاد ال  نإب  لوقت  ةلاسر  لقنب  لثمتي  فدهلا   " نا ىلع  اضيا  هتملك  لالخ  ناضمر  دكأو 

". ةيناسنا وا  ةينيد  اميق  لثمت  نا  نكمي  ال 
 

يتلا شعاد  تاهجوتو  ةفاقث  ضفرل  ةيزمرو  ةينماضت  ةلاسرك  نييئادنملا  ةئباصلا  يدـنم  فقـس  تحت  دـفولا  ءاضعا  ةالـصب  ءاقللا  متتخاو 

http://al-aalem.com/%d9%85%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a-2/


يلاتلا
تادعاسملا فقو  لايح  اهفواخم  نع  ضايرلل  تربع  نطنشاو 

نانبلل »ةيركسعلا 
قباسلا

نميلا« ةمزأ  نع  اديعب  ءاقبلاب  ناريإ  بلاطي  ريبك  يثوح  لوؤسم 

.رخالا يغلت 
 

ىلا سكافيلاه ، يف  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  ةيريخلا  ةيعمجلا  سيئر  بحاص ، هاش  يذمرتلا  نيـسح  دمحأ  ديـس  روسيفوربلا  راشا  نيح  يف 
". يباهرالا شعاد  ميظنت  ةهجاوم  يف  هتانوكم  ةفاكب  يقارعلا  بعشلا  عم  نماضتلا  راهظا  قايس  يف  يتأت  ةرايزلا   " نا

 
نم ىلوالا  ةيخيراتلا  ةرايزلا  هذه  نا  ىلا  دفولا ، ةرايز  تمظنو  تعر  يتلا  ندنل  يف  ةماقتسالا  ةسسؤم  نم  دليف " ىفطـصم   " راشا دقو 

نايدالا ءامعز  ةيقب  عم  نيينيدلا  ءامعزلا  نيب  ةلصلا  روسج  دمو  لدابتملا  مهافتلا  زيزعت  لجا  نم  ىرخأ  تارايزل  ةحتاف  نوكت  فوس  اهعون 
.ىرخالا
 

: نم لك  مه  نيقومرم  نيد  ءاملع  ةعبس  نم  نوكت  دفولا   " نا تاراسم  ةسسؤم  سيئر  مولس  دعس  لاق  يحورلا  ىقتلملا  فادهأ  لوحو 
يذمرت دمحأ  ديس  ندنل ، يف  ةنسلا  لهأل  ىروشلا  سلجم  وضعو  يملاعلا  ةيمالسإلا  ةدحولا  عمجت  سيئر  ناضمر  نب  رمع  دمحم  خيـشلا 

لهأ زكرمل  ماعلا  نيمألا  يتسج  زيزعلا  دـبع  يزاغو  سكافيله ، عماج  مامإو  ايناطيرب  يف  ةنـسلا  لهأ  ةـعامج  زكرم  سيئر  بحاـص  هاـش 
ةيناطيربلا دتسماه  ةنيدم  نم  ليلجلا  ينيدلا  ملاعلا  راصنأ  دمحم  انالومو  .ايناطيرب  يف  ةيريخلا  ةيمالـسإلا  ثوغلا  ةسـسؤم  مامإو  ةنـسلا 

ديس رييب   " نيدلا ملاع  اريخاو  ندنل ، يف  ةيريخلا  ناضمر  ةسسؤم  راشتـسم  قيدص  دمحمو  قوراف ، دمحم  يجح  يمالـسالا  نيدلا  ملاعو 
". ةيناطيربلا تنرت  ةنيدم  نم  بحاص " هاش  تامارك 

 
يحور ءاقلل  يضاملا  رهشلا  تاراسم  ميظنت  دعب  ءاج  يناطيربلا  يقارعلا  يحورلا  ءاقللا   " نأ ديدجلا " ملاعلا  "ـ هثيدح ل يف  مولس  حضوأو 

كيلوثاـكلا مورلل  يكريمـالا  لاـنيدراكلا  كـيراك " كاـم  رودوـيث   " نم لـكب  قارعلا  يف  ةيحيـسملا  فـئاوطلا  ءاـسؤر  مض  يكريما  يقارع 
راشتسملا رليم " نيرج  مايلو   " ريفسلاو ةيكريمالا  ةمصاعلا  يف  ةينطولا  ةيئاردتاكلاو  نطنشاو  فقسا  نيس " نوسيارب  نوج   " نارطملاو

". قارعلا يف  ناكيتافلا  ريفس  اغيتروأ " وتريبلا   " ةفقاسالا سيئر  روضحبو  نايدالا ،" نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا   " ةسسؤمل مدقالا 
 

 

: 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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