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تايلقألا عيمجل  يفاقثلا  ثارتلا  ةيامحل  لمع  ةشرو 
تادهاشملا   134 ددع 
PM 03:30 17/09/2016       رشنلا خيرات 

ديشر ديمح  ءاجر 
روتسدلا عم  اماجـسناو  هتانوكم  ةفاكب  قارعلا  هب  زاتَمي  يذلا  عونتلل 
ينيدـلاو يفاـقثلا  ثارتـلا  ةـيامح  لـجا  نـمو  ةـيلودلا , قـيثاوملاو 
بعــشلا ثارت  نـم  أزجتي  ــال  ًاءزج  اــمهرابتعاب  تاــيلقألا  عــيمجل 

ةيمـالعإلاو ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراـسم  ةسـسؤم  تدـقع  يقارعلا 
ةشقانمل مالعألا  يلثمم  لمع  ةشرو  مولس  دعـس.د  اهريدمب  ةلثمم 

نم ددــع  روـضحبو  ةــيقارعلا  تاــنوكملا  قوـقح  نوناــق  ةدوـسم 
نييفحــصلل ةــينطولا  ةــباقنلاو  تاـعماجلا  ةذــتاسأو  نييمــالعإلا 

رهشا ةتسلا  براقي  ام  ذنم  انأدب   " مولـس دعـس  .د  لاقو  .نييقارعلا 
لكـشب ماوعأ و  ةرـشع  نم  رثكـأل  دـتمت  ةسـسؤملا  ةربـخ  نأ  ثيح 
ةمئالمل كلذو  نـآلا  ىلاو  ماعل 2011  نوناـقلا  ةدوسم  لوح  صاـخ 
ةدوسم عـفد  ةـلواحم  اـنيأترا  اذـل  رخآ , تقو  يأ  نم  رثـكأ  فورظلا 

ةلازـإل يدـحتلا  هجاون  ثيح  ناـملربلا  يف  هرارقـإل  امدـق  نوناـقلا 
فاضأو شعاد ،" نم  لصوملا  ريرحت  عم  انمازتو  قارعلا  يف  عونتلا 

نينيد ءامعز  عم  تاـيلقألا  يلثممل  ىلوـألا  ةـسلجلا  اندـقع   " مولس
يندملا عمتجملا  تامظنمل  ةيندملا  بخنلا  نم  نيلثممو  نييسايسو 
نوناقلا لوح  ةيساسأ  ئدابمو  راكفأ  ةشقانمل  تايلقألا  لثمت  يتلا 
ناـجللا لـبق  نم  ينوناـق  صن  ىلإ  تـمجرتو  بلاـطم  يف  تجـضن 

هذـه ةـيمهأ  نـعو  ةـيئاهنلا ." ةدوـسملا  تغاـص  يتـلاو  ةــينوناقلا 
يف مالعإلا  ةـيلك  ةذاتـسأ  يروبجلا ، ةدارإ  ةروتكدـلا  تلاـق  شرولا 

ضرعتي يتلا  تاقوألا  هذه  يف  ةـمهم  شرولا  هذـه  ، " دادـغب ةـعماج 
ايموقو ايفاقث  نيرياغتملا  نيفلتخملا  هب  مجاهتو  تيتفتلل  دلبلا  اهل 

ةيلوؤسملا  نم  ءزج  وهف  عونتلا  اذهب  الأ  نوكي  دـلبلا ال  نال  ايقرعو 
". ةـنكمملا قرطلا  لكب  دـلبلا  ىلع  ظافحلا  بجيف  ةـيقالخأ  ةـمهمو 

هذـه ةـيمهأ   " نأـب تاـيلقألا  نوؤـش  يف  ثحاـب  دـيور  دـماح  دــكأو 
نم صـالخلاب  قارعلا  أدـب  يتـلا  ةرتـفلا  هذـه  يف  اـصوصخ  شرولا 

ةميقلاو ةـــينطولا  ةـــمحللا  ةداــعإو  ةـــيباهرإلا  شعاد  تاـــمجه 
, ادـج ريبك  داهطـضال  تضرعت  يتـلا  تاـيلقألل  قوقحلاو  ةـيرابتعالا 

يف ةمهملا  بناوجلا  دحأب  متهت  يتلا  شرولا  هذهل  ةساملا  انتجاحف 
نإو قيرعلا , اهخيرات  اـهل  تاـنوكم  ةـعومجم  مضي  هراـبتعاب  قارعلا 

بيقن نيـسح  ناندـع  لاقو  .ادـج  ةدـيج  جـئاتنلا  نوكت  نأ  هللا  ءاـش 
اذه نم  تاودنلاو  شرولا   " نييقارعلا نييفحـصلل  ةينطولا  ةـباقنلا 

, دلبلا اهـشيعي  يتلا  ةيعيبطلا  ريغ  عاضوألا  ببـسب  ادج  ةمهم  عونلا 
ولو انزاوتمو , الماكتم  اروتـسد  اـنجتنأل  ةـيعيبط  عاـضوأ  يف  اـنك  ول 

دارفألا قوقح  نمـضيس  ناك  نزاوتمو  لـماكتم  روتـسد  انيدـل  ناـك 
تايموقلاو تايلقألاو  تانوكملا  قوقح  نمـضيسو  تاعامجلا  لـبق 

يكل نيناوق  حارتقاو  تاودنلا  هذه  لثم  دقعل  ةـجاحب  انك  امو  اعيمج 
ةلكشملاو صقان  روتسد  انيدل  ةيقيقحلا  ةلكشملاف  قوقحلا , نمضن 

يف ةبغرلا  رهظت  ةطلسلا ال  يف  ةذفنتملا  ةيـسايسلا  ةوقلا  ربكألا 
دجوي نكل ال  هتيمهأب  ثدـحتي  عيمجلا  هنا  عم  روتـسدلا , اذـه  ليدـعت 

لماـكتم دـيدج  روتـسد  ةغايــصو  هليدـعتل  يقيقح  لـمع  يأ  كاـنه 
ادج ةمهم  شرولاو  تاودنلا  هذه  لثم  ساسألا  اذـه  ىلع  نزاوتمو ,

هيجو يلع  يمالعإلا  دـكأو  روتـسدلا ." يف  ةدوجوملا  تارغثلا  دـسل 
لالخ نم  نوناقلا  اذـه  رارقإ  لجأل  ةـيمالعإلا  تالمحلا  ةـيمهأ  ىلع 

مارغتـسنالاو كوبـسيفلا  ةـفلتخملا  يعاـمتجالا  لـصاوتلا  لـئاسو 
اهدوـقي ةـيعوطت  اـيالخ  اـيالخلا  نـم  ناـعون  كاـنه  ثـيح  رتـيوتلاو 

ةماع ةروصب  قارعلا  معدلو  نوناقلابو  روتسدلاب  نونمؤم  صاخـشأ 
.ةنيعم ةهج  وا  ةئفل  سيلو 
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