
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

طابش 2017 ءاثالثلا 14 

تايلقالا ءاسن  رود  زيزعتل  ةيجيتارتسا  قلطي  دادغب  يف  رمتؤم 

دادح ءاهب  دادغب -
يناثلا 2017 نوناك  دحألا 29 

ةكراشملا زيزعت   " " ينطولا اهرمتؤم  ةـيمالعالا  ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراـسم  ةسـسؤم  تدـقع  نشيدـنواف  تربيأ  شيردرف  ةسـسؤم  عم  ةكارـشلاب 
.يضاملا ماعلا  سسأت  يذلا  ةسسؤملا  يف  تايلقالا  ءاسن  مسق  طاشن  ةروكاب  رمتؤملا  دعيو  قارعلا ." يف  تايلقالا  ءاسنل  ةيسايسلا 

 
نامكرتلا ةرـصبلاو ) دادـغب   ) نمرألا ةـيلاتلا :  تايلقالا  نم  قارعلا  يف  تاـيلقالا  ءاـسنل  لـيثمت  عسوأ  ةـكراشمب  ةـعونتم   تاـيلاعف  رمتؤملا  دهـشو 

كوكرك  ) ناتـسغادلاو ناشيـشلاو  سكرـشلا  ةرـصبلا ،)  ) ةيقيرفا لوصأ  نم  نويقارعلا  ىونين ،) لهـس   ) كبـشلا دادغب ،)  ) نويليفلا دركلا  كوكرك ،) )
(، ليبراو ةرصبلاو  دادغب   ) نويئاهبلا ليبراو ،) كوهد   ) نويديزيألا ةيناميلسلاو ،) كوكرك   ) نويئاكاكلا ليبراو ،) ةيناميلسلا   ) نويتشدارزلا ةيناميلسلاو ،)

.ليبراو دادغب  يف  نايرسلا ) نييروشأ  ودلكلا   ) نويحيسملا ناسيمو ،) دادغب   ) نويئادنملا
 

نم تايلقألا  ءاسن  عاضوأ  ىلا   هابتنالا  بذج  ىلا  رمتؤملا  فدهي  هلوقب  رمتؤملا ، فادها  تاراسم " ةسسؤمل  ماعلا  قسنملا   " مولس دعـس  صخلو  
، ةـماعلا ةايحلا  يف  ةـكراشملا  لسيبس  يف  نهلاضنو  نهـصصقو  تايلقالا  ءاـسن  عقاو  سكع  ربعو  نههاـجت ، بناوجلا  ددـعتم  زييمتلا  فشك  لـالخ 

ىلعو ةماعلا  ةايحلا  يف  نهتكراشم  ىدمب  كلذ  ةلصو  ةيقارعلا  تايلقالل  ةينيدلا  ديلاقتلا  يف  ةأرملا  زكرم  ةشقانمل  اعاجشو  احيرص  ايعس  نمـضتيو 
.يعامتجالاو يداصتقالاو  يسايسلا  ةأرملا   زكرمب   رضي  يذلا  فرطتملا  ريسفتلا  يف  طارفالل  ىدصتي  وحن 

 
الو ماع  لكشب  تايقارعلا  ءاسنلاو  تايلقالا  ءاسن  عاضوا  نيسحت  اهنأش  نم  تايصوت  ميدقت  ىلا  ىعسي  رمتؤملا  نا  ىلا  مولس  ريشي  امك  مهالا  نكل 

ةيقارعلا ةـموكحلاو  ةـينيدلا  ةسـسؤملا  نـيب  ةكارـشلاب  تاـيلقالا  ءاـسن  رود  زيزعتل  ةـيجيتارتسا  قـالطإو  .ةيـسايسلا  ةـكراشملا  لاـجم  يف  اـميس 
.يداصتقالاو يسايسلاو  يعامتجالاو  ينيدلا  ةأرملا  زكرم  نيسحت  فدهب  يندملا   عمتجملا  تامظنمو 

 
ءايزا ضرع  تنمـضت  ىلوالا  نيتزيمتم : نيتيلاعفب  نيطـسلف ، قدنف  يف  يناثلا 2017 ،  نوناك   27 ةعمجلا ، موي  دادغبب  دقع   يذـلا  رمتؤملا  حـتتفأو 

ةيقيسوم تاحارتسا  تاسلجلا  تللختو  نيرضاحلا ، ةجهب  تراثأ  ةيقيرفا  لوصا  نم  تايقارعلل  صقرو  ءانغ  ةيلاعف  اهعبت  ةيقارعلا  تايلقالا  فلتخمل 
.ةرصبلا يف  دشارلا  ةقرف  نم  ةيئانغو 

 
( نويئادنملا نويديزيألا ، نويحيـسملا ،  ) ايمـسر اهب  فرتعملا  ةينيدلا  تايلقالا  ءاسن  قوقح  ةـلاحو  تايدـحت  عوضوم "  لوانت  ىلوألا  ةـسلجلا  نمـضت 

ةنجل سيئر  ليهـسلا ، ماـشه  نم   لـك  بواـنتلاب  ةـسلجلا  رادأ  دـقو  نويتشادارزلا .) نويئاـكاكلا ، نويئاـهبلا ،  ) اـهب فرتعملا  ريغ  ةـينيدلا  تاـيلقالاو 
نايف ةبئانلا  نم  لك  نوثدحتملا  ناكو  ّ.يداحتإلا  ناملربلا  يف  نيدفارلا  ةـلتك  سيئر  انك ، مدانوي  بئانلاو  يداحتالا  ناملربلا  يف  ةـينطولا  ةـحلاصملا 

سماغم لضاف  ةيدان  ةديـسلا  قارعلا   يف  نييئادـنملا  فاقواو   ةريدـم  اهتبقعا  تايدـيزيالا ، ءاسنلا  هجاوت  يتلا  تايدـحتلا  نع  تثدـحت  يتلا  ليخد  
" ةيطارقميدلا ءاكرولا  ةلتك  سيئر  وشيدأ –  لكورم  ناريمش   " ةيحيسملا ةأرملا  عاضوا  تلوانتو 

 
رادزان  " ةثحابلا تلثمو  مالـس " ليـصا   " اهتلثم يتلاو  ةيئاهبلا  تايلقالا  ءاسن  عاضوا  نع  اهب  فرتعملا  ريغ  ةينيدلا  تايلقالا  تالثمم  تثدـحت  نيح  يف 

ىلا مالـسالا  نم  ينيدـلا  لوحتلا  تالاح  عم  اميـس  تايتشادرزلا ال  ءاسنلا  عاـضوال  يجاـح " ةزئاـف   " تضرعت نيح  يف  تاـيئاكاكلا  ءاـسنلا  تردـق "
.ةيتشادرزلا
 

ءاسن قوقح  تايدحت  ةلاح و  ناونع "  تلمح  يتلاو  نييليفلا ، اتوك  نع  دادغب  ةـظفاحم  سلجم  وضع  ربكأ ،  يلع  داؤف  ةـيناثلا "  ةـسلجلا  ةرادأ  دـقو 
زوريف نم  لك  اهيف  تثدحت  .ةيقارعلا  ساقفقلا  لئابق  ةـيقيرفا ، لوصأ  نم  نويقارعلا  نويليفلا ، كبـشلا ، نامكرتلا ، لثم  ةـيوغللاو " ةـينثالا  تايلقألا 
ودقلا ةيروس  تاينامكرتلا و  ءاسنلا  نع  ةـلثمم  يتفملا   نيمرن  ةـيقيرفا و  لوصأ  نم  تايقارعلا  ةـلثمم  فسوي –  ةروثو  ةـيليفلا   نع  ةـلثمم  متاح  

.كبشلا ءاسن  داحتا  ةسيئر 
 

دادغب ةظفاحم  سلجم  وضع  رابج ،  دعر  اهرادا   يتلاو  ةماعلا ، ةايحلا  يف  تايلقالا  ءاسن  ةكراشم  زيزعت  تلوانت  ةماع  تناك  دقف  ةثلاثلا  ةسلجلا  اما 
نع الـضف  ةـلودلا ، تاسـسؤمو  ةـماعلا  ةايحلا  يف  تايلقالا  ءاسن  ةـكراشملا  مييقتو  حرـش  يف  اـهيف  نولخادـملا  بهـساو  نييئادـنملا .) اـتوك  نع  )
نم ايسايس  ةأرملا  نيكمت  نع  تثدحت  يتلا  يوادنلا   ةلهن  ةروتكدلا  ةثحابلا  نم :  لك  ةكراشمب  .ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةماعلا  ةايحلا  يف  اهتكراشم 

ةمهاسم نع  تايروشالا  ءاسنلا  داحتا  ايز –  وشر  تيناج  تزكرو   ةايحلا ، تاعاطق  ةـفاك  يف  يعاـمتجالاو  يداـصتقالا  روضحلا  يف  اـخنيكمت  لـالخ 
ىلع لمعلل  اهتيرجت  ءاطعلا   حرف  ةيعمج  نم  مسعالا   ةليهـس  تلوانتو   ماع ، لكـشب  يندـملا  لمعلا  يف  ءاسنلاو  صاخ  لكـشب  تايروشالا  ءاسنلا 
ىلا ةيريخلا   ةينمرالا  ةيعمجلا  نم  ناينوكلم   كيـشون  تقرطت  اريخاو  .هيف  ءاسنلا  رودو  يندملا  لمعلا  لالخ  نم  ينيدلاو  يفئاطلا  ماسقنالا  زواجت 
.صاخ لكشب  تايلقالا  ءاسنو  تايقارعلا  ءاسنلا  قوقح  لجا  نم  لمعلا  يف  هماهلتسا  ةرورضو  رصاعملا  يقارعلا  خيراتلا   يف  تاينمرالا  ءاسنلا  رود 

 
ةـسلجلا ةمهم  نع  يدنج  روتكدلا  ديدجلا  ملاعلل  ثدحتو  ةيقارعلا ) ةيجراخلا  يف  ضوفملا  ريزولا   ) يدنج ليلخ  اهـسأرت  دقف  ةيماتخلا   ةـسلجلا  اما 

ذيفنت ةعباتم  ةنجل  تلكشو   تايصوتلا ، نم  ديدعلا  نمـضتت  قيرط  ةطيرخ  لالخ  نم  تايلقألا  ءاسن  رود  زيزعتل  ةيجيتارتسا  ةسلجلا  تقلطأ  هلوقب  ،
يونس رمتؤم  دقعل  طيطختلاو  ةينعملا  تاهجلا  عم  تايـصوتلا  ذيفنت  ةعباتم  اهتمهم  نم  نوكيـس  تايلقالا  ءاسن  نم  تاطـشان  لبق  نم  ةيجيتارتسالا 

.تايلقألا ءاسن  قوقح  زيزعت  نأشب  ةصصختم  تاعوضوم  جلاعي 
 

عظفأ ىلا  تايلقالا  ءاسن  ضرعت  عم  اميس  الو  صاخ  لكشب  تايلقالا  ءاسنلو  تايلقالل  ةبسنلاب  ةيئانثتسا  فورظ  يف  ءاج  رمتؤملا  اذه  نا  ركذيو  اذه 
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نم ناك   " اذه نا  يوادنلا  ةلهن  ةروتكدلا  لوقتو  يعامج , باصتغاو  قاقرتساو  يبس  نم  تايديزيألا  ءاسنلا  هتهجاو  امو  رصاعملا ، خيراتلا  يف  موجه 
.تاكاهتنالل اضرعت  دشألا  ةئفلا  نهفصوب  ءاسنلا  ةيامحل  ربكأ  ازفاح  حبصي  نأ  مزاللا 

 
قوقحو ناسنالا  قوقحل  ةبـسنلاب  بيـصع  تقو  يف  ناسنالا ، قوقح  ةرازوو  ةأرملا ، نوؤشل  ةـلودلا  ةرازو  لـح  نع  ءاـغلا  نم  اهبارغتـسا  تدـبأ  و 
ديـشرت ةيغبو  طفنلا ، راعـسا  ضافخنا  نع  ةمجانلا  ةيلاملا  ةمزالا  ةهجاومل  ةيقارعلا  ةموكحلا  دوهج  نم  ءزجك  ءاج  ءاغلالا  اذـه  نا  ركذـيو  .تايلقالا 

.ةيقارعلا ةلودلا  يف  نيفظاوملا  بتاور  نيمأتلو  شعاد  دض  برحلل  ةدعاصتملا  تاقفنلا  ةهجاوم  يف  قافنالا 
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