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  رشع ةعساتلا ةرودلا: ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم
  ةلتحملا ةيبرعلا يضارألاو نيطسلف يف ناسنإلا قوقح ةلاح لوح ماع شاقن: ةيهفش ةلخادم
    ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  

  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ناسنإلا قوقح ةلاح روهدت رارمتسا
  

  رطم ىليلةديسلا : اهتمدق
  

سيئرلا بئان ىديس ا    .ركش
  

     يوق ا  حار يـتلاو نوناـقلا قاطن جراخ لتقلا تايلمع تديازت دقف           . ةزغ عاطق يف فنعلل ا    ديعصت ةريخألا ةنوآلا تدهش
ججأـتل  ةدـيدج ةرارـش ةباثمب ا       مهلتقم ناك ناذل  لاو ةيبعشلا ةمواقملا ناجل نم ينانحلا دومحمو يسيقلا ريهز اهتيحض         

لتقم نع رفسأ امم      ةزغ يف عاضوألا  ةباصإو ا    23،   ينيطسلف و ا  73   ينيطسلف نييليئارسإ 4  يذلا تقولا يف اذه يتأي  .  دعي    
  .ىرخأ برح ةميرج ةباثمب ةيندملا قطانملا اميسال ةزغ عاطقل ئفاكتملا ريغ ةيليئارسإلا تاوقلا فصق هيف
  

ةفاضإلاب تانطوتسملا ءانب ةريتو تعراست ذإ. عدار نود ةيليئارسإلا تانطوتسملا يف عورشملا ريغ عسوتلارمتسيو اذه   
اهدحو ةيقرشلا سدقلا يف ةديدج ةينكس ةدحو       3700ءانبل ططخ ىلع ةقفاوملا ىل      إ نـم مخض ددع ح     وزن ىلع ةوالع  .  

ماـمأ ةرثع رجح لكشي      يذلا رمألا ،ةيعارزلا يضارألاو هايملا رداصم     ريمدتو مهتويب مده ببسب ماعلا اذه نيينيطسلفلا          
  .لاعف ريغ لازي الناسنإلا قوقح سلجمو اذه لك . ليحتسم هبش نيتلودلا لح لعجيو لب ،مالسلاةيلمع 

  

نيينيطسلفلا نيعفادملا ىلع تامجهلا    رمتست ناسنإلا قوقح نع     ةـيبرعلا تاـيعمجلا داحتا ريدم ،لوخم ريمأ نيدُأ دقف              ،
نازـيملا زـكرم يف ةيلودلا تاقالعلا ريدم ،ةمحر وبأ دومحم ضرعتو            . ليئارسإ ةلود ءادعأب لاصتالاو رباختلا ةمهتب     

رياني13يف ةزغ عاطق يف نيلوهجم نيحلسم نم تانعط ةدعل ناسنإلا قوقحل            باـقعأ يف كلذو  2012يناثلا نوناك /   ،
ةددشتملا تاعامجلا هب عتمتت يذلا باقعلا نم حضاولا تالفإلا ىلإ ةراشإ د    ع اـمك  . ةزـغ يف ي ام ،سامح ةموكح هداقتنا

ءاـنثأ ةينيطسـلفلا ةطلسلا نمأ طابض دي ىلع حربم برضل ناسنإلا قوقحل ةلقتسملا ةنجللا نم                 ةطفاوص نزي ضرعت   
قوـقح سـلجم لـظيو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ةيجهنم عئاظفلا هذه تحبصأ دقلف       . تاجاجتحالا دحأل هتيطغت  

ا   .زجاع ناسنإلا
  

يف ةدحتملا ممألا لشف ربتع     ا يو يسيئر ًالماع ةيرحلا لوطسأو نوتسدلوغ ريرقت جئاتن نم لك ةعباتمل ةسوملم ريبادت ذاختا  
إ ةفاضإلاب ،نيطسلف يف    ناسنإلا قوقح تاكاهتنا رارمتسا يف     تاـقيقحت ءارـجإ لـفكت يتلا ةيسايسلا ةدارإلا بايغ ىل            

اـهعيمجو يرصـنعلا لصفلا ماظنل ةل       ثامملا فورظلاو ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج نم دوقع نع تامكاحمو          
اهل ىثر    .ي رومأ
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عـضو روهدـتل ةيسيئرلا ةعفادلا ىوقلا دحأ ءاوس دح ىلع يلودلاو يلحملا نيديعصلا ىلع باقعلا نم تالفإلا ىقبيو                   
لامـشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف عاضوألا مظعم نأش كلذ يف اهنأش ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ناسنإلا قوقح                  

نـم تالفإلا اذهل دح عضو نامضب مازتلالا ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلاو ةينيطسلفلا ةطلسلا ىلع نيعتيو                 . ايقيرفأ
  .لداع يسايس لح داجيإل فورظلا ةئيهت لجأ نم باقعلا
  

ديس ا  سيئرلا بئانيركش  . 

  
 
  


