
 ةیرصملا لدعلا ةرازو ىلا ةحوتفم ةلاسر
 
 ،ناورم رمع دیسلا لدعلا ریزو يلاعم 
 
 يذلا شبح يداش باشلا جرخملا تومو لاقتعا ةیضق لوح فافشو حوتفم قیقحت لجأ نم مكدشانن ،هاندأ نوعقوملا ،نحن
  .هرمع نم نیرشعلاو ةعبارلا زواجتی مل وھو ٢٠٢٠ ویام رھش ةیادب يف ھلقتعم يف تام
 
 ةجیتن اولُقتعا نیذلاو ةمكاحم يأ نود نیلقتعملا نینانفلاو نییفحصلاو ءابدألا عیمج حارسً اروف اوقلطت نأ اضیأ مكوعدن
 .ةیلودلا نیناوقلا قفو رحلا ریبعتلا يف مھقح ةسرامم
 ماع سرام رھش يف ھلاقتعا مت دق ناكو ،ينمألا هّددشتب فورعملا ةرط نجس يف شبح يداش تام ،٢٠٢٠ رایأ ٢ يف

 نود طقف لاقتعا يتنسب حمست ةیرصملا نیناوقلا نا مغر اذھو ،اموی ٧٩٣ ةدمل ةمكاحم نود لاقتعالا يف يقبو ٢٠١٨
 نیذلا نیمرجملا ءاقبإ يف رارمتسإلل ةیئانثتسا تاءارجإ عم ةیرصملا تاطلسلا ھسرامت لاقتعالا نم عونلا اذھ  .ةمكاحم
 ىلا ھتیضق ةلاحإ متی مل .يئانغ ویدیف جارخإ وھ شبح يداش ھب ماق ام .عمتجملا ىلع ارطخ ةلودلا يأرب نولكشی
 !ةمیرجب سیل ھب ماق ام دیكأتلابو ةمكاحملا
 لمعتُست لوحكل ھبرش ةجیتن تام شبح يداش نا ھیف ىّعداً انایب يرصملا ماعلا يعدملا ردصأ ،٢٠٢٠ ویام ٥ يف
 ببس نا ریرقتلا يف ءاج ٢٠٢٠ ویام ١١ يف  ةلودلا ةزھجأ ھب تماق يذلا حیرشتلا ةجیتنو .ءام اھنا ادقتعم فیظنتلل
 يداش اذإ امیف ریراقتلا كلت رشت مل لاثملا لیبس ىلعف ،حوضولاب مّستت ال هذھك ریراقت .ةمّمسم لوحك برش ناك توملا

 .نجسلا جراخ ىفشتسم ىلا ھلقن ءابطألا رّرق )اذا وأ( ىتم اضیأ ریرقتلا ریشی الو ً،الوحك برشی ناك ھنا ملعی ناك شبح
 شبح ءالمز نا مغر هذاقنإل ةیبط ةرداب يأب اوموقی مل ةرط نجس يلوؤسم نأ انل ودبی ،ریراقتلا يف ءاج ام انلِبق ولو ىتح
 نود نكل ،رضتحی ناك يذلا شبح اوذقنیو اوتأی يك نجسلا يلوؤسم ىلع تاعاسلو ارارم اوخرصو اودان نجسلا يف
 !ىودج
 ھجو نود ىلوألا ةجردلاب ھلاقتعا بابسأ ةفرعمو ،نجسلا يف مھنبا توم ةثداح ةقیقح فرعت نأ شبح يداش ةلئاع قحتست

 .ھیزنو قیمع قیقحت ربع متت ةقیقحلا ةفرعم .قح
 يمار نانفلل  "ةحلب"  ةینغا رشن يف مھرود ببسب  ٢٠١٨ سرام يف مھلاقتعا ّمت بابش ةینامث نمض نم شبح يداش ناك
 دقتنت ةرخاس ةینغا يھو ٢٠١٨ سرام يف بویتویلا ىلع "ةحلب"  ةینغأ تقلُطأ .رصم جراخ میقملا ءىجاللا ماصع
 ھلمع رصتقاو ،اھتاملك بتكی مل وھو ةینغالا نومضمب شبح يداشل ةقالع ال نا ّالإ .ةیرصملا ةطلسلاو يرصملا سیئرلا
 .ریوصتلاو ىقیسوملا ةرادإ ىلع جرخمك
 نم ققحت يذلا  )ةمكاحم نود( لامج ىفطصم  لاقتعا يف ةیرصملا تاطلسلا رارمتسا لایح ریبكلا قلقلاب رعشن نحن

 ةبوقع يضقی يذلاو ةینغالا تاملك مّظن يذلا يریحبلا لالج رعاشلا لاقتعا كلذك ،ةیكوبسیفلا ماصع يمار ةحفص
 .تاونس ثالث ةدمل نجسلا
  
 عمو يلودلا نوناقلا عم ضراعتت يھو ریبعتلا ةیرحلً اخراص ً اكاھتنا لّكشت تالاقتعالا هذھ نأ اننامیا يدبن ذإ نحنو
 .رصم يف ّةینفلا ةیرحلاو ریبعتلا تایرح عمق سكعت -ىشخن امك- يتلا ةدیحولا تالاحلا تسیل اھنأ آلإ .يرصملا نوناقلا
 لبق نییفحصلاو نینانفلا نم ریبك ددع زاجتحا و عمقلا وحن رصم يفً اقلقمً اھاجتا ةریخألا تاونسلا يف اندھش اننإ امك
 :كلذ يف نمب ،مھئارآ نع ریبعتلا ببسب ةمكاحملا
 

 ةقباسلا تالاقتعالا نم ددع دعب - 2019 ربمتبس يف لقتعا ، اًماع 38 رمعلا نم غلبی طشانو نّودم ،حّاتفلا دبع ءالع ●
 اجاجتحا ماعطلا نع برضم ،رھش نم رثكأ ذنمو  ایلاح وھو .ةمھت نودو ةمكاحم نود زاجتحالا دیق لازی ال وھو –
 .ھتمالس نأشب ّةیدج فواخم ریثی امم ، نجسلا فورظ ىلع
 نود زاجتحالا نھر تلاز امو 2019 ربمفون يف تلقتعا ، اًماع 33 رمعلا نم غلبت ةلقتسم ةلسارم ، يدجم ةفُالس ●
 .دایصلا ماسح يفحصلا اھجوز بناج ىلإ ، ةمھت نودو ةمكاحم
 نود ًایلاح زجتحم وھو ، اًماع 27 رمعلا نم غلبیو ،ةقباس ةینویزفلت ةیصخشو ،ویدیف نّودمو دقان وھو ، دیزوبأ يداش ●
 .ةمھت نودو ةمكاحم
 
 ال ءابولا نإف ،انوروك سوریف ةمزأ ةھجاوم يف ةماعلا ةحصلا نامضل ةریبك تاوطخ وطخت كترادا نأ انتظحالم مغر
 ةدحتملا ممألا ةیضوفمو ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم تادیكأت بسح ،ةلداعلا ةمكاحملا تانامض قیلعت قالطإلا ىلع رّربی



 ةمكاحم نود نیلقتعملا حارس قالطإ ىلا وعدی يذلاو ةماعلا ةحصلا ةیامحل يّوق رّربم كانھ ،عقاولا يف .ناسنالا قوقحل
 .نوجسلا يف انوروكلا سوریف لاقتنا ّلدعم ضفخ فدھب
  
 لقتسملا ریبعتلا يدؤی دق :اھدافم رصم ءاحنأ عیمج يف بّاتكلاو نینانفلل ةحضاوو ةعجفم ةلاسر شبح ةیضق ْتلَسرأ
 !نجسلا يف توملا ىلا ىتحو ،ةلیوط ةدمل ينوناق ریغ زاجتحا ىلإ رحلاو
 
 مھتسرامم دّرجمل ةمكاحملا نھرً ایلاح نیزجتحملا باتكلاو نینانفلا عیمج نع جارفإلا ىلع ةوقب مّكثحن ،ریزولا يلاعم
 مكبلاطن اّننأ امك .ملاعلا ءاحنأ يف نوجسلاً ّایلاح حاتجت يتلا انوروكلا ةحئاج ءوض يف امیس ال ،ریبعتلا ةیّرح يف مھقح
 .مویلا انعم ّایح لازی ام ناكل ،شبح حارس قالطإ ّمت ول .ينوناقلا ریغ هزاجتحاو شبح يداش ةافو يف میلس قیقحت ءارجإب


