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  2019 يرفيف 18 نينثإلا

 " ةباجإ ":نييسنوتلا نيثحابلا نييعماجلا ةذتاسألا داحتا
 

 ةيسنوتلا ةيروهمجلا ةموكح سيئر ديسلا ىلإ

 مويل ةررقملا ةيجاجتحالا ةفقولا رثإ ىلع "ةباجإ" نييسنوتلا نيثحابلا نييعماجلا ةذتاسألا داحتإ نع لثمم دفو لابقتسال ةوعد :عوضوملا

  2019 يرفيف 20 ءاعبرإلا

 ،دعبو ةبيط ةيحت

 مويلا ضوختو تاونس ذنم ةمكارتملا لكاشملاوً ادج ةيدرتملا عاضوألا ببسب ةقوبسم ريغ ناقتحا ةلاح مويلا ةيسنوتلا ةيمومعلا ةعماجلا دهشت

 رطخ تاب دقو مهتاناحتما اوزجني مل بلاط فلأ 120 نم رثكأ مويلا فسأللو عافترالل حشرم ددعلاوً ايرادإً ابارضإ ةيعماج ةسسؤم 73 نم رثكأ

 ىلع ةظفاحملا ىلع مهرارصإ مغر تاونس ذنم ةلجؤملا نيثحابلا نييعماجلا بلاطمل فارشإلا تاطلس لهاجت لظ يفً اققحم ءاضيبلا ةنسلا

 فرتحيو مامألا ىلإ بورهلا ةسايس ىوس قذحي ال يلاعلا ميلعتلا ريزو نأ مكتدايسل دكؤن نحن .ةيمومعلا مهتعماج رارمتسا ىلعو مهتبيه

 يف ىتح وأ باونلا سلجم عامتسا تاسلج يف وأ ساقملا ىلع ةيمالعإلا هتالّخدت يف ءاوس نيثحابلا نييعماجلا تاكّرحت ميزقت ةسايس تاونس ذنم

 .مايأ 5و رهشأ 5 تماد يتلا ةيضاملا ةنسلا ةمزأ ّلح يف عيرذلا هلشف تبثأ دقو ةيرازولا مكسلاجم

 مكنأ انسفنأ يف ّزحيو مالعإلا يف مكل ةحوتفم تالاسر رشن بناج ىلإ اذه ضرغلا اذه يف تالسارملا نم ديدعلا مكل انهجو اننأ مكريكذت ّدون

 ةباقن اننأ امبو ةيباقنلا ةيددعتلا ّرقأ روتسدلا نأ مكركذن نأ انتوفي الو ريخألا يزفلتلا مكباطخ يف ةيسنوتلا ةعماجلاب ىربكلا ةمزألا متلهاجت

 ةعماجلا يف ضرألا باحصأ نحنو نويعامتجالا مكؤاكرش اضيأ اننأ ىلإ مكرظن تفلن نأ انمهيف نيثحابلا نييعماجلا ايرصح ّمضت ّةلقتسم

 ةريخألا مكتاحيرصت رثكأ انءاس دقو نطولا اذه يف ةبخنلا ةبخن عم مكلماعت ةقيرط نم اّدج نوؤاتسم نحن .ءارجأ دّرجم انسلو ةيسنوتلا

 انتاعماج رّحصت لوح 2011 ةنس ذنم رطخلا سوقان ّقدن اننأ مكملعن نأ انّمهيو تاءافكلا ةرجه فيزن نم نيقلق ريغ مّكنأب يسنرفلا مالعإلل

 تاينازيمل قوبسم ريغلاو عزفملا صيلقتلاو نيثحابلا نييعماجلا ريقفت ةسايس دامتعال اعبت ةيعماجلا تاءافكلا نم فالآلا ةرجه ةجيتن انرباخمو

 !!!ةنصرقلا عقاوم لالخ نم ةيملاعلا ةيملعلا تالاقملا ىلع عّلطن مويلا نحنو يملعلا ثحبلا لكايه

 ذاتسألل ةيملعلا ةداهشلا نيب ام قفاوتلا مارتحا أدبم قيبطت مدع لالخ نم ريجأتلا يف ةلادعلا بايغ يه بارضإلا اذهل ةيسيئرلا بابسألا

 ىلعأ يه هاروتكدلا ةداهش نأ ىلع ّصني ةيسنوتلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلا نأ مكركذن نأ انمهي انهو هريجأت ىوتسمو ثحابلا يعماجلا

 تزواجت دقو تاونس ثالث نم رثكأ ذنم لمعلا نع نيلطاعلا ةرتاكدلل تارظانملا باوبأ حتف نوضفرت مكنأ مكركذن امك ،دالبلا يف ةداهش

 ءامتنالا اينوناق مهنكمي ال هنأ امب مهتاءافك نم ةدافتسالا نم مورحم نطولاو ةياغلل ةبعص افورظ نوشيعي مهو فالآ ةسمخلا مهدادعأ

 حارتقا ّمت ذإ ةلوبقم ريغ دودح ىلإ لصو مهب يلاعلا ميلعتلا ةرازو ءازهتسا نأ مكربخن نأ انتوفي الو حيرلا ّبهم يف مه يلاتلابو ثحبلا لكايهل

  !!!رانيد 300 يواسي يفاص يرهش رجأب تقولا لماك ثحاب روتكدل تامدخ ءادسإ دقع

 يتلاو نينس ذنم ةموضهملا ةعورشملا انقوقح دادرتساب بلاطن لب يدجتسن الو ةّنم الو ةقدص بلطن ال نحن ،ةيسنوتلا ةموكحلا سيئر يديس

 ةلحر يف تارظانملا بعصأ زايتجاو ةيملعلا دئاهشلا ىلعأ لينل يملعلا ّقلأتلاو زّيمتلاو دهجلاو ّدكلا نم تاونسلا تارشع اهلجأ نم انبعت

 نأبو نبغلاب مهساسحإ ّلظ يف اهاصقا تغلب نيثحابلا نييعماجلا ىدل مويلا بضغلا ةلاح .ةيمومعلا ةفيظولا ّلك يف اهعون نم ةديرف براحم

 ةيملسو ةدشاح ةيجاجتحا ةفقو يف 2019 يرفيف 20 ءاعبرإلا موي فالآلاب نومداق نحن ،مهردق ّقح مهردقت الو مهلهاجتت ةيسنوتلا ةلودلا

 ةفقولا هتاه رثإ ىلع مكعم ءاقل بلطبً ايمسر مكل هجوتن نأ انرسيو ،عضولا اذهل انضفرو انبضغ نع ريبعتلل كلذو ةبصقلاب ةموكحلا ةحاسب

  .مّدقت ةرطاقو ثحبو ملع ةرانم ةيمومعلا انتعماج ىقبت ىتح نطولا اذه يف ةبخنلا ةبخنل اورصتنت نأ لمأ انلكو

 ركشلا صلاخ عم            


