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 نEسحتل ةللضملا ة?رئاز=-ا ةموك:-ا معازم نم نارذحي ةيلودلا ةمد.-او ةر*اقلا زكرم

 ةدحتملا ممألا مامأ TUوق:-ا اSفلمل يرودلا ضارعتسالا ءانثأ اGHروص
 

 ممألاب ءاضعألا لودلا MNع نKعتي ھنأ ناس<إلا قوقBF ةيلودلا ةمدBCاو ناس<إلا قوقح تاساردل ةر6اقلا زكرم دكؤي

 ءانثأ ،دالبلا hi ناس<إلا قوقح ةلاح نأشe ةللضملا ةcرئازBaا ةمو`BFا معازم صحفو ،ا^[يلوئسمل لاثتمالا ،اًدغ ،ةدحتملا

 1.ةدحتملا ممألا مامأ tiوقBFا اsفلمل لماشلا يرودلا ضارعتسالا

 قوقحو ةلقتسملا ي<دملا عمت�aا تامظنم قحب ةدعاصتملا عمقلا ةلمح لصاوت ةcرئازBaا تاطلسلا نأل ناتمظنملا تراشأو

 ةئيsل ناس<إلا قوقح تامظنم نم ةمدقملا ،لظلا رcراقت تضرعتسا دقو .(Kبعتلاو عمجتلا hi ةيساسألا دارفألا

 MNع قي�ضتلاو ،ماعلا لا�aا قالغإل ة�aنمملا ةcرئازBaا تاطلسلا تاسراممل ةديدع ةلثمأ 2،لماشلا يرودلا ضارعتسالا

الضف ،ناس<إلا قوقح نع نKعفادملاو ءاطش�لا
ً

 ةيلودلاو ةcروتسدلا ا^�اما��لاب ءافولا hi لصاوتملا ةمو`BFا قافخإ نع 

eا^�لع تقداص ��لا تاد6اعملا بجومب ،ناس<إلا قوقح نأش. 

 عمت�aا تامظنم نم اK)6غو ،ناس<إلا قوقح نع عافدلل ةcرئازBaا ةطبارلا MNع ةديا��ملا ةلمBFا نأ ناتمظنملا ت()تعاو

 ةيطارقميدلل ةدcؤملا ةكرBFا قحب ةيعمقلا تاسرامملا ثدحأ لثمت ،رئازBaا hi ناس<إلا قوقح نع نKعفادملاو ي<دملا

 hi ناس<إلا قوقح زcزع�و ةيامحب ��عملا لقتسملا ي<دملا عمت�aا تا`سإ فد^[س� ��لاو ؛دالبلا hi ةضراعملا تاوصألاو

 .ةدحتملا ممألاب ناس<إلا قوقح سلجم لالخ نم كلذ hi امب ،�iودلا ىوتسملا MNع رئازBaا

 ،تراي¡ب ناس<إلا قوقح نع عافدلل ةcرئازBaا ةطبارلا عرف وضع ،ي(Kس�م دمحأ MNع مكBFا ردص ،يراBaا ()مفون 3 يفف

 ماظنلاو ةلودلا نمأ ضcوقت«و »ةبذا¥ تامولعم رش<« ةم^[ب ،يرئازج رانيد 50.000 ا6ردق ةمارغو ماع ةدمل نa¢لاب

 نسح ام6 ،ةلثامم م^[ب زاجتحالا ديق ةطبارلا ءاضعأ نم نارخأ نانثا عبقي امن�ب .»©¨سم (Kغ عمجت �Nإ ةوعدلا«و »ماعلا

 اًمكُح اًرخؤم ردص امك .ماع ةدمل ھس¬حب مكBFا ردص يذلا ةروق ديمحو ،يطايتحالا س¬BFا ن6ر اًيلاح زجت�Fا ساروب

 لمعلا« ةم^[ب ،يرئازج 100.000 ا6ردق ةمارغو تاونس ثالث ةدمل ،يدومح ©Bاف ،ناسملت hi ةطبارلا مسق س�ئر س¬حب

 .ةدحاو ةنس س¬F¨ل مكBFا فان°تسالا ةمكحم تففخ اًقحالو ،تاطلسلا ا6رفوت ال ��لاو ،»ة̄ولطملا صيخا(�لا نود

 تقفاو امك .hi 2021 ام^±اضعأ تمكاحو تلقتعاو ،نKتيقوقح نKتمظنم ةcرئازBaا تاطلسلا تقلغأ امدعe كلذ ي�أي

 ،)جار( ةيبابشلا ةكرBFا لحب ةيلخادلا ةرازو بلط MNع ھسفن ماعلا نم ر̄وتكأ hi 13 ةمصاعلا رئازBaا hi ةcرادإلا ةمك�Fا

 سإ وأ سإ ةيفاقثلا ةمظنملا س�ئر ،نKنغم رصان MNع مكُح ردص ،دحاو رsش دع¶و .ةيقوقحو ةيفاقث ةيبابش ةمظنم µiو

 »ةينطولا ةدحولا ضcوقت تاروش�م رش<« ةم^[ب ماع ةدمل نa¢لاب ،ةيفاقثو ةيبابش ةمظنم µiو ،داولا باب –

 ءاضعأ ةثالث عم تاطلسلا ھتلقتعا ذإ ؛2021 لcربأ ذنم زاجتحالا ديق نKنغم نا¥و .»©¨سملا (Kغ رsمجتلا MNع ضcرحتلا«و

 .ةمظنملا بتا`م تم6اد امنيح نcرخآ
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 قوقح نع نKعفادملا بي6رت تالواحم نم أزجتي ال ًءزج دع� ��لا تاقياضملاو رفسلا رظح تاءارجإ �Nإ ةفاضإلاب اذ6

 بو¥ر نم ،نار6و hi ةطبارلا عرف س�ئر بئان ،ةش¼وش رودق ةcرئازBaا تاطلسلا تعنم ،2022 سطسغأ 24 يفف .ناس<إلا

 ناس<إلا قوقح ةلاح رو6دت نأشe ا̄وروأ hi ةرصانملا تاعامتجا ضعhi e ةكراشملل ،ھتجوز ةبF½ب س¼رابل ةsجتم ةرئاط

hi اBaإ ،ھتجوزو ةش¼وش ھجاوي اًيلاحو .ا^±اضعأو ةمظنملا لمع عمقل عسوأ ةلمح نمض كلذو ،رئاز�N رودوب ديعس بناج، 

 �ÁÂارألا ةمالس ضcوقتل وأ ةلودلا ةطلس دض حالسلا لمح MNع نKنطاوملا ضcرحتل ةلودلا نمأ دض رمآتلا«ـب اًم^�

 ةمظنم hi ليa¢¡لاو ،ةينطولا ةF¨صملاب رضت نأ لمت�Fا نم ��لا �Ãنجألا ماsلإلا وأ ردصملا تاذ ةياعدلاو ،ةينطولا

 نa¢لا رطخ نوعفادملا ءالؤ6 ھجاويس ،تاما^�الا هذ^Å م^[نادإ لاحو .»رئازBaا hi وأ جراBCا hi ةطشان ةي¬cرخت وأ ةيبا6رإ

 .ةنس 20 ـل لصت دق ةدمـل

 hi ةضراعملا عمق نم اsقلق« نع ،2020 ماع ك(�شم نايب hi ،ت̄رعأ دق تنا¥ ةدحتملا ممألاب ةصاBCا تاءارجإلا نأ مغرو

 يأرلا ةcرح hi مsقوقح نوسرامي نيذلا صاÊCألا ةاضاقمل ؛يموقلا نمألا نKناوقل ديا��ملا تاطلسلا فيظوتو ،رئازBaا

 فcرعتلا عّسو 2021 وينوي hi 8 رداصلا 08-21 مقر �ÍÂائرلا موسرملا نأ الإ ؛»تايعمBaا نcو`تو �Ìلسلا عمجتلاو (Kبعتلاو

 وأ دارفألل ةينطو ةيبا6رإ ةمئاق عضوو ،()كأ ل`شe ةيملسلا ةضراعملا مcرجتب حمس�ل ،رركم 87 ةداملا hi با6رإلل ضماغلا

 .�iوأ قيقحتل ةعضاBCا تانايكلا

 تاءارجإلا تايالو نم ديدعلا نم ،ةيممأ ةلسارم 20 نع لقي ال ام ةcرئازBaا ةمو`BFا تلبقتسا ،2020 سرام ذنمو

 نيدلاو عمجتلاو (Kبعتلا تاcرح تا¥ا^[ناو ةلداعلا (Kغ تامكا�Fاو ةفينعلاو ةيفسعتلا تالاقتعالاب قلعتت ،ةصاBCا

الضف ،دقتعملاو
ً

 ضوفملا اًرارم قرطت امك .نKيملسلا ءاطش�لاو ناس<إلا قوقح نع نKعفادملا قحب ةيماقتنالا لامعألا نع 

 ةلاح رو6دت نأشe ةيضوفملا قلق« نع ا̄رعأو ،رئازBaا hi ناس<إلا قوقح ةلاBF ھمساب ثدحتملاو ناس<إلا قوقBF يماسلا

 .»ةيطارقميدلل ةدcؤملا كارBFا ةكرح ءاضعأ عمق ديازتو رارمتساو رئازBaا hi ناس<إلا قوقح

hi 6او ناس<إلا قوقح تاساردل ةر6اقلا زكرم دكؤي ،قايسلا اذBCةيلودلا ةمد BFيرودلا ضارعتسالا نأ ناس<إلا قوق 

 ةدحتملا ممألا تاءارجÖو ناس<إلا قوقBF يماسلا ضوفملا بتكم كلذ hi امب ،ةF¨صملا باÕFأ عيمBa ةصرف لثمي لماشلا

 دنع كلذ hi امب ،م^[يامح نامضو اًنلع رئازBaا hi ناس<إلا قوقح نع نKعفادملا عضو ةراثإل ،ءاضعألا لودلاو ةصاBCا

 .ا^�ايلآو ةدحتملا ممألا عم م^×واع�


