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ميماصتلا بلج يف نيينيبلفلل زرابلا رودلل ًاريدقت

قالطإ مت ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةركتبملا لولحلاو

نم نيعدبملل :زميات ونيبلف نم ةعباتملا ةمئاق"

،يبد يف ،“ طسوألا قرشلا يف نييرامعملاو نيسدنهملا

.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

ةيحاتتفالا ةمقلاو يحاتتفالا ميركتلا لفح مضيس

،2023 سرام 17 يف امهدقع ررقملا ،يلودلا ثدحلل

طسوألا قرشلا نم ةعانصلا ةداقو نيقومرم نيثدحتم

.نيبلفلاو

نيسدنهملا نم نيعدبملل ةعباتملا ةمئاق دعت

ونيبلف مازتلال جيوتت نيينيبلفلا نييرامعملاو

ةيمقرلا ةصنملاو ةدئارلا ةفيحصلا - زميات

معد يف اهرود يف – طسوألا قرشلا يف نيينيبلفلل

ةيرامعملا مهلامعأ ضرع نم نيينيبلفلا نيعدبملا

.ملاعلل ةيعادبإلا ةيسدنهلاو

تازاجنإلاو تامهاسملا ىلع ءوضلا نيعدبملا ةعباتملا ةمئاق طلستس ،ىلوألا اهتخسن يف

ةيعون تالقن ثادحإ نولصاوي نيذلا ا نيينيبلفلا نييرامعملاو نيسدنهملل ةعئارلا

يف ةدئارلا تاعاطقلا يف ىحمت ال ةمصب نوكرتيو ،ةيرامعملا ةسدنهلا يف ةيئانثتساو

.لايجألل ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ىلع لمعت يتلاو ةقطنملا

زربألا رودلا مهل ناك سب ةيلاعلا تاراهملاب طقف سيل نوينيبلفلا نوعدبملا ءالؤه رهتشا

ةقطنم يف زرابلا مهرود زواجت ثيح لبقتسملل يسدنهمكو ةعانصلا يف ةداقو رارق عانصك

عضو يف يسيئر ذوفنب نوعتمتي مهنأ امك .ذيفنتلاو تايرتشملاو ميمصتلا طسوألا قرشلا

.تاسايسلا

نيينيبلفلا لامعلا نيب نم نوينيبلفلا نويرامعملا نوسدنهملاو نوسدنهملا فنصُي

.مهرد 30،000 ىلإ مهرد 10،000 نم حوارتت بتاور عم اًبلط رثكألاو ًارجأ ىلعألا بناجألا

.جراخلا يف نيلماعلل ةيئارشلا ةوقلا ةدايز يف ةحبرملا تالاجملا هذه يف مهحاجن مهاسي
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يف ينيبلف نويلم 12 نم رثكأ لمعيو شيعي ،اًيلاح

نيب نم طسوألا قرشلا دعي .ملاعلا ءاحنأ عيمج

،نيينيبلفلل زيكرت ىلعأ اهب دجوي يتلا نادلبلا

.صخش نويلم 3.5 وحنب مهددع ردقيو

يذيفنتلا سيئرلا ، ومير نيراك ةروتكدلا تلاق

مظنملاو ايديم فيتكيبسيربوين ةعومجم سسؤمو

نرقلا تاينيعبس ذنم"  : نيعدبملا ةعباتملا ةمئاقل

نوينيبلفلا نويرامعملاو نوسدنهملا ناك ، يضاملا

قرشلا يف تاكرشلاو تاموكحلل نييساسأ ءاكرش

ةمئالم رثكأو ةمادتسم لولح داجيإ يف طسوألا

لازت ال يتلا ةركتبملا لولحلاو تاحاسملا شيعلل

فارتعالا طقف بسانملا نم .نمزلا رابتخا مامأ دمصت

نيعرتخمو نيممصمك نمثب ردقت ال يتلا مهتامهاسمب

ةبقارملا ةمئاق طلست .ثيدحلا انرصع يف ةانبو

ةمساحلا راودألا هذه ىلع ءوضلا زميات ةينيبلفلا

ةيلاحلا تاجايتحالا ةيبلت يف اهنوبعلي يتلا

." ةيلبقتسملاو

ةعومجم يف تايلمعلا ريدم ، جنآ سنيف حرص امك

ةمئاق نإ" :ًالئاق ، ايديم فيتكيبسيربوين

يذلا زميات ونيبلف ديلقتل رارمتسا يه ةعباتملا

يف قراف ةعانصل نامزلا نم دقع نم برقي امل دتمي

ليلد اذه .ملاعلا ىوتسم ىلع ينيبلفلا بعشلا ةايح

ةيرقبعلل ةءاميإ ءاطعإ يف ةديدشلا انتبغر ىلع

ةسدنهلا تالاجم يف نيينيبلفلل ةيقيقحلا

ةزئاجلا لمأت .تاعاطقلا ربع ةدتمملا ،ةرامعلاو

مهمازتلاو ةركتبملا مهتيؤر ىلع ءوضلا طيلست يف

." هل ليثم ال يذلا

ةيروهمج ريفس ، ريف وسنوفلأ ريفسلا ةداعس حرص امك

:ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ىدل نيبلفلا

نم برعلا اهئاقدصأ نيب نيبلفلا تاقالع عبنت"

ةمسلا هذه دسجتتو. عادبإلل بحملا اهبعش

نيسدنهملا لبق نم زيمم لكشب ةيباجيإلا

يف مهتعارب دعاست نيذلا نيينيبلفلا نييرامعملاو

يف ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف نيمهاسم اونوكيل

يف تءاج يتلا ةردابملا هذهب ديشن .  طسوألا قرشلا

لقتنت ثيح زميات ونيبلف ةفيحصل بسانملا تقولا

يف .مادتسم لبقتسم وحن ملاعلا ةيقبو ةقطنملا

." ملاعلل نيبلفلا نم ةيده لضفأ وه انبعش ،عقاولا
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ماعلا لصنقلا ،سانيود رين وتانير قلعو

:ةيلامشلا تارامإلاو يبد يف نيبلفلا ةيروهمجل

يف نيينيبلفلا نييرامعملاو نيسدنهملا ييحن“

ىلعأ ىلع ظافحلا ىلع طسوألا قرشلاو تارامإلا

نإ .ةديدع دوقعل مهتنهم يف ةيفرحلا تايوتسم

ةهازنلاو ةعاربلاو فارتحالا نم ةيوقلا ةعمسلا

طقف سيل نيبوغرم مهنم  تلعج مهسفنأل اهونب يتلا

فدهت .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نكلو ةقطنملا هذه يف

ميركتلا حنم ىلإ زميات ونيبلف ةبقارم ةمئاق

يف ةدعاسملاو نيينهملا ءالؤه لضفأ نم ضعبل

يف نييلبقتسملا نييرامعملاو نيسدنهملا ماهلإ

." اننطو

ربع مويلا نيعدبملا ةمئاقل ليمز وأ كسفن حشر

حيشرتلا ةرامتسا لمكأ .زميات ونيبلف عقوم

ىلع انعقوم لالخ نم تنرتنإلا ربع ةيمسرلا

تنرتنإلا
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