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 لوح اهعون نم ىلوألا ةيلودلا ةودنلا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا مويل; لافتحالا قايس يف ،ةيبرغملا ةكلمملا لبقتست
 ةفلكملا ةيرازولا ةيبودنملا لبق نم ةمظنملا ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا تايلآلا

 يلثممل نزاو روضحبو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جم̀ربو ناسنإلا قوقحل يكرمندلا دهعملا عم ةكارشب ،ناسنإلا قوقحب
 .تاراقلا فلتخم نم ادلب 23 ةكراشمبو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا
 وعيفر نولوؤسم اهيف كراشيو ،2022 ربنجد 8و 7 يموي شكارم ةنيدم اهنضتحتس يتلا ةودنلا هذه فدlو
 تايلآلا يلثمم نيب ىلضفلا تاسرامملاو براجتلا مساقت ىلا ،ناسنإلا قوقح }اضقب نيمتهم نييلود ءاربخو ،ىوتسملا
 زيزعت لبس نأشب رظنلا تاهجوو يأرلا لدابت نع الضف ،نيكراشملا ءاربخلاو ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا
 .تايلآلا هذه نيب نواعتلا
 نيكراشمل; بحري ،ةرهاق ةيحص بابسأل روضحلا نع بيغتلا ىلا رطضملا ناسنإلا قوقحب فلكملا يرازولا بودنملا نإ
 فيطللا دبع ذاتسألا لبق نم ةيلودلا ةودنلا هذه حاتتفا ريبك زازتع; لجسيو ،ةيبرغملا ةكلمملا فويض تاكراشملاو
 لكشي ةودنلا هذه داقعنا نأ ربتعي امك .ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيموكحلا ةسايسل; فلكملا ،لدعلا ريزو يبهو
 .ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا تايلآلل ةبسنل; ناسنإلا قوقح ةسايس روظنم نم اماه �دح
 فارطأ يق;و ةيبودنملا نع نيلثمم نم نوكم ينطو دفو ليكشت مت دقف ،ءاقللا اذه ةميقل ةيرازولا ةيبودنملا نم اكارداو
 ،ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا ةيلآلل يجيتارتسالا قمعلا ةيبرغملا ةبرجتلا يف لكشي يذلا يتاسسؤملا قيسنتلا
 ةماعلا ةباينلا ةس�رو ةينمألا تاسسؤملاو ةينعملا ةيموكحلا تاعاطقلا نم لكشتي قيسنتلل ءاضف ا�وك نم اقالطنا
 ةيلآلا اهرابتع;و ،اهروضح رمألا يضتقي ىرخأ ةيمومع ةطلس لكو جامدالا ةداعإو نوجسلا ةرادإلل ةماعلا ةيبودنملاو
 ىقبي يتلا ناسنإلا قوقح لاجم يف ةينطولا ةسايسلا نم ةماه ءازجأ ليعفتب ةقلعتملا تايلمعلا لكل دادعإل; ةفلكملا
 .ةيسيئرلا اهتيلآ ،ةينطولا ةبرجتلا يف لوألا هدقع مويلا براقي يذلا يتاسسؤملا قيسنتلا
 لمعلاو ةيبرغملا ةبرجتلا تاصالخ ،ةار�ا تاشاقنلا يف امك ،تاشرولا يف كراشملا يبرغملا دفولا ءاضعأ مدقيسو
 نوناقلا بجومب ةيبرغملا ةكلمملا تامازتلا نم اقالطنا ،لا�ا يف ةلودلل ايلعلا ةدارإلا سكعي يذلا ينطولا يقيسنتلا
 ماظن لك هسرامي ملاعلا ربع لودلل }دايس `أش ىقبت ةيلودلا تامازتلالا هذه نأ رابتع;و ،ناسنإلا قوقحل يلودلا
  .ةصتخم ةيتاسسؤم تايلآو ةيسايسو ةينوناق سسأو دعاوق قفو يروتسد
 ،ناسنإلا قوقح لاجم يف `دالب تابستكم نع عافدل; اهمازتلا ددجت نأ الإ ،ةبسانملا هذ¢ ،ةيرازولا ةيبودنملا عسي الو
 امك .ةلصلا تاذ ةيلودلا تامازتلال; ءافو ،لا�ا اذه يف ةينطولا ةسايسلا ليعفت يف يكيمانيدلا اهطارخنا نع ربعتو
 ةماهلا ةيلودلا ةودنلا هذه لاغشأ نع ةئشانلا تامازتلالا ليعفت يف ،ةءانبو ةيباجيإ حورب ،ماهسإلل ،اهدادعتسا دكؤت
 .ةكراشملا تاسسؤملا يأر اهيلع رقتسيس يتلا ةهيجولا تاحرتقملا لامعإ ىلا ةيمارلا تاردابملا لك يف طارخنالاو


