
لافطألا للش ضرم دض قارعلا يف لفط نويلم 5,8 حيقلتل ىربك ةلمح قالطنا

 ،ةحصــلا ةرازو مويــلا تقلــطأ ،لافــطألا للــش ضرــم ىلــع ءاضقلــل يــملاعــلا مويــلا ةبــسانمــب - 2016 لوألا نــيرــشت 24 ،قارعــلا/دادغــب
 للــش ضرــم دــض قارعــلا يــف لافــطألا نيصحــتو حيقلتــل ةينــطوــلا ةلمــحلا ، ةيــملاعــلا ةحصــلا ةمظنــمو فسيــنويــلا ةمظنــم نــم مــعدــبو
.عوبسألا اذه لالخ لافطألا

 اـم حيقلـتو ىـلا لوـصوـلا ىـلا ،ماـيأ ةسمـخ ةدـمل رمتـستو "ةايحـلا ناريغـت ناتنـثا ناـترطـق " راعـش تحـت تقلطـنا يتـلا ،ةلمـحلا فدـهتو
.ال مأً اقباس اوحقُل اوناك اذإ امع رظنلا ضغب ،قارعلا يف ةسماخلا نس نود لفط نويلم 5,8 نم برقي
 ةضرع رثكألا مه ةسماخلا نس تحت لافطألا ربتعيو ،يبصعلا زاهجلا مجاهيو ىودعلا ديدش يسوريف ٌضرم لافطألا للش نإ
.ىودعلا عنمي نأ نكمي بسانملا تقولا يفو ضرملا دض حيقلتلا نكلو ،ضرملاب ةباصإلل

 ةلمح 16 تذفن دقف ،لافطألا للش ضرم ىلع ءاضقلاب ةمزتلم قارعلا ةموكح نإ"،قارعلا يف فسينويلا لثمم ،زنيكوه رتيب دكؤي
 ةقطنــم يــف لافــطألا للــش ضرــم يشفتــل ةيميلــقالا ةــباجتــسالا نــم ءزــجك 2015 ماــع ىتــحو 2014 ماــع لالــخ ضرــملا دــض حيقلــت
."طسوألا قرشلا

 ةـموكحـلا مازتـلا لضفـب كـلذو ،قارعـلا يـف لافـطألا للـش ضرمـب ةـباـصإ ةـلاـح يأ نـع غالـبإلا متـي مـل ،2014 ماـع نـم ناسيـن ذنـمو
.ةباصملا لودلاا ةمئاق نم قارعلا عفر ،2015 سيام/رايأ رهش يف ،متو .ىلوألا طوطخلا يفظوم ةفاك نم داجلا لمعلاو تباثلا

 ةلــماشــلا ةيطغتــلاو دــصرــلا يتيلمــع يــف ةلمتحــملا تاوجفــلا ببــسب ةمــئاــق لازــتال ضرــملا روهــظ ةداــعإ نــم فواخــملا نإــف ،كــلذ عــمو
 يــف نوشيعــي نــيذــلا كئــلوأ نــعً الضــف ، قارعــلا يــف نيــحزانــلا ناكســلا تاميخــم يــف لافــطألا اــصوصــخو لافــطألا ةــفاــك نيصحتــب
.ةيمسرلا ريغ وأ ةتقؤملا حوزنلا زكارم يفو اهيلإ لوصولا بعصي يتلا قطانملا

 فاطـــلأ ،قارعـــلا يـــف ةيـــملاعـــلا ةحصـــلا ةمظنـــم لثمـــم لاـــق امـــك ،"قارعـــلا ىـــلإ لافـــطألا للـــش ضرـــم ةدوـــع نـــم رطـــخ كانـــه لاز اـــم"
 للـش ضرمـب ةدـبدـج ةـباـصإ تالاـح ديـكأـت مـت امـك ،ناتـسناغـفأو ناتـسكاـب نيـب ٌرمتـسم لافـطألا للـش ضرـم لاقتـنا نإ" .يـناـسوـم
 ةيطغتـلا نـم ةيـلاـع تالدعـم زارـحاـب رارمتـسالا انيلـع بجـي ً،ايـملاـع ضرـملا لاقتـنا فاقـيإ متـي يكـلو" فيضـيو ."اـيريجيـن يـف لافـطألا
."تقو يأ يف سوريفلا ةهجاومل ؤيهتلاو دادعتسالاو ،ةقوثوملا دصرلا ةمظنأ لمع زيزعتو ضرملا دض نيصحتلاب
 ،نييضاملا راذآو طابش يرهش يف لافطألا للش ضرم دض ةينطولا نيصحتلا تالمح نم نيتنثا نيتلوج ةثالثلا ءاكرشلا ّذفن دقل
.نيفدهتسملا ناكسلا نم %91 حيقلتو ىلا لوصولا اوعاطتساو

 عم ،رهشلا اذه لالخ حيقلتلل ةينطولا ةلمحلا ذيفنتب ،فسينويلاو ةيملاعلا ةحصلا يتمظنم نم معدب ،ةيقارعلا ةحصلا ةرازو موقتس
 نييلــخادــلا نيــحزانــلا تاميخــمو زــكارــم نــم ٍلــك يــف ضرــملاــب ةــباــصإلا رطــخل ةــضرــع رثــكألا لافــطألا حيقلتــب صاــخ مامتــها ءالــيإ
 لماع 25,000 نم رثكأ موقيسو ً.ارخؤم ةررحملا قطانملاو ةفيضملا تاعمتجملا يفو ،ةتقؤملا حوزنلا زكارم يفو ،نييروسلا نيئجاللاو
.تاحاقللا ءاطعإل ةلمحلا لالخ لزنم ىلا لزنم نم لقنتلاو رسألا ةرايزب ةيحيقلتلا قرفلا يف

 فسينويلا ةمظنم موقتس نيح يف ،ةلمحلا دعبو ءانثأ دصرلا لامعأو ،ةيليغشتلا فيلاكتلا ةيطغت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلوتتسو
 مهاستس ،ناتسدرك ميلقإ يفو زكرملا يف ةحصلا يترازو عم قيسنتلابو .ةزكرملا ةيعامتجالا ةئبعتلا تامدخل مزاللا معدلا ريفوتب
 عـم ةينـطوـلا حيقلتـلا ةلمـحل ةبـحاصـملا لاصـتإلاو ةيـعامتـجالا ةئبعتـلا تالمـح تاـطاشـن ذيفنـت يـف تالاصـتإلـل كروـكو نـيز يتـكرـش
.نيحزانلا ناكسلا عيجشت ىلع زيكرتلا

فسينويلا لوح
 ديق ىلع ءاقبلا ىلع لافطألا ةدعاسم لجأ نمً اميلقإوً ادلب 190 نم رثكأ يف فسينويلا دجاوتتو .مههافرو لافطألا قوقح رشنو زيزعت ىلع اهتاطاشن عيمج يف فسينويلا لمعت
 يف معدلا رفوت اهنإف ةيمانلا نادلبلل لاصمألاو تاحاقللا مدقت ملاعلا يف ةهج ربكأ اهفصوب ،فسينويلاو .ةقهارملا ةرتف ةياهن ىتحو مهدلوم نم ىلوألا ةظحللا ذنم ،ءامنلاو ةايحلا
 لالغتسإلاو فنعلا نم لافطألا ةيامحو ،تانبو نينب نم ،لافطألا عيمجل ديجلا يساسألا ميلعتلا ريفوتو ،يحصلا فرصلاو برشلا هايم لاصيإ ،مهتيذغتو لافطألا ةحص لاجم
ةرايز ىجري ،اهلمعو فسينويلا ةمظنم لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل .ةلماعملا ءوسو
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ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لوح
 ىلإً ابنجً ادلب 150 نم رثكأ يف ةدوجوملا بتاكملا لالخ نم ةمظنملا وفظوم لمعيو .ةفاك ملاعلا ءاحنأ يف سانلل ةحص رفوأو لضفأ لبقتسم ءانب ىلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فدهت
 ،يرشبلا يعانملا زوعلا سوريفو ازنولفنألا لثم ،ةيدعملا – ضارمألا ةحفاكمل ،هغولب نكمي يحص ىوتسم ىلعأب سانلا عيمج عتمت نامضل نيرخآلا ءاكرشلاو تاموكحلا عم بنج
 ةحصلاب عتمتلا ىلإ اوعلطتي نأ مهل ىنستي يكل ءاخرلاب عتمتلاو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا يف لافطألاو تاهمألا دعاسنو ،بلقلا ضارمأو ناطرسلا ليبق نم ،ةيراسلا ريغ ضارمألاو
.مهمزلت يتلا تاحاقللاو ةيودألاو - هنوبرشي يذلا ءاملاو هنولوانتي يذلا ماعطلا ةينومأمو سانلا هسفنتي يذلا ءاوهلا ةمالس لفكنو ،ةخوخيشلا ةلحرم يف
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