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رماع وبأ  ناندع  .د 

مار هللا ةـنيدم  برق  فاسآ  تاعفجو  ارفوع  يتنطوتـسم  ةـيلمع  ذـفنم  يثوغربلا  َمصاـع  يليئارـسإلا  شيجلا  لاـقتعا  فشك 
ةعزعزب ةــليفكلا  ةــيبرغلا ، ةفــضلا  يف  ةرــشتنملا  ةــمئانلا  ساـمح  اـيالخ  ليئارــسإ  هـنع  تلاـق  اــم  دوـجو  نـع  يــضاملا  رهــشلا 

كاـنه تـلاز  ـالف  نمــألا  ةزهجأو  يليئارــسإلا  شيجلا  اهلذــبي  يتـلا  ةعــساولا  ةــينمألا  دوـهجلا  مـغرو  كاــنه ، مئاــقلا  رارقتــسالا 
ىرخأ تايلمع  ذيفنتل  رضحتتو  اهنيعأ ، نع  ةديعب  ايالخو  تاعومجم 

يف ةيلمع  لباقم 34  ةيبرغلا  ةفـضلا  يف  احلـسم  اموجه  ذيفنت 33  ليجست  وتلل 2018  مرـصنملا  ماعلا  دهـش  ماقرألا ، ةغلب 
اهناعبتي يتلا  ةسايـسلا  مغر  تامجهلا  ددـع  صيلقت  يف  احجني  مل  كاباشلا  ماـعلا  نمـألا  زاـهجو  شيجلا  نأ  ينعي  اـم  ، 2017

عساولا زكرملا  طابحإلا  يف 

ةيبرغلا ةفــضلا  يف  نايليئارــسإلا  تارباــخملاو  شيجلا  اــهجهتني  يتــلا  ةيليئارــسإلا  ةيركـــسعلاو  ةــينمألا  ةسايـــسلا  نأ  اــمك 
هذه مظعمو  ةيلاتق ، لئاسو  عينصتل  شرو  فشكو  ةحلسأ ، ىلع  روثعلاو  تايلمعلا ، ىلع  ضيرحتلا  ةرهاظ  ةبراحم  لمـشت :

تامجهلل ططختو  لومتو ، ءاطشنلا ، دنجت  يهف  سامح ، اهذفنت  تايلاعفلاو  تايلمعلا 

نأ سامح  عم  ةديدج  لدابت  ةقفـص  ماربإ  ةيليئارـسإلا  ةـينمألا  ةزهجألا  اهبجومب  ضراعت  يتلا  ةيـساسألا  بابـسألا  دـحأ  لعل 
ذيفنتل ةـعاسلا 24/7  رادـم  ىلع  نولمعي  ةزغ  عاـطق  ىلإ  ماـع 2011  ةـقباسلا  ةقفـصلا  يف  نيررحملا  ىرـسألا  نم  لِّحُر  نـم 

يف سامح  تحجن  كلذ  عمو  ةيبرغلا ، ةفضلا  يف  تايلمعلا  تائم  طابحإ  ةريخألا  ةنسلا  تدهش  دقو  ليئارسإ ، دض  تايلمع 
رفصلا ةعاسل  رضحتت  يتلا  ةمئانلا  اهايالخ  ءافخإ 

رادارلا نيعأ  نـع  يفختلا  يف  ةحلـسم  ةينيطـسلف  ةـيلخ  حاـجن  دهـش  هنـأل  ماع 2018 ، ةـياهن  نم  لمأ  ةـبيخ  ليئارـسإ  يدـبت 
نأ اـقحال  نيبـتو  اـهدارفأ ، ةــيوه  فَـشكُت  نأ  نود  مار هللا ، ةــقطنم  يف  راـنلا  قـالطإل  تاــيلمع  ةلــسلس  تذــفنو  يليئارــسإلا ،

نيموي لبق  لقُتعا  يناثلاو  يليئارسإلا ، شيجلا  نارينب  لتق  لوألا  يثوغربلا ، مصاعو  حلاص  نم  ةنوكم  ةيلخلا 

طباض رذـح  دـق  حـلاص ، ديهـشلا  ةيفـصتب  ليئارـسإ  هيف  ترخافت  يذـلا  هتاذ  مويلا  يف  هنأ  ةيليئارـسإلا  لمألا  ةـبيخ  درم  لعل 
ىلع فقي  ةـيلخلا  نأ  اـقحال  نيبتو  ةرمتـسم ، اـهتقحالمو  ةـقيلط ، ىرخأ  ةـيلخ  كاـنهف  يهاـبتلا ، يف  ةـعراسملا  نم  يليئارـسإ 



ةفثكملا ةقحالملا  نم  رهش  دعب  اريخأ  لقتعا  يذلا  يثوغربلا  مصاع  وتلل ، ليتقلا  حلاص  قيقش  اهسأر 

كاـباشلاو شيجلا  قـلقت  يتـلا  ساـمحل  ةــعباتلا  ةــمئانلا  ةيركــسعلا  اـيالخلا  ةرهاـظ  نأ  ةيليئارــسإلا  تارباـخملا  دــقتعت  ًاريخأ 
تاذ ةيركــسع  اـيالخ  ماـمأ  اـننأ  حـضاولا  نـم  هنـأل  بـنج ، ىلإ  اـبنج  ينادـيملا  لـمعلاو  ًاـعم  قيــسنتلل  امهعفدــت  نييليئارــسإلا ،
يتـلا ةـمئانلا  اـيالخلا  هذـه  نم  ددـع  دوجو  ويرانيـس  نم  ةيـشخلا  لـظ  يف  ليئارـسإ  ماـمأ  اـينمأ  ايدـحت  ضرفت  ةـيلاع ، ةدوج 

لمعلل سامح  ةدايق  نم  رماوألا  رظتنت 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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