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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نا ــــــــــ يب

ينطولا يرواشتلا  ءاقللا  نع  رداص 

ةينطولا ةيضقلا  ةيامحو  ةدوعلا  تاريسم  لوح 

ةيــضقلا صخي  اــم  لــك  يف  ينطوــلا  لــكلا  عــم  رواــشتلا  يف  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  ةسايــس  يف  ًارارمتـــسا 
عم قيــسنتلابو  ساـمح ،"  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  تـعد  كرتـشملا ، يعمتجملاو  ينطوـلا  لــمعلل  ًازيزعتو  ةينيطــسلفلا ،

بعـــشلا لـــئاصف  تاداـــيق  تبـــسلا 2019-4-6  موـــيلا  تـــقتلا  راـــصحلا  رـــسكو  ةدوـــعلا  تاريــــسمل  اـــيلعلا  ةـــينطولا  ةـــئيهلا 
ةئيهلا ءاــضعأو  ةداــيق  بناــج  ىلإ  ريتاــخملاو ، تاــعماجلا  ةذـــتاسأو  ءاــهجولاو  يندـــملا ، عــمتجملا  تاداــيقو  ينيطـــسلفلا ،
ىركذلا عم  انمازتو  تاريسملا ، قالطنال  ىلوألا  ةيونـسلا  ىركذلا  يف  كلذو  راصحلا ، رـسكو  ةدوعلا  تاريـسمل  ايلعلا  ةينطولا 

ميظعلا ينيطسلفلا  ضرألا  مويل  نيعبرألاو  ةثلاثلا 

ةدوعلا تاريـسم  ثادحأل  ًادرـس  شطبلا  دلاخ  دـئاقلا  ةدوعلا  تاريـسمل  ايلعلا  ةـئيهلا  سيئر  ناسل  ىلع  ءاقللا  ضرعتـسا  دـقو 
يف تققحت  يتـلا  ةـينطولا  تازاـجنإلا  دّدـعو  ةينيطـسلفلا ، ةيبعـشلا  ةروـثلا  خـيرات  يف  زيمم  ينطو  ثدـحك  اـهتقالطنا  ذـنم 

ودــعلا عــم  ةــهجاوملاو  ةــمواقملا  نادــيم  يف  ةــبطاق  بعــشلا  ىوــق  دــيحوت  اهــسأر  ىلعو  ةيبعـــشلا ، ةــمواقملا  هذــه  نادــيم 
، ةينيطــسلفلا ةيــضقلل  جـهولا  ةداـعإو  نرقلا ، ةقفــص  ةامــسملا  ةينويهــصلا  ةـيكيرمألا  ةرماؤـملا  طوـيخ  حـضفو  ينويهــصلا ،

ينيطـسلفلا قحلا  ةيـسدقو  ضرألا  قشعب  لايجألا  ةئبعتو  ةينطولا ، ةركاذـلا  ذحـشو  ةدوعلا ، قحو  نيئجاللا  ةيـضق  ةـصاخ 
ريصملا ريرقتو  ةدوعلاو  تاسدقملاو  ضرألا  ريرحتو  ةيرحلا ، يف 

ذنم هيلع  ضورفملا  راصحلا  رـسكو  هتدارإ  ضرف  لجأ  نم  انبعـش  اهعفد  يتلا  تايحـضتلا  ريبكلا  ينطولا  ءاـقللا  ضرعتـساو 
ًابيرق رمثتــسو  ًىدــس ، عيــضت  نـل  ةــميظع  تايحــضت  يهو  ىحرجلا ، فـالآو  ءادهــشلا ، تاــئم  يف  ًــالثمتم  ًاــماع ، رــشع  ينثا 

لماـعتلاو ؤـطاوتلاو  لاـمهإلا  فـقو  ىلع  ملاـعلا  راــبجإو  ةزغ ، عاــطق  يف  بعــشلا  اذــه  نـع  راــصحلل  ًارــسكو  ةدوـعو  ًاريرحت 
هقوقحو انبعش  عاجوأ  عم  ءاردزاب 

ةيملـسو ةدارـإلاو  قحلاـب  نيحلـستم  ةـلماك ، انبعـش  فادـهأ  قيقحت  ىتح  ةريـسملا  برد  ةلـصاوم  ىلع  رارـصإلا  ءاـقللا  دـكأو 
رارقلا يفو  ةمواقملا  يف  ةكارشلاو  مدلا ، يف  ةكارشلاو  ةينطولا ، ةدحولاو  كارحلا 

ًادــح تعــضو  ذإ  ةدوـعلا ، تاريــسمل  ًاـيماحو  ًاـعرد  تلكــش  يتـلا  ةلــسابلا  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملاب  ينطوـلا  ءاــقللا  داــشأ  اــمك 
ءالزعلا انبعش  ريهامجب  دارفتسالاو  ةينويهصلا  ةسرطغلل 

تاـيلمعلا ةـفرغ  يف  ًـالثمتم  لـتحملا ، عـم  ةيركــسعلا  ةـهجاوملا  نادـيم  يف  قـقحت  يذــلا  مـيظعلا  زاـجنإلا  ىلع  ءاـقللا  ددــشو 



نابجلا لتحملل  ًاريبك  اعدار  تلكش  ةمظنم  ةهجاوم  نم  اهبحص  امو  ةكرتشملا ،

حاجنإ يف  اومهاس  نيذـلا  تالـسابلا ، انبعـش  ءاسن  ىلإو  ميظعلا ، انبعـش  ريهامج  ىلإ  ةـميظع  ةـيحت  هيجوت  ءاقللا  سني  ملو 
هقوقحو انبعـش  ةدارإ  مارتحا  ىلع  ودعلا  اوربجأ  نيذلا  ناديملا  يف  ةفلتخملا  تادحولا  ييئادـف  اميـس  الو  تاريـسملا ، هذـه 

قاـحللا ىلإ  ءوجللا  تاـميخمو  جراـخلاو   48 لا ــ ضرأو  سدـقلاو  ةفـضلا  يف  انبعــش  ريهاـمج  نوـعمتجملا  اـعدو  ًاـيئزج ، وـلو 
ضرــألا نــع  لــيحرلا  ىلع  هراــبجإلو  هــلزعلو  لــالتحالاو ، ناودــعلا  حـــضفل  دـــيكألا  لــيبسلا  يهف  ةدوــعلا ؛ تاريـــسم  ةـــلفاقب 

نمثلا ةظهاب  لالتحالا  ةمواقم  نأ  املثم  نمثلا ، ةظهاب  لالتحالا  ةفلُك  لعج  لالخ  نم  كلذو  ةينيطسلفلا ،

ىلع ةزغ  عاـطق  يف  ساـمح  ةـكرح  سيئر  راونـسلا  ىيحي  دـئاقلا  دـكأ  ةـنهارلا ، ةيـسايسلا  عاـضوألا  نع  هـتملك  ضرعم  يفو 
ًاريبك ًافافتلا  دكؤي  يذلاو  ةيعمتجملاو ، ةيـسايسلا  انبعـش  تاعاطق  لك  لثمي  يذلا  ريبكلا  ينطولا  دـشحلا  اذـهب  ريبكلا  هرخف 

ينيطسلفلا بعشلل  ةتباثلا  قوقحلاو  ةهجاوملاو  ةمواقملا  رايخ  لوح 

ةريخب نوعفدـيو  ةـمحرلا ، ةـباوب  اميــس  ـالو  تاـباوبلا ، ةـكرعم  نوـضوخي  نيذــلا  سدــقلا  يف  انبعــش  ريهاـمج  راونــسلا  اّـيحو 
دجـسملا تاـحاس  سيندـتل  راـهن  لـيل  نوعــسي  نيذـلا  نينطوتــسملا  ناـعطقب  نـيهبآ  ريغ  طاـبرلا ، ةـحاس  ىلإ  مهتاـنبو  مهئاـنبأ 

ةيحيسملاو ةيمالسإلا  تاسدقملاو  ىصقألا 

نومــسريو مهبعــشل ، نـيح  لــك  يف  نورأــثي  نيذــلا  نييداهــشتسالا ، ةفــضلا  لاــطبأب  هزازتـعاو  هرخف  نـع  راونــسلا  ربــع  اــمك 
يناسنإلا خيراتلاو  ينطولا  خيراتلا  يف  ةدلخم  ةعئار  ةيلاضن  تاحول 

وأ نيطوتلا  نيضفار  ةظحلب  ةظحل  ةدوعلا  نورظتني  نيذلا  تاتشلاو  تاميخملا  يف  انبعـش  ءانبأ  ىلإ  ةيحت  راونـسلا  هجوو 
نيحو تقو  لك  يف  ةينطولا  تايدجبأ  مهلافطأ  نونقليو  نمزلا ، لاط  امهم  ليدبلا ، نطولا  وأ  ريجهتلا 

ددشو ءانفلاو ، ةلزعلا  هريـصم  نوكيـس  هنم  بورهلا  لواح  نم  يرابجإ ، قيرط  ةدحولا  نأو  دحوم ، انبعـش  نأ  راونـسلا  دـكأو 
اهمظنتو ةكارــشلا ، اـهعمجت  يتـلا  ةــقالخلا ، ةددــعتملا  هتاـقاطبو  مهبعــشب  نوزتـعي  نيذــلا  ناعجــشلا  راــيخ  ةدــحولا  نأ  ىلع 

ءاخإلاو ةلوجرلاو  ةمواقملا  اهيمحتو  ينيطسلفلا ، مدلا  ةمرح  اهجيسيو  ةيطارقميدلا ،

ةيرـصملا ةـياعرلاب  ةـعقوملا  تاـقافتالا  قيبـطتل  لـئاصفلا  لـكو  هتكرح  دادعتـسا  نلعأو  ةدـحولا ، دوهج  راونـسلا  ضرعتـساو 
تاـيرحلا ةـعاشإو  ةـهيزن ، تاـباختنا  ىلع  فرـشت  ةـينطو  ةدـحو  ةـموكح  ليكـشتو  ريرحتلا  ةـمظنم  ءاـنب  ةداـعإب  ةـلثمتملاو 
فارتعــالا مدــعو  نرقلا ، ةقفـــص  ضفرو  ةــمواقملا  حالـــس  سيدــقتو  ةــيثبعلا ، تاــضوافملا  ضفرو  ينمــألا  قيـــسنتلا  ذـــبنو 

لالتحالاب

يف ينويهـصلا  تنعتلا  ىلع  تبلغت  يتلاو  ةزغ ، عاطق  نع  راصحلا  رـسكل  ةلوذبملا  ةيرـصملا  دوهجلا  راونـسلا  ضرعتـسا  امك 
رداق انبعـش  نأو  لالتحالا ، سنكو  ةمواقملا  يف  انقح  باسح  ىلع  نوكت  نل  تامهافت  يأ  نأ  ىلع  ًاددشم  اياضقلا ، نم  ريثك 
يهو تاددحملا ، نم  ددـعب  ةـموكحم  تامهافتلا  هذـه  نأو  بصاغلا ، لتحملا  باينأ  نيب  نم  هلافطأ  شيع  ةـمقل  عازتنا  ىلع 

هذه نأو  تامهافتلا ، هذهل  ةيسايس  داعبأ  الو  نامثأ  هنأو ال  ةيرـصم ، ةطاسوب  متت  امنإو  لالتحالا ، عم  ةرـشابم  تاضوافم  ال 
ةدـحولاو ةـحلاصملا  ماـمتإ  نـع  ةــليدب  تـسيل  اـهنأو  ةــفاك ، هدــجاوت  نكاـمأب  ةــمواقملا  يف  انبعــش  قـح  فـقوت  ـال  تاـمهافتلا 

ةدوعلا تاريسم  فقو  لمشت  اهنأو ال  ةينطولا ،

ةرهاــقلا 2011، ةــيقافتا  يف  تعــضو  يتــلا  ســـسألا  ىلع  ةــينطولا  ةــحلاصملا  ةــياعر  ةلـــصاوم  ىلإ  رـــصم  راونـــسلا  اــعدو 
رياني 2017 توريب  تاجرخمو 

ةروــثلا هذــه  دوــقو  اولكــش  نيذــلا  لاــفطألاو  ءاــسنلاو  لاــجرلا  ىلإو  ةدوــعلا ، تاريــسم  ىلإ  ةــصاخ  ةــيحت  راونــسلا  هــجوو 
ةلماعلا ناجللاو  اهيف  نيدايملا  ىلع  نيمئاقلاو  ةريسملا  ةدايق  ىلإ  ةيحتلا  هجو  امك  ةديدجلا ،



مهتباـصأ وأ  مـهفارطأ ، اودـقف  نيذـلا  اميـس  ـالو  ةريـسملا  ىحرج  ىلإو  مـهيوذو ، ءادهـشلا  ىلإ  ةـصاخ  ةـيحت  راونـسلا  هـجوو 
بجاوو ضرف  ءافولا  لهأل  ءافولاف  فورظلا ، تناك  امهم  مهنع  ىلختي  نلو  مهبناج ، ىلإ  فقيس  هنأ  ًادكؤم  ةقاعإ ،

نم نوجــسلا  ضييبـت  نمــضي  ـال  ٍلـح  يأ  نأو  اـنقانعأ ، يف  نـيد  ىرــسألا  ريرحت  نأو  رمحأ ، طــخ  ىرــسألا  نأ  راونــسلا  دــكأو 
صوقنم لح  ىرسألا 

امهم انبعـشو  انارـسأ  يمحنـسو  اـههاجت ، اـنربص  ربـتخي  ـال  نأ  لـالتحالا  ىلعو  ةريطخ ، ةـبعل  ىرـسألا  عمق  نأ  ىلع  ددـش  اـمك 
نمث نم  كلذ  انفلك 

رودـلل كلذــكو  تاـمهافتلا ، ماـمتاو  ةزغ  عاـطق  نـع  راـصحلا  فـيفخت  يف  يرــصملا  رودــلل  ريبـكلا  هريدــقت  نـع  راونــسلا  ربـعو 
ةزغ عاطق  نع  راصحلا  عفر  يف  يساسأ  لكشب  مهاسي  يذلا  يرطقلا 

ةيلاحلا ةيكيرمألا  ةرادإلا  عم  ءاقل  هنأ ال  ىلع  دنتست  يتلا  نرقلا  ةقفص  ةهجاومل  ةيجيتارتسالا  حمالم  راونسلا  ضرعتـساو 
ليعفتو ينيطــسلفلا ، بارتـلاو  نطوـلا  ةدـحوب  كـسمتلا  ىلع  دـيكأتلاو  ةزغ ، يف  ةــلود  ةــماقإل  عطاـقلا  ضفرلاو  اـهيثوعبمو ،

انلهأ دومص  زيزعتو  لالتحالا ، ةعطاقم  زيزعتو  عيبطتلا  ةهجاومل  دوهجلا  فيثكتو  ةيبعشلا ، ةصاخو  اهلاكشأ  لكب  ةمواقملا 
ةينطولا ةكارشلا  ىلإ  دنتست  ةيقيقح  ةدحو  نمض  كلذ  لك  نوكي  نأو  ةزغ ، عاطق  يف 

ةادأـك ةدوـعلا  تاريـسم  ىلع  ظاـفحلا  ةرورـض  ًاـعيمج  نيدـكؤم  هتـالاجرو ؛ عـمتجملا  زوـمرو  انبعــش  لـئاصف  ةداـق  ثدـحت  مـث 
يـسايس نمث  يأ  عفدـت  نـل  انبعـش  ىوـق  نأو  ةـّنم ، سيلو  قـح  ةزغ  عاـطق  نـع  راـصحلا  رـسك  نأو  لـتحملا ، هـجو  يف  ةـيلاضن 

لطبلا انبعش  ةمواقمو  ةوقو  ةدارإب  اهعزتنتس  يتلا  شيعلا  ةمقل  لباقم 

، ةهوبـشملا نرقلا  ةقفـص  ةهجاوملو  ةيفـصتلا ، عيراشم   نم  ةينطولا  ةيـضقلا  ةـيامحل  ًاينطو  فافطـصالا  ةرورـض  اودـكأ  امك 
، ةكارــشلا ساـسأ  ىلع  ةـينطولا  ةدـحولا  ةداعتــسا  وـه  ةــسرطغتملا  ةــيكيرمألا  ةرادـإلا  فلــص  ةــهجاومل  ةليــسو  لـضفأ  نأو 
، ينطوـلا لـكلا  اـهيف  كراـشي  ةـينطو  ةدـحو  ةـموكح  ليكـشت  ةرورـض  ىلإ  نوـعمتجملا  اـعد  اـمك  ةـعقوملا ، تاـيقافتالا  قـفوو 

عوـمجملا نوـكيل  هـيلثمم ، راــيتخا  يف  هـقح  ةــسرامم  نـم  انبعــش  اــهيف  نـكمتي  ةــهيزن ، ةينيطــسلف  تاــباختنا  ىلع  فرــشتو 
: يلي ام  ىلع  ديكأتلاب  ماهلاو  ريبكلا  ينطولا  ءاقللا  ىهتناو  انتيضقو ، انبعش  ةيامح  يف  ًادحاو  ًافص  هلك  ينطولا 

ةدـينعلا ةبلـصلا  هتمواقملو  لساوبلا ، هاحرجو  لاطبألا ، هارـسأو  راربـألا ، هئادهـشل  ميظعلا ، انبعـشل  ةـيحتلا  لـك  ةـيحتلا  ًـالوأ :
ةكرتشملا تايلمعلا  ةفرغ  يف  ةلثمم  ةلطبلا 

ةمواـــقملا حالـــس  باـــسح  ىلع  لوــلح  يأ  نوــكت  نــلو  ريرحتلا ، قــيرط  ىلع  يجيتارتــسا  رخذ  ةـــمواقملا  حالـــس  نإ  ًاـــيناث :
سدقملا

عـستت نأ  بجيو  انبعـش ، ىوق  هيف  تدحوت  ميظع  يلاضن  لعف  يهو  اهفادهأ ، ققحت  ىتح  ةرمتـسم  ةدوعلا  تاريـسم  ًاثلاث :
ةينطولا ةـئيهلا  ىلع  ظافحلا  ةرورـض  عم  تاتـشلاو ، ماع 48  ةلتحملا  يـضارألاو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  لمـشتل  ةـيفارغجلا  اهتعقر 

ميظعلا انبعش  ءانبأ  ةقثب  ىظحي  ميظع  ينطو  عمجتك  راصحلا ، رسكو  ةدوعلا  تاريسمل  ايلعلا 

ةيكيرمألا ةدارإلا  ىلعو  ميظعلا ، انبعش  ىلع  هتدارإ  ضرف  ضرألا  هجو  ىلع  نئاك  عيطتسي  نلو  رمت ، نل  نرقلا  ةقفص  ًاعبار :
ىلإ ةيبرعلا  انتمأ  وعدنو  هلساب ، ةمواقمو  ميظع ، بعش  اهيمحي  ةسدقم  ةينيطسلفلا  انتيـضق  نأ  ًاديج  اومهفي  نأ  اهئافلحو 

بصاغلا نايكلا  عم  عيبطتلا  هجو  يف  باوبألا  قالغإو  انبعش ، قوقحب  كسمتلاو  يوفصتلا ، عورشملا  اذه  ضفر 

قفو ةكارـشلا  ساسأ  ىلع  ةـلماشلا  ةينيطـسلفلا  ةـحلاصملا  قيقحت  ىوس  رايخ  ـالو  ةـينطولا ، ةدـحولا  نع  ليدـب  ـال  ًاـسماخ :
ةينيطـسلف تاباختنال  رـضحتو  عيمجلا ، مضت  ةـينطو  ةدـحو  ةـموكح  ليكـشت  ىلع  لمعلا  ةرورـض  عم  ةـعقوملا ، تاـيقافتالا 

ةلماش



 

ةدوعلاو ريرحتلا  ىتح  ًاعمو  ميظعلا  انبعشل  ةيحتلا  لك 
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