
ةدحولاو رکفلا  لجر  ..ةوجع  وبأ  نیسح  لایتغا  اًماع    14
ویلوی 2020 08:46 ص زومت /   05

، يمالـسإلا يوعدـلاو  ينطولا  لمعلا  يف  تاـنزاوتلا  ركف  بحاـص  اًيودـحو ، اًدـئاقو  اًرباـثم ، اًـيميداكأو  اًدـيرف ، اًـيبرمو  ةًـيعاد ،
" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  ةوجع  وبأ  دمحأ  نيسح  ديهشلا  خيشلا  فرُع  اذكه 

نم ةـنفح  دـي  ىلع  اًديهـش  ىـضق  يذـلا  ةوـجع ، وـبأ  نيـسح  خيـشلا  دـئاقلا  لاـيتغا  ىلع  ةرـشع  ةـعبارلا  ىركذـلا  موـيلا  قـفاوت 
داهجلاو ةوعدلل  اهشاع  ةايح  اًجوتم  ويلوي 2006 ، نم  سداسلا  يف  ءالمعلا 

ةأشنلاو داليملا 

هتـــسارد ىهنأ  ةزغ ، ةـــنيدم  يف  ماـع 1963  رياربـف  نـم  لوـألا  يف  ةوـجع  وـبأ  ىفطــصم  دـمحأ  نيــسح  دــئاقلا  ديهــشلا  دــلو 
ةزغ سرادم  يف  ةيوناثلاو  ةيدادعإلاو  ةيئادتبالا 

ةعماـجلا نـم  نيدــلا  لوـصأو  ةوعدــلا  صــصخت  يف  سويرولاـكبلا  ةــجرد  ىلع  لـصحف  ةــيميلعتلا ، هتريــسم  خيــشلا  لـصاو 
ماع 1986م ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةرونملا  ةنيدملاب  ةيمالسإلا 

سمـش نيع  ةـعماج  نم  يمالـسإلا  هقفلاب  هاروتكدـلا  مث  نراقملا ، هقفلا  يف  ريتسجاـملا  ةـجرد  ىلع  لـصح  ماـع 1990  يفو 
ىلوألا فرشلا  ةبترم  عم  زاتمم  ريدقت  ىلع  لصحو  ماع 2000 ، ةيبرعلا  رصم  ةيروهمج  يف 

ةعماجب ةيناسنإلا  مولعلاو  بادآلا  ةـيلك  يف  ةيمالـسإلا  تاساردـلا  مسق  يف  هلوصأو  هقفلل  اًدـعاسم  اًذاتـسأ  ةوجع  وبأ  لمع 
هلوصأو هقفلل  اًرـضاحم  كلذـك  ةـحوتفملا ، سدـقلا  ةـعماج  يف  هقفلا  لوصأل  اًدـعاسم  اًذاتـسأ  لـمع  مث  ذنم 1995 ، ىـصقألا 

2000 ماع 1995 - ذنم  سنويناخ  ةنيدمب  فيرشلا  ثيدحلا  راد  دهعم  يف 

ىصقألا ةعماج  يف  ءاتفإلا  ةنجل  وضعو  نيطسلف ، ءاملع  ةطبار  ةيوضع  اًضيأ  لغشو 

يوعدلا لمعلا 

همجن عمل  ىتح  ةفلتخُملا ، رظنلا  تاهجول  هبيرقت  كلذكو  فقاوملا ، ةرادإ  يف  ةعساولا  هتمكحو  ديدشلا  هعـضاوت  هنع  فرُع 
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اًدــيرف اًـيبرُم  ناـكف  عاـطقلا ، ءاـيحأ  يف  ةرــشتنملا  حالــصإلا  ناـجل  نمــض  لـمعف  ساـنلا ، نـيب  حالــصإلاو  ظــعولا  لاــجم  يف 
بولقلا بلسي  ةيعادو  لايجألل ،

تارـشع ءاـقلإ  ىلع  رارمتـساب  صرحو  ةـينيدلا ، نوؤشلاو  فاـقوألا  ةرازوب  اًـعوطتم  اًـبيطخو  اًـمامإ  ةوجع  وبأ  خيـشلا  لـمع 
ةزغ عاطق  دجاسمب  ةيملعلاو  ةيوعدلا  تاودنلا 

اًيبرمو اًيعاد  ركذلا  تاقلح  دقعيو  اًبيطخ ، اهربنم  دعصيو  اًعوطتم ، اهدجاسم  بوجي  ةزغ ، ةاعد  رهشأ  نم  اًدحاو  تاب 

ةيطسو ةسردم  بحاص 

يف تانزاوتلا  ركف  بحاصو  بحر ، يطـسو  ركف  بحاصو  ملاعلاو ، ةـيعادلا ، لـثمي  همحر هللا  نيـسح  روتكدـلا  ديهـشلا  ناـك 
ةمواـقملا ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  هـليحر  نـيح  هاـثر  ةـقيمعلا  تاـملكلا  هذـهب  يمالــسإلاو ، يوعدــلا  لـمعلاو  ىوـتفلا 

ةيحلا ليلخ  د  سامح "  " ةيمالسإلا

ىلإ رظني  ناكو  ةيـسايسلاو ، ةيهقفلا  لئاسملا  حرط  يف  نزاوتلا  ىلإ  يعـسلا  مئاد  ناك  هنأ  روتكدـلا  ديهـشلا  نع  فرُع  اميفو 
يسايسلا عقاولاب  طبترت  يتلا  وأ  ةيهقفلا  لئاسملل  ءاوس  ةيحطس  ةرظن  رظني  نكي  ملو  ريبك ، قمعب  لئاسملا 

ةدــحولا يف  فيلأـتلاو  ثـحبلا  ىلع  فـكعف  ةوـجع ؛ وـبأ  نيــسح  روتكدــلل  لـغاشلا  لغــشلا  ينيطــسلفلا  فـصلا  ةدــحو  تناــك 
نم ولخت  هتاظعو ال  هسورد  تناكو  ىـصقألا ،" دجـسملا  ريرحت  يف  اهرثأو  ةدـحولا   " ناونعب ةـيثحب  ةـقرو  ردـصأف  اهراثآو ،

لالتحالا ةهجاوم  يف  ينيطسلفلا  انبعش  ديحوت  ىلإ  ةوعدلا 

ةداهشلا عم  دعوم 

ام ةوجع  وبأ  نيـسح  روتكدـلا  ةـيعادلا  ىلع  رـشابم  لكـشب  راـنلا  ءـالمعلا  نم  ةـنفح  قـلطأ  وـيلوي 2006 ، نـم  سماـخلا  يفو 
روفلا ىلع  هداهشتسا  ىلإ  ىدأ 

، حــتف ةــكرح  هدوـقت  يذــلا  ينمـألا  ناـتلفلاو  ىــضوفلا  مـيمعت  تــالواحم  نـم  ةدــيدج  ةــقلح  كاذــنآ  لاــيتغالا  ةــيلمع  تـلّكش 
ةينيطسلفلا ةينطولا  ةدحولا  برضو  يعمتجملا ، ملسلا  ضيوقتل  ةلواحمو 

، ةينيطـسلفلا لاـيجألا  اـهب  يدـتهت  ةراـنم  كلذـب  لكـشُيل  اًريبك ، اًـيداهجو  اًـيملع  اـًثرإ  ةوجع  وبأ  نيـسح  ةـيعادلا  كرت  هليحربو 
رحدو ةــيرحلل ، عــلطتتو  كراــبملا ، ىــصقألا  دجـــسملاو  سدــقلا  وــحن  وــنرت  ةــيعاو ، ةــميكح  ةــمواقم  مئاــعد  موــيلا  يـــسرتو 

ةينيطسلفلا ضرألا  لماك  نع  لالتحالا 
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