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دـش ىلإ  لتحملا  ينيطـسلفلا  لخادـلا  يفو  ةـلتحملا  سدـقلاو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  انلهأ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تعد 
داــيعألا ةرتــف  يف  ةــصاخو  سيندــتلاو  دــيوهتلا  تاــططخم  دــض  ةــنيدملا  نــع  اــعافد  ىـــصقألا ، دجـــسملا  يف  طاــبرلاو  ريفنلاو  لاــحرلا 

.ةموعزملا

عم انمازت  ىصقألاب  تاكاهتنالا  لوح  سيمخلا ، مويلا  يفحـص ، رمتؤم  لالخ  راهزلا  دومحم  .د  سامح  ةكرح  يف  زرابلا  يدايقلا  لّمحو 
ديعصت ىلإ  ايعاد  ىصقألا ، دجسملاو  سدقلا  يف  هتاكاهتنا  تايعادت  نع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  ينويهصلا  لالتحالا  ةيدوهيلا ، دايعألا 

.تاهبجلاو نيدايملا  لك  ىلع  لالتحالا  اذه  عم  كابتشالاو  ةهجاوملا 

، ىـــصقألا دجـــسملاو  سدــقلا  ةــنيدم  قــحب  ةدـــعاصتملاو  ةريطخلا  ةينويهـــصلا  تاــكاهتنالاو  مــئارجلا  عباــتت  ةـــكرحلا  نإ  راــهزلا  لاــقو 
سيندـتو ماـحتقا  ربـع  ةـموعزملا ، ةـيدوهيلا  داـيعألا  مسومب  ىمـسي  اـم  ءاـيحإل  ةينويهـصلا  تاـعامجلا  اـهب  موـقت  يتـلا  تاريـضحتلاو 

.هيف ةيدوهيلا  سوقطلا  ةسراممو  ىصقألا 

ءادـتعا لكـشت  ةـيديوهتلا  ةينويهـصلا  تاـططخملا  ةريتوو  ناودـعلا  لاكـشأل  عراـست  نـم  ىـصقألاو  سدـقلا  يف  يرجي  اـم  راـهزلا  ّدـعو 
.ىصقألا دجسملاو  ةنيدملل  ةيمالسإلاو  ةينيدلا  ةناكملا  ىلع  ارفاس 

ً

نم دـيدعلا  ىلإ  تدأ  يتـلا  ىـصقألا  دجــسملاو  سدـقلا  قـحب  ةـقباسلا  ةينويهــصلا  تاـكاهتنالل  دادـتما  يه  مـئارجلا  هذـه  نأ  فاـضأو 
ددمتلل تاناكمالا  هل  ترفوو  ماع 2018  يف  لالتحالا  ةموكح  هتدمتعا  يذلا  ديوهتلا  ططخمل  دادتما  يهو  ةريطخلا  ديعـصتلا  تاجوم 

.ةسدقملا ةنيدملا  يف  شحوتملا  يناطيتسالا 

ةسرطغلاب ةبذاك  ماهوأ  ضرفو  نيطسلف ، يف  ةقيرعلا  ةيحيـسملاو  ةيمالـسإلا  ملاعملا  سمط  ىلإ  فدهت  مئارجلا  هذه  نأ  حضوأو 
، يناكملاو ينامزلا  ميـسقتلا  ضرف  ىلإ  ـالوصو 

ً
ىـصقألاو ، سدـقلا  يف  يقيقحلا  يمالـسإلا  هجولا  رييغتل  حالـسلا  ةوقو  ةـنميهلاو 

.ةفاك ةيلودلا  تارارقلاو  قيثاوملا  طئاحلا  ضرعب  ابراض 
ً

ملـسم نويلم  ةئامعبـسو  راـيلم  نم  رثكـأل  لـب  طـقف ، نيينيطـسلفلا  ىدـل  سيل  ةريبـك  ةـينيد  ةـميق  لـثمي  ىـصقألا  دجـسملا  نأـب  هونو 
نم ليـصأ  ءزج  وـهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  اـنلوسر  ىرـسمو  نيفيرـشلا  نيمرحلا  ثلاـثو  نيتـلبقلا  ىلوأ  وـه  دجـسملاف  ملاـعلا ، لوـح 

.ةينطولا انتباوثو  ةينيدلا  انتيدقع 

ةدراطمو سندـملا  ينمألا  قيـسنتلا  نم  الدـب 
ً

ىـصقألاو  سدـقلا  ةـيامح  يف  اـهبجاوب  موقت  نأ  هللا  مار  يف  ةطلـسلا  راـهزلا  بلاـطو 
.ةينطولا انبعش  تباوثو  ىصقألاو  سدقلا  قحب  ىمظع  ةنايخ  لكشي  يذلاو  لالتحالل  ةمدخ  مهلاقتعاو  نيمواقملا 

تاكاهتنالاو مئارجلا  هلثمت  امل  ارظن 
ً

سدقلا ، ةيامح  يف  ةـكراشملل  يروفلاو  لجاعلا  لخدـتلاب  قيقـشلا  ندرألا  صاخ  لكـشب  بلاط  امك 
.ةلتحملا سدقلا  ةنيدمب  ةيحيسملاو  ةيمالسإلا  تاسدقملا  ىلع  ةياصولا  يف  ةكلمملا  رود  ىلع  حضاو  دعت  نم  ةينويهصلا 

ةيرــصنعلا هتاـططخم  فـقو  ىلع  هراـبجإو  لـالتحالا  عدرل  يروـفلا  كرحتلا  ىلإ  ملاـعلا  رارحأو  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  لودــلا  راـهزلا  اـعدو 
ةداـق ةــمكاحمل  ةــيلودلا  تاـيانجلا  ةــمكحم  ىلإ  ىــصقألاو  سدــقلا  قـحب  ةينويهــصلا  تاـكاهتنالاو  مـئارجلا  فـلم  عـفر  ىلع  لــمعلاو 

.برح يمرجمك  لالتحالا 

ةريطخلا تاـكاهتنالا  هذــه  عـنمل  ةيرورــضلا  تاوـطخلا  ذاـختاب  ةــيلودلا  تاـمظنملاو  تاـئيهلاو  يلودــلا  عـمتجملا  اــعد  كــلذ ، بناــج  ىلإ 
.طرش وأ  ديق  نود  ىصقألا  مرح  يف  ةينويهصلا  ةيئادعلاو  ةيزازفتسالا  لامعألا  عيمجل  يروف  دح  عضوو 

، ةنكمملا لئاسولا  لكب  هتاسدقمو  انبعش  قوقح  نع  عافدلاب  ينيطـسلفلا  بعـشلاو  قلطملا  سامح  ةكرح  مازتلا  ىلع  راهزلا  ددشو 
.ىصقألا دجسملاو  سدقلا  قحب  اهدعاصتو  ةينويهصلا  تاكاهتنالاو  مئارجلا  رارمتسا  نم  ارذحم  رمت ، نل  تاكاهتنالا  هذه  نأ  هونو 

ةبلطلا روــمأ  ءاــيلوأ  ةوعدـــل   ةباجتـــسا  سدـــقلا ، سرادـــم  عــيمج  يف  لــماشلا  بارـــضالا  ةوــطخ  اــيلاع 
ً

راــهزلا  نــمث  رخآ ، قايـــس  يفو 
.ديوهتلا رطخ  ةهجاوم  قايس  يفو  ةيبرعلا ، سرادملا  يف  ينويهصلا  جاهنملا  ضرف  دض  سدقلا  يف  نيينيطسلفلا 

يف لصح  ام  اذهو  تفعضو  ةمألا  تعجارت  املك  راسملا  حيحـصتل  ايزكرم 
ً

اناونعو 
ً

اقلطنم 
ً

امود 
ً

تناك  ىـصقألاو  سدقلا  نأ  ىلإ  راشأو 
سدـــقلا قــحب  مهتيـــشحوو  ةنياهـــصلا  ناودـــع  رارمتـــسا  نأ  ادـــكؤم  ةـــفلتخم ، نوــكت  نــل  ةرملا  هذـــهو  اـــنخيرات  نــم  ةدـــيدع  تاـــطحم 

.هللا نذإب  لالتحالا  لاوز  اهتياهن  ىربك  ةكرعم  يف  اببس 
ً

نوكيس  تاسدقملاو 

 

هتاكاهتنا تايعادت  لالتحالا  تلّمح 

ىصقألا دجسملاب  طابرلاو  لاحرلا  دش  ىلإ  انبعش  وعدت  سامح 
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