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سامح ةكرح  تاردق  روطت  نم  بناج 

يف ترمو   ، ةوقلا ةمكارم  ةيجيتارتسا  ماع 1987م  ربمسيد  نم  رـشع  عبارلا  يف  اهتقالطنا  ذنم  سامح "  " ةـكرح تنبت 
وأ هرـسك  نكمي  ابعـص ال  امقر  مويلا  تتاب  ىتح  ةمواقملا ، ةريـسم  يف  زيهجتلاو  دادعإلا  ةـكرعم  نم  ةدـيدع  تاطحم 

.هزواجت
ربع ينيطسلفلا  ينطولا  عورشملل  ةعفار  مويلا  ةكرحلا  تلكش  نيثالثلاو ، ةسماخلا  سامح  ةكرح  ةقالطنا  ىركذ  يف  و

.ةمداقلا ريرحتلا  ةكرعم  وحن  اهمدقتو  ةفاك ، اهلاكشأب  ةوقلل  اهتمكارمو  اهروطت  رارمتسا 
باعصلا يطخت 

نم ةـمواقملا  عنم  ةمئادلا ل لالتحالا  تـالواحمو  اماع ، ذـنم 16  ةزغ  عاطق  ىلع  ددـشملا  راـصحلا  نم  مـغرلا  ىلع  و
. هل تلصو  يذلا  ريبكلا  روطتلاب  قيدصلاو  ودعلا  تأجافو  باعصلا ، ترسكو  تابقعلا  تطخت  اهنأ  الإ  حالسلا ، دوزتلا ب

خيراوص ىمرم  ىلع  ماع 1948  ةلتحملا  انارقو  انندـم  لك  تحبـصأ  مواقملا ، لمعلا  يف  ةريبكلا  ةيعونلا  ةزفقلا  دـعب  و
ماحتقالاو ودعلا  طوطخ  فلخ  لازنإلا  تايلمع  يف  قافنألا  لاجر  فرعي  ضرألا  نطاـبو  ةّريسُملا ، اهتارئاطو  ةمواقملا 

. ماسقلا بئاتك  يف  ةذفلا  لوقعلا  اهدوقت  ةينورتكلإلا  برحلا  ةحاسو  رفص ، ةفاسم  نم 
ةيخوراصلا ةموظنملا 

ىدل خيراوصلا  ةموظنمف  لالتحالا ، عم  عارـصلا  راسم  يف  ةيعون  ةلقن  عنـصلا ، ةيلحم  ماسقلا  بئاتك  خيراوص  ت  لكش و
ليجسلا ةراجح  ةكرعم  يف   M75 ةمداقملا خوراص  ًارورم ب  ، هلحارم ىلوأ  يف  ماسقلا  خوراص  نم  تلكشت  ةمواقملا 

ىلإ ًالوصو  ماع 2014 ، لوكأملا  فصعلا  ةكرعم  يف   R160 يسيتنرلاو  J80 يربعجلاو ليجس 55  خوراص  و ماع 2012 ،
.م سدقلا 2021 فيس  ةكرعم  يف  اهقيرب  عمل  يتلا  شايعلاو  راطعلاو  ةلامش  وبأ  خيراوص 

تالداعملا تضرفو   ، لالتحالا عم  ةكرعملا  نيزاوم  تبلقو  ةلتحملا ، انيـضارأ  قطانم  فلتخم  ةمواقملا  خيراوص  تلصو 
.ءاملا ةبرش  نم  ةمواقملا  ىلع  لهسأ  اهطيحمو  بيبأ  لت  قمعلا ك ندم  فصق  تاب  ىتح  اراركتو  ارارم 

لالتحالا نمأ  تددبو   ، ةدع تالداعم  ضرف  نم  ىدملا  ةديعبو  ةليقث  ةيخوراص  ةناسرت  نم  هزوحت  امب  ةـمواقملا  تنكمت 
لت فصق  هلباقي  ةينكسلا  جاربألا  فادهتسا   " " اندز متدز  نإو  " " فصقلاب فصقلا   " تا لداعم تخسرو  هت ، بيه ترسكو 

.لاتق لا تالوج  نم  ةلوج  لك  يف   " بيبأ
قافنألا حالس 

تالاجم يف  ةوقلا  ةمكارم  نع  لفغت  مل  اهنأ  الإ  ةـيخوراصلا ، اهتموظنم  ريوطت  ىلع  بوؤدـلا  ةـكرحلا  لمع  بناج  ىلإ 
ماع ةزغ  نم  لـالتحالا  درط  يف  ايـساسأ  اببـس  ناـكو  ةـكرعملا ، نيزاوـم  ّريغ  يذـلا  قافنألا  حالـس  تركتباف  ىرخـألا ،

ةيلمعو ةظوفحم ، ةيلمعو  دـيمرت ، عقوم  ةـيلمع  اهزربأ  ةـيموجهلا ، قافنألا  ربع  اهتذـفن  تايلمع  ةلـسلس  دـعب  2005م ،
.بقاثلا مهسلا  ةيلمعو  بضغلا ، نيكارب  ةيلمعو  نودرح ،

طيلاش داعلج  ينويهصلا  يدنجلا  اهلالخ  نم  ترسأ  يتلا  و انارـسأل ، ةيرحلا  رجف  غزب  ةمواقملا  قافنأ  ةمتع  طسو  نم  و
.ينيطسلفلا انبعش  لاطبأ  نم  اريسأ  اهبجومب 1027  ررحت  ةيخيرات  لدابت  ةقفص  ماربإ  ىلع  ودعلا  تمغرأو  ماع 2006 

ت لتقو  ، ةيلوطبلا ودـعلا  طوطخ  فلخ  لازنإلا  تايلمع  نم  ةلسلس  ةمواقملا  تذفن  اضيأ  قافنألا  حالـس  لـالخ  نمو 
عقوم يف  ماع 2014م  لوكأملا  فصعلا  ةـكرعم  لالخ  لازنإلا  تايلمع  اهزربأ  ناـكو  رفـص ، ةفاسم  نم  لالتحالا  دونج 

.يركسعلا  16 لا ـ عقومو  افوصو  قبيطم  وبأو  زوع  لحان 
ةمواقملا تاّريسُم 

اهيلع فرشأ  يتلا  ةريسُملا  تارئاطلل  اهعينـصت  نع  لوكأملا  فصعلا  ةكرعم  لالخ  ماسقلا  بئاتك  تفـشك  ةرم  لوألو 
.ةيراحتناو  ، ةيموجهو  ، ةيعالطتسا  : يه اهنم ، جذامن  ةثالث  نع  تنلعأو  يراوزلا ، دمحم  يسنوتلا  سدنهملا  ديهشلا 

اهب تفصقو  عنـصلا ، ةيلحم  ةيراحتنالا  باهـش  تارئاط  ةـمدخلا  ىلإ  ماسقلا  تلخدأ  ماع 2021 ، سدقلا  فيـس  يفو 
ةلاـبق زاـغلل  ةـصنمو  ميفوسيك ، عقوم  يف  دونجلل  اـعمجتو   ، ةيركـسع تادوشحو  زوعرين ، يف  تايواميكورتبلل  اعنـصم 

.ةزغ عاطق  لامش  لحاس 
قوف ةـيوج  تاعلط  اهب  تذـفنو   ، يراوزلا ديهـشلاب  انميت  اهتمـسأ  يتلا  يراوزلا " ةرئاـط   " نع ةرم  لوـأل  تفـشك  اـمك 

.ودعلا عقاوم  دصرل  ةلتحملا  انيضارأ 
ةغمدألا عارص 

نم تنكمت  ىتح  لالتحالا  ةهجاومل  بوردلا  لك  تضاخ  لب  طقف ، ةيركـسعلا  اهتاردـق  ريوطتب  سامح  ةـكرح  ِفتكت  مل 
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تامجه اـهلالخ  نم  تنشو  ماع 2022 ، ةرم  لوأل  اـهنع  تفـشك  يتلاو  ربياـسلا "  " ةـينورتكلإلا برحلا  ةدـحو  ليكـشت 
.ةساسحلاو ةمهملا  زكارملا  نم  ريثكلا  تلطعو  ةيركسعلاو ، ةينمألا  ودعلا  ةمظنأ  ىلع  ةينورتكلإ 

، ةزغ عاطقل  ةـيذاحملا  ةيركـسعلا  ودـعلا  عقاوم  دـض  ةيناربيـس  تامجه  ةدـع  ماسقلا  بئاـتك  ىدـل  ربياـسلا  حالـس  ذفن 
فده فلأ  تلاط 30  ةريبك  ةمجه  ةيماسقلا  ربياسلا  ةدحو  تذـفن  ماع 2019  ةزغ  عاطق  ىلع  لالتحالا  ناودـع  لالخو 

فصقلا اهيف  امب  لئاسولا  لكب  هفقو  لالتحالا  لواح  يذلا  رمألا  ةيركـسع ، دعاوقو  ةيركـسعو  ةينمأ  تآشنمل  اهمظعم 
.ك لذ يف  لشف  هنكلو  يوجلا 

كالتما ّلكش  يل ةددـعتم ، قطاـنم  يف  اـهليعفتو  راذـنإلا  تارافـص  ماـظن  ىلإ  جولولا  نم  ربياـسلا  ةدـحو  تنكمت  اـمك 
. ةيركسعلاو ةينمألا  ودعلا  ةموظنم  ىدل  اًريبك  ًايدحتو  اًقهرم  اًسجاه  ربياسلا  حالسل  ةمواقملا 

ًادادعإ اهتوق  ةـمكارمو  اهتاردـق  ريوطت  لـجأ  نم  نمزلا  ةكرحلا  قباست  سامح ، ةـكرح  ةـقالطنا  ىلع  اـماع  دعبو 35 
.فيرشلا سدقلا  اهتمصاعو  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ةماقإو  انضرأ ، نم  لتحملا  درطو  ةمداقلا  ريرحتلا  ةكرعمل 
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