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هتداقو لالتحالا  هاشخي  سوباك  ..سدقلاو  ةفضلاب  ةمواقملا  دعاصت  ريرقت :

نم اًماع  رادم 35  ىلعو  ماع 1987م ، ربمسيد  نم  رـشع  عبارلا  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةقالطنا  ذنم 
ةرم لالتحالا  ةبيه  ترـسك  ةمواقم  ةبرجت  ةبحاصو  نيطـسلف ، عوبر  لك  يف  مواقملا  لمعلل  ًةدئار  تناك  ةكرحلا ، رمع 

.ىرخأ دعب 
ام مغر  اهدعاصتو ، ةـمواقملا  روطت  يف  يـساسأ  رود  ةـلتحملا  ةـيبرغلا  ةفـضلل  ناك  ةـمواقملا  تاطحم  فلتخم  يفو 

.ةينيطسلفلا ةطلسلاو  ينويهصلا  لالتحالا  نم  ةرركتملا  دأولا  تالواحمو  عمقلاو  رمآتلا  نينس  نم  هب  ترم 
يف ةمواقملل  قوبـسم  ريغ  دعاصت  عم  ةنمازتم ، سامح  ةـكرح  ةـقالطنا  ىلع  نوثالثلاو  ةـسماخلا  ىركذـلا  مويلا  رمتو 

.رظتنملا ريرحتلا  موي  نم  برتقتو  لالتحالا ، هجو  ةمواقملا  اهيف  ءيُست  ةديدج  ةلحرمب  ئبُني  ام  سدقلاو ، ةفضلا 
مظنم لمع 

سيسأتلا يف  سيئر  رود  ويام 2021م  يف  اهلهأو  سدقلا  نع  ًاعافد  ةمواقملا  اهتضاخ  يتلا  سدقلا  فيس  ةكرعمل  ناك 
ودعلا اذه  نأ  ةفضلا  لاطبأل  تفشك  يتلاو  ةمواقملا ، نم  ةدعاصتم  ةلاح  مويلا  ةفـضلا  اهيف  دهـشت  يتلا  ةلحرملا  هذهل 

.تاناكمإلاو تاودألا  طسبأب  هيلع  ّقوفتلا  نكمي 
ضعب روهظ  عم  اًميظنت  رثكأ  تدـب  نيح  رخآ  ًادـُعب  سدـقلاو  ةفـضلا  يف  ةـمواقملا  لامعأ  تذـخأ  يراجلا  ماعلا  لـالخف 
اهريغو نينج  ةبيتكو  ةطالب  ةبيتكو  دوسألا  نيرع  ةعومجم  اهرهشأ  ناك  يتلاو  ةفـضلا ، نم  ةفلتخم  ندم  يف  نيمواقملا 

.تاونس ذنم  ةفضلا  يف  ةرمتسملا  ةمواقملا  ةلاحل  ًادادتما  دعت  يتلاو  تاعومجملا ، نم 
دونج نم  تارـشعلا  تاباصإو  لتقم  ىلإ  تدأو  اًقبـسم ، اـهل  طـطخملا  تاـيلمعلا  تارـشع  تاـعومجملا  هذـه  تذـفن 

اهتايلمع يف  اهرارمتساو  ودعلا ، ةأجافمو  ةردابملا  مامز  كالتما  ىلع  ةفـضلا  ةمواقم  ةردق  رهُظي  يذلا  رمألا  لالتحالا ،
.ةيبرغلا ةفضلا  ةيفارغج  لماك  ىلإ  دتمت  ىتح  ةيلوطبلا 

رفص ةطقن 
نم لاتقلا  بولسأ  عابتا  ةيضاملا  تاونـسلاو  رهـشألا  لالخ  سدقلاو  ةفـضلا  ةمواقم  اهتذفن  يتلا  تايلمعلا  لالخ  زربو 
ىلإ ةزغ  نم  تدتما  يتلا  هتايلمع  ربع  دوقع  ةثالث  وحن  لبق  لقع  دامع  دـئاقلا  ديهـشلا  هل  سـسأ  يذـلاو  رفـص ، ةـطقن 
نعط تايلمع  نوذفني  سدقلاو  ةفضلا  يف  نورئاثلا  بابـشلاف  تارـشعلا ، ةباصإو  ًايدنج  لتقم 15  ىلإ  تدأو  ةفـضلا ،
لتقو ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  قحب  ةلـصاوتملا  لتحملا  مئارج  ىلع  ًادر  هينطوتـسمو  لـالتحالا  دونج  دـض  سهدو 

.ةيبرغلا ةفضلا  يف  تاكاهتنالاو  بابشلا 
ةدـنجم لتقم  ىلإ  تدأو  طافعـش  زجاح  ىلع  لالتحالا  دونج  دـض  اهذـفن  يتلا  يميمتلا  يدـع  ديهـشلا  ةـيلمع  ترهظأو 

رهظ امك  مواقم ، لمع  يأ  عم  يناديملا  لماعتلا  ىلع  هتردق  مدعو  لالتحالا  شيج  ةشاشه  ةريطخ  حارجب  رخآ  ةـباصإو 
نطوتـسم لتقم  ىلإ  تدأو  عبرأ  تايرك  ةنطوتـسم  يف  اهذـفن  يتلاو  يربعجلا  دـمحم  ديهـشلا  ةـيلمع  يف  اـًضيأ  كـلذ 

.نيرخآ ةثالث  ةباصإو 
قالطإ ةيلمع  ذفن  نيح  رفص ، ةفاسم  نم  لاتقلا  ةسردم  داور  دحأك  مديخش  وبأ  يداف  ديهشلا  خيـشلا  زرب  سدقلا  يفو 

.ةريطخ حورجب  نيرخأ  ةثالث  ةباصإو  يدنج  لتقم  ىلإ  تدأو  ىصقألا  دجسملا  يف  ةلسلسلا  باب  برق  ران 
يدرفلا لمعلا 

ماعلا لالخ  سدقلاو  ةفـضلا  لاطبأ  ذـفن  ًادـيج ، اهل  ططخملاو  ةرركتملا  اهتايلمعو  مظنملا  ةـمواقملا  عادـبإ  بناج  ىلإ 
ماعلا دهـشو  ةيركـسعلا ، هزجاوحو  هعقاومو  لالتحالا  دونج  ىلع  رانلا  قالطإو  سهدـلاو  نعطلا  تايلمع  تائم  يراجلا 

.اهددعو تايلمعلا  هذه  ةيعون  يف  قوبسم  ريغ  ًادعاصت  يلاحلا 
ىلع ةماقملا  ليئرأ - "  " ةنطوتـسم يف  نعط  ةيلمع  فوص  دمحم  دـهاجملا  ديهـشلا  ذـفن  نآلا  نم  رهـش  نم  لقأ  لبقف 

رهظأ ام  وهو  رخآ ، ددع  ةـباصإو  نينطوتـسم  لتق 3  نم  نكمت  ثيح  ناقتإلا  يف  ةياغ  تناكو  تيفلـس - ةـنيدم  يـضارأ 
ًاناقتا رثكأ  تايلمع  ذـيفنتو  ةـقباسلا  تاـيلمعلا  نم  ءاـطخألا  بيوصت  ىلع  نيذـفنملا  صرحو  ةـيدرفلا  تاـيلمعلا  روطت 

.هتداقو ودعلل  اًماليإو  ًاعادبإو ،
فادهتسالا ةرئاد  يف  قمعلا 

رثكأ تايلمع  ذيفنت  ىلع  اوصرح  لب  طقف ، مهدوجو  طيحم  يف  لتحملا  دض  مهتمواقم  سدقلاو  ةفضلا  ءانبأ  رـصحي  مل 
رثكألا هنأب  لالتحالا  ةداق  رختفي  يتلا  ناكملا  ينويهـصلا  قمعلا  ىلإ  اوأجلف  هتموكحو ، لالتحالا  شيج  يف  اًريثأتو  ـاًناخثإ 
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.لتقم يف  ةينمألا  هتيرظن  اوبرضيل  ًاءودهو ، ًانمأ 
رئب يف  نعطو " سهد   " ًةـجودزم ًةـيلمع  ناعيقلا  وبأ  دـمحم  ديهـشلا  ذـفن  يـضاملا  سرام  نم  نيرـشعلاو  يناثلا  يفف 

ةرماخم دلاخو  دمحم  نالطبلا  ناريـسألا  ذفن  مايأب  اهدعبو  نيرخآ ، نينثا  ةـباصإو  نينطوتـسم  لتقم 4  ىلإ  تدأ  عبـسلا 
.نيرخآ ةباصإو 6  ةنياهص  لتقم 4  ىلإ  تدأ  بيبأ  لت  يف  ران  قالطإ  ةيلمع 

ىلإ تدأ  يتلاو  ةيلوطبلا  كارب  ينب  ةيلمع  ةشرامح  ءايض  ديهشلا  ذفن  طقف  نيمويب  اهدعبف  ةيلوطبلا ، تايلمعلا  تلاوتو 
فوكنزيد ةـيلمع  اهرهـشأ  ناك  ةـقحال  تايلمعل  ًةـمدقم  تايلمعلا  هذـه  تناـكو  نيرخآ ، ةـباصإو  نينطوتـسم  لتقم 5 

.نيرخآ ةباصإو 16  ةنياهص  لتقم 3  ىلإ  تدأو  مزاخ  دعر  يداهشتسالا  اهذفن  يتلا  ةيلوطبلا 
ةمواقملل ناضتحا 

نادـجولا زايحنا  بناج  ىلإ  ريبك ، يبعـش  ناضتحاب  ةفـضلا  يف  نومواقملاو  ةـمواقملا  تيظح  ةيـضاملا  ةرتفلا  لـالخو 
ينيطـسلفلا انبعـش  ءانبأ  اهيف  فشك  امدـنع  ًايلج  كـلذ  رهظيو  ةفـضلا ، يف  ةـمواقملا  عورـشمل  ريبك  لكـشب  يبعـشلا 

.مهل دانسإو  نيمواقملا  رهظل  ةيامح  ةينويهصلا  ةصاخلا  تادحولا 
ةعيرـسلاو ةعـساولا  ةيبعـشلا  ةباجتـسالا  يف  ةيبعـشلا  مهتنـضاحو  نيمواقملا  نيب  يقيقحلا  محـالتلا  رهاـظم  ترهظو 

ةفلتخم ندم  ىلإ  كلذ  دتماو  اًراركتو ، اًرارم  ريبكتلاو  تاراطإلا  لاعـشإو  يندملا ، نايـصعلا  يف  دوسألا  نيرع  تاوعدل 
تارـشع عـم  موـيلا  ثدـحي  اـمك  لـالتحالا  تاوـق  نم  مهتياـمحو  نيدراـطملا  ءاوـيإ  يف  كلذـكو  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يف 

.ةفضلا يف  نيدراطملا 
اميـس الو  ىرخألا  ةيـسايسلا  تارايخلا  لك  باسح  ىلع  اًريبك  ًاديجمت  سدقلاو  ةفـضلا  يف  ةـمواقملا  دـعاصت  زاح  امك 

اًزفحمو ًاكرحم  لثمي  يذلا  رمألا  ةلتحملا ، ةفـضلا  يف  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  ةدايق  جـهتنت  يتلا  ةيـسايسلا  تاضوافملا 
.ةمواقملا تاعومجملا  ىدحإ  يف  طارخنالا  وأ  ةيدرفلا  تايلمعلا  نم  ديزملا  ذيفنت  يف  نابشلل 

ديحت اهجهن ال  ىلع  ةتباثو  ةدعاصتم  سدقلاو  ةفـضلا  يف  ةـمواقملا  تلاز  ام   35 لا ـ سامح  ةكرح  ةـقالطنا  ىركذ  يفو 
.بيرق امع  انضرأ  نم  لالتحالا  سنكو  اننطو ، ريرحت  نع  اهتلصوب 
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