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عارصلا ناونعو  ةيدبألا  ةمصاعلا  ..سدقلا  ريرقت :

ديحت يتلا ال  ةـلبِقلا  يهف  اًماع ، لبق 35  اهتقالطنا  ذنم  سامح  ةكرح  تباوث  ىلوأ  ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  تلكش 
ًءادف سيفنلاو  يلاغلا  مدقت  تلاز  امو  ءامدلاو ، حاورألا  سامح  هلجأل  تلذب  يذلا  عارصلا  بلقو   ، ةمواقملا ةيقدنب  اهنع 

.كرابملا ىصقألا  دجسملاو  سدقلل 
ةـضافتنا تمـست  هتيـسدقو  اهدجـسم  ةناكملو  1987م ،)  ) ةراـجحلا ةـضافتنا  تمـست  اـهتراجح  ةـقارعو  اـهبارت  ِقَبِعلو 
اهتسادقلو 2015م ،)  ) سدقلا ةضافتنا  تمـست  نيينيطـسلفلا  بولق  يف  اهرذجتو  ةنيدملا  ةـلاصألو  2000م ،)  ) ىصقألا

(. 2021م  ) سدقلا فيس  ةكرعم  تناكف  اهيلإ  تدتما  يتلا  ديلا  تعطقو  اهفيس  ةمواقملا  تلتسا 
"، سامح  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرح  همدـقت  يذـلا  يـسايسلا  باطخلا  يف  ساسألا  ةداملا  سدـقلا  تّلكـش  املاطلو 

.لالتحالا هجو  يف  ةبقاعتملا  ةينيطسلفلا  تاضافتنالاو  تابهلل  سيئرلا  كرحملاو 
سامح ركف  يف  سدقلا 

ءوض يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  ركفلا  يف  اًمدقتمو  اًمهم  ًاعقوم  ةلتحملا  سدقلا  ةنيدم  لتحت 
.ةيدئاقعلاو ةيخيراتلاو  ةينيدلا  اهتناكم 

ذإ ىصقألاو ، سدقلاب  لصتي  امب  هحورو  هتاريبعت  رخزت  يذلا  سامح  ةكرح  قاثيم  نم  ةنيدملا  ةناكم  نع  ًاريبعت  ّدشأ  الو 
نع ًاعافد  مهتدهاجمو ، ءادعألا  ةهجاوم  يف  ردقلا  رهن  يف  قفدتت   " ةكرح سامح  نأ  ىلإ  نوثالثلاو  ةثلاثلا  ةداملا  ريـشت 

". كرابملا ىصقألا  دجسملا  اهتعيلط  يفو  ةيمالسإلا ، تاسدقملاو  ةيمالسإلا  ةراضحلاو  ملسملا  ناسنإلا 
هيلع تجرد  ام  فالخب  كلذو  ةمواسملاو ، ةمـسقلاو  ةئزجتلا  لبقت  ةدحوم ال  ةيمالـسإ  سدقلا  ةنيدم  نأ  ةـكرحلا  ىرتو 

.ةيقرشلا سدقلا  اهتمصاع  ةلودب  يدانت  يتلاو  ةينيطسلفلا  ىوقلا  ضعب 
ةيخيراتلاو ةينيدلا  اهتناكم  اهلو  نيطـسلف ، ةمـصاع  سدقلا  نأ  ةكرحلا  تدكأ  ةماعلا ، تاسايـسلاو  ئدابملا  ةقيثو  يفو 

، اهنم ءزج  ّيأب  طيرفت  الو  اهنع  لزانت  الو  ةيمالـسإلاو ، ةيبرعلا  ةمألاو  ينيطـسلفلا  بعـشلل  تباث  ّقح  يهو  ةيراضحلاو ،
.ةمدعنم ِملاعملل  سمطو  ِقئاقحلل  ريوزتو  ٍناطيتساو  ٍديوهت  نم  سدقلا  يف  لالتحالا  تاءارجإ  ّلك  نأو 

دحأ دعتو  سامح ، ىدل  يمالعإلاو  يسايسلا  باطخلا  يف  حضاو  مامتهاب  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملاو  سدقلا  ىظحتو 
اهتيلوؤـسم نأو  داـهجلاب ، ـالإ  متي  نل  ىـصقألاو  سدـقلا  ةـيامح  نأ  ةـكرحلا  ىرتو  لـالتحالا ، عـم  عارـصلا  رواـحم  مهأ 

.نيطسلف ضرأ  لماك  ريرحتو  اهريرحتو  سدقلاب  كسمتلا 
ةضافتنالاو سدقلا 

ةينيطسلفلا ةضافتنالا  يفف  لالتحالا ، عم  ةهجاوملا  نيوانع  كرابملا  ىصقألا  دجسملاو  ةلتحملا  سدقلا  ةنيدم  تردصت 
سدقلا ةنيدم  ىلع  ةماتلا  لالتحالا  ةرطيـسف  اهرجفتل ، ىدملا  ةدـيعب  بابـسألا  نم  سدـقلا  تناك  ماع 1987 ، ىلوألا 
فيرـشلا مرحلا  ىلإ  لوخدـلا  نينقت  اهنيب  نم  تاءارجإ  نم  كـلذ  بحـص  اـمو  هل ، ةـيدبأ  ةمـصاع  اـهنالعإو  ماع 1967 

.ةضافتنالا رارمتسال  ًاعفاد  ناك  ةيمالسإلا ، ةدابعلا  نكامأو 
سيئر ماحتقا  ىلع  ًادر  تأدبف  لاعتشالا ، ةرارش  فيرـشلا  اهدجـسمو  ةسدقملا  ةنيدملا  تناك  ىـصقألا  ةضافتنا  يفو 

.ىصقألا دجسملا  تاحاب  لوليأ 2000  / ربمتبس يف 28  نوراش  ليئرأ  كاذنآ  دوكيللا  بزح 
قحب تاكاهتنالاو  تاءادتعالا  ببـسب  ماع 2015  ربوتكأ  نم  لوـألا  يف  اهترارـش  تقلطنا  يتلاو  سدـقلا  ةـضافتنا  يف 
نأ ىلع  ةحـضاو  ةـلالد  يف  اهمـسا  تلمح  يتلا  ةـضافتنالا ، رجفت  يف  ةـيوازلا  رجح  سدـقلا  تناك  ىـصقألا ، دجـسملا 

.لالتحالا عم  عارصلا  ةلداعم  يف  ةوقبو  ةرضاح  ةنيدملا 
ماع 2021م، ويام  نم  رـشاعلا  يف  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  تضاخو  اهفيـس  ماـسقلا  بئاـتك  تلتـسا  سدـقلا  لـجألو 

انبعـشل ًاعرد  اهنأ  ةكرعملا  لالخ  سامح  تتبثأو  ، " بيبأ لت  سدقلا و" ةنيدم  ىلع  يخوراص  فصقب  ةـكرعملا  تحتتفاو 
.هنع عفادت  اًفيسو  هيمحت 

رسو اهناونعو  لالتحالاو ، نيينيطسلفلا  نيب  تاهجاوملا  ةلعـش  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملاو  ةسدقملا  ةنيدملا  لازت  الو 
ام وهو  اهيف ، ةكراشملاو  اهناضتحاو  اهمعدب  سامح  ةكرح  تمهاس  يتلا  ةـبقاعتملا ، ةينيطـسلفلا  تاضافتنالا  ةـموميد 

.اهراشتنا عاستاو  اهتوقو  اهمخز  نم  داز 
ةمألا دشحو  سدقلا 

ىظحت ضرـألا  هـجو  ىلع  ةيـضق  كاـنه  سيلو  ةيمالـسإلا ، ةـمألا  ةدـيقع  نـم  ًاءزج  كراـبملا  ىـصقألا  دجـسملا  ربـتعي 
.ةمألا اهنع  ىلختت  نلو  يتلا ال  تباوثلا  نم  يهف  سدقلا ، ةيضقك  عامجإلاب 

مهتاقاط دشحو  اهتناكمو ، سدـقلا  ةـيمهأب  ةـمألا  ءانبأ  ةـيعوتل  دوهجلا  رفاضت  ةرورـض  سامح  ةـكرح  ىرت  كلذ ، مامأو 
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.سدقلاو ىصقألا  دجسملا  ريرحتل  ةفاك ، هعاونأب  داهجلا  ىلع  مهضيرحتو 
رطخلاب هيبنتلاو  حيولتلاو  اهلهأو  اهتدناسمو  سدقلا  معد  نع  سامح  ةـكرحل  يـسايسلاو  يمالعإلا  باطخلا  كفني  ملو 

ةفاك تايوتـسملا  ىلعو  عيمجلا  نم  بلطتي  ام  وهو  كراـبملا ، ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  هل  ضرعتت  يذـلا  قدـحملا 
.مهتيامحو كرابملا  ىصقألا  دجسملاو  ةسدقملا  ةنيدملا  ةرصن  ءازإ  مهتايلوؤسم  دنع  فوقولا 

يتلا ال ةتباثلا  ةلصوبلا  كرابملا  ىصقألا  دجسملاو  ةلتحملا  سدقلا  تّلثم  ةيلاضنلا  سامح  ةكرح  ةريـسم  دادتما  ىلعو 
.نيبصاغلا نيلتحملا  سند  نم  امهريهطت  ليبس  يف  سيفنلاو  يلاغلا  لذبتو  ةكرحلا ، اهنع  ديحت 
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