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نيعرابلا اهيسدنهمو  ماسقلا  بئاتك  ةداق  دحأ  يراوزلا  دمحم  سدنهملا  يسنوتلا  ملاعلا 

ىلع بوؤدلا  لمعلاو  نيملسملاو  برعلل  ةيزكرملا  ةيـضقلا  نع  عافدلا  يف  هبجاو  مامأ  ًاقئاع  تافاسملا  نم  لعجي  مل 
خيراتلا تاحفص  يف  بهذ  نم  دادمب  هداهج  لجسف  بصاغلا ، لالتحالا  سند  نم  ىـصقألا  دجـسملاو  نيطـسلف  ريرحت 

. تاربخلاب ةمواقملا  دانسإو  ىصقألاو  سدقلا  وحن  يمالسإلاو  يبرعلا  بابشلل  ًامهلم  تابو  ةعصانلا ،
عنصيل دودحلا  زاتجا  يذلا  نيعرابلا ، اهيسدنهمو  ماسقلا  بئاتك  ةداق  دحأ  يراوزلا  دمحم  سدنهملا  يسنوتلا  ملاعلا  هنإ 
هلايتغال ةسداسلا  ىركذلا  ربمـسيد  نم  رـشع  سماخلا  مويلا  قفاوي  يذلاو  ءادفلاو ، ةيحـضتلاو  ةلوطبلا  خـيرات  هسفنل 

.ةيسنوتلا ةيروهمجلاب  سقافص  ةنيدم  يف  ةينويهصلا  ردغلا  يديأ  ىلع 
ةأشنلاو داليملا 

أدبو ماع 1967م ، رياني  نم  نيرشعلاو  نماثلا  يف  ةيسنوتلا  سقافـص  ةنيدم  يف  يراوزلا  دومحم  دمحم  سدنهملا  دلو 
لامكإ هل  َنستي  ملو  يوناثلا ، هميلعت  متيل  ركاش  يداهلا  روكذـلا  دـهعمب  قحتلا  مث  يلاـب ،"  " ةـيئادتبالا ةـسردملاب  هميلعت 

ةـسردملاب يعماجلا  هميلعت  ىهنأ  سنوتل  هتدوع  دـعبو  دالبلا ، هترداغمل  رطـضا  ام  ةـينمألا ، تاقحالملا  ببـسب  مولبدـلا 
.ةيكيناكيملا ةسدنهلا  اهيف  سرد  ثيح  سقافصب ، نيسدنهملل  ةينطولا 

يف ًاوضع  ناكو  سقافـص ، دهاعمب  ةضهنلا  ةكرحل  يمالـسإلا  لمعلا  ىلع  يراوزلا  فرـشأ  ةـيعماجلا ، هتـسارد  لالخو 
.سقافصب ةبلطلل  يسنوتلا  ماعلا  داحتالا  ةدايق 

ةمواقملا رايط 
عورـشم حاـجنل  ساـسألا  نـكرلا  حبـصأ  اهدـعبو  اـيروس ، يف  ماـع 2006م  ماـسقلا  بئاـتك  فوفـصب  يراوزلا  قـحتلا 

.عورشملل ةيعون  ةلقنو  ةريبك  ةعفد  لكشو  ىلوألا ، هلحارم  يف  ناك  يذلاو  رايط  نودب  تارئاطلا 
تارئاطلل ماسقلا  بئاتك  عورشمل  لوألا  جذومنلا  ىلع  يقارعلا  شيجلا  يف  رابكلا  طابـضلا  دحأ  عم  يراوزلا  فرـشأو 

ةرايز يف  ماسقلا  بئاتك  يـسدنهم  نم  اقيرف  داق  امك  ةـيقارعلا ،" ةرئاطلا   " عورـشم مساب  فُرع  يذـلاو  رايط ، نودـب 
هتردـقو يماسقلا  قيرفلا  ةربخ  نم  اهنيح  أ  جافت يذـلا  تارئاطلاب  صتخم  ءاربخ  قيرف  عم  ىقتلاو  ناريإل ، ةيفاشكتسا 

.اهقالطإو ةرئاطلا  عينصت  ىلع 
برحلا عالدـنا  عمو  قـالطإلاو ، عينـصتلا  ىلع  ةردـقلا  دـح  تلـصو  ةـمدقتم  تاردـق  ماـسقلا  تارئاـط  عورـشم  رهظأ 

هذـه لثمتل  رايط ، نودـب  ةرئاـط  عينـصت 30  ىلع  فرـشأ  دـق  يراوزلا  ناـك  ماـع 2008 ، ةزغ  عاـطق  ىلع  ةينويهـصلا 
يتلاو برحلا  هذه  يف  اهتمدختسا  يتلاو  رّايط  نودب  تارئاط  ريوطت  يف  ماسقلا  يعاسمل  ةركبملا  ةرمثلا  ةعومجملا 

". ناقرفلا برح   " ةمواقملا اهيلع  تقلطأ 
ةبارق اهيف  ثكمو  ىلإ 2013 ، نيب 2012  ام  ةـعقاولا  ةرتفلا  يف  تارم  نم 3  رثكأ  ةزغ  عاطق  يراوزلا  سدـنهملا  رازو 

.اهريوطتو ةريسملا  تارئاطلا  عورشم  ءانب  لمكتساو  رهشأ ،  9
ءامسلا ليبابأ 

تفـشك ةددـعتم ، ماـهمو  فئاـظوب  تارئاـط  ريوطتب  ماـسقلا  يـسدنهم  نم  هقاـفرو  يراوزلا  سدـنهملا  دوهج  تجوت 
ةكرعم لالخ  اهنع  تفـشكو  ماـسقلا ، بئاـتك  اهعنـصت  ةرئاـط  لوأ  يهو  لـيبابأ  ةرئاـط  اـهزربأ  اهـضعب ، نع  ةـمواقملا 

ماع 2014. لوكأملا  فصعلا 
ةيموجهلا ماهملا  تاذو  ةيعالطتـسالا ، ماهملا  تاذ  ليبابأ ، تارئاط  نم  جذامن  ةـثالث  تجتنأ  اهنأ  ماسقلا  بئاتك  تنلعأو 

نودب تارئاطلا  ةعانـص  يف  قبـسلا  ةبحاص  ماسقلا  بئاتك  كلذب  نوكتل  ةـيراحتنالا ،"  " ةـيموجهلا ماهملا  تاذو  ءاقلإ ،" "
ً.اينيطسلف رايط 

" بيبأ لتب  " " هايركلا  " ةينويهـصلا برحلا  ةرازو  ىنبم  قوف  ةددـحم  ماهم  اهتاعلط  ىدـحإ  يف  ماسقلا  تارئاـط  تذـفنو 
.لوكأملا فصعلا  ةكرعم  لالخ  ةزغ  عاطق  ىلع  ناودعلا  اهنم  داقي  يتلا 

ريوطت يف  هثاحبأ  صـصخيل  رحبلا  يف  صوغي  نأ  ررقف  ءامـسلا ، يف  هعينـصتو  هملع  يف  قيلحتلاـب  يراوزلا  فتكي  ملو 
نأ لبق  تناح  ةينويهصلا  ديلا  نم  هلايتغا  نكل  ةمواقملا ، دي  يف  ًاديدج  اًحالـس  نوكتل  دُعب ، نع  اهيف  مكحتلا  متي  ةصاوغ 

. ًاديهش يقتريو  رونلا  ديدجلا  هعورشم  ىري 
قيرطلا ةلصاوم 

هلزنم مامأ  هترايـس  فدهتـسا  ران  قالطإب  يراوزلا  سدنهملا  دهـشتسا  ماع 2016م ، ربمـسيد  نم  رـشع  سماخلا  يف 
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ماسقلا بئاتك  تاردق  روطتل  ًادح  عضيس  يراوزلا  لايتغاب  هنأ  ودعلا  نظ  ةينويهصلا ، ردغلا  دي  ىلع  سقافص  ةنيدم  يف 
. ئسخو باخ  هنكل  ةّريسملا ، تارئاطلا  لاجم  يف 

اهتمـسأو ةريـسُملا ، اهتارئاط  نم  ليج  ثدـحأ  نع  ماسقلا  بئاتك  تفـشك  ماع 2021م ، ويام  نم  رـشع  عساـتلا  يفف 
ةرئاطلا اهتطقتلا  ةيوج  اًروص  تضرعو  ةيماسقلا ، تارئاطلا  حالس  ريوطت  يف  ديهـشلا  سدنهملا  رودل  ًءافو  يراوزلا " "

لخاد ةيركـسعلا  تاـيلآلاو  لـالتحالا  تاوـق  زكرمت  تلمـش  عـقاومو  فادـهأل  عالطتـساو  دـصر  تاـعلط  تذـفن  امدـعب 
.مالسب اهدعاوقل  تداعو  ةلتحملا ، ةينيطسلفلا  يضارألا 

اهب تذفنو  ةـيراحتنالا  باهـش  ةرئاط  نع  ويام 2021م ، يف  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  لالخ  ماسقلا  بئاتك  تفـشك  امك 
يف تايواميكلل  عنصمو  ةزغ ، عاطق  لامـش  رحبلا  ضرع  يف  زاغلا  ةصنم  فادهتـسا  اهزربأ  نا  ك تامهملا ، نم  ديدعلا 

.سنوي ناخ  قرش  زوع " رين   " ةنطوتسم
بوعـشلا ةناكمو  ةيمهأ  نيطـسلفب  مواقملا  لمعلا  يف  يجيتارتسالاو  مهملا  هرودب  يراوزلا  سدنهملا  ديهـشلا  خـسر 

وحن اـهقيرط  ـدّبعو  تاسدـقملا ، مظعأ  نـع  عافدـلاو  اـياضقلا  لدـعأ  ةرـصن  يف  تباـثلا  اـهرودو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا 
.نيلتحملا سند  نم  سدقلا  ريهطتو  اهضرأ ، نع  لالتحالا  سنك  ىتح  هقيرط  اولصاُويل  هئامدب  نيطسلف 
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