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بعرلا سدنهمو  ةمواقملا  خيرات  يف  بعصألا  مقرلا  ..شايع  ريرقت :

يتلا ماع 2021م  سدقلا  فيس  ةكرعم  لالخو  سامح ، ةكرحل  يركسعلا  حانجلا  ماسقلا  بئاتك  نم  ءافو  ةسمل  يف 
كلذب هتمسأو  مك ، ىلإ 250  هادم  لصي  يذلا  شايع  خوراص  نع  ماسقلا  تفشك  ىصقألاو ، سدقلا  نع  ًاعافد  اهتضاخ 
ىلع ةلتحملا  نيطسلف  بونج  نومار  راطم  فصق  يف  هتمدختساو  شايع ، ىيحي  لوألا  سدنهملا  دئاقلا  ديهشلاب  انميت 

.ةلتحملا نيطسلف  ةحاسم  لك  يطغت  ماسقلا  خيراوص  كلذب  تدغو  ةزغ ، عاطق  نم  مك  وحن 220  دعب 
دعب كلذو  هروطتو ، مواقملا  لمعلا  راسم  يف  ةيعون  ةلقن  شايع  ىيحي  ديهـشلا  ماسقلا  بئاتكل  لوألا  سدـنهملا  لكش 
تلذأ يتـلا  ةـمواقملا  بيلاـسأ  نم  يعونو  دـيدج  بولـسأك  ةيداهـشتسالا  تاـيلمعلا  راـكتبا  يف  زراـبلاو  ريبـكلا  هرود 

.ماسقلا لاطبأ  ةهجاوم  نع  هتزجعأو  لالتحالا 
ةمزحألاو ةيعونلا ، ةيداهشتسالا  تايلمعلاو  رياطلا ، صابلا  فقس  تايلمعب  ينيطسلفلا  يعولا  يف  شايعلا  مسا  طبترا 

انودعل ماؤزلا  توملا  لمحتو  ةلتحملا  انيضرأ  عراوش  يف  ريـست  ةتوقوم  لبانق  ىلإ  انبعـش  لاطبأ  تّلوح  يتلا  ةفـسانلا 
.هينطوتسمو

اهـسدنهمو ماسقلا ، بئاتك  ةداق  زربأ  دـحأ  داهـشتسال  نورـشعلاو  ةـعباسلا  ىركذـلا  رياني  نم  سماـخلا  مويلا  قفاوتو 
نم لالتحالا  درط  ىتح  هقيرط  هتذـمالت  لصاويو  اذـه ، انموي  ىتح  ةرـضاح  هتامـصب  لازت  اـميف ال  شاـيع ، ىيحي  لوـألا 

.بيرق امع  انضرأ 
ةأشنلاو داليملا 

يف شايع ، ىيحي  سدـنهملا  ديهـشلا  داليم  ناـك  ةـلتحملا ، ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  سلباـن  برغ  بونج  تاـفار  ةـيرق  يف 
ةعماجب ةسدنهلا  ةيلك  نم  سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع  لصح  مث  هتدلب ، يف  هميلعت  متأ  ماع 1966م ، سرام  نم  سداسلا 

نيباش احبـصأ  دـقو  ىيحيو ، ءاربلا  امه  نيدـلو ، اهنم  بجنأو  هتابيرق  ىدـحإ  جوزتو  ةـيئابرهكلا ، ةـسدنهلا  مسق  تيزريب 
.هداهشتسا دعب  مهدلاو  مسا  نالمحي  نيعفاي 

لك سدـنهملا  رخـس  ةرجفتملا ، داوملاو  حالـسلا  حـش  مامأو  ماسقلا ، بئاتك  فوفـصب  ىلوألا  ةـضافتنالا  لـالخ  قحتلا 
ةبرجت لوأ  ذـيفنت  يف  حـجنيل  حالـسلا ، صقن  ضوـعت  نأ  نكمملا  نم  يتـلا  تارجفتملا  عينـصت  لـجأ  نـم  هـتقوو  هدـهج 

.تارجفتملا ةعانص  يف  لوألا  سدنهملا  ودغيو  ماع 1992 ، ةيادب  ةفضلا  فوهك  دحأب  ةخخفم  ةوبع  ةعانصل 
ةيداهشتسالا تايلمعلا 

، ينيطـسلفلا بعـشلا  قحب  ةلـصاوتملا  لالتحالا  مئارج  ءازإو  شاـيع ، سدـنهملا  هثدـحأ  يذـلا  يعونلا  روطتلا  ماـمأو 
اهيلع فرـشأ  يتلا  ةخخفملا  تايلمعلا  ربع  لالتحالا  ةهجاومل  ةديدج  تاودأ  ماسقلا  نيدـلا  زع  ديهـشلا  بئاتك  تركتبا 

ينويهـصلا نايكلا  تزه  يتلا  ةـيعونلا  ةيداهـشتسالا  تايلمعلا  نم  ةلـسلس  بئاتكلا  تذـفنف  شاـيع ، ىيحي  سدـنهملا 
.هتداق تكبرأو 

لوألو ةخخفم  ةرايس  ربع  ةيداهشتسا  ةيلمع  لوأ  مامت  رهاس  يداهشتسالا  ذفن  سرام 1993  نم  رشع  سماخلا  يفو 
بيـصيو لتقيل  لالتحالا  شيج  دونجل  صـصخملا  نإ " جليف   " ىهقم يف  ديدحتلابو  ندرألا ، روغ  يف  الوحيم  ةـقطنمب  ةرم 

.ةيعونلا ةيداهشتسالا  تايلمعلا  ةروكاب  اهب  شايعلا  أدبيل  دونجلا ، تارشع 
نيلصملا دض  نياتشدلوغ  خوراب  فرطتملا  نطوتسملا  اهبكترا  يتلا  ليلخلا  يف  يميهاربإلا  دجسملا  ةرزجم  ىلع  ًادرو 

ةيلمع اـهزربأ  ةـيعونلا ، ةيداهـشتسالا  تاـيلمعلا  نم  ةلـسلس  ربع  ماـسقلا  بئاـتك  در  شاـيعلا  داـق  رجفلا ، ةالـص  يف 
لتقم ىلإ  تدأو  ةلوفعلا ؛ تالفاح  ةطحم  يف  ةنراكز  دئار  يماسقلا  يداهشتسالا  اهذفن  يتلا  يف 6/4/1994م ، ةلوفعلا 
ًاديدج ًالكش  شايع  كلذب  طخيل  شايع ، ييحي  ديهشلا  سدنهملا  تامـصب  ةيلمعلا  تلمحو  نيرخآ ، حرجو 50  ةنياهص   9

.لالتحالا عم  ةهجاوملا  نم 
نايكلا سوباك 

ينويهـصلا نايكلا  نمأ  ددـهي  سوباك  ىلإ  ةـيلوطبلا  ةيداهـشتسالا  هتايلمعب  شايع  ىيحي  سدـنهملا  لوحت  اـم  ناـعرس 
الإ شايع  ىيحي  فصأ  نأ  عيطتـسأ  ال  : " لحاش هيـشوم  كاذـنآ  ينويهـصلا  يلخادـلا  نمألا  ريزو  هنع  لاـق  ىتح  هتداـقو ؛

". هتايلمعل ًادح  عضت  نأ  عيطتست  اهتزهجأ ال  لكب  ليئارسإ "  " ةلودف ةزجعملاب ،
يـسفن دـجأ  نأ  فسألا  يعاود  نمل   " هنإ حـمور  نوعمـش  لـالتحالا  ىدـل  نييركـسعلا  ةداـقلا  ربكأ  دـحأ  لاـق  نيح  يف 
ةلكوملا ماهملا  ذيفنت  يف  ةقئاف  تاربخو  تاردق  ىلع  نهربي  يذلا  لجرلا  اذـهب  يريدـقتو  يباجعإب  فارتعالل  اًرطـضم 
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". عاطقنا نود  طاشنلا  ديدجتو  ءاقبلا  ىلع  ةقئاف  ةردق  ىلعو  هيلإ ،
قحـسإ كاذـنآ  لالتحالا  ةـموكح  سيئر  لاـق  نيح  هتورذ ، شاـيع  ىيحي  سدـنهملا  نم  هبعرو  لـالتحالا  سوه  غلب  دـقو 

فلألا يذ  لجرلاو  بلعثلاب ، لالتحالا  هبقل  يذلا  تقولا  يف  تسينكلا ،" يف  اننيب  اًسلاج  شايع  نوكي  نأ  ىشخأ  : " نيبار
.دحاو مقر  بولطملاو  يرقبعلاو ، هجو ،

لايتغالا
يتلا ةيداهـشتسالا  تايلمعلا  نم  ديدعلا  ىلع  هفارـشإ  ربع  لالتحالا  ىدل  شايع  اهدـجوأ  يتلا  فازنتـسالا  ةـلاح  مامأو 

ام هل ، هتدراطم  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  لالتحالا  ددش  ودعلا ، تافارتعا  قفو  اينويهص  ىلع 76  ديزي  ام  ةايحب  تدوأ 
يف ماسقلا  يسدنهم  ىلإ  هتاربخ  لقنيو  ةزغ ، يف  تايلمعلا  ىلع  هتمـصب  عضيل  ةزغ ، عاطق  ىلإ  لاقتنالا  ىلإ  هرطـضا 

.عاطقلا
سدنهملا لايتغا  نم  ةينويهـصلا  تارباخملا  تنكمت  ةليوط  ةيداهج  ةلحر  دعبو  ماع 1996  نم  رياني  نم  سماـخلا  ىفو 

شايع يقتريل  لاقنلا  هفتاه  ةيراطب  يف  تعـضو  ةرجفتم  ةدام  ربع  شايع  ييحي  ماسقلا  بئاتك  ةداق  زربأ  دـحأو  لوألا 
.ًاديهش

سدقملا رأثلا 
مهتقيرط ىلع  هتذـمالت  هّعيـش  اـميف  ةزغ ، عاـطقو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  ندـم  يف  نيينيطـسلفلا  فـالآ  تاـئم  شاـيع  ّعيش 

بلق تزه  يتلا  ةمالـس ، نسح  دهاجملا  ريـسألا  اهيلع  فرـشأ  يتلا  سدقملا  رأثلا  تايلمع  ةلـسلس  اوذفنيل  ةـصاخلا ،
.تومت ةركفلاو ال  ةركف  شايع  نأ  تبثأو  ينويهصلا  نايكلا 

وبأ يدـجمو  ةنحارـسلا ، ميهاربإ  نايداهـشتسالا  امهذـفن  نيتللا  نيتيلمعلا  ربع  ةيداهـشتسالا ، تايلمعلا  ةروكاب  تناـكو 
نم 48 براـقي  اـم  اـهتجيتن  لـالتحالا  ىلتق  ددـع  غلب  ىتـح  تاـيلمعلا  تلـصاوتو  لـيلخلا ، برق  راوفلا  ميخم  نم  ةدرو ،

.ودعلا فارتعا  بسح  اينويهص 
قيرطلا ةلصاوم 

اونكمتو هقيرط ، اولصاو  هذيمالتف  هعرز ، ام  لاصئتسا  يف  لشف  هنكل  شايع ، ىيحي  دئاقلا  ديهشلا  لايتغاب  لالتحالا  حجن 
.باسح فلأ  مويلا  اهل  بسحي  لالتحالا  تاب  ىتح  ةمواقملا  تاردق  ةمكارم  نم 
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