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ةمواقملا عردو  نمألا  ةنوقيأ  ..مايص  ديعس  ديهشلا  دئاقلا  ريرقت :

ةمواقملا ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  مايص  ديعس  نوينيطسلفلا  فرع  اذكه  اًريزوو ، ًادئاقو  ًادهاجمو  ةيعادو  ًايبرم 
يتلا ةسرشلا  ةينويهصلا  برحلا  يهو   ، ناقرفلا ةكرعم  لالخ  رياني 2019  يف  اديهش  ىضق  ىتح  سامح ،"  " ةيمالـسإلا

.عاطقلا ىلع  ينويهصلا  لالتحالا  اهنش 
ةكرعم لالخ  ينيطـسلفلا  ةيلخادلا  ريزو  مايـص  ديعـس  ديهـشلا  دـئاقلا  لايتغال  ةرـشع  ةـعبارلا  ىركذـلا  مويلا  قفاويو 

.نيينيطسلفلا نم  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  هقيقش ، ةجوزو  دايإ  هقيقشو  دمحم  هلجن  ةقفرب  ناقرفلا ،
نمألا مئاعد  هداهجو  هدهجب  مايص  ديعـس  ديهـشلا  ريزولا  اهيف  ىـسرأ  ةيحـضتلاو  ءاطعلاب  ةلفاح  ةليوط  ةيلاضن  ةريـسم 
ريزولا لشفأف  ةزغ ، يف  ةينمألا  ةموظنملا  برضيس  هنأ  هلايتغاب  امهاو  لالتحالا  نظ  يذلا  ةزغ ، عاطق  يف  رارقتسالاو 

، نامألاو نمألل  ةنوقيأ  ىدغو  رادتقاو ، ةلاسب  لكب  ةينمألا  ةموظنملا  ةرادإ  يف  حجنو  هناوعأو ، لالتحالا  ططخم  ديهشلا 
.عاطقلا ىلع  ماع 2009  ينويهصلا  ناودعلا  لالخ  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  رهظ  ىمح  اعردو 

ةأشنلاو داليملا 
ةروجلا ةـيرق  ىلإ  اـهلوصأ  دوعت  ةرـسأل  ماـع 1959م ، ويلوي  يف  ئطاـشلا  ميخم  يف  مايـص  دـمحم  ديعـس  ريزولا  دـلو 
موــلعلا سيردــت  موــلبد  ىلع  لــصحو  هـللا ، مارب  نــيملعملا  راد  يف  ماـع 1980  جّرخت  نالقــسع ، ءاـضق  ةـلتحملا 

يف سويرولاكبلا  ةداهـش  ىلع  اهنم  لصحو  ةحوتفملا ، سدـقلا  ةـعماج  يف  ةـيعماجلا  هتـسارد  لمكأ  مث  تايـضايرلاو ،
.م ماع 2000 ةيمالسإلا  ةيبرتلا 

ماع 2003، ةياهن  ىتح  ماع 1980  نم  ةزغ  يف  نيئجاللا  ليغشتو  ثوغ  ةلاكو  سرادم  يف  اًملعم  مايـص  ديهشلا  لمع  
سلجم يف  ًاوضع  ناكو  يـسايسلا ، هئامتنا  ةيفلخ  ىلع  هل  ةـلاكولا  ةرادإ  تاقياضم  ببـسب  لمعلا  كرت  ىلإ  رطـضا  ذإ 

.لبقتسملا ثاحبأ  زكرمل  ةيسيسأتلا  ةئيهلا  يف  ًاوضعو  ةزغب ، ةيمالسإلا  ةعماجلا  ءانمأ 
ةيوعدلا هتريسم 

ةاعد رهشأ  نم  ًادحاو  تابو  ًايلج ، ينيدلا  همازتلا  رهظ  ذإ  اًركاب ، هسرغ  رمثأف  نيساي ، دمحأ  خيشلا  نيع  ىلع  مايص  ربك 
.ًايبرمو ًايعاد  ركذلا  تاقلح  دقعيو  ًابيطخ ، ربنملا  دعصي  ًاعوطتم ، اهدجاسم  بوجي  ةزغ ،

امدنع هتوعد  ةرئاد  عسو  مث  ةزغ ، ةنيدم  برغ  ئطاشلا  ميخمب  ضيبألا  دجسملا  يف  يوعدلا  هراوشم  مايص  ديعـس  أدب 
ًايعاد فقي  ناكف  نيـساي ، دـمحأ  ديهـشلا  ماـمإلا  سـسؤملا  خيـشلا  اهـسسأ  يتلا  ةـينفلا  قرفلل  قفارم  ظـعاوك  مضنا 
قرفلا عم  هظعاوم  ميدقتل  قلطنا  مث  ةزغ ، عاطق  يف  قرفلا  هذـه  اهييُحت  يتلا  ةيمالـسإلا  حارفألا  يف  ًاعوطتم  ًاهجومو 

.م ماع 1948 ةلتحملا  يضارألاو  ةيبرغلا  ةفضلا  ىلإ  ةينفلا 
يف ًاعوطتم  ًابيطخو  اًمامإ  لمعيو  كومريلا ، دجسم  هناوخإ  نم  ةعومجم  عم  سسؤيل  ناوضر  خيشلا  يح  ىلإ  لقتنا  مث 

.ةديدع تاونسل  كومريلا  دجسم 
رظنلا تاـهجول  هـبيرقت  كلذـكو  فـقاوملا ، ةرادإ  يف  ةعـساولا  ةـمكحلاو  دـيدشلا  عـضاوتلا  ديهـشلا  دئاقلا  نع  فُرع 
حالـصإلا ناـجل  نمـض  لـمعف  ساـنلا ، نيب  حالـصإلاو  ةـباطخلاو  ظـعولا  لاـجم  يف  ةدـشب  همجن  عمل  ىتح  ةـفلتخُملا ،

.بولقلا بلسي  ةيعادو  لايجألل ، ًاديرف  ًايبرُم  ناكف  عاطقلا ، ءايحأ  يف  ةرشتنملا 
ةيداهجلا هتريسم 

تارم عبرأ  مايص  لقتعاو  ماع 1979م ، هللا  مار  يف  نيملعملا  دهعم  يف  هتسارد  لالخ  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  عياب 
يف روهزلا  جرم  ىلإ  يمالـسإلا  لـمعلا  ةداـق  نم  تاـئم  عم  دـعُبأ  اـمك  يماع 1992-1989 ، نيب  لـالتحالا  نوجـس  يف 

.م ماع 1992 نانبل  بونج 
ةلمح نمـض  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  ءامتنالا  ةـيفلخ  ىلع  ينيطـسلفلا  تارباخملا  زاـهج  هلقتعا  ماـع 1995م  يفو 

نم ةلـسلس  نيتكرحلا  ينبت  رثإ  يمالـسإلا ؛ داـهجلاو  ساـمح  يتكرح  دـض  ةطلـسلا  اهتنـش  يتلا  ةعـساولا  تـالاقتعالا 
.لتحملا لخادلا  يف  ةيداهشتسالا  تايلمعلا 

، ةيمالسإلاو ةينطولا  ىوقلل  ايلعلا  ةعباتملا  ةنجل  يف  سامح "  " ةكرحل ًالثمم  مايص  ديعس  ديهشلا  نُيع  هنع ، جارفإلا  دعبو 
ةديدع تاونسل  يـسايسلا  بتكملا  ةيوضع  لغـش  امك  ةكرحلا ، يف  ةيجراخلا  تاقالعلا  ةرئاد  ةدايقب  ةكرحلا  هتفلك  امك 

.هداهشتسا ىتح 
ةيبعش رثكألا 
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، مايـص ديعـس  ريزولا  مجن  عمل  ماع 2006م  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  يف  ساـمح   " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  زوف  عمو 
.ةينيطسلفلا تاباختنالا  يف  قالطإلا  ىلع  ىلعألا  مقرلا  وهو  توص ، فلأ  نم 76  رثكأ  ىلع  لصح  امدنع 

ةدرفنم ةموكح  ةكرحلا  تلكـش  ماع 2006م ، تاباختنالا  يف  يعيرـشتلا  سلجملا  دـعاقم  ةـيبلاغب  سامح  زوف  بقعو 
نم ةلـسلس  ةرادإ  يف  هرود  زربـيل  ةـيلخادلا ، ةرازو  ةداـيقب  مايـص  ديعـس  فُلك  اـهيف ، ةـكراشملا  لـئاصفلا  ضفر  دـعب 

.اهنيح ةينمألا  ةزهجألاب  تفصع  يتلا  تامزألا 
، طئاحلا ضرع  مايص  ريزولا  تارارق  برض  ىلع  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلل  ةعباتلا  ةينمألا  ةزهجألا  ةداق  رارـصإ  لظ  يفو 

هنكمتل ةيذيفنتلا " ةوقلا   " مسا هيلع  قلُطأ  ًاديدج  ًاينمأ  اًزاهج  سـسأ  ةيلخادلا ، ةرازو  هيلوت  ذنم  هرماوأل  عايـصنالا  مدعو 
.ةزغ يف  ةينمألا  ةلاحلا  طبض  نم 

ةلاح قلخ  ىلإ  ىعستو  ينمألا ، ناتلفلا  سرامت  ةفرحنم  ةينمأ  ةديقع  تاذ  ةينمأ  ةزهجأ  عم  ريبك  دحت  مايص  ريزولا  لباق 
يف نمألا  ةلاح  طسبو  ينمألا  ناتلفلاو  ىـضوفلا  ةـلاح  ءاهنإب  اًرارق  ماع 2007م  وينوي  يف  مايص  ذختاف  ىـضوفلا ، نم 

.يركسعلا مسحلا  ربع  عاطقلا 
طبحأو ةزغ ، عاطق  ىلإ  نمـألا  داـعأ  نأ  دـعب  ـاًنامأو  ـاًنمأ  رثكـألا  ماع 2007م  فيـص  ناك  ميكحلا  مايـص  رارقل  ةـجيتنو 

.ةمواقملا عورشم  ةيفصتو  سامح  ةكرح  اهسأرتت  يتلا  ةموكحلا  لاشفإ  تاططخم 
ةلواحم نم  مايص  ديعـس  اجن  وينوي 2006م - كلذ -  ليبقف  لالتحالا ، ىمرم  يف  ًافدـه  مايـص  نم  لعج  ريبدـتلا  اذـه  لـك 

ينويهصلا يدنجلا  ةمواقملا  رسأ  دعب  ةزغ  ىلع  ناودعلا  لالخ  هبتكم ، ةيبرحلا  لالتحالا  تارئاط  تفصق  نأ  دعب  لايتغا 
.طيلاش داعلج 

ناقرفلا ةكرعم 
ةرازول عبتت  اهلُج  يموكح ، عقوم  ةئم  نم  رثكأ  ةيبرحلا  لالتحالا  تارئاط  تفـصق  ماع 2008م ، نم  ربمسيد  ةياهن  يفو 

يف ريبك  ٍدـحت  مامأ  مايـص  ريزولا  عضو  يذـلا  رمألا  دـحاو ، نآ  يف  نمأ  لـجر  ةبارق 250  داهـشتسا  ىلإ  تدأ  ةيلخادلا ،
.ةيلخادلا ةهبجلا  ةيامحل  ةيمتح  ةرورضو  قحاس ، ناودع  لظ  يف  هترازو  ةرادإ 

عراشلا ىلإ  نمألا  لاجر  ةداعإ  نم  نكمت  ذإ  ةمواقملا ، رهظ  ىلع  ةظفاحملاو  ةيلخادلا  ةهبجلا  ةـيامح  يف  لجرلا  حـجن 
.ةمزألا ةرادإ  يف  ةغلابلا  هتمكح  رهظأ  ام  ةفاك ؛ ةينمألا  تارقملا  فادهتسا  نم  طقف  تاعاس  دعب 

ةينمألا ةزهجألا  فادهتسا  ربع  ةزغ  عاطق  يف  ةينيطسلفلا  ةموكحلا  طاقسإب  لالتحالا  تاططخم  ديهشلا  دئاقلا  لشفأ 
اهتموكحو ةزغ  طاقـسإل  هيعـس  ماهوأ  شيعي  ناك  يذلا  ينويهـصلا  لالتحالل  قري  مل  يذلا  رمألا  ةـيموكحلا ، تارقملاو 
تارجفتملا نم  نط  ىلع  ديزي  ام  ىقلأف  عاطقلا ، يف  لصاحلا  رارقتسالل  ربدملا  لقعلا  ثاثتجا  ررقف  ىلوألا ، ةبرضلاب 

.مايص ديعس  ريزولا  هب  دجاوتي  ناك  يذلاو  ةزغب ، كومريلا  يح  يف  هقيقش  لزنم  ىلع 
دايإ هقيقشو  دمحم  هلجن  ةقفرب  ماع 2009 ، رياني  نم  يف 15  مايص  ديعس  ريزولا  دهشتسا  ةعـشبلا ، ةميرجلا  هذه  عمو 
عاطق يف  نامألاو  نمألا  دعاوق  ىسرأ  نأ  دعب  مهتويب ، يف  نينمآلا  نيينيطسلفلا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  هقيقش ، ةجوزو 

.ًاديهشو اًريزوو  ًادئاقو  ًادهاجمو  ةيعادو  ًايبرم  اهيف  عرب  ةايح  كلذب  متتخيل  ةزغ ،
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