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 ةوقلا رصانع لیلحتو ةقالعلا ةعیبطل مھفو رصم يف ةسایسلاو شیجلا :ىؤر
 
 
 م@دنلا دمحأ
 
op ةسا.سلاو شkجلا :ىؤر .)2019( دمحأ ،م@دنلا :لاقملا اذهل ة-م+دا(ألا ةراشإلا

 ل.لحتو ةقالعلا ةع.بطل مهفو rم +
 .35-29 ،)2( 24 ،+>;رع قاور .ةوقلا yانع
 

 
 
 
 

 حاض+إ
 �قأ +>;رع قاور وررحم لذ�ي .ه.لإ ة.عجرملا ةراشإلا ط�FG ملعتلاو س�ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج@ لاقملا اذه
op ةدراولا تامولعملا ل� ةقد نم د�أتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن7ررحملا نأ ��غ .ة7رودلا +
 روشEملا ىوتحملا ة�سانم وأ لام� وأ ةقد صخ@ ام.ف ع¤ن يأ نم تانامض يأ نومدق@ الو ة.لوؤسم يأ نولمحتي ال ناس�إلا

 زكرم وأ +>;رع قاور يررحم ءارآ ةروrpلاB تسkلو ،ه.»تا� صخت ءارآ +ª لاقملا اذه ىوتحم اهضرع@ ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس�إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 =>;لا قوقح
 .4.0 فَّنصُملا بسَ� +±ادBإلا عاشملا ةصخرب روشEم فنصملا اذه
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FG ةسا-سلاو شAجلا :ىؤر
H مJ انع ل-لحتو ةقالعلا ةع-بطل مهفوX ةوقلا 

 
 م@دنلا دمحأ
 
 

 
 

 
 ةع.بط مهفل ةلواحم نم هضرف@ امB ،ةr7ملا ةº7كسعلا ةسسؤملل ̧+ا.سلا رودلا مظاعت لماوع ةسارد 4إ لاقملا اذه فدهي
op م¾حلاو شkجلا �p½ب ةقالعلا

op اهص.خلت نكم@ +À¿لاو ،rم +
op شkجلا ة�غر +

 ظافحلاو ،̧+ا.سلا رارقلا *ع +Âوك ەرود ز67عت +
 ةسسؤملا اهب ترم +À¿لا تاطحملا مهأ لاقملا اذه شقاني .اً.ئاضق هطا�ض ةقحالم مدع نامضو ،ة@داصتقالا هع7راشم *ع
op ةº7كسعلا

op ة�قاعتملا ة.سا.سلا ةمظنألاB اهتقالع +
 ةقالعلا ەذه تاددحم ل.لحت 4إ ةفاضإلاB ،نآلا À¿حو 1952 ذنم rم +

 .ة.جراخلاو ة.لخادلا اهتوق لماوع زربأ مهفو ،ةسا.سلاو شkجلا �p½ب ةكBاش'ملا
Bكسعلا ةسسؤملا ذوفن دعاصت أدº7ة op

op ة.سا.سلا ةا.حلا +
 ماع م¾حلا *ع رارحألا طا�ضلا ءال.'سا ةظحل ذنم rم +

1952 Bاضلا ةدا.قBئرلاو طkانلا د�ع لامج قبسألا سy، ب مهما.قوÍلملا ءاغلÏ.و ةÐة.سا.سلا بازحألا لحو ،ة7روهمجلا نالع، 
op عسوت نم هع�ت امو

 ة.فحصلاو ة.فاقثلا تائيهلا اهيف امB ة.موكحلا تائيهلاو تارازولا بلغأ سأر *ع º7½�pكسعلا �p½يعت +
op >��أ اًرود ماعلا عاطقلا ءاطعإ عم ،ة.نو67فلتلاو

op يرذج ل@دعت قلخ 4إ ىدأ يذلا رمألا .ة.منتلا ة.لمع ةدا.ق +
 ةطلسلا ل¾.ه +

 º7½�p.1كسعلا نم ةد@دج ةم×اح ة�خنب قباسلا دهعلا بخن لاد�'سا >�ع
op عÚG ،ىوقلا ز�ارم عم هعاy دعÙو 1970 ماع دال�لا ةسائر تاداسلا +4وت عم

 لصافم *ع شkجلا ةرط.س ف.فخت +
op ەدعاس ،ةلودلا

op هتبغرو ،ة.�ا�Àشالا هفلس ةºÙجت نع خالس�الل ه.عس كلذ +
 ىوتسملا *ع ءاوس ،برغلا *ع حاتفنالا +

 يوتسملا *ع وأ ،ل.ئاÚإ عم مالسلا ة.لمع ت�حاص +À¿لاو ة.كº7مألا ةº7كسعلا تادعاسملل هلوبقB يركسعلاو ̧+ا.سلا
 لاجر نم ةد@دج ة�خن دوعصل يدأ ام ،صاخلا عاطقلل عسوأ رود ءاطعÐو داصتقالا رº7حت تاسا.س لالخ نم يداصتقالا
op ة�خنلا ەذه تأدÙو ،نامثع دمحأ نامثع لامعألا لجر لثم تاداسلا نم ºÙ½�pقملا لامعألا

 *ع ةº7كسعلا بخنلا ةمحازم +
ةصاخ 2،يداصتقالاو ̧+ا.سلا ذوفنلا

ً
 Bكسعلا ة�خنلا لخدت ةلودلا تصلق نأ دعº7ة op

 لثم ماهم لمشÀ+ ß¿لا ة.ندملا نوئشلا +
Âpارألا حالصتساو ،نا¾سإلا

+. 
op شkجلا رود عجارت رمتسا

op ة.سا.سلا ةا.حلا +
op هت7ؤر نكم@ ام وهو ،كرا�م قباسلا سkئرلا دهع +

 بكرُملا عاrلا راطإ +
 3.ىرخألا تاسسؤملا عاضخإل ةسسؤم ل� ه.ف فدهت يذلاو ،ة.نمألا ةزهجألاو ،ةº7كسعلا ةسسؤملاو ،̧+ا.سلا ماظنلا �p½ب
op عاrلا اذه حمالم ضعB رهظت

 يوقلا عافدلا ر7زو ةلاقÍب كرا�م ما.قو ،ةº7كسعلا ةسسؤملا *ع ماعلا قافنإلل ةلودلا ص.لقت +
 ،اً.تاذ هتاجا.تحا *ع شkجلا دامتعال سسأ يذلاو ،1989 ماع ةلازغ وبأ دمحم ��شملا شkجلا لخاد ة.غاطلا ة.بعشلا يذ
الضف ،ة.نطولا ةمدخلا تاعوFGمو ى>�Ïلا تاعوFGملا ةزهجأ لالخ نم

ً
 4.طا�ضلل ةزهجم تا.فش'سمو ن�اسم ءاش�إ نع 

 حºطت مل اهنأ الإ ة@داصتقالا ماعلا عاطقلا تائيه ةصخصخل تانيعس'لا ذنم لامعألا لاجر تاموكحو ةلودلا +åس نم مغرلاÙو
Bم لاح يأFGجلا تاعوkلاو ،ة@داصتقالا ش¿À+ كسع تادا.قل ةعضاخ اهترادإ تلظº7حتو ،ةدعاقتم ةæp Bة.نوناق تازا.تما 
 5.صاخلاو ماعلا �p½عاطقلا سكع *ع ةقئاف ة.»ساحمو

ß2011 ماع رياني ةروث ت�»س op
 الإ ،كرا�م +èنت دعB دال�لل اًتقؤم اًم×اح ەرا�تعاB ̧+ا.سلا دهشملا ةرادصل شkجلا ةدوع +

 سلجملا +åس مغرو .ة.ندملا ةلودلاو +éارقم@دلا لاقتنالل اهتاعلطتو ة.بعشلا ةضافتنالا لعفB اًروصحم لظ ەذوفن نأ
op شkجلل ة��pمتم ة.عضو نمضت ،ة7روتسد قوف دونب ءافضإل كاذنآ يركسعلا

 تضفُر دونبلا كلت نأ الإ ،̧+ا.سلا دهشملا +
ةصاخ ،ة.سkئرلا ة.سا.سلا ىوقلاو عراشلا بناج نم

ً
 ث.ح ،عسوأ ̧+ا.س رودل علطتت تنا� +À¿لاو ،�p½ملسملا ناوخإلا ةعامج 

 .ة�ختنملا ة.ندملا ةطلسلا *ع ةº7كسع ة@اصول اًسkسأت دونبلا ەذه ت>�تعا
op دال�لا ةسائر +̧رم دمحم ناوخإلا ةعامج وضعو قبسألا سkئرلا +4وت عم

 سkئرو عافدلا ر7زول هلزع دعÙو ،2012 وينوي +
 راتخا يركسعلا سلجملا نأ�و ادB ،عافدلل اًر7زو –اهتقو يركسعلا سلجملا وضعو– ة.ºÙحلا تارباخملا ريدم هنêيعتو ،نا�رألا
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 ،شkجلا رفاظأ م.لقت نم +̧رم نكمتب ناوخإلا ةعامج ة@اعد نم مغرلاÙو .ىرخأ ةرم لظلل ةدوعلاو دهشملا نم باحس�الا
 ̧+ا.س فرطك هسفن ق7¤سß شkجلا ةداعإ عم اهف7ز �p½بت ام ناعÚ ة@اعدلا كلت نأ الإ ،ة.ندملا ةطلسلا حلاصل عاrلا مسحو
Bاً.لج رهظ ام وهو ،باطقتسالا نع ىأنم op

الضف 6،̧+ا.سلا عدصلا بأرل ؛+åمتجملا راوحلل ة.سا.سلا ىوقلا هتاوعد +
ً

 نع 
 نوري ال ة.سا.سلا ىوقلا نم اً��بك اًددع لعج يذلا رمألا وهو 7.روهمجلل هتامل�و ه�طخ زاربÐو ،رركتملا عافدلا ر7زو روهظ
op ةضاضغ

 8.ةرك�م تاBاختناB ة��7هامجلا بلاطملا قيقحت حلاصل ؛̧+ا.سلا دهشملل شkجلا ةدوع +
op +̧رمB شkجلا ةحاطإ تل¾ش

op ةقراف ةطقن 2013 ويلوي نم ثلاثلا +
 ةرادصل شkجلا اهلالخ نم داع ،يrملا خــــ7راتلا +

 ةÙراحمل شkجلا ض7¤فتب ة�لاطملا تارهاظملا عمو .ةعساو ة��7هامج تاعاطق د.يأتب ةرملا ەذه نÏل ،يرخأ ةرم ةطلسلا
op باهرإلا

opو .اهراصنأو ناوخإلا ةعامج دض اºÙًح ،ة.لخادلا ةرازو عم نواعتلاB ،شkجلا أدB ،2013 ويلوي 26 +
 ،هسفن تقولا +

 +éارقم@دلا يrملا بزحلا وضعل ةموكحلا ل.كشß ةمهم تل�وأف ،ىرخأ ة.6Ùحو ة.سا.س ىوق عم تامهافتلا روسج حتف
 .يوال�بلا مزاح +±امتجالا

opو
op شkجلا أدB ،2014 ماع دال�لا ةسائر +kðسلا حاتفلا د�ع قبسألا عافدلا ر7زو +4وت باقعأ +

 لصافم *ع هترط.س طس� +
op ةº7كسع تادا.ق �p½يعت >�ع ةلودلا

op شkجلا داصتقال عسوأ ةحاسم ءاطعÐو ،ةددعتم ة.موكح بصانم +
 9،ومنلاو ددمتلا +

op عضولا اذه نامض *ع لمعلاو
op ح¤ضوب *جتي ام وهو ،ل�قتسملا +

op ترج +À¿لا ة7روتسدلا تال@دعتلا +
 +À¿لاو ،2019 لº7بأ +

oÀاB نع ��pمتملا ةº7كسعلا ةسسؤملا عضو *ع د.�أتلاو ،ة.ندملا ةلودلا *ع شkجلا ة@اصو ترقأ
ةصاخ تارازولا +

ً
 op

 �p½يعت +
الضف ،اهر7زو

ً
op اهتيحالص نع 

 .اº7ًكسع �p½يندملا ةم×احم +
 
 ة-ندملا ةلودلا عم ة̂[كسعلا ةسسؤملا ةقالع تاددحم

 
op شkجلا ةقالع ةع.بط مهف نكم@

op م¾حلا ماظنب rم +
op +4احلا تقولا +

 رمتسملا ز67عتلا اهزربأ ،رواحملا نم ددع راطإ +
 شkجلل �p½متنملا دارفألاو تادا.قلا تالفإ نامضو ،ةلودلل ̧+ا.سلا رارقلا *ع ەذوفن نامضو ،ة@داصتقالا هت7روطا>�مإل
�p op½طروتملاو

 .باقعلا نم ة.ضام تا×اهتنا يأ +
 
 ة+داصتقالا ة̂روطاdeمإلا cع ظافحلا

op ةروثلا دعB ام ناملرب تا�لاطم لوح تاودنلا ىدحإ لالخ
+ 2012 Brpلا عاضخإ ةروEجلل يداصتقالا طاشkاقرل شBنامل>�لا ة 

Bن دومحم ءاوللا لاق ،ماعلا لاملا نم ًءزج ەرا�تعاr قبسألا يركسعلا سلجملا وضعو ة.لاملا نوئشلل عافدلا ر7زو دعاسم: 
 ...اهك�Àن نل ةكرعم ەذهو انتاعوFGم *ع لتاقنس ...اهتاعوFGم دئاع نم عافدلا ةرازو قرع امنÐو ةلودلا لاومأ تسkل ەذه"

 ...ةحلسملا تاوقلا تاعوFGم نم با�ÀقالاB نا� اً@أ ��غلل حمس� نلو ،ەرمد@ رخآ دحأل هك�Àن نل ... ةنس ٣٠ انللظ يذلا قرعلا
 10."يrملا +õوقلا نمألل ضرعتي ع¤ضوملا اذهل ضرعتي نمو هنع بئاyp عفدنو �p½مأ صلخم دهج اذه

Bكسعلا ةسسؤملا ةرظن نع فشك@ هنأ الإ ،ءاوللا هلاق ام ةجاجف نم مغرلاº7مل ةFGلاو ،ة@داصتقالا اهتاعو¿À+ ت�Àاهلالخ مج 
op اذه *جتي 11.ةضحم ة@داصتقا دئاوف 4إ ةلوهملا ة.م.ظنتلا اهتا.نا¾مÐو اهتا.حالص

Âpارألا نم ةعساش تاحاسم مادختسا +
+ 

 ةلوخملا هتا.حالص لالخ نم كلذو ؛بسكتلل ا7ًراجت –+õوقلا نمألاB قلعتت تارا�تعال شkجلا اهيلع رط.سÀ+ ö¿لا– ة7وارحصلا
op هل

Âpارألا ەذه ةرادÐو عيب +
op لوصحلاو ،+

 .ة.لام دئاوع *ع لBاقملا +
ةصاخ ،ەدارفأل مزاللا ددملا ��فوتل ةرمتسملا شkجلا ةجاح 4إ ة@داصتقالا ة7روطا>�مإلا ەذه خــــ7رات دوع@

ً
 ةلودلا +åس عم 

op ةلودلل ة.لاملا ةمزألاو ،ل.ئاÚإ عم مالسلا ة.قافتا ذنم يركسعلا قافنإلا ص.لقتل
 ثح�لا لعج ام وهو .تا.نêنامثلا فصتنم +

op ة�غرلاو لخدلا نم د67م نع
 .اًحلم اًرمأ شkجلل ة.تاذلا دراوملا ز67عت +
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 عاطقل صصخملا مجح ماعلا
 oHوقلا نمألاو عافدلا
)qه-نج را-لملا( 

2005/2006 15.62 

2006/2007 17.32 

2007/2008 19.19 

2008/2009 21.76 

2009/2010 22.83 

2010/2011 25.39 

2011/2012 25.47 

2012/2013 27.52 

2013/2014 30.94 

2014/2015 39.27 

2015/2016 43.27 

2016/2017 47.13 

2017/2018 51.86 

2018/2019 59.36 

 

 12)2019 4إ 2005 نم ة�Àفلا لالخ ةلودلاB ةماعلا ةنزاوملاõ+ Bوقلا نمألاو عافدلا عاطق تافوrم روطت *ع ةرظن(

 
op قوسلا ملاع 4إ شkجلا لوخد نأ لوقلا نكم@

 رارقB رداصلاو ،"ة.نطولا ةمدخلا تاعوFGم زاهج" ءاش�إ >�ع نا� ة@اد�لا +
À;اذلا ءافت�الا قيقحت فدهب ،1979 ةنسل 32 مقر يروهمج

 قوسلا دادمإ *ع لمعلاو ةحلسملا تاوقلا تاجا.تحال +>¿سEلا +
op لمعت ،لقألا *ع ةكÚG نFG7عو ىدحإ تاعوFGملا زاهج كلتم@ 13.+*حملا

ة@ادB ،ةفلتخم ة.ندم تاعاطق +
ً

 تالواقملا نم 
Âpارألا حالصتساو

ø;اذغلا جاتنإلاو ،+
p;اويحلاو +

الضف ،نمألا تامدخو قدانفلا ةرادÐو ،ةدمسألاو تنمسإلاو ،+
ً

 ةلسلس نع 
op اهعورف ةFG'نملا "ة.نطو" ن�pp7ب تاطحم

 .ة7روهمجلا ع¤Ùر ةفا� +
op شkجلا تا�ÚG بkصن نوك Ù½�pو ،قوسلا *ع ةنم.هلل ه.عسو صاخلا عاطقلل شkجلا ةمحازم �p½ب لدجلا مغرو

 كلت +
op هنأ الإ ،روصتملا ل¾شلاB ��بك ��غ تاعاطقلا

 هلالخ نم عيطتسö ،ا7ًزاوم اً.ندم اًداصتقا لعفلاB كلتم@ شkجلا نأ دكؤملا م¾ح +
op هتيلالقتسا اًض@أ نمض@ هنأ لB ،ءاخرلا قيقحت طقف سkل

 14.ة�ختنملا ة.ندملا ةطلسلا نع رارقلا +
 

 wHا-سلا رارقلا cع ة̂[كسعلا ة+اصولا
Bا.سلا دهشملل ەدوعص دع+̧ Bرياني ةروث دع، öسå+ جلاkش op

op هتبغر *ع د.�أتلل ةصرف ل� +
op هل ة��pمتم ة.عضو داج@إ +

+ 
op وأ ،̧+ا.سلا رارقلا *ع ذوفنلاو ة@اصولا هل نمض@ ل¾ش� ،ة.سا.سلا ةا.حلا

 ،ة.ندملا ةطلسلا نع ة.لالقتسالا لاوحألا أوسأ +
op اهلخدت مدع نامضو ،تنا� اً@أ

 .ة.لاملا وأ ةº7كسعلا هنوئش +
op موهفملا اذه *جتي

op اهيلع ءاتفتسالا متو ،يrملا روتسدلا *ع باونلا سلجم اهلخدأ +À¿لا ة��خألا تال@دعتلا Àp½م +
+ 

ةصاخ ،2019 لº7بأ
ً

 op
op ةحلسملا تاوقلا ةف.ظوب ةقلعتملاو )200( ةداملا +

 ة.فاضإلا ماهملا ضعB ةفاضإ >�ع ،م¾حلا ماظن +
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 رود نعöFG يذلا رمألا ،"اهتêندمو ةلودلل ة.ساسألا تاموقملا *ع ظافحلاو ة.طارقم@دلاو روتسدلا نوص" :+ùسم تحت اهل
op ̧+اسأ لعافك ةº7كسعلا ةسسؤملا

 رودل خسري ام� ،دال�لا نمأو ةمالس نامض ماهم *ع اهرود rق مدعو ،م¾حلا ةموظنم +
ø;اصو

op اهل +
op لخدتلا نم ة@ادB اهل حمسö امB ،ل�قتسملا +

 تحت ،ة�ختنملا ةمظنألا *ع بالقنالا À¿ح و ة.سا.سلا ةا.حلا +
 نم تناع لود براجت خاسEتسال ةلواحم هنأ ود�ي ام.ف ،ةلودلا ة.ندمو ة.طارقم@دلاو روتسدلا *ع ظافحلا :لثم تار>�م
op شkجلا عضو وه اذهل جذومن برقأو ،ة.سا.سلا ةا.حلا *ع ةº7كسعلا ة@اصولا

Âpاملا À¿ح ة.ك�Àلا ة.سا.سلا ةا.حلا +
 .بº7قلا +

ø;اصولا ەاجتالا اذه ززع@
 ،دال�لا �p½مأتب ةفل¾م ةئيه +*عأ وهو ،+p¿طولا عافدلا سلجم ل.كشß ةع.بط هنع فشك@ ام ،+

 ل.كشß ة.بلغأ *ع نورط.سö تالا�pجلا لازي ام ،روصنم +4دع تقؤملا سkئرلا ەردصأ يذلا 2014 ةنسل 21 نوناقلل اًقفوف
 سkئرو ة.لخادلاو ة.لاملاو ة.جراخلا ءارزوو باونلا سلجم سkئرو ءارزولا سkئرو ة7روهمجلا سkئر نع اًد.ع�ف 15.سلجملا اذه
op لقألا *ع اًوضع FGع ةعÙرألا ة.قB نإف –اº7ًظن �p½يندم مهرا�تعاB– تارباخملا

 تادا.قلا نم +p¿طولا عافدلا سلجم +
op نوك.س يذلا رارقلا نأ يأ 16،ةº7كسعلا

op +>¿عش كارح يأ ةهجاوم +
 õ+.17وقلا نمألا تاد@دهت ة7واز نم نوك.س ل�قتسملا +

op ةطلسلا ل¾.ه 4إ رظنلاÙو
 را¾تحال ةفاضإلا�ف ،ةدع ة.موكح بصانم سأر *ع ةقBاسلا ةº7كسعلا تادا.قلا دجن rم +

p;دملا نا��طلا ةرازو لثم بئاقح نوقBاسلا طا�ضلا
À;رازو عبطلاÙو ،لقنلا ةرازو اًنا.حأو ،ة.لحملا ة.منتلاو ،+

 جاتنإلاو عافدلا +
 رظنلا دنع ةجاجف رمألا دادزي .ةقBاسلا تادا.قلا نم مه تارازولا�p B½لماعلا ءاردملاو ءارزولا ءال�و نم اً��بك اًددع نإف ،+>;رحلا
 نم مه اûظفاحم 27 لصأ نم اûظفاحم 19 نأ حضتي ث.ح ،)تاظفاحملا نع �p½7رادإلا �p½لوئسملا( �p½ظفاحملا تا.فلخل

الضف 18،نيدعاقتملا ةطFGلاو شkجلا تالا�pج
ً

 .مهيدعاسمو مهباون نع 
op ةº7كسعلا ةسسؤملا اهل +åسÀ+ ß¿لا ة.لالقتسالا ة.عضولا رهظُت ىرخأ ة7واز

 ل@دعت لالخ نم تمت +À¿لاو ،ل�قتسملا +
 –مئاد ل¾ش�– هنêيعت ة.لمع نوكت نأ 4إ ل@دعتلا ىدأ ث.ح ،عافدلا ر7زو �p½يعت ةقº7طB ةقلعتملاو روتسدلا نم 234 ةداملا
Bةحلسملا تاوقلل *عألا سلجملا ةقفاومو رارق، Bةداملا ەذه تنا� نأ دع op

op ةقº7طلا ەذه نأ *ع صنت 2014 روتسد +
+ 

op ةº7كسعلا ةسسؤملل مث نمو عافدلا ر7زو عقومل ة��pمتم ةنا¾م نمض@ يذلا رمألا .طقف �p½تêسائر �p½ت�Àف ةدمل ي�p ßF½يعتلا
+ 

 .ةدوجوملا ةموكحلا ةع.بط نع رظنلا ضغB ،مداق ̧+ا.س ماظن يأ
 

 اً-ندم مهتلءاسم مدع نامضو yzGلوئسملا ةناصح
op ة�ختنم ةطلس يأB شkجلا ةقالع تاددحم دحأ

 ةطروتملا ةº7كسعلا تادا.قلاو طا�ضلل نمآلا جورخلا نامض وه ل�قتسملا +
op
 .اًصلاخ اº7ًكسع اًنأش ا@اضقلا ەذه ءاقÐBو ،�p½يندم ةاضق مامأ مهتم×احم وأ مهتقحالم مدعو ،ة.قوقح تا×اهتنا وأ داسف ا@اضق +

op
FG opُ� اًرارق –دال�لل اًسkئر ەرا�تعاB– يركسعلا سلجملا سkئر يواطنط ��شملا ردصأ 2011 ويام 10 +

 ،ة.مسرلا ةدº7جلا +
op ة.ندملا م×احملا مامأ لوثملا نم ةحلسملا تاوقلا طا�ض ه.ف üpعأ

 ءاضقلا ه.ف لعج7و ،عوFGملا ��غ بسÏلا ا@اضق +
op لصفلاB ةد.حولا صاصتخالا ةهج وه يركسعلا

 رمألا 19.مهدعاقت دعB الإ اهيف قيقحتلا أد�ي مل ولو À¿ح ،مئارجلا ەذه +
op ةº7كسعلا ةسسؤملا ة.ن نع عبطلاB فشك@ يذلا

 داسف مئارج يأ نع ة.ندملا ةلءاسملا نم اهطا�ضو اهتادا.ق *ع ظافحلا +
 .اًقBاس اهبا¾ترا مت

Bئرلا +4وت دعkو ،+̧رم قبسألا سÐئرو يواطنط عافدلا ر7زو هتلاحkدعاقتلل نانع نا�رألا س op
 ماق ،2012 سطسغأ +

op ،هل ن7راش'سم� مهنêيعتو ل.نلا ةدالق مهئاطعÐو مهمº7كتب
 ىأل ة.نوناقلا ةقحالملا مدعB ةº7كسعلا ةسسؤملل ة.نمض ةلاسر +

�p op½طروتملا هتداق نم
 20.ة.لاقتنالا ةلحرملا ءانثأ تعقو ة.قوقح تا×اهتنا ة@أ +

 حاتفلا د�ع قباسلا عافدلا ر7زو لالخ نم م¾حلا ةدس 4إ اهتدوعو +̧رمB ةحاطإلاB ةº7كسعلا ةسسؤملا ما.ق نم مغرلاÙو
op م¾حتلل بوؤدلا هلمعو ،+kðسلا

 ة�سEلاB اً.فا� نك@ مل اذه نأ الإ ،ة.ئاضقلاو ة.عFG7'لاو ة@ذ.فنتلا اهيف امB تاطلسلا عيمج +
üpف ،شkجلل

 يذلاو ،"ةحلسملا تاوقلا طا�ض را�ك ةلماعم" نوناق باونلا سلجم ردصأ 2018 ماع ويلوي نم FGع سداسلا +
 اًض@أ عنم@ هنÏل ،ةº7كسعلا ةمدخلل ةا.حلا ىدم مهئاعدتسا >�ع ةسائرلل حش�Àلا نم شkجلا ةداق را�ك عنمل طقف سkل فدهي
op ة.ئاضق تاق.قحت ة@أ كº7حت

 ةسلج لوأ داقعنا À¿حو روتسدلا ل.طعت ة�Àف ءانثأ ەوبكترا لعف يأ نع شkجلا طا�ض ةهجاوم +
op
الضف ،ةحلسملا تاوقلل *عألا سلجملا نم نذÍب الإ ،باونلا سلجم +

ً
 دنع طا�ضلا را�Ïل ة.سامولBد ةناصح �p½مأت نع 

op ةº7كسعلا ةسسؤملا ىدل ةحلملا ةدارإلا فشك@ ام وهو ،جراخلا 4إ مهرفس
op اهتادا.ق ةقحالم مدع +

 وأ اً.لحم ل�قتسملا +
 21.اً.لود
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 ة̂[كسعلا ةسسؤملا ةوق رداصم ل-لحت
 

Bة.بعش ةروث عالدنا نم مغرلا op
 سkئر +4وت نم طقف دحاو ماع دعÙو ،يركسعلا م¾حلل ةضفار تاراعش نم اهالت امو ،رياني +

 دهشملا لما� *ع هترط.س ضرفو ،هB ةحاطإلاو ̧+ا.سلا دهشملا ةرادصل ةوقÙو ةدوعلا شkجلا عاطتسا ،ةطلسلل p;دم
op ذفانو لقتسم ̧+ا.س بعال شkجلا اهيف نوك@ ةلودل سkسأتلا *ع لمعو ،̧+ا.سلا

 ام ،�p½يندملل شkمهتو با.غ لظ +
op ة.لاحلا ةº7كسعلا ةسسؤملا ةوق yانع مهف ةلواحم يروrpلا نم لعج@

 22.ةr7ملا ة.سا.سلا ةا.حلا +
 
�Gدم فعض :ة̂[كسع dzغ لماوع

H ة-لود فواخمو 
Bجلا ةحاطإ ةظحلل رظنلاkش Bئرلاķرم س+ op

op ةوطخلا ەذهب ماق شkجلا نأ دجن 2013 ويلوي +
 ̧+ا.س باطقتسا لظ +

 ة.ج.لخ لود نم –لقألا *ع +ù.لقإ– rpخأ ءوضو ،هلو�ppب ة.بعشلا تا�لاطملاو ،ة@داصتقالاو ة.نمألا عاضوألل مقافتو ،عساو
 .+̧رم لزع *ع ةقفاوملاB ة.سkئر

 سkئرلا ة.بعش ل×ýتب �p½بقارملا تاد.�أت مغرف ،هل ي��هامجلا د.يأتلا ةلاح رارمتسا وه ة.لاحلا شkجلا ةوق لماوع مهأ دحأ
À;ر67ج نع لزانتلا تارارق رثإ *ع +kðسلا

 رº7حت لثم– ة.ساقلا ة@داصتقالا تاسا.سلاو ،ة@دوعسلا حلاصل ��فانصو نا��ت +
op د@دش عافترال تدأ +À¿لا –ه.نجلا رعس

 شkجلا دوجو لضفت ةعساو ة.بعش تاعانق كانه لازتالف ،تامدخلاو علسلا راعسأ +
op
الدB م¾حلا ةدس +

ً
op ىرخأ لود ��صمل قالزنالل جاجتحا وأ كرحت يأ يدؤي نأ نم 

 وهو ،ا7روسو نم.لاو ا.»يل لثم راوجلا +
 زاهج ذوحتسا نأ دعB كلذو ،ةفلتخم ة.مالعإ طئاسو >�ع رركتم ل¾ش� هت7¤قتو هتيذغت *ع ماظنلا لمع@ يذلا باطخلا
 اهب بطاخُملا لئاسرلا اهلالخ نم ةطلسلا عنمتþررمت +À¿لاو ،ةصاخلا دئارجلاو تاونقلا نم ��بك ددع *ع ةماعلا تارباخملا
 23.شkجلاB ةقلعتملا تاعوضوملا اهنêب نمو ،روهمجلا

ةصاخ– ةفلتخملا ة.سا.سلا تارا.تلا �p½ب رمتسملا ̧+ا.سلا ماسقنالا وه مهم رخآ لماع
ً

 يذلاو 24–ة7¤مالسإلاو ة.ناملعلا 
op مقافت

الوصو رياني ةروث دعB ام ةلحرم +
ً

 ةفاضإلاB ،̧+ا.سلا قشا�Àلاو كارعلاو Âpوفلا نم ةلاحلا ەذه تدأو ،وينوي نم �p½ثالثلل 
op قفاوت ةغ.صل لوصولا ضفر 4إ

 مهرا�تعاB ماعلا يأرلا مامأ �p½يسا.سلا ةروص ەوشß +4إ ،ة��بك ة@داصتقاو ة.نمأ تامزأ لظ +
�p op½بغار ��غ

Âpاغتلا +
op ،ة.صخشلا مهتافالخ نع +

 كسامتم +p¿طو نا.ك� ةº7كسعلا ةسسؤملا ه.ف ترهظ يذلا هسفن تقولا +
 .بعشلا حلاصل لمع@

op ��بك ل¾ش� شkجلا ه.لع دمتع@ رخآ لماع
 نمأ نع عافدلا نم ةدمتسملا ة.خ7راتلا ة.عFGلا وهو ،هتوق رداصم د.ضعت +

op مهاس ،اً.لاح rم جراخو لخاد ةحلسملا تاعامجلا تاد@دهت دضو ،ة.ل.ئاÚإلا تاد@دهتلا دض دال�لا
 Âpوفلا ةلاح كلذ +

 ة��7فكت تاعومجم >�ع وأ شعاد م.ظنت >�ع ءاوس rمل اهراثآ دادتماو ،لودلل ةرباعلا تاعامجلا نم د@دعلا ءوش�و ة.م.لقإلا
op ىرخأ

op ةع�تملا ة.ج.تا�Àسالا نع اًد.عB كلذو .ا.»يل +
 لولحلا نم ��ÿأ ة.نمألا لولحلا *ع اهبلغأ دمتعت +À¿لاو ،اهل هتهباجم +

op مهاسÀ+ ß¿لاو ،ة@داصتقالاو ة.سا.سلا
الدB فنعلا ةدا7ز +

ً
 .هفاق@Ðو هتyاحم نم 

op هتمجرت نكم@ يذلاو ،هل +4ودلاو +ù.لقإلا معدلا وه ةº7كسعلا ةسسؤملا ةوقل رخآ ردصم
 تادعاسملا قفدت رارمتسا +

 لود عم ةحلسألا تاقفص رارمتساو ة.سامولBدلا تاقالعلا راهدزاو ،جيلخلا لودو ةدحتملا تا@الولا نم ة.لاملاو ةº7كسعلا
op لقث تاذ

 لود ىدحإ rم نوكو ،ةك�Àشملا ةº7كسعلا تاروانملا ددع ةدا67ل ةفاضإلاB اذه ،اس�رف لثم +>;وروألا داحتالا +
op +>;رعلا فلاحتلا

op يrملا شkجلل د@ا�Àpملا معدلا اذه مهف نكم@ ،نم.لا برح +
 اً.ماح ەرا�تعاB هسفن شkجلا ريدصت ءوض +

 ددع د@ازتو باهرإلا رطخ اÙوروأ نع اًعنامو ،̧+ا.سلا مالسإلا رطخ نم ةقطنملا �p½مأتو ،ة.ناريإلا تاد@دهتلا نم جيلخلا لودل
�p op½يºÙغلا ءافلحلا ة�غر اًض@أ اذهل فاض@ ،ل.ئاÚإ نمأ *ع اûظفاحمو ،�p½ئجاللا

 .ا.سور عم يrملا براقتلا بنجت +
 

 ة-لالقتساو كسامت :شAجلا لخاد لماوع
op نم¾ت شkجلا ة.لالقتساو ةوق لماوع زربأ نأB لوقلا نكم@

 ،ةرمتسملا ة.سا.سلا تازهلا مغر هكسامتو ،ة.موقلا هتد.قع +
  .ة��بÏلا ة@داصتقالا هت7روطا>�مÐو

 تماق ةدع لماوع لوخد نم مغرلاB كلذو ،ة.Eيد وأ ة.فئاط ��غ ،ة.موق لازت ام هتد.قع نأ وه شkجلا ةوق yانع نم
Bتلاو نواعتلا اهسأر *ع ،ةد.قعلا ەذه *ع ش�¤ش'لاEمألا قيس¿p+ إ عمÚعاضوألا لوح ل.ئا op

 ضارأ نع لزانتلاو ،ءانêس +
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op ةr7م
 هتد.قعو ،ةدا.سلا رومأ ەاجت ةددش'ملا هت7ؤرب ،+õوقلا شkجلا موهفم *ع رثأ يذلاو ،ىرخأ ةلودل ة.ج.تا�Àسا قطانم +

 .+õوقلا نمألا ددهي ودع نا.ك اهرا�تعاB ل.ئاÚإ ەاجت ة.خ7راتلا
 كلذو ،ة.لخادلا هتوق yانع دحأ وه –يرا�جإلا د.نجتلا تاسا.سل ةج.'ن ��بÏلا ەددع مغر– شkجلا كسامت دع@ اذك

Bةفلتخملا ة.سا.سلا تا�لقتلاو تافطعنملا نم مغرلا، Bة@اد
ً

À;ر67ج نع لزانتلا À¿حو ،+̧رمB ةحاطإلاB اًرورم رياني ةروث نم 
+ 

op رثؤت مل تاطحملا ەذه ل� ،ةسائرلل –نآلا نجسلاB عباقلا– نانع +õاس قباسلا نا�رألا سkئر حشرتو ،��فانصو نا��ت
 تا�ث +

 .ا.»يلو ا7روس لثم ىرخأ ة.ºÙع شويج فالخ *ع ،ة.ق.قح تاقاقش�ا يأ دهشö مل يذلاو ،+*خادلا شkجلا كسامتو
op رمتسملا هعسوتو ة@داصتقالا هع7راشمف ؛ةوقلل رخآ اًردصم ة@داصتقالا شkجلا ة7روطا>�مإ لثمت

 نمض@ ،ة.ندم تاعاطق +
الضف اذه .مهيلع قادغإلا لالخ نم ،شkجلا تادا.قو طا�ض ءالو هل

ً
 ة.ندم ةطلس يأ نع هنوئش ة.لالقتسا نامض نع 

 .ة�ختنم
 

 ةمتاخ
 
op تا�لقت نم ةº7كسعلا ةسسؤملا هل تضرعت ام مغر

 اًمقر اًمود تلظ اهنأ الإ ،ة�قاعتملا ة.سا.سلا ةمظنألاB اهتقالع خــــ7رات +
op اً�عص

opارغجلا عقوملا ةع.بط هضرف ،ةr7ملا م¾حلا ةلداعم +
 ةشاشهو ،ة.م.لقإلا تانزاوتلاو ،ةط.حملا تاد@دهتلاو ،دال�لل +

op اً.لاح ةسا.سلاو شkجلا �p½ب ةقالعلا ��سفت نكم7و .ة.سا.سلا تارا.تلاو ةمظنألا
op هتبغر راطإ +

 هت7روطا>�مإ د.ضعتو رارمتسا +
ø;اصولا ەرود ز67عتو ،ة@داصتقالا

 مدع نامض 4إ ةفاضإلاB ،ةمداق ة�ختنم ةطلس يأ نع رظنلا ضغB ،̧+ا.سلا رارقلا *ع +
 ،ةمداق ة�ختنم ة.ندم ةطلس ة@أ قتاع +*ع نوك.س .ناس�إلا قوقحل تا×اهتنا مهبا¾ترا ةمهتب اً.ئاضق هطا�ض وأ هتادا.ق ةقحالم
op ة�غار ،ة��7يغت ةعومجم وأ

üÀ.قح +éارقم@د لاقتنا +
 ةمهم ،ةلودلا تاسسؤم لما� *ع ةلما$لا ة.ندملا ةرط.سلا طس#و +
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 .دال�لا دودح ةمالسو نمأ نع عافدلا +

 
 

 بتا�لا نع
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