
رطق راصح ءاهنإ ءوض يف جيلخلا يف يأرلا يلقتعم نع جارفإلل ةوعد

 يف "رارقتسالاو نماضتلا" ديكأتل رطق عم ةحلاصم ةيقافتا رصمو نيرحبلاو تارامإلاو ةيدوعسلا تعقو 2021 وينوي 5 يف
 تاقالعلا ةداعإو رطق ىلع راصحلا ءاهنإ كلذب ًةنلعم ةيدوعسلاب العلا ةقطنم يف تميقأ يتلا يجيلخلا نواعتلا سلجم ةمق
 اهئافلح نم ددعو ةيدوعسلا اهتضرف راصحلا نم تاونس ةدع دعب رطقو نادلبلا هذه نيب رباعملا حتفو ةيراجتلاو ةيسامولبدلا
."باهرإلا معدت" رطق ةلود نأ اهنم تاءاعدا ةدع ةيفلخ ىلع 2017 يف

 تاءاعدا ةيفلخ ىلع سانلا نم تارشعل ةيرصملاو ةينيرحبلاو ةيتارامإلاو ةيدوعسلا تاطلسلا لاقتعا تاقالعلا عطق عبت دقو
 ةيماقتنا ةيئاضق تاءارجإ يف كلذو ،اًعم نينثالا وأ اهيلإ رفسلا وأ رطق عم نواعتلاب ىواعد مهيلإ تهجوو باهرإلاب ةقلعتم
.ةيساسألا مهتايرحو مهقوقحل مهتسراممو يملسلا مهطاشنل مهتفدهتسا

  ةيتارامإلاو ةيدوعسلا تاطلسلا هاندأ ةعقوملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نحن ثحن ،ةيجيلخلا ةحلاصملا ةيقافتا ءوض يف
 ،رطق عم نواعتلاب ةينعم ىواعد ةيفلخ ىلع مويلا نيزجتحملا يأرلا يلقتعم لك نع طورشملا ريغو يروفلا جارفإلل ةينيرحبلاو
:هاندأ نيروكذملا مهنمو

 مهللا" اهيف لاق 2017 ربمتبس يف اهرشن ةديرغت دعب لقتعا فورعم يعرش ثحابو يحالصإ وهو ،ةدوعلا ناملس ةيعادلا
 ىلع ضارتعالا اهنم ىوعد 37 ةدوعلل تهجوو ،تارامإلاو ةيدوعسلا ماّكح كلذب اًدصاق "مهبوعش ريخ هيف امل مهبولق نيب فلأ
 يف بابشلاو نييميداكألا نم ددع اهمظن ةينلع لمع ةشرو يهو "ةضهنلا ىقتلم ليومت"و ،تارم ةدع رطق ةرايزو ،رطق ةعطاقم
 ةدع هتمكاحم تلجأ دقو مادعإلا ةبوقع هجاوي مويلا وهو ،ىرخأ عيضاومو نيدلاو يندملا عمتجملا نع تيوكلاو رطقو نيرحبلا
.زاجتحالا ءانثأ اًديدش اًروهدت هتحص روهدت مغر تارم

 ،راصحلا ةيادب لبق ةيدوعسلل ةيرطقلا تاطلسلا هتملس نأ دعب 2017 يف لقتعا ناسنإلا قوقح نع عفادم وهو يبيتعلا دمحم
 نجسلاب 2018 يف هيلع مكحو ،يسايسلا ءوجللا ىلع لوصحلل هبلط لبق ثيح جيورنلا ىلإ هقيرط يف هميلست تقو ناك دقو
 نم برهلا" اهنم ةديدج ىواعد ةحئال تاطلسلا تمدق 2019 ربوتكأ يفو ،ةيدوعسلا يف يقوقحلا هطاشنل ةنس 14 ةدمل
 فاضت ةدحاو ةنس ةدمل نجسلاب 2020 ربمسيد 1 يف هيلع مكحو ،"ماعلا نأشلا يف لخدتلا"و "رطق ىلإ باهذلا"و "ةلادعلا
 يف امب نجسلا يف ةلماعملا ءوس ىلع اًجاجتحا 2021 رياني 11 يف ماعطلا نع بارضإ يف لخد دقو ،ىلوألا هتيموكحم ىلع
.هبلاطم ةيبلتب تاطلسلا هتدعو نأ دعب رياني 31 يف بارضإلا يهنيل ةيودألا نم نامرحلا كلذ

 ةيتارامإلا تاطلسلا هتضرعو 2018 يف اًّيفّسعت لقتعا تارامإلا يف ميقم ينامع ةيوناث ةسردم بلاط وهو  يسماشلا هللادبع
 حلاصل سسجت" هنأب اهيف رقي بيذعتلاب تعزتنا تافارتعا عيقوت ىلع يسمشلا ربجأو ،يدارفنالا سبحلا يف هتعدوأو بيذعتلل
 وبأ يف ةبثولا نجس ىلإ هلقن لبق ةيرس فيقوت ةأشنم يف رهشأ ةتس ةدمل يجراخلا ملاعلا نع لزعمب ًازجتحم لظو ،"رطق
 ىواعد ةيفلخ ىلع دبؤملا نجسلاب هيلع مكحلاب تهتناو سبحلا يف اهاضق ةنس نم رثكأ دعب اّلإ هتمكاحم أدبت ملو ،يبظ
."ةيبنجأ ةلود عم نواعتلل يعسلا"و "ةينطولا وأ ةماعلا ةحلصملاب رارضإلا" ـب ةقلعتم

 هيف بلاطي لقتسم جمانربب ةيباينلا تاباختنالا يف حشرت يذلا يرسودلا ديحو نيدايصلا ةيعمج سيئر لقتعا نيرحبلا يفو
 رباختلاو ةيباختنالا هتلمح ليومتل قباس يرطق ريزو نم لاومألا يقلت ىواعدب مكوحو ،ةيفافشلاو داسفلا ةحفاكمو ةاواسملاب
.ىلوألا ةمهتلا ساسأ ىلع تاونس سمخ ةدمل نجسلاب هيلع مكح دقف ةيناثلا ةمهتلا نم ئُِّرب هنأ عمو ،رطق عم

 ةيفلخ ىلع 2015 يف تاونس عبرأ ةدمل نجسلاب هيلع مكحو ناملس يلع خيشلا ةينيرحبلا ةضراعملا يف يدايقلا مكوح دقو
 بلاطم قيقحت نع اهيف ثدحتو تقولا كاذ اهسأرت يتلا ةيمالسإلا ينطولا قافولا ةيعمجل ماعلا رمتؤملا ءانثأ اهاقلأ تاباطخ
 ةرم مكوح ىلوألا هتمكاحم ءاضقنا دعبو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع نيلوؤسملا ةبساحمو ةيملسلا لئاسولاب 2011 ةروث
 دقف 2018 يف مهتلا نم هتئربت مغرو ،اهتيجراخ ريزوو يرطقلا ءارزولا سيئر عم ةيفتاه تاملاكم ةيفلخ ىلع 2017 يف ىرخأ
.دبؤملا نجسلاب هيلع ةينيرحبلا فانئتسالا ةمكحم تمكح كلذ دعبو فانئتسالاب ءاعدالا بتكم بلاط

 نييفحصلاو ءاطشنلا تائم عبقي بحر ردصب دمح نب ميمت رطق ريمأل ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلو بيحرت عم
 اهرواج امو ةحلاصملا هذهو ،قح ريغب ةيتارامإلاو ةيدوعسلاو ةينيرحبلا نوجسلا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو بالطلاو
 طابترالا ىواعد ةيفلخب نيلقتعملا اًصوصخو ،يأرلا يلقتعم لك نع لودلا هذه تاطلس اهيف جرفت ةصرف لكشت تالافتحا نم
.رطقب موعزملا

:ةعقوملا تامظنملا



:ةعقوملا تامظنملا

ناسنإلا قوقحل طسقلا

كنيبدوك

يبرعلا ملاعلل نآلا ةيطارقميدلا

ناسنإلا قوقحل جيلخلا زكرم

تارامإلا يف ةيرحلل ةيلودلا ةلمحلا

ناسنإلا قوقحل ّانم

طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا عورشم


