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 ةمدقملا

 ماع اي<يك >;  ي9اجبمإ رمتؤم تاجرخم نم ةيلاردفلا تنا"  

 ذختت ةيلاقتنإ ةموLح ھمحر نم تجرخ يذلا و ، م2002-2004

 ا_مو̂و .ھيلع قفتملا >]اقتنالا قاثيملا قفو مكQRل اماظن ةيلاردفلا

 ijلا ةبخنلا نeب اميسالو نeيلاموصلا نeب اعساو الدج تراثأ

 هاجتإلأ >; ةوطخ اpqأ noتعأ مسق ، نeم_م نeمسق l]إ تمسقتإ

 .1960 ماع لالقتسالا ذنم zjعش بلطم ةيلاردفلا نأو حيvRلا

 نم اعون تقلخ �iلا ةيل�ألا بر�Rاو رخألا نم سجوتلا لظ l;و

 >� ةيلاردفلا حبصت >]اموصلا عمت��ا تانوLم نeب ةقثلا مدع

 رخألا مسقلا noتعإ امن�ب . لاموصلا >; مك�Rا ماظنل لثمألا راي��ا

 ، ةدحوملا لاموصلا ة^رو_مج ملح نم ىقبت ام >�ع ةيضاقلا اpqأ

 ال >]اتلا�و ا̂راضحو اي<يدو ايقرع س�اجتم >]اموصلا بعشلاف

 مسق ن�eاجتإلا ن�eو . مك�Rا لLش l; ىزكرملا ماظنلا الإ ھل �Qصي

  مك�Rا لLش l; >]اردفلا ماظنلا ضفري الو ة̂زكرملا l]ا ليمي ثلاث

 ةقبطملا ةيلاردفلا ةيفيكو لLش �lع ظفحتي ثلاثلا هاجتألا ذ� .

 تانوتنك >]ا >]اموصلا عمت��ا مسقت اpqال لاموصلا l; ايلاح

 تتفملا تتفتو لاموصلا فعضت نأ اpqأش نم ة̂رئاشع ةيلبف

 د̂رت �iلا ةي�ويثإلا ة^ؤرلا عم قفاوتت اpqأ بناجب مسقملا مسقتو

 اميف لتاقتت  ةزجاع ةش� ةيلبق تال̂ود >] إ لاموصلا لوحت نأ
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 ھنأ كلذك  " ى9اجبمإ " روتسد ذخأم نم  . l¤رع ساسأ �lع اq¢يب

 فo¨عأ امنإو مكQRل اماظن ةيلاردفلا ذاختإ درجم فقي مل

 لبقام اسسأت نيذلا دنال تنو�و لاموصلا ضرأ ijموLحب

  ىفضأ امك ، ديد��ا >]اردفلا ماظنلا قايس >; ھسفن روتسدلا

 ضع» >; ةرش¬نملا ةيل�Rا تارادإلا ضع» �lع ةيعرش روتسدلا

 تايحالص كلذك روتسدلا اذ� حنمو . ةيلاموصلا تاظفا�Rا

 عم ةدحوملا ةيلارديفلا ةلودلا راطإ >; ةيل�Rا تارادإلل ةعساو

 لاموصلا ��اصم عم ضراعتي ال ام " ةمل" زواجتي ال >�كش طرش

 . "ةيميلقإلا ھتمالسو ھنمأو

 هللا دبع : س�ئرلا ةدايقب ةيلاقتنإلا ةمو�RLا نأ مغرلا �lعو

 تايدحتلا نا الإ ساسألا هذ� >�ع دنال تنوب  عم تلماعµ  فسوي

 l¤اب �lع ةدوش<ملا ةيلاردفلا ذفنت نأ نود تلاحأ اq¶ ةطي�Rا

 l; ةيمسرلا ةلودلا ةلحرم l]ا لاقتنإلا نكلو  . ةيلاموصلا تايالولا

 فلم مامتإ ةديد��ا ةيلاموصلا ةدايقلا تررق  2012فصتنم

 يوطنت ةيئالو ىرخأ تانايك ا�د_ع  تاياpq >; ر_ظيل ةيلاردفلا

 ļرشلا دولوملا عدملج ةيالو noتعµو  ةيداحتإلا ةلودلا تحت

 نأ دارأ ىذلا  دومحم خيش نسح س�ئرلا ةدايقب كاذنأ ماظنلل

  . ا_لالخ نم تاباختنإلا رثؤي
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 : هوشملا  غدملج ةيالو داليم

 امنإو ةيعيبط ةدالو ةجي¬ن  غدملج ةيالو ةلود داليم نكي مل

 نوLيل ، ةيقلخ تا�وشµ اq¶اش ة̂رصيق ةدالو نع تضخمت

 افلاخم  -طقف فصنو ةيالو نم نوLتي  يذلا ميلقإلا  -دولوملا

 لقأ �lع  >]اردف ماظن يأ ةماقإل حمس½ ال يذلا يموقلا روتسدلل

 اويع��اج ةقطنم >; الوأ ةيالولا س�سأت ةركف تأدب  . نeميلقإ نم

 يطسولا ميلاقألا >; ىوقلا ن̂زاوم >�ع  ةظفا�Rا نم عونك

 ىذلا دنال تنوب ماظن  عم ةيديلقتلا تاعارصلا  ةرادإ l; ةصاخو

 نع اديع» ھقطانم نمأو ھكسامت >�ع ظفاحي نا عاطتسإ

 دع» ايمسر  غدملج ةيالو تسسأت  دقو  .اq¾اeoثأتو زكرملا تاسايس

 نا" �iلا وي�و� ةقطنمو ويعلاج ةنيدم ةاردإ اq¿رطش ديحوت مت نأ

 تنا" �iلا بيحو نمح ةرادإو دبدبيق ىدبع :ديسلا ا�دوقي

 كلذو  غدملج ةيالو ةلود Àjسم تحت ، ودادع ةعطاقم l; زكرمتت

 رمتسا ، ودادع ةعطاقم l; لئابقلل ة�Rاصم رمتؤم ةماقإ دع»

 سلجم ليكشµو تقؤم روتسد >�ع قافتالاب �Áتناو ر_شا ةدعل

 دبع : ديسلل ةيالولل س�ئر لوأ هردب بختتإ يذلا ةيالولل ى�املرب

 مكح رمتس½  مل  . م2015 ماع ويلوي l 4; ديلوج نeسح م̂ركلا
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 دمحأ ديسلا هدع» فلخيل طقف نeماع الإ  م̂ركلا دبع ديسلا

 l; مك�Rا ةدس l]إ تاباختنألا ھتلمح ىذلا  " فاح  " >�يج >]اعد

 بصنملا نم ھتلاقتسإ لوألا مّدق نا دع» م2017 ويام l 3; ةيالولا

  . ھسفن ماعلا نم رياnoف >; ةيÆR بابسأل

 ةيالو تاظفاحم نم غدملج ةيالو نوLتت  : ذوفنلا قطانم

 دنال تنوب ةرادإ عم ا_مساقتت ijلا جدم ةيالو نم قطانمو دود�Qج

 ةيالو قطانم �lع رطيسµ ةفلتخم ىوق كان�و  . فصانتلاب

 بابسأل ةيالولا قطانم ل" ةمكا�Rا ةرادإلا ا�رطيسµ ال ذإ غدملج

 ةo¨ف ةليط تراطش�ألاو ماسقنإلل احرسم تنا" اpqا اq¢م ةeoثك

 >]ا اق̂رط فرعµ ملو >�خادلا لاتتقإلل ازمرو ةيل�ألا بر�Rا

 ةرادإ تحت ا�ديحوت ماقمب ة�وعصلا نمف >]اتلا�و ، ماظنلا

  : ثالث ندمب ةيالولا l; ذوفنلا قطانم م�أ لثمتتو . ةدحوم

  ميظنت اÊqلع رطيسÉو  دود�Qج ةيالو ةرضاح �lو : بUرمسوط

 ميظنتلا عتمت̂و ، l;وصلا رايتلاب بوس�Rا ةعام��او ةنسلا ل�أ

  . ةيالولا لخاد ة̂وق ةيبعش ةنضاحب

 س�ئرلا اq¢م ردحني ijلاو ناح̂رم ةليبق اq¢طقت : قاودبع

 تايش�لملا نم ةعومجم ةنيدملا >�ع رطيسµو ، >]ا�Rا >]اموصلا

  . ةيلبقلا



5 
 

 ةليبق نوطب ىدحإ نابيلس ةeoشع ذوفن تحت عقت :اودادع

�noةظفاحم >]إ ھل̂وحت متي نأ لبق ميلقإلل ازكرم تنا"و ردج 

  . ب̂رمسوط

 يدحإ دعس ةeoشعل ةع»ات تايش�لم ا�رطيسµو : اويعلاج ةقطنم

 ةسائرب   غدملج ةيالو ةمو�RL ةيلاوم تاوقو ردج�no نوطب

 لثم ھلثم >�بف عونت  امومع غدملج ةيالو l; دجو̂و  ."فاح" ديسلا

 لئابق نم ةفلتخم لئابف ھنطقت ذإ بون��ا l; ىرخألا تايالولا

 >]إ �Àت<ت ijلا ناح̂رم ةليبقو رد ةليبق نم رئاشع اذكو ة�و�

  .دوورادلا  ةعومجم

  تابذاجتلا ةيفلخ

 ةيالوو ةيداحتإلا ةمو�RLا نeب ةيسايسلا تابذاجتلا أدبت مل 

 تافلم ةدع ةرادإ >; تافالخ كان� تنا" امنإ و ايلاح  غدملج

 l; >¸ا�رلا رو�Rا عم فلاحتلا  غدملج ةيالو  ةرادإ تأر الثمف

 ازايحنإ ةمو�RLا لبق نم موعزملا داي�Rا ةnoتعم >Ëيل��ا عارصلا

 ةيضقلل مدخي الو ديفي ال يذلا يرطقلا روحملل اينمض

 س�ئرلا حرص و .   غدملج ةيالو ةرادإ ةداق ىأر بسح ةيلاموصلا

 نأب ةبسانم نم Îoكأ l;و "فاح" �lيج l]اعد دمحأ / ديسلا l]ا�Rا

 مدخي ام >; ةيدوعسلاو تارامإلا عم لماعت¬س غدملج ةيالو

 ةمو�RLا تnoتعأو  . فرط يأ نم نذإ l]إ ةجاحب دعµ ملو ا_�Rاصم
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 اq¾ا_جوتل ةضقانم تا_جوتلاو تاح̂رصتلا كلت ةيداحتألا

 ةماقإ تايالولل حمس½ ال ىذلا يموقلا روتسدلل ةح̂رص ةفلاخمو

 رمألا سفن و�و . ةمو�RLا نم قيس<ت نود جرا��ا عم ةقالع ىأ

 لعجامم ، رارمتسإب دنال تنوب ھلعفتو دنال ا�وج ھتلعف ىذلا

 يµأي ھناب   غدملج ةيالو ءازا يمو�RLا ديعصتلاب رسفي ضعبلا

 . ةطلسلا >;  لئابقلا نeب ىوقلا ن̂زاوم تاعطاقتب �Àس½ اميف

 ة̂و�و دووراد �iليبق ىدحإ l]إ دنس½ام ابلاغ ةيلاموصلا ةسائرلاف

 يµأت تافال��اف ة̂و� ةلبق نم صÑR ةسائرلا l]وتي امدنعف ،

  و̂ران�سلا سفنو . زكرملا دض دنال ا�وج وأ دنال تنوب نم ايلاغ

 نكلو دووراد لئابق نم ص�Ñ ةسائرلا l]وت اذإ اميف رركتي

 نم ا_كلف >; نمو  غدملج ةيالو  فرط نم نوLي ذئ<يح ديعصتلا

 نإو شما_لاو زكرملا نeب ةلصا�Rا تافال��ا نأ  ديب  . تاسايسلا

 ھساسأ ة̂ر�وج لئاسم نم ولخت ال اpqأ الإ >�بق فالغ» تنا"

 نeب l]ا�Rا عارصلا لمحي ثيح ، ةوÎoلاو ةطلسلا �lع سفانتلا

 ةلبقملا تاباختنإلا لLش ھتايط >; ةمو�RLاو  غدملج ةيالو  ةرادإ

 مثو ءالولاو معدلا نم د̂زم بسكل اÊqلع eoثأتلا l; فرط ل" ةبغرو

 ةرم مك�Rا ةدس >]ا هديعµ وأ  ھلمحت دق تاوصأ >�ع لوص�Rا

    . ىرخأ
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 eoغ اpqاب اÖqقباس l; تمq¾إ امك  ةموQRLل ةيلا�Rا ةدايقلاب مÖqي   

 ،أدبمك ةيلاردفلا ا_لبق نمو ةيلاردفلا تايالولا كولسل ةحاترم

 اq¾دنجأ ضرفل �Ø×ايسلا لاملا مادختسإ l; عروتت ال >]اتلا�و

 ةيدايقلا بصانملا �Úمل مq¾دناسمو صا�Ñأ باطقتسإ انايحأو

 l; ةeoخألا تاباختنإلا l; حوضوب كلذ �lجت دقو تايالولل  ايلعلا

 ةيالو >; د_شملا سفن رركتي ام�رو ،  لاموصلا برغ بونج ةيالو

    . جدملج

  : ةيلا\]ا تاروطتلا

 غدملج ةيالو باختنإ دعوم ديدحت l; أدب يذلا فال��ا نا ودبي

 l]إ – هللا حمسال – ميلقإلا رجت دق ةمدقتم لحارم l]إ روطت دق

 ةرازو noعو  تعد ةيداحتالا ةمو�RLاف . ةQRسم تا_جاوم

 طسو غدملغ ةيالو ةدايق ة�Rاصملاو ةيلارديفلاو ةيلخادلا

 >; ةيالولا >; ةيناملnoلاو ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ l]إ لاموصلا

 �Áت<ت جدملج ةدايقل ة^روتسدلا ةيالولا نأ ةدكؤم ا�دعوم

 ة�Rاصم رمتؤم دقعيس ھيلعو .مداقلا ويلوي ر_ش نم4 لولحب

 نم ةq¿زنو ةرح تاباختنإ ءارجإل كلان� ةنطاقلا لئابقلا لLل عماج

 >;و . ةطلسلل �Àلسلا لاقتنإلا أدبمو ةيطارقميدلا ززعµ نأ اpqأش

 بجي ة^روتسدلا ھتيالو هo¨ف نأب جدملج ةرادإ س�ئر يري لباقملا

 ةياpq يµوبيج l; ةنسلا ل�أ ميظنت عم ھقافتإ ةيادب عم  خرؤت نأ
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 " ىوورج " رمتؤم نأ ددصلا اذ� >; ركذلاب ريد��ا . م2017 ماع

 تنا" �ÝØاملا ويام ر_ش علطم دنال تنوب l; دقع�أ ىذلا ىرواش¬لا

 ةيالو l; تاباختنألا دعوم لوح فالتخإلا هرايpqإ بابسأ دحأ

 س�ئر نeب ةيمالعإ تاقشارت l]إ ھنيح >; ىدأ امم  . جدملج

 نع اجراخ امالك  لوألا لاق ثيح جدملج ةيالو س�ئرو ة^رو_م��ا

 ميلقإلا ةلLشم تص�Ñ ةيداحتإلا ةمو�RLا نأ : هدافم ةقابللا

 ة̂ودألا يطاعµ تضفر ةيلا�Rا ةدايقلا نكلو ض̂رم ھنأ تفش¬كإو

 فاح ديسلا ھيلع درو ، ةيمو�RLا ةتشورلا noع ا_ل تفصو ijلا

 ثيح ءالبلا لحتو سوeoفلل لقانلا و� ھنأب جدملج ةيالو س�ئر

 ءارجإ �lع ةرصم ةمو�RLاف  عفودلاو بابسالأ تنا" ايأو . لحي

 ىأ جئات<ب لبقت نل جدملج ةيالول ةيلا�Rا ةدايقلا امن�ب تاباختنإلا

 اeoبك افطاعµ ايلاح دجي ىذلاو س�ئرلا حرص امك ةمداق تاباختنإ

  . ةعساو حئارش نم

 اصعلا ةسايس فاح ديسلا عم مدختسµ ةمو�RLا نأ ودب̂و

 تضرع اpqأب ةموQRLل ة�رقم رداصم نم رابخأ تلوانت ذإ ةرز��او

  و�و .ةمو�RLا l; عيفر بصنمو eoفو لام لباقم لزانتلا ھيلع

 ةمو�RLا أ�Qت ام�رو . وتلل �iح "فاح" س�ئرلا ھضفري يذلا أدبملا

 راي��ا l; ا_لشف لاح >; ةظيلغلا اصعلا ةسايس l]إ  ةيداحتإلا

 ل�أ ميظنت  لثم ةيالولا لخاد ة̂وق تا_ج كلان� نأ املع  لوألا
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 لئابقلا ضعßو  ةيالولا زكرم ب̂رمسوط l; رطيسملا ةنسلا

 ةمو�RLا ھجوت عم نائطاوتم  "فاح" س�ئرلا تاسايسل ةض�انملا

 لاح l; ةمو�RLا ا_مدختسµ نأ نكمملا نم ناذللا ناعارذلا ام�و

  . ا̂ركسع امسح فقوملا بلطت ام

 >�بح مايألاف ل" >�عوةعراس¬م ةeoتوب يرجت ثادحألا نأ اودبتو

 سمأ ةليل "فاح " س�ئرلا نالعا دع» اصوصخو eoثملا ديد��اب

 اq¢م بترت ام عيمجو ةعام��او ةنسلا ل�أ عم ةيقافتالا رايpqا

 ةرازولا عم قيس<تلاب ميلقإلا >; ةيسائر تاباختنا l]إ ھتوعدو

 ةمصاعلا اوادع ةنيدم >; ىرجت  ةيلارديفلا ةمو�RLا >; ةيلخادلا

 ل" فس� l]إ فدq¿  ودبي اميف àÚافملا رارقلا اذ�و ميلقإلل ةتقؤملا

 ل�أو  ةيلارديفلا ةمو�RLا نeب يرجتسو ترج ijلا تام�افتلا

 >; فل��ا نم نعطلاب ا_مÖqي ijلا ةeoخألا عضوو ،ةعام��او ةنسلا

 .ة̂زكرملا ةمو�RLا عم اq¾اضوافم مامأ فعضلا فقوم

 


