
 

 
 

 موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس نم ةميرك ةياعر تحت
 ءوضلا طلسي لوألا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم

  انتايحب ءاقترالل ةهجوملا يعامتجالا ريثأتلا راكفأ ىلع
 

 يحاتتفالا ضرعملا لالخ ةقطنملا يف لوقعلا عملأ نم ةبخن نم يعامتجالا ريثأتلل ًاركتبم ًاعورشم 50
 ميمصتلل يبد عوبسأ تايلاعف راطإ يف دقعنُملا

 
 تايلاعف نمض ميمصتلل يبد يح يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم مويلا قلطني •

 ميمصتلل يبد عوبسأ
 لضفأ لبقتسم فارشتسالً الولح عضت ةقطنملا يف ةعماج 22 نم نيجيرخللً اعورشم 50 •
 ةقطنملا ءاجرأ فلتخم نم نييعماجلا نيجيرخلا تاراكتبا ريثأت فاشكتسال ةصنم عيراشملا مدقتس •
 بقترملا يملاعلا نيجيرخلا ضرعم نم ءزج وه ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم •

  ةلود 60 نم رثكأ نم ةكراشم تابلط عم يمقر بولسأب ماعلا اذه هميظنت
 

 دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس نم ةميرك ةياعر تحت :2020 ربمفون 10 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 مويلا قلطنت ،ةفاقثلل يبدو "ةضباقلا م.ر.إ" عم ةكارشلابو ،يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه ةسيئر ،موتكم لآ

 .يملاعلا نيجيرخلا ضرعم نمً اءزج لثمي يذلا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم تايلاعف

 يف دعاست يتلا يعامتجالا ريثأتلا تاراكتبا نمً ازيمتمً اعورشم 50 نع فشكيً ايلعفً اضرعم ثدحلا لمشيو

 .لضفألا وحن اهب ءاقترالاو انتايح نيسحت

 

 ةصرف راوزلل حيتيل ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم يتأي ،ميمصتلل يبد عوبسأ تايلاعف نمضو

 ،ةيلعافتلا مالفألا نم ةلسلس ربع مهلامعأ ءارو نماكلا فغشلا ىلع عالطالاو يمقر بولسأب نيجيرخلا ةلباقم

 ىلإ ةيرامعملا ةسدنهلا نمً اءدب تاصصختلا فلتخم نم بالطلا لماعت لبس مهف نم مهنيكمت ىلإ ةفاضإ

 .ةدقعملا ةيئيبلاو ةيعامتجالا لكاشملا عم ،ةيئابرهكلا ةسدنهلاو ءايميكلا

 

 ةكراشملا عيراشملا تبثت" :"يملاعلا نيجيرخلا ضرعم" ريدم يرييفاراك ينادلاب ويدات لاق ،قايسلا اذه يفو

 ريثأتلا تاراكتبا قالطإل نيرخآلا ةجاحب روعشلاو مهطيحم نمض ةقيقدلا تاقورفلا مهف ىلع بالطلا ةردق

 بالطلا مامتها نع فشكي رمأ وهو ،ثارتلاو ديلاقتلاب يعولا عم ةيعادبإلا ةيلمعلا لخادتت امً ابلاغو .يعامتجالا

 لكشب قيبطتلل ةلباقو عقاولاب طبترت ةركتبم لولح ءاشنإ يلاتلابو ،لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا نيب طبرلاب

 ."يلمع

 



 

 

 

 36 نم ةكراشم بلط 200 نم رثكأ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم ىقلت ،ىلوألا هتخسن يفو

 نم ضرعملا يف ةكراشملاو ةحشرملا عيراشملا يتأتو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةعماج

 ةنطلسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصمو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود كلذ يف امب لود عست يف نيجيرخلا

 .نامع

 

 :ةقطنملا يف نويعماجلا نوجيرخلا اهقلطأ يتلا ةركتبملا راكفألا نمو

 

 مهب نيطيحملا كئلوأ نم ةدعاسملا ىلإ لوصولاو لصاوت ىلع ءاقبلا يف نيمدختسملا دعاسي ءوض •

 .تارامإلا ةلودب راكتبالاو ميمصتلل يبد دهعم نم ،ةمزألا تاقوأ يف

 .نامع ةنطلس يف يميربلا ةعماج نم ،ةيناسرخلا لكايهلل ليدبك رمتلا لخن ةرجش مدختسي عورشم •

 ىلع يوطنيو ،ةطيسب تارطقب ىتح هايملا برست ىلع فرعتي ةرغصملا تاجوملاب برست فشاك •

 هللادبع كلملا ةعماج نم ،صخش نويلم 150 وحنل ةجلاعملا هايملا ديوزت يف ةدعاسملا ةيناكمإ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةينقتلاو مولعلل

 

 عيسوت اندعسي" :"ةضباقلا م.ر.إ" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يحشلا ديعس دمحم لاق ،قايسلا اذه يفو

 ضرعم’ ناونع تحت روهمجلل اهمدقن ةيميلقإ ةخسن لمشتل يملاعلا نيجيرخلا ضرعمل انتياعر قاطن

 ريثأتلا تاراكتبال ةصصخملا تاصنملا ةعيلط يف ةردابملا هذه يتأتسو .‘ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ

 هجاوت يتلا ةحلملا اياضقلا زربأ يف ةركبملا تامهاسملا ةيمهأ ىلع ءوضلا طلست ثيح ،ةقطنملا يف يعامتجالا

  ."مويلا انملاع

 

 نواعتلا تاردابم ةغايصل تنرتنإلا ربع لمعلا شرو نم ةلسلس "ةفاقثلل يبد" مظنت ،ضرعملا شماه ىلعو

 ةوعد متتسو .ةددحملا تايدحتلا ىلع ًءانب تالاجملا ةددعتم راكفأ قالطإ ليبس يف نيكراشملا نيجيرخلا عم

 مدقتلا مهل حيتيو لامعألل ةيساسألا ميهافملا مدقيس يذلا لامعألا ةداير جمانرب يف ةكراشملل نيجيرخلا

 مهرد نييالم 10 غلبم ميدقتب يضاملا ماعلا تدهعت يتلا "ةضباقلا م.ر.إ" نم ليومت ىلع لوصحلا بلطب

 .عيراشملل ةيلوألا ريوطتلا لحارم ليومتل

 

 يف ،ربمفون 14 ةياغلو 9 نم دقعنيوً اناجم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعم روضح نكميو

 .ميمصتلل يبد عوبسأ لالخ ميمصتلل يبد يح

 

 

 

 



 

 

 

 -ىهتنا-
 

 نيررحملل تاظحالم

 يملاعلا نيجيرخلا ضرعم نع ةذبن

 نيذلاو ملاعلا لوح تاعماجلا نم نيجيرخللً اجمانرب لثمتو ،‘يبد ترآ" ةعومجم اهتقلطأ ةردابم وه ،يملاعلا نيجيرخلا ضرعم

 عيضاومو لوصولا ىوتسم ىلع ملاعلا يفً اعونت رثكألا ةردابملا ربتعتو .ةيئيبلاو ةيعامتجالا اياضقلل يدصتلا لوح مهثاحبأ روحمتت

 عفدب هقالطإ ذنم حجنو ،تاعماج 10 نم ةرثؤملا ميماصتللً اهجوم ناكو ،2015 ماع يف ضرعملا قالطإ متو .جمانربلاو ةكراشملا

 نيدايم يف ،ةسسؤم 300و ةلود 60 يف نييميداكأ تاسسؤم عم مويلا لعافتيو ،عساو قاطن ىلع هتعمس خسرو ومنلا وحن هتكبش

 .ةيلعافتلا طئاسولاو تانايبلا مولع لالخ نم ،يرضحلا ميمصتلا ىلإ ةيويحلا ةيبطلا ةسدنهلا نم أدبت

 

 ،يملاعلا لوصولا :لمشتو ةيسيئر تازكترم ةثالث ربع ةذتاسألاو نيجيرخلا ،ماعلا رادم ىلع ماقت يتلا جمانربلا تاطاشن معدتو

 لكشب داقعنالل لوحتو ،2019 ماع ىتح ةيصخش تايلاعف نمض رخآلا ولتً اماع ضرعملا دقعناو .لامعألا ةدايرو ،فراعملا لدابتو

 نيصصختملا لامعأ ةئيب يف طارخنالل ماعلا روهمجلل ةميق ةصرف مدقيو ةرثؤملا تاراكتبالاب يفتحيل ،2020 ماع يف يضارتفا

ً ايونس ملاعلا ءاجرأ فلتخم نم ةعماللا لوقعلا نم عمجلا اذه مدقيو .ثاحبألا تاعمجم جراخ نلعلل رهظت امً اردان يتلا نييميداكألا

 ةديدع لود يف لامعأ ذيفنتل ةفداهلا تاردابملاو تاروشنملاو لمعلا شروو تارمتؤملا ربع تاراوحلا يرثيو ،نواعتلاو ملعتلا ةصرف

 .ةفلتخم تالاجم نمض

 

 نيبغارلا نيكراشمللً الماكتمً اراسم يملاعلا نيجيرخلا ضرعمل لامعألا ةداير جمانرب مدقي ،ملاعلا قاطن ىلع هعمتجم ريثأت زيزعتلو

 ىلع جمانربلا لمعي ،ةيمنتلا ةدنجأ ءوض يف ةينعملا فارطألا عم لصاوتلاو داشرإلاو بيردتلا ربعو .قاوسألا يف مهتاراكتبا قالطإب

 ليومت ميدقتب "ةضباقلا م.ر.إ" تدهعت ،2019 ماع يفو .ذيفنتلا ةلحرم اهلوخد ىلع صرحيو عيراشملا لامعأ ريوطت ةريتو عيرست

 ضرعم ةيمست تمتو .مهعيراشم ريوطت يف جمانربلا يف ةكراشملا بهاوملا معدل تاونس 10 رادم ىلع مهرد نييالم 10 ةميقب

 يبد ةناكم خيسرتب اهتيؤر قيقحتل يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه ةطخ راطإ يف ةيسيئرلا تاردابملا دحأكً ارخؤم يملاعلا نيجيرخلا

 يفتحي يذلاو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يجيرخ ضرعمً اضيأ ةديدجلا تاردابملا نمو .راكتبالاو ةفاقثلل يملاع زكرمك

 يف ميمصتلل يبد عوبسأ راطإ يف دقعنيو ً،ايعامتجا ةرثؤم تاراكتبا قالطإ ىلع لمعت يتلا اميسال ،ةقطنملا يف ةيميداكألا بهاوملاب
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 :)ةفاقثلل يبد( نونفلاو ةفاقثلل يبد ةئيه نع

 ،هللا هاعر - يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا بحاص قلطأ

 ةفاقثلا نوؤشب ةينعملا ةئيهلا نوكتل ،2008 ماعلا نم سرام نم نماثلا يف )ةفاقثلل يبد( يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه

 .ةرامإلا يف يفاقثلاو ينفلا دهشملا ومن ةلجع عفدلو ،يبد ةرامإ يف بادآلاو ثارتلاو نونفلاو

 

ً ارود ،يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه ةسيئر ،موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس ةدايقب ةفاقثلل يبد بعلتو

  .عادبإلل طشن يملاع زكرمك اهروضح خسرت ةديدج قافآ ىلإ يبد يف يفاقثلا دهشملاب ءاقترالا يفً ايرهوج

 

 روسج دم ىلع لمعتو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ثارت نم اًقالطنا يبد ةرامإل يفاقثلا دهشملا ءارثإب ةئيهلا مزتلت

 ثارتلاو ةفاقثلل ةمادتسمو ةقالخ ةيملاع ةنيدمك يبد ةناكم زيزعتل ،تافاقثلاو تاراضحلا فلتخم نيب ءاّنبلا راوحلا

 ً.ايملاعوً ايميلقإوً ايلحم ةركتبملاو ةيعادبإلا تاردابملاو عيراشملا ريوطتو ،تاعاطقلا هذه نيكمتو ،بادآلاو نونفلاو



 

 

 

 

 عقاوملا هذه سكعت ثيح ،ةغدنشلا ةقطنمو ،يخيراتلا يديهفلا يح :اهزربأ نمو ،يبد ةرامإ يف ةيثارتلا عقاوملا ةئيهلا ريدت

 :يهو ،تابتكم 8 مضت يتلا ةماعلا يبد تابتكم ةكبش ةرادإ ةمهم اهيلوت ىلإ ًةفاضإ ،قيرعلا اهثارتو ينغلا ةنيدملا رهوج

 ةبتكمو ،داحتالا فحتم ةبتكمو ،ميمصتلاو نونفلل افصلا ةبتكمو ،زنعلا روه ةبتكمو ،ةيدشارلا ةبتكمو ،راوطلا ةبتكم

 .اتح ةبتكمو ،ميقس مأ ةبتكمو ،لوخنملا

 

 ام لالخ نم اهب ءاقترالل ةلعافو ةفلتخم راودأب موقت ثيح ،بادآلاو نونفلاو ثارتلاو ةفاقثلا تاعاطق ىلع ةئيهلا زكرتو

 .ةقوبسملا ريغو ةركتبملا عيراشملاو تاردابملا نم ةينغ تاقاب نم هقلطت

 

 ةضباقلا .م.ر.ا نع ةذبن

 تاكارشلل ةمعادو ةعفاد ةيداصتقا ةوق نوكتل ىعست تاصصختلا ةددعتم ةيرامثتسا ةعومجم يه ةضباقلا .م.ر.ا

 بلق يف ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب ةعومجملا مازتلا يتأيو .ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تارامثتسالا لالخ نم صرفلاو

 نم نيعدبملا نيكمتو تاعمتجملا مدقت معدل اهدراوم فيظوت ىلع ةعومجملا صرحت .ةعومجملا لامعأ تايجيتارتسا

 فدهب ىؤرلا اهكراشت يتلا تاكرشلا عم ةعومجملا نواعتتو .لضفأ لبقتسم ءانب ىلع دعاست ةركتبم لولح ىلإ لوصولا

 يف يبد يف تاكرشلا ىربك يفً امهسأ ةعومجملا كلتمت .ةيومنتلا صرفلا ريفوتو تاقالعلا زيزعتل اهتاكارش ةرئاد عيسوت

 عاطقو ،تاراقعلا عاطقو ،تابورشملاو ةمعطألا عاطق ،تالاصتالا عاطقو ،يفرصملا عاطقلا لثم ةيداصتقالا تاعاطقلا

 .ةفايضلا

 

 يف عيراشملاو تاعاطقلا فلتخم يف ةيعمتجم تارامثتساو تاماهسإ اهلو 1976 ذنم تاراقعلا يف ةعومجملا رمثتست
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