
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 دحاو كاهتنا لوح روحمت ,)م٢٠٢٠( يلاحلا ماعلا علطم ايلعلا ديلا ةئيه هتردصأ قباس ريرقت يرودلا ريرقتلا اذه ىلع مَّدقَت
 ذنم ةئيهلا تأترف ,زراب ٍتوص يأو هيضراعم دض ةيديدحلا ةضبقلا أدبم اهمكاح ذختا ةلود اهب موقت ةدِع تاكاهتنا ةلمج نم

 .)UH2001( فلاسلا يونسلا اهريرقت يف "غـلاب مامتها تاذ" دنب تحت هعضتو ,ةيمهألا فلملا اذه يلوت نأ اهنيح
 

 ىلعو ,اًضيأ دنبلا اذه تحت تعقو لود يه ,نيرحبلا ةكلممو ,تيوكلا ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 رييغت يأ أرطي نأ نود اًيراس لظ هنأ الإ ,ةيسايسلا فورظلا بسحب رييغتلل عضخي دق فينصتلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا نم مغرلا
 يوذ لبق نم كاهتنا يأ ةعراقم ىلإ ةجاحلا تحبصأو ,لودلا مكلت يف موي دعب اًموي روهدتي يقوقحلا عضولا نأل كلذ ,ركذي
 لين يف ناسنإلا قحل اًقاقحإو ةلادعلل اًراصتنا ةمهم اذكه ينبتب ةئيهلا تلفكت ,يناسنإ بجاو ةعومسملا ةملكلاو ةطوسبملا ديلا

 .ناطلُس نم ٍءادجتسا وأ ةطلس نم ٍنَم نود هقوقح
 

 تناك ,تيوكلا ةلود يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع فشكلا يف م٢٠١٩ علطم ذنم ةَّدُجم ًةيعاس ايلعلا ديلا ةئيه تناك دقل
 .ةكَهتنملا قوقحلا كلت سأر ىلع داقتعالاو ريبعتلا ةيرح

 

 الئل ,هاوفألا ميمكت تاسرامم نع ِفكلل ةريغصلا ةلودلا ىلع طغضلل اهتاقالع تلمعتساو اهتاودأ ايلعلا ديلا ةئيه تلَّعف امك
 ,ًةمغرُم بلاطملل ةباجتسالا وأ يحنتلا ىلع امإ اهربُجيو ةطلسلا جرُحي ,يسايس دادسنا هنأ هيلع قلطي نأ نكمي عضو ىلإ لصت

 ىرت اي اذ نمف ,اهتبَّدأو لخادلا ىلع ةرطيسلا تمكحأ يه نإف ,لخادلاو جراخلا يف تحبصأ مويلا ةضراعملا نأل كلذو
 ?اهنم ةيجراخلا ىلع ردقي

 

 يلعف داهطضا ميمص نم وه لب ,ىرخألا تافلملاو اياضقلا يف ٍّحُشل وأ اًيثبع سيل تيوكلا ةلود فلمب اذه انثارتكا نأ ديب
 .اهُدِجومو ماعلا اهراشتسم يتفصب اًيصخش َّيلعو ,ايلعلا ديلا ةئيه ىلع سِروم

 

 

 

  



 
 

 
 
 ةلود يف ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا نم )م٢٠٢٠( ةنسلا هذه ةيادب ذنم هتدصر ام قيثوتل ريرقتلا اذه ايلعلا ديلا ةئيه بتكت
 هتلذب ٍدهج دعبو , )ربوتكأ ىتح رياني ذنم( رهشأ ةرشع ترمتسا قلق ثعاوب دعب دالبلا يف دئاسلا عضولا مييقتلو ,تيوكلا

 :يهو ,طاقن ٍةتس يف اهرصح ةدملا هذه دعب نكميو ,دصرلاو ٍةبقارملا يف
 

 ;اهدحتو تايرحلا دِّيقت نيناوق -١
 ;ةيفسعتلا تالاقتعالاو ضبقلا تايلمع -٢
 ;ةليوط ةدم ذنم نيلقتعملا يأرلا ءانجس -٣
 ;جراخلا يف نويسايسلا نوقحالملا -٤
 ;ةيتيوكلا ةأرملا قوقح فلم -٥
 .)نودبلا( ةيسنجلا وميدع فلم -٦

 

 ثحبلاو داقتعالاو ريبعتلا ةيرح تلفك يتلا )م١٩٦٢( يتيوكلا روتسدلا داوم ذافنإ ىلع ىلوألا ةجردلاب دنتست انقلق ثعاوبو
 زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاو ,)م١٩٦٨( يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالاو ,يملعلا

 هريغو بيذعتلا ىلع ءاضقلا ةيقافتاو ,)م١٩٩٦( ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ,)م١٩٩٤( ةأرملا دض
 .)م١٩٩٦( ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم
 

 

  يــطارقميد اــهيف مــكحلا ماـظنو ,حاـبصلا كراـبم خـيشلا ةـيرذ يف ةـيثارو ةراـمإ :تـيوكلا ةـلود
 

  حابــــصـلا رــباـجلا دــمحألا فاوــن خــــيشلا :ةــــلودلا ســــيئر
 

 حاـــــــبصلا دـــــــلاخلا حاــــــبص خـــــيشلا :ءارزولا ســــيئر
 

 
 

 



 
 

  
 

 
 

  
 م٥/١/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يسيفنلا هللا دبع .د راضحإو طبضب رمأت تايانجلا ةمكحم ١ ١

٢ ٢ 
 ةعاشإ ةمهتب يواكليفلا بعصم درغملا سبحب ديدج يبايغ مكح

 م١٠/١/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةبذاك رابخأ

 م١٤/١/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا تايفشتسملا تالماعمل ةأرملا عيقوت مامأ بابلا قلغت ةيحصلا ةنجللا ٣ ٣

٤ ٤ 
 سبح تاونس ١٠و يزنعلا يلاو دمحمل دبؤملا :تايانجلا ةمكحم

 م٢٨/١/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ءاميت تارهاظم ةيضق يف نودبلا نم نينثال

 
 

    
 

 
 

 .د قباسلا بئانلا سبحب يضقي اًديدج ًامكح فيضت تايانجلا ةمكحم ١ ٥
 م١٦/٢/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةلود نمأ ةيضق يف تاونس ٣ يتشد ديمحلا دبع

 ةدحولا ةفلاخم ةمهتب نيسح يناه يماحملا لقتعت ةيتيوكلا تاطلسلا ٢ ٦
 م١٩/٢/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةينطولا

 
 

    
 

 
 

 🇰🇼 تيوكلا اهيأر ءادبإ دعب ردب ةداغ ةيرصملا ةسدنهملا داعبإ ١ ٧
 🇪🇬 رـــصم

 م١٦/٣/٢٠٢٠

 
 

    
 

 
 

 م٥/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يرجاهلا دمحم يسايسلا طشانلا نع جارفإلا ١ ٨



 يف تاديرغت ةيفلخ ىلع قيقحتلل ناردب ايلاد يعدتست ةماعلا ةباينلا ٢ ٩
 م١٥/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةيلخادلا ةرازو نم ةعوفرملا ىوكشلاب رتيوت

 ىلإ ةءاسإلا ةمهتب ناردب ايلاد ةعيذملا زجحب رمأي ماعلا بئانلا ٣ ١٠
 م١٩/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةحلسملا تاوقلاو تيوكلا

 نارجز" باسح بحاص سبح رارمتسا ررقي سبحلا ديدجت يضاق ٤ ١١
 ةيضقلا ةمذ ىلع نيعوبسأ "بانس

 م١٩/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٥ ١٢ 
 ةدحولا ةفلاخم ةمهتب هزاجتحا دعب نيسح يناه يماحملا ليبس ءالخإ

 م٩/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةينطولا

 دعب رانيد ١٠٠٠ ةلافكب ناردب ايلاد ةعيذملا ليبس يلخت ةماعلا ةباينلا ٦ ١٣
 م٢١/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةحلسملا تاوقلل ةءاسإلا ةمهت اهل هيجوت دعبو نيموي ةدمل اهزجح

 نع مهبارضإ هيف نونلعي ,نجسلا ريدمل اًباطخ نولسري نيجس ٢٣ ٧ ١٤
 م٢٧/٤/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا انوروك ةمزأ لظ يف مهنع جارفإلا لهاجت ببسب ماعطلا

 
 

 
   

 

 
 

١ ١٥ 
 اهيف طروتم ,رشبلاب راجتا ةمهتب اًغالب ٣٣ ىقلتت ةماعلا ةباينلا

 نود تيوكلا ىلإ ةبئاسلا ةلامعلا فالآ بلجب نوميقمو نونطاوم
 لمع يأ ريفوت

 م٤/٥/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٢ ١٦ 
 حلاصلا هللا دبع طشانلل يسايسلا ءوجللا دمتعت ةدحتملا ةكلمملا
ريبعتلا ةيرحب قلعتت مهتب هل ةيتيوكلا تاطلسلا ةقحالم دعب اًيمسر  م٧/٥/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 

٣ ١٧ 
 امهفشك ببسب ةباينلا ىلإ رهوج نسح .دو يمسولا ديبع .د ةلاحإ
 تاهبشو يموكح داسف نع ينويزفلت جمانربو لصاوتلا عقاوم ربع

ماعلا لاملاب قلعتت  
 م١٢/٥/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

 ىلإ ةءاسإلا ةمهتب فيظنت ةكرشب لمعي دفاو طبضت ةيلخادلا ةرازو ٤ ١٨
رتيوت يف اهبتك ةديرغت لالخ نم اهماكح ىلإو ةقيقش ةيجيلخ ةلود  م١٧/٥/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 

 نارجز« باسح ةرادإب مهتملا سبح رارمتسا ررقي ديدجتلا يضاق ٥ ١٩
نيعوبسأ ةدمل »بانس  م١٧/٥/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 



 
 

 
   

 

 
 

١ ٢٠ 
 صصخم ناكم يف لاقتعالل تضرعت يريطملا اهم ةيسنجلا ةرباعلا

 لاجرلا لبق نم شرحتلاو باصتغالل تضرعتو ,لاجرلا زجحل
 ةطرشلا

 م٧/٦/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٢ ٢١ 
 لغشلا عم تاونس ٣ يرصم دفاو سبحب يضقت تايانجلا ةمكحم

 يتيوكلا بعشلاو تيوكلا ةلودل ةءاسإلا ةيضق يف داعبإلاو ذافنلاو
 ويديف عطقم يف

 م١٨/٦/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

 لغشلا عم نيتنس يتيوك نطاوم سبحب يضقت تايانجلا ةمكحم ٣ ٢٢
 م١٨/٦/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا ةيريمألا تاذلاب بيعلا ةمهت نع ذافنلاو

 م٢٢/٦/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا مايأ ٧ دعب انوروك سوريفب يزكرملا نجسلا تاليزن ىدحإ ةافو ٤ ٢٣

٥ ٢٤ 
 مهتملا ةيضق لجؤت موهادلا فيان راشتسملا ةسائرب تايانجلا ةمكحم
 ءالخإ بلط ضفرتو ةعفارملل ويلوي 6 ةسلج ىلإ »بانس نارجز«

 هليبس
 م٢٩/٦/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

 
 

 
   

 

 
 

 م٦/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا رتيوت يف هتاديرغت ببسب ينمأ زاهج يف ةيدايق ةبترب طباض حيرست ١ ٢٥

 »بانس نارجز« باسح ةرادإب مهتملا ةيضق زجحت تايانجلا ةمكحم ٢ ٢٦
 م٦/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يراجلا 27 ةسلجب مكحلل

 يف ةنس ةليودلا رصان قباسلا بئانلا سبح ديؤت فانئتسالا ةمكحم ٣ ٢٧
 فتاه لامعتسا ةءاسإ ةيضق

 م٨/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٤ ٢٨ 
 ٦ ةليودلا رصان قباسلا بئانلا سبحب يضقت فانئتسالا ةمكحم

 ةلود نمأ ةيضق يف رانيد ٢٠٠٠ ةمارغو ذافنلاو لغشلا عم رهشأ
 »تارامإلل ةءاسإلا«

 م٢٠/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا



٥ ٢٩ 
 »بانس نارجز« باسح ةرادإب مهتملا سبحب يضقت تايانجلا ةمكحم

 مهتملا ميرغتو اًتقؤم ذافنلا فقول رانيد فلأ ةلافكو لغشلا عم ةنس
 رانيد ٢٠٠٠

 م٢٧/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

 
 

 
   

 

 
 

 م٦/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا رتيوت يف هتاديرغت ببسب ينمأ زاهج يف ةيدايق ةبترب طباض حيرست ١ ٣٠

 »بانس نارجز« باسح ةرادإب مهتملا ةيضق زجحت تايانجلا ةمكحم ٢ ٣١
 م٦/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يراجلا 27 ةسلجب مكحلل

 يف ةنس ةليودلا رصان قباسلا بئانلا سبح ديؤت فانئتسالا ةمكحم ٣ ٣٢
 م٨/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا فتاه لامعتسا ةءاسإ ةيضق

٤ ٣٣ 
 ٦ ةليودلا رصان قباسلا بئانلا سبحب يضقت فانئتسالا ةمكحم

 ةلود نمأ ةيضق يف رانيد ٢٠٠٠ ةمارغو ذافنلاو لغشلا عم رهشأ
 »تارامإلل ةءاسإلا«

 م٢٠/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٥ ٣٤ 
 »بانس نارجز« باسح ةرادإب مهتملا سبحب يضقت تايانجلا ةمكحم

 مهتملا ميرغتو اًتقؤم ذافنلا فقول رانيد فلأ ةلافكو لغشلا عم ةنس
 رانيد ٢٠٠٠

 م٢٧/٧/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

 
 

 
   

 

 
 

١ ٣٥ 
 نم ةمدقم ىوكش يف يمسولا ديبع .د عم ققحت ةماعلا ةباينلا

 م٨/٩/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يريمألا ناويدلا

 كلذو رانيد ١٠٠٠ ةلافكب يمسولا ديبع .د ليبس يلخت ةماعلا ةباينلا ٢ ٣٦
 م٨/٩/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا يريمالا ناويدلا نم ةمدقم ىوكش ببسب

 ٤ يمسولا ديبع .د عم قيقحتلا رمتسا :يداهلا دبع لداع يماحملا ٣ ٣٧
 م٨/٩/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا رتيوت يف ةديرغت ببسب تاعاس



 
 

 
   

 

 
 

 ةمهت نم يسيفنلا هللا دبع روتكدلا ةءاربب يضقت تايانجلا ةمكحم ١ ٣٨
 تارامإلل ةءاسإلا

 م٤/١٠/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا

٢ ٣٨ 
 ةلافكو نيتنس الملا دلاخ برطملا سبحب يضقت فانئتسالا ةمكحم

ذافنلا فقول رانيد فلأ  م٩/١٠/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 

 نيحل هليبس يلختو ةليودلا رصان سبح مكح فقوت زييمتلا ةمكحم ٣ ٣٩
تارامإلا ىلإ ةءاسإلا ةيضق يف عوضوملاب لصفلا  م١٢/١٠/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 

 يف تاونس ٧ مشاهلا داؤف بتاكلا سبحب يضقت تايانجلا ةمكحم ٤ ٤٠
رطق ةلود ىلإ ةءاسالا ةيضق  م١٨/١٠/٢٠٢٠ 🇰🇼 تيوكلا 

 
 

 

 
 

 
  



 ,م٢٠٢٠ ةنس نم رياني رهش ةيادب يف
 كاهتنا تايلمع لوأ تيوكلا ةلود تلهتسا

 اندصر بسحب دالبلا يف ناسنإلا قوقح
 هللا دبع روتكدلل راضحإو طبض رمأ رادصإب
 تايانجلا ةمكحم هتضمأ رمأ وهو ,يسيفنلا
 لوألا رهشلا نم سماخلا يف ةيتيوكلا
 ةمهتب ,)م٢٠٢٠ ربوتكأ ىلإ م٢٠٢٠ رياني( رهشأ ةرشع رمتسا اًيئاضق اًكرتعم هببسب يسيفنلا روتكدلا َضاخ ,)رياني(
 مكحلا دعُي ةءاربلا مكح ناكو ,ةمهتلا هذه نم اًريخأ هتءاربب كرتعملا اذه َِمتُتْخُا .")تاراــمإلا( ةــقيقش ةــلودل ةءاــسإلا"
 دمحألا حابص خيشلا هفلس دعب مكحلا يلو يذلا ,حابصلا رباجلا دمحألا فاون خيشلا دهع ,ديدجلا دهعلا يف رداصلا لوألا
 نيقحالملا نم نيرخآل ٍلمأ ةقراب مكحلا اذه ىطعأ دقل .هسفن ماعلا نم ربمتبس يف ةينملا ريخألا تفاو نأ دعب ,حابصلا رباجلا
 مهلامآ طبحأ ام ناعرس لمألا كلذ نأ الإ ,نسح لمحم ىلع مكحلا اولمح ْذإ ,ديدجلا دهعلاب جراخلاو لخادلا يف نييسايسلا
 .هسفن مكحلا نم رهش دعب

 

 ةيتيوكلا تاطلسلا اهمدختست ًةعامش "ةــلود نــمأ" ةيضقك فَّنصت يتلاو ,"ةــقيقش ةــلودل ةءاــسإلا" ةمهت دعُت
 ةيروتسدلا ةمكحملا نأ نم مغرلا ىلع ,تيوكلا ةلودل )ًةداع( ةقيقشلا تاموكحلا ءادأ ىلع ةدقانلا تاوصألا تاكسإل
 جردنت ال لودلا هاجت يأرلاو ريبعتلا ةيرح" نأب هيف تَّرقأ ,هيلع دوقع ٥ رورم دعب يخيرات مكح يف نوناقلا اذه صن تَّرسف

 .ريسفتلا اذهب مزتلت ال لازت ال ةيتيوكلا مكاحملا نأ الإ ."اهدض ةيئادعلا لامعألا تحت
 

 ماكحأ نم ٍةلمج ىلإ فاضُي ديدج مكح وهو ,ادنك يف يسايسلا ئجاللا ,يواكليفلا بعصم طشانلا ىلع مكحلا ,اذه دعب يتأي
 فلم وهو ,نييتيوكلا نييسايسلا نيئجاللا ةمئاق ىلإ فاضُيل ,اهدافن خيرات لبق هافنم ىلإ اهنم َّرَفو ,تيوكلا يف اهلان دق ىرخأ

 نمو ,دالبلا يف ةئشان ةلاح تدغ يتيوك نطاومل يسايسلا ءوجللا ةلاح نأل ,هنع ريراقتلا ةباتكو هيف رظنلا ايلعلا ديلا ةئيهل قبس
 لفاحملا يف هيلع دسحي ال فقوم يف تيوكلا ةموكح عضتو روطلا نع جرخت ,ةرهاظ بيرقلا لبقتسملا يف حبصت دق ,يردي
 تاطلسلا اهب لدتست ىرخأ ةعامش يهو ,يواكليفلا طشانلا ىلإ تهِّجُو يتلا ةمهتلا يه ,"ةبذاك رابخأ ةعاشإ" .ةيلودلا
 اذه عضو نمو ?قداص وه امو بذاك وه ام ديدحتل رايعملا وه امف ,دالبلا يف ٍلاع توص دامخإ تدارأ ام اذإ اًمود ةيتيوكلا
 دالبلا يف ةيئاضقلا ةطلسلا طرتشت ذإ ,مهيلكوم ربع نيمهتملل اًيبايغ ءاضقلا ةمصاخمب حمسُي ال ءيش يألو ?دجو نإ رايعملا
 لاح يف سبحلا لثم ةيساق ماكحأ ذافن ةصرف نم ززعي امم ,هذه لثم اياضق يف اًيصخش ةمكاحملا ىلإ مهتملا روضح بوجوب
 اذكه نم ًانمآ اًذالم جراخلا ىلإ برهلاو يسايسلا ءوجللا بلط ةلاح تناك انه نمو .العف "ةبذاك رابخأ" اهنأ يضاقلا رَّدق
 ةدحتملا ةكلمملا نأ نع ويام رهش يف نلعأ دق ,حلاصلا هللا دبع .د يتيوكلا يسايسلا ئجاللا نأ ركذلاب ريدجو .ةيريدقت ماكحأ
 .ريبعتلا ةيرحب قلعتت مهتب ةيتيوكلا تاطلسلا لبق نم اًقحالم هنوك يسايسلا هئوجل اًيمسر تدمتعا دق

 



 مخضتب رذني امم ,تايفشتسملا تالماعم عيقوتل ةيتيوكلا ةأرملا امأ بابلا ةيحصلا ةنجللا تقلغأ ,رياني رهش نم رشع عبارلا يف
 يرصنعلا زييمتلا ةضهانمب ةينعملا ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلا ىلع تيوكلا ةلود تقداص دقل .دالبلا يف ةأرملا دض زييمتلا
 نوص يف تيوكلا ةيدج نأشب تالؤاستلا ريثي امم ,ةلودلا هيلع تقداص ام عم قفتي ال عقاولا نأ الإ ,هلاكشأو هروص ةفاكب

 يتيوكلل اذه قحلاف ,اهئانبأل اهتيسنج حنم ىلع اًينوناق ةردقلا ةبولسم ةيتيوكلا نأ انه ركذلاب ريدج .اهنيكمتو ةأرملا قوقح
 .هئانبأ لايح طقف

 

 ,)نودبلا( ةيسنجلا يددحم ريغ ةيلدج ,دمألا ةليوط ةيلدج نرتقتو الإ ,تيوكلا ةلود يف قوقحلا فلم حتتفُي نإ ام ,ةداعلاكو
 اهرهش تيوكلا تمتتخا دقل .انتمظنمل ةبسنلاب قلقلا ثعاوب نم اًيداصتقاو اًيعامتجاو اًينوناق ةئفلا هذه فاعضتسا ناك املاطلو
 نييتيوكلا ةكرح سسؤم يزنعلا يلاو دمحم وهو ,دَّبؤملا لان مهنم دحاو ,ةئفلا هذه نم ٍةثالث بييغتب م٢٠٢٠ ةنس نم لوألا
 .ةنطاوملا قوقحب ِةبلاطملا "ءاــميت" تارهاظم يف ةكراشملا مهتمهت تناكو ,سبحلا يف تاونس رشعب اومِكُح نينثاو نودبلا

 :ـب هيف قطن ,عناصلا فسوي دمحم راشتسملا هاضمأ ,حابصلا دمحألا حابص خيشلا لحارلا دالبلا ريمأ مساب رداص مكح اذه
 ءاهتنالا دعب دالبلا نع هداعبإبو ماهتا نم هيلإ دنسأ امع ذافنلاو لغشلا عم دبؤملا سبحلاب يزنعلا يلاو دمحم لوألا مهتملا ةبقاعم"
 ,هتبوقع ذيفنت نم ءاهتنالا دعب دالبلا نع هداعبإبو ذافنلاو لغشلا عم تاونس رشع ثلاثلا مهتملا سبحبو ,هتبوقع ذيفنت نم
 نع عانتمالا ريرقتبو ,ةبوقعلا ذيفنت نم ءاهتنالا دعب دالبلا نع هداعبإبو ذافنلاو لغشلا عم تاونس رشع عبارلا مهتملا سبحبو
 ثلاثلاو رشع يناثلاو رشع يداحلاو رشاعلاو عساتلاو نماثلاو عباسلاو سداسلاو سماخلاو يناثلا نيمهتملا باقعب قطنلا

 . "مهيلإ ةدنسملا مهتلا ةيقب نع رشع سداسلاو رشع عبارلاو رشع
 

 يف ةيسنجلا ميدع نوكت نأو ,اهينطاوم نمض نم ةلود يأ يف كب ٍفرتعم ريغ كنأب ينعي )نودب( ةيسنجلا ميدع نوكت نأ
 ةروصب نيميقملا عاضوأ ةجلاعمل يزكرملا زاهجلا ةطلس تحت عضخت ةطاسبب كنأل ,ةفعاضم ةبيصملا نأ ينعي اًديدحت تيوكلا

 ?ةينوناق ريغ ةروصب ميقم كنأ مأ ?ةيسنجلا ميدع تنأ له ,كرمأ نم ةريح يف كلعجت اهسفن زاهجلا اذه ةيمستلاف ,ةينوناق ريغ
 نمزلا نم دوقع نوغلي ةطاسبب مهف ,ةينوناق ريغ ةروصب نوميقم مهنأب ,هبختنا يذلا مسالاب هسفن زاهجلا مزلأ امب انمزتلا اذإف

 وه لب ,بسحف ءالؤه خيراتل حسم هنوك اذه دعب ودعي نل اًذإ رمألاف ,اًيعامتجاو اًيسايسو اًيئاضق ةئفلا هذه دوجو ىلع
 ?دوقع نم ةدقعملا ءالؤه عضو ةجلاعم هنم لمأت فيكف ,ينوناق الو يعوضوم ريغ زاهجلا مسا ناك اذإف ,ضحم بعالت

 

 اذه ةجيتنو ,ضرألا بكوك ناكس َُّلجل يرسأ دعابتو يلام ءبعو يسفن طغض لوصح ىلإ ١٩-ديفوك ةحئاج تَّدأ
 درف هاجتا ةيساق تاءارجإ ام ةموكح ذختت نأ نكلو ,عقوتم رمأ ةئراطلا ةماعلا ةلاحلا ةجيتن يبعشلا رمذتلاو بتعلا ,طغضلا
 ردب ةداغ ةيرصملا ةسدنهملا م٢٠٢٠ سرام رهش يف ةيتيوكلا تاطلسلا تدعبأ .ماهتا عون اهرربي ال رمذتلاو بتعلا اذه ةجيتن
 ىلع نيدجاوتملا ةيرصملا ةيلاجلا هاجتا تيوكلا اهتذختا تاءارجإ نأشب )اهتلود سيئر( يسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا اهتبطاخم دعب
 يف تشاع يتلا ةداغ ةيرصملا ةسدنهملا .لثملاب تيوكلا عم سيئرلا لماعتي نأ ريصق رِّوصم عطقم ربع تبلاط ,اهيضارأ
 ىلع يمسولا ديبع نوناقلا ذاتسأ قيلعت كلذ دِّكؤي ,يبدألا دقنلا دح تزواجت وأ لوقلا ءيست مل ةنس ٢٥ نم رثكأل تيوكلا



 فلاخم ساسالا اذه ىلع تاءارجا ذاختاو عون يأ نم ةميرج لكشي ال ةيرصملا ةباشلل روصملا ثيدحلا" :هلوقب ثدحلا
 نم مغرلا ىلعو ."ةميرج لكشي نأ ةرورضلاب سيل قوذلا مادعناف مرجملا لعفلاو قوذلا ةلق نيب قرف كانهو ,نوناقلل
 ةيدمحألا ةكرش( اهيدل لمعت يتلا ةكرشلا لبق نم اهتلاقإو ,اهدض يعامتجالا لصاوتلا عقاوم جيجض دعب ةسدنهملا عجارت
 .اهدرطب ًةواسق ةواسقلا تدازف ,هتلان يذلا رُّمنتلاو اهقزر عطق ةواسق عم طق حماستت مل تيوكلا نأ الإ ,)تالواقملل

 

 اهيضارأ ىلع نيدفاولاب ةناهتسالا ةيضق يهو ,ةيرحب ريبعتلا بناج ريغ تيوكلا ةلودل رخآ دعُب نع ةيضقلا هذه فشكت
 جراخ هيأر نع هريبعتل اًفظوم ليقت نأ ًالثم ةيدمحألا ةكرشل قحلا ىطعأ نمف ,عيطم مداخ هنأ ىلع دفاولا فَّظوملا عم لماعتلاو
 ?يفيظولا همسا نع اًديعبو لمعلا تقو

 

 عيرشتلا راطإ يف يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا ذافن نع لؤاستلا انتمظنم ىدل ثدحلا اذه ريثي
 .ةيرادإلا تاءارجإلا راطإ يفو مكاحملا يف ةلَّعفم ريغ هذه ةيقافتالا نأ ودبي .ينطولا ذيفنتلا وأ
 

 
 

 
 
 خيرات يف بعصألا تناك حابصلا دمحألا حابص خيشلا لحارلا ريمألا مكح يف نييتيوكلاو تيوكلا تَّرم اًماع رشع ةعبرأ
  .اًديقعت رثكألا يه ةيقوقح ةمزأ ربكأ دهش يذلا خيراتلا ,دالبلا
 

 تيوكلا يف ةمكاحلا ةطلسلا نأ اًحضاو راصو ,تيوكلا ةلود يف ناسنإلا قوقح ءازإ قيمع قلقب رعشت ايلعلا ديلا ةئيه لازت ال
 هتادقتعمو هيأر نع ريبعتلا ديري نمل ًةنمآ ًةهْجِو وأ ,تبِّقُل امك يناسنإلا لمعلل اًزكرم نوكت نأ نكمي ال اهنأ موي دعب اًموي تبثت
 .تناك امك

 

 نع اوِّربعُيل بعشلا مهبختني باون مداقلا ماعلا علطم عم دعصيسو ,"ةمألا سلجم" يتيوكلا ناملربلل ةيروتسدلا ةدملا تهتنا
 اعيمج تاطلسلل انتايصوت يه يلاتلا نإف هيلعو ,هل ةموكح لوأ ديدجلا ريمألا لكشيسو ,مهتايرح نع اودوذيلو ,مهتاعلطت

 :دالبلا يف
 

 :اهب مايقلا ةيتيوكلا تاطلسلا ىلع بجي ءايشأ ةثالث
 ;يملس لكشب مهتاوصأ لاصيإل عمجتلا يف مهقحو ,ةيرحب ريبعتلا يف صاخشألا قح مارتحا -١
 ;يأرلا باحصأو نييسايسلا نيلقتعملا نع يروفلا جارفإلاو ,تايرحلل ةدِّيقملا نيناوقلا ءاغلإ -٢
 .ةلماشلا ةينطولا ةحلاصملا -٣
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