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نامتئال داحتالا ةكرش تسسأ

نامتئالا ةيامح ةكرش ،تارداصلا

ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل ةعباتلا

اهبتكم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

كلذو ،ةقراشلا يف ديدجلا يليثمتلا

يداصتقالا عونتلا ةريسم معد فدهب

ريدصتلا ةداعإو تارداصلاو

ةمهاسملاو يبنجألا رامثتسالاو

عاطقلا ةمهاسم عفر يف يسيئر لكشب

.ينطولا داصتقالا يف يطفنلا ريغلا

يف تارداصلا نامتئال داحتالا لمع قاطن عيسوت ىلإ ديدجلا يليثمتلا بتكملا قالطإ فدهي

يف لامعألا ريوطت قيرف نيكمت يلاتلابو ،نييموكحلا اهئاكرش نم معدب ةيلامشلا تارامإلا

ليهستل ةقراشلا يف نيميقملا نيردصملا ىلإ ةلوهسب لوصولا نم تارداصلا نامتئال داحتالا

ثيح نم ةبسانملاو ةلاعفلا نيمأتلا لولحو عيراشملا ليومتو نيمأتلا تامدخ ىلع مهلوصح

.ملاعلا ىوتسم ىلع مهلامعأ عيسوتل ةفلكتلا

يعولاو ديازتملا بلطلل ةباجتسا كلذو ،ةردابملا هذه تارداصلا نامتئال داحتالا تذختا

،نييتارامإلا نيردصملا لبق نم تارداصلا ليومت لولحو يراجتلا نامتئالا نيمأت ةيمهأب

ديدج بتكم ةفاضإ لالخ نم ةرامإلا يف لامعألا عمتجمل ةيلاثم لمع ةئيب ريفوت بناج ىلإ

.يبدو يبظ وبأ يترامإ يف امك ،ةعساولا اهتكبش ىلإ

اهتعقو يتلا ثالثلا مهافتلا تاركذم باقعأ يف 2022 ربمتبس يف بتكملا حاتتفا يتأي

ةرحلا ةقطنملا ةئيهو ،ةقراشلا ةعانصو ةراجت ةفرغ عم اًرخؤم تارداصلا نامتئال داحتالا

. يلودلا ةقراشلا راطمل ةرحلا ةقطنملا ةئيهو ، ةيرمحلاب

ضوافتلا ةلحرم يف ةكرشلا نأ امك .ةقراشلا ةعانصو ةراجت ةفرغ لبق نم بتكملا ريفوت متيس

نامجع يف ةلثامم ةيليثمت بتاكم حتفل ىرخألا ةيلامشلا تارامإلا يف ةيموكحلا تاهجلا عم
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.ةريجفلاو ةميخلا سأرو

اًريثأت تارداصلا نامتئال داحتالا تققح ،ماعلا اذه نم ىلوألا ةسمخلا رهشألا يف

ومن قيقحت لالخ نم ةيلامشلا تارامإلا يف لامعألاو ةراجتلا تاعمتجم ىلع اًريبك

سأر ، (يتارامإ مهرد رايلم 1.5) ةقراشلا يف ،ةنومضملا ةيطفنلا ريغ ةراجتلا يف يئانثتسا

، (مهرد نويلم 282) نامجع ، (مهرد نويلم 102) ةريجفلا ، ( .(يتارامإ مهرد نويلم 504) ةميخلا

.(مهرد نويلم 159) نيويقلا مأ

قالطإ نإ" :تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ، ينويسلاف وميسام لاقو

نم ءزج وه ةقراشلا يف  تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل ديدجلا يليثمتلا بتكملا

معد يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود فادهأ عم مجسنت يتلا ةيعسوتلا انتيجيتارتسا

."ةيطفن ريغلا تارداصلاو ةراجتلا يعاطقل ةيسفانتلا ةردقلا

،ةيلامشلا ةرامإلا يف ةيلحملا تاكرشلا نيكمتو معد لالخ نم اريبك دئاعلا نوكيس

ىلإ ةفاضإلاب ةنرمو ةددعتم ةينامتئا تانامضب ةيفرصم ضورق ىلع لوصحلا يف اهتدعاسمو

ةيراجتلا لامعأ زيزعت يف مهاستس اهرودب يتلاو ،اهتارداصل ليومتو ةينيمأت لولح

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةيطفنلا ريغ تارداصلا عاطق معد يلاتلابو ةيجراخلا

" ...يداصتقالا ومنلاو

ةعانصو ةراجت ةفرغ ةرادإ سلجم سيئر ،سيوعلا ناطلس هللا دبع ةداعس لاق ،كلذ نوضغ يفو

ةموكحلل ةعباتلا تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل يوقلا روضحلا نإ“ :ةقراشلا

نيذلا راجتلاو تاكرشلل ةيفاضإ ةزيم يطعيس ،ةقراشلا يف نامتئالل داحتالا ،ةيداحتالا

نامتئال داحتالا لولح نأ نم نوقثاو نحن .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ومنلا قاوسأ يف نورمثتسي

قوسلا ةئيب نم ةدافتسالل ةيتارامإلا تاكرشلل اًريبك اًماهلإو اًزفاح رفوت تارداصلا

قرشلا يف ةيملاعلا ةراجتلل ةهجوك ةيخيراتلا ةقراشلا ةناكم ززعت ال يتلاو ،ةرحلا

قوس يف ًايملاعو ًايميلقإ دئار لامعأ زكرمك تارامإلا ةلود ةناكم معدت لب ،بسحف طسوألا

." ةيلاحلا ةيداصتقالا ةرودلا يف ةديدشلا تابارطضالا نم مغرلا ىلع ريدصتلا

تاكارشلاو عيزوتلاو ةيراجتلا لامعألا ريدم ينسوحلا هللا دبع لاق هبناج نم

تارداصلا نامتئال داحتالا فدهي" : تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف ةيجيتارتسالا

ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو نييلحملا نيردصملل نكمي ثيح ةديدج لامعأ ةئيب ءاشنإ ىلإ

بتكملا دعي .ةكرشلاب ةصاخلا يراجتلا نامتئالا ىلع نيمأتلا لولح نم ةدافتسالا

عيسوت لجأ نم نواعتلا اذه زيزعتل ةمهم ةوطخ ةقراشلا ةراجت ةفرغ يف ديدجلا يليثمتلا

ومنلا معدي امب و ، ةيلامشلا تارامإلا يف  ةيتارامإلا تاكرشلا ةمدخل ةيلاحلا انتكبش

.تاكرشلا كلتل  يملاعلا عسوتلاو

،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف تارداصلا ليومتو يراجتلا نامتئالا ةيامح سيئر لاق

ءانثأ اهتاقحتسم نامض لالخ نم ةيلحملا تاكرشلا تائم انمعد ،نينسلا رم ىلع" :رافلج دجام

انتيؤرل ةحضاو لمع ةطيرخ لكشيس ديدجلا يليثمتلا بتكملا .ةيلودلا قاوسألا يف لوادتلا

داصتقالاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلل ةيلودلا ةراجتلا زيزعت  يف ةيجيتارتسالا

ةلودلا ةيؤر معدو ،لامعألا لاجرو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا حلاصم ةيامحو ،يمقرلا

" .ملاعلا يف نيرمثتسملل ةئيب لضفأ قلخ يف  اهتاعلطتو

ةراجتلا ليجست نع نالعإلا عم ديدجلا تارداصلا نامتئال داحتالا عرف حاتتفا يتأي



1.053 اهخيرات يف ةرم لوأل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةيطفنلا ريغ ةيجراخلا

اًرود تبعل تارداصلا نامتئال داحتالا بعل دقل .2022 ماع نم لوألا فصنلا يف نويليرت

دالبلل ةيطفنلا ريغ ةيجراخلا ةراجتلا زيزعت لالخ نم زيمتملا ءادألا اذه يف امهم

.اهماهمل اقفو كلذو يداصتقالا عيونتلا ةيجيتارتساو
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