
ةمدقم

 سسررددوو ,دداادغب ةيیقاارعلاا ةمصاعلاا ببونج عقت يتلاا لباب ةظفاحم يف ييديیعسلاا ححالف يقاارعلاا ننانفلاا دلوو 

 يف ةيیدداادعألاا هھتساارردد لمكيیل دداادغب ةمصاعلاا ىلاا لقتنأأ 1995 مماع , اهھيیف ةطسوتملااوو ةيیئاادتبألاا هھتساارردد

 , هھبيیلاسأأوو نفلاا للوصأأ مهھنم ملعت ررابك نيینانفوو ةةذتاسأأ ىلع ففرعت ككانهھھھوو )ةليیمجلاا  ننونف دهھعم( نفلاا

 هھتساارردد ءانثأأوو , ةيیعامجوو ةةددرفنم ةيینف ضضرراعم للالخ نم ريیبك ينف ططاشن دداادغب دهھشت تناك ثيیح

 ىلاا ييديیعسلاا ححالف ننانفلاا لقتنأأ 2006 مماع, ةيیعامج ةيینف ضضرراعم ةةدعب ييديیعسلاا ننانفلاا ككرتشأأ اهھھھدعبوو

 للووأأ كلذذ نناكوو ةنوبرردد ييريیلاك يف يصخش ضضرعم للووأأ مماقأأ ككانهھھھوو , ننامع ةيینددررألاا ةمصاعلاا

 يف 2007 مماع ننامع يف نيیصخش نيیضرعم مماقأأ اهھھھدعب , ققاارعلاا ججرراخُ هھميیقيی يصخش ضضرعم

  ةيیرطقلاا ةمصاعلاا يف يصخش ضضرعم مماقأأوو , يلفررووألاا ييريیلاك يف 2009 مماعوو ىىدنألاا رراادد ييريیلاك

ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ةكلمملاا يف 2014 مماع يصخش ضضرعم رخآآ نناكوو , 2012 مماع ةحوودلاا

نيیرهھنلاا نيیب ام ددالب نم ينول ععاقيیأأ

 ااذهھھھ زيیمتيی ثيیح , طسووألاا ققرشلاا ةقطنم يف ةمهھملاا ةيیلكشتلاا ببرراجتلاا نم ييديیعسلاا ححالف ةبرجت لكشت

 ووأأ ققاارعلاا يف ةلقلاا نيینانفلاا ضعبوو ددااوورلاا نيینانفلاا ىىدل الإإ اهھھھدجن ال لمعوو ءانب ةقيیرطب ننانفلاا

 لتكلاب لمعلاا سيیسأت ةلحرم , ىلووألاا : لحاارم ثثالث هھلمع ءانب يف ييديیعسلاا دمتعيی ثيیح. ملاعلاا

 , ااريیخأأوو . لمعلاا ععوضوم اهھبلطتيی يتلاا للاكشألااوو صصوخشلاب لمعلاا ءانب ةلحرم , ةيیناثلااوو . ةيینوللاا

 ننانفلاا هھجهھتنيی ييذلاا ببولسألااوو ةيینفلاا ةيیؤؤرلاا قفوو ةسناجتم ةيینف ةقيیرطب لمعلاا ءاهھنأأ ووأأ ججاارخأأ ةلحرم

 ككااررددأأوو فهھھھرم سح ىلاا ججاتحت هھلمع ززاجنأأ يف ننانفلاا اهھيیف يضميی يتلاا لحاارملاا ههذهھھھ لك , ييديیعسلاا

ةحوللاا يف ةنماكلاا تتاقالعلاا غغوصيی وهھھھوو ينفلاا لمعلاا جلاعيی نيیح يلاع

 ضعب ييديیعسلاا ححالف ننانفلاا مهھلتسيی , سكنيیف ةنيیدم طسوو يف مماقيی ييذلاا عباسلاا يصخشلاا هھضرعم يف

 ةةرراضحلاا ههذهھھھ نم مهھلتسيی ثيیح , )ققاارعلاا( نيیرهھنلاا نيیب ام ددالب ةعيیبطط نم ءيشوو ةيیرراضحلاا ززومرلاا

 ةنيیدم دباعم يف ةيیرموسلاا ليیتاارتلاا عم ففزعت تناك يتلاا ىقيیسوملاا يهھھھوو اهھنونف ىقررأأوو ىمسأأ ةميیظعلاا

 ةةرراثيیقلاا رراتووأأ ىلع ففزعت يتلاا ةةأأرملاا هھلامعأأ دحأأ يف دجن ثيیح ,ةيیرموسلاا ةةرراضحلاا ةمصاع ررووأأ

 ااذهھھھ هھتيیؤؤرر ووأأ هھعامس ةظحل يقلتملاا ووأأ ففززاعلاا اهھب رميی يتلاا ةيیحوورلاا ةيیلاحلاا ةةرراثيیقلاا ههذهھھھ مماغنأأ قناعتل

 يمغن دهھشم نم رثكأل للامعألاا نم ةعومجم ربع ييديیعسلاا ححالف ننانفلاا انب لقتنيیوو . عئاارلاا دهھشملاا

 ضضررأأ نم دتمت ةيیرراضح لحاارم نع ربعت ةيینمزز تتاميیثوو تتايیفلخ ددوجوو عم ةيیلابلاا تتاصقاارر نم فلأتيی

 مكحلاا ةةرتف نمزز يف دداادغبل ةيینمزلاا ةةرتفلاب ًءاهھتنأأوو, ةيیسابعلاا ةةرراضحلاا ةمصاع دداادغبب اارروورم رموس

 ققرشلاا يف ينفوو يقيیسوموو يفاقث رروودد ىقررأأوو لمجأأ دهھشت دداادغب تناك ثيیح ققاارعلاا يف يكلملاا



 ققرشلاا يف ينفوو يقيیسوموو يفاقث رروودد ىقررأأوو لمجأأ دهھشت دداادغب تناك ثيیح ققاارعلاا يف يكلملاا

 يهھھھ ييديیعسلاا ححالف ةبرجت ننأأ ببسب للاازتخألاا نم ةيیلاع ةجرردد ددوجوو ضضرتفيی كلذذ لك . طسووألاا

 ةةءاارقلاا ىلع ةةرردقلااوو يلاع سح هھل يقلتم ددوجوو يضتقيی كلذذوو , ةةددرجملاا ةيیريیبعتلاا ةحاسم يف يضمت

 ةباتكلااوو ةةءاارقلاا نناسنألاا تملع يتلاا رموس ضضررأأ نيیب ام . للامجلل ةقااوت نيیعب ييرصبلاا صنلاا

 ييديیعسلاا ححالف مسريی , نيیرشعلاا ننرق دداادغب نيیب اموو , نناارردجلاا ىلع تحنلااوو مسرلااوو ىقيیسوملااوو

ةباتكلااوو ىقيیسوملااوو نفلل للووألاا عبنملاا يهھھھ ضضررألاا ههذهھھھ ننأأ ىىرخألاا ببوعشلاا ففرعت ةيیرراضح ةةرروطسأأ

                                                                                                يطسااولاا نناملس                  

Salman Alwastey


