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ةينطولا تاحلا صملا براجت لوح ةيلودلا ةودنلا نع رداصلا يماتخلا نايبلا
ةيبرغملا ةكلمملا – طابرلا - نيراشتسملا سلجم رقم
2019م رياني 18-17 نم ةرتفلا يف

سلا جم ةطبار عم ةكارشبو ةيبرغملا ةكلمملا يف نيراشتسملا سلجم نم ةميرك ةياعرب
قوقحل ينطولا سلجملا و يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ يف ةلثامملا سلا جملا و ىروشلا و خويشلا

يتلا ةينطولا تاحلا صملا براجت لوح ةيلودلا ةودنلا ميظنت مت ةيبرغملا ةكلمملا ب ناسن اإل
يف نيراشتسملا سلجم ةعاق يف كلذو , رارقتس واال الم سلا و نمأ لا قيقحت ىلإ ىعست
يف ءاضع األ ريغو ءاضع األ لودلا نم دوفو روضحبو , 2019م رياني 18-17 نم ةرتفلا

: ةيلا تلا سلا جملا لثمت ةطبارلا
ةيبرغملا ةكلمملا ب نيراشتسملا سلجم

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىروشلا سلجم
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا يف ةم األ سلجم

يدنوروب ةيروهمج يف خويشلا سلجم
ةيمشاهلا ةيندر األ ةكلمملا يف نايع األ سلجم

وثسيل ةكلمم يف خويشلا سلجم
رطق ةلود يف ىروشلا سلجم
نيرحبلا ةكلمم يف ىروشلا سلجم

نادوسلا ةيروهمج يف تاي ال ولا سلجم
وساف انيكروب ةيروهمج يف ينطولا سلجملا

ايبيل ةلود يف ةلودلل ىلع األ سلجملا
اناغ ةيروهمج يف خويشلا سلجم

راوفيد توك ةيروهمج يف خويشلا سلجم
نيطسلف ةلودل يعيرشتلا سلجملا

ةيبرغملا ةكلمملا
ناملر بلا
نيراشتسملا سلجم
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ةيلا تلا ةيلودلا و ةيميلق اإل ةيناملر بلا تاداحت واال تامظنملا نع نولثمم اضيأ ةودنلا رضح امك
:

يبرعلا يناملر بلا داحت اال
( وافلا ) ةعارزلا و ةيذغ لأل ةدحتملا مم األ ةمظنمل يميلق اإل بتكملا

( ساوك اال ) ايقيرفأ برغ لودل ةيداصتق اال ةعومجملا ناملر ب
يبرعلا ناملر بلا

يقيرف األ يناملر بلا داحت اال
ايقيرفأ مومع ناملر ب

بيياركلا و ةينيت ال لا اكيرمأ ناملر ب
يلودلا يناملر بلا داحت باال ةينيت ال لا اكيرم أل ةيسايس ويجلا ةعومجملا

ةطبارلا سيئر , نيراشتسملا سلجم سيئر – شامش نب ميكحلا دبع ديسلا يلا عم ماق دقو
دوفولا ءاضعأو ءاسؤر ةداسلا ب بيحرتلا ب اهلهتسا ةملك ىقلأ ثيح حاتتف اال لفح نيشدتب –

غلا ب نع برعأ امك , ةيلودلا و ةيميلق واإل ةيلحملا تائيهلا و تامظنملا يلثمم اذكو ةكراشملا
سلجملا ركذلا ب اهيف صخو , ةماهلا ةيلا عفلا هذه روضحل ةوعدلا مهتيبلتل مهل هريدقتو هركش

ةودنلا هذه ميظنت يف يسيئرلا كيرشلا هنوك ةيبرغملا ةكلمملا ب ناسن اإل قوقحل ينطولا
ذيفنت راطإ يف طقف جردني ال ةيلا عفلا هذه ميظنت نأ ىلإ هيلا عم راشأو , ةماهلا ةيلودلا

ةيبرعلا نيتقطنملا اهدهشت يتلا الت وحتلا ةبكاومل اساسأ لثمي هنكلو ةطبارلا جمانرب
تاعازنلا ضف لبسو لئاسو ةفاكل ال يدب لثمت ةيلا قتن اال ةلا دعلا نأ ىلع ادكؤ م , ةيقيرف واإل

تاريغتملا ب ةلصلا تاذ تايدحتلل يدصتلل ةلواحمكو ةهج نم يضاملا يف تثدح يتلا
ةطراخ رييغت ىلإ تضفأ يتلا تاجاجتح اال تاجوم تاعبتو ةيم يلق اإل ةيسايسويجلا

هتملك يف قرطتو . ىرخأ ةهج نم ةيقيرف واأل ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف ةيسايسلا ةمظن األ
يف تلجت يتلا و ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةينطولا ةحل اصملا صخي اميف برغملا ةبرجت ىلإ

, ةيبرغملا ةكلمملا لهاع اهبصن يتلا 2004م رياني 7 يف ةحلا صملا و فاصن اإل ةئيه سيسأت
يطارقميد عمتجم خيسرت يف اماه ارود تبعل يتلا و هللا هظفح سداسلا دمحم كلملا ةل جال

مهتايلوؤسم ةفاكب نوعلطضيو مهقوقح ةفاك يبرغملا بعشلا ء انبأ هيف سرامي ثيدح
. مازتلا و ةيرحب

تامظنملا يلثممو ةكراشملا دوفولا ءاضعأو ءاسؤر لبق نم ىرخأ تاملك تيقلأ امك
يتلا ةينطولا ةحلا صملا و ةيلا قتن اال ةلا دعلا براجت ىلإ تقرطت ةيلودلا و ةيميلق اإل ةيناملر بلا
ملا علا قطانم نم ديدعلا يف يعامتج واال يسايسلا رارقتس واال نم األ قيقحت ىلإ تضفأ

. ةيقيرف واأل ةيبرعلا نيتقطنملا يف صوصخلا هجو ىلعو
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ةيسيئرلا تاعوضوملا و رواحملا ىلع تزكر يتلا الت وادملا و تاشاقنلل لا جملا حتف كلذ دعب
: ةيلا تلا

ةيلا قتن اال ةلا دعلا روظنم نم ةينطولا ةحلا صملا
ةنراقملا براجتلا

تايدحتو جئاتن : تاحلا صملا براجت
ةحلا صملا تاراسم ميعدت يف تاناملر بلا رود

راركتلا مدع تانامضو ةحلا صملا تاراسم يف ةينطولا تاسسؤملا رود
نم ءاربخ اهل خال نم مدق يتلا الت خادملا نم ديدعلا ب ةودنلا هذه يف نوكراشملا ىرثأ دقو
لمش ةينطولا ةحلا صملا و ةيلا قتن اال ةلا دعلا لا جم يف مهتاربخو مهبراجت ةراصع لود ةدع

نادوسلا و ايبيلو رئازجلا و سنوتو برغملا نم كال يف ةينطولا تاحلا صملا براجت كلذ
يتلا نادلبلا نم اهريغو ةينيت ال لا اكيرمأ ل ودو نيرحبلا و ايقيرفأ بونجو ادنورو رودافلسلا و

ةحلا صملا و ةيلا قتن اال ةلا دعلا اهيف تناك ةيسايس الت وحتو تاعازنو تاعارص تدهش
نم األ قيقحتو تاعارصلا و تامز األ كلت نم لودلا هذهل ديحولا جرخملا يه ةينطولا

. نادلبلا كلت يف ةيعامتج واال ةيداصتق اال ةيمنتلا و رارقتس واال
سلا جم دوفو ءاسؤر ةداسلل عامتجا دقع ةودنلا نم لو األ مويلا تاسلج ماتتخا ليبق و

نع يمسرلا اإلعالن هيف مت يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ يف ةلثامملا سلا جملا و ىروشلا و خويشلا
ىلإ فدهت يتلا و يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ يف ةيذغتلا و يئاذغلا نم لأل ةيناملر بلا ةكبشلا نيشدت

ةيجيتارتس اإل اياضقلا لوح رواشتلا و راوحلا و شاقنلا و تاربخلا و تامولعملا لدابت عيجشت
رامثتس اال عيجشت اذكو , ةيقيرف واأل ةيبرعلا نيتقطنملا يف ةيذغتلا و يئاذغلا نم باأل ةقلعتملا

ةيلا علا ةيجاتن اإل تاذ ةمادتسملا ةيئاذغلا مظنلا و ةيمنتلا و يئاذغلا نم األ لا جم يف
ةيب رعلا نادلبلا يف نيعرازملا لخد ةدايزو ةيجاتن اإل ةدايزل ةحاتملا ايجولونك تلا مادختساب

زيزعت لئاسوو لبس فاشكتسا يف نييناملر بلا رود ةيوقتو ليعفت ىلإ ةفاضإ , ةيقيرف واإل
ىلع موقي يلماكتو يكراشتو يجيتارتسا روظنم نم يبرعلا يقيرف اإل يداصتق اال نواعتلا

. يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ نيب ةيناسن واإل ةيراجتلا و ةيداصتق اال تاق ال علا نيتمت
يف ةيذغتلا و يئاذغلا نم لأل ةيناملر بلا ةكبشلل يسيسأتلا قاثيملا رارقإ عامتج اال خالل مت امك

. ةودنلا قئاثو نم ةيساسأ ةقيثو هرابتعا ىلعو يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ
: ةيلا تلا تايصوتلا و تارارقلا ىلإ ةودنلا تصلخ دقو

مت يذلا ةطبارلا لمع جمانرب ذيفنتل ريبكلا مهحايترا نع نوكراشملا ربعي -1
يف ادقعنا ناذللا اهسلجمل رشع يداحلا عامتج واال ةطبارلل رشاعلا رمتؤملا ءانثأ هرارقإ

. 2017م ربمتبس 21-20 نم ةرتفلا يف طابرلا ةيبرغملا ةمصاعلا

دمب قلعتي اميف ةطبارلا هتققح يذلا ريبكلا حاجنلل مهحايترا نوكراشملا لجسي -2
ةيناملر بلا تاهجلا و تامظنملا عم لصاوتلا و قيسنتلا و نواعتلا روسج زيزعتو

. ةيلودلا و ةيميلق اإل

ةيروهمجو اينيكو ايبيل نم كال ةبغرو بلطب ةودنلا يف نوكراشملا بحري -3



IV

ىلع ةطبارلل ةماعلا ةنام األ ثحو ةطبارلا ةيوضع ىلإ مامضن باال راوفيد توك
لودلا نم ديزملا مامضنا عيجشت ىلإ ةيمارلا دوهجلا نم ديزملا لذب يف رارمتس اال

. ةطبارلا ةيوضع ىلإ ةيقيرف واأل ةيبرعلا

يئاذغلا نم لأل ةيناملر بلا ةكبشلل يسيسأتلا قاثيملا عامج باإل نوكراشملا رقا -4
نأبو ةودنلا قئاثو نم ةيساسأ ةقيثو هرابتعاو يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ يف ةيذغتلا و
فييكت لجا نم ةردابملا رهوج نيرضحتسم ةكبشلا ةسائر ةيبرغملا ةكلمملا ىلوتت
يتلا Triple A" " ةردابملا ب فرعت يتلا ةيخانملا تاريغتلا عم ةيقيرف األ ةح ال فلا

" 22 بوك " خانملا ةمق ةبسانمب هللا هظفح سداسلا دمحم كلملا ةل جال اهقلطأ
ةكرتشملا تايدحتلا ةهجاومل قوبسم ريغو سوملم دج اباوج لثمت ةردابم اهرابتعاب

. ةيخانملا تاريغتلا نع ةبترتملا

ىروشلا و خويشلا سلا جم ةطبار يف ءاضع األ سلا جملا ولثمم بحري -5
تاعامتج ال رطق ةلود ةفاضتساب يبرعلا ملا علا و ايقيرفأ يف ةلثامملا سلا جملا و

تاعامتج واال يلودلا يناملر بلا داحت لال ةئاملا دعب نيعبر األ اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا
. م 2019 ليربا 10-6 نم ةرتفلا يف ةحودلا يف اهل ةبحاصملا

تاعامتجا ةفاضتسا ىلع ةطبارلا يف ءاضع األ لودلا نوكراشملا ثحي -6
. ةطبارلل مداقلا رمتؤملا صوصخلا هجو ىلعو ةمداقلا ةطبارلا تارمتؤمو

كلملا ةل ال جل نافرعو ركش ةيقرب نوكراشملا عفر ةودنلا تاسلج ماتخ يف -7
ركشلا تايآ قدصا نع اهيف اوربع , ةيبرغملا ةكلمملا لهاع هللا, هظفح سداسلا دمحم

ةكلمملا ضرأب مهلولح ذنم هب اوظح يذلا ةفايضلا مركو ةوافحلا ىلع نانتم واال
نيراشتسملا سلجمل مهركش نع ةيماتخلا ةسلجلا يف نوكراشملا ربع امك , ةيبرغملا

ةيلا عفلا هذهل ميظنتلا نسح اذكو لا بقتس اال ةوافح ىلع برغملا بعشو ةموكحو
. ةماهلا

قفوملا وهللا
ةطبارلل ةماعلا ةنام األ نع رداص
ةيبرغملا ةكلمملا – طابرلا
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