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ةمواــقملا ةــكرحل  يــسايسلا  بــتكملا  وــضع  مايــص ، ديعــس  دــئاقلا  داهــشتسا  ىركذ  رياــني  نــم  رــشع  سماــخلا  موــي  قــفاوي 
داهجلاو ةيحضتلاب  اهشاع  ةايح  اًجوتم  اًديهش  ىضق  يذلا  ينيطسلفلا ، ةيلخادلا  ريزوو  سامح ،"  " ةيمالسإلا

هحاجن دـعب  ريبك ، زاجنإ  قيقحت  نع  لـالتحالا  نـالعإ  هعبت  ةزغ ؛ ةـنيدم  ريبك  راـجفنا  زه  ماع 2009م ، نم  مويلا  كـلذ  رـصع 
مايص ديعس  اهتيلخاد  ريزوو  سامح  ةكرح  تادايق  رطخأ  نم  دحاو  لايتغا  يف 

اهاسرأ يتلا  نمألا  مئاعد  ّنأ  الإ  ىـضوفلا ، مومعو  عاطقلا  نمأ  زازتها  يف  مهاسيـس  مايـص  لايتغا  نأ  لالتحالا  نظ  اـهنيح 
ةبالصو ةوق  تداز  لب  هليحر ، دعب  فعضَتل  نكت  مل 

ةيادبلا انه 

ءاضق ةلتحملا  ةروجلا  ةيرق  ىلإ  اهلوصأ  دوعت  ةرـسأل  ماع 1959م ، ويلوي  يف  ئطاشلا  ميخم  يف  مايـص  دمحم  ديعـس  دلو 
هتـسارد لمكأ  مث  تايـضايرلاو ، مولعلا  سيردـت  مولبد  ىلع  لصحو  مارب هللا ، نيملعملا  راد  يف  ماع 1980  جّرخت  لدجملا ،
ماع 2000م ةيمالسإلا  ةيبرتلا  يف  سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع  اهنم  لصحو  ةحوتفملا ، سدقلا  ةعماج  يف  ةيعماجلا 

رطضا ذإ  ماع 2003 ؛ ةـياهن  ىتح  ماع 1980  نم  ةزغ  يف  نيئجاللا  ليغـشتو  ثوغ  ةـلاكو  سرادـم  يف  اًـملعم  مايـص  لـمع 
ةعماـجلا ءاـنمأ  سلجم  يف  اًوـضع  ناـكو  يـسايسلا ، هئاـمتنا  ةـيفلخ  ىلع  هل  ةـلاكولا  ةرادإ  تاـقياضم  ببـسب  لـمعلا  كرت  ىلإ 

لبقتسملا ثاحبأ  زكرمل  ةيسيسأتلا  ةئيهلا  يف  اًوضعو  ةزغب ، ةيمالسإلا 

يوعدلا لمعلا 

رهشأ نم  اًدحاو  تابو  اًيلج ، ينيدلا  مايص  مازتلا  رهظ  ذإ  اًركاب ، هسرغ  رمثأ  نيساي ، دمحأ  خيـشلا  نيع  ىلع  ربك  يذلا  مايص 
اًيبرمو اًيعاد  ركذلا  تاقلح  دقعيو  اًبيطخ ، ربنملا  دعصي  اًعوطتم ، اهدجاسم  بوجي  ةزغ ، ةاعد 

ظعاوك مضنا  امدنع  هتوعد  ةرئاد  عسو  مث  ئطاشلا ، ميخمب  ضيبألا  دجـسملا  يف  اًيعاد  يوعدلا  هراوشم  مايـص  ديعـس  أدـب 
يتـلا ةيمالـسإلا  حارفـألا  يف  اًـعوطتم  اًـهجومو  اًـيعاد  فـقي  ناـكف  نيـساي ، دـمحأ  خيـشلا  اهــسسأ  يتـلا  ةـينفلا  قرفلل  قـفارم 



ماع ةلتحملا  يـضارألاو  ةيبرغلا  ةفـضلا  ىلإ  ةينفلا  قرفلا  عم  هظعاوم  ميدقتل  قلطنا  مث  ةزغ ، عاطق  يف  قرفلا  هذـه  اهييحُت 
1948م

يف اًـعوطتم  اًـبيطخو  اًـمامإ  لـمعيو  كومريلا  دجـسم  هناوخإ  نم  ةـعومجم  عم  سـسؤيل  ناوـضر  خيـشلا  يح  ىلإ  لـقتنا  مث 
ةديدع تاونسل  كومريلا  دجسم 

همجن عمل  ىتح  ةفلتخُملا ، رظنلا  تاهجول  هبيرقت  كلذكو  فقاوملا ، ةرادإ  يف  ةعساولا  ةمكحلاو  ديدشلا  عضاوتلا  هنع  فرُع 
ناكف عاطقلا ، ءايحأ  يف  ةرـشتنملا  حالـصإلا  ناجل  نمـض  لمعف  سانلا ، نيب  حالـصإلاو  ةـباطخلاو  ظـعولا  لاـجم  يف  ةدـشب 

بولقلا بلسي  ةيعادو  لايجألل ، اًديرف  اًيبرُم 

هداهج

تارم عبرأ  مايص  لقتعاو  ماع 1979م ، مار هللا  يف  نيملعملا  دهعم  يف  هتـسارد  ءانثأ  يف  نيملـسملا  ناوخإلا  ةـعامج  عياب 
بونج يف  روهزلا  جرم  ىلإ  يمالـسإلا  لمعلا  ةداق  نم  تاـئم  عم  دـعبُأ  اـمك  يماع 1992-1989 ، نيب  لالتحالا  نوجـس  يف 

ماع 1992م نانبل 

ةلمح نمـــض  ساــمح  ةـــكرحل  يـــسايسلا  ءاــمتنالا  ةـــيفلخ  ىلع  ينيطـــسلفلا  تارباــخملا  زاـــهج  هــلقتعا  ماــــع 1995م  يفو 
تايلمعلا نم  ةلسلس  نيتكرحلا  يِّنبت  رثإ  يمالسإلا ؛ داهجلاو  سامح  يتكرح  دض  ةطلـسلا  اهتَّنـش  يتلا  ةعـساولا  تالاقتعالا 

لتحملا لخادلا  يف  ةيداهشتسالا 

تاــقالعلا ةرئاد  نعًــالوؤسم  ناــكو  ةيمالــسإلاو ، ةــينطولا  ىوــقلل  اــيلعلا  ةــعباتملا  ةــنجل  يف  ساــمح "  " ةــكرح مايـــص  لـّـثم 
هداهشتسا ىتح  ةديدع  تاونسل  يسايسلا  بتكملا  ةيوضع  لغش  امك  ةكرحلا ، يف  ةيجراخلا 

ةعساو ةيبعش 

يف لـصح  امدــنع  مايــص ، ديعــس  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  مـجن  عـمل  ماـع 2006م 
يف قـــالطإلا  ىلع  ىلعـــألا  مــقرلا  وــهو  توــص ، فـــلأ  وــحن 76  ىلع  حالـــصإلاو  رييغتلا  ةـــلتك  نــع  ةيعيرـــشتلا  تاــباختنالا 

ةينيطسلفلا تاباختنالا 

دعب ةدرفنم  ةموكح  ةـكرحلا  تلكـش  ماـع 2006م ، تاـباختنالا  يف  يعيرـشتلا  سلجملا  دـعاقم  ةـيبلاغب  ساـمح  زوف  بقعو 
تامزألا نم  ةلـسلس  ةرادإ  يف  لجرلا  رود  انه  زربيل  ةـيلخادلا ، ةرازو  مايـص  ديعـسل  تدنـسُأ  اهيف ، ةـكراشملا  لـئاصفلا  ضفر 

اهنيح ةينمألا  ةزهجألاب  تفصع  يتلا 

ســسأ هرماوــأل ، عايــصنالا  مدــعو  طــئاحلا ، ضرع  مايــص  ريزوـلا  تارارق  برــض  ىلع  ةــينمألا  ةزهجــألا  ةداــق  رارــصإ  دــعبو 
ةزغ يف  ةينمألا  ةلاحلا  طبض  نم  هنكمتل  ةيذيفنتلا " ةوقلا   " مسا هيلع  قلطُأ  اًديدج  اًينمأ  اًزاهج 

نم ةـلاح  قـلخ  ىلإ  ىعــستو  ينمـألا ، ناـتلفلا  سراـمت  ةـفرحنم  ةـينمأ  ةدـيقع  تاذ  ةزهجأ  عـم  ٍّدـحت  ماـمأ  هـسفن  لـجرلا  دـجو 
عاطقلا يف  نمألا  ةلاح  طسبو  ينمألا  ناتلفلاو  ىضوفلا  ةلاح  ءاهنإب  اًرارق  ماع 2007م  وينوي  يف  مايص  ذختاف  ىضوفلا ،

سامح ةموكح  لاشفإ  تاططخم  طبحأو  ةزغ ، عاطقل  نمألا  مايص  داعأ  نأ  دعب  اًنامأو  اًنمأ  رثكألا  ماع 2007م  فيص  ناك 
ةمواقملا عورشم  ةيفصتو 

ةلواحم نم  مايـص  ديعـس  اـجن  وـينوي 2006م - كـلذ -  لـيبقف  لـالتحالا ، ىمرم  يف  اًفدـه  مايـص  نـم  لـعج  ريبدـتلا  اذـه  لـك 
يليئارــسإلا يدـنجلا  فاـطتخا  دــعب  ةزغ  ىلع  ناودــعلا  لـالخ  هـبتكم ، ةــيبرحلا  لـالتحالا  تارئاـط  تفــصق  نأ  دــعب  هلاـيتغا 

طيلاش داعلج 



ناقرفلا ةكرعم 

ةرازو عـبتت  اـهلُج  يموـكح ، عـقوم  ةـئم  نـم  رثـكأ  ةـيبرحلا  لـالتحالا  تارئاـط  تفــصق  ماـع 2008م ، نـم  ربمــسيد  ةـياهن  يف 
، قحاـس ناودـع  لـظ  يف  هترازو  ةرادإ  يف  ريبـك  ٍدـحت  ماـمأ  مايـص  عـضو  اـم  نـمأ ، لـجر  ةـبارق 250  ةاـيحب  تدوأ  ةـيلخادلا ،

ةيلخادلا ةهبجلا  ةيامحل  ةيمتح  ةرورضو 

دعب عراشلا  ىلإ  نمألا  لاجر  ةداعإ  نم  نكمت  ذإ  ةمواقملا ، رهظ  ىلع  ةظفاحملاو  ةـيلخادلا  ةـهبجلا  ةـيامح  يف  لجرلا  حـجن 
ةمزألا ةرادإ  يف  ةغلابلا  هتمكح  رهظأ  ام  ةفاك ؛ ةينمألا  تارقملا  فادهتسا  نم  طقف  تاعاس 

ثاثتجا ررقف  ىلوألا ، ةبرـضلاب  اهتموكحو  ةزغ  طاقـسإل  هيعـس  ماـهوأ  شيعي  ناـك  يذـلا  يليئارـسإلا  لـالتحالل  كـلذ  قري  مل 
كومريلا يح  يف  هقيقـش  لزنم  ىلع  تارجفتملا  نم  نط  ىلع  ديزي  ام  ىقلأف  عاطقلا ، يف  لصاحلا  رارقتـسالل  ربدـملا  لقعلا 

ةزغب

نم ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  هقيقـش ، ةجوزو  دايإ  هقيقـشو  دمحم  هلجن  ةـقفرب  يف 15/1/2009م ، مايص  ديعس  ريزولا  دهـشتسا 
اًديهشو اًريزوو  اًدئاقو  اًدهاجمو  ةيعادو  اًيبرم  اهيف  عرب  ةايح  كلذب  متتخيل  نيينيطسلفلا ،
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