
ةداهشلاو ةریسملا  اقیفر  ..نیلامجلا  داهشتسال   19 لا ـ ىرکذلا 
ویلوی 2020 07:40 ص زومت /   31

رهظأ ناذللا  نادئاقلاو  سلبان ، ةنيدم  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرح  يف  ناسـسؤملا  نادـئارلاو  رانلا ، لبج  اتلعش 
ميلس لامج  امهنإ  ةريخألا  تاظحللاو  ةريسملا  اقيفر  ناهوفملا  نابيطخلاو  ناركفملاو  ليـصألا ، امهندعم  روهزلا  جرم  داعبإ 

روصنم لامجو 

ةيرح وــحن  قــيرطلا  امــسر  نيذــللا  نيلاــمجلا  داهـــشتسا  ىركذ  ماــع  لــك  نــم  وــيلوي  رهـــش  نــم  نوثــالثلاو  يداــحلا  قــفاويو 
ةداهشلاو مدلاب  ىصقألا  دجسملاو  نيطسلف 

ةوقلاو قـحلا  ةريـسم  يف  ءاـطعلا  نم  نينـس  دـعب  ـالّجرت  امهداهـشتسال ، ةرـشع  ةعـساتلا  ىركذـلا  موـيلا  رمت  ناذـللا  نـالامجلا 
لاـمج امـسر  اـمك  ةداهـشلاب ، تاـياهنلا  لاـمج  امــسرف  هـيف ، نيدـجاوتم  اـناك  تاساردـلل  زكرمل  يليئارــسإ  فـصق  رثإ  ةـيرحلاو ،

ةيحضتلاو لذبلاب  تايادبلا 

روصنم لامج 

يف هتلوفط  شاعو  يف 25/2/1960 ، ةيبرغلا  ةفضلا  لامش  سلبان  ةنيدم  نم  بيرقلا  ةطالب  ميخم  يف  روصنم  لامج  دلُو 
حاجنلا ةعماج  يف  ةيعماجلاف  ةيوناثلا ، ىلإ  اهنمو  ةيدادعإلاو ، ةيئادتبالا  ّمتأ  اهسرادم  يفو  ثوغلا ، ةلاكو  هتدَّيش  لزنم 

ةيرادإلا مولعلاو  ةبساحملا  يف  سويرولاكبلا  ةجرد  ىلع  لصح  ثيح 

ماـع 1996 جوزت  ةــينمأ ،" بابــسأل   " اــيلعلا تاساردــلا  يف  هـميلعت  لاــمكإل  جراــخلا  ىلإ  رفــسلا  نـم  لــالتحالا  هـعنم  اــمنيبو 
ةثاغإلا ةـنجلل  سلبان  عرف  حـتتفاف  يثاغإلا ، لمعلا  ىلإ  لقتنا  ىتح  فئاظو  ةدـع  يف  اًبـساحم  لمعو  لافطأ ، ةـثالث  بجنأو 

اهنع ًالوؤسم  ناكو  نيجاتحملاو ، ءارقفلاو  ماتيألا  ةثاغإل  ةيمالسإلا 

دعب ةينيطسلفلا  ةطلسلا  هتقلغأ  ثاحبألل  اًبتكم  سسأف  هقلغأ ، لالتحالا  نكلو  مالعإلاو ، ةفاحصلل  سلبان  بتكم  سسأ  امك 
تاساردـلل ينيطـسلفلا  زكرملا  وه  روـصنم  لاـمج  ديهـشلا  اهـسسأ  يتـلا  تاسـسؤملا  رخآ  تناـكو  ماـعلا 1997م ، يف  هلاـقتعا 

مالعإلاو

سيسأتلا ليج 



ةكرح يف  سيــسأتلا  لـيج  نـم  ربـتعي  ذإ  نيملــسملا ، ناوخـإلا  ةــعامج  ىلإ  هتاـيح  نـم  ركبم  تـقو  يف  لاــمج  خيــشلا  مـضنا 
ةعماــج يف  تاــينينامثلا  لــئاوأ  ةيمالــسإلا  ةــلتكلا  سأرتـف  ماــع 1987 ، ىلوــألا  ةــضافتنالا  ةـــيادب  عــم  هرود  زربو  ساــمح ،
ةطبارلا مساـب  نطوـلا  ىوتــسم  ىلع  ايباـقن  اًراـطإ  ةــيبالطلا  تاداـيقلا  نـم  ةــعومجم  عـم  ســسأ  اــمك  تارود ، ثــالثل  حاــجنلا 

سدقلا هرقمو  نيطسلف  ةبلطل  ةيمالسإلا 

ةفضلا يف  سامح  ةكرح  مساب  اًثدحتم  هرايتخا  مث  ماع 1992 ، نانبل  بونج  ىلإ  هداعبإ  دعب  مالعإلا  لئاسو  يف  همجن  عمل 
هلايتغا لبق  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  عم  راوحلل  بهذ  يذلا  دفولل  اًسيئرف  ةيبرغلا ،

داعبإلاو لاقتعالا 

لقتعا ثيح  اًيرادإ ، ًالاقتعا  ناك  اهمظعم  ةرم ، ةرـشع  عبرأ  ىلوألا  ةـضافتنالا  ءانثأ  يفو  هتـسارد  ةدـم  لالخ  روصنم  لـقتعا 
نالقسع نجس  يف  ةلصاوتم  رهشلا  فصنو  رهشأ  ةثالث  ةدم  قيقحتلل  عضخو  ماع 1995م 

لـالتحالا نوجـس  يف  نيلقتعم  اوناـك  نيذـلا  ةيمالـسإلا  ةـكرحلا  ءاـنبأ  نم  ريبك  ددـع  عم  ناـنبل  بونج  روهزلا  جرم  ىلإ  دـعبأ 
ةيمـالعإلا ةـنجللا  سأرتو  نيدـعبملل ، ةـيدايقلا  ةـنجللا  يف  اًوـضع  روـصنم  لاـمج  حبــصأ  داـعبإلا  ةدــم  لـالخو  ماـع 1992م ،

اهلالخ ةماعلا  تاقالعلا  ةنجلو 

ةثـالث ةدـم  نجـسلا  يف  ىـضمأ  ثـيح  ماـع 1996م ، يف  ةطلـسلا  اهتنـش  ةـلمح  لـالخ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  ىدـل  لـقتعا  اـمك 
ةطلسلا نوجس  يف  ىضمأو  ماع 1997م ، ةـكرحلا  ءانبأ  نم  ريبك  ددـعو  وه  هلاقتعا  دـيعُأ  نأ  ىلإ  هحارـس ، قلطُأ  مث  رهـشأ ،

ماعلا 2000م يف  هحارس  قلطيل  ماوعأ ، ةثالث 

لوأ وـهو  مسرلا ، يف  عدـبأ  ثيح  هبهاوـمو ، هتاـقاط  فـشتكيو  هسفن  روـطي  نأ  هنجـس  لـالخ  نـمو  روـصنم  لاـمج  عاطتـسا 
" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  راعش  مسر  نم 

، ةيمالــسإ رظن  ةــهجو  نـم  ينيطــسلفلا  يطارقميدــلا  لوـحتلا  باـتك  اـهنم : تاـفلؤملا ، نـم  دــيدعلا  روـصنم  لاــمج  فـّلأ  دــقو 
اًعراب ناكو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  قلعتت  يتلا  تاساردـلاو  تاروشنملا  نم  دـيدعلا  هلو  ثالثلا ، ركملا  ةـحنجأ  باـتك  كلذـكو 

تالجملاو فحصلا  نم  ددعل  تالاقملاو  ريراقتلا  ةباتكب  لماعتو  ةباتكلا ، يف 

ميلس لامج 

، ثوـغلا ةـلاكو  سرادـم  يف  ةـيدادعإلاو  ةـيئادتبالا  سرد  ماع 1958 ، ةـلتحملا  ةفـضلاب  سلباـن  ةـنيدم  يف  ميلـس  لاـمج  دـلُو 
ىتـح ةـيندرألا  ةـعماجلا  يف  ةعيرــشلا  ةـيلكب  اًـقحتلم  ندرـألا  ىلإ  رفاـس  مـث  سلباـن ، يف  ةيحالــصلا  ةــسردملا  يف  ةــيوناثلاو 

ماع 1982م ةعيرشلا  يف  سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع  لصح 

ماـع لـصح  اـمك  سلباـن ، يف  ةيمالــسإلا  ةـيوناثلا  ةــسردملا  يف  ةيمالــسإلا  ةــيبرتلا  ةداـمل  اًسردــم  لـمعيل  نيطــسلف  ىلإ  داـع 
سلبانب ةينطولا  حاجنلا  ةعماج  نم  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  يف  ريتسجاملا  ةداهش  ىلع   1996

ةيسايسلا ةبرجتلا 

هتاــباطخب رهتـــشاو  ماـــع 1987 ، اهـــسيسأت  دـــعب  ساـــمح "  " ةيمالـــسإلا ةـــمواقملا  ةـــكرح  فوفـــصب  ميلـــس  لاـــمج  قـــحتلا 
سلبان ةنيدم  يف  زوزعم "  " دجسم يف  هتارضاحمو 

هئاـمتنا ةـيفلخ  ىلعو  سلباـن ، يف  نيطـسلف  ءاـملع  ةـطبار  ّرـسل  اـًنيمأو  ةيمالـسإلا  ةـيعوتلا  ةـنجل  رـسل  اـًنيمأ  ريتخا  نأ  دـعبو 
ةكرحلا رــصانع  نـم  تاــئم  عــم  ماــع 1992م ، ناــنبل  بوـنج  يف  روــهزلا  جرم  ىلإ  لــالتحالا  تاوــق  هتدــعبأ  ساــمح  ةــكرحل 

اهتادايقو ةيمالسإلا 



بعـــشلا اوــلثم  نيذــلل  ةــيقيقح  ةيدومـــص  ةــيلوطب  ةـــمحلم  لــثمي  داــعبإلا  نإ   " ميلـــس لاــمج  لوــقي  داــعبإلا  ةـــبرجت  لوــحو 
يتلا ةعـشبلا  ةينويهـصلل  ةـيجمهلا  ةـيلقعلا  روص  مغر  ةدوعلا  ةـيمتحب  ناـميإلاو  ربصلاو  تاـبثلل  ةروص  اوطعأو  ينيطـسلفلا ،

" ةضافتنالا ةوذج  ءافطإ  يف  تلشف  يتلا  ةسئابلا  اهتاسايس  ربع  ضرألا  غيرفت  تفدهتسا 

نم ناــكو  لوـليأ 2000 ، / ربمتبــس يف  ىــصقألا  ةـضافتنا  عالدـنا  دـعب  ةــصاخ  تاـيلاعفلاو ، ناـجللا  نـم  دــيدعلا  ميلــس  سأرت 
نيب فـقاوملا  قيـسنت  اهفادـهأ  مـهأ  نـم  ناـك  يتـلا  سلباـن ، ةـظفاحم  يف  يلئاـصفلا " قيـسنتلا   " ةـنجلل نيـسسؤملا  ءاـضعألا 

ناديملا يف  اهتارايت  فلتخمب  ةينيطسلفلا  ةمواقملا 

جهنملاو ركفلا 

هارق نم  رّمُد  بعش ، ةاسأمل  اًديسجتو  ينويهصلا ، يبرعلا  عارـصلا  بل   " يه نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  ةيـضق  نأ  ميلـس  ربتعي 
يقب اـــملاط  توـــمت  ـــال  ةـــثراوتم  ةيـــضقو  ينيطـــسلفلا ، ناـــسنإلا  دـــض  ةـــميرج  لوـــطأ   " اـــهربتعاو ةـــيرق ،" نــم 530  رثـــكأ 

" نولسانتيو نودلاوتي  نوينيطسلف 

ماكحأ  " ناونعب اهمدق  يتلا  ريتسجاملا  ةلاسر  تناكو  مالـسإلا ،" تاهيجوت  نم  و" مالـسإلا ،" ىده   " ناونعب نيترـشن  ردصأو 
" مالسإلا يف  ديهشلا 

ةطقن هتاذ  جهنمللو  اهتاذ ، ةركفلل  ءامتنالاو  ينطولا  لمعلا  ناكو  ميلـسو ، روصنم  نيدئاقلا  ءاقتلا  ةـطقن  لامج -  - مسالا ناك 
امهلايتغا ىلإ  اًدـهاج  لـالتحالا  ىعـس  ىتح  اـهتمواقمو ، اـهناوفنعو  اـهتيروث  يف  راـنلا  لـبج  سلباـن  ةروص  الكـشف  اـمهئاقتلا ،

ةمواقملا ةريسم  فقوي  دق  امهداهشتسا  نأ  اًمهوتم ،

عّدوم باطخ 

تباوـثلا ىلع  دـيكأتلا  يف  نوجــش  اذ  باـطخلا  ناـك  ماـيأب ، اـمهلبق  دهــشتسا  يذــلا  ةزورد  نيدــلا  حالــص  ديهــشلا  سرع  يفف 
قيرط يف  اـمهعم  ضاـخ  يذـلا  روـنلا  يبأ  ديهــشلا  بقاـنم  نيــضرعتسم  ءاـفولا ، ىلع  دـهعلا  دـيدجتو  جـهنلا  يف  رارمتــسالاو 

ةليوط تاونس  داهجلاو  ةمواقملا 

روصنم لاـمج  دـئاقلا  اـمأ  ىـصقألا ، اـيحيو  تومن  سدـقلا  اـيحتو  تومن  ةـيلج : ةحـضاو  ةـلاسرب  ميلـس  لاـمج  دـئاقلا  ثدـحت 
، نيدـهاجملاو ةداقلا  لايتغا  يف  لالتحالا  ةسايـس  ىلع  اًدر  كلذو  فالآلاب ، دـعُي  لاـطبألا  نم  ةـكرحلا  ديـصر  نأ  ىلع  ددـشف 

در نود  رمت  نل  نايكلا  مئارج  نأو 

تفـصق موــي 31/7/2001م  يفف  اــمهيلكل ، عادوــلا  ةــبطخو  ةريخــألا  تاــملكلا  تناــك  ذإ  قبــسأ ، هــيلإ  ينويهـــصلا  درلا  ناــك 
يفظوم نم  ددـع  عم  نيلامجلا  داهـشتسا  ىلإ  ىدأ  ام  مالعإلاو ؛ تاساردـلل  ينيطـسلفلا  زكرملا  ينويهـصلا  لالتحالا  تارئاط 

تاسدقملاو ضرألا  ريرحت  ىلإ  اًيعس  ةيحضتلاو  ةمواقملاو  داهجلاب  ةرماع  ةايح  ةداهشلاب  اجوتيل  زكرملا ،
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