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خيراتو هتريـس  ىلع  عالطالاب  ريدـج  دـئاق  وهل  يليئارـسإلا ،"  " نايكلا قمع  هلايتغا  ىلع  ًادر  ماسقلا  بئاتك  تبرـض  ًـالجر  نإ 
يربعجلا دمحأ  دئاقلا  وه  اذه  ناك  اذإ  فيكف  هتايح ،

نع ةـيلوؤسملاب  لـالتحالا  هـمهتاو  ساـمح ، ةـكرحل  يركـسعلا  حاـنجلا  ءادأ  ريوـطت  يف  ًاـيلج  ترهظ  هتامـصب  يذـلا  يربـعجلا 
طيلاش داعلج  يدنجلا  ىلع  ةضباق  هديو  رارحألا  ءافو  ةقفص  موي  هل  زربألا  دهشملا  ناك  اميف  هدض ، تايلمعلا  نم  ريبك  ددع 

رخصلا يف  تحن 

، ةطيـسبو ةـمزتلم  ةرـسأ  يف  ةزغ ، ةـنيدم  قرـش  ةيعاجـشلا  يح  يف  4/12/1960م  ،)  ) خيراتب يربعجلا  دـمحأ  ديهـشلا  دـلو 
ةيبرغلا ةفضلا  بونج  ليلخلا  ةنيدم  ىلإ  يربعجلا -  – هتلئاع روذج  دوعت  ثيح 

نوـك هـتيب ، لـهأ  لـيعيل  ةـعارزلا  يف  اهدـعب  لـمعيل  ةزغ ، عاـطق  سرادـم  يف  ةـيوناثلاو  ةـيدادعإلاو  ةـيئادتبالا  هتـسارد  ىهنأ 
اهيف لمحت  ةلصاوتم  تاونس  عست  ةدمل  هدلاو  بايغ  يف  تيبلا  ةيلوؤسم  ًالمحتم  ندرألا ، يف  تقولا  كلذ  يف  ًاميقم  هدلاو 

مامتهالاو ةياعرلا  يف  هتيب  ةيلوؤسم  يربعجلا 

نم خـيراتلا  صـصخت  يف  سويرولاكبلا  ةداهـش  ىلع  لصح  ىتح  ةـيميلعتلا  هتريـسم  ةلـصاوم  ىلع  يربعجلا  كـلذ  ِنثي  ملو 
ةزغب ةيمالسإلا  ةعماجلا 

ركبم داهج 

يف هطارخنا  ةـمهتب  ًاماع ، يـضميل 13  تانينامثلا  دـقع  ةـيادب  عم  لالتحالا  هلقتعاـف  ًاركبم ، يداـهجلا  هراوشم  يربعجلا  أدـب 
حتف ةكرح  فوفص  نمض  كاذنآ  ًارطؤم  ناكو  ماع 1982 ، لالتحالا  دض  ةيئادف  ةيلمعل  تططخ  ةيركسع  تاعومجم 

بناـج ىلإ  ةيــسايسو ، ةــيعامتجا  ةطــشنأ  هـنع  جارفـإلا  بـقع  هـل  ناـك  مـث  ساـمح ، ةــكرح  يف  هنجــس  ةرتـف  لـالخ  طرخناو 
عباـتلا يئاـقولا  نمـألا  زاـهج  هـلقتعيل  ماـسقلا ، بئاـتك  ءاـنب  يف  فيـضلا  دـمحم  دـئاقلاو  ةداحـش  حالـص  خيــشلا  عـم  هتمهاـسم 

ماسقلا بئاتكب  هتقالع  ةمهتب  نيماع  ةدم  ماعلا 1998  يف  ةطلسلل 



هتباـصإ دـعب  اـهنم  اـجن  يتلا  كـلت  تناـك  اـهزربأ  لـالتحالا ، لـبق  نم  لاـيتغالا  تـالواحم  نم  دـيدعلل  يربعجلا  دـئاقلا  ضرعتو 
لـــالتحالا ناريط  فادهتــــساب  هبراـــقأ ، نـــم  ةــــثالثو  هاقيقــــشو  دــــمحم ، ركبلا  هـــنبا  دهــــشتسا  اــــمنيب  ماــــــع 2004 ، حورجب 

ةيعاجشلا يح  يف  هلزنم  يبرحلا 

مواقملا لمعلا 

"، ساـمح ةــكرح  ناـكرأ  سيئر   " بـقل لـالتحالا  هـيلإ  بـسنو  هيدــل ، نيبوـلطملا  زربأ  نمــض  يربـعجلا  لــالتحالا  شيج  فـنص 
هتزهجأ ةشاشهو  ودعلا  لشف  هيف  رهظأ  يذلا  هطاشن  لصاوو  ةينويهصلا  نمألا  ةزهجأ  ىدحت  كلذ  مغرو 

"، رارحـألا ءاـفو   " ةقفـصل سدـنهمك  ءاـج  يربـعجلا ، دـمحأ  هداهـشتسا  لـيبق  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  وضعل  زربـألا  روـهظلا 
تـضبق يتلا  يربعجلا  دي  ىلإ  لالتحالا  ةفاحـص  تفتلتل  ةـيلاعلا ، ماكحألا  يوذ  نم  مهلُج  ًاريـسأ  اـهبجومب 1027  ررُح  يتلا 

يرصملا طيسولل  هميلست  ليبق  طيلاش  داعلج  يدنجلا  دي  ىلع 

ةداهشلا قيرط 

معنيـس هنأ  يربعجلا  دـمحأ  دـئاقلا  هلاـيتغاب  لـالتحالا  نظ  ماـع 2012 ، نم  يناـثلا  نيرـشت  ربـمفون / مويلا 14  اذـه  لـثم  يف 
ةينيطسلفلا ةمواقملا  ةدايقل  ةمصاق  ةبرض  هيجوتو  عدرلا  قيقحت  دعب  رسحنتو  ةمواقملا ، هيف  روهدتت  ديدج  عقاوب 

قمع يف  راذـنإلا  تارفاص  يودـتل  هنيح ، يف  هودـقتعا  ام  ماهوأ  شيع  ةـصرف  لالتحالل  عدـت  ةدـحاو  ةـليل  ِضمت  مل  اـهنأ  ـالإ 
ةكرعم رمتـــستو  اــهخيرات ، يف  ةرم  لوــأل  نيتــلتحملا  سدــقلاو  عــيبرلا  لــت  يتنيدــم  ةــمواقملا  خـــيراوص  برـــضتو  ناــيكلا ،

ةمواقملا تاردق  روطت  ىدم  نم  لالتحالا  اهيف  أجافت  مايأ  ةينامث  ليجسلا " ةراجح  "

كيلإ نومداق  انإ 

دعب ةـمواقملا  اـهتمجرت  نم  تاـملك  خـيراتلا  هل  لجـس  ماـسقلا ، نيدـلا  زع  ديهـشلا  بئاـتكل  ماـعلا  دـئاقلا  بئاـن  يربعجلا ، دـمحأ 
، توـملا ـالإ  اـهنم  كـل  سيلو  اـنل ، اـهلك  نيطـسلف  لـيحرلاب ، كـيلعف  كـيلإ ، نومداـق  اـنإ  لـتحملا  اـهيأ  اـي  لاـق : نـيح  هداهــشتسا ،

ليحرلاو لتقلا  الإ  انه  كل  سيلو 

رثكأ تدغ  اهنأ  اهتداق ، لايتغاب  اهرثأت  مدـع  نع  ًالـضف  ةينيطـسلفلا ، ةـمواقملل  ةـيلاتقلا  تاردـقلا  نأ  مايألاو  عئاقولا  تتبثأو 
لمعلل ظوـحلم  روــطت  نـم  لوكأــملا 2014م ، فــصعلا  برح  هـترهظأ  اــمم  كــلذ  ىلع  لدأ  سيلو  لــالتحالل ، ًاــماليإو  ًاروــطت 

ةينيطسلفلا ةيركسعلا  ةحنجألاو  لئاصفلا  ىدل  مواقملا 

همسا مهقّرأ 

دمحأ دـئاقلا  ىلإ  ةبــسن  ( - J80  ) عوـن نـم  اـهخيراوص  عـنمت  نأ  يف  لـالتحالا  ةـلود  ماـسقلا  تّدــحت  لوكأـملا  فـصعلا  لـالخو 
، يربـعجلا مـسا  تـلمح  يتـلا  خــيراوصلا  عـقو  ماــمأ  ةــهودشم  فـقتل  بـيبأ ،) لــت   ) ةــقطنم هاــجت  اهقلطتــس  يتـلا  يربــعجلا ،-

هداهشتسا دعب  ىتح  مهقرأو 
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