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داعبإ رهظأ  ناذللا  نادـئاقلاو  سلبان ، ةـنيدم  يف  سامح "  ةيمالـسإلا "  ةمواقملا  ةكرح  يف  ناسـسؤملا  نادـئارلاو  رانلا ، لبج  اتلعش 
لاـمجو ميلــس  لاـمج  اـمهنإ  ..ةريخـألا  تاـظحللاو  ةريــسملا  اـقيفر  ..ناـهوفملا  ناـبيطخلاو  ناركفملاو  ليــصألا ، امهندــعم  روـهزلا  جرم 

.روصنم

ىصقألا دجـسملاو  نيطـسلف  ةيرح  وحن  قيرطلا  امـسر  نيذللا  نيلامجلا  داهـشتسا  ىركذ  ويلوي  رهـش  نم  نوثالثلاو  يداحلا  قفاويو 
.ةداهشلاو مدلاب 

، ةيرحلاو ةوقلاو  قحلا  ةريـسم  يف  ءاطعلا  نم  نينـس  دعب  الّجرت  امهداهـشتسال ، ةرـشع  ةعـساتلا  ىركذـلا  مويلا  رمت  ناذـللا  نالامجلا 
لذــبلاب تايادــبلا  لاــمج  امــسر  اــمك  ةداهــشلاب ، تاــياهنلا  لاــمج  امـــسرف  هــيف ، نيدــجاوتم  اــناك  تاساردــلل  زكرمل  يليئارـــسإ  فــصق  رثإ 

.ةيحضتلاو

روصنم لامج 

لزنم يف  هتلوـفط  شاــعو  يف 25/2/1960 ، ةـيبرغلا  ةفــضلا  لامــش  سلباـن  ةـنيدم  نـم  بـيرقلا  ةـطالب  مـيخم  يف  روـصنم  لاـمج  دـلُو 
ىلع لصح  ثيح  حاجنلا  ةعماج  يف  ةيعماجلاف  ةيوناثلا ، ىلإ  اهنمو  ةيدادعإلاو ، ةيئادتبالا  ّمتأ  اهسرادم  يفو  ثوغلا ، ةلاكو  هتدَّيش 

.ةيرادإلا مولعلاو  ةبساحملا  يف  سويرولاكبلا  ةجرد 

ةثـالث بـجنأو  ماـع 1996  جوزت  ةــينمأ ،" بابــسأل   " اـيلعلا تاساردــلا  يف  هـميلعت  لاـمكإل  جراــخلا  ىلإ  رفــسلا  نـم  لــالتحالا  هـعنم  اــمنيبو 
ماتيألا ةـثاغإل  ةيمالـسإلا  ةـثاغإلا  ةـنجلل  سلبان  عرف  حـتتفاف  يثاغإلا ، لمعلا  ىلإ  لقتنا  ىتح  فئاظو  ةدـع  يف  اًبـساحم  لمعو  لافطأ ،

.اهنع الوؤسم 
ً

ناكو  نيجاتحملاو ، ءارقفلاو 

هلاقتعا دـعب  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  هتقلغأ  ثاـحبألل  اًـبتكم  سـسأف  هقلغأ ، لـالتحالا  نكلو  مـالعإلاو ، ةفاحـصلل  سلباـن  بتكم  سـسأ  اـمك 
.مالعإلاو تاساردلل  ينيطسلفلا  زكرملا  وه  روصنم  لامج  ديهشلا  اهسسأ  يتلا  تاسسؤملا  رخآ  تناكو  ماعلا 1997م ، يف 

سيسأتلا ليج 

رانلا لبج  اتلعش  نيلامجلا ..  داهشتسال   20 لا ـ ىركذلا 
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زربو ساـمح ، ةـكرح  يف  سيـسأتلا  لـيج  نم  ربـتعي  ذإ  نيملـسملا ، ناوخـإلا  ةـعامج  ىلإ  هتاـيح  نم  ركبم  تقو  يف  لاـمج  خيـشلا  مـضنا 
سـسأ امك  تارود ، ثالثل  حاجنلا  ةـعماج  يف  تاينينامثلا  لئاوأ  ةيمالـسإلا  ةـلتكلا  سأرتف  ماع 1987 ، ىلوألا  ةـضافتنالا  ةـيادب  عم  هرود 

.سدقلا هرقمو  نيطسلف  ةبلطل  ةيمالسإلا  ةطبارلا  مساب  نطولا  ىوتسم  ىلع  ايباقن  اًراطإ  ةيبالطلا  تادايقلا  نم  ةعومجم  عم 

، ةـيبرغلا ةفـضلا  يف  سامح  ةـكرح  مساب  ثدـحتم 
ً

ا هرايتخا  مث  ماـع 1992 ، ناـنبل  بونج  ىلإ  هداـعبإ  دـعب  مـالعإلا  لـئاسو  يف  همجن  عمل 
.هلايتغا لبق  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  عم  راوحلل  بهذ  يذلا  دفولل  اًسيئرف 

داعبإلاو لاقتعالا 

ماع 1995م لقتعا  ثيح  اًيرادإ ، الاقتعا 
ً

ناك  اهمظعم  ةرم ، ةرـشع  عبرأ  ىلوألا  ةـضافتنالا  ءانثأ  يفو  هتـسارد  ةدـم  لالخ  روصنم  لقتعا 
.نالقسع نجس  يف  ةلصاوتم  رهشلا  فصنو  رهشأ  ةثالث  ةدم  قيقحتلل  عضخو 

ماع 1992م، لالتحالا  نوجـس  يف  نيلقتعم  اوناك  نيذـلا  ةيمالـسإلا  ةـكرحلا  ءاـنبأ  نم  ريبك  ددـع  عم  ناـنبل  بونج  روهزلا  جرم  ىلإ  دـعبأ 
ةماـعلا تاـقالعلا  ةــنجلو  ةــيمالعإلا  ةــنجللا  سأرتو  نيدــعبملل ، ةــيدايقلا  ةــنجللا  يف  اًوـضع  روـصنم  لاـمج  حبــصأ  داــعبإلا  ةدــم  لــالخو 

.اهلالخ

مث رهـشأ ، ةثالث  ةدم  نجـسلا  يف  ىـضمأ  ثيح  ماع 1996م ، يف  ةطلـسلا  اهتنـش  ةـلمح  لالخ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  ىدـل  لقتعا  امك 
قلطيل ماوعأ ، ةثالث  ةطلسلا  نوجـس  يف  ىـضمأو  ماع 1997م ، ةـكرحلا  ءانبأ  نم  ريبك  ددـعو  وه  هلاقتعا  أ 

ُ
دـيع نأ  ىلإ  هحارـس ، أ 

ُ
قلط

.م ماعلا 2000 يف  هحارس 

راعش مسر  نم  لوأ  وهو  مسرلا ، يف  عدبأ  ثيح  هبهاومو ، هتاقاط  فشتكيو  هسفن  روطي  نأ  هنجس  لالخ  نمو  روصنم  لامج  عاطتـسا 
". سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

باتك كلذكو  ةيمالـسإ ، رظن  ةـهجو  نم  ينيطـسلفلا  يطارقميدـلا  لوحتلا  باتك  اهنم : تافلؤملا ، نم  دـيدعلا  روصنم  لامج  لأ 
ّ

ف دـقو 
لماـعتو ةـباتكلا ، يف  اًـعراب  ناـكو  ةينيطــسلفلا ، ةيــضقلاب  قـلعتت  يتـلا  تاساردــلاو  تاروـشنملا  نـم  دــيدعلا  هـلو  ثـالثلا ، ركملا  ةــحنجأ 

.تالجملاو فحصلا  نم  ددعل  تالاقملاو  ريراقتلا  ةباتكب 

ميلس لامج 

يف ةيوناثلاو  ثوغلا ، ةلاكو  سرادم  يف  ةيدادعإلاو  ةيئادتبالا  سرد  ماع 1958 ، ةلتحملا  ةفضلاب  سلبان  ةنيدم  يف  ميلس  لامج  دلُو 
ةداهـــش ىلع  لــصح  ىتــح  ةــيندرألا  ةــعماجلا  يف  ةعيرـــشلا  ةـــيلكب  قحتلم 

ــً
ا ندرــألا  ىلإ  رفاــس  مــث  سلباــن ، يف  ةيحالـــصلا  ةـــسردملا 

.م ماع 1982 ةعيرشلا  يف  سويرولاكبلا 

ىلع ماع 1996  لصح  امك  سلبان ، يف  ةيمالـسإلا  ةـيوناثلا  ةـسردملا  يف  ةيمالـسإلا  ةـيبرتلا  ةدامل  اًسردـم  لمعيل  نيطـسلف  ىلإ  داـع 
.سلبانب ةينطولا  حاجنلا  ةعماج  نم  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  يف  ريتسجاملا  ةداهش 

ةيسايسلا ةبرجتلا 

يف هتارــضاحمو  هتاــباطخب  رهتــشاو  ماـع 1987 ، اهــسيسأت  دـعب  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةــكرح  فوفــصب  ميلــس  لاـمج  قـحتلا 
.سلبان ةنيدم  يف  زوزعم "  " دجسم

سامح ةكرحل  هئامتنا  ةيفلخ  ىلعو  سلبان ، يف  نيطسلف  ءاملع  ةطبار  ّرسل  نيمأو 
ً

ا ةيمالسإلا  ةيعوتلا  ةنجل  رسل  نيمأ 
ً

ا ريتخا  نأ  دعبو 
.اهتادايقو ةيمالسإلا  ةكرحلا  رصانع  نم  تائم  عم  ماع 1992م ، نانبل  بونج  يف  روهزلا  جرم  ىلإ  لالتحالا  تاوق  هتدعبأ 

، ينيطــسلفلا بعــشلا  اوـلثم  نيذــلل  ةــيقيقح  ةيدومــص  ةــيلوطب  ةــمحلم  لـثمي  داـعبإلا  نإ   " ميلــس لاـمج  لوـقي  داــعبإلا  ةــبرجت  لوـحو 
غيرفت تفدهتــسا  يتـلا  ةعــشبلا  ةينويهــصلل  ةـيجمهلا  ةـيلقعلا  روـص  مـغر  ةدوـعلا  ةــيمتحب  ناـميإلاو  ربـصلاو  تاـبثلل  ةروـص  اوـطعأو 

". ةضافتنالا ةوذج  ءافطإ  يف  تلشف  يتلا  ةسئابلا  اهتاسايس  ربع  ضرألا 

ءاــضعألا نــم  ناــكو  لوــليأ 2000 ، / ربمتبــس يف  ىـــصقألا  ةــضافتنا  عالدــنا  دــعب  ةــصاخ  تاــيلاعفلاو ، ناــجللا  نــم  دــيدعلا  ميلـــس  سأرت 
ةمواــقملا نــيب  فــقاوملا  قيــسنت  اهفادــهأ  مــهأ  نــم  ناــك  يتــلا  سلباــن ، ةــظفاحم  يف  يلئاــصفلا " قيــسنتلا   " ةــنجلل نيــسسؤملا 

.ناديملا يف  اهتارايت  فلتخمب  ةينيطسلفلا 

جهنملاو ركفلا 

نم رثكأ  هارق  نم  رّمُد  بعـش ، ةاـسأمل  اًديـسجتو  ينويهـصلا ، يبرعلا  عارـصلا  بل   " يه نيينيطـسلفلا  نيئجـاللا  ةيـضق  نأ  ميلـس  ربـتعي 
نودــلاوتي نوينيطـــسلف  يقب  اــملاط  توــمت  ــال  ةـــثراوتم  ةيـــضقو  ينيطـــسلفلا ، ناــسنإلا  دـــض  ةـــميرج  لوــطأ   " اــهربتعاو ةـــيرق ،"  530

". نولسانتيو

ديهـشلا ماكحأ   " ناونعب اهمدـق  يتلا  ريتسجاملا  ةـلاسر  تناـكو  مالـسإلا ،" تاـهيجوت  نم  و" مالـسإلا ،" ىدـه   " ناونعب نيترـشن  ردـصأو 
". مالسإلا يف 



ةطقن هـتاذ  جــهنمللو  اـهتاذ ، ةركفلل  ءاــمتنالاو  ينطوـلا  لــمعلا  ناــكو  ميلــسو ، روـصنم  نيدــئاقلا  ءاــقتلا  ةــطقن  لاــمج -  - مســالا ناــك 
، اًمهوتم امهلايتغا  ىلإ  اًدـهاج  لالتحالا  ىعـس  ىتح  اهتمواقمو ، اهناوفنعو  اهتيروث  يف  رانلا  لبج  سلبان  ةروص  الكـشف  اـمهئاقتلا ،

.ةمواقملا ةريسم  فقوي  دق  امهداهشتسا  نأ 

عّدوم باطخ 

رارمتـسالاو تباوثلا  ىلع  دـيكأتلا  يف  نوجـش  اذ  باطخلا  ناك  مايأب ، اـمهلبق  دهـشتسا  يذـلا  ةزورد  نيدـلا  حالـص  ديهـشلا  سرع  يفف 
داهجلاو ةـمواقملا  قيرط  يف  امهعم  ضاخ  يذـلا  رونلا  يبأ  ديهـشلا  بقاـنم  نيـضرعتسم  ءاـفولا ، ىلع  دـهعلا  دـيدجتو  جـهنلا  يف 

.ةليوط تاونس 

نأ ىلع  ددشف  روصنم  لامج  دئاقلا  امأ  ىـصقألا ، ايحيو  تومن  ..سدقلا  ايحتو  تومن  ةيلج : ةحـضاو  ةلاسرب  ميلـس  لامج  دئاقلا  ثدـحت 
رمت نـل  ناـيكلا  مـئارج  نأو  نيدـهاجملاو ، ةداـقلا  لاـيتغا  يف  لـالتحالا  ةسايـس  ىلع  اًدر  كـلذو  فـالآلاب ، دـعُي  لاـطبألا  نـم  ةـكرحلا  ديـصر 

.در نود 

لالتحالا تارئاط  تفـصق  موي 31/7/2001م  يفف  اـمهيلكل ، عادولا  ةـبطخو  ةريخـألا  تاـملكلا  تناـك  ذإ  قبـسأ ، هيلإ  ينويهـصلا  درلا  ناـك 
اجوــتيل زكرملا ، يفظوــم  نــم  ددـــع  عـــم  نيلاـــمجلا  داهـــشتسا  ىلإ  ىدأ  اـــم  مـــالعإلاو ؛ تاساردـــلل  ينيطـــسلفلا  زكرملا  ينويهـــصلا 

.تاسدقملاو ضرألا  ريرحت  ىلإ  اًيعس  ةيحضتلاو  ةمواقملاو  داهجلاب  ةرماع  ةايح  ةداهشلاب 
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