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ىصقألا دجـسملا  نوراش  ليئرأ  كاذنآ  دوكيللا  بزح  سيئر  سند  ماع 2000 ، ربمتبس  نم  نيرشعلاو  عباسلا  يف 
تائم نوراش  اهيف  بكترا  يتلاو  ىـصقألا ، ةضافتنا  عالدنا  ةرارـش  هذـه  تناك  يدـنج ، يفلأ  وحن  ةـقفرب  هماحتقاب 

.لافطألاو ءاسنلا  نم  مهلُج  ينيطسلف  فالآ  نم 4  رثكأ  لتقو  نيينيطسلفلا ، قحب  رزاجملا 

ةلسلس ةينيطسلفلا  يضارألا  فلتخم  يف  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  تذفن  ةضافتنالا  لالخ  لالتحالا  مئارج  ىلع  ًادرو 
.ىحرجلا فالآو  ىلتقلا  تائم  تعقوأو  لالتحالا ، تعجوأ  تايلمع 

ماحتقاو ران  قالطإو  ريجفت  نيب  ةـيلمع  نم 200  رثكأ  ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  اهتذفن  يتلا  تايلمعلا  دادـعأ  تغلبو 
.حيرج ىلع 3200  ديزي  امو  ًاليتق  نم 650  رثكأ  تفلخ  سهدو ،

تفعاضف اهتريتو ، تدتـشاو  ىـصقألا  ةضافتنا  عالدـنا  ذـنم  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  تايلمع  تدـعاصت  ةزغ  يفو 
ىلع لـالتحالا  ربـُجأ  ةـيعونلا ، اـهتايلمعو  ةـمواقملا  تابرـض  عـقو  تحتو  ةزغ ، يف  نينطوتـسملا  ةـيامح  ةروتاـف 

.م ماع 2005 ربمتبس  يف  ةزغ  نع  راحدنالا 

اهمهأو ةزغ  عاطق  يف  اهلئاصف  فلتخمب  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  اهتذفن  يتلا  تايلمعلا  زربأ  ريرقتلا  اذه  ضرعتسيو 
.ةزغ نع  لالتحالا  رحد  يف  ريبك  رود  اهل  ناك  يتلاو  سمخلا ، ةضافتنالا  تاونس  لالخ 

قافنألا حالس 

حالس عارـصلا  خيرات  يف  ةرم  لوأل  ماسقلا  بئاتك  تمدختـسا  ماع 2001 ، ربمتبس  نم  نيرـشعلاو  سداسلا  يف 
نيتوبع تعرزو  حفر ، ةنيدم  بونج  يركـسعلا  دـيمرت  عقوم  لفـسأ  اًرتم  لوطب 150  اًقفن  ترفح  ثيح  قاـفنألا ،

راحدنالل  16 لا ـ ىركذلا  يف 

ةزغ نع  راحدنالا  ىلع  لالتحالا  تربجأ  يتلا  ةمواقملا  تايلمع  زربأ 
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.اًحيرج رثكأو 30  دونج ، لتقم 5  ىلإ  ىدأ  ام  دُعب ، نع  امهريجفت  مت  مجك  نزوب 250 

ةبقارمو ريوصت  تايلآب  دوزملاو  نودرح "  " يركـسعلا ةبقارملا  عقوم  ترجفو  ةركلا ، تداعأ  طقف  نيماعب  اهدعبو 
ربمسيد نم  رشع  عباسلا  يف  رتم  لوطب 200  هلفسأ  هترفح  قفن  لالخ  نم  ةيعون ، ةشاشر  ةحلـسأو  ةقدلا  ةيلاع 

.ودعلا فارتعا  بسح  نيرخآ  ةباصإو 11  دونج ، لتقم 3  ىلإ  ىدأ  ام  ماع 2003م ،

ةنيدم لامـش  ةظوفحم "  " عقوم ريجفت  نم  ماسقلا  بئاتك  تنكمت  ماع 2004م  وينوي  نم  نيرـشعلاو  عباسلا  يفو 
داوـملا نم  ناـنطأ  ةـثالث  نزوـب  اًرجفتم  ًـاليمرب  عرزو 21  رتــم ، لوطب 500  هلفـسأ  اـًقفن  اـهرفح  دـعب  سنويناـخ 

.نيرخآ ةباصإو 20  دونج  لتقم 7  ىلإ  ىدأ  ام  هريجفتب ، موقت  نأ  لبق  عقوملا  لفسأ  ةرجفتملا 

نم يناثلا  يف  بضغلا " نيكارب   " ةيلمع حـتف  روقـص  عم  كارتشالاب  ماسقلا  بئاتك  تذـفن  طقف  رهـشأ  ةدـع  دـعبو 
قفن رفح  دعب  حفر ، ربعم  دنع  يركسعلا  عقوملا  لفسأ  مغك )  1300  ) نزت ةوبع  ترجف  ثيح  ماع 2004 ، ربمسيد 
دعب  ) حـتف روقـص  نم  رخـآلاو  ماـسقلا  بئاـتك  نم  امهدـحأ  نادـهاجم  مدـقت  مث  رهـشأ ، لـالخ 4  رتـم  هلوط 600 
دهـشتسا ةـلماك ، ةـعاس  ةدـمل  عقوملا  لخاد  دونجلا  عم  اكبتـشا  ثيح  ةـياغلا ) هذـهل  دـُعأ  رخآ  قفن  نم  امهجورخ 
طسوتم حالس  مانتغاو  باحسنالا ، نم  رخآلا  دهاجملا  نكمت  امنيب  حتف ، روقص  نبا  اغألا  هللا  مكحب  ديؤملا  دهاجملا 

.نيرخآ نم 13  رثكأ  بيصأو  دونج ، لُتقو 7  هلماكب ، عقوملا  رُمد  امك  (، mag  ) عون نم 

اهيف تجردتسا  يتلاو  ةينمألا  بقاثلا  مهـسلا  ةيلمع  ماسقلا  بئاتك  تذفن  ماع 2004م ، ربمسيد  نم  عباسلا  يفو 
تاوبعب هتزهجو  ًايـضرأ ، اًقفن  اهيف  ترفح  دق  تناكو  ةزغ ، ةنيدم  قرـش  ةيعارز  ضرأ  ىلإ  ةيليئارـسإلا  تارباخملا 

. تارّجفتملا نم  نطلا  فصنو  انط  نزت  راجفنالا  ةديدش  ةيضرأ 

دمحم بجر  نمؤم  نويماّسقلا  نويداهـشتسالا  رّجف  ّددحملا ، ناكملا  ىلإ  ةصاخلا  ةينويهـصلا  تاوقلا  ّمدقت  روفو 
نيح يف  دونجلا ، نم  ةايحلا  ديق  ىلع  َيِقب  نم  ىلع  اوِزهْجيل  اوّمدقت  مث  نمو  تاوبعلا ، ةليجح  دمحأ  مهدأو  بجر ،

. نيرخآ ةباصإو 4  يدنج  لتقمب  ودعلا  فرتعا 

زاهج فوفـص  يف  تاقارتخا  قيقحت  لالخ  نم  ةـينمأو  ةيركـسع  تازاـجنإ  ةـيلمعلا  هذـهب  ماـسقلا  بئاـتك  تققح 
بئاتكل حاجن  ةـطقن  لجـسيو  كابـشلل ، ةـعجوم  ةبرـض  دـعي  اذـهو  كاباشلا ،"  " ةينويهـصلا ةيركـسعلا  تارباـخملا 

.ةغمدألا عارص  راطإ  يف  ماسقلا 

 

ةيداهشتسالا تايلمعلا 

عمجت طسو  فسانلا  اهمازح  يشايرلا  مير  ةيماسقلا  ةيداهشتسالا  ترجف  ماع 2004  رياني  نم  رشع  عبارلا  يفو 
.نيرخآ ةباصإو 10  دونج  لتقم 4  ىلإ  ىدأ  ام  نوناح ، تيب  ربعم  يف  لالتحالا  طابضو  دونجل 

ماع ليربأ  نم  نيرـشعلاو  نماثلا  يف  دـيمح  قراـط  يداهـشتسالا  رّجف  نيـساي ، دـمحأ  خيـشلا  لاـيتغا  ىلع  ًادرو 
.ةريطخ حارجب  دونج  ةباصإب 4  ودعلا  فرتعا  حلبلا ، ريد  يف  يلوه  وبأ  زجاح  يف  ةخخفملا  هترايس  ، 2004

 

عقاوملا ماحتقا 

، ىـصقألا ةضافتنا  يف  ةنطوتـسمل  ماحتقا  ةيلمع  لوأ  ماسقلا  بئاتك  تذـفن  ماع 2001م ، ربوتكأ  نم  يناـثلا  يف 
دبعو ناير ، رازن  ميهاربإ  نايماسقلا  نايداهشتسالا  اهذفن  ةزغ  عاطق  لامش  يانيس " يليإ   " ةنطوتـسم تفدهتـسا 

.حورجب نيرخآ  ةباصإو 15  نييدنج  لتقم  نع  ترفسأو  نابعش ، هللا 

يف ةيركـسعلا  ميـستوع  ةـيميداكأ  تاـحرف  دـمحم  يداهـشتسالا  محتقا  ماـع 2002م ، سراـم  نم  عباـسلا  يفو 
نيرخآ ةباصإو 10  ًايدنج  لتقمل 11  ىدأ  ام  اهلخاد ، دونجلا  عم  كبتشاو  انومصتع ، ةبصتغم 

ليبنو ماسقلا ، بئاتك  نم  ملاـس  دـمحم  نايداهـشتسالا  ذـفن  ماع 2004م ، سراـم  نم  نيرـشعلاو  يداـحلا  يفو 
ةباصإو 20 نييليئارسإ  لتقم 10  ىلإ  ىدأ  ام  دودسأ ، لخاد  ةكرتشم  ةيلمع  ىـصقألا  ءادهـش  بئاتك  نم  دوعـسم 

.نيرخآ



ماحتقا ةيلمع  نيدلا  حالـص  رـصانلا  ةيولأ  عم  كارتشالاب  سدـقلا  ايارـس  تذـفن  ماع 2004  وياـم  نم  يناـثلا  يفو 
ًاددع اباصأو  نينطوتسم ، اهلالخ 5  التق  ةريقن  وبأ  لصيفو  دامح ، ميهاربإ  نييداهشتسالا  اهذفن  ميفوسيك ، ةبـصتغم 

.رخآ

نيدلا حالص  رصانلا  ةيولأو  ىصقألا  ءادهش  بئاتكو  ماسقلا  بئاتك  تذفن  ماع 2005م  رياني  نم  رشع  عبارلا  يفو 
تدأ يتلاو  ةيعونلا ، ةيداهـشتسالا  نوصحلا " ةلزلز   " ةيلمع يف  ينراك  ربعم  يف  ودعلا  تبرـضف  ةـيداهج ، ةـمحلم 

.نيرخآ ةباصإو 5  دونج  لتقم 6  ىلإ 
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