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، دوهجلا نم  ريثكلا  كلذب  تلذبو  اهتايولوأ ، ملس  ىلع  ىرسألا  ريرحت  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  تعـضو 
.نوجسلا لخاد  نم  مهريرحتو  ىرسألا  لدابت  تايلمع  مامتإ  لجأ  نم  رسأ  تايلمع  ةدع  تذفنف 

بئاتك نم  ةـعومجم  تذـفن  دونجلا ، رـسأ  يف  لـئاوألا  نودـهاجملا  هيلع  هراـس  يذـلا  هتاذ  قيرطلا  ىلع  اًريـسو 
فقوم نم  نامسكاف  نوشحن  يليئارسإلا  يدنجلا  رسأ  ةيلمع  ماع 1994م  ربوتكأ  نم  رشع  يداحلا  يف  ماسقلا 

. سدقلا يبرغ  لامش  الابنريب  ةيرق  يف  اًقبسم  دعأ  لزنم  ىلإ  هوداتقاو  ماع 1948 ، لتحملا  لخادلا  يف  دونجلل 

، ةزغ نم  ديبارعلا  دعـس  دئاقلا  ديهـشلاو  تيفلـس ، نم  شايع  ىيحي  سدنهملا  يماسقلا  ديهـشلا  ةـيلمعلل  ططخ 
دحوألا اهفده  ناكو  فيضلا ، دمحم  ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  عم  قيـسنتلاب  سلبان ، نم  ةزورد  حالـص  ديهـشلاو 

. نيساي دمحأ  خيشلا  ريرحتو  ىرسأ  لدابت  ةقفص  مامتإ 

ودعلا ليلضت 

، ماسقلا ةضبق  يف  نامـسكاف  نوشحن  يدنجلا  نأ  هيف  نلعي  روصم  ويديف  طيرـش  يف  فيـضلا  دمحم  دئاقلا  جرخ 
ريرحت يف  تلثمت  يتلاو  يدنجلا ، نع  جارفإلا  لباقم  ماسقلا  طورـش  نع  نلعأو  هحالـسو ، يدـنجلا  ةـيوه  رـشنو 

ىلإ 200 ةـفاضإ  هللا ، بزح  نم  رـصانعو  ماسقلا  ىلقتعم  عيمجو  ةداحـش  حالـص  خيـشلاو  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا 
. تاريسألا عيمجو  ةمواقملا ، لئاصف  ىرسأ  نم  ةيلاعلا  ماكحألا  يوذ  نم  نيرخآ 

ةمواقملا نوكتس  الإو  اهطورش ، ذيفنتل  ةعمجلا 1994-10-14  ءاسم  نم  ةعاسلا 9  ىتح  لالتحالا  ماسقلا  تلهمأ 
.ريسألا يدنجلا  لتق  رايخ  مامأ 

ىلإ ةفضلا  نم  رومغي  داهج  دهاجملا  مهرضحأ  نأ  دعب  ةيـصخشلا  هتقاطبو  نامـسكاف  حالـس  ىلع  فيـضلا  لصح 
ةجيتن ةفضلا  ىلإ  ةزغ  نم  لقتنا  دق  ناك  يذلا  هللا  داج  حالص  ديهشلا  رـسألا  ةيلمع  يذفنم  دحأ  كلذب  هفلكو  ةزغ ،

.ةزغ يف  هتدراطم  دعاصتل 

تلقن كلذبو  ةزغ ، ىلإ  لُقن  يدنجلا  نأب  داقتعالل  مهتعفدو  ةطلسلاو ، لالتحالا  نمأ  ماسقلا  بئاتك  تللـض  كلذبو 
.ةزغ ىلإ  سدقلا  نم  ةيلمعلا  حرسم 

نإ : " نيبار لاق  امنيب  لُتق ، دق  هنأ  تعداو  ةزغ ، عاطق  يف  نامـسكاف  نأب  تمزج  يتلا  ودعلا  ةدايق  ماسقلا  تعدخ 
انيلعف ةينيطـسلفلا ، ةطلـسلا  ةـيلوؤسمل  عضخت  نكلو  اهيف ، رجح  لك  اـنبلقل  انيدـيأب  تناـك  ولو  ةزغ ، يف  يدـنجلا 

". هيلع روثعلاو  سامح  ىلع  قانخلا  ديدشتل  تافرع  رساي  ىلع  طغضلا 

يح نامسكاف 

ىلإ ةلاسر  لسرأ  يذلا  نامسكاف  ةقفرب  هللا  داج  حالص  ديهشلا  هيف  رهظ  رخآ  ويديف  طيرش  فيضلا ، طيرـش  التو 
، مهبلاطم عم  هتموكح  تبواجت  اذإ  هحارـس  نوقلطيـس  هيرـسآ  نأ  حضوأو  هسفن ، نع  اهيف  فّرعو  هتموكحو  هلهأ 

. ةايحلا ديق  ىلع  هنأب  ودعلا  ةداق  ىدل  ةمدص  راثأ  ام 

لالتحالا شيج  مهادف  ًايح ، نامـسكاف  رهظأ  يذـلا  ويدـيفلا  ةـجيتن  سوهلاو  طبختلا  نم  ةـلاحب  لالتحالا  ةداق  ينُم 
نامـسكاف نأ  نيناظ  سنويناخ  ةـظفاحم  يف  ًـالزنم  ماـع 1994  ربوـتكأ  نم  رـشع  يناـثلا  يف  ةطلـسلا  ةزهجأو 

.لشفلاب نامسكاف  ريرحت  ةلواحم  تءاب  نكل  هيف ، زجتحم 

عاطق ىلإ  هقيرط  يف  ناك  امنيب  رومغي ، داهج  دهاجملا  لالتحالا  تاوق  تلقتعا  ربوتكأ  نم  رشع  عبارلا  ةحيبص  يف 
ىلع لـالتحالا  لـصحو  يدـنجلا ، رـسأ  ناـكم  نع  حاـصفإلل  ساـق  بيذـعتل  روـمغي  ضرعت  فيـضلا ، ةـلباقمل  ةزغ 

.هزاجتحا ناكم  نع  تامولعم 
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، هتايحب ساسملا  مدعو  يدنجلا  ةمالس  هل  نمضي  نأ  لباقم  لدابت  ةقفـص  قيقحتلا  لالخ  ودعلا  ىلع  رومغي  ضرع 
حارـس قالطإ  لباقم  نيرـسآلاب  ساسملا  مدـعو  ةداحـش ، حالـصو  نيـساي  دـمحأ  نيخيـشلا  نع  جارفـإلا  لـباقم 
لباقم نيرـسآلا  ةمالـس  نامـضو  هحارـس  قالطإ  رومغي  ىلع  ودـعلا  ضرع  اـمنيب  ضفرلاـب ، لـبوق  نكل  يدـنجلا ،

. عطاق لكشب  ضفرف  طقف ، يدنجلا  ميلست 

ةلهملا دـيدمت  ءاطـسو  لالخ  نم  نيبار  قاحـسإ  لالتحالا  ةـموكح  سيئر  بلط  موجهلا ، نم  ةـليلق  تاـعاس  لـبق 
تاوقلل هرارق  ردصأ  مالظلا  حـنج  يفو  ةـيدجب ، نيرـسآلا  بلاطم  سردـتو  ضوافتلل  ةدعتـسم  هتموكح  نأ  معزب 

.ريسألا يدنجلا  هب  زجتحي  يذلا  لزنملا  ةمجاهمل  ةيركسع  ةيلمع  ذيفنتب  لالتحالا  شيج  يف  ةصاخلا 

نامسكاف لتقم 

اوناك ماسقلا  يدـهاجم  نكل  هباوبأ ، دـحأ  ريجفتب  لزنملا  ماـحتقا  ربوتكأ 1994  رجف 14  ةـصاخلا  ةدـحولا  تلواح 
ًايدنج اوباصأو 12  نيرخآ ، نييدنجو  ةوقلا  دئاق  كابتـشالا  لالخ  اولتقو  ةـصاخلا ، ةوقلا  ىلع  رانلا  اوقلطأف  نيظقي ،
دبعو ةشتنلا ، نيـسحو  هللا ، داج  حالـص  مهو : ةرـسآلا ، ةـعومجملا  رـصانع  دهـشتساو  نامـسكاف ، لُتق  امك  رخآ ،

.يناملسم ميركلا 

ةيـضق ةراـثإ  يف  تحجنو  ـاًينمأو ، ًايركـسع  ودـعلا  ىلع  تقوفتو  بارتلا ، يف  نيبار  فنأ  ماـسقلا  بئاـتك  تغرم 
ماع كلذب  تحجن  ىتح  ةمداق ، رسأ  تايلمع  يف  مهنع  جارفإلل  اهيعاسم  ةلصاوم  ىلع  ىرسألا  تدهاعو  ىرسألا ،

.طيلاش داعلج  ةزغ  عاطق  يف  ريسألا  يدنجلا  لباقم  اًريسأ  تررح 1027  نيح  2011م ،

ةكرعملا لالخ  تعـس  بئاتكلا  نأب  ىـسيع  ناورم  ماسقلا  ناكرأ  دئاق  بئان  فشك  سدقلا  فيـس  ةـكرعم  بقعو 
. ةينويهصلا نوجسلا  نم  ىرسألا  ريرحت  فلم  يف  اهتلغ  ةدايزل 

فلملا اهنأ  ىلع  ًاددشم  ةفرـشم ، لدابت  ةقفـص  زاجنإل  ةـيوق  ةـمواسم  قاروأ  كلتمت  ةـمواقملا  نأ  ىـسيع ، دـكأو 
. اهيدل نآلا  مهألا 
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