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تاــباطخلا زواـــجتي  اـًــمامتها  يليئارـــسإلا  لـــالتحالا  نوجـــس  يف  ىرـــسألا  ريرحت  ةيـــضق  ساـــمح "  " ةيمالـــسإلا ةـــمواقملا  ةـــكرح  تــلوأ 
.نوجسلا لخاد  نم  ىرسألا  ريرحت  ةيغُب  لالتحالا  دونجل  فطخو  رسأ  تايلمع  ىلإ  هتمجرتو  تاراعشلاو ،

سيفنلاو يلاـغلا  لذـبت  تلاز  اـمو  تلذـبو  لـئاسولاو ، قرطلا  لـكبو  نـمثلا ، فـلك  اـمهم  مـهريرحتب  اًدـهع  اـهقتاع  ىلع  ةـكرحلا  تـلمحو 
ىرــــسألاب مهتلداــــبمو  لــــالتحالا  دوـــنج  رــــسأل  ةيركــــسعلا  اهــــسأر  ىلعو  دوـــهجلا  لــــك  هيجوــــت  يف  تـــحجنو  مـــهريرحت ، لــــيبس  يف 

.نوجسلا يف  نيينيطسلفلا 

عم لماعتلا  يف  يجيتارتسالا  ةكرحلا  رايخ  ثم 
ّ

ل يذلاو  نيساي ، دمحأ  خيـشلل  حيرـصت  رهـشأ  اذه  ناك  مهنع " بصغ  اوحوري  اندالو  اندب  "
.هداهشتسا دعبو  هتايح  يف  سامح  هيلع  تراسو  ىرسألا ، ةيضق 

اننأ ةـجيتنلا  يف  نكل  ةـيلمع ، حـجنتو  تاـيلمع  رـشع  لـشفت  نأ  نكمملا  نم  ، " باـجأ رـسألا  تاـيلمع  نـع  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا  لئُـس  نـيحو 
". انارسأ ررحنو  حجننس  سامح  ةكرح  يف 

عيمج نــع  جارفــإلا  نيمأــتل  اــهدوهج  يف  ةــكرحلا  رارمتــسا  ةــينه ، ليعامــسإ  ساــمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بــتكملا  سيئر  دــكؤي  هرودــب ،
.ينطولاو يكرحلا  انلمع  تايولوأ  ملس  سأر  ىلع  ىقبتس  ىرسألا  ةيضق  نأ  ىلع  اًددشم  ىرسألا ،

دونجلا رسأ  تايلمع  زربأ 

نودـهاجملا  " اهلبق نمو  ماسقلا ، بئاتك  ةيركـسعلا  اهعارذو  سامح  ةـكرح  اهتذـفن  يتلا  ةيركـسعلا  تايلمعلا  زربأ  يتأـي  اـميف  درونو 
.ىرسألاب مهتلدابم  لجأ  نم  نييليئارسإلا  دونجلا  رسأب  ةلثمتملاو  ىرسألا ، ريرحت  لجأ  نم  نوينيطسلفلا "

ستروباس يفآ  رسأ 

يف ستروباس ،" يفآ   " بيقرلل رـسأ  ةيلمع  لوأ  ذـيفنت  يف  ماع 1987م ، اهتقالطنا  ىلع  نيرهـش  نم  لقأ  يـضم  دـعبو  سامح  تحجن 
دعب ـالإ  يدـنجلا  ةـثج  ىلع  روـثعلا  يف  لـالتحالا  حـلفي  ملو  هلتق ، نم  ةـعومجملا  تنكمتو  ىرـسألل ، لداـبت  ةقفـص  دـقعل  اـهنم  ةـلواحم 

ةطيرخ ىلع  لوصحلا  نم  تنكمتو  ةـياغلل ، ٍساق  قيقحتل  تعـضخأو  ماـسقلا  رـصانع  دـحأ  ةـينمألا  ةطلـسلا  ةزهجأ  تلقتعا  نيح  تاونس 

ةتباث ةيجيتارتساو  لفاح  خيرات  ..دونجلا  رسأو  سامح 
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.ةلمتحم لدابت  ةقفص  تلشفأو  ستروباس ، ريسألا  ةثج  هيف  نوفدملا  ناكملا 

نودعس ناليإ  رسأ 

ملو (، 101  ) ةـيلخلا ءاضعأ  دـي  ىلع  هلتقو  نودعـس " ناليإ   " يدـنجلا رـسأ  ربع  ةـيناثلا  ةـيلمعلا  تءاج  ماـع 1989 ، وياـم  نم  ثلاـثلا  يفو 
ةزغ يف  اهرــصانعو  ساــمح  تاداــيق  فوفــص  يف  تــالاقتعا  ةــلمح  ربـكأ  ف 

َ
ش
ـَ

َّن يدــنجلا ، ةــثج  ءاــفخإ  ناــكم  فـشك  يف  لــالتحالا  حــلفي 
، مـهلتق مـث  نودعـسو " ستروبـساس   " نييدـنجلا رـسأ  يف  طروـتلا  مـهت  مـهل  تـهجُوو  نيـساي ، دـمحأ  خيـشلا  مهـسأر  ىلعو  ةفـضلاو ،

.دبؤملا نجسلاب  نيساي  خيشلا  ىلع  مكُحو 

وناديلوت ميسن  رسأ 

، سدــقلا برق  ونادــيلوت  ميــسن  يليئارــسإلا  يدــنجلا  ماــسقلا  بئاــتك  يف  ةــصاخلا " ةدــحولا   " ترـــسأ ماــع 1992م ، ربمــسيد  يفو 13 
ةلهملا ءاضقنا  عمو  ونادـيلوت ، لـتق  وأ  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا  نع  جارفـإلل  تاـعاس  رـشع  نيبار  قحـسإ  ةـسائرب  لـالتحالا  ةـموكح  تلهمأو 

.سدقلا عراوش  دحأب  هتثج  تقلأو  يدنجلا  تلتقو  اهدعو  ةرسآلا  ةعومجملا  تذفن  ةددحملا 

ينافرك نولأ 

ةيماسق ةـعومجم  اهتذـفن  يتلاو  يطورمنلا ، رـساي  ماسقلا  بئاتكل  ماـعلا  دـئاقلا  لاـيتغا  ىلع  يلوأ  درك  يناـفرك  رـسأ  ةـيلمع  تءاـج 
قرش هتثج  تقلأو  هترسأ  نأ  دعب  يدنجلا  لتق  ىلإ  ةعومجملا  ترطضا  مث  ، 1992 ربمتبس يف 18  يداو  ليمج  ديهـشلا  دئاقلا  اهدوقي 

.جيربلا ميخم 

يفيل ناليإو  تورأ  ادوهي 

تاـعومجم ىدـحإ  ترـسأ  يداو ، لـيمج  ةزغ  عاـطق  نـم  ةـيبونجلا  ةـقطنملا  يف  ماـسقلا  بئاـتك  دـئاق  داهـشتسا  نـم  رهـشأ  ةـعبرأ  دـعب 
ةيلمع نأـب  نـيبار  تدــعوتو  يداو ، لـيمج  دــئاقلا  لاـيتغا  ىلع  درك  اـمهتلتقو ، يفيل " نـاليإ  و" تورأ " ادوـهي   " نييدــنجلا ماـسقلا  بئاـتك 

.ةرمتسم تلاز  ام  باسحلا  ةيفصت 

غربديرف وشوهوي 

غربدـيرف وـشوهوي  يدــنجلا  جاردتــسا  يف  ماـع 1993م  سراــم  يف 11  ةــيبرغلا  ةفــضلا  يف  ماــسقلا  تاــعومجم  ىدــحإ  تـحجن  اــميف 
قيرط ىلع  هـتثج  تــقلأو  (، M16  ) عوـن نـم  ةـيقدنب  هحالـس  ماـنتغاو  هـلتق  ىلإ  ةـعومجملا  ترطـضا  ةـمواقملا  هتلواـحم  دـعبو  هرــسأو ،

الوتقم
ً

. مايأ  ةسمخ  دعب  اهيلع  رثعو  بيبأ ؛" لت  - " سدقلا

ميح نوراي 

ريــسيتو ريزلا ، دـلاخ  نـم  ةـنوكم  ةــيبرغلا  ةفــضلا  يف  ماـسقلا  تاـعومجم  ىدــحإ  تـنكمت  ماـع 1993م ، سطــسغأ  نـم  سماــخلا  يفو 
، ةرـسآلا ةعومجملل  يدنجلا  ةمواقم  دـعبو  لالتحالا ، شيج  يف  ةراشإلا  حالـس  نم  اماع "

ً
20  " سميح نوراي  فيرعلا  رـسأ  نم  ناـميلس ،

". يليلاج عون "  نم  هحالس  ىلع  ءاليتسالاو  هلتق  ىلإ  ترطضا 

نينكاف لاجيب 

ةقطنم نـم  نينكاـف ،" لاـجيب   " يليئارــسإلا يدـنجلا  رــسأ  نـم  ماـسقلا  ودـهاجم  نـكمت  1993م ، ماـع لوـليأ  نـم  نيرــشعلاو  يناـثلا  يف 
.هولتقو بيبأ  لت  لامش  انانعر 

لاتكنرف هييرأ 

هتدـعاق نم  هقيرط  يف  ناك  يذـلا  اـماع )
ً

 21 " ) لاتكنرف هييرأ   " يدـنجلا ماـسقلا  بئاـتك  ترـسأ  ماـع 1994م ، وـيلوي  نم  سداـسلا  يفو 
هقئاـثوو هحالــس  ىلع  ءـاليتسالا  مـتو  نيرــسآلا ، ةــمواقم  هتلواـحم  دــعب  ق 

ُ
لـت ثـيح  نوزمج ،"  " ةدــلب يف  هـلزنم  هاــجتاب  عبــسلا  رئب  يف 

.ةيصخشلا

نامسكاف نوشحان 

، نويروغ نب  راطم  برق  نامسكاف " نوشحان   " يليئارسإلا يدنجلا  رـسأ  نم  ماسقلا  بئاتك  تحجن  ربوتكأ 1994 ، نم  رـشع  يداحلا  يفو 
لقتعا ةـلهملا  ءاهتنا  لـبقو  نيرخآ ، ىرـسأو  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا  جارفـإلاب  اـهبلاطم  ذـيفنتل  ربوتكأ  ىتـح 14  لـالتحالا  ةـموكح  تلهمأو 

.ةعومجملا رصانع  دحأ  لالتحالا 

تهتنا ةـيلمعلا  نكل  نامـسكاف ، ريرحت  لواـحو  ناـكملا  محتقاـف  يدـنجلا ، زاـجتحا  ناـكم  ةـفرعم  نم  لـالتحالا  نـكمت  ٍساـق  قـيقحت  دـعبو 
دبعو ةـشتنلا ، نـسحو  هللا ، داـج  حالــص  مـهو : نيرــسآلا ، داهــشتساو  نـيرخآ ، نييدـنجو  ماـحتقالا  ةـيلمع  دـئاقو  ريــسألا  يدــنجلا  لـتقمب 

.يناملسملا ميركلا 

ليئارون نوساس 



تنلعأو ليئارون ،" نوساس   " نطوتـسملا ترـسأف  ةدـقعم ، رـسأ  ةـيلمع  ةـيبرغلا  ةفـضلاب  ماسقلا  بئاتك  تذـفن  ىـصقألا  ةـضافتنا  لـالخو 
يف ىدأ  اـم  هـيلع ، ةــضوافملاو  لوـطأ  تقوـل  هـب  ظاـفتحالا  ناـكمإلاب  نـكي  مـلو  ثـيغلا ،" لوأ   " مـسا تـحت  ةــيلمعلا  نـع  ةزغ  عاــطق  نـم 

.هلتق ىلإ  ةياهنلا 

طيلاش داعلج 

يدنجلا رـسأ  يف  وـينوي 2006 ، نم  نيرـشعلاو  سماـخلا  يف  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  تحجن  رـسألا ، تاـيلمع  مظعأ  نم  ةدـحاو  يفو 
، نيذـفنملا نم  نانثا  ةـيلمعلا  لالخ  دهـشتسا  حـفر ، قرـش  افوص  دانـسإ  عقوم  يف  هتباـبد  لـخاد  نم  ةـيعون  ةـيلمع  يف  طـيلاش  داـعلج 

ماع 2011. اًريسأ  ريرحتو 1027  رارحألا ،" ءافو  ةقفص   " زاجنإب قحال 
ً

ا تجوتو  ةناورف ، دمحم  ديهشلاو  يسيتنرلا  دماح  ديهشلا  امهو :

نورآ لوؤاش 

تجردتـسا ةيركـسع ، ةـيلمع  ماـسقلا  بئاـتك  تذـفن  لوكأـملا ، فصعلا  ةـكرعم  لـالخو  ماـع 2014 ، وـيلوي  نـم  نيرــشعلا  دــحألا  رجف  يفو 
دعملا ماـغلألا  لـقح  يف  ةوـقلا  تعقوو  جاردتـسالا  حـجنو  ةزغ ، قرـش  حاـفتلا  يح  قرـش  مدـقتلا  تلواـح  ةـللؤم  ةيليئارـسإ  ةوـق  اـهيف 

.هتيلآ لخاد  نم  نورآ  لؤواش  يدنجلا  رسأو  رفص ، ةفاسم  نم  اًيليئارسإ  ايدنج  لتقم 14  ىلإ  ةيلمعلا  تدأو  قبسم ،
ً

ا

ن دلوج راده 

نم لوــألا  يف  ةزغ  عاــطق  يبوـنج  حــفر  يف  حلــسم  كابتــشا  دــعب  لوكأــملا ، فـصعلا  ةــكرعم  لــالخ  هرــسأ  نـم  ماــسقلا  بئاــتك  تـنكمت 
.ةنيدملا قرش  اهمدقت  دعب  يتاعفج  ءاول  نم  ةوق  عم  بئاتكلا  هتضاخ  ماع 2014 ، سطسغأ 

ربع ةديبع  وبأ  عم  ةصاخ  ةـلباقم  لالخ  ماع 2016 ، ليربأ  نم  لوألا  يف  بئاتكلا  تضرع  ثيح  نيرخآ ، نييليئارـسإب  ماسقلا  بئاتك  ظـفتحتو 
"، ديسلا يودب  ماشه  و" وتسغنم ،" ماهارابأ  و" ندلوج ،" راداه  و" نورآ ،" لوؤاش  : " مهو نييليئارـسإ ، دونج  ةعبرأ  روص  ىـصقألا ، ةانق 

.نمث نود  مهب  قلعتت  ليصافت  يأ  نع  فشكلا  ةضفار 

معط اوقوذـي  نل  ىرـسأ  نم  اهيدـل  اـم  نأو  ةـمداق ، ةـهجاوم  يأ  يف  دونجلا  نم  دـيزم  رـسأ  يف  ددرتت  نل  اـهنأ  ساـمح  ةـكرح  دـكؤتو 
.لالتحالا نوجس  يف  انارسأ  اهقذي  مل  ام  ةيرحلا 
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