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رادم ىلع  ًةمدقم  انتداق ،" دنجلا  لبق  مدقن  ّانإ   " راعش عفر  ىلع  ماع 1987م  اهسيسأت  ذنم  سامح  ةكرح  تدهع 
تارئاط هتلاتغا  يذلا  نيساي  دمحأ  سسؤملا  خيشلا  مهسأر  ىلع  ءادهشلا ، اهتداق  نم  ةريخ  يلاضنلا  اهخيرات 

.م ماع 2004 لالتحالا 

سراف ةيارلا  لمحيو  دئاق ، فلأ  دئاقلا  فلخيس   " ةلوقم ًةذختم  ءادفلاو ، ةيحضتلاب  اهقيرط  سامح  لصاوتو 
يف يدنجو  دئاق  نيب  قرف  هنأ ال  دكؤتل  لالتحالا ، حامج  حبكو  ةمواقملا  ةلجع  نايرس  يف  اساسأ  ًاناونع  ديدج ،"

.ةمواقملا ناديم 

يحب انلهأل  اراصتناو  ىصقألا  دجسملاو  سدقلا  نع  اعافد  ةمواقملا  اهتضاخ  يتلا  سدقلا  فيس  ةكرعم  لالخو 
اولخب ام  نيذلا  ذاذفألا  اهتداق  نم  ًاددعو  ءادهش ، اهئانبأ  نم  تارشعلا  سامح  ةكرح  تمدق  حارج ، خيشلا 

.ريرحتلاو ةمواقملا  ءاول  عفرل  مهتايحضتب 

ةزغ ءاول  دئاق 

يف دهشتسا  يذلاو  دامع ، وبأ  ىسيع  مساب  ةزغ  ءاول  دئاقو  ماسقلا  بئاتك  ةداق  زربأ  دحأ  ءادهشلا  نم  ناكو 
تارقمل لالتحالا  تارئاط  فصق  رثإ  ىلع  نيدهاجملاو ، ةداقلا  هناوخإ  نم  ةلث  عم  سدقلا  فيس  ةكرعم 

.ةكرعملا لالخ  ةمواقملا  تاردقمو 

ضرعتو لالتحالا ، عم  عارصلا  لالخ  نيدراطملا  لئاوأ  دحأو  نييخيراتلا ، ماسقلا  ةداق  زربأ  دحأك  ىسيع  زربو 
نب بعصم  ةيلمع   " اهرهشأ تناك  يتلاو  لالتحالا  تاوق  دض  اهذفن  يتلا  ةيلوطبلا  تايلمعلا  رثإ  ىلع  ةدراطملل 

مانتغاو امهريوصت  متو  دونجلا ، نم  نانثا  اهيف  لُتق  يتلاو  لقع ، دامع  دئاقلا  ديهشلا  ةقفرب  اهذفن  يتلا  ريمع "

سدقلا فيس  ىركذ  يف 

ريرحتلا قيرط  اودبعُي  ءادهش  ..سامح  ةداق 
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.امهتحلسأ

ىسيع مساب  دئاقلا  نأ  ىسيع  ناورم  ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  بئان  فشك  ةريزجلا  ةانق  عم  ةلباقم  يفو 
ليكشت ىلإ  ةفاضإلاب  رسألا ، ةيلمع  نم  ىلوألا  ةلحرملا  يف  طيلاش  داعلج  يدنجلا  ءافخإ  يف  مهم  رود  هل  ناك 

.طيلاشب ظافتحالا  ةمهم  اهل  تلكو  يتلا  لظلا  ةدحو  نم  لوألا  قيرفلا 

دي ىلع  ناريزح 2006م  / وينوي يف 25  ددبتملا " مهولا   " ةيلمع لالخ  طيلاش  داعلج  يدنجلا  ماسقلا  بئاتك  ترسأو 
.مالسإلا شيجو  رصانلا  ةيولأو  ماسقلا  بئاتك  لاطبأ  نم  ةلث 

خيراوصلا ّروطم 

ةسدنهلا ةيلك  يف  اكيناكيملاو  ةيسدنهلا  مولعلا  ذاتسأ  ةدبزلا  لامج  روسيفوربلا  ماسقلا  بئاتك  تمدق  امك 
.يركسعلا لمعلاب  قحتلاو  هللا ، ليبس  يف  داهجلل  هتايح  خّسر  يذلاو  ةزغ ، يف  ةيمالسإلا  ةعماجلاب 

زع ديهشلا  بئاتك  فوفص  يف  لمعلاب  قحتلاف  هللا  ليبس  يف  ةيحضتلاو  داهجلل  هتايح  ةدبزلا  سدنهملا  خّسر   
اهزربأ يركسعلا  عينصتلا  ةرئاد  يف  ةيركسعلا  تاردقلا  ريوطت  ىلع  لمعلا  يف  ةمصب  هل  نوكتل  ماسقلا  نيدلا 
.نيطسلف لك  ةحاسم  يطُغت  ةعدار  ةوق  تحبصأ  نأ  ىلإ  ةيئادب  خيراوص  تناك  نأ  دعب  خيراوصلا  جمانرب  ريوطت 

ماسقلا بئاتك  هنع  تفشك  يذلاو  ةيريمدت  ةردق  اهربكأو  خيراوصلا  ثدحأ  وه  شايع 250 "  " خوراص ناكو 
يذلا شايع  ىيحي  لوألا  سدنهملاب  انميت  مسالا  اذهب  يمسو  سدقلا ، فيس  ةكرعم  لالخ  ةمدخلا  ىلإ  هتلخدأو 

.نيسدنهملا هقافرو  ةدبزلا  روسيفوربلا  جاتن  نم  ءزج  وهو  ماع 1995 ، لالتحالا  هلاتغا 

سدقلا فيس  ةكرعم  يف  دهشتسيل  ليجسلا ، ةراجح  ةكرعم  لالخ  ماع 2012م  لايتغا  ةلواحم  نم  ةدبزلا  اجن 
.ماسقلا خيراوص  ريوطت  عورشم  يف  هقيرط  همزال  يذلا  ةماسأ  هلجن  ةقفرب 

يذلا ماسقلا ، بئاتك  يسدنهم  زربأ  دحأ  ةلحطلا  هللا  دبع  ةعمج  يماسقلا  دئاقلا  ءادهشلا ، نيب  نم  اضيأ  ناكو 
نكل ندرألا ، يف  ءوجللا  ةايح  شيعيل  ماع 1948م  اهنم  هتلئاع  ترُجه  يتلاو  ةلتحملا  ةلمرلا  ةنيدمل  هلوصأ  دوعت 
ناكو ماسقلا ، بئاتك  فوفص  ىلإ  مضناف  ةمواقملا ، قيرطب  قاحتلالا  نم  ةلحطلا  مامأ  اقئاع  نكي  مل  ءوجللا  اذه 

.ةيركسعلا ةمواقملا  تاردق  ريوطت  يف  ريبكلا  رودلا  هل 

مئازعلا لجر 

يلامش ديلو  دئاقلا  ديهشلا  يركسعلا  عينصتلا  ةداق  زربأ  دحأ  سدقلا  فيس  ةكرعم  لالخ  سامح  ةكرح  تمدقو 
دمحم ماعلا  دئاقلا  مهزربأ  ماسقلا  ةداق  نم  ديدعلا  قفارو  ماع 1991م  ماسقلا  بئاتك  فوفصب  قحتلا  لالب " وبأ  "

.يربعجلا دمحأ  ديهشلا  هبئانو  فيضلا 

لالخ ةديدع  تارم  بيصأو  لايتغا ، تالواحم  ةدع  نم  اجنف  ءاطعلاو ، ةيحضتلا  ريثك  ابلص  الجر  لالب  وبأ  ناك 
لالخ دهشتسا  نأ  ىلإ  هدسج ، ءاحنأ  عيمج  يف  تاباصإو  هدي  يف  رتب  ىلإ  ىدأ  ام  لايتغالا  تالواحمو  عينصتلا 

.نيسدنهملاو ةداقلا  هناوخإ  عم  سدقلا  فيس  ةكرعم 

اهتلحر لالخ  رخآلا  ولت  ًادحاو  ءادهشلا  ميدقتو  ةيحضتلا  نم  هتاذ  جهنلا  ىلع  ريست  سامح  ةكرح  تلاز  امو 
نم هترخسو  الإ  ًادهج  ُلأت  مل  اهنأو  هيلع ، ًاظافحو  هل  انوص  رثكألاو  نطولا  ىلع  ًاصرح  دشألا  اهنأ  تبثتل  ةيلاضنلا ،

. ريرحتلاو رصنلا  قيرط  ديبعت  لجأ 
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