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ماع لـالتحالل  دـحاو  مقر  بولطملاو  نييداهـشتسالا  جّرخم  ةاـيح  تناـك  اذـكه  ديهـش ، مث  دـعبمو  ريـسأو  دـهاجم 
.اهيلع فرشأو  اهل  ططخ  يتلا  تايلمعلا  نم  ديدعلا  يف  ودعلا  فنأ  غرم  يذلا  2003م ،

بعرأ يذلا  يمساوقلا  هللا  دبع  ليلخلا  ةنيدم  يف  ماسقلا  بئاتك  دئاق  لايتغال  ةرشع  ةعساتلا  ىركذلا  مويلا  رمت 
ءاطعلا نم  ةـلفاح  ةريـسم  دـعب  اديهـش  هبر  يقل  ىتح  ةـيلوطبلاو  ةيداهـشتسالا  تايلمعلا  نم  ريثك  يف  لـالتحالا 

.داهجلاو

 

داهج ةايحلا 

مث ةماعلا ، ةيوناثلا  ةداهش  لان  ىتح  اهسرادم  يف  سردو  ماع 1960م ، يمساوقلا  ديهشلا  دلو  نمحرلا  ليلخ  يف 
هتـسارد لاـمكإ  نم  نكمتي  مل  ةـيداصتقاو  ةـيعامتجا  فورظلو  ةـيبرعلا ، ةـغللا  صـصخت  لـيلخلا  ةـعماجب  قـحتلا 

.ةيعماجلا

ىتح ًاليوط  ثبلي  ملو  ماع 1987م ، اهسيسأت  ذنم  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  فوفصب  يمـساوقلا  قحتلا 
ىلع دعبأو  ماع 1992م ، ةيناثلا  ةرملل  لُقتعا  مث  نمو  لالتحالا ، ةمواقم  ةـمهتب  ماع 1987م  ىلوألا  ةرملل  لُقتعا 

.نانبل بونج  يف  روهزلا  جرم  ىلإ  يمالسإلا  داهجلاو  سامح  يتكرح  ةداقو  رصانع  نم  عم 417  اهرثإ 

هللا دبع  ديهـشلا  دـعي  مل  داعبإلا  نم  ماع  دـعب  مهرايد  ىلإ  مهتدوعو  داعبإلا  رارق  مهرـسكو  نيدـعبملا  راصتنا  عمو 
.ارهش ةدمل 12  نجسلاب  هيلع  مكحو  قيقحتلا ، ةيبقأ  ىلإ  ةرشابم  لالتحالا  هلقن  لب  هلزنم ، ىلإ  يمساوقلا 

، لالتحالا سيلو  ةطلـسلا  ةيبقأ  يف  ةرملا  هذه  نكل  اددجم ، لاقتعالا  ىلإ  دهاجملا  دئاقلا  ضرعت  ماع 1996  يفو 
.ينويهصلا لالتحالا  تاوق  دض  ةيركسع  تايلمعل  طيطختلاو  سامح  ةكرحل  هئامتنا  ةمهتب  كلذو 

 

ربدملا لقعلا 

ماسقلا بئاتك  اهتذفن  يتلا  ةيداهـشتسالا  تايلمعلا  لك  ءارو  فوقولاب  يمـساوقلا  ديهـشلا  لالتحالا  تاوق  تمهتا 
ةباصإو انطوتـسم  نيتسلا  ةـبارق  لـتقم  نع  ةرـشابملا  ةـيلوؤسملاب  هتمهتا  اـمك  ةرتفلا ، كـلت  لـالخ  ةفـضلا  يف 

.تائملا

ذفن يذـلا  ليلخلا ، ءاضق  اوع  تيب  ةدـلب  نم  لـيله  وبأ  يمزع  لـئان  يداهـشتسالا  زيهجت  ىلع  يمـساوقلا  فرـشأ 
خيشلا ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  لايتغا  ىلع  دودرلا  ةلـسلس  نمـض  تءاج  يتلاو  ةيداهـشتسالا  سدقلا  ةيلمع 

.حورجب ةباصإو 46  ًاينويهص  لتقم 11  ىلإ  تدأو  ةداحش ، حالص 

ىلإ تدأ  يتلاو  ةمـساوقلا ، نارمع  دومحم  يماسقلا  اهذفن  يتلا  ةيداهـشتسالا  ةيلمعلا  زيهجت  ىلع  فرـشأ  امك   
نع لوألا  لوؤسملا  يمساوقلا  لالتحالا  ربتعيو  سدقلا ، يف  ايروم  عراش  يف  ةلفاح  راجفنا  يف  ًاينويهـص  لتق 16 

.تائملا ةباصإو  بصتغم  نيتسلا  ةبارق  لتق 

يف تذُفن  يتلا  ةيداهشتسالا  ةيلمعلا  يمـساوقلا ، هللا  دبع  ديهـشلا  دئاقلا  اهيلع  فرـشأ  يتلا  تايلمعلا  نيب  نمو 
يتلاو سدقلا  ةـنيدم  يف  ةيـسنرفلا ، ةـلتلا  ةـيلمع  كلذـكو  ًاينويهـص ، لـتقم 17  نع  ترفـسأ  يتلاو  اـفيح  ةـنيدم 

.ةنياهص ةعبس  لتقم  نع  ترفسأ 

هداهشتسال ةرشع  ةعساتلا  ىركذلا  يف 

نييداهشتسالا جّرخمو  ةلوطبلا  عناص  ..يمساوقلا  هللا  دبع  ريرقت 
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ةنابش يطعملا  دبع  يداهشتسالا  ةيلمع  ىلع  يمـساوقلا  دئاقلا  فرـشأ  لب  دحلا ، اذه  دنع  هداهج  ةلحر  فقت  ملو 
.ةفلتخم حورجب  ةباصإو 100  اينويهص  ايدنج  لتقم 17  ىلإ  تدأ  يتلاو 

 

دحاو مقر  بولطملا 

هللا دبع  دئاقلا  لالتحالا  تاوق  تعضو  يعونلا ، يداهجلا  لمعلاب  لفاحلا  لجـسلا  اذه  دعبو  ماع 2003م ، راذآ  يف 
تارـشعلل دادعإلاو  طيطختلاب  هتمهتاو  دحاو ، مقر  بولطملا  هتدعو  لايتغالل ، نيبولطملا  ةمئاق  ىلع  يمـساوقلا 

.هلاقتعال ةعساو  تامهادمو  شيتفت  تالمحب  اهنيح  تعرشو  ةيداهشتسالا ، تايلمعلا  نم 

تارشعلا ةمهادمو  هلايتغا ، وأ  هيلع  ضبقلا  ءاقلإل  اهتالواحم  نمض  ةريثك  ةيركـسع  تايلمع  لالتحالا  تاوق  تذفن 
.ديهشلا نع  ثحبلا  ةجحب  تاراغمو  ةميدق  نكاسم  ريجفت  اهنمض  نمو  هبراقأ ، لزانم  نم 

قيرطلا ةياهن 

 

تارايـس ثالث  يف  ةيفختم  تناك  ةصاخ  ةينويهـص  ةوق  تمدـقأ  ماع 2003م ، وينوي  نم  نيرـشعلاو  دـحاولا  ءاسم 
طـسو راصنألا  دجـسم  نم  هجورخ  ءانثأ  هيلع  صاصرلا  قالطإب  يمـساوقلا  هللا  دـبع  دـئاقلا  لاـيتغا  ىلع  ةـيبرع 

.ليلخلا ةنيدم 

لزانملا نم  تارشعلا  ترصاحو  دجسملاو  ةقطنملا  لالتحالا  دونج  نم  ةريبك  ةوق  ترصاح  لايتغالا ، ةيلمع  دعبو 
.يمساوقلا ديهشلا  ةقفرب  ناك  رخآ  بولطم  نع  ثحبلا  ةعيرذب 

هتعجوأ يتلا  تايلمعلا  نم  ديدعلا  اوذفنو  قيرطلا  اولصاو  هذيمالت  نكل  يمـساوقلا ، هللا  دبع  دهاجملا  دئاقلا  لحر 
.لتقم يف  هتباصأو 
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