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وبأ دومحم  دئاقلا  ديهشلا  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ماسقلا  بئاتك  دئاق  فُرع  اذكه   "، لجر فلأ  مزه  يذلا  لجرلا  "
لك يف  ناكو  لايتغا  تالواحم  ةدـع  نم  اجن  هيف ، هشيجو  لالتحالا  لذ  ـالإ  ًاعـضوم  كرتي  مل  يذـلا  لـجرلا  دونهلا ،

.مالسب بحسني  نأ  لبق  لالتحالا  شيج  يف  نخُثي  ةلواحم 

فـصقب هيدـعاسم  نم  نينثاو  دونهلا  وبأ  دوـمحم  دـئاقلا  داهـشتسال  نيرـشعلاو  ةـيداحلا  ىركذـلا  موـيلا  قـفاوتو 
.ةلتحملا ةيبرغلا  ةفضلاب  سلبان  يف  خيراوص  ةدعب  هترايسل  لالتحالا  تارئاط 

ةأشنو داليم 

فُرعو ةيرقلا ، سرادـم  يف  سردو  ماع 1967 ، سلبان  ةنيدم  لامـش  ةيلامـشلا  ةريـصع  ةيرق  يف  دونهلا  وبأ  دلو 
.ةيمالسإلا ةعيرشلا  يف  سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع  لصح  ىتح  هميلعت  ةلصاوم  ىلإ  هعفد  يذلا  قوفتلاب 

بيصأ ىتح  اهتايلاعف ، يف  نيكراشملا  زربأ  دونهلا  وبأ  ناك  ماع 1987م  ىلوألا  ةينيطسلفلا  ةضافتنالا  قالطنا  عمو 
، ةـيرقلا فراـشم  ىلع  لـالتحالا  دونج  عم  تعلدـنا  يتلا  تاـهجاوملا  ىدـحإ  لـالخ  ماــع 1988م  ةريطخ  حورجب 

.ودجم لقتعم  يف  رهشأ  ةدعل  اًقحال  لُقتعاو 

لالتحالا تاوق  هتدعبأ  نأ  ىلإ  سلبان ، ةنيدمب  سامح  ةكرح  يف  ًالعاف  ًارصنع  دونهلا  وبأ  حبصأ  هحارس  قالطإ  دعبو 
داهجلاو سامح  يتكرح  نم  طشانو  يداـيق  نم 400  رثكأ  ةـقفرب  ماع 1992م  لوأ  نوناـك  يف  ناـنبل  بونج  ىلإ 

.يمالسإلا

قيرطلا ةلصاوم 

لالتحالا سمليل  ةـيبرغلا ؛ ةفـضلا  يف  ماسقلا  بئاتك  اـيالخ  ليكـشت  ةداـعإ  ةـمهم  هيلإ  تلكُوأ  داـعبإلا  ةدـم  لـالخ 
تاب ىتح  هينطوتـسمو ، لالتحالا  دونج  دـض  ةـيلوطبلا  تاـيلمعلا  ةريتو  تعفتراـف  هتدوع ، روف  دونهلا  وبأ  تامـصب 

.لالتحالا تاوقل  نيبولطملا  ةمئاق  سأر  ىلع 

دونهلا وبأ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  تجردأ  نيبولطملا ، ةـمئاق  سأر  ىلع  هعـضوو  هل  لـالتحالا  ةـقحالم  بناـج  ىلإ 
دـض ةطلـسلا  اهتنـش  ةعـساو  ةـلمح  يف  ماـع 1996م  هتلقتعا  ىتـح  ةـينمألا ، اـهتزهجأل  نيبوـلطملا  ةـحئال  نمض 

.هتاذ ماعلا  نم  رايأ  رهش  يف  هنجس  نم  رارفلا  نم  نكمت  دونهلا  وبأ  نأ  الإ  ةزغ ؛ عاطقو  ةفضلا  يف  ةمواقملا 

ةلجم تلاق  ىتح  لالتحالا ، ةداق  قرُؤي  يذـلا  سوباـكلا  تاـبو  ةـمواقملاو ، داـهجلا  ءامـس  يف  دونهلا  وبأ  مجن  عمل 
". دونهلا وبأ  نم  صلختلا  يهو  ًادج  ةحلم  ةمهم  ينويهصلا  نايكلا  ىلع   " نإ اهل  ددع  يف  تسوب " ملزوريج  "

سمخ اهنيب  تايلمعلا ، تارـشعل  طيطختلاو  زيهجتلا  ىلع  فرـشأو  هشيج ، لذأو  راعلاب  لـالتحالا  مصو  دونهلا  وبأ 
.تائملا ةباصإو  ةنياهصلا  تارشع  لتقم  ىلإ  تدأ  ةيداهشتسا  تايلمع 

رركتم لشف 

مضت نافودفود "  " ةدحو نم  ةصاخ  ةينويهص  ةوق  تللست  ماع 2000م ، سطسغأ  نم  نيرشعلاو  سداسلا  رجفو 

هداهشتسال  21 لا ـ ىركذلا  يف 

بردلا لصاوت  لايجألاو  رانلا  لبج  ةنوقيأ  ..دونهلا  وبأ  ريرقت 
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ةيلامـشلا ةريـصع  ةيرق  يف  لزانملا  دـحأ  بوص  ةـصاخلا  تاوقلاو  ةـيحورملا  تارئاطلاب  ةـموعدم  دونجلا  تائم 
.سلبان ءاضق 

تارشع ْلتق  نع  ةيلوؤسملاب  لالتحالا  همهتا  امدعب  دونهلا  وبأ  دومحم  ريبكلا  يماسقلا   دئاقلا  لايتغا  فدهلا  ناك 
ةطقن نم  اهعم  كبتـشاف  ةـصاخلا ، تادـحولا  مدـقتل  ًاظقيتم  ناك  دونهلا  وبأ  نأ  الإ  تائملا ، ةـباصإو  نينطوتـسملا 

.لالتحالا فارتعال  ًاقفو  نيرخآ  باصأو  اهدونج  نم  ةثالث  لتقف  رفص ؛

راهن ىلإ  ةـيرقلا  ليل  لوحتو  حورجب ، هتباـصإ  مغر  ناـكملا  نم  باحـسنالا  نم  دونهلا  وبأ  نكمت  كـلذ  ىلإ  ةـفاضإ 
كاذـنآ لالتحالا  ةـيجراخ  ريزو  اهنع  لاق  اميف  ةـيلمعلا  لشف  صخلتيل  دونهلا ، وبأ  نع  ًاثحب  ةـيئوضلا  لـبانقلا  لـعفب 

". ليئارسإ  " ىلع راع  ةريصع  ةيلمع  نإ   " سريب نوعمش 

دعبف هيلع ، ءاضقلا  تالواحم  ةلسلس  يف  ةقلح  ماع 2000م ، سلبانب  هتيرق  يف  دونهلا  وبأ  لايتغا  ةلواحم  تّلكشو 
اهنكمت ةينيطسلفلا  ةطلـسلا  ةزهجأ  تنلعأ  ىلوألا ، ةينويهـصلا  لايتغالا  ةيلمع  لشف  ىلع  تضم  طقف  مايأ  ةعبرأ 
هلمع ةـمهتب  اًماع  هنجـسب 12 تمكح  يتـلا  ةينيطـسلفلا ، اـيلعلا  ةـلودلا  نمأ  ةـمكحم  ىلإ  هميدـقتو  هلاـقتعا  نم 

.ماسقلا بئاتك  ىلإ  ءامتنالاو  مواقملا 

تفـصق امدعب  ماـع 2001م ، وياـم  يف 20  ةـيناثلا  لاـيتغالا  ةـلواحم  تناـك  ىتـح  هنجـس ، ىلع  رهـشأ  ِضمت  ملو 
وبأ دئاقلا  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  زجتحت  ثيح  سلبان ، ةنيدمل  يزكرملا  نجـسلا  ةرم  لوألو  فإ 16 " " ـ لا تارئاط 

.دونهلا

شيجل ًاِدراـطُم  دوـعيو  ماـكرلا  نيب  نم  جرخيل  ةـيناثلا  ةرملل  لاـيتغالا  نم  دوـنهلا  وـبأ  تظفح  اهدـحو  هللا  ةـيعم 
.هنم ًادَرَاطُم  لالتحالا ال 



رانلا لبج  مهلم 

دعوم ىلع  ناكف  دونهلا ، وبأ  دومحم  دئاقلا  لايتغا  ءارو  يعسلا  نع  لالتحالا  ينثتل  ناتلـشافلا  ناتلواحملا  نكت  مل 
نيح ةكياشح ، نومأم  هقيقـشو  ةكياشح  نميأ  نَيدـهاجملا  ةـقفرب  ربـمفون 2001 ، ةـعمجلا 23  موي  ةداهـشلا  عم 
راـن ةـموك  ىلإ  ةرايـسلا  تلاـحأ  خـيراوص  ةـسمخب  هترايـس  فادهتـسا  ىلع  ةـيبرحلا  لـالتحالا  تارئاـط  تمدـقأ 

.ةلعتشم

ةراـنم هداـهجو  دوـنهلا  وـبأ  ةريـسم  تلظ  هداهـشتسا ، ىلع  نمزلا  نم  نيدـقع  نم  رثـكأ  رورم  نم  مغرلا  ىلعو 
ةلثمتملا موـيلا  سلباـن  ةـمواقم  ةـبرجتف  هقيرط ، اولـصاوو  هـبرد  ىلع  اوراـس  نيذـلا  راـنلا  لـبج  ءاـنبأل  اـًساربنو 

ةيتف عبتي  ام  وهو  ًادَرَاطُم ، ًاِدراطُم ال  ناكو  لالتحالا  لذأ  يذـلا  دونهلا  وبأ  داهج  مهلتـست  دوسألا  نيرع  تاـعومجمب 
.ةرم لك  يف  ةربع  هنم  اولعجيو  مهودع  يف  اونخُثيو  مويلا  رانلا  لبج 



مزه يذلا  يئانثتسالا  لجرلا  دونهلا ، وبأ  دومحم  ةيبرغلا  ةفـضلا  يف  ماسقلا  بئاتك  دئاق  ليحر  ىلع  اًماع  دعبو 21 
، ءادـشألا ةـيبرغلا  ةفـضلا  لاجر  نم  لالتحالا  اهب  ىنُمي  هجو  ةءاسإ  لك  يف  ةرـضاح  هحور  تلاز  ام  ًـالماك ، اًـشيج 

.اهنم لالتحالا  سنك  نم  انضرأ  ريرحت  قيرط  يف  ةيفاضإ  ةوطخ  نومدقتيو 
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