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، يهاـنتماللا ءاـطعلا  نـم  راوـشم  دـعب  اـهقلاخ  ىلإ  هـحور  تضاـف  يليئارـسإلا  لـالتحالا  اـهلوصف  ناوـنع  ردـغ ، نـم  ةـظحل  يف 
نطولاو نيدلا  قشعو  ةينطولاو  ةماركلا  نم  دادمب  تبتُك  ةريس  يدحتلاو ، ربصلا  نم  ضيفب  اهقئاقد  تقناعت  ةايحو 

نأ ةــليفك  تناــك  ةزغ ، ةــنيدم  برغ  ةــيندم  ةرايــس  هاــجت  ةيليئارــسإ "  " ةــيبرح ةــيحورم  ةرئاــط  اــهتقلطأ  خــيراوص  ةــسمخ 
ًايودحوو ًايفاقثو  ًاينطو  ًازمرو  ًاكنحم ، ًايسايس  ًادئاق  ينيطسلفلا  بعشلا  بلست 

ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  وـضع  دهــشتسا  ماـع 2003م ، سطــسغأ  نـم  نيرــشعلاو  يداـحلا  رهظ  دــعب 
ًاينيطسلف بيصُأو 19  هيقفارم ، نم  نانثاو  بنش  وبأ  ليعامسإ  سدنهملا  سامح " "

ةأشنلا ملأ 

سرام نم  نيرـشعلاو  نماـثلا  يف  كـلذو  نيماـعب ، ةرجهلا  دـعب  نسح " وبأ   " بنـش وبأ  دـمحم  نسح  ليعامـسإ  سدـنهملا  دـلو 
ًالوصف شيعيل  تاريـصنلا ؛ ميخم  ىلإ  هتلئاع  عم  لـقتنا  مث  ةزغ ، ةـنيدمب  كومريلا  بعلم  لاـمر  ىلع  ةـميخ  يف  ماع 1950م 
لاـجم يف  لـمعلا  ىلإ  هدـلاو  رطــضيل  مهراـيد ، نـم  اورّجُه  يذـلا  نيطــسلف  ءاـنبأ  نـم  مظعـألا  داوسلاـك  ءوـجللا  تاباذــع  نـم 

ماع 1977م سطـسغأ  نم  عبارلا  يف  جوزت  نالقـسع ،" ءاضق   " ةّيجلا ةيلـصألا  هتدلب  يف  ًاراجن  لمعي  ناك  نأ  دـعب  ةـعارزلا ،
ءانبأ ةينامث  بجنأو 

حاجنلا ىلع  رارصإ 

هميلعت لـمكأ  مث  ةزغ ، عاـطق  طـسو  نيئجـالل  تاريـصنلا  ميخم  يف  يدادـعإلا  نم  ًاءزجو  يئادـتبالا  هميلعت  بنـش  وـبأ  ىّقلت 
ماع 1963م، هدـلاو  ةاـفو  دـعب  كاـنه  ىلإ  هتلئاـع  تلقتنا  ثيح  ئطاـشلا ، ميخمب  نيئجـالل  ةدـيدجلا  ةزغ  ةـسردمب  يدادـعإلا 

ةيوناثلا بالط  عيمجو  بنش  وبأ  تمرح  يتلا  برح 1967م ، تعلدنا  نأ  ىلإ  نينبلل   ةيوناثلا  نيطسلف  ةسردمب  قحتلا  مث 
ناكف ماع ، رابتخا  ءارجإب  ةـماعلا  ةـيوناثلا  ةداهـش  ىطختت  نأ  نيئجـالل  ثوغلا  ةـلاكو  عفد  اـمم  راـبتخالل ؛ مدـقتلا  نم  ةـماعلا 
ةغللا مـــسقب  نيماـــع  هـــيف  سرد  ثـــيح  مار هللا ، يف  نـــيملعملا  دـــهعمل  ةـــساردلا  يف  نيلوـــبقملا  نـــم  بنـــش  وـــبأ  سدـــنهملا 

ةماعلا ةـيوناثلا  تارابتخاب  قحتلي  هلعج  طقف ، ًاسردـم  نوكي  نأ  نم  ربكأ  تناك  يتلاو  ةـيلاعلا  هتاحومط  نأ  ـالإ  ةـيزيلجنإلا ،



ديج ريدقتب  ةـيندملا  ةـسدنهلا  يف  سويرولاكبلا  ةـجرد  ىلع  لصحيل  1970م ، ماع رـصمب  ةسدنهلا  ةـيلكب  قاحتلالا  َّمَث  نمو 
عباسلا يف  اكيرمأ  يف  ودارولاك  ةعماج  نم  ةـيندملا  ةـسدنهلا  يف  ريتسجاملا  ةـجرد  ىلع  لصح  مث  فرـشلا ، ةـبترم  عم  ًادـج 

حاجنلا ةعماج  نم  اهيلع  لصح  ةحنم  لالخ  نم  كلذو  ماع 1983م ، ربمسيد  نم  رشع 

ةيلمعلا هتريس 

ةحنم ىلع  هلوصح  ىتـح  ماع 1975م  ةـيندملا  ةـسدنهلا  يف  سويرولاكبلا  ةـجرد  ىلع  لصح  نأ  ذـنم  ةزغ  ةـيدلب  يف  لمع 
مسق سيئر  بصنم  اهيف  لغـش  ثيح  ماع 1983م ، سلبانب  حاجنلا  ةـعماجب  ًاسردـم  لمع  مث  ماع 1980م ، ةـساردلا  لامكإ 
ًالماـك ًاـماع  لـالتحالا  اـهقلغأ  نأ  دـعب  ماـع 1988م  ةـعماجلا  نـم  هتلاقتــسا  مدـق  هـّنأ  ريغ  يماـع 1984م-1985م ، ةـسدنهلا 

لمع ًاريخأو  ويام 1989م ، يف  لقُتعا  نأ  ىلإ  نيئجالل  ثوغلا  ةلاكوب  ًاسدنهم  لمع  اهدعبو  ةينيطـسلفلا ، ةضافتنالا  ببـسب 
هداهشتسا ىتح  ماع 1997م  ينويهصلا  لالتحالا  نوجس  نم  هجورخ  دعب  ةزغب  ةيمالسإلا  ةعماجلا  يف  ًاسردم 

يداهجلا هراوشم 

تحيتُأ ئطاـشلا  ميخم  يف  نكـسلا  ىلإ  بنـش  وـبأ  سدـنهملا  لاـقتنا  دـعب 
هبطخ ىلإ  عامتـــــسالاو  نيـــــساي  دـــــمحأ  خيـــــشلاب  ءاـــــقتلالا  ةـــــصرف  هـــــل 
ةقــالع نيــساي  نـيبو  هـنيب  تـمن  ىتــح  ةــينطولاو ، ةــينيدلا  هتارــضاحمو 

يف ةــصرفلا  هــل  تحاــتأ  اــمم  ةيتاســـسؤم ، ســـسأ  ىلع  ةـــمئاق  ةـــيميظنت 
، اهفادهأو اهتاسايس  ةغايصو  ةيمالسإلا  ةيعمجلا  سيسأت  يف  ةكراشملا 
ماـع 1987م ةزغ  ةـنيدمب  ةـضافتنالا  راـشتنا  ةـيلوؤسم  ىلإ  كـلذ  دـعب  مـث 

هلاقتعا ىتح  ينويهصلا  لالتحالا  دض  يركسعلا  لمعلا  ةعباتمو 

تفطخ يتـلا  ماـسقلا  بئاـتكل  ةــعباتلا  ةيركــسعلا  ةــيلخلاب  هلاـصتا  ةــمهتب  يف 31/5/1989م  ينويهــصلا  لــالتحالا  هــلقتعا 
عم تاونس  عبرأ  ةنـس : ةرـشع  يتنثا  نجـسلاب  هيلع  مكُح  دقو  ويام 1989م ، يف  هتلتقو  نودعـس  يليإ  يليئارـسإلا  يدنجلا 
ماـع ىتـح  نالقــسع  نجــس  يف  يقاـبلاو  يدارفنـالا ، لزعلا  يف  نيتنــس  اـهنم  ىــضمأ  ًاـيلعف ، تاونــس  يناـمثو  ذــيفنتلا ، فـقو 

1997م

نع ةلوؤسملا  تناك  يتلاو  ىلوألا  ةضافتنالا  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  ةيـسايسلا  ةـنجللا  بنـش  وبأ  سأرت 
اهتاروشنمو ةكرحلا  تانايب  رادصإ 

هتازاجنإ

يريوطتلاو ينهملا  ءاـقترالا  فدـهب  ماع 1976م  نيـسدنهملا  ةـباقن  سيـسأت  يف  ةـكراشملا  فرـش  بنـش  وبأ  سدـنهملل  ناـك 
سيــسأت يف  نيكراــشملا  دــحأ  ناــك  اــمك  مهقوــقح ، ىلع  ةــظفاحملا  ىلإ  ةــفاضإلاب  هـئادأ ، نـم  نيــسحتلاو  يــسدنهلا  رداــكلل 

داـسفلا نـم  ًاـيعامتجاو  ًايـضايرو  ًاـيفاقث  ينيطــسلفلا  بابــشلا  ىلع  ظاـفحلا  فدـهب  ماـع 1976م  ةزغب  ةيمالــسإلا  ةــيعمجلا 
ةعماجلا يف  عمتجملا  ةـيلك  سيـسأت  يف  ًاضيأ  كراـشو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  فوفـص  نيب  هثب  لواـحي  ناـك  يذـلا  ينويهـصلا 

ماع 2000م ةزغب  لبقتسملا  ثاحبأ  زكرم  سيسأت  ىلع  لمعو  ماع 1998م ، ةزغب  ةيمالسإلا 

ةيـسايسلا ةـنجللا  بنـش  وبأ  سأرت 
ةيمالـــــــــسإلا ةــــــــمواقملا  ةــــــــكرحل 

ىلوـــألا ةــــضافتنالا  يف  ساـــمح " "
رادـصإ نع  ةـلوؤسملا  تناـك  يتلاو 

اهتاروشنمو ةكرحلا  تانايب 

"
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