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  ةمدقملا

 ةيسايسلا ةيمنتلل ةCؤر زكرم ا2دمتعا ��لا ةيثحبلا ةسايسلل ادان�سا       

 ةيثحب تاسسؤم نم ةلوذبملا ةيثحبلا دو���ا عم لماRتلا ��ع ةمئاقلاو

 ،ةي�يطسلفلا تافلملا نم ھتيم2أب دقتعc ام ��ع ��كabلاو ،ةفلتخم ةيميدا�أو

 ،ةي�يطسلفلا ةيضقلاب تاسسؤملا هذ2 ھيلوت يذلا �bبكلا مامت2الا لظ DEو

 فيثكت فد�� تافلملاو تاعوضوملا نم ةعومجم رايتخا DE زكرملا قCرف د��جا

 زكرملا �¨وأ اذل ؛ا�� ي¦رعلاو �¥يطسلفلا ئراقلا ةفرعم قيمع£و ،ا�لوح ثحبلا

 ةCركفلا ا�»انوRم فالتخا ��ع ةي�يطسلفلا بخنلاب اصاخ امامت2ا

 ةيسايسلا ؛ةفلت¯®ا ا�صاصتخا تالاجمب كلذكو ،ةيسايسلاو ةيجولديألاو

 هذ2 ھبعلت يذلا ��مملا رودلل ارظن ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو

 لبقتسمو عقاو ��ع �bبك �bثأت نم ا�ل املو ،�¥يطسلفلا د�شملا DE بخنلا

 .ةي�يطسلفلا ةيضقلا

 عورشملا اذDE 2 لمعلاب 2016 ماع رخاوأ زكرملا نم صتخم قCرف أدب

 ن�ثحابلا رو�م�� ¹Eجرم �¸يدا�أ د�ج ميدقت DE ةبغرلاب اعوفدم ،حومطلا

 لايجألل ظفحتلو ،ةبخنلا ةساردب ةينعملا ةيميدا�ألا تاسسؤمللو ،ن�مت�ملا

 �½لتو ،ةفلت¯®ا ا�¼خن فقاومو �bس نم ام�م ابناج ةمداقلا ةي�يطسلفلا

 تايص¯Áلا ��ع فرعتلل ؛�À¿ايسلا نأشلل ن�ع¾اتملاو ءارقلا رو�مج ةجاح

 د�Äاب ولو ةفرعم ھيدل نوRي نأ ÃEب�ي �¥يطسلفلاف ،ماعلا نأشلا DE ةطرخنملا

 ھلبقتسم DEو لب ،يمويلا ھتايح راسم DE رثؤت ��لا ةبخنلا هذ2 نع ىcدألا

 ولو ا�b2س نودت نأ بخنلا هذ2 قح نم نأ امك ،نايحألا ضع¾ DE ه�bصمو

 ددع ةركاذب اطبترم وأ نامتكلا يط ا2رودو ا2د�ج ىقبي الأو ،ىcدألا د�Äاب

 لايجألا ن�ب DEرعملا عاطقنالاف ،ا�عم اولمع وأ ا2ورصاع نمم دودحم

 تادايقلا نم دودحم ددع DE خCراتلا رصحو ،ا�فالسأ نع ا��فرعم ةيدودحمو
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 نأ لمأن ��لا ةلسلسلا هذpb 2ع هرسج DE ةم2اسملا نكمي ،ةينطولا زومرلاو

 .ا2ا��نم لصتو ا��ياغ غلبت

 نم بخنلا هذ2 ھب عتمتت ام عورشملا اذ2 زاجنإل ةيعفادلا نم داز امم

 راسم نع pbع£ ا�Êو� ،ةي�يطسلفلا ا��يضق ةيصوصخب ةطبترم ةيصوصخ

 ةيبلاغ ة�bس تنا� دقف ،ةلادعلا نع ثحبلاو لالقتسالاو ررحتلا وحن لCوط

 عورشم ة�جاوم DE ةينطولا ةمواقملاو لاضنلا ةكرح نم اءزج بخنلا هذ2

 ىدم ��ع ةنمي�ملا ةيلودلا ىوقلا معدب ىظحي E¨الحإ يcاطي�سا يرامعتسا

 لالتحالا عورشم ة�جاوم DE فوفصلا بخنلا تمدقتف ،نمزلا نم نرق

 اءدب ؛ةفلت¯®ا تاراسملاو تاعاطقلا �¨إ ا�b2ثأت دتماو ،ةفلت¯®ا هداع¾أب

 يداصتقالاو �À¿ايسلا لمعلا تاراسمب ارورمو ،مواقملاو E¨اضنلا راسملاب

 .�¸يدا�ألاو ÍEامتجالاو

 ،اياضقلا ةفا� عم لماعتلا DE �¥طولا رايعملا ھسÎسأت ذنمو ةCؤر زكرم دمتعا

 لذÑو ،اCركفو ايفارغجو ايسايس فلملا اذ�ل ةنزاوتم ةيطغ£ ��ع صرح دقف

 ءامتنالا نع رظنلا فرصب ةي�يطسلفلا ةبخنلا �¨إ لوصولل نكمم د�ج ل�

 هددع DE ه��كرت عم تاعاطقلا ل� ةيطغ£ ��ع لمع امك ،DEارغ��ا وأ �À¿ايسلا

 لمع# نأ ��ع ،ةين�مو ةينف تارابتعال ،ةيÑز�Äاو ةيسايسلا ةبخنلا ��ع لوألا

DE رقلا لبقتسملاCلا ةبخنلا في�صت نمض عقي نم ل� �¨إ لوصولا ��ع ب�� 

 ةيعمت�®او ةيباقنلا تادايقلاو نويميدا�ألاف ،�Òحبلا ھقCرف ا2دمتعا

 ھب يظح يذلا مامت2الا تاذب نوظحيس نو��مملا نويداصتقالاو

 �¨اوتÎس ��لا ةبخنلا ةلسلس DE ي¦ز�Äاو �¥طولا لمعلا ةداقو نويسايسلا

 .اعابت ا�ميدقت
 

 ةنواطع دمحأ .د    

 ةيسايسلا ةيمنتلل ةCؤر زكرم ريدم
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 دي$مت

 

 ةايABا تالاجم >; ني89متملا لمش4ل دتمي عساو مو*فم ةبخنلا       

 ،ةيميداIأو ،ةيداصتقاو ةيسايس بخن زKLت عمتجم لI يفف ،ةفلختملا

 نع الضف مو*فملا ةلالد عاسYا عمو ،ا8LXغو ..ةين*مو ،ةيعامتجاو

 اذX ءاج ،تاعمتfgا اXزرفت deلا بخنلا نم ةعساو حئارش ھلومش

 اqrزرفأ deلا بخنلا نم ةددحم حئارش noع ءوضلا طيلسlل باتكلا

  .نyرشعلاو يداABاو نyرشعلا ن8نرقلا لالخ ةيtيطسلفلا ةلاABا

Xع زكري باتكلا اذno دل ةئفك ةبخنلا~rؤملاو ةوقلاو ذوفنلا اXتال 

 تلصوو ،ام�rلI وأ صا�Aا وأ ماعلا ن8لاfgا دحأ لغشde Yلاو ،8Lثأتلاو

 ثيح ،ةيمسرلا 8Lغو ةيمسرلا تاسسؤملا >; ةم*م عقاومو بصانم �oإ

 >; ةي8Lثأت تاردقب تيظح وأ ،ةطلسلا >; مكحتلا تالاجم >; زKLت دق ا�rإ

 نيذلا نم وأ ماعلا نأشلا >; ا*طارخنا وأ ا*طاش� لالخ نم عراشلا

 نوم*س�و ،ةسسؤم وأ ةمظنم >; وأ ،ام ةعامج >; ةيماس عقاوم نولتحي

 ،ھيف مكحتت deلا 8Lياعملا عضو >;و عمتfgا ةيtب 8Lيغ8L ;< Yثأتلا >;

 ،مqrاعامج دارفأ >; 8Lثأتلاو ءادتقالل اجذومن اونو�يل م�rنا�م م*لXؤتو

 وأ ةيسايسلا كلت ءاوس ؛ةفاI تالاfgا >; بخنلا هذX عونlتو

  .ةايABا تالاجم نم ا8LXغو ةين*ملاو ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
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 ةيعامتجاو ةيسايسو ةيفاقث بخن �eيطسلفلا عمتfgا >; تزرب

 د*شملا تردصتو ،ةفلت�fا ةيخyراتلا تاطfBا >; ةيملعو ةيداصتقاو

 ةيtيطسلفلا ةيضقلل ناIو ،تالاfgا فلتخم >; ذوفنب تيظحو ،ماعلا

 ةيلاضن ةلاح نم كلذ بكاو امو اqrاعلطتو ةينطولا ةكر�Bلو اqrالعافتو

 بخن نع ة89متم ةيtيطسلف ةبخن زارفإ >; اXرود دوقع ذنم ةرمتسم

 راعشلا لتfBا نم ررحتلا ناI ذإ ،لالقتسالا دع� ام ةي�رعلا ةقطنملا

�شو ،ھلمحت >¡و تدلو يذلا س4ئرلا
َّ

 اr¤راجت ھيف تنزُو يذلا نا89ملا ل

  .نآلا �oإ

 ،اًعونو اًمك ةينطولا بخنلا >; اًمخز لyوطلا �eطولا لاضنلا قلخ دقل

 تقولا >;و ،دحاو باتك >; ا*مجارت طبض 8Lسعلا نم لعجي يذلا رمألا

 نم ءزج noع ةلسلسلا نم ثلاثلاو ي�اثلاو لوألا رادصإلا رصتقا يذلا

 ،)باتكلا اذX ةيا�r >; اr¤ ةمئاق انlَّبث( ةيسايسلا ةيtيطسلفلا ةبخنلا

 نإف ،اذX انموي ®dح ي�اطيKLلا لالتحالا ذنم ةدتمملا ةLفلا >; تزرب deلاو

Xأي باتكلا اذYالامكتسا ي
ً

 مامتإ noع دوقعم لمألاو ،ةقباسلا ءازجألل 

البقتسم ىرخأ ءازجأ
ً

.  

Xباتكلا اذ Xا وAgيطسلفلا ةبخنلا ةلسلس نم ع�ارلا ءزtذخأ دقو ،ةي 

 هداع�أب �eطولا لمعلا >; ا*طارخنا ھصو�² رايتخا دنع رابتعالاب

 اذX >; ا�راجتو اًخyرات ا*كالتماو ،ةيندملاو ةيلاضنلاو ةيسايسلا :ةفلت�fا

 تايص�·لل >nئاصفلاو µ¶eايسلا ءامتنالا عونت o´ار امك ،رامضملا
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 ناde Iلا كلتو ،ةيسايسلا ةحاسلا noع ةلعافلا ةيلئاصفلاو ةيسايسلا

 داع�ألا ةيطغno Yع باتكلا صرحو ،µ¶eايسلا لمعلا >; خyرات ا*ل

 ةيعامتجالا ةلاABا نمضتف ؛ةسوردملا تايص�·لل ةفلت�fا

 مَّدقو ،>�اضنلاو µ¶eايسلا بسكلاو ةيفاقثلاو ةيميلعتلاو ةيداصتقالاو

 ،ةفلت�fا اXاياضق نم ا*فقومو ةنXارلا ةيtيطسلفلا ةلا�Bل اXروصت

  .¾½او ٍّي«اºg ٍب4ترت نمض تايص�·لا ءامسأ تعضو دقو

 ةلوطم تالباقم noع ٍساسأ ٍل�ش� باتكلا >; ةدراولا تامولعملا تدنlسا

 نم ٍددع �oإ عوجرلا متو ،مXِرَسأو تايص�·لا عم انوثحاب اXارجأ

كمتلا مدع ةلاح >; عجارملاو رداصملا
ُّ

 تلمش deلاو ،تالباقملا ءارجإ نم ن

 ةفاضإلاب ،ثاحبأو ٍتاساردو ٍمجارتو 8Lٍِسو ٍبتكو ٍتاركذمو ٍتاعوسوم

� ٍتالاقمو رyراقت �oإ
ُ

 ةيقئاثو جمار�و ةن4صر ةينوLكلإ عقاوم noع ترش

ثب
َّ

�r8غو تايئاضف اLXَّبث دقو ،اlعجرملاو رداصملا ان   ;< �rباتكلا ةيا.  
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 روبحد مي2اربإ

 

 ةظفاحم pq ةبارع ةدلب pq دلو •

  .1968 ماع نuنج

 ��q pqرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

 ةمئاق نع 2006 ماع تاباختنا

  .سامح ةكرOP ةعxاتلا حالصإلاو �uيغتلا

   .لالتحالا نو|� pq تاونس ةدع ���مأ ررحم �uسأ •

  .يركفلاو ���ايسلا نأشلا pq بتا� •

 

 نماثلا DE ن�نج ةظفاحم DE ةبارع ةدلب DE روبحد �Óاص دمحم مي2اربإ دلو

 ن�تلحرملا سرد .تانب تس ھيدلو جو�aم و2و ،1968 ماع pbمفون /طابش نم

 ،1986 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ھتدلب سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 نم ةيمالسإلا ةعÙرشلاو ةبساÄ®ا �ØÀصخت DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو

 "ةينوناق قيقدت" ةزاجإ ��ع لصحو ،1996 ماع نامع DE ةيندرألا ةعما��ا

 نم ةيسايسلا ةيمنتلاو طيطختلا �b DEتسجاملا ةجرد لانو ،1996 ماع ذنم

 قيقدتل ةصاخ ةسسؤم ريدمو بحاص .2013 ماع سلبان DE حاجنلا ةعماج

  .ن�نج DE تاباس�Äا

 ،1988 ماع ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب روبحد قحتلا

طيشc نا�و ،ةCركفلاو ةيفاقثلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف DE طرخناو
ً

 DE اًيبالط ا

 تاباختنالا DE كراشو ،ا�فوفص DE طشcو ،سامح ةكرÝ �Ä¸تناو ،ةعما��ا

   .ا�ßف زافو ن�نج ةظفاحم DE حالصإلاو �bيغتلا ةلتك نع 2006 ماع ةيعÙرش�لا
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 المع ÍEدتس# ام ،لالتحالا عم مس�Äا نم بabقن نمزلا رورمب ھَّنأ روبحد ىري

 نم دب ال يcاثلا بنا��او ،لRلا ھيف كراشُ# هاجتا نم ábكأ DE ايعامج ايمكارت

 ن�طسلف نأ أدبم ��ع مئاق �¥يطسلفلا بعشلل دناسُم يمالسãو ي¦رع د�ج

äE خت ضرأ
ُ

 معدلا ىوتسم DE عجاabلا روصتلا اذ2 دنسÙو ،ن�ملسملا ل� ص

 ��ع عقي ملظ كان2 نأ ملاعلا DE ة�bثك لود داقتعال ةجي�ن لالتحالل E¨ودلا

 ،2005 ماع ةر2اقلا قافتال ةدوعلا �¨إ روبحد وعدي .�¥يطسلفلا بعشلا

 ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ءايحإ ةداعإ ��ع قفاوتلا ھبجومب مت يذلاو

 äE ةمظنملا نأ عيم��ا ھيف رقأو ،ةي�يطسلفلا لئاصفلا عيمج روضحب

 لب ،E¨ا�Äا ا�لRش¾ سÎل نكلو ،لRلا عمجي نأ بجي يذلا �À¿ايسلا نايكلا

 ةثلاثلا ةبكنلا ھَّنأب ولسوأ فصCو .ا�¼يترت ةداعãو ديدج قاثيم ةغايص دع¾

فو دقف ،ن�ي�يطسلفلل
َّ

 بعشلا تايçÄت زواجتو ،لالتحالا ةلودل نمألا ر

 و2و ،بعشلل الثمم رCرحتلا ةمظنمب فاabعالاب يفُتكاو ھقوقحو �¥يطسلفلا

 م2دوجو ��ع ةبتabملا ةيداملا ءابعألا لمحت عم طقف ناRسلل ةرادإ نع ةرابع

  .اًديدحت ةزغ عاطقو ةيÑرغلا ةفضلاب

 ن�نايك �¨إ ةزغو ةفضلا مسق ھنأل ؛ةع¾ار ةبكن �¥يطسلفلا ماسقنالا نأ pbتع#

 طبترم ھئا�ãÊو ،ھنم نCرورسملا ábكأ لالتحالاو ،اًينمأو اًيفارغجو اًيسايس

 ى�bف ،2007 ماع ةزغ DE ىرج ام اَّمأ ،لالتحالاب قلعتي نمث عفدل دادعتسالاب

مل ةCرارطضا ةوطخ نا� ھَّنأ
ُ

 ،ةي�يطسلفلا ةCرادإلا ةسسؤملا DE يcآ للخ ة��اع

 لالخ نم 2013 ماع ةيÑرغلا ةفضلا DE �¥يطسلفلا ءاضقلا ھلاق ام اذ2و

 ،نوناقلا جراخ لمع£ اقرف اولRش نيذلا ماسقنالا DE بéس£ نم ضع¾ ةنادإ

 لالتحالا تحت عقي بعش يأ نأ روبحد pbتعÙو .لبق نم سامح ھتلاق ام و2و

 لاRشأ امأ ،ةيلودلا قيثاوملا ھب تءاج ام قفو ،ھسفن نع عافدلا ھقح نم

 ا2دراوم جارختساو ضرألا DE تابثلا :ا�êم ةددعتمو ة�bثك ا�Êَّأ ى�bف ،ة�جاوملا

 نكلو ،ةرشابملا ةمواقملاو ةي�b¯�ا تاسسؤملا ءانÑو تاءالمإلل خوضرلا مدعو
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 عس�م ءاعولاو ،ةمواقملا نم دحاو لRش ��ع سانلا عيمج لمح عيطتس£ ال

 .ن�عم لRش DE اًروصحم سÎلو عيم�íل

 تلاوت َّمث ،1984 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ھتايح DE روبحد ىcاع 

 ábكأ ةينوي�صلا تالقتعملا ïÀÝ DEمأ دقو ،2019 ماع ا2رخآ نا�و ھتالاقتعا

   .ةلCوط ةabف ذنم لالتحالا لبق نم رفسلا نم عونمم و2و ،تاونس تس نم
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 ةشوغ مي2اربإ

 .1936 ماع ةلتP}ا سدقلا pq دلو §

 سامح ةكرOP ��سرلا قطانلا §

)1991-2001(. 

 ةكرح pq ���ايسلا بتكملا وضع §

 .اقباس سامح

-1995( سامح ىروش سلجم س�ئر §

2004(. 

 سداسلا DE ةلتÄ®ا سدقلا DE ةيدعسلا DE ðE ةشوغ دواد مي2اربإ دلو

 DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .1936 ماع pbمفون /يcاثلا نCرش£ نم نCرشعلاو

 ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ةينومأملاو جارج خيشلا ��سردم

 ماع ةCرا�êلا ةسردم نم ةCرصملا �ñيجوتلا ةدا�ش ��عو ،1955 ماع ةيديشرلا

 ةيل� نم تاءاشcإلاو ةيندملا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1956

 عورشم ؛DE اًيناديم اًسدن�م لمع .1961 ماع ةر2اقلا ةعماج DE ةسدن�لا

 تCوRلا ةيدلب DE صيخabلا مسقو ،1961 ماع ندرألا DE ةيقرشلا روغلا ةانق

 يماع ن�ب ندرألا DE ديلولا نب دلاخ دس عورشمو ،)1965-1962( يماع ن�ب

 اًيذيفنت اًريدمو ،1970 ماع ةي�CوRلا ءاملاو ءاÑر�كلا ةرازو DEو ،)1966-1967(

 ،)1978-1972( يماع ن�ب ندرألا يداو ةطلسل ع¾اتلا لالط كلملا دس عورشمل

 ماع ن�س�Äا لبج À� DE¿دن�لا فارشإلاو ميمصتلل اًصاخ اًبتكم حتتفاو

 .1997 ماع ندرألا DE اًيسدن2 اًبتكمو ،1978
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 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يسمخ لئاوأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج فوفص �¨إ مضنا

 DE ھتسارد ءانثأ يcاوخإلا ي¦الطلا لمعلا DE طرخناو ،ا�فوفص DE طشcو

 ،1955 ماع ةر2اقلا DE ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا ةطبار ةطشcأ DE كراشو ،رصم

ثمو
ّ

 ىقلتو ،ةabفلا كلت DE تافرع رسايب ىقتلاو ،ةيمالعإلا ا��ن�� DE ناوخإلا ل

 ماع رصم ��ع يöالثلا ناودعلا ءانثأ ن�Cرصم طابض دي ��ع ةCركسع ةرود

 ن�ملسملا ناوخإلا ميظنت ليكش£ ھنع قثéنا يذلا ءاقللا رضح امك ،1956

  .1960 ماع ن�ي�يطسلفلا

 ،�ôÀاملا نرقلا تاينÎتس لالخ تCوRلا DE ناوخإلا تاطاشDE c ةشوغ كراش

øرو ،ةيميظنت تارشc دعأو ةيلخاد ٍتاودن ��ع فرشأو
َّ

Äلوخدلل ناوخإلا ھ 

DE نع 1964 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا ءاضعأ رايتخا تاباختنا 

 ،مواقملا �¥يطسلفلا د���ا DE ةم2اسملل ھجتاو ،تCوRلا DE ن�ي�يطسلفلا

 قدانخ ءانب DE ةكراشملا رامع ي¦أ ��ع )ن�سدن�ملا ضع¾ عم( ضرع ثيح

 رداو� نم ةعومجم نمض نا�و ،1968 ماع ندرألا DE ةمواقملل ùúالمو

 ن�ب ندرألا DE ناوخإلاب صاخ مواقم عورشم سÎسأتل اوعد نيذلا ناوخإلا

  .)1970-1967( يماع

لس£
ّ

 ،1973 ماع ن�يندرألا ن�سدن�ملا ةباقن DE ن�ملسملا ناوخإلا رايت ةسائر م

 ناوخإلل �Eخادلا رمتؤملا DE كراشو ،ناوخإلل ع¾اتلا ن�طسلف مسق DE لمعو

 نم نا�و ،1983 ماع ةي�يطسلفلا ةيضقلا لبقتسم ةشقانمل نامع DE دقعنملا

 ةدايقب ن�طسلف DE مواقم عورشم قالطإ هاجتاب رمتؤملا DE اوعفد نيذلا

  .ناوخإلا
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 سسأو ،1989 ماع ذنم تCوRلا DE اًيمسر سامح ةكرح عم لمعلا ةشوغ أدب

 DE سامح ةكرح لثمم حبصأو ،جرا¯�ا DE سامح ةكر�Ä ةيسايس ةن�� لوأ

 اًوضعو ،)2001-1991( يماع ن�ب ا�مساب اًيمسر اًقطانو ،1990 ماع جرا¯�ا

DE ايسلا ا�¼تكم¿À�، ئروÎف ىروشلا سلجم سß2004-1995( يماع ن�ب ا�(، 

 ماع ءاعنص DE حتفو سامح ��كرح ن�ب �¨وألا راو�Äا تاسلج رضح دقو

 ماع سcوت DEو ،1991 ماع نامع DEو ،1991 ماع موطر¯�ا DEو ،1990

 .1996 ماعو ،1993 يماع موطر¯�ا DEو ،1992

 تالواÄ®ا ترج ثيح ،اًيلودو اًيميلقإ حاتفنالل سامح عورشم نم اًءزج نا� 

 ةدايقب ءاقتلالا ةكر�Äا نم دفو لواح دقو ،ةيÑرع ةيمسر تادايق ءاقلل �¨وألا

ثم ن�ح DE ،1989 ماع قارعلا À� DE¿ايسلا ماظنلا
َّ

 دفو نمض ةكر�Äا ةشوغ ل

 يماع ن�ب جيل¯�ا ةمزأ ءانثأ قارعلاو ةيدوعسلا �¨إ ةيمالسإلا تا�ر�Äا

ثمو ،)1990-1991(
َّ

 ماع ةيمالسإلا ةيبعشلا ةدايقلا سÎسأت رمتؤم DE ا�ل

 لئاصفلا ءاقل DEو ،1991 ماع نار�ط DE ةضافتنالا معد رمتؤم DEو ،1990

 ( ي�abلا هافرلا بزح رمتؤم DEو ،1991 ماع قشمد DE رشعلا ةي�يطسلفلا

 DE ةشوغ رمتسا تقولا سفن DEو .1996 ماع ةرقنأ DE )ناÑRرأ لحارلا ةدايقب

 ناوخإلل ايلعلا تاباختنالا ةن�� DE اًوضع ناRف ،ندرألا ناوخإ عم لمعلا

 يمالسإلا لمعلا ة�¼�� ةي�bضحتلا ةن�íلا DE اًوضعو ،1989 ماع ن�ملسملا

 .1992 ماع

 ماع ةبكنلا نابإ احCرأ �¨إ ھتلئاع عم حزن دقف ؛ھتايح ة�bسم DE ةشوغ ىcاع

 اًيمسر اًقطان ھلمع ءانثأ يcدرألا ماظنلا لبق نم تاقياضمل ضّرع£و ،1948
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�Äم ماحتقا متف ،سامح ةكرü1997 ماع ةيندرألا تاربا¯®ا ھتلقتعاو ،ھل�، 

 رطق �¨إ دع¾أو ،1999 ماع ةدCو��ا ن�ý عدوأو ىرخأ ةرم ھلاقتعا ديعأو

فو ،2001 ماع ندرألا �¨إ ةدوعلا نم نكمت نأ �¨إ ،1999 ماع
ُ

 ھيلع تضر

  .تاونس ةدعل رفسلا نم عنُمو ،ةي��pbا ةماقإلا
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 @?يمتلا مالحأ

 .1980 ماع ندرألا pq ءاقرزلا ةنيدم pq تدلو •

 حان|Oا ماسقلا بئاتك pq ةدنجم لوأ •

 .سامح ةكرOP ¤£سملا

 ىرسأل ايلعلا ةيدايقلا ةئي¥لا وضع •

قباس سامح ةكرح
ً

  .ا

• ¨Pجمارب ةمدقمو ةبتا�و ةيف. 

 نونا� نم نCرشعلا DE ندرألا DE ءاقرزلا ةنيدم DE �¸يمتلا فراع مالحأ تدلو

 ةظفاحم �Ó DEاص �½نلا ةCرق نم ةي�يطسلف ةلئاعل ،1980 ماع رياني /يcاثلا

 ةكرعم DE كراش ،يcدرألا ش��Îا DE دعاقتم ٌيركسع ا2دلاو .ة�bبلاو هللا مار

 رازن ررÄ®ا �bسألا ا�جوزو ،مغل راجفنا رثإ ھلجرب بÎصأو 1968 ماع ةماركلا

 ةنيدم سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا تسرد .�¸يمتلا �bمس

 DE ðE تانبلل ةمحر ة�bمألا ةCوناث نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع تلصحو ،ءاقرزلا

 نم مالعإلا DE سوCرولاRبلا ةجرد تلانو ،1998 ماع ءاقرزلا DE ةCرCوغلا

ةيفÄ# تلمع .ن�يفÄ"لا ةباقن ةCوضع ��ع تلصحو ،تCز�bب ةعماج
ً

 DE 

ةمدقمو ،هللا مار DE ةرداصلا "داليملا" ةلجم
ً

 ��ع "عوبسألا داصح" جمانpbل 

 ةيئاضف ��ع "رارحألا ميسc" جمانpbل ةمدقمو ،Ä�E®ا "لالقتسالا نوCزفلت"

  .تاونس ةدعلو 2012 ماع ذنم سدقلا

 1998 ماع ناضمر نم نCرشعلاو ع¾اسلا DE ن�طسلف �¨إ �¸يمتلا تداع

ثو ثيح ،ا�ßف ءاقبلا ترَّرقو ،ر�شأ ةثالث ھتدم ةراCز حCرصتب
َّ

 ةاناعم تق

 تعلدنا ��لا تار2اظملا DE تطرخناو ،ا�ملقب ا��فصوو ا�»�bماRب ن�ي�يطسلفلا

DE قألا د�$ملل نوراش ماحتقا باقعأØÀÝ نأ ت%بل ام مث ،2000 ماع 
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 ن�يماسقلا قCرط نع ،سامح ةكرíÓ �Äسملا حان��ا ماسقلا بئاتكل تمضنا

 DE تكراشو ،ةيئادفلا سدقلا ةعومجم نمض ،سلغد دمحمو يöوغpbلا لالب

 "ورابس" معطم ةيلمع ا2زربأ ةينوي�ص ٍفاد2أ دض تايلمعلا نم ٍددع

 ��لاو ،2001 ماع سطسغأ /بآ نم عساتلا DE ةلتÄ®ا سدقلاب ة��bشلا

ن
ُ

 لامجو روصنم لامج ن�ي�يطسلفلا نيدئاقلل لالتحالا لايتغا دع¾ تذِّف

  .ميلس

 ةكر�Äا تادايق نم لالتحالا تاوق لبق نم ا�لاقتعا دع¾ �¸يمتلا تحبصأ

 ةكرح ىرسأل ايلعلا ةيدايقلا ةئي�لا DE ةوضع تنا�و ،ة�bسألا ةي�يطسلفلا

 نم رشع عساتلا DE �¸يمتلا رازن ا�مع نبا رسألا äE DEو تبطخ دقو ،سامح

قو ،دÑؤملاب اًموRحم ا�bًسأ ا�êيح نا�و ،2005 ماع سطسغأ /بآ
ُ

 نأ ام�ل رِّد

 رسألا نم اررحت نأ �¨إ ،جاجزلا فلخ نم ةراCز DE 2010 ماع ةدحاو ةرمل ايقتلي

DE رارحألا ءافو ةقفص DE رش£ نم رشع نماثلاCوتكأ /لوأ نÑَّمث ،2011 ماع ر 

       .2012 ماع وينوي /نارCزح DE ندرألا DE اجوزت

 /لوليأ نم رشع ع¾ارلا DE لالتحالا ا�لقتعا ذإ ؛ةيلاضنلا ا�»�bسم ءانثأ تناع

 ةدمل ةيÑوRسملا قيقحت زكرم DE ٍساق ٍقيقحتل تعضخو ،2001 ماع pbمتéس

 ةيصوت عم ،ةرم 16 دÑؤملا ن�$لاب لالتحالا مكاحم ا�ßلع تمكحو ،اًموي 43

 لزعلل تعضخ ا�Êَّأ امك ،ةيلبقتسم لدابت ةقفص يأ DE ا�حارس قالطإ مدع¾

 ةتس¾ ا�ßلع مكحو ،تاونسل ا�»راCز نم ا�)دلاو عنُمو ،ةرم نم ábكأ يدارفنالا

 قالطإ دع¾ ندرألا �¨إ تدع¾أ دقو ،ةيطرش ا��رض ىوعدب ةيفاضإ ر�شأ

 DE ا�ل ا�ميلس�ب ةيندرألا ةمو�ÄRا ةيكCرمألا لدعلا ةرازو تبلاطو ،ا�حارس

 بتكم ا�عضو نأ دع¾ كلذو ،2017 ماع سرام /راذآ نم رشع ع¾ارلا

 ةمكحم تردصأو ،ن�Ñولطملا ةحئال سأر ��ع )يآ ي¦ فأ( E¨اردفلا تاقيقحتلا

 تايالولل ا�ميلس£ مدع¾ �ïÀقي اًيئا�Ê اًمكح 2017 ماع ةيندرألا ��يمتلا
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 ةيلودلا ةيئان��ا ةطرشلا ىدل ن�Ñولطملا ةمئاق ��ع تعضو ا�êَّكل ،ةدحتملا

 ةيئاضق ةكرعم دع¾ ةمئاقلا نم تعفُر نأ �¨إ ،2019 ماع رخاوأ "لوبabنالا"

 DE ا�جوز ةماقإ ديدجت ضفرب ةيندرألا تاطلسلا تماق ن�ح DE ،2021 ماع

 يcامث ا�ßف ïÀÝق نأ دع¾ ،2020 رÑوتكأ نم لوألا DE رطق �¨إ ا2رداغف ،ندرألا

  .تاونس
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 ةرع وبأ دمحأ

)1947-2020( 

 ةظفاحم pq اباقع ةدلب pq دلو •

 .ساªوط

-1979( ناوخإلا ىروش سلجم وضع •

1987(. 

  .نuنج pq سامح ةكرح pq يدايق •

 .ةيªرغلا ةفضلا لامش ءا¥جو دحأو حالصإ لجرو ةيعاد •

 ماع رخاوأ نانبل بونج pq رو®زلا جرم YZإ دعبمو ررحم �uسأ •

1992. 

 لامش ساÑوط ةظفاحم DE اباقع ةدلب DE ةرع وبأ ةداøÄ رمن دمحأ دلو

 .جو�aم و2و ،1947 ماع pbمس#د /لوأ نونا� نم سما¯�ا DE ةيÑرغلا ةفضلا

 ن�ب تCوRلا DE لمع َّمث ،اًعرازم لمع .اباقع ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 مث ،مركلوط ةنيدم DE ءانبلا عاطق DE لمعلل لقتنا َّمث ،)1965-1964( يماع

 لقتنا مث ،1977 ماع ةيليقلق ةظفاحم DE ايمالف د�$مل اًبيطخو اًمامإ نِّ�ُع

 اباقع د�$م �¨إ لقتنا َّمث ،1979 ماع ن�نج ةظفاحم DE نولثيم د�$م �¨إ

   .2007 ماع دعاقت نأ �¨إ ھبيطخو ھمامإ يقÑو 1982 ماع

cحتف ةكرح ةقالطنا ش#اع دقو ،ةعلاطملل اًبحم نا�و ،اًنيدتم ةرع وبأ أش DE 

 لالب ديعس قCرط نع 1976 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� Ý¸تناو ،تCوRلا

 DEو ةيÑرغلا ةفضلا DE ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف DE طرخناو ،ةحبص ùEانو

أ رادأو ،1948 ماع ةلتÄ®ا ضرألا
ُ

 مركلوط DE "ةيميظنت ايالخ" ةيناوخإ اًرَس

 دي�شلا م�êم ،تاعما��او سرادملا ةبلط نم اًددع ا�ßلإ مضو ،ن�نجو سلبانو
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 ماع ن�ب ةabفلا DE ناوخإلا ىروش سلجم DE اًوضع نا�و ،روصنم لامج

 DE ا�ßسسؤم دحأو ،سامح ةكرح DE سÎسأتلا ليج نم و2و ،)1979-1987(

 .ن�نج ةظفاحم

 لمعلا DE طرخنا ذإ ؛يوعدلا لمعلا ��ع ةرع وبأ طاشc رصتقي مل

 ةوábلل ةيعارزلا ةيعم�íل ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع ناRف ،ي£اسسؤملا

 لمعلا DE العاف نا� ھَّنأ امك ،ا�ل اًسÎئر مث ،سلبان ةنيدم DE ةيناوي�Äا

 .ةيÑرغلا ةفضلا لامش DE حالصإلا تالاجر نم ناRف ،ÍEامتجالا

 لبق نم باوجتسالل ضرعتف ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ ةرع وبأ ىcاع

 ھلقتعاو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعبس رخاوأ ذنم ا�bًثك لالتحالا تارباخم

 ةقطنم DE ةCركسع ةيلخ ليكش£ ةيفلخ ��ع ،1981 ماع ةرم لوأ لالتحالا

 ةلما� ةنس ةي��pbا ةماقإلا ھيلع ضرفو ،دا���ا ةرسأب ھنيح DE تفرُع ثلثملا

DE رادإ ھلقتعاو ،اباقع ةدلبCًلخد نم لئاوأ نم نا�و 1988 ماع ا ýن� 

 ،1994و 1990 يماع DE اًضيأ ھلقتعاو ،�¨وألا ةضافتنالا DE يوارÄ"لا بقنلا

 قيقحتل ضرع£ دقو ،1992 ماع رخاوأ نانبل بونج DE رو2زلا جرم �¨إ هدع¾أو

 ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعا امك ،هدومص ھنع فرُعو ةرم نم ábكأ ٍساق

 سلبان ن�DE ý ن�لقتعملا لثمم نا�و ،ر�شأ ةدعل 1996 ماع ةي�يطسلفلا

 نم ھتعنمو ،ةفلتخم تاabف DE تارم ةدع ھتÑوجتسا ا�Êَّأ امك ،يزكرملا

 DEوتو انورو� سوريافب ةرع وبأ بÎصأ .2007 ماع ذنم دجاسملا DE ةباط¯�ا

DE س /لوليأ نم رشع سداسلاéمتpb 2020 ماع.   
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 رقشألا دمحأ

  .1980 ماع مركلوط ةنيدم pq دلو •

 ماع ذنم ةاضقلل ي°رعلا داحتالا س�ئر •

2018.  

 قوقح لاجم Yq pqود راش~سمو �uبخ •

 .ناس,إلا

 رسلا نuمأو نuطسلف ةاضق يدان ةيعمج ةرادإ سلجم وضع •

 .اقباس

 ةمئاق نع2021 ماع ةاغلملا ةيع�رش~لا تاباختنالل ¤²رم •

 .ةzرOPا

 ،pb 1980مفون نم عساتلا DE مركلوط ةنيدم DE رقشألا �Eع �¥سح دمحأ دلو

 سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .دالوأ ةثالث ھيدلو جو�aم و2و

 ماع ةرامس ناسحإ ةسردم نم ي¦دألا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،مركلوط

 ماع حاجنلا ةعماج نم ماعلا نوناقلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1998

 ،2010 ماع تCز�bب ةعماج نم ماعلا نوناقلا �b DEتسجاملا ةجردو ،2003

 ءاضيبلا رادلاب يcاثلا نس�Äا ةعماج نم ماعلا نوناقلا DE هاروتكدلا ةجردو

DE رغملا ةكلمملاÑاًينوناق اًراش�سم لمع .2017 ماع ةي DE عألا ءاضقلا سلجم�� 

ايضاقو )2011-2004( يماع ن�ب
ً

 DE يطسلفلا ��عألا ءاضقلا سلجم¥� DE 

    .2014 ماع ن�نج íÓص ةمكحم DE ي*ازج �ôÀاقو ،2011 ماع هللا مار ةنيدم
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 ةيبالطلا ةبÎبشلا ةكرح DE طشcو ،ايعماج اًبلاط نا� ذنم حتف ةكرÝ �Ä¸تنا

 سلجم DE اًوضع نا�و ،حاجنلا ةعماج لخاد حتف ةكر�Ä ي¦الطلا حان��ا

اررقم لغشو ،2003 ماعو 2000 ماع ةعما��ا DE ةبلطلا
ً

 DE ةCوضعلا ةن�íل 

 ةيضوفم DE طشcو ،ن�ي�يطسلفلا ءابدألاو باتكلا داحتال ي�ر�Äا بتكملا

 اøÄرم نا�و .)2011 - 2005( يماع ن�ب ن�صلاو ةيÑرعلا تاقالعلل حتف ةكرح

 يcاثلا DE ا2ؤارجإ اررقم نا� ��لا ةيعÙرش�لا تاباختنالا DE ةCر�Äا ةمئاق نع

   .2021 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو

cاًيضاق ھلمع ءانثأ طش DE ف ةيثحبلاو ةيئاضقلا تاسسؤملا نم ديدعلاRنا: 

 يماع ن�ب ��عألا ءاضقلا سلجم DE ةيئاضقلا تاساردلاو ثاحبألا زكرمل اسÎئر

 �¥يطسلفلا ي*اضقلا دصرملا ةيعمج ةرادإ سل�® اسÎئرو ،)2010-2014(

 ةاضقلا يدان ةرادإ سلجم رس ن�مأ لغش امك ،)2015 –2013( يماع ن�ب

 ي¦رعلا داحتالا سÎئرو ،2015 ماع ذنم ھترادإ سلجم وضعو ،ن�ي�يطسلفلا

  .2018 ذنم ةاضقلل

الدج تراثأ ��لا ةيئاضقلا ماRحألا نم اًددع هرادصإب رقشألا فرُع
ً

 DE 

امكح ردصأ ثيح ،ةيئاضقلاو ةيمو�ÄRا طاسوألا
ّ

 ةئpbتب 2013 ماع اًيئاضق 

 برق ةماقملا ليإ تÑÎو ةرفوع ي£رمعتسم ��ع ةفسان تاوبع اوقلأ نابش ةثالث

 ءادتعا لRش# ةي�يطسلف ةمكحم مامأ ن�م��مك م��لاحإ ّنأ pbَتعاو ،هللا مار

 ةيلودلا ةيعرشلا ا��لفك ��لا ةعورشملا ةمواقملاب �¥يطسلفلا بعشلا قح ��ع

 نوؤش ريدت ةطلس دوجو ّنأ pbتعاو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعم��ا تارارقو

 بعشلا قح طقس# ال 1967 ماع ةلتÄ®ا �ôÀارألا DE ن�ي�يطسلفلا

 �¨إ هللا مار نم مك�Äا اذ2 دع¾ لقن دقو ،íÓسملا حافكلا DE �¥يطسلفلا
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ارارق ردصأو ،ن�نج íÓص ةمكحم
ً

 قيبطت بوجو مدع¾ 2014 ماع رخآ 

 ا�Êو� ةي��نم pbتع£ ولسوأ ةيقافتا ّنأ رارقلا تاي%يح DE ءاجو ،ولسوأ ةيقافتا

 ّنأ رارقلا اذpb DE 2تعا دقو ،طقف تاونس سمخ ةدمل لجألا دودحم ةيقافتا

 ھيلع صن ام ّنأو ،ن�يليئارسإلا ةمكاحمب ةصتخم ةي�يطسلفلا مكاÄ®ا

 ةمكاحم زاوج مدع¾ ولسوأ ةيقافتاب قíÄملا يcوناقلا لو�وتوpbلا

 �¥يطسلفلا بعشلا ةدايس نم سمي ةي�يطسلفلا مكاÄ®ا مامأ ن�يليئارسإلا

 سلجم سÎئر �bغ دقو ،تاÑوقعلا نوناق ةيميلقإ أدبم فلاخCو ،ھضرأ ��ع

 ي*ازج �ôÀاق نم رقشألا صاصتخا رارقلا اذ2 نم ن�موي دع¾ ��عألا ءاضقلا

 تاعاطقو ن�يقوق�Äا ىدل ةعساو تاجاجتحا راثأ ام ،ذيفنت �ôÀاق �¨إ

 نم ديدعلا ردصأ امك ،رقشألا ةÑوقعل اضفر ن�ي�يطسلفلا نم ةعساو

 ھلمع ةabف لالخ رارق يأ ردصي ملو ،�À¿ايسلا لاقتعالل ةضفارلا تارارقلا

 لب ،�bبعتلاو يأرلا ةCرح وأ ةيسايس ةيفلخ ��ع م��م يأ فيقوتب ي*اضقلا

 ةفلاخمب هاب�شالل ةCروتسدلا ةمكحملل ةلاحإلاب تارارقلا نم ديدعلا ردصأ

 .ةماعلا تاCر�Äاو قوقíÄل ةي�يطسلفلا ن�ناوقلا

 DE ناسcإلا قوقح تا�ا��نا تدقتنا ��لا تالاقملا نم ديدعلا رقشألا بتك

 نم �bبعتلاو يأرلا ةCرح دييقتو ي¦اقنلا لمعلا رظح كلذ DE امب ،ن�طسلف

 رودص دقتناو ،نو�$لا DE بيذعتلاو ةينوabكلإلا مئار��ا نوناق لالخ

 ءاضقلا سلجم لبق نم قيقحتلل ھتلاحإ تمت دقو ،نوناقب تارارقلا تارشع

 .��عألا

 نع ةرداصلاو ةروش�ملا بتكلاو تاساردلا نم ديدعلا رقشألا ردصأ

 تايقافتالا قيبطت ��ع ي*اضقلا بCردتلا ليلد" :ا�êم ةيلحمو ةيلود تامظنم
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 قيبطت DE ةيÑرعلا ةيئاضقلا تادا��جالاو ،)2016( ناسcإلا قوق�Ä ةيلودلا

 تاCر�Äاو قوقíÄل ةيئاضقلا ةيام�Äاو ،ناسcإلا قوق�Ä ةيلودلا تايقافتالا

 قيبطت لاجم DE بCردتلا ليلدو ،)2013( ،”قيبطتلاو ةCرظنلا ن�ب ةماعلا

 "غ�bبنلاو لوؤار د�عم تاروش�م" ةلداعلا ةمكاÄ®ا تانامضل ةيلودلا �bياعملا

 .)2018( ،�¥يطسلفلا تاÑوقعلا نوناق نم 308 ةداملا ءاغلإ تابجومو ،2018

 نز�Äا دبعم DE تاولص :ا�êم ةCرعشلا تاعوم�®ا نم ددع ھل ردصو

 .)2007( غارفلا ضاخمو ،)1998(

 نم لينلا فد��س# C/Eرات فطعنم DE رمي �¥طولا لاضنلا نأ رقشألا ىري

 بيكرت ةداعإ بجوتس# اذ2و ،ھتÎضق ةيفصتو �¥يطسلفلا بعشلا قوقح

 ةداعãو تاديد��لا ة�جاومل تاقاطلا دشح هاجتاب �¥يطسلفلا ¹Eم��ا ÍEولا

 سسأ ��ع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ءايحإل �¥طولا لاضنلا طامنأ ةلRي2

 تاءاضف وحن ولسوأ صفق نم جرخي يررحت عورشم ةغايصو ،ةيكراش£

 .�bثأتو ةيلعاف ábكأ

 ةمواقملا كلذ DE امب �¥يطسلفلا بعشلل عورشم قح ةمواقملا نأب دقتعÙو

 قيثاوملا DE سركملا ق�Äا اذ2 ضقني نأ قافتا يأل نكمي الو ،ةíÄسملا

 ا�»اCولوأو ةمواقملا لاRشأ ��ع �¥طولا قفاوتلا �¨إ راصي نأ بجCو ،ةيلودلا

 ��ع اًينطو اًبجاو ةيسايسلا ةكارشلا قيقحت pbتعÙو ،يcامزلاو يcاRملا ا��2حو

 ةي�يطسلفلا تباوثلا عضي �¥طو قاثيم تحت ةكارشلا هذ2 ةabسد ةدعاق

 ليéسك ةيسايسلا ةيددعتلاب ض�Cêو ،ايلعلا ةCروتسدلا ةميقلا عضوم

 DE ةديدش ةنعط ماسقنالا نأب ىرCو ،�¥يطسلفلا بعشلا ةدارإ نع �bبعتلل
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 اذ2 ءا�Êإ بجCو ةيم2و ةطلس ��ع �¸2و عارص و2و ،نطولا ةرصاخ

 .ھترادإ نع فقوتلاو ماسقنالا
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 @Eيطلا دمحأ

 لخادلا pq ةبيطلا ةنيدم pq دلو •

 .1958 ماع لتP}ا

 ةيªرعلا ةكرOPا ��´سؤم دحأ •

 .1996 ماع ذنم ا¥س�ئرو �uيغتلل

 رساي لحارلا س�ئرلا راش~سم •

  .)1999 -1993( تافرع

 .1999 ماع ذنم "تس�نكلا" pq بئان •

 نم عساتلا DE لتÄ®ا لخادلا DE ةبيطلا ةنيدم DE �½يطلا لما� دمحأ دلو

 ماع افاي ةنيدم نم ارسق تر0ُ�ِّ ةرسأل ،1958 ماع pbمس#د /لوأ نونا�

 ،ةبيطلا سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .نانبا ھيدلو جو�aم و2و ،1948

 ةعما��ا نم بطلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ة�bطلا ةسردم DE ةCوناثلاو

 ىفش�سم DE يرشéلا بطلا لاجم DE لمع .1983 ماع سدقلا DE ةيpbعلا

 .)1987-1984( يماع ن�ب سدقلا DE اساد2

 لصاوت ثيح ،1Eوق�Äا لمعلا À� DE¿ايسلا ھطاشc ةيادب DE �½يطلا طرخنا

 زكرم ةرادإ سلجم وضع بصنم لغشو ،"ةيليئارسإلا" نآلا مالسلا ةكرح عم

 "ملس�يب" ةلتÄ®ا �ôÀارألا DE ناسcإلا قوق�E �Äيئارسإلا تامولعملا

B'Tselem عم لصاوتو ،"1987-1983 "يماع ن�ب cنم ن�ي�يطسلف ءاطش 

 َّمث ،شايع وبأ ناوضرو لCوطلا ادنومر :لثم ةيÑرغلا ةفضلا DE حتف ةكرح
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 طيسولا رود بعلو ،سcوت DE 1984 ماع ةرم لوأ تافرع رساي لحارلا ىقتلا

DE ترتÎءاضعأ ن�ب تاءاقل ب DE رحتلا ةمظنمCكلذ ذنم ةنيا�ص ن�لوؤسمو ر 

 ،1993 ماع ولسوأ قافتا عيقوت ديعُ¾ ھل اًراش�سم رامع وبأ ھنَّيعو ،خCراتلا

 اًقطان نا�و ،لالتحالا ةلودو رCرحتلا ةمظنم ن�ب "ةيفلخ لصاوت ةانق" حبصأو

 كراشو ،1998 ماع   Wye River "رفCر ياو" ةمق DE �¥يطسلفلا دفولا مساب

 DE ةدحتملا ممألا DE ن�طسلف ةCوضع بلط ميدقتل �¥يطسلفلا دفولا نمض

 .2011 ماع

cيطلا طش½� DE ايسلا لمعلا¿À� DE ا لخادلا®Äكراش ثيح ؛لت DE سأتÎس 

 يcوي�صلا ناملpbلا تاباختنا DE كراشو ،1996 ماع "�bيغتلل ةيÑرعلا ةكر�Äا"

 ��ع ظفاح دقو ،ا�ßف زافو 1999 ماع رشع ةسما¯�ا ةرودلا DE "تسÎنكلا"

لس£و ،مويلا �Ýح ھيف ھتCوضع
َّ

 :ا�êم ةيناملرب بصانم ةدع ةabفلا كلت لالخ م

 DE وضع و2و ،ةيباختنا ةرود نم ábكألو 2013 ماع "تسÎنكلا" سÎئر بئان

 ةن�íلاو ،ةئÎبلا ةيامحو ،ةيلخادلاو ،ةيلاملا :ا�êم ةيناملرب نا�� ةدع

 .تارد¯®ا ةفآ ةحفاRمو ،روتسدلاو نوناقلاو ،ةأرملا ةناRمو ،ةيداصتقالا

 .جرا¯�او ن�طسلف DE فÄ"لا DE ةيسايس تالاقم �½يطلا بتكي

 ةيدو�)" نوناق دضو ،ا�ßف �¥يميلا رايتلاو ةينوي�صلا دض �½يطلا فقي

 ضراعÙو ،"ا�ßنطاوم عيم�� ةلود"  "ليئارسإ" نوRت نأ ةركف لمحCو ،"ةلودلا

 لحب نمؤCو ،�Eيئارسإلا شí�Îل لتÄ®ا لخادلا DE ن�ي�يطسلفلا مامضنا

 ماسقنالا نأ ىرCو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ل�Ä ةليسو تاضوافملاÑو ن�تلودلا

 فايطأ ن�ب ةدحولا نم دب الو ،لالتحالا يوقCو ن�طسلف ةيضق فعضي
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 نأ اميف ،لالتحالا ءا�Êإل ةعفار ةينطولا ةدحولا pbتعÙو ،�¥يطسلفلا بعشلا

 ةي�يطسلفلا ةيضقلا ءا�ãÊو يطل ةلواحم 2020 ماع ةيكCرمألا نرقلا ةقفص

 .ةيدو�ßلا ةلودلا ةغبصل خيسرت äEو ،ةي�يطسلفلا تباوثلاب اَّسمو
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 قيقلا دمحأ

)1949-2020( 

 .ليل¸Oا ةظفاحم pq ج�·لا ةzرق pq دلو •

 اقباس ليل¸Oا pq سامح ةكرOP يرادإلا بتكملا وضع •

 .ةيميظنت تارود ةدعل ليل¸Oا لبج pq ھس�ئرو

  .حالصإ لجرو يمالسإ ةيعادو ي°رم •

  .ليل¸Oا ةظفاحم ءا¥جو دحأ •

 ع¾اسلا DE ليل¯�ا ةظفاحم DE جpbلا ةCرق DE قيقلا نسح ناميلس دمحأ دلو

 ثالثو دالوأ ةسمخ ھيدلو جو�aم و2و ،1949 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو

 ةCوناثلا ��ع لصحو ،اوردو جpbلا ��سردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1968 ماع ةCوناثلا ارود ةسردم نم ةماعلا

 لصحو ،1972 ماع ةيندرألا ةعما��ا DE ةعÙرشلا ةيل� نم ةيمالسإلا ةعÙرشلا

 اًسردم لمع .�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ ةيا�Ê ةيعرشلا ةاماÄ®ا DE ةزاجإلا ��ع

DE مث ،)1976 -1972( ارود تانب ةسردم DE وناثلا ارود رو�ذ ةسردمCَّمث ،ة 

 ارود رو�ذ ةسردمل اًريدم َّمث ،ةيدادعإلا نيدلا حالص ةسردمل اًريدم نِّ�ُع

 مسقل اًسÎئر مث ،ةيمالسإلا ةيبabلا ةدامل اً�َّجوم نِّ�ُع ا2دع¦و ،ةCوناثلا

 ماع دعاقت نأ �¨إ ليل¯�ا بونج ميلعتلاو ةيبabلا ةCريدم DE يوبabلا فارشإلا

 ةفاضإ ،)2020-2010( يماع ن�ب ةيعرشلا ةاماÄ®ا DE لمع امك ،2009

 .اًيعرش اًنوذأم ھلمعل

 هدم يذلاو ،قيقلا نسح يcاوخإلا دئاقلا ھيخأب ھتايح ةيادب قيقلا رثأت

 ءانثأ ا�»اطاشDE c طرخناو ،1968 ماع ةعام�íل Ý¸تناف ،ناوخإلا تايبدأب

 هللا دبع .دو لفون دمحأ .د لثم ا�»ادايق ضعبب رثأتو ،ةيعما��ا ھتسارد

 ةظفاحمو صاخ لRش¾ ارود ةنيدم DE ةيناوخإلا تاطاش�لا DE كراشو ،مازع
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 ناندع .د يcاوخإلا يدايقلا عم نواع£و ،1972 ماع ذنم ماع لRش¾ ليل¯�ا

 ةظفاحم DE "ةيميظنت ايالخ" ةيناوخإلا رسألا تارشع ��ع فرشأو ،يدوسم

الوؤسم حبصأو ،ليل¯�ا
ً

ثك ھَّنأ امك ،ليل¯�ا ةعماج DE ناوخإلا ةبلط نع 
َّ

 ف

 .دجاسملا DEو سرادملا ةبلط فوفص DE ھطاشc نم

cقيقلا طش DE ا ةيعم��ا سسأف ؛ي£اسسؤملا لمعلا�¯�bةيمالسإلا ةي DE 

 DE ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم�íل ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع نا�و ،ارود ةنيدم

 ھلو ،ليل¯�او ارود DE تاقدصلاو ةا�زلا نا�� DE اًوضعو ،ليل¯�ا ةنيدم

 ا�سÎسأت روف سامح ةكرÝ �Ä¸تنا .دجاسملا نم �bٍبك ٍددع ءانب DE تام2اسم

 ھسÎئرو ليل¯�ا DE ةكرíÄل يرادإلا بتكملا DE اًوضع نا�و ،ا�»ايلاعف DE كراشو

DE و ،ةيميظنت تارود ةدعل ليل¯�ا لبجÙتعpb بونج حالصإلا هوجو نم قيقلا 

          .ةيÑرغلا ةفضلا

 DE ةيÑوRسملا قيقحت زكرم DE قيقحتلل ضرع£و ،1999 ماع قيقلا لقتعا

 ةم��ب اًر�ش 24 لالتحالا مكاحم ھتمكحو ،اًموي 129 ةدمل ةلتÄ®ا سدقلا

 دقو ،2008و 2005 يماع اCًرادإ لالتحالا ھلقتعا َّمث ،سامح ةكر�Ä ءامتنالا

 ماع ا2رخآ نا� تاونس سمخ ةبارق لالتحالا ىدل لاقتعالا ïÀÝ DEمأ

 /بآ نم نCرشعلا DE ارود DE DEوتو ،انورو� سو�bفب قيقلا بÎصأ.2014

  .2020 ماع سطسغأ
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  ليHIج دمحأ

)1938-2021( 

 ةنيدم ءاضق ةر|ºملا روزاي ةzرق pq دلو §

 .ةلتP}ا افاي

 ماع ةي@يطسلفلا رzرحتلا ة¼«ج سسؤم §

1959. 

 .1967 ماع نuطسلف رzرحتل ةيبعشلا ة¼«|Oا �½سسؤم نم §

 -نuطسلف رzرحتل ةيبعشلا ة¼«|£ل ماعلا نuمألاو سسؤملا §

 .)2021-1968( ةماعلا ةدايقلا

 ماع ةلتÄ®ا افاي ةنيدم ءاضق ةر�=ملا روزاي ةCرق DE ليpbج �Eع دمحأ دلو

 DE ةCوناثلا ةلحرملا سرد .تانب ع¦رأو دالوأ ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،1938

 ةيÑر�Äا ةيلRلا نم جّرختو ،1956 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،قشمد

DE طباض َّمث اًمزالم نِّ�ُع .1959 ماع ةر2اقلا
ً

 حالس DE يروسلا ش��Îا DE ا

  .1963 ماع ھنم ھحCرس£ �Ýح ةسدن�لا

cو ،رصم DE ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ �¥طولا لمعلاب ليpbج طرخنا
َ

طِش
َ

 DE 

 1959 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ة�¼ج سسأ َّمث ،ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا ةطبار

 َّمث ،1965 ماع حتف ةكرح عم ھت�¼ج تدحتاو ،ةCرئاز��ا رCرحتلا ة�¼جب اًرثأتم

 ن�طسلف رCرحتل ةيبعشلا ة�¼��ا ليكش£ DE م2اسو ،ا�êع تقabفا نأ ت%بل ام

 اًدئاق نِّ�ُعو ،رأثلا بابش ةمظنمو ةدوعلا لاطبأ ةمظنم عم 1967 ماع

 رCرحتل ةيبعشلا ة�¼��ا سسأو ا�êع لصفنا ھَّنكل ،يركسعلا ا�حان��

 ةروثلا ش#اعو ،ماعلا ا�êيمأ حبصأو ،1968 ماع ةماعلا ةدايقلا- ن�طسلف

 ماع ا�ßف ةيل2ألا بر�Äا د�شو ،نانبل �¨إ لقتنا َّمث ،ندرألا DE ةي�يطسلفلا
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 ماعو 1978 ماع نانبلل لالتحالا شÎج حايتجا ةمواقم DE طرخناو ،1975

 ،1978 ماع نارمع ما2اربأ يcوي�صلا يدن��ا ھت�¼ج رصانع رسأو ،1982

  .)1985-1983( يماع ن�ب نCرخآ دونج ةثالثب اوظفتحاو

 ا�êم ،ةينوي�ص فاد2أ دض ةCركسعلا تايلمعلا نم اًددع ھت�¼ج تذّفن

 ا2ذَّفن ��لاو 1974 ماع "ةنومش تاCرك " ةنطوتسم برق ةصلا¯�ا ةيلمع

 ةرئاطلا( ةيبق ةيلمعو ،قارعلاو اCروسو ن�طسلف نم ن�يئادف ةثالث

 ناي�يطسلف( ن�يئادف ةع¦رأ ا2ذَّفن ��لاو 1987 ماع ة��bشلا )ةيعارشلا

 ،"ةنومش تاCرك " ةنطوتسم DE اCًركسع اًعقوم تفد��ساو ،)�c>Àوتو يروسو

 ةلودو ھت�¼ج ن�ب ىرسألا لدابتل ن�تقفص ذيفنتو دادعإ ��ع فرشأ امك

 ا�bًسأ 76 حارس ا�¼جومب قلطأ ��لا ،1979 ماع سرونلا اتيلمع ام2و لالتحالا

 قالطإ لباقم ،ةدوع ةيمسرو ةدوع ةش*اع ناتلضانملا م�êيب نم اًي�يطسلف

 ا�¼جومب قلطأ ��لاو ،1985 ماع ليل��او ،لالتحالا شÎج DE يدنج حارس

 ،ن�ساي دمحأ خيشلا م�êيب نم )اًيéنجأو اًيÑرعو اًي�يطسلف( اًيئادف ا�bًسأ 1150

 .لالتحالا شÎج نم دونج ةثالث لباقم ،وتوما�وأ وزو� يcابايلا لتاقملاو

 ھعارصÑو ،ناريãو ايéيلو اCروس عم E?يتاabسالا ھفلاحتب ليpbج ة�bس تطبترا 

 ،نانبل DE ا�عم ةíÄسملا ة�جاوملا دح ،رCرحتلا ةمظنم ةدايق عم لCوطلا

 تامي¯®ا برح DEو 1983 ماع حتف لخاد قاقشcالا ثادحأ ءانثأ اًصوصخ

 تفد��سا ��لا ةي�يطسلفلا تافلاحتلا بلغأ نم اًءزج نا� دقو ،1985 ماع

ثم ،رCرحتلا ةمظنم ھت�بت يذلا تاضوافملاو ةCوس�لا @=ن ةضراعم
ّ

 ة�¼ج ل

   .1993 ماع رشعلا لئاصفلا فلاحتو ،1974 ماع ضفرلا
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 داع مث ،1996 ماع ناريإ �¨إ لقتناو ،1993 ماع اCروس �¨إ نانبل ليpbج رداغ 

 ��ع عقوو ،ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا تاءاقل DE كراشو ،2002 ماع اCروس �¨إ

 .2011 ماع ةر2اقلا عامتجا نع ةقثéنملا ةينطولا ة�Äاصملا ةقيثو

 ،1948 ماع ��b=تلاو ةبكنلا ش#اع دقف ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ ليpbج ىcاع

 ةدعل ضّرع£و ،1966 ،1964 ،1962 ماوعأ DE ةCروسلا نو�$لا DE لقتعاو

 ن�ي�يطسلفلا ةينانبللا ةحاسلا ءاقرف لبق نم فاطتخاو لايتغا تالواحم

 لالتحالا لاسرإ ا�êيب نم ناRف ،لالتحالا تارباخم نمو ،برعلاو ن�ينانبللاو

 نا� اCروس �¨إ ايéيل نم ة�جتم ةرئاط فاطتخاو ،1985 ماع ھتÎبل ايدCرب ادرط

 دا�ج هدلو لالتحالا لاتغا دقو ،1986 ماع ا�êتم ��ع هدوجوب دقتع# لالتحالا

 .2002 ماع نانبل DE تو�bب DE ھترايس �bجفتب ة�¼�íل يركسعلا حان��ا دئاق

 .2021 ماع ويلوي / زومت نم ع¾اسلا DE قشمد DE DEوت
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 يNالدجم دمحأ

 ماع قشمد ةنيدم pq دلو •

1955. 

 لاضنلا ة¼«ج ماع نuمأ •

 ذنم �¿يطسلفلا �¾عشلا

 .2009 ماع

 ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع  •

 ماع ذنم رzرحتلا ةمظنمل

2009. 

  .)2004-2000( تافرع س�ئرلل راش~سمو قباس رzزو •

 نCرشعلاو ثلاثلا DE قشمد ةنيدم DE يcالدجم نسح مالسلا دبع دمحأ دلو

 و2و ،دفص ةنيدم نم ةر�=م ةي�يطسلف ةلئاعل ،1955 ماع لCربأ /ناسÎن نم

 ��ع لصحو ،قشمد DE ةCوناثلاو ةيساسألا ةلحرملا سرد .ةنبا ھلو جو�aم

 ةCرادإلا مولعلاو قوق�Äا ةيل� نم ةيسايسلا مولعلا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 ةفسلفلا DE هاروتكدلا ةجرد ��عو ،1978 ماع ةينانبللا ةعما��ا نم

 اًراش�سم لمع .1987 ماع اCراغلب DE ايفوص ةعماج نم �À¿ايسلا داصتقالاو

DE ئرلا بتكمÎاًريدمو ،)1994-1992( ماوعألا ن�ب رامع وبأ لحارلا س DE 

-1994( يماع ن�ب رCرحتلا ةمظنم DE ةيÑرعلاو ةيموقلا تاقالعلا ةرئاد

 ماوعأ ن�ب لمعلا ةرازو DE ةيلودلاو ةيÑرعلا تاقالعلل اًماع اًريدمو ،)1995

 ةعماج DE ةيفاقثلا تاساردلاو ةفسلفلا ةرئاد DE اًرضاحمو ،)1995-1998(

 .2006 ماع تCز�bب
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 ھترسأ خCراتب اًرثأتم ،ھتايح نم ةركبم ةabف DE �¥طولا لمعلاب يcالدجم قحتلا

 �½عشلا لاضنلا ة�¼�� Ý¸تناف ،ةماعلا ةينطولا ةلا�ÄاÑو ،E¨اضنلا

الوؤسم نا�و ،ا��Äاصل �½عشلا لمعلل غرفتو ،1970 ماع �¥يطسلفلا
ً

 نع 

 �¨إ ي�اabشالا ركفلا لاخدإ DE م2اسو ،1975 ماع يزكرملا ي¦الطلا بتكملا

 حبصأو ،نانبلل �Eيئارسإلا حايتجالاو ةيل2ألا بر�Äا ش#اع .ھت�¼ج فوفص

 �¥طولا سل�®ا DE اًوضع ن�عو ،1982 ماع ة�¼�íل ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضع

 DE اًوضعو ،1993 ماع يزكرملا سل�®ا DE اًوضعو ،1988 ماع �¥يطسلفلا

 بختناو ،1994 ماع ن�طسلف �¨إ داع .1993 ماع ة�¼�íل �À¿ايسلا بتكملا

 ةن�íلا DE اًوضع حبصأ مث ،2009 ماع �¥يطسلفلا لاضنلا ة�¼�� اًماع انيمأ

 لمعلا ةرئاد سÎئرو ،2009 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنملل ةيذيفنتلا

  .ا�ßف طيطختلاو

 اًرCزو مث ،)2004-2000 ( ماوعأ ن�ب تافرع رساي سÎئرلل اًراش�سم ن�ع

 DE ن�طسلفل ا�bًفسو ،)2006-2005( يماع ن�ب راد��او ناطي�سالا نوؤشل

 ماوعأ ن�ب لمعلل ارCزو ن�ع مث ،)2009-2008( يماع ن�ب اينامور ةلود

 .2014 ماع ةي�يطسلفلا دعاقتلا ةئي2 ةرادإ سل�® اسÎئرف ،)2009-2014(

 تالاقملاو تاساردلاو رCراقتلاو ةيثحبلا تام2اسملا نم ديدعلا يcالدجملل

 ھتا�راشم نع الضف ،�À¿ايسلاو يداصتقالا ن�نأشلاب ةصصختملا ةروش�ملا

DE ةيميدا�ألا تارمتؤملا نم ددع DE ع ر�ظي ھنأ امك ،ا�جراخو ن�طسلف�� 

    .ةي�يطسلفلا ةيضقلا نع ثيدíÄل تايئاضفلاو ةيعاذإلا تاطÄ®ا

 دع¾ اًصوصخ ،ةديدج ةلحرمب رمت ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأ يcالدجم ىري

 مامأ لثاملا يدحتلاو ،اًبقارم اًوضع ن�طسلف ةلودب فاabعالا رارق �¥بت

 ،لالتحالا تحت ةلود �¨إ ةطلسلا لCوحت ةيفيك DE نمكي ن�ي�يطسلفلا
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 �Ýح ةنكمملا لاضنلا لاRشأ لRب ةي�يطسلفلا ةلودلا مايق ديسجت ةيفيكو

 ،ولسوأ قافتا ��ع تاظحالملا نم ددع لي�$£ مغر ھنأب ىرCو ،لالتحالا ءا�Êإ

 مايقل سسؤCو ،ىرخأل ةلحرم نم ةي�يطسلفلا ةيضقلا لقن ��ع موقي ھَّنأ الإ

 ةيداملاو ةCونعملا تامدقملا قلخي نأ ھنأش نمو ،�¥يطسلف �¥طو �À¿ايس نايك

 دقتع# .سدقلا ا��مصاعو نارCزح نم ع¾ارلا دودح ��ع ةي�يطسلف ةلود مايقل

 يذلا ،�Eيئارسإلا لالتحالل ةيفاص ةíÄصم ماسقنالا نأب يcالدجم

 ا�ما�»اب سامح ةكرح عم ة�Äاصملا وحن ھجتت امدنع ةطلسلا دض ھمدختس#

 امدنع مالسلا تاقاقحتسا نم بر��لل ھمدختسÙو ،با2رإلا عم فلاحتلاب

 ىرCو ،سامح ةقفاوم نمضت ال ةطلسلا نأب ءاعدالاب ،ھعم قافتا كان2 نوRي

 �À¿ايسلا ماظنلا DE ةكراشملل ةل2ؤم نوRت �Ýحو ،سامح ��ع نأب

 لوبقلاو ماسقنالا ءا�ãÊو ةينطو ةدحو ةموRحب لوبقلا �¥يطسلفلا

 لاضنلا لاRشأ ةفا� مادختسا DE ق�Äا نأب يcالدجم دقتعÙو ،تاباختنالاب

 تا�رح ل� ھسرامت قح و2و ،ةيلودلا ةيعرشلاب لوفكم لالتحالا ءا�Êإل

 íÓسملا حافكلاو ،دوجوملا فرظلل اقفو مدختس£ ةيلاضنلا لاRشألاو ،ررحتلا

  .ةيلودلا ةيسامولبدلا لثم ھلثم �À¿ايسلا لاضنلا لاRشأ نم لRش
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 ةين2 ليعامسإ

 ماع ةزغ ةنيدم pq ئطاشلا ميخم pq دلو •

1963. 

 ذنم سامح ةكرOP ���ايسلا بتكملا س�ئر •

 .2017 ماع

 سامح ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا وضع •

pq 2006 ماع تاباختنا.  

 ةموكOPاو ،)2006( ةرشاعلا ةي@يطسلفلا ةموكOPا ءارزو س�ئر •

 لامعألا �uيسÄ ةموكح pq ءارزولا س�ئرو ،)2007( ةرشع ةيداOPا

pq 2014 -2007( ةزغ عاطق(. 

 .)2004-1997( نuساي دمحأ بتكم ريدم •

 ن�ئجالل ئطاشلا ميخم DE ةين2 دمحأ مالسلا دبع ليعامسإ دلو

 ،1963 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو ثلاثلا DE ةزغ ةنيدم DE ن�ي�يطسلفلا

 و2و ،ةزغ ءاضق ةر�=ملا نالقسع ةروج ةCرق �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةرسأل

 ةلا�و سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب سمخو دالوأ ةينامث ھلو جو�aم

 �¥يدلا ر2زألا د�عم DE ةCوناثلاو ،ئطاشلا ميخم DE ن�ئجاللا ليغش£و ثوغلا

DE وناثلا ��ع ھنم لصح ثيح ،ةزغCةجرد لانو ،1981 ماع ةماعلا ة 

 ماع ةيمالسإلا ةعما��ا DE ةيبabلا ةيل� نم ي¦رعلا بدألا DE سوCرولاRبلا

 .ةيمالسإلا ةعما��ا DE ةيميدا�ألاو ةCرادإلا نوؤشلل اًريدم لمع .1987

 ،�ôÀاملا نرقلا تانÎنامث ةيادب DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� ةينÝ 2¸تنا

 -1983( يماع ن�ب ةبلطلا سلجم DE اًوضع نا�و ،ةيمالسإلا ةلتكلا DE طشcو

 ،ا�سÎسأت روف سامح ةكرح فوفصب قحتلا .1985 ماع ھل اًسÎئرو ،)1984
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 ،ةيمالسإلا ةيعم�íل ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع نا�و ،ا�»ايلاعف DE طرخناو

 اًسÎئرو ،)2000-1990( يماع ن�ب ةزغ DE ةيمالسإلا ةيعم��ا يدانل اًسÎئرو

أ سلجم DE اًوضعو ،)2004-1997( يماع ن�ب ن�ساي دمحأ خيشلا بتكمل
ُ

 ءانم

 ايلعلا ةع¾اتملا ةن�� DE اًوضعو ،1997 ماع ةزغ DE ةيمالسإلا ةعما��ا

 عم راو�Äا ةن�� DE اًوضعو ،سامح ةكرح نع ةي�يطسلفلا ةضافتنالل

 .ةي�يطسلفلا لئاصفلا

 كلذ نع عجارت ھَّنأ الإ 1996 ماع ةيعÙرش�لا تاباختنالل ھسفن حيشرت رَّرق 

 ةع¾اتلا حالصإلاو �bيغتلا ةمئاق سأرت دقو ،سامح ةكرح بلط ��ع ًءانب

 ،ا�ßف زافو ،2006 ماع ةيناثلا ةي�يطسلفلا ةيعÙرش�لا تاباختنالا DE ةكرíÄل

 ةرشع ةيدا�Äاو ،)2006( ةرشاعلا ن�تمو�ÄRا DE ءارزولل اًسÎئر حبصأو

 .2014 ماع �Ýح ةزغ عاطق DE ةمو�ÄRا ةسائر DE رمتساو ،)2007(

 تعقو دقو ،حتفو سامح ��كرح ن�ب ة�Äاصملا تاراوح نم اًءزج نا�و 

 ةسائر نع ھبجومب لزانت يذلاو 2014 ماع ئطاشلا قافتا ھل�üم DE ناتكر�Äا

 بتكملا ةسائرل بختنا .�¥طولا قافولا ةموRح ليكش£ �Óاصل ةمو�ÄRا

  .2017 ماع سامح ةكرÀ� �Ä¿ايسلا

 اميس ةCوس�لا عم ةعيطقلا �¨إ وعدCو ،لالتحالا ةلودب فاabعالا ةين2 ضفري

 خوضرلا مدع¦و ،ا�لاRشأ ةفاRب ةمواقملا زCزعتب يدانCو ،ھع¾اوتو ولسوأ قافتا

 قيقحتو ،نرقلا ةقفص ا�ßف امب ةي�يطسلفلا ةيضقلل ةيفصتلا عÙراشمل

 ،ةي�يطسلفلا فاد2ألا قيقحت �¨إ �ïÀفي دحوم �¥طو جمانرب قفو ة�Äاصملا

  .لالتحالا ة�جاوم DE �¸يلقإ فلاحت ءانب ��ع لمعلاو

 ديعُ¾ 1987 ماع ةرم لوأ ھلقتعا دقف ؛لالتحالا نم ھت�bسم ءانثأ ةين2 ىcاع

 ماع اCًرادإ ةيناثلا ةرملل لقتعاو ،اموي 18 ةدمل ةي�يطسلفلا ةضافتنالا عالدنا
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 ن�$لا ïÀÝ DEمأو ،1989 ماع ةثلاثلا ةرملل لقتعاو ،ر�شأ ةتس ةدمل 1988

أ مث ،تاونس ثالث
ُ

 ،1992 ماع رخاوأ نانبل بونج DE رو2زلا جرم �¨إ دع¾

 نم سداسلا DE لايتغا ةلواÄ® ضرع£و ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا ىدل لقتعاو

 دمحأ خيشلا عم ھتفد��سا ةيليئارسإ ةراغ رثإ 2003 ماع pbمتéس /لوليأ

 حفر pbعم pbع ةزغ �¨إ ھلوخد ةCرصملا تاطلسلاو لالتحالا قاعأ امك ،ن�ساي

 نم نCرشعلا DE ةزغ DE ن�íÄسم نم ران قالطإل ھبكوم ضرع£و ،2006 ماع

 حتفو سامح ��كرح ن�ب رتوتلا دادتشا ءانثأ 2006 رÑوتكأ /لوأ نCرش£

 لالتحالا تاوق لبق نم فصقلل ھبتكم ضرع£و ،ھيقفارم دحأ د�ش�ساو

 ةناز¯�ا ةرازو ھتجردأو ،2014 ماع برح لالخ ھل�üم كلذكو ،2006 ماع

  .2018 ماع با2رإلل ا��مئاق DE ةيكCرمألا
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أ
َ

 يXورUVا مرك

)1954-2021( 

 سدقلا pq دلو •

 .ةلتP}ا

 ةكرح لوؤسم •

 ةفضلا pq سامح

-1996( ةيªرغلا

1999(.  

 .)2007-1999( ة�uسألا ةي@يطسلفلا ةكرOPا pq يدايق •

 ةدحتملا تايالولا pq يمالسإلا لمعلا تادايقو ��´سؤم نم •

)1976-1995(.  

   .ةzويOPا ءايميكلا pq روسفورب •

 نم رشع ع¾اسلا DE ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE ي¦ور¯�ا دمحم ھط مركأ دلو

 ةر�=ملا اتفل ةدلب �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةرسأل ،1954 ماع رياpbف / طابش

 ةلحرملا سرد .ت�Ñو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،ةلتÄ®ا سدقلا ءاضق

 ةسردم DE ةCوناثلاو ،ة�bبلا ةنيدم DE ثوغلا ةلا�ول ةع¾ات ةسردم DE ةيساسألا

 ةجرد لانو ،1972 ماع �¸لعلا عرفلا DE ا�êم جرختو ة�bبلا DE ةيمشا�لا

 ،1976 ماع رصم DE سمش ن�ع ةعماج نم مولعلا DE سوCرولاRبلا

 Stateةيمو�ÄRا كروCوين ةعماج نم ةCوي�Äا ءايميكلا �b DEتسجاملاو

University of  New York ، هاروتكدلاو DE سفن نمو صصختلا سفن 

 يماع ن�ب هللا مار DE يزكرملا ةÄ"لا pbتخم DE لمع .1982 ماع ةعما��ا

-1977( يماع ن�ب يمو�ÄRا هللا مار ىفش�سم pbتخم DEو ،)1976-1977(

-1983( يماع ن�ب س#د وبأ /ايجولونكتلاو مولعلا ةيل� DE اًرضاحمو ،)1978
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ثحاÑو ،)1984
ً

 George نطنشاو جروج ةعماج DE بطلا ةيل� DE ا

Washington University   راشم اذاتسأو ،)1995-1984( يماع ن�ب�
ً

 DE ا

 وبأ /سدقلا ةعماج DE ةيبطلا ن�ملا ةيل� DE ددغلا ملعو ةCوي�Äا ءايميكلا

 ةيpb¯®ا ةيبطلا مولعلا ةرئاد ي¦ور¯�ا سأرت .)2021-1995( يماع ن�ب س#د

DE ةيبطلا ن�ملا ةيل� DE و ،س#د وبأ /سدقلا ةعماجÑلل اًديمع يقRةدمل ةيل 

 ھئاقب ��ع ترصأ ةعما��ا نأ الإ دعاقتلا نس ھغولب مغرو ،تاونس يcامث

    .2019 ماع ةيذاتسألا بقل ��ع لصح دقو ،ةيلRلل اًديمع

 لمعلا �À<سؤم نم نا�و ،ركبملا ھبابش DE ةيمالسإلا ةكر�Äاب ي¦ور¯�ا قحتلا

 تاي�يعبس DE ا�ßلإ ھمودق دنع طشc ثيح ،ةدحتملا تايالولا DE يمالسإلا

 ةبلطلا داحتال اًسÎئر نا�و ،�¥طولاو يوعدلاو ي¦الطلا لمعلا ôÀ� DEاملا نرقلا

 ا�êم دجاسملا ءانب DE كراشو ،نطنشاو جروج ةعماج MSA DE ن�ملسملا

 ذيفنتو طيطخت ��ع فكعو ،ىpbكلا نطنشاو ةقطنم DE ةر�=لا راد د�$م

 داقو ،1995 ماع ن�طسلف �¨إ داع .ةي�يطسلفلا ةيضقلل ةرِصانُم تايلاعف

 نم اًدحاو نا�و ،)1999-1996( يماع ن�ب ةيÑرغلا ةفضلا DE سامح ةكرح

 ةي�يطسلفلا ةكر�Äا DE يدايقو ،لالتحالا نو�DE ý سامح ةكرح تادايق

 ةرادإ عم ة�جاوملا تاطحم نم ديدعلا ا2رداو� عم ضاخ دقو ،ة�bسألا

 قاحتلا عورشمل نCردابملا سأر ��ع نا�و ،ةينوي�صلا نو�$لا ةíÄصم

  .ةي�يطسلفلا تاعما��اب لالتحالا نو�ý لخاد ىرسألا

 ةدحتملا تايالولا كرت ذإ ،ةينطولا ةكر�Äا DE ن�لماعلل اًجذومن ي¦ور¯�ا مَّدق

 خCرات نم ةساسح ةabف DE ن�طسلف لخاد مواقملا لعفلا DE طرخناو ةيعاوط

  .مالكلا ��ع لمعلا رثؤCُو ،ءاوضألا نع اًديع¾ ھتايح لاوط نا�و ،سامح ةكرح

cتاساردو ثاحبأ ةدع ي¦ور¯�ا رش DE م ةيلود ةيملع تالجمêلوح ھثحب ا� 

 ضرم لوح ھتساردو ،)2014( يركسلا ضرم صي¯�Áل ةديدج ةقCرط

 ةعومجم سأرت امك ،)�b، 2016س وبأ ةينار عم كabشم( ن�طسلف DE ناطرسلا
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 ا�êم ةيملعلا ثاحبألا نم ددع رش�ب تماق ،سدقلا ةعما�� ةع¾ات ةيثحب

 ي¦ور¯�ا دصح .)2017( ن�طسلف DE ماظعلا ةشاش2 ضرم لوح ن�ثحب

 ھقCرف لصح ن�ح DE ،)2010( ميلعتلا DE ��متلا ةزئاج ا�êم زئاو��ا نم اًددع

 .)2017( ةيعيبطلا مولعلا DE ثوحبلا ةزئاج ��ع �¸لعلا

 ،1999 ماع لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيلاضنلا ھت�bسم ءانثأ ي¦ور¯�ا ىcاع

 ،قيقحتلا ءانثأ ةطلج ھتباصأو ،ر�شأ ةثالث لاوط ٍساق ٍقيقحتل عضخو

طعو ،ةنس 12 ـب لالتحالا ھيلع مكحو
َّ

 ھعنم مث ھن�ý لعفب ةيملعلا ھت�bسم ل

 تايلمع ةدع ھل تCرجأو ،2013 ماع نولوقلا ناطرس¾ بÎصأ .رفسلا نم

 سما¯�ا DE DEوتو ،2021 ماع رياني /يcاثلا نونا� ر�ش DE ا2رخآ نا� ةيحارج

     .2021 ماع سرام /راذآ نم
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 دلاخ I]سYت

 سلبان ةظفاحم pq توzرق ةدلب pq دلو •

 .1941 ماع

 ة¼«|£ل ���ايسلا بتكملا وضع •

  .1971 ماع ذنم ةيطارقميدلا

 .1972 ماع ذنم �¿طولا سل|}ا وضع •

 .1991 ماع ذنم رzرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع •

 DE توCرق ةدلب DE "دلاخ �bسÎت " ـب فورعملا ةدوع دمحأ ةداعس دمحم دلو

 و2و ،1941 ماع رياني /يcاثلا نونا� نم رشع عساتلا DE سلبان ةظفاحم

 ةCوناثلاو توCرق ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .نات�Ñو نادلو ھلو جو�aم

DE تسجاملا ةجرد لانو ،سلبان ةنيدم سرادم�b DE مولعلاو داصتقالا 

 DE لمع .1972 ماع ايناملأ Heidelberg DE غpbلديا2 ةعماج نم ةيسايسلا

 .)1963-1960( يماع ن�ب تCوRلا ةعاذإ

 ن�طسلف ةبلطل ماعلا داحتالا DE اًوضع حبصأو ،ي¦الطلا طاش�لا DE طرخنا

 رمتؤملا DE كراشو ،ايناملأ DE ن�يكاabشالا ةبلطلا داحتا DE اًوضعو ،1963

 �À¿ايسلا ا�¼تكم DE اًوضع حبصأو ،1969 ماع ةيطارقميدلا ة�¼�íل �Î>Àسأتلا

 تايلوؤسم �¨وت امك ،1972 ماع ذنم �¥طولا سل�®ا DE اًوضعو ،1971 ماع

الوؤسم ناRف ،ناRم نم ábكأ DE ةيميظنت
ً

 ن�ب نانبل DE ة�¼��ا ميظنت نع 

 ،1982 ماع ة�¼��ا DE ةيلودلا تاقالعلا فلم ھل دنسأو ،)1982-1972( يماع

 .1991 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضع �bتخاو
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 ،1982 ماع نانبل نم رCرحتلا ةمظنم لئاصف جورخ دع¾ ندرألا DE ماقأ

 .)1991-1982( يماع ن�ب ةلتÄ®ا ضرألا DE ة�¼��ا ميظنت ةرادإ DE كراشو

 ��ع اجاجتحا ةمظنملل ةيذيفنتلا ةن�íلا نم )اًتقؤم( ھبصنم نم لاقتسا

  .ولسوأ قافتا عيقوت

 �¥طولا بتكملا سسأو ،1993 ماع ولسوأ قافتا عيقوت دع¾ ن�طسلف �¨إ داع

 ةمظنمل ع¾ات بتكم( 1996 ماع ناطي�سالا ةمواقمو �ôÀارألا نع عافدلل

 تاباختنا DE ةطلسلا ةسائر ��ع سفانو ،تقولا كلذ ذنم هريدCو )رCرحتلا

 نوؤش ةرئاد لوؤسم حبصأ .تاوصألا نم %3.4 ��ع لصحو ،2005 ماع

   .رCرحتلا ةمظنم DE ن�بabغملا

 �¥يطسلفلا نأشلا DE بتكي ھَّنأ امك ،ةفلت¯®ا مالعإلا لئاسو ��ع دلاخ ر�ظي

DE لا"Äامتجالا لصاوتلا عقاومو فÍE، بتكي نا�و DE نرقلا تاي�يعبس 

 نم ددع ھل ردص دقو ،)ن�2اش يماس( راعتسم مساب ةCر�Äا ةلجم ôÀ� DEاملا

 ¹Eمت�®ا ءانبلا اياضق DE ،)1989( ةي�يطسلفلا ةضافتنالا :ا�êم تافلؤملا

 ليطع£ :ناطي�سالا ،)1999( رفCر ياو �¨إ ولسوأ نم ،)1997( يطارقميدلاو

 .)2016 ،كabشم( ؟نيأ �¨إ قCرطلا ةطراخ ،)2001( ةي�يطسلفلا ةلودلا مايق

 دض ةر2اظم لالخ حورجب بÎصأ دقف ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ دلاخ يcاع

 نم لالتحالا تاوق ھتلقتعاو ،1998 ماع ةيلبقلا ة�bصع ةدلب DE ناطي�سالا

 ترداصو ،2003 ماع رياpbف /طابش فصتنم DE سلبان ةنيدم DE ھبتكم

  .ماعلا سفن نم نارCزح DE ھنع تجرفأ مث ،ھتاCوتحم
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 بوجرلا ليHIج

 ماع ليل¸Oا ةظفاحم pq ارود ةنيدم pq دلو •

1953. 

 ةيªرغلا ةفضلا pq يÆاقولا نمألا زا¥ج س�ئر •

)1993- 2003(. 

 -2003( �¿يطسلفلا يموقلا نمألا راش~سم •

2006(. 

  .2008 ماع ذنم مدقلا ةركل �¿يطسلفلا داحتالا س�ئر •

  .2017 ماع ذنم حتف ةكرOP ةzزكرملا ةن|£لا رس نuمأ •

 DE ليل¯�ا ءاضق ارود ةدلب DE بوجرلا دمحم دومحم )ناضمر( ليpbج دلو

 سرد .ءانبأ ةع¦رأ ھيدلو جو�aم و2و ،1953 ماع ويام /رايأ نم رشع ع¾ارلا

 E DE¨اعلا مولبدلا ةجرد لانو ،ارود سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا

 ةجردو ،2004 ماع ةيسورلا عافدلاو نمألا ةيل� نم ةينمألا تاساردلا

 لمع .2009 ماع سدقلا ةعماج نم ةيطسوأ قرشلا تاساردلا �b DEتسجاملا

-1985( يماع ن�ب سدقلا DE ةيÑرعلا تاساردلا ةيعمج DE اCًرادإ اًريدم

 ةفضلا DE ي*اقولا نمألا زا��� اًسÎئرو ،�bبع ةل�® اماع اريدمو ،)1986

 دعاقتلا ��ع ليحأو قCرف ةبتر ��ع لصح .)2003-1993( يماع ن�ب ةيÑرغلا

DE 2021.   

 لمعو ،íÓسملا ا�حانج DE طشcو ،1969 ماع حتف ةكرح �¨إ بوجرلا Ý¸تنا

 ،لالتحالل ةع¾ات عقاوم دض تام�0 ذيفنت DE كراشو ،ا�)دراطم ةدعاسم ��ع

 نِّ�ُع .لالتحالا نو�DE ý ن�يسÎئرلا ا2رداو� دحأ ھلاقتعا دع¾ حبصأو

 ةن�� رس ن�مأو ،1988 ماع ةلتÄ®ا ضرألا نوؤشل تافرع رسايل اًدعاسم
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 ةداعإ ��ع ا�êيح لمع دقو ،1994 ماع �Ýح ةلتÄ®ا ضرألا زا�ج DE ةفضلا

 DE �¸يظنتلا لمعلل ةCولوألا نم دCزملا ءاطعإ وحن عفدلاو حتف ميظنت ءانب

 ضرألا لخاد ميظنتلا فلم لوؤسم نا� ھَّنأو اًصوصخ ،ةلتÄ®ا ضرألا

 ف.ت.م ن�ب ةينمألا تاضوافملا DE كراش .1993 ماع نالحد دمحم عم ةلتÄ®ا

 .ا2دع¦و ولسوأ قافتا عيقوت ليبق لالتحالا ةلودو

 DE ي*اقولا نمألا زا�ج سÎئر بصنم لغشو ،1994 ماع ن�طسلف �¨إ داع

ظفاحمو ،)2003 -1993( يماع ن�ب ةيÑرغلا ةفضلا
ً

 ،2003 ماع ن�نج ةنيدمل ا

 DE كabشاو ،)0620 -2003( يماع ن�ب �¥يطسلفلا يموقلا نمألل اًراش�سمو

 داحتالا بصنم سأرتو ،زفي مل ھَّنكل 2006 ماع ةيعÙرش�لا تاباختنالا

 ��عألا سل�®ا سÎئر اًضيأ و2و ،2008 ماع ذنم مدقلا ةركل �¥يطسلفلا

 ةيعمج سÎئرو ةي�يطسلفلا ةيبملوألا ةن�íلا سÎئرو ،ةضاCرلاو بابشلل

 ةكر�Ä يزكرملاو يروثلا ن�سل�®ا وضعو ،ةي�يطسلفلا تادشرملاو ةفاشكلا

 نا�و ،2017 ماع ذنم ةCزكرملا ةن�íلا رس ن�مأ لغشÙو .2009 ماع ذنم حتف

 DE ا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لا ةيعÙرش�لا تاباختنالل حتف ةكرح ةمئاق نمض

 .2021 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو يcاثلا

 704 ةنازنزلاو ،)2004( ةÑراوم الب بوجرلا ليpbج :äE بتك ةثالث ھل ردص

 دع¾ ثدحتي "ةحفن" 1980 ةحفن ن�ý ةCوا¯�ا ءاعمألا ةكرعمو ،)2009(

 .)2012( اًماع ن�ثالثو ةثالث

 17 نم ábكأ لالتحالا نو�ïÀÝ DE ýمأ دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ بوجرلا ىcاع

أو ،رسألا DE و2و ھتدلاو تيفوتو ،)1988-1968( يماع ن�ب اًماع
ُ

 نانبل �¨إ دع¾

 .1988 ماع
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 يوالد_^ا ليمج

ملا مسمس ةzرق pq دلو §
ُ

º|َّةر 

 .1946 ماع ةزغ ءاضق

 �¿طولا نuسل|}ا وضع §

 ذنم �¿يطسلفلا يزكرملاو

 .1988 ماع

 سل|}ا ةzوضعx زاف §

 ماع تاباختنا pq ةيبعشلا ة¼«|Oا نع �¿يطسلفلا ��qرش~لا

2006. 

 رzرحتل ةيبعشلا ة¼«|£ل ���ايسلا بتكملا pq قباس وضع §

 .نuطسلف

ملا مسمس ةCرق DE يوالد�®ا ليعامسإ دمحم ليمج دلو
ُ

 ماع ةزغ ءاضق ةرّ�=

 ةسردم DE ةCوناثلاو ،ايلابج DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .جو�aم و2و ،1946

 ةجرد لانو ،ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم لصحو ،ةزغ DE ةCوناثلا افاي

 .1968 ماع ةر2اقلا ةعماج DE ةراجتلا ةيل� نم ةبساÄ®ا DE سوCرولاRبلا

 بس�نا ذإ ؛ھتايح نم ةركبم ةabف DE �¥طولا لمعلا DE يوالد�®ا طرخنا

�Äكراشو ،1962 ماع برعلا ن�يموقلا ةكر DE cل مضناو ،ا�»اطاشí�¼ة� 

 ،ندرألا DE ا�»اركسعمب قحتلاو ،ا�سÎسأت دنع ن�طسلف رCرحتل ةيبعشلا

 تارمتؤم رضحو ،نانبلو قارعلاو رصم لثم ةيÑرعلا لودلا نم ٍددع DE شاعو

 ،1988 ماع ھيف اًوضع حبصأو ،1970 ماع ذنم �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا

الثمم ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل يزكرملا سل�®ا DE اًوضعو
ً

 ة�¼��ا نع 

 حبصأ �Ýح ةيبعشلا ة�¼��ا لخاد ةيميظنتلا بتارملا DE جردت دقو ،ةيبعشلا
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 ،ةزغ À� DE¿ايسلا ا�¼تكمل اًسÎئرو ،�À¿ايسلا ا�¼تكمو ةCزكرملا ا��ن�� DE اوضع

 ةع¾اتلا ىفطصم �Eع وبأ دي�شلا ةمئاق نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا ةCوضع¾ زافو

 Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE ن�ئجاللا ةن�íل اًسÎئر نا�و ،2006 ماع تاباختنا DE ا�ل

 ماع ع¾اسلا �¥طولا ا2رمتؤم لالخ ة�¼��ا DE ھبصانم نم لاقتسا .�¥يطسلفلا

2013. 

 مالعإلا لئاسو DE ر�ظيف ،DEاقثلاو يمالعإلا ن�Cوتسملا ��ع يوالد�®ا طش�ي

 DE كراشÙو تارضاÄ®ا يقلCو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا تاروطت ��ع اًقلعم

 ةسسؤم ءانمأ سلجم ءاضعأ دحأ و2و ،ةيميدا�ألاو ةيسايسلا تارمتؤملا

 .)ةيميدا�أو ةيفاقث ةسسؤم( تافرع رساي

 ةفاRب �¥يطسلفلا راسÎلا ةدحوب يدانCو ،ولسوأ ةيقافتا يوالد�®ا ضفري

 يذلا �¥طولا راو�Äاب نمؤي امك ،يمدقت يطارقميد وأ يراس# راطإ DE ھفايطأ

 ةعجانلا ةليسولا نأب ىرCو ،ماسقنالا ءا�ãÊو �¥يطسلفلا قافولا �¨إ دوقي

 ةمظنم ��ع ظاف�Äا �¨إ وعدCو ،ا�لاRشأ ةفاRب ةمواقملا äE لالتحالا ة�جاومل

ةلثمم رCرحتلا
ً

 رCوطتب بلاطCو ،عما��ا هراطãو �¥يطسلفلا بعشلل 

   .ةي�يطسلفلا تباوثلاب كسمتلاو ،ا�»اسسؤم

 ،1977 ماع ةيبعشلا ة�¼��ا DE ھلمع ةيفلخ ��ع ندرألا DE يوالد�®ا لقتعا

 .دادغ¾ �¨ا ةر2اقلا نم داع¾إ تارارق ھقحب تردص امك
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 رصان انح

 .1935 ماع ةلتP}ا افاي ةنيدم pq دلو §

 �¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع §

 .1967 ماع ذنم

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع §

 .)1983-1981( ةي@يطسلفلا رzرحتلا

 .)2004-1972( تzز�uب ةعماج س�ئر §

 .2002 ماع ذنم ةzزكرملا تاباختنالا ةن|O س�ئر §

 ن�تلحرملا سردو ،1935 ماع ةلتÄ®ا افاي ةنيدم DE رصان ÀÝ¿وم انح دلو

 سوCرولاRبلا ��جرد لانو ،ةCوناثلا تCز�bب ةسردم DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 ةجردو ،1963 ماع تو�bب DE ةيكCرمألا ةعما��ا نم ءاي��فلا �b DEتسجاملاو

 Purdue University DE ود�bب ةعماج نم ةCوونلا ءاي��فلا DE هاروتكدلا

 ةيل� DE ءاي��فلا ةدامل اًرضاحم لمع .1967 ماع ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا

-1972( يماع ن�ب تCز�bب ةعما�� اًسÎئر نا�و ،تCز�bب ةعماج DE مث تCز�bب

 .2002 ماع ةCزكرملا تاباختنالا ةن�íل اًسÎئر نِّ�ُعو ،)2004

 ةعماج �¨إ تCز�bب ةيل� لCوحت ��ع ناحCر يزمرو يRمارب يماج عم لمع

 ماع ا�Uانمأ سل�® اًسÎئر �bتخاو ،ا�ل سÎئر لوأ حبصأو ،1972 ماع تCز�bب

 ��ع فرشأو ،1967 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا DE اًوضع �bتخا .2006

 رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضعو ،ھيف ميلعتلاو ةيبabلا ةن��

 ةمظنمل يزكرملا سل�®ا DE اًوضعو ،)1983-1981( يماع ن�ب ةي�يطسلفلا

 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا قودنصلا سأرتو ،)1984-1977( يماع ن�ب رCرحتلا

 DE ن�طسلف �¨إ داع .رCرحتلا ةمظنم E DE¨اعلا ميلعتلا ةيلوؤسم �¨وتو ،1982
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 ،2005 ماع ةيسائرلا تاباختنالا ��ع فرشأو ،1993 ماع ويام /رايأ

-2013( يماع ن�ب ةيلÄ®ا تاباختنالاو ،2006 ماع ةيعÙرش�لا تاباختنالاو

2017(. 

 �Eخادلا راو�Äا DE كراشو ،ةلقتسملا ةي�يطسلفلا تايص¯Áلا عمجتل مضنا

 ىرسألا ةلأسم ل�Ä لخدتو ،2011 ماع ماسقنالا ءا�Êإ �¨إ فد2 يذلا

 .م�¼تاور ةعوطقملا ن�ي�يطسلفلا

 ملع ةرئاد سأرتو ،تاعما�íل ةيلودلا ةطبارلا ةرادإ سلجم ةCوضع ��ع زاح

 ةعما��ا نم ةCرخفلا هاروتكدلا ةجرد لانو ،2004 ماع وRسcويلا DE راثآلا

 .2004 ماع ةر2اقلا DE ةيكCرمألا

 ھتعدتسا ثيح ،)1974-1967( يماع ن�ب لالتحالا تاقياضمل رصان ضرع£ 

 .1974 ماع نانبل �¨إ هدع¾أ مث لالتحالا ھلقتعاو ،تارم ةدع ھتارباخم
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 يوارشع نانح

  .1946 ماع سلبان pq تدلو •

 رمتؤمل �¿يطسلفلا دفولا مساب ةقطانلا •

 نطنشاو تاضوافمو مالسلل دzردم

)1991-1993(. 

 ��q pqرش~لا سل|}ا ةzوضعx تزاف •

  .2006 ماعو ،1996 ماع تاباختنا

 .)1998 – 1996( ��لعلا ثحبلاو Yqاعلا ميلعتلا ةرzزو •

 .)2020-2009( رzرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع •

 نCرش£ نم نماثلا DE سلبان ةنيدم DE يوارشع ليئاخيم دواد نانح تدلو

 ن�تلحرملا تسرد .نات�ب ا�)دلو ةجو�aم äEو ،1946 ماع رÑوتكأ /لوألا

 ةCوناثلا ت�Êأو ،هللا مار DE تانبلل زدنرفلا ةسردم DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 نم ي��لجنإلا بدألا DE سوCرولاRبلا ةجرد تلانو ،1964 ماع ةماعلا

 ي��لجنإلا بدألا �b DEتسجاملا ةجردو ،1968 ماع تو�bب DE ةيكCرمألا ةعما��ا

 نراقملا بدألا DE هاروتكدلا ةجردو ،1979 ماع ا�سفن ةعما��ا نم اًضيأ

 University of Virginia DE اي�يجرف ةعماج نم ىطسولا روصعلا بدأو

 ةي�يطسلفلا تامولعملا بتكم DE ةفظوم تلمع .1981 ماع ةدحتملا تايالولا

DE ب�bةرضاحمو ،)1970-1968( يماع ن�ب تو DE ةغللا مسق بادآلا ةيل� 

 يماع ن�ب بادآلا ةيلRل ةديمعو ،)1955-1973( تCز�bب ةعماج DE ةي��لجنإلا

 DE ىرخألا ةCرادإلا فئاظولا ضع¾ ا�ملس£ �¨إ ةفاضإلاب ،)1986-1995(

 – 1996( يماع ن�ب �¸لعلا ثحبلاو E¨اعلا ميلعتلل ةرCزو ت�ِّيُعو ،ةعما��ا

1998(. 
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 ؛ا�»ايح نم ةركبم ةabف DE ةيسايسلاو ةيباقنلا ةاي�Äا DE يوارشع تطرخنا

 تنا�و ،)1970-1967( ن�طسلف ةبلطل ماعلا داحتالا DE تطشc ثيح

 ةأرملل ماعلا داحتالا DE تطشc امك ،1969 ماع نانبل DE ھعرف مساب ةثدحتملا

 ��لا ةيéنجألا ةيفÄ"لا دوفولل ةقفارم تنا�و ،)1972-1967( ةي�يطسلفلا

 اًوضع تناRف ،اًضيأ ةلتÄ®ا ضرألا DE تطشcو ،نانبل DE تامي¯®ا روزت تنا�

 ةدعاسملا ةن�íل اًسسؤم اًوضعو ،تCز�bب ةعماج DE ن�لماعلا ةباقنل اًسسؤم

 تاماصتعالا نم ديدعلا DE تكراشو ،ةعما��ا DE ناسcإلا قوقحو ةينوناقلا

 تنا�و ،لالتحالا تاسرامم ��ع اًجاجتحا ةعما��ا ا��مظن ��لا تابارضإلاو

 يماع ن�ب ةدحوملا ةينطولا ةدايقلا نع ةقثéنملا ةيسايسلا ةن�íلا DE اوضع

)1988-1993(. 

ýشلا ا��لباقم تل���bرمألا تاونقلا ىدحإ ��ع ةCةيك DE نم ٍددع ة�جاوم 

 ا2راسم DE لوحت ةطقن 1988 ماع ن�يليئارسإلا ن�لوؤسملاو ن�يميدا�ألا

 ةيلمع ءايحإ تفد��سا ��لا تاءاقللا DE ا2دع¾ تكراش ثيح ،�À¿ايسلا

 يCRرمألا ةيجرا¯�ا رCزو لباق يذلا �¥يطسلفلا دفولا نمض تناRف ،مالسلا

 ھيجوتلا ةن�� DE اًوضع ت�ِّيُعو ،1991 ماع دCردم رمتؤم ليبق ركيب سميج

 دفولا مساب ةيمسرلا ةثدحتملا تحبصأو ،)1993-1991( تاضوافملل ايلعلا

 ،)1993 – 1991 ( يماع ن�ب نطنشاوو دCردم DE ضوافملا �¥يطسلفلا

 يزكرملا سل�®ا DE اوضعو ،1991 ماع �¥طولا سل�®ا DE اًوضع ت�bتخاو

 ماع سدقلا ةرئاد نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اًوضع تبختناو ،1994 ماع

 ،)1997-1996( يماع ن�ب ھيف ةيسايسلا ةن�íلا ةسائر تلوتو ،1996

 DE ا��اختنا ديعأو ،)2005-2000( يماع ن�ب Ù¹Eرش�لا حالصإلا ةن�� ةسائرو

 ماع "ثلاثلا قCرطلا" ةمئاق نع 2006 ماع تاباختنا Ù¹E DEرش�لا سل�®ا

 -2001( يماع ن�ب ةيÑرعلا لودلا ةعما�� ةيمالعإ ةيضوفم ت�ِّيُعو ،2006
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 ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضع ت�bتخاو ،)2002

 ،2018 ماع ا��اختنا ديعأو ،ا�ßف مالعإلاو ةفاقثلا ةرئاد تسأرتو ،2009 ماع

 .2020 ماع ا��لاقتسا تمدق ا�Êَّأ الإ

 ةئي�لا" لثم ةيل2ألا تاسسؤملا نم ٍددع سÎسأت DE يوارشع تم2اس

 ،1995 ماع �Ýح ا��يضوفم تنا�و "نطاوملا قوق�Ä ةلقتسملا ةي�يطسلفلا

 ،)حاتفم( "ةيطارقميدلاو يملاعلا راو�Äا قيمعتل ةي�يطسلفلا ةردابملا"و

اضيأ äEو ،)نامأ( "ةلءاسملاو ة2ا�üلا لجأ نم فالتئالا"و
ً

 سلاجم DE وضع 

 ةسسؤمو ،تCز�bب ةعماج لثم ،ةيلودو ةيÑرع ةديدع تاسسؤم ءانمأ

 /E¨ودلا كنبلاو ،ناسcإلا قوقE �Ä¨ودلا سل�®او ،ةي�يطسلفلا تاساردلا

 ةيمنتلا ثوحبل ةدحتملا ممألا د�عمو ،ايقCرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 .نطنشاو DE ةيجرا¯�ا تاقالعلا سلجمو ،ةيعامتجالا

 ةيÑرعلا تاعما��ا نم ٍددع نم ةCرخفلا هاروتكدلا تادا�ش يوارشع تحنُم 

cو ،ةمسوألاو زئاو��ا نم اًددع تلانو ،ةيلودلاو
َ

 ارÑراب ةبتاRلا ا�»�bس ْترش

 نانح لقعلا توص" ناونع¾ ةي��لجنإلا ةغللاب باتك DE 1995 ماع روتكيف

 ة�bصقلا ةصقلاو رعشلا تéتك ."طسوألا قرشلا DE مالسلاو يوارشع

 �¥يطسلفلا بدألا :لثم ةيÑرعلا ةغللاب بتكلا نم ددع ا�ل ردصو ،ةلاقملاو

 ةلتÄ®ا ضرألا DE ة�bصقلا ةصقلاو ،)1976( لالتحالا تحت رصاعملا

  :ا�êم تاساردلاو بتكلا نم رخآ ددع ةي��لجنإلا ةغللاب ا�ل ردص امك ،)1988(

The Contemporary Palestinian Poetry of Occupation (1978), The 

Contemporary Literature of Palestine: Poetry and Fiction (1988) 

and From Intifada to Independence 

(1989).   
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 @Eعز ن]نح

 .1969 ماع ةلتP}ا ةرصانلا ةنيدم pq تدلو •

 عمجتلا بزOP ���ايسلا بتكملا وضع •

 .2000 ماع ذنم يطارقميدلا �¿طولا

 .)2009-2003( مالعإ زكرم ةريدم •

 .)2019 -2009( عمجتلا بزح نع "Íqيئارسإلا تس�نكلا" وضع •

 نم نCرشعلاو ثلاثلا DE ةلتÄ®ا ةرصانلا ةنيدم DE �½عز قوراف ن�نح تدلو

 سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا تسرد .1969 ماع ويام /رايأ

 ،ةيكيلوثاRلا نارطملا ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع تلصحو ،ةرصانلا

 ماع افيح ةعماج نم ةفسلفلاو سفنلا ملع DE سوCرولاRبلا ةجرد تلانو

 DE ةيpbعلا ةعما��ا نم ةفاÄ"لاو مالعإلا �b DEتسجاملا ةجردو ،1990

 تاب2ار ةسردم DE مالعإلاو ةفاÄ"لل ةسِّردم تلمع .1994 ماع سدقلا

 "ميناروأ" ةيل� DE ةرضاحمو ،تاونس يcامث ةدمل ةرصانلا DE ناRسÎسcرفلا

Oranim لاRلل ةيميدا�ألا ةيلabسايلا رام ةيل�و ميلعتلاو ةيب DE ن�لِبْعإ ةدلب، 

 DE �¥يطسلفلا ي¦رعلا عمتجملل يمالعإلا زكرملا - مالعإ زكرم" ـل ةماع ةريدمو

 .)2009-2003( يماع ن�ب "ليئارسإ

 DE تكراشو ،1997 ماع يطارقميدلا �¥طولا عمجتلا بز�Ä �½عزلا تمضنا 

 ھبتكم DE مث ،2000 ماع ةCزكرملا ھتن�� DE اوضع تحبصأو ،ھتايلاعف
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 ةرادإ DE اوضع تناRف ؛ةيل2ألا تاسسؤملا DE تطشcو ،2000 ماع �À¿ايسلا

 .يمدقتلا ةأرملا داحتا �À<سؤم نمو ،1998 ماع ذنم ةيÑرعلا ةفاقثلا ةيعمج

 DE ةي�يطسلف لوأ تنا�و ،عمجتلا ةمئاق نع "تسÎنكلا" تاباختنا تضاخ

 DE كلذو ةصلاخ ةي�يطسلف ةمئاق نمض يcاملرب ٍدعقمب زوفت لتÄ®ا لخادلا

 تنا�و ،2019 ماع �Ýح تارم ةدع ا��اختنا ديعأو ،2009 ماع تاباختنا

 ةن��و ،ةضاCرلاو ةفاقثلاو ةيبabلا ةن�� :ا�êم ةيناملرب ةن�� نم ábكأ DE اوضع

 ،لفطلا قوقحب ةصا¯�ا ةن�íلاو ،ةCردن��ا ةاواسملاو ةأرملا ةناRمب ضو�êلا

 .ي¦رعلا داصتقالا رCوطتو زCزعتل لتكتلا DEو

 ،ةزغ عاطقو ةيÑرغلا ةفضلا DE ھتاسرامم تضراعو ،لالتحالا �½عز تض2ان

 مقاط نمض تنا� ثيح ،ةزغ عاطق نع راص�Äا كف تاطاشDE c تكراشو

 ا�»ادا�ش تمدقو ،2010 ماع عاطقلا نع راص�Äا رسكل ةCر�Äا لوطسأ

  .ةرمرم DEام ةنيفس مقاط قحب لالتحالا مئارج لوح

 ةيئرملا مالعإلا لئاسو DE روضح ا�لو ،ةيسايسلا تالاقملا نم ديدعلا تéتك

 نم ءزج م2 لتÄ®ا لخادلا DE ن�ي�يطسلفلا َّنأب نمؤت .ةعومسملاو ةءورقملاو

 عورشملل ض2انملا �¥طولا م�عورشم راطإ DE نولضاني ،�¥يطسلفلا بعشلا

 ."ةلما� ةنطاوم ..ةيموق ةCو2" راعش Ý¥ب�تو ،ةلِرْسألل ضراعملاو يcوي�صلا

 ةعطاقملا معدو ،رCرحتلا ةمظنم ءانب ةداعãو ةينطولا ةدحولا زCزع£ �¨إ وعدت

 امور قاثيم ��ع عيقوتلاو ،ةدحتملا ممألا �¨إ ھجوتلاو ،"ليئارسإ" ـل ةيبعشلا

 ولسوأ قافتا توم نالعإب يدانتو ،ةيلودلا مكاÄ®ا �¨إ لالتحالا ةلود ميدقتل
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 ءا�Êإ طورش نم نأ pbتع£و ،ةمواقملل مCرجتو �¥مأ قيس�ت نم ھثدحأ ام لRب

 عÙراشم ةÑراحم نأ ىرتو ،لالتحالا دض ةمواقملا ةيعرش ديكأت ماسقنالا

 يرّرحت �¥يطسلف عورشم حرط بلطتي ةي�يطسلفلا ةيضقلل ةيفصتلا

  .لماش �¥طو �¥يطسلف لاضنو

 نم اينوناقو اًيسايس ا��قحالم مت دقف ؛ةيسايسلا ا�»�bسم ءانثأ �½عزلا تناع

 ىوقلا نم قيÎضتلاو ضCرحتلل تضرع£ امك ،2010 ماع ذنم لالتحالا فرط

 ،"تسÎنكلا" DE لوخدلا نم ا�عنمل تالواحم ترجو ،ةينوي�صلا ةي�يميلا

 ةدمل يcاملpbلا لمعلا نع ا2داعب�سا مت امك ،تاباختنالا ضوخ نم ا�عنمو

 فط¯�ا ةيلمعل ا�م�فت نع ھيف تÑرعأ ÍEاذإ راوح دع¾ كلذو ،ر�شأ ةتس

 ن�فِطَت¯®ا نأÑو ،2014 ماع ةلتÄ®ا ةيÑرغلا ةفضلا DE ن�نطوتسم ةثالثل

 ةدمل ن�$لاب ا�ßلع ةرصانلا íÓ DEصلا ةمكحم تمكح امك ،ن�يبا2رإ اوسÎل

 .2016 ن�يطرش ةنا2إ ةم��ب ؛ذيفنتلا فقو عم ر�شِأ ةتس
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 ghيسعلا دلاخ

  .1947 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

  .)2012-2007( ليل¸Oا ةيدلب س�ئر •

 ةي@يطسلفلا ةموكOPا pq داصتقالا رzزو •

  .ةرشع ةنماثلا

 .لامعأ لجر •

 رياpbف /طابش نم لوألا DE ليل¯�ا ةنيدم �E DEيسعلا دلاخ 2�bز دلاخ دلو 

 �À¿اسألا ھميلع£ ىقلت .ت�Ñو دالوأ ةثالث ھيدلو جو�aم و2و ،1947 ماع

 ن�س�Äا ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ليل¯�ا سرادم DE ةCوناثلاو

 نم لامعألا ةرادإ DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1964 ماع ةنيدملا �E DEع نب

 ن�ب هدلاول ةكرش �E DEيسعلا لمع .1970 ماع رصم DE سمش ن�ع ةعماج

 عنصم :ا�êم ةيداصتقالا عÙراشملا نم اددع سسأ مث ،)1976-1970( ماوعألا

 ماع تالواقملاو ةراجتلل �Eيسعلا ةكرشو ،1979 ماع ليل¯�ا DE تنمسإلا

 سÎسأت DE م2اسو ،1990 ماع م�Ä تÎب DE داحتالا نوطاب ةكرشو ،1987

 ةكرشو ،داقعلا ةعومجمو ،ةي�يطسلفلا تالاصتالا ةكرشك تا�رش ةدع

 .ةزغ DE ءاÑر�كلا ديلوت

 ،2003 ماع �Ýح ا�سÎئرل اًبئانو ،1976 ماع ليل¯�ا ةيدلب DE اًوضع بختنا

 Ù¹E DEرش�لا سلجملل øÓرتو ،1995 ماع �¥طولا سل�®ا DE اًوضع حبصأو

 ،ضايف مالس ا�سأرت ��لا ثلاثلا قCرطلا ةمئاق نمض 2006 ماع تاباختنا

 DE داصتقالل اًرCز نِّ�ُعو ،)2012-2007( ماوعألا ن�ب ليل¯�ا ةيدلب سأرتو

 ةرادإ سلجم DE اوضع نا� ھنأ امك ،ةرشع ةنماثلا ةي�يطسلفلا ةمو�ÄRا
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 ةي�يطسلفلا دعاقتلا ةئي2و ،)2005-2002( ةي�يطسلفلا دقنلا ةطلس

)2010-2012(. 

 مضناف ،�¸يدا�ألا ثحبلاو E¨اعلا ميلعتلا عاطق DE اًمامت2ا �Eيسعلا �¨وأ

 ،ندرألا DE طسوألا قرشلا ةعماجو ،سدقلا ةعماج ءانمأ سلجم ھCوضعل

  .)سام( ةيداصتقالا تاسايسلا ثاحبأ د�عمو

 لبقتسملاو ،ا�لحارم أوسأب رمت ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأ �Eيسعلا pbتع#

 ھعيقوت ءاجو اًيلحرم نا� ولسوأ قافتا نأب ىرCو ،مؤاش�لل وعدي بCرقلا

 ،ة�bثك ءاطخأ ھيف نا�و ،رCرحتلا ةمظنم ا�� ترم ��لا فورظلل ةجي�ن

 ماسقنالا نأب دقتعÙو ،ةpb¯�ا كلتمي مل �¥يطسلفلا ضوافملا َّنأو اًصوصخ

 ديحولا حبارلا اميف رسخي ھيف عيم��اف ،�¥يطسلفلا بعشلا ��ع رم ام أوسأ

 ة�Äاصملاب مامت2او صالخإ �¨إ ھئا�Êإل لمعلا بلطتCو ،لالتحالا و2

 لوخد �¨إ ايعاد ،عيم��ا نم pbكأ ن�طسلف َّنأو اًصوصخ ،ةي�يطسلفلا

 .رCرحتلا ةمظنم ةلظم تحت ةفا� ةي�يطسلفلا لئاصفلا
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 لعشم دلاخ

 هللا مار ةظفاحم pq داولس ةدلب pq دلو §

 .1956 ماع ة�uبلاو

 .سامح ةكرح pq سسؤم دئاق §

 سامح ةكرOP ���ايسلا بتكملا س�ئر §

)1996-2017(. 

 .2021 ماع ذنم جرا¸Oا pq سامح ةكرح س�ئر §

 هللا مار ةظفاحم DE داولس ةدلب DE لعشم رداقلا دبع ميحرلا دبع دلاخ دلو

 ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،1956 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو نماثلا DE ة�bبلاو

 ةيÑرغلا ةفضلا DE داولس ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب ثالثو ءانبأ

 ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،تCوRلا DE يرCر�Äاو ديلولا نب دلاخ ��سردمو

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1974 ماع ةCوناثلا ملاسلا هللا دبع ةسردم نم

 سرادم DE ءاي��فلل اًسردم لمع .1978 ماع تCوRلا ةعماج نم ءاي��فلا

 .)1984-1978( يماع ن�ب تCوRلا

cأش DE رات ا�ل ةظفاحم ةرسأCاضن خ¨E، فRن�كراشملا نم هدلاو نا DE ةروثلا 

 قحتلا .ةبكنلا ثادحأ ءانثأ ن�لتاقملا نمو )1939-1936( ىpbكلا ةي�يطسلفلا

 اًرثأتم ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعبس DE ن�ملسملا ناوخإلا فوفصب لعشم

 ةيبالطلا ةكر�Äا رداوRل 1971 ماع مضناو ،رقشألا رمع خيشلاب

 عم تCوRلا تاعماجو سرادم DE ةيمالسإلا تا�جوتلا تاذ ةي�يطسلفلا

 ق�Äا ةمئاق داقو ،ام�b2غو �¸يمتلا مازعو ركب وبأ يركش نْ�َيِ�يطسلفلا

 ن�طسلف ةبلطل ماعلا داحتالا تاباختنا DE )يمالسإ ي¦الط مسج( ةيمالسإلا

 تCوRلا DE ن�طسلف ةبلطل ةيمالسإلا ةطبارلا تايعجرم نم نا�و ،1977 ماع
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 ن�ملسملا ناوخإلا عø�َّ يذلا باشلا لي��ا نمو ،1980 ماع تلRش£ ��لا

  .مواقم �¥يطسلف يمالسإ عورشم سÎسأت ��ع

 ن�طسلف DE ةمواقملا عورشم ا�� رم ��لا ةفلت¯®ا تاطÄ®ا لعشم بكاو

 ماعلا عامتجالا رضح دقف ،سامح ةكرح ءاشãcو ةيمالسإلا ھتغيصب

 1983 ماع نامع DE دقع يذلا جرا¯�او ةزغو ةفضلا نم ةيناوخإلا تادايقلل

�راشم نا�و ،1984 ماع ھ�Äاصل �À¿ايسلا لمعلل غّرفتو ،عورشملا ةشقانمل
ً

 ا

DE ن�ب ھفاد2أو ھجمارب عضوو ھتدايق ليكش£و اًيمسر ھقالطإب رارقلا ذاختا 

 ةكرح قالطنا نع نالعإلا pbع ھنع �¸سرلا نالعإلا َّمث ،)1986-1985( يماع

 بتكملا سÎسأت DE كراش .1987 ماع لوألا نونا� DE ةزغ عاطق DE سامح

 ھل اًسÎئر حبصأ مث ،ھسÎئرل اًبئان حبصأو ،1992 ماع سامح ةكرÀ� �Ä¿ايسلا

 DE مث قشمد DE مث نامع DE ھتماقإ رقم نم هرادأو ،)2017-1996( يماع ن�ب

 لCربإ/ ناسÎن نم رشع يcاثلا DE جرا¯�ا DE سامح ةكر�Ä اًسÎئر بختنا ،رطق

 .2021 ماع

 ةيلصفملا ثادحألا نم ديدعلا �À¿ايسلا بتكملل ھتسائر ءانثأ لعشم ش#اع

DE راتCم ،سامح خêتاباختنالاو ،2005 ماع ةزغ عاطق نم لالتحالا جورخ ا� 

 ماوعأ DE ةزغ ��ع بور�Äاو ،2007 ماع ماسقنالاو ،2006 ماع ةيعÙرش�لا

 سامح ةكرح تاقالع رCوطت DE يزكرم رود ھل نا�و ،2014 ،2012 ،2008

 بتكملل ھتسائر لالخ راز دقو ،ةيلودلا ةحاسلا DEو �¸يلقإلا ا�طيحم عم

 راز ھَّنأ امك ،ةنزاولا ةيéنجألاو ةيمالسإلاو ةيÑرعلا لودلا نم اًددع �À¿ايسلا

 .2012 ماع برح دع¾ ةزغ عاطق

 نا�و ،ةي�يطسلفلا لئاصفلا فلتخم عم ةيباجيإ تاقالع @$c نم نكمت

 íÓش هللا دبع ناضمر يمالسإلا دا���ا ةكر�Ä ماعلا ن�مألا عم ةCوقلا ھتاقالعل
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 ضاخ امك ،مواقملا عورشملل ةمدخ ن�تكر�Äا ن�ب ةكارشلا رCوطت DE م�م رود

 نم حتف ةكرح ا��مدقم DEو ةي�يطسلفلا لئاصفلا عم تاراو�Äا نم اًددع

قوو ،ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا مامتãو ماسقنالا ءا�Êإ لجأ
ّ

قافتا ع
ً

 ة�Äاصملل ا

 /طابش نم سداسلا DE رطق DE سابع دومحم ةي�يطسلفلا ةطلسلا سÎئر عم

 ةقيثو" ـل �À¿ايسلا بتكملا رادصإ نع ةحودلا نم نلعأو ،2012 ماع رياpbف

 نم لوألا DE "سامح ةيمالسإلا ةمواقملا ةكر�Ä ةماعلا تاسايسلاو ئدابملا

  .2017 ماع ويام / رايأ

 برح ءانثأ ھتدلب نع حو�üلل رطضا دقف ؛ھتايح ة�bسم لالخ لعشم ىcاع

 ةيناثلا جيل¯�ا برح ءانثأ تCوRلا نع ىرخأ ةرم حزن َّمث ،1967 ماع نارCزح

 �E DEيئارسإلا داسوملا لبق نم ةلشاف لايتغا ةلواÄ® ضّرع£و ،1990 ماع

 دقو ،ھتايحب يدوت تدا� 1997 ماع pbمتéس /لوليأ نم نCرشعلاو سما¯�ا

 خيشلا نع جارفإلاو ھتاجن �¨إ ا�لاقتعاو ةذِّفنملا ةعوم�®ا فاش�كا ىدأ

 يcاثلا DE ةيندرألا تاطلسلا ھتلقتعا .لالتحالا نو�ý نم ن�ساي دمحأ

 ةكرح بتكمل ا�قالغإ عم اًنمازت ،1999 ماع pbمتéس /لوليأ نم نورشعلاو

 /يcاثلا نCرش£ نم نورشعلاو دحاولا DE رطق �¨إ ھتدع¾أو ،ندرألا DE سامح

 ھلاومأل اًديمجت ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا تضرف امك ،1999 ماع pbمفون

 .ھتالماعمو
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 لامك رضخ

  .1973 ماع مOP ت�ب ةنيدم pq دلو •

  .بعشلا بزOP ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .�¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع •

 pq �¿يطسلفلا بعشلا بزح لوؤسم •

 .مOP ت�ب ةنيدم

 /يcاثلا نCرش£ نم نCرشعلاو سما¯�ا DE لامك ليلخ مي2اربإ رضخ دلو

 برغ بونج ة�Äاملا ةCرق نم ةر�=م ةلئاعل ،م�Ä تÎب DE م1973 ماع pbمفون

 سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ةنبا ھلو جو�aم و2و ،سدقلا

 .قدانفلا DE لمعو ،م�Ä تÎب

 بزíÄل مضناف ،ھتايح نم ةركبم ةabف DE �¥طولا طاش�لا DE لامك طرخنا

 لوؤسم حبصأو ،ن�Cوناثلا ةبلطلا نا�� لالخ نم م1987 ماع ÍEويشلا

  .ةCزكرملا ھتن�� َوضع َّمث ،م�Ä تÎب ةنيدم DE �¥يطسلفلا بعشلا بزح

 DE كراشÙو ،�ôÀارألا ةرداصمو راد��ا دض �½عشلا كار�Äا DE لامك طش�ي

ت ��لا تا�bسملا
ُ

 اًيباقن طش�ي امك ،ا2ارقو م�Ä تÎب ةنيدم DE نأشلا اذ�� مظن

 لامع ةباقنو ،ن�طسلف لامعل ماعلا داحتالل ھتCوضع لالخ نم اًيلئاصفو

 ،م�Ä تÎب ةظفاحم DE باشخألاو ءانبلا ةباقنل ھتسائرو ،ةماعلا تاسسؤملا

 .م�Ä تÎب �E DEئاصفلا قيس�تلا ةن�� DE ھتCوضعو

 نأب ىرCو ،�À<كراملا ي�اabشالا ركفلا �¨إ ليمCو يطارقميدلا @=نلا لامك Ý¥ب�ي

 رمي نأ نكمملا نمو ،ندا�) نأ نكمي الو ،قح بحاص �¥يطسلفلا بعشلا

 نا� ولسوأ قافتا نأب دقتعÙو ،لتÄ®ا رحدل قلطنCو ض�êيس ھنكل ،تاسكنب



68 
 

 تاعلطتل ةسكاعم تءاج ھجئاتن نكل ،ةينطو ةعفار نوRي نأ نكمي

 دقف كلذ عمو ،هدونب قيبطت نم لالتحالا بر�» عم اًصوصخ ،ن�ي�يطسلفلا

فاabعا �¥يطسلفلا بعشلا حنم
ً

 DE مدق ئطوم ةي�يطسلفلا ةدايقلاو ،اًيلود ا

 ةيعÙرش�لا تاباختنالا DE مكíÄل سامح ةكرح لوصو نأ pbتعÙو ،ن�طسلف

 ة�¼��ا زCزع£و ،�¥يطسلفلا بعشلا ةنونيك زCزعتل ةصرف تنا� 2006 ماع

Rش ماسقنالا نكل ،ھتمواقمو لالتحالا ھجو DE دومصلل ةيلخادلا
َّ

 ةمدص ل

 ناطي�سالا ةداCز لالخ نم ،ةيضقلا ��ع ةيبلس ھتايعادت تنا�و ،ا�bبك املأو

 �bثأتلاو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا ةي�يطسلفلا تاقالعلا كيكفتو سدقلا دCو�»و

 ةيداصتقالا ةلا�Äا عجارتو ،ةي�يطسلفلا ايفارغ��او رارقلا ةدحو ��ع

 .ةزغ عاطق ��ع راص�Äا لالتحالا ضرفو

 لئاسولا ةفا� مادختسا DE ق�Äا ھتدايقو �¥يطسلفلا بعشلل نأ لامك ىري

 لباقت ال لالتحالا تاسراممف ،ةيسايسلا ھفاد2أو ھتاحومط قيقحتل

 ةمواقملا كلذ DE امب ،ليحرلا ��ع هpbجت ��لا لئاسولا مادختساب لب ،دورولاب

 تدجو ةي�يطسلفلا لئاصفلاو ىوقلا نأ دقتعÙو ،ةيبعشلا �bغو ةيبعشلا

الثمم ا2رابتعاب رCرحتلا ةمظنم ��ع بجCو ،نطولاو ضرألا رCرحتل
ً

 اًيعرش 

 امب ،ىوقلا ل� دحاولا تÎبلا اذDE 2 كرش£ نأ �¥يطسلفلا بعشلل اًديحوو

 .ھبÎترت ةداعإ نم دب ال اذل ،دا���او سامح ��كرح ا�ßف

 تÎب ةنيدم DE تا�جاوم DE ذخفلا E DE_لا صاصرلاب ةباصإل لامك ضرع£

�Ä1989 ماع لالتحالا تاوق ھتلقتعا امك ،�¨وألا ةضافتنالا نابإ م، 

   .يرادإلا لاقتعالل َّمث قيقحتلل ھتعضخأو



69 
 

 ةيUlا ليلخ

 .1960 ماع ةزغ ةنيدم pq دلو •

 .سامح ةكرOP ���ايسلا بتكملا وضع •

 نع ��qرش~لا سل|}ا pq اوضع بختنا •

 .2006 ماع سامح ةكرح

 .سامح ةكرOP يمالعإلا بتكملا س�ئر •

 .2017 ماع ذنم ةزغ عاطق pq سامح س�ئر بئان •

 نCرش£ نم سما¯�ا DE ةزغ ةنيدم DE ةي�Äا مي2اربإ ليعامسإ ليلخ دلو

 ةلحرملا سرد .دالوأ ةعبس ھيدلو جو�aم و2و ،1960 ماع pbمفون /يcاثلا

 ةCوناثلا ñÝنأو ،فانم دبع نب مشا2 ةسردمو ،ن�طح ةسردم DE ةيساسألا

 ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1978 ماع افاي ةسردم نم ةماعلا

 �b DEتسجاملا ةجردو ،1983 ماع ةزغ¾ ةيمالسإلا ةعما��ا نم ةيمالسإلا

 DE هاروتكدلا ةجردو ،1986 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم ثيد�Äا مولعو ةنسلا

 نادوسلاب ةيمالسإلا مولعلاو مCركلا نآرقلا ةعماج نم ثيد�Äا مولعو ةنسلا

 نوؤشل اًديمعو ،1984 ماع ةيمالسإلا ةعما��ا DE ارضاحم لمع .1997 ماع

 .2001 ماع ةعما��ا تاذ DE ةبلطلا

 ھتسارد لالخ �ôÀاملا نرقلا تانÎنامث علطم ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� Ý¸تنا

DE طرخناو ،ةيمالسإلا ةعما��ا DE وعدلا ا�»ايلاعفCلاو ةabوبCةيعامتجالاو ة 

 ابئان حبصأو ،ةعام�íل ي¦الطلا راطإلا ةيمالسإلا ةلتكلا DE طشcو ،ةيباقنلاو

 ن�لماعلا ةباقن سÎئرل ابئان بختناو ،1982 ماع ةبلطلا داحتا سلجم سÎئرل

DE اًوضع حبصأو ،1999 ماع ةباقنلا سأرتو ،1985 ماع ةيمالسٍإلا ةعما��ا 

DE ن�طسلف ءاملع ةطبار. 
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 �Ýح ،ا�ßف ةيميظنتلا تايلوؤسملا DE جردتو ا�سÎسأت روف سامح ةكرÝ �Ä¸تنا

 تاباختنالا DE زافو ،ةيباختنا تارود ةدعل �À¿ايسلا ا�¼تكم DE اًوضع بختنا

 ،2006 ماع سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا حالصإلاو �bيغتلا ةمئاق نع ةيعÙرش�لا

 بختناو ،سام�Ä يمالعإلا بتكملا سأرت امك ،سل�®ا DE ةكر�Äا ةلتك سأرتو

 سدقلا ةمئاق سأرتو ،2017 ماع ةزغ عاطق DE سامح ةكرح سÎئرل اًبئان

 .2021 ماع ةيعÙرش�لا تاباختنالا صو¯� سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا اندعوم

 ا�êم ةطحم نم ábكأ DE حتفو سامح ��كرح ن�ب ة�Äاصملا تاراوح DE كراش

 قافتاو ،2011 ماع ةر2اقلا قافتا عيقوت DE م2اسو ،2009 ماع تاراوح

 ةئد��لا ��ع تام2افت �¨إ لوصولا DE اCًروحم اًرود بعلو ،2014 ماع ئطاشلا

 ماع ي¦رح بقع ةئد��لا ا�êم ،لالتحالا تاطلسو ةي�يطسلفلا ةمواقملا ن�ب

 .رصمو سامح ن�ب ةقالعلا مسر ةداعإ DE اًرود بعلو ،2014و 2012

 تاي�يعس£ ةيادب لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ ةي�Äا ىcاع

 جتن لايتغا تالواحم ةدعل ضرع£و ،تاونس ثالث نع دCزت ةدمل �ôÀاملا نرقلا

 ��لاو ،2007 ماع ھلايتغا ةلواحم ا�êم ؛ھترسأ نم اًص¯ø 19 دا�ش�سا ا�êع

 يماسقلا ھلجن لالتحالا لاتغا امك ،ھترسأ دارفأ نم ةعبس دا�ش�سا �¨إ تدأ

 امك ،2014 ماع برح ءانثأ ةغيلب ةباصإ ھتجوز باصأو ،2008 ماع ةزمح

 .2014 ماع برح DE ام�Uانبأ نم ةثالثو ھتجوزو ةماسأ ھلجن د�ش�سا
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 رnزلا دواد

 ماع مOP ت�ب ءاضق ةلمرح ةzرق pq دلو •

1937. 

 .1982 ماع ذنم يزكرملا سل|}ا وضع •

 نع ��qرش~لا سل|}ا pq اًوضع بختنا •

  .1996 ماع حتف ةكرح

 .مOP ت�ب pq ةيل®ألا نuطسلف ةعماج ءانمأ سلجم س�ئر •

 /لوألا نCرش£ DE ،م�Ä تÎب 1Eرش بونج ةلمرح ةCرق DE رCزلا نسح دواد دلو

انبا رشع �¥ثا ھيدلو جو�aم و2و ،1937 ماع رÑوتكأ
ً

 �À¿اسألا ھميلع£ ىقلت .

 قوق�Äا E DE¨اعلا مولبدلا ةدا�ش ��ع لصحو ،م�Ä تÎب سرادم DE يوناثلاو

 �bتسجاملا ةجرد ��عو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعبس DE ةيÑرعلا تو�bب ةعماج نم

DE ودلا نوناقلا¨E تالواقم ةكرش سسأ .1986 ماع ءاعنص ةعماج نم DE 

 دع¾ ن�طسلف DE ةثلاثو ،1967 ماع ندرألا DE ةيناثو ،1964 ماع سدقلا

  .1994 ماع ا�ßلإ ھتدوع

 رCرحتلا ةمظنمل �Î>Àسأتلا رمتؤملا رضحف ،�¥طولا لمعلا DE رCزلا طرخنا

 DE م2اسو ،1966 ماع حتف ةكر�Ä مضنا .1964 ماع سدقلا DE ةي�يطسلفلا

 ندرألا �¨إ لقتناو ،لالتحالا دض تام�0 ذيفنتو ن�طسلف �¨إ حالسلا لاخدإ

 سل�®ا DE اًوضع بختنا .ھتÎب مد2و ةabفل لالتحالا هدراطف ،ندرألا ر�pb Êع

القتسم اًوضعو ،1978 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا
ً

 DE ماع يزكرملا سل�®ا 

 ا�bًتركس نا�و ،1996 ماع حتف ةكرح نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اًوضعو ،1982

   .ةماعلا ةنزاوملا ةن�íل
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طاشc رCزلا سرام 
ً

 يمالسإلا داحتالا سÎئرل ابئان نا�و ،اًيتاسسؤمو اًيباقن ا

 ��عألا سل�®ا DE اوضعو ،ن�يندرألا ن�لواقملا ةباقن DE اوضعو ،ن�لواقملل

 ماوعألا ن�ب ن�ي�يطسلفلا ن�لواقملا داحتال اسÎئرو ،برعلا ن�لواقملا داحتال

 تÎب DE ةيل2ألا ن�طسلف ةعماج ءانمأ سل�® اسÎئر لغشÙو ،)1994-2004(

�Äسسؤم دحأو مßحالصإلا لاجر زربأ نم ھنأ امك ،ا� DE ن�طسلف. 

 ،مودي نل لالتحالا ملظو ،تومت نل ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأب رCزلا ىري

 ىقبت ام ��ع ةظفاÄ®ا �¨إ وعدCو ،نمزلا رخأت ولو نوي�يطسلفلا رصت�يسو

 صرف نم دCزملا قل¯� ¹Eسلاو ،ناطي�سالا ھجو DE فوقولاو ،نطولا نم

 .ميلعتلا معد DE د���ا نم دCزملا لذÑو �¥يطسلفلا بابشلل لمعلا

 نأ ىرCو ،يزكرملا سل�®ا DE هدض تَّوصو ولسوأ قافتا رCزلا ضراع

 ھتيلوؤسم لمحتتو ،�¥يطسلفلا �¥طولا لمعلا ��ع رم ام أوسأ ماسقنالا

 ،ا��اختنا دع¾ DEاRلا تقولا سامح طع£ مل حتف ةكرحف ؛سامحو حتف اتكرح

 امب ةفا� ةمواقملا لاRشأ دCؤي .ةزغ عاطق DE ةمئاق ةطلس ا�سفن ىرت سامحو

 تيقوتلاو ةطيÄ®ا فورظلا ةسارد ةرورض عم ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف

 حÑرلا تاباسح نع الضف ،ةمواقملا نم كاذ وأ عونلا اذ2 ىودجو ،بسانملا

 ةفا� ةكراشم دCؤCو ،طقف ةمواقملا لجأل ةمواقملا زوجي الو ،ةراس¯�او

 رCرحتلا ةمظنمو ةينطولا ةطلسلا DE ةي�يطسلفلا لئاصفلاو تا�ر�Äا

 وأ ةصصاحم نود ،لئاصفلا لRل ةعما��ا مألا ا�Êأ رابتعا ��ع ،ةي�يطسلفلا

 .ميسقت
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 "داؤف دمحأ وبأ" ةغارم دواد

 ةلتP}ا سدقلا Ðqرش ناولس ةدلب pq دلو •

  .1942 ماع

 ذنم ةيبعشلا ة¼«|£ل ماعلا نuمألا بئان •

 .2013 ماع

  .ةيبعشلا ة¼«|£ل ���ايسلا بتكملا وضع •

قباس ةيبعشلا ة¼«|Oا pq ةيسايسلا ةرئادلا لوؤسم •
ً

  .ا

 1Eرش ناولس ةدلب DE "داؤف دمحأ وبأ " ـب فورعملا ةغارم دمحأ دواد دلو

  .تانب ثالثو نادلو ھلو جو�aم و2و ،1942 ماع ةلتÄ®ا سدقلا

 ا�»اطاشDE c طرخناو ،برعلا ن�يموقلا ةكر�Ä ركبملا ھبابش Ý DE¸تنا

 عم �À<كراملا ركفلا �¨إ لوحتو ،ن�طسلفو ندرألا DE ةCركسعلاو ةيسايسلا

 ة�¼��ا سÎسأت DE نCرخآو شéح جروج عم كراشو ،1967 ماع ةمCز2

ةرود ñÝنأ .1967 ماع لوأ نونا� / pbمس#د نم رشع يدا�Äا DE ةيبعشلا
ً

 

ةCركسع
ً

 DE ىرخأو ،رصم DE وروأÑالود رازو ،ةيقرشلا ا
ً

 ايسآ DE ةيكاabشا 

 �Eع وبأ ة�¼��ا DE يدايقلا ةبÄ"ب ةيبعشلا ة�¼�íل دوفو نمض ايقCرفأو

 .ىفطصم

 لوؤسم ناRف ؛ة�¼��ا لخاد ةCركسعلاو ةيميظنتلا تايلوؤسملا DE جردت 

 ،ھتاي�يعبس ةيادÑو �ôÀاملا نرقلا تاينÎتس رخاوأ )ندرألا( طسوألا عاطقلا

 دض 1970 ماع لوليأ ثادحأ DE كراشو ،ة�¼�íل ةCركسعلا ةدايقلا DE اًوضعو

 DE كراشو ،نانبل �¨إ ندرألا نم ةمواقملا جورخ دع¾ لقتناو ،يcدرألا ماظنلا

 ا�لوؤسم حبصأو ،نانبل بونج DE ة�¼�íل ةع¾ات ةCركسع دعاوق ءانب

 �Eيئارسإلا حايتجالا ءانثأ ا�»اوقل ةCركسعلا تايلمعلا داقو ،كان2 يركسعلا
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 نانبلل �Eيئارسإلا حايتجالا د�ش امك ،1978 ماع سرام /راذآ DE نانبل بون��

DE زحC1982 ماع وينوي /نار. 

الوؤسم �bتخاو ،قشمد DE ماقأو اCروس �¨إ نانبل رداغ 
ً

 DE ةيسايسلا ةرئادلل 

 DE دقعنملا ع¾اسلا رمتؤملا لالخ ماعلا ا�êيمأل اًبئان �bتخا مث ،ةيبعشلا ة�¼��ا

 / لوأ نونا� نم ثلاثلا -pbمفون /يcاث نCرش£ نم نCرشعلاو نماثلا ن�ب ةabفلا

  .حولم ميحرلا دبع ة�¼��ا DE يدايقلل اًفلخ pb 2013مس#د

 نم ábكأ DE ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا تاراو�Ä ةيبعشلا ة�¼��ا دفو سأرت

 pbمفون /يcاثلا نCرش£ DE ةر2اقلا DE ة�Äاصملا راوح ا�ßف امب ،ةيÑرع ةمصاع

  .2021 رياpbف /طابش DEو ،2017

 حبصأ نأ دع¾ اًصوصخ ،ةفلت¯®ا مالعإلا لئاسو ��ع داؤف دمحأ وبأ ر�ظي

 ��ع تاعاذإلاو تايئاضفلا ��ع ھتاءاقل DE قلعÙو ،ة�¼�íل ماعلا ن�مألل اًبئان

 pbعÙو ،�¥يطسلفلا �Eخادلا عضولاو لالتحالا عم عارصلاب ةقلعتملا اياضقلا

    .ا�êم ةيبعشلا ة�¼��ا فقوم نع

 ھتلقتعاو ،ةبكنلا ش#اع ذإ ؛ھتايح ة�bسم لالخ داؤف دمحأ وبأ ىcاع

 ذنم هدلبل ةدوعلا نم لالتحالا ھمرحو ،لوليأ ثادحأ ءانثأ ةيندرألا تاطلسلا

   .1967 ماع ا�لالتحا
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 اوشلا ةnوار

)1944-2017( 

 .ةزغ ةنيدم pq ةيعا|Òلا pq Ñq تدلو •

 نuترودل ��qرش~لا سل|}ا وضع •

)1996-2006( )2006-2017(. 

 قوقOP ةلقتسملا ةئي¥لا وضع •

  .اقباس ناس,إلا

 ةثاغإلا ةرادإ سل|} قباس س�ئر •

  .ةي@يطسلفلا ةيعارزلا

 /لوألا نونا� DE ةزغ ةنيدم DE ةيعا�Áلا DE ðE اوشلا داشر ةCوار تدلُو

 ةيساسألا ن�تلحرملا تسرد .تانب ع¦رأ ا�لو ةجو�aم äEو ،pb 1944مس#د

 ةعما��ا DE بادآلا ةيل� DE تقحتلاو ،ةزغ ةنيدم سرادم DE ةCوناثلاو

 DE رو2زلا ةسردم DE ةسِّردم تلمع .1964 ماع �Ýح ةر2اقلا DE ةيكCرمألا

 ،)1974-1964( يماع ن�ب ةيدوعسلا ةي�CوRلا دود�Äا ��ع E?ف¯�ا ةقطنم

 DE ةيعوبسأ ةلاقم ةبتا� تنا�و ،1980 ماع س¾الملا عيبل اًضرعم ترادأو

#Äلا ��فêح سدقلاو ةيسدقملا را��Ý وأ تارايس ةلا�و ةريدمو ،1997 ماعÑل 

DE ئر ةبئانو ،1995 ماع ةزغÎهافرلا تا�رش ةعومجم ��ع فارشإلا ةئي2 س 

  .2002 ماع



76 
 

cاقثلا نيديعصلا ��ع اوشلا تطشDE ترادأو تسسأف ؛ي£اسسؤملاو 

 ،1993 ماع �Ýح �ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث طساوأ ةيفاقثلا ةزغ ةعومجم

 ،1996 ةزغ عاطق DE ناسcإلا قوق�Ä ةلقتسملا ةئي�لا DE اوضع ت�bتخاو

 سÎئر تنا�و ،2003 ماع ةيمنتلاو ةفاقثلل ةزغ ةعومجم ةيعمج تسسأو

 قCرف DE اوضعو ،1999 ماع ةي�يطسلفلا ةيعارزلا ةثاغإلا ةرادإ سلجم

 ماع ةر2اقلا DE ةي�يطسلفلا تاراو�Äا DE ةلقتسملا ةينطولا تايص¯Áلا

2009.  

 باون ةسمخ عم تسسأو ،1996 ماع Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اوضع تبختنا 

 ،ةشÙرخ نسح نم الك ا�ل ةفاضإلاب تمض ��لا يطارقميدلا فلاحتلا ةلتك

 تنا�و ،شÙرلا وبأ �Eعو ،راجنلا تفأرو ،نامكabلا يرخفو ،يرصملا ةCواعمو

 ةئيDE 2 اوضعو ،ةي�يطسلفلا – ةيناطيpbلا ةيناملpbلا ةقادصلا ةن�� DE اوضع

أ .2002 ماع �¥يطسلفلا روتسدلا
ُ

 Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اوضع ا��اختنا ديع

 تاباختنا DE يöوغpbلا ىفطصم ا�سأرت ��لا "ةلقتسملا ن�طسلف" ةمئاق نع

 ةن�íلا ؛ا�êم سل�®ا لخاد نا�� ةدع ةCوضع تلغشو ،2006 ماع

 .ناسcإلا قوقحو ةباقرلا ةن��و ،ةيسايسلا

 تنا�و ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا تاسسؤم لخاد داسفلا ر2اظم اوشلا تضراع

 هذ2 دقتنا يذلا 1997 ماع ��bشلا نCرشعلا نايب ��ع ن�عقوملا نمض

  .ا�êم صلختلا �¨إ اعدو ر2اظملا
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 عقاوملاو ةي�يطسلفلا فÄ"لا DE تالاقملا نم ة�bبك ةعومجم اوشلا تéتك

 ضع¾ تعمج دقو ،2017 ماع �Ýح ةباتكلا DE ترمتساو ،ةينوabكلإلا

  .)1994( "تالاقم – راوشملا ةيادب" ھتمسأ باتك DE ا�»الاقم

 .2017 ماع ويلوي /زومت نم ثلاثلا DE ةزغ ةنيدم DE تيفوت
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 حالص دئار

 ةلتP}ا محفلا مأ ةنيدم pq دلو •

 .1958 ماع

 ةكرOPا pq سسؤم دئاق •

 ،لتP}ا لخادلا pq ةيمالسٍإلا

  .Yqامشلا ا¥حانج س�ئرو

 .)2001 -1989( محفلا مأ ةيدلب س�ئر •

 ماع ذنم ةيمالسإلا تاسدقملا رامعإل ��Õقألا ةيعمج س�ئر •

2000. 

 ةيلP}ا تاطلسلا ءاسؤرل ةzرطقلا ةن|£لا نم الك س�ئر بئان •

قباس برعلا نuنطاوملل ايلعلا ةعxاتملا ةن|Oو ،ةيªرعلا
ً

  .ا

 نم رشاعلا DE محفلا مأ ةنيدم DE ةنجاحم ةرقش وبأ ناميلس حالص دئار دلو

 .تانب سمخو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،1958 ماع pbمفون /يcاثلا نCرش£

 ةدا�ش ��ع لصحو ،محفلا مأ سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد

 ةيمالسإلا ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1976 ماع ةماعلا ةCوناثلا

 ةر�Äا لامعألا لاجم DE لمع .1980 ماع ليل¯�ا ةعماج DE ةعÙرشلا ةيل� نم

 -1986( يماع ن�ب "طارصلا" ةل�® اًررحم لمع مث ،)1985 -1980( يماع ن�ب

 .)2001-1989( يماع ن�ب محفلا مأ ةيدلبل اًسÎئر بختنا َّمث ،)1989
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cحالص أش DE بÎرثأتو ،نيدتم ت DE ةعامج زومر نم ددع¾ ھبابش ةيادب 

 وبأ داؤف دمحمو ن�ساي دمحأ ن�خيشلا لثم ن�طسلف DE ن�ملسملا ناوخإلا

 �À<سؤملا لمعلا DE زرÑو ،ÍEامتجالاو يوعدلا ن�لا�®ا DE طشcو ،دCز

 يوÑرتو ÍEامتجا يمالسإ مسج" ةيمالسإلا ةطبارلا سسأ ثيح ؛ي¦اقنلاو

 نم ةعومجم سÎسأت DE م2اسو ،ليل��او ثلثملا ��قطنم DE "�¥فو DEاقثو

 ماع ةيمالسإلا ةثاغإلا ةيعمج :لثم ن�طسلف DE ةلماعلا ةيثاغإلا تاسسؤملا

 .ةيناسcإلا ةثاغإلا ةن�� ةسسؤمو ،ةيناسcإلا ةثاغإلا ةيعمجو ،1988

-1989( يماع ن�ب ةيباختنا تارود ثالث DE محفلا مأ ةيدلب ةسائرب زاف 

 تاطلسلا ءاسؤرل ةCرطقلا ةن�íلا سÎئرل اًبئان ا�سفن ةabفلا DE نا�و ،)2001

 ،برعلا ن�نطاوملل ايلعلا ةع¾اتملا ةن�� سÎئرل اًبئانو ،ةيÑرعلا ةيلÄ®ا

 ماسقنا دع¾ ،1996 ماع )E¨امشلا حان��ا( ةيمالسإلا ةكرíÄل اًسÎئر بختناو

 ،�Eيئارسإلا تسÎنكلا تاباختنا DE ةكراشملا نم فقوملا ةيفلخ ��ع ةكر�Äا

 ةوعدلل يملاعلا يمالسإلا سل�®ا ةCوضع لغش امك ،حالص ھضراع يذلا

 ةيمالسإلا تاسدقملا رامعإل ØÀÝقألا ةسسؤم سأرتو ،2000 ماع ةثاغإلاو

 نم �bٍبك ٍددعل ن�ي�يطسلفلا ةداعتساب تم2اس ��لاو ،2000 ماع ذنم

 ةCر�Äا ىرسأ ةن�íل اًسÎئر حبصأو ،ا2رامعãو لتÄ®ا لخادلا DE دجاسملا

 لوطسأ DE كراشو ،2005 ماع ايلعلا ةع¾اتملا ةن�� نع ةقثéنملا

  .2010 ماع  ةزغ عاطق نع راص�Äا كفل فدا�لا ةCر�Äا

 تاونس ىدم ��ع دCو��لا نم ØÀÝقألا د�$ملا ةيام�Ä ةلمح حالص داق 

 ھيلإ تالفاح bَّ�سو ،ھلفسأ ةينوي�صلا تاCرف�Äا فشك Ó DE`نو ،ةلCوط
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 ملعلا بطاصم عورشم ماقأو ،"قرايبلا تا�bسم" ـب فرُع اميف ن�لصملا لمحت

DE راشملا نم اًددع ذَّفنو ،2000 ماع ذنم ھتاحاسÙرامعإلا عCم ھلخاد ةêا� 

 ءوضولل تادحو ةماقãو ،ميدقلا ØÀÝقألا رامعãو ،يcاورملا ��صملا حاتتفا

 .سل�®او طابسألاو ةطح باوبأ دنع

 لفكي امب لتÄ®ا لخادلا DE �¥يطسلفلا عمت�®ا ليكش£ ةداعإ �¨إ حالص اعد

كمتي ثيحب ،"يماصعلا عمت�®ا" ھيلع قلطأ ام نCوRت
َّ

 ��ع ظاف�Äا نم ن

لَرْسأ تاططخم ة�جاومو ،ايلعلا ةيمالسإلا ھميقو ةي�يطسلفلا ھتCو2
َ

 ،ھت

 DEو ةينوي�صلا ةيمسرلا تاسسؤملا DE ن�ي�يطسلفلا طارخنا ھضفر نلعأو

  ."تسÎنكلا" ا��مدقم

 ديدعلا بتكو ،تارضاÄ®ا مَّدقو تارمتؤملاو تاءاقللا نم �bٍبك ٍددع DE كراش

 ل� �¨إ ØÀÝقألا د�$ملا نم ةلاسر" ،ا�êم ،بدألاو ةسايسلا DE تافلؤملا نم

 ،)2017( "ن��ý تايموي"و ،)2017( "ن�$لا DE ةاي�Äا"و ،)2007( "رويغ

 ةيمالسإلا ةكر�Äا داليم ��ع تاءاضإ"و ،)2017( "رارصإلا قبس عم دراطم"و

 ھلو ،)2020( "مويلا ةاروت DE ةيسايس ةءارق"و ،)2019( "ايليئارسإ ةروظÄ®ا

 .ماسر ھَّنأ امك ،)2007( "نو�$لا دCراغز" ناونع¾ يرعش ناويد

 DE ميلعتلا DE لمعلا نم لالتحالا ھعنم دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ حالص ىcاع 

 تاطلس ھيلع تضرفو ،تارم ةدع ھباوجتسا متو ،ةيمو�ÄRا سرادملا

 ةدع رمألا رركت مث ،ماع فصن ةدمل محفلا مأ DE ةي��pbا ةماقإلا لالتحالا

 ماوعألا DE ھتالاقتعا تلاوت َّمث ،1980 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعاو ،تارم
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 ھتÎب ش�ف امك ،تاونس ةدع تغلÑو ،2020و 2016و 2011و 2010و 2003

 تارمل عنملا �¨اوت َّمث ،2009 ماع سدقلا لوخد نم ھعنمو ،تارم ةدع ھبتكمو

 ھتلقتعاو ،2010 و 2000ماع ن�ترم ھلايتغا لالتحالا لواحو ،ةديدع

 ع¾اسلا DE ةيمالسإلا ھتكرح لالتحالا رظحو ،2012 ماع ةيناطيpbلا تاطلسلا

 ،ماعلا سفن DE ملعلا بطاصم رظحو ،pb 2015مفون /لوأ نونا� نم رشع

 .2017 ماع رفسلا نم ھعنمو
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 @?لعلا I]2ز

 .1935 ماع ةزغ ةنيدم pq دلو §

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع §

 علطم ةي@يطسلفلا رzرحتلا

 .تان�تسلا

 قودنصلا ةرادإ سلجم س�ئر §

  .1970 ماع �¿يطسلفلا يموقلا

 ثلاثلا ماعلا رمتؤملا س�ئر §

OPاقباس يروثلا سل|}ا وضعو ،1971 ماع حتف ةكر. 

 نم رشع نماثلا DE ةزغ ةنيدم DE �¸لعلا دمحم فسوي 2�bز دلو

 رداو� دحأ هدلاو نا� ،تانب ع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،1935 ماع وينوي/نارCزح

 ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .يcاطيpbلا لالتحالا نابإ ةينطولا ةكر�Äا

DE وناثلا ��ع لصحو ،ةزغ سرادمC¹فاشلا مامإلا ةسردم نم ةماعلا ةE ماع 

 ماع ةر2اقلا ةعماج نم ةيندملا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1952

 ةعماج نم صصختلا سفن DE هاروتكدلاو �bتسجاملا ةجردو ،1957

 تايالولا Austin DE  نaسوأ ةنيدم The University of Texas  DEساسكت

 ةسدن�لا ةيل� DE اًرضاحم لمع .)1962 -1957( يماع ن�ب ةيكCرمألا ةدحتملا

DE رعلا ةعما��اÑرمألا ةيCةيك DE ب�bذاتسأو ،)1976-1962( يماع ن�ب تو
ً

 ا

 ،)1975-1965( يماع ن�ب ةيÑرعلا تو�bب ةعماج DE ةسدن�لا ةيل� DE اًرئاز

 )�¸لعو بيطخ( �À¿دن�لا داحتالا ةكرش بيط¯�ا �bنم عم سسأو
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 جيل¯�ا لود DE اًعورف ا�ل حتفو ،1964 ماع تو�bب DE ةسدن�لا تاراش�سالل

   .ملاعلا لود ضع¦و

 ھتسارد ءانثأ طشcو ،ةيفشكلا ةكرíÄل ركبملا ھبابش DE �¸لعلا Ý¸تنا

 ھتن�� ءاضعأ دحأ حبصأو ،ةر2اقلا DE ن�طسلف ةبلط داحتا لخاد ةيعما��ا

 �Óاصل تاعpbتلا عمج DE اًرود بعلو ،1955 ماع ھسÎئرل اًبئانو ةيذيفنتلا

 ،1956 ماع يöالثلا ناودعلا ءانثأ اًصوصخ رصم DE ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا

 DE ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا ليثمت DE فلخ حالصو تافرع رساي عم كراشو

 ناجر�م DEو ،1956 ماع ايكافولسوRيش�ب غارب DE يملاعلا بالطلا رمتؤم

 نا�و ،حتف ةكرح سÎسأت ةلحرم د�شو ،1957 ماع وRسوم DE يملاعلا بابشلا

 نم حتف ةكر�Ä رصانعلا نم دCزملا باطقتسا DE طشcو ،لئاوألا ا2رداو� دحأ

 لالخ نم ةدحتملا تايالولا DE ھتسارد نابإ برعلاو ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا ن�ب

 اًوضعو ،1959 ماع ساسكت DE ا�عرفل اًسÎئر نا� ��لا برعلا ةبلطلا ةيعمج

DE ئرل اًبئان مث ،1960 ماع ةيذيفنتلا ا��ن��Îرمتؤملا رضحو ،1961 ماع ا�س 

  ،رCرحتلا ةمظنم ھنع تقثéنا يذلا 1964 ماع سدقلا DE لوألا �¥يطسلفلا

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضعو ،حتفل يروثلا سل�®ا DE اًوضع بختناو

 يموقلا قودنصلا ةرادإ سلجم سأرتو ،1970 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا دفو دارفأ دحأ نا�و ،ماعلا سفن DE �¥يطسلفلا

 لصيف كلملا ىقتلا يذلا ةيدوعسلا ةيÑرعلا ةكلمملا �¨إ ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 سÎئر ىقتلاو ن�صلا دصق يذلا �¥يطسلفلا دفولا نمضو ،زCزعلا دبع نب

 1971 ماع حتف ةكر�Ä ثلاثلا ماعلا رمتؤملا سأرت امك ،1970 ماع ا�Uارزو
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 لمعلا ��ع ��كabلا �¨إ ن�عادلا نم ا�êيح نا�و ،ندرألا ةÑرجت شقان يذلا

  .ةلتÄ®ا ضرألا لخاد مواقملا يركسعلا

 فصنلا ذنم عجاabلاب حتف ةكرحو رCرحتلا ةمظنم لخاد �¸لعلا طاشc أدب

 E¨املا معدلا ميدقت DE رمتسا ھَّنكل ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعبس نم يcاثلا

 اًددع معد دقو ،ا�جراخو ن�طسلف DE ن�ي�يطسلفلا �Óاصل ةي�b¯�ا عÙراشملل

 ضع¾ ءاشcإ لثم ةزغ عاطق DE رامعإلا ةداعãو ةCومنتلاو ةيثاغإلا عÙراشملا نم

أ ءاضعأ دحأ و2و ،دجاسملاو ةيÄ"لا زكارملاو سرادملا
ُ

 .تCز�bب ةعماج ءانم
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 بوجرلا داnز

 ليل¸Oا ةظفاحم pq ارود ةدلب pq دلو •

  .1960 ماع

 .2012 ماع ارود ةيدلبل اس�ئر نuع •

 حتف ةكرOP يروثلا سل|}ا وضع •

)2009-2016(،  

 .تان�نامثلا ةيا¼× ةيªرغلا ةفضلا بونج حتف رس نuمأ •

 نم ع¾اسلا DE ليل¯�ا ةظفاحم DE ارود ةدلب DE بوجرلا pbج دمحأ داCز دلو

 ھميلع£ ىقلت .ءانبألا نم 9 ھيدلو جو�aم و2و ،1960 ماع pbمفون /يcاث نCرش£

 لخاد ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ارود ةدلب سرادم DE يدادعإلاو ي*ادتبالا

ýبلا ةجرد لانو ،1983 ماع لالتحالا نو�RرولاCسو DE ةيعامتجالا ةمد¯�ا 

 صصخت �b DEتسجاملا ةجردو ،2000 ماع ةحوتفملا سدقلا ةعماج نم

 لمع .2014 ماع س#د وبأ /سدقلا ةعماج نم ةرصاعملا ةيمالسإلا تاساردلا

 ةبترب اCًركسع نِّ�ُع َّمث ،1988 ماع �¥يطسلفلا رمحألا لال�لا DE اًفظوم

 نم ábكأ لغشو ،يcدملا عاطقلا �¨إ لوحتو ،17 ـلا �¥مألا زا���ا DE مدقم

 ،@íbل اماع اًريدم مث ،1998 ماع فاقوألا ةرازو DE اًماع اًريدم ن�عو ،بصنم

 اليكو مث ،ةرمعلاو @�bا ةئي2 سÎئرو ،فاقوألا ةرازو DE ادعاسم اليكوو

 .فاقوألا ةرازول

 مضناف ،ةيلاضنلا ھتلئاع ة�bس¦و ،ةماعلا ةينطولا ةلا�Äاب بوجرلا رثأت

�Äحتف ةكر DE ن�2وبشم فد��ساو ،حالسلا ��ع بردتو ،ركبملا ھبابش 

 DE ةCزكرملا ةن�íلا ةCوضع لالتحالا نو�DE ý لغشو ،لالتحالا عم رباختلاب

 لغش ،1987 ماع دينج ن�DE ý ن�Ñرضملا ىرسألل الثمم نا�و ،حتف ةكرح
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 DE اوضع بختنا ،ةيÑرغلا ةفضلا بونج DE حتف ةكرح رس ن�مأ 1989 ماع

اسÎئر نِّ�ُع .2009 ماع حتف ةكر�Ä يروثلا سل�®ا
ً

 رارقب ارود يدلب سل�® 

  .2012 ماع Ä�E®ا مك�Äا ةرازو نم

 ةي�يطسلفلا لئاصفلا نم pbكأ ةي�يطسلفلا ةيضقلا َّنأب بوجرلا دقتع#

 مييقت ةداعإ ن�ي�يطسلفلا ��عو ،ةلاحم ال لحار لالتحالاو ،ةمأ ةيضق ا�Êو�

 ةنايد ءانبأ دو�ßلاو ،م�ضرأ رCرحتو م�Uاقب ��ع ظاف�Äا ةيلآو م�»الاضن

 ،ن�ي�يطسلفلاو برعلا هاجت م�»اسايس DE رظنلا ةداعإ م�ßلعو ةCوامس

 نأب بوجرلا ىرCو ،مالس¾ شÎعلا لوبقو برعلاو ن�ي�يطسلفلا عم قفاوتلاو

 ،تقولا كلذ DE ةيمالسإلاو ةيÑرعلا ةمألا ةمCز2 ةجي�ن ءاج ولسوأ قافتا

أ ثيح
ُ

 تارايخ دوجو مدع لظ DE فقوملا اذ2 �¥يطسلفلا فرطلا ��ع �Eَم

 بعشلا ةíÄصم نأ ةي�يطسلفلا ةدايقلا ترَّدقو ،بار¯�او رامدلا �bغ ىرخأ

 ��ع ابعص كلذ نو� نم مغرلاب ،قافتالا اذ2 ��ع عيقوتلا DE �¥يطسلفلا

 ةلحرم نأب دقتعÙو ،يمالسإلاو ي¦رعلا خCراتلا راسم DE افارحناو ن�ي�يطسلفلا

 نمو ةيجراخ فارطأ نم �¥يطسلفلا بعشلل تمسُر �¥يطسلفلا ماسقنالا

 ،ةحاسلا غÙرفتو ةي�يطسلفلا تادايقلا لايتغا pbع �Eيئارسإلا ودعلا لبق

 .ةيضقلا ��ع �bبك رطخ ماسقنالاو ،ن�ي�يطسلفلا ن�ب قاقشلاو عا�üلا ثÑو

 مئاق نيابتلا نكل ،لالتحالا ةمواقم عَّرش E¨ودلا نوناقلا نأ بوجرلا pbتعÙو

 ةفا� كارشإ ةرورض ىرCو ،حالسلا مادختسا اميس ال ،ةمواقملا ةقCرط ��ع

 بعشلا ةدحو �¨إ ايعاد ،ا�»اسسؤمو رCرحتلا ةمظنم DE ةيسايسلا تا�جوتلا

 .ةيضقلا ��ع ظاف�Äا لجأ نم �¥يطسلفلا

 ماع ةيناث ةرم ھلقتعاو ،1977 ماع ھلقتعا ذإ ؛لالتحالا نم بوجرلا ىcاع

 ا2دع¾ ھلاقتعا داعأ َّمث ،فصنو تاونس عس£ ن�$لاب ھيلع مكحو ،1978

  .تارم ةدع
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 رطاخ يماس

 ةظفاحم pq اªرقع ةدلب pq دلو §

 .1949 ماع سلبان

 ةكرOP ���ايسلا بتكملا وضع §

 .اقباس سامح

 لخاد ةيسايس ةن|O لوأ س�ئر §

 .سامح ةكرح

   .يمالعØو بتا� §

 جو�aم و2و ،1949 ماع سلبان ةظفاحم DE اÑرقع ةCرق DE رطاخ يماس دلو

 لصحو ،ن�طسلف DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةسمخ ھلو

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1968 ماع ندرألا DE ةماعلا ةCوناثلا ��ع

 لمع .1972 ماع قارعلا DE دادغ¾ ةعماج نم ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا

ثحاÑو ،)1975-1970( يماع ن�ب برعلا طفن ةلجم رCرحتل اًريدم
ً

 DE اًيمالعإ ا

 ،)1990-1975( يماع ن�ب ةي�CوRلا ءابنألا ةلا�وو ةي�CوRلا مالعإلا ةرازو

 اسÎئرو ،)1986 -1979( يماع ن�ب ةي�CوRلا عمت�®ا ةل�® اًيسايس اًررحمو

ثحاÑو ،فÄ"لا نم ددع À� DE¿ايسلا مسقلل
ً

 ةيضقلاو �À¿ايسلا نأشلا DE ا

  .ةي�يطسلفلا

 DE كراشو ،تCوRلا DE ھلمع ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج فوفصب قحتلا

 نامع عامتجا رضح دقو ،ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف

 عورشملا لبقتسم ناوخإلا ةعامج ھيف تشقان يذلا 1983 ماع ��bشلا
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 ،سامح ةكر�Ä سÎسأتلا ليج نم ھنأ امك ،ن�طسلف DE مواقملا يمالسإلا

 لوأ سÎسأت DE كراشو ،ا�ßف �À¿ايسلا لمعلا ماسقأ ءاشcإ ةم�م ھل تل�وأو

 عرذأ لخاد لمعلل غّرفتو ،ندرألا �¨إ تCوRلا نم لقتناو ،ا�ل ةيسايس ةن��

 DE كراشو ،لوألا �À¿ايسلا ا�¼تكم DE اًوضع حبصأو ،1990 ماع ةكر�Äا

 ��ع ةكر�Äا حاتفنا DE م�م رود ھلو ،ةيسايسلا ا�جمارÑو ا�قئاثو ةغايص

 تا�ر�Äاو لودلا �¨إ ةكر�Äا دوفو نمض نا� ثيح ،يمالسإلاو ي¦رعلا طيÄ®ا

   .ھجراخو ي¦رعلا نطولا DE ةيل2ألا تامظنملاو ةيسايسلا

 ا�êمو ،2001 ماع اCروس �¨إ لقتنا َّمث ،1999 ماع ةحودلا �¨إ ندرألا رداغ 

   .ةCروسلا ةروثلا عالدنا ديع¾ 2012 ماع ةحودلا �¨إ لقتنا

 ،ةيسايسلا تارضاÄ®ا يقلCو تايقتلملاو تاودنلا DE رطاخ كراش#

 ثاحبألا نم اًددع َّدعأ دقو ،ةفلت¯®ا مالعإلا لئاسو ��ع فاضتسÙُو

 ءانمأ سلجم ةCوضع لغشو ،فقوملا تاريدقتو تالاقملاو ةيسايسلا

 .يمالسإلا يموقلا رمتؤملاو ،ةيلودلا سدقلا ةسسؤم

 ماع برح رثإ ندرألا �¨إ ھتلئاع عم أ�� ثيح ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ رطاخ ىcاع

 /لوألا نونا� À� DE¿ايسلا ھطاشc بéس¾ ةيندرألا تاطلسلا ھتلقتعاو ،1967

 .رطق �¨إ ھتدع¾أو ،1999 ماع سطسغأ /بآ DEو ،1995 ماع pbمس#د
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 يNوكلا دئاس

 .1960 ماع سلبان ةنيدم pq دلو •

 PÍq}ا مكOPا رzزو •

 فلم لوؤسمو �¿يطسلفلا

 ناطي~سالاو راد|Oا ةمواقم

)2013 – 2014(. 

 ءارزولا س�ئر ناويد س�ئر •

)2017 –2019(.  

 .اقباس ةينطولا حاجنلا ةعماج س�ئر بئان •

 ةنيدم DE 1960 سرام /راذآ نم رشع ع¾ارلا DE يcوRلا دمحأ ùEار دئاس دلو

 سرد .تانب ثالثو دلو ھلو جو�aم و2و ،ةيÑرغلا ةفضلا لامش سلبان

 ن�ئجاللا ليغش£و ثوغ ةلا�و سرادم DE ةيدادعإلاو ةيئادتبالا ن�تلحرملا

 ثيح ،ناقوط يردقو ةيلازغلا ��سردم DE ةCوناثلاو ،"اورنوألا" ن�ي�يطسلفلا

 ،1978 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ةدا�ش ��ع ة�bخألا نم لصح

 مولعلاو داصتقالا ةيل� نم ةبساÄ®ا DE سوCرولاRبلا ةجرد ��ع لصحو

 ةبساÄ®ا �b DEتسجاملا ��عو ،1982 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج DE ةCرادإلا

 DE ساسكت ةيالو Angelo State University( DE( "تÎتس ولجنأ" ةعماج نم

 نم ةبساÄ®ا DE هاروتكدلا ��عو ،1986 ماع ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا

 دعاسمو اسردم لمع .1999 ماع ايناملأ Würzburg ( DE( "غروÑزتوف " ةعماج

 حبصأ َّمث ،1982 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج DE داصتقالا ةيل� DE ثحاب
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 ةabفلا DE ةCرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل� ةدامع �¨وت .ا�ßف ٍسÙردت ةئي2 وضع

 يماع ن�ب ايلعلا تاساردلا ةيلRل اًديمع نا� مث .)2006 -2002( ماع ن�ب

 ،ةرم نم ábكأ ةCرادإلا نوؤشلل ةعما��ا سÎئرل اًبئان نِّ�ُع .)2006-2008(

 ةيعمت�®او ةيعما��ا سلا�®او نا�íلا نم �bثكلا ةCوضعو ةسائر لغشو

 ن�ب ام ةabفلا DE لامعألا ةرادإ �bتسجام جمانpbل اًقس�م ا2زربأ ،ةCرادإلاو

 ةسما¯�ا ن�تمو�ÄRا Ä�E DE®ا مك�Äا ةرازو ةبيقح �¨وت .)2010 – 2000(

 DE ناطي�سالاو راد��ا ةمواقم فلم ةيلوؤسمو ةرشع ةسداسلاو ةرشع

� .)2014-2013( ن�ب ام ةabفلا
ُ

ل
ّ
 DE رCزو ةبترب ءارزولا سÎئر ناويد ةسائرب فِ

 داصتقالا ةيلRب ةبساÄ®ا مسق DE اًرضاحم داع .)2019-2017( ن�ب ام ةabفلا

 .ةينطولا حاجنلا ةعماج DE ةيعامتجالا مولعلاو

 ،ÍEامتجالا ھطيحم DE ةيلاضنلا ةلا�ÄاÑو �À¿اقلا لالتحالا عقاوب يcوRلا رثأت

 ءاقلãو تاماصتعاو تار2اظم نم ةينطولا تايلاعفلا DE ةكراشملاب أدبف

 كلذ ھضرع دقو ،ةسردملا DE اًبلاط نا� ذنم لالتحالا تاCرود ��ع ةرا�íbل

 DE طشcو حتف ةكرحب قحتلا .تارم ةدع لالتحالا لبق نم برضلاو زاجتحالل

 راطإ DE ي¦الطلا ھطاشc ھل نا� امك ،ةيعما��ا ھتسارد نابإ ي¦الطلا ا2راطإ

 .هاروتكدلاو �bتسجاملل ھتسارد ءانثأ ن�ي�يطسلفلاو برعلا ةبلطلا تاداحتا

 ةabفلا DE حاجنلا ةعماج DE ن�Cواحتفلا ن�لماعلل ةCرادإلا ةن�íلا DE اًوضع نا�

 DE حتف ةكر�Ä ي�ر�Äا بتكملا اقحال حبصأ يذلاو ،)2005-2000( ن�ب ام

 ةبÎبشلا ءانبأ نوؤش فلم ةيلوؤسم ةلحرملا كلت لالخ �¨وتو ،حاجنلا ةعماج

 ةيبعشلا نكاسملا ةقطنمل ةيبعشلا ةن�íلا ةسائر �¨وت .ةعما��ا DE ةيبالطلا
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 يöاغإلاو يcاسcإلا عقاولا ��ع فرش£ تنا� ��لاو )ةÑورعلا ةيحاض(

 ةيلمع لالخ لالتحالا تاوق لبق نم سلبان ةنيدم حايتجا نابإ ،ن�نطاوملل

Rش دقو ،2002 ماع 1Eاولا روسلا
َّ

 لمعلل ةCركف ةيعجرم نCرخآ عم ھنيح DE ل

 .ةقطنملا DE حتف ةكرح بابشل �¥طولا

 ةيضقلا ا�شÎع£ ��لا ةCوادوسلا ةن2ارلا ةلا�Äا مغر ھنأب يcوRلا دقتع#

 ��ع �¥يطسلفلا بعشلا لوصح DE اًدوجوم لاز ام لمألا نأ الإ ،ةي�يطسلفلا

 ةمظنم DE ىرCو ،رصق وأ نمزلا لاط ةصوقنم �bغ ةعورشملا ھقوقح ةفا�

 لمعلا لئاصف عيمج ��ع بجوتي يذلا �bبكلا ءاعولا ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 ،رخآلا يأرلاو يأرلا ةCرح ��ع ةظفاÄ®ا راطإ DE ا��يار تحت دحوتلا �¥طولا

 بيلغ£ بجوتCو ،ةكارشلا ةدعاق نم قلطني نأ بجي �¥طولا لمعلا نأو

 كلان2 املاط ھَّنأب ىرCو .ةيميظنتلا �Óاصملا عيمج ��ع ةينطولا ةíÄصملا

 ،ةíÄسملا ةمواقملا رايخ ھتاباسح نم اًيئا�ÃE Êلي نأ دحأل نكمي الف لالتحا

 ةمواقملا َّنإف ،ةيميلقإلاو ةيÑرعلاو ةيلودلا ةيلا�Äا تايطعملل رظنلاب نكل

 هدومص معدو نطاوملا ءامتنا زCزع£ بلطتت äEو ،لضفألا راي¯�ا ةيبعشلا

 .ھضرأ ��ع
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 نونعزلا ميلس

 ماع ةزغ ةنيدم pq دلو §

1933. 

 نuيخzراتلا ةداقلا نم §

OPحتف ةكر. 

 ةzزكرملا ةن|£لا وضع §

OP1975( حتف ةكر- 

2016(. 

 �¿طولا سل|}ا س�ئر §

 .1996 ماع ذنم �¿يطسلفلا

 .رعاشو بتا� §

 نم نCرشعلاو نماثلا DE ةلتÄ®ا ةزغ ةنيدم DE نونعزلا دارم ديعس ميلس دلو

 سرد .نات�باو ءانبأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،1933 ماع pbمس#د /لوألا نونا�

 ��ع لصحو ،ةزغ ¹E DEفاشلا مامإلا ةسردم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا

 ةيل� نم نوناقلا DE سوCرولاRبلا ةجرد ñÝنأو ،1951 ماع ةماعلا ةCوناثلا

 تاساردلا DE مولبدلا ةجردو ،1955 ماع رصم DE لوألا داؤف ةعماجب قوق�Äا

 DE مولبدلاو ،1957 ماع ةر2اقلا ةعماج نم يقيبطتلا داصتقالا DE ايلعلا

 ةسردم DE اًسردم لمع .1958 ماع ةعما��ا سفن نم �À¿ايسلا داصتقالا

اليكو نِّ�ُعو ،ن�ئجالل جيpbلا
ً

الوأ 
ً

 لامعأب اًمئاقو ،ةزغ عاطق DE ةماعلا ةباينلل 

 ةمكÄ® اًمظنم تCوRلا DE لمعو ،)1960-1955( يماع ن�ب ماعلا بئانلا
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 ةيل� DE ي*ان��ا قيقحتلا ةدامل اًرضاحمو ،اًماع اًيعدم َّمث ،1960 ماع رورملا

 .1975 ماع �Ýح ةطرشلا

 حبصأو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يع¦رأ رخاوأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ مضنا

 لح رثإ 1951 ماع نوCزغلا ناوخإلا ا�سسأ ��لا ديحوتلا ةيعمج DE اًوضع

 ةبلطلل ماعلا داحتالل اًسÎئرو ،ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج ةCرصملا ةمو�ÄRا

 رصم DE ن�ي�يطسلفلا بالطلا ةطبارل اًماع ا�bًتركسو ،1951 ماع ن�Cوناثلا

-1956( يماع ن�ب ةزغ عاطق DE ةيبعشلا ةمواقملا DE اًيدايقو ،1954 ماع

1957(. 

 ةلجم DE ةباتكلا رشاÑو ،حتف ةكر�Ä مضناو ،1960 ماع تCوRلا �¨إ لقتنا

 ا��ن�� DE اًوضعو ،حتف ةكرح قودنصل اًنيمأ نِّ�ُعو ،ا�ل ةع¾اتلا "ان�يطسلف"

لس£و ،ةيسايسلا
ّ

 حبصأ مث ،1964 ماع ةكر�Äا DE ميظنت ةن�� لوأ ةنامأ م

 �¥طولا سل�®ا سÎئرل اًبئانو ،ماعلا سفن DE تCوRلا DE ميظنتلا ةن�íل اًسÎئر

 دمتعمو ،1975 ماع حتف ةكر�Ä ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضعو ،1969 ماع

 ةمكحم سÎئرو ،1975 ماع ايسآ قرشو بونجو جيل¯�ا ميلاقأ DE ةكر�Äا

 .1989 ماع ةيبعشلا تامظنملل اًماع اًضوفمو ،ةروثلا نمأ

 يماع ن�ب ةلا�ولاب �¥طولا سل�®ا سأرتو ،1990 ماع سcوت �¨إ لقتنا

 DE اًوضع ھباختنا ديعأو ،1996 ماع اًيمسر ھسÎئر حبصأ َّمث ،)1993-1996(

 .2009 ماع حتف ةكر�Ä ةCزكرملا ةن�íلا
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 لالقتسالا ةئي2 سسأو ،ولسوأ قافتا عيقوت رثإ 1995 ماع ةزغ �¨إ داع 

 ةن��و ،2010 ماع ي¦رعلا يcاملpbلا داحتالا سأرتو ،2001 ماع �¥طولا

 سل�®ا تاباختنا ماظن دادعإ ةن��و ،2011 ماع �¥يطسلفلا روتسدلا

 .2012 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا

ن
َ

ظ
َ

cو ،ركبملا ھبابش ذنم رعشلا نونعزلا َم
ُ

 :äEو ةCرعش نCواود ةع¦رأ ھل ترش

 ردصو ،فاطملا رخآو ،ءامسلا DE موجنو ،ر��bا قطن اذك2و ،سدقلا ةمأ اي

 تاركذم ..ة�bسملاو ة�bسلاو ،)2001،تو�bب( ي*ان��ا قيقحتلا :ام2 ناباتك ھل

 تاساردلا نم ددع ھل نأ امك ،)2013 ،نامع( )بيدألا وبأ( نونعزلا ميلس

   .ةيسايسلاو ةينوناقلا
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 @wيvس ميلس

 

  .1964 ماع مركلوط ةنيدم pq دلو •

 ة¼«|£ل ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .ةيطارقميدلا

 pq ةيطارقميدلا ة¼«|Oا رس نuمأ •

 .مركلوط

   .ررحم �uسأ •

 ةتس ھلو جو�aم و2و ،1964 ماع مركلوط ةنيدم DE ��ي�س دمحأ ميلس دلو

 ةجرد لانو ،مركلوط سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ

 �b DEتسجاملا ةجردو ،سلبان DE حاجنلا ةعماج نم ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا

 .ةعما��ا سفن نم "�¸يلقإلاو يرض�Äا طيطختلا"

 ھتعفد دقو ،1981 ماع ن�طسلف رCرحتل ةيطارقميدلا ة�¼��اب ��ي�س قحتلا

 حايتجا اميس ،تقولا كلذ DE ةي�يطسلفلا ةيضقلا ا�� ترم ��لا ثادحألا

 لالتحالل ض2انملا �¥طولا لمعلا DE ھطارخنا ةداCز �¨إ 1982 ماع نانبل

لس£و ،ة�¼��ا فوفص DE �¸يظنتلا لمعلل غرفتف ،�Eيئارسإلا
ّ

 عقاوم ةدع م

 DE ة�¼��ا رسل انيمأو ةCزكرملا ةن�íلا ةCوضع لغش ثيح ؛ا�لخاد ةيميظنت

 .مركلوط ةظفاحم

 تلRش£ يذلاو ،ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل يركفلا باط¯�ا ��ي�س Ý¥ب�ي

 ھيدل ركفلا اذ2 قّمع دقو ،�¥يطسلفلا �À¿ايسلا لمعلا ملاعم ھلالخ نم

 فدا�لا �À¿ايسلا ةمظنملا جمانرب Ý¥ب�Cو ،�¥يطسلفلا بعشلا قوقحب ناميإلا

 سدقلا ا��مصاعو 67 ماع ةلتÄ®ا �ôÀارألا ��ع ةي�يطسلف ةلود مايق �¨إ

 ةلحرملا نم مغرلاب �¥يطسلفلا بعشلا راصتنا ةيمتحب نمؤCو ،فCرشلا
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 لقألا ��ع ن�ي�يطسلفلا ��ع قوفتي مل ،ھيأرب لالتحالاف ،ا�� رمي ��لا ةبعصلا

  .موؤشملا روفلب دعو ��ع ماع ةئم نم ábكأ رورم نم مغرلاب ،اًيفارغميد

 ��ع قافتالا ا�êيمضت مدع DE اًصوصخ ا2دونÑو ولسوأ ةيقافتا ��ي�س دقتنا

 نمو 1967 ماع ةلتÄ®ا �ôÀارألا نم لالتحالا باc$Äا مدعو ،اياضقلا عيمج

 DE اًضيأ ا2دقتناو ،ةفا� ةيلودلا ةيعرشلا تارارق قيبطت مدعو ،سدقلا

 ،تايقافتالل لالتحالا ركنت نم فو¯�ا لظ DE تاضوافملا DE ةيلحرملا ةسايس

     .دقنلا اذ2 ةيباوص ضرألا ��ع جئاتنلا تدكأ دقو

 �¥يطسلفلا بعشلا خCرات DE ءادوس ةحفص و2 ماسقنالا نأ ��ي�س ىري

 ةقيثو قيبطت �¨إ ايعاد ،�Eيئارسإلا لالتحالا و2 ھنم ديحولا ديفتسملاو

 ،ةلماش تاباختنا ءارجãو ،2006 ماع ةعقوملا "ىرسألا قافتا" �¥طولا قافولا

 لئاصفلا عيمج قح ��ع ددشÙو .ةي�يطسلفلا تاسسؤملا �¨إ رابتعالا ةداعãو

DE رحتلا ةمظنم �¨إ لوخدلاCو ،ةي�يطسلفلا ةطلسلاو رÙشabلا طaامب ا�ما� 

 ،ةيعرشلا نع جور¯�ا مدعو "ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ةمظنأ" ھيمس#

 ھترقأ ام قفو لالتحالا ةمواقم �¥يطسلفلا بعشلا قح نم نأ pbتعÙو

 .ةازغ اوسÎلو ق�Äا باÄ#أ ن�ي�يطسلفلا نأو اًصوصخ ،ةيلودلا ةيعرشلا

 ،تاونس ثالث ةدمل تارم ةدع �¨وألا ةضافتنالا لالخ ��ي�س لالتحالا لقتعا

 ھعنمو ،ةضافتنالا DE ةكراشملا ةم��ب قيقحتلا ةيبقأ DE بيذعتلل ضرع£و

  .)1993-1987( يماع ن�ب ةabفلا DE رفسلا نم لالتحالا

 

  



97 
 

 ةليبط حيمس

 .1950 ماع سلبان ةنيدم pq دلو •

 ةي@يطسلفلا ةموكOPا pq تالصاوملاو لقنلا رzزو •

 .ةرشع ةعxاسلا

 ذنم لامشلا ءاªر¥ك ةكرش ةرادإ سلجم س�ئر •

 .2015 ماع

 .)2017-2015( سلبان ةيدلب ةرادإ ةن|O س�ئر •

 ماع pbمس#د /لوأ نونا� نم رشع ع¾اسلا DE ةليبط فيفع ðEور حيمس دلو

1950 DE رغلا ةفضلا لامش سلبان ةنيدمÑم و2و ،ةيaو نادلو ھلو جو�Ñت�. 

 DE ةيدادعإلاو ،ةينودل¯�او صاعلا نب ورمع ��سردم DE ةيئادتبالا سرد

 لصحو ،ةيحالصلاو ظحا��ا ��سردم DE ةCوناثلاو ،صاعلا نب ورمع ةسردم

 ��ع لصحو ،1969 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ةدا�ش ��ع ا�êم

 رصم DE سمش ن�ع ةعماج نم قوفتب ةCرامعملا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا

 .)2015-1976( ماع ن�ب ام ةabفلا À� DE¿دن�لا ةليبط بتكم رادأ .1976 ماع

الوؤسم نا�و
ً

 ةabفلا DE ةينطولا حاجنلا ةعما�� ع¾اتلا �À¿دن�لا بتكملا نع 

 حاجنلا ةعماج DE ةسدن�لا ةيل� DE اًسردم لمع .)1981- 1979( ن�ب ام

 تفرشأ ��لاو "ةماعلا تاد�عتلل ةليبط" ةكرش سسأو ،1979 ماع ةينطولا

 ةعماج DE ةسدن�لا ةيل� Ý¥بم ا�êم ةيÑرغلا ةفضلا DE ىpbك عÙراشم ذيفنت ��ع

 DE ناميلس كرب ةقطنم DE تارمتؤملا رصقو DEاقثلا هللا مار رصقو ،تCز�bب

 ماع ةيتابنلا توCزلا ةكرش ةرادإ سلجم سأرت .قدانفلا ضع¦و ،م�Ä تÎب

 رامث�سالل سدقلا ةكرش ةرادإ سلجم DE اًوضع نا�و .)2010 -2007(

 ن�تكرش 2016 ماع أشcأ مث ،)2015 -2013( ماع ن�ب ام ةabفلا DE يراقعلا
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 يcاثلا ھنبا ا2ريدي ةيناثلاو ،ةيÑرغلا ةفضلا DE ھنبا ا2ريدي ا2ادحإ تالواقملل

DE ندرألا.  

 نم ةي2�bام��ا تايلاعفلاب طرخناف ،1967 ماع برح جئات�ب ةليبط رثأت

 نم ٍّيأل مت�ي مل ھَّنكل ،�Eيئارسإلا لالتحالا تاسايس دض تار2اظمو تا�bسم

 عم أشcأف ،ي¦اقنلاو ي£اسسؤملا لمعلا DE كراش .ةي�يطسلفلا تاميظنتلا

 عمجب Ý¥ع£ ةيعمج äEو ،1980 ماع ةي�b¯�ا حاجنلا ءاقدصأ ةيعمج نCرخآ

 ي¦اقنلا راطإلا سÎسأت DE م2اسو ،ةينطولا حاجنلا ةعماج ةبلطل تادعاسملا

 تارضاحم ميدقتل عوطتو ،1980 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج DE ن�لماعلل

 ةقلعتملا تاقاسملا ضع¾ نمض حاجنلا ةعماج DE ةسدن�لا ةيل� ةبلطل

 ةرئادل اًسÎئر ن�ع .)1983-1979( ماع ن�ب ام ةabفلا DE ةCرامعملا ةسدن�لاب

 ةباقن سلجم وضع نا�و ،)1981-1979( ةينطولا حاجنلا ةعماج DE ةيسدن�لا

  .)1982- 1980( ن�ي�يطسلفلا ن�سدن�ملا

 حتف لجأ نم رCرحتلا ةمظنم ا�)رجت تنا� ��لا ةCرسلا دو���ا DE ةليبط م2اس

ل� ��لا تايص¯Áلا ن�ب نم ناRف ،لالتحالا ةموRح عم �ôÀوافت طخ
َّ

 ا�ف

 لالتحالا ةموRح سÎئر �¨إ ھنم ةلاسر لم�Ä تافرع رساي لحارلا سÎئرلا

الما� اًرCرقت دفولا مَّدق دقو ،1983 ماع زي�bب نوعمش
ً

 سÎئرلل ءاقللا نع 

 لحم ھنيح DE س�bب نوعمش عم ءاقللا نا�و ،يcدرألا يRلملا ناويدلل كلذكو

 .ةليبط نم ن�Ñرقملا ضع¾ داقتنا

 DE اًوضعو ،1993 ماع ذنم ليل¯�ا ةعماج ءانمأ سلجم DE اًوضع ةليبط حبصأ

 ناRسإ ةيعمج سÎئرو ،2006-1994 ن�ي�يطسلفلا ن�لواقملا داحتا سلجم

 تاظفاÄ® ن�ي�يطسلفلا ن�لواقملا بيقنو ،2000 ماع ذنم ةينواعتلا ن�سدن�ملا

 2010 سلبان ةيدلبل ايلعلا ةCراش�سالا ةن�íلا وضعو ،2008- 2006 ةفضلا

 وضعو ،2014 – 2010 سلبان – ةيضاCرلا ةنيدملا يدان سÎئرو ،2012 –
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 ةع¾اسلا ةمو�ÄRا DE تالصاوملاو لقنلا ةرازو �¨وت .2017 ماع سلبان ةيدلب

 رCزو نم رارقب سلبان ةيدلب ةرادإ ةن�� ةسائر �¨إ ةفاضإلاب ،2015 ماع ةرشع

 ءاÑر�ك ةكرش ةرادإ سلجم سأCabو ،2017-2015 ماوعأ ن�ب Ä�E®ا مك�Äا

  .2015 ماع ذنم لامشلا

 ةم�0 كان2و ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا لÀ� �Ä¿ايس قفأ دجوي ال ھنأب ةليبط ىري

 ��ع لمعلا م�ملا نم E¨اتلاÑو ،ن�ي�يطسلفلا دض ةيملاعو ةيميلقãو ةيليئارسإ

 نكمتت �Ýح لضفأ فورظل اًراظتنا هرCوطتو �¥يطسلفلا بعشلا ديحوت

 ةيامحو لالتحالل يدصتلاو دومصلاو رCرحتلا قيقحت نم ةلبقملا لايجألا

 ةي�يطسلفلا ةيضقلا ��ع اًرامد نا� ولسوأ قافتا نأب دقتعÙو ،بعشلا

 ء�eÀ رطخأ و2 ماسقنالا نأ امك ،تالزانت ةيأ ميدقتب ةينعم �bغ ليئارسãو

 نع ثحبلا äE ةلا�Äا هذ�ل سÎئرلا بéسلاو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ھل ضرعتت

 ةي�يطسلفلا ةطلسلا دوقي نأ يرورضلا نم نا� ھنأب ىرCو .بصانملاو بساRملا

 .لالتحالا نم ررحتلا دع¾ الإ ةيددعتلل حمس# الأو ،دحاو بزح ا�سÎسأت دنع
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 نHل وبأ Uyاص

 .1953 ماع ةش�®دلا ميخم pq دلو •

 ة¼«|£ل ةzزكرملا ةن|£لا pq قباس وضع •

  .ةيطارقميدلا

 داحتالل ���ايسلا بتكملا وضع •

 .2019 ماع �Úح ادف – �¿يطسلفلا يطارقميدلا

 .1991 ماع مالسلل دzردم رمتؤمل �¿يطسلفلا دفولا وضع •

   .يÆاورو بتا� •

 ماع سرام /راذآ نم نCرشعلاو ع¾ارلا DE نpل وبأ نايلع دمحم �Óاص دلو

1953، DE 2دلا ميخمÎرق نم ةر�=م ةلئاعل ةشCركز ةCب ي¦رغ اÎت �Äو2و ،م 

 ،ثوغلا ةلا�و سرادم À� DE¿اسألا ھميلع£ ىقلت .ءانبأ ةع¦رأ ھيدلو جو�aم

 ،1973 ماع لالتحالا نو�DE ý ھلاقتعا ءانثأ ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو

 ماع م�Ä تÎب ةعماج نم ةيئادتبالا ةيبabلا DE سوCرولاRبلا ��ع لصحو

 وبأ /سدقلا ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا �b DEتسجاملا ةجرد ��عو ،1991

 )2008 – 1993( ماوعأ ن�ب ي*اقولا نمألا زا�ج DE لمع .2010 ماع س#د

 ةيميدا�ألا DE ةيpbعلل اًسردمو اًرضاحم لمع مث ،ءاول ةبترب دعاقتو

   .2008 ماع ذنم احCرأ DE ةينمألا مولعلل ةي�يطسلفلا

 تاوقل مضناو ،1967 ماع ةسكن ديع¾ لالتحالا ةمواقم DE نpل وبأ طرخنا

 ��ع نCرخآ عم لمعو ،1970 ماع رCرحتلا ش��Î ةع¾اتلا ةيبعشلا رCرحتلا

 رانلا قالطإ لثم ،لالتحالا دض ةمواقم لامعأب تماق ةCركسع ةيلخ ليكش£

 ةيطارقميدلا ة�¼�íل Ý¸تنا .ةCركسعلا تاCرودلا ��ع ةرجفتم تاوبع ءاقلãو

 ةضافتنالا نابإ م�Ä تÎب DE ا�لوؤسم حبصأو ،1983 ماع ن�طسلف رCرحتل
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 نا�و ،م1991 ماع ةيطارقميدلا ة�¼�íل ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضع حبصأ .�¨وألا

 قشcا .1991 ماع اينابسإ DE مالسلل دCردم رمتؤمل �¥يطسلفلا دفولا DE اًوضع

 داحتالا اوسسأو ،1995 ماع ةيطارقميدلا ة�¼��ا نع نورخآو نpل وبأ

 مث ،ةCزكرملا ةن�íلا ةCوضع ھيف لغشو ،)ادف( �¥يطسلفلا يطارقميدلا

 ةن�� ةCوضع لغش امك ،تاي�يعس�لا ةيا�À� Ê¿ايسلا بتكملا DE اًوضع حبصأ

  .2019 ماع ادف نم ھتلاقتسا مَّدق دقو ،م�Ä تÎب �E DEئاصفلا قيس�تلا

 ةيفاقثو ةيعامتجا تاطاشDE c طرخنCو ،يراسÎلا ركفلا نpل وبأ Ý¥ب�ي

 ماصتعا ةÑرجت دصر ،"فيصرلا ��ع اًموي نوع¦رأ باتك فلأ امك ،ةيلحم

 ىرسألا بارضإ عم انماضت اًموي ن�ع¦رأ ةدمل ةش2Îدلا ميخم E¨ا2أ

 .ثلاثلا تÎبلا ةياور فلأو ،ن�ي�يطسلفلا

 كان2و ،ةيميلقãو ةيÑرع اداع¾أ ةي�يطسلفلا ةيضقلل نأ نpل وبأ دقتع#

 جزلا لواحت فارطألا ضع¦و ،ةfÄاو ةيميلقإ تافافطصاو تاعارص

 �¥يطسلفلا بعشلا �Óاصم نأ ىرCو ،رواÄ®ا هذ2 دحأ DE ن�ي�يطسلفلاب

 مل ةي�يطسلفلا ةيضقلاف ؛ةيميلقإلا تاعارصلا نع سفنلاب يأنلاب ظفحت

 äE �¨وألا ؛ن�تCواز نم ولسوأ قافتال رظنCو ،ةيÑرعلا تاCولوألا نم دع£

 م��Äاصمو م�فاد2أ اوققحف ،ن�ي�يطسلفلا ا�ßف لالتحالا عقوأ ��لا ةديكملا

 ةباثمب نا� يذلا قافتالل �¥يطسلفلا بنا��ا ةرظن äE ةيناثلاو ،ھلالخ نم

 نأ الإ ،نطولل ني�bثكلا ةدوع لالخ نم ،جرا¯�او لخادلا ن�ب طÑرلا ةقلح

 ام �¨إ رومألا لوصول ىدأ ام ،تا�ج ةدع نم نالذ¯íل ضرع£ تافرع رساي

äE و ،نآلا ھيلعCقافتال ديدج م�ف ضرفل تءاج ةيناثلا ةضافتنالا نأب ىر 

 و2 ام ل� ��ع ةنمي�لا DE ص¯íتت ��لا ،ةيليئارسإلا ةقCرطلا ��ع ولسوأ

 ،�¥يطسلفلا بعشلاو ةيضقلاب ا�bًثك رضأ دقف ماسقنالا اَّمأ ،�¥يطسلف

 رضأ امك ،ةقطنملاو ملاعلا مامأ بعشلل ليثمتلا مدع نم ةلاح قلخو
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 ،�¥يطسلفلا داصتقالاب اًررض ق�Äأو ،لالتحالا مامأ ن�ي�يطسلفلا فقومب

خرش قلخو
ً

 ةفضلا DE ام2دحأ ،ن�فلتخم ن�يعامتجا ن�نوRم نم اًيعمتجم ا

 ،ةيلودلا ن�ناوقلا ھتلفك ةمواقملا DE ق�Äا نأ نpل وبأ دقتعÙو .ةزغ DE رخآلاو

 �Óاصم ققحي نا� اذإ ھمادختسا ق�Äا اذ2 مادختسا DE بغري نم ��عو

 ً�_نم ذخأل ةيمالسإلاو ةي�يطسلفلا لئاصفلا دشانCو ،�¥يطسلفلا بعشلا

 رCرحتلا ةمظنم DE ا�جمد لالخ نم ،رارقلا عنص DE ةكراشملل اًينطو

 ةيمالسإلا لئاصفلا ايعاد ،ماسقنالا ززع£ لئاصفلا ةábك ثيح ،ةطلسلاو

  .مالسإلا دض تسÎل ةينطولا تا�ر�Äا نأ امك ،مالسإلا ءاول عفر مدعل

 ةدعو ،اًماع15 ةدم لالتحالا تاوق ھتلقتعا ذإ ؛لالتحالا نم نpل وبأ ىcاع

 رفسلا نم ھتعنمو ،مي¯®ا DE ھتÎب تمد2و ،)1988-1985( ماوعأ ن�ب تارم

 .)1991-1985( ماوعأ ن�ب
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 تاقnرع بئاص

)1955-2020( 

 .سدقلا ةنيدم pq دلو •

 ماع ذنم ضوافملا �¿يطسلفلا دفولا س�ئر •

1994. 

 pq حتف ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا وضع •

  .2006 ماعو 1996 ماع تاباختنا

 .2006 ماع حتف ةكرOP ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .)2020-2018( رzرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا رس نuمأ •

 نم نCرشعلاو نماثلا DE سدقلا ةنيدم DE تاقCرع �Óاص دمحم بئاص دلو

 ن�تلحرملا سرد .نات�Ñو نادلو ھلو جو�aم و2و ،1955 ماع لCربإ / ناسÎن

 مولعلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،احCرأ ةنيدم DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 San Francisco State ةيمو�ÄRا وRسÎسcارف ناس ةعماج نم ةيسايسلا

University DE رمألا ةدحتملا تايالولاCتسجاملا ةجردو ،1977 ماع ةيك�b DE 

 ةيل� نم هاروتكدلا ةجردو ،1979 ماع ا�»اذ ةعما��ا نم ةيسايسلا مولعلا

 ماع University of Bradford ةيناطيpbلا دروفدارب ةعماج DE مالسلا تاسارد

 اًريدمو ،)1991 -1979( يماع ن�ب حاجنلا ةعماج DE اًرضاحم لمع .1983

 ةدCرج رCرحت ةئيDE 2 اوضعو ،)1986-1982( يماع ن�ب ا�ßف ةماعلا تاقالعلل

 يماع ن�ب Ä�E®ا مكíÄل اًرCزو نا�و ،)1994-1982( يماع ن�ب سدقلا

 اًرCزوو ،1996 ماع ةCزكرملا تاباختنالا ةن�íل اًسÎئرو ،)2003 –1994(

 .2003 ماع تاضوافملل
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 تانÎنامث DE صpbق DE ا2رداو� عم لصاوتي نا�و ،حتف ةكر�Ä تاقCرع Ý¸تنا

 DE فرُع دقو ،نامع DE اًرس دا�ج ي¦أب ىقتلاو ،ةين2 مركأ pbع �ôÀاملا نرقلا

 عم راوíÄل ةركبملا ھتوعدب لتÄ®ا لخادلا DE ن�ي�يطسلفلا طاسوأ

 م�Uارظنو ن�ي�يطسلف ن�يميدا�أ ن�ب راوح ءارجإ �¨إ اعد ثيح ،ن�يلئارسإلا

 يcوCزفلت جمانرب DE ن�يليئارسإلاب ةرم لوأ ىقتلاو ،1982 ماع ن�يليئارسإلا نم

 ماع "Night Line "نيال تيان جمانرب ABC  NEWS DE  ةيئاضف ��ع يCRرمأ

 ن�ي�يطسلفلا ن�نطاوملا نم ةديدش ةضراعم ھتكراشم ت�جاو دقو ،1988

 لوأ رامع ي¦أب ىقتلا .لالتحالا عم اًعيبطت كلذ رابتعاب ةلتÄ®ا ضرألا لخاد

 راسم DE اًزراب اًرود ن��Äا كلذ ذنم بعلو ،1991 ماع لوليأ DE رئاز��ا DE ةرم

 دفولا سÎئرل اًبئان ناRف ،لالتحالا ةلودو رCرحتلا ةمظنم ن�ب تاضوافملا

-1992( نطنشاو تاثداحمو ،1991 ماع دCردم �¨إ ضوافملا �¥يطسلفلا

 DE تاضوافملا فلم لوؤسمو ،1994 ماع ضوافملا دفولل اًسÎئرو ،)1993

 DE كراش امك ،1998 ماع رفCر ياو ةركذمو ،1997 ماع ليل¯�ا ةيقافتا

 ةرئادل اًسÎئر حبصأو ،2001 ماع اباطو 2000 ماع ديفيد بما� تاثداحم

 .)2011-2009( رCرحتلا ةمظنم DE تاضوافملا

 ةظفاحم DE حتف ةكرح نع �¥يطسلفلا Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اًوضع بختنا

 ماع تاباختنا Ù¹E DEرش�لا سل�®ا DE هدعقمب ظفتحاو ،1996 ماع احCرأ

 �bتخاو ،2006 ماع حتف ةكر�Ä ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضع بختناو ،2006

 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضع قفاوتلاب

 DE ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا رس ةنامأ دلقتو ،2009

  .2018 ماع نCرشعلاو ةثلاثلا ةيباختنالا ةرودلا
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 ةيÑرعلاو ةي�يطسلفلا فÄ"لا DE ةيسايسلا تالاقملا تائم تاقCرع بتك

 لوح ةيميدا�ألا تارمتؤملاو تاودنلا نم �bٍبك ٍددع DE كراشو ،ةيéنجألاو

 ةاي�Äا" :äE بتك ةثالث ھل ردصو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلاو �À¿ايسلا عضولا

 ،)2018( "رجورو �Eع ن�ب ضوافتلا رصانع"و ،)2008( "تاضوافم

 .)2018( "راص�Äا ةيسامولبد"و

 ال ھَّنأب دقتعÙو ،ن�تلودلا لحÑو اًيجيتاabسا اًرايخ مالسلاب تاقCرع نمؤي 

 رقCو ،تاضوافملا pbع ل�Äا َّنأو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل يركسع لح دجوي

 دو���ا ديحوتو ماسقنالا ءا�Êإ نأ pbتعÙو ،ولسوأ قافتا DE ءاطخأ دوجوب

 زاRترا ةطقن نرقلا ةقفص طاقسãو مضلا ة�جاومل ةي�يطسلفلا تاقاطلاو

 .�¥يطسلفلا �¥طولا عورشملا ��ع ظافíÄل

 ،1986 ماع ةيناث ةرم مث ،مايأل 1968 ماع ةرم لوأ تاقCرع لالتحالا لقتعا

كَحو ،1987 ماع ةثلاث ةرمو
َ

 )ذيفنت فقو( تاونس سمخ ة�bخألا DE ھيلع م

 نرقلا تانÎنامث رخاوأ ةي��pbا ةماقإلا ھيلع ضرفو ،رالود فالآ 10 ـب ةمارغو

 DE DEوتو انورو� سوريافب بÎصأ .تاونس ةدع رفسلا نم ھعنمو ،�ôÀاملا

  .pb 2020مفون /يcاثلا نCرش£ نم رشاعلا
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 ةشوغ h|بص

 )1929-2019(    

 سدقلا pq حارج خيشلا pq Ñq دلو §

 .ةلتP}ا

 نuيموقلا ةكرح pq سسؤم دئاق §

 .برعلا

 �¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع §

)1964-1988(. 

 .�¿يطسلفلا �¾عشلا لاضنلا ة¼«ج pq سسؤم دئاق §

 .دصاقملا ىفش~سمو ةي�O¸uا دصاقملا ةيعمج ��´سؤم نم §

 DE ةلتÄ®ا سدقلا DE حارج خيشلا DE ðE ةشوغ نيدلا دعس E_بص دلو

 .ءانبأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،1929 ماع سرام /راذآ نم ن�ثالثلاو يدا�Äا

 ��ع لصحو ،ةيمو�ÄRا ةيمي2اربإلا ةسردملا DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 ةجرد لانو ،1946 ماع سدقلا DE نارطملا ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا

 ةجردو ،1953 ماع تو�bب DE ةيكCرمألا ةعما��ا نم بطلا DE سوCرولاRبلا

 ،سدقلا DE ثوغلا ةلا�و DE بطلا ةن�م لواز .ةحار��او بطلا DE هاروتكدلا

 ةرازو DE لمعو ،)1971-1953( يماع ن�ب ةنيدملا DE ةصا¯�ا ھتدايع حتتفاو

 تCوRلا DE ةصا¯�ا ھتدايع DEو ،)1974-1971( يماع ن�ب ةي�CوRلا ةÄ"لا

 تايادب DE ناّمع ةنيدم DE ةصا¯�ا ھتدايع DE لمع َّمث ،1990 ماع �Ýح

 .�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£
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 ن�يموقلا ةكرح سÎسأت DE كراشف ؛�À¿ايسلا طاش�لا وحن ةشوغ ھجتا

العاف اًوضع حبصأو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يسمخ علطم ندرألا DE برعلا
ً

 ،ا�ßف 

 ماع سدقلا ةنامأ سلجم DEو ،1959 ماع سدقلا ةيدلب DE اًوضع بختناو

 ،)1988-1964( يماع ن�ب �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا DE اًوضع نا�و ،1963

 ماع برح ةمCز2 بقع �¥يطسلفلا �½عشلا لاضنلا ة�¼ج �À<سؤم نمو

القتسم اًوضع حبصأو ،1967
ً

 DE رحتلا ةمظنمل يزكرملا سل�®اCر 

  .ةي�يطسلفلا

 ،رمحألا لال�لاو ،ي*اس�لا داحتالا :لثم تايعم��ا نم ددع DE ةشوغ عوطت

 ةيعمج نCرخآ عم سسأو ،)1969-1953( يماع ن�ب ي¦رعلا لفطلا رادو

 كراش امك ،)1966 -1964( يماع ن�ب ةCرادإلا ا��ئي2 سأرتو ،ةي�b¯�ا دصاقملا

DE سأتÎا دصاقملا ىفش�سم س�¯�bةي DE ءابطألا داحتا سأرتو ،سدقلا 

 ي�b¯�ا سدقلا قودنصو ،)1978-1976( يماع ن�ب ن�ي�يطسلفلا ةلدايصلاو

DE لاRوCةيعمج عم نواعتلاب سدقلا موي ةن�� سسأو ،1982 ماع ت 

 ثاabلل سدقلا ةقرف سسأو ،1988 ماع ا�سأرتو ةي�CوRلا ن�جCر¯�ا

 ماع سدقلا ةيامح ةيعمج رس ةنامأ مث سÎسأت DE كراشو ،�¥يطسلفلا

 سأرتو ،ن�يندرألا باتكلا ةطبارو ،ءابطألا ةباقن DE اًوضع حبصأو ،1966

  .سدقلا موي ةيعمج

 نم سمشلا :لثم ةيصصق تاعومجم ا�êم تافلؤملا نم ددع ةشوغل ردص

 نمو ،)1986 ،تCوRلا( بيغ£ نل انسمشو ،)1988 ،تو�bب( ةيلاعلا ةذفانلا
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 نCرشعلا نرقلا DE ةيعامتجالا ةاي�Äا ..سدقلا :ةروش�ملا ھتاسارد

  .)2011،ناّمع(

 DE تارم ةدع ةيندرألا تاطلسلا ھتلقتعا ثيح ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ ىcاع

 ماع ن�ترم لالتحالا تاوق ھتلقتعاو ،�ôÀاملا نرقلا تاينÎتسو تاي�يسمخ

 ةجي�نو ،ةنس ةرشع ��نثا ةدم ن�$لاب ھيلع تمكحو 1969 ماعو ،1967

 .1971 ماع ندرألا �¨إ ھتدع¾أو ھنع تجرفأ ةيÄ"لا ھتلاح رو2دت

 باýÄ ةpbقم DE نفدو ،2019 ماع لCربإ /ناسÎن نم ثلاثلا DE ناّمع DE DEوت

 .ةيمالسإلا
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 فسويلا حالص

 نانبل بونج pq ةولOPا نuع ميخم pq دلو •

 .1963 ماع

 رzرحتلا ة¼«|O ���ايسلا بتكملا وضع •

 .نانبل pq ا¥لثممو ،ةي@يطسلفلا

  .اقباس نانبل pq ةدحوملا ةي@يطسلفلا ةدايقلا وضع •

 .�¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع •

 اديص ةنيدم قرش بونج ةول�Äا ن�ع ميخم DE فسويلا فسوي حالص دلو

DE ْ�َمُّسلا ةدلب نم ةي�يطسلف ةلئاعل ،1963 ماع نانبلbِع ءاضق ةر�=ملا ةيRا، 

 ��سردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب ع¦رأو نادلو ھلو جو�aم و2و

 ،ن�طسلف ءاد�ش ةسردم DE ةCوناثلاو ،اورنوألل ن�تع¾اتلا ن�طحو ةجولافلا

 DE الوRش انÎتراب ةيميدا�أ نم ةيسايسلا مولعلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو

 .1989 ماع اCراغلب DE فيدفولب ةنيدم

 رودÑو ،تانيعبسلا DE نانبل DE ةي�يطسلفلا ةروثلا عقاوب فسويلا رثأت

 DE طرخنا .ةي�يطسلفلا رCرحتلا ة�¼�� íÓسملا حان��ا DE ديعس ھقيقش

cبش تاطاشÎرحتلا ة�¼ج ةبCنم اًددع متأو ،1975 ماع ةي�يطسلفلا ر 

 حايتجالا ش#اع .قارعلا DE ايارس ةداق ةرود ا�êم ةCركسعلا تارودلا

 نم ديدعلا ضاخو تامي¯®ا بورحو 1982و 1978 يماع نانبلل �Eيئارسإلا

 لود DE ن�ýو ،ةرصا¯�اب ىرخأو سأرلاب ةدحاو ؛ن�ترم بÎصأو ،كراعملا

 DE َّمث اديص ةقطنم DE ة�¼��ا ةيلوؤسم �¨وت .ة�bصق تاabفل تارم ةدع ةيÑرع

 ةCوضعو ،نانبل DE ةدحوملا ةي�يطسلفلا ةدايقلا ةCوضع لغشو ،بون��ا

 تامي¯®ا DE نمألا ��ع ةفرشملا ايلعلا ةي�يطسلفلا ةينمألا ةن�íلا
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 ا��ن�� وضعو ،نانبل DE ةي�يطسلفلا رCرحتلا ة�¼ج لثمم نا�و ،ةي�يطسلفلا

 ةيسايسلا ةدايقلا وضعو ،2005 ماع �À¿ايسلا ا�¼تكم وضع مث ،ةCزكرملا

  .2009 ماع ذنم �¥يطسلف �¥طو سلجم وضعو ،نانبل DE رCرحتلا ةمظنمل

 يأ ة�جاومل ةي�يطسلفلا ىوقلا ا�لRش£ ��لا ةمزألا ايالخ DE فسويلا كراش#

 ،ي¦رعلا يموقلا رمتؤملا DE وضع و2و ،نانبل DE ن�ي�يطسلفلا صخي ئراط

 DE سدقلا لجأل ن�يناملpbلا ةطبار وضعو ،ةيÑرعلا بازحألا رمتؤم وضعو

 .لوبنطسا

طخ فسويلا Ý¥ب�ي
ً

ةديقع مالسإلاب �aع# اًينطو اًيسايس ا
ً

 وعدCو ،اً�=نمو 

 لبقتسمب ٌلئافتم و2و ،ةفلت¯®ا ةيسايسلاو ةCركفلا رطألا ��ع حاتفنالل

 �¨إ ةفاضإلاب ،ن�طسلف رCرحت ةيمتحب ھناميإ مكحب ةي�يطسلفلا ةيضقلا

iتالوحتلا م� DE ع£ ذإ ،ن�طسلف هاجت ملاعلا لود فقاومabةلود 150 ف 

 نم ع¾ارلا ��ع ةي�يطسلف ةلود ةماقإ نأب عنتقم ھَّنأ امك ،ن�طسلف ةلودب

  .ن�طسلف بارت لما� رCرحت قCرط DE �¨وأ ةوطخ و2 نارCزح

 ةداعتسال ةليسو تاضوافملا دض و2و ،ولسوأ قافتا فسويلا ضراع# 

 لاضنلا خCرات DE ءادوس ةحفص و2 ماسقنالا نأ دقتعÙو ،قوق�Äا

 تحت عقاولا بعشلا قحب نمؤي امك .�¥يطسلف يأ ھلبقي الو ،�¥يطسلفلا

 لالتحالا رحدل ةCرورض ا�لاRشأ ةفاRب ةمواقملا نأ ىرCو ،ةمواقملاب لالتحالا

 ةفا� ةي�يطسلفلا لئاصفلا مضب يدانCو ،ةíÄسملا ةمواقملا ا��مدقم DEو

 DE بعشلا ءانبأ لRل يونعملا نايكلاو ةCو�لا لRش£ ا�Êو� رCرحتلا ةمظنمل

  .تاتشلاو نطولا
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 h~ان لالط

 ةلتP}ا ةرصانلا ةنيدم pq دلو §

 .1946 ماع

 ةيبعشلا ة¼«|Oا ��´سؤم نم §

 .1967 ماع نuطسلف رzرحتل

 ةيبعشلا ة¼«|£ل ماعلا نuمألا §

 ةدايقلا -نuطسلف رzرحتل

 .2021 ماع ذنم ةماعلا

 .)1983-1974( رzرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع §

 ن�تلحرملا سرد .1946 ماع ةلتÄ®ا ةرصانلا ةنيدم ùE DEان لالط دلو

 سرادم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،اCروس DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 DE سوCرولاRبلا ةجرد ñÝنأو ،قشمد DE ن�ملعملا رادب قحتلاو ،قشمد

 DE هاروتكدلا ةجردو ،1971 ماع قشمد ةعماج DE بادآلا ةيل� نم ايفارغ��ا

 مولعلا ةيميدا�أل ع¾اتلا ةيقرشلا تاساردلا د�عم نم ةيخCراتلا مولعلا

 ثوغلا ةلا�و سرادم DE اًسردم لمع .1985 ماع وRسوم DE ةي�يفوسلا

 .اCروس DE )اورنوألا(

 ،1962 ماع فيص  ھقيقش قCرط نع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ة�¼ج �¨إ مضنا

 ھت�¼ج ن�ب فلاحتلا دقع DE كراشو ،ةيسÎسأتلا ا��ئيDE 2 اًوضع حبصأو

 ن�طسلف رCرحتل ةيبعشلا ة�¼��ا سÎسأت DE م2اسو ،1965 ماع حتف ةكرحو

 ىدحإ دئاقو ،ةينانبللاو ةCروسلا ن�تحاسلا DE ا�لوؤسم حبصأو ،1967 ماع

 لRش�ل ة�¼��ا نع تلصفنا ��لا ةعوم�®ا نمض نم نا�و ،ةCركسعلا ا�قرف

 حبصأ ثيح ،1968 ماع ةماعلا ةدايقلا - ن�طسلف رCرحتل ةيبعشلا ة�¼��ا
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 مامتإ نع ن�لوؤسملا نمض نا�و ،1968 ماع ذنم ةيدايقلا ا��ئيDE 2 اًوضع

 ثيح ،1969 ماع سرونلا ةيلمع¾ ةفورعملا ة�¼�íل �¨وألا لدابتلا ةقفص

 ةدوع ةش*اع ناتلضانملا م�êيب نم اًي�يطسلف ا�bًسأ 76 حارس ا�¼جومب قلطأ

 .لالتحالا شÎج DE يدنج حارس قالطإ لباقم ،ةدوع ةيمسرو

 ،1973 ماع ةماعلا ةدايقلا - ةيبعشلا ة�¼�íل اًدعاسم اًماع اًنيمأ �bتخا

الوؤسمو
ً

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضع حبصأو ،ا�ßف مالعإلا ةرئادل 

 �bتخاو ،1974 ماع ا�ßف ميلعتلاو ةيبabلا ةرئاد سأرتو ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 ،ةيÑرعلا لودلا ةعماج ممق �¨إ ةيمسرلا رCرحتلا ةمظنم دوفو DE اًوضع

 DE كراشو ،1982 ماع ا�ل �Eيئارسإلا حايتجالا ءانثأ تو�bب DE دجاوتو

 ،اCروس �¨إ لقتناو ،ماعلا سفن DE ا�êم جور¯�ا ليبق تراد ��لا تاضوافملا

 ىرسألا لدابت ةيلمع مامتإل ھت�¼ج ا�»داق ��لا تاضوافملا ةرادإ DE م2اسو

 ا�bًسأ 1150 ا�¼جومب قلطأ ��لاو ،1985 ماع ليل��ا ةيلمع¾ ةفورعملا ةيناثلا

 لتاقملاو ن�ساي دمحأ خيشلا م�êيب نم )اًيéنجأو اًيÑرعو اًي�يطسلف( اًيئادف

 بئان لغشو ،لالتحالا شÎج نم دونج ةثالث لباقم ،وتوما�وأ وزو� يcابايلا

 ة�¼�íل ماعلا ن�مألا حبصأو ،ةماعلا ةدايقلا ةيبعشلا ة�¼�íل ماعلا ن�مألا

 .2021 ماع ويلوي / زومت DE ةماعلا ةدايقلا ةيبعشلا

 -م2ولاو ةقيق�Äا ملاعلا DE يcوي�صلا ذوفنلا :ا�êم بتك ةدع ھل ردص

 ناطي�سالا DE تارضاحمو ،)2004 ،قشمد( اًجذومن ةدحتملا تايالولا

 ،)2002 ،تو�bب( ةدوعلا قحو ن�ئجاللا ةيضقو ،)2002 ،تو�bب( يcوي�صلا

 ةركاذلا نم تاحفص :ىرخألا ةمي¯�ا DE :ام2 نCرادصإ DE ھتاركذم نّودو

 .)2019 ،قشمد( ناديملا �¨إ ةمي¯�ا نمو ،)2001 ،قشمد(
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 ضراعÙو ،ا�لاRشأ ةفاRب ا�فيثكتل وعدCو ،ةمواقملا فص ùE DEان لالط فقي

 ن�طسلفب نمؤCو ،ولسوأ قافتا اميس ا�êع ترفسأ امو تاضوافملاو ةCوس�لا

 رCرحتلا ةمظنم ليعفتو ءانب ةداعإب بلاطCو ،ن�ي�يطسلفلل انطو ةيخCراتلا

 .رCرحتلا �Ýح ةمواقملا جمانpbل اقفو دحوتلاو ا�»اسسؤمو

 ،1948 ماع اCروس �¨إ ةبكنلا ثادحأ رثإ أ�� ثيح ؛ھتايح ة�bسم DE ىcاع

 ديدحت فد�� ةيلاضن ةم�مب ھمايق ءانثأ ةCروسلا نمألا تاوق ھتلقتعاو

 بÎصأو ،1964 ماع ةي�يطسلفلا ةCروسلا دود�Äا �¨إ لصت ��لا قCرطلا

 تاعاس دع¾ ا�لقتس# نا� ةíÄسألاب ةئيلم ةرايس راجفنا ةجي�ن ةغلاب تاباصإ

 امك ،1967 ماع ةي�يطسلفلا ةCروسلا دود�Äا ��ع نالو��ا طوقس نم

 ھتباصãو ا�Êادقف �¨إ ىدأ امم هديب ةلبنق ةCركسعلا تابCردتلا لالخ ترجفنا

 .ھنيعو ھسأر DE اياظش ةدع¾
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 راصن ھط

)1950-2020( 

 ةظفاحم pq خويشلا ةدلب pq دلو •

  .ليل¸Oا

 ة¼«|£ل ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .)2020-1998( ةيطارقميدلا

  .قباس ي°اقن •

 ،ليل¯�ا ةظفاحم DE خويشلا ةدلب DE ةنسارو راصن زCزعلا دبع ÀÝ¿وم ھط دلو

DE م و2و ،1950 ماع سرام / راذآ نم رشع ع¾ارلاaسرد .ءانبأ ةعبس ھلو جو� 

 ��ع لصحو ،ةيدادعإلا راجف تÎب ةسردم DE ةيدادعإلاو ةيئادتبالا ن�تلحرملا

 مولبدلا ةجرد لانو ،1968 ماع ةCوناثلا م�Ä تÎب ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا

DE لمع .يروضخ – ةينقتلا ن�طسلف ةيل� نم ةي��لجنإلا ةغللا DE كلس 

 �Ýح )1998-1994( ماوعألا ن�ب مث ،)1987-1970( ماوعأ ن�ب ميلعتلا ةيبabلا

 .هدعاقت

طشان حبصأف ،برعلا ن�يموقلا ةكرحب ركبملا ھبابش DE رثأت
ً

 فوفص DE ا

 نابإ ي¦اقنلا طاش�لا DE طرخناو ،ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ ÍEويشلا بز�Äا

 قحتلا مث ،1980 ماع لمعلا نع اًبارضإ ھئالمز عم داق ثيح ،اًملعم ھلمع

 وضع �¨إ طشc رصنع نم ا�لخاد جردتو ،1985 ماع ةيطارقميدلا ة�¼��اب

 ماع حبصأو ،�¨وألا ةيدايقلا ةئي�لا DE وضع َّمث ،ليل¯�ا ةقطنم DE عرفلا ةن��

 لان َّمث ،ةيÑرغلا ةفضلا DE ةيطارقميدلا ة�¼�íل ةCزكرملا ةدايقلا نمض 1994

 .1998 ماع ا�جراخو ن�طسلف DE ة�¼�íل ةCزكرملا ةن�íلا ةCوضع
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 نم ديدعلا ��ع دمتع# ةي�يطسلفلا ةيضقلا لبقتسم نأ راصن دقتع#

 ءا�ãÊو لئاصفلا ةدحوو �¥يطسلفلا فقوملا ةدحو ا��مدقم DE ؛لماوعلا

 ةادأ لRش# يذلا رمألا ،ةكabشملا مساوقلا جمانرب ��ع قافتالاو ،ماسقنالا

 ن�عقاولا مامأ امنãو ،�Eيئارسإلا لالتحالا دض طقف سÎل ةCوقو ةطغاض

 ثيح ،أوسألا وحن ھجتت رومألا َّنإف كلذ قيقحت نودو ،E¨ودلاو ي¦رعلا

 دض ھتاسرامم دعاصت�سو ،�ôÀارألا ةرداصم لالتحالا فثكيس

 ماظنلا راي�Êا قيمع£ ��ع ي¦رعلا ملاعلا DE تا�bغتلا دعاس�سو ،ن�ي�يطسلفلا

 .ةي�يطسلفلا ةيضقلا ��ع اًبلس سكعني يذلا رمألا ،ي¦رعلا �¸يلقإلا

 E¨اضن جمانرب نمض لمعلاو هزواجت �¨إ اعدو ،ولسوأ قافتا راصن ضراع

 ؛نCرمأ دحأب نوRي ماسقنالا ءا�Êإ نأب ىرCو ،ةي�يطسلفلا فاد2ألا ققحي

 مت ��لا تايقافتالا ذيفنت ��ع امpb2جي ن�فرطلا ��ع �bبك �½عش طغض لوألا

 ءا�Êإ ��ع ن�فرطلا pbجت ةماع ةيبعش ةضافتنا DE لثمتي يcاثلاو ،ا�عيقوت

 �¥يطسلفلا بعشلا قحب نمؤي .لالتحالا تاططخم ةمواقمو ماسقنالا

 ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب لالتحالا نم صلختلل ةفا� لئاسولا مادختساب

 ن�ب قافتالا �¨إ وعدCو ،ةيلودلا ن�ناوقلا ھتلفك اعورشم اقح اpb2تعÙو

 قافتالاو ،ةفا� لاضنلا لاRشأ لمش# كabشم E¨اضن جمانرب ��ع لئاصفلا

 اتكرح نوRت نأب يدانCو ،ا�لاRشأ فلتخمب ةمواقملا ناRمو نامزو لRش ��ع

 .رCرحتلا ةمظنم نم اًءزج يمالسإلا دا���او سامح

 تلاوت َّمث ،1975 ماع لالتحالا ھلقتعا ثيح ؛ھتايح ة�bسم لالخ راصن ىcاع

 ماع �Ýح رفسلا نم ھعنمو ،ميلعتلا كلس DE ھتفيظو نم ھمرحو ،ھتالاقتعا

 .2020 ناسÎن /21 خCراتب راصن DEوت .1998

 



 يدين_Uا لداع

  .1953 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 ةي�O¸uا ةيعم|£ل ةzردإلا ةئي¥لا س�ئر •

-2000( ليل¸Oا ةنيدم pq ةيمالسإلا

2005(. 

 ةي�O¸uا ناسحإلا ةيعم|O يرادإلا ريدملا •

  .اقباس

 بونج YZإ رو®زلا جرم يدعبم دحأ •

  .1992 ماع رخاوأ نانبل

 DE ةيÑرغلا ةفضلا بونج ليل¯�ا ةنيدم DE يدين��ا ميلس نامعc لداع دلو

 نم ةرشع ھلو جو�aم و2و ،1953 ماع وينوي /نارCزح نم نCرشعلاو ع¾ارلا

 ةCوناثلا ñÝنأو ،ليل¯�ا ةنيدم DE يوناثلاو �À¿اسألا ھميلع£ ىقلت .ءانبألا

 سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1974 ماع ليل¯�ا DE ةيعرشلا ةسردملا نم ةماعلا

DE رشلاÙةيمالسإلا ةعما��ا نم ةع DE رعلا ةكلمملاÑ1977 ماع ةيدوعسلا ةي. 

 ،اًماع 18 ةدمل ليل¯�ا DE ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم��ا سرادم DE اًسردم لمع

 اCًرادإ اًريدمو ،ماع ةدمل م�Ä تÎب ةنيدم DE ةيمالسإلا ءاخإلا ةسردمل اًريدمو

   .)2013 -2005( ماع ن�ب ةي�b¯�ا ناسحإلا ةيعم��

cيدين��ا أش DE نا�و ،ةنيدتم ةرسأ DE ي هابصabع خيشلا د�$م ��ع دد�E 

 مث ،ةيمالسإلا ةيعرشلا ةسردملاب ھقاحتلا �¥يدلا ھما�aلا DE دازو ،ءاRبلا

 ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ ا�ßف ھتسارد ءانثأ Ý¸تنا ��لا ةيمالسإلا ةعما��اب

 طش�ف ؛�À<سؤملاو ÍEامتجالاو يوعوتلاو يوعدلا لمعلا سرام .1976 ماع

DE ا ءاقلإ®Äةي�يدلا سوردلاو بط¯�او تارضا DE تايعم��او دجاسملا 
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-2000( ماع ن�ب ةabفلا DE ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم��ا سأرتو ،يداونلاو

2005(.  

 تاونسلا DE ةقطنملا ةطCرخ DE ي¦اجيإ لوحت كان2 نوRي نأب يدين��ا لمأي

 نوRلا DE عفادتلا ةنس نأو اًصوصخ ،ن�ي�يطسلفلا �Óاصل ةمداقلا ةليلقلا

 مويلا فيعضلاو ،اًدغ كلذك نوRي ال امÑر ،مويلا اCًوق نوRي يذلا نأ دكؤت

 قيقحت �Ýح فقوتي نل لتÄ®ا عم عارصلاو ،اًدغ اًفيعض نوRي ال نأ نكمي

 الو اتيم دلو ھَّنأب ىرCو ،ھعيقوت ذنم ولسوأ قافتا يدين��ا ضراع .رCرحتلا

أطخ اوأطخأ م�Êأ نوملع# ھيلع اوعقو نيذلا نأ امك ،ي¦اجيإ ٍدنب يأ نمضتي
ً

 

 ن�ي�يطسلفلا ديحوت �¨إ وعدCو ،ماسقنالل ضفارلا ھفقوم ��ع دكؤCو ،ا�bًبك

 نكل ،ماعلا لمعلا DE دراو فالتخالا نأو اًصوصخ ،م�êيب اميف ةمíÄلا ةداعãو

 اميف اضع¾ م�ضع¾ اورذعÙو ھيلع اوقفتا ام ��ع عيم��ا يقتلي نأ بجي

 ةفا� لئاسولا مادختسا �¥يطسلفلا بعشلا قح نم نأ ىرCو ،ھيف اوفلتخا

 ھيلع تقفتا رمألا اذ2و ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب لالتحالا نم صلختلل

 قرطلا عيمجب ھلالتحا مواق لالتحالا تحت عقو نم عيمجو ،ةيلودلا ع*ارشلا

 ةمواقملاب قلعتي اميف امأ ،ناسcإ لRل لوفكم قح ةCر�Äاو ،لئاسولاو

 ملو اماع 25 وحن رادم ��ع تÑِّرُج دقف ةرشابملا تاضوافملاو ةيبعشلا

 ��ع نوي�يطسلفلا لصحي ملو ء�eÀ ل� ��ع لصح لالتحالا نإ لب ،اÄ`نت

eÀء�. 

 رCرحتلا ةمظنمل ةفا� ةيسايسلا تا�جوتلا مامضنا ةرورضب دقتع#

 ةديدج ةوق رCرحتلا ةمظنمل كلذ فيضُيس ثيح ،ا�»اسسؤمو ةي�يطسلفلا

 اًيلحم ترج ��لا تا�bغتلاو ةلحرملا ةعيبطل ةكردمو ةpbخ تاذ ةباش ءامدو

 ن�ي�يطسلفلا داحتا �¨إ يدؤتس تاوطخ نمض ةوطخ هذ2و ،اًيلودو ايميلقãو

  .ىpbكلا م�فاد2أ قيقحت نم م�¼Cرقتو
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 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ يدين��ا ىcاع

 نانبل بونج DE رو2زلا جرم �¨إ هدع¾أو ،تاونسل ھتالاقتعا تلاوت مث ،1992

 ھتلقتعا امك ،1992 ماع ذنم رفسلا نم ھعنمي لازي امو ،1992 ماع رخاوأ

  .�¥يطسلفلا ماسقنالا بقع ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا
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 ةنوالع فطاع

 سلبان ةظفاحم pq طومزع ةzرق pq دلو •

  .1949 ماع

 ةيداصتقالا مقاوطلا قس@م •

 ،مالسلل دzردم رمتؤم pq ةي@يطسلفلا

  .ةيداصتقالا س�راب تاضوافمو

 .)2005-1994( ةيلاملا ةرازو ليكو •

 .)2009 – 2005( ةي@يطسلفلا لاملا قوس ةئي® س�ئر •

 ةي@يطسلفلا تاعما|Oا نم ددع pq ةيلاملاو داصتقالا ذاتسأ •

)1983-2017( 

 DE 1949 ماع ناسÎن/لCربأ نم ثلاثلا DE ةنوالع قداص لامك فطاع دلو

 سرد .ءانبألا نم ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،سلبان ةظفاحم DE طومزع ةCرق

 لمكأو ،ةيئادتبالا ةطالب ةسردمو طومزع ةسردم DE ةيئادتبالا ةلحرملا

 ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،سلبان ةنيدم DE ةيلازغلا ةسردم DE ةيدادعإلا

DE وناثلا ظحا��ا ةسردم نم ي¦دألا عرفلاCة DE 1967 ماع سلبان ةنيدم، 

 جفيدول ةعماج نم داصتقالا �b DEتسجاملاو سوCرولاRبلا ��جرد ��ع لصحو

 Ludwig-Maximilians-Universität ةيناملألا خنويم /ن�ليميسكام

München بلا ��جرد ��عو ،1977 ماعRرولاCتسجاملاو سو�b DE مولعلا 

 داصتقالا DE هاروتكدلا ةجرد ��عو ،1979 ماع ةعما��ا سفن نم ةيسايسلا

 ��ع لصح امك ،1982 ماع اًضيأ ةعما��ا سفن نم ةماعلا ةيلاملا صصخت

 اًرضاحم لمع .ةيلودلا لCومتلا ةسسؤم نم ةمكو�Äا E DE¨ود بردم ةدا�ش

DE اًرضاحمو ،)2003-1983( ماوعألا ن�ب حاجنلا ةعماج DE ةعما��ا 

 ��عماج DE ي*زج ماودب اًرضاحمو ،ةيمي2اربإلا ةيلRلا DEو ةزغ¾ ةيمالسإلا
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 ،ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE ةCراجتلا ةفرغلل اًراش�سم لمعو ،ليل¯�او تCز�bب

 1987 ماع ةيمويلا سدقلا ةفيDE #Ä ةيداصتقالا ةحفصلا ��ع فرشأو

 ماوعأ ن�ب حاجنلا ةعماج DE داصتقالا مسق س*رو ،ن�ماع ةدمل ا2ررحو

 هللا مار ةنيدم DE ةحوتفملا سدقلا ةعماج عرف ةسائر �¨وتو ،)1998 -1991(

اليكو نِّ�ُع .)1994 – 1991( ماوعأ ن�ب
ً

 -1994( ماوعألا ن�ب ةيلاملا ةرازول 

 ماع دعاقت نأ �¨إ 2005 ماع لاملا سأر قوس ةئي�ل اًماع اًريدمو ،)2005

 سل�® اًصاخ اًراش�سم ؛ا�êم ةيداصتقالا تاسسؤملا نم ددع DE لمع .2009

 ةكرش ةرادإ سلجم DE اًوضعو ،)2016-2009( ماوعأ ن�ب ن�طسلف كنب ةرادإ

 ا�ßف �Eخادلا قيقدتلا ةن�íل اسÎئرو ،)وCRرب( يراقعلا رامث�سالل ن�طسلف

 ي¦رعلا يمالسإلا كنبلا ةرادإ سلجم DE اًوضعو ،)2015-2009( ماوعأ ن�ب

 .)2016 -2012( ماوعأ ن�ب ھيف �Eخادلا قيقدتلا ةن�� سÎئرو

 ،تاضوافملاو ةCوس�لاب ةصا¯�ا رCرحتلا ةمظنم تاطاشDE c ةنوالع طرخنا

الوؤسمو ،مالسلل دCردم رمتؤم DE ةيداصتقالا مقاوطلل اًقس�م َنِّ�ُعف
ً

 نع 

 ةي�يطسلفلا تاضوافملا DE ضوافملا �¥يطسلفلا دفولا DE ةماعلا ةيلاملا فلم

 ��لاو ،سÙراب DE ةيسcرفلا ةيجرا¯�ا ةرازو Ý¥بم DE تدقُع ��لا ةيليئارسإلا –

 اًقس�مو ،1994 ماع ةيداصتقالا سÙراب ةيقافتا ��ع عيقوتلا نع ترفسأ

 .ةعانصلاو بئارضلاو ةماعلا ةيلاملا تاعاطق DE ةي�يطسلفلا لمعلا قرفل

 .ةي�يطسلفلا بازحألاو لئاصفلا نم ٍيأل ھباس�نا ھنع فرعُ# ملو

cةنوالع طش DE سؤملا بنا��ا>À� 2ألا�Eن�يداصتقالا ةيعمج سسأف ؛ 

 نCرخآو ھتجوز عم سسأ امك ،�¨وألا ةCرادإلا ا��ئي�ل اًسÎئر نا�و ،برعلا

  .ةينانويلا ةي�يطسلفلا ةقادصلا ةيعمج

 ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلÄ®ا ةيداصتقالا تارمتؤملا تارشع DE ةنوالع كراش

 تارشع ��ع فرشأو ،ةيداصتقالا تاساردلاو ثاحبألا تارشع زجنأو

 هرشc نع الضف ،س#د وبأ /سدقلاو حاجنلا ��عماج �b DEتسجاملا لئاسر
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 ةأشc" باتكو "ن�طسلف DE دعاقتلا ةمظنأ حالصإ" باتك ا�êم بتك ةسمخ

 ."ةرصاعم ةءارق -ةي�يطسلفلا ةماعلا ةيلاملا روطتو

 لالتحالا رارمتسا لظ DE ابCرق سÎل لالقتسالا ��ع لوص�Äا نأ ةنوالع ىري

 دوجولا تيéثت ��ع لمعلا بولطملاو ،ضرألا ��ع عقاولا رمألا ضرفب

 مييقت نأ ةنوالع دقتعÙو ،لبقتسملل لوصولا نامضل ضرألا ��ع �¥يطسلفلا

 ��لا فورظلا لظ DE قافتالا عيقوت رارق نا� دقف ،ملظ ھيف نآلا ولسوأ قافتا

 ديدحت قافتالا DE ام أوسأ نكل ،اًبئاص ھنيح DE ةي�يطسلفلا ةيضقلا ا�� ترم

  .ضوافتلل ةما�لا رومألا كرتو ةيلاقتنا ةabف

 äE ةفا� �¥يطسلفلا بعشلا فايطأ ن�ب ةيسايسلا ةكارشلا نأ ةنوالع ىري

 لوألا مك�Äا و2 عاabقالا قودنصو ،رارقتسالا ةلا�Ä لوصولل بسcألا ل�Äا

 فلتخمب تاسسؤملا ريدت نأ نكمي ��لا ةبيكabلا ةعيبطو لRش �b DEخألاو

 نوRت نأ نكمي ��لا ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ةلظم تحت ،ا�»ايمسم

 ةيضقلا ��ع اbً�بك اًررض ثدحأ ماسقنالا نأ pbتعÙو ،عيم�íل ةلماش

 بسc عافتراو ،ھل ضرع£ يذلا رامدلا لظ DE ةزغ عاطق ةصاخو ةي�يطسلفلا

 .نامر�Äاو رقفلا
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 ghبنUlا ميحرلا دبع

 لامش سلبان ةنيدم pq دلو •

 .1940 ماع ةيªرغلا ةفضلا

 pq نzuرطيبلا ءابطألل بيقن لوأ •

 .1977 ماع نuطسلف

 pq ةا�زلا ةن|O ��´سؤم نم •

 .)2007-1996( ا¥س�ئرو ،سلبان

  .ةيªرغلا ةفضلا pq يÄاسسؤملا ي�O¸uا لمعلا زومر نم •

 /لوأ نCرش£ نم رشع سداسلا �E DEبن�Äا ھط �ôÀار دمحم ميحرلا دبع دلو

 ھلو جو�aم و2و ،ةيÑرغلا ةفضلا لامش سلبان ةنيدم DE 1940 ماع رÑوتكأ

 ،ةيلازغلاو ةيدلا¯�ا ��سردم DE ةيئادتبالا سرد .تانب سمخو دالوأ ةسمخ

 تCوRلا DE "خCوشلا" ةسردم DE ةCوناثلاو ،ظحا��ا ةسردم DE ةيدادعإلاو

 .1960 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ةدا�ش ��ع ا�êم لصح ثيح

 تماق ةع¾ارلا ةنسلا DEو ةر2اقلا ةعماج DE يرطيبلا بطلا ةيلRب قحتلا

 ��ع برعلاو ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا نم ٍددع عم هدرطب ةCرصملا تاطلسلا

 ةجردب ا�êم جرختو دادغ¾ ةعماجب قحتلاف ،يركفلا م�Uامتنا ةيفلخ

 .1965 ماع ناوي�Äا ةحارجو بط صصخت يرطيبلا بطلا DE سوCرولاRبلا

 ةCودألا مولع صصختب ةر2اقلا ةعماج نم E¨اعلا مولبدلا ةدا�ش ��ع لصح

 يرطيبلا بطلا DE ةصصختملا تارودلا نم اًددع ñÝنأ .1967 ماع ةيذغتلاو

 لمع .ناوي�Äاو ناسcإلا ن�ب ةكabشملا ضارمألا ةمواقمو صي¯�Áلا DEو
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 ةرادإ َّمث ،سلبان DE ةرطيبلا ةرئاد ةرادإ ملس£و ،1966 ماع ذنم اCًرطيب اًبÎبط

 ماع �Ýح ةعمتجم تيفلسو مركلوطو ةيليقلقو سلبان DE ةرطيبلا رئاود

 DE ةCرطيبلا ةCودألل عنصم لوأ و2و 1973 ماع "سلبان عنصم" أشcأ .1973

 ةيئاودلا تاجتنملل اناد ةكرش �¨إ ھلCوحتب ماق دقو ،ي¦رعلا ملاعلاو ن�طسلف

 ةمصاعلا DE ةCرطيبلا ةCودألل "وRيفأ" ةكرش نCرخآ عم سسأ .1992 ماع

 DE ةيلق�Äا ضارمألا مسقل اًماع اًريدم نِّ�ُع .1978 ماع نامع ةيندرألا

 سلبان ةرطيب ةCريدمل اًريدم يقÑو ،)2000-1990( ماع ن�ب ةabفلا DE ن�طسلف

 حاجنلا ةعماج DE ةعارزلا ةيل� DE ارضاحم لمعو ،2000 ماع هدعاقت �Ýح

 .)2002 - 2000( ماع ن�ب ام ةabفلا DE ةينطولا

cا أش�Äبن�E DE اًبيطخو اًيعرش اًضاق نا� يذلا هدلاوب رثأتو ،ٍةنيدتم ٍةرسأ 

الضانمو ÍEرشلا ملعلاب اًمت�مو اًيpbنم
ً

 DE رثأت دقو ،يcاطيpbلا لالتحالا دض 

 لثم سلبان ةنيدم DE ةغللا ةذتاسأو ةعÙرشلا ءاملع نم ددع¾ ركبملا ھبابش

 ءاملع¾ رثأت امك ،دمحألا ÀÝ¿ومو يماطسéلا دمحمو ر2اطلا دومحم خيشلا

  .E¨ازغلا دمحم خيشلا لثم ةيعما��ا ھتسارد نابإ رصم

 ةيعامتجالا ھتالصÑو يمد¯�ا �À<سؤملاو ي¦اقنلا ھطاش�ب �Eبن�Äا زاتما 

 يقÑو ،1974 ماع ن�طسلف DE ن�Cرطيبلا ءابطألل ٍبيقن لوأ بختناف ،ةعساولا

 ن�مأ نا�و ،1977 ماع سلبان ةا�ز ةن�� نCرخآ عم سسأ .ن�تيلاتتم ن�ترودل

 ماع �¥يطسلفلا ماسقنالا ثودح �Ýح 1996 ماع ا��سائر ملس£و ،ا2رس

 ةديدج ةن�� ليكش£و ةن�íلا لحب اًرارق ةي�يطسلفلا ةطلسلا رادصãو 2007

 ةلافك :ا�êم تازاجنإلا نم ديدعلا �Eبن�Äا ةرادإب ةا�زلا ةن�� تققح .ھنودب
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 ةفاضإ ،ايÄ# انيمأت م�ل رفوتو ةCر�ش غلابم م�ل فرصت ة�bقف ةلئاع 3000

 ذيفنتو ،1987 ماع نماضتلا فصوتسم ءاشãcو ،اًمي�ي 3200 ةلافك �¨إ

 حنم ميدقتو ،ةي�bخ ةيفقو 40 ءاشãcو ،ءارقفلا ةبلطلا ةدعاسمل جمانرب

 عنصم ءاشãcو ،ا�� ةصاخ ةيداصتقا عÙراشم ةماقإ فد�� ة�bقف تالئاعل

 ي¦رعلا نطولاو ن�طسلف ىوتسم ��ع عورشم لوأ و2و 2000 ماع افصلا

 ءانÑو ،2000 ماع مCركلا نآرقلا ةيميدا�أ ءاشãcو ،بيل�Äا ميقع£و ةabسéل

 ءاشcإ DE عورشلاو ،2006 ماع ماتيألل ةصص¯®ا لبقتسملا ليج ةسردم

 تحت نويعلل ىفش�سمو ،2002 ماع ناطرسلا جالعل ÍEاعشإلا ءارسإلا زكرم

 تايفقولا " ةركف قيبطتو ،"نويعلل يطب نب ةمالس ىفش�سم" Ý¸سم

 .ةن�íل مئاد لCومت داجيإل "ةيئاشcإلا

 ةن��و ،1988 ماع ذنم سلبان ةظفاحم DE ي�b¯�ا فقولا ةن�� �Eبن�Äا سأرت

 ،��عألا فاقوألا سلجم وضع و2و ،سلبان ةظفاحم DE دجاسملا رامعإ

 – ةيل2ألا ةن�íلاو ،2005 ماع ذنم سلبان – ةضورلا ةيل� ءانمأ سلجمو

 ةئي�لاو ،2014 ماع ذنم سلبان نCواود ءانمأ سلجمو ،2000 ماع ذنم سلبان

 ةعماج DE قوفتلا معد سلجمو ،2015 ماع ذنم سدقلا -ايلعلا ةيمالسإلا

 .2019 ماع علطم حاجنلا

 جرفتس رومألا ّنكل ،�bٍطخ ٍقزأمب رمت ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأ �Eبن�Äا ىري

البقتسم
ً

 ةيضقلاب مامت2الا دوعيسو ن�ملسملاو برعلا �¨إ ةوÄ"لا دوعتسو ،

 ھب انحبصأ ثيح ،ىpbك ةي�يطسلف ةطلغ ولسوأ قافتا pbتعÙو ،ةي�يطسلفلا

أ
ُ

 تادقتعمل ةفلاخم ةر2اظ و�ف ماسقنالا اَّمأ ،ھتاططخمو لالتحالا ىراس
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 ةيسايسلا ةكارشلاو ،ةيعامتجالا ھفارعأو E¨اضنلا ھثرãو �¥يطسلفلا بعشلا

 بسانملا ناسcإلا عضوُي ثيحب ،قودنصلا لالخ نم ا2زCزع£ نكمي ةرورض

DE ملاRرحتلا ةمظنم صوصخب امأ ،بسانملا ناCي نأ بجي ھنأ دقتعيف ،رRنو 

 قفو ا�لظ DE �¥يطسلفلا لRلا ديحوت فد�� رواش�لاو عامجإلا نم ةلاح كان2

 نكمي ةعورشم لئاسو ا�لاRشأ عيمجب ةمواقملا نأب ىرCو .ةكabشم مساوق

 .ا�ل ءو�íلا

 جراخ رفسلا نم ھعنمب اًرارق ردصأ ثيح لالتحالا تاقياضمل �Eبن�Äا ضرع£

 ،2002 ماع سلبان ةنيدم حايتجا لالخ ھعنصم مد2و ،1999 ماع ن�طسلف

 زكرم نCزانز DE اًيموي 27 ةدمل ،2002 ماع ھلقتعاو ،ةرم نم ábكأ ھل�üم م2ادو

 ،دمحم يماسقلا دي�شلا ھنبال لالتحالا ةدراطم ءانثأ "افكت حاتب" قيقحت

 .اًموي 42 ةبارق ن�$لا DE ثكم ثيح 2007 ماع ىرخأ ةرم لالتحالا ھلقتعاو
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 مساق راتسلا دبع

)1948-2021( 

  .مركلوط ةظفاحم pq نوصغلا ريد ةدلب pq دلو •

 ضراعمو لقتسم �¿يطسلف ���ايس •

 .ةzوس~لا راسمل زراب

 .ةيسايسلا مولعلا pq روسفورب •

 .���ايس للحمو ثحاªو بتا� •

 DE نوصغلا ريد ةدلب DE ةيليلخ رض¯�ا مساق قيفوت راتسلا دبع دلو

 و2و ،1948 ماع pbمتéس /لوليأ نم نCرشعلاو يدا�Äا DE مركلوط ةظفاحم

 ةCوناثلاو ،نوصغلا ريد DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .نات�باو نادلو ھلو جو�aم

DE ةيلضافلا ةسردم DE م لصحو ،مركلوط ةنيدمêوناثلا ��ع ا�Cماع ةماعلا ة 

 ةيكCرمألا ةعما��ا نم ةيسايسلا مولعلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1967

DE تسجاملا ةجردو ،1972 ماع ةر2اقلا�b DE ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا 

 ماع ةدحتملا تايالولا Kansas State University DE  ةيمو�ÄRا ساس�ك

 University of  يرو��م ةعماج نم داصتقالا �b DEتسجاملا ةجردو ،1974

Missouri DE هاروتكدلا ةجردو ،ةدحتملا تايالولا DE نم ةيسايسلا ةفسلفلا 

 لمع .1999 ماع "روسÎفورب" بقل ��ع زاحو ،1977 ماع ةعما��ا سفن

 ،)1979-1978( يماع ن�ب فصنو ةنس ةدمل ةيندرألا ةعما��ا DE اًرضاحم

 ��عماج �¨إ ةفاضإلاب ،)2013-1980( يماع ن�ب حاجنلا ةعماج DE اًرضاحمو

  .سدقلاو تCز�bب

 رَّدص دقو ،ھتايح نم ةركبم نس À� DE¿ايسلا طاش�لا DE مساق طرخنا

 ةCوس�لل ةضراعمو ،ا�لئاصفو ةي�يطسلفلا ةمواقملل ةدناسم ةئCرج فقاوم
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 داسفلا ةÑراحمو نوناقلا ةدايس �¨إ ھتايح لاوط اعدو ،تاضوافملا رايخو

 نم ديدعلا DE كراشو ،ةيمسرلا ةي�يطسلفلا تاسسؤملا لخاد طلس�لاو

 لواحو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث ذنم ةلتÄ®ا ضرألا DE ةينطولا تايلاعفلا

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ DE ھفقاومو ھئارآ نع pbع# �À¿ايس ٍعمجت َسÎسأت

 ثبل ام ھَّنكل ،2005 ماع ةي�يطسلفلا ةطلسلل ةيسائرلا تاباختنالل øÓرتو

    .تاباختنالا ءارجإ لبق بc$Äا نأ

 قيلعتلل ةيعاذإلا تاطÄ®او تايئاضفلا نم ٍددع ��ع اًمئاد اًفيض مساق نا�

 ةيميدا�أ تارمتؤم DE كراشو ،ةيميلقãو ةي�يطسلف اياضقو ثادحأ ��ع

 ةسمخ ھل ردصو ،تارضاÄ®ا نم ا�bًبك اًددع ىقلأو ،ةيسايسو ةCركفو

 كلم طوقسو ،ةيديلقتلا ةيسايسلا ةفسلفلا :ا2ر�شأ نم اًباتك نCرشعو

 ركفلا DE ةأرملاو ،ماسقلا نيدلا زع دي�شلاو ،)ةيناريإلا ةروثلا لوح( كولملا

 ةدايقلاو ،ةمCز�لا �¨إ طوقسلاو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا DE زجوملاو ،يمالسإلا

 ةÑرجتلاو ،نالو��ا تاعفترمو ،ةبكنلا DE ا2رثأو 1948 ماع لبق ةي�يطسلفلا

 روبقو ،مالسإلا DE ةعام��او درفلا ةCرحو ،بقنلا لقتعم DE مايأو ،ةيلاقتعالا

ثحب نCرشعو ةئم رشc .برعلا ن�فقثملا
ً

 DE يأرلا تالاقم تائم بتكو ا

         .ةينوabكلإلا عقاوملاو فÄ"لا

 نم ةيندرألا تاطلسلا ھتلصف ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ مساق ىcاع 

 رفسلا نم لالتحالا ھَعَنَمو ،ةيسايس بابسأل  ةيندرألا ةعما��ا DE سÙردتلا

 نم ábكأ ةي��pbا ةماقإلا ھيلع ضرفو ،تارم ةدع ھلقتعاو ،1981 ماع ذنم

 ھل�üم محتقاو ،ھتاساردو ھبتك ضع¾ رظحو ،)1993-1987( يماع ن�ب  ةرم

 ةيفلخ ��ع تارم يcامث ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،ھش�فو

قو يذلا ��bشلا نCرشعلا نايب رثإ 1999 ماع ا�êم ةيسايسلا ھفقاوم
َّ

 عم ھع

 ر2اظم ��ع ھيف ضabعاو ن�ي�يطسلفلا ن�يسايسلاو ن�فقثملا نم ةعومجم
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 1995 يماع لايتغا ��لواÄ® ضرع£و ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا DE داسفلا

أو ،ا2ءارو فوقولاب ةي�يطسلفلا ةطلسلا DE رصانع ا�ßف َم�َّ»ا 2014و
ُ

 تقرح

 ،ديد��لا لئاسر تارشع ىقلتو ،ةرم صاصرلاب تفد�ُ�ساو ن�ترم ھترايس

 سوريافب بÎصأ .ماع ةدمل 2011 ماع حاجنلا ةعماج DE لمعلا نع فقوأو

 .2021 ماع رياpbف /طابش نم لوألا DE DEوتو انورو�
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 ةدوع زnزعلا دبع

 عاطق pq نuئجالل ايلابج ميخم pq دلو •

 .1950 ماع ةزغ

 يمالسإلا دا¥|Oا ةكرح ��´سؤم نم •

  .نuقباسلا ا¼âداق دحأو

 .)2000-1988( نuطسلف جراخ دعxأ •

 .يمالسإ بيطخو ةيعاد •

 DE ن�ي�يطسلفلا ن�ئجالل ايلابج ميخم DE ةدوع نمحرلا دبع زCزعلا دبع دلو

 ةرسأل ،1950 ماع pbمس#د /لوألا نونا� نم نCرشعلا DE ،ةزغ عاطق

 سرد .ةزغ ءاضق ��Ä>Àا يداو ةقطنم �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةي�يطسلف

 ةجولافلا ةسردم DE ةCوناثلاو ن�ئجالل ايلابج ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا

 ةCوناث ةسردمب قحتلاو ،1968 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم لصحو ،ةCوناثلا

 ةغللا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1969 ماع سدقلا DE ةيعرشلا ØÀÝقألا

 اًسِّردم لمع .1973 ماع ةر2اقلا DE مولعلا راد نم ةيمالسإلا مولعلاو ةيÑرعلا

DE سرادم ثالث DE و ،)1976-1974( يماع ن�ب رصمäE ةصا¯�ا لينلا رصق 

 َّمث ،تانبلل ةCوناثلا لاطبألا مأو ،ن�نبلل ةصا¯�ا ةCوناثلا نامروألاو ،تانبلل

 لمعو تارامإلا ةلود DE ةقراشلا ةرامإ DE ةCوناثلا ةÑورعلا ةسردم �¨إ لقتنا

 ةيمالسإلا ةعما��ا DE ةعÙرشلا ةيل� DE اًرضاحم لمع َّمث ،1981 ماع �Ýح ا�ßف

DE اًرضاحمو ،ةزغ DE لا ةيل�abةيمالسإلا تاساردلا مسق /ةيب DE ر2زألا ةعماج 



130 
 

DE و ،2001 ماع ةزغãاًبيطخو اًمام DE نانع د�$م DE ةينادوسلا ةقطنم DE 

 .اي2ال تÎب DE ماسقلا نيدلا زع د�$م DE مث ،ةزغ عاطق

 ا�»ايلاعف DE طرخناو ،ركبملا ھبابش DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب قحتلا

 بتكملا سأرتو ،ةزغ ةنيدمو عاطقلا لامش DE ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةCوعدلا

 تاعما��ا DE ن�Cزغلا ناوخإلا ةبلط نع لوؤسم بتكم و2و رصم DE ي¦الطلا

ف .ةCرصملا
ُ

 دا���ا ةكرح سÎسأت DE كراشو ،1974 ماع ناوخإلا نم لص

الCوط ا�ßف قبي مل ھَّنكل ،نCرخآو 1Eاقشلا E_تف عم يمالسإلا
ً

. 

 يقÑو تارامإلاو رئاز��او نانبل ا�êم ي¦رع دلب نم ábكأ DE 1988 ماع ذنم شاع

DE روسCامث اcمل ھَّنكل ،1995 ماع ذنم ن�طسلف �¨إ ةدوعلا لواحو ،تاونس ي 

كمتي
َّ

  .2000 ماع راذآ نم ثلاثلا DE الإ كلذ نم ن

 رضحو ،ةملؤملا ةبكنلا تايعادت ش#اع دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ ةدوع ىcاع

 ،ةيمالسإلا ةعما��ا DE لمعلا نم لالتحالا ھعنمو ،1967 ماع نارCزح برح

 1984 ماع ھلقتعاو ،دحاو ماع ةدمل 1983 ماع ةي��pbا ةماقإلا ھيلع ضرفو

 /يcاثلا نCرش£ نم رشع ع¾اسلا DE هداع¾إب اًرارق ذختاو ،اًر�ش رشع دحأ ةدمل

 DE لالتحالا هزجتحا ،رارقلا ��ع ھفانlتسا نم مغرلاÑو ،1987 ماع pbمفون

نو ،ر�شأ ةثالث ةدم ةيدارفنا ةنازنز
ُ

 ماع لCربا /ناسÎن DE داع¾إلا رارق ذّف

 ،1995 ماع "ن�يبا2رإلا" ةمئاق نمض ھمسا ةيكCرمألا ةرادإلا تجردأ ،1988

 .2006 ماع ا�ل اÑًولطم حبصأو
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خد حاتفلا دبع
ّ

  نا

 ءاضق ةر|ºملا نادzوس قارع ةzرق pq دلو §

 .1936 ماع ةزغ

 عاطق pq نuملسملا ناوخإلا ةعامج لوؤسم §

 ةفضلا pq يرادإلا ا¼«تكم لوؤسمو ،ةزغ

 .اقباس عاطقلاو

 .سامح ةّيمالسإلا ةمواقملا ةكرح pq سسؤم دئاق §

 ماع تاباختنا pq سامح ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا وضع §

2006. 

خد نسح حاّتفلا دبع دلو
ّ

 ماع ةّزغ ءاضق ةر�=ملا نادCوس قارع ةCرق DE نا

 سرد .اًنبا رشع �¥ثا ءانبألا نمو ،ةعس£ تانبلا نم ھلو جّو�aم و2و ،1936

 ن�ئجاللا ليغش£و ثوغلا ةلا�و سرادم DEو ھتCرق ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا

DE صنلا ميخم�bوناثلاو ،ةزغ عاطق طسو تاCة DE م لصحو ،ةزغ ةيل�êع ا��� 

 نم ايفارغ��ا DE سوCرولاRبلا ةجرد ñÝنأو ،1954 ماع ةماعلا ةCوناثلا

 ماع ةيئادتبالا تا�bصنلا ةسردم DE اًسردم لمع .1961 ماع ةر2اقلا ةعماج

 ةلا�ول ةع¾ات ةسردم نم ábكأ DE اًريدمو ،1959 ماع ا�ل اًريدم َّمث ،1954

  .1996 ماع هدعاقت �Ýح ثوغلا

 ھتسردم ريدمب اًرثأتم ،1950 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب ناخد قحتلا

 ��ع بردتو ،ةيعامتجالاو ةCوعدلا ا�»اطاشDE c طرخناو ،دمح ناميلس

 DE كراشو ،)1953-1952( يماع ن�ب يرصملا ش��Îا دي ��ع حالسلا
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 ماع "ءانÎس عورشم" ـب ھنيح DE فرُع اميف ن�ئجاللا ن�طوت دض تار2اظتلا

 فرع£ .1956 ماع عاطقلا لالتحاو رصم ��ع يöالثلا ناودعلا دضو ،1953

 ن�ساي دمحأ خيشلا م�êم ةزغ عاطق DE ناوخإلا تادايق نم ةعومجم ��ع

 طيطختلا DE م�عم كراشو ،م�b2غو ھط دمحمو تانس�Äا دامح خيشلاو

 DE �¨وألا ةي�b¯�او ةCوعدلا ا�»اسسؤم ءانÑو ،ةفلت¯®ا ةعام��ا تاطاش�ل

 لوؤسم حبصأو ،ةيميظنتلا تايلوؤسملا نم اًددع كلذ ءانثأ �¨وتو ،عاطقلا

 ةفضلا DE يرادإلا ا�¼تكم نع لوؤسملا َّمث ،عاطقلا DE لوألا ةعام��ا

 ةيمسرلا ا�»انايب اوغاص نممو ،سامح ةكرح �À<سؤم دحأ نا�و ،عاطقلاو

 ماع سامح ةكرح نع ةيعÙرش�لا تاباختنالا DE كراشو ،ا�قاثيم اوبتكو

 .ا�ßف زافو 2006

 نرقلا DE ةي�يطسلفلا ةيضقلاو نوملسملا ناوخإلا باتك ناخدل ردص

 ةي�يطسلفلا تاCرودلا DE ةروش�ملا تاساردلا نم ددع ھلو ،)2000( نCرشعلا

  .ةصصختملا

 قارع ھتCرق نم ھتلئاع عم ر0ُ�ِّ دقف ؛ھتايح ة�bسم لالخ ناخد ىcاع

 تاءاعدتسالل ضّرع£و ،ءو�íلا ملأ شاعو ،1948 ماع ةبكن DE نادCوس

 DE لالتحالا تاّوق ھتلقتعاو ،1967 ماع لبق ةCّرصملا تاربا¯®ا نم ةرركتملا

 رو2ّزلا جرم �¨إ اًرسق ھتدع¾أو ،ھتالاقتعا تلاوت َّمث 1988 ماع )pbمتéس( لوليأ

DE ماع ةّي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،1992 ماع رخاوأ نانبل بونج 

 ،دCزو قراط ن�مواقملا ھيدلو لالتحالا لاتغاو ،بيذعتلل ضَّرع£و 1996

   .تارم ةدع دÑؤملاب ھيلع مكحو دّمحم ھنبا لقتعاو
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 ةل_� وبأ فيطللا دبع

)1930-2013( 

 .تيفلس ةظفاحم pq اي~ساريد ةدلب pq دلو §

 ةمظنمل يزكرملاو �¿طولا نuسل|}ا وضع §

 .اقباس رzرحتلا

 pq ةي@يطسلفلا رzرحتلا ةمظنم بتكم ريدم §

 .)1973-1968( موطر¸Oا

 .)2010-1982( رzرحتلا ةمظنم pq ةيسايسلا ةرئادلل ماعلا ريدملا §

 ةدلب DE "رفعج وبأ" ـب فورعملا ةل�i وبأ نامثع رداقلا دبع فيطللا دبع دلو

 ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .1930 ماع تيفلس ةظفاحم DE اي�ساريد

DE وناثلا ��ع لصحو ،سلبانو تيفلس سرادمCسلبان ةنيدم نم ةماعلا ة، 

 تاي�يع¦رأ رخاوأ تو�bب DE ةيكCرمألا ةعما��ا DE سوCرولاRبلا ةجرد ñÝنأو

 ةعاذإ DEو ،ةينÎصلا ةعاذإلا DE ةيéنجألا تاغللا عرف DE لمع .�ôÀاملا نرقلا

 .ةيÑرعلا وRسوم

 DE كراشو ،ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ �¥طولا لمعلا DE ةل�i وبأ طرخنا

 مث ،رصمو ةزغ �¨إ لقتنا .�¥يطسلفلا راسÎلا فوفص DE ةينطولا تاطاش�لا

 سدقلا DE لوألا �¥يطسلفلا رمتؤملا رضحو ،��يفوسلا داحتالاف ،ن�صلا

 DE اًوضع �bتخاو ،1964 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ھنع تقثéنا يذلا

 DE ن�طسلف توص ةعاذإ DE لمعو ،لوألا �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا

 ن�ب موطر¯�ا DE ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم بتكمل اًريدم نا�و ،سدقلا
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 ن�ب تو�bب DE ةمظنملا DE ةيسايسلا ةرئادلل اًريدمو ،)1973-1968( يماع

طاشc سرام ثيح ،)1982-1973( يماع
ً

 ٍددع عم ٍتاقالع @$cو اًيسامولبد ا

  .نانبل DE نيدمتعملا بناجألاو برعلا ن�يسامولبدلاو ءارفسلا نم

 ثادحأ د�شو ،ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل يزكرملا سل�®ا DE اًوضع �bتخا

 �¨إ ةي�يطسلفلا تاوقلا ةقفرب جرخو ،1982 ماع تو�bبل يcوي�صلا حايتجالا

 ا2ريدم حبصأو ،ةمظنملل ةيسايسلا ةرئادلا ءانب ةداعإ ��ع فرشأو ،سcوت

طوو ،)2010-1982( يماع ن�ب ماعلا
ّ

 قورافو تافرع رساي عم ھتاقالع د

 لصاوتلاو ،ملاعلا DE ةمظنملا بتاRم ��ع فارشإلا ةم�م ھل الكوأف ،يمودقلا

 ةلودلاب فاabعالاب لودلا عانقإ ��ع لمعلاو ،ةيÑرغلاو ةيÑرعلا تارافسلا عم

 ةيميلقإلا تارمتؤملا �¨إ ةمظنملا دوفو نم ديدعلا DE كراش امك ،ةي�يطسلفلا

 .ةيلودلاو

  .ا�ßف نفدو 2013 ماع ناسÎن /لCربأ نم نCرشعلاو سما¯�ا DE سcوت DE DEوت
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 مازع هللا دبع

)1941-1989( 

 pq ةيثراOPا ةليس ةدلب pq دلو •

 .نuنج ةظفاحم

 pq يمالسإلا لمعلا تادايق نم •

 .نzرشعلا نرقلا نم ي,اثلا فصنلا

 "خويشلا تاركسعم" تادايق نم •

pq 1970-1968( ةيندرألا راوغألا(. 

  .يمالسإ ةيعادو �qماج ذاتسأ •

 ن�نج ةظفاحم DE ةيثرا�Äا ةليس ةدلب DE مازع ىفطصم فسوي هللا دبع دلو

 ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب ثالثو دالوأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،1941 ماع

DE وناثلاو ر�ظلا ةليس ةسردمCة DE ارزلا يروضخ د�عمÍE DE لانو ،مركلوط 

 �b DEتسجاملاو ،1966 ماع قشمد ةعماج نم ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 سفن نم ھقفلا لوصأ DE هاروتكدلاو ،1971 ماع ر2زألا نم ھقفلا لوصأ

 كركلا ةنيدم DE ردأ ةCرق سرادم DE اًسِّردم لمع .1973 ماع ةعما��ا

 DE تانبلل ةCوناثلا جاتلاو ،ن�نج ةظفاحم DE ةيدادعإلا ن�قرÑو ،ةيندرألا

 DE ةعÙرشلا ةيل� DE اًرضاحم نِّ�ُع َّمث ،ماع ةدمل ةيدوعسلا DE لمع مث ،نامع

الوؤسمو ،)1980-1971( يماع ن�ب ةيندرألا ةعما��ا
ً

 ةرازو DE مالعإلا مسقل 

 ماع ةَّدج ةنيدم DE زCزعلا دبع كلملا ةعماج DE اًرضاحمو ،ةيندرألا فاقوألا

 ،دابأ مالسإ ةنيدم DE ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعما��ا DE اًرضاحم مث ،1981

فرشمو
ً

    .ناتسcاغفأو ناتسكاب DE يمالسإلا ملاعلا ةطبار عرف ىدل اًيميلع£ ا
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 ذيفنت DE طشcو ،ركبملا ھبابش DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب مازع قحتلا

 لمعلا DE طرخناو ،ةيبالطلاو ةيعامتجالاو ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف

 ةدايقلا نم حبصأو ،1967 ماع دع¾ يcوي�صلا لالتحالا تاوق دض ي*ادفلا

-1968( يماع ن�ب ندرألا راوغأ DE ةيئادفلا ةيناوخإلا تاعومجملل ةيناديملا

 ٍددع بناجب ا��قو لتاق دقو ،"خويشلا تاركسعم" ـب ا�êيح فرُع اميف )1970

 ضفر ھَّنكل ،مساق نس�Äا وبأو ناطلس يدمح لثم حتف ةكرح رداو� نم

  .1970 ماع لوليأ ثادحأ DE ةكراشملا

 ابتكم 1984 ماع أشcأو ،1981 ماع ناتسكاب DE رواشÎب ةنيدم �¨إ لقتنا

 ملاعلا فCرع£ DE طرخناو ،ي£ايفوسلا لالتحالا دض يcاغفألا بعشلا معدل

 ��ييفوسلا لالتحالا ةمواقم DE كراشو ،ناتسcاغفأ ثادحأب ي¦رعلا

 لثم ةي�يطسلفلا ةمواقملا رداو� ضع¾ عم لصاوتلاب أدب َّمث ،ناتسcاغفأل

 بCردتلا E¨اجم DE ةدعاسملا م�ل مدقو ،مساق نسح وبأو ناطلس يدمح

 ةكرح تقلطأ دقو ،ا�ل معدلا مَّدقو �¨وألا ةضافتنالا رصان ھَّنأ امك ،حالسلاو

 دبع بئاتك" مسا ةCركسعلا ا�»اعومجم ضع¾ ��ع ا2راوشم ةيادب DE سامح

 ."مازع هللا

ظنم ھنوRب مازع فرُع
ّ
 ةكراشملاو سوردلاو تارضاÄ®ا ءاقلإ داتعا ،اًيمالسإ اًرِ

DE رش 300 كرت دقو ،تارمتؤملاو تاودنلاCط
ً

ال�$م ا
ً

 ،ويديف ةرضاحم 50و ،

ثرإ ھلو ،تال�®او فÄ"لا DE ةروش�ملا تالباقملا نم ةعومجمو
ٌ

 بوتكم 

 ٍمساب ھبتك ا�ضع¦و ،ھليحر دع¾ ا�ضع¾ ردص ٍبتكو ٍتاساردو ٍتالاقم نمضت

 ةديقعلاو ،ةCرش¾ ةرورضو ةيعرش ةضCرف ةيمالسإلا ةوعدلا :ا�êم راعتسم

 ةنسلاو باتكلا ةلالدو ،ةCرشéلا لبقتسمو مالسإلاو ،لي��ا ءانب DE ا2رثأو

 ( رضا�Äا رصعلا DE دا��íل رئاصÑو pbعو ،نايبلا ثيح نم ماRحألا ��ع
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 �Ýحو ،رمحألا ناطرسلاو ،)1983( ناغفألا دا�ج DE نمحرلا تايآو ،)1986

 ،قاثيملاو ةيخCراتلا روذ��ا سامحو ،)1992( دبألا �¨إ ن�طسلف عيضت ال

 DE اًد2اجم مازع هللا دبع دي�شلا :ا�êم ھت�bس بتك ةدع تلوانت دقو ،ا�b2غو

 يذلا مازع هللا دبع خيشلاو ،ن�سح ليلخ نس�Ä ناتسcاغفأو ن�طسلف

 ثادحأ مازع هللا دبعو ،رماعلا هللا دبع دمÄ® لاعفأ �¨إ لاوقألا مجرت

 ديعس دمحأل مازع هللا دبع دي�شلا بقانم نمو ،يوحنلا ناندعل فقاومو

 ناوخإلا تادايق نم �bبك ددع ةيندرألا ةعما��ا DE ھيدي ��ع ذملتت امك  .مازع

 .اقحال ناوخإلا ركف رشDE c رود م�ل نا� نيذلاو ،نطولا ندم فلتخم نم

 ندرألا لصوو ،1967 ماع نارCزح ةسكن ش#اع ذإ ؛ھت�bسم ءانثأ مازع ىcاع

 ةمو�ÄRا ھتلصفو ،ن�طسلف �¨إ ةدوعلا نم نكمتي ملو ،مادقألا ��ع اًيشم

 عم رواشÎب ةنيدم DE ليتغاو ،�À¿ايسلا ھطاشc بéس¾ ةعما��ا نم ةيندرألا

 ماع pbمفون /يcاثلا نCرش£ نم نCرشعلاو ع¾ارلا DE مي2اربãو دمحم ھيدلو

1989.  
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 ش�ورد رمن هللا دبع

)1948-2017( 

 لخادلا pq مساق رفك ةنيدم pq دلو •

 .لتP}ا

 pq ةيمالسإلا ةكرOPا pq سسؤم دئاق •

 .1948 ماع لتP}ا لخادلا

 لخادلا pq ةيمالسٍإلا ةكرOPا س�ئر •

  .1998 ماع �Úح لتP}ا

 .اًماع 15 ةدمل تافاقثلاو نايدألا راوح زكرم س�ئر •

 ع¾ارلا DE لتÄ®ا لخادلا DE مساق رفك ةنيدم DE شÙورد رمن هللا دبع دلو

 رفك سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .1948 ماع ويام /رايأ نم رشع

 ةنيدم DE �¥يدلا د�عملا نم جرختو ،ةCوناثلا ة�bطلا ةسردم DE ةCوناثلاو ،مساق

 ةعÙرشلا سردي لتÄ®ا لخادلا DE �¥يطسلف لوأ نا�و ،1971 ماع سلبان

 ،ةCوناثلا مساق رفك ةسردم DE اًملعم لمع .1948 ماع ةبكن دع¾ ةيمالسإلا

  .مساق رفك DE تافاقثلاو نايدألا ن�ب راو�Äا زكرم سأرتو سسأو

 DE �¥يدلا د�عملا DE ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ شÙورد Ý¸تنا

 ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»اطاشDE c طرخناو ،1969 ماع سلبان ةنيدم

 رايت نم لتÄ®ا لخادلا DE يمالسإلا رايتلاب لقتناو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

Rش ثيح ،�À<سؤم  رايت �¨إ مظنم �bغ �mÀما2
َّ

 ةيمالسإلا ةكرíÄل ةاون لوأ ل

DE لا "ملسملا بابشلا ةكرح" سسأ مث ،1972 ماع مساق رفك�� cتطش DE 

 دقو ،ةيتامد¯�او ةيÄ"لاو ةيميلعتلاو ةيعامتجالاو ةCوعدلا بناو��ا

 تاذ ةيمسرلا تاسسؤملا DE طارخنالا �¨إ هد�ع DE ةيمالسإلا ةكر�Äا تلقتنا
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 تزاف ثيح ،لتÄ®ا لخادلا DE �¥يطسلفلا عمت�®ا لخاد ةيليثمتلا ةفصلا

 .ةيدلب سلاجم ةسمخ ةسائرب

 ،1996 ماع �Eيئارسإلا تسÎنكلا تاباختنا DE ةكراشملا ةركف شÙورد Ý¥بت 

 E¨امشلا ام2دحأ ؛ن�حانج �¨إ ةيمالسإلا ةكر�Äا قاقشcا �¨إ ىدأ يذلا رمألا

 نم ھتلاقتسا شÙورد مدقو ،ا�ل دCؤملا ي¦ون��او ةكراشملل ضراعملا و2و

 ةCركف ةيعجرم ن��Äا كلذ ذنم pbتعاو ،1998 ماع ةيمالسٍإلا ةكر�Äا ةسائر

 .ھتافو �Ýح لتÄ®ا لخادلا DE ةي�قف

 ةوعدلا رش�ل ةقCرط ميلعتلاو داشرإلاو فيقثتلا ةوقب شÙورد نمؤي

 معد دقو ،فد�لا اذ2 �¨إ لوصولل ةليسو "فنعلا" ذبن �¨إ وعدCو ،ةيمالسإلا

 ھتاقالع¾ فرعو ،�Eيئارسإلا لالتحالاو ن�ي�يطسلفلا ن�ب مالسلا ةيلمع

 .ةي�يطسلفلا ةطلسلا ـب ةCوقلا

 ،تارضاÄ®او ظعاوملاو بط¯�ا نم ا�bًبك اًددع ھت�bسم لالخ شÙورد ىقلأ

 ٌددع ھل ردصو ،ةيمالعإلا تالباقملاو ةيسايسلا تارظانملا نم ٍددع DE كراشو

 قالغإلا ن�ب يراض�Äا انعورشم"و ،)1975( "مالسإلا �¨إ" :ا�êم بتكلا نم

 ناونع¾ تالاقم ةلسلس بتكو ،"مالسإلا لئاسر"و ،)1999( "قالطنالاو

  ."ةسايسلا م�فن اذك2"

 ماع ھلقتعاو ،1979 ماع ھتفيظو نم ھلصف دقف ؛لالتحالا نم شÙورد ىcاع

 ،تاونس يcامث ن�$لاب ھيلع مكحو ،ةمواقملل ةيلخ ليكش£ ةم��ب 1981

 ويام 14 /رايأ نم رشع ع¾ارلا DE DEوت دقو ،فصنو تاونس ثالث ا�êم ïÀÝمأ

 .2017 ماع
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  رnزلا دي_^ا دبع

)1928-2017( 

 .ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 ةعام|O يرادإلا بتكملا وضع •

 pq ا¥لوؤسمو نuملسملا ناوخإلا

قباس ليل¸Oا
ً

  .ا

  .)1994-1986( ليل¸Oا ةيدلب س�ئر •

 ةي�O¸uا ةيعم|Oا س�ئر بئان •

 .)1975-1966( ليل¸Oا pq ةيمالسإلا

 .)1988-1966( ليل¸Oا ةP¨ ماع ريدم •

 ،1928 ماع وينوي / نارCزح نم ثلاثلا DE رCزلا ميل�Äا دبع دي�®ا دبع دلو

 ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .تانب ثالثو دالوأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و

 DE ةيمي2اربإلا ةيلRلا DE ةCوناثلاو ،ليل¯�ا DE ةيئادتبالا ةيمالسإلا حتفلا

 بطلا ةيل� نم بطلا DE سوCرولاRبلا ñÝنأو ،1947 ماع ا�êم جرختو ،سدقلا

 �b DEتسجاملاو ،1957 ماع رصم DE ةر2اقلا ةعماج DE "�¥يعلا رصقلا"

 North Carolina State انيلورا� ثرون ةعماج نم ةماعلا ةÄ"لا

University  DE رمألا ةدحتملا تايالولاCءابطألا لئاوأ نم و2و ،1965 ماع ةيك 

DE تسجاملا ةجرد ��ع اولصح نيذلا ليل¯�ا�b. اًسردم لمع DE سرادملا 

 ،ليل¯�ا ةÄ# ةCريدم DE اًبÎبط نِّ�ُع ،بطلا ةيل� نم ھجرخت دع¦و ،ةيمو�ÄRا

 ةÄ# ةCريدمل اoماع اًريدم نا�و ،ام�nلاث و2و طقف نابÎبط ا�ßف نا� ثيح

كمت دقو ،)1988-1966( يماع ن�ب ليل¯�ا
َّ

 37 حاتتفا نم ةabفلا كلت لالخ ن

   .اًيÄ# اًزكرم
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 ناضمر ديعس يcاوخإلا يدايقلا تارضاحم رضحو ،اًنيدتم ھتايح رCزلا أدب

DE املا نرقلا تاي�يع¦رأôÀ� قلي نا� ��لاßا� DE ةعام�� مضناو ،ن�طسلف 

 طرخناو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يسمخ نم يcاثلا فصنلا DE ن�ملسملا ناوخإلا

DE cوعوتلا ا�»اطاشCوعدلاو ةCا�»داقب ىقتلاو ،ة DE يض�لا لثم رصم½� 

 ةيلخ" ةيناوخإ ةرسأ نمض نا�و ،يواضرقلاو بطق ديسو يcاسملتلاو

  .نافع نب نامثع ةرسأ �Íدت ليل¯�ا DE "ةيميظنت

 يرادإلا بتكملا وضع ناRف ؛ناوخإلا ةعامج لخاد تايلوؤسملا DE جردت

 ناوخإلا E_شرم نم نا�و ،ليل¯�ا DE ناوخإلا لوؤسمو ،ةعام�íل ماعلا

 ،�½نلا دبع ظفاح روتكدلا عم 1962 ماع ةيناملpbلا تاباختنالا DE ن�ملسملا

 عم ھتاطاشDE c رمتساو ،1967 ماع برح ديع¾ ةزغ ناوخإ ھعم لصاوت دقو

   .1976 ماع �Ýح ناوخإلا

cزلا طشCكراشف ؛ي£اسسؤملا ىوتسملا ��ع ر DE إcتاسسؤملا نم ٍددع ءاش 

 نا� ��لاو ،ليل¯�ا DE ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم��ا ا�êم ةيثاغإلاو ةيمد¯�ا

 م2اس امك ،)1975-1966( يماع ن�ب ا�سÎئر بئانو ةCرادإلا ا��ئيDE 2 اًوضع

DE سأتÎن�يعما��ا ةطبار س DE اًوضع نا�و ،ليل¯�ا DE عألا سل�®ا�� 

  .)1994-1987( يماع ن�ب ةيمالسإلا تاسدقملاو نوؤشلاو فاقوألل

 ،1967 ماع برح ليبق ليل¯�ا DE �¥طولا عافدلا ةئيDE 2 اًوضع رCزلا �bتخا

 ثودح باقعأ DE ةر�=لا مدعو ةنيدملا DE تابثلل سانلا ةوعد DE طشcو

 فرشأ دقو ،)1994-1986( يماع ن�ب ليل¯�ا ةيدلبل اًسÎئر نا�و ،ةسكنلا

كرو ،ةنيدملا DE ةCوي�Äا عÙراشملا نم ٍددع ��ع كلذ لالخ
َّ

 بنا��ا ��ع ز

   .1988 ماع ةيعانصلا ةسردملا� سرادملا نم اًددع حتتفا ثيح ،�¸يلعتلا

  .2017 ماع رياpbف /طابش نم رشع عساتلا DE DEوت
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 ةنابت وبأ ناندع

)1965-2021( 

   .ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 .ليل¸Oا pq سامح ةكرح pq يدايق •

 يÄاسسؤملا لمعلا ءاطش, نم  •

 .ليل¸Oا äq pqامتجالاو

  .خzراتلا pq ثحاªو بتا�و ��يدا�أ •

 نCرشعلاو ع¾اسلا DE ليل¯�ا ةنيدم DE ةنابت وبأ دي�®ا دبع سcوي ناندع دلو

 ةدلبل ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةي�يطسلف ةلئاعل ،1965 ماع ويلوي /زومت نم

ةرشع ھلو جو�aم و2و ،ةزغ ءاضق ةجولافلا
ٌ

ثالثو رو�ذلا نم 
ٌ

 .ثانإلا نم 

 ةCوناثلا ��ع لصحو ،ليل¯�ا سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ةلحرملا سرد

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1983 ماع �Eع نب ن�س�Äا ةسردم نم ةماعلا

 نم خCراتلا �b DEتسجاملاو ،1990 ماع حاجنلا ةعماج نم راثآلا ملعو خCراتلا

 ةيكCرمألا ملاعلا ةعماج نم خCراتلا DE هاروتكدلاو ،1999 ماع ةعما��ا سفن

 ماع "يمالسإلا ركفلاو خCراتلا DE ةند�لا" ھتلاسر نع )حوتفملا ميلعتلا(

 ماع ةحوتفملا سدقلا ةعماج نم ةيمالسإلا ةيبabلا DE سوCرولاRبلاو ،2007

-1994( يماع ن�ب ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم��ا لغشمل اًريدم لمع .2020

 زكرمل اًريدمو ،ةحوتفملا سدقلا ةعماج DE خCراتلا ةدامل اًرضاحمو ،)1998

 لا�®ا DE لمع امك ،2005 ماع ذنم ةيخCراتلاو ةCومنتلا تاساردلل ليل¯�ا

  .ةيكي�سالبلا تاجتنملل ةكرش سسأو ،يراجتلا
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 كراشو ،ھتايح نم ةركبم نس DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب ةنابت وبأ قحتلا

DE cوعدلا ا�»اطاشCلاو ةabوبCةيمالسإلا ةلتكلا رداو� نم نا�و ،ةيعامتجالاو ة 

DE طرخناو ،حاجنلا ةعماج DE امتجالا لمعلاÍE سؤملا>À� DE طش�ف ؛ليل¯�ا 

DE ا ةيعم��او ن�ملسملا نابشلا ةيعمج�¯�bلوؤسم نا�و ،ةيمالسإلا ةي 

 ،)2005-1995( يماع ن�ب ةي�b¯�ا ناسحإلا ةيعمج DE ةماعلا تاقالعلا

 سÎسأت DE م2اسو ،ا�سÎئرل ابئانو ،ن�ترودل ا�ßف ةCرادإلا ةئي�لا وضعو

-1995( يماع ن�ب ةCرادإلا ھتlيDE 2 اًوضع نا�و DEاقثلا ليل¯�ا ىدتنم

 ا��ئيDE 2 اًوضع نا�و 2�Eألا ىقتلملا ةيعمج سÎسأت DE كراشو ،)2000

 ماع ةي�b¯�ا ةجولافلا ةيعمج سسؤم و2و ،)2005-1999( يماع ن�ب ةCرادإلا

  .حالصإلا تالاجر نم ھَّنأ امك ،تارود ثالثل ا�سÎئرو 2000

 سcألا" باتك قَّقحو ،تاساردلاو ثاحبألاو بتكلا نم اًددع ةنابت وبأ بتك

  .نيدلجم DE "ليل¯�او سدقلا خCرات DE ليل��ا

 لالتحالا تاوق دي ��ع لاقتعالل ضرع£ ذإ ؛ھتايح ة�bسم لالخ ةنابت وبأ ىcاع

 ïÀÝ DEق ثيح ،ةرم 16 تغلب �Ýح ھتالاقتعا تلاوت مث ،1994 ماع ةرم لوأ

ýكأ لالتحالا نو�áb نمألا ةز�جأ ىدل لقتعا ھَّنأ امك ،تاونس رشع نم 

 ةينمألا ةز�جألاو لالتحالا ىدل هؤانبأ لقتعاو ،تارم سمخ ةي�يطسلفلا

 رثإ 2021 راذآ /سرام نم نCرشعلاو سما¯�ا DE DEوت .اضيأ ةي�يطسلفلا

 .انورو� ضرمب ھتباصإ
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 ghجم ناندع

  .1963 ماع ساªوط ةنيدم pq دلو •

 ةءارب بحاصو ةيبطلا ءايميكلا pq ملاع •

 .ةzودألا تائمـل عا�åخا

 يملاعلا �¿يطسلفلا سرغ,وكلا س�ئر •

 .2018 ماع ذنم

 Íqجم ناندع روتكدلا ةيعمج سسؤم •

 معدل ةصص¸}ا ةي�O¸uا ةيميلعتلا

 .نuطسلف pq ميلعتلا

 

 DE ،ةيÑرغلا ةفضلا لامش ساÑوط ةنيدم �E DEجم دومحم pbيخم ناندع دلو

 سرد .تانب ع¦رأو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،1963 ويلوي /زومت نم لوألا

 ��ع لصحو ،ةيمو�ÄRا ساÑوط سرادم DE ةCوناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبالا

 لانو ،1981 ماع ةCوناثلا ساÑوط ةسردم نم �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا

 ،1984 ماع ندرألا DE كوم�bلا ةعماج نم ءايميكلا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 University of دروفلاس ةعماج نم ةيبطلا ءايميكلا صصخت �b DEتسجاملاو

Salford DE ربCهاروتكدلاو ،1987 ماع ايناط DE ميمصتو ن�يارشلا بلصت 

 ماع ايناطCرب ab University of Exeter DEسكا ةعماج نم ةطل��ا عنمت ةCودأ

1989. 

 لا�®ا DE كروCوين ab University of Rochester DEسش£ور ةعماج DE لمع

 تاداضملل عاabخا ةءارب ا��قو لý�َّو ،1992 ماع �Ýح �Òحبلاو �¸يدا�ألا

  "ك�bم" ةكرش DE با��لالاو ةعانملا ثاحبأ مسقل اًسÎئر نِّ�ُعو ،ةCوي�Äا

MerkودأللCئر َّمث ،ةÎثاحبألا مسقل اًس DE نجي�نا" ةكرش" Antigen 
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 لوأ عاabخا نم ةabفلا كلت لالخ نكمتو ،ةCودألا فاش�كا DE ةصصختملا

 يوديلا لمعلا نم %90 ـب موقي ذإ ،ةCودألا فاش�كا لحارم نم عّرس# توÑور

 نم نكمت امك ،ةتس �¨إ ن�تس نم ءاملعلا قCرف ضيفخت عاطتساو ،مِلاعلل

 ءاملعلا نم ليلق ددع لعج DE تم2اس لمعلا DE ةديدج تاينقت فاش�كا

 ماع ھل ةكرش لوأ أشcأ .نويديلقتلا ءاملعلا ھجت�ي ام فعض نCرشع نوجت�ي

 ا�لCوحت نم نكمتو ، Transtech Pharma "امراف كتزنارت" Ý¸سم تحت 1997

 فد��س£ ��لا ،ةيبطلا ثاحبألا DE ةصصختملا تا�رشلا لئاوأ نم ةدحاو �¨إ

 نم ةلسلس أشcأو ،رميا2زلاو يركسلا ا�êيب نمو ةنمزملا ضارمألا ��ع ءاضقلا

 ،"ةيبط ةCروطاpbمإ" ةئي2 ��ع حبصتل ،ةCودألاب ةصصختملا ةيثحبلا زكارملا

 "488 ي¦.ي£.ي£" ھمسا ديدج ءاود فاش�كاب ةيبطلا �Eجم ةعومجم تÄ`ن

 .2006 ماع كلذو رميا2زلا ضرمل بéسملا ن��íل نزاوتلا قيقحت ��ع لمع#

 ةكرش ا�êيب نم تا�رش ةدع مضتو )MIG( ةيذيفنتلا �Eجم ةعومجم أشcأ

 ءاشcإلل هؤا�رشو �Eجم ةكرشو ،ةبقارملل �Eجم ةكرشو ،ةقاطلل �Eجم

 ،)ZAIN(و )MIGAG( ةكرشو ،ةفارصلل �Eجم ةكرشو ،)MICCC( تالواقملاو

 ةدحتملا تايالولاو ن�طسلف ن�ب ام ةCرامث�سالا ھلامعأ عزوتت تأدÑو

 تابيكabلاو ةCودألا DE فاش�كا ةءارب 700 نم ábكأ ��ع لصح .ةيكCرمألا

 زئاوج ا�êيب ةديدع زئاوج ��ع زاحو ،ةيصعتسملا ضارمألا ةصاخ ةيبطلا

 سويلي2 ةسسؤم ةزئاجو ،اًومن عرسألا تا�رشلاب قلعتت ��لا "50 تساف"

 .راRتبالاو عادبإلا DE ��متلل

 ةزئاجب زوفلل øÓرتو ،ةدحتملا تايالولا DE ماعلا لجر 2008 ماع �Eجم بختنا

 امك ،2011 ماع �¥يطسلفلا ��متلاو عادبإلا ماسو حنُمو ،2011 ماع لÑون

 معدل ةصصخم äEو ةي�b¯�ا ةيميلعتلا �Eجم ناندع روتكدلا ةيعمج أشcأ

 ةلظم تحت �¥يطسلف �½ط ثاحبأ زكرم لوأ أشcأو ،ن�طسلف DE ميلعتلا عاطق

  .س#د وبأ سدقلا ةعماج
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تر 2017 ماع
 بمارت دلانود يCRرمألا ن�سÎئرلا ن�ب لوألا لاصتالا �Eجم بَّ

 تاعامتجا ةلسلس دقعو ،ن�ترم ةزغ عاطق رازو ،سابع دومحم �¥يطسلفلاو

 قلطأو ،2018 ماع سامح ةكرح ةداق عم هؤاقل ا�êمض نم ،ةيبعشو ةيمسر

 ةدوع تنمضت ،�¥يطسلفلا ماسقنالا ءا�ãÊو �¥طولا ذاقنإلل ةيسايس ةردابم

 رCرحتلا ةمظنمل سامح لوخدو ةزغ DE مك�Äا ةرادإل ةي�يطسلفلا ةطلسلا

 ىوقو ةينمألا ةز�جألا ديحوتو ،�¥طو ذاقنإ ةموRح ليكش£و ةي�يطسلفلا

 قفتي دعوم DE ةماع تاباختنا ءارجãو ،ةيلخادلا ةرازو ةلظم تحت ةمواقملا

 )يملاعلا �¥يطسلفلا سرغcوRلا( يملاعلا �¥يطسلفلا سل�®ا سسأ امك ،ھيلع

)World Palestinianin Gongress( )WPC( ھسأرتو 2018 ماع. 

 سسؤي دقو ،ةياغلل بعص ةي�يطسلفلا ةيضقلا عقاو نأب �Eجم دقتع#

 ةفضلا DE ةروطخ عضولا ةداCزو ،ةزغ عاطق DE ةي�يطسلفلا ةلودلا زCزعتل

 فاabعالاب لوبقلا DE تأطخأ ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم َّنأب ىرCو ،ةيÑرغلا

 نم نا�و ،ةي�يطسلف ةلودب رشابم فاabعا ��ع لوص�Äا نود ليئارسإب

 ةكارش مو�فم قفو لمعلاب ءدبلا 1999 ماع ذنم ن�ي�يطسلفلل نكمملا

قالطنا ةدحاو ةلظم تحت ،ولسوأ قافتا جراخ ةديدج ةيسايس
ً

 تباوثلا نم ا

 ةمواقملا نأب pbتعÙو ،ةوقلا حنمت ��لا äE ةكارشلا هذ2 نأل ؛ةي�يطسلفلا

  .ىرخأ لاRشأ يأ ءان%تسا مدع عم ،لثمألا راي¯�او ل�Äا ةيكذلا ةيملسلا
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 ةراش� يمزع

 ماع ةلتP}ا ةرصانلا ةنيدم pq دلو •

1956. 

 �¿طولا عمجتلا بزح سسؤم •

 - 1995( ھميعزو يطارقميدلا

2007(.  

 .)Íq" )1996 - 2007يئارسإلا تس�نكلا" وضع •

 ذنم رطق pq تاسايسلا تاساردو ثاحبألل ي°رعلا زكرملا ماع ريدم •

  .2010 ماع

  .ي°رع يÆاورو ثحاªو ��يدا�أ •

 /زومت نم نCرشعلاو يcاثلا DE ةلتÄ®ا ةرصانلا ةنيدم DE ةراش¾ يمزع دلو

 ةر�=ملا "احيشرت" ةCرق �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةي�يطسلف ةرسأل ،1956 ماع ويلوي

DE م و2و ،��عألا ليل��اaوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .نادلو ھلو جو�Cة 

DE ةينادمعملا ةسردملا DE بلا ةجرد لانو ،ةرصانلاRرولاCسو DE سفنلا ملع 

 ةعما��ا نم قوق�Äا �b DEتسجاملا ةجردو ،1977 ماع افيح ةعماج نم

 مولعلاو ةفسلفلا DE هاروتكدلا ةجردو ،1980 ماع سدقلا DE ةيpbعلا

 .1986 ماع ن�لرب Humboldt University DE تلوبمو2 ةعماج نم ةيسايسلا

 يماع ن�ب تCز�bب ةعماج DE ةيفاقثلا تاساردلاو ةفسلفلا DE اًرضاحم لمع

ثحاÑو ،)1996 -1986(
ً

 �b" The Van Leer Jerusalemل ناف" د�عم DE اًسÎئر ا

Institute DE ي¦رعلا زكرملل اًماع اًريدمو ،)1996 -1990( يماع ن�ب سدقلا 

 .2010 ماع ذنم رطق DE تاسايسلا تاساردو ثاحبألل
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 طشcو ،1974 ماع ةيعويشلا ةبÎبشلا فوفصل ةركبملا ھبابش DE ةراش¾ Ý¸تنا

طُقلا ةن�íلا سÎسأت DE كراشو ،اًيبالط
ْ

 ا�ل اًسÎئر بختناو برعلا ن�Cوناثلل ةCر

ثمو ،"برعلا ن�يعما��ا بالطلا داحتا" �À<سؤم نم نا�و ،ماع ةدمل
ّ

 داحتالا ل

 سÎئرو سسؤم و2و ،1976 ماع "ةيÑرعلا �ôÀارألا نع عافدلا" ةن�� نمض

 ءاضعأ دحأو ،)2007-1995( يماع ن�ب يطارقميدلا �¥طولا عمجتلا بزح

 نا�� ةدع DE ٌوضعو ،)2007-1996( يماع ن�ب "�Eيئارسإلا تسÎنكلا"

 لامعلا ةن��و ،ةلادعلا ةن��و ،روتسدلا ةن��و ،داصتقالا ةن�� ا�êم ةيناملرب

 بصنمل abøÓلا ھتÎن نلع# لتÄ®ا لخادلا DE �¥يطسلف لوأ و2و ،بناجألا

 ةيفلخ ��ع 2007 ماع ن�طسلف رداغ .1999 ماع لالتحالا ةلود ءارزو سÎئر

 "تسÎنكلا" نم ھتلاقتسا ا2دع¾ مدقو ،يcانبللا هللا بزح عم ةقالع¾ ھما�»ا

 لمعلا ھلا�aعا نلعأ َّمث ،ةحودلا DE رقتساو ،ن�طسلف �¨إ ةدوعلا مدع رَّرقو

    .2017 ماع �À¿ايسلا

 ا�êم ةيفاقثلاو ةيميدا�ألا ةيل2ألا تاسسؤملا نم ٍددع سÎسأت DE ةراش¾ كراش 

 ةيعامتجالا ثوحبلل لمركلا ىدم زكرمو ،ةرصانلا DE ةيÑرعلا ةفاقثلا ةيعمج

 سلجم ةCوضع لغش ��لا ةيطارقميدلل ةيÑرعلا ةسسؤملاو ،ةيقيبطتلا

شو ،ا�Uانمأ
َ

غ
َ

 ةدحولا تاسارد زكرم DE رصانلا دبع لامج �À¿رك ل

 ةحودلا د�عم ءانمأ سلجم سأرCو ،)2009 -2007( يماع ن�ب ةيÑرعلا

 ماع ذنم ةماعلا ةرادإلاو ةيناسcإلاو ةيعامتجالا مولعلا DE ايلعلا تاساردلل

 ماع ةي��لجنإلاو ةيÑرعلا ن�تغللاب ديد��ا ي¦رعلا ةفيÄ# أشcأ امك ،2015

 .ي¦رعلا نوCزفلت ةكبشو ،2014

 ،ةي�يطسلفلا �¥طولا ررحتلا ةكرح "ةبكن" و2 ولسوأ قافتا نأ ةراش¾ pbتع#

 نا�و ،تاتشلا شÎم�» DE بéسلا و2و ،لالتحالا تحت ةطلس �¨إ ا�لوح ذإ

 لاضنلاب لثمتملا ةيعرشلا ردصم رسك ھنأل �¥يطسلفلا ماسقنالل ةمدقم
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 Ý¥عملاو نومضملا نم رCرحتلا ةمظنم غرفأ قافتالا نأ ىرCو ،لالتحالا دض

خُتل ا�عفدو ،ةيحالصلاو
ْ

�E راتلا حرسمCلا ةي�يطسلفلا ةطلسلل خ�� äE ةني2ر 

 ةي�يطسلف ةرورض ة�Äاصملا نأب نمؤي .ةسايسلاو �Óاصملاو ضوافتلا

 نأ ىرCو .ةي�يطسلفلا ةيضقلا ا�شÎع£ ��لا ةن2ارلا ةمزألا نم جور¯íل

 نكمي ھنأل ؛ةCروتاتكد ةيÑرع لودب ةطاحم نوRت نأ لالتحالا ةلود ةíÄصم

 عيبطتلا ةجوم فاد2أ نم نأو ،ا�كولس عقوت نكمCو ةلو�س¾ ا�عم لماعتلا

 .ةقطنملا DE يطارقميدلا لاقتنالل يدصتلا 2020 ماع لالتحالا عم

 ةيسايسو ةCركف تاعوضوم تلوانت ��لا تافلؤملا نم ديدعلا ةراشéل ردص

 تالاقملا نم ا�bًبك اًددع بتكو ،ةغل نم ábكأ DE ةيقوقحو ةيعامتجاو

 تارضاحم ىقلأو ،ةفلت¯®ا ةينوabكلإلا عقاوملاو فÄ"لا DE تاساردلاو

 ،ةيéنجأو ةيÑرع تايئاضف ��ع تاراوح DE كراشو ،تاودنو تارمتؤم DE ة�bثك

 DE ةءارق"و ،)1996( "ةيدقن ةسارد – يcدملا عمت�®ا" :ةيÑرعلاب ھبتك نمو

 ةCؤر ليئارسإ DE برعلا" ،)1998( "ىرخأ تاساردو روتبملا �À¿ايسلا باط¯�ا

 عمت�®ا ��ع ا2رثأو ةي�يطسلفلا ةضافتنالا"و ،)1999( "لخادلا نم

 �Ýح ةلودلا ةيدو�) نم"و ،)2003("ةقاعملا ةض�êلا"و ،)�E" )2002يئارسإلا

 ،)2007( "ّي¦رع ّيطارقميد نايبل ةمّدقم :ةّيÑرعلا ةلأسملا"و ،)2004( "نوراش

 ،)2011( "ةروثلل ةيلباقلاو ةروثلا"و ،)2009( "انمايأ DE اًيÑرع نوRت نأ"و

 ("ا�»ايموي لالخ نم ةروثلا ةرو�bصو ةي�ب ليلحت :ةدي�®ا ةيسcوتلا ةروثلا"و

 ،)2013( "ن2ارلا خCراتلا DE ةلواحم ةCر�Äا وحن مالآلا برح اCروس"و ،)2012

 "رصم ةروث"و ،)2015-2013 ،ناءزج( "C/Eرات قايس DE ةيناملعلاو نيدلا"و

 م�ف DE ةم2اسمو ماع راطإ "شعاد" Ýَّ¥كملا ةلودلا ميظنت"و ،)2016 ناءزج(

 ةCرظن ةسارد :ھتايلاRشãو يطارقميدلا لوحتلا"و ،)2018( "ةر2اظلا

 ،)2004( "ةياور اياظش زجا�Äا" :ھتاياور نمو ،)2020( "ةنراقم ةيقيبطتو
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 يذلا داشcإلا ديشc "ناونع¾ ةيábن ةدام ھلو ،)2006( "لظلا ةقطنم DE بح"و

  .)2009( "لوصف" ناونع¾ يرعش ناويدو ،)2008( "انل

 ��ع ن�ترم لالتحالا ةطرش لبق نم ھفاقيإ مت ثيح ؛لالتحالا نم ةراش¾ ىcاع

 يcوي�صلا ن�ميلا ّدض لتÄ®ا لخادلا تاعماج DE ةيبالط تار2اظم  ةيفلخ

DE املا نرقلا تاي�يعبسôÀ�، هدجاوت ءانثأ ءادتعالل ضرع£و DE ةميخ 

 ءانثأ ةيطاطم ةصاصرب بÎصأو ،1998 ماع �ôÀارألا ةرداصم دض ماصتعالا

 ،1999 ماع ةلتÄ®ا دللا ةنيدم DE تÎبل مد2 رمأ دض ةر2اظمب ھتكراشم

 عالدنا دع¾ فرطتملا ن�ميلا DE رصانع نم ءادتعا �¨إ ةرصانلا DE ھتÎب ضّرع£و

 سدقلا íÓ DEصلا ةمكحم مامأ مكوحو ،لتÄ®ا لخادلا DE 2000 ماع ةب2

 ةدع ترج امك ،2001 ماع اCروس DE ءو�íلا تاميخم �¨إ تاراCز ميظنت ةم��ب

 تاباختنا ضوخ نم ھعنمو ،ھنع ةيناملpbلا ةناص�Äا عزنو ھتمكاÄ® تالواحم

 ٍةراCز نم ھتدوع رثإ ھعم قيقحتلاب ةينمألا ةز�جألا تماقو ،"تسÎنكلا"

 .2006 ماع اCروسل
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 ديا� زnزع

 ماع سلبان ةظفاحم pq ةيطسêس ةدلب pq دلو •

1964.  

 ةموكOPا pq ءارزولا سل|} ماعلا نuمألا بئان •

 .ةرشاعلا

  .اقباس ةيªرغلا ةفضلا Õ�� pqقألا ةيئاضف بتكم ريدم •

  .ةي@يطسلفلا ةيضقلا pq صصختم ثحاب •

 رشع ع¾اسلا DE ،سلبان ةظفاحم DE ةيطسéس ةCرق DE ديا� نورا2 زCزع دلو

 DE سرد .تانب ثالثو نادلو ھلو جو�aم و2و ،1964 ماع ويلوي/زومت نم

 ةجرد لانو ،1982 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم لصحو ،ةيطسéس ةسردم

 ،1988 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا DE سوCرولاRبلا

 لمع .1993 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم ةيلودلا تاقالعلا �b DEتسجاملا ��عو

ثحاب
ً

 سلجملل ةع¾اتلا ثوحبلا ةدحو ؛ا�êم ةيثحب ةسسؤم نم ábكأ DE ا

 ،)2006 -2002( ةفاقثلاو ثوحبلل قاpbلا زكرمو ،)Ù¹E )1998 -2004رش�لا

 قوق�Ä ةلقتسملا ةئي�لاو ةيÄ$ملاو ،ةيسايسلا ثوحبلل �¥يطسلفلا زكرملاو

 ةCرصعلا ةيلRلا DE ارضاحم لمعو ،ØÀÝقألا ةيئاضفل اًريدم لمعو ،نطاوملا

     .ةرسألا شاعcإ ةيعمج ةيل�و

 ءانثأ ي¦الطلا لمعلا DE طرخناو ،1979 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب قحتلا

 ماع ن�ب ا�ßف ةيمالسإلا ةلتكلا تادايق نم نا�و ،حاجنلا ةعماج DE ھتسارد

  .ةيسايسلاو ةCركفلاو ةيعامتجالا دعُصلا ��ع طشc امك ،)1982-1987(

 ،2006 ءارزولا سل�® ماعلا ن�مألل اًبئان نِّ�ُع
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 تاساردلاو ثاحبألا نم رخآ ددع ھلو ،بتكلا نم ٍددع فيلأت DE ديا� كراش

 بتكلا تاءارقو ةيجيتاabسالا تاءارقلاو فقوملا تاريدقتو تاليلحتلاو

 د2اعملاو تائي�لل ةينوabكلإلا عقاوملا ��عو تال�®ا نم ٍددع DE ةروش�ملا

 ،ةي�يطسلفلا ةسايسلاو ،ةيناملرب نوؤش تالجم :لثم ةيثحبلا زكارملاو

 ةنوتCزلا زكرمو ،سام–�¥يطسلفلا ةيداصتقالا تاسايسلا ثاحبأ د�عمو

 ةCؤر زكرمو ،نطاوملا قوق�Ä ةلقتسملا ةئي�لاو تاراش�سالاو تاساردلل

  .ا�b2غو ةيسايسلا ةيمنتلل

 امب تالا�®ا فلتخم DE عجارت DE �¥يطسلفلا بعشلا عقاو نأب ديا� دقتع#

 ال ةيمال2 ةلاح شÎع£ ةي�يطسلفلا ةيضقلاو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ا�ßف

äE لا نإ لب ،ررحت جمانرب كان2 دع# ملو ،ةمواقم الو تاضوافم ةلاحpbجما 

 بلطتي يذلا رمألا ،ةيسايس تافكانم ا�ضع¦و لامعأ �bيس£ جمارب ةحورطملا

 ،ةمزألا نم جور¯íل لماش مييقتو ةعجارمب ةي�يطسلفلا لئاصفلا مايق

 قافتا نأب ديا� دكؤي  .ةي�يطسلفلا فاد2ألا ققحي يررحت جمانرب رارقãو

 عورشملا عم عارصلا ةعيبطل ھم�ف نم اًقلطنم ،ةيضقلا ��ع اًيثرا� نا� ولسوأ

 عارص امنãو ،تاورث وأ دودح وأ ذوفن ��ع اًعارص سÎل يذلا يcوي�صلا

لح ىرخأ ةثرا� ماسقنالا َّنأ ىرCو ،دوجو
َّ

 ھلظ يفف ،ةي�يطسلفلا ةيضقلاب ت

 دا���او سامح ��كرح ةكراشم نأ pbتع# .بعشلل ةدحوم ةيعجرم دجوت ال

 ةمظنملا عقاو نكل ،ةيليثمتلا ا��فصل ةديج رCرحتلا ةمظنم رطأ DE يمالسإلا

 نأ بجي لب ،�Eكش نوRي نأ زوجي ال لوخدلاو ،ع�Áم الو رشéم �bغ نآلا

  .تارارقلا ذاختا DE درفتلا مدعو ،يزكرملاو �¥طولا ن�سل�®ا ةلRي2 عم قفاabي

 طابش ر�ش DE ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ ديا� ىcاع

 دقو ،تاونس عبس تغلب ��لا ھتالاقتعا تلاوت َّمث ،اموي 18 ةدمل ،1987 ماع

 ،2006 ماع ھتجوز لالتحالا لقتعاو ،E_صلا ھعضو ةÑوعص نم ا�لالخ ىcاع
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 لالتحالا نأ امك ،)2020-2019( يماع ن�ب ا�êم تارم ةدع رفعج ھنبا لقتعاو

 ةدع ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،1995 ماع  ذنم رفسلا نم ھعنمي

 .تارم
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 يHIص ةمركع

 .1939 ماع ةيليقلق ةنيدم pq دلو §

 ماع ذنم كرابملا ��Õقألا د|ìملا بيطخ §

1973. 

 ذنم نuطسلف pq ةاعدلاو ءاملعلا ةئي® س�ئر §

 .1992 ماع

 .)2006-1994( ةي@يطسلفلا رايدلاو سدقلا �Úفم §

 ماع ةيÑرغلا ةفضلا DE ةيليقلق ةنيدم DE يpbص هللا دبع ديعس ةمركع دلو

 ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .نات�باو ءانبأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،1939

DE وناثلا ��ع لصحو ،سلبان ةنيدمCةيحالصلا ةسردملا نم ةماعلا ة DE 

 نم ةيÑرعلا ةغللاو ةيمالسإلا ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،سلبان

 حاجنلا ةعماج نم ةعÙرشلا �b DEتسجاملا ةجردو ،1963 ماع دادغ¾ ةعماج

DE هاروتكدلا ةجردو ،1989 ماع سلبان DE ر2زألا ةعماج نم ھقفلا DE رصم 

 يماع ن�ب ةيعرشلا ØÀÝقألا ةCوناث ةسردم DE اًسِّردم لمع .2001 ماع

 ظعولل اًريدم مث ،)1974-1968( يماع ن�ب ا�ل اًريدم مث ،)1963-1968(

 مولعلا ةيلRل اًريدمو ،)1994-1974( يماع ن�ب ةيÑرغلا ةفضلا DE داشرإلاو

 DE نيدلا لوصأو ةعÙرشلا ةيل� DE اًرضاحمو ،1986 ماع سدقلا DE ةيمالسإلا

 ةيل� DE ٍغرفتم �bغ اًرضاحمو ،)1994-1992( يماع ن�ب سدقلا ةعماج

 ةيمي2اربإلا ةيلRلاو ،سدقلا DE ةيمالسإلا تاساردلاو نآرقلا ةيل�و قوق�Äا

DE لاو ،سدقلاRرصعلا ةيلCة DE رايدلاو سدقلل اًماع اًيتفمو ،هللا مار 
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 ذنم ØÀÝقألا د�$ملل ٌبيطخ و2و ،)2006-1994( يماع ن�ب ةي�يطسلفلا

 .ةيعرشلا فانlتسالا ةمكحم DE اًيضاق نا� ھَّنأ امك ،1973 ماع

طاشc يpbص سرام
ً

 يدان سأabف ،سدقلا ةنيدم DE اًيعامتجاو اًيتاسسؤم ا

 ميمرت ةن��و ،عمت�®او ةفاقثلل يزارلا ةيعمجو ،1980 ماع سدقلا لال2

 تائي�لاو تاسسؤملا نم ٍددع DE سسؤم وضع و2و ،سدقلا دجاسم

 ،1992 ماع ذنم ا�سÎئرو ن�طسلف DE ةاعدلاو ءاملعلا ةئي2 :ا�êم سلا�®او

 ىوتفلا سلجمو ،1998 ماع ا�سÎئرو سدقلا DE ايلعلا ةيمالسإلا ةئي�لاو

 عمجمو ،ةيمالسإلا ØÀÝقألا سرادمو ضاCر ةسسؤمو ،ن�طسلف DE ��عألا

 ةيعمجو ،ن�نسملل يمالسإلا ةمحرلا تÎب ةpbمو ،اCRرمأ DE ةعÙرشلا ءا�قف

 DE يملاعلا يمالسإلا دجاسملا رمتؤم ةطبارو ،سدقلا DE ن�ملسملا نابشلا

 E¨ودلا يمالسإلا �ñقفلا عم�®ا DE وضع و2و ،ماشلا ءاملع ةطبارو ،ةكم

 .ر2زألا ةعماج C?Eر¯� ةيملاعلا ةطبارلا DEو ،ةدجب

cص طشpbتاونس ذنم ي DE قألا د�$ملا نع عافدلا تايلاعفØÀÝ سدقلاو 

DE راشم ة�جاومÙو��لا عCتاعام��او لالتحالا ةلود ا2دوقت ��لا ةلرسألاو د 

 DE م2اسو ،م�طاÑر د�$ملا لخاد ن�طبارملا كراشف ،ةفرطتملا ةينوي�صلا

 ا�جراخو ن�طسلف DE ةيمسرلا �bغو ةيمسرلا تارمتؤملا نم �bٍبك ٍددع حاجنإ

 ØÀÝقألا نع عافدلل ن�ملسملاو برعلاو ن�ي�يطسلفلا ضا�êتسا فد��س£ ��لا

 ،ي�abلا عمت�®او ناغودرأ بيط بجر ي�abلا سÎئرلا عم اميس ال ،تاسدقملاو

 اذ2 لوح ثيدíÄل ةÑوتكملاو ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو ھفيضتس£و

 ةثداح ذنم ØÀÝقألا د�$ملا نع تاءادتعالا دص DE كراشو ،رارمتساب نأشلا
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 تاباوبلا ةب�Ý 2ح ،1990 ماع ØÀÝقألا ةرزجمب اًرورم ،1969 ماع ھقارحإ

    .2017 ماع ةينوabكلإلا

 ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلÄ®ا ةيملعلا تاودنلاو تارمتؤملا نم ٍددع DE كراش

 DE تاركاذمو ،)1978( ن�طسلف DE انقح :ا�êم تافلؤملا نم ٌددع ھل ردصو

 رCونتلاو ،)1996( مCركلا نارقلا زا�rإ ��ع ءاوضأو ،)ءازجأ ةثالث( ثيد�Äا

DE سفتلاو ةديقعلا�b )2000(، ثيدحتلاو ديدجتلاو )فقولاو ،)2007 

 يمالسإلا ءاضقلا DE ن�ميلاو ،)2008( قيبطتلاو ةCرظنلا ن�ب يمالسإلا

 ثاحبألا نم تارشعلا ھل ترشc امك ،)2016( ةيسدقم ىواتفو ،)2009(

 .مالسإلا ىد2 ةل�® قباس رCرحت سÎئر و2و ،تاساردلاو

 دقف ،2000 ماع ذنم ھتارباخمو لالتحالا تاوق تاقياضم نم يpbص يcاع#

 داع¾إ تارارق ةدع ھقحب تردصو ،ھئاعدتساو ،ھشÎتفتو ھل�üم ماحتقا رركت

 ءانثأ ةيطاطم ةصاصرب بÎصأو ،رفسلا عنم تارارقو ،ØÀÝقألا د�$ملا نع

 .2017 ماع ةينوabكلإلا تاباوبلا ةب2
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 ���وم مالع

 

 نuنج ءاضق ةبارع ةدلب pq دلو •

 .1966 ماع

-2014( تالصاوملاو لقنلا رzزو •

2015(.  

 .)2019-2014( تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا رzزو •

 رzوطتلاو طيطختلا نوؤشل ةينطولا حاجنلا ةعماج س�ئر بئان •

 .)2014- 2009( ةدو|Oاو

 ماع سرام /راذآ نم نCرشعلاو سما¯�ا ÀÝ DE¿وم سÎنأ ديعس مالع دلو

 ،ةيÑرغلا ةفضلا لامش ن�نج ءاضق ةبارع ةدلب نم ةي�يطسلف ةلئاعل ،1966

 لصحو ةيمو�ÄRا ةبارع سرادم DE سرد .ت�Ñو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و

 ��ع لصحو ،1984 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ةدا�ش ��ع ا�êم

 رحبلا قرش ةعماج نم تالاصتالاو ءاÑر�كلا ةسدنDE 2 سوCرولاRبلا

 نم ةسدن�لا �b DEتسجاملا ��عو ،1990 ماع ةيكabلا صpbق ةرCزج DE طسوتملا

 ةعما��ا سفن نمو صصختلا سفن DE هاروتكدلاو ،1992 ماع ةعما��ا تاذ

 ،ةينوabكلإلا ةسدن�لا مسق DE س#د وبأ -سدقلا ةعماج DE سَّرد .1996 ماع

 ةعماج DE لمعلل لقتنا َّمث ،)2000 -1999( ن�ب ام ةabفلا DE ھل اًسÎئر حبصأو

 حبصأو ،ةيئاÑر�كلا ةسدن�لا مسق DE اًرضاحم سلبان DE ةينطولا حاجنلا

 نوؤشل ةعما��ا سÎئرل اًبئان نِّ�ُع .)2009-2002( ن�ب ام ةabفلا DE ھل اًسÎئر

 وينوي �Ýح بصنملا اذDE 2 يقÑو ،2009 ماع ةدو��او رCوطتلاو طيطختلا

 äEو ،��متلاب نوم�aلم ةزئاج ��ع حاجنلا ةعماج لوصح DE م2اس .2014
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 ةرادإل ةيÑوروألا ةسسؤملا ا�ßلع موقت ةيملاعلا ةدو��ا �bياعم قفو ةزئاج

 .ةدو��ا

 ماع تالصوملاو لقنلل كلذكو ،تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالل اًرCزو ن�ع

 ةرازوب ظفتحاو دحاو ماع دع¾ تالصاوملاو لقنلا ةرازو كرت دقو ،2014

 سل�®ا ةCوضع حنُم .2019 ماع �Ýح تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا

 برعلا ءارزولا سلجم ةسائر �¨وت .2016 ماع ��متلاو عادبإلل ��عألا

 DE ةيÑرعلا ةعما��ا رقم DE تدقع ��لا 22 ـلا ھترود DE تامولعملاو تالاصتالل

  .2018 ماع ةر2اقلا

cزي ام مالع رشCثحب 40 نع د
ً

كحم اًيملع ا
َّ

 اياضق تشقان ،ةيملاع تالجم DE اًم

 طيطختلا ثاحبأ نم ديدعلا دعأو ،تالاصتالاو مكحتلاو ةسدن�لاب قلعتت

 ةيسردملا @0انملا نم ديدعلا مييقت DE كراشو ،�À<سؤملا مييقتلاو E?يتاabسالا

DE حبمÒ� ردتلا تارودلا تارشع ذَّفنو ،تامولعملا ايجولونكتو مولعلاCéةي DE 

 .عادبإلاو �ُّ�متلا DEو تاسسؤملا مييقتو E?يتاabسالا طيطختلا

 نأب �bبك لمألا نكل ،ةياغلل بعص ةي�يطسلفلا ةيضقلا عقاو َّنأ ÀÝ¿وم ىري 

 ىطختي نأل ةيناRمإ كلان2و ،م�قوقح ��ع نوي�يطسلفلا لصحي

 ةمزألل لولح نع ثحبلا مويلا بولطملاو ،رCرملا ماسقنالا عقاو نوي�يطسلفلا

 يقفاوت أدبم قفو ةيسايسلا ةكارشلا قيقحت نم دبالو ،ةيضقلا ا�� رمت ��لا

  .�¥يطسلفلا لRلا ةكراشمÑو
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  ش�رلا وبأ ghع

)1960-2021( 

 ةظفاحم pq فzروص ةدلب pq دلو •

  .ليل¸Oا

-��q )1996رش~لا سل|}ا وضع •

2006(. 

 .بلقلا ضارمأب صصختم ب�بط •

 DE ليل¯�ا ةظفاحم DE فCروص ةدلب DE شÙرلا وبأ ن�سح دمحم �Eع دلو

 .ءانبألا نم ةعبس ھيدلو جو�aم و2و ،1960 ماع سرام /راذآ نم رشع ثلاثلا

 نم ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،فCروص ةدلب سرادم À� DE¿اسألا ھميلع£ ىقلت

 بطلا DE سوCرولاRبلا ��ع لصحو ،1978 ماع ةCوناثلا لوíÄح ةسردم

 DE بلقلاو ةينطابلا ضارمألا DE صصختو ،1985 ماع اينامور نم يرشéلا

 ةدمل ليل¯�ا ةنيدم DE ةيلاع ىفش�سم DE لمع .1993 ماع دصاقملا ىفش�سم

  .ةصا¯�ا ھتدايع DE لمعلل لقتنا َّمث ،فصنو ماع

 .ا�»اطاشDE c طرخناو ،ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ حتف ةكر�Ä شÙرلا وبأ Ý¸تنا

 رداو� نم اًموعدم 1996 ماع �¥يطسلفلا Ù¹Eرش�لا سل�®ا تاباختنا ضاخ

DE ا ةمئاق نم ھئان%تسا مغر حتف ةكرح�Äف زافو ،ةكرßرجت ھتعفد دقو ،ا�Ñھت 

DE رش�لا سل�®اÙ¹E تاروطتلاو DE تالآم اًصوصخ ةي�يطسلفلا ةيضقلا 

  .�À¿ايسلا لمعلا لا�aعا ررقو ،ةيتاذ تاعجارم لمع �¨إ ولسوأ قافتا
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 tuسلا عقاولا مغر قرشم ةي�يطسلفلا ةيضقلا لبقتسم نأب شÙرلا وبأ ىري

 سسأ نمض لمعلل ةسام ةجاح كان2و ،�¥يطسلفلا بعشلا ھب رمي يذلا

 بعشلا ا��رج ��لا قرطلا ةفا� تلشف نأ دع¾ ةديدج ةيلقع¦و ةديدج

 ،نوي�يطسلفلا ا�ßف عقو ةديصم ولسوأ قافتا نأب pbتعÙو .�¥يطسلفلا

 نأ لدب �¥طولا لمعلا ��ع ائبع ھلظ À� DE¿ايسلا لمعلا لئاصف تحبصأو

 جور¯�ا لجأ نم لمعلا �¥يطسلفلا لRلا ��ع بجي E¨اتلاÑو ،ھل ةعفار نوRت

 بعشلا خCرات DE ةبعص ةلحرم ماسقنالا نأب ىرCو ،ةديصملا هذ2 نم

 لالتحالا ةمواقم DE �¥يطسلفلا بعشلا قح ��ع ادكؤم ،�¥يطسلفلا

 ةمظنم ءايحإ ةداعإب ايدانمو ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب ةفا� لئاسولاب

الثمم نوRت ي� ،رCرحتلا
ً

 هاوق لRب �¥يطسلفلا بعشلل اًيعقاوو اًيقيقح 

 .ھلئاصفو

 ع¾اسلا DE DEوت .تارم نم ةدع رفسلا نم ھعنمو لالتحالا تاقياضمل ضرع£

 .انورو� سو�bفب ھتباصإ رثإ 2021 سرام / راذآ ر�ش نم نCرشعلاو
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 @?لعلا دامع

)1956-2018( 

  .ةزغ ةنيدم pq دلو •

 ���ايس بتكم لوأ وضع •

OPسامح ةكر.   

 سامح ةكرح س�ئر بئان •

pq 2013( ةزغ عاطق-

2017(. 

  .نار¥ط pq سامح ةكرOP لثمم لوأ •

  .)2012-1991( نuطسلف نع دعبم •

 /طابش نم رشع سداسلا DE ةزغ ةنيدم DE �¸لعلا قمان دلاخ دامع دلو

 ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبألا نم ةتس ھلو جو�aم و2و ،1956 ماع رياpbف

 لانو ،1974 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ةزغ ةنيدم سرادم DE ةCوناثلاو

 اًسدن�م لمع .ةCردنكسإلا ةعماج نم ةيندملا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد

  .ةزغ ةنيدم DE صا¯�ا �À¿دن�لا ھبتكم DE اًيندم

 ي¦الطلا ا�طاشDE c طرخناو ،1972 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� Ý¸تنا 

 DE كراشو ،سامح ةكرح سÎسأت ش#اعو ،ي£اسسؤملاو ي¦اقنلاو يوعدلاو

 ،ةCركسعلاو ةينمألاو ةيسامولبدلاو ةيسايسلاو ةيمالعإلا ا�»اردق رCوطت

 �À¿ايس بتكم لوأ DE اًوضع نا�و ،1988 ماع ةيمالعإلا ةكر�Äا ةن�� سأرتو

ثمم لوأو ،ا�ل
ّ

ثم ھَّنأ امك ،ندرألا DE ةيسايسلا ا�»دايق نمو ،ناريإ DE ا�ل ل
َّ

 ا�ل
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DE روسCالوؤسم نا�و ،نانبلو ا
ً

 اًبئانو ،جرا¯�ا DE يركسعلا ا�حانج نع 

  .)2017-2013( ماع ةزغ عاطق DE ا�سÎئرل

 DE ةيمالسإلاو ةيÑرعلا لودلا نم ددع �¨إ سامح دوفو DE �¸لعلا كراش

 ماع نار�ط DE ةضافتنالا معد رمتؤم روض�Ä ا2دفو :ا�êم ةفلتخم تابسانم

 ا2دفوو ،1993 ماع ندرألاو ةكر�Äا ن�ب ةقالعلا بÎتabل ا2دفوو ،1991

 ماع رئاز��ا �¨إ ا2دفوو ،1997 ماع قشمدل ھتراCز DE ن�ساي دمحأل بحاصملا

 لثم ،ةي�يطسلفلا لئاصفلا عم تاراوíÄل ا2دفو DE اًوضع نا� امك ،2007

 ةمظنم ةدايق عمو ،1993و 1991 يماع موطر¯�ا DE حتف ةكرح عم راو�Äا

 ماع لئاصفلاو رCرحتلا ةمظنم ةدايق عمو ،1993 ماع ةيادب سcوت DE رCرحتلا

 ماع ةر2اقلا DE لئاصفلا عمو ،2008 ماع را�د DE حتف ةكرح عمو ،2005

  .2014 ماع ئطاشلا قافتا ��ع عقوملا ةكر�Äا دفو نمض نا�و ،2011

 فرُعو ،توÑ�bو قشمدو نامع ا�êم ،ةيÑرع ةمصاع نم ábكأ DE �¸لعلا ماقأ

كمت .ءاوضألا نع داعتبالاو ،عضاوتلاو د2زلاب
َّ

 ماع ن�طسلف �¨إ ةدوعلا نم ن

 .ةزغ عاطق DE رقتساو ،2012

 ،1988 ماع ھلقتعا َّمث ،لالتحالا هدراط ذإ ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ �¸لعلا ىcاع

 رياني /يcاثلا نونا� DE ن�طسلف نع هدع¾أو ،1990 ماع ىرخأ ةرم ھلقتعاو

 ��ع نا�و ،1995 ماع ا�ßضارأ نع ةيندرألا تاطلسلا ھتلَّحرو ،1991ماع

 ماع لو�أملا فصعلا برح DE بÎصأو ،تاونسل ةينوي�صلا تالايتغالا ةمئاق

 .2018 ماع رياني /يcاثلا نونا� نم ن�ثالثلا DE DEوت .ھقاس تÑُabو 2014
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 )فصاع وبأ( ي�وغHIلا رمع

)1955-2021( 

  .ة�uبلاو هللا مار ةظفاحم pq رªوك ةدلب pq دلو •

 ةفضلا pq ةينطولا ةكرOPا زومر نمو سامح ةكرح pq يدايق •

 .ةيªرغلا

 حان|Oا ماسقلا بئاتك ةداق نم •

 .سامح ةكرOP يركسعلا

 30 ���مأ ،ة�uسألا ةكرOPا ةداق نم •

 .لالتحالا نو|� pq اًماع

 

 DE رÑو� ةدلب DE يöوغpbلا هللا دبع �Óاص رمع دلو

 ،1953 ماع ويام /رايأ نم نCرشعلاو نماثلا DE ة�bبلاو هللا مار ةظفاحم

 �bسأ مدقأ يöوغpbلا لئان قيقش و2و ،نات�باو ءانبأ ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و

DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .ملاعلا DE و� ةسردمÑوناثلاو رCة DE ةسردم 

 ماع ة�bخألا نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،تCز�bب ةدلب DE نسح �bمألا

 نِّ�ُع مث ةعارزلا DE لمع .1974 ماع ةيÑرعلا تو�bب ةعماجب قحتلاو ،1973

 ،1985 ماع هللا مار DE ا2رقمو سدقلا ةظفاحم هايم ةíÄصم DE افظوم

  .2008 ماع دعاقت نأ �¨إ ا�ßف يقÑو

 تايلاعف ةدع DE كراش ثيح ،1967 ماع ةمواقملا DE هراوشم يöوغpbلا أدب 

 ،مساق نسح وبأو ناطلس يدمح ن�يدايقلاب نانبل DE ىقتلا مث ،ةينطو

 ،ر�شأ ةتس دع¾ ةلتÄ®ا ضرألا �¨إ داع َّمث ،1974 ماع حتف ةكر�Ä مضناو

 ىَّقلتو ةيبالطلا ةبÎتكلاب قحتلاو ،1976 ماع نانبل �¨إ ىرخأ ةرم رفاسو

 نانبل �¨إ ةثلاث ةرم داعو ،ةíÄسألا عاونأ فلتخم ��ع تابCردتلا نم دCزملا

 ةCركسع ةيلخ أشcأ .ر�شأ ةدعل ةمواقملا تاركسعم DE طبارو 1977 ماع
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 تذَّفن دقو ،1974 ماع نCرخآو يرخف ھمع نباو لئان ھيخأ نم ةنَّوRم

 لتق ؛ا�êم ،1978 ماع ةينوي�ص فاد2أ دض تايلمعلا نم ةلسلس ھتيلخ

 ن�ع رفك ةدلب برق )لالتحالا شÎج DE قباس طباض( يcوي�ص صاب قئاس

DE بلاو هللا مار ةظفاحم�bة DE مس#د /لوألا نونا� ر�شpb قرحو ،1978 ماع 

  .سدقلا DE يcوي�ص ñÝقم �bجفتو لالتحالل ع¾ات توCزلل عنصم

 نم ÀÝ¿وم وبأ ديقعلا ةدايقب ةضافتنالا حتف ةكرح �¨إ يöوغpbلا لوحت

 �¨وألا ةضافتنالا DE سامح ةكرح عم نواع£ مث ،1985 ماع ن�$لا لخاد

 ذيفنتو طيطخت )' م$اسو �ôÀاملا نرقلا تانيعس£ ةيادب ايمسر ا�ßلإ مضناو

 دقو ،سامح )' يركسعلا لمعلا )' لوألا ليABا نم <=تع;و ،ةينطولا ا45ايلاعف

 لداع ن_وخألا لثم ماسقلا بئاتك تادايق نم ددعV ةديطو تاقالع ھتطPر

 .هللا ضوع دامعو

 ،ب_ردتلاو حالسلاب ا$دادمlو ماسقلا ايالخ نم ديدعلا ijع رشابم لgشV فرشأ

 بئاتك اw5سسأ uvلا "هللا ضوع دامعو لداع" مساب ةيلخ نع الوؤسم ناoو

 حالس ةعطق لوأب ا$ّدمأو ا$دئاق بردو ،ةيناثلا ةضافتنالا )' ماسقلا

 هادلو ام$ذفن ن~تللا ن~تيلمعلا )' م{سأو ،ا45ايلمع نم ددع )' اw5مدختسا

 .فاسآ تاعفجو ارفوع uvنطوتسم )' ن~نطوتسملا دض �Aاصو مصاع

Rشو ،�¥يطسلفلا بعشلا ىدل ة�bبك ةناRم يöوغpbلا لان
َّ

 ن�ب عامجإ ةلاح ل

 ��ع ھتابثو ھفقاوم ةبالصلو ةمواقملا DE لCوطلا ھخCراتل ن�ي�يطسلفلا

 يذلا لجرلاو ،لب��ا ؛ا�êم باقلأ ةدع ھيلع اوقلطأ دقو ،ةينطولا ئدابملا

 ناديملا DE ھتازاجنãو مواقملا ھ�=ن نع ةيانك رمع يديسو ،"ليئارسإ" مز2

£و قيقحتلا DE ھتبالصو
َ

 ،ايéيل DE رات¯®ا رمع ة�bس¾ حافكلا DE ھت�bس ھُباش

 ھَّنأب نالقسع ن�ôÀ� DE ýاملا نرقلا تاي�ينامث ةيادب DE ھسفن فصو امك

 .ھب كسمتلاو ق�Äا لوق DE ھتأرج نع �bبع£ DE ،"ةقيقíÄل خوراص"
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 DE ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيلاضنلا ھت�bسم ءانثأ يöوغpbلا ىcاع

 ةمواقملا تنكمتو ،دÑؤملا ن�$لاب ھيلع مكحو ،1978 ماع لCربإ /ناسÎن

 ،1985 ماع ةماعلا ةدايقلا ةيبعشلا ة�¼��ا ةقفص DE ھحارس قالطإ نم

 لالتحالا نو�ïÀÝ DE ýقو ،ةرم رشع ةعبس �¨إ لصتل ھتالاقتعا تلاوت َّمث

 ضرع£ دقو ،يرادإلا لاقتعالا DE اًماع رشع ةثالث ا�êم ،اماع ن�ثالثلا ةبارق

 لقتعا امك ،لالتحالا تارباخم لبق نم ٍساق قيقحتل ةرم نم ábكأ

 DE يöوغpbلا �Óاص يماسقلا ھنبا لاتغاو ،ھتجوزو ھتخاو هدلاو لالتحالا

 ھنامثج نع جرفي ملو ،2018 ماع pbمس#د / لوألا نونا� نم رشع يcاثلا

 نونا� نم نماثلا DE يöوغpbلا مصاع يماسقلا ھنبا لاقتعاب ماقو ،نآلا �Ýح

 ü�¨Eم مد2و ،تادÑؤم ةع¦رأ ن�$لاب ھيلع مك�Äاو 2019 ماع رياني/ يcاثلا

 ماع سرام /راذآ نم نCرشعلاو سما¯�ا DE يöوغpbلا DEوت .مصاعو �Óاص

 نم نCرشعلاو يcاثلا DE ھب بÎصأ يذلا انورو� ضرمب اًرثأتم ،2021

  .رياpbف /طابش
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 نادمح رمع

أ ةªرخ pq دلو •
ُ

 ءاضق ةرو|Oا ةzرقل ةعxاتلا س�ملا م

 .1938 ماع ةلتP}ا سدقلا

 pq ةيمالسإلا ةكرOPا تادايق دحأ •

  .ةيªرغلا ةفضلا

 هللا مار pq حالصإلا ةيعمج ريدم •

)2000-2005(. 

   .�¿يطسلفلا ثا�åلا pq ثحاªو بتا� •

أ ةÑرخ DE نادمح دمحأ دمحم رمع دلو
ُ

 ةر�=ملا ةرو��ا ةCرقل ةع¾اتلا سÎملا م

ك DE سرد .1938 ماع ةلتÄ®ا سدقلا ءاضق
ُ

 ةلحرملا لمكأو ،ةCرقلا باَّت

 تÑÎو ةCوناثلا ساÑوطو )ن�نج ةظفاحم( ةيئادتبالا �bص ةسردم DE ةيساسألا

 يروضخ د�عم نم ةعارزلا DE مولبدلا ةجرد لانو ،1957 ماع ةCوناثلا انÎنح

DE اًسِّردم لمع .1960 ماع مركلوط DE ا سرادملا�ÄR1960( يماع ن�ب ةيمو-

 اًريدم نا�و ،اينوتÑÎو ايعسمرتو لجْنِسو )وُّدب ةدلب( يزاغ كلملا :ا�êم )1989

  .)1996-1989( يماع ن�ب ة�bبلاو هللا مار ةا�ز ةن�íل

كرتو ،ركبملا ھبابش ذنم �¥طولا لمعلا DE نادمح طرخنا
َّ

 ةنيدم DE ھطاشc ز

 ھتايلاعف DE كراشو ،1956 ماع ثعبلا بزح �¨إ مضنا ثيح ،سدقلا

 عاطق DE ي¦اقنلا لمعلا DE اًرود بعلو ،ةيبالطلا ةكر�Äا DE طشcو ،ةينطولا

 DE ن�ملعملا داحتا عرف �À<سؤم نم ناRف ،1967 ماع بآ ر�ش ذنم ن�ملعملا

 DE اًوضع نا�و ،هللا مار ةقطنم نع داحتالا ةئي2 وضعو ،ةيÑرغلا ةفضلا



167 
 

-1972( يماع ن�ب ةرسألا شاعcإ ةيعمج DE عوطتو ،ةي�b¯�ا دصاقملا ةيعمج

 ثاabلا ثاحبأ زكرم �¨إ تلوحت ��لا ثاabلا ةن�� �À<سؤم نم نا�و ،)1989

 .عمت�®او

 �¨إ تدأ ،1967 ماع نارCزح ةسكن دع¾ ةCركف تاعجارم نادمح ىرجأ 

 ا�»اطاشDE c ھتكراشمو ،1976 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب اًيمسر ھقاحتلا

 نم اًدحاو حبصأو ،ةيباقنلاو ةيتاسسؤملاو ةيعامتجالاو ةCركفلاو ةCوعدلا

 ةلسلس لالخ نم يمالسإلا ركفلل �bظنتلاب مت2او ،ةيÑرغلا ةفضلا DE ا�»ادايق

 مت2ا امك ،تايعم��او يداونلاو دجاسملا DE ا2اقلأ ٍسوردو تارضاحم

 نم ábكأ DE تاقدصلاو ةا�زلا ةن�íل اًعورف أشcأ ثيح ؛ي£اسسؤملا لمعلاب

 ةيعم�íل ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع نا�و ،ة�bبلاو هللا مار ةظفاحم DE ةدلÑو ةCرق

 يماع ن�ب ا�»ارادإ سل�® اًسÎئرو ،)2005-1991( يماع ن�ب ةيمالسإلا ةي�b¯�ا

 ن�ب هللا مار DE ةيعامتجالاو ةي�b¯�ا حالصإلا ةيعم�� اًريدمو ،)2001-2005(

 .ناطي�سالاو راد��ا ةمواقم ةئيDE 2 اًوضعو ،)2005-200( يماع

 ثاabلا ةلجم نCرخآ عم سسأ ثيح ،ةيفاقث تام2اسم نادم�Ä نا�

 نم ددع ھل ردصو ،�¥يطسلفلا ثاabلاب Ý¥ع£ ثاحبأ ةدع ا�ßف رشcو ،عمت�®او

 س¾الملا ،)1973 ،كabشم فيلأت( ثاabلا DE ةسارد ايعسمرت :ا�êم بتكلا

 دنع باجنإلاو ةلوفطلا ،)1978 ،كabشم فيلأت( ن�طسلف DE ةيبعشلا

 ن�طسلف DE ةيبعشلا ةرامعلا ،)1981 ،كabشم فيلأت( ن�ي�يطسلفلا

)1998(. 
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 ماع ةبكنلا ثادحأ DE ھتلئاع عم ر0ُ�ِّ ذإ ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ نادمح ىcاع

 مث ،1968 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعاو ،ءو�íلا راثآ نم ىcاعو ،1948

 ،ةرم نم ábكأ قيقحتلل ا�لالخ ضرع£ ،تاونس 4 تغلب �Ýح ھتالاقتعا تلاوت

 لالتحالا لقتعاو ،ھتÎب محتقاو لالتحالا تارباخم لبق نم بوجتساو

      .هدالوأ ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألاو
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 يمودقلا قوراف

 ةظفاحم pq توفاصنج ةzرق pq دلو §

 .1931 ماع ةيليقلق

 .حتف ةكرح pq سسؤم دئاق §

 ةمظنم pq ةيسايسلا ةرئادلا س�ئر §

 .ةي@يطسلفلا رzرحتلا

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع §

 .)2009-1969( رzرحتلا

 نuمأو )2009-1965( ماع حتف ةكرOP ةzزكرملا ةن|£لا وضع §

 .اقباس ا®رس

 توفاصنج ةCرق DE "فطللا وبأ"ــب فورعملا يمودقلا دعسأ قيفر قوراف دلو

DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .1931 ماع ةيليقلق ةظفاحم DE ةسردم 

 ةسردم DE ةCوناثلا ةلحرملاو ،افاي ةنيدم DE ةيش�ملا ةسردمو توفاصنج

 ةعما��ا نم داصتقالا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،افاي ةنيدم DE ةCرماعلا

 ديدح ةكس ءانب عورشم DE اًفظوم لمع .1958 ماع ةر2اقلا DE ةيكCرمألا

 وRمارأ ةكرش DEو ،1950 ماع ةيدوعسلا ةيÑرعلا ةكلمملا DE ضاCرلا -مامدلا

 ةÄ"لا ةرازو DE مث ،�½يللا رامعإلا سلجم DE اًضيأ لمعو ،1955 ماع �Ýح

 .)1966-1962( يماع ن�ب ةي�CوRلا

 بزحب قحتلاف ؛ھتايح نم ةركبم ةabف À� DE¿ايسلا لمعلاب يمودقلا طرخنا

 DE ھتسارد ءانثأ فلخ حالصو تافرع رساي ��ع فرع£و ،1950 ماع ثعبلا

 نا�و ،حتف ةكرح سÎسأت DE كراشو ،تCوRلا DE ھلمع ءانثأ ام�� ىقتلاو ،رصم

ك دحأ
ُ

 حتفل ةCزكرملا ةن�íلا وضعو ،ةكرíÄل ةع¾اتلا "ان�يطسلف" ا��لجم باَّت

 لغشو ،ةيجرا¯�ا ا�»اقالع لوؤسمو ،ةر2اقلا DE ا�لثممو ،1965 ماع ذنم
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 ةن�íلا DE اCرخف اوضع 2016 ماع ن�ع .اقباس حتفل ةCزكرملا ةن�íلا رس ن�مأ

 DE لخدتلاب ھل حامسلا مدع عم ةكر�Äا �À<سؤم دحأ� ھل امCركت ةCزكرملا

 .ا�ßلع تCوصتلا وأ ةن�íلا تارارق

 ماع ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةن�íلا DE اًوضع يمودقلا حبصأ

 رCرحتلا ةمظنمل ةيسايسلا ةرئادلل اًسÎئرو ،�¥طولا سل�®ا DE اًوضعو ،1969

 ةرئاد لوؤسمو ،ةيÑرعلا لودلا ةعماج DE ن�طسلف لثممو ،1973 ماع

 DE كلذ لالخ م2اس دقو ،1989 ماع رCرحتلا ةمظنمل ةيجرا¯�ا نوؤشلا

 تايالولاو ي£ايفوسلا داحتالاو ةيÑرعلا لودلا عم ةمظنملا تاقالع رCوطت

  .ىرخأ ةيéنجأ لودو ةدحتملا

 "رادكب" رامعإلا ةداعãو ةيمنتلل �¥يطسلفلا يداصتقالا سلجملل اًسÎئر نِّ�ُع

 قلعتت رصمو ندرألا عم ةيداصتقا تايقافتا ��ع عيقوتلا �¨وتو ،1994 ماع

  .ةيÑرغلا ةفضلا DE ةCرصملاو ةيندرألا كونبلا لمع¾

 �¥يطسلفلا يزكرملا سل�®ا عامتجا DE ولسوأ قافتال ھضفر يمودقلا نلعأ

DE وتcفَرو ،1993 ماع س
َ

 ضرألا �¨إ رCرحتلا ةمظنم تادايق عم ةدوعلا ض

 ھفقوم DE رمتساو ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا ةز�جأ DE لمعلا نع عنتماو ،ةلتÄ®ا

 سcوت DE ةمظنملل يزكرملا سل�®ا عامتجا DE ةيناثلا ولسوأ ةيقافتال صفارلا

 رCرحتلا ةمظنم ةسائر DE تافرع ةفال¯� ن�øÄرملا نم نا� .1995 ماع

 DE سابع دومحم ا��=تنا ��لا ةسايسلا دقتنا نممو ،ةي�يطسلفلا ةطلسلاو

 .لالتحالا ةلود عم لماعتلا

 ةيفÄ"لا تالباقملا نم �bٌبك ددع ھلو ،تالاقملا نم اًددع يمودقلا بتك

 ،)2011( ةينطولا ا��باوثو ةروثلا راسم :ا�êم بتك ةدع ھل ردصو ،ةروش�ملا

 حتفلا رتافد ةي�يطسلفلا ةروثلا رتافدو ،)2011( ضرألا اوثرحت اليكلو

)2012(. 
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 ةطفاوص عزاف

 .1972 ماع ساªوط ةنيدم pq دلو •

 ةفضلا pq سامح ةكرح مساب قطانلا •

 .اقباس ةيªرغلا

 .اقباس ساªوط pq ىرسألا ةرئاد ريدم •

 ةمئاق نع ةيع�رش~لا تاباختنالل ¤²رم •

  .2021 ماع اندعوم سدقلا

 

 نم نCرشعلاو سداسلا DE ساÑوط ةنيدم DE ةطفاوص دمحم 1Eدص عزاف دلو

 ةيئادتبالا سرد .نادلوو تانب ثالث ھلو جو�aم و2و ،1972 ماع سرام /راذآ

DE فنلا نبا ةسردمÎةيدادعإلاو ،س DE بلا ةسردم�bوcةدا�ش ��ع لصحو ي 

 ،1990 ماع ةCوناثلا ساÑوط ةسردم نم �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا

 ةحوتفملا سدقلا ةعماج نم لامعألا ةرادإ DE سوCرولاRبلا ةجرد ��ع لصحو

 سفن DE ليل¯�ا ةعماج نم ةيpbعلا ةغللا مولبد ��عو ،2013 ماع ساÑوط عرف

 عاطقلا DE لمعÙو ،ة��جو ةabفل ساÑوط DE ىرسألا ةرئاد DE اًريدم لمع .ماعلا

 .صا¯�ا

 ثيح ،1987 ماع �¨وألا ةضافتنالا عالدنا عم E¨اضنلا هراوشم ةطفاوص أدب

 حاجنلا ةعماج DE ةيبالطلا تاطاش�لا DE طرخنا مث ،ا�»ايلاعف DE كراش

 تاباختنا DE زافو ،ةسدن�لل ھتسارد نابإ ةيمالسإلا ةلتكلا نمض ةينطولا

 تايلاعف ذيفنتو طيطخت DE رمتساو .1991 ماع ةيبالطلا ةسدن�لا ةيل�

 ،ةيناثلا ةضافتنالا ءانثأ طشcو ،يركسعلا ا�حان�� Ý¸تناو ،سامح ةكرح

 DE حالصإلاو �bيغتلا ةلتكل ةيباختنالا ةلم�Äا ةرادإ �¨وت 2005 ماع DEو

 ماع ةيÑرغلا ةفضلا DE سامح ةكرح مساب اقطان ن�عو ،ساÑوط ةظفاحم
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 اندعوم سدقلا ةمئاق نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا تاباختنال øÓرتو ،2008

 نم نCرشعلاو يcاثلا DE ا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لاو سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا

 .2021 ماع ويام /رايأ

 ةزغ جارخãو ،ھتلود دود�Ä ةفضلا مض �¨إ �¹س# لالتحالا نأ ةطفاوص ىري

 äE ةمواقملا نأب pbتعÙو ،أوسألل رومألا ھجتت نأ �¥ع# ام ،عارصلا ةرئاد نم

 قيقحتو لالتحالا تاططخم ھجو DE دومصلا ��ع رداقلا ديحولا راي¯�ا

 ليعفت نّمضتتو ،ةيانع¾ ةسوردم نوRت نأ ��ع ،ررحتلاب ن�ي�يطسلفلا يcامأ

 نا� ولسوأ نأب pbتعÙو ،ةيبعش ةنضاح ا�ل نوRتل ،يمالسإلاو ي¦رعلا نيدعبلا

 تمدق سامح ةكرح نأ ىرCو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا خCرات DE ةئÎس ةلحرم

 ةكارشلا pbتعÙو ،ماسقنالا ةلاح نم جور¯�ا لجأ نم ةيفا� تالزانت

 سامح لوخد يرورضلا نمو ،ةي�يطسلفلا ةلاíÄل نامألا مامص ةيسايسلا

 ةدحوم ةينطو ةيجيتاabسا قفو ،رCرحتلا ةمظنم تاسسؤمل يمالسإلا دا���او

 .�ôÀاملا DE ا�ل لصوتلا مت ��لا تاقافتالا ذفنت

 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيلاضنلا ھت�bسم ءانثأ ةطفاوص ىcاع

 عضخو ،اماع 15 نم ábكأ غلبتل ةلCوط تاabفل ھتالاقتعا تلاوت َّمث ،1994

 نم عونمم و2و ،ةعما��ا DE ھتسارد لامكإ نم مرُحو ،ةدع تارم قيقحتلل

 ،2002 ماع مصاع يماسقلا ھقيقش لالتحالا لاتغاو ،1990 ماع ذنم رفسلا

 ،ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،لاقتعالل هؤاقشأو هدلاو ضرع£و

  .ماسقنالا ثادحأ دع¾ ھتفيظو نم ھتلصفو
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  ن]2اش @?$ف

 .1961 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 بزOP ���ايسلا بتكملا وضع •

  .�¿يطسلفلا بعشلا

 قيس@تلا ةئي® pq ھªزح لثمم •

 .ليل¸Oا Íq pqئاصفلا

  .�¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع •

 ماع يcاثلا نونا� نم رشع ع¾ارلا DE ليل¯�ا ةنيدم DE ن�2اش يدمح �¸�ف دلو

 DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،1961

 لمع .تCوRلا نم مالعإلاو ةفاÄ"لا DE مولبدلا ةدا�ش لانو ،ليل¯�ا سرادم

DE ةماعلا تاقالعلا مسق DE لا ةيدلبRوCن�طسلف �¨إ ھتدوع دع¾ قحتلاو ،ت 

 ةيام�Ä ةي�يطسلفلا ةيعم��ا DE لمع مث ،ةيسدقملا ةعيلطلا ةفيÄ"ب

 – 1997( ماوعألا ن�ب ناسcإلا قوق�Ä �¥يطسلفلا زكرملاو ناسcإلا قوقح

2012(. 

 Ý¸تناف ،ھتايح نم ةركبم ةلحرم DE �¥يطسلفلا راسÎلا وحن ن�2اش بذجنا

 ،ةيميظنتلا تايلوؤسملا DE جردتو ،1978 ماع �¥يطسلفلا ÍEويشلا بزíÄل

 ھتlيDE 2 ٍوضع �¨إ ،ليل¯�ا ةنيدم DE بزíÄل ةيلÄ®ا ةن�íلا DE ٍوضع نم

 ىوقلل �¥طولا قيس�تلا ةئيDE 2 ھلثممو ،ليل¯�ا ةظفاحم DE ةCرادإلا

 ماع بعشلا بز�Ä ةCزكرملا ةن�íلا DE ٍوضع �¨إ َّمث ،ليل¯�ا DE ةيسايسلا

 اًوضع نِّ�ُع امك ،�À¿ايسلا ھبتكم وضعو ،يزكرملا ھمالعإ لوؤسمو ،2008

DE كراشو ،2008 ماع �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا DE رش�لا تاباختنالاÙةيع 

  .2006 ماع
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كرو ،لالتحالل ةيبعشلا ةمواقملا ةفاقث زCزعتب ن�2اش ىدان
ّ

 ��ع ھطاشc ز

 ةمكÄ®ا وحن �¥يطسلفلا ھجوتلا DEو ،ن�طسلف ةلودب فاabعالا ةرئاد عيسوت

 �ôÀاقلا هرارق �¥يطسلفلا يزكرملا سل�®ا ذاختا DE م2اسو ،ةيلودلا ةيئان��ا

 .�Eيئارسإلا لالتحالا عم قيس�تلا لاRشأ ل� فقوب

 ءوض DE اًصوصخ ،ديج ةي�يطسلفلا ةيضقلا لبقتسم نأب ن�2اش دقتع#

 نم �¥يطسلفلا ماسقنالا رارمتسا نكلو ،ن�طسلف ةلودب �¸مألا فاabعالا

 رارقلا ةيامح مدعو لالتحالا عم عارصلا ةرادإ À� DE¿ايسلا ءادألاو ةيحان

 ��ع بجCو ،ةيضقلا لبقتسم ��ع ةيسايس رطاخم ھل ،لقتسملا �¥يطسلفلا

 ةرورضب كسمتت نأو تاطوغض نم ھل ضرعتت ام ھجاوت نأ بعشلا ةدايق

 ولسوأ قافتا نأب ىري .تاضوافملل دوع£ الأو ةيلودلا ةيعرشلا تارارق قيبطت

 ،من�ج �¨إ �¥يطسلفلا بعشلا دوقي وأ �¥يطسلفلا مل�Äا ققحي نأ نكمي نا�

 ايعاد ،�À¿ايسلا ا�فقوم ةبالص ��عو ةدايقلا ءادأ نسح ��ع فقوتي رمألاو

 ،ليئارسإ عم �¥يطسلفلا فرطلا ا2دقع ��لا تايقافتالا ل� ةعجارم �¨إ

 لوحتي ثيحب ،ةي�يطسلفلا ةينطولا ةطلسلل يفيظولا رودلا DE رظنلا ةداعãو

 نم E¨ود رمتؤم دقعل يروفلا لمعلا �¨إ ةفاضإ ،بعشلا دومص زِّزع# رود �¨إ

 بعشلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا ةيعرشلا تارارق قيبطت DE ثحبلا لجأ

 .�¥يطسلفلا

 عم ،لالتحالا ةمواقم DE ق�Äا تلفك ةيلودلا فارعألاو قيثاوملا ل� نأ pbتع#

 ن�ع¾ ذخألاو ،ةلحرم ل� DE ةمواقملل بسcألا لRشلا ��ع قافتالا بوجو

 لئاسولاو لاRشألا هذ2 ليدبت نكمي لب ،سدقم لRش دجوي ال ھنأ رابتعالا

 ةي�يطسلفلا لئاصفلا ةفا� كارشإ يرورضلا نم ھنأ ىرCو .فورظلا بسح

DE رحتلا ةمظنمCعم الف ،ر¥Ý ايس ماظنل¿À� رحتلا ةمظنملوCة�¼ج ا2رابتعاب ر 

 نود �¥طولا ررحتلا ةكر�Ä ةدئاقو �¥يطسلفلا بعشلل ةضCرع ةينطو
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 �¨إ ايعاد ،ةفا� ةيعامتجالاو ةيسايسلا بعشلا فايطأو ىوق ةكراشم

 رارقلاب دارفنالا نود كabشم مساق ليكش£و دحاو باطخ ��ع قفاوتلا

 .�À¿ايسلا

 تارم ةدع �Eيئارسإلا يركسعلا مكا�Äا لبق نم ءاعدتسالل ن�2اش ضرع£

 ةدم رفسلا نم عنُمو ،تارم ةدع برضلاب ءادتعالل ضرع£و ،1976 ماع ذنم

 ذنم 48 ماع ةلتÄ®ا ةي�يطسلفلا �ôÀارألا لوخد نم عنُم امك ،ر�شأ ةتس

  .عوبسأ ةدمل لقتعاو ،2000 ماع ØÀÝقألا ةضافتنا عالدنا
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 بيطUVا لامك

 ليل|Oا pq زzزعلا ةدلب pq دلو •

 .1962 ماع ÍZعألا

 ةيمالسإلا ةكرOPا س�ئر بئان •

 ذنم لتP}ا لخادلا pq ةيلامشلا

 .1996 ماع

 نم ��Õقألا د|ìملا ةيامÕ��" OPقألا وطبارم" ةلمح لوؤسم •

ï|فرطتملا تامuلا نð¼دو. 

 �u®ام|£ل ايلعلا ةعxاتملا ةن|O نع ةقثêنملا تاzرOPا ةن|O س�ئر •

 .لتP}ا لخادلا pq ةيªرعلا

 سما¯�ا DE لتÄ®ا ليل��ا ىرق ىدحإ "زCزعلا" ةدلب DE بيط¯�ا لامك دلو

 سرد .ءانبأ ةعبس ھيدلو جو�aم و2و ،1962 ماع سطسغأ /بآ نم نCرشعلاو

 ةنيدم DE "ةطنسارت" ةسردم DE ةCوناثلاو ،ھتدلب ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا

 ةعÙرشلا ةيل� نم ةيمالسإلا ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ةرصانلا

DE باط¯�ا نب رمع د�$مل اًبيطخو اًمامإ لمع# .1984 ماع ليل¯�ا ةعماج DE 

 .1984 ماع ذنم لتÄ®ا لخادلا DE انك رفك ةنيدم

 ةيادب ةيمالسإلا ةكر�Äاب قحتلا َّمث ،ÍEويشلا بز�Äا DE ھتايح بيط¯�ا أدب

 ،ةيفاقثلاو ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف DE طرخناو �ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث

 ةكر�Äا رداو� عم لمعو ،ليل¯�ا ةعماج DE ةيمالسإلا ةلتكلا DE طشcو
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أ لالتحالا تالواحم ة�جاوم ��ع ةيمالسإلا
َ

 DE �¥يطسلفلا عمت�®ا ةلرْس

 ةينطولاو ةي�يدلا ميقلاو يمالسإلا ركفلل م2رشpb cع 48 ماع لتÄ®ا لخادلا

 .ن�ي�يطسلفلا ن�ب

 ةيعمج ءاطشc نم نا�و ،ةيل2ألا تايعم��او تاسسؤملا ةماقإ DE م2اس

 اًبئان حبصأو ،)1999-1996( يماع ن�ب ةرصانلا DE ةي�يطسلفلا ةثاغإلا

 لمعو ،1996 ماع ذنم لتÄ®ا لخادلا DE ةيلامشلا ةيمالسإلا ةكر�Äا سÎئرل

 داقو ،ØÀÝقألا د�$ملا ةصاخو ةيمالسإلا تاسدقملاب مامت2الا زCزع£ ��ع

 ةن�� سأرت امك ،ھلخاد يمالسإلا دوجولا ةCوقتل "ØÀÝقألا وطبارم" ةطشcأ

   .لتÄ®ا لخادلا DE ةيÑرعلا ةع¾اتملا ةن�� نع ةقثéنملا تاCر�Äا

 ،لقاع لRل ةيداب ة�bبك ةبذكو ةبيخ تنا� ولسوأ ةيقافتا نأ بيط¯�ا ىري 

 نأب ةيÑرعلا ةمظنألا رعشأ ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا ھب تماق يذلا رودلا نأو

 ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا لمح ا�êع ل�üيل ھسفن ءاقلت نم اًردابم ءاج �¥يطسلفلا

 ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا نأ pbتعÙو ،ةوط¯�ا هذ2 ةيÑرعلا لودلا تكراب دقو

 د�$ملل ةوقو ھتÎضقو �¥يطسلفلا بعشلا ةوق ردصم ماسقنالا ءا�ãÊو

 ةقالع يcوي�صلا لالتحالا عم عيبطتلا نأ دقتعÙو ،ةلتÄ®ا سدقلاو ØÀÝقألا

 .لالتحالا مادقأ تحت ءامترا و2و ،ة2وبشم

cكو ،بتكلا نم اًددع بيط¯�ا رش
َ

 تال�®او فÄ"لا DE تالاقملا َبَت

 نم �bثكلا ىقلأو ،)2005-1985( يماع ن�ب ق�Äا توصو طارصلا اًصوصخ

 ةيÑرعو ةيلحم مالعإ لئاسو ��ع تالباقملا نم �bثكلا ىرجأ امك ،بط¯�ا
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 سدقلا دCو��ب طبتري امو ماع لRش¾ ةي�يطسلفلا ةيضقلا تاروطت ا�ßف لوانت

 "ةطالب ءاد�ش �¨إ ءاد�شلا طالب نم" :ھتارادصإ نمو ،صاخ لRش¾ ØÀÝقألاو

 ،"ةرسألاو ةيبabلا DE لئاسر"و ،)2004( "بيط¯�ا لامك خيشلا"و ،)2000(

 "ىفطصملا ةبDE #Ä"و ،)2010( "بلقلا نم تامل� – ةاعدلاو ةوعدلا"و

 ،)2018( "ىcدأ وأ ن�سوق باق"و ،)2016( "عيÑرلا ر��2س"و ،)2011(

 .)2019( "ابCرق هارنو اديع¾ ھنوري"و

 ةفضلا لوخد نم لالتحالا ھعنم ذإ ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ بيط¯�ا ىcاع 

 ءانثأ ا�êم ،ةدع تارم ھلقتعاو ،)1989-1986( يماع ن�ب ةزغ عاطقو ةيÑرغلا

 اًضيأو ،2009 ماع ØÀÝقألا د�$ملا باوبأ دحأ مامأ تاماصتعالا ىدحإ

 محتقاو ھيلع ىدتعاو ،ü�̈Eملا س��éا ھيلع ضرفو ،2021و ،2018 يماع

 ھما�»ا دع¾ تارم ةدع رفسلا نم ھَعَنَمو ،ام�شÎتفتب ماقو ھبتكمو ھل�üم

 ،تارم ةدع سدقلا لوخد نم ھعنم امك ،ةروظحم تا�ج عم لصاوتلاب

   .ندرألا لوخد نم ةيندرألا تاطلسلا ھتعنمو
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 حالص ر2ام

 .1957 ماع تzوكلا pq دلو •

 جرا¸Oا pq سامح ةكرح س�ئر •

)2012-2021(. 

 ���ايسلا بتكملا وضع •

OPكأل سامñ� ةرم نم.  

 / لوأ نCرش£ نم نCرشعلاو يcاثلا DE تCوRلا DE حالص سcوي داوج ر2ام دلو

 جو�aم و2و ،ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدمل ا�لوصأ دوع£ ةرسأل ،1957 ماع رÑوتكأ

 ��ع لصحو ،تCوRلا DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةتس ھيدلو

 ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،�¸لعلا ÍEرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا

 DE هاروتكدلاو �bتسجاملا ��جردو ،1979 ماع تCوRلا ةعماج نم ةيندملا

 .1989 ماع ايناطCرب DE ندنل ةعماج نم تاءاشcإ صصخت /ةيندملا ةسدن�لا

  .1996 ماع ةيدوعسلا ةيÑرعلا ةكلمملا DE اًيندم اًسدن�م لمع

 E DE¨وح ةقطنم DE ھتايح نم ةركبم ةلحرم DE يمالسإلا رايتلاب حالص قحتلا

 ن�ب تCوRلا ةعماج DE يمالسإلا ي¦الطلا لمعلا DE طرخناو ،تCوRلا ةنيدم

 DE ن�ي�يطسلفلا ن�ملسملا ناوخإلا عرفل مضناو ،)1980-1976( يماع

cو ،1977 ماع تCوRلا
َ

 اًيبالطو اCًوعد ايناطCرب DE يمالسإلا لمعلا DE طِش

 .ةزغ DE ةيمالسإلا ةعما��ا ��ع فارشإلا ةئيDE 2 اًوضع نا� .اًيتاسسؤمو
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 رسل اًنيمأ حبصأو ،سامح ةكرÀ� �Ä¿ايس بتكم لوأ DE اًوضع �bتخا

 ءاضعأو سÎئر عم لمعلل 1994 ماع ندرألا �¨إ ايناطCرب نم لقتناو ،ةكر�Äا

 ،1996 ماع ةيدوعسلا ةيÑرعلا ةكلمملا DE رقتسا مث ،كانÀ� 2¿ايسلا بتكملا

 ماع بصنملا اذ�ل هرايتخا ديعأو ،2012 ماع جرا¯�ا DE ةكرíÄل اًسÎئر �bتخاو

 .2021 ماع �Ýح ھيف يقÑو ،2017

 لوح ةكر�Äا رظن ة�جو حرطCو ،ةفلت¯®ا مالعإلا لئاسو ��ع حالص ر�ظي

  .ن�طسلف DE عارصلا م�» ��لا تادجتسملاو اياضقلا

 DE يقÑو ،pb 2014مس#د/لوأ نونا� ر�ش DE ةيدوعسلا تاطلسلا ھتلقتعا

أو ،م2015 ويلوي/زومت �Ý DEح ن�$لا
ُ

 دلا¯� ةيمسر ةراCز دع¾ ھنع جرف

 تاطلسلا ھتعنم دقو ،ةيدوعسلا �¨إ قباسلا �À¿ايسلا بتكملا سÎئر لعشم

 .2016 رخاوأ �Ýح رفسلا نم ةيدوعسلا
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 يركبلا دمحم

 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

1959.  

 pq ليل¸Oا ميلقإ ةن|O وضع •

 .1997 ماع حتف ةكرح

 يذيفنتلا بتكملا وضع •

 بابشلل ÍZعألا سلجملل

 .اقباس ةضاzرلاو

 �¿يطسلفلا داحتالا س�ئر •

 .2017 ماع )ھيتاراòلل(

 ماع ةيÑرغلا ةفضلا بونج ليل¯�ا ةنيدم DE يركبلا دباع نا2رب دمحم دلو

 سرادم DE ةيئادتبالا ةلحرملا سرد .ءانبأ ةع¦رأ ھيدلو جو�aم و2و ،1959

 نCوRت ةيل� نم جرختو ،اCروس سرادم DE ةCوناثلاو ةيدادعإلاو ،ليل¯�ا

 ميظنتلا ةئي2 سÎئر بتكمل اًريدم نِّ�ُع .1979 ماع سcوت DE ةطرشلا طابض

 لمع َّمث ،ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ع¾اتلا ةCركسعلا نوؤشلل ةرادإلاو

 ن�ب ةabفلا DE ةيÑرغلا ةفضلا بون�� �À¿ايسلا ھيجوتلا DE اًيسايس اًضوفم

  .ءاول ةبترب 2009 ماع دعاقتو ،)2009-2003( ماع

 DE كراشو ،1975 ماع اCروس DE كوم�bلا ميخم DE حتف ةكرح فوفصب قحتلا

التاقم نانبل DE ةيل2ألا بر�Äا
ً

 DE اًوضع حبصأو ،ةي�يطسلفلا ةروثلا فوفص 

DE ليل¯�ا ميلقإ ةن�� DE لس£و ،1997 ماع حتف ةكرح
َّ

 رس ن�مأ بصنم م

 ةفضلا بونجو ليل¯�ا ةظفاحم تاعماج ةبلطل ةيعما��ا ةيكر�Äا ةيعجرملا

 يذيفنتلا بتكملا DE اوضع ناRف ،�ôÀاCرلا بنا��ا DE طشc .ةيÑرغلا
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 ةيبملوألا ةن�íلا سÎئرل اًبئان نِّ�ُعو ،ةضاCرلاو بابشلل ��عألا سلجملل

  .2017 ماع )ھيتاراRلل( �¥يطسلفلا داحتالل اسÎئرو ،2007 ماع ةي�يطسلفلا

 ن�معادلا ن�ملسملاو برعلا نم طيحم طسو شÎع£ ليئارسإ نأ يركبلا ىري

 رمتس£ نأ نكمي ال ھَّنأب لوقت ةيخCراتلا ةيمت�Äاو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل

 ماقأو هرارقتسا ��ع �¥يطسلفلا بعشلا لصح اذإ الإ ھنمأو �Eيئارسإلا ةايح

 ققحتت نأ لبق ھلاضن نع فقوتي نل �¥يطسلفلا بعشلاو ،ةلقتسملا ھتلود

 رجت ةيليئارسإلا ةي�يميلا ةسايسلا نأب يركبلا أَّب�تCو ،ةينطولا ھقوقح

 الماع نوRيس �¥يميلا يcوي�صلا ركفلا نأو ،ةكل��لا �¨إ �Eيئارسإلا عمت�®ا

 .بناو��ا فلتخم DE هزئا�رو ھتاموقم برض DE اسÎئر

 DE رخآ �¨إ عضو نم ن�ي�يطسلفلا لقن ھَّنأب ىأرو ،ولسوأ قافتا يركبلا دَّيأ

 لRشلاب ھيلع ظاف�Äاو قافتالا هذ2 ةنايص مت ول ھنأ ىرCو ،ةabفلا كلت

 و2 امع اًفلتخم اًئÎش جتنأل ن�يليئارسإلاو ن�ي�يطسلفلا لبق نم حيÄ"لا

 @iv تحت قافتالا قَّزم لالتحالا نأل نوي�يطسلفلا رَّرضت دقو ،نآلا ھيلع

 ارمدم ارثأ �¥يطسلفلا ماسقنالل نأب نمؤCو  .ھب اًم�aلم دع# ملو ةي2اوو ةديدع

 ىرCو ،ھتلاطإ DE اًبéس نا� نم ل� خCراتلا نعليسو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ��ع

 نم ةروطخ دشأ ءالؤ2و ،هرارمتساب ةíÄصم م�ل دارفأ لبق نم رادي ھنأب

 ةبذك äE ةيملسلاو ةíÄسملا ةمواقملا َّنأب دقتع# .�¥يطسلفلا بعشلا ءادعأ

 ا�لRش ةلحرم لRلو ،ھقح دCري بعشلا نإ ذإ ،�¥يطسلفلا بعشلا ��ع سرامت

  .ا�لمع ةقCرطو ا�»اودأو ا2رودو
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 يHIع_Uا دمحم

 ماع سدقلا ةنيدم pq دلو •

1947.  

 ةحاسلا pq حتف ميظنت رس نuمأ •

 ةن|£لا وضعو ،ةيندرألا

 ليل¸Oا pq حتف ةكرOP ةيئاوللا

قباس
ً

 .ا

 �¿طولا سل|}ا وضع  •

 .1989 ماع ذنم �¿يطسلفلا

 نuتموكOPا pq ءارزولا س�ئرل �¿مأ راش~سمو ،ةطرشلا pq ءاول •

 .ةرشع ةيناثلاو ةنماثلا

 نم نCرشعلاو ع¾اسلا DE سدقلا ةنيدم DE يpbع��ا دمحأ ن�مأ دمحم دلو

 ةلحرملا سرد .ءانبأ ةعبس ھيدلو جو�aم و2و ،1947 ماع pbمتéس /لوليأ

 ،سدقلا DE يمالسإلا د�عملا DE ةCوناثلاو ،ندرألا DE ءاقرزلا ةنيدم DE ةيساسألا

 ةيدلب DE اًفظوم لمع .لالتحالا نو�DE ý ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو

 ةظفاحم نم ábكأ DE مدخو ،1996 ماع ةطرشلا زا�ج �¨إ مضنا َّمث ،ليل¯�ا

 نِّ�ُع امك ،ليل¯�ا ةطرشل اًبئان نا�و ،م�Ä تÑÎو هللا مارو ليل¯�او ةزغ ا�êم

 سÎئرل اًينمأ اًراش�سمو ،ءارزولا سلجم DE تامولعملاو نمألا ةرئادل اًريدم

  .ءاول ةبترب دعاقتو ،ةرشع ةيناثلاو ةنماثلا ن�تمو�ÄRا DE ءارزولا
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 ،1964 ماع ليل¯�ا DE ةدوعلا لاطبأ ميظنتل E¨اضنلا هراوشم ةيادب DE مضنا

الوؤسم نا� يذلا
ً

 لالتحالا ھلقتعاو ،لالتحالا تاوق دض تام�0 ذيفنت نع 

 ،1973 ماع حتف ةكرÝ �Ä¸تنا َّمث .ندرألا �¨إ هدع¾أو ن�ت�س ةدمل 1970 ماع

 نمض ما�م ھل تل�وأ امك ،ةيندرألا ةحاسلا لخاد ميظنتلا رس ن�مأ حبصأو

 سل�®ا DE اًوضع حبصأو ،قارعلا نع عافدلا ةن�� DEو ،ي¦رغلا عاطقلا

 قCرف نمض 1994 ماع ن�طسلف �¨إ ھتدوع دع¾ لمعو ،1989 ماع �¥طولا

 .ليل¯�ا DE ةيئاوللا ةن�íلا DE اًوضع ا�êيح نا�و ،حتف ةكر�Ä يزكرملا فارشإلا

 لمألاو ،لاوز �¨إ ماسقنالاو ،ن�ي�يطسلفلا فيلح رصنلا َّنأب يpbع��ا ىري

 عارصلاو ،تاظíÄلا نم ةظDE �Ä ن�كتس# مل يذلا بعشلا ��ع �¥بم اًمئاد

 دقتعÙو .ن�طسلفل لماRلا رCرحتلاب الإ �ñت�ي نأ نكمي الو رمتسم لتÄ®ا عم

 �Óاصل ىوقلا نCزاوم DE تا�bغ£و ثادحأل ةجي�ن ءاج ولسوأ قافتا َّنأب

 ،ةيناثلا جيل¯�ا برح تثدحو ��يفوسلا داحتالا را�Êا ثيح ،لالتحالا

 ،ةنزاولا تادايقلا نم ديدعلا ةيفصتو ،نانبل نم ةمظنملا جورخ ا�قبسو

 ليئارسإ نكل ،ائÎش ھلالخ نم ققحن نأ نكمي رمم ولسوأ نأب داقتعالا نا�و

 ماسقنالا نأ دكؤي .wEاللا وأ �ñتنملا مكحب حبصأو ،قافتالا اذ�ل تركنت

ثأو ،ةطلسلا ھيلع موقت يذلا �À¿ايسلا �¥يطسلفلا �¥طولا عورشملل ةÑرض
َّ

 ر

 ةادأ� تاميظنتلا ضع¾ ا�� نمؤت ��لا ةíÄسملا ةي�يطسلفلا ةمواقملا ��ع اًبلس

 ديعصلا ��ع ةي�يطسلفلا ةيضقلاب مامت2الا عجارت �¨إ ىدأو ،رCرحتلل ةديحو

 صلختلل ةفا� لئاسولا مادختسا DE �¥يطسلفلا بعشلا قح نأب ىري .ي¦رعلا

 نود تاضوافم يأ يرجت نأ نكمي الف ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب لالتحالا نم
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 رخآلاو ءزج لتاقي نأ لصألاف ،ضرألا ��ع مواقم لمع كان2 نوRي نأ

 عم ،يرورض رCرحتلا ةمظنم DE �¥يطسلفلا لRلا دوجو َّنأب دقتعÙو .ضوافي

 لجأ نم لمع# عيم��اف فاطملا ةيا�DE Êو ،عيم��ا ��ع جمانرب ضرف مدع

  .لالتحالا نم ن�طسلف رCرحت فد2
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 يدن$لا دمحم

  .1955 ماع ةزغ ةنيدم pq دلو •

 ةكرح pq سسؤم دئاق •

 .يمالسإلا دا¥|Oا

 ���ايسلا بتكملا وضع •

OPا ةكرO|¥يمالسإلا دا 

 .2018 ماع ذنم

ثمم •
َّ

  .ةيناثلا ةضافتنالا pq ايلعلا ةعxاتملا ةن|pq O دا¥|Oا ل

 ،1950 ماع ويام /رايأ نم رشع سما¯�ا DE ةزغ ةنيدم DE يدن�لا دمحم دلو

 ةيساسألا ةلحرملا سرد .افيح ةنيدم �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةي�يطسلف ةلئاعل

DE ةلا�ولا سرادم DE وناثلا ��ع لصحو ،ةزغCنأو ،1973 ماع ةماعلا ةñÝ 

 ةمدقتم تارود ��ع لصحو ،1980 ماع ةر2اقلا نم بطلا DE سوCرولاRبلا

DE بط لمع .ةلوفطلاو ةمومألاو لافطألا بطÎاًب DE ءافشلا ىفش�سم DE ةزغ، 

   .ةزغ DE ثوحبلاو تاساردلل �¥يطسلفلا زكرملل اًريدم َّمث

 ةكرح سÎسأت DE م2اسو ،1972 ماع ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ مضنا

 ملسلا DE جردتو ،ا��قالطنا ذنم ا�»ايلاعف DE كراشو ،يمالسإلا دا���ا

 ا�¼تكم DE اًوضعو ،ةيسايسلا ا�»رئاد لوؤسم حبصأ �Ýح ،ا�لخاد �¸يظنتلا

ثم دقو ،2018 ماع ذنم �À¿ايسلا
َّ

 DE ايلعلا ةع¾اتملا ةن�� DE ھتكرح ل

 لئاصفلا ن�ب ةيلخادلا تاراو�Äا نم ديدعلا DEو ،ةيناثلا ةضافتنالا

 DE ةكر�Äا دفو سأر ��ع نا� ھَّنأ امك ،ةئد��لا تاضوافم DEو ،ةي�يطسلفلا

   .ةيمالسإلاو ةيÑرعلا لودلا نم ددعل ةيمسر تاراCز
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اليéس ةمواقملا @=ن يدن�لا Ý¥ب�ي
ً

 امو ةCوس�لا @=ن دقت�Cو ،ن�طسلف رCرحتل 

 ،"بئاصملا مأ "هpbتعا يذلا ،ولسوأ قافتا اًصوصخ تايقافتا نم هزرفأ

 راسم �¨إ وعدCو ،ھلاRشأ ةفاRب عيبطتلا مجا�)و ،ن�تلودلا لح ضراعÙو

 كلذل ¹Eيبطلا لخدملا نأ اpbًتعم ،ةCوس�لا ة�bسمل ازواجتم ديدج �¥يطسلف

 وعدCو ،مواقملا ا�جمانpbل رابتعالا ةداعãو رCرحتلا ةمظنم ءانب ةداعإب نوRي

  .ا�b2غو رصمو رطقو ايكرت لثم ةيميلقإلا ىوقلا ��ع ھتكرح حاتفنا �¨إ

 DE مَّدقو ،ةروش�ملا تاساردلا نم ددع ھلو ةيسايسلا ةلاقملا يدن�لا بتكي

 ھَّنأ امك ،ةيميلقإلاو ةيÑرعلاو ةي�يطسلفلا ثادحألل ھتءارق ةبسانم نم ábكأ

 �¸يدا�ألا ن�ع¾اطلا تاذ تارمتؤملاو تاودنلا DE كراشÙو تارضاÄ®ا يقلي

 .ةيÑرعلاو ةي�يطسلفلا مالعإلا لئاسو ھفيضتس£و �À¿ايسلاو

 ،1982 ماع ھتفيظو نم ھلاقأ دقف ؛لالتحالا نم ھت�bسم ءانثأ يدن�لا ىcاع

 ،تاونس ع¦رأ ةدمل 1989 ماع ىرخأ ةرم مث ،ماع ةدمل 1987 ماع ھلقتعاو

 ��لواÄ® ضرع£ امك ،تارم تس ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو

 DE هريدي يذلا ثاحبألا زكرم رقم لالتحالا تارئاط تفصق امدع¾ لايتغا

  .2007 ماعو 2004 ماع ةزغ
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 ةكرب دمحم

 لتP}ا لخادلا pq ورمع افش ةنيدم pq دلو •

 .1955 ماع

 äqويشلا بزP£ل ���ايسلا بتكملا وضع •

  .Íqيئارسإلا

 ةاواسملاو مالسلل ةيطارقميدلا ة¼«|Oا س�ئر •

 .)2016 -1999( "شادح"

 .)2015 -1999( "تس�نكلا" pq وضع •

 لتP}ا لخادلا pq ةيªرعلا �u®ام|£ل ايلعلا ةعxاتملا ةن|O س�ئر •

 .2016 ماع ذنم

 نم نCرشعلاو سما¯�ا DE ورمع افش ةنيدم DE ةكرب ديعس دمحم دلو

 لخادلا DE ةCروفص ةCرق نم ةر�=م ةلئاعل ،1955 ماع وينوي /نارCزح

 DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةثالث ھيدلو جو�aم و2و ،لتÄ®ا

 لت" ةعماج نم تايضاCرلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ورمع افش سرادم

 ."بÎبأ

 طاسوأ DE ا�فوفص DE طشcو ،1969 ماع ةيعويشلا ةبÎبشلا ةمظنمل Ý¸تنا 

 DE ةي�يطسلفلا ةيبالطلا ةكر�Äا ةداق دحأ حبصأو ،تاCوناثلا DE ةبلطلا

 "بÎبأ لت" ةعماج DE برعلا بالطلا ةن�íل اًسÎئرو ،لتÄ®ا لخادلا تاعماج

 نع عافدلا ةن�� DE اًوضع نا�و ،برعلا ن�يعما��ا بالطلا داحتال اًسÎئر مث

 ،�Eيئارسإلا ÍEويشلا بزíÄل �À¿ايسلا بتكملا DE اًوضعو ،1976 ماع �ôÀارألا

 .1982 ماع نانبل ��ع بر�Äا ةض2انمل ةيبعشلا ةن�íلا ةماقإل نCردابملا نمو
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 ،"شادح" ةاواسملاو مالسلل ةيطارقميدلا ة�¼��ا DE اًيدايق ةكرب حبصأ

 ماع يرطقلا ا�سلجم سÎئرو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ ةيادب ا�b2تركسو

 ،)2015 -1999( يماع ن�ب يcوي�صلا "تسÎنكلا" DE ا�ßلثمم دحأو ،2002

 ةع¾اتملا ةن�� سÎئرو ،ةرشع ةسداسلا ةرودلا DE "تسÎنكلا" سÎئر بئانو

 ن�ي�يطسلفلا ةثاغإ ةن�� DE طشc .2016 ماع لخادلا DE ةيÑرعلا 2�bام�íل

 DE مالسلل E¨ودلا سل�®ا وضع و2و ،�¨وألا ةي�يطسلفلا ةضافتنالا لالخ

  .طسوألا قرشلا

 �¨إ اعدو ،يcوي�صلا ن�ميلا دض فقوو "ةلودلا ةيدو�) نوناق" ةكرب ضراع

 لحب نمآو ةCوس�لا راسم دَّيأو ،"ا�ßنطاوم عيم�� ةلود" "ليئارسإ" نوRت نأ

 ماسقنالا ءا�Êإ �¨إ اعدو ،ولسوأ قافتا دونب ضع¾ ��ع ظفحتو ،ن�تلودلا

 وحن ةيÑرعلا ةلور�لا تايعادتو ةروطخ نم رذحو ،�Eخادلا �¥يطسلفلا

 ةيكCرمألا ةرادإلا نأ دكأو ،"نرقلا ةقفص" قيبطتل د�مي يذلا رمألا ،عيبطتلا

 .ي¦رع يوض�Ê عورشم يأو ةي�يطسلفلا ةيضقلا ةيفصتل ،لبسلا لRب �¹س£

 و2و ،تاباط¯�او تارضاÄ®ا نم ا�bًبك اًددع ىقلأو ،تالاقملا نم ديدعلا بتك

  .ثاحبألل اموت ليمأ د�عمو ،داحتالا ةدCرج ةرادإ سلجم وضع

 تاي�ينامث ةيادÑو تاي�يعبس ةيا�Ê ةكرب ةيليئارسإلا ةينمألا ةز�جألا تقحال 

    .ةبسانم نم ábكأ DE ھعم قيقحتلا ىرج امك ،�ôÀاملا نرقلا
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 ةرباوج دمحم

  .1964 ماع مركلوط ةنيدم &% دلو •

 رEرحتل ةيبعشلا ة?<=>ا &% يدايق •

  .مركلوط ةظفاحم &% نJطسلف

 &% يSاقنلا لمعلا ة?<ج لوؤسم •

 .اقباس عاطقلاو ةفضلا

 نم ن<رشعلاو عساتلا 23 مركلوط ةنيدم 23 ةرباوج مساق دمحم دلو

 ةنايدنس ة<رقل اUلوصأ دوعS ةلئاعل ،1964 ماع IJمسGد /لوأ نونا@

 .ءانبأ ةعgرأ ھلو جوbcم وaو ،ةلت`_ا افيح ةنيدم ءاضق ةرXYملا

 مركلوط 23 ةليضفلا ةسردم نم ةماعلا ة<وناثلا ةداUش klع لصح

 .1980 ماع

 لالخ اxrاطشv نم نا@و ،1980 ماع ةيبعشلا ةpYqrاب قحتلا

 ةqrج لوؤسم حبصأو ،يgاقنلا لمعلا 23 طرخناو ،l~وألا ةضافتنالا

 تامدخ ةباقن 23 ن�يباقنلا دحأو ،عاطقلاو ةفضلا 23 يgاقنلا لمعلا

 تاباقنلا عم لمعلا klع زكري ثيح ،مركلوط 23 ن�لماعلا

 ةي�يطسلفلا تباوثلاب كسمتلا ديكأت لجأ نم ةي�يطسلفلا

 دومص ز<زعSو ،عيبطتلا ةضaانمو لالتحالا ع�اضب ةعطاقمو

     .ةلداع ةي�يطسلف ةيداصتقا تاسايس� ةبلاطملاو ن�ي�يطسلفلا
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 با`�أ ن�ي�يطسلفلا نأب ىر<و ،ي@اbJشالا ركفلا ةرباوج ��ب�ي

 عم اًمئاق عارصلا ىقب�سف ادوجوم لالتحالا املاطو ،ةلداع ةيضق

�تو ضافخنا وأ عافترا ةينا�مإJبعشلا َّنأب دقتع�و ،ةمواقملا ة 

 klع رداق وaو ،ھقوقح نع لزانتلا ةلحرم زواجت ¡�يطسلفلا

 .دومصلا تاموقم ترفوت لاح 23 اUليصحت

Gبعشلا لخدأ ھَّنأ¥و ،اًتيم دلو ھَّنأ ىر<و ولسوأ قافتا ةرباوج ضراع 

�شو ةaاتم 23 ¡�يطسلفلا
َّ

 بما@" قافتا 23 دع� ايليئارسإ اقاbJخا ل

 ةوق l~إ ةمواقم ةوق نم ¡�يطسلفلا بعشلا لقنو ،رصم عم "ديفيد

 ضوافتلل ةلباق اياضق تباوثلا نم لعجو ،لالتحالل ةنداUم

 عقاو رمأ ةطلس أشvأو ،¡�طولا لمعلا ھلظ 23 عجارتو ،ةمواسملاو

 مومسملا يgوروألا ل<ومتلل ةعضاخ ةيداصتقا تايقافتاب ةلبكُم

 klع موقي يذلا ¡�مألا قيس�تلا ىوحو ،¡»ªايس نمث لباقم مدقملا

 دض ركسعمو مالس ركسعم ¡�يطسلفلا عمتY_ا 23 نأ ةركف

 �®ح لالتحالا عم قيس�تلا مالسلاب كسمتملا ركسعملا klعو ،مالسلا

 قافتالا نم لالتحالا ذخأي فاطملا ةياr̄ 23و ،مواقم لمع يأ برضي

 ر<رحتلا ةمظنم ليثمت ةرورض klع دكؤ<و ،طقف ھنم ديفتسG ام

 عاطقو ةي¥رغلا ةفضلا 23 ةي�يطسلفلا ةيسايسلا تانو�ملا ةفا�ل

 23 ن�ئجاللا تاميخمو ،48 ماع لت`_ا ¡�يطسلفلا لخادلاو ،ةزغ

 ھيف امب لاضنلا ةسرامم 23 ¡�يطسلفلا بعشلا قح klعو ،جرا¶pا

 ةمواقملا نإ ثيح ،اºrابلطتمو ةلحرم ل@ فورظ قفو ¹¸سملا حافكلا
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 ةي�يدلا تادقتعملاو ةيلودلا ةيعرشلا تارارق فلاخت ال ة`¸سملا

ت ¡®لا
ُ

 .لئاسولا ل�ب اUسفن نع عافدلا ةلت`_ا بوعشلل حي�

�سم لالخ ةرباوج ىvاعJ1986 ماع لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ھتايح ة 

 ماع رفسلا نم ھعنمو ،اaدع� تارم ةدع ھلاقتعا داعأو ،ن�ماع ةدمل

  .تارم ةدع ھتارباخم ةلباقمل هاعدتسا امك ،1990
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 نادnز دمحم

 ةظفاحم pq نوصغلا ريد ةدلب pq دلو •

 .1959 ماع مركلوط

 داحتالل ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .ادف – �¿يطسلفلا يطارقميدلا

  .مركلوط ةظفاحم pq ادف بزح رس نuمأ •

 Íq pqئاصفلا قيس@تلا ةن|O وضع •

  .مركلوط ةظفاحم

 

 ع¾اسلا DE مركلوط ةظفاحم DE نوصغلا ريد ةدلب DE نادCز �Óاص دمحم دلو 

 .ءانبأ ةسمخ ھيدلو جو�aم و2و ،1959 ماع رياpbف /طابش نم نCرشعلاو

 ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،نوصغلا ريد سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

DE 1978 ماع ندرألا. 

 ،1980 ماع ن�طسلف رCرحتل ةيطارقميدلا ة�¼��ا فوفصب نادCز قحتلا

 ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع نا�و ،ةيسايسلاو ةيباقنلا ا�»اطاشDE c طرخناو

 ،1985 ماع ةباقنلا رس ن�مأ حبصأو ،مركلوط ةظفاحم DE لامعلا ةباقنل

الوؤسم نا�و لالتحالا دض اًيناديم طشcو
ً

 ةقطنم DE "ةÑراضلا تاوقلا" نع 

 نرقلا تاي�يعس£ ةيادب ادف بز�Ä مضناو ،�¨وألا ةضافتنالا ءانثأ لامشلا

 ،ةCزكرملا ھتن�� DE اًوضع مث ،مركلوط ةظفاحم DE هرس ن�مأ حبصأو ،�ôÀاملا

 .مركلوط ةظفاحم �E DEئاصفلا قيس�تلا ةن�� DE اًوضعو

 بلاطCو ،ةيطارقميدلاو ةاواسملاب نمؤCو ةيعامتجالا ةلادعلا �¨إ نادCز وعدي

 نأو ،"هرCرحت بجCو لتحم نطو انل" نأب ةدعاصلا لايجألا ميلع£ ��ع ��كabلاب

 .لودلاب ةطبترم �bغ ةصاخ ةCؤر ن�ي�يطسلفلل نوRي
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 نأÑو ،رCرحتلاب ن�ي�يطسلفلا تاحومطل �1ري ال ولسوأ قافتا نأ ىري 

 �¥يطسلفلا بعشلا ىدل ةCروثلاو ةCونعملا حورلا مطح �¥يطسلفلا ماسقنالا

 �¥يطسلفلا بعشلا قح نم نأب دقتعÙو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل ءاسأو

 ا�ßف امب ةيلودلا قيثاوملا عيمج نأو اًصوصخ ،ةفا� ةمواقملا لاRشأ ةسرامم

 ةفاRب ھلتحم ةمواقمب لتÄ®ا بعشلا قح ��ع دكؤت فينج ةيقافتا

 رCرحتلا ةمظنمل ةيسايسلا تا�جوتلا ةفا� مضب بلاطCو ،لئاسولا

 .ةي�يطسلفلا

 بÎصأو ،�¨وألا ةضافتنالا لالخ تاونس ثالث ةدمل نادCز ُلالتحالا دراط

 ھعنم دقو ،1990 ماع ھيلع ضبقلا ءاقلإ ھتاوق ةلواحم ءانثأ ھصاصرب

  .ھتباصإ دع¾ جالعلا يقلتل رفسلا نم لالتحالا
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 ةحبص دمحم

 ماع مركلوط ةظفاحم pq اتêنع ةدلب pq دلو •

1974.  

 ةكرح ىرسأل ايلعلا ةيدايقلا ةئي¥لا وضع •

 Íqئاصفلا قيس@تلا ةن|O وضعو سامح

 .اقباس

  .اماع 19 لالتحالا نو|� pq ���مأ ،ة�uسألا ةكرOPا ةداق نم •

 ا¼ôاضعأ دحأو ةيباختنالا اندعوم سدقلا ةلتك مساب قطانلا •

 .2021 ماع

 

 /ناسÎن نم رشع ثلاثلا DE اتéنع ةدلب DE ةحبص ىفطصم ùEان دمحم دلو 

 لصحو اتéنع ةدلب سرادم DE سرد .نانبا ھيدلو جو�aم و2و ،1974 ماع لCربإ

 ��ع لالتحالا نو�ý لخاد نم لصحو ،1993 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم

 ��ع لصح مث ،ةيكCرمألا ملاعلا ةعماج نم داصتقالا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 مث ،2012 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج نم ةبساÄ®ا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 ماع ØÀÝقألا ةعماج نم خCراتلا DE ةثلاثلا ةرملل سوCرولاRبلا ةجرد لان

2016. 

cةحبص أش DE راتلا ن�ملسملا ناوخإلا ةداق نم هدلاوف ،ةنيدتم ةرسأCن�يخ DE 

 قحتلاف ،ةلتÄ®ا �ôÀارألا DE ةمواقملا دوعصب رثأتو ،ھب رثأتف ،ن�طسلف

 ةعماج DE ةيمالسإلا ةلتكلل ا�bًمأ ناRف ،ا��طشcأ DE كراشو سامح ةكرحب

-1996( يماع ن�ب ا��بلط سلجم سÎئرو ،)2000-1999( يماع ن�ب حاجنلا

 ،1997 ماع ةيÑرغلا ةفضلا DE ةبلطلا سلاجم ءاسؤر داحتا سÎئرو ،)9971
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 ماع ØÀÝقألا ةضافتنا عالدنا عم مواقملا يركسعلا لمعلا DE طرخنا امك

2000. 

ألا لخاد �¸يظنتلا ملسلا DE ةحبص ىقترا
َ

 ةيدايقلا ةئي�لا DE اًوضع ناRف ،رس

 مساب اقطانو ،�Eئاصفلا قيس�تلا ةن�� DEو ،سامح ةكرح ىرسأل ايلعلا

 تاباختنال ا�øÄßرم دحأو سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا اندعوم سدقلا ةمئاق

 /رايأ نم نCرشعلاو يcاثلا DE ا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لاو ،Ù¹Eرش�لا سل�®ا

  .2021 ماع ويام

 ةسارد ةيمالسإلا ةلتكلاو ،�bسألا ليلدو ،دراطملا نمأ ا�êم بتك ةدع ھل ردص

 ،�¥يطسلفلا قيبطتلاو ةيملعلا ةCرظنلا ن�ب تاباصعلا برحو ،ةيقيثوت

ألا لخاد ةسارد 26 زجنأو
َ

 .رس

 ،رحبلا �¨إ ر�êلا نم انضرأ ن�طسلف نأ pbتعÙو ،يطسولا يمالسإلا ركفلا Ý¥ب�ي

الجاع ا�êم جرخي نأ لالتحالل دب الو
ً

الجآ مأ 
ً

 ھيدل �¥يطسلفلا بعشلاو ،

 ةيجيتاabسال ةجاحب نوي�يطسلفلا نأ افيضم ،ھفاد2أ قيقحت ��ع ةردقلا

 اًديع¾ ةيفاabحالاو ةين�ملا �¨إ م��جاح �¨إ ةفاضإلاب ،لالتحالا ءا�Êإل ةfÄاو

 سخبي ولسوأ قافتا نأب ىرCو .يظíÄلا دا��جالاو لعفلا تادر نع

 امأ ،نآلا �Ýح ھت�ت مل تالزانت ةلسلسل ةمدقم و2و ،م�قح ن�ي�يطسلفلا

اماليإ دشأ و�ف ماسقنالا
ً

 نأ نكمي ال ةدحولا نودÑو ،�¥يطسلفلا بعشلل 

 بجيف ،اًيليثمت اًمسج رCرحتلا ةمظنم نوRت �Ýح ھنأب دقتعÙو ،ھقوقح دabس#

 لالخ نمو ،ھتéسcو ھم�i بسح ٌل� ،ةي�يطسلفلا لئاصفلا ل� مضت نأ

 بعش يأ نأب دكؤCو .�Eيصفتو fÓاو قافتا نمض فصنُمو لداع عÙزوت

 قرطلا تنا� نإف ،لالتحالا درطل ةفلت¯®ا لئاسولا مادختسا ھقح نم لتحُم

 نم لصألاف ةيدجُم �bغ تنا� نãو ،ا�مادختسا متي ةجي�نل لصت ةنيللا

 .ھقوقح دabس# �Ýح ھلئاسو نم دعصُي نأ ق�Äا بحاص
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 لصو ،تارم ةدع لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ ةحبص ىcاع

 ويام /رايأ نم ع¾ارلا DE ھلاقتعا ھتالاقتعا زربأ نمو ،اًماع 19 �¨إ ا�عومجم

 مكح ثيح ،حاجنلا ةعماج نم جرختلا كشو ��ع ا��قو نا�و ،2001 ماع

ألا DE و2و هدلاو DEوتو ،اًماع 15 ةدمل ن�$لاب ا�êيح ھيلع
َ

 هدراط امك .رس

 ا�لالخ ضرع£و ،تاونس ةثالث ةدمل ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألاو لالتحالا

 ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،ةقرفتم فقاوم DE ن�فرطلا نم رشابم ران قالطإل

   .اذ2 انموي �Ýح رفسلا نم لالتحالا ھعنمو ،ةي�يطسلفلا
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 حطوط دمحم

 ماع ةلتP}ا سدقلا ةنيدم pq دلو •

1969. 

 نع ��qرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

  .2006 ماع سامح ةكرح

 زكارم ÍZع قباس ماع فرشم •

 .ا¥طيحمو سدقلا pq نآرقلا ظيفحت

 .2014 ماع ذنم سدقلا ةنيدم نع دعبم •

 نم رشع ع¾ارلا DE ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE حطوط �Óاص نارمع دمحم دلو

 ن�تلحرملا سرد .نات�باو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،م1969 ماع سرام /راذآ

 DE ةميدقلا ةدلبلا DE ةيمالسإلا ماتيألا راد ةسردم DE ةCوناثلاو ةيساسألا

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1986 ماع ةCوناثلا ��ع ا�êم لصحو ،سدقلا

 – طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش ةعماج DE ةراجتلا ةيل� نم لامعألا ةرادإ

 ةراجتلا ةيل� نم لامعألا ةرادإ �b DEتسجاملا ةجردو ،1993 ماع ةيكabلا صpbق

 DE اCًرادإ اًدعاسم لمع .2000 ماع س#د وبأ /سدقلا ةعماج DE داصتقالاو

 �¥يطسلفلا زكرملا DE اCًرادإ اًدعاسمو ،1996 ماع سرب سدق ءابنأ ةلا�و

 DE تاعدوتسملا مسقل اًريدمو ،)1998-1997( ة�bغصلا عÙراشملا رCوطتل

 ةر�Äا ةراجتلا DEو ،)2000-1999( هللا مار DE ةماعلا ةراجتلل ùEورسملا ةكرش

 DE ةراجتلا ةيل� DE قCوس�لاو لامعألا ةرادإ ةرئاد DE اًرضاحمو ،)2001-2004(

  .)2005( سدقلا ةعماج
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كرو ،ركبملا ھبابش ذنم يمالسإلا لمعلا DE حطوط طرخنا
َّ

 ��ع ھطاشc ز

فرشم ناRف ،ا�طيحمو سدقلا
ً

 ،مCركلا نآرقلا ظيفحت زكارم ��ع اًماع ا

 ،ا2رس ن�مأو ،ةنسلاو نآرقلا ةياعرل أرقا ةسسؤم ءانمأ سلجم DE اًوضعو

 ماع لالتحالا تاوق ا��قلغأ( عمت�®ا رCوطت ةسسؤم DE عÙراشملا ةن�� DEو

طشانو ،سدقلا – زو��ا يداو ôÀ� ðEارأ نع عافدلا ةن�� DEو ،)2003
ً

 DE ا

 .كرابملا ØÀÝقألا د�$ملا نع عافدلا تالمح

 ماع حالصإلاو �bيغتلا ةلتك نع ةي�يطسلفلا ةيعÙرش�لا تاباختنالا øÓ DEرت 

 سدقلا ��ن�� DE اًوضع نا�و ،سدقلا ةظفاحم نع دعقمب زافو ،2006

 ي¦رع رمتؤم نم ábكأ DE كراش ،ا�êم Ù¹Eرش�لا سل�®ا لخاد ةماعلا ةنزاوملاو

 دقع يذلا ن�يمالسإلا ن�يناملpbلا رمتؤم :ا�êم ،)2007-2006( يماع ن�ب E¨ودو

DE اترا�اج ةنيدم DE نودنأÎايس DE اثلا نونا�c2007 ماع نم ي. 

 DE ندرألا نم ھتدوع ءانثأ ھتارباخم ھتلقتعا دقف ؛لالتحالا نم حطوط ىcاع

 يقÑو ،قيقحتلل عضخو ،2007 ماع رياني /يcاثلا نونا� نم نCرشعلاو عساتلا

DE ل لالتحالا ھيلع طغضو ،فصنو تاونس ثالث ةدم ن�$لاÎنم ليقتس 

 بÄ$¾ اًرارق لالتحالا ةيلخاد رCزو ردصأو ،ضفر ھَّنكل ،Ù¹Eرش�لا سل�®ا

 ماع ويلوي /زومت DE سدقلا ةنيدم DE ةماقإلا نم ھعنمو ةيسدقملا ھتCو2

 Ù¹Eرش�لا سل�®ا باون نم نCرخآ نCوضع رارقلا لاط دقو ،2006

 قباسلا رCزولا �¨إ ةفاضإلاب ،نوطع دمحأو ،�bط وبأ دمحم ؛ام2 ن�يسدقملا

 لالتحالا ةلود نكل ،رارقلا ��ع فانlتسالاب حطوط ماقف ،ةفرع وبأ دلاخ

 هايإ ھتملسو ،م2010 نارCزح لوألا DE سدقلا نع هداع¾إب اًيئا�Ê اًرارق تردصأ
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 ،2010 ماع وينوي /نارCزح نم ثلاثلا DE ن�$لا نم ھجورخ نم ٍموي دع¾

 سدقلا ةنيدمب E¨ودلا رمحألا بيلصلا رقم DE نيدعبملا هءالمز عم مصتعاف

 ثلاثلا DE لالتحالل ةع¾ات ةصاخ تاوق ھتلقتعا نأ �¨إ ،اًر�ش رشع ةعس£ ةدمل

 ھنع جرفأ نأ �¨إ ن�$لا DE يقÑو ،2012 ماع  رياني /يcاث نونا� نم نCرشعلاو

DE اث نونا� نم رشع سداسلاcةنيدم �¨إ ھلقن مت ثيح ،2014 ماع رياني /ي 

 DE ھلاقتعا ديعأو ،ةيلا�Äا ھتماقإ رقم هللا مار ةنيدم �¨إ ا�êمو ةرشابم ن�نج

 سدقلا DE ةCزكرملا لالتحالا ةمكحم تنا�و ،ر�شأ ةثالث ةدمل ماعلا سفن

 ،ذيفنتلا فقو عم اًماعو ،اًر�ش ن�ثالث ةدمل ھل �Eعفلا س�Äéاب تضق

 ةنيدم �¨إ ھلوخد لاح DE ر�شأ ةتس ةدمل ذيفنتلا فقو عم ن�ý �¨إ ةفاضإلاب

الاضن ضاخف ةيسدقملا ھتCو2 بýÄ رارقل حطوط ملس�س# مل .سدقلا
ً

 

 نم رارق ردصو ،اًماع رشع �¥ثا رمتسا لالتحالا مكاحم لخاد اًينوناق

 /لوليأ نم رشع ثلاثلا DE ھتCو2 بýÄ نالطبب لالتحالل ايلعلا ةمكÄ®ا

 ھتCو2 بÄ$¾ اًديدج اًرارق ردصأ لالتحالا ةيلخاد رCزو نكل ،pb 2017متéس

DE 2018 ماع سرام /راذآ نم رشاعلا.  
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 شولع دمحم

  .1977 ماع مركلوط ةنيدم pq دلو •

 لاضنلا ة¼«|O ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

 .2010 ماع ذنم �¾عشلا

  .مركلوط ةظفاحم pq ة¼«|Oا �uتركس •

  .�¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع •

 

 ماع لCربإ / ناسÎن نم سما¯�ا DE مركلوط ةنيدم DE شولع نسح دمحم دلو

 DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،1977

 ماع ا�êم ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،مركلوط ةظفاحم Î>ÀÝ DEع ةلزن ةCرق ةسردم

  .2004 ماع �Ýح ةر�Äا لامعألاو ةفاÄ"لا ةن�م DE لمع .1993

 نرقلا تاي�يعس£ ةيادب DE �½عشلا لاضنلا ة�¼ج فوفص DE شولع قحتلا

 ةظفاحم DE ة�¼��ا �bتركس لغشف ،ةيميظنتلا ا�عقاوم DE دعصو ،�ôÀاملا

 ؛ي¦اقنلا لمعلا DE طرخناو .2010 ماع ا�ßف ةCزكرملا ةن�íلا وضعو ،مركلوط

 سل�®ا DE وضع ھَّنأ امك ،ن�طسلف لامعل ماعلا داحتالا DE اًوضع ناRف

 .ÍEامتجالا ماظنلا قودنص ةرادإ سلجم DEو ،�¥يطسلفلا �¥طولا

 هدوُس£ عمتجم ءانéب يدانCو يمدقتلا يطارقميدلا �¥طولا ركفلا شولع Ý¥ب�ي

 نع رظنلا ضغ¾ ،ةفا� ةيعمت�®ا حئارشلا قوقح ظفحو ةلادعلاو تاCر�Äا

 ��ع اًصوصخ ةيسايسلا ةلاقملا بتكCو ،�À¿ايسلا ءامتنالاو قرعلاو نيدلا

 .رعشلا مظنCو يcوabكلإلا ة�¼��ا عقوم

 ةCؤرلا ديحوت نم دب الو ،رمتسÎس لالتحالا عم عارصلا نأب شولع ىري

 ةدحوو ،لقتسملا �¥يطسلفلا رارقلا DE كسمتلاو ھت�جاوم DE ةي�يطسلفلا

 نوؤشلا DE لخدتلا مدعو ،رCرحتلا ةمظنم لالخ نم �¥يطسلفلا بعشلا
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 ،�¥يطسلفلا بعشلا ةدناسمل E¨ودو ي¦رع قمع داجيإ ��ع لمعلاو ،ةيميلقإلا

 معدو ،ن�طسلف ةناRم عفرل E¨ودلا ىوتسملا ��ع د���ا DE رارمتسالاو

 معد لالخ نم �Eيئارسإلا عمت�®ا قاabخاو ،لالتحالل ةيملاعلا ةعطاقملا

  .لالتحالا ضفرت ��لا �¥يطسلفلا بعشلا عم ةينماضتلا تا�ر�Äاو تامظنملا

قافتا نا� ولسوأ قافتا َّنأب دقتع#
ً

 ھَّنكل ،�¥يطسلفلا بعشلا قحب اًفÄ`م ا

 ،ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا دوعصو ةيكاabشالا ةموظنملا عجارت لظ DE ءاج

 قوق�Äاو لدعلا ساسأ ��ع مئاقلا مالسلا عورشمب ناميإ كان2 نا�و

 يأ نود ةي�يطسلفلا ةدايقلا بناج نم ما�aلالا ءاج نكل ،ةيلودلا ةيعرشلاو

 يأ نإف اذل ،E¨ودلا عمتجملل هر�ظ رادأ يذلا �Eيئارسإلا فرطلا نم بواجت

 قوقح نامضل ةيلودلا ةيعرشلا تارارقل ةعضاخ نوRت نأ بجي مالس ةيلمع

 ا��مصاعو نارCزح نم ع¾ارلا دودح ��ع ھتلود ةماقãو �¥يطسلفلا بعشلا

 ةنعط و2 �¥يطسلفلا ماسقنالا َّنأب pbتع# .ن�ئجاللا ةدوعو فCرشلا سدقلا

DE ءادوس ةحفص و2و ،�¥يطسلفلا �¥طولا عورشملا ةرصاخ DE راتCبعشلا خ 

 �¨إ ايعاد ،لالتحالا ىوس مدخي الو ،ةينطولا تاقالعلا خCراتو �¥يطسلفلا

 ام قيبطتو ،لالتحالا عم سÎئرلا ضقانتلا نأ ةدعاق ��ع ةيقيقح ةيكراش£

 ،ةيعÙرش�لا تاباختنالا �¨إ با2ذلاو ،ةر2اقلاو ةحودلا DE ھيلع قافتالا مت

 .�¥طولا سل�®او ،ةيسائرلاو

 ةمظنم �¨إ يمالسإلا دا���او سامح ��كرح مامضنا ةرورض �¨إ شولع وعدي

 ساسأ ��عو ةيطارقميد سسأ ��ع ا�Uانب DE ام�س�ل ،ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 صلختلل ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب ةمواقملا رايخب نمؤCو ،ةلماRلا ةكارشلا

 ةليسوو لRش ��ع قافتالا ةرورض عم ،قوق�Äا دادabساو لالتحالا نم

 .ةيملسلا ةيبعشلا ةمواقملا ةلحرملا هذDE 2 هدييأتو ،لاضنلا

 تاعاسل �bخأتلاو ،لالتحالا لبق نم رفسلا نم عنملل اًنايحأ شولع ضرعتي

  .رفسلاب ھل حمُس# ��لا تارملا DE راظتنالا ةفرغ DE ةلCوط
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 كسم دمحم

 .1942 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 ليل¸Oا pq نuملسملا ناوخإلا تادايق نم •

  .اقباس

 ةي�O¸uا ةيعم|£ل ةzرادإلا ةئي¥لا وضع •

 ا®رس نuمأو 1976 ماع ذنم ةيمالسإلا

 .اقباس

 نuقاعملا لي®أتو ةياعرل ةي�O¸uا ناسحإلا ةيعمج رس نuمأ •

)2005-2010(. 

 ھلو جو�aم و2و ،1942 ماع ليل¯�ا ةنيدم DE كسم دمحم ديع دمحم دلو

 ،ليل¯�ا سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .تانب ع¦رأو دالوأ ةع¦رأ

 ةجرد لانو ،1960 ماع دشر نبا ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو

 لمع .1965 ماع دادغ¾ ةعماج DE ةيبabلا ةيل� نم ةيفارغ��ا DE سوCرولاRبلا

 ةدمل رطق سرادم DE اًسردم مث ،ن�ماع ةدمل ةCوناثلا هللا مار ةسردم DE اًسردم

-1971( يماع ن�ب ةCوناثلا هللا مار تانب ةسردم DE اًسردم مث ،ماوعأ ع¦رأ

 اًريدم حبصأ َّمث ،دحاو ماعل لوíÄح تانب ةسردم DE اًسردمو ،)1989

 ذنم ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم��ا ةبتكمل اًريدمو ،ةيمالسإلا ةي�b¯�ا ةيعم�íل

  .2003 ماع هدعاقت �Ýح 1999 ماع

 ناوخإلا ةعامجب قحتلا مث ة�bصق ةabف رCرحتلا بز�Ä ھبابش DE كسم Ý¸تنا

 DE ةيعامتجالاو ةCوعدلاو ةCوبabلا ا�»اطاشDE c طرخناو ،1960 ماع ن�ملسملا

 نا� ��لا ةCوبabلاو ةيفشكلا تاركسعملا DE كراشو ،قارعلاو ندرألاو ن�طسلف

 ءانب ةداعإ DE م2اسو ،�ôÀاملا نرقلا تاينÎتس DE ندرألا DE ناوخإلا ا�ميقي
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 سرامو ،ھيلوؤسم دحأ حبصأو ،1971/1972 ماع ليل¯�ا DE ناوخإلا ميظنت

  .ةيميلعتلاو ةCوبabلا ا�»اسسؤمو ليل¯�ا دجاسم DE اًما2 اCًوعوت اCًوعد اًرود

 ةيعم�íل ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع بختناف ؛ي£اسسؤملا لمعلا كسم سرام

 ناسحإلا ةيعمج رس ن�مأو ،ا2رس ن�مأ نا�و 1976 ماع ةيمالسإلا ةي�b¯�ا

 تالاجر نم و2و ،)2010-2005( يماع ن�ب ن�قاعملا لي2أتو ةياعرل ةي�b¯�ا

   .ليل¯�ا ةظفاحم DE حالصإلا

 ،ندرألا �¨إ ن�طسلف ةرداغمل رطضاو ،1967 ماع ةسكن ثادحأ كسم د�ش

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث ذنم تارم ةدع لالتحالا تارباخم ھتعدتساو

 سفن DE اًرسق دعاقتلا �¨إ ھلاحأو ،1989 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعاو

  .ا�)دل ھتالاقتعا تلاوت َّمث ،ماعلا
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 مينغ دمحم

 سدقلا ةنيدم pq دلو §

 .1937 ماع ةلتP}ا

 ةكرح pq سسؤم دئاق §

  .حتف

 ةzزكرملا ةن|£لا وضع §

OP1972( حتف ةكر-

2016(. 

 .1977 ماع حتف ةكرOP ميظنتلاو ةئبعتلل ماعلا ضوفملا §

 .)2016-2009( ةzزكرملا ا¼øن|O رس نuمأو ،حتف ةكرح س�ئر بئان §

 ماع ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE "ر2ام وبأ" ـب فورعملا مينغ بتار دمحم دلو

1937. 

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يسمخ تايادب DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعامجب قحتلا

 تاي�يسمخ نم يcاثلا فصنلا DE ا�كرت ھَّنكل ةيفشكلا ا�»اطاشDE c طرخناو

 ��لا �¨وألا ايال¯�ا نمض نا�و ،ي¦اقنلا لمعلا DE طرخناو ،�ôÀاملا نرقلا

 ا�»ادايق دحأو 1968 ماع ةCزكرملا ا��ن�� DE اًوضع حبصأو ،حتف ةكرح تسسأ

DE ف ميظنتلاو ةئبعتلا ةيضوفم لوؤسمو ،ندرألاßنأ .ا�ñÝ ركسع ةرودCة DE 

 ةرادإللو ةCرادإلا نوؤشلل ماعلا دئاقلل اًبئان حبصأو ،1968 ماع ن�صلا

 ��ع فرشملاو ،1970 ماع اCروس DE ةكر�Äا دئاقو ،1969 ماع ةCركسعلا

 ،نانبل DE يواحتفلا يcدملا ميظنتلا وضعو ،1971 ماع ةCرسلا ا�»ايلمع
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 ةكر�Äا DE ميظنتلاو ةئبعتلل اًماع اًضوفمو ،ةفصاعلا تاوق ةدايق وضعو

 .ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ميظنتلا ةرئاد لوؤسمو ،1977 ماع

 ��لا ندرألاو ةيÑرغلا ةفضلا DE �¨وألا ةCركسعلا ايال¯�ا �xش�م نم نا�

 ةيقافتا نم اًضراعم اًفقوم ذختاو ،ةكر�Äا مايقل ةيساسألا ةنبللا تعضو

 ندرألا نم لقنت .كلذ ��ع ءانب ن�طسلف �¨إ ةدوعلا ضفرو ،1993 ماع ولسوأ

 سأرتو ،2009 ماع ةيÑرغلا ةفضلا �¨إ داع مث سcوتو نانبل مث ،اCروس �¨إ

 ثيح ،2009 ماع حتف ةكر�Ä سداسلا ماعلا رمتؤملل ةي�bضحتلا ةن�íلا

 سÎئرل اًبئان بختناو ،2009 ماع ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضع ھباختنا ديعأ

 .2016 ماع �Ýح ھبصنم DE يقÑو ،ةCزكرملا ةن�íلا رسل اًنيمأو ،ةكر�Äا
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 ردب دمحم

 

 .1956 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

 ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

  .2006 ماع سامح

قباس نuملسملا نابشلا ةيعم|O ةzرادإلا ةئي¥لا وضع •
ً

  .ا

 .1992 ماع رخاوأ نانبل بونج رو®زلا جرم YZإ لالتحالا هدعxأ •

 .اماع 11 نم �ñكأ رسألا pq ���مأو

 يدا�Äا DE ،ةيÑرغلا ةفضلا DE ليل¯�ا ةنيدم DE ردب فسوي ر2ام دمحم دلو

 ىقلت .ءانبأ ةينامث ھيدلو جو�aم و2و ،1956 ماع رياpbف / طابش نم رشع

 نم ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،ليل¯�ا سرادم DE يوناثلاو �À¿اسألا ھميلع£

 ةعÙرشلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1974 ماع ليل¯�ا DE ةيعرشلا ةسردملا

 سفن �b DEتسجاملا ةجردو ،1978 ماع ةرونملا ةنيدملا ةعماج نم ةيمالسإلا

 ھقفلا DE هاروتكدلا ةجردو ،1985 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم صصختلا

 ةيعرشلا ةسردملا DE اًسردم لمع .2010 ماع سمش ن�ع ةعماج نم ھلوصأو

DE اًرضاحمو ،تاونس ثالث ةدم ليل¯�ا DE ليل¯�ا ةعماج DE فلاabماع ن�ب ة 

)1985-2005(. 

 ةعامجب قحتلاو ،ةيعرشلا ةسردملاب اًبلاط نا� ذنم يمالسإلا ركفلاب ردب رثأت

 DE كراشو ،ةعما��ا DE اًبلاط نا� امدنع 1976 ماع ن�ملسملا ناوخإلا
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cا�»اطاش DE ن�طسلف DE وعدلا تالا�®ا فلتخمCةيعامتجالاو ةيعوتلاو ة، 

طاشc سرامو ،ا�سÎسأت روف سامح ةكر�Ä ةينطولا تايلاعفلا DE طرخناو
ً

 ا

 اوضعو ،ن�ملسملا بابشلا ةيعم�� ةCرادإلا ةئي�لا DE اًوضع ناRف ،اًيسسؤم

DE ل ةماعلا ةئي�لاíا ةيعم��¯�bزاف امك ،ةيمالسإلا ةي DE سل�®ا تاباختنا 

 DE اًوضع حبصأو ،2006 ماع حالصإلاو �bيغتلا ةمئاق نمض Ù¹Eرش�لا

  .Ù¹Eرش�لا DE ھتCوضع بجومب �¥طولا سل�®ا

 يقب لاح DEو ،اًيقيقح اًرطخ ھجاوت ةي�يطسلفلا ةيضقلا َّنأب ردب دقتع#

 ةدحولا نكلو ،رط¯�ا دعاصتÎس لا�Äا اذ2 ��ع �¥يطسلفلا بعشلا

 ،لضفأ لبقتسمو لمأ ةقراب لRشÎس ،دحاو �¥طو جمانرب ��ع قافتالاو

 ،رصنلل ةمدقم pbصلاو ،ملاظ ا�ßف رمع# ال ةكرابم ضرأ ن�طسلف نأب نمؤCو

 ةمواقم رارمتسا لالخ نم موي ل� ر�ظت ةيباجيإ تاراشإ كان2 نأب ىرCو

 .لالتحالل �¥يطسلفلا بعشلا

 ثيح ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ھب ترم فطعنم رطخأ ولسوأ قافتا pbتع#

 نا�و ،ھتمواقمو ھضرأ ��ع هدوجوو ھطاÑر DE �¥يطسلفلا بعشلا فد��سا

 كabي ملو ،دCري ام ذخأف ھتايعادت نم ديحولا ديفتسملا لالتحالا

 وعدCو ماسقنالا ضفرCو .ء�eÀ قافتالا اذ2 ��ع اوعقو نيذلا ن�ي�يطسلفلل

 �¥يطسلفلا بعشلا قح نم نأ ىرCو ،ة�Äاصملا مامتãو ةدحولا قيقحتل

 ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب ،لالتحالا نم صلختلل ةفا� لئاسولا مادختسا

 ،ةيلودلا ن�ناوقلاو ةCوامسلا ع*ارشلا ل� ھتلفك ق�Äا اذ2 َّنأو اًصوصخ

 تايلمع دعاصت لظ DE ھسفن نع عافدلا ىوس كلمي ال �¥يطسلفلا بعشلاو



209 
 

 دكؤCو ،ھقوقح طس¾أ نم �¥يطسلفلا نامرحو تاسدقملا دCو�»و ناطي�سالا

 رCرحتلا ةمظنم DE ةفا� ةيسايسلا تا�جوتلا كارشإ ةرورض ��ع

 قلطني يررحت �¥طو عورشم ��ع قافتالاو ،ا�»اسسؤمو ةي�يطسلفلا

 .لالتحالا رحدو رCرحتلا وحن ھلالخ نم نوي�يطسلفلا

 تلاوت َّمث ،1988 ماع ةرم لوأ ھلقتعا ذإ ؛لالتحالا نم ھت�bسم ءانثأ ردب ىcاع

 نانبل بونج DE رو2زلا جرم �¨إ لالتحالا هدع¾أ ،اماع 11 ـلا زواجتتل ھتالاقتعا

 .1986 ماع ذنم رفسلا نم ھعنمو ،1992 ماع رخاوأ
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 لازن دمحم

 ماع ندرألا pq ناّمع ةنيدم pq دلو §

1963. 

 .اقباس ندرألا pq سامح ةكرح لثمم §

 سامح ةكرOP ���ايسلا بتكملا وضع §

 .1996 ماع ذنم

 سامح ةكرح pq مالعإلا فلم لوؤسم §

قباس
ً

   .ا

 ،1963 ماع رياpbف /طابش نم رشع نماثلا DE ناّمع ةنيدم DE لازن دمحم دلو

 سرد .ءانبأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،ةيليقلق ةنيدم نم ةي�يطسلف ةلئاعل

 ةماعلا ةCوناثلا ��ع زاحو ،تCوRلا سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا

 ةعماج نم ءايميكلا �b DEتسجاملاو سوCرولاRبلا ��جرد لانو ،1979 ماع

 نم مالعإلا DE مولبدلا ةجردو ،)1987-1981( يماع ن�ب ةيناتسكابلا �mÀ£ارك

  .1989 ماع تCوRلا ةعماج

 DE طرخناو ،ركبملا ھبابش ذنم ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ لازن مضنا

cوعدلا ا�»اطاشCلاو ةabوبCو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةÑزر DE ي¦الطلا لمعلا 

 ةبلطلا داحتال ماعلا ن�مألا حبصأ ثيح ،ناتسكاب DE ھتسارد ءانثأ يمالسإلا

 ةكرÝ �Ä¸تناو ،ناتسكاب DE )نيدفاولا ةبلطلا مضي ي¦الط مسج( ن�ملسملا

 DE ةيندرألا ةحاسلا �¨إ لقتناو ،1989 ماع ا2رطأ لخاد لمعلل غّرفتو ،سامح
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 DE ھتكرح لثمم حبصأو ،)1991-1990( ماع ةيناثلا جيل¯�ا ةمزأ باقعأ

 .يcدرألا ماظنلاو سامح ن�ب ةقالعلا �À¿دن�م دحأو ،1992 ماع ندرألا

 حبصأو ،1996 ماع ذنم سامح ةكرÀ� �Ä¿ايسلا بتكملا ةCوضع لازن لغش

الوؤسم
ً

 ذنم مالعإلا لئاسو ��ع ر�ظي ذخأو ،ا�لخاد يمالعإلا فلملا نع 

 لئاسملا DE ھتكرح يأر نع pbع£ تاحCرصتب E¨دCو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£

-2017( ماع ن�ب ةabفلا DE جرا¯�ا DE سامح ةكرح سÎئرل اًبئان نا� .ةفلت¯®ا

2021(. 

 DE سامح دفو نمض نا�و ،ةي�يطسلفلا لئاصفلا تاءاقل DE لازن كراش

 ،1992 ماوعأ لالخ ا�لئاصفو رCرحتلا ةمظنم عمو حتف ةكرح عم ا�»اراوح

1993، 1995، 1996 DE كأáb رع ةمصاع نمÑا دوفو عم رازو ،ةي�Äةكر 

 �bغو ةيمسر تاعامتجا دقعو ،ةبسانم نم ábكأ DE ةيÑرع �bغو ةيÑرع مصاوع

 .ةيمسر

 قافتا اميس ا�»ازارفãو لالتحالا ةلود عم ةيسايسلا ةCوس�لا لازن ضفري

 ةينوي�صلاو ةيكCرمألا تاطط¯®ا ة�جاوم ةرورضب يدانCو ،ھع¾اوتو ولسوأ

 ماسقنالا زواجت �¨إ وعدCو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ةيفصت �¨إ ةفدا�لا

 ةيسايسلا رطألاو لئاصفلا عيمج ن�ب ةينطولا ةدحولا قيقحتو ،�¥يطسلفلا

 رCرحتلا ةمظنم ميمرت ةداعإب بلاطCو ،ةمواقملا جمانرب ��ع ةي�يطسلفلا

   .ا�»اراوح DE ةي�يطسلفلا لئاصفلا عيمج ھيلع تقفتا ام قفو ا�»اسسؤمو
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 DE رفسلا نم ةيندرألا تاطلسلا ھتعنم دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ لازن ىcاع

 تردصأو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ نم يcاثلا فصنلا ذنم ةبسانم نم ábكأ

 DE ةكر�Äا بتاRمل ا�قالغãو ةكر�Äا تادايقل ا��قحالم ءوض DE ھلاقتعاب اًرارق

 سامح ةكرح ن�ب ةيضقلا ةCوس£ مت نأ �¨إ اًقحالم يقÑو ،1999 ماع ندرألا

 رقتسا نأ دعبف ،ةيÑرع ةمصاع نم ábكأ DE شÎعلل رطضاو ،يcدرألا ماظنلاو

DE ندرألا DE £املا نرقلا تاي�يعسôÀ�، علل لقتناÎش DE يماع ن�ب قشمد 

 .ىرخأ مصاوع �¨إ لقتنا َّمث ،)2002-2011(
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 برلا وبأ دومحم

 ةيªرغلا ةفضلا لامش ةيطابق pq دلو •

 .1955 ماع

 �¿يطسلفلا �¿طولا سل|}ا وضع •

 .1996 ماع ذنم

 ةي@يطسلفلا ةطلسلا pq ةzرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا ناويد س�ئر •

  .)2010-2006( رzزو ةبترب

  .سلبان ةنيدم pq ةينطولا حاجنلا ةعماج pq داصتقالا ذاتسأ •

 ماع رياني / يcاث نونا� نم نCرشعلا DE برلا وبأ دعسأ دCرف دومحم دلو

 و2و ،ةيÑرغلا ةفضلا لامش ةيطابق ةنيدم نم ةي�يطسلف ةلئاعل 1955

 سرادم DE ةCوناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبالا سرد .ءانبأ ةع¦رأ ھلو جو�aم

 ñÝنأو ،1974 ماع ي¦دألا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ةيطابق

 هاروتكدلاو ،1981 ماع ن�لرب DE داصتقالا ةعماج نم داصتقالا �b DEتسجاملا

 ماع ةينطولا حاجنلا ةعماج DE سÙردتلا أدب .1983 ماع ةعما��ا سفن نم

- 1989 ن�ب ام ةabفلا لالخ ةعما��ا DE داصتقالا مسق سÎئر حبصأ .1985

 DE اًوضعو ،1996 – 1992 ن�ب ام ةabفلا DE داصتقالا ةيلRل اًديمعو ،1990

 �¥يطسلفلا ةيمنتلا قودنصو ةي�يطسلفلا ةيفرصملا ةسسؤملا ةرادإ سلجم

DE فلاabاًوضعو ،2006-1996 ن�ب ام ة DE  رعلا ةكرشلا ةرادإ سلجمÑةي 

 ةظفاحم رامعإ سلجم DE اًوضعو ،2003-2001 ن�ب ام ةabفلا DE ن�مأتلل

 كنبلا ةرادإ سلجم DE اًوضعو ،2002 ماع ا�ل لالتحالا حايتجا بقع ن�نج
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 رCرحتلا ةئيDE 2 اًوضعو ،2017-2010 ن�ب ام ةabفلا DE ةيمنتلل يمالسإلا

 �¥يطسلفلا يداصتقالا زكرملا نع ةرداصلا ةيداصتقالا تاسايسلا ةل�®

 ةيلاملا ةباقرلا ناويد ةسائر �¨وت .2009 ماع ذنم )رادكب( رامعإلاو ةيمنتلل

 .2010 - 2006 ن�ب ةabفلا DE ،رCزو ةبترب ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا DE ةCرادإلاو

 داحتال اًسÎئر بختنا ثيح ي¦اقنلاو ي¦الطلا طاش�لا DE برلا وبأ طرخنا

 لالخ ن�لرب DE داصتقالا ةعماج DE بناجألاو برعلاو ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا

 حاجنلا ةعماج DE ن�لماعلا ةباقنل اًسÎئر نا�و ،1980 – 1978 ن�ب ام ةabفلا

DE فلاabئرو ،1992 – 1990 ن�ب ام ةÎتاباقنلا داحتال اًس DE تاعما��ا 

 ماع ذنم �¥طولا سل�®ا pq اًوضع �bتخاو ،ا�سفن ةabفلا DE ةي�يطسلفلا

1996.  

cتاساردلاو ثاحبألا نم ديدعلا برلا وبأ رش DE امك .ةمكحم ةيملع تالجم 

 ةCرادإلا اياضقلا DE ةيملعلا تارمتؤملا DE ةيثحبلا قاروألا نم ديدعلا مَّدق

  .ن�طسلف DE ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيداصتقالاو

 و2 بولطملاو ،لالتحالا لاط ام�م ن�ي�يطسلفلل لبقتسملا نأ برلا وبأ ىري 

 ،فCرلا قطانم DE تاذلاÑو ھضرأ ��ع �¥يطسلفلا نطاوملا دومص زCزع£

 دقتعÙو .اًدج اًفلRم تاب ةي�يطسلفلا ضرألا ��ع هدوجو َّنأب لالتحالا راعشãو

 نم دازو لالتحالا سَّرك ھَّنأو فعضلا طاقن نم �bثكلا لمح ولسوأ َّنأ

 نم فالآلا داعأ ھَّنأ مغر ن�ي�يطسلفلا تاورث ب�Êو �ôÀارألا بلس تالدعم

 ةكارشلا قيقحت ��ع دا��ا لمعلا �¨إ ايعاد .ن�طسلف �¨إ ن�ي�يطسلفلا
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 انتاحومطو انعقاو سكع# ماع �À¿ايس جمانرب ��ع قافتالا pbع ةيسايسلا

 ق�Äا بوعشلا حنم E¨ودلا نوناقلا َّنأب ىرCو .�¥يطسلفلا �À¿اسألا نوناقلاو

DE لتحم ةمواقمßمكحت ةماعلا فورظلا ةعيبط َّنكل ،ا�سفن نع عافدلاو ا� 

  .ةمواقملل ةبسانملا ةليسولا

 ïÀÝ DEقو ن�ترم لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ھتايح ة�bسم لالخ برلا وبأ ىcاع

ýر�شأ ةدع ھنو�. 
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 را2زلا دومحم

 ةزغ ةنيدم pq دلو •

 .1945 ماع

 بتكملا وضع •

 ةكرOP ���ايسلا

 نمو ،اقباس سامح

 لوألا يدايقلا لي|Oا

 .ا¼ðف

 .)2007 -2006( ةرشاعلا ةموكOPا pq ةيجرا¸Oا رzزو •

 تاباختنا pq سامح ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

  .2006 ماع

 جو�aم و2و ،1945 ماع ةزغ ةنيدم DE نوتCزلا DE ðE را2زلا دلاخ دومحم دلو

 ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ثانإلا نم ثالثو رو�ذلا نم ةع¦رأ ھيدلو

DE وناثلا ��ع لصحو ،ةزغ سرادمCةجرد لانو ،1965 ماع ةماعلا ة 

 ةجردو ،1971 ماع ةر2اقلا DE سمش ن�ع ةعماج نم بطلا DE سوCرولاRبلا

 ةزغ تايفش�سم DE اًبÎبط لمع .1977 ماع ةماعلا ةحار��ا �b DEتسجاملا

 اًرضاحمو ،)1982 -1977(و )1974 -1972( ماوعألا ن�ب سcويناخو شÙرعلاو

DE ةيمالسإلا ةعما��ا DE ئرو 1985 ماع ةزغÎرمتلا مسق سCف ضßا�، 

  .ةحار��ا نوؤشل ةÄ"لا رCزول اًراش�سمو

 DE طرخناو ،رصم DE ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� را2زلا Ý¸تنا 

cوعدلاو ةيعامتجالا ا�»اطاشCم2اسو ،ةيتاسسؤملاو ة DE سأتÎنم ٍددع س 

 يدان ا�êم ؛ةيميدا�ألا تاسسؤملاو ةيباقنلا رطألاو تايعم��او يداونلا
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 تاباقنلا داحتاو ،ي�b¯�ا �½طلا ةرارقلا فصوتسمو ،�ôÀاCرلا نوتCزلا

 ةطبارو ،ةيمالسإلا ةعما��ا- ةيبطلا ةرئادلاو ،ةين�ملاو ةيمالسإلا لتكلاو

كلا ةطبارو ،ن�نانفلا
ُ

 ،ةيبطلا ةلاصألا ةيعمجو ،ن�ي�يطسلفلا ءابدألاو باَّت

 ا��سائر �¨وت ��لاو ةيÑرعلا ةيبطلا ةيعم��او ،E¨ودلا DEاقثلا ن�طسلف زكرمو

 ،تاونس ع¦رأ ةدمل ءابطألا ةباقنل اًسÎئر �bتخاو ،)1985-1981( يماع ن�ب

 ميلعتلا سلجم وضع و2و ،ةيمالسإلا ةعما��ا-ضCرمتلا ةيلRل اًسÎئرو

 رونلا زكرم ةرادإ سلجم سÎئرو ،1990 ماع ذنم �¥يطسلفلا E¨اعلا

 .ةزغ عاطق DE ثوحبلاو تاساردلل

cف ؛اًيسايس را2زلا طشRلوألا يدايقلا لي��ا نم نا DE سامح ةكرح، 

 عم تاراو�Äا DE ا2دفو DE اًوضعو ،ةزغ عاطق DE ةكر�Äا مساب اًيمسر اًقطانو

 Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اًوضع بختناو ،حتف ةكرح اميس ةي�يطسلفلا لئاصفلا

 تاباختنا DE سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا حالصإلاو �bيغتلا ةلتك نع �¥يطسلفلا

 ةكرح ا��لRش ��لا ةرشاعلا ةمو�ÄRا DE ةيجرا¯�ا ةرازو �¨وتو ،2006 ماع

 سامح ةكرÀ� �Ä¿ايسلا بتكملا DE وضع ھَّنأ امك ،)2007-2006( سامح

 لوح ضوافتلاب فلRملا سامح مقاط نمض نا�و ،ةيميظنت تارود ةدعل

 .Gilad Shalit طيلاش داعلج سامح ىدل �bسألا يدن��ا

 ةضافتنالا ا�»زرفأ ��لا ةيسايسلا ع*اقولا عم يطاعتلا DE ھتنورمب را2زلا فرُع

 ،تاضوافملاو ةCوس�لا جمانرب ضراع دقو ،ةمواقملا رايخب ھكسمت عم ،�¨وألا

كأو
َّ

 قوق�Äا نع لزانتلل لالتحالل كص ولسوأ قافتا نأ ةبسانم نم ábكأ DE د

 عø�َّو ،ةي�يطسلفلا �ôÀارألل ةيفارغ��ا ةدحولا قCزمت �¨إ ىدأو ،تباوثلاو

 �¨إ اعدو ،ةيÑرغلا ةفضلاو سدقلا DE ناطي�سالا نم دCزم ��ع لالتحالا

 رCرحتل لمعلاو لالتحالا ةمواقم ساسأ ��ع ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا قيقحت

   .ةCوس�لا جمانرب نع �Eختلاو ،ن�طسلف
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 ن�طسلف DE عارصلا عوضوم DE تاساردلاو تالاقملا نم اًددع را2زلا بتك

 دقو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ا2د�ش£ ��لا تاروطتلا نم سامح ةكرح فقومو

 :تاياور :ا�êمو ركفلاو ةسايسلاو بدألا تالاجم DE بتكلا نم ٌددع ھل ردص

 ،)2015( "لو�أملا فصعلا"و ،)2016( "ةقنشملا"و ،"دوسألاو ضيبألا"

 "ةر¯# قامعأ DE"و ،)2002( "فيصرلا"و ،)2012( "ئفطنت ال ةعمش"و

 ةقيق�Äا"و ،)2012( "ةيقدنبلا قشاع" :ا�êم بتكلا نم ددع ھلو ،)1982(

 ةركفلا فيCز çÓف :ممألا ن�ب لبقتسم ال"و ،)2011( "تاراضíÄل ةينوRلا

 ،)1998( "ةينآرق ةسارد :رصاعملا انعمتجم ةيلاRشإ"و ،)2010( "ةينوي�صلا

 ة�جاوملا لوصأ"و ،)1998( "رصاعملا يمالسإلا باط¯�ا تايلاRشإ"و

 دادعإب ماقو .)1987( "ھيسآمو ھتالCو ةزغ عاطق DE ن�خدتلا"و ،"ةيمالعإلا

 ثيح ،ةمجabلا DE ةدحاو ةÑرجت ھلو .)2000( "لقع دامع" �¸ليف وCرانÎس

 ��ع مئاد فيض و2و ،1997 ماع لتياد م�لفل "ةسدقملا بر�Äا" باتك مجرت

 .ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو

 DE ھلمع نم لالتحالا ھلصف ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم لالخ را2زلا ىcاع

 ةدمل 1988 ماع لقتعاو ،تانÎنامثلا ةيادب ةزغ DE ةيمو�ÄRا تايفش�سملا

 ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،1992 ماع رخاوأ رو2زلا جرم �¨إ دع¾أو ،ر�شأ ةتس

 لايتغا ةلواحم نم ábكأل ضرع£و ،بيذعتلل ضَّرع£و ،1996 ماع ر�شأ ةدعل

 ،2003 ماع DE ھل�üم لالتحالا تارئاط تفصق ثيح ،لالتحالا لبق نم

 تبÎصأو ،�Á¯ØÀلا ھسراحو دلاخ ركبلا ھنبا د�ش�ساو  حارجب بÎصأف

 يديأ ��ع ىرخأ لايتغا ةلواÄ® ضرع£ َّمث ،ھل�üم مد2ُو ھت�باو ھتجوز

 ةيليئارسإ ةراغ DE ماسح يcاثلا ھنبا د�ش�ساو ،2006 ماع ن�لو�جم ن�íÄسم

 ھل�üم لالتحالا تارئاط فصق دع¾ ةثلاث لايتغا ةلواÄ® ضرع£و ،2008 ماع

 .2014 ماع
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 لولاعلا دومحم 

 .1950 ماع سلبان ةنيدم pq دلو •

 ماع ذنم حتف ةكرح س�ئر بئان •

2017. 

 حتف ةكرOP ةzزكرملا ةن|£لا وضع •

  .2009 ماع ذنم

 ماع تاباختنا pq حتف ةكرح نع ��qرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

2006.  

 .اقباس سلبان ظفاحم •

 نونا� نم رشع يدا�Äا DE سلبان ةنيدم DE لولاعلا بغار نامثع دومحم دلو

 سرد .)ت�Ñو نيدلو( ءانبأ ةثالث ھيدلو جو�aم و2و ،1950 ماع pbمس#د /لوألا

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،سلبان سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا

 .ةيÑرعلا تو�bب ةعماج نم ايفارغ��ا

 ةداقو �À<سؤم نم نا�و ،ھتايح نم ةركبم ةabف DE حتف ةكر�Ä لولاعلا Ý¸تنا

 ،)قمر��ا ةبÎتك �¨إ اًقحال تلوحت حتفل ةع¾ات ةلتاقم ةCرس( ةيبالطلا ةCرسلا

 DEو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعبس ذنم لالتحالا شÎج دض كراعم تضاخ ��لاو

 ع¾اتلا ي¦رغلا عاطقلا DE لمعو ،ةينانبللا بئاتكلاو يروسلا ش��Îا ة�جاوم

 ،رCزولا ليلخ يواحتفلا دئاقلا عاطقلا لوؤسم بتكمل اًريدم حبصأو ،حتفل

 ن�ب ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنمل ��عألا يركسعلا سل�®ا نمض نا�و

 DE ةنيا�ص دونج ةينامث ترسأ ةيئادف ةعومجم داقو ،)1982- 1975(يماع

 )4700( ـب 1983 ماع م�êم ةتس تلداب ،1982 ماع نانبل DE نودمحب ةقطنم

 ا�bًسأ )65(و ،نانبل DE ماي¯�ا ن�DE ý اونا� اًينانبلو اًي�يطسلف ا�bًسأ
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� .ةلتÄ®ا ضرألا DE لالتحالا نو�DE ý اًي�يطسلف
ُ

 تا�رح بتكم ةسائرب فل

 ررحتلا تا�رحب ةي�يطسلفلا ةمواقملا ةقالع زCزع£ ��ع لمع يذلا رCرحتلا

DE ا ضرألا ةن�� رس ةنامأ بصنم لغشو ،ملاعلا®Äم تنا� ��لا ةلتRةفل 

ظفاحم نِّ�ُعو ،)1994 -1987( يماع ن�ب �¨وألا ةضافتنالا معدب
ً

 ماع سلبانل ا

 DE ميظنتلا سÎئرو حتف ةكرح DE ميظنتلاو ةئبعتلا لوؤسم نا�و ،1995

 DE سلبان ةرئاد DE حتف ةكرح نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا ةCوضع¾ زافو ،ةفضلا

 ،2007 ماع ةدحولا ةموRح DE لمعلل اًرCزو نِّ�ُعو ،2006 ماع تاباختنا

 2009 يماع ن�تيلاتتم ن�ترودل حتف ةكر�Ä ةCزكرملا ةن�íلا DE اًوضع �bتخاو

 ةمئاق سأر ��ع نا�و ،2017 ماع DE حتف ةكرح سÎئرل ابئان بختناو ،2016و

 نCرشعلاو يcاثلا DE ا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لا ةيعÙرش�لا تاباختنالل حتف

  .2021 ماع ويام /رايأ نم

 ،E¨ودلا نوناقلا بسح ن�ي�يطسلفلل عورشم قح ةمواقملا نأ لولاعلا ىري 

 ة�جاومل ةدحولا ةداعتساو ماسقنالا ءا�Êإب بلاطCو ،عيبطتلا ضراعÙو

 .�Eيئارسإلا لالتحالا

 ثالث ةدمل 1968 ماع ھلقتعا ذإ ؛لالتحالا نم ھت�bسم ءانثأ لولاعلا ىcاع

 لالخ دا�ج ركبلا ھنبا د�ش�سا دقو ،1971 ماع ندرألا �¨إ هدع¾أو ،تاونس

 .2000 ماع ØÀÝقألا ةضافتنا
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 ةداnز دومحم

 

 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

1955.  

 ماعلا داحتالا ��´سؤم نم •

 pq ةلقتسملا تاباقنلل

 .2007 ماع نuطسلف

 ماعلا داحتالا س�ئر •

 ذنم ةلقتسملا تاباقنلل

   .2012 ماع

  .ةيباقنلا نوؤشلا pq صصختم بتا� •

 ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةرسأل ،1955 ماع ليل¯�ا ةنيدم DE ةداCز دومحم دلو

 DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ةزغ ءاضق ةر�=ملا ةجولافلا ةدلبل

 DE رخآ مولبدو ةيل2ألا تاسسؤملا ةرادإ DE مولبد ��ع زاحو ،ليل¯�ا سرادم

 نم ٍددع DE اًفظومو ،تامد¯�ا عاطق DE لمع .تاعÙرش�لاو ناسcإلا قوقح

 .ةيل2ألا تامظنملا

 تاباقنلا داحتا سÎسأت DE كراشو ،�À<سؤملا ي¦اقنلا لمعلا DE ةداCز طرخنا

 ،2012 ماع ذنم ماعلا ھنيمأ بصنم لغشو ،2007 ماع ن�طسلف DE ةلقتسملا

 .ةيباقنلا نوؤشلا DE صصختم بتا� و2و

 ،لالتحالا نم صال¯�اب ةíÄصم ن�ي�يطسلفلا لRل سÎل ھَّنأب ةداCز ىري

 رارمتسال نولتاقيس م2و ،يرامعتسالا ماظنلا ءاقب DE ةíÄصم م�ل نم كان�ف

 د�ع ل� دع¾ ھَّنأب دقتعÙو ،ھنولعفي ام اذ2و م��Äاصم نع اًعافد رامعتسالا
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 باط¯�ا ل� DE رظنلا ةداعإل ةسام ةجا�Äا نوRت ن�طسلف DE عارصلا نم

 لبقتسملاو ،ھب ةصا¯�ا تايبدألاو ةCوناثلاو ةيساسألا ھتاراعشو �À¿ايسلا

 م�قوقح ن�ب طÑرلا ��ع م2دجاوت نكامأ ل� DE ن�ي�يطسلفلا ةردقب طبترم

 ةينطولا م�قوقحو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ا�ßف امب ةيساسألا

 .رامعتسالا نم صال¯�اب ةلثمتملا

 ñÝتنا هpbتع# يذلاو ولسوأ قافتا ��ع عقوملا �¥يطسلفلا فرطلا َّنأ ��ع دكؤي

Rسمتم لاز ام ،ةيليئارسإلا تاسرامملاو تاسايسلا لعفب
ً

 ةيحانلا نم ھب ا

 نم ن�ي�يطسلفلا نم ة�bغص ةئف ةíÄصم نع pِّbعُ# فقوملا اذ2و ،ةيلمعلا

 ��ع ءاقبإلاب ةداCز يداني .ن�يداصتقالاو ن�ينمألاو ن�يسايسلا نيذفنتملا

 ةفا� DE �¥يطسلفلا بعشلل ديحولاو ÍEرشلا لثمملا ا�فصوب رCرحتلا ةمظنم

 اpbًتعم ،كلذك ا�ÊودCري ال ا��اÄ#أو ،كلذك تسÎل نآلا ا�êكل ،هدجاوت نكامأ

 .كلذب عمت�®ا رارقإ ��ع ةردق �¨إ ةجاحب ليثمتلا نأ
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 يودع دومحم

)1958-1999( 

 ةظفاحم pq رض¸Oا ةدلب pq دلو •

 .مOP ت�ب

 pq ةيمالسإلا ةكرOPا ��´سؤم نم •

 .مOP ت�ب ةظفاحم

 مOP ت�ب pq سامح ةكرح pq يدايق •

 .اقباس

• cطش DE امتجالا لمعلاو حالصإلا لاجمÍE سؤملاو>À� DE ةظفاحم 

 م�Ä تÎب

 .1992 ماع نانبل بونج رو®زلا جرم YZإ لالتحالا هدعxأ •

 ع¾ارلا DE م�Ä تÎب ةظفاحم DE رض¯�ا ةدلب DE يودع دمحم دومحم دلو

 نم ةر�=م ةي�يطسلف ٍةلئاعل ،1958 ماع يcاثلا نونا�/رياني نم نCرشعلاو

ملا اCركز ةدلب
ُ

 ةلحرملا سرد .تانب تسو دالوأ ةع¦رأ ھيدلو جو�aم و2و ،ةرَّمد

 نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ةش2Îدلا ميخم ةسردم DE ةيساسألا

 ةوعدلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1976 ماع ةCوناثلا م�Ä تÎب ةسردم

انذؤم لمع .1981 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم نيدلا لوصأو
ً

 DE ا د�$م�Äن�س 

DE امامإ مث ،ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ نامع
ً

 ،رض¯�ا ةدلب د�$مل اًبيطخو 

 مث ،م�Ä تÎب فاقوأ ةCريدم DE ظعولاو داشرإلا مسقل اًريدم لمعلل لقتناو

 .�bبكلا رض¯�ا د�$مل اًبيطخو اًمامإ لمعلل تاونس ةدع دع¾ داع

 ةيندرألا ةعما��ا DE ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� يودع مضنا

Êاملا نرقلا تانيعبس ةيا�ôÀ�، ھتذتاسأب اًرثأتم DE هللا دبع .د لثم ةعما��ا 
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 ةيعامتجالاو ةCوعدلاو ةCوبabلا ا�»اطاشDE c طرخناو ،لفون دمحأ .د و مازع

DE كراشو ،ندرألا DE لاو ةيفشكلا تاركسعملاabوبCناوخإلا ا�ميقي نا� ��لا ة 

DE ندرألا DE املا نرقلا تانيعبسôÀ�، سؤم دحأ نا�و>À� ناوخإلا ةعامج DE 

 ةCوعدلا ةيناوخإلا تاطاش�لل ذيفنتلاو طيطختلا DE كراش دقو ،م�Ä تÎب

 .1981 ماع ذنم ا2ارقو م�Ä تÎب ةظفاحم DE ةCوبabلاو

cطش DE 2دلا عرف ن�ملسملا نابشلا ةيعمج سسأف ؛ي£اسسؤملا لمعلاÎةش 

 ،م�Ä تÎب ىرق DE نآرقلا رود نم ددع سÎسأت DE م2اسو ،تانÎنامثلا علطم

 نا�و ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ فصتنم رض¯�ا تاقدصو ةا�ز ةن�� سسأو

 �À<سؤم نمو ،ةش2Îدلا تاقدصو ةا�ز ةن�� سÎسأت DE م2اسو ،ا�ßف اًوضع

 نم ديدعلا ءانب DE تام2اسم ھلو ،ةظفاÄ®ا DE ةيمالسإلا ةيعوتلا ةن��

   .م�Ä تÎب ةظفاحم DE حالصإلا تالاجر نم و2و ،دجاسملا

 تÎب ةظفاحم DE ا�»داق دحأ و2و ،ا�سÎسأت ذنم سامح ةكر�Ä يودع Ý¸تنا

�Äنا�و ،م ø¯2ام��ا لمعلا تردصت ةيمالعإ ةيص�bا ي�Äي�ر DE 

  .ةظفاÄ®ا DE ةطشcألاو تاناجر�ملا

 تابÎتك ةدع ھلو ،م�Ä تÎب DE ةيلحم تانوCزفلت DE ةينوCزفلت تاودن DE كراش

 .@�bاو مايصلاو ةالصلا لوح

 لالتحالا تارباخم ھتعدتسا دقف ؛لالتحالا نم ھت�bسم ءانثأ يودع ىcاع

 ماعو 1996 ماعو 1995 ماوعألا DE اCًرادإ تارم ةدع ھتلقتعاو ،تارم ةدع

 رو2زلا جرم �¨إ ھتدع¾أو ،ةيÑوRسملا قيقحت زكرم DE قيقحتلل ضرع£و ،1998

 يcاثلا نCرش£ /pbمفون نم ثلاثلا DE DEوت .ماع ةدمل 1992 ماع نانبل بونج

 .م�Ä تÎب ةظفاحم DE ناسوح ةCرق DE ،1999 ماع
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 ةرع وبأ ىفطصم

 نuنج ةظفاحم pq اباقع ةدلب pq دلو •

 .1961 ماع

 .نuنج pq سامح ةكرح pq يدايق •

  .2007 ماع اباقع ةيدلب س�ئر •

 ماع رخاوأ رو®زلا جرم يدعبم دحأ •

1992. 

 نماثلا DE ن�نج ةظفاحم DE اباقع ةدلب DE ةرع وبأ ديعس دمحم ىفطصم دلو

 .نات�Ñو دالوأ ةتس ھيدلو جو�aم و2و ،1961 ماع لCربإ /ناسÎن نم نCرشعلاو

 ساÑوط ةسردم DE ةCوناثلاو ،اباقع ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 ،1981 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم لصح ثيح ،ةCوناثلا

 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم ةوعدلاو نيدلا لوصأ DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو

-1982( يماع ن�ب نامع DE ةيضاCرلا ةنيدملا DE ðE اًبيطخو اًمامإ لمع .1984

 ةدعل لتÄ®ا لخادلا �E DEبشلا برعل ع¾ات د�$مل اًبيطخو اًمامãو ،)1984

 ةدمل 1987 ماع ن�نج �b DEص د�$م DE اًبيطخو اًمامãو ،1986 ماع ر�شأ

ظعاو نِّ�ُع َّمث ،)1991-1988( يماع ن�ب س¾الملا ةراجت DE لمع َّمث ،ةنس
ً

 ا

-1992( يماع ن�ب يمالسإلا ملاعلا ةطبار نم دقع¾ ن�نج ةظفاحم DE اًبيطخو

 لمعو ،ر�شأ ةدعل ن�نج ةا�ز بتكمل اًريدم لمعلل ا2دع¾ لقتناو ،)1996

 اًنوذأم لمع امك ،ميلعتلاو ةيبabلا ةرازو DE ةيمالسإلا ةيبabلل اًسردم ا2دع¾

    .)2018-1999( يماع ن�ب اًيعرش

 ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� Ý¸تناو ،اًنيدتم ھتايح ةرع وبأ أدب

 �¨إ ھتدوع دع¦و ،ةCوعدلاو ةCوعوتلا ةيبالطلا ا�»اطاشDE c كراشو ،ةيعما��ا
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 ناوخإلا عم ÍEامتجالاو يوبabلاو يوعدلا لمعلا سرام 1985 ماع ن�طسلف

 ،اباقع ةدلب DE ا�عرف سسأو ،ا�سÎسأت روف سامح ةكرحب قحتلاو ،ن�ملسملا

 نا�و ،ن�نج ةظفاحمو اباقع DE ا��يلعاف نم ديدعلا ذيفنتو دادعإ DE كراشو

 DE ي�ر�Äاو يوعدلا لمعلا ةع¾اتمل ةكر�Äا ا��لRش ئراوط ةن�� DE اًوضع

 ؛ي£اسسؤملا لمعلا DE طرخنا ھَّنأ امك ،)1998-1996 ( يماع ن�ب ةظفاÄ®ا

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يعس£ DE اباقع DE ةيفاقثلا ةيملعلا ةيعم�íل اًسÎئر ناRف

-2000( يماع ن�ب ا�¼تكمل اًسÎئرو ن�نج DE ناسحإلاو pbلا ةيعمج DE اًوضعو

 .تاونس ةدعل ن�نج ةظفاحم DE ن�طسلف ءاملع ةطبار بتكمل اًريدمو ،)2007

 ن�ترودل ن�نج ةظفاحم DE سامح ةكرح ىروش سل�® اًسÎئر بختنا

 حالصإلا ةمئاق نع اباقع ةيدلب DE اًوضع بختناو ،)2007-1998( ن�تع¾اتتم

 اًسÎئر حبصأو ،2005 ماع تاباختنا DE سامح ةكرح ��ع ةÑوسÄ®ا �bيغتلاو

 سامح ةكر�Ä ةع¾اتلا اندعوم سدقلا ةمئاق نمض نا�و .2007 ماع ةيدلبلل

DE رش�لا تاباختنالاÙا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لا ةيع DE اثلاcرشعلاو يCنم ن 

 .2021 ماع ويام /رايأ

 ،�bطخ فطعنمو ةبعص ةلاحب رمت ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأب ةرع وبأ ىري

 ةمدقم نوRت دق ةلحرملا هذ2 نأ دجن ةيخCراتلا براجتلا �¨إ اًدان�سا نكلو

 اَّمأ .اًيبعش اًراجفنا دلوي طغضلا نأو اًصوصخ ،ةلبقم �bيغ£ ةلاح تاصا2رإل

 يأ ن�ي�يطسلفلل طع# ملو و2و ،اًتيم دلو ھنأب ى�bف ،ولسوأ قافتا صوصخب

eÀثو ،ء�éنالعإل ةي�يطسلفلا ةدايقلا نم ةأر��ا دجوت ال نكل ،ھلشف ت 

 ةيضقلا ة�bسم DE زرفلل ةطحم نا� ماسقنالا نأب دقتعÙو ،ھنع �Eعفلا �Eختلا

 نمؤت ةيناثلاو ضوافتلاب نمؤت �¨وألا ن�تسردمو ن��=نم ن�ب ةي�يطسلفلا

 نود رصنلاو رCرحتلا نكي مل ھَّنأ دكؤي ن�طسلف خCرات نأ �¨إ �bشÙو ،ةمواقملاب

 ا�Êأ الإ مالآو �À¿آم نم زرفلا اذ2 عبت ام مغرو ،زرفلل ةطحم كان2 نوRي نأ
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 ةحاسلا DE ةيسايسلا ةكارشلا امأ ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل ةديفم ةلحرم

 كلذكو ا�� حمس# نل ھسفن لالتحالا نكل ،ةرورض ھيأرب �ñف ةي�يطسلفلا

 ا�فعض ��ع ىقبت نأ ةي�يطسلفلا ةلاíÄل دCرت ��لا ةيÑرعلا ىوقلا ضع¾

 ا�ßف ةيمالسإلا ىوقلا لوخدو رCرحتلا ةمظنم حالصإ �¨إ وعدCو .ا�ماسقناو

 عردلا ،ھيأرب ،�ñف ةمواقملا اَّمأ ،ا�� درفت كان2 ىقبي ال �Ýحو ا2راسم حيÄ"تل

 .ةíÄسملا ا��مدقم DEو ا�لاRشأ ةفاRب ةي�يطسلفلا ةيضقلل يما�Äا

 رخاوأ ذنم رفسلا نم لالتحالا ھعنم دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ ةرع وبأ ىcاع

 ذنم 1948 ماع ةلتÄ®ا �ôÀارألا لوخد نم ھعنمو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث

 ،1990 ماع ةرم لوأ ھتلقتعاو ،تارم ةدع ھتارباخم ھتعدتساو ،1986 ماع

 رخاوأ رو2زلا جرم �¨إ ھتدع¾أو ،قيقحتلل ا�لالخ ضرع£و ،ھتالاقتعا تلاوت َّمث

 1996 ماع )ماسقلا بئاتك رداو� نم( نالع ھقيقش تلاتغاو ،1992 ماع

 ھتلقتعاو ،ةيدلبلل اًسÎئر ھلمع تلقرعو ،ن�نج ءاضق ةمل��ا ةدلب نم برقلاب

 .تارم ةدع ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا
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 يرصملا ةnواعم

 .1944 ماع سلبان ةنيدم pq دلو •

 .)��q )1996-2006رش~لا سل|}ا وضع •

 .)2007-1986( سلبان ةا�ز ةن|O وضع •

 زكرملا ةيعم|O ةzرادإلا ةئي¥لا س�ئر •

 .2008 ذنم ةي�O¸uا äqامتجالا

 DE سلبان ةنيدم DE يرصملا ن�مأ �Eع ةCواعم دلو

 ھلو جو�aم و2و ،1944 رياpbف /طابش نم ثلاثلا

 DE ةCوناثلاو ،ظحا��او ةCرماعلا ��سردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .ت�ب

 ماع �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ��ع ا�êم لصحو ،ةCوناثلا حاجنلا ةيل�

 رصم DE سمش ن�ع ةعماج نم بطلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،1963

 .1976 ماع �¥طابلا بطلا DE ةعما��ا تاذ نم �bتسجاملا ةجردو ،1971 ماع

 ا�اRس ىفش�سم DE مث ،ةيدوعسلا DE ةيبطلا تافصوتسملا ىدحإ DE لمع

 ةع¾اتلا ةCركسعلا ةيبطلا تامد¯�ا DE تCوRلا DE لمع َّمث ،ماوعأ ةسمخ ةدمل

 ىفش�سم DE َّمث ،1985 ماعلا �Ýح يركسعلا ىفش�سملا C�� DEوRلا شí�Îل

  .1996 ماع �Ýح �½طلا نماضتلا

 ،ي�b¯�ا لمعلاب طرخناو ،يرصانلا يموقلا ركفلاب ركبملا ھبابش ذنم رثأت

 ،1984 ماع سلبان DE �½طلا ي�b¯�ا نماضتلا فصوتسم ءانب DE م2اس ثيح

 هد�ج زكرتو ،)2007-1986( يماع ن�ب سلبان ةا�ز ةن�� ةCوضع لغش مث

 DE ةي�b¯�ا ÍEامتجالا زكرملا ةيعم�� ةCرادإلا ةئي�لا نمض لمعلا ��ع ا2دع¾

 ةCرادإلا ا��ئي2 سأري و2و ،DEاقثلاو يöاغإلا ن�لا�®ا DE طش�ت ��لاو ،سلبان

 .2008 ماع ذنم
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 1996 ماع Ù¹Eرش�لا سل�®ا تاباختنا DE كراشو ،�À¿ايسلا لمعلا سرام

 قوقحو ةباقرلا ةن�� ؛ا�êم نا�íلا نم ٍددع DE اًوضع نا�و ،ا�ßف زافو

 نطو ةمئاق نمض نا�و ،ةينوناقلا ةن�íلاو ،ةيسايسلا ةن�íلاو ،ناسcإلا

 نم نCرشعلاو يcاثلا DE ا2ؤارجإ ررقملا نم نا� ��لا ةيعÙرش�لا تاباختنالل

   .2021 ماع ويام /رايأ

 ةفvÄ®ا تايقافتالا ábكأ ھَّنأ ��ع ھفَّنصو ،ولسوأ قافتا يرصملا ضراع

 دقتناو ،ن�ي�يطسلفلا �Óاصل ةطقن يأ ھيف دجوي الو ةي�يطسلفلا ةيضقلاب

 ��لا ةعوم�®ا نم نا�و ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا تاسسؤم DE داسفلا راش�نا

 يذلاو ،1999 ماع pbمفون /لوأ نونا� ��b DEشلا نCرشعلا نايب تغاص

 ،نايبلا بýÄ ضفر دقو ،ةي�يطسلفلا ةطلسلا DE داسفلا فقوب ھيف اوبلاط

 .ةطلسلا تاسايسل ھتضراعم فقول ديد�» ةلاسر ثدا�Äا يرصملا pbتعاو

 يطع£ ةي�يطسلفلا ةيضقلا ا�� رمت ��لا فعضلا ةلاح نأ يرصملا ىري

 ،اياضقلا لدعأ نم ةيضقلا نأل ،ةلبقملا ةلحرملل لؤافتو ةجارفنا تارشؤم

 ززع# فوس راطإلا اذ�b DE 2يغ£ يأ E¨اتلاÑو ،نآلا ا�لثمي نميف لاRشإلا نكل

 �bبكلا رثألا ھلو ةيبلس ةلحرم وÀ� 2¿ايسلا ماسقنالا نأب دقتعÙو .ا2روضح

 �¨إ با2ذلا DE راطإلا اذDE 2 نكمملا ل�Äاو ،ةي�يطسلفلا ةينطولا ةلا�Äا ��ع

الوصوو �¥طولاب اًرورم Ù¹Eرش�لاب ءادتبا ةيلاوتمو ةلماش تاباختنا
ً

 ،ةسائرلل 

 ل� DE ةلوفكمو ةعورشم ھيأرب �ñف ا�»اودأو ا�لاRشأ ةفاRب ةمواقملا اَّمأ

 ةكارشلا قيقحتل بولطملاو ،لالتحا ةلا�Ä عضخت ن�طسلف نأل ن�ناوقلا

 تاباختنا ءارجãو ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ةلRي2 ةداعإ ةيسايسلا

 .ةينطو

 متو ،ةرم نم ábكأ لالتحالا هاعدتسا دقف ؛ھتايح ة�bسم لالخ يرصملا ىcاع 

 نايب ةيفلخ ��ع ،ن�مثلم ةثالث صاصرب بÎصأو ھل�üم مامأ ھيلع ءادتعالا

 لالخ نم سل�®ا DE ھتكراشم لالتحالا لقرع دقو .هالعأ رو�ذملا نCرشعلا
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øرت ھنأ امك ،ةزغ DE سل�®ا ةسلجب قاحتلالا نم ةرم نم ábكأ ھعنم
َّ

Ó 

 .ا�ßف زفي ملو ،2006 ماع ةيعÙرش�لا تاباختنالل
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 قيفش I]نم

  .1934 ماع ةلتP}ا سدقلا ةنيدم pq دلو •

-1952( ي,درألا äqويشلا بزOPا pq يدايق •

1965(. 

 رzرحتلا ةمظنم pq طيطختلا زكرم ريدم •

)1978-1992(. 

قباس يمالسإلا – يموقلا رمتؤملل ماعلا قس@ملا •
ً

  .ا

 .يمالسإ -ي°رع ركفمو بتا� •

 .1934 ماع ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE نومطقلا DE ðE لسع قيفش �bنم دلو

 ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،سدقلا سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد

 ��سردم DE اًسِّردم لمع .نانبل DE ةيÑرعلا تو�bب ةعماجب قحتلاو ،1953 ماع

 لمعو ،ةيئادتبالا داولس ةسردم DEو سدقلا DE ةيديشرلاو روطلا لبج

الوؤسم حبصأو ،تCوRلا DE ر�شأ ةدعل لمعو ،نانبل DE بتكلل اًمجabم
ً

 زكرمل 

 .)1992-1978( يماع ن�ب ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم DE طيطختلا

 ،�À<كراملا ركفلا Ý¥بتو ،ركبملا ھبابش DE �¥طولا لمعلا DE قيفش طرخنا

 تايلوؤسملا DE جردتو ،1952 ماع يcدرألا ÍEويشلا بز�Äا �¨إ مضناو

 ھتايلاعف ذيفنتو طيطخت DE كراشو ،ھتادايق نم حبصأو ،ھلخاد ةيميظنتلا

 داحتا سÎسأت DE م2اسو ،يcدرألا مك�Äا ماظنل ةَضِراعملا ا�ßف امب ةفلت¯®ا

 ام ھَّنكل ،ن�يندرألا ن�ملعملا داحتا ليكش£ DEو ،1952 ماع ن�يندرألا ةبلطلا

 ��ع اًضabعمو ،وRسومل ةلماRلا ةيعبتلاب هايإ اًم��م بز�Äا فلاخ نأ ثبل
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 لقتنا .ةيÑرعلا ةدحولاو ةCرصانلا ��لأسمو ةي�يطسلفلا ةيضقلا نم ھفقاوم

 ن�يدايقلاب اًرثأتم 1968 ماع حتف ةكرح �¨إ مضناو ،1966 ماع نانبل �¨إ

ةرشابم ا�لخاد غّرفتو ،ر��م وبأ دمحمو شولع ùEان ن�Cواحتفلا
ً

 DE لمعو ،

 سأرتو ،مالعإلاو ةيجرا¯�ا تاقالعلا E¨اجم DE نانبلو ندرألا DE ا�فوفص

 نم حبصأو ،ا�ل ع¾اتلا ي¦رغلا عاطقلا نمض ةلتÄ®ا ضرألا À� DE¿ايسلا لمعلا

  .ا�لخاد )غcوت �À<£وام �¨إ ةبسc( يواملا يراسÎلا يروثلا رايتلا يرظنم

 رCرحتلا ةمظنم فقومل اًضراعم اًفقوم ذختاو ،ةCروثلاو ةيموقلا تاراعش عفر

 .1970 ماع لوليأ ثادحأ راجفنا �¨إ تدأ ��لاو يcدرألا ماظنلا عم ةمزألا نم

 ةقطنملا DE يمالسإلا رايتلا يرظنم نم حبصأو ،1981 ماع مالسإلا قنتعا

 ،ن�ملسملا ءاملعلل يملاعلا داحتالا ءانمأ سلجم DE اًوضع نِّ�ُعو ،ةيÑرعلا

cو
َ

 يموقلا رمتؤملل اًقس�م حبصأو ،ن�يمالسإلاو ن�يموقلا ن�ب بCرقتلا DE طِش

 فرُعو ،ةعيشلاو ةنسلا ن�ب �½2ذملا براقتلا �¨إ اوعد نمم نا� امك ،يمالسإلا

 ھتوعدو ةدحاولا ةلودلاو ن�تلودلا لحو ةCوس�لا راسمل ةديدشلا ھتضراعمب

   .يcوي�صلا لالتحالا دض ةروثلل ةرمتسملا

 فÄ"لا DE ةروش�ملا تالاقملاو تاساردلاو بتكلا نم ا�bبك اددع بتك 

 خCراتلاو ةسايسلاو ركفلا اياضق تلوانت ،ةينوabكلإلا عقاوملاو تال�®او

 DE ةسرامملاو ضقانتلا لوح :ھتارادصإ نمو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلاو بر�Äاو

 يروثلا بز�Äا ةCرظنو ةينÎنيللا ةيسكراملاو ،)1971( ةي�يطسلفلا ةروثلا

 DE مالسإلاو ،)1978( ميطحتلاو دقنلا ن�ب ةي�يطسلفلا ةروثلاو ،)1977(

 ،)1983(رصاعملا طاطحنالا تايدحتو مالسإلاو ،)1983( ةراض�Äا ةكرعم
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 دودرو ،)1988( ةثيد�Äا ةلودلا ة�جاومو مالسإلاو ،)1988( بر�Äا ملاعو

 - تايدحتلاو رصاعملا يمالسإلا ركفلاو ،)1989( ةيناملع تاحورطأ ��ع

 باتك ��ع در ..طوقسلاو ضو�êلا ن�Ñو ،)1991( تاباتك - تا�رح – تاروث

 قافتاو ،)1992( ة�جاوملا رايخو ديد��ا E¨ودلا ماظنلاو ،)1991( ةدوف جرف

 ��ع در ةروثلاو ةلودلاو ،)1995( ة�bسمو ءاد�شو ،)1994 ( ھتايعادتو ولسوأ

 ةئزجتلاو ،)2001( ةيمالسإلا ةCؤرلا عم تاÑراقمو ،ن�نيل ،رلجنا ،سكرام

 ةملوع مأ ةيناسcإ ةيمنت :ي¦رعلا ركفلا ةلسلسو ،)2001( ةCرطُقلا ةلودلاو

 ملع نف DE كيتكتلاو ةيجيتاabسالاو ،)2005( �bيغتلا تاCرظن DEو ،)2004(

 ةيطارقميدلاو ،)2008( قافنالاو خوراصلا �¨إ ..فيسلا نم بر�Äا

 تاروث تس براجتو ،)2014( )ةيمالسإ ةCؤر( ةيÑرغلا ةÑرجتلا DE ةيناملعلاو

 .)2014( اًمومع تاروثلا لوح ةمدقم عم :ةيملاع

 ءانثأ سدقلا DE نومطقلا ðE نم ھتلئاع عم رّ�=ت ثيح ؛ھتايح DE قيفش ىcاع

 َّمث ،1952 ماع ةرم لوأ ةيندرألا تاطلسلا دي ��ع لقتعاو ،1948 ماع برح

 رCو�aل ةضفارلا تار2اظملا DE ھتكراشم رثإ ھتلقتعا ثيح ،ھتالاقتعا تلاوت

 ïÀÝقو ءارÄ"لا DE رف��ا ن�ý �¨إ لقنو ،1954 ماع ةيناملpbلا تاباختنالا

فو ،ةيندرألا تاطلسلا ن�عأ نع ءافتخالل رطضا مث ،رو�ش ةدع ھيف
ُ

 نم لص

 يقÑو ،E¨اتلا مويلا DE م�Ä تÎب DE لقتعاو ،1957 ماع رايأ نم DE 23 ھتفيظو

DE ح ن�$لا�Ý 1965 ماع ھنع جرفأ. 
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  داوع بي$م

 مار ةظفاحم pq كzرع نuع ةzرق pq دلو •

 .1965 ماع ة�uبلاو هللا

 نع ��qرش~لا سل|}ا ةzوضعx زاف •

  .2006 ماع تاباختنا pq حتف ةكرح

 pq ة�uبلاو هللا مار ميلقإ ةن|O وضع •

 .اقباس حتف ةكرح

 ةCرق DE ،1965 ماع ويلوي /زومت نم رشع عساتلا DE داوع ةمالس بي�م دلو

 .تانب ثالثو دالوأ ةثالث ھلو جو�aم و2و ،ة�bبلاو هللا مار ةظفاحم DE كCرع ن�ع

 ��ع لصحو ،اورنوألل ةع¾اتلا كCرع ن�ع ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 تانيعس�لا فصتنم قحتلا مث ،ةCوناثلا اينوتÎب ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا

طباض لمع ."س#د وبأ" سدقلا ةعماج DE نوناقلا ةساردل
ً

 نمألا زا�ج DE ا

 .ةر�Äا لامعألا DE لمع مث ،)1997 -1994( ماوعأ ن�ب ي*اقولا

 ةكر�Äا دوعصب اًرثأتم ركبملا ھبابش DE �¥طولا لاضنلا DE داوع طرخنا 

 ذيفنت DE كراشو حتف ةكرÝ �Ä¸تناف ،ھقيقشو هدلاو لاقتعاÑو ةينطولا

 ا�êم ،حتف ةكرح لخاد ةيميظنت بصانم ةدع دلقت .ةينطولا ا�»ايلاعف

 DE ھتفيظو نم لاقتسا .1997 ماع ة�bبلاو هللا مار ميلقإ ةن�� DE ھتCوضع

 تاباختنال øÓرتو ،�À¿ايسلا لاقتعالا ��ع اًضاabعا 1997 ماع ي*اقولا نمألا

 زافو 2006 ماع ة�bبلاو هللا مار ةظفاحم DE حتف ةكرح نع Ù¹Eرش�لا سل�®ا

 سل�®ا ةCوضع لغشو ،سل�®ا DE ةيبabلا ةن�� سأرتو ،E_يسملا دعقملاب

 ل�$ل ةينطولا ةن�íل داوع مضنا .Ù¹Eرش�لا DE ھتCوضع مكحب �¥طولا
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 ��ع ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب ةن�íلا تلمع ثيح ،2007 ماع راد��ا رارضأ

 .يرصنعلا لصفلا رادج نع ةجتانلا رارضألا رص�Ä ل�ý زاجنإ

 ةيضقلا َّنأب نمؤCو ،ةيÑورع تا�جوتب يواحتف ھَّنأ ��ع ھسفن داوع فِّنصي

 َّنأو ،انتقطنم DE طقف سÎلو ملاعلا DE عارصلا ر2وج äE ةي�يطسلفلا

 دوجولا ءا�Êإ لواحي لالتحالاو ،دوجو عارص و2 ن�طسلف DE عارصلا

 ،تابثلاو دومصلل �¹س# �¥يطسلفلا بعشلاو ،ضرألا هذ2 ��ع �¥يطسلفلا

 ةي�يطسلف ةلود لالخ نم ن�ي�يطسلفلل �À¿ايسلا دوجولا نأب دقتعÙو

 قافتا نأب ىري .ةقطنملا DE يcوي�صلا عورشملل ةيا�êلا ةيادب نوRيس ةلقتسم

 ،لالقتسالاو ةCر�Äاب ن�ي�يطسلفلا تاحومط نم ىcدألا د�Äا �½لي ال ولسوأ

 لالتحالاو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا خCرات DE ءادوس ةحفص ماسقنالا pbتعÙو

 ابلاطم ،ھنم ةديفتسم ةي�يطسلف تائف دوجول ةفاضإلاب ،هرارمتسا �¨إ �¹س#

 َّنأو اًصوصخ ،ھئا�Êإل pbكأ ةيلوؤسمب ةي�يطسلفلا لئاصفلاو ةدايقلا

  .ةيلودلا لفاÄ®ا DE �¥طولا دو��®ا ��ع اًبلس رثؤي تاب ماسقنالا

 بÎصأو ،ماع ةدمل لالتحالا هدراط ثيح ؛ھتايح ة�bسم لالخ داوع ىcاع

 DE جالعلل لِّوحو ھلاقتعا متو ،1985 ماع يcاث نCرش£ ر�ش DE راجفناب ا�لالخ

 مث ،سدقلا DE ةيÑوRسملا زكرم DE قيقحتلل عضخ مث ،دصاقملا ىفش�سم

 ن�طسلف جراخ �¨إ رفسلا نم لالتحالا ھعنمو ،تارم ةدع ھتالاقتعا ترركت

 .ةرم نم ábكأ



 ةحبص وبأ ���وم

  .1953 ماع اطي ةنيدم pq دلو •

 .)��q )1996-2006رش~لا سل|}ا وضع •

  .اطي ةيدلب سلجم pq قباس وضع •

 pq ميظنتلاو ةئبعتلا pq لامعلا ةن|O س�ئر •

 .2007 ماع حتف ةكرح

 ،1953 ماع ليل¯�ا ةظفاحم DE اطي ةنيدم DE ةحبص وبأ ن�ساي ÀÝ¿وم دلو

 ،اطي سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .ءانبأ ةرشع ھيدلو جو�aم و2و

 لانو ،1972 ماع ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو ،ليل¯�ا ةنيدم DE ةCوناثلاو

 DE لمع .1979 ماع ةيندرألا ةعما��ا نم تايضاCرلا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 ،ةCرئاز��او ةيéيللا ن�تCرو�م��ا DEو ندرألا DE ةيÑرعلا ةيلRلا DE ميلعتلا عاطق

 DE لمع امك ،اًماع 11 ةدمل ليل¯�ا ةنيدم DE ن�يعما��ا ةطبار DE َرضاحو

 .ةي�يطسلفلا ةينمألا ةز�جألا

 ةكراشملا لالخ نم ةCوناثلا DE نا� ذنم �¥طولا لاضنلا DE ةحبص وبأ طرخنا

DE تناو ،لالتحالل ةضفارلا تايلاعفلاو تار2اظملا¸Ý ناوخإلا ةعام�� 

 يدايقلاب اًرثأتم حتف ةكرح �¨إ لقتنا َّمث ،ةيعما��ا ھتسارد ءانثأ ن�ملسملا

 رايت ا�ßنéتب أدب ��لا ةيمالسإلا تا�جوتلاÑو ،1974 ماع ناطلس يدمح

 ةيندرألا ن�تحاسلا لخاد لمعلا DE طشcو ،حتف لخاد ةيبالطلا ةبÎتكلا

 بختناو ،ن�طسلف لخاد ةيبالطلا ةبÎبشلا راطإ نمض لمع َّمث ،ةCرئاز��او

 DE لامعلا ةن�íل اًسÎئر  حبصأو ،1996 ماع Ù¹Eرش�لا سل�®ا DE اًوضع

øرتو ،2007 ماع حتف ةكرح DE ميظنتلاو ةئبعتلا
َّ

Ó رش�لا تاباختناللÙةيع 
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 اطي ةيدلب سلجم DE اوضع نا� ھنأ امك ،حتف ةكرح ةمئاق نمض 2006 ماع

 .2019 ماع لاقتساو

 لاط ام�مو ،�¥يطسلفلا بعشلا �Óاص DE ةمداقلا مايألا نأب ةحبص وبأ دكؤي

 ،هللا دعو اذ2و ةلاحم ال مداق ضرألا دادabساو رCرحتلا َّنإف رصق وأ نمزلا

 ةداعãو ماسقنالا نم صلختلاو فعضلا بابسأ ل� نم ءا��نالا بجي نكلو

قُو امدنع ولسوأ قافتا نأب ىرCو .ةدحولاو
ّ
 لRب ةوقلا كلمي نم ن�ب نا� عِ

 ةيلاضنلا ة�bسملا DE ة�bطخ ةرغö نا� E¨اتلاÑو ،ھتدارإ الإ كلمي ال رخآو ،ا�ßناعم

 م�aلي نل لالتحالا نأ ةي�يطسلفلا ةدايقلا عقوتت ملو ،�¥يطسلفلا بعشلل

 ىوقلا ن�ب تاقالعلا ىوتسم ��ع ةيبلسلا ھتايعادت قافتالل نا�و ،هدونéب

 ضفار رايت ؛�À¿ايس ميظنت ل� DE نCرايت دوجو قَّمعو ،ةيمالسإلاو ةينطولا

 DE ةثلاث ةبكن ةباثمب �¥يطسلفلا ماسقنالا نأب دقتع# .ھل لباق رايتو ،قافتالل

Rشو ،�¥يطسلفلا بعشلا خCرات
َّ

 ،ةيÑرعلا لودلا عم ةقالعلا DE فعض ةطقن ل

 ،ضعبلا ا�ضع¾ عم ةي�يطسلفلا بازحألل ةي2�bام��ا ةدعاقلا ةقالع DEو

 ا�ßف امب ةفا� لئاسولا مادختسا DE �¥يطسلفلا بعشلا ةيقحأ ��ع دكؤCو

 ةيلودلا فارعألا ھتلفك قح اذ�ف ،لالتحالا نم صلختلل ةíÄسملا ةمواقملا

 ةحبص وبأ يدانCو .ةلتÄ®ا بوعشلا مامأ ةحوتفم تاراي¯�ا تكرت ��لا

 ةمظنم DE لالتحالل ةضفارلا ةيسايسلا تا�جوتلا ةفا� كارشإ ةرورضب

  .ھتéسc بسح الك ،ا�»اسسؤمو ةي�يطسلفلا رCرحتلا

 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ھتايح ة�bسم لالخ ةحبص وبأ ىcاع

 تاوق لبق نم رفسلا نم عنُمو ،ھتالاقتعا تلاوت َّمث ،ن�ماع ةدمل 1981

   .)2011-1981( ماع ن�ب ةabفلا DE لالتحالا
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 قوزرم وبأ ���وم

 ةزغ عاطق pq حفر ميخم pq دلو §

  .1951 ماع

 ةكرOP ���ايسلا بتكملا س�ئر §

 .)1995-1993( سامح

 ���ايسلا بتكملا س�ئر بئان §

OP1997 ماع ذنم سام. 

 تارامإلاو رصم pq نuي@يطسلفلا نuملسملا ناوخإلا لوؤسم §

 .اقباس ةدحتملا تايالولاو

 /طابش نم عساتلا DE ةزغ عاطق DE عفر ميخم DE قوزرم وبأ دمحم ÀÝ¿وم دلو

 ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .ءانبأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،1951 ماع رياpbف

 ةCوناثلا ةدا�ش لانو ،ةزغ عاطق DE )اورنوألا( ثوغلا ةلا�و سرادم DE ةCوناثلاو

 ��ع لصحو ،رصم DE ةيفونملا ةظفاحم DE موRلا ن�بش ةسردم نم ةماعلا

 ،1976 ماع ةر2اقلا DE ناولح ةعماج نم ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد

 DE ودارولو� ةعماج نم ةيسدن�لا تاءاشcإلا ةرادإ �b DEتسجاملا ةجردو

 ةسدن�لا DE هاروتكدلا ةجردو ،1984 ماع ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا

 ءاملا ةطحم DE اًسدن�م لمع .1992 ماع اناCزCول ةعماج نم ةيعانصلا

 ةقراشلا DE موينملألاو جاجزلا عنصمل اًريدمو ،1977 ماع �½ظ وبأ DE ءاÑر�كلاو

 ةينطولا �½ظ وبأ لوabب ةكرش DE شÎتفت سدن�مو ،)1979-1978( يماع ن�ب

 DE ةغلل د�عم DE ةيÑرعلا ةغللا سّرد امك ،1982 ماع �Ýح �½ظ وبأ DE "كوندأ"

 .ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا
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cايسلا ھمامت2ا رولبتو ،يموقلا دملاب رثأتو ،اًنيدتم قوزرم وبأ أش¿À� ذنم 

 ماع برح ءا��نا دع¾ E¨اضنلا لمعلا DE طرخناو ،ةCوناثلا ةساردلا ةلحرم

 DE نCزكرمتملا �¥يطسلفلا رCرحتلا شÎج طابض دم ��ع لمع ثيح ،1967

 دع¾ ةسردملاب قاحتلالا مدع رَّرقو ،ر�شأ ةدعل ماعطلاو ءاملاب ءانÎس شارحأ

 ��ع فّرع£و ،لالتحالا ةلود �¨إ ميلعتلا ةيلوؤسم لاقتنا ��ع اًجاجتحا بر�Äا

 ا�ميظنت متي ةيناوخإ ةيبابش ةعومجم لوأ نمض نا�و ،ن�ساي دمحأ خيشلا

DE 1968 ماع كلذو ةسكنلا دع¾ ةزغ عاطق. 

 نابإ رصم DE ن�ي�يطسلفلا ن�ملسملا ناوخإلا ةيلوؤسم قوزرم وبأ �¨وت 

 تارامإلا DE ن�ي�يطسلفلا ناوخإلا ميظنتل ةاون سسأو ،ا�ßف ةيعما��ا ھتسارد

 تاميظنتلل يقيس�تلا بتكملا نمض لمعلا DE كراشو ،ھلوؤسم حبصأو

 DEو ،ندرألا DE يذيفنتلا بتكملا DE اًوضع حبصأو ،ھسÎئر  مث ،ةيناوخإلا

 ناوخإلل ةيسايسلا ةرئادلا لوؤسمو ،نامع DE ةكر�Äا ىروش سلجم

 ماع ا�ßف ن�ملسملا ناوخإلل لوألا لوؤسملا مث ،ةدحتملا تايالولا DE ن�ملسملا

 تايالولا DE )ن�طسلفو ندرألا ناوخإ (ماشلا دالب ميظنت لوؤسمو ،1988

 ميظنت DE "ن�طسلف زا�ج" �¥يطسلفلا لمعلا ةدايق لوؤسم بئانو ،ةدحتملا

 .1986 ماع ناوخإلا

الوؤسم نا�و ،1987 ماع سامح ةكرح سÎسأت DE م2اس 
ً

 ءانب ةداعإ نع 

 تاوق ا��نش ��لا تالاقتعالا دع¾ 1989 ماع ةلتÄ®ا ضرألا DE ميظنتلا

 �À¿ايسلا بتكملل اًسÎئر حبصأو ،ةكر�Äا رداو�و تادايق دض لالتحالا

�Äا دوفو سأرتو ،1993 ماع سامح ةكر�Äل ةكرíÄرحتلا ةمظنم عم راوCر DE 
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 حبصأو ،1993 ماع حتف ةكرح عم م2افت ةقيثو ��ع عقوو ،موطر¯�او سcوت

 تايالولا DE رسألا نم هررحت دع¾ سامÀ� �Ä¿ايسلا بتكملا سÎئرل اًبئان

-2009( يماع ن�ب ةر2اقلا DE ة�Äاصملا تاراوح DE سامح دفو داقو ،ةدحتملا

 ماع سÎئرلل اًبئان �À¿ايسلا بتكملا تاباختنا DE ھل ديدجتلا متو ،)2014

2017. 

 ماع انéي ةCرق نم ھتلئاع تر�0ُ ثيح ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ قوزرم وبأ ىcاع

 يcاثلا لالتحالاو ،1956 ماع ةزغ عاطقل يcوي�صلا لالتحالا ش#اعو ،1948

 ةيندرألا تاطلسلا ھتدع¾أ ذإ ؛ةرم نم ábكأ داع¾إلا ةÑرجت ضاخو ،1967 ماع

 ،ن�ماع ةدمل ا�ßف ھتماقإ دع¾ ،1995 ماع ويام /رايأ نم ع¾ارلا DE ا�ßضارأ نع

 نم نCرشعلاو سما¯�ا DE كروCوين راطم DE ةيكCرمألا تاطلسلا ھتلقتعاو

 ھحارس تقلطأ َّمث ،اًر�ش رشع ةينامث براقي ام ïÀÝمأو ،1995 ويلوي / زومت

 ةرم ةيندرألا تاطلسلا ھتدع¾أ مث ،1997 ماع ويام /رايأ DE ندرألا �¨إ ھتلحرو

 ،2011 ماع ا�ßف ةروثلا عالدنا دع¾ اCروس نم جرخو ،1999 ماع ةيناث

  .2003 ماع ھلاومأ تدّمجو ،با2رإلا ةمئاق ��ع ةدحتملا تايالولا ھتعضوو
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 @?لعلا ���وم

)1897-1984( 

  .ةلتP}ا سدقلا pq دلو •

 ةzردنكسإلا رمتؤم pq نuطسلف لثمم •

 .1944 ماع

 ندنل pq ةيªرعلا بتاòملا سسؤم •

 ةياعدلل سدقلاو نطنشاوو كروzوينو

 .1945 ماع ةي@يطسلفلا ةيضقلل

 ماع ي°رعلا يÆاش,إلا عورشملا سسؤم •

1946.  

 نماثلا DE ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE ةرارصملا DE ðE �¸لعلا �ïÀيف ÀÝ¿وم دلو

 ��سردم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .1897 ماع ويام / رايأ نم

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،سدقلا DE رCرفلا ةيل�و ةCروتسدلاو ةينولوRلا

 ماع ايناطCرب University of Cambridge DE جديpbما� ةعماج نم قوق�Äا

 Inner Temple DE لب�ت رنإ قوق�Äا د�عم نم ةن�ملا ةلوازم ةدا�شو ،1922

 ،)1929-1925( ةيناطيpbلا ةرادإلا عم اًدعاسم اًيماحم لمع .1924 ماع ندنل

 اًراش�سمو ،)1932-1929( سدقلا DE ةماعلا تاباينلا ةرئاد DE اًيماحمو

 ةرئاد DE ماعلا بئانلا ليكوو ،)1933-1932( يماسلا بودنملل اًصاخ

 ةرئاد DE ماعلا بئانلا حبصأو ،)1936-1933( سدقلا DE ةماعلا تاباينلا

 ماع ةبكن دع¾ اًيماحم لمع امك ،)1937-1936( سدقلا DE ةماعلا تاباينلا

 ماتيألا ميلع£و ءاويإل ÍEانصلا ÍEارزلا بCردتلا زكرم ��ع فرشأو ،1948

  .1952 ماع ن�ئجاللا نم نCزعوملا
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 DE طبارو ،�¨وألا ةيملاعلا بر�Äا DE كراشو ،يcامثعلا ش��Îا DE طرخنا

 ،قارعلا مث اCروس �¨إ ھجتاو ،ن�سح فCرشلل مضنا َّمث ،قشمدو سدقلا

 DE دقعنملا ن�طسلف رمتؤم DE ضوافملا �¥يطسلفلا دفولا ءاضعأ دحأ نا�و

ثمو ،1940 ماع ن�طسلف �¨إ داع .1939 ماع ندنل
َّ

 DE ةي�يطسلفلا بازحألا ل

 لودلا ةعماج سÎسأت رمتؤملا شقان ثيح 1944 ماع ةCردنكسإلا رمتؤم

 كروCوينو نطنشاوو ندنل DE ةيÑرعلا بتاRملا ءاشcإ ��ع فرشأو ،ةيÑرعلا

 DE بتاRم ةع¦رأ حتتفا دقو ،1945 ماع ةلداعلا ا��يضقو ن�طسلفل ةياعدلل

Rش ��لاو سدقلاو ندنلو كروCوينو نطنشاو نم ل�
َّ

 اًسÎئر اًءزج ھنيح DE تل

 سسأو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ةمد¯� �¥يطسلفلا �À¿امولبدلا د���ا نم

 ن�حالفلا ن�كمت فد�� ،1946 ماع احCرأ DE ي¦رعلا ي*اشcإلا عورشملا ةيعمج

 نم ةعومجم ن�ب نم نا�و ،�¥يطسلفلا داصتقالا ميعدتو ن�ي�يطسلفلا

 عافدلل ةيÑرعلا لودلا ث�Ä ي¦رعلا نطولا DE ةلوج اولمع نيذلا ن�ي�يطسلفلا

 .1948 ماع ةبكنلا ثادحأ ةيشع ن�طسلف نع

 ترتوت ،ماعلا نأشلا DE ھطارخنا مغر ،ةي�يطسلفلا بازحألل �¸لعلا ِمت�ي مل

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يع¦رأ نم يcاثلا فصنلا DE �¥يس�Äا ن�مأ جا�Äاب ھتقالع

 DEو ي¦رعلا ي*اشcإلا عورشملل pbكألا ھمامت2ا �¨وأو ،�À¿ايسلا لمعلا ل�aعاو

 ةبكنلا لعفب ةبصخ ٍضارأ تدقف ��لا ةيدود�Äا ىرقلا ةناعإ ��ع ��كabلا

 .راوغألا ôÀ� DEارألا ءايحإ �¨إ ةفاضإلاب

 ماع "ن�طسلف ةpbع" باتك ھل ردصو ،تالاقملا نم ديدعلا �¸لعلا بتك 

ك امك ،)1948(
َ

 رخآ "ناونع¾ باتك DE �½يشاش�لا نيدلا رصان ھت�bس َبَت

 ،)1986( "�¸لعلا ÀÝ¿وم �¥يطسلفلا ميعزلا ةصق :سدقلا نم ءاج ةقلامعلا

 ÀÝ¿وم ةصق يدالب ن�طسلف" ناونع¾ باتك DE ا2رشcو غcولرف يرفوج ا�¼تكو
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c امك ،)2001 ،مجabم( ،"�¸لعلا
ُ

 تاعوسوملا نم ديدعلا DE ھت�bس ترش

  .ةماعلا ةي�يطسلفلا تايص¯Áلل خCرأتلاب ةمت�ملا

 ماع ھتفيظو نم ةيناطيpbلا ةمو�ÄRا ھتلاقأ ذإ ؛ھتايح ءانثأ �¸لعلا ىcاع

 بوشc دع¾ قارعلا �¨إ نانبل نم اسcرف ھتدع¾أ مث ،تو�bب �¨إ ھتدع¾أو ،1937

 ةي��pbا ةماقإلا ةيناطيpbلا تاطلسلا ھيلع تضرفو ،ةيناثلا ةيملاعلا بر�Äا

DE زعÑھت DE رقCاوض نم تافرش ةðE 1943-1941( يماع ن�ب سدقلا(، 

 ةبكنلا ثادحأ ءانثأ ناسÑÎو افاCو سدقلا DE ھكالمأ ��ع لالتحالا �¨وتساو

  .1984 ماع سدقلا DE نفُدو نامع DE DEوتو احCرأ DE شاع .1948 ماع
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 ب�ش وبأ تفI]م

 

 .1975 ماع مركلوط ةنيدم pq تدلو •

 يطارقميدلا داحتالا رس نuمأ •

 ةظفاحم pq ادف �¿يطسلفلا

 .2013 ماع ذنم مركلوط

 pq ةzوس@لا لمعلا ةيعمج ةريدم •

 .مركلوط

 

 سرام / راذآ نم ع¾اسلا DE مركلوط ةنيدم DE ب�ش وبأ �¸�ف تف�bم تدلو

 DE ةCوناثلا ةلحرملاو ،ةكCوش ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا تسرد .1975 ماع

 تقحتلاو ،1994 ماع ةماعلا ةCوناثلا ا�êم ت�Êأو ،رصانلا دبع لامج ةسردم

 ."ةيعامتجالا ةمد¯�ا" صصخت DE 2015 ماع ةحوتفملا سدقلا ةعماجب

 ،2000 ماع ادف �¥يطسلفلا يطارقميدلا داحتالا فوفصل ب�ش وبأ تمضنا

 رس ن�مأ مث ،ةئي2 وضع �¨إ وضع نم ةيميظنتلا ھتايمسم DE تدعصو

 رسل انيمأ 2013 ماع تبختنا مث نمو ،2012 ماع مركلوط ةنيدم DE بز�Äا

 تلمعف ،بزíÄل ي£اسسؤملا لمعلا DE تطرخنا امك ،مركلوط ةظفاحم DE ادف

 عم بز�Äا مساب لصاوتت äEو ،بزíÄل ةع¾اتلا ةCوس�لا لمعلا ةيعمجـل ةريدم

  .ةظفاÄ®ا DE ةفا� ةي�يطسلفلا لئاصفلاو ىوقلا

 دقو ،مركلوط ةظفاحم DE راد�íل ةض2انملا ةينطولا تايلاعفلا DE كراش£

  .2015 ماع تار2اظتلا ىدحإ DE يران رايع¾ تبÎصأ

 بعشلل اًئÎش مدقي مل قافتالا َّنكل ،ةديج ولسوأ قافتا دونب نأب دقتع£

 .قافتالا �bيغ£ متي نأ لمألاو ،ھب لالتحالا ما�aلا مدعل ةجي�ن ،�¥يطسلفلا
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 فد�لا نع ةلصوبلا فارحناو �¥يطسلفلا ماسقنالا ّنأب ب�ش وبأ ىرت

 قCرطلا ليطCو ةينطولا ة�bسملا دِّقعُ# ،لالتحالا ة�جاوم DE لثمتملا سÎئرلا

 قيقحتو ،تالاRشإلا ةفا� لح نم دب ال اذل ،ةينطولا فاد2ألا قيقحت وحن

 دجوي الو ،ن�ي�يطسلفلل رامدلا بلج ماسقنالا نأب pbتع£و ،ةينطولا ةدحولا

 تالزانتلا ميدقتب �¥عم �bغ فرط وأ نافرط كان2و ،ھعوقول عنقم بéس يأ

 ھَّنأب نمؤتو ،ةمواقملا لئاسو ةفا� مادختسا دCؤتو ،ة�Äاصملا مامتإ لجأ نم

 �bثأت ھل ر�bَ�َا َّنأو ،�¥يطسلفلا بعشلل ضرألا عاجرإ متي نل ةمواقملا نودب

 لئاصفلا ةفا� لوخد ةدش¾ دCؤتو ،دقعُ# رمتؤم pbكأ نم ábكأ لالتحالا ��ع

 .ةي�يطسلفلا ةطلسلاو رCرحتلا ةمظنم �¨إ ةي�يطسلفلا
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 ةناتك رصان

 

 ةظفاحم pq ةيقرشلا ةلûüلا ةzرق pq دلو •

 .1968 ماع مركلوط

 ةدايقلا – ةيبعشلا ة¼«|Oا لوؤسم •

 .مركلوط ةظفاحم pq ةماعلا

 ةدايقلا - ةيبعشلا ة¼«|Oا بتكم ريدم •

قباس هللا مار pq ةماعلا
ً

  .ا

 قيس@تلا ةن|pq O ةماعلا ةدايقلا – ةيبعشلا ة¼«|Oا لثمم •

  .مركلوط ةظفاحم Íq pqئاصفلا

 

 DE ،مركلوط ةظفاحم DE ةيقرشلا ةل�üلا ةCرق DE ةناتك �¸سر رصان دلو

 ىقلت .ءانبأ ةع¦رأ ھلو جو�aم و2و ،1968 ماع سرام /راذآ نم نCرشعلا

 ،ن�فق ةسردم DE يدادعإلاو ،ةيقرشلا ةل�üلا ةسردم DE ي*ادتبالا ھميلع£

 ��ع لصحو ،1988 ماع ةيقرشلا ةقاب ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو

 DE لمعو ،قشمد ةعماج نم ةينوabكلإلا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد

   .بوسا�Äا ةز�جأ ةنايص لاجم

c نم نا�و 1982 ماع حتف ةكرح فوفصب ةناتك قحتلا
ُ

 ةيادب ا�Uاطش

 ءانثأ لاضن وبأ ةدايقب "ةضافتنالا حتف" �¨إ مضنا َّمث ،�¨وألا ةضافتنالا

 ةدايقلا – ةيبعشلا ة�¼��ا فوفصب قحتلاو ا�كرت ھَّنكل ،قشمد DE ھتسارد

  .1992 ماع ةماعلا



247 
 

لس£و ،2007 ماع ن�طسلف �¨إ ةناتك داع
َّ

 ةيبعشلا ة�¼��ا DE نمألا ةيلوؤسم م

 لوؤسم بصنم ملس£ َّمث ،هللا مار DE ا�¼تكم ريدم حبصأو ،ةماعلا ةدايقلا –

 .مركلوط ةظفاحم DE ة�¼��ا

 ،ا2ر�Ê �¨إ ا2رحب نم ن�طسلف رCرحت �¨إ وعدCو يموقلا ركفلا ةناتك Ý¥ب�ي

 ساقُي ال بوعشلا رمع َّنأب ىري .ضCوعتلاو ن�ئجالل ةدوعلا قح قيقحتو

ن الأ بجي E¨اتلاÑو ،نمزب
ُ

 �¥يطسلفلا بعشلا باسح ��ع عارصلا �ñن

 مت لودلا نم �bثكلاف ،ةددحم ةلحرم DE ةيص¯ø فاد2أ قيقحتل

 ولسوأ قافتا ضفري .فاطملا ةيا�DE Ê تررحت ا�êكل ،ن�نسلا تائم ا2رامعتسا

 نم اًدج ةطيس¾ ءايشأ الإ ققحُي مل ھَّنأ ىرCو ،قرو ��ع اpbًح هpbتعÙو

 بعشلل ة�bبك ةاسأم و�ف ماسقنالا اَّمأ ،�¥يطسلفلا بعشلا تاحومط

ت ھت�¼ج نأ ��ع دكؤCو ،لالتحالا و2 ھنم ديحولا ديفتسملاو �¥يطسلفلا
ُ

 عطاق

اجاجتحا 1982 ماع ذنم رCرحتلا ةمظنم تاعامتجا
ً

 نم باc$Äالا ��ع 

 ��ع ءانب اCروس �¨إ لاقتنالا تافرع رساي لحارلا سÎئرلا لوبق مدعو ،تو�bب

 ةمظنم ءانب ةداعإ ةرورضب بلاطCو ،ليpbج دمحأ ة�¼�íل ماعلا ن�مألا ةحيصن

 لجأ نم ةر2اقلا تاقافتاو ،2006 ماع ىرسألا ةقيثو ساسأ ��ع رCرحتلا

 ا�ßف امب ةفا� ا�لاRشأب ةمواقملاب نمؤCو ،ا�ßلإ لئاصفلا عيمج مامضنا

 كاب�شالا ةلاح نم اًءزج ا2رابتعاب ةيسامولبدلا ةمواقملا معدCو ،ةíÄسملا

 .لالتحالا عم

 َّمث ،ة��جو ةabفل لقتعاو ،1982 ماع ر�شأ ةثالث ةدمل لالتحالا تاوق ھتدراط

 .رفسلا نم عنُم ن�طسلف �¨إ ھتدوع دع¦و ،ندرألا �¨إ دع¾أ
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 مازع ذفان

 حفر ةنيدمب ئطاشلا ميخم pq دلو •

 .1958 ماع

 دا¥|Oا ةكرح pq سسؤم دئاق •

  .يمالسإلا

 .يمالسإلا دا¥|Oا ةكرOP ���ايسلا بتكملا وضع •

 .لالتحالا نو|� pq تاونس ةدع ���مأ ،ررحم �uسأ •

 دوع£ ةي�يطسلف ةلئاعل ،م1958 ماع حفر ةنيدم DE مازع داشر ذفان دلو 

 ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،ن�طسلف بونج ةر�=ملا ةجولافلا ةدلب �¨إ ا�لوصأ

 ،حفر ةنيدم سرادم DE ةCوناثلاو ةيساسألا ن�تلحرملا سرد .نات�باو دالوأ

 قحتلاو ،ةنيدملا تاذ DE عبسلا ybب ةسردم نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصحو

    .بطلا ةساردل رصم DE قCزاقزلا ةعماجب

 نرقلا تانيعبس DE رصم DE ھتسارد ءانثأ ةيمالسإلا ةكرíÄل مازع Ý¸تنا 

 ،ن�يكر�Äا ن�يمالسإلا نم ه�bغو 1Eاقشلا E_تفب كلان2 ىقتلاو ،�ôÀاملا

 ميظنت نمض نا�و ،ن�Cرصملاو ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا فوفص DE طشcو

 ،)ةيمالسإ ةيعجرم تاذ ةي�يطسلف ةيبالط ةعومجم( ةيمالسإلا ع*الطلا

 .تارش�لا ضع¦و "يمالسإلا رات¯®ا" ةلجم DE ةباتكلا DE طشcو

 طيطخت DE طشcو ،1981 ماع يمالسإلا دا���ا ةكرح سÎسأت DE كراش

 ماع �¨وألا ةضافتنالا ءانثأ ةصاخ يcوي�صلا لالتحالا دض ا�»ايلاعف ذيفنتو

 نم ábكأل �À¿ايسلا ا�¼تكم DE اًوضع بختناو ،ا�مساب اًقطان حبصأو ،1987

 ن�øÄرملا دحأ هرابتعاب ھمسا ددرت دقو ،2018 ماع ا2رخآ ،ةيميظنت ةرود
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 نارCزح DE ھتافو دع¾ íÓش هللا دبع ناضمر قباسلا ةكر�Äا ماع ن�مأ ةفال¯�

  .2020 ماع

 DE روضح ھلو ،ةي2�bام��ا تاناجر�ملا DE بطخCو تارضاÄ®ا مازع يقلي

 تاعاذإلا DEو تايئاضفلا ��ع تاراوح DE فاضتس# ثيح ،مالعإلا لئاسو

 فقاوم نع pbع£ ��لا تاحCرصتلا نم �bثكلا ھلو ،ةيÑرعلاو ةي�يطسلفلا

  .دعصلا فلتخم ��ع يمالسإلا دا���ا ةكرح

 دع¾ ةCرصملا تاطلسلا ھتلقتعا ثيح ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ مازع ىcاع

 نم ھتمرحو ،فصنو ر�شأ ةرشع ةدم 1981 ماع تاداسلا لايتغا ةثداح

 ھتعدتسا امك ،ةزغ عاطق �¨إ رصم نم ھتلَّحرو ،¹Eما��ا ھميلع£ لامكإ

 ،ر�شأ ةتس ةدم 1983 ماع ةرم لوأ ھتلقتعاو ،تارم ةدع لالتحالا تارباخم

 رركتو ،تاونس عبس ةدمل ھلاقتعا مت ة�bصق ةدمب ن�$لا نم ھجورخ دع¦و

 لبق نم ھفصق رثإ مد�لل ھل�üم ضرع£و ،ةديدع تارم كلذ دع¾ ھلاقتعا

 .2014 ماع يcوي�صلا لالتحالا تارئاط
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 ةمتاوح فيان

 ةيندرألا طلسلا ةنيدم pq دلو §

 .1935 ماع

 نuيموقلا ةكرح pq يدايق §

قباس برعلا
ً

 .ا

 ة¼«|£ل ماعلا نuمألا §

 نuطسلف رzرحتل ةيطارقميدلا

 .1969 ماع ذنم

 ةيذيفنتلا ةن|£لا وضع §

قباس ةي@يطسلفلا رzرحتلا ةمظنمل
ً

  .ا

 نCرش£ نم رشع ع¾اسلا DE ةيندرألا طلسلا ةنيدم DE ةمتاوح فيان دلو

 ن�س�Äا ةيل� نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصح .1935 ماع pbمفون /يcاثلا

 ةجرد ��ع لصحو ،بطلا ةساردل ةر2اقلا ةعماجب قحتلاو ،ندرألا DE ةCوناثلا

 تو�bب ةعماج نم عامتجالا ملعو سفنلا ملعو ةفسلفلا DE سوCرولاRبلا

 DE اًيفاÄ#و اًملعم لمع .وRسوم ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد ��عو ،ةيÑرعلا

  .)1965-1955( يماع ن�ب ندرألا

 ا��يلوؤسم �¨وتو ،برعلا ن�يموقلا ةكرح فوفصب ركبملا ھبابش ذنم قحتلا

DE روس �¨إ لقتنا َّمث ،1957 ماع ندرألاCمو اêف سأرت ثيح ،نانبل �¨إ ا�ßا� 

 فلح دض ةينطولا تايلاعفلا DE كراشو ،ي¦رعلا يموقلا بابشلا ةمظنم

 ،قارعلا �¨إ َّمث اCروس �¨إ ا2دع¾ لقتناو ،1958 ماع روا�Êزيا عورشمو دادغ¾

 نميلا �¨إ ھجوت َّمث ،1963 ماع �Ýح قارعلا DE ن�يموقلا ةكرح لوؤسم حبصأو

  .كان2 ةكر�Äا فوفص DE لمعو
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 ثبل امو ،ن�طسلف رCرحتل ةيبعشلا ة�¼��ا سÎسأت DE كراشو ،ندرألا �¨إ داع

 ةيبعشلا ة�¼��ا سسأو ،ةيسكراملاب ا�ما�aلا مدع ةعÙرذب ا�êع قشcا نأ

 رCرحتل ةيطارقميدلا ة�¼��ا اًقحال تحبصأ ��لاو ،1969 ماع ةيطارقميدلا

 رCرحتلا ةمظنم �¨إ ھت�¼ج تمضناو ،ماعلا ا�êيمأ حبصأو ،ن�طسلف

 ماع ةقعاصلا ةمظنمو حتف ةكرح ن�Ñو ا�êيب فالتئا مايق دع¾ ةي�يطسلفلا

 ةن�íلا DE اًوضعو ،�¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا DE اًوضع حبصأو ،1969

 لئاصف ن�ب ترج ��لا تامادصلا DE كراشو ،رCرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا

 �¨إ تدأ ��لاو ،1970 ماع لوليأ DE يcدرألا ش��Îاو ةي�يطسلفلا ةمواقملا

 طاقسإ اونéت نيذلا نم ا�êيح نا�و ،ندرألا نم ةمواقملا لئاصفلا جورخ

 تالص ةلCوطلا ةيسايسلا ھت�bسم لالخ ماقأ دقو ،ندرألا DE �¸شا�لا ماظنلا

 تاقالع Ñ¥Ýو ،ي£ايفوسلا داحتالا ا��مدقم DEو ةيكاabشالا ىوقلا عم ةCوق

   ."ةيمدقتلا" ةيÑرعلا لودلا عم ةنÎتم

 دقف ،رCرحتلا ةمظنمل �À¿ايسلاو يركفلا باط¯�ا DE تالوحتلاب ھمسا طبترا

 ،رCرحتلا ةمظنم تايبدأ �¨إ ةيسكراملا تالوقملا لاخدإ DE اCًزكرم اًرود بعل

 راسملو ،1974 ماع "رشعلا طاقنلا جمانرب" �Eحرملا جمانpbلل �bظنتلاو

 ةوعد ھجوي رCرحتلا ةمظنم لخاد �¥يطسلف يدايق لوأ نا�و ،ةCوس�لا

 ساسأ ��ع ن�ي�يطسلفلا عم مالسلا قيقحت DE ةبغارلا ةيليئارسإلا ىوقلل

 تافرع رساي لحارلا سÎئرلا نع ھعافدب فرعو ،ةدحتملا ممألا تارارق

 DE رمتسا دقف ھت�¼ج ىوتسم ��ع امأ ،رCرحتلا ةمظنم لخاد ھتارايخو

 .نآلا �Ýح ة�¼��ا سÎسأت ذنم ماعلا ن�مألا بصنم

 تاءاقللا نم ا�bًبك اًددع ىرجأو ،تاليلحتلاو تالاقملا نم ا�bًثك ةمتاوح بتك

 ردصو ،ةيéنجأو ةيÑرعو ةي�يطسلف تايئاضفو ةينوCزفلت تاونقو فÄ# عم

 )تاعقوتو ليلحت( ةي�يطسلفلا ةمواقملا ةكرح ةمزأ لوح :ا�êم بتك ةدع ھل
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-تو�bب( -جئاتنو سورد-ةي�يطسلفلا ةمواقملاو لوليأ ةلمحو ،)1969-تو�bب(

-تو�bب ( تو�bب ةكرعمو نانبل وزغ دع¾ ةي�يطسلفلا ةروثلا تام�مو ،)1970

 لول�Äاو روذ��ا دقنو ليلحت -ةي�يطسلفلا رCرحتلا ةمظنم ةمزأو ،)1980

 ولسوأو ،)1997 ،قشمد( ثدحتي ةمتاوح فيانو ،)1986-يزكرملا مالعإلا(

 ن�طسلف -ءاصعتسالا ةضافتنالاو ،)1999-تو�bب( نزاوتملا رخآلا مالسلاو

 .)2001-تو�bب( ؟نيأ �¨إ

 رثإ ةيندرألا تاطلسلا ھتلقتعا ثيح ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ ةمتاوح ىcاع

 ماع ايبق DE ةنيا�صلا ا�كبترا ��لا ةرز�®اب اًديدنت ةر2اظم DE ھتكراشم

 رثإ ��ع لقتعاو ،1958 ماع ندرألا DE اًيبايغ مادعإلاب ھيلع مكحو ،1954

 ةضراعم DE ھتكراشمل قارعلا DE هدجاوت ءانثأ لقتعا امك ،ھتوخإ نم ٌددع كلذ

 ،ن�$لا DE اًر�ش رشع ةع¦رأ ïÀÝمأو ،مساق مCركلا دبع 1Eارعلا سÎئرلا

أو
ُ

أو فراع مالسلا دبع ةسائر لالخ ھلاقتعا ديع
ُ

 عم ھفالخ دع¾ رصم �¨إ دع¾

 اًمكح ھقحب ةيقارعلا ةمو�ÄRا تردصأو ،1963 ماع نانبل �¨إ مث ن�يثعبلا

 ءاقلإ ضرغ¾ اًنايب ةيندرألا تاطلسلا تردصأو ،قارعلا �¨إ داع ام اذإ مادعإلاب

 .1970 ماع لوليأ ثادحأ لالخ ة�bبك ةيلام ةأفاRم لباقم ھيلع ضبقلا
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 )نامثع( مناغ نا��ن

 ن]نج ةظفاحم �h ر$ظلا ةليس ةدلب �h دلو •

 .1949 ماع

 ن]يداصتقالل ماعلا داحتالل ماعلا ن]مألا •

 .1991 ماع ذنم ن]ي�يطسلفلا

  .1991 ماع ذنم @¢يطسلفلا يزكرملا سل_^ا وضع •

 .@?يدا�أو يداصتقا I]بخ •

 DE ر�ظلا ةليس ةدلب DE ،مناغ نامثع دعسأ جا�Äا نمحرلا دبع نا�¼ن دلو

 .نات�ب ھلو جو�aم و2و ،1949 ماع سرام /راذآ نم ع¾ارلا DE ،ن�نج ةظفاحم

 ن�نج ةسردم DE ةCوناثلاو ر�ظلا ةليس ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 ماع ةCوناثلا دÑرإ ةسردم نم �¸لعلا عرفلا DE ةماعلا ةCوناثلا ñÝنأو ،ةCوناثلا

 ةيكيناRيملا ةسدن�لا �b DEتسجاملاو سوCرولاRبلا ��جرد ��ع لصحو ،1968

 هاروتكدلا ةجرد ��عو ،1977 ماع ايكافولس Košice DE ھس�يشو� ةعماج نم

DE يملاRهاروتكدلاو ،1982 ماع ةعما��ا سفن نم كينا DE نم داصتقالا 

 ةرئادلا DE لمع .ماعلا سفن DE كيش�لا Ostrava DE افاabسوأ ةعماج

 نِّ�ُع مث ،)1989 -1982( ماع ن�ب ةabفلا DE رCرحتلا ةمظنمل ةيداصتقالا

 ماع هدعاقت �Ýح 1994 ماع ةي�يطسلفلا ةيلاملا ةرازو DE اًيداصتقا اًراش�سم

2010. 

 ةكرحب قحتلاف ،ةينطولا ةلا�Äا روطتو ةيلاضنلا ھترسأ ة�bس¾ نامثع رثأت

طاشc سرامو ،1968 ماع حتف
ً

 اسÎئر بختنا ثيح ،ايكرت DE اًينطو اًيبالط ا

 وضع نا�و ،ةعما��ا ھكرت لبق نوزبارط ةعماج DE برعلا بالطلا ةطبارل
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 ةكرíÄل ع¾اتلا �À¿ايسلا ھيجوتلا زا�جب قحتلا .ايكرت DE حتف ةكرح DE ميلقإ

DE املا نرقلا تاي�يعبس ةيادب قشمدôÀ�، ءابنألا ةلا�ول الثمم نا�و 

 امك ،)1979 -1977( ماع ن�ب ةabفلا DE ةيكافولسوRيش£ DE افو ةي�يطسلفلا

 ،1991 ماع ن�ي�يطسلفلا ن�يداصتقالل ماعلا داحتالل اًماع اًنيمأ بختنا

 يزكرملا سل�®ا ةCوضعو ،�¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا ةCوضع ا�¼جومب حنمو

 .�¥يطسلفلا

 ةرادإ سلجم ا�êم ؛تاسسؤملاو تائي�لا نم ديدعلا ةCوضع نامثع �¨وت

 سلجمو ،)2009 – 2004( ماع ن�ب ةabفلا DE ليغش�لل ن�طسلف قودنص

 ،)2010 – 2004( ماع ن�ب ةabفلا DE سÎياقملاو تافصاوملا ةسسؤم ةرادإ

 ن�سدن�ملل ماعلا داحتالاو ،ن�ي�يطسلفلا ءابدألاو باتكلا داحتاو

 .ن�ي�يطسلفلا

 داصتقالا تاصصخت �b DEتسجاملا لئاسر نم ديدعلا ��ع نامثع فرشأ

 ةabف ذنم س#د وبأ /سدقلاو حاجنلا ��عماج DE كيناRيملا ةسدن2و

 مالعإلا لئاسو ��ع افيض لحي ھنأ امك ،2017 ماع �Ýحو تاي�يعس�لا

 باتك ا�êم ،بتكلا نم ددعل ھفيلأت نع الضف ،اًيداصتقا ا�bًبخ هرابتعاب

 ھتعبط تردص يذلا داصتقالاو ةسايسلا ن�ب �¥يطسلفلا �Eيئارسإلا قافتالا

  .2018 ماع ةسداسلا

 ةدمل لقألا ��ع لالتحالا عم رمتس# فوس ن�طسلف DE عارصلا نأب نامثع ىري

 ةناRم زCزع£و ،ھضرأ ��ع بعشلا تيéثت نم دب ال E¨اتلاÑو ،ىرخأ اماع 60
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 ،لالتحالا عم عارصلا ةيجيتاabسا ��ع ظاف�Äاو ،اًيملاع ةي�يطسلفلا ةيضقلا

 يملاعلا عمت�®ا أدب ثيح ،للحتلا �¨إ ه�bصم �Eيئارسإلا عمت�®ا نأب دقتعÙو

 لواحي ��لا ةCرصنعلا ةلاح لظ DE ھب لوبقلا رمتس# نل ھيلعو ،ھب ھتقث دقفي

 ��ع لRلا مضت ةدحاو ةلود ةماقإ ملاعلا ضرفي فوسو ،ا�ضرف لالتحالا

 قوق�Äا نم ةمواقملا نأب ىرCو ،ولسوأ قافتا نامثع ضراع# .ن�طسلف ضرأ

 عضخي اميف ،لالتحالا تحت عقاولا بعشلل E¨ودلا نوناقلا ا�حنم ��لا

 ةيبعشلا ةمواقملاو ،ةلحرملا تابلطتمل ةمواقملا تاودأو لRش مادختسا

 ر�ظ DE ةنعط و2 ماسقنالا نأب ىرCو ،ةلحرملا هذDE 2 عجنألا äE ةيملسلاو

 ةمئاقلا ةيسايسلا ةكارشلا ضفرCو ،ھتيلوؤسم لمحتي عيم��او ،نطولا

 ةيقيق�Äاو ةÑولطملا ةكارشلا نأب ىرCو ،ةيلئاصفلاو ةيÑز�Äا ةصصاÄ®ا ��ع

äE قالا قيدانص ةيطارقميد لالخ نم طقفabةمظنم ىقبت َنأ ��ع ،عا 

 .عيم��ا ةلظم ةي�يطسلفلا رCرحتلا
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 يواتش£لا لي£ن

)1936-2021(. 

  .سلبان ةنيدم pq دلو •

 ةيخzراتلا ةدايقلا نم •

O|ملسملا ناوخإلا ةعامuن 

pq طسلفuن.  

 ةيعمج س�ئر بئان •

   .اقباس ةي�O¸uا نماضتلا

 رو®زلا جرم YZإ دعبم •

 .1992 ماع رخاوأ نانبل بونج

 سطسغا /بآ نم رشع سما¯�ا DE سلبان ةنيدم DE يواتشéلا زياف ليéن دلو

 DE ةيساسألا ةلحرملا سرد .نات�Ñو دالوأ ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،1936 ماع

 ،1952 ماع ةيمشا�لا ةسردملا نم ةCوناثلا ��ع لصحو ،سلبان سرادم

ةرشابم قحتلاو
ً

 DE رمألا ةعما��اCةيك DE ب�bرلا ةدامل اًسردم لمع .توCتايضا 

DE م اًماع ن�ثالث ةدمل ةي�يطسلفلا سرادملاêوناثلا ن�نج ةسردم ا�Cيماع ن�ب ة 

 ةCوناثلا ةسردملا DE اًماع رشع ةسمخ ةبارق سَّرد مث ،)1955-1956(

   .سلبان DE ةي�b¯�ا نماضتلا ةيعم�� ةع¾اتلا ةيمالسإلا

 ،�ôÀاملا نرقلا تاي�يسمخ ةيادب ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� يواتشéلا Ý¸تنا

 ن�طسلف DE ةيتاسسؤملاو ةيعامتجالاو ةCوبabلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف DE طشcو

 ،ن�طسلف DE ا�عورف ضع¾ سÎسأت DE اوم2اس نمم نا�و ،نانبلو ندرألاو

 ةميالسلا �ôÀار عم ،1967 ماع نارCزح ةسكن دع¾ ا�طاشc اودَّدج نممو

 ميظنت سÎسأت د�شو ،م�b2غو قيقلا نسحو لالب ديعسو ةحبص ùEانو

 اًرود يواتشéلا بعلو ،ن�طسلفو ندرألا ناوخإ مض يذلا ماشلا دالب ناوخإ
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 نيذلا م�»ادايقو م2رداو�و ناوخإلا رصانع دادعإ ��ع فارشإلا DE اCًروحم

 .اقحال ةكر�Äا ة�bسم DE اCًروحم اًرود اوبعل

 طيطختلا DE كراشو ،سامح ةكرح سÎسأت ةلحرم يواتشéلا ش#اع

 بنا��ا DE طشcو ،مواقملا ا2رايخ ��ع ديدش�لاو ،ن�طسلف DE ا�»ايلعافل

   .ةي�b¯�ا نماضتلا ةيعمج سÎئرل اًبئان نا�و ي£اسسؤملا

 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ يواتشéلا ىcاع

 DE رو2زلا جرم �¨إ هدع¾أو ،سلبان DE سامح بتكم ةرادإ ةم��ب ماع ةدمل 1989

 هدالوأ نم ةع¦رأ لالتحالا لقتعاو ،ماع ةدمل 1992 ماع رخاوأ نانبل بونج

 ةينمألا ةز�جألا ھتلقتعاو ،ھش�فو تارم ةدع ھل�üم م2ادو ،ھتانب ىدحãو

 بÎصأ .ھئانبأ نم ةثالث تلقتعاو ،1997 ماع ر�شأ ةثالث ةدمل ةي�يطسلفلا

 رياني /يcاثلا نونا� نم نCرشعلاو نماثلا DE DEوتو انورو� سوريافب يواتشéلا

      .2021 ماع
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 هللا ضوع رازن

 .1957 ماع ةزغ ةنيدم pq دلو •

 بتكملا وضع •

 ةكرOP ���ايسلا

 ماع ذنم سامح

2009.  

 pq سامح ةكرح س�ئر •

  .)2009-2006( ةزغ عاطق

}ا يدان س�ئر •
ُ

 .)1997-1985( يمالسإلا عَّم|

 /لوأ نونا� نم رشع يدا�Äا DE ةزغ ةنيدم DE هللا ضوع دمحم رازن دلو

 ةمامح ةCرق �¨إ ا�لوصأ دوع£ ةئجال ةي�يطسلف ةلئاعل 1957 ماع pbمس#د

 ةيساسألا ةلحرملا سرد .ءانبأ ةتس ھلو جّو�aم و2و ،ةلتÄ®ا ةزغ ءاضق ةرَّ�=ملا

 ن�ع ةعماج نم ةيندملا ةسدن�لا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ةزغ DE ةCوناثلاو

 .1981 ماع ةر2اقلا DE سمش

 ةCوعدلا ا�»اطاشDE c طرخناو ،ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� هللا ضوع Ý¸تنا

®ا رسل اًنيمأ نِّ�ُعو ،ةيباقنلاو ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو
ُ

 ةزغ DE يمالسإلا عَّم�

 ،)1997-1985( يمالسإلا عم�®ا يدانل اًسÎئرو ،)2000-1982( يماع ن�ب

 DE سÎسأتلا ليج نم و2و ،ن�ي�يطسلفلا ن�سدن�ملا ةباقن ةCوضع لغش امك

 ةقلح نا�و ،ةزغ عاطق DE يcاديملا لمعلا DE ا�»ادايق لئاوأ نمو ،سامح ةكرح

 نم يcاثلا فصنلا DE يركسعلا ا�حانجو ةيسايسلا ا�»دايق ن�ب لصولا
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 حان��ا داق دقو ،"نوي�يطسلفلا نود2ا�®ا ميظنت" �ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث

 ةكر�Äا تادايق نم حبصأو ،ةداøÄ حالص لاقتعا دع¾ ة��جو ةabفل يركسعلا

DE ýئرو ،لالتحالا نو�Îا�س DE ا زوف دع¾ 2006 ماع ةزغ عاطق�Äةكر DE 

 بختناو ،ةمو�ÄRا ةسائرل ةين2 ليعامسإ رايتخاو ةيعÙرش�لا تاباختنالا

 لود نم ددعل ةكر�Äا دفو نمض نا�و ،2009 ماع �À¿ايسلا ا�¼تكم DE اًوضع

 ةمصاع نم ábكأ DE ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا تاعامتجال ا2دفوو ،ةقطنملا

 ماع رارحألا ءافو ةقفص ��ع فرشأ يذلا سامحةكرح قCرف نمضو ،ةيÑرع

2011.  

 ةبكنلا ثادحأ ءانثأ ھل2أ ر0ُ�ِّ ذإ ؛ةيسايسلا ھت�bسم ءانثأ هللا ضوع ىcاع 

 قيقحتلا DE ضرع£و ،)1995-1989( يماع ن�ب لالتحالا ھلقتعاو ،1948 ماع

 ةزغ ةنيدمب ناوضر خيشلا DE ðE ھل�üم لالتحالا تارئاط ْتفصقو ،بيذعتلل

 فصعلا" برح ءانثأ ةيناثلاو ،2009 ماع "ناقرفلا" برح ءانثأ �¨وألا ؛ن�ترم

 .2014 "لو�أملا
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 ةشvنلا مشا2

 ماع ليل¸Oا ةنيدم pq دلو •

1935.  

 ناوخإلا ةعامج pq يدايق •

  .ليل¸Oا pq نuملسملا

 ةعانصو ةراجت ةفرغ س�ئر •

 .)2011-1991( ليل¸Oا

  .)2000-1984( ةيمالسإلا ةي�O¸uا ةيعم|Oا س�ئر •

 نCرشعلاو ع¾ارلا DE ليل¯�ا ةنيدم DE ةش�نلا حاتفلا دبع قداص مشا2 دلو

 سرد .ت�Ñو ادلو رشع ةسمخ ھلو جو�aم و2و ،1935 ماع ويلوي /زومت نم

ملا ةسردم DE ةيساسألا ةلحرملا
َ

ü�ِا ل�ÄRةيمو DE لمعلاب أدب .ليل¯�ا DE ةراجتلا 

DE أو ،ةرشع ةع¾اسلا نسcالغشم أش
ً

  .س¾الملل اًعنصم سسأ مث ،ةطاي¯íل 

 DE كراشو ،1951 ماع ليل¯�ا DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعام�� ةش�نلا Ý¸تنا

الوؤسم نا�و ،ةيعامتجالاو ةCوعوتلاو ةCوعدلا ا�»ايلاعف
ً

 رسأ ةدع نع 

 حبصأو ،دجاسملا DE ةباط¯�ا سرامو ،ليل¯�ا DE "ةيميظنت ايالخ" ةيناوخإ

 �¨وألا ةيميظنتلا ايال¯�ا نم نا�و ،سدقلا DE ناوخإلا DE ةCرادإ ةن�� DE اوضع

�Äرو ،حتف ةكرÑھَّنكل راجنلا فسوي وبأو رامع وبأ عم ةيميظنت تاقالع ھتط 

ش .1966 ماع ةكر�Äا كرت
َ

 دحاو ميظنت DE ناوخإلا ةعامج ديحوت ةداعإ دِ�

   .1967 ماع دع¾ ةلتÄ®ا ضرألا لخاد

 ةي�b¯�ا ةيعم��ا �À<سؤم نم ناRف ؛ي£اسسؤملا ي�b¯�ا لمعلا DE طرخنا

 ،)2000-1984( يماع ن�ب ا�ل اًسÎئر مث ،ا�ل اًريدم مث ،ليل¯�ا DE ةيمالسإلا
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 اسÎئرو ،�ôÀاملا نرقلا تاي�ينامث DE ليل¯�ا DE تاعانصلا ةن�íل اًسÎئر نا�و

 داحتا سÎئرل اًبئانو ،)2011 -1991( يماع ن�ب ليل¯�ا ةعانصو ةراجت ةفرغل

 ةعما��ا ءانمأ سلجم وضعو ،)2011-1994( ةي�يطسلفلا ةCراجتلا فرغلا

  .تاونس رشع نم ábكأل ةزغ¾ ةيمالسإلا

 ناوخإ ن�ب لئاسرل ھلقن ةيفلخ ��ع ة��جو ةabفل ةيندرألا نمألا ةز�جأ ھتلقتعا

 .ھمادعãو بطق ديس لاقتعا ليبق رصم ناوخãو ندرألا
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 شاو$لا ديلو

 .1958 ماع روحاس ت�ب ةنيدم pq دلو •

 .ةيطارقميدلا ة¼«|Oا pq ةzزكرم ةدايق وضع •

 .مOP ت�ب Íq pqئاصفلا قيس@تلا ةن|pq O وضع •

 .äqامتجالاو ��´سؤملا لمعلا pq طشان •

 تÎب DE 1958 ماع رÑوتكأ /لوألا نCرش£ نم لوألا DE شاو�لا انح ديلو دلو

 نم ةماعلا ةCوناثلا ��ع لصح .ءانبأ ةعبس ھيدلو جو�aم و2و ،روحاس

 DE مولبدلا ةدا�ش ��عو ،1977 ماع ن�نبلل ةCوناثلا روحاس تÎب ةسردم

 مث ،1997 ماع �Ýح ةراجتلا DE لمع .ةيÄ"لا تانيمأتلاو ةاي�Äا ��ع ن�مأتلا

  .نÁÄلاو ن�مأتلا ÍEاطق DE لمعلل لقتنا

 �À<سؤم نم و2و ،1978 ماع ن�طسلف رCرحتل ةيطارقميدلا ة�¼�íل مضنا

 ةضافتنالا DE �¥طولا لمعلا DE طشc .روحاس تÎب DE ة�¼�íل ةيبعشلا نا�íلا

 ةئي2 وضع و�ف ؛ةيطارقميدلا ة�¼��ا DE ةيميظنت عقاوم لغشو ،�¨وألا

 ةن�� DE وضعو ،ة�¼��ا DE ةCزكرم ةدايق وضعو ،روحاس تÎب DE ةيدايق

 تاسسؤملا ىوتسم ��ع طشانو ،م�Ä تÎب ةظفاحم �E DEئاصفلا قيس�تلا

 .روحاس تÎب DE ةيعامتجالاو ةينطولا

 ��ع ةي�يطسلف ةلود ةماقإ DE لثمتملا رCرحتلا ةمظنم جمانرب شاو�لا Ý¥ب�ي

 ،ةدوعلاب ن�ئجاللا قح ��ع ظاف�Äا عم ،سدقلا ا��مصاعو 1967 ماع دودح

 ام�مو ،ةبقاعتملا ةي�يطسلفلا لايجألا ھثراوتت لالتحالا عم عارصلا نأ ىرCو

 ةCر�Äاب ھتاحومطو ھلامآ �¥يطسلفلا بعشلا ققحيس عارصلا اذ2 لاط



263 
 

 ةíÄصم DE تسÎل ةيلودلاو ةيميلقإلا فورظلا ّنأ مغرلاب ،لالقتسالاو

  .ةي�يطسلفلا ةيضقلا

 ضا�جإ �b DEبك دح �¨إ م2اس هpbتعÙو ،ولسوأ قافتا دض شاو�لا فقي

 ،ولسوأ ھققح امم لضفأ ن�ي�يطسلفلل ققحتس تنا� ��لا ،�¨وألا ةضافتنالا

 لالتحالا ةمواقم DE ق�Äا ن�ي�يطسلفلل تلفك ةيلودلا ن�ناوقلا نأ دقتعÙو

 ةيملسلا ةمواقملا نأ ىري اميف ،ةíÄسملا ةمواقملا ا�ßف امب لئاسولا لRب

 ،ةلحرملا هذDE 2 لضفألا äE ةيسامولبدلاو ةيسايسلا لئاسولاو ةيبعشلا

 ،رCرحتلا ةمظنمو ةطلسلا DE ةي�يطسلفلا تا�ر�Äا ةفا� كارشإ دCؤCو

 ءاطعإل رCرحتلا ةمظنم DE يمالسإلا دا���او سامح ��كرح ليثمتب بلاطCو

 ةيسايس ةدارإ رفوت لالخ نم ةدحولا قيقحتو ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل مخز

 .ةصا¯�ا ��ع ةماعلا ةíÄصملا بيلغ£و ،عيم��ا ىدل

 ثاثأ رداصو ،ن�ترم لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ھتايح ة�bسم ءانثأ شاو�لا ىcاع

 .1948 ماع ةلتÄ®ا �ôÀارألا لوخد نم ھعنمو ھل�üم
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 راصن ميلو

)1946-2019( 

 .ةلتP}ا سدقلا ةنيدم pq دلو §

 ماع ةيئادفلا شوغ وبأ ةيلمع يذفنم دحأ §

1968. 

 .اقباس ةسائرلا ناويد ليكو §

 .ة�uسألا ةي@يطسلفلا ةكرOPا pq قباس يدايق §

 نونا� نم عساتلا DE ةلتÄ®ا سدقلا ةنيدم DE راصن جروج بيجن ميلو دلو

 ةيساسألا ةلحرملا سرد .ت�Ñو نادلو ھلو جو�aم و2و ،1946 ماع رياني /يcاثلا

DE زدنرفلا ةسردم DE رفلا ةسردمو ،هللا مارCر DE وناثلاو ،ناّمعCة DE ةسردم 

 ناCزغ#ا2 ةيلRب قحتلاو ،1964 ماع ا�êم جّرختو ،سدقلا DE ةيلخادلا نارطملا

 ةجرد ñÝنأو ،1980 ماع تو�bب DE ةيكCرمألا ةعما��اب َّمث ،نانبل DE ةينمرألا

 تCز�bب ةعماج DE بادآلا ةيل� نم ةيسايسلا مولعلاو خCراتلا DE سوCرولاRبلا

 ماع ةعما��ا سفن نم ةيلودلا تاساردلا �b DEتسجاملا ةجردو ،2002 ماع

الوؤسم نِّ�ُع .2004
ً

 رقمل اًريدم َّمث ،تو�bب DE تافرع رساي بتكم DE نمألا نع 

 ،م�Ä تÎب DE سÎئرلا بتكمل اًريدمو ،سcوت DE ةي�يطسلفلا ةدايقلا ةماقإ

 DE اًرضاحم لمعو ،ءاول ةبترب 2006 ماع هدعاقت �Ýح ةسائرلا ناويد ليكوو

    .تCز�bب ةعماج DE ةيفاقثلا تاساردلاو ةيسايسلا مولعلا

أو ،ھتايلاعف DE كراشو ،ثعبلا بز�Ä ركبملا ھبابش DE مضنا
ُ

rفأب ب�Rرا 

 DE يcدرألا ش��Îا ا�ماقأ ةCركسع ةرود ىقلتو ،ھتاسايسو رصانلا دبع لامج



265 
 

 ديم�Äا دبع ليا2 يواحتفلا يدايقلا دي ��ع حتف ةكر�Ä مضنا َّمث ،ناّمع

 طشcو ،ةكر�Äا تاركسعم DE تارجفتملا مادختسا ��ع بردتو ،1965 ماع

DE ن�ي�يطسلفلا ةبلطلا داحتا DE نم حبصأو ايناملأ �¨إ ا2رداغ مث ،نانبل 

 ماع ةيبعشلا ن�صلا ةCرو�مج DE ةCركسع ةرودب قحتلاو ،ا�ßف حتف E¨وؤسم

 ن�يئادفلا بCردت ��ع فرشأو ةماركلا DE ركسعو ،ندرألا �¨إ داعو ،1967

 نومر ةدلب تلصوو ن�طسلف �¨إ تللس£ ن�يئادفلا نم ةعومجم داقو ،ا�ßف

 DE ةيئادفلا شوغ وبأ ةيلمع ذيفنت نم نCرخآ عم نكمتو ،هللا مار قرش

 .1968 ماع سدقلا

 تاطحم DE كراشو ،ة�bسألا ةي�يطسلفلا ةكر�Äا تادايق نم راصن نا�

 ن�ý بارضإ لثم تابارضإلا اًصوصخ نو�$لا ةíÄصم ةرادإ عم ة�جاوملا

 نم ھنع جرفأ دقو ،1970 ماع نالقسع ن�ý بارضãو ،1969 ماع ةلمرلا

ýس¾ يد�م يواحتفلا يدايقلا عم لالتحالا نو�Î1980 ماع وس DE راطإ 

 ةسوسا��ا نع رCرحتلا ةمظنم جارفإ لباقم ،لالتحالا عم لدابت ةقفص

 .��فملا دواد ةنيمأ

 ةي�يطسلفلا تاوقلا عم جرخو ،1982 ماع تو�bب راصح ةabف راصن ش#اع 

 �¨إ داعو ،كان2 ةي�يطسلفلا ةدايقلا ةماقإ رقمل اًريدم حبصأو ،سcوت �¨إ

 سفن DE �¥يطسلفلا �¥طولا سل�®ا تاسلج DE كراشو ،1996 ماع ن�طسلف

 .ماعلا
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 ةبCرغ£و ،)2004( دCرن يذلا �¥يطسلفلا روتسدلا :ا�êم بتكلا نم اًددع فلأ

 ةماعلا ةرادإلاو ،)2005 ،تاركذم( ةCواحتف ة2اتم DE اًماع نوع¦رأ "حتف" �¥ب

 دض مئار��ا مو�فمو ،)2005( ةي�يطسلفلا ةلا�Äاو يرادإلا ميظنتلاو

 تاساردلاو ثاحبألا نم اًددع رشc امك ،)E )2009¨ودلا نوناقلا DE ةيناسcإلا

 تالاقملا نم ددعل ةفاضإلاب ،ةصصختملا ةي�يطسلفلا تال�®ا DE تادا�شلاو

 ديقلا يcاغأ" ناونع¾ عوبطم رعش ناويد ھلو ،فÄ"لا DE ةيسايسلا

 .)1999( "ةروثلاو

 بéس¾ ةيناملألا تاربا¯®ا ھتقحال ثيح ؛ةيلاضنلا ھت�bسم ءانثأ راصن ىcاع

cايسلا ھطاش¿À�، شوغ وبأ ةيلمع هذيفنت بقع لالتحالا تاوق ھتلقتعاو 

 دنفرص ن�ýو ،ةيÑوRسملا قيقحت زكرم DE قيقحتلل ضّرع£و ،1968 ماع

 ةقفص DE ھنع جرفأو ،تارم سمخ دÑؤملا ن�$لاب ھيلع مكحو ،يركسعلا

 ةحرقلا ضرمب بÎصأو ،ر�شأ ةدع ا�لالخ لالتحالا ھلزعو ،ىرسألا لدابتل

 ويلوي /زومت نم سداسلا DE ضرملا عم ٍعارص دع¾ DEوتو ،ھن�ý تاونس لالخ

 .هللا مار ةpbقم DE نفدو 2019 ماع
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 نيدود رساي

 

  .1962 ماع ارود ةدلب pq دلو •

 بونج حتف ةكرح رس نuمأ •

 .ليل¸Oا

 ةكرOP يروثلا سل|}ا وضع •

  .2016 ماع ذنم حتف

 .اقباس ةيلخادلا رzزو راش~سم •

 ارود ةدلب DE 1962 ماع ويام /رايأ نم لوألا DE نيدود ملاس دمحم رساي دلو

DE م و2و ،ليل¯�ا ةظفاحمaاسألا ھميلع£ ىقلت .ءانبأ ةعبس ھيدلو جو�¿À� 

 ةعماج نم خCراتلا DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ارود سرادم DE يوناثلاو

 DE لمعلل ا2دع¾ لقتناو ،ارود سرادم DE اًريدم َّمث اًسردُم لمع .ليل¯�ا

 ةظفاحم DE َّمث ،ةيبعشلا تامظنملا DE لمع مث ،ن�ملعملل ماعلا داحتالا

  .ةيلخادلا رCزول اًراش�سم نِّ�ُع نأ �¨إ ليل¯�ا

 ةبÎبشلا ةكرح DE طشcو ،ا�فوفص DE طشcو ،1980 ماع حتف ةكرÝ �Ä¸تنا

 ةيكر�Äا نا�íلا DE تام2اسم ھل نا� امك ،ةيعما��ا ھتسارد نابإ ةيبالطلا

 رس ن�مأ حبصأ �Ýح ةيميظنتلا بصانملا DE جردتو ،حتف ةكرح DE ميلاقألاو

 يروثلا سل�®ا DE اًوضع بختنا امك ،ليل¯�ا بونج ميلقإ حتف ةكرح

  .2016 ماع ع¾اسلا رمتؤملا DE ةكرíÄل

 ن�طسلفو ،لالتحالا عنص ام�م ةيقاب ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأ نيدود دقتع#

äE رشلا سدقلا ا��مصاعو ن�ي�يطسلفلل نطوCرحتو ،فCو ن�طسلف رãةماق 
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 لايجألا نمز DE نوRيسف بCرقلا نمزلا DE نكي مل نإ ،ةلاحم ال مداق ةلودلا

   .ةمداقلا

الوبقم اًرايخ هpbتعÙو لالتحالا عم تاضوافملا راسمب نيدود نمؤي
ً

 طرش¾ 

 DE ءاج تاضوافملا �¨إ رCرحتلا ةمظنم با2ذ نأب ىرCو ،تباوثلاب ما�aلالا

 نكل ،ةيÑرعلاو ةيلودلا تاما�aلالا نمض ةCوس�لا ھيف تحبصأ قايس

 ترم ام رطخأ نم �¥يطسلفلا ماسقنالا نأب دقتعÙو ،اًعفن دجت مل تاضوافملا

 نم ةدافتسالل ةيليئارسإ -ةيكCرمأ ةلواحم كان2و ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا ھب

 نم ءازجأ ا�ل فاضي ،ةزغ عاطق DE ةي�يطسلف ةلود رCرمتل ماسقنالا ةلاح

 �¨إ ةدوعلل ةعراسملاب عيم��ا بلاطCو ،ةيÑرغلا ةفضلا نع لزعمب ءانÎس

 .ةيسايسلا بصانملاو ةيص¯Áلا �Óاصملا نع داعتبالاو ةدحولا

 ةسرامم �¥يطسلفلا ناسcإلا تحنم ةيلودلا ع*ارشلا نأ ��ع نيدود دكؤي 

 ا�¼يلاسأ ةلحرم لRل نكل ،ھلالتحا نم هررحتو ھتياغل لوصولل ةمواقملا

 ةلحرم DEو ،ىودج ábكألا و2 ام ةلحرم íÓ DEسملا حافكلا نوRي دقف ،ا�قرطو

 ةلRي2 ةداعإ نم دب ال ھنأب دقتعÙو ،ىودج ábكألا äE تاضوافملا نوRت ىرخأ

 تاميظنتلا عيم�� ةنضا�Äا حبصتل ديدج نم ا�ليعفتو رCرحتلا ةمظنم

 ��ع ةي�يطسلفلا تاميظنتلا قفتت نأ راو�Äا لالخ نم نكمCو ،ةي�يطسلفلا

 .ةي�يطسلفلا ةيضقلا مدخي يذلا �¥طولا ىcدألا د�Äا جمانرب
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 راونسلا �¦حي

 عاطق pq س,ويناخ ميخم pq دلو •

 .1962 ماع ةزغ

 ةزغ عاطق pq سامح ةكرح س�ئر •

 .2017 ماع ذنم

 .2012 ماع ذنم سامح ةكرOP ���ايسلا بتكملا وضع •

 .1986 ماع دجم سامOP �¿مألا زا¥|Oا ��´سؤم نم •

  .اقباس سامح ىرسأل ايلعلا ةيدايقلا ةئي¥لا س�ئر •

 عساتلا DE ةزغ عاطق DE سcويناخ ميخم DE راونسلا نسح مي2اربإ tÝحي دلو

 دوع£ ةئجال ةي�يطسلف ةرسأل ،1962 ماع لوألا نCرش£ /رÑوتكأ نم نCرشعلاو

 .لفط ھيدلو جو�aم و2و ،ةزغ ءاضق ةر�=ملا نالقسع لدجم ةدلب �¨إ ا�لوصأ

 ةCوناثلا ��ع لصحو ،سcويناخ ميخم سرادم DE ةيساسألا ةلحرملا سرد

 DE سوCرولاRبلا ةجرد لانو ،ن�نبلل ةCوناثلا سcويناخ ةسردم نم ةماعلا

 .ةيمالسإلا ةعما��ا نم ةيÑرعلا ةغللا

 DE طرخناو ،ركبملا ھبابش DE ن�ملسملا ناوخإلا ةعامج �¨إ راونسلا Ý¸تنا 

cوعدلا ا�»اطاشCوعوتلاو ةيعامتجالاو ةCو ،ةcطش DE ف ؛ي¦الطلا لمعلاRنا 

 مث ،سل�®ا سÎئرل اًبئانو ،ةيمالسإلا ةعما��ا DE ةبلطلا سلجم DE اًوضع

 عم سسأف ،ن�ساي دمحأ خيشلا نم فيلRتب �¥مألا لمعلا سرام .ھل اًسÎئر

 äEو ،1986 ماع)دجم( ةوعدلاو دا���ا ةمظنم ñÝتشم ðEورو يدن�لا دلاخ

 ةنيا�صلا ةقحالمو ةكر�Äا مسج ةيامح ا�فد2 ،سامح ةكر�Ä �¥مألا عارذلا

الوؤسم نا� دقو ،م�Uالمعو
ً

 ىطسولا تاركسعملا( عاطقلا بونج نع 

 .)حفرو سcويناخو
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 ،لالتحالا نو�DE ý ة�bسألا ةكر�Äا تادايق نم ھلاقتعا دع¾ راونسلا حبصأ 

 ،ن�تيميظنت ن�ترودل سامح ةكرح ىرسأل ايلعلا ةيدايقلا ةئي�لا سأرت دقو

 دقو ،ةلCوط تاونسل نو�$لا ةíÄصم ةرادإ عم ة�جاوملا ةرادإ DE م2اسو

 DE و2و ىرخألاو ،نالقسع ن�DE ý و2و �¨وألا ؛ن�ترم ھن�ý نم بر�لا لواح

ýھنع جرفأ نأ �¨إ هدارم قيقحت نم نكمتي مل ھَّنأ الإ ،ةلمرلا ن� DE ةقفص 

 .2011 ماع رارحألا ءافو

 ةم�م لغشو ،2012 ماع سامح ةكرÀ� �Ä¿ايسلا بتكملا DE اَوضع بختنا

 نمألا فلم ھيلإ دنسأو ،ماسقلا بئاتك ةدايقو �À¿ايسلا بتكملا ن�ب قس�ملا

DE ايسلا بتكملا¿À� لíÄىرسألا لالتحالا دونج فلم ةيلوؤسمو ،ةكر DE عاطق 

 ماع ذنم ةزغ عاطق DE سامح ةكر�Ä اًسÎئر ھباختنا متو ،2015 ماع ذنم ةزغ

 نم ábكأ DE ةكر�Äا ةدايق DE م2اس دقو ،2021 ماع ھباختنا ديعأو ،2017

 ماع برح ؛ا�êم رسألا نم ھجورخ ذنم لالتحالا شÎج عم ة�جاوم ةطحم

 عرذأ يدصتو ،2021 ماع سدقلا فيس برحو ،"لو�أملا فصعلا" 2014

 ةثداح DE امك ،عاطقلا قاabخا لالتحالا تالواÄ® ةCركسعلاو ةينمألا ةكر�Äا

 ةديدج جذامن قلخ �¨إ ةفاضإلاب ،DE 2018 عاطقلا �¨إ ن�Ñرعتسم ةدحو للس£

DE سمك ةيبعشلا ةمواقملا�bا رسكو ةدوعلا تا�Äرخاوأ تقلطنا ��لا راص 

 ،ةقرا�Äا تانولابلاو ،اًر�ش نCرشعو دحاول ترمتساو ،2018 ماع سرام

 �Eخادلا ىوتسملا ��ع ترج دقف اًيسايس اَّمأ ،�Eيللا كاÑرإلا تادحوو

 ��عو ،2017 ماع اًصوصخ ةي�يطسلفلا ة�Äاصملا قيقحتل تالواحم

 بزحو ناريإ عم ا�êيتمتو ،رصم عم ةقالعلا بÎترت ةداعإ ùEرا¯�ا ىوتسملا

     .هللا
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c2004( لفنرقلاو كوشلا ةياور :ا�م2أ تافلؤملا نم اًددع راونسلا رش(، 

 ةÑرجتلا سامح :ا�êم ةروش�م �bغ تاسارد ھلو ،)2010( )د�®ا( :باتكو

 .أط¯�او

 ماع ةرم لوأ لالتحالا ھلقتعا دقف ؛ةيلاضنلا ھت�bسم ءانثأ راونسلا ىcاع

 ھجورخ نم عيباسأ دع¾ ةيناثلا ةرملل ھلقتعاو ،ر�شأ ةع¦رأ ةدمل اCًرادإ 1982

 1988 ماع ةثلاثلا ةرملل ھلقتعاو ،اCًرادإ ر�شأ ةتس ھيلع مكحيل ن�$لا نم

 DE ا��يبلاغ اماع 22 ا�êم ïÀÝق ،تادÑؤم ع¦رأ ن�$لاب امكح ھقحب ردصأو

 ھترمدو ھل�üم يcوي�صلا لالتحالا تارئاط تفصق امك ،يدارفنالا لزعلا

 با2رإلا حئاول ��ع ةيكCرمألا ةدحتملا تايالولا ھتجردأو ،2012 ماع لماRلاب

 .2015 ماع
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 عجارملاو   رداصملا

الوأ
ً

 تاعوسوملا :

 .1984 ،ةي3يطسلفلا ةعوسوملا ةئي@ :قشمد ،ماعلا مسقلا ."ةي3يطسلفلا ةعوسوملا"

 :نامع ."ةرسOملا ةي3يطسلفلا ةعوسوملا" .ةفاقثلاو ركفلل رارع ناميلس ةزئاج ةئي@

 .2013 ،2ط ،رش3لاو تاساردلل ةقورأ

 I]سلاو مجاI»لا :اًيناث

 .1988 ،ةبOتق راد :توZbب -قشمد .ع^اسلا ءز\]ا ."نZطسلف مالعأ" .رمع دمحم ،ةدامح

 نوؤشلل ةيميداiألا ةي3يطسلفلا ةيعم\]ا :سدقلا ."نوي3يطسلف" .يدeم ،يداeلا دبع

 .2011 ،2ط ،ةيلودلا

 ،Zbشsلا راد :ر@اقلا ."ةرصاعملا ةيمالسإلا ةكرo]او ةوعدلا مالعأ نم" .هللا دبع ،ليقع

  .2008 ،8ط ،1ج

 ،3ط ،ءارسإلا راد :سدقلا ."نZطسلف wx بدألاو ركفلا مالعأ نم" .بوقعu ،تادوعلا

1992. 

 دeعلا رخاوأ ذنم مشا@ ةزغ نم داورلا ليج نم مالعأ" .يداeلا دبع نامعz ،لصيف

 .�x، 2010زايلا ةبتكم :ةزغ .")2000-1800( ن�رشعلا نرقلا ��ح يzامثعلا

 .ن.م.د ."نZطسلف ءابدأو باتك م\�م فشا�لا ".ھ�زن لاضن وبأ ،حاتفلا دبع ،�xيقلقلا

 .2011 ،ر�رحتلا ةمظنم -ةفاقثلاو ةيب�bلل ��عألا سل\�ا

ثلاث
ً

  بتكلا :ا
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  ."قيفش Zbنم تا�ركذ نم تاحفص رمج ��إ رمج نم" .)ر�رحتو ن�ودت( ذفان ،نسح وبأ  

 .2021 ،ةي�رعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توZbب

 ةي�رعلا ةسسؤملا :توZbب ."ةراش^ يمزع عم راوح ..ىفنملا يفن wx" .رقص ،رخف وبأ

 .2017 ،رش3لاو تاساردلل

 1948 ماع ةلت�oا نZطسلف wx ةيمالسإلا ةكرo]ا خ�رات wx تاراوح" .دلاخ لئاو ،لال@ وبأ

 .2018 .تاراش سالاو تاساردلل ةنوت�زلا زكرم :توZbب ."حالص دئار خيشلا عم

 تاونسو ة�رغلاو ءو\¤لا تا�ركذ ةايح راوشم قوزرم وبأ �¢¡وم .د" .ركاش ،ير@و\]ا

 .2019 ،2ط ،تاراش سالاو تاساردلل ةنوت�زلا زكرم :توZbب ."لاضنلا

-2000 اًجذومن ا�روس ةيجرا©]ا تاقالعلا wx سامح ةي\¨نم" .ز�زع ميكo]ا دبع ،§¦ينح

 .2018 ،تاراش سالاو تاساردلل ةنوت�زلا زكرم :توZbب ."2015

 ةيل@ألا :ناّمع .")بيدألا وبأ( نونعزلا ميلس تاركذم ..ةZbسملاو ةZbسلا" .ميلس ،نونعزلا

 .2013 ،ع®زوتلاو رش3لل

  .2006 ،ةأرملا نوؤش مقاط :هللا مار "2 ليافورب -يدلب نم تادئار ".ماس^ ،§¯عكلا

 خ�رأتلا زكرم :ةزغ ."1987-1967 ةزغ عاطق wx نوملسملا ناوخإلا ".دا²³ ،ليلخ خيشلا

 .2011 ،§¦يطسلفلا قيثوتلاو

-1949( ةي3يطسلفلا ةينطولا ةكرo]ا ةلودلا نع ثحبلاو ¸¤سملا حافكلا ".د�زي ،غuاص

  .2002 ،ةي3يطسلفلا تاساردلا ةسسؤم :توZbب .")1993

 :ةزغ ."مازع فسوي هللا دبع ديeشلا د@ا\�ا تفرع يذلا ºxيش" .ديعس دومحم ،مازع

  .2012 ،3 نورصاعم ةداق - عادبإ تارادصإ ةلسلس



274 
 

 .x، 2012¾اسلا راد :توZbب ."تاقافخإلاو مالحألا ليج ةنمآ Zbغ ةايح" .قيفش ،اb¼غلا

 ،تاراش سالاو تاساردلل ةنوت�زلا زكرم :توZbب ."ءارمo]ا ةنذئملا" .مي@اربإ ،ةشوغ

2008. 

 ،سدقلا ،§¿لعلا دمحأ ةمجرت ."§¿لعلا �¢¡وم ةصق يدالب نZطسلف ".يرفوج ،غzولرف

2001.   

  .2001 ،داورلا راد :قشمد ."ةركاذلا نم تاحفص :ىرخألا ةمي©]ا wx" .لالط ،�xان

  .1997 ،بتا�لا راد :قشمد ،ل@انملا راد :توZbب ."ثدحتي ةمتاوح فيان"

 جيل©]ا رادو ةب@ راد :نامع ."يمودقلا قوراف ةركاذ wx عونمملا نطولا" .ميلس ،راجنلا

  .2018 ،ع®زوتلاو رش3لل

 §¦يطسلفلا ميعزلا ةصق ،سدقلا نم ءاج ةقلامعلا رخآ ".نيدلا رصان ،§¯يشاش3لا

   .1986 ،فارغوفون ةسسؤم :د�ردم ."§¿لعلا �¢¡وم

  .2005 ،قورشلا راد :هللا مار ."حتف ة@اتم wx اًماع نوعÇرأ ..حتف §¦ب ةب�رغÅ ". ميلو ،راصن

غام
ّ

 ."سامح دوعصو لعشم دلاخ لايتغال ةلشافلا داسوملا ةيلمع ..دلاخ لتقا" .لوب ،وو

 .2009 ،1ط ،نورشان مولعلل ةي�رعلا رادلا :توZbب ،نيدلا دعس ناورم ةمجرت

 ،رماع ةديبع ةمجرت ."يملاعلا داe\]ا دوعصو مازع هللا دبع :ةلفاقلا" .ساموت ،رماeغي@

 .2021،رش3لاو ثاحبألل ةي�رعلا ةكبشلا :توZbب

 ،"§¢¡ايسلاو يiرo]ا ركفلا wx ةءارق قمعلا wx ..قوزرم وبأ �¢¡وم .د" .ليلخ لالب ،نZساي

  .2020 ،2ج ،تاراش سالاو تاساردلل ةنوت�زلا زكرم ،توZbب
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 ةي]لجنإلاب بتكو تاعوسوم 

Encyclopedia of The Palestinians Revised Edition 

Edited by Philip Mattar, Facts on File, Inc,2005.  

Tamimi,Azzam, Hamas Unwritten Chapter,London,Hurst and Company, 

2007. 

 :تاnرودلا :اًع�ار

 ،"ةي3يطسلفلا تاساردلا ةلجم" :توZbب ."تسOنكلا wxو ضرألا ��ع لضانم" .دمحم ،ةكرب

 .)2016 عي�ر(110 ددعلا

 تاساردلا ةلجم" :توZbب ."لماش راوح wx لعشم دلاخ" .تاشقانمو تالاقم

 .)2008 ف�رخ( 76 ددعلا ،"ةي3يطسلفلا

 ةينوI»كلإلا عقاوملا :اًسماخ

 https://2u.pw/KXWja  )§¯عز نZنح ةZbس( يطارقميدلا §¦طولا عمجتلا

  https://bit.ly/3aIjbbX  )§¿لعلا Zb@زو رصان انح اتZbس( ت�زZbب ةعماج

https://bit.ly/37F6xsv 

 https://tinyurl.com/y2zakvu9 ) ةيo]ا ليلخ ةZbس(  ة�رابخإلا ةر�ز\]ا

  )را@زلا دومحم ،حالص ر@ام ،رطاخ يماس نم لi ةZbس( سامح ةكرح
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http://bit.ly/38REwQG 

https://bit.ly/3bna29k 

https://bit.ly/31Vyief 

  .)يb¼ص ةمركع ةZbس( يb¼ص ةمركع خيشلا روتكدلا

http://bit.ly/3rqTrYr 

 )ةراش^ يمزع ةZbس( ةراش^ يمزع

https://www.azmibishara.com/ 

  )حطوط نارمع دمحم ةZbس( øx®رش لا سل\�ا

http://www.plc.ps/ar/home/page_deputy/152 

  )سابع دومحم ةZbس( نZطسلف ةلود سOئر سابع دومحم

https://president.ps/officialresume.aspx 

  )بيط©]ا لامك ةZbس( مالعإلل §¦يطسلفلا زكرملا

https://2u.pw/K5U7l 

  )ةمتاوح فيان ةZbس( ةمتاوح فيان

https://www.ahewar.org/m.asp?i=208  

 )ةشوغ þxبص ةZbس( ةيندرألا ةفاقثلا ةرازو

http://bit.ly/3a8EOlk  
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  تايئاضفلا gÀع جماHIلاو ةيقئاثولا مالفألا :اًسداس

- Xي Xرع( @�� يXي(  

    )تاق�رع بئاص عم( دeشملا جمانرب

https://www.youtube.com/watch?v=Wp8uhNfFcfA 

  )قوزرم وبأ ÀÝ¿وم( عم د�شملا جمانرب

 https://bit.ly/3n3qe4a 

  يXرعلا نوnزفلتلا -

 :��وألا ةقلo]ا طبار ،تاقلح تس نم )ةراش^ يمزع عم( ىرخأ ةياور wxو جمانرب

https://www.youtube.com/watch?v=PXcOgqnY3lk 

  ةرnز_Uا -

 ��وألا ةقلo]ا   طبار ،)ةقلح 20( )2004( ليb¼ج دمحأ عم رصعلا ��ع د@اش جمانرب   

  :ةغَّرفُم

https://bit.ly/3wAuFs9 

 )2016 ،لعشم دلاخ عم( ةلباقملا جمانرب  

https://www.youtube.com/watch?v=WaBF4M709q4 
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 )2017( يb¼ص ةمركع ...ةيسدقم تايص©& جمانرب 

https://bit.ly/3rvPvFW 

 راوUlا -

 )2017( يمودقلا قوراف روتكدلا عم تاعجارم جمانرب

 :��وألا ةقلo]ا طبار

https://www.youtube.com/watch?v=bW8W3rhTens 

  )2009 ،تاقلح عسÅ( حالص دئار خيشلا عم تاعجارم جمانرب

 :��وألا ةقلo]ا طبار

om/watch?v=NzfyJqIumgohttps://www.youtube.c 

 )2012 ،تاقلح سمخ( قيفش �bنم عم تاعجارم جمانرب

 :�¨وألا ةقل�Äا طبار

https://bit.ly/3fmFDeN  

 نيدايملا -

  .)ةقلح 12( )2020( ةروثلا ةيضقلا لاضنلا ليb¼ج دمحأ جمانرب

 :��وألا ةقلo]ا طبار

https://www.youtube.com/watch?v=7Pf0JqN6kKc 

 ىرخأ تايقئاثو -

 )�x، 2016ان لالط عم ءاقل( ةي3يطسلفلا ةروثلا تاءاقل ةلسلس  
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 https://bit.ly/2SUjSX6 
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 1 ةي�يطسلفلا ةبخنلا ةلسلس ةمئاق

 �Eع جا�Äا دمحأ

طع دمحأ
ُّ

 نو

 �¸ساوقلا ةماسأ

 لوبقم ن�مأ

 ةمغارد نميأ

 رباج ناردب

 E_لاصلا ماس¾ 

 �bش¯Áلا لالب

 نارمع �bسÎت

 هللا رصن �bسÎت

 لCوح لامج

 رداقلا دبع متاح

 يöوغpbلا ظفاح

 رضخ ماسح

 فسوي نسح

 لاَّحر ن�سح

 ة�bمع انح

 سوط وبأ دلاخ

 ةفرع وبأ دلاخ

 شفاط دلاخ

 روصنم دلاخ

 رارج ةدلاخ

 ةراّبع وبأ رضخ

 يرماسلا رضخ

  ناندع رضخ

 يرصملا دولخ

 فاسع ليلخ

  �bس وبأ دوواد

   ھط دئار

 ن�فيس وبأ قيفر
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 ةش�نلا قيفر

 �bصب ةضور

 كور درفلأ كور

 يabششلا ر2از

 يديÑزلا اCركز

 كدنبلا داCز

 ةضCوع اماس

 يواتéنع رماس

 ملسم يماس

ýÄساوقلا ر¸� 

 ناعنك ديعس

 pbغألا رمس

 هللا ضوع رمس

 شاو2 رمس

 ةشÎع وبأ �bمس

 ةقيال�Äا ة�bمس

 تباث ما�س

 ناملس لي�س

 دعس ر2اش

 يديصايلا �Óاص

 نادعق قراط

 يدا�لا دبع مصاع

 ة�bتألا ھلإلا دبع

 ءا�قف ربا��ا دبع

 ةش�نلا قلا¯�ا دبع

 نادCز نمحرلا دبع

 انعد ميلعلا دبع

 شÎع# E¨دع

 ةشرامح ناندع

 روفصع ناندع

 كCودلا زCزع

 رقشألا ماصع
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 يواطرسلا �Eع

 ةداøÄ رمع

 قزارلا دبع رمع

 نادمح ناسغ

 يöوغpbلا ىودف

 لقع زاوف

 نوباب ا�bف

 يRنرع لصيف

 ركب وبأ يردق

 سراف ةرودق

 ��يل وبأ سÎق

 مانغ ��يل

  نسح دجام

 يرصملا ةدجام

 ةَّضف ةدجام

 زار¯�ا ر2ام

 »اطي �Eع وبأ« �Eع وبأ دمحم

 �bط وبأ دمحم

 مساق جا�Äا دمحم

 ماíÄلا دمحم

 يفيصلا دومحم

 E_مرلا دومحم

 �Óاص مCرم

 يöوغpbلا ىفطصم

 �¥نح لضانم

 روصنم Ý¥م

 نابعش دCؤم

 رعاشلا نيدلا رصان

 فلخ وبأ فيان

 ركب وبأ ةاجن

 ناضمر رازن

 نوع وبأ ھCزن
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 E¨وشلا ماظن

 فسوي وبأ لصاو

 ا�¼ق يفصو

 E¨دو�لا ديلو

 روصنم رساي

 ورمع سcوي
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2 ةي�يطسلفلا ةبخنلا ةلسلس ةمئاق



 ةمداقملا مي2اربإ

 ركب مي2اربإ

 يpbع��ا دمحأ

 ي�bقشلا دمحأ

 يcاميلا دمحأ

 يcاجدلا 1Eدص دمحأ

 نمحرلا دبع دمحأ

 ن�ساي دمحأ

 ب�ش وبأ ليعامسإ

 abيعز مركأ

 ميحرلا دبع بيطلا

 يروغلا ليمأ

 ةعكشلا ماس¾

 يöوغpbلا �bش¾

  ةّيÑرغ وبأ ت�=ب



286 
 

 يcا�¼نلا نيدلا يقت

 ةعبق �bسÎت

 ةناد�مس وبأ لامج

 �¥يس�Äا لامج

 يcاروصلا لامج 

 ميلس لامج

 روصنم لامج

 مديص ةليمج

 شéح جروج

 )ùEوبا� نوCراليùE )2وبا� جروج

 ةتس وبأ دماح

 يواتÎبلا دماح

 قيقلا نسح

 ةمالس نسح

 يدلا¯�ا ن�سح
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 )رمع وبأ( ليئاخيم انح

 DEاشلا دبع رديح

 )ديعّسلا وبأ( نس�Äا دلاخ

 مو2افلا دلاخ

  )دا�ج وبأ( رCزولا ليلخ

  )�bبكلا مي2اربإ وبأ( كا�r ليلخ

 اغألا ي�bخ

 �¥يس�Äا دواد

 ي¦رغملا لالد

 ان�م حاÑر

 مي2اربإ جا�Äا ديشر

íش ناضمر
َّ

Ó 

 نسحم 2�bز

 لالب ديعس

 لياص دعس
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 مايص ديعس

 )ÀÝ¿وم وبأ( ةغارم ديعس

 دم�Äا ناميلس

 باجنلا ناميلس

 كCو� وبأ حيمس

 ليلخ ةحيمس

 ةشوغ �bمس

 تو�Äا قيفش

 ةمحالتلا �Óاص

 ن�ساي E_بص

 )دايإ وبأ( فلخ حالَص

 ةزورد حالص

 ةداøÄ حالص

 هللا ضوع لداع

 فراعلا فراع
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 حئاسلا ديم�Äا دبع

 رومغ# قلا¯�ا دبع

 �Î>Àتنرلا زCزعلا دبع

 )ن�2اش �Eع وبأ( ن�2اش زCزعلا دبع

 �¥يس�Äا رداقلا دبع

 مولز ميدقلا دبع

 ر��م وبأ نسÄ®ا دبع

 E¨ايكلا با2ولا دبع

 دومح حاتفلا دبع

  ةّيÑرغ وبأ نامثع

 يدوسم ناندع

 ماسقلا نيدلا زع

 يواطرس ماصع

  قوط وبأ �Eع

 ةمالس نسح �Eع
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 لقع دامع

 رقشألا رمع

 مساقلا رمع

 يدا�لا دبع يcوع

 يcافنك ناسغ

 دارو قئاف

 1Eاقشلا E_تف

  �¥يس�Äا لصيف

 يوامCرلا مساق

 ناودع لامك

 رصان لامك

 رارش وبأ دجام

 �¥يس�Äا ن�مأ دمحم

  )مساق نسح وبأ( صيحب دّمحم

 )يدمح( �¸يمّتلا دّمحم
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 مايص دمحم

  )ھط نميأ وبأ( ھط دمحم

 )سابعلا وبأ( سابع دمحم

 ةCر وبأ زCزعلا دبع دمحم

  ةزورد ةزع دمحم

 )دواد وبأ( ةدوع دمحم

 دCز وبأ داؤف دمحم

 )راجّنلا فسوي وبأ( راجّنلا فسوي دّمحم

 دون2 وبأ دومحم

 ةبلاوط دومحم

   E¨ايك ناورم

 تاحرف مCرم

 )ىفطصم �Eع وبأ( يرÑزلا ىفطصم

 مديص حودمم

 لفون حودمم
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 ةحبص ùEان

 شولع ùEان

 ناCر رازن

 نس�Äا يcا2

 )لو�لا وبأ( ديم�Äا دبع ليا2

 دادح ع#دو

  تافرع رساي

 ةدومح tÝحي

 )شéح ر¯#( شéح tÝحي

 شايع tÝحي

  )لدنج وبأ( ناحCر فسوي
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 3 ةي�يطسلفلا ةبخنلا ةلسلس ةمئاق

  دماح میھاربإ

  ةشیرخ میھاربإ

  يبرغملا دمحأ

  يمیمتلا ضویب دمحأ

 تادعس دمحأ

  شماطق دمحأ

  كرابم دمحأ

  ةبعجلا لمأ

  ناملس نوطنأ

  ةشیع وبأ رونأ

  نوبزلا رونأ

  ریمعا رونأ

  ریراعزلا مساب

  ةنینس وبأ ریسیت

  حوتف ریسیت

  روھلا لامج

  لسعلا وبأ داھج

  ناضمر داھج

  ناردب ماسح

  ةشیرخ نسح

  نیسح نسح
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  ينیروب ينسح

  بلاط مكح

  جرعألا يملح

  نافیعس نادمح

  نسح وبأ دلاخ

  يمساوقلا دلاخ

  ىیحی دلاخ

  نیفاعس ماتخ

  لامك رضخ

  يعبر لیلخ

 نایلع ةلوخ

  نونح يریخ

  ملاس داكر

  دادر ضایر

  ةطیبق وبأ نارھز

  لامك ةریھز

  ةجح میلس

  يضاقلا ریمس

  يثوغربلا ماھس

  ةرامع ركاش

  يماشلا يماش

  نبل وبأ حلاص

  يروراعلا حلاص

  لیلخ لیاص
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  اجاوخلا حالص

  ةملغ وبأ دھاع

  ةدوع ةشئاع

  دیسلا سابع

  رارج رابجلا دبع

  جارف قزارلا دبع

  حولم میحرلا دبع

  يثوغربلا هللا دبع

  ةضراعلا هللا دبع

  نھاكلا هللا دبع

  هللا دبع هللا دبع

  ىسیع رصانلا دبع

  بھلس مازع

  ركب ماصع

  تادارج يلع

  يمساوقلا يلع

  لفون دامع

  ةیتشا رمع

  فاسع رمع

  ةریتألا نانع

  يربعجلا ىسیع

  يداھلا دبع ةداغ

  اقسلا زیاف

  يواعرقلا يحتف
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  يكبوشلا داؤف

  يلموشلا سارف

  تادارج دیاك

  سنوی میرك

  ةزعلا نزام

  دیبع رھام

  سنوی رھام

  ةشیحج وبأ دمحم

  ناوطع وبأ دمحم

  لطلا دمحم

  يویوعلا دمحم

  يشوبع دمحم

  نامرع دمحم

  شولع دمحم

  ةنوسح لامك دمحم

  ةیضم دمحم

  "روصنم ءالع وبأ" فسوی دمحم

  لیعامسإ دومحم

  ىسیع دومحم

  نونف دومحم

  يثوغربلا ناورم

  رواش ىفطصم

  ركعلا حودمم

  رطم قفوم
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  دیمح وبأ رصان

  داوجلا دبع رصان

  سیوع رصان

  بوجرلا فیان

  لسعلا وبأ لئان

  يثوغربلا لئان

  ریوط ىدن

  شیج وبأ رصن

  ينیمارلا حوصن

  شوغ وبأ داھن

  ساوق ھیجو

 ةقد دیلو
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