
: ةيتاذلا ةريسلا
 يرصملا داحتالل قباسلا ينوناقلا راشتسملاو تايرابملاو نيبردملاو نيبعاللا ليكوو يماحملا جاحلا سابع دمحآ
ىضايرلا رامثتسالاو ىضايرلا لاجملا يف ةلود نم رثكأل راشتسمو مدقلا ةركل
 ليوناميإ دقاعت يف ىرود ناك اهلالخ نمو..١٩٨٩ ماع ذنم ةيقيرفألا تايلاجلاو تارافسلل يماحمك لمعلا تأدب
 ناك تقولا اذه يف ةصاخ نيبعالل ليكوك لمعلا ةيناكمإ يف تركف مث كلامزلا يدان عم91_90 ماع ىكينوما
 ايقيرفأ نم نيبعال مادقتساب تءادب مث نمو ..يلودلا داحتالا حئاول ةسارد تأدبو ..طقف نيماحملا الا حمسيال
 نيودوج يريشتوا وج اكاتوا نوجو )سكليف دمحا( يجاوبا سكليف نيبعاللا رهشأ نمو لودلا نم ريثكلل رفسلاو
 افيفلا يف مدقلا ةركل يرصملا داحتالا ىضاق نم لوا نكو ..اماع نوثالث يدم يلع ادج نيريثكو دمحم يلازغو
رصم يف افيفلا حئاول قيبطتل

افيفلاب نيبعاللاو ءالكولا اياضقل يماحمك يدامتعا مت اريخاو

 ينوتو ىكينوما ليونامياو رنريف يديدو رجورك لكيامو ناملوهو رتسيفوتواو ريكوب مهنم ..نيبردملل ليكوك اضيأ
تابختنملاو ةيدنالل نيبردمك اولمعو نيريثكلا مهريغو ياه

 حئاولل يرصملا داحتالا حئاول ةفلاخمل افيفلا يف ىرصملا داحتالا تيضاق امدنع ١٩٩٦ امع اياضقلا رهشأ
 نولواقملا نم نسلا تحت يواه وهو اسمنلا يلا يربص راتسلا دبع لاقتنا اضيأ ..اهتبسو يلودلا داحتالا
 بيبح مهرهشاو ابوروأ ىلإ ةقرافألا نيبعاللا نم ريثكو ةيدوعسلا يلا رح لاقتنا راصن تفع لاقتنا اضياو برعلا
 ةيبرعلا ةيدنألا دض نيبردملاب ةصاخ اياضق نم ريثكو ..يزيلجنإلا لانسرا يلا مث اسنرف يلا يلاغنسلا ياب
اهريغو

 ..يدوعسلا ةدحولا يدان عم مهدقاعتب ةنومك ريمسو رهام يلعو رودنغلا دلاخ نيبعاللا مساب ناكو ١٩٩٦ ماع
 تناك اهنكلو٩٨ ماع رصم يف يلودلا داحتالا ةحئال قيبطت مت مث نمو ةركلا داحتا دض يمساب ىوعدلا تبسكو
 يرخا ةحئال لمع مت نأ يلا اضيأ اهيف تنعطو ةفلاخمو يرخا ةحئال لمعو اهئاغلإ متو اهيف تنعطو ةفلاخم
 يف نيبردملاو نيبعالل ليكوك يلمع رمتساو ..مدقلا ةركل يرصملا داحتالاب راشتسم اهتقو ينييعت متو ٢٠٠٠ماع
 رتسيف وتوا راضحإب تءادب ٢٠٠٥ ماع لعفلابو نادوسلاب ةضهن لمعل يب ةناعتسالا مت مث ملاعلاو ايقيرفأ ءاحنأ
 مت نأ يلا ةيلودلا تايرابملاو نيبعاللا يف تارامثتسا لمع متو ينادوسلا لالهلاو خيرملل يليزاربلا ودراكيرو
 نم ٢٠١٠ ماع يئاعدتسا مت اضيأ ..نيبردملاو نيبعاللا نم ريثكلا بذجو ىوق لكشب ىنادوسلا يرودلا ليعفت
…ماق نأ يلا هنجلل راشتسمك تلمعو ةيبيللا ةيبميلوألا ةنجللا سيئر يفاذقلا دمحم .د لبق

يزيلجنإلا اليف نوتسا يلا يلاغنسلا ياب بيبح لاقتنا فسا


