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فرع اذــكه  لــالتحالا ، نــم  قاــتعنالاو  ةــيرحلا  يف  هبعـــشو  هــنطو  قــح  دُــشني  اًرئاــثو  اًرهاــم  اًيـــسايسو  اًدـــهاجمو  ةـــيعاد 
تقو ةزغ  عاـطق  يف  اهدـئاقو  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  ةداـق  زربأ  دــحأ  يــسيتنرلا  زيزعلا  دــبع  نوينيطــسلفلا 

هداهشتسا

ىلإ اًيعـس  لـالتحالا  هجو  يف  مويلا  رئاـثلا  نيطـسلف  بابـشك  دـيوهتلا ، مواـقت  يتـلا  اهتاسدـقمو  ةـخماشلا ، نيطـسلف  لاـبجك 
هتيرحب ينيطـــسلفلا  بعـــشلا  مــعني  نأ  لــيبس  يف  اًدـــيحو  اـًـقيرطو  اًــجهنم  لـــالتحالا  ةـــمواقم  يـــسيتنرلا  خـّــسر  ةـــيرحلا ،

هلالقتساو

، يــسيتنرلا زيزعلا  دـبع  نيطــسلف  دـسأ  داهــشتسال  ةرــشع  ةـسماخلا  ىركذـلا  لـيربأ  / ناـسين نـم  رــشع  عباـسلا  موـيلا  قـفاويو 
هيقفارم نم  نانثاو  اًديهش  ىقترا  ثيح  ةزغ  ةنيدمب  هترايس  ىلع  ةيليئارسإ  ةيبرح  ةرئاط  هتقلطأ  خوراصب 

يسيتنرلا ةأشن 

برح 1948م دـعب  هترـسأ  تأجل  ماـع 1947م ، نم  ربوتكأ  يف 23  ةـلمرلا  ءاضق  اـنبي  ةـيرق  يف  يـسيتنرلا  زيزعلا  دـبع  دـلو 
بعشلا قحب  ةيليئارسإلا  رزاجملا  عقو  تحت  اًرسق  ترجُه  يتلاو  كاذنآ ، ةينيطسلفلا  تالئاعلا  مظعم  لاحك  ةزغ  عاطق  ىلإ 

ينيطسلفلا

لمعلا ىلإ  رطـضاو  نيينيطـسلفلا ، نيئجاللا  ليغـشتو  ثوغ  ةلاكول  ةعبات  ةسردمب  هرمع  نم  ةسداسلا  يف  يـسيتنرلا  قحتلا 
ةبعص فورظب  رمت  تناك  يتلا  هترسأ  ةلاعإ  يف  مهاسيل  رمعلا  نم  ةركبم  ةلحرم  يف  اًضيأ 

نم لافطألا  بط  يف  ريتسجاملا  ةجرد  ىلع  هلوصح  دعب  ماع 1976  يموكحلا  رصان  ىفشتسم  يف  اًبيبط  يسيتنرلا  لمع 
يف ةيمالـسإلا  ةـعماجلا  يف  تاـيليفطلا  ملعو  ةـثارولا  ملعو  مولعلا  يف  تاـقاسم  سّردـي  اًرـضاحم  مث  ةيردنكـسألا ، ةـعماج 

ماع 1978م اهحاتتفا  ذنم  ةزغ 

ةيبرعلا ةيبطلا  ةيعمجلاو  يمالـسإلا ، عّمجملا  يف  ةيرادإلا  ةئيهلا  ةيوضع  اهنم  ماعلا  لمعلا  يف  عقاوم  ةدـع  يـسيتنرلا  لغش 
ينيطسلفلا رمحألا  لالهلاو  ةزغ ، عاطقب 



ةمواقملا ةلحر 

بعــشلا توـص  ناـكو  يليئارــسإلا ، لـالتحالا  دــض  يــسيتنرلا  ضفتنا  انــضرأو ، انبعــش  قـحب  لــالتحالا  مـئارج  دــعاصت  عـمو 
يليئارسإلا لالتحالا  عم  عارصلا  يف  تالوجو  تالوص  هل  تناكو  هداهجو ، هحافك  لالخ  مواقملا  ينيطسلفلا 

ناوخـإلا ةـعامج  عياـب  مـث  رـصم ، يف  ريتسجاـملا  هتـسارد  ءاـنثأ  يف  نيملـسملا  ناوخـإلا  ةـعامج  فوفـصب  يــسيتنرلا  قـحتلا 
سنويناخ ةظفاحم  يف  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  سأرت  مث  ماع 1976م ، نيملسملا 

عم نمازتلاــــب  ساــــمح ،"  " ةيمالــــسإلا ةــــمواقملا  ةــــكرح  سيـــــسأت  يف  ةــــكراشملا  فرـــــش  ماـــع 1987م  يــــسيتنرلل  ناـــكو 
مواقملا ينيطسلفلا  لمعلا  عفد  يف  مهاس  ام  وهو  ماع 1987م ، ةضافتنا  رجفت 

هاضق اـم  عومجم  غلبو  ىلوألا 1987م ، ةينيطـسلفلا  ةضافتنالا  ةـيادب  ذـنم  لالتحالا  دـض  مواقملا  لمعلاب  يـسيتنرلا  قحتلا 
يدارفنالا لزعلا  يف  اهمظعم  تاونس  عبس  لالتحالا  نوجس  يف 

داعبإلاو لاقتعالا 

تداعأ نأ  ىلإ  لالتحالا ، تاطلـسل  بئارـضلا  عفد  ضفر  نيح  رهـش ، ةبارق  ماع 1983م  يف  يـسيتنرلا  لقتعا  ام  لوأ  ناـكو 
تجرفأو يليئارـسإلا ، لالتحالل  ةـضهانملا  هتاـطاشن  ببـسب  ماـع 1988  ىرخأ  ةرم  هلاـقتعا  يليئارـسإلا  لـالتحالا  تاـطلس 

ماع 1990 لماك  ماع  ةدملو  ىرخأ  ةرم  هلاقتعا  دعب  اًقحال  هنع 

امهرداوكو يمالسإلا  داهجلاو  سامح  يتكرح  ءاطشن  نم  ةئمعبرأ  عم  لوألا 1992  نوناك  / ربمسيد يف 17  يسيتنرلا  دعبُأ 
ماـغرإل روـهزلا  جرم  ةــقطنمب  ةدوـعلا  مـيخم  يف  اوـطبار  نيذــلا  نيدــعبملا  مساـب  اًيمــسر  اًـقطان  زرب  ثـيح  ناـنبل ، بوـنج  ىلإ 

مهتداعإ ىلع  يليئارسإلا  لالتحالا 

لظ ثـيح  نجــسلاب ، هـيلع  اـًـمكح  ةيركــسع  ةيليئارــسإ  ةــمكحم  تردــصأو  روـهزلا ، جرم  نـم  هتدوـع  روـف  لــالتحالا  هـلقتعا 
ماع 1997 طساوأ  ىتح  اًزجتحم 

، ةينيطــسلفلا ةطلــسلاو  يليئارــسإلا  لـالتحالا  نـيب  راودـألا  لـماكت  راـطإ  ىفو  هـنع ، لـالتحالا  جارفإ  نـم  ماـع  نـم  لــقأ  دــعب 
ًارهش ةطلسلا 27  نوجس  يف  هاضق  ام  عومجم  غلبو  ماع 1998 ، ةطلسلا  هتلقتعا 

يلخادـلا ينطولا  ملـسلا  ةـيامحو  اهدـعاوق  خيـسرتو  ةـينطولا  ةدـحولا  ىلع  هصرح  نم  تـالاقتعالاو ، تاـقحالملا  هعنمت  مل 
يف ةـينطولا  ةدـحولا  دـعاوق  خيـسرت  هيف  ركفأ  اـم  لوأ   " هتلوـقم لـالخ  نم  ًاـيلج  رهظي  كـلذ  لـعلو  ةينيطـسلفلا ، ىوـقلا  نيب 

" ينيطسلفلا عراشلا 

لبق يــسيتنرلا  ضرعت  ينيطــسلفلا ، ينطوــلا  لــمعلا  زوــمر  دــض  لاــيتغالا  ةسايــس  يليئارــسإلا  لــالتحالا  ينبت  راــطإ  ىفو 
تناك ةـلفط  ىلإ  ةـفاضإ  حـلاص ، ىفطـصم  هقفارم  اهيف  دهـشتسا  وـينوي 2003  نم  رـشاعلا  يف  لاـيتغا  ةـلواحمل  هداهـشتسا 

داعبإلا ءانثأ  ماع 1992  لاـيتغا  ةـلواحم  اهتقبـس  ةريطخ ، حورجب  دـمحأ  هلجن  بيـصأ  اـميف  فادهتـسالا ، ناـكم  برق  ةراـم 
روهزلا جرم  يف 

تعياـب سراــم 2004 ، نـم  نيرــشعلاو  يناــثلا  يف  هتفدهتــسا  ةيليئارــسإ  ةراــغ  يف  نيــساي  دــمحأ  خيــشلا  داهــشتسا  دــعبو 
ليربأ 2004 نم  رشع  عباسلا  يف  ةيليئارسإ  ةراغب  اًديهش  ىقترا  ىتح  ةزغ ، عاطق  يف  اهل  اًدئاق  يسيتنرلا  روتكدلا  ةكرحلا 

ماسقلا ءافو 

ىلإ ةراـشإ  يف  ريهاـمجلل ، اـهب  اًـحولمو  فوكنـشالكلا  ةـيقدنب  هدـيب  ًـالماح  يـسيتنرلا  اـهلاق  ةنياهــصلا " عـم  اـنراوح  وـه  اذـه  "
يذـلا ةـمواقملا  جـمانرب  ىلع  كلذـب  دـكؤيل  سامح ، ةـكرح  ةدايق  هيلوت  دـعب  هل  باـطخ  لوأ  يف  ريرحتلل ، ةحلـسملا  ةـمواقملا 



نم قاـتعنالاو  هبعـشل  ةـيرحلا  وـحن  ىعــس  رئاـث  ةـياكح  كلذـب  صخلُيو  اهتيقدـنب ، رهُطو  نيطــسلف ، ريرحتل  ساـمح  هـتجهتنا 
لالتحالا

تفصقو هدعوب  ماسقلا  بئاتك  تفوأ  يـسيتنرلا  زيزعلا  دبع  ةزغ  عاطق  يف  سامح  دئاق  داهـشتسا  ىلع  ماوعأ  ةرـشع  دعبو 
رتـــم وــليك  ىلإ 160  هادـــم  لـــصي  يذـــلا  خوراـــصلا  ىلع  تـــقلطأ  اـــمك  عنــــصلا ، ةـــيلحم  خـــيراوصب  ةــــلتحملا  اـــفيح  ةــــنيدم 

يسيتنرلا زيزعلا  دبع  دئاقلا  ديهشلاب  انميت   "R160"  مسا
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