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يراجت بتكم  حاـتتفا  نع  نلعأو  ةـلتحملا ، سدـقلا  ورانـسلوب  ريياـج  يليزاربلا  سيئرلا  راز  يـضاملا  سراـم  راذآ / رخاوأ  يف 
ايلوكوتورب ربتعي  ام  ىصقألا ؛ دجسملا  يف  قاربلا  طئاح  وهاينتن  نيماينب  يليئارـسإلا  ءارزولا  سيئر  ةبحـصب  راز  امك  اهيف ،

ةسدقملا نكامألا  هذه  ىلع  لالتحالا  ةرطيس  ةيعرشب  افارتعا 

نم اـهبحاص  اــمو  اــهنأل  سيل  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  ءاــنبأ  ىدــل  نيدــيدش  ابــضغو  ةــمدص  يليزاربـلا  سيئرلا  ةراــيز  تثدــحأ 
نيبعــشلا نـيب  ةـقيثولا  ةـقالعلا  نـم  لـيوطلا  خـيراتلا  عـم  ضقاـنتت  اـهنأل  نـكلو  يلودـلا ، نوناـقلل  ةحيرــص  ةــفلاخم  تاوـطخ ؛

يليزاربلاو ينيطسلفلا 

ماـع يليزارب  سيئرل  ةراـيز  لوأ  تناـكو  نينـسلا ، تارـشع  ذـنم  ةـيوق  تاـقالعب  يليزاربـلاو  ينيطــسلفلا  نابعــشلا  طـبترا  دـقل 
اولصو نيذلا  نييحيـسملا  نييليزاربلا  نييالم  بولق  يف  ةصاخ  ةناكم  نيطـسلف  تلتحاو  ةينامثعلا  ةلودلا  دهع  يف   1876

ةسدقملا ضرألا  يف  جحلا  كسانم  ءادأل 

يف وأ  ةدرفنم  ةلودك  ءاوس  لالقتـسالاو ، ةيرحلا  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قح  ليزاربلا  تمعد  ةيـضاملا ، دوقعلا  رادـم  ىلع 
ةراـقلا كـلتب  ةـلود  لوأ  تناـكف  ةـينيتاللا ، اـكيرمأ  لود  عـمجت  وأ  سكيرب  عـمجت  لـثم  اـهيف ، تدـجاوت  يتـلا  ةــيعامجلا  رطـألا 

، ينيطــسلفلا قـحلا  بناــجب  ةــيلودلا  لــفاحملا  يف  تاــطحملا  لــك  يف  تتوــصو  ماـع 2010 ، ةينيطــسلفلا  ةــلودلاب  فرتـعت 
ليزاربلا ةـيلثمم  فارـشإ  وأ  اورنوـألا ،"  " جـماربل يخـسلا  لـيومتلا  لـالخ  نم  هبعـش ، دومـص  معد  يف  ريبـك  لكـشب  تمهاـسو 

ةيتحتلا ةينبلا  زيزعت  عيراشم  ذيفنت  ىلع  مارب هللا 

فلأ زواـجتت 80  ةريبـك  ةينيطـسلف  ةـيلاج  اهتخـسر  نيينيطـسلفلا ، بوـلق  يف  ةـمرتحمو  ةريبـك  ةـناكم  لـيزاربلا  لـتحت  اـمك 
، ليزاربلا يناثلا  مهنطو  ءاـنب  يف  يدـجو  رـشابم  لكـشب  اومهاـس  رـشع ، عساـتلا  نرقلا  ةـياهن  اـهيلإ  مهنم  داورلا  لـصو  ةمـسن ؛

ةيضايرلا هتاهجاوم  لك  يف  مدقلا  ةركل  يليزاربلا  ينطولا  قيرفلا  نوعجشي  نيينيطسلفلا  مظعم  نأ  كلذ  ىلع  لدأ  سيلو 

يناعن ةيرـشبلا ، هافرو  ريخ  يف  تمهاس  ةراضح  اهيف  انعنـصو  نينـسلا ، فـالآ  ذـنم  ضرـألا  هذـه  يف  ميقن  نيينيطـسلفك  اـننإ 
نم اـنعالتقاب  ةـبكنلا  لـالخ  نم  ماـعلا 1948  يف  اهأدـب  يتـلا  هتميرج  لامكتـسا  ىلإ  فدـهي  يلـالحإ  يليئارـسإ  لـالتحا  نـم 



مهلتقب نويليئارـسإلا  ةساسلا  رخافتي  ةيباختنالا  مهتالمح  يفو  ةيحيـسملاو ، ةيمالـسإلا  تاسدـقملا  مدـهو  ةقرـسو  انـضرأ ،
ةيبرغلا ةفــضلا  نـم  ىقبت  اـم  مـضو  راوـجلا ، لودـل  لـماكلاب  نيينيطــسلفلا  درطب  ةـبلاطملاو  تويبـلا ، مهمدـهو  نيينيطــسلفلا 

لالتحالا ةلودل 

ةقطنملا هذــه  نـيب  ةريبـكلا  ةــكرتشملا  حــلاصملا  مدــخت  ــال  ورانيــسلوب ، سيئرلا  اــهدوقي  يتـلا  ةــيلاحلا  ةــيليزاربلا  ةسايــسلا 
يليئارسإلا لالتحالا  حلاصل  لماكلاب  ةزاحنم  ةسايس  اهنأل  ليزاربلاو ؛

، ملاـعلا يف  داـصتقا  ربـكأ  رــشاعو  ةدـعاص  ةـلودك  يلودــلاو ، يميلقـإلا  نييوتــسملا  ىلع  لـيزاربلا  ريثأـتو  ةــيمهأ  كردــن  نـحن 
ةيليزاربـلا ةسايــسلا  نـأل  ةــتباثلا ؛ اـنقوقحل  لـيزاربلا  مـعد  يف  ريبـك  اـنلمأ  نأ  دــكؤن  اـننإو  ةــينيتاللا ، اـكيرمأ  يف  ةــلود  ربـكأو 

ةـسايس اهنأل  ليزاربلاو ؛ ةـقطنملا  هذـه  نيب  ةريبكلا  ةـكرتشملا  حـلاصملا  مدـخت  ال  ورانيـسلوب ، سيئرلا  اـهدوقي  يتلا  ةـيلاحلا 
نم رثكأ  لب  طقف ، نيينيطسلفلا  يداعت  يهو ال  يلودلا ، نوناقلا  عم  ىفانتتو  يليئارـسإلا ، لالتحالا  حلاصل  لماكلاب  ةزاحنم 

ملاعلا لوح  ملسم  رايلم  نم 17  رثكأو  يبرع  نويلم   400

، يليئارـسإلا لالتحالا  وهو  اهيف  رتوتلا  بابـسأ  مهأ  ةـلازإب  الإ  رارقتـسالا  ققحت  نأ  نكمي  ملاعلا ال  يف  ةـمهملا  ةـقطنملا  هذـه 
عيطتـست يلودـلاو  يميلقإلا  نييوتـسملا  ىلع  ةـلئاه  تاناكمإ  نم  كلمت  امب  ميظعلا ، اهبعـشو  لـيزاربلا  نأـب  نيقي  ىلع  نحنو 

راهدزالاو رارقتسالا  قيقحت  ىلع  ميلقإلا  دعاستو  هلالقتساو ، هتيرح  لين  ىلع  انبعش  ةدعاسم  يف  ايزكرم  ارود  بعلت  نا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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