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ماسقلا بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  عنـص  اذكه  قالمع ، يركـسع  شيج  ىلإ  ماع 1984م ، اهلّكش  ةدودحمو  ةريغـص  تاعومجم  نم 
ةيركسعلا سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةريسم  ةداحش  حالص  خيشلا 

نع ةرابع  ناك  نوينيطسلفلا ،" نودهاجملا   " مساب فرع  زاهج  لوأ  ةداحش  حالص  دهاجملا  خيشلا  سـسأ  ماع 1984م  يف 
بئاتك زاهجلا  مسا  حبـصأ  ىتح  لـالتحالا ، دـض  تاـيلمعلا  نم  ةلـسلس  تذـفن  يتلا  ةيرـسلا  ةيركـسعلا  اـيالخلا  نم  ةـعومجم 

ماع 1991م يف  ماسقلا  نيدلا  زع  ديهشلا 

رمثأ ويلوي ، نم  نيرـشعلاو  ثلاثلا  مويلا  قفاوت  يتلا  ةداحـش  حالـص  ماسقلا  دـئاق  لاـيتغا  ىلع  ةرـشع  ةـنماثلا  ىركذـلا  يفو 
يف هلذأو  رهقي ، يذـلا ال  شيجلا  ةروطـسأ  رـسكو  لالتحالا  رهق  باسح ، فلأ  هل  بسحُي  اًشيج  ماسقلا  بئاتك  تتاـبو  هسرغ 

مظعأ يفخ  امو  ميكيزو ، قبيطم  وبأو  زوع  لحان 

ةيقرشلا ةباوبلا  اوحتفا 

لجأ نم  مهرـسأ  ىلإ  دوـنجلا  لـتق  نم  ةدـيدج ، ةـلحرم  ىلإ  لـقتنتل  ةـمواقملا  ةـيجيتارتسا  نـم  ةداحـش  رّوـط  ماع 1988م ،
رـسأ ةـمهم  اهيلإ  لكوأ  يتلا  ( 101  ) ةصاخلا ةـيماسقلا  ةدـحولا  لكـشف  لالتحالا ، نوجـس  نم  نيينيطـسلفلا  ىرـسألا  ريرحت 

دونجلا

"، ةيقرـشلا ةباوبلا  اوحتفا   " ةرفـشم تاملك  ثالث  يف  لزتخا  اًريبك  اًرارق  ةداحـش  دئاقلا  ذـختا  ماع 1988  هنجـس  لخاد  نم 
دونجلا رسأ  تايلمع  يف  ءدبلاب  ةيلخلل 101  هنم  اًناذيإ  ءاج  يذلاو 

ماع 1989م، رياربف  يف  ستروبـس  يفآ  يليئارـسإلا  يدنجلا  ترـسأف  ةـمهملاب ؛ ةـيلخلا  تأدـب  ىتح  ًاليوط ، تقولا  ِضمي  مل 
ءارجإ ضرغب  اـمهيتثج  تفخأو  امهحالـس ، تـمنتغاو  اـمهتلتقو  نودعـس ، نـاليإ  يدـنجلا  ترـسأ  رهـشأ  ةـثالث  نـم  لـقأ  دـعبو 

ىرسأ لدابت  تايلمع 

قلطنملاو ةأشنلا 



ةلتحملا افاي  نم  ةئجال  ةـلئاع  يف  ماع 1952م  رياربف  نم  يف 24  ئطاشلا  ميخم  يف  ةداحـش  ىفطـصم  نيدلا  حالـص  دلو 
هلاقتعا ءانثأ  ةريخألاب  قزُر  تانب ، تسل  بأ  وهو  ماع 1976 ، جوزت  ماع 1948 ، برح  رثإ 

ةيدادــعإلا ةــلحرملا  ةــسارد  ىلإ  لـقتنا  مـث  نيئجــالل ، ئطاــشلا  مـيخم  يف  اورنوــألا  سرادــم  يف  ةــيئادتبالا  ةــلحرملا  سرد 
ماع ةزغ  يف  نيطـسلف  ةـسردم  نم  قوفتب  ةـماعلا  ةـيوناثلا  ةداهـش  ىلع  لصح  هنكـس ، ناـكم  لاـقتنال  نوناـح  تيب  سرادـمب 

هتاذ ماعلا  يف  ةيردنكسإلا  يف  ةيعامتجالا  ةمدخلل  يلاعلا  دهعملاب  قحتلا  مث  1972م ،

، شيرعلا يف  ةيعامتجالا  نوؤشلل  اًشتفم  اًقحال  نّيُعو  ماع 1976م ، ءانيس  لامش  شيرعلا  ةنيدم  يف  اًيعامتجا  اًثحاب  لمع 
ملتـساو نوناح ، تيب  يف  ةماقإلا  ىلإ  لقتنا  ماع 1979  يليئارسإلا "  " نايكلا نم  شيرعلا  ةنيدم  رـصم  تداعتـسا  نأ  دعبو 

ةزغ عاطقل  ةيعامتجالا  نوؤشلا  شتفم  بصنم  ةزغ  يف 

ةعماجلا يف  بالطلا  نوؤش  ةرئاد  يف  لمعلا  ىلإ  لقتناو  ةيعامتجالا ، نوؤشلا  يف  هلمع  نم  لاقتسا  ماع 1982  ةيادب  يف 
ةزغ ةنيدم  يف  ةيمالسإلا 

بيذعتلاو لاقتعالا 

، ةيركــسع اـيالخ  ليكــشت  مـهت  هـل  تـهجُوو  يركــسعلا ، هطاـشنب  هابتــشالل  ةداحــش  دـئاقلا  لـالتحالا  لـقتعا  ماـــع 1984  يف 
ىـضق هنكل  ةمهت ، يأ  هيلع  تبثت  ملو  ةزغ ، يف  ةيركـسع  فادهأ  دض  تايلمع  ذيفنتب  رمألاو  حالـسلا ، ىلع  اهدارفأ  بيردتو 

ئراوطلا نوناق  بجومب  نيماع  نجسلا  يف 

لالتحالا تاطلس  تقلغأ  ىتح  ةيمالسإلا ، ةعماجلا  يف  بالطلا  نوؤشل  اًريدم  لمعف  ماع 1986  نجسلا  نم  ةداحش  جرخ 
سطسغأ 1988م يف  هلاقتعا  ىلإ  ىدأ  ام  هلمع ، لصاو  هنكل  ماع 1987 ، ةراجحلا  ةضافتنا  فقول  ةلواحم  يف  ةعماجلا 

نييدـنجلا رـسأ  ءارو  فوقولاو  سامحل ، يركـسعلا  زاهجلا  ةدايق  ةـمهت  ةداحـش  دـئاقلل  لالتحالا  هجو  ريخألا  لاقتعالا  يفو 
ضفر ةـمارغ  لدـب  ةنـس  اـهيلإ  تفيـضأ  فـصنو ، تاونـس  رـشع  ةدـمل  نجـسلاب  هـيلع  مـكُحو  نودعـس ، نـاليإو  ستروبــس  يفآ 

يف هنع  جرفأ  ىتح  اًرهـش  نيرـشع  ةدـمل  يرادإلا  لاقتعالا  ىلإ  لّوُح  ةدـملا  ءاـهتنا  دـعبو  اهعفدـي ، نأ  ةداحـش  حالـص  خيـشلا 
ويام 2000م

ةرعـش هتيحل  اوفتن  نيققحملا  نأ  خيـشلا  ركذو  يـسفنلاو ، يدسجلا  بيذعتلا  لاكـشأ  ىـسقأل  ةداحـش  ضرعت  نجـسلا  لالخ 
هلاقتعا تاونس  عومجم  غلب  ىتح  ماعلا ، ةبارق  قيقحتلا  يف  ثكم  هنأ  امك  كلذ ، دعب  ةيحل  هل  تبنت  نأ  كش  ىتح  ةرعـش  رثإ 

اًماع  14

ةريسملا لامكتسا 

ٍتاـطاشن يأـب  هماـيق  لاـح  يف  هلاــيتغاب  لــالتحالا  تارباــخم  طابــض  نـم  اًدــيدهت  نجــسلا  نـم  هـجورخ  لــبق  ةداحــش  ىقلت 
ينويهـصلا ودعلا  تاديدهتب  ٍهبآ  ريغ  لالتحالا ، ةمواقمل  غرفتو  هلمع  نم  هتلاقتـسا  خيـشلا  مدق  رهـشأ  ةدـع  دـعبو  ةيركـسع ،

اًديهش هبر  يقل  ىتح 

تلصاوتف هل ، ةينيطسلفلا  ةطلسلا  ةزهجأ  ةقحالم  دعب  ديدج ، نم  هفوفص  بيترتو  يركسعلا  زاهجلا  ءانب  ةداحـش  لمكتـسا 
ناـكف نيطـسلف ،" ريرحت  وـحن  قـالطنا  ةـطقن   " خيــشلا اـهربتعا  يتـلا  ىــصقألا ، ةـضافتنا  ةـيادب  عـم  ةيداهــشتسالا  تاـيلمعلا 

اهل ربدملا  لقعلاو  ططخملا 

ماع 1948م، ةلتحملا  ةينيطـسلفلا  يـضارألا  هاجت  لوألا  يماسقلا  خوراصلا  قالطإب  ةداحـش ، حالـص  ماعلا  دئاقلا  دهج  رمثأ 
ةصصختملا ةيركسعلا  تايميداكألاو  تادحولا  بناج  ىلإ  اهلكش  يتلا  عينصتلا  ةدحو  دوهج  لضفب 



، نييليئارـسإلا دوـنجلا  نم  تارـشعلا  ةاـيحب  تدوأ  ةيداهـشتسا  تاـيلمع  ةدـع  ىلع  فارـشإلاو  طـيطختلا  فرـش  هـل  ناـك  اـمك 
لالتحالا تاوقل  لوألا  بولطملا  اهدعب  حبصأ  ىتح 

هّدـع يذــلاو  هلاـيتغاو  هتدراـطمل  هـتزهجأ  لـكب  ىعــسو  لاـيتغالا ، ةــمئاق  سأر  ىلع  هعــضوو  لـجر ، رطخأـب  لـالتحالا  هـفنص 
" ينويهصلا نايكلل  لوألا  ودعلا   " ةباثمب نوراش  ليئيرأ  قبسألا  لالتحالا  ةموكح  سيئر 

ةداهشلا عم  دعوم 

لزنم ىلع  تارجفتملا  نم  اـًنط  نزت  ةـلبنق  ةـيبرحلا  لـالتحالا  تارئاـط  تقلأ  ماـع 2002م  ويلوي  نم  نيرـشعلاو  ثلاـثلا  يف 
ةريبك ةرزجم  تفلخ  ةزغ ، ةنيدم  قرش  جردلا  يح  يف 

، هـتجوز مــهنيب  اًينيطــسلف ، ةــقفرب 18  ةــميرجلا ، هذــه  لــالخ  ةداحــش  حالــص  خيـــشلا  ماــسقلا  بئاــتكل  ماــعلا  دــئاقلا  ىقترا 
، داـهجلاو لذـبلاو  ةيحـضتلاب  ةرخاز  ةـلحر  دـعب  هبر  ىلإ  يـضميل  لاـفطأ ، ةـينامثو  راـصن ، رهاز  ماـسقلا  يف  يداـيقلا  هـقفارمو 

ةمواقملاو داهجلا  قيرطل  ةحضاو  ملاعم  هفلخ  نَمل  اًكرات 
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