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ىلع نانبل  ىلإ  ةيخيرات  ةرايز  نينثإلا  سمأ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خألا  متتخا 
عيباسأ ةثالث  وحن  ةرايزلا  ترمتسا  ةكرحلا ، ةدايق  نم  دفو  سأر 

لـالخ ةـكرحلا  سيئر  ربـع  دـقو  ةـيركفلاو ، ةـيبزحلاو  ةيبعــشلاو  ةيمــسرلا  ةـينانبللا  تاداـيقلا  نـم  دـيدعلا  ةـينه  ىقتلا  ثـيح 
فلتخمب قيقـشلا  ناـنبل  عم  ةـيوخألا  ةـقالعلاب  زازتعـالا  قيمع  نعو  هرارقتـساو ، هنمأو  ناـنبل  ةدـحو  معد  نع  تاءاـقللا  هذـه 

هناضتحاو ةلداعلا ، هتيضقو  ينيطسلفلا  بعشلا  بناج  ىلإ  يخيراتلا  نانبل  رودب  اًديشم  ةيعامتجالاو ، ةيـسايسلا  هتانوكم 
اًربــتعم ليدــبلا ، نطوـلاو  ريجهتلاو  نيطوـتلا  عيراــشم  لــك  ضفرو  ةدوـعلا ، قــحب  كــسمتلا  اًدــكؤم  نيينيطــسلفلا ، نيئجــالل 

ةيجيتارتسا ةقالع  هتانوكم  لكب  نانبل  عم  ةقالعلا 

ماع ٢٠٠٠، بونجلا  مظعم  نع  راحدنالا  ىلع  هربجأو  ينويهـصلا ، ودعلا  ىلع  رـصتنا  يذلا  مواقملا  نانبل  رودب  ةينه  داشأ  امك 
ماع ٢٠٠٦ زومت  برح  يف  رصتناو  دمص  مث 

يف دـقع  يذـلا  ةينيطـسلفلا  لئاصفلاو  ىوقلل  نيماعلا  ءانمألا  عامتجا  يف  نانبل  ىلإ  هترايز  لالخ  ةـكرحلا  سيئر  كراـش  اـمك 
نيميقملا ةينيطـسلفلا  ىوـقلاو  لـئاصفلا  ةداـقب  يئاـنث  لكــشب  ىقتلاو  يراـجلا ، ربمتبــس  لوـليأ /  خــــيراتب ٣  مارو هللا  توريب 

هجاوـت يتـلا  ةريطخلا  تايدـحتلا  ةـهجاوم  يف  ساـسألا  رجح  يه  ينيطـسلفلا  فـقوملا  ةدـحو  نأ  اًربـتعم  نيطـسلف ، جراـخ 
ءانب ةداـعإ  ىلإ  ًـالوصو  ينيطـسلفلا ، تيبلا  بيترتو  ةـيلخادلا ، ةينيطـسلفلا  ةـقالعلا  ريوطت  ىلإ  اـعدو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا 

ةينطو ةيجيتارتسا  عضوو  جراخلاو ، لخادلا  يف  دـيدج  ينطو  سلجم  باختنا  ربع  ةينيطـسلفلا  ريرحتلا  ةـمظنم  ليعفتو 
ةميرجو مـضلا  ةـطخو  نرقلا  ةقفـصب  ىمـسي  اـم  اًـصوصخو  نيطـسلف ، ةيـضق  ةيفـصت  عيراـشمو  لـالتحالا  ةـهجاومل  ةدـحاو 

عيبطتلا 



نم ةريبــك  ةيبعـــش  دوــفوب  ىقتلاو  ناــنبل ، يف  ينيطـــسلفلا  تاتـــشلا  ةمـــصاع  ةوــلحلا  نــيع  مــيخم  ةـــكرحلا  سيئر  راز  اـــمك 
نيب ماـحتلالا  دـكأو  تاـميخملا ، يف  مهتاـناعمو  ةيـشيعملا  مهعاـضوأ  ىلإ  عمتــسا  ثـيح  مـهيلثممو ، نيينيطــسلفلا  نيئجـاللا 

، تاتـشلا يف  نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  رود  ليعفت  ةرورـض  ىلع  اًددـشم  هدـجاوت ، نكامأ  لك  يف  انبعـش  ءانبأو  ةـكرحلا  ةدايق 
اًدكؤم ماعلا ١٩٤٨ ، ذـنم  اهنم  اوجرخأ  يتلا  مهتاـكلتممو  مهراـيد  ىلإ  ةدوعلا  نم  اونكمتي  اـمثير  مهل  ةـميركلا  ةاـيحلا  ريفوتو 

دحأل ديرب  قودنص  وأ  ريتوت  رؤب  نوكت  نلو  ةدوعلا ، قيرط  ىلع  ةيلاضن  تاطحم  يه  ةينيطسلفلا  تاميخملا  نأ 

معدو نيينيطـــسلفلا ، نيئجــالل  ةــيعامتجالاو  ةــيناسنإلا  قوــقحلا  رارقإــب  اهتاســـسؤم  لــكب  ةــينانبللا  ةــلودلا  ةـــينه  بلاــطو 
اهلح لبسو  مههجاوت  يتلا  ةفاك  تالاكشإلا  قمعم  لكشب  ثحبو  مهتاناعم ، ءاهنإو  مهتايح ، فورظ  نيسحتو  مهدومص ،
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