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نـالعإلا هـيف  ىرج  ذإ  ةينيطـسلفلا ؛ ةـمواقملا  خـيرات  يف  ًادـيجم  ًاـموي  ماـع 2011م  نم  ربوـتكأ  نم  رـشع  يداـحلا  موـي  ءاـج 
تاـيلمع مخـضأ  نـم  ٌةدـحاو  رطـستل  يف 18/10/2011م ، لداـبتلا  ةــيلمع  ترج  اـميف  رارحـالا ، ءاـفو  ةقفــصل  لــصوتلا  نـع 

" يليئارسإلا  " نايكلاو ةينيطسلفلا  ةمواقملا  نيب  لدابتلا 

لالتحالا شيج  يف  يدـنجلا  ءافخإ  يف  ةـمواقملا  حاجن  تجّوت  ةقفـص  رارحألا ، ءافو  ةقفـصل  ةـعبارلا  ىركذـلا  لـحت  مويلاو 
اذه نع  جارفإلا  لباقم  ًاينيطـسلف  ًاريـسأ  نع 1027  جارفإلا  ىلع  لالتحالا  مغرُيل  تاونـس ، سمخ  ةدـم  ًايح  طـيلاش  داـعلج 

ريسألا يدنجلا 

نم هورـسأ  دق  مالـسإلا  شيجو  نيدـلا  حالـص  رـصانلا  ةـيولأو  ماسقلا  بئاتك  تناك  مويلا ، حالـسلا  لمح  لزتعا  يذـلا  طيلاش 
حفر ةظفاحم  قرش  ةيركسع  ةيلمع  لالخ  ماع 2006م ، ناريزح  نم  نيرشعلاو  سماخلا  يف  هتبابد ، لخاد 

لالتحالا نوجـس  يف  نيينيطـسلفلا  ىرـسألا  ريرحت  ةيـضق  اهتقالطنا  ذـنم  ساـمح  ةـكرح  ءـاليإ  نمـض  ةـيلمعلا  هذـه  يتأـتو 
ةيرحلا نمـضت  تاقفــص  نمــض  مهتلداـبمل  دوـنج  رــسأل  ةـلواحم  يف  تاـيلمعلا ؛ تارــشع  ذـيفنت  نـم  تـنكمت  ذإ  ةريبـك ؛ ةـيمهأ 

رارحألا ءافو  تناك  اذكهو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألل 

ةقفصلا ليصافت 

اهتطاسو تداق  ةينضُم  تاضوافم  دعب  لوأ 2011م ، نيرشت  خيراتب 11  ةقفـصلا  نأشب  قافتا  ىلإ  لصوتلا  نع  نالعإلا  مت 
نيتلحرم ىلع  لدابتلا  ةيلمع  متتل  يليئارسإلا ،"  " نايكلاو سامح  ةكرح  ةدايق  نيب  ـر  صم

نم ةريسأ  ًاريسأ و27  نع 450  جارفإلاب  ربوتكأ ، نم  رـشع  نماثلا  يف  رارحـألا " ءاـفو   " ةقفـص نم  ىلوـألا  ةـلحرملا  تزجنأ 
طيلاش داعلج  يليئارسإلا  يدنجلا  حارس  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  قالطإ  لباقم  لالتحالا ، نوجس 

نوجسلا نم  ًاينيطسلف  ًاريـسأ  نع 550  اهلالخ  نم  جرفأو  ربمـسيد ، نم  رـشع  نماـثلا  يف  ةـيناثلا  ةـلحرملا  تءاـج  نيح  يف 
ةيليئارسإلا



يخيرات زاجنإ 

ةديبع وبأ  ماسقلا  بئاتكل  يركـسعلا  قطانلا  فصو  ثيح  ةينيطـسلفلا ، ةمواقملل  ًايخيرات  ًازاجنإ  رارحألا  ءافو  ةقفـص  دعتو 
ينيطسلفلا بعشلل  ًاريبك  ًاراصتنا  تلثم  اهنأبو  ةينيطسلفلا ، ةمواقملل  يخيراتلا  زاجنإلاب  اهنيح  ةقفصلا 

ةدحولا كلذب  ىلجتتل  ةينيطـسلفلا  لئاصفلاو  ىوقلا  ةـفاك  نم  ىرـسأ  تلمـش  ذإ  ةقرـشم ، ةـينطو  ةـحول  ةقفـصلا  تمـسر  امك 
اهروص يهبأ  يف  ةينطولا 

ةلتحملا ةــيبرغلا  ةفــضلاو  ةزغ  عاــطق  نــم  ةينيطــسلفلا ، يــضارألا  ةــفاك  نــم  نيينيطــسلف  ىرــسأ  كلذــك  ةقفــصلا  تلمـــشو 
صرح سكعي  ام  وهو  لتحملا ، يروسلا  نـالوجلا  نم  ىرـسأ  تلمـش  اـمك  ةـلتحملا ، سدـقلاو  ماع 1948  ةلتحملا  يـضارألاو 

ةقفصلا ةيلومش  ىلع  ةمواقملا 

يليئارسإ لشف 

هتاودأ ةــفاكب  يليئارــسإلا "  " ناـيكلا لـشف  ةزغ - عاـطق  يف  طـيلاش  يدــنجلا  زاــجتحا  ةرتـف  يه   - تاونــس سمخ  رادــم  ىلع 
ًايعوو ةـمكح  سكع  اـم  يدـنجلا ، زاـجتحا  ناـكم  لوح  طـيخ  فرط  وأ  ةـمولعم  يأ  ىلإ  لوـصولا  يف  ةيرابختـسالا  هتزهجأو 

ةينيطسلفلا ةمواقملا  نم  ةيلاع  ةردقو 

تفشك اهذختا ،" يتلا  تارارقلا  بعصأ  نم   " هنأب ةقفصلا  رارق  وهاينتن  نيماينب  لالتحالا  ةموكح  سيئر  فصو  نيح  يفو 
هتاءـال ترـسكو  رهقُي ، ـال  يذـلا  شيجلا  ةروطـسأب  قلعتي  اـميف  هبيذاـكأ  تنيبو  يليئارـسإلا ، عدرلا  ةـيمهو  نع  رارحـألا  ءاـفو 

لدابتلا ةقفصب  قصتلت  تناك  يتلا 

تناك يتلا  هتاءال  رسكو  لالتحالا  ىلع  راصتنالا  ةرباثملاو ، راوحلاو  ربصلا  تاونس  مغر  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  تعاطتساو 
اهب تكسمت  يتلا  اهطورش  قيقحتو  تاريسألا ، ضعبو  تادبؤملاو  ىمادقلا  نع  جارفإلا  مدعب  قلعتت 

يدـــنجلاب ماــسقلا  بئاــتك  ظاــفتحا  لــظ  يف  مداــق  وــه  اــمل  ريخ  ةـــحتاف  ةـــعبارلا  اــهاركذ  يف  رارحــألا  ءاــفو  ةقفـــص  ىقبتو 
امل اهكالتماو  يـضاملا  ملاعلا  فيـص  ةزغ  عاطق  ىلع  ةريخألا  برحلا  يف  بئاتكلا  هترـسأ  يذـلاو  نورأ ، لوؤاـش  يليئارـسإلا 

حفر يف  دوسألا  قودنصلاب  هتفصو 

رـسأ حبـصأ  نيح  ةـصاخ  هراركت ، ىلإ  ةـمواقملا  لئاصف  اهفلخ  نمو  ماسقلا  بئاتك  ىعـست  ةـمواقملا  حاـجن  نم  جذومنلا  اذـه 
تالواحم نم  اهيف  امو  لوكأملا  فصعلا  ةـكرعم  نم  كلذ  ىلع  لدأ  الو  لالتحالا ، عم  ةـهجاوم  يأ  لالخ  ًاسيئر  ًافدـه  دونجلا 

رسأ

اهلاق يتلا  لعـشم  دـلاخ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  تاملك  نيينيطـسلفلا  ىرـسألا  ناهذأ  يف  ًاقلاع  لازيـال  اـمك 
ةمالـس نسح  ايو  تلـصو ، مكتلاسر  ىرـسألل  لوقأ  : " ةمالـس نسح  ريـسألل  ةـلاسر  ىلع  ًادر  يـضاملا  ماعلا  هل  باـطخ  لـالخ 

" مكريرحت قيرط  نوفرعي  نيذلا  ةمواقملاو  ماسقلا  لاطبأ  نم  ًاباوج  نوقلتسو  تلصو ، كتلاسر 
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