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ءوـجللا ةـسردمب  قـحتلي  نأ  هـل  بـتُك  نـيح  يذـلا  يبويـألا ، حـتافلا  ةـسردم  نـم  ىحوتــسملا  مسـالا  كـلذ  وـه  ةداحــش  حـالص 
، هذيمالت نوينيطـسلفلا " نودهاجملا   " ىحـضأو ةمواقملا ، ةسردم  يف  ًاذاتـسأ  ادغ  ىتح  بيجنلا  ذـيملتلا  ناك  ينيطـسلفلا ،

هدنج نع  بيغي  يذلا ال  دئاقلا  ناك  نجسلا -  - فسوي ةسردمب  قحتلا  نيح  ىتحو 

نم جرخ  نـيح  ةـسردملا  وـهو  نجـسلا ،- ءاـنثأ   - لـالتحالا دوـنج  رـسأ  ةـيلمع  يف  عورــشلاب  رمـألا  هئاـطعإ  ىدـل  ةـسردملا  وـه 
ةمظنم ةيركسع  ةسسؤم  ىلإ  ةريغص  تاعومجم  نم  هلوحيو  سامحل ، يركسعلا  لمعلا  دعاوق  يسريل  نجسلا 

بئاتك يف  اهخسر  يتلا  هتامصب  ىلجتت  ًاديهش ، ةداحش  دئاقلا  لجرت  ىركذ  زومت ، نم  نيرـشعلاو  ثلاثلا  موي  قفاوي  امنيبو 
لالتحالا عم  عارصلا  يف  ةهجاوملا  نيزاوم  تبلق  ةوقو  ةصصختم ، بئاتكو  ةمظنم ، ةيولأ  تدغ  ىتح  ماسقلا 

قلطنملاو ةأشنلا 

افاي ةـنيدم  نم  هتلئاـع  ترجاـه  ماـع 1952م ، رياربـف  نم  يف 24  ئطاـشلا  ميخم  يف  ةداحـش  ىفطـصم  نيدـلا  حالـص  دـلو 
هلاقتعا ءانثأ  ةريخألاب  قزُر   - تانب تسل  بأ  وهو  ماعلا 1976 ، يف  جوزت  ماع 1948 ، برح  رثإ  ةلتحملا 

سرادمب ةيدادعإلا  ةلحرملا  ةساردل  لقتنا  مث  نيئجالل ، ئطاشلا  ميخم  يف  اورنوألا  سرادم  يف  ةـيئادتبالا  ةـلحرملا  سرد 
ماع 1972م، ةزغ  يف  نيطـسلف  ةـسردم  نم  قوفتب  ةـماعلا  ةـيوناثلا  ةداهـش  ىلع  لصح  هنكـس ، ناـكم  لاـقتنال  نوناـح  تيب 

هتاذ ماعلا  يف  ةيردنكسإلا  يف  ةيعامتجالا  ةمدخلل  يلاعلا  دهعملاب  قحتلا  مث 

، شيرعلا يف  ةيعامتجالا  نوؤشلل  ًاشتفم  ًاقحال  نّيعو  ماع 1976م ، ءانيس  لامش  شيرعلا  ةنيدم  يف  ًايعامتجا  ًاثحاب  لمع 
، نوناـح تـيب  يف  ةــماقإلا  ىلإ  لـقتنا  ماـعلا 1979  يف  يليئارـسإلا "  " ناـيكلا نـم  شيرعلا  ةـنيدم  رـصم  تداعتــسا  نأ  دـعبو 

ةزغ عاطقل  ةيعامتجالا  نوؤشلا  شتفم  بصنم  ةزغ  يف  ملتساو 

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



يركسعلاو يسايسلا  لمعلا 

مــساب اـهنيح  فرعُي  ناـك  يذـلاو  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يركــسع  زاـهج  لوأ  ةداحــش  حالــص  خيــشلا  ســسأ 
نم ةلسلس  تذفن  يتلا  ةيرسلا  ةيركـسعلا  ايالخلا  نم  ةعومجم  نع  ةرابع  ناكو  ماع 1984م ، نوينيطسلفلا " نودهاجملا  "

ماسقلا نيدلا  زع  ديهشلا  بئاتك  ىلإ  ماع 1991م ، يف  همسا  لوحت  لالتحالا ، دض  تايلمعلا 

ربمـــسيد يف  ساـــمح "  " ةيمالـــسإلا ةـــمواقملا  ةـــكرح  سيـــسأت  يف  نيملـــسملا  ناوخـــالا  ةداـــيق  نــم  ددـــع  عــم  كراـــش  اـــمك 
1987م ماع

ريرحت ةـيغُب  مهرـسأ  ىلإ  لـالتحالا  دوـنج  لـتق  نـم  لاـقتنالا  يف  ساـمح  هـتعبتا  يذـلا  يعوـنلا  روـطتلا  فرــش  ةداحــشل  ناـك 
ناك رـسأ ، تايلمع  ذـيفنتب  ةيرـسلا  ماسقلا  اـيالخ  ىدـحإل  هرماوأ  ماع 1988م ، يف  ردـصأ  دـقف  نوجـسلا ، لـخاد  نم  ىرـسألا 

رسألا تايلمع  نم  ديدعلا  اهالت  نودعس ، نالياو  ستروبس ، يفآ  نييدنجلا  رسأ  اهزربأ 

بيذعتلاو لاقتعالا 

بيردتو ةيركسع ، ايالخ  ليكـشت  مهت  هل  تهجوو  يركـسعلا ، هطاشنب  هابتـشالل  ماع 1984م ، يف  لـالتحالا  تاوق  هتلقتعا 
مل هنأ  مغرو  ةزغ ، عاطق  يف  ةيليئارـسإ  ةيركـسع  فادهأ  دض  تامجه  نشب  رماوأ  رادصإو  حالـسلا ، لامعتـسا  ىلع  اهدارفأ 

ئراوطلا نوناق  بجومب  نيماع  نجسلا  يف  ىضق  هنأ  الإ  ةمهت ، يأ  هيلع  تبثت 

لالتحالا تاطلـس  تررق  نأ  ىلإ  ةيمالـسإلا  ةـعماجلا  يف  بالطلا  نوؤشل  اريدـم  لمع  ماع 1986  نجـسلا  نم  هجورخ  دـعب 
امم ةـعماجلا  يف  هـلمع  لـصاو  هـنكل  ماـع 1987 ، تعلدـنا  يتـلا  ةينيطـسلفلا  ةـضافتنالا  فقول  ةـلواحم  يف  ةـعماجلا  قـالغإ 

سطسغأ 1988م يف  هلاقتعا  ىلإ  ىدأ 

، نودعـس ناليإو  ستروبـس  يفآ  نييدـنجلا  رـسأ  ءارو  فوقولاو  سامحل ، يركـسعلا  زاهجلا  نع  ةـيلوؤسملا  ةـمهت  هل  تهجو 
، اهعفدـي نأ  ةداحـش  حالـص  خيـشلا  ضفر  ةـمارغ  لدـب  ماـع  هيلع  فيـضأ  فـصنو ، تاونـس  رـشع  ةدـمل  نجـسلاب  هـيلع  مـكُحو 

ويام 2000م يف  هنع  جرفأ  ىتح  ارهش  نيرشع  ةدمل  يرادإلا  لاقتعالا  ىلإ  لّوُح  ةدملا  ءاهتنا  دعبو 

رثإ ةرعـش  هتيحل  اوفتن  نيققحملا  نأ  خيـشلا  ركذو  هلاقتعا ، ةدم  لالخ  يـسفنلاو  يدسجلا  بيذعتلا  لاكـشأ  ىـسقأل  ضرعت 
هلاقتعا 14 تاونس  عومجم  غلب  ىتح  ماعلا ، ةبارق  قيقحتلا  يف  ثكم  هنأ  امك  كلذ ، دعب  ةيحل  هل  تبنت  نأ  كش  ىتح  ةرعش 

ًاماع

ءانبلا ةداعإ 

نمأ ةزهجأ  تلمع  نأ  دـعب  دـيدج ، نم  هفوفـص  بيترتو  سامح  ةـكرحل  يركـسعلا  زاهجلا  ءانب  داعأ  نجـسلا  نم  هجورخ  دـعب 
دحاو يف  لاق  امك  نيطـسلف " ريرحت  وحن  قالطنا  ةـطقن   " ىـصقألا ةـضافتنا  نم  لعجيل  هكيكفت ، ىلع  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا 

ةيريهامجلا تاناجرهملا  نم 

ةينيطـسلفلا يــضارألا  هاـجت  لوـألا  يماـسقلا  خوراـصلا  قـالطنا  هدـهع  يف  يذـلا  ماـسقلا ، بئاـتكل  ماـعلا  دـئاقلا  ةداحــش  تاـب 
ةيركــسعلا تاـيميداكألاو  تادــحولا  دــيدع  بناـج  ىلإ  اـهأشنأ  يتـلا  عينــصتلا  ةدــحو  دوـهجل  جاــتنك  ماـع 1948م ، ةـلتحملا 

ةصصختملا

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

هلايتغا



قرـش جردـلا  يح  ناكــس  ًةـصاخ  مـهعيمج ، نيينيطــسلفلل  ًاـمداص  ناـك  ماـع 2002م  وـيلوي  نـم  نيرــشعلاو  ثلاـثلا  موـي  لـعل 
يف لزانملا  نم  دحاو  ىلع  ةيبرحلا  لالتحالا  تارئاط  اهتقلأ  انط  نزت  ةلبنق  ٌجـتان  مخـض  راجفنا  مهناذآ  َّمص  ذإ  ةزغ ، ةـنيدم 

ناكسلاب ةظتكملا  ةقطنملا  كلت 

ًاينيطسلف ًاديهـش و18  ىـضق  ثـيح  ةداحـش ، حالـص  خيـشلا  وـه  فدهتـسملا  نأ  نوينيطـسلفلا  كردأ  ىتـح  تقوـلا  لـطي  مـل 
ءارزو سيئر  هلاــيتغا  ةــيلمع  ىلع  فرــشأ  دــقو  لاــفطأ ، ةــينامثو  راــصن  رهاز  ماــسقلا  يف  يداــيقلا  هـقفارمو  هـتجوز  مـهنيب 

هريبعت بسح  نايكلل " لوألا  ودعلا   " ليحرب هشيج  أنه  يذلا  نوراش ، ليئرأ  كاذنآ  لالتحالا 
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