
23
ويلوي

2021

خيشلا ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  عنص  اذكه  قالمع ، يركسع  شيج  ىلإ  ماع 1984م ، كش 
ّ

اهل ةدودحمو  ةريغص  تاعومجم  نم 
.ةيركسعلا سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةريسم  ةداحش  حالص 

ةعومجم نع  ةرابع  ناك  نوينيطسلفلا ،" نودهاجملا   " مساب فرع  زاهج  لوأ  ةداحش  حالص  دهاجملا  خيشلا  سسأ  ماع 1984م  يف 
نيدلا زع  ديهشلا  بئاتك  زاهجلا  مسا  حبصأ  ىتح  لالتحالا ، دض  تايلمعلا  نم  ةلسلس  تذفن  يتلا  ةيرسلا  ةيركسعلا  ايالخلا  نم 

.م ماع 1991 يف  ماسقلا 

شيج
ً

ا ماسقلا  بئاتك  تتابو  هسرغ  رمثأ  يذلاو  ةداحش ،  حالص  ماسقلا  دئاق  لايتغا  ىركذ  ويلوي  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  مويلا  قفاوتو 
يفخ امو  ميكيزو ، قبيطم  وبأو  زوع  لحان  يف  هلذأو  رهقي ، يذلا ال  شيجلا  ةروطسأ  رسكو  لالتحالا  رهق  باسح ، فلأ  هل  بسحُي 

.مظعأ

ةيقرشلا ةباوبلا  اوحتفا 

ىرسألا ريرحت  لجأ  نم  مهرسأ  ىلإ  دونجلا  لتق  نم  ةديدج ، ةلحرم  ىلإ  لقتنتل  ةمواقملا  ةيجيتارتسا  نم  ةداحش  رّوط  ماع 1988م ،
.دونجلا رسأ  ةمهم  اهيلإ  لكوأ  يتلا  ( 101  ) ةصاخلا ةيماسقلا  ةدحولا  لكشف  لالتحالا ، نوجس  نم  نيينيطسلفلا 

ناذيإ
ً

ا ءاج  يذلاو  ةيقرشلا ،" ةباوبلا  اوحتفا   " ةرفشم تاملك  ثالث  يف  لزتخا  اًريبك  اًرارق  ةداحش  دئاقلا  ذختا  ماع 1988  هنجس  لخاد  نم 
.دونجلا رسأ  تايلمع  يف  ءدبلاب  ةيلخلل 101  هنم 

لقأ دعبو  ماع 1989م ، رياربف  يف  ستروبس  يفآ  يليئارسإلا  يدنجلا  ترسأف  ةمهملاب ؛ ةيلخلا  تأدب  ىتح  اليوط ،
ً

تقولا  ِضمي  مل 
.ىرسأ لدابت  تايلمع  ءارجإ  ضرغب  امهيتثج  تفخأو  امهحالس ، تمنتغاو  امهتلتقو  نودعس ، ناليإ  يدنجلا  ترسأ  رهشأ  ةثالث  نم 

قلطنملاو ةأشنلا 

برح رثإ  ةلتحملا  افاي  نم  ةئجال  ةلئاع  يف  ماع 1952م  رياربف  نم  يف 24  ئطاشلا  ميخم  يف  ةداحش  ىفطصم  نيدلا  حالص  دلو 
.هلاقتعا ءانثأ  ةريخألاب  قزُر  تانب ، تسل  بأ  وهو  ماع 1976 ، جوزت  ماع 1948 ،

ةيركسعلا سامح  ةسردم  ..ةداحش  حالص  داهشتسا  ىلع  اًماع   19 ويديف :
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تيب سرادمب  ةيدادعإلا  ةلحرملا  ةسارد  ىلإ  لقتنا  مث  نيئجالل ، ئطاشلا  ميخم  يف  اورنوألا  سرادم  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  سرد 
قحتلا مث  ماع 1972م ، ةزغ  يف  نيطسلف  ةسردم  نم  قوفتب  ةماعلا  ةيوناثلا  ةداهش  ىلع  لصح  هنكس ، ناكم  لاقتنال  نوناح 

.هتاذ ماعلا  يف  ةيردنكسإلا  يف  ةيعامتجالا  ةمدخلل  يلاعلا  دهعملاب 

نأ دعبو  شيرعلا ، يف  ةيعامتجالا  نوؤشلل  شتفم 
ً

ا قحال 
ً

ا نّيُعو  ماع 1976م ، ءانيس  لامش  شيرعلا  ةنيدم  يف  اًيعامتجا  ثحاب 
ً

ا لمع 
بصنم ةزغ  يف  ملتساو  نوناح ، تيب  يف  ةماقإلا  ىلإ  لقتنا  ماع 1979  يليئارسإلا "  " نايكلا نم  شيرعلا  ةنيدم  رصم  تداعتسا 

.ةزغ عاطقل  ةيعامتجالا  نوؤشلا  شتفم 

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 

اهدارفأ بيردتو  ةيركسع ، ايالخ  ليكشت  مهت  هل  تهجُوو  يركسعلا ، هطاشنب  هابتشالل  ةداحش  دئاقلا  لالتحالا  لقتعا  ماع 1984  يف 
بجومب نيماع  نجسلا  يف  ىضق  هنكل  ةمهت ، يأ  هيلع  تبثت  ملو  ةزغ ، يف  ةيركسع  فادهأ  دض  تايلمع  ذيفنتب  رمألاو  حالسلا ، ىلع 

.ئراوطلا نوناق 

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

يفآ نييدنجلا  رسأ  ءارو  فوقولاو  سامحل ، يركسعلا  زاهجلا  ةدايق  ةمهت  ةداحش  دئاقلل  لالتحالا  هجو  ريخألا  لاقتعالا  يفو 
ةداحش حالص  خيشلا  ضفر  ةمارغ  لدب  ةنس  اهيلإ  تفيضأ  فصنو ، تاونس  رشع  ةدمل  نجسلاب  هيلع  مكُحو  نودعس ، ناليإو  ستروبس 

.م ويام 2000 يف  هنع  جرفأ  ىتح  اًرهش  نيرشع  ةدمل  يرادإلا  لاقتعالا  ىلإ  لّوُح  ةدملا  ءاهتنا  دعبو  اهعفدي ، نأ 

ةرعش رثإ  ةرعش  هتيحل  اوفتن  نيققحملا  نأ  خيشلا  ركذو  يسفنلاو ، يدسجلا  بيذعتلا  لاكشأ  ىسقأل  ةداحش  ضرعت  نجسلا  لالخ 
.اًماع هلاقتعا 14  تاونس  عومجم  غلب  ىتح  ماعلا ، ةبارق  قيقحتلا  يف  ثكم  هنأ  امك  كلذ ، دعب  ةيحل  هل  تبنت  نأ  كش  ىتح 

ةريسملا لامكتسا 

ةدع دعبو  ةيركسع ، ٍتاطاشن  يأب  همايق  لاح  يف  هلايتغاب  لالتحالا  تارباخم  طابض  نم  اًديدهت  نجسلا  نم  هجورخ  لبق  ةداحش  ىقلت 
.اًديهش هبر  يقل  ىتح  ينويهصلا  ودعلا  تاديدهتب  ٍهبآ  ريغ  لالتحالا ، ةمواقمل  غرفتو  هلمع  نم  هتلاقتسا  خيشلا  مدق  رهشأ 

تايلمعلا تلصاوتف  هل ، ةينيطسلفلا  ةطلسلا  ةزهجأ  ةقحالم  دعب  ديدج ، نم  هفوفص  بيترتو  يركسعلا  زاهجلا  ءانب  ةداحش  لمكتسا 
ربدملا لقعلاو  ططخملا  ناكف  نيطسلف ،" ريرحت  وحن  قالطنا  ةطقن   " خيشلا اهربتعا  يتلا  ىصقألا ، ةضافتنا  ةيادب  عم  ةيداهشتسالا 

.اهل

لضفب ماع 1948م ، ةلتحملا  ةينيطسلفلا  يضارألا  هاجت  لوألا  يماسقلا  خوراصلا  قالطإب  ةداحش ، حالص  ماعلا  دئاقلا  دهج  رمثأ 
.ةصصختملا ةيركسعلا  تايميداكألاو  تادحولا  بناج  ىلإ  اهلكش  يتلا  عينصتلا  ةدحو  دوهج 

حبصأ ىتح  نييليئارسإلا ، دونجلا  نم  تارشعلا  ةايحب  تدوأ  ةيداهشتسا  تايلمع  ةدع  ىلع  فارشإلاو  طيطختلا  فرش  هل  ناك  امك 
.لالتحالا تاوقل  لوألا  بولطملا  اهدعب 

ةموكح سيئر  هّدع  يذلاو  هلايتغاو  هتدراطمل  هتزهجأ  لكب  ىعسو  لايتغالا ، ةمئاق  سأر  ىلع  هعضوو  لجر ، رطخأب  لالتحالا  هفنص 
". ينويهصلا نايكلل  لوألا  ودعلا   " ةباثمب نوراش  ليئيرأ  قبسألا  لالتحالا 

ةداهشلا عم  دعوم 

جردلا يح  يف  لزنم  ىلع  تارجفتملا  نم  نط 
ً

ا نزت  ةلبنق  ةيبرحلا  لالتحالا  تارئاط  تقلأ  ماع 2002م  ويلوي  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  يف 
.ةريبك ةرزجم  تفلخ  ةزغ ، ةنيدم  قرش 

يدايقلا هقفارمو  هتجوز ، مهنيب  اًينيطسلف ، ةقفرب 18  ةميرجلا ، هذه  لالخ  ةداحش  حالص  خيشلا  ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  ىقترا 
ةحضاو ملاعم  هفلخ  نَمل  كرات 

ً
ا داهجلاو ، لذبلاو  ةيحضتلاب  ةرخاز  ةلحر  دعب  هبر  ىلإ  يضميل  لافطأ ، ةينامثو  راصن ، رهاز  ماسقلا  يف 

.ةمواقملاو داهجلا  قيرطل 
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