
دامع ىتفلا  اهذفني  يتلا  ةيلوطبلا  تايلمعلا  ليـس  فقو  نع  ةزغو  ةفـضلا  يف  ًالماك  لالتحالا  شيج  زجع  نأ  دـعب 
". ةروطسألا " ـ هفصو ب ىلإ  ًارطضم  هسفن  نيبار  قاحسإ  كاذنآ  لالتحالا  ةموكح  سيئر  دجو  هقافرو ، لقع 

ةروطسأ ناك  لقع  دامع  نكل  عارـصلا ، خيرات  يف  ةقباس  ةروطـسألا " " ـ ينيطـسلف ب لتاقمل  لالتحالا  فصو  ناك 
ةيلوطب ةيلمع  نيعبرأ  ةبارق  ذيفنت  نم  نكمتو  لالتحالا ، ىدل  تالايتغالا  ةـمئاق  هردـصت  مغر  دالبلا  باجف  ةـيقيقح ،
.اهنيح يف  ودعلا  هب  فرتعا  ام  بسح  تارشعلا  باصأو  ًايدنج ، رشع  ةسمخ  اهلالخ  لتق  هتدراطم ؛ ةلحر  لالخ 

قيرطلا ةيادب 

ةعومجملا يهو  ءادهـشلا ، ةعومجمل  ًادـئاق  حبـصأ  مث  ماع 1990م ، ماسقلا  بئاتك  فوفـصب  لـقع  داـمع  قحتلا 
اهيف تفدهتـسا  يتلا  ةـئيرجلا  ةـيلمعلا  هتذـفن  ام  زربأ  نم  ناكو  ةزغ ، عاطق  لامـش  يف  ماـسقلا  بئاـتكل  ىلوـألا 
نع ترفسأ  يتلاو  ماع 1992م ، ويام  يف  دغبينفآ  فيـسوي  لارنجلا  ةزغ  عاطق  يف  لالتحالا  ةطرـش  دـئاق  بكوم 

.هل ةقفارملا  كاباشلا  ةرايس  يف  ةيدام  رارضأ 

ةفضلا ىلإ  ةزغ  نم 

سيـسأت يف  كانه  كراشيل  ةـيبرغلا  ةفـضلا  ىلإ  لاقتنالا  ىلإ  رطـضاف  لـقع ، داـمع  دروطو  ةـعومجملا  تفـُشك 
يف ةيركـسع  ةرايـس  ىلع  رانلا  قالطإ  ةيلمع  اهزربأ  لالتحالا ، تاوق  دض  ةـيلمع  ةلـسلس  ذـفنيو  ماسقلا ، بئاتك 
ىلإ ىدأ  اـم  ماع 1992 ، ربوتكأ  نم  نيرـشعلاو  يداـحلا  موي  كـلذو  دونج ، ةـثالثو  ـاًطباض  لـقت  لـيلخلا  ةـظفاحم 

.ًاعيمج مهتباصإ 
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نم برقلاب  لالتحالا  شيجل  اًركـسعم  هتعومجمو  دامع  مجاـه  ىتح  ةـيلمعلا  هذـه  ىلع  ماـيأ  ةـعبرأ  رمت  دـكت  ملو 
.ةريطخ حورجب  رخآ  اوباصأو  ًايدنج  اولتقو  راهنلا ، حضو  يفو  عيمجلا  عمسمو  ىأرم  مامأ  يميهاربإلا  مرحلا 

ثبلي ملو  ماع 1992م ، نم  ربمفون  يف  ةزغ  ىلإ  ًاددجم  داعو  ةلتحملا ، ةفضلا  لقع  دامع  دئاقلا  كرت  رهشب  اهدعب 
دونج نم  تارشعلا  ةباصإو  لتقم  ىلإ  تدأ  ةأرجلاو ، ةعاجـشلا  ةقئاف  تايلمعلا  نم  ةلـسلس  ذفن  ىتح  مايأ  ىوس 

.ةزغ عاطق  يف  لالتحالا 

نيبار ىلع  ًادر 

لقع دامع  ةلئاعب  لاصتالا  ىلإ  نيبار  عفد  يذلا  رمألا  ماسقلا ، لارنج  ىلإ  لوصولا  يف  لالتحالا  تارباخم  تلـشف 
.ةمكاحملل هميدقت  نود  ماوعأ  دعب 3  ةزغ  ىلإ  دوعي  نأ  ىلع  مالسب ، ندرألا  وأ  رصم  ىلإ  هجارخإ  مهيلع  ضرعو 

موي ناوضر  خيـشلا  يحب  لالتحالا  دونج  ىلع  ران  قالطإ  ةيلمع  ذفن  ذإ  ًاعيرـس ، هدر  ءاجو  نيبار  ضرع  دامع  ضفر 
.رخآ ةباصإو  يدنج  لتقم  ىلإ  ىدأ  ام  ماع 1992م ، ربمفون  نم  نيرشعلاو  سماخلا 

قرتفم برق  لالتحالا  تاوقل  زجاح  ىلع  ران  قالطإ  ةـيلمع  لقع  دامع  ذـفن  ماع 1992  ربمـسيد  نم  عباسلا  يفو 
ران قالطإ  ةيلمع  ذفن  هسفن  ناكملا  يفو  ريبك ، طباض  مهنيب  دونج  ةثالث  لتقم  ىلإ  ىدأ  ام  ةزغ ، قرـش  ةيعاجـشلا 

.نييدنج ةباصإ  ىلإ  تدأ  ماع 1993 ، رياربف  يف 12  ىرخأ 

ةينادوسلا ةقطنم  يف  ران  قالطإ  ةـيلمع  ماع 1993  سرام  يف 20  هناوخإو  لقع  دامع  ذفن  رهـش ، نم  رثكأ  دـعبو 
ةباصإ ىلإ  تدأ  ةزغ  قرـش  ةقطنمب  ىرخأ  ةيلمع  ذفن  طقف  مايأب  اهدعبو  دونج ، ةثالث  اهيف  لتق  ةزغ ، ةـنيدم  لامش 

.دونج ةعبرأ 

ريمع نب  بعصم  ةيلمع 

ذإ اهنيح ، هعون  نم  لوـألا  وه  دهـشم  ىلع  ملاـعلا  ظـقيتسا  ماع 1993م ، ربمتبـس  نم  رـشع  يناثلا  ةـحيبص  يفو 
اهيف ىنبتت  قرو  ةصاصقو  مهئامدب ، نيجرضم  لالتحالا  دونج  نم  ةثالث  رهظت  اًروص  ةيملاعلا  مالعإلا  لئاسو  تلقانت 

.ةيلمعلا ماسقلا  بئاتك 

لقع دامع  ناكو  ريمع ، نب  بعصم  دجسم  ةيلمعب  ترهتشا  ماسقلا ، بئاتك  اهذفنت  ةروصم  ةيلمع  لوأ  هذه  تناك 
اهنأ ةصاخ  مواقملا ، لمعلا  يف  ةيعون  ةلقن  ةباثمب  تناكف  حالـس ، يتعطق  منتغاو  دونج  ةثالث  اهيف  لتقو  اهذفن ، نَم 

.رهقي يذلا ال  شيجلا  ةروطسأ  تمطح 

جوت ةينمألا ، هتزهجأو  لالتحالا  شيجل  ىـسُنت  يتلا ال  سوردلا  لقع  دامع  اهيف  نقل  يتلا  ةدراطملا  نم  نيماع  دعب 
يتلا لالتحالا  تاوق  عم  هضاخ  حلسم  كابتشا  دعب  ماع 1993م ، ربمفون  نم  نيرشعلاو  عبارلا  يف  ةداهشلاب  هداهج 

.هيف ًادوجوم  ناك  يذلا  تاحرف  لاضن  مأ  نيطسلف  ءاسنخ  لزنم  ترصاح 

امك ةيعونلا ، تايلمعلا  نم  ديدعلا  ذيفنت  عاطتـسا  هنأ  الإ  هرمع ، نم  نيرـشعلاو  ةيناثلا  زواجتي  مل  يذلا  لقع  دامع 
.رفص ةطقن  نم  لاتقلا  ةسردمل  ادئارو  عاجشلا ، مواقملا  لمعلل  ةروطسأك  هدلخ  خيراتلا  نأ 

تايملعلا تائم  تذـفنو  هقيرط  ةـمواقملا  تلـصاو  لقع ، دامع  داهـشتسا  ىلع  ًاـماع  رورم 29  نـم  مـغر  ىلعو 
لازنإلا تايلمع  نم  دـيدعلا  لوكأملا  فصعلا  ةـكرعم  لالخ  ماسقلا  بئاـتك  تذـفن  ةزغ  يفف  هبولـسأب ، ةـيلوطبلا 
دونجب مهناـخثإ  لاـطبألا  لـصاوي  ةفـضلا  يفو  رفـص ، ةـفاسم  نم  لـالتحالا  دونج  اـهلالخ  تلتقو  طوطخلا ، فـلخ 

نع لالتحالا  رحد  ىتح  رمتـستس  يتلاو  ةرركتملا  رانلا  قالطإو  نعطلا  تاـيلمع  ربع  رفـص  ةـفاسم  نم  لـالتحالا 
.انضرأ
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