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نيطسلف ىلإ  ةدوعلا  قيرط  ىلع  لوألا  راصتنالا  ..روهزلا  جرم  ريرقت :

ةداق نم  داعبإ 415  ماع 1992 ، ربمسيد  نم  رشع  عباسلا  يف  اوررق  امنيح  ينويهـصلا  لالتحالا  ةداق  دلخب  ردي  نكي  مل 
هبرح يف  ناـنبل ، بوـنج  يف  روـهزلا  جرم  ىلإ  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  نـم  مـهلج  يمالــسإلا  لـمعلا 
لمأ لثمت  راسكنالا ، ىلع  ةيـصع  نيح  دعب  ودـغت  نأ  ةـينطولا ، ةـحاسلا  نم  اهتداق  بييغتو  ةـمواقملا  ةـفأش  لاصئتسال 

.ريرحتلاو ةدوعلا  يف  ريبكلا  انبعش 
ّلوحف ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  سمطو  ةينطولا ، اهتحاسو  نيطـسلف  نع  ةمواقملا  ةداق  بييغت  لالتحالا  اهنم  دارأ  برح 

.ملاعلا ىلإ  نيطسلف  توص  اولصوأو  اهتيضقو ، نيطسلفب  فيرعتلل  ةلبق  ىلإ  ةدوعلا " ميخم   " نودعبملا
، ةينويهـصلا داـعبإلا  ةسايـس  دأو  يف  اوـحجنو  ةـمواقملا ، عورـشم  لاـصئتسا  يف  ينويهـصلا  ملحلا  نودـعبملا  لـشفأ 

.نيطسلف لك  ىلإ  ريرحتلاو  ةدوعلا  قيرط  ىلع  ةوطخك  نطولا ، ضرأ  ىلإ  ةدوعلاب  مهتدارإ  ترصتناو 
ىلإ يمالسإلا  لمعلا  ةداق  نم  ينويهصلا 415  لالتحالا  داعبإل  نيثالثلا  ىركذلا  ربمسيد  نم  رشع  عباسلا  مويلا  قفاويو 
ميـسن لوأ  بيقرلا  ينويهـصلا  يدـنجلا  ماسقلا  بئاـتك  رـسأ  بقع  لـالتحالا  اهنـش  ةسرـش  ةـلمح  دـعب  ناـنبل ، بونج 

.وناديلوت
ةسرش برح 

جارفإلا لجأ  نم  لالتحالا  ةموكحل  ماسقلا  بئاتك  اهتددح  يتلا  ةدملا  تهتنا  ماع 1992م ، ربمسيد  نم  رشع  عبارلا  يف 
رـسخ ماسقلا ، ىدل  روسأملاو  ونادـيلوت  ميـسن  لوأ  بيقرلا  نع  جارفإلا  لباقم  نيـساي ، دـمحأ  سـسؤملا  خيـشلا  نع 

.ةمواقملا طورشل  عوضخلا  هتداق  ضفر  ةجيتن  وناديلوت  ةايح  لالتحالا 
لالتحالا ةـموكح  سيئر  نونج  نج  ام  احيرأ ؛ سدـقلا  قيرط  ىلع  ونادـيلوت  ةـثج  ماسقلا  بئاتك  تقلأ  طقف  نيموي  دـعب 

ةداقو رصانع  نم  داعبإب 415  هبرح  أدبف  سامح ، ةكرح  ىلع  برحلا  تسينكلا  لخاد  نم  نلعأو  نيبار ، قاحـسإ  كاذنآ 
.يمالسإلا داهجلاو  سامح  يتكرح 

لقنلل ةصصخم  ريغ  تانحاشب  اعيمج  اوعمُجو  داعبإلا ، ةحئال  ىلع  مهءامـسأ  تعـضو  نم  لزانم  لالتحالا  تاوق  تمهاد 
ةفورعملا نوجـسلا  يف  نوكي  نل  ةرملا  هذه  رـسألا  نأ  نودـعبملا  نظف  ةدـيدع ، تاعاسل  تانحاشلا  تراس  يمدآلا ،

.بقنلا ءارحص  نجس  وحن  مهتهجو  نوكت  نأ  هوعقوت  ام  ىصقأ  نكل  ةفضلاو ، ةزغب  ةدوجوملاو 
مهتهجو نأو  لاقتعالا ، نم  ربكأ  ةيضقلا  نأ  نودعبملا  كردأ  اهدصقم  ىلإ  تانحاشلا  لصت  ملو  ةعاس  ىضم 60  نأ  دعب 
نودـعبم مهنأ  لوؤسملا  طباضلا  مهغلبأ  نأ  دـعب  ةـينانبللا  دودـحلا  ىلع  مهـسفنأ  اودـجو  ىتح  تاـظحل  بقنلا ، تسيل 

.نيبار قاحسإ  لالتحالا  ةموكح  سيئر  نم  رارقب 
ةدوعلا ميخم 

نم عرز  يذ  ريغ  داو  يف  جـلثلا  لالت  ىلع  ةـينانبللا  دودـحلا  ىلع  ميخم  ةـماقإب  ءافتكالاو  نانبل  ىلإ  لوخدـلا  ضفر  ناك 
هيلع اوقلطأ  يذلاو  ميخملا  اذه  لخاد  ًاعمتجم  مهسفنأل  اوعنـص  ذإ  نودعبملا ، اهذختا  يتلا  ةيجيتارتسالا  تارارقلا  رثكأ 

.ةبيرقلا ةدوعلا  أدبم  خيسرتل  ةدوعلا "  " مسا
ناجل ىلإ  هومـسقف  لمعلا ، ميظنت  يف  ًايباجيإ  ًابولـسأ  اوعبتاو  ةريغـص ، ةلود  ىلإ  مهميخم  ليوحت  يف  نودـعبملا  حـجن 
ًاثدحتم يـسيتنرلا  زيزعلا  دبع.د  اهيقطانب  تعاطتـسا  يتلا  ةـيمالعإلا  ةـنجللا  اهنيب  تزرب  اهريدـي ، نم  اوبختناو  ةدـيدع ،
اهلاصيإو مهتيـضقل  يملاعلا  يأرلا  دشح  يف  ةيزيلجنإلا ، ةغللاب  ًاثدحتم  كيود  زيزع.دو  نيدـعبملا ، مساب  ةـيبرعلا  ةـغللاب 

.ةلود نم 100  رثكأل 
ةيميت نبا  ةعماج 

ءانبلا يف  ٍزاوتم  طـخب  اوراـس  مهنأ  ـالإ  ىربكلا ، هتيمهأ  مغر  طـقف  يمـالعإلا  بناـجلا  ىلع  نيدـعبملا  دـهج  رـصتقي  مل 
، نيدـعبملا نييميداكألا  نم  دـيدعلا  اهيف  رـضاحو  ًايعماج ، ًابلاط  تمـض 88  يتلا  ةيميت " نبا   " ةعماج اوسـسأف  ةـيبرتلاو ،

.نيطسلف تاعماج  يف  ةدمتعملاك  ةيعماجو  ةيملع  سسأ  ىلع  اهيف  سيردتلا  ناكو 
يف سردـت  يتلا  تاـقاسملا  باـستحال  ةزغو  ةفـضلا  يف  ةينيطـسلفلا  تاـعماجلا  عم  قيـسنتلا  يف  اوحجن  مهنأ  اـمك   
دعب ةينيطسلفلا  تاعماجلا  عيمج  يف  مهتاداهـش  تدُمتعاو  ًابلاط ؛ ىلوألا 15  ةعفدلا  يف  جرخت  دقو  ةيميت ، نبا  ةـعماج 

.مهتاردق اوّروطو  مهتاقوأ ، اولغتساف  تاعماجلا ، ةبلط  ريغل  ةيبيردت  تارود  ةعماجلا  تماقأ  امك  كلذ ،
داعبإلا ةدايع 
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لك يف  ةـبرجتو  ةـلحر  مهتبكن  نم  اولعج  مهنكل  يمالـسإلا ، لمعلا  ةداـقل  ةـبكنو  ىفنم  داـعبإلا  نوكي  نأ  لـالتحالا  دارأ 
ةعاسلا رادـم  ىلع  لـمعت  ةـناورف  رمع  روتكدـلا  اهريدـي  ةـيبط  ةداـيع  اوؤشنأو  ًاـعيمج ، مهتاـقاط  اوفظوف  تـالاجملا ،

جرم ةقطنم  ناكـس  نم  ًاددع  نإ  ىتح  نيدعبملا ، نم  ددعل  ةيحارج  تايلمع  ةدع  ءارجإ  يف  تحجن  مهاضرم ، ةاوادـمل 
.اهيف جالعلا  اوقلت  روهزلا 

ريغ ةيخانم  ةعيبط  يف  اوشاع  ذإ  مهداعبإ ، ةدم  ةليط  روهزلا  جرم  ودعبم  اهليـصافت  شاع  ةاناعملاو  باذعلا  نم  لوصف 
.لبُقي ةدوعلا  ريغ  رايخ  هنأ ال  مهناميإ  تقمع  طق ، اهيلع  اوداتعي  مل  ةيئانثتسا  فورظو  اهيلع ، اوداتعا  يتلا  كلت 

هذـه نم  تزربو  ةدوـعلا ، يف  مهقحب  ةـبلاطملل  ةـيجاجتحالا  تاـفقولاو  تاريـسملا  ميظنت  نع  نودـعبملا  فـقوتي  مـل 
دودـحلا وحن  اوهجتاو  مهناـفكأ  نودـعبملا  اـهيف  سبل  يتـلا  ماع 1993م ، نم  لـيربأ  يف  ناـفكألا " ةريـسم   " تاـيلاعفلا

.مهرايد ىلإ  ةدوعلا  ىوس  رارق  يأ  مهضفرل 
رارق رـسك  يف  اوحجن  مهنأ  الإ  هضرف ، لواح  يذلا  عقاولاب  نيدعبملا  لوبق  ىلع  ةلماك  ةنـس  رادم  ىلعو  لالتحالا  نهار 

، مهرايد ىلإ  ًادعبم  ةدوع 189  ىلع  ماع 1993م  ربمتبـس  يف  لالتحالا  قفاوف  اهدهم ، يف  ةسايـسلا  هذـه  دأوو  داعبإلا 
.هسفن ماعلا  نم  ربمسيد  يف  نوقابلا  داع  اميف 

ةقراف ةلحرم 
شيعلا نودعبملا  عاطتسا  " روهزلا : جرم  يدعبم  دحأو  ةينه ، ليعامـسإ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاقو 
دجملا تاحفـص  تبتكو  تاراصتنالا ، تعنـص  اـهعقو  ىلع  نـأل  اـنبحتو ، اـهبحن  لاـبج  يهو  ةـيلبجلا ، ةـقطنملا  هذـه  يف 

". ينيطسلفلا تابثلاو  لاضنلا  يناعم  اودسجو  ةلزعنم ، مايخ  يف  نيطسلف  ىلإ  ةدوعلاو 
الوحت تدسج  ةقراف  ةلحرم  داعبإلا  اربتعم  راثيإلاو ، ةـقداصلا  ةوخألا  يف  ًايماس  ًا  جذومن اوبرـض  نيدعبملا  نأ  ةينه  دكأو 

نم ددعو  ةمواقملا  روحم  عم  ةقالعلل  سسألا  تعضوو  ينيطـسلفلا ، بعـشلاو  سامح  ةكرح  ةريـسم  يف  ايجيتارتسا 
. ةقطنملا لود 

ًايعـس رثكأ  اوداعف  يـضاملا ، نرقلا  تاينيعـست  يف  ينطولا  لمعلا  ةداق  داعبإب  هدارم  ققحي  ملف  لالتحالاب ، راـعلا  قحل 
.داعبإلا ةسايس  كلذب  لشفتل  مهتيضق ، عم  ًايملاع  ًافطاعت  اوبسك  امدعب  لالتحالا ، ةمواقم  ىلإ 


	سنوات صنعت المجد والانتصار
	تقرير: مرج الزهور.. الانتصار الأول على طريق العودة إلى فلسطين

