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لاز  ام  ةفضلاب  ةمواقملا  قيرط  ..يجكرسلا  داهشتسا  ىركذ  يف  ريرقت :

لمعلل ةيعون  ةفاضإ  يجكرسلا  فسوي  ديهشلا  خيشلا  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ماسقلا  نيدلا  زع  ديهـشلا  بئاتك  دئاق  ّلكش 
هفلك 4 يذلا  رمألا  اهتدايقو ، ةـمواقملا  ءايحإ  يف  ريبك  رود  هل  ناكو  ماع 1987م ، ىلوألا  ةضافتنالا  عالدنا  ذـنم  مواقملا 
نم هتدوع  دـنعو  روهزلا ، جرم  ىلإ  ماع 1992  هنجـس  لخاد  نم  دـعُبأ  ذإ  داعبإلاو ، نجـسلا  نيب  القنتم  هتايح  نم  ماوعأ 

. ةريصق ةرتفل  ةزغ  عاطق  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دعُبأ  مث  هيتيلك ، ىدحإ  دقف  ىتح  بُذعو  ىرخأ  ةرم  لُقتعا  داعبإلا 
ثيح نم  هتريـس  تدهـش  يذـلا  يجكرـسلا ، فـسوي  خيـشلا  داهـشتسال  نيرـشعلاو  ةـيداحلا  ىركذـلا  موـيلا  قـفاويو 

. امهلوح امو  نينجو  سلبان  يف  مويلا  ةمواقملا  تاعومجم  ةلاح  عم  اريبك  اهباشت  ةمواقملا  ةبرجتو  ةأشنلاو  فورظلا 
ةأشنلاو داليملا 

ىقلتو ءانبألا ، نم  ةعبرأب  قزرو  جوزت  اميف  ةظفاحم ، ةلئاعل  يجكرـسلا  دـئاقلا  دـلو  ماع 1961 ، رانلا  لبج  سلباـن  يفو 
، نامعب ةيندرألا  ةعماجلا  نم  ةعيرشلا  يف  سويرولاكبلا  ةداهش  لان  مث  سلبان  سرادم  يف  ةيوناثلاو  ةيـساسألا  همولع 

.نيزراب نييمالسإ  ةداقو  ءاملع  يديأ  ىلع  ذملتتو 
ةيحـضتلا ىلع  هللا  دـهاعو  ةـيبرتلاو ، ناميإلا  قداص  ًاليج  اهيف  أشنأ  دـجاسم ، ةدـع  يف  ًابيطخو  ًامامإ  يجكرـسلا  لـمع 

لُقتعا ةلتحملا  ةينيطسلفلا  انـضرأ  ىلع  ةنياهـصلا  لاتقو  داهجلا  ىلإ  وعدت  يتلا  ةيـسامحلا  بطخلا  هذهبو  ةداهـشلاو ،
. لالتحالا نوجس  يف  ةديدع  تارم  يجكرسلا  خيشلا 

ةيوستلا راسمل  ًاضفر 
ولسوأ قافتال  نيضراعملا  سرشأو  لالتحالا ، عم  ةيوستلا  راسمل  نيضفارلا  دشأ  نم  يجكرسلا  فسوي  خيشلا  ناك 

تايلمعلا نم  ديدعلا  ىلع  فارشإلاو  طيطختلا  ربع  لالتحالا  ةمواقمب  كلذل ، هتضراعم  نع  ّربعو  هنع ، مجن  امو 
ماع 1997 ادوهي " هينحم  قوس " يف  ةجودزملا  ةيداهشتسالا  ةيلمعلا  اهزربأ  ينويهصلا ، لالتحالا  دونج  دض  ةيركسعلا 
لتقم نع  ترفسأ  يتلاو  سدقلا  يف  ةيداهشتسالا  فوخردملا " عراش " ةيلمعو  اينويهص ، لتقم 16  نع  ترفسأ  يتلاو 

. ةلتحملا سدقلا  يف  نيتيلمعلا  اتلكو  ةنياهص ،  6
، ةـيناسنإلا تاـكاهتنالا  لـك  هقحب  تسراـمو  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يف  ةطلـسلا  نمأ  تاوق  هتلقتعا  نيتـيلمعلا ، نيتاـه  دـعب 

. يساقلا بيذعتلا  نم  فونصل  هتعضخأو 
نوجـس نم  هناوخإ  نم  تارـشعو  يجكرـسلا  فسوي  دهاجملا  خيـشلا  جرخ  ماع 2000  ىـصقألا  ةضافتنا  ةـيادب  عمو 

. لالتحالا تاوقل  ةدراطملا  نم  ةديدج  ةبرجت  شيعيل  ةطلسلا ،
نادئاقلا مهزربأ  يوعدلاو ، يداهجلا  هراوشم  لالخ  سامح  ةكرح  نم  ءادهشو  تادايق  ةدع  يجكرسلا  ديهـشلا  قفارو 

. دونهلا وبأ  دومحم  دئاقلا  ديهشلاو  فيرشلا ، ليلخ  ديهشلاو  ميلس ، لامجو  روصنم  لامج  ناديهشلا 
نيمواقملا وبأ 

مهليومتو مهحيلـست  ىلع  لمعلاو  نيدـهاجملا  لكل  هتياـعرو  هفارـشإل  نيمواـقملا ، وبأ  بقل  يجكرـسلا  خيـشلا  لـمح 
ماسقلا ءانبأ  نم  ريبك  ددـع  هيدـي  ىلع  ذـملتتو  ودـعلا ، دـض  تايلمعلا  نم  دـيدعلل  زيهجتلا  يف  كراش  دـقو  مهداـشرإو ،

. هداهشتسا دعب  ىتح  ةيداهجلا  مهتايلمعب  مرجملا  ودعلا  اونخثأ  نيذلا 
نم اي  : " اهيف لاق  ةيقرب  ناودع  سيق  سدنهملا  ديهشلل  يجكرـسلا  فسوي  خيـشلا  لسرأ  ىـصقألا  ةضافتنا  ةورذ  يفو 

. ةيعون ةيداهشتسا  تايلمع  ذيفنت  ىلإ  ةراشإ  ةباثمب  ةيقربلا  هذه  تناكو  ؟" ، لجاع ربخ  نم  له  لجاعلا ، ربخلا  عنصت 
نيلامجلا ءادهـشلا  هناوخإب  قاحللاو  هبر  ءاقل  عم  دعوم  ىلع  ديهـشلا  خيـشلا  ناك  ماع 2002  نم  لوألا  نوناـك  يف 22 

ناك يذلا  لزنملا  ترـصاحو  دنج ، تالقانو  تابابدب  ةززعم  لالتحالا  تاوق  نم  ةصاخ  تاوق  تللـست  نأ  دعب  دونه ، وبأو 
"، سورلا وبأ  ميسن  : " مهو ماسقلا ، ةداق  نم  ةـثالث  ةـقفرب  هتلاـتغاو   ، سلبان لامـش  ةريـصع  عراش  يف  هلخاد  دـجاوتي 

". ةجرافم ميرك  و" ورامس ،" رساج  و"
اريبك ارـصن  ققح  يجكرـسلا  لايتغا  نأ  نومرجملا  هتداقو  لالتحالا  نظ  ةرداـغلا ، ةينويهـصلا  لاـيتغالا  ةـيلمع  دـعبو 

دأو نم  نكمتي  مل  انموي  ىلإو  هنكل  ةيبرغلا ، ةفـضلا  لامـش  ةمواقملا  ةداق  ىلع  ىـضقو  ةلـشافلا ، ةـينمألا  مهتموظنمل 
لتحملل ةلاسر  يهو   ، ءادهشلا لكو  يجكرسلا  ديهشلا  برد  ىلع  ريست  ام  ناعرـس  ةباشلا  لايجألاف  ةفـضلا ، ةمواقم 

". انضرأ نع  كسنكو  انتاسدقم  ريرحت  ىتح  فقوتت  نلو  مل  ةمواقملا  نأ  بصاغلا "
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