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ىتح ةيوق  دعاوسب  داعبإلا  بعاصم  اوهجاو  روهزلا  جرم  يدعبم  نأ  الإ  نالخلاو  لهألا  نع  دعبلا  ةرارمو  ةبرغلا  ةوسق  مغر 
تاناكمإلا لقأب  ةميرك  ةايح  مهسفنأل  اوعنص 

ىدـحتيل شاـع  يذـلا  ينيطــسلفلا  ةــلاح  اـهيف  تدــسجت  ماــع 1992م ، نـم  موـيلا  اذــه  لــثم  يف  تأدــب  يتــلا  داــعبإلا  ةــلحر 
ىلإ نودعبملا  داعو  داعبإلا  ةسايـس  تلـشف  ىتح  رـصنلاب ، هنيقي  نم  ًاقلطنم  اهنيح ، يف  داعبإ  ةـيلمع  ربكأ  ضفريو  لالتحالا 

نطولا ضرأ 

ملعلا دــئاوم  ىلع  مهعاـمتجاب  فتاــكتلاو  فلآــتلا  نـم  ءاوـجأ  اــهيف  اوعنــص  روـهزلا ، جرم  يف  نودــعبملا  اهــشاع  ماــعلا  ةــبارق 
نانبل بونج  يف  هدربو  ءاتشلا  جولث  نم  مهمحت  مل  يتلا  مهمايخ  لخاد  نآرقلاو 

خيـشلاو سدنهملاو  بيبطلا  مهنمف  ةـيعامتجالا ، حئارـشلا  فلتخم  نم  اوناك  ذإ  لماكتملا ، عمتجملا  ةـلاح  نودـعبملا  دـسجو 
ةزغ عاطقو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  ةريخ  نم  ةبخن  تمضف  رجاتلاو ، يضاقلاو  لماعلاو 

يتآلا ويديفلا  عطقم  يف  رهظي  ام  وهو  كرابملا ، ىحضألا  ديعك  ةينيدلا ، تابسانملاب  ءافتحالا  نم  داعبإلا  ةرارم  مهعنمت  ملو 



دودــح ىلع  ناـفكألا  ةريــسم  يف  لــالتحالا  اودــحت  نـيح  ةدوعلاــب ، مهبلاــطمب  اوحدــصو  ــالإ  رمت  ًاــمايأ  نودــعبملا  عدــي  مـلو 
مهتيرح لجأ  نم  حابصلا  ىتح  اوتابو  ًاليل  سراقلا  دربلا  يف  ةليوط  تاعاسل  اومصتعاو  ءاضيبلا  بايثلا  اودتراو  نيطسلف 

ةبولسملا

ةلث متنأ  : " مهل لاـق  نيح  ةـيداهجو ، ةـيناميإ  بـطخب  نيدـعبملا  سوـفن  يف  ةـمهلا  ذحـشي  مايـص  ديعـس  دـئاقلا  ديهـشلا  ناـكو 
مكبعــش ةزعو  ةــيارلا  عـفر  نوؤدــبت  مكربـصو  مكتاـبثب  ةقرــشم  تاحفــص  متمــسرو  خــيراتلا  ملاــعم  مـتريغ  نيدــهاجملا  نـم 

" هتماركو



ةعماج ءاشنإ  ىلع  نيدحتم  اودـهتجاف  ايندـلاو ، نيدـلا  مولعب  مهدوزتو  مهميلعت  ةلـصاوم  نع  اهلاجر  داعبإلا  ةايح  ِنثت  ملو 
نيدعبملا نم  ًايعماج  ًابلاط  اهباحر 88  نم  جّرختو  مايخلا ، نم  ةيميت  نبا 

نأ ىلإ  هـيف ، مـهقحب  ةــبلاطملل  ةريــسم  اوـمظنو  جـالعلا ، يف  ىتـح  مهقوـقح  طــسبأ  ريفوـتب  مهتادــشانم  نودــعبملا  لــصاوو 
ةناورف رمع  روتكدلا  اهيلع  فرشأ  يتلا  ةصاخلا  مهتدايع  اوماقأ 



سلجم نادأ  نيح  مهتيـضقل  يملاعلا  يأرلا  دشح  اوعاطتـسا  مهرايد ، ىلإ  ةدوعلا  يف  مهقحب  نيدعبملا  بلاطم  دعاصت  عمو 
مهتدوعب لفكتلاب  هبلاطو  لالتحالا  رارق  نمألا 

وحن ةبرغلا  رايدل  عادولاو  ةحرفلا  لفح  اوماقأو  كلذ ، ققحتو  هتـسرطغو ، نيبار  اومزهي  نأب  مهدعوم  ةـبرغلا  لاجرل  ناحو 
" ناطوألا ريخ  اي  اندع  نطولل  اندع  ًاريخأو   " هط نميأ  وبأ  سسؤملا  لحارلا  دشنأ  اهنيح  نيطسلف ، مهنطو 
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