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 نادلبلا ىلع بجي ،روحملا يحلا نئاكلا نع ةديدج ةيملع
 رارقلا ضارعتسا ةرورضلا دنعو ،رطاخملا مييقت ةيلمع ةداعإ
.روحملا يحلا نئاكلا كلذ صوصخب ذختملا

 ديدحتل ةيلآ ءاشنإل ةيلود ةيلمع تأدب ،لوكوتوربلا بجومبو
 ةروحملا ةيحلا تانئاكلا هببست يذلا ررضلا نع ةيلوؤسملا
 ربجلل ةلمتحملا ريبادتلاو ،ةينطولا دودحلا ربع اهلقن متي يتلا
.ضيوعتلا وأ

كب ةيئايحألا ةمالسلا لوكوتورب ةقالع

 مظنلاو ةيحلا تانئاكلا نيب نيابتلا وأ ،يجولويبلا عونتلا نأ
 ةايح ساسأ لكشي ،اهنيب اميف تالعافتلاو ،ةيجولوكيإلا
 راجشألاو ،هايملا يف شيعت يتلا كامسألا نمف  .ناسنإلا
 مدقي ،ةبرتلا يذغت يتلا ايريتكبلاو ضرألا بكوك يطغت يتلا
 انتايح رارمتسا لفكت تامدخو اعلس انل يجولويبلا عونتلا
 عونتلا روهدت عمو  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةماعد لكشتو
 ةايح معد ىلع ضرألا ةردق اضيأ روهدتت ،يجولويبلا
 عونتلا ىلع ظفاحت نأ ءاعمج ةيرشبلا ىلع ،كلذلو  .ناسنإلا
 وأ هيف ةراسخلا فقوت نأو ،تاديدهتلا عيمج نم يجولويبلا
 كوكصلا دحأ ةيئايحألا ةمالسلا لوكوتورب ربتعيو  .اهللقت
 ليلقت قيرط نع دهجلا اذه يف مهاست يتلا ةيسيئرلا
 ةيحلا تانئاكلا اهثدحت دق يتلا ةلمتحملا ةراضلا تاريثأتلا
 نم ةدعاسملل ةجاح كانهو  .يجولويبلا عونتلا ىلع ةروحملا
.ةيلعافب فدهلا اذه قيقحتل كبناج

:يلي ام قيرط نع دعاست نأ كنكميو

 كدلب نكي مل اذإ لوكوتوربلل مامضنإلا ىلع كتموكح عيجشت
؛لعفلاب مضنا دق

 اذام ةفرعمل لوكوتوربلل ةينطولا لاصتالا طاقنب لاصتالا
 ناك اذإ( ةيلمعلا يف ماهسإلا كنكمي فيكو هذيفنتل ثدحي
)لوكوتوربلا يف افرط كدلب

 ةمالسلا نيناوق زيزعت ىلع لمعلل ةمئاقلا مظنلا مادختسا
 لوكوتوربلا ماكحأل ينطولا لاثتمالا معدو ،ةينطولا ةيئايحألا
 اهجامدإ مت ةيئايحألا ةمالسلا نأ نم دكأتلا لجأ نم
 ةمادتسملا ةيمنتلاو يجولويبلا عونتلا تاردابم يف لماكلاب
ةدوجوملا

ةيئايحألا ةمالسلا ةيضق نع كترسأو كئاقدصأ غالبإ

 طئاسوب لاصتالاو ةيلحملا كتديرج ريرحت سيئر ىلإ ةباتكلا
ةيلحملا مالعإلا

 ةيئايحألا ةمالسلا لعفلاب لوكوتوربلا لفكيس ،كتدعاسمبو
 قيقحت يف مهسيو ،يلحملاو ينطولاو يلودلا ديعصلا ىلع
 ىلعو ءاعمج ةيرشبلا ىلع عفنلاب دوعي امب ةمادتسملا ةيمنتلا
 ةرايز ىجري ،لوكوتوربلا نع تامولعملا نم ديزملو  .ةئيبلا
   :يلاتلا ناونعلا ىلع يكبشلا انعقوم
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 ةيئايحألا ةمالسلل ةنجاطرق لوكوتورب

 ةيئايحألا ايجولونكتلا نع ةجتانلا ةيئيبلا رطاخملا ليلقت
ةثيدحلا

ةيئايحألا ايجولونكتلا ةروث

 تاناويحلاو روذبلا لضفأ نوعرازملا راتخا ،نينسلا فالآ ذنم
 ةمداقلا لايجألا لوصح لجأ نم ةيبرتلل اهب اوظفتحاو مهيدل
 ثيح نم لضفأ تافص ىلع تاناويحلا تالالسو عاونألا نم
 يتلا ،ةيلمعلا هذهو  .دئاعلاو ومنلا لدعمو قاذملاو مجحلا
 نم ةفيفط تانيابت تببس ،ةيئاقتنإلا ةيبرتلاب اهيلإ راشي
.تقولا رورم عم ةريبك تناك تارييغتلا نكلو ،رخآ ىلإ مسوم

 ،ةديدجلا قئارطلاو تاينقتلا تحمس ،ةريخألا تاونسلا يفو
 ءاملعلل تحمس ،ةثيدحلا ةيئايحألا ايجولونكتلاب اهيلإ راشملا
 عرسأ تالدعمب ةقيقدلا تانئاكلاو تاناويحلاو تاتابنلا ليدعتب
 ريوحت قيرط نع كلذ ثدحيو  .ةيديلقتلا قئارطلا تالدعم نم
  .ةروحم ةيح تانئاك جاتنإل ،ام نئاك يف اهلاخدإو تانيجلا
 ةرابع ةيراجت ضارغأل عرزتسي روحم يح نئاك لوأ ناكو
 يف ثدحتسا دق نفعلا ةحفاكمل اهليدعت مت مطامط ةرمث نع
 تانئاكلا نم ددع جاتنإ مت ،نيحلا كلذ ذنمو  .1994 ماع
.ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ىرخألا ةروحملا ةيحلا

 اهرودقمب ةثيدحلا ةيئايحألا ايجولونكتلا نأ نم مغرلابو
 ةيجاتنإلا زيزعت لالخ نم الثم كلذو ،ناسنإلا ةيهافر نيسحت
 دق يتلا ةلمتحملا رطاخملا ءازإ لغاوش كانه ،ةيعارزلا
 ايجولونكتلا نع ةجتانلا ةروحملا ةيحلا تانئاكلا اهلكشت
 ةحص ىلعو يجولويبلا عونتلا ىلع ةثيدحلا ةيئايحألا
 نأ ةيناكمإ ،لاثملا ليبس ىلع ،لغاوشلا لمشتو  .ناسنإلا
 سيل رثؤت نأ ،تافآلا ةمواقم تافصب ةروحملا تاتابنلا رثؤت
 نم ةفئاط ىلع اضيأ لب ،بسحف ةفدهتسملا تافآلا ىلع
 تارشحلاو تاتابنلا لمشت – ةفدهتسملا ريغ تانئاكلا
 رمتسملا مادختسالا نأ وهو رخآ لغاش كانهو  .تاناويحلاو
 يدؤت دق تارشحلاو شئاشحلا تاديبم مواقت يتلا ليصاحملل
.ةمواقم تاذ تارشحو شئاشح روهظ ىلإ

 ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ملاعلا ءامعز اعد ،1992 ماع يفو
 ايجولونكتلل ةلمتحملا رطاخملاب مهنم اكاردإ ،ةيمنتلاو ةئيبلل
 ريوطت نمضت ةيلود ةيلآ ءاشنإ ىلإ اوعد ،ةثيدحلا ةيئايحألا
  .ةمئالم ةمالس ريبادتب اهقيبطتو ةيئايحألا ايجولونكتلا
 ،ةيئايحألا ةمالسلل ةنجاطرق لوكوتورب ماربإ مت ،كلذل ةجيتنو
.يجولويبلا عونتلا ةيقافتال يفاضإ قافتاك

 ةيئايحألا ةمالسلل ةنجاطرق لوكوتورب قيبطت

 لالخ نم يجولويبلا عونتلا ةيامحل لوكوتوربلا ىعسي
 تانئاكلل نومأملا مادختسالاو ةلوانملاو لقنلا ىلع عيجشتلا
 دعاوقلا عضو قيرط نع كلذ لعفيو  .ةروحملا ةيحلا
 نم تانئاكلا هذه تاكرحت ميظنت ىلع زيكرتلا عم تاءارجإلاو
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