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رورحشناسغ .د ملقب ...ةيوونلا لودلا عم ةھجاوملا لعشت "لاشرام رزج"

 ،يناسنإلا خيراتلا يف ةقوبسم ريغ ةوطخ يفو ،يراجلا ناسين/ليربأ رھش نم نيرشعلاو عبارلا يف

 لدعلا ةمكحم مامأ ةيوونلا عستلا لودلا فدھتست ةيئاضق ىوعدب ةريغصلا لاشرام رزج ةيروھمج تمدقت

 اھسعاقتل "يلودلا نوناقلل خراصلا كاھتنالاب" عستلا لودلا لاشرام رزج اھيف مھتتو ،ياھال يف ةيلودلا

 ،190 اھئاضعأ ددع غلبي يتلا يوونلا راشتنالا عنم ةيقافتا يضقت امبسح تاضوافملا ةلصاوم نع

 فقوب اھنم ةسداسلا ةداملا بجومب اھيلإ مضني نم مزلت يتلاو ،1970 ماع يف ذيفنتلا زيح تلخدو

 ءاضعأ ىلع قبطني اذھو ،يوونلا حالسلا عزن ىلإ نكمم تقو برقأ يف يعسلاو ،يوونلا راشتنالا

 ،ةيبعشلا نيصلاو اسنرفو ةدحتملا ةكلمملاو يسورلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا :ةيوونلا لودلا نم ةيقافتالا

 .يفرعلا يلودلا نوناقلابجومب مھيضاقتف ليئارساو ةيلامشلا ايروكو ناتسكابو دنھلاك نيمضنملا ريغ امأ

ةرتفلا لالخ تناك دقف ،ةيوونلا ةحلسألا اياحض مھأ لثمت ثيح ةصاخ ةيمھأ لاشرام رزج بستكت

 اھتدش يف لداعت ام يھو ،67 اھتاريجفت ددع غلب يتلا ةيكيرمألا ةيوونلا براجتلل اعقوم1946-1958

ً ارارضأ قحلأ يذلا رمألا ،ةنس12 ةدملو موي لك اميشوريھ لبانق نم فصنو ةلبنق ءاقلإ ةيريمدتلا

.نينسلا تائمل دتمت دق اھتئيب يف ةميسج

 نع اھناكس ددع ديزيال ،ةريقفوً ادج ةريغص ةلود اھنوك مغر اذھ اھيعس يف لاشرام رزج تضم دقل

 يف ةدحتملا تايالولا نع تلقتسا ،ءيداھلا طيحملا لامش ةرثانتم رزج ةدع نم نوكتتو ،نويلم فصن

 .ةيركسعلا اھدعاوق ضعب اھناضتحالً اريبكً ادامتعا ةيونسلا اھتنوعم ىلع دمتعت لازتال يھو1986 ةنس

 مامأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اديدحت فدھتست ةيئاضق ىوعد تماقأ دقف ،كلذب لاشرام رزج فتكت ملو
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.وكسيسنارف ناس يف ةيئازجلا ةيداحتالا ةمكحملا

 ،حالسلا عزن ءاطشن نمً اريبكً ابيحرت ىقال يذلا ،لاشرام رزج ةيروهمجل يئاضقلا كرحتلا اذهب

 ةهج نم ةيوونلا لودلا ةعومجم نيب ةرئادلا ةهجاوملا يف ةديدج ةهبج تلعشأ دق نوكت ،مالسلا تاكرحو

 لوح ولسوأ يف لوألا اھرمتؤم تدقعو ،ةيوونلا ةحلسألا رظحت ةيقافتا ماربإ تديأ ةلود146 وحنو

 رمتؤم ماتتخا عمً اديدجُ امخز اهفقوم بستكاو ،2013 عيبر يف ةيوونلا ةحلسألل ةيناسنإلا بقاوعلا

 رمتؤم دقعل اھدوهج لصاوت نآلا يھو ،2014 رياربف/طابش14-13 ةرتفلا لالخ كيسكملا يف تيريان

.ةيوونلا ةحلسألا رظحل ةمزلم ةيلود ةيقافتا عضو تاوطخ لامكتسال انييف

 لئاسو كلذكو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يندملا عمتجملا تامظنمو تاموكحلا ةبلاطم ددجن ةبسانملا هذھ يف

ةيقافتا ماربإلجأ نم ،ةيوونلا ةحلسألا رظح ةريسم معدت نأ ،ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا ،مالعإلا

ىلإ ةفاضإلاب ،اهيف رامثتسالا وأ ،اهب راجتالاو ،اهلقنو ،اهتعانصو ،اهمادختسا رظح ىلع لمعت ،ةيلود

 هافرو نمأو ةمالس لجأ نم لماكلا يلودلا فارشإلا تحت ةيوونلا تآشنملا عضوو ،اهنم دوجوملا كيكفت

.ناكملك يف يناسنإلا عمتجملا

يناسنإلا نمألل ةيبرعلا ةكبشلا ... رورحش ناسغ .د

ahsn.net@gmail.com
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