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 " وسلسلت الخسائر يف أرواح املدنينيهسکه مینهجفجري "

 

ػاقسا ؤٌٌَل ومكظػا. ونؼ اَؼاقز يف ؤػك املٌاطك مبكًهًح طىقني  @918/ؤيذىةه/?8شهكخ وٌكًح ننظههان ًىّ اَظمػح 

 اَظمػح.ؤسناء ؤقاء املطُني َطٍكج 

شـظ، ومل ًذم دتنٍ اَذكظري من ؤي طهح، ونك ؤنًهخ ػهيح  811شـطا وُطهغ ؤيرث من  1<ؤوقي اَؼاقز ةؼٌاج 

 ؾاَتان دىنؾها يف اَؼاقز.

دم شظث اَذكظري غىل اَطػٌك املؼًل واَكويل من نتِ اَؼًىمح األقؿانٌح ومنظمح األمم املذؼكج واَىٌكًاخ املذؼكج 

 ا واَهنك وةايٌذان وبًؿاٌَا وبًهان واٌَكري األمهًًك يف ياةِ ونٌاقج اَنادى يف ؤقؿانٌذان.األمهًًٌح واَطني ونوًٌ

يٌل وًمر منظمح اَػكى اَكوٌَح اَؼاقز ةإنه ًكؿِ غمن طهائم اَؼهب، وؤغاقر ؤن دىاًك غكق اَػؼاًا املكنٌني يف 

 ؤقؿانٌذان ًٌذىطث اهذٌلما قوٌَا ؤيرب.

ٍكٍ غهك من اَىمن قةن مؼاقساخ اٌٍَكّ وضُر بىل دؿىناخ واغكج يف األشهه مؼ اًذؼػان ما مهخ ةه اَتٍكق ؿ

اَهٌُُح املاغٌح، بٌك ؤن املؼاقساخ نك ؤُونكر منم نؼى شههًن، واملىاؾنىن األقؿان هم من ًكقػىن رضًتح غهنُح 

 اٌٍَكّ ةكمائهم يف مشِ همه األػكاز.

واَػؼاًا املكنٌني، يٌل ًنُهٍ نظهج غىل دههًه مًذث ًنٌُـ اَػىء يف هما املهاٍ غىل ػاقز )هًٌك مٌنه(، 

 ًىناما ػٌاٍ اَػؼاًا املكنٌني يف ؤقؿانٌذان، ما هٍ اٌكًذرشاقاخ ػٌاٍ ما ًذاوٍ بٌَه ؤوغاع اَتُك اَهاهنح.

 

 

 



  3302 23,أكتوبز 232 - األسبوع تحليل      

 مركز الدراساث االسرتاجيجيت واإلقليميت

 هسکه مینهخادث 

يشريج مل هما اَؼاقز ؤػك اَؼىاقز اَذٍ مل ًذتنها ؤي ؾهف، واٌَنىاخ اَـمٍ املاغٌح شهكخ ػىاقز مشاةهح 

ًُػهف مهدًتىها ػذى اَكن. ةكؤخ اَؼًىمح ويمٌَ املظذمؼ اَكويل دؼهٌهاخ ػٌاٍ اَؼاقز، بٌك ؤن اَذظانب دكٌك ؤن 

اَذؼهٌهاخ َن دشمه ؤي نذائع بًظاةٌح، وةشًِ غاّ نهىٍ بن همه اَؼىاقز واَؼهب اَظانًح دىقي ةؼاًح األةهًاء 

 وػٌث.

ؼكز َذػىًح املطاةني، ووغك ةاَػشىن غىل املذىنؾني يف اَؼاقز، يٌل ؤيك ًاقه اَهئٌٍ مؼمك ؤرشف ؾنٍ بىل مىنؼ اَ

غىل ؤن اَؼًىمح املهيىًح ًذُهكّ نغاًح ؿاضح َُمطاةني ولوًهم، ويُل اَهئٌٍ مٌذشانه يف األمن اَهىمٍ ػمك هي 

 مؼث مبذاةػح شاونهم.

ًح ةذهكًم املٌاغكاخ انإنٌانٌح يٌل ؾاَث مظٍُ اَشٌىؾ ةةغٍكن اَػىاء اَىؾنٍ، ونامر ماًٌح بػٌاي اَـري

 َُمذرضنًن ةاملنؿهح.

وضُر طمٌؼ األؾهاف املذىنؾح يف اَؼهب ةإقؿانٌذان بىل نناغح ةإن ؤومح ؤقؿانٌذان َن دُؼِ غرب اَؿهم اَػًٌهًح، 

بٌك ؤننا  –وَى ةشًِ نٌتٍ  –وبمنا غرب اَؼىان واملكاوغاخ، وبلا يانر اَؿهم اَػًٌهًح ناطؼح يف ػِ األومح ََُؼُر 

 نهي ؤن اَؼهب دىقاق رضاوج يِ ًىّ، وًكقؼ رضًتذها غامح ؤقهاق اَشػث.

ػاقسح هًٌك مٌنح ومشُها اًَشري من األػكاز رضًتح دٌتتر قٌها اَؼهب، وًكقؼ همه اَرضًتح املىاؾنىن األقؿان، 

 ويٌُل واق دإؿري مكاوغاخ اٌٍَكّ اندكػر نٌمح همه اَرضًتح.

 

 صفىف املدنينيالضدايا يف ارجفاع عدد 

غاما اَذٍ ؿُر، مل دهذم األؾهاف املذىنؾح يف اَؼهب ةإنواغ املكنٌني، وَما ًٌهـ يِ غاّ ةانإغاقح بىل  ?8ؾٌُح مكج 

 املذهادُني آٌكف اَػؼاًا املكنٌني.

ًن وقو انإػطائٌاخ املنشىنج من مًذث األمم املذؼكج نإغاقج بنشاء ؤقؿانٌذان )ًىناما( قةن بطٌليل اَػؼاًا اَم

 ؤَل شـظ. 1@ّ ًتُـ @918ّ بىل غاّ @911ًهؿىا ؿٍكٍ اَكرتج من 

ّ ةكٍ ؤن دذؼٌن األوغاع األمنٌح؛ اوقاقخ ;918ةػك دىنٌؼ اٌكدكانٌح األمنٌح مؼ اَىٌكًاخ املذؼكج األمهًًٌح غاّ 

ًا يف قرتج األوغاع ًىءا واندكؼ مػكٍ ًهىؽ اَػؼاًا. وقو بػطائٌاخ ًىناما قةن غكق اَػؼاًا اَمًن ًهؿىا ًنى

آٌكف شـظ، واألوغاع األمنٌح دىقاق ًىءا ًىما ةػك ًىّ، مٌل ًُنمن ةىنىع يانسح،  81ػًىمح اَىػكج اَىؾنٌح ًتُـ 

 وػكز )هًٌك مٌنٍ( منىلض واغؽ غىل لٌَ.

مذىنؾح  املنظٌلخ املهذمح ةاَػؼاًا املكنٌني دُُهٍ ةاٍَكمئح غىل املػانغح املٌُؼح، بٌك ؤن اَهىاخ اَؼًىمٌح واألطنتٌح

 يف اندكاع اَػؼاًا املكنٌني ؤًػا، وًذم اَذٌرت غىل قونهم يف هما اَطكق.

اَؿاناخ اَظىًح اَذٍ دشنها اَؿائهاخ اَهىاخ األطنتٌح دُؿُو اَنان غىل املكنٌني يف املكاني واملٌاطك واَذظمػاخ 

 واألقهاغ، ونك ؤوقخ ةؼٌاج األَىف من املكنٌني ؿٍكٍ اٌَنىاخ املاغٌح.
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 خىل ضدایااملدنیین  رهیخال ا ریحقارال

 ّ.@918دكٌك انإػطائٌاخ املنشىنج من مًذث ًىناما ؤن غكق اَػؼاًا املكنٌني نك وضِ لنوده يف اَهةؼ اَشاَص من غاّ 

 :=>9شـطا ) @:9?ةشًِ بطٌليل، ةُـ غكق اَػؼاًا املكنٌني يف األشهه اَذٌػح األوىل من اَػاّ املٌٍكقي اَظاني 

ّ. يٌل دم دٌظٌِ ؤيرب غكق من اَػؼاًا يف اَهةؼ األؿري من ;918طهًؽ(، وهى ًُػك ؤيرب ننم منم غاّ  =<=>نذٌِ و 

غكق اَػؼاًا يف األشهه اَذٌؼ األوىل من اَػاّ اَظاني واق غن غكق اَػؼاًا يف األشهه اَذٌؼ األوىل من  اَػاّ.

ٌَى من اَػاّ اَظاني ةُـ ننٌل ؾري مٌتىم منم غاّ %. يٌل ؤن غكق اَػؼاًا يف شهه ًى 9;اَػاّ املٌٍكقي املايض ةنٌتح 

ػطِ انـكاع يف غكق اَػؼاًا يف األشهه اٌَذح األوىل من اَػاّ ونك يان لٌَ يف مػظمه ةٌتث نُح  ّ.@911

اَػؼاًا اَمًن ًهؿىا من طهاء هظٌلخ املػانغح املٌُؼح، بٌك ؤن بًهاف مكاوغاخ اٌٍَكّ يف اَهةؼ اَشاَص من اَػاّ 

تث يف وًاقج مػكٍ اَػؼاًا املكنٌني. يٌل ؤن غكق اَػؼاًا اَمًن ًهؿىا طهاء هظٌلخ اَهىاخ اَؼًىمٌح اَظاني دٌ

ؿٍكٍ األشهه اَذٌؼ األوىل من اَػاّ املٌٍكقي اَظاني نك واق ووضِ لنوده ةٌتث شن اَهىاخ املٌاغكج َُؼًىمح 

دكامٌذيش ًامامىدى: " اندكاع غكق اَػؼاًا  ناٍ متػىز األمم املذؼكج يف ؤقؿانٌذان ؾاناخ طىًح ومكاهٌلخ ٌٌَُح.

املكنٌني ةٌتث اَؼهب يف ؤقؿانٌذان ًُتني ؤهمٌح مكاوغاخ اٌٍَكّ اَذٍ من شإنها ؤن دىنل بؾٍكم اَنان ومتهك 

اَؿهًو ٌكًذههان ًٌايس قائم، وٌك ًىطك ؤي ؾهًو ًىي هما". يٌل ؤغاف نائٍك: "انإًهاع ةاَػؼاًا املكنٌني ؾري 

 وؿطىضا ؤن اَظمٌؼ ًهون غكّ يكاءج اَؼُىٍ اَػًٌهًح يف ػِ األومح األقؿانٌح". مهتىٍ بؾٍكنا،

% من اَػؼاًا هم نٌاء وؤؾكاٍ. يف األشهه اَذٌػح األوىل من اَػاّ املٌٍكقي 8;وقو اَذههًه املشان بٌَه قةن نٌتح 

 8:=ؾكٍك ) 8=;9ػؼاًا األؾكاٍ طهًؼح(، وةُـ غكق اَ 9==نذٌُح و  8=9امهؤج ) :9@اَظاني ةُـ غكق اَػؼاًا انإناز 

 طهًؼا (. 1:?8نذٌٍك و 

 

 إىل أي اججاه جسري األوضاع الراهنت؟

غنكما دم بًهاف مكاوغاخ اٌٍَكّ دم دؼىًِ ةىضُح اٌكهذٌلّ بىل اٌكنذـاةاخ اَهئاًٌح األقؿانٌح ةكٌك غن اٌٍَكّ، ودم 

مٍكًني شـظ،  @ًظُىا ؤًٌلءهم َُذطىًر ًتُـ ّ. ًُـمن ؤن غكق اَمًن @918/ًتذمرب/?9بطهاء اٌكنذـاةاخ ةذانًف 

بٌك ؤن غكق من ؤقَىا ةإضىادهم يف اٌكنذـاةاخ ًتُـ مٌُىيْن شـظ، ونك نُّكن ؤن ًًىن انإغٍكن غن اَنذائع اٌكةذكائٌح 

 ّ، بٌك ؤن لٌَ نك ؤُطِ بىل ؤمك ؾري مؼكق.2019/ؤيذىةه/@8يف دانًف 

ٌاوَني األمهًًٌني غىل ؤقؿانٌذان، وؿطىضا املنايرًن َتهاء ومؼ دىنل مؼاقساخ اٌٍَكّ َىػظ اوقًاق دهقق امل

اَهىاخ األمهًًٌح يف ؤقؿانٌذان. يف هما اٌٌَام ػرض ووًه اَكقاع األمهًًك بىل ؤقؿانٌذان يف ًكه ؾري مػُن ًىّ 

دم  اَظمػح املاغٌح وظهه يف مامته ضؼكٍ مؼ ووًهي اَكاؿٌُح واَكقاع األقؿانٌني، ويرغ ةإن ػهيح ؾاَتان نك

نمػها ؤيرث من ؤي ونٍر مىض، يٌل ؤسنى غىل اَهىاخ األمنٌح األقؿانٌح ومثّن دؼىٍ وغػهم من اَكقاع بىل اَهظىّ، 

 يٌل وغك ةإن دهكّ ةُكه املٌاغكاخ ؾىًُح املكي ألقؿانٌذان.

ويف اَطكق نكٌه نكّ وقٌك من مظٍُ اَشٌىؾ األمهًًك بىل ؤقؿانٌذان ةهئاًح نانيس ةٌُىيس، ودم َهائهم ةاَهئٌٍ 

األقؿاين واَهئٌٍ اَذنكٌمي واملٌاوَني اَػًٌهًني األقؿان، وؤسنر نئٌٌح اَىقك غىل طهىق اَهىاخ األقؿانٌح، وناَر 
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انٌذان قؼٌث وبمنا دطث يمٌَ يف املؼاقظح غىل اٌكًذههان بن دػؼٌح اَهىاخ األقؿانٌح ٌٌَر َُمؼاقظح غىل ؤقؿ

 اَػاملٍ.

ىن األمهًًٌىن منم بًهاف مكاوغاخ اٌٍَكّ ًٌذـكمىن َؿح اَؼهب ػني اَؼكًص غن اَهػٌح األقؿانٌح  املٌاَو

 األؿري وًٍُكػظ يمٌَ دكهىن األوغاع األمنٌح ةإقؿانٌذان واندكاع مػكٍ اَػؼاًا املكنٌني واَمي ًُػك ػاقز اَذكظري

يف طٍكٍ آةاق ؤوغؽ مشاٍ َه، ويِ لٌَ ًكَنا غىل ؤن منايري اًذمهان اَؼهب األقؿانٌح يف اَكاؿِ واَـانض 

ًٌذؿُىن األوغاع املذإومح اَهاهنح َطاَؼهم وَما ًُكػُىن انإطهاءاخ اَػًٌهًح غىل ؿٌان دكػٌِ مكاوغاخ اٌٍَكّ، 

ؼٌاج اَشػث األقؿاين قؼٌث، وبمنا ًٌٌُتث يف املنؿهح ؤوماخ يف ػني ؤن اًذمهان اَؼهب يف ؤقؿانٌذان َن ًىقي ة

 ؾري ناةُح ٌٌَُؿهج.
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 م بكابل5521ذكري املظاهرة الطالبيت يف الخامس والعرشين من أكحىبر/

ونك يان ؤٍو  –غنكما ؤناق نئٌٍ اَىوناء األقؿاين اَكيذىن مؼمك ًىًل ؤن ًؼطِ غىل مىاقهح اغذٌلقه من اَربملان 

ؤُسريخ مظاههج ؾٍكةٌح ةٌتث غكّ بطهاء غمٌُح طمؼ األضىاخ ٍَكغذٌلق  –نئٌٍ ووناء من ؿانض األرسج اَؼايمح 

 ةشًِ غُنٍ وملنؼ اَؿُتح من اَكؿىٍ بىل اَربملان.

اَربملان وقو نواًح يذاب اَهطح اَؼمهاء ةكؤخ املظاههج غنكما ؤناق سٍكسىن شـطا مػظمهم من اَؿٍكب ؤن ًكؿُىا بىل 

يف اَشاَص من شهه غههب، ودم منػهم من اَكؿىٍ من نِتِ اَؼهاي األمنٌني، وًُهاٍ بنهم ؤَهىا ةاَؼظانج غىل 

ح ػتٌتٌح، ونك ةُـ غكقهم غنكما وضُىا بىل  اَؼهاي األمنٌني. وألطِ دػىًى طانتهم دؼهى املػرتغىن ةادظاه مكًن

ح  ح من نِتِ اَ 1>املكًن كيذىن همكنق ) ؿهًع يٌُح اَؿث اَمي ُغني نئٌٌا َُشاون شـطا. دم نهع طهي املكًن

اَطؼٌح ةىوانج اَكقاع ةػك اًذٍكّ اَشٌىغٌني َُؼًم يف ؤقؿانٌذان (، يف اَتكاًح مل ًُُو اَؿُتح ةاٌك َُمىغىع ومل 

ؤنه ًٌمهث مؼ  –واًمه مٌظكي ؿان  –ًذؼمٌىا َُمشانيح يف املظاههج، وغنكما ؤغُن ؤػك مكنيس اَهًاغٌاخ 

 ذظاههًن بىل اَربملان؛ انػم بىل املذظاههًن غكق من اَؿُتح.امل

 

 املظاهرة ونحائجها 

ح ػتٌتٌح ةادظاه مهه اَربملان، ويان غكقهم ػٌنها ًىًك غىل األَل، ودطكخ َهم اَهىاخ  دؼهى املذظاههون من مكًن

ح ػتٌتٌح، ودىنكىا يف منؿهح  األمنٌح ومنػذهم من اٌكنرتاب من اَربملان. دؼهير اَظمىع مهج ؤؿهي ةادظاه مكًن

مٌر قٌٌل ةػك ةاًم ةٌر اَػُم واَشهاقح اَشٌىغٍ، ػٌص  ةٌانا ػٌلًٌا غىل ؤًٌلع  1ؤَهى مؼمك ؾاهه ةكؿيش ًُ
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يف همه األسناء  املذظاههًن. وادظه املذظاههون مهج ؤؿهي ةادظاه اَربملان بٌك ؤن اَهىاخ األمنٌح مل دٌمؽ َهم ةاَىنوق.

ن نهن املذظاههون اٌَري ضىب طامػح ياةِ من ؾهًو منؿهح )ياندح طهان( ألطِ دػىًى ؤغكاقهم ةؿٍكب اَظامػح وم

سم اَػىقج ةػكق ؤيرب بىل اَربملان. اػذشك املذظاههون يف طامػح ياةِ ػىٍ مهربج مىنظ اَرشم اَػٍكمح طٌلٍ اَكًن 

وؤػك بؿىج اَكيذىن مؼمىقي يُمًح ػشىا  2األقؿاين، وؤَهى يِ من املهنكي غشٌلن، وغني غًل ةنٌاق، واَكيذىن ًاني 

ذظاههون مهج ؤؿهي ؤماّ يٌُح اَؿث، ودؼكز ؤماّ املذظاههًن يِ قٌها املذظاههًن غىل مهاومح اَؼًىمح. دىنل امل

دؼهى املذظاههون من ؾهًو يانده ًـٍ بىل  من ًُؿان غًل يشذمنك، وؤًذال غُم اَنكٍ مؼمىق ةهًايل، وآؿهون.

ن منؿهح شهه آنا، ومهوا مبٌذشكى )نىاي مهيى(، واملهه اٌَاةو َىوانج اَكاؿٌُح، وقوان ضكانخ، وقوان ةشذىنٌذا

ـُؿث هناى ؤًػا.غرب  مهققًن شػاناخ مػاقج َُؼًىمح ػذى وضُىا بىل منؿهح )ًتاه يمناّ(، واًذمهخ اَ

املذظاههون ةػكها من مناؾو ًٌنٌل ةامري، و شاه قو شمشريه، و طرس ةِ ةاؽ غمىمٍ، واَهٍكٍ األػمه ووضُىا بىل 

 املذظاههًن ألطِ دكهًو طمىغهم، ونك غمك منؿهح قهمىنٌ. ًُهاٍ بنه دم بَهاء نناةِ اَؿاو املٌٌِ َُكمىع غىل

املذظاههون بىل ؾهًو قهغٍ ًىضِ بىل شانع قان األمان املذطِ ةاَربملان، ويف نهؿح ادطاٍ منؿهح رساي ؾىين 

يف شانع رساي ؾىين  ةشانع قان األمان دطكخ َهم اَهىاخ األمنٌح، وادظه املذظاههون ةػكها ضىب )يانده طهان(.

املذظاههًن ؤن اَرشؾح ؤونكر غكقا من املؼذظني يف مـكه منؿهح )يانده ًه( وًظث بؾٍكم اَػاّ ؤُشٌؼ ةني 

رساػهم. دؼهى املذظاههون ةادظاه املـكه، وؤضكن اَظٌش ؤوامه َُمذظاههًن ةاَذكهم، وغنكما مل ًٌذظث 

ونك يان ةٌر  اههًن.املذظاههون ألمه اَظٌش دم بؾٍكم اَنان ةادظاه األغىل ؤوٌك سم دم بؾٍكم اَنان غىل املذظ

اَكيذىن مؼمك ًىًل ؤغظم نهًتا من مؼِ اَؼكز. دذؼكز اَهواًاخ غن دهالف ةاألػظان ةني املذظاههًن وؤقهاق 

هناى مىاغم  اَرشؾح، وًُؼىك ؤن ؤػك ؤقهاق اَرشؾح ؤضٌث ةظهوغ ةاَؿح ةٌتث نمقه ةاَؼظانج من نِتِ املذظاههًن.

بىل  1;اَل يذاب اَهطح اَؼمهاء ػٌاٍ اَػؼاًا ما نطه: " ًُهاٍ بن نؼى مـذُكح ػىٍ غكق غؼاًا املظاههج. ًهىٍ م

شـطا اًذُشهكوا يف املظاههج، واَؼهٌهح ؤنه مل ًٌهـ ؤيرث من شهٌكًن ونٌُِ من اَظهػى". مل ًٌُمِّ اًَذاب  1>

 ؤن األوٍ ؤًٌلء اَشهكاء واَظهػى، بٌك ؤن ةػؼ اًَذاب ليه اًم اَشهٌكًن وهٌل ػٌن ؿٌاؽ وشًه هي، مىغؼني

 يان مذكنةا يف مؼِ ؿٌاؾح واَشاين يان ؾاَتا ةشانىًح اَىناغح ةًاةِ.

 

 دوافع املظاهرة

مؼ ؤن اٌٌَانًني ًػذربون همه املظاههج من اةذًانادهم، بٌك ؤن آؿهًن ًهون املظاههج ناشئح غن ػاَح منذرشج من 

ووطهىا املظاههج بىل ما ًظه غٌُهم ةػؼ اٌَــ وؤن ناقج ػىب اَشػث اَكميههاؾٍ اًذؿِ غػل وغٍ اَؿُتح 

ناٍ مؼمك بةهاهٌم غؿايئ يف يذاةه )نظهج مـذرصج يف دانًف ؤقؿانٌذان املػاير( : "ؤػكاز اَشاَص  املطاَؽ واملأنب.

من شهه غههب مل دًن مهىَح بىل اَؼك اَمي ًُىغم، ونك نامر اَظٌلغاخ اٌٌَانًح وؿطىضا اَشٌىغٌىن ةنرش 

ًهي آؿهون ؤن اَىغؼ اٌكنذطاقي واٌكطذٌلغٍ مل ًًن مٌذهها يف قرتج ػًىمح  3.املظاههاخ". املتاَؿاخ ػٌاٍ همه

ظاهه شاه، ويانر اٌٌَؿهج غىل ؤمىن اَتُك ةٌك ٍآ ًؼٌى، ونك ؤسان لٌَ ػكٌظح اًَشريًن يف اَتُك وؿطىضا قئح 
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ىمح املًٌُح غنك ةىوؽ ؤي قهضح، ونك املذػُمني واملشهكني، ونك يان هاٌكء يف ػاَح مٌذػكج َُمػانغح اَرسًح غك اَؼً

واَمي غمن ػو ػهًح  -1964غنك دطىًث اَكًذىن غاّ  يانر ؤػكاز اَشاَص من شهه اَػههب بػكي همه اَكهص.

انذكػر ؤػٌاًٌٍ اَنانمني غىل اَؼًىمح املًٌُح مهج ؤؿهي. وغىل بسه دكػٌِ  –اَذػتري وػهًح األنشؿح اٌٌَاًٌح 

( ؤغُن ػىب اَشػث اَكميههاؾٍ األقؿاين ػػىنه ةهٌاقج نىن مؼمك دهه 1965/ينىن /ط8اَكًذىن اَظكًك ةكءا من دانًف )

 اى َطاَؽ اَؼىب.يك، ونك يان هما اَؼىب ًشانى يف يِ ػهاى ومظاههج ُمػانغح َُؼًىمح مؼ ًػٍ َذىطٌه اَؼه 

 

 آثار الددث

ؤوٍ نذٌظح َُؼاقز يان اًذهاَح اَكيذىن مؼمك ًىًل ةػك ؤًاّ نٌُُح من املظاههج، ودم دػٌني مؼمك هاشم مٌىنكواٍ 

 غىغا غنه. شانى مٌىنكواٍ يف غىاء نذىل اَؼاقسح ووغك ةةَهاء اَهتؼ غىل املذىنؾني يف اَهذِ ودؿتٌو اَػكاَح قٌهم.

َىطكنا ؤن اًذهاَح اَكيذىن مؼمك ًىًل ًُتني ؤؿٍكنٌح اَؼًىمح يف دٌُ اَكرتج، ػٌص بن اَؼًىماخ َى قنهنا اَنظه 

اَذاٌَح ةػك غهك اَكميههاؾٌح مل دشهك اًذهاَح ؤي من نئًاء اَىوناء ؤو نئًاء اَظمهىنًح نؾم مهذِ وطهغ اَكٌكف من 

 املىاؾنني.

اَكميههاؾٍ األقؿاين. ًذم اٌكػذكاٍ ةميهي هما اٌَىّ يِ  األسه اَشاين َُؼاقز هى اًذؿٍكَه من نِتِ ػىب اَشػث

واَمي اغذىل قٌه مؼمك قاوق يهيس اَهئاًح ويان ؤوٍ نئٌٍ  1974غاّ ونك اًذمهخ همه اٌكػذكاٌكخ ػذى غاّ 

 اوقاقخ مظاهه اٌكػذكاٍ ةهما اٌَىّ. 1978َُظمهىنًح، وةػك انهٍكب غاّ 

ملظاههج يف ؤقؿانٌذان. وقو شهاقج ةػؼ اًَذّاب قهك يانر همه املظاههج األسه اَشاَص َهما اَؼكز هى بشاغح سهاقح ا

 ؤوٍ اػذشاق منظم وواًؼ يف دانًف ؤقؿانٌذان املػاير.

 

 النحائج

ضّىب مظٍُ اٌكًذكذاء اَشػتٍ اَكًذىَن اَمي يان قادؼح َػهك من اَكميههاؾٌح، ويف  1964/ًتذمرب/91يف دانًف 

اَذاًؼ من شهه مٌىان يف اَػاّ نكٌه دم اغذٌلق اَكًذىن من املٌُ مؼمك ظاهه شاه. ويف اَكًذىن اَظكًك ػِ نظاّ 

َؼًىمح بٌك ؤن اَؼًىمح نمػر شهها ؤنٌمر مظاههج غك ا :8ؤنِ من املًٌُح اَكًذىنًح مًان املًٌُح املؿُهح. ويف 

 املظاههج.

ًكَنا هما اَؼكز غىل ؤن اَؼًىمح مل دذٌم ةاَؼنًح واَؼًمح يف دؼمِ ػهًح اَشػث، يٌل ؤن اَذٌاناخ اَشهاقٌح مل 

دًن واغٌح ةإقػِ اَؿهم ٌكًذؿٍكٍ اَؼهًاخ. األوٍ ًُؿُو اَنان غىل املذظاههًن، واَشاين ًىق ؤن ًُػث قون مرشّغٍ 

 ؼكز اَذؿٌري من وًـ ناغح مظٍُ اَنىاب.اَربملان وًُ 

مٌا ةذشًٌِ األػىاب، بٌك ؤنه مل ًُىنؼ غىل نانىن نشاؽ األػىاب، مٌل  آؿه ما ًُميه هنا هى ؤن ظاهه شاه اغرتف ًن

ؤقي بىل غهنُح منى اَكميههاؾٌح اَكذٌّح يف اَتُك. ؤما األػىاب اٌٌَانًح اَذٍ يانر دذمذؼ ةاَكغم اَـانطٍ قهك وغىغر 

 اٌكًذههان اٌٌَايس واًذؿُر األطىاء اَذٍ يانر مـٌمح غىل ؤقؿانٌذان.
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 جىاصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيد اإللکرتوين

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    املىقع:

   + 93 (0) 340245152  -  +(93) 020120205    :املکحب هاجف

 نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطويز هذه النرشة.

 


