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ًالطب اًديهـش  لجرت  نأ  ىلإ  حالـس ، نم  ةمواقملل  هدمي  امب  لالتحالا  ةـلودل  اًدِراطُمف  اًدَراطمف  دونجلل  اًرـسآف  اًمواقم  اًدـهاجم 
ةكرحل ةيركـــسعلا  عارذــلا  ماــسقلا  بئاــتك  يـــسسؤم  دــحأ  حوــحبملا ، دوــمحم  دــئاقلا  ديهـــشلا  ةــياكح  يه  راــصتخاب  اذــكه 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا 

نع ةـيمهأ  لقي  رخآ ال  اًـخيرات  نأ  نيح  يف  ماعلا 2010م ، يف  حوحبملا  لايتغا  ىركذ  رياـني  نم  رـشع  عساـتلا  موي  قفاويو 
نيسسؤملا اهئاضعأ  نم  ناك  يتلا  لالتحالا ، دونج  رسأ  نع  ةلوؤسملا  ةيماسقلا  ةدحولا  قالطنا  خيرات  وه  ةداهـشلا ، خيرات 

حوحبملا دئاقلا  ديهشلا 

ةيقرشلا ةباوبلا  اوحتفا 

(101  ) ةـعومجملا ءاـضعأل  ساـمح ، ةـكرحل  يركــسعلا  حاـنجلا  دـئاق  ةداحــش  حالــص  ديهــشلا  خيــشلا  زعوأ  ماــع 1988  يف 
ةملك تلمحو  هنجـس ، لـخاد  نم  اهبرـس  ةـلاسر  ربع  نييليئارـسإلا  دونجلل  رـسأ  تاـيلمعب  ءدـبلل  دونجلا  رـسأ  يف  ةصـصختملا 

" ةيقرشلا ةباوبلا  اوحتفا   " رسألا تايلمعب  ءدبلل  رسلا 

ذيفنت راـصن  دـمحم  دـهاجملاو  حوـحبملا  دوـمحم  ديهـشلا  نـم  ةـنوكملا  ةـيلخلا  تررق  طابـش 1989 ، نـم  رـشع  سداـسلا  يف 
لتحملا ينيطسلفلا  لخادلا  نم  نييليئارسإ  دونج  رسأ  ةيلمع 

ايقتلا سدقلا  نالقـسع  طخ  نم  ةبيرقلا  سولج )  ) ةـيرق ةاذاحمبو  امهتـسيرف ، نع  اًثحب  مهترايـسب  هقيفرو  حوحبملا  قلطنا 
مدـقأ ةرايــسلل  يدـنجلا  دوعــص  دــعبو  نالقــسع ، ةــنيدم  ىلإ  هـلقن  مـهنم  بـلطو  مـهيلإ  راـشأ  يذــلا  ستروبــس ، يفآ  يدــنجلاب 

ةيصخشلا هقاروأو  هحالس  ةرداصم  لبق  هتثج  ءافخإو  هنفدب  اماق  مث  نمو  هلتق ، ىلع  راصن  دهاجملا 

ةدـع دـعب  ـالإ  هـتثج  نـفد  ناـكم  ىلع  فرعتت  مـل  اـميف  ماـيأ ، ةدـع  دـعب  ـالإ  ستروبـس  يفآ  يدـنجلا  نادـقفب  ليئارــسإ  مـلعت  مـل 
دعب اميف  هيلع  اهترطيس  دعب  لالتحالا  ىلإ  صاخلا  هحالس  ةينيطسلفلا  نمألا  ةزهجأ  تملس  امنيب  رهشأ ،

ناليإ رسأ 



رايآ نم  ثلاثلا  يف  ةيناثلا  رـسألا  ةـيلمع  ذـيفنت  يف  هقيفرو  حوحبملا  حـجن  ىلوألا ، ةـيلمعلا  ىلع  رهـشأ  ةـثالث  نم  لقأ  دـعبو 
هلتق مـث  نـمو  لـتحملا ، ينيطــسلفلا  لخادــلا  يف  ةيمــسملا  ةــقطنم  نـم  نودعــس  نــاليإ  يدــنجلا  رــسأ  نـم  اــنكمت  ذإ  ، 1989

هتثج ءافخإو 

نم تاـئملا  تلاــط  ةقوبــسم  ريغ  تــالاقتعا  ةــلمح  نـش  ررقف  قرطلا ، لــكب  اهيدــنج  ةــثج  ىلإ  لوـصولا  يف  لــالتحالا  لــشف 
نيساي دمحأ  خيشلا  مهسأر  ىلعو  اهراصنأو ، سامح  ةكرح  تادايق 

ةطلـسلا نمأ  ةزهجأ  تققح  امدـنع  ثحبلا ، نم  تاونـس  دـعب 7  يأ  ماع 1996م  يف  ـالإ  هيدـنج  ةـثج  ىلع  لـالتحالا  رثعي  مل 
كلذب لشفتل  يليئارـسإلا ، لالتحالل  يدنجلا  نفد  ةـطيرخ  تملـسو  سامحل  يركـسعلا  زاهجلا  ءاضعأ  ضعب  عم  ةينيطـسلفلا 

ةيلاـعلا ماـكحألا  يوذ  نـم  ةريـسأو  اًريـسأ  حارـس 76  قـالطإب  يـضقتو  لـالتحالا  تاوـق  عـم  اـهيلإ  لـصوتلا  مت  لداـبت  ةـقفص 
نودعس يدنجلا  ةثج  لباقم 

ةدراطملا

مل نـيح  يفو  يليئارـسإلا ، لـالتحالا  تاوـقل  نيدراـطم  هقاـفرو  حوـحبملا  حبــصيل  ٌةددـشم ، ٌةـقحالم  رــسألا  يتـيلمع  تـبكاو 
هتلئاع لزنم  مدهو  هنم  ماقتنالا  تررقف  هقافرو ، حوحبملا  ديهشلا  ىلإ  لوصولا  يف  لالتحالا  حجني 

تاطلـسلا هتلقتعاـف  ةيرـصملا ، دودـحلا  زاـيتجا  نـم  هقاـفرو  حوـحبملا  دوـمحم  ديهــشلا  نـكمت  ةـقحالملا  ةـلمح  دادتــشا  عـمو 
ايروس يف  كلذ  دعب  رقتسيل  ايبيل  ىلإ  لّحر  مث  اًموي ، نيعبرأ  ةيرصملا 

ةيليئارـسإلا رداصملا  بسحبف  رخآ ، عون  نم  ةكرعم  ةيادب  تناك  لب  ةكرعملا ، ةـياهن  ةزغ  عاطق  نم  حوحبملا  جورخ  نكي  مل 
ةمئاــق ىلع  لوــألا  بوـلطملا  هـلعج  اــم  وــهو  ةزغ ؛ عاــطق  ىلإ  خــيراوصلاو  ةحلــسألا  بـيرهت  يف  سيئر  رود  حوــحبملل  ناــك 

يليئارسإلا داسوملا  زاهج  ىدل  تالايتغالا 

ةداهشلا

ليوطو فرـشم  راوشم  دـعب  ةداهـشلا  عم  دـعوم  ىلع  اًـماع )  50  ) حوحبملا دوـمحم  ديهـشلا  ناـك  يناثلا 2010  نوناك  / رياـني
هلاـيتغا نم  ةروزم  ةـيبنجأ  رفـس  تازاوج  نوـلمحي  يليئارـسإلا  داـسوملا  زاـهج  نم  قـيرف  نكمت  دـقف  لـالتحالا ، ةـعراقم  يف 

فقوـت بناـج  ىلإ  هدـسج ، تالـضع  يف  ًاللـش  هـل  تببـس  ةـماس  ةداـمب  هـنقح  ربـع  يبد  ةـنيدم  قداـنف  دـحأ  يف  هتماـقإ  لـالخ 
روفلا ىلع  هتافو  ىلإ  ىدأ  ام  يسفنتلا ؛ زاهجلا 

لايتغا نأ  ةمهاو  تبسح  يتلا  لالتحالا ، ةلود  دض  يملاعلا  ماعلا  يأرلا  هلايتغا  ةيـضق  تراثأ  اميف  اًديهـش ، حوحبملا  ىـضق 
لاق حوحبملا ، ةزانج  يف  لعـشم  دـلاخ  سامحل  قباسلا  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  نأ  الإ  دونجلا ، رـسأ  باب  لفقيـس  حوحبملا 

هئانبأو حوحبملا  ديهشلا  ذيمالت  يديأ  مهلتقتس  نم  رخآ  نودعسو  ستروبس  نوكي  نل  ةحارص :
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