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ديهشلا دراطُملاو  ..دينعلا  مواقُملا  ..حوحبملا  دومحم  دئاقلا  ريرقت :

يف حوحبملا  دومحم  دئاقلا  ديهشلا  ماسقلا  بئاتك  يسسؤم  دحأو  ةنياهـصلا  دونجلا  رـسآ  ىقترا  اماع  رـشع  ةثالث  لبق 
نم ةـليوط  ةايحو  لـالتحالا ، ةـعراقمو  ةيحـضتلاو  ةـمواقملاو  داـهجلا  نم  ةـليوط  ةريـسم  دـعب  ةـنابج ، لاـيتغا  ةـيلمع 

.ةداهشلاب اهجوت  يتلا  داعبإلاو  ةدراطملا 
ىرـسألا ةيــضق  لـجأل  لـمع  يذـلا  حوـحبملا  دوـمحم  دـئاقلا  داهــشتسا  ىلع  رــشع  ةـثلاثلا  ىركذـلا  موـيلا  قـفاويو 

ةدـع ذـيفنت  ربع  نوجـسلا  لخاد  نم  مهريرحت  ليبس  يف  ًاـميظع  ادـهج  لذـبو  لـالتحالا ، نوجـسلا  يف  نيينيطـسلفلا 
.ةنياهص دونج  رسأ  تايلمع 

ةعومجملا 101
يف سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يركسعلا  حانجلا  دئاق  ةداحش  حالـص  ديهـشلا  خيـشلا  ثعب  ماع 1988م ، يف 
يف ءدبلا  ةراشإ  هذـه  تناكو   "، ةيقرشلا ةباوبلا  اوحتفا  طقف " تاملك  ثالث  نم  هنجـس  لـخاد  نم  ةـلاسر  هنيح ،

.نيينيطسلفلا ىرسألا  ريرحت  لجأ  نم  لالتحالا  دونج  رسأ  تايلمع  ذيفنت 
رسأ تايلمع  ذيفنت  ةمهم  اهيلإ  لكوملاو  ( 101  ) ةيرسلا ةيماسقلا  ةعومجملا  ةداحش  حالص  خيشلا  سيسأت  كلذ  قبسو 

.اهرصانع مهأ  دحأ  حوحبملا  دئاقلا  ناك  يتلاو  لالتحالا  دونج 
ستروبس يفآ 

راصن دمحم  دهاجملاو  حوحبملا ، دومحم  ديهشلا  نم  ةنوكملا  ةيلخلا  تذفن  ماع 1989 ، طابش  نم  رشع  سداسلا  يفو 
القيل امهترايـسب  افقوت  سدـقلا  نالقـسع  طخ  نم  ةـبيرقلا  ةـلتحملا  سلوج  ةـيرق  ةاذاحمبو  دونجلارـسأ ، ةـيلمع  ىلوأ 
هحالس ةرداصم  لبق  هتثج  ايفخاو  هالتق ، ةرايسلل  هدوعص  دعبو  نالقسع ، ةنيدم  ىلإ  ستروبـس  يفآ  ينويهـصلا  يدنجلا 

.ةيصخشلا هقاروأو 
يف رهـشأ ، ةدع  دـعب  الإ  هتثج  نفد  ناكم  فرعي  ملو  مايأ ، ةدـع  دـعب  الإ  هنادـقف  نع  لالتحالا  ملعي  ملو  ستروبـس  لُتق 

.دعب اميف  هيلع  اهترطيس  دعب  لالتحالا  ىلإ  صاخلا  هحالس  ةينيطسلفلا  ةينمألا  ةزهجألا  تملس  نيح 
نودعس ناليإ  رسأ 

يف هقافرو  حوحبملا  حجن  رهشأ  ةثالث  نم  لقأ  دعبف  ةعومجملا 101 ، تايلمع  ةروكاب  ستروبس  يفآ  لتق  ةيلمع  تلثم 
ةيمسملا ةيرق  برق  نودعس  ناليإ  يدنجلا  رسأ  نم  انكمت  ذإ  ماع 1989 ، رايآ  نم  ثلاثلا  يف  ةيناثلا  رسألا  ةيلمع  ذيفنت 

.هتثج ءافخإو  هلتق  مث  نمو  لتحملا ، ينيطسلفلا  لخادلا  يف 
ةكرح تادايق  نم  تائملا  تلاط  ةقوبـسم  ريغ  تالاقتعا  ةلمح  نشف  نودعـس  ةـثج  ناكمل  لوصولا  نع  لالتحالا  زجع 
نمأ ةزهجأ  تققح  نيح  تاونـس  دعب 7  الإ  هتثج  ىلع  رثعي  ملو  نيـساي ، دمحأ  خيـشلا  مهـسأر  ىلعو  اهراصنأو ، سامح 

، لالتحالل يدنجلا  نفد  ةطيرخ  تملـسو  ماع 1996  سامحل  يركسعلا  زاهجلا  ءاضعأ  ضعب  عم  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا 
يوذ نم  ةريسأو  اًريـسأ  حارـس 76  قالطإب  يـضقتو  لالتحالا  تاوق  عم  اهيلإ  لصوتلا  مت  لداـبت  ةقفـص  كلذـب  لـشُفتل 

.نودعس ةثج  لباقم  ةيلاعلا  ماكحألا 
نيبولطملا زربأ 

زربأك هقافرو  حوحبملا  دومحم  دـئاقلا  ديهـشلا  مسا  زرب  رـسألا  تايلمع  ذـيفنت  يف  ةعومجملل 101  ريبكلا  حاجنلا  دـعب 
مدـهف هلاقتعاو ، هيلإ  لوصولا  يف  لالتحالا  لشفو  ةدراـطملا ، نم  ةـليوط  ةـلحر  أدـبيل  ينويهـصلا ، ودـعلل  نيبولطملا 
هاجتاب ةزغ  عاطق  ةرداغم  نم  هقافر  عم  حوحبملا  دومحم  يماسقلا  راطملا  نكمت  اهدعبو  يماقتنا ، لمعك  هتلئاع  لزنم 

ىتح ايروس  يف  كلذ  دـعب  رقتـسيل  ايبيل  ىلإ  هتلحر  مث  اًموي ، نيعبرأ  ةيرـصملا  تاطلـسلا  هتلقتعاـف  ةيرـصملا ، دودـحلا 
.هلايتغا

نم لمعف  فلتخم ، بولـسأب  ةـمواقملاو  داهجلا  ةريـسم  لـصاو  هنكل  نيطـسلف ، هنطو  نع  حوحبملا  ةدراـطملا  تّبيغ 
.لاملاو داتعلاو  حالسلاب  ماسقلا  بئاتك  سامح  ةكرحل  يركسعلا  حانجلا  دادمإ  طوطخ  نحش  ىلع  جراخلا 

زاهجلا اذه  ينويهصلا ، داسوملا  زاهج  ىدل  تالايتغالا  مئاوق  ىلع  اجردم  حوحبملا  ناك  جراخلا ، يف  هدجاوت  ةرتف  لاوط 
ةعباـتمو ةـقحالمب  داـسوملا  ماـقف  نيطـسلف ، جراـخ  يف  ةينيطـسلفلا  تايـصخشلا  لاـيتغاب  هنع  فرع  يذـلا  مرجملا 

هلعج امم  ةزغ ، عاطق  يف  ةـمواقملا  ىلإ  خـيراوصلاو  ةحلـسألا  بيرهت  يف  يـساسأ  رود  نم  هل  امل  حوحبملا  دراـطملا 
.لايتغالل نيبولطملا  ةمئاق  سأر  ىلع 
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لايتغالا تالواحم 
لالتحالا زجع  رـسفي  اذهو  ديدشلا ، ينمألا  سحلاو  يفختلا  يف  ابولـسأ  حوحبملا  عبتا  جراخلا  يف  هدجاوت  ةرتف  لاوطو 

.ةدراطملا دمأ  ةلاطإو  اركبم ، هيلإ  لوصولا  يف  ليوطلا 
ثـالثل هضرعت  ىلإ  حوـحبملا  راـشأ  ةرتـفب ، هلاـيتغا  لـبق  ةريزجلا  ةاـنق  هـعم  تـيرجأ  ةلجـسم  ةـينويزفلت  ةـلباقم  يفو 

ماع 1988، نيينويهص  نييدنج  لتقو  رسأ  يتيلمع  رثإ  كلذو  ماع 1991 ، يف  ىلوألا  لالتحالا ، لبق  نم  لايتغا  تالواحم 
امأ قشمد ، يف  ليلخ  خيـشلا  نيدـلا  زع  ماسقلا " بئاتك   " يف يدايقلا  اـهيف  لـيتغا  يتلا  ةرتفلا  يف  ةـيناثلا  ةـلواحملاو 

( رياربف  ) طابـش يف  قشمد  يف  ةينغم  دامع  ينانبللا  هللا  بزحل  يركـسعلا  دـئاقلا  لايتغا  دـعب  تناك  ةـثلاثلا  ةـلواحملا 
.رهش وحنب   2008

هنمأ نع  لـفغي  ـالو  ٍلاـع  ينمأ  سح  نم  هب  عـتمتي  اـمل  بلعثلاـب "  " هفـصي لـالتحالا  نأ  ةـلباقملا  لـالخ  حوـحبملا  نـّيبو 
.ةداهشلا هللا  هقزري  نأ  هتينمأ  تناكو  هتياهن ، فرعي  قيرطلا  اذه  راتخي  نمو  ةدحاو ؛ ةقيقدل  ولو  يصخشلا 

ىلع لمعلا  ىلإ  اعدو  هتلباـقم ، حوحبملا  متتخا  تاـملكلا  هذـهب  مهتيرح ،" لـجأ  نم  دهـشتسن  نأ  نوقحتـسي  ىرـسألا  "
رثكأ لينلا  نم  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  نكمتت  نأ  يف  هلمأ  نع  برعأ  امك  ةـقيرط ، يأب  لالتحالا  نوجـس  نم  مهجارخإ 

.مرجملا ينويهصلا  لالتحالا  نم  رثكأو 
دهشتسا حوحبملا ؛ دومحم  دئاقلا  ديهشلا  نأ  دكأ  ةينه  ليعامـسإ  دئاقلا  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ناكو 
تايلمعلا نم  ديدعلا  ىلإ  اًريشم  هناوخإ ، بناج  ىلإ  ماسقلا  بئاتك  سيسأت  يف  هرودو  يلاضنلاو  يداهجلا  هراوشم  دعب 

ًادكؤم ىرسألا ، نع  جارفإلل  ستروبس  يفآ  يدنجلا  رسأ  نم  وهف  اهذيفنت ، يف  ريبك  رود  هل  ناك  يتلا  ةيلوطبلا  ةيداهجلا 
.ماسقلا بئاتك  اهسأر  ىلعو  ةمواقملا  هكرتت  نل  دونجلا  رسأو  فطخ  يف  حوحبملا  ديهشلا  هأدب  يذلا  قيرطلا  نأ 

ةداهشلاب تجوت  ةدراطم 
راوشم دـعب  ةداهـشلا  عم  دـعوم  ىلع  حوحبملا  دوـمحم  دـئاقلا  ناـك  يناثلا 2010  نوناـك  / رياـني نم  رـشع  عساـتلا  يف 

ةعومجم ربع  ينويهـصلا  داسوملا  زاهج  اهذفن  لايتغا  ةـميرج  رثإ  ةدراطملاو ، داهجلاو  ةـمواقملا  نم  ليوطو  فرـشم 
هنقح ربع  يبد  ةنيدم  قدانف  دحأ  يف  هتماقإ  لالخ  ةروزم  ةيبنجأ  رفـس  تازاوج  نولمحي  ءالمع  ةرـشع  نم  رثكأ  ةنوكم 

.روفلا ىلع  هتافو  ىلإ  ىدأ  ام  ةماس ، ةدامب 
ةمواقملا مامأ  احوتفم  ةنياهـصلا  دونجلا  رـسأ  باب  لظ  اميف  ةيحـضتلا  نم  ةـليوط  ةاـيح  دـعب  هبر  ىلإ  حوحبملا  ىـضم 

.لالتحالا نوجس  نم  انارسأ  لك  ريرحت  ىتح  ماسقلا  بئاتك  اهسأر  ىلعو 
يف مويلاو  ةديدع ، رـسأ  تايلمع  ةدع  تذفنو  قيرطلا  ةـمواقملا  تلـصاو  حوحبملا  يماسقلا  راطملا  راهـشتسا  دعبو 
رجف اهب  مسرتس  لدابت  تاقفـص  مهلالخ  نم  ققحتـس  اهنأ  ماسقلا  دـكؤتو  ةنياهـص ، دونج  ةـعبرأ  ماسقلا  بئاـتك  ةضبق 

.انارسأل بيرق  ةيرح 
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