Some considerations about the events occuring nowadays in Iraq

ايلاح قارعلا جرت ىتلا ثداوحلا صخي ام ىف قيقدتلا ضعب
ال قارعلا ىف ىرجيو صحي اميف ليلاحتلا ماع ذنم تشانكبيل لراك ةيزاوجروبلا ىﻩو تاذب اندلب ىف دوجوم انودع
ناجوزلا نيب ةيكيرمالا ةموكحلا طسو ىف ضقانتلا انل ترسف قاروالا ءىلم رشنو شقانت بتك ىور ءىش لك اطخت
ةيكيرمالا تاوقلاو انيف فلا لاطوط ةكرشو نتربيلاﻩ طفنلا ةكرش نيب محازتلا شوب مﻩقيشعو غادوغش  -كاريش
ةيلمعلا ،طفنلاو زاغلا … وروألا دض رالودلا بيصلاو ةيكيرمالا تاياليولا مداصت… ةيجتارتسالا اﻩحلاصمو
نا بجي لﻩ تاعاشألا ﻩذﻩ لك  ,مالكلا ىف ةطرفملا ةيمكلا ﻩذﻩ نكل … ﻩرخﺁ ىلا ةحلسألا عيب  ،قارعلا ءانبل ةرمثتسملا
ليلاحتلا كرش ىف اﻩتامدقمو ةحداكلا ةقبطلا مويلا ﻩيف دجوت ىذلا فيخملا قزأملا ىلع الا ربعت ال اﻩنا  ,ديزن
 .ةيزاوجروبلا
ثيدحلا نتم كلذبو يسنةيزاوجروبلاو ةيراتلوربلا لامعلا ةقبط نيب ﻩباجتلا ركنت  ,انيلع ىفخ دق ساسالا
ببسب كلانﻩو انﻩ ركعتي ىذلا لاومالا سوؤر ديلختو )تاقبطلا عارص( ةياكحلا ةمتاخ نالعأل بﻩذملا انزيمم عئاشلا
للحن ﺁل نحن نوّيعويشك  .ةفلتخم دكأم ىﻩ انقﺁلطنا ةطقن . .جاتنألا تادأل ةيكلملا ماسقألا ددعت نيب ﻩباجتلا
.ةعاجملاو  ,برحلاو ,ءاقشلا عمتجمل ةياﻩن ةملك عضنو اﻩريثنو اﻩريغنل لب طقف امﻩفنل ثداوحلا
ةوايح ىف سرامي ىربخمل لوحتلاو ةياغلل عواطم رودل ءاضر وﻩ شحوتملا عمتجملا اذﻩ باذع فصو ىف تقولا ءاضق
رثكا انل رﻩظت ىتلا رضنلا ةﻩجو قﺁلطنا  .ةفينعلا اﻩتياﻩنو اﻩنفد ىف ,اﻩيلعءاضقلا ىف ماﻩسألا ضوع ةيلامسأرلا
ىرجت ىتلا ثاداوحلا طسو ىف ميمصتب ﻩذخأن ىتلا ناكملا وﻩ ,ايموي لامعلا ةقبط مدﻩي ام ميدﻩت ىﻩ ساسأ مﻩأو ةحارص
اﻩتغل ىف ةموﻩفم ابلاغ ىﻩو فيخت تاذب ةملكلا مويلا ولو ىتح ةدقم ةلاّعف ةوقك ثاداوحلا ﻩذﻩ سفن ةدافاو انمامأ اانﻩ
ةمواقم مساب ناتسنغفألا تلتحا ةيناتيربلاو ةيكيرمألا تاوقلا  ,نيماعذنم )ةيسكراملا ( ةينينيلل ةﻩوبشملا
؟لعفت اذام؟ىضوفلا ﻩذﻩ ىف لامعلا ةقبط دجوت نيأ:ةلأسملا لصا ىف ملع الو  .قارعلا رود ءاج طرافلا ماعلاو باﻩرألا
بجي ىذلا عوضوملا وﻩ اذﻩ ؟ اﻩيلع بلغتلاو ةيزاوجروبلا تاوق لك ىلع اﻩلألقتسأ ةلواحم ىف اﻩمواقت ىتلا بﻩاذملا ىﻩام
ءىقلل ريشم طيحم ىف ىكارتشﺁلا مأللسلل تابوعوصلا مغر ﻩيف شقانت نأ ةحداكلا ةقبطلا ةاون نم ضعب ىلع
كرش ىف تقب ةلمجلا ّنا ّألا ,ةيبلغألا اذﻩ ضوعو ةيكارتشﺁلا ةروثلا ملع عفر ىف ءاقبلا لواحت  ,طوغاضو
.ةلاصأ رثكا ىﻩ ﻩذﻩ وأ ذاﻩ ذا ةيزاوجروبلا فﺁلتخﺁ ةضراعم ىف ةدّدرتم ,ةيكارتشألا
ىف انناوخﺁ ثداوحلا ﻩذﻩ ىف ةدﻩاشملاو لامعلا نم ريثكلا ﻩيف دجوي ىذلا زجعلا  :أوسألأ لّمأتنال نحن  ,اذﻩ لوقن امدنعو
يرصنعلااﻩجاتنتسِاو ابورأ روحم كلذ ىلع ديزن  ,لامعلا ميطحت يف ةراذق ربكأ زييمت ريغ نم .تاقبطلا عارص
ةعرسب انيسني اذﻩ لك ؟ قارعلا ىف لماع ّلض ولو دجوي لﻩ  :ةلأسم لوح رودي ةيكارتشﺁلا لثم روحم نم مك  .يعيبطلا
ﻩذﻩ سفن يف تارملا ديدع اﻩانطسب دق ليلاحت  ,نﺁلا نورق ةسمخ ذنم يملاعلا ﻩعباطو ةيلامسألا جاتنِا ةّينادحو يف
لثم ريوطت تدارأ ةيكيرمالا ةدحتملا تاياليولا ّنأ ناتسناغفألا يف ﻩيلع تدكأ ام لثم لطابلا ّدجلا  ,لشفلا ةلجملا
نم ددع كانﻩ لب  ,ةحداكلا ةقبطلا قطانملا ﻩذﻩ يف دجويال ﻩنأل وأ ,دلبلا اذﻩ تلتحِا اﻩّنأ كلذ ىلعو يلامسأرلا جاتنالا
..ةيعاطقِألا لثم  :جاتنألل ةّصتخم قرطو لئابقلا
,ءاثرلل ةجزاماﻩيف ةمﻩاسملا ةباجألاو ,انتقبطل يقيقحو يرورض شاقن لك عنمت يﻩو  ,تاملا ةدع اﻩانعمس دق ججح
ةقيتعلأ اﻩلاكشأ نم ددع ىلع ةظفاحمو ةيلامسأرلا لبق ةميدق لكايﻩ فلخت انايحأ تناك ’رشابلا جاتنالا تاداع ,
ىف ىتلا جاتنألل ةديحولا ةقيرطلا يﻩ ةيلامسأرلا ّنا ىسنن امدنع .ةيلامسأرلا جاتنا قرط ىف تاداعلا ﻩذﻩ لك ليخدتو
ةيكارتشألا بﻩاذملا ﻩذﻩ لك مظعتست ةقيقحلا ىف ىﻩ ,جاتنألا قرط لك ديحوت ىلع تنكمت دق ناسنألا خيرات
ﻩحافك ىف ميعدتلا لثم ةبذاك ةباجا ىف ﻩرمغتو ةحداكلا ةقبطلا بزح ةحرابلا لثم مويلا مغلت ىتلا ةيتارقوميدلا
ملاعلا سأ ت تأ لثم فاشتكا .ةلذتبملا ةيناكيرمألا ةمواقم ىف ءاقمحلا رثكأل ىتحو ىكارتشألاريرحتلل
اﻩخيراتو انتقبط ةئيﻩ نم رخسي ىنعي  2004،ىف ةيملاع ىﻩ ةيلامسأرلا ّنأ  ،ىفوب ىزوج وأ ىسامولبيدلا
لدابت "  1867ماع ىف بتك دق )ةيلامسأرلا ( ىف لوألا أزجلا نم  4لصف ىف سكرام  .ميدقلا ملاعلا عم اﻩعاطقناو
نم دح ىلا اولصو دق ةراجتلاو ةعاضبلا جاتنأ نيا ألا رﻩظي ال ىذلا لامسأرلا ىف قﺁلطنألا ةطقن ىﻩ تاعاضبلا
 .قيلعت ريغ نم " سداسلا نرقلا ىف نيملاعلا داصتقالاو ةراجتلا عارتخأ نم خرأي ديدجلا لامسألا خيرات .راﻩدزاللا
ةروثلل عقاولا ىف ﻩجتنل  ,ةيزاوجروبلا ليلحت وﻩ ىذلا ىبﻩذملا عقنتسملا اذﻩ نم جورخلا انيلع بجي  ,انئﺁلمز..
.اﻩليلحتل ةجاح ىف انتقبط  ،ىتﺁللا لئاسملا حرطنو ةيعامتجﺁلا
عارص طسو ىف انناكمل ديعن ىك سوردب نيبﻩاولا ةذتاسﺁلل بذاكلا ملعلا تاذ ةيبﻩذملا ةفرشلا نم لزنن نا بجي
دجوي ىذلا عمتجملا اذﻩ ديرياﻩلﺁلخ نم ىتلا تاراظنلا ريغ نم اّنم ىأرم انﻩ ىرجت ىتلا ثداوحلا مﻩفن ىتح تااقبطلا
ام نم برتقن نأب اعيرس حرتقن نحن ،ﻩسأر ىلع الو ﻩمذق ىلع خيراتلا ريسي ىتحو .اﻩسلدي نا نفعتلا بلق ىف
نأ ىسنن ال ﻩب انلﻩذت نأ ةيزاوجروبلا ديرت ىذلا دقفلا مغر .اﻩعارص ىف ةينغةقطنم ،طسوألا قرشلا ةقطنم ىف ثدحي
لك لخدتل ببس ربكاو .تاونسلا ةرشع ذنم ةيقيقح ةيعامتجا ةرجفم اونوكي ىندال\لا قرشلاو طسوالا قرشلا
ببسب ماظتنأب عزعزملا ىفارغجلا اﻩرارقتسا ةرورض كش ريغ نم ىقبي ةقطنملا ﻩذﻩ ىف ةيزاوجروبلا
ىف تأدتبا ىتلا عارصلا ةرود اقباس احيضوت عيتطسن ،اديعب دعصن نأ ريغ نمو  .نألا وذ ةيعامتجالاىضوفلا
ةدحاو ةبرضب ايضاق ناريالا ىف مّمعم لماع بالقنا شاع ىذلا  1979ماع  ،اﻩتمق ىلعو قباسلا نرقلا نم تاينيعبسلا
ةيزاوجروبلا ىتح بالقنا  .ةبﻩارلا سوسجلا ناوعاو ناريالا ﻩاش ىلع ملاعلا ىف ةحلسملا تاوقلا نم ةعبارلا ىلع
ىساسأ ءزج ىلا تدجنتسا  ،شرعلا بلاطم نم ديدع رﻩشألا ةدع تمدختسا دعب دح ىلا ﻩفوقو ىلع لصحتت مل ةيلحملا
 .ةميظعلا عارصلا ةكرح رسكيو مطحي ىك ﻩّللا ةيﺁ ةمامعلةيلحملا ناوالأب نيزم ةيتارقوميدلا ةيكارتشالا نم
ىلع رمن اسنرف ىلا ىتايفوسلا داحتالا نم  ،ةيملاعلا ةيزاوجروبلا ءازجالا لك فرط نمةّمعدم قارعلا نم برح تقلطنأو
ةئنيدلا مﻩتمﻩم ىف ﻩللا ةيا ميعدتب لمعلا اذﻩ تﻩنأ برح)اعيرس ﻩانيسن(ليئارسا ىتحو ةيكيرمالا ةدحتملا تاياليولا
راصتخاب اذﻩو .ةبورعلا ةعماج ىتحو مالسالا نيد ىلع نطولا ىلع عافدلا ىف ةقطنملا لامع جيوفتب ،ةروثلا دض
سوباكلا ﻩجاوت ىك ﻩلك ملاعلا ىف ةيزاوجروبلا ءزجلا لك ةقيقح تددحتا فيك
لازيال ىذلا ديحولا

سرام ىف ةيسرابلا ةحلسملا ةروثلا دغىرج ام ةبسانملا ﻩذﻩ لثم ىف.اﻩتياﻩن ةقيرط ميدﻩت ،ةيعامتجالا ةروثلامﻩقحالي
لك عمجت ىملاع لام سأر ةلود ىف ةقيقح ببسم ءوتن ديسجت ىلع ملكتن نأ ردقن  1917ربوتكا ىف ايسور وا 1871
ةطقن ىف زكرتتو عيسوت رثكأ امئاد ةدعاق ىلع اﻩجاتناو اﻩماظنل ماعلا ريخلا ىلع عفادتو ةيزاوجروبلا ءزجلا
باب ىاع اﻩاوق لكب ةيعامتجألا ةروثلأ تقلطنا امدنع.اقباست ةدوجوم ةيلود ةمظنأ كلانﻩ نمو انﻩ نم قناعت ىك ةيبذاج
ةيامح ىف ىتح مﻩرثكأو,ءزج رﻩمأ ءارو تفطصاو ةرشابلا حلاصملا نايسن ترّيخ ةلغسملا ءازجألا نم نلك ،خيرايلا
امئادو بيذت نّوكت امئاد ةرمتسم ةكرح ىف ةلاطتسألا ﻩذﻩ اﻩنيعب ىﻩ ةيملاعلا ةلودلا .ىملاعلا موجﻩلا دضةيلامسأرللا
نمألا نامضب ةمزلتسم امئاد ،لالغتسألا لوعفبو ،لامسأرلا ةمضنم ىلع ةرطيسم ةّوقب ةرّبعم ،ةدشو رارقأ رثكأ
ةجرد ىصقأل لغشي اممو  .ةيزاوجروبلا :ةدحاو ةقبط ىدل اﻩتكراتو ةدشلا ةرثأتسم ملاعلا ءاحنأ لك ىف ىعامتجألا
ةبقارم ريغ نم  ،ةحلسم  ،فينع لعافتب امتح ثدحت اﻩببسب ىتلا ةرمتسملا ةثراكلا ىﻩ ةيملاع ةلودك لامسأرلا
دح ىلع ريكفتلا ةلاحلا ﻩذﻩ لثم ىف بيعص رﻩاظلاب ﻩنا .اﻩترطيس ىلع ظفاحت ىك اﻩدامخأ ةلواحم امود اﻩلعجي اّمم…
قاقشنألا انايحأ زواجت )ةرّكعم ةيعامتجا ةقطنم ىف ماظنلا عضو ىلع ةرّرقم اﻩنم ءزج( ةلاطتسألا ﻩذﻩ ةقيقح  ،دلبلا
كلذك ةيكيرمالا ةدحتملا تاياليولا ةمامسملا ةلودلا طسو ىف دّكأن ّنأ ردقن .لودلا نيب لوبقم رارمتسأب ىزاوجروبلا
ىزاوجروب ءزج دكأت ركسعلا ،ةيوجلا ةحلسملا تاوقلا أ .إ .س )نوقتنبلا( ةيبرحلا اﻩترازوو ىلودلا اﻩماظن لثم ىف
ىف ،اﻩعم ماحدزإف ىﻩ ىتلا ءزجلا اﻩيفامب ،ىرخالا ءزجلا لك ةناعإب ىملاعلا ماظنلا ضظرف ىف رارق رثك:أ نالا
ىف ىتلا نم ىتح ءازجالا لك ناتلتك دوجو مغرو ،قارعلاو ناريألا نيب برحلا لالخ .اﻩسفنب ةدحتملا تاياليولا
ربكأ ىلع تظق دق اﻩاسننال ىتلا ةحداكلا ةقبطلا اعيمج ﻩجاوت ىك اﻩفالتخإ ةرتفل تكرت ،اﻩناودع دعب ترﻩظأ ىضاملا
ةرزجملا ﻩوجو ةددع ىلع ركذت نينس رشع تماد ىتلاو امسإ لمحتال ىتلا ةرزجملا ﻩذﻩ لاوطو.ﻩاشلا ماظن:ملاعلا ىف ةوق
فقوتلا  ،عارصلا ضفر ،شيجلا نم رارفلا .اﻩتضراعم بابسأ ىف ﻩنم ّرفم الو تضتقإ  1914/ 1918ىف ةيرشبلا
نيدلبلا شيج ةﻩجاومل ةيوخألاو داحتألل )شيجلا (لاّمعلا اعفاد،ىعامتجألا ءابولا لثم ىشفتتح نايصعلا ،لمعلا ىلع
لوح قارعلا نم ىقرشلا لامشلا لابج ىف كلذكو ةروصاب برق وافلا تاعقنتسم ىف ىرج املثم )ناريإلاو قارعلا(
 ،عنملا  :اﻩتحلصم ريغ ةحلصمل داﻩشتسإل باﻩذلل لاّمعلا ضفر ىوتسم ىف ةيزاوجروبلا باوج ناكو .ةيبلحلا ةقطنم
 .ةشحوتملا ﻩتيرورضل عوذخلا اوديري ال نمل عزانملا ملاعلا اذﻩ ﻩيدﻩي ام كاذ وﻩ ّ،ىوايميكلا ،فطخلا  ،مادعإلا  ،سبحلا
زكرم ىتح ولو  ،دودحلا نم ناتنثإلا نم لامعلا ىدﻩتل ةرورض ناك نيبرتحملا نيب مالسلا  .ةيلزأ مدت ال ةلاحلا ﻩذﻩ
مظكل ةبوعص رثكأف رثكأ ىقلتي نيسح مادص ماظن نيا  ،قارعلل ناريإلا نم ادعاصو انﻩ نم لوحت ءايتسإلا ةكرح
 .نينسلا ةرشع ذنم نﺁلا اﻩمد نم ةرقتفملا لاّمعلا نم ءىندلا نطولا اﻩبلاط ىتلا تايحضتلا دضو ﻩدض دعاصلا ظيغلا
ظيغلاو سؤبلا ىف طارفإلا اذﻩ ﻩاجتإ ليدبت :اعيرس دجو دق لحلا ىعامتجإلا ﻩباجّتلا نع جراخلا ظيغلا اذﻩ ةظفاحملو
مﻩتكراشمب اﻩبرحو ةيزاوجروبلا دض اﻩدقح ىورت ءارقفلا كرتو ةيقارعلا ةينغلا ةقيقشلا نادلبلا نم دحاول
ىف رضحت ىتلا ةيكيرمألا تاياليولا ةقفاومب ةرامإلل ةيقارع ةراغإ ةفورعم ةجيتنلاو  .تيوكلا بلسل نيقزترمك
ﻩذﻩ ميظنت  .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم اقسنم ىملاع فلاحت مظعأ زيﻩجتب باوصلل لاّمعلا ةداعإ تقولا سفن
نمز ذنم اوجاوي  ،ديلا ىف مﻩحالس ىذلا لاّمعلا طاطحنإ وﻩ ىزاوجروبلا ءزجلا اذﻩ نم لوألا فدﻩلا  .نمثلا اذﻩب ناك ةقطنملا
 500.000مغرو  .امامت لمعلا اذﻩ لّمحت ىلع زجاعلا ﻩئزجو نيسح مادص نم صّلختلا ايناثو  ،ةّلغتسملا طلسلا نﺁلا
تذجأ ديدج نمو  .دادغب ترطيس ىلع فلاحتلا ردقي مل  ،ىوجلاو ىرحبلا ميظعلا لوطسألاو  ،حالسلاب اججرم ايدنج
ندمو… ةيناميلوسلا دادغب ،ةروصب .سفنلاب اﻩتابظّدض اﻩحالس تﻩجوو  ،تاقبطلا عارص ىف اﻩقيرط ةلماعلا ةقبطلا
لك تقولا سفن ىف ةزجاحو ةروشلا ةاّمسم انتقبطل ةيتاذلا ةقطنملا ىف ءازجأ راﻩظإب ةيزاوجروبلا ّدض تراث ىرخأ
ﻩذﻩ عنمب ءىندلا لمعلا ىلع ازجاع فلاحتلا ّنأ امبو  .ءاملا ىف ةيبرحلا اﻩعيراشمب ايتقو ةيقال ،فلاحتلا مالحأ
 .قارعلا نم ىقب ام نيسح مادصلو  ،نييموقلا دركلل ىقارعلا لامشلا ىف اﻩبانأ دق  ،ﻩسفنب ةرشابم ةماعلا ةروثلا
ىف نكلو  .فلاحتلا نم ىأرم ىلع لاّمعلا لتق ىف تذخأ ىوجلا فصقلا نم ةبوجعأب تجن ةيموقلا ةيامحلا ّنأ امبو
ﻩذﻩ ىلع ةلتاقلا اﻩلبانقب ىقلت مل فلاحتلا تارئاط اذإ  .ةزجعم الو فدص ال كانﻩ سيل  ،تاقبطلا عارص خيرات
ضعب مامتإ ىلع ةرداق تلاز ام ةيامحلا ﻩذﻩ ّنأ تليخت اﻩنأل  ،ىزاوجروبلا ىعامتجإلا نمألا ةياعر ىف ةصّصخملا ةيامحلا
ترظن دق اققحم ناك ويرانيسلا اذﻩ  .ةلاحلا ﻩذﻩ نم تناك ةحلسملا ةماعلا ةروثلاو …اميف ةلاحلا كلت وأ ﻩذﻩ ىف تامﻩملا
ﻩحلاصم فرعي وﻩ  ،انضح ءوسلو ؟قمحأ انودع ّنأ ىعّدي ىذلا وﻩ نم  .ﻩئاحنا فلتخم ىف ةيملاعلا ةيزاوجروبلا ﻩيف
ةرتفل عضنو مكحلا ىف نيسح مادص كرتن نأ نسحألا نم ةلاحلا ﻩذﻩ ىف  .تاقبطلا ةياغ ىف لّمأتي انايحأو  ،ةماعلا
اوعفديس نولغتسملا  .ةيكيرمالا ةدحتملا تاياليولاو نوقتنبلا اﻩعضو ىتلا تاحوتفلل ةيومدلا فادﻩألا ةبيرق
عانق تحت ماظنلا عضول ةيملاعلا ةيزاوجروبلا ىف مّمصم ءزج ربكأ فيقوتو حالسلا ذخأل أزجتلا نمث ايلاغ
 ،برحلاءاّرج نم تاومألا نم رخﺁلا نويلملاو ،قارعلاو ناريإلا برح ىف تاومألا نم نويلملا دعب نم ،قارعلا ىف فلاحتلا
ةرصاحم  .لاّمعلا انناوخأل نانح رثكأ نكت مل تبقاعت ىتلا تاونسلا رشعو  1991ماع ىف عنملاو ،ىوجلا فصقلاو
ةلمجلا ىف .لافطالا نم فاللأةفيفخ رانب ةلتاق  ،ةدحتملا ممألا ةمظنم ىﻩ ىتلا صوصللا ملعم اﻩيلع تقفتإ ةريبك
مل ةيوناسنالا ةناعيالا ةيامحب ذفنملا ركسعلا فصق عمىزاوتملا راصحلا .رباقملا حاتجتس تاومألا نم رخﺁ نويلم
ﻩبش 1991 ،ماع ذنم قارعلا ىف لبانقلا ىقلب  ،راصحلا ىكيرمألاو ىزيلقنإلا ناريطلا نّتم موي دعب مويو .دعب متي
ةطلسلا نيتمتب ﻩبراقأو نيسح مادصل تقولأ سفن ىف حمس اّمم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناملأ ىف ىقل ام
ىتلاو ةدحتملا ممالا ةمظنم نولغتسملا ةناعإب ةيقارعلا ةموكحلا ﻩعزوت اّممالإ لكأت ام دجتال ىتلا ةحداكلا ةقبطلا ىلع
 .صخش طسبأل ةعنتمم ءادوسلا قوسلا لعجياّمم  ،دكش لكش ىف ﻩعزوت
ةقبطلا ىف انناوخإ رﻩقتو مدﻩت ىك تلغتسأو تزواج ىتلا ةيزاوجروبلا ىديأ ىف عيضف حالس ةعاجملا تناكو
ةحداكلا ةقبطلا ميطحتل ةيمالسإلا بازحالا عم نييموقلا دركلا نواعت نيأ  ،دالبلا لامش ىف  .ةقطنملا ﻩذﻩ ىف ةحداكلا
 ،ةدحتملا ممالا ةمظنم ةقفاومب ةمظنم تناك دق ةيئاذغلا داوملا لباقم حالسلا لدابت ىلع ةزّكرتملا ةساميسلا،
لﻩ جارحإلا مامأﻩعضتو لماع لك رصحت ةسايسلا ﻩذﻩ  .كانﻩ ةدوجوم ةيموكح ريغ تامظنملا لكو ةيكيرمألا تاياليولاو
ةيلاح ةدوجوملا ةيناسنإلا قوقح نم رخﺁو ةيناسنإلا ىف لاغم نم لك ةراﻩمب ﻩتحصن امك لكأي ىكل ﻩتيقدنبب ىقلي
ةّدم لاّمعلا اوفصقو اوعوج امدعب .ﻩيلإ ةجاح ىف ﻩدالوأو ىف وﻩ ام ءالوتسإ ىلع ةوقلاب اﻩب لغتسي ىك اﻩلوحي وأ ؟
 11ثداوح دعب ةيكيرمألا برحلا ةرازو ءاربخ تحّرص  ،ةيبعشلا ةفاقثلا لئاسو ىف ءاضوض رتغ نم  ،نينس
نيذلا ءايربكو  .ناتسنغفألأ ةراغإ رثإ تممص ةديدج ةراغإ  .ةجرحلا ةلاحلا ﻩذﻩ نم ىﻩتنتل ناح تقولا نأ  2001رمتبس

ال ﻩّنأ نلعأ دلافسمغ دلانود ىكيرمألأ برحلا ريزو نأ ةجرد ىلإ قدصتﺁل تناك ملاعلا كالمأك مويلا مﻩسفنأ اوبسح
برحلا ةرازو تثعب ارذح رثكألو  .عيباسألأ ةددع ىف دادغب ىف رتخبتي ىك قباسلا فلاحتلا نم رشاعلأ لمعتسي
جاوزألأ ةيليثمت ءارو ولو ىتح  1991 ،فلاحت نم عيسوت لقأ فلاحت ىف ،ىدنج  200.000نم براقي امب ةيكيرمألأ
ىلع فيرشلا شوب عم ةدحتم لعفلاب تناك ةيملاعلا ةيزاوجروبلا ءارجألأ لك نيتوب امﻩنواعمو غادوغشـ كاريش
ةقبطلا ّدض برحلا ﻩذﻩ نع بيغت نولغتسملا نم دحأ ال  .ةقطنملا ﻩذﻩ ىف ماظن عضو  :ةيلمعلا ﻩذﻩل ىسايسألا فدﻩلا
 .اﻩعنمل ضراع  ،عازنلا اذﻩل مﻩتضراعم اونلعي اّمم دحأ الو  ،ةحداكلا
ىكيرمألأ شيجلا عم مظنت نأ ةيسنريفلا ةلودلل ىذلا ،نيتوب وأ غادوغش  ،كاريش عنمي مل اعبط دﻩشملا اذﻩ
ةلودلل ىذلاو  ،لاّمعلا قطانم ىلع ةصاخو  ،قارعلا ندم ىلع  ،ايناطيرب ىف دوجوملا ىوجلا اﻩئاضف ىف قيلحتلا
ةبعل ةيكيرمألأ  /ةيناطيربلا ركسعلا ةيلمع ةدايقل ارس وروألأ نم نيئالملأ عفدب ،ىمالسإ امزع رﻩضت نا ةيناملألأ
ءاملسلا ﻩئافلحو ةئيبلا ىف نيقلعتملا ﻩئافلح عم ةيباينلا تاباختنإلب زوفي ّنأ غادوغشل حمست ىتلا ناولﻩب
ىلا ىبورألأ داحتإلا  ،ةيناسنإلأ ةناعيإلا ةمالع تحت مﻩتثعب ىتلا رالودلا نم نيئالملا  230نم ّمﻩم بيصن ذخأب
ةدعاسملا لباقمب ناشتاشتلا ىف كلذك ماظنلا عضول نذإلأ ىملاعلا ىدنجلا نم لصحت دق نيتوب امأ … قارعلا
نوكي نا ردقي ال برحلا دض دﻩشملا اريخأ  .جيلخلا برحل ةيناث ةياور لكش ىلع ايرس ةيركسعلاو ةيسمولبيدلا
ىف ىذلا نانأ ىفوك ماعلا اﻩنيمأل ىمالعالا فقوملاو ةدحتملا ممألأ ةمظنمل ةرّركملا تاباختنإلأ رحسم ريغ نم الماك
ﻩبشاّدج ايرس تامولعم نم عمجب ةيكيرمألأ برحلا ةرازو ﻩتططخ ىذلا قارعلا وزغ رضحي ناك ﻩرارق نالعإ تقو سفن
 .ةيناسنإ ةناعإ
ةلسرم تناك ،نييندملا ةناعإ ةسايس قاطن ىف دالبلا ىف ةدوجوملا سيساوجلا ةرشابم ﻩتسرام ىذلا سّسجتلا اذﻩ
نيب طقف ةماع برح نكي مل قارعلا ىف ىناثلا لخدتلا اذﻩ  .اعئاش ارس الإ مويلا دعي مل أ إ س ىلإ ةرشابم
ةدشب اظيأ ﻩبشي لخدتلا اذﻩ لب  ،مﻩودع ةلازإو  ،ملاعلا لالتحإل اوسفانتي نيذلا نييلامسأرلا فلتخم
نيّمسم راغصلا لاّمعلا ثادحأو  ،لافطالا دض ولوب واس ندم ىف ايموي ريصي املثم  ،ةطرشلا ةيلمعل
ةطرشلل كلذك  .ةلوﻩسب مﻩلتقل كلذك ةحماسم  ،نينغلا راجتلاب ةدّدحملا توملا ةبكوك فرط نم  ،نوحناجلا
بلقتلا نيأ ةقطنم ىف ىوتسم ىلعأ ىف ماظن ةيلمعب موقي ىك بلط ايكيرمأ شيج  ،ويرييناج د ويير ىف
ةلودلا ﻩتلصاو ىذلا فدﻩلا  ،فرصتلا بولسأ ىف بارتقألا فالتخإ فلخ كلذ وﻩ .اّدج اماﻩ حبصأ ىعامتجإلأ
ميمصتب طبارم رابجإ ىأ ريغ نم باﻩذلا تدارأ اﻩتوق نم ةدكأتم امﻩادحإ .ةجزتمم ةيزاوجروبلا لك ،ةيملاعلا
نيليمأتم ،ناسنإلأ قوقحو ةيناسنإل قرزألأ صيمقلا تحت باﻩذلا اولظف نورخﺁلأو  ،ةدحتملا ممألأ ةمظنمب
لخلختل اتاتب اﻩضرعي كلذ وزغلا ركسع ىلع اﻩراصتنإ ةلاح ىفو ،ةقطنملا لك عضعضت برح بانتجإ
بزحلا ةراسخ ةيفخ نيلمأتم  ،شوب جوف ءارو اوعّمجت لك نانع وأ نيتوبو غادوغشو كاريش كلذل  .ﻩلك ملاعلا
ىلسو لارينجلا نأ وﻩ مﻩلمأ .ةمألا سلجم نم مﻩجورخو ةدراولا ةيسيئراا تاباختنالا لالخ ىكيرمألا ىروﻩمجلا
ادﻩج لذبب ةمظنألأ أّدﻩيو سيئر حبصي الثم)ناتألأ( قافتألا ةمظنمل قباس ميعز ىتارقوميدلا كرالك
 ،اماﻩ روطت رثكأ قحتست لئاسملا ﻩذﻩ لك ةقيقحلا نم .ةدحتملا ممألا ةمظنم ملع تحت  ،قارعلا ىلع اريبك
ﻩذﻩ ريسفتب حرشن ىك ةصرفلا لنل حاتتس .ريصقلا ماﻩسإلأ اذﻩ ﻩزكري ىذلا فدﻩلا زواجتي اذﻩ نكلو
 .ةلأسملا
تناك ةمزألأ ﻩذﻩل عيباسألأ ةعبرأو  ،ةحجان تناك ةطرشلا ةيلمع .اوأطخي مل نويناسنإلأو ركسعلا  ،ةرملا ﻩذﻩ ىفو امئادو
رئاسخلا( ةئيندلا ةرابعلا تحت تلتق ىتلا ناكسلا نم فالﺁلأ  55مغرو  ،اﻩتقلت ىتلا زجاوحلا مغر ةلﻩس
مﻩل تحرس ايلعلا تاطلسلا ىدل  .كرحتي ام لك ىلع رانلا قالطإب ةيكيرمألا شويجلا عنتمت مل) .ةيبانجألا
تباغ ةصتخملا اﻩتاوقو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا .دعب نم اوصحفي مث  ،الوأ رانلا اوقلطي ىك اثح رماوألا
تاوق ةلوﻩسو  .دادغب ىف لوخدلل ةيكيرمألأو ةيزيلقنإلأ تاوقلل قيرطلا اﻩئارو ةكرات  ،ىغولا ةحاس نم
ىف لامعلا ّنأ :دحاو ءىش ىلع تلد لامشلا الإ بونجلا نم عنام ريغ نم دلبلا لك ةبارق زايتجإ ىف لالتحإلأ
دق  ،نطولا لكيﻩ قوف مﻩتياحب اوحضي ىك ةﻩبجلل نيثوعبو  ،نكثلا ىف نيبردم نيشيجم نيدنجم ،قارعلا
ىف ىلوألأ برحلا لثم  80،ماوعأ ىف ،قارعلاو ناريإلأ نيب برحلا لالخ ثدح املثم  .ةيحضتلا ﻩذﻩ اوضفر
مﻩملاظ حلاصمل لاتقلا ضفرب ﻩلك ملاعلا ىف مﻩناوخإل لثملا اورﻩضأ قارعلا ىف لامعلا كلذك كانﻩ ،جيلخلا
لوقي ريغصلا)ىونثلا رمألأ( اذﻩ  .ﻩعفر نم كانﻩ سيل تالاحلا ﻩذﻩ ىلع ﻩنأرق ام لك ىف  ،عئارلا فقوملا اذﻩ.
برحلا رصخ نيسح مادص اذﻩل  .تقولا اذﻩ ىف )حداكلا( لماعلا ةيلقع ىلع ليلاحتلا نم ىتح مﻩأ ءىش نم رثكأ
 ،لاتقلا اوضفر  ،نيعطم ةداعلا ىف لامعلأ ،نوروذنملا دونجلا نأ لب  ،ﻩئاكرشو ﻩبراقأ ةنايخ ببسب ال ،
ةفاح ىلع تاظحللا ضعب ىف تباذ دق اﻩلمكأب ةيركسع تادحاو  .مﻩتحلصم ريغ ةحلصمل اوتومي نأ اوضفر
دوعت ىكل ،اﻩتاببدو ،اﻩلقن لئاسو  ،اﻩتيذحأ  ،اﻩطابض ،ىركسعلا اﻩسابلو اﻩراعش ىلع ةلزانتم قرطلا
.اﻩحالس ىلع تفاح اﻩّنأ  ،مات ءانتعإب  ،تفلتسن نأ وﻩ مﻩملأ نكلو ةيندملا اﻩتلاحل
 ،ىسامولبدلا ،ىركسعلا ىئاجفلأ رّيغتلا نم جورخلل امئاد ىناث ثداح .ثدحيس ام ةرظتنم اﻩنكاسمل تداعو ةحلسم لاّمعلأ تّرف اذكﻩو
اﻩب لبقتسإ ىتلا ةلاحلا كش الب ىﻩ ،عوضوملا اذﻩ ىف اﻩب موقن ىتلا لايلاحتلل مامتﻩإ ريغ نمو ىونثلاىسايسلاو
ىذلا حرفلا ىف زواجتلا كلذ سييل ) ةديدجلا قارعلا نوررحم( مﻩّنأ مﻩسفنأب اونلعأ نيذلا ىئالؤﻩ لاّمعلا انناوخإ
مغر  1945 .ماع ىف ةيناملألأ شويجلا باحسنإ دعب ةيناطيربلاو ةيكيرمألأ تاوقلا رورم دنع ىطسولا ابوروأ ﻩتفرع
رذح ربكأب مﻩلابقتسإ ناك.مﻩراظتنإف ةجﻩبلا نم ليلقلا الإ نوررحملا فرعي مل ىكيرمألأ ركسعلا خاخمأ عانقإ ةلواحم
نيركذتم نيسح مادص اودنس دق مﻩريرحتل اوئاج مويلا ىئالؤﻩ نينسلا تارشع ةدم نأ ،اّدج ةركذتم لاّمعلا تلاز ال
رجز تاوق فرط نم لتقلل مﻩكرت ىلاحلا ررحملا مادص دض اوبلقني ىك مﻩوعجش امدعب  1991ماع نأ حوضو لكب امئاد
" قفصت ىك ال لامعلا نم فﺁلألأ تﺁم تقفدت ىتح ةمواقملا ةعامج رخﺁ نم لالتحإلا تاوق تصلخت املاحﻩسفنب مادص
ىلع ن وبذعمو  .نيسح مادصو ثعبلا بزحل ﻩوركملا مكحلا لّثمي ردقي ديعب وأ بيرق نم املك بلستل لب اﻩررحم
تارازولا ىلعرّسقو ،ةيركسعلا نكثلا ىلإ ةيسيئرلا روصقلا نم بﻩن ءىش لك .قيرطلا اذﻩ ىف اوفقوتي ال ضرألا
عاش ءادن وﻩ ﻩلوقن ام ىلع ليلدلا ٍ .عماوجلا ىلع كلذكو ةقينألا ءايحألا ىف ةخذابلا نكاسملا موجﻩ ىلع ىتحاومّمتو
بﻩن ام لك اوعجري نأ نينمؤملل عوضحب ابلاط  ،ةمميألا ةيرثكأ عمجت "ةيمالسإلأ ةروثلل ايلعلا ةنجللا " نم ةرثكب

تاردخملا( نويفألا نوعئاب ىئﺁلوؤﻩ فرط نم اوسن دق  ،نينمؤملا فرط نم عايض تقوك ثداوحلا ﻩذﻩ تلعج ةمميألا .
اودكي نيذلا ءاغبلأ تويب ىف تلابو ةلبرق ىف كلذكو فاجن ىف لاّمعلا تراث امدنع 1991 ،ماع نأ ىجولويديإلا
ليلقلا مغر  .ةشوشغملا ةنجلا نوعئاب ﻩب اوسحي امل لاّمعلا انناوخإ رابتعإ لك رﻩضي اذﻩ "فيرش ناكم" اﻩمسإ ىلع
دودحلل ىفاضإ ليلد عجرتسإ دق بﻩن اّمم ليلق نأ نﺁلأ دكأن نأ ردقن ةقطنملا ﻩذﻩ ىف برستت ىتلا تامولعملا نم
لالتحإلا شويج  .قارعلا ىف لاّمعلا ىلع اﻩسرامت ىتلا ةيمالسالا ةيزاوجروبلا تاوقلا ىﻩ ىتﺁللأ ريثأتلل ةرضاحلا
وأ ديعب نم قلعتي ام لكو لورتبلا ةرازو ﺁلإ بﻩنلا نم ظافتحإلاو لاّمعلا بضغ ءودﻩ كش نم ةيجار لعفلل مﻩتعد
ءازجألا … لقنلا تانحشو تاعدوتسملا  ،ةيرحبلا لحاوسلا  ،طفنلا تارّركم  ،بيبانﺁلأ طوطخ ،رابﺁلا :بيرق
اﻩحلاصم اذﻩل ىسنت ﺁل اﻩنألإ ،اﻩتلمجو لاومألا سوؤر ةحلصم ىف ءىيندلا لمعلا اذﻩ ﺁلعف ديرت شوب لوح ةعّمجتملا
قيرف اوركذي نأ اوسني ال نيذلا اﻩيسفانم جاعزإل ةرثكب ليم لباقم كلذو حيلستلاو طفنلاب ةطبارلاو ةلجاعلا
ب ب و نتروبيلأ يزاوجروبلا نيب ةيعامتجإلا ةروثلا ىلا دنتسن انﻩو ىلدج ىقبنلو  .ةصاخلا مﻩلاصم شوب
تاقافتإ اودقع دق  ،لورتبلل ةينيصلاو ةيسورلا تاكيرشلا انيف  ،فلأ  ،لاتوت ءﺁلؤﻩ  ) ،ىناطيربلا لورتبلا(
اﻩريغو رشبلا قوقح ةطساوبو " صاخلا كلملا مارتحإ" ةطساوب كلذ  .برحلا لبق ىقارعلا موﻩلا لالغتسل ةيداصتقإ
ريغ نم اومجﻩي لاّمعلا كرتت نا ردقت ﺁل اﻩنأ لالتحإلا تاوقل ﻩئاكرشو كاريش اﻩركذي ىتلا ةينوناقلا لاوقألا نم
تاوق تلمعتسإ ىفكت مل امدنعو تاشاشرلا قالطإب عجرتسإ رمألا اذﻩ ﻩبش  .اﻩكالمأو لاومألا سوؤر ىلع باقع
مل اﻩّنأ ةجرد ىلإ تناك ةيكيرمألا تاداقلا ءايربك نكلو  .رمألأ بحاص وﻩ نم ركذت ىك عفدملا تابرض لالتحإلا
دلافسمغ دلانود ىوقت ﻩراصتنإ ةلوسبو  .دادغب لالتحإ رثإ تامايأ ةدم دعب مﻩنم تعاض دق ةلاح ىف مكحتلا عطتست
مبعدت ىلع مداق ناك ىذلارانشوك رانرب لثم ىعامتجإلا مالسلا ىف نيصاصتخإلا نم ةعمومخم نم لكل ىأر لك دض ،
كلذك لب  ،طقف نيسح مادصةموكحو ىثعبلا بزحلا سيل ىئاضق مكحب ّلح ةّرحلا قارعلا مادختسإو نييكيرمألا
تأم نم ةيمسرلا تارامعلا ىلع ءﺁلوتسإلاو بﻩنلا لثمىضوفمظعأب ببست كلذب  .ةطرشلا ىتحو ىقارعلا ركسعلا
ىلع " ةرطيسلا ةياﻩن" ىلع "ةديدجلا قارعلا" ىلع ةيمسرلا لتحملا تالاقم اوقدص نم لكلو .ةماع تحبصأو تﺁلئاعلا
تاوقلا ليختت مل ،ةريبك ةبراض ةوقب نوزﻩجم  ،لﻩس زوفب نوقيثاوو  .ةريبك ةبيخلا تناك … " ةيتارقوميدلا"
بﻩنلا اﻩثدحأ ىتلا لكاشملا ةيكيرمألأ برحلا ةرازو ىفو .ﻩسأر عفري نأ لواحي نم كانﻩ نأ تقولا كلذ ىف ةيكيرمألا
ةيكيرمألا ةيركسعلا تاوقلا لخدتت املاح  ،ةعرسب اﻩيراجم ىف لخدتح ةضراع ةرﻩاظك ةربتعم تناك ىضوفلاو
ةميزﻩ دعب نا اونظ .لالتحإلا اوررق نيذلا برحلا ءاربخ ﻩممصت مل برحلا لاوي ام دعب اظيأ اذﻩلو  .ةياﻩن اﻩل عضتو
ةلماعلا ةقبطلا مزع ىلع دامتعإلا ريغ نم ديدج نمو  .ﻩماظن ىلا دوعي ءىش لكو صرخيس ملاعلا لك نيسح مادص شيج
 10ةروصب اثم ناكم لك ىف ترجفنإ  ،نتف ىلإ تلوحت تارﻩاظم فيصلا لالخ ةعرسبو .ةمواقم ريغ نم دبتال ىتلا
لاز ال سؤبو ةديدج ةيدوبع تحت شيعلا نم ّلك عمج فرط نم ةيناطيربلا ركاسعلا ةدع تلتق نيأ  2003توأ 11و
بوجت تأدبو لوصوم ،ىدمر  ،ةجولف عراوش تلزن لامعلا فالﺁ  ،لوعفملا سفن تجتنأ بابسألأ سفن  .دادزي
دعب شيعلل بجي ام لك راصتخإب  ،ماعطلاو … قرطلا ،ءاملا  ،ءابرﻩكلا عاجرإ لالتحإلا تاوق نم ةبلاط ،عراوشلا
باوجلا ناك رانلا قالطإب نورﻩاظملا قيرفتو فوقوو كلذك  ،ةيكيرمألاو ةيزيلقنإلا شويجلا ءاتربكو  .برحلا
تاوق تفرتعإ ةعرسبو .ءانبلا سسأ عوجرل لمعلا اوئدب ءاكذ رثكأ ةيلحملا ةداقلا  ،كلانﻩو انﻩ نم مغرو  ،ديحولا
ماع ةيادب ذنم ثيحب أدﻩت مل ثادوحلاو  .ماعلا ماظنلا ىلع ىدعتلا لجأل صخش  10.000نم رثكأ تنجسأ اﻩنأب لالتحإلا
عوبسأ ةياﻩن اذكﻩو  .دالبلا ءاحنأ لالخ تارﻩاظمب اوماقو اوبلاطيل اومّظنت لمعلا ىلع نيلطاعلا نم رثكأف رثكأ 2004
ةرﻩاظملا بكوم اومتخو شيعلل فورض نسحأ نيبلاط اورﻩاظت لاّمعلا نم فالﺁلا ﻩرامع ىف  2004ىفناج 11و 10
ةفيفخلا تاشمل ةدايقلا زكرم ،ةيدلبلا راد :ةنيﻩرلا مﻩتيعضول نيلوؤسملا ىلع نيمجاﻩ  ،ةنتفل اﻩليوحتب
تناك ةجيتنلا  .سانلا نم ريثكىلع رانلا اوقلطأ دق ىزيلقنإلا شيجلاو ةيقارعلا ةطرشلا نع امأ  .ةيناطيربلا
لك نأ لوقي "ةديدجلا قارعلا" ىلع ىمسرلا باطخلا نأ نيح ىف .ىحرجلا تارشعو اليتق ةتس نم رثكأ:ةريبك رئاسخ
ايموي اﻩشيعي ىتلا ةقيقحلا نكلو ،نيسح مادص ةدايق لجا نم تناك ىﻩ ىقارعلا اﻩيناعي ىتلا مالألا لكو  ،ةساعتلا
ىلع عئاضبلا قفدت مغر اذﻩو صقنت ةيئاذغلا داوملا انايحأ  .مادص مكح تحت ﻩيلع تناك اّمم ةساعت رثكأ ىﻩ لماعلا
نﺁلأ اﻩيف اوشيعي ىتلا ةساعتلا رثكي اّمم ةرجأ الو لمع ال كانﻩ سيل  .ةراجتلل تحتف نا ذنم ةريبكلا ندملا فصر
نم  70%نﺁلا براقي لمعلا ىلع نيلطاعلا ددع  ،ايمسر  .نينسلا تارشع ةدع نم رثكا ذنم نييقارعلا ةيبلغأ
 ،ىركسع بتار اﻩل دعي مل تالئاعلا نم فالألا اّمم رقفلا ىف تلّجع ةيركسعلا تاوقلا ةلازإو  .لمعلا ىلع نيرداقلا
ىلا لامعلا نم ريثكلا امئاد عفدي اّمم ّرحلا ناديملا ةيسنجلا داقفإ  ،تمدﻩت ىتلا ءانبلا سسأ ىلع ملكتن الو
ةيناطيربلا تاوقلا دض حالسلا اولمعتسإ لامعلا نم ضعب ضعب ،كلذ رثإ بيرغلا نم سيل .ةساعتلاو ةلاطبلا
طخ  ،بكاوملا بﻩنو موجﻩلا  ،باطعإلأ  .ءاقبلل عساو قاطن ىلع بﻩنلاو  ،تاباصعلا برح اوطاعتو  ،ةيكيرمألأو
اﻩباقم تثدحأو ةعرسب ترﻩظ  ،طفنلا تارركم دض  ،ةسارحلا دنع ةيكيرمألا شويجلا دض ءادتعإ ةلواحم  ،بيبانألا
لالتحإلأ تاوق ضفرو ءايتسألأ اﻩرودب تثدحأ ةلاحلا ﻩذﻩ  .ةيكيرمألا تاوقلا فرط نم ءايربكو افنع رثكأ ماقتنإ
نأ مﻩملا نم اذﻩ .دايقنإب ةماقتسإلأ اﻩمازلإ ىلع ناكملا سفن ىف ضفرت لامعلا نا ىلع نﻩربت فادﻩألأ  .ةمومع رثكأ امئاد
رجفنإ دق ىكيرمأ ىدنج نأ نالعإ ريغ نم اموي رمي ﺁل .قارعلا ىف ةقيقح ريصي ام نسحأ مﻩفن ىك  ،ةظحل فقوتن
موي ةصاخو  ،ضرغك اﻩتارامع ىرت انايحأ "ديدجلا قارعلا" ىف ةيقارعلا ةطرشلا كلذكو .نمكم ىف لتق وأ مغل ىلع
وا بيرق نم لك ّدض ايلاح رخﺁلأ موجﻩلا لك رئاس كلذ ىلع سق موﻩفم انﻩ فدﻩلا ناك نإ .ةعمجتم نوكت مدنع عفدلا
 7موي ندرألأ ةرافس دض تناك ىلوألأ تاموجوﻩلا ىحإ نم نا ركذن  .ةقطنملا ﻩذﻩ ىف لامعلا ىلع ةرطيسلا لثمي ديعب
دق ةيسنرفلا ةيرسلا ناوعألأ عمةرذح ةناعإب ،ةيندرألأ ةموحلا نأ  2003 ،ربوتكأ رﻩش لالخ دعب اميف انملعو  .توأ
عيباسأ  8عقاوب ىطرش 30.000بيردت ةبعص ةمﻩم  ،ةقطنملا ىف ماظنلا عضول لمعلل ىملاع مسق ىف تلبقتسإ
لتق  ،فدﻩك ةدحتملا ممألل ةدايقلا زكرم ناك توا  19ىف  .موجﻩلل فدﻩ تناك تأنبلا ﻩذﻩ نا ذإ بيجعلا نم سيل ،ابيردت
ﻩذﻩ ﻩاجت لامعلا دقح ركذن نا ةجاح ىف لﻩ  .ﻩيدعاسم نم رثكألأ كلذكووّللم ود ريف ويجرس ةمﻩملل لوؤسملا ﻩيف
ةرشع ؟ قارعلا ميظنت ىف اﻩاوق لكب نﺁلأ مﻩاست ىتلاو  ،ةعاجملا ىف نينس ذنم ببس تناك ىتلا ةيملاعلا ةقطنملا
موجﻩ رثإ ميكحلاﻩللا ةيﺁل  ،قارعلا ىف ةيمالسإلأ ةروثلل ىلعألأ سلجملا ميعز ﻩرودب كلﻩتوا  29موي دعب اميف مايالا
ىفوٍٍ،ىلع نسح اﻩدئاق زكرم ﻩيف رّضت  ،دادغب ىف ةطرشلا ةدايق زكرم دض ديدج موجﻩ ربمتبس  2ىف .فاجن ىلع
تاياليولا دي نع ربمتبس  2موي ايتقو يمُس ةيقارعلا ةطلسلا نموضع  ،ىمشاﻩلا ةيقع لتُق  ،ربمتبس 20

 .نيسح مادصل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ىف زيزع قراط عم لغتشإ  ،افورعم ىثعب ناك لبق نمو  ،ةيكيرمألأ ةدحتنلا
ربمتبس  23موي  .طفنلا ريدصت مايأ ةدعل زجح  ،اﻩربكأو ىجيب ىف طفنلا رّركم دض رخأ موجﻩ  ،ربمتبس  18موي
موجﻩلا دعب ﻩئاظعأ فارصنإ ﻩيف انلعم نانأ ىفوك باطخ مغر ىذلا ةدحتملا ممألأ ةدايقل ماعلا زكرملا ّدض ديدج موجﻩ
 10موي  .ىمالسالا ءيندلا لمعلا لصاوي ىك  ،لصألأ نييقارع مﻩرثكأ فظوم  4000نم رثكأ كانﻩ لاز ﺁل  ،لوألأ
تلتُق رابختسإلل نيدمتعم ةعبس ةينابسإلأ ىيوجلا تاوقلل لّوأ بيقر  ،رانرب وينويتنأىزوج لتق ربوتكا
نيندملا نم ةعومجم ليحرتو اﻩترافس قلغت نأ رانزأ ةموكح تّرطضإ ربمفون  29موي ،كلذ دعب عيباسألأ ضعب
دادغب لزن مامأ ترجفنإ ةلبنق ةيفخُم ةرايس ربوتكأ  12موي  .قارعلا مالس ىف نيلغتشملا ىسامولبيدلا ءاضعألأو
نيلواقمو لامعألأ لاجر نم ةعومجم نم لك كلذك  ،ىتقولا ةيقارعلا ةموكحلا ءاظعأو أ إ س ءاظعأ اصوصح ﻩيف رقت ىذلا
ءادن نيح ىف ربوتكأ  23موي  .لامعلا انناوخإ سؤب باسح ىلع " ةحبارلا تاراجتلا " ةسرامملا اولبقأ نييكيرمأ
ةرافس مامأ ةرايس ترجفنإ  ،قارعلا ىف ةروثلا لذتو رﻩقت ىك اﻩتيعاد ةيكرتلا تاوقلل ةيكيرمألأ برحلا ترازو
نم ىجن  ،دلافسمغ دلانود دعب نوقتنبلل ىناثلا وضعلا  ،زتيفوفلوف لوب رود ناك ربوتكأ  27موي  .ايكرت
تباصأ تاراجفنإ ةثالث ربمفون  3موي  .ميقي نيأ ديشرلا لزن ةيﻩجاو ىلع تمطحت ىتلا خيراوصلا ةدع رثإ توملا
ةدع تلتق اﻩ ذنمو  .دادغب قرش ةفاّصر ةمكحم مامأ ةلأ تعقرفت ربمفون  12موي  .دادغب ىف ةيكيرمألأ تاوقلا زكرم
لغتشي ىكيرمأ ىندم حرج نيأ  ،نتارش لزن ّدضو طفنلا ةرازو ّدض خيراوصلاب موجﻩ ربمفون  21موي .ماّكحلا
ىلإ ىجن دق قارعلا ىف ىعامتجإلأ مالسلا ىلع لوؤسملا  ،راميرب لوب نأ انملع  ،ربمسيد ىف  .نتروبيلأ ةدئافل
باقعلا ىلع لوؤسم  ،ثعبلا بزحل ىلعأ دئاق ىملاظلا ىلع رود ناك ربمسيد  19ةعمجلا مويو  ،نيتراغ نم نالأ ّدح
ال اذﻩ نكلو  ،ةمئاقلا ﻩذﻩ ةياﻩن الب ليطُن نأ عيطتسن  .فاّجن ىف نيرﻩاظتم فرط نم شنلت دق 1991 ،ةروث رثإ
الو .اًضرغ اوحبصأ ةيملاعلا ةلودلا باونو ءاظعألأوو  ،تارئادلاو ،ةزﻩجألأ لك  .ةيادبلا ىف ﻩانلق ام ىلع ءىش انديزي
غاميدلا وشحو بلوَقُملأ نم اليلق جورخلا اندرأ ذإ قطنم اﻩل ةحلسملا ةمواقملل ثادحألأ ﻩذﻩ لك ّ ،دحلا زواجتن
تاباصعلا كلذكو فادﻩألأ ءارو  .قارعلا ىف ثدحي امل ديحو باوجك ةيزاوجروبلا انيلع ﻩحرتقت ىذلا ىجولويدإلا
لك دض ميظنتلاو  ،لاظنلا لواحت ىتلا ةحداكلا ةقبطلا دودح ىلع أّبنتن نأ ردقن  ،لالتحإلأ تاوقّدض ةيمويلا
ىصقأ نم لاز ام ولو ىتح ةقطنملا ﻩذﻩ ىف ىلامسأرلا نمألأو ماظنلا ىف مﻩاستلا تررق ىتلاةيزاوجروبلا ءازجألأ
ىلع ةرطيسلا لواحت لواحت ىتلا ةيزاوجروبلا تاوقلل ةبسنلاب انتقبط لالقتسإ ىلع مكحن نأ تابوعصلا
تاراﻩاظملا ءادتعإلا  ،باطعإلأ تافرصت .ةيملاعلا ةلودلا لثمي ديعب وا بيرق نم لك دض انتقبط ةمقنو بضغ
نوكيو الﻩس ءىش نوكي اذﻩ ةبورعلاو  ،نويموقلأ وأ نييمالسإلا لاعفا نم تسيل… لمعلا نع فقوتلا  ،لالتحإلأ
حلاصلا" نيب " ءوسلاو نسحلا" نيب عارص ىف انمﻩف زاجتحإ ادكؤم ديري ىذلا رطيسملا مالك عم ىواستم
رسفي ٌلثَم .ةحداكلا ةقبطلا  :ةيلامسأرلا ةدئابلا ةضراعملا ىرخأ ةرم لﻩاج نراتسو ىئامنس طيرش لثم " ثيبخلاو
اومزالت نييكيرمألأ "ىنُسلا لئاﻩلأ ثلثملا" ىف دادغب لامش ىف ةريغص ةنيدم ةيولود ىف ىرج اذﻩ  :انلوق نسحأ
نأ اوررق  ،لعفلابو  2003سرام رخﺁ  ،ةنيدملا لالتحإ ذنم اﻩبكرو مﻩشويج دض رارمتسإب رانلا قالطإﻩجاوي نا ىلع
ةيثعب ةضماغ ةقطنم لوح ترشتنإ تاعاشإ  .ةقطنملا ىف قرطلا طيحي ىذلا ليخنلا نم فالألأ نم ريثكلأ اوحمي
زرحلا ةيلئارسإلأ ةديرجلا نأ نيح  ،ةيبرعلا فحصلا ﻩتلاق ام اذﻩ لاح ىأ ىلع  .تاءادتعإلأ ﻩذﻩ ىف ببسلا ىﻩ تناك
نم ةصلاخ " رالود  1500وا  1000لباقمو " لمعلا ىلع نيلطاع راغص" لعف تناك  :ةضماغلا تاراغلا ﻩذﻩل ىرخأ ةﻩجو اﻩل
لاق لملا ىلع نيلطاعلا ﻩذﻩ نم دحاو نأ تلاق ةفيحصلاو  .ةيكيرمألأ شويجلا دض ةناعإلأ مظنت ةيمالسإلا تامظنملا
لامعلا تارشع  ،ليخنلا ترجض لالتحإلا تاوق نأ ذنم ةفدصلابو " اذﻩ انموي ىف قارعلا ىف توقلل ةليسو نسحأ ﻩذﻩ"
 ،ةيتﺁلأ رﻩشألل قلطنتس انﻩ نمو  .رركتم حبصأ ىكيرمألأ شيجلا ىلع موجﻩلاو  ،اﻩتوق نم تمرح دق نيحالفلا
مالسإلا نيد ىف اوقرغي ال نأب ةوقلا مﻩل لﻩ ،ةيملاعلا ةيلامسأرلا ءازجألأ لك ةحارص لكب اوﻩجاوي نيذلا لامعلا
ىف انناوخإ ؟ حاجنلا وحن عوفدم حبصأ )ربمسيد 14دحألأ موي( نيسح مادص ضبقب يتلا ةيبورعلا ىتحو يلصألأ
دوجوملا ديحولا حداكلا نم يتأي ال باوجلا  ،يموقلا ريرحتلل ةيبعش برح يف اوطروتي ال يك ةوقلا مﻩل لﻩ  ،قارعلا
ءازجألأ نم كلذ وا اذﻩ يديأ يف عقيال نأب بعصلا نم نوكي  ،ابيرغ ايسوسأم كسمي ام دق ىلع ،ناكملا سفن يف
ةيزاوجروبلاو ةحداكلا ةقبطلا نيب لوعفملاب لبق اقلعتم اذﻩ لك  .اﻩملع تحت ﻩدينجت لاوحت يتلا ةيزاوجروبلا
فسألأ نم انﻩو  .لالتحإلا تاوق اﻩنم تئاج يتلا نادلبلا يف كلذك ةصاخو يملاعلا قاطنلا يف  ،يّلكلا قاطنلا يف
 ،ةيفيلوبلا نم انلصت نيجيسكألأ نم سافنأ  ،كلانﻩ نمو انﻩ نم ولو ىتح  ،انتاعارم نم سيل  ،دﻩاشن نأ ردقن
وأ ةرشابم اﻩكارتشإف لامعلا انناوخأ تايلوؤسم ىرخألأ تاياليولا ىف كلذك  ،ةدحتملا تاياليولا يفو … وريبلا
ةرزجملا ﻩذﻩل اّدح عضنو  ،برحلا ﻩذﻩ فقت يكو .ةريبك ةّيمﻩأ وذ ىرخا ةّرم نوكتس  ،قارعلا لاليحإ يف ةرشابم ريغ
لامعلا انناوخإ ىلع بجي  ،ةيموقلا ةيبورعلا  ،مالسإلأ كبش نم ةحضاو ةقيرطب قارعلا ىف لامعلا لقتست يكلو،
ىف  ،اينابسإ ىف  ،اينولوب ىف  ،ارتيلقنإ ىف ةيكيرمألأ تاياليولأ ىف ةصاخو ملاعلا لك لالخ نيحداكلا
ّدض ةيعامتجإ برح ىلإ برحلا ﻩذﻩ لوحتو  ،دّنجتلا ضفرتو  ،مظنتتو  ،ضراعتتو  ،مواقت نأ … ايلاطيإ
ةيكيرمألأ تاياليولأ يف لامعلا ةقبط .ةيحانلا ﻩذﻩ نم لعافت كانﻩ سيل ،رظاحلا تقولا يف  .تاذلاب اﻩتيزاوجروب
ةعيدو ةلمح اظيأ ةدوجوم يﻩ لب انئانبألل ةعاجشلا " راعش يف فثكم يموقلا سامحلا كرش ىف ةدوجوم طقف تسيل،
ةفضلا يف تراد يتلا ةّماﻩلا ثادحألأ ضعب ،وجلا اذﻩ سكعو ةنيرقلا ﻩذﻩ يف ىرن طابتغإ ﻩرثكأ مالسلل وعدت
رشن ديعن اﻩنم يتلاو  ،ةيسنرف ةفيحص اﻩتمﻩف اثادحأ،برحلا تقلطنإامدنع  ،ةيكيرمألأ تاياليولأ يف ةيبرغلا
دنسنال" ادكؤم املع اوعفر رخفب لامعلا نأ تارﻩاظملا ﻩذﻩ ةبسانمب كلذك  .بناجلا ىلإ راطإلأ يف زجاوملا ضعب
نإ نكلو " انشويج دانسإ" ةيعاد ةموكحلل يمسرلا راعشلل عئار ءازﻩتسإ "اﻩطابظ ىلع رانلا قلطت يتلا تاوقلاالإ
رّبعم فقوملا اذﻩ ّنأ دﻩاشن نأ الإ انعسيال  ،لاّمعلا عارص ةعباتمل قيرطلا انل نيبيو اذيذل ليوحتلا اذﻩ انل رﻩظي
بناجت ةملاسملا نيأ عقنتسم يف افيخم ادرفنم فسألل ىقبي يروثلا مئاشتلا  ،انتقبط ناكم ىلع امئاد ةوقب
برحلا دض اﻩعارص يف ةدشب  ،ةيكيرمألا شويجلا ءابأل تايعمجلا نيب نأ مغرو .اطسبنم رثكألأ ثلاثلا ملاعلا
اﻩئانبأ دوعت يك  .ةلبقملا ةيسيئرلأ تاباختنإلأ ىف يتارقوميد قيرف مودق ىلع رثكأ اونﻩار مﻩلك  ،قارعلا يف
تحبصأ  ،ةيكيرمألأ شويجلا طسو يف "يبرعلا ريسكتل" مﻩتثعب يتلا تاوقلا ّدض ةرشابم ةيلمع ضوع  .نطولل
يطرش ريغ ﻩنأ الإ ةﻩفاتلا ةقيقحلا ىرخأ ةيحان نمو  ،يدنجلا ةنﻩم نيوكت ةيحان نم نيب ةيوق امئاد ةضراعملا
لغشلا اذﻩ ىلع اوّلختي نيذلا نم ليلقلا نكلو  ،طسولا سفن نم نيردحتملا ءاسعتلا رﻩقي يكل ضرألأ ربع ثوعبم

ركذتن .انحلاص يف اوعجري دق رظاحلا يف ةيدنجلا اوبرﻩ نيذلا نم نوثالثلا سيل )صنلا رخﺁ ىف ام عجار( قزترملا
نطولا ةّبحم نونج طسو يف ةعجشملا تاحيرصتلا كلذك تسيل 200.000 .نم رثكأ ايمسر اوناك مانتيفلأ برح لالخ
ةنس نيرشع مغر كناف نافيتس" ةيرحبلا تاوقلل فيرعلل  ،ربمتبس  11ثادحأ ذنم تاياليولأ يف تّمع يتلا
ةجاح ريغتس )تاحيرصتلا( يتلا ايريمض فكنتسم ﻩنأ حرصيو نييندملا لتق نﺁلأ دح ىلإ ضفري ﻩّنا ﻩرمع يف
اﻩتقبطل ةبسنلاب ةيكيرمألا تاياليولأ يف لاّمعلا مويلا ﻩبف دجوت يتلا لﻩذُملا عوضخلا ةلاحل ةريبك
يف شويجلا ثعب يف رظاحلا تقولا يف ضراعت دجت مل يتلا ىرخألأ لودلل ءىشلا سفن كلذكو  .ةيزاوجروبلا
ءافلحلاو ةيكيرمألأ شويجلا  ،يﻩتني ال قارعلا يف يومدلا عيضفلا لالتحإلأ نأ ،نينقتم نكنلو قارعلا
ةرازولا ربجتس كش البو مانتيفلا يف كلتب ةﻩباشم تحبصأ ةطرولا ﻩذﻩو  ،اليوط انمز كانﻩ ىقبتس
وأ حبرنس لﻩ تفرعمل تايناكمإلأ انصقنت موجﻩلا نم ديدعلا ةﻩباجمل اشويج رثكأ ثعبل )نوقتنبلا(ةيبرحلا
دلانود ةركّذم نم عطقم  .سماح مدقتب مقن مل رضاحلا انمويل وﻩ يروعش  .باﻩرإلأ ّدض ةيملاعلا ةكرعملا رسخنس
ةربتعم انتفرعم يف يتلا ةريخألأ ماقرألا2003 .ربمفون  14موي ةيكيرمألأ ةدحتملا تاياليولا رمتؤم يف دلافسمغ
اونفُدو )رفووك ردنأ( ةّيرس ةّمﻩم يف اودجوي نيذلا ىلع ملكتن نأ ريغ نم ،ةمزألأ ةيادب ذنم تاومأ 500نم رثكأ ىلع
ةيامح مغر  10.000ددع مويلا تزواجت ىحرجلا (ءارحصلا يف اريخﺁ تفشك روبقلا نم اريثك(ءارحصلا يف ةيفُخ
تارشع نم رثكأب يلاوي ام اذﻩ  .ةصتخملا قرفلاب ىحرجلا لّمحتتو ،شويجلا نم ةيبلغألأ ﻩلمحت يتلا رادصلا
ددع امئاد لقنت رابخألأ لئاسو" :نيظفاحملا بزحل ةيكيرمأ ةفيحص ﻩب تراشأ امك .رطخب مﻩبلغأ ايموي ىحرجلا
".كانﻩ ةلاحلا فشكي يذلا ىحرجلا ددع وﻩ لب ،ىغولا ةحاس يف لمتكملا روطتلل قوثوم ديكأتك لاتقلا يف تاومألأ
نتم ىلع ةيكيرمألأ تاياليولل نيديعملا ىحرجلا نم ريبكلا ددعلا ﻩباجي مل يكيرمألأ شيجلا مانتيفلأ ذنم ادبأ
.دالبلا يف كانﻩ ىقب يذلا ركسعلا ةميزع دقفو تاشاشألأ اوبنجتي يك ليللا يف ىرحألابو وقركلا تارئاط
لقعلا لالتخإل ةيحص لكاشمل دالبلل داع يذلا شيجلا ددعو  13ددع مويلا غلاب عوطتملا شيجلا يف راحتنإلأ
 35و  30مويلا براقي ميظنتلل شيجلا ىلع موجﻩلا ددع كلذك ركذن  2003.ربمتبس  25مويل  478ىلا عفتري
"قارعلا يف ﻩدوجو مﻩفيال" يذلا شيجلا بضغي امم ليوط تقولا حبصأو .ماعلا نم رثكأ مﻩل كانﻩ ةيبلغأللو ،ايموي
ارّجفتم رثكأف رثكأ حبصأ دق ليتكوك وﻩ اﻩو،ددعلا ةلقل مﻩضيوعتل ايكيرمأ يف برحلا ةرازو زجع كلذ ىلع دزن
نم نكمم ىلع ليلد تامالعلا ﻩذﻩ لك يف ىرن نأ بجي لﻩ  .ةيملاعلا ةطرشلا اﻩّنأ ىلعدكأت يتلا ةيزاوجروبلا ءزجل
عمتجملا طسو يف ققشت يف ببس دق مانتيفلا برح لوح  ،ةنس  40ذنم ررض  ،ةيموقلا ةدحولا يف ررضلا
يف تايناكمإلأ لكب ضارتعإلأ يدنجلل ناك لتقلا وأ ررضلا بينجتل ديحولا لمألأ تقولا كلذ يف .؟يكيرمألا
ام ةسراممبو.ودعلا عمةﻩجاوم لك بانتجإ ىلع اﻩلك لبق دمتعت ،ةلوﻩسو ةطاسب لكب تايناكمإلأ ﻩذﻩو .برحلا يف طروتلا
اذكﻩ بّبست،برحلل ةضراعملا شويجلاو طاّبظلا ىلع ةيوديلا لبانقلا يمرب لمتشيو ،تاّبظلا مُسقتب ىمسي
برحلا ةرازو ترشن 1970،ماع يف.مﻩشويج ىلع مكحتلا نادقف ىلع ايجيردي مﻩترجو ءاسئورلا طسو يعقاو فوخ يف
برحلا دض ةيفخ ةدبرج  300نم رثكأ دوجو،مﻩم رخﺁ ددع.ﻩاشم قرف ةعبرأ ىلع يواسي ام ابراﻩ  65.643ددع ةيكيرمألأ
تارﻩاظملابو .برحلا دض اﻩتضراعم ىلعةمّمعم،دارفنإلأ ميطحت يف ةرثكب اﻩب ماﻩستو شويجلا ةرشابم اﻩتعبط
ةموكحلاو،ةقيقح برحلا ةلصاوم عنُماّمم…لالتحإلأ،لمعلا ىلع فقوتلاو،باطعإلأو،ةيكيرمألأ تاياليولا يف ةيمويلا
ثادحألأ ﻩذﻩ ركذبو.ايجيردت اﻩشويج جارخإو،مانتيفلأ يف تاينيعبسلا ةيادب اﻩدﻩت فوقو ترطضإ ةيكيرمألأ
يتلا ةيواﻩلا مخض طقف ردقن نأال عيطتسن ،تقولا كلذ يفةيزاوجروبلا ﻩتشاع يذلا عيظفلا سوباكلا ىلعةّمﻩملا
انتصالخ ةرزجملا ﻩذﻩ اﻩب فقونل ةديحولا ةقيرطلا ىلع انلدت كلذك لب ،اﻩعارص يف ةرتفلا ﻩذﻩ ىلع مويلا اندعبت
فانصألأ نم جورخلا كلذك لواحنو انﻩ ،انمامأ يرجت يتلا ثادحألأ مﻩفن نأ انلاح روطسلا ﻩذﻩب .ايتقو ّﺁلإ نوكت ال
 ،ةنسلا ،ةعيشلا ىلع ثيدحلا ةلصاوم .كانﻩ يرجي يذلا دقعملا عقاولا مﻩف كش الب ردقت ﺁل يتلا ةيفحصلا
زلي يذلا مﻩملا ظقانتلا ءاحمإ يﻩ،ةريشعلا كلت وأ ﻩذﻩ ىلع ةليبقلا كلت وأ ﻩذﻩ ىلع… نيملسلا ،نييثعبلا،دركلا
ىضرت مل ةحفاكُم ةحداك ةقبطب نينسلا تارشع نم ريثكلا ذنم ةرّكعم ةقطنم يف ماظنلا عوجر ةلةاحم ىلع لامسأرلاا
ﻩب اوموقي يذلا عارصلااوربتعي يكل ،انئﺁلمزو انناوخإلل ءادنلا رركن نأ ﺁلإ ردقن ﺁل .داصتقإلأ ةرطيسل عوضخلاب
دض انعارص لمشب ﺁلإ مﻩدارفنإ ىلع فكن نأ ردقن ﺁل .مﻩعارصك قارعلا يف ةلماعلا ةقبطلا يف انناوخإ
ةيروثلا ةميزﻩلا ﺁلإ سيل .ةقبطلا يف انفادﻩأو انجمنربل ةبسنلاب انكسمتب كلذو انك م نيأ ،انتيزاوجروبلا
ةعنتقُم ابقث حتفتو،ثثحلا َنم لابجلا مكرتبﺁلإ فادﻩأ ﻩل سيل يذلا عمتجملا اذﻩ ةغالبب ّجرت نأ ردقت يتلا
ةيعامتجإلأةروثلا .ايحتو .اﻩبرح طقست .لاملا سأرل ةيملاعلا ةلودلا طقست .فينعلا اﻩميدﻩتل

ناس يف امزع رثكأو اميظنت رثكأ اوناك نكلو ددع رثكأ نوكي مل  2003سرام  22ةيسينرفلا ريرحتلا ةديرج يف ةلاقم ﻩذﻩو
ديلاقتلا عم ديدج نم اودقع نوملاسملأ  60نيتيسلا ماوعأ يف ةيليكيدارلأ بازحألأ تقلطنإ نيأ وكسيسنرف
لضفب اودنجت  ،سيمخلا موي رجفو .قارعلا ىلع موجﻩ لوأل ةيندملا تاباصعلل مﻩتﻩبج رﻩشأ ذنم اومظن مﻩ  .ةحفاكملا
ىدحإ ىلع"لاغشأ"تاتفلو نوّللا يلاقتروب رتيق اوعضو كلانﻩ .ةنيدملا طسو وحن اوﻩجوتو  ،تانرترألأ تاكبش
يف ﻩرورم ليحتسملا نم اروف حبصأ ةنيدملا لخدم ثيحب رثؤمو طيسب "جديرب ياب"ةرطنق باب يف ةمﻩملا قرطلا
ةريغص تاعمج نيلقنتمو .ةطرشلاو نيرﻩاظملا نيب ةفزاجم تناك ةرطنقلا  .لمعلل نيمداق يحاوظلا ناكس نأ تقو
ناسو .ليللا فصن ىلإ رجفلا نم  ،نمألأ تاوق ةﻩباجمب اوددرتي مل نيرﻩاظملا نم فﺁلألأ تارشع نم ديدعلا
ةعامج يﻩو ةيثدحلاو  ،ةبرخملا تازاغملا  ،ةرسكملا تاﻩجولاو  ،ةنتفلا نيب ىغو ةحاس ىلإ تلوحت وكسيسنرف
" موي ناك ةطرشلل ةبسنلاب  .ةيمسرلا تارامعلا مامأ ّيقلا " ةعامجلا ﻩذﻩ تمظن اذكﻩ مالسلا ىلع ّيقتت ةعامج  :ىّمست
ةحفاكملا اﻩديلاقت تداعتسإ يلكرب ةعماج جيلخلا نم ىرخألأ ةﻩجلا نمو " نويضوفلاو نويعويشلا دض عارص
مقر رﻩاظم 1350ىلع ةطرشلا تضبق ءاسملا ةبارق  .بلاط  500ىلع ةطرشلا تضبقو  ،يعماجلا مرحلا ىاع تلوتسإو
نم يفكي ام ةطرشلا دجت مل فقوتلا ددع ةرثك نمو  .مانتيفلأ يف برحلا دض ىربكلا تارﻩاظملا ذنم زواجتي مل

ينروفيلاكلا لك يف يف  .ةيمومعلا تالفاحلا ىلع ءالوتسإلأ ىلإ رمألأ اﻩب ىضفأو نيرﻩاظملا لقنل تالفاحلا
ملو تارايسلا رورم اوزجح ددعلا نيريثك نيرﻩاظتملا ردان ءيش  ،ساليجدنأ سول يف ىتح . ,جاجتحإلأ لاعفأ تميقُأ
طقف اصخش  60ددع لقأ  .ءيشلا سفن نيحفاكملا تداعأ وكسيرف يف ةعمجلا موي  .ةطرشلا ةمواقم ىلع اوددرتي
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؟) برحلا ةلاح يف توملل نورذنملا دونجلا(عفاداملا محل متلق
شيج فرتحم شيج نمةنوكتم يﻩ قارعلا يف مويلا اﻩتمﻩم  ،ةيكيرمألأ شويجلا  ،مانتيفلأ يف ثدح امل افالخ
نيذلا نم ةيرثكألل ةرشابم دّدحم ﻩنمأب عبطلاب قلعتم رايتخإ  .لاتقلا وﻩو رايتخإلأ ىلع مداق
لماعلا نأ امئاد اوفرعي نيدنجملا  ،ملاعلا ناكرأ ةعبرأ يف  .ةيعامتجإلأ فورضلا عفادب اوعوطت
اودأ نيذلل نطولا اﻩظفتحي يتلا تافاكملا ةقفاومل ليمرثكأ نوكي ةيناكمإ ريغ نمو عئاجلا
نم ةنفح أ ةماقإلل ةقاطب ةساردلل ةحنم ،ضرألأ نم فرط ،ديصر  .ةيركسعلا ةمدخلا
ةرازو .ابيرقت ةياﻩن اﻩل تسيل نطولا ىلع عافدلل "ءارقفلا" نييعتل تايناكمإلا.تارالودلا
اصوصخ دّدحت نأ اذإ ترّرق ،دينجتلا ةلمحل  ،اذﻩب اديج ةرعاش نوقتنبلا ةيكيرمألأ برحلا
نم اصوصُخ ةنوكتم ةدحو اﻩنأ وﻩ عوضوملا .ةصاخب نييكيسكملاو  ،مومعلا يف نينيتﺁلا لاّمعلا
 .ةدحتملا تاياليولأ يف اعيرسو ارمتسم دايدزإ يف لازيﺁل مﻩددع نيذللاو لاتقلا نس يف لاجر
اّدج ةفيعض شيع لئاسو مﻩل لاّمعلا يئالؤﻩ نأ وﻩ صاخلا ضرغلا اذﻩل يسيئرلا ببسلا نكلو
ام  ،اذكﻩ  .ةحاقولاو لﻩسلا نم اذﻩ ةساردلل وأ لمعلل تايناكمإ نم ادبأ وأ ليلقلا ﺁلإ مﻩل سيلو
نيينتالا دنجت يف ةيوئملا ةبسنلا فعاضت نأ وﻩ فدﻩلا ،ةيكيرمألأ برحلا ةرازو ﻩتحرص
مويلا نينتﺁللا دونجلا نأ تتبثأ ةريخألأ تايئاصحإلأ  .يكيرمألأ شيجلا يف نيدوجوملا
يف مﻩددعل ةبسنلاب ةتوافتم ةيفيكب كلذكو رطخ مﻩرثكأ لاتقلا تايلامع يف نيلمعتسم
نم ناك نكلو  ،لصألا يكيرمأب سيل لتُق يذلا لوألأ يدنجلا قارعلا يف  .شيجلا طسو
يف ىلوُألا ةﻩبجلا نّوكت نأ اذإ اﻩيلع بجي يتلا تاذلاب شويجلا ﻩذﻩ .زاريتوق يزوج :ةلمتاوقلا
ﻩذﻩ  ,كلذ عم  .ةلبقملاو ةرضاحلا بورحلا يفعفادملل اشح نوكتو ايكيرمأ لامش شويج
ريغ ةقيرطب اولخد لاّمعلا نم فﺁلﺁلأ نم تارشعلا ةدع ىلع اظيأ لمتشت دينجتلل تايناكمإلأ
ةسمخب انراقم  .اودنجتي املاح ةرشابم ةيكيرمألأ ةيسنجلاب مﻩتدعوو ايكيرمأ يف ةينوناق
ددعلا غلبي اذإ .باّذج ّلجأ اذﻩ ،ةزاتمملا "ءارضخلا ةقاطبلا" ىلع ليصحتلل ةرَّدقم ايداع نينس
ةبغرلا  ،يفكيﺁل نكلو  .ةيكيرمألأ شويجلا يف نيدنجتم نﺁلأينيتال الماع  37.000ابيرقت
دودحلا نﺁلأ ُدعب اوربع دق ايكيرمأ لامش نيدنجتلا طابظلاو ّ ،دح الب ىقبت عفادملا وشحل
ىلع ثحب يف مﻩو سرادملا اوكورت نيذلا  ،نسلا رغص يف لاّمعلا ىلع اثحب ةيكيسكملا
لباقم مﻩعوطت يف اوددرتت ال ةماعلا داوُقلا  .ةدحتملا تاياليولأ يف ةماقإلأ تاقاطب ليصحت
كلذك اعبط وﻩ "…وناكيش ونيتال " عفادملا وشحل مامتﻩإلأ اذﻩ .ةديدج فيرعت ةقاطبل دعولا
فيعظرثأ ﺁلإ اﻩل سيل لصألأ يكيرمأ ريغ لاتقلا ةﻩبج يف يدنج نادقف نالعإ دنع ةقثلا نومُي
نيعملا دينجتلل ةيجتارتسإلأ ﻩذﻩ ىّمست ةيركسعلا تاوقلا .ايكيرمأ لامش " ماعلا ئرلا" ىلع
ايصوصخ ةمورحم لاّمع ةقبط عمج ناكم يأ يف افُرصت يﻩ ةيجتارتسإلأ ﻩذﻩ " رقفلا دينجت" ك
رشابت برحلا بالك  ,ةدحتملا تاياليولا يف .اﻩدودح جراخ وأ  ،ةدحتملا تاياليولأ لخاد يف ىوس
تاعماجلا ىتحو  ،ﻩتسارد لاوط يدنجلا تانسح دجمتو ةيئادتبإلأ سرادملا ذنم دينجتلا يف اﻩلمع
ّدض ةيكيرمألأ ةكرحلا" نيوكت يف ،تايئارجإلا ﻩذﻩ مواقت يك تايعمج فلتخُم ثعب اّمم
تقلطنإو برحلا ّدضو دينجتلا ّ دض اﻩبارضإ يف ةّرم سماخلا يف نﺁلأيﻩ ةكرحلا ﻩذﻩ "دينجتلا
يف  :ايدام اﻩجو ةكرحلا ﻩذﻩ تذختإ كيسكملا يف  .سرادملا لخاد ركسعلأ دوجو ّدض ةلمح يف
ضعب نم نيّعجشمو وقايد ناس نم ايكيرمأ لامش يف نودنجملا اومدق تارملا ةّدع يف  ،ةناوريت
نم اودرطُأ دق  ،يكيرمألأ شيجلا يف دّنجتلل نيعادو اراﻩشإ نيرشان ،نييكيسكملا نيدعاسملا
ﻩب يدتقن لاثم اذﻩ .برضلاب طرش الو ديق الب سرادملا لخاد.
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