
 ينيدلا فرطتلا يف قيقحتلا

 ينومس دمحم

 نــــم ةــــعومــــجمب عوــــضوــــملا اذــــه عــــم لــــماعتــــلا اضــــيأو ؟ينــــيدــــلا فرطتــــلا عوــــضوــــم يــــف ،ايفحــــص ،قيقحتــــلا نكمــــي فيــــك
..؟ يفحصلا راوحلا ،جاتروبورلا ،قيقحتلا :ىربكلا ةيفحصلا سانجألا

 اـم نـم ةعـباـن اـساـسأ عوـضوـملا ةيـساسـح نأ نوـك يـف يـتأـت ،يفحـص لكشـب ينـيدـلا فرطتـلا ىلـع لاغتـشالا تاـبوعـص
 ذبنــي فرطتــملا صخشــلا ةــيادبــف ،ةيــفرعــم تالاكــشإ نــم ولــخي ال اينــيد فرطتــملا عــم لــماعتــلاــف ،يــجوــلوــيدــيإ /يميــق وــه
 هيمســـي امـــب رايتـــلا اذـــه رورـــمل ةلصحـــم ةـــباثمـــب ناـــك هـــهاجـــتا نكـــل )اضـــيأ ةـــفاحصـــلاو( هليـــصافـــت لكـــب ثـــيدـــحلا عمتجـــملا
 لعفــــلاو لتكتــــلا لــــئاــــسو ىــــلإ هاجــــتالا ىــــلإ هعــــفد ..ءاضيبــــلا رادــــلاــــب ياــــم 16 ثادــــحأ دعــــب نجســــلا اــــساــــسأو ،"نحــــملا"
 نيلقتعــملا حــلاصــم نــع عــفادــت "ةيــقوقــح" ةيعمــج ليكشــت ،هــب ةــصاــخ ةلــيدــب  مالــعإ لــئاــسو دامتــعا ،ثــيدــحلا يــعامــجلا
 ،هميـقو عمتجـملا شـماـه ىلـع شيعـت تـناـك يتـلا ،ةئفـلا هذـه نيـب يلـصاوـت رـسج ثادـحإ ايبـسن لـهس اـم وـهو ..نييفلـسلا
 .ةفاحصلا نيبو

 قيقحتـلا متـي يتـلا ةميتـلا سفـن ىلـع هرودـب لغتـشي يذـلا ،يعمتجـملا جيسنـلا نـع لزعمـب لغتـشت نأ نكمـي ال ةـفاحصـلا
 هجتـت ،اهـتاـناـهرو ةـسايسـلا نـع ايبـسن ةلقتـسملاو ةرـحلا ةـفاحصـلا تـناـك بـيرـق تـقو ىـلإـف ،ايفحـص اهعـم لـماعتـلاو اهيـف
 .ةــمولعــملا لــصأ ىــلإ لوــصوــلاو ةيــناديــملا ةقيقحــلا ىلــع فوــقولــل AMDH  ناســنإلا قوقحــل ةيــبرغــملا ةيعمــجلا عورــف ىــلإ
 اضـيأو ةيفحصـلا ةـمولعـملاـب نيلقتـسملا نييفحصـلا دّوزـت ءابـنأ "ةـلاـكو" ةـباثمـب ةيـقوقحـلا ةيعمـجلا هذـه عورـف تـناـك قحبـف
 .ةيفحص تاقيقحتو تاجاتروبر نوكتل حلصت عيضاوم ىلإ جولولا يف مهدعاست

 ىلـع لاغتـشالا وـه ساـسألا نكـي مـل ،ةفـيذـح ماشـه يفحصـلا ةقـفر فرطتـلا عوـضوـم ىلـع هيـف تلغتـشا يذـلا لمعـلا يـف
 هتيـــلومـــش يـــف ،ينـــيدـــلا فرطتـــلا ةميـــت ىلـــع لاغتـــشالا لـــب ،بـــسحف ،برغـــملا يـــف يديلقتـــلا وأ يداهجـــلا يفلـــسلا رايتـــلا
 يـف لزتخـت يتـلا ةيلكشـلا هرـِـهاظـم عبتتـب ،ينـيدـلا فرطتـلا عـباـط ءافـضإ وأ نيعـم رايتـب قاصتـلالا طقـف سيـلو هتيـمومـعو
 ءافــــضإل ،مهــــملا نــــم ناــــك نكــــل  ..عــــقربــــلا ،باجحــــلا ،رامــــخلا ،براشــــلا فــــحو ةيحلــــلا ءافــــعإ ،)ريصقتــــلا( سابلــــلا لكــــش
 عـــبانـــم يـــف قيقحتـــلا ةـــلواحـــمو هـــلاكـــشأ فلتخمـــب ينـــيدـــلا فرطتـــلا ىـــلإ قرطتـــلا اضـــيأو لمعـــلا اذـــه ىلـــع ةدـــجلا رصنـــع

 ةيـسردـملا تاررقـملا ،ةعـماجـلا يـف ةيـمالـسإلا تاـساردـلا بعـش ىلـع لاغتـشالا ،)ةيـمالـسإلا( ةينـيدـلا ةيـلاكـيدارـلا ةـعانـص
 ةيغـيزاـمألا قـطانـملا يـف ينـيدـلا ددـشتلاو ةيغـيزاـمألا سوقطـلا عارـص ىلـع فوـقوـلا ،ةيـمالـسإلا ةيـبرتـلا  ةدامـب ةـصاخـلا
 لـيوأتـلا يـف ددـشتم ركـف نـع جـتاـن سابـل هـنوـك نـع رظنـلا ضغـب ةيـقوقـح لعـف دودر نـم هريثـي اـمو باقنـلا عنـم ،)ينـسآ(
 …ينيدلا

 ،برغـــملا يـــف ةـــيداهجـــلا ةيفلـــسلا خويـــش زرـــبأ نـــم ناـــك يذـــلا ،يقيـــفر باـــهوـــلا دبـــع راســـم ىـــلإ اضـــيأ نيـــباتكـــلا قرطتـــيو
 يـف صفـح وـبأ راسـم باتكـلا لوانتـي لـياـفوربـلا اذـه يـف ،ةينـيدـلا ةيفلـسلل ةـيرـيونتـلا ةـيؤرـلا ىلـع عـفادـم ربـكأ ىـلإ لوحتيـل
 رادـلاـب 2003 ياـم 16 ثادـحأـب ارورـمو قارعـلاو اـيروـس ىـلإ ناتـسناغـفأ يـف داهجـلا نـم ةـيادـب ،ينـيدـلا فرطتـلا خـيراـت
 يـف ددـشتلاو فرطتـلا نـم هتـجرـخأ ةينـيدو ةـيركـف تاعـجارمـب هـمايـقو يكلـم وفعـب هـجورـخو نجسـلا ةـبرـجت ىـلإ ،ءاضيبـلا
  .نيدلا

 تاــساردــلا نــم ةــعومــجم بــسح ،درطضــم لكشــب دــعاصتــت ،ةيــمالــسإلا ةيــبرعــلا تاعمتجــملا يــف ،نــيدتــلا ةرــهاــظ تأدــب
 رــــهاوظــــلا هذــــه يــــف ثحبــــي نأ اضــــيأ يفحصــــلا نــــم ضرفــــي يذــــلا ءيشــــلا وــــهو ،ةيــــناديــــملا ثاحــــبألاو ةيــــجوــــلويــــسوســــلا
 ،ماــع لكشــب نــيدتــلا ةرــهاظــب متــهملا يفحصــلا ىلــع ضورفــملا نــم كــلذــل ،ةداــج ةيفحــص داوــم لكشــب سانلــل اهمــيدقــتو
 "يملعـــــــلا" مهفـــــــلا ليكشـــــــت لـــــــجأ نـــــــم ءاوـــــــس ،اهيلـــــــع يفحصـــــــلا يـــــــناديـــــــملا دُعبـــــــلا ةـــــــفاـــــــضإو ثاحـــــــبألا هذـــــــه عالـــــــطإلا
 ةظـحالـملا عيـضاوـملاو رـهاوظلـل "ةيمهفـلا" ةـفاـضإلاـب مايقـلا لـجأ نـم وأ ،عيـضاوـملا هذـه ىلـع لمعـلا لبـق "يـعامتـجالا"و



 "يملعـــــــلا" مهفـــــــلا ليكشـــــــت لـــــــجأ نـــــــم ءاوـــــــس ،اهيلـــــــع يفحصـــــــلا يـــــــناديـــــــملا دُعبـــــــلا ةـــــــفاـــــــضإو ثاحـــــــبألا هذـــــــه عالـــــــطإلا
 ةظـحالـملا عيـضاوـملاو رـهاوظلـل "ةيمهفـلا" ةـفاـضإلاـب مايقـلا لـجأ نـم وأ ،عيـضاوـملا هذـه ىلـع لمعـلا لبـق "يـعامتـجالا"و

 .ايفحص

 هتـيذغـت ةديقعـب ماـملإلا ،"باـهرإلا" فينعـلا هقـش يـف اـصوصـخ ،ينـيدـلا فرطتـلا عوـضوـم ىلـع لاغتـشالا ضرفـي اضـيأ
 ةينـيدـلا بطـخلا نـم ةـعومـجم اهـل ةـيداهجـلاو ةـيديلقتـلا اهيقشـب ةيفلـسلاـف ،يداهجـلا هـباطـخ كيكفـتو مهـف ربـع "ةيفلـسلا"
 عـم لـماعتـلا ،مكحـلا ،يـمالـسإلا عمتجـملا مهـت اـياضـق يـف اـصوصـخو ،"يـمالـسإلا" ينـيدـلا اهلـيوأـت مّدقـُت اـهربـع يتـلا
 .كلذ ريغ امو ...)ملسملا ريغ( رخآلا

 ،داهجــلا باطــخ مهفــل ينــيدــلا مــلاعلــل هجتــي نأ يرورضــلا نــم ينــيدــلا فرطتــلا عوــضوــم يــف ثــحابــلا يفحصــلاــف كــلذــل
 اــهّانبتــت يتــلا راكــفألا/تاحلطصــملا نــم اذــه ريــغ اــمو ..)ةيــمالــسإلا ةــلودــلا( ةــفالخــلا ،ةــيزــجلا ،ءاربــلاو ءالوــلا ،ةيمــكاحــلا
 .ةينيدلا اهتيعورشمل جيورتلاو ةئبعتلل ةفرطتملا تاميظنتلا
 
 ةطــبارــلا رــتاــفد دــجوــت ،يــبرغــملا قايســلا يــف يداهجــلا باطــخلا كيكفــت عوــضوــم يــف تجتــنأ يتــلا ةمهــملا لامــعألا نمــف
 موهفــم ،فرطتــلا باطــخ كيكفــت نــم أدبــت تاروشنــملا نــم ةــعومــجم رادــصإ ىــلإ اــهوثــحاــب هجــتا يتــلا ،ءاملعلــل ةــيدمــحملا
 نـــم اـــهريـــغو ..يـــجوـــلوـــيدـــيإلا فيـــظوتـــلاو موهفـــملا تالاكـــشإ زواجـــت لـــجأ نـــم ةيمـــكاحـــلا موهفـــم ،داهجـــلا موهفـــم ،ةـــيزـــجلا
 ،"شــعاد" تاميظنــت اهلمعتــست يتــلا ةينــيدــلا ماكــحألا نــم ةــعومــجمل ةفينــع ريــغ ميــهافــم ءاطــعإ لواحــت يتــلا تابيتكــلا
 ادـيزـم باطقتـسا لـجأ نـم كـلذـكو يـلاتقـلاو يـباـهرإلا اهلمعـل مالـسإلا لـخاد ةـيريظنـت روذـج داجـيإل …ةدـعاقـلا ،ةرصنـلا
 اومتنـي يتـلا لودـلا يـف ةيـباـهرإ تايلمـع ميظنـت ىلـع مـهزيفحـتو مهعيجشـت وأ رـتوتـلا رؤـب يـف اهـب قاحتـلالـل بابـشلا نـم
 .اهيلإ


