
�تدهش ،ةيضاملا ةنسلا رخاوأ 
لمعلا نع تابارضا سنوت
يدbب ددـــنـــت تارـــهاــــظــــمو
ةــــــــــــــــــيداصتـــــــــــــــــــقالا عاضوألا

مـــت دـــقـــل .ةــــيــــعاــــمــــتــــجالاو
لــــــــكو ةــــــــطرشلا دــــــــيــــــــنــــــــجـــــــــت

راشتنا حبكل نمألا تاطلس
لوخد عم .تاجاجتحالا هذه
ةموكح بجتست مل ،م1202
،بعشلا بلاطمل Ìيشملا ماشه
ةـــــقــــــبــــــطــــــلا بضغ لــــــعشأ يذــــــلا ءÌلا
تاجاجتحالا دادتما �إ ىدأو ،ةطسوتملا

،سباق( لثم ،اشيمهت �كألا ندملا نم
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يرا��ألا �3�4
ما�روأ �� �,�ا�

سنوت يف ةيطارقميدلا
ًابعصً اناحتما ضوخت

يدؤي مل ،سنوت يف
تاموكحلا يلاتت

ةروث دعب ءاسؤرلاو
حالصإ يأ ىلإ نيمسايلا

لكاشملا صوصخب يرذج
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
تداز ةريخألا هذه نإو لب

لظ يفً اصوصخ ،ةدح
 .91-ديفوك ةحئاج
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،سقافص( لثم ةيلحاسلا ندملا �إ )ةجاب
�وــت ،رــياــنــي62 � .)ةــمصاــعــلا سنوــت

ةطرشلا فنع ةجيتن رخآ حرجو باش
زاــغــلــل اــهــمادــخــتساو ن2رــهاــظــتملا هاـــجـــت
،قايسلا اذه � .ايئاوشع عومدلل ليسملا
ًاــناــيــب ةــيـــلودـــلا وـــفـــعـــلا ةـــمـــظـــنـــم تردصأ

حتف �إ هيف وعدت ،+تيحضللً ارصانم
يهف ،ةلالد رمألا اذهل ناك نإ .قيقحت
ةافو نأل ،ةيسايسً ايناثو ةيناسنإً الوأ
ييـــــحــــــت يدشار لــــــكــــــيــــــه وــــــعدملا باشلا
ةـــنس يز2زـــعوـــبـــلا دـــمـــحـــم ةاـــفو ةـــظــــحــــل
� .+مسايلا ةروث عالدناو ،م1102 6
ةنماثلا ىركذلل قفاوملا ،1202 ريا7ف
ةبارق عمجت ،ديعلب يركش لايتغال
راـــمـــعألا فــــلــــتــــخــــم نــــم صخش0002

ةيفصت ىركذ ءايحإلو عمقلاب ديدنتلل
ةقيقحلا .ةلادعلاو ة2رحلا زومر دحأ

لوحت ةطقن لثمت دهاشملا هذه نأ يه
�ماــــــــــمـــــــــــتإ لـــــــــــجأ نـــــــــــم بعشلا ةrسم 
،راصتـــخاـــب .ةــــيــــطارــــقــــمــــيدــــلا عورشم
اــناــحــتــما ضوــخــت سنوــت ةــيــطارــقـــمـــيد

روبع نم نكمتتس لهف ،ةياغللً ابعص
؟حاجنب ناحتمالا اذه
اذه ةبوعص نمكت نيأ
؟ناحتمالا
ناـــــــحـــــــتـــــــما زاـــــــيـــــــتـــــــجا ةــــــــبوــــــــعص نــــــــمــــــــكــــــــت
بابسأ ددعت � سنوتب ةيطارقميدلا
باــــــــبسألا ،م1102 ماـــــــــــــع � .لشفـــــــــــــلا
�إ يز2زعوبلا تعفد يذلا ةيسيئرلا
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بعشلا جورخو هدسج � رانلا مارضا
ةلادعلا مادعنا ،رقفلا يه عراشلا �إ
نمألا تاطلس ةسرطغو ةيعامتجالا

!ع .ةrقفلاو ةطسوتملا ةقبطلا !ع
يتــــلا ةــــيــــبرــــعــــلا لودـــــلا ضعـــــب سكـــــع
ةيماد تاعارص دهشت تلازالو تدهش
تدهش يتلا لودلاو )ايبيل ،ا2روس(
،)برغملا ،رئازجلا( تارهاظملا ءاوتحا
وأ ةيئانثتسا ةلاح سنوت تناك دقف
ثحاــبـــلا اـــهـــبـــقـــل اـــمـــك »ةـــيـــبرـــع ةدارـــف«

تمت ،بعشلا ةدارإب .يرصملا ناوفص
،�ع نب نيدباعلا ن2ز ماظن ةحاطإ
لمعلا متو ،م7891 ماع ذنم مكاحلا

قح يذ لكل نمضي روتسد ءانب !ع
.يوق wدم عمتجم ةزيكر عض2و هقح
طقف ةيطارقميدلا رصتقت له ،نكل
ةكراشملاب عمتجملا دارفأل حامسلا !ع
�،الً اعبط وه باوجلا ؟تاباختنالا 

ميظنت !ع رصتقت ال ةيطارقوميدلا نأل
نالعإو ةفافش ةيسائرو ةيلحم تاباختنا
.زئافلا

ةنيعم ةلود ةيطارقوميد ىدم نbقي
دـــقــــعــــلا ماbحا !ع اــــهــــماــــكــــح ةردــــقــــب
امب بعشلاب مهطبري يذلا يعامتجالا
نمو ،مهتدئافل توص rخألا اذه نأ
ةلادعلا rفوت وه دقعلا اذه طورش زربأ
ريدقتب ةنbقملا رومألا لكو ةاواسملاو
اذـــــه باــــــيــــــغ دــــــنــــــع .هــــــماbحاو ناسنإلا
،ةــفـــئاز ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا حـــبصت ،طرشلا

.رومألا طسبأ لبق نم ةددهم ªاتلابو
�تاموكحلا ªاتت يدؤي مل ،سنوت 
يأ �إ +مسايلا ةروث دعب ءاسؤرلاو
لــــــــــــكاشملا صوصخـــــــــــــب يرذـــــــــــــج حالصإ
هذه نإو لب ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
لظ �ً اصوصخ ،ةدح تداز ةrخألا

ع2رسلا دــــيازــــتــــلاـــــف .91-دـيـفوـك ةـحــئاــج
قــــباــــطــــتــــي مــــل +فوـــــتملاو +باصملا ددـــــعـــــل
،ةحصلا عاطقل ةيباعيتسالا ةردقلا عم
»رايتخا« !ع ةحصلا لامع 7جأ امم
� مـــهــــلاــــبــــقــــتسا مــــتــــيس نــــيذــــلا Åرملا
نإف ،اذــــــــه !ع ةوالـــــــــع .تاـــــــــيـــــــــفشتسملا
ةبتbملا تاهاركإلاو جئاتنلا لكو ةحئاجلا

داسفلا فشك ةدا2ز � تمهاس اهنع
كيـــــهاـــــن ،بصاـــــنملا لالـــــغــــــتساو يرادإلا

.ةينازيملا زجعو ةيداصتقالا ةمزألا نع
يه ةشمهملا ندملا نأ حضاولا نم اذل
نأل ،تاجاجتحالا ةيادب تدهش يتلا

.لئاوألا ن2ررضتملا نم اوناك اهناكس
،ةيدرفلا تا2رحلل عمق نمازت اذه عم
رهشألا لالخ .rبعتلا ة2رح اهسأر !ع
نم ديدعلا !ع ضبقلا يقلأ ،ةيضاملا
رشن ببسب +يــــقوــــقــــحــــلا +طشاـــــنـــــلا
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ةروصو ماـــــعـــــلا نـــــمألا سمـــــي ىوـــــتـــــحـــــم
دـــق ناـــك مـــهـــنـــم ضعـــبـــلا .ة2روـــهـــمــــجــــلا
ق2رــــــــط نـــــــــع ةـــــــــطرشلا فـــــــــنـــــــــع دـــــــــقـــــــــتـــــــــنا
وأ لصاوـــــتـــــلا لـــــئاسو ،روـــــتاـــــك2راــــــكــــــلا
رخآلا ضعبلا نأ +ح � ،جاجتحالا
ةموكحلا اههجاوت يتلا تابوعصلا دقتنا

�مجح صيلقتو لمعلا صرف قلخ 
،لاثملا ليبس !ع .يقبطلا توافتلا
نب دامع يقوقحلا طشانلا لاقتعا مت

رشن ببسب م0202 ربوتكأ � دوخ
مكح ،اضيأ .ةطرشلل ا2روتاك2راك امسر
انجس رهشأ ةعبرأب vو7م سينأ !ع
ةقبطلل تاطلسلا راقتحا دقتنا هنأل
دوـــــت يتـــــلا ةـــــب7ط ةـــــنـــــيدــــــم � ةrقــــــفــــــلا
قاطن �( ةيلاملا ةدعاسملا نم ةدافتسالا

،تاروطتلا هذه !ع ةباجا .)91-ديفوك
سيئر ،Ðالجلا +ساي دمحم حرص

،+يسنوتلا +يفحصلل ةينطولا ةباقنلا

نم رذحو ،ةددهم rبعتلا ة2رح نأب
ةbف �إ سنوــــــــــــــــت عوــــــــــــــــجر لاــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــحا
 .ة2روتاتكدلا

موقت ةيسايسلا ةقبطلا نأ حضاولا نم
)جاجتحا( لثم ،يداع ثدح ل2وحتب
ام اذهو ،ةلودلا نمأ ددهت ةيضق �إ
ةقيقحلاnoitazitiruceS . ـب ىمسي

+طشانلل تاطلسلا فادهتسا نأ يه
رهوج عم �امتي ال رمأ +يقوقحلا

rخألا اذه نأ ذإ ،م4102 ةنس روتسد
قوـــــقـــــحـــــلا ماbحا ةـــــيـــــمـــــهأ !ع دـــــكؤي
روتسدلا نمضي ،13 ةداملا � .ةيدرفلا

،هسفن تقولا � نكل ،rبعتلا ة2رح
ةباقر يأ ةسرامم نكمي ال هنأ ركذي
،عقاولا � .ة2رحلا هذه !ع ةقبسم
ةرـــغــــث لــــكشي ةــــقــــبسملا ةــــباــــقرــــلا رصنــــع
تايحالص يطعي هنأل بعشلل ةبسنلاب

يذلا لاؤسلا ،نذإ .تاطلسلل ةديدع
طقستس له :ªاتلاك وه هسفن حرطي
هذـــــهـــــل ةـــــيـــــحض سنوــــــت ةــــــيــــــطارــــــقــــــمــــــيد
wدملا عمتجملا نكمتيس له ؟تاديدهتلا

؟ةيطارقوميدلا ناحتما � حاجنلا نم
نم سنوت نكمتتس اذامل
؟حاجنلا
بسح حاجنلا موهفم ف2رعت نكمي
بعشلا ةردق :®آلاك �نوتلا قاطنلا
ماظنلا ةيطارقميد ديكأت !ع �نوتلا

�إ عوضخلا نودو ملسلا ق2رط نع
اذه عابتإب .ةينمألا تاطلسلا تاديدهت
+يساسأ +لـــماـــع كاــــنــــه ،ف2رــــعــــتــــلا

لماعلا .حاجنلا نم سنوت نانكميس
؛�اــــــــيسلا يعوـــــــــلا ةـــــــــلأسم وـــــــــه لوألا

ز2زعت � +مسايلا ةروث تمهاس ثيح
.�نوتلا بعشلا ىدل �ايسلا يعولا

�لخدت سنوت رظتنت مل ،م1102 
ينعن .�ع نب ماظن rيغتل فرط يأ

ةـــمـــظـــنـــم لـــثـــم ةـــيـــجراـــخ ةوــــق "فرــــط"ـب
� تلخدت يتلا �لطألا لامش فلح
+ب نـــم اــــهــــلــــخدــــت ناــــك يتــــلاو ،اــــيــــبــــيــــل
دقف .برحلا اهنع تجتن يتلا لماوعلا

مات لكشب +لوؤسم نويسنوتلا ناك
بابسأل اذه حجر2و ،ماظنلا طاقسإ نع
مكح rثأت اهنم ،ةيعامتجاو ةيخ2رات
،نطاوملا ةيلقع !ع ةبيقروب بيبحلا

�ينيدلاو يقرعلا سناجتلا خيسرت 
�-1102 دقع ناك .�نوتلا عمتجملا 
ةـــــــبسنـــــــلاـــــــب ةـــــــيـــــــب2رـــــــجـــــــت ةbف م1202
اوـــكردأ اــــهــــلالــــخ � ،ةــــفاــــك +يسنوــــتــــلــــل
rيغت طبرت ةيببس ةقالع دوجو مدع
.ةيعامتجالا بلاطملا قيقحتب ماظنلا
ىظحت يذلا لقثلا وه wاثلا لماعلا
.�ايسلا لاجملا � لامعلا تاباقن هب
ماـــــعـــــلا داـــــحـــــتالا بعــــــل ،م1102 دــــعــــب
�نوـــتـــلا داـــحـــتالا ،لـــغشلـــل �نوــــتــــلا
تاـــــــعاـــــــنصلاو ةراــــــــجــــــــتــــــــلاو ةــــــــعاــــــــنصلــــــــل
+ماحملل ةينطولا ةئيهلا ،ةيديلقتلا
عاــفدــلــل ةــيسنوــتــلا ةــطـــبارـــلاو ،سنوـــتـــب

rثأتلا �ً الاعفً ارود ناسنإلا قوقح نع
،ديدحتلا هجوب .روتسدلا ةباتك !ع
لــــغشلــــل �نوــــتــــلا ماــــعـــــلا داـــــحـــــتالا نإف
+ب نزاوتلا !ع ظفاحت ةوق ةباثمب
تاكاهتنا عنمتو ،نويسنوتلاو تاطلسلا
 .ةخراصلا تاطلسلا
بعشلا ىدل �ايسلا يعولا ،نذإ
تاباقنلا لقث �إ ةفاضإلاب ،�نوتلا

ناـــحـــتـــما زاـــيـــتـــجا نـــم سنوـــت نـــكــــمــــيس
� ةقوشم ةلحرم هذه .ةيطارقميدلا
وأ ،ةـــــــلادـــــــعـــــــلاو ة2رـــــــحـــــــلا ءارو يعسلا
ةـــيـــطارــــقــــمــــيد ءارو يعسلا ،ىرــــحألاــــب
اذـــه .ةصوـــقـــنـــم rغ ةـــيـــقـــيـــقـــح ةــــيسنوــــت
بتارم !عأ � ناسنإلا جردي يعسلا
■.راهدزالاو ررحتلا
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