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نانبلو ندر?ا يف نيينيطسلفلا تاميخم يف ةديدج ةھجو ةيداھجلا - ةيفلسلا
ةيروسو
2009 وينوي 29 ,نينث�ا

يناشيشلا لطب دارم

ميخم نم ً،اماع 19 ـلا وذ يديحولا رئاث قلطأ نإ ام 
كيلسكلا ةقرف ءاضعأ ىلع رانلا ،نامع يف ةعقبلا
يفً ايقيسومً اضرع يدؤت تناك يتلاو ةينانبللا
قلطأ ىتح ،2008 ماع فيص يف ةيندرMا ةمصاعلا
دعب ،ىفشتسملا يف تاعاس دعب توميل هسفن ىلع رانلا
قئاس ىلإ ةفاضإ ،قرفلا دارفأ نم 4 ةباصإب ببست نأ
يديحولا ةصق .راوجلاب تاراملا ىدحإو ،ةقرفلا صاب
ةيداھجلا تامجھلا« نم ةدحاو دعت تناك هذھ
وأ تارابلا ىلع تامجھلاب ركذت يتلاو ،»ةيلاعفن0ا
.تانيعستلا ةيادبو تانينامثلا فصتنم ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ثدح امك ،ويديفلا طئارش ريجأت لاحم ىتح وأ رومخلا عيب لاحم
نيئج�لا تاميخم ربكأ دحا ،ةعقبلا ميخم يف يديحولل نيرصانمو براقأ نم ددع لاقتعابً اءدب ثداحلا تايعادت زورب عم نكلو
ءدب ىلإً 0وصوو ،م�ع�ا لئاسو تلقانت امك ،ةيندرMا تاطلسلا نم ،»ةيداھج - ةيفلس بتك ةرداصم« و ،ندرMا يف نيينيطسلفلا
ةيجولويدي�ا وحن لويمو ةينيطسلفلا تاميخملا بابش ىدل أرطت ت0وحت نع تارشؤم تزرب ،يديحولا تدنج يتلا ةيلخلا ةمكاحم
هليلحت يف لاقملا اذھ لخدي 0 ثيح ً،اضيأ نانبلو ةيروس يف ةرضاح يھ لب ،ندرMا ىلع ةلاحلا رصتقت 0و ،ةيداھجلا - ةيفلسلا
.اھيف نييداھجلا - نييفلسلا طاشن نع ةيفاك تامولعم دوجو مدعل ،عاطقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا

ةيوستلا اياضق دقعأ ىدحإ ،»ةدوعلا قح« عوضوم جلاعي لحل يسايسلا قفMا بايغ اھنم ،كلذ ءارو بابسMا نمً اددع نأ ودبي
تحتً امود تناك يتلا ءوجللا تاميخم ىلع اھترطيس عجارت يلاتلابو ،ةينيطسلفلا تامظنملا لكايھ لكآتو ،ةيليئارس�ا - ةينيطسلفلا
عافتراً اضيأو ،ىرخMا لئاصفلاو تامظنملل ذوفنلا ضعب دوجو لظ يفً اعبط ،»حتف« ةكرحو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةرطيس
بابش طاسوأ يف ةيداھجلا - ةيفلسلا ةيجولويدي�ا ةيبذاج ديازت ىلإ تعفد يتلا بابسMا نم اھريغو ،ةلاطبلاو رقفلا ت0دعم
.تاميخملا

يف تسسأت نيح ،ىلوMا .ةلخادتم ،لحارم ث�ثب رم ،نيينيطسلفلا نيئج�لا تاميخم يف ةيداھجلا - ةيفلسلا ةعزنلا ديازت نأ ودبي
دقو ،تانينامثلا فصتنم يديرشلا ماشھ اھسسأ يتلا »راصنMا ةبصع« ،نانبل بونج يف ةولحلا نيع ميخمً اديدحتو ،تاميخملا
تاراعشب ةددشتم ةينطو تاكرح تناك رخآ ريبعتبو ،اھتاراعش مادختساو ةيم�س�ا تاكرحلا ىلا ليملا زوربب ةلحرملا هذھ تزيمت
نيب حلسملا م�س�ا زورب :يمويلا داھجلا« :مھملا هباتك يف هيجور درانرب يسنرفلا ثحابلا ريبعت انمدختسا ام اذإ ،ةيم�سإ
داھجلا« ةكرح ةاون زوربو ،»سامح« ةيم�س�ا ةمواقملا ةكرح سيسأت ً،اضيأ ،ةلحرملا هذھ تدھش دقو .»نانبل يف نيينيطسلفلا
.ةيم�س�ا ةيجولويدي�ا وحن ةينيطسلفلا لئاصفلا ءاضعأ ىدل ت0وحتلا ديازتو ،»يم�س�ا

ريفوت ربع ،نيينيطسلفلا ريغ نييداھجلا - نييفلسلل نضاحلا رود نوبعلي تاميخملا يف نويداھجلا نويفلسلا تاب ،ةيناثلا ةلحرملا يف
ينميلاك نييداھجل تاميخملا باطقتسا ةلحرم ل�خ رودلا اذھ زرب دقو .جراخلا نم نيمداقلا نييداھجلل بيردتلاو نكسملاو ىوأملا
نيع ميخم يف رقتسا نيح ً،�ثم ،نانبل يف 2003 ماع »زدلانودكام« معطم ريجفت طيطختب مھتملا )ديھشلا نبا( يماوعلا رمعم
- نييفلسلا ناضتحا ىلإ تعس يھف ،عونلا اذھ نم ،نيبقارملا نم ريثكلا دقتعي ام سكع ىلعو ،»م�س�ا حتف« رابتعا نكميو .ةولحلا
ليلخو ،تافرع رساي اھل سسأ ةميدق ةينيطسلف ةركف نع ريبعت ةكرحلاف ،نانبل لامش يف »درابلا رھن« ىلإ نيمداقلا نييداھجلا
ببسب ةركفلا تلشف دقو ،اھئاضعأ نم مازع هللادبع ناكو ،تانيتسلا ةياھن ءاقرزلا يف ينيسحلا نيمأ خيشلل ءاضرا ،ريزولا
ةفلتخم »م�س�ا حتف« ةدنجأف ،ىرخأ ةرم مس�ل جاتنإ ةداعإ ،ةرصاعملا »م�س�ا حتف« تناك يلاتلابو ،اھيلع حتف راسي ضارتعا
.»نيطسلف ريرحت« ـك لئاسملا ضعب يف تق�ت نإو ً،�ثم »ةدعاقلا« ةدنجأ نع

ةعانقلا روط يف تلاز ام نإو يھو ،تاميخملا يف نيينيطسلف نابش ىدل ةيساسأ ةيجولويديإك ةيداھجلا ةيفلسلا تزرب ةثلاثلا ةلحرملا
نييداھجلا - نييفلسلا نم ديدج ليج زوربب طبترت تتابو ،ةمئاق تلاز ام اھل ةعفادلا لماوعلا نأ ودبي ،ةريغصلا اي�خلاو ةيدرفلا
.»ددجلا نييواقرزلا« ـب نوفصوي نيذللا

ندرMا

نم نوكتت ،يديحولا تدنج اھنأ ىلإ ريشأ يتلاو ،ندرMا يف )2009 رياني /يناثلا نوناك 27( ماعلا ةيادب اھتمكاحم تأدب يتلا ةيلخلا
ةزغ نم ً)اماع 28( بيطخلا رمع ركاش وھ اھدئاق نأ ىلإ ماھت0ا ةحئ0 تراشأ دقو ،ةينيطسلفلا لوصMا يوذ نم مھلكً ادرف 12

يف ريبكلا دجسملا يف ،»نانبلو قارعلا يف نيلتاقملا« ـب قاحتل0ا ىلإ مھوعديو هقافر يقتلي ناك ثيح ،دبرأ ميخم يف شيعيو ً،�صأ
.)تنرتن0ا ربع يديحولا رئاث ّدنج هنأ ىلإ ماھت0ا ةحئ0 ريشتو( ،هتاذ ميخملا

يف ةيداھجلا - ةيفلسلا اياضقلا نم ددع يف هركذ رركت ميخملا نإ ثيح ً،ارارم درو دقفً اديدج دبرأ ميخم نع ثيدحلا راركت دعي 0و
امإ نيبھاذلا ،نييداھجلا - نييفلسلل ساسأ رممك تزرب ،ةيروسلا دودحلا نم اھبرق مكحبو دبرأ ةنيدم نأ موھفملا نم نإ ذإ ،ندرMا
- ةيفلسلا اياضقف ،رركتم لكش يف ً،اضيأ زرب ،هتاذ دحب ،ميخملا نكلو ،ةيضاملا ةريخMا تاونسلا ل�خ نانبل ىلا وأ قارعلا ىلا
ذنم نيموكحملا نم ريبك ددع ناك نإو ،ناعمو طلسلاو ءاقرزلاك ندمب تانيعستلا فصتنم ذنم ،تطبترا ندرMا يف ةيداھجلا
وأ ،ةيقرشلا نامعك تاميخملا ريغ ناكس نم ناك مھمظعم نأ 0إ ،ةينيطسلفلا لوصMا يوذ نم نييندرMا نم مھ تانيعستلا فصتنم
يوذ نم اوناك ةيدايقلا ءامسMا نم مھمظعمو ،نييداھجلا - نييفلسلا ء0ؤھ نمً ادادعأ نأ نع كيھان ،خلا ...ةنيدملا دبرأ وأ ،ءاقرزلا
.ةيندرأ قرشلا لوصMا

وحن مھنم ،فلأ 900و نويلم وحنب ندرMا يف نيلجسملا نيينيطسلفلا نيئج�لا ددع )اورنوأ( ةيلودلا نيئج�لاو ثوغلا ةلاكو ردقت
- نييفلسلا اياضق يف ،»دبرأ ميخم« مسا رركت امك ،رركتي اھمظعم ءامسأ تاب ،ةيمسر تاميخم ةرشع يف نوشيعيً افلأ 340

،بيطخلا ركاش لثم ،ميخملاب طبترتً اضيأ ،»ةيدايق« ءامسأ نإف ،كلذ ىلع ةو�عو .قارعلل يكريمMا ل�تح0ا دعب ،نييداھجلا
بولطم وھو ،نيدباعلا نيز رھاظلادبع دمحم ميھاربا يلصMا همساو ،»ةشقلا داھج«ً اضيأ ءامسMا رھشأ نم لعلو ،ه�عأ روكذملا
ةيلخب فرعي ام يفً ايبايغ مكوح هنأ مھMاو ،ندرMا يف نييكريمأ راثآ ءاملع لايتغا ةلواحم اھرھشأ ندرMا يف اياضقلا نم ددع يف
بعصم يبأ نم زاعيإب ،يسويجلا يمزع اھمعزتو ،2004 ماع ةماعلا تارباخملا ىنبم ريجفت ىلا تفدھ يتلا ،»يواميكلا«
ًاباتك فلأ دقو ،كانھ لقتعم وھو ،ةيروس ىلإ برھ »ةشقلا« نأ ىلا ريراقتلا ريشتو .كاذنآ قارعلا يف »ةدعاقلا« ميعز ،يواقرزلا

بناج نم ةصاخب ،ةيداھجلا تايدتنملا ىلع رشنو ،يسدقملا دمحم وبأ نييداھجلا - نييفلسلل يجولويديMا ّرظنملا هيف دقتني هنجس يف
.يداھجلا هطخ نع »عجارتلا« ـب هنيمھتم يسدقملا دض ةلمح نونشي يذلاو ،»ددجلا نييواقرزلا« ـب نوفرعي اوتاب نم

يف نيفرطلا نيب ةحلسم ةھجاوم دعب ةيندرMا تاطلسلا هتلتق يذلاو ،يداجنMا ضايغ ناميلس وھ دبرأ ميخمب رخآ مسا طبترا كلذك
نم يسويجلا يمزع بيرھت ةلواحمب هكارتشا اھمھأ ةدع اياضق ةيفلخ ىلعً ابولطم يداجنMا ناكو ،2007 )رياني( يناثلا نوناك
.2006 ماع ندرMا هترايز ءانثأ شوب ويلبد جروج يكريمMا سيئرلا لايتغ0 طيطختلابو ،صاخشMا نم ددع ةكراشمب هنجس
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