
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ءاسم نيثالثلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

ىلع ةررقم تناك يتلا مويلا انتسلج لاغشأ قالطنا دعوم نع فصنو ةعاسب رخأتلا نع -ةيادبلا يف- مكل رذتعأ
.مويلا انلاغشأ عوضوم نأشب هانررق ام كلذكو ريخأتلا كلذ بابسأ مكل حرشأسو رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا

دعب ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ىلع ةقداصملا يضتقي مويلا انتسلج لامعأ لودج نأب فرعي مكلك
يف ةريخألا هذه ينتربخأ دقو عورشملا اذه لوح ةصتخملا ةنجللا ّهدُعت يذلا يليمكتلا ريرقتلا صن ىلإ عامتسالا
يليمكتلا ريرقتلا اذه تدعأ اهنأب -اهلامعأ مدقت ىدم ىلع فوقولل- 1999 ةيليوج 29 سيمخلا موـي اـهعم عامـتجا
.اهتاذ ةنجللا لخاد ينوناقلا باصنلا غولب مدع ببسب هيلع قداصت مل اهنكل

مأ ةزعموب ريشب ناكأ ءاوس ءاضعألا عيمج عم ءاوس دح ىلع لوؤسم انم دحاو لك نأب مكل لوقأ نأ يل اوحمسإ
اهب ةقلعتملا نيناوقلا عم ىشامتت اهلعجو ةفرغلا هذه ريس ةمالس نع اثحب ضعبلا انضعب عم انه ثدحتن نحن .هريغ
.نوناقلل عوضخلاب نومزلم اننأل

-مهنم بلطب- ةيناملربلا لتكلا بتاكم ءاضعأب نييضاملا سيمخلاو ءاعبرألا يموي تعمتجا يننأب مكربخأو اذه
ىلإ هلكايه ديدجت اذكو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ىلع ةقداصملا ةيلمع ليجأت ينم اوبلط ثيح
.1999 ربمتبس 02 موي اهحاتتفا عـمزـملا ةـلبقملا ةيفيرـخلا ةرودلا

ةعانق ىلإ انلصوتف نآلا مكيلع هدرسأ امب مهتعلطأو عامتجالل سلجملا بتكم ءاضعأ ءاعدتساب كلذل اعبت تمق دقل
.لاغشألل نسحلا ريسلا ىلع اظافح انيلع اهسفن تضرف دق ليجأتلا ةيلمع ّنأ اهدافم

اذه انسلجم نأب تلق نأ يل قبس دقف ،ًاديج كلذ كرديو ةيناملرب ةفاقث كلمي مكلكو ةيداعو ةيعيبط رومألا هذه نإ
هيف ريسن يذلا قيرطلا داجيإ ىلإ دعب لصوتن مل اننأ ينعي ةريخألا مايألا يف ثدح ام لكو ةيطارقميدلل ربخم ةباثمب
لك يف ةدوجوم رومأ اهنإ .كيلاود اذكهو انلاغشأ لجؤن ىرخأ ةراتو قيرطلا ئطخن ةراتف هنع ثحبلا ددصب نحنو
.فعض ةطقن هذهو ،لاجملا اذه يف تاداقتنالا ضعب كانه نأّ الإ ملاعلا نادلب

مهعم تعمتجا نيذلا ةيناملربلا لتكلا ءاسؤرل اذكو هئاضعأل يعامتسا دعبو عامتجالل سلجملا بتكم تيعدتسا دقل



لوح ةراشتسالا ةرئاد عيسوت تيأتراو يلخادلا ماظنلا يايإ اهلّوخي يتلا تايحالصلا لامعتسا مدع تررق ،نيح ذنم
هذهل جرخم نع اثحب ةثلاثلاو ةيناـثلا اهيترقف يف يلخادلا ماظنلا نم 19 ةداملل اقبط قيسنتلا ةئيه لمشتل عوضوملا اذه
ريرقتلا صن ىلع ةقداصملل دهجلا نم ديزملا لذب ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ نم -تقولا سفن يف- تبلط امك ةيعضولا
.ةليللا هذه هعيزوت متيل ءاسملا اذه يليمكتلا

قلعت ام ةصاخ يلخادلا ماظنلا ماكحأل يفرحلا قيبطتلاب اهيف مزتلن مل يتلا ىلوألا ةرملا يه تسيل اهنأ حيحص
نوملعت مكنكلو ةيليمكتلاو ةيديهمتلا ريراقتلا ىلع عالطالا مهل ىنستيل ءاضعألل حنمت نأ بجي يتلا ةينمزلا ةدملاب اهنم
.ءاضعألا لك اهيف كراشو رهشأ ةعبرأ ذنم ةيراج عوضوملا اذه لوح لاغشألا نأ اعيمج

ّالإو احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ًادغ عورشملا ىلع ةقداصملا متتس افنآ اهتركذ يتلا ةيفيكلاب رومألا تراس اذإف
.لبقملا ربمتبس ىلإ ،قيسنتلا ةئيه ةراشتسا دعب ،اهليجأت رارق ذختأس

تدمج دقف .دحأ وأ بزح وأ ةلتك ةيأ عم تسل يننأ وهو هركذ يتداع نم سيل اًرمأ ينم اومهفت نأ مكنم بلطأ
اـم قـبطأس يننإو "ةعاـمجلا عـم هللا دي" نأب مكل تلق دق تنكو هيلإ يمتنأ يذلا بزحلا يف -نوملعت امك- يتيوضع
امو يلخادلا ماظنلل ةيصخشلا يتءارق لامعتسا درأ مل اذل . (Je suis là pour appliquer la décision des autres) هومتررق
مكنم بلطأو ةلوقعم ةقيرطب مويلا انيلع هسفن ضرف دق ليجأتلا نأب لوقلاب تيفتكا لب تايحالص نم يل هلّوخي
عم ءاقتلالل ٌلماك ٌرهش انمامأو ةديج فورظ يف نينثإلا موي هذه انترود ماتتخاو انلاغشأ مامتإ نم اننيكمتل ادغ روضحلا
.بئاوشلا ةيفصتو رومألا ةئدهتل ضعبلا انضعب

لك اولمعي نأب ةصتخملا ةنجللا ءاضعأل يبلط ددجأو يليمكتلا ريرقتلا بايغ مكحب مويلا لاغتشالا اننكمي ال ،هيلعو
روضح مكحب مهيدل رفوتم تيوصتلل ينوناقلا باصنلا نأو ةصاخ مويلا ريرقتلا اذه صن ىلع ةقداصملل مهعسو يف ام
.ةليللا هذه هعيزوتو هبحسل سلجملا حلاصم لك دنجنسو مويلا انعم ءاضعألا لك

يننكلو مداقلا ربمتبس رهش ىلإ ةيلمعلا ليجأت يعدتست ةنهارلا فورظلاو طورشلا لك نأ ىلع ىرخأ ةّرم دكؤأ
هذه انترود لاغشأ مامتإل لبسلا نسحأ داجيإل ةسلجلا هذه عفر روف كلذ لوح قيسنتلا ةئيه عم ةراشتسا ءارجإ لضفأ
.ميمحو يوخأ وج يف

اننأب انع سانلا تلاقل فلتخن مل ولف ،ةيطارقميدلا وأ ةينطولا يف اسورد انيطعي نأ دحأ عيطتسي الف انفلتخا امهمو
ىلع ةقداصملا نيموي ذنم متضفر دقل ! ةيطارقميدلا ةسرامملل نيئيهم ريغ اننأب لوقت فلتخن نيحو نييطارقميد انسل
يبعشلا سلجملا لبق نم انيلع لاحت يتلا نيناوقلا لك ىلع انقداص ول اننأ عم كلذ مهبجعي ملف راهشإلا نوناق صن
ليدعت عورشم يف داوم عبرأ ايصخش تدجو يننإ نآلا مكل لوقأو  ! ةيطارقميد كانه دجوت ال هنأب اولاقل ينطولا
كانه تناك هنأ هانعم ؟اذه ىنعم ام ؟عورشملا نمض تلجس دق ةدام نم مك نكلو ةحلاص ريغ اذه يلخادلا ماظنلا

.هدادعإ يف ةقلطم ةيرح

هل انه وضع لكف .هريغ الو ةزعموب ال هيف مكحتي صخش يأ دجوي الف ،سلجملا اذه سانلا مرتحت نأ بجي
.دالبلل ًاديفم هارن يذلا رارقلا ذختنف ةيرح لكب ةيصخشلا هذه ىوقتت نأ يدوبو هتيصخش

نذإ .رخآ باسح يأ يدل سيلو سلجملا اذه ماجسنا ةدئافل لمعأ يننأب اومهفت نأ مكنم بلطأو يراذتعا مكل ددجأ
.ةعوفرم ةسلجلاو مكيف هللا كرابو احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع هللا ءاش نإ ًادغ يقتلن

.ًءاسم نيثالثلاو ةعساتلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر




