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امللخص:
قعد األرشقػ اؾعثؿاـي اؾرتؽي رابع دور األرشقػات اؾعاملقة ؿـ حقث ؽؿقة اؾقثائؼ ،وؼد مت تصـقػ %05
ؿـ جمؿقع وثائؼف اؾيت تبؾغ  005وثقؼة ،و فذه اؾقثائؼ تتـاول خمتؾػ ؿـاحي احلقاة اؾثؼاػقة و اؾسقاسقة و
االؼتصادقة و االجتؿاعقة و اؾصحقة  ،و قشؿؾ أقضا تارقخ  63دوؾة  ،و قعد ؿصدرا تارخيقاً ؿفؿا  ،ال ؿـدوحة
ؾؾباحثني يف تارقخ اؾدوؾة اؾعثؿاـقة عـ اؾرجقع إؾقف و االستػادة ؿـ ؿؼتـقاتف .و باؾرغؿ ؿـ األفؿقة اؾباؾغة
ؾألرشقػ اؾعثؿاـي و اؾقثائؼ اؾيت حيتققفا يف اؾػرتة املؿتدة أربعة ؼرون ،ؿـ تارقخ اؾبالد اؾعربقة يف احلؽؿ
اؾعثؿاـي ،ػؼد ؽاـت تؾؽ األفؿقة غائبة عـ أـظار ؽثري ؿـ اؾباحثني .ؽؿا أن عالؼة فذا األرشقػ بدور األرشقػ
اؾعربقة ؽاـت غائبة عـ أـظار ؿسؤوؾقفا و أـظار اؾباحثني بشؽؾ عام.
الكلمات الدالة:

األرشقػ اؾعثؿاـي ،اؾعالؼات ،اؾدوؾة اؾعثؿاـقة ،وثائؼ فؿاققن ،دػرت ؿفؿ
Abstract:
The Turkish Ottoman Archive is the fourth largest repository of documents in the
world, with 50% of its documents totaling 150 documents. These documents cover
various aspects of cultural, political, economic, and social and health life, including
the history of 36 countries, and is an important historical source, it is not allowed for
researchers in the history of the Ottoman Empire to return to it and to benefit from
its holdings. Despite the great importance of the Ottoman archives and the
documents it contains in the four centuries period, from the history of the Arab
countries in Ottoman rule, this importance was absent from the eyes of many
researchers.
The relationship of this archive to the role of the Arab Archive was absent from
the eyes of its officials and the eyes of researchers in general..
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بخخلفذ الدعمُاث التي ؤوللها ول مً هخب ًِ خُثُاث ؤلاجفاالث التي حشث بحن الىالًت
الشابّت و الخيىمت الفشوعُت  ،بر هجذ هزه اللمُت جدذ ِىىان كمُت س ي ـالح بدىم ؤهه
كائذ الىالًت آهزان ،والبّن ألاخش بلمُت ؤلالحزي هةؼاسة بلى ملش الخيىمت الفشوعُت  ،ولىً
خالٌ جدبّىا لللمُت فةن ـاخب هزه اإلابادسة هى س ي لخمش بىؼمْ وهى ما ظىثبخه مً خالٌ
مّالجخىا لللمُت.فماهي ٌشوف و خُثُاث هزه اللمُت وهُف جمىً الشائذ الجُاللي بىوّامت
في جففُتها ؟
ًبذو ؤن كمُت ؤلاجفاالث مْ دٌغىٌ كذ ؤزشث ِلى الىالًت ومجاهذيها بؽيل مّىىي ؤهثر
منها مادًا وىن ؤن اإلاخىسوحن فيها واهىا هم مً ًخفذون إلاؽشوُ ظلم الصجّان وِلى سؤظهم
الشائذ لخمش بىؼمْ الزي ؼاسن في مداهمت ؤهبر ِذد مً اإلاجاهذًً الزًً ّجمذ جففُخم في
الىالًت الشابّت ،غحر ؤن ـشامخه هزه لم حؽفْ له في كمُت بهدشاف مجلغ الىالًت الشابّت ًِ
ؤلاهمباه الثىسي ووان مً هخائجها الىكىُ في اإلادٍىس سفلت معاولحن هباس للىا مفحرهم
اإلادخىمِ .لى الشغم مً العُاظاث الفشوعُت التي ؼهذتها الىالًت الشابّت بهىالكا مً ظلم
الصجّان في ظبخمبر  8591و التي ؤدث بلى ِملُاث الخىهحر  ،وحاءث ِملُاث ؼاٌ في الىالًت
الشابّت – ِملُت الخضام – التي خلفذ خعائش هبحرة ؤجذ ِلى هفف كذساث الىالًت ب 0922
1
مجاهذ.
 - 1ظروف الىالية الرابعة قبل إلاثصاالت:
حاء في جلشٍش الشائذ س ي مدمذ خىٌ اللمُت اإلاذبشة لذ الخيىمت اإلااكخت مً وشف
مجلغ الىالًت الشابّت ،وحّىد حزوس هزه اللمُت بلى الفترة التي جلذ وفاة الّلُذ س ي امدمذ
بىكشة وبظخخالفه مً وشف الشائذ س ي ـالح الزي وان ميلفا مً لجىت الّملُاث الّعىشٍت
ً
ًخدمل ً
ِلما ّؤن الخاسج الزي وان غاسكا في بوؽاء ـشاُ ألاحىدت ّ
حضء
بلُادة الىالًت بالىُابت،
ً
مً اإلاعاولُت ،خفىـا بّذ كمُت بغخُاٌ ِبان سممان ،فمىز رلً الخحن ؤـبدذ ظمّت
الخاسج ٌؽىبها الدؽىٍه في الىالًت الشابّت ،بلافت بلى جفاكم الخعائش ِلى بزش مخىي ؼاٌ
2
والىلق الفادح في وـىٌ ألاظلخت والزخحرة وجشكُت ِمش ؤوـذًم فُالخيىمت اإلااكخت.
ِلذ بحخماُ في ملش الىالًت الشابّت باإلاذًت ًىم  81حاهفي  8592في مىىلت الشوابذ
إلخخُاس ؤِماء مجلغ الىالًت  ،ودساظت و بدث الىلُّت الّامت  ،بلافت بلى ولْ بظتراجُجُت
حذًذة للىفاح الىوني،وفي هزا ؤلاحخماُ الزي دام ؼهشا وامال  ،جم جشظُم س ي ـالح في
65
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مىفبه هلائذ للىالًت وس ي مدمذ الزي وان مفابا هىائب ِعىشي  ،وجم بظخىماٌ مجلغ
الىالًت بتركُت الىلباء لخمش بىؼمْ وخلُم(خمذي بً ًحي) بلى سجبت سائذ ،وؼهذث فترة فُفشي
_ ماسط  8592هجىم الىحران الفشوس ي بةللاء كىابل الىابالم في هىاحي هثحرة ِلى اإلاىىلت الثالثت
3
مً الىالًت الشابّت.
و كذ وؽي ؤؼغاٌ هزا ؤلاحخماُ جدذ كائذ مجلغ الىالًت الشابّت بالىُابت س ي ـالح
و بدمىس كادة اإلاىاوم ِلى الؽيل الخالي:
 الشائذ مدمذ كائذ ِعىشي للىالًت الشابّت الىلُب خلُم كائذ اإلاىىلت ألاولى للىالًت الشابّت الىلُب ِبذ اللىُف كائذ اإلاىىلت الثاهُت للىالًت الشابّت اإلاالصم سؼُذ ممثل اإلاىىلت الثالثت للىالًت الشابّت الىلُب لخمش كائذ اإلاىىلت الشابّت للىالًت الشابّت الىلُب خاج بً ِِس ى كائذ اإلاىىلت الخامعت للىالًت الشابّت4
 الذهخىس ًحي ممثل الهالٌ ألاخمش الجضائشي في الىالًت الشابّت.ّ
جممً حذوٌ ؤِماٌ هزا ؤلاحخماُ كماًا جىٍُمُت للىالًت الشابّت ،الّالكاث مْ بلُت
الىالًاث ،الىلُّت مْ الخاسج ،وكذ دام هزا ؤلاحخماُ خىالي ؼهش بعبب ِملُاث الجِؾ
الفشوس ي في مىىلت ؤلاحخماُ بعبب حعشب خبر هزا ؤلاحخماُ ،وِلى بزش الّملُاث الّعىشٍت
بظدؽهذ الىلُب خاج بً ِِس ى كائذ اإلاىىلت الخامعت واإلاالصم سؼُذ مً اإلاىىلت الثالثت
اللزان ظلىا في مُذان الؽشف ،وؤـِب الذهخىس ًحي بجشوح خىحرة وجم بظّافه في خحن بهخه
ؤلاحخماُ بثالزت مً ؤِمائه ،وبّذ دساظت مخخلف اللماًا اإلاذسحت في حذوٌ ألاِماٌ جم بكشاس
جىصَْ اإلاهام بحن ؤِماء مجلغ الىالًت في حى مصخىن مليئ بالؽخائم التي حؽىه ظمّت
الخيىمت اإلااكخت ،وجم بكشاس ؤًما مً وشف الشائذًً س ي ـالح وس ي مدمذ بمم ِمىًٍ
5
لمً مجلغ الىالًت الىلُبحن ألاكذمحن جم بخخُاسهما وحعمُتهما وهما لخمش وخلُم.
ؤـبذ س ي ـالح كائذا للىالًت الشابّت ومىث فيها لخيؽُىها  ،ؤما س ي مدمذ اإلاعاوٌ
الّعىشي للىالًت الزي ولف بمهمت الشكابت وؤلاجفاٌ بالىالًت الخامعت بهىالكا مً اإلاىىلت
الثالثت  ،وبِالم الىالًت الخامعت ًِ ؤوٌ الخىي اإلاخفم ِليها في بذاًت فُفشي  ، 8592هزه
الخلىٌ الشامُت بلى جىخُذ حِؾ الخدشٍش الىوني بالذاخل و التي وشخذ ؤزىاء بحخماُ ِلذاء
الذاخل  ،وبّذ بظدؽهاد الّلذاء الثالزت ِمحروػ و الخىاط  05ماسط  ،8595وس ي ؤمدمذ
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بىكشة  29ماي  ، 8595وكعاوة ِملُاث ؼاٌ فُفشي حىٍلُت  ،8595ولها واهذ بعبب جإخحر
6
هزا اإلاخىي اإلاىحه بلى الخيىمت اإلااكخت بةظم حِؾ الخدشٍش الىوني اإلاخدذر بفىث واخذ.
هزا ما حّل مجلغ الىالًت الشابّت ًفخذ هلاؼاث خالٌ ؤلاحخماُ جخمدىس ؤظاظا
خىٌ الىلُّت الخىحرة التي حِّؽها الثىسة خاـت ما ًجشي في الخاسج وما ٌِّؽه مً جىىساث
خُث ؤـبذ هزا ألاخحر مختركا بلافت بلى ـشاُ ألاحىدت والبربشٍت وجبُن ألامىاٌ ،ومىكف
الخاسج مً بحخماُ ِلذاء الذاخل وؤن الخاسج اظخذعى الّلُذًً س ي امدمذ وِمحروػ مً
ؤحل جىكُفهما وبِذامهما ،وما صاد الىحن بلت ؤن اللُادة في الخاسج سفمذ بًلاف س ي الىُب
الزي وسد بظمه ِلى سؤط اإلااامشة في الىالًت الشابّت بخُِّىه واجب دولت زم ظفحر في غُيُا ،هما
جم بتهام معاوٌ ؤلاجفاالث في الخاسج بىـىف بّضٌ الذاخل هما دِمه في هزا الّلُذ بىمذًً
الزي سفن حعلُم شخىت ألاظلخت للىالًت  ،هما جم ؤلاؼاسة بلى جففُت بً معّىد الزي
7
ؤـذسث كُادة الخاسج خىمها بةِذامه وؤهه مجشد خائً خعب الخيىمت اإلااكخت.
هما جم فخذ هلاػ خىٌ اإلافاولاث مْ الخيىمت الفشوعُت وجشاحْ مياهت الخاسج
باليعبت للؽّب ،والؽُىُِت التي واهذ جمثل خحزا هاما مً جىىس اإلاؽيل الجضائشي ،وؤن
الشئظاء ِبذ الىاـش وبىسكُبت ومدمذ الخامغ لم ًىً يهمهم بال مفالخهم ولم ًلذمىا ؤي
معاِ ذاث مادًت واهذ ؤم ِعىشٍت لللمُت الجضائشٍت .هما وشخذ كمُت جىخُذ الذاخل خُث
كاٌ ِبذ اللىُف خىٌ هزا الؽإن " :بن الجضائش هدً مً ًلشس جىىسها ومعخلبلها هزا خُث
ؤهه خالٌ بحخماِىا كشسها جىخُذ الذاخل وجىٍُم جيعُم ـلب بحن الىالًاث وول ِمى مً
مجلغ الىالًت الشابّت جم حُّىه لللُام بمهمت هامت حذا هدى بلُت الىالًاث مً ؤحل
8
الخىخُذ.".
وهزا ما ظُجّل ول الذاخل مىخذا مً دِم وجيعُم بحن الىالًاث العخت  ،وهزا ما
حّل ول مً اللادة مدمذ ،ـالح ،ولخمش ًزهبىن في مهماث هدى الىالًاث الخالُت الثالثت
والثاهُت وألاولى ،زم جىحه الىلُب ِبذ اللىُف هدى اإلاىىلت الخامعت مً الىالًت الشابّت
والشائذ مدمذ الزي جىحه هدى اإلاىىلت الثالثت مً الىالًت الشابّت زم هدى الىالًت الخامعت ،ؤما
الشائذ س ي ـالخفّىك بهجاص مهمخه في الىالًت الثالثت بلي في الىاخُت الشابّت اإلاىىلت الثاهُت
مً الىالًت الشابّت.ومً بحن اللشاساث اإلاخخزة ؤًما خالٌ هزا ؤلاحخماُ:
 حعمُت كُاداث كُادة ؤسوان الىالًت جىاصن اللىي الّعىشٍت ِلى مخخلف اإلاىاوم67
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 بلغاء كشاس مىْ الخذخحنالمغي ِلى الخاسج إلدخاٌ ألاظلخت والزخحرة.
وان الهذف ؤو الغاًت مً هزه ؤلاجفاالث بحن الىالًاث هما وان مّلىا جصخُذ الّالكاث
التي واهذ ِلى هىاق لُم مً خالٌ بحخماُ كادة الىالًاث لذساظت الىلُّت الخالُت للذاخل،
وهُف ًخم الخّامل مْ الخيىمت اإلااكخت ومىالبتها باألظباب الخلُلُت إلاىْ دخىٌ ألاظلخت ألصٍذ
مً ظيخحن .في بذاًت ؼهش فُفشي مً ظىت  8592جىحه ؤِماء مجلغ الىالًت لخجعُذ مهامهم،
خُث جىحه الشائذ س ي مدمذ بلى اإلاىىلت الثالثت إلِالم الىلُب واسق مً الىالًت الخامعت
10
باللشاساث اإلاخخزة خالٌ ؤلاحخماُ.
وَؽحرجلُت بلى مالخٍت مفادها ؤن الشائذ لخمش بىؼمْ مً المباه الزًً كادوا
الخدلُلاث خىٌ جىاكق اإلاّىىٍاث للمجاهذًً في بواس ظلم الصجّان بال ؤهه هى مً ولْ
ؤوشوخت ؤلاجفاٌ اإلاىففل بالعلىاث الفشوعُت،وكذ بزٌ كفاسي حهذه في اإلاداججت لفالح
رلً الىشح ؤلاهفشادي  ،وبظخىاُ لخمش بكىاُ الشائذ خلُم  ،مما حّلهما ًخىحهان بلى ِبذ
ُّ
اللىُف كائذ اإلاىىلت الثاهُت  ،خُث بهمم بليهما وو ِلف بةكىاُ معاولي اإلاىاوم ألاخشي
11
بإوشوخت الخفاوك ؤلاهفشادي وهزا ألاخحر ولف هائبه الّعىشي لخمش بىسكّت بهزه اإلاهمت.
وان مً اإلافشوك ؤن ًخىحه الشائذان لخمش وخلُم بلى الىالًاث ألاولى و العادظت
إلوالِهم ِلى اإلاؽشوُ ألاولي اإلالترح مً وشف الىالًت الشابّت ،ولىً في نهاًت فُفشي كشسوا حغُحر
الجذوٌ ،وؤسادوا فخذ مفاولاث ؤوال زم بِالم الىالًاث ألاخشي فُما بّذ  ،وبّذها ؤـبذ اللائذ
لخمش بىؼمْ الشكم ألاوٌ في بهخماماث الججراٌ دٌغىٌ وٍخجلى رلً مً خالٌ سظالت لخمش
بىؼمْ بلى الخيىمت اإلااكخت في  00ماسط  8592وبكخىْ ول مً لخمش وخلُم بّذم حذوي
ؤلاجفاٌ بالخاسج و ولب مً س ي ـالح الىف ًِ بسظاٌ بّثاث ؤو وخذاث إلاعاِذة الىالًاث
ألاخشي  ،وِلى ما ًبذوا ؤهه ِىذما بذؤث ؤلاجفاالث مْ الفشوعُحن حاءث ِملُت  20ماسط
ِ 8592لى اإلاىىلت الثالثت للمغي ِلى س ي مدمذ بىوّامت ،وىن ؤن اإلاىىلت جمثل مياهت هامت
في وؽاه وجإزحر الىالًت الشابّت.
وِلى ماًبذو فةن اإلافالح الفشوعُت واهذ حّلم بمدخىي الشظالت التي حاءث بمجمىِت مً
ؤلاهخلاداث جمثلذ فُما ًلي :
 جلاِغ كادة الخاسج في بًجاد خل إلاؽيلت العالح و بختراق خي مىسَغ خُث ًلىٌ "ففي  8591ولم ًىً خي مىسَغ كذ مذ بّذ  ،لم وعخىْ ؤبذا الخفىٌ ِلى ألاظلخت
9
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التي واهذ جخّشك للخلف بمخاصهىا في الؽشق و الغشب ،للذ وان الخفىٌ ِلى ألاظلخت
وجىصَّها ًخم لفالح الىالًت الخامعت التي وان كادتها ًمىّىن ِبىس وخذاجىا اإلايلفت بىلل
12
العالح بحجت ؤنهم ظِخىفلىن بإهفعهم بىللها".
 بلافت بلى ؤن الىخذاث التي واهذ ميلفت بجلب ألاظلخت حّشلذ بلى ظىء اإلاّاملت مًاللُادة بالخاسج ،وظيىث الىالًت الشابّت بصاء هزه العلىواث حاءث مً ؤحل الخفاً ِلى
وخذة الثىسة،ومً خالٌ الشظالت ًٍهش ؤن س ي لخمش صوى هفعه و مً مّه في خمل مؽّل
الثىسة مً خالٌ اإلاؽاسهت الذائمت في مخخلف مُادًً اإلاّشهت التي حّلتهم ًىدعبىن
الؽشُِت ؤمام جلاِغ كُادة الخاسج التي لم جلم بىاحبها خعبه خُث ًلىٌ"...مهمت زلُلت
حعخلضم سحاٌ هبالء روي شجاِت مً بحن اإلاجاهذًً ًبرهىىن ِلى كذساتهم الثلافُت و
ألاخالكُت  ،بُذ ؤن ِذد هبحرا مىا ؤـبذ ٌّشف مىز وكذ وىٍل ؤن ؤِماء كُاداث
مىٍماجىا الخاسحُت فلذوا ؤهلُت جمثُل هفاخىا و مىز وكذ وىٍل " ،13وَؽحر ؤًما س ي
لخمش بىؼمْ بلى الشفاهُت التي وان ٌِّؽها كادة الخاسج في خحن ًلخاث ًخامى الخشب في
الىوؽشَغ و ؼشؼاٌ بإول ألاِؽاب و البلىه  ،ومما صاد الىحن بلت حُّحن الشائذ ِمش
ؤوـذًم الزي وسد بظمه خالٌ الخدلُلاث التي حشث ِلى بزش اإلااامشة في الىالًت الشابّت
بمىفب في الخيىمت اإلااكخت.
 خىٌ الذخىٌ في بجفاالث مباؼشة مْ فشوعا ًلىٌ لخمش بىؼمْ " :بوالِىا ِلى واكْألامىس و بففخىا معاولحن ِلى اإلاجاهذًً ،لم ٌّذ ٌعمذ لىا ؤبذا ؤن همحي بّذ آلان
بجضائشي واخذ  ،وبىاء ِلُه ًيبغي ؤن هىكف اإلاّشهت الّعىشٍت فىسا وهذخل في اإلاّشهت
14
العُاظُت خذمت للمفلخت الّلُا للؽّب و الجِؾ".
وِلى ما ًبذو فةن هزه الشظالت جمثل خالت الُإط التي وان ٌّاوي منها الذاخل ِمىما
ُّ
وجدمل الىالًت الشابّت اإلاؽاول وؤلالىشاباث التي ِاهذ منها الىالًخحن
وس ي لخمش خفىـا
الخامعت و العادظت وجذخل الىالًت الشابّت لفن جلً اإلاعائل  ،وِذم سد الخيىمت اإلااكخت
ِلى حعائالتهم  ،وهى ما فعشه لخمش بخخلى هزه ألاخحرة ِنهم مما حّله ًذفّبلادة الىالًت
الشابّت هدى ؤلاهدشاف ًِ ؤلاهمباه الثىسي بفخذ بجفاٌ مباؼش مْ الخيىمت الفشوعُت في بواس
مبذؤ جلشٍش اإلافحر  ،خعب الخدلُلاث التي ؤحشتها الىالًت الشابّت بلُادة س ي مدمذ بىوّامت
بّذ اللمُت.
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ّ
وًِ ظبب ِذم جىحه الشائذًً لخمش وخلُم اللزًً ؤسظل لهما الشائذ س ي مدمذ
وىمىذو اإلاىىلت إلجمام مهمتهما هدى الىالًخحن ألاولى والثاهُت ،خُث غحروا كشاساتهم وبخخاسوا
فشكت مً زماهُت حىىد فلي ،وؤن الىشٍم ـّب وٍفّب بختراكه ًِ وشٍم هخِبت بإهملها
وبهزه الفشكت جىحهىا هدىي اإلاىىلت ألاولى مً الىالًت الشابّت في مإوي ًلْ بحن اإلاىىلت ألاولى
والثاهُت ،وجم بظخذِاء ِبذ اللىُف وكط ي الثالزت لُلتهم في هزا اإلايان وفي الغذ بظخذِىا
الىلُب بلُاط خُث ًلىٌ " :ؤِلمىوي ًِ الىلُّت في الخاسج واللشاساث اإلاخخزة خالٌ بحخماُ
حاهفي بمّنى ألاكىاٌ التي بلغني بها ِبذ اللىُف هدً في بججاه هدى الىالًاث ألاولى والثاهُت مً
ؤحل مهمت هامت حذا وخعاظت وخىحرة ولىنها في ـالح الىوً كذ غحرها كشاساجىا باليعبت لي ؤها
خلُم برا جىحهذ هدى الىالًت ألاولى مْ الفشكت ظىف لً ًفهمني اإلاعاولىن في هزه الىالًت ولم
جىً لي الثلت والعلىت للخيعُم مْ الىالًت ألاولى وباقي الىالًاث وخاال ظىف ًخم جىكُفي
وبِذامي .باليعبت لي ؤها لخمش لذي جلشٍش ِني وؤي سخفت مشوس مىكّت ًِ وشٍم ـالح هدى
الخاسج ،وـىال بلى الخاسج م ْ جلذًم هزا الخلشٍش للخيىمت اإلااكخت ظِخم بِذامي جللائُا ،وؤًما
15
غحرها كشاساجىا اإلاخخزة خالٌ ؤلاحخماُ وظىزهب للبدث ًِ خلىلىا".
 - 2حيثيات القضية:
حّىد خُثُاث هزه اللمُت بلى  00ماسط  8592خُث ؤسظل ِبذ اللىُف سظالت بلى واجب
اإلاىىلت الثاهُتمالً ًإمشه فيها بّذم بسظاٌ بلى مشهض اللُادة بالىالًت الشابّت بال بّن
اإلاّلىماث الّامت ،غحر ؤهه لم ًلذم له ألاظباب الخلُلُت لهزا ألامش مفمال رلً بلى غاًت
ؤلالخلاء مّه في  09ماسط  ،8592خىٌ الخىش الزي ًدذق بالثىسة خُث جم حسجُل بمّذٌ
 92ؼهُذ وسجحن خالٌ ؼهش ،وهزا ؼيئ هثحر برا بظخمشث ألامىس ِلى هزه الخالت ظِخم
اللماء ِلى الثىسة خالٌ  29ؤؼهش،خاـت في الٍشوف التي حِّؽها الثىسة والتي ظخادي
بالبلُت بلى ؤلالخداق بففىف الجِؾ الفشوس ي بؽيل حماعي ،بلافت بلى اإلاىكف العلبي
للخيىمت اإلااكخت خىٌ اإلاباؼشة في اإلافاولاث مْ فشوعا وحُّحن ِمش ؤوـذًم هعفحر بالشغم
مً ؤهه وان ِلى سؤط اإلااامشة في الىالًت الشابّت ،وبالىٍش بلى هزه الىلُّت سدث الىالًت الشابّت
16
خالٌ بحخماُ لها في حاهفي .8592
ولب الىلُب ِبذ اللىُف مً بلُاط برا وان لذًه مّلىماث خىٌ بّن الصخفُاث
اإلاعلمت راث الخىحه العُاس ي ،وؤِىى له رلً في هفغ الُىم زم جىحها هدى اإلاشهض الجهى
للمىىلت خُث ِلذوا في الُىم اإلاىالي بحخماِا إلاجلغ اإلاىىلت بدمىس اإلاالصم الّعىشي لخمش
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واإلاالصم العُاس ي ِلي الجضائشي ،وبّذ ؤلاهتهاء مً ؤلاحخماُ جم بجخار ِذة كشاساث مخّللت
باإلاىىلت الثاهُت ،وؤِلم ِبذ اللىُف ول مً ؤلاخىة لخمش وِلى الجضائشي بيل ما لم ًلله
ظابلا ،وفي الُىم اإلاىالي وـل ول مً الشائذًً لخمش وخلُم بلى مشهض اللُادة للمىىلت خُث
مىثا زالر ؤًام زم رهب ِبذ اللىُف هدى اإلاذًت وبّذ ًىمحن مً رلً بلخدلىا ول مً لخمش
وخلُم واإلاالصم الّعىشي لخمش ،زم بهفشف هزا ألاخحر جاسوا الثالزت مْ كاض ي اإلاذًت الزي جم
17
بخخُاسه وىظُي لشبي ؤلاجفاٌ اإلاباؼش مْ خيىمت دٌغىٌ.
ّبن سظالت س ي ـالح في  81ؤفشٍل  8592بلى الخاسج حّىي لىا ـىسة الذاخل الزي وان
ٌِّؾ ٌشوفا ـّبت وخشحت ،وَّلمهم فيها بإنها آخش سظالت وبؽيل نهائي ،ألهه خعب بِخلاده
ّ
فةن الخاسج كذ جخلى ِنهم وًِ الىاحب وؤلالتزاماث التي واهذ ِلى ِاجم الخاسج ،وىن ؤن
الىالًت الشابّت لم جلذم لها ؤي معاِذاث مىز  8591وِذم وـىٌ شخىت ألاظلخت التي جم
حجضها في الىالًت الخامعت ،وًِ مفحر حهاص ؤلاجفاالث الزي لم ًخذِم بإي ِىن بجفاٌ ؤو
ّ
مفلخحن ألحهضة ؤلاجفاٌ ،هما ّهبه الشائذ ـالح بلى مؽاول الىالًاث وِذم وحىد خلىٌ مً
الخاسجِ ،لى غشاس الىالًت العادظت والىالًت ألاولى بذون كُادة والىالًت الثالثت ؤًما ،وجلاِغ
الخاسج في فً الّضلت ًِ هزه ألاخحرة التي ولبذ ًذ الّىن واإلاعاِذة مً الىالًت الشابّت وجم
معاِذتها مً وشف هزه ألاخحرة خاـت فُما ًخق الزخحرة ،الىالًت ألاولى في هىم ؤما الىالًت
الخامعت فهي في خالت تهذئت وحععى لخإظِغ دفاُ راحي بعشِت ملللت جدذ ؤهٍاس اإلاعاولحن
18
في الذاخل والخاسج.
وهزا ما حّل س ي ـالح ًلىٌ..." :برن وبفشاخت هلىٌ ؤهه ليل وشف معاولُاجه وؤهه لِغ
هىان مجاٌ لخبادٌ ألادواس ،باليعبت لىا وؤمام خىىسة اإلاؽاول العُاظُت والّعىشٍت التي
جىشح ِلى حِؾ الخدشٍش ،فملىا ؤن ال وّخمذ ؤبذا ِلى معاِذاجىم ...ال وعخىُْ بإي وظُلت
ؤن هبلى مىخىفي ألاًذي ؤمام الّضلت اإلاعخمشة لذ حِؽىا الغالي واللىُّت النهائُت مْ ؼّبىا
19
الّضٍض".
وفي  80ماي  8592ؤللى الجِؾ الفشوس ي اللبن ِلى ِبذ اللىُف في اللعم الشابْ
الىاخُت الشابّت للمىىلت الثاهُت زم فش مىه مخىحها هدى الىاخُت الثاهُت ،وفي  09ماي وـل بلى
مشهض كُادة اإلاىىلت ظُاس ي ِعىشي الىاخُت الثالثت وؼشح الىلُّت العِئت في الىاخُت وكذ
داس خذًث بحن هزا ألاخحر ومالً واجب اإلاىلىت خىٌ اللجىت التي جم بوؽائها بحن الىالًاث خُث
كاٌ معاوٌ الىاخُت الثالثت" :حّلم مالً هم ؤها خائف برا خىمىا الثىسة مً ؤحل ال ؼيئ في
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الىكذ الزي جدملىا ظذ ظىىاث واملت...هل حّلم بإن ؤلاخىة في بججاه ؤلاهدشاف بنهم ًخدشوىن
بالعُاساث واإلاشوخُاث وكمفان مً الىُلىن واإلاّاوف ،ؤكىٌ لً ـشاخت بإنهم زالزت
خملى(ِبذ اللىُف ،لخمش ،خلُم ) الزًً ضخىا بؽشفهم ؤمام الّذو دون جفىحر فُما ًمىً
ؤن ًزهب بهم في رلً خُث بظخغفلهم الّذو لُزهب بهم باللبىٌ بىكف بوالق الىاس اإلادلي .آه
ًابلهي هم ظإخش ى ِليهم مً جدىُم الثىسة إلاارا لم ًزهبىا لللاء بلُت الىالًاث ؤوال ختى وبن
20
بظخغشق رلً ظىت ؤو ظيخحن وان بةمياهىا جدمل رلً".
ؤًام بّذ رلً جللذ كُادة اإلاىىلت الثاهُت سظالت مً اإلاالصم صبحر مً الىاخُت ألاولى الزي
كاٌ فيها بإهه هفز ألاوامش اإلاخّللت بخىكُف اللخاٌ لذ اإلاذهُحن ،بال ؤن واجب اإلاىىلت لم ًخمىً
مً ؤلاحابت ِلُه وفي هزه ألازىاء ؤرٌْ خبر ًِ وشٍم ؤلاراِت بإن كُادة الىالًت الشابّت ؤِىذ
ألاوامش للىاخُت العاخلُت بىكف اللخاٌ لذِم مفاولاث مىالن ،غحر ؤن ول الّالم جفاجئ وفهم
ؤهزان في الىالًت بإن ألامش فىشة ظُاظُت .وِلى بزشها ؤـبدذ الىلُّت في الىالًت خىحرة حذا
وفي غُاب س ي مدمذ وـالح هخب ول مً لخمش وخلُم سظالت بلى حشٍذة لىمىهذ وبإهه في هُتهم
21
اللُام بىكف بوالق الىاس مدلُا.
سبي لخمش بىؼمْ ؤلاجفاٌ بالىلُب ِبذ اللىُف ليي ٌعهل لهما اإلاهمت باإلجفاٌ
بفشوعا ًِ وشٍم كاض ي اإلاذًت ِبذ اللادس ماصَغي الزي ولفىه بدبلُغ سظالت بلى الخيىمت
الفشوعُت في  81آراس زم رهب اللاض ي بلى الىائب الّام في الجضائش سوظشث ؼمالخ وهزا ألاخحر
جىحه ِلى متن وائشة بلى باسَغ  81ماسط  8592لىلل سظالت لىصٍش الّذٌ بدمىهذ مِؽلي الزي
ِشك هزه اللمُت ِلى سئِغ الىصساء مِؽاٌ دوبشي ،الزي بذوسه ظلمها بلى سئِغ الجمهىسٍت
ّ ،
وكشس ـىاُ اللشاس في فشوعا كبىٌ الخفاولىبسظاٌ ممثلحن بزىحن في اإلاذًت الّلُذ ماجىن و
بشهاسدجشٍيى ممثل ؤلالحزي  ،وفي  02ماسط خمش الججراٌ سوي كائذ مىىلت اإلاذًت ومدافَ
الذائشة  Cayssialواٌعل وجم بظخذِاء اإلاىذوب الّام مً سئِغ الىصساء و سئِغ الجمهىسٍت 01
ماسط  ، 8592ؤحشٍذ اإلالابلت ِىذ الفجش في اإلاذًت وبظخمشث اإلالابلت ظاِت وهفف.22
مثل الىالًت الشابّت ول مً لخمش وخلُم وِبذ اللىُف بصخبت اللاض ي جاسهحن ؤظلختهم
في اإلاذًىت ومالبعهم الّعىشٍت مْ بسجذاء مالبغ مذهُت ،دامذ الىلاؼاث ألاولى التي جمذ مْ
اإلاعاولحن الفشوعُحن خمغ ظاِاث في ملش والًت اإلاذًت ،وبّذ ِؽشة ؤًام ِاد ممثلي الىالًت
الشابّت بلى مشهض اللُادة الجهىي وبلخلىا بةلُاط وؤخبروه بةجفاالتهم مْ معاولحن مً مىخب
دًىان دٌغىٌ وكالىا " :للذ بلخلُىا بةزىحن مبّىزحن مً الشئِغ دٌغىٌ جداوسها مّهم خمغ
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ظاِاث في اإلاشة ألاولى وزالر ظاِاث في اإلاشة الثاهُت وجبادلىا ألاساء خىٌ خل اللمُت الجضائشٍت
بففت مؽشفت ،وِذها دٌغىٌ بإؼُاء هثحرة وبإهه معخّذ للزهاب بُّذا خُث ؤهه في  89ظبخمبر
جدفلىا مً الخيىمت الفشوعُت ِلى حعهُالث للّمل ِلى ججمُذ بّن ألاماهً وبّن
ال لىىاث مْ حعهُل بلخاق بلُت الىالًاث بلى الىالًت الشابّت في الللاء اإلالبل خُث ظىىالب
بةوالق ظشاح بً بلت الزي بةمياهه حلب بلُت الىالًاث بلُىا ولذًه ظهىلت في هعب زلت حِؾ
الخدشٍش وبةمياهه الخفاوك مْ الخيىمت الفشوعُت ،مْ جيىًٍ خيىمت حضائشٍت جدؽيل مً
معاولحن للىالًاث العخت بمعاِذة معاولحن مذهُحن ؤهفاء ،وبّن الّىاـش مً الخاسج
ألاهثر ؼشفا زم وّلً اللىُّت مْ الخيىمت اإلااكخت التي لً جفبذ ؤبذا ممثلت ًِ الؽّب،
باليعبت للجىىد اإلاىحىدًً بالخاسج هىلب منهم ؤلالخداق بىا وبال ظِبلىن في جىوغ واإلاغشب
23
وبرا ولبذ الجيىمت اإلااكخت الذخىٌ باللىةإلخخىاء الذاخل ظىّلً ِليهم الخشب".
وبّذ ؤن جىحه لخمش هدى ـالح ؤولّه بفدىي ؤلاجفاٌ والخىاس الزي داس مْ اإلاعاولحن
مً دًىان دٌغىٌ خُث وافم ـالح ِلى هزا اإلاؽشوُ وؤِىاه ؤلارن بمىاـلت اإلاهمت ،زم
ّ
جىحهىا هدى اإلاذًت بصخبت اإلاالصم الّعىشي لخمش الزي وان مْ بلُاط خُث وـلىا ووحذوا
اللاض ي بصخبت خلُم وِبذ اللىُف اللزان ؤهخٍشا لخمش زم ّ
جىحه الثالزت بلى ملش الىالًت
خُث بلخلىا هفغ اإلاعاولحن الفشوعُحن خُث ولب هزًً ألاخحرًً للاء دٌغىٌ كبل جفشٍده
في  81حىان  ،8592زم ّ
جىحه الثالزت بصخبت اإلاالصم الّعىشي ًِ وشٍم ظُاسة بةججاه اإلاىىلت
اإلادشمت لُفىدبىا مّهم ـالح ومدمذ ،وؤزىاء الخىاس الزي داس بحن الثالزت كشسوا فُما بُنهم
ّ
كبل اإلاغادسة وباالحماُ سجً ـالح ومدمذ برا هما سفما بجباِهم ولِغ هزا فدعب فلذ
جإصم الىلْ ؤهثر ،خُث ًلىٌ بلُاط " :وهىا حّلىا لخمش اإلاالصم الّعىشي و بىِالم ظُاس ي
24
ِعىشي للىاخُت وؤها في ِمم اإلاؽيلت ؤي حضائش حضائشٍت ملخلت بفشوعا".
بلي الشائذ مدمذ ٌؽخغل في مهامه بمشاكبت اإلاىىلت الثالثت بلى غاًت ماي  8592في هزا
ّ
الخاسٍخ بظخلم سظالت مً الشائذ ـالح الزي ؤِلمه بإهه لم ٌغادس لللُام بمهمخه التي ولف بها
وؤن الثالزت في اإلاىىلت الثاهُت ،وبإنهم في مدادزاث مْ الخيىمت الفشوعُت وفي وشٍم وكف
ّ
بوالق الىاس مىز  85ماسط  8592وؤهه ِلى الشائذ مدمذ فىسا بجخار كشاساث مؽترهت .وِلى بزش
رلً بظخذعى هزا ألاخحر الىلُب واسق كائذ اإلاىىلت الشابّت مً الىالًت الخامعت والىلُب
خعان (ًىظف الخىُب) كائذ اإلاىىلت الثالثت مً الىالًت الشابّت إلِالمهما بخىىسة اللمُت
ختى ًيىها ًلٍحن بلى غاًت ِىدجه .زم جىحه هدى اإلاىىلت الثاهُت ووـل بليها مابحن  20و 22
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حىان  8592خُث بلخلى ول مً الشائذًً لخمش وخلُم والىلُب ِبذ اللىُف وِذد هبحر مً
ّ
الخىشق بلى ألاولاِاإلاضسٍت في ول مً اإلاىاوم ألاولى والثاهُت
المباه ،خالٌ الللاء ألاوٌ جم
والشابّت والخامعت والخعائش الّذًذة وجذوي اإلاّىىٍاث لذي اإلاجاهذًً وغحرها ،وؤن ول الىاط
مخفلىن ِلى وكف بوالق الىاس .خُث ًلىٌ الشائذ س ي مدمذ خىٌ هزا الللاء" :فهمذ خىىسة
اللمُت وؤهه ًجب الخّامل مّها بلُىهت لخجىب الخالف داخل الىالًت ،بخخفمذ بمىكفي بلى
غاًت الللاء مْ ـالح .في هفغ الُىم بلخدم بىا ـالح الزي وان ِلى بّذ زالر ظاِاث ظحرا
بةججاهىا .وـل مخإخشا في اللُل ولم هخمىً مً بجمام الخذًث خىٌ اللمُت وفي الغذ ؤوٌ
25
بحخماُ جم بوّلاده بدمىس الشواد ـالح ،مدمذ ،لخمش ،خلُم ،والىلُب ِبذ اللىُف".
جممً حذوٌ ألاِماٌ ؤلاجفاالث مْ فشوعا فلي وخالله ولب الشائذ مدمذ سؤي س ي
ـالح بهزه اللمُت وبِىائه جىلُداث خىٌ ما فّله خالٌ اإلادادزاث مْ فشوعا فإحابه بإهه
ّ ّ
ًمىً الثىسة مً بنهاء مّاهاث الؽّب الجضائشي ،زم جذخل الشائذ لخمش الزي ّ
كذم
ؤفمل خل ِ
ِشك خاٌ خىٌ مخخلف الللاءاث مْ دٌغىٌ بدمىس الشائذ خلُم والىلُب ِبذ اللىُف ،ؤما
س ي ـالح فلم ٌغادس ملجإه ولىىه وان ِلى بجفاٌ مْ الثالزت اإلابادسًٍ ألاوائل في ؤلاجفاالث
والزًً ؤِلمىه بالخففُل خىٌ جىىس اإلادادزاث مْ فشوعا ،وخالٌ بحخماُ ؤسبّتهم لغىىا
ِلى الشائذ مدمذ بلبىٌ اإلاؽشوُ بال ؤهه سفن رلً وولب مهلت للخفىحر ،وفي اإلاعاء فخدذ
الجلعت لذساظت مخخلف الىلاه التي جم دساظتها مْ فشوعا وهي :الخّاون ،معخلبل اإلاجاهذًً،
26
ألاظلخت ،ؤلاهخخاباث ،بوؽاء خضب ظُاس ي ًلىم بالذِاًت للخّاون ،حشٍذة ،براِت وغحرها.
بذؤث ؤلاخخالفاث في وحهاث الىٍش بحن اإلاجخمّحن خاـت خىٌ ولمت الشائذ لخمش بىؼمْ
الزي بالغ في الىالم ًِ س ي امدمذ بىكشة والىلُّت اإلاتردًت للثىسة ،وخاللها فهم س ي مدمذ
ً
ظىاء وافم ؤم لم ًىافم ،وؤهه
اللمُت وجإهذ بإن فشوعا مخُلىت مً الىجاح في مؽشوِها
ظُدخىم بلى فىشة حُذةهمخشج للثىسة ،خُث وافم ِلى الخطخُت بؽشفه إلهلار الىلُّت
بةِىائه اإلاىافلت للعحر مّهم في بججاه بنهاء الثىسة وهىا ًلىٌ س ي مدمذ خىٌ هزا
ُ
ألامش":بظخلبل سدي بفشخت هبحرة مً وشف الخبثاء ألاسبّت وفي هفغ الىكذ وافلىا ِلى مغادسحي
هدى ميان ًخخاسه لخمش وخلُم وِبذ اللىُف إلحشاء بحخماُ مىىٌ لذساظت اللمُت بجمُْ
27
حىاهبها".
وفي الغذ جىحهىا هدى اللعم ألاوٌ بالىاخُت الشابّت للمىىلت الثاهُت في مدل ّ
مّحن ،وبّذ
كماء لُلت واخذة فُه حاء ـاخب اإلادل وؤِلم الشائذ لخمش بإن الّلُذ دسٍىن  DRIONكائذ
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كىاُ اإلاذًت كاٌ له ":باألمغ معاء وـل الشواد لخمش خلُم والىلُب ِبذ اللىُف بصخبت
بزىحن ال ؤِشفهما ِلى الخى ولبىا جىلُداث مً لخمش الزي ؤحاب بإنهم حّىدوا فّل رلً
28
لخماًت اإلاأوي".
بذؤ ؤلاحخماُ في الُىم اإلاىالي بجذوٌ ؤِماٌ مىثف ًخممً معائل جىٍُمُت واإلافاولاث
مْ فشوعا غحر ؤن اإلاعائل الخىٍُمُت لم جىاكؾ بففت حذًت إلِىاء ألاولىٍت للىلىت الثاهُت،
خُث ًلىٌ س ي مدمذ في هزا الؽإن":وهىا لم ؤجىكف وولبذ منهم الخذًث ًِ ـّىباث هزه
اللمُت وهخائجها ِلى الثىسة بإهملها وفهمذ ؤنهم ال ًشغبىن في مّشفت رلً ألن الخيىمت
اإلااكخت خاهدىا هما كالىا ،وخاولذ ؤًما ِبثا جإخحر اإلادادزاث بلى غاًت بهتهاء الجمُّت الّامت
لألمم اإلاخدذة لىعب الىكذ ،واكترخذ مجذدا ؤلاجفاٌ بمجالغ الىالًاث ألاخشي لخىخُذ
29
كمِخىا مً ؤحل جإحُل وكف بوالق الىاس في حضء هبحر مً الجضائش".
ّ
وبّذ زالر ؤًام وـل بلى اإلاذًت ممثل ًِ دٌغىٌ مً ؤحل للاء مجلغ الىالًت الشابّت
ّ
جىحه لللائه بملش الىالًت باإلاذًتّ ،
خُث اظخلبله الشائذ لخمش الزي ّ
وحه ممثل دٌغىٌ دِىة
ؼفىٍت مً سئِعه ألِماء مجلغ الىالًت الشابّت لللائه في باسَغ ،بر وان ًشٍذ للاء الشائذًً
ـالح ومدمذ ،وهزه اللمُت ؤخزث ًىما وامال في مىاكؽتها وفي النهاًت وافم س ي مدمذ ِلى
الزهاب ألن حمُّهم واهىا ّ
مخفلحن بؽشه ؤن ال ًٍهش خلُم وِبذ اللىُف ،هزًً ألاخحرًً
واهذ مّىىٍاتهما حذ مىخفٍت وجيلما بعىء في الخيىمت اإلااكخت ؤمام الفشوعُحن ،زم اجفم
لخمش وممثل دٌغىٌ ًِ ولْ خىت للشخلت بلى باسَغ لللاء دٌغىٌ.
وكبل مغادستهم للمىىلت ا ّ
إلادشمت جم بسظاٌ بىِالم اإلايلف باإلجفاٌ للىاخُت بلى اإلاىىلت
الشابّت لجلب الىلُب ًىظف غحر ؤهه لم ًفل بلى الللاءالزي وان في اإلاىىلت الثاهُت الىاخُت
ُ
خُثّلذ بحخماُ للمجلغ وجم بجخار اللشاس بإن ـالح ومدمذ
الشابّت،وفي بِذ اللاض ي
ظُلابلىن دٌغىٌ ،وخىٌ كبىٌ هزه ؤلاجفاالث فةن ول بواساث اإلاىىلت ألاولى والثاهُت
والخامعت واهىا مخفلحن مْ اإلاؽشوُ ،خُث وحذ الشائذ مدمذ هفعه وخُذا ال ًثم في ؤخذ
وٍخش ى مً ِذم بجباِهم هدى دٌغىٌ ،وخىٌ خُثُاث الللاء ًلىٌ بلُاط " :في  21حىان جم
للاء بحن ـالح ومدمذ ولخمش مْ دٌغىٌ في كفش ؤلالحزي بظخغشق خىالي ِؽشًٍ دكُلت
خاللها وان لخمش ًخيلم ،غحر ؤن مىلىُ الللاء لم ًىً مدمشا له فُما ؤخبرهم دٌغىٌ
بعُاظخه بججاه الجضائش ٌّني ؤلالخاق .لخمش ؤهذ لذٌغىٌ ؤن اإلالاجلحن في الىالًاث الثالر
الثالثت والشابّت والخامعت مخفلىن بالخّاون وما ًىلق بال ـّىبت ؤلاجفاالث لخمىس بلُت
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ُ
الىالًاث...بهتهذ الّؽشًٍ دكُلت وؤ ِخز الثالزت هدى الجضائش زم هدى اإلاذًت وـىال بلى فُال
30
اللاض ي".
وخىٌ الشخلت بلى فشوعا ًلىٌ الشائذ مدمذ" :ؤخزها وشٍلىا مً اإلاذًت في  21حىان 8592
بىاظىت مشوخُت بلى غاًت الذاس البُماء زم وائشة خاـت جىحهذ بىا بلى باسَغ بصخبت جشٍيى
 TRICOTمعدؽاس دٌغىٌ وماجى  MATOUمذًش دًىان ِعىشي دوبشي .وفي مىاس فُال وىبلي
بلخلُىا الججراٌ هُلىن  NIGONمذًش دًىان ِعىشي لذٌغىٌ وسئِغ دائشة سامبىٍه اللزان
ؤخزاها مباؼشة بلى مذًش اإلاُاه والغاباث لشامبىٍُهِ .لى الثامىت ـباخا ؤحشٍىا ؤولى حلعاث
الّمل مْ اإلامثلحن الفشوعُحن خىٌ كمُت ألاظلخت ،مخشج اإلالاجلحن وغحرها ،وجذخلذ خالٌ
ؤلاحخماُ إلخباس اإلامثلحن الفشوعحن بإن بظخمشاس هزه اإلادادزاث غحر مجذي ألهىا كشسها جىظُْ
هزه اإلابادسة ِلى بلُت الىالًاث وبإن هزه اإلادادزاث ال ًمىً ؤن جخم بال بدمىس ؤلاخىة
31
وؤلالخداق بهزا اإلاخىي".
بجفلىا حمُّا ِلى جإحُل هزه اإلادادزاث بلى ؼهش وهفف ؤو ؼهشًٍ ؤي بّذ حغ هبن
بلُت الىالًاث ،وفي اإلاعاء مً ًىم  21حىان ِ 8592لى الخاظّت لُال بظخلبل دٌغىٌ ممثلىا
الىالًت الشابّت في مىخبه بلفش ؤلالحزي مذة  09دكُلت ؼاسخا لهم ظُاظخه في الجضائش مً خالٌ
جفشٍذ  89ظبخمبر  8595خُث ؤخبرهم بإهه لِغ في هِخه بهاهت اإلالاجلحن الجضائشٍحن بلافت بلى
خىابه في  81حىان ودِىجه للخيىمت اإلااكخت للخفاوك في باسَغ ولىً هزه ألاخحرة برا سفمذ
فةهه ظُذِىا ممثلي الىالًت الشابّت لىفغ الغشك هما ؤؼاس دٌغىٌ خالٌ الللاء ًِ الخالفاث
داخل الخيىمت اإلااكخت اإلاىلعمت بلى زالر ؤحىدت هي اللبائل ،الىهشاهُحن ،والؽاوٍت ،ؤما مً
حاهب الىالًت الشابّت فخم جيلُف الشائذ لخمش بالخذًث هُابت ِنهم وجم جدذًذ له ألاظئلت
32
اإلاىلىب وشخها هلمُت العالح وؤلاجفاٌ مْ بلُت الىالًاث.
كمُت العالح :ولبىا ؤلاخخفاً باألظلخت لذي اإلاجاهذًً بلى غاًت بحشاء ؤلاظخفخاء.
ؤلاجفاٌ مْ الىالًاث :ولبىا حعهُل الخىلل مْ ججمُذ كىىاث ؤلاجفاٌ والخىلل باإلاشوخُاث ؤو
العُاساث في الىشق البرًت.
ؤما دٌغىٌ فلذ اكترح فُما ًخق كمُت ألاظلختبإن جيىن مىلىِت ومدفىٌت في مخابئ
بةميان حِؾ الخدشٍش مشاكبتها متى ؤسادوا ،وفُما ًخفالخىلالث بحن الىالًاث وافم دٌغىٌ ِلى
ولْ جدذ جفشف الىالًت الشابّت ول ما جدخاحه ؼشٍىت ؤن حعشُ في هزه الّملُت.
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ً
معاء
ِاد ممثلىا مجلغ الىالًت الشابّت بلى الجضائش في  25حىان  8592وفي هفغ الُىم
ِلذ الخمعت بحخماِا والّادة لذساظت هزه اللمُت الخىحرة وهخائجها ِلى الثىسة مً حذًذ،
جلشس ؤن ّ
وؤزىاء هزا الاحخماُ ّ
ًخىحه ول مً س ي ـالح وخلُم بلى الىالًت الثالثت وس ي مدمذ بلى
الىالًت الخامعت غحر ؤن هزا ألاخحر سفن ؤخز الىشٍم العشَْ بغُت ؤلاجفاٌ مْ معاولحن في
اإلاىىلت الثاهُت ،وكبل بهتهاء ؤلاحخماُ حاء اإلاالصم الّعىشي لخمش وكاٌ للشائذ مدمذ بإن س ي
واسق وـل للمىىلت وٍىد للائه غحر ؤن هزا ألامش وان ِزسا مً اإلاالصم لخمش إلاجُئه بليهم وفي
الغذ جىحه مدمذ صخبت اإلاالصم لخمش الزي ٌّشف اإلاىىلت حُذا بلى الىاخُت الشابّت مً
اإلاىىلت الثاهُت ،وبلي ألاسبّت آلاخشًٍ في اإلالجإ بغُت للاء اإلابّىر الفشوس ي لدعىحر مخىي
للخىحه هدى الىالًت الثالثت ،وؤزىاء الىشٍم ؤِلم لخمش س ي مدمذ بإن واسق لم ًإحي وؤهه لم
ًفّل رلً مً ؤحل للائه وخذًثه مّه خىٌ هزه اللمُت الخىحرة وىن ؤن اإلاالصم لخمش وان
ِلى ِلم باللمُت مً بذاًتها بلى نهاًتها ،وِىذ وـىلهما بلى الجبل جدذر س ي مدمذ مْ اإلاالصم
لخمش فُما برا وان مىافلا إلاا ًفّلىه فإحابه بالشفن وؤهه جدذ جفشفه لىلْ خذ لهاالء
اإلاىدشفحن ،وفي هفغ الُىم بظخذعى س ي مدمذ معاوٌ الىاخُت الشابّت مدمذ البرواكُت
33
وولّىا خىت إلنهاء اللمُت.
 - 3دور الجياللي بىنعامة في إنهاء القضية:
حاءث سظالت كاض ي اإلاذًت بلى الخيىمت اإلااكخت بّذ جيلُفه مً وشف الىالًت الشابّت خُث
سجل ِذة مالخماث بّذ الّىدة مً باسَغ في  88حىان  ، 8592مما حاء فيها " ِىذ هضولهم
وحهي مش َ
مً اإلاشوخُت ال خٍذ مباؼشة الىحه اإلاخىجش لس ي مدمذ بِىما َ
افلُه ٌُ ّ
ؽّان مً
الفشح" 34.وإلاىاحهت هزه الىلُّت اهخهج الجُاللي بىوّامت (س ي مدمذ) ؤظلىبه الخاؿ في بنهاء
هزه اللمُت وِمل سفلت اإلاالصمحن لخمش والبرواكُت بذِم مً وىمىذو اإلاىىلت الثالثت ِلى:
 حمْ ول الفذائُحن لؽشح لهم اللمُت جىكُف اإلابادسًٍ للمؽشوُ إلاداهمتهم جصخُذ الىلُّت بجمُْ الىظائل اإلامىىت دِىة وىمىذو حماٌ للمىىلت الثالثت الزي وان حّذاده حُذا وَّخبر حىىده مً الىخبتالّعىشٍت في اإلاىىلت.
وبّذ حمْ ول الفذائُحن ؤِلمهم الشائذ مدمذ خىٌ اللمُت وبهدشاف مجلغ الىالًت وجم
ّ
جيلُف مجمىِت لخىكُف اإلاىدشفُحن وبخماسهم بلى الجبل ،ولىنهم لم ًجذوا في اإلالجإ بال
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الشائذ لخمش ؤما الثالزت فلذ غادسوا اإلايان وجىحه ول مً ـالح وخلُم بلى الىالًت الثالثت بشا
بصخبت ِلُذ وفشكت مً الجِؾ الفشوس ي لخماًتهم إلجمام مهمتهم ،ؤما ِبذ اللىُف فخىحه
هدى الىاخُت ألاولى العاخل هزا ألاخحر وان ميلفا بةخماس صخفي بلى الجبل الزي وان ًشغب
35
في حمْ جفشٍداث ؤِماء مجلغ الىالًت.
وبّذ جىكُف الشائذ لخمش وبظخجىابه جمىً اإلادللىن مّه مً مّشفت ؤشخاؿ آخشًٍ
مّه في اللمُت مثل الىلُب بللاظم كائذ اإلاىىلت ألاولى خُث وان ِىفشا فّاال في اللمُت
وؤن لباوا آخشًٍ ؤِىىا مىافلتهم له ولىنهم لم ًيىهىا وازلحن مً ؤهفعهم ،هاالء والىلُب
بلُاط كائذ اإلاىىلت الخامعت واإلاالصمان ِلى الجضائشي ،لخمش ،مدمذ دًشة واإلاالصم ألاوٌ
بىِالم ،ؤمام هزه الىلُّت الخىحرة ًلىٌ الشائذ مدمذ":خؽِىا بهفجاس الىالًت كشسث الخفشف
بمشوهت مً ؤحل خماًت وخذة الىالًت وهىزا كشسث جىكُف ِبذ اللىُف كائذ اإلاىىلت الثاهُت
هاصخا بًاه بالّىدة للىشٍم اإلاعخلُم مً ؤحإلظخغالله لخصخُذ الىلُّت ألن هزا ألاخحر واهذ
له ِالكت ِائلُت مْ الىلُب بللاظم وٍدترمه هثحرا مً ؤحل هعب زلت ِبذ اللىُف وآخشًٍ،
كشسث بوؽاء لجىت ِعىشٍت مخيىهت مً حمُْ هلباء كادة اإلاىاوم بما فيهم هاالء اإلاتهمىن .وافم
ِبذ اللىُف في هزا ؤلاججاه ولىىه وان مخخىفا مً خالخه (جىكُفه وبوالق ظشاخه مً وشف
الّذو) هىا ؤًما وِذجه باإلاعاِذة وجبُن ـىسجه ؤمام حِؾ الخدشٍش والخيىمت اإلااكخت
وجفشٍده اإلاىحه بلى كُادة ألاسوان الّامت والخيىمت اإلااكخت .خالٌ ؼهش حىان بسجاح هفعُا وبذؤ
36
في معاِذحي في جىفُز حمُْ ألاوامش التي كذمتها له".
بّذ بمّت ؤًام وـل الىلُب ًىظف كائذ اإلاىىلت الشابّت الزي جم بظخذِائه مً وشف
الشائذ مدمذ مً ؤحل بِالمه باللمُت وجم بظخّماله ألن مىىلخه واهذ خاسج اللمُت ولم
جىً معتهذفت مً وشف اإلاىدشفحن ،وكبل وـىٌ الىلُب ًىظف جىحه الشائذ مدمذ بلى
اإلاىىلت الخامعت لللاء الىلُبحن بللاظم وبلُاط ،ألاوٌ بمجشد وـىله بظخذِاء س ي مدمذ
بظدعلم للجِؾ الفشوس ي ؤزىاء ِملُت بعُىت ،وفُما ًخّلم بالثاوي وبّذ بظخجىابه جبحن ؤهه
خاسج اللمُت وؤهه لم ًىً مخفلا مْ اإلابادسًٍ لللمُت ،وبّذ بلخداق ًىظف وبشاءة بلُاط
كشسوا جىكُف ِبذ اللىُف بعشِت بدمىس ول مً الىلُبحن ًىظف وبلُاط ،واإلاالصمىن
لخمش ،مدمذ البرواكُت  ،وامدمذ بً كذوس ،ومخىاس وبّن الجىىد ،وبّذ بظخجىابه جمذ
مداهمخه وجففُخه مباؼشة.
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و بّذ بلخداق بللاظم بالجِؾ الفشوس ي جم بظخجىاب ِلي خلفىوي كائذ ِعىشي
للمىىلت ألاولى خىٌ الىلُّت باإلاىىلت وِما فّله بللاظم ًلىٌ س ي مدمذ خىٌ بظخجىاب
هزا خلفىوي":ؤخبروي هى ؤًما ؤهه ِلى ِلم باللمُت وؤهه وان مدخاسا خىٌ بجخار هزا اللشاس
مً وشف مٍّم كادة الىالًت الشابّت ،وؤِلمني ؤًما ًِ وؽاواث بللاظم وبإهه حبان وهعىٌ
وؤهه ال ًخدشن ؤبذا في ؤي كعم ،هزا ما مىّه مً الّمل بدُىٍت في هزه اللمُت ولىىه لم
37
ًترن ؤي فشـت للخذًث مْ مً وان ًإحي لللائه في مياهه".
وِلى بزشه ِحن س ي مدمذ مجلغ حهىي للمىىلت ألاولى بلُادة ِلي خلفىوي هلُبا ِليها
وبّذ بنهاء مهمخه في اإلاىىلخحن ألاولى والخامعت ،جىحه هدى اإلاىىلت الثاهُت بصخبت الىلُب
ًىظف إلظخجىاب بلُت اإلاخىسوحن والزًً جم جبرءتهم حمُّا وبمّىىٍاث مشجفّت ،جم جفىًُ
هلي للمُت اإلااامشة وجم جىىٍش مخىي ِمل جم ؼشخه لجِؾ الخدشٍش وهزا ما جم فّله وولْ
38
خذ للذِاًت خىٌ حؽىٍه الخيىمت اإلااكخت.
ؤما سد فّل الجِؾ الفشوس ي فبمجشد ِلمه بيؽاه الشائذ س ي مدمذ كام بّملُت ِعىشٍت
في اإلاىىلت الثالثت جدذ بظم ظُغاٌ ،غحر ؤن هزه ألاخحرة واهذ مخلذمت في اإلاجاٌ الّعىشي
ًِ اإلاىاوم ألاسبّت ألاخشي خعب سؤي س ي مدمذ ،ووان الهذف مً الّملُت الّعىشٍت
ً
الفشوعُت في الىوؽشَغ هى جففُت س ي مدمذ ٌىا منها بإهه مخىاحذ في جلً اإلاىىلت ،ولم
ًىخفي الجِؾ الفشوس ي بزلً فلي بل بزٌ مجهىداث هبحرة في بظلاه الشائذ مدمذ مً ؤحل
جشن العاخت خالُت لفائذة ـالح وخلُم بّذ ِىدتهم مً الىالًت الثالثت ،ولىً س ي مدمذ
بجخز بجذًت بخخُاواجه ول الىظائل البعُيىلىحُت وىن ؤن الجِؾ الفشوس ي ظُداوٌ
بعزاحت ؤن ًللي بؽيىهه في ـفىف حِؾ الخدشٍش ،وبمماِفت ميؽىساجه ًِ وشٍم
الصخافت بجّلهم ًٍىىن مجذدا بإهه جم بختراكهم وؤن هزا ألامش لم ًخىكف ،بلافت بلى وحىد
بظدعالماث خُالُت إلاعاولحن وحىىد غحر ؤن الخلُلت في مجملها جم بظدعالم الىلُب بللاظم
وحىذي (الخاسط الصخص ي لّبذ اللىُف الزي سفن بِذام هزا ألاخحر) ،ما ِذا هزًً
39
ؤلازىحن لم ًىً هىان ؤي بلخداق بففىف الجِؾ الفشوس ي وال ؤي فؽل في الىالًت الشابّت.
ؤما فُما ًخق الشائذًً ـالح وخلُم اللزان بذءا في مهمتهما في الىالًت الثالثت فلذ هخب
الشائذ مدمذ لهما سظالخحن والبا منهما الّىدة بعشِت ًِ وشٍم الجبل ،وؤِلمهما ًِ خىخه
بلىْ ؤلاجفاٌ مْ فشوعا ألظباب ّ
ظشٍت وؤهه ظِؽشح لهما بّذ ِىدتهما بلى الىالًت الشابّت ،التي
جىىسث الىلُّت فيها ِبر وامل الىالًت وِىدة الثلت ومّىىٍاث اإلاجاهذًً التي ؤـبدذ مً
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خذًذ ،وبذؤ اليؽاه الّعىشي في ول سبىُ الىالًت بهجىم واسح وهى معخمش ،والىخائج اإلادفل
ِليها حذ هامت خاـت الهجىم ِلى ؼاوئ ؼىىة وآخش في ؤفشوفُل والبرواكُت واإلاذًت والبلُذة
في اإلالابل واهذ الخعائش مً حاهب حِؾ الخدشٍش جياد جيىن مىّذمت ما ِذا اإلاىىلت الثالثت
التي واهذ ججشي فيها ِملُت ظُغاٌ40.و بّذ ِىدة س ي ـالح وخلُم بلى الىالًت الشابّت في 89
ظبخمبر  8592والتي جفادفذ مْ ِىدة الشائذ ؤخمذ بً ؼشٍف  ،جم بِذام خلُم فىسا  ،وكذ
بظخىاُ لخمش بىسكّت الىكىف بلى حاهب س ي ـالح وؼشح لس ي مدمذ بىوّامت ؤهه ال ًمىً
41
بِذام كائذ والًت ًيخمي بلى الشُِل ألاوٌ إلافجشي الثىسة.
ٌّخبر الشائذ لخمش بىؼمْ هى اإلاخىي سكم واخذ في ؤوشوخت ؤلاجفاٌ اإلاىففل
بالعلىاث الفشوعُت،وكذ بزٌ كفاسي حهذه في اإلاداججت لفالح رلً الىشح ؤلاهفشادي ،وهى
اإلاعاوٌ ألاوٌ ًِ هزه الخشهت وؤن كشاس سبي ؤلاجفاٌ مْ فشوعا جم بجخاره مً وشف الشائذًً
لخمش وخلُم والىلُب ِبذ اللىُف،ؤما باليعبت للشائذ ـالح كائذ الىالًت فلذ وان ممىشبا
في البذاًت ولم ًلخم بهزه الخشهت بال في ؼهش حىان ،لىىه ؤِىى حمُْ الفالخُاث للشائذ
لخمش إلاىاـلت ؤلاجفاالث مْ فشوعا كبل رلً ،ؤما فُما ًخق الشائذ مدمذ وان ًخش ى
اإلاؽاسهت في الخىاس مْ الخيىمت الفشوعُت ولحى بؽشفه مً ؤحل هزا الللاء ،ولىىه في اإلالابل
وان الىخُذ الزي ؤهلز الثىسة في الىالًت الشابّت.
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