
 

 

 

 ّأضبهج ؽتر اٗالف اهشًٌٖخبرٖخ ... اهضبئتج فٕ اهؾراق

 

 رشّل ؽوٕ: خدلٖق 

 

هنً كوَ ؽددُى ّخّاجدُى فٕ ركؾج . اهلدى يٌذ يؾرّفجاهضبتئج ُى أختبػ دٖبٌج 
جغرافٖج يدددث، جؾوِى غٖر يؾرّفًٖ هونذٖرًٖ، خبرر أيبنً شنٌبُى اهخلوٖدٖج 

أؽداد اهضبتئج ، شّاء فٕ  ال خّجد إدضبئٖبح دكٖلج دّل. فٕ اهؾراق ّإٖراً
هنً اهخلدٖراح اهدارجج خلّل إً ؽددُى فٕ . اهؾراق أّ إٖراً، أّ فٕ اهؾبهى

اهؾراق فٕ خشؾٌٖٖبح اهلرً اهيبظٕ توغ شخًٖ أهفًب، ُبجر يؾغيِى فٕ اهؾلدًٖ 
، ّٖلدر ؽدد يً تلٕ يٌِى 2003األخٖرًٖ، ّالشٖيب تؾد اهدرة األخٖرث ؽبى 

فٕ إٖراً فٖلدر ؽددُى تؾشرًٖ أهفًب، ّٖشنًٌّ ؽبدث  أيب. تأكل يً ؽشرث آالف
ٖخخوف اهتبدذًّ فٕ أضل  .فٕ اهيدً اهٌبعلج تبهؾرتٖج ّاهيخبخيج هجٌّة اهؾراق

ٖلّل اهضبتئج ؽً أٌفشِى إٌِى . ُذٍ اهدٖبٌج، يذويب ٖخخوفًّ فٕ يظيًّ ؽلٖدخِب
ـٌُغر هِى غبهتًب، يً كتل اهيشويًٖ يذاًل. دٖبٌج خّدٖدٖج ٖؾخلد اهضبتئج  .ُّنذا ٖ

 . أٌِى أكدى اهدٖبٌبح اهخّدٖدٖج، ّٖلّهًّ إً دٖبٌخِى خؾّد إهٓ آدى جّد اهتشر



 

س، نٌزا رتب، أٔ اهنٌز اهؾغٖى، ٌزل ؽوٓ آدى، ّآدى تبهٌشتج هِى دّنخبتِى اهيق
أيب اهتبدذًّ .ُّ أّل األٌتٖبء، أيب آخرُى فِّ اهٌتٕ ٖدٖٓ، أّ ّٖدٌب اهيؾيداً

خؾد . اهضبتئج أضّلٌفشِب، فٖذُتًّ أنذر يً يذُة فٕ  يً خبرر أختبػ اهدٖبٌج
اهتبدذج اهنٌدٖج اهوٖدٔ دراّّر أّل يً خّشؼ فٕ دراشج ؽلبئد اهضبتئج 

. ّكد ؽبشح يدث يؾِى فٕ جٌّة اهؾراق فٕ ذالذٌٖٖبح اهلرً اهؾشرًٖ. ّخبرٖخِى
يٖج ّال خزال ٌغرٖخِب دّل أضل اهدٖبٌج اهضبتئٖج خدغٓ تبُخيبى اهدّائر األنبدٔ

ُذٍ اهدٖبٌج، غِر فٕ فوشعًٖ ّهٖس فٕ اهؾراق،  أضلإً فِٕ خرْ  اهيخخضج
ُبجر . تبػ ّٖدٌب اهيؾيداً، اهذًٖ اؽخترٍّ ُّ اهيشٖخ اهيٌخغرحّإً أختبؽِب ُى أ

. ُؤالء الدلًب، تشتة خؾرظِى هالظعِبد يً اهشوعج اهرّيبٌٖج إهٓ تالد اهٌِرًٖ
الدلًب ُبجر . فٕ جٌّة شرق خرنٖب ّاشخلرّا تداٖج فٕ دراً، اهخٕ خلؼ دبهٖب

ؽلبئدُى يؼ ؽلبئد شنبً  خالدلحكشى يٌِى إهٓ أشفل دّط اهٌِرًٖ، ٌُّبم 
 اهيٌعلج اهلديبء اهتبتوًٖٖ، 



 
اهتبدذًّ فٖرًّ فٕ اهضبتئٖج شناًل يً تلبٖب اهدٖبٌبح اهلدٖيج اهخٕ تؾط أيب 

ضل اهشّيرٔ أّ ّٖأخٕ ُؤالء تأيذوج نذٖرث خترز األ. ازدُرح فٕ ّادٔ اهرافدًٖ
ّفٕ اهدلٖلج ال خخخوف اهرّاٖخبً، رّاٖج . اهتبتوٕ هويؾخلداح ّاهعلّس اهيٌدائٖج

األّهٓ خرْ فٕ . نذٖرًا فٕ جُّرُب ُؤالء اهتبدذًٖاهوٖدٔ دراّر، ّرّاٖج 
اهيٌدائٖج دٖبٌج تدأح فٕ فوشعًٖ، هدْ أختبػ ّٖدٌب اهيؾيداً، ّخأذرح الدلًب 

يً تالد  أضوِبا خرْ اهذبٌٖج، إً اهيٌدائٖج ُٕ دٖبٌج تدٖبٌبح ّادٔ اهرافدًٖ، تٌٖى
. خأذرح الدلًب تيؾخلداح اهيِبجرًٖ، يً تالد اهشبى ّاهجزٖرث اهؾرتٖج ,اهرافدًٖ 

فخؾيٖد األعفبل، . خدخّل اهيٖبٍ يّكؾًب ييٖزًا فٕ اهعلّس اهضبتئج اهيٌدائٖجّ
س االرخيبس ّعلّس اهزّار، ّاالدخفبل تبهيٌبشتبح اهدٌٖٖج، نوَ ٖخظيً عق

ّال خزال . هذهم درص اهضبتئج ؽوٓ اهشنً ؽوٓ ظفبف األٌِبر. تبهيٖبٍ اهجبرٖج
يدً جٌّة اهؾراق، يذل اهتضرث ّاهٌبضرٖج ّاهؾيبرث، خظى أدٖبء خبضج 

ّيً ذهم اهعلس جبء اشيَ اهضبتئج، ُّّ يً . تبهضبتئج، ؽوٓ ظفج اهٌِر
هيشويًّ ؽوِٖى أٖظًب اشى ّكد أعوق اهؾرة ا. اهجذر اٗرايٕ ، ضتب، أٔ أغخشل

. أيب االشى اهذبٌٕ، اهيٌدائٖج فِّ يشخق يً اهجذر يٌدا، أٔ اهيؾرفج. اهيغخشوج
 . ّٖعوق اشى اهيٌدا اًٗ ؽوٓ أيبنً اهؾتبدث اهيٌدائٖج



 
ٖؤيً اهضبتئج تئهَ ّادد نوٕ اهلدرث، ٖعولًّ ؽوَٖ اشى أد ُٖٕ رتب، أٔ اهدٕ 

الئنج، اهذًٖ ٖشيٌِّى اهٌّراًٌٖٖ أّ نيب ٖؤيًٌّ تيٌزهج يلدشج هوى. اهؾغٖى
ُّؤالء ُى اهذًٖ ٌفذّا أير اإلهَ تخوق اهنًّ، ّخددٖد يّاكؼ اهٌجّى . األذٖرًٖٖ

. ّاهنّانة، ّخضوٖة األرط، ّإجراء اهيٖبٍ، نيب إٌِى اهينوفًّ تدراشج األرط
ّٖؤيً اهضبتئج تؾدد يً األٌتٖبء، ّجيٖؾِى يً األٌتٖبء اهيؾرّفًٖ هدْ اهدٖبٌبح 

ّأترز ُؤالء األٌتٖبء، ُى آدى ّاتٌَ شٖد، . اهخّدٖدٖج اهذالذج فٕ اهشرق األّشع
ّهدِٖى نخة يلدشج، . ٌّّح ّاتٌَ شبى، ّإدرٖس، ّآخر األٌتٖبء ُّ ٖدٖٓ

. ٌٖشتٌِّب إهٓ ُؤالء األٌتٖبء، أُيِب، نٌزا رتب، اهذٔ ٖؾخلدًّ أٌَ أٌزل ؽوٓ آدى
ـُرجى اهنخبة إهٓ اهوغج اهؾرتٖج فٕ  . تغداد فٕ خشؾٌٖٖبح اهلرً اهيبظّٕكد خ

هنً هدِٖى . ٖخددد اهضبتئج اهيٌدائًّٖ اهؾرتٖج، توِجخِب اهؾراكٖج، أّ األدّازٖجّ
، اهوغج اهيٌدائٖج، ُّٕ إددْ خفرؽبح اهوغج اٗرايٖج اهشركٖج، أٖظبهغخِى اهخبضج 

ٌٖٖج، ّال خشخخدى ُذٍ اهوغج دبهًٖب، إال فٕ اهعلّس اهد. يً ؽبئوج اهوغبح اهشبيٖج
ّدخٓ . ّال ٖجٖدُب إال ؽدد كوٖل جدًا ُى رجبل اهدًٖ، ّتؾط اهيذلفًٖ اهتبدذًٖ

ّكح كرٖة، نبٌح ُذٍ اهوغج خشخخدى أٖظًب فٕ اهدٖبث اهّٖيٖج، فٕ تؾط اهلرْ 
ّعبهة اهيذلفًّ اهضبتئج فٕ اهشٌّاح . اهيٌدائٖج اهٌبئٖج فٕ أُّار اهؾراق ّإٖراً



ث، ّنذهم يٌغيج اهٌّٖشنّ اهدّهٖج، تبخخبذ األخٖرث أً خِخى اهدنّيج اهؾراكٕ
  .إجراءاح هديبٖج هغخِى اهؾرٖلج يً االٌلراط

ٖختؼ اهيٌدائًّٖ هألغراط اهدٌٖٖج  األخرّْنشبئر تلٖج اهينٌّبح ّاهدٖبٌبح  
ّخخأهف اهشٌج فٕ ُذا . ّٖتدّ أٌَ ايخداد هوخلّٖى اهتبتوٕ اهلدٖى. خلّٖيًب خبضًب تِى

ّٖنًّ . رًا يخشبّٖج، عّل نل شِر ذالذًّ ّٖيًباهخلّٖى يً اذٌٕ ؽشر شَ
ّٖيًب، أٔ أكل تخيشج أٖبى ّشح شبؽبح يً اهشٌج  360يجيّػ أٖبى اهشٌج 

ّهشد ُذا اهٌلص، فئً اهيٌدائًٖٖ ٖدخفوًّ تخيشج أٖبى فٕ . اهشيشٖج اهؾبدٖج
يبرس، ٖشيٌِّب األٖبى اهتٖظبء ّٖؾخلدًّ أٌِب األٖبى اهخٕ أنيل فِٖب / شِر آذار

.  اهخوق، ّال خدخل ُذٍ األٖبى فٕ اهخلّٖىاهلل

ٖديوًّ يؾِى خلبهٖدُى أٌٖيب ردوّا، ُّى ٖيخبزًّ تلّث اهؾالكبح "إً اهيٌدائًٖٖ  ّ
ّفٕ اهؾضر اهددٖد . األشرٖج ّاالجخيبؽٖج، هذهم فِى ٌشعًّ فٕ ُذٍ اهيجبالح

ٖس هجبيؾج ترز يً اهيٌدائًٖٖ ؽبهى اهفٖزٖبء اهؾراكٕ ؽتد اهجتبر ؽتد اهلل، أّل را
. تغداد، ّؽبهى اهفوم ؽتد اهؾغٖى اهشتخٕ، اهذٔ ٖلٖى ّٖدرس دبهًٖب فٕ ترٖعبٌٖب

اهشبؽرث هيٖؾج ؽتبس ؽيبرث، ّاهشبؽر ؽتد  أٖظبّيً اهشخضٖبح اهيٌدائٖج 
أيب فٕ اهشٖبشج، فلد دبزح األفنبر اهٖشبرٖج ّاهيبرنشٖج . اهرزاق ؽتد اهّادد

ف أدد كبدث اهدزة اهشّٖؽٕ اهؾراكٕ ٌجبدب فٕ ضفّفِى، ّترز يٌِى يبهم شٕ
. فٕ اهخيشٌٖٖبح ّاهشخٌٖٖبح

. رد ذنر اهضبتئج ذالد يراح فٕ اهلرآً، يلرًٌّب تذنر اهِّٖد ّاهٌضبرْكد ّّ
ّنبً ُذا أدد األشتبة اهذًٖ جؾوح اهدنبى اهيشويًٖ، ٖؾبيوٌِّى، غبهتًب، يؾبيوج 

ّٖشيدًّ هِى تييبرشج أُل اهنخبة، فال ٖؾدٌِّى نفبرًا، ّٖلرٌِّى ؽوٓ دٌِٖى 
. ؽتبداخِى ّٖخؾِدًّ تديبٖخِى

ّفٕ اهؾِّد اإلشاليٖج اهيخلديج نبٌح ٌُبم أنذر يً عبئفج ضبتئٖج، أُيِب 
تٌٖيب اشخيرح . اهعبئفج اهدراٌٖج، ّٖتدّ أً ُذٍ اهعبئفج كد اخخفح ؽً اهّجّد

 شلٖلخِب اهيٌدائٖج فٕ جٌّة اهؾراق، ّدبفغح ؽوٓ خراد ٖيخد ؽيرٍ إهٓ أهفٕ
ترز يً تًٖ . هم تنذٖرر، ّٖرجخ أً خؾّد جذّرٍ أتؾد يً ذؽبى فٕ أكل خلدٔ



أتٌبء ُذٍ اهدٖبٌج ؽدد يً اهشخضٖبح، خبضج فٕ يجبالح اهعة ّاهفوم 
ذبتح تً كرث ّشٌبً اتً ذبتح، ّاألدٖة أتّ إشدبق  أشِرُىّاهرٖبظٖبح، 

.  اهضبتٕ

 

 

 

 

 

 

 

 
 


