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جامعة سيدي بلعباس

ٌػخبر مإجمغ الهىمام بضاًت مغخلت خاؾمت في جُىع يكاح الكػب الجؼائغي مً أحل
جدهُو اؾخهالله وخغٍخه ،وجظهغ أهمُخه في أهه أوُ مداولت إلغُاء مكهىم مخماؾَ
للثىعة ،وأهه مىذ ألاولىٍت للػمل الؿُاس ي غلى الػؿٌغي والضازل غلى الخاعج ،يما أهه أمض
الجبهت بهُاًل جىظُمُت مالئمت لىيؼ اإلاػغيت اإلاؿلحت ،وخضص ألاهضاف والىؾائل الىًالُت
في بُان ؾُاس ي مهم .وهٌظا ًظيغها جاعٍش  02أوث  6591باخضي أغظم قتراث جاعٍسىا
اإلاجُض ،لٍىهه ًغجبِ بالجلؿاث الخهُُمُت ألاولى التي غهضتها حبهت الخدغٍغ الىَني بػض
غامحن مً الٌكاح اإلاؿلح .وهدً ئط ازترها الحضًث غً مإجمغ الهىمام ،قاهىا هغٍض أن هبرػ
ئخضي أغظم نكداث جاعٍسىا اإلاجُض وهغص الجمُل ئلى الػظماء الظًً قجغوا زىعة الكاجذ
هىقمبر  ،6591ؾىاء الظًً اؾدكهضوا في ؾاخاث اإلاػاعى أو أولئَ الظًً وانلىا الجهاص
بػض الاؾخهالُ في ئَاع بىاء الضولت الجؼائغٍت الحضًثت .ولِـ هىاى أقًل مً جدضر غً
مإجمغ الهىمام ً 6591اللظًً ناصوا الثىعة الخدغٍغٍت ،وغاٌكىا أخضاثها .ويمً هظا
الؿُام ،هدىاوُ قهاصجحن لهائضًً مُضاهُحن غً مإجمغ الهىمام هما غلي ًافي نائض الىالًت
الثاهُت في ؾىت  ،6591وبً ًىؾل بً زضة عئِـ الحٍىمت الجؼائغٍت اإلاإنخت ئبان الثىعة
الخدغٍغٍت ،ومً زالُ هاجحن الكهاصجحن هداوُ أن هظهغ جُابو هظغة الهائضًً خىُ مإجمغ
الهىمام ،غلى الغؾم مً ازخالقهما خىُ صوع نائض غظُم آزغ هى غبان عمًان ،وٍجضع بىا
نبل الخػغى للكهاصجحن ،ئبغاػ الظغوف التي اوػهض قيها اإلاإجمغ وأهم الهغاعاث التي زغج بها.
 .1ظروف انعقاد مؤتمر الصىمام وقراراته:
جُىعث حبهت الخدغٍغ الىَني مؼ جهاغض الٌكاح اإلاؿلح واهدكاع الثىعة في ًل مىاَو
التراب الىَني ،قأنبدذ مىظمت ؾُاؾُت غؿٌغٍت جًم ًل الػىانغ الىَىُت اإلاإمىت
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باالؾخهالُ .وبػض مغوع غامحن غلى اهضالع الثىعة اإلاؿلحت التي جُىعث بؿغغت وجبتها
الجماهحر والؾُما في الغٍلً ،ان غلى الهاصة الػؿٌغٍحن والؿُاؾُحن أن ًجضوا نُؿت
جىظُمُت جلبي الحاحُاث الحهُهُت للمغخلت ،وحؿخجُب لُبُػت اإلاػغيت غلى الهػُضًً
الؿُاس ي والػؿٌغي .وهٌظا غهض في  02أوث  6591بىاصي الهىمام مإجمغ وَني لخهُُم
ؾيخحن مً الٌكاح وويؼ نىاغض وهُاًل جىظُمُت لجبهت الخدغٍغ الىَني ،وئغُاء بػض صولي
للثىعة الجؼائغٍت ئزغ اإلاكاعيت في لهـاء باهضووـ وألامم اإلاخدضة في ؾىت .)6(6599
لهض اوػهض مإجمغ الهىمام في أغهاب الهجىماث الٍاسحت في الكماُ الهؿىُُني في 02
أوث  6599يض مغايؼ الػضو ،والتي أخضزذ هؼة بؿٍُىلىحُت غىُكت في نكىف
الكغوؿُحن ،وأصث ئلى الخدام الكػب الجؼائغي خىُ زىعجه .يما اهًم ئلى حبهت الخدغٍغ
الىَني الػضًض مً اإلاىايلحن مً مسخلل الخُاعاث الؿُاؾُت اإلاترصصة .قبحن زغٍل 6599
وعبُؼ  6591اهًم ئلى الجبهت أغًاء مً اللجىت اإلاغيؼٍت وأغًاء مً خؼب قغخاث غباؽ
وحمػُت الػلماء( .)0وجمسًذ غً هظه الاؾتراجُجُت الىخضوٍت هخائج ملمىؾت بدُث
احؿػذ ناغضة حبهت الخدغٍغ الىَني وحػؼػث نكىقها .وأمام ئنغاع الحٍىمت الكغوؿُت غلى
ؾُاؾتها ؤلاباصًت للكػب الجؼائغي لم ًًٌ أمام حبهت الخدغٍغ الىَني أي زُاع ؾىي
()3
مىانلت الحغب إلخباٍ مىاوعاث غي مىلي " "Guy Molletوئقكاء زُت ؾالمت اإلاؼٍل .
ئن هظه الظغوف والحهاع الاؾخػماعي اإلاؿخمغ إلاسخلل مىاَو البالص ،حػل ناصة
الثىعة مثل غبان عمًان والػغبي بً مهُضي أيثر ئنغاعا غلى غهض اإلاإجمغ .قبػض حؿُحر
اإلاٍان غضة مغاث ،اؾخهغ الغأي غلى غهضه في نغٍت اقغي الىانػت غلى الًكت الِؿغي مً
واص الهىمام ،ووعصث في مدًغ الجلؿت ألاولى نائمت بالحايغًٍ جًم الػغبي بً مهُضي،
غبان عمًان ،غمغاو غمغان ،يغٍم بلهاؾم ،ػَؿىص ًىؾل ولخًغ بً َىباُ يمؿاغض
لؼَؿىص ًىؾل ،وخًغ اإلاإجمغ أًًا بػٌ مؿاغضي ناصة الىالًاث ًالغئِـ غلي ًافي
وؾحره ،وحؿُب مهُكى بً بىلػُض غً مىُهت ألاوعاؽ الىمامكت وس ي الكغٍل ممثل
الجىىب الظي اغخظع غً ؾُابه بػض أن أقاص الاحخماع بخهغٍغه( .)1أما البػثت الخاعحُت لجبهت
الخدغٍغ الىَني قأعؾلذ مً حهتها جهغٍغا ؾُاؾُا يخبه آًذ أخمض وامدمض ًؼٍض ،انترخذ
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قُه غلى الهػُض الخىظُمي نُاصة مً  60غًىا جخألل مً ناصة اإلاىاَو الؿخت وؾخت مً
أغًاء هظه البػثت الخاعحُت(.)9
نضم ناصة ألانالُم جهاعٍغهم خىُ الىيؼ الؿُاس ي واإلااصي لجبهت الخدغٍغ الىَني -
حِل الخدغٍغ الىَني ،زم اهخهل اإلاكاعًىن ئلى صعاؾت مسخلل الهًاًا اإلاُغوخت غلى
اإلاإجمغ .وبػض حلؿاث يثحرة ،زغج اإلاإجمغ بالػضًض مً الهغاعاث منها جهؿُم الجؼائغ ئلى ؾذ
والًاث بػض أن أخضزذ حبهت الخدغٍغ الىَني الىالًت الؿاصؾت ،وجهؿُم ًل والًت ئلى مىاَو
وًل مىُهت ئلى أنؿام .واغخبرث مضًىت الجؼائغ ويىاخيها مىُهت مؿخهلت وأنبدذ مهغ
نُاصة حبهت الخدغٍغ الىَني( .)1ونام اإلاإجمغ بخػُحن حهاػي ئصاعة الجبهت وهما اإلاجلـ الىَني
للثىعة الجؼائغٍت الظي ًخألل مً  31غًىا 61 ،غًىا عئِؿُا و 61غًىا ئياقُا ،وهى
غباعة غً هُئت نُاصًت غلُا للثىعة وًٍُلؼ بضوع البرإلاان للجبهت ،أما لجىت الخيؿُو
والخىكُظ قهض خضصث اإلاؿإولُاث غلى أؾاؽ الخضعج في ؾلم اإلاغاجب وجىظُم حِل الخدغٍغ
الىَني اهُالنا مً اإلاجمىغت واهتهاء بالٌخِبت(.)1
هظا وجم الخهىٍذ غلى مبضأًً أؾاؾُحن هما :أولىٍت الػمل الؿُاس ي غلى الػمل
الػؿٌغي والضازل غلى الخاعج ،قاإلابضأ ألاوُ مٌغؽ غاإلاُا وفي حمُؼ الثىعاث .أما اإلابضأ
الثاوي قُبُعي حضا بؿبب ما جخدمله الجبهت الضازلُت وما ًخػغى له الكػب الجؼائغي مً
يؿىٍ وئباصة .وٍُغح اإلاإجمغ أًًا مؿألت اإلاكاوياث وٍدضص قغوٍ ونل ئَالم الىاع
ؾُاؾُا وغؿٌغٍا .وجخًمً الكغوٍ الؿُاؾُت الاغتراف باألمت الجؼائغٍت واؾخهاللها
وئَالم ؾغاح اإلاػخهلحن والاغتراف بجبهت الخدغٍغ الىَني ممثال وخُضا وقغغُا للكػب
ً
الجؼائغي .أما الكغوٍ الػؿٌغٍت قُخم جدضًضها الخها .وجًمىذ أعيُت مإجمغ الهىمام
مداوع أزغي جسو وؾائل الػمل والضغاًت والضولت الجؼائغٍت وَبُػتها ،أيل ئلى طلَ
مؿألت ألانلُاث اإلاىحىصة بالجؼائغ وجىظُم الجالُت الجؼائغٍت بكغوؿا وأزحرا الؿُاؾت
الضولُت لجبهت الخدغٍغ الىَني( .)8وهداوُ بػض هظا الػغى ،جهضًم قهاصة الغئِؿحن غلي ًافي
وبً ًىؾل بً زضة.
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 .2شهادة الرئيسين علي كافي وبن يىسف بن خدة:
ولض الغئِـ غلي ًافي في  1أيخىبغ  6508بمؼعغت نغب الحغوف في اإلاٍان اإلاؿمى بـ
"مؿىهت" بىالًت ؾٌٌُضة ،وهى مً غائلت عٍكُت مداقظت جيخمي ئلى الؼاوٍت الغخماهُت .وًاهذ
أؾغجه زغٍت إلاضي حُلحن ًاملحن نبل أن ًهلو زغاؤها بػض طلَ .ونض غغف والضه الكُش
الحؿحن الظي اؾدكهض في ؾىت  6595بىعغه وجهىاه .وخكظ غلي ًافي الهغآن الٌغٍم غلى
ًض والضه زم الخدو في غام  6511بمػهض الٌخاهُت بهؿىُُىت ومً زم ئلى حامؼ الؼٍخىهت في
ؾىت  .6592وبؿبب وكاَه الؿُاس ي هىاى والًؿىٍ الاؾخػماعٍت ،غاص ئلى الجؼائغ ،لًٌ
الؿلُاث الاؾخػماعٍت نبًذ غلُه وسجىخه بؿٌٌُضة مضة  1أقهغ .وغلى ئزغ ئَالم
ؾغاخه اقخؿل مػلما ،وفي جهاًت هىقمبر  ،6591الخهى الكهُض صًضوف مغاص بؿٌٌُضة،
لُلخدو بهكىف حِل الخدغٍغ الىَني في بضاًت  ،6599واقخؿل مباقغة مؼ الكهُض ػَؿىص
ًىؾل وًلل بخدًحر  02أوث  ،6599يما قاعى في مإجمغ الهىمام يمً وقض الىالًت
الثاهُت ،وفي  6591غحن نائضا غؿٌغٍا لها ،نبل أن ًغقى ئلى غهُض مؿئىُ غً هكـ
الىالًت(.)5
جهلض غلي ًافي الػضًض مً اإلاؿإولُاث الؿُاؾُت والضًبلىماؾُت مثل حػُِىه ممثال
لجبهت الخدغٍغ الىَني في الهاهغة في  ،6516زم جىانل وكاَه الضًبلىماس ي في بحروث
 ،6513صمكو َ ،6511غابلـ  ،6512وجىوـ  ،6519وفي ؾىت  6552أهخسب أمُىا غاما
إلاىظمت اإلاجاهضًً ،زم غًىا في اإلاجلـ ألاغلى للضولت في ًىاًغ  6550وعئِؿا له في 20
حىٍلُت  .6550وبظلَ قان خُاة غلي ًافي هي هًاُ مؿخمغ أليثر مً  92ؾىت ،وزاللها
قهض الػضًض مً ألاخضار والخُىعاث مً أهمها اوػهاص مإجمغ الهىمام الظي ههضم قهاصجه
خىله .قبػض أن طيغ باللهاءاث التي جمذ بحن ممثلي اإلاىُهت الثالثت اإلاىظمت للمإجمغ
واإلاكاعيحن  ،والتي ٌكحر مً زاللها ئلى مكاعيخه يمً وقض الىالًت الثاهُت ونغبه مً ػَؿىص
ًىؾل وازخُاع مٍان وؾِ لػهض اإلاإجمغ وهى واصي الهىمام .وٍهىُ غلي ًافي أن اإلاساَغ
خالذ صون خًىع ًل الىقىص ئلى اإلاإجمغ ،هاهَُ غً اإلاكاًل التي ًاهذ حػاهيها بػٌ
الىالًاث ًالىالًت ألاولى ئزغ اؾدكهاص مهُكى بً بىلػُض .أما باليؿبت لجماغت الخاعج قهض
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عقًذ الحًىع ألؾباب بهُذ مجهىلت ئلى خض آلان ،مؼ الػلم أن بً مهُضي هى الظي ًان
مٍلكا باالجهاُ بأقغاصها(.)62
وبسهىم نغاعاث اإلاإجمغ ال حػضو قهاصة الغئِـ غلي ًافي أن جسغج غً الهغاعاث
الػامت اإلاخسظة في الهىمام ،ئال أهه ٌكحر أن أؾلبُت الثىعٍحن الػؿٌغٍحن ًاهىا مهخىػحن بأن
الثىعة ؾخُىُ ،بِىما عأي الؿُاؾُىن غٌـ طلَ ،ئط أيضوا بأن الػملُاث الػؿٌغٍت
ؾخيخهي في مُلؼ ؾىت  .6591وٍغي غلي ًافي أن جٌغَـ الػمل الؿُاس ي غلى خؿاب الػمل
الػؿٌغي والضازل غلى الخاعج هضقه الهًاء غلى الثىعٍحن الحهُهُحن وقغى قٌغة
الخكاوى ،مؼ الػلم ًهىُ الغئِـ أن غبان عمًان هى الظي انترح قغخاث غباؽ والكُش
غباؽ بً الكُش الحؿحن غًىًٍ أؾاؾُحن في مجلـ الثىعة .وٍغيؼ يظلَ غلى الظًً
جدملىا أغباء الثىعة وهم ؾٍان الغٍل ،ولِـ مدترفي الؿُاؾت والاهتهاػٍحن .وٍىانل
بالهىُ أن الخاعٍش أزبذ أن نغاع أولىٍت الؿُاس ي غلى الػؿٌغي حؿبب في قغر يبحر وألُم في
نكىف الثىعة بحن مىخم للجبهت وآزغ للجِل ،ئياقت ئلى جٌغَـ الخالقاث بحن الضازل
والخاعج(.)66
وٍهل غلي ًافي مإجمغ الهىمام بالحضر الخاعٍخي الػظُم ،وٍظيغ أهه جبنى جهغٍغ
اإلاىُهت الثاهُت الظي اغخبر أعيُت أؾاؾُت للىهاف زانت قٌغة اإلاجالـ الكػبُت .وبػض
غغيه لبػٌ الهغاعاث الػؿٌغٍتً ،دؿاءُ الغئِـ هل ًمًٌ اغخباع الهىمام مإجمغا أو
احخماغا أو لهاء نُاصاث؟ زم إلااطا ازخحرث الجؼائغ الػانمت مهغا للجىت الخيؿُو والخىكُظ
بضُ الجباُ الجؼائغٍت خُث ألامً ووؾائل الػمل الثىعي ،هاهَُ غً مػاٌكت حِل
الخدغٍغ والجماهحر الغٍكُت .وٍظيغ غلي ًافي نًُت الُائغة الىهم ،التي َلب بسهىنها
الػغبي بً مهُضي وػَؿىص ًىؾل مىه الخدغى قىعا الهخظاعهاً ،ىجها مدملت باألؾلحت.
وغىضما أزاع الغئِـ هظه الهًُت أزىاء ئخضي ػٍاعاجه لخىوـ ،طيغ له اهه لم ًًٌ هىاى أي
جسُُِ إلهؼاُ خمىلت َائغة مً ألاؾلحت .وٍظيغ أن بً مهُضي ناُ لؼَؿىص" :ؾيخهابل غً
نغٍب في قاعع ئًؼلي في جهاًت هظه الؿىت أو مُلؼ  6591ئن قاء هللا لالخخكاُ بالىهغ"،
وَؿدكل غلي ًافي مً هظا الهىُ ظهىع جُاع للخكاوى مؼ الاؾخػماع الكغوس يً ،ل هظا
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حػل ػَؿىص ًهىُ" :ال عٍب أهىا ؾىدهل غلى الاؾخهالُ ،ولًٌ الثىعة اهتهذ" ،هظا الهائض
الظي اؾدكهض في  09ؾبخمبر  .6591هظا وَكحر غلي ًافي أًًا ئلى يُكُت جُبُو الىالًت
الثاهُت لهغاعاث مإجمغ الهىمام ،وَكحر في قهاصجه أًًا ئلى صوع غبان عمًان في اإلاإجمغ
وبػضه(.)60
ًغي غلي ًافي أن غبان عمًان ًان ًغٍض بؿِ ؾلُخه غلى الثىعة ،وججغٍض الىقض
الخاعجي مً هظه اإلاؿإولُت ،لُخدىُ أغًاؤه ئلى مجغص مٍلكحن بمهمت .وبػض ويؼ ألاخضار
في ئَاعها الخاعٍخيً ،ظيغ أن غبان عمًان ًان مىايال في خؼب الكػب ،ئال أهه نضم ئلى
اإلاإجمغ خامال مػه خؿاباث ولهظا حاء بغقهت الػغبي بً مهُضي .يما ًظيغ بخأيُض غمحروف
ويغٍم بل هاؾم وبً َىباُ وحىص غالناث بحن غبان وقغوؿا غً َغٍو قخذ نىىاث مؼ
الػضو ،وأقُؼ أهه مدٍىم غلُه باإلغضام مً َغف الثىعة .ئال أن الغئِـ ٌكحر أن الٌثحر مً
الهاصة صون أن ٌؿميهم ًىكىن ما ًان ٌكاع خىُ غبان غً أهه غلى مكاعف زُاهت أو هى
مدٍىم غلُه باإلغضام .وفي هكـ الىنذ ٌكحر ئلى الاجهاالث بحن غبان والػضو مً صون أن
ًٍاقل بها ػمالؤه ،ولظلَ اؾخضعج ئلى اإلاؿغب خُث أغضم(.)63
وال جسخلل خُاة الغئِـ بً ًىؾل بً زضة الىًالُت غً خُاة الغئِـ غلي ًافي،
قهض ولض في مضًىت البروانُت بىالًت اإلاضًت ًىم  03قبراًغ  ،6502وهى ابً ناى ،صعؽ في
اإلاضعؾخحن الهغآهُت والكغوؿُت ،وزالُ الضعاؾت الثاهىٍت حػغف غلى ألامحن صباؾحن ،ؾػض
صخلب ،غبان عمًان ،غلي بىمىجل وامدمض ًؼٍض ،وئزغ هجاخه في الباًالىعٍا الخدو بٍلُت
الُب التي جدهل منها غلى قهاصة الهُضلت .زم الخدو بدؼب الكػب في ؾىت ،6510
ونبٌ غلُه بتهمت الكغاع مً الخجىُض ،وأَلو ؾغاخه بػض  8أقهغ .وغحن الغئِـ غًىا في
اللجىت اإلاغيؼٍت لحؼب الكػب ،خغيت الاهخهاع للحغٍاث الضًمهغاَُت في ؾىت  6511زم
أمُىا غاما زالُ ؾىتي  .6590-6596وغلى ازغ سجىه في هىقمبر  6591ئلى ماي ،6599
الخدو بجبهت الخدغٍغ الىَني وأنبذ مؿاغضا لػبان عمًان بالجؼائغ الػانمت ،زم غًىا
في لجىت الخيؿُو والخىكُظ في أوث  ،6591ونض هجا بأعجىبت مً ًض اإلاظلمحن .ونام بػض
طلَ بمهماث غضًضة باؾم الجبهت في ًل مً الضوُ الػغبُت في ً ،6598-6591ىؾؿالقُا،
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لىضن في  ،6598أمغٍٍا الالجُيُت ؾىت ، 6512وأزحرا في الهحن .يما غحن في أوث 6516
عئِؿا للحٍىمت اإلاإنخت ،وأههى اإلاكاوياث مؼ قغوؿا لُػلً بػض طلَ ونل ئَالم الىاع في
 65ماعؽ  .6510ئال أهه غاف ظغوقا نػبت في أػمت نُل  ،6510وقًل الاوسحاب ئعاصًا
جكاصًا إلعانت الضماء .وبؿبب مىانكه الؿُاؾُت ،قغيذ غلُه ؤلانامت الجبرًت في  ،6511زم
أؾـ خغيت "ألامت" ئزغ جٌغَـ الخػضصًت الحؼبُت في غهض الغئِـ الكاطلي بً حضًض .وأجبؼ
طلَ بدل خغيخه وجأؾِـ الخًامً مؼ الكُش أخمض سحىىن جىضًضا بالىيؼ الاؾخثىائي
بػض  ،6550ونض غاوى مً اإلاغى َىٍال ئلى ؾاًت وقاجه في  21قبراًغ .)61(0223
غاف الغئِـ بً ًىؾل بً زضة خُاة هًاُ َىٍلت وخًغ الػضًض مً اللهاءاث
واإلاإجمغاثٌ ،ػخبر مإجمغ الهىمام الظي ههضم قهاصجه خىله مً أغظمها .قبػض الخظيحر
بالظغوف الىَىُت والضولُت التي ؾبهذ اوػهاص اإلاإجمغٌ ،كحر ئلى ئعؾاُ غبان عمًان
لؿػض صخلب ئلى الىالًت الثاهُت للهاء ػَؿىص ًىؾل ،هظا ألازحر الظي قاعى غبان قٌغة
غهض لهاء بحن مؿئىلي حبهت الخدغٍغ الىَني .وٍظيغ بالخدام بً مهُضي في ماي 6591
بالجؼائغ ،في الىنذ الظي ججهل قُه ألاؾباب التي مىػذ الىقض الخاعجي غً الحًىع .وقُما
ًخػلو بهغاعاث مإجمغ الهىمام ،ال ًأُ الغئِـ بً زضة حهضا في جهضًمها بالخكهُل ،وهى
ما طيغهاه آهكا .ؾحر أهه ًظيغ باؾدُاء قخحي الظًب وحماُ غبض الىانغ مً حغاء الخلمُذ في
أعيُت مإجمغ الهىمام ،ئلى أن الثىعة الجؼائغٍت ال جسًؼ ال للهاهغة وال للىضن وال إلاىؾٍى
وال لىاقىًُ(.)69
وٍغي بً زضة أن مإجمغ الهىمام مأل الكغاؽ ؤلاًضًىلىجي والؿُاس ي غً َغٍو جدضًض
ألاهضاف الاؾتراجُجُت للحغب ،يما أهه ػوص مىايلي وئَاعاث حبهت الخدغٍغ الىَني في
الضازل والخاعج بمػالم جىحيهُت إلاىانلت الٌكاح .وٍإيض غلى قغف الثىعة الجؼائغٍت التي
لم حكهض أي اهدغاف يض ألانلُاث ،قلم جخػغى اإلاػابض أو الٌىائـ ألًت مداولت جضهِـ
َُلت الؿبؼ ؾىىاث والىهل مً الحغب وهظا هى وحه آزغ لدؿامذ ؤلاؾالم .وفي جهُُمه
للمإجمغ ٌكحر ئلى ؾُاب بػٌ الهُاصاث واغتراى بً بلت غلى جىاحض بػٌ الشخهُاث في
اإلاجلـ الىَني للثىعة الجؼائغٍت مثل اإلاغيؼٍحن والػلماء .يما لم ًهم اإلاإجمغ بخهُُم صنُو
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للىيؼ الػؿٌغي مٌخكُا بدهُلت ليكاَاث ًل والًت .ؾحر أهه ٌكحر ئلى أن الغحاُ اإلاهاجلحن
اإلاُاعصًً مً َغف الاؾخػماع الكغوس ي بمسخلل أحهؼجه ،ما ًان بامٍاجهم ئغضاص
ئؾتراجُجُت غؿٌغٍت مؿخهبلُت ،ومؼ طلَ قهض هظم الجِل وجىانلذ اإلاػغيت اإلاؿلحت.
وٍىانل الغئِـ بالخأيُض غلى صوع غبان عمًان وؤلاغاهت الثمُىت التي نضمها له الػغبي بً
مهُضي .وَػلمىا أن لجىت الخيؿُو والخىكُظ هي التي يبُذ الىو النهائي ألعيُت
الهىمام ،الظي أعؾلذ وسخت مىه ئلى الىقض الخاعجي لجبهت الخدغٍغ الىَني ،ووكغث هظا
البرهامج في الػضص الخام لصحُكت اإلاجاهض الظي نضع في أوُ هىقمبر  6591بمىاؾبت
الاخخكاُ بػُض اإلاُالص الثاوي للثىعة(.)61
وٍسهو الغئِـ بً زضة في قهاصجه خحزا يبحرا للحضًث غً مىُهت الجؼائغ اإلاؿخهلت
يما جهغع في مإجمغ الهىمام ،مبرػا الضوع الغائض للػغبي بً مهُضي وغبان عمًان قيها.
وحػخبر قهاصة الغئِـ بً زضة غً غبان عمًان عصا ناَػا ونغٍدا غلى ما نضمه الغئِـ
غلي ًافي في مظيغاجه .وٍظيغ بمؿاع غبان الخػلُمي والىًالي وجضعحه في اإلاىانب الؿُاؾُت
في نكىف خؼب الكػب الجؼائغي ونُام الاؾخػماع الكغوس ي بسجىه في الػضًض مً اإلاغاث،
يما ًلل بدؿُحر الجؼائغ الػانمت قىحه هضاء ئلى اإلاغيؼٍحن والػلماء لاللخدام بالثىعة ،وٍغي
غبان أن هظا اوػٍاؾا للمجخمؼ الجؼائغي وصقػت أزغي للثىعة هدى جدهُو الاؾخهالُ.
وَكحر الغئِـ أن ؾمػت غبان آلازظة في الخهاغض أزاعث الغغب في هكىؽ بػٌ الػىانغ
صون أن ًدضصها .وقُما ًخػلو بأولىٍت الػمل الؿُاس ي غلى الػؿٌغيً ،بحن أن هظه الكٌغة
لِؿذ قٌغة غبان بمكغصه وئهما هي قٌغة حمُؼ اإلاكاعيحن في اإلاإجمغ .وٍضاقؼ ناخب هظه
الكهاصة غً غبان وٍىكي غىه الجزغت الجهىٍت والاؾدبػاص بالغأي ،وٍإيض أن هضقه ألاؾمى
ًان ًخمثل في وخضة حمُؼ الجؼائغٍحن إلاىاحهت الػضو(.)61
وفي عصه غلى الغئِـ غلي ًافي يظلًَ ،إيض أن الهغاعاث اإلاخسظة في مإجمغ الهىمام لم
ًكغيها غبان ،يما ٌػخبر قهاصة غلي ًافي مجغص نُل وناُ وئقاغاث جلهي اإلاؿإولُت غلى
آلازغًٍ بضال مىه أي غلي ًافي .يما ًغي في طلَ طاجُت جدىُ صون الهُام بػمل مإعر ًدخاج
ئلى صالئل خُاصًت ملمىؾت لخضوًٍ الخاعٍش .قهى أي غلي ًافي اؾخهى مػلىماجه مً ناصة
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ٌػغف غنهم غضاؤهم لػبان عمًان .وٍبهى هظا ألازحر في هظغ الغئِـ بً زضة وهي مً صون
قَ هظغة أؾلبُت الجؼائغٍحن مىايال أحهض هكؿه في ؾبُل اؾخهالُ الجؼائغ(.)68
وججضع ؤلاقاعة ئلى أن قهاصة الغئِـ غلي ًافي وبً ًىؾل بً زضة طاث نُمت جاعٍسُت
يبحرة ،ؾىاء حػلو ألامغ بمإجمغ الهىمام أو بشخهُت وصوع غبان عمًان .طلَ أجها أي
الكهاصة ئؾهام في ئغاصة الاغخباع لخاعٍش زىعجىا اإلاجُضة مً نائضًً مُضاهُحن ،غاقا أخضار
اإلاػغيت اإلاؿلحت وأبلُا قيها بالء خؿىا ،عؾم ازخالف وكاَهما الػؿٌغي والؿُاس ي ،غلما
بأن ًليهما ونال ئلى أغلى مغاجب الؿلُت والحٌم .قهض جىلى بً ًىؾل بً زضة عئاؾت
الحٍىمت اإلاإنخت للجمهىعٍت الجؼائغٍت ،و أنبذ غلي ًافي نائضا للىالًت الثاهُت أزىاء خغب
الخدغٍغ وعئِؿا للمجلـ ألاغلى للضولت في ؾىت  .6550ومما ال قَ قُه أن ؤلايثاع مً
قهاصاث ناصة الثىعة وأبُالها هى الظي ؾُكض ي ئلى يخابت جاعٍش زىعجىا اإلاباعيت الػظُمت،
زىعة الكاجذ هىقمبر .6591
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