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  ةينهملا يف "يتسينمأ" ُقِفُْخت...ىرخأ ةرم

 
 ةداضملا اJالمحل ،"يتسينمأ" ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةلصاوم ،ىرخأ ةرم ،ناسنإلا قوقحب ةفلكملا ةيرازولا ةيبودنملا لجست
 ،ةيليلم – روظانلا روبعلا ةطقن اهتفرع يتلا ثادحألا نأش يف ،2022 ربنجد 13 خيراتب رداصلا اهريرقت لالخ نم ،Nدالبل
 ليلد يأل هتاءاعدا دقتفت يذلاو ،بناجلا يداحأ ردصمب موكحملاو زاحنملا ريرقتلا ،2022 وينوي 24 خيراتب
 لاجم يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا لمع يف ةقيرع ديلاقتك ،امهمارتحا بجاولا دايحلاو ةيعوضومللو ،همعدي

   .ناسنإلا قوقح
 ةيسايسلا اهفقاومب ةفورعم ةدحاو ،تايعمج ثالث ىلع ،اهرداصم يف ،"يتسينمأ" ةمظنم دامتعا ،ةيرازولا ةيبودنملا برغتست
 نع الضف ،ةيبرغملا ةكلمملل ةيبارتلا ةدحولل اJاداعمب ةفورعم ةيناثلاو ،هيزنو دياحم قيقحتب مايقلل اهلهؤت ال يتلا ،ةيلاكيدارلا
 ردصم نوكي ،كلذبو  .عوضوملا لوح ثحب يأ اهرودب رجت مل ةثلاثلاو ،ثادحألا ناكمو عوضومب ةقالع يأ اهل سيل هنأ
 راهنت يذلا ،ةمظنملا ريرقت بويُع ضرعت نأ الإ عضولا اذه مامأ ةيرازولا ةيبودنملا عسي الو .قلطنملا ذنم التخم "يتسينمأ" ملع
   :يهو ،اهيلإ تهتنا يتلا ةطولغملا جئاتنلاو ةيفسعتلا تاءارقلاو ةراثملا تاءاعدالا ،اينهمو ايعقاو هعم

 ،ثادحألا لوح ةيمومعلا تاطلسلا باوج يف ةدراولا تايطعملا ،ةبيرم ةقيرطب ،"يتسينمأ" ةمظنم تلهاجت :لوألا بيعلا
  .2022 ربنتش 12 خيراتب روشنملاو ،ناسنإلا قوقح سل� ةعباتلا ةيممألا ةصاخلا تاءارجإلا عم العافت
 امم ،اهمعازم ززعت تايطعم ىلإ لصت نأ نود م�أ ةسمخ ةدمل ةيليلم ةنيدمل ةر�ز ءارج� "يتسينمأ" تفتكا :يناثلا بيعلا

 .اهدايح يف نوعطملا ركذلا ةفلاسلا رداصملا ىلإ اهؤوجل ناك انه نمو ،ىرخأ تاهج ىدل اهنع ثحبت اهلعج
 جئاتن عم ةقباطتم وأ ةدونسم نوكت نأ نود ،�احضلا دادعأ نم عفرلا ىلإ اهريرقت يف "يتسينمأ" تعس :ثلاثلا بيعلا

 .اهتيجح اهل قئ¡و عم وأ ت�رحت
 نم ددع صوصخب كلذ يف تضقانت دقو ،�احض مهربتعت نم عم ةلباقم ترجأ ا¢أ ةروكذملا ةمظنملا تعدا :عبارلا بيعلا
  .ةروتبم تلظ مهصوصخب اJادافإ نأ امك ،مهتلباق
 نكمتت مل ثيح ،تايفولا عوضوم عم ةروكذملا ةمظنملا تطاعت امدنع ،هتيقادصم يف ًافعض ريرقتلا دادزي :سماخلا بيعلا
 .يناديم لمعب مقت مل ا¢أل ،يلعفلا ددعلا ىلع فوقولا نم
 تاءاعدا كلذب ةقلطم ،يرسقلا ءافتخالا �احض هتمس ام ةمظنملا تر¡أ امدنع ريرقتلا بويع فعاضتت :سداسلا بيعلا
  .اهفشك ىلع ةدعاسملا رصانعل¬ قلعتي امو ةموعزملا تالاحلا مدقت مل ثيحب ،عوضوملا لوح ايملاع هيلع فراعتملاو ضقانتت
 قوقحل ينطولا سل�ا ريرقت يف ةدراولا تايطعملا يف ،قلقلاو بارغتسالل ريثم وحن ىلع ،"يتسينمأ" تككش :عباسلا بيعلا
 بادتنا مت هنأ املع ،هيزن ينهم قيقحت نم ةصلختسم تايطعمب اهدنفت نأ نود ،2022 زويلوي 13 خيراتب رداصلا ،ناسنإلا

 عيمجت راطإ يف ،تاومألا عدوتسمو ىفشتسملل ةيناديم ةر�زب تماق ثيح ،ةينطولا ةسسؤملا هذه فرط نم ةيعالطتسا ةنجل
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 امك ،روظانلا ةنيدمب ةيمومعلا تاطلسلا يلثمم عم تاعامتجاو تاءاقل ةدع تدقَعو ،ثادحألا لوح تايطعمو عئاقو
 .هل ةيذاحملا ةقطنملاو ةعقاولا ناكم ىلإ ةيناديم تار�زب تماق
 تعدا املاطل يتلا "يتسينمأ" نوكل ،اهفسأ غل¬ نع ربعت نأ الإ ،هركذ قبس ام لك ءوض يف ،ةيرازولا ةيبودنملا كلمت الو
 ترصتقاو اهتيقادصم يف كوكشم رابخµ ،ثادحألا صوصخب تفتكا ،هيعدت اميف اهججح نايتإ نع تزجعو ةيعوضوملا
 .اهمعدي تابثإ وأ ليلد يأ نود ،ةاعدم تازواجت نأشب ةيداحأو ةيدرف تاداهش ميدقتو ءاقتنا ىلع

 ،ةيبرغملا تاطلسلا اهتمدق يتلا تايطعملا عم لماعتلا ءانثأ ،ةنراقمو اليلحت ،بولطملا ينهملا دايحلا ،"يتسينمأ" ةمظنم مرتحت ملو
 حشرم 2000 برقي ام لبق نم ،ريطخ موجهل يدصتلا يف اJابجاوب مايقلا ىلع ماعلا ماظنلا ظفح تاوق صرح صوصخب
 قوبسم ريغ افنع اودبأو ،فنعلا مادختساو قارتخالا ىلع تابيردت ،مهنمض ،مهوضرحم ىقلت امدعبو ،ةيماظنلا ريغ ةرجهلل

 قيضلا رمملا روبع ةطقن وحن ةوقل¬ للستلا مهتلواحم ءانثأ تاوارهو ةراجحو ءاضيب ةحلسأ مادختس¬ ،تاوقلا هذه دض
"Barrio Chino"، اوقلستو ،تايشيليمل¬ هيبش ميظنت قفو ،تاعومجم لالخ نم مهموجه اوذفن ،ةيليلم بيج ىلإ ةيدؤملا 
 يموقلا نمألا مارتحا صخي اميف ايلود هيلع فراعتملا لك كلذ يف نيفلاخم ،ةيليلم هاجتا فنعب رورملا ىلع نيرصم ،جايسلا
 .Nوناق ةمرجم لاعفأل نيلقتعملا باكترا ببسب تناك تمت يتلا تالاقتعالا لك نأ ريكذتلا ردجيو .لودلل

 ماظنلا ظفح تاوقو نيرجاهملا فوفص يف ةينامسج ت¬اصإ يفو ،ةرجهلل ًاحشرم 23 ةافو يف موجهلا اذه ببست دقلو
 ،ناسنإلا قوقح سل� ةصاخلا تاءارجإلل كرتشملا غالبلا ىلع ا¿اوج يف كلذ ،ةيمومعلا تاطلسلا تحضوأ دقو .ماعلا
 لازي ال يذلاو لماش ثحب ءارج� ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا رمأ تلهاجت املثم ،هلهاجت ىلع "يتسينمأ" ترصأ يذلا

  .�راج

 أجلت مل ا¢إف ،ةحلسملا ت¬اصعلل ماعلا ماظنلا ظفح تاوق ةهجاوم نم مغرل¬ هنأ ،ةيمومعلا تاطلسلا تدكأ نأ قبس امك
  .موجهلا ةروطخ نم مغرل¬ ةبسانتم ةينوناق لئاسوب يدصتلا تراتخاو ةيحلا ةريخذلا مادختسا ىلإ

 طوقسو يديدحلا جايسلا ىلع نيكراشملل يعامجلا موجهلا لعفب ناك اهببس نأ ،تايفولا صوصخب ثحبلا جئاتن تصلخو
 ةيعالطتسالا ةنجللا ريرقت اضيأ هدكأو ،ثادحألا هذه ةيفلخ ىلع نوفوقوملا هدكأ يذلا رمألا وهو ،ضعب ىلع مهضعب
 .كيكشتلا ىوس كلذ مامأ ،"يتسينمأ" كلمت ال ،لباقمل¬و .ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

 طباوضلا راطإ يف بسانتم لكشب ةوقلا مادختسا ىلع ،ثادحألا هذهل اهريبدت يف ،ماعلا ماظنلا ظفح تاوق تصرح دقل
  .ناسنإلا قوقح ةيامحو يمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلا ظفح تابلطتمو ةيعرشلاو ةينوناقلا

 عم ةمجسنملا يعرشلا بطلا دعاوق قفو ،ةمزاللا ةيملعلا تاربخلا ءارج� اJايلوؤسم لمحت ةيمومعلا تاطلسلا تلصاوو
 قانتخالا ببسب تناك ةافولا نأ رهظأ ثثجلا ىلع زجنملا يبطلا حيرشتلا" :نأ تابثإ ىلإ تضفأ يتلاو ،ةيلودلا تالوكتوربلا
  ."يجراخلا ردصلا طغض عم اقفاوتم نوكي نأ نكمي يذلا يكيناكيملا
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 ذختملا ةيمهألا غلابلا ينوناقلا ءارجإلا اذهل مامتها يأ ،لوأ ىوتسم يف ،ةينهملل دقتفملا اهريرقت ج¢ ببسب ،"يتسينمأ" رعت ملو
 ،ةيعالطتسالا هتنجل ريرقت لالخ نم ،ن¡ ىوتسم يف ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سل�ا هيلإ ىهتنا املو ،حيرشتلا ءارجإ نأشب

 ،جايسلا روس ىلعأ نم طوقسلاو ماحدزالاو عفادتللو يكيناكيملا قانتخالا" نع تجتن ةلجسملا تايفولا نأ ربتعا نيح
  ."ماكح� ةقلغم هباوبأ تناك يذلا ربعملل ةقيضلا ةحابلا يف نيرجاهملا نم ريبك ددع سدكتو ءاضفلا قيض لعفبو

 ىصقأ لذبب ،ناسنإلا قوقح لاجم يف Nدالب تامازتلاو نوناقلا قاطن يف اJايلوؤسم لمحت ةيمومعلا تاطلسلا تلصاو امك
 تافر نم عباصألا تامصبو يوونلا ضمحلا تانيع ذخأ لالخ نم ،�احضلا ثثج ةيوه ديدحت ةيلمع صخي اميف دوهجلا
 يتقطنمب ،لوبرتنإلا عم يلودلا ديعصلا ىلعو ،اينطو ةينعملا تاطلسلا عم قيثو قيسنت يف ،مهيلع فرعتلا ليهستل �احضلا

   .ايقيرفإو طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش

 فوفص يف ءاوس ،نيباصملاو ىحرجلل ،بسانملا تقولا يف ،ةمزاللا ةيبطلا تادعاسملا ميدقتب ةيمومعلا تاطلسلا تماقو
 ةتوافتم حورجب ةباصإ 140 ليجست مت ثيح ،ماعلا ماظنلا ظفح تاوق رصانع نيب نم وأ موجهلا يف اوكراش نيذلا صاخشألا

 فاعسإو .ةباصإ 70 يأ ،موجهلا يف نيكراشملا فوفص يف هليجست مت يذلا مقرلا فعض وهو ،تاوقلا هذه فوفص يف
 فراعتملا ةقيرعلا ةيقوقحلا تايبدألا هيلوت يذلاو ،لجاعلا نوعلا راطإ يف فاعسإك ،"يتسينمأ" ايئا¢ هردقت مل ،اذه �احضلا
 .ناسنإلا قوقح لاجم يف يعوضومو هيزن ،ينهم قيقحت لك يف ةصاخ ةيانع ،ايملاع اهيلع

 ريسيت راطإ يف تاومألا عدوتسم ةر�ز لجأ نم ،نيدمتعم نييسامولبدل تاليهست حنمب ةيمومعلا تاطلسلا تماق امك
 عاضوأ نع مالعتسالاو نوجسلا ىلإ جولولا نم مهنيكمتو قئ¡وو تامولعمب مهديوزت اذكو ،�احضلا ثثج ىلع فرعتلا ةيلمع
 .روكذملا موجهلا ءارج نيباصملا مهينطاومل ةيحصلا ةلاحلا ىلع فوقولل ىفشتسملل اذكو ،نيلقتعملا

 ً�راع ىقبي ،نيرجاهملا داعبإو ةيرسقلا ةداعإلا ءاعد¬ قلعتي ام نµ ،"يتسينمأ" ركذُت نأ الإ ،اماتخ ةيرازولا ةيبودنملا عسي الو
 ةداعإلا مدع أدبمب ةمزتلم ةيبرغملا ةكلمملا نأ امك ،ثادحألا هذه بقع صخش يأ ةداعإ ةرمل¬ متت مل ذإ ،ةحصلا نم
 جيسنل¬ مهجامدنا لبُس ريسيتب وأ نيرجاهملل ةيعوطلا ةدوعلا ميظنت امإ ،لالخ نم ةليدب اقرط لضَفُـت ثيح ةيرسقلا
 مارتحا راطإ يف ،كلذ لك يرجيو .ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا نم فالآلل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست نع الضف ،يبرغملا يعمت�ا
 رشبل¬ راجتالا تاكبشل يدصتلا لاجم يفو ،ةهج نم نيئجاللاو نيرجاهملا ةيامح لاجم يف ةيلودلا اJامازتلال ةيبرغملا ةكلمملا
 قلعتي امل اهريرقت ج¢ لهاجتب ،"يتسينمأ" ركذُت نأ الإ ،ةيرازولا ةيبودنملا عسي ال امك .ىرخأ ةهج نم نيرجاهملا بيرJو
µيتلاو ،ايملاع هيلع فراعتم وه امك ،ناسنإلا قوقح ةسايس مييقت يف يساسأ رصنعك ،زرحملا مدقتلا هجو Jانعوضومب ةقالع م، 
 تناك يتلاو ،ت�وتسملا عيمج ىلع جامدإلا لاجم يف دوهجلاو ءوجللاو ةرجهلا �اضق ريبدت يف .ةيبرغملا ةكلمملل يد�رلا َرْوَّدلا
 الكش ضوفرم "يتسينمأ" ريرقت نإف ،نايبلا اذه يف درو ام ىلع ءانبو .تاهجلا نم ددع لبق نم هيونتو ةداشإ عوضوم
 .اعوضومو


