
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حَّالصراُعََُّّعد َّ ينَُّقرابةَّاستمر ََّّإذَّالعالم؛َّفيَّالمعاصرةَّالصراعاتَّأطولَّأحد ََّّكولومبياَّفيَّالمسل  َّوكانَّسنة،َّستِّ

اتَّفيَّالصراعَّهذاَّبدأ ديَّالكولومبيةَّالحكومةَّبينَّالماضيَّالقرنَّستيني  اتَّومتمرِّ حةَّالقو  َّالثوريةَّالمسل 

اَّوبقيَّ)فارك(،َّكولومبيةال المَّاتفاقيةَّتوقيعَّحينَّإلىَّمستمرًّ َّم،2016َّعامَّمنَّسبتمبرَّفيَّالطرفينَّبينَّالس 

َّ ةَّمفاوضاتَّعقب  تَّشاق  َّ.سنواتَّأربعَّنحوَّمدارَّعلىَّامتد 

ََّّمنَّالصراُعََّّهذاَّأوقع ََّّماَّوعلى ََّّحوادث  َّاألرواحَّفيَّكبيرة ََّّخسائر ََّّمنَّعنهَّنتج ََّّوماَّباإلرهابية،َّوصُفهاَّيمكنَّعنف 

لينَّمنَّكثير ََُّّيدخلَّلمَّالمواطنين،َّبينَّالرعبَّحالةَّوانتشارَّاألمن،َّغيابَّعنَّفضاًلََّّوالممتلكات، َّهذاَّالمحلِّ

ونهَّفهمَّاإلرهاب،َّقوائمَّضمنَّالصراع َّ ََّّومنَّالعالمي،َّاإلرهابَّمستوىَّإلىَّيرقىَّالَّير  م  لَّلمَّث  هَّين  َّمنَّحظ 

وليَّاالهتمام َّ.الد 

َّالكولومبيةَّالدولةَّورد ََّّالمدنيين،َّتجاهَّإرهابيةَّأعمالَّمنَّعنهَّنشأَّوماَّ،الصراعَّهذاَّجذور ََّّالمقاُلََّّهذاَّويتناول

طَّعليها، مةَّاإلستراتيجيةَّوالُخط  دَّصراعَّإنهاءَّبعدَّالسالمَّإلحاللَّالمستخد  فَُّمعق  َّألفَّمئتيَّمنَّأكثرَّخل 

دين.َّوماليينَّقتيل،  المشر 

   الصراع جذور

ََّّوقعتَّالعشرين،َّالقرنَّبدايةَّمنذ داءَّنتيجةًََّّبياكولومَّفيَّمواجهات  َّوالليبراليين،َّالمحافظينَّبينَّالمتفاقمَّللع 

يل ََّّعندماَّم،1948َّأبريلَّفيَّذروتهاَّإلىَّوصلت َّ«جيتانَّإليسيرَّخورخي»َّالليبراليَّللحزبَّالشعبيَّالزعيُمََّّاغت 

ح اَّواألوفر ََّّشعبيةَّاألكثر ََّّوكانَّالرئاسة،َّالنتخاباتَّالحزبَّمرش  ،َّباالنتخاباتَّللفوزَّحظًّ ىَّمماَّحينئذ  َّاندالعَّإلىَّأد 

هاَّثمَّشخص.َّآالفَّخمسةَّنحوَّفيهاَُّقتلَّ«فيولنساَّال»َّاسمَّتحتَّكبيرةَّشغبَّأعمال ََّّأعقب  َّنتج ََّّطويلَّصراع 

َّ. االضطرابَّوزيادةَّاألمنَّغيابَّبسببَّكبيرةَّهجرةَّوموجاُتََّّشخص،َّألفَّمئتيَّمنَّأكثرَّمقتلَّعنه

د َّ ََّّهيَّاألحداُثََّّهذهَّوُتع  ات»َّوهيَّالعالم،َّفيَّعصاباتَّحربَّجماعةَّأقدمَّلظهورَّالداخليَّالسبب  َّالقو 

حة َّتجاهَّلينينية،َّماركسيةَّمرجعيةَّذاتَّعصاباتَّحربَّفيَّانخرطتَّالتيَّ،«فاركَّ-َّالكولومبيةَّالثوريةَّالمسل 

بَّكولومبيا.َّفيَّالحاكمَّالمحافظينَّحزب َّمن20َّ%َّإلى15ََّّعلىَّسيطرَّالتنظيمَّفإنَّالدراسات،َّبعضَّوبحس 

ماَّوالَّكولومبيا،َّأراضي ََّّومنهاَّاألنديز،َّجبالَّسفحَّفيَّالجبليةَّوالمناطقَّدغالواألَّالغاباتَّمناطقَّسي  َّيُشن 

مات ََّّحرب ََّّهج  ََّّبينَّعصابات  ،َّحين  طَّثمَّوآخر  رات،َّتجارةَّفيَّالتنظيُمََّّتور  اَّالمخدِّ َّالحزبَّعنَّانفصالهَّإلىَّأفضىَّمم 

َّ. الشيوعي

ة واالجتماع، اإلنسان علم في كولومبية باحثة  الوطنية مارتن سان جامعة - ائجهاونت اإلنسانية الهجرة أسباب بدراسة َمعنيَّ

 روبيانو اسبينوزا كارولينا

 إستراتيجية  - السالم وإحالل بالعار اإلحساس

 اإلرهاب على والقضاء الصراع إلنهاء كولومبيا



 

 

ت دائيةَّواألعمالَّالمواجهاُتََّّهذهَّوأد  ةَّظهورَّإلىَّالع  تَّمتطرفة،َّحركاتَّعد  ط  َّإرهابية،َّأعمالَّنفيذتَّفيَّنش 

ماَّوال بهَّللمجموعاتَّاليمينيَّالجناحَّسي  طاعاتَّمنَّبتشجيعَّالعسكرية،َّش  اتَّق  حة،َّالقو  َّأصحابَّوبعضَّالمسل 

رات.َّوعصاباتَّوالسياسيين،َّاألعمال،َّورجالَّاألراضي، َّالمواجهاتَّعنفَّازديادََُّّاألعمالَّهذهَّعنَّونتجَّالمخدِّ

حة، 260َََّّّنحوَّسقوطَّعنَّذلكَّكل ََّّوأسفرَّاإلنسان.َّحقوقَّنتهاكاتواَّالمذابحَّمنَّمتصلةَّوسلسلة ََّّالمسل  َّألف 

45َََّّّمنَّأكثر ََّّوفقدَّقتيل، مةَّماليين7ََّّنحوَّوتهجيرَّشخص،َّألف  تَّوقدَّمناطقهم.َّمنَّنس  ف  ن  َّالوالياتَّص 

ََّّم1997َّعامَّفيَّاألمريكيةَّالمتحدة ات  حة ََّّالقو  َّالتصنيُفََّّهذاَّوباتَّإرهابية.َّمنظمة ََّّأنهاَّعلىَّالثوريةَّالمسل 

اَّجاًهاات اَّسياسيًّ وليًّ دين،َّقتالهاَّفيَّالكولومبيةَّالحكومةَّدعمَّإطارَّفيَّد  القاتَّإطارَّوفيَّللمتمرِّ َّالثنائيةَّالع 

راتَّوتهريبَّاإلرهابَّمكافحةَّمجالَّفيَّالبلدينَّبينَّالعميقة َّ.المخدِّ

 السالم اتفاقية

اتَّالكولومبيةَّالحكومةَّبينَّسالمَّاتفاقيةَّتوقيع ََّّم2016َّعامَّشهد َّالعاصمةَّفيَّالثوريةَّحةالمسل ََّّوالقو 

نةَّ،«هافانا»َّالكوبية لَّصفحة.297ََّّفيَّفصولَّستةَّمنَّمكو  ينَّالمقاُلََّّهذاَّويحلِّ َّوالمصالحةَّللتقاربَّنهج 

ينَّاالجتماعية ًداَّإطاًراَّباتتَّالتيَّاالتفاقيةَّهذهَّتوقيعَّعنَّالناتج  َّ.السالمَّلتحقيقَّوواضًحاَّمحد 

ََّّالسالمَّاتفاقيةَّعنَّنشأَّفقد  )The بـَّالمعروفَّالتكرارَّعدمَّوضمانَّوالعدالة،َّالحقيقةَّزلتعزيَّمتكاملَّنظام 

)SIVJRNR،َّلطةَّاآلتية:َّالجوانبَّعلىَّالنظاُمََّّويشتمل ةَّالقضائيةَّالس  َّتوضيحَّولجنةَّالسالم،َّأجلَّمنَّالخاص 

حدةَّالتكرار،َّوعدمَّوالتعايشَّالحقيقة ََّّفيَّالمفقودينَّعنَّالبحثَّوو  مِّ ض  ح،َّالنزاعَّخ  َّعاية)الرَّالجبرَّوتدابيرَّالمسل 

رَّالتكرار.َّعدمَّوضماناتَّوالتعويض( اُتََّّارتكبتهاَّالتيَّاإلرهابيةَّلألعمالَّالنظاُمََّّهذاَّويؤطِّ حةَّالقو  َّالثوريةَّالمسل 

ح،َّداخليَّصراعَّنطاقَّفيَّحدثتَّإرهابيةَّأعمااًلََّّبوصفهاَّالكولومبية ََّّيجعلَّمماَّمسل  َّعليهاَّالمترتبة ََّّالعقوبات 

لميَّنطاقَّفيَّتحدُثََّّالتيَّالعقوباتَّمنَّصرامةًََّّأقل َّ َّ.س 

لطةَُّأنشئتَّوقد ةَّالقضائيةَّالس  بةَّالجرائمَّفيَّللُحكمَّالسالم؛َّأجلَّمنَّالخاص  ح،َّالنزاعَّأثناءَّفيَّالمرتك  َّالمسل 

َّ ق  ف  ليَّيكونَّأنَّعلىَّوات  اتَّلممثِّ حةَّالقو  ََّّالمسل  لطةَّمعَّالتواصلَّحق  َّفاعلةَّجهةَّالدولةَّلكونَّالقضائية؛َّالس 

لَّالتيَّقيقةالحَّوأنَّالنزاع،َّهذاَّفيَّومنخرطة ََّّارتكبواَّالذينَّأولئكَّحتى-َّعسكريونَّأفراد ََّّإليهاَّتوص  َّتجاهَّجرائم 

ََّّأنَّيمكنَّ-اإلنسانية ررَّوجبرَّالحرب،َّمنَّعقود ََّّإنهاءَّفيَُّتسهم  َّ.التصالحيةَّالعدالةَّنموذجَّإطارَّفيَّللضحايا،َّالض 

د لونَّويؤكِّ ًماَّمجتمًعاَّصارتَّكولومبياَّأنَّالمحلِّ ََّّمحط  ب  َّاالجتماعيةَّالجروحَّمعالجةَّطريقةَّوأنَّالصراع،َّهذاَّعق 

َّفئةَّنظرَّوجهةَُّيبرز ََّّأنَّشأنهَّمنَّالماضي،َّلتفسيرَُّمقنعَّسرد ََّّعلىَّباالتفاقَّتبدأَّلها،َّحصر ََّّالَّالتيَّوالثقافية

ان،َّمنَّكبيرة ةَّإلىَّالروايةَّهذهَّمنَّمعقولَّقدر ََّّتقديمَّمعَّالسك  َّيستفيد ََّّأنَّللمجتمعَّيمكنَّبحيثَّالناس،َّعام 

بَّمن ََّّالسابقة،َّالتجار  دَّتزالَّالَّالتيَّالشنيعةَّوعواقبهاَّعاناها،َّالتيَّالمرعبةَّاألحداثَّويعرف  هَّتهدِّ َّأمن 

بَّجيدةَّوسيلةًََُّّيعد ََّّذلكَّفإنَّووجوده، َّ.المستقبلَّفيَّواإلرهابَّالهمجيةَّعلىَّللتغل 

َّتقسيمَّاستحالةَّفيَّتكُمنَّالكولومبيَّالنموذجَّخصوصيةَّفإنَّالمدنية،َّالكولومبيَّالمجتمعَّلطبيعةَّونظًرا

ََّّأنَّيمكنَّاألحيانَّمنَّكثير ََّّففيَّوإرهابيين؛َّضحاياَّإلىَّقاطعَّنحو ََّّعلىَّعالمجتم َّفيَّوالُجناةَّالضحاياَّيختلط 

ََّّلهذاَّالمعتادة؛َّاليوميةَّالحياةَّحركةَّنطاقَّفيَّأوَّالواحدة،َّاألسرة ق  ف  دَّنموذجَّعلىَّات  َّلبناءَّاألطرافَّمتعدِّ

ها.َّلألطرافَّاالستماع ََّّيتيُحََّّالحقيقة، ََّّكلِّ زَّماَّولعل  ماعَّهوَّالنهج ََّّاهذَّيميِّ بَّالمشروطَّغيرََُّّالس  َّالضحايا،َّلتجار 

ََّّوأحزانهم،َّبآالمهمَّواإلحساُسَّ َّمعَّمعاناتهم،َّعنَّالمسؤولةَّالجهةَّوعنَّالسياسي،َّانتمائهمَّعنَّالنظرَّبغضِّ

بَّتلكَّإذاعة رةَّالمقاطعَّموقعَّعلىَّوإتاحتهاَّمباشرة،َّالتجار  ََّّإلىَّإضافةًََّّ)يوتيوب(،َّالمصو  َّالمستمرََِّّّالبثِّ



 

 

ليةَّللتقارير ةَّوالجزئيةَّاألو  ََّّبالَّوهذاَّالشعب.َّلعام  ََّّيعنيَّشك  َّبألمه،َّواإلحساسَّالشعبَّبمعاناةَّاالعتراف 

َّ.اإلرهابيةَّالجرائمَّمرتكبيَّسلوكَّتجاهَّبالعارَّاإلحساسَّإلىَّالجمهورَّنظرةَّوتعميق

ا ََّّأعقبتَّالتيَّاأُلخرىَّالعملياتَّمعَّاالختالُفََّّأم  ََّّإنشاءَّعدمَّفيَّيكونَّماَّفأظهرََُّّالحرب  ف  ل  َّمنفرد،َّقضائيَّم 

نةَّعقوبةَّإصدارَّأو ََّّفقدَّتاريخية؛َّمحاكماتَّإثرَّفيَّمعي  فَّاستبصارَّمحاولةَّعلىَّالجميعَّاهتماُمََّّانصب  َّمختل 

ب بولَّحدث،َّماَّاستيعاُبََّّبهاَّيمكنَّالتيَّالحياتيةَّالتجار  َّ. خطأَّمنَّفيهَّماَّوق 

لَّهوَّذلكَّوراءَّمنَّالهدُفََّّوكان تَّلتياَّاألحداثَّلتسلُسلَّدقيقةَّمعرفةَّإلىَّالتوص  َّالحاالت»َّبـَُّعرفَّماَّإلىَّأد 

بع يةَّالس  تَّالتيَّ«الُكلِّ لطةَّتول  ةَّالقضائيةَّالس  ََّّالسالمَّأجلَّمنَّالخاص  ََّّوتقديمَّفيها،َّالتحقيق  َّشاملَّوصف 

بة؛َّالجرائمَّلسياق ََّّفإنَّالمرتك  ع،َّالتيَّالمعلومات  رهاَّوالتيَُّتجم  ََّّأنَّشأنهاَّمنَّالحقيقة،َّلجنةََُّّتوفِّ َّعنَّتجيب 

ة،َّاألسئلةَّمنَّعدد ىَّالذيَّماَّمثل:َّمنَّالمهم  َّالعنف؟َّأعمالَّمنَّالجناةَّموقُفََّّوماَّالهمجية؟َّهذهَّإلىَّأد 

َّالضحايا؟َّألهاليَّتقديمهَّيمكنَّالذيَّالتفسيرََُّّوما

ح بَّالحاالت،َّيأتيَّماَّويوضِّ َّ:الضحاياَّكثرةَّبحس 

لَّمنَّاالختطاف .1 ب  اتَّق  حةَّالقو  َّ.الكولومبيةَّالثوريةَّالمسل 

َّ.دةمحد ََّّصغيرةَّمدنَّفيَّالعنف .2

ْسريَّواالختفاءَّاالغتياالت .3 َّ.الق 

َّ.كاوكاَّديلَّفاليَّوجنوبَّكاوكاَّشمالَّفيَّالمسلحَّالصراع .4
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  الحقيقة لجنة

مت هاَّالحقيقة(،َّ)لجنةَّبـَّالمعروفةَّالتكرار،َّوعدمَّوالتعايشَّالحقيقةَّتوضيحَّلجنةََُّّسل  ََّّتقرير  28ََّّفيَّالنهائي 

تهاَّالتيَّالمعلوماتَّعلىَّاشتملَّوقدَّم،2022َّيونيو ََّّبإجراءَّاللجنةََُّّجمع  1500َََّّّمنَّأكثر ََّّمعَّمقابالت  َّشخص 

راع،َّضحاياَّمن نَّالصِّ ينَّالكولومبيينَّشهاداُتََّّومنهاَّوخارجها،َّالبالدَّداخلَّيعيشونَّمم  َّدولة.23ََّّفيَّالمنفيِّ

ََّّثالثينَّإلىَّاالستماُعََّّوجرى َّتحقيقاَّوُأجريتَّشخص،َّألف  َّتقريًرا1195َّوَّحالة،730ََّّبشأنَّعميقةَّاستقصائيةَّت 

َّ.مختلفةَّعنفَّأعمالَّعن

رهاَّأولويةًََُّّأعطيتَّالتيَّالمناطقَّفيَّالمقابالتَّتلكَّإعدادَّفيَّالمدنيَّالمجتمعَّمنظماُتََّّوساعدت َّلتأث 

ح،َّبالصراع فَّأصواتَّإلىَّاالستماُعََّّجرىَّحيثَّالمسل  اتَّومنهاَّالصراع،َّأطرافَّمختل  حةَّالقو  َّلكولومبية.اَّالمسل 

نتَّوقدَّإليها،َّالعودةَّبعدمَّوااللتزامَّالقائمة،َّالصراعاتَّلوقفَّحواًراَّعشرَّأربعةَّوُعقد َّ َّالحواراُتََّّتلكَّتضم 

َّ َّ. السابقينَّكولومبياَّرؤساءَّمنَّثالثة ََّّمعَّمقابالت 

ف ََّّويشرحَّالنتائج،َّأبرز ََّّاألولَّالجزءََُّّيعرضَّجزئين؛َّمنَّالتقريرََُّّويتأل  تَّالتيَّاألسباب  َّويعرضَّالصراع.َّنشوبَّإلىَّأد 

ََّّالثانيَّالجزءَُّ حة ََّّالتوصيات  لَّمنَّالمقتر  ب  ًماَّيكنَّلمَّوإنَّالتقريرََُّّوهذاَّاللجنة.َّق  ا،َُّملز  ََّّريبَّبالَّهوَّقانونيًّ م  َُّملز 

ا؛ ُفََّّفهوَّأخالقيًّ َّ. وإحكامهَّالبالدَّفيَّاالجتماعيَّالنسيجَّبناءَّإعادةَّإلىَّيهد 

َّمنهم90َّ%َّمفقود،َّألفَّمئةَّمعَّشخص!َّمليونَّصفنَّقرابةَّإلىَّللقتلىَّاإلجماليَّالعددَّالتقريرََُّّأوصلَّوقد

انَّفئاتَّأفقرَّإلىَّينتمونَّأبرياء،َّمدنيون ضواَّشخصَّمليونَّنحوَّإلىَّإضافةًََّّالبالد،َّفيَّالسك  َّألسبابَّللنفيَّتعر 



 

 

َّبأكملها،َُّقًرىَّلقصفَّالغازَّوأنابيبَّالحرب،َّفيَّالتقليديةَّغيرَّاألسلحةَّاستخدامَّعنَّأيًضاَّالتقريرََُّّوكشفَّأمنية.

ََّّكولومبياَّجعلتَّالتيَّاأللغامَّزرعَّوعمليات َّ.األلغامَّهذهَّعددَّفيَّأفغانستانَّبعدَّالعالمَّفيَّدولةَّثاني 

 الصراع مساوئ

تَّأمنية ََّّنماذج ََّّظهورََُّّمنها:َّكثيرة،َّمساوئ ََّّالصراُعََّّهذاَّأبرز َّ ق  ََّّحق  اءَّمنَّكبيرةَّاقتصاديةًََّّمكاسب  جارَّجر  َّاالتِّ

اَّاأُلخرى،َّالحربَّمغانمَّواستغاللَّبالسالح، ََّّمم  القةَّوأساءَّالسالم،َّعمليةَّبناءَّعاق  َّوالشعب.َّالجيشَّبينَّللع 

نَّجديدة،َّسكريةعَّعقيدة ََّّببناءَّالتوصيةَّإلىَّالحاُلََّّهذاَّدعاَّوقد َّوالعسكريينَّالمسؤولينَّمساءلة ََّّتتضم 

َّ.اإليجابيةَُّسلطتهاَّوتعزيزَّبحزم،َّالدولةَّنفوذَّوبسطَّالمدنيين،َّأمامَّواألمنيين

ى قَّالذيَّ،«االمتيازات»َّنظامَّاستفحالَّإلىَّأيًضاَّالصراُعََّّوأد  ََّّعلىَّالناسَّبينَّيفرِّ رقيَّطبقيَّأساس  َّوع 

همَّويمنحَّوجنسي،َّوثقافي هم.َّمنهاَّيحرمَّماَّازاتاالمتيَّمنَّبعض  اَّغير  ُحولَّالفريقينَّبينَّحواجز ََّّجعلَّمم  َّت 

َّ. األساسيةَّحقوقهمَّوانتهاكَّباإلقصاءَّالمظلومينَّوشعورَّبينهم،َّفيماَّالتواصلَُّحسنَّدون

ًنا،َّأمًراَّوإرهابَّعنفَّمنَّأحدثتهَّماَّوالَّكولومبياَّفيَّالحرُبََّّتكنَّلم د ََّّأوَّهيِّ حةَّمواجهةَّمجر  َّتنظيمَّبينَّمسل 

ََّّفقدَّاألبرياء،َّالمدنيينَّأوَّالدولةوَّإرهابي دةَّشبكةَّظهورََُّّذلكَّأعقب  َّمنَّكثير ََّّفيهاَّتتقاطعَّالمصالح،َّمنَّمعق 

اَّأمًراَّ«األشرار»وَّ«األخيار»َّبينَّالتفرقة ََّّجعلَّمماَّالفاعلة،َّالجهات َّاالجتماعيةَّالجذورَّوإنَّوعسيًرا.َّشاقًّ

َّالقراراُتََّّعنهاَّغابتَّمختلفةَّتاريخيةَّاتسياقَّمعَّتداخلتَّوقدَّالصراع،َّيدورَّحيُثََّّتدورَّلإلرهابَّوالسياسية

ُصََّّالتيَّالسياسية راًراَّاإلرهابَّتدويرَّإعادةََُّّوجرىَّالسالم.َّتحقيقَّعلىَّتحر  َّعاًما؛َّستينَّمدارَّعلىَّوتكراًراَّم 

َّالجهودَّإخفاقَّإلىَّأفضىَّماَّوهوَّالشرعية،َّوإضفاءَّالوجودَّإلثباتَّالوحيدةَّالطريقة ََّّباعتبارهَّمهيمًناَّليصبح َّ

َّ. الطويلةَّالسنواتَّتلكَّمدارَّعلىَّالسالمَّإلحاللَّوماسيةوالدبلَّالسياسية

  وختاًما

تَّالتيَّاألهوالَّتجاهَّجماعيةَّعاطفة ََّّأنهَّعلىَّبالعارَّالشعورَّإبداءَّإن ب  َّفيَّكبيرَّإسهامَّهوَّالصراع،َّهذاَّفيَّارُتك 

واَّللذينَّليسَّاإلرهاب،َّعلىَّوالقضاءَّالسالمَّبناءَّإستراتيجيةَّتنفيذ حَّالصراعَّمنَّعان  َّلمجتمعَّولكنَّفقط،َّالمسل 

ََّّتحاصره دَّالذيَّالعنفَّمقاومةَّعنَّفضاًلََّّاآلن،َّحتىَّظاهرةًََّّآثارهاَّزالتَّماَّفوضويةَّخطابات  ََّّيهدِّ َّتماُسك 

ماَّوالَّالسالم،َّوجهودَّالمجتمع حَّالنشاطَّاستمرارَّمعَّسي  ينَّمنَّلمجموعةَّالمسل  لواَّلمَّالذينَّالمنشقِّ َّيقب 

َّ تهمَّوالذينَّالسالم،َّاتفاق  َّ .«ةاإلرهابيَّالتنظيمات»َّضمنَّم2021َّرنوفمبَّمن30ََّّفيَّيةاألمريكَّالخارجيةََُّّأدرج 

دَّوال ََّّمستقباًلََّّاتهامَّلوائحَّصدورََُُّّيستبع  اتَّفيَّسابقينَّقادة ََّّبحقِّ حةَّالقو  َّوالعناصرَّالكولومبية،َّالثوريةَّالمسل 

رات،َّتجارةَّفيَّالمنخرطة طينَّالمخدِّ ََّّوالمتورِّ  اإلنسانية.َّتجاهَّبجرائم 


