
هللا ةيیآآ تتاكلتمم

 اهھلوصأأ ةميیق رردقت يتلاا دداتس ةسسؤم ىلع ففرشملاا وهھھھ 2009 مماع نيیدلاا للاجرل ععامتجاا يف انهھھھ رهھظيی ييذلاا يئنماخ يلع هللا ةيیآآ :ىلعألاا ميیعزلاا
يمسرر رردصم نم ةةرروص/ززرتيیوورر .ررالوودد ررايیلم 95 وحنب

ضضررألاا بباصتغاا .1

    

 ةمخض ةيیلام ةيیرروططااربماا يف مكحتيی يئنماخ هللا ةيیآآ
 ةةرردداصملاا تتاارراقعلاا ىلع تماق
    
للووألاا ءزجلاا
 ينااريیالاا ميیعزلاا اهھكلتميی يتلاا ةةوقلاا حيیتافم دحأأ ليیصافت نع ززرتيیوورر هھترجأأ يئاصقتساا قيیقحت فشكيی    
 ريیدت ةلئاهھھھ ةيیرروططااربماا ىلإإ تلوحتوو نيیجاتحملاا ةةدعاسمل تئشنأأ ةةررومغم ةسسؤم يف الثمتم ىلعألاا
تتااررالوودلاا نم تتااررايیلملاا تتاارشعب تتااررامثتساا
    
يتبرت هھناجيیوو هھشيیبنغدد ككابابوو ولكيیتس فيیتس نم
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 يف بقع ىلع اسأأرر اهھتايیح تبلق يتلاا قئاثولاب ظفتحت اماع 82 رمعلاا نم ةغلابلاا ةيینااريیإلاا ززوجعلاا تلاازز ام
.ةقيیقدلاا ةيیسررافلاا ةباتكلاا ىلإإ ونرتوو صصرحب ققااررووألاا ججرختوو .اهھشاارف ببرق ةميیدق ةبيیقح
 ةيیانب يف اهھئانبأب ةصاخلاا ثثالثلاا ةيینكسلاا ققشلاا ىلع ءاليیتسالاا زيیجيی يئاضق رمأأ قئاثولاا نيیب نموو    
 كلت ىىدحإإ عيیب نلعيی بباطخ كلذك اهھنيیب نموو .تتااونسل اهھكلمت ةةرسألاا تناك نناارهھطط يف قبااوطلاا ةةدددعتم
.ييولعلاا قباطلاا يف اهھتقش نع رراجيیإإ عفدب اهھبلاطيی رراطخإإوو ققشلاا
 اهھيیلع رطيیسيی ةسسؤم هھيیلع اهھھھديی تعضوو ننأأ دعب رمألاا ةيیاهھن يف اهھھھرراقع قحلاا ةةدحوو ييرراب تترسخوو    
 ةقيیض ةقش يف اهھھھدحوو ننآلاا شيیعت يهھھھوو .ننااريیإإ يف ةطلس ىلعأأ بحاص يئنماخ يلع هللا ةيیآآ ىلعألاا ميیعزلاا
.نناارهھطط نم تتاارتموليیكلاا ففالآآ دعب ىلع ابووررووأأ يف ففرغ ثثالث اهھب
 ةئيیهھھھ ووأأ "ممامإإ تترضح ننامرف ييیاارجإإ دداتس" ةيیسررافلاا ةغللاب وهھھھ تتااونسل اهھتقحال يتلاا ةمظنملاا مسااوو    
 ححوورر هللا ةيیآآ ةيیمالسإلاا ةيیرروهھمجلل للووألاا ىلعألاا دشرملاا هھعقوو مموسرم ىلإإ مسالاا ريیشيیوو .ممامإلاا رمااووأأ ذيیفنت
 يتلاا تتاارراقعلاا عيیبوو ةةررااددإل ةةديیدج ةئيیهھھھ مموسرملاا كلذذ أشنأأوو .1989 مماع هھتافوو نم ليیلق لبق ينيیمخلاا هللا
.1979 مماع ةيیمالسإلاا ةةرروثلاا تبقعأأ يتلاا ىضوفلاا تتااونس يف اهھھھوكلام اهھكرت
 ال يجرراخلاا ملاعلااوو نيیيینااريیإلاا نم ااريیثك ننإإ مغرب ننااريیإإ يف تتائيیهھلاا ىىوقأأ نيیب نم دداتس تحبصأأوو    
 يف اصصح ننآلاا كلميی ققالمع ييرراجت ننايیك ىلإإ تلوحت ةةريیخألاا ةتسلاا ممااوعألاا يفوو .ريیثكلاا اهھنع ننوفرعيی
 عنم ببوبح ججاتنإإوو تتالاصتالااوو طفنلااوو للاملاا تتاعاطق كلذذ يف امب ابيیرقت ينااريیإلاا دداصتقالاا تتاعاطق لك
.مماعنلاا ةيیبرت ىتحوو لب لمحلاا
 صصحلااوو تتاارراقعلاا نم اهھتاكلتمم نكل اهھتاباسح ةيیرس ببسب دداتسل ةيیلامجإلاا ةميیقلاا بباسح بعصيیوو    
 .ززرتيیوورر اهھترجأأ تتاباسحل اقفوو ررالوودد ررايیلم 95 نع الامجإإ لقت ال للوصألاا نم اهھھھريیغوو تتاكرشلاا يف
 ةيیلاملاا ققااررووألل نناارهھطط ققوس نم تتانايیبوو ةئيیهھلاا يلووؤسم تتاحيیرصتل ليیلحت ىلإإ ريیدقتلاا ااذهھھھ دنتسيیوو
.ةيیكيیرمألاا ةناازخلاا ةةررااززوو نم تتامولعموو تنرتنإلاا ىلع تتاكرشلاا عقااوموو
 ىلعأأ هھتفصب وهھف .يئنماخ وهھھھوو الأأ دحااوو صخش اهھيیلع رطيیسيی  ةيیدداصتقالاا ةيیرروططااربمالاا ههذهھھھ لكوو     
 ييذلاا ييووونلاا جمانربلاا كلذذ يف امب ةموكحلاا ننووؤش لك يف لصفلاا للوقلاا بحاص ننااريیإإ يف نيیدلاا للاجرر
 ىلإإ لصوتلاا ننوودد دحألاا ممويی تهھتناا فيینج يف نيیيیلووددوو نيیيینااريیإإ نيیيیسامولبدد نيیب ةفثكم تتاضووافم لحم نناك
 نسح ديیدجلاا سيیئرلاا ددوهھج كلذكوو ةيیووونلاا تتاثدداحملاا يف ننااريیاا رراسم دددحيیس ييذلاا وهھھھ يئنماخوو .ققافتاا
.نطنشااوو عم تتاقالعلاا نيیسحتل ةةريیخألاا يناحوورر
 ةةدداجسلااوو هھسبلم يف هھعضااوت ىلإإ ننووريیشيیوو اهھشيیعيی يتلاا دهھھھزلاا ةةايیحب ىلعألاا ميیعزلاا وودعاسم ديیشيیوو    
.ءاارثالاا ففدهھب ةئيیهھلل يئنماخ للالغتساا ىلع للديی ام ىلع ززرتيیوورر رثعت ملوو .نناارهھطط يف هھتيیب يف ةلحانلاا
 هھفسوو هھخذب ىلع دقتناا ييذلاا ههاشلاا تتااوورث اهھتميیق يف ييررابت ةةوورث دداتس للالخ نم ننآلاا هھفرصت تحت نكل    
.1979 مماع هھب حيیططأأوو ههريیذبت
 ريیبك بناج ىلع ععولخملاا يكلملاا مماظنلاا للوصح ةقيیرطط اضيیأأ ةةوورثلاا ههذهھل دداتس عمج ةقيیرطط قباطتوو    
 تماقأأ دداتس ننأأ رهھشأأ ةتس ىىدم ىلع ززرتيیوورر هھترجأأ ءاصقتساا دجوووو .تتاارراقعلاا ةةرردداصم – هھتوورث نم
 – نيیيیدداع نيیيینااريیإإ نيینططااوم صخت يتلاا تتاارراقعلاا ففالآآ ىلع جهھنمملاا ءاليیتسالاا للالخ نم اهھتيیرروططااربمإإ
 نيیيینااريیإإوو للامعأأ بباحصأأوو ةيیعيیشلاا ةيیبلغألاا نم دداارفأأوو – ةيیئاهھب يهھھھوو – قحلاا ةةدحوو لثم ةيینيیدد تتايیلقأأ ءانبأأ
.ججرراخلاا يف ننوشيیعيی
 ريیثك يف ااررووزز – ةيینااريیإلاا مكاحملاا يف ءاعددالاا للالخ نم تتاارراقعلاا نم ةةريیبك اادداادعأأ دداتس تترردداصوو    
 يئنماخ مساب تتاارراقعلاا ىلع ءاليیتسالاا يئاضق رمأب ننآلاا ةمظنملاا ركتحتوو .ةةرروجهھم اهھنأأ – ننايیحألاا نم
.نيیيیلصألاا اهھيیكلام نم للااومأأ ععاازتنال ىعست ووأأ تتاادداازم يف اهھيیلع ىلوتسملاا تتاارراقعلاا عيیبت ام ةةدداعوو
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 نكمت يتلاا ةيیذيیفنتلاا رمااووألااوو ةيینوناقلاا مماكحالاب صتخت ةهھج ءاشناا ىلع اضيیأأ ىلعألاا ميیعزلاا ففرشأأوو    
.للوصالاا ىلع ذذااوحتسالاا نم ةئيیهھلاا
 ييأل نكميی ال" ايیناملأأ يف ننآلاا ميیقيیوو 2010 مماع ننااريیإإ رردداغ ينااريیإإ مماحم وهھھھوو ييددومحم يجان للاقوو    
".اهھتيیكلم يف ككشت ننأأ ةيیباقرر ةئيیهھھھ
 .تتااونس ذنم ةحضااوو ننااريیإإ يف ةيیركسعلاا تتااوقلااوو ةيینيیدلاا ةسسؤملاا ىلع يئنماخ ةةرطيیس تناكوو    
 تتااددااريیإلاا عبن لعلوو .ةيیدداصتقالاا ةةرردقلاا وهھھھوو هھتوقل اثلاث اادعب ةمث ننأأ دداتس صصوصخب ءاصقتسالاا فشكيیوو
 ضعب نم ققوفت ةةرطيیس ىلع ههذذااوحتسااوو لب اماع 24 ءاقبلاا نم يئنماخ نكمت رس رسفيی دداتس نم قفدتملاا
 نعوو نناملربلاا نع للالقتساب لمعلل ةيیلاملاا لئاسولاا هھل رفوت دداتسف .لجبملاا هھفلس هھب ىظحيی نناك ام يحااونلاا
.ننااريیإإ يف لئاصفلاا نيیب ةيیندتملاا تتاعاارصلاا نع هھلزعتوو ةلوودلاا ةيیناازيیم
 ىلعوو اهھيیلع تتابوقع ةناازخلاا ةةررااززوو تضرف ننااريیزح ويینويی يفف .دداتس ةيیمهھھھأب نطنشااوو تفرتعاا دقوو    
 ةةددايیقلاا بباسحل الوصأأ يفخت يتلاا تتاكرشلاا نم ةلئاهھھھ ةكبش اهھنأب ةئيیهھلاا تفصوووو اهھل ةعباتلاا تتاادحولاا ضعب
 ركذت مل اهھنكل تتااررالوودلاا تتااررايیلمب ةيیونس تتااددااريیاا رردت ةئيیهھلاا تتاكرش ننإإ ةةررااززولاا تلاقوو .ةيینااريیالاا
.ليیصافت
 تترردصأأوو .بيیقعتلل تتابلطط ىلع ةيیجرراخلاا ةةررااززوو ووأأ ةيیرروهھمجلاا ةسائرر يف ءااوس ننولووؤسملاا ددريی ملوو    
 تتامولعم هھنأب ززرتيیوورر هھيیلإإ تلصوت ام هھيیف تفصوو انايیب ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا يف ةيینااريیالاا ةةررافسلاا
.ليیصافت ييأأ ركذت ملوو .سساسأأ اهھنم ييأل سيیل هھنإإ تلاقوو "ةنيیابتموو ةةرثعبم"
 فصوو ىلع ااددرر ينوورتكلالاا ديیربلاب ةلاسرر يف دداتس يف ةماعلاا تتاقالعلل مماعلاا ريیدملاا ييزيیوو ديیمح للاقوو    
 ييأأ ركذيی ملوو ."ةحيیحص تسيیلوو عقااولاا نع ةةديیعب" هھل تمدق يتلاا تتامولعملاا ننإإ ةلسلسلاا ههذهھل يليیصفت
.ليیصافت
 مماحمب ةناعتسالاا دددصب اهھنإإوو ةيیكيیرمألاا ةناازخلاا ةةررااززوو معاازم ضفرت دداتس ننإإ للاق ةقحال ةلاسرر يفوو    
 دق مكتسسؤم بناج نم ءاارجإإ ييأأ ننأب املع مكطيیحت ةلاسرلاا ههذهھھھ" ففاضأأوو .ةلأسملاا ههذهھل ييدصتلل يكيیرمأأ
".هھنع ةيیلووؤسملاا مكلمحن ام وهھھھوو انفقومب رضيیوو ةةدحتملاا تتايیالولاا يف هھضوخن ييذلاا ععاازنلاا ىلع ابلس رثؤيی
 "اهھل كلام ال يتلاا" تتاارراقعلاا ةةررااددإإ ىلع رصتقت ننأأ ضضرتفملاا نم نناك دداتس ءاشنإب ينيیمخلاا رمأأ امدنعوو    
 يف للاملاا دداتس ممدختست ننأأ ضضرتفملاا نناكوو .ةيیريیخلاا ةطشنألاا ىلإإ دئااوعلاا نم ريیبك بناج هھيیجوتوو اهھعيیبوو
 اهھل اارررقم نناك هھنأب دداتس يسسؤم دحأأ ددافأأوو ."نيیفعضتسملاا"وو ببرحلاا لمااررأأوو نيیبرراحملاا ىماادق ةةدعاسم
 .نيیماعلاا ىلع ديیزت ال ةةدم لمعت ننأأ
 ةيیفيیرلاا قططانملاا يف ءاملااوو ءابرهھكلاا تترفوووو ةيیحص تتااددايیعوو اقرططوو سسرراادم دداتس تتأشنأأ دقوو    
 اهھلامعأأ نم ريیسيی ءزج ددرجم ريیخلاا للامعأأ نكل .ةيیمنتلاا تتاعوورشم بباحصأأ تتدعاس امك .ةةريیقفلااوو
 .ةيیلامجإلاا
 نم الدب للااومألاا نم ريیبك مسقب تظفتحااوو اهھسفنل تتاارراقع كلمتت يئنماخ ةةرطيیس تحت دداتس تتأأدبوو    
.اهھعيیززوت ةةدداعإإ
 رقم ليیومت يف دعاست ةئيیهھلاا ننإإ رمألاا ىلع نيیعلطملاا نم ننوورخآآوو دداتس يف قباس فظظوم للوقيیوو    
 ينيیمخلاا هللا ةيیآآ للووألاا ىلعألاا ميیعزلل نناكوو .ميیعزلاا رراادد ووأأ "ربهھھھرلاا تيیب" وهھھھوو ننااريیإإ يف ايیلعلاا ةطلسلاا
 500 ءاهھھھزز فظظويی وهھف ممويیلاا ددالبلاا ةةررااددإإ نم يئنماخ نكمتيی يكل امأأ .هھبتكم يف نيیلماعلاا نم ةةريیغص ةئيیهھھھ
.نمألاا ةةزهھجأأوو شيیجلاا نم ننومدقتسيی مهھنم ريیثك ةيیررااددإلاا هھبتاكم يف صخش
 ىتح اهھتاباسح ىلع ععالططالاب احومسم سيیلف .اهھلخددوو دداتس فيیرراصمل ةلماك ةةرروص نيیوكت ررذعتيیوو    
 ةباقرلاا ةسررامم هھيیلع رظحيی انوناق ينااريیإلاا نناملربلاا دمتعاا 2008 مماع يفوو .ننااريیاا يف ةيیعيیرشتلاا ةطلسلل
.دداتس كلذذ يف امب يئنماخ اهھيیلع رطيیسيی يتلاا تتائيیهھلاا ىلع
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 ةباقرلاا ةسررامم هھيیلع رظحيی انوناق ينااريیإلاا نناملربلاا دمتعاا 2008 مماع يفوو .ننااريیاا يف ةيیعيیرشتلاا ةطلسلل
.دداتس كلذذ يف امب يئنماخ اهھيیلع رطيیسيی يتلاا تتائيیهھلاا ىلع

:اهھنيیب نموو .ةئيیهھلاا تتاكلتممل ننآلاا ىتح بباسح لمكأأ تعمج ززرتيیوورر نكل

ةقالمع ةيیرراقع ةظفحم *
    
 نم ببرقت ةةررااددإلاا تتاكلتمم ةميیق ننإإ 2008 مماع يفحص رمتؤم يف دداتس يف تتاارراقعلاا ةةررااددإإ سيیئرر للاق    

 ريیغتوو .تتاارراقعلاا رراعسأأ تتدعص امنيیب نيیحلاا كلذذ ذنم ةيینااريیإلاا ةلمعلاا ةميیق تطبهھھھ دقوو .ررالوودد ررايیلم 52
.ةيیلاحلاا اهھتميیق ديیدحت بعصيی مث نموو تتاارراقعلاا ةظفحم ىىوتحم كلذك
 لقألاا ىلع اادداازم 59 اهھنم ميیقأأ ةةرتااوتم ةةريیبك تتاادداازم يف اهھتاارراقع ححرطت دداتس ننأأ ززرتيیوورر تتدجوووو    
 دداازم اثيیدح ميیقأأوو .تنرتنإلاا ىلع تتاادداازملاا عقااوموو ةيینااريیإلاا فحصلاا تتانالعإل ةعجاارم بسح ننآلاا ىتح
 عمجموو لب ةيیعااررزز ضضااررأأوو رجاتموو للززانم اهھنيیب نم رراقع 300 نم ببرقيی ام هھيیف ححرطط ررايیأأ ويیام يف
 ةبوسحم ررالوودد ننويیلم 88 وحن دداازملاا حتف ميیق ععومجم غلبوو .نناارهھطط يف ةيیحصلااوو ةيیضايیرلاا ةطشنألل
.رهھشلاا كلذذ يف ةيیمسرلاا ففرصلاا رراعسأب
    
 تتااررالوودلاا نم تتااررايیلملاا تتاارشع اهھتميیق ررامثتساا ةةدحوو *
    
 اهھيیلع رطيیست ةكرش 37وو   دداتس ىلع تتابوقع ةيیكيیرمألاا ةناازخلاا ةةررااززوو تضرف ننااريیزح ويینويی يف    
 ."ةيیلوودلااوو ةيیكيیرمألاا تتابوقعلاا ىلع ففافتلالاا يف ةيینااريیإلاا ةموكحلاا ةةدعاسم" يف اهھھھرروودد معاازمل ةئيیهھلاا
 اهھتاكرش ىىدحإإ ننإإوو "ةيینااريیإلاا ةةددايیقلل تتااددااريیإإ قيیقحت" يف رروودب تماق دداتس ننإإ اضيیأأ ةناازخلاا ةةررااززوو تلاقوو
 .2010 رخااووأأ يف ررالوودد ررايیلم 40 ةباارق ةةددرفنم اهھتميیق تغلب ةيیررامثتسالاا
 امبسحف .تتاكرشلاا يف دداتس ةيیكلم نم ااءزج الإإ لمشت ال ننااريیزح ويینويی يف تضرف يتلاا تتابوقعلاا نكل    
 ننايیكلاا نناك ااذذإإ الإإ ةعباتلاا تتاكرشلاا ىلع تتابوقعلاا قبطت ال ةيیكيیرمألاا ةناازخلاا ةةررااززوو مساب ثثدحتم ددافأأ
."ةكرشلاا نم رثكأأ ووأأ ةئملاا يف 50 كلميی" تتابوقعلاب ففدهھتسملاا
 اصصح اهھيیف كلمت يتلاا تتاكرشلاا نم ريیثك ىلع رطيیست دداتس ننأأ ززرتيیوورر تتدجوو يلمعلاا عقااولاا يفوو    
 اهھيیف رمثتست ةكرش ووأأ دداتس اهھيیف كلمت ةماع ةكرش 24 نع لقيی ال ام ززرتيیوورر تتدددحوو .ةيیاغلل ةةريیغص
 يف ةلوواادتم اهھمهھسأأ تتاكرش يف اهھلكوو صصحلاا كلت ةميیق غلبتوو .ةئملاا يف 50 نع لقت اصصح ةئيیهھلاا
 ةثالث ةباارق مقرلاا ااذهھھھ نمضتيیوو .ززرتيیوورر تتاباسحل اقفوو ررالوودد ررايیلم 3.4 ىلع ديیزيی ام مهھسألاا ققوس
.ةيینااريیإلاا تتالاصتالاا تتاكرش ىىربك يف ةصح لباقم 2009 مماع يف دداتس اهھتعفدد ررالوودد تتااررايیلم
 ىىرخأأ تتاكرش للالخ نم ووأأ ةةرشابم ءااوس دداتس اهھيیف تترمثتساا ىىرخأأ ةكرش 14 كلذك ززرتيیوورر تتدددحوو    
.ةماع ةمهھھھاسم تتاكرش تسيیل اهھنأل اهھتميیق ريیدقت نستيی مل نكل
 تتاكرشلاا يف صصحلااوو تتاارراقعلاا نم دداتس تتاكلتممل ةيیلامجإلاا ةميیقلاا ننوكت قبس ام لك بباسحبوو    
 ةيیطفنلاا ننااريیإإ تتاارردداص ةميیق نع ابيیرقت ةئملاا يف 40 ةبسنب ديیزيی غلبم وهھھھوو ررالوودد ررايیلم 95 ةباارق
.لحاارلاا ههاشلاا ةةوورثل نيیلقتسملاا نيیخررؤملاا تتااريیدقت ززوواجتيیوو يضاملاا مماعلاا ةيیلامجإلاا
 يف ةيیئاضق ىىوعدد ههاشلاب ةحاططإلاا دعب تماقأأ ةيیمالسإلاا ةيیرروهھمجلاا ننأب ةيیئاضقلاا تتالجسلاا ديیفتوو    
 للااومألاا نم ررالوودد ررايیلم 35 اقرس امهھنأأ ةيیعدم ييولهھب ححرف هھتجووززوو ههاشلاا ىلع ةةدحتملاا تتايیالولاا
.ىىوعدلاا تضفرر دقوو .ررالوودد ررايیلم 79 ممويیلاا رراعسأب غلبملاا ااذهھھھ ةميیق غلبتوو .ةيینااريیإلاا
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 للااومألاا نم ررالوودد ررايیلم 35 اقرس امهھنأأ ةيیعدم ييولهھب ححرف هھتجووززوو ههاشلاا ىلع ةةدحتملاا تتايیالولاا
.ىىوعدلاا تضفرر دقوو .ررالوودد ررايیلم 79 ممويیلاا رراعسأب غلبملاا ااذهھھھ ةميیق غلبتوو .ةيینااريیإلاا
 ههاشلل ةةريیس بتك ييذلاا ددرروفناتس ةعماج يف ةيینااريیإلاا تتاساارردلاا جمانرب ريیدم يناليیم سسابع ربعوو    
 العف ششاع ههاشلاا ننإإ ززرتبوورل للاقوو ."ةيیاغلل هھيیف غلوب" ههاشلاا ةةوورث ريیدقت ننأأ ههدداقتعاا نع 2011 مماع تترشن
 هھنكل .ةهھھھرراف ةةررايیس 120 اهھنيیب نم نناك امبرر تتااررايیس ةعومجم هھكالتماا كلذذ يف امب ديیدشلاا خخذبلاب مستت ةةايیح
 ررايیلم نم ببرقيی امب ههاشلاا ةةوورث ننوورردقيی مهھھھريیغ نم رثكأأ ننوفرعيی مهھنأأ حجريی نم" ههاشلاا ةةريیس يف بتك
 ننرروق ام ااذذإإ ريیغص غلبم وهھھھوو ممويیلاا رراعسأب ررالوودد تتااررايیلم ةثالث كلذذ للدداعيی مخضتلاا بباسحبوو ".ررالوودد
.دداتس تتاكلتممب
    
ةيیامحلاا مموسرر
    
 ةقيیرطب تتاارراقعلاا كلمتت ةئيیهھلاا ننأأ امهھھھوو ييرراقعلاا للاجملاا يف مهھتطشنأل نيیررربم دداتس ولووؤسم ممدقيی    
.ريیخلاا للامعأأ يف قفنيی ححابررألاا نم ااءزج ننأأوو ةعوورشم
 ييذلاا يمخفأأ ففرشأأ يلع عم نناسيین ليیربإإ يف ةيینااريیإلاا ةيیحالصإلاا ققرش ةفيیحص اهھترجأأ ةلباقم يفوو    
 دداتس تتااررامثتساا ريیدت يتلاا ةيیساسألاا ةةدحولاا يهھھھوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلل ريیبدت ةعومجم سيیئرر هھنأأ تتركذذ
 مل ةئيیهھلاا ننأأ ىلإإ رراشأأوو "اهھل كلام ال يتلاا تتاارراقعلاا" ىلع "سسرراح" اهھنأب ةئيیهھلاا للووؤسملاا فصوو ةيیلاملاا
.ييدداع ريیغ اارمأأ تسيیل اهھنأب اهھتاارراقع دداتس اهھب تعمج يتلاا ةقيیرطلاا فصوو امك .رراقع ييأأ رردداصت
 اهھنع تجرفأأ تتاكلتمم الثم ووأأ ثيیرروو ننوودد هھتافوو دعب صخش اهھكرت ضضررأأ ةعطق ووأأ اارراقع ليیخت" للاقوو    
 للالخ نم ةيیكلملاا ببايیغ دكأت ااذذإإ .ام لكشب رراادت ننأأ دب ال تتاكلتمملاا ههذهھھھ .اهھل كلام ننوودد تلظظ اهھنكل ككررامجلاا
".دداتسل رراقعلاا ىطعيی ذئدنع يئاضق رمأأ
 يتلاا ضضررألاا عطق ووأأ تتاارراقعلاا ىلع ةةرطيیسلل ةمظنأأ تئشنأأ ملاعلاا يف نناكم لك يف ..تلق امك" ففاضأأوو    
".ءاارقفلل ةطشنأأ ىلإإ ححابررألاا هھجوتوو اهھل كلام ال
 .ةيیريیخ ةسسؤم ىلع دداتس رطيیستوو .ةيیمالسإلاا ةيیرروهھمجلاا يف مهھم رروودب ةيیريیخلاا تتاسسؤملاا مموقتوو    
 ببرحلاا للالخ ةيیويیح ننامأأ ةكبش "ددايینوب" مساب اهھنم ةةدحااولاا ففرعت ىىرخأأ ةيیريیخ تتاسسؤم تترفوووو
 لمااررألااوو تتاقاعإب ااوبيیصأأ نيیذلاا نيیبرراحملاا ىماادق تتدعاسف اهھھھدعبوو )1988-1980( ةيینااريیإلاا ةيیقاارعلاا
.ءاارقفلااوو مماتيیألااوو
 ىىرخأأ رسأأوو هھترسأل تترفوو )ءاادهھشلاا ةسسؤم( "ديیهھش ددايینوب" ننإإ ببرحلاا يف لتق ييدنج نباا للوقيیوو    
 يف ةةددررااولااوو ءامدقلاا نيیبرراحملل اهھمدقت يتلاا ىىرخألاا تتامدخلاا نيیب نموو .تيیبلل اعاتموو تتابترموو نكاسم
 يف ةكرحتملاا دعاقملاا تتاعفاارر بيیكرتوو ينفلاا بيیرردتلااوو ةضفخملاا ننااريیطلاا ركااذت تنرتنإلاا ىلع اهھعقوم
.تتااررايیسلاا
 للامعأأ ىلإإ بهھھھذت يتلاا اهھتاادئاع ةبسن ففرعت الوو .تتاسسؤملاا ههذهھھھ نم ااريیثك عسووأأ دداتس ةطشنأأ ننإإ ريیغ    
 ههذهھھھ لثم يف ااولمع نيیذلاا ننوماحملاا كلذكوو مهھتاكلتمم دداتس تترردداص نيیذلاا ننويینااريیإلاا ككشيیوو .ريیخلاا
 لصحت ةيیجهھنم ززاازتباا ةطخ دعيی ام ززرتيیوورل ااوفصوووو .مماعلاا حلاصلل لمعت ةئيیهھلاا ننأأ ءاعددإإ يف ايیاضقلاا
 ىلع طغضت مث تتاارراقعلاا ىلع ءاليیتسالل ةبذذاك تتااءاعدداا بجومب ةيیئاضق رمااووأأ ىلع اهھھھرراططإإ يف دداتس
.اهھتدداعتسال ةمخض اموسرر ااوعفديی ووأأ ةيیناث اهھھھوورتشيی يك اهھيیكلام
 ايیاضق ضعب ىلوتوو اماع 20 ننااريیإإ يف لمع نناسنإلاا ققوقحب ينعم مماحم وهھھھوو يسيیئرر نيیسح للاقوو    
 ةيیرروهھمجلاا بناج يف ننوفقيی مهھنأأ ىلع مهھسفنأأ ننومدقيی ...ةةرردداصملاا ننوبلطيی نم" تتاارراقعلاا ةةرردداصم
 ةةرروثلل دداعم ءيس صخش هھنأأ ىلع ههرراقع ةةرردداصم ننووديیريی ييذلاا صخشلاا ريیوصت ننولوواحيیوو ةيیمالسإلاا
".الدداع سيیل ككانهھھھ خخانملاا .ميیدقلاا مماظنلاب طبترم صخش
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 ةةرروثلل دداعم ءيس صخش هھنأأ ىلع ههرراقع ةةرردداصم ننووديیريی ييذلاا صخشلاا ريیوصت ننولوواحيیوو ةيیمالسإلاا
".الدداع سيیل ككانهھھھ خخانملاا .ميیدقلاا مماظنلاب طبترم صخش
 ديیحولاا لمألاا ننإإ ةيیكيیرمألاا ايینرروفيیلاك ةيیالوب زليیهھھھ يلرفيیب يف ينااريیإإ مماحم وهھھھوو يباقرر .يك سسوورر للاقوو    
 هھنإإ للوقيی ييذلاا يماحملاا ففاضأأوو .ننااريیإإ يف ةعيیفرر تتالص ييووذذ ءالكول للاملاا عفدد وهھھھ ءيش ييأأ ةةدداعتساا يف
 ىلإإ هھتعفدد ام ععومجم لصيی عيیمجلل عفدت ننأأ دعب" اهھيیف افرطط دداتس تناك تتاارراقع ةةرردداصم ةيیضق 11 ىلوت

.رراقعلاا ةميیق نم "ةئملاا يف 50
 ننااريیإإ ررووزيی للاازز ام هھنأل هھمساا نع ححاصفإلاا ممدع بلططوو ججرراخلاا يف ننآلاا ميیقيی ينااريیإإ للامعأأ لجرر للاقوو    
 ةيیلحملاا تتاطلسلاا هھتغلبأف ليیوطط دمأأ ذنم هھترسأأ اهھكلمت نناارهھطط ببرق ضضررأأ ةعطق عيیب نيیماع لبق للوواح هھنإإ
.دداتس نم "ةعنامم ممدع بباطخ" ىلإإ ججاتحيی هھنأب
 ةةوشرر تتااررالوودلاا نم تتائم ةةدع عفدد هھنم بلطف يلحملاا دداتس بتكم ىلإإ بهھھھذذ هھنإإ للامعألاا لجرر للاقوو    
 ننأل اموسرر عفديی ننأأ هھيیلع ننأب كلذذ دعب غلبأأ هھنأأ ففاضأأوو .ةيیلمعلاا ااولجعيیوو هھفلم ىلع ااوورثعيی يك نيیفظظوملل
 نيیب امب مموسرلاا رردقتسوو .نيینسلاا تتاارشع ىىدم ىلع ديیلاا يعضااوو نم هھترسأأ ضضررأل "ةيیامحلاا" تترفوو دداتس
.ةنس لك نع رراقعلاا ةميیق نم ةئملاا يف 2.5وو 2
 للاقوو .ررالوودد فلأأ 90 غلبمب رراقعلاا نمث رردقوو .ةيیلاحلاا رراقعلاا ةميیق ديیدحتل انمثم ااريیبخ دداتس تلسررأأوو    
.ررالوودد فلأأ 50 الامجإإ تغلب ةيیامحلاا مموسرر ننإإ للامعألاا لجرر
 ننإإ للاقوو .ضضررألاا ةيیامحل ائيیش تلعف دداتس ننأأ ىلع ليیلدد ال هھنإإ للاقوو غلبملاا عفدد ضفرر هھنإإ ففاضأأوو    
 .اهھنمث نم مموسرلاا ذخأأوو ضضررألاا عيیبب عفدلاا ليیهھست ااوضرع مهھنكل غلبملاا نع ححزحزتلاا ااوضفرر دداتس يلثمم
.يضاملاا مماعلاا ضضم ىلع هھلعف ام وهھھھوو مموسرلاا عفدب هھحصنف ايیماحم لكوو هھنإإ للاقوو
 هھتغلبأأ نناارهھطط يف ميیقت يتلاا هھتقيیقش ننإإ للاقوو .دداتس عم ةةديیحولاا للامعألاا لجرر ةةرسأأ ةهھجااوم ههذهھھھ نكت ملوو    
 ججح ززااربإب نناكسلاا ااوبلاططوو ةقش ةقش ينكسلاا اهھعمجم يف ققشلاا ببااوبأأ ااوقرطط دداتس يلثمم ننأب ااريیخأأ
.ةيینكسلاا مهھتاادحول مهھتيیكلم
 هھل ااوضرعت ام ااوفصوو مهھھھرسأل تتاارراقع ىلع دداتس تلوتساا نيیرخآآ نيیيینااريیإإ ةةدع عم تتالباقم يفوو    
 لجرر للاقوو .رروفلاا ىلع رراقعلاا ااولخيی مل ام فنعلاا مماادختساب نيیدددهھم نناكملاا ىلإإ ااوورضح الاجرر ننإإ نيیلئاق
 ثثاثألاا لك ننوجرخيی للامعلااوو ةلوهھھھذم ةةرسألاا دداارفأأ نم ةنسم ةةأأرماا تفقوو هھل فصوو ييذلاا ثثدداحلاا للالخ هھنإإ
.اهھلزنم نم
 ااذذام" ةلسوتم تلاقوو ككرحتت ننأأ ةضفاارر ةةدداجس ىلع تسلج ةةأأرملاا ننأب اهھب غلبأأ يتلاا ةيیااوورلاا ديیفتوو    
"؟بهھھھذذأأ نيیأأ ؟لعفأأ
".اهھب ااوجرخوو ةةدداجسلاب اهھھھوعفرروو ااونحناا مث"    
     

"ببااوبألاا ءاارروو"
    
 ةطلسلاا )نيیفعضتسملاا ةسسؤم( "ننافعضتسم ددايینوب" لثم ىىرخأأ ةيینااريیإإ تتاسسؤم ةةدع تحنموو    
 اهھھھءامسأأ ججرردتف اهھلمع يف ةحاارصلاب امومع تتاسسؤملاا كلت مستتوو .تتاارراقعلاا ضعب ةةرردداصمل ةيینوناقلاا
.ايیفخت رثكأف ةةرردداصملاا يف دداتس رروودد امأأ .تتاارراقعلاا عيیب تتانالعإإ يف اهھتاارراعشوو
 تتاادداازملاا نع فحصلاا تتانالعإإ يف نناارهھظيی لماكلاا اهھمساا الوو دداتس رراعش ال هھنأأ ززرتيیوورر تتدجوووو    
 دحأب لساارم لصتاا امدنعوو .دداتسب طبترم عئابلاا ننأأ حضويی ال اضماغ انااونع ةئيیهھلاا ممدختست امنإإوو ةمدداقلاا
 ددرر ىلإإ عمتساا ددالبلاا للامشب دهھشم ةنيیدم يف رراقع صصوصخب ررايیاا ويیام يف ننالعإإ يف ةنوودملاا فتاهھلاا مماقررأأ
".ممامإإ تترضح ننامرف ييیاارجإإ دداتسب متلصتاا دقل" للوقيی لجسم
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 ددرر ىلإإ عمتساا ددالبلاا للامشب دهھشم ةنيیدم يف رراقع صصوصخب ررايیاا ويیام يف ننالعإإ يف ةنوودملاا فتاهھلاا مماقررأأ
".ممامإإ تترضح ننامرف ييیاارجإإ دداتسب متلصتاا دقل" للوقيی لجسم
 تنرتنإلاا ىلع عقوم ىلإإ اضيیأأ ئئرراقلاا ليیحت ززرتيیوورر اهھيیلع تترثع يتلاا فحصلاا تتانالعإإ نم ريیثكوو    
 عقااوم ةيیكلم تتالجس فشكتوو .اضيیأأ لماكلاا دداتس مساا عقوملاا ااذهھھھ ييوحيی الوو .تتامولعملاا نم ةةدداازتسالل
 يف امب – ةةرردداصملاا علسلاا ععااونأأ نم ريیثكب ةصاخلاا تتاادداازملاب مئااوق ضضرعيی ييذلاا عقوملاا ننأأ نع تنرتنإلاا
 بتكم مساب لجسم – ةةدمسأأوو لب تتااررايیسوو ةشاشلاا ةحطسم ننويیزفلت ةةزهھجأأوو ةيیرران تتاجااررددوو ببررااوق كلذذ
.دداتس بتكم هھنأأ ةملاكملاا يقلتم هھل دكأأ بتكملاب لساارم لصتاا امدنعوو .نناارهھطط يف
 ةيیئاهھبلااوو .ةيیئاهھبلاا ةفئاطلاا اهھنيیب نم ةيینيیدد تتايیلقأأ نم ةةرردداصم دداتس اهھيیلع رطيیست يتلاا تتاارراقعلاا ضعبوو    
 ةيینيیدلاا فئااوطلاا رثكأأ ننويیئاهھبلاا حبصأأوو .ةلاض ةعدب ةيیمالسإلاا ةيیرروهھمجلاا اهھھھربتعتوو ننااريیإإ يف تتأشن ةنايیدد
 رجاتم ضضرعتت امك .تتاعماجلاا للوخددوو فئاظظولاا يلوت نم مهھضعب عنميیوو ننااريیإإ يف دداهھطضالل اضرعت
.بيیرختلل مهھھھرباقموو نيیيیئاهھبلاا
 اارراقع 73 لتحت تناك دداتس ننأأ ةيیموكح ريیغ ةمظنم وهھھھوو يملاعلاا يئاهھبلاا سلجملاا اهھعمج مماقررأأ نيیبتوو    
 ننويیلم 11 اهھتقوو تتاارراقعلاا ةميیق تناكوو .ةحاتم تتانايیب ثثدحأأ ههذهھھھوو 2003 ىتح ةفئاطلاا ءانبأأ نم ةةرردداصم
.ررالوودد
 ال ةمئاقلاف .دداتس اهھيیلع تلوتساا يتلاا نيیيیئاهھبلاا تتاارراقع ةميیق نم ااريیسيی ااءزج الإإ مقرلاا ااذهھھھ نمضتيی الوو    
 ننألاا ميیقت يتلاا يئااريیتك ةةديیاهھھھ هھتنباا للوقتوو .يئااريیتك هللا نيیمأأ هھمساا ايیئاهھب صخت تناك تتاارراقع ةةدع لمشت
.ةنس 20 ىلع ديیزيی ام ىىدم ىلع اهھترسأأ تتاكلتمم تقحال دداتس ننإإ وتنوورروت يف
 لئااووأأ يفوو .ننااريیإإ ببرغ للامش يف نناادمهھھھ ةنيیدم للوح اضررأأوو الزنم كلميی نناك اهھھھابأأ ننإإ تلاقوو    
 يف يضااررألاا نم ةةرسألاا تتاكلتمم لك يهھھھ )اناادف 1853 وحن( اارراتكهھھھ 750 وحن دداتس تترردداص تتانيیعستلاا
 يئااريیتك ززرتيیوورر اهھتعجاارر يتلااوو تتاارراقعلاا ىلع ءاليیتسالاا قثوت يتلاا ةمكحملاا تتالجس مهھتتوو .ةقطنملاا
.ههاشلاا ةموكحب تتاقالع ييأأ طق هھل نكت مل اهھھھابأأ ننإإ هھتنباا للوقتوو .ةقباسلاا ههاشلاا ةموكح عم ننوواعتلاب
 هھنإإ هھيیف للوقيی 1993 يف ةيیناملرب ةنجل ىلإإ اباطخ بتكف ةيیموكحلاا تتاطلسلاا ةةدشانم يئااريیتك للوواحوو    
 .اهھھھدحوو هھتنايیدد ببسب ففدهھتسم
 ننإإ للوقت يتلاا ينااريیإلاا رروتسدلاا نم 13 ةةدداملاب ةنجلل لثمم دهھشتساا ززرتيیوورر هھيیلع تعلططاا ددرر يفوو    
 مهھھھرئاعش ةسررامم قح مهھلوو ةيینيیدد تتايیلقأك مهھب ففرتعملاا مهھھھدحوو مهھھھ نيیيیحيیسملااوو ددوهھيیلااوو نيیيیتشددااررزلاا
 تضفرروو ."ةيینيیدلاا تتايیلقألاا نيیب نم تسيیل ةيیئاهھبلاا ةنايیدلاا" ننأب بباطخلاا ددافأأوو .ننوناقلاا ددوودح يف ةيینيیدلاا
.هھتيیضق يف رظنلاا ةنجللاا
 نم للزنم ىلإإ تتااونس ةةدع دعب ااوورضح ةئيیهھلاا يلثمم ننإإ هھتنباا للوقتوو .دحلاا ااذهھھھ دنع دداتس فقوتت ملوو    
 هھقباطط يف ميیقيی ككااذنآآ يئااريیتك نناكوو .ةنس 44 للااوطط هھكلمت اهھترسأأ تلظظ نناارهھطط طسوو يف قبااوطط ةثالث
.نيیيیولعلاا نيیقباطلاا رجؤيیوو يضررألاا
 دداتس يلثمم يئااريیتك غلبأأوو .هھكرتوو ددالبلاا رردداغ للزنملاا كلام ننأأ ااوعدداا دداتس يلثمم ننأب هھتنباا تتددافأأوو    
 ىلع ءاليیتسالل ةيیئاضقلاا تتااءاارجإلاا تتأأدب ام نناعرس دداتس نكل ااوفرصنااوو .للزنملاا كلميی هھنأب اارراارم
.للزنملاا
 يلغاش ءالجإإ للوواحت ةيیضاملاا سمخلاا تتااونسلاا ىىدم ىلع دداتس تلظظوو .2008 يف يئااريیتك يفوتوو    
.مهھميیرغتب ةةدددهھموو ةيیئاضق تتاارراطخاا ةةرردصتسم يئااريیتك نباا مهھنيیب نموو ةيینكسلاا تتاادحولاا
 ىىرنل ةعمج لك ككانهھھھ ىلإإ يئانبأأ ذخآآ تنك .انل تتايیركذذ تيیبلاا ااذهھھھ يف نكرر لك يف" يئااريیتك ةنباا تلاقوو    
".ةةرسألاا
 نكميی فيیك نكل .ممالس نيیدد ممالسإلاا ننأأ ففرعن نحن .ةلماعملاا ههذهھھھ قحتستل يترسأأ تلعف ااذذام" تلءاستوو    
".ااذهھھھ ثثوودحب حمست ننأأ ةيیمالسإإ ةموكح اهھنأأ معزت ةموكحل
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 نكميی فيیك نكل .ممالس نيیدد ممالسإلاا ننأأ ففرعن نحن .ةلماعملاا ههذهھھھ قحتستل يترسأأ تلعف ااذذام" تلءاستوو    
".ااذهھھھ ثثوودحب حمست ننأأ ةيیمالسإإ ةموكح اهھنأأ معزت ةموكحل
 ىلوت هھنإإ ايیناطيیرب يف ننآلاا شيیعيیوو 2010 مماع ىتح ننااريیإإ يف لمعيی نناك مماحم وهھھھوو ييريین دمحم للاقوو    
 ةيیئاهھبلاا قنتعاا هھنأب تتاعئاش اهھنيیب نم ببابسأل ااددانتساا ملسم لجرر للزنم اهھيیف ررددوص دداتسب ةطبترم ةيیضق
.ةيیكلملاب تتاقالع هھلوو
 هھمساا نع ححاصفإلاا نع عنتماا ييريین نكل 1979 ةةرروث نم ليیلق دعب ةةدحتملاا تتايیالولاا ىلإإ لجرلاا لقتنااوو    
.ةيیقاارلاا نناارهھطط ءايیحأأ دحأأ يف هھلزنم ىلع ةةديیدجلاا ةموكحلاا تلوتسااوو .ننااريیإإ يف ببرراقأأ هھل للاازز ام هھنأل
 ددالبلاا رردداغ كلاملاا ننأأوو للاخ تيیبلاا ااذهھھھ ننأأ ااوودجوو .ااذهھھھ عفااوودد نيیب نم تناك ةيیئاهھبلاا ةعئاش" ييريین للاقوو    
.دداازم يف هھتعاب يتلاا دداتسل رراقعلاا ملس 1990 مماع يلااوح يفوو ".نناكملاا ىلع ااولوتسااوو ااووؤؤاجف
 نبالاا للاقوو .تقولاا كلذذ للولحب يفوت دق لجرلاا نناكوو .2008 يف هھب لصتاا كلاملاا نباا ننإإ ييريین للاقوو    
 هھيیبأأ مساا ةئربت ديیريی هھنإإوو ةيیكلملاا عم تتاقالع ييأأ هھل نكت ملوو طق ةيیئاهھبلاا قنتعيی مل ههدلااوو ننإإ يماحملل
.تيیبلاا ةةدداعتساا ةلوواحموو
 ةيیاهھن يف لصحوو .ةةرردداصملاا يف هھنعطط بسكوو يلاحلاا كلاملااوو دداتس دض ىىوكش ممدق هھنأأ ييريین ففاضأأوو    
.نبالاا ىلإإ رراقعلاا ةةدداعإب يئاضق رمأأ ىلع ففاطملاا
 نناك غلبملاا ننإإ ييريین للاقوو .ةعيیرشلاا بسح "اسمخ" نبالاا ممدقيی مل ام للزنملاا ديیعت ننأأ تضفرر دداتس نكل    
.غلبملاا عفددوو ررايیخ هھل نكيی مل نبالاا ننأب يماحملاا ددافأأوو .رراقعلاا ةميیق ريیدقت سمخ ييأأ ررالوودد فلأأ 50 الامجإإ
 يتلاا تتاارراقعلاا ةةرردداصم ايیاضق نم اادددع بسك اضيیأأ هھنإإ ايینرروفيیلاك يف ميیقملاا يماحملاا يباقرر للاقوو    
 كف ىلع رصتقت ال اهھفنتكت يتلاا تتابقعلاف ةلهھس ةيیضق اهھنيیب نم نكيی مل هھنإإ للاق هھنكل .اهھيیف افرطط دداتس تناك
 ديیدحت كلذك لمشت لب نيینسلاا تتاارشع اهھيیلع ىضم ةيیئاضق تتاارراارق يف نعطلااوو رراقعلاا ةيیكلم يف كباشتلاا
.مهھل للاملاا عفددوو يساسألاا رراارقلاا بحاصب تتالصلاا ييووذذ صصاخشألاا
".بسانملاا صخشلاا دجت ننأأ كيیلع .ببااوبألاا ءاارروو ررووديی ام وهھھھ يقيیقحلاا لغشلاا" ففاضااوو    
 نيیيیالم ىلإإ لصت دقوو "ضضووافتلل ةعضاخ" اهھلكوو ةفلتخملاا بباعتألاا عفدد ننولمحتيی هھيیلكوم ننإإ يباقرر للاقوو    
.تتااررالوودلاا
 ضعب ةةدداعتساا ااولوواحيی ننأب دداتس ييديی ىلع مهھتاارراقع تعيیب نيیذلاا هھيیلكوم حصنيی ام امئاادد هھنأأ ففاضأأوو    
".ككرراقع ةةدداعتساا للوواحتوو ايیبغ نكت ال :مهھل يتحيیصن ههذهھھھ" .اادقن عيیبلاا دئااوع
    

"ينولتقاا ااولاعت"
    
 نكل نيینسلاا ىىدم ىلع اهھتيیضق يف ةعلاض تناك ةيینااريیإإ تتاسسؤم ةةدع ننإإ ةيیئاهھب يهھھھوو قحلاا ةةدحوو للوقت    
.دداتس نم ااددانع رثكأأ اهھنم ييأأ نكيی مل
 نم نناك ززاج نناسأأ ىمست ةكرش يف لمعلاا اهھجووزز أأدب امدنع 1981 مماع يف تتأأدب اهھلكاشم ننإإ تلاقوو    
.ةفئاطلاا ءانبأأ نم نيیلططاعلاا ةةدعاسم اهھئاشنإإ ببابسأأ نيیب
 ةسمخ دعب هھنأب قحلاا ةةدحوو تتددافأأوو .نناارهھطط يف نجسوو هھيیلع ضبقلاا يقلأأ 1981 للوليیأأ ربمتبس يفوو    
 ططابش ريیااربف يف ممدعأأوو .مكحلاا ففانئتساا يف قحلاا ننوودد مماادعإلاب ةمكحم يف نيیدد لجرر هھيیلع مكح رهھشأأ

1982.
".تتاصاصرر عستب ببرض" ججدهھتم تتوصب تلاقوو    
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يئنماخ كلذذ يف امب نيیيیموكحلاا نيیلووؤسملاا ررابكل تتاباطخ بتكت تتأأدب اهھجووزز مماادعإإ ىلع اجاجتحااوو    
.1985 مماع يف رهھشأأ ةثالث تنجس اهھنإإ تلاقوو .ننااريیإإ سيیئرر ككااذنآآ نناك ييذلاا
 ااولجسيی ننأأ مهھھھوجررأأ تللظظ" تلاقوو .يئنماخ بتكمب يفتاهھھھ للاصتاا كلذذ يف امب اهھتاجاجتحاا تترمتسااوو    
 ىلإإ طيیرشلاا ملسوو ةثدداحملاا فظظوملاا لجس كلذذ نم الدب هھنأأ تفاضأأوو ".يئنماخل يتلاسرر ااولقنيی ننأأوو يتوص
.تتاارباخملاا ةةررااززوو
.كلذذ دعب ثثدح امل ةلمررألاا ةيیااوورر ززرتيیوورر اهھيیلع تعلططاا ةيیمسرر تتالساارموو ةيینوناق تتاارراطخإإ ديیؤتوو    
ننإإ تلاقوو .نناارهھطط للامش يف ةيیقاارر ةقطنم يف اهھترسأأ ققش ةةرردداصمب ةمكحم تترمأأ قحال تقوو يفف    
.ججرراخلاا يف ةيیئاهھبلل ةةوعدلاب ةمكحملاا رمأأ مهھمهھتااوو ككااذنآآ ددالبلاا ججرراخ ااوناك اهھھھءانبأأ
نناتسسؤملاا تلختوو تضفرر اهھنإإ تلاقوو .اهھتاارراقع امهھميیلستب قحلاا ةةدحوو نناتيینااريیإإ نناتسسؤم تبلاططوو    
.رمألاا ةيیاهھن يف ةلأسملاا نع

 نناارهھطط يف ةةرسألاا تتاارراقع ةةرردداصم ىىرخأأ ةمكحم اهھل تتززاجأأوو .1991 يف ةةرروصلاا دداتس تلخدد مث 
.ددالبلاا ببونج يف ززااريیش ةنيیدموو
لب" تلاقوو .اهھھھرردداغت مل ااذذإإ ببرضلاب اهھھھوودددهھھھوو اهھتقش ىلإإ ااووؤؤاج دداتس يلثمم ننإإ قحلاا ةةدحوو للوقتوو    
".ينولتقاا ااولاعت مهھل تلق .ينمكليیل لحاارملاا ىىدحإإ يف هھتضبق مهھھھدحأأ رروكوو
 ةةدحوو ءانبأأ ءامسأأ عفرر بلطت ييرراقعلاا لجسلاا بتكم ىلإإ دداتس تبتك 1992 يناثلاا ننوناك ريیانيی يفوو   
 ىىدحإإ اهھعيیب اهھيیلع ضضرعت قحلاا ةةدحوو ىلإإ بباطخب دداتس تثعب مماعب كلذذ دعبوو .ققشلاا ةيیكلم ججح نم قحلاا
.ققشلاا
رهھش للالخ ههرروودب اهھعاب ةيیرروثلاا نناارهھطط ةمكحم يف للووؤسمل ةيیاهھنلاا يف ةقشلاا تعاب دداتس ننإإ تلاقوو    
.لحاارلاا اهھجووززوو نيیرخآلاا اهھيینباا صخت ىىرخأأ ققش ثثالث اقحال دداتس تعابوو .عيیرس حبرر ينجل

 ءاقدصأأ ةعضب ىىوس ربخت ننأأ ننوودد ءوودهھھھ يف ننااريیإإ قحلاا ةةدحوو تترردداغ 1993 مماع فيیرخ يفوو   
.اهھترجأأ دق تناك يتلاا اهھتقش يف ميیقت دعت مل اهھنأأ تتااونس تس دعب الإإ دداتس تتاطلس ككرردت ملوو .ببرراقأأوو

 تضفرروو .مصخب اهھتقش اهھعيیبت ننأأ اهھيیلع دداتس تضرع 1999 يناثلاا نيیرشت ربمفون يف بباطخ يفوو 
.رمألاا ةيیاهھن يف ةقشلاا ةئيیهھلاا تعابوو .كلذك تضفرروو ةةدحولل اارراجيیإإ عفدت ننأب كلذذ دعب دداتس اهھتبلاطف
 يمدب ميیقأأ يترسأأ رراقعوو ييرراقع ااذهھھھ" هھل تلاقوو ديیدجلاا ييرتشملاب ايیفتاهھھھ تلصتاا اهھنإإ قحلاا ةةدحوو تلاقوو    
.أأدبم ةلأسمك تضفرف للاملاا ضعب اهھيیلع ضضرع هھنأأ تفاضأأوو ".يجووزز ممددوو
 ةيیكلم ننإإ يحلاا يف رراجت للاقوو .ىلفسلاا قبااوطلاا دحأأ يف ييرراجت ططاشن نم الإإ ايیلاخ ننآلاا ىنبملاا وودبيیوو    
.ةيیمالسإإ ةسسؤم ةةرطيیس تحت ننوكيی دقوو ةحضااوو ريیغ ةيیلاحلاا رراقعلاا
.ةمطحم ذفااونلاا مظعم تتدب امويی ميیقت قحلاا ةةدحوو تناك ثيیح ييولعلاا قباطلاا يفوو    

)يطيیوبلاا ريینم ريیرحت - ةيیبرعلاا ةةرشنلل ليیلخ رمع دداادعإإ .ةةرقنأأ يف ككوماب ةةريیمح ةيیطغتلاا يف ككرراش(

ةقالمع ةيیرراجت ةسسؤم دداتس تحبصأأ فيیك :ينططوو لطب :يناثلاا ءزجلاا
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