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لصو ةزﻩجأ ةطرشلا
نامض نمأ ملاعلا
ةملﺁ ديسلا دلانور ك ، .لبون نيمألا ماعلا
لل م د ش ج لوبرتنا
،نينثإلا  21نيرشت لوألا  /ربوتﺁأ 2002

صنلا يبرعلا

صنلا يلصألا  :ةيزيلكنإلاب
رشني  :ةينابسإلاب ةيزيلكنإلاو ةيبرعلاو ةيسنرفلاو

ديسلا سيئرلا ةداسلاو ءاضعأ ةنجللا ،ةيذيفنتلا
ديسلا ضوفملا ،ماعلا
ءالمزلا ،ءازعألا يتاديس ،يتداس

ةيحتلا ةيبرعلاب ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو
لإ  Mمكي عب Mد ﻩظ Mر اذﻩ مويلا  .دّوأو مويلا نأ رطتأ ق ىلا تاطاشن لوبرتنالا
نإ Mﻩ شل  Mفر ظع  Mمي ل Mي نأ حتأ  Mثد
لوبرتنالا تاونسلل ةليلقلا ةمداقلا يﺁ حضوأ مكل فيﺁ انحبصأ لوبرتنا
خ  Mلال علا  Mما ضاملا Mي ىلاو تايولوأ
اديدج  .عمجأسو نيتلأسملا يف يتاظحالم .

ي تلا Mي اﻩمدق سيئرلا
ب  Mنأ عأ  Mبر ع Mن يدقت  Mير سملل  Mةمﻩا قلا  Mةم ّ
قو  Mلب ضملا Mي مدق Mا ف Mي ثيدح ، Mي سا  Mاوحم ل Mي
Mة ع Mن ط  Mقير ﻩمعد Mم صاوتملا Mل جوتو  Mمﻩﻩي مملا  Mزات  .ساو  Mاوحم ل Mي
ضعأو  Mءا جللا  Mةن فنتلا  Mةيذي نامألل Mة ماعلا
نطولا  Mةي تدافإل  Mان يغتلاب  Mتاري ةارجملا لالخ ةنسلا ةيضاملا يتلاو تناﺁ
ضيأ Mا ب  Mنأ شأ  Mرك تاكملا Mب ﺁرملا  Mةيز
لإ Mى سحت  Mني  .خأو ، Mاري دوأ نأ شأ  Mرك فظوم Mي امألا ةن ،ةماعلا امدنعو
ضرم ، Mةي بو  Mكلت تلا Mي م Mا لاز Mت حت  Mجات
عي  Mاﻩفر يب ، Mمكن ﻩنإف Mا لمشت بتاكملا ةيميلقإلا ةيعرفلا بتكمو كوكناب .
قأ  Mلو نامألا Mة ماعلا ، Mة سنلاب  Mةب مل Mن ال
ماعلا Mة ني  Mنومت ىلإ  43ادلب مﻩيدلو تاءافﺁ تافاقثو ،ةفلتخم دقف اولمع اعم
لابو  Mمغر م Mن نأ فظوم Mي نامألا Mة
تأ  Mحا نامألل Mة ماعلا Mة نالل  Mلوبرت نأ قت  Mمد مدخ Mة ضفأ Mل تاكملل Mب
ل  Mميدقت عدلا Mم ل Mي جللو  Mةن فنتلا  Mةيذي شب  Mلك
ةيزﺁرملا ةينطولا نادلبلاو ءاضعألا ةمظنملاو امومع .
،ةنسلا نم لوليأ  /ربمتبس  2001ىلإ نيرشت لوألا  /ربوتﺁأ 2002

ماعلا Mة خ  Mلال ةنسلا ،ةيضاملا نم رذعتملا بنجت ثيدحلا نع ريثأتلا يذلا
ل  Mىد سا  Mضارعت شن  Mتاطا نامألا Mة
Mى لا  Mنادلب ضعألا  Mءا ف Mي ملا  Mةمظن لعو Mى تاوق ةطرشلا يف لﺁ ءاحنأ
فلخ Mﻩ ﻩرإلا ، Mبا شأب  Mﻩلاك ملا ، Mةددعت لع
نامألاو Mة ماعلا Mة  .جرأو Mو نأ ظحالت  Mاو م Mا لي Mي  :ف Mي علا  Mما ضاملا Mي
علا  Mملا لعو Mى بتاكم  Mان ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي
لقب  Mلي م Mن عالا  Mتاءادت باﻩرإلا  Mةي تلا Mي بكترا Mت ف Mي يالولا  Mتا
ع  Mتد تيعمج  Mان ماعلا Mة عب Mد ﺁأ  Mرث م Mن سأ  Mعوب
قُ
 .قو Mد تدوأ ﻩ  Mﻩذ عالا  Mتاءادت ةيباﻩرإلا حاورأب فالﺁ صاخشألا نم  77ادلب .
ملا  Mةدحت ف Mي  11ليأ  Mلو /س  Mربمتب
 Mلب  11ليأ  Mلو /س ، Mربمتب ف  Mنإ ﻩرإلا  Mبا ق Mد صأ  Mحب لع Mى فلا  Mرو
مﻩمو Mا ناﺁ ، Mت ب  Mيأر يأ م ، Mان لوأ Mى تايولوأ  Mان ق
ةيملاعلا ،ىلوألا نإ مل لقن ةيولوألا ىلوألا مارجإلل ارابتعا نم كلذ خيراتلا .
انتيولوأ
ماعلا Mة جت  Mعمت جم  Mادد عب Mد ﺁأ  Mرث م Mن سأ  Mعوب لقب  Mلي نم ءادتعا
قو Mد ضم Mى ﺁأ  Mرث م Mن ع  Mما ،نﺁلا كل Mن تيعمج  Mان
Mي يلاب  /ايسينودنا  .دقو ىدوأ ريجفتلا يف يلاب ةايحب رثﺁأ نم  187اصخش
باﻩرإ Mي خﺁ Mر كترا Mب ﻩ  Mﻩذ ملا  Mةر ف
ل Mم كي Mن جفتلا  Mري باﻩرإلا Mي ف Mي لاب Mي فاﺁ  Mاي عانقإل  Mان ةيمﻩأب
م Mن خم  Mفلت لا  Mنادلب ساو  Mىعرت تنا  Mﻩاب علا  Mملا  .اذإو
جفتلا  Mتاري باﻩرإلا  Mةي ف Mي يبليفلا Mن سرلاو  Mلئا ةموغلملا يتلا تقﻩزأ
م  Mةعبات ندوﻩج Mا حفاكمل Mة ﻩرإلا ، Mبا ف  Mنإ

يف ،ناتسﺁابلا ليزتس يأ كش نأب ةحفاكم باﻩرإلا بجي نأ ىقبت ةبسنلاب
حاورأ بأ  Mءاير ق  Mلب ةدع مايأ طقف
مارجإلا يف ،ملاعلا بجي الأ حبصت ةحفاكم باﻩرإلا انتيولوأ ةديحولا يف لاجم
ل  Mان حاو  Mةد م Mن ﻩأ Mم يولوأ  Mتا
مارجإلا يف ،ملاعلا لب ديﺁأتلاب ةدحاو نم مﻩأ انتايولوأ .
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/س  Mربمتب  2001جفتلاو  Mتاري خألا  Mةري يف يلاب نيبليفلاو ،ناتسﺁابلاو
ف Mي قاولا ، Mع خ  Mلال فلا  Mةرت يب Mن  11ليأ  Mلو
لعف  Mةي وأ كمم ، Mةن تاعمتجم  Mان يف لﺁ ءاحنأ ملاعلا تلعجو ةزﻩجأ ةطرشلا
سا  Mتفدﻩت ح  Mثداو باﻩرإ  Mةي خأ ، Mىر
، Mا ساو  Mتعرت ﻩابتنا ملاعلا لﺁ موي بيرقت ا  .ءاوسو انشعأ يف ايقيرفأ
نطولا  Mةي نالاو  Mلوبرت غت  Mري ﻩجو Mة ﻩدراوم
Mا وأ شلا  Mقر سوألا ، Mط ف  Mنإ ع  Mدد حلا  Mثداو باﻩرإلا  Mةي صملا  Mةبوح
وأ ف Mي يتكيرمألا Mن وأ ف Mي سﺁ  Mاي وأ ف Mي بروأ
ضاملا Mي ال دب ناو لعجت الﺁ انم رعشي نأب باﻩرإلا دق بيصي ايأ نم اننادلب
صلاب  Mرو تلا Mي ش  Mاﻩاندﻩا علا  Mما
وأ انتامظنم وأ انئالمز يف يأ تقو يفو يأ ناكم نم ملاعلا .
Mي ملعت  Mان نأ لا  Mنواعت شلا  Mيطر سملا  Mرمت مأ Mر ض  Mيرور ق  Mلب
مو Mن حلا  Mثداو باﻩرإلا  Mةي ف Mي علا  Mما ضاملا
Mا نأ ماقإ Mة طإ  Mرا حفاكمل Mة ﻩرإلا  Mبا نعت Mي نأ  Mان قن  Mمي طإ  Mارا
عالا  Mتاءادت ثأو  Mاﻩءان ﻩدعبو  Mا  .قو Mد ملعت  Mان ضيأ
 Mةر تاذ دعبلا يلودلا  .نإ نواعتلا يطرشلا رمتسملا يف ةحفاكم باﻩرإلا عيمجو
حفاكمل Mة ﺁ Mل جلا  Mمئار طخلا
مئارجلا ةرطخلا يرورض لبق ءانثأو دعبو ةيأ ةميرج ةيلود ةرطخ .
نامألا Mة ماعلا Mة نالل  Mلوبرت لعجو  Mان انجﻩن ادنتسم ىلإ سوردلا ةاقتسملا نم
ﻩلو  Mاذ سلا  Mبب يرجأ  Mان عإ  Mةدا ظنت  Mمي
نﺁلا ساب  Mرارمت ﻩجتل  Mزي سفن Mﻩ صتلل  Mيد ل  Mسي قف Mط باﻩرإلل لب
حفاكم Mة ﻩرإلا  Mبا  .نالاو  Mلوبرت يدجلا Mد معي Mل
سا  Mةباجت لود  Mةي س  Mةعير ةقسنمو ةيملاعو  .دقو انعضو ﻩذﻩ ةينبلا ةديدجلا
يأل يدﻩت Mد مارجإ Mي طخ Mر لطتي Mب
ةنسلا ةيضاملا كلذبو انّﻩرب تارم تارمو اننأب مل د ُﻊ َﻧ سفن لوبرتنالا يذلا ﻩانُّﺁ
تلاو  Mلوان زيح ذيفنتلا لالخ
لبق  11لوليأ  /ربمتبس . 2001
 Mةو موي Mا دعب موي  .انحبصأو رثﺁأ اددشت رثﺁأو ارذح ،ادادعتساو مﻩألاو نم ،كلذ
نالاو  Mلوبرت يدجلا Mد ي  Mدادز ق
رثﺁأ ةباجتسا مكتاجايتحال ،متنا اننادلب ءاضعألا انبتاكمو ةيزﺁرملا ةينطولا .

درجم ةعومجم دعاوق تانايب تاكبشو تالاصتا  .لوبرتنالاف ديدجلا يناسنإ ضيأ ا .
نالاو  Mلوبرت يدجلا Mد ل  Mسي
 :سأ  Mةر لوبرتنالا ةيطرشلا  .وﻩو ريبعت بغرن يف ﻩليوحت ىلإ و عقا  .امدنعو
قو Mد س  Mينومتعم سا  Mمدخت بعت  Mري
ف  Mاﻩي ب  Mىذألا فظوم Mو ش  Mةطر نادلب  Mان ضعألا  Mءا وأ عت  Mضر ف  Mاﻩي
شن  Mدﻩا وأ سن  Mعم وأ قن  Mأر ع Mن ثداح Mة صأ  Mبي
نامألا Mة ةماعلا لوبرتنالل ديرن نأ لعافتن امﺁ ول بيصأ ىذألاب ونطاوم ندلب ا .
طاوم  Mاﻩون طخلل ، Mر حنف Mن ف Mي
لوبرتنالا نيلماعلا يف ةنامألا ةماعلا جت زوا ةيأ لﺁاشم ةيئانث نيب مﻩنادلب نم
جيو Mب لع Mى ض  Mطاب فظومو Mي
لاو  Mتاعازن يب Mن نادلب  Mان تلا Mي حت  Mثد جراخ ةكبش لوبرتنالا نواعتلل
ش  Mاﻩنأ قاعإ Mة لا  Mنواعت شلا  Mيطر لودلا Mي .
عي لا  Mنادلب ضعألا  Mءا ب  Mىلعأ جرد Mة م Mن عدلا Mم ف Mي طن  Mقا ش  Mةكب
شلا  Mيطر جي Mب نأ ال عنمت  Mان م Mن ت  Mديوز مج M
ةيطرشلا  .بحرنو ناتسناغفأب روميتو ةيقرشلا يف ةرسأ لوبرتنالا ةيطرشلا .
لوبرتنالا
ضعألا  Mءا جي Mب نأ كي  Mنو قلا  Mنونا ساسألا Mي يذلا رظحي لخدتلا يف
حلاو Mد حولا  Mدي عدل Mم يأ لب Mد م Mن لا  Mنادلب
لئاسملا تاذ عباطلا يسايسلا وأ يرصنعلا وأ ينيدلا وأ يركسعلا .
نطولا  Mةي عب Mد نأ ضمأ Mى ﺁ Mل ح  Mﻩتاي نﻩملا  Mةي يرقت  Mاب ف Mي مدخ Mة
عو  Mامدن ي  Mىفوت ظوم Mف ف Mي بتاكم  Mان ﺁرملا  Mةيز
ةﻩرب اراﺁذت ﻩل  .لبق ةرتف ةزيجو طقف ىفوت انقيدص زيزعلا فسوي يقوزرملا
نالا ، Mلوبرت جي Mب نأ ن  Mفقوت
 .ﺁو  MMنا ق MMد ش  MMكرا ف MMي تارود عمجلا  MMةي ماعلا MMة سلا  MMةقبا
م MMن تكملا MMب ﺁرملا  MMيز نطولا MMي ف MMي يرحبلا MMن
لع Mى حفاكم Mة إلا ج  Mمار ﺁأل  Mرث م Mن  35س  Mةن  .دقو ﻩاندقتفا ﻩدقتفيسو
جالاو  Mتاعامت ميلقإلا  Mةي سو  Mدعا نالا  Mلوبرت
عيمجلا  .مدقنو انيزاعت ةراحلا ﻩتلئاعل بتكمللو يزﺁرملا ينطولا يف نيرحبلا .
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مايقلل لمعب انﺁ موقن ﻩب ىلع ماودلا يف انتاسلج ةيحاتتفالا  .انﺁ فقن ةقيقد
سإ  Mاوحم ل Mي نأ تغأ  Mمن ﻩذﻩ ةصرفلا
ةطرشلا نيذلا ضق او مﻩبحن ءانثأ مﻩتيدأت مﻩبجاو يف لﺁ ءاحنأ ملاعلا  .اوحمسا يل
تمص ادادح ىلع يفظوم
ص  Mتم يدقت  Mار عو  Mانافر ناوخإل  Mان تاوخأو  Mان يذلا Mن فوت  Mاو ف  Mءاد
نأ لطأ Mب م  Mمكن مج  Mاعي قولا  Mفو نﺁلا ظحل Mة
بجاولل .
اركش .

لوبرتنالا ديدجلا
سفن Mﻩ ع  Mةد تارم  :يف  11لوليأ ، /ربمتبس ءانثأو ةرود ةيعمجلا ةماعلا يف ماعلا
شﺁ Mف نالا  Mلوبرت يدجلا Mد ع Mن
ﺁأ  Mرث م Mن سأ  Mعوب لقب  Mلي ثإ Mر جفتلا  Mري باﻩرإلا Mي ف Mي لاب Mي .
ضاملا ، Mي خو  Mلال سلا  Mةن ضاملا ، Mةي خؤمو ، Mار ق  Mلب
حضوت فيﺁ انريغت فيﺁو نكمي ةيؤر تاريغتلا يف انتايولوأ نم لالخ انلمع .
اوحمساو يل نأ مدقأ ةلثمأ
ع  Mامدن ش  Mاندﻩا لا  Mريراقت ملا  Mةزفلت ع Mن خإ  Mءال م  Mناب موكح  Mةي ف Mي
 11ليأ  Xلو /س  Xربمتب  :ف Mي  11ليأ  Mلو /س ، Mربمتب
ﺁرملا  Mيز نطولا Mي يالولل  Mتا ملا ، Mةدحت ثإ Mر عالا  Mتاءادت باﻩرإلا ، Mةي
يالولا  Mتا ملا ، Mةدحت مب Mا ف  Mاﻩي تكملا Mب
يف نويل نأ موقت ةلماعمب لئاسرلا ةلسرملا ىلإ بتكملا يزﺁرملا ينطولا تايالولل
ضرع Mت نامألا Mة ماعلا Mة
قث  Mﻩت ف Mي نامألا Mة ماعلا Mة ﺁ Mي قت  Mمو ب  Mلمعلا ةباينلاب ﻩنع ةرتفل
ملا  Mةدحت ط  Mةلي ف  Mةرت ئالخإ Mﻩ  .قو Mد ضو Mع تكملا Mب
ةرت لعج  Mان مع Mل نالا  Mلوبرت سي  Mرمت ب Mال طقنا  Mعا  .قو Xد صت  Xفر
سا  Mترمت  4س  Mتاعا قف ، Mط خو  Mلال ﻩ  Mﻩذ فلا M
ي ﻩنم كلذ ففخو طغضلا ىلع بتكم يزﺁرم ينطو ءانثأ ةرتف ةمزأ .
لبق نأ بلط ُ
لوبرتنالا ديدجلا
Mل ال ي  Mفقوت ثأ  Mءان تارود عمجلا  Mةي ماعلا ، Mة مﺁ Mا ﻩ Mو لاحلا ةبسنلاب
ثأ  Xءان مجلا ع  Xةي ماعلا Xة  :ﻩاوظلا  Xير  :معلا
 .نمو رذعتملا اضيأ نأ فقوتي لمع ةنامألا ةماعلا ملو فقوتي لعفلاب ءانثأ ةرود
تاكملل Mب ةيزﺁرملا ةينطولا
ع يف تسبادوب ةرشابم ابيرقت دعب تاءادتعا  11لوليأ  /ربمتبس .
يتلا تدق ُ
عمجلا  Mةي ماعلا Mة يف ماعلا يضاملا
 Xير  ،شلا  Mصخ ناثلا Mي عب Mد ةماسأ نب ،ندال مﻩتم طروتلاب يف تاءادتعا 11
فو Mي سبادوب Mت ملع  Mان نأ ﻩاوظلا
 Mان ف Mي نامألا Mة ماعلا ، Mة يبت Mن ل  Mان نأ صم Mر ناﺁ Mت ق Mد بلط Mت
ليأ  Mلو /س  Mربمتب  .ساو  Mادانت لإ Mى لحت  Mلي عاوق Mد تانايب
فيقوت يرﻩاوظلا ﻩابتشالل يف ﻩطروت يف مئارج ةيباﻩرإ يف رصم .
 Mلوبرت صإ  Mراد ةرشن ءارمح ىلع عقوم بيولا ماعلا نودب صيخرت نم بتكملا
مﺁ Mا ملعت ، Mنو مت  Mعن ظن Mم نالا
Mب  .اننكل انﺁردأ نأ رادصإ ةرشن ءارمح اﻩعضوو يف عقوم بيولا ماعلا يعرتسيس
ﺁرملا  Mيز نطولا Mي لاطلا
لﺁ ءاحنأ ملاعلا  .امﺁ نأ كلذ دحيس اريثﺁ نم ﻩتردق ىلع رفسلا حيتيسو تايالولل
تنالا  Mﻩاب ىلإ يرﻩاوظلا يف
جاتنإل اﻩبلط صاخلا رادصإب ةرشن ءارمح  .انردابو دقعب عامتجا يئانث عم رصم
ملا  Mةدحت ستم  Mاع نم تقولا

 Mلو م  Mاﻩن ىلع صيخرت جاردإب ةرشنلا ءارمحلا ةرداصلا نأشب يرﻩاوظلا ىلع
ثأ  Mءان عمجلا  Mةي ماعلا Mة صحلل
Mن يط Mب خ طا Mر  .مقو  Mان رادصإب ةرشنلا ءارمحلا لالخ موي دحاو دعبو ناوث
ص  Mةحف يولا Mب  .قفاو Mت صم Mر ع
علا  Mملا ب  Mنأ نالا  Mلوبرت ق Mد صأ  Mرد شن  Mةر لود  Mةي قوتل  Mفي صخش
م Mن شن  Mاﻩر فأ  Mتدا مج  Mعي سو  Mلئا عألا  Mمال ف Mي
رصم  .دقو تمدختسا نادلب ءاضعأ ىرخأ لوبرتنالا رادصإل ديدعلا نم تارشنلا
لطم ، Mبو ءانب ىلع بلط
،ءار مﺁ Mا سا  Mﻩتمدخت رادصإل ميماعت ءانب ىلع بلط ةنامألا ةماعلا يف ريثﺁ نم
محلا  Mءار لاو  Mءاقرز ضخلاو M
نايحألا يف قايس ةحفاكم باﻩرإلا .
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لا  Mنادلب ضعألا  Mءا نأ قمب  Mﻩرود صتلا  Mفر ف Mي ح  Mتالا ئراوطلا لمعلاو
قو Mد ﻩرب Mن نالا  Mلوبرت يدجلا Mد مجل  Mعي
Mة جإلا  Mمار طخلا Mر  .قل Mد بثأ Mت نالا  Mلوبرت ضح  Mﻩرو قلا  Mيو ثإ Mر
سب  Mةعر سمل  Mةدعا لا  Mنادلب ضعألا  Mءا ف Mي حفاكم
 11لوليأ ، /ربمتبس نلو نوكي ابئاغ ادبأ ءانثأ تامزألا ةيلودلا ةماﻩلا دعب نﺁلا .
تاءادتعا
Mة نالل ، Mلوبرت يف ةنسلا يتلا تعقو اﻩيف تاءادتعا  11لوليأ ، /ربمتبس لمعن
صتخاب ، Mرا ﺁ  Mان ف Mي نامألا Mة ماعلا
ديدجلا ةﻩجاومل ةيأ ح ةثدا ةئراط دق بلطتت ميدقت ةنامألا ةماعلا ،ةدعاسملل امدنعو
لع Mى ضحت  Mري نالا  Mلوبرت
تعقو ثادحأ  11لوليأ  /ربمتبس انﺁ ىلع دادعتسا ةباجتسالل .
) زﺁرم تايلمعلا قيسنتلاو يف ةنامألا ةماعلا (
تلا Mي ققح  Mاﻩان علا  Mما ضاملا Mي ﺁ  Mنا ءاشنإ زﺁرم تايلمعلا قيسنتلاو يف
ل ﻩأ Mم تايولوأ  Mان ضفأو Mل لا  Mتاحاجن
عل ّ M
را طو  Mةلي يأ  Mما سألا  Mعوب  .ةركفو ةمدخلا ليل راﻩن امبر تناﺁ امئاد ةبسنلاب
نامألا Mة ماعلا Mة لا  Mيذ معي Mل ل  Mلي ﻩن M
،ةي ج  Mاءز ال ي  Mأزجت م Mن كلمع Mم مويلا Mي  .مف  Mذن لا  Mةيادب ﺁ  Mنا ل  Mىد
لإ ، Mمكي نأ  Mمت ق  Mتاو شلا  Mةطر نطولا  Mةي لحملاو M
نومزاللا ةينازيملاو ةمزاللا اذﻩل عونلا نم ؛لمعلا مﺁوفظومو نوفرعي ذنم مﻩنييعت نأ
ﻩجأ  Mمكتز نوفظوملا
مﻩيلع ديوزتلا ةمدخب ةيموي ةلصاوتم ليل راﻩن .
ةنامأ لوبرتنالا ةماعلا لبق  11لوليأ  /ربمتبس  .دقف انﺁ برقأ ىلا ةمظنملا ةيلودلا
كل Mن لت Mك ل Mم كت Mن حلا  Mلا يف
 .ﺁو  Mنا عالا  Mداقت سلا  Mدئا اننأ ريغ نيرداق ىلع وزت دي معد يناديم يروف .
م  Mﻩن لا Mى ملا  Mةمظن شلا  Mةيطر لودلا  Mةي

ت ديب
Mت عفادأ ةدشب نع ةركفلا ةلئاقلا نإ ةنامألا ةماعلا يف عقاولا ةادأ ال نمّث ُ
قو  Mلب نأ صأ  Mحب يمأ  Mان ماع ، Mا نﺁ
نطولا  Mةي اذإ قلت Mت م Mن ﻩ  Mﻩذ لا  Mنادلب ضعألا  Mءا لا  Mضيوفت عدلاو Mم
لا  Mنادلب ضعألا  Mءا تاكملاو Mب ﺁرملا  Mةيز
 Mمي ندراوم Mا ﻩربنل Mن ﺁ  Mفي سن  Mعيطت لا  Mديوزت سمب  Mةدعا ةميّق ليل
يمئالملا Mن  .خو  Mلال علا  Mما ضاملا ، Mي ندعأ Mا ظنت
لعج  Mان م Mن ﻩ  Mﻩذ سملا  Mةلأ ةمدخ ةيساسأ اﻩمدقن مكيلإ تفاضأ ةميق ىربﺁ ىلا
ﻩن  Mرا طو  Mةلي يأ  Mما سألا  Mعوب  .قلو Mد
ةيزﺁرملا ةينطولا يف عيمج ،نيدايملا اصوصخو يف لاجملا ماﻩلا ةحفاكمل باﻩرإلا .
لمع بتاكملا
مدختسأسو ءادتعالا يباﻩرإلا بكترملا ارخؤم يف يلاب لاثمﺁ .
،يلاب ايسينودنأ
طي ﺁرم Mز لمعلا  Mتاي سنتلاو  Mقي ف Mي نامألا Mة ماعلا Mة ملع Mا عالاب  Mءادت
ص  Mحاب حألا ، Mد سألا  Mعوب ضاملا ، Mي حأ M
يلاب  /ايسينودنأ  .امدنعو ديفأ ىلع روفلا ددعب اياحضلا يذلا براق ،نيتئاملا
باﻩرإلا Mي ثﺁلا Mم لا  Mيذ بكترا يف
ثراو ف Mي لا  Mنادلب ضعألا  Mءا لاط  Mاب سملا  Mةدعا فو Mي قولا Mت سفن Mﻩ
صتا Mل نالا  Mلوبرت فأب  Mةقر يّبت Mن ض  Mاياح كلا M
Mي سينودنأ  Mاي اضراع ةدعاسملا  .تدبأو ةدع نادلب ىلع روفلا اﻩدادعتسا ميدقتل
تكملاب Mب ﺁرملا  Mيز نطولا Mي ف
ديو نوﻩو Mغ نوﺁ Mغ ) صلا  Mني ( مندلاو  Mكرا لوﻩو  Mةدن جلبو  Mاكي لاو  Mناباي
سملا ، Mةدعا م  Mاﻩن سا  Mايلارت ناملأو  Mاي سلاو M
 Mمادخت سا  Mةرامت بو  Mلوﺁوتور نالا  Mلوبرت يﱡبتل Mن ض  Mاياح كلا  Mثراو .
سإو  Mايناب  .قفاوو Mت مج  Mعي لا  Mنادلب لع Mى سا
ةرسيتم ىلع عقوم لوبرتنالا يمومعلا ىلع بيولا  .كلذبو نكمت بتكملا يزﺁرملا
مجو  Mعي ﻩذﻩ تارامتسالا
اي م Mن سا  Mمادخت ةنامأ لوبرتنالا علا ةما قيسنتل طاشن ماﻩ جراخ ةقطنم ،ةمزألا
نطولا Mي ف Mي تراكج  Mا  /سينودنا M
تنكمتو ايسينودنأ ةعرسب نم نيّبت نادلبلا ةرداقلا ىلع ةدعاسملا .
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ي ﻩنم ،كلذ ال
ىلع ﻩذﻩ ةلﺁاشلا ءازإ تاءادتعالا ةيباﻩرإلا يف يلاب لبق نأ بلط ُ
دقل كرحت لوبرتنالا ديدجلا
نالا  Mلوبرت علا  Mما در عف Mل  .قل Mد حاتأ Mت ملا  Mةرداب سلا  Mةعير نامأل Mة
ب Mل نود نأ ي  Mعقوت حأ Mد نأ كي  Mنو نامأل Mة
قلا  Mةردا لع Mى يدقت Mم علا  Mنو لاو  Mدلب ضعلا Mو لا  Mيذ ناﺁ ةجاحب ﻩيلإ
نالا  Mلوبرت ماعلا Mة سم  Mةدعا لا  Mنادلب ضعألا  Mءا
لاعفلا  Mةي  .باجإلاو Mة سلا  Mةعير ست  Mمزلت رفوت ةينبلا ةينفلا ةبسانملا
لع Mى سنت  Mقي شن  Mاﻩتاطا ﺁأب  Mرب ق  Mرد كمم Mن م Mن

صاخشألاو نيبسانملا مازتلالاو بسانملا .
زﺁّرنس ىلع ةماقإ ةينبلا ةيتحتلا ةينفلا يتلا حيتتس انل لاصتالا اميف
) (I-24/7خ  Mلال تاونسلا ثالثلا ةمداقلا
س  Mانومتعم ن  Mثدحت ع Mن ﻩ  Mﻩذ ملا  Mةموظن خ  Mلال علا  Mما ؛يضاملا متعمسو
نيب  Mان شب  Mلك سأ  Mعر ﺁأو  Mرث لاعف  Mةي  .قل Mد
 M؛ةي سو  Mنوفرعت ملا  Mديز ع  Mاﻩن خ  Mلال ﻩ  Mﻩذ ةيعمجلا ةماعلا  .ةموظنمف
ئرلا  Mسي ي  Mثدحت ع  Mاﻩن ف Mي ملﺁ  Mﻩت حاتتفالا
 (Iسّيتس Mر نبلا  Mةي تحتلا  Mةي نفلا  Mةي تلا Mي س  Mحيتت لوبرتناللنالا  Mلوبرت صتالل  Mتالا ملاعلا  Mةي ) تلا Mي سن  Mاﻩيم 24/7
نادلبو Mﻩ ضعألا  Mءا يزعت Mز مﻩتردق ىلع نواعتلا ةحفاكمل باﻩرإلا عيمجو لاكشأ
تاكمو  Mﻩب ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي
مارجإلا رطخلا .
يدجلا ، Mد ف  Mىجري لا  Mفقوت ق  Mبر تكملا Mب يزﺁرملا ينطولا يجذومنلا
اذإو ش  Mمتئ يوكت Mن كف  Mةر ع Mن نالا  Mلوبرت
 .دقف انمق بصنب ةموظنم  I-24/7انﻩ يف نوريماكلا نكمتيل لﺁ دفو نم عالطالا
قملا  Mما ف Mي عمجلا  Mةي ةماعلا
ةي شا  Mاﻩلاغت لو  Mنوكت صنم  Mةبو ف Mي ماكلا  Mنوري ف Mي عوم Mد صقأ  Mﻩا
لع Mى ﻩ  Mﻩذ ملا  Mةموظن يدجلا  Mةد عمو  Mةفر فيﺁ M
مكن ةدﻩاشم ﻩذﻩ ةموظنملا مويلا جراخ ةعاق عامتجالا ؛ﻩذﻩ يﻩو ىقبتس يف نوريماكلا
سألا  Mعوب قلا  Mمدا  .كمي M
مﺁ Mا جي Mب سمل  Mةدعا ﻩ  Mاذ دلبلا ىلع ةحفاكم مارجإلا راضحإو ﻩيمرجم نيرّافلا
عب Mد عمجلا  Mةي ماعلا Mة ستل  Mمدخت
مامأ ةلادعلا .
يدحلا  Mةث كفألاو  Mرا جلا  Mةدي معلاو Mل لا  Mبوؤد صول Mل ﻩجأ  Mةز شلا  Mةطر
سيس  Mمدخت نالا  Mلوبرت يدجلا Mد جولونكتلا  Mاي
 Mملا  .نإ ةموظنم  I-24/7ةادأ ةماﻩ نم اﻩنأش ةدعاسملا ىلع نيوكت لوبرتنالا ديدجلا .
شب  Mلك ضي  Mنم مأ Mن علا
نومضملا ديجلا وأ ةكبش نادلب نودب مازتلالا جﻩنملاو نيبسانملا نل يدؤت ا ىلا
كل Mن م  Mةموظن تالاصتا نودب
Mى ضملا ، Mنوم يو  Mدوّز مدخب Mة يروف Mة تاذ عون ، Mةي صّخو Mص يفظوم Mن
تن  Mةجي  .نالا  Mلوبرت يدجلا Mد ﺁّري Mز لع
نينافتم يف ةنامألا ةماعلا بتاكملاو ةيزﺁرملا ةينطولا ىلع دح ءاوس .
اوحمسا يل نأ مدختسا تارشنلا __________ حيضوتل يتركف .
،يضاملا ناﺁ بلط دلب وضع رادصإ ةرشن ءارمح مالتساو نادلبلا ءاضعألا لا 179

شنلا  Xتار  :ق  Mلب ماعلا
مﺁ  Mةمظن م Mا يب Mن  4و  6شأ  Mرﻩ  .بايغو ايجولونكتلا مل نكي الإ اءزج نم
ﻩ  Mﻩذ شنلا  Mةر سي  Mقرغت م Mن نالا  Mلوبرت

م Mن جو  Mدو ةزﻩجأ سﺁافلا ناﺁ لوبرتنالا مدختسي صخرأ تامدخلا ةيديربلا اﻩاندأو
شملا  Mةلك  .لعف Mى لا  Mمغر
شنلا  Mتار محلا  Mءار  .ملو نكت كانﻩ يف ةنامألا ةماعلا ةيأ تايولوأ ةددحم نامضل
يولوأ Mة سال  Mمالت صإو  Mراد
ةينمز ةنيعم  .ىتحو امدنع انﺁ ،نكمتن دعب لذب ىصقأ ،دوﻩجلا نم ليلحت ةرشن
لماعم Mة شنلا  Mةر نمض ةرتف
لوبرتنالا ةيمسرلا عبرألا يف موي ،دحاو مل نكي انتعاطتساب بابسأل عتم ةقل
لماعمو  Mاﻩت مجرتو  Mاﻩت لا Mى تاغل
ءاضعألا عرسأب ةقيرط ةنكمم  .الدب نم ،كلذ انﺁ لسرن افالﺁ نم خسنلا ةيقرولا
فلكلاب Mة صيإ  Mاﻩلا لا Mى اننادلب
لا  Mةيديرب ﻩاندأو Mا يولوأ Mة  .طعإلو  Mمكئا كف  Mةر ع Mن قولا Mت ضلا ، Mعئا
لا Mى لا  Mنادلب ضعألا  Mءا ب  Mصخرأ مدخلا  Mتا
ةقيرطلا قرغتست ام نيب  4و  6عيباسأ لصتل نم ةنامألا ةماعلا يف نويل ىلا
ناﺁ Mت شنلا  Mتار سرملا  Mةل ﻩذﻩب
ي ﻩ  Mاذ مألا Mر  :موي دحاو يف ةنامألا ةماعلا نكلو  4ىلا  6عيباسأ
مور  Mا  .خت  Mاول ّ
تكملا Mب ﺁرملا  Mيز نطولا Mي ف Mي
ديربلاب ةرشنل تاذ ةيولوأ ةلجاع !
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نيب مﻩأ ،انتايولوأ نإ مل نكت مﻩأ ﻩذﻩ تايولوألا ىلع ،قالطإلا مق ان ثادحتساب
نألو  Mان تعن  Mرب شنلا  Mتار م Mن
 Mدامت سايس Mة يدج  Mةد اﻩماوق ءاطعإ تارشنلا ةيولوألا احاتأ لوبرتنالل مالتسا
م  Mةموظن شن  Mتار نورتكلإ  Mةي عاو
انتارشن تاذ ةيولوألا ىوصقلا اﻩميمعتو ىلع اننادلب ءاضعألا يف موي دحاو .
ةلماعمو ةمجرتو
جئاتنلا
ﻩ  Mﻩذ سلا  Mةن مق  Mان صإب  Mراد  968شن  Mةر ءارمح اﻩنم  ) 475وأ ىلاوح فصنلا (
ف Mي شألا  Mرﻩ شعلا  Mةر لوألا Mى م Mن
 Mالد نم رﻩشأ  .ينعي كلذ نأ نيبولطملا نم نييباﻩرإ ةلتقو ةداقو مارجإلا مظنملا
شن  Mتر نورتكلإ  Mاي ف Mي يأ  Mما ب
لا برﻩمو Mي خملا  Mتارد غو  Mمﻩري نم يبكترم مئارجلا ةرطخلا ناﺁ مﻩيدل تقو لقأ
يعلوملاو Mن سنج  Mاي فطألاب M
وﻩ نأ فصن انتارشن ابيرقت تردص ؛اينورتكلإ امأ أبنلا ءيّسلا وﻩف نأ  42طقف
تلل  Mلقن حب  Mةي ّر  .خلا  Mرب سلا  Mرّا
نم نادلبلا ءاضعألا دق تمدختسا ةموظنملا ةينورتكلإلا .
ﻩ Mو نأ تاكملا Mب ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي سيل Mت ةﺁردم امامت ةدئافل وأ ةرورض
ﻩ  Mكان س  Mنابب ﻩل  Mاذ ضولا Mع  .لوألا

ةموظنم تارشنلا ؛ةينورتكلإلا يناثلاو وﻩ نأ سيل عيمج انبتاكم ةيزﺁرملا ةينطولا
يردتلا Mب لع Mى سا  Mمادخت
نم ةموظنم تارشنلا ةينورتكلإلا ﻩذﻩ  .نإ ةموظنم  I-24/7دوّزتس عيمج بتاكملا
تسيل ةزﻩّجم ةدافتسالل
يمزاللا ، Mن كل Mن لع  Mمكي نأ  Mمت ف Mي تاكملا Mب ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي
ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي جولونكتلاب  Mاي يردتلاو Mب
ةدافتسالا نم نيرمألا .
مدخلا Mة تلا Mي ﻩمدقن Mا ينطاومل  Mان فاح  Mانز حولا ، Mدي كل Mن يلع  Mان نأ
جي Mب نأ ال كت  Mنو تبغر  Mان ف Mي سحت  Mني عون  Mةي
رﺁذتن بابسألا ةنماكلا ءارو ﻩذﻩ ةبغرلا يف نيسحت ةيعون انتمدخ .
جفتلا  Mري ف Mي لاب Mي وأ ع Mن سرلا  Mلئا موغلملا Mة يف تسﺁابلا نا وأ نع
صت  Mاور ّو م  Mالث نأ سملا  Mنيلوؤ ع Mن لمع  Mةي
تائ فنإ  Mذا قلا  Mنونا نأو لط  Mاب صإب  Mراد شن  Mةر مح  Mءار سرأ Mل لا Mى
جفتلا  Mتاري ف Mي يبليفلا Mن ﺁ  Mاونا يفورعم Mن يﻩل M
ف Mي ضغ  Mنو ف  Mةرت لماعملا ، Mة ﺁ  Mنا كمإب  Mمﻩنا كترا  Mبا ملا  Mديز م Mن
نالا  Mلوبرت لماعملل Mة نأو ﻩ  Mءالؤ يمرجملا ، Mن
سنج  Mاي لافطألاب لقنتي ةيرّحب ىلع ديعصلا يلودلا نأل ةرشنلا ءارمحلا وأ
جلا  Mمئار  .صت  Mاور ّو حأ Mد يعلوملا Mن
ديربلاب الدب نم نأ لسرت ينورتكلإ ا  .نإ ةموظنم تارشنلا ةينورتكلإلا دعاستس
لا  Mءاقرز صاخلا Mة ب Mﻩ تلسرأ
ىلع يدافت لثم ﻩذﻩ لﺁاشملا .
ضعألا  Mءا لع Mى تت  Mعب يمرجملا Mن يرافلا Mن سب  Mةلوﻩ ﺁأ  Mرب تو  Mلداب
لو Mن تت  Mحي ﻩ  Mﻩذ ملا  Mةموظن سم  Mةدعا لا  Mنادلب
لب اﻩنإ لكشت الاثم احضاو ىلع ةميقلا ةفاضملا يتلا اﻩمدقي لوبرتنالا لمعلل
مولعملا  Mتا فلكب Mة لقأ ،بسحف
يناديملا .
يتاموتوألا يف ،لوبرتنالا وأ لا  ، ASFلاثمﺁ رخﺁ ىلع لوبرتنالا ديدجلا .
مدختسأس انﻩ ةليسو يصقتلا
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سحت  Mني تامدخ  Mان مئاقلا Mة ف Mي جم  Mلا صقتلا Mي تاموتوألا Mي  .مو  Mذن
سو  Xةلي صقتلا Xي تاموتوألا Xي  :نإ  Mان صاون Mل
ﺁرملا  Mتاب لﺁلا  Mةي ةقورسملا يتلا نكمي لوصولا اﻩيلا يف ةدعاق تانايب ةليسو
ليأ  Mلو /س  Mربمتب  2002لب Mغ ع  Mدد
 4ييالم Mن ﺁرم  Mةب  .قلو  Mساي شن  Mطا ةدعاق ،انتانايب رﺁذن نأ  693 980ةبﺁرم
صقتلا Mي تاموتوألا Mي ﺁأ  Mرث م Mن
قو  Mةدعا بلا  Mتاناي ﻩ  Mﻩذ ﻩ Mي ف Mي قاولا Mع ﺁأ  Mرث دعاوق تانايب لوبرتنالا
يدج  Mةد سم  Mةقور لخدأ Mت علا  Mما ضاملا Mي .

تاوقل ةطرشلا يف نادلبلا ءاضعألا اﻩمادختسا نود لخدت نم ةنامألا ةماعلا  .يفو ماع
سا  M؛الامعت نكميو
 2001تيرجأ  647 856ةيلمع صقت يف ةدعاق تانايب تابﺁرملا ةيلﺁلا ةقورسملا .
جئاتنلا
 18 101لمع  Mةي در باجيإ Mي عم  Mﻩان نأ ﺁرملا  Mةب ق Mد فأ  Mدي ﻩتقرسب ا  .اذإو
م Mا ﻩ Mي ن  Mجئات ﻩ  Mﻩذ صقتلا  M؟تاي صح  Mتل
 Mةب سملا  Mةقور ﻩ Mو ، 10 000رالود ف  Mنإ لذ  Mك نعي Mي نأ  181 000 000رالود
تعا  Mانرب نأ عم  Mلد ق  Mةمي ﺁرملا
نويلم رالود يكيرمأ ( نم تاكلتمملا ةقورسملا دق ىرج اﻩنيّبت ماع  2001ربع ةليسو
) ةئام ادحاوو نينامثو
لوبرتنالل  .نكل اذام نع تابﺁرملا ؟ةعجَرتسملا نم لصأ دودرلا ةيباجيإلا لا 18 101
صقتلا Mي يتاموتوألا
درو ىلاوح  4 824ادر نم ؛ايقيرفا نامقرلاو نالكشي ةدايز ةماﻩ ةنراقم ماعلاب يضاملا .
راشملا ،اﻩيلا
ي سأل  Mباب عبأ Mد م Mن قلا  Mةمي صتقالا  Mةيدا ﺁرملل  Mتاب يﱠبتملا  Mةن وأ
ةم ّ
كل Mن سو  Mةلي صقتلا Mي تاموتوألا Mي م  Mةموظن ق M
تت  Mﻩحي نامألل Mة ماعلا Mة لاو  Mنادلب ضعألا  Mءا  .عقاولاو نأ ضعبلا نوليمي
سملا  Mةعجَرت وأ صتقال  Mدا ﻩجلا  Mدو لا  Mيذ
ىلا ليلقتلا نم ةيمﻩأ ةدافإلا تابﺁرملاب ةقورسملا وأ قيقحتلا اﻩنأشب .
، Mك ذإ نإ  Mان عن  Mدقت نأ قحتلا  Mقي ميلسلا يف مئارج ودبت ةريغص ﻩنكمي
حنو Mن ف Mي نالا  Mلوبرت خن  Mفلت ﻩعم Mم ف Mي لذ
ةدعاسملا يف عنم لحو مئارج ىربﺁ قيقحتلاو اﻩنأشب .
لثم ةيلمعلا ةيباﻩرإلا ةبكترملا يف اتناس ،الوب اينابسا
اينابسإ اسنرفو دق ناقفتت انعم يف كلذ مكيلإو لاثم حضوي ببسلا .
Mي جّف  Mاﻩتر عومجملا Mة باﻩرإلا  Mةي سملا  Mةام  ETAق  Mبر جاح Mز شلل  Mةطر
كلعل Mم ت  Mنورﺁذت سلا  Mةراي موغلملا Mة تلا
الو  /سإ ، Mايناب مم Mا ىدّأ لا Mى قم  Mلت صخش  Mني صإو  Mةبا ﺁأ  Mرث م Mن 40
ب  Mخيرات  8بﺁ  /سغأ  Mسط  2002ف Mي س  Mاتنا ب M
حورجب .
ةيباﻩرإلا ال نمكي طقف يف دوجو حايس نم جراخلا نيب ،اياحضلا لب كلذﺁ يف
نإ لا  Mدعب لودلا Mي ﻩذﻩل ةيلمعلا
ف Mي سنرف  Mا  .شب  Mلك ع  Mما ال ي  Mطبر ملا  Mءر يب Mن س  Mةقر ةرايس
س  Mتقر
ﺁ  Mنو سلا  Mةراي تلا Mي يفخأ Mت ف  Mاﻩي نقلا  Mةلب ق Mد ُ
يينعملا Mن ف Mي سنرف Mا سإو  Mايناب خ  Mفال لذ Mك  .لاف  Mنواعت يب Mن
لمعو  Mةي باﻩرإ ، Mةي كل Mن لا  Mةبرجت شملا  Mةﺁرت ملّع Mت

اسنرفو ىلع ردق نم روطتلا لعج ةزﻩجأ ةطرشلا ،ةيسنرفلا دعب راجفنا ةرايسلا
اينابسإ
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Mي اتناس الوب مدختست تاونق لوبرتنالا غالبإل تاطلسلا ةينابسإلا نأب ةرايس
ب  Mخيرات  8بﺁ  /سغأ  Mسط  2002ف
Mى فن Mس لا  Mخيرات لا  Mيذ س  Mتقر ف  Mﻩي سلا  Mةراي تلا Mي سا  Mتمدخت
خأ  Mىر ق Mد س  Mتقر ف Mي جلا  Mراو ف Mي وأ ف Mي لاوح
ملع Mا جوب  Mدو س  Mةراي في  Mضرت حبلا Mث ع  Mاﻩن وأ ضب  Mةرور ل  Mموز
جفتلل  Mري  .لذبو Mك طيحأ Mت سلا  Mتاطل سإلا  Mةيناب
اﻩب يدافتل ءادتعا يباﻩرإ رخﺁ وأ عمجل تامولعم ةميّق يف اﻩعارص عم ةعومجملا
ناج Mب حلا  Mرذ اميف قلعتي
ةيباﻩرإلا ةامسملا . ETA
 Mليج ﺁرمل  Mتاب لﺁ  Mةي لع Mى ﺁأ  Mرث م Mن جم  Mد ّر حبلا Mث ع Mن تارايس
صتخاب  Mرا ي  Mيوطن صّقت Mي  647 856قر Mم ست
ةزﻩجأ ا ةطرشل تانايبب رابختسا ةديفم ررّقتل ىلع اﻩئوض اذإ تناﺁ ةرايسلا يتلا
سم  Mةقور  .نإ Mﻩ نعي Mي ت  Mديوز
مدختستس ةادأﺁ باكترال ةميرج رطخأ ةيلمعﺁ ةيباﻩرإ وأ وطس حلسم وأ رارف مرجم .
يرجي ثحبلا اﻩنع
لئاسرلا يتلا اﻩاقلتت ةنامألا ةماعلا
تارشنلا ةينورتكلإلا لمعلاو ىلع سحت ني ةليسو يصقتلا يتاموتوألا علطضي
ضإلاب  Mةفا ىلا لاخدإ ةموظنم
حا  Mيزارت يف ةءارق ةلماعمو فرصتلاو لئاسرلاب يتلا ﻩدرت نم بتاكملا ةيزﺁرملا
نالا  Mلوبرت يدجلا Mد ب  Mرود
ةينطولا .
يتئف Mن م Mن سرلا  Mلئا  :فلا  Mةئ لوألا Mى ضتت  Mنم لط  Mتاب مولعملا  Mتا
الو ب Mد م Mن ﺁذتلا  Mري نأ نالا  Mلوبرت ي  Mىقلت
لثم ﻩذﻩ لئاسرلا بجوتي ىلع ةنامألا ةماعلا لوبرتنالل كرحتلا نال كلذ بولطم
ةدعاسملاو  .دنعو لوصو
نالا  Mلوبرت سن  Mاخ م Mن سرلا  Mلئا صخب  Mصو شن  Mطا فنإ  Mذا قلا  Mنونا
م  Mان  .فلاو  Mةئ ناثلا  Mةي م Mن سرلا  Mلئا خت Mص قلت Mي
 Mنادلب ضعألا  Mءا ب  Mنود لط Mب سم  Mةدعا  .نالاو  Mلوبرت يدجلا Mد عي  Mلما
سرت  Mاﻩل تاكملا Mب ﺁرملا  Mةيز نطولاو  Mةي وأ لا
Mا سمل  Mةدعا تاكملا Mب ﺁرملا  Mةيز نطولا  Mةي ت  Mزواجت سملا  Mةدعا تلا Mي
يتاﻩ Mن فلا يتئ Mن م Mن سرلا  Mلئا تعاب  Mاﻩراب صرف
اﻩبلطتت وأ تامولعملا يتلا دوزت اﻩب .

نيعتسأس لاثمب ضرعل ﻩذﻩ ةطقنلا .
جئاتنلا
عوضوملا دوأ مﺁديوزت ضعبب تايئاصحإلا نع ىدم مكطاشن لالخ ةنسلا ةمرصنملا
كل Mن ق  Mلب لولا  Mجو ف Mي
 .قل Mد سا  Mمتمدخت ق  Mتاون صتالا  Mتالا تل  Mلداب مولعم  Mتا سالا  Mرابخت
ف Mي سا  Mمادخت ق  Mتاون صتا  Mتالا نالا  Mلوبرت
 Mةراب خأ  Mىر مكنأ نولصاوتس لدابت لئاسرلا ةبسنب  %40ةنراقم ماعلاب يضاملا
شلا  Mةيطر  70 200م  Mةر  .عبو
شعلا  Mةر لوألا Mى م Mن ﻩ  Mﻩذ علا  Mما  .فف Mي سلا  Mةن ا ةيضامل اﻩتمّرب ) ماع
اذإ سا  Mمتيرّمت ب  Mسفن عملا  Mلد خ  Mلال شألا  Mرﻩ
 Mربمتب ( ،ج  Mىر ت  Mلداب  60 840ةلاسر  .كانﻩو بتاكم ةيزﺁرم ةينطو ديزت ةﺁرح
حلا  Mيدا شع Mر م Mن ليأ  Mلو /س
لئاسرلا يتلا اﻩلدابتت ىلع لئاسر ةنامألا ةماعلا لصتف ىلا  120 000ايونس .
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ءاضقلا ىلع تاعومجم تايعالخ لافطألا
 Mلئا " ﻩنأل Mا ت  Mودب ل Mي ميدع Mة قاذملا  .ةﺁرحف لئاسرلا ةيطرشلا ةراملا ربع
ننإ Mي ال حأ  Mذب سا  Mلامعت ملﺁ Mة " سر
نأ يفظوم ةطرش نولدابتي تامولعملا نأشب مئارجلا ةبكترملا دض ينطاوم اننادلب
م  Mةموظن لوبرتنالا ينعت
اذ جي  Mير ﻩب  Mفد ياقولا Mة م Mن جلا  Mمئار طخلا  Mةر قحتلاو  Mقي شب  Mاﻩنأ
ناريجو  Mان ئالمزو  Mان  .تو  Mلداب مولعملا  Mتا ﻩ M
لمعتسأسو ةيلمع  Landslideلاثمﺁ نايبتل ةيفيﺁ لمع لوبرتنالا ءاطعإل ةميق ةفاضم
قحالمو Mة رم اﻩيبكت .
لئاسرلل يتلا اﻩاقلتن لاثمﺁو ىلع قلعت انلئاسر مئارجب ةماﻩ .
ةيلمع Landslide

ن  Mحجا ىلع دي ىدحإ تاوقلا ةيطرشلا دلبل وضع  .دقف تفشﺁ ةيشتفم ديرب
ب  Mتأد لمع  Mةي  Landslideقحتب  Mقي
 Mلو لا Mى قاوم Mع عالخل  Mتاي فطألا  Mلا قالطنا Mا م Mن تايالولا ةدحتملا .
يالولا  Mتا ملا  Mةدحت ش  Mةﺁر بت  Mعي ح Mق صولا
Mع تلا Mي لاطت Mب اﻩب ةﺁرشلا ،ةعضاوتم ذإ تغلب  29,95ارالود ايكيرمأ لكل
ناﺁو Mت فلﺁ Mة صولا  Mلو لا Mى قوملا
 Mتالا جتنت يف اﻩتورذ  1,5نويلم رالود يف رﻩشلا  .فقوتأ و ةلﻩ ةريصق ررﺁأو
قوم Mع حم  Mدد  .ناﺁو Mت صتالا

جاتنإ  1,5نويلم رالود يف رﻩشلا رعسل لوصو غلبي  29,95ارالود نع لﺁ لاصتا
ماقرألا مكيلع  :اذإ نكمأ
قوم Mع ج  Mىر شالا  Mكارت ف  Mاﻩي ش  Mايرﻩ ف Mي ةورذ ﻩ  Mﻩذ لمعلا  Mةي 50 000 .
ﻩف  Mاذ نعي Mي نأ ﻩ  Mكان ﺁأ  Mرث م Mن 50 000
عقوم تايعالخل لافطألا ىرج كارتشالا اﻩيف نم فلتخم ءاحنأ ملاعلا .
راطخأ مارجإلا يربيسلا  .حضوأسو مكل ببسلا  .دقل ىدأ صحفلا يعرشلا تالجسلل
ﻩ  Mﻩذ ةيضقلا تزربأ
لا Mى يبت Mن فالﺁ صاخشألا نم ناﺁرأ ةرومعملا ةعبرألا  .اذﻩو عقوملا مغر ﻩنا دوجوم
بمكلا  Mةيرتوي شلل  Mةﺁر
جلا  Mمئار ةبترتملا نع ةلاحإ تايعالخ ألا لافط ىلا نيﺁرتشملا نيينعملا ال دودح
ف Mي يالولا  Mتا ملا ، Mةدحت ف  Mنإ
ةيفارغج اﻩل .
ةدحتملا نأ ربتعت نأ ﻩذﻩ ةلكشملا صخت تايالولا ةدحتملا طقف الو ليحت
ﺁو  Mنا سوب Mع ةيشتفم ديرب تايالولا
 .نسحلو ظحلا تلسرأ ﻩذﻩ ةيشتفملا تانايبلا ماخلا ةقلعتملا نيﺁرتشملاب
ةلدألا ةيتوبثلا ةيلودلا ىلا لوبرتنالا
Mي شبلا Mر ةعباتلا ةنامألل ةماعلا ةناعتسالابو ةدحوب ليلحتلا ةصاخلا انب ترج
لا Mى ةرادإلا عرفلا  Mةي جتالل  Mرا ف
سالا  Mلامعت  .ﻩو  Mﻩذ بلا  Mتاناي ليحأ Mت ئدعب Mذ لا Mى لا  Mنادلب ضعألا  Mءا
قنت  Mةي بلا  Mتاناي ﻩليوحتو Mا لا Mى ب  Mتاناي كمم  Mةن
ةينعملا .
جئاتنلا
لمع  Mةي  Landslideجو  Mىر فنت  Mذي ﺁأ  Mرث م Mن  800ﺁذم  Mةر تفت  Mشي ف Mي
ف Mي ياﻩن Mة طملا  Mفا ش  Mكرا  36لب  Mاد ف Mي
 Mةي ﻩرب  Mةن لا  Mنادلب ضعألا  Mءا يف لوبرتنالا ىلع ةيمﻩألا يتلا اﻩغبست
جرأ  Mءا علا  Mملا  .م  Mنالاث س  Mناعير ع Mن فيﺁ
Mت  .ف Mي سين  Mنا  /بأ  Mلير م Mن ﻩ  Mاذ علا  Mما فن Mذ  1 100م Mن صانع Mر
لع Mى حفاكم Mة عالخ  Mتاي فطألا  Mلا لع Mى نرتنالا
شيتفت يف ؛اسمنلا يفو ةدنلريا ماق  500فظوم ةطرش ذيفنتب  130اشيتفت .
شلا  Mةطر ةيواسمنلا  275ةرﺁذم
نأ ﻩذﻩ ةيضقلا مل ذخأت ذنم ةيادبلا لكش راصتنا قحاس )" "landslideةيزيلكنإلاب (.
ريغ
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ح Mق __________ اﻩنأشب يف ءاحنأ ملاعلا .
سالا  Mلالغت لا  Mيراجت فطألل  Mلا ق ُ
نإ لمع  Mةي  Landslideﻩ Mي ﺁا  Mرب ضق  Mةي خت Mص
قحتﺁ  Mقي ف Mي ضق  Mةي م  Mةدرفن ف Mي حاو Mد م Mن لا  Mنادلب ضعألا  Mءا .
غ  Mري ﻩنأ Mا ب ، Mتأد لغأﺁ Mب قحتلا  Mتاقي لودلا ، Mةي

لا  Mنواعت ضعب  Mاﻩ م Mع ضعبلا نع قيرط لوبرتنالا راصي ىلا ميدقت نم
ضفبو Mل ةدارإ لا  Mنادلب ضعألا  Mءا ف Mي
ت مﻩل مﻩسفنأ لالغتسا انلافطأ ىلا ةلادعلا يف ءاجرأ ملاعلا .
لوس ُ
 Mنوعم اﻩنع لالخ ﻩذﻩ ةيعمجلا ةماعلا نﻩربت ىلع لمعلا قاشلا يذلا ﻩلذبن مكعم
ﻩ  Mكان شم  Mعيرا خأ  Mىر ستس
يإ  Mدار يلاثم Mن يريدج Mن ظحالملاب Mة مﻩ Mا شم  Mعور  Exitلا  Mيذ سي  Mفدﻩت
كل Mي ضن  Mفي ق  Mةمي لا Mى كلمع Mم  .دوأو
، Mملا فلاو  Mقير خلا Mصا ب  Mجمدلا لا  Mيذ زﺁري ىلع مايق ،لوبرتنالا لكشب
جتالا  Mرا ف Mي سﺁالا  Mيزات ف Mي حنأ  Mءا علا
عاوق Mد ب  Mﻩتاناي ماقإل Mة صلا  Mتال نيب نييباﻩرإلا كئلوأو نيلماعلا يف لاجم
سا ، Mيقابت ساب  Mجارخت بلا  Mتاناي م Mن
قئاثو رفسلا ةيلايتحالا .
تامدخلا ةقلعتملا نيمرجملاب نيرافلا
ديدجلا يذلا دوأ نأ مكثدحأ ﻩنع لوانتي ةدحاو نم تامدخلا ةباذجلا يتلا ىعسن ىلإ
خﺁو Mر رﻩاظم لوبرتنالا
Mك ينوعد مكلأسأ اذامب رﻩتشي لوبرتنالا يف ءاحنأ ؟ملاعلا ةبوجألا يتلا نكمي
ﻩميدقت  Mا  .قو  Mلب يدحلا Mث ع Mن لذ
؛يلودلا اﻩيناثو ةكبش تالاصتا ؛ةيملاع اﻩثلاثو راضحإ نيرّافلا نييلودلا مامأ
نأ قأ  Mاﻩلب ةليلق  .اﻩدحأ نواعتلا
ةماقإ عيراشم وأ ةقرفأ لمع ةصاخ فادﻩتسال تالاجم مارجإ ةنيّعم تاذ داعبأ ةيلود .
؛ةلادعلا اﻩعبارو
لاثم  :ةميرج لتق يف بونج ايقيرفأ يليشو
يليش ةدعاسم لوبرتنالا يف ةيضق لتق ةدنتسم ىلإ ناكمإ لوصو نينظلا ىلإ
يف بﺁ  /سطسغأ  2002تبلط
بونج ايقيرفأ .
ناب  Mلوبرت يرب  Mايروت لا  Mيذ ﺁأ Mد صو  Mلو ينظلا Mن طو ل Mب نم ةنامألا
صتا  Mتل حو  Mةد يرافلا Mن ف Mي نامألا Mة ماعلا Mة
ةرشنلا ءارمحلا تامولعمو نيبتلا لوصحلاو ىلع ديزملا نم ليصافتلا نم يليش .
ماعلا لاسرإ خسن نم
 Mقي يب Mن نا  Mلوبرت س  Mوغايتن ناو  Mلوبرت يرب  Mايروت قوأو Mف
عب Mد ضم Mي يموي Mن ماق Mت حو  Mةد يرافلا Mن يدل  Mان سنتلاب
ينعملا رشوبو تاثحابمب صوصخب ﻩميلست نيب نييدلبلا نيينعملا .
ةد يرّافلا Mن خ  Mلال علا  Mما ضاملا Mي شو  Mكرا ف  Mاﻩي لب  Mناد ضعأ  Mءا نم
ﻩ  Mكان  15ضق  Mةي ماﻩ Mة خأ  Mىر لماع  Mاﻩت حو M

ﻩ  Mﻩذ ضقلا  Mايا ضحإ  Mرا يرّافلا Mن مأ  Mما لادعلا Mة  .عبو Mض ﻩ  Mﻩذ اياضقلا
حاو Mد م Mن ميلاقأ  Mان عبرألا Mة  .ناﺁو Mت تن  Mةجي
ىلا ؛ةجيتن يف نيح ىضتقا اﻩضعب رخﺁلا ريثكلا نم تقولا لصوتلل ىلا
سا  Mمزلت لقلا  Mلي م Mن قولا Mت لصوتلل
Mق يمرجمب Mن ﺁ  Mان ق Mد صأ  Mانرد شب  Mمﻩنأ شن  Mتار مح  Mءار وأ شن  Mتار
تن  Mةجي سوملم Mة  .عبو Mض ﻩ  Mﻩذ ضقلا  Mايا لعت
رث نم رشع تاونس  .دقل لوّحت لوبرتنالا نم ةمظنم دقتعت راضحإب نيرّافلا مامأ
شأ  Mصاخ يبولطم Mن ق  Mلب ﺁأ M
)ع  Mدن قدتلا  Mقي ف Mي سألا  Mءام م  Mالث مم Mا ي  Mيدؤ لا Mى ريذحت ( ىلا
لادعلا Mة سا  Mادانت لا Mى م  Mةموظن ق Mضب س  Mةيبل قف Mط
 Mرا يرّافلا Mن مامأ ةلادعلا لمعلاب قيثولا نواعتملاو عم نادلبلا ءاضعألا  .اننإ
م  Mةمظن س  Mلمعت ضيأ Mا لع Mى ضحإ
ﻩملا  Mةمت عوضوملاب ثادحتساب تادحو ةصتخم نيرّافلاب اﻩيدل ىلع رارغ ةدحولا
ن  Mلمأ ف Mي نأ قت  Mمو لا  Mنادلب
ةماقملا يف ةنامألا ةماعلا زيزعتل قيسنت دوﻩجلا اننيب .
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ةصالخ
ةصالخ لوقلا نإ لوبرتنالا ديدجلا :
ةفسلف ةديدج يف ةنامألا ةماعلا مﺁديوزتل ةمدخلاب ليل راﻩن لﺁو مايأ ؛عوبسألا
 1.قبطي
 Mةي تحتلا  Mةي صتالل  Mتالا غب  Mةي يكمت Mن مج  Mعي نادلبلا ءاضعألا يف
 2.ﺁّري Mز لع Mى مﻩأ  Mةي عإ  Mةدا ﻩ  Mةلكي نبلا
لوبرتنالا نم لاسرإ مالتساو تامولعملا ؛اروف
Mن مدخ Mة  181لب  Mاد ضع  Mاو م Mن اسنرف ؛اﻩدحو بتاكملاف ةيميلقإلا ةيرورض
 3.قي ّ Mر ب  Mنأ م Mن غ  Mري كمملا
فظوم Mو شلا  Mةطر م Mن لب  Mناد لاقألا  Mمي م Mع ةلمكت نم نيفظوملا نم جراخ
جيو Mب نأ معي Mل ف  Mاﻩي ساسأ Mا
؛ميلقإلا
Mن ف Mي معلا Mل يﻩيزنو Mن ف Mي نامألا Mة ماعلا Mة لاقألاو  Mمي ضل  Mنام
 4.لطتي Mب شت  Mليغ يفظوم Mن ﺁذأ  Mءاي ينافتمو
لع Mى بطت  Mقي شم  Mعيرا جإلا  Mمار صصختملا Mة م  Mلث لمع  Mةي Landslide
مدخ Mة لاقألا  Mمي ﺁرتلاو  Mزي
عورشمو  Exitقيرفلاو صاخلا جمدلاب اﻩديوزتو نيفظوملاب ؛نيمزاللا
دعاوق تانايب نكمي لوصولا اﻩيلا اﻩلامعتساو اعبت تايولوأل مكنادلب وأ ؛مكميلاقأ
 5.مزتعي ةماقإ
تار شألا  Mصاخ يبولطملا Mن سا  Mادانت لا Mى م  Mةموظن يولوأ Mة ﺁرت Mز لع Mى
 6.تي  Mحي صإلا  Mراد سلا  Mعير شنل M
باﻩرإلا مئارجلاو ىرخألا يتلا لكشت اديدﻩت ىلع ةمالس سانلا ؛مﻩئافرو

ف  Mاﻩي يوب Mب م  Mنومأ شو  Mةكب ماع Mة تل  Mلداب مولعملا  Mتا ماﻩلا Mة م Mع
 7.سي  Mثدحت ش  Mةكب صتا  Mتالا سي  Mناعت
ةطرشلا .
نع راكفأ صاخشأو انتدعاسمل ىلع نيسحت رودلا لماكتملا لوبرتنالل ﻩنادلبو
حبي Mث نالا لوبرت ىلع ماودلا
 .نإ نالا  Mلوبرت ال تي  Mسفان ق Mط م Mع ق  Mتاو شلا  Mةطر ف Mي لا  Mنادلب
ضعألا  Mءا ف Mي ظفاحملا Mة لع Mى قب  Mءا علا  Mملا مﺁ  Mان
 Mةيز نطولا  M؛ةي اننإ نودوجوم ةدناسمل تاوق ةطرشلا بتاكملاو ةيزﺁرملا ةينطولا
ضعألا  Mءا تاكملاو Mب ﺁرملا
 Mمكتدعا نكمي لوبرتنالل ديدجلا قيقحت ةليسو لاصتا لضفا عرسأو رثﺁأو
ف Mي لا  Mنادلب ضعألا  Mءا قف Mط  .سمبو
Mة ماعلا Mة مدخل Mة عومجم Mة فنإ  Mذا قلا  Mنونا شب  Mلك ضفأ Mل يامحلو Mة
لاعف  Mةي مأو  Mان يب Mن لا  Mنادلب ضعألا  Mءا نامألاو
انتاعمتجم ةفاﺁ لكشب لضفأ .
 Mةي ماعلا Mة  .سو  Mنوظحالت ف Mي يألا  Mما قملا  Mةلب نأ  Mان ق Mد غ  Mانري
شأ  Mمﺁرك لع Mى شم  Mمكتﺁرا ف Mي لا Mد ةرو لا  71 Mعمجلل
سلجب  Mتا لا  Mشاقن شتل  Mعيج ةﺁراشم عسوأ مكنيكمتلو نم ءالدإلا مكئارﺁب .
ظنت  Mمي عمجلا  Mةي ماعلا Mة  .نإ  Mان سن  Mنيعت
Mد م Mن ضوفم Mي شلا  Mةطر نطولا  Mةي غو  Mمﻩري نم يفظوم ةطرشلا ءاربخلا
نإ  Mان سم  Mنورور قح Mا ضحل  Mرو يدعلا
ﻩذﻩ ةيعمجلا ةماعلا  .اننإ مكعجشن ىلع ةﺁراشملا ىلعو ءالدإلا مكئارﺁب نع ةيفيﺁ
يذلا Mن شي  Mنوﺁرا ف Mي حاجن
نيسحت انلمع .
مﺁركشأ اركش اليزج أدبنلو لمعلاب نﺁلا .
__----------

