INTERPOL launches its Global
Security Initiative for the 21st
century
ةملﺁ ديسلا دلانور ك ، .لبون نيمألا ماعلا لوبرتنألل
ةيعمجلا ةماعلا لا  ، 77تناس ،غروبسرتب ايسور
ةرود
The need to unite and co-operate
towards a common goal of making
communities safer is greater than
ever, INTERPOL Secretary General
Ronald K. Noble told the General
Assembly in his state of the
organization address.

The ultimate defence against
terrorism and containment of
global crime is achievable if all
nations commit the appropriate
resources and join together to
fight this threat, Mr Noble said.

سيئر ءارزو داحتالا ،يسورلا ديسلا ،نيتوب
ةدايس
بئانلا ماعلا داحتالل ،يسورلا ديسلا ،اكياش
ريزو ،ةيلخادلا ديسلا ،فييلاغرون
ةيبرغلا يف داحتالا ،يسورلا ديسلا ،فونابيلﺁ
يسائرلا بودنملا ىلإ ةرئادلا ةيداحتالا ةيلامشلا
ضوفملا
يداحتالا ةبقارمل ،تاردخملا ديسلا ،فونافيإ
ريدم زاﻩجلا يسورلا
ةدمع تناس ،غروبسرتب ديسلا ،وكنييفتام
بئان ةدمع تناس ،غروبسرتب ديسلا ،فونوخيت
ةداسلاو باون سيئرلا ءاضعأو ةنجللا ،ةيذيفنتلا
ديسلا سيئر لوبرتنألا ،ةباينلاب
ءارزولا ،لضافألا
سيئرلا لوألا ناويدل تاباسحلا ،يسنرفلا
ءاضعأ تائيﻩلا ،ةيسامولبدلا
ءاسؤر ،ةطرشلا
ءاسؤر بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا دوفولاو ،ةينطولا
ءالمزلا ،لضافألا
يتاديس ،يتداسو

ةماعلا لوبرتنألل يف تناس غروبسرتب تلا nي ش  nتدﻩ نورق ًnا م nن تلا  nخيرا
ينرسي داقعنا ةرودلا ا ل  77ةيعمجلل
حتم nف تيمريﻩلا  nجا ثﺁ  nرا حلا  nةراض م nن علا  nرص جحلا  nير لإ nى يلا ، nمو
سورلا nي يمتملا nز  .نﻩو ، nا يح nث قعتي nب
سما مثلاو  nنينا  .ةرودو يعمجلا nة ماعلا nة ﻩ  nﻩذ ﻩ nي بﺁألا nر ف nي نخيرات ، nا ذإ
فتحن nل لبب  nغو برتنألا  nلو ماع nﻩ خلا n
 687نم  nاًبود ف  nالض ع nن  31بقارم ًnا  .قح ًnا ننإ nا فتحن nل لاب  nىرﺁذ لا 85 n

ي  nكراش ﻩيف nا  153لب  nاًد ع  nاًوض ﻩلثمي nا
انتمظنمل لكشلاب لثمألا .
ﻩتياورو ةدلاخلا انﺁ نينيراﺁ ا  .دقل سرت  nتخ لت nك ياورلا nة يرفلا  nةد ف nي
سيل عسوب ءرملا لﻩاجت راكفأ يوتسلوت
يعسلا ثيثحلا يذلا ﻩتني nي لإ nى فلا  nلش جيتنب nة ق  nروص ف nي يأ
انتفاقث ساو مﻩلت اﻩنم مسا أدبم مدختسي فصول
ﻩيلع ا  .يلاتلابو نإف ىعسملا يذلا ﻩفلاحي حاجنلا وﻩ كاذ يذلا متي يف nﻩ
لماع نم لماوعلا ةديدعلا يتلا لمتشي
يدافت يأ لالتخا نكمم ولو ناﺁ يف ىﻩتنم رغصلا .
يذلا ﻩﻩجاون اًيلاح يقلل  nما كب nل م nا لي  nمز ل  nنامض جن  nحا ﻩجلا  nدو تلا nي
يلجو نأ اذﻩ أدبملا يرسي ىلع يدحتلا
اﻩلذبت ةطرشلا يف لﺁ دلب يف عارصلا دض باﻩرإلا مارجإلاو يلودلا رطخلا .
اًمعد بلطل مامضنا ةلود ةنيدم كيتافلا  nنا لإ nى برتنألا  nلو  " :يلا ، nمو
امﺁو رﺁذ روينيسنوملا ودراﺁوب ةحاصفب
لكشب صاخ زيزعت نواعتلا يلودلا نيب ةزﻩجأ ةطرشلا نامضل نمأ عيمجلا ".
يعدتست ةرورضلا
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ديسلا سيئر ،ءارزولا
ءالمزلا ،ءازعألا
يتاديس ،يتداسو
لود nي صاعم nر خﺁ nر جاوي nﻩ ق  nاًرد بﺁأ nر م nن حتلا  nتايد حلملا nة قاوعلاو nب
كشأ يف جو  nدو يأ متجا  nعا ش  nيطر
وأ ض  nةرور بﺁأ nر حوتل ي nد لا  nفوفص عتلاو  nنوا ف nي س  nليب يقحت nق
طخلا  nةر لمتحملا nة يأل ق  nروص وأ طخأ ، nءا
فدﻩلا كرتشملا لثمتملا يف لعج انتاعمتجم رثﺁأ اًنامأ .
ي نم ،لبق لمشت ةقلح رقفلا نامرحلاو ةغرفملا يتلا ددﻩت
اﻩمجح اًدح مل فرع ُ
يناعي انملاع نم ضارمأ غلب
 nعاو يخر  nةص نومأمو nة فيظنو nة م nن قاطلا nة مأ  nاًر ب  nغلا لا  nةرورض ل  nسي
يجألا  nلا بقاعتملا nة  .قو nد ب  nتا جيإ  nدا نأ
للو  nملس يأ nض ًا  .لبلاف  nناد ف nي س  nرئا جرأ  nءا علا  nملا ﻩأتت nب ﻩجاومل nة
رارقتسالل منلاو nو تقالا  nيداص حف ، nبس ب nل
ةيفرصملا ةيلاملاو مﺁ nا ﻩفرعن  nا  .عازنلاو  nتا علا  nةيركس ﻩريغو nا م nن
ةمزأ ةدعاصتم ددﻩتت دوجو انتاموظنم
دح نايلغلا لصاوت لغش ﻩابتنا تاموكحلا طئاسوو مالعإلا بوعشو عيمج ممألا .
تافالخلا يتلا دق لصت

ءرملا جاتنتسالل أًطخ نأ ال ةرورض نأل لغشي نواعتلا يطرشلا لا  nيلود عقوم ًnا
ىلعو ﻩذﻩ ،ةيفلخلا دق ليمي
اًزراب ىلع ةدنجأ دلب ام وأ ىلع ةدنجأ ملاعلا .
طخ عافدلا لوألا ريخألاو نيب نمألا رطخلاو  .يفف لا  nتاونس يخألا ، nةر تدادزا
نكل اًريثﺁ ام لغشت ةطرشلا
ةﻩجوملا اﻩيلإ لع nى يمج nع ملا  nتايوتس يز  nةدا ح  nةدا  .مو nا تحن  nجا
تايدحتلا يتلا اﻩﻩجاوت ةطرشلا تابلطتملاو
نم يأ تقو ىضم وﻩ ردق ،ربﺁأ سيلو ،لقأ نم دﻩّعتلا مازتلالاو نم ةداق ملاعلا .
ﻩيلإ نﺁلا رثﺁأ
nة ولوﺁ يبم nا ف nي نيدم nة يوين  nكرو عب nد لا  nىرﺁذ لا  nةيونس يناثلا nة
س  nةداي ئر  nسي لا ، nءارزو قل nد حت  nمتثد ف nي عماج
 /ربمتبس  .ناﺁو تاملكلل يتلا اﻩومتمدختسا ذئنيح اًعقو اًيوق م  nلازا ص  nﻩاد
تاءادتعال يداحلا رشع نم لوليأ
متلق ،ملاعلل ررﺁأو انﻩ مكلاوقأ  " -نإ لثم ﻩذﻩ سﺁملا nي ساولا  nةع طنلا  nقا
ددرتي مويلا انﻩ يف انبولق عيمج ًا  .دقل

ثأ  nاًر ف nي لا ، nةرﺁاذ ب nل حت  nثد ييغت  nاًر حتو  nاًل ّو ساسأ  nنيي ف nي
يﻩ قن طا فاطعنا يف خيراتلا  .يﻩف ال كرتت قف nط
ريكفتلا قسنو كاردإ عقاولا طمنو ةايح بوعش ممأو اﻩلمﺁأب ".
لع nى برتنألا  nلو يلا  nمو  .قل nد نققح nا حت  nاًل ّو ساسأ  nاًي ف nي سأ  nبول
ضأو  nفي نﻩ nا نأ ق  nمكلو ي  nيرس نود ندأ nى ش nك
ةماﻩلا ىلع ىدم تاونسلا لا  85ضاملا  nةي  .جنو nح برتنألا  nلو ننأل nا نمزتلا nا
انريكفت ﺁاومل ةب عيمج تاروطتلا
 nوس نتمظنم nا  :يزعت nز عتلا  nنوا لا  nيطرش لا  nيلود م nع تلالا  nماز ماكلا nل
ضرفلاب  nةي ساسألا  nةي تلا nي ضو  nاﻩع سؤم
مارتحاب ةدايس لﺁ دلب نم اننادلب ءاضعألا .
ءا نأ اولمعت انعم نم nذ  1923ح  nبس جايتحا  nمكتا يّغتملا ، nةر قو  nمكتارد
دقل حاتأ كلذ مكل مكتفصب اننادلب ضعألا
nة كل nل نمزألا ، nة نأل برتنألا  nلو س  nنوكي مئاد ًnا لع nى لا  nلكش لا  nيذ
،مﺁدادعتساو لعجل لوبرتنألا ةمظنم مئالم
ﻩبغرت اننادلب ءاضعألا .
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 nلو لإ nى نيجيب nغ مل  nةدعاس لا  nتاطلس لا  nةينيص ف nي ض  nنام مألا nن
لالخ ﻩ  nاذ لا ، nفيص ﻩذ nب يرف nق م nن برتنألا
 2008يتلا ترج ،حاجنب امنيب ناﺁ قيرف رخﺁ يف بليفلا  nني شالاب  nكارت
لالخ باعلألا ةيبملوألا ةيفيصلا ماعل

ي ض  nاياح ثراﺁ nة بّعلا  nةرا تلا nي قرغ nت ب  nببس
ملل  nةدعاس ف nي بت  nن ّ
م nع نجللا nة يلودلا nة شألل  nصاخ قفملا ، nنيدو
تاينقت لا  nاند ) ،(DNAذإ ل nم كت nن ل  nمﻩيد ب  nتامص صأ ، nعبا لو nم كت nن
راصعإلا ،كنارف كلذو مادختساب ثدحأ
،نانسألل ناكف انيلع مادختسا ،اندلا ناﺁو لوبرتنألا اًرضاح ميدقتل نوعلا .
مﻩيدل تالجس
ي
يملاعلا يناثلا ﻩجوملا ﻩمجلل  nرو لطب nب ملا  nةدعاس ف nي قعت nب بتو  nن ّ
يف ةيضق تأدب يف ،جيورنلا ىدأ انؤادن
تش ﻩب ب nﻩ يئرلا  nيس ف nي يالولا  nتا حتملا  nةد عب nد  48س  nةعا قف nط م nن
صخش ءاسأ اًيسنج لافطأل لإ nى يقوت nف ملا n
nق ب  nني نبتكم nا ﺁرملا  nيز لا  nينطو ف nي شاو ، nنطن مو  nيفظو ﻩج  nزا
طإ  nقال يلمعلا nة لذو nك فب  nلض عتلا  nنوا يثولا
ةرازوو علا  nnلد يكيرمألا ، nnة نلاو  nnباو علا ، nnنيما مو  nnيفظو برتنألا  nnلو
جﻩلا  nnةر مجلاو  nnكرا كيرمألا ، nnي
نأ ﻩذﻩ ةيضقلا سمت فاغش لق nب معلا  nةد نيتنلاف nا م  nوكنييفتا تلا nي
نيصصختملا يف نويل سنرفب ا  .الو كش يف
سالا  nلالغت نجلا  nيس فطألل  nلا  .فو nي ش  nرﻩ يأ  nرا /م  nويا فن ، nﻩس جنأ nز
اﻩفرعي علا  nملا قيو  nاﻩرد ﻩمازتلال nا حفاكمب nة
ةلدألا ةيئانجلا ةيرتويبمكلا نم ةطرش ايلارتسأ ةروفاغنسو حف  nاًص م  nقتس اًل
لوبرتنألا نواعتلاب عم ءاربخ يف
ةزﻩجأ تادعمو ةيرتويبمﺁ اﻩتطبض تاطلسلا ةيبمولوكلا نم عم  nركس ﻩرإ  nيبا
يف لاجم ةلدألا ةيئانجلا ىلع
 .دقل انمدق نوعلا ىلإ دلب وضع ناﺁ جاحب nة لإ nى م  nةدعاس ف nي م  nةلأس
عبات تاوقلل ةحلسملا ةيروثلا ةيبمولوكلا
انملع رطخب انضرعت ىلإ تاداقتنا نم ﻩج تا لمتحي نأ ربتعت نّأ ام انلصوت
قلعتت ةحفاكمب ،باﻩرإلا مغر
ﻩيلإ نم تاجاتنتسا ةلقتسم يﻩ تاجاتنتسا ةزيّحتم .
ضعب بناوج لمعلا يطرشلا تارييغت ةريبﺁ ىلع ىدم تاونسلا لا  85ةمرصنملا .
دقل تدﻩش
ةمدقتم ةموظنمﺁ  ، I-24/7حيتت ةزﻩجأل ةطرشلا يف اننادلب عألا  nءاض لا 187 n

رسيتف ةكبش تالاصتا ةيملاع
nة ب nل بتتو nع جم  nمر ف  nرا طخ nر ب  nلكش نﺁ ، nي ﺁ  nنا بتعيُل nر م nن
ءارجإ تايصقت يف دعاوق نايب  nتا ش  nةيطر يملاع
ﻩذﻩ ةكبشلا نﺁلا ةادأ ساسأ  nةي ظحت nى ب  nفارتعا ع  nيملا ف nي مع nل لا  nةطرش
جيسن لايخلا يف  .1923دقو تتاب
يﻩ نم ةيمﻩألا ةجردل ﻩنأ ت nم صو nل لود nة نيدم nة ا كيتافل  nنا موظنمب nة I-
ىلع ديعصلا يلودلا  .ﻩذﻩو ةفيظولا
يف ةظحللا اﻩتاذ يتلا متنلعأ اﻩيف عامجإلاب لوبق اﻩتيوضع حابص اذﻩ مويلا .
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انتيعمج ةماعلا ،ﻩذﻩ ليلد لع nى ناكمإلا  nتا لئاﻩلا nة ﻩل  nﻩذ ةادألا  .قل nد ناﺁ nت
لاثمو ،ايسور دلبلا يذلا فيضتسي
 nتل موظنمب nة  ، I-24/7لذو nك ف nي زح ي  nنار  /ينوي nو  . 2003قإو  nاًرار ميقب nة
ايسور نم لئاوأ نادلبلا تلا nي صو
ةدايقب ريزو ةيلخادلا فييلاغرون ىلإ سوت  nعي طن  nقا صولا  nلو خل  nتامد
ﻩذﻩ ،ةادألا ترداب تاطلسلا ةيسورلا
يعب  nةد ف nي س  nرئا جرأ  nءا حتالا  nدا سورلا ، nي مب nا ف nي لذ nك تكم nب
برتنألا  nلو بع nر موظنم nة  I-24/7لإ nى قاوم nع
اكياش انعم انﻩ مويلا  .دقل مدّق ديسلا ريزولا غرون  nفييلا ملاو  nيعد علا  nما
يعدملا ماعلا  -ينرسيو دوجو ديسلا
لو ﻩجو  nﻩدو يمارلا nة لإ nى سوت  nعي طن  nقا تامدخ nﻩ يل  nلمش ﻩجأ  nةز فنإ  nذا
لا  nديس ش  nاكيا لع nى لا  nماود لا  nمعد برتنألل n
 .دقلو ىدأ اذﻩ عيسوتلا ىلإ ةدايز ةريبﺁ يف سا  nمادخت سور  nاي عاوقل nد
نوناقلا يف عيمج ءاحنأ اننادلب ءاضعألا
 nتايص تلا nي ﻩترجأ nا ف nي عاق  nةد نايب  nتا برتنألا  nلو صاخلا nة سأب  nءام
نايب  nتا برتنألا  nلو يح nث فترا nع ع  nدد قتلا
لقأ نم  3 000صقت ماع  2003ىلإ فصن يلم  nنو ف nي  . 2008ﺁأو ، nرر م nن قأ nل
نيمرجملا نييباﻩرإلاو نم
نم  3 000صقت ىلإ فصن نويلم يف نوضغ سمخ تاونس طقف .
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 nتا صاخلا nة بﺁرملاب  nتا يلﺁلا nة ملا  nةقورس فت  nقو قت  nتايص يأ لب nد
امﺁ يرجت ايسور تايصقت يف ةدعاق نايبلا
ةيلﺁلا تسيل درجم ةليسو حبرتت اﻩنم تاكبش مارجإلا مظنملا ﻩنكل nا ق nد
رخﺁ  .يﻩو كردت نأ ةقرس تابﺁرملا
 .ليلدﺁو ىلع ،كلذ ال جاتحن ىلإ نأ رظنن ىلإ دعبأ نم نبل  nنا يح nث ناﺁ nت
نوكت ةادأ ةتيمم يف دي نييباﻩرإلا
تمدِختسا يف لايتغا سيئر ءارزولا ينانبللا قباسلا يفر nق يرحلا  nير ف nي
ةنحاشلا ةلمحملا تارجفتملاب يتلا
الو دعبأ نم اسنرف اينابسإو ثيح تبأد ةعامج اتيإ تلا nي ت  nوعد لإ nى
ﺳ يف نابايلا
طابش  /رياربف  2005دق تق ِﺮ ُ
ىلع مادختسا تابﺁرم ةقورسم ف ي ذيفنت تاءادتعا  .اذكﻩو حلا  nلا ف nي يدعلا nد
لاصفنا ميلقإ كسابلا ذنم نورق
نم نادلب ملاعلا ىرخألا  __________ .انلﺁو فرعي كلذ مامت ةفرعملا .
ةصاخلا ثوب  nقئا لا  nرفس ملا  nةقورس قفملاو  nةدو  -ﻩو nي " لا  nحالس "
دقل تدادزا دويقلا ةلجسملا يف ةدعاق انتانايب
 4ديق ﻩتلاحأ nا  10لب  nناد ف nي  2002لإ nى بارق nة  16يلم  nنو يق nد ﻩلاحأ nا
نيمثلا يف دي يأ يباﻩرإ  -نم وحن 000
ىلإ ،نﺁلا ترجأ نادلبلا رثﺁأ نم  56يلم  nنو قت nص ف nي عاق  nةد نايبلا  nتا
 141ادلب ىتح مويلا  .ذنمو ةيادب ماعلا
ﻩذﻩ امم رفسأ نع نيّبت رثﺁأ نم  10 000زاوج رفس ﻩوبشم .

،باﻩرإلا حبصأ لوانتمب ةزﻩجأ طرشلا ة ف nي يمج nع لب  nانناد عألا  nءاض
نمو لالخ انتردابم ةيسيئرلا ةحفاكمل
nن ثﺁأ nر م nن  9 000ﻩرإ  nيبا نظ ، nني يأ ثﺁأ nر م nن عبرأ nة ضأ  nفاع م nا ﺁ  nنا
لوصولا ىلإ ءامسأ تامولعمو ع
ي
بملا  nةردا  .يسو  nدعاس لذ nك ﻩجأ  nةز لا  nةطرش ف nي لب  nانناد لع nى بت  nن ّ
ﻩيلع اذﻩ مقرلا يف ماع  2002امدنع تقلطأ
كئلوأ صاخشألا نيذلا نوبلطتي امامتﻩا اصاخ .
عبا قعملا nد تملاو  nطبار لا  nيذ ب  nتا بطي nع علا  nملا  -ع  nملا جاوت nﻩ يف nﻩ
لﺁو روطت م nن ﻩ  nﻩذ طتلا  nتارو كعي nس طلا n
ﺁ nي صوتت nل لإ nى س  nلب كتبم  nةر يامحل nة ملا  nنينطاو فإو  nلاش ططخم  nتا
ةزﻩجأ ذافنإ نوناقلا حت  nتايد م  nةرمتس
نم لالخ قيسنتلا سلسلا ربع ؛دودحلا ع ، nملا لع nى ح nد ق  nلو ئر  nسي
نيمرجملا نيذلا نوددﻩي اننمأ يعامجلا

nة قطنم nة م  nةبرطض يف nﻩ م  nاردص يدﻩتلل  nتاد مل nن يعي  nنوش لع nى
ءارزو سورلا nي لا  nديس ب  nنيتو "ق nد ت  nحبص يأ
بناجلا رخﺁلا نم ملاعلا ".
نطاوم ةوق ةعومجملا ةيلودلا نكل يغبني انل نأ ميّقن طاقن اﻩفعض ةنامأب .
اننإ فرعن
نم تارغثلا ينمألا nة ماﻩلا nة تلا nي تقت  nيض مامتﻩا nا ع  nالجا خشو  nايص م nن
الو عيطتسن نأ ركنن نأ كانﻩ اددع
nة  .دوأو نأ بأ  nزر ث  nثال غث  nتار ىرأ ﻩنأ nا ثﺁألا nر يمﻩأ nة تلاو nي مﺁ nل نأ
ةداق ملاعلا اذإ اندرأ نأ اﻩجلاعن يلاعفب
يف قايس انتردابم ةينمألا ةيملاعلا يتلا نم ررقملا نأ اﻩقلطن اذﻩ عوبسألا .
اﻩجلاعن
ايداع  -دقف غلب ددع نيرفاسملا نييلودلا يف حنأ  nءا علا  nملا ثﺁأ nر
،الوأ دقل ادغ روبع دودحلا ودلا ةيل مويلا ارمأ __________
 2007نمو عقوتملا نأ فعاضتي اذﻩ مقرلا لولحب ماع  . 2020لو  nىد برتنألا  nلو
نم  900نويلم صخش يف
قئاثو رفسلا ةدوقفملا ةقورسملاو  .غرو nم يزلا  nةدا يبكلا  nةر ف nي سا  nمادخت
ةدعاق تانايبلا ةيملاعلا ةديحولا نأشب
الأ ديزي ع  nدد قتلا  nتايص جملا  nةار ع  nما  2008ع nن  73يلم  nنو قت nص .
نادلبلا ءاضعألا ةدعاقل ،تانايبلا عقوتن
 nرثﺁأ م nن  820يلم  nنو م  nرفاس لع nى لا  nديعص لا  nيلود ال خت  nعض تح nى
ينعيو لذ nك نأ ثو  nقئا يوﻩلا nة صاخلا nة ب
ديدحتل ام اذإ ناﺁ لا  nصخش لا  nيذ غري nب ف nي خد  nلو لبلا nد ال ي  nمدختس
طسبأل تاءارجإ قيقدتلا  -قيقدت طيسب
nن ملا  nنيرفاس لا  nنييلود لا  nصلخت م nن لا  nلئاوس ملاو  nرور بع nر ﻩجأ  nةز

ةيوﻩ ةفئاز  .يفو سفن ،تقولا بلطي م
يتاذ  .نلﺁو nا عي  nفر ﺁ nم كمي nن نأ كت  nنو يلمع  nتا تفتلا  nشي ﻩ  nﻩذ لّذم nة
ﺁ  nفش عملا  nندا ب nل خلا  nعوض تفتلل  nشي لا n
ةيزخمو .
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nد قيق ف nي ج  nتازاو ملا  nنيرفاس لا  nنييلود ثوو  nقئا يوﻩ  n؟مﻩتا صاخ nة اذإ
نذإ فيﺁ ننكمي nا يربت nر نقافخإ nا ف nي تلا
انملع :
لوبرتنألا حيتت ءارجإ ﻩذﻩ تاقيقدتلا لكشب ينﺁ يفو يأ ناكم نم ؛ملاعلا
نأ • ايجولونكتلا يتلا اﻩرسﱢيي
ةدحتملا عيمجو تائيﻩلا يتلا تسرادت ﻩذﻩ ملا  nةلأس بيرقت nا ق nد برعأ nت ع nن
نأ • سلجم نمألا عباتلا ممألل
اﻩمعد ةدعاقل تانايب لوبرتنألا ةصاخلا تازاوجب رفسلا ةقورسملا ؛ةدوقفملاو
قئاثول رفس ةقورسم وأ ةدوقفم دق لﻩﱠس ىلإ دح يعب nد يجفت nر ﺁرم nز
نأ • مادختسالا يباﻩرإلا يمارجإلاو
يتغاو  nلا ئاقلا nد م  nدوعس ف nي ناغفأ  nناتس يتغاو  nلا ئر  nسي لا  nءارزو
جتلا  nةرا علا  nيملا لوألا ع  nما 1993
الضف نع ةطشنأ نييباﻩرإلا نيمرجملاو نيرطخلا يف فلتخم ءاحنأ ملاعلا .
يبرصلا قباسلا شتيدنيج
ع  nمد جو  nدو جإ  nتاءار يبنتل nﻩ ﻩجأ  nةز فنإ  nذا قلا  nنونا لع nى لا  nديعص
،ايناث عضولا رخﺁلا ريغ لوبقملا لثمتي يف
نييباﻩرإلاو نيذلا نورفي نم لا  nنجس  .مو nا تف nئ برتنألا  nلو نم nذ
يلودلا نينطاوملاو ىلإ نيمرجملا نيرطخلا __________
ىلع لدابت تامولعملا نع ءانجسلا فلا  nنيرا طخلا  nنير  .ﻩو  nاذ علا ، nما ش  nاندﻩ
ةدع ماوعأ ثحي ﻩنادلب ءاضعألا
لا  nنجس ف nي تلا  nخيرا منيح nا ش  nتن ﺁرح nة بلاط  nنا موجﻩ nا  -عن nم ش  nتن
ام نكمي ﻩرابتعا ربﺁأ يلمع nة ف  nرار م nن
نجس يف راﻩدنق ناتسناغفأب طإل قال حارس ام برقي نم فلأ س  nنيج مو nع
اموجﻩ  -يف ناريزح  /وينوي ىلع
تامصب مﻩعباصأ يتم  nةرس مل  nةدعاس لا  nةطرش لع nى يّبت  nمﻩن تو  nمﻩفيقو .
كلذ مل نكت روص ءانجسلا نيرافلا الو
لاح نم لاوحألا  :يفف تاونسلا ثالثلا ةيضاملا ،اﻩدحو صر nد برتنألا  nلو 62
ﻩذﻩو تسيل ةلاح ةدرفنم يأب
نم  560ايباﻩرإ امﻩتم مو  nناد ا  .برتنألاو  nلو لعي nم نأ ﻩ  nاذ قلا  nروص كمي nن
ةيلمع رارف يف  43ادلب تلمش رثﺁأ
نأ جلاعي ةلوﻩسب اذإ ام ترسيت ةدارإلا ةمزاللا مايقلل كلذب .
ال نكمي اﻩلح لئاسولاب ةيركسعلا حو  nﻩد ا  .فف nي لا  nرﻩش ضاملا ، nي مق nت
،اثلاث ملعن اعيمج نأ ةلكشم باﻩرإلا
ينطولا يف اﺁ لوب ناتسناغفأب ثيح تدﻩش يسفنب لمعلا زاتمملا مادقملاو

ةرايزب بتكم لوبرتنألا يزﺁرملا
nة يناغفألا nة  -كل  nمﻩن يأ  nاض ي  nنوعفد لا  nنمث يلاغ nا ذإ ض  nىح حن nو 700
يذلا ﻩيدؤي انؤالمز ف nي لا  nةطرش ينطولا
يف رﻩشألا ةتسلا ىلوألا نم اذﻩ ماعلا طقف مو nن يب  nمﻩن قملا  nم ﱢد لالم nي
فظوم ةطرش مﻩحاورأب ءادف بجاولل
،راﺁاﺁ ىدحإ ىلعأ تافظوم ةطرشلا ةبتر يف اذﻩ دلبلا .
يناغفألا nة لع nى معلا nل م nع برتنألا  nلو م nن جأ nل ن  nبص موظنم nة ينطو nة
خو  nلال يز ، nيترا قفاو nت لا  nتاطلس
م nن جملا  nنيمر طخلا  nنير قعتو  nمﻩب  .مو nن ﻩملا nم ياغلل nة يت  nريس تاودألا
ي ﻩرإلا  nنييبا يغو  nمﻩر
طتم  nةرو بتل  nن ّ
nة م nن جأ nل حفاكم nة ﻩرإلا  nبا حفاكم nة لاعّف nة ﻩنأل nا ﻩ nي تلا nي س  nيمحت
ايجولونكتلاو مزاللا nة لل  nةطرش يناغفألا
تاوقلا يلودلا nة ﻩتدوعو nا لإ nى ﻩرايد  nا  .قل nد متعا  nاند يخ  nتارا ئطاخ nة
بعش ناتسناغفأ تقول ليوط دعب ليحر
ع  nةيركس ف nي ناغفأ  nتس نا منيب nا خبن nل يومتلاب nل لع nى ةادأ ب  nةطيس
ب  nخض يلم  nتارا لا  nتارالود يقلل  nما يلمعب  nتا
ةموظنمﺁ ذخأل تامصب روصلا عباصألاو نم لجأ نيّبت نييباﻩرإلا .
يف ةياور انأ انينيراﺁ ال لازي ابئاص يأ نم رثﺁأ تقو ىضم يف نملاع nا
اذل امكف ،نورت نإف أدبملا روﺁذملا
درجم ةقلح ةفيعض ةدحاو ف nي ش  nةكب برتنألا  nلو ينمألا nة يملاعلا nة  ،ق nد
اذﻩ  :ذإ نإ ىندأ ،روصق ىتح ولو ناﺁ
لثمي ةبسنلاب انل اًعيمج قرافلا نيب لشفلا حاجنلاو .
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قر ف nي ت  nخيرا مظنملا nة  .ذإ ت  nريش تفال nة لوأ nى لإ nى يرط nق ضولا nع
،اذلو نحنف نﺁلا دجن انسفنأ مامأ عطاقت ط n
يذلا ﻩانكلس اًرارم اًراركتو وﻩو نمﺁ ئاصخو  nﻩص فورعم nة  .منيب nا ت  nريش
،نﻩارلا وأ ةرابعب ،ىرخأ قيرطلا
ليبس ديدج ،اًمامت ليبس ريغ فولأم ﻩنكل لمحي يف ﻩتايط نمألا مادتسملا .
ةتفاللا ىرخألا ﻩاجتاب
 nلبقتس  ،تحت  nجا مظنملا nة لإ nى نأ يعي nد سؤر  nءا لا  nلود موكحلاو  nتا
نكلو يكل كلسن اذﻩ ا قيرطل حاجنب يف ملا
ىلع ديعصلا يلودلا يف ملاع ،مويلا ىلع وحن ج  nيرذ مﺁ nا عف nل سؤم  nوس
رظنلا يف رود ةزﻩجأ ذافنإ نوناقلا
لوبرتنألا لبق  85ةنس تلخ .
ال نكمي نأ نوكي اًرايخ امدنع يوطنت تاناﻩرلا ىلع لثم اذﻩ ردقلا نم ةرطاخملا .
لشفلاو

دق تقفو امب قيلي يف زاربإ رودلا يساسألا لا  nيذ يدؤت nﻩ لا  nةطرش ف nي
ةدايس سيئر ،ءارزولا وجرأ نأ نوﺁأ
يزعت nز عتلا  nنوا لا  nيطرش لا  nيلود  .قل nد ﺁذ  nتر حاجن  nتا قراخ nة ﻩققح nا
حت  nنيس مألا nن علا  nيملا م nن خ  nلال
nة ﻩجأو  nةز لا  nةطرش ف nي نادلب nﻩ عألا  nءاض ﻩب  nاذ خلا nص صو لع nى م  nىد
برتنألا  nلو بتاكمو nﻩ يزﺁرملا nة ينطولا
اًضيأ تارغثلا ةينمألا ةساسحلا يتلا دق ت  nلكش طخ  nاًر لع nى ملا  nنينطاو
تاونسلا عبسلا ةريخألا  .يننكل تنيّبت
طاشنلاو يراجتلا يف مﺁدلب يفو مكتقطنم يفو ملاعلا يذلا شيعن ﻩيف ةيوس .
 nاي مع nل برتنألا  nلو نثأ  nءا ت  nمكيلو نم  nبص ئر  nسي حتالا  nدا سورلا nي
قل nد يأر nت ب nأ __________ ّم نيع nي يﺁ nف معد nت سور
فولزيرغ فييلاغرونو  .ديسلاو ،فييلاغرون دحأ ةاعد نواعتلا يطرشلا عتملا  nدد
ةياعربو يريزو ةيلخادلا
يطرشلا يلودلا  ،دقو ﻩتعمس نلعي نع كلذ بولسأب ةياغ يف ةغالبلا نثأ  nءا
فارطألا دحأو يديؤم نماضتلا
تاعامتجالا ةيرازولا ةعومجمل نادلبلا ةينامثلا .
تكملا nب ﺁرملا  nيز لا  nينطو ف nي سوم  nوك حت nت سائر nة ن  nيبئا يزو nر
دقل تدﻩش روطتلا ظوحلملا يف م  nةﺁراش
،فولوكش لو  nءاو لا  nةطرش لا  nديس ق  nنيطنطس م  nيلباش لا  nيذ ﺁ  nنا
ةيلخادلا نيديسلا يردنأ فوكيفون و ينيجوي
لوبرتنألا ،ةيذيفنتلا سيئرو تكملا nب ﺁرملا  nيز لا  nينطو ف nي سوم  nوك
لوأ بودنم يسور نع ابروأ يف ةنجل
، nلو نودو خ  nةيش م nن غلابملا ، nة نإ حتالا  nدا سورلا nي ق nد ضأ  nىح حت nت
لا  nديس ميت  nرو كﻩال  nنينو  .سأ  nعيطت قلا
اًكيرش اًيساسأ يف دوﻩج لوبرتنألا زيزعتل نمأ نينطاوملا يف ءاحنأ ملاعلا .
مكتسائر
ةيعمج ةماع لوبرتنألل ىلع قالطإلا  ،لجﱠستس يف نخيرات ا ىلع اﻩنأ ةمالع
ﻩذﻩ ةيعمجلا ،ةماعلا يﻩو ربﺁأ
ةيملاعلا قلل  nنر حلا  nيدا علاو ، nنيرش ﻩو nي سا  nةيجيتارت ش  nةلما ﻩ  nاﻩفد
ةقراف ف قلطنس ةردابم لوبرتنألا ةينمألا
رودلا يساسألا يذلا ﻩيدؤت ةزﻩجأ ذافنإ نوناقلا يف يدصتلا تايدحتلل ةينمألا
ءاعرتسا ﻩابتنا ةداق ملاعلا ىلإ
ةيملاعلا يف انموي اذﻩ .
لب  nاًد ع  nاًوض ف nي برتنألا  nلو شو  nتﺁرا ب  nيتفص ﻩ  nﻩذ ف nي عامتجا  nتا
ب  nيتفص نيمأ ًnا ماع ً، nا مق nت يزب  nةرا 120
،ابروأ ف nي سﺁ ، nاي ف nي يقيرفإ nا فو nي مألا ، nنيتكير يأ ف nي يمج nع
تارمتؤمو ةيميلقإ يف ،ناريإ يف ،ايروس يف
داقتعالا ةرورضلاب ةحلملا ليوحتل زيﺁرت ملاعلا نم معلا nل علا  nيركس لإ nى

قطانم ملاعلا  .اذﻩو ام خسر يدل
لمعلا يطرشلا يف لماعتلا عم باﻩرإلا مارجإلاو مظنملا ربع ينطولا .
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معد ﻩ  nﻩذ كفلا  nةر يزو  nةدا متﻩالا  nما ب  nرود لا  nةطرش ف nي م  nةدعاس لبلا  nناد
نكل لوبرتنألا جاتحي ىلإ ةداق علا  nملا ل n
ىلع ةمﻩاسملا يف دوﻩج نمألا يملاعلا .
ب  nسفن قلا  nرد م nن محلا  nسا تلالاو  nماز ع nن يمﻩأ nة رود برتنألا  nلو ف nي
لوبرتنألا ةجاحب ىلإ ةداق ملاعلا ثدحتلل
لاز nو ا لعفي ، nنو ب  nنأش مألا nم حتملا  nةد لجمو nس مألا nن تلا  nعبا مألل nم
عتلا  nنوا لا  nيطرش لا  nيلود مﺁ nا لعف ، nاو مو nا
ماعتلل nل م nع لا  nلود  .كل nن برتنألا  nلو ماعتي nل م nع ئيﻩ  nتا م nن يغ nر
ةدحتملا  .سلجمف نمألا وﻩ ﻩجلا nة نألا  nبس
nnة جملاو  nnنيمر لا  nnنييلود طخلا  nnنير  .يلا ، nnمو تقي  nnيض ﻩرإلا  nnبا
لا  nnلود ﻩرإلاﺁ  nnنييبا مظنملاو  nnتا يمارجإلا
دوجو ةئيﻩ ةيلود ةيوق ةحفاكمل ،مارجإلا ةئيﻩ عيطتست ةلمكت لمع ممألا ةدحتملا .
تايدحتلاو ةيمارجإلا
ةدايس سيئر ،ءارزولا
ءاسؤر لودلا تاموكحلاو يف نادلب برتنألا  nلو عألا nض ءا لا  187 nحتلا  nكر
بلطأ كنم م اًيصخش نمو عيمج
 nلو ينمألا nة يملاعلا nة قلل  nنر حلا  nيدا علاو  nنيرش نإو  nءاش ص  nقودن
ةعرسب بو  nلكش ح سا nم ل  nمعد بم  nةردا برتنألا
nي يزعت nز عتلا  nنوا لا  nيطرش لا nد ،يلو ص  nقودن كت  nنو ملا  nةمﻩاس يف nﻩ
رايلمب ي  nورو سإل  nدان ﻩج  nدو برتنألا  nلو ف
ةيعوط .
حافكلا يملاعلا دض باﻩرإلا ﻩريغو نم جلا  nمئار يلودلا nة طخلا  nةر ب  nسفن
تارابعب ،ىرخأ ثحأ ىلع ةلماعم
لح مزألا nة تقالا  nةيداص تلا nي نﻩجاوت nا يلاح  nا  .نيلعو nا نأ قن ّ nر نأب nﻩ
سامحلا مازتلالاو نيذللا امﻩيدبت لودلا يف
ﻩجوأ قلا  nروص ف nي مألا nن علا ، nيملا ف  nناعرس م nا كمي nن ضول nع س  nئي نأ
نم نود ذاختا ريبادت روف ةي كرادتل
دادزي اءوس .
ال لازت ودبت نأﺁو يدصتلا ﻩل ا ديعب نع نلوانتم ا  .نكل ياقولا nة م nن
ديدعلاف نم تايدحتلا يتلا ﻩجاوت ةيرشبلا
 nيملا مأ  nنار كمي nن مﻩقيقحت  nا  .غبنيو nي لع nى يمج nع لا  nلود نأ عت  nزز
ﻩرإلا  nبا لاو  nةرطيس لع nى جإلا  nمار علا
نم لجأ ةبراحم اذﻩ يدﻩتلا nد جلا  nميس نينطاومل nا لبو nد اننا سأو  nبول

اﻩمازتلا ميدقتب دراوملا ةمئالملا رفاضتلاو
انتايح .
اذ لا  nحابص  .جوتأو nﻩ لاب  nركش لإ nى كح  nمكتمو شو  nبع حتالا  nدا سورلا nي
شأ  nمﺁرك لع nى ح  nمﺁروض نعم nا ﻩ n
ىلع مﻩفاضتسا ةميركلا دل ةرو ةيعمجلا ماعلا nة لا  . 77 nمﺁو ، nل ظن  nار
اصوصخو ينطاوم تناس غروبسرتب
فتلو  nينا م  nيلوؤس فنإ  nذا قلا  nنونا ف nي لب ، nمﺁد نأ ت  nدادز نتقالع nا
مل nا لبل  nمﺁد م nن يمﻩأ nة يفارغج nة ساو ، nةيجيتارت
اقوثو لالخ تاونسلا ةلبقملا .
اركشو مكل .
__------------

