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ػهٗ سغى اَشغبل يشبْذ٘ ثشايح انزهفضٌٕٚ ػهٗ انًحطبد انذٔنٛخ ثًدشٚبد َٓبئٛبد ثطٕنخ انؼبنى نكشح انمذو فٙ سٔعٛب شبْذد 

ثشَبيح فشٚذ ركشٚب انز٘ ٚشاخغ انزطٕساد انذٔنٛخ انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ انذٔنٛخ فٙ ثشَبيح الزصبد٘ عٛبعٙ اعجٕػٙ ٚجث ػهٗ 

م يمبثهخ يغ ٔصٚش خبسخٛخ عبثك نجشٚطبَٛب ٔسئٛظ عبثك نحضة انؼًبل، ٔخّ انّٛ عإال يب ثشَبيدّ االخٛش شً  .CNN شجكخ

فٙ انًئخ ػهٗ  22ْٕ دٔس انصٍٛ فٙ انًغزمجم اعزُبدًا انٗ يٕالف انشئٛظ االيٛشكٙ يٍ انزؼبيم يغ كُذا ٔفشض سعٕو ثًؼذل 

أخبة انًغإٔل انجشٚطبَٙ .يهٛبس دٔالس 21رفغ انٗ يهٛبس دٔالس لذ رش 52يغزٕسداد يٍ انصٍٛ انٗ انٕالٚبد انًزحذح ثمًٛخ 

انغبثك، ثأٌ عٛبعبد رشايت اَفؼبنٛخ ٔغٛش يذسٔعخ رغزُذ انٗ لعبٚب آَٛخ، ٔرمًّٕٚ نًفبػٛهٓب غٛش دلٛك، فٙ حٍٛ أٌ عٛبعبد 

انٗ رؼضٚض دٔس  انصٍٛ، ٔيٍ أًْٓب حذٚثبً انزًٓٛذ نالرفبق االيٛشكٙ يغ صػٛى كٕسٚب انشًبنٛخ، عٛبعبد ثؼٛذح انًذٖ رٓذف

انصٍٛ ػبنًٛبً، ئٌ ػهٗ صؼٛذ ظًبٌ أيبٌ شجّ اندضٚشح انكٕسٚخ، أٔ ػهٗ صؼٛذ رٕثٛك انؼاللبد انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ نهصٍٛ 

ػجش رُفٛز يششٔع غشٚك انحشٚش. فبنصٍٛ يصًًخ ػهٗ رُفٛز ْزا انًششٔع انز٘، ئٌ شًم انُٓذ ثبالظبفخ انٗ ثهذاٌ ػذح أخشٖ 

فٙ انًئخ يٍ حدى االلزصبد انؼبنًٙ. ٔثًب اٌ  52ٔدٔل انخهٛح عٛشًم دٔالً رشكم فٙ يدًٕع اَزبخٓب كجبكغزبٌ ٔانَٕٛبٌ 

فٙ انًئخ فٙ  2.2فٙ انًئخ عًُٕٚب يمبثم ًَٕ نى ٚزدبٔص 7انصٍٛ، انزٙ حغُذ أٔظبػٓب انًبنٛخ انذاخهٛخ حبنًٛب، رًُٕ ثًؼذل 

يغ اَمعبء ػشش عٍُٛ ٚكٌٕ خالنٓب يششٔع غشٚك انحشٚش لذ رطٕس انٕالٚبد انًزحذح، عٕف رزدبٔص حدى االلزصبد االيٛشكٙ 

ثؼذ يمبثهخ انًغإٔل انجشٚطبَٙ عبثمًب ٔعًبع رحهٛهّ، أخشٖ فشٚذ صكشٚب يمبثهخ يغ عٕصاٌ ساٚظ يغزشبسح األيٍ .انٗ حذ ثؼٛذ

جش اٌ سئٛظ ٔصسائٓب غؼُّ فٙ انمٕيٙ أٚبو سئبعخ أٔثبيب، ٔلذ ػشظذ سأٚٓب ثأٌ رشايت اْبٌ كُذا فٙ صًٛى كٛبَٓب حًُٛب اػز

 -انصذٚك ٔااللزصبد٘ انهجُبَٙ  .انظٓش ٔاٌ كُذا رغزفٛذ يٍ انزؼبيم يغ انٕالٚبد انًزحذح أكثش ثكثٛش يٍ اعزفبدح انٕالٚبد انًزحذح

انكُذ٘ انؼشٚك فٙ يؼشفزّ ثباللزصبد انكُذ٘ انذكزٕس ػبغف لجشصٙ، ْٕٔ ػعٕ فٙ ندبٌ حكٕيٛخ كُذٚخ يزؼذدح رزُبٔل 

فٙ انًئخ يٍ يغزٕسدارٓب يٍ انٕالٚبد انًزحذح  01شإٌٔ االلزصبدٚخ، ٚإكذ اٌ صبدساد كُذا انٗ انٕالٚبد انًزحذح ال رٕاص٘ ان

خ خغبسح، ٔرجبدل انجهذٍٚ ٚغزُذ انٗ ارفبق انزدبسح انحشح ثٍٛ كُذا ٔانٕالٚبد انًزحذح ٔانًكغٛك انز٘ أَُدض يٍ  ًّ ٔربنٛبً ئرا كبَذ ث

فبنخغبسح رصٛت كُذا، ٔنزا فاٌ ٔصف رشايت نشئٛظ ٔصساء كُذا ثؼٛذ ػٍ انحمٛمخ، ٔنؼّم االْبَخ انزٙ  أٚبو سئبعخ كهُٛزٌٕ،

ٔخٓذ انٗ كُذا رًثهذ فٙ رٓدى نهًغزشبس االلزصبد٘ نهشئٛظ االيٛشكٙ ػهٗ سئٛظ ٔصساء كُذا لبئالً ئَّ ٚغزحك أٌ ٚكٌٕ فٙ 

اللزصبدٌٕٚ يٍ رٔ٘ انخجشح اٌ انشعٕو ػهٗ يغزٕسداد انصهت ثبنُغجخ انٗ انزؼبيم يغ االرحبد االٔسٔثٙ، ٚشٖ ا.خُٓى

ٔاألنٕيُٕٛٛو يٍ االرحبد االٔسٔثٙ نٍ رإثش انٗ انحذ انز٘ ٚفزشظّ انشئٛظ االيٛشكٙ. فؼهٗ عجٛم انًثبل، عٛبساد "يشعٛذط" 

ثٍٛ حبخبد انغٕق نٍ ٚصٛجٓب لشاس رشايت الٌ ششكخ "يشعٛذط" رُزح انغٛبساد فٙ انٕالٚبد انًزحذح ًٔٚكُٓب انزٕفٛك 

ٔفٙ رمذٚشاد ساٚظ أٌ خطٕاد انشئٛظ االيٛشكٙ رُٓذّد انُظبو .االيٛشكٙ ٔلذسارٓب ػهٗ االَزبج يحهًٛب فٙ انٕالٚبد انًزحذح

انؼبنًٙ نهزجبدل ثعشس كجٛش لذ ُٚؼكظ اَكفبء فٙ حشكخ انزدبسح انؼبنًٛخ ٔرٕعؼًب فٙ انًجبدالد االٔسٔثٛخ ٔخصٕصبً يغ دٔل 

ٙ االرحبد ٔحممذ َدبحبد الزصبدٚخ يهحٕظخ يثم ثٕنَٕٛب ٔرشٛكٛب ٔعهٕفُٛٛب. ٔاألٔسٔثٌٕٛ ثبرٕا يذػٍٕٚ انٗ أصجحذ أػعبء ف

صٚبدح انزؼبٌٔ فٙ يب ثُٛٓى ٔاالَكفبء ػٍ انغٕق االيٛشكٙ، ْٔزا انُٓح رذػٕ انٗ رحمٛمّ انًبَٛب، انزٙ، فٙ انًُبعجخ، رفٕق 

شايح يذسٔعخ نغُٕاد رزدبٔص اعزٓذافبد انٕالٚبد انًزحذح، ٔاحزٛبغٓب يٍ انصٍٛ نذٚٓب ث.صبدسارٓب انصبدساد االيٛشكٛخ

ب ػثشح فٙ ٔخّ انغٛبعبد االيٛشكٛخ، ٔيٍ انًإكذ اٌ اعزؼًبنٓب نجؼط يب ركذط نذٚٓب يٍ انذٔالساد ٔانزْت  ًً انذٔالس ٚشكم دائ

ٍ فشض سعٕو ػهٗ اعزٛشاد انًُزدبد ارا ألشد انصٛ.عًٛكُٓب يٍ ردبٔص أ٘ ػمجبد اظبفٛخ لذ ٚهدأ رشايت انٗ اثزكبسْب

االيٛشكٛخ انزٙ يشاكض اَزبخٓب فٙ انٕعػ االيٛشكٙ حٛث حظٙ رشايت ثذػى اَزخبثٙ يهحٕظ، لذ ٚخغش اندًٕٓسٌٕٚ غبنجٛخ 

يمبػذ انكَٕغشط فٙ االَزخبثبد انًُزظشح لشٚجًب، ْٔزا االيش ٚؼُٙ اٌ لذسح رشايت ػهٗ فشض عٛبعبد فٙ يدبل انزدبسح 

االعزثًبس لذ رصجح يحذٔدح، فزكٌٕ انُزٛدخ االظشاس ثبنُظبو انؼبنًٙ ٔرؼشٚط انٕالٚبد انًزحذح الظشاس لذ رفٕق انخبسخٛخ ٔ

انؼبنى انٕٛو ًٚش فٙ يشحهخ ٚغٕدْب انمهك ػهٗ يغزمجم االلزصبد انؼبنًٙ، رنك اٌ .رٕلؼبد رشايت نزحمٛك فٕائذ الزصبدٚخ نجالدِ

زٓب سص انصفٕف، رزؼشض نعغٕغ، يُٓب ظشٔسح اَمبر اٚطبنٛب يٍ يشكهخ انذٌٕٚ دٔل االرحبد االٔسٔثٙ، ػهٗ سغى يحبٔن

انًصشفٛخ اندبيذح، ٔسثًب حبخخ انَٕٛبٌ، ٔاٌ ْٙ حصهذ ػهٗ رغٓٛالد حذٚثبً، انٗ رغٓٛالد اظبفٛخ. كزنك اعجبَٛب انزٙ حممذ 

ٕيخ خذٚذح ال رحظٗ ثأكثشٚخ يشٚحخ فٙ خالل انغُزٍٛ انًُصشيزٍٛ أفعم يؼذل نهًُٕ فٙ االرحبد االٔسٔثٙ، ثبرذ نذٚٓب حك

لجم انزٕخٓبد االيٛشكٛخ اندذٚذح ٔانزٙ رجذد .يدهظ انُٕاة، كًب اٌ لعٛخ كبربنَٕٛب ال رضال رخٛى ػهٗ انًُبخ انغٛبعٙ فٙ انجالد

هزٕلؼبد ثشكم فبلغ خالل اخزًبع انذٔل انغجغ فٙ كُذا، ٔيطبنجخ رشايت ثاػبدح سٔعٛب انٗ ْزِ انًدًٕػخ، كبَذ انصٕسح ن

انًغزمجهٛخ رجذٔ يزفبئهخ انٗ حذ يب، ٔارا ثبنًٕلف االيٛشكٙ ٚجؼثش اٜيبل فٙ رحمٛك يؼذالد ًَٕ يمجٕنخ ٔٚمهجٓب انٗ رٕلؼبد 

عهجٛخ. ٔارا كبٌ نهجهذاٌ انصُبػٛخ اٌ رزدبٔص ْزِ انًصبػت فبنًطهٕة سثًب يٍ خذٚذ رأيٍٛ رغٓٛالد كجٛشح يٍ صُذٔق انُمذ 



يهٛبس دٔالس نحكٕيخ االسخُزٍٛ انزٙ ػبَذ انزعخى ٔانؼدض ػٍ انٕفبء  21شْب األٔل رأيٍٛ لشض ثـانذٔنٙ، سثًب كبٌ يظٓ

ثبنزضايبرٓب. ٔػهٗ عجٛم انززكٛش، كبَذ االسخُزٍٛ فٙ انثالثُٛبد يٍ اَدح االلزصبداد انؼبنًٛخ، ٔكبٌ نذٚٓب احزٛبغ يٍ انزْت 

شزشاكٛخ نحكٕيخ ثٛشٌٔ فٙ انخًغُٛبد ٔانغزُٛبد أغبحذ االحزٛبغ انزْجٙ انغٛبعبد اال.ٚفٕق يب كبٌ يزٕافشاً نهٕالٚبد انًزحذح

ٔحٕنذ االسخُزٍٛ انٗ ثهذ يذٍٚ يزثبلم انًُٕ، ٔيٓذد نغٛطشح االعزخجبساد ٔرؼبظى انمٕٛد االعزخجبسٚخ ٔاخزفبء آالف 

ٛش يؼشض نالَزمبص، ٔيخبٔف انٕٛو يمبثم عٛبعبد رشايت، ٔٚدت انزأكٛذ اٌ دٔس انذٔالس غ.انًٕاغٍُٛ دٌٔ يؼشفخ يصٛشْى

حبخبد اٚطبنٛب، ٔايكبٌ ركشٚظ األٔرٕلشاغٛخ انًطهمخ فٙ رشكٛب، ٔظٕٓس حبنخ يٍ اندفبء ثٍٛ ثشٚطبَٛب ٔانٕالٚبد انًزحذح، 

األيش انز٘ لذ ٚجبػذ ثٍٛ انجهذٍٚ ثبنُغجخ انٗ عٛبعبد صُذٔق انُمذ انذٔنٙ، ٚجذٔ اٌ االلزصبد انؼبنًٙ يؼشض نالْزضاص ٔلذ 

ل انٗ لذساد انصٍٛ ػهٗ االَمبر، ركٌٕ  ّٔ ل نزجذل انزفبؤل انٗ رشبؤو ٔاالعزُبد فٙ انًمبو األ ّٔ غفشح ثؼط انمشٔض انًإشش األ

 .نكٍ انصٍُٛٛٛ ثؼذيب خٓذٔا َٔدحٕا انٗ حذ ثؼٛذ نٍ ٚفشغٕا فٙ َدبحبرٓى يب دايٕا لبدسٍٚ ػهٗ ظجػ األٔظبع

 


