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ثبد انٕػغ االهزظبد٘ ٚذػٕ انٗ انؼًم اندبد نزسغٍٛ كشص انًُٕ ٔاعزؼبدح انثوخ ثًغزوجم انجهذ ٔػُبطش انزشدٛغ ػهٗ 

االعزثًبس كٙ نجُبٌ، ٔنٓزا انغجت ثبنزاد ػهُٛب رلسض انؼثشاد ٔايكبَبد اطالزٓب ثغشػخ اًَب دٌٔ رغشع، ٔاٌ نى َلؼم رنك 

زؼهٛن االهزظبد٘ كٙ نجُبٌ سثًب ٚزٛر االعزُبد انٗ رسهٛالد ػذد يٍ االهزظبدٍٚٛ ال عززضاٚذ انزكُٓبد انًوهوخ، خظٕطبً اٌ ان

 .ٚزدبٔص انؼششح ػهٗ أ٘ زبل

أالً ٚدت انـبء االَطجبع اٌ يذَٕٚٛخ نجُبٌ ْٙ انثبنثخ هٛبًعب ثبنذخم انوٕيٙ كٙ نجُبٌ، ٔيٕهغ يذَٕٚٛزُب زغت انًوبسَبد انذٔنٛخ 

كٙ انًئخ يٍ  831كٙ انًئخ يٍ انذخم انوٕيٙ( ٔانَٕٛبٌ )زٛث انًذَٕٚٛخ رجهؾ َغجخ  841نؼبو ٚهٙ انٛبثبٌ )زٛث َغجخ انذٍٚ ا

 .كٙ انًئخ َٔؼزجش ْزا انزوذٚش خبؽئًب العجبة َؼشػٓب 051انذخم انوٕيٙ(. ٔانُغجخ نذُٚب يلزشع آَب 

ع ٔهذسارٓب االهزظبدٚخ كٙ االعزثًبس يهسٕظخ ال ٚشٛش انهجُبٌَٕٛ انٗ ٔػغ انٛبثبٌ الٌ يؼذالد انذخم يشرلؼخ كٛٓب ٔاَزبخٓب يزُٕ

 .ٔرًكُٓب انزكُٕنٕخٙ يزوذو، ٔؿبنجٛخ دُٚٓب نًٕاؽُٛٓب

يهٛبس أٔسٔ يٍ انزغٓٛالد ٔؿبنجٓب يٍ انًظشف انًشكض٘ االٔسٔثٙ، ٔثؼذ عُزٍٛ  331كٙ انًوبثم، انَٕٛبٌ، ػهٗ سؿى رٕكٛش 

اصَخ، نكُٓب ال رضال رسزبج ال خًغٍٛ يهٛبس أٔسٔ نزٛغٛش يٍ انزوشق، رٕطهذ انٗ رسوٛن ٔكش ػهٗ انسغبة اندبس٘ نهًٕ

 .8109أيٕسْب عُخ 

رغبؤالد انهجُبٍَٛٛ ػًب ارا كبٌ انجهذ ٚغٛش ػهٗ خطٗ انَٕٛبٌ يـهٕؽخ ٔؿٛش طسٛسخ. كذٍٚ انَٕٛبٌ، ٔؿبنجّ أخُجٙ، ٚغبٔ٘ زبنًٛب 

نجٓب ٚؼٕد انٗ انًظبسف، ٔانًغزثًشٍٚ انهجُبٍَٛٛ. يهٛبس دٔالس ؿب 83يهٛبس دٔالس، ثًُٛب دٍٚ نجُبٌ  451يهٛبس أٔسٔ أٔ  411

كٙ انًئخ يٍ ػذد عكبٌ انَٕٛبٌ، ٔنٕ كبٌ ٔػؼُب كٕػغ  61ٔػذد عكبٌ نجُبٌ يغ انًٓدشٍٚ ٕٚاص٘ عزخ يالٍٚٛ ال ٚضٚذ ػٍ 

 .يهٛبس دٔالس...كشخبء االثزؼبد ػٍ انزشجّٛ ثبنَٕٛبٌ 841انَٕٛبٌ، نكبٌ ٚلزشع اٌ ٚجهؾ زدى انذٍٚ انؼبو 

يهٛبس دٔالس. كُٓبنك  55ًٛب، ئٌ زدى انذخم انوٕيٙ كٙ نجُبٌ، ػهٗ سؿى انزلبؤل انغبئذ، أػهٗ يٍ انشهى انًزؼبسف ػهّٛ أ٘ ثبَ

االهزظبد انز٘ ال رذخم اسهبيّ ػهٗ زغبة انذخم انوٕيٙ ٔانز٘ ٚزسون يٍ ؽشٚن ػًم يئبد آالف انؼًبل يٍ ؿٛش انهجُبٍَٛٛ 

 .انزٓشٚت ٔانزٓشة يٍ انؼشائت كٙ االػًبل انشبهخ، أٔ انًغهٛخ، أٔ

 78كٙ انًئخ يٍ انذخم انوٕيٙ ٔربنٛبً ٚضٚذ انذخم انوٕيٙ ػهٗ  31ٔزغت روذٚشاد انجُك انذٔنٙ ٚغبٔ٘ االهزظبد انًٕاص٘ َغجخ 

طبع كٙ انًئخ. ٚؼبف انٗ رنك اٌ نذٖ انو 051كٙ انًئخ ال  005يهٛبس دٔالس، َٔغجخ انذٍٚ انؼبو انٗ انذخم انوٕيٙ ال رضٚذ ػٍ 

 .انؼبو ٔدائغ يدًٕػٓب عجؼخ يهٛبساد دٔالس ٚدت اخزظبسْب يٍ زغبثبد انذٍٚ انؼبو يوبثم انذخم انوٕيٙ

َغبسع انٗ انزشذٚذ ػهٗ اٌ اَخلبع انُغجخ ٔيسبطشح انوذسح ػهٗ انًؼبسثخ ثبنؼًالد ال ٚؼُٛبٌ اٌ ػهٗ أػؼبء يدهظ انُٕاة 

ؼدض ثبهزالع خزٔس انؼدض ٔانزًبد٘ كٙ اؿلبل يغزٕخجبد ػجؾ االَلبم ْٔزا أٌ ٚشربزٕا، ثم ثبنؼكظ ػهٛٓى أٌ ٚؼبندٕا أعجبة ان

 .يزبذ نًٍ ٕٚد ثبنلؼم اٌ ٚغزؼٛذ نجُبٌ دٔسِ، ٔاٌ ٚجؼذ شجر انخٕف يٍ انًغزوجم ػٍ ؿبنجٛخ أثُبئّ

انغُخ. ٔكبٌ  انخطٕح االٔنٗ كجر انؼدض، أ٘ زوٛوخ رشكٛض اسهبو يٕاصَخ، ال ٚشرلغ كٛٓب زدى انؼدض كًب ْٕ كٙ يٕاصَخ ْزِ

أػؼبء ندُخ انًبل ٔانًٕاصَخ، ٔانزٙ ٚشأعٓب يسبو َبخر، ٔسثًب ْٕ كزنك كٙ شأَّ انًبنٙ انخبص، نكُّ اخلن يغ صيالئّ كٙ 

، ٔاٌ 8107يهٌٕٛ دٔالس ػٍ زغبثبد  851ازشاص أ٘ روذو ػهٗ طؼٛذ انؼدض. ٔٚجذٔ أٌ نجُبٌ انزضو خلغ انؼدض ثًب ٚغبٔ٘ 

ض ثًب ال ٚوم ػٍ يهٛبس دٔالس، ككٛق نُب اٌ َذػٙ اٌ اَدبص انًٕاصَخ ثسذ رارّ ًٚثم ٔازذاً يٍ اَدبصٍٚ اسهبو ْزِ انغُخ رشكغ انؼد

ٔزٛذٍٚ ٚذػًٛٓب انؼٓذ ٔٚشٖ أًَٓب ٕٚكّشاٌ نهغهطبد انذٔنٛخ انزٙ شبسكذ كٙ يإرًش "عٛذس" انجشْبٌ ػهٗ اٌ نجُبٌ ٚغٛش ػهٗ 

 .َٙ انز٘ َدبْش ثزسوٛوّ ْٕ اخشاء االَزخبثبد انُٛبثٛخؽشٚن رسغٍٛ االداء ٔيكبكسخ انلغبد. ٔاالَدبص انثب

نوذ هشأَب روشٚش ندُخ يشاهجخ عٛش االَزخبثبد انزٙ أثذد يالزظبد ػذٚذح ٔػًٛوخ ػهٗ عٕء عٛشْب ٔٚكلٙ اٌ ٚكٌٕ ديح ػًهٛخ 

ة ثًبئزٙ طٕد أ يب ٚوشة انظٕد انزلؼٛهٙ ثبنزًثٛم انُغجٙ هذ أكشؽ انزًثٛم انُغجٙ يٍ انلٕائذ انًزٕخبح، ٔشٓذَب اَزخبة َٕا



كٙ انًئخ يًٍ ٚسن نٓى  51يٍ ْزا انؼذد. ٔرأكٛذًا نكٌٕ االَزخبثبد ػًهٛخ كبشهخ، َشٛش انٗ اٌ َغجخ انًوزشػٍٛ نى رزدبٔص انـ

 .انزظٕٚذ

خ ػوٕد ثبنثًب، شبْذ انهجُبٌَٕٛ رسٕل َضاع عٛبعٙ ثطهّ عٛبعٙ ْبيشٙ ٚسظٗ ثذػى يٍ رغهطٕا ػهٗ انذٔنخ انهجُبَٛخ ؽٕال ثالث

ْٕٔ ٕٚصع االرٓبيبد ُٔٚزس ثبنؼٕاهت يٍ ٚزدشأ ػهٗ ارٓبيّ ثزؼشٚغ االيٍ انوٕيٙ نهخطش ػجش رظشٚسبد يؼٛجخ ْٕ اػززس 

ػُٓب زًُٛب عشثٓب ازذْى رٕنٗ رظٕٚش انشخض انًؼُٙ، ٚغزٍٓٛ كٛٓب ثبالزٛبء ٔثبنزٍٚ اؿزٛهٕا ثغجت زجٓى نهجُبٌ ٔػًهٓى 

 .نزسظٍٛ يغزوجهّ

اٌ يٍ انجشاٍْٛ انغبؽؼخ ػهٗ اًْبل أ٘ رسغٍٛ اداس٘، اثوبء يدهظ انًشئٙ ٔانًغًٕع يغزًًشا كٙ اعزُضاف  ُْب ال ثذ اٌ َزكش

يٕاسد انذٔنخ، كٓزا انًدهظ انز٘ شكهزّ انغهطخ انغٕسٚخ نى ٚظذس ػُّ أ٘ رؼًٛى ًُٚغ االعبءح انٗ عًؼخ انُبط ْٔى نى ٚلظسٕا 

سذٔد انًلزشع أال ٚزدبٔصْب، ٔانغإال نًبرا ْزا انًدهظ، ٔنًبرا انكثٛش ػٍ اززدبج، ٔنى ٚطٕسٔا عٛبعخ ٔاػسخ نالػالو ٔان

 .يٍ انًدبنظ انزٙ ال رؼًم، أٔ ْٙ رؼًم دٌٔ سهبثخ ٔدٌٔ رسوٛن َزبئح يهسٕظخ

 :ارا اسدَب كؼالً ردبٔص انسبنخ انشاُْخ، ال ثذ يٍ رسوٛن انخطٕاد اٜرٛخ

ؼجبؽ شإٌٔ رغٛٛشْب ٔاخؼبػٓب نشهبثخ روُٛخ ٔيسبعجٛخ يزطٕسح رأيٍٛ زم خزس٘ نوؼٛخ انكٓشثبء انزٙ ْٙ عجت ػذو اَ -

 .كٙ انًئخ خالل انغٍُٛ انؼشش انًُظشيخ 43كبَذ انغجت انشئٛغٙ كٙ اسرلبع زدى انذٍٚ انؼبو ثُغجخ 

سغٍٛ ٔصاسح انطبهخ ٔانًٛبِ نى رُدر كٙ اَدبص يششٔع رطٕٚش٘ ٔازذ ُْٔبنك رٕخّ َسٕ اثوبء اداسرٓب كٙ اٚذ٘ يٍ كشهٕا كٙ ر -

ادائٓب، ٔنٛكٍ يؼهًٕيب اٌ االخلبم كٙ يؼبندخ انكٓشثبء ٔػدضْب خالل عُخ عٛكٌٕ ثًثبثّ اػالٌ ػدض االداسح انؼبيخ ػٍ رسوٛن 

االطالذ، ٔأٌ يغبػذاد يإرًش "عٛذس" نٍ رزٕاكش، ٔيٍ االكؼم ػذو رٕاكشْب ارا ػجطُب ػدض انكٓشثبء ٔاعزؼذَب ايذاداد 

بم انؼبو دٌٔ زغبة. ال ٚكلٙ اٌ َؼهى اٌ خذيبد انكٓشثبء ٔانًٛبِ ٔانغٛبزخ كٙ ثُـالدػ أكؼم يًب انًٛبِ انًُزظًخ ٔهٛذَب االَل

كٙ انًئخ ألعجبة يُٓب أٌ خذيبد انكٓشثبء ٔانًٛبِ ٔانغٛش ػهٗ  85ْٙ كٙ نجُبٌ، ٔاٌ اعؼبس انشون كٙ ثٛشٔد اَخلؼذ ثُغجخ 

 .يغزٕٖ عٛئ

 


