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أثبس فؼٕنٓب خالل . يغزششلخ ئٚطبنٛخ رشخًذ األدة انؼشثٙ يٍ انفشاد ٔانُٛم ئنٗ انًغشة ٔئٌ كبَذ انجذاٚخ يٍ فهغطٍٛ
ْزا انفؼٕل سعى . دساعزٓب اندبيؼٛخ يب كبَذ رغًؼّ فٙ اإلػالو ػٍ انظشاع ثٍٛ انٕٛٓد ٔاإلعالو ٔانمؼٛخ انفهغطُٛٛخ

 . يالير يغزمجهٓب

 
ثذأد سزهزٓب َسٕ يسبٔنخ فٓى أعجبة انظشاع ٔانخالف ثشأٌ انمؼٛخ، نُٛزٓٙ ثٓب انًطبف ألٌ ركٌٕ يٍ انشٔاد انمالئم 

ٔنًؼشفخ رفبطٛم سزهخ انذكزٕسح ئٚضاثٛال كبيٛشا، انزٙ آنذ ػهٗ . انزٍٚ أخزٔا ػهٗ ػبرمٓى خضءا يٍ ًْٕو انؼبنى انؼشثٙ
ٔانزضيذ ثذٔسْب فٙ َمم زؼبسح ٔثمبفخ انؼشة ئنٗ انغشة ٔثبنزسذٚذ ئنٗ َفغٓب رشخًخ أدثُب انؼشثٙ ئنٗ اإلٚطبنٛخ، 

خالل صٚبسرٓب ئنٗ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزسذح نهًشبسكخ « يغبساد»ثهذْب ئٚطبنٛب يٍ خالل رشخًخ األدة انؼشثٙ، انزمذ ثٓب 
 (. شٔاٚخطٕسح األَب ٔاٜخش فٙ ان)فٙ انذٔسح انثبنثخ نًهزمٗ انشبسلخ نهشٔاٚخ رسذ شؼبس 

 
« األَب ٔاٜخش فٙ زٕاس انسؼبساد: ٔنكٍ األْى ٔانؼشٔس٘ . األَب ٔاٜخش فٙ انشٔاٚخ، ثسث انًهزمٗ»ٔكبَذ انًجبدسح نٓب فٙ انمٕل 

ٔرنك . نًبرا ػهُٛب انزٕاطم يغ يٍ نذٚٓى فكش ٔزؼبسح يخزهفخ؟ ثبنطجغ نزغٛٛش انظٕسح انًُطٛخ انشاعخخ فٙ أرْبَٓى»ٔرزبثغ، 
 . «سخبل انغٛبعخ ال ٚؼشفٌٕ رنك ٔال ٚٓزًٌٕ. يخزهفخ ٔنكٍ األْى كٛف َغٛش انظٕسح؟ ٔاندٕاة يٍ خالل انثمبفخ ٔاألدةألعجبة 

 
 انثٕسح اندضائشٚخ ٔؽّ زغٍٛ 

 
ٔرزكش أَٓب . انغشثٙ انؼبد٘ انكزت اندٛذحٔفٙ ئؽبس زٕاس انسؼبساد رمٕل ئٌ دٔس انزشخًخ فٙ غبٚخ األًْٛخ ئر ٚمذو نهمبسب 

خالل دساعزٓب فٙ اندبيؼخ زبٔنذ انجسث ػٍ أ٘ كزبة يٍ األدة انؼشثٙ فٙ ئٚطبنٛب ٔنى رؼثش ئال ػهٗ َظٕص ػٍ انثٕسح 

 . نطّ زغٍٛ« األٚبو»اندضائشٚخ فٙ انغزُٛبد، ٔكزبة 

 
كبَذ انجذاٚخ ثغجت فؼٕنٙ ػًب كُذ أعًؼّ فٙ اإلػالو » ٔنذٖ عإانٓب ػٍ أعجبة اخزٛبسْب نذساعخ انهغخ انؼشثٛخ لبنذ،

ٔأٔل سٔاٚخ لبيذ ثزشخًزٓب . «كبٌ رنك فٙ ثذاٚخ انغجؼُٛبد. ػٍ انمؼٛخ انفهغطُٛٛخ، ٔكُذ أرغبءل يٍ ْى ٔيب ْٙ لؼٛزٓى

  .، ْٔٙ يٍ فزسذ نٓب انجبة نٕنٕج ػٕانى األدة انؼشثٙ«سخبل رسذ انشًظ»كبَذ نألدٚت انشٓٛذ غغبٌ كُفبَٙ 

 
كًب لبدْب شغفٓب انشذٚذ ثأػًبل ْزا األدٚت ئنٗ كزبة آخشٍٚ رشخًذ ثؼغ أػًبنٓى، يُٓى ػجذانشزًٍ يُٛف ٔفإاد انزكشنٙ 

ٔػهٛب يًذٔذ ٔيسًذ شكش٘ ٔعؼذهللا َٕٔط ٔخًبل انغٛطبَٙ ٔئثشاْٛى انكَٕٙ ٔأدٔاس خشاؽ، ٔيٙ رهًغبَٙ ٔئيٛم زجٛجٙ 
 . ٔرٕفٛك فٛبع ٔنٛهٗ ػثًبٌٔنطٛفخ انضٚبد 

 
ٔيٍ انكبرجبد انًؼبطشاد أثذد ئػدبثٓب ثبألدٚجخ ْذٖ ثشكبد ٔاألػًبل انغبثمخ نهشٔائٛخ غبدح انغًبٌ ٔعًٛشح ػضاو انزٙ 



. َٙأشبدد ثاَغبَٛزٓب َٔجهٓب، كًب أثذد اْزًبيٓب ثذساعخ انغٛشح انزارٛخ نؼذد يٍ األدثبء، يُٓى انكبرجخ انًُٛٛخ َبدٚب كٕكجب

ٔرٕػر أٌ انغٛشح انزارٛخ رغبػذ ػهٗ فٓى ػبنى يخزهف ثبنزفكٛش ٔانسؼبسح، ال عًٛب ٔأٌ انكبرجبد رطشذ أفكبسْب ثؼٛذا ػٍ 
 . انًُطٛخ ٜنٛخ رفكٛش انشخبل ْٔٙ رشفغ انغكٕد ػهٗ انًغزٕس كًب ٚمبل

 
 فٙ انغشة ٚفؼهٌٕ أدة انًشأح انششلٛخ 

 
ٔرمٕل ئَٓى فٙ انغشة ٚفؼهٌٕ لشاءح أدة انًشأح انششلٛخ نكَٕٓب ركزت ػٍ طشاػٓب يغ انًدزًغ ٔانشخم انششلٙ ثؼٛذا ػٍ 

ٔفٙ ْزا اإلؽبس رإكذ أٌ اخزٛبس األػًبل نهزشخًخ يغإٔنٛخ كجٛشح، فال ثذ يٍ انسزس فٙ اَزمبء األػًبل كٙ ال . انزفكٛش انًُطٙ
ٔرٕػر أٌ يب رجسث ػُّ دائًب ْٕ . خ انسؼبسح ٔانثمبفخ أٔ سثًب رخذو يظبنر خٓبد يسذدح،ٚزى َمم طٕسح يشْٕخ ال رًثم زمٛم

 . انزًٛخ انزٙ رمذو طٕسح ئَغبَٛخ راد يؼًٌٕ ػًٛك ػبو ٔخبص فٙ راد انٕلذ

 
ًٍ يُٛف ٔرؼٛف أٌ انكزّبة انؼشة انًؼشٔفٍٛ زبنٛب فٙ ئٚطبنٛب ٔثبنزسذٚذ ثٍٛ األكبدًٍٚٛٛ انًخزظٍٛ فمؾ، ْى ػجذانشز

ٔانمشآٌ « أنف نٛهخ ٔنٛهخ»أيب يب ٚؼشفّ اإلٚطبنٌٕٛ ػبيخ ػٍ األدة انؼشثٙ فٕٓ . ٔانشبػش يسًٕد دسٔٚش ٔؽبْش ثٍ خهٌٕ
 . ٔانمهٛم يٍ أػًبل ؽبْش ثٍ خهٌٕ انز٘ ٚكزت ثبنفشَغٛخ

 
ٚطٛهٌٕ ٔٚغٓجٌٕ فٙ عشد غٛش يجشس ٚذفغ انمبسب األدثبء انؼشة »ٔػٍ سأٚٓب فٙ انشٔاٚخ انؼشثٛخ ٔيمبسَزٓب ثأػًبل انغشة رمٕل، 

ئنٗ انًهم، ٔفٙ أزٛبٌ كثٛشح ػُذيب ألٕو ثزشخًخ ئزذٖ انشٔاٚبد انًخزبسح، أرظم ثبألدٚت ٔآخز اإلرٌ يُّ الخزظبس ثؼغ 
 أػزمذ أٌ عجت ْزِ انًشكهخ ْٕ ػذو رٕفش انًسشسٍٚ انًخزظٍٛ فٙ اندبَت انزمُٙ يٍ انشٔاٚخ فٙ دٔس انُشش. انًمبؽغ

 . «انؼشثٛخ، ػهٗ ػكظ دٔس انُشش األٔسٔثٛخ

 
 نغبد انؼبنى ال رمزظش ػهٗ االَدهٛضٚخ ٔانفشَغٛخ 

 
ٔأعٕح ثدًٛغ يٍ رجُٕا يجبدساد فشدٚخ فٙ َمم انثمبفخ انؼشثٛخ ئنٗ انغشة أيثبل آنٍ سٔخش ٔانذكزٕسح عهًٗ اندٕٛعٙ 

نزمظٛشْب فٙ دػى انًشبسٚغ انزٙ رٓذف ئنٗ رمذٚى طٕسح  ٔغٛشْى، رؼزت كبيٛشا ػهٗ انًإعغبد ٔانسكٕيبد انؼشثٛخ

كًب رغهؾ انؼٕء ػهٗ صأٚخ أخشٖ فٙ ؽٙ اإلًْبل ٔانزدبْم أٚؼب، ْٔٙ أٌ اْزًبو انؼشة ٔئٌ . يششلخ ٔيششفخ ػٍ انؼشة

خ رؼى نغبد ػذٚذح ْٔزا غٛش عهٛى فٙ سأٚٓب َظشا ألٌ انذٔل األٔسثٛ. كبٌ يسذٔدا ُٚسظش فٙ انهغزٍٛ االَدهٛضٚخ ٔانفشَغٛخ فمؾ
 . كبإلٚطبنٛخ ٔاألنًبَٛخ ٔاالعجبَٛخ ٔانجشرغبنٛخ ٔغٛش رنك

 
ٔرؼشة ػٍ أعفٓب نكٌٕ ثؼغ دٔس انُشش فٙ انغشة رمذو أػًبال ػشثٛخ ردبسٚخ ال رًذ ثظهخ نألدة انؼشثٙ أٔ نثمبفخ ثهذاَّ، يًب 

فٙ انًبػٙ رشخًٕا أػًبال ًَطٛخ ال رؼكظ انظٕسح  ئنٗ خبَت أٌ انًغزششلٍٛ. ٚؼُٙ ػشٔسح يؼبػفخ اندٕٓد فٙ ْزا اإلؽبس
كًب لبنذ . انظسٛسخ ئػبفخ ئنٗ أٌ رؼبيهٓى يغ انزشخًخ كبٌ أكبدًٚٛب يدشدا يٍ انهًغبد األدثٛخ ٔخظٕطٛخ أعهٕة انكبرت

َفزبزب ػهٗ ئَٓب ٚئغذ يٍ رغٛٛش ًَطٛخ رفكٛش خٛهٓب فٙ ئٚطبنٛب، ئال أَٓب شذٚذح انزفبؤل ثشأٌ األخٛبل اندذٚذح األكثش ا
 . انسؼبساد األخشٖ

 
 ٔانؼشة ٚزبثؼٌٕ .. َسٍ ثذأَب 

 
يششٔع  1994ٔرمٕل نألعف انؼشة أثطبل فٙ ئػبػخ انفشص انثًُٛخ، فؼهٗ عجٛم انًثبل لذيذ ششكخ أٔسٔثٛخ خبطخ ػبو 

ٔرزكش أٌ . انهغبد األٔسٔثٛخ، كبألعجبَٛخ ٔانجٕنَٕٛخ ٔانغٕٚذٚخ ٔغٛشْبنزشخًخ ػذد يٍ األػًبل انؼشثٛخ ئنٗ « راكشح انًزٕعؾ»

 . يدًٕػخ انًزشخًٍٛ كبَذ ردزًغ ٔغبنجب فٙ يذسعخ انزشخًخ فٙ ؽهٛطهخ نزخزبس انشٔاٚبد

 
نٗ ئ 5أٔ  4ئنٗ انفشَغٛخ ٔ 9أٔ  8كزت ئنٗ اإلٚطبنٛخ ٔ 10ٔرٕػر أٌ ْزا انًششٔع اعزًش نًذح عذ عُٕاد، ٔرى رشخًخ 

كبٌ رنك فٙ . َسٍ ثذأَب ٔانؼشة ٚزبثؼٌٕ: ثؼذ رنك طشزذ انششكخ أٌ دٔسْب اَزٓٗ ػُذ ْزا انسذ ٔثًب يؼُبِ. انهغبد األخشٖ

ٔعشػبٌ يب لبيذ كبيٛشا ثضٚبسح نؼذد يٍ انجهذاٌ انؼشثٛخ يٍ ػًُٓب يُطمخ انخهٛح نًزبثؼخ انًششٔع يٍ انطشف  2000ػبو 
 . ْٔكزا ػبػذ فشطخ ثًُٛخ، كًب ْٕ انسبل يغ يؼشع فشاَكفٕسد نهكزبة. اإلشبدح ٔانزمذٚشاٜخش، نكٍ اندًٛغ اكزفٗ ثؼجبساد 

 
 أ٘ انكزت انؼشثٛخ عزسظٗ ثمبسب ئٚطبنٙ؟ 

 
رؼجذ كثٛشا يٍ انؼًم ثًفشد٘ نًذح .. رٕلفذ ػٍ انزشخًخ»ٔزًُٛب عئهذ ػٍ يشبسٚؼٓب انًغزمجهٛخ ثشأٌ انزشخًخ لبنذ، 

فبنزشخًخ ٔانذساعخ األكبدًٚٛخ رخزهف كثٛشا ػٍ رشخًخ األدة، العًٛب . ْزا انؼًم ٚزطهت انكثٛش يٍ اندٓذ ٔانٕلذ. ػبيب 30

 . «ئنٗ انهغخ اإلٚطبنٛخ

 
األػًبل ٔانزشٔٚح نٓب، ٔئلُبع انظسفٍٛٛ ٔيٍ انظؼٕثبد انزٙ ٔاخٓزٓب أٚؼب فٙ سزهخ انزشخًخ، يسبٔالد ئلُبع دٔس انُشش ثطجغ 

ئَٓى ٚؼزمذٌٔ أٌ ْزا انؼًم ال ٚغزغشق » ٔرمٕل، . فٙ انكزبثخ ػُٓب، ْزا ئنٗ خبَت انًؼبَبح فٙ انزؼبيم يغ األدثبء أَفغٓى

َفؼم  ٔثؼذ رنك ٚطهجٌٕ يُب رشخًخ أػًبنٓى األخشٖ ٔئٌ نى. ٔلزب ٔخٓذا يؼُٛب، ٔٚغزًشٌٔ فٙ االرظبل ٔانهٕو ثظٕسح يهسخ
 . «نكُُب َؼهى أٌ رنك ٚؼذ خضءا يٍ َشخغٛخ يؼظى انكزبة فٙ يخزهف أَسبء انؼبنى. ٚغؼجٌٕ ئنٗ زذ انمطٛؼخ

 
ٔرٕػر أَّ يٍ انًًكٍ نهذٔل انؼشثٛخ أٌ رمٕو ثًجبدسارٓب انخبطخ ٔيب رسزبخّ ْٕ يٛضاَٛخ نذػى يششٔع انزشخًخ، أٔ سثًب دػى 



 . ثأعؼبس رشدغ اإلَغبٌ انؼبد٘ ػهٗ ششائٓب انكزت انًزشخًخ ػٍ انؼشثٛخ كٙ رجبع

 
 يبئخ ػبو ػهٗ انثمبفخ انفهغطُٛٛخ 

 
، ٔلذ «يبئخ ػبو ػهٗ انثمبفخ انفهغطُٛٛخ»كزبثب ثؼُٕاٌ  2007ٔػٍ آخش يششٔع أَدضرّ، لبنذ ئَٓب أطذسد فٙ َٕفًجش ػبو 

ٔثٛغ يُٓب يب ٚمبسة  2008األعٕاق ثغشػخ، ٔطذسد انطجؼخ انثبَٛخ فٙ يبسط نمٙ سٔاخب ٔاعؼب فٙ انشبسع اإلٚطبنٙ َٔفذ يٍ 
كًب َششد . نشذح ئػدبثٓب ثبنؼًم« األشدبس ٔلزم يشصٔق»كًب رشخًذ يإخشا سٔاٚخ نؼجذ انشزًٍ يُٛف . َغخخ 3000يٍ 

ض إلثشاْٛى انكَٕٙ ٔانزٙ ، ئنٗ خبَت َششْب يدًٕػخ لظ«ربسٚخ األدة انؼشثٙ يٍ انُٓؼخ ٔززٗ ٕٚيُب ْزا»كزبثب ثؼُٕاٌ 
 . رشخًزٓب ثًغبػذح صيٛهخ نٓب

 
انزٙ رظذسْب داس َشش خٕفُٛظ، ْٔٙ يٍ كجشٖ دٔس انُشش « كزبة ػشة يؼبطشٌٔ»ٔرؼٛف أَٓب رششف زبنٛب ػهٗ عهغهخ 

 نسُب يُٛب سٔاٚخ رؼى أػًبال 40انزٙ اعزطبػذ ثؼذ خٕٓد ٔػُبء، ئلُبػٓب ثًثم ْزا انًششٔع زٛث َششا يؼب يب ٚمبسة يٍ 

 . ٔثٓبء ؽبْش ٔاثشاْٛى انكَٕٙ ٔئدٔاس خشاؽ

 
انز٘ رشخًذ فّٛ لظض لظٛشح نكم يٍ األدٚجبد انغؼٕدٚبد، خٛشٚخ ( صْٕس ػشثٛخ/ سٔص )كزبة  2000ٔيٍ ئطذاساد انذاس ػبو 

انجكش ٔنٛهٗ األزٛذة ُْٔبء زدبص٘ ٔششٚفخ انشًالٌ ٔأيًٛخ انخًٛظ، ْٕٔ انغمبف ٔثذسٚخ انجشش ٔفٕصٚخ اندبس هللا ٔفٕصٚخ 

 . أٔل كزبة نألدة انغؼٕد٘ ُٚشش فٙ ئٚطبنٛب

 
 زظخ األعذ إلٚطبنٛب فٙ خٕائض انزشخًخ يٍ انؼشثٛخ 

 
 خبئضح انجسش انًزٕعؾ * 

 
، ندٕٓدِ فٙ 2007ػهٗ خبئضح انجسش انًزٕعؾ انزٙ يُسذ ألٔل يشح خٕائض نهزشخًخ ػبو « ثٕٛفُٕٛط»زبص انُبشش االٚطبنٙ 

ٔٚزشأعٓب يٛكٛهٙ كبثبعٕ ٔرسزم  1979َمم األدة انؼشثٙ ئنٗ انهغخ االٚطبنٛخ، ػهًب أٌ يإعغخ انجسش انًزٕعؾ أَشئذ ػبو 

 . ٕٚسٔ 3000اندبئضح انزٙ يُسذ نهُبشش  يُظت يُغمخ اندبئضح دُٚب أثٕسشٛذ، ٔلًٛخ

 
 خبئضح خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض انؼبنًٛخ نهزشخًخ * 

 
ثدبئضح خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ نهزشخًخ ػبو فبصد انذكزٕسح كالٔدٚب يبسٚب رشٚغٕ أعزبرح انهغخ انؼشثٛخ ثدبيؼخ رٕسٍٚ ثاٚطبنٛب 

ٔلذ أعغذ ْزِ . ئنٗ اإلٚطبنٛخ« رسفخ انُظبس فٙ غشائت األيظبس ٔػدبئت األعفبس»، نزشخًزٓب كزبة سزهخ اثٍ ثطٕؽخ 2008
لًٛخ ٔرجهغ . و، ْٔٙ خبئضح رمذٚشٚخ ػبنًٛخ رًُر عُٕٚبً نألػًبل انًزًٛضح، فٙ يدبل انزشخًخ2006أكزٕثش  31اندبئضح فٙ 

 . أنف لاير عؼٕد٘ 500اندبئضح 

 
 عُدٕس نهزشخًخ  -خبئضح اثٍ خهذٌٔ * 

 
نهزشخًخ يٍ ) دحب(فٙ رَٕظ ٔانًُظًخ انذٔنٛخ نهفشَكٕفَّٕٛخ ( األنكغٕ)ٔرُظًٓب انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانثمبفخ ٔانؼهٕو 

آالف دٔالس ٔفبص فٛٓب يشكض انجسث ٔانزُغٛك انؼهًٙ  10 ٔرجهغ لًٛخ اندبئضح. انؼشثٛخ ئنٗ انفشَغٛخ فٙ انؼهٕو اإلَغبَٛخ

انؼمم انغٛبعٙ فٙ »ثبنًغشة، ػهٗ رشخًزّ يٍ انؼشثٛخ ئنٗ انفشَغٛخ نكزبة األعزبر يسًذ ػبثذ اندبثش٘ ( عشكٕط)

شاف ٔلذ أَدض رشخًخ انكزبة كم يٍ ثٕعٛف انٕاعطٙ ٔػجذ انٓبد٘ اإلدسٚغٙ ٔيسًذ انضٔكبس٘ ثاش. «اإلعالو أيظ ٔانٕٛو
 . ٔيشاخؼخ أزًذ يسفٕظ يذٚش انًشكض

 
 سٔاٚخ خضائشٚخ رسظذ خٕائض ئٚطبنٛخ 

 
كٛف رشػغ يٍ »زمك انشٔائٙ ٔانجبزث اندضائش٘ انًمٛى فٙ سٔيب ػًبسح نخٕص شٓشح كجٛشح فٙ ئٚطبنٛب، ثؼذ َشش سٔاٚزّ 

د ئنٗ /زظذد سٔاٚزّ خٕائض ػذٚذح يًب دفغ طبزت داس انُشش . 2007ػبو انزٙ أػبد كزبثزٓب ثبإلٚطبنٛخ « انزئجخ دٌٔ أٌ رؼّؼك
يذٚش رسشٚش « نخٕص»ٔنٛكٌٕ ( غشة/ششق)اإللذاو ػهٗ انًغبيشح ٔرأعٛظ أٔل داس َشش ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ ئٚطبنٛب، رسًم اعى 

 . انذاس اندذٚذح

 
ٍ ًْب انؼُظشٚخ ٔانزاكشح، ٔرزكٌٕ يٍ أطٕاد يزؼذدح رؼٛش يٕػٕػٍٛ اثُٛ« كٛف رشػغ يٍ انزئجخ دٌٔ أٌ رؼؼك؟»رزُبٔل سٔاٚخ 

فٙ ػًبسح فٙ لهت انؼبطًخ سٔيب، ثًب ٕٚزٙ ثبنًأعبح انزٙ ٚشغت انشبة انٕٓنُذ٘ ْٕٚبٌ فبٌ يبسرٍ فٙ رسٕٚهٓب ئنٗ فٛهى 

زّ، ٔلظخ ٔكم طٕد فٙ انشٔاٚخ ٚسكٙ لظ. عًُٛبئٙ ٔفك ؽشٚمخ انٕالؼٛخ اندذٚذح انزٙ طُؼذ يدذ انغًُٛب اإلٚطبنٛخ

 . انشخض اٜخش انز٘ اسرجؾ ثّ ثؼاللخ يب، ٔٚمذو يالير انشخض اٜخش، أٔ انسمٛمخ انزٙ لذ ٚخفٛٓب انشخض ػٍ َفغّ

 
 سشب انًبنر

 

 


