بيوتروريسم
ٔمؽٔٝ
ؼـ ثيٗ خًٙافكاـٞبي ٘ٛيٗ ،والشٞب  ٚفٗآٚـي ٔيىفٚثي ثيًسف اق وبيفيٗ ٔٛـؼ سٛخ ٝسٍىُٞبي سفٚـيىشي  ٚسفٚـيىز ؼِٚشي اثفلؽـرٞب لفاـ
ٌففش ٝاوز ٌ .بيؽ ثشٛاٖ ث ٝخفأر ٌفز و ٝوالش ٞبي ٞىش ٝاي ؼيٍف يه غغف ثبِفؼُ ٘يىشٙؽ  ٚسٟٙب يه لؽـر ثبقؼاـ٘ؽ ٜثبِمٔ ٜٛطىٛة
ٔيٌ٘ٛؽ .وٍٛـٞبي ِبضت ايٗ والشٞبي ٞفٌك ٘ػٛاٙٞؽ سٛا٘ىز ث ٝـاضشي اق آٖ ٞب ثف ػّي ٝؼٌٕٙبٖ غٛؼ اوشفبؼٕ٘ ٜبيٙؽ .قيفا سجؼبر ثىبـٌيفي
زٙيٗ والش ٞبيي آٖ زٙبٖ ٌىشفؼ ٜاوز و ٝلىٕز ثكـٌي اق خٟبٖ ـا ؼـ ثف غٛاٞؽ ٌففز  .اٌؼ ٜٝاي ـاؼيٛاوشيٌ ،ٛفؼٚغجبـ اسٕي ،عٛفبٖ اسٕي ٚ
اٌؼٞٝبي ي٘ٛيكاٖ ؼـ لبِت ٔفقٞبي خغفافيبيي ٘ػٛاٙٞؽ ٌٙديؽ  ٚضٛقٚ ٜويؼي ـا آِٛؼ ٜغٛاٙٞؽ وفؼ  .عجؼبً ؼـ ايٗ ٔٛلغ وٍٛـ ثىبـ ثف٘ؽ ٜايٗ والش
ٞب ثبيؽ دبوع ٌٛي وٍٛـٞبي ٕٞىبي٘ ٝيك ثبٌؽ ٔ .ثالً اٌف ٙٞؽ ػّي ٝدبوىشبٖ اق ثٕت اسٓ اوشفبؼٕ٘ ٜبيؽ ،ثىش ٝثٔ ٝطُ ا٘فدبـ اسٕي ،ثبيؽ دبوعٌٛي
ثػً ٚويؼي اق غبٚـٔيب٘٘ ٝيك ثبٌؽ ِ .ؿا ٌبيؽ ٕٞيٗ ٔالضظ ٝثٛؼ و ٝثبػث ٌؽ ؼـ خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚلادٗ ثفاي أشطبٖ ثٕت ٞبي اسٕي أفيىب
ا٘شػبة ٌٛؼ .وٍٛـ ؼٚـ ؼوز ؼـ ؼـيب وٕٞ ٝىبي ٝاي ٘كؼيه ٘ ٓٞؽاـؼ  .ؼـضبِيو ٝث٘ ٝظف ٔيـوؽ اٌف ثٙب ثٛؼ خ ًٙـا ثٛ٘ ٝػي غبسٕ ٝؼٙٞؽ،
ٔيثبيىز ايٗ ثٕتٞب ثف وف ثفِيٗ سػّئ ٝيٌؽ ؤ ٝجؽاء خ ًٙثٛؼ .
اق وٛي ؼيٍف والشٞبي ٌيٕيبيي ٘يك زٙؽاٖ ٌكيٙٔ ٝٙبوجي ثفاي فؼبِيزٞبي سفٚـيىشي ٘يىشٙؽٍٔ .ىالر ضُٕ ٍٟ٘ؽاـي  ٚثىبـٌيفي٘ ،يٕ ٝػٕف
وٛسب ،ٜغغف ٍ٘ز ،سأثيف ٔطؽٚؼ  ٚلبثّيز ـؼيبثي ػبُٔ سفٚـ وٙٙؽ ٜثبػث ٌؽ ٜزٙؽاٖ ٔٛـؼ الجبَ ٘جبٌؽ .اٌفز ٝؼـ ٔيؽاٖ خٌ ًٙكيٛٔ ٝٙفمي ٍ٘بٖ
ؼاؼ ٜاوز ِٚي اق آٖ خب و ٝاق وبَ  1935وٛٙا٘ىيٕٛٙٔ ٖٛػيز ثىبـٌيفي آٖ ٞب ؼـ ل٘ ٛث ٝأضبي اوثف وٍٛـٞبي خٟبٖ ـويؽ ٜوٍٛـٞبي
ٔشػبِٓ ثب اضشيبط قيبؼي الؽاْ ث ٝثىبـٌيفي آٖ ٔيوٙٙؽ ،و ٝاِجش ٝآٖ ٘يك ث ٝاٌبـ ٜاثفلؽـرٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ِٚي ثبق  ٓٞاق وٛي افىبـ ػٕٔٛي خٟبٖ
سطز فٍبـ ٌؽيؽ لفاـ غٛاٞؽ ٌففز.
اق ايٙف ٚوالش ٞبي ٔيىفٚثي ،ز ٝؼـ ػفِ ٝخٍٙي  ٚز ٝؼـ ػفِ ٝسفٚـيىشيٚ ،ويّٝاي ثىيبـ ٔغّٛة ثفاي ؼٌٕٙبٖ ٌؽ ٜاوز  .سٛاٖ سِٛيؽ ثب ال،
ٍٟ٘ؽاـي ـاضز ،لبثّيز ا٘شٍبـ ،لبثّيز ّٔ ٖٛوبقي ٘يفٚي غٛؼي ،لبثّيز سىثيف ثفاي ػٛأُ ٔيىفٚثي ق٘ؽ ،ٜؼٌٛاـي ثىيبـ ؼـ ـؼيبثي ففؼ يب
اففاؼ ٔشػبٌِٓ ،ىشفؼٌي ػُٕوفؼ اق ا٘ىبٖ سب ؼاْ ٔ ٚطّٛالر وٍبٚـقي  ٚثىيبـ ٔطىٙبر ؼيٍفٛٔ ،خت ٌؽ ٜسٍىُٞبي سفٚـيىشي ث ٝايٗ
فٗآٚـي خؽيؽ ثٍؽر وًٍ يبثٙؽ ثؽ ٖٚآٖو ٝثشٛاٖ ٌٙبٞي ـا ٔشٛخ ٝآٖٞب ٕ٘ٛؼ .
والشٞبي ٔيىفٚثي ث ٝغّ َٛؼـ ػفِ ٝسفٚـيىٓ ؼِٚشي  ٚػّي ٝوبغشبـٞبي ِٙؼشي ـ وٍبٚـقي ؼـ وبِيبٖ اغيف ثىيبـ ث ٝوبـ ـفش ٝاوز  .اٌفزٝ
وٍٛـ ٞؽف ٞفٌك ٘شٛا٘ىش ٝاؼػب غٛؼ ـا ػّي ٝؼٌٕ ًٙث ٝاثجبر ثفوب٘ؽ  .اـٚدب ٌيٛع خٌ ٖٛٙبٚي ـا ٔشٛخ ٝوبقٔبٖٞبي خبوٛوي أفيىب  ٚاوشفاِيب
ٔيؼا٘ؽ و ٝثب ٞؽف ضفث ٝالشّبؼي ثِ ٝبؼـار ٌٌٛز اـٚدب ا٘دبْ ٌؽ . ٜزيٗ ؼـ ٌيٛع وبـن أفيىب ـا ٔمّف ٔيؼا٘ؽ و ٝثبػث ٌؽ زيٗ ؼـ
آوشبٌ٘ ٝىٛفبيي الشّبؼي ،وبَ ٞب اق ٌفؼ ٝ٘ٚـلبثز سِٛيؽ اـقاٖ ليٕز ـ ثٚ ٝانع ٝسؼغيّي وبـغب٘ٞ ٝبيً ـ ػمت ثيفشؽ  .وفٌٕ ٜبِي ٌيٛع ٚثب ؼـ
دي ً٘ٛيبً٘ ـا ؼـ اٚاغف ؼ٘ 80 ٝٞشيد ٝفؼبِيز خبوٛن ٞبي أفيىبيي ٔي ؼا٘ؽ و ٝثب ٞؽف ٔدجٛـ وفؼٖ ايٗ وٍٛـ ث ٝدؿيفي ٌفايظ ؼَٚ
اـٚدبيي ـ أفيىبيي ،ثفاي لغغ آقٔبيٍبر ٞىش ٝاي ا٘دبْ ٌؽ ٜاوز  .سٕبٔي ايٗ اسٟبٔبر ؼـ ضؽ اسٟبٔي ثبلي ٔي ٔب٘ؽِٚ .ي آٖ زٔ ٝىّٓ اوز آٖ
اوز وٞ ٝف ـٚق ثىيبـي اق ٔٙبعك خٟبٖ ؼـ ٔؼفْ غغف يه ضّٕ ٝثيٛسفٚـيىشي ٞىشٙؽ  .ثؽيٟي اوز و٘ ٝيفٞٚبي ٘ظبٔي ،سٟٙب خٕؼيز ؼـ
ٔؼفْ غغف ثفاي ضٕالر ثيِٛٛليه ٘يىشٙؽ ثّى ٝالٍبـ ٔػشّف ؼـ ٔؼفْ غغف ثٛؼ ٚ ٜثٙٔ ٝظٛـ ؼفبع ؼـ ْ لبثُ اثفار ٘بسٛاٖ وٙٙؽ ٜثبِم ٜٛيه
ضّٕ٘ ، ٝيبقٔٙؽ وىت آٌبٞي ٘ىجز ث ٝاِ َٛاوبوي ٌ ٕٝٞيفٌٙبوي ػٛأُ ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ خ ًٙثيِٛٛليه ٔي ثبٌٙؽ  .عجك ٘ظف وبـٌٙبوبٖ
وبقٔبٖ ثٟؽاٌز خٟب٘ي ) ( W.H.Oؼـ ضبَ ضبضف  17وٍٛـ خٟبٖ لبثّيز سِٛيؽ زٙيٗ ٔٛاؼي ـا ؼاـ٘ؽ.سِٛيؽ ٔٛاؼ ثيِٛ ٛليه ثبِٙىج ٝاـقاٖ ثٛؼٜ
 ,ث ٝعٛـي و ٝث ٝػٛٙاٖ ثٕت اسٕي فمفا  The Poor Man,s Atom Bombيب ٘ PMABبٔيؽٌ ٜؽ ٜاوز .سِٛيؽ  ،اوشفبؼ ٚ ٜا٘شٍبـ يه
والش ثيِٛٛليىي ثىيبـ اـقاٖ سف اق ثٕت اسٓ ثٛؼ ٚ ٜوٓسف اضىبوبر خٟب٘يبٖ ـا ثف ٔي اٍ٘يكؼ  ٚ.اِجش ٝاوشفبؼ ٜاق ايٗ والش ٞب سب ضؽٚؼي ثفاي
سفٚـيىزٞب ثي غغف ٔي ثبٌؽ ٔ.ؼٕٛال ٍٔبٞؽ ٜدبسٛلٖٞب ٔ ٚمبثّ ٝثف ػّي ٝآٖٞب ٍٔىُ اوز ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ؼـ ِٛـر ا٘شٍبـ ػبُٔ اوٟبَ ؼـ آة
يه ٔٙغم ٝسب ؼٚـ ٜوٕ ٖٛوذفي ٌٛؼ  ٚػالئٓ ثيٕب ـي ظبٞف ٌٛؼ زٙؽ ـٚق عٔ َٛي وٍؽ و ٝففِز ٔٙبوجي ثفاي سفٚـيىز ٞب اوز سب ث ٝاٞؽاف

غٛؼ ثفوٙؽ  .ا٘شمبَ ػٛأُ  ٓٞاق وٍٛـي ث ٝوٍٛـ ؼيٍف ثٚ ٝوئّ ٝىبففٞبي ٔؼِٕٛي آوبٖ ث٘ ٝظف ٔي
ٔيىفٚة ويب ٜقغٓ ؼـ ؼاغُ وذى َٛث ٝػٛٙاٖ ؼاـ ٚ ٚضُٕ آٖ ثٙٔ ٝبعك ٔٛـؼ ٘ظف.

ـوؽ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ لفاـ ؼاؼٖ دٛؼـ

ايٗ ػٛأُ ثيٕبـي قا اق ـاٞ ٜبي ٔػشّفي ؼـ خٛأغ ٞؽف ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜلفاـ ٔيٌيف٘ؽ  .ا٘شٍبـ ػٛأُ ثيٕبـي قا ؼـ ٛٞا  ،آة ٛٔ ،اؼ غؿائي  ،ا٘ٛاع
ٔٛاؼ وٙىفٌ ٚؽ ، ٜاوجبة ثبقي  ،دبوز ٘بٔٞ ، ٝؽايب دىشي،ضٍفار ٘بلُ ،غ.... ٚ ٖٛوبثم ٝؼاٌش ٝاوز  .اوشفبؼ ٜاق ػبُٔ ثيٛسفٚـيىٓ ثف اوبن
اٞؽاف سفٚـيىزٞب سؼييٗ ٔيٌفؼؼ .ؼـ ِٛـسي و ٝسفٚـيىٓ لّؽ ٌىشفي ٚويغ ثيٕبـي ـا ؼاٌش ٝثبٌؽ اق ػٛأّي ٘ظيف آثّ ٝا٘ىب٘ي اوشفبؼٔ ٜيوٙؽ
و ٝث ٝـاضشي اق ففؼي ث ٝففؼ ؼيٍف ٔٙشمُ ٔي ٌٛؼ  ٚثبػث آِٛؼٌي ٚويغ ٔي ٌٛؼ  ٚؼـ ِٛـسي و ٝلّؽ آٖ ٔٛـؼ ٞؽف لفاـ ؼاؼٖ ٌػُ غبِي
ثبٌؽ اق ػٛأّي ٘ظيف ا٘شفاوه (ػبُٔ ويب ٜقغٓ) اوشفبؼٔ ٜيوٙؽ.
سؼبـيف:
ثفاي سفٚـ  ٚسفٚـيىٓ سؼبـيف ٔػشّفي اـائٌ ٝؽ ٜو ٝثب ٌؿٌز قٔبٖ سٛوؼ ٝؼاؼٌ ٜؽ ٜا٘ؽ  .ؼـ اثشؽاي ثطث ث ٝزٙؽ سؼفيف  ٚسؼبـيف ٔفسجظ ثب آٖ
اٌبـٔ ٜيٌفؼؼ .
سفٚـزيىز؟
« سفٚـ » ؼـ وّٕ ٝثٔ ٝؼٙي « سفوب٘ؽٖ » اوز  ٚؼـ فف ًٙٞويبوي خٟبٖ ػجبـسىز اق ٞفٌ ٝ٘ٛالؽاْ غّٕب٘ٔ ٚ ٝػفيب٘ ٝػّي ٝففؼ يب اففاؼي ؼـ
ضٛقٜاي ٔطؽٚؼ يب ٌىشفؼ ،ٜثب اٞؽاف الشّبؼي ـ وٍبٚـقي ـ ِٙؼشي ،ثب ٞؽف ايدبؼ اـػبة يب ثبج غٛاٞي.
ؼـ فف ًٙٞويبوي ،سفٚـ اق ـيٍ ٝالسيٗ  terrorثْ ٝػٙبي سفن ٚ ٚضٍز ٌففشٌ ٝؽ ٚ ٜث ٝـفشبـ  ٚاػٕبَ ففؼ يب ٌفٞٚي اعالق ٔي ٌٛؼ و ٝاق
ـا ٜايدبؼ سفنٚ ،ضٍز  ٚاوشفبؼ ٜاق قٚـ ٔي غٛاٞؽ ثٞ ٝؽف ويبوي غٛؼ ثفوؽ  .ؼـ قثبٖ فبـوي  ٓٞسفٚـ ثٔ ٝؼٙبي سفن قيبؼ ،ثيٓ ٞ ٚفان ٚ
غٛف ٚ ٚضٍز اوز  ٚسفٚـيىز ث ٝػبُٔ سفٚـ ،عففؽاـ سفٚـ ،آؼْ وً يب وىي و ٝثفاي ـويؽٖ ثٞ ٝؽف غٛؼ وىي ـا ث ٝعٛـ غبفٍّيفا٘ ٝثىٍؽ
يب ايدبؼ ٚضٍز ٞ ٚفان وٙؽٌ ،فشٔ ٝيٌٛؼ.
ؼـ ِغشٙبٔ ٝـٚاثظ ثيٗ إُِّ ؾيُ وّٕ terrorism ٝآٔؽ ٜاوز :سفٚـ  ٚسفٚـيىٓ ث ٝفؼبِيز ٞبي ثبقيٍفاٖ ؼِٚشي  ٚغيف ؼِٚشي اعالق ٔي ٌٛؼ وٝ
ٌي ٚ ٜٛسٕٟيؽار غٍٗ ـا ؼـ اػٕبَ غٛؼ ثفاي ـويؽٖ ث ٝاٞؽاف ويبوي ث ٝوبـ ٔيثف٘ؽ.
ثيٛسفٚـيىٓ زيىز؟
ثف اوبن سؼفيف دّيه ثيٗ إُِّ ؼـوبَ  2007ثيٛسفٚـيىٓ ػجبـر اوز اق ٔٙشٍف وفؼٖ ػٛأُ ثيِٛٛليىي يب وٕي ثب ٞؽف وٍشٗ يب آويت
ـوب٘ؽٖ ث ٝا٘ىبٖ ٞب ،ضيٛا٘بر ٌ ٚيبٞبٖ ثب لّؽ ٘ ٚيز لجّي  ٚثٙٔ ٝظٛـ  ٚضٍز آففيٙي  ،سٟؽيؽ ٚ ٚاؼاـ وبغشٗ يه ؼِٚز يب ٌفٞٚي اق ٔفؼْ ثٝ
ا٘دبْ ػّٕي يب ثفآٚـؼ ٜوفؼٖ غٛاوشٝاي ويبوي يب اخشٕبػي.
شِْ ٝثيٛسفٚـيىشي زيىز؟
ػجبـر اوز اق دػً وفؼٖ ٚيفٚن  ،ثبوشفئ ،يىفٚة يب ؼيٍف ػٛأُ ثيٕبـيكا ٚ
ضيٛا٘بر ٌ ٚيبٞبٖ ٔيٌٛؼ.

وٕي وٛٔ ٝخت ثفٚق ثيٕبـي ٔ ٚفي ؼـ ٔيبٖ ا٘ىبٖ ٞب ،

آيؽ.سبثيفار يه ضّٕ ٝثيِٛٛئميىي ث ٝزٟبـ ؼوش ٝسمىيٓ ٔي ٌ٘ٛؽ.
وٍف ٌٙ ٚبوبيي يه ضّٕ ٝثيِٛٛليىي وػز  ٚؼٌٛاـ ثٌٕ ٝبـ ٔي
-1فيكيىي:ثفٚق ثيٕبـي  - 2ـٚا٘ي:ثفٚق سفن ٚ ٚضٍز  -3 ،الشّبؼئ:طؽٚؼيز وفف  ٚخبثٝخبيئ ،شٛلف ٌؽٖ فؼبِيز ٞبي الشّبؼي  ٚوىت
 ٚوبـ -4قيىز ٔطيغي:آويت ؼيؽٖ ا٘ىبٖٞب ،ضيٛا٘برٌ ،يبٞبٖ ،آِٛؼٌ ٜؽٖ ٔٙبثغ عجيؼي ٔثُ ٔٙبثغ آة

ثيٛسفٚـيىٓٞب ز ٝوىب٘ي ٞىشٙؽ؟
ٔؼٕٛال ٌفٞ ٜٚب  ٚخٙجً ٞب ويبوي  ٚففلٞ ٝبي ٔؿٞجي يب اٌػبِي ٞىشٙؽ و ٝسٛا٘بيي سِٛيؽ  ٚثىبـٌيفي والش ٞبي ثيِٛٛليه ـا ؼاـ٘ؽ  .ث ٝعٛـ
ْثبَ خٙجً اوشمالَ عّت لجئّ ٝبئٔٛبئ ٛؼـ وٙيب و ٝاق وٓ ثفاي وٍشٗ ٔبٔٛـاٖ ضىٔٛز اوشؼٕبـي ثفيشب٘يب اوشفبؼ ٜوفؼ٘ؽ .ففلٔ ٝؿٞجي ـاخٙيٍي
ؼـ وبَ  1984ثب آِٛؼ ٜوفؼٖ ظفٚف وبالؼ يبقؼ ٜـوشٛـاٖ ؼـ آٔفيىب ثب ثبوشفي (سبيفيٕٛـي ْٛوبالٔ٘ٛب) ٔٛخت ٔىٕٔٛيز ٘ 750فف ٌؽ٘ؽ .ؼـ وبَ
 1993ففلٔ ٝؿٞجي آئٌٛيٙفيىٛي ثبويُ ويب ٜقغٓ ـا ؼـ ٘بضي ٝوبٔيف ٚؼـ ٔشفٚي سٛويٙٔ ٛشٍف وفؼ.
خًٞٙبي ٔيىفٚثي ( ثيِٛٛليه)
سبـيػسٝ
اوشفبؼ ٜوفؼٖ اق ٔٛاؼ سِٛيؽ ٌؽ ٜسٛوظ خب٘ٛـاٌٖ ،يبٞبٖ ،ثبوشفي ٞب ،لبـذٞب ٚ ٚيفٚنٞب ثف ػّي٘ ٝيفٞٚبي ا٘ىب٘ي ٙٔ ٚبثغ غؿايي وبثم ٝاي ٞكاـاٖ
وبِ ٝؼاـؼ .اوشفبؼ ٜاق وٕ ْٛخب٘ٛـي يب ٌيبٞي ثفاي وٕي وفؼٖ وف سيفٞبي خٍٙي ،اوشفبؼ ٜاق الٌ ٝضيٛا٘بر ٔفؼ ٜاق عبػ ٖٛثفاي ٌىىشٗ
ٔمبٔٚز ؼاغُ لّؼٞ ٝبٔ ،ىٕ ْٛوبقي فضبي ؼاغّي ٔمبثف ففػٞ ٖٛب ثب ٞبيِ لبـزي وٍٙؽ ٚ ٜآِٛؼ ٜوفؼٖ ٔٙبثغ آثي ٌٟفٞب اق ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ثبوشب٘ي
ثىبـٌيفي والش ٞبي ٘بٔشؼبـف ثيِٛٛليه اوز .ؼـ خٟبٖ ٔشٕؽٖ ٘يك ايٗ ـٚي ٝاؼأ ٝيبفز  ٚاِجش ٝديسيؽ ٜسف ٌؽ .آٌٖ ٝ٘ٛو ٝوبغز  ٚثىبـٌيفي
ايٗ والش ٞب عي وٛٙا٘ىيٞ ٖٛبي ثيٗ إِّّي ثٌ ٝؽر ٕٔٛٙع ٌؽ  .ثب ايٗ ٚخٛؼ لؽـر ٞبي اوشىجبـي ٕٛٞاـ ٜؼـ ا٘ؽيٍ ٝوبغز والشٞبي
ثيِٛٛليه  ٚقيىشي ٞىشٙؽ سب ثب ٚاـؼ وبغشٗ وٓ سفيٗ قيبٖ الشّبؼي ثِٙ ٝبيغ  ٚثب ثيً سفيٗ وٍشبـ ثشٛا٘ٙؽ ثٙٔ ٝبثغ ضفيف ؼوز يبثٙؽ  .وٍشبـ
ففاٚاٖٚ ،ضٍز ٌىشفؼ ،ٜايدبؼ ٞفان ؼـ ػمت خج ،ٟٝفّح وبغشٗ غظ ٔمؽْ ،ثفؼٖ خ ًٙث ٝؼاغُ غب٘ٞ ٝبي ٔفؼْ غيف ٘ظبٔي  ٚؼـٌيف ٕ٘ٛؼٖ
ٌٟفٞب ،ػؽْ أىبٖ اثجبر ؼليك ؼـ ثىبـٌيفي آٖ ٞب ٟ٘ ٚبيشبً سػفيت ا٘ؽن اق ٔطىٙبر غبَ والش ٞبي ٔيىفٚثي ٞىشٙؽ ٔ .طىٙبسي و ٝاق ٍ٘بٜ
٘ظفي ٝدفؼاقاٖ خٍٙي ثٞ ٝير ٚخ ٝلبثُ زٍٓ دٌٛي ٘يىشٙؽ.
خًٞٙبي ثيِٛٛليه ـا ٔي سٛاٖ ث 3 ٝؼٚـ ٜسمىيٓ وفؼ:
 - 1ؼٚـاٖ اِٚي 200 ( ٝوبَ لجُ اق ٔيالؼ ٔىيص  ٚسب آغبق لفٖ ثيىشٓ )
 - 2ؼٚـاٖ ٘ٛيٗ
 - 3ؼٚـاٖ و٘ٛٙي
ؼٚـاٖ اِٚيٝ
اِٚيٗ اوٙبؼ ثجز ٌؽ ٜاق وبـثفؼ ٔيىف ٚاـٌب٘يىٓ ٞب ث ٝػٛٙاٖ يه والش ثيِٛٛليىي  ،ث ٝـٔٚيبٖ ٔفثٛط ٔي ٌٛؼ و ٝاق اخىبؼ ضيٛا٘بر ٔفؼ ٜثفاي
آِٛؼ ٜوفؼٖ زبٜٞب ٙٔ ٚبثغ آة ؼٌٕٙبٖ اوشفبؼٔ ٜيوفؼ٘ؽ.
ؼـ ٔش ٖٛلؽيٕي آٔؽ ٜاوز وٞ ٝب٘يجبَ وٛقٞ ٜبي دف اق ٔبـ  ٚػمفة ـا ثب ٔٙدٙيك ث ٝوٛي وٍشي ؼٌٕٙبٖ دفسبة ٔي وفؼ  ،و ٝثب ٌىىشٌ ٝؽٖ
وٛقٜٞب  ،ايٗ خب٘ٛـاٖ ؼـ وٍشي دػً  ٚثبػث ث ٓٞ ٝـيػشٍي اٚضبع ٔي ٌؽ٘ؽ  .ده اق آٖ  ،عي يه ضّٕ ٝثفق آوب وٍشي سىػيف ٔي ٌؽ.
ؼـ وشبة ؾغيف ٜغٛاـقٍٔبٞي و ٝاِٚيٗ ؼائف ٜإِؼبـف دكٌىي ث ٝقثبٖ فبـوي ٔطىٛة ٔيٌٛؼ  ٚسٛوظ ؼإٍ٘ٙؽ ايفا٘ي ،ويؽاوٕبػيُ خفخب٘ي ؼـ
لفٖ ٌٍٓ ٞدفي ٌٕىي ،سبِيف ٌفؼيؽ ٜاوز آٔؽ ٜاوز و" : ٝثؼضي اق ّٔٛن ،وٙيكوبٖ ـا ث ٝقٞف ،ثذفٚـ٘ؽ زٙبٖو ٝغٛـؼٖ آٖ ايٍبٖ ـا ػبؼر
ٌٛؼ  ٚقيبٖ ٘ؽاـؼ  .ايٗ اق ثٟف آٖ وٙٙؽ سب آٖ وٙيكن ـا ث ٝسطفٞ( ٝؽي )ٝيب ث ٝضيّ ٝؼيٍف ث ٝغّٕي و ٝايٍبٖ ـا ثَُٛؼ ثفوب٘ٙؽ سب ثٔ ٝجبٌفر آٖ
وٙيكنٞ ،الن ٌ٘ٛؽ  ٚ 000اثٗ ويٙب ٘يك ؼـ اٚائُ ٞكاـ ٜؼٔ ْٚيالؼي ؼـ ؼائف ٜإِؼبـف " لب٘ ٖٛؼـ عت" ٕٞيٗ ٔغّت ـا ثيبٖ ٕ٘ٛؼ ، ٜؼوشف اٍِٛؼ
ؼـ وشبة راـيع دكٌىي ايفاٖ  ٚوفقٔيٗ ٞبي غالفز ٌفلي ،وٓ ٔكثٛـ ـا " ٙٞؽ ٌيب ٜاِجيً" ٘بٔيؽ ٜوٛ٘ ٝػي وٓ ثيِٛٛليه ث ٝضىبة ٔيآيؽ.
خفخب٘ي ؼـ وشبة ؾغيف ٜغٛاـقٍٔبٞي  ٚغُفِ ػَالئي ـٕٛٙٞؼٞبي خبِت سٛخٟي ـا ؼـ ـاثغ ٝثب ديً ٌيفي اق ثيٛسفٚـيىٓ ٌٛاـٌي و ٝؼـ آٖ قٔبٖ

ـايحسفيٗ ـا ٜاـػبة ٞ ٚالوز ٔػفيبٌ٘ ٝػّيز ٞب  ٚـلجب ثٛؼ ٜاوز اـائ ٝؼاؼٔ ،ٜشؿوف ٔي ٌٛؼ " وىب٘ي ـا و ٝاق ايٗ وبـ ،ا٘ؽيٍ ٝثبٌؽ اضشيبط
آ٘ىز و ٝعؼبٔي و ٝعؼٓ آٖ لٛي ثبٌؽ ٘ػٛـ٘ؽ ٔثال عؼبٔي و ٝوػز سفي يب وػز ٌيفيٗ يب وػز ٌٛـ يب وػز سيك (سٙؽ) ثبٌؽ ٘ػٛـ٘ؽ ،اق
ثٟف آ٘ى ٝوىب٘يو ٝظٚاٙٞؽ وىي ـا زيكٞبي قيبٖ وبـ ؼٙٞؽ ،ث ٝزٙيٗ عؼبْ ٞبئي ٔك ٜآٖ ثذٌٙٛؽ ِ ٚؿا آ٘دب و ٝسٕٟز ايٗوبـ ثبٌؽ ٞير ٘جبيؽ غٛـؼ
 ٚاٌف ضفٚـر افشبؼ زٙبٖ خبي ٌفو ٚ ٝٙسٍ ٝٙضبضف ٘جبيؽ ٌؽ . 000
ٟٔٓسفيٗ ضبؼث ٝاي و ٝؼـ سبـيع اق ايٗ ٘ٛع ثٚ ٝلٛع ديٛوز ٔفثٛط ٔي ٌٛؼ ث ٝل ْٛسبسبـ و ٝؼـ وبَ ٔ 1346يالؼي ؼـ ٌٟف وبفب و ٓٞ ٝايٙه
٘ Feodissiaبْ ؼاـؼ ثب دفسبة وفؼٖ اخىبؼ ٔفؼٌبٖ ٘بٌي اق عبػ ، ٖٛسٛا٘ىشٙؽ ٔمبٔٚز ٌٟف ـا اق ثيٗ ثجف٘ؽ  .ثفغي اق ٔٛـغبٖ  ،ػّز ديؽايً
اديؽٔي ٍٟٔٛـ عبػ ٖٛؼـ اـٚدب ـا و ٝضؽٚؼ  25سب ٔ 40يّي ٖٛوٍش ٝث ٝخبي ٌؿاٌز ٕٞ ،يٗ الؽاْ ل ْٛسبسبـ ٔيؼا٘ٙؽ.
ؼـ وبَ ٔ 1710يالؼي ٘يك ـٚنٞب اق ٕٞيٗ ـٚي ( ـٚي ل ْٛسبسبـ ) ؼـ ضّٕ ٝث ٝوٛئؽ اوشفبؼ ٜوفؼ٘ؽ.
ؼـ وبَ ٔ 1767يالؼي ؼـ ٔجبـقار ثيٗ ٘يفٞٚبي ففا٘ىٛي  ٚثٔٛيبٖ آٔفيىب ( وفغذٛوشبٖ ) ٘ ،يفٞٚبي اٍّ٘يىي ث ٝففٔب٘ؽٞي خففي أفوز ثب
ففيت ؼاؼٖ وفغذٛنسبٖ آٔفيىبيي  ٚسطز د ًٌٛالؽاْ ٞبي ِّص خٛيب٘ٔ ٚ ٝىبِٕز آٔيك  ،ثب ؼوشبٖ غٛؼ دش ٚ ٛاِجى ٚ ٝوبيف ضفٚـيبر ق٘ؽٌي ـا
ث ٝآٖٞب ٞؽي ٝؼاؼ٘ؽ  ،أب ؼـ ضميمز آٖ دشٞ ٛب ٚ ٚوبيُ اق ثيٕبـوشب٘ي و ٝاق ٔجشاليبٖ ث ٝآثٍّٟ٘ ٝؽاـي ٔيوفؼ اـوبَ ٌؽ ٜثٛؼ ؛  ٚؼـ ٟ٘بيز ثبػث
ايدبؼ اديؼٔي آثّ ٝؼـ ثيٗ وفغذٛوشبٖ ٌفؼيؽ و٘ ٝىجز ث ٝآٖ ضىبن ثٛؼ٘ؽ  ٚوفا٘دبْ ثيً اق  90ؼـِؽ آٟ٘ب وٍشٌ ٝؽ٘ؽ ٘ ٚيفٞٚبي ففا٘ىٛي
و ٝؼـ ضميمز اق عفف اـٚدب ث ٝايٗ خ ًٙففوشبؼٌ ٜؽ ٜثٛؼ٘ؽ  ،ثف وفغذٛوشبٖ آٔفيىبيي غّج ٝيبفشٙؽ ٘ ( .ىش ٟٓٔ ٝؼـ ايٗ عفش ايٗ ثٛؼ وٝ
٘يفٞٚبي اٍّ٘يىي اق ّٔ ٖٛثٛؼٖ غٛؼ ٘ىجز ث ٝايٗ ثيٕبـي ّٟٔه ( ث ٝػّز ٔبي ٝوٛثي ٘يفٞٚبي اـٚدب )  ٚضىبن ثٛؼٖ وفغذٛوشبٖ ث ٝآٖ ،
ٟ٘بيز اوشفبؼ ٜـا وفؼ٘ؽ ).
ؼٚـاٖ ٘ٛيٗ
ايٗ ؼٚـاٖ اق وبَ ٔ 1918يالؼي آغبق ٔيٌٛؼ .اق اِٚيٗ الؽاْٞبيي و ٝؼـ ؼٚـاٖ ٘ٛيٗ وبـثفؼ ايٗ والشٞب ا٘دبْ ٌؽ  ،سٍهيُ ٚاضؽ  731ؼـ اـسً
لادٗ ث ٝػٛٙاٖ ٔشِٛي أف سطميك ؼـ ٔٛـؼ ايٗ والش ٞب  ٚيبفشٗ ٕ٘ ٝ٘ٛلؽـسٕٙؽ ثفاي اـسً لادٗ ثٛؼ  .ؼـ وبَ ٔ 1931يالؼي لادٗ ثف٘بٔٞ ٝبي
ثيِٛٛليىي غٛؼ ـا ٌىشفي ثيً سفي ؼاؼ  .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙظٛـ ٚ ،اضؽ  731ؼـ ٔٙسٛـي يه دبيٍبٔ ٜػفي ثفاي آقٔبيً ٔىشميٓ ثف ـٚي ا٘ىبٖ (
اويفاٖ خٍٙي ) سٍىيُ ؼاؼ و ٝفمظ ثفغي اق آقٔبيًٞبي ثيِٛٛليىي ايٗ ٌف ٜٚيب ؼـ ٚالغ خٙبيز ٞبي آٟ٘ب ؼـ سبـيع ثجز ٌؽ ٜاوز  .ضؽالُ
 10000ق٘ؽا٘ي ؼـ ٘شيد ٝايٗ آقٔبيًٞب خبٖ وذفؼ٘ؽ.
ؼـ ٌفٚع خ ًٙخٟب٘ي ؼ ، ْٚؼـ وبَ ٛٞ 1941اديٕبٞبي لادٙي  ،وه ٞبي آِٛؼ ٜث ٝعبػ ٖٛـا ؼـ لىٕز ٞبيي اق زيٗ دفاوٙؽ ٜوبغشٙؽ .
ٛٞاديٕبٞبي لادٙي ؼـ ٞف ٔفضّٔ 15 ٝيّي ٖٛوه ـا ثف ـٚي ٌٟ 11ف زيٗ اوذفي ٕ٘ٛؼ ٚ ٜاديؽٔي عبػ ٖٛثٛلٛع ديٛوز و ٝثيٗ وبَ ٞبي 1937
 1947 ٚثب ثيً اق  2000ضّٕٔ ،ٝفي٘ 94000فف ثٛلٛع ديٛوز.
ثف اوبن ٌٛاٞؽ سبـيػي ٚ ،اضؽ  731اـسً لادٗ ضؽٚؼ  400ويٌّٛفْ ػبُٔ آ٘شفاوه(ويب ٜقغٓ) ـا ثِٛ ٝـر ثٕتٞبي ٚيم ٜآٔبؼ ٜاوشفبؼ ٜؼاٌز.
ؼِٚز آٔفيىب ؼـ دبيبٖ خ ًٙخٟب٘ي ؼ ٚ ْٚؼـخٍٙي وبٔالً سجّيغبسي ث ٝافٍبٌفي اػٕبَ ايٗ ٌفٔ ٚ ٜٚطى ْٛوفؼٖ ؼِٚز لادٗ دفؼاغز ِٚي ؼـ
ٔمبثُ عي يه ٔطبوٕٕ٘ ٝبؼيٗ  ،ػال ٜٚثف ثػًٍ  ٚػف ٛؼإٍ٘ٙؽاٖ ايٗ ٌف ، ٜٚضبضف ث ٝففا ٓٞوفؼٖ أٙيز آٖ ٞب ٌؽ ث ٝايٗ ٌفط و ٝسٕبٔي
اعالػبر  ٚسدفثيبر ث ٝؼوز آٔؽ ٜسٛوظ ايٗ ٌف ، ٜٚؼـ غؽٔز ثف٘بٔٞٝبي ثيِٛٛليىي ؼِٚز آٔفيىب لفاـ ٌيفؼ.
ؼٚـاٖ و٘ٛٙي

ده اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ، ْٚؼ٘يب  ٚاـؼ ٔفضّ ٝخؽيؽي ث٘ ٝبْ خ ًٙوفؼ ٌؽ  .ؼـ ايٗ ٔفضّ ٝاٍّ٘ىشبٖ ٘يك ثب خؽيز وفٌفْ اخفاي دفٚلٞ ٜبي
ٔشؼؽؼي ؼـ قٔي ٝٙوالش ٞبي ثيِٛٛليه ثٛؼ  .آٖٞب ث ٝغّ َٛثف ـٚي اوذٛـٞبي آ٘شفاوه (ويب ٜقغٓ ) ٔ ٚيكاٖ سػفيت ٌ ٚىشفي آٖ ثٚ ٝويّٝ
ثٕتٞبي ا٘فدبـي وبـ ٔيوفؼ٘ؽ.
ن سٛخ ٝخٟب٘يبٖ ـا ث ٝايٗ فؼبِيز ٞب ثيً اق ديً خّت ٕ٘ٛؼ  ،اخفاي آقٔبيً دػً اوذٛـ آ٘شفاوه ثٚ ٝويّ ٝثٕت ٞبي ا٘فدبـي ؼـ
ٚالؼٝاي ٜ
خكيف ٜغيف ٔىى٘ٛي ٌفيٙبـؼ ؼـ غفة اوىبسّٙؽ ثٛؼ ٚسب وبَ ٔ 2000يالؼي ؼـ غبن ايٗ خكيف ٜاوذٛـٞبي آ٘شفاوه ديؽا ٔي ٌؽ  .ثف٘بٔٞٝبي
ثيِٛٛليه آٔفيىب ٖيك اق وبَ ٌ 1941شبة ٌففز  .ؼـ وبَ  1943ؼـ دي ثف٘بٔٞ ٝبي إِٓبٖ ٞب  ٚلادٙي ٞب  ،وفؼٔؽاـاٖ ؼِٚز آٔفيىب ثب ٌؽر
ثيًسفي ث ٝديٍيفي ايٗ سطميمبر دفؼاغشٙؽ  .ايٗ وٍٛـ ثف٘بٔٞ ٝبي غٛؼ ـا ؼـ وٕخ ؼسفيه و ٝأفٚق ٜفٛـر ؼسفيه ٘بٔيؽٔ ٜيٌٛؼ ٔ ،شٕفوك
وفؼ .آٔفيىب آقٔبيً ٞبي ْغفيب٘ ٝاي ثف ـٚي ٔٙبعك دفخٕؼيز ثب ػٛأُ وٓ غغف يب ثي غغف ٔثُ ثبويّٛن ٌّٛثيدي  ،وفاٌيب ٔبـوٙه  ٚؾـار
غٙثي ا٘دبْ ٔيؼاؼ.
يىي اق ثكـيسفيٗ آقٔبيً ٞبي ٔػفيب٘ ٝاـسً آٔفيىب  ،دػً وفاٌيب ٔبـوٙه ؼـ ٌٟف وب٘ففا٘ىيىى ٛثِٛ ٝـر  5000ؾـ ٜؼـ ؼليم ٝثٛؼ و ٝؼـ
٘شيد ٝآٖ  ،يوٙفف فٛر ٕ٘ٛؼ ٘ 10 ٚفف ؼيٍف ؼـ ثيٕبـوشبٖ ثىشفي ٌؽ٘ؽ.
ؼـ وبَ  ، 1966ؼـ اؼأ ٝايٗ سطميمبر  ،ؼـ ويىشٓ ٔشفٚي ٌٟف ٘يٛيٛـن اوذٛـٞبي ثبويّٛن وبثشيّيه دػً ٌؽ سب ويىشٓ ٔشف ٚاق ٘ظف أٙيز
اـقيبثي ٌٛؼ ٘ .شبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ و ٝسٕبٔي سُٞ٘ٛبي ٔشف ٚسٟٙب ثب آِٛؼ ٜوفؼٖ يه ايىزٌبٔ ٜي سٛا٘ؽ آِٛؼ ٜثٍٛؼ.
ؼـ وبَ  ، 1979وبوٙبٖ ٌٟف وٛـؼِٛوه ؼـ ٌٛـٚي وبثك ٌ ،بٞؽ يه ا٘فدبـ ثكـي ؼـ سبويىبر ٘ظبٔي ٌٕبـ 19 ٜاـسً ٌٛـٚي ثٛؼ٘ؽ .
ذ٘ؽيٗ ـٚق ثؼؽ ؼـ ثيٗ ٔفؼْ ايٗ ٌٟف ست ٍٔ ٚىالر سٙفىي ٔٙشٍف ٌفؼيؽ سب ايٗ و ٝسؼؽاؼ ٔفي ٔ ٚيف اففاؼ ث ٝضؽٚؼ ٘ 40فف ـويؽ  .ؼِٚز
ٌٛـٚي ػّز ٔفي وبوٙبٖ ٌٟف ـا ّٔفف ٌٌٛز آِٛؼٌ ٜب ٚاػالْ وفؼ  .ؼـ ٟ٘بيز سؼؽاؼ وُ سّفبر ث ٝيه ٞكاـ ٘فف ـويؽ  .ؼـ وبَ  1992ـئيه
خٕٟٛـ ٚلز ـٚوي ، ٝثٛـيه يّشىيٗ  ،ؼـ يه وٙففا٘ه ٔغجٛػبسي اػشفاف وفؼ و ٝاـسً وفظ ؼـ آٖ ٚاضؽ ٘ظبٔي ثِٛ ٝـر ٔػفيب٘ ٝيه ثف٘بٔٝ
ٌىزـؼ ٜثيِٛٛليىي ا٘دبْ ٔيؼاؼ ٜاوز.
ؼـ ثيٗ وبَ ٞبي  1980سب  ، 1990وبـثفؼ والش ٞبي ثيٛسفٚـيىشي ثِٛ ٝـر دفاوٙؽ ٜثٛؼ و ٝاق آٖ ٞب ٔي سٛاٖ ث ٝاوشفبؼٌٛ ٜـٚي اق وٓ ّٟٔه
سفايىٛسىٗ سي ؼ ( ٚثبـاٖ قـؼ ) ػّئ ٝدبٞؽيٗ افغب٘ي  ،اوشفبؼ ٜآٔفيىب اق ػبُٔ ٔيىفٚثي ست غٛن ػّي ٝا ٘مالثي ٖٛوٛثب  ،اوشفبؼ ٜـليٓ اٌغبٍِف
لؽن اق ػبُٔ ثيِٛٛليىي ػّي ٝؼغشفاٖ غفؼوبَ فّىغيٙي ؼـ وبَ ٔ 1982يالؼي ٘بْ ثفؼ.
ٟٔٓسفيٗ ـٚيؽاؼ ثيٛسفٚـيىٓ ؼـ ٞكاـ ٜخؽيؽ  ،دػً ٘بٔٞ ٝبي ضبٚي اوذٛـ آ٘شفاوه(ػبُٔ ِٔٛؽ ويب ٜقغٓ ) ؼـ آٔفيىب ثٛؼ :ؼـ ـٚق  18وذشبٔجف
وبَ  2001اَٚيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآ٘شفاوه دٛوشي ث ٝػّز ٘بٔ ٝدىشي ضبٚي اوذٛـ آ٘شفاوه ٍٔبٞؽٌ ٜؽ و ٝثيٕبـ ثب ّٔفف آ٘شي ثيٛسيه ثٟجٛؼ يبفز  .اق
ايٗ قٔبٖ سؼؽاؼ ٔجشاليبٖ ث ٝآ٘شفاوه دٛوشي افكايً يبفز سب ايٗ و ٝؼـ ؼ ْٚاوشجف ٛٔ 2 ،ـؼ آ٘شفاوه سٙفىي ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي آ٘شفاوه
اِٚيٗ لفثب٘ي
سٙفىي وبَ ٞبي اغيف آٔفيىب ٌكاـي ٌؽ  ٚؼـ دي آٖ ـٚثفر اوشي٘ٛه ٘شٛا٘ىز ؼـ ٔمبثُ ايٗ ثيٕبـي ّٟٔه ؼٚاْ ثيبٚـؼ ٚ
ثيٛسفٚـيىٓ ؼـ ٞكاـ ٜخؽيؽ ٘بْ ٌففز.
اق ايٗ سبـيع ث ٝثؼؽ سؼؽاؼ ٘بٔٞ ٝبي اـوبِي آِٛؼ ٜث ٝلىٕز ٞبي ٔػشّف آٔفيىب  ،اق خّٕ ٝثٔ ٝدّه وٙبي آٖ وٍٛـ ٘يك اف قايً يبفز  ٚسؼؽاؼ
لفثب٘يبٖ ٘يك ـ ٚث ٝافكايً ٌؿاٌز  .ؼـ اٚاوظ ٔب ٜاوشجف ثبق  2 ٓٞوبـٔٙؽ اؼاـ ٜدىز ث ٝػّز آ٘شفاوه سٙفىي خبٖ ثبغشٙؽ  ٚسمفيجب ثىيبـي اق
اؼاـٜٞبي فؽـاَ ثفاي ٔؽر ٘بٔؼّٔٛي سؼغيُ ٌؽ٘ؽ ٚ .قاـر ثٟؽاٌز آٔفيىب ؼـ اٚاغف ٔب ٜاوشجف ٌفٚع ث ٝسدٛيك آ٘شي ثيٛسيه ويذفٚفّٛوىٛوبويٗ
ؼـ يه ؼٚـ 10 ٜـٚق ٜث ٝثيً اق ٘ 2200فف اق وبـٔٙؽاٖ دىز وفؼ  ٚاق عففي ؼـ ثيٗ اـسً ٘ ٚيفٞٚبي ٘ظبٔي ٘يك سدٛيك ٚاوىٗ آغبق ٌؽ .

ايٗ ٚضٍز  ٚفبخؼ ٝؼـ ثيٗ وبـوٙبٖ اؼاـ ٜدىز  ٚوبيف ٌٟف٘ٚؽاٖ ػبؼي ث ٝضؽي ثبال ٌففز وٌ ٝفوز وبق٘ؽ ٜؼاـٚي ويذفٚفّىىٛناويٗ ضبضف
ٌؽ ّٔ 100ي ٖٛلفَ ـا سمفيجب ثّ٘ ٝف ليٕز اِٚي ٝؼـ اغشيبـ ؼِٚز لفاـ ؼٞؽ ؛ يؼٙي زيكي ٔؼبؼَ ّٔ 100ي ٖٛؼالـ سٟٙب ثفاي ديً ٌيفي ؼاـٚيي
ؼـ ٔمبثُ ايٗ ضّٕ ٝثيٛسفٚـيىشي!
ده اق ديً آٔؽٖ ايٗ ثف٘بٔ ٝعفاضي ٌؽ ، ٜؼِٚز ٘ٔٛطبفظ ٝوبـاٖ ثب ثٟب٘ ٝلفاـ ؼاؼٖ ايٗ اسفبق ويّي اق ثٛؼخٞ ٝبي ؼِٚشي ـا ثفاي ٔمبثّ ٝثب
سٟؽيؽار ثيِٛٛليه ٌفٞ ٜٚبي سفٚـيىشي ٕٞس ٖٛاِمبػؽ ٜثٔ ٝفاوك سطميمبسي ٔػشّف اـائ ٝؼاؼ سب ث ٝظبٞف ـا ٜوبـٞبيي ثفاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ضٕالر
ففا ٓٞوٙٙؽ  .ثفاي ثفغٛـؼاـي اق ايٗ ويُ دِٛي ،ثىيبـي اق وبقٔبٖ ٞبيي و ٝثف ـٚي ثيٕبـي ٞبي ٚاٌيفؼاـ  ٚػف٘ٛي وبـ ٔي وفؼ٘ؽ وبـ غٛؼ ـا ثٝ
٘ٛػي ثب ثيٛسفٚـيىٓ اـسجبط ؼاؼ ٚ ٜؼوز ث ٝا٘دبْ سطميمبر  ٚآقٔبيً ٞبي ٌىشفؼ ٜاي قؼ٘ؽ و ٝيميٙب ؼـ آيٙؽٜاي ٘ ٝزٙؽاٖ ؼٚـ ٘شبيح آٖ ٕٞسٖٛ
٘شبيح دمًٞٞٚبي ؼٞٝٞبي لجُ ثف ٍٕٞبٖ ظبٞف غٛاٞؽ ٌؽ.
ؼـ ويىشٓ ؼ ـخ ٝثٙؽي أٙيز ثيِٛٛليه آٔفيىب ؼـخ 4 ٝث ٝغغف٘بنسفيٗ آقٔبيً ٞب  ٚآقٔبيٍٍبٞ ٜب ؼاؼٔ ٜي ٌٛؼ .ديً اق يبقؼ ٜوذشبٔجف سٟٙب دٙح
آقٔبيٍٍبٚ ٜخٛؼ ؼاٌز و ٝؼـ ثبالسفيٗ ؼـخ ٝأٙيز ثيِٛٛليه ،يؼٙي ؼـخ ،4 ٝلفاـ ؼاٌشٙؽ  ٚث ٝعٛـ فؼبَ ؼـ قٔئ ٝٙغبِؼ ٝػٛأُ ثيِٛٛليه
ٔفيقا وب ـ ٔي وفؼ٘ؽ .ؼـ ضبِي و ٝؼـ وبَ  2009ايٗ سؼؽاؼ ث ٝدب٘كؼٛٔ ٜـؼ ـويؽ  ٚـ٘ٚؽ افكايٍي ٕٞسٙبٖ اؼأ ٝؼاٌش ٚ ٝسؼؽاؼي ٘يك ؼـ ضبَ
وبغز ٞىشٙؽ.
ؼـ ٔدٕٛع  ٓٞاو ٖٛٙثيً اق ٔ 400فوك سطميمبسي ؼـ ؼـخبر أٙيز ثيِٛٛليه  4 ٚ 3ؼـ آٔفيىب فؼبَ ٞىشٙؽ و ٝسٛا٘بيي سِٛيؽ ػٛأّي ٕٞسٖٛ
ةاوشفي ويب ٜقغٓ  ٚففاٚـؼٜٞبي آٖ ـا ؼاـ٘ؽ  ٚثيً اق زٟبـؼٞ ٜكاـ ٘فف ثف ـٚي سِٛيؽ زٙيٗ ػٛأُ غغف٘بوي وبـ ٔي وٙٙؽ و ٝاوثف آٟ٘ب ٔفثٛط ثٝ
ثػً غيف ؼِٚشي ثٛؼ ٚ ٜثفاي وىت ثٛؼخٔ ٝدجٛـ٘ؽ دفٚلٜٞبي ٔؽ ٘ظف ويبوزٔؽاـاٖ ـا ٞفز ٝو ٝثبٌؽ ثذؿيف٘ؽ.
ٚيمٌي ٞبي ػٛأُ ٔيىفٚثي
 - 1سٛا٘بيي ايدبؼ سّفبر قيبؼ ؛ ؼـ ثيٗ ا٘ٛاع والش ٞبي ٘ٛيٗٔ ،يىفٚة ٞب  ٚففآٚـؼٜٞبي ٔيىفٚثي ـلٕي ثٟز آٚـ اق ٔفي ٔ ٚيف ـا ؼـ دي غٛاٙٞؽ
ؼاٌز ٔ.ثالً ٌ 15فْ اق وٓ سِٛيؽ ٌؽ ٜسٛوظ ثبوشفي وّىشفيؽي ْٛثٛسِٛئ ْٛٙي سٛا٘ؽ سٕبْ ٔفؼْ خٟبٖ ـا ث ٝوبْ ٔفي ثىٍؽ ! يب ثٝعٛـ ْثبَ اٌف
ؼـ ٌٟفي ٔ 12يّي٘ ٖٛففي يه ٌٔٛه اوىبؼ ثب والٞه ٔطشٛي  300ويٌّٛفْ ٌبق اػّبة وبـيٗ ٔٙفدف ٌٛؼ ثيٗ  60سب ٞ 100كاـ ٘فف ـا
غٛاٞؽ وٍز  .اٌف ٕٞيٗ والٞه ضبٚي يه ثٕت  12ويّٛسٙي ٞىش ٝاي ثبٌؽ  23سب ٞ 80كاـ ٘فف ـا اق ثيٗ ٔي ثفؼ .أب اٌف زٙيٗ والٞىي ثب سٟٙب
 100ويِ ٛاوذٛـ ويب ٜقغٓ ثبـ ٌٛؼ ثىش ٝثٌ ٝفايظ خٛي ثيٗ ٞ 42كاـ ٘فف سب ٔ 3يّي٘ ٖٛفف ـا غٛاٞؽ وٍز.
 - 2سٛا٘بيي ؼـ ايدبؼ ثيٕبـي  ٚػٛاـْ عٛال٘ي ٔؽر ٘ ٚيبق ثٔ ٝفالجزٞبي ٌىشفؼٜ
 - 3سٛا٘بيي ثفغي ػٛأُ ؼـ ا٘شٍبـ اق عفيك ٘بلُ يب ففؼ آِٛؼ ٜ؛ ايٗ أف ثبػث ٔي ٌٛؼ سب آِٛؼٌي اق ففؼي ث ٝففؼ ؼيٍف ٔٙشمُ ٌٛؼ ٕٞ ٚيٗ أف
وٕه ٔيوٙؽ سب ثب ضدٓ ا٘ؽوي اق ٔيىفٚة ثشٛاٖ ٌٟفي ـا اق دبي ؼـآٚـؼ .
- 4ػؽْ ٚخٛؼ فٗ آٚـي وبفي  ٚويىشٓ ٞبي ٌٙبوبيي وبـآٔؽ ؛ سمفيجبً اوثف وٍٛـٞبي خٟبٖ وٛٔ ٝـؼ ايٗ سٟؽيؽار ٞىشٙؽ اق فٗ آٚـي ٘ٛيٗ
سٍػيُ ثيثٟفٜا٘ؽٌ .ؿٌش ٝاق وغص دبييٗ ػّٕي ايٗ وٍٛـٞب ،ػؽْ ففٚي سدٟيكار ديًـفش ٝاق وٛي وٍٛـٞبي سٛوؼ ٝيبفش ٝثبػث ٌؽٜ
سٍػيُ وفيغ يه ضّٕ ٝثيٛسفٚـيىشي ثب سأغيف ِٛـر دؿيفؼ.
 - 5وب٘ ًٞمً غٛؼأؽاؼي  ٚؼٌف أؽاؼي  ٚافكايً ضه ٘بأيؽي ؼـ ٔفؼْ.

ٚ- 6خٛؼ يه ؼٚـٟ٘ ٜفش ٝثيٕبـي و ٝثبػث ٔي ٌٛؼ ؼـٔبٖ  ٚديًٌيفي اق ا٘شمبَ ثيٕبـي ثب سأغيف ا٘دبْ ٌٛؼ؛ ٔؼٕٛالً ؼـ غٛي ثيٙب٘ ٝسفيٗ ضبِز،
ٚلشي وبؼـ ؼفبػي اق ثفٚق يه سٟبخٓ ٔيىفٚثي آٌبٔ ٜي ٌ٘ٛؽ و ٝيه اديؽٔي ـظ ؼاؼ ٜاوز .عجؼبً ؼـ ايٗ ضبِز وٕه ـوب٘ي ٟٔ ٚبـ ثيٕبـي ثىيبـ
ؼٌٛاـ  ٚثب ثفٚق اوشفنٞبي اخشٕبػي ٕٞفا ٜاوز.
 - 7سٛا٘بيي ؼـ ايدبؼ ػالئٓ ػٕٔٛي  ٚغيف اغشّبِي  ٚاِٛالً ٍٔىُ ثٛؼٖ سٍػيُ ؛ سمفيجبً سٕبْ ثيٕبـي ٞبي ػف٘ٛي ؼـ ٌفٚع ػالئٓ ثبِيٙي
يهوب٘ي ٍ٘بٖ ٔيؼٙٞؽٔ .ثالً ويب ٜقغٓ ؼـ آغبق ػالئٕي ٕٞس ٖٛيه قوبْ ػبؼي ـا ثفٚق ٔيؼٞؽ .ثؼؽ اق يه ؼٚـ ٜيىي ؼ ٚـٚق ٜو ٝففؼ ضىب ن
ثٟجٛؼي ٔيوٙؽ٘ ،بٌٟبٖ ثب ٌشبثي ففاٚاٖ سٕبْ ثؽٖ ـا ؼـثف ٔيٌيفؼ  ٚففؼ ـا ٔيوٍؽ .ؼـ ايٗخب ٟٔبـر وبؼـ ؼـٔب٘ي ؼـ سٍػيُ افشفالي ثيٕبـيٞب
ثىيبـ سؼييٗ وٙٙؽ ٜغٛاٞؽ ثٛؼ.
- 8أىبٖ سِٛيؽ ٔيىفٚة ٞبي ٘ٛدؽيؽ يب ا٘شٍبـ ػٛأُ ثبقدؽيؽ ؛ ٔيىفٚة ٞبي ٘ٛدؽيؽ ثٔ ٝيىفٚاـيا٘يىٓ ٞبيي ٌفشٔ ٝي ٌٛؼ و ٝؼـ آقٔبيٍٍبٞ ٜبي
ثيٛسىِٛٛٙليه ،اق سغييف ٌٞ ٝ٘ٛبي ٚضٍي ث ٝؼوز ٔي آيٙؽ .ثب وٕه ٟٔٙؽوي ل٘شيه ٔيسٛاٖ ثبوشفي يب ٚيفٚوي ـا سِٛيؽ ٕ٘ٛؼ و ٝؼـ ضىٓ يه
ثبقدؽي ث ٝآٖ ٌفٞٚي ٌفشٔ ٝي ٌٛؼ و ٝـيٍ ٝوٗ ٌؽ ٜيب سمفيجبً
ؼ
ٌ ٝ٘ٛيب قيفٌ ٝ٘ٛخؽيؽ ثبٌؽ .ايؽق ،وبـن ،اثٛال  .. ٚاق ايٗ ؼوش ٝا٘ؽ .أب ٔيىفٚةٞب
ثغٛـ وبُٔ ٟٔبـ ٌؽٜا٘ؽ ِٚي سٛوظ ٌفٞ ٜٚبيي و ٝث ٝثب٘ه ٞبي ٔيىفٚثي خٟبٖ ؼوشفوي ؼاـ٘ؽ ،ؼٚثبـٙٔ ٜشٍف ٔي ٌ٘ٛؽٔ .ثالً آثّ ٝؼـ خٟبٖ ـيٍٝ
وٗ ٌؽ .ٜثب ايٗ ٚخٛؼ زٙؽ وٍٛـ اق خّٕ ٝايبالر ٔشطؽٛٙٞ ٜق ٔمؽاـي اق ايٗ ٚيفٚن ـا ؼـ ثب٘ه ٔيىفٚثي غٛؼ ٍٟ٘ؽاـي ٔي وٙؽٍ٘ .ز يب ا٘شٍبـ
ػٕؽي آٖ ؼـ خٟب٘ي و٘ ٝكؼيه ث 40 ٝوبَ اوز ٚاوىٗ آثّ ٝـا ؼـيبفز ٘ىفؼ ٜفبخؼ ٝثبـ غٛاٞؽ ثٛؼ.
ٛٔ - 9خت سػفيز ِٙبيغ  ٚسدٟيكار ٕ٘يٌ٘ٛؽ .
ديسيؽٌيٞبي ثفغٛـؼ ثب ػٛأُ ٔيىفٚثي
1ـ ٔمبؼيف اِٚي ٝػبُٔ ا٘ؽن اوز  ٚؼـ ٘شيد ٝؼـ ِطظبر اِٚيٞ ٝد ْٛلبثُ ـؼيبثي ٘يىز .أب ؼـ ٔؽر وٛسبٞي ـ اٌف ٔيىفٚة ق٘ؽ ٜثبٌؽ ـ سىثيف
ٔيٌٛؼ  ٚضٛقٌ ٜىشفؼٜاي ـا غٛاٞؽ دٌٛب٘ؽ .
ر ثفٚق ػالئٓ ـا ٌبُٔ ٔي ٌفؼؼٕٞ .يٗ قٔبٖ،
2ـ آثبـٌبٖ ؼيف ظبٞف ٔي ٌٛؼٔ .ؼٕٛالً ثيٕبـي يه ؼٚـٟ٘ ٜفش ٝؼاـؼ و ٝاق ِطظ ٝآِٛؼٌ ٜؽٖ ا
سٍػيُ ـا ث ٝسأغيف ا٘ؽاغش ٚ ٝؼـ ػيٗ ضبَ ثبػث ا٘شٍبـ ثيٕبـي غٛاٞؽ ٌؽ .عجؼبً ٞف ز ٝقٔبٖ وٕ ( ٖٛقٔبٖ ٟ٘فشٍي ) ثيٕبـي ثيًسف ثبٌؽ ،غغف
ثفٚق ٌٕٝٞيفي ثيًسف غٛاٞؽ ثٛؼ.
3ـ ٟٔبـ آٖ ٍٔىُ اوز  .اففاؼ آِٛؼ ٜثِٛ ٝـر ثيٕبـ يب ٖالُ ثؽ ٖٚآٖ و ٝثشٛاٖ ايٍبٖ ـا سطز وٙشفَ لفاـ ؼاؼ ؼـ ٔٙغم ٝخبث ٝخب ٔي ٌ٘ٛؽ ٚيب ثٝ
ػمت غظ ثبق ٔيٌفؼ٘ؽ .ثب ايٗ وبـ ثبػث ٌىشفي ٌؽيؽ ػبُٔ ٔيٌ٘ٛؽ.
4ـ ػٕٔٛبً لبثُ ا٘شمبَ  ٚوفايز اق يه ففؼ ث ٝففؼ ؼيٍف ٞىشٙؽ.
5ـ غيف لبثُ سٍػيُ ثب ضٛان دٙدٍب٘ٞ ٝىشٙؽ .يؼٙي ـً٘  ٚث٘ ٛؽاـ٘ؽ.
ـاٜٞبي ا٘شٍبـ ػٛأُ ثيِٛٛليه ؼـ يه ضّٕ ٝسفٚـيىي
ايٗ ػٛأُ اق عفيك خ ًٙافكاـٞبي ٌ٘ٛبٌٙٔ ٖٛشٍف ٔي ٌ٘ٛؽ .اق خّٕ ٝثىشٞ ٝبي ٔفاوالسيٛٞ ،اديٕبٞبي وجه وٕذبي يب ثؽ ٖٚوفٍ٘يٗ
ٔػكٖؼاـ ،اٌيب ٚ ٚوبيُ ّٔففي  -ثٟؽاٌشي  ٚآـايٍي ،آفبر ٘جبسي ،ضٍفار  ٚخ٘ٛؽٌبٖ ٘بلُ  ٚسٙمالر ٔب٘ٙؽ ٌىالرٞب.

اِٛالً خبوٛوبٖ  ٚػٛأُ غٛؼ ففٚغش ٝؼاغّي ٔي سٛا٘ٙؽ ثب ٞف ٚويّ ٝاي ث ٝا٘شٍبـ ٔيىفٚة ٞب يب ففآٚـؼٞ ٜبي وٍٙؽ ٜآٖ ٞب ٔجبؼـر ٕ٘بيٙؽ  .اق ايٗ
ثيٗ ٔفاوالر دىشيِٛ ،اقْ آـايٍي ،اِجىٞٝبي ؼوز ؼ ،ْٚثىش ٝثٙؽيٞبي ِبؼـاسي ،ويٍبـ  ٚسٙمالر يقيٞ ٝٙبي ٔٛـؼ سٛخٞ ٝىشٙؽٔ .يسٛاٖ ضدٓ
ٔؼيٙي اق اوذٛـ ثبوشفياي ٔب٘ٙؽ ثبويّٛن آ٘شفاويه ـا ؼـ دبوز ٘بٔ ٝاي ـيػز  ٚثٔ ٝمّؽ ٞؽف دىز وفؼ  .ؼـ سفويت ٔٛاؼ وبق٘ؽٌ ٜىالر ٞب ٚ
سٙمالر ٔٛاؼ ٔضف ثب سأثيف ؼـاق ٔؽر ـا لفاـ ؼاؼ يب ثٕٞ ٝفا ٜػّٛف ٝؼأي ،ضٍفار ٘بلُ ثيٕبـي ٞبي ؼاْ  ٚعيٛـ ـا ث ٝوٍٛـي ففوشبؼ سب ِٙبيغ آٖ
وٍٛـ ـا فّح ٕ٘بيٙؽ .
ٍ٘ب٘ٞٝبي يه سٟبخٓ ثيِٛٛليه
ٌفشٌ ٝؽ ٜو ٝأىبٖ سٍػيُ وفيغ ػٛأُ ٔيىفٚثي ثىيبـ ٔطؽٚؼ  ٚؼـ ِٛـر ٚخٛؼ ٘يك وبـ ثب آٖ ٞب ثىيبـ ديسيؽ ٚ ٜؼليك اوز ِ .ؿا ٍٔبٞؽار
وبؼـ دكٌىي ٘ ٚيفٞٚبي ثٟؽاٌشي  -ؼـٔب٘ي ةويبـ وٕه وٙٙؽ ٜغٛاٞؽ ثٛؼ ٍ٘ .ب٘ٞٝبي قيف ٔيسٛا٘ؽ ؼِيُ ثف يه سٟبخٓ ثيٛسفٚـيىشي ثبٌؽ :
 - 1اقؼيبؼ ضٍفار ثغٛـ غيف ػبؼي ؼـ ٔٙغم .ٝثٝغّ َٛضٍفاسي و ٝلجالً ؼـ ٔٙغم ٝؼيؽٍ٘ ٜؽٜا٘ؽ.
ٚ - 2خٛؼ اخىبؼ ضيٛا٘بر ٔفؼ ٜثِٛٝـر غيف ػبؼي ؼـ ٔٙغم .ٝيب ضيٛا٘بر غيف ثٛؼٔي ٔفؼ ٚ ٜق٘ؽ ٜؼـ اعفاف ٔفاوك ٔىى٘ٛي  ٚدبؼٌب٘ي.
 - 3اضىبن سغييف عؼٓ ٔ ٚك ٜآة ٛٔ ٚاؼ غؿايي.
 - 4غٍه ٌؽٖ ٘بٌٟب٘ي ٌيبٞبٖ.
ٔ - 5فؼٖ اضٍبْ  ٚؼاْٞب ؼـ ٔٙغم.ٝ
 - 6ثيٕبـ ٌؽٖ ٘بٌٟب٘ي اففاؼ.
ٍٔ - 7بٞؽ ٜاففاؼ ٔجشال ث ٝثيٕبـي ثب ػالئٓ ٍٔشفن  ٚث ٝسؼؽاؼ قيبؼ .
ٔؽيفيز ثطفاٖ  ٚأِ َٛجبـق ٜثب ثيٛسفٚـيىٓ
ٔؽيفاٖ ٘ظبٔي  ٚا٘شظبٔي وٍٛـ ثبيىشي ؼـ لجبَ سٟؽيؽار ثيٛسفٚـيىشي ث ٝزٟبـ دفوً اِّي دبوع ؼٙٞؽ  :ز ٝوىي ،زٚ ٝلز ،زغٛـ  ٚودب
الؽاْ ث ٝزٙيٗ ضّٕ ٝاي ٔيوٙؽ .ؼا٘ىشٗ دبوع ايٗ زٟبـ دفوً وبؼـ ؼفبػي ـا ديٍبديً ؼـ ثفاثف سٟؽيؽار آٔبؼٔ ٜيوبقؼ  ٚوٕه ٔي وٙؽ سب ٔٙبفؿ
٘فٛؾ ثىشٌ٘ٛ ٝؽ .ؼـ ايٙدب اِ َٛدٙدٍب٘ٝاي ـا ٔيسٛاٖ ثفاي زٙيٗ ٔجبـقٜاي سؼفيف ٕ٘ٛؼ:
- 1آٌبٞي :ؼاً٘  ٚآٌبٞي اق ـ٘ٚؽ دؽيؽ ٜثيٛسفٚـيىٌٓٙ ،بغز سٟؽيؽارٙٔ ،بفؿ غغف  ٚوالً يبفشٗ دبوع زٟبـ وئٛاَ وّيؽي فٛق ٌبْ ٘ػىز زٙيٗ
ٔجبـقٜاي اوز.
- 2آٔبؼٌي :ـويؽٖ ث ٝوغص ٔغّٛثي اق سٛا٘بيي ؼفبػي ثب سٕفيٙبر  ٚـقٔبيً ٞب ،ؼوزيبثي ث ٝػّ ْٛخؽيؽ ،ؼوز يبثي ث ٝفٗآٚـي ٘ٛيٗ سٍػيُ
 ٚؼفبع  ٚؼـٔبٖ ،سٟيِٛ ٝاقْ ّٔ ٚكٔٚبر زٙيٗ خٔ ًٙػفي  ٚوبوشي ،ؼٔٚيٗ ٌبْ ٔجبـق ٚ ٜؼفبع غٛاٞؽ ثٛؼ.
ٟٔ - 3بـر :اػشٕبؼ ث٘ ٝفه ،غّج ٝثف سفن ٟٔ ٚبـر ؼـ ٞؽايز ثطفاٖ ث ٝوٕز ػبؼي وبقي ٌفايظ  ،ؤٛيٗ  ٟٓٔ ٚسفيٗ ٌبْ زٙيٗ ٔجبـق ٜاي
اوز.

ٌ- 4هٔ :شِٛيبٖ ؼفبػي وٍٛـي وٕٛٞ ٝاـ ٜؼـ دٟٙبٖ  ٚآٌىبـ ٔٛـؼ سٟؽيؽار اخب٘ت اوز ،ثبيىشي ثٞ ٝف دؽيؽ ٜاي ضشي دؽيؽ ٜاي و ٝؼـ ٍ٘بٜ
ا َٚعجيؼي خّٔ ٜٛيوٙؽ ثب ٍ٘بٌ ٜه ثٍٙف٘ؽ  .زٙيٗ ٍ٘بٌ ٜه آِٛؼي ثبػث ٔي ٌٛؼ ثىيبـي اق ٔٙبفؿ ٚـٚؼ ؼٌٕٗ ثبق ٌٙبغشٌٛ ٝؼ  ٚاِ َٛايٕٙي
ٞفز ٝثيًسف ـػبيز ٌفؼؼ .ؼيٍف ٘جبيؽ اق وٙبـ ٞف اديؽٔي وٛزه  ٚثكـٌي ث ٝوِٟٛز ٌؿٌز.
-5وشٕبٖ  ٚـاقؼاـيٚ :لشي ٘ػىشيٗ ٞؽف ؼٌٕٗ اق ضّٕ ٝسفٚـيىشي ايدبؼ سفن ؼـ ٔفؼْ ػبؼي اوزٟٓٔ ،سفيٗ ػُٕ وبؼـ ؼفبػي آٖ غٛاٞؽ ثٛؼ
و ٝاق ا٘شٍبـ غجف ضٌّٕ ٚ ٝبيؼ ٝوبقي ؼـ ديفأ ٖٛآٖ غٛؼؼاـي ٕ٘بيٙؽ  .ثٝغّ َٛوبؼـ ؼـٔب٘ي و ٝثب ّٔؽٔٚيٗ زٙيٗ ضّٕ ٝاي ـٚثفٞ ٚىشٙؽ  .اق
ا٘شٍبـ غجف ضّٕ ،ٝثيبٖ سؼؽاؼ ّٔؽٔٚيٗٛ٘ ،ع ثيٕبـي ،ثكـي ٕ٘بيي ٚالؼ٘ ٝكؼ ٔفؼْ ػبؼي  ٚثيبٖ سٍػيُ  ٜا  ٚػالئٓ ثبِيٙي  ٚؼـٔبٖ ٞب ؼـ خفايؽ (
ؼـ ثيً سف ٔٛاـؼ ؼٌٕٗ اق عفيك خفايؽ ٘شبيح ضّٕ ٝغٛؼ ـا اـقيبثي ٔي وٙؽ .ثٝغّ َٛو ٝغٛاوش ٝثبٌؽ والضي خؽيؽ ـا ثف ٔفؼْ ثيبقٔبيؽ ) خؽاً
ثبيؽ دفٞيك ٕ٘ٛؼ.
ثيٛسفٚـيىٓ ثب اٞؽاف الشّبؼي :
ؼـ ايٗ ٘ٛع اق ثيٛسفٚـيىٓ ٞؽف ٘بثٛؼ وفؼ ٖ دبيٞ ٝبي الشّبؼي وٍٛـ يب ٔٙغمٝاي ٔي ثبٌؽ  .ؼـ ثؼضي اق وٍٛـٞبي ؼـ ضبَ سٛوؼ ٝو ٝغؿاي
اِّي ٔفؼْ ـا ٔطّٛالر وٍبٚـقي ٘ظيف ثف٘ح سٍىيُ ٔي ؼٞؽ ٕٔىٗ اوز ثب ايؽٞ ٜبي سفٚـيىشي ،ث ٝآويت ثيِٛٛليه غالر  ٚاق ثيٗ ثفؼٖ
آٖٞب ثذفؼاق٘ؽ ٔ ٚىجت لطغي ،وٛء سغؿي ،ٝوب ًٞايٕٙي  ٚػف٘ٛزٞبي ٔىفـ ٌفؼ٘ؽ  .ؼـ وٍٛـي ٔب٘ٙؽ ايفاٖ ٔكاـع ٌٙؽْ  ٚثف٘ح ث ٝػٛٙاٖ اوبن
سغؿئ ٝفؼْ ٔي سٛا٘ؽ ٔٛـؼ ضٕالر ثيٛسفٚـيىشي لفاـ ٌيفؼ  .ثيٕبـي ست ثففىي ؼـ خٕؼيز ضىبن وٍٛـي و ٝايٗ ثيٕبـي ـا ٘ؽاـؼ وجت ضفثٝ
وٍٙيٗ الشّبؼي ٔي ٌٛؼ زٙبٖ و ٝؼـ وبَ ٞبي  2000اِي  2007اًِ٘ىشبٖ ٔٛـؼ ضّٕ ٝلفاـ ٌففز ٔ ٚيّيبـؼٞب ؼالـ غىبـر ٔبِي ؼيؽ  .ؼـ ايٗ
وبَٞب اٍّ٘ىشبٖ ثفاي خٌّٛيفي اق ا٘شٍبـ ثيٕبـي ٔدجٛـ ٌؽ ثيً اق يه ٔيّي ٖٛـان ٌب ٚـا ٔؼؽٕ٘ ْٚبيؽ
وفٚيهٞبي اعالػبسي غفةٔ ،ش ٟٓاِّي ثيٛسفٚـيىٓ:
ػّيـغٓ ايٗ و ٝوٍٛـٞبي غفثي ثٚ ٝيم ٜآٔفيىب اق ٞف اوشؽالِي ثفاي اسٟبْ ق٘ي ثٌ ٝفٞ ٜٚبي ثبِغالش سٙؽـ ٚاوشفبؼٔ ٜي وٙٙؽ ،أب يىي اق
خبِتسفيٗ ٘ىبر ايٗ اوز و ٝثكـي سفيٗ اوشفبؼ ٜوٙٙؽٌبٖ اق ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٞب  ٚسفٚـيىٓ ثيِٛٛليىي ػّي ٝخبٖ ا٘ىبٖ ٞب،
ـؼدبي ـلجب ٚ
وبقٔبٖٞبي اعالػبسي وٍٛـٞبي لؽـسٕٙؽ غفثي  ٚـليٓ ِٟي٘ٛيىشي ٞىشٙؽ و ٝاق ايٗ ـا ٜثفاي ضؿف ثي وف ِٚؽا  ٚثؽٖٚ
ٔػبِفبٍ٘بٖ ثٟفٔ ٜيثف٘ؽ.
ٔفي ٔفٔٛق ٔبٔٛـ وبثك ن.ي.ة .ؼـ ِٙؽٖ:
ٔفي اِىىب٘ؽـ ِيشٛيٙٙى (Alexander Litvinenko) ٛخبوٛن وبثك اؼاـ ٜأٙيز فؽـاَ ـٚوي ٝؼـ اٍّ٘يه ؼـ وبَ  ،2007يىي اق دف وف ٚ
ِؽاسفيٗ خفيبٖ ٞبي غجفي ثٌٕ ٝبـ ٔي ـٚؼ .اِىىب٘ؽـ ٚاِشفٚٚير ِيشٛيٙٙى ٛخبوٛن وبثك اؼاـ ٜأٙيز ـٚوي ٝثٛؼ و ٝده اق  23ـٚق خؽاَ ثب
ٔىٕٔٛيشي و٘ ٝبٌي اق «دّٛس٘ٛيٌ» 210ْٛكاـي ٌؽ ؼـ ٌؿٌز  .اق آٖخب وِ ٝيشٛيٙٙى ٛخبوٛن وبثك ـٚوي ،ٝاق ٔٙشمؽاٖ ِفيص ؼِٚز ـٚوي ٝثٛؼ،
ـوب٘ٞٝبي غفثي اٍٍ٘ز اسٟبْ ـا ث ٝوٛي ٔمبٔبر ـٚوي ٍ٘بٌ٘ ٝففشٙؽ ٌفز ٝؼِٚز ـٚويٞ ٝير ٌب ٜايٗ ٔٛضٛع ـا ٘ذؿيففز  ٚثٌ ٝؽر آٖ ـا ـؼ
وفؼ .ثٌ ٝكاـي آوٌٛيشؽدفن ،سيٓ دكٌىي اِىىب٘ؽـ ؼـ سٛخي ٝػّز ٚغبٔز اٚضبع خىٕب٘ي ٚي اػالْ وفؼ٘ؽ وِ ٝيزٚيٙٙىٛي  43وبِ ٝثب ضّٕٝ
لّجي ـٚثفٌ ٚؽ  ٚدّيه ِٙؽٖ ٘يك اػالْ وفؼ ػّز ٔفٌِ ٛيشٛيٙٙى٘ ٛبٔؼّ ْٛاوز  .ثف اوبن ايٗ ٌكاـي ايٗ خبوٛن وبثك ٌٛـٚي اػالْ وفؼ ٜثٛؼ
و ٝؼـ سبـيع اٛ٘ َٚأجف ضيٗ ا٘دبْ سطميمبر ؼـ غّٔ َٛفي 'آ٘ب دِٛيشىٛفىىبيب ' ـٚق٘بٍٔ٘ ٝبـ فميؽ ـٚن  ٚاق ؼيٍف ْ٘شمؽاٖ وفّٔيٗ ٔىْٕٛ
ٌؽ ٜثٛؼ .ثٌ ٝفشٚ ٝي ده اق ايٗ اسفبقٞٛٔ ،بي وف  ٚثؽً٘ ث ٝسؽـيح ٌفٚع ث ٝـيػشٗ وفؼٌّٛ ،يً ٔشٛـْ  ٚويىشٓ اػّبة  ٚـٚاً٘ ثٌ ٝؽر
آويت ؼيؽ ٚ .ي  ٓٞزٙيٗ ؼـ ٌفز  ٌٛٚثب ٔدّ ٝسبيٕك ٌفز و ٝوفّٔيٗ ٔىشميٕب ؼـ ٔىٕٔٛيشً ؼوز ؼاٌش ٝاوز  .ده اق ايٗ ضبؼث ٝوف ٚيه
اعالػبر غبـخي ـٚوي(SVR) ٝعي ثيب٘يٝاي ٞف ٌ ٝ٘ٛؼوز ؼاٌشٗ ؼـ ٔفي ٔػبِفبً٘ ـا ـؼ وفؼ.

ٌىىز ٞبي دي ؼـ دي وي .آي .اي .ؼـ سفٚـ وبوشف:ٚ
وٛثب يىي اق وٍٛـٞبيي لبـ ٜآٔفيىبوز و ٝث ٝػّز ٘ٛع ؼيؽٌب ٜويبوي ٘ ٚكؼيىي خغفافيبيي ثب آٔفيىب  ٚثٚ ٝيم ٜـٚاثظ ٘كؼيه ثب ٌٛـٚي ؼ ـ
ؼٚـاٖ خ ًٙوفؼ ،خبيٍبٚ ٜيم ٜاي ديؽا وفؼ  .ايبالر ٔشطؽ ٜآٔفيىب ٘يك سٕبْ سالي غٛؼ ـا ثفاي وبلظ وفؼٖ ؼِٚز ٔىشمُ ايٗ وٍٛـ  ٚسفٚـ يب
وفٍ٘٘ٛي ـٞجفاٖ ضؽآٔفيىبيي وٛثب ث ٝوبـ ثفؼ سب خبيي و ٝايٗ سمبثُ  ٚايىشبؼٌي ؼـ ثفاثف قٚـ ٌٛيي ٞبي آٔفيىب ؼـ ؼٔ 1960 ٝٞيالؼي ،خٟبٖ ـا
سب ٔفق يه خٞ ًٙىش ٝاي  ٚسمبثُ ؼ ٚلغت ٌفق  ٚغفة يؼٙي آٔفيىب ٌٛ ٚـٚي ديً ثفؼ  .يىي اق ػٕؽ ٜسفيٗ ؼاليُ سمبثُ ؼ ٚوٍٛـ وٛثب ٚ
آٔفيىب ـا ثبيؽ ؼـ ـٚي وفؼ ٔٙطّف ث ٝففؼ  ٚاوشؼٕبـوشيك 'فيؽَ وبوشف 'ٚثٙيبٌٖؿاـ ا٘مالة وٛثب خىز ٚخ ٛوفؼ .فيؽَ وبوشفٔ ٚشِٛؽ وبَ 1926
ٔيالؼي اوز  ٚؼـ وبَ  2008ـوٕب غٛؼ ـا ثبقٍ٘ىش ٝوفؼ  ٚاق ٘ظف عٔ َٛؽر قٔبٔؽاـي ؼاـاي خبيٍب ٜو ْٛؼـ ثيٗ ـٞجفاٖ ٔ ٚمبٔبر وٍٛـٞبي
خٟبٖ اوز ٔ .ؽسي لجُ اغجبـي خبِت ٔٙشٍف ٌؽ و ٝؼـ آٖ ػٛٙاٖ ٌؽ؛ فيؽَ وبوشف ٚسبو 638 ٖٛٙثبـ ٔٛـؼ ضّٕ ٝسفٚـيىشي لفاـ ٌففش ٚ ٝاق آٖ
خبٖ وبِٓ ث ٝؼـ ثفؼ ٜاوز و ٝاِجش ٝػٕؽ ٜآٖ ٞب ثٚ ٝويّ ٝوفٚيه اعالػبسي آٔفيىب ثف٘بٔ ٝـيكي ٌؽ  .ؼـ ٔيبٖ ـٚيٞبي اسػبؾ ٌؽ ٜثفاي سفٚـ
وبوشفٚ؛ وٕي وفؼٖ ويٍبـ ،اػغبي ويٍبـ ٞ ٚؽايبي لبثُ ا٘فدبـ ،آِٛؼ ٜوفؼٖ ِجبن ٞبي ٌٙب  ٚخبوبقي ٔٛاؼ ٔٙفدف ٜؼـ وفً ٚ ،سٛح ثيه ثبَ
 ٚا٘ؽاغشٗ لفَ ث ٛسِٛي ْٛٙؼـ ٌ٘ٛيؽ٘ي ٚي ...ؼيؽٔ ٜي ٌٛؼ .ـٚيشفق ٌ٘ٛز؛ ضشي ؼـ يىي اق ايٗ الؽأبر سفٚـيىشي سالي ٌؽ سب ثب اوشفبؼ ٜاق يه
دٛؼـ وٕي ،ـيًٞبي ثّٙؽ وبوشف ٚـا آِٛؼ ٜوٙٙؽ سب ثب ـيكي ـيًٞبي ٚي اق ٔدجٛثيز وبوشف ٚؼـ وٛثب  ٚؼيٍف وٍٛـٞبي خٟبٖ وبوشٌٛ ٝؼ.
نايز غجفي ـوٕي وٛثب 'آ٘ىب' ٘يك ٌكاـي ؼاؼ و ٝـٞجف ا٘مالثي  85وبِ ٝوٛثب ؼـ ق٘ؽٌي ويبوي غٛؼ يؼٙي اق وبَ  1959سب وبَ  2006ؼـ
ٔدٕٛع اق  638وٛءلّؽ خبٖ وبِٓ ث ٝؼـ ثفؼ ٜاوز  ٚث٘ ٝمُ اق ـٚق٘بٔ ٝؼيّي سٍّفاف ،ثػٍي اق ايٗ الؽأبر سفٚـيىشي ؼـ لبِت يه وفيبَ 8
لىٕشي ثب ػٛٙاٖ 'ا ٚو ٝثبيؽ قٖؼٌي وٙؽ '-He Who Must Live-وبغشٌ ٝؽ ٜاوز.
ٔٛوبؼ ،سفٚـٞبي ثيِٛٛليه ٔ ٚفيٞبي آـاْ ـٞجفاٖ فّىغيٙي:
ٔٙبثغ غجفي اػشمبؼ ؼاـ٘ؽ و ٝاوشفبؼ ٜاق ؤٕ ْٛفي آٚـ  ٚغغف٘بن و ٝثب سبثيف ٔٙفي ثف ـٚي اـٌبٖ ٞبي ٔػشّف ثؽٖ ؤ ٝفٌي سؽـيدي  ٚثي وف
ِٚؽا ـا ثٕٞ ٝفا ٜؼاـؼ ،ؼـ ٔٛوبؼ ٌ ٚجىٞ ٝبي اعالػبسي  ٚأٙيشي ـليٓ ِٟي٘ٛيىشي ـٚاج ؼاـؼ ٔ.في ٍٔىٛن 'ٚؼيغ ضؽاؼ ' ثٙيبٌٖؿاـ خٙجً
ّٔيٌفايبٖ ػفة  ٚاق ٔ ٟٓسفيٗ ٔجبـقاٖ فّىغيٙي ؼـ ؼٞ ٝٞبي ٔ 80 ٚ 70يالؼي' ،غبِؽ ٍٔؼُ ' اق ففٔب٘ؽٞبٖ ضٕبن  ٚـييه ؼفشف ويبوي ايٗ
ضكة و٘ ٝبوبْ ٔب٘ؽ ٔ' ٚطٕٛؼ إِجطٛش ' اق ـٞجفاٖ ضٕبن اقخّٕ ٝاففاؼي ٞىشٙؽ وٌ ٝفشٔ ٝي ٌٛؼ ٍٕٞي لفثب٘ي سفٚـٞبي غبٔٛي وبقٔبٖٞبي
اعالػبسي ـليٓ ِٟي٘ٛيىشي ٌؽ ٜا٘ؽ .يبوف ػففبر ،ـٞجف خٙجً آقاؼيجػً فّىغيٗ ٘يك اقخّٕ ٝوىب٘ي اوز وٌٕ ٝبٖ ٔي ـٚؼ ٔٛوبؼ ؼـ ٔبخفاي
ٔفي ٚي ٘مً ؼاٌش ٝاوز.
ثيٛسفٚـيىٓ اثكاـ زٌ ٝفٞٚي اوز:
ضبَ ثب سٕبْ ايٗ سٛضيطبر ،ايٗ دفوً ديً ٔي آيؽ و ٝوؽاْ يه ٔش ٟٓسف٘ؽ؟ ٌفٜٞٚبي سفٚـيىشي و ٝث ٝففْ ؼـوز ثٛؼٖ اؼػبٞب ؼـ ٌؿٌشٝ
سٟٙب لبؼـ ٌؽ٘ؽ ؼـ وفاوف خٟبٖ ثب ـٚي ٞبي ثيِٛٛليىي وٓ سف اق ٘ 50فف ـا لفثب٘ي غٛاوشٞ ٝبي غيفٍٔفٚع غٛؼ وٙٙؽ  ،يب وبقٔبٖ ٞبي سفٚـيىشي
ٚاثىش ٝث ٝلؽـرٞب و ٝثٝـاضشي اففاؼ ٔػبِف غٛؼ ـا ضؿف ٔي وٙٙؽ  ٚثب اوشفبؼ ٜاق وىٛر ـوب٘ٝاي ثف اعالػبر ٔفثٛط ثٔ ٝفي ا٘ىبٖٞبي ثيٌٙبٜ
ٔ ٚمبٔبر وفدٛي ٌؿاٌش ٚ ٝث ٝالؽأبر غٛؼ اؼأٔ ٝي ؼٙٞؽ!؟

