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عًاٌ ـ 'انقدض انعست'ٙت نقائق فقط فصهد ت ٍٛنعٕج ٔشٚس انرًُٛةح انعٛاظةٛح ارزنَة ٙانُؽةط تعةاو ؼةدانٍٚ
نهرؽدز تصساؼح اياو انؽكٕيح عٍ ارشيح انر ٙذعٛؽٓا انةثدن ؼرةٗ ذةدفقد يؽةأرخ انًصةازؼح ٔانًكاؼة ح
عهٗ اكصس يٍ صعٛد يٍ خدل ذٕظ ّٛعدج زظةائم ظٛاظةٛح اؼٛاَةا ٔؼخصةٛح اؼٛاَةا اخةسٖ ٔي عًةح تارنعةاء
ٔانرُاقض ف ٙتعض ارؼٛاٌ.
ؼصم ذنك عهٗ ْايػ ٔزؼح عًم يرخصصح اؼسف عهٓٛا ايط انصدشاء انٕشٚس ؼدانٔ ٍٚعقةدخ فة ٙانثؽةس
انًٛد تعُٕاٌ 'انثؽس عٍ ٔاقع ٔذطهعاخ انؽكٕيةح انثسنًاَٛةح فة ٙانةثدن' ٔتاؼةساف يثاؼةس يةٍ ةاقى ٔشازج
انؽؤٌٔ انثسنًاَٛح تؽضٕز َخثح عسٚضح يٍ كثاز زظال اندٔنح ٔانًعؤٔن ٍٛانعاتق.ٍٛ
يعةةرٕٖ انؽًةةاض رظةةساء ارَرخاتةةاخ انُٛاتٛةةح تةةدٌٔ ذٕافةةق ٔ ُةة ٙتةةدا فةةاذسا نه اٚةةح ز ةةى اٌ انًؤظعةةاخ
انًسظعٛح ؼعًد ْرِ انًعأنح كًا انًػ نـ'انقدض انعست 'ٙزئٛط يعهط ارعٛةاٌ ةاْس انًصةس٘ انةر٘ كةاٌ
أل انًرؽدش ٍٛتعد انٕشٚس انًضٛف ؼدانٔ ٍٚتدا يٕظى انًصازؼح تةارعرساف انًثاؼةس ٔنةٛط انضةًُْ ٙةرِ
انًسج تأٌ اَرخاتاخ عاي 7000ٔ 7002 ٙذخههرًٓا ؼثٓح انعثةس ٔانرصٔٚةسا اريةس انةر٘ انؽةق اةسزا تان ةا
ذدفع شًُّ انثدن ؼانٛا.
انسظانح ارذكٗ ف ٙخطاب انًصس٘ ٔٚعرقد آَا يٕظٓح نًؤظعح انقصس انًهك ٙذًصهد فة ٙاظةرركازِ نصُائٛةح
انعٕع ٔاندًٚقسا ٛح عاو  0191ؼٛس عاٚؽد انثدن اائقح اقرصانٚح ؼدٚدج ٔقسز انًهك انساؼةم ؼعة ٍٛتةٍ
دل ذٕظٛع ا از انؽسٚاخ ٔاندًٚقسا ٛح ف ٙاؼازج انٗ اٌ انالسٔف ارقرصةانٚح انؽانٛةح يطاتقةح انةٗ ؼةد يةا
نرهك ان رسج.

يعهعم ارعرسافاخ ٔانعثازاخ انقسٚثح يٍ خط انًعازاح ٔاَرقاناخ انؽازع ٔانه ح انُقدٚح ذٕاند عثةس تعةض
انٕشزاء انعاتق ٍٛفٕشٚس انصزاعةح ارظةثق ظةًٛس انؽثاؼةُح عثةس عةٍ خؽةٛرّ يةٍ انةدخٕل انةٗ يعرةس اشيةح
ظدٚدج اذا يا ذْثد انثدن تاذعاِ ؼكٕيح تسنًاَٛح تعد ارَرخاتاخ انؽانٛح انخانٛح يٍ انرٕافق.
انؽثاؼةُح قةةالت َؽرةةسو ز ثةةح انًهةةك فةة ٙارذعةةاِ َؽةةٕ ؼكٕيةةاخ تسنًاَٛةةح نكةةٍ اعرقةةد اٌ اريةةس ٚؽرةةاض نقةةإٌَ
اَرخاب ذٕافقٔ ٙاؼصاب ؼقٛقٛح ٔاٌ ذكٌٕ قثم ذنةك انًعازاةح نٛعةد خةازض انًؽةٓد يؽةدنا عهةٗ اٌ انُائةة
انٕشٚس نٕ كاٌ يٍ ذديرج انًعةٛػ أ صةؽاتح زظةٕل ل عهٛةّ انصةدج ٔانعةدو ندفعةّ يةٍ اَرخثةِٕ نهخةسٔض
عهٗ انقٕأَ ٍٛاندٔنح نصانػ انؽانٛح انعؽائسٚح انًركسظح ف ٙارزنٌ.
اةةسب انؽثاؼةةُح يةةصد عهةةٗ ذنةةك عةةٍ ٔشٚةةس ظهةةط عُةةدِ اؼةةد اقازتةةّ شةةى ظةةاء اؼةةد انع ة ساء نصٚةةازج انةةٕشٚس
ٔفٕظٗء انؽاظة تاٌ انقسٚة ٚطهة نخٕل انع ٛس عهٗ اظاض اَّ ر ٕٚظد ' ستاء' ف ٙيكرة انٕشٚس.
ف ٙقُاعرُا ندظف  -اااف انؽثاؼُح َ -عرقد تاٌ انٕشازج يقرطعةح نهعؽةٛسج ْٔةٕ يٕقةف ظةاَدِ يةدٚس اريةٍ
انعةةاو ٔانثسنًةةاَ ٙظةةاتقا انعُةةسال يةةاشٌ انقااةة ٙعُةةديا عهةةق قةةائدت اذا كُةةد َائثةةا تاظةةى عؽةةٛسذٔ ٙاصةةثؽد
ٔشٚسا ظأ ٕب انٕشازج نصانػ انعؽٛسج ْٔرا عُٕاٌ ان عان ارناز٘.
قثم ذنك اَرقد انؽثاؼُح ؼكٕيح انسئٛط فاٚص انطسأَّ رَٓا يازظد ظٛاظح انازج انالٓس ٔنةى ذقرةُف فسصةح
اؼداز ذ ٛٛس عهٗ قإٌَ ارَرخابا يؽدنا عهٗ اٌ انكرم ف ٙانثسنًةاٌ انًقثةم ظةركٌٕ 'ايٛثٛةح' ٔقةالت اخؽةٗ
اٌ ٚؽصم يعُا يا كاٌ ٚؽصم يع اٚطانٛا ف ٙانًاا ..ٙاٌ ٚضطس انًهك نرؽكٛم ؼكٕيح كم ؼٓس.ٍٚ
ٔكةةاٌ زئةةٛط انةةٕشزاء انؽةةان ٙعثةةد ل انُعةةٕز قةةد ؼةةدن عهةةٗ اٌ انًهةةك انرةةصو تًخسظةةاخ عًهٛةةح ارصةةدغ
اندظرٕز٘ ٔاؼرساو زأ٘ ار هثٛح يؽٛسا انٗ اٌ انُاخة ْرِ انًةسج ظةٛخراز ظةهطح ذؽةسٚعٛح ٔاخةسٖ ذُ ٛرٚةح
ف َ ٙط انٕقد.
قثم ذنك اعرثس انًصس٘ اَّ ر يعال رَكاز ؼعى اراساز انرَ ٙرعد عٍ ذصٔٚس اَرخاتةاخ فة ٙانًااةٔ ٙفةٙ
ارشُاء كاٌ انٕشٚس ؼدانٚ ٍٚطانة ف ٙارزٔقح تسفع يعرٕٖ انُقاغ ٔانًصازؼح يهًؽا اياو 'انقدض انعست'ٙ
انٗ اٌ يا ٚعس٘ ناخم قاعح انُقاغ نٌٔ انعقف انؽكٕي.ٙ
ٔؼٓدخ ٔزؼح انعًم انٛرًٛح انر ٙاقايرٓا انؽكٕيح عًهٛا ؼضٕزا رفرا نقٛاناخ فة ٙصةف انؽسكةح ارظةديٛح
يٍ تُٓٛا َثٛم انكٕفؽٔ ٙازؼٛم ان ساٚثح ٔعثد انهطٛف عستٛاخ ٔذقدو ان ساٚثح تٕزقح عًم اَرقد فٓٛةا ذؽةكٛم
خًط ؼكٕياخ ف ٙعاي ٍٛيؽٛسا رٌ انؽعة ر ٚعسف نًاذا ٚخراز أ ٚقةال زئةٛط انؽكٕيةح ٔرٌ انؽكٕيةاخ
ذرؽكم ٔفقا نقٛاظاخ ٔؼخصٛح زئٛعٓا ٔرعدقح نٓا تانثسايط يٍ ا٘ َٕع.

ٔذٕقع ان ساٚثح اٌ ر ٚخرهف انثسنًةاٌ انًقثةم عةٍ انعةاتق ٔتةأٌ ذُرٓة ٙذعستةح انؽكٕيةح انثسنًاَٛةح تركةردخ
'ْديٛح' ذرقاظى انؽقائة انٕشازٚح ك ُائى.
نكةٍ ٔشٚةةس ارذصةال ارظةةثق عثةد ل اتةةٕ زيةاٌ اننةةٗ ْةٕ ارخةةس تةدنِٕ فةة ٙانسظةائم ارعرسااةةٛحا يعرثةةسا اٌ
ارَرخاتاخ اظرؽقاق نظرٕز٘ ااطساز٘ ا ٌٜنكٍ انٕقائع ذؽٛس انٗ اٌ ٕٚو ارَرخاتاخ قد  ٚعس اشيح تعةثة
اظٕاء ارؼثا انر ٙذعٛؽٓا انثدن ٔانؽم ٚكًٍ ؼصسٚا تاظٕاء اَ ساض ذرْة انثدن ندَرخاتاخ تًٕظثٓا ٔذثةدأ
تارفساض عٍ ظًٛع انًعرقه ٍٛانعٛاظ.ٍٛٛ
ٔ انة اتٕ زياٌ تًثانزج نؽخصٛاخ ٔ ُٛح ذخةسض انةثدن يةٍ اشيرٓةا يؽةٛسا انةٗ اٌ ذأظٛةم ارَرخاتةاخ نةٛط
خٛازا نكٍ ذُالًٓٛا ف ٙظم اظةٕاء ارؼثةا ٔارزْةاق انؽانٛةح ُٚث ة ٙاٌ ر ٚكةٌٕ انخٛةاز انٕؼٛةد ؼٛةس ظةانخ
انثدن ارظٕاء انعهثٛح تعد زفع ارظعاز.

