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ىبرع

سوروسارابنوك ضرعم مضي زريليف نوج قاور
.يسريفيإ

روصانيد ضرعم مضي يليماف شيفياو قاور
.ديبماتس

نيدنيويه يتنيدم نيب ضرأ يفو  1989،ةنس يف
غلبي رجحتم يمظع لكيه ىلع روثعلا مت ،دنومشتيرو
اذه نأ دقتعي ناك ةديدع تاونسل .روسوليكنأ نم رتم  2.5هلوط
 2015ماع يف ،كلذ عمو ،يمنيم ةليصف ىلإ يمتني روصانيدلا
ةيلصألا يمنيم ةنيع نأ تايرفحلا ءاملع نم قيرف جتنتسا
يتلا نع امامت ةفلتخم تناك )امور نم برقلاب تدجو يتلا(
نآلا دنومشتير روسوليكنأ تيمس دقو .دنومشتير يف تدجو
.يزرفيإ سوروسارابنوك

يف ةريغصلا تاروصانيدلا ماظع ىلع روثعلا متي ام اردان
ةرجحتم مادقأ راثآ نم فالآلا نإف ،كلذ عمو .نوتنيو ةقطنم
روصانيدل ينطولا يراكذتلا بصنلا يف ةظوفحملا
ةعئاش تناك ةريغصلا تاروصانيدلا نأ رهظت ديبماتس
مادقأ راثآ دوجو عئاشلا نمو .ةنس نويلم  95يلاوح لبق ادج
يف ،سوبوتراكس مساب عقوملا اذه يف ةريغص دوبوريث
.سوبونوتنيو ىمست ةريغصلا سدوبوثينروأ نأ نيح
نم عون لك ةمصب ىلإ طقف ريشت ءامسألا هذهف ،كلذ عمو
بصنلا ن مادقأ راثآ .اهسفن تاناويحلا سيلو تاناويحلا
نم  150نم رثكأل يه ديبماتس روصانيدل ينطولا يراكذتلا
ةلاح يف ودبي ام ىلع تناك اهلكو ،ةريغصلا تاروصانيدلا
.اهتايحب بورهو رعذ

اجنامورإ رحب فراشم ىلع تاسورواسارابنوكلا تشاع
عم اهتئيب كراشت تناكو .ةنس نويلم  100نم رثكأ ذنم
تايدوبرصلاو )سوروساروباتم( ةريبك تاسدوبوثينروأ
عم سفانتت تناك اهنأ حجرملا ريغ نم نكلو )سوروسورتسوأ(
ىذغتت تاسورواسارابنوكلا تناك .ءاذغلا لوح تاروصانيدلا هذه
تناك اهتارصاعم نأ نيح يف ،لوطلا ةضفخنم تاتابنلا ىلع
.لوطألا باشعألاو راجشألا ىلع ىذغتت
روصانيدلا وه سورواسارابنوكلل يمظعلا لكيهلا ربتعيو
يف هيلع روثعلا مت يذلا الامتكا رثكألا كيوزوسيملا
فارطأ مظعم عم ةياغلل ديج لكشب ظوفحم وهو .ايلارتسأ
ةانقلا تايوتحم ىتح .اهلاح ىلع لازت ال يتلا ناويحلا
ةبجولا ىلع اليلد رفوتو ،اهيلع ظافحلا مت ةيمضهلا
متي مل .سخرسلاو ةرهزملا تاتابنلا نم روسوليكنألل ةريخألا
نأ ىلإ ريشي امم )ةدعملا ةراجح( سثيلورتساغلا ىلع روثعلا
ةطساوب ةيتابنلا داوملا ةلكشم ىلع تبلغت سوروسارابنوك
.مضهلا ىلع ةدعاسملل دخلا نانسأو يوقلا اهراقنم
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يف ةريبك دوبوريث راسم ةرشع ىدحإ نم ةلسلس كانه
روتانيفولارتسوأ دوبوريث مادقأ قباطت عقوملا سفن
يه تاراسملا هذه نأب كش كانه سيل .مات لكشب
لثم ،سدوبوثينروألاو ةريغصلا سدوبوريثلل
ةسيرف تناك اهنأ دكؤملا نم ،سوبونوتنيوو سوبوتراكس
ىلع هذه ديبماتس ةيرظن دنتستو .موحلل لكآ روصانيدل
نروبلوث ينوت روتكدلا اهرشن يتلا ةيلصألا ثوحبلا
.داو يرام روتكدلاو

ةليصف ضرعم مضي ليوبوأ سينيد قاور
.سوليتكادوريتيب

.سداكيس يداو ندراغ سويساتيرك ةقيدح زيمت

يف توملا نع ربعي يذلا دوو لتيل نالكام قاور
.غنوباليب ضرعم

عيمج يف تشاع ،ةرئاط فحاوزك تاروصوريتلا تقلخ
نوكتت اهتحنجأ تناك .طيسولا رصلا ربع ملاعلا ءاحنأ
ليوطلا عبارلا عبصإلا نيب دتمي يدلج ءاشغ نم
ةيمظعلا لكايهلا تفيكت .ةبكرلاو يئانثتسا لكشب
اهلعجي امم ،نزولا ليلقتو ةوقلا ميظعتل روصوريتلا
لجسلا يف ايبسن ةردان يهف ببسلا اذهلو .ادج ةساسح
تاروصوريتلا ىلع روثعلا مت ،ايلارتسأ يف .يروفحألا
يتلا تانيعلا عيمج ،ةيريشابطلا روخصلا يف طقف
ليذلا ةريصق تاروصوريتلا لثمت نآلا ىتح تدجو
.زديوليتكادوريتب مساب ةفورعملا

تارتموليكلا نم فالآ ةدع دعب ىلع ايلارتسأ عقت تناك
،يريشابطلا رصعلا لالخ يلاحلا يملاعلا اهعقوم بونج
نم ءزجك ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلاب ةقصتلم تناكو
نم فلأتت ةيبرغلا دنالزنيوك تناك تقولا اذه يف .اناودنوغ
ةيبونجلا ئطاوشلا ىلع ةيضيفلا لوهسلا نم ةعساو ةكبش
.دنالزنيوك لامش نآلا ىمسي ام مظعم ترمغ لحض رحبل
لحاسلا نم برقلاب ام ناكم يف نوتنيو عقت تناكو
نوتنيو خانم نم ضيقنلا ىلعو .ةيلاحلا ةراقلل يبونجلا
يف يريشابطلا خانملا ناك ،ةلحاقلا هبش يعارملاو فاجلا
تايربونصلا تاباغ عم ادرابو ابطر ةيبرغلا دنالزنيوك
ةايحلاب جعت يتلا ةبطرلا يضارألاو ةحوتفملا ةقروملا
.ةيناويحلا

ةدوجوملا تاروصانيدلا ريفاحأ نم ديدعلاب ظافتحالا متي
اهعاديإ مت يتلا ةيبوسرلا روخصلا يف نوتنيو ةقطنم يف
تايرفح رثكأ .ةيئاملا يراجملا وأ ةميدقلا سغنوباليب يف
ماظع يه عقاوملا هذه يف تدجو يتلا اعويش تاروصانيدلا
هذه نأ ودبي تالاحلا مظعم يف .ةريبكلا تايدوبرصلا
اهتضرع نم تتام ثيح قيمعلا لحولا يف تقلع تاناويحلا
.ةسرتفملا تاناويحلا لبق نم تلتق وأ ،ةعاجملا وأ رطاخملل

ةيقبتملا يريشابطلا تابنلا لئاصف عيمج نيب نم
افيكت رثكألا سداكيسلا ربتعت ،مويلا ايلارتسأ يف
ديدعلا رهدزتو .فاجلا يلارتسالا خانملا يف ءاقبلل امامت
نم ديدعلا امنيب ايلارتسأ لامشو طسو يف عاونألا نم
ةبوعصل دجاوتلا يف رارمتسالا اهنكمي ال ىرخألا تاتابنلا
.ةميدقلا ةيتابنلا ةلئاعلا هذه فيكت
راشي يتلاو ضرعملا اذه يف ةريبكلا داكيس راجشأ يمتنت
،يروم ايمازوركام عون ىلإ ،ايماز ليخن وأ سايماز مساب اهيلإ
نم ىرخألا عاونألا لثمو .ةنس  500لا ىدعتي اهرمع نأ دقتعيو
ةردقلا اهيدل نأ ظحولو ومنلا ةئيطب سايماز نإف ،ساكيسلا
.عيقصلاو قئارحلا ،ديدشلا فافجلا فورظ يف ءاقبلا ىلع

ةعساو ةعومجمل اعترم لكشت تناك تايدوبرصلا تثج نأ امك
،تثجلا قزمت تناك امدنعو .تالضفلا ةلكآلا تاناويحلا نم
اذهلو .ةعساو ةحاسم ربع ةرثانتم ةمخضلا ماظعلا كرتت تناك
يمظعلا لكيهلا ىلع روثعلا ةياغلل رذانلا نم هنإف ببسلا
اليب يف تتام يتلا تايدوبرصلا .الماك تايدوبرصلل
ماظعو تارقفلاو عالضألا اهنم ىقبتي ام ابلاغ ةلحوملا زغنو
.ضعبلا اهضعب قوف ةسدكم نوكت ام اريثكو ،فارطألا
ةئيهلا كلت يف ةظوفحم اهيلع روثعلا متي ام ةداعو
ةقيقدلا تابيبحلا بساور جرخت امدنع تلكشت يتلا
قرفتت ام اريثكو .اهيطغتو اهيلع رقتستل ءاملا نم
ابلاغ هنأ امك ،تاناضيفلا هايم لعفب ماظعلا هذه عقاوم
تاتابنلا عم ةطلتخم تاروصانيدلا ماظع فاشتكا متي ام
تاناضيفلا تافلخم يف اهظفح مت يتلا ةيريشابطلا
.ةرجحتملا

