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ثؼذ يشٔس َحٕ ػشش عُٕاد ػهٗ عمٕط َظبو صذاو حغٍٛ ٔعُخ ػهٗ اَغحبة انمٕاد األيٛشكٛخ، ال ٚضال انؼشاق ٚجٓذ إلسعبء 

نُفظ ٔانغبص، ٔانغٛطشح ػهٗ االعزمشاس انغٛبعٙ فّٛ ٔثُبء أيُّ انٕطُٙ. كًب ال رضال انخالفبد فٙ يب ٚزؼهّك ثبنفذسانٛخ ٔإداسح يٕاسد ا

انشٛؼٙ، ػهٗ أشّذْب. ٔجبءد االَزفبضخ انغٕسٚخ ػهٗ -انؼشثٙ ٔانغُّٙ-انمٕاد انًغهحخ، فضالً ػٍ انزٕرشاد ػهٗ انخطٍّٛ انكشد٘

 َظبو األعذ نزضٚذ األصيخ انؼشالٛخ عٕءاً.

ٍّ ّٔداً نهُظبو انغٕس٘، إال أَٓب رخشٗ أٌ ٚؤّد٘  صؼٕد حكٕيخ ٚغٛطش ػهٛٓب انغُّخ فٙ ديشك إنٗ صحٛح أٌ حكٕيخ انًبنكٙ ال رك

رمٕٚخ عُّخ انؼشاق فٙ األلبنٛى انشًبنٛخ ٔانغشثٛخ، ٔسثًب إنٗ صشاع يزجّذد نهغٛطشح ػهٗ ثغذاد. صحٛح أٌ انحكٕيخ نى رُجِذ انًمذاس 

نًؼبسضخ انغٕسٚخ ٔألّش ثبنحبجخ َفغّ يٍ انذػى انؼهُٙ نألعذ انز٘ أثذرّ كمٌّ يٍ إٚشاٌ ٔحضة هللا، حٛث انزمٗ انًبنكٙ أػضبء يٍ ا

نزؼهٛك ػضٕٚخ عٕسٚخ،  3122إنٗ إجشاء رغٛٛش دعزٕس٘ فٙ عٕسٚخ، إال أَٓب ايزُؼذ ػٍ انزصٕٚذ فٙ انجبيؼخ انؼشثٛخ فٙ انؼبو 

ٓب ٔػبسضذ إطبحخ انُظبو انغٕس٘ ثبنمٕح. ٔنكٍ األّْى أٌ ثغذاد شّكهذ يصذساً يًٓبً نهذػى انًبد٘ نُظبو األعذ، إر فزحذ يجبن

انجٕ٘ أيبو انطبئشاد اإلٚشاَٛخ نُمم انًغبػذاد إنٗ انُظبو فٙ عٕسٚخ، ٔعًحذ نهشبحُبد ثُمم اإليذاداد يٍ انحشط انثٕس٘ 

 اإلٚشاَٙ إنٗ عٕسٚخ ػجش انؼشاق. كًب ٔلّغ انؼشاق ػهٗ ارفبق نًّذ عٕسٚخ ثٕلٕد انذٚضل انز٘ ْٙ فٙ أيّظ انحبجخ إنّٛ.

ٍ ثغذاد ٔٔاشُطٍ يٍ جٓخ، ٔثٍٛ ثغذاد ٔكمٍّ يٍ أَمشح ٔيجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ يٍ جٓخ ْزِ انغٛبعبد أعفشد ػٍ يشكالد ثٛ

أخشٖ، كًب لّشثذ ثغذاد أكثش يٍ إٚشاٌ، ْٕٔ ٔضغ غٛش يشٚح نهًبنكٙ. فٓزا األخٛش ٚؼشف أَّ نٛظ انضػٛى انغٛبعٙ انشٛؼٙ 

صهخ ػٍ انالئحخ انًذػٕيخ يٍ طٓشاٌ(، ْٕٔ ٚخشٗ أٌ الئحخ يُف 3121انؼشالٙ انًفّضم نذٖ إٚشاٌ )إر شّكم فٙ اَزخبثبد انؼبو 

ركثّف طٓشاٌ جٕٓدْب نهغٛطشح ػهٗ انؼشاق، فًٛب َظبو األعذ ٚضؼف، األيش انز٘ ٚؤّد٘ فٙ َٓبٚخ انًطبف إنٗ رمٕٚض يٕلؼّ 

ػغكشٚخ يٍ سٔعٛب،  انغٛبعٙ انذاخهٙ. نمذ ٔلّؼذ ثغذاد ارفبلٛبد ػغكشٚخ يغ انٕالٚبد انًزحذح ْٔٙ رُظش فٙ إيكبَٛخ ششاء يؼذاد

أنف جُذ٘. نكٍ يغ أٌ سئٛظ انٕصساء أسعٗ ًُْٛخ عٛبعٛخ لٕٚخ فٙ  451َبْٛك ػٍ أٌ انًبنكٙ ًٍٚٓٛ اٌٜ ػهٗ جٛش يؤنّف يٍ 

ٔصاساد انذٔنخ ٔيؤعغبرٓب، إال أَّ ػجض ػٍ ثُبء ائزالف عٛبعٙ ٔطُٙ ٚضّى كالً يٍ األكشاد ٔػشة انؼشاق انغُّخ، فًٛب األصيخ 

 رؤّد٘ عٕٖ إنٗ يفبلًخ انزٕرّش يغ ْزٍٚ انطشفٍٛ.انغٕسٚخ ال 

ذ. نمذ أثذٖ انشأ٘ انؼبو فٙ انًحبفظبد انؼشالٛخ انشًبنٛخ ٔانغشثٛخ، انغُّٛخ فٙ انغبنت، دػًبً كجٛشاً نالَزفبضخ انغٕسٚخ ضّذ َظبو األع

نًجًٕػبد انًغهّحخ داخم انؼشاق ػٍ كًب أَّ ٚجش٘ َمم انًمبرهٍٛ ٔاإليذاداد يٍ يحبفظخ األَجبس إنٗ عٕسٚخ. ٔلذ أػهُذ ثؼض ا

إَشبء جٛش ػشالٙ حّش ػهٗ غشاس انجٛش انغٕس٘ انحّش. فضالً ػٍ رنك، ٚشؼش انؼذٚذ يٍ انؼشة انغُّخ ثأٌ حكٕيخ انًبنكٙ 

شٓى، ٔٚجذٌٔ اعزٛبءْى إصاء يب ٚؼزجشَّٔ احزكبساً شٛؼٛبً نهغهطخ فٙ ثغذاد. ٔنزنك ْى ٚشإٌُْ ػهٗ أٌ عمٕط َظبو األعذ ًّ ٔلٛبو  رٓ

حكٕيخ جذٚذح ثمٛبدح عُّٛخ فٙ عٕسٚخ، عٛؼّضصاٌ َفٕرْى فٙ انؼشاق إنٗ حّذ كجٛش ٔٚزٛحبٌ نٓى انغؼٙ يجذداً إنٗ انحصٕل ػهٗ حصخ 

 أكجش يٍ انُفٕر فٙ انغُٕاد انًمجهخ.

سٚخ عٛطشرٓى ػهٗ إضبفخً إنٗ رنك، ػّضصد األصيخ طًٕحبد األكشاد فٙ انؼشاق، ففًٛب َظبو األعذ ٚضؼف، ٚجغظ األكشاد فٙ عٕ

انكشدٚخ فٙ  يُبطمٓى انزٙ أصجحذ رزًزّغ ثحكى رارٙ فؼهٙ اٌٜ. ٔلذ رحمّك رنك ثًغبػذح حضة انؼًبل انكشدعزبَٙ ٔدػى انغهطخ

أسثٛم ثشئبعخ يغؼٕد ثشصاَٙ، فٓب ْى أكشاد انؼشاق ٚزطهّؼٌٕ ألٔل يشح إنٗ يُطمخ كشدٚخ أخشٖ راد اعزمالل رارٙ، األيش انز٘ 

ٚؼّضص َفٕرْى، إر ٚؼُٙ أٌ ًَٕرج انحكى انزارٙ اإللهًٛٙ انكشد٘ نٛظ حكشاً ػهٗ انؼشاق، ثم ًٚكٍ أٌ ُٚغزَُغخ فٙ عٕسٚخ، ٔسثًب فٙ 

ٚشاٌ ٕٚيبً يب أٚضبً. كًب أٌ ْزا انٕالغ ٚزكٙ ثال شك طًٕحبد انزٍٚ ال ٚضانٌٕ ٚضؼٌٕ االعزمالل انٕطُٙ انكشد٘ انزبو رشكٛب ٔإ

 َصت أػُٛٓى ػهٗ انًذٖ انطٕٚم.
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ٔثبنزؼبٌٔ يغ انًجًٕػبد انزشكًبَٛخ فٙ –ٔرزّغى انًُطمخ انكشدٚخ انغٕسٚخ ثأًْٛخ خبصخ ثبنُغجخ إنٗ أسثٛم، ألٌ أكشاد عٕسٚخ 

ٚمبرهٌٕ غشثبً نضًبٌ يُفز إنٗ انجحش انًزٕعظ فٙ انًًش ثٍٛ انجضء انشًبنٙ يٍ انًُطمخ انؼهٕٚخ ٔثٍٛ انحذٔد  –ًبل عٕسٚخش

يذخالً  -ٔأ٘ كٛبٌ كشد٘ يغزمجهٙ آخش-انغٕسٚخ يغ رشكٛب جُٕة أَطبكٛب. ٔيٍ شأٌ ْزا انًُفز انكشد٘ إنٗ انجحش، أٌ ٕٚفش ألسثٛم 

 ش.اعزشارٛجٛبً يًٓبً إنٗ انجح

صحٛح أٌ ْزِ انطًٕحبد انكشدٚخ انصبػذح رثٛش انًخبٔف فٙ أَمشح، إال أٌ حكٕيخ سئٛظ انٕصساء سجت طّٛت أسدٔغبٌ أسعذ 

ػاللبد الزصبدٚخ ٔعٛبعٛخ يزُٛخ نهغبٚخ يغ أسثٛم، ٔثذأد رُظش إنٗ حكٕيخ إلهٛى كشدعزبٌ فٙ شًبل انؼشاق ثبػزجبسْب حهٛفبً فٙ 

ب ثأسدٔغبٌ ػاللبد عٛئخ نهغبٚخ. ثؼجبسح أخشٖ، رشؼش أسثٛم أٌ انزطٕساد فٙ عٕسٚخ ٔػاللبرٓب ٔجّ حكٕيخ انًبنكٙ انزٙ رشثطٓ

انًزُٛخ ثزشكٛب أػطزٓب صخًبً، األيش انز٘ حّغٍ يٕلؼٓب انزفبٔضٙ إصاء حكٕيخ انًبنكٙ فٙ ثغذاد. ٔانٕالغ أٌ انزٕرشاد ثٍٛ ثغذاد 

عظ رششٍٚ انثبَٙ )َٕفًجش( انحبنٙ، ٔرطهّجذ إثشاو ارفبلٛخ أيُٛخ ػبجهخ ٔأسثٛم طفذ ػهٗ انغطح فٙ شكم اشزجبكبد يفزٕحخ فٙ أٔا

ُذ رشكٛم نجبٌ أيُٛخ يشزشكخ ٔانؼًم ػهٗ رجُُّت اَذالع يضٚذ  ًّ اإلثٍُٛ انًبضٙ ثٍٛ انًغؤٔنٍٛ انؼغكشٍٚٛ انفذسانٍٛٛ ٔاألكشاد، رض

 يٍ انمزبل.

د آالف انالجئٍٛ انؼشالٍٛٛ يٍ عٕسٚخ انزٙ فشٔا إنٛٓب خالل فضالً ػٍ رنك، نى ٚصجح انٕضغ انؼبو أكثش عٕٓنخ يغ ػٕدح ػششا

أنف الجئ عٕس٘ إنٗ األساضٙ انؼشالٛخ. نمذ َظًّذ حكٕيخ انًبنكٙ سحالد يُزظًخ  51انغُٕاد انًبضٛخ، ٔيغ رذفُّك أكثش يٍ 

ٍٛ انغٕسٍٚٛ، ألَٓب خشٛذ أٌ نًغبػذح انؼشالٍٛٛ ػهٗ انؼٕدح إنٗ ٔطُٓى، نكُٓب حبٔنذ إغالق انحذٔد فٙ ٔجّ انًضٚذ يٍ انالجئ

 ٚكٌٕ يؼظى ْؤالء يٍ انغُّخ انذاػًٍٛ نهًزًشدٍٚ انغٕسٍٚٛ ٔانزٍٚ لذ ُٚبصجٌٕ حكٕيخ ثغذاد انؼذاء.

ٔانٕالغ أٌ انُضاع فٙ عٕسٚخ جؼم يٍ إيكبَٛخ حم انُضاػبد انذاخهٛخ انؼشالٛخ أيشاً صؼجبً نهغبٚخ فٙ انًغزمجم انمشٚت، فًغزٕٖ انثمخ 

حضاة كبٌ لذ ٔصم أصالً إنٗ أدَٗ يغزٕٚبرّ، ٔانُضاع فٙ عٕسٚخ نى ٚؤّد عٕٖ إنٗ رشذد انًٕالف، فزشّد حكٕيخ ثٍٛ يخزهف األ

انًبنكٙ ػهٗ انًخبٔف يٍ انزطٕساد انغٕسٚخ ثبرخبر يٕالف أكثش حذح، فًٛب ٚشؼش يؼظى انغُّخ ٔاألكشاد أٌ يٕالؼٓى عززؼضص يٍ 

عذ، ْٔى ثبنزبنٙ ٚفضهٌٕ اَزظبس ْزِ انحصٛهخ لجم أٌ ٚؼٕدٔا إنٗ طبٔنخ حصٛهخ انصشاع فٙ عٕسٚخ ٔعمٕط َظبو ثشبس األ

 انًفبٔضبد يغ ثغذاد، أٔ إنٗ يب ْٕ أخطش: عبحخ انًؼشكخ.

  


