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 - 1الموقف االساسي
رذػى انٛبثبٌ حم انذٔنز ٍٛانز٘ ثًٕخجّ رؼٛش إعشائٛم ٔ انذٔنخ انفهغطُٛٛخ انًغزمهخ انًغزمجهٛخ خُجب إنٗ خُت
ف ٙعالو ٔأئٍ ،رحث كال يٍ إعشائٛم ٔانغهطخ انفهغطُٛٛخ ػهٗ ثزل انًضٚذ يٍ اندٕٓد نجُبء انثمخ انًزجبدنخ ٔدفغ
انًفبٔظبد انًجبششح يٍ أخم رحمٛك حم انذٔنز ٍٛف ٙألشة ٔلذ يًكٍ .رشذد انٛبثبٌ ػهٗ أٌ حم انصشاع ثٍٛ
اندبَج ٍٛاإلعشائٛهٔ ٙانفهغطُٚ ُٙٛجغ ٙاٌ ٚكٌٕ فمط ػٍ طشٚك انًفبٔظبد انًجُٛخ ػهٗ لشاساد يدهظ األيٍ راد
انصهخ ٔ يجبدا يذسٚذ ٔخبسطخ انطشٚك ٔ ،االرفبلبد انز ٙرى انزٕصم إنٓٛب عبثمب ث ٍٛانطشفٔ ،ٍٛيجبدسح انغالو
انؼشثٛخٔ ،أٌ أ٘ أػًبل ػُف عٕف ركٌٕ يشفٕظخ ثصشايخ.
رمذس انٛبثبٌ ثشذح خٕٓد انغالو انز ٙرجزنٓب انٕالٚبد انًزحذح ٔانهدُخ انشثبػٛخ ٔثؼط دٔل انششق األٔعط،
ٔرؼزضو صٚبدح يغبًْزٓب إنٗ الصٗ حذ يًكٍ نذػى رمذو انًفبٔظبد ثُبء ػهٗ يٕالفٓب األعبعٛخ انًزكٕسح أػالِ ،يٍ
خالل انحٕاساد انغٛبعٛخ يغ األطشاف انًؼُٛخٔ ،رؼضٚض ثُبء انثمخ ث ٍٛاندبَج ٍٛاإلعشائٛهٔ ٙانفهغط ٔ .ُٙٛعٕف
رغزًش انٛبثبٌ ف ٙرمذٚى انًغبػذاد االلزصبدٚخ نهفهغط ٔ ٍُٛٛٛاإلعٓبو ف ٙخٕٓد ثُبء دٔنزٓىٔ .ػالٔح ػهٗ رنك ،عٕف
ركٌٕ انٛبثبٌ خبْضح نهًغبًْخ انفؼبنخ ف ٙانؼًهٛخ انًزؼذدح األطشاف ح ٍٛاَؼمبدْب.
إٌ انٛبثبٌ يمزُؼخ ثأٌ انزمذو َحٕ رحمٛك عالو شبيم ف ٙانششق االٔعط عٕف ٚخفف يٍ حذح انزٕرش انؼغكش٘
ٔانغٛبع ٙانمبئىٚٔ ،ؼضص إيكبَٛخ اإلصدْبس ف ٙانًُطمخ ٔ ،رأيم اٌ ٚزحمك انغالو انؼبدل ٔ انذائى ٔانشبيم ف ٙأعشع
ٔلذ يًكٍ .رحث انٛبثبٌ كال يٍ اعشائٛم ٔنجُبٌ ٔعٕسٚب إلطالق يفبٔظبد عالو ف ٙألشة ٔلذ يًكٍٔ ،رذػٕ خًٛغ
انجهذاٌ األخشٖ ف ٙانششق األٔعط نهزؼبٌٔ يٍ أخم رحمٛك انغالؤ .ثًب أٌ انٛبثبٌ رذػى يجبدسح انغالو انؼشثٛخ ،فئَٓب
رحث إعشائٛم ػهٗ انُظش فْ ٙزِ انًجبدسح ثدذٚخ ،كًب رحث انذٔل انؼشثٛخ ثبرخبر خطٕاد يهًٕعخ نزُفٛز ْزِ انًجبدسح.
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ف ٙح ٍٛاٌ انٛبثبٌ رثًٍ انمشاساد انشدبػخ يٍ خبَت إعشائٛم ٔانغهطخ انفهغطُٛٛخ الػبدح اطالق انًفبٔظبد
انًجبششح ثًُٓٛب ،إال آَب رشؼش ثبنمهك حٛبل رٕلف انًفبٔظبد حبنٛب ٔ رزطهغ إنٗ إعزئُبفٓب انفٕس٘.
إٌ انٛبثبٌ نٍ رؼزشف ثأ٘ رغٛٛش احبد٘ اندبَت يٍ انطشفٔ ٍٛانز٘ لذ ردحف ٔظغ انحم انُٓبئٔ .ٙرؤكذ يٍ
خذٚذ أٌ أَشطخ االعزٛطبٌ اإلعشائٛهٛخ ف ٙانعفخ انغشثٛخ ،ثًب ف ٙرنك انمذط انششلٛخُٚ ،جغ ٙردًٛذْب رًبيبٔ ،ركشس
دػٕرٓب العشائٛم ثبنزدًٛذ انكبيم نألَشطخ االعزٛطبَٛخ.
رمذس انٛبثبٌ خٕٓد انغهطخ انفهغطُٛٛخ انز ٙأدد إنٗ رحغٍ األٔظبع األيُٛخ انحبنٛخ ف ٙانعفخ انغشثٛخٔ ،
رذػٕ خًٛغ األطشاف إنٗ ٔلف خًٛغ أػًبل انؼُف ٔانزحشٚط.
ف ٙظم حم انذٔنز ،ٍٛرذػى انٛبثبٌ رشعٛى انحذٔد يٍ خالل انًفبٔظبد ،ػهٗ أعبط حذٔد  ،7691يغ رجبدل
اساض ظًٍ ارفبق يزجبدل ،ثطشٚمخ يٍ شأَٓب رحمٛك انزؼبٚش انغهً ٙنذٔنخ فهغطُٛٛخ لبثهخ نهحٛبح ٔدٔنخ إعشائٛم ظًٍ
حذٔد آيُخ ٔيؼزشف ثٓب .يٍ خالل حم انذٔنز ،ٍٛعٛزًكٍ انفهغط ٌُٕٛٛيٍ يًبسعخ حمٕلٓى ثئلبيخ دٔنخ يغزمهخٔ ،
عززًزغ إعشائٛم ثزؼضٚض كجٛش أليُٓب ٔ ،كال انطشف ٍٛػهٗ حذ عٕاء عٕف ٚزًكُٕا يٍ انزؼبٌٔ انكبيم يٍ أخم انشخبء
انًزجبدل.

ٚدت اٌ ٚحم انٕظغ انُٓبئ ٙنهمذط يٍ خالل انًفبٔظبد ،ثطشٚمخ رٕفك ث ٍٛيطبنت كال انطشف ٍٛانًزؼهمخ
ثبنؼبصًخٔ .رؤكذ انٛبثبٌ ػهٗ أَٓب نٍ رؼزشف ثأ٘ ػًم ٚغزجك انٕظغ انُٓبئ ٙنهمذط ،ثًب ف ٙرنك انعى اإلعشائٛهٙ
نهمذط انششلٛخٔ ،رؼشة ػٍ لهمٓب انؼًٛك إصاء رغٛٛش األٔظبع انمبئًخ ف ٙانمذط انششلٛخ ،يثم ْذو انًُبصل انفهغطُٛٛخ.
رؼزجش انٛبثبٌ لعٛخ انالخئ ٍٛػُصشا ْبيب يٍ لعبٚب انٕظغ انُٓبئٚ ،ٙدت أٌ رحم ػٍ طشٚك انًفبٔظبد
ث ٍٛاألطشاف انًؼُٛخ ٔثطشٚمخ ػبدنخ.
ف ٙح ٍٛرشحت انٛبثبٌ ثبنزذاثٛش انز ٙارخزرٓب اعشائٛم نزخفٛف انحصبس ػٍ لطبع غضح ،إال إَٓب رشؼش ثمهك
ػهٗ لطبع غضح انز٘ ال ٚضال رحذ ظشٔف إَغبَٛخ لبعٛخٔ .رشذد ػهٗ أًْٛخ يٕاصهخ رخفٛف انحصبسٔ ،ف ٙانٕلذ
َفغّ ظًبٌ يُغ رذفك األعهحخ انٗ لطبع غضح.
كًب رشحت انٛبثبٌ ثبنزخفٛف االعشائٛه ٙػهٗ لٕٛد انزُمم ف ٙانعفخ انغشثٛخٔ ،انز ٙعبًْذ ف ٙرطٕٚش االلزصبد
انفهغطٔ ،ُٙٛرأيم أٌ رغزًش إعشائٛم ثزخفٛف يضٚذا يٍ ْزِ انمٕٛد.
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يُز ارفبلٛخ أٔعهٕ ،انزضيذ انٛبثبٌ ثزمذٚى انًغبػذح إنٗ انفهغط ٍُٛٛٛثٓذف خهك ثٛئخ يٕارٛخ نزحمٛك انغالو فٙ
انششق األٔعطٔ ،لذيذ حزٗ ا ٌٜيغبػذاد ردبٔصد  7.7يهٛبس دٔالس ايشٚكٗٔ .رؼًم انٛبثبٌ ػهٗ رخفٛف انًؼبَبح
ٔانصؼٕثبد انزٕٚ ٙاخٓٓب انفهغط ٔ ٌُٕٛٛدػى رًُٛزٓى االلزصبدٚخ .كًب اٌ انٛبثبٌ يصًًخ ػهٗ انًغبًْخ ف ٙثُبء
انمذساد ٔانًؤعغبد انًطهٕثخ نجُبء دٔنخ فهغطُٛٛخ يغزمهخ لبثهخ نهحٛبح ،يٍ خالل دػى ثشَبيح "انحكٕيخ انثبنثخ ػشش
نهغهطخ انفهغطُٛٛخ " ثًب ف ٙرنك خطزٓب نهؼبو انثبَ" ٙيٕػذ يغ انحشٚخ"ٔ .ػالٔح ػهٗ رنك  ،رأيم انٛبثبٌ ثزؼضٚض ْزِ
انًغبػذح ثبنزؼبٌٔ يغ دٔل ششق آعٛب.
رٕد انٛبثبٌ ثصفخ خبصخ ػهٗ يٕاصهخ رؼضٚض يجبدسح "يًش انغالو ٔ االصدْبس" ثبنزؼبٌٔ يغ انغهطخ انفهغطُٛٛخ
ٔإعشائٛم ٔاألسدٌٔ ،انز ٙرٓذف انٗ ٔظغ ًَٕرج ػًم نهزؼبٌٔ االله .ًٙٛنٓزا انغجت رذػٕ نجزل خٕٓد عشٚؼخ يٍ
أخم إَشبء يُطمخ انصُبػٛخ-انضساػٛخ ف ٙأسٚحب ثحهٕل َٓبٚخ ػبو ٔ ،2172انز ٙعٕف ردهت االعزثًبس ٔرخهك فشص
ػًم ٔرغٓم رصذٚش انًُزدبد إنٗ األعٕاق انذٔنٛخ.
كزنك عزؼضص انٛبثبٌ انًغبػذاد انزٚ ٙغزفٛذ يُٓب يٕاطُ ٙلطبع غضح .فدًٛغ انًشبسٚغ انًؼهمخ انز ٙيٕنزٓب انٛبثبٌ
يٍ خالل يُظًبد االيى انًزحذح ٚدت رُفٛزْب دٌٔ ػٕائك.
ٔيٍ أخم انًغبًْخ ف ٙاندٕٓد انزٚ ٙجزنٓب انًدزًغ انذٔن ٙنزحغ ٍٛحٛبح انالخئ ٍٛانفهغط ٍُٛٛٛااللزصبدٚخ
ٔاالخزًبػٛخ ،عزٕاصم انٛبثبٌ انؼًم ػهٗ يغبػذرٓى يٍ خالل األَٔشٔا.
(انُٓبٚخ)

