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]1[ةیلودلاةیئانجلاةمكحملاوایبیل

ةبوجأوةلئسأ

2013 ,13 ویام

I. ایبیلبةصاخلاةیلودلاةیئانجلاةمكحملاتاقیقحت

؟ایبیليفةیلودلاةیئانجلاةمكحملاصاصتخاردصموھام .1

ىلإايبيليفعضولا]2[ةلاحإبرفصلباقم15تيوصتب1970رارقلاةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمىنبت2011طابش/رياربف26يف

ءاعداىلإةلودةيأيفعضولاليحينأنمألاسلجملنكمي،ةيلودلاةيئانجلاةمكحمللئشنملاامورماظنبجومب .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

.نييلودلانمألاوملسلاددهيةلودلايفعضولانأّنيبتاذإ،ةدحتملاممألاقاثيمنمعباسلالصفلاةيالوعقاونمةمكحملا

.2011طابش/رياربف15نمًاءدبايبيليفثادحألاىلعمئاقويراجصاصتخاةمكحملل]3[1970رارقلاحنم

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملاعمنواعتلاایبیلنمبولطملھ .2

ممألاقاثيمبجومبايبيللمزلُمبلطموھو – ةمكحملاعملماكلابنواعتلابةيبيللاتاطلسلابلاطي]3[1970نمألاسلجمرارق .لجأ

14يفهرارقإمتيذلا]4[2095نمألاسلجمرارق .ةمكحمللةئشنملاةدھاعملايففرطةلودتسيلايبيلنأمغراذھو،ةدحتملا

،ةمكحملاتابلطوتارارقللاثتمالانواعتلااذھلمشي .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاعمنواعتلابايبيلمازتلاىلعديكأتلاداعأراذآ/سرام

.ةمكحمللةئشنملاةدھاعملانم]6[48ةداملايفاهيلعصوصنملاةمكحملايلوؤسم]5[ةناصحمارتحاكلذكو

اهنأىلعفالخال" نأايبيلتركذ،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإًاريخأاهتمدق]7[ةركذميف .تامازتلانماهيلعامبمازتلالابايبيلتدعو

ينطولاسلجملادكأ،2012ناريزح/وينوي20خيراتبنمألاسلجمىلإةلاسريفكلذلبق ."1970نمألاسلجمرارقبةمزتلم

نواعتلابيلاقتنالاسلجملادهعتامك .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاعمنواعتلابمازتلالاىلع – ذئتقوةمكاحلاةطلسلاوھو – يبيللايلاقتنالا

ءاعداىلإ]9[2011ناسين/ليربأيفتردصةلاسريفو،ةمكحملاةاضقىلإ]8[2011يناثلانيرشت/ربمفونيفاهلسرأةلاسريف

.ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا
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؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملاعمایبیلنواعتتملاذإثدحیساذام .3

نمةلاحإةجيتنةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإتدعُصايبيلنألو .نواعتلامدعبًاجاتنتساردصتنأبةمكحمللامورماظننم87ةداملاحمست

اهنم،تارايخلانمةلمجذئنيحنمألاسلجملحاُتي .ةعباتملابموقيلنمألاسلجمىلإجاتنتسالااذھلثملاسرإمتيفوسف،نمألاسلجم

.ةيسائرتانايبوأتابوقعوأتارارقرادصإ

تردصأةعقاولاكلتيف .روفرادقيقحتلالخنواعتلامدعبىلوألايمسرلا]10[جئاتنلاريرقتةمكحملاتردصأ،لاثملاليبسىلع

يفاهلالخنادوسلاتقفخأتاونسثالثدعب .ةريطخمئارجباكتراةيفلخىلعصاخشأةثالثقحبفيقوترماوأةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

مدعبًاجاتنتساردصتنأةمكحملانم2010ناسين/ليربأ19يفةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعدا]11[بلط،مهبهبتشملانميأميلست

نأةيلودلاةيئانجلاةمكحملابةيديهمتلاةرئادلاتررق2010رايأ/ويام25يف .نيهبتشملانمنينثابةصاخلارماوألاذيفنتيفنواعتلا

ةيئانجلاةمكحملاجاتنتساءازإلكشيأبدعبنمألاسلجمكرحتيمل .نمألاسلجمىلإفيقوتلارماوأنأشبنواعتمدعجاتنتسالسرت

.ةيلودلا

؟ایبیليفةیلودلاةیئانجلاةمكحملاءاعداتاقیقحتبةلصىلعفیقوترماوأةیأةمكحملاتردصألھ .4

]14[يفاذقلارمعمقباسلايبيللادئاقلاقحب]13[فيقوترماوأةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضق]12[ردصأ2011ناريزح/وينوي27يف .لجأ

دضمئارجبمهتلصلنيبولطمةثالثلاناك .]16[يسونسلاهللادبعقباسلايبيللاتارباخملاسيئرو،]15[يفاذقلامالسإلافيسهلجنو

ةتارصمويزاغنبوسلبارطيفنييملسلانيرھاظتملامهيفنمب،نييندملاىلعتامجهلاوتاءادتعالايفمھراودأءارج،ةيناسنإلا

.2011طابش/رياربف15نمًاءدبايبيلاهتدهشيتلاثادحألاىلعبسحفةيلودلاةيئانجلاةمكحملارماوأقبطنت .ايبيليفىرخأنكامأو

؟دعبذفُنتملوذیفنتللةقحتسمثالثلاةیلودلاةیئانجلاةمكحملافیقوترماوأتلازاملھ .5

ةصاخلافيقوتلارماوأامأ .2011لوألانيرشت/ربوتكأ20يفهعرصمرثإيفاذقلابةصاخلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةيضق]17[تهتنا

الايبيللخاديسونسلاويفاذقلامالسإلافيسةمكاحملةينوناقلاايبيليعاسمنأينعياذھ .ةذفانتلازامفنيرخآلانينثالانيهبتشملاب

.)هاندأ26و12و11ةلئسألارظنا( نيهبتشملاقحبةرداصلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملافيقوترماوأذافنىلعرثؤت

؟ایبیليفةدیدجایاضقحتفیسلھوأىرخأتاقیقحتةیلودلاةیئانجلاةمكحملاءاعدايرجیسلھ .6

رارقذاختامزتعيناكاهبتكمنإادوسنبوتافتلاق،2013رايأ/وياميف،ةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمىلإريخألا]18[اھريرقتيف

ةيجيتارتساقيبطتديعصىلعايبيلهزرحتيذلامدقتلاىلعادامتعاةيفاضإتالاحيفرظنيفوسو،بيرقلالبقتسملايفةيناثةلاحنأشب

.مئارجلليدصتللةلماش
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جراخيفاذقلادهعيلوؤسمىلعصوصخلاهجوىلعزيكرتلاعم" ةيناثةلاحيفهتاقيقحتيفرمتسماهبتكمنإادوسنبتلاق،اديدحتو

بهنلاولتقلا" تاءاعدانأشبتامولعمعمجياهبتكمنإةماعلاةيعدملاتلاق،ةضراعملاتاوقاهتبكترايتلامئارجلاصخياميفو ."ايبيل

،ةيبيللاءاغرواتةنيدمنممھريجهتمتنيذلانيقباسلاناكسلاقحب "ةتارصميفتايشيليملاديىلعيرسقلاءافتخالاوتاكلتمملافالتإو

.تاءاعدالاهذھةديدجةيضقلوانتتنأبجيناكاذإامديدحتفدهبكلذو

15ذنمايبيليفةبكترملاةيناسنإلادضمئارجلاوبرحلامئارجنأشبةيلودلاةيئانجلاةمكحمللحونمملايراجلايئاضقلاصاصتخالانإ

ةيئاضقلاةقحالملاىلعةرداقوةدعتسمةيبيللاتاطلسلاتناكاذإام،ىرخألماوعنيبنمرابتعالانيعبذخأي2011طابش/رياربف

نمتطقُسأيتلامئارجلاصحفىلإةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعدابتكمشتووستيارنمويھ]19[تعددقل .مئارجلاهذھنعنيلوؤسملل

.رمألاىضتقااذإةيلودلاةيئانجلاءاعدااهيفققحينأو،ايبيليفًارخؤمتردص]20[نيناوقبجومبايبيللخادةيئاضقلاةقحالملا

؟ایروساھدھشتيتلامئارجلايفققحینأنودایبیليفتبكترامئارجيفةیلودلاةیئانجلاةمكحملاءاعداققحیاذامل .7

ةلاحإرارقبجومبكلذنوكينأبجيف،قيقحتيأحتفنمةيلودلاةيئانجلاةمكحملانكمتتىتح .امورماظنيففرطةلودتسيلايروس

صاصتخابايروسلبقتنأوأ،ايبيلصخياميفنمألاسلجملعفامك،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعداىلإ ...نمألاسلجمنماهيلإ

.ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإايروسيفعضولاةلاحإىلإنمألاسلجمشتووستيارنمويھ]21[تعد .يئاضقلاةمكحملا

ىلإ]23[ايروسيفعضولاةلاحإىلإاهيفوعدت،ةلود58لبِقنمنمألاسلجمىلإ]22[ةلاسرلاسرإمتيناثلانوناك/رياني14يف

.ةلاسرلاىلعدرلللكشيأبنمألاسلجمكرحتيمل .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

؟ایبیليفةیضقلابةصاخلااھتالوادمدقعتنأةیلودلاةیئانجلاةمكحمللنكمیلھ .8

نكمي ً.احوتفمىرخأعقاوميفتالوادملادقعلامتحاكرتتةمكحملاءاشنإةدھاعمنإف،ياھالوھةيلودلاةيئانجلاةمكحملارقمنأمغر

ةقفاومىلإةمكحملاجاتحت .ةمكحملاةاضقةيبلغأنموأعافدلانموأةمكحملاءاعدالبِقنمةمكحملاداقعناناكمرييغتب]24[ةيصوتعفر

.اهيفاهتئيھدقعنتنأةمكحملامزتعتيتلاةلودلا

II. ةیضقلا "ةیلوبقم" ىلعایبیلنوعط
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2يفو،يفاذقلامالسإلافیسبةصاخلاةیلودلاةیئانجلاةمكحملاةیضقةیلوبقمىلعایبیلتنعط2012رایأ/ویام1يف .9

؟"ةیلوبقملانعط" وھام .يسونسلاهللادبعةیضقةیلوبقمىلعًاضیأایبیلتنعط2013ناسین/لیربأ

فيقوترمأيفةدراولامئارجلاىلع،اهمكاحملِبقنمًايلخادةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأمهبهبتشملاةمكاحميفةينعمةلودتبغراذإ

ىعدتةينوناقةركذملالخنمةيضقلايفةمكحملاصاصتخاىلعنعطتنأتاطلسلاناكمإبنإف،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملانعرداص

نميصقتىلعةيضقلاةيلوبقمةلأسمديدحتلمتشي،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأةمكاحملاتاءارجإدعاوقبجومب ."ةيلوبقملانعط"

.ةمكحملاهيرجت]25[نيتلحرم

ةطبترمةينطولاةيئاضقلاةقحالملاويضاقتللتالوادمكانھنأرهُظتنأاهيلعف،لبُقيحجاننعطعفرنمةلودلانكمتتىتحً،الوأ

ةلصيذوحضاووسوململيلدةمكحمللرفوتنأةلودلاىلع .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةيضقلعضاخلاكولسلاوةمكاحملالحمصخشلاب

لوبقمدعىلإ،تاءارجإلاهذھلثميفةينطولاتاطلسلاكرحتمدعتوبثيدؤي .يلاحلاتقولايفةبسانمتاقيقحتلمعيراجهنأب

.نعطلا

هذھمظنتويرجتنأىلعةرداقولعفلابةدعتسمةلودلاتناكاذإاميفةمكحملارظنت،ينطولاىوتسملاىلعتالوادملاهذھدوجونيبتاذإ

ةداملايف "ةرداقريغ"و "ةدعتسمريغ" ىنعملحيضوتامورماظنيفدرو .لوألابلطملاءافيتسامتاذإأدبييناثلايصقتلا .تالوادملا

17]6[.

عقاونموناكاذإاميفرظنلاىلإةاضقلاامورماظنهجوي،ةيقيقحةينطويضاقتتالوادمميظنتىلعةيلعفلاةلودلاةردقيفرظنلاىدل

تاداهشوةمزاللاةلدألاوأمهتملاىلإلوصولاىلعةرداقريغةلودلاحبصت،ينطولايئاضقلاماظنللرفوتمدعوأريبكوأيلكرايهنا

ً.ايلخاديضاقتلاتالوادمبعالطضالاىلعرخآلكشيأبةرداقريغنوكتنأوأدوهشلا

اهيلعصنييتلاةميلسلايضاقتلاتاءارجإئدابمةاعارميفثحبلاىلإةاضقلاامورماظنهجوي،ةلودلادادعتسامييقتيفرظنلاىدل

:ناكاذإام،يلودلانوناقلا

.ةيئانجلاةيلوؤسملانمينعملاصخشلاةيامحضرغبةينطولايضاقتلاتالوادم .1

ميدقتةينعمقستمريغاذھنوكيفورظلاقفووهنأثيحبينطولاىوتسملاىلعةيئاضقلاتالوادملايفرربُمريغريخأتدوجو .2

.ةلادعلاىلإينعملاصخشلا

ميدقتةينعمقستي،ةنھارلافورظلاىضتقمب،لكشبمتتملو،زاحنمريغوألقتسملكشبيضاقتلاتالوادميرجتالوأنكتمل .3

.ةلادعلاىلإينعملاصخشلا
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نعطلاريياعميفوتستةمئاقلاةينطولايضاقتلاتالوادمتناكاذإامديدحت]26[ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقىلإدهُعي،فاطملاةياهنيف

.ةيضقلاةيلوبقمىلعلوبقملا

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملافیقوترماوأيفةدراولامئارجلاسفنىلعنینثالانیھبتشملاعمقیقحتلامزتعتایبیلتناكولاذام .10

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأنیتیضقلاةیلوبقمىلعنعطلالوبقليفكیاذھلھ

اياضقفقوليفكيالقيقحتلابةلودلاتاطلسنممدقملادعولانأاينيكصختةيضقيفةيلودلاةيئانجلاةمكحملابةيديهمتلاةرئادلا]27[تأر

مامأنيتينيكنيتيضقةيلوبقمىلعةينيكلاةموكحلا]28[تنعط2011راذآ/سرام31يف .اينيكنأشبةيراجلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

باقعأيففنعلانعنيلوؤسملاءالؤھعمتاقيقحتلارارمتساوأءدبللاهطيطختىوعدب،دارفأةتسناصختـةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

ةرئادلانأريغ .ديدجلا2010بآ/سطسغأروتسداهضرفيتلاتاحالصإلاقايسيف2008و2007يفاينيكيفتاباختنالا

رمألاةقيقحيفتماقدقةينيكلاةموكحلانأىلعةلدأةاضقلادجيمل .ةموكحلاةيلوبقمنعطتضفرةيلودلاةيئانجلاةمكحمللةيديهمتلا

.نيتيضقلايفمهئامسأةدراولاةتسلادارفألانميأعمقيقحتلاب

.ةيديهمتلاةرئادلاهيلإتلصوتيذلارارقلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملابفانئتسالاةرئاد]29[تدكأ2011بآ/سطسغأ30يف

ةمكحملاىلإنینثالاایبیلملُستملاذاملف،ةمئاقتلازاميسونسلاويفاذقلادضةیلودلاةیئانجلاةمكحملافیقوترماوأنأامب .11

؟ةیلودلاةیئانجلا

امورماظننم19ةداملابجومب – رثؤياليفاذقلامالسإلافيسبةصاخلاةيضقلاةيلوبقمىلع2012رايأ/ويام1خيراتبايبيل]30[نعط

ةاضقنمرارقرودصراظتنايف،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإهميلستليجأتبنذإلا]31[تحنُمايبيلنكل .هفيقوترمأنايرسىلع –

ءانثأةمزاللاتاءارجإلاعيمجذختتنأايبيلىلعنأةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقحضوأ .ةيلوبقملانعطضفروألوبقنأشبةمكحملا

لخادهتيضقلوادتلاھاعسميفايبيلتقفخأنإةمكحملاىلإًاروفيفاذقلامالسإلافيسميلستةيناكمإنامضلجأنمهذھءاجرإلاةرتف

.ةيبيللايضارألا

ةمكحملاىلإهميلستءاجرإيف "اهقح" سرامتاهنإتلاق،ناسين/ليربأ2يف،يسونسلاةيضقةيلوبقمىلعًاضيأايبيل]32[تنعطامدنع

نأىلإريشي]31[ًامكُحتردصأنأقبسةيلودلاةيئانجلاةمكحملانأريغ .نعطلانأشبةاضقلانمرارقرودصراظتنايفةيلودلاةيئانجلا

نمنذإلابلطتنأايبيلىلعنأودبيمثنم .همدعنمنيهبتشملاميلستللودلاءاجرإةيناكمإريرقتةطلسمهيدلنممھةمكحملاةاضق

ةمكحملاةاضقصخينأشوھةمكحملاىلإيسونسلاميلستءاجرإةلأسمنأبيسونسلاوماحم]33[ججاحناسين/ليربأ24يف .ةاضقلا

.ةيلودلاةيئانجلا

Page 5 of 20ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو ايبيل

15-5-2014http://www.hrw.org/ar/print/news/2013/05/13-0



نمتافرصتيأنعايبيلعنتمتنأوًاروفةمكحملاىلإيسونسلاميلستبطابش/رياربف6يفايبيلةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضق]34[رمأ

يفو .طابش/رياربف25يفرارقلااذھىلعفانئتسالابايبيلبلط]35[ضفرمت .مازتلالااذهبايبيللاثتماةلقرعوأءاجرإوألاطبإاهنأش

رمأبمازتلالايفتقفخأايبيلنأبجاتنتساباوجرخينأةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنميسونسلاعافدقيرف]36[بلطراذآ/سرام19

.هيفهتاءارجإذختيلنمألاسلجمىلإرمألاةلاحإبوةمكحملاميلست

1يفمدقملاةیضقلاةیلوبقميفاهنعطىلعءانبةیلودلاةیئانجلاةمكحملاىلإيسونسلامیلستءاجرإبلطایبیلناكمإبناكلھ .12

؟رایأ/ویام

[ىأرامك .يسونسلاةيضقيطغيال2012رايأ/وياميفمدقملاايبيلةيلوبقمنعط]37[لاجمنأةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقىأر .الك

.ةمكحملاىلإهبهبتشمميلستءاجرإبلطريربتليفكيالةيضقةيلوبقمىلعنعطلابدعولانأةاضقلا]34

؟امهبهبتشملاصخیامیفةیلودلاةیئانجلاةمكحملاءاعداتاقیقحتىلعایبیلةیلوبقمنوعطتّرثأفیك .13

نأشباھرارقةمكحملاردصتنأىلإيفاذقلامالسإلافيسعمتاقيقحتلاقيلعتةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعداىلع،امورماظنىضتقمب

تمدقنأىلإترمتسايسونسلاةطشنأيفءاعدالاتاقيقحتنإف،يسونسلاةيضقيطغيالنعطلا]37[لاجمنأل .لوألاةيلوبقملانعط

.ناسين/ليربأ2يفهتيضقنأشب]32[اهنعطايبيل

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأيفاذقلامالسإلافیسحلاصملثمینَم .14

،ةتقؤمةفصب – يناطيربلايماحملا – زنوج .د .و .رنوج]38[نييعتبًارارقةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقردصأناسين/ليربأ17يف

ماعلاينوناقلاراشتسملابتكموھةمكحملامامأيفاذقلالثمينمناكنيحلاكلذىتح .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأيفاذقلانعًالثمم

.]39[عافدلل

هلادبتسامتاذاملو؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأ،يفاذقللرمألائدابيفعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكملیثمتأدبفیك .15

؟دعبامیفٍماحمب

ةيئانجلاةمكحملامامأهنعًالثمم]39[عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمبلبقيهنأهيفدروًانايبيفاذقلاّعقو2013راذآ/سرام3يف

يفاذقلانععافدالثممرولياتادنيليمو،اتيكنيجرييفاخ،بتكملاّيماحمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضق]40[ّنيع،اذھىلعءانب .ةيلودلا

.2012ناسين/ليربأ17يف

Page 6 of 20ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو ايبيل

15-5-2014http://www.hrw.org/ar/print/news/2013/05/13-0



ليثمتنإاولاقوًاتقؤمناكنييماحملانيذھنييعتنأىلعديكأتلاةمكحملاةاضقدواع2012يناثلانيرشت/ربمفونيفردص]41[رارقيف

ةاضقلاىأر .ةمكحملاةيدايحمدعىلإيمرتتارّوصتجورخبةرطاخمهيف – ةمكحملالجسنمضلخدتةهجوھو – يراجلابتكملا

ىلعةمكحملاتددش،هيلعءانبو،ةمكحملاتالوادمنعحوضوبزيامتتنأبجيةيلوبقملانوعطتالوادمنمفارطألافقاومنأ

.يفاذقلل "يداع" ينوناقراشتسمريفوتىلإةجاحلا

راسحنالانإًالئاق،باحسنالابنذإلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنمعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمبلطراذآ/سرام4يف

نييعتةاضقلانمبتكملابلطهسفنتقولايف .ةيلاعفبيفاذقلاليثمتىلعبتكملاةردقىلعرثؤيبتكملابنيلماعلارفوتيفكيشولا

بتكملابلطىلعةاضقلا]38[قفاو،ناسين/ليربأ17خيراتبرارقيف .يفاذقللليدبينوناقراشتسمك،يناطيربٍماحموھو،زنوج

ةيلوبقمنعطتالوادمءاهتناىتحوأ ...ةيرحبينوناقراشتسمرايتخايفهقحيفاذقلاسرامينأىلإزنوجًاتقؤماونيعوباحسنالاب

.ةحضاوةجيتنبةيضقلا

 – ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأيفاذقلامالسإلافیسعافدلثمیناكهتفصب – عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمماقلھ .16

؟ایبیليفهترایزب

ةرملايفبتكملاوماحمهلباق .هزاجتحاءانثأنيترميفاذقلامالسإلافيسةرايزبعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكموماحمماق .لجأ

تالوادمنمهفقومبيفاذقلاراطخإةيمھأىلإحملأةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنم]42[رمأرثإ2012راذآ/سرام3مويىلوألا

هرايتخانيحىلإةمكحملامامأهحلاصملًالثممعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمنييعتبهراطخإكلذكو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

اليتلاثادحألاب]43[ةياور – ىرخأرومأنيبنم – عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمضرع2012راذآ/سرام5يف .ٍماحمل

.ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقىلإ،ةرايزلااهتدهشيتلاةيرسلااهلمشت

يفاذقلامالسإلافيسةلثمم،رولياتادنيليممهنيب – ةيلودلاةيئانجلاةمكحملابنيلماعلارابكنمةعبرأرفاس2012ناريزح/وينوي6يف

ةيئانجلاةمكحملاةاضقاهب]44[حّرصيتلاةيناثلاةرايزلايفيفاذقلاءاقتلال – عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمنماهنيحةينوناقلا

يفاذقلامالسإلافيسنيبتالاصتالاةيرسللماكلامارتحالاساسأىلعةرايزلايرجتنأةمكحملاةاضقررق .ايبيلاهيلعتقفاووةيلودلا

7يفيفاذقلاعمريصقعامتجارثإ .ةمكحملايفينوناقلاهليثمتتارايخيفاذقلاعمشقانيلدفولالاسرإمتامك .نيماحملاو

.عيباسأةعبرأوحنناتنزلايفًافسعتةعبرألاةيلودلاةيئانجلاةمكحملايلوؤسم]5[زاجتحامت،ناريزح/وينوي

؟ایبیليفهترایزب – زنوجنوج – يلاحلايفاذقلامالسإلافیسيماحمماقلھ .17

.ناسين/ليربأ17يفتقؤملاهنييعتذنمهيماحمويفاذقلانيبتارايزثدحتمل .الك

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأيسونسلاحلاصملثمینم .18
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15يفيسونسلانعًاينوناقًالثمم،ندنلنميماحملا،]46[نسرميإتكدينب]45[نييعتبتاطارتشابةيلودلاةيئانجلاةمكحملاتّرقأ

ةمكحملاتافلميف]49[ساباشمايليوويليكينوطنأو]48[نيدلاملعلمأو]47[نسكيديندورنملكجاردإمتامك .يناثلانوناك/رياني

.اهمامأيسونسلانعنيلثممك

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأهنولثمینیذلانیماحملانمتارایزيسونسلاىقلتلھ .19

ةمكحملاةاضق]34[بلططابش/رياربف6يف .سلبارطيفهترايزبةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأيسونسللنولثمملانوماحملامقيمل .الك

12ىتحنكل،ةمكحملانمهنععافدلاقيرفويسونسلانيبةرايزل،ةمكحملاةيراتركسعمرواشتلاربع،بيترتلاايبيلنمةيلودلاةيئانجلا

.شتووستيارنمويھملعدحىلع،دعبدقعنادقعامتجالااذھنكيملرايأ/ويام

بترتنألبقةمكحملاعممھافتةركذمماربإةيادبلايفديرتاهنأتركذ2013ناسين/ليربأيف]32[ةيضقلاةيلوبقمىلعايبيلنعطيف

يدصتلامزتعتاهنكل،مھافتلاةركذممامتإرّخأةيبيللاتاطلسلالبقنمديدجماعبئاننييعتنإايبيللوقت .يسونسلاّيماحملةرايزل

لالخنم،يسونسلاّيماحمىلإةوعدلاتددماهنإناسين/ليربأ23خيراتب]50[اهتلسارميفايبيلتمعزدعباميف ."ةيولوأك" عوضوملل

.ايبيليفهترايزل،ةمكحملاةنامأ

تاطلسلانأو،هنولثمينيذلانيماحملانمةرايزللبيترتلابةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقرمأتلھاجتايبيلنأبيسونسلاوماحم]36[لوقي

."كلذبةديدعتابلطمغر" ةرايزللةمزاللاتابيترتلا]51[ذختتمل

ةصاخلااهتاقيقحتنأشبةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمىلإةيلودلاةيئانجلاةمكحمللةماعلاةيعدملاهتمدقيذلاريخألاريرقتلابسحبو

3لولحبايبيلىلإةرايزبمايقلاتابيترتةلاحلوحريرقتريفوتةمكحملاةيراتركسنمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقبلط،ايبيلـب

.رايأ/ويام

؟يفاذقلامالسإلافیسبةصاخلاةیضقلاةیلوبقمىلعنعطلاىوعديفةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأایاحضلاحلاصملثمینم .20

ةينوناقةلثمم]52[اياحضللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمنماّديسامانيلوابةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقّنيع2012رايأ/ويام4يف

.ةيبيللاةيضقلابةلصىلعلعفلابةمكحملاعماولصاوتنيذلااياحضلل

؟ةیلوبقملاىلعنعطلوأبایبیلتمدقتنأدعبثدحاذام .21

ءاعداةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضق]37[اعد،2012رايأ/ويام1يفيفاذقلامالسإلافيسةيضقةيلوبقمىلعايبيلتنعطنأدعب

نيتيموكحريغنيتمظنمةاضقلا]53[حنمامك .نعطلاىلعدودرميدقتىلإنمألاسلجموعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكموةمكحملا
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،اياضقةدعنأشب "ةقيدصةركذم" ةفصبةكرتشمتاظحالمميدقتبنذإلا،]55[تسارتسيرديرو]54[ايبيليفةلادعلالجأنمنوماحمامھ

[رطخأيذلانمألاسلجمءانثتسابً،ادودركلذدعبتمدقفارطألاهذھعيمج .دالبلايفينمألاعضولاكلذكويبيللاءاضقلاةلاحاهنم

.لعفينلهنأبةمكحملا]56

ةيبيللاتاطلسلانملكتمدقتاهيفو،لوألانيرشت/ربوتكأ10و9يف]57[ةسلجةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقدقع،دودرلايقلتدعب

ةيھافشتالخادمباياحضللماعلاينوناقلاراشتسملابتكموعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعدابتكمو

ىلعنعطلابةعفادلاةلدألامعدل،ةيباتكلاتاركذملانمديزملاميدقتايبيلنمةمكحملاةاضقبلطلوألانيرشت/ربوتكأ7يف .ةيفاضإ

]58[ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعدانملكّدر ً.امدقةيضاميفاذقلامالسإلافيسةيضقيفةيلخادلاتاقيقحتلانأىلعلديامبو،ةيلوبقملا

]62[اھدربايبيلتمدقتو،]61[ةيفاضإلاايبيلتاركذمىلع]60[اياحضللماعلاينوناقلاراشتسملاو]59[عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمو

.راذآ/سرام4يفيئاهنلا

؟يفاذقلامالسإلافیسةیضقةیلوبقمىلعلوألاایبیلنعطءارودنسلاام .22

لكشتيتلاداهطضالاولتقلابةصاخلاتاءاعدالاسفنىلعيفاذقلامالسإلافيسعمققحتاهنأتمعز،]30[ةيلوبقملاىلعايبيلنعطيف

هتقحالمويفاذقلامالسإلافيسعمقيقحتلاىلعاهتردقواھدادعتساىلعايبيلدكؤتامك .هقحبةيلودلاةيئانجلاةمكحملافيقوترمأماوق

.رمألاىعدتسااذإًايئاضق

يفاذقلامالسإلافيسةيضقيفةيلخادلاتاقيقحتلاىلعاھديكأتةلدألابمعدتنأايبيلنمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقبلطامدنع

 .هخيراتىلإةذختُملاةيقيقحتلاتاءارجإلابلماكلجسريفوتنماهعنمتتامولعملاةيرسبةصاخلااهنيناوقنأبايبيل]61[تلاق،ةمئاقلا

نمهبدتعيددعيفققحتاهنأراهظإل،يفاذقلاةيضقبةلصىلعاهتعمجيتلاداوملانمةنيعبةمكحملاتدمأاهنأىلإايبيلتراشأ

ًالثممةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقلسرينأايبيلتحرتقاكلذنعًالضف .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملافيقوترمأءاروةنماكلاتاءاعدالا

اذهبةريخألا]62[اهتركذميف .ةلدألانمةيفاضإتانيعريفوتلةيفاضإعيباسأةتسبايبيللحامسلاوأ/وةيضقلافلمةعجارملايبيلىلإ

نأبدعباميفةمكحملا]63[ترطخأو .ديدجلاماعلابئانلانيُعينإامةيفاضإةلدأريفوتنمنكمتتساهنأًاضيأةمكحمللايبيلتلاق،نأشلا

.راذآ/سرام25يفًايمسر]64[لغُشدقماعلابئانلابصنم

؟لوألاایبیلنعطنمىرخألافارطألافقاومام .23

ءاعدالابتكم
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سفنىلعيفاذقلامالسإلافيسعمقيقحتللةسوملمتاوطختذختاايبيلنإءاعدالالاق،ايبيلنعطىلعلوألاءاعدالابتكم]65[دريف

نإًاضيأءاعدالالاقنكل .ةيلوبقملانعطنملوألاقشلايفوتسيامب،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأهدضةماقملاةيضقلايفتاعوضوملا

.كلذنمدعبأليفاذقلامالسإلافيسدضةيضقلاكيرحتىلعايبيلةردقلوحتالؤاستكانھ

يلوألاهمييقتثّدحينأًاضيأءاعدالا]25[اولأس،ايبيلنمةيباتكلاتاركذملانمديزملاةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقبلطامدنع،كلذدعب

.ءاعدالااهعمجيتلاتامولعملاوايبيلنمةمدقملاةيفاضإلاداوملارابتعالايفًاذخأ،ةيضقلاةيلوبقمنأشب

ةيضقلاسفنيفقيقحتلاباهمايقراهظإلةلدأنميفكيامرفوتملايبيلنأءاعدالاىأر،ةاضقللءاعدالانممدقملا]58[ثدحُملامييقتلايف

داومريفوتل "ةريخأوةلوقعمةينمزةرتفايبيلحنم" بجيهنأبءاعدالاججاح،هسفنتقولايف .ةيلودلاةيئانجلاةمكحملااھرظنتيتلا

ً.ايلاحةلودلااههجاوتيتلاعازنلادعبامتايدحتلرابتعالاحنمعم،اهنعطمعدلةيفاضإ

عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم

مدعةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنم – اهنيحيفاذقلامالسإلافيسحلاصملثمم – عافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]66[بلط

سفنيفقيقحتلاباهمايقفشكبجاونماهيلعامبعالطضالايفتقفخأايبيلنإيفاذقلامالسإلافيسوماحملاق .يبيللانعطلابدادتعالا

يضاقتلاوقيقحتلاتالوادمةماقإىلعةرداقوأًاقدصةدعتسمتسيلةيبيللاتاطلسلانأو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأةروظنملاةيضقلا

مالسإلافيسعمققحتاهنأراهظإليفكيامبةيقادصمتاذوةلماكتمةلدأريفوتيفتقفخأايبيلنإاولاق .يفاذقلامالسإلافيسدض

.ةيلودلاةيئانجلاةمكحملابةصاخلاةيضقلاوةيلخادلاتاقيقحتلانيبةلصكانھنأوطشنلكشبيفاذقلا

لاق .ةيفاضإةلدأميدقتللوطأتقوةحاتإبايبيلبلطىلعةقفاومللببسةمثسيلهنأبعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]59[ججاحامك

نأشبايبيلراطخإبدادتعالامدعةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنم]67[بلطامك .ةلدألاباهنعطمعدلةلوقعمةصرفتحنُمايبيلنإبتكملا

."ليطعتللكيتكت" هنأبرمألااذھًافصاو،ديدجماعبئاننييعت

اياحضللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم

اممدقتملايبيلنإبتكملالاق .يبيللانعطلاضفرةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنماياحضللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]60[بلط

ةيئانجلاةمكحملامامأهدضةيضقلاماوقلثمتيتلاتافلاخملاسفننأشبيھيفاذقلامالسإلافيسعماهتاقيقحتنأراهظإلةلدأنميفكي

.ةيلودلا

؟يسونسلاةیضقةیلوبقمىلعایبیلنعطءارودنسلاوھام .24
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ةيئانجلاةمكحملافيقوترمأيفاھراطإدراولاةيضقلابةلصىلعيسونسلاعمققحتاهنأبساسألابايبيلمعزت،لوألانعطلايفامك

 .يسونسلادضاهتيضقيفقيقحتللةددحموةسوملمتاوطختذفنايبيلنأرهُظتنعطلامعدلةمدقملاةلدألانأبايبيللوقت .هقحبةيلودلا

.ةيضقلاهذھيفةيقيقحتاقيقحتمامتإىلعةرداقوةدعتسماهنأىلعايبيلدكؤتامك

؟ةمكحملايفثدحیساذام،يسونسلابةصاخلاةیضقلاةیلوبقمىلعایبیلتنعطنأدعب .25

،ايبيليفاهتاقيقحتنأشبةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمىلإةيلودلاةيئانجلاةمكحمللةماعلاةيعدملاهتمدقيذلاريخألاريرقتلاقفو

اوهجوةاضقلانأةماعلاةيعدملاديفترارقلااذھيف .هعابتامتيسيذلاءارجإلانأشبناسين/ليربأ26يفارارقةمكحملاةاضقردصأ

يفايبيلنعطىلعدرللاياحضللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمو،يسونسلالثميينوناقراشتسممهنيبنمىرخأفارطأىلإةوعدلا

.ناريزح/وينوي14هتياغدعوم

فقوملاادكؤم،ناسين/ليربأ24يفيبيللانعطلاىلعهدرلعفلابمدقدقناكاهبتكمنإةيلودلاةيئانجلاةمكحمللةماعلاةيعدملاتلاق

 .ةيبيللاتاطلسلااھرظنىلوتتنأبجيمثنموةيلودلاةيئانجلاةمكحملااھرظنتنأنكمياليسونسلادضةعوفرملاةيضقلانأبيضاقلا

يفيراجلامدقتلاةبقارملتاوطخذختينأبجي،ءاعدالاكلذيفامب" ةيلودلاةيئانجلاةمكحملانأةماعلاةيعدملاتفاضأ،اذھعمو

مامأمتيامكةيضقلاسفنيفةيئاضقلاتاءارجإلاذاختاوقيقحتلاىلعاهتردقرارمتسانمدكأتللايبيليفيضاقتلاتاءارجإوتاقيقحتلا

."ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملاةاضقنمایبیلهبلطتيذلامكُحلاام .26

ةمكحملامامأةلوبقمريغيفاذقلامالسإلافيسدضةيضقلانالعإةمكحملاةاضقنمساسألابايبيل]62[بلطت،لوألانعطلاصخياميف

نمديزملاريفوتايبيلنمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقبلطقايسيف .ياھالىلإهميلستبةمكحملابلطاوغلينأو،ةيلودلاةيئانجلا

امكةيفاضإةلدأتانيعريفوتلةيفاضإعيباسأةتسةاضقلانمايبيلتبلط،يفاذقلامالسإلافيسةيضقيفةمئاقتاقيقحتلانأىلعةلدألا

.ةيضقلافلمةعجارملايبيلىلإلثمملاسرإوأ/وبولطموھ

ةلوبقمريغيسونسلادضةيضقلانالعإةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقنمىرخأةرم]32[تبلط،ايبيلنممدقملايناثلاةيلوبقملانعطيف

ةلوبقمريغةيضقلانالعإىلإةمكحملاةاضقايبيلتعدو .ياھالىلإهميلستبةمكحملابلطاوغلينأو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأ

."ةيبيللاةموكحلاو ]ءاعدالابتكم[ نملكلبقنمةمكاحملايفزرحملامدقتلانعغالبإلاوةمئاقلاةبقارملاةمذىلع" تقؤملكشب

يفاذقلامالسإلافیسدضةیلخادلايضاقتلاوقیقحتلاتایرجمةبقارمةیلودلاةیئانجلاةمكحملاناكمإبنأایبیلتحرتقا .27

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحمللةئشنملاةدھاعملايفحارتقالااذهلدنسكانھلھ .يسونسلاو
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دضةيبيللاةيلخادلايضاقتلاتايرجمبقارتنأةيلودلاةيئانجلاةمكحمللنكمي،ةيضقلاةيلوبقممدعبرارقردصلاحيفهنأايبيلتحرتقا

ةديدجقئاقحترهظاذإةاضقلاهيبنتبطونمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاعدابتكمنأبايبيللوقتً،الوأ .نينثانمقيرطبامهبهبتشملا

اورمأينأوعوضوملاةعباتمرارمتسااوررقينأمهنكميةمكحملاةاضقنأبايبيللوقتً،ايناث .ةيلوبقملانأشبمھرارقيفرظنةداعإبلطتت

ةيئانجلاةمكحملاىلإزرحملامدقتلابةيرودريراقتاومدقينأوةيبيللايضاقتلاوقيقحتلاتايرجمةبقارمبىرخأفارطأوأءاعدالا

.ةيلودلا

دوجونيبتاذإةيلوبقملامدعرارقةعجارمةاضقلانمبلطينأءاعداللنكمي،ةمكحمللئشنملاامورماظننم )10( 19ةداملابجومب

تايرجملةبقارملاىلعحيرصلكشبصنتالةدھاعملانأامك .ةيلوبقملامدعنأشبةمكحملاهيلإتدنتسايذلاساسألابسمتةديدجقئاقح

.ةيضقلاةيلوبقممدعبرمأرودصرثإةيلخادلايضاقتلا

؟ایبیلنمةمدقملانوعطلانأشبةاضقلارارقىلعنعطلافارطأللنكمیلھ .28

نوعطب]68[عافدلاوةينعملا]29[لودلاتمدقت،يضاملايف .ةيلوبقملارارقىلعنعطينأ "فارطألانميأل" هنأىلعامورماظنصني

.فارطأللمكُحلاغيلبتنممايأةسمخلالخهيلعنعُطينأبجيةيلوبقملامكُح .ةيلوبقملاتارارقىلع

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأنینثالانیهبتشملادضایاضقلاةیلوبقمىلعنعطتنأایبیللنكمیةرممك .29

اهميدقتنكميةيفاضإنوعطكانھ .ةدحاوةرمةيلودلاةيئانجلاةمكحملااياضقةيلوبقمىلعنعطتنأايبيللنكمي،امورماظنءوضىلع

.ةمكحملاةاضقنمنذإبجومبوطقفةيئانثتسافورظيف

III. ةینطولايضاقتلاتایرجموةینوناقلالوصألاةاعارم

؟يلاحلاتقولايفةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأنینثالاامهبهبتشملازاجتحايرجینیأ .30

ةدلبيفهزجتحتوايبيليبونج2011يناثلانيرشت/ربمفون19يفيفاذقلامالسإلافيسىلعيفاذقللةضراعملاتاوقلا]69[تضبق

نإف،سلبارطيفزاجتحاةأشنمىلإيفاذقلالقن]62[مزتعتاهنأ]70[2012يناثلانوناك/ريانيذنمتراشأةيبيللاةموكحلانأمغر .ناتنزلا

.ةلطعمودبتدوهجلاهذھ
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نجسيفسلبارطيفةموكحلافرطًازجتحملازامثيح،2012لوليأ/ربمتبس5يفايبيلىلإيسونسلا]71[ميلستبايناتيرومتماق

وبأتارباخمللقباسلاسيئرلاو]72[يدومحملايدادغبلاقبسألاءارزولاسيئرمهنيب،يفاذقلادهعيلوؤسمرابكنمنيرخآكانھ .ةبضهلا

.ةبضهلانجسيفمھرودبنوزجتحم،]73[ةدرودديز

؟ایبیللخادهتیضقتالوادميفهلثمیٍماحميفاذقلامالسإلافیسىدللھ .31

ةيئانجلاةمكحملامامأهليثمتلرمألاةيادبيفاونيُعنيذلاوعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمّيماحمنيترملباقيفاذقلانأمغر

.)33مقرلاؤسلارظنا( رايأ/ويامنميناثلاىتحودبياميفايبيللخادةيضقلاصخياميفٍماحمةلباقمهلحُتيملف،ةيلودلا

ةينطولاةيئانجلاتاءارجإلايفهليثمتلعافديٍماحمنييعتيفهقحةسراممرتخيمليفاذقلامالسإلافيسنأبطخلالوطىلعايبيلتمعز

ٍماحملكودقيفاذقلانكيملاذإهنأايبيل]74[تدكأاذھنعالضف .ايبيلنممدقملاةيضقلاةيلوبقمنعطعوضوملكشتيتلاوهدضةيساسألا

،)ةباينلااهتعمجيتلاةلدألاوتايرحتلاةدوجوةيافكيضاقلااهيفّميقيايبيليفةمكاحملاىلعةقباسةلحرم( ماهتالاةلحرملولحبهلثمي

نيلھؤمنيماحمىلإلصوتللتارواشميفًالعفاوأدبدقنيلوؤسملانإايبيللوقت .يبيللانوناقلابجومبهلينوناقلثممنييعتمتيفوسف

.يفاذقلامالسإلافيسليثمتل

هترسأرايتخانمٍماحمهلثمينأيفةبغرلانعبرعأدقيفاذقلامالسإلافيسنأ]75[ىأرعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمنأريغ

7يفيفاذقلامالسإلافيسعمةيناثلاهتسلجءانثأنأبعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]76[ىعدا .ايبيللخادةيضقلاتالوادميف

داومنيبنم،ينوناقلاهليثمتتارايخنأشبهئاقدصأوهترسأءارآتحضوأةقيثوةيبيللاتاطلسلاترداص2012ناريزح/وينوي

ةيئانجلاةمكحملايفديدجلايفاذقلايماحم]77[لاقامك .ةيقادصملاهزوعتٍماحمنييعتيفاذقلاضفربايبيلمعزنإبتكملالوقي .ىرخأ

.قيدصتلللباقريغكاذايبيلمعزنأبةيلودلا

فوس )33مقرلاؤسلارظنا( ةلصفنمةيضقيفنآلايفاذقلامالسإلافيسنولثمينيذلانويبيللانوماحملاناكاذإاماحضاوسيلو

ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةيضقبةقلعتملا،هدضةيساسألاةينطولاةيئاضقلاتاءارجإلايفاضيأكلذبنوموقي

؟هزاجتحانأشبایبیليفٍضاقمامأيفاذقلامالسإلافیسلثملھ .32

بئانلانمرارقىلعءانبرهشأةثالثددُمدقيفاذقلامالسإلافيسزاجتحانأةيبيللاتاطلسلاتركذايبيلنممدقملا]30[ةيلوبقملانعطيف

.يبيللانوناقلاعمقفتيامب،زاجتحالاديدجتيفثحبلاضرغلناتنزلاىلإرفاسٍضاقنمًاحيرصتىقلتنأدعبماعلا
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نيرشت/ربوتكأ30لبقاهبحرُصيتلازاجتحالاتاديدمتنأدعباميفايبيلتحضوأ،ةمكحملاىلإةمدقملاةيلاتلا]61[تاركذملايفنكل

تارارقرادصإبةباينللتحمسمكاحملاتاءارجإنأبايبيللوقت .ٍضاقةكراشمنودماعلابئانلارمأىلعءانبطقفناك2012لوألا

لوقت .ةيروتسدريغةسرامملاهذھنأب2012لوألانوناك/ربمسيديفةيبيللاايلعلاةمكحملاتتبنأىلإةيئاضقلاةعجارملانودديدمتلا

يفاذقلازاجتحاديدمتتارارقعيمجنأبايبيل]62[معزت .تاءارجإلاهذھبجومباھذاختامتيتلاةقباسلاتارارقلايغليالمكُحلانأبايبيل

.ةيئاضقلاةقفاومللتعضخ2012لوألانيرشت/ربوتكأدعبنم

تاضقانتللًارظنةيقادصملابعتمتتاليفاذقلازاجتحاةينوناقنأشبايبيلمعازمنأبعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]78[لاق

،ةمكحملاىلإةمدقملازاجتحالارماوأةحصيفبتكملاعزانامك .نأشلااذھيفتاركذملافلتخمعقاونملاوقألايفبراضتلاو

.يعجررثأبسيلايلعلاةيبيللاةمكحملامكُحنأبايبيلديكأتةحصيفككشو

؟تاءارجإلاكلتتناكّمع؟ناتنزلايفةمكحممامأيفاذقلامالسإلافیسلثمیملأ .33

قيقحتلاتايرجمبهلةلصالكاذهلوثمنإف،]74[ايبيللًاقبط .ناتنزلايفةمكحممامأيفاذقلالثمرايأ/ويام2ويناثلانوناك/رياني17يف

ةلصفنمةيضقبًالصتمناكةمكحملامامألوثملانأبايبيللوقتلب .ايبيلةيلوبقمنعطعوضوملكشتيتلاو،هقحبةيساسألايئانجلا

 .2012ناريزح/وينوييفناتنزلاىلإعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكمةرايزاهعبنمينطولانمأللتاقورخنعمعازمبةطبترم

ًاقرخسيلفمثنمو،يلصألاعوضوملاباهلةلصالىرخأيضاقتوقيقحتتايرجمبعالطضالانمةعونممتسيلاهنأبايبيللوقت

.هتلعفاملعفتنأةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأاهتامازتلال

هذھنأبعافدللماعلاينوناقلاراشتسملابتكم]79[لاق،يناثلانوناك/ريانييفةمكحملامامأيفاذقلامالسإلافيسـللوألاروهظلادعب

ةمكحملادفوةرايزءانثأقحهجونودبايبيلاهيلعتلصحةيرسلابعتمتتعافدداومىلإدنتستيفاذقلامالسإلافيسدضتالوادملا

 .عافدلاىلإداوملاهذھديعتنأبايبيلاورمأينأةمكحملاةاضقنمبلطو،2012ناريزح/وينوييفناتنزلاىلإةيلودلاةيئانجلا

اهتهجويتلاتاماهتالابةلصتاذريغلاعفأنأشبيفاذقلامالسإلافيسدضةيلخادتالوادمايبيلءدبنإبتكملالاق،اذھىلإةفاضإلابو

.امورماظنلاكاهتنالثميةيلودلاةيئانجلاةمكحملاهيلإ

تمتيتلاةيلصألاقئاثولاعافدلاىلإديعتنأايبيلنمبلطينألةمكحملاةيراتركسةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةاضقهجو،راذآ/سراميف

ماعلاينوناقلاراشتسملابتكماھراثأيتلاىرخألااياضقلانأىلإمھرارقيفةاضقلاراشأو .اهنمخسنةيأريمدتوناتنزلايفاهترداصم

.ايبيلةيلوبقمنعطنأشبيئاهنلاةمكحملارارقيفاهيفرظنلانكميعافدلل

؟ٍضاقمامألثملھوایبیليفهدضتالوادملابةلصىلععافديماحميسونسلاىدللھ .34
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تاماهتالابرطُخيملويماحمةلباقمهلحتيملهنإناسين/ليربأ15يفنجسلايفهلةرايزءانثأشتووستيارنمويھـليسونسلا]80[لاق

ةرمٍضاقمامألثمهنإيسونسلالاق،اهسفنةرايزلاءانثأ .ايبيليفزاجتحالانھراھاضقًابيرقتروهشةينامثةليطهيلإةبوسنملاةيمسرلا

يترسألباقأينعدينأيضاقلانمبلطأ،تاسلجلاكلتءانثأ" :لاق .زاجتحالايضاقلاددميةرملكيف .هزاجتحاةعجارملرهشلايف

."يماحمًاضيأتبلطو

؟اهبمازتلالاایبیلىلعزاجتحالانأشبيلودلانوناقلانمرییاعمكانھلھ .35

تقدصدقلو،بوعشلاوناسنإلاقوقحليقيرفألاقاثيملابو،ةيسايسلاوةيندملاقوقحلابصاخلايلودلادهعلاقيبطتبةمزتلمايبيل .لجأ

.امهنملكىلع

مامأًاعيرسلثمينأبجيسبحللضرعتيصخشيأنأىلعلمتشاةيسايسلاوةيندملاقوقحلابصاخلايلودلادهعلانأركذلابريدجلانم

عيمجلةيئاضقلاةعجارملايفقحلادعي .يفسعتلازاجتحالاىلإيدؤياذھيفتاطلسلاقافخإ .ةيئاضقتايحالصبصخشوأٍضاق

.ئراوطلاتالاحءانثأكلذيفامب،تاقوألاعيمجيفقبطنيهنأينعيامب،قلطُموھوهنملصنتلانكميالًاقحريخأتنودنيزجتحملا

يهيدبلانم" :نأهيفدروناسنإلاقوقحلةدحتملاممألاةنجلنعرداصلاويلودلادهعلانم14ةدامللرسفُملا]81[32ماعلاقيلعتلانأامك

نوكيدقامك" هنأو،"ةمكاحملالحارمعيمجلالخماحمنمةلاعفلاةدعاسملاىلعمهتملالصحينأ،مادعإلاةبوقعبةقلعتملاىواعدلايف

ىلعمهبجاوبمايقلانمنينيعملانيماحملاعنمىلعةلصتاذىرخأتاطلسيأوأةمكحملاتمدقأاذإكاهتناللضرعتدقمكحلااذھ

نيبنمايبيلاهيفرمأتةتقؤمتاءارجإبوعشلاوناسنإلاقوقحلةيقيرفألاةمكحملا]82[تردصأ2013راذآ/سرام15يف ."هجولمكأ

.هرايتخانمٍماحمةلباقمبيفاذقلامالسإلافيسلحامسلاب،ىرخأرومأ

؟ةیلودلاةیئانجلاةمكحملايتیضقيفامهبنیهبتشملاةرایزقحشتووستیارنمویھتحنُملھ .36

تابلطترركتنيحلاكلذذنم .2011لوألانوناك/ربمسيد18يفناتنزلايفيفاذقلامالسإلافيسشتووستيارنمويھ]83[تراز

ستيارنمويھـليبيللالدعلاريزوحنمةريخألاةنوآلايفو،يسونسلاويفاذقلانملكةرايزبنذإىلعلوصحلابشتووستيارنمويھ

امبسحدارفناىلع،سارحيأروضحنوديسونسلاشتووستيارنمويھ]80[تلباقناسين/ليربأ15يف .نينثالاةلباقمقحشتوو

.يفاذقلامالسإلافيسةرايزلةمزاللاتابيترتلالمعلتقوىلإجاتحتاهنإايبيلتلاق .ةقيقد30ةدمل،انلىءارت

؟أدبتنأةمكاحمللَعقوُتیىتم؟امهبهبتشملادضةیلخادلايضاقتلاتالوادمليلاحلاعضولاوھام .37

وھو،ةمكاحملاىلعةقباسلاةيديهمتلاةلحرملايفٍضاقكلذبرمأيملامةمكاحملاةلحرمىلإةيضقيألقتنتنأنكميالهنإايبيللوقت

.مئالملكشبتمتدقتاقيقحتلاتناكاذإامددحيو،ةباينلااهتعمجيتلاةلدألاةيافكوةيقادصمىدممييقتبطونملا
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عقوتملانمهنإايبيلتلاق،ساسألااذھىلع .يهتنتتداكيفاذقلاعماهتاقيقحتنأتمعز،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإايبيلةركذميف

ررقيسيديهمتلايضاقلانأتحضوأدعباميفنكل،2013طابش/رياربفيفةمكاحمللةقباسلاةيديهمتلاتالوادملاىلإةيضقلاةلاحإ

ةيضقيف .ةمكاحمللديهمتلاةلحرمبءاهتنالاىلعتفراشيسونسلاةيضقنإًاضيأايبيللوقت ً.اديدحتةلاحإلاىلعةقباسلاةرتفلاهسفنب

ً.ابيرقترهشأةثالثمودتسةمكاحمللديهمتلاةلحرمنأايبيلردقت،يفاذقلا

.تامكاحملاءدبىلعةقباسلاةمكاحمللديهمتلاةلحرمىلإيسونسلاوأيفاذقلاةيضقدعبلصتمل،شتووستيارنمويھملعدحىلع

؟امهبهبتشمللةیلخادلاتامكاحملا - ایبیللخاد - دقعنتسنیأ .38

مامأيفاذقلادهعنمنيرخآلانيقباسلانيلوؤسملاضعبعمويسونسلاعميفاذقلامالسإلافيسةمكاحمحرتقتةباينلانأبايبيللوقت

يفةمكاحملادقعنتفوسف،ةمكاحمللديهمتلاةلحرميفةيئاضقلاةعجارملارثإحرتقملااذھىلعةقفاوملاتمتاذإهنإلوقت .ةيندمةمكحم

دقعنتفوسف،هدحويفاذقلامالسإلافيسمكاُحينأرخآلابناجلاىلعتررقاذإامأ .يسونسلازاجتحايرجيثيح،سلبارطبةبضهلا

.ةيئانجلاسلبارطبونجةمكحميفهتمكاحم

؟ایبیليفةیلودلاةیئانجلاةمكحملايهبتشمدضةیبیللاایاضقلانعلوؤسملانم .39

20يفناوضرنييعتمت .نينثالانيمهتملادضةيلخادلااياضقلانعلوؤسملاوھناوضرةعمجرداقلادبعيبيللاماعلابئانلا

.يداصحلازيزعلادبعلحمّلحيلراذآ/سرام

ىلإتليحأنكل،ةحلسملاتاوقلايفهرودبقلعتيماهتالليركسعلاءاعدالاصاصتخالًاقباسعضختتناكيسونسلاةيضقنإايبيللوقت

.ايلعلاةيبيللاةمكحملانمرارقىلعءانبيندملاصاصتخالا

؟ایبیليفةلداعةمكاحمنایقلیفوسةیلودلاةیئانجلاةمكحملامامأنیهبتشملانأشتووستیارنمویھىرتلھ .40

ىلعةرطيسلاىلعنآلاىلإةموكحلاةردقمدعاميسال،ةمخضتايدحتهجاوييبيللا]84[يئاضقلاماظنلانأشتووستيارنمويھىرت

نھرعقتيتلاتاكاهتنالاىرخألاتايدحتلالمشت .يفاذقلامالسإلافيسمهنيبو،تايشيليماھريدتتآشنميفنيسوبحملانيزجتحملا

ايبيلةردقةوقببرضيامبةيئاضقلاتاعجارملاصقنو،نيماحملاةلباقمقحنمنامرحلاو،تايشيليملاتآشنميفساسألاب،زاجتحالا

نيرداقةطرشوشيجءاشنإلتاطلسلاحفاكت،ةيباجيإلاتاوطخلاضعبمغروهنأامك .نينثالانيهبتشمللةلداعتامكاحمريفوتىلع

نيلغتشملاةمالسةلافكنكميناكاذإامءازإةيوقًاكوكشريثتكلذنعةمجانلاةشهلاةينمألاةئيبلا .ماظنلاونوناقلاظفحوذافنإىلع

.تأدباذإتامكاحملاهذھءانثأنيرخآلاوءاضقلاب
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ىلعنودهشيدقنيذلااياحضلاودوهشلاةمالسونمأىلعرطاخملئيهتوةياغللةساسحنوكتنأةريطخلامئارجلاىلعتامكاحمللنكمي

دعي .مهتمالسىلعفوخلاباوسحأاذإزاحنمريغدياحموألقتسملكشبلمعلامهنكميالءاعدالاوةاضقلانأامك .ةياغللةمداصثادحأ

اهلوانتتيتلامئارجلاةيساسحوةماسجلًارظن،ىربكلامئارجلااياضقيفنيكراشملاةاضقلاىلعصاخلكشبًاريبكماقتنالاوليكنتلارطخ

.ايبيلنمءازجأيفةاضقلاوةباينلاءاضعأىلعةيندبتاءادتعاوتاديدهتنعريراقتترهظيضاملاماعلايف .اياضقلاهذھ

؟ةبوقعلاهذھيفشتووستیارنمویھيأرام .مادعإلاةبوقعضرفبحمسیيبیللانوناقلا .41

رثإاهنععجارتلانكميالاهنوكلوةيساقلااهتعيبطلًارظنأدبملاثيحنمفورظلاعيمجيفمادعإلاةبوقعضراعتشتووستيارنمويھ

.أطخلاتالامتحاوزيحتلاوفسعتلابئلتممتابوقعلالاكشأنملكشاهنأامك .اھذيفنت

ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأمهيلعىعدملابلزُنتنأنكمييتلاىوصقلاةبوقعلاوھدبؤملانجسلا

ديمجتببلاطي2007لوألانوناك/ربمسيديفًارارقةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلاتنبت .ةقباسلاايفالسوغويبةصاخلاوادناوربةصاخلا

ً.ايئاهنمادعإلاةبوقعءاغلإلًاديهمت،مادعإلاتابوقعذيفنت
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