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 ؼؼ١س أحّس اٌجٕبحٟ

  (ؼبثمبًا )وبرت صحفٟ، ضئ١ػ رحط٠ط ٚ صبحت صح١فخ األًِ

َ   23/4/1989، اٌؽٕخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼشطْٚ، (7692) أوزٛثط،  اٌؼسز 14صح١فخ ػسْ، 
 

 أمنية الرحلة المفروضة
 

٘ب أٔب ػٍٝ اٌطبئطح ألجغ فٟ ِمؼس ث١ٓ ػسز ل١ًٍ ِٓ اٌّؽبفط٠ٓ ال ، ضحٍخ ٌُ رىٓ ِزٛلؼخ     

رز١ٙأ اٌطبئطح . إٌبغ وؼبزرُٙ وّب ٠جسٚ ال ٠حجصْٚ اٌؽفط فٟ ضِعبْ. ٠زجبٚظْٚ اٌرّؽخ ػشطح

٠ز١ٙأ اٌّؽبفطْٚ اٌّشسٚزْٚ ئٌٝ اٌىطؼٟ ثأحعِخ غٛلٛ٘ب حٛي ذٛاصطُ٘ ٌالضرمبء ئٌٝ   ٚ، ٌإللالع

 .اإلؼزؽالَ رمطأ ػٍٝ ٚجُٛ٘ٙ اٌٛاجّخ ػالئُ اٌرٛف ٚ، ئٌٝ اٌفعبء، فٛق
 

ألٚي ِطٖ .  أوزٛثط ِّب ؼبػسٟٔ ػٍٝ فط ثؼط ِٓ اٌٛج14َٛ ِٓ صح١فخ اًا ٔبٌٕٟٚ اٌّع١ف ػسز     

ٌٛ ٚجسد ث١عخ ٌفمؽزٙب فطحبًا وّب .. شىطاًا  ـ ألطأ ثؼعب ِّب وزت أصٕبء ضحٍخ اٌطبئطح أفطز اٌصح١فخ ٚ

 .٠مٌْٛٛ
 

أضثؼخ أ٠بَ أذفذ اٌشّػ ، ٘ب ٟ٘ غبئطح ضحٍزٕب رٕطٍك ٔحٛ اٌؽّبء اٌٍّجسح ثىزً ِٓ اٌؽحت     

ٌزّعٟ ٘صٖ اٌّطح ِؼز١ٍخ ِب رجمٟ  ٚح، ٌٕطا٘ب ثؼس أْ رجبٚظد اٌطبئطح اٌؽّبء اٌّؽحت، ػٓ ٔبظط٠ٕب

رجبٖ إلػٕسِب ؼأٌذ اٌّع١ف ػٓ ؼجت ِطٚض اٌطبئطح ِٓ شٌه ا ٚ، ِٓ اٌؽحت فٛق لُّ شّؽبْ

ػشطاد اٌّطاد ؼبفطد ِٓ ػسْ ئٌٝ صٕؼبء ٌُ رّط اٌطبئطح ِٓ شٌه ؟ اٌصٞ أذزبضٖ لبئس اٌطبئطح

ِٓ ثؼط اٌفجٛاد شب٘سد ػسْ ِٓ  ٚ. رجبٖ ٌزفبزٞ اٌؽحتإلأذزبض اٌط١بض ٘صا ا: لبي اٌّع١ف، رجبٖإلا

 .شٌه االرجبٖ ألٚي ِطح 
 

رشبء اٌظطٚف  ٚ" : ضززد ػ١ٍٗ، ثس٠غ اٌجٛ فٟ ػسْ أ١ٌػ وصٌه؟ ؼإٌٟٔ اٌع١ًِ ػٍٝ ػجس اٌىط٠ُ     

ألضٜ صالس شبثبد اًا ، ٔظطد ٠ؽبض"ِب وبٔذ ِزٛلؼٗ أْ ٔزطن جٛا ثس٠ؼب ٌّٕعٟ فٟ ضحٍخ ِفطٚظخ ٚ

لس أذزطف  ؟ ٚ أظبفذ ػ١ٍٙٓ اٌؼجبءاد اٌؽٛزاء غٛلب ِٓ اٌحعْ، و١ف أل اٌمٙط ٚ ؼزؽٍّٓ ٌٍٛجَٛ ٚأ

٘ب ٔحٓ ِؼٙٓ  ٚ ِبرذ اٌفطحخ اٌطِعب١ٔخ ٘ٓ اٌىبرت ؼٍطبْ ٔبجٟ لجً ١ِٛ٠ٓ ٚزاي اٌّٛد ػٓ اٌح١بح ٚ

  .فٟ اٌطط٠ك ئٌٝ صٕؼبء ٌٍّشبضوخ فٟ جٕبظرٗ
 

 

ٌُ ٠ىٓ حس٠ش  ٚ، األضض ِحزججخ رحذ اٌؽحت،  أٌف لسَ ٠مٛز لبئس اٌطحٍخ غبئطر28ٗػٍٝ ػٍٛ      

ظِٓ  ؼطػزٙب ٚ ح١ش حسصٕب ػٓ ئضرفبع اٌطبئطح ٚ، غّئٕبْإللبئس اٌطبئطح اٌّٛجخ ئ١ٌٕب ؼٜٛ ٔٛع ِٓ ا

 ِٕٙب ٘بثطب ٌزجٙطٔب اٌّس٠ٕخ اٌّغؽٌٛخ ثبٌّطط شٚصٌٕٛب ئٌٝ صٕؼبء ح١ش ألزٕص فٟ ؼّبئٙب فجٛح ٔف

 .ح١ٓ ضأ٠ٕب ٌّؼبْ ا١ٌّبٖ اٌطاوسح
 

٠رزفٟ ِٓ ذالي وزً اٌؽحت اٌؽبثحخ  ٚ، ٔٛض اٌشّػ ٠زؽطة ئٌٝ اٌّس٠ٕخ ٚ، 18زضجخ اٌحطاضح      

أ٠مٓ ، فٟ اٌفعبء ِّب أػزجطٖ ؼىبْ اٌّس٠ٕخ رجبش١ط رٛلف اٌّطط ثؼس أضثؼخ أ٠بَ ِٓ ٘طٌٛٗ اٌّؽزّط

  .إٌبغ أْ ئؼزّطاضٖ ضثّب ٠حسس ِع٠سا ِٓ األظطاض
 

٠طٍك ػ١ٍخ اٌفٕسق، ٌمس رحٛي ئٌٝ فٕسق ٠حًّ  ٚ، ِمطٔب (األِبَ)لصط ؼبثك ٌٛاحس ِٓ أثٕبء      

 ٚ، ٠مغ ٚؼػ ثؽزبْ ثّؽبحخ ٚاؼؼخ أثٛاثٗ اٌرشج١خ ِعذطفخ، ٚ ؼّبد اٌمصط، ثٛاثزٗ ألٛاغ ٔصف١خ ٚ
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ذعطاض وزحفخ ف١ٕٗ رّضً اٌطبثغ إلٚؼػ األشجبض اٌجبؼمخ اٌٛاضفخ اٌظالي زائّخ ا" زاض اٌحّس "رطٜ 

 . اٌفٕٟ ٌٍٕٙسؼخ اٌّؼّبض٠خ اٌزم١ٍس٠خ ا١ّٕ١ٌخ
 

أذ٠ٛٙٓ فٟ  فمس أرجٙٓ ئٌٝ أِٙٓ ٚ" أٚؼبْ " ٚ " ٚض٠ساْ " ٚ " أٚضاغ " أِب ، ٘صا ؼ١ىْٛ ؼىٕٕب     

 !!أ٠ٙب اٌعِٓ .. آٖ .  ألة لبزَ ِٓ ٌٕسْ فٟ ربثٛد ح١ش ٚافزٗ ا١ٌّٕخ ٕ٘بناًا ِمطُ٘ ئٔزظبض
 

فٟ ِبضغ اٌؼبَ  ٌٟ صٕؼبء ٌّٙبَ ، ٚئصً أاٌزٟ أٔعي ف١ٙب ح١ٓ " ثساض اٌحّس"ٔفػ اٌغطفخ      

 ،اٌّبظٟ وبْ ٠حزً اٌع١ًِ ؼٍطبْ غطفخ صغ١طح ثجٛاضٞ ٠معٟ ف١ٙب ؼبػبد ِحشٛضاًا ث١ٓ  اٌىزت

ِؼبضفٗ ١ٌٛاصً رٕبٚي اٌمبد ٚح١ساًا ئال  ِغ أصسلبئٗ ٚ" اٌّم١ً " ٠ؼٛز فٟ اٌّؽبء ثؼس أْ ٠معٟ ٚلذ 

ٌجؼط اٌٛلذ ٔزحسس ف١ٗ ػٓ ثؼط  وٕذ أشبضوٗ ٚحسا١ٔزٗ ٚ .ِٓ وزبة ٠مطأٖ  أٚ ِٛظٛع ٠زطجّٗ

غالع إل٠ؽزؼ١س شاوطرٗ ِسلمبًا أٚ ٠ؼبٚز ا ٚ، ٔج١ٍع٠خإلِٛظٛػبد لطائٙب ػٓ ا١ٌّٓ فٟ ِإٌفبد ثبٌٍغخ ا

ِٓ اٌصؼٛثخ ثّىبْ أْ ٠زّىٓ ): لبي ٌٟ ِطح. ػٍٝ ِإٌفبد صسضد ثبٌؼطث١خ رٕبٌٚذ ٔفػ اٌّٛظٛع

، ٘زّبَإلفٟ ظً ػسَ رٛفط رٍه اٌٛصبئك ثؽجت ػسَ ا ٚ اٌّإضخ ِٓ وزبثخ اٌزبض٠د فٟ ظً غ١بة اٌٛصبئك

اٌجبحضْٛ ِٓ اٌحصٛي ػٍٝ ٚصبئك ثؼس ِطٚض فزطح ِٓ اٌعِٓ ثىً  ففٟ اٌغطة ٠زّىٓ اٌّإضذْٛ ٚ

 أضش١فبد اٌٛصبئك ال ررٍٛا ِٓ أ٠خ ٚص١مخ ِّٙب وبٔذ ثؽ١طخ ثّب فٟ شٌه اٌّؼب٘ساد ٚ ٚ، ؼٌٙٛخ

    .(ٌصا ال ٠ٛاجٗ اٌّإضخ أٚ اٌجبحش ِشمٗ إلزضان اٌحم١مخ وٟ ٠ؽجٍٙب ٚ، اٌزمبض٠ط اٌطؼبئً اٌّزجبزٌخ ٚ

ثؼعب ِٓ  اٌسضاؼبد ٚ أٌف األؼزبش ؼٍطبْ ػجسٖ ٔبجٟ ػشطاد اٌّمبالد ٚ فٟ جٛ ِضً ٘صا وزت ٚ

 .اٌىزت ال ظاٌذ ِرطٛغٗ
 

 

ْ أٚاصً ألٌج١ذ غٍجٗ ، ؼٍطبْ.. أؼزغطثذ أْ ٠ىْٛ اٌطبضق، ؼّؼذ ِطح غطلبد ػٍٝ ثبة غطفزٟ     

لجً ل١ًٍ ؼّؼذ ذجطاًا ِٓ ئشاػخ ػسْ ، أػصضٟٔ..ؼّؼذ ذجطاًا ِحعٔبًا  ):لبي. ِؼٗ ِعغ ل١ًٍ ِٓ اٌمبد

لس ٘برفٕٟ لجً ؼفطٞ ِٓ ػسْ ئٌٝ  " ضثسأ" وبْ ، صؼمذ رّبِبًا ، ("أضثس " ٠ؼٍٓ ػٓ ٚفبح اٌّؽطحٟ 

ؼّؼذ صٛد  !شٛفٛا أٔب ثبِٛد .. أضجٛوُ شٛفٛا ٌٟ ٚظاضح اٌصحخ : أرصوط صٛرٗ حزٝ اٌٍحظخ صٕؼبء ٚ

 !.   (؟ثجؽُ أضثس ٠ّٛد و١ف ثبٌٕحبفاًا رصّٛض ٚاحس) : ؼٍطبْ ٠ٛاصً حس٠ضٗ
 

رىط٠ُ اٌىزبة وأِضبٌٗ ال ٠ىْٛ ثبإلشبزح ثُٙ ِٓ ِٕطٍك أشوطٚا حؽٕبد  ٚ. ٌُ ٠ؼس ٚ ش٘ت ؼٍطبْ     

ِإٌفبد لعٛا ؼٕٛاد  ٘زّبَ ثّب رطوٛا ٚضاءُ٘ ِٓ جٙس فىطٞ ٚإلْ رىط٠ُ أِضبي ٘إالء ٘ٛ ثبئ. ِٛربوُ

وزبثخ، وض١ط ِٕٙب ٌُ رجس غط٠مٙب ٌٍٕشط، ألؼجبة ٔؼطفٙب ، ِٕٚٙب ػسَ  ثحضب ٚ ِٓ أػّبضُ٘ ئغالػب ٚ

 .١ٌػ ٌس٠ٕب زٚض ٌٍٕشط لسضح أغٍت اٌىزبة ػٍٝ ٔشط٘ب ال ٌشٟء ئال ألُٔٙ ال ٠ٍّىْٛ اإلِىبٔبد ٚ
 

 

: ِغ شٌه وبْ اٌّإضخ ؼٍطبْ ػجسٖ ٔبجٟ ِزفبئالًا صطح ثزفبؤٌٗ ٌصس٠مخ ِحّس ا٢ٔؽٟ ثمٌٛٗ  ٚ     

ِطوع ٌٍجحٛس فٟ ػسْ ٠شىالْ ٔٛاح ٌّطاوع  ْ ٚجٛز ِطوع ٌٍسضاؼبد فٟ صٕؼبء ٚإٟٔٔ ِزفبئً ةئ)

  .(األزة د ٌٍفىط ٚػب٠ّىٓ أْ رىْٛ ئشبػب
 

ؼزصطسَ  ٚ، ئِىب١ٔبد ؼ١ظً زٚضّ٘ب ٌألضشفخ فمػ حزٝ ٘صاْ اٌّطوعاْ ِب ٌُ ٠عٚزا ثّطبثغ ٚ ٚ     

 .األضشفخ ضثّب ٠مزصط زٚضّ٘ب ػٍٝ اٌزج١ّغ ٚ اٌّإٌفبد ثبٌربضط ثبٌؼٍّخ اٌصؼجخ ٚ ٔشط اٌىزت ٚ
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ِإؼؽخ  ئٌٝ أ١ّ٘ٗ رأؼ١ػ زٚض ٌٍٕشط ٚ.. ً٘ ٌٕب أْ ٔسػٛ ثّٕبؼجخ رفبؤي ؼٍطبٕٔب اٌطاحً     

 ِطوع٠خ حى١ِٛخ ٌٍٛغٓ ؟؟
 

اٌجبحض١ٓ ٌٕشط  األزثبء ٚ أ٠ٙب اٌّؽئٌْٛٛ ٚاصٍٛا رفبؤي اٌّإضخ ٚحممٛا أ١ِٕخ ػشطاد ِٚئبد ِٓ اٌىزبة ٚ

 .األزثٟ أٔزبجُٙ اٌفىطٞ ٚ
 

 .اٌحٍُ ٌىً اٌّضمف١ٓ فٟ ػَّٛ اٌٛغٓ ئٔٙب األ١ِٕخ ٚ
 

األؼبرصح اٌص٠ٓ حعطٚا  اٌىزبة ٚ ِٓ األزثبء ٚ ٌؼً اٌحشس اٌىج١ط ِٓ اٌّٛاغ١ٕٓ اٌّضمف١ٓ ٚ ٚ    

٠ؼجط ػٓ رمس٠ط ألٌٚئه اٌص٠ٓ رصثً ح١برُٙ " ذع٠ّخ "٠ٛزػٛٔٗ ِٚش١ؼ١ٕٗ ئٌٝ ِضٛاٖ األذ١ط فٟ ِمجطح 

ٚغُٕٙ ٌصٌه ٠ٕٙىْٛ  ئٌٝ ذسِٗ شؼجُٙ ٚ" ٔب ألا"٠غبزضْٚ ِٛلغ ...ِشمخ ٚرؼجب ِٓ أجً غ١طُ٘

   .ف١زطوْٛ اٌس١ٔب فٟ ػّط ٌُ ٠ٕأٚا ثؼس أزٙبئٗ 

 

 


