انزٕسة انبٛضاء " نبٓجٕسٖ األدذ انًقبم"
صُٚب عبذ انشصاق

ٚفخخخ يعشض انفُاٌ جٕسس بٓجٕس٘ ،ادخفاال بانزكشٖ األٔنٗ نزٕسة يصش انبٛضاء ،األ دذ انًقبم ،بجانٛشٖ يغاس بانضيانك،
ٔ .يٍ انًقشس أٌ ٚخى عشض كم أعًال انفُاٌ انجذٚذة انز٘ اَخجٓا ف ٙعاو 2011
حعشض انهٕداث يخخطفاث يٍ أدذاد عاو ٚٔ ، 2011غهظ انفُاٌ انضٕء ف ٙنٕداث أخشٖ عهٗ جًال ٔدفء انذٛاِ اإلجخًاعٛت
انًصشٚت ٔٚعبش عٍ يشاعشِ حجاِ بهذِ ٔأْهٓا ٔنٕداث أخشٖ ٚصٕس يٍ خالنٓا بعذ انًشاْذ انٕٛيٛت انًأنٕفت يٍ شٕاسع
انقاْشة ٔ ًٚزم أٚضا ً يٍ خالل نٕداحّ يصادس أخشٖ نإلنٓاو يزم عذش ٔجًال انًٕعٛقٗ انًصشٚت ٔدبّ ف ٙاألغاَ ٙانٕطُٛت
.نهًطشبت انًصشٚت األعطٕسٚت أو كهزٕو
رٕسة ٔيه ٌٕٛرائش رى  ٨٠يه ٔ ٌٕٛأَا "ٚ...قٕل بٓجٕسٖ :نى أحصٕس أٌ حذذد دٖٔ صشخت ٔادذة ْٔخاف ٔادذ “ انشعب ٚشٚذ
ٔادذ يٍ ْؤالء ..أعٕد يٍ يٛذاٌ انخذشٚش نًشعًٔ ٙرساع ٙانز٘ ٚخًٕس ٔعظ يه ٌٕٛرساع أصشر يعٓى يٍ جذٚذ ٔ ,فٙ
يشعً ٙجًعج سعٕو دفخش اعكخشاح ٙسقى ٔادذ بعذ األنف ٔقذ حذٕل رساع ٙانًخًٕس يع انصشخت األٔنٗ ٔ انصشخاث
انًخخانٛت إنٗ فششاِ ٔحذٕنج أصابع ٙانخًغّ إنٗ أنٕاٌ عاخُت يٍ األصفش ٔانبشحقانٔ ٙاألدًش  ,أنٕاٌ أنغُت انهٓب انًشخعم
احجٓج يٍ يٛذاٌ انخذشٚش إنٗ يٛذاٌ األٔبشا  ,دٕنٔ ٙبذاخه ٙفخذٕنج نٕداح ٙبصشخخٓا إنْ ٙزا انًعشض  .بعذ َجاح انزٕسة
انذقٛق" ٙبٕعظ انبهذ ألحأيم يٍ جذٚذ دصاٌ إبشاْٛى باشا ْٕٔ ٚشٛش بئصبعّ َذٕ انبذش انًخٕعظ ٔقهج ْ :زا ْٕ "انًغاس
.نزٕسة ُٚ ٢٥اٚش
انًعشٔف أٌ جٕسس بٓجٕس٘ ،دسط انفٍ ف ٙكهٛت انفٌُٕ انجًٛهت ف ٙانضيانك بانقاْشة عاو ٔ 1955ف ٙأكادًٛٚت انفٌُٕ انجًٛهت
.ف ٙباسٚظ عاو 1970
كاَج إقايخّ ف ٙباسٚظ نًذة  30عايا ً نٓا حأرٛش ف ٙصقم يْٕبخّ ف ٙانشعى ٔانُذج ٔفٍ انعشائظ ٔكزنك كخابت انشٔاٚاث
ٔ.انغًُٛا ٔانُقذ
ٔبُا ًء عهٗ دعٕة خاصت يٍ جًعٛت يذب ٙانفٌُٕ انجًٛهت ف ٙباسٚظ ،حى إخخٛاس أعًانّ نخًزٛم انجُاح انًصش٘ ف ٙيخذف انهٕفش
.ف ٙعاو 1999
فٕٓ ٔجّ يصش٘ أعطٛج نّ جائضة انًٛذانٛت انفضٛت ٔأضٛف اعًّ إنٗ قائًت كبٛشة يٍ عادة انفٍ ٔحى عشض أعًانّ انُذخٛت يٍ
.انخشب ٔانبشَٔض ف ٙانعذٚذ يٍ انًعاسض ف ٙفشَغا ٔ كُذا
.أٚضا ً قاو بئَخاس عًهَ ٍٛذج يٍ انجشاَٛج حى عشضٓى ف ٙانُذٔة انذٔنٛت نهُذج بأعٕاٌ
ٔبٓجٕس٘ حًٛض اٚضا ف ٙفٍ انطباعت انذجشٚت ٔنفخج اَخباِ عشاق انفٍ ف ٙباسٚظ ٔكاٌ أٚضا ً سعاو كاسٚكاحٕس ف ٙيجهخٍٛ
صباح انخٛش ٔسٔص انٕٛعف ،أيا ف ٙفشَغا ٔإٚطانٛا ٔأعباَٛا ،فقذ داص عهٗ انًشحبت األٔنٗ كفُاٌ بٕسحشٓٚاث ْٔزا حى بعذ

.عًهٛاث انخصٕٚج
 .جٕسس بٓجٕس٘ ،فُاٌ يصش٘ باسص يٍ انجٛم انزانذٔ ،نذ ف ٙيصش عُت ٚ ٔ 1932عٛش دانٛا ً ب ٍٛيصش ٔباسٚظ

