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لزلزملا ودعلا  سوباك  ..شايع  ىيحي  لوألا  سدنهملل  لفاحلا  لجسلا  ريرقت :

انبعـشل راخفو  زع  ةـحول  شّايع  ىيحي  ديهـشلا  سامح  ةكرحل  يركـسعلا  حانجلا  ماسقلا  بئاتكل  لوألا  سدنهملا  ّلثم 
دعب اذـه  انموي  ىلإ  م  هقرؤي لاز  ام  هتداقو  لالتحالل  اًسوباك  اـًمامت  ضيقنلا  ىلع  ّلثم  اـميف  ةيمالـسإلاو ، ةيبرعلا  انتمأو 
انـضرأ ىلع  ينويهـصلا  لـالتحالا  دوـنج  مارجإ  دـض  نيدـهاجملا ، هناوخإ  ةـقفر  اـهيلع  فرـشأو  اهذـفن  يتلا  تاـيلمعلا 

.ةينيطسلفلا
ةدـع رادـم  ىلع  ميحج  ىلإ  هتداقو  ودـعلا  ةايح  ّلوح  يذـلا  لوألا  بولطملا  داهـشتسال   26 لا ـ ىركذـلا  مويلا  قفاوت  و
ةغل الإ  مهفي  ودـعلا ال  اذـه  نأب  هنم  ًاناميإو  هتاسدقمو ، انبعشل  ًةرـصن  لالتحالا  ةعراقم  نع  ةـظحل  كفنا  ام  ، و تاونس

.حالسلاو ةوقلا 
ِهتنت مل  يتلا  ةيادبلا 

راكتبا ىلإ  تدأ  يذلا  تارجفتملا ، ةعانص  يف  حجن  نيح  مواقملا ، لمعلا  يف  ةيعون  ةلقن  شايع  ىيحي  سدنهملا  ثدحأ 
.ينويهصلا لالتحالا  عم  عارصلا  لكش  نم  تّريغ  يتلا  ةيداهشتسالا  تايلمعلا  حالس 

يف شايع  ىيحي  سدـنهملا  فارـشإو  طيطختبو  ماسقلا  بئاتك  تحجن  ماع 1993م ، ناسين  نم  رـشع  سماخلا  يفف 
ةبـصتغمب لـالتحالا  دونجل  ىهقم  يف  مامت  رهاس  يداهـشتسالا  اهذـفن  يتلاو  ةيريجفت ، ةيداهـشتسا  ةـيلمع  لوأ  ذيفنت 

.داتعلاو حالسلاب  نيججدملا  دونجلا  نم  ددع  ةباصإو  لتقم  ىلإ  تدأو   ، ندرألا روغ  يف  الوحيم 
ليلخ ةنيدم  يف  لزعلا  انلهأ  دض  ةرزجمو  ةميرج  ينويهصلا  لالتحالا  شيج  دونج  بكترا  رياربف 1994م  / طابش يفو 25 
ىلع ديزي  امو  اديهش  نم 58  رثكأ  اهتيحض  حار  فيرشلا  يميهاربإلا  دجسملا  يف  رجفلا  ةالـص  مهئادأ  ءانثأ  يف  نمحرلا 
ةيلمعب اهلهتــسا  يتـلاو  ةـحبذملا  ىلع  ماـسقلا  بئاـتك  در  شاـيعلا  داـق  روـفلا  ىلعو  انبعــش ، ءاـنبأ  نـم  حــيرج   400
ةينامث لتقم  نع  ترفـسأ  ةلوفعلا ، ةنيدم  ةينويهـص ب ةلفاح  يف  ةخخفم  ةرايـس  رجف  يذلا  ةنراكز  دئار  يداهـشتسالا 

. اينويهص نيثالث  نع  لقي  ام ال  حرجو 
سدقلا تايلمع 

زيهجتو طيطختب  ةيداهشتسا  ةيلمع  ةزغ  عاطق  نم  يضار  نميأ  يماسقلا  يداهشتسالا  ذفن  ماع 1994  ربمسيد  يفو 
ىلإ ىدأ  سدقلا  ةنيدم  يف  ينويهـصلا  وجلا  حالـس  دونج  لقت  ةلفاح  يف  هسفن  رّجف  ثيح  شايع ، ىيحي  سدنهملا  نم 

.ايدنج ةباصإو 13  لتقم 
شايع ىيحي  سدنهملا  نم  فارشإبو  ماسقلا  بئاتك  ت  فدهتسا ما 1995م ، سطسغأ ع نم  نيرشعلاو  يداحلا  يف  و

يف هسفن  نيرابج  نايفس  يداهشتسالا  رّجف  ثيح  ةلتحملا ، سدقلا  ةنيدم  يف  لوكشأ  تامار  يح  يف  ةينويهص  ةلفاح 
. نيرخآ ةئام  نم  رثكأ  ةباصإو  ةنياهص ، ةسمخ  لتقم  ىلإ  ىدأ  ام  ةلفاحلا 

لتحملا لخادلاو  ةزغ 
نيطـسلف يطغي  نأ  هسوباكل  دارأ  لب  طقف  لخادلاو  سدقلاو  ةفـضلا  يف  لالتحالا  سوباك  نوكي  نأب  شايع  ِفتكي  مل 

ةعانـص ىلع  ماسقلا  بئاتك  يدـهاجم  بيردـتو  يركـسعلا  لـمعلا  ريوطت  يف  مهاـسيل  ةزغ  عاـطق  ىلإ  لـقتناف  اـهلك ،
.تارجفتملا

ةسمخ داهــشتسا  ىلإ  تدأ  يتـلا  ةزغ ، ةـنيدم  يف  ناوـضر  خيــشلا  يح  يف  لزنم  ريجفتب  لـالتحالا  ةـميرج  ىلع  ًادرو 
شايع ىيحي  فارـشإب  ماسقلا  بئاـتك  تذـفن  هدـعاسمو ، ليحك  لامك  ماـسقلا  بئاـتك  يف  دئاقلا  مهنيب  نيينيطـسلف ،

.نينطوتسم لتقم 7  ىلإ  تدأ  ةزغ  عاطق  يف  نيتنطوتسم  دض  نيموجه  يمالسإلا  داهجلا  ةكرح  عم  كارتشالابو 
اهذـفن يتـلا  يميهاربـإلا  دجـسملا  ةرزجم  ىلع  لوـألا  درلا  ةـيلمع  نـم  طـقف  عوبـسأ  دـعبو  ماـع 1994  لـيربإ  يفو 

، يماسقلا درلا  تايلمع  ةلـسلس  نمـض  ةيناثلا  ةيلمعلا  شايعلا  زهج  ةلوفعلا ، ةبـصتغم  يف  ةنراكز  دـئار  يداهـشتسالا 
ىلإ ىدأ  ام  ةريـضخلا  ةـنيدم  يف  نينطوتـسملل  عمجت  يف  هسفن  رّجف  ثيح  ةـنرامع  راـمع  يداهـشتسالا  اهذـفن  يتلاو 

.ةفلتخم حارجب  تارشعلا  ةباصإو  مهنم  ةتس  لتقم 
عراـش يف  باـكر  ةـلفاح  لـخاد  هسفن  رجفيل  لازن  حلاص  يماسقلا  يداهـشتسالا  شايعلا  زهج  رهشأ  ةتـسب  اه  دعب و

.نيرخآ نع 40  لقي  ام ال  حرجو  لتقم 22 ، ىلإ  ىدأ  امم  بيبأ ،" لت   " ةنيدم يف  فوغنزيد " "
تايلمعلا نم  دـيدعلا  يف  شّايع  ىيحي  سدنهملا  تامصب  دوجو  نع  ةينمألا  لالتحالا  ةزهجأ  فشك  ماع 1995  علطمو 

ديل تيب  ةقطنم  يف  لالتحالا  شيج  دونجل  ةطحم  يف  تعضو  يتلا  ةفسانلا  تاوبعلا  اهرخآ  ناك  يتلاو  ةيداهـشتسالا ،
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.نيرخآ نيعبرأ  حرجو  ايدنج ، لتقم 23  نع  ترفسأ  يتلاو  ايناتن ؛ برق 
شّايعلا لايتغا 

ةيعونلا ةيداهـشتسالا  تايلمعلا  يف  ًاريبك  ادعاصت  دهـش  يذـلاو  ماسقلا ، بئاتك  لمع  يف  ةـيعون  ةـلقن  شايعلا  ثدـحأ 
الو مهدراُطي  يذلا  حبشلا  تابو  ةيركـسعلاو  ةينمألا  هتاموظنمو  لالتحالا  ةموكحل  لغاشلا  لغـشلا  سدنهملا  تاب  ىتح 

.هتدراطم نم  اونكمتي 
، ةدتممو ةليوط  ةيداهج  ةلحر  دـعبو  هودـهعي ، مل  ًُالذ  لالتحالا  شايع  ىيحي  اهيف  قاذأ  يتلا  ةدراطملا  نم  تاونـس  دـعبو 

ةيراـطب يف  رجفتم  ةداـم  عضو  نم  لـالتحالا  تارباـخم  تنكمت  ثيح  ةـنابج  لايتغا  ةـيلمع  ربع  اديهـش  شايعلا  ىقترا 
.ءالمعلا دحأ  ربع  لاقنلا  هفتاه 

بردلا ىلع  اوريسيل  هتمواقمو ، انبعش  اهذختا  ةودقو  اًمهلمو  اًزفحم  تناك  لب  هداهشتسا ، عم  شّايعلا  ةريـسم  ِهتنت  مل 
، ينيطـسلفلا انبعـش  ىلع  ينويهـصلا  ناودعلا  دض  كراعملا  ضوختو  عادـبإلاو  ريوطتلا  ماسقلا  بئاتك  لصاوتو  هسفن ،
يف هتمدختساو  مك ، ىلإ 250  هادم  لصي  يذلا  شايع  خوراص  نع  ماسقلا  تفـشك  لوألا ، سدـنهملا  ديهـشلاب  ًانميتو 
نع ىلختت  نل  اهنأ  كلذب  ةدـكؤم  ةزغ ، عاطق  نم  مك  وحن 220  دعب  ىلع  ةلتحملا  نيطـسلف  بونج  نومار  راطم  فصق 

.هللا نذإب  ةدوعلاو  ريرحتلا  ىتح  داهجلاو  ةمواقملا  قيرط 


	"أبرز عمليات العياش"
	تقرير: السجل الحافل للمهندس الأول يحيى عياش.. كابوس العدو المزلزل

