عدد تشرين الثاني  ٠٢٠٢ميالدي  /ذي القعدة  ٠٣٤٠هجرية

االفححاحٞة

حعٌ االّحصاز اىؼعنس ٛػي ٚاملححيني
اإلٝراُ باّٖٞاز ػَيٞحٌٖ اىعٞاظٞة
ىقد ماُ ىيفؼو اىجباز ىيؼَيٞات اىجججٖجا ٝجة اىجنجع ٙىجيجبجؼج
ٗاملقاٍٗة ػي ٚاٍحدا ٍا ٝقسب ٍِ اىثَاّ ٜظْ٘ات ٗزٓ اىنجبج
يف ٕصَٝة املححيني االٍ ماُ ٕٗسٗبٌٖ اىل اىق٘اػد غ اٍٟجْجة
ٗ ،ماُ اّحصازاً ػعنسٝاً حاظَاً ألٍ ما ٗيف اىداخو األٍج مجٜ
ػي ٚاىصؼد اىؼعنسٝة ٗاىعٞاظٞة ٗاالقحصا ٝة ٗاالججحجَجاػجٞجة
مافة ججي ٚيف اىخعائس اىفا حة ىج٘ٞشٌٖ باملؼدات ٗاىجبج جس
ٗظق٘ط املجسً ب٘غ ٍٗجٜء اٗباٍا اىر ٛاضطس بفؼو ضسبجات
املقاٍٗة اىل االصطفاف ٍغ ٍص ظيفٔ  ..مَا ججي ٚباالّٖجٞجاز
املاىٗ ٜاالقحصا  ٛاىنب ٗاػرتاف اٗباٍا باىصسٝج بجرىجل يف
خطابٔ يف اىحا ٗ ٛاىثالثني ٍِ آب املجاضج ٜػجْجد اظجحجنجَجاه
ٕسٗب ق٘اجٔ املححية اىقحاىٞة ٍِ اىجؼجساو ٗبجرىجل ىجٌ ٝجحجبج
ىيَححيني االٍ ماُ األٗغجا ٍٗجِ احجحجالىجٖجٌ ىجيجؼجساو غج
صْٞؼحٌٖ اىؼَيٞة اىعٞاظٞة املجخجابجساججٞجة املجٖجرتئجة ٗاألخجر
باىح سذً ٗاىحصدع ٗاىر ٛباُ يف اّحخاباجٌٖ اى ٕ٘اء األخج
ٍٗا أحدثحٔ ٍِ جخيخو يف ٍؼعنس االصطفاف اىطائف ٜاملج٘اىجٜ
ىيْظاً اىفاش ٜاىؼْصجس ٛاىصجفج٘ٗ ٛاٝجعجاه ػجَجالء املجحجحجو
ٝحقدٌٍٖ املجسً املاىن ٜيف اطاىة ىؼبة ٍجا ٝعجَج ٚش ج جنجٞجو
اىحنٍ٘ة ) ػي ٚاٍحدا اىثَاّ ٜشٖ٘ز املاضٞة ٗاىجحج ٜاجعجَجث
باىحدٕ٘ز املسٝغ ىي٘ضغ األٍْٗ ٜاىحفج ات اإلججساٍجٞجة ٗججس ٛ
اى٘ضغ املؼٗ ٜ ٞاىخدٍٗ ٜجاء ّ س ٍ٘قغ ش ٗٝجنجٞجيجٞجنجط )
ألمثس ٍِ  044أىف ٗثٞقة أٍسٝنٞة جد ِٝجاّجبجًا ٍجِ اىجججسائجٌ
األٍ مٞة ٗجسائٌ فٞي اىقدض اإلٝجساّجٗ ٜججسائجٌ اىجؼجَجٞجو
املاىنٗ ٜجصػَٔ ىفسو امل٘ت ٗاالػحقاه ٗامل٘ت اىطائفٍ ٜغ شجيجة
ٍِ ٗشزائٔ ّٗ٘ابٔ ىحفاقٌ أشٍة اىؼَيٞة اىعٞجاظجٞجة املجحجدٕج٘ز
ٗاىح ٜجضؼٖا ػي ٚحافة االّٖٞاز اىحاً ػع املض ٜاىل أٍاً ػجيجٚ
طس ٝجصؼٞد اىؼَيٞات اىجٖا ٝة ىيجبجؼج ٗاملجقجاٍٗجة ٗبجيج٘ؽ
اىْصس املؤشز املبني باىححسٝس اى اٍو ٗاالظحقاله اىحاً ّٖٗج٘
اىؼساو ٗاالٍة ٗاإلّعاّٞة ٍِ جدٝد .

اىث٘ز

أظس جحسٝس اىث٘ز جْٖئ
اىسف ٞاملجإد ػص ابسإ ٌٞاىدٗزٛ
ٗاملْاضيني اىبؼثٞني
ٗأبْاء االٍة ٗاملعيَني اجَغ
بقسب حي٘ه ػٞد األضح ٚاملبازك

املْاضيُ٘ اىبؼثٗ ُ٘ٞفصائو املقاٍٗة
املجإد ٝعحيَُٖ٘ اىدزٗض يف

اىرمس ٙاىعابؼة ٗاألزبؼني ىس اىثاٍِ
ػ س ٍِ ج س ِٝاىثاّ ٜاىع٘ اء
ٗ٘ٝظفُ٘ الالجٖا يف ٍع جٖا

اىجٖا ٝة ص٘ب اىححسٝس ٗاالظحقاله

ص٢

اٌثؼس أل ِٓ ٜٛلشاساخ االظرصاز ٚاالغر١اي اٌجائشج
٘١صُ اٌمذـأٟ
اٌثؼس ١ٌٚذ االِح املؼافٔٚ ٝثؼٙا اٌظايف ٚػّري٘ا اٌ١مظ ف ٛٙاٌظٛسج املظغشج ٌالِح ٘ٚو ٛاملوجوا٘وذ
ٌرجس١ذ طٛسج أثؼاشٙا اٌجذ٠ذ ٚداًِ سساٌرٙا اٌخاٌذج  ٛ٘ٚأٍِٙا املشذجٚ ٝساسُ ِساساخ خالطٙوا
ٛٙٔٚػٙا ٚذمذِٙا ٌُ ذمؼذٖ اٌجٛٙد املؼٕ١ح ٌٕؼاٌٗ ػٍِ ٝذ ٜاٌؼمٛد اٌـٍ٠ٛح ػٍ ٝاِوروذاد اٌسوادوح
اٌؼشت١ح وٍٙا  ٌُٚذصٕٗ ٔىسح شٛسذٗ يف اٌؼشاق تؼذ خّسح ٚشوالشوع ػواِوا ِوٓ اٌوثوٕواي اٌسو١واسوٟ
ٚااللرظادٚ ٞاٌؼسىشٚ ٞاملؼٕٚ ٞٛاٌصمايف ٚاإلػالِٚ ٟلذ أظٙض املذرٍ ْٛاالِريواْ املجشِ ْٛػٍ٘ ٝوزا
اٌثٕاي ٚدِش ٖٚذذِرياً شاِالً ِادماً  ..تً ١ذ أْ اٌثؼس اٌؼظ٠ ٌُ ُ١سرىٓ ٚسفغ سا٠ح املماِٚح ٚلذَ لٛافً
اٌشٙذاي ملا ٠ض٠ذ ػٍ 931 ٝأٌف ش١ٙذ ِٚا ٠ض٠ذ ػٍ ٝاملٍٔ ْٛ١ظف املٍ ْٛ١ش١ٙذ ٚخوّوسوح ِوال٠وع
ِٙجش ِٓ خريج أتٕاي اٌشؼة اٌؼشال ٟداػٕح اٌذضب اٌخريج ٚ ..وّا ذظذ ٜلادج اٌثؼوس ِٚوٕواػوٍوٖٛ
ٚظّا٘ريٖ ٌسالح االظرصاز اٌظذا املسّ َٛاٌز ٞاسرٙذف اٌثؼس فىشاً ٚذٕظّ١اً ِّٚاسساخ ٔؼاٌ١وح
تً ٚاسرٙذف املٕاػٍ ْٛاٌثؼص ْٛ١تٍمّح ػ١شٚ ُٙػ١ش ػٛائٍ ُٙاٌر٠ ٟمشب ِٓ ػششج ِال٠ع ػشالٟ
ٕٛٙ٠ ٌُٚا ٠ ٌُٚذضٔٛا ٚظٍٛا األػٍ ْٛػاِشج طذس ُ٘ٚتاإلّ٠اْ ٠ٚمراذ ْٛػٍٔ ٝؼّح اٌثاس ِٓ ٞلوٍو١وً
اٌضاد ٚوصري ِٓ صاد اٌرمٚ ٜٛاٌظرب ٚاملـاٌٚح ٚٚاظٗ سف١م ُٙاٌمائذ طذاَ دسع ش١ٙذ اٌوذوط األوورب
سدّٗ اهلل ػٕد املذرٍع ٚػّالئٚ ُٙداوّٚ ُٙػش ٜظشائ ُٙيف ِذىّح اٌثاؿً اٌر ٟخرّو٘ٛوا تظوذٚس
لشاس اغر١اٌٗ ٚذٕف١زٖ طث١ذح أٚي أ٠اَ ػ١ذ األػذ ٝاملثاسن لثً ِا ٠مشب ِٓ األستوغ سوٕوٛاخ ٚاٌوزٞ
ظسذ خالٌٗ أسل ٝسّاخ اٌجٙاد ٚػشٚب اٌشجاػح ساوالً ِشٕمح اٌؼاس تشظٍٔٚ ٗ١اؿماً تواٌشوٙوادذوع
٘ٚاذفاً تو ( ػاشد فٍسـع دشج ػشت١ح ) وّا ٔفزٚا لشاس االغر١اي تذك اٌشفاق ؿٗ ٠اسع سِؼاْ ٚػٍٟ
دسٓ املج١ذ ٚتشصاْ اتشا٘ ُ١اٌذسٓ ٚػٛاد اٌثٕذس  ِٓٚلثٍٙا لرً االِريواْ اٌشفاق لظٚ ٟػذ ٞطذاَ
دسع ٔٚا٠ف شٕذار ٘ٚالي واؿغ ٚغريُ٘  ِٓٚ ،شُ طذٚس لشاساخ اغر١اي اٌشفاق املماذٍع سٍوـواْ
٘اشُ ٚدسع سش١ذ ٚاٌشفاق ػثذ اٌغٕ ٟػثذ اٌغفٛس ِٚضتاْ خؼش ٘ادٚ ٞػوض٠وض طواٌوخ اٌوٕوِٛواْ
ٚسثؼا ٞٚاتشا٘ ُ١اٌذسٓ  ِٓٚلثً ذُ اغر١اي اٌشفاق ِذّذ دّضج اٌضت١ذٚ ٞػادي ػوثوذ اهلل اٌوذٚسٞ
ٚغاص ٞدّٛد اٌؼث١ذٚ ٞسؼذ ْٚدّاد ِٓ ٞاغر ً١داخً اٌسجٓ أ ٚذٛف ٝخاسظٗ تاملّاسساخ اإلظشاِ١وح
املّٙذج ٌٛفاذٗ ػٕذِا واْ داخً اٌسجٓ .
ٚلثً أ٠اَ ٚتؼذ اسرّشاس ِسٍسً ظشائُ املذرٍع ٚػّ ٍُٙ١املاٌىٚ ٟطشاع اٌؼّالي املضدٚظع ألِوريووا
ٚإ٠شاْ ػٍِٛ ٝالغ اٌرسٍؾ ػٍ ٝاٌشؼة ٚرتذٗ ٙٔٚة أِٛاٌٗ ٚتؼذ املض٠ذ ِٓ افرؼاح ظشائوُ أِوريووا
ٚإ٠شاْ ٚاٌؼّ ً١املاٌى ٟتٕشش ِٛلغ ٠ٚى١ٍ١ىس ألوصش ِٓ  044أٌف ٚش١مح أِريو١ح ذٛشك ٘زٖ اٌجوشائوُ
٠ظذس اٌؼّ ً١املاٌى ٟػرب لؼائٗ املس١س املٕذشف لشاساخ اغر١اي ظذ٠ذج تذك اٌشفواق ؿواسق ػوض٠وض
ٚسؼذ ْٚشاوش ٚػثذ دّ١ذ دّٛد ٚلشاساخ األدىاَ اٌجائشج تاملؤتذ ٚسٕٛاخ اٌسجٓ اٌـٍ٠ٛح ػٍ ٝػذد
ِٓ اٌشفاق ا٢خش ٓ٠يف ذؼثري طاسر ػٓ اٌذمذ اٌذفع ػٍ ٝاٌثؼس ٚلادذٗ ِٕٚاػٍِّ ٗ١ا دوذ ٜتواألِوُ
املرذذج ٚاٌفاذ١ىاْ ٚسٚس١ا ِٕٚظّح اٌؼف ٛاٌذ١ٌٚح ِٕٚظّاخ دوموٛق اإلٔسواْ اص إطوذاس تو١وأواخ
االسرٕىاس ٌٙزٖ األدىاَ أ ٚاٌذس ػٍٚ ٝلفٙا يف دع تاسورٙا أِريوا ػٌٍ ٝساْ وشا ٌٟٚاملرذذز تاسوُ
اٌخاسظ١ح األِريو١ح ٚػذذٙا لشاساخ دسرٛس٠ح ِ ِٓٚسؤ١ٌٚح دىِٛح املاٌى ٟاٌؼٍّ١ح  ..ووّوا تواسووروٙوا
إ٠شاْ يف دع اسرٕىش٘ا تشذج أتٕاي اٌشؼة األتٚ ٟأتٕاي اِرٕا اٌؼشت١ح املج١ذج ٚدزسخ ل١ادج اٌوثوؼوس
دىِٛح املاٌى ٟاٌؼٍّ١ح ِٓ ِغثح ذٕف١ز لشاساخ االغر١اي اٌجائشج تذك لادج اٌثؼس ِٚجوا٘وذ٠وٗ ٚتو ٔوٙوا
سرّ١ذ األسع ِٓ ذذد ألذاَ اٌجالد ٓ٠اٌؼّالي ٚاٌخٔٛح ٚس١ثم ٝاٌثؼس دضتوًا ِومواِٚوًا ٚألوِ ٜٛوٓ
ِّاسساخ االظرصاز ٚلشاساخ االغر١اي ٚسٛ١اطً ِسريذٗ اٌجٙاد٠ح طوٛب اٌوروذوش٠وش ٚاالسوروموالي
ٚإٌٛٙع ٚدر٠ ٝرذمك االٔثؼاز اٌؼشت ٟاٌجذ٠ذ .

أتٕاي شؼثٕا األتِٚ ٟجا٘ذ ٚاٌثوؼوس

ٚاملماِٚوح ٠سوروٕوىوش٠ٚ ْٚوشفؼوْٛ

تشذج لشاساخ اغر١اي لوادج اٌوثوؼوس

ِٕٚاػٍٛ٠ٚ ٗ١اطوٍوِ ْٛوـواٌوثوروٙوُ

تئؿالق سشاح األسشٚ ٜاملؼرمٍع يف

سج ْٛاالدرالي ٚاٌذىِٛح اٌؼٍّ١ح

ٌؼثح ظش دثً
( ذشى ً١اٌذىِٛح ) اص أ!!..ٓ٠
ٔضاس طثاح اٌؼأٟ
ٌؼثح ظش اٌذثً ِٓ أطؼة اٌٍؼة ٌٚىٕٙا لوذ ذوىوْٛ
ِسٍ١ح ٌثؼغ ِشا٘ذٙ٠ا ٚوً اٌز ٓ٠شا٘ذٚا ٘وزٖ
اٌٍؼة ػشفٛا لظش صِٕٙا ٚسوشػوح ذوذدوشض ؿوشيف
اٌٍؼثح أ ٚوٍّٙ١ا ٌٚىٓ ٌؼثح ظش ِا ٠سّ ( ٝذشوىو١وً
اٌذىِٛح ) اسرّش ؿٛاي شّأ١ح شٛٙس ِٚا صاي اٌذثً
ػٍ ٝاٌجشاس ٚلذ ِٛسسد فٙ١ا اسخض املسواِٚواخ
ٚأدؾ املٕاٚساخ ٚأٚلخ األوار٠ة ٚأسري اٌسوفواالخ
ٚوً رٌه ٠جش ٞػٍ ٝدساب اسرّشاس ا٘وشاق اٌوذَ
اٌضو ٟاٌـٙوٛس ألتوٕواي اٌشوؼوة اٌوؼوشالو ٟاألتوٟ
ٚاسرّشاس ِؼأاذٗ ٚذج٠ٛؼٗ ٚدوشِوأوٗ ِوٓ اتسوؾ
اٌخذِاخ ٚػّالي اٌؼٍّ١ح اٌسو١واسو١وح ِوروٕوادوشْٚ
ِرظاسػ ْٛدٛي ذٛص٠غ ِٕاطة ِا ٠سّ ٝتوشئو١وس
اٌٛصساي ٚاٌجّٛٙس٠وح ِٚوجوٍوس اٌوٕوٛاب ٚاٌوٛصساي
ٚغريُ٘  ٟ٘ٚذٛص٠غ ملظادس اٌرسٍؾ ٙٔٚة أِوٛاي
اٌشؼة اٌؼشال ٟيف اٌٛلد اٌز ٞاسذفغ فو١وٗ ِوؼوذي
اٌثـاٌح ٚخظٛطا يف أٚساؽ اٌشوثواب ٚخظوٛطوًا
ِٓ خش٠ج ٟاٌىٍ١اخ لذ ذجواٚصخ اٌووٚ %04اسذوفواع
ِؼذالخ اٌفمش اص ِا ٠مشب ِوٓ اٌووٚ %34ظوالٚصج
( اٌـثمح اٌجذ٠ذج ) ِٓ اٌؼّالي ٚاٌخٔٛح ِٓ سوموؾ
املراع ٠رٕؼّ ْٛتٕٙة ِال٠ع اٌذٚالساخ ٚ ..ذوٍوىوُ
ٌؼّش ٞلسّح ػ١ض. ٜ

ص٣

تشلُح اٌشفُك اٌمائذ عضج إتشاهُُ اٌذوسٌ

ٌٍتعضَح تشدًُ املجاهذ اٌذوتىس ِذسٓ خًٍُ
تسُ اهلل اٌشدّٓ اٌشدُُ
ص َذلُىاْ َِا عَاهَذُواْ اٌٍَّ َه عٍََُْهِ َفِّْٕهُُْ َِّٓ لَضًَ َٔذْثَهُ وَِِْٕهُُْ َِّٓ ََٕ َتظِشُ وََِا تَذٌَُّىاْ تَ ْثذَِالً)
لاي تعاىل (َِِّٓ ا ٌُّْؤِِِْٕنيَ ِسجَايٌ َ
صذق اهلل اٌعظُُ

األدضاب ٣٣

إىل /عائٍح اٌشفُك اٌعضَض املجاهذ املٕاضً اٌذوتىس ِذسٓ خًٍُ عضى ِىتة اٌعاللاخ اٌخاسجُح

ٌذضب اٌثعث اٌعشتٍ االشرتاوٍ عضى األِأح اٌعاِح ٌٍجثهح اٌىطُٕح واٌمىُِح واإلسالُِح دّاوُ اهلل
اٌسالَ عٍُىُ وسدّح اهلل وتشواته

تاسٍّ شخصًُا وتاسُ لُادج لطش اٌعشاق ٌذضب اٌثعث اٌعشتٍ االشرتاوٍ واٌمُادج اٌعٍُا ٌٍجهاد واٌتذشَش واٌخالص اٌىطٍٕ
واٌمُادج اٌعاِح ٌٍمىاخ املسٍذح واٌغُاسي ِٓ أتٕاء شعثٕا اٌصاِذ ٔتمذَ تأدش اٌتعاصٌ واملىاساج ٌىفاج فاسط ِٓ فشساْ األِح اٌشفُك

اٌعضَض املجاهذ اٌذوتىس ِذسٓ خًٍُ اٌزٌ عشفته سىح إٌضاي ِذافعًا صٍثًا وعُٕذًا عٓ دمىق اٌعشاق وفٍسطني واألِح اٌعشتُح سدّه

ال ِجاهذاً شهّاً غُىساً عًٍ دَٕه وأسضه وعشضه وفُا ٌٍّثادئ اٌتٍ آِ تها .
اهلل ٌ ..مذ واْ اٌشهُذ ِٕاض ً

سُثمً ٔضاٌه وجهادن َا سفُمٍ اٌعضَض وساًِا ِعٍمًا عًٍ صذوس اٌششفاء ِٓ أتٕاء اٌعشاق واِتٕا اٌعشتُح  ..وتعاصَٕا ألٔفسٕا ألٕٔا

فمذٔان ِٓ تُٕٕا وال دىي وال لىج إال تاهلل وإٔا هلل وإٔا إٌُه ساجعىْ  ..ودعائٕا إىل اهلل اٌعٍٍ اٌمذَش أْ ٍَهُ اٌعائٍح اٌىشَّح وروَه

وأدثائه وسفاله اٌصرب واٌسٍىاْ واْ َذخٍه فسُخ جٕأه أه ٔعُ املىىل ؤعُ إٌصري  ..املجذ وً املجذ ٌشهذائٕا األتشاس شهذاء

املماوِح واٌجهاد وِٕا اٌعهذ واٌىفاء  ..واهلل اورب وِا إٌصش إال ِٓ عٕذ اهلل اٌعضَض اٌذىُُ .

عضج إتشاهُُ اٌذوسٌ

أِني سش لُادج لطش اٌعشاق

ٌذضب اٌثعث اٌعشتٍ االشرتاوٍ

اٌمائذ األعًٍ ٌٍجهاد واٌتذشَش واٌخالص اٌىطٍٕ
٤١تششَٓ األوي ٣٢٤٢

ؿ٤

فض١حح ذحد اٌغ١طشج

Scandal under control
أ.د .أت ٛفشاط  /أملأ١ا
وٕد لذ ورثد لثً ثالثح ؽٛٙس ٚ ،ذحذ٠ذاً يف أٚاخش ذّٛص ِماالْ عٓ ل١اَ ِٛلع ٠ٚى١ٍ١ىظ (( Wikileaksتٕؾش ٚثائك عٓ اٌحشب يف أفغأغراْ  ،ذنٕنثن خ
حٕ١ا٘ا أْ املٛلع ع١م َٛتٕؾش ٚثائك عٓ اٌعشاق ٚ ،ع١ىٌٙ ْٛا دٚٚ ٞٚلع أورب  ،رٌه أْ اٌجشائُ يف اٌعشاق ٌٙا ِّ١ضاخ عذ٠ذج أتشص٘ا ظا٘شاً ٌٍع١اْ :
.1
.2
.3
.4

اؽرتان عٕاصش ِٓ أتٕاء اٌثٍذ يف جشائُ اٌحشب اٌذ١ٌٚح.
ذّ١ض طاتع اٌجشائُ تمزاسج اٌرطٙري اٌطائف.ٟ
اؽرتان أطشاف ِحٍ١ح عشاً ٚعٍٕا ً( إ٠شاْ ) ِٚ ،غاّ٘ح طشف ال ٠ؾشف اٌرعاِ ْٚعٗ ( إعشائ ) ً١ترعا ْٚع١اع / ٟعغىش / ٞاعرخثاسٚ ٞث١ك جذاً.
اؽرتان جٛ١ػ ِشذضلح ( تالن ٚٚذش ) ِ ٛ٘ٚ ،ا ٠حذز ٌٍّشج األٚىل يف اٌراس٠خ عٍ٘ ٝزا إٌح ِٓ ٛاٌىثافح ٚاٌعٍٕ١ح ِّ ،ا عٕ١مً ا٢ثاس اٌمأنٔٛن١نح ٌنٙنا
إىل ِغر ٜٛد.ٌٟٚ

ٚوأد ثالثح ِصادس أٔثاء ِّٙح :األِش٠ى١ح ٚCNNاٌرب٠طأ١ح ٚBBCاألملأ١ح Deutsche Welleلذ ذٌٛد ٔؾش أٔثاء ِثريج ( /22ذّٛص  )2010 /عٓ لن١ناَ
٠ٚى١ٍ١ىظ تٕؾش ٚثائك ٠غٍة عٍٙ١ا طاتع اٌغش٠ح  ،تٕؾش ( جضء ِٓ اٌٛثائك اٌغش٠ح ) ذرضّٓ أٔثاء عٓ ِجش٠اخ اٌحشب ذرضنّنٓ جنشائنُ حنشب ٚا نحنح
املعاٌُ ٚاألتعاد ِٛسعد ذ ِذٔ١ني ِٛٚاطٕني عضي ر٘ة ح١رٙا أ٢الفٚ .وٕا لذ أثثرٕا أْ ٘زٖ اٌٛثائك ِا واْ ٌٙا أْ ذّش ٚذٕؾش دِٛ ْٚافمح صش٠نحنح أٚ
ّٕ١ح ِٓ اٌجٙاخ األِش٠ى١ح .ثُ لاِد صح١فراْ ذٛصفاْ تاٌشصأح ٚتاٌعاللح تذٚائش اٌمشاس تئعادج ٔؾش٘ا ( ( The Guardianاٌغاسد٠اْ اٌنرب٠نطنأن١نح ،
ٚد٠ش ؽث١غً األملأ١ح ( ( ِٓٚDer Spiegelاملغرثعذ أْ ذم٘ َٛاذاْ اٌصح١فراْ تٕؾش أٔثاء ِضشج ت ِٓ ٚعالِح األٔؾطح اٌغ١اع١ح ٚاٌمٛاخ املغٍحح يف
تٍذّٙ٠ا.
أِا ِٛلع ٠ٚى١ٍ١ىظ ،فماي إْ اٌٛثائك اٌر ٟأعّا٘ا ت١ِٛ١اخ اٌحشب األفغأ١ح لذ ورثٙا جٕٛد  ٚنثناا اعنرنخنثناساخ ٘ٚن ٟذصنس يف األعناط األعنّناي
اٌعغىش٠ح املّ١رح اٌخاسجح عٓ لٛاعذ اٌعًّ اٌعغىشِّ ، ٞا ٠ذخٍٙا يف ٔطاق جشائُ اٌحشب  ،اٌر ٟؽاسن فٙ١ا اٌج١ؼ األِش٠ىٚ .ٟإْ اٌرماس٠ش ٌٚ ،نىنٕنٙنا ال
ذغط ٟاٌعٍّ١اخ تاٌغح اٌغش٠ح أ ٚاٌعٍّ١اخ اٌخاصح اٌر ٟذم َٛتٙا اٌمٛاخ األٚسٚت١حٚ .ذم٠ٚ َٛى١ٍ١ىظ ترغش٠ة املعٍِٛاخ ملىافحح فغاد اٌحىِٛناخ ٚ ..يف
اٌعشاق ف ْ األِش ِخرٍس وثرياً  ،ف ٟٙتاإل افح ملا عرٍحمٗ ِٓ عاس عٍ ٝجٛ١ػ ِحرتفح وج١ؼ اٌٛال٠اخ املرحذج ٚ ،تش٠طأ١ا تذسجح أعاع١ح ( ٚإْ واْ اٌنعناس
تّفشدٖ ٌ١ظ اساً )  ،فئْ ٕ٘ان أطشاف ٘ ٟغري ِؾاسوح يف اٌحشب سعّ١اً وئ٠شاْ ٚإعشائ ً١اٌذٌٚراْ اٌٍراْ غذخ ِغاّ٘رٙا يف اٌحشب ال ذغط ٗ١عنرنائنش
ِّٙا تٍغد ِٓ اٌزواء ٚاٌحزالح ِّ ،ا ٠ذخً عٕاصش ِٓ لٛاذٙا املغٍحح أ ٚاٌطالُ اٌم١اد ٞاٌغ١اع ٟذحد طائٍح ِغؤ١ٌٚح جشائُ اٌحشب  ٟ٘ٚ ،جشائُ :




ال ذغمط تّشٚس اٌضِٓ أ ٞتاٌرمادَ،
وّا ال ٠ذفع اٌجشّ٠ح ٚال ٠غمطٙا أْ ِشذىثٙا لذ ٔفز٘ا ت ِش ِٓ لادذٗ ،أ ٚاٌمادج تج ٍُٙٙعّا ٠فعٍٗ اٌضثاا ٚاٌجٕٛد يف امل١ذاْ.

ٚيف اٌعشاق أ٠ضاً ،فئْ ٌٕؾش اٌٛثائك لثً تذء اإلجشاءاخ اٌمأ١ٔٛح  ،ع١ىٌٙ ْٛا ذذاع١اخ ع١اع١ح ِّٙح  ،يف ذثث١د جشائُ اٌرعناٚ ْٚاٌنمنرنً ٚاٌنرنصنفن١ناخ
اٌعشل١ح ٚاٌطائف١ح ٚإتادج املعاٌُ االجرّاع١ح ٚاٌثماف١ح ٚاٌعٍّ١ح ٚاٌصٕاع١ح يف تٍذ ِغرمً ر ٚع١ادج  ،اٌر ٟجشخ يف ظً االحراليٚ ،لٛاٖ اٌثنالز اٌنشئن١نغن١نح
( اٌٛال٠اخ املرحذج ٚإ٠شاْ ٚإعشائ ِٓٚ ) ً١املؤوذ أْ املعٍِٛاخ ( ٚلذ عّ١د أعشاسا ) ال ذؾشف ج١ؾًا ِحرتًِا ٠ ،ذلك يف ذنفناصن١نً األعنٍنحنح املنحنشِنح ،
ٚحمٛق اإلٔغاْ يف دٚي أخش ( ٜاٌٛال٠اخ املرحذج )  ،أ ٚدٌٚح ذذع ٟاإلعالَ وغراس ٌٍرغط١ح ( إ٠شاْ )ٚ ،و١اْ عٕصش ٞغاصة ٠ؾى ٛذحاًِ املنٕنطنمنح عنٍن١نٗ
( إعشائٚ ) ً١لذ ٠ؤدٔ ٞؾش اٌٛثائك حٛي اٌعشاق إىل ٘ثٛب ذ١اس االذٙاِاخ  ،اٌٛال٠اخ املرحذج ٚتش٠طأ١ا  ،عرم َٛاٌحىِٛاخ تناٌنذفنان عنٓ ٔنفنغنٙنا أِناَ
ؽعٛتٙا تحّالخ ذضٍٚ ً١دفع أوثاػ فذاء ٌٍّحشلح ٌٚ ،ىٓ ِارا ع١فعً ِالٌ ٟطٙشاْ..؟ ٚصٙإ٠ح ذً أت١ة  ،ال ؽه أْ حصادّ٘ا ع١ى ْٛأوثش ِشاسج ..؟
ال ِٓ خالي حضٛس لٛاخ ٔظاِ١ح ٚغنري ٔنظناِن١نح (حنشط ثنٛسج) ٚ ،عنرب ذنٛاجنذ
إ٠شاْ وأد حا شج يف املؾٙذ اٌعشالٌٚ ٟىٓ عٍٔ ٝح ٛعش / ٞعٍٕ ٟأً ٚ
ملٕظِٛاذٙا االعرخثاس٠ح ٚ ،عرب ذٙش٠ة اٌغالح اٌرمٍ١ذ ٞإلِذاد األحضاب ٚاملٕظّاخ املٛاٌ١ح ٌٙا  ،تً ٚأوثش ِٓ رٌه ٌ١ظ تٛعع ُٙأٚ

م٥
ثٕؿع انٕالٚبد املزذضح انزُوم يٍ عغائى انزوفٛبد ٔاإلثبصح املُظًخ  ،فٓى عًهٕا ٚضًا ثٛض يع اإلٚغاَٛني يف عغائى انمزم إط عغد أيبو أَظابع ٔأؿاًابب راجابع
يٕظفٓٛى انـٛبؿٛني ٔانمبصح انعـكغٚنئ .عضٚغ ثبنظرغ  ،أٌ انزمبعٚغ ركلف صٔع إٚغاٌ ٔرظرغ أؿًبء ضجبط يشبثغاد إٚغاَ ٌٕٛربَٕا ٚعًهٌٕ ثلكم ٚإياٙ
يف انعغاق ٔإٌ ثعضٓى يزٕعط يف كٍ ْجًبد ثبنوٕاعٚز عهٗ املُغمخ انشضغاء  ،عالٔح عهٗ إلبيخ َمبط رفزٛق ٚلغف عهٓٛب عُبهغ أيٍ إٚغاَ ٌٕٛثإعإص
عُبهغ يٍ املٛهٛلٛبد انزبثعخ نهًشبثغاد اإلٚغاَٛخ ٔ ،روفٛبد ثًٕعت لٕائى يعضح ؿهفبً يف صٔائغ املشبثغاد اإلٚغاَٛخ ٔاأليغٚكٛخ ٔاإلؿغائٛهٛخ.
ٔإطا رٕههُب نذمٛمخ يبصٚخ أرٛضح  ،أٌ انٕصبئك نى رجض عغٚمٓب نهُلغ عهُبً يف يٕلع انكرتَٔٚ ٙجش يٍ ٔاكُغٍ ٔنُضٌ  ،إال ثعض فذن ٔرًذٛن صلٛك ٔثبنزبنٙ
يٕافمخ هغٚذخ أٔ ضًُٛخ ٔ ،انضجخ يغهٕثخ ٔيغغٕثخ  ..ملبطا ..؟














األيغٚكبٌ ٚعهًٌٕ أٌ ال أؿغاع يف انذٛبح ٔ ،نٓى رجبعة رضريح يف عغائى انذغة ٔانفضبئخ ْٔ ،ى ٚضعرٌٕ أرضغ يٍ إٚغاٌ.
ال أٔ آعالً ٔ ،انفضٛذخ ؿزكٌٕ يضبعفخ يف ْظِ انذبنخ ٔيضيغح ٔلاض
ٔيف دغٔة ربنز ٙرذضس يف انعغاق ٔأفغبَـزبٌ ٔفهـغني  ،ؿزُلغ األؿغاع إٌ عبع ً
ٚكٌٕ نٓب َزبئظ لبََٕٛخ انٕٛو أٔ يف املـزمجم ضض انذكبو ٔانمبصح يف انضٔنخ.
َلغ انٕصبئك ثًب رضى يٍ يعهٕيبد  ،ؿزضري ضجخ إَـبَٛخ دزٗ ضًٍ انٕالٚبد املزذضح األيغٚكٛخ ٔ ،ثٓظا ركٌٕ اإلصاعح األيغٚكٛخ لاض ٔفاغد األعضاٛاخ
انعبعفٛخ نمغاع االَـذبة ( انفغاع ) املزشظ ٔاملزٕلع سالل فرتح ٚغاص يُٓب أٌ ال ٚجضٔ األيغ ٔرأَّ ْؼًٚخ يُكغح نزفبص٘ عمضح فٛزُبو  ْٙٔ ،يؤكغاد ٔعصد
يف فرتاد يزفبٔرخ يف روغٚذبد لبصح عـكغٚني أيغٚكبٌ ٔدهفبءْى.
إظٓبع انجغائى انز ٙدضصذ ٔرأَٓب ْفٕاد ٔ ،ؿٕء روغف ٔرمضٚغ يٍ عُٕص يف املٛضاٌ  ،أٔ رجغائى فغصٚخ عهٗ أؿٕء ادزًبل ُٚ ،بل يغركجْٕب رٕثٛشبد أٔ
رأَٛجبد أٔ ( عمٕثبد ) ثمضبء ادزجبػ ملضح ؿُخ ٔادضح ًٚض ٙيُٓب ثضعخ كٕٓع  ،رًب نفهف األيغٚكبٌ ٔ ،يٍ أطرٗ يُٓى يف ْظا املجبل  ،فضاٛاذاخ أثإ
غغٚت انزْ ٙؼد انعبنى  ،ثذجؾ يجُضح نجضعخ كٕٓع ٔاَزٓٗ األيغ( ثغأٓٚى ) ٔانـالو.
رـغٚت لضع يعني ( يذـٕة ثضلخ ربيخ ) رذذ انـٛغغح  ،Under Controlرذذ كعبع َ :زذكى يف انفعم ٔعصٔص انفعم لضع املـزغبب  ،أفضم يٍ أٌ
ٚأرٕٚ ٙو رُلغ يف انٕصبئك نزكٌٕ انفضٛذخ ٔآصبعْب يضبعفخٔ .إٓٚبو انغأ٘ انعبو يف انٕالٚبد املزذضح ٔسبععٓب  ،أٌ ْظا ْٕ رم يب دضس .....عغائى أفاغاص
ٔ ،نٛـذ عغائى عٛق نّ لٛبصح عبيخ ٔ ،عئٛؾ انٕالٚبد املزذضح صؿزٕعٚبً  ْٕ ،انمبئض انعبو نهمٕاد املـهذخ األيغٚكٛخٔ .يف أؿٕء االدازاًابالد راًاـاخ
انجغائى ثظلٍ ٔػٚغ صفبب ٚكٌٕ رجق فضاء فٛـزمٛم  !...رًب دوم يع صَٔبنض عايـفٛهض يف فضٛذخ أثٕ غغٚت.
عغائى انذغة ال رـمظ ثبنزمبصو  ،رًب أٌ انمبٌَٕ انجُبئ ٙال ٚعف ٙيٍ املـؤٔنٛخ يٍ ٚغركت انجغائى رذذ ثُض " َفظد األٔايغ " ٔال ٚعزبْب يٍ يإاَاع
املـؤٔنٛخ ٔ ،ثبنزبن ٙفئٌ انمبرم انذمٛم ْٕ ٙيٍ أهضع األٔايغٔ .الؿًٛب يف دبالد انذغٔة دٛش انمزهٗ ثبملالٚني أٔ يئبد األنٕف ٚ ،وجخ اناجاذاش عاٍ
انجُض٘ انفالَ ٙانظ٘ أعهك عهبهخ ٚمغة يٍ انعجش ْٔ ،ظِ لضٛخ دـًذ يف انفمّ انمبََٕ ٙيُظ يذبرًبد َٕعَبغ نهمبصح األملبٌ يف أعامابة اناذاغة
انعبملٛخ انضبَٛخ ٔ ،نهزظرري فئٌ يٍ دغن انمضٛخ ْى األيغٚكبٌ أَفـٓى نٛزـُٗ نٓى يذبرًخ انمبصح األملبٌ ٔنٛؾ انجُٕص املُفظ ٍٚنهجغائى.
يف فضٛذخ انٕصبئك انعغالٛخ  ،ؿٛـهظ املؼٚض يٍ األضٕاء عهٗ انزذبنف اإلعغاي ٙثني انٕالٚبد املزذضح األيغٚكٛخ ٔإٚغاٌ ٔإؿغائٛم  ،ثام ؿاٛاُاكالاف
انضٔع انزشغٚج ٙإلٚغاٌ يف عًٕو املُغمخ ٚٔ ،زعغٖ عًالئٓى يف رم يكبٌ  ،دزٗ انزضهٛم ٔانشضب ؿٛوعت هٛبغزٓب !..
دزٗ رغػا٘ هُٛعخ األيريربٌ ٔعًٛهٓى  ،أصاٌ عغائى انذغة ٔ ،نكٍ املُغمخ انشضغاء هبيزخ هًذ انمجٕع ٔ ،رٛف نٓب أٌ رُغك ...؟ ْٔى أصٔاد االدزالل
ٔأطععّ ..؟

إطٌ فبأليغٚكبٌ لض عمضٔا انُٛخ ثعض يب ٚؼٚض عهٗ انعمض يٍ املكبثغح ٔاملًبعهخ ٔ ،أرفك صْبلُزٓى عهٗ انفغاع يٍ انعغاق ٔأفغبَـزبٌ ٔنكٍ ياع االدازافابػ ثاًابء
انٕعّ املـفٕح نإلثمبء عهٗ كٙء يٍ انكبٚبء ٔانذفبػ عهٗ انزذبنفبد ٔاملؤايغاد انـٕصاء  ،فجعض أٌ اؿزعًهٕا رم األؿهذخ  ،انذغاو يُآاب ٔاناذاالل ٔ ،رام
إَٔاب انشضب انشـٛـخ ٔانضؿبئؾ املبرغح  ،يف كغاء انظيى ٔانضًبئغ  ،يٍ املزـبلغني يٍ كعجّ ٔثهضِ  ،أيالً ثهجٕء يغٚخ عهٗ ؿٕادم ربنٛفٕعَٛب ٔدفُخ يٍ
انضٔالعاد ْ ،ب ْى ُٚظفٌٕ يـغح انجغًٚخ  ،ثفضبئخ رذذ انـٛغغح ( ( undercontrol Scandalؿٛكهفٓى األيغ ثضعخ يالٚني ٔثضعخ أرجبف فاضاء ،
ٔٚعٕصٌٔ نضغصغرٓى املفضهخ عٍ انضًٚمغاعٛخ ٔدمٕق اإلَـبٌ ٔاألؿهذخ املذغيخ  ..نٛؾ يمُعبً عهٗ اإلعالق أٌ ال رـزغٛع صٔل عظًٗ يضعجاخ ثابنـاالح أٌ
رـزٕعت يب رشهفّ ؿٛبؿبرٓب انلْٕبء يف ثهضاٌ رضريح يُٓب أفغبَـزبٌ ٔانعغاق .رًب ال ٚكف ٙأٌ ٚضٛك يؼاط دبرى يف ثهض صًٚمغاع ٙنض ّٚرَٕغغؽ ٔيجهؾ
كٕٛر  ،أٌ ٚـٕق انمٕاد املـهذخ نجهضِ ٔثهضاٌ أسغٖ إىل دفالد صيٕٚخ ٔيجبػع ال عبئم يُٓب  ،نٛعرتفٕا ثعض علغح ؿُٕاد أٌ يب فعهِٕ رابٌ ساغاأ ياجاغص
سغأ !..
انـٛض عٕعط صثه ٕٛثٕف أَزشت نضٔعرني يف يُوجّ رغئٛؾ نهٕالٚبد املزذضح  ،رًبيبً رًب ٔهم ْزهغ نـضح انذكى ثبالَزشبثبد ٔؿزذزبط ثالصِ نمغٌٔ راضاريح
عضاً ملـخ انضيبء انز ٙنغشذ رًضبل انذغٚخ ٔ ،ال أعزمض ثعضْب يٍ املُبؿت أٌ رزذضس انٕالٚبد املزذضح عٍ دمٕق اإلَـبٌ ٔاإلعْبة.

ؿ٦

أثُبء ؽؼجُب ٚؽبنجٌٕ
ثًذبكًخ املذزهني
االيريكبٌ ٔدهفبئٓى
انصٓبُٚخ ٔانفشط
ٔٚؽبنجٌٕ ثإدبنخ
انؼًٛم املبنكٙ
ٔجالٔصرّ اىل املذبكى
انؼبدنخ ثعٕء ٔثبئك
رمشٚش
( ٔٚكٛهٛكظ )

صٚبساد املبنكٔ ٙجشائى إٚشاٌ
ػصبو اثشاْٛى انؼضأ٘
نؼم ػني لالدح صٚبساد املبنك ٙاالثزضاصٚخ ٔاملغبٔيبرٛخ يف آٌ يؼبً ْٕ صٚبسرّ إلٚشاٌ ففٓٛب أػهٍ ػٍ ػاللتزتّ
انغرتارٛجٛخ إلٚشاٌ ٔأٔنٕٚزٓب ػهٗ انؼاللبد كهٓب ٔكًب لذو فشٔض انؽبػخ نخبيُئٔ ٙادًذ٘ َجبد ٔؽجٛجٙ
ٔغريْى انز٘ يُذِٕ صك انٕالٚخ انجذٚذح ػهٗ انؼشاق ػرب ػذْى نّ ثأَّ ( االخزٛتبس املتُتبعتت انتٕدتٛتذ
نهؼشاق ) ٔلذ رشافك رنك ثًُخ إٚشاٌ املضٚذ يٍ انُفػ انخبو يجبًَب أٔ ثأعؼتبس ثتختغتخ إلػتبدح ظتختّ اىل
انؼشاق يؾزمبد َفؽٛخ ثأعؼبس يعبػفخ ثبنرتافك يغ رًزني انصفمخ يغ انغفبح يمتزتذٖ انصتذس ٔإؼتالق
أٚبد٘ ػصبثبد جٛؼ املٓذ٘ نغفك املضٚذ يٍ ديبء انؼشالٛني األدشاس ٔفزخ انذذٔد أيبو األعهذخ اإلٚشاَٛتخ
نهزذفك اىل ػصبثبد ثذس ٔيب ٚغًٗ جٛؼ املٓذ٘ ٔيٛهؾٛبد دضة انذػٕح ٔغريْى ملًبسعخ املتضٚتذ يتٍ
لزم أثُبء انؾؼت انؼشالٔ ٙيُبظه ٙانجؼث ٔيجبْذ٘ املمبٔيخ ٔثزنك فأٌ انصفمخ ؼشفبْب رُصٛت املبنكتٙ
يٍ جذٚذ يف سلبة انؼشالٛني ٔاعزًشاس جشائى إٚشاٌ ٔصٚبدح َفٕرْب ٔرغهغهٓب يف انؼشاق ٔاعزتًتشاس َتٓتت
ثشٔرّ انُفؽٛخ ٔنكٍ ػني انؾؼت انؼشال ٙثصريح ٔٚذِ عزكٌٕ ؼٕٚهخ ثتؼتٌٕ اف فتزتذتض سلتبة رتجتبس
انصفمبد ٔػًالئٓى ٔاٌ غذاً نُبظشِ لشٚت .

يف انزكشٖ انغبثؼخ ٔاألسثؼني نشدح انثبيٍ ػؾش يٍ رؾش ٍٚانثبَ ٙانغٕداء
اعزهٓبو دسٔط انشدح دبفضَب ملٕاصهخ يغريح انجٓبد ٔانزذشٚش

دغني لبعى انشكبثٙ

رًش ػهُٛب األٚبو انمهٛهخ انمبديخ انزكشٖ انغبثؼخ ٔاألسثؼٌٕ نشدح انثبيٍ ػؾش يٍ رؾش ٍٚانثبَ ٙانغٕداء ػبو ٔ 3691انز ٙاَتمتط يتٍ ختالنتٓتب
انخَٕخ ٔاملشرذٌٔ َٔبكشٔ انجًٛم ثمٛبدح ػجذ انغالو ػبسف ػهٗ ثٕسح انثبيٍ يٍ ؽجبغ انز ٙأرٗ ثّ لبدرّ يٍ ثٛزّ َٔصجِٕ سئٛغبً نهتجتًتٓتٕسٚتخ
ثبجزٓبداد خبؼئخ أيهزٓب ظشٔف َعبل انذضة ٔانُعبل انٕؼُٔ ٙانمٕي ٙثؼذ ثٕسح انشاثغ ػؾش يٍ رًٕص ػتبو ٔ 3691انتٓتجتًتخ انؾتؼتٕثتٛتخ
انؾشعخ ظذ انمٕٖ انٕؼُٛخ ٔانمٕيٛخ ٔيب رؼشض نّ ػجذ انغالو ػبسف يٍ عجٍ ٔدكى ثبإلػذاو ٔيٍ ثى اإلفشاج ػُّ إثبٌ انتذتكتى انتمتبعتًتٙ
انذٚكزبرٕس٘ انز٘ أعمؽزّ ثٕسح انثبيٍ يٍ ؽجبغ ػبو  3691ثؼذ َعبل يشٚش لبدِ انذضة ٔالزذبو جش٘ء ملؼبلم انذٚكزبرٕسٚخ انمبعًٛخ صجٛذخ
انثبيٍ يٍ ؽجبغ ػبو  3691ثزالدى يُبظه ٙانذضة ٔؼالئغ انؾؼت املذَٛخ ٔانؼغكشٚخ ٔرمذٚى كٕكجخ يٍ ؽٓذاء انذضة لشثبَبً نُجتبح رتهتك
انثٕسح انفزٛخ انز ٙاَزصجذ يف ؼشٚمٓب انصؼٕثبد ٔانزؼمٛذاد ٔاكزُفذ يغريرٓب األخؽبء ٔانز ٙاعزثًشْب املشرذٌٔ ػهٗ َذٕ خجٛث نزُفٛز سدح
انثبيٍ ػؾش يٍ رؾش ٍٚانثبَ ٙانغٕداء ػبو ٔ 3691اغزٛبل ثٕسح انثبيٍ يٍ ؽجبغ ثؾٕٓسْب انزغؼخ املهٛئخ ثبملؼبَتبح ٔانتُتعتبل انتز٘ ختبظتّ
يُبظهٕ انجؼث انز ٍٚلبٔيٕا انشدح ثصذٔسْى انؼبيشح ثبإلًٚبٌ ٔلذيٕا كٕكجخ أخشٖ يٍ انؾٓذاء ٔ ،لذ ؽُذ انغهؽخ انؼبسفتٛتخ املتشرتذح أثؾتغ
دًالد انزؾٕٔ ّٚانمًغ ٔاالػزمبل ٔاإلػذاو ظذ يُبظه ٙانجؼث انز ٙثهغذ رسٔرٓب يف  3694 / 6 / 4دٛث صجذ رهك انغهؽخ املشرذح يب ٚضٚتذ
 31أنف يُبظم ثؼث ٙيف انغجٌٕ ٔاملؼزمالد ٔ ،لذ دمك املُبظهٌٕ انجؼث ٌٕٛأسٔع آٚبد انصًٕد ٔرًكُٕا يٍ إػبدح رُظٛى انتذتضة ٔيتٕاصتهتخ
َعبنّ دزٗ رفجري ثٕسح انجؼث يف انؼشاق يف انغبثغ ػؾش  -انثالثني يٍ رًٕص ػبو  3691انز ٙثُذ انؼشاق انجذٚذ نجُخ نجُخ ٔانز٘ اَمط ػهتٛتّ
املذزهٌٕ االيريكبٌ األٔثبػ فذيشِٔ رذيرياً ؽبيالً ٔػبٔد انذضة جٓبدِ ٔلبد املمبٔيخ ثٕجّ املذزهني ٔػًالئٓى ْٔ ..ب ْى املُبظهٌٕ انتجتؼتثتٛتٌٕ
ٚغزهًٌٕٓ دسٔط سدح انثبيٍ ػؾش يٍ رؾش ٍٚانثبَ ٙػبو ٕٚٔ 3691ظفْٕب يف يغريح املمبٔيخ ٔانجٓبد ٔانزذشٚش ٔدزٗ انظفش املجني .

ص٧

ذصشٚح انشفٛك املُاضم ػه ٙانشٚح انسُٕٓس٘
اسرُكاسًا نمشاساخ اإلػذاو انر ٙذصذسْا ٔذُفزْا حكٕيح انؼًالء يف تغذاد
يف خشٔج صشٚح ػهٗ انششػٛح انذٔنٛح ٔػهٗ يٛثاق األيى املرحذج ٔيجهس األيٍ انذٔنٔ ٙػهٗ انمإٌَ انذٔنٔ ٙاالذفالٛاخ
املهضيح جشٖ احرالل انؼشاق ذحد رسائغ ٔاْٛح ٚؼشف يٍ ذزسػٕا تٓا تطالَٓا لثم انششٔع يف ػذٔآَى انٕحش ٙػهٗ انؼشاق
ٔاسذكاب انجشائى انثشؼح تحك شؼثّ ٔأيرّ ٔتًا أٌ يا تُ ٙػهٗ تاطم فٕٓ تاطم ٔتصشف انُظش ػٍ ذؼاسض إجشاءاخ املحاكى
انصٕسٚح يغ انمٕاَني انر ٙسسًٓا االحرالل ٔانر ٙأداَرٓا كم املُظًاخ انمإََٛح انؼشتٛح ٔانذٔنٛح فمذ ذأكذ يُز انثذاٚح ذصًٛى
لٕٖ االيربٚانٛح ٔانصَٕٓٛٛح ٔانطغًح انحاكًح يف إٚشاٌ ػهٗ ذصفٛح لادج انثؼث ٔانشؼة تٓذف االَرماو ٔذجشٚذ انؼشاق يٍ
لٛادذّ انٕطُٛح املخهصح تم ٔذصفٛح كم األحشاس ٔنٛس انثؼثٛني ٔحذْى يٍ أتُاء شؼة انؼشاق انؼظٛى نرذيري انؼشاق يادٚا
ٔتششٚا ٔإنغاء أٔ ذؼطٛم دٔسِ انطهٛؼٔ ٙانمٛاد٘ يف حشكح انثٕسج انؼشتٛح ٔضًٍ ْزا انسٛاق صذسخ لشاساذٓى اإلجشايٛح
األخريج تحك انشفٛك املُاضم األسرار طاسق ػضٚض ٔسفالّ األتطال .
أٌ انؼًم إلنغاء لشاساخ انرصفٛح اإلجشايٛح ْٕ ٔاجة كم دػاج انحشٚح ٔاألحشاس يف انٕطٍ انؼشتٔ ٙانؼانى ٔيف املمذيح يُٓى
لادج انمٕٖ انسٛاسٛح ٔانربملأَ ٌٕٛانُماتٔ ٌٕٛاملُظًاخ املخرصح تانمإٌَ ٔحمٕق اإلَساٌ ٔيُظًاخ املجرًغ املذَ ٙكافح
ٔدػى ٔذؼضٚض املمأيح انٕطُٛح انؼشالٛح انثاسهح .
انرحٛح نألسرار طاسق ػضٚض ٔنشفالّ انصايذ.ٍٚ
ٔاملجذ ٔانخهٕد نهشٓذاء األتشاس .
ٔانُصش نهًجاْذ ٍٚيف انؼشاق ٔفهسطني ٔاالحٕاص ٔنهًُاضهني يف انٕطٍ انؼشتٔ ٙأحشاس انؼانى .

انشفٛك ػه ٙانشٚح انسُٕٓس٘
ػضٕ انمٛادج انمٕيٛح أيني سش لٛادج لطش انسٕداٌ
نحضب انثؼث انؼشت ٙاالشرتاكٙ

ص٨

فعبئخ ٔثبئك (ٔٚكٛهٛكظ) املعبفخ

يٍ ػجبئت دشٚخ انصذبفخ ٔانصذبفٛني

عًٛخ األَصبس٘

ػًبس ٚبعش انؼبلٕنٙ

خشائى املذزهني االيريكبٌ ٔدهفبئٓى انصٓبُٚخ ٔانفشط ٔػًالئٓى
ػبشٓب انؼشال ٌٕٛػهٗ يذٖ كم ٕٚو ثم ٔػهٗ يذاس انغبػخ ػرب
انثًبَ ٙعُٕاد املُصشيخ يٍ ػًش االدزالل ٔلذ ػشفٕا يُٓب انكثري
ال ػٍ انمصف انٕدش ٙػرب أٚبو ٔنٛبن ٙانؼذٔاٌ ثني / 9 ٔ 3 /00
فع ً
ٔ 0003 / 4انز٘ شبْذ انؼشال ٌٕٛاألثبح ثؼعًب يٍ َزبئجّ يف خثث
انؼشالٛني األثبح يؼهمخ يف عؼف انُخٛم يف يذٌ ٔلشٖ انؼشاق ٔثؼذ
رنك أػطٕا شٓذائٓى ٔظذبٚبْى يف خشائى املذًٕدٚخ ٔدذٚثخ
ٔاالعذبلٔ ٙانفهٕخخ ٔانُجف ٔانذًذاَٛخ ٔانمذطبَٛخ ٔعبدخ انُغٕس
ٔانغجٌٕ انغشٚخ يف انجبدسٚخ ٔيف يطبس املثُٗ ٔعجٌٕ انزغفرياد
ٔغريْب انكثري ٔٚأر ٙانٕٛو يب َششِ يٕلغ ( ٔٚكٛهٛكظ ) يٍ َشش
أكثش يٍ  400أنف ٔثٛمخ أيشٚكٛخ رعًُذ ثبإلظبفخ اىل خشائى
املذزهني االيريكبٌ خشائى فٛهك انمذط اإلٚشأَ ٙػًالء أيريكب ٔإٚشاٌ
ٔأثشصْى انؼًٛم املبنك ٙانز٘ لبد فشق املٕد ٔاالػزمبل يغ ػذد كجري
يٍ يغزشبسٔٔ ّٚصسائّ ٔكٕادس دضة انذػٕح ٔػذد يٍ أػعبء يب
ٚغًٗ يجهظ انُٕاة يًب الزعٗ انكثري يٍ يُظًبد دمٕق اإلَغبٌ
انؼبملٛخ ٔأثُبء انشؼت انؼشال ٙاملطبنجخ ثئدبنخ ْؤالء اىل يذبكى دٔنٛخ
يغزمهخ نكُٚ ٙبنٕا خضائٓى انؼبدل خشاء خشائًٓى املشُٛخ ْٔكزا ػهٗ
انجبغ ٙرذٔس انذٔائش .

أػهُذ يُظًخ يشاعهني ثال دذٔد ثبٌ انؼشاق ٚذزم املشرجخ
انثالثني ثؼذ املئخ يف يٛذاٌ دشٚخ انصذبفخ ْكزا ٔإال فال
ٚجٙء رطجٛك يفشداد دًٚمشاطٛخ االدزالل ٔانزثخ
األيريك ٙانز ٙصاٚذد ٔيؼٓب أثٕاق املأخٕس ٍٚدٕل
انذًٚمشاطٛخ ٔخصٕصًب دشٚخ انصذبفخ ٔاالػالو فكبٌ أٔل
دصبد املذزهني دم ٔصاسح اإلػالو ٔرؼطٛم انصذف
ٔاملجالد انٕطُٛخ ٔرغشٚخ انؼبيهني فٓٛب ٔاػزمبل انؼذٚذ
يُٓى ثم اغزٛبل أكثش يٍ  300صذف ٙػشال ٙػرب عُٕاد
االدزالل ٔثؼذ رنك رشكٛم املذكًخ املخزصخ ثبنصذبفخ
ٔاالػالو نزُضل أدكبيٓب انجبئشح ثذك كم يٍ ٚزطبٔل ػهٗ
َمذ املذزهني ٔػًالئٓى ٔانٕٛو رشٓذ يُظًخ يشاعهني ثال
دذٔد ثزفٕق انؼشاق ػهٗ أٚذ٘ املذزهني ٔػًالئٓى يف يٛذاٌ
دشٚخ انصذبفخ فٕٓ ٚذزم املشرجخ انثالثني ثؼذ املئخ كًب أٌ
يشاعه ٙثؼط انفعبئٛبد ٚعشثٌٕ ثبنٓشأاد ٔأػمبة
األعهذخ ػهٗ يشأٖ انُبط انزٚ ٍٚزجًٓشٌٔ دٕنٓى
ٔانصذف ٌٕٛانٕطُٚ ٌٕٛجزثٌٕ ٔٚذشيٌٕ يٍ اثغط
يمٕيبد انذٛبح ٔانفزبد ٚشيٗ نهًأخٕسٚٔ ٍٚغًَٕٓب املُخ
ٔانجمٛخ رأر. ٙ

طمٕط ثمبفٛخ خذٚذح
ػجبط عبنى اناليٙ

يٍ انطمٕط انثمبفٛخ انجذٚذح يف صيٍ يب ٚغًَّٕ انؼشاق انجذٚذ ٔ ( االَفزبح انذًٚمشاط ) ٙإنغبء يٓشخبٌ ثبثم ْزا املٓشخبٌ انز٘
اعزًش ػمذِ عُٕاد طٕٚهخ ٔ ،كبٌ ٚذعشِ انفُبٌَٕ يٍ كم أسخبء انٕطٍ انؼشثٔ ٙثمبع انؼبنى كهٓب ٔلذ رى إنغبء ْزا املٓشخبٌ رذذ
ٚبفطخ املذشيبد ْٔكزا رًبسط انطمٕط انثمبفٛخ اإلٚشاَٛخ ػهٗ اسض انؼشاق ٔإنغبء يٓشخبٌ ثبثم ْٕ اعزًشاس نزذبنف انفشط
ٔانصٓبُٚخ انز ٍٚديشٔا ثبثم اَزمبيًب يٍ األعش انجبثهٔ ٙلجم إنغبء يٓشخبٌ ثبثم عطذٕا يٓشخبٌ املشثذ ٔاملزُجٔ ٙأثٕ رًبو ٔانٕاعطٙ
ٔغريْب ٔ ..كبَذ صيٍ انثٕسح ٔػهٗ يذٖ خًغخ ٔثالثني ػبيًب رؼح ثبنؼطبء انثمبيف ٔرفبػم انثمبفخ ثني أثُبء انشؼت انؼشالٔ ٙااليخ
انؼشثٛخ كهٓب ثم ٔأثُبء انؼبنى كهّ ٔكبَذ َٕافز يششػخ نهزاللخ انثمبيف انغهٛى فال ثذ نٓزِ املٓشخبَبد كهٓب أٌ رٕئذ ٔ ..اٌ ٚشٔج نثمبفخ
انزخهف ٔانظالو ٔاالغرتاة ٔاالعزالة انثمبفٛخ انطبئفٛخ ٔانؼشلٛخ ٔانؼُصشٚخ املمٛزخ ٔنكٍ ْزا املغهغم نٍ ٚطٕل ٔال ٚصخ إال
انصذٛخ .

ص٩

اىل شعجُب يف شًبل انٕطٍ
ال يٍ إدالء انخٛبَخ ٔأسٛبدْى  ..رًش سجع سُٕاد أخشٖ يف ظم
ثعذ سُ ٙانذظبس انز ٙدايذ اثُ ٙعشش عبيًب يهئذ ظهًًب ٔدمذًا ٔرظهً ٛ
االدزالل ٔ ..كهُب ٚسًع ٔٚشٖ يذبٔالد يبكُخ انذعبٚخ ٔاالعالو انعُظشٚخ يف يسخ انزاكشح انعشالٛخ ٔطًس دمبئك انزبسٚخ انمشٚت ٔانجعٛذ
ٔرضٔٚش املٕالف نك ٙال رعهى األجٛبل انجذٚذح شٛئًب عٍ جزٔس انعاللبد األصنٛخ ثني انعشة ٔانكشد ٔانرتكًبٌ ٔثبل ٙاأللهٛبد انمٕيٛخ ٔانذُٛٚخ
األخشٖ يف املجزًع انعشال .. ٙفبىل شجبثُب ٔأدجبئُب يف شًبل انٕطٍ يٍ كشد ٔرشكًبٌ ٔأخٕرُب اٜخش ٍٚجًٛعًب اَزى يف األنجبة ٔيف دذلبد
عَُٕٛب ٔدجكى يف لهٕثُب ٔعمٕنُب كًب كبٌ أجذادكى كزنك يف عاللبرٓى يع أجذادَب فهٍ َُسبكى أثذًا يًٓب ظهم املُبفمٌٕ ٔانذجبنٌٕ ٔيًٓب
غهذ انزضذٛبد  ..فًٛب ٚهَُ ٙشش ٔثٛمخ ربسٚخٛخ عهٗ شكم دهمبد ْٔ ٙرعرب عٍ أدذٖ انظٕس املششلخ نزهك انعاللبد األخٕٚخ انذًًٛخ
انز ٙأديذ لهٕة انذبلذٔ ٍٚانذبسذ ٍٚيٍ أعذاء شعجُب انزمهٛذٚني  ..اَّ ثذث عهً ٙلبََٕ ٙرمذو ثّ ادذ املفكش ٍٚانعشالٛني األدشاس انز٘
كبٌ عضًٕا يف جًعٛخ انذمٕلٛني انعشالٛني اىل يؤرًش انذمٕلٛني انذًٚمشاطٛني املُعمذ يف انجضائش يف َٛسبٌ  5791ثعُٕاٌ " ملذبد يٍ
رجشثخ انذكى انزار ٙيف انعشاق " َٓٛت ثئخٕاَُب املخزظني يٍ األسبرزح انكشد ثبنعًم عهٗ رشجًزٓب اىل انكشدٚخ َٔششْب  ..نك ٙال َُسٗ .
أسشح انثٕسح

ملذبد يٍ رجشثخ انذكى انزار ٙيف انعشاق

خبيسبً  /انٕظبئف املزعهمخ ثبنضساعخ ٔاإلطالح انضساعٔ ٙانش٘ املذه ٙرزٕالْب :
أداسح انضساعخ ٔاإلطالح انضساعٙ
رخزض ْزِ اإلداسح ثشؤٌٔ انضساعخ ٔانش٘ املذهٚٔ ٙشًم رنك رأسٛس انزُظًٛبد انزعبَٔٛخ انضساعٛخ ٔرعًٛى انٕع ٙانزعبَٔٔ ٙرسٕٚك
املُزجبد انضساعٛخ ٔانعًم عهٗ يكُُخ انضساعخ ٔرأجري أساض ٙاإلطالح انضساع . ٙكًب رمٕو ثزٕصٚع املٛبِ نهذمٕل انضساعٛخ ٔربيني انٕلبٚخ
انظذٛخ ٔانعالج نهثشٔح انذٕٛاَٛخ ٔإَشبء يشبسٚع رشثٛخ انذٕٛاٌ ٔانعًم عهٗ رًُٛخ ْزِ انثشٔح ضًٍ املشبسٚع انضساعٛخ ٔاألششاف عهٓٛب .
كًب رمٕو ثذفش اٜثبس االسرٕاصٚخ ٔطٛبَزٓب ٔرشغٛهٓب ٔ ،أعذاد انذساسبد انخبطخ ثزطٕٚش ٔاسزثًبس انغبثبد انطجٛعٛخ ٔاسزثًبسْب ٔطٛبَخ
ال عٍ رنك فبٌ سئبسبد املُبطك انضساعٛخ انزبثعخ نٓزِ اإلداسح ْ ٙانز ٙرمٕو ثزُفٛز انخطخ انضساعٛخ انسُٕٚخ يف
ٔرطٕٚش يشاع ٙانغبثبد فض ً
يُطمخ انذكى انزار. ٙ
سبدسبً  /انٕظبئف املزعهمخ ثشؤٌٔ األشغبل انعبيخ املذهٛخ ٔاإلسكبٌ املذه ٙيف املُطمخ رمٕو ثٓب :
أداسح األشغبل ٔاإلسكبٌ
رخزض ْزِ اإلداسح ثئَشبء انطشق انشٚفٛخ ٔانفشعٛخ ٔطٛبَزٓب ٔثبملثم طٛبَخ انطشق انشئٛسٛخ ٔانجسٕس انثبثزخ ٔإَشبء املعبثش ٔانجسٕس
انعبئًخ ٔرشغٛهٓب  .كًب رششف عهٗ رذذٚذ املششٔعبد انسكُٛخ ٔفك انخطخ املٕضٕعخ.

ص٠١
ساتعاً  /شؤ ْٚاألٚلاف ذرٛال٘ا :
أدازج شؤ ْٚاألٚلاف
ذم َٛترحد٠د حاجح املٕغمح ٌٍّسافك اٌد١ٕ٠ح ٚذشسف عٍ ٝذٕف١ر ِشاز٠ع أعّاز املٛلوٛفواخ ٚذومود٠وُ اٌولودِواخ ٌودٚا وس ٚأل واَ ا دازج
ٚاملؤس اخ اٌد١ٕ٠ح ٚذٍث١ح احر١اجاذٙا ٚورٌه ذأجري املٛلٛفاخ ٚفك ٔظاَ املزا٠داخ ٚاملٕالصاخ اٌلاص تأِالن األٚلاف .
ثإًِا  /اٌشؤ ْٚاملرعٍمح تا حصاء ٚاٌرلغ١ظ يف ِٕغمح اٌحىُ اٌراذ٠ ٟرٛىل أِس اٌم١اَ تٙا ِىرة ذاتع ٌٍّجٍو
ا حصاء ٚاٌرلغ١ظ .

اٌوروٕوفو١ور٘ ٞوِ ٛوىوروة

خالصح اٌمٛي ٘ ٛأْ ٔظاَ اٌرشى١الخ ا داز٠ح ملٕغمح وسدسراْ لد عّد اىل ذفع ً١اٌىثري ِٓ املثادئ اٌعاِح اٌر ٟأٚجز فٙ١ا لوأو ْٛاٌوحوىوُ
اٌراذ. ٟ
إذ فضالً عٓ اٌرحد٠د اٌٛايف اٌر ٞلدِٗ إٌظاَ املشاز إٌ ٗ١تلصٛص اٌشؤ ْٚاملحٍ١ح  ،فأٗ اذجٗ اىل ذ ٍ١ظ اٌضٛء عٍ ٝتعض ٔصٛصٗ ٚاىل
ٚضع لٛاعد ٌٍرٕظ ُ١ا دازٌٍّ ٞسافك اٌعاِح يف ِٕغمح وسدسراْ تّا ٠رفك ٚأس اٌحىُ اٌراذ ٟاٌر ٟجاء تٙا اٌمأٚ . ْٛلد ذُ ذٌوه عوٍوٝ
ٔح ٛاٌراٌ: ٟ
فصً إٌظاَ املشاز إٌ ٗ١يف اخرصاصاخ ٚٚاجثاخ ز ١
اٌراذ ٟيف املٕغمح .

املجٍ

اٌرٕف١رٚ ٞاألِٕاء اٌعاِني اٌر٠ ٓ٠ضغٍع ْٛتّٙاَ ٚٚظا ف ٚشؤ ْٚاٌحوىوُ

ٚضع لٛاعد ذجز ح تعض املسافك اٌعاِح املسوز٠ح ٚفه ازذثاط اٌثعض األخس ِٓ جٙاخ ازذثاعٙا يف املسوز ٚإٌحالٙا جّ١عًا توٙو١و واخ اٌوحوىوُ
اٌراذ ٟوً ح ة االخرصاص اٌر ٞذّازسٗ .
تعد إذّاَ ٘را اٌفصً ٚذٍه اٌرجز ح جس ٜذحد٠د اٌٛظا ف ٚاٌشؤ ْٚاملحٍ١ح اٌر ٟذّازسٙا ٘رٖ املٕظّاخ تح ة جٙاخ ازذثاعٙا اٌجود٠ودج
يف إدازاخ اٌحىُ اٌراذ. ٟ
ثاٌثاً  /اٌ ٍغح
ِّٙا وأد تٛاعث " االسرمالي اٌال ِسوز " ٞفأٗ التد ِٓ سٍغح ذرٛىل أِس اٌشؤ ْٚاٌلاصح تاٌثمعح اٌجغساف١ح اٌر ٟذرّرع تاٌحىُ اٌراذ ٟأٚ
اٌال ِسوز٠ح ا داز٠ح أ ٚاٌال ِسوز٠ح اٌ ١اس١ح .
ٚذٛصف ٘رٖ اٌ ٍغح تأٔٙا ثأ٠ٛح أ ٞأْ حىاِٙا ثأ٠ٛني  ٟ٘ٚذرُّ فّ١ا ذثاشسٖ ِٓ اخرصاصاخ عٍٔ ٝغاق اٌثمعح اٌجغساف١ح ذاخ اٌرٕظ١وُ
اٌال ِسوز ٞعًّ اٌ ٍغح املسوز٠ح عٍ ٝصع١د إلٍ ُ١اٌدٌٚح .
ٚيف ظً املثادئ اٌر ٟاسرمس عٍٙ١ا اٌفمٗ املعاصس تشاْ اٌرٕظ ُ١اٌال ِسوز ٞفأٗ التد أْ ٠جس ٞاخر١از أشلاص اٌ ٍغح أ ٚاٌحىاَ عٓ عوس٠وك
االٔرلاب ٘ ،را األسٍٛب اٌر٠ ٞعررب ثّسج ِٓ ثّاز اٌدّ٠مساع١ح ٚعٕصساً أساساً ٠عٛي عٌٍ ٗ١ضّاْ االسرمالي املسوزٚ . ٞعٍ ٝذٌه فوأوٗ ال
ّ٠ىٓ فصً اٌال ِسوز٠ح عٓ أسٍٛب االٔرلاب .

ص١١
ًٔٚكٍ انمٕل أٌ لبٌَٕ انذكى انزات ٙلذ الش يب تمذو دني تؼشع ثبنتُظٛى نٓٛئبد انذكى انزات ٙيف يُـمخ كشدعتبٌ  .إر دذد ْزِ انٓٛئابد
يف :
أٔال  /املجهظ انتششٚؼ: ٙ
ْٕ انٓٛئخ انتششٚؼٛخ يف املُـمخ انز٘ ٚتكٌٕ يٍ ثًبَني ػؼٕاً ٚجش٘ اختٛبسْى ثـشٚك االَتخبة انذش املجبشش ًٔٚثم كم ػؼٕ يُٓى عاكابٌ
املُـمخ جًٛؼبً .
ٔنهًجهظ انتششٚؼ ٙسئٛظ َٔبئت نّ ٔأيني نهغش ٚجش٘ اَتخبثٓى أٚؼب يٍ ثني األػؼبء ٚٔ .تًتغ ْؤالء جًٛؼبً ثذشٚخ كبيهخ يف يًبسعتٓاى
أػًبنٓى ٔإثذائٓى أسائٓى داخم املجهظ ٔ .نٓى دظبَخ ػذ أ٘ أجشاء جُبئ ٙانهٓى إال يف دبنخ انتهجظ ثبنجُبٚخ ٔ .ال ٚجٕص انجًغ ثني ػؼٕٚاخ
املجهظ انتششٚؼٔ ٙػؼٕٚخ املجهظ انٕؿُ ٙأٔ ػؼٕٚخ يجبنظ أداسح انششكبد انتجبسٚخ ٔاملُشآد انتبثؼخ نٓب أٔ تٕن ٙانٕظبئف انؼبيخ .
ٚجبشش املجهظ  -ثبػتجبسِ انٓٛئخ انتششٚؼٛخ يف املُـمخ  -عهـخ انتششٚغ ثبنُغجخ نؼًٕو املُـمخ ٔيف َـبق االختظبطبد املذجٕصح نٓٛائابد
انذكى انزات ٙثًٕجت لبٌَٕ انذكى انزاتَٔ ٙظبو انتشكٛالد اإلداسٚخ .
إيب األداح انتششٚؼٛخ انتًٚ ٙبسط فٓٛب املجهظ اختظبطبتّ تهك فٓ " ٙانمشاساد انتششٚؼٛخ " ٚٔ .الدظ أٌ لبٌَٕ انذكى انزات ٙلذ تاجاُات
إؿالق تؼجري " انمبٌَٕ " ػهٗ ْزِ " انمشاساد انتششٚؼٛخ " ػهٗ انشغى يٍ أٌ انخالف ثُٓٛب ٔثني انمبٌَٕ ْٕ خاالف ٚاتاؼاهاك ثابناذسجاخ ال
ثبنـجٛؼخ ٔ .دكًخ رنك تتجهٗ يف أٌ تؼجري انمبٌَٕ ُٚظشف يذنٕنّ يف انؼشاق اىل األػًبل انت ٙتختض ثئطذاسْب انغاهاـاخ اناتاشاشٚاؼاٛاخ
املشكضٚخ ( يجهظ لٛبدح انثٕسح  ،املجهظ انٕؿُ ) ٙيف يًبسعبتٓب نهٕظٛفخ انتششٚؼٛخ ػهٗ َـبق انذٔنخ ػًٕيبً  .نزا فبٌ إؿاللّ ػهٗ األػاًابل
انمبََٕٛخ انت ٙتظذسْب انٓٛئخ انتششٚؼٛخ يف يُـمخ انذكى انزاتٚ ٙثري نجغبً ٔاختالؿبً ػهٗ طؼٛذ األػًبل انمبََٕٛخ انت ٙتتخزْاب ْاٛائابد
انذٔنخ انؼشالٛخ انت ٙتؼترب دٔنخ يٕدذح ال تتؼذد فٓٛب  -كًب ْٕ انشؤٌ يف انذٔنخ االتذبدٚخ انفٛذسانٛخ  -انغهـبد ٔانمٕاَني .
ٔلذ اعتؼبس لبٌَٕ انذكى انزات ٙثؼغ خظبئض َظبو دكٕيخ انجًؼٛخ يف تذذٚذِ نهؼاللخ انت ٙتشثؾ انٓٛئخ انتششٚؼٛخ يف املُـمخ ثبنٓٛائاخ
انتُفٛزٚخ  .رنك  -كًب عُشٖ  -أٌ انٓٛئخ انتُفٛزٚخ يًثهّ ثبملجهظ انتُفٛز٘ تؤت ٙيُجثمخ يٍ ثني أػؼبء املجهظ انتششٚؼ ٙأٔ يًاٍ تاتإافاش
فٓٛى ششؽ انؼؼٕٚخ يف ْزا املجهظ األخري ٔ .لذ ستت انمبٌَٕ ػهٗ رنك دك املجهظ انتششٚؼ ٙيف يُخ ثمتّ نهًجهظ انتُفٛز٘ أٔ دججٓاب
ػُّ إر ثذٌٔ ْزِ انثمخ  -انت ٙتٕافش أغهجٛخ ػذد األػؼبء  -ال ٚجٕص طذٔس املشعٕو انجًٕٓس٘ ثتشكٛم املجهظ انتُفٛز٘ .
ًٔٚكٍ نهًجهظ انتششٚؼ ٙأٌ ُٚبلش أػؼبء املجهظ انتُفٛز٘ ٔٚغؤنٓى فًٛب ٚمٕيٌٕ ثّ يٍ أػًبل ٔنّ أٚؼب أٌ ٚـشح انثمخ ثبملجهظ كٓٛئاخ
أٔ ثٕادذ أٔ أكثش يٍ أػؼبئّ ٚٔ .رتتت ػهٗ رنك إػفبئٓى يٍ انمٛبو ثًٓبيٓى املذذدح ثبنمبٌَٕ .
ٔلذ دذد لبٌَٕ املجهظ انتششٚؼ ٙيذح ػًم املجهظ يف ثالث عُٕاد تجذأ يٍ تبسٚخ اجتًبػّ األٔل ٔتُتٓ ٙيف أخش اجتًبع ناّ ياٍ عاُاتاّ
انثبنثخ ٔ ،نهًجهظ دٔسح اػتٛبدٚخ ٔٚجٕص دػٕتّ اىل جهغخ غري اػتٛبدٚخ إرا لذس رنك سئٛظ املجهظ انتُفٛز٘ أٔ سثغ ػاذد أػؼابء املاجاهاظ
انتششٚؼ . ٙإيب جهغبد املجهظ فتكٌٕ ػهُٛخ ُٚٔ ..بلش املجهظ انتششٚؼ ٙالرتادبد انمشاساد انتششٚؼٛخ املمذيخ ياٍ لاجام ػشاشح ياٍ
أػؼبء املجهظ َفغّ أٔ يٍ لجم املجهظ انتُفٛز٘ ٔ .ثؼذ إتًبو املُبلشخ ٚظذس سئٛظ املجهظ انتُفٛز٘ انمشاساد انتششٚؼٛاخ خاالل ػشاشح
أٚبو يٍ تبسٚخ ٔطٕنٓب إن. ّٛ

ص٢١

ال أو جضءًا فئرا أطش املجلس الزششَؼٍ ػلً سأَه ثزاد األغلبجبُبخ البزبٍ
وَولك سئُس املجلس الزٌفُزٌ االػرتاع ػلً هششوع المشاس ك ً
وافك فُهب ػلً المشاس اػزرب هزا ًهبئًُب وواجت اإلطذاس  .وركىى المشاساد الزششَؼُخ ًبفزح يف املٌطمخ هي ربسَخ ًششهبب يف البجبشَبذح
الشسوُخ ( الىلبئغ الؼشالُخ ) للجوهىسَخ الؼشالُخ .
ثبًُب  /املجلس الزٌفُزٌ :
وطف لبًىى الحكن الزارٍ املجلس الزٌفُزٌ ثأًه الهُئخ الزٌفُزَخ إلداسح الحكن الزارٍ  .ثوؼًٌ اًه األداح الزٍ رزىىل ًمل الزبشبشَبؼببد
الزٍ َظذسهب املجلس الزششَؼٍ هي طؼُذهب الٌظشٌ اىل طؼُذ الزطجُك  ،إضبفخ اىل املهبم األخشي الزٍ ػهذ ثهب إلُه المبًىى .
ولذ جؼل املششع ػذد أػضبء املجلس الزٌفُزٌ هسبوَبً لؼذد اإلداساد الؼشش الىاسد ركشهب يف الفمشح ( جب ) هي املبدح الشاثؼخ ػشبشح هبي
المبًىى أو َضَذ ػلُه ثؼضىَي  .أو ثزؼجري أخش فبى املجلس الزٌفُزٌ َزكىى هي :
 .1الشئُس .
ً .2بئت الشئُس .
 .3ػششح أػضبء أو اثٌٍ ػشش ػضىاً  -حست الحبالد َ -زىلىى سئبسخ اإلداساد املشبس إلُهب وَذػىى ثب ( األهٌبء الؼبهىى ) .
وَجذأ ركىى املجلس ثزكلُف هي سئُس الجهىسَخ ألحذ أػضبء املجلس الزششَؼٍ َؼهذ إلُه ههوخ سئبسخ ورشكُل املجلس الزٌفُزٌ هي
أػضبء َجشٌ اخزُبسهن هي ثني أػضبء املجلس الزششَؼٍ أو هوي رزىافش فُهن ششوط الؼضىَخ فُه  .ولذ اشبشًبب اىل وجبىة حظبى
املجلس الزٌفُزٌ ػلً ثمخ املجلس الزششَؼٍ لكٍ َظذس املشسىم الجوهىسٌ ثزشكُل املجلس حست ًض الفمشح ( د ) هي املبدح الثبلبثبخ
ػششح .
وَوكي يف هزا املجب إثذاء املالحظبد الزبلُخ :
.1
.2
.3

.4

أى اًجثبق املجلس الزٌفُزٌ هي ثني أػضبء املجلس الزششَؼٍ فُه  -كوب ركشًب  -اسزؼبسح ًظبم حكىهخ الجوؼُخ .
أى حك املجلس الزششَؼٍ يف سحت الثمخ هي املجلس الزٌفُزٌ فُه اسزؼبسح هي الٌظبم الربملبًٍ ثخظىص سبحبت البثبمبخ البزٌ
َوبسسه الربملبى إصاء الحكىهخ .
أى اخزُبس سئُس الجوهىسَخ احذ أػضبء املجلس الزششَؼٍ وركلُفه ثشئبسخ ورشكُل املجلس الزٌفُزٌ هي جبهبخ ووجبىة حظبى
هزا املجلس ػلً ثمخ املجلس الزششَؼٍ لجل طذوس املشسىم الجوهىسٌ هي جهخ أخشي َ ،ؤكذ ػلً حمُمخ أى اإلداسح البال هبشكبضَبخ
إًوب رؼول يف خظ هىاص هغ اإلداسح املشكضَخ للىطى اىل هذف واحذ هى رحمُك أهذاف الذولخ  ،وَؤهي يف راد الىلبذ هبزبطبلبجببد
الحكن الزارٍ يف لُبم هُئخ رٌفُزَخ رٌب سضب هوثلٍ سكبى املٌطمخ  .إر ثذوى هزا الشضبء املوثل يف ثمخ املجلس الزبشبشَبؼبٍ فببى
سئُس الجوهىسَخ ال َظذس املشسىم الجوهىسٌ ثزشكُل املجلس .
ولذ سرت المبًىى ػلً هشكض املجلس الزٌفُزٌ يف هزا الزٌظُن ًزُجزني اثٌزني :

ص٣١
أ .نشئٍظ انجًٕٓسٌت انزي ًٌهك حك تشكٍم املجهظ انتُفٍزي أٌ ٌعفً سئٍغّ يٍ يًٓتّ ٌٔ ،ؤدي إعفاء انشئٍظ اىل حلم املجهلظ َفلغّ .
ٌٔظاس بعذئز اىل تشكٍم يجهظ جذٌذ خالل يذة ألظاْا (ٌٕ ) 51يًا ٔ .يف ْزِ انحانلت ٌعلٕد أعل اء املجهلظ انتُفٍلزي املُحلم انلزي لإَا
اع اءاً يف املجهظ انتششٌعً اىل يًاسعت انٕظٍفت انتششٌعٍت يف ْزا املجهظ األخري .
بٌ .كٌٕ سئٍظ ٔأع اء املجهظ انتُفٍزي بذسجت ٔصٌش ٌٔح ش سئٍظ املجهظ انتُفٍزي اجتًاعاث يجهظ انٕصساء.
ال اىل أٌ املجهظ انتُفٍزي ْٕ األداة انتُفٍزٌت يف املُطمت  ْٕٔ ،نٓزا انغشع ٌلظذس انملشاساث يف لم يلا تلغتهضيّ تلشٔساث
ٔلذ اششَا ح ً
تطبٍك انمشاساث انتششٌعٍت انتً ٌظذسْا املجهظ انتششٌعً يف يجال انشؤٌٔ املحهٍت انخاطت باملُطمت .
ًا ٌغاْى يف إعذاد يششٔعاث ْزِ انمشاساث انتششٌعٍت ٌٔ ،باشش فًٍا عذا رنك اختظاطلاث ٔاعلعت يف افلت انلشؤٌٔ املحهٍلت انخاطلت
باملُطمت يُٓا يا ٌتعهك بغهطاث ان بط اإلداسي ٔيُٓا يا ٌتعهك بتعٍني املٕظفني يف دٔائش املُطمت ٔيؤعلغاتٓا ٔاألشلشاو ٔانشلابلت عهٍٓلا
ٔتًاٌ تُفٍز انمٕاَني ٔاألَظًت ٔإعذاد انخطط انتفظٍهٍت يف انشؤٌٔ االلتلظادٌت ٔاالجتًاعٍلت ٔفملًا ملمتل ٍاث انتخطٍلط املش لضي انعلاو
نهذٔنت .
ٔبعذ أٌ عٓذ انمإٌَ ابتذاءًا اىل سئٍظ املجهظ انتُفٍزي ٔأع ائّ تُفٍز ْزِ املٓاو  ،جاء َظاو انتشكٍالث اإلداسٌت ملُطملت شدعلتاٌ نٍتلى
يا بذأ بّ انمإٌَ املز ٕس يف ْزا انظذد ففظم يف يًٓت سئٍظ املجهلظ انتُفٍلزي ٔاأليُلاء انعلايٍني  ،فملذ ر لشث امللادة األٔىل أٌ سئٍلظ
املجهظ انتُفٍزي ْٕ انشئٍظ األعهى يف املُطمت انزي تظذس باعًّ انمشاساث ٔاألٔايش ٌٔتلٕىل سئاعلت جهلغاث املجهلظ انتُفٍلزي ٔأداستٓلا
ٔاتخار يا ٌهضو ن ًاٌ تُفٍز اختظاطاث املجهظ املحذدة بانمإٌَ ٔ .بخظٕص األيُاء انعايني ر لشث امللادة انناٍَلت يلٍ انُظلاو أٌ األيلني
ال عُٓلا ٔنلّ عهلى يٕظفٍٓلا ٔيلغتخذيٍٓا علهطت انشلابلت ٔاألشلشاو ٔانتٕجٍلّ
انعاو ْٕ انشئٍظ انتُفٍزي األعهى يف أداستّ ٌٔكٌٕ يغؤٔ ً
ٔانتُغٍك ٔان بط ٔفك انمإٌَ ًٌٔاسط م يا ٌهضو نتحمٍك أْذاو املجهظ انتُفٍزي يف إطلاس انُلشاا انلزي تختلض بلّ أداستلّ ٔتلظذس
باعًّ انمشاساث ٔاألٔايش  ..إيا بخظٕص اإلطاس انتُظًًٍ انزي ٔتعّ لإٌَ انحكى انزاتً نهًجهظ انتُفٍزي فٍتحذد يف األتً :
أ .تشتبط باملجهظ انتُفٍزي اإلداساث انتانٍت :
 .1أداسة انرتبٍت ٔانتعهٍى .
 .2أداسة األشغال ٔاإلعكاٌ .
 .3أداسة انضساعت ٔاإلطالح انضساعً .
 .4أداسة انشؤٌٔ انذاخهٍت .
 .5أداسة انُمم ٔاملٕاطالث .
 .6أداسة اننمافت ٔاملٕاطالث .
 .7أداسة انبهذٌاث ٔاملظاٌف .
 .8أداسة انشؤٌٔ االجتًاعٍت .
 .9أداسة انشؤٌٔ االلتظادٌت ٔاملانٍت .
 .10أداسة شؤٌٔ األٔلاو .
ٔلذ عبك أٌ تحذثُا عٍ انٕظائف انتً تًاسعٓا ْزِ اإلداساث يف َطاق انشؤٌٔ املحهٍت ملُطمت انحكى انزاتً .

ص٤١

ب  .تشتثظ يحافظاخ املُطقح تشئٛس املجهس انتُفٛز٘ ٔ .تُفٛزاً نٓزا انُض طذس قشاس يجهس قٛادج انخٕسج سقمى  );8نسمُمح 4<:1
ٔاملؼذل نقإٌَ املحافظاخ سقى < )48نسُح < 4<9انز٘ أضاف يادج رذٚذج قشس فٓٛا استثاط املحافظاخ ضًٍ املُطقح تشئٛس املمجمهمس
انتُفٛز٘ فًٛا ٚتؼهق تاإلداسج انؼايح ٔاإلداسج املحهٛح فٓٛا .
د ٚ .ستؼني املجهس انتُفٛز٘ يف يًاسسح اختظاطاتّ تذٕٚاٌ ػاو ٚتٕىل أداستّ يذٚش ػاو ٔ ،تشتثظ تّ حالث يكاتة يتخظظح ْ= ٙ
 .1يكتة املجهس انتُفٛز٘ .
 .2يكتة املتاتؼح ٔانتفتٛش .
 .3يكتة اإلحظاء ٔانتخطٛظ .
االستقالل املانٙ
قٕاو االستقالل املان ٙيف انحكى انزات ْٕ ٙاختظاص انشخض انال يشكز٘ املُطقح ) تزيح يانٛح يتًٛزج ػٍ انمزيمح املمانمٛمح نمهمذٔنمح ،
ٔٚقتضْ ٙزا االستقالل أٌ تكٌٕ نهًُطقح يٕاسد يانٛح خاطح تٓا تتًتغ سهطاتٓا تحشٚح انتظشف يف ْزِ املٕاسد  ،فضمال ػمٍ رنم -
ْٕٔ األكخش أًْٛح – ْٕ أٌ ٚكٌٕ نٓزِ انسهطاخ يٍ انٕسائم يا ٚكفم نٓا تُفٛز سمٛماسمح انمتمًمٕٚمم انمزاتمMoyen - d'auto - ٙ
 Financementإر تذٌٔ ْزِ املكُّ فاَّ ال ٚتحقق نهًُطقح استقالل يان ٙفؼهٔ ٙتانتان ٙفاَّ  -كًا ٚقٕل األستار فٛذٚم  -ال ٚظم
انحذٚج ػٍ املشكزٚح ٔ .حٛج أٌ املششع انؼشاق ٙيف قإٌَ انحكى انزات ٙقذ استخذو فكشج انشخظٛح املؼُٕٚح كأسهمٕب يمٍ أسمانمٛمة
انظٛاغح انفُٛح يف يجال انقإٌَ ٔ ،خض تٓا املُطقح  ،فاٌ يقتضٗ رن ْٕ تٕفري االستقالل اإلداس٘ ٔاملانٔ ٙػهٗ ْزا االستقالل املانٙ
ْٕ أحذٖ انُتائذ انت ٙترتتة ػهٗ يُ املُطقح انشخظٛح املؼُٕٚح .
ٔيٍ يقتضٗ االستقالل املان ٙأٚضاً أٌ تكٌٕ نهًُطقح يٛزاَٛح خاطح تٓا تستٕػة إٚشاداتٓا َٔفقاتٓا .
ٔيًا تقذو َستطٛغ  -يف ظم انقإٌَ انحكى انزات - ٙأٌ َحذد يظاْش االستقالل املان ٙنهًُطقح يف األت= ٙ
أٔالً  /املٕاسد املانٛح =
تتأنف املٕاسد يٍ َٕػني يٕاسد راتٛح ٔ ،أخشٖ يخظظح .

ٚتثغ

ص٥١

فس٠ضح اٌجٙاد ٚاٌستاط
د .عدٔاْ عاِس

لاي ذعاىل يف وراتٗ اٌىسُ٠
٘دِِ َٓ٠تأَِْوٛاٌِوِٙوُْ
٘دُ َْٚفِ ٟظَثِ ًِ١اٌٍَِّٗ ِتأَِْٛاٌَِٚ ُِْٙأَٔفُعِ ُِْٙفَضًََّ اٌٍَُّٗ ا ٌْ ُّجَا ِ
( الَّ َ٠عْرَ ِٞٛاٌْمَا ِعدُ َِِٓ َْٚا ٌُّْؤِِِْٕنيَ غَْ١سُ ُأ ٌِْٟٚاٌضَّسَزِ َٚا ٌْ ُّجَا ِ

ٓ عٍََ ٝاٌْمَا ِعدَِ َٓ٠أخْساً َعِِّ١اً
٘دَِ ٠
َٚأَٔفُعِ ُِْٙعٍََ ٝاٌْمَا ِعدِ َٓ٠دَ َزخَحً َٚوُوالًّ َ َٚعدَ اٌٍَُّٗ ا ٌْحُعََْٕٚ ٝفَضًََّ اٌٍَُّٗ ا ٌْ ُّجَا ِ
ٚلاي زظٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١ظٍُ :

عٓ أط أْ إٌث ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١ظٍُ لاي ِ " :ا ِٓ احد ٠دخً اٌجٕح ٠حة أْ ٠سخع اىل اٌدٔ١ا ِ ٌٗٚ ،ا عٍو ٝارز
اٌش١ٙد ٠رّٕ ٝأْ ٠سخع اىل اٌدٔ١ا ف١مرً عشس ِساخ ملا ٠س ِٓ ٜاٌىساِح " .

ِوٓ ءوٟال ال

أخ ٟاٌمازئ اٌىسِ .. ُ٠ا أحٛخٕا أْ ٔعٛد اىل إٌثع اٌصايف ٚاملٕٙح اٌٛايف اٌر ٞخاال تٗ اٌسظٛي ارظٛج ٚإٌث ٟاٌمدٚج ٔٚ ،شوأ عوٍو١وٗ

اٌج ً١ارٚي ِٓ املٙاخسٚ ٓ٠ارٔصاز ٚاٌر ٓ٠اذثع ُ٘ٛتإحعاْ ظّ١ا ٚاْ عسالٕا ِا شاي ِحرالً ِٓ لثً أزاذي اٌثشس ٌٛٚال اٌصفٛج اٌوروٟ

ذمدِد اٌصفٛف ٚذٕاخد ِٓ اخً وساِح ٚعص اٌعساق ملا تمٌٍّٛ ٟاطٓ يف اٌعساق ٚاالِح ِٓ وساِح  ..فسخاي املماِٚح اٌوعوسالو١وح زخواي

اٌثعس زخاي اٌج١ش ٚارخٙصج ارِٕ١ح زخاي اٌعٛائً اٌٛطٕ١ح اٌغٛ١زج ِٓ فر١اْ ٚءثاب ٚوٛٙي ٔعاال ٚزخاي ٠ ..حد ٚت ُٙفازض االِوح
ٚعصذٙا املجا٘د أتا احّد عصج اتسا٘ ُ١اٌر ٞتاع ٍِراخ اٌح١اج ٚاءرت ٜزضا اهلل ٚحة اٌشعة ٚاٌٛطٓ  ..ذٌه اٌش١خ امل١ٙة اٌومودٚج

ٔع ٟا َ٢اٌجعد ٚحاخاخ إٌفط ٚزغ١د اٌح١اج  ..تعد أْ ذٛوً عٍ ٝاهلل  ..فصادٖ اهلل أّ٠أاً ٚعصِاً ٚصحح ٚوساِح .

فإذا أِعٕا إٌِس يف ذاز٠خ املعٍّني عرب خّعح عشس لسٔاً ٔس ٜاِرٕا ذٕحدز ٚذُّٕ ٝتاٌفشً ٚاٌٙصائُ ٚذع١ش ح١اج اٌٛٙاْ ٚاٌوضوضوٛع

ٌٍغصاج ٚاٌطاِعني عٕدِا ذثرعد عٓ ِٕٙاج إٌثٛج اٌر ٞتعس اهلل تٗ زظ ٌٗٛتشريًا ٔٚر٠سًا ٚداعو١وًا اىل اهلل توإذٔوٗ ٚظوساخوًا ِوٕوريًا ،

ٚظسعاْ ِا ذعرع١د ِجد٘ا ٚعص٘ا ِٚىأرٙا ٚخري٠رٙا عٕدِا ذعٛد اىل زحاب اإلظالَ ٚاىل ٘دِ ٞحّد عٍ١وٗ أفضوً اٌصوالج ٚأشووٝ

اٌعالَ .

حدز ٘را يف اٌعٙد اٌساءدٚ ٞيف فرتاخ ِرمازتح ِٚرثاعدج يف ذاز٠خ املعٍّني يف اٌعٙد ارِٚ ٞٛيف فرتاخ عثاظو١وح ِوصد٘وسج ٚيف

أ٠اَ خاٌدج ءٙد٘ا اٌعالخمح ٚأح١ا٘ا ارٛ٠ت ْٛ١تاٌجٙاد ٚتاملجا٘د ٓ٠اٌر ٓ٠ذضسخٛا ِٓ ِدزظح اٌعازف تاهلل اٌشو١وخ عوثود اٌوموادز

اٌى١الٔٚ .. ٟورٌه يف عٙد املّاٌ١ه أ٠اَ اٌعٍطاْ لطص ٚاٌعٍطاْ ت١ربض اٌر ٓ٠طٙسٚا تالد اٌشواَ ٚاٌوعوساق ِٚصوس ِوٓ زخوط

املعردٚ ٓ٠فٍٛي اٌغصاج ارٚزت١ني ٚحسز٘ٚا ِٓ و١دُ٘ ٚاحرالٌٚ ، ُٙحدز ٘را يف اٌعٙد اٌعثّأٚ ٟال ظّ١ا يف عٙد اٌعٍطاْ ِوحوّود

اٌفاذح اٌر ٞأِسٖ ء١ضٗ ِٚست ٗ١تٛخٛب االعرٕاال ترتت١ح اٌجٕد ٚاملماذٍني عٍ ٝأظط اٌرصو١ح ٚاٌرمٚ ٜٛاٌعٍٛن توعود أْ اظوروعوصوٝ

اٌفرح عٍ ِٓ ٝظثم ٖٛفٍُ ٍ٠ثس ِحّد اٌفاذح أْ حمك آِاي املعٍّني تإٌصس عٍ ٝاٌسِٚاْ ٚفرح اٌمعطٕط١ٕ١ح تج١شٗ اٌستأ. ٟ

ص٦١

فعٍ ٝاملؤِٓ املجب٘ذ اٌز٠ ٞشج ٛاهلل ٚاٌ َٛ١األخش أْ ٠زأط ثشعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١علٍُ ٠ٚزجله ٘ذ٠لٗ ٍ٠ٚلزضَ ٔٙجلٗ ٠ٚزّلغه

ثغٕزٗ ٠ٚعط عٍٙ١ب ثبٌٕٛاجز ( ٌمذ وبْ ٌىُ يف سعٛي اهلل أعٛح حغٕخ ملٓ وبْ ٠شج ٛاهلل ٚاٌ َٛ١األخش ) ٚ ،عٍ١لٗ أْ ٠لغٍه يش٠لك
اٌصبٌحني ٚاٌعبسفني فإرا ِب عضَ عٍ ٝرٌه ٠جذ اٌجبة أِبِٗ ِفزٛحبً فإرا ٌٚجٗ فبْ اٌشحٍخ أِبِٗ رى ْٛشبلخ ِثّشح ف١عُ اٌع١بء ٠ٚغّش

إٌٛس لٍت املؤِٓ اٌعبصَ عٍ ٝاٌزضاَ اٌطبعبد ٚعًّ اٌخرياد ٚاٌم١بَ ثبملرباد .

ٌمذ أعظ اإلعالَ عٍ ٝاإلّ٠بْ ٚثٕ ٟعٍ ٝخّغخ أسوبْ ٚأوًّ ثٕ١بٔٗ اٌلابِ ثبٌزلاش٠عبد املذٔ١لخ ٚاٌجضا ١لخ ٚاألحلٛاي اٌاخلص١خ

ٚثبألٔظّخ اٌغ١بع١خ ٚاالجزّبع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚثب٢داة ٚاألخالق املحّذ٠خ ٚثبألٚاِش ٚإٌٛا٘لٚ ٟاألعّلبي اٌخري٠لخ ٚرلٛا ٘لزا اٌجٕلبء

اٌعز١ذ اٌشاع ثبٌجٙبد يف عج ً١اهلل دفبعًب عٓ االِخ ٚعٓ األسض ١ٌ ،حزً املمبَ األعّٚ ٝاملىبْ األعٍ ٝف .. ٗ١فبٌجٙلبد علٕبَ اإلعلالَ

 ٛ٘ٚفش٠عخ ِبظ١خ اىل  َٛ٠اٌم١بِخ ٠ .ظً املغٍّ ْٛأل٠ٛبء أعضاء ِب اعلزظٍٛا ثشا٠زلٗ ٙٔٚلعٛا ثّؤٔٚزلٗ ٚأدٚا حلك اهلل ف١لٗ  ،اِلب ارا

رشوٛا اٌجٙبد ٚعطٍٛا شعريرٗ  ،فبْ رٌه ٛ٠سث ُٙرالً ٚصغبساً ٠ٚطّه ث ُٙأعذا  ُٙف١زغٍط ْٛعٍ٠ٚ ، ُٙ١زحىّ ْٛسلبثٚ ُٙألذاس٘لُ

ٚد٠بسُ٘ ٚ ..وّب لبي ع١ذٔب األِبَ عٍ ٟوشَ اهلل ٚجِ " : ٗٙب رشن ل َٛاٌجٙبد اال رٌٛا "  ..فلبٌمعٛد علٓ اٌجٙلبد وّلب ٔلصذ شلش٠عزٕب

اٌغشاء وجريح ِٓ اٌىجب ش ٚاٌفشاس ِٓ اٌضحف ٚاحذ ِٓ اٌغجه املٛثمبد ٠ ..مٛي اهلل رعبىل يف وزبثٗ اٌعض٠ض :
ذ اٌٍِّٗ َٚاٌٍُّٗ غَفُٛسٌ َّسحِ۩ ُ١
حَّ َ
٘ذُٚاْ فِ ٟعَجِ ًِ١اٌٍِّٗ ُأٌَْٚئِهَ ْ َ٠شجَُ َْٛس ْ
َاٌزَِ٘ َٓ٠بجَشُٚاْ َٚجَب َ
۩ اَِّْ َّاٌزِ َٓ٠إَُِٓٛاْ َّ ٚ

ٚعٓ فعبٌخ ثني عج١ذ أْ سعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ لبي  " :وً ِ١ذ ٠خزُ عٍ ٝعٍّلٗ اال امللشاثيف يف علج ً١اهلل فبٔلٗ ّٕ٠لٌ ٟلٗ
عٍّٗ اىل  َٛ٠اٌم١بِخ ٠ٚ ،ؤِٓ ِٓ فزٕخ اٌمرب " .

 ِٓٚإٌّبرا اٌز ٟرمزذ ٜيف اٌفذاء لصخ اٌفز ٝعّري ثٓ أثٚ ٟلبص :
عٓ عبِش ثٓ ععذ عٓ أث ٗ١لبي  :سأ٠ذ أخ ٟعّري ثٓ أثٚ ٟلبص لجً أْ ٠عشظٕب سعٛي اهلل صلٍ ٝاهلل عٍ١لٗ ٚعلٍُ ٌٍخلشٚا اىل ثلذس

٠زٛاس ٜفمٍذ ِ :بٌه ٠ب أخ ٟ؟ فمبي  :أخبف أْ ٠شأ ٟسعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ف١غزصغشٔ٠ٚ ٟشدٔٚ ٟأٔب أحلت اٌخلشٚا ٌعلً

اهلل ٠شصلٕ ٟاٌاٙبدح  ،لبي  :فعشض عٍ ٝسعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ فبعزصغشٖ  ،فمبي اسجه  ،فجىل ٝعّلري فأجلبصٖ سعلٛي اهلل

صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  ،لبي ععذ  :فىٕذ اعمذ ٌٗ حّب ً ع١فٗ ِٓ صغشٖ  ،فمزً ثجذس  ٛ٘ٚاثٓ عذ عاشح عٕخ .

ٌمذ ِعذ ٘زٖ اٌثٍخ املخزبسح ِٓ اٌغبثمني األٌٚني عٍ ٝدسة اٌزعح١خ ٚاٌفذاء  ،فزجٛأد ِمبَ املجب٘ذٚ ٓ٠اٌاٙذاء ٠ٚجم ٝعٍل ٝاٌثٍلخ

ِٓ ا٢خش ٓ٠أْ رغٍه دسثٚ ُٙرمزف ٟأثشُ٘ ٚرجٍغ ٘ذ ُٙ٠فزٍحك ثشوج ُٙيف داس اٌخٍلذ ٚسٚظلبد إٌع١لُ ِله إٌج١لني ٚاٌلصذ٠مني

ٚاٌصبٌحني ٚ ..يف اٌعشاق املحزً  ..عٍه األثٕبء اٌربسح ِٓ فشعبْ اٌجعل

ٚغري٘لُ يش٠لك اٌجٙلبد ٚاالعزلاٙبد ٚ ..للذِٛا األِلٛاي

ٚاألٔفظ ٕ٘١خ سخ١صخ يف حت اهلل دفبعًب عٓ اٌٛيٓ ٚرغبثك اٌصبدل ْٛاىل ِ١بد ٓ٠اٌجٙبد ِٚب صاٌٛا ِلابس٠ه فلذاء  ..رٕبفلغٛا عٍلٝ

اٌز٘بة اىل عٛح اٌمزبي  ..فبسرمٛا اىل أعٍ ٝاٌذسجبد ٚاملمبِبد ..

ف عٍَََٚ ُِْْٙ١ال ُُْ٘ َ٠حْضَُٔ) َْٛ
ِبٌزٍِْ َ٠ ٌَُْ َٓ٠حَمُٛا ثِ ِِْٓ ُِْٙخٍَْفِ ُِْٙأٌََّب خٌَ ْٛ
( فَ ِشحِنيَ ِثَّب آرَبُُُ٘ اٌٍَُّٗ ِِْٓ فَعٍِِْٗ ََ٠ٚغْزَجْاِشُ َْٚث َّ

ص٧١

دغبة اٌشؼت
عٍّبْ اٌشؼجٟ



رٛاصً صِشح اٌؼّ ً١املبٌىٙٔ ٟت أِٛاي اٌشؼت اٌؼشال ٟثطشق ٚص١غ ِزؼذدح  ،فٍمذ ٘ٚت اٌؼّ ً١املبٌى ٟإثبْ ص٠بسارٗ األخريح
إل٠شاْ ٚػذد ِٓ األلطبس اٌؼشث١خ ٚاٌز ٟػمذ فٙ١ب ِب ال ٍّ٠ه ػرب ػمذٖ اٌصفمبد ػٍ ٝدغبة ثشٚح اٌؼشاق إٌفط١خ ٚثبل ٟثشٚارٗ

ال ػٓ ٘زٖ اٌصفمبد فٍمذ ٔٙت اٌؼّ ً١املبٌىِ ٟال٠ني اٌذٚالساد ٚٚصػٙب ػٍِ ٝشافم ِٓ ٗ١جالٚصح دضة اٌذػٛح
ٚأِٛاٌٗ ٚ ..فع ً

ٚاٌصذس٠ني ٚجّبػخ اٌجؼفشٚ ٞغريُ٘  ،فمذ رُ رٛص٠غ ِب ٠ض٠ذ ػٍ ٝاٌـ  ْٛ١ٍِ 02دٚالس يف ٘زٖ اٌض٠بساد ملشافم ٗ١أِثبي خعري

اٌخضاػٚ ٟػجذ اٌذٍ ُ١اٌض٘رئٚ ٞصبس اٌشث١ؼٚ ٟصبٌخ اٌف١بض ٘ٚبد ٞاٌؼبِش٠ٚ ٞبعني ِج١ذ ٚدغٓ اٌغٕ١ذ ٚخبٌذ اٌؼط١خ
ٚغريُ٘ ِٓ ٚصسائٗ ٚدبش١زٗ ٚاٌز ٞأفٍظ ِٕٙب ٘زٖ املشح ػٍ ٟاٌؼالق اٌز ٞأسعً سعبٌخ ػزت اىل املبٌى٠ ٟشى ٖٛػٓ ػذَ ِجبصارٗ

ػٓ اعزّبرزٗ يف اٌذفبع ػٕٗ يف إٌذٚاد اٌزٍفبص٠خ ٘ٚىزا رٕٙت أِٛاي اٌشؼت اٌؼشال ٟثٙزٖ املّبسعبد أ ٚثغري٘ب ِٓ اٌص١غ

اٌجشؼخ ٌٍفغبد املبٌٚ ٟاإلداسٌٚ ٞىٓ عبػخ اٌذغبة لبدِخ ال س٠ت فٙ١ب .


أػٍٕذ ِب رغّ١٘ ( ٝئخ إٌضا٘خ )ػٓ رٛسغ أوثش ِٓ ِ 052ذ٠ش ػبَ ٚٚص٠شٚٚ ٓ٠والء ٚصساء ٚأوثش ِٓ ِٛ 0202ظف يف جشائُ

اٌفغبد املبٌٚ ٟاإلداس٘ٚ ٞزا ٚغري اٌز ٞرؼٍٓ اٌمٍِ ِٓ ً١ب رغّ١٘ ٝئخ إٌضا٘خ ٘ ٛغ١ط ِٓ ف١ط املزٛسطني يف جشائُ اٌفغبد
املبٌٚ ٟاإلداس ِٓ ٞجٛلخ اٌؼّالء ٚاملشرضلخ ِٓ جالٚصح اٌؼّ ً١املبٌى ٟاٌز ٓ٠أعجغٛا ػٍ ُٙ١ػٕب ٓ٠ٚاٌٛصساء ٚاٌٛوالء ٚاملذساء اٌؼبِني

ٚغريُ٘  ،فىً ٚادذ ِٓ ٘ؤالء ٚغريُ٘ اٌىثري لذ اخزٍظ ِال٠ني اٌذٚالساد ِٓ أِٛاي اٌشؼت اٌؼشال ٟاٌصبثش ِٚب صاٌذ ػجٍخ

االخزالط ٚاٌششٛح دائشح ٘ٚزا ِب افمذ ِب ٠غّ ( ٝسئ١ظ ٘١ئخ إٌضا٘خ ) سد ُ١اٌؼى ٍٟ١صٛاثٗ ٚأداس سأعٗ فشاح ٙ٠شة ِٓ
اإلػالْ ػٓ املض٠ذ ِٓ املئبد ( ِٓ املذساء اٌؼبِني ٚاٌؼذد األورب ِٓ اٌٛصساء ٚٚوالئ ) ُٙاملزٛسطني يف جشائُ اٌفغبد املبٌٚ ٟاإلداسٞ

ٌٙ١شة اىل اإلػالْ ػٓ اٌمجط ػٍ ٝإِٔ١خ صٕذٚق يف ِذ٠ش٠خ اٌزمبػذ ِزٍجغخ يف اٌششٛح ٚشش اٌجٍ١خ ِب ٠عذه .


أػٍٕذ ( ِٕظّخ اٌشفبف١خ اٌؼبمل١خ ) أْ اٌؼشاق ادزً املشرجخ  ِٓ 075أدٔ ٝعٍُ اٌذٚي اٌجبٌغ ػذد٘ب 071يف لبئّخ ( ِؤشش ِذسوبد

اٌفغبد ) ٠ ٌُٚجك أػٍ ِٓ ٝاٌؼشاق يف ( ِؤششاد ِذسوبد اٌفغبد ) إال اٌصِٛبي ٚأفغبٔغزبْ ٚاهلل اػٍُ ِب يف جٛ١ة غري
املىشٛفني ِٓ اٌغشاق ٚاٌٍصٛص ِٓ جالٚصح دىِٛخ املبٌى ٟاٌؼٍّ١خ ٘ٚزا ِب ٠ذي دالٌخ وجريح إظبفخ اىل اٌذالئً األخش ٜاٌىجريح

ػٍٚ ٝلٛع ٘زٖ اٌذىِٛخ اٌؼٍّ١خ يف دسن االٔذذاس األعفً يف ِٙب ٞٚاٌفغبد ٚاٌششٛح ٚاٌغشلخ ٙٔٚت أِٛاي اٌشؼت اٌؼشالِٚ ٟب

٘زا إال ٔز١جخ دزّ١خ ِٓ ٔزبئج ادزالي اٌؼشاق ٚرذِريٖ ٚأزٙبوٗ ٙٔٚت أِٛاٌٗ ٌٚ ..ىٓ ػٛالت رٌه ٌٓ  ٌُٚرّش د ْٚدغبة .


اٌصشاع ٠ذٚس ػٍ ٝأشذٖ ثني ِب ٠غِّ ٝذبفظ ثغذاد ِذًٌ املبٌى (ٚ ٟدضة اٌذػٛح ) إٌبػُ ٚاملزٕؼُ صالح ػجذ اٌشصاق ٚدائشح

االعزثّبس يف املذبفظخ دٛي الزغبَ دصص ِٓ ُٙػّٛالد اٌششوبد األجٕج١خ إللبِخ ِششٚع ( اٌمطبس املؼٍك ) ٚلجً رٌه دبٚي

صالح ػجذ اٌشصاق ٘زا اٌزربؤ ِٓ عشلبد ِذ٠ش ِىزجٗ ٚلش٠جٗ ِٓ صفمبد رٛص٠غ األساظ ٟاٌغىٕ١خ ملشرضلخ ( دضة اٌذػٛح )

ٚرغّ١ز ُٙثبملٛظفني يف ِذبفظخ ثغذاد ٚثؼذ أ ٓ٠عٙ١شة صالح ػجذ اٌشصاق ِٓ لجعخ اٌشؼت عزطجك ػٍٚ ٗ١عٕ١بي جضاؤٖ

اٌؼبدي طبي املذ ٜأَ لصش .

ص٨١

ك٪ا٧ش ا٨ٛضٯ٠ح ه ٬ٜاملغشح ٪ٗ٩اٰٛغ٦
د .ػشًا ٝاٛذتاى
ذرأ َٛاٛوٰٜ٠ح املغشدٰح  ٢ٟأستوح ه٤اطش سئٰغٰح :ا٤ٛض ٩املخشج ٩امل٠ث ١٪ٜث ٞاملشا٧ذ٩ ،١٩ذذ٩س هٰٜ٠اخ ًري عٜ٨ح  ٢ٟذذسٯثاخ شآح ٩دِق ٤ٜٛض ،ثم ٞٯمٜمومة
اٛذٯ٘٪س ٩دج ٞئػاءج املغشح ٩ه٤اطش ٟغاهذج هذٯذج ث ٞٯٔذ ٝاٛو ٚ٠تظٌٰر ٦ا٨٤ٛائٰح ٜٛج٪٨٠س توذ ذِاه ٚاٛو٤اطش اٛثالثح األ٩ىل٩ ،ٯج ٚ٨اٛج٪٨٠س (همٜم ٬األًمٜمة
ذؤٰذاخ ٟ٩شاّ ٟا خش ٫ذذؼري ٥خ َٜا٪٘ٛاٰٛظ .أٟا ٟغشح اٛغٰاعح ُال ٯخرٗ َٜثرياً(ش٘الً ٤٨ُ ،إ (تش٘ ٚسئٰغٮ ٟغشح ٯـ ٚه ٬ٜاٛشأ٭ اٛوا٩ ،ٝهٗ ٚ٠ثمري
خ َٜا٪٘ٛاٰٛظٟ٩ ،إاٟشاخ ٩دعائظ ٩ال ٯشا٧ذ اٛج٪٨٠س  ٢ٟاٛو ٚ٠ئال ر ٖٛاٛجضء اٛز٭ ٯشٯذ املخشج ئك٨اس٩ ،٥امل٠ث ١٪ٜٯجمرم٨مذ ١٩ق ذمٔمذٯم ٞأد٩اس٧م٩ ،ٞستم٠ما
ٯخشخ ١٪ه ٢ا٤ٛض٩ ،ق اٛغٰاعح ٗ٠ا ق اٛر٠ثٰ ٚٯ٤ا ٙامل٠ث ٚعخؾ املخشج ،أ ٩سػا٩ ٥دث٪س ٥ئٗ ١ا ١اٛخش٩ج ه ٢ا٤ٛض ِٰٟذاً.
ا ٝ٪ٰٛذذ٩س ق د َٜا٤ٛاذ ٪ت٪طِ ٦األداج اٛشئٰغٰح ٛرِٰ٤ز املظاٛخ اٛغٰاعٰح تا٪ٔٛج املغٜذح (٧زا  ٪٧خ٧٪ش األٟش ٟذادثاخ ٩ذش ٫املغإٛ٩ني أٟا هذعماخ اٛمرمٜمِمضج
ٯذ ١٪ٜ٠دٔائث٩ ٞ٨ٯ٠ؼٟ ١٪غشهني  ٞ٧٩ال ٯِؼ ١٪ٜاألػ٪اء ،ٯجر٠وٛ ١٪غاهاخ ؿ٪ٯٜح٩ ،ٯخشخ ١٪تر٪طٰاخ ٔٛادذً ،ٞ٨اٛثاً ٟا ذرؼ ٢٠هٰٜ٠اخ خشادٰمح دٟم٪ٯمح (
(٤٧ Bloody Operationا أ٤٧ ٩إ ٧ ٢ٟزا اٛوا ٞٛامل ٖ٨٤املثخ ٢تجشاح األٓ٪ٯاء امل٨زتني ،اٛزٯ ٢ٯرذ ١٪ٛ٪ئىل ٩د٪ػ ٗاعشج ،آٜٗني ٜٛذ ٝ٪اٛثشش ه٤ذٟا ٯجشأ ؿشٍ
ػوَٰ هٟ ٬ٜخاِٛح ٟظاٛذ.ٞ٨
ٓشأخ ق ٟجٜح ُ٪ٗ٪ط األملاٰ٣ح ( ( Fucusق ٟـٜن اٛرغوٰ٤اخٟٔ ،اتٜح أخشا٧ا ٟذشس املجٜح ٟن اٛج٤شا ،ٙث٩ ٞصٯش اٛخاسخٰح األٟشٯم٘مٰمح األعمثمْ ،أٛم٘مغم٤مذس ٧مٰمي
(ٓAlexander) Haigائذ ها٪ٓ ٝاخ د َٜا٤ٛاذِٜٛ ٪رتج  1791 ٢ٟئىل  ،1797شٌ٤ٟ ٚظة ٩صٯش اٛخاسخٰح  22 ٢ٟٯ٤اٯش  1791ئىل  5ٯ 1792 ٪ٰٛ٪ق ه٨ذ اٛشئمٰمظ
س٣٩اٛذ سٯٌآ٩ .١ث ٚرٗ ٖٛآ ١ذ شٌ٤ٟ ٚظة املوا ١٩اٛوغ٘ش٭ ٤٨ٛش٭ ٰٗغ٤جش اٛز٭ ٗاٟ ١غرشاساً ٛأل ٢ٟاٟ٪ٔٛٮ ق ه٨ذ سٯرشاسد ٰ٘٣غ٩ .. ١٪اٛج٤شاٰ٧ ٙيٛ ،مٞ
ٯ٘ ٢أ ٙ٩خ٤شا ٙٯرٛ٪ٮ ٤ٟظة ٩صٯش اٛخاسخٰح٩ ،ع ٢ٛ ٍ٪ٯ٘ ١٪آخشُٔ :ٞ٧ثٗ ٦ٜا ١اٛج٤شا ٙخ٪سج ٟاسشآ ٙذ ذ٪ىل ٩صاسج اٛخاسخٰح األٟريٰٗمح ٩ ،1719تمومذ ٥ذم٪ىل
اٛج٤شا ٢ٛ٪ٗ ٙتا٧ ٙ٩ز ٥ا٪ٛكِٰح ٢ٟ٩ ،املإٗذ أٛ ١ألٟش ٌٟضا ٥ق تٜذ ال ٯِرٔش ٛذتٟ٪ٜاعٰني ٟذرتُني ،اٛج٤شاٟ ٙاسشا ٙذ٪ىل اٛخاسخٰح توٰذ اٛذشب اٛواملمٰمح اٛمثما٣مٰمح
ٟثاششج العرث٠اس ٟا ذ ٞدظاد ٥ق خث٨اخ أٛرا٩ ،ٙذ٪ال٧ا ٰ٧ي ق رس٩ج امل٪اخ٨ح اٛثاسدج ٩تش٣اٟح سٯٌاٛ ١ذشب ا٤ٛج ،ٝ٪أٟا اٛج٤شا ٢ٛ٪ٗ ٙتاُ ،ٙ٩العرمثم٠ماس ٩دظمذ
ا٣رظاساخ ئٟربٯاٰٛح اٛو٪ملح٩ ،شإ ١٩اٛذش٩ب اٛوذ٩اٰ٣ح.
ٰٛ٩ظ ٟظادُح أ ١اٛج٤شاالخ اٛثالثح  ٞٛٯ٘ ٢دل ٞ٨خٰذاً ق اٛوُ ،ٚ٠ج٪سج ٟاسشا ٙاعرٔا ٙتوذ ع٤رني ألعثاب طذٰح(ٟشع هٜٔٮ ٟ٩ ،ثُ ٦ٜو ٚاٛجم٤مشا٧ ٙمٰمي ئر
اعرٔا ٙتوذ ع٤رني أٯؼاً ،أٟا أذوغ ٞ٨دلاً ُ٘ا ٢ٛ٪ٗ ١تاُ ،ٙ٩غريذ ٦اٛوغ٘شٯح ًري ٟششُح ٤ٟز أٓ ١اذ ٚق ُٰر٤ا٩ ،ٝخر٨٠ا ق دشب اٛوشاّ ،أٟا ٗ٪صٯش ٜٛمخماسخمٰمح
ُأشر٨ش تر ٖٜأٜٛـح اٛرٮ ذظٜخ ألُال٪ٰٛ٪٧ ٝد ه٤ذٟا أٟغٖ تأٟثٛ٪ح أطٌش  ٢ٟهٔذج اإلطثن٩ ،خاؿة ٟجٜظ األ ٢ٟٯخر ْٜرسٯوح اٛوذ٩ا :١أٯ٨ا اٛغادج ٧مز٧ ٥مٮ
أعٜذح اٛذٟاس اٛشا ٟٚاٛوشآٰحٌُ ،ذا أػذٗ٪ح ٜٛراسٯخ ،ث ٞأهرتٍ تِ٤غ٠ُٰ ٦ا توذ أ ١ذٗ ٖٜا٣د أع٪ء ٛذلح ق ه٠شُ ٥أدرتّ ٢ٟ ٞٗ٩ ،األشخاص دشّ اٛوشاّ!.....
اٛشٮء تاٛشٮء ٯزٗش٤ٛ ،وذ ألٗغ٤ذس ٰ٧ي .ٯغأ ٙاٛظذِٮ األملا٣ٮ ٰ٧ي عإاالً ٤ٟـٰٔاًٟ ،ا ٧ٮ ٟربساخ ٩خ٪د د َٜا٤ٛاذ ٪توذ ذِٖ٘ االذمذماد اٛغمُ٪مٰمرمٮ ٩دمٜمَ
٩اسع ٪؟  ..ا٪ٛصٯش ٩اٛج٤شا ٙاٛز٭  ٞٛٯ٘ ٢هٓ ٬ٜذس ٧زا اٛغإا ٙاملؤذ ٩اٛز٭ ٯذراج ٛذ٧اء ق اإلخاتح ،سد تثغاؿح :أ ١ا٪ٛالٯاخ املرذذج ذذراج دائ٠اً ئىل ٟا ٯثٔٮ املربس
ٜٛرذا َٛاٌٛشتٮ ه ٬ٜػِرٮ األؿٜغٮ تٰٔادذ٨ا ؿثواً .ذ ٖٜئخاتح ٯِ٨٤ٟ ٞ٨ا ،أ ١ا٪ٛالٯاخ املرذذج عرغ ّ٪د ٙ٩اٛرذا َٛق طشاهاخ ٟغٜذح ٩دش٩ب دٰ٘٣٩ش٪ذٰمح،
٩أل٨٣ا دش٩ب أهرذائٰح ًري ٤ٟٔوحُ ،أ ١سائذح ا٨ٛضٯ٠ح ذِ٪ح ٨٤ٟا درٓ ٬ث ٚتذئ٨ا٤ٛ .رزٗش ٛ٪ٟٔح أٛائذ طذا ٝدغني ه٤ذٟا ٓا ٙأ ١أٟشٯ٘ا عرغٔؾ ئ٧ ١مٮ أهمرمذخ
ه ٬ٜاٛوشاّ عٔ٪ؿاً ٟذ٩ٯاً ال ٰٓا ٝتوذ ٥ذرذدشج ئىل أ ١ذظ ٚئىل أٛامٗ٩ ،ا٣د سؤٯح ثآثح ٓائ٠ح ه ٬ٜاٛشؤٯح اإلعرتاذٰجٰح تاٛـثن ٩ ..تاألٟظ ُمٔمؾ ( /19أٗمرم٪تمش/
 2010طشدد ٩صٯشج اٛخاسخٰح األٟشٯٰ٘ح اٛغٰذج ٗ٤ٰٜر :١٪ا ٦٣ٯروني "اٛذِاف" ه ٬ٜد َٜش٠ا ٙاألؿٜغٮ (٣اذ٠ٗ ٪ا ٗ " ٪٧ا٣جمخ" ذمذماٛمَ دُماهمٮ "ق ذماسٯمخ
اٛوا٩ .."ٞٛتاخرظاس أ ١األٟشٯ٘ا٩ ١دِٜائ٨ا ٟٔث ١٪ٜه٧ ٬ٜضٯ٠ح ٘٣شاء خٰ٠و ٢ٟ ٞ٨أٓظا ٞ٧ئىل أد٣ا ،ٞ٧ذظثخ أٟا٨ٟا ٗاسثح ُٰر٤ا٣ ٝض٧ح ُذغة .ئ ٰٞ٘ٛاٛرِاطٰم.. ٚ
٩تاخرظاس أ ١األٟشٯ٘ا٩ ١دِٜائ٨ا ٟٔث ١٪ٜه٧ ٬ٜضٯ٠ح ٘٣شاء خٰ٠و ٢ٟ ٞ٨أٓظا ٞ٧ئىل أد٣ا ،ٞ٧ذظثخ أٟا٨ٟا ٗاسثح ُٰر٤ا٣ ٝض٧ح ُذغة .ئ ٰٞ٘ٛاٛرِاطٰ.ٚ



ا٪ٛالٯاخ املرذذج ٩توذ أدذاز  / 11عثر٠رب دها اٛظٔ٪س ُٰ٨ا ذِوٰٟ ٚخــاخ ال تذ ٩أ ١ذ٘ٓ ١٪ذ ٩ػود خـح تو٤اٯح تاٌٛح ٓث ٚعم٤م٪اخ ؿم٪ٯمٜمح(ستم٠ما ٟم٢
أ٩اعؾ اٛغثوٰ٤اخ م ادرال٤ٟ ٙاتن اِ٤ٛؾ ٗ ،ا٣د ٓذ تاششخ توغ طِذاذ٨ا تاعٔاؽ ٣لا ٝاٛشا ٥تشهاٯر٨ا٩ ،ئٯظا ٙاملالٛٮ ٜٛذ٘ ،ٞثم ٞاٛمذمشب اٛمومشآمٰمح /
اإلٯشاٰ٣ح ،ذرذخ ٚعٰاعٰاً ،ث ٞآرظادٯاً ،ث ٞهغ٘شٯاً دغة آرؼاء امل٩ َٓ٪اٛذاخح ٜٛرذخ٩ ،ٚق داالخ أخش ،٫ذذشٕ ٗ٩الئ٨ا ق ذ٪ذري ٛأل٩ػام ٩ذظوٰذ ق
امل٩ ،َٓ٪ذذششاخ هغ٘شٯح ُاٛذش٩ب تاٰ٤ٛاتح ٟ Proxy warsظـٜخ ٟوش ٍ٩ق ه ٜٞاٛغٰاعح ئىل خا٣ة اٛخٰاساخ اٛغٰاعٰح  /االٓرظادٯح  /اٛوغ٘شٯح.

ص٩١

ملب فشٍذ ئ٠شاْ يف أ٘ذافٙب ظذ اٌؼشاق ،رٌٛذ اٌٛال٠بد املزذذح ثٕفغٙب ئصادخ (اٌخطش اٌؼشالٚ ،)ٟدشوذ ػٕبصش٘ب ٕ٘ب ٕ٘ٚبن يف املٕطمخ ٌزطجخ أصِخ اٌخخخٍخ١خظ،
ٚصٛالً ئىل اشرتاوٙب ثمٛارٙب املغٍذخ يف ادزالي ثٍذ دِ ْٚغٛغبد لبٔ١ٔٛخ ٌٍذشة.
أِريوب ششثذ وأط اٌٙضّ٠خ املشح يف اٌؼشاقٔ ،ؼُ ٠ذبٚي دٍفبؤ٘ب ٚػّالؤ٘ب اٌزغط١خ ػٍ ٝرٌه ،ثبالٔغذبة ِٓ املذْ ،صُ ئػبدح االٔزشبسٔ ،ؼُ أٔخٙخُ ٠خزخغخرتْٚ
ثزوبء ػٍ ٝخغبئشُ٘ يف األسٚاح ٚاملؼذادٌٚ ،ىٕ٠ ُٙؼٍّ ْٛأٔ٘ ُٙضِٛإ٘ٚ ،بن دائّبً سلُ ٠مفض د ْٚسل١ت ِٓ ٕ٘ب إٔ٘ ٚبنِٚ ،ؼٍِٛخ ِخفخ١خذح رخفخش ِخٓ أفخٛاٖ
لبئٍٙ١ب٠ ،ذػ ْٛأْ ال ػاللخ ٌ ُٙثجالن ٚٚرشٌٚ ،ىٕٕب ٔؼٍُ٠ ُ٘ٚ ،ؼٍّ ْٛثإٔٔب ٔؼٍُٚ ،اٌىً ٠ؼٍُ أْ ٌ١ظ ٕ٘بن ِٓ ٘ ٛعبرط ٚغج ٟغريُ٘ٚ ،اٌمزً ٚاٌزذِري ٌ١ظ
ػالِخ روبء أ ٚرذعش.
اٌؼغىش٠ ْٛ٠صؼت ػٍ ُٙ١رمٍ١ذ٠بً اإللشاس ثبٌٙضّ٠خٌٚ ،ىٓ ػغبوش أِريوب ٠مش ْٚثبٌٙضّ٠خ عٙبساً ٔٙبساً١ٌٚ ،ظ ُ٘ ٌٛدذُ٘ ،ثً دز ٝػغىش ٛ٠دٍفبئ ،ُٙثخأْ ِخٓ
اٌؼجش ئٌمبء أسٚاح ثشش يف ِذبسق ٕ٘ذوٛػ أفغبٔغزبْ ملجشد اٌذفبظ ػٍ١٘ ٝجخ وبرثخ.
ِٓ أعً ٘ضّ٠خ رجذ ٚواػبدح أزشبس ،أ ٚأغذبة٠ ُ٘ ،جض ْٛاٌشبئؼبد ٠ٚغشث ْٛاألخجبس ثأٔ٠ ُٙشرع ْٛاٌزفبٚض ِغ أطشاف أفغبٔ١خٚ ،ملب ٌُ ٠جذٚا طشفبً ٠مجً أْ
٠فبٚظ ،ُٙلبٌٛا أٔ٠ ُٙمجٍ ْٛثفصِ ً١ؼزذي ِٓ طبٌجبْٚ ،اٌ /11( َٛ١أوزٛثش خ رشش ٓ٠اٌضبٔ٠ )2010 / ٟإوذ صٕ١ؼزٚ ُٙسعٍ ُٙوشصا ٞػٍٕبً أٔٗ ٠جشِ ٞفبٚظبد ِغ
طبٌجبْ ِٓ أعً ٚلف اٌذشةٚ .رشًّ اٌٙجّبد ظذ لٛاد اٌزذبٌف اٌذ ٌٟٚدز ٝأوضش املٕبطك أِبٔبً وّذْ اٌشّبي(،لٕذٚط ِٚضاس شش٠ف)ٚ .رفمذ اٌمٛاد األملبٔخ١خخ
املزّشوضح ٕ٘بن املض٠ذ ِٓ ػٕبصش٘بٌ ،ريرفغ ػذد لزٍ ٝاٌمٛاد األملبٔ١خ يف أفغبٔغزبْ ِٕز ثذا٠خ املشبسوخ يف املّٙخ اٌؼغىش٠خ ئىل  44لز١ال ،ثخ١خٕخٙخُ  27عخٕخذ٠خب
عمطٛا يف ٘جّبد ِٚؼبسن ِغ املزّشد( .ٓ٠رشبسن أملبٔ١ب ظّٓ اٌمٛاد اٌذ١ٌٚخ يف أفغبٔغزبْ ثٕذ 4800 ٛعٕذ ِٓ ٞثني  120أٌف عٕذٕ٠ ٞزٌّ ْٛخ  47دٌٚخ.
طبٌجبْ رؼٍٓ ثّٕبعجخ اٌزوش ٜاٌزبعؼخ ٌجذا٠خ اٌذشة أٔٙب رغ١طش ػٍِ ِٓ % 75 ٝغبدخ اٌجالد ،فؼٍِ ٝبرا ٠فبٚظ.. ْٛ؟ ٠ٚؼزرب اٌؼبَ  2010اٌؼبَ األوضش دِ٠ٛخ ثني
عٕٛاد اٌذشة اٌزغؼخ ٌٍمٛاد األعٕج١خ يف أفغبٔغزبْ ،ئر ثٍغ ػذد لزٍ ٝرٍه اٌمٛاد دز ٝشٙش أوزٛثش  2010 /دٛاٌ 588 ٟلز١الً ِٕ 314 ُٙأِش٠ى .ٟأِب اٌشٙش
اٌز ٞشٙذ أورب ػذد ِٓ اٌمزٍ ِٓ ٝلٛاد اٌزذبٌف اٌذ ،ٌٟٚف ٛٙشٙش /ٗ١ٔٛ٠دض٠شاْ املبظ ،ٟد١ش ثٍغ ػذد اٌمزٍ ِٓ ٝرٍه اٌمٛاد  103عٕٛد ،ثّٓ ف ُٙ١اٌجخٕخٛد
األِش٠ىٚ .ْٛ١يف /ٛ١ٌٛ٠رّٛص املبظٌ ،ٟم 65 ٟعٕذً٠ب أِش٠ىً١ب ِصشػ ُٙيف ٘جّبد ٛ٘ٚ ،أػٍ ٝػذد لزٍ ٝشٙشٌٍ ٞمٛاد األِش٠ى١خ يف أفغبٔغزبْ ِخٕخز اٌخغخض ٚيف
اٌؼبَ .2001
اٌذشة ػٍ ٝاإلس٘بة أعفش ػٓ ٔز١جخ ِزٍ٘خ :اػرتاف (٘ ٛعضء ظئ ِٓ ً١اٌذم١مخ) ِىبفذ ٟاإلس٘بة ثأٔ ُٙئس٘بث٠ ْٛ١زٛاس ٜأِبِٛ٘ ُٙالو ٛرخٛاظخؼخبً ،ثخً ٘خُ
أفعغ اإلس٘بث١ني ػرب اٌزبس٠خٚ ،أْ ِجزّؼبر ُٙاملزذعشح ِب ٘ ٟع ٜٛلششح صائفخ٠ ،خزف ٟخٍفٙب ِجشِِ ْٛزّشع ْٛيف اٌمزً ٚاٌزؼز٠ت ،الشخه أْ ٚساء ٘خزٖ
اٌذشف١خ ِإعغخ وبٍِخ ،فبألِش ال ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛػشٛائ١بًٚ ،أوضش ِٓ رٌه ،فمذ لذِٛا اٌذّب٠خ ٚاٌذػُ ٌإلعشاَ اٌطبئفٚ ٟاٌؼشلٚ ،ٟعّذٛا ألٔ ظخّخخ صخ١خٛلخشاطخ١خخ
ِزخٍفخ ثبٌضدف ػٍ ٝاملششق اٌؼشثٌ ،ٟزّبسط اٌمزً ٚاالغز١بي ٚاٌزؼز٠ت ٚاٌزصف١بد ثاششافٚ ُٙدّب٠ز.ُٙ
اٌٙضّ٠خ رخٍك أعٛاء اٌزذاػ ،ٟفؼٕذِب ٠زذاػ ٟدٍفبء إٌبر ،ٛفبألِش ٌُ ٠ؼذ عشاً ،اٌخالفبد ظب٘شح دز ٝثني أوضش اٌؼاللبد اٌضٕبئ١خ دّّ١خ١خخ ٚ ،رخرتاوخُ د ْٚدخٍخٛي
ِٕطم١خ ِمٕؼخ ،اٌذسع اٌصبسٚخ ٟأوزٚثخ ورب ٜاٌٙذف ِٕٗ ئثمبء أٚسثب رذذ اٌٛصب٠خ األِش٠ى١خ ٚخٍك ثإس رٛرش ال داع ٌٙبٔ ،ظبَ اٌؼاللبد ثني دٚي اٌزذبٌف اٌغشثٟ
ٚأعغٗ ٌُ ٠ؼذ ِمٕؼبً ،اٌجذش ٚاالشزجبن ِغ أػذاء ١ّ٘ٚنيٚ ،خٍك عجٙبد ال داع ٌٙب ،ثذأ ٠ش٘ك ثطٍجبرٗ ٠ٚإصش ٌ١ظ فمط ػٍ ٝدافغ اٌعش٠جخ ،ثً ػٍ ٝاٌزّخبعخه
األخاللٌ ٟشؼٛث.ُٙ
ٚصاسح املبٌ١خ اٌرب٠طبٔ١خ رطبٌت ثزخف١ط ِٓ رخص١صبرٙب اٌذفبػ١خ ثٕغجخ ١ِ ِٓ % 10ضأ١خ اٌذفبع اٌجبٌغخ ١ٍِ 37بس عٕ ٗ١ئعرتٌ ٟٕ١يف اٌخفخرتح ِخٓ  2011ئىل
ٚ ، 2015اٌٛال٠بد املزذذح رؼزرب رٌه ئظؼبف يف ٚدذح ٚرّبعه دٍفبء ظفز ٟاألطٍغ .ٟاملشىٍخ أْ اٌٛال٠بد املزذذح رش ٜأْ ٕ٘بن رٙخذ٠خذادٚ ،ثخش٠خطخبٔخ١خب ال
رشبسوٙب اٌشأ٘ٚ !...ٞزا اٌخالف ِٚ ُٙع٘ٛش٠ ٌُٚ ٞذذس يف ربس٠خ اٌؼاللبد اإلعرتار١ج١خ ثني اٌجٍذ.ٓ٠
ٕ٘بن خالف غري ثغ١ط ثني دٌٚزني ِّٙزني يف االرذبد األٚسث :ٟفشٔغب ٚأملبٔ١ب ،دٛي األعٍذخ إٌ٠ٚٛخ ،فذ١ش رؼزمذ أملبٔ١ب أْ املض٠ذ ِٓ اٌزغٍخ إٌ٠ ٌُ ٞٚٛؼذ ٌٗ
ِؼٕٚ ،ٝرشدت ثبٌجٛٙد اٌغ١بع١خ ٌخفط األعٍذخ إٌ٠ٚٛخ ٚصٛالً ئىل ئٌغبئٙب ،رؼشض فشٔغب ٘زٖ اٌغ١بعخ ٚرؼزمذ أْ ٕ٘بن دٚي رطٛس أعٍذزٙب إٌ٠ٚٛخٌ ،زٌه
ٕ٠جغ ٟاٌذفبظ ػٍ ٝاملغز ٜٛاٌذبٌٚ ،ٟسثّب رط٠ٛشٖ.

ص٠٢


نى ذثًط جٕٓز فطَسٛح  /أملاَٛح يشرتكح إللُاع ضٔسٛا ترغظ انُاذٕ حٕل َشط يُظٕيح انسضع انظاضٔذ ٙاألٔضت ٙضس انظٕاضٚد انثانسرٛح (انر ٙسترتؼترتًتس
ػهٗ األضجح يف اجرًاع َٕفًرب انمازو) ،تم ٔٚسٔض يف أٔساط أٔضتٛح انحسٚث ػٍ ضطٔضج انسؼ ٙنضى ضٔسٛا نؼضٕٚح كايهح يف حهف انُاذتٕٔ ،نتٛتج يت تطز
ػاللاخ ٔعٛسج(يشاضكٕ ٔيطالثح) ٔذهك ئشاضج تسخ يٍ ٔظٚط انسفاع األملاَ ٙاألسثك فٕنكط ضّْٔ أٌ ألٔضٔتا ٔأيطٚكا ٔضٔسٛا يظانح يشرتكح يف ي االخ شاخ
أًْٛح حٕٚٛح تانُسثح نُا .ئش ذٕاجّ ْصِ انمٕٖ انرحسٚاخ َفسٓا كاإلضْاب ٔانسغٕ ػهٗ شثكاخ االذظاالخ انسٔنٛح ٔانرٓسٚساخ املترتُتايتٛتح تشتٍ ْت تٕو
تظٕاضٚد ذحًم ضؤٔسا َٕٔٚح ٔاَرشاض أسهحح انسياض انشايم ٔلثم كم شنك حانح ػسو االسرمطاض يف يُغمح انشطق األٔسظ.



يف  / 11أكرٕتط ت ذشط ٍٚانثاَ ،ٙأجرًغ يف تطٔكسم (يمط حهف انُاذٕ) ٔظضاء زفاع ٔذاضجٛح انحهف( 22زٔنح) نثحث:
آ .شثكح انسضع انظاضٔذ ٙاملضاز نهظٕاضٚد.
ب .انحطب املؼهٕياذٛح (انٓاكطظ).
ج .انٕضغ يف أفغاَسراٌ.
ز  .عهة تؼض انسٔل ذفض انُفماخ انؼسكطٚح ملٕاجٓح األظيح املانٛح.









ٚحأل انٕظضاء طٛاغح َظطٚح ئسرتاذٛ ٛح جسٚسج نهحهف ،يف ظم (يؼغٛاخ جسٚسج) ٔطفد تأَٓا ضطٔضج نسفاع ػظط٘ ملٕاجٓح يراعط ػظطٚح ،سٕف ذتغتط
إللطاضْا يف اجرًاػاخ لازج انحهف يف َٕفًرب انمازؤ .يشطٔع انٕثٛمح انص٘ ٚمغ يف ( ) 11طفحح فمظ ،املراعط املحرتًتهتحٔ ،املترتًتثتهتح تتاالَترتشتاض انتُتٕٔ٘
ٔانثانسرٔ ،ٙكصنك يراعط اإلضْاب انسٔن ٙاملرُايٛحٔ .سركٌٕ شثكح انسضع انظاضٔذ ٙيف يمسيح انٕسائم انطازػح نرهك االحرًاالخٔ .يٍ املطجح أٌ انٕالٚاخ
املرحسج سؼد إللطاض ْصِ انٕثٛمح ،املمثٕنح ضتًا يف ئعاضْا املثسئٔ ،ٙنكٍ يغ ضؤٚح نسٖ انؼسٚس يٍ انسٔل ٔيُٓا أملاَٛا ،ضطٔضج تصل املساػ ٙيتٍ أجتم ذتفتض
ٔئنغاء األسهحح انُٕٔٚح.
يف انٕلد انص٘ ذحأل ف ّٛزٔل ػسٚسج يٍ أػضاء انُاذٕ ئجطاء ذمهٛض يف َفماخ انسفاع ملٕاجٓح ذساػٛاخ األظيح املانٛح انماسٛح انر ٙذإثتط ػتهتٗ انتؼتسٚتس يتٍ
انثهساٌ ،ذسؼٗ انٕالٚاخ املرحسج نهحفاػ ػهٗ املسرٕٖ انحانٔ .ٙيف ظم انطضٕخ نرساػٛاخ األظيح املانٛحٚ ،ثسٔ أٌ سٛاسح ذمشف ضطٔضٚح ذرفض انُتفتمتاخ،
ٔال ذهحك انٍْٕ تمسضاخ انحهف ،فًا أعهك ػه ّٛتاطال أَظًح انحهف األعهس ٙانؼسكطٚح ترفض ػسز ان ُٕز ٔأػساز يمطاذّ انؼايح ٔٔكاالذّ املترترتظتظتح.
انر ٙذثهغ حانٛا  ،11500س ٛط٘ ذرفٛضٓا ئىل َحٕ .2000
انرٕجّ َحٕ ذًرني انؼاللاخ يغ ضٔسٛا ذحد شؼاض يٍ أجم ػانى أكثط أياَاً  ،ألط يثسئٛاً  ،ضسًٛا تؼس نماء انطئٛج انطٔس ٙيٛسٚف ٔاملسرشاضج األملاَٛح يريكم
ٔ ،انطئٛج انفطَس ٙساضكٕظ٘  ،تٛس أٌ زضجح ضفغ ذًثٛم انطٔس ٙيف انحهف سٛرمطض يف اجرًاع لازج انحهف ٔ ،سٛسثك شنك جٕالخ يٍ املشأضاخ انثُائٛتح
ٔاملرؼسزج األعطاف.
يرطج املسطحٛح ٚؼس نفظم جسٚس  ،فظم يا تؼس انٓعًٚح ٔ ،انفشم ،يانؼًم َ ...رٕلغ ؟

ُْا يظغهح اسرتاذٚ ٙ ٛمٕل :املٕلغ انرثازن ،ٙأٔ انٓسف انرثازن .. ٙسرحأل انٕالٚاخ املرحسج تٕطفٓا لائس نرحانف انُاذٕ ئ ٚاز ٔسائم ذشس انحهف ..
ت شؼاضاخ جسٚسج.....
ت ذظٕو جسز ......
ت أٚسٕٚنٕجٛح ضجؼٛح جسٚسج تسل ذهك املُرحطج ططاع انحضاضاخ َٔٓاٚح انراضٚد ..
ت يحأنح ذؼسٚم يٕالف املمأنني انثإَٚني يف انشطق(ئٚطاٌ  /ئسطائٛم) ػرب حهٕل جسٚسج ..
ت يف ظم انظطٔف االلرظازٚح ٔانؼسكطٚح انر ٙال ًٚكٍ ٔطفٓا تاملًراظج ،فاٌ انٕالٚاخ املرحسج سره أ نرٛاضاخ انضغظ انسٛاس... ٙ
كى سٛغٕل شنك  ....نمس لأيُا شنك حرٗ ا ٌٜتُ ا ٔ ،أسمغُا لٕٖ أكرب ذحانف شٓسِ انشطق (انٕالٚاخ املرحسج  /ئٚطاٌ  /ئسطائٛم) ٔتأذثتث ٔألتصض األستهتحتح
انسٛاسٛح ٔانؼسكطٚح ٔانثمافٛح َؼى أسمغُا تطاي ٓى ،طحٛح نى َحرم ٔاشُغٍٔ ،نكُٓى تسٔضْى نى ٚكسطٔا ئضازذُا ْ ْٙٔ ..سف انحطب جْٕطٚاً ....
أيا شٓسائُا  .....فمس فاظٔا ٔاهلل فٕظاً ػظًٛاً ....
سُسمظ سائط لٕٖ انرحانف ٔاحساً تؼس اٜذط  ..تج تسْا شٕٚح طرب ٔ ..تانهٓ ح انؼطالٛح َمٕل :ذ ٛك انسانفح .

ص١٢

قجس ثغذاد
شؼش ػبدل انششقٙ
ثكٛذُ ػهٗ ثغذاد يٍ يٓجز ٙديب
ٔيٍ فشغ يب ػبَٛذ أسشٖ ث ٙانـؼًٗ
ٚقٕنٌٕ ن : ٙثغذاد الرسًغ انجـُكب
ذ انزكــــــــهــّـًب
ٔنى رسزؽغْ يُز اسرذه َ
فقهذُ نٓى ْز٘ ظهٕػ ٙسصفزٓب
سؤجؼهٓب جسشا ً إنٓٛب ٔسُهـــَّـــــــــــــًـب
فقبنٕا أيب رذس٘ ثؤٌ فؤادْـــــــب
م انذيغ ٚ ،شكٕ ا نزــــــؤنـّــًــب
خ ُ ٛٓٚ
جشٌ ٚ
فقهذُ نٓى إٌ جفَّ سٚقُ دجٛجزٙ
أٚب نٛزُٔ ٙاهلل يذّ يٍ انظًـــــــــــــــــــــب
فقبنٕا أرٕٓاْب ٔرجك ٙنجؼذْب
فقهذُ نقذ يُزِّقذُ سٔدب ً ٔأػظًـــــــــــــــــب
ح انهٛم أخفٗ َجٕيَٓب
فقبنٕا :جُب ُ
ٔأظذذْ فعبءً كبنخَ األفق ِ يظهًــــــــــــــب
فقهذُ نٓى ثغذاد رزْٕ ثُٕسْب
س اٜالو ٔانهٛمُ أَجًــــــــــــــــــــب
فٓم رذج ُ
فقبنٕا نقذ أدُٗ نٓب انذْ ُش قبيخ ً
ٔداسدْ ثٓب األٚبو ٔانهٛم غًغًــــــــب
فقهذُ نٓى ثغذاد رًش ٙكؤَٓب
ججبلٌ ٔإٌ خبظذْ ألنف ٍ يالدًـــــــب
د فٓٛب ٔجٌِٕ غشٚجخ
فقبنٕا سش ْ
فًب كبٌ إال أٌ أدٛهذْ جًبجـــــــــــًب
فقهذُ نٓى ٔاهلل سؼفُ َخٛهٓب
إرا غعجذ ثغذاد ٚغذٔ صٕاسيــــــــــب
فقبنٕا سأُٚبْب رُٕح ألَٓـــب
رـُذاس٘ صغبسا ً ّّ املهًبدِ ُٚزـًَّـب
يس قهجٓب
فقهذُ نٓى إٌ انز٘ َّ
سٛجشعُ ٕٚيب يٍ ٚذ اهلل ػهقًـــــب
فقبنٕا سأُٚبْب ثكم يذُٚخ ٍ
رقٛى ػزاءً نهعذبٚب ٔيؤرًـــــــــــــب
فقهذُ نٓى إٌ انشٓٛذ يآنـــُّ
ٌ ٔػُذ اهلل ٚهقٗ انزكشُّيـــــــــــب
جُب ٌ
فقبنٕا نفشغ انذزٌ صبسد ػقًٛخ ً

ق ٔخٛـَّــــًـب
ٌ انؼًُ ٛ
ق انذز ُ
ٔقذ أؼج َ
فقهذُ نٓى ثغذاد رجقٗ ٔنٕدح ً
سزُجتُ أثؽبالً رزٔدُ ػٍ انذًٗ
فقبنٕا أيب أثصشدْ يٕدَ شجبثٓب
ة انجني ّّ األفق دَّٕيـــب
فٓزا غشا ُ
فقهذُ نٓى كى داًْزٓب َٕائتٌ
فش يشغًــــــب
ٔنكٍ غٕل املٕد قذ َّ
فقبنٕا أيب دبٔنذ رشَٕ نغريْب
فزٓذ٘ نٓب شؼشا ً ٚفٛطُ رجسًُّـــــــــــــــب
فقهذُ ْٔم ّّ األسض ٔجٌّ كٕجٓٓب
ٚهٛقُ ثّ ثٛذُ انقصٛذ رشَــــًُّــــــــــــــب
ٔقبنٕا نقذ ْٛعذ ٔأؼفٙء َٕسْب
ٔيب كبٌ فٓٛب يٍ ثٓب ٍء فقذ ًْــــــــــٗ
فقهذُ نٓى إٌ انسًبٔاد ثٛزٓب
فٓم رؽفٙء األقذاس يٍ ثٛزّ انسًَّـــــب
فقبنٕا نقذ أظذذ خؽبْب كهٛهخ ً
ٔقذ أشجؼذْ يٍ دبسذٓٚب رٓكًّــــــــــب
فقهذُ نٓى ثغذاد رسًٕ ثؤْهٓب
ٔنى رجزئس ٕٚيب ً إرا انهٛمُ أظهًـــــــــب
فقبنٕا نقذ شبخذ نفشغ ػزاثٓب
ٔقذ أٔشكذ أسٕاسُْب أٌ رـُٓذَّيـــــــــب
فقهذُ نٓى ثغذاد يز ْمَّ َجًٓب
د ٔسػ ْز٘ األسض سيزا ً ٔيؼهًـــب
غذ ْ
نقذ أشؼهٕا انُرياٌ قبنٕا ثغصُٓب
فؤظذٗ ْشًٛب ً رأٚب ً يزفذًِّــــــــــــب
فقهذُ نٓى ثغذاد ٚزداٌ ػٕدُْب
ثٓب ًء إرا فٓٛب انهظٗ قذ رعشيــــــــــب
ٔقبنٕا أرذس٘ أَٓب قذ رجذددْ
ٔإٌ انز٘ قذ دمَّ فٓٛب فقهــًَّــــــــــب

ص٢٢

فقيثُ ىهم إن بدد اىنفسُ ماءها
جفُغُ فال جبقٍ عيً األزع آثما
فقاىىا ىقد شُيـَّثْ وأدىثْ جباىها
زَاحٌ سستْ فُها فصادتْ ججهُّمــــا
فقيثُ ىهم الجأبه اىسَخَ ديىجٍ
وإن هبَّ مىجُ اىسَخ فُها ودمدما
ت إّْ دُث مىجها
فقاىىا ىقد قُد ْ
وقد مُبــِّيثْ باىقُد ساقا ً ومعظمــــــا
ه ّٓه أجً
فقيثُ ىهم بغداد سج ٌ
َنبيها ،جغدو جذُما ً ،جهىَّمــــــــا
فقاىىا زماها اىبعغ باىىاز واىدما
وطازتْ بال مأويً وجشنى اىحأشمــا
فقيثُ ىهم إن اإلىه هى اىرٌ
ّٓه مان َسمٍ بُث بغداد قد زمـً
فقاىىا ىقد جاؤوا إىُها مه اىسدي
بنو دعٍ ِّ مان ّّ اىقىه أبنمــا
فقيث ُ ىهم باءتْ وىاَا عدوها
ومه مان ّّ أدالمه محيثــِّمــا
فقاىىا ىقد ذاقثْ شسابا ً مراقه
مسَسٌ مطعم اىىاز قد مان عيقمــا
فقيث ىهم بغداد جسقٍ عطاشها
عرابا ً ّٓه آذي اىرباَــــا وأجسمــا
فقاىىا ىقد ػاعثْ وشادت جشاؤما
فقد مـُد َّ جىخُ اىيُو فُها وخُـَّما
فقيث ىهم بغداد ىم جعسف اىىوا
وال عسفثْ مهما اسحبُذثْ جشاؤما
فقاىىا ىقد هـُدتْ وقـُضَّ جىادـُها
وماجَ آّدي آّذصون فُها وغَُّما
فقيثُ ىهم إن أطفأ اىغدزُ وجمة ً
ىبغداد جغدو اىىاض ّّ األفق أوجما
فقاىىا أما أَقىثْ أول واهمٌ
أما أدزمثْ عُىاك هرا اىحىهّمــــــــا
فقيثُ ىهم بغداد جبقً دبُبحٍ
وأبقً بها مهما دُُثُ محُــَّـــــما

ص٣٢

أخش ( ِٕٙح ) ملٓ واْ سئٍسًا ٌٍٛالٌاخ املرحذج األِشٌىٍح
ٔثًٍ احّذ

ٚاشٕطٓ ٚ /واالخ :
لاي اٌشئٍس األِشٌىً اٌساتك املجشَ جٛسج دتٍٍ ٛتٛش يف ِحاضشج أٌما٘ا تجاِعح ذىساس ٔٙاٌح اٌشٙش املاضً  :أٗ تعذ ِغادسذٗ
ٚاشٕطٓ ٚاجِٛ ٗٙلفًا غشٌثًا حني افشغ وٍثٗ ( تاسًٔ ) ِا ذح ٌٗٛأِعاؤٖ يف حذٌمح اٌجرياْ ٚ ..روش اٌسافً تٛش أٗ  :تعذ عششج
أٌاَ عٍى أرٙاء اٌشئاسح واْ عًٍّ أْ احًّ وٍساً تالسرٍىٍاً الٌرماط رٌه اٌزي تمٍد تعٍذًا عٕٗ ِذج ( )8سٕٛاخ .
ٚعٕذِا سّعد تعذ اطالعً عٍى اٌخرب أعالٖ عٓ ِٕٙح تٛش ٚعٍّٗ اٌجذٌذ ذزوشخ تٍد اٌشعش ٌٍصاحة تٓ عثاد اٌحاوُ
األٔذٌسً اٌزي داسخ عٍٍٗ األٌاَ فأصثح ِششداً يف شٛاسع املغشب اٌعشتً ٌ ٛ٘ٚشدد :
لذ واْ د٘شن أْ ذأِشٖ ِّرثالً
فشدن اٌذ٘ش ٍِٕٙاً ِٚأِٛسا
ٌٚمٛي اٌشاعش اٌشعثً عثٛد اٌىشخً اٌزي ذٛيف عاَ :6491
اٌذٍٔٗ لشّشٖ ٚذٍعة إجعٍثاٚي
ِثً فشخ اٌذجاج اٌٍطشد اٌٛاٚي
فٙزا اٌشئٍس اٌٛغذ وُ حاوُ عشتً اسرمثٍٗ تاٌعٕاق ٚاٌخٛف ٚاٌزٌح ٚ ..وُ ِٓ حاوُ لذَ ٌٗ اٌسٍف املز٘ة ٚاٌمالدج  ٛ٘ٚال
ٌسرحك لطعح جٍّٗ ِٚ ..ع وً اٌزي حً تعشالٕا ٚشعثٕا ٚاِرٕا ٔمٛي :
ٔصرب عٍى اٌحصشَ غصة
ٍِصري د َٚإِغٍّّٗ
ُ٘ ٘اي دٍٔٗ ٚذٕىضً

التذ ٚاْ ٔاوً عٕة
ُ٘ سته إٌصحٍٙا
ٚاحساب او ٛذاٌٍٙا

ص٤٢

ٓظطِحاخ ٓٝلا ْ٤ٛكٌش٣ح ٝع٤اع٤ح
ذٞاطَ اُثٞسج ذوذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝح اُر ٢ذؼشع ذؼش٣لاخ تثؼغ املظطِحاخ ٝامللا ْ٤ٛاُلٌش٣ح ٝاُغ٤اع٤ح املغرواج ٖٓ ٓؼني اُلٌش اُٞط٘ٝ ٢اُو٢ٓٞ
ٝاإلٗغاٗٝ ٢اُر ٢ال ذٔثَ تاُؼشٝسج ذؼش٣لًا تؼثً٤ا ٗظً٤ا ٝئٗٔا  ٢ٛهش٣ثح ٖٓ كٌش اُحضب ٝػو٤ذج اُثؼث ٝئعرتاذ٤ج٤ر ٚاُغ٤اع٤ح ٞٓٝاهلٝ ٚذطث٤واذٜا
ال ػٖ ٓٞهق اُحضب ٝسؤ٣ر ٚاُلٌش٣ح ٝاإلعرتاذ٤ج٤ح ٝ ..ذٜذف ٛز ٙاُضا٣ٝح اىل أؿ٘اء ثواكح امل٘اػِني اُثؼث٤ني
تَ إٔ تؼؼٜا ٣ؼرب ذؼثريًا ده٤وًا ٝشآ ً
ٝاملجاٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞط٘ني اُؼشاه٤ني ٝامل٘اػِني اُؼشب امل٘اٛؼني ُالحرالٍ تَ ٝػٔ ّٞأت٘اء شؼث٘ا املجاٛذ اُظاتش ُٝرٌٖ ُ ْٜخري ٓؼني يف ظَ
اُرش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُغ٤اعٝ ٢اُثوايف ٝاإلػالٓ ٢اُزٔ٣ ١اسع ٚاملحرِٝ ٕٞػٔالئ ْٜيف أتشغ طٞس اُرض٤٣ق ٝاُرؼِ َ٤تٔا ٣غاػذ ٛإالء ػِ ٠ذ٘ل٤ز
ٓخططاذ ْٜاُرذٓري٣ح ػذ اُؼشام ٝاالٓح رُي إٔ كٌشٗا ٝػو٤ذذ٘ا اُرٔٛ ٢ا ٗرباط ٓٔاسعاذ٘ا اُغ٤اع٤ح ٝتٔا ٘٣ري طش٣ؤٜا ِٜٜٔٔ٣ٝا اُؼضّ ػِ ٠إٔ
ذٌ ٕٞيف املغاساخ اُظائثح ٝاُخريج ُثِٞؽ أٛذاكٜا اُٞط٘٤ح ٝاُو٤ٓٞح اُخريج ٝ ..يف ٛزا اُغ٤ام اُلٌش ١اُجٜادٗ ١وذّ ٌُْ أٜ٣ا املجاٛذ ٕٝاُثؼثٕٞ٤
ٝأت٘اء شؼث٘ا األت ٢يف ٛزا اُؼذد ٖٓ جش٣ذذٌْ املجاٛذج ( اُثٞسج ) ٓظطِح ٓٝل ( ّٜٞاُخظائض اُٞط٘٤ح ٝاُ٣ٜٞح اُو٤ٓٞح ) ..

اُخظائض اُٞط٘٤ح ٝاُ٣ٜٞح اُو٤ٓٞح
إٔ اُخظائض اُٞط٘٤ح  ( ٢ٛاُطاتغ املحِ ) ٢اُز٤ٔ٣ ١ض هطشًا ػشتً٤ا أ ٝأًثش ػٖ تاه ٢األهطاس اُؼشت٤ح ٝاُطاتغ املحِ ٢ذؼثري اعرخذٓ ٚاُشك٤ن اُوائذ
املإعظ احٔذ ٓ٤ش َ٤ػلِن سحٔ ٚاهلل ُِذالُح ػِٜ٤ا ٛٝ ،ز ٙاُخظائض ٗ ٢ٛر٤جح طث٤ؼ٤ح ُظشٝف خاطح تاألهطاس اُؼشت٤ح تؼؼٜا ذاس٣خٝ ٢تؼؼٚ
األخش جـشايف أ ٝتشش ١رُي إٔ اُٞطٖ اُؼشتٝ ٢طٖ ٓرتآ ٢األطشاف ٓر٘ٞع اُطث٤ؼح ٝهذ اصدٛشخ ك ٚ٤ػِٓ ٠ش اُراس٣خ حؼاساخ ػذ٣ذج ٝاعرؼشتد
أهٞاّ عاً٘د اُؼشب أ ٝعاً٘ٛٞا ٓا أعثؾ ػِٛ ٠زا اُوطش أ ٝراى ( طاتؼًا ٓحًِ٤ا ) خاطًا ًٔا ؿضخ اُٞطٖ اُؼشت ٢أهٞاّ أج٘ث٤ح ػذ٣ذج ُلرتاخ ٓخرِلح
ٖٓ األصٓإ ٝ ،هذ أدٛ ٟزا اُـض ٝاىل ذجضئرُٝ ٚؼة االعرؼٔاس اُحذ٣ث دٝسًا أعاعً٤ا يف ذٌش٣ظ ٛز ٙاُرجضئح ٝيف ئهآح ً٤اٗاخ ٓظط٘ؼح اُرجضئح
اعروِد ػٖ تؼؼٜا ٝذطٞسخ تذسجاخ ٓخرِلح ٝهذ صادخ ئهآح ٛز ٙاٌُ٤اٗاخ يف ذٌش٣ظ ٛز ٙاُرجضئح ٝخِلد يف ٓا تٜ٘٤ا ذ٘اهؼاخ صائلح ٝطشاػاخ
ال ٓظِحح ُالٓح اُؼشت٤ح كٜ٤ا ٝتزُي داخِد اُخظائض اُٞط٘٤ح األطِ٤ح ُألهطاس اُؼشت٤ح خظائض أخش ٟصائلح ُ٤غد ٖٓ طث٤ؼح االٓح يف ش٢ء ٝال
 ٖٓ ٢ٛعٔاخ شخظ٤رٜا اُو٤ٓٞح تَ ال ذٔد اىل ٣ٞٛرٜا اُو٤ٓٞح تظِح .
 ٌُٖٝتاُشؿْ ٖٓ رُي ظَ اُٞطٖ اُؼشت٣ ٢حرلظ تـ ( شخظ٤ح حؼاس٣ح ٝاحذج ) ذـر٘ ٢تر٘ٞع اُخظائض اُٞط٘٤ح األطِ٤ح ٝذـاُة اُخظائض
املظط٘ؼح ٝاُؼاسػح ػِ ٠إٔ دػاج اُرجضئح حاُٞٝا ٓٝاصاُٞا ٣حا ُٕٞٝاعرـالٍ ٝجٞد ٛز ٙاُخظائض ( األطٝ َ٤املظط٘غ ) ُظاُح دػٞذٝ ْٜاذخارٛا
رس٣ؼح ُؼشهِح اُ٘ؼاٍ اُٞحذٜٔٓ ٌُٖٝ ١ٝا ًإ ٖٓ شإٔ ٛز ٙاُخظائض كإٔ املظط٘غ كٜ٤ا التذ إٔ ٣ؼٔحَ ٣ٝض ٍٝئرا ٓا ذٞحذ اُٞطٖ اُؼشتٝ ٢عٞاء
تو ٢ش٢ء ٖٓ أثاسٛا أّ ُْ ٣ثن كأٜٗا ُٖ ذإثش ذأثريا حاعٔا ػِٝ ٠حذج اُشخظ٤ح اُو٤ٓٞح  ..ئٓا اُخظائض األطِ٤ح كأٜٗا عرغرٔش يف ظَ اُٞحذج
ٝعرـٜ٘٤ا ٝذرأُق ٓؼٜا ٝذٌ ٕٞششطا ُٞجٞدٛا ًٔا ٣و ٍٞاُشك٤ن املإعظ احٔذ ٓ٤ش َ٤ػلِن سحٔ ٚاهلل .
ٝيف ٛزا اُظذد ٣و ٍٞاُشك٤ن اُش٤ٜذ امل٘اػَ طذاّ حغني سحٔ ٚاهلل ( ٗحٖ ال ٗو ٍٞتإٔ اُٞحذج  ٢ٛاُحاُح اُر ٢ذ٘رلٜ٘ٓ ٢ا اُخظٞط٤اخ اُٞط٘٤ح
ٝاملحِ٤ح ًًِ٤ا ٝئٗٔا  ٢ٛاُحاُح اُر ٢ذٞحذ خظٞط٤اخ جذ٣ذج ٓشرتًح ٝسٝاتط جذ٣ذج ُالٓح ذٌ ٢ٛ ٕٞاألعاط ٓٝا ػذاٛا  ٌٕٞ٣يف خذٓح األعاط أٝ
ؿري ٓرؼاسع ٓؼ ٚػِ ٠األهَ ) ٝػِٛ ٠زا األعاط كإ اُحاُح املحِ٤ح ٝاُخظٞط٤ح املحِ٤ح ُ٤غد حاُح ػؼق ُالٓح ئرا ٓا ًاٗد خٔ٤رٜا األعاع٤ح
اُٞحذج تَ ػِ ٠اُؼٌظ ٝهذ ذٌ ٕٞحاُح ٓطِٞتح ٝحاُح هٞج حو٤و٤ح ُالٓح ٝاالٗذٓاج اُزِ٣ ١ـ ٢اُخظٞط٤ح هذ  ٌٕٞ٣حاُح ٓشػ٤ح ٓٝإر٣ح ُِٞحذج
اُؼشت٤ح ٌٛٝ ..زا ًإ يف ٗؼاٍ اُثؼث ٝع٤ظَ يف جٜاد ٙػِ ٠اُذٝاّ ذأد٣ح املٜٔاخ اُٞط٘٤ح  ٞٛاُجغش املرني ٝاألٓني ُرأد٣ح املٜٔاخ اُو٤ٓٞح ٓٝثِٔا
ٞ٣ػح اُشك٤ن املجاٛذ ػضج اتشا ْ٤ٛاُذٝس ١األٓني اُؼاّ ُِحضب كإٔ جٜاد اُثؼث ٝاملوآٝح يف اُؼشام  ٞٛاُطش٣ن اُظح٤ح ُرحو٤ن ٝحذج االٓح ػ٘ذٓا
ذرحشس تو٤ح أهطاسٛا تاُجٜاد راذٝ ٚإ ذحش٣ش اُؼشام  ٞٛاُطش٣ن اىل ذحش٣ش كِغطني ٝذحو٤ن حش٣ح االٓح ٝٝحذذٜا ٝذوذٜٓا ٜٞٗٝػٜا االجرٔاػ٢
ٝاُحؼاس. ١
ٝذأع٤غا ػِٓ ٠ا ذوذّ كإٔ ٘ٛاى ساتطح جذُ٤ح تني اُخظائض اُٞط٘٤ح ٌَُ هطش ٖٓ أهطاس االٓح ٝتني اُ٣ٜٞح اُو٤ٓٞح ُالٓح اُؼشت٤ح ٝاُٞطٖ اُؼشت٢
٣ٝظَ اُرتاتط اُجذُ ٢اُح ١ٞ٤هائٔا تني ذأد٣ح ٜٓٔاخ اُ٘ؼاٍ اُٞطٜ٘ٔٓٝ ٢اخ اُ٘ؼاٍ اُوٝ ٢ٓٞحر ٠ذرحون أٛذاف آر٘ا اُراس٣خ٤ح يف اُٞحذج
ٝاُحش٣ح ٝاالشرتاً٤ح .

ص٥٢

َض انجٛبٌ انز٘ أطذسرّ لٛبدح لطش انعشاق
دٕل طذٔس أدكبو االغزٛبل ضذ لبدح انذضة ٔيجبْذّٚ
ِثغْىِ انهِّّ انشَّدًٍَِْ انشَّدِٛىِ
ش ِزشَاكٙ
دضْةُ ان َجعْشِ ان َعشَث ٙاال ْ
ِ
لٛبدح لطش انعشاق
يكزت انضمبفخ ٔاالعالو

أُي ٌخ عشَثٌِ ٛخ َٔادِذَح رادُ ِسعب َنخٍ خَبنِذَح
ٔدذح دشٚخ اشرتاكٛخ

لٛبدح انجعش رذزس ثمٕح دكٕيخ املبنك ٙيٍ يغجخ رُفٛز لشاساد اغزٛبل لبدح انجعش ٔيجبْذّٚ

ٚب أثُبء شعجُب املجبْذ
ٚب أثُبء ايزُب انعشثٛخ انعظًٛخ
نمذ َزس يُبضهٕ انجعش دٛبرٓى نخذيخ أيزٓى ٔشعجٓى ٔافُٕا أعًبسْى يف عجٛم رذمٛك االَجعبس انعشث ٙانجذٚذ ٔلذيٕا لٕافم انشٓذاء عهٗ يذٖ عمٕد
طٕٚهخ يٍ انضيٍ ٔ ،يف يجبثٓخ االدزالل األيريك ٙانغبشى ٔأجُذح انذهف األيريك ٙانظٓ َٕٙٛانفبسع ٙلذو انجعش انشفٛك انمبئذ طذاو دغي األيي
انعبو نهذضة سدًّ اهلل شٓٛذًا عهٗ يزثخ دشٚخ انعشاق ٔرذشٚشِ ٔاعزمالنّ عرب لشاس اغزٛبنّ طجٛذخ أٔل أٚبو عٛذ األضذٗ املجبسن لجم يب ٚمشة يٍ األسثع
عُٕاد ٔ ،كبٌ لشاسًا أيريكًٛب فبسعًٛب طًَٕٓٛٛب ثبيزٛبص َٔ ،فزِ انعًٛم املبنكٔ ٙثطبَخ األدضاة انطبئفٛخ ٔاملهٛشٛبد انعًٛهخ املشرجطخ ثئٚشاٌ ٔثأعبنٛت
غبٚخ يف االَذطبط األخاللٔ ٙاملًبسعبد ٔانطمٕط انطبئفٛخ املمٛزخ ٔ ،يٍ صى رى اغزٛبل أعضبء لٛبدح لطش انعشاق انشٓذاء طّ ٚبعي سيضبٌ ٔعهٙ
دغٍ املجٛذ ثئعذايٓى ٔلجهٓى رى اغزٛبل خًغخ سفبق آخش ٍٚيٍ أعضبء لٛبدح لطش انعشاق ثبنمزم يٍ لجم االيريكبٌ  ،كًب دظم نهشفٛك انشٓٛذ لظٙ
طذاو دغي َٔبٚف شُذار ٔثبالغزٛبل ثأعبنٛت يخزهفخ داخم انغجٌٕ  ،كًب دظم نهشفبق انشٓذاء يذًذ دًضح انضثٛذ٘ ٔعبدل عجذ اهلل انذٔس٘ ٔغبص٘
دًٕد انعجٕد٘ ٔععذٌٔ دًبد٘  ،كًب رى اغزٛبل انشفٛمي انشٓٛذ ٍٚثشصاٌ اثشاْٛى انذغٍ ٔعٕاد انجُذس .
ٔأطذسد لشاساد االغزٛبل ثذك انشفبق عجذ انغُ ٙعجذ انغفٕس ٔيضثبٌ خضش ْبد٘ ٔعضٚض طبنخ انُٕيبٌ ٔثبنشغى يٍ غضجخ انشعت انعشال ٙاملجبْذ
ٔسفضّ نمشاساد االغزٛبل انز ٙيٕسعذ ثذك لبدح انجعش ٔيُبضه ّٛفأٌ دكٕيخ املبنك ٙانعًٛهخ ٔرُفٛزًا نألجُذح األيريكٛخ انظَٕٓٛٛخ انفبسعٛخ رٕغم يف
يغهغم لشاساد االغزٛبل ْزِ ثئطذاس لشاساد اغزٛبل جذٚذح ثذك انشفبق طبسق عضٚض ٔععذٌٔ شبكش ٔرذذ عُٕاٌ طبسر ٔيفضٕح" لضٛخ األدضاة
انذُٛٚخ " ٔاملمظٕد املٛهٛشٛبد انطبئفٛخ انغٛبعٛخ اإلجشايٛخ ٔثبنخظٕص دضة انذعٕح انعًٛم  ،انز٘ اعرتف أعضبءِ ثزُفٛز يذبٔنخ اغزٛبل انشفٛك طبسق
عضٚض ٔأطبثزّ ثئطبثبد ثبنغخ عبو ٔ 0891سفبق آخش ٍٚيف انمٛبدح ٔانكبدس املزمذو نهذضة ٔٚؤكذ انعًٛم املبنكٔ ٙثطبَزّ ٔأدارّ سئٛظ يب ٚغًٗ يجهظ
انمضبء األعهٗ ٔدٛضثَّٕ يذدذ املذًٕد ٔيذكًزّ اإلجشايٛخ املغٛغخ املغًبح ( املذكًخ انجُبئٛخ انخبطخ ) يٕاطهخ يغهكّ اإلجشاي ٙانز٘ ٚعشفّ أثُبء
انشعت انعشالٔ ٙأكذرّ انٕصبئك انغشٚخ انزَ ٙششْب يٕلع ٔٚكٛهٛكظ يؤخشًا ٔ ،انز ٙاششَب إنٓٛب يف ثٛبَُب انغبثك ٔانز ٙأكذد رضعى املجشو انعًٛم
املبنك ٙنفشق املٕد انز ٙاغزبنذ يع عظبثبد ( ثذس ٔجٛش املٓذ٘ ) انكضري يٍ انضجبط ٔانطٛبسٔ ٍٚضجبط انظف ٔانجُٕد ٔعششاد انعهًبء يٍ أعبرزح
انجبيعبد انعشالٛخ ٔانعهًبء األثطبل يف يظبَع ْٛئخ انزظُٛع انعغكش٘ ٔاملُبضهي انجعضٛي ٔأثُبء انشعت انعشالٔ ٙعبًْذ عهٗ َذٕ خجٛش يزعًذ
ٔيمظٕد يف رأجٛج االلززبل انطبئف ٙاملمٛذ ٔرذيري انعشاق ٔرمغٔ ًّٛرفزٛزّ َٔٓت صشٔارّ .

ص٦٢
أيٓب املجبْذٌٔ انجعثيٌٕ
يب أثطبل املمبٔيخ انجٕاسم
يب أثُبء شعجُب املمذاو
يب أحشاس االيخ ٔاألحشاس يف انعبنى اجًع
أٌ إيغبل طغًخ انعًيم املبنكي يف إصذاس لشاساد االغزيبل ثحك لبدح انجعث ٔيُبضهيّ ٔيف ْزِ انظشٔف ثبنزاد انزي رزكثف فيّ املًابسسابد
اإلجشاييخ نٓزِ انطغًخ انمًعيخ ثئطالق يذ عصبثبد جيش املٓذي ٔفشق املٕد يٍ جذيذ السزئُبف دٔسْب انمًعي إلثابدح ألثاُابء شاعاجاُاب
انعشالي ٔيجبْذيّ عرب صفمخ انزحبنف املشيت انزي فشضزّ إيشاٌ ثني عصبثزي املبنكي ٔعصبثخ ( انصذسيني ) ٔإطالق ساشا ياجاشيايآاى
املحكٕيني ثبإلعذاو يف راد انٕلذ انزي يًعٌُٕ فيّ ثبسزًشاس إصذاس لشاساد االغزيبل ثحك لبدح انجعث ٔيُبضهيّ ٔ ،نزنك كهّ فأٌ انشعات
انعشالي انجطم ٔيجبْذي انجعث ٔاملمبٔيخ ٔأثُبء انشعت انعشالي سيزصذٌٔ ثًجذئيخ عبنيخ عرب إيًبَٓى انعًيك ثعميذح انجعث اناشسابناياخ
نٓزا املخطط اإلجشايي ثحك لبدح انجعث ٔيجبْذيّ .
ٔثٓزِ املُبسجخ فأٌ ليبدح لطش انعشاق نحزة انجعث انعشثي االشرتاكي ٔانميبدح انعهيب نهجٓبد ٔانزحشيش ٔانخالص انإطاُاي ٔعاهاه سأسآاب
انشفيك املجبْذ عزح اثشاْيى انذٔسي األيني انعبو نهحزة أيني سش ليبدح لطش انعشاق رُزساٌ حكٕيخ املبنكي انعًيهخ يٍ يغاجاخ اإللاذاو عاهاه
رُفيز أي يٍ لشاساد اغزيبل لبدح انجعث ٔيُبضهيّ ٔرؤكذ أَٓب يصًًخ عهه يعبلجخ كم انمزهخ ٔاملجشيني انعًالء املزدٔجني أليريكب ٔإياشاٌ .
أٌ عًهيبد اإلعذاو ٔاالغزيبالد املزكشسح نمبدح انعشاق نٍ رثُي شعت انعشاق ٔيمبٔيزّ انجبسهخ عٍ عزيٓب عهه رحشيش انعشاق رحشياشا شابياال
ٔرحميك االسزمالل انكبيم ٔاسزئُبف يسريح انُٕٓض انٕطُي ٔانمٕيي ٔاإلَسبَي انشبيم ٔ ..سيعهى انزيٍ ظهًٕا أي يُمهت يُمهجٌٕ .
املجذ نشٓذاء انجعث ٔاملمبٔيخ ٔااليخ ٔيف يمذيزٓى انمبئذ صذاو حسني .
رحيخ نشفبلُب األثطبل يف سجٌٕ االحزالل ْٔى يٕاجٌٕٓ ثًجذئيخ عبنيخ انظهى ٔانزعزيت .

لايااابدَح لااطاااش اناعااشَاق
يكزت انثمبفخ ٔاالعالو
 / ٦٢رششيٍ األٔل ٦٢٠٢ /
ثاغاذَاد اناًاُاصإَسَح ثابناعاز ِثئِرٌْ انْهََّّ

