
 

 

  هجرية  ٠٣٤٠ميالدي /  شوال   ٠٢٠٢عدد  تشرين االول 

 االفززبحٛخ
 صحف انشعت انكجري شبسح انُصش انعظٛى

 

انعًهٛخ انسٛبسٛخ املخبثشارٛخ كبَذ ٔيب صانذ ْٔيٙ   ويٕس       
إَٓٛبسْب األخري صُٛعخ املحزهني االيريكبٌ  ٔأدارٓى انيعيًيٛيهيخ        
نزُفٛز يخططٓى اإلجشايٙ ثزذيري انعشاق ٔحم دٔنزّ ٔجٛشيّ  
انجبسم ٔيب ٚسًِٕ خبسئني )  إجزثبس انيجيعيش ت ٔريميسيٛيى              
ٔرفزٛذ انعشاق يمذيخ نزمسٛى ٔرفزٛذ االيخ .. ثَٛذ أٌ جيٓيبد     
انجعش ٔاملمبٔيخ لّهت انسحش عهٗ انسيبحيش ْٔيضو امليحيزيهيني            
االيريكبٌ األٔغبد شش ْضًٚخ ٔساحٕا ٕٚاصهٌٕ ْيشٔثيٓيى ييٍ       
انعشاق ثًب ٚسًَّٕ إَسحبة لٕارٓى انمزبنٛخ يٍ انعشاق أٔاخيش  
شٓش آة املبضٙ ٔرصبعذ انعًهٛبد انجٓبدٚخ نهًمبٔيخ انجبسهخ 
انزٙ ساحذ رسزٓذف لٕارٓى املٓضٔيخ   لٕاعذْب غري اٜيُيخ  
ٔرهحك ثٓى أفذح انخسبئش ثبنجشش ٔامليعيذاد امليعيهيٍ عيُيٓيب               
ٔاملعزى عُّ .. ٔلذ رشافك رنك ثبَٓٛبس انعًيهيٛيخ انسيٛيبسيٛيخ            

انزيٙ    ) رشكٛم انحكٕيخ ت  ٔرششريٓب يزٕسهخ ثهعجخ يب ٚسًٗ 
اسزًشد وٕال انسجعخ انشٕٓس  املبضٛيخ ثيعيذ االَيزيخيبثيبد            

 انشْٕبء .
ْٔب ْٕ شعت انعشاق انجطم ْٕٔ ٚشلت ْزِ انهعجخ  امليميٛيزيخ     
انزٙ اسزٓرتد ثًصريِ ٔديبء أثُبئّ ٔاسيزيجيبحيذ ييعيبَيبريّ           
ُٚعرب عٍ سيخيطيّ       ٔأيعُذ   رجٕٚعّ ٔحشيبَّ يٍ انخذيبد 
انجبنغ يمذيخ نضحفّ انكجري انز٘ ٚجٙء   ركيشاِ انيخيبيسيخ           
عشش .. ٔركشاِ األخشٖ انثبيُخ   انخبيس عشش يٍ رشيشٚيٍ       

رأٚٛذًا ٔاسزفزبًء حشًا عيهيٗ ليٛيبدح          2002ٔ  5991األٔل عبيٙ 
انشٓٛذ صذاو حسني ٔيسريح انجعش انظبفشح انزٙ نى ٚيفيذ     
  عضذْب  االحزالل ٔانزٙ رزٕاصم انٕٛو ثيضحيفيٓيب انيكيجيري            
ثمٛبدح  انجعش ٔاملمبٔيخ ٔرحذ ساٚخ انمبئيذ األعيهيٗ نيهيجيٓيبد            
ٔانزحشٚش انشفٛك األيني انعبو نهحضة املجبْيذ عيضح اثيشاْيٛيى          
انذٔس٘ ٔحزٗ حسى انُصش املجني ثزحشٚش انعشاق ٔاسيزيميالنيّ     
ٔرْٕج شعهخ انثٕسح انعشثٛخ يٍ جيذٚيذ عيهيٗ اسع انيعيشاق             
انطبْشح يُريح دسٔة االيخ صٕة انزمذو ٔانُٕٓع ٔاالسريميبء   

 انحضبس٘ .
 انثٕسح 

  

 يُبضهٕ انجعش   انعشاق 
 ٕٚاصهٌٕ جٓبدْى

 رحذ ساٚخ لٛبدرٓى املُبضهخ  
 ٔانشفٛك املجبْذ عضح اثشاْٛى انذٔس٘

 األيني انعبو نهحضة 
 انمبئذ األعهٗ نهجٓبد ٔانزحشٚش ٔانخالص انٕوُٙ   

 أثُبء شعجُب األثٙ ٚطبنجٌٕ
ثإنغبء أحكبو االغزٛبل انجبئشح ثحك  

 لبدح انجعش  
 ٔيجبْذ٘ انجعش ٔاملمبٔيخ 

 ٔإوالق سشاح األسشٖ ٔاملعزمهني 

أثُبء شعجُب األثٙ املجبْذ ٕٚاصهٌٕ انزعجري عٍ 
 سخطٓى عهٗ رًبد٘

 عًالء االحزالل   يًبسسخ نعجخ  
 ) رشكٛم انحكٕيخ ت



 

 

 ٢ص

 انثعس ساٚح ٔاحذج ٔجٓاد يرٕاصم
 ْٛصى انمحؽاَٙ 

 
كاٌ انثعس ٔياصال ٔعٛثمٗ سٔح االيح ٔظًريْا َٔثضعٓا اصصضٛم اجردضذد فف  ٓضٕ             
ُٚشذ انعٕدج اىل حمٛمح االيح انضغٕٚح   ٔحضذذٓا ٔحشٚرٓضا ٔذحمٛضك االيض اكٛح                
ٔانعذانح االجرًاعٛح تني ؤتُائٓا ، ٔذهكى نعًش٘ ؤياَح كثريج ٔسعانح خانضذج يردضذدج     
ُٚٓط تٓا انثعس يُز ذثشري انش ٛك انمائذ اجاعظ احًذ يٛشٛم عفهك تفكشِ يُز 
شالشُٛٛاخ انمشٌ اجاظٙ ٔيٛضالدِ انرُيًٛضٙ انمٕيضٙ   انضغات  يضٍ َٛضغاٌ عضاو                     

ٔيُز شالشح ٔعرني عايًا ٚرٕاصم َعال انثعس عهٗ ايرضذاد انضغاحح انعشتٛضح           7491
يٕاجًٓا تصالتح لّم َيريْا عُد اجغرعًشٍٚ ٔاصَيًضح انشجعٛضح ٔانعًٛهضح يمضذيًا          
لٕا م انشٓذاء ٔاجعرمهني  ذاًء جثادت انثعس ٔعمٛذذّ انغايٛح فف كًا ٔاجضّ انثعضس        
اجاايشاخ ٔاالَشمالاخ انرٙ اعرٓذ رّ يٍ داخهّ عهٗ انصعٛذ انمٕيٙ ٔعهٗ صعٛذ  
لؽش انعشاق يُز عرُٛٛاخ انمشٌ اجاظٙ ٔجاتّ سدج ذششٍٚ انغٕداء ٔحمك شٕساذضّ       

آراس   عضٕسٚا فف       8ٔ    7498ذًضٕص عضاو       13  -71ٔ    7491يضثاغ عضاو       8اصصٛهح  
ٔؤيادخ شٕسج انثعس   انعشاق انمهعح انُاْضعح نحشكضح انصضٕسج انعشتٛضح اجعاصضشج               
انرٙ اعرٓذ ٓا انحهض  اصيريكضٙ انضصَٕٓٛٙ انفاسعضٙ تضاالحرالل ٔذحضٕل انثعضس                
ٚمضغًّٛ          اجداْذ يٍ حضب ٚمٕد انذٔنح ٔاجدرً  ٔنٛظ حاكًًا كًا ٚحهضٕ نهثعضط ؤٌ 
اىل حضب يمأو ؤصضٛم س ض  عانٛضًا ساٚضح اندٓضاد ٔانرحشٚضش ٔكضغش حٓضٕس اجحرهضني                        
ٔحهفائٓى ٔصُائعٓى يًا ؤغاض ْاالء جًٛعًا ٔساحٕا ٚثحصٌٕ عٍ عضمػ اجرضام يضٍ      
انخَٕح ٔاجرخارنني يثرذعني انيٕاْش انضصٕذٛح اجعضٔنضح عضٍ ٔجٕدْضا اندًضاْري٘               

ٔاندٓضضاد٘ ذحضضد يضضغًٛاخ ح اصجُحضضح ر ٔ ح اجشاجعضضح ٔانرٕحضضذ ر ٔ ح االَثعضضاز                           
انمٕيٙ ر ٔ ح عشٚا انثعس ر ٔغريْا يٍ اجغًٛاخ انضرٙ ذرضأيش عهضٗ انحضضب ذحضد                
ال رح ح ٔحذج انحضب ر فف ٔيا دسٖ ْاالء انضصااس يضٍ ؤيصضال انخضائٍ يحًضذ َٕٚضظ             
اصحًذ ٔانُكشج يحًضذ انضذنًٛٙ ٔغريْضى ٌ اجشذضذٍٚ ٔاجرخضارنني ٔانضغالؽني                    

 حثائم اجخاتشاخ اصجُثٛح ٔاإللهًٛٛح ف 
ؤٌ يضضعهح جٓضضاد انثعضضس عضضرزٚة   عضضُاْا اجرضضْٕا انضضشًٕم انخاتٛضضح نذٚاجضضري               
ذضٚٛفٓى ٔذضعهٛهٓى ٔعًٛضعٙ انحضضب انضز٘ حمضك ٔحذذضّ انفكشٚضح ٔانرُيًٛٛضح                   
ٔانُعانٛح   خُادق اندٓاد   انعشاق ٔاعرمؽة  صائم اجمأيح كهٓا ذحضد ساٚضح         
انمٛادج انعهٛا نهدٓاد ٔانرحشٚضش  ٔانخضالص انٕؼضُٙ ٔلائضذْا انش ٛضك اجداْضذ عضضج                
اتشاْٛى انذٔس٘ اصيني انعاو نهحضب ٔلٛادذّ انمٕيٛح اجُاظهح ٔلٛضادج لؽضش انعضشاق           
اجداْذج فف َعى عًٛعٙ حضب اجداْذٍٚ حضب انثعس انعشتٙ االي اكٙ انٕاحضذ   
دٔيًا تفكشِ انُري ٔلٛاداذّ اصيُٛح اجخهصح ٔيُاظهّٛ اصيذاء ٔيًاسعضاذّ اندٓادٚضح     
صٕب ْذ ّ اصعًٗ   يشحهضح اندٓضاد ٔذحشٚضش انعضشاق ٔذحمٛضك اعضرمالنّ انرضاو                 
ٔانُاجض ٔذحمٛك َٕٓض االيح عرب ذؽثٛك تشَايدّ اندٓاد٘ تةلايح انحكضى انضشعثٙ        
انذًٚمشاؼٙ انرعذد٘ انز٘ ٚعى  صائم اجمأيضح كهٓضا ٔانمضٕٖ انٕؼُٛضح ٔانمٕيٛضح             
ٔاإلعاليٛح اجُاْعح نالحرضالل ٔؤتُضاء انعضشاق جًٛعٓضى نٛضغرإَفٕا يضغريج انثُضاء                  
انصٕس٘ انمٕيٙ انذًٚمشاؼٙ االيض اكٙ اصصضٛم يٕاصضهني عضريْى اندضاد صضٕب                
ذحمٛك ؤْذا ُا انراسٚخٛح انغايٛح   انٕحذج ٔانحشٚح ٔاالي اكٛح فف ٔيٕاصهح حًم  
 سعانح انعشب انراسٚخٛح سعانح اإلعالو اجردذدج انخانذج اجعؽاء نإلَغاَٛح جًعاءف 

 انهعثح انمزسج !!
 حغني لاعى انشكاتٙ

 

يضضا صال عًضضالء اجحرهضضني االيريكضضاٌ ٔحهفضضائْى انضضصٓاُٚح ٔانفضضشط ٔ             
يمذيرٓى انعًٛم اجانكٙ ٕٚاصهٌٕ نعثرٓى انمزسج ح ذشكٛم انحكٕيح ر   
بؼاس عًهٛرٓى انغٛاعٛح يُز عضثعح يضٕٓس عهضٗ ؤجضشاء ح اَرخاتضاذٓى ر             
عهضضٗ ٔ ضضك دعضضرٕسْى اجضضغ  تضضني يضضذر ٔجضضزب ٔيٓضضاذشاخ عٛاعضضٛح             
ٔبعاليٛح سخٛصح ٔذُاتض تاصنماب  انكم ٚرٓى انكم تاالسذثضاغ تاندٓضاخ        
انذٔنٛح ٔاإللهًٛٛح ٔكهٓى جاءٔا سكاتًا ؤرالء   لؽضاس االحرضالل اصيريكضٙ       

 انصَٕٓٛٙ انفاسعٙ نهعشاق ف
 انعًٛم اجانكٙ اعرؽاب نزج انعًانضح اجضدٔجضح صيريكضا ٔبٚضشاٌ ٔانرضٙ              

يُحرّ ٔؤصاليّ  شصح عشلح َٔٓة ؤيٕال انشعة انعشالٙ ٔبتضادج ؤتُائضّ      
ٔاعرمانٓى ٔذدٕٚعٓى ٔحشيآَى يٍ اتضغػ خضذياخ اجضاء ٔانكٓشتضاء فف           
ٔتعذ  اَّ غري يغرعذ الٌ ح ُٚؽٛٓا ر عهٗ حذ ذعثضريِ  ٓضٙ يهضب ؤتٛضّ           
انععٕض ، ٔغري يغرعذ جًاسعح ح انرذأل انغهًٙ نهغهؽح ر عهٗ حذ   
ذعثري ؤيثاِ انشجال ٔتانرانٙ  اَّ ٚرًضادٖ   نعثرضّ انمضزسج بؼانضح ؤيضذ               

 ح ذشكٛم انحكٕيح ر نكٙ ٚرٕاصم يغهغم انمرم ٔانُٓة ف
تَٛذ ؤٌ غعة انشعة انعشالٙ انحهٛى تهغ عٕسذّ انعهٛا ٔعُٛمط عهٗ  

انهعثح انمزسج ٔصاَعْٕا اجحرهٌٕ االيريكاٌ ٔعًالئٓى االخغاء ٔعُذْضا     
 ال ذُف  عاعح يُذو ٔعٛعهى انزٍٚ حهًٕا ؤ٘ يُمهة ُٚمهثٌٕ ف  

 

 



 

 

 ٣ص

 يٍ ٔساء انظشاع ػهٗ انغهـح يف انؼشاق
 د. ػشغاو انذتاؽ

 

ئٛم ( ، انذز٘ ذذمذٕو تذّ            عشافًٛا ػذا انُغف ٔانمرم ٔانرخشٚة انز٘ ؤطثخ يٍ ياليخ انؼشاق األعاعٛح يُز ؤٌ ذى ادرالنّ يٍ انمٕٖ املرذانفح ) ؤيريكا / بٚشاٌ /   ب   
ادٚح ، يذا ٚذزاع     ػرٛاألؿشاف ، ْٕٔ دٔس ذخشٚثٙ ٚغاْى فّٛ ؤرَاب االدرالل ، ٔٚرٕنٌٕ فّٛ ػشب شؼثٓى تغٛاؽ ٔدشاب املذرهني ، ػذا ْزِ األَثاء انرٙ ؤطثذد ا
 .ٕيحػٍ انظشاع انغش٘ ٔانؼهُٙ تني ؤؿشاف انرذانف ، ٔنكٍ ػرب يًثهٛٓى ػهٗ املغشح انغٛاعٙ انؼشالٙ فًٛا غذا ٚـهك ػهّٛ ياساثٌٕ ذشكٛم انذك

 
ف شذٚذ ، ؤٌ األؿذشاف      تإعال ًٚكٍ انجضو تإٌ ْزِ انخـٕج ؤٔ ذهك ْٙ يا لثم انُٓاٚح ، َٓاٚح ياساثٌٕ ذشكٛم انذكٕيح .. ملارا ..؟ تادئ ر٘ تذء، ال تذ يٍ انمٕل     

هٓا ، ْٔكزا نذألذعذف    ًٚثانؼشالٛح انذاخهح يف انهؼثح انغٛاعٛح تًؼظًٓا غري لادسج ػهٗ انذغى ، ٔخًٛؼٓا ذذراج نألؿشاف األخشٖ ، ٔيٍ ثى    نهكم يشخؼٛرّ انرٙ 
ًغكح تإؿشاف انثٕب امل انظٕخ انؼشالٙ درٗ املرؼأٌ يغ االدرالل تاْد خذًا ٔنٛظ نّ دٔس ياثش يف األدذاز ٔيا عرأل بنٛٓا يٍ َرائح .. ألٌ األؿشاف انشئٛغٛح

رذذج ٔبٚشاٌ ٔبعشائٛذم ،    املانؼشالٙ املًضق ، أ املٓهٓم يا صاند غري يرفمح ال ػهٗ يغرمثم انؼشاق ٔال ػهٗ يشذغًاخ ؤخشٖ يف املُـمح .. فإؿشاف انشإٌ: انٕالٚاخ    
شؼة .. ْا َذذٍ    نه دهفاء األيظ ٔانٕٛو ٔانغذ ، فذاخح كم يُٓى نألخشٖ نٛظ نّ ؤفك ْٕ ذذانف اعرتاذٛجٙ تكم يؼُٗ انكهًح ، ْٔزِ يُأساخ كإَٓى تٓا ٚمٕنٌٕ

تانؼذثذؾ بسادج لذٕٖ         ْٙ َؼًم ، ٔنكٍ يف انٕالغ ٚرٕاطم ذذيري انؼشاق دٌٔ ْٕادج ، ٔٚرٕاطم املٕخ ، ٔػزاب انُاط دٌٔ َٓاٚح ذهٕح يف األفك ، ملارا ..؟ ألٌ ْزِ  
 االدرالل انثالثح ؤيريكا ٔاعشائٛم ٔبٚشاٌ ، ٔيا َشاِ يٍ صػًاء ػهٗ املغشح ، بًَا ْى يًثهٌٕ نٓزِ انمٕٖ .

 
كٕيذح ، فذٛذًذا         انذبٚشاٌ ذؼغ فٛرٕ َٓائٙ ػهٗ انذكرٕس ػالٔ٘ ٔلائًرّ ، ٔيا انرماسب ؤٔ انرثاػذ يُّ ٔيٍ لائًرّ عٕٖ يًاسعاخ ػغؾ ٔيُأساخ يف عٕق ذشكٛم 

ٗ  ٚشاْذ األيشٚكاٌ تإو ؤػُٛٓى آَٛاس آخش تشلغ ملغخشج انذًٚمشاؿٛح املضٚفح ، دم ْزِ املشكهح ؤٔ غريْا نٛظ تٛذ  ْزِ انكرم املرذُذادذشج       بسػذاء يذا ٚذشٚذذِ            ػذهذ
نثالز اعرتاذٛجٛا يا ء ااملذرهٌٕ ، كم ٚشٚذ ؤٌ ٚشػٙ يٍ خاء تّ نغهـح ال ٚذهى تٓا ، ٔنكٍ يغ َظٛة ٔنٕ يرٕاػغ يف املغاَى ، َؼى ؤٌ انرذانف تني انمٕٖ انغٕدا

ًٛٛح ، فٓى يا ٚضانٌٕ دً ٚضال لائًا ، ٔيا ذضال املظانخ ذكًم كم يُٓا األخشٖ ، ٔنكٍ يغ ٔخٕد خالفاخ طغريج ذكرٛكٛح ، ْٔزِ ذكٌٕ يٕخٕدج درٗ تني ؤكثش األدثاب
ح يشكذضٚذح .. تذؼذثذاسج            دٔنيرفمٌٕ يف ؤفغاَغراٌ ، ٔيرفمٌٕ ؤٌ ال ٚؼٕد انؼشاق يٕدذًا ٔلًٕٚا ففّٛ خغاسج نهجًٛغ ، ٔيرفمٌٕ ؤٌ ال ذخهك يمذياخ ٚكٌٕ فٛٓا نهثُاٌ 

غشٚح ٔانؼهُذٛذح ،     ان ٔادذج ال ذغري خْٕش٘ يف األٔػاع ، ٔتًا ؤٌ نهثؼغ يـايغ نهغٛـشج ، ٔانًُٓٛح ٔانهؼة خاسج انُض ، فانخالفاخ يٕخٕدج ٔذـٕلٓا املذادثاخ
 ْٔٙ ػًهٛح ٚثذٔ ؤَٓا يشػٛح نألؿشاف انثالثح.

 
سخٛح ، فإيريكا املرؼذثذح   ٔخأانجْٕش٘ انز٘ ؤسٚذ انرتكٛض ػهّٛ ْٕ : ؤٌ األؿشاف املرذانفح انثالثح : ؤيريكا بٚشاٌ بعشائٛم ذؼاَٙ يٍ يراػة ًْٕٔو ٔيشكالخ داخهٛح   

نٓا رنذك ٔٚذذاْذا      َٗ الرظادًٚا ، يا ذضال غاسلح يف يغرُمؼاخ انؼشاق ٔؤفغاَغراٌ ، بر ذُشة تاس ٔيشكالخ ذغرذك انرذخم عٛاعًٛا ٔالرظادًٚا ٔػغكشًٚا ٔنكٍ ؤ
، ٔذشٚذ يذٍ بٚذشاٌ     ٚذ يغهٕنح ػٍ كم فؼم رٔ لًٛح دمٛمٛح ، ؤيريكا ذشٚذ ذـانة دهفائْا : ذشٚذ يٍ بعشائٛم انرغاْم ٔػذو ذٕسٚـُا تإصياخ ، يا ػُذَا ٚكفٙ ٔٚض 

 ؤعًؼٕا طٕخ انؼمم ، َشٚذ لٛادج ذؼشف كٛف ذركهى ، كٛف ذخاؿة انؼانى املرذؼش ، ال ذغانٕا تإًْٛح دٔسكى يف انششق األٔعؾ .
 
انغالو ال ٚفرخ  ثاخبعشائٛم فٓزا انكٛاٌ ٚمف ؤياو دمائك عٛاعٛح ٔ يٛذاَٛح ػهٗ األسع ذجؼهٓا ذرظشف ٔكإَٓا يف املشدهح انذغاعح يٍ ٔخٕدْا ، فآَٛاس يذاد 

تني َظشٚاخ خذشافذٛذح        ٙ ،األتٕاب بال الَٓٛاساخ الدمح ْٙ ال ذشغة تٓا ، ٔدهفائْا ال ٚشٚذَٔٓا ، ٔبٚشاٌ ٚإكم انُخش يف ْٛكهٓا انغٛاعٙ ٔاإلٚذٕٚنٕخٙ انذٔغًاذ
 شرٗ ، ٔطشاػاخ داخهٛح تني ؤؿشاف انغهـح ، ٔيغ شؼٕب ٔلٕيٛاخ ؤخشٖ ػًٍ انذٔنح ، ْٔٙ ذذأل ؤٌ ذرغرت ٔساء انُٕٔ٘ ٔانرٕعغ نهخاسج .

فذاػذم ػذُذاطذش        ٔذذرذ  ٔنٓزا فانشإٌ انؼشالٙ يكرٕب ػهّٛ ؤٌ ال ٚذغى ، تم ؤٌ ٚغرًش انرذاػٙ ٔانرأكم بىل ؤٌ ذذني نذظح ذاسٚخٛح ذكرغة انظشاػاخ فٛٓا رسٔج ،     
ع انـائفٙ عٕف ٚرظاػذذ ،    ـشاداخهٛح ٔخاسخٛح ، ستًا ٚهٕح االَٓٛاس تني ثُاٚاْا ؤٔ َرٛجح نٓا .. ٔٚرُثإ تؼغ االعرتاذٛجٛني األٔستٛني يٍ خرباء املُـمح ، ؤٌ األط 

 ْٕٔ َرٛجح نرخضٍٚ يرٕاطم نؼُاطش انظشاػاخ انذاخهٛح ٔذشجٛؼٓا ؿاملا ذاد٘ بىل ذأكم يرٕاطم يف لذساخ انثالد .
 

ـانة كم لادذّ ؤٌ   ٙ ٚانشؼة انؼشالٙ ٔؤدٔاذّ انششٚفح انشافؼح نالدرالل َٔرائجّ انٕدٛذج انرٙ ذؼشف يارا ذشٚذ ، ألَٓا ذُاػم ٔظٓشْا نهذائؾ ، انشؼة انؼشال
ُٛح انؼشالذٛذح تذًذا ٚذًذكذٍ            نٕؿٚرذذٔا تٕخّ انغضاج يٍ دٛثًا خائا ، ال فشق تني يذرم ٔآخش ، املـهٕب انٕٛو دٌٔ بتـاء : ٔلفح يٕدذج تٕخّ انرذاػٙ ، اذذاد اإلسادج ا

 انشؼة انؼشالٙ يٍ تهٕؽ انٓذف يًٓا كربخ انرؼذٛاخ .



 

 

 ٤ؿ

 اٌؼ١ًّ اٌخشف ٠ٛاصً ٌؼثٗ ػٍٝ اٌحثاي !! 
 

 ا١ِّح اٌرب٘اْ 
 

اٌؼ١ًّ اٌخشف جالي اٌغاٌثأٟ اٌزٞ ٌؼة أخظ األدٚاس تاملؼاٚٔةح   اتةرةالي        
اٌؼشاق ِٚثاسوح فؼً أع١ادٖ االِريواْ فٍُ ٠رتن أ٠ح ِٕاعثح دْٚ أْ ٠ؾة١ةذ         
تذٚس املجشَ تٛػ  ٚذؾ١ٕٟ ٚاٚتاِا ٚتا٠ذْ ٚغ١رظ ١٘ٚالسٞ وٍٕةرةْٛ   ِةا        
٠ُغ١ّٗ ) ذحش٠ش اٌؼشاق ( .. ٚساح ِغرغاًل اجرّاع اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌألُِ املرحذج     
ٌإلؽادج تاالترالي األِريوٟ فضاًل ػٓ ذربوٗ تاٌٍماء تاتّذٞ ٔةجةاد ٚااؽةادج      
تاٌرغٍغً اا٠شأٟ   اٌؼشاق ، وّا ساح ٠شٚج ٌرّذ٠ذ ذغٍظ صِة١ٍةٗ اٌةؼةّة١ةً           
املاٌىٟ ػٍٝ ِٛلغ اٌؼّاٌح ٚٔٙة ثشٚاخ اٌؼشاق ٚتاٌمةٛي تةاْ أِةريوةا ٚن٠ةشاْ            
ِرفمراْ ػٍٝ ذّذ٠ذ ٚال٠ح املاٌىٟ ،   راخ اٌٛلد تشؿ ف١ٗ ػٍٝ االجةرةّةاع      
تاملاٌىٟ ٚتؼادي ػثذ املٙذٞ ٚعاسق اٌٙاؽّٟ ٚغريُ٘ ٚذأو١ذٖ تأٔٗ ٠مف ػٍةٝ  
ِغافح ٚاتذج ِٓ اٌج١ّغ ٚ٘زٖ ِٓ تٍٙٛا١ٔاخ اٌؼ١ًّ اٌخشف جالي اٌغاٌثأةٟ  
ٚػٕذِا ُػٛذة ِٓ اتذُ٘ ػٍٝ أتذٜ   ذصش٠حاذٗ تأٔٗ تٍغ ِٓ اٌؼّش ػر١ًا ٚأٗ 
ذؼة .. ٚ٘ىزا ٠ذاسٞ اٌؼ١ًّ املاٌىٟ ذمٍثٗ ٚأرٙاص٠رٗ اٌثؼٍث١ح تاٌخشف ٚاٌىةرب    

 ٚؽش اٌث١ٍح ِا ٠ضحه .      

 

أتٕاء ؽؼثٕا األتٟ ٠ح١ْٛ تغٛالخ اٌج١ؼ 
 ٣٧٩١اٌؼشالٟ اٌثاعً   تشب ذؾش٠ٓ ػاَ 

 

 

 دٚس اٌج١ؼ اٌؼشالٟ  اٌثاعً   تشب ذؾش٠ٓ
 اٌٍٛاء اٌشوٓ ػث١ذ عاٌُ اٌجثٛسٞ

 

٠ح األخشٜ ٚػةٍةٝ   ٌٛالصٌد اروش ٚأٔا ٠ِٛٙا ضاتظ تذز   اٌٍٛاء املذسع اٌثأٟ ػؾش ٠َٛ ر٘ثٕا ِٚؼٕا اٌٍٛاء اٌغادط املذسع ٚاٌٍٛاء اٌؼؾش٠ٓ ٚاٌىثري ِٓ األ
اس أخةثة  عشفاخ اٌذتاتاخ ٌٕصشج أخٛذٕا اٌؼشب   عٛس٠ا ِٚصش ٚاألسدْ ٚت١اصج   ؽشف املؼشوح ِغ اٌى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ اٌغاصة ، ففٛس عّةاع اٌةمة١ةادج تة         
ٓ خغش ك ِاٌحشب ِٓ ااراػاخ أٚػضخ ٌمغؼاخ اٌج١ؼ اٌؼشالٟ تاملؾاسوح اٌفؼ١ٍح   اٌحشب ٚ٘ىزا واْ ، ٚوأد تغٛالخ ٌٛائٕا   ذً ػٕرت ٚتّا٠ح دِؾ
صةف  اٌ   اٌغمٛط    تني رادخ اٌغائشج اٌؼشال١ح املماذٍح ػٓ تّٝ دِؾك ٚرساخ سًِ ع١ٕاء ٚلذِٕا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾٙذاء ِٓ اٌضثاط ٚاٌغ١اس٠ٓ  ٚضةثةاط  
 8491َ   ٚاٌجٕٛد اٌز٠ٓ ػأمٛا ثشٜ األسض اٌؼشت١ح   دِؾك ٚفٍغغني اٌز٠ٓ ذٛعذٚا ثشٜ تٕني ٚوفش لاعُ ِٕز اٌحشب األٚىل ِغ اٌى١اْ اٌص١ٙٛٔةٟ ػةا    

 .8491ٚوزٌه   تشب ػاَ 
زا ذةٛاصةٍةد    ٚ٘ىٚا٢ْ ٠ٛاصً ج١ؾٕا اٌثاعً ػ١ٍّاذٗ اٌجٙاد٠ح   صفٛف املماِٚح اٌؼشال١ح اٌثاعٍح ترٝ ذحش٠ش اٌؼشاق املفراح اٌحم١مٟ ٌرحش٠ش فٍغغني ، 

ِٚجاتٙةح اٌةؼةذٚاْ       8411تغٛالخ ج١ؾٕا اٌثغً   دتش اٌؼذٚاْ اا٠شأٟ ػرب ثّأٟ عٕٛاخ تغَٛ ٚذحم١ك   ٔصش اٌؼشب أجّؼني   اٌثآِ ِٓ آب ػاَ 
ٚاترالٌٗ   اٌراعغ ِٓ ١ٔغاْ  ِٓ رٌه اٌؼاَ .. ٚ٘ا ٔحٓ ِماذٍٟ اٌجة١ةؼ      3002ٚاٌؼذٚاْ األِريوٟ األعٍغٟ اٌص١ٟٙٛٔ ػاَ  8448اٌثالث١ٕٟ اٌغاؽُ ػاَ 

د اىل   أفضاٌؼشالٟ اٌثاعً  لادًج ٚضثاعًا ٚضثاط صف ٚجٕٛد ٔغرٍُٙ ٔصشٔا   تشب ذؾش٠ٓ اٌرٟ أسدٔا٘ا ذحش٠ش٠ح ل١ِٛح ٚاسد٘ا غرئا تشتًا ٌٍرحش٠ه 
 ش٠ةش االعرغالَ ٌٍى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ ِٓ لثً أٔظّح اٌٙض٠ّح .. ٔؼُ ٔحٓ ٔغرٍُٙ دسٚط ٔصشٔا اٌؼغىشٞ   تشب ذؾش٠ٓ ٌرٛظ١فٙا   عشد املحرٍني ٚذةحة      

 اٌؼشاق ٚاعرمالٌٗ . 



 

 

 ٥ص

 

 سصذ اعزخجبس٘
 

 عجذ انمبدس دسٚب 
 

 ٚزٕاصم يف ْزِ األٚبو َشبط يذًٕو نٕكبنخ االعزخجبساد املشكضٚخ األيشٚكٛخ ) أنغٙ آ٘ إّٚ ( ٔٔكبنخ االعزخجبساد انخبسجٛخ اإلعشائٛهٛخ  
) املٕعبد ( يف شًبل انعشاق دٛش رُمم أنغٙ آ٘ إّٚ ٔاملٕعبد ، انكثري يٍ املغزهضيبد ثبنشبدُبد نهجبساعزٍ ، يُظًةخ االعةزةخةجةبساد          
انزبثعخ نهذضة انذًٚمشاعٙ انكشدعزبَٙ ٔٚذعٗ أٌ املغزهضيبد انزٙ ٚزى َمهٓب ثصُبدٚك عًاللخ ْٙ عجبسح عٍ آالد ٔأدٔاد رمُٛخ كةًةب     
عهى أٌ عًالء أنغٙ آ٘ إّٚ ٚزعبٌَٕٔ يع انفشق انزبثعخ نهجبساعزٍ يف َمم ثعض املشعالد انزٙ رشجّ يشعةالد انةشادٚةٕ إمل املةُةبعةك             
املذبرٚخ نهذذٔد اإلٚشاَٛخ ، ٔدغت املعهٕيبد املزٕفشح أَّ ٚخغظ ٔثشكم عشٚع نزٕدٛذ ٔكةبنةزةٙ االعةزةخةجةبساد انةزةبثةعةخ نةهةذةضة                     
انذًٚمشاعٙ انكشدعزبَٙ ) انجبساعزٍ ( ٔانزبثعخ نالرذبد انٕعُٙ انكشدعزبَٙ ) صَٛبس٘ ( ٔإٌ انزذشكبد انكثٛفخ يف املُغمخ َةبجةًةخ عةٍ             
رنك ، دٛش عٛزى االرذبد رذذ عمف  انجبساعزٍ ٔعٛزى رعٛني يغشٔس انربصاَٙ انز٘ ٚشأط انجبساعزٍ دبنًٛب عةهةٗ سأط املةُةظةًةخ             
انجذٚذح ، نكٍ املغئٕل انثبَٙ عٛعُّٛ االرذبد انٕعُٙ انكشدعزبَٙ ٔٚجٓم يُخ خغشٔا كٕل انز٘ ٚشأط صَٛبس٘ دبنًٛب ، أٚةخ يةٓةبو يف            
انزشكٛهخ انجذٚذح    ٔيٍ ثني االدعبءاد انٕاسدح اَّ عٛزى رذسٚت كبدس انزشكٛهخ انجذٚذح انزٙ عزجةٓةض ثةثدةذس األجةٓةضح انةزةمةُةٛةخ                  
املزغٕسح ، ثشكم خبص يف أيشٚكب ٔإعشائٛم ، يف غضٌٕ رنك رفٛذ املعهٕيبد أٌ ظٕٓس انجبساعزٍ إمل انٕاجةٓةخ ، ٚةزةغةجةت إمل عةذو                
اسرٛبح  جبد نذٖ صَٛبس٘ ، ٔٔفمًب نهًعهٕيبد أٌ أنغٙ آ٘ إّٚ رًبسط ضغٕعًب عهٗ إداسح صَٛبس٘ يزخزح يٕلفًب دةبصيةًب يف ْةزا املةٕضةٕ               
 ثبنشغى يٍ انخالفبد ٔدغت ثعض األَجبء انزٙ نى رؤٚذ ثعذ ، أٌ ثعض املغئٕنني يف صَٛبس٘ لذيٕا اعزمبالرٓى ثُبء عهٗ ْزا انزغٕس . 

 
ٔٚفٛذ يغئٕنٕ اإلداسح اإللهًٛٛخ ثبٌ يٛضاَٛخ انجبساعزٍ رؤيٍ يٍ لجم انذكٕيخ ، ٔاٌ املشكهخ األعبعٛخ ركًٍ نذٖ صَٛبس٘  انزٙ ًٚةٕنةٓةب    
االرذبد انٕعُٙ انكشدعزبَٙ ، ٔيف رصشٚخ ألدذ كجبس يغئٕنٙ االرذبد انٕعُٙ انكشدعزبَٙ إمل صذٛفخ ْبٔالرٙ ، أشةبس إمل يةذةبٔنةخ             
إظٓبس انجبساعزٍ ٔكثَٓب إدذٖ يؤعغبد اإلداسح اإللهًٛٛخ ثبنشغى يٍ كَٕٓب يُظًخ أيُٛخ ربثعخ نهذضة انذًٚةمةشاعةٙ انةكةشدعةزةبَةٙ ،             
يؤكذًا عهٗ ادزًبل دذٔس رغٕساد سْٛجخ يف اإللهٛى يع رفعٛم املششٔ  ، ٔأفبد انخرباء انزٍٚ اعزفغشَب عٍ آسائٓى أَةّ ٔيةع يغةريح          
اَغذبة انمٕاد األيشٚكٛخ  يٍ انعشاق ، فمذ أٔل األيشٚكٌٕٛ اْزًبيٓى َذٕ املعهٕيبد االعزخجبسارٛخ دٕل إٚشاٌ ٔعٕسٚب ، ٔأٌ رثعةٛةظ   
أنغٙ آ٘ إّٚ لبعذح اعزخجبسارٛخ يف شًبل انعشاق نٓزِ انغبٚخ يٍ انزغٕساد املشرمجخ .. ٔٚشبس إمل لٛبو انجٛشًشكخ انزٍٚ ٔضعةٕا رةذةذ       
انذًبٚخ انخبصخ خالل يغريح االدزالل ، ثبنزعبٌٔ أالعزخجبسارٙ يع أنغٙ آ٘ إّٚ ٔاملٕعبد عهٗ أَّ دفع انثًةٍ .. نةكةُةّ ٚةشٖ أٌ ْةزا                   

 انزغٕس انجذٚذ انز٘ دذس ثبنمشة يُب يجبششح ، عٛضٚذ يٍ دذح انضغظ يف   اإللهٛى .



 

 

 ٦ص

 اىل شعجُب يف شًبل انٕطٍ 

 
ثعذ سُٙ انحظبس انزٙ دايذ اثُٙ عشش عبيًب يهئذ ظهًًب ٔحمذًا ٔرظهٛاًل يٍ إدالء انخٛبَخ ٔأسٛبدْى .. رًش سبجبس سبُبٕاد أيفبشٖ يف ظبم                 
 االحزالل .. ٔكهُب ٚسًس ٔٚشٖ يحبٔالد يبكُخ انذعبٚخ ٔاالعالو انعُظشٚخ يف يسح انزاكشح انعشالٛخ ٔطًس حمبئك انزبسٚخ انمشٚبت ٔانبجبعبٛبذ         

ٚبُبٛبخ    انبذ ٔرضٔٚش املٕالف نكٙ ال رعهى األجٛبل انجذٚذح شٛئًب عٍ جزٔس انعاللبد األصنٛخ ثني انعشة ٔانكشد ٔانرتكًبٌ ٔثبلٙ األلهٛبد انمٕيٛخ ٔ
بد حبذلب  األيفشٖ يف املجزًس انعشالٙ .. فبىل شجبثُب ٔأحجبئُب يف شًبل انٕطٍ    يٍ كشد ٔرشكًبٌ ٔأيفٕرُب اٜيفشٍٚ جًٛعًب اَزى يف األنجبة ٔيف       
هبذ  ب غعَُٕٛب ٔحجكى يف لهٕثُب ٔعمٕنُب كًب كبٌ أجذادكى كزنك يف عاللبرٓى يس أجذادَب فهٍ َُسبكى أثذًا يًٓب ظهم املُبفمٌٕ ٔانذجبنٌٕ ٔيًٓ

انزضحٛبد .. فًٛب ٚهٙ َُشش   ٔثٛمخ ربسٚخٛخ عهٗ شكم حهمبد ْٔٙ رعرب عٍ أحذٖ انظٕس املششلخ نزهك انعاللبد األيفٕٚخ انحًٛبًبخ انبزبٙ         
ٌ أديذ لهٕة انحبلذٍٚ ٔانحبسذٍٚ يٍ أعذاء شعجُب انزمهٛذٚني .. اَّ ثحث عهًٙ لبََٕٙ رمذو ثّ احذ املفكشٍٚ انعشالٛني األحشاس انز٘            كبب

"  ملحبد يٍ ربجبشثبخ     ثعُٕاٌ    5791عضًٕا يف جًعٛخ انحمٕلٛني انعشالٛني اىل يؤرًش انحمٕلٛني انذًٚمشاطٛني املُعمذ يف انجضائش يف َٛسبٌ 
 َٓٛت ثئيفٕاَُب املخزظني يٍ األسبرزح انكشد ثبنعًم عهٗ رشجًزٓب اىل انكشدٚخ َٔششْب .. نكٙ ال َُسٗ .   انحكى انزارٙ يف انعشاق "

 
 أسشح انثٕسح

 

 ملحبد يٍ رجشثخ انحكى انزارٙ يف انعشاق
 

 انمسى األٔل

 االسزمالل انزارٙ 
 

ركشَب اَّ ال ٕٚجذ لبنت لبََٕٙ يحذد نهحكى انزارٙ ٚكٌٕ جبْضًا نهزطجٛك يف يخزهف انذٔل ، ٔنزا فهسُب ُْب ثظبذد دساسبخ َبمبذيبٓبب عبٍ                
ثبعزجبسِ ٔنٛذ انظبشٔ    -يذنٕل انحكى انزارٙ يف طٛغخ َظشٚخ يجشدح . نكٍ يب ُٚجغٙ نُب انزأكٛذ عهّٛ يف ْزا انخظٕص ْٕ اٌ انحكى انزارٙ  

يف دسجخ يزمذيخ يٍ اناليشكضٚخ ال رشرمٙ ثّ يشرمٗ االرحبد انبفبٛبذسانبٙ ، ٔال            -ثحست األطم  -إًَب ٚزحذد  -املٕضٕعٛخ انخبطخ يف كم ثهذ 
ثبزبحبذٚبذ ربهبك          -ٔفك ظشٔفٓب انخبطخ  -رٓجط ثّ اىل يسزٕٖ اناليشكضٚخ اإلداسٚخ ٔيٍ ثى فٕٓ يف املشكض انٕسط ثًُٛٓب . ٔررتيفض كم دٔنخ  

 انذسجخ املزمذيخ يٍ االسزمالل انال يشكض٘   ٔرعٛني يسزمشْب ثبنُسجخ نُظبيٙ االرحبد انفٛذسانٙ ٔاناليشكضٚخ اإلداسٚخ .
 

كًب ْٕ انشأٌ يف   انفٛذسانبٛبخ ٔانباليبشكبضٚبخ          -ٔيف ضٕء املجبدا انشئٛسٛخ انزٙ رحكى كم رُظٛى ال يشكض٘ ، فبٌ االسزمالل يف انحكى انزارٙ 
 ال ٚأرٙ يطهمب ٔإًَب رحذ يُّ سهطخ انشلبثخ إر رمٕو لٛذا عهّٛ رحذد  إثعبدِ ٔرجني يذاِ . -اإلداسٚخ اإللهًٛٛخ أٔ املحهٛخ 

 
ٚبخ  اٌ انحذٚث عٍ االسزمالل انزارٙ إًَب ُٚطٕ٘ يف انٕالس عهٗ انزعشع نجٕاعث انحكى انزارٙ ٔدٔاعّٛ . أٔ ثزعجري ايفش فبٌ يربساد اناليبشكبض   

 يف كم طٕسْب رعُٙ انحذٚث عٍ ثٕاعث االسزمالل انال يشكض٘ . ٔرزفبٔد املربساد ٔانذٔاعٙ ثحست كم طٕسح ال يشكضٚخ . 



 

 

 ٧ص

 

ٚال ٠شر اٌحد٠ث ػٓ ِربزاد اٌحىُ اٌرارٟ يف اٌؼساق ػٓ ٘را اإلعبز اٌؼبَ . ِٚٓ ٕ٘ب رظجح املظبٌح ذاد اٌظرسٚ  اٌرصربطرخ يف ِرٕرغرمرخ                
 وسدظزبْ يف شّبي اٌؼساق يف ِمدِخ اٌدٚافغ اٌجبػثخ اىل إلساز٘ب يف ط١غخ ال ِسوص٠خ ِزمدِخ ٟ٘  اٌحىُ اٌرارٟ .

 اْ ِٓ اثسش ٚاُ٘ ِب رز١ّص ثٗ ِٕغمخ وسدظزبْ يف شّبي اٌؼساق ٟ٘ رٍه اٌظب٘سح اٌم١ِٛخ اٌزٟ ٠ؼ١ش يف ظٍٙب املٛاعْٕٛ األوساد.
 

ػرٍرٝ      -دْٚ ِعبض ثٙب ؤٚ االٔزمبص ِرٕرٙرب       -ٚزغُ جالء ٘رٖ اٌحم١مخ اٌزٟ رؼىط جٍّخ خظبئض ٠ز١ّص ثٙب املٛاعْٕٛ األوساد فبٌٛالغ ٠ؤود 
 ٚحدح ربز٠خ األوساد ٚاٌؼسة اٌر٠ٓ ػبشٛا شؼجًب ٚاحدًا ٠سثغُٙ ربز٠خ ٚاحد ٚػبداد ٚرمب١ٌد ِشرتوخ ٚفىس د٠ٕٟ ٚاحد ٘ٛ اٌد٠ٓ اإلظالِٟ .

اٌضٛء ػٍٝ ٘رٖ اٌحم١مخ حني لبي ) رإو١دًا ٌسٚاثظ املٛاعٕخ ٚاألخٛح اٌزربز٠رصر١رخ       1791آذاز  11ٚلد ظٍظ ث١بْ زئ١ط ِجٍط ل١بدح اٌثٛزح يف 
٘رب  ٙرٛد ثني ؤثٕبء اٌؼساق ِٓ اٌؼسة ٚاألوساد ٚاألل١ٍبد املزأخ١خ ، ٚأعجبًِب ِغ املجبدئ اٌد٠ّمساع١خ ٌثٛزح  اٌعبثغ ػشس ِٓ ررّرٛش ٚٚفربءًا ٌرؼر           

، ِٚب رضّٕٗ ١ِثبق اٌؼًّ اٌٛعٕٟ ، ٚرؼص٠صًا ٌٍٕضبي املشرتن ٚاملظبٌح املشررتورخ ٌرجرّر١رغ           1791ٚرغج١مًب ٌج١بْ اٌحبدٞ ػشس ِٓ آذاز ٌعٕخ 
ؤثٕبء اٌشؼت ٚملب ٔبضٍذ ِٓ اجٍٗ ٚدػذ إ١ٌٗ وً اٌمٜٛ اٌٛع١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌزمد١ِخ . لسز ِجٍط ل١بدح اٌثٛزح رغجر١رك اٌرحرىرُ اٌرراررٟ يف               

 ِٕغمخ وسدظزبْ ( .
 

 اْ االظزمالي اٌرارٟ يف لبْٔٛ اٌحىُ اٌرارٟ ٠ّىٓ اْ ٠ٕظس إ١ٌٗ ِٓ شا٠ٚزني :
 
 اظزمالي ا١ٌٙئبد اٌزٟ رّبزض اٌعٍغخ ..1
 . االظزمالي املبٌٟ .2
 

 اظزمالي ا١ٌٙئبد اٌزٟ رّبزض اٌعٍغخ
 

٠ؼٕٟ ٘را االظزمالي ل١بَ ظٍغخ يف " اٌجمؼخ اٌجغساف١خ " ذاد اٌحىُ اٌرارٟ رزٛىل ِّبزظزٙب ١٘ئبد خبطخ ثٙرٖ اٌجمؼخ ، ؤٚ ثرزرؼرجرر اخرس                
 ٚجٛد ١٘ئبد ٌٍىُ اٌرارٟ رّبزض ٚظ١فزٟ " اٌحىُ ٚاإلدازح " . 

ٚثٕبء ػٍٝ ذٌه فبْ شسٚط االظزمالي ٘را رمزضٟ رحد٠د ، اٌجمؼخ اٌجغساف١خ اٌزٟ رّبزض ف١ٙب " اٌعٍغخ املح١ٍخ " ثُ  اٌٛظبئف ؤٚ اٌشرؤْٚ     
 املح١ٍخ اٌصبطخ ثبملٕغمخ ٚؤخرًا رحد٠د اٌعٍغخ املح١ٍخ ؤٚ ١٘ئبد اٌعٍغخ املح١ٍخ اٌزٟ رحىُ ٚرد٠س .

 
 ٚ٘را ِب ٔزؼسع ٌٗ رجبػًب ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ :   -            

 
 ؤٚاًل : اٌجمؼخ اٌجغساف١خ :  

 
ك ٚفر    رحدد اٌجمؼخ اٌجغساف١خ ذاد اٌحىُ اٌرارٟ ثحدٚد " املٕغمخ " اٌزٟ ٠شىً ف١ٙب املٛاعْٕٛ األوساد اٌغبٌج١خ ثبٌٕعجخ ملجّٛع اٌعىبْ فر١رٙرب     

 إحظبء ػبَ ٠جسٜ ٌٙرا اٌغسع .
 

٘ٛ اْ املٕغمخ ذاد اٌحىُ اٌرراررٟ ررؼرزررب           -ثبٌغجغ  -ٚملب وبْ اٌحىُ اٌرارٟ ٘ٛ ِّبزظخ ٌٍعٍغخ يف ٔغبق اٌدٌٚخ اٌٛاحدح ، فبْ ِؤدٜ ذٌه 
 جصءا ِٓ ازع اٌؼساق . ٚ٘را ِب ؤفظح ػٕٗ اٌمبْٔٛ يف ِبدرٗ األٚىل )د( ثبٌمٛي ) املٕغمخ جصء ال ٠زجصؤ    ِٓ ازع اٌرؼرساق ٚشرؼرجرٙرب جرصء ال                

 ٠زجصؤ ِٓ شؼت اٌؼساق ( .



 

 

 ٨ص

 

حؼبري ِٕطمت بذاًل ِٓ ٌفظ " إل١ٍُ "   بدذػدٜٛ اْ ٌدفدظ "                  -ٌٍذالٌت ػٍٝ اٌبمؼت اٌجغشاف١ت  -ٚواْ لذ اػرتع ػٍٝ اسخؼّاي ِششٚع اٌمأْٛ 
اإلل١ٍُ " ٌٗ ِذٌٛي ِحذد ٠فخمش إ١ٌٗ حؼبري " املٕطمت " ٌٚىٓ اٌشأٞ اسخمش ػٍٝ حفض١ً ٌفظ " املٕطمت "  اٌدزٞ ادايف ا املشدشٚع ٌدبدسدبدا                        

 اٌخا١ٌت : 
 
، ٚاحفك ػ١ٍٗ ِّثٍٛ اٌسٍطت اٌس١اس١ت ِّٚثٍٛا اٌحدض  اٌدذ٠دّدمدشا دٟ          0791اْ حؼبري " املٕطمت " ٘ٛ اٌٛاسد ا ٚث١مت اٌحادٞ ػشش ِٓ آراس  -

 اٌىشدسخأٟ .
 .0791ٚوّا اخز بٗ أ٠ضًا اٌخؼذ٠ً اٌذسخٛسٞ ػاَ  0791حّٛص  01ٚسد حؼبري املٕطمت أ٠ضًا ا دسخٛس  -
-   ٛ سوٓ ِٓ  فضاًل ػٓ رٌه وٍٗ فاْ املسخمش ػ١ٍٗ ا فمٗ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ٘ٛ اْ حؼبري " اإلل١ٍُ " ال ٠طٍك إال ػٍٝ اسع اٌذٌٚت ٚباٌخاٌٟ فٙ

ًٕا ِدٓ    ِؼ١أسوأٙا . إِا املٕطمت فٟٙ اضيف ِٓ اإلل١ٍُ ٚباٌخاٌٟ فٟٙ أوثش دالٌت ػٍٝ ححذ٠ذ اٌشلؼت اٌجغشاف١ت راث اٌحىُ اٌزاحٟ اٌزٞ ٠شًّ اضيفًا  
 إل١ٍُ اٌؼشاق ال إل١ٍُ اٌؼشاق وٍٗ .

 
 -ا ظً اٌمٛاػذ اٌؼاِت ا ِجاي  اٌخٕظد١دُ اٌدال ِدشودضٞ             -ٚ٘زا ٚلذ خض اٌمأْٛ " املٕطمت " باٌشخظ١ت املؼ٠ٕٛت ، اٌخٟ ٠رتحب ػٍٝ ِٕحٙا   

 حخّخغ األشخاص املؼ٠ٕٛت باالسخمالي اإلداسٞ ٚاملاٌٟ ػٍٝ حفظ١ً ٠خخٍف باخخالي طٛس اٌال  ِشوض٠ت .
 
غدت  اٌدٍد  وّا اؼً ِذ٠ٕت " اسب١ً " ِشوضًا إلداسة اٌحىُ اٌزاحٟ ، أٞ املذ٠ٕت اٌشئ١س١ت ف١ٙا ، ٚاٌٍغت اٌىشد٠ت ٌغت سس١ّت ا املدٕدطدمدت ان ادأدب                

 اٌؼشب١ت .
 
 ثا١ًٔا : اٌشؤْٚ املح١ٍت : 
 

٠مخضٟ اٌحىُ اٌزاحٟ ٚاٛد شؤْٚ خاطت باملٕطمت حربس ل١اَ االسخمالي ف١ٙا . ٌُٚ ٠خٕاٚي لأْٛ اٌحىُ اٌزاحٟ بداٌدخدفدظد١دً  حدحدذ٠دذ ٘دزٖ                    
 اٌشؤْٚ ٌُٚ ٠فظً رٌه أ٠ضًا اٌذسخٛس اٌؼشاق اٌمائُ .

 
٘ٛ ِا ٠شٛ  ِثً ٘زا اٌخحذ٠ذ ػادة ِٓ ػ١ٛ  حخظً بؼذَ اٌشّدٛي   ٌدىدافدت اٌشدؤْٚ               -خظٛطًا بإٌسبت ٌٍذسخٛس  -اْ ِشد ٘زا اإلحجاَ 

 اٌخاطت بّٕطمت ِؼ١ٕت ٚاٌخٟ حؼخرب ِٓ لب١ً اٌشؤْٚ املح١ٍت .
وزٌه فاْ أسٍٛ  اٌخحذ٠ذ اٌحظشٞ ٘زا ٘ٛ املخبغ ػادة ا دساحري اٌذٚي اٌف١ذسا١ٌت ، األِش اٌزٞ ٌُ ٠فضً اٌٍجدٛيف إٌد١دٗ ا ِدجداي اٌدحدىدُ                 

 اٌزاحٟ . ٠ضاف ان ٘زا طؼٛباث ف١ٕت حخؼٍك باٌخٕظ١ُ اإلداسٞ ا اٌؼشاق وأج ححٛي دْٚ أاشايف ٘زا اٌخحذ٠ذ اٌشاًِ .
 

ّدا  إصايف ٘زا وٍٗ فمذ احجٗ اٌشأٞ ان حشن ٘زٖ املّٙت ان ٔظاَ ٠ظذس ا ٚلج ال حك ١ٌجشٞ ف١ٗ اٌخحذ٠ذ املطٍٛ  ػٍٝ لذس وبري ِٓ املدشٚٔدت ِد       
( ١ٙ٠1ئ ٌٍحىُ اٌزاحٟ ِجاالث ٚاسؼت ٌبٍٛؽ أ٘ذافٗ . ال اً ٘زا طذس ٔظاَ اٌخشى١الث اإلداس٠ت ٌٍحىُ اٌزاحٟ ا ِٕطمدت ودشدسدخداْ سلدُ               

 اٌزٞ أحُ ِا بذأ بٗ اٌمأْٛ بخظٛص ححذ٠ذ اٌشؤْٚ املح١ٍت . 0791ٌسٕت 
 

اٌٛلٛف ػٍٝ  ب١ؼت اٌشؤْٚ املح١ٍت ٚحجّٙدا ا ٔدطداق اٌدٛظدائدف اٌدخدٟ                  -ا ظً لأْٛ اٌحىُ اٌزاحٟ ٚٔظاَ اٌخشى١الث اإلداس٠ت  -٠ّٚىٓ 
 حّاسسٙا اإلداساث املشحبطت باملجٍس اٌخٕف١زٞ ٚرٌه ػٍٝ إٌحٛ اٌخاٌٟ :

 
 أٚاًل : اٌٛظائف املخؼٍمت بخذِاث اٌخؼ١ٍُ ٚاٌثمافت ٚاٌشبا  حخٛال٘ا وً ِٓ :   



 

 

 ٩ص

  

 إداسح الرتث٘خ ّالتؼل٘ن الؼبلٖ . -
 إداسح الثمبفخ ّالشجبة . -
 

 ّتختض األّىل ثذساسخ ّهتبثؼخ شؤّى التؼل٘ن الؼبلٖ ّالثبًْٕ ّاالثتذائٖ ّّضغ خطخ سٌْٗخ للتؼل٘ن الثبًْٕ ّاالثتذائٖ ّهحْ األه٘خ ضمومي    
،    ٌم٘مخ  اإلطبس الؼبم للس٘بسخ الرتثْٗخ ّالتؼل٘و٘خ للذّلخ ّهتبثؼخ تٌف٘زُب . ثٌ٘وب تمْم األخشٓ ثٌشش املطجْػبد ّإشبػخ الثمبفخ المؼمبهمخ ّالمفم          

ّكزلك دساسخ الرتاث الشؼجٖ ّإػذاد الجحْث فَ٘ ّالؼول ػلٔ تطْٗشٍ ، ّإػذاد هششّع خطخ سٌْٗخ لأللؼبة ّالٌشبطبد الشٗبض٘خ ّهتبثؼمخ  
 تٌف٘زُب .  

 
 ثبًً٘ب : الْظبئف املتؼلمخ ثبلششطخ ) الجْل٘س ( ّالذفبع املذًٖ ّاألحْال املذً٘خ تتْالُب :  

 
 إداسح الشؤّى الذاخل٘خ . -
 

بد الحمممن   األششاف ػلٔ األػوبل الؼوشاً٘خ التبثؼخ لإلداسح املحل٘خ   يف هحبفظ -إضبفخ اىل ّاخجبتِب املتؼلمخ ثبلضجط اإلداسٕ  -تٌفز ُزٍ اإلداسح 
 الزاتٖ ّكزلك هخبفش الششطخ ّتٌظ٘ن شؤّى الؼبهلني يف اإلداساد املحل٘خ ، ّخو٘غ الشؤّى املتؼلمخ ثبلذفبع املذًٖ ّاألحْال املذً٘خ .

 
 ثبلثًب : الْظبئف املتؼلمخ ثخذهبد الظحخ ّالؼول ّثبلٖ الخذهبد االختوبػ٘خ تضطلغ ثِب :

 
 إداسح الشؤّى االختوبػ٘خ . -
 

ح سمش تمْم ثبلؼول ػلٔ تطْٗش املجتوؼبد املحل٘خ هي الٌْاحٖ االختوبػ٘خ ّااللتظبدٗخ ّالظح٘خ ّالثمبف٘خ ّسفغ هستْٗبتِب املؼ٘ش٘خ ّسػمبٗمخ األ    
 حمِمن  ّالطفْلخ . كوب تمْم ثشػبٗخ ّتأُ٘ل األٗتبم ّاملؼْصٗي ّاملسٌني ّاملؼْلني ّاألحذاث ّالفت٘بى ّاملتششدٗي ّالجبًحني ّالؼومل ػملمٔ إطم         

ّكزلك سػبٗخ اسش السجٌبء ّتمذٗن الخذهبد لِن . ّلِب أٗضًب دّس اخش ٗتؼلك ثبألششاف ػلٔ الجوؼ٘بد التمؼمبًّم٘مخ يف املمٌمطمممخ ّالمذّساد                 
 التذسٗج٘خ يف حمْل الخذهخ االختوبػ٘خ . كوب تمْم ثْضغ ثشاهح تذسٗج٘خ للؼبهلني يف حمْل الخذهخ االختوبػ٘خ .ٌُّبلك ّظبئف أخمشٓ كمثم ح         

 ٗومي الشخْع إلِ٘ب يف ًظبم التشم٘ د  اإلداسٗخ . 
 

 ساثؼًب : الْظبئف املتؼلمخ ثبلشؤّى االلتظبدٗخ ّاملبل٘خ ، ّالذّائش املبل٘خ ّاملشافك االلتظبدٗخ راد الطبثغ املحلٖ .  
 

 ُزٍ الْظبئف تتْالُب :
 
 إداسح الشؤّى االلتظبدٗخ ّاملبل٘خ . -
 

اد اى أُن هب تمْم ثَ ُْ إػذاد ه٘ضاً٘خ هٌطمخ الحمن الزاتٖ ّهتبثؼخ تٌف٘زُب ، ّكزلك تٌف٘ز خطخ التٌو٘خ المْه٘خ ف٘وب ٗخض   أػمومبل إداس          
ٔ  ُّ٘ئبد املٌطمخ . كزلك تتْىل الرتاح الخطط التْصٗؼ٘خ لمبفخ املْاد االستِ ك٘خ ّهتبثؼخ حشكخ السلغ يف األسْاق ، ّالم٘بم ثتمْصٗمؼمِمب          ػملم

املخبصى . ّتتْىل هذٗشٗخ الحجْة ّاإلػبشخ ثوِوخ تضّٗذ املٌطمخ ثمو٘بد الحجْة ّالشص التٖ تحتبج إلِ٘ب . ّتمْم همذٗمشٗمخ الضمشائمت فم٘مِمب                 
 ثبلشؤّى املتؼلمخ ثججبٗخ الضشائت ّاألششاف ػلٔ دّائش الججبٗخ  ّاإلٗشاداد .



 

 

 ٠١ص

 دسبة اٌشؼت
 سٍّبْ اٌشؼجً 

 

  ِٓ ٌُسّى ٚصٌش اٌسٍبدخ ٚاَثبس لذـبْ اٌججٛسي ثبْ أوثش لـؼخ آثبسٌخ ٔبدسح سٍّٙب   اٌجٍش األِريوً اىل ِىزت  236ِٓ سخشٌبد ِب َطشح ػًٍٕب ِب 
سئٍس اٌٛصساء ػٍى دذ رؼجريٖ ٚجذد يف ِخبصْ ٘زا املىزت ِغ أدٚاد ِـجخٍخ .. ٚلجٍٗ طشح ثٕفس اٌزظشٌخ ِب ٌسّى سفري اٌؼشاق يف ٚاشٕطـطٓ     
 املذػٛ ) سّري اٌظٍّذػً ( ٚ٘ٛ ِٓ د٘بلٕخ ِب ٌسّى ِجٍس اٌذىُ ٚادذ ٚصساء داخٍٍخ دىِٛبد االدزالي املزؼبلجخ ثطؼطذ أْ حطبدطذ سائطذطخ اٌطجطذء                    

ٛا بٌٚط ثزٙشٌت ٘زٖ اَثبس ػٍى ٌذ ؿبسق ٔجُ ٌٚبسني ِجٍذ ٚاٌفـذً  ) طبدق اٌشوبثً ( ػٍى دحؼبد خبسج اٌؼشاق ٌٍجٍؼٛ٘ب ثأثخس األثّبْ ثؼذ أْ دط     
ت ثٍغ اٌؼشاق وٍٗ ألسٍبدُ٘ ٌٚىٓ ٍ٘ٙبد  ٍ٘ٙبد ، حٙؤالء اٌسشاق ٌُ ٌؼذ ٌسزذٛا ِٓ اٌسشلخ ِٚٓ اسرىبة أي ِٓ أحؼبي اٌشرٌٍطخ .. ٌٚطىطٓ اٌشطؼط             

ُِـبٌت .  اٌؼشالً اٌظبثش ٌُٙ ثبملشطبد ِٚب ػبع دك ٚساءٖ 
 
   سن ِب صاٌذ رزفبػً لؼٍخ سشلخ اٌىِٛجٍٛرشاد اٌزً ثؼثٙب االِريوبْ دسجّب ٌذػْٛ ثىشُِٙ اٌذبرًّ ٚرجني أْ اٌسبسق دست إحبداد  ِٛظفً اٌىطّطب

اٌطزطً ثطٍطؼطذ           شادِٚٛظفً املٛأئ ٘ٛ طٙش املبٌىً امُلىٕى ) أثٛ سدبة ( ، ٚاٌؼًٍّ املبٌىً اطذس أِشًا ثبٌزذمٍك ٚلجٍٙب أِشًا   ثبإلحشاج ػٓ اٌىِٛجطٍطٛرط     
 ثّالٌني اٌذٚالساد ِٓ لجً طٙشٖ اٌزي ٌُ ٌؼذ ٌشجغ ٚملٓ ٌسبي ػٓ ألٍبِٙب حؼٕذ ) أثً  سدبة ( اٌخرب اٌٍمني . 

 
                     ٗدشاًِ ثغذاد اٌجذٌذ ) طالح ػجذ اٌشصاق ( اٌزي ٌسّٛٔٗ ) ِذبحظ ثغذاد ( ٚ٘ٛ ػؼٛ يف املىزت اٌسٍبسً ٌذضة اٌطذػطٛح ٚاٌطزي رطذطضَ ثطٍطسطبٔط

ٌُظطشر ) ططالح ػطجطذ ا                 اق (   ٌطشص املؼسٛي ثذضاَ اٌفش٘ٛد ٚأٚوً رٌه اىل َ\دٌش ِىزجٗ ٚلشٌجٗ .. ٚػٕذ إٌمبء اٌمجغ ػٍٍٗ ِزٍجسًب ثبٌششٛح ٚاٌزي ساَح 
بسن ِطغ    ٌطزطشط   ثرباءرٗ ِٓ لشاثزٗ ثؼذ أْ ٚصػٛا األساػً أللبسثُٙ ٚأػؼبء ) دضة اٌذػٛح ( ، وّب أدبي املمبٚالد ػٍى املذػٛ ) اثشاٍُ٘ املىظٛطً ( ثطب     

لبسُ ػـب املىظٛطً ٚػٍى سجًٍ املٕبطفخ .. ٚدني وبشف ادذ ِؼبسف لبسُ ػـب ثّغجخ ٘زٖ األػّبي " ٘زٖ حشطزٕب ٌٚجت أْ ٔأخز دظطزطٕطب ِٚطٓ          
 ٌذسي ثّب ٌذظً غذًا " . 

 
                      حؼَخ املذػٛ اسّبػًٍ اٌٛائًٍ شمٍك ِذبحظ اٌجظشح اٌسبثك ِذّذ ِظجخ اٌٛائًٍ اٌؼّٛالد اٌزً لجؼٙب سػطب اٌشطٙطشسطزطبٔطً   شطمطٍطك دسطني

ٌطثطخ   ٌطثطب  اٌشٙشسزبًٔ ِب ٌسّى ٚصٌش إٌفؾ ٌمبء ِٕخ اٌششوبد االجٕجٍخ إٌفـٍخ جٌٛخ اٌرتاخٍض األٚىل ٚاٌثبٍٔخ .. ٚاٌزٍٙؤ ملٕخ جٌٛخ اٌطرتاخطٍطض ا         
 ٌذٍت ِب رجمى ِٓ ثشٚح اٌؼشاق إٌفـٍخ ِٓ ثمٍخ اٌذمٛي إٌفـٍخ ، يف دني ٌشد سػب ٘زا ػٍى  سشلبد اسّبػًٍ اٌٛائًٍ ٚشطمطٍطمطٗ يف إؿطبس ٔطٙطت             

َٓ ثبِش اٌغؼجبْ ِسزشبس اٌؼًٍّ املبٌىً دظخ سشاق دضة اٌذػطٛح       ِطٓ  إٌفؾ اٌؼشالً ٚرٙشٌجٗ ػرب إٌشاْ اٌزي ِبسسٗ دضة اٌفؼٍٍخ .. يف دني ػّ
َّ ثذٚسٖ ِمرتدبرٗ اىل املبٌىً ثظذد رمٌُٛ ششٚؽ جٌٛخ اٌرتاخٍض اٌثبٌثخ اٌزً سٍّشسٚ٘ب اٌشٙش اٌمبدَ ثّب ٌؼطّطٓ ػطّطٛال         د اٌرتاخٍض ٚاٌزي لذ

 ِسزشبسي املبٌىً ٚشٍخ دضة اٌذػٛح .. ٌٚىٓ دسبة اٌشؼت آد ال سٌت حٍٗ ٚ٘ٛ ػسري ػسري .
 
   وطالئطٙطُ    ٚٚ   سدٍُ اٌؼىًٍٍ سئٍس ِب ٌسّى ٍ٘ئخ إٌضا٘خ ِب صاي ِزأسجذًب يف إػالٔبرٗ ٚلشاسارٗ حٙٛ ػٍى لذس وجري ِٓ اٌذزس ِٓ روش أسّبء  ) اٌطٛصساء

مطخ  ؿطجط     ٚاملذساء اٌؼبِني ِٚسزشبسي املبٌىً ( املزٛسؿني ثً املزٍجسني ثظفمبد اٌفسبد املبًٌ ٚاإلداسي .. ٚ٘ٛ ساح ٌغـً رٌه ثبٌمطٛي " أْ ٘طٕطبن             
 ٍطجطس  أطجذذ حٛق اٌمبْٔٛ " ٚ٘ٛ ال ٌسزـٍغ روش أسّبء أػؼبء ٘زٖ اٌـجمخ ٚال ٌخفً خشٍزٗ ثً ٍ٘ؼٗ  ِٓ روشُ٘ ٚال ٌزٛأى ) اٌؼىًٍٍ ( ػٓ روش ر

ِذٌش اٌذائشح اٌمبٍٔٛٔخ يف سىه ِذبحظخ املثٕى ثبٌششٛح ٚوزٌه رٍجس ِذٌش اٌزسجًٍ يف ِذبحظخ ٚاسؾ يف اٌششٛح ِٚٛظفني ططغطبس يف ٚصاسرطً        
داِطخ ثطٕطبء      ٚإ اٌزجبسح ٚاملبٌٍخ ٌٚؼضف ػٓ روش ػٍٍّخ رٙشٌت األِٛاي املٕظّخ اٌزً ٌّبسسٙب ثبلش جرب طٛالؽ ِب ٌسّى ٚصٌش املبٌٍخ اىل أٚالدٖ يف دِشك

ٍطبؽ  ثس اٌؼّبساد ٕ٘بن ٚوزٌه ششاء اٌؼّبساد يف شبسع اٚوسفٛسد أسٛح ثّب حؼٍٗ دٍذس اٌؼجبدي جٙجز ) اٌزظشٌذبد املبٌىٍخ ( املٛرٛسح ٚاٌزي ٌٍزع  
 سجبثزٗ ٚشزبئّٗ اٌشخٍظخ وً ِٓ ٌؼبسع رسٍؾ اٌؼًٍّ املبٌىً ٚدضة اٌذػٛح ػٍى سلبة أثٕبء اٌشؼت اٌؼشالً .

 
            ٌٍٚؼٍُ ٘ؤالء جٍّؼًب أْ ٍ٘ئخ دسبة اٌشؼت ٌٍسذ ٍ٘ئخ ) ٔضا٘خ اٌؼىًٍٍ ( رذٌٓ اٌٍظٛص اٌظغبس ٚررتن اٌٍظٛص اٌىجبس .. ثً   أٔٙب سطزطمطزطض

 لظبطٙب اٌؼبدي ِٓ اٌٍظٛص ٚاٌسشاق جٍّؼًب وجريُ٘ ٚطغريُ٘ ٚوً دست اسزذمبلٗ ِٓ ٌؼٕخ اٌشؼت اٌزً ٌٓ  رشدُ أدذًا ِٓ اٌٍظٛص .     



 

 

 ١١ص

 ٍِ أخثاز املْظَاخ اىشعثٞح اىعساقٞح

 ٍَازظاخ املحريني ٗعَالئٌٖ يف ظاحح األدتاء ٗاذحادٌٕ
 

 حٞدز اظَاعٞو اىش٘ٝيٜ
 

ٍاشاه املحريُ٘ ٗعَالئٌٖ اىشع٘تُٞ٘ ٝ٘اطيُ٘ ٍععإٌ املحمَمً٘ ىمرم مٞمٞمة اىظم٘خ             
اىحقٞقٜ ىالذحاد اىعاً ىألدتاء ٗاىنراب يف اىمعمساب تمقمٞماداذمٔ  اىشمسعمٞمح املمْمرم مثمح                         
ٗاظرثداىٌٖ تَِ ٝف سُٗ تأٌّٖ أدتاء تسَٝس ٗاالحراله ٍَِ ذعنع٘ا يف ٍ٘اخري اىم مسب   
ٗدٗه أخسٙ ىعْ٘اخ ط٘ٝيح فثعد اّر اتاذٌٖ اىشنيٞح ىيَمنمرمة اىمرمْمفمٞمرٛ ىمالذمحماد                
ٗذْظٞة أعؼائٔ ٍَِ ىٌ ٝحص اغيثٌٖ عيٚ عؼ٘ٝح االذحاد ى اٝح االحمرماله ىموماءٗا ا          
ٍُمْمظمثمني      أجساء االّر اتاخ اىشنيٞح املصٗزج يف  تعغ املحافظاخ ٍْٖٗا ٍحافظح دٝا  
املدع٘ طالح شّنْٔ زئٞعًا ىالذحاد يف املحافظح ٕرا اىرٛ ىٌ ٝمنمِ ٝمعمس  ٍمِ اذمحماد              
األدتاء غري اىحيث٘ظٜ يف حدٝقرٔ ٗاىعستدج ٍع ظقط املمرماو ٗاىمٞمً٘ ىمعمة اىمحمصتماُ                
اىنسدٝاُ اىعَٞالُ دٗزَٕا يف ذْظٞثٔ عيٚ زئاظح اذحاد األدتاء يف دٝا  تٖد  خي ميمح   
اىثْٞح اىصقافٞح يف املحافظح ٗاىرش٘ٝش عيٚ اىصقافح اى٘طْٞح ٗاىقٍ٘ٞح اىرٜ ّمٖمغ تمٖما       
اذحاد األدتاء ٗاىنراب يف اىعساب عيٚ ٍدٙ عق٘د ط٘ٝيح ٍِ اىصٍِ .. ٗيف ٍحافظح أخمسٙ      
ّظث٘ا املعسٗ  تأط٘ىٔ اإلٝساّٞح ٕٗ٘آ اإلٝساّٜ اىفازظٜ ّإٞل عِ اىشعم٘تمٜ اىمرٛ      
ظَ٘ٓ زئٞعًا ىالذحاد .. ٗىنِ األدتاء اىعساقٞني  ظٞثقُ٘ عيٚ اىعٖد أٍْاء عيٚ اىمصمقمافمح       
اى٘طْٞح ٗاىقٍ٘ٞح األطٞيح ٗظٞوٖؼُ٘ ٍ ططاخ شقافح االغرتاب ٗاالظرالب ٍٗحماٗىمح   
ذؼٞٞع اىٖ٘ٝح اى٘طْٞح ٗاىقٍ٘ٞح األطٞيح ىيصقافح اىعساقٞح ٍٗحازتح ٍصقفٜ اىعساب ٗأدتائٔ 
ٗمراتٔ االطالء اىرِٝ جادخ قسائحٌٖ تدٗاِٗٝ اىشعس ٗتاىسٗاٝاخ ٗاىقظمض ٍٗمقماالخ      
ٗمرة اىْقد ٗاملقاالخ اىفنسٝح اىرٜ أطيد اىفنس اى٘طْٜ ٗاىقٍٜ٘ ٗإٍا اىصتمد فمٞمرٕمة       
جفاء .. ٗإٍا ٍا ْٝفع اىْاض فعَٞنس يف األزع ٗال ٝظح إال اىظحٞح ٍَٖا طاه اىمصٍمِ     

 ٗاُ غدًا ىْاظسٓ قسٝة .    

ملاذا اظرَساز اظرٖدا  اىظحافح 
 ٗاىظحفٞني 

 خاىد حعني اىعاق٘ىٜ 
 

ال ّْعٚ أُ قساز حو ٗشازج اإلعالً اقرتُ تحو اىمومٞمش اىمعمساقمٜ           
اىثاظو ٍٗطازدج اىظحفٞني تمأزشاقمٖمٌ مماّمد دٝمدُ حمنمٍ٘ماخ                
االحراله اىعَٞيح املرعاقثح مَا اظرٖد  اىظحفُٞ٘ ٗاىنراب األحساز 
تاالعرقاه يف ت٘ما ٗمسٗتس ٗغريٕا ٍِ ٍعرقالخ االحراله األٍمريممٜ   
ٍِٗ شٌ اعرقاىٌٖ يف ظوُ٘  حنٍ٘اخ االحراله اىعَٞيح ٍٗعيمعمو   

طمحمفمٞمًا ٍٗماشاه           053االغرٞاالخ املر٘اطو ٗاىرٛ طاه أمصمس ٍمِ       
اىظحفُٞ٘ ٝرعسػُ٘ ىعَيٞاخ االغرٞاه ٗاىرظفٞح ٍٗحازتح األقمالً    
اىشسٝفح ٗىٌ ٝفيح اىثعغ يف إقساز قماّمُ٘ حمَماٝمح اىظمحمفمٞمني              
ألغساع دعائٞح ٗشنيٞح تو شنيد حنٍ٘ح املاىنٜ اىعَٞيح املحنمَمح   
اى اطح تَحامَح اىظحفٞني تٖد  مٌ  أف٘إٌٖ ٗإظناذٌٖ .. تمٞمد      
أُ اىظحافح املوإدج ذ٘اطو دٗزٕا اإلعالٍٜ ٗاىوٖادٛ مَا ذمفمعمو      
اىص٘زج اىوسٝدج املْاػيح اىرٜ ماّد ٍدزظح طحفٞح مثريج خمسجمد     
األعداد اىنثريج ٍِ اىظحفٞني اىعساقمٞمني ٗاىمفمْمٞمني ٗذٗٛ املمٖمِ               
اىظحفٞح عيٚ اٍرداد خَعح ٗشالشني عاٍمًا يف ظمو اىمصم٘زج ٕٗمٜ              
ذ٘اطو عطائٖا اىظحايف ٗاإلعالٍٜ ٍِ خْادب اىوٖاد ٍع ّشسٝماخ  
ٍٗطث٘عاخ فظائو املقاٍٗح املسذثطح تماىمقمٞمادج اىمعميمٞما ىميمومٖماد                 
ٗاىرحسٝس ٗتاىراىٜ فاُ اظرٖدا  اىظحافح ٗاىظحفٞني اىمعمساقمٞمني     
األحساز ٝرٌ يف إطاز اظرٖدا  اىشعة اىعساقٜ ميمٔ ٗاظمرمٖمدا           
اىثعس ٗاملقاٍٗح ٗىنٌْٖ ظٞ٘اطيُ٘ دٗزٕمٌ اىمصمقمايف ٗاإلعمالٍمٜ            

 حرٚ اىرحسٝس ٗاىْظس اىحاظٌ املثني . 

أقاً املحاٍٜ ٍحَد حعني ٕادٛ ْٝاطسٓ تعغ األعؼاء يف ّقاتح املحاٍني دع٘ٙ قؼائٞح أٍاً ٍحنَح تداءج اىنسخ ػد املمدعمٚ عميمٞمٔ املمحماٍمٜ             
. ا .   ٍحَد ٗحٞد فٞظو املحَداٗٛ اىرٛ ّظة ّقٞثًا ىيَحاٍني يف اىعساب طاىثني اىحنٌ إتطاه اّر اتاخ ّقاتح املحاٍني ٗاىْرائج املرتذمثمح عميمٞمٖم        

( تطاقح اّر اتٞح يف طمْمادٝمال االّمرم ماتماخ           74فاالّر اتاخ ذَد خالفًا ىقاُّ٘ املحاٍاج اىْافر ٍِٗ تني ذىل حظ٘ه اىرصٗٝس حٞس ذثني ٗج٘د ) 
 ا ذصٝد عيٚ عدد املحاٍني املظ٘ذني املشازمني تاالّر اتاخ اظرْادًا ا  ٍحؼس فسش األط٘اخ ، إػافح ا  شَ٘ه اىعٞد ػٞاء اىععدٛ املسشح 

ٍْظة اىْقٞة تَا ٝعَٚ قاُّ٘ االجرصاز ظٜء اىظٞد ىيَسج اىصاّٞح ٍِٗ املفازقاخ أُ ٍا ٝعَٚ تاىْقٞة اىودٝد قد عٌَ عيٚ غس  املحاٍمني  
 زٝمط يف املحافظاخ اىعساقٞح أُ ذرٌ ٍ اطثرٔ تعثازج ) ٍعاىٜ (!؟ .. ٍِٗ تني املْوصاخ اىرٜ قدٍٖا ىيْقاتح اظرالٍٔ دع٘ج ىحؼ٘ز ٍؤذَمس يف تما           

ٍما  ٗظفسٓ ػَِ ٗفد ٍ٘ظع ، حٞس ٗطو اى٘فد اىعرٞد ا  ْٕاك تعد اّرٖاء املؤذَس تأظث٘و ٗىنُ٘ اىق٘ه املأش٘ز ْٝطثال     عيٞٔ ) ٕٗة األٍمري     
( ظمٞمازاخ      7ال َٝيل ( فقد ظافس ) ٍعاىٞٔ ( ا  أملاّٞا ملدج أظث٘و ىيرتفٞٔ تعد عْاء اىعفس ٍِٗ ّشاطاذٔ داخو جدزاُ اىْقاتح فمقمد اشمرتٙ )             

 ألغساع اىحَاٝح ٗاىحثو عيٚ اىوساز .  



 

 

 ٢١ص

أعهُد يُظًح ) يحايٌٕ عشالٌٕٛ ( عٍ َفسٓا يف انففف ج اريةفوج ٔيفٍ تف                 
يُشٕساذٓا انرٙ صذسخ املعهٕيح املرعهمح تمشاس املكرة انذائى الذحاد املفحفايف       
انعشب ترعهٛك عضٕٚح َماتح انعشاق انحانٛح نهرذةم انحكٕيٙ غو املشفشٔ  يف      

 اَرخاتاخ انُماتح انعشالٛح

 

 شش انثهٛح يا ٚضحك !! 

 
ٔأةوًا تاٌ انٕجّ انمثٛح عهٗ حمٛمرّ املفعفشٔ فح نفذٖ ففم س فٛفك يفٍ                 
س الُا .. أةوًا ثًم ٔسكش ٔداخ اريةٕج اريعذاء ) حضب انذعٕج ( انعًفٛفم       
ٔيا ٚسًٗ تف ) انرٛاس انصذس٘ ( ذحد جضيح يسؤٔل يا ٚسًفٗ  فٛفهفك         
انمذط ٔتعذ أٌ  عم ان ٚاق  عهّ .. ّٔلف  رنفك انفخفشَفمف  يفمفرفذٖ                    
تأصاتعّ انمزسج ٔتصى ملٍ سفهّ تانجضو يف يذٚفُفح انفةفٕسج ٔانفثفصفشج            
                       ِ ٔانعًاسج ٔانُجف ٔغوْا يٍ يفذٌ انفعفشاق نفٛفمفٕل ل َفعفى نسفٛفذ

 املانكٙ ..  انكعكح ٚجة أٌ ذكٌٕ نّ حصح دسًح يُٓا .
ٔيٍ ت  انرٕلعاخ ذعٓذ نصاحة انصٕسج أعالِ املجشو اسًاعٛم اناليٙ 
املذعٕ ) أتٕ دس  ( .. انز٘ فاٌ ٚثٛ  انسًك يف سٕق يشٚذ٘ يف يذُٚفح      
انةٕسج لثم أٌ ٚرطٕ  فعشٚف يف انجٛش انعشالٙ انثاسم .. ْزا اإليعح   

 يششح أٌ ٚكٌٕ ٔصٚشًا نهذاةهٛح .  

  



 

 

 ٣١ص

ُّ ُّب َٕاصهــُـــــــ ُّٓب انقبئُد املعخص حعسُفُـب جُد انشِٓٛد انر٘ ُك  ٚب أ

 عبدل انشسقٙ

ُّ  بهٗ َٔعخص ّّ يب أَج حفعهـُــــــُّ               ٔقٕنـُُب ّّ انٕغٗ يب أََج قبئهــُ

ُّ  الخرَي فُٛب ئذا ظهَّج بُبدقـُــُـــــــب          خسسب ٔشخبُزْب حبهٗ ْٕاطهـُــــ

ًّب فعهُب ٔحأحُٛب زسبئهـــُــــــــــــــّ ٍُ املربُٕح ٚسأنُــــب    ع  ٔكٛف ٔانٕط

ُّ  ْم ًَأل األزَض شًْٕا بببخسبيخُب              ْٕٔ انر٘ أٔشكج حديٗ دٔاخهـُـــ

ُّ  ٚب أٚٓب انقبئد املعخص حعسفُــــــــــب       جُد انشٓٛد انر٘ كُب َٕاصهــُـــــــ

ُّ َُببدنــــــُـ ُِ ببنقٕل ٔاملعُٗ   ببألغُٛبث ٔكُب كهًب ضحكـــــْج    عُٛــــب

ُّ ُِ بٛضبٌء شًبئهـُـــــــــــ ُّ                انر٘ عسفُب ُِ بم أََج عصحــُـــــــ  ٔأَج بحـّبز

ُّ ِّ فبَربْث حًشٙ جحبفهــُــــــــــ  ٔأَج يٍ زاٚتُ اإلسالو قد خفقــْج         بكفِّ

ُّ ِّ                ٔحـُعسُف انَٕٛو ّّ انٓٛجب يساجهـُـــ  ٔأَج يٍ قد حجهـّٗ ّّ بطٕنخـــــ

ُّ ِّ                ُيسَّ انكإٔضِ  يضٛئبث يشبعهـُــــــ  ٔيٍ أذاَق األعبد٘ يٍ بسبنخـــــ

ُّ  ئٌ انعساق انر٘ عبد انبغبة بــــّ                 ٔاسخٕطُْج ٔحشتَ  املُفٗ يُبشنــُ

ُّ ُّ              ٔال حـَُعدُّ ٔال حـُحصٗ شالشنـــُـــــــ ُّ انضٕاز٘ ٔاحخسْج دَي  ٔيصقخـْ

ُّ  ٚدز٘ بأٌ انكسٖ يبشاز ثبَٛــــتً            عَُٛٛك ئذْ  أَج يُر احخمَّ كبفهــــــــ

ُّ َّ انشُٓٛد سطٕزًا فبَخٓجج نٓب                أفقبً  ٚرتجُى يب خّطـّْج أَبيهــــُــــــ  س

ُّ ُِ عٍ شاٍْد حـُسٖٔ فضبئهـُــــــ ُّ٘ انر٘ اَبهَجـــْج              زؤا  ٚب أٚٓب انُقشبُد



 

 

 ٤١ص

ُّ  ياصال أْهٕنَ  عُذ انعٓذ ياسكَعْت                نغاصٍة غاشىٍ  ٌٕياً  لثائهـُـــــــــ

ُّ ُّ أٔ كَثْت ٌٕياً  أصائهــُــــــ ًِذْت                عٍٕفـُ  ٔيُز عثعٍ  ْٔزا انشعُة ياغـُ

ُّ ًِشْت ظهًاً  خًائهـُـــ ِّ رئاٌب يهؤْا عطٌش                نهمتمِ  ٔاعتـُع  جاءْت إنٍـــــ

ُّ ُْذيْت يٍ عشاق املجذ تاتهـُــــــ  ٔاغتٍَم كمُّ َفٍظٍ  يٍ حضاستُــا                ٔ

ُّ ُِ ٔلذ شـُذْت عالعهـُـــــــــ ُّ             لذ كثَّهٕ  حتى انُخٍم انزي يف األفك ْايتـُ

ُّ ًّات لذ عانت ْٕايهـُـــــ  ٔعرب عثعٍ  يشٌشاٍت أُ سٌـــــَك دٌو               ْٔعَع امله

ُّ ٌُماتهـُـــــــــــ َٔالً                 يٍ انضَُّاجِ  تجٍشٍ  ال  ٔسغى اٌ انغـُضاج اعتجًعٕا د

ُّ  أيُّ انشجال ٔنكٍ كاٌ ٔاحُذَــــــا                عثعنَي يُْٓى يغريات صٕاْهـُـــــ

ُّ ؟  ال نى تُْى عٍذي ٌٕياً  تُاِدلـُُـــــــا               أٌعشفُ  انَُٕو يٍ لـُضَّْت يفاصهـُ

ُّ ُّ               ُٔشِتَت انشًُم ٔاحتـُهَّْت يُاصنـُــــــ  ٔكٍَف ٌغفٕ يٍ اتتـُضَّْت كشايتـ

ُّ  َحٍ انزٌٍ اعتهٍُا املجذ يف صيٍٍ              كاٌ انعشاُق يٍٓثات عٕاحهـُــــــــــ

ُّ ُُعًى جذأنـُــ ِّ                تحكً عٍ انخري ٔان ُّ ًٌشً يمء عـِضَّت  كاٌ انعشال

ُّ ُّ  يشٌح                ٔتًأل األفَك تغشٌذاً  تالتهـُـــــــــــــ  كاٌ انفشاُت غضٌشاً  كهُـّ

ُّ ؟  ْم َغتكنُي ٔيف تغذاد لذ حكَى               انثالَد لٌٕو لذ اختريْت أسارنـُــــــــ

ُّ ُِ  ٔٔا ُحضًَ عهى تَهذٍ               كاَت َجُٕو انغًَّا دٔياً  تـُغاصنـُــــ  ٔا حغشتا

ُّ ُِ                ٔتًأل األسَض أفشحاً  ْالْهـُــــــــ  ٔكاٌ عٌٍم يٍ األعشاط تًأل
 



 

 

 ٥١ؿ

   

 فم١ذ اٌجؼش اٌذوزٛس ػجذ اٌشدّٓ ١ِٕف
 ٠ٛعف ِىٟ

 

ٚافزٗ امل١ٕخ ئصرش ٔرٛثرخ        ٞ  فجؼذ األِخ اٌؼشث١خ ٚاإلٔغب١ٔخ عّؼبء ثشد١ً املٕبظً ٚاملفىش ٚاٌىبرت ٚاٌشٚائٟ اٌؼشثٟ اٌىجري املجذع اٌذوزٛس ػجذ اٌشدّٓ ١ِٕف ، اٌز
اع ٚاٌؼؽبء املرزرّر١رض       ثذلٍج١خ ، يف ِذ٠ٕخ دِؾك. ٚثٛفبرٗ أزٙذ سدٍخ ؼ٠ٍٛخ ، اعزّشد أوضش ِٓ عجؼني ػبِب ، لعب٘ب اٌفم١ذ يف املٕبيف ٚاالغرتاة ٚاملؼبٔبح ٚاإل 

ئرٗ  ٚاملشض اٌؼعبي .. ٚدني رغزؼشض اٌغريح اٌزار١خ ٌىبرت وجري يف دجُ اٌذوزٛس ١ِٕف ، رغذٚ اٌٛع١ٍخ األعًٙ ٚاألفعً ٟ٘ اعزرؼرشاض ِرذرؽربد ػرؽرب             
 ٙ ٓ عرريررٗ اٌرزارر١رخ          ب ػر ٚئثذاػٗ. فبٌىبرت يف ٔٙب٠خ املؽبف ٘ٛ ٔزبط اٌج١ئخ اٌزٟ ػبػ ٚرأصش ثٙب ، ٚأػّبٌٗ ٚئثذاػبرٗ ، ظّٓ ٘زٖ اٌشؤ٠خ ، ٟ٘ سٚا٠خ أخشٜ ٠ذى١

لذ أعرٙرُ     دً ٚسؤاٖ ٚرصٛسارٗ ، ٠غمؽٙب ػٍٝ اٌؾخٛؿ ٚاألثؽبي اٌز٠ٓ ٠صٕغ ُِٕٙ أدٚاد ٌؼشض آسائٗ ِٚؼزمذارٗ ٚسغجبرٗ ٚأدالِٗ. ِّٚب الؽه ف١ٗ أْ اٌشا 
 يف رأع١ظ سٚا٠خ ػشث١خ عذ٠ذح , ِٕفزذًب ػٍٝ لعب٠ب اٌؼصش َّٚ٘ٛ اإلٔغبْ اٌؼشثٟ ِٚغزؼ١ًٕب ثبٌزبس٠خ ِشعؼًب ٌمشاءح اٌٛالغ ٚرذٛالرٗ.

 
وربْ  ِرٓ خرالي          مرذ    ٌمذ وبْ اٌشادً اٌفم١ذ ثني لٍخ أٔججزُٙ ٘زٖ األِخ ، ادزعٕٛا آالَ إٌبط ِٚؼبٔبرُٙ ، ٌُٚ رىٓ ٌُٙ سغجبد أٚ أدالَ فشد٠خ خبصخ ثٙرُ. فر     

ذٚ ِرذرشظرب      ٠غر  عريرٗ ٚػؽبئٗ ٚعٍٛوٗ ٠إِٓ ئ٠ّبٔب ػ١ّمب أْ اٌذٍُ دني ٠ىْٛ فشد٠ب ، ٠ىْٛ ِجشد خ١بي ٚرصٛس ُٚٚ٘ ، أِب دني رذٍُ أِخ   ثأعش٘ب فاْ رٌه
اٌرشائرؼرخ     صٛسػٍٝ اٌزفبػً اإلٔغبٟٔ ٚاٌؼًّ املؾرتن ، ٚرٌه ٘ٛ اٌخؽٛح األٚىل يف ثذا٠خ اٌغري ػٍٝ اٌؽش٠ك اٌصذ١خ. ٚلذ ػرب ػٓ رٌه ثٛظٛح ِٓ خالي اٌ 

 ٚ ضرش ، أٚ ٚصرفرب          أور    اٌزٟ سعّٙب يف أػّبٌٗ األدث١خ. فٍُ ٠ىٓ اٌغشد اٌشٚائٟ ٌٍشادً اٌىجري ، ػٍٝ عج١ً املضبي ، يف ِؼظُ صفذبرٗ رؼجريا ػٓ ؽخص١خ ِذذدح أ
 ٌذذس فشدٞ ثؼ١ٕٗ ، ٚئّٔب ، يف أغٍت األد١بْ ، وبْ رؼجريًا ػٓ أدبع١ظ ِٚؾبػش ِٚٛالف ٚدساِب ٚأدذاس عّبػ١خ.

 
د ٚاٌرمرّرغ ،        جرذا ٚوبْ اٌذوزٛس ١ِٕف يف ع١ّغ أػّبٌٗ اٌفىش٠خ ٚاٌشٚائ١خ سافعب ٌٍٛالغ اٌؼشثٟ اٌشا٘ٓ ، ثبػزجبسٖ ٠ؾىً ّٔؽب ٌغ١بدح لرٛأرني ٚأٔرظرّرخ االعرزر           
مذ٠ُ ٔرّرٛرط   ٝ رٚاالٔغذبق اإلٔغبٟٔ ٚغ١بة دش٠خ اٌزؼجري. ٚلذ ػربد سٚا٠برٗ ثٛظٛح ػٓ سفط ِؽٍك ٌٙزا اٌٛالغ. ِٚٓ ٕ٘ب وبْ اٌرتو١ض يف  ِجًّ أػّبٌٗ ػٍ  

ػر١رذ ثرؽرٌٛرخ اٌرال            صاقعذ٠ذ ٌٍجؽٌٛخ اٌشٚائ١خ املعبدح ٌٍجؽٌٛخ اٌزبس٠خ١خ ، ٚاملؼربح ػٓ صشخخ ِذ٠ٚخ ٌشفط اٌظٍُ ٚاالعزجذاد. ئٔٙب وّب ٠مٛي األعزبر ػجذ اٌش 
  ٓ رتدٞ ٚاالٔرٙر١ربس    اٌ ثؽٌٛخ.. ئٔٙب اٌجؽٌٛخ اٌزٟ رشٜ وً ِؼبٟٔ اٌجؽٌٛخ ٚل١ّٙب ٚعّٛ٘ب ٚٔجٍٙب يف اٌذ١بح. فٟٙ ثؽٌٛخ اٌؼصش اٌؼشثٟ اٌشا٘ٓ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ يف صِ
شػرخ درذٚس     ٗ عر   ٚاٌغمٛغ ، ٚاٌجذش املعٕٟ ػٓ ٠ٛ٘خ ِٚغزمجً ِٚىبْ عذ٠ش ثبٌذ١بح ف١ٗ يف ٘زا اٌىْٛ ، ٚيف ٘زا اٌضِٓ املٍٟء ثبملزغرياد ، ٚاٌزٞ رمبط ف١

ٛعرػ ،    ملرزر  اٌزذٛالد ، ثم١بط عشػخ اٌعٛء. ٌمذ ػرب اٌشادً ػٓ رٌه ثٛظٛح دني اخزبس فمشاد ِٓ اإلػالْ اٌؼبملٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ ١ٌزصذس سائؼرزرٗ ؽرشق ا        
ٍرشادرً فرشد      ذ ٌر   ٚوبٔذ ِمذسح اٌفم١ذ اٌفبئمخ ػٍٝ اٌزص٠ٛش ِجؼش رغبؤي ٚئػجبة ِٓ لجً وضري ِٓ املجذػني اٌؼشة. ٚلذ رّذٛس اٌغإاي ػٓ اٌى١ف١خ اٌزٟ أِىٕ 

ثرذرغرت ٚصرف       ٘رٟ    وضري ِٓ اٌخ١ٛغ ، ٚرشوٙب رٕفٍذ ِزذشسح ثبرجبٖ ػٛاملٙب اٌصغريح ، ١ٌجمٝ لبدسا يف اٌٛلذ ٔفغٗ ، ػٍٝ فزخ لٕٛاد اٌزٛاصً ث١ٕٙب ، فارا 
 األعزبر ٠ّٕٟ اٌؼجذ ، ف١ّب رجذٚ ِزجٙخ ٔذٛ ٘زٖ اٌؼٛاٌُ ، رىزفٟ ظّٓ ػبٌُ ِجزّؼٙب املؾغ املفزٛح ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزذٛي ٚاالرغبع.

 
سػؾربررٗ   ٔرت    ٠ٚىؾف األعزبر ِذّٛد أِني اٌؼبٌُ ػٓ عٛأت أخشٜ يف أػّبي اٌفم١ذ ، د١ش ٠ؾري يف عٍّخ لشاءارٗ ٌشٚا٠بد اٌذوزٛس ١ِٕف ئىل أٔرٗ ئىل  عرب          
ررؼرجرري٘رب      ِٓ اٌؾؼش٠خ ، اٌع١ّٕخ ٚاٌجٙريح ، ٠زذشن يف داخً سٚا٠برٗ دظ ؽؼشٞ ؽفبف ػ١ّك ػبَ ، صبدس ػٓ رٍه املٛدح اٌذبسح اٌشل١مخ اٌصبدلخ اٌزٟ رؾغ

 اٌذبرق ٚػّمٙب االعزّبػٟ ٚاٌفىشٞ ٚرص٠ٛش٘ب األخبر ٌألدضاْ ٚاملجب٘ظ ٚاٌم١ُ ٚاٌصذالبد ٚاألؽٛاق ٚاٌزغبؤالد ٚاملذٓ اإلٔغب١ٔخ.



 

 

 ٦١ص

ٌ ٝنِ غغٝجب ،   ب ىٗمبُ ثبإلػبفخ إىل طىل ٝزَزع ثقضعح ٍزَٞؼح عيٚ عؿٌ ط٘عح رفظٞيٞخ ٗصقٞقخ ٗٗاؿعخ ىيَـغح اىظٛ ٝزشظ ٍْٔ قبعضح ىظٞبغخ عٗاٝبرٔ. ٍِٗ ْٕ 
ز اىرتعرتغثرتٜ      بعٝرت أُ ٝظجخ مضري ٍِ أعَبىٔ ٗصبئق ربعٝشٞخ ٗاجزَبعٞخ عطضد ، دـت ٗطف اىغٗائٜ اىنجري، جربا إثغإٌٞ جربا ، فرتح ٍِ أسطغ اىفرترتاد   اىرتزرت       

 املعبطغ ، مزجذ اىزبعٝز ٗىٌ رنِ مزبثب   اىزبعٝز.
 

ىذغٝخ اىـٞبؿٞخ ٗا ٍِٗ ٕظا املْطيق ّجضٓ دبػغا ثقئَ ٗششظٔ ،   مو عَو جضٛ ٖٝضف إىل رذقٞق اىْٖؼخ ٗاىزقضً ىألٍخ اىعغثٞخ.. رجضٓ ٍع اىزَْٞخ املـزقيخ
جْ٘ة اىَْٜٞ ػض اى ٗرذقٞق املشبعمخ اىشعجٞخ   طْبعخ اىقغاع ، ٍٗع ص٘عح اىجؼائغ ٗرذغٝغ املغغة اىعغثٜ ٍِ االؿزعَبع اىفغّـٜ ، ٍْٗبطغا ىض٘عح اىشعت  

، ٗعافعب عاٝخ درتقرت٘    ِٝ اى٘ج٘ص اىربٝطبّٜ ، ٍٗعؼضا ىيَقبٍٗخ اىفيـطْٞٞخ اىجبؿيخ ، ّٗظريا الّزفبػخ أطفبه اىذجبعح ، ٍْٗضصا ثبالدزاله األٍغٝنٜ ألعع اىغافض
 اإلّـبُ.

 
بٝب فنغٝخ ٗقٍ٘ٞرتخ  قؼ ٗمبُ عغثٜ االّزَبء ٗإّـبّٜ املْطيق ، ثنو ٍب رذَئ ميَزب االّزَبء ٗاإلّـبّٞخ ٍِ ٍعْٚ ، ٗىظىل ّجضٓ ٝشرت  اىذضٗص ٗاىذجت ٗٝنزت عِ
ٗاىزرتذرت٘الد اىرتزرتٜ       عٜ ، ٗٝزْبٗه قؼبٝب ال رشض قطغا ثعْٞٔ. ٗقض عنـذ أعَبىٔ اىفنغٝخ ٗاىغٗائٞخ ٕظا اىز٘جٔ. ففٜ ٍضُ امليخ ٝزْبٗه اىزط٘ع اىـٞبؿٜ ٗاالجزَب  
املذبٗالد األٗىٞخ اىزٜ  بٗهطبدجذ عَيٞخ االّزقبه ٍِ اىجضاٗح إىل اىْفط   املَينخ اىعغثٞخ اىـع٘صٝخ ، ٍعزَضا أؿي٘ة اىغٗاٝخ اىزبعٝشٞخ. ٕٗ٘   أعع اىـ٘اص ٝزْ

ٍِ ىضُ اىرتجرتبدرتضرت       َبًقبً ثٖب اىعغاقُٞ٘   عٖض اى٘اىٜ ٍضدذ ثبشب ىزذقٞق االؿزقاله االقزظبصٛ عِ اىـيطْخ اىعضَبّٞخ. ٕٜٗ ٍذبٗالد ىٌ ريق مضريًا ٍِ االٕز 
 اىشبً. الصٗاملؤعس  مزيل اىزٜ دظٞذ ثٖب ٍذبٗالد االؿزقاله اىزٜ قبصٕب ٍذَض عيٜ ثبشب   ٍظغ. ٗ  عٗاٝبد عضٝضح رْبٗه اىزط٘عاد اىـٞبؿٞخ   ث

  
ً ، ٍِ أة ؿع٘صٛ ٗأً عغاقٞخ ، ٗأّٖٚ صعاؿزٔ اىضبّ٘ٝخ فٖٞب ، صٌ اّزقو إىل ثغضاص إلمَبه صعاؿزٔ اىضبّ٘ٝرتخ  3311ٗىض اىنبرت اىغادو   ٍضْٝخ عَبُ ثبألعصُ ، عبً 

ً دٞش فظو ٍع عضص آسغ ٍِ اىطالة اىعغة ، ثـجت ّشبطبرٔ اىـٞبؿٞخ ٍٗعبعػزٔ ىذيف ثرتغرتضاص     3311، دٞش صعؽ   ميٞخ اىذق٘  ، ٗثقٜ ْٕبك دزٚ عبً 
 ٗعَئ   طف٘ف اىجعضٞ .

 
ً دٞش اىزذق ثجبٍعخ ثيجغاص ىضعاؿخ االقزرتظرتبص ، ٗدظرتو عرتيرتٚ صعجرتخ               3311صٌ اّزقو إىل اىقبٕغح ، دٞش اىزذق ثجبٍعزٖب ، ٍِٗ صٌ غبصع إىل ٝ٘غ٘ؿالفٞب عبً 

ً دٞش عرتَرتو       3391اىضمز٘عآ ٍزشظظب   اقزظبصٝبد اىْفط. ٗثعض إمَبه صعاؿزٔ عبص إىل ثريٗد ،   ٍذطزٔ األٗىل ثعض اىضعاؿخ صٌ اّزقو إىل صٍشق عبً  
ً. ٗثعض طىل عبص ٍغح أسغٙ إىل ىجْبُ ، دٞش عَرتو   ٍرتجرتيرتخ          3391اىشغمخ اىـ٘عٝخ ىيْفط ثضٍشق ، ٗشغمخ ر٘ػٝع املذغٗقبد ٍٗنزت ر٘ػٝع اىْفط دزٚ عبً 

يخ اىْفط ٗاىزْرتَرتٞرتخ    ٍج اىجالغ. ٗ  ريل اىذقجخ أطضع ثضاٝخ عٗاٝبرٔ ) األشجبع ٗاغزٞبه ٍغػٗ  (. ٍِٗ صٌ اّزقو إىل اىعغا  ، دٞش ثقٜ ٝعَو ْٕبك عئٞـب ىزذغٝغ    
ً ، غبصع اىضمز٘ع ٍْٞف اىعغا  إىل فغّـب , دٞش رفغغ ّٖبئًٞب ىنزبثخ اىغٗاٝخ. عرتبص    3313ٍٗـزشبعا   اىضائغح االقزظبصٝخ ثَجيؾ قٞبصح اىض٘عح اىعغاقٜ ,    عبً 

 ً إىل صٍشق , ٗأقبً فٖٞب دزٚ ٗفبرٔ.3319عبً 
 

سرتغائرتط ,        ثرتال ٍِ ٍؤىفبرٔ: األشجبع ٗاغزٞبه ٍغػٗ  , قظخ دت ٍج٘ؿٞخ , شغ  املز٘ؿط , د  رغمْب اىجـغ , اىْٖبٝبد , ؿجب  املـبفبد اىط٘ٝيرتخ ,  عرتبىرتٌ                   
سَبؿٞخ , اىزٞٔ , األسضٗص ، رقبؿٌٞ اىيٞو ٗاىْٖبع , املْجذ , ثبصٝخ اىظيَبد , اُٟ ْٕب أٗ شغ  املز٘ؿط ٍغح أسغٙ  –ثبالشرتاك ٍع جربا إثغإٌٞ جربا , ٍضُ امليخ 

أجؼاء( , ؿريح ٍضْٝخ , ى٘عخ اىغٞرتبة , عدرتيرتخ ػرت٘ء , ثرت                       1عديخ اىذٞبح ٗاىفِ , أعع اىـ٘اص )   -اىضَٝقغاطٞخ صائًَب , ٍغٗاُ قظبة ثبشٜ   -، اىضَٝقغاطٞخ أٗاًل 
 اىضقبفخ ٗاىـٞبؿخ , عغٗح اىؼٍبُ اىجبٕٜ.

 
ء اىجعٞضح ، مبّذ ذغا  رقضَٝٔ ىغٗاٝخ شغ  املز٘ؿط ٝق٘ه اىغادو:   ػٍِ ٍب ٗعيٚ ٕظٓ األعع اىغرباء املَزضح إىل ٍب الّٖبٝخ ، ٍِ ش٘اطئ املز٘ؿط ٗدزٚ اىظ 

     ٗ غرتزرتٞرتبه ،      االأشٞبء مضريح رذضس ، ٗمبّذ أشٞبء مضريح رَغ ثظَذ. ٗاإلّـبُ عيٚ ٕظٓ األعع مبُ ٝزذضٙ. ٗ  ظو اىزذضٝبد مبّذ صائَب اىـجُ٘ ٗاىزعظٝرتت 
 ٘ اىظٛ رجرتضٗ      قذ دزٚ جبء ٗقذ أطجخ فٞٔ اإلّـبُ أعسض األشٞبء ٗأقيٖب اعزجبعا , شغ  املز٘ؿط عٗاٝخ رذبٗه أُ رنُ٘ طغسخ   ج٘ اىظَذ ، رْجٖٞب ،   اى
دضا ، ٗرعْٜ مو ٜ أاألفق غًٞ٘ ؿ٘صاء مضريح ػادفخ ، ىعو شٞئب ٝذضس قجو أُ ٝضٍغ إّـبُ ٕظٓ املْطقخ ٗٝظجخ ٍشٕ٘ب ٗال َٝنِ إّقبطٓ. إُ شغ  املز٘ؿط ال رعْ

 اىْبؽ أٝؼب. اّزٖٚ االقزجبؽ.
 

  ٔ ع اىـ٘اص ، شَيرتذ  أع طضع آسغ مزبة ىٔ رذذ عْ٘اُ: اىعغا : ٕ٘اٍش ٍِ اىزبعٝز ٗاملقبٍٗخ ، ٗاىنزبة ٕ٘ عجبعح عِ ٍالدظبد صّٖٗب اىغادو أصْبء مزبثزٔ ىغٗاٝز
 عرتَرتيرتٞرتخ       ك    ٍ٘اقف ٗط٘عًا عِ املقبٍٗخ اىعغاقٞخ   ص٘عح اىعشغِٝ ، ٗد  دضس االدزاله األٍغٝنٜ ىيعغا  ٗط٘صعد صٗىزٔ ٕٗ٘ٝزٔ أعاص اىرتفرتقرتٞرتض أُ ٝشرتبع           

ىقض اؿزرتَرتغ   …  رٔدٞباىزذغٝغ عيٚ املقبٍٗخ ٍِ ساله رقضٌٝ ط٘عح ٗاػذخ عِ إثبء ٗشَ٘ر اىعغاقٞ  ٗعفؼٌٖ  ىيعضٗاُ ٗاالدزاله، ٗأُ ٝ٘اطو اىضٗع اىظٛ ثضأ ثٔ 
 ٍْٞف   عفؼٔ ٗعْف٘أّ ، طغسخ ٍضٗٝخ ٗقيَب ٍـيطب   ٗجٔ اىظيٌ ٗاىعضٗاُ ٗعدو عْب ٗاقفب   ٗقذ ّذِ أد٘ط ٍب ّنُ٘ إىٞٔ.



 

 

 ٧١ص

 

 اٌروسٜ األزثؼْٛ ٌسد١ً اٌمبئد جّبي ػجد إٌبصس
 رذ١ًٍ ٌٍعريح املج١دح ملٕبظً لِٟٛ ػسثٟ

 

 أ.د. أثٟ فساض / أملب١ٔب 
 

وبٔذ ِصس رّٛز ثس٠بح أزفبظخ ، فبٌجالد وبٔذ رأْ رذذ ظ١بغ املذزٍني اإلٔى١ٍص ، ٚأرجبػُٙ يف إٌظبَ    املٍىٟ اٌفبظد ، ف١ّب وابْ     9191ػبَ 
مدِاًب  د راٌمبدح اٌزم١ٍد٠ْٛ ٌٍذسوخ اٌٛؼ١ٕخ املصس٠خ ، ال ٠زمدِْٛ ئال شربًا ، رؼٛد اٌعٍؽبد املٍى١خ ٌزٕصع شرب٠ٓ ، ٚ٘ىرا فبٌجالد ٌُ رىٓ رشٙ

 دم١م١ًب ِٕر ػٙد ِذّد ػٍٟ ثبشب اٌىجري اٌرٞ ٚئد اٌغسة االظزؼّبزٞ أدالِٗ ٚؼّٛدبرٗ ثأْ رزع١د ِصس دٛض اٌجذس املزٛظػ.
 
ٌٚد جّبي ػجد إٌبصس دعني يف ث١ذ ثع١ػ ، ثذٟ شؼجٟ ثّد٠ٕخ اإلظىٕدز٠اخ ، دا١اع ٠اؼاّاً ٚاٌاد                 9191/ وبْٔٛ اٌثبٟٔ ا ٠ٕب٠س /   91يف 

وّٛظف ثس٠د ػصبِٟ ٕ٘بن ، ٚ٘ىرا رٛافمذ اٌظسٚف اٌرار١خ ٚاملٛظٛػ١خ ٌزٕجت األِخ لبئدًا ، رّثً اٌظسف اٌرارٟ ، ثمبئد ػسثٟ ِصسٞ ِآ  
أظسح فالد١خ رذت األزض ، ِٕذدزًا ِٓ أظسح وبددخ ) ِٓ ثٕٟ ِس ( ، ف١ّب رّثً اٌظسف املٛظٛػٟ ، ثس٠بح اٌثٛزح ٚاٌزاغا١اري ٚاٌعالاػ ػاٍاٝ              
املذزٍني ٚأذٔبثُٙ ، ف١ّب ٠فؼً شبة أٔٙٝ دزاظزٗ  اٌثب٠ٛٔخ ، ٚلد شبزن يف اٌزظب٘ساد ٚجسح يف املٛاجٙبد ِٓ اٌشسؼخ ، ِبذا ٠فاؼاً ظاٜٛ      

زاّاسد   ثابٌا  أْ ٠ٍج ثٛاثٗ اٌؼًّ اٌٛؼٕٟ ، ِٕبظاًل ِٕر ٠فبػزٗ ، شبثًب ألزٕغ أْ ؼس٠ك أزصاع املىبظت االجزّبػ١خ ٚاٌٛؼ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٌٓ ٠ىاْٛ ئال      
ٚاٌثٛزح ، فىّب ٠فؼً اٌمبدح اٌزبز٠ل١ْٛ ، لؽغ دزاظزٗ يف و١ٍخ اٌذمٛق ، ِٚعٝ ئىل ظٍه اٌجٕد٠خ ، وأْ األلداز راس٠اد أْ رعاري ثاٗ ٌا١اماٛد                
اٌشؼت .. ٚاٌعبثػ اٌشبة ٚ٘ٛ اٌٛاػٟ املزٛثت ٌٍؼًّ اٌٛؼٕٟ ثذىُ اٌظسٚف اٌرار١خ ٚاملٛظٛػ١خ ، ٌُ رىْٛ رؼٛشٖ ظٜٛ اٌزجسثخ امل١ادأا١اخ      
يف إٌعبي ، فشب٘د و١ف ٠ؼجع األجبٔت ثّمدزاد اٌجالد ، ٚاٌج١ش يف املمدِخ ، ٚملط ثٕفعٗ رأثرياد اٌٛجٛد اٌؼعىسٞ اٌعبز ثأِٓ اٌاجاالد     
ٚاظزمساز٘ب ٚاظزمالٌٙب يف لٛاػد اٌع٠ٛط ، ثُ جبءد اٌزجسثخ  اٌىربٜ ، ػٕدِب شبزن يف دسة فٍعؽني األٚىل ، ٚأدزن أْ األِخ ثذبجخ ئىل 

 ِٓ ٠ّزٍه اٌمساز اٌٛؼٕٟ ٚاٌمِٟٛ ٌصبٌخ ِؼبزن األِخ ، فجبء أزّبؤٖ اٌزبَ ملؼعىس اٌثٛزح ٚاٌزغري.
 

دسة فٍعؽني وبٔذ اٌشسازح اٌزٟ أشؼٍذ فز١ً اٌذسوخ اٌٛؼ١ٕخ يف اٌمٛاد املعٍذخ املصس٠خ ، ٌُٚ رّعٟ ظٜٛ    ظٕٛاد أزثؼخ دازاٝ وابْ      
         ُ  اٌى١بْ اٌع١بظٟ ٌٍذسوخ لبدز أْ ٠غري املٛلف ٌصبٌخ اٌشؼت املصسٞ ٚاألِخ اٌؼسث١خ .. اٌذسوخ وبٔذ ال ِساء ، دسوخ ظجبغ أػالُ٘ زراجاخ ٌا
ٗ ٠زجبٚش املمدَ ) جّبي ػجد إٌبصس ( ٚوبْ ٠ؼًّ وّدزض ملبدح اٌزىز١ه يف و١ٍخ األزوبْ ، ٌرٌه اظزؼبٔذ اٌثٛزح ثعبثػ ثسرجخ وجريح ٚٚظاؼازا       

 ػٍٝ لّخ رشى١ٍٙب اٌع١بظٟ ) ِجٍط ل١بدح اٌثٛزح ( ٚثدأ ٘را اٌمبئد ٠لؽػ ٌدٌٚخ ، ال ٌثٛزح .. فىبْ اٌصداَ األٚي.
 

 إٌاصز  ئال وبْ ال ثد ٌٍثٛزح ٚلبدرٙب أْ ٠عؼٛا داًل ملشىٍخ األزض ، ُٚ٘ أثٕبء اٌفالدني اٌفمساء فالثد أْ ٠ٕصفٛا ِٓ ٠عخ اٌؼسق اٌغص٠س ٚال ٠أوً
ا١ٌعري ، اٌثٛزح ٌُ رىٓ رعغ يف جدٌٚٙب ِجبشسح ئشٙبز اٌؼداء ٌٍغسة ، فمبدح اٌثٛزح وبٔٛا ٠ؼزمدْٚ ثاخالص : ٌٕا  ثاٍادٔاب دْٚ االصاؽاداَ              
املإذٞ ثبٌمٜٛ اٌؼظّٝ .. ٌٚىٓ و١ف ذٌه ِٕٚؽمخ لٕبح اٌع٠ٛط رؼج ثّؼعىساد اٌمٜٛ اٌؼظّٝ ، و١ف ذٌه ٚ٘رٖ اٌمٜٛ راذابٚي رشاىا١اً          

ج ساِا ِؼعىس ِعبد ٌٍثٛزح ِٓ ثني اٌفئبد املزؼبٚٔخ ِؼٙب ربز٠ل١ًب : اإللؽبع ، اٌجٛزجٛاش٠خ اٌصٕبػ١خ ، اٌىِٛربادٚز ، ٌزشىً رذبٌف لٛٞ ظد ثا    
٠اثاًب   دد اٌثٛزح يف اٌداخً ، ٚئذا أزادد اٌذسوخ اٌٛؼ١ٕخ املصس٠خ ٚ٘ت ثبٌؽجغ جصء ِٓ دسوخ اٌزذسز اٌؼسث١خ ٚاألفس٠م١خ ٚيف ػَّٛ اٌؼبٌُ املزذسز
 ِٓ االظزؼّبز ، ٚيف وً ٘رٖ امل١بد٠ٓ اٌذب١ٌخ ٚاملمجٍخ ظزجد اٌثٛزح ٔفعٙب يف ِٛظغ اٌزٕبلط ِغ املؼعىس اٌسأظّبٌٟ االظزؼّبزٞ.  

 



 

 

 ٨١ص

 

 ٔألٌ انزُبلط دزًٙ، فبالصؽذاو إرٌ دزًٛخ ربسٚخٛخ ٔنٛسذ صذفخ أٔ أرفبق...!
 

ْكزا ثذأد انضٕسح رزجزس يف انذاخم كذشكخ ٔؼُٛخ يؼبدٚخ نإللؽبع ٔانجٕسجٕاصٚخ انصُبػٛخ ، ٔنهشجؼٛخ املذهٛخ ، ٔيف يذٛؽهٓهب انهؼهشثهٙ يف          
 يٕلغ انؼذاء يغ يٍ ٚذزم ألؽبس شًبل أفشٚمٛب ٔٚضسع انمٕاػذ االسزؼًبسٚخ يف املششق انؼشثٙ.

 
ٔنٛس رانك فذست ، ثم أٌ االسزؼًبس ٔاإليربٚبنٛخ رعغ انؼشالٛم أيبو خؽػ انزًُٛخ ، انخرباء انٕؼٌُٕٛ لبنٕا ، أٌ   انزخؽٛػ نههزهصهُهٛهغ      
ْٕ انز٘ سٛذذس انُمهخ يف االلزصبد انٕؼُٙ ، ْٔٙ لبػذح صذٛذخ ػهًًٛب ، ٔنكٍ كٛف رنك ٔانجالد  ثذبجخ يبسخ نهههؽهبلهخ انهكهٓهشثهب هٛهخ               

ٙ ٔثذَٔٓب رصجخ ػًهٛخ انزصُٛغ ٔانزًُٛخ ثأسشْب خشافخ ، ٔيف َفس انٕلذ رفزمش نهًٕاسد    املبنٛخ ، ٔاملزٛسش يٍ املهٕاسد املهبنهٛهخ رسهزهٕنه           
ػهٛٓب انششكبد االدزكبسٚخ سغى أٌ انمُبح دفشد ثأٚذ٘ يصشٚخ ، َٔبل املسزضًشٌٔ األجبَت األسثبح ؼٕال ػمٕد كضريح ٔٚشفعٌٕ أ٘ دهذٚهش     

 يف رسٕٚخ ػبدنخ.
 

إرٌ نزمرتض يصش يٍ انجُك انذٔنٙ ، ٔيب رجمٗ يٍ َضاْخ انغشة رجذدد ػُذيب سفط انجُك انذٔنٙ رهًهٕٚهم ثهُهبء انسهذ انهؼهبنهٙ ......                       
 يبنؼًم ..؟

 
انضٕسح أصجذذ أيبو خٛبساد : إيب رزذجٍ ٔرُعى إىل لؽٛغ املذجُني ، أٔ أٌ رهؼت دٔسْب انزبسٚخٙ كضٕسح ، ٔرشد ػهٗ املصبػت ثهبنهُهعهبل ،          

 .6591ٔػهٗ انزذذ٘ ثبإلسادح انٕؼُٛخ ٔانمٕيٛخ ، فكبٌ انصذاو انذيٕ٘ ، ٔكبٌ انؼذٔاٌ انضالصٙ 
 

 ثهٛهخ  سفط جًبل ػجذ انُبصش انهؼجخ االسزؼًبسٚخ أٌ انؼذاء يؼّ شخصًٛب ، فأكذ شؼجٛخ املؼشكخ ، ثم أيذ لٕيٛزٓب انؼشثٛخ  نزهزٓت انسبدخ انؼش
ثشؼبساد انُعبل املسهخ ظذ االسزؼًبس ٔانًُٓٛخ االسزؼًبسٚخ ، انمب ذ انزبسٚخٙ ػجذ انُبصش   أصجذ ثهجهذاسح أٌ رشهخهٛهصهّ نهههًهؼهشكهخ                    
ٔأؼشافٓب سهٛى ، ٔلبو ثزؼجئخ انمٕٖ داخم يصش ٔيف ػًٕو انسبدخ انؼشثٛخ ثصٕسح سهًٛخ أٚعًب ، ٔأكذ أٌ ججٓخ انُعبل يف انؼبنى رمهف يهغ     
 يؼشكزّ انؼبدنخ ، فكست املؼسكش االشرتاكٙ ، إرٌ املؼبدنخ ربيخ ثأؼشافٓب : انٕؼٍ املصش٘ / انٕؼٍ انؼشثٙ / انهجهجهٓهخ انهؼهبملهٛهخ املهؼهبدٚهخ                    

 نالسزؼًبس ، فشثخ املؼشكخ ٔأَذدش انؼذٔاٌ ٔرؼضص االَزصبس ٔيعذ ػًهٛخ رًُٛخ يصش رمؽغ األشٕاغ.   
 

ٕٚنٕٛ ه رًٕص اَمالثب أو صٕسح ...؟ يؤششارُب رذل ثٕظٕح ربو ، أَٓب كبَذ صٕسح ... انضٕسح يف ػهى انُعبالد انضٕسٚخ ، ْٙ ػهُهذيهب       32ْم كبٌ 
ٚجهغ انزُبلط دذًا ٚؼجض يؼّ َظبو انؼاللبد ادزٕاءِ، رزفجش انصشاػبد انزبسٚخٛخ انزٙ رفعٙ ) يف دبل اَزصبسْب ( إىل رهغهرياد يهٓهًهخ ،                

 جزسٚخ انؽبثغ.
 

انذشكخ املصشٚخ ثمٛبدح ػجذ انُبصش اصؽذيذ يف انذاخم يغ ثمبٚب انُظبو املهكٙ ٔانجبشٕاد ، ٔيغ اإللؽبع ،  ٔانهجهٕسجهٕاصٚهخ انصهُهبػهٛهخ ،               
ٔػشثًٛب اصؽذيذ ثمٕٖ االدزالل ٔاألَظًخ املزٕاؼئخ ، ٔػبملًٛب اصؽذيذ ثبالسزؼًبس ٔاإليربٚبنٛخ ٔسثٛجزٓب انصهٓهٛهَٕهٛهخ ، ٔرهذهبنهفهذ يهغ                 
املؼسكش االشرتاكٙ ، ْٙ إرٌ صٕسح رذًم كبيم يٕاصفبد انضٕسح .. ٔنكٍ اإليربٚبنٛخ انؼبملٛخ نى ركٍ نزذع رجشثخ رضدْهش ٔرهأرهٙ أٔكهههٓهب ،               

( ٔخهك ثؤس رٕرش إلنٓبء انضٕسح ) دشة انًٍٛ ه االَفصبل ثني سٕسٚخ ٔيصش( خهههك املهزهبػهت             6511ه  6591فًسهسم انذشٔة ٔاالػزذاءاد )
 االلزصبدٚخ.

 
جًبل ػجذ انُبصش... لبرم دزٗ انُفس األخري، يُزصشًا ٔيُٓضيًب ، ٔيبد ثني أدعبٌ شؼجّ ثكربٚبء ٔفخش ال ٚذاَّٛ    فخش، ٔسٛهعهم أسهًهّ          

 يف سجم انخبنذٍٚ إىل األثذ فبأليخ ال رُسٗ لبدرٓب انؼظبو ٔيُبظهٛٓب األثؽبل.  



 

 

 ٩١ص

 

 يظطهذاخ ٔيفاْٛى فكسٚح ٔظٛاظٛح
 

  ٔ ٕيقٙ  انقمق  ذٕطم انصٕزج ذمدٚى ْرِ انصأٚح انرٙ ذؼطٙ ذؼسٚفاخ تثؼض املظطهذاخ ٔاملفاْٛى انفكسٚح ٔانعٛاظٛح املعرماج يٍ    يؼني انفكس انٕطُٙ 
ا .. تقم اٌ          اذقٓق  ٔاإلَعاَٙ ٔانرٙ ال ذًصم تانضسٔزج ذؼسٚفًا تؼصًٛا َظًٛا دلٛمًا ٔإًَا ْٙ لسٚثح يٍ فكس   انذصب ٔػمٛدذّ ٔظرتاذٛجٛرّ ٔيٕالفّ ٔذطثٛقمق  
املقٕاطقُقني       ًٕوتؼضٓا ٚؼرب ػٍ يٕالف انذصب ٔزؤٚرّ انفكسٚح  ٔاإلظرتاذٛجٛح .. ٔذٓدف ْرِ انصأٚح اىل ؤغُاء شمافح املُاضهني انثؼصٛني ٔاملجاْدٍٚ ٔػ 
ٔانعقٛقاظقٙ    س٘   انؼسالٛني ٔاملُاضهني انؼسب املُاْضني نالدرالل تم ٔػًٕو ؤتُاء شؼثُا املجاْد انظاتس .. ٔنركٍ نٓى خري يؼني يف ظم    انرشّٕٚ انفك  

ٓقى  ٔانصمايف ٔاإلػاليٙ انر٘ ًٚازظّ املذرهٌٕ ٔيساكص تذٕشٓى ٔػًالئٓى يف ؤتشغ طٕز  انرصٚٛف ٔانرضهٛم تًا ٚعاػد ْؤالء ػهٗ ذُفقٛقر يقاقطقطقاذق         
ٗ اٌ ذقكقٌٕ   ػه انرديريٚح ضد انؼساق ٔااليح .. ٔترنك ٚثمٗ فكس انثؼس انُري َرباض املًازظح انجٓادٚح ٔانعٛاظٛح انر٘ ُٚري نٓا انطسٚك ٔٚهًٓٓا انؼصو  

                         ٕ و  يف املعازاخ انظائثح نثهٕؽ ؤْدافٓا انٕطُٛح ٔانمٕيٛح ٔاإلَعاَٛح اناريج .. ٔظُرُأل يف ْرا انؼدد يقٍ رقسٚقدذقكقى املقُقاضقهقح يظقطقهقخ ٔيقفقٓق
 نظهرّ تٕٓٚرُا انجٓادٚح انٕطُٛح ٔانمٕيٛح . ) انشاظٛح انمٕيٛح (

 
 انشاظٛح انمٕيٛح

 
 رقٓقا  اٌ ؤْى يا ًٚٛص ايح يؼُٛح ػٍ غريْا يٍ األيى يٍ خظائض ذارض تٓا ْٕ شاظٛرٓا انمٕيٛح ألَٓا ذؼرب تٓا ػٍ   دمٛمرٓا ٔٔرٕدْا ٔذقذقدد ْقٕٚق      

 يقح داخم املجرًغ اإلَعاَٙ ٔدٔزْا يف ذمديّ َٕٔٓضّ .. ٔانشاظٛح انمٕيٛح نٛعد شكاًل خازرًٛا ٚاضغ نهرٕطٛف تم ْٙ ذفاػم ٚؼرب ػُقّ ذقساز اال      
 انذضاز٘ ٔذكُٕٚٓا انُفعٙ ، ٔشسٔذٓا انسٔدٛح ٔيا ٚاهفّ ذنك كهّ يٍ َصػاخ ٔاظرؼدادًا ٔذطهؼاخ .

 
االيقح  رِ   ٔااليح انؼستٛح ايح ذاخ شاظٛح لٕيٛح يرًٛصج تني األيى ٔلد كاٌ نٓا دٔز ػظٛى يف انرازٚخ ، ٔٚؤيٍ دصب انثؼس  انؼستٙ االشرتاكٙ تقاٌ ْق      

..  ) لاتهٛح انرجدد ٔاالَثؼاز (ٔ  ) خظة انذٕٛٚح ٔاإلتداع (ذارض تًصاٚا ذؼرب ػٍ شاظٛرٓا .. ٔلد ذجهد ْرِ املصاٚا يف َٓضاذٓا املرؼالثح ٔيٍ ؤًْٓا 
ظقد االيقح     دقافق  ْٔرا يا رؼهٓا ؤْاًل نذًم زظانح إَعاَٛح خاندج ْٙ زظانح اإلظالو املرجددج املؼطاء ، ٔزغى لسٌٔ انراهف ٔانرجصئح ٔانًُٓٛح األرُثٛح   

إذا ال   انؼستٛح ػهٗ شاظٛرٓا انمٕيٛح ، َٔاضهد َضااًل شالًا  نرثدؤ ػظس اَثؼاشٓا انجدٚد ػهٗ اٌ يصاٚا ْرِ انشاظٛح نٍ ذرجقهقٗ تقكقايقم طقٕزذقٓقا إ              
تقني  صب   ذٕددخ ٔذذسزخ يٍ كم ؤشكال انرثؼٛح ٔظادخ انؼدانح ٔانذسٚح نهًجرًغ انؼستٙ ٔذٕفسخ ألفسادِ إيكاَٛاخ اناهك ٔاإلتداع .. ٔنرنك زتط انذ  

 شاظٛح انفسد ٔشاظٛح االيح ٔآيٍ تاٌ اَثؼاز االيح ٚرُاظة دائًًا يغ دسٚح انفسد ٔيدٖ االَعجاو تني ذطٕزِ ٔتني املظهذح انمٕيٛح .
 

ْقا  ٔٚذسص انذصب دسطًا كاياًل ػهٗ ؤطانح انشاظٛح انمٕيٛح نأليح انؼستٛح ٔدًاٚرٓا يٍ انرشّٕٚ ٔانرشرد ، ٔنرنك زتط تني ياضقٙ االيقح ٔدقاضقس        
           ٙ  زتطًا دًٛا ، ٔٔلف تمٕج ٔطالتح ٔرٓاد ضد انغصٔ انصمايف نهٕطٍ انؼستٙ ٔذشثس ْٕ َفعّ تشاظٛرّ املرًٛصج ٔخظٕطٛرّ ٔاظقرقمقالنقّ األٚقدنقٕرق

ح ٕطقٛق  ٔانصمايف .. َٔادٖ تاَرٓاض طسٚك اشرتاكٙ خاص ، ذؼثريًا ػٍ خظٕطٛح فكس انثؼس يف انفكس ٔانرطثٛك ٔضسٔزاخ االظرٛؼاب انٕاػٙ نٓرِ اناظق   
  يقجقاتقٓقح     ح يفيف ظٕح املًازظح ٔانرطثٛك  ٔكاٌ ؤٔل يٍ دػا اىل انذٛاد .. فاطدق يٍ يازظّ يف إطازِ االٚجاتٙ انثُاء .. ٔذربش انشاظٛح انمٕيٛح نألي    

يف    يحاالظرؼًاز ٔانرجصئح ٔانراهف ٔاالغرظاب انظَٕٓٛٙ نفهعطني ٔانُضال تٓدف ذذسٚسْا .. كًا ذربش ؤْى  انعًاخ املًٛصج نهشاظٛح انمٕيٛح نأل  
يأشس ػظقس طقدز     ج ٔرٓاد انثؼس ٔاملمأيح يف انؼساق .. ٔذؼثري انجٓاد انٕطُٙ انؼسالٙ ػٍ انذمٛمح انمٕيٛح نأليح انؼستٛح ٔاظرهٓايّ نسظانح االيح انااند  

 انسظانح اإلظاليٛح يف انجٓاد تاملال ٔانُفٛط ٔانُفط ٔانٕند ٔانؼشريج فداًء الظرمالل انؼساق َٔٓضح االيح . 
   

 



 

 

 ٠٢ص

 انعمهياخ انجياديح نهمقاًمح انعراقيح انثاسهح

 انقيادج انعهيا نهجياد ًانرذرير

 ٠٢٠٢تشائر جيش انصذاتح األتطال نشير أب نسنح 

 المكان العملية الجهادية التاريخ ت

 داخم مدينح انفهٌجح ذفجري عثٌذني ناسفح أدخ اىل ذدمري ىمر أمريكي ًقرم أرتعح عهٌج كانٌا فييا 8 / 1 1

 ذدمري انصيريج ًقرم سائقو  /  ذفجري عثٌج ناسفو عهَ صيريج أمريكي 8 / 3 2
صقالًيو انطريق انسريع تانقرب من 

 انسيطرج

 / قريح جديده  انذٌيجو ذدمريىا ًقرم من فييا  / ذفجري عثٌج ناسفو عهَ ىمر أمريكي 8 / 4 3

 طريق انسدج انقريثح من سثع انثٌر قرم ًجرح أفرادىا  اشرثاك مع قٌج امريكيو أدٍ االشرثاك اىل ذدمري ىمر امريكيو 8 / 4 4

5 6 / 8 
ذدمريىا   /  ضمن رذم أمريكي تٌاسطح رمانو دراريح  ذدمري ىمر أمريكي كاند

 ًقرم من فييا
 انذٌيجو

 / دي نسال انفهٌجح  منطقح نير فهيخ /  ذدمريىا ًقرم من فييا  /  ذفجري عثٌج ناسفو عهَ ىمر أمريكي 8 / 6 7

 طريق انصقالًيو انجسر انياتاني  / ذدمريه ًقرم انسائق  ذفجري عثٌج ناسفو عهَ صيريج أمريكي مذمم تانكاز / 8 / 9 8

9 24 / 8 
أدخ اىل ذدمري شادنح ذذمم عجهرني مدرعح   ذفجري عثٌج ناسفو عهَ رذم أمريكي

 أصيثرا تإضرار تانغو

انطريق انسريع ذقاطع عامريو أتي 

 غرية



 

 

 ١٢ص

 َض انثٛاٌ انز٘ ؤطذسذّ لٛادج لطش انؼشاق 
 حٕل ذإيش انخَٕح ٔاملرخارنني ٔؤسٛادْى 

 
ٍِ انشَِّحِٛى ًَ ِّ انشَّْح  ِتْسِى انّه

 
َٔاِح  راُخ ِسساَنٍح َخاِنَذج   َذجِحْضُب انَثْؼِس انَؼَشتٙ االْشِرَشاكٙ                                                                    ُؤيٌح ػَشِتٌٛح 

              لٛادج لطش انؼشاق                                                                                       ٔحذج   حشٚح   اشرتاكٛح  
 يكرة انصمافح ٔاالػالو                     

 
 

 شؼهح ظٓاد انثؼس ؤلٕٖ يٍ ذأيش انخَٕح ٔاملرخارنني ٔؤسٛادْى
 
   

 ٚا ؤتُاء شؼثُا األتٙ 
 ؤٚٓا املُاػهٌٕ انثؼصٌٕٛ
 ٚا ؤحشاس االيح االطالء 

 
ذؼشع انثؼس ػرب يسريذّ ٔيف كم يشاحم َؼانّ ٔتسثة ؤطانرّ انفكشٚح ٔانرُظًٛٛح ٔانُؼانٛح إىل انؼذٚذ يٍ طٕس   انرأيش ٔاملحأالخ                               
 انثائسح نهُٛم يُّ ٔذشّٕٚ طٕسذّ ٔػشلهح يساسِ ألَّ املؼرب ػٍ طًٕحاخ األيح ٔذطهؼٓا إىل انحٛاج انحشج انكشًٚح ٔذحمٛك طٕسج االَثؼاز                         

ٍ انؼشتٙ انجذٚذ .. ٔيف ساحح انمطش انؼشالٙ ذؼشع انحضب نهؼذٚذ يٍ املحأالخ انرأيشٚح انرٙ اسرٓذفرّ يف انؼٓذٍٚ انماسًٙ ٔانؼاسيف ذًك                    
, ٔلذ ػضص انحضب َؼانّ        3691ذًٕص ػاو     13  -31ٔ  3691انحضب يٍ ذجأصْا ٔانمؼاء ػهٛٓا ظًٛؼًا ٔذفجري شٕسذٙ  انصايٍ يٍ شثاؽ ػاو                  

ذ ؼذٚٔلٛادذّ نهذٔنح ٔاملجرًغ ٔٔحذج   انحضب ػهٗ انظؼذ انفكشٚح ٔانسٛاسٛح ٔانرُظًٛٛح كافح .. ٔكًا ٔاظّ انحضب ٔيجاْذِٔ تؼذ االحرالل ان                     
يٍ ػًهٛاخ االسرٓذاف انمزسج انرٙ ذجهد يف اسرخذاو سالح " االظرصاز " انظذئ ٔػًهٛاخ االغرٛال ٔاالػرمال ٔاملالحمح انٕاسؼح انُطاق                            
ٔاسرخذاو تؼغ انؼُاطش املرسالطح يٍ انحضب لثم ؤستؼني ػايًا ٔذحشٚكٓى ػذ انحضب يٍ خالل إطذاس تٛاَاخ ْضٚهح ٔتإسًاء يخرهفح                              

 ٓٛذنهرشٕٚش ٔانرؼهٛم , كًا ػًذٔا إىل اسرخذاو انؼذٚذ يًٍ اسذًٕا يف ؤحؼاٌ املخاتشاخ املؼادٚح خظٕطًا تؼذ اغرٛال األيني انؼاو نهحضب ش                     
انحط األكرب انشفٛك انمائذ طذاو حسني سحًح اهلل ػهّٛ ٔػمذ يا سًِٕ  ) املؤذًش انمطش٘ ( خاسض انمطش تٓذف شك انحضب ٔانرظذ٘ نذٔسِ                               

 انُؼانٙ ٔانجٓاد٘ , ٔسشػاٌ يا ذفكك ْزا انرجًغ انخٛاَٙ ٔظٓش انخَٕح ٔاملرسالطٌٕ ػهٗ حمٛمرٓى طغاسا ؤرالء ٔفشم يسؼاْى انخثٛس .
 
 

 ٚا ؤتُاء شؼثُا املجاْذ ، ؤٚٓا انثؼصٌٕٛ االطالء ، ٚا ؤتُاء ايرُا انؼشتٛح املجٛذج
 

نمذ اسرطاع انحضب ٔيجاْذِٔ ٔيجاْذٔا املمأيح انثاسهح طٛهح يا ٚمشب يٍ انصًاَٙ انسُٕاخ املُظشيح يٍ يجاتٓح  املحرهني االيريكاٌ                              
ٔحهفائٓى انظٓاُٚح ٔانفشط ٔػًالئٓى االخساء .. ٔذحمٛك ْضًٚرٓى انكربٖ ػهٗ اسع انؼشاق انطاْشج ٔانرٙ ذجهد يف يغادسذٓى اىل                               

 .ػٙ لٕاػذْى غري اٜيُح يف انصالشني يٍ حضٚشاٌ يف انؼاو املاػٙ ٔاسركًال ْشٔب يا ٚسًٗ لٕاذٓى انمرانٛح يف انحاد٘ ٔانصالشني يٍ آب املا



 

 

 ٢٢ص

أٌف ش١ٙد ث١ُٕٙ أ١ِٕٗ اٌؼبَ اٌش١ٙد صداَ حسني ٚثّب١ٔخ ِٓ ل١بدرٗ ٚػدد وجري     931ٚلد صّد اٌجؼث يف سبحخ جٙبدٖ يف لطز اٌؼزاق ِضح١ًب ثؤوثز ِٓ 
                 ْ ٓ رزوريٛا   ِٚري   ِٓ أػضبء ل١بدارٗ املزمدِخ ِٚجب٘د٠ٗ يف فصبئً اٌم١بدح اٌؼ١ٍب ٌٍجٙبد ٚاٌزحز٠ريز ٚاٌالري ص اٌٛيريٕٟ   يف حريني ٠زريسىغ املزرريدْٚ ٚاملزالريب ٌٛ
الريبثزاد  امل  اٌحشة أٚ يزدٚا ِٕٗ ِٕذ سِٓ ثؼ١د ٠زسىؼْٛ يف اٌؼٛاصُ األجٕج١خ ٚاٌؼزث١خ ُِٕٚٙ ِٓ وبْ يف ِٛالغ ِزمدِخ يف اٌحشة ٚأصجحٛا أٌؼٛثريخ ث١ريد    

دد رزجري األجٕج١خ ٚاٌؼزث١خ رسالزُ٘ ٚرحزوُٙ و١ف رشبء ٌالدِزٙب ٚرٕف١ذ ِالططبرٙب املؼبد٠خ اٌزٟ رسزٙدف اٌحريشة ِٚريسزمجً اٌؼريزاق ٚاألِريخ اا ٚا١ٌريَٛ              
١ّريغ  ٌزجِحبٚالد اٌزآِز ػٍٝ اٌحشة ِٚمبِٚزٗ اٌجبسٍخ ١ًٌٍٕ ِٕٗ ٚرجذي ِريسبػٟ ِحِّٛريخ ِريٓ لجريً األيريزاف املؼبد٠ريخ ِٚالبثزارٙريب ٚثزٕريس١ك وبِريً ث١ٕٙريب                        
زاغٗ ِٓ  ٚافاملزسبلطني ٚاملزالب ٌني ٚاملٕحزفني ٚاملزرّني يف أحضبْ األػداء ٌزسال ُ٘ يف رش٠ٛٗ صٛرح اٌحشة ٚػم١درٗ ِٕٚٙجٗ ٚرؼط١ً دٚرٖ اٌجٙبدٞ   

ق ؼريزا ِحزٛاٖ ٚحم١مزٗ خدِخ ٌٍّشزٚع األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبرسٟ ٚأخذد رصدر اٌج١بٔبد ٌٍزش٠ٛش ٚاٌزض١ًٍ ٚاٌزؼزض ٌم١بدح اٌحشة اٌشزػ١خ يف اٌ  
ٚرحريبٚي    جُٙٚأ١ِٕٗ اٌؼبَ املجب٘د ػشح اثزا١ُ٘ اٌدٚرٞ ٚأوثزد ِٓ اٌزس١ّبد إل٠ٙبَ إٌبص ثبْ اٌحشة ِحبٚر ٚوزً ِزؼددح , خبة ِسؼبُ٘ ٚرزجدد أسريب١ٌ 

ُ األيزاف اٌزٟ رحزن ٘ئالء األ الء ثبػبدح اٌزشى١ه ثم١بدح اٌحشة ٚاٌدػٛح اٌجبئريسخ ا  أزالريبة ل١ريبدح جد٠ريدح ٠ٚريصطف ِؼٙريُ ِريٓ ٠ٕريصحُٙ ثزمد٠ري                        
 ِمرتحبد ) ػ١ٍّخ ( ٌٍم١بدح اٌم١ِٛخ ا

 
٠ٚالريدَ املريشزٚع      ِٚريخ ١ٌؼٍُ اٌج١ّغ أْ ِٓ ٠دػُ ٘ذٖ اٌؼٕبصز اٌٙش٠ٍخ ٚاملزالب ٌخ ٚاٌزٟ رٕؼك خبرج ١ِداْ املٕبسٌخ اٌزبر٠ال١خ , أّب ٠زآِز ػٍريٝ اٌحريشة ٚاملمب       

ٌريذٞ ٠مريٛد    ٞ ا األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبرسٟ ٠ٚزآِز ػٍٝ شزػ١خ اٌم١بدح اٌزبر٠ال١خ املجب٘دح ٚػٍٝ شزػ١خ األِني اٌؼبَ ٌٍحشة املجب٘د ػريشح اثريزا١ُ٘ اٌريدٚر      
        ٛ يريٓ  اشزف ِؼزوخ جٙبد٠خ ضد لٜٛ اٌظٍُ ٚاٌطغ١بْ  املزّثٍخ ثبٌحٍف األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبرسٟ اا اْ ِسٍىُٙ ٘ذا خ١بٔخ ػظّريٝ ثحريك اٌريشؼت ٚاٌ

 ٙب االٌٚاألِخ ألُٔٙ ٠مدِْٛ خدِخ وج ح ٌٍّحزٍني ِٚشبر٠ؼُٙ اٌزٟ رسزٙدف رفز١ذ اٌؼزاق ٚاخضبػٗ ٚا الٌٗ ٚرسزٙدف األِخ اٌؼزث١خ ٚرفز١زٙب ٚا 
 

ٌريٓ ٠جٕريٛا      ٘ريذا اْ ٘ذٖ اٌؼٕبصز املٕٙشِخ ٚاملزالب ٌخ ٚاٌزٟ اررّذ يف أحضبْ األػداء ٚلجٍذ ثبْ رىْٛ  ١ٌٍخ ِٚٓ اصطف ِؼٙب ٚػبٚٔٙب يف ِسٍىٙب اٌزآِزٞ  
الخريسبء ,   ُ ا اال اٌال١جخ ٚاٌالذالْ ٚاٌالسزاْ املجني ثب ْ اهلل اا ٌٚٓ ٠زّىٕٛا ِٓ رؼ٠ٛك ِريس ح اٌحريشة اٌجٙبد٠ريخ اٌريزٟ ٘شِريذ املحزٍريني ٚحٍفريبإٖ ٚػّ ئٙري                  

              ٗ  ٚس١ّضٟ اٌجؼث ِٚمبِٚزٗ ٚحٍفبإٖ ٚأٔصبرٖ ِٚئ٠دٖٚ ٚوً اٌشزفبء أصحبة إٌالٛح ٚاٌشٙبِخ صريٛة رحم١ريك اٌٙريدف األسريّٝ رحز٠ريز اٌؼريزاق ٚاسريزم ٌ
 ٚٔٙٛضٗ اٌٛيٕٟ ٚاٌمِٟٛ ٚاإلٔسبٟٔ 

 
 رح١خ ا  املجب٘د٠ٓ حٍّخ اٌجٕبدق ٚاٌمٍُ داخً اٌمطز ٚخبرجٗ ا

 رح١خ ا  أسزأب األثطبي يف سجْٛ املحزً ٚػّ ئٗ ا
 اٌؼبر ملٓ ٠دػٟ اٌٛي١ٕخ ٚ٘ٛ ٠زآِز ػٍٝ اٌؼزاق ٚػٍٝ اٌجؼث ِٓ خبرج اٌحدٚد ٠ٕٚفذ أِ ءاد املالبثزاد األجٕج١خ ا 

 املجد ٌشٙداء اٌؼزاق ٚاألِخ اٌؼزث١خ ا
 ١ٌٚالسؤ اٌالبسئْٛ ا

 ٌٚزسبٌخ اِزٕب اٌالٍٛد ا
  

 
 لري١ريريريبَدح لريريطريريريز اٌريؼريريَزاق       

 ِىزت اٌثمبفخ ٚاالػ َ 
 ٢٢٠٢أٚاخز أ٠ٍٛي / 

ٍََّٗ ٌْ ََٛرح ثريبٌريؼريش ِثِبْ ْ ا   ثريغريَداد اٌريّريٕريصري
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