
 

 

 هجرية ٢٥٤٣ميالدي /  مجادي االوىل  ٣١٢٢عدد  أيــار 

 االفتتاحيت
استثمار الفوز .. واستحقاقاث البعث والشعب 

 والمقاومت
 

ْب ْٙ ْضًٚخ انًذزهٍٛ رزجهٗ يعبنًٓاب لهاٗ انا عذ ةبعاخ لجاش 

ر بلذ لًهٛبد انًقبٔيخ انجبسهخ انًؤرضسح ثبنسخط انشعجٙ انعابسو 

ٔانزظبْشاد انشعجٛخ انذبشذح انًطبنجخ ثبنشدٛم انفٕس٘ ٔلًالئٓاى 

، انزٙ سادذ لًهٛزٓى انسٛبسٛخ رازشَخ لاجش اَقاسبو ٔعاشا  ثام 

ٔادزشاة اطشاعٓب لهٗ انًُبعت انفبسغخ ٔانًغبَى انًبنٛاخ ٔاتزاسبو 

د  ٓى يٍ انفسبد انًبنٙ ٔاالداس٘ ٔانً ذٕة ثبالَٓٛابس االيُاٙ 

انكبيم لجش ر بلذ انزفجٛشاد االجشايٛاخ ٔاراسب  َطابال االغزٛابالد 

ثاابنكٕارى    ثاام ٔارااسب  انًااذاًْبد انٕدااشٛخ نعاا بثبد انًبنكااٙ 

ٔانًٛهٛشٛبد انعًٛهخ ٔضهٕلٓى عٙ رٓشٚات ثعاا انًعزقهٛاٍ لجاش 

انزشٔٚج نهًزبجشح ثٓى ٔساداذ انفائبئخ رازشٖ عائٛذخ انٓاشٔة ياٍ 

سجٌٕ انج شح ٔانشعبعخ ٔانزبجٙ ٔيقزم يب ٚسًَّٕ ياذٚش يكبعذاخ 

االسْبة داخم سجٍ انشعبعخ يع جٕتخ يٍ ضجبطّ ٔالزشاف انعًٛام 

انًبنكٙ ثًب ٚسًّٛ انخشال االيُٙ ، ٔانز٘ ةشفذ اداذٖ انهجابٌ 

انزذقٛقٛخ عًٛب ٚسًٗ يجها  انُإاة لاٍ اشازشاي ياذٚش يكزجاّ 

 االيُٙ ٔاثٍ اخزّ عٙ رٓشٚت انًعزقهٍٛ نقبء يجبنغ يبنٛخ طبئهخ  

 

ٔاصاء رنك ةهّ عهاى ٚزإس  انعًٛام انًابنكٙ نهزُفٛا  لاٍ ادقابدِ            

اال ثبنزذشٚا ٔانزأنٛت لهٗ يجبْاذ٘ انجعاش ٔانًقبٔياخ لاجش تٕناّ 

انااشبئٍ ا آَااى نااى ٚااذععٕا انمًااٍ ا ْٔااى اناازٍٚ ضااذٕا ثبنغبنااٙ 

ٔانُفٛ  ٔرعشضٕا إلثبدح انًذزهٛاٍ ٔلا بثبد ٔيٛهٛاشٛبد انًبنكاٙ 

انا  شآٛذ  041ٔغٛشِ يٍ انعًاالء انًجاشيٍٛ يقاذيٍٛ اةامش ياٍ 

ٔاخٕآَى ٔاثُبئٓى ٔاتشثبئٓى ، ٔتشاثخ انًهَٕٛٙ لشاتٙ ٔالزقبل يئبد 

االالف ٔاسزٓذاف انًُبضهٍٛ انجعمٍٛٛ ثسالح االجزمبس ان ذئ    ثَٛذ 

اٌ يجبْااذٔ انجعااش ٔانًقبٔيااخ نااى رفااذ عااٙ لاائذْى يذاابٔالد 

االغزٛاابل ٔااللزقاابل ٔاالجزماابس ثاام سةعاإا انًذزهٛااٍ ٔأتعاإا ثٓااى 

انٓضًٚخ انكجشٖ ، ٔسادٕا ٚجشٌٔ ارٚبل انخٛجاخ ٔانخاسشاٌ    ٔساداذ 

لًهٛزٓى انسٛبسٛخ رز ذ  ٔرُقسى ثم ٔرزقٕض لجش رعجٛش اطشاعٓاب 

لٍ اسرجبطٓب ثبنًذزهٍٛ ٔرُفٛز اجُذرٓى ثًذبٔناخ ضاًبٌ يا بنذٓى 

 ٔنكٍ ْٛٓبد ْٛٓبد   

 

عٓب ْى يجبْذٔ انجعاش ٔانًقبٔياخ ٔاثُابء شاعجُب انًكابعخ ٚكٛهإٌ 

ضشثبرٓى انُٓبئٛخ نهًذزهٍٛ ٔلًالئٓى نكٙ ٚذققإا اسازمًبس انفإص 

ثذااسى انُاا ش انًجٛااٍ ثزذشٚااش انعااشاال ٔرذقٛاات اساازقالنّ انزااٙ 

سزشعشف لهٛٓب ساٚبد انذشٚخ ٔانكشايخ ٔانعضح انٕطُٛخ ٔانقٕيٛخ    ٔيب 

 انُ ش اال يٍ لُذ هللا انعضٚض انذكٛى  

        الثورة

 



 

 

 

 

 

ٔانًُبضللهٌٕلانجؼضٛللٌٕلٚ ٛللٌٕلانللانيٖلانضبَٛللخلٔانؼللويٍٚلنيرٛللملٔٔاللبحلانياٛللكلانمب لل ل

انًؤصشلارً ليٛوٛملػفهكلررًّلهللال،لابٌلاكيلانجؼشلانا٘لأصشلنجُبرّلاالٔنٗلٔيبل

ريصلًّلثطلٕالدلل5391زاللٚزج دلٔٚزطٕرل..لٔل)لػٓ لانجطٕنخل(لانا٘لثويلنلّلالٙلانؼلبول

يجبْ ٔلانجؼشلٔانًمبٔيخلاٙلانؼياقلثٕجّلاالرزالللااليٛينٙلانلهَٕٓٛٙلانفبرصلٙل..لٔل

رزج دلاٙليؼبَبحلنبدرٙلااليخلانؼيثٛخلل5391)لصئحلان ٛبحل(لانزٙلر دليؼبَٛٓبلاٙلانؼبول

نظئفلاالرزالللٔاالصزؼًبرلٔاالصزؼجبدلٔانزجز خلٔاالصلزالالللٔانزلهلبلثًلبلٚجل دلث ٚلمل

ْاِلانظئفلٔاالٔضبعلثزج دلاًٚبٌلانًُبضهٍٛلانجؼضٍٛٛلٔيٕاصهخلنفلبرٓىلصلٕةلر مٛلكل

اْ افلانٕر حلٔان يٚلخلٔاالتلزيانٛخليجلض ٍٚلالٙلصلبرخلانجٓلبدلػهلٗلارقلانؼلياقل

انطبْيحليبللبنّلانياٛكلانمب  لانًؤصشلررًّلهللالالٙلكنليٖلانيصلٕللانؼيثلٙل)لصلهٗل

"لاكالنبٌلي ً لنملانؼيةلاهٛكٍلانؼيةلانٕٛولنهٓلىلي ًل الل5399هللالػهّٛلٔصهىل(لػبول

"ل،لٔنٛجض ليبللبنّلانياٛكلانمب  لانًؤصشلاٙلنزبثّل)لَمطخلانج اٚخل(لانلا٘لنزجلّلالٙل

ٔانا٘لر دلاّٛلتلئ لانُٓل خلانؼيثٛلخلنًٕاجٓلخلٔاللغلل5311اػمبةلَكضخلرزٚياٌلػبول

انضالصٍٛليلٍلرًلٕزلل-انٛبسلٔانزيد٘لٔانمُٕ لٔانزٙلاا ذلانٗلرفجٛيلصٕررٙلانضبثغلػويل

..لٔصٛئرحلانؼياقللبػ حليزم يخلن ينخلانضلٕرحلانؼيثٛلخلانًؼبصليحلل5311اٙلانؼياقلػبول

ٔانزٙلرزم لجأرٓبلانٕٛولاٙلرأججلجٓبدلانجؼشلٔانًمبٔيخلانجبصهخلانزٙلرل ددلانًلضبرل

انج ٚ لنهُٕٓقلانؼيثٙلانج ٚ لانا٘لثبَلذلاتلؼبػبرّلالٙلصٕررلٙليلهيلٔرلَٕشل،لٔالٙل

االرل اسلانجبرٚللخلاللٙلثمٛللخلااللطللبرلانؼيثٛللخلثؼل لاٌلاجٓلليلجٓللبدلانجؼللشلاللٙلانؼللياقل

)ليوئعلانويقلاالٔصطلانكجٛيل(ل..ليًلبلرل الثلبن هبلااليٛينلٙلانلهَٕٓٛٙلانفبرصلٙل

انٗلرؼ ٚملصزيارٛجٛزّلثً بٔنخلرنٕةليٕجخلانزالٛٛيادلانضٕرٚخلٔريآبلػٍليلضبرْبلاهلىل

ٚزٕرعلػٍلارركبةلانؼ ٔاٌلػهٗلنٛجٛبلٔي بٔنخلرفجٛيلاالٔضبعلاٙلانج يٍٚلٔانًٛلٍلٔصلٕرٚبل

،لٔٚجمٗليٕلبلانجؼشليغلانضٕرادلاالصٛهخلٔثبن  ليٍلانز خملاالجُجٙلٔانؼ ٔاٌلانلبرجلٙل

يًٓبلنبٌلتكملأ٘لَظبولػيثٙلٔنَّٕلنهٕلٕفلثٕجّليلططلبدلرجز لخلانًجلزألألرملضٛىل

انًملضىل..لْٔكللاالٚزجلل دلاكلليلانجؼللشلػهلٗلارقلانيثللب لاللٙلانؼللياقلٔٚزجلل دلانُلل بلل

انٕر ٔ٘لثٕجّلػًهٛبدلانزجز خلانٕ ُٛخلٔانمٕيٛخل،لٔٚزج دلَ بللان يٚخلػجيلانجٓبدلثٕجلّل

انً زهٍٛلٔانًؼز ٍٚلٔانُ بللثٕجّلانضهطبدلانمًؼٛخلانؼًٛهخل،لٔٚزج دلَ بللاالتلزيانٛخل

ثزج دليمبٔيخلصٛغلاالصزالالللانج ٚ حلٔػًهٛبدلانفضبدلانًبنٙلٔاالدار٘لَٔٓتلَفليليلٍل

انههٕصلٔانضياقلٔانؼًالءلنضئادلانوؼتلااليخل..لٔثلان لنهلّلالبٌلاكليلانجؼلشلٚزجل دل

ثزج دليًٓبدلَ بنّلٔٚزٕاصملجٓبدِلانًم سلصٕةلانطيدلانُٓلب ٙلنهً زهٛلٍلااليٛينلبٌل

ٔرهفب ٓىلٔػًال ٓىليٍلانؼياقلٔرهبػ لَ بللانجؼشلاٙلا برلانزه ٘لنهًؼز ٍٚلاالجبَتل

ٔانزه ٘لنًلططبرٓىلانهئًٛخلاٙلي بٔنخلرليفلانضلٕرادلالٙلالطلبرلااليلخلانؼيثٛلخلػلٍل

يضبرارٓبلانهب جخل..لٔٔضغلْاِلانضٕرادلالٙلا برْلبلانله ٛالٔارجبْٓلبلانلهب تلٔانلضٛيل

 ل يبًلػهٗل يٚكلر مٛكلاْ افلانجؼشلانزبرٚلٛخلاٙلانٕر حلٔان يٚخلٔاالتزيانٛخل.

 

 

ر للملػهُٛللبلاللٙلانضالصٛللٍليللٍلرزٚللياٌل

ان بنٙلانانيٖلان بدٚخلٔانزلضؼٌٕلنضلٕرحل

انؼويٍٚلانجبصهخلانزٙلػًذلانؼياقليلٍل

الهبِلانٗلالهبِلاٙلانضالصٍٛليٍلرزٚياٌل

ثٕجّلاالرزالللانجيٚطبَٙلرٛشلل5391ػبول

ايزلل دليللٍلانييٛضللخلٔانيارَجٛللخلٔانُجللبل

انللٗلانفهٕجللخلٔصللٍلانللاثبٌل،لاكبَللذل

ثطللٕالدلانللوٛرلضللبر٘لانً ًللٕدلانزللٙل

رظبايدليلغلثطلٕالدلتلؼالٌلاثلٕلانجلٌٕل

ٔغللٛيِليللٍلاثُللبءلجُللٕةلانؼللياقلٔانفلليادل

االٔصطلٔانُجبلاالتليفل،لنًلبلرظلبايدل

يغلثطٕالدلاثُلبءلرهؼفليلٔانًٕصلملٔصلال ل

انلل ٍٚلٔثاللل ادلٔثمٛللخليلل ٌلانؼللياقلٔنملل ل

جللض لاثُللبءلانللوؼتلانؼيالللٙلارٔعلصللٕرل

انجطٕنللخلٔانفلل اءلاللٙليجبثٓللخلانجٛلل ل

انجيٚطبَٙلانالبز٘لانا٘لرنؼِٕلػجيللزبنٓىل

ان بر٘لْٕٔصبرٓىلانلوؼجٛخلان ًبصلٛخل

ٔيٍلاثيزْبل"لانطٕةلارضٍللنٕليكٕار٘ل"ل

،لا٘لآَىللٓئالي ااغلاالَكهٛزلٔ ب يارٓىل

ثلل)لانًكٕارلانؼيالٙلانًؼئفل(لرؼجٛياًلػٍل

لانٕ لللُٙلانؼياللللٙلانزلللٙل لانز لللير ارادح

ارغًلللذلانً زهٛلللٍلانجيٚطلللبٍَٛٛلػهلللٗل

انمجٕللثهٛالخلان ٔنلخلانؼيالٛلخلٔان كٕيلخل

انؼيالٛخلثبنيغىليٍلثمبءلانُفٕكلانجيٚطبَلٙل

انا٘لآَزّلصٕرحلانياثغلػويليٍلرًٕزلػبول

لٔيلللٍلصلللىلر مٛلللكلاالصلللزمالللل5311 ،

انضٛبصٙلٔااللزلهبد٘لانُلبجزلػلجيلصلٕرحل

انضالصٛلٍليلٍلرًلٕزلػلبولل-انضبثغلػلويل

انا٘لاغزبنّلانً زهٌٕلٔػًال ٓلىل،لل5311

ٔجبثٓٓىلتؼجُبلثًمبٔيزّلانجبصلهخلانزلٙل

رزللهبػ لٔرللضٛيلَ للٕلَللهيْبلانكجللٛيلاللٙل

لنضللللٕرحل لٔانزللللضؼٍٛ لان بدٚللللخ انللللانيٖ

 انؼويٍٚلانلبن حل.للللل



 

 

 

 أ٘ شعبساد ثعذ رزُطخ فٙ انًٛذاٌ ..؟ 

 

يب قًٛخ أ٘ شعبس إرا فزخ انُبط أعُٛٓى ٔٔجذٔا أٌ كم يب نٓثوٕا لههوّ كوبٌ عوشاة فوٙ عوشاة ..؟ ااَدًوخ انذكزبرٕسٚوخ ٔ وعذ 

أَهغٓب فٙ يٕا ع ال عهطخ رًزهك انذق فٙ أٌ رغأنٓب ، ادزقشد انشعت ٔدقٕقّ انطجٛعٛخ ، ٔنكٍ انثوٕساد ٔاالَزهب وبد رأرٛكوى 

 ٔإٌ كُزى فٙ ثشٔج يشٛذح .

 

َٔجذ أٌ الثذ يٍ انقٕل ثبدئ ر٘ ثذء ، أٌ انخطأ ال ٚكًٍ فٙ انشعبس ثذذ رارّ كًصطهذبد عٛبعٛخ ، ٔال فٙ ااْذاف انغٛبعوٛخ 

انزٙ آيٍ ثٓب انشعت ، َٔب م يٍ أجهٓب ٔقذو انزضذٛبد ، ٔأطبعذ ثبَضجبط أيالً فٙ دشٚخ نى ٚعبَقَٕٓب ٕٚيبً ، ْٙ انٕٛو قوذ دوذد 

طًٕح يب ثعذِ طًٕح ، ٔشعبس عذانخ اجزًبعٛخ ْٕ انٕٛو ثعٛذ انًُبل ، انشعت انعشثٙ دقق ٔدذرّ عهٗ طشٚقزّ انخبصوخ ، عُذيوب 

ٔدذ انثٕسح يٍ انًغشة انعشثٙ دزٗ يششقّ انًشزعم ، ثشعبساد يٕدذح : ٔادذ .. ٔادذ انشعت .. انشعت ٚشٚذ .. إعقبط انُدوبو 

 ، انشعت ٔدذ ثٕسرّ يٍ أقضٗ انًغشة اقصٗ انًششق ، ْزا شعبس دقٛقٙ ٚذققّ قٕالً ٔفعالً انشعت ثبنذو ٔثبنشٓذاء .

 

َعى انجًبْٛش انصجٕسح .. انزٙ أَهجش صجشْب انٕٛو ٔقطعذ عقبنٓب ٔاَطهقذ َذوٕ انوضٕء .. ركهوش انٛوٕو عوٍ صوًزٓب انطٕٚوم ، ٔعوٍ 

رغبيذٓب انجش٘ء ، عٕف نٍ رشدْب أعهذخ انقًع انقًٛئخ ، ٔال يهٓبح جذٚذح أٔ أيبل    أٔ ٔعٕد ، انجًوبْٛش عوذقذ ثُعبنٓوب عهوٗ 

 قٕاٍَٛ انطٕاسئ ، ٔانًذبكى االعزثُبئٛخ ٔنٍ رقجم ثعٕدح كغٛذخ نئًٛخ نقٕاٍَٛ ثذٚهخ نزٕاصم عذق كشايخ اإلَغبٌ. 

 

أيب شعبساد ااَدًخ ، فقذ لجشْب انشعت ٔألزجشْب ٔشجع يُٓب ٔعٕداً رذاف فٙ عغم انكالو ، ٔنى ٚزذقق يُٓب إال عكغٓب رًبيوبً 

، ٔانعٛت نٛظ فٙ انشعبس ، ٔنٛظ ثبنذشكخ انغٛبعٛخ انزٙ سفعزّ ، فبنذشكبد انغٛبعٛخ جوشٖ الزطبفٓوب ، ٔأعوشْب ، ٔانقٛوبداد 

انذضثٛخ صبسد سقًٛخ دٚجزبل ٔإطبساد ْاليٛخ ، دلهذ ثٓى انذٚكزبرٕسٚبد عصش انشٔثٕد دزٗ قجم أٌ ٚعشفّ انعبنى انصُبعٙ ، ْٔكوزا 

صبس انشعت ٚغًع ثبنقٛبدح  )ط( أٔ )ص( ، ٔنكٍ فٙ ٔاقع اايش ْى أشخبص يٕسعذ أٔ عهطذ عهٛٓى  وغٕط كثوٛشح ، ٔسٔ وٕا 

ٔدجُٕا ٔأصجذٕا سْبئٍ فٙ ٚذ َدبو شبسكٕا فٙ صُعّ ، ٔنى ٚغزطٛعٕا أٌ ُٚقوزٔا أَهوغٓى يوٍ ثشاثُوّ ، نٛجوصًٕا عهوٗ قوشاساد ، 

ٔنٛضعٕا ششعٛخ نًب ال ششعٛخ نّ ، رًبيبً كًب أعش انشعت ٔسفع َٕاثبً طبئعبً أو يشدًوبً ، نًوب ٚطهوق عهٛوّ صٔساً ثًجهوظ انوشعت ، 

ٔنكُٓى فٙ دقٛقخ اايش يب ْى إال أدٔاد يضٚهخ إلسادح انشعت ، ٚجصًٌٕ عهٗ قٕاٍَٛ ْٛكهٛخ ، صٛغذ فٙ دٔائش انًخبثشاد ٔاايٍ 

 ، دزٗ صبس انُٕاة انغٕط 



 

 

 

فٟ أ٠ذٞ اٌحىبَ ٚاٌمبئذ اٌضشٚسح ، ِٚثً ٘ؤالء ٚصساء ثبئغْٛ ٠مجضْٛ ثّٓ اٌصمّذ اٌّٛخصغ ِضا٠صب ٚاِز١صبصاد ، ٚاٌىصً عصمظ رحصذ 

إس٘بة ِٕظُ ٠مٛدٖ ِخزمْٛ ٠زفْٕٕٛ فٟ صٕغ ِدذ عخ١ف ٌذٚي اٌطغ١بْ ٚاٌفغبد ، لبئُ ػٍٝ اٌزٙش٠ح ٚاٌزصمف١ك ٚإٌمصبء اعاصؼبس 

ٚاعغبٟٔ اٌجز٠ئخ .. ٔؼُ اٌشؼت رؼشض الخزطبف ، ِٚثٍٗ اٌحضة ، ٚوزٌه اٌد١ش اٌصزٞ صصبسد ِّٙزصٗ  فصن إٌظصبَ ، ٚغصذا ِصم١ش 

اٌجٍذ ٚاٌشؼت فٟ ٠ذ اٌمبئذ ، اٌىً رٙزف ٚرمفك ٚرجزٙح ٚا٠ًٌٛ ٌّٓ ال ٠جذٞ أاذ  بالد اٌجٙدخ ٚاٌفشذ ٚاالثزٙبج فٟ ِصشٙذ ٠ث١صش 

االاّئضاص ، ف١ّب رذٚس س ٝ ػ١ٍّخ ِؤٌّخ ِؤدا٘ب ، عحك اٌجالد ٚاٌشؼت ٚصخٗ فٟ غ١ب٘ت ِٓ اٌظٍُ ٚاٌظالَ ،  زٝ غذد  ش٠صخ 

 اٌىالَ .. ِدشد  ش٠خ اٌىالَ ٚاٌزؼج١ش ٚأثغظ  مٛق اإلٔغبْ  ٍّبً ِٓ اع الَ .

 

ال أ٠ٙب اٌغبدح .. اعِش ١ٌظ فزٕخ ، ٚال ِؤاِشح خبسخ١خ ، ٚال رضؼٛ٘ب ثظٙش اٌغٍف١١ٓ ، ػٍٝ أًِ أْ رزٍّمصٛا ٚرثص١شٚا ػطصف اٌٛال٠صبد 

اٌّزحذح ِغ ّ٘د١زىُ ، اٌحشوخ اٌشؼج١خ ، اؼج١خ ثىً ِؼٕٝ اٌىٍّخ ، اٌشؼت ثىً  لٛاٖ ٚاخم١برٗ فٟ اٌحشوخ ، ػذا لٍخ رٕزظصش 

أْ ٠ٕدٍٟ اٌّٛلف أوثش ، ٚثبخزمبس ٌُ ٠جك ٌىُ فٟ اٌشٛاسع عصٜٛ أصالَ رصبفْٙٛ ِٚدٕصذْٚ أ١ِٕصْٛ فصٟ اصجىخ ػٕىجٛر١صخ  صّٓ 

 إٌظبَ اعِٕٟ .

 

سثّب وبْ اعِش فٟ اثزذائٗ رٕف١ظ ػٓ غضت ، ٌٚىٕٗ لذ غذا أوجش ثىث١ش ِٓ أْ رحغّٗ وز١جخ دثبثبد ٚال  زٝ خ١ش ِذسع ثأوٍّٗ ، 

ٚاٌفضً ٠ؼٛد ٌغٛء اعزخذاِىُ اٌؼمً ٚاٌغالذ ِؼبً ، فٕدُ ػٓ رٌه ِب ٠غزؼمٟ  ٍٗ إال ثئسالخ اٌذِبء .. ثصُ اٌّض٠صذ ِصٓ اٌصذِبء ، 

ٚثزٌه فأٔزُ أدخٍزُ أٔفغىُ فٟ اشن خطأ وج١ش ، ال رزّٙٛا أ ذاً ، فٍألعف أٔزُ ١ٌٚظ عٛاوُ ، ِٓ ٌدأ إٌٝ ِب ٠فشق اٌصشؼت ، 

 ٌفئبد ِٕٚبطك ٚلجبئً ٌزضّٕٛا فئبد ِٕٗ ، أٚ ٌزح١ذٚا فئبد أخشٜ ، فٟٙ ٌؼجخ ِخبثشار١خ لزسح .

 

فىّب أ شق ثٛػض٠ضٞ ٔفغٗ ِٓ لٍت ا١ٌأط ا زدبخبً ػٍٝ ِمبدسح أٍِٗ اعخ١ش ، ٚفؼٍزٗ لبدد ع زدبخبد ػف٠ٛخ ، ٚرظب٘شاد ١ٌصظ 

ِٓ ٠خطظ ٌٙب ،  زٝ صبسد  شوخ اؼج١خ ٚاعؼخ ثٍٛس٘ب غجبء اٌمّغ ٚػصذَ   اٌمصذسح ػٍصٝ االعصز١ؼبة ٚاٌزؼصبٌٟ ػٍصٝ اٌدّب١٘صش 

ٚاٌّشإ٘خ ػٍٝ أٌحبق اٌٙض٠ّخ ثٙب ، ٚاإل٠ّبْ اٌّطٍك ثمٛح اٌمّغ .. ٌٚىصٓ ٘صزٖ اٌّصشح ٌصُ ٠ؼصذ ٌصذٜ اٌدّصب١٘ش ِصب رزٕصبصي ػٕصٗ ، 

فأ حذ ِمٌٛخ طبسق ثٓ ص٠بد : اٌجحش ِٓ ٚسائىُ ٚفغبد ٚطغ١بْ اٌذٌٚخ ِٓ أِبِىُ ٚعص١بط خصذَ اٌصغٍطخ رٍٙصت كٙصٛسوُ .. أ٠صٓ 

 اٌّفش ..؟

 

ٚاٌحبوُ أعشف فٟ غ١ٗ ، ٚفٟ كٕٗ أْ ثضؼخ رٕبصالد ع١بد٠خ ، ٚل١ًٍ ِٓ اإل٘بٔبد ٌٕظبِٗ ٌٚذٌٚزٗ ٠جٍؼٙب ثشٚذ س٠ب ١خ ، ٚوث١ش ِصٓ 

اٌشصبص ٠مجٗ صجبً فٟ أفٛاٖ اٌدّب١٘ش ، لذ رٕفصزٖ ٚٔظبِصٗ اٌجصبئظ ، ٚلصذ فبرصٗ أْ اٌٛلصذ ٌصُ ٠ؼصذ خّصغ١ٕبد أٚ عصز١ٕبد اٌمصشْ 

اٌؼشش٠ٓ ، فبعٔزش١ٔذ ٚاٌف١غجٛن ٚٔمً اٌمٛس ػجش اٌٙبرف إٌمبي ، رّضق وً اعلٕؼخ ٚردؼٍُٙ ِثصبس ٌٍصغخش٠خ ، ٌٚىصٓ أٔصٝ ٌٍمبئصذ 

اٌضشٚسح أْ ٠ذسن رٌه ..؟ ٚو١ف ٚ٘ٛ ال ٠مجً ِمزش بً ثزغ١ش ٌْٛ ثذٌزٗ ..؟ ٚاُ٘ وً اٌُٛ٘ أٞ د٠ىزبرٛس أٚ طبغ١صخ ، ٠ؼزمصذ أْ ثٛعصؼٗ 

.. ١٘ٙبد أْ ٠ؼٛد اٌّب ٟ ، فؼّٛد اٌزشاوُ ثٍغ  ذاً ال ٠صغزم١ُ ِؼصٗ ٔظصبَ 2011أْ ٠حىُ اٌشؼت وّب وبْ ػ١ٍٗ اٌحبي لجً ٠ٕب٠ش / 

ٛا ػاللبد .. ٚثّب أْ ٌىً أخً وزبة ، أ٠زٙب اٌدّب١٘ش اٌمبثضخ ثبٌٕٛاخز ػٍٝ اٌغذ ، اٌغذ اٌمبدَ اٌزٞ   رٍٛذ رجبا١شٖ ، إ٠بوُ أْ رزٕصبصٌ

ػٓ  مىُ فٟ  ١بح  شح وش٠ّخ ، ٚفٟ  ١بح ر١ٍك ثبٌجشش ، فبٌحش٠خ ٚاٌىشاِخ رغزحك أْ ٠ٕب ً اإلٔغبْ ٔضبالً عجبسرىٛعص١بً  زصٝ 

 اٌّٛد .



 

 

 

 

 

بهّاجُه انمطهه اا7691ِاجهٍاابعثهراز ااابمههمنطانهىانصٖهساوا ههم ا

ابتأٖٗطاِابقًّطاِابتدا ٕاِصثدانىايهامبٍابتهيثٗداابقهدزااابهثًّٖه ا

بلجهههمَٗساابثسبٗهه ابهجمبُهه اابًاههطاِيتمطجُههماابمطههٗسااابههتٕا ه لهه ا

بمنتاللاازاضهٕا سبٗه اجدٖهداااهٕاابقهدضاِابهار اابوسبٗه اِظهًٗم ا

ا7691ِابجّالوااضما اابٓااغتيمبااباٗمواابهيُّٗيٕابرلهعطٗىا هم ا

نهماخلقااّضٓاااسٖه اِظٗمظهٗ اِاجتهم ٗه ااختله ااُٗهماابهعلعٕا

ِاالٖجمبٕا لٓاندااظّا ا..اِكهموا هيمٗاااببهصبابلهسنله اِاضهبم ا

إاكتمباااااا)ايقط اابعداٖ ا(ابلساٗقاابهسنّ اابقمطداابهؤظطاانههدا

اب الوٗهىانهىا ههّشاز ا ااا-نٗيٗلا رلقا،اِكميه اوهّزااابهعمبشا هيسا

 لهٗم اِوّزٖم ا لٓاياع اابممنطانىانصٖساوانقق اابًُّضاابّطًهٕا

ِابقّنٕاِقدن اابد ماابرثملابلهقمِنه اابرلهعطًٗٗ ا..انههما هعع ا

إا ثسضاابثساقابلثدِاوااالٖسايٕاابومشماِإاذزِاانجمبُه اابثهساقا

بُرااابثهدِاواِا ازااهُهسٌااظهتولااباٗهمواابهيُّٗيٕاابرسصه ابهاسبا

نرم ههلا هههّشاابًههِّٔاابثساقههٕابسغههساضاابههعلهٗ ااههٕاابههعمبشانههىا

..اِبماٖ ىاذبكاابثدِاواابجدٖداابثساقا هىانّاصهل اا7617نصٖساوا م ا

 ِزٌاإانقمِن اابثدِاوااالٖسايٕاِ نسٌاإاييسااب منىانهىاببا هم ا

ِابرٔا اشابمباٗمواابيُّٗيٕاابٓانهعميدااابثهدِايمااابومشهه اا7611

 لٓاابثساقاِابتٕاااا اابٓاانتالبٍاإاابتمظهشانهىايٗهعمواا هم ا

..اِنًراذبكاابّٗ اايدبث انعٗسااابجُم اِابتبسٖسابّجٍااالنتاللاا3002

االنٗسكٕاابعوٗضاِنلرمطٍاابيُمًٖ اِابرسضاِ تهيم داَهرٌاابههعٗساا

ببلّلاابركسْاابسابث اِاالزبثٗىابًاع اابممنطانىانصٖهساواِابهركسْا

اب الوٗىاباسبااباٗمواابيُّٗيٕابهرم لا هّشاابًِّٔا..اِنتٓاٖتبقهقا

ييساابثساقا لٓاا دا ااالن اابتمزٖمٗٗىاِٖهإا لٓاطسٖهقاابًُهّضا

 ِابتقد اِابساث ا.ا

 

نههساا لًٗههمااههٕااالِلانههىانصٖههساوااببههمبٕاابههركسْا

ابتمظث اِاب الوّوابقسازا أنٗماير اابثهساقاابممبهدااهٕا

،اِظهد ابهربكااِلاضهسب اا7613االِلانىانصٖساوا م ا

قمصه ابيسكمااابًر ااالنتامزٖ اااابتٕاظهسق ايره ا

ابثساقاِبثقّ اطّٖل انىااابصنىا،اِ هاهىاابثهساقانهىا

 ّهٗه ا مطههداااوسِ ههٍاابًرطٗه ااههٕانههعٗسااابتًهٗهه ا

ابثهالق اِنًراذبكاابّٗ ااخراانمططمااا هدا ااالنه ا

ابثسبٗ اضهدااب هّزاا رُهساابهٓانهٗصاابتًرٗهرا..اِبربهكا

الٗههطانههيم ا ااواٖتجههٍاابهبتلههّوااالنٗسكههموابثههدا

االنتاللانعمشسااابٓانهمٖ اِشازااابًر ااقه اِاطلقهّاا

ابثًموابثهالطُمابتدنٗساِشازاااِنؤظعمااابدِب اكما ا

ُٖقهملا..ا ،اِنهمٖتُمابّشازااابًر إَابٗ اابقيٗداكهما

ِكمي اابهقدن اابًُ اير اابثساقانىاقعهلاابهبتلٗهىا

ِ هالطُماِ ُسٖعٍاِِضشا مطدا هٍاابهمبٗه ااهٕاازصهداا

ابهههمبإاِابطمبعههميٕاِاقههمزبُماِغههٗسَمانههىاشههل ا

ابثهههال ااههٕاابعًههّبااالجًعٗهه ااههٕابًههدواِظّٖههعساا

ِغٗسَمانىا ِلاابثمبماإاهلا صاٖدانمالااااقمزاابًهم ا

اابههه سِاااابمسااٗههه ابلهههعساقا ااالبهههٕاِشٖهههم ا شهههثعًم

ِابليّصانىا هال اابهبتلٗىاِاظتهسازاَؤال اابثههال ا

بهًهه)ا)ا قههّ اابهههيمزك ااههٕاااليتههمالا(اِا)اجههّالاا

اابههتٕاا طهه ايرهه اابثههساقابلههيسكماا ابههتساخٗاا(

االنتامزٖ ااالجًعٗ انىاجدٖهداِابهرٔاظهٗثّ ابهيثعٍا

 عساابتبسٖساِاالظتقاللاابعٗمظهٕاِاالقتهيم ٔاابتهم ا

ااببمظهههماا اابهقمِنههه اابعمظهههل اِهرسَهههم  هههعساجُهههم 

 ابهعٗىا.اااااا



 

 

 

 

 

فضبئح حىِٛخ اٌّبٌىً رزبٌى ػٍى ٔحٛ ثشغ فبٌغشلبد ٚرٙشٌت اٌغجٕبء ٚاٌزفجٍشاد االجشاٍِخ اٌٍٍِٛخ فضالً ػٓ أفشاد اٌؼًٍّ 

اٌّبٌىً ثبٌزغٍظ ثشلبة اٌؼشالٍٍٓ ِٚصبدسح ادٚاس ششوبئٗ ثّب ٌغّى ) اٌؼٍٍّخ اٌغٍبعٍخ ( ٚفزح اٌّؼبسن ِؼُٙ ثزٛجٍٗ اعٍبدٖ 

االٍِشوبْ ٚاالٌشأٍٍٓ ثغٍخ خٍك حبٌخ رغّح ثجمبء لٛاد االحزالي االٍِشوً ألطٛي ِذح ِّىٕخ ٌضّبْ اٌّصبٌح االٍِشوٍخ ، ٚ٘ىزا ٌحزذَ 

اٌصشاع اٌغٍبعً ٚاالػالًِ ثٍٓ اطشاف اٌؼٍٍّخ اٌغٍبعٍخ .. ٌّٚضً اٌؼًٍّ اٌّبٌىً فً االعزحٛار ػٍى ِٛالغ ِب رغّى ٚصاساد 

اٌذاخٍٍخ ٚاٌذفبع ٚاالِٓ اٌٛطًٕ ، ٚال ٌغزحً ِٓ رصشٌحبرٗ اٌّزىشسح اٌزً ثبرذ ِٛضغ رٕذس اٌّٛاطٍٕٓ ٚعخشٌزُٙ ِٓ الٛاٌٗ ثبْ " 

اٌؼشاق ثبد فً ػٙذٖ ٚاحخ ٌألِٓ ٚاالعزمشاس " فً حٍٓ رزصبػذ ِمبِٚخ اٌشؼت اٌجبعٍخ ٚرظب٘شارٗ اٌّزٛاصٍخ ٚاٌزً ٚاجٙٙب اٌّبٌىً 

ٚػصبثبرٗ ٍٍٍِٚشٍبرٗ ثبٌمزً ٚاٌمّغ ٚاالضطٙبد ثّب اجج اٌغضت اٌشؼجً اٌّزصبػذ اٌزي عٍؼجً ثبٍٔٙبس اٌؼٍٍّخ اٌغٍبعٍخ 

اٌّخبثشارٍخ اٌزً فمذد غطبئٙب اٌّّضق ثٙضٌّخ اٌّحزٍٍٓ ، ثّب ٌؼطً ٌفصبئً اٌّمبِٚخ ٚفصبئً اٌشؼت اٌٛطٍٕخ ٌّٕب٘ضخ ٌالحزالي 

فشصزٙب فً ِٛاصٍخ ٔضبٌٙب ٚحزى االطبحخ اٌزبِخ ثبٌّحزٍٍٓ ٚحٍفبئُٙ اٌفشط ٚاٌصٙبٌٕخ ٚػّالئُٙ االخغبء ِٓ اِثبي اٌّبٌىً ٚس٘طٗ 

 ، ٚالبِخ حىُ اٌشؼت اٌذٌّمشاطً اٌزؼذدي اٌّغزمً .  

 

 

 

ِاب صاي ػّااالء اٌّحزااً اٌغبصاات ٌٛجٙااْٛ عااٙبُِٙ اٌااصذئخ ٌٍااصحفٍٍٓ 
ٚاالدثاابء ٚاٌّزاابة إٌّب٘ااضٍٓ ٌالحزااالي حٍاا  رااشٓ ضااذُ٘ حّااالد 

االػزمبي ٚاٌزٙجٍش ٚاٌّحبسثخ ثبٌشصق فضالً ػآ ِحبسثاخ اٌىزابة ٚاحبٌزٙاُ 

اٌى اٌّحبوُ ػٕذ وزبثزُٙ اٌخ ِمبٌاخ ال راشٚق ٌّىزات اٌؼٍّاً اٌّبٌىاً 
ٚس٘ظ اصالِٗ ِؼزّذٌٓ ِجذأ اٌغشاِبد اٌجب٘ظاخ اٚ اٌحىاُ ثابٌحجظ ثٙاذف 

رىٍُّ االفٛاٖ ِٚاصبدسح حشٌاخ اٌاشأي ٚاٌزؼجاٍش ٚاٌازً ٌزاشذلْٛ ث صاٛاد 
ػبٌٍخ ثبُٔٙ جٍجٛ٘ب ِغ االحزالي ػجش رؼٍٍت دٌّمشاطٍخ اٌزثح االِشٌىً .. 

اٌزً اعزٙذفذ اٚي ِب اعزٙذفذ اٌصحفٍٍٓ ٚصاحفُٙ اٌٛطٍٕاخ ٚاالدثابء 

ٚاٌىزبة اٌزً احزٍاذ ِماشُ٘ ٚاػزمٍاذ لٍابداد ارحابدُ٘ ٚجٍجاذ ادثابء 
ثشٌّش ٚٔصجزُٙ فً لٍبدح االرحبد اٌؼبَ ٌألدثبء ٚاٌىزبة فً اٌؼشاق ٚاٌزٌآ 

ِب فزئٛا ٌٕب٘ضْٛ اٌثمبفخ اٌؼشثٍاخ ٚاالرحابد اٌؼابَ ٌألدثابء ٚاٌىزابة اٌؼاشة 
اٌزي ٌفظُٙ ٘ٛ االخش ، ٚثبٔذ حمٍمخ اٌٛجٖٛ اٌىبٌحخ ٌٙؤالء اٌازٌٓ ساحاٛا 

وّااب فؼااً ِااب ٌااغّى سئٍااظ االرحاابد ٚػااضٛح ِىزجااٗ اٌزٕفٍاازي ٚاٌزااً 
رزؼبطى اٌؼٙش اٌثمبفً ٚاالػالًِ ثزؼٍٍمبرٙب ٌفضبئٍخ اٌحشح االٍِشوٍخ فً 

اٌز ٌٍت ػٍى اٌّثمفٍٓ ٚاٌىزبة اٌجؼثٍٍٓ ٚٚصُّٙ ثبإلس٘بثٍٍٓ ٚغاٍش رٌاه 

ِآ اٌّّبسعابد اٌاشبئٕخ اٌازً ٌآ رّاش دْٚ ػمابة اٌاشؼت ِٚثمفٍااٗ 
اٌحمٍمٍٍاآ ، فبغزٍاابي اٌااصحفٍٍٓ ٚاٌّثمفٍاآ ٚاغزٍاابي اٌىٍّااخ اٌحااشح 

اٌششٌفخ ِٓ اثشغ أّابط االغزٍابالد اٌازً راضغ ِشرىجٍٙاب رحاذ طبئٍاخ 
 ػمبة اٌشؼت اٌصبسَ اٌزي دٔذ عبػزٗ ٚالد عبػخ ِٕذَ .



 

 

 

 

  ٍِي١يبز الٚالز لياي االػيٛاَ  52اػٍٓ صجبح اٌعبػدٞ ػعٛ ِب ٠عّٝ ) ِجٍط إٌٛاة ( ثبْ ِصسٚفبد االجٙصح اال١ِٕخ ثٍـذ

اٌثّبٟٔ اٌّبظ١خ ، ٠ٚزعخ ػجس ٘را اٌزصس٠خ ٚػجس ٚالغ اال١ٙٔبز االِٕٟ اٌّس٠غ اْ ٘رٖ اٌّجبٌيؾ اٌيئيب يٍيخ الفيؼيذ ٌيٍيؼيصيبثيبد 

ٚا١ٍ١ٌّش١بد اٌؼ١ٍّخ ٌادزاي االِس٠ىٟ ٚاال٠سأٟ ٌمبء ارؼبثُٙ فٟ اٌّعبّ٘خ اٌفبػٍخ فٟ اثبالح اثيٕيبء اٌشيؼيت اٌيؼيساليٟ 
ٚاالظٙبَ فٟ اٌزفج١ساد االجسا١ِخ فٟ اال٠بَ اٌدا١ِبد ٚؿ١س٘ب .. ٠جسٞ ذٌه وٍٗ فٟ ظً اظزّساز جس٠ّخ االجزثيبس ثيذيسِيبْ 

ِا١٠ٓ اٌؼسال١١ٓ ِٓ ِصبالز زشلُٙ ، ٚفٟ ظً دسِبْ اٌؼسال١١ٓ ِٓ لدِبد اٌّبء ٚاٌىٙسثبء ٚاٌٛلٛال ثً ٚلزً ٚلّغ اٌّزظب٘س٠ٓ 

ُِٕٙ ٌٍّئبٌجخ دزٝ ثأثعػ ٘رٖ اٌذمٛق ، ٚ٘ىرا رسرىت اٌّظبٌُ ػٍٝ ازض اٌؼساق ٌٚىٓ جٌٛخ اٌجبغً ظبػخ ٚصٌٛخ اٌيذيك 
 اٌٝ ل١بَ اٌعبػخ وّب ٠مبي ، ٚػٍٝ اٌجبؿٟ ردٚز اٌدٚا س .

 

  ٝاػٍٓ ِصدز ِٛثٛق ٌٍثٛزح ثبْ اٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ اصدز اِساً ِٓ ِىزجٗ ثـٍك اٌزذم١ك اٌرٞ غيٍيجيٗ ثيؼيط اػعيبء ِيب ٠عيّي

) ِجٍط إٌٛاة ( ٚاٌرٞ ٠زؼٍك ثشذٕبد اٌص٠ذ اٌفبظد ٚاٌرٞ رعجت ثٙدز اٌّا١٠ٓ ِٓ اٌدٚالزاد الْ اٌزذمي١يك اريجيٗ اٌيٝ 
ِىزجٗ ٚاٌٝ ٚش٠سٞ رجبزرٗ اٌّزؼبلد٠ٓ ػجد اٌفاح اٌعٛالأٟ ٚصفبء اٌصبفٟ .. ٌٚمد ظسة ادد ِعزشبزٞ اٌّبٌىٟ لٌٛٗ فيٟ 

اجزّبع لبص ال رٙزّٛا ثٙرٖ اٌزذم١مبد ٚاِبَ ا٠خ ظجخ ٔشىً ٌجٕخ رذم١م١خ ٚٔؼئ١ٙب اٌّدٜ اٌصِٕٟ اٌئ٠ًٛ ٚػٕدِب ٠ٕعب٘يب 

إٌبض ٔئٛٞ ظجً اٌزذم١ك .. ِٚب ػٍُ اْ ؿعت هللا ٚظٛزح اٌذك ظ١ئ٠ٛٙب ػ١ٍٗ غٟ اٌىزت ٚظ١ىزٛٞ فٟ ػيراثيٙيب فيٟ 
 اٌد١ٔب ٚااللسح ٚظ١ؼٍُ اٌر٠ٓ ظٍّٛا أٞ ِٕمٍت ٠ٕمٍجْٛ .

 
  ٟوشفذ اٌزذم١مبد فٟ فعب خ اٌشبٞ اٌّـشٛغ ٚاٌّخٍٛغ ثٕشبزح اٌخشت ػٓ ظٍٛع وً ِٓ ػٍٟ اٌدثبؽ ٚصبالق اٌسويبثي

فٟ صفمبرٗ ثؼٍُ اٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ ٚلجعخ ٌذصزٗ اٌّؼٍِٛخ فٟ صفمخ اٌشبٞ اٌّـشٛغ ، ٚرٕدز ػٍٝ اٌدثبؽ ظيخيس٠يخ اِيبَ 

ظ١دٖ اٌّبٌىٟ ثمٌٛٗ " ظ١دٞ اثٛ اظساء أذ رؼٍُ ثبْ اٌؼسال١١ٓ الا٠خ١ٓ ٠ْٚٙٛٚ شسة اٌشبٞ ٚال ٠ذعْٛ ثٕٛػيٗ ديزيٝ ٌيٛ 

وبْ ِصذٛثبً ثبٌعُ " فعذه اٌّبٌىٟ ٚاٌّجزّؼْٛ ًِء اشدالُٙ ِٚب الزٚا اْ هللا ٌٓ ٠ّدُ٘ ثئـ١بُٔٙ ٠ؼّٙيْٛ ٠ٚعيزيٙيص  
 هللا ثُٙ دزٝ ٠ٕبٌٛا جصاءُ٘ اٌؼبالي .

 
  ثبٌسؿُ ِٓ اٌعج١ج االػاِٟ اٌٛاظغ دٛي صفمبد اٌئب ساد ٚاٌدثبثبد ِغ صسث١ب ٚوسٚار١ب فبْ اٌؼمٛال ظٍذ ػٍيٝ ديبٌيٙيب ٚليد

الفؼذ ال١بِٙب اٌٝ الٚي إٌّشأ ، ٚٔبي لدٚزٞ ِٛدبْ ِٚذّد اٌؼعىسٞ ِٚعزشبز اٌّبٌىيٟ اٌيؼيعيىيسٞ فيبزٚق االػيسجيٟ 

ِٚؼُٙ ِد٠س ػمٛال ٚشازح اٌدفبع ٚاٌٛظئبء ِٓ اٌزجبز اٌفبظد٠ٓ دصصُٙ اٌّؼٍِٛخ ثيّيجيبزويخ اٌيّيبٌيىيٟ ٚػيٍيّيٗ ٚدصيصيٗ 

 اٌّعجٍخ ثبظُ اثٕٗ ادّد فٟ ادد ثٕٛن ظ٠ٛعسا . 
 

  ٗافبال زد١ُ اٌؼى١ٍٟ ِب ٠عّٝ ) ز ١ط ١٘ئخ إٌصا٘خ ( فٟ ِجبٌعٗ اٌخبصخ ثبْ د١دز اٌؼجبالٞ شازٖ ش٠بزح لبصخ ِمدِبً ظجيٍي

اٌّبٌٟ اٌرٞ ال ٠ذزٛٞ ػٍٝ أٞ شٟء ظٜٛ زارجٗ ، فمبي اٌؼى١ٍٟ ٌجاظٗ ثبٔٗ لبغجٗ : " ) اثٛ ػٍٟ ( ِٓ االفعً ٌه اْ ال 

رمدَ ٘رٖ اٌّئبٌؼخ " ٚػسض ٌٗ ِب ِعجً ٌدٜ ِب رعّٝ ) ١٘ئخ إٌصا٘خ ( ِٓ اِان ٚػّبزاد فٟ شيبزع اوعيفيٛزال فيٟ 
َّٟ ِٕٚٛ ٠مسٖ ِٕٚٛ ٠ىزت ٚال ِٓ شبف ٚال ِٓ الزٜ " .. ٚشس اٌجيٍي١يخ ِيب  ٌٕدْ ، فأجبثٗ د١دز اٌؼجبالٞ : " اظزبذ زد١ُ اظزس ػٍ

 ٠عذه .  



 

 

 

 

أٗالً البذ ٍِ اىحعشٝف اىَ٘جض ىيحشاخ قبو اىذخ٘ه فٜ اىنحابة عِ اىتحشاخ ٗاىحدذٝتذ ٍٗ٘قاْتا ٍتِ اىتحشاخ ي اعتْٜ بتض  اىبعتد اىعشبتٜ 

االشحشامٜ ي فاىحشاخ ٕ٘ مو ٍا ٗصو اىْٞا ٍِ اىَاضٜ داختو اىضتراسا اىتغا ذا فٖت٘ قرُ قترٞة ٍت٘سٗخ ٕٗت٘ ّعشٝتة ىيعَتو ٍٗ٘جتٔ 

ىيغي٘ك ي فاىحشاخ ٕ٘ ّقطة اىبذاٝة مَغؤٗىٞة ذقافٞة ٗقٍ٘ٞة ٗقرا أسدّا أُ ّحضذخ عِ ٍشبية صٍْٞة ٍٗا فٖٞا ٍِ عقا ذ ٗعيتً٘ ٗذقافتة 

ٗعي٘ك فْأخز اىحاسٝخ اىعشبٜ اإلعالٍٜ ٗمٞف أقاً دٗىة رات براسا ٍِ بذٗد اعباّٞا غشباً اىٚ اىصِٞ ششقاً ٗمٞف جااعيتث بتراسجْا 

 ٍع اىضراسات األخشٙ ّٗضِ ىٞظ بصذد اىحضذخ عِ اىحاسٝخ اىعشبٜ اإلعالٍٜ ٗقَّا اىضذٝد عِ اىحشاخ ٗاىحدذٝذ ٗاألصاىة ٗاىضذاذة . 

 

أٍا اىحدذٝذ ٕ٘ قعادا جاغٞش اىحشاخ طبقا ىضاجات اىعصش فاىقذٌٝ ٝتغب  اىدذٝتذ ٗاى٘عتٞية جتؤدٛ قىتٚ اى،اٝتة ي فتاىحشاخ ٕت٘ ٗعتٞية 

ٗاىحدذٝذ ٕ٘ اى،اٝة ٕٜٗ اىَغإَة فٜ جط٘ٝش اى٘اقع ٗبو ٍشنالجٔ ٗاىقراء عيٚ أعبا  ٍع٘قاجٔ فاىحشاخ ىٞظ ٍحضااً ىألفناس ّٗاختش 

بٔ ّْٗعش قىٞٔ بإعدا  بو ٕ٘ ّعشٝة ىيعَو ٍٗ٘جٔ ىيغي٘ك ٗبَا أُ اىذِٝ جضء أعاعٜ ٍِ ٍنّ٘ات اىحشاخ اىعشبٜ اإلعالٍٜ ٍٗتا جتاء 

فٞٔ ٍِ عبادات ٍٗعاٍالت ٗششا ع فَا ٕ٘ ٍ٘قاْا ٍِ رىتل   ٗاألٍت٘س األختشٙ ٍتِ ّعتٌ ٗعٞاعتٞات ىَ٘سٗذتات اىذٗىتة عتبش اىتغِْٞ 

اىَاضٞة ٗاىٚ ٍْٝ٘ا اىضاضش  ي فييضض  ٍ٘قف ٗسد رىل فٜ ٍ٘سخ اىضض  بٞد ٗسد ّصاً ٝق٘ه "  أُ ٍتِ األٍت٘س اىَشمضٝتة فتٜ ٍدحَعْتا 

ٗاىَؤذشا فٜ خيقْا ٗجشاذْا ٗجقيٞذْٝا ٕ٘ اىَاضٜ بنو ٍا ٝضَئ ٍتِ ع٘اٍتو اىضٞتاا ٗجقاىٞتذٕا ٗق٘اّْٖٞتا ٗمتزىل اىتذِٝ ٗىنتِ عقٞذجْتا 

ىٞغث بصٞية جَع مو ٍا ٝضَئ اىَاضٜ ٗاىذِٝ ٗقَّا ٕ٘ ّعشا شَ٘ىٞة ٍحط٘سا ىيضٞاا ٗبو شتَ٘ىٜ الخحْاقاجٖتا ٗعقتذٕا ىذفعٖتا 

 قىٚ أٍاً عيٚ طشٝ  اىحط٘ٝش اىر٘سٛ " ٗاُ عقٞذجْا ٍحششضة ٍِ ٗاقع اٍحْا ٍٗحقذٍة عيٞٔ .

 

ٗقبو اىبضد ٗاىحدذٝذ ٗطشقٔ البذ أُ ّعشف اى٘اقعٞة ٗاىَراىٞة بٞد ْٕاىل أساء ٍخحياتة بت٘ه عَيٞتة اىحدذٝتذ ٍْٖٗتا جتزمش أّٖتا بيت٘ه 

ٗاقعٞة ٍْٖٗا بي٘ه ٍراىٞة ٗأِٝ ّضِ ٍِ رىل ىٞظ أالُ ٗقَّا عبشّا عِ قٝداد اىضي٘ه ٗأدٗات اىح،ٞٞش ٗاىَْٖاز ٗاىغٞاعٞات اىحٜ ّعحقتذ 

قّٖا عيَٞة ٗج٘صيْا قىٚ جضقٞ  إٔذاف أالٍٔ اىحٜ ٕٜ إٔذاف جَإٞش اىشعب ٗال ّذعٜ اىنَاىٞة فٜ اىضي٘ه فاىنَاه هلل ٗبتذٓ عتض 

ٗجو .. فاىَراىٞة ٕٜ بشمة سفض اى٘اقع ٍْٗاداا ب٘اقع أفرو ٗذ٘سا عيٚ اى٘ضع اىقا ٌ ٗجطيع ّضت٘ اىَتغحقبو  فتٜ بٞتِ اُ اى٘اقعٞتة 

جغيٌٞ باألٍش اى٘اقع ٗاإلبقاء عيٚ األٗضاع اىقا َة ٗفٌٖ ىَا ٕ٘ ٍ٘ج٘د دُٗ ٗضع ابحَاالت أختشٙ ىَتا ىتٌ ٝنتُ٘ ٍ٘جت٘داً .. فاىَراىٞتة 

بطبٞعحٖا دع٘ا اىٚ اىر٘سا ٗاىح،ٞٞش فضضبْا جَع بِٞ اىَراىٞتة ٗاى٘اقعٞتة  فاىحدذٝتذ اٗ اىحضتذٝد فَٞتا ٝختق اى٘اقتع اىعشبتٜ ٗضتعث ىتٔ 

 ٍضذدات ٍِ قبو اىضض  ٍحَرية بانشا ّٗعأٍ ٗعٞاعحٔ ٗاى٘عط اىزٛ ٝعَو فٞٔ فاىانش ٕ٘ األعاط ٗاىعَو ٕ٘ اىحطبٞ  .

 

فاىضض  ٕ٘ اىطشٝ  ىحضقٞ  األفناس ٗال ج،ٞٞش ٝضذخ فٜ اى٘اقع قال قرا ماُ ٍبْٞاً عيٚ أعاط فنشٛ ٍدغذاً فٜ اىطيٞعة اىحٜ جقت٘د أٗالً 

ٗاىدَإٞش ذاّٞاً " اُ هللا  ال ٝ،ٞش ٍا بقً٘ بحٚ ٝ،ٞشٗا ٍا بأّاغٌٖ " فتاىح،ٞٞش ٝضحتاز اىتٚ ٗعتٜ فتٜ إَٔٞتة اىح،ٞتٞش عت٘اء متاُ ٗعٞتاً 

ٗعٞاعٞاً اٗ براسٝاً ٗال ٝحضق  رىل اال ب٘عٜ أٝذى٘جٜ .. فإرُ ٍَٖة اىحشاخ ٗاىحدذٝذ جضحتاز اىتٚ اىحضتشس ٍتِ اىتغيطة بنتو أّ٘اعٖتا 

عيطة اىَاضٜ  فال عيطاُ اال ىيعقو اىَؤٍِ باىقٌٞ اىشٗبٞة ٗاىَحضشس ٍِ مو ٍا ٝعشقو اىحضشس ٗاىحقتذً ٗبَتا بال تٌ سٗل اىعتصش ي ٗاُ 

جضشس عق٘ىْا ٍِ اىخ٘ف ٗاىشٕبة ٗاىطاعة ىيغيطة ع٘اء ماّث عيطة اىحقاىٞذ اٗ اىغيطة اىغٞاعة فََٖتة    اىتحشاخ ٗاىحدذٝتذ و ٕت٘ 

جادٞش طاقات اإلّغاُ اىَخحضّة اىَضاصشا بِٞ اىقتذٌٝ ٗاىدذٝتذ ٗاُ ٍَٖتة اىح،ٞتٞش ال جقتع عيتٚ عتاج  فتشد ٗابتذ بتو ٍَٖتة طيٞعتة 

اىَرقاِٞ ٗجَٖ٘س اىبابرِٞ ّعشاً ىحعذد ج٘اّب اىحشاخ ٗباجحٔ قىٚ بابرِٞ ٍٗحخصصِٞ فٜ مو ٍٞادْٝٔ ٗىَا ماّث اىََٖة جقع باىذسجتة 

األٗىٚ عيٚ عاج  اىضض  اىحقذٍٜ ٗاىر٘سٛ باعحباسٓ ٕ٘ عصب  اىدَإٞش ٗسٗبٖا ٗاىزٛ ٝعبش عتِ جطيعاجٖتا ٕٗت٘ اىتزٛ ٝتشخ اىَاضتٜ 

 ٗٝعبش عِ ٗجذاُ اىعصش فاىضض  ٕ٘ اىزٛ ٝقً٘ بحدذٝذ اىحشاخ ألّٔ اىَعبش عِ اىدٞو اىدذٝذ ٗاىََرو ىشٗل اىعصش ٗطيٞعة اىدَإٞش .



 

 

ـَْداُد ثـُىري َواْرػـِِدي  ثـُــىري َوال ذــَرــَردِِّدي     تـَغ

ـَْرْشـرلًِ َشْمَساً ػـَلى ـْـــَىدِ      َول ـْل الؼـَِراق األس  لـٍَ

ـْرـُْثِصِمً تـُِىُجىِي َمـهْ  ـْل ِالُمْؼـَرِدي     َول  جـَاؤوا تـِىـَؼ

 َولـِِفً َػلى َمْرَمى الرََّصاص َِوفًِ لـَظــَاُي ذـََىدــَِّدي

ـْرـَأسـِــــدِ  ـَْىج َالمـُس  ذــَأتَى المـُُروَءج ُأْن ذـَىـُىوًِ لــَث

ـْمـَِدي  إْن وــَاَن فًِ المـَْىخِ الذـٍَـَاج ُإذْن فـَُمىذًِ ذـُذ

 

ـَْداُد ثـُىري َواْرػـِِدي  ثـــُىري َوال ذــَرـَـَردَِّدي     تـَغ

ـْىـَـــدِ  ـْل ٍأو ـْمـِرٌـَه َووــُّلِ ذٌـ ـْرـَؼ  ثــُىري ػـَلى المـُس

ًْ ذُمٍَِّدي      َووــَســِّري المــٍُـــىَد ال ـِْد وـَ  مـَا ػـِش

ـَْسٌع فـَرــَمـَرَِّدي ـْرَن مـَىـ ـْـَىاشِ صــَث ـَْك فًِ أل  لـَْم ٌـَث

ـْرـَخ ٍأْو أْمـــــَردِ  ـْلـِِه فـَْىلــَهـُْم مـِْه مـُل  ُدوســًِ تـِىـَؼ

ــدِ  ػــٍِـَه الذـُشَّ ـْىـًِ ادػــَاُء المـُدَّ ـْذـُِه المـُث ـْمـُض  أل

ـٍَْدِ  ِ( األص ًّ ـْ )الؼـَلِ ـِْة أْصالب ِال  مـِْه أوـَّهـُْم مـِْه صـُل

 

ـَْرهـَىـُىا فـَصـَاَر َمَصائـَِد المـُرـَصـٍَـِّدِ  ًِ او ـْمـِ  وــَْم تـِاس

ــِدي  وـَـْم َزوَُّروُي َووــَاَن ســٍَــَْف هللِا َوالجــُْرَح الىـَـّ

ـْؼـَـــدِ  ـْثـطـُىلَِح فـًِ مــــََداُي األتـ  َولـَىـَْم أســــَاُؤوا لـِل

ـْلـُىبِ الغـَدِ  ٍَْغ َمس  تـَاػــُىُي فـًِ ُســىق ِالؼــََمـالـَِح تـَ

ـْذـَىـُىَن الصّـَـاغـُِروَن جــُىـُىُد وــُّلِ مـُجــَىــِّــدِ  ـْمـُى  أل



 

 

ـَْشان ِانَمجـُىط ِ: ذـَىقـَِّذي  أ ُوالِء مـَْه صـَاحـُـىا تـِىـٍِ

 حـَرـَّى انقـِحـَاُب ذـَرـُىُب إالَّ هـُْم .. فثـُىسي َواْشَهـِذي

ــذِ  ـْش ِآل ِمـُحـَمـَـّ ـَْح انعـَمـَائـِم فً غـــٍَذ مـِْه تـَط  َوٌـ

 

 قـَـانـُىا : )ُحُكىَمرـُىـَا( فـَقـُهُد : ُحثانح ُانضَّمـَه ِانَشِدي

ـْرـَـىسدِ  ـٌْم َوفـٍِـِه عـــاَلمـَح ُانمـُســ ـْرــِهـَا خـَر  فـًِ إسـ

ـْزج    ـْــىٌـ ـْرـِهـَا انمـُعـَشِّتـــِذِ        فـَعــَهــِّقـُىا ذـَع  فً إس

ــِذ؟        ِمْه َششِّ حــَاِســــٍذ نَها  َوهـَْم نـَهـَا ِمه ُحسـَـّ

ـَْهِذ(!!  وِْصُف )انَخـَشا( ِمْه )ذـْم أتٍَة( َووِْصفُه ِمْه )َمش

ـُْد : َدعــَاَسج ُانمـَُرَعـىِّدِ   قـَانـُىا : مـُصـَانـَحـَح ٌ!!! فـَقـُه

ـْعــذِ  ( تـِهـَا ذـَـمــَســـَّْح َواقِـــفـَــا   أْو فـَاق ًُ  ٌـَا )مـَانـِكِ

ـَْد إالَّ ضـَْشطـَــح ٌ  فً انُسْىق ِفاْكـرْة َواْصددِ       مـَا أو

ـْهـَذِ  ـُْد : أْجمـَُم مـَا تهـَزا انمـَش  َو)انثـَْشنـََماُن( ! فـَقـُه

 هـُــُم انكِـــــالُب ، سـُُشوُجهم فـَْىَق انظــُهــُىس ِاأل ُوَّدِ 

ـْم ِانعــِرــَاق ِانجـَامـِحــَاخِ انجـُـــــشَّدِ   مـِْه قِــهـَِّح انخـٍَ

ــــــــذِ        ِصىفـَان ِهـُـْم ذــَىسـََّذا  ِرَساَع ُكـــّمِ مــَُىّسِ

ـْرــَِذي ـٍْــَرــٍَــِه َسائـِــــٌح َومــُغـ  فـاَلعـِــــــــٌة تـِخـِص

ـْىــِعــَال ِال انٍـَــذِ  ـْخــََشٌـــِه تــِان  َووـــَاتــــــٌِش تــِمــِىـ

ـْرـَثـْشــُِشوَن تانهـَىـَا َوانُســــؤَدِد!! ـْشــِش ِانمـُسـ ـٍْـَث  فــَه

 قهُد : انثَالُء انسـَْشمـَِذي      قـَانىا : نىـَا )ُوَصَساُؤوا(

ـَْهــذِ  ـْهـَهـُْم نـَْم وـَش ـْخـَمـُىَن مـِث  هــُُم )انعـَرـَاوي( انمـُر

ـْش ٍأْسغـَـذِ        مـُىـَاِضهـُىَن وـَاضـَهــىا ـْم ِعـٍَ  ِمْه أج



 

 

 

 

رٕاصم انثٕسح رمذٚى ْزِ انضأٚخ انزٙ رعشض رعشٚفبد ثجعط انًصطهحبد ٔانًفبْٛى انفكشٚخ ٔانسٛبسٛخ انًسزمبح يٍ يعٍٛ انفكش انٕغُٙ 

ٔانمٕيٙ ٔاالَسبَٙ ٔانزٙ ال رًثم ثبنعشٔسح رعشٚفبً ثعثٛب َصٛبً ٔاًَب ْٙ لشٚجخ يٍ ـكش انحضة ٔعمٛذح انجعث ٔاسزشارٛدٛزّ انسٛبسٛخ 

ُبء اؼ ٔيٕالفّ ٔرطجٛمبرٓب ثم اٌ ثععٓب ٚعجش رعجٛشاً دلٛمبً ٔشبيالً عٍ يٕلؿ انحضة ٔسؤٚزّ انفكشٚخ ٔاالسزشارٛدٛخ ، ٔرٓذؾ ْزِ انضأٚخ انٗ

 ثمبـخ انًُبظهٍٛ انجعثٍٛٛ ٔانًدبْذٍٚ ٔعًٕو انٕغٍُٛٛ انعشالٍٛٛ ٔانًُبظهٍٛ انعشة انًُبْعٍٛ نالحزالل ثم ٔعًٕو اثُبء شعجُب انًدبْذ

انصبثش ٔنزكٍ نٓى خٛش يعٍٛ ـٙ ظم انزشّٕٚ انفكش٘ ٔانسٛبسٙ ٔانثمبـٙ ٔاالعاليٙ انز٘ ًٚبسسّ انًحزهٌٕ ٔعًالئٓى ـٙ اثشع صٕس 

 رُبانزضٚٛؿ ٔانزعهٛم ثًب ٚسبعذ ْإالء عهٗ رُفٛز يخططبرٓى انزذيٛشٚخ ظذ انعشاق ٔااليخ ، رنك اٌ ـكشَب ٔعمٛذرُب انزٙ ًْب َجشاط نًًبسسب

زِ انسٛبسٛخ ٔثًب ُٚٛش غشٚمًٓب ٔٚهًًٓٓب انعضو عهٗ اٌ ركٌٕ ـٙ انًسبساد انصبئجخ ٔانخٛشح نجهٕغ اْذاـٓب انٕغُٛخ ٔانمٕيٛخ انخٛشح ٔـٙ ْ

انًشحهخ اندٓبدٚخ يٍ يسٛشح شعجُب انظبـشح انزٙ ٚزعشض ـٛٓب يفٕٓو انحضة ٔانًًبسسبد انحضثٛخ انٗ اثشع صٛػ انزشّٕٚ ـٙ ظم االحزالل 

 ٔيًبسسبد عًالئّ عهٗ صعٛذ انعًهٛخ انسٛبسٛخ انًٓزشئخ سُزُبٔل ـٙ ْزا انعذد يفٕٓو االسزمالل االلزصبد٘ ..

 

 

ب ش ياٌ انًمصٕد ثبالسزمالل االلزصبد٘ نمطش يٍ االلطبس ْٕ اكزفبءِ انزارٙ االلزصبد٘ .. ٔنكٍ يب ْٕ االكزفبء انزارٙ ؟ اٌ الزصبداً ـٙ لط

ًٚكٍ اٌ ٚسًٗ يكزفٛبً رارٛبً ارا كبٌ لبدساً عهٗ رهجٛخ انًزطهجبد االخزًبعٛخ انعبيخ نهسكبٌ رنك انمطش ، عهٗ اسبط انزشاكى انذاخهٙ 

ٔيزٕسػ يسزٕٚبد اَزبخٛخ انعًم ـٙ انعبنى .. ٔحٍٛ ٚعشؾ االكزفبء انزارٙ االلزصبد٘ ثبنمذسح عهٗ رهجٛخ يزطهجبد انًدزًع عهٗ اسبط 

 خٕدانزشاكى ـال ٚعُٙ ْزا اٌ كم الزصبد ٔغُٙ لبدس عهًٛبً عهٗ اٌ ُٚزح ثُفسّ كم انمٛى االسزعًبنٛخ انشئٛسٛخ انزٙ ٚحزبخٓب انًدزًع .. ٔٔ

رمسٛى عبنًٙ نهعًم ٔرجبدل دٔنٙ نهعًم ٔرجبدل دٔنٙ نإلَزبج ْٕ انز٘ ٚعٕض عًب ٚعدض االلزصبد انٕغُٙ عٍ اَزبخّ يٍ ْزِ انمٛى ، ٔارا 

كبٌ ْزا االلزصبد ثإيكبَبرّ انخبصخ ، ؼٛش لبدس عهٗ رضٔٚذ انًدزًع ثكم حبخبرّ ، رشرت عهّٛ اٌ ُٚزح يٍ انمٛى االسزعًبنٛخ يب ٚكفٙ 

 نًجبدنزٓب ثبنسهع انزٙ رُزدٓب االلطبس االخشٖ ، ٔثزنك ٕٚـش نهًدزًع خًٛع انسهع انزٙ ٚدت اٌ ًٚهكٓب .

 

ْٔكزا ًٚكٍ اٌ ٚعذ الزصبد يب يسزمالً سؼى االسزٛشاداد ، ٔرنك غبنًب كبَذ لًٛخ اَزبخّ انكهٙ رهجٙ خًٛع حبخبد انًدزًع .. ٔيب ًٚكٍ 

اسزخالصّ يٍ ْزا كهّ ْٕ اٌ ـٓى االسزمالل االلزصبد٘ ثبَّ يدشد ) اعزًبد انذٔنخ عهٗ يصبدسْب ٔغبلبرٓب ٔحذْب ـٓى َبلص .. ٔيٍ 

انطجٛعٙ اٌ االسزمالل االلزصبد٘ ثٓزا انًعُٗ ال ًٚكٍ اٌ ٚزحمك اال ـٙ ظم الزصبد ٔغُٙ َبظح أ يزطٕس .. ٔثكهًخ اخشٖ ، ال ٚعُٙ 

االسزمالل االلزصبد٘ يدشد اَزٓبج سٛبسبد الزصبدٚخ يسزمهخ أ البيخ عاللبد الزصبدٚخ يزسبٔٚخ ، دٌٔ اسسبء االسبط انًبد٘ انز٘ ًٚكٍ 

ٛخ اٌ رمبو عهّٛ ْزِ انعاللبد أ رُزٓح ْزِ انسٛبسبد ٔلذ ارعح يٍ انزطٕساد االلزصبدٚخ انزٙ يشد ثٓب االلطبس انُبيٛخ يُز انحشة انعبنً

ٔ خ اانثبَٛخ ، ثبٌ انًشكالد االلزصبدٚخ انزٙ ٔسثزٓب ْزِ االلطبس ال ًٚكٍ حهٓب ثًدشد آَبء اسرجبغٓب انًجبشش ثبحزكبس اخُجٙ يعٍٛ أ دٔن

 يدًٕعخ دٔل اخُجٛخ ، كًب ارعح ثبٌ حبنخ انال يسبٔاح االلزصبدٚخ انزٙ رعبَٛٓب االلطبس االلم ًَٕاً ـٙ انسٕق انعبنًٛخ ، رهك االسٕاق

 رحكًٓب لٕاٍَٛ اَزبج انسهع ، سزسزًش حزٗ ثعذ صٔال خًٛع انعاللبد االلزصبدٚخ ؼٛش انًزسبٔٚخ ، ٔرنك اٌ حبنخ انال يسبٔاح ْزِ ْٙ ثًشح

سُٕاد غٕٚهخ يٍ االسزؽالل االلزصبد٘ ، ٔيٍ انزخهؿ االلزصبد٘ ، ٔاٌ اسزئصبنٓب ٚزطهت ثُبء الزصبد ٔغُٙ ٚزسى ثبنزطٕس أ انُعح ٔيٍ 

 انًسهى ثّ اٌ يٍ انًزعزس انفصم ثٍٛ االسزمالل االلزصبد٘ ٔاالسزمالل انسٛبسٙ .

 

ٔيٍ خالل ْزا انًُظٕس ـبٌ حضة انجعث انعشثٙ االشزشاكٙ ٚإيٍ ثبالسزمالل االلزصبد٘ نهمطش ُٔٚبظم ثّ يٍ اخم رنك ـٙ سبئش االلطبس 

انعشثٛخ ٔكبٌ رأيٛى انحضة نششكبد انُفػ خطٕح كجٛشح ٔخشٚئخ عهٗ غشٚك رحمٛك االسزمالل االلزصبد٘ ، ٔٚإيٍ حضة انجعث انعشثٙ 

ق االشزشاكٙ ثبَّ ـٙ عصش االلزصبدٚبد راد االحدبو انكجٛشح ٔانعبنًٛخ كباللزصبد االيشٚكٙ ٔانسٕق االٔسثٛخ انًشزشكخ ٔانكٕيٛكٌٕ ) انسٕ

انًٕحذح نهجهذاٌ االشزشاكٛخ ( ـبٌ كم لطش عشثٙ عهٗ حذح ٚدبثّ صعٕثبد ثبنؽخ ـٙ رحمٛك اسزمالنّ االلزصبد٘ ثذٌٔ رحمٛك شكم يٍ 

اشكبل انٕحذح انعشثٛخ انزٙ رعًٍ نأللطبس انعشثٛخ رطٕس الزصبدٚبرٓب ٔظًبٌ اسزمالنٓب االلزصبد٘ ثشكم يٕحذ أ يزعبيٍ ـٙ عصش 

 االلزصبداد .

 

ٔاالٌ ثعذ يصبدسح انزأيٛى عجش يُٓح حكٕيخ انًبنكٙ انعًٛهخ يُح َفػ انعشاق نهششكبد االحزكبسٚخ عجش يب ٚسًٗ ) عمٕد انًشبسكخ ـٙ 

االَزبج ( أ ) خٕالد انزشاخٛص ( ، ٔـٙ ظم االحزالل ـأَُب َُبظم َٔدبْذ عجش يسٛشح اندٓبد ٔانزحشٚش نزحمٛك االسزمالل انسٛبسٙ 

ٔااللزصبد٘ نهعشاق يٍ خذٚذ ، ٔعجش انؽبء كبـخ ) عمٕد انًشبسكخ ـٙ االَزبج ( ٔ ) خٕالد انزشاخٛص ( يٍ لجم انحكى انٕغُٙ انذًٚمشاغٙ 

 انزعذد٘ انًسزمم انز٘ ٚسٕد ثعذ االحزالل اَطاللبً َحٕ يعبثش انزحشٚش ٔاالسزمالل انسٛبسٙ انزبو ٔاالسزمالل االلزصبد٘ انُبخض .    



 

 

 

 ٗا اتٌاء شؼثٌا الوكافح

 ٗا اتٌاء اهرٌا الؼزت٘ح الوج٘ذج

 

الذٕ حزر ًفففط الفؼفزا  هفي رتفقفح  2791ذوز ػلٌ٘ا الْ٘م الذكزٓ الراسؼح ّالثالثْى لقزار ذؤه٘ن الٌفط الخالذ فٖ االّل هي حشٗزاى ػام 

الشزكاخ االحركارٗح االجٌث٘ح ّأًِٔ ػقْداً هوا كاى ٗسؤ ) االهر٘اساخ الٌفط٘ح ( الرٖ جزخ ذحد هظلرِا اتشغ ػولف٘فاخ ًفِفة ثفزّج 

الؼزا  الٌفط٘ح ، ّلقذ ارسٔ قزار ذؤه٘ن ًفط الؼزا  الذٕ حققرَ ثْرج الثؼث فٖ الؼزا  االساص الور٘ي لالسرقالل االقفرفدفادٕ الفذٕ 

ذْج االسرقالل الس٘اسٖ ّأطلق  ػجلح الرٌو٘ح الؼوالقح ّالثٌاء االشرزاكٖ الْطٌٖ تاألفق القْهٖ ّالفوفوفوفْى الفذٗفوفقفزاطفٖ ففٖ 

ه٘ادٗي الح٘اج االقردادٗح ّاالجرواػ٘ح ّالس٘اس٘ح كافح فٖ ه٘ادٗي الشراػح ّالدٌاػح ّالرجارج ّالخذهاخ ، فرحققد جولح هي الوٌجفشاخ 

الرٖ ذجلد فٖ ارذفاع القذرج الشزائ٘ح للوْاطٌ٘ي ّالزفاٍ الوؼ٘شٖ ّاالسدُار الثقافٖ ّالٌفسٖ ّالدحٖ ّتٌفاء الفجف٘فع الفؼفقفائفذٕ 

الوذافغ ػي الْطي ّاالهح ، ّالرٖ فرحد اهام االًساى الؼزاقٖ اّسغ اتْاب الرطْر ّالرقذم ّالٌِْض توا حْل الؼزا  الٔ قلؼح هرقفذهفح 

ًاُوح لحزكح الثْرج الؼزت٘ح الوؼاصزج توا أكذ قذرج ُذٍ القلؼح ػلٔ الذفاع ػي س٘ادج الؼزا  ّاسفرفقفاللفَ تفْجفَ الفؼفذّاى االٗفزاًفٖ 

الغاشن ػثز ارساء قزار  ذؤه٘ن الٌفط الخالذ للثذاٗح الدح٘حح للذفاع ػي الؼزا  تْجَ االطواع االجٌث٘ح ّالذٕ ادٓ الفٔ دحفز الفؼفذّاى 

، هوا حذا توؼسكز اػذاء االهح الؼزت٘ح الٔ شي الؼذّاًاخ الوررال٘ح الفؼفذّاى  2711االٗزاًٖ ّذحق٘ق الٌدز ػلَ٘ فٖ الثاهي هي اب ػام 

ّالذٕ سثقَ الحدار الجائز الذٕ اهرذ ثالثح ػشز ػفاهفا  1002ّالؼذّاى االه٘زكٖ الدًِْٖ٘ الفارسٖ ػام  2772الثالثٌٖ٘ الغاشن ػام 

ّالذٕ أذجَ الٔ ذذه٘ز الفؼفزا   1002ّها افود الَ٘ ُذٍ الؼذّاًاخ ّالوخططاخ الرآهزٗح الٔ احرالل الؼزا  فٖ الراسغ هي ً٘ساى ػام 

، فقْض اسرقاللَ الس٘اسٖ ّاالقردادٕ ّفوالً ػي االتادج الجواػ٘ح ّاالػرقاالخ تالجولح ألتٌائَ ّذجْٗؼِن ّذِج٘زُن ّحزهاًفِفن هفي 

 اتسط خذهاخ الواء ّالكِزتاء 



 

 

 

فلمر ارجَ الوحزلْى الٔ ًِت الٌفط العصالٖ ّثبلزمبسن هع عوالئِن الوبلكٖ ّالشِصسزبًٖ ّالطبلجابًٖ ّيا٘صُن هاي لاوب  

العصاق حزٔ جٌْثَ هصبذشٗي لصاش الزامه٘ن عاجص هٌال الاشصابد ااحزكبشٗاخ ااجٌج٘اخ ااه٘صا٘اخ ّالجصٗطبً٘اخ ّالِْلٌرٗاخ ّالكْشٗاخ 

الجٌْث٘خ ّي٘صُب هب أسوُْب )عمْذ الوشبشاخ فٖ ااًزبج ( ّ ) جْاد الزصاخ٘ص ( الزٖ هٌحذ عبئراد الٌفط العصالٖ  للاشصابد 

ااجٌج٘خ فٖ عمْذ ُّو٘خ ثبطلخ ، ّلمر ًجَ الحزة فٖ ث٘بًبرَ السبثمخ ّٗؤار فٖ ث٘بًَ ُسا علٔ ثطالى ُسٍ العماْذ ّثطاالى هاب 

 ٗسؤ ) ثجْاد الزصاخ٘ص ( ّالزٖ سزلغٔ فْشاً عٌر فجص الزحصٗص ّااسزمال  السٕ ثبد لبة لْس٘ي أّ اذًٔ .

 

 

 ٗب اثٌبء لعجٌب الومرام 

 أِٗب الشصفبء العصة ّاحصاش العبلن 

 

اى لعجٌب ااثٖ ّهمبّهزَ الجبسلخ ْٗاصلْى جِبذُن الولحوٖ ثْجَ الوحزل٘ي ّسبشلٖ ثصّارَ الٌفط٘اخ ّثاصّاد الاشعت الاَ ، 

ّالزٖ رجلذ علٔ ًحْ  جلٖ فٖ احزال  اٗصاى ثئص الفكخ الٌفطٖ ّفاٖ ساصلخ اٗاصاى لٌفاط حماْ  الط٘ات ّاثاٖ ياصة ّي٘صُاب 

ّسصلخ الكْٗذ لٌفط الصه٘لخ ثبلحفص الوبئل ّي٘صٍ هي ّسبئل ااسزحْاز علٔ   ًفط العصاق عاجص الزاسِ٘الد الازٖ رمارهِب لكال 

سبشلٖ ًفط العصاق حكْهخ الوبلكٖ العو٘لخ لصٗكزِن فٖ ُسٍ السصلبد الفبضاحخ الوؤطاصح ثمثاشع عول٘ابد الفاسبذ الوبلاٖ 

ّااذاشٕ ّلوع الزظبُصاد الشعج٘خ الكج٘صح ، ّالزٖ لي رؤثص علِ٘ب  عول٘بد لزل الوزظبُصٗي ّاضطِبذُن ّالازٖ سززْاصال جٌجابً 

الٔ جٌت هع رصبعر جِبذ الجعث ّالومبّهخ الجبسلخ ّحزٔ الطصذ الٌِبئٖ للوحزل٘ي ّرحم٘ك ااسزمال  الس٘بسٖ ّاالزاصبذٕ 

للعصاق السٕ رزمر جسّرَ الالُجخ فٖ الساصٓ الزبسعخ ّالثالث٘ي لمصاش رامه٘ن ًفاط العاصاق  الدبلار ، ّحازٔ ساطْا فجاص الٌاصص 

 الوج٘ي ّاشرفبا شاٗخ الحصٗخ ّااسزمال  الزبم رصفصف فٖ شثْا العصاق الَ .

 

 

 ّل٘ح٘ب العصاق ّلعجَ االن ّاهزَ العصث٘خ الوج٘رح .

 ّالوجر لشِراء العصاق ّااهخ ااثصاش .

 ّلصسبلخ اهزٌب الدلْذ .
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