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٠ب ً
اٌل٠به  -أول اٌؼ ٓ١اٌلوزٛه ِؼوٚف اٌجق١ذ هئ ٌ١اٌٛىهاء اٌَبثك اٌغٛٙك اٌّجنٌٚخ ِٓ لجً عالٌخ اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٔٚ ٟاٌزٍ ٟغٍذ ِٛلفب ً ربه٠ـ
ٌألهكْ إلثمبء اٌمط٠خ اٌفٍَط١ٕ١خ ف ٟاٌصلاهح ِٓ فالي وَت رفٚ ُٙكػُ اٌؼبٌُ ٌؼلاٌخ اٌمع١خ ٚثقبصخ ػٍ ٝاٌَبؽخ األِو٠ى١خ ِٓ فالي رشى ً١لٕبػخ
ٌل ٜاٌوئ ٌ١أٚثبِب ثؤ٠ٌٛٚخ اٌٍّف اٌفٍَط. ٟٕ١
ٚأظبف فِ ٟؾبظوح أٌمب٘ب ثلػٛح ِٓ ِؼٙل ث١ذ اٌؾىّخ ف ٟعبِؼخ آي اٌج١ذ ثؼٕٛاْ (اٌمعب٠ب اإللٍ١ّ١خ ٚاٌع هٚف اٌوإ٘خ ) ٚللِٙب هئ ٌ١اٌغبِؼخ
اٌلوزٛه ٔج ً١شٛالفخ ,أْ األهكْ األلوة ٌمع١خ اٌشؼت اٌفٍَط ٟٕ١ثبػزجبه البِخ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِصٍؾخ اٍزوار١غ١خ ػٍ١ب ٌألهكْ األِو اٌن٠ ٞزطٍت
ِعبػفخ اٌغٛٙك ٚؽفي اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚؽضٙب ٚاٌزؼبِ ْٚؼٙب ألفن ىِبَ اٌّجبكهح ثبٌم١بَ ثٙغ َ ٛكثٍِٛبٍٚ ٟاػالٌِ ٟىَت اٌلػُ اٌلٚ ٌٟٚاٌعغػ ػٍٝ
اٍوائٚٚ ً١ظغ اٌؼبٌُ أِبَ َِئ١ٌٚبرٗ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاألفالل١خ.
ٚث ٓ١اٌلوزٛه اٌجق١ذ أْ األهكْ ِطبٌت ثؤْ ٠ى٠ ْٛمظب ً ِٚزبثؼب ً ثللخ ؽز ٝال ٠فبعؤ ثؤْ اٌؾٍٛي ػٍ ٝؽَبثٗ وبٍمبغ ؽك اٌؼٛكح ألْ أفػ ه ِب ّ٠ىٓ
ِٛاعٙزٗ ظٛٙه ارفاق ٍو ٞال ٠ؤفن ِصبٌؾٗ ثؼ ٓ١االػزجبه ِ ,ش١واً أْ أّ٘١خ اٌّزبثؼخ اٌؾض١ضخ ألِ ٞفبٚظبد هٍّ١خ أ ٚلٕٛاد رفبٚظ١خ ٚرفؼً١
اٌزٛاصً ِغ اٌشوائؼ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚرؾع١و اٌّٛالف األهكٔ١خ رغبٖ ِقزٍف اٌمعب٠ب ثّب ف ٟمٌه أٍبٍ١بد اٌزفبٚض ِٕٙٚغ١زٗ ٚاألفن ثبٌّجبكها د اٌزٟ
رٕبٍت ِصبٌؾٗ ٚالٕبع اٌٍَطخ ٚاألغواف ثٙب.
ٚأظبف اٌلوزٛه اٌجق١ذ ثؤْ ٕ٘بن ظوٚهح ربه٠ق١خ ٌّواعؼخ اٌّٛلف اٌؼوثٟ
ٚرٛؽ١ل اٌصف ٚاٌمواه اٌَ١بٍٚ ٟإٌّٙظ ٚاٌّمبهثخ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ االؽزالي
اإلٍوائِٛ , ٍٟ١ظؾب ً أْ أفواك اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚثقبصخ اٌم١بك٠خ ثبٌؾل٠ش ػٓ
اإلكاهح األِو٠ى١خ ةهإِ ٜقزٍفخ ٚأ٠ٌٛٚبد ِزجبٕ٠خ أوجو فطو ٛ٠اعٗ اٌؼوة
ِشلكا ًػٍ ٝأْ أٙبء االؽزالي ٚالبِخ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٍ ًَٙ١اٌزؼبًِ ِغ
اٌٍّف اإل٠وأ ٟثبػزجبه ِؼبٌغخ اٌٍّف أ٠ٌٛٚخ ػوث١خ.
ٚأشبه اٌلوزٛه اٌجق١ذ اٌ ٝأٔٗ ِٓ اٌعوٚه ٞاالرفبق ػوث١ب ً ٌزصؼ١ل ِزلهط
ِٚله ًٚف ٟػاللبرٙب ِغ اٍوائ ً١ثلء ثزقف١ف االرصبالد إٌِ ٝؼٙب وٍ١ب ً
ٚرقف١ط اٌزّض ً١اٌلثٍِٛبٍٍٚ ٟؾت اٌَفواء ثبإلظبفخ اٌ ٝاكاِخ االرصبي ِغ
ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٌٔ ٟشوػ اٌّجبكهح اٌؼوث١خ ٚرم٠ٛخ ِؼَىو اٌَالَ ِغ
اٍوائٚ ً١اغالق ِجبكهاد رىبٍِ١خ ثبٌٍغٛء ٌألُِ اٌّزؾلح إلصلاه لواه ِٓ
ِغًً األِٓ إلٔٙبء االؽزالي اإلٍوائ , ٍٟ١ثبإلظبفخ الٍزّواه٠خ رؾًّ اٌؼوة
َِئ١ٌٚبر ُٙثبٌعغػ ػٍ ٝاٍوائ ً١ف ٟاٌّؾبفً اٌل١ٌٚخ ٚاوزَبة اٌّي٠ل ِٓ
اٌلػُ اٌلٌ ٌٟٚؼيي اٍوائِ ً١ش١واً أْ ل١بَ اٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِٓ عبٔت ٚاؽل ال
٠قلَ اٌّصبٌؼ األهكٔ١خ ػٍ ٝاإلغالق.
ٚربثغ اٌلوزٛه اٌجق١ذ ؽل٠ضٗ لبئالً  " :ثؤْ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ إٌَ١به٘ٛ٠بد اٌّزٛلغ ؽلٚصٙب ؽبي اٍزّواه اٌٛظغ اٌوا٘ٓ ثجمبء أثِ ٛبىْ ووئٌ١
ٌٍٍَطخ أ ٚثوؽٚ ٍٗ١رؼٍ١ك ػٍّ١خ اٌَالَ ٚأْ افز١به هئ ٌ١عل٠ل ٌٍٍَطخ ال ٠ؼٕ ٟش١ئب ً ػٍ ٝاٌصؼ١ل اٌَ١بٍ ٟوّب أْ اٍزئٕبف اٌّفبٚظبد ثب يروو١ي ػٍٝ
فػ إٌٙب٠خ ثؼل اٌفشً ٌوٍُ اٌجلا٠خ ٚشوٚغ أطاللزٙب ِ ,جٕ١ب ً ثؤٔٗ ؽبي اٍزّواه اٍوائ ً١ثَ١بٍخ ر٠ٛٙل اٌملً ٚأَلاك أِٓ اٌؾً ٚشٛ١ع اٌ١ؤً
ٚاإلؽجبغ فّٓ اٌّّىٓ ؽلٚس أزفبظخ عل٠لح ال ّ٠ىٓ اٌزٕجئ ثّلا٘ب".
ٚأشبه اٌجق١ذ اٌ ٝأْ اٌمجٛي ثبٌؼٛكح ٌٍّفبٚظبد ِٓ ك ْ ٚرغّ١ل وبًِ ٌالٍز١طبْ ٌُ ٠ؼل ف١بهاً فٍَط١ٕ١ب ً ثً أزؾبه ٍ١بٍٚ ٟعؼً ِطٍت رغّ١ل
االٍز١طبْ ٚاؽلاً ِٓ ِوعؼ١بد ػٍّ١خ اٌَالَ ِٚؼ١به ٔغبؽٙب  ,ثّؼٕ ٝأْ اٌّفبٚظبد ال رجلأ ثٛلف االٍز١طبْ ٌٚىٓ اٌّؤِٛي أْ رٕز ٟٙثبىاٌزٗ ؽ١ش أْ
اٌؼبٌُ ػغي ػٓ اهغبَ اٍوائ ً١ػٍ ٝرغّ١لٖ فىٟف ٌٗ أْ ٠فٍؼ ف ٟرفى١ه اٌَّزٛغٕبد الؽمب ً?
ٚرطوق اٌلوزٛه اٌجق١ذ اٌ ٝاٌٛظغ اٌفٍَط ٟٕ١اٌؾبٌ ِٓ ٟفالي اكهان عّ١غ اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌّؼٕ١خ ثٙنا اٌشؤْ ثّلٌ ٝرؼم١ل لعب٠بُ٘ اٌلاؿ ٌ١خ ثؾ١ش
٠زغٕج ْٛاٌزلفً فٙ١ب ثشىً ِٕفوك ألْ اٌٛظغ اٌفٍَط ٟٕ١اٌلافٍّ٠ ٟو ثؤفطو اٌّواؽً فٕٙب ن ثٛاكه ِٚئشواد ػٍ ٝرآوً اٌ١ٙبوً ٚاألغو اٌَ١بٍ١خ
اٌفٍَط١ٕ١خ ٚؽصٛي اٌّي٠ل ِٓ االٔشمبلبد ٚاٌزشومَ ثؾ١ش ال ٠زٛلف االٔمَبَ ف ٟفزؼ ٚؽّبً ثً ثٛاكه ػٍ ٝؽلٚس أمَبِبد كافً اٌزٕظ ُ١اي ٚاؽل
ٚٚعٛك ِؾبٚه ِٚغّٛػبد ٚفال٠ب ٚشًٍ.
ٚث ٓ١ثؤٔٗ غبٌّب أْ عّ١غ اٌزٕظّ١بد ٚاٌفصبئً اٌفٍَط١ٕ١خ رئ٠ل اٌؾً اٌزبه٠ق ٟثبلبِخ كٌٚخ فٍَط١ٕ١خ ػٍ ٝؽلٚك  67ثّب ف ٟمٌه ؽّبً فبْ ِجوهاد
اٍزّواه اٌقالف ال رؼىٌ فالفب ً ؽٛي اٌّصبٌؼ اٌؼٍ١ب ٌٍشؼت اٌفٍَطٚ ٟٕ١أّب اٌقالف ؽٛي اٌّصبٌؼ اٌفصبئٍ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ.
ٚأثل ٜاٌلوزٛه اٌجق١ذ اٍزغواثٗ ِٓ رجبكي األكٚاه ِب ث ٓ١اٌٍَطخ ٚؽّبً ٚاٌن ٓ٠ثلأ َِئٌٛا اٌٍَطخ ثبغالق اشبهاد ثبرغبٖ اٌزقٍ ٟػٓ ارفبل١بد
أ ٍٍٛٚثزَّه ؽّبً ثبٌؾمبئك اٌز ٟأفوىرٙب ارفبل١بد أ , ٍٍٛٚثبإلظبفخ اٌ ٝرصو٠ؾبد اٌٍَطخ َِٚئ١ٌٚزٙب ثؤْ ػٍّ١خ اٌَالَ ٚصٍذ اٌ ٝغو٠ك َِلٚك
ثؼل  18ػبِب ً ِٓ اٌزفبٚض ٚؽً اٌلٌٚز ٓ١أصجؼ غ١و َ ِىٓ ٍٛ٠ٚؽ ْٛثبٌؼٛكح اٌ ٝفىوح ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح ٚثّب ٠ؼٕ ٟؽً اٌٍَطخ ٚرَّه ؽّبً ثفىوح
ؽً اٌلٌٚز.ٓ١
ا
ٚوبْ هئ ٌ١عبِؼخ آي اٌج١ذ اٌلوزٛه ٔج ً١شٛالفخ لل هؽت ثبٌّؾبظو ِٛظؾب ً أّ٘١خ البِخ ِضً ٘نٖ اٌٍمبء ٚرٍَ١ػ األظٛاء ػٍ ٝعّ١غ اٌمعبٞ
اٌوإ٘خ ِٓ فالي اٌؾٛاهاد اٌجٕبء ح اٌٙبكفخ ٌالغالع ػٍ ٝأثوى لعب٠ب اٌَبػخ ِٛٚلف اٌغٙبد اٌّزبثؼخ ٚاٌّقزص ٓ١ثٙنا اٌشؤْ ثّب ٠ؼٛك ثبٌفبئلح ػٍٝ
أثٕبئٕب اٌطٍجخ ٚاألوبك ٓ١١ّ٠ف ٟاٌغبِؼخ .
ٚف ٟفزبَ اٌّؾبظوح اٌز ٟؽعو٘ب ٔٛاة اٌوئٚ ٌ١اٌؼّلاء ٚغٍجخ اٌغبِؼخ أعبة اٌلوزٛه اٌجق١ذ ػٍ ٝأٍئٍخ اٌّشبهوٚ ٓ١اٍزفٌاهار. ُٙ
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