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اٌربٔبِح اٌزذر٠ج ٟؾٍ ٝاٌزغرياد ادلٕبخ١خ

ٌٍجبحثني جبٙبس شئ ْٛاٌج١ئخ ٚفزٚؾٗ اإللٍ١ّ١خ
حٍمخ اٌؿًّ اٌزذر٠ج١خ األٚيل

(ادلمز اٌزئ١ظ ،ٟفزؼ اٌمب٘زح اٌىرب ،ٜفزؼ اٌف ،َٛ١فزؼ اٌشزل١خ)
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1

اٌظ١ذاد ٚاٌظبدح احلعــــٛر،،
ُ
ً
ً
إٔٗ دلٓ دٚاؾ ٟطزٚر ٞاْ أرحت ثىُ مج١ؿب إٌٌ ،َٛ١زشبرن ط٠ٛب يف ٘ذٖ اٌذٚرح اٌزذر٠ج١خ
ً
ً
ً
ٚاٌز ٟرزّحٛر حٛي ٚاحذ ِٓ أُ٘ لعب٠ب اٌظبؾخ ؾٍ ٝوبفخ ادلظز٠ٛبد زلٍ١ب ٚالٍ١ّ١ب ٚد١ٌٚب
 ٛ٘ٚرغري ادلٕبخ ٚاٌذ٠ ٞؿذ أحذ أصؿت حتذ٠بد ٘ذا اٌمزْ.
ٌمذ رٛخٙذ اجلٛٙد اٌذ١ٌٚخ ِٕذ فرتح طٍ٠ٛخ إىل اال٘زّبَ اٌعزٚر ٞثزخف١ط أجؿبثبد غبساد
االحزجبص احلزارٚ ٞاٌز ٟرٕزح ؾٓ األٔشطخ اٌجشز٠خ ٌؿٍّ١بد اٌزّٕ١خ اٌصٕبؾ١خ ٚاٌزٛطؽ يف
اٌشراؾبد ٚإساٌخ اٌغبثبد ٚاٌزغري يف اطزخذاَ األراظٚ ٟاٌز ٟلذ ثجذ ثبٌذالئً اٌؿٍّ١خ أٔٙب
اٌؿبًِ اٌزئ١ظ ٟيف لع١خ اٌزغرياد ادلٕبخ١خ.
ٌٚمذ وبْ ٌٍدٛٙد اٌزائؿخ أثز٘ب يف صلبذ اجملزّؽ اٌذٚيل يف إلزار االرفبل١خ اإلطبر٠خ ٌزغري ادلٕبخ،
وّب وبْ ٌزٛاصً اجلٛٙد ٔزبئدٙب يف إدخبي ثزرٛوٛي وٛ١ر ٛح١ش اٌزٕف١ذ ِٕذ فربا٠ز ِٓ ؾبَ
ً
ٚ .8332وبٔذ ِصز دائّب رزدبٚة ثىً اٌفبؾٍ١خ  ٚإجيبث١خ ِؽ اجلٛٙد اٌزاِ١خ إىل رلبثٙخ
حتذ٠بد رغري ادلٕبخ  ٚحتظني غزٚف احل١بح ٚإرطبء لٛاؾذ اٌزّٕ١خ ادلظزذاِخ ٚ .ح١ث أْ ِصز
رؿزرب ِٓ اٌذٚي اٌز ِٓ ٟادلزٛلؽ أْ رزأثز ثشذح ثب٢ثبر اٌظٍج١خ ٌٍزغرياد ادلٕبخ١خ خبصخ يف
اٌؿذ٠ذ ِٓ اٌمطبؾبدٌ ،ذٌه ا٘زّذ اٌذٌٚخ ثعزٚرح رفؿ ً١ط١بطبد رذاثري اإلطزدبثخ ٌٍزألٍُ
ِؽ ٚاٌزخف١ف ِٓ رٍه ا٢ثبر.
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اٌظ١ذاد ٚاٌظبدح اٌشِالء
رٕزٙح ِصز ٔٙح اٌذٚي إٌبِ١خ يف اٌزفبٚض ثشأْ أُ٘ لعب٠ب اٌزغرياد ادلٕبخ١خ ِٓ خالي
احملبفً اٌذ١ٌٚخ ،وّب أْ ِٛلؽ ِصز اٌز٠بد ٞؾٍ ٝادلظز ٜٛاإللٍ - ّٟ١اٌؿزثٚ ٟاإلفز٠م– ٟ
جيؿً ذلب دٚر ثبرس يف اٌزّث ً١يف اجملّٛؾبد اإللٍ١ّ١خ طجمب ٌزمظ ُ١األُِ ادلزحذح ،فّصز
ؾع ٛيف رلّٛؾخ ٚ 77اٌصنيٚ ،اجملّٛؾخ األفز٠م١خٚ ،رلّٛؾخ اٌذٚي اٌؿزث١خ ادلصذرح ٌٍجرتٚي
(أٚاثه)٠ٚ .رتأص اٌظ١ذ ٚس٠ز اٌج١ئخ اٌذٚرح احلبٌ١خ ٌٍّؤدتز اٌٛسار ٞاألفز٠م ٟادلؿٕ ٟثبٌج١ئخ.
ٚؾٍ ٟصؿ١ذ اخز.فئْ ثٕبء اٌىٛادر اٌٛطٕ١خ اٌمبدرح ؾٍٚ ٟظؽ خطط ٌٍزّٕ١خ ادلظزذاِخ مبب
٠زطبثك ِؽ اٌزٛخٙبد اٌؿبدل١خ يف خفط إٔجؿبثبد غبساد األحزجبص احلزار ٛ٘ ،ٞثذا٠خ دلٛاوجخ
االٌزشاِبد اٌز ٟلذ رٛاخٙٙب اٌذٚي إٌبِ١خ يف ِؿبرن ادلفبٚظبد اٌذ١ٌٚخ يف ادلزحٍخ ادلمجٍخ.
٠ٚأرِ ٟشزٚؼ ثٕبء اٌمذراد خلفط اإلٔجؿبثبد ٌ١ؿذ رٍه اٌىٛادر ؾٍ ٟرطج١ك ِؿب٠ري ٚطجً

َ
خفط اإلٔجؿبثبد يف اٌمطبؾبد ادلخزٍفخ٠ٚ ،ؿذ أخزّبؾٕب اٌ ٛ٘ َٛ١أٚيل رٍه اخلطٛاد ،فّٓ خالي
ادلشزٚؼ  م أؾذاد رلّٛؾخ ِٓ اٌذراطبد ادلزىبٍِخ ؾٓ فز

خفط اإلٔجؿبثبد مبب ٠زٛاوت ِؽ

اجلٙذ ادلجذٚي يف وبفخ اجملبالد ٌٍحفبظ ؾٍ ٝحك األخ١بي اٌمبدِخ يف خٍك ح١بح أفعً ذلُ ؾٍٝ
أطبص اٌزّٕ١خ ادلظزذاِخ.

3

اٌظ١ذاد ٚاٌظبدح احلعٛر....
رأر٘ ٟذٖ اٌذٚرح اٌذر٠ج١خ يف ِظز ًٙطٍظٍخ ِٓ اٌذٚراد ٌٍظبدح اٌشِالء اٌؿبٍِني ثبٌفزٚؼ
ادلخزٍفخٌ ،جٕبء ٚرفؽ لذراد اٌؿبٍِني ثبجلٙبس ؾٍِٛ ٟظٛؾبد اٌزغ١رياد ادلٕبخ١خ ِٓ ختف١ف،
ٚرى١فٔٚ ،مً ٌٍزىٕٛاخ١ب ،إيل خبٔت طجً احلذ ِٓ سلبطز رغ١ري ادلٕبخ ،شلب ٠ؿىض إٌزشإِب
ثعّبْ ث١ئخ ٔػ١فخ ،إِٓخ ٚصح١خ ٌزحم١ك اٌزّٕ١خ ادلظزذاِخ ِٚظزمجً أفعً ٌألخ١بي
ٌزحذ وجري حيزبج إىل رػبفز وبفخ اجلٛٙد جبّ١ؽ
اٌمبدِخ .إْ ِٛاخٙخ رغري ادلٕبخ إمنب ٘ٛ
ٍ

ً
لطبؾبد اٌذٌٚخ ثً  ٚؾٍِ ٝظز ٜٛاألفزاد خٕجب إىل خٕت.

ً
حفع اهلل ِصز  ٚشؿجٙب  ٚ .....شىزا حلظٓ إطزّبؾىُ
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