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أيٛش انشٚبع ٔجّ ثحًبٚخ انًٕلغ ٔدػى انفشق انؼهًٛخ : األيٛش سهطبٌ ثٍ سهًبٌ

ٔجبيؼخ انًهك سؼٕد رٕلؼبٌ ارفبلٛخ رأْٛم « انسٛبحخ ٔاٜصبس»
يٕلغ انفبٔ األصش٘ 

 

أحًذ غبٔ٘ - انشٚبع 

    ٔلغ طبحت انسًٕ انًهكٙ األيٛشسهطبٌ ثٍ سهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض سئٛس انٓٛئخ انؼبيخ نهسٛبحخ 
ٔاٜصبس، ٔانذكزٕس ثذساٌ ثٍ ػجذانشحًٍ انؼًش يذٚش جبيؼخ انًهك سؼٕد، فٙ انًزحف انٕطُٙ ثًشكض 

انًهك ػجذانؼضٚض انزبسٚخٙ ثبنشٚبع ايس يزكشح رؼبٌٔ ثٍٛ انٓٛئخ ٔانجبيؼخ نزأْٛم يٕلغ انفبٔ 
.  األصش٘

ٔأكذ سًٕ سئٛس انٓٛئخ فٙ رظشٚح ػمت انزٕلٛغ أٌ انؼًم فٙ يٕلغ انفبٔ ٚزى ثًزبثؼخ ٔاْزًبو يٍ 
طبحت انسًٕ انًهكٙ األيٛش سطبو ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطمخ انشٚبع انز٘ ٔجّ ثزٕفٛش كبفخ انسجم 

نحًبٚخ انًٕلغ ٔدػى انفشق انؼهًٛخ، يشٛشًا ئنٗ أًْٛخ انششاكخ يغ جبيؼخ انًهك سؼٕد، ٔٔطفٓب 
ئَُب ثٓزِ انًزكشح : "ثأَٓب يًٓخ جذًا، خظٕطًب أٌ انجبيؼخ سائذح فٙ يجبل انزُمٛت ػٍ اٜصبس، ٔلبل

، يجًُٛب أَّ ٚزى انؼًم حبنًٛب ػهٗ رأْٛم انًٕلغ "َسزكًم يب رى ػًهّ يٍ اسزكشبفبد فٙ يٕلغ انفبٔ
.  كٛهٕ يزشًا يشثؼًب، ٔلذ رى االَزٓبء يٍ رسٕٚشِ (16)ٔئػبدح فزحّ ٔرٕسؼزّ نزجهغ يسبحزّ أكضش يٍ 

ٔأٔػح سًِٕ أٌ يٕلغ انفبٔ شٓذ ػًهٛبد رُمٛت كجٛشح جذًا خالل انسُٕاد انًبػٛخ، ٔرى انؼضٕس 
ػهٗ لطغ أصشٚخ ٚجشٖ رشيًٛٓب حبنًٛب ٔسٛزى ػشػٓب فٙ يزحف جبيؼخ انًهك سؼٕد، يشٛشًا ئنٗ أٌ 

ثؼغ انمطغ انزٙ ػضش ػهٛٓب فٙ يٕلغ انفبٔ ٚزى ػشػٓب حبنًٛب فٙ يؼشع سٔائغ آصبس انًًهكخ انؼشثٛخ 
.  انسؼٕدٚخ ػجش انؼظٕس فٙ ٔاشُطٍ

ٔأػبف سًٕ سئٛس انٓٛئخ أَُب َشٓذ انٕٛو َمهخ كجٛشح جذًا فٙ ػهى اٜصبس، ٔٚؼًم فٙ انًٕالغ األصشٚخ 
فشٚمًب ػهًًٛب دٔنًٛب ثًشبسكخ يزخظظٍٛ سؼٕدٍٚٛ، يزًًُٛب صٚبدح ػًهٛبد انزُمٛت  (25)ثبنًًهكخ حبنًٛب 

.  ٔانؼضٕس ػهٗ لطغ أصشٚخ نؼشػٓب فٙ انًزبحف انجذٚذح انزٙ ٚزى ئَشبؤْب فٙ يخزهف يُبطك انًًهكخ
ٔػجش سًٕ سئٛس انٓٛئخ ػٍ اسرٛبحّ نزٕنٙ األسزبر انذكزٕس ػجذانشحًٍ األَظبس٘ ػبنى اٜصبس 

اإلششاف ػهٗ فشٚك انؼًم َظشًا نًكبَزّ انؼهًٛخ انكجٛشح ٔئششافّ ػهٗ أػًبل انزُمٛت فٙ انًٕلغ يُز 
ثأٌ انحٛبح أػٛذد " أكضش يٍ أسثؼٍٛ سُخ، يجًُٛب أٌ انذكزٕس األَظبس٘ ػُذيب لجم ْزِ انًًٓخ لبل نٙ 



ثؼذ أٌ أطجح يششفًب ػهٗ فشٚك االسزكشبف انكجٛش انز٘ ٚزؼًٍ أػؼبء يٍ جبيؼخ " نٙ يٍ جذٚذ 
.  انًهك سؼٕد ٔانٓٛئخ انؼبيخ نهسٛبحخ ٔاٜصبس

يٍ جبَجّ، ػجش يؼبنٙ يذٚش جبيؼخ انًهك سؼٕد ػٍ سؼبدرّ ثزٕلٛغ يزكشح انزؼبٌٔ يغ انٓٛئخ، ٔلبل 
ثأَٓب نٛسذ االرفبلٛخ األٔنٗ فٓٙ االرفبلٛخ اإلنحبلٛخ انضبنضخ، ْٔزا دنٛم ػهٗ ػًك انؼاللخ ثٍٛ جبيؼخ 

.  انًهك سؼٕد ٔانٓٛئخ انؼبيخ نهسٛبحخ ٔاٜصبس
يٕػحًب أٌ أًْٛزٓب ركًٍ فٙ انًحبفظّ ػهٗ يب رى اكزشبفّ فٙ يٕلغ انفبٔ ٔيٕاطهخ انزُمٛت فٙ 

انًٕلغ، يإكذًا حشص انجبيؼخ ػهٗ يذ جسٕس انزؼبٌٔ يغ انجٓبد انًخزهفخ ٔػهٗ سأسٓب انجٓبد 
.  انحكٕيّٛ ٔانمطبع انخبص

ٔرُض انًزكشح ػهٗ رشكٛم فشٚك ػًم سئٛس نًششٔع رأْٛم يٕلغ انفبٔ األصش٘ ٚزٕنٗ اسزكًبل 
أػًبل انزُمٛت األصش٘ فٙ انًٕلغ، ٔاإلششاف ػهٗ األػًبل انزٙ ٚزى رُفٛزْب ثبنًٕلغ، َٔشش األثحبس 

.  انؼهًٛخ انزٙ رى ئػذادْب خالل أػًبل انزُمٛجبد األصشٚخ انسبثمخ فٙ انًٕلغ
ٔسٛزٕنٗ فشٚك انؼًم رُفٛز أػًبل طٛبَخ ٔرشيٛى اٜصبس انًؼًبسٚخ انًكزشفخ سبثمًب فٙ يٕلغ انفبٔ 

األصش٘، ٔاسزحذاس ثشَبيج فٙ انجبيؼخ نزأْٛم انًٕالغ األصشٚخ انزٙ ػًهذ ٔرؼًم فٛٓب انجبيؼخ ٔرمٕو 
يٍ خالنّ ثزغطٛخ يسبحبد اٜصبس انًؼًبسٚخ انًكزشفخ ثٓٛكم يُبست ٚحًٛٓب يٍ انزأصٛشاد انًُبخٛخ، 

ٕٔٚفش فؼبًء يُبسجًب نضٚبسرٓب يٍ لجم انضٔاس، ٔٚؼى انٓٛكم يشكضًا نهضٔاس، ٔيكبًَب يُبسجًب نؼشع 
.  انمطغ انًسزخشجخ يٍ انًٕلغ

ٔرزؼًٍ انًزكشح حًبٚخ انًٕلغ يٍ انزؼذٚبد، ٔئػذاد انذساسبد انالصيخ نزأْٛهّ، ٔاإلسشاع فٙ حظش 
انمطغ األصشٚخ انًكزشفخ فٙ انًٕلغ ٔرسهًٛٓب نهٓٛئخ نزسجٛهٓب فٙ سجم اٜصبس انٕطُٛخ ٔيٍ صى 

رسهًٛٓب نهجبيؼخ ػهٗ سجٛم اإلػبسح، ئػبفخ ئنٗ ئَشبء يٕلغ ػهٗ شجكخ االَزشَذ نهًٕلغ، ٔرٕجّٛ 
نذساسخ انمؼبٚب راد األٔنٕٚخ انًزؼهمخ  (يبجسزٛش، دكزٕساِ)ثؼغ انشسبئم انؼهًٛخ فٙ انذساسبد انؼهٛب 

.  ثًٕلغ انفبٔ األصش٘
كٛهٕيزش جُٕة غشثٙ يذُٚخ انشٚبع، را أًْٛخ  (700)ٔٚؼذ يٕلغ انفبٔ األصش٘ انز٘ ٚمغ ػهٗ يسبفخ 

انزٙ كبٌ نٓب دٔس كجٛش فٙ انجضٚشح " كُذح"ربسٚخٛخ كجٛشح، حٛش كبَذ لشٚخ انفبٔ ػبطًخ دٔنخ 
انؼشثٛخ نًذح رضٚذ ػهٗ خًسخ لشٌٔ، ٔكبَذ يشكضًا رجبسًٚب يًًٓب ٔيهزمٗ لٕافم رحًم انًؼبدٌ 

( 17)ٔانحجٕة ٔانُسٛج، ٔكبَذ ػبيشح ثبنًسبكٍ ٔانًخبصٌ ٔانحٕاَٛذ ٔانفُبدق، ٔثٓب أكضش يٍ 
.  ثئشًا، ٔاشزغم أْهٓب ثبنزجبسح ٔانضساػخ

ٚزكش أٌ االْزًبو ثمشٚخ انفبٔ كًٕلغ أصش٘ ثذأ يُز أسثؼُٛٛبد انمشٌ انؼششٍٚ يٍ جبَت يٕظفٙ ششكخ 
أسايكٕ انسؼٕدٚخ، ٔرال رنك سحالد ٔاسزطالػبد ػهًٛخ لبو ثٓب ػجذاهلل فهجٙ ٔثؼغ ػهًبء اٜصبس 

نًذح 1972األجبَت، ٔكبٌ يب كزجِٕ ػُٓب انُٕاح األٔنٗ ألػًبل انزُمٛت فٙ انًٕلغ انزٙ ثذأد فٙ ػبو 
. صالصخ يٕاسى
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