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جعطكنحس جنغٛحعحش جنطٙ جضرؼطٓح جنذٔنس جنٕهُٛس، كٙ يخطهق جنًؿحالش، ٔضوًٛٛٓح، يٕمٕػٛح، ذزكش جنُطحتؽ : جنٓذف جٞعحط

. جنطٙ قووطٓح، ٔجإلخالالش جنطٙ فحقرطٓح، جذطـحء جالعطلحدز يٍ رنك نًٕجفهس جنًغٛشز جنٕهُٛس كٙ أهٕو جنغرم

سذًح ٚكٌٕ يٍ جنًُحعد نطأهٛش ْزِ جنكورس، عٛحعٛح، جػطرحسْح قورس جنكضخ جنكش جنذعطٕس٘، عٕجء يٍ قٛع جنًشجقم جنطٙ 

. عروطٓح، كًوذيحش، كٙ جنُنحل مذ جالعطؼًحس جنلشَغٙ، أٔ يٍ قٛع يرحؽشز جنككى، كؼهٛح، ذؼذ جالعطوالل

 يٍ هرم َخرس يٍ جنٕهٍُٛٛ كحٌ 1920ٔال يُحصػس كٙ جنذٔس جنشٚحد٘ جنز٘ هحو ذّ جنكضخ جنكش جنذعطٕس٘ يُز ضأعٛغّ عُس 

نٓزج جنكضخ عُس  (جنذٕٚجٌ جنغٛحعٙ)ٔكٙ  (جنهؿُس جنطُلٛزٚس)أذشصْى جنؾٛخ ػرذ جنؼضٚض جنػؼحنرٙ، غى يٍ جنزٍٚ خهلْٕى كٙ 

 ذوٛحدز 1955نٓزج جنكضخ أٚنح عُس  (جٞيحَس جنؼحيس)ٔأذشصْى جنضػٛى جنكرٛد ذٕسهٛرس ٔكٙ  (جنغٛحعٙ) غى كٙ جنذٕٚجٌ 1934

. جنضػٛى فحنف ذٍ ٕٚعق

غى ضأضٙ جنًشجقم جنطٙ كحٌ كٛٓح ْزج جنكضخ، يغطأغشج ذوٛحدضّ نهكٛحز جنغٛحعٛس، هٛهس كطشضٙ جنككى، جٞٔنٗ ذشتحعس جنضػٛى 

.  2010، ٔجنػحَٛس ذشتحعس خهٛلطّ صٍٚ جنؼحذذٍٚ ذٍ ػهٙ ئنٗ َٓحٚس 1987جنشتٛظ جنكرٛد ذٕسهٛرس جنٗ َٕكًرش

ٔهذ كحٌ نٓزج جنكضخ ٔ نًكَٕحش جنًؿطًغ جنًهطلس قٕنّ جنذٔسجنلؼحل كٙ يوحٔيس جالعطؼًحس ذاٚوحظ جنٕػٙ جنٕهُٙ كٙ جنؾؼد، 

ٔضُظٛى هٕجِ جنكٛس نهًوحٔيس، ذًخطهق أٔؾٓٓح، ٔٔمغ جنونٛس جنٕهُٛس ٔ جنذكحع ػٍ جنٕٓٚس كٙ جنًُٓؽ جنًُحعد نهٕجهغ 

... جنطَٕغٙ، ٔنطرٛؼس جنخقى، ٔنهٕمغ جإلههًٛٙ ٔجنذٔنٙ، ٔنًوطنٛحش جنؼقش

ٔٚؾٓذ ػهٗ أًْٛس دٔسِ جنشتٛظ يح خحمّ جنؾؼد جنطَٕغٙ، كٙ ظم سجٚطّ، يٍ َنحالش يؿٛذز، ٔيح هذيّ يٍ ؽٓذجء، ٔيح 

عؿهّ يٍ ذطٕالش، نكغى كلحقّ جنطكشٚش٘ ذحنُقش جنًإّصس، ٔضخهٛـ جنٕهٍ يٍ جعطؼًحس ًٍْٛ ػهٗ ضَٕظ أسذؼح ٔعرؼٍٛ 

عُس، غى يح َٓل ذّ كٙ ذُحء ٔ ضشعٛخ أعظ جنذٔنس جنٕهُٛس جنكذٚػس، ٔمرو جخطٛحسجضٓح جنغٛحعٛس ٔجالهطقحدٚس ٔجالؾطًحػٛس 

. ٔجنػوحكٛس، ذًح قون كٙ جنًؿحالش جنكٕٛٚس َؿحقحش كرشٖ

يٍ  (1956 ٔغحَٛح يُز 1955 ئنٗ 1920أٔال يٍ )ٔنكٍ ال ذّذ يٍ جنطزكٛش ذًح ؽٓذِ ْزج جنكضخ، هٛهس ْزِ جنًغٛشز جنًذٚذز 

أصيحش ٔخالكحش، كٙ فهرّ، ٔيح ققم كٙ رنك يٍ أخطحء، كٙ يؿشٚحش جنقشجع، كحَص، كٙ يؿًهٓح، أيشج هرٛؼٛح كٙ 

جٞٔمحع جنطٙ يشش ذٓح جنرالد جنطَٕغٛس، كأؿهد جنؾؼٕخ جنؼشذٛس ٔجإلعاليٛس، ٔخحفس كٙ يُطوس ؽًحل ئكشٚوٛح، َٔؼُٙ 

ضُحكظ جنوٛحدجش ٔجخطالكٓح، ٔػذو جنوذسز ػهٗ جنطؼحٚؼ جنٓحدب ذُٛٓح، ٔذشٔص ؽخقٛحش جعطػُحتٛس جَلشدش ذحنطأغٛش جٞدذٙ : ذزنك

ٔجنلكش٘ ٔذحنغهطس، ٔهـص ػهٗ يؿحالش جنًؾحسكس، غوس كٙ جنُلظ، أٔ خٕكح ػهٗ جنًكحعد جنٕهُٛس، أٔ َضٔػح ئنٗ جنًُٓٛس، 

. ٔجسضكرص، كٙ رنك، أخطحء ذهـص أقٛحَح يغطٕٖ جنخطحٚح

:  كرحنُغرس نهشتٛظ جنكرٛد ذٕسهٛرس ًٚكٍ ضُضٚم قورس قكًّ كٙ كطشضٍٛ

جنلطشز جٞٔنٗ ػُذيح كحٌ يطًطؼح ذحنوذسز ػهٗ ضٕنٙ جنوٛحدز، ذًح ضططهرّ يٍ َظش جعطؾشجكٙ ذؼٛذ، ٔذقٛشز يطٕهذز كٙ جخطٛحس 

. جنًٕجهق، ٔكغد جنشْحَحش، ٔئهُحع جنؾؼد ذضػحيطّ

ٔجنلطشز جنػحَٛس ػُذيح ضوذو ذّ جنؼًش، ُْٔٔص هٕجِ، كنؼلص هحهطّ ػهٗ جالعطؿحذس نًوطنٛحش ستحعس جنذٔنس، ٔخحفس نًح كحَص 

. ضططهرّ جنًشقهس جنطٙ ذهـطٓح جنرالد، يٍ قٛع جنطٕم نٕنٕؼ يـحيشز جنذًٚوشجهٛس

: كحَص جنلطشز جٞٔنٗ صجخشز ذحإلَؿحصجش جنطحسٚخٛس جنؼظًٛس ٔخحفس

ضخهٛـ جنٕهٍ يٍ يخهلحش جالعطؼًحس كٙ جنًؿحالش جنغٛحدٚس ٔجالهطقحدٚس ٔجنطشذٕٚس ٔجنػوحكٛس، ٔمغ جٞعظ جٞٔنٗ نرُحء 

جنذٔنس جنطَٕغٛس جنكذٚػس، يٍ قٛع جخطٛحس ًَو دعطٕس٘ نهككى ٚشضكض ػهٗ ئسجدز جنؾؼد، ذاػالٌ جنؿًٕٓسٚس، ٔضًكٍٛ جنؾؼد 

يٍ جخطٛحس جنٓٛثس جنطؾشٚؼٛس كٙ جنًغطٕٖ جنٕهُٙ، ْٔٛثحش جنرهذٚحش كٙ جنًغطٕٖ جنًكهٙ، ٔؿشط جنذػحتى جنكلٛهس ذطكوٛن 

يذَٛس جنذٔنس ْٔٛرطٓح يٍ خالل ضشكٛض ئدجسز َحؾؼس ٔغحذطس جنكلحءز، ٔضٕمٛف ػالهحش جنغهو ذؼنٓح ذرؼل، ٔذع جنٕػٙ 

جنًٕجهُٙ، ٔضؼضٚض ػشٖ جنًؿطًغ جنًطنحيٍ ذحنكذ يٍ جنطًكٕس جنورهٙ ٔجنؿٕٓ٘ ٔجنطروٙ قٛع كحٌ نهًؿهظ جنوٕيٙ 

جنطأعٛغٙ دٔس كرٛش كٙ ئسعحء يوٕيحش جنذٔنس جنكذٚػس، يًح ظٓشش َطحتؿّ جنطحسٚخٛس كٙ جنًُٓؽ جنز٘ جَلشدش ذّ ضَٕظ، ذؼذ 

، ػٍ ؽوٛوحضٓح جنؼشذٛس جنطٙ يشش ذًح يشش ذّ ْٙ ،ٔنكٍ أٔمحػٓح ضشدش ذطلكك ػشٖ جنذٔنس ،ٔجالَخشجه 2011ؾُلٙ 14

كٙ جنلٕمٗ ٔجنطكحسخ،ٔضؿهص نهؿًٛغ ،ػُذ جنًوحسَس، جنًكحعد جنكرشٖ جنطٙ قووطٓح جنذٔنس جنٕهُٛس كٙ ضَٕظ ، كًٛح ذٍٛ 

 يٍ ئدجسز ٔهُٛس رجش كلحءز ٔجَنرحه ،ٔؾٛؼ ؾًٕٓس٘ ػحنٙ جنطكٍٕٚ ٔهُٙ جنؼوٛذز ،ئمحكس جنٗ يؿطًغ 2011ٔذٍٛ 1956

يذَٙ ،ٔؽرحخ يػوق ،عحًْص ئنٗ ؾحَد جنطروحش جنؾؼررٛسجٞخشٖ كٙ ضؿُٛد جنٕهٍ أخطحس جنلطُس ٔجنلٕمٗ ٔعٕء 

..  جنًقٛش

ٔيٍ أْى يُؿضجش جنًشقهس جنرٕسهٛرٛس جٞٔنٗ ضرُٙ ذالدَح ًَطح يؿطًؼٛح ضوذيٛح رج هحذغ ؽؼرٙ، قون ضكشس جنًشأز يٍ سذوس 

جنطخهق، ٔضؼًٛى جنطؼهٛى َٔؾشِ كٙ أهقٗ جٞسٚحف، ٔضٕقٛذِ، ٔضؼقٛش يكطٕجِ، ٔجنكشؿ ػهٗ سكؼس يغطٕجِ، ٔقًحٚس جنوٕٖ 

جنًُطؿس ذغٛحعحش ٔهٕجٍَٛ ضنًٍ جنغهى جالؾطًحػٛس ٔضٕكش أعرحخ جنطًُٛس جنؾحيهس، ٔجنؼُحٚس ذقكس جنًٕجهٍ ذُؾش جنٕػٙ 



جنقكٙ ٔضٕكٛش جنٕقذجش جنقكٛس جنًُحعرس ٔضوشٚرٓح يٍ جنطروحش جنؾؼرٛس جنًكطحؾس، ٔجنؼًم ػهٗ ضٕكٛش جنغكٍ جنالتن نطٛق 

. ٔجعغ يٍ جنطروحش مؼٛلس جنذخم ٔضٕعٛغ هحػذز جنطروس جنٕعطٗ

ٔال يُحصػس كٙ كٌٕ ْزِ جنلطشز قووص نطَٕظ يكحَس سكٛؼس، كٙ يغطٕٖ جنؼالهحش جنذٔنٛس، ذًح ضٕكوص ئنّٛ يٍ غٕجذص نغٛحعطٓح 

جنخحسؾٛس جضخزضٓح ذرقٛشز ٔٔجهؼٛس، ٔذًٕجهق جهذيص ػهٛٓح، ذؿشأز، كٙ يُؼشؾحش دهٛوس، كحَص َطحتؿٓح ينشخ جٞيػحل كٙ 

. جنككًس ٔذؼذ جنُظش ٔعاليس جنؼورٗ

أ ضَٕظ، ذغررٓح، يكحَس  ّٕ ٔسؿى يح غحس يٍ ؾذل قٕل ذؼل أٔؾّ ضهك جنغٛحعس، ئذحٌ جضخحرْح، كاٌ جنطحسٚخ جغرص فٕجذٓح، ٔذ

. يكطشيس، كٙ جنًغطٕٚحش جإلههًٛٛس ٔجنؼشذٛس ٔجنذٔنٛس

ٔكحٌ يٍ هرٛؼس جنُطحتؽ جنطٛرس نٓزِ جنلطشز يٍ قكى ذٕسهٛرس، أٌ ذهـص جنذٔنس جنلطٛس، ذوٛحدضّ، يغطٕٖ يٍ جنطوذو جنؾحيم، جضغغ 

ذّ جنًؿحل جنٕهُٙ جنؼحو نٝسجء جنًطؼذدز ٔجنًخطهلس، ٔنهًُحصػس جنغٛحعٛس ٔجنلكشٚس ٔجنػوحكٛس، ٔنٕالدز هًٕقحش يؾشٔػس كٙ 

. جنًؾحسكس كٙ هٛحدز جنذٔنس

ٔسؿى يح قووطّ جنًشقهس جٞٔنٗ يٍ ككشز جنٕقذز جنوٕيٛس، يٍ َؿحـ جضغؼص ذّ جنًؾحسكس نهًُظًحش جنوٕيٛس كٙ جنًؿحل 

جنطؾشٚؼٙ ٔجنرهذ٘ ٔجنًغإٔنٛحش جنٕصجسٚس، كهى ٚكٍ يٍ قع ضَٕظ أٌ ضًػم جالعطػُحء كٙ يؿًٕػس جنذٔل جنُحؽثس، يػهٓح كٙ 

جنًُطوس جنؾًحل ئكشٚوٛس ٔجنؼشذٛس جنطٙ قحنص دَٔٓح ٔدٌٔ جنٓذف جنًػحنٙ كٙ جنطغٛٛش جنذًٚوشجهٙ، هرٛؼس جنكضخ جنوحتذ، 

ٔجنضػٛى جنشجتذ، كطؼطم جنطكٕل جنغهظ يٍ ًُْٛس جنشتٛظ جنز٘ نى ٚوذس ػهٗ جنطخهـ يٍ ؽؼٕس هحؽ ذأَّ أذٕ جنؾؼد، ٔأَّ 

جٞؾذس ذحنغٓش ػهٗ قظٕظّ، كهى ٚلهف جنطُظٛى جنكضذٙ جنكحكى، فحقد جنًُؿضجش جنكرشٖ، ذوٛحدضّ، كٙ جنطٕكٛن ذٍٛ يح كحٌ 

ٚشجِ ٔٚكشؿ ػهّٛ يٍ مشٔسز جنكلحظ ػهٗ ٔقذز جنوٛحدز ٔهٕضٓح نلحتذز جنرالد، ٔذٍٛ جالعطؿحذس نًح أفركص ػهّٛ جنُخد، كٙ 

جنرالد، يٍ ضُٕع ٔٔػٙ ٔكلحءز، َٔؾأش ػٍ رنك أصيحش ضى كٛٓح جنهؿٕء ئنٗ جنوٕز، ٔققهص أخطحء، ٔجسضكرص كٙ ذؼنٓح 

.  يظحنى ٔأْذسش قوٕم ٔجَطٓكص قشيحش كٙ أؿهرٓح ؿٛش يًُٓؿس

َٔؾأش جٞصيحش جنكحدز، خقٕفح، كٙ جنطؼحيم يغ جنؾرحخ، ذقٕسز ػحيس، ٔجنؿحيؼٙ، ذقٕسز خحفس، ٔقطٗ كٙ جنؾرحخ 

جنذعطٕس٘ جنطحذغ نهكضخ جنز٘ كحٌ كٙ ههٛؼس جنوٕٖ جنًؿحْشز ذنشٔسز جنغٛش جنطذسٚؿٙ كٙ عرٛم جنذًٚوشجهٛس، ٔيغ جنوٛحدجش 

جنُوحذٛس جنؼًحنٛس جنطٙ كحَص يؿحال نوٕٖ يؼحسمس، ٔنكغحعٛحش عٛحعٛس نى ضؿذ نٓح يٛذجَح يغًٕقح كّٛ ذحنُؾحه ؿٛش جنكوم 

جنُوحذٙ، ٔكزنك يغ ذؼل جنوٛحدجش جنذعطٕسٚس جنطٙ محهص ذًُٓٛس جنضػٛى جنشجتذ ٔجنكضخ جنوحتذ، ذؼذ أٌ كؾهص دجخم جنكضخ 

جالؽطشجكٛس "َلغّ، كٙ يكحٔنس ذع جنُلظ جنذًٚوشجهٙ دجخهّ، ئمحكس ئنٗ يح جػطشٖ يغٛشز جنرالد يٍ ضزذزخ كٙ يشقهس 

. ٔيح أقحه ذٓح يٍ يالذغحش خغش ذغررٓح جنُظحو ٔجنكضخ هٛلح يٍ جنُخرس" جنذعطٕسٚس

ٔنزنك كاَّ يًح ٚؿد جنطغهٛى ذّ أٌ ْزِ جنلطشز جنـُٛس ذحإلَؿحصجش جنطحسٚخٛس، نى ضلهف كٙ يٛذجٌ أعحعٙ، أال ْٕٔ هٛحدز جنرالد، 

ضذسٚؿٛح، كٙ عرٛم جنذًٚوشجهٛس، ٔرنك خحفس كٙ يشجقم يؼُٛس كحَص جنلشؿ كٛٓح يٕجضٛس نزنك، نٕ جعططحع جنُظحو جنكحكى 

. جؿطُحيٓح

كورٛم َٛم جالعطوالل جنطحو كحٌ ًٚكٍ نهخالف جنز٘ ؽن جنكضخ جنكش جنذعطٕس٘ ئنٗ يؿًٕػطٙ جنرٕسهٛرٍٛٛ ٔجنٕٛعلٍٛٛ أٌ 

ٚكٌٕ يُحعرس نهطؼحٚؼ ذٍٛ ضٛحسٍٚ هٍٕٚٛ ٚطُحكغحٌ، ػُذ ػطرحش جنذٔنس جنٕهُٛس جنكذٚػس، ػهٗ ضٕنٙ جنككى، ٔضذسٚد جنؾؼد 

ػهٗ جالقطكحو نوٕجػذ جنقشجع جنغهًٙ ٔجنطٕجنٙ ػهٗ جنغهطس، ٔنٕ أٌ رنك كحٌ ذؼٛذ جالقطًحل هٛحعح ػهٗ هرحتغ جنككى جنطٙ 

. كحَص عحتذز كٙ ضهك جنًشقهس يٍ خالل ضؿحسخ ذهذجٌ جنؼحنى جنػحنع جنًُؼطوس قذٚػح يٍ جالعطؼًحس

، ئغش كؾم ضؿشذس جنطؼحمذ جنطٙ ذذأ ؽٛثح كؾٛثح جنؼذٔل ػُٓح، ذشصش ضٛحسجش ؾذٚذز ضُحد٘ ذاػطًحد يُٓؽ 1971ٔكٙ عُس 

دًٚوشجهٙ دجخم جنكضخ ٔ ضؼذٚم جنذعطٕس القذجظ جنطٕجصٌ ذٍٛ جنغهو ، ٔجعططحػص أٌ ضكٌٕ ضٛحسج هٕٚح، كٙ يإضًش جنًُغطٛش 

جٞٔل، قٛع كحصش ذأؿهرٛس ٔجمكس، ٔسذًح نٕ َؿكص يكحٔنطٓح نغًكص ذرذجٚس جنطًشط ذورٕل جنًؾحسكس، كٙ جنككى، قطٗ يٍ 

. خحسؼ جنكضخ، ٔنكُٓح ضؼػشش السضرحهٓح ذحنقشجع ػهٗ خالكس ذٕسهٛرس

ٔكحَص جنلشفس جنػحنػس ٔجٞخٛشز، كٙ قكى جنشتٛظ ذٕسهٛرس، نٕنٕؼ جنًؿحل جنذًٚوشجهٙ، ْٙ جالَطخحذحش جنطؾشٚؼٛس جنطٙ ؾشش 

 ٔؽحسكص كٛٓح ذؼل جنطٛحسجش جنغٛحعٛس جنًؼحسمس ٔ كحدش أٌ ضلٕص،نٕال جنطضٚٛق ، ذًوحػذ ذؼل جنذٔجتش دٌٔ 1981عُس 

أٌ ًٚكُٓح رنك يٍ ئصجقس جنكضخ جنكحكى ػٍ يٕجفهس جَلشجدِ ذحنغهطس، ٔنكُٓح كحَص عطًػم ذذجٚس نذخٕل جنًؼحسمس نهرشنًحٌ 

نٕال أٌ ذُٛس َظحو جنككى فحسش ستحعٕٚس ٔكوذ كٛٓح ذٕسهٛرس، ذغرد جنؾٛخٕخس ٔجنًشك، جنكػٛش يٍ يوٕيحش جنضػحيس ٔأْهٛس 

. جنشتحعس

: ٔكحَص يكقهس ْزِ جنلشؿ جنػالظ أَٓح أْذسش

. أٔالْح ذحنشكٌٕ يٍ هشكٙ جنقشجع ئنٗ جعطؼًحل جنوٕز ٔجنغؼٙ نوٓش جنخقى ٔجالعطثػحس ذحنضػحيس ٔجنوٛحدز

ٔجنػحَٛس ٔجنػحنػس ذقشجع جنطحيكٍٛ، يٍ هحدز جنكضخ، نهطًٕهغ نخالكس ذٕسهٛرس، ٔجعطؼًحنٓى دٔسِ جنكحعى كٙ ئٚوحف ْزج 

. جنًغحس، ذطضٚٛق َطحتؽ ذؼل جنذٔجتش، َٞٓى سأٔج كّٛ ضٓذٚذج نًح كحَٕج ٚطًكٌٕ ئنّٛ 

جنلطشز جنػحَٛس يٍ قكى ذٕسهٛرس ضالهص كٛٓح أعرحخ جنطأصو جنًغؿهس، كٙ آخش جنلطشز جٞٔنٗ، يغ جنطشجؾغ جنًكضٌ كٙ جنطوذو جنز٘ 

. كحَص ضغٛش ذُغوّ جنرالد يٍ هرم

ٔجنكضخ ٚؼحَٙ يٍ . كحنشتٛظ يُٓك جنوٕٖ ذؾٛخٕخس يشٚنس، ٔيُلقم ػٍ ٔجهغ جنرالد ذًكٛو مٛن ؾذج، يٍ يغطؾحسّٚ

َضٚلّ جنذجخهٙ ذحنًُؾوٍٛ ػُّ، ٔذنؼق ؾحرذٛطّ نهكلحءجش جنٕهُٛس ٔجنؾحذس، ٔذُؾٕء ضكطالش، دجخهّ، ضطقحسع ػهٗ جنخالكس 

. ٔػهٗ ضٕنٙ أكرش جنًُحفد كّٛ ٔكٙ أؾٓضز جنذٔنس



ٔكٙ ْزِ جنًشقهس جنذهٛوس، يٍ قٛحز جنرالد، ذهؾ جنوهن أٔؾّ ػهٗ يقٛش جنذٔنس، ٔجنخٕف يُطٓحِ ػهٗ يُؿضجش جنلطشز جنزْرٛس 

يٍ قكى ذٕسهٛرس، ٔأفرف جنًٕجهٍ جنٕجػٙ، ٔجنًغإٔل جنًخهـ، ٔجنًؼحسك جنرُحء، كهٓى كٙ قٛشز هحؿٛس ٔجَطظحس يؾٕخ 

ٔنؼم ْزج جنٕمغ كحٌ جنغرد جٞكرش كٙ هرٛؼس جالعطورحل جإلٚؿحذٙ، ػًٕيح، نهطشٚوس جنطٙ أصٚف ذٓح ذٕسهٛرس، ػٍ . ذحنطٕؾظ

. جنككى، ٔضوهذ ذٓح، خهٛلطّ صٍٚ جنؼحذذٍٚ ذٍ ػهٙ ستحعس جنؿًٕٓسٚس ٔجنكضخ جنكحكى

ٔيػهًح كحَص قورس جنشتٛظ جنكرٛد ذٕسهٛرس رجش كطشضٍٛ يخطهلطٍٛ كاَّ ًٚكٍ ضوغٛى قورس جنشتٛظ صٍٚ جنؼحذذٍٚ ذٍ ػهٙ يػهٓح 

. ئنٗ كطشضٍٛ 

ؽٓذش ذٕجدس ضرؾش ذطكٕل كٙ هرٛؼس جنككى سقد ذّ جنؾؼد، ػحيس، عٕجء جنًؼحسمٌٕ نرٕسهٛرس أٔ : جنلطشز جٞٔنٗ

 7جنًكحٚذٌٔ ٔأَقحس ذٕسهٛرس جنزٍٚ جسضحقٕج، َغرٛح، نطشٚوس ئذؼحدِ ػٍ جنككى، ٔهذ كحٌ نهرٛحٌ جنز٘ أػهُّ جنشتٛظ جنؿذٚذ كؿش

 فذٖ هٛد، ٔجضخزش، ضرؼح نًح ٔػذ ذّ، عٛحعحش، ٔجؾشجءجش، ٔفذسش هٕجٍَٛ، ضُكٕ ضؿحِ جنطـٛٛش جنٗ ئنٗ 1987َٕكًرش

جٞكنم، ٔجعطٕػد جنكضخ جنز٘ هٕس سعحنطّ ٔ أفرف جعًّ جنطؿًغ جنذعطٕس٘ جنذًٚوشجهٙ، أهٛحكح ؾذٚذز يٍ جٞهحسجش، 

كحَص يؼحسمس أٔ يرؼذز، ٔخلص ٔهأز جنغؿٍ ٔجإلذؼحد ػهٗ ضٛحسجش يؼحسمس، ٔعًف نرؼنٓح ذحنُؾحه جنوحََٕٙ، ٔأفرف 

. جإلػالو أهم هٕٛدج، ٔعحدش جنغهى جالؾطًحػٛس كٙ جنوطحػٍٛ جنؼحو ٔجنخحؿ

ٔجعطأَلص جنرالد يغٛشضٓح ذُٕع يٍ جنػرحش كٙ جنٕؾٓس، ٔجنكضو كٙ جنوٛحدز، ٔجنشؽذ كٙ جنطغٛٛش، يكٍ يٍ ضٕجكن ؾم جنطٛق 

جنغٛحعٙ ٔ جنًذَٙ قٕل يٛػحم ٔهُٙ ٔذذأش َطحتؽ جٚؿحذٛس ضطكون كٙ يخطهق جنًٛحدٍٚ، َٔطؽ ػٍ رنك جسضٛحـ ػحو كٙ جنذجخم، 

. ٔػالهحش ٔجمكس ٔيغطوشز ٔيٓٛأز نهططٕس جإلٚؿحذٙ كٙ جنًغطٕٖ جنخحسؾٙ، جنؼشذٙ ٔجإلههًٛٙ ٔجنذٔنٙ

ٔنكٍ غالغس ػٕجيم أعحعٛس ضغههص، ذروء َغرٙ، ئنٗ َظحو جنككى، ٔجَكشكص ذحنًغٛشز جنطٙ ذذش، خالل عُٕجضٓح : جنلطشز جنػحَٛس

جنؼحيم جٞٔل كٙ يح آنص ئنّٛ جنًوحسذس جنطٙ ضى جضرحػٓح كٙ ضشضٛد جنكٛحز جنغٛحعٛس ،كٙ جنذٔنس، : جٞٔنٗ، ذحػػس ػهٗ جنطلحؤل

قٛع ذذأ جنشتٛظ، ذطإدز ٔذخطٕجش يٕصَٔس ٔيططحنٛس، كٙ ققش جضخحر جنوشجسجش جنًًٓس كٙ يشكضٚس خحَوس يشضرطس ذّ 

ؽخقٛح أٔ ذًٍ ٚخطحسْى، ْٕ، كٙ أؾٓضز جنذٔنس، ٔؽحع ػٍ ْزِ جنطشٚوس أَٓح ضًطذ ذأرسع عهطس جنذٔنس، ٔضوغ كٙ خطا ضـهٛد 

جنٕالء، ٔنٕ ػهٗ قغحخ جنكلحءز، ٔضغٓم جَذعحط جنٕفٕنٍٛٛ ٔمؼلحء جنُلٕط نٛنحٚوٕج جنًُحمهٍٛ جنؾشكحء ٔجٞكلحء، كـحذص 

ػٍ جنغحقس ٔؾِٕ ذحسصز، يٍ َٕجخ ذشنًحٍَٛٛ، ٔهحدز ككشيطكشسٍٚ ،ٔذوحٚح ػشٚوس يٍ جقشجس جنًوحٔيٍٛ ٔػٕمطٓح ٔؾِٕ يٍ 

ْإالء ،ٔأخشٖ ،ال يإجخزز ػهٗ جنـحنرٛس يُٓح ،ئال كَٕٓح نى ضقؼذ نًغإٔنٛحش عٛحعٛس أٔ ضُلٛزٚس ئال ذحنًقؼذ جنشتحعٙ، َٔؾأ 

ػٍ رنك مًٕس كرٛش كٙ جنؿحَد جنذًٚوشجهٙ ٔجنًؾحسكس جنؾؼرٛس جنكوٛوٛس، كٙ جنكٛحز جنغٛحعٛس، كطنحءل ٔؾٕد جنشأ٘ 

جنًخحنق نًح ضطخزِ جنغهطس، عٕجء كٙ رنك دجخم قضخ جنشتٛظ، جنطؿًغ جنذعطٕس٘ جنذًٚوشجهٙ، أٔ كٙ ضُظًٛحش عٛحعٛس 

. يكذٔدز، ضى هرٕنٓح كٙ جنٓحيؼ جنز٘ ؾشٖ كطكّ، ذكزس ٔجَطوحتٛس، إلدخحنٓح كٙ جنرشنًحٌ ذـشكطّٛ ٔكٙ ذؼل جنرهذٚحش

ٔفكرص ْزج جننًٕس أصيحش يخطهلس جنًذٖ، يٍ قٛع جنؾذز ٔجنشكٌٕ ئنٗ جعطؼًحل جنؼُق، كٙ ػالهحش جنككى ذحنًؼحسمٍٛ 

سجكنٙ جالقطٕجء، كٙ يح كطكّ نٓى يٍ يؿحل، ٔأكهف ْإالء كٙ ضغٕٚن فٕسز ئنٗ جنخحسؼ، ػٍ ضؼحيم جنُظحو يؼٓى ذؼكظ يح 

ْٕ يؼهٍ، يًح ؾؼم يُظًحش جنذكحع جنذٔنٛس ػٍ قوٕم جإلَغحٌ ٔػٍ جنكن كٙ جنذًٚوشجهٛس ٔجإلػالو جنكش ضطأغش ذؾكحٔجْى، 

ٔضغحْى كٙ ضٕؾّٛ جالَطوحد نهُظحو، ٔضكًم ذؼل جنًإعغحش جنذٔنٛس ػهٗ جنطٓذٚذ ذشذو ضؼحَٔٓح، يغ ذالدَح، ذطـٛٛش جنغٛحعس 

.  جنًطرؼس كٙ ْزج جنًؿحل

ٔهذ َؾأ كٙ جنذجخم، ٔخحفس كٙ أٔعحه جنُخد، ههن ٔػذو سمٗ ذًح آل ئنّٛ جنٕمغ جنؼحو، ٔجَكًحػ ػٍ جنًؾحسكس جنُؾطس 

كٙ جنكٛحز جنغٛحعٛس، ٔأفركص ضًٓس ضلنٛم جنٕالء ػهٗ جنكلحءز نطٕنٙ جنًُحفد جنوٛحدٚس كٙ جنًغطٕٚحش جنٕهُٛس ٔجنؿٕٓٚس 

ٔقطٗ جنًكهٛس، سجتؿس، كٙ جَطوحد َظحو جنككى ٔؾٓحصِ جنؾؼرٙ، جنطؿًغ جنذعطٕس٘ جنذًٚوشجهٙ، ذًُٛح ظٓش ؾهٛح أٌ ذؼل يٍ 

هشذٓى جنشتٛظ يٍ كرحس يغطؾحسّٚ جضخزٔج نٓى ْذكح يشضكضِ جنطؼٕٚم ػهٗ أؾٓضز جنغهطس ٔضوٕٚس َلٕرْح ٔئمؼحف قضخ 

ٔهذ . جنطؿًغ ذطًٓٛؾّ كٙ كم جنًغطٕٚحش ٔئكشجؽ أؾٓضضّ جنًكهٛس ٔجنؿٕٓٚس خحفس يٍ جنضػحيحش جنؿٕٓٚس ٔ جنوٛحدجش جنًإغشز

كلٗ يٍ ػكحص "كحٌ ذؼل هحدز جنكضخ ٚشٚذٌٔ ضوٕٚس جنزسجع جنؾؼرٙ نهذٔنس ذذل جضخحرِ أدجز نهطأغٛش كٙ جنؾؼد ذًح ؽؼحسِ 

. ذًُٛح ذؼل يغطؾحس٘ جنشتٛظ ٚؼًهٌٕ ػهٗ أٌ ٚقرف هشجس جنكضخ خحمؼح نًح ٚقذس ئنّٛ ػرش ْحضق جنغهطس" جنغهطس

جنؼحيم جنػحَٙ ْٕ يح ذذأ جإلػذجد نّ، يٍ ضشجؾغ ٔ يٍ َكٕؿ ػهٗ يح كحٌ أقذ جنؼُحفش جنرحسصز كٙ ذٛحٌ جنغحذغ يٍ َٕكًرش 

 ٔجنًطًػم كٙ جنطذجٔل ػهٗ أػهٗ عهطس كٙ جنذٔنس ذآَحء جنشتحعس يذٖ جنكٛحز يُذ ضكٕٚش 1988ٔكٙ ضكٕٚش جنذعطٕس نغُس 

.  ػرش آنٛس جالعطلطحء2002جنذعطٕس عُس 

ٔهذ ؽٓذش جنرالد كٙ ْزج جنغرٛم قًالش يٍ جننـو ٔجالذطضجص ٔجإلؿشجء ٔجنطشْٛد، ننًحٌ جنًُحؽذجش جنذجػٛس ستٛظ جنذٔنس 

نًؼحٔدز جنطشؽف نهشتحعس، ذم ٔذذأش ضشٔؼ جنًٓغحش ذأٌ خالكس جنشتٛظ ٚؿش٘ جنطشضٛد نٓح نثال ضخشؼ ػٍ جنًكٛو جنؼحتهٙ 

.  جننٛن ٔهذ كحٌ رنك يٍ أؽذ جنرٕجػع ػهٗ جإلقرحه ٔجنطٕؾظ

أيح جنؼحيم جنػحنع كٕٓ يح أفرف ؽحتؼح يٍ يظحْش غشجء كحقؼ ٔؾذٚذ، كٙ ػحتالش هشٚرس يٍ جنشتٛظ، فحسش جٞخرحس جنطٙ 

ضشٔؼ ػُٓح، ذٍٛ جنُحط، ضنخًٓح ٔضطلٍُ كٙ عشد خلحٚحْح، يٍ ػالهحش أفكحذٓح ذًلحفم جنككى ٔأؾٓضضّ جالهطقحدٚس 

ٔجنًحنٛس ٔجنؿًشكٛس ٔجنونحتٛس ٔجٞيُٛس، ٔيٍ جنغرم جنطٙ ٚطى ذٓح جالذطضجص ٔجنغطٕ ػهٗ جنًحل جنؼحو ٔجنخحؿ، ذقٕس ضوطشخ 

يٍ جنوٕل ذٕؾٕد ذذجٚحش نطُظًٛحش يلٕٛصٚس، أفركص كٙ هشٚوٓح نهطككى كٙ جنرالد، ٔهحنص كٙ عٛطشضٓح فالقٛحش ستٛظ 

.  جنذٔنس َلغّ، كأفرف أعٛشج ال ٚغططٛغ كرف ؽٕٓجضٓح ٔال جنطقذ٘ نًخططحضٓح

ٔكحٌ أخطش يح ٔفهص ئنّٛ جنكحل جنؾؼٕس جنًطلؾٙ كٙ جنُخد ذأٌ أرسع ْزج جٜخطرٕه جنؿؾغ هذ ٔفهص ئنٗ ذغو َلٕرْح 

كٙ جنكضخ ٔجنذٔنس، ٔذذأش ضشكض يٍ ٚطٛؼٓح ٔٚؼًم نقحنكٓح كٙ جنًشجكض جنكغحعس كًٛٓح، كنؼلص ْٛرس جٞؾٓضز كًٛٓح، 



كحنكضخ كوذ َلٕرِ جٞدذٙ ٔهذسضّ ػهٗ جالعطوطحخ، ذؼذ أٌ ذذأش جنكحمُس جنؾؼرٛس ضطخهٗ ػُّ، ٔجنًغإٔنٛحش جنًًٓس كٙ 

. جنذٔنس فحسش ئيح كحسؿس يٍ يكطٕجْح، أٔ خحمؼس ْٙ جٜخشٖ نٓزِ جنوٕز جنًخشذس نهنًٛش جنٕهُٙ

ٔذذأش جنُوًس ػهٗ ْزج جنٕمغ ضطلؾٗ كٙ جنـحنرٛس جنُضٚٓس يٍ جنًغإٔنٍٛ كٙ جنذٔنس، ٔذٍٛ يٍ كشمص ػهّٛ أٔمحع يؼُٛس 

ٔنثٍ نى ضقم جنكحل جالهطقحدٚس كٙ جنرالد . جنروحء كٙ هٛحدز جنكضخ جنؾكهٛس، ٔجضغؼص يٕؾس جالَطوحدجش كٙ جالٔعحه جنؾؼرٛس

ئنٗ جنطأصو جنٓٛكهٙ، كاٌ جَغذجد جٜكحم أيحو كشؿ جنطؾـٛم هذ كحهًص جنطٕضش جالؾطًحػٙ ٔأنٓرص َوًس جنؾرحخ جنًطخشؼ يٍ 

. جنؿحيؼحش ٔجنًُوطغ ػٍ جنطؼهٛى

ئٌ ْزِ جنؼٕجيم كحَص َوحه جننؼق جٞعحعٛس كٙ جنلطشز جنػحَٛس نككى ذٍ ػهٙ ٔذغررٓح نى ٚغططغ جنُظحو، ذوٛحدضّ، أٌ ٚطلحدٖ يح 

 قٛع نى ٚغططغ جنكى جنز٘ كحٌ جنطؿًغ ٚزكش أَٓى يُحمهٌٕ، كٙ فلٕكّ، 2011 ؾحَلٙ 14 2010ٔ دٚغًرش 17ؾشٖ ذٍٛ 

جنٕهٕف ػُذ جَطلحمس كحَص جنكحمُس جنؿًحْٛشٚس جنٗ ؾحَرٓح، ذذل أٌ ضكٌٕ جنٗ قحَرّ، ٔجعطًشش عهرٛس جنًُنٍٕٚ، ؽكهٛح، 

. كٙ جنطؿًغ ئنٗ أٌ أفركص جالَطلحمس غٕسز

 

خاتمت 
 

ٔيغ أٔؾّ جالخطالف جنكرٛشز ذٍٛ هرٛؼس جنككى كٙ جنلطشز جنرٕسهٛرٛس، ٔذٍٛ هرٛؼطّ كٙ جنلطشز جنطٙ ضهطٓح، كاٌ جنطأيم جنؼًٛن كٙ 

يح آنص ئنّٛ ضؿشذس جنككى كًٛٓح ٚكًم ػهٗ جعطُطحؼ يقٛش٘، ضطأكذ جالعطلحدز يُّ، كٙ جنًغطورم جنًشضؿٗ نرالدَح، ٔيهخقّ أٌ 

جنطؼٕٚم ػهٗ جٞؽخحؿ، يًٓح ذهـص يكحَطٓى ٔيح ٚطكهٌٕ ذّ يٍ فلحش ضشؽكٓى نطٕنٙ جنككى، كال ُٚرـٙ أٌ ٚكٌٕ، دٌٔ 

ٔؾٕد يإعغحش ْٔٛثحش ٚطٕكش كٛٓح جنكٛحد ٔجنؿذجسز، ٔٚكًٙ دٔسْح جنذعطٕس ٔجنوحٌَٕ، نططٕنٗ جنشهحذس، ٔضنًٍ ضطرٛن 

. جنوحٌَٕ، ٔضُرّ نهخهم، ٔضكؾق جنكوحتن كٙ جإلذحٌ، ٔضكذد جنًغإٔنٛحش، ٔضكحعد ػهٗ جٞدجء

ئٌ يح ضكون كٙ ذالدَح، عٕجء كٙ َٛم جعطوالنٓح، أٔ كٙ يح ضٕجنٗ، كٙ يغٛشز جنذٔنس جنٕهُٛس جنكذٚػس، يٍ جَؿحصجش سجتذز 

ٔخحنذز، هذ كحٌ، ذًخطهق ضؿهٛحضّ ققٛهس َنحالش يؿٛذز خحمٓح جنؾؼد جنطَٕغٙ ذكم أؾٛحنّ، ٔهروحضّ، ٔؾٓحضّ، ٔقغحعٛحضّ 

. جنغٛحعٛس ٔجالؾطًحػٛس ٔجنػوحكٛس، ٔيُظًحضّ جنطٙ أهّشش ٔهحدش

ٔال ؽك أَّ يٍ قن جنؿًٛغ أٌ ٚلطخشٔج ذًح ضكون، ٔنكٍ جنزٍٚ َحمهٕج كٙ فلٕف جنطٛحس جنكش جنذعطٕس٘ ٚكن نٓى أٌ 

ٚؼطضٔج ذأَٓى كحَٕج ْى هحدز ْزِ جنًهكًس جنؼظًٛس، ؿٛش أٌ ػهٛٓى أال ُٚكشٔج يح ضخهم ذؼل يشجقهٓح يٍ ضّٕؾّ خحهة أٔ صٚؾ 

ػٍ جنكن، ٔظهى نرؼل رٔ٘ جنوشذٗ كٙ جنٕهٍ، ٔرنك يًح ٚشكغ ػٍ مًحتشْى جنٕهُٛس جنكشؼ، ٔٚضكٙ قوٓى كٙ أٌ 

ٕٚجفهٕج، كٙ يغٛشز جنذًٚوشجهٛس جنٕنٛذز، خٕك جنُنحل جنٕهُٙ كٙ عرٛم ضؼضٚض جنًكطغرحش جنٕهُٛس جنشجتذز ٔسكغ سجٚس 

ضَٕظ ٔيكحَطٓح ذٍٛ جٞيى، كٙ ؿًشز جنؾؼٕس ذحنًؿذ جٞغٛم جنز٘ ٔسغِٕ ػٍ جٞعالف جنؼظحو، ٔجنًغإٔنٛس جنرُحءز ذًح ضوطنّٛ 

. يٍ سٔـ يٕجهُٛس ػحنٛس

 أٌ ٚلطخشٔج ذًح أَؿضٔج ٔأَؿض أعالكٓى 2010 ئنٗ 1955ٔئَّ نٛكن نكػٛش يٍ ئهحسجش جنُظحو جنغٛحعٙ كٙ جنًشقهطٍٛ يٍ 

نلحتذز جنٕهٍ ٔجنؾؼد ٔجنُظحو جنؿًٕٓس٘، ٔجٌ ضكٌٕ هشجءضٓى جنُوذٚس نًحمٙ قضذٓى هحتًس ػهٗ أعظ يٕمٕػٛس ضطلحػم 

كٛٓح، ذحنُغرٛس جنٕجهؼٛس، جٞيؿحد ٔجٞخطحء، ٔال ضُحل يُٓى يغحػٙ جنًُحكغٍٛ كٙ قهرس ٔهُٓى جنز٘ ٚكطحؼ نؿٕٓدْى كٙ جهحس 

دًٚوشجهٙ ٚغطٕػد كم أفكحخ جننًحتش جنٕهُٛس جنُضٚٓس ٔجنُلٕط جنطٕجهس نخٕك جنُنحل جنغٛحعٙ ٔجالؾطًحػٙ جنز٘ 

". ٔهم جػًهٕج كغٛشٖ هللا ػًهكى ٔ سعٕنّ ٔ جنًإيٌُٕ"ٚذػْٕى ئنّٛ، ؽؼحس قضذٓى جنؼشٚن يٍ جٜٚسجنكشًٚس 

 
 


