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 إػلاك: دمحم إٍّبػ١ً ىا٘و

فٟ ثالغ ٍٍطبْ ثقبهٜ إٌّصٛه ثٓ ٔٛػ فٟ ٔٙب٠بد اٌموْ اٌواثغ اٌٙغوٞ ٠ملَ ػبٌُ اٌغغواف١ب 

ِؼوفخ اٌغٛا٘و" ٚ"إٌَت اٌزٟ ث١ٓ اٌفٍى١خ أثٛ اٌو٠ؾبْ اٌج١وٟٚٔ ٌٍٍَطبْ وزبث١ٗ "اٌغّب١٘و فٟ 

اٌفٍياد ٚاٌغٛا٘و فٟ اٌؾغُ"، ف١مٛي ٌٗ اٌٍَطبْ: "ظٕٕزه ػبٌُ فٍه ِوح، ٚػبٌُ ٔجبد ِوح، ٚ٘ب 

أٔذ رؤول أٔه ػبٌُ غج١ؼ١بد، فأٞ ػبٌُ أٔذ ٠ب أثب اٌو٠ؾبْ"، فوك لبئالً: "٠ب ِٛالٞ اٌؼٍُ ٚؽلح 

جؼعٙب ثؼعبً، ِٚٓ رجؾو فٟ ػٍُ ِزصٍخ اٌؾٍمبد، ٠ؤكٞ ثؼعٙب إٌٝ ثؼط، ٚوٍٙب أٍبً ٌ

رٛصً إٌٝ ثم١خ اٌؼٍَٛ، ٚاألٍبً ف١ٙب وٍٙب اٌطو٠مخ ٚإٌّٙظ ثبٌّْب٘لح ٚاٌّالؽظخ ٚاالٍزمواء، 

  . "ٚاٌزغوثخ ٌٍزضجذ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزؾفع ِٓ اٌقطأ

٠َزٛلف لبهٜء ١ٍوح اٌج١وٟٚٔ فعالً ػٓ اٌٍّٛٛػ١خ ٚاالٌزياَ ثبٌٕظوح اٌؼ١ٍّخ اٌمبئّخ ػٍٝ 

ٚاالٍزمواء إٌٝ آفو رٍه اٌَّبد اٌزٟ ١ِيد ػٍَٛ اٌؾعبهح اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ فٟ أٚط  اٌزغوثخ

اىك٘به٘ب، مٌه اٌٌٛغ ثبٌَفو ٚاٌزٕمً ثؾضبً ػٓ اٌؼٍُ ٚاالٍزفبكح ِٓ اٌّْب٘لاد اٌّقزٍفخ ٌٍجٍلاْ 

 اٌزٟ ٠ّو ثٙب، األِو اٌنٞ أٔزظ وزبثٗ األّٙو "رؾم١ك ِب ٌٍٕٙل ِٓ ِمٌٛخ ِمجٌٛخ فٟ اٌؼمً أٚ

، اٌنٞ وزجٗ فٟ ػْو ٍٕٛاد ِٚٓ فالٌٗ رؼوفذ إٌٙعخ األٚهٚث١خ إٌٝ رٍه اٌؾعبهح "ِومٌٚخ

اٌجؼ١لح ٚاٌغبِعخ، ٚ٘ٛ اٌىزبة اٌنٞ ٚظغ اٌج١وٟٚٔ ثقالف رقصصبرٗ اٌؼ١ٍّخ األفوٜ فٟ 

 . ِصبف وجبه األكثبء ٚاٌوؽبٌخ
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ىثىَزبْ اٌؾب١ٌخ، ؽ١ش ٌٚل فٟ ِل٠ٕخ رٛىػذ ؽ١بح اٌج١وٟٚٔ ث١ٓ ثٍلاْ ػلح، فٟ فٛاهىَ، أٚ

١ِالك٠خ، ٕٚ٘بن ثلأ ا٘زّبِٗ ثبٌٕجبد ٚاٌغغواف١ب ٚث١ٓ ِل٠ٕخ 972٘غو٠خ، 263"وبس" فٟ ػبَ 

"اٌوٞ" ؽ١ش رؼوف إٌٝ فٍىٟ اٌلٌٚخ اٌج١ٙ٠ٛخ اٌّؼوٚف اٌقٛعٕلٞ، ٚ"ثقبهٜ" اٌزٟ صبؽت 

هاد اٌؼ١ٍّخ، ٚفٟ عوعبْ" ف١ٙب ا١ٌْـ اٌوئ١ٌ اثٓ ١ٍٕب ٚكاهد ف١ٙب ث١ّٕٙب إٌّبلْبد ٚاٌؾٛا

 ١ٍ32زؼوف إٌٝ اٌف١ٍَٛف ٚاألك٠ت ا١ٌْٙو اثٓ َِى٠ٛٗ، ٚإٌٙل ٚاٌزٟ ل١ً إٔٗ ىاه٘ب ألوضو ِٓ 

 . ِوح

ر١ّيد ؽ١بح اٌج١وٟٚٔ ثبٌصؼٛثخ ٚرؼوض ٌزمٍجبد ا١ٌَبٍخ، فجؼل ِٛد ٚاٌلٖ ٌُ رغل أِٗ ِب ٠ّىٓ 

ف١ٗ فٟ أٍٛاق ِل٠ٕخ "وبس"، ٚماد  أْ ٠ٛفو ٌٙب ٚالثٕٙب ؽ١بح ِؼمٌٛخ إال عّغ اٌؾطت ٚاالرغبه

٠َٛ ٠ْب٘ل اٌطفً اٌنٞ ٌُ ٠جٍغ اٌؼبّوح ثؼل أؽلُ٘ ٠مطغ إٌجبربد ٚاٌي٘ٛه، ف١َأٌٗ: "ٌّبما رمطغ 

اٌي٘ٛه ٠ب ١ٍلٞ ٚثٍٛؼه هٍّٙب ِضٍٟ؟"، ف١وك اٌوعً: "إٟٔٔ أعّؼٙب ِٓ أعً اٌؼٍُ، فّٕٙب 

ٟ اٌلٚه ػٍٝ اٌوعً ١ٌَأي اٌطفًٔأفن اٌؼمبل١و ٚاألك٠ٚخ، ٌْفبء إٌبً ِٓ األِواض"، ٠ٚأر ": 
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ً٘ رؾت اٌي٘ٛه ٚإٌجبربد؟"، ف١غ١ت: "ثً اٌطج١ؼخ ثأٍو٘ب ِٓ ٔغَٛ ٚوٛاوت ٚأّغبه ٚعجبي 

ٚ٘عبة ٚٚك٠بْ"، ٚفٟ ِل٠ٕخ "وبس" أ٠عبً ارصً اٌج١وٟٚٔ فٟ ِوا٘مزٗ ثؼبٌُ اٌو٠بظ١بد 

ػٕلِب ثٍغ اٌزبٍؼخ ٚاٌفٍه أثٛ ٔصو ِٕصٛه ثٓ ػٍٟ ثٓ ػواق ٚاٌنٞ رؼٍُ ػٍٝ ٠ل٠ٗ اٌىض١و، ٚ

ػْو أعوٜ اٌج١وٟٚٔ أٌٚٝ رغبهثٗ ٌّؼوفخ فػ اٌؼوض اٌنٞ رمغ ػ١ٍٗ ِل٠ٕزٗ، فصٕغ ٌٕفَٗ 

ؽٍمخ ِمَِٛخ إٌٝ أٔصبف اٌلهعبد، هصل ِٓ فالٌٙب اهرفبع اٌٌّْ ػٓ األهض فٛق اٌّل٠ٕخ 

فٟ ٚلذ اٌظٙو، اٌيٚاي، ؽ١ش ٠صجؼ وً ّٟء ال ظً ٌٗ، ٚثبٌؾَبثبد ٔغؾذ رغوثخ اٌج١وٟٚٔ، 

ٚ٘ٛ ِب كفغ اثٓ ػواق ١ٌؼوفٗ إٌٝ اٌؼبَ ا١ٌْٙو ػجل اٌصّل اٌؾى١ُ ٚاٌنٞ صؾجٗ ٌّلح فٌّ 

 . ٍٕٛاد رؼٍُ فالٌٙب ػٍَٛ األلل١ِٓ فٟ اٌفٍه ٚاٌغغواف١ب ٚاٌو٠بظ١بد

أكد اٌصواػبد اٌزٟ ّٙلرٙب اٌلٌٚخ اٌقٛاهى١ِخ آٔنان ثبٌج١وٟٚٔ ٌىٟ ٠وؽً إٌٝ ِل٠ٕخ اٌوٞ، 

ح ٠زؼوف إٌٝ اٌقٛعٕلٞ فززؾَٓ أؽٛاٌٗ ٠ٚؤٌف وزبثٗ األٚي ٚف١ٙب ػبٔٝ اٌجؤً، ٚثؼل فزو

"ؽىب٠خ ا٢ٌخ اٌَّّبح ثبٌَلً اٌفقوٞ" ٚف١ٗ ث١بْ ِفصً ثؾبي اٌٌّْ فٟ أٚلبد اٌيٚاي ػٍٝ 

ِلاه فصٛي إٌَخ اٌّقزٍفخ، ٚفٟ ٘نٖ اٌفزوح أ٠عبً ؽلك اٌج١وٟٚٔ ِٛػل فَٛف اٌمّو ثللخ ال 

 . ِزٕب١٘خ

ثقبهٜ" ثؾضبً ػٓ االٍزمواه اٌنٞ ٠ز١ؼ ٌٍؼبٌُ اٌم١بَ ثزغبهثٗ،  ٠وؽً اٌج١وٟٚٔ ِوح أفوٜ إٌٝ"

ٚفٟ ِىزجزٙب اٌعقّخ ٠ٍزمٟ اٌطج١ت اٌْبة ا١ٌْـ اٌوئ١ٌ اثٓ ١ٍٕب ٚػجو ٘نا األف١و ٠صً 

اٌج١وٟٚٔ إٌٝ اٌٍَطبْ اٌنٞ ٠ؼغت ثّؼوفخ اٌج١وٟٚٔ اٌٛاٍؼخ فٟ اٌو٠بظ١بد ٚاٌفٍه ٚإٌجبد 

ْ: اٌؼوث١خ ٚاٌفبه١ٍخ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌَو٠ب١ٔخ، ف١موثٗ ِٕٗ ٚثئعبكرٗ ٌٍغبد اٌؼٍُ فٟ مٌه اٌيِب

٠ٚعّٗ إٌٝ ِغٌٍ ػٍّبء لصوٖ، ٚفٟ ٘نا اٌّغٌٍ رلٚه إٌمبّبد ث١ٓ اٌؼٍّبء ٚاٌفالٍفخ ٚرجوى 

 . ِٛ٘جخ اٌج١وٟٚٔ

فالي ٘نٖ اٌؾٛاهاد ٚإٌمبّبد أظٙو اٌج١وٟٚٔ ٌٍؼٍّبء أْ ٍوػخ اٌعٛء أوجو ِٓ ٍوػخ 

ّؼبكْ ثبٌؾواهح ٚو١ف١خ ؽلٚس ا١ٌٕبث١غ اٌطج١ؼ١خ ٚا٢ثبه اٌصٕبػ١خ اٌصٛد، ٚػًٍ ٌُٙ رّلك اٌ

ثبٍزقلاَ لبْٔٛ رٛاىْ اٌَٛائً، ٚكِ٘ اٌؼٍّبء ُٚ٘ ٠َزّؼْٛ إٌٝ اٌج١وٟٚٔ ِزؾلصبً ػٓ اٌٛىْ 

إٌٛػٟ الصٕزٟ ػْوح ِبكح ِٓ اٌّؼبكْ ثٛاٍطخ كٚهق ٌٗ ١ِياْ ِبئً إٌٝ األٍفً، ٚوبْ ِٓ ث١ٓ 

جك، إٌؾبً، اٌؾل٠ل، اٌمصل٠و، اٌؼم١ك، ا١ٌبلٛد، اٌوصبٓ، إٌؾبً ٘نٖ اٌّؼبكْ: اٌن٘ت، اٌيئ

األصفو، اٌالىٚهك ٚاٌىٛاهري، ٚوبْ رؾل٠لٖ ٌٛىٔٙب إٌٛػٟ كل١مبً إٌٝ كهعخ أٔٙب ٌُ رقزٍف ػٓ 

ٚىٔٙب اٌؾل٠ش إال ثعغ كهعبد ِٓ ِئخ كهعخ . ٚفٟ ٘نا إٌّبؿ أٌف اٌج١وٟٚٔ وزبث١ٗ اٌٍن٠ٓ 

ٍٚجمذ اإلّبهح إ١ٌّٙب أ٘لاّ٘ب إٌٝ ٍٍطبْ "ثقبهٜ"  . 

 "رزٛاصً هؽالد اٌج١وٟٚٔ ثؾضبً ػٓ اٌغل٠ل أٚ ٘وثبً ِٓ رمٍجبد اٌظوٚف، ٚفٟ "عوعبْ

٠زؼوف إٌٝ اٌؼبٌُ أثٛ ًٍٙ ا١ٌَّؾٟ، ٠ٚؤٌف وزبثبً فٟ اٌزبه٠ـ ثؼٕٛاْ "ا٢صبه اٌجبل١خ ِٓ األُِ 

ٍطوالة، ٠ٚزّىٓ اٌقب١ٌخ"، إظبفخ إٌٝ هٍبئً صالس ػٓ اٌؾَبة اٌؼْوٞ ٚاٌوصل اٌفٍىٟ ٚاإل

ِٓ هصل فَٛف١ٓ ٌٍمّو، ٚفٟ "عوعبْ" ٠م١ُ ؽٍمخ هصل وج١وح ٔفن ِٓ فالٌٙب فَّخ ػْو 

هصلاً الهرفبع اٌٌّْ فٟ أٚلبد اٌيٚاي، ٚصٕغ ووح لطو٘ب ػْو أمهع هٍُ ػ١ٍٙب اٌؾٍٛي 

اٌطٛي ٚاٌؼوض، اٌزٟ ٠وا٘ب ٌجؼط اٌَّبئً اٌغغواف١خ، فعالً ػٓ األلب١ٌُ ٚاٌجٍلاْ ٚفطٛغ 

ٚأٔغي فٟ ٘نٖ اٌفزوح أ٠عبً وزجٗ: "اٌزفُٙ ألٚائً ػٍُ اٌزٕغ١ُ"، "رؾل٠ل ٔٙب٠بد األِبوٓ ٌزصؾ١ؼ 

 . "َِبفبد اٌَّبوٓ"، ٚ"اٌىزبة فٟ اإلٍطوالة
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٠ٚٛهك ١ٍٍّبْ ف١بض فٟ وزبة "اٌج١وٟٚٔ . . ػبٌُ اٌغغواف١ب اٌفٍى١خ" لصخ رؾًّ اٌىض١و ِٓ 

، ففٟ ثالغ اٌٍَطبْ ِؾّٛك اٌغئٛٞ فٟ ِل٠ٕخ غئخ ؽ١ش رٍه اٌلٌٚخ اٌزٟ ظّذ ثالك اٌلالالد

أفغبَٔزبْ ٚفٛاهىَ ٚإ٠واْ ّّٚبي إٌٙل، غعت اٌٍَطبْ ٠ِٛبً ِٓ ؽل٠ش هئ١ٌ ٚفل أروان 

اٌفٌٛغب ػٓ رٍه اٌجٍلاْ اٌّٛعٛكح فٟ ألصٝ األهض ؽ١ش رجمٝ اٌٌّْ ِْولخ ٌؼلح ّٙٛه 

ٌٛفل ثبٌىفو ٚفٟ صٛهرٗ لوه ٍغُٕٙ أٚ ػٍٝ األلً غوكُ٘ ؽزٝ رلفً ِزٛا١ٌخ، ٚارُٙ اٌٍَطبْ ا

٠ب ِٛالٞ، األروان ٌُ ٠ىنثٛا فٟ فجوُ٘ ٘نا، ٚفٟ وزبة هللا ِصلاق ِب لبٌٖٛ، " :اٌج١وٟٚٔ لبئالً 

ػٓ ٘نٖ اٌظب٘وح ا١ٌَّْخ، ٠مٛي رؼبٌٝ: "ؽزٝ إما ثٍغ ِطٍغ اٌٌّْ ٚعل٘ب رطٍغ ػٍٝ لَٛ ٔغؼً 

ثبٌٍٛغ ٠ب ِٛالٞ رؼ١ًٍ ٘نا اٌمٛي عغواف١ب، إما ٚظؼٕب ووح رّضً األهض ٌُٙ ِٓ كٚٔٙب ٍزواً"، ٚ

 . "ٚأكهٔب٘ب أِبَ ِصجبػ

ِٚٓ أِضبي ٘نٖ اٌجؼضبد ٚأفجبه اٌجٍلاْ اإلٍال١ِخ اٌّفزٛؽخ ػوف اٌج١وٟٚٔ اٌىض١و ػٓ عٙبد فٟ 

ػٍُ األهض ٌُ رىٓ ِطوٚلخ أ٠بَ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ اٌملِبء، ؽ١ش وبٔذ اٌغغواف١خ ِؾلٚكح األثؼبك ٚ

 . اٌفٍه ١ٙ٠ّٓ ػ١ٍٗ اٌَؾو ٚاٌْؼٛمح

اٌمبْٔٛ فٟ ػٍَٛ ا١ٌٙئخ ٚإٌغَٛ" أٚ وزبة "اٌمبْٔٛ اٌَّؼٛكٞ" أُ٘ ِؤٌفبد "٠ؼزجو وزبة 

ثبثبً، ٚفٟ ٘نا اٌىزبة ثو٘ٓ اٌج١وٟٚٔ  343اٌج١وٟٚٔ فٟ اٌفٍه ٚاٌو٠بظ١بد ٚاٌغغواف١ب ٠ٚمغ فٟ 

فَٙب ػٍٝ ِؾٛه ِبئً ٚللَ رصٛهاً ػٍٝ وو٠ٚخ األهض ٚكٚهأٙب ؽٛي اٌٌّْ ٚؽووزٙب ؽٛي ٔ

ػٍٝ اٌغبمث١خ األهظ١خ، ٠مٛي: "وً عَُ فٟ اٌىْٛ ٠ؤصو ثمٛح عنة فٟ عَُ آفو، ِٚملاه ٘نٖ 

اٌمٛح ٠زٕبٍت غوك٠بً ِغ ؽبصً ظوة اٌىزٍز١ٓ ٚػى١َبً ِغ ِوثغ اٌَّبفخ ث١ّٕٙب"، ٚرؾلس فٟ 

ٔغّبً ٚٚظؼُٙ فٟ  3139اٌىزبة ونٌه ػٓ ؽووخ إٌغَٛ ؽٛي ِؾٛه فٍه اٌجوٚط، ٚؽلك ِٛلغ 

فوائػ فٍى١خ ٍّب٠ٚخ، ٍٚبق رٛظ١ؾبً ٕ٘ل١ٍبً ٌؾووخ اٌىٛاوت ٚهثػ ث١ٓ ؽووزٙب ٚؽووخ 

األهض ؽٛي اٌٌّْ، ٚٚظغ لبٔٛٔبً ثبٍّٗ ٌّؼوفخ لطو األهض ٌُٚ ٠قزٍف اٌؼٍُ اٌؾل٠ش وض١واً 

ّوػ ِغ ػٓ مٌه، ٚأّبه إٌٝ اٌغٙبد األهثغ األص١ٍخ ٌزؾل٠ل ِٛلغ اإلَٔبْ ثللخ أ٠ّٕب وبْ، ٚ

اٌزؼ١ًٍ ٚاٌوٍَٛ وَٛف اٌٌّْ ٚفَٛف اٌمّو، ٚاوزْف أْ ٔمطخ ثؼل اٌٌّْ ػٓ األهض 

ٍٕٛاد 213رزؾون كهعخ ٚاؽلح وً   . 

ثٍل ِٚىبْ، ػٓ ألب١ٌُ اٌؼبٌُ اٌَجؼخ،  611ٚوزت اٌج١وٟٚٔ فٟ ٘نا اٌؼًّ األّٙو ػٓ أوضو ِٓ 

بػبد اٌّؼل١ٔخ فٟ أٚهٚثب ٚػٓ ّؼٛة ١ٍج١و٠ب اٌْول١خ، ٚػٓ اٌْؼٛة اإلٍىٕلٔبف١خ ٚػٓ اٌصٕ

اٌّْب١ٌخ، ٚػٓ اٌمطت اٌّْبٌٟ أٚ ثؾو اٌضٍظ اٌؼظ١ُ، ٚٚصف عجبي ا١ٌّٙال٠ب فٟ إٌٙل ٚاألٌت 

فٟ أٚهٚثب، ٚأّبه إٌٝ ػّواْ اٌغٙخ اٌّمبثٍخ ٌٍؼبٌُ ِٓ األهض، األِو٠ى١ز١ٓ ا٢ْ، ّٚوػ 

الىي ٚاٌجواو١ٓ، ظب٘وح اٌّل ٚاٌغيه، ٚفَو رى٠ٛٓ اٌَٙٛي ٚاٌغجبي ٚاٌمْوح األهظ١خ ٚاٌي

 . ٚثو٘ٓ ػٍٝ ارصبي اٌّؾ١ػ إٌٙلٞ ثبألغٍَٟ

ٚرعّٓ اٌىزبة ونٌه اٌغلاٚي اٌو٠بظ١خ، اٍزؼًّ ف١ٙب اٌج١وٟٚٔ إٌَت اٌّضٍض١خ، ٚأٚعل ِٓ 

اٌَّبؽخ أغٛاي أظالع األّىبي إٌٙل١ٍخ إٌّزظّخ، ٚوبْ أٚي ِٓ رٛصً ِٓ ػٍّبء 

غؼ فٟ اٍزٕجبغ لٛا١ٔٓ ه٠بظ١خ عل٠لح ِٓ ٔظو٠خ اٌو٠بظ١بد إٌٝ إ٠غبك إٌَجخ اٌزمو٠ج١خ "غ"، ٚٔ

 . أه١ّّلً ؽٛي اٌقػ إٌّىَو
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٠ٚوٜٚ أْ أؽل اٌؼٍّبء ىاهٖ ٚ٘ٛ ػٍٝ فواُ اٌّٛد، فَأٌٗ اٌج١وٟٚٔ ػٓ َِأٌخ ػ١ٍّخ، فجىٝ 

أفْٝ أْ أٌمٝ هثٟ ٚأٔب " :اٌؼبٌُ ٚلبي ٌٗ "أػٍٝ فواُ اٌّٛد رطٍت اٌؼٍُ؟ فوك اٌج١وٟٚٔ

ِؤٌفبً فٟ اٌزبه٠ـ  ١ِ346الك٠خ، ربهوبً  3148٘غو٠خ،  441ً"، رٛفٟ اٌج١وٟٚٔ فٟ ػبَ عب٘

ٚاٌغغواف١خ ٚاٌفٍه . . اٌـ، ٌٚٗ ٚوزبة ػٓ اٌطت ٚاٌص١لٌخ ثؼٕٛاْ "اٌص١لٌخ فٟ اٌطت" ٚآفو 

اٍزقواط األٚربه فٟ اٌلائوح ثقٛآ اٌقػ إٌّؾٕٟ ف١ٙب"، ثبإلظبفخ إٌٝ "فٟ إٌٙلٍخ ثؼٕٛاْ 

ؼبه ٚاٌّمبالد األكث١خثؼط األّ  . 

٠مٛي ػٕٗ اٌَّزْوق األٌّبٟٔ ٍقبٚ: "إْ اٌج١وٟٚٔ ِٓ أظقُ اٌؼمٛي اٌزٟ ظٙود فٟ اٌؼبٌُ، 

فٙٛ أػظُ ػٍّبء ػصوٖ ِٚٓ أػظُ اٌؼٍّبء فٟ وً اٌؼصٛه"، أِب اٌَّزْوق ِب٠و٘ٛف فمبي: 

ى ثُٙ اٌؼصو "إْ اٍُ اٌج١وٟٚٔ أثوى اٍُ فٟ ِٛوت اٌؼٍّبء اٌىجبه ٚاٍؼٟ األفك اٌن٠ٓ ٠ّزب

اٌن٘جٟ ٌإلٍالَ"، ٚلبي ػٕٗ اٌَّزْوق األِو٠ىٟ أه٠ٛ ثٛة: "فٟ أ٠ٗ لبئّخ رؾٛٞ أٍّبء أوبثو 

اٌؼٍّبء ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٍج١وٟٚٔ ِىبٔٗ اٌوف١غ، ِٚٓ اٌَّزؾ١ً أْ ٠ىزًّ أٞ ثؾش ٌٍو٠بظ١بد أٚ 

ه ثئٍٙبِبرٗ اٌفٍه أٚ اٌغغواف١ب أٚ ػٍُ اإلَٔبْ أٚ اٌّؼبكْ ِٓ كْٚ االػزواف ثفعٍٗ ٚاإللوا

اٌؼظ١ّخ فٟ وً ػٍُ ِٓ رٍه اٌؼٍَٛ، ٚلل وبْ اٌج١وٟٚٔ ِٓ أثوى اٌؼمٛي اٌّفىوح فٟ ع١ّغ 

اٌؼصٛه، ٚر١ّي ثبٌصفبد اٌغٛ٘و٠خ اٌزٟ رقٍك اٌؼبٌُ، ٚأّ٘ٙب اٌّْٛي ٚػلَ اٌزم١ل ثبٌيِٓ، 

 . "ّأْ وً اٌؼمٛي اٌؼظ١ّخ

بد" ثأْ اٌج١وٟٚٔ وبْ أٌّغ ػٍّبء ٠ٚؼزوف اٌؼبٌُ اٌغوثٟ ك٠ف١ل ١ٍّش فٟ وزبثٗ "ربه٠ـ اٌو٠بظ١

ػصوٖ فٟ اٌو٠بظ١بد، ٚأْ اٌغوث١١ٓ ِل٠ْٕٛ ٌٗ ثّؼٍِٛبرُٙ ػٓ إٌٙل ٚػٍِٛٙب، ٌمل وبْ ٠ىزت 

ِؤٌفبرٗ ِقزصوح ِٕمؾخ ٚثأٍٍٛة ِمٕغ ٚثوا١٘ٓ ِبك٠خ، ٚ٘ٛ ِٓ اٌن٠ٓ ثؾضٛا فٟ رم١َُ اٌيا٠ٚخ 

ٝ ِؼوفخ ثمبْٔٛ "رٕبٍت اٌغ١ٛة، إٌٝ صالصخ ألَبَ ٚوبْ ٍِّبً ثؾَبة اٌّضٍضبد، ٚرلي وزجٗ ػٍ

ٌٚٗ علاٚي ه٠بظ١خ ٌٍغ١ت ٚاٌظً، ونٌه اّزٙو فٟ اٌطج١ؼخ ٚا١ٌّىب١ٔىب، ٌٚٗ ّوٚػ فٟ ظغػ 

اٌَٛائً ٚرٛاىٔٙب، ٚصؼٛك ١ِبٖ اٌفٛاهاد ٚاٌؼ١ْٛ إٌٝ أػٍٝ، ٌٚٗ ٔظو٠خ فٟ ِؾ١ػ األهض فٟ 

ب اٌؼٍّبء لبػلح وزبثٗ )اإلٍطوالة( ٚاٍزؼًّ ِؼبكٌخ ٌؾَبة ٔصف لطو األهض ٠طٍك ػ١ٍٙ

  . "اٌج١وٟٚٔ

ٚا٘زّذ اٌؼل٠ل ِٓ اٌغبِؼبد ٚاٌّواوي اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌغوة ثبٌج١وٟٚٔ، ٚؽممذ ْٚٔود اٌىض١و 

ِغٍلاً ظقّبً ػٓ ؽ١برٗ  3931ِٓ ِؤٌفبرٗ، ؽ١ش أصلهد أوبك١ّ٠خ اٌؼٍَٛ اٌَٛف١١ز١خ فٟ ػبَ 

ٚأغٍمذ "ٔبٍب" اٍّٗ  3933ٚأػّبٌٗ، وّب صله فٟ إٌٙل ِغٍل رنوبهٞ ػٓ اٌج١وٟٚٔ فٟ ػبَ ،

رىو٠ّبً إلٍٙبِبرٗ اٌم١ّخ فٟ ػٍُ اٌفٍه 3971ػٍٝ إؽلٜ فٛ٘بد اٌمّو فٟ ػبَ   . 

 


