
 يهخص انجذث

 ..ٌ يٍ أٔائم يٍ ٔضغ َٕاح انؼهى ٔاإلخزشاػبد ْى انًخزشػٌٕ انًسهًٌٕ فٙ شزٙ انؼهٕو ٔ انًجبالد إ

, ْٔٙ يٍ أَضش انذضبساد انزٙ ػشفٓب انزبسٚخ نٛس يًب ٚأرٙ ػفٕا , إٌ انذضبسح انزٙ أقبيٓب انؼشة فٙ أقم يٍ يئخ ػبو 

ػذا اٜثبس انقهٛهخ  انزٙ , ٔكبٌ نهؼشة , ٔأَّ كبٌ نهؼشة قجم االسالو دضبسح نى ركٍ دٌٔ دضبسح اٜشٕسٍٚٛ ٔانجبثهٍٛٛ رقذيب 

فبنؼشة انهزٍٚ ْزا شأَٓى كبَٕا ال سٚت يٍ رٔ٘ انقشائخ انزٙ ال رزى اال ثزٕانٙ انٕساثخ , نغخ َبضجخ ٔآداثب ساقٛخ , كشف ػُٓب 

اسزطبػٕا أٌ ٚجذػٕا دضبسرٓى انضاْشح ثؼذ  ,ٔانؼشة انهزٍٚ صقهذ أديغزٓى ػهٙ ْزا انٕجّ , ٔثثقبفخ سبثقخ يسزًشح 

  .ٔسٔثب انذذٚثخ ػذح قشٌٔأنٕ نى ٚظٓش انؼشة ػهٙ يسشح انزبسٚخ نزأخشد َٓضخ ٔ. خشٔجٓى يٍ جضٚشرٓى ثًذح قصٛش

نٛكزشَٔٛخ شًهذ يؼظى يُبدٙ دٛبرُب ثذاٚخ يٍ إنكُّ ٔثًب أَُب َؼٛش ْزِ األٚبو ثم انسُٕاد انقشٚجخ انًبضٛخ ثٕسح سقًٛخ 

أسزطٛغ أٌ أجضو أٌ أٔل يٍ ٔضغ أسسٓب ثم ... صغش آنخ َسزخذيٓب دزٙ انصٕاسٚخ انؼبثشح نهقبساد ٔاألقًبس انصُبػٛخ أ

..  نؼبنى انشٚبضٙ انًسهى انخٕاسصيٙ  نهذَٛب اسجت ٔجٕدْب ْٕ انصفش انز٘ اثشصِ 

انذبسجبد , ٔيٍ اثشص يُزجبرٓب  سبسٓب صفش انخٕاسصيٙأفشصرّ يٍ اخزشاػبد كبٌ أانذضبسح انذذٚثخ ٔيب إرٌ 

  ,(انصفش انًؼًبس٘  )انصفش ٔ انُٓذسخ انًؼًبسٚخ   ,   ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبرٛخ انذٕٛٚخ ,  انزكبء االصطُبػٙ , ٔ انجشيجخ  

 , ٔ انٕادذ (انخٕاسصيٙ )سبسٓب انصفش أيخزشػبد يسزقجهٛخ يجُٛخ ػهٙ انجشيجٛبد انزٙ إنٙ جبَت   , انفضبء صفش٘ األثؼبد

 ...ٔغٛشْب ٔ غٛشْب, انجطبقبد انزكٛخ ثإَٔاػٓب , ركُٕنٕجٛب رذٔٚش انًخهفبد , يثم  انقٕاسة 

ٚذهًٌٕ ثًب  (أثٕ ػجذ هللا يذًذ ثٍ يٕسٗ انخٕاسصيٙ  )ْم كبٌ ػهًبء انشٚبضٛبد انًسهًٌٕ يٍ أيثبل انخٕاسصيٙ 

ٔصم إنّٛ ػهًبء انٕٛو يٍ رقذو يزْم خبصخ ثؼذ ثٕسح االرصبالد ٔانكٓشثٛبد ، انزٙ أربدذ نإلَسبٌ انؼبد٘ أٌ ٚجهس 

فٙ ثٛزّ ٔٚزصم ثكم أَذبء انؼبنى ػٍ طشٚق جٓبص صغٛش ٚسًٗ كًجٕٛرش أٔ دبست آنٙ ، أٔ ػٍ طشٚق جٓبص خهٕ٘ أٔ 

 ْبرف يذًٕل ركٙ ٚشٖ انطشف ْٕٔ ػهٗ سشٚشِ أٔ فٙ أ٘ يكبٌ ٚزْت إنّٛ يبداو االرصبل ثشجكخ اإلَزشَذ قبئًب ؟
 ...ثبنزأكٛذ ٜ

كزشبف أسقبو يثبنٛخ إسبًْذ فٙ  (ٔظٕٓس أجٓضح انكًجٕٛرش ٔاٜالد انذبسجخ)كزشبفبد انؼهًٛخ فٙ انقشٌ انؼششٍٚ إلٌ ثٕسح اإ

 ثٕاسطخ 1979 سقًب اكزشف آخشْب ػبو 27ٔدبنٛب ٔصم ػذد األسقبو انًثبنٛخ انًؼشٔفخ انٗ .. جذٚذح أكثش طٕال ٔرؼقٛذا

ٔانٕٛو ال ٚؼزقذ ػهًبء انشٚبضٛبد أٌ نٓزا انُٕع يٍ األسقبو َٓبٚخ أٔ دذاً؛ ٔنكُٓى .  خبَخ سقًٛخ26790انكًجٕٛرش ٔٚزضًٍ 

... ٚذسكٌٕ صؼٕثخ اكزشبف أسقبو يثبنٛخ جذٚذح ثسجت رؼقٛذْب انًزضاٚذ دزٗ ثبنُسجخ ألركٗ انذسبثبد

 

يٍ ٚكزشف انشقى انقبدو ؟؟؟؟؟ .أصجخ انسؤال ُْب نكٍ 

رفبػهذ يغ . َسبَٙ نهذضبسح انؼشثٛخ ٔدٔسْب فٙ إثشاء انًجبالد انؼهًٛخ فٙ كم انذَٛبإلٚؤكذ انؼطبء ا , يب سجق

رأثشا ثٓب ٔرأثٛشا فٛٓب  ثًب ٚؼزجش فٙ رارّ سافذا خصجب نهذضبسح اإلَسبَٛخ , انذضبساد انًؼبصشح نٓب ٔ انسبثقخ ػهٛٓب 

ٔٚظٓش دٔس انذضبسح .ٔنٕال انذضبسح  انؼشثٛخ ٔاالساليٛخ نزأخشد انذضبسح انًؼبصشح ظٕٓسا نؼذح قشٌٔ. انؼبنًٛخ

االساليٛخ فٙ يجبل إػالء انؼقم ٔانؼهى ٔاإلثذاع ٔاكزشبفٓب نًُٓج انؼهى انزجشٚجٙ ألٔل يشح فٙ انؼبنى ٔرأثٛش دنك فٙ 

 .ٔسٔثبأرذقٛق َٓضخ 

 

 

 

 


