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 :محتوي المجلة 

 .مقدمة  -

 .الشٌشان  -

  .1996- 1994مختصر الحرب حتى  -

 .المجازر الروسٌة فً الشٌشان  -

 .  و بداٌة الصحوة –المجاهدٌن العرب  -

 .عملٌات إرهابٌة مرٌبة وعملٌات تزٌٌؾ إعالمً  -

  .2005- 1999الحرب الشٌشانٌة الثانٌة  -

 .مدٌنة الصمود و الشهداء .. جروزنً  -

. عملٌات فً العمق الروسً و هزٌمة ساحقة للمالحدة  -
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 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

 

ٚاٌصالح ٚاٌَالَ ػٍٝ اشوف اٌّو١ٍٍٓ ١ٍلٔب ِؾّل ٚ ػٍٝ آٌٗ 

: ٚصؾجٗ ِٚٓ ا٘زلٜ ثٙلاٖ، أِب ثؼل

 

: ، ٚ افزجبه ٌؾم١مخ اٌّؾجخ ٚاٌّصلال١خٍٕخ و١ٔٛخاثزالء اٌؼجبك 

ِٓ ؽىّخ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ ٠قزجو ػجبكٖ ٠ٚجز١ٍُٙ ثبٌق١و ربهح ٚثبٌْو 

 ٚاٌّئ١ِٕٓ ِٓ أفوٜ ، ١ّ١ٌي اٌٖبكل١ٓ ِٓ اٌىبمث١ٓ ٚا٤كػ١بء ِٓ اٌّؾج١ٓ

اٌُ ، أؽَت إٌبً أْ  ( ف٩ ا٠ّبْ ث٩ فزٕخ ٚاثز٩ء ، لبي رؼبٌٝ إٌّبفم١ٓ ،

٠زووٛا أْ ٠مٌٛٛا إِٔب ُٚ٘ ٨ ٠فزْٕٛ ،ٌٚمل فزٕب اٌن٠ٓ ِٓ لجٍُٙ ف١ٍؼٍّٓ هللا اٌن٠ٓ 

١ٌٚؼٍّٓ هللا  (،ٚلبي رؼبٌٝ  ] 3-1: اٌؼٕىجٛد [) ٕللٛا ١ٌٚؼٍّٓ اٌىبمث١ٓ 

١ٌيكاك اٌّئِْٕٛ ا٠ّبٔبً ٚ،  ] 11: اٌؼٕىجٛد  [) اٌن٠ٓ إِٛا ١ٌٚؼٍّٓ إٌّبفم١ٓ 

ِغ ا٠ّبُٔٙ ٚرؼٍمبً ثبهلل ٚٔجن أ٘ٛائُٙ  ٚ ٌغٛءاً ا١ٌٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٩ِمُ٘ 

ِٚؤٚاُ٘ ، ٠ٖٚجوْٚ ػٍٝ ِب للهٖ هللا ٚلٚبٖ ١ٌزٚبػف ٌُٙ ا٤عو ٚ اٌضٛاة 

ُْ أَْ رَْلُفٍُْٛا :  " ١ٌٚزغٕجٛا إٌىبي ٚاٌؼناة ، لبي هللا ٍجؾبٔٗ ٚ رؼبٌٝ  ْجزُ َِ َْ َؽ أَ

ٌِْيٌُْٛا  ُى َٚ اء  وَّ َّٚ اٌ َٚ بء  ٍَ ٌْجَؤْ ُُ ا ْزُٙ ََّ َِّ ٓ لَْجٍُِىُ  ِِ ا  ْٛ َٓ َفٍَ ًُ اٌَِّن٠ ضَ َِّ ب ٠َؤْرُِىُ  َّّ ٌَ َٚ ٌَْغَّٕخَ  ا

ِ لَِو٠تٌب  َو هللاَّ ْٖ َٔ َّْ ِ أ٨َ اِ ُو هللاَّ ْٖ زَٝ َٔ َِ َؼُٗ  َِ ُْٕٛا  َِ   َٓ اٌَِّن٠ َٚ ٍُُٛي   ، " َؽزَّٝ ٠َمَُٛي اٌوَّ

ُْ "  : رؼبٌٝ ٚلبي ُٕى ِِ َٓ َعبَُ٘لْٚا  ُ اٌَِّن٠ ُِ هللاَّ ب ٠َْؼٍَ َّّ ٌَ َٚ ٌَْغَّٕخَ  ُْ أَْ رَْلُفٍُْٛا ا ْجزُ َِ َْ َؽ أَ

 َٓ بثِِو٠ َّٖ َُ اٌ ٠َْؼٍَ   .142ٍٛهح  ي ػّواْ –  " َٚ
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 :ٍٕٓ هللا فٟ األهض 

َُٕٓ اٌوثب١ٔخ ٠ؼط١ٗ هللا ٌٍّئ١ِٕٓ ٚ  ٔؾٓ ٔؼٍُ أْ اٌزّى١ٓ فٟ ا٤هٗ ِٓ اٌ

اٌىبفو٠ٓ ، اٌٖبٌؾ١ٓ ٚاٌطبٌؾ١ٓ ، فبٌل١ٔب وٍٙب ػٕل هللا ٨ رَبٚٞ عٕبػ ثؼٛٙخ 

َْ َػطَبء "  :٠مٛي هللا ػي ٚعً  ب َوب َِ َٚ ْٓ َػطَبء َهثَِّه  ِِ َُ٘ئ٨ء  َٚ لُّ َُ٘ئ٨ء  ِّ ُو٩ًّ ُّٔ

ْؾظًُٛها َِ  ، فٙٛ ٠ؼطٟ ِٕٙب اٌىبفو٠ٓ ، اٍزلهاعب ِٕٗ 20ا٠خ - ا٦ٍواء  " َهثَِّه 

ٍجؾبٔٗ ٚ رؼبٌٝ ٌُٙ ، ١ٌؼنثُٙ ثٙب فٟ اٌل١ٔب ٠َٚٛ اٌم١بِخ ٠وكْٚ اٌٝ  أّل 

ٍَٕزلهعُٙ ِٓ ؽ١ش ٨ ٠ْؼوْٚ ٚأٍِٟ ٌُٙ أْ و١لٞ  (اٌؼناة ، لبي رؼبٌٝ 

، أِب ا٢فوح ف١لفو٘ب ٌٍّئ١ِٕٓ ٚؽلُ٘ ، ٠مٛي إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ   ) ِز١ٓ

ٌٛ وبٔذ اٌل١ٔب رؼبكي ػٕل هللا عٕبػ ثؼٛٙخ ِب ٍمٝ اٌىبفو ِٕٙب ّوثخ  (: ٍٍُٚ 

اْ هللا ٠ؼطٟ اٌل١ٔب ٌّٓ : ( هٚاٖ اٌزوِنٞ ، ٠ٚمٛي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  )ِبء 

ٚعؼً ِٓ ٍٕٕٗ  .) أؽت ٚ ِٓ ٌُ ٠ؾت ، ٌٚىٕٗ ٨ ٠ؼطٟ ا٢فوح ا٨ ٌّٓ أؽت

اٌْوػ١خ هفغ فَبك اٌّغو١ِٓ ، ثغٙبك ػجبكٖ اٌّئ١ِٕٓ،ٌزٍٖؼ ا٤هٗ ثزّى١ٓ 

ٌٚٛ كفغ هللا إٌبً ثؼُٚٙ ثجؼ٘ ٌفَلد  (ّو٠ؼخ هة اٌؼب١ٌّٓ  لبي رؼبٌٝ 

ٌٚٛ (، ٚلبي رؼبٌٝ] 251:اٌجموح  [) ٌٚىٓ هللا مٚ فًٚ ػٍٝ اٌؼب١ٌّٓ ا٤هٗ

، ٚرّى١ٓ هللا ] 4: ِؾّل  [) ّبء هللا ٨ٔزٖو ُِٕٙ ٌٚىٓ ١ٌجٍٛا ثؼٚىُ ثجؼ٘ ٞ

ٌٍىبفو ف١ٗ ؽىّخ هثب١ٔخ ٚفٛائل ٔٛها١ٔخ ، ٚاْ وبْ ا٤ِو ِىوٖٚ ٌنارٗ فٙٛ 

ِؾجٛة ٌغ١وٖ ٨ْ اٌىبفو ٨ ٠زٍَٜ ا٨ ٌىضوح مٔٛة اٌّئ١ِٕٓ ، ٚفٟ ا٤ِو 

اّبهح ١ٌٍٍَّّٓ ثّواعؼخ أٔفَُٙ ٚا٦ٔبثخ ا١ٌٗ ٍجؾبٔٗ ٚاٌوعٛع ٌٗ، فب٨ثز٩ءاد 

ظٙو اٌفَبك فٟ اٌجو ٚاٌجؾو  (ٌىبفو٠ٓ، لبي رؼبٌٝ إِؼ ٌٍّئ١ِٕٓ ِٚؾٓ ػٍٝ 

 41:اٌوَٚ  [ ) ثّب وَجذ أ٠لٞ إٌبً ١ٌن٠مُٙ ثؼ٘ اٌنٞ ػٍّٛا ٌؼٍُٙ ٠وعؼْٛ

َولََقْد : " ٌقول هللا عز وجل ، ٚأْ ا٤هٗ ٨ ٠وصٙب فٟ إٌٙب٠خ ا٨ اٌٖبٌؾْٛ  ]

الُِحوَن  ِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ٌَ ْكِر أَنَّ األَْرَض  إِنَّ ِفً  *َكَتْبَنا ِفً ألزبور ِمْن َبْعِد الذِّ

ا لَِقْو ٍم َعاِبِدٌنَ   ، وأخبر تعالى أن هذا األمر 106 – 105األنبٌاء  " َهَذا لََبالؼًغ

وهذا القضاء السابق مذكور فً الكتب الشرعٌة والقدرٌة، وهو كائن ال محالة 

أ  الكتاب الذي كتب هللا فٌه ما هو كائن إلى ٌو  : ، والمراد من الذكر هاهنا
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القٌامة، والمعنى أن هللا تعالى كتب فً التوراة واإلنجٌل والقرآن وفً 

الصحؾ التً أنزلت على األنبٌاء جمٌعاًغ من بعدما سبقت كتابة ذلك فً أ  

الُِحونَ )الكتاب فً اللوح المحفوظ  ِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ٌَ ، من كل (أَنَّ األَْرَض 

األم  المؤمنة باهلل تعالى، فإنه تعالى ٌكفل له  السعادة والمجد والحك  والفتح ، 

وٌولٌه  على أم  األرض بالحق والعدل ، وذلك فً الدنٌا ، هذه سنة ماضٌة، 

وكون بعض الناس ٌظنون أن أمر الدٌن أو أمر اإلسال  ٌكون دائماًغ فً 

انحسار، وأن هذا الدٌن ٌمكن أن ٌأتً ٌو  ٌستأصل وال ٌبقى منه باقٌة هو 

أقبح الظن باهلل تبارك وتعالى، وهذا هو عٌن ما سماه هللا عز وجل فً سورة 

ا " الفتح  ا ُبورًغ ْوِء َوُكْنُتْ  َقْومًغ ، ظننت  أنه 12: سورة الفتح " َوَظَنْنُتْ  َظنَّ السَّ

ٌستأصل هذا الدٌن، وال ٌبقى منه شًء، فهذا أسوأ الظن باهلل الذي ٌتنزه هللا 

عز وجل عنه، وإنما األٌا  دول ، وإنما هللا عز وجل ٌبتلً عباده بعضه  

، و سبحان هللا عز وجل نرى فً كل زمن المرجفٌن و ضعاؾ  ببعض

 ولماذا تأخر النصر ؟ ولماذا ل  نرث ؟القلوب و المتسائلٌن متى نصر هللا 

األرض ؟ أال إن نصر هللا قرٌب و لكنه  ال ٌعلمون ، فدرب الجهاد من أشد 

الدروب بالء بمن فٌه ، فنجد فٌه بئس العدو و ؼدر الصدٌق و همز المنافقٌن 

و خوؾ ضعاؾ القلوب ، لهذا ال ٌستوي قاعد مع مجاهد أبدا و هذا وعد هللا 

عز وجل ، وسنرى بإذن هللا تعالى فً هذا الجزء ، كٌؾ ٌمكن هللا للعباد فً 

األرض ث  ٌأخذ سلطانه  لٌمٌز هللا الخبٌث من الطٌب و لٌنقٌه  كما ٌنقً 

الثوب األبٌض من الدنس ، ولٌمٌز أهل العقٌدة الصافٌة من أهل الدخن ، مثل 

و األخوان المسلمٌن و بعض  ( وال نقصد الزهاد) وطرقه  البالٌة المتصوفة 

هل السلؾ ، الذٌن ٌرفعون مصلحته  الشخصٌة على مصلحة اإلسال  و أ

األمة ، فل  تخلوا أمة من التفرق و التحزب إلً أهواءها فأرض القوقاز حل 

 الذٌن الصوفٌة مثل (الدٌن نصٌحة  و التارٌخ للعقالء  )بها طوائؾ معدودة 

ٌنادون فً أرض القوقاز الٌو  بترك الجهاد ألنه ٌضر بالدعوة اإلسالمٌة 

بالقوقاز و هذا قول المضلٌن وال حول وال قوة إال باهلل ، وهنا التارٌخ ٌظهر 

حاجً آكوشنسكً، وبعدها دفنوا على  KGBلنا أفعاله  ، حٌن خدع عمالء أل 

عشرٌن ألؾ من الصوفٌة المسالمٌن، وفقا للصوفٌة أنفسه ، فً رمال بحر 
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سٌؾ هللا قاضً باشالروؾ أرسل إلى موت " الشٌخ"الصوفً الكبٌر  .قزوٌن

ؼٌره  ربطوا إلى قرن حتى أن الصوفٌة كانوا ٌركضون بزجاجات . مؤكد

الفودكا لتهدئة الكفار ودراسة اإلسال  وألشهر ل  ٌخرج الطلبة من سرادٌب 

إنه  سوؾ   .كل هذا جرى هنا. أساتذته  حتى ال ٌالحظ القروٌٌن األجانب

ٌقولون بأنه نتٌجة لهذه الجهود، حافظوا على األقل على القلٌل من اإلسال ، 

ولكننا سنجٌب بأنه نتٌجة لخٌانة الصوفٌة فأن العل  وصل ألهلنا بالقوقاز بمثل 

هذه الطرٌقة المحرفة ، وأدى هذا األمر إلى أن تعرض مسلمو داؼستان إلً 

اقوي عملٌات ؼسٌل المخ المسماة بالعلمنة ، حتى منع الحج و الصٌا  ، حتى 

كما نراه  الٌو  ٌتحالفون مع   !أنه  كانوا ٌصبوا الماء فً ف  الصائمٌن 

، مثل هذه الثمار جناها الكافر على  الشٌعة ضد أهل السلؾ فً أرض الكنانة

رحمه  هللا و – ٌد األخوان المسلمٌن الذٌن بعدوا عن طرٌق سٌد قطب و البنا 

فحولوا اإلسال  إلً – نحسبه  هكذا و هللا حسٌبه  – تقبله  فً عداد الشهداء 

لعبة تصاغ وفق مصالحه  نراها ٌومنا هذا فً كل مكان بأرض اإلسال  ، 

الضرورٌات ُتبٌح  ، ال ضرر و ال ضرارٌضربون النصوص ببعضها بقول 

 و تركوا العقٌدة فأصبحوا لعبة فً ٌد أسٌاده  ، فجعلوا النصرانً المحذورات

أخ للمسل  ، وجعلوا الرافضً الذي ٌسب الصحابة رضوان هللا علٌه  و 

ٌطعن فً عرض أمهات المؤمنٌن بطال لهذا النصر، ٌنتفضوا كلما انتفضت 

إٌران ، ل  نراه  ٌدمعوا على أهلنا بالعراق ، وتحاكموا لقوانٌن وضعٌة و 

 .تركوا شرع هللا سواء كانوا متأولٌن أو مصرٌن  

 

ٔؼُ ٘ٛ اثزالء ِٓ هللا ػي ٚعً ، فّٓ صجو ػٍٝ االفزجبه فبى ثبٌزّى١ٓ ٚ 

. اٌزٛه٠ش فٟ األهض 
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ل١بَ عّٙٛه٠خ اٌش١شبْ ٚ إػالْ االٍزمالي 

 

 

ا٨ٍُ اٌمِٟٛ  ( ، أل١ُ ػٍٝ عيء ِٓ أهاٟٙ اٌْؼت ا٠ٌٕٛبؿ  1920َِٕن ػبَ 

 أٔغُٛ/ عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ  )ٌّغّٛػخ لجبئً ا١ٌْْبْ ٚ ا٨ٔغُٛ ٚ ا٨رْى١و 

 12 ، ٚ رزىْٛ ِٓ 2 و19300ُماد اٌؾىُ اٌنارٟ ، رجٍغ َِبؽزٙب ؽٛاٌٟ 

 ِلْ هئ١َ١خ ، أّ٘ٙب اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ ٚ غٛكه١ٌِ ٚ أهغْٛ ٚ 7ِمبٛؼخ ٚ 

 ِل٠ٕخ ٚ 421ف١ل١ٔٛ ٚ ٟ٘ اٌؼبّٕخ ا٦كاه٠خ ٦ل١ٍُ ارْى١و٠ب ، ٠ٚٛعل ؽٛاٌٟ 

لو٠خ ١ّْب١ٔخ أفوٜ كافً اٌغّٙٛه٠خ أّ٘ٙب ّبرٛٞ ٚ ّبٌٟ ٚ كاهغٛ ٚ غٛرٟ 

 .ٚ اٚهًٚ ِبهربْ 

 

 :اٌَىبْ ٚ اٌزٛى٠غ اٌل٠ّغوافٟ 

 

 أٌف َّٔخ ، ٚ ِغ ؽٍٛي 300َ ٌُ ٠ىٓ ػلك ا١ٌْْب١١ٔٓ ٠زغبٚى 1860فٟ ػبَ 

 661000ثٍغ ػلكُ٘ ٔؾٛ  )اٜ ثؼل ؽٛاٌٟ لوْ ٖٚٔف  (َ 1979ػبَ 

 كاغَزبٔٝ وبٔٛا ٠ؼ١ْْٛ 22000 أغّٛٝ ثب٨ٙبفخ اٌٝ ١ّ135000ْبٟٔ ٚ 

َ َٔجخ 1959ّٙٓ أهٗ ا١ٌْْبْ ، ػٍّب أْ اٌوًٚ وبٔٛ ٠ْىٍٛا فٟ ػبَ 

ِٓ ِغّٛع ٍىبْ اٌغّٙٛه٠خ ، ٌىٓ ف٩ي اٌؼمٛك اٌض٩صخ ا٤ف١وح أفند % 49

رزٕبلٔ ا١ّ٘٤خ إٌَج١خ ٌٍؼٕٖو اٌوٍٟٚ ، فبٓ ثَجت ػلاء اٌَىبْ 

ا١١ٍٕ٤ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٌٍَّز١ٕٛٛٓ اٌوًٚ ػلاٚح ٨ ٘ٛاكح ف١ٙب ، فٙجطذ ٘نح 

 336000ٚ  )%34.5 ( َّٔخ 367000َ اٌٝ ؽٛاٌٝ 1970إٌَجخ فٟ ػبَ 

َ ، أِب ػلك ا١ٌْْب١١ٔٓ فٟ وً أهاٙٝ 1979فمٜ فٟ ػبَ  )%20(َّٔخ 

 فٟ 612000ِمبثً  ( َ 1979 َّٔخ فٟ اٌؼبَ 755800ا٨رؾبك اٌَٛف١زٟ فجٍغ 
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، ٠ٚجلٚ ِٓ ف٩ي ٘نح اٌّؼط١بد أْ  )1959 فٟ ػبَ 418000 ٚ 1970ػبَ 

ٚ . ُّٔٛ٘ اٌل٠ّغوافٟ ٘ٛ أٍوع ِؼل٨د إٌّٛ اٌزٝ ٍغٍٙب ٍَِّٛ اٌمفمبً 

رغله اٌغْبهح ٕ٘ب اٌٝ اْ ِؼلي ا١ٌْْب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ٠م١ّْٛ فٛق رواة أهُٙٙ 

ِٓ ١ّْبْ ا٨رؾبك اٌَٛف١زٟ ، أِب َٔجخ اٌـ % 81َ ًٕٚ اٌٝ 1980فٟ ػبَ 

كاغَزبْ ٚ  (ِٓ اٌَىبْ اٌجبل١ٓ ف١زٛىػْٛ ث١ٓ ا٤لب١ٌُ اٌّغبٚهح % 91

ٚ  ١ٍب اٌٍٛطٝ ؽ١ش ّٔذ ٚ رىبصود ثؼ٘ اٌؼبئ٩د  )أ١ٍٚز١ب اٌّْب١ٌخ 

 .اٌَّج١خ 

 1979       أِب ا٨ٔغُٛ فُٙ ألً ػلكا ِٓ ا١ٌْْبْ ، ٚثٍغٛا ثّٛعت اؽٖبء 

 َّٔخ فٟ ػبَ 157000ِمبثً  ( َّٔخ 186000ثىبفخ أهعبء ا٨رؾبك اٌَٛف١زٟ 

ٚ ٠ٚبٟ٘ ِؼلي ّٔٛ اٌل٠ّغوافٟ ِؼلي  ) 1959 فٟ اٌؼبَ 105000 ٚ 1970

 ثٍغذ 1979ّٔٛ افٛأُٙ ا١ٌْْبْ ، َٚٔجخ رٛىػُ ّٙٓ أها١ُٙٙ فٟ اٌؼبَ 

 ، أِب اٌجم١خ فُٙ ِٛىػْٛ فٟ أهعبء ِقزٍفخ ِٓ ا٨رؾبك 135000أٞ % 72

  .)وبىافَزبْ  (اٌَٛف١زٟ ٚ فبٕخ  ١ٍبء اٌٍٛطٝ 

 اٌف 780 ( ١ٍِْٛ َّٔخ 1.3     أِب ا٤ْ ف١مله ػلك ٍىبْ اٌغّٙٛه٠خ ثؾٛاٌٟ 

 أٌف هٍٟٚ ٠ؼ١ْْٛ لجً ا٤ؽلاس ، 260 أٌف أٔغّٟٛ ٚ ١ّ195ْبٟٔ ٚ 

  .) أٌف ِٓ ل١ِٛبد ِقزٍفخ 65ثب٨ٙبفخ اٌٝ 
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 :اٌؾ١بح االلزصبك٠خ ٚ إٌفػ 

 

رْزٙو عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ ثٛعٛك ىهاػبد ِزٕٛػخ ٚ 

ٚ ا٤ّغبه  )اٌمّؼ ٚ اٌنهح  (ِزطٛه أّ٘ٙب اٌؾجٛة 

اٌّضّوح ٚ اٌقٚواٚاد ، وّب رؾزٜٛ أهاٙٝ 

ا١ٌْْبْ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؼبكْ ٚ اٌوٚاد اٌلف١ئخ ، 

ِضً اٌؾل٠ل ٚ اٌفؾُ اٌؾغوٞ ٚ اٌن٘ت ، أِب إٌفٜ فمل 

َ 1910َ لوة غوٚىٟٔ ، ٚلل ًٕٚ ِؼلي ا٦ٔزبط ػبَ 1893رُ اوزْبفٗ ػبَ 

َ ، ٌىٕٗ ػبك ٚ 1915 ١ٍِْٛ ٛٓ فٟ ػبَ 53.7 ١ٍِْٛ ٛٓ ِمبثً 45.1اٌٝ 

 ١ٍِْٛ ٛٓ ، ٚاثبْ 32.2َ ؽزٝ ًٕٚ اٌٝ 1920أفن فٟ اٌٙجٛٛ فٟ ػبَ 

اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ، رواعغ أزبط ؽمٛي إٌفٜ فٟ اٌمٛلبى اٌّْبٌٟ ، ٚ اٌنٜ 

ٍمٜ ث١ل اٌغ١ُٛ ا٤ٌّب١ٔخ ٌؼلَ وفب٠خ أزبط ؽمٛي ثبوٛ ٚ أمهث١غبْ، فىبٔذ 

إٌز١غخ اٌؾز١ّخ ٔٚٛة ا٢ثبه فٟ ؽمٛي ١ّْب١ٔب ٚ عفبف ِؼظّٙب و١ٍخ ، ٌىٓ 

اىك٠بك أ١ّ٘خ إٌفٜ ٚ اٍزؼّب٨رٗ كفؼذ ثبٌَٛف١١ذ اٌٝ اٌجؾش ػٓ اِبوٓ عل٠لح 

أوضو غٕٝ فٟ هٍٛث١بد اٌؾمت اٌضبٔٝ فٖٕٛب فٟ ِٕبٛك اٌغجبي ٍٛٔغب ٚ 

عجبي اٌز١ون ٚ ٌٍّٙٛٙب ٚ ثبٌفؼً فمل رُ اوزْبف ؽمٛي ٔفٜ  فوٜ ػٍٝ ػّك 

ثٍل  )َ ، ٚ ِٕن مٌه اٌزبه٠ـ اٍزؼبكد ا١ٌْْبْ ر١َّزٙب ثـ 1953 َ ػبَ 3300

، ٚػبك ا٨ٍزٕياف   (اٌن٘ت األٍٛك 

اٌغبئو ٌٍٕفٜ ا١ٌْْبٟٔ ٌز١١َو ػغٍخ 

اٌٖٕبػخ اٌو١ٍٚخ ٚ رٛف١و اٌطبلخ ٚ 

ٌُ  ث١ؼٙب فبهط اٌجٍل إٌّزظ ، اٌنٜ

٠ىٓ ٠َزف١ل ِٓ ػبئلاد صوٚرٗ 

% 2إٌفط١خ ٚ اٌغبى٠خ إال ثّملاه 

 .فمػ
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 27 ، اٌٝ 1958 ١ٍِْٛ ٛٓ ٍٕخ 11.5ٚرٖبػل أزبط إٌفٜ ا١ٌْْبٟٔ ِٓ 

 ، ٚ رغله ا٦ّبهح ٕ٘ب اٌٝ أْ اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ ١ٍِ1990ْٛ ٛٓ ٍٕخ 

اٌَّزمٍخ وبٔذ لل ارقند لواه ثب٠مبف ٙـ إٌفٜ اٌٝ ه١ٍٚب ثؼل اػ٩ْ 

ٚفبصخ ثؼل اوزشبف ٚعٛك أجٛة ٔفػ ٍوٞ ٠َوق َ ، 1991ا٨ٍزم٩ي ػبَ 

 .ػٓ غو٠مٗ عيء ُِٙ ِٓ إٌفػ إٌٝ ه١ٍٚب ، ٚال رَغً اٌؼلاكاد ِملاهٖ
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 إػالْ االٍزمالي

َ ، ٔغؼ اٌّئرّو إٌٛٛٝ 1994فٟ اٛبه اِزغ١واد اٌزٝ ّٙلرٙب اٌَبؽخ اٌَٛف١ز١خ ػبَ 

ا١ٌْْبٟٔ فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ ِمب١ٌل ا٤ِٛه فٟ عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ ، ٚاٙطو هئ١ٌ 

اٌغّٙٛه٠خ  ٔنان كٚوٛىفغب١٠ف اٌٝ ا٨ٍزمبٌخ رؾذ اٌٚغٛٛ ، ٚ أزؾو هئ١ٌ اٌّغٌٍ 

اٌَٛف١١ذ فٟ اٌؼبّٕخ غوٚىٔٝ ف١زبٌٟ وٛرَٕىٛ ، ٚ فٟ اٌَبثغ ٚ اٌْؼو٠ٓ ِٓ ّٙو 

َ ، ٚ ثؼل اعواء أزقبثبد ؽوح ٚ ك٠ّٛلوا١ٛخ ، فبى 1991أوزٛثو ػبَ / رْو٠ٓ أٚي 

ِٓ ا٤ٕٛاد ٚ % 90 ثوئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ ثؼل أْ ؽًٖ ػٍٝ اٌغٕواي عٛ٘و كٚكا١٠ف

ّىً ؽىِٛخ ١ٕٛٚخ ، ٚ ِغ ا١ٙٔبه ٚ رفى١ه ا٨رؾبك اٌف١ل٠واٌٟ اٌوٍٚٝ أٚ ا٨ٍزم٩ي ػٕٗ 

، ّؤٔٙب فٟ مٌه ّؤْ ع١ّغ اٌغّٙٛه٠بد اٌزٟ أػٍٕذ اٍزم٩ٌٙب ػٓ ا٨رؾبك اٌَٛف١زٝ 

 .وغّٙٛه٠خ اٍز١ٔٛب ٚ ٨رف١ب ٚ غ١و٘ب ِٓ اٌغّٙٛه٠بد 

ٚلل أ٠ل غبٌج١خ اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ اػ٩ْ ا٨ٍزم٩ي ، ٚ ػٍٝ اصو اٍزم٩ي اٌغّٙٛه٠خ فٟ 

َ ، فوٙذ ه١ٍٚب اٌؾٖبه اٌزبَ ػٍٝ ٘نح اٌغّٙٛه٠خ ، ٚإٔجؾذ 1991فو٠ف 

عّٙٛه٠خ ١َِٕخ ٌُ ٠ؼزوف ثٙب اٌؼبٌُ ، هغُ اٌغٙٛك اٌزٝ ثنٌزٙب ل١بكاد رٍه اٌغّٙٛه٠خ 

 .ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌلٌٟٚ 

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌؾٖبه اٌغبئو ٚ ِب رورت ػ١ٍٗ ِٓ ٔزبئظ ِؤٍب٠ٚخ ػٍٝ اٌٖؼ١ل٠ٓ 

 ػٍٝ ثٕبء كٌٚزٗ ، هغُ عٛ٘و كٚكا١٠فا٨لزٖبكٞ ٚ ا٦َٔبٟٔ ، فمل ػًّ اٌغٕواي 

اٌؼٛائك اٌزٝ ٚٙؼزٙب اٌم١بكح اٌو١ٍٚخ ، ٚ ػًّ أ٠ٚب ػٍٝ كػُ ؽووبد اٌزؾوه فٟ 

اٌمفمبً ، ٚفبٓ فٟ ا٤ىِخ ا٤ثقبى٠خ ، ٚ اٌزٝ وبٔذ ِٓ ٔزبئغٙب كؽو اٌمٛاد 

 .اٌغٛهع١خ ػٓ ٘نح اٌغّٙٛه٠خ اٌمفمب١ٍخ 

ٌٚىٓ ٚ ثؼل ِٟٚ أوضو ِٓ ص٩صخ أػٛاَ ػٍٝ اٌؾٖبه اٌّفوٚٗ ػٍٝ ٘نح اٌغّٙٛه٠خ ، 

ٚػلَ إٌغبػ فٟ اٍمبٛ اٌوئ١ٌ كٚكا١٠ف ٌغؤد ه١ٍٚب ٚ ثْىً ٍبفو اٌٝ اٌق١به 

اٌؼَىوٞ رؾذ غطبء لٛاد اٌّؼبهٙخ أ٨ٚ ٚ ّٕذ ٘نح اٌمٛاد ٘غِٛب ٚاٍؼب ػٍٝ 

َ ، أٍزقلِذ ف١ٗ ِقزٍف 1994اوزٛثو ػبَ /اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ فٟ أٚافو رْو٠ٓ أٚي

ٕٕٛف ا٤ٍٍؾخ ، ا٨ أْ اٌٙغَٛ هك ػٍٝ أػمبثٗ ثؼل اْ رىجل اٌّٙبعّْٛ فَبئو فبكؽخ 

 .فٟ ا٤هٚاػ ٚ اٌّؼلاد 
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ٚػٍٝ اصو ٘نا ارُٙ اٌَّئ١ٌٚٓ ا١ٌْْب١١ٔٓ ه١ٍٚب ثبٌزلفً فٟ اٌْئْٚ اٌلاف١ٍخ ، ٔفٟ 

ٚى٠و اٌؾوة ثبفً غوارشٛف ، اٌَّئٌْٚٛ اٌوًٚ أٞ رلفً ِٓ عبٔجُٙ ٚ ػٍٝ هأٍُٙ 

٠ىفٟ وز١جزبْ ِٓ فوق اٌّٛد اٌو١ٍٚخ ، ٍٚبػزبْ ِٓ اٌٛلذ  )): ٚاٌنٞ صوػ ػال١ٔخ 

  .((إلٔٙبء اٌٛظغ فٟ اٌش١شبْ 

أِب فٟ أهٚلخ اٌىو١ٍِٓ فمل ثلأ اٌمبكح اٌوًٚ ثبٌزؾ١ٚو ٌغيٚ ػَىوٞ وج١و ، ٍٚبلٛا 

 كثبثخ ٚ  ١ٌخ ِلهػخ ، 2250 أٌف عٕلٞ ِيٚك٠ٓ ثؾٛاٌٟ 60ػٍٝ ص٩صخ ِؾبٚه أوضو ِٓ 

ثب٨ٙبفخ اٌٝ ػْواد اٌطبئواد ٨ػَىو٠خ ٚ ِٕٖبد ا٩ٛق اٌٖٛاه٠ـ اٌّغٙيح 

ثؤٍٍؾخ مو١خ رؼًّ ػٍٝ أّؼخ ا١ٌٍيه ، ٚلبِذ ٘نح اٌمٛاد ثزل١ِو اٌؼٖبِخ ٚ اٌّلْ 

ا١ٌْْب١ٔخ ا٤فوٜ فٛق هإًٚ  ٨ف اٌّل١١ٔٓ اٌؼيي ٚ ػٍٝ ِوأٜ ِٓ اٌؼبٌُ ، وؤْ اٌمبكح 

 ، ٚ اٌزٟ 1840اٌوًٚ ا٢ْ ٠َزّوْٚ ثزٕف١ن ٕٚب٠ب اٌم١ٖو اٌوٍٟٚ ١ٔم٨ٛ اٌضبٔٝ ػبَ 

ثأِو ِٓ ١ٍل اٌؼبٌُ ، فئْ ل١صؤب  )):اٌغٕواي ٍٍفبرَٛف اٌنٞ لبي وْف ػٕٙب 

٠غت ؽوق لواُ٘ ، ٚ إعٙبض َٔبئُٙ  (اإلٍالَ  )اٌَبِٟ ٠أِو ثزصف١خ ٘نا اٌّوض 

 ( .(اٌؾٛاًِ ، ٚإثبكح وً اٌوعبي اٌمبكه٠ٓ ػٍٝ ؽًّ اٌَالػ 
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 :اٌلٚافغ اٌؾم١مخ ػٍٝ اٌؾوة اٌو١ٍٚخ ػٍٝ اٌش١شبْ 

 

اِس َعَداَوًة لِلَِّذٌَن آَمُنوا : " ٠مٛي هللا رؼبٌٟ : اٌلافغ اٌؼمبئلٞ  -1 لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّ

ُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا ٌَ  ٌؤمنوا بثالثة و ٌكفرون بثالثة، فعقٌدة الروس انهم  " اْل

باهلل و بالدٌن و  )و ٌكفرون  (بلٌن ، و استلن ، و الملكٌة العامة  )فٌؤمنوا 

 .فقال كارل ماركس الملحد بان الدٌن افٌون الشعوب  (بالملكٌة الخاصة 

 ه١ٍٚب فٟ ٘نا اٌٛلذ رزؼوض إٌٟ اىِخ الزصبك٠خ غبؽٕخ ، :كافغ ألزصبكٞ  -2

ل١ّخ اٌلٚاله االْ  )فبٌلٚاله االِو٠ىٟ اٌٛاؽل وبْ ٠َبٚٞ ٔصف هٚثً هٍٟٚ 

ثؼط اٌلهاٍبد رمٛي اْ ٕ٘بن اظّؾالي غف١ف  (٠ي٠ل ػٓ ػشو٠ٓ اٌف هٚثً 

 .فٟ اٌجزوٚي فٟ ِٕطمخ اٌق١ٍظ ، ٚأًِ اٌؼبٌُ فٟ ِٕطمخ اٌمٛلبى ٚ ثؾو لي٠ٚٓ 

 ِٓ اٌّؼٍَٛ عغواف١ب اْ ِٕطمخ اٌمٛلبى ٘ٝ إٌّفن :كافغ ١ٍبٍٝ ٚ ػَىوٞ  -3

 . اٌطج١ؼٟ ٚ االٍزوار١غٟ ٌو١ٍٚب ػٍٝ لٍت أٚهٚثب 

 

٘نح ٘ٝ اٌلٚافغ اٌؾم١مخ ِٓ االهض اٌش١شب١ٔخ ، رٍه اٌؾوة اٌزٝ ٠وٚط ا١ٌٙب االػالَ 

ؽوة اٌوٍٟٚ ٚ اٌغوثٟ اٌقبئٓ ، ٠ٚلٔلْ اإلػالَ اٌؼوثٟ ػٍٝ ٘نا اٌٛرو ا٠عب ، ثأٔٙب 

، ٘ىنا لبي ثٛرٓ اٌقج١ش ، فبٌوًٚ اٌٍّؼ١ٔٛٓ ٚ ا١ٌٙٛك اٌّغو١ِٓ ٚ ظل األه٘بة 

اٌص١ٍج١ٓ اٌؾبلل٠ٓ ٌُٙ اْ ٠نثؾٛا َٔبء ا١ٌٍَّّٓ ٚ ش١ٛفُٙ ٚ اغفبٌُٙ ٚ اْ ٠لَٔٛا 

اػواظُٙ ٌُٚٙ اْ ٠ؾزٍٛا اهظُٙ ِٚملٍبرُٙ ٚ ٌُٙ اْ ٠قوعُٛ٘ ِٓ ك٠بهُ٘ وّب ها٠ٕب 

، فأما لبَ اٌٍَّّْٛ فٟ اٌغيء اٌَبثك ٚ ٌُٙ اْ ٠ؾزٍٛا صوٚارُٙ ٚ ِملاهرُٙ ٚ اِٛاٌُٙ 

ثبٌلفبع ػٓ اٌؼوض ٚ األهض ٚ اٌشوف ٚ اٌّبي ٚ اٌضوٚاد ٚ اٌّملهاد فُٙ أه٘بث١ْٛ 

 إٌٟ أفو ٘نح اٌشؼبهاد ...، أص١ٌْٛٛ ، غٛغبئ١ْٛ ، ثوثبه٠ْٛ ، ّ٘غ١ْٛ ، ٚؽش١ْٛ 

اٌّؼٍٍخ اٌزٝ ٠لٔلْ ػٍٝ ٚرو٘ب االػالَ اٌغوثٟ اٌقبئٓ ٚ االػالَ اٌؼوثٟ اٌزبثغ اٌن١ًٌ 

 . ا١ٌّٙٓ 

 

 



 

  مركز أنصار اإلعالم

P
ag

e1
4

 

 ...١ٍو اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚ أزٙبوبد ؽمٛق اإلَٔبْ 

 ...عوائُ اإلثبكح اٌغّبػ١خ فالي اٌغيٚ اٌوٍٟٚ ٌٍش١شبْ 

 

  :1995 ٠ٕب٠و 2اٌضالصبء 

ّٓ اٌط١واْ اٌؾوثٟ اٌوٍٟٚ غؤهح ػٍٝ ٍٛق ثٍلح ّبٌٟ اٌٛالؼخ عٕٛة ّولٟ ا١ٌْْبْ 

، ِّب أٍفو ػٓ ٍمٛٛ ؽٛاٌٟ ػْو٠ٓ ّقٔ ػٍٝ ا٤لً ٚ إبثخ ِبئخ أفوْٚ ثغواػ ، 

 150وّب رؼوٗ اٌّْفٝ ف١ٙب اٌٝ غبهاد أكد اٌٝ ِمزً ؽٛاٌٟ ص٩ص١ٓ ّقٖب ٚ إبثخ 

 أْ 1995-1-7أفو٠ٓ ثغواػ ، ٚ لبٌذ ِٕظّخ ا١ٌٍٖت ا٤ؽّو فٟ ث١بْ إٔلهرٗ ثزبه٠ـ 

 و١ٍٛ عٕٛة ّولٟ غوٚىٟٔ رؾذ رؾلس 20فو٠مٙب اٌؼبئل ِٓ اٌجٍلح اٌٛالؼخ ػٍٝ ثؼل 

ػٓ أْ لٕبثً ّل٠لح ا٨ٔفغبه إٔبثذ اٌّْفٟ إبثخ ِجبّوح ، ٚ أْ لَّٟ ا٨ٌٛكح ٚ 

ا٤ٛفبي ف١ٗ كِوا ٚ لطؼذ اِلاكاد ا١ٌّبح ٚ اٌىٙوثبء ٚ اٌزلفئخ ، ٚ ربثغ اٌج١بْ أٔٗ ٠زؼ١ٓ 

ػٍٝ ِٛظفٟ اٌّْفٟ اؽٚبه اٌّبء ِٓ ٔٙو لو٠ت ، ٚكػذ إٌّظّخ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ 

 .رغٕت ٙوة اٌَّزْف١بد ٚ ا٤٘لاف اٌّل١ٔخ ا٤فوٜ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ ا٦َٔبْ اٌلٌٟٚ 

 

ٔظوا ٌؼلَ ٚعٛك َِزشف١بد وبف١خ ٚ صبٌؾخ الٍزمجبي اٌغوؽٝ ٚ اٌّصبث١ٓ فمل  ))

وبٔذ رغوٜ ٌُٙ فبهط اٌَّزشف١بد ػ١ٍّبد عواؽ١خ ِزؼلكح ٚ ػ١ٍّبد ثزو أػعبء 

ِٙزوئخ كْٚ رقل٠و ، ٚكْٚ ٚعٛك أعٙيح ٚ أكٚاد غج١خ الىِخ ، ِّب وبْ ٠َجت 

 ( .(ثؾلٚس ا٢َ اٌو١٘جخ 

 

  :1995 ٠ٕب٠و 4األهثؼبء 

لٖفذ اٌطبئواد اٌؾوث١خ اٌو١ٍٚخ لو٠خ اهّزٟ ا٤ٔغ١ّٛخ اٌّغبٚهح ٌغّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ 

، ِّب رَجت فٟ ٚلٛع أهثؼخ لزٍٝ ِٓ إٌَبء ، ٚ إبثخ ٍجؼخ ِل١١ٔٓ  فو٠ٓ ثغواػ ، 

ٕٚجبؽب اٍزؤٔف اٌط١واْ اٌوٍٟٚ غبهرٗ ػٍٝ اٌؼبّٕخ ، اهرفؼذ ثؼلح ٍؾت اٌلفبْ 

ا٤ٍٛك اٌىض١ف عواء اؽزواق فيأبد اٌٛلٛك اٌزٝ إٔبثٙب اٌمٖف ، ٚ ٛبي اٌمٖف 

ا٨ٍزوار١غٟ ػٕل اٌّلفً اٌغٕٛثٟ اٌْولٟ  )١ّْبْ اٚي  (اٌغٛٞ أ٠ٚب ، عَو 
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 وُ ػٓ ٍٜٚ اٌؼبّٕخ ، ِّب أكٜ اٌٝ ِمزً ٍجؼخ ِل١١ٔٓ ػٍٝ 12ٌغوٚىٟٔ ٚ اٌنٜ ٠جؼل 

ا٤لً ، ٚلطغ اٌطو٠ك اٌوئ١َٟ اٌنٜ ٠ًٖ غوٚىٟٔ ثْوق ا١ٌْْبْ ٚ موو ّٙٛك ػ١بْ 

أْ اٌطبئواد اٌزٝ لٖفذ اٌغَو لبِذ أ٠ٚب ثب٩ٛق ٕٛاه٠قٙب ٚ ١ٔواْ هّبّبرٙب ػٍٝ 

 .١ٍبهاد ِل١ٔخ وبٔذ رّو ػجو ٘نا اٌغَو 

  :1995 ٠ٕب٠و 5اٌق١ٌّ 

ؽبٌٚذ ِغّٛػخ ِٓ اٌوعبي اٌّمٕؼ١ٓ ِٕغ ٕٚٛي اٌَّبػلاد ا٦َٔب١ٔخ اٌٝ ا١ٌْْبْ 

 .ػجو عّٙٛه٠خ أٔغ١ّٛب اٌّغبٚهح 

  :1995 ٠ٕب٠و 6اٌغّؼخ 

ٛبٌجذ ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌل١ٌٚخ ِٓ ٚإّطٓ ا٨ػزواف ثؤْ فطٛهح أزٙبوبد ؽمٛق ا٦َٔبْ 

فٟ ا١ٌْْبْ رمٟٚ ػٍٝ وً اٌؾغظ اٌمبرٍخ ثؤْ ا٤ىِخ ا١ٌْْب١ٔخ ِغوك ل١ٚخ كاف١ٍخ 

ه١ٍٚخ ، ٚ ٔبّل اٌفوع ا٤ِو٠ىٟ ٌٍّٕظّخ اٌوئ١ٌ ا٤ِو٠ىٟ ث١ً و١ٍٕزْٛ فٟ هٍبٌخ 

ٚعٙٙب ا١ٌٗ اٌٚغٜ ػٍٝ اٌوئ١ٌ اٌوٍٟٚ ثٛه٠ٌ ١ٍَ٠ٓ ٌىٟ ٠زؼٙل ثؤ٨ رزؼوٗ اٌمٛاد 

اٌو١ٍٚخ ٌٍّل١١ٔٓ ، وّب ٛبٌت ِٓ و١ٍٕزْٛ ؽًّ ١ٍَ٠ٓ ػٍٝ رٛع١ٗ أناه ثّؼبلجخ 

اٌؼَىو١٠ٓ اٌوًٚ اٌن٠ٓ ٠زؼّلْٚ اٌزؼوٗ ٌٍّل١١ٔٓ ، ٚ اػزجود إٌّظّخ أْ ه١ٍٚب 

 .ِوغّخ ثّٛعت اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثؾمٛق ا٦َٔبْ ّٙٓ اٌؾّب٠خ ٌغ١و اٌّمبر١ٍٓ 

  :1995 ٠ٕب٠و 11األهثؼبء 

 ؽص١ٍخ أ١ٌٚخ 

أػٍٓ ٔبئت هئ١ٌ اٌجٍّبْ ا١ٌْْبٟٔ ؽّيح ا٠به١٠ف فٟ ث١بْ هٍّٟ إٔلهٖ 

ا١ٌَٛ ِٓ اْ اٌغيٚ اٌوٍٟٚ ١ٌٍْْبْ أٚلغ ؽزٝ اٌضبِٓ ِٓ اٌْٙو اٌؾبٌٟ ٠ٕب٠و 

لز٩١ ِؼظُّٙ ِٓ اٌّل١١ٔٓ ، ٚ أٚلغ ػل أوجو ثض٩س ِواد  ) 18151 (ؽٛا١ٌٝ 

 .ِٓ اٌغوؽٝ فٟ ٕفٛف اٌّل١١ٔٓ 
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  :1995 ٠ٕب٠و 12اٌق١ٌّ 

 ه١ٍٚب رؼزوف ثبٍزقلاَ األٍٍؾخ اٌّؾوِخ ك١ٌٚب

 140أػزوف اٌغٕواي اٌوٍٟٚ ث١زو ك١ٕ٠ىٓ ، لبئل اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ اٌو١ٍٚخ أٔٗ اٍزقلَ 

ٛبئوح ِغٙيح ثؤٍٍؾخ كل١مخ اٌز٠ٖٛت ف٩ي ػ١ٍّخ اٌغيٚ ، ٚ اػزوف أ٠ٚب ثؤْ اٌمٕبثً 

 .اٌؼٕمٛك٠خ اٌّؾوِخ ك١ٌٚب اٍزقلِذ فٟ غبهاد ٍبثمخ 

  :1995 ٠ٕب٠و 14اٌَجذ 

 .ٚ ػم١ٍخ ع١ؤٛفَىٟ ... اٌّٙغ١خ اٌو١ٍٚخ 

كػب اٌيػ١ُ ا١ّ١ٌٕٟ اٌّزطوف ف٩ك١ّ٠و ع١ؤٛفَىٟ غٍٝ اثبكح اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ ، ٚ لبي 

ٌٛ وٕذ لبئلا ٌٍمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ا١ٌْْبْ ٌؾٌٛذ غوٚىٟٔ  ((فٟ ؽل٠ش ٕؾفٟ ، أٔٗ 

)) وؤْ ٠غت ر٠َٛخ عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ ِغ ٍطؼ ا٤هٗ (( ٚلبي أٔٗ ) )اٌٝ ؽفوح ػ١ّمخ 

١ٍَزقلَ ِئبد اٌمٕبثً ا١ٌٍّئخ ثّٛاك ِؼ١ٕخ ٌزؾ٠ًٛ اٌّل٠ٕخ اٌٝ فواة  ((ٚ أٚٙؼ أٔٗ 

، ٚ ِٓ عٙخ أفوٜ ووه ا١ٌَٛ َِئٛي  .. ! ) فٛٔخ ( ٕٚٚف ِٕزمل اٌؾٍّخ ثؤُٔٙ ) )فب١ٌخ 

هف١غ اٌَّزٛٞ فٟ اٌّف١ٙٛخ اٌؼ١ٍب ٌْئْٛ ا٩ٌعئ١ٓ اٌزبثؼخ ٥ٌُِ اٌّزؾلح أْ ه١ٍٚب 

 أٌف ٨عٝء ١ّْبٟٔ ، ٚ رَبي ٌـّبما ٨ ٠َّؼ ٌٗ 300رؼولً ٔمً اٌَّبػلاد ٌؾٛاٌٟ 

 .ثؤكاء ِّٙزٗ ا٦َٔب١ٔخ 

 

  :1995 ٠ٕب٠و 16االص١ٕٓ 

اٌؾىِٛخ اٌو١ٍٚخ ٌُ رطٍت ِٕب  )): ٚثطوً غبٌٟ ٠مٛي .. لصف هٍٟٚ ػ١ٕف 

 ( .(اٌزٍٛػ 

رؼوٙذ اٌجٍلاد ٚ اٌموٞ ا١ٌْْب١ٔخ فٟ ِٕطمخ ّبرٛٞ اٌغج١ٍخ ، ٌمٖف عٛٞ ػ١ٕف ِّب 

 .أكٞ اٌٝ ٍمٛٛ ػلك وج١و ِٓ اٌٚؾب٠ب فٟ ٕفٛف اٌّل١١ٔٓ 

 

٥ٌُِ اٌّزؾلح ثطوً غبٌٟ أْ إٌّظّخ اٌل١ٌٚخ ٨  )اٌَبثك  (ِٓ عب١ٔٗ أول ا١ِ٤ٓ اٌؼبَ 

رَزط١غ اٌزلفً فٟ ا١ٌْْبْ ، هغُ اٌٛٙغ ا١ٌ٤ُ اٌنٜ رْٙلٖ ، ِؼزجوا اىِزٙب ّؤٔب كاف١ٍب 



 

  مركز أنصار اإلعالم

P
ag

e1
7

 

ه١ٍٚؤ ٚ أٙبف اْ اٌؾىِٛخ اٌو١ٍٚخ ٌُ رطٍت ِٕب اٌزٍٜٛ فٟ ٘نح اٌَّؤٌخ ، ٌنٌه 

 .٠َزؾ١ً ػ١ٍٕب اٌزلفً 

  :1995 ٠ٕب٠و 19اٌق١ٌّ 

رٛإً اٌمٖف اٌغٛٞ ٚ اٌّلفؼٟ اٌؼ١ٕف ٌٍؼبّٕخ ا١ٌْْب١ٔخ غوٚىٟٔ اٌزٟ رؾٛي 

ٔٙبه٘ب ٩١ٌ ثَجت اٌلفبْ اٌّزٖبػل ِٓ اٌؾوائك اٌّْزؼٍخ فٟ اٌّجبٟٔ ، ٚ موو ِواًٍ 

اٌو١ٍٚخ أْ ثؼ٘ اٌْظب٠ب إٔبثذ ِل١١ٔٓ وبٔٛا ٚالف١ٓ فٟ  ))ا٠زبه رــــبً  ((ٚوب١ٌخ 

ٛٛاث١و ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌّبء ِٓ ا٢ثبه ، ٚ أٙبف أْ أٙواه وج١وح ٌؾمذ ثب٤ؽ١بء 

اٌَى١ٕخ ، ٚأّبه اٌٝ أْ ا١ٌْْبْ ٠مزٍْٛ لجً اْ ٠ٌٛلٚا ، ام أْ ٚؽلح ِٓ وً ص٩صخ ؽٛاي 

 .وبٔذ رغٙ٘ ثَجت اٌٛٙغ إٌفَٟ 

  :1995 ٠ٕب٠و 22االص١ٕٓ 

ارُٙ اٌوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ ا٤ُِ اٌّزؾلح ثؤٔٙب رزقن ِٛلفب ِزقبم٨ رغبٖ اٌم١ٚخ ا١ٌْْب١ٔخ ، 

 ، ٚٛبٌت ثٚوٚهح اػزواف إٌّظّخ أػٍٕذ اٍزمالٌٙب ػٓ ه١ٍٚب ِٕن أهثغ ٍٕٛاداٌزٝ 

 .اٌل١ٌٚخ ثبٍزم٩ي ث٩كٖ 

  :1995 ٠ٕب٠و 26األؽل 

وْفذ ٕؾ١فخ ا٤ٚثي إٌٍل١ٔخ فٟ ٘نا ا١ٌَٛ ػٓ ٚعٛك ِمجور١ٓ عّبػ١ز١ٓ ثـــبٌموة ِٓ 

 ٙؾ١خ ، ٚموود اٌٖؾ١فخ أْ أغٍت اٌمزٍٝ 100اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ ، ثّٙب أوضو ِٓ 

 .وبٔٛا ِٓ اٌّل١١ٔٓ ، ٚ ِٓ ث١ُٕٙ ػلك وج١و ِٓ إٌَبء ٚ ا٤ٛفبي 

  :1995 ِبهً 1األهثؼبء 

ارُٙ ا١ٌٍٖت ا٤ؽّو اٌلٌٟٚ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ، ثّٕغ ٕٚٛي اٌَّبػلاد اٌغنائ١خ اٌٝ 

أ٨ف ا٩ٌعئ١ٓ فٟ عٕٛة ا١ٌْْبْ ، ٚ أػٍٓ اٌّّضً اٌؼبَ ٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت ا٤ؽّو 

فٟ ا١ٌْْبْ عبن ِبهن ثٛه١ٔٗ أْ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ رّٕغ ِٕن ػْوح أ٠بَ لٛافً 

 أٌف 250اٌَّبػلاد ا٦َٔب١ٔخ ِٓ اٌؼجٛه ثبرغبٖ عٕٛثٟ اٌج٩ك ؽ١ش ٠زٛاعل ؽٛاٌٟ 

 .٨عٝء ١ّْبٟٔ 

ِٓ عبٔجٙب أػٍٕذ اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ أْ وً ا٦غبصخ اٌل١ٌٚخ ٌٚؾب٠خ اٌؾوة ، اِب ث١ؼذ 

فٟ ا٤ٍٛاق اٌَٛكاء ، أٚ اؽزغيد ِٓ لجً اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ ، ٚ لبي اٌّزؾلس ثبٍُ 
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فٟ اٌؾم١مخ ٌُ ٠ًٖ ؽزٝ ٚاؽل فٟ اٌّبئخ ِٓ  ((اٌوئبٍخ ا١ٌْْب١ٔخ ٨ِٛكٞ اٚكٚغٛهف 

 ) .)اٌَّبػلاد ا٦َٔب١ٔخ اٌٟ ا١ٌْبْ 

  :1995 ِبهً 27األص١ٕٓ 

ٔفند أهثغ ٛبئواد ؽوث١خ ه١ٍٚخ غبهح ع٠ٛخ اٍزٙلفذ ِق١ّب ٠ؼظ ثب٩ٌعئ١ٓ فٟ لو٠خ 

 130 لز٩١ ٚ إبثخ أوضو ِٓ ١ٍ60وع١ٓ ٠ٛهد ِّب أٍفو ػٓ ٍمٛٛ ِب ٨ ٠مً ػٓ 

 . فو٠ٓ ثغوٚػ 

  :1995 اثو٠ً 11اٌضالصبء 

 ٔؼُ ٌٍؾوة ٚ ٔؼُ ٌمزً اٌّل١١ٔٓ.. ش١فبهك ٔبكىح 

كافغ اٌيػ١ُ اٌغٛهعٟ اكٚاهك ١ّفبهكٔبكىٖ ػٓ اٌزلفً اٌوٍٟٚ فٟ ا١ٌْْبْ ف٩ي ِمبثٍخ 

ٕؾف١خ ِغ ِغٍخ ّزوْ ا٤ٌّب١ٔخ ، ٚأعبة ػّب اما وبْ ٠ئ٠ل اٌؼ١ٍّخ اٌؼَىو٠خ اٌَّزّوح 

 ! .ِٕن أهثؼخ أّٙو ، ٚ رَججذ فٟ لزً  ٨ف ِٓ اٌّل١١ٔٓ فمبي ثبٌطجغ ٔؼُ 

  :1995 ِب٠ٛ 24األهثؼبء 

 9أغبهد اٌطبئواد اٌؾوث١خ اٌو١ٍٚخ ا١ٌَٛ ػٍٝ لو٠خ وبٌلٞ اٌغٕٛث١خ اٌزٝ رجؼل ؽٛاٌٝ 

و١ٍٛ ِزواد ػٓ فٜ اٌزّبً اٌفبًٕ ث١ٓ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ٚ ا١ٌْْب١ٔخ ، ِّب رَجت فٟ 

 .ِمزً ص٩صخ ػْو ِل١ٔب ٚ ٍمٛٛ  فو٠ٓ ثغوٚػ 

  :1995 ١ٔٛ٠ٛ 12االص١ٕٓ 

 (ه١ٍٚب كٌٚخ فبش١خ ٠غت آال رجمٝ  ... )كٚكا١٠ف ٠مٛي 

وْف اٌوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ عٛ٘و كٚكا١٠ف ف٩ي ارٖبي ٘برفٟ ِغ اماػخ ١ٌجورٟ أْ 

ٍِٛىٛ اٍزقلِذ إٌبثٍُ ٚ ا٤ٍٍؾخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌّؾوِخ ك١ٌٚخ ٙل اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ ٚ 

 ثٍلح ٚ لو٠خ ١ّْب١ٔخ أث١لد عيئ١ب أٚ و١ٍب ، ٚ ربثغ ٠مٛي أْ 421 ِٓ إًٔ 370لبي اْ 

 .ه١ٍٚب كٌٚخ فب١ّخ ٠غت أ٨ رجمٟ ، ٢َٚ ا٤ٍوح اٌل١ٌٚخ ػٍٝ ِٛلفٙب اٌّزفوط 
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  :1995 ١ٌٛ٠ٛ 7اٌغّؼخ 

 ِنثؾخ ثشؼخ ثبٌَالػ األث١ط

كػب ا١ٌَٛ ا١ٌْْب١ْٔٛ ع١ّغ اٌٖؾف١١ٓ اٌٝ ثٍلح لو٠جخ ِٓ غوٚىٟٔ ٌّْب٘لح  صبه ِنثؾخ 

لزً ف١ٙب ػلك ِٓ اٌّل١١ٔٓ ، ٚ موو ٔبٛك ثبٍُ اٌٛفل ا١ٌْْبٟٔ أْ اٌْوٛخ اٌّؾ١ٍخ أٌمذ 

اٌمج٘ ػٍٝ أهثؼخ افواك ِٓ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ٚ لل اػزوفٛا ثّْبهوزُٙ فٟ لزً ػلك ِٓ 

ا٤٘بٌٟ ، اٌٝ مٌه ِٕؼذ اٌْوٛخ أ٘بٌٝ اٌجٍلح اٌزٟ ٚلؼذ ف١ٙب اٌّنثؾخ ِٓ ٔمً عضش 

 اٌزٝ –ٍجؼخ لزٍٝ ث١ُٕٙ أٛفبي ٚ ١ّٛؿ اٌٟ ِضو ثؼضخ ِٕظّخ ا٤ِٓ ٚ اٌزؼبْٚ ا٤ٚهٚثٟ 

 ٚموو ّٙٛك ػ١بْ أْ اٌمزٍٟ مثؼ ثؼُٚٙ ثب٩ٌَػ ا٤ث١٘ ، –رغوٞ ف١ٙب اٌّفبٚٙبد 

ٚموود اٌّٖبكه أْ اٌّز١ّٙٓ وبٔٛا فٟ ؽبٌخ ٍىو ، ٚ أُٔٙ اٍزقلِٛا اٌوّبّبد أ٠ٚب 

 .ٌمزً اٌٚؾب٠ب 

  :1995 ٍجزّجو 8اٌغّؼخ 

أٍٛك عٕلٞ هٍٟٚ إٌبه ػٍٝ فزٝ ١ّْبٟٔ فؤهكاٖ لز٩١ ، ِّب  صبه ٘نا اٌؾبكس ا٦عواِٟ  

اؽزغبعبد ِؼبك٠خ ٌٍٛعٛك اٌوٍٟٚ فٟ ا١ٌْْبْ ، ّبهن ف١ٙب  ٨ف اٌْْب١١ٔٓ اٌغبٙج١ٓ 

ٚ أهٍٍذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ػلكا ِٓ اٌؼوثبد اٌّٖفؾخ اٌّؾٍّخ ثبٌغٕل ؽ١ش رزغّغ 

 .اٌؾْٛك ٚ أِورُٙ ثبٌّغبكهح ِٙلكح ثؤٍزقلاَ اٌمٛح ٌزٕف١ن مٌه 

  :1995ٍجزّجو 16اٌَجذ 

 –ٔفند ٍذ ٛبئواد ؽوث١خ ه١ٍٚخ ٍٍٍَخ غبهاد ػٍٝ اٌؾمٛق اٌمو٠جخ ِٓ لو٠خ اٌقٛٞ 

ِّب أٍفو ػٓ ٚلٛلغ ص٩صخ  ) و١ٍٛ ِزو عٕٛة ّولٟ غوٚىٟٔ 60 (ِٛفه ػٍٝ ثؼل 

لزٍٝ ٚ ٍزخ عوؽٟ فٟ ٕفٛف اٌّل١١ٔٓ ، ٚٛجمب ٤لٛاي ِياهع ١ّْبٟٔ ا١ٕت فٟ ٍبلٗ 

لبي  ) و١ٍٛ ِزو ؽٕٛة ّوفٟ غوٚىٟٔ 30 (ٚ مهاػٗ ، ٚٔمً اٌٝ ِْفٟ ّبٌٟ ػٍٝ ثؼل 

 ))وٕذ فٟ اٌؾمً ، ِٚؼٟ اٌغواه ػٕلٔب ثلأد اٌغبهح ، ٌُٚ ٠زَغ اٌٛلذ ٩ٌفزجبء  ((

 ِل١ٔب  فو 20ٚأٙبف أْ ىٚعزٗ ٚ اثٕزٗ أ١ٕجزب فٟ اٌغبهح أ٠ٚب ، ٖٚٔٛ اٌٝ أْ ؽٛاٌٟ 

 .أ١ٕجٛا ِٓ عواء اٌٙغَٛ ، ٌىٓ ٍزخ عوؽٟ ُِٕٙ فمٜ ٔمٍٛا اٌٝ ِْفٟ ّبٌٟ 
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  :1995 اوزٛثو 8األؽل 

لبٌذ ٠ٛ٘بٔب عٛهِٚجبرْٟ ٔبئجخ هئ١ٌ ثؼضخ ا١ٌٍٖت ا٤ؽّو فٟ ا١ٌْْبْ أْ إٌّظّخ 

 اٌف ِٓ اٌؼغبئي ٚ ا٤ٛفبي ، ٨ٚ ١ٍّب ا٤وضو ػوٙخ ٌٍقطو 50رَزؼل ٌَّبػلح ؽٛاٌٟ 

 30ف٩ي أّٙو اٌْزبء ، ٚ أٌّؾذ اٌٟ اْ ثؤبِغب أفو ١ٌٍٍٖت ا٤ؽّو ١ٍؼزٕٝ ثٕؾٛ 

أٌف ػبئٍخ ١ّْب١ٔخ رٙلِذ ِٕبىٌٙب أصٕبء اٌؾوة ، ٚ أٔٗ رُ رق١ٖٔ ِؤٜٚ ِئلذ 

 .ٌجؼ٘ ا٩ٌعئ١ٓ فٟ ػوثبد ِّّٖخ ٌٙنا اٌغوٗ 

  :1995  اوزٛثو 24اٌضالصبء 

فزؾذ اٌْوٛخ اٌّؾ١ٍخ اٌّٛا١ٌخ ٌٍّٛىٛ ١ٔواْ أٍٍؾزٙب ػٍٝ رغّغ ِؼبهٗ فٟ لٍت 

اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ رغّؼٛا لوة لٖو اٌوئبٍخ اؽزغبعب ػٍٝ رؼ١١ٓ كٚوٛىا فغب١٠ف 

. هئ١ٌ ٌٍؾىِٛخ اٌّٛا١ٌخ ٌٍّٛىٛ 

  :1995 اوزٛثو 25األهثؼبء 

٘بعّذ ٍجغ ٛبئواد ١ٍ٘ىٛثزو ػَىو٠خ ه١ٍٚخ ا١ٌَٛ ِطبه ٍب٠جزَٛفَى٠ٛخ اٌٛالؼخ 

لوة اٌؼبّٕخ ا٨ٔغ١ّٛخ ٔبهىاْ ، ٚلبِذ اٌطبئواد فٟ اٌجلا٠خ ثب٩ٛق ١ٔواْ أٍٍؾزٙب 

ِٓ اٌغي صُ ٘جطذ اصٕزبْ ِٕٙب فٟ اٌّطبه ٚ فوط ِٕٙب ٍَِؾْٛ ٠ورلْٚ ىٞ اٌٛؽلاد 

اٌقبٕخ اٌو١ٍٚخ ٚ أِوٚا وً ِٓ وبْ فٟ اٌّطبه ثب٨ٔجطبػ أهٙب ، صُ افنٚا ٠طٍمْٛ 

ا١ٌٕواْ ثٖٛهح ػْٛائ١خ فٟ ِقزٍف ا٨رغب٘بد ، ِّب اكٞ اٌٟ ِٖوع ّق١ٖٓ ٚ عوػ 

 .ٍزخ ِل١١ٔٓ  فو٠ٓ 

ٚفٟ غوٚىٟٔ أ٠ٚب ٕلِذ ا١ٌَٛ ِلهػخ ه١ٍٚخ ١ٍبهح ِل١ٔخ ِٓ ٛواى ٨كا ِّب أكٞ 

اٌٟ ِمزً أؽل هوبثٙب ٚ إبثخ ا٢فو٠ٓ ثغوٚػ فط١وح ، ٚٛٛق اٌّٛإْٛٛ اٌغبٙجْٛ 

اٌّلهػخ ٚ اؽزغيٚا أفواك ٛبلّٙب ، ٚ٘وػذ اٌٝ ِىبْ اٌؾبكس لٛاد ه١ٍٚخ أفوٜ 

ٌزَزىًّ اٌّغيهح ؽ١ش فزؾذ ١ٔوأٙب ػٍٝ اٌّٛا١١ٕٛٓ اٌّؾزغ١ٓ ، ِّب أكٞ اٌٟ ٚلٛع 

 .ص٩صخ لزٍٟ ٚ عوػ فٌّ ػْو  فو٠ٓ 

  :1995 ك٠َّجو 27األهثؼبء 

 و١ٍٛ ِزو عٕٛة 40لٖفذ اٌّلفؼ١خ اٌو١ٍٚخ ثٍلح ارْقٛٞ ِبهربْ اٌٛالؼخ ػٍٝ ثؼل 

. اٌؼبّٕخ ِّب أكٞ اٌٟ ِٖوع ٛف١ٍٓ ػٍٝ ا٤لً 
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  :1996 ٠ٕب٠و 15االص١ٕٓ 

 و١ٍٛ ِزو ِٓ غوٚىٟٔ ، 60لٖفذ اٌمٛاد ٨ه١ٍٚخ ِل٠ٕخ ر١َٕبكهٞ اٌزٝ رجؼل ؽٛاٌٟ 

ٚأػٍٓ ٚى٠و ا٦ػ٩َ فٟ اٌؼبّٕخ غوىٟٚٔ ٨ِٛكٞ اٚكٚغٛف أْ اٌمٕبثً ٚ اٌٖٛاه٠ـ 

 . ِل١ٔب ث١ُٕٙ َٔبء ٚ أٛفبي 40ٍمطذ ػٍٝ ٍٛق اٌّل٠ٕخ ِّب أكٞ اٌٝ ِمزً 

  :1996 فجوا٠و 9اٌغّؼخ 

أٍٛمذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ  ا١ٌَٛ ١ٔوأٙب ػٍٝ عّٛع اٌّزظبفو٠ٓ ٌّٕؼُٙ ِٓ كفٛي اٌَبؽخ 

اٌّووي٠خ فٟ اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ ، وّب أكٞ أفغبه ػجٛح ٔبٍفخ ٚٙؼذ فٟ اٌَبؽخ غٍٟ 

 .ِمزً ص٩صخ ِزظب٘و٠ٓ ٚ عوػ ٍجؼخ  فو٠ٓ 

  :1996االؽل فجوا٠و 

أٍٛك اٌغٕٛك اٌوًٚ ١ٌٍَٛ اٌضبٔٝ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ إٌبه ػٍٝ اٌّزظب٘و٠ٓ ٠٦مبف اٌؾْٛك 

اٌزٝ رؾبٚي افزواق اٌطٛق اٌنٞ رفوٙٗ ٘نح اٌمٛاد ػٍٝ اٌْٛاهع اٌّئك٠خ اٌٝ ٍبؽخ 

 .اٌمٖو اٌوئبٍٟ ِّب أٍفو ػٓ ٍمٛٛ ٍزخ لزٍٝ ٚ إبثخ فٌّ  فو٠ٓ ثغوٚػ 

  :1996اٌق١ٌّ فجوا٠و 

لٖفذ اٌطبئواد اٌؾوث١خ اٌو١ٍٚخ لو٠خ ث١ٕٛٞ اٌٛالؼخ عٕٛة اٌغّٙٛه٠خ ِّب أكٞ اٌٟ 

ٚلٛع أهثؼخ ػْو لز٩١ فٟ ٕفٛف اٌّل١١ٔٓ ٚ إبثخ  فو٠ٓ ثغوٚػ ، ٚ رَجت اٌمٖف 

 . ِٕي٨ ػٍٝ ا٤لً 16أ٠ٚب ػٓ رل١ِو 

  :1996 ِبهً 5االص١ٕٓ 

 ٚاٌزٝ ٔفند –ٍٍّبْ هاك١٠ٚف  ))اٌنئت اٌٛؽ١ل  ((رؼوٗ َِبء ا١ٌَٛ لبئل ِغّٛػخ 

 ٌّؾبٌٚخ اغز١بي لوة ثٍلح ١ٍؤٛفٛك٠َه ، ٚ لل أ١ٕت اٌمبئل ا١ٌْْبٟٔ –ػ١ٍّخ و١ي١ٌبه 

ثغواػ ثٍغ١خ فٟ هاٍٗ ٔم٩ ػٍٝ أصو٘ب اٌٝ ِْفٟ ١ِلأٟ ، وّب أكد اٌؾبصخ اٌٝ ِمزً أؽل 

 .ِوافم١ٗ ٚ٘ٛ ِٓ اٌمبئلح اٌّل٠ب١١ٔٓ ا٠ٚب ٠ٚلػٟ ػّو فَبٔٛف 
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  :1996  ِــبهً 20األهثؼبء 

 ٍبِبشىٟ رزؼوض ٌّغيهح أفوٞ

 600أول ِٛفل اغبصخ غَٕبٟٔ ًٕٚ غٍٟ غوٚىٟٔ ، أر١ب ِٓ لو٠خ ٍبِبّىٟ أْ أوضو ِٓ 

ِلٟٔ  لزٍٛا فٟ اٌّؼبهن ، ٚفبٕخ فٟ اٌمٖف اٌنٜ اٍزٙلف اٌمو٠خ ف٩ي ا٠٤بَ ا٨ف١وح 

 لز١ً ِلٟٔ أِبَ إٌّبىي ٠ِٟٛ 600اٌّب١ٙخ ، ٚلبي ٍبك٨ٚ ٠ٍٛفٛق أٔٗ ّب٘ل أوضو ِٓ 

 ِبهً اٌْٙو اٌؾبٌٟ ِٓ عواء اٌمٖف اٌغٛٞ ٚ اٌّلفؼٟ ، ٚلبي ثمٟ اٌىض١و 16 ٚ 15

ِٓ اٌغضش فٟ اٌْٛاهع ، ٚأٔٗ ٠َزؾ١ً اىاٌزٙب ٚ كفٕٙب ثَجت رٛإً اٌمٖف اٌوٍٟٚ 

 .ٌٍجٍلح 

  :1996 ِبهً 24األؽل 

فزؼ اٌغٕٛك اٌوًٚ ١ٔواْ أٍٍؾزُٙ اٌوّبّخ ػٍٝ ٍذ ١ٍبهاد ِل١ٔخ فٟ عبكٚ ١ٕ١ٌَٕىٟ 

 ِل١ٔب ، ٚإبثخ ػلك  فو ثغوٚػ ، ٚلبٌذ 11ٍٜٚ غوٚىٟٔ ، ِّب أٍفو ػٓ ِمزً 

أٍٛمٛا  ))ثلٚا وؤُٔٙ ٍىبهٞ  ((ِٖبكه ِطٍؼخ أْ اٌغٕٛك اٌن٠ٓ ٍٕٚٛا فٟ  ١ٌبد ِلهػخ 

إٌبه ػٍٝ ١ٍبهح ِل١ٔخ وبٔٛا ٠طبهكٚٔٙب ، ٚػٕلِب ٍٕٚٛا اٌٝ ؽبعي ػَىوٞ هٚٞ ، 

فوعذ ١ٍلح ِٖبثخ ثغواػ ِٓ ا١ٌَبهح ٌزطٍت اٌّغلح ، فؤٍٛك اٌغٕٛك اٌّزٛاعل٠ٓ ٕ٘بن 

ثلٚهُ٘ إٌبه ػٍٝ ع١ّغ ِٓ فٟ ا١ٌَبهاد اٌّل١ٔخ اٌزٝ وبٔذ رّو ثبٌموة ُِٕٙ ِّب رَجت 

 .فٟ ٍمٛٛ ػلك وج١و ِٓ اٌٚؾب٠ب 

  :1996 ِبهً 29اٌغّؼخ 

 ٛف٩ ِٓ 12رؼوٙذ لو٠خ وبك١ِو٠ٛهد اٌٟ لٖف هٍٟٚ ػ١ٕف أٍفو ػٓ ِمزً 

ٍىبْ اٌمو٠خ ٚ ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك ٕٛه ٚ ك٨ئً فٟ ِىزت ا١ٌٍٖت ا٤ؽّو رضجذ ٘نح 

اٌغو٠ّخ إٌىواء فبْ اٌم١بكح اٌؼَىو٠خ اٌو١ٍٚخ أٔىود ِٓ ف٩ي ٍٚبئً اػ٩ِٙب ػ١ٍّخ 

اٌمٖف ِلػ١خ ثؤْ اٌؼ١ٍّخ ٌٙب ػ٩لخ ثؾٍّخ كػبئ١خ ٍٍِٚخ افزوػٙب اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ 

  .)... !!! ٍّؼخ اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ  (ٌز٠ْٛٗ 

  :1996اٌضالصبء إثو٠ً 

لزً ػْوح أّقبٓ ػٍٝ ا٤لً ٚ أ١ٕت فَّخ ػْو  فوْٚ ثغوٚػ فٟ ِؾبٌٚخ 

 .ا٨غز١بي اٌزٝ وبٔذ رَزٙلف هئ١ٌ ا٤هوبْ ا١ٌْْبٟٔ أ٩ْٕ َِقبكٚف 
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ٚعود اٌّؾبٌٚخ ف٩ي ِواٍُ ك١ٕ٠خ فٟ ِمجوح ١ٍوع١ٓ ٠ٛهد عٕٛة ّولٟ ا١ٌْْبْ 

وبْ ِٓ اٌّفزوٗ أْ ٠ْبهن ف١ٙب اٌغٕواي َِقبكٚف ، ٚلبي ّٙٛك ػ١بْ أْ ػجٛح ٔبٍفخ 

ٚٙؼذ رؾذ إٌّٖخ اٌزٟ وبْ ِٓ اٌّفزوٗ أْ ٠ٍمٟ ف١ٙب َِقبكٚف وٍّزٗ ، ٚأٍفو 

أفغبه٘ب ػٓ ِمزً رَؼخ هعبي ٚ أِوأح ٚ ٌُ ٠ؾٚو َِقبكٚف ٘نح إٌّبٍجخ ف٩فب ٌّب 

 .وبْ ِموه  

  :1996 إثو٠ً 19اٌغّؼخ 

اٌٛالؼخ ػٍٝ ثؼل فَّخ  (ّٕذ ٛبئوح ؽوث١خ ه١ٍٚخ غبهح ػٍٝ ثٍلح اهّزٟ ا٨ٔغ١ّٛخ 

 ّقٖب 35ِّب رَجت فٟ ٍمٛٛ ؽٛاٌٟ  )و١ٍٛ ِزواد ّولٟ لبػلح ثبِٛد ا٨ٍزوار١غ١خ 

 .ِل١ٔب ث١ٓ لز١ً ٚ عو٠ؼ 
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  1996َ-1994اٌؾوة اٌش١شب١ٔخ االٌٚٝ  ((ِقزصو  )) 

 

رٍٕٛذ اٌم١بكح اٌو١ٍٚخ ثيػبِخ ٠ٍزَٓ اٌٝ اٍزٕزبط ثؤٔٗ ٨ ثل ِٓ اٍزقلاَ اٌمٛح  .1

َ ٦25/11/1994ػبكح اٌغّٙٛه٠خ اٌّزّوكح رؾذ ا١ٌَطوح اٌو١ٍٚخ، ففٟ ٠َٛ 

٘بعُ ثؼ٘ اٌّزّوك٠ٓ اٌن٠ٓ كػّزُٙ ٍِٛىٛ، ٘بعّٛا اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ 

 .ثبٌلثبثبد ٚا٤ٍٍؾخ اٌضم١ٍخ ، ا٨ أُٔٙ اٙطوٚا ٩ٌَٔؾبة ثؼل ٠َٛ ٚاؽل

 ٍبػخ 48َ كػب اٌوئ١ٌ ٠ٍزَٓ كٚكا١٠ف ٌزون ا٩ٌَػ ف٩ي ٠29/11/1994َٛ  .2

ٚا٨ فبٔٗ ١ٍؼٍٓ ؽبٌخ اٌطٛاهة فٟ ا١ٌْْبْ ، وّب لبِذ اٌطبئواد اٌو١ٍٚخ 

 .ثمٖف غوٚىٟٔ

َ غبهاد ع٠ٛخ ٚؽْٛك ػَىو٠خ ه١ٍٚخ ػٍٝ اٌؾلٚك ا١ٌْْب١ٔخ 30/11/1994 .3

 .ٚاف٩ء غوٚىٟٔ ِٓ إٌَبء ٚا٤ٛفبي

َ أػٍٕذ ه١ٍٚب اغ٩ق اٌّغبي اٌغٛٞ ٚاٌؾلٚك ا١ٌْْب١ٔخ ، ٚلبِذ 10/12/1994 .4

 .اٌطبئواد اٌو١ٍٚخ ثمٖف غوٚىٟٔ

َ، ٚكاهد ِؼبهن 11/12/1994كفٍذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ أهاٟٙ اٌغّٙٛه٠خ فٟ  .5

ٛبؽٕخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ، ٚرىجل اٌغ١ِ اٌوًٚ فَبئو فبكؽخ، أِب اٌّل١ٔٓ، فمل ٌغؤ 

 .وض١و ُِٕٙ اٌٝ إٌّبٛك اٌّغبٚهح ٚفبٕخ أٔغ١ّٛب

 .َ ثلأ اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْبْ اف٩ء اٌؼبّٕخ غوٚى1995ٟٔٚفٟ ّٙو ّجبٛ  .6

َ لوه ِغٌٍ ا٤ِٓ ٚاٌزؼبْٚ ا٤ٚهٚثٟ أْبء ِف١ٙٛخ ٌٗ فٟ 1995ٚفٟ ١َٔبْ  .7

وّب رّىٕذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ِٓ ا٨ٍز٩١ء ػٍٝ أهغْٛ ٚغٛكه١ٌِ . ا١ٌْْبْ

 .ّٚبٌٟ

َ ، لبِذ ِغّٛػخ ِٓ ا١ٌْْب١١ٔٓ ثم١بكح ّبًِ ثبٍب١٠ف ثٙغَٛ ػٍٝ 14/6/1995 .8

وُ ِٓ ا١ٌْْبْ ؽ١ش 70ثٍلح ثٛكٚٔٛفَىٟ اٌزبثؼخ ٌّل٠ٕخ ٍزبفوٚثٛي ػٍٝ ثؼل 

اؽزٍٛا اٌَّزْفٝ اٌّٛعٛك فٟ اٌجٍلح ٚاؽزغبى اٌّئبد ِٓ اٌو٘بئٓ اٌوًٚ ، 

 .ٚٛبٌت ثٛلف ػ١ٍّبد اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ٚأَؾبثٙب ِٓ ا١ٌْْبْ

َ ٚلؼذ ارفبل١خ ث١ٓ ا١ٌٙئبد اٌؼَىو٠خ رٕٔ ػٍٝ أْ ه١ٍٚب ٍزَؾت 30/7/1995 .9

عٕٛك٘ب ِٓ ا١ٌْْبْ ٚأْ ا١ٌْْب١ْٔٛ ١ٍمِْٛٛ ثز١ٍَُ أٍٍؾزُٙ ف١ّب ػلا 

 .اٌَّزقلِخ ثٙلف اٌلفبع

َ ، رّىٕذ اٌٛؽلاد اٌزبثؼخ ٌٍوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ عٛ٘و 25/8/1995 .10

 .كٚكا١٠ف ِٓ ا٨ٍز٩١ء ػٍٝ اكاهح غٛكه١ٌِ صبٟٔ أوجو ِلْ اٌغّٙٛه٠خ

َ ، اٍزٌٛٝ اٌوًٚ ػٍٝ ِل٠ٕخ غٛكه١ٌِ ثؼل ؽٖبه٘ب 1995 /20/12 .11

 .ٚلزٍٛا اٌّئبد ِٓ اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْب١١ٔٓ

رؾذ ل١بكح ٍٍّبْ " اٌنئت اٌٛؽ١ل " َ ، لبِذ ِغّٛػخ 9/1/1996 .12

 .هٚكا١٠ف ثبٌٙغَٛ ػٍٝ وي١ٌبه ٚأٍو اٌّئبد وو٘بئٓ
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رّىٕذ ه١ٍٚب ٚثغبهح ع٠ٛخ ِٓ لزً اٌوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ عٛ٘و كٚكا١٠ف  .13

َ ، ٚلل رٌٛٝ اٌوئبٍخ ِىبٔٗ ١ٍٍُ فبْ ٠ٕلهثب١٠ف، ٚثمٟ هئ١َبً ٠21/4/1996َٛ 

 .ؽزٝ أزقبة أ٩ْٕ َِقبكٚف

اٍزّود اٌّؼبهن ث١ٓ اٌطوف١ٓ ؽزٝ رّىٕذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ِٓ اؽز٩ي  .14

ٚفٟ ؽووخ أمٍ٘ذ اٌؼبٌُ، اٍزطبع . اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ ثؼل رل١ِو٘ب ثْىً وبًِ

ِّب أوَت ا١ٌْْبْ . 1996َا١ٌْْبْ اٍزؼبكح ا١ٌَطوح ػٍٝ غوٚىٟٔ فٟ  ة 

 .رؼبٛف اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ فٟ ؽ١ٕٙب

ٚػٍٝ ٙٛء اٌّٛلف ا١ٌّلأٟ، ِٚٛلف اٌوأٞ اٌؼبَ اٌؼبٌّٟ، هأد ه١ٍٚب  .15

فمبِذ ثزٛل١غ ارفبل١خ ِغ . أْ أفًٚ ؽً ٌٍقوٚط ِٓ ٘نا اٌّؤىق ٘ٛ ٚلف اٌؾوة

َ، ٚلؼٙب ػٓ ا١ٌْْبْ ١ٍٍُ فبْ ٚػٓ ه١ٍٚب 31/8/1996ا١ٌْْبْ ثزبه٠ـ 

، ٚرٕٔ ػٍٝ ٚلف اٌمزبي ٚفوٚط اٌوًٚ ِٓ ا١ٌْْبْ، اٌىَٕله ١ٌج١لاٌغٕواي 

 .َ ٌزمو٠و ا١ٌّٖو31/12/2001ٚاعواء اٍزفزبء فٟ ا١ٌْْبْ فٟ 

َ أػٍٓ ػٓ فٛى أ٩ْٕ َِقبكٚف ثوئبٍخ 28/1/1997ثزبه٠ـ  .16

ثؼل فوى ِٓ إٔٛاد إٌبفج١ٓ، ٚلل رٌٛٝ َِقبكٚف  % 68,9اٌغّٙٛه٠خ ثؤغٍج١خ 

 .12/2/1997َاٌوئبٍخ ه١ٍّبً فٟ 

ٚلغ اٌوئ١ٌ اٌغل٠ل ٌٍغّٙٛه٠خ أ٩ْٕ َِقبكٚف ٚاٌوئ١ٌ اٌوٍٟٚ  .17

َ، ٚرٕٔ ػٍٝ ثٕبء اٌؼ٩لبد ث١ّٕٙب ٠12/5/1997ٍز١َٓ ِؼب٘لح ٩ٍَ ثزبه٠ـ 

ٚفك اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ، ٚأٔٗ ٨ ٠غٛى اٍزؼّبي ا٩ٌَػ ٨ٚ اٌزٙل٠ل ثبٍزؼّبٌٗ ٌؾً 

إٌياع ث١ّٕٙب، ٌُٚ رٕٔ اٌّؼب٘لح ػٍٝ ثمبء ا١ٌْْبْ عيءاً ِٓ ه١ٍٚب ٨ٚ ػٍٝ 

اٍزم٩ٌٙب، ٌٚىٓ ثؼل رٛل١غ اٌّؼب٘لح ٕبهد ا١ٌْْبْ رزٖوف رٖوف اٌلٌٚخ 

 .اٌَّزمٍخ فؼ٩ً، ٕٚبه اٌؼبٌُ ٠ؼبٍِٙب ٚوؤٔٙب َِزمٍخ

 

 

 :أثٕبء كاغَزبْ ٠وكْٚ اٌغ١ًّ ٌٍش١شبْ اٌغو٠ؼ 

ِغ رٖبػل اٌؾوة فٟ ا١ٌْْبْ ، وبْ لَُ وج١و ِٓ اٌلاغَزب١ْٔٛ ٠ٕزملْٚ ؽىِٛزُٙ 

َ 1995اٌّٛا١ٌخ ٌٍّٛىٛ ، ٚ اٌّزقبمٌخ ػٓ ٖٔو ا١ٌْْبْ ، ٚرلاٌٚٛا فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

ث١بْ ؽنهٚا ف١ٗ أثٕبء اٌمٛلبى اٌْغؼبْ ِٓ أْ اٌزبه٠ـ ٌٓ ٠وؽُّٙ اما رقبمٌٛا ػٓ ٖٔوح 

ا١ٌْْبْ ، ٚمووُ٘ ثؤ٠بَ ا٦ِبَ ّبًِ ػٕلِب ؽبهة ا١ٌْْب١ْٔٛ ِغ أثٕبء كاغَزبْ ٙل 

 .اٌم١ٖو 
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 :أصبه اٌؾوة اٌو١ٍٚخ ػٍٝ اٌش١شبْ 

 

 اٌف ِلٔٝ ٚ فُمل ِٓ اٌَىبْ أٌمذ اٌّقبثواد اٌو١ٍٚخ اٌمجط ػ١ٍُٙ فٟ 40لزً 

 ث١ٛرُٙ ٚ فٟ اٌشٛاهع ٚ ٌُ ٠ؼوف ِص١وُ٘ ؽزٝ ا٢ْ 

ؼبق ُِٕٙ 74فٍفذ اٌؾوة  ُِ  أٌف غفً ، فملٚا اٌَّغ ٚ إٌطك ، ٚفٟ 19 أٌف 

كِود ِٕبىٌُٙ فأصجؾٛا ثال ِأٜٚ  % 35 أٌف غفً ٠ز١ُ فملٚا آثبءُ٘ ، 12اٌش١شبْ 

ال ٠غلْٚ ػّالً ، ٚث١ٓ وً ػشوح أٍو ش١شب١ٔخ ٕ٘بن رَؼخ أٍو ال رغل ِب % 85، ٚ 

 .٠ىفٟ ٌطؼبِٙب ا١ٌِٟٛ ، ٚثلأ إٌبً ثبٌفؼً ٠أوٍْٛ ػٍف اٌّبش١خ 

 :ػٍٝ اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍُ 

وبْ رل١ِو إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ أٚي ِب اٍزٙلفزٗ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ اٌؾوة ، فمل كِود 

اٌغبِؼخ اٌش١شب١ٔخ إٌٟ عبٔت صّب١ٔخ ِؼب٘ل ف١ٕخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ، ٚ أهثؼخ ِلاهً ف١ٕخ 

ِزٍٛطخ ، ٚأهثغ ِواوي ٌألثؾبس إٌٟ عبٔت اٌزل١ِو اٌّزؼّل ٌمبػبد اٌّؾبظواد ٚ 

 .األهش١ف اٌٛغٕٟ ٚ اٌّزؾف اٌٛغٕٟ 

 

:وبهصخ ث١ئ١خ ٚ صؾ١خ   

كِود اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ آثبه اٌجزوٚي فزلفمذ آالف األغٕبْ اٌّشزؼٍخ ِٕٗ فٟ ؽوائك 

ٌٛصذ اٌٙٛاء ٚ اٌزوثخ ٚ أؽلصذ وبهصخ ث١ئ١خ ال رمً ػٓ وبهلخ اٌى٠ٛذ فٟ ؽوة اٌق١ٍظ 

. اٌضب١ٔخ 

، ٠ؼبٔٛا االغفبي  ( ِٓ وً أٌف غفً ٠ّٛرْٛ 120 )اهرفبع َٔجخ اٌٛف١بد ث١ٓ االغفبي 

ِٓ األ١ّ١ٔب ٚ فملاْ ٍٛائً اٌغَُ ، ٠ٌٛل وضو ِٓ األغفبي ِوظٝ ٚظؼبف ٌج١ٕ١خ ٚ 

ِش١٘ٛٓ ، لصٛه فٟ اٌقلِبد اٌصؾ١خ ٌٍؾٛاًِ ٚ اٌز١ٌٛل ، فمل كِو اٌوًٚ 

ِٓ % 6.6اٌَّزشف١بد ِزؼّل٠ٓ ، ٚال رٛعل فٟ اٌَّزشف١بد اٌجبل١خ ٍٜٛ 

. االؽز١بعبد اٌّطٍٛثخ ٌألغفبي 
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ٚفٟ إٌَز١ٓ اٌَبثمز١ٓ ٌٍؾوة اٌضب١ٔخ ِٓ اٌؾوة أٔقفط ِؼلي اٌّٛا١ٌل ِور١ٓ ٚ 

ٔصف ِوح ػٓ ِؼلالرٙب اٌطج١ؼ١خ اٌَبثمخ  ، ٠ٚٛعل ٔمص ٘بئً فٟ األك٠ٚخ ٚ األكٚاد 

. اٌطج١خ ؽزٝ أصجؾذ اٌؾمٕخ اٌٛاؽلح ٠زىوه اٍزقلاِٙب ٌّوظٝ آفو٠ٓ 

ًَّ  )اٍزشوٜ ِوض اٌلهْ اٌوئٛٞ  ثشىً ٚثبئٟ ، ٚال ٠ٛعل ِىبْ ٌٍؼالط ، ٚ إما  (اٌ

عل اٌّىبْ فال أغجبء ٚ ال أك٠ٚخ وبف١خ ، فبٌَّزشف١بد وٍٙب رمو٠جب ِؾطّخ ، ٚ اٌزٟ ٌُ  ُٚ

٠زُ رؾط١ّٙب ِؼطٍخ أٚ ال رؼًّ ثىبًِ غبلزٙب ، فصٛصب ثؼل هؽ١ً ١٘ئخ اٌص١ٍت األؽُ 

. اٌل١ٌٚخ ػٍٝ أصو ِمزً ٍزخ ِٓ ِٛظف١ٙب ػٍٝ ٠ل ػّال اٌّقبثواد اٌو١ٍٚخ 
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: اٌّغب٘ل٠ٓ اٌؼوة ٚ ثلا٠خ اٌصؾٛح اإلٍال١ِخ 

 :فطبة اٌش١شبٟٔ 

فطبة ا١ٌْْبٟٔ ، ٚ ٠بٌٗ ِٓ اٍُ ، اٍل اٌمٛلبى ٚ اٌنٞ 

إبة اٌوًٚ ثبًٌٍْ ، ّبة ٍَُِ غ١ٛه ػٍٝ ا٩ٍِٗ ، 

ٕلق هللا فٖللٗ هللا ، ٔغُ ِٓ ٔغَٛ ىِبٕٔب اٌّؼبٕو ، 

اما موو ث١ٓ اٌّغب٘ل٠ٓ ثىٛا ػ١ٍٗ ، ٚ اْ ٍّغ اٍّٗ  ٌغبه ِٕٗ اٌْجبة ٚ فغٍذ اٌؾٛاًِ 

، ّبة ٚ ا٠ٓ ّجبة ٘نح ا٨ِخ ِٕٗ ، ٍبِو ٠ٍٍُٛ ثٓ أهٗ اٌؾو١ِٓ ، رون اٌّبي ٚ 

اٌلهاٍخ ثٛإّطٓ ٚ فوط َِوػب ٌٕغلح اٍ٘ٗ فٟ افغبَٔزبْ ٙل ا٩ٌّؽلح اٌوًٚ ، ّٙل 

َ ، صُ رٛعٗ اٌٟ 1993اوجو اٌّؼبهن ف١ٙب ِٓ فزؼ ع٩ي  ثبك ٚ فٍٛذ ٚ وبثٛي فٟ 

ٛبع١ىَزبْ ٚ ِٕٙب اٌٟ اهٗ ا١ٌْْبْ ا٨ث١خ ٚ ِؼٗ ِغّٛػخ ِىٛٔخ ِٓ صّب١ٔخ ِغب٘ل٠ٓ 

َ ، ِٚٓ ٠ٕظو اٌٟ ١ٍورٗ فٟ عٙبك ا١ٌْْبْ ٠جىٟ ػٍٝ فطبة ِو اٌجىبء ، 1995فٟ ػبَ 

فىبْ ٔؼُ اٌّغب٘ل٠ٓ اٍل اما موو فٟ إٌياي ، فىبْ فطبة ٔمطخ رؾٛي ٌضغو ٕغ١و 

 ٚ ػوٗ )عٛ٘و كٚكا١٠ف(وب١ٌْْبْ ، ؽ١ش رؼوف ػٍٝ اٌوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ ؽ١ٓ مان 

ػ١ٍٗ فطبة رٕظ١ُ اٌّغّٛػبد اٌغٙبك٠خ ثؼل اْ وبٔذ 

رمبرً وً ِغّٛػخ ٚؽل٘ب ثلْٚ ر١َٕك ، ٚا١ّ٘خ اٌمزبي 

رؾذ ها٠خ ِٛؽلح ، لل اٍزٙغٓ ثؼ٘ اٌمبكح ٘نا ا٨ِو 

ٌىُٕٙ ٚافمٖٛ ،  لبك فٟ اٚي ػ١ٍّخ ٌٗ فٟ اهٗ ا١ٌْْبْ 

لزً ف١ٙب " ٠به٠ِ ِبهكٞ "  ِغب٘لا ١ٌمِٛٛا ثؼ١ٍّخ 13

 24 كثبثخ ٚ 13 عٕلٞ ، ٚكِو 58 عٕلٜ هٍٟٚ ٚ 252

ثلاء ثزؼ١ٍُ أفٛأٗ  ػوثخ ٔمً ٚ لبٌذ ه١ٍٚب ف١ٙب ص٩صخ عٕوا٨د ، 12ػوثخ ِلهػخ ٚ 

اٌش١شب١١ٔٓ و١ف١خ اٌمزبي ثبٌَالػ ٚ اٌقطػ اٌؾوث١خ ، ِغ اِٛه اٌؼم١لح ٚ اٌفمٗ ٚ رؼ١ٍُ 

اٌل٠ٓ االٍب١ٍخ ، الجً ػ١ٍٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌشجبة ٚ اٌش١ٛؿ فبصجؾٛا االْ ِٕبهح رعٝء 

فٟ هثٛع اٌمٛلبى ثبوٍّٗ ، ؽزٝ ٌىضوح اٌّزطٛػ١ٓ ٚ اٌّمج١ٍٓ ػٍٝ اٌلهًٚ لبَ فطبة 

اٌزٝ امالخ  (  عٛ –اهض  )كهة اٌّغب٘ل٠ٓ ػٍٝ صٛاه٠ـ . ثوك اٌؼل٠ل ُِٕٙ ٌىضورُٙ 

اٌوًٚ ا٠ٌٛالد ٚ افوعذ اٌطبئواد اٌؼّٛك٠خ ِٓ اٌّؼبكٌخ ، لَُ فطبة اٌّغب٘ل٠ٓ 

(  إٌٟ ِغّٛػبد صغ١وح ٚٚىػٙب رٛى٠غ ع١ل

 ٔي٘خ – اػبكح ْٔو –ِووي أٖٔبه ا٦ػ٩َ 

اٌّْزبل١ٓ فٟ ه٠بٗ اٌٖبٌؾ١ٓ ٌّٕزلٞ ثٍَُ اٌغٙبك 

 ، ؽزٝ أٗ ٚٙغ ُِٕٙ فٟ اٌؼّك اٌوٍٟٚ ٚ )

ّٙلد اٌؼ١ٍّبد اٌزٝ لبٙٙب فطبة ا١ٌْْبٟٔ 

 –فَبئو فبكؽخ فٟ ٕفٛف اٌوًٚ ا٩ٌّؽلح 

 ؽزٝ –ثفًٚ ِٓ هللا ٚ ٖٔوٖ ٌؼجبكٖ اٌّئ١ِٕٓ 
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ٚفٟ ػ١ٍّٗ أفوٜ ٘بعُ فطبة صىٕخ إجؼ فطبة اٌَّّبه اٌنٜ كق فٟ ٔؼِ ه١ٍٚب ، 

ٚكِو اٌّجٕٝ ثبٌىبًِ " فبهاّٛٞ"ثبٌموة ِٓ لو٠خ  )1995َ=٘ـ1412)ػَىو٠خ ػبَ 

 45  فوْٚ، ثب٦ٙبفخ اٌٝ أوضو ِٓ 23 عٕل٠ب ه١ٍٚب ِٖوػُٙ ٚأٍو 34ؽ١ش ٌمٟ 

 7 عٕل٠ب ه١ٍٚب ػٍٝ ِلاه 9340ػ١ٍّخ أفوٜ لبَ ثٙب أٍفود ػٓ ِٖوع ؽٛاٌٟ 

 .ٍٕٛاد

ٚلل ووِذ ا١ٌْْبْ ّٚؼجٙب فطبة ثؼل أَؾبة اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ِٓ ا١ٌْْبْ 

، ؽ١ش إٔجؼ فطبة ثط٩ ل١ِٛب فٟ ا١ٌْْبْ، )1996َ=٘ـ1417(فٟ فو٠ف 

ِٕٚؼ ١ِلا١ٌخ اٌْغبػخ ٚاٌجَبٌخ ِٓ لجً اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ، ٚؽًٖ ػٍٝ هرجخ 

 .ٌٛاء فٟ ؽفً ؽٚوٖ ّبًِ ثبٍب١٠ف ٍٍّٚبْ هٚك١٠ف

لبك فطبة ػ١ٍّخ ِٓ أعوأ  )1996َ أثو٠ً 16= ٘ـ1416 ِٓ مٞ  اٌمؼلح 28(ٚفٟ ٠َٛ 

 ِغب٘لا 50ٚف١ٙب لبك ِغّٛػخ ِىٛٔخ ِٓ " ّبرٛٞ"اٌؼ١ٍّبد ٚوبٔذ ػجبهح ػٓ و١ّٓ 

 223 ١ٍبهح ِغبكهح ِٓ ا١ٌْْبْ، ؽ١ش لزً 50ٌّٙبعّخ ٛبثٛه هٍٟٚ ِىْٛ ِٓ 

 ٙبثطب وج١وا، ٚكِود ع١ّغ ا١ٌَبهاد ثبٌىبًِ، ٚٔزظ 26ػَىو٠ب هٍٚب ِٓ ُّٕٙٙ 

 .ػٓ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ البٌخ ص٩صخ عٕوا٨د

ِغّٛػخ ِىٛٔخ ِٓ  )1997َ ك٠َّجو 22=  ٘ـ1418 ِٓ ّؼجبْ 23(ٚلبك فطبة ٠َٛ 

 و١ٍِٛزو فٟ ا٤هاٟٙ اٌو١ٍٚخ ؽ١ش اٌم١بكح اٌؼبِخ ٌٍٛاء 100ِبئخ ِغب٘ل ٚكفٍٛا ثؼّك  

 . ١ٍبهح ٚلزٍٛا اٌؼل٠ل ِٓ اٌغٕٛك اٌو300ًٚ ا٢ٌٟ ٚكِوٚا 136

ٚثٕزب ٌٚٚلا ِٓ ٘نٖ "- وبهاِبفٟ"ِٓ لو٠خ  -فٍف فطبة ثؼل ٚفبرٗ ىٚعخ كاغَزب١ٔخ 

ٍٍّٙب ٌٗ أؽل ػٕبٕو اٌّمبِٚخ ثغوة " هٍبٌخ َِِّٛخ"ٚلل اٍزْٙل ػٓ ٛو٠ك . ا١ٌَلح

 ِٓ ٕفو 16(ا١ٌْْبْ ٚفو ٘بهثب، ٚاػزوف اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ ثّمزٍٗ فٟ ث١بْ إٔلهٖٚ 

ػٍٝ ا٦ٔزؤذ، ؽ١ش مووٚا " لٛلبى ٍٕزو"ػٍٝ ِٛلغ  )2002َ أثو٠ً 28=  ٘ـ1423

 1423 ِٓ اٌّؾوَ 6(ثّٕطمخ اٌغجب١ٌخ عٕٛة ا١ٌْْبْ ٠َٛ " فطبة"أٔٗ رُ كفٓ عضّبْ 

 . ) 2002َ  ِبهً 20= ٘ـ
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ٌُٚ ٠ىٓ ١ِلاْ اٌمزبي ٚإٌياي ٘ٛ فمٜ ِب ٠ئِٓ ثٗ فطبة، ثً  ِٓ ثبٌغٙبك ِٓ 

اْ هللا أِؤب ثّغب٘لح اٌىبفو٠ٓ ٚلزبٌُٙ : "ف٩ي ا٦ػ٩َ؛ فمل ٔمٍٛا ػٕٗ أٔٗ لبي

ٚ٘بُ٘ ٠مبرٍٕٛٔب ثبٌلػب٠خ ٚا٦ػ٩َ ٌنٌه ف١غت ػ١ٍٕب أ٠ٚب . ثّضً ِب ٠مبرٍٕٛٔب ثٗ 

٠ٚمٌْٛٛ . ؛ ٌنٌه فٙٛ كائّب ٠ٖو ػٍٝ ر٠ٖٛو وً ػ١ٍّبرٗ"ِمبرٍزُٙ ثبػ٩ِٕب

أٗ وبٔذ ٌل٠ٗ ِىزجخ ثٙب ِئبد اٌْوائٜ اٌّٖٛهح ٌٍؼ١ٍّبد اٌغٙبك٠خ فٟ 

أفغبَٔزبْ ٚٛبع١ىَزبْ ٚا١ٌْْبْ، ؽ١ش وبْ ٠ؼزمل أْ اٌى٩َ ٚؽلٖ ١ٌٌ وبف١ب 

ٌلؽ٘ ا٨كػبءاد اٌىبمثخ ٦ػ٩َ اٌؼلٚ، ثً ٠غت رٛص١ك ٘نا اٌى٩َ ثب٤كٌخ 

 .ٌلؽ٘ اكػبءارُٙ
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: اثٛ ا١ٌٌٛل اٌغبِلٞ 

 

 أٔٗ ِٕبِٗ فٟ ا١ٌٌٛل أثٛ اٌْبة هأٜ ا١ٌٍبٌٟ اؽلٜ فٟ

 ٌٙب ٚلٔ أفزٗ ػٍٝ فبرًٖ ٠ٍٛف ٍٛهح ٠موأ

 أْ فؤٌٚٙب اٌّؼجو٠ٓ، أؽل ػٍٝ أفزٗ فمٖزٙب اٌوإ٠خ،

 أهٗ فٟ  فو٠ٓ هع٩ً  12 ِغ ١ٍؾبٕو أفب٘ب

 اٌـ اثٓ ا١ٌٌٛل أثٛ اٌْبة لٖخ رجلأ ٕ٘ب ِٓ.. أعٕج١خ

 فٟ ٚعب٘ل ، اٌَؼٛك٠خ فٟ ٌٚل ٚاٌنٞ ، هث١ًؼب 34

 .ا١ٌْْبْ أهٗ فٟ ِٚبد ، أفغبَٔزبْ

 لو٠خ فٟ ٌٚل اٌغبِلٞ ػٍٟ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ اٌؼي٠ي ػجل ..اٌىبًِ اٍّٗ ، ّبة وؤٞ ّبة

 .اٌَؼٛك٠خ فٟ ثٍغوّٟ ثّؾبفظخ اٌؾبي

 ثلا٠خ فٟ ػبِبً  ػْو ٍجؼخ اٌؼّو ِٓ ٠جٍغ  ٔنان ٚوبْ َِبء، ماد اٌَّغل ا١ٌٌٛل أثٛ كفً

 ا٤ًٕ مٞ اٌٍّّٛوٟ لطي اٌل٠ٓ ١ٍف ػٓ ٠زؾلس اٌَّغل ١ّـ ٍّغ ، اٌضب٠ٛٔخ اٌّوؽٍخ

 اٌنٞ اٌىوكٞ اٌل٠ٓ ٩ٕٚػ ، ا٩ٍ٦َ أهٗ ػٍٝ اٌززبه ٌٙغَٛ رٖلٜ اٌنٞ اٌْووَٟ

 اٌْبة فطبف ، ا١ٌٍٖج١١ٓ أ٠لٞ ِٓ اٌّملً ث١ذ ١ٌؾوه اٌؼواق ّّبي ألٖٝ ِٓ عبء

 ٌٍؼوة ّووبء ٚا٤روان اٌْواوَخ ِٓ عؼٍذ اٌزٟ ا٩ٍ٦َ ػظّخ فٟ ٠فىو ٚثلأ ثق١بٌٗ،

 اٌّبٟٙ ثّؾبوبح لبَ ثً ا٤ِو، ٘نا ػٕل اٌْبة رفى١و ٠ٕزٗ ٌُٚ ، ا٩ٍ٦َ ث١ٚخ ؽّب٠خ فٟ

 ٟ٘ اٌّؤٍبح ٚ اٌيِٓ ٘ٛ اٌيِٓ أْ فٛعل ، اٌجبئٌ ثبٌؾبٙو ، إٌبٕغ اٌزبه٠ـ ، ثبٌٛالغ

 .. اٌوًٚ ث١ٓ َِزؼّوح ا٤فغبْ ٚث٩ك ، اٌؼب١ٌّخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ث١ل ِؾزً اٌملً ، اٌّؤٍبح

 ;.quot\&اٌغٙبك;quot \&٘ٛ اٌفٛه ػٍٝ لواهٖ فىبْ

 أْ ٚعل أٔٗ غ١و ، ا٦ٍواء ٚأهٗ اٌؾو١ِٓ صبٌش اٌملً ِٓ اٌجلا٠خ ٌزىٓ ٌٕفَٗ اٌفزٝ لبي

 .ا٤فغبْ ٤هٗ اٌن٘بة اٌضبٟٔ ف١بهٖ فىبْ ، ا١َ١ٌو ثبًٌَٙ ١ٌٌ ا٤ِو ٘نا
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 أفغبَٔزبْ اٌٝ اٌوؽ١ً

  ثبك ع٩ي فزٛؽبد ّٚٙل ، أفغبَٔزبْ اٌٝ 1988 ١ٕف فٟ اٌفزٝ رٛعٗ اٌفٛه ٚػٍٝ

 أْ ِٛلٓ ٚ٘ٛ ثؤػغٛثخ ِواد ػلح اٌّٛد ِٓ ٔغب ٚ ، 1993 ػبَ فٟ وبثً ٚفٍٛذ

  .ثؼل ٠ؾٓ ٌُ ٚلزٗ

 كاف١ٍخ فزٕخ اٌج٩ك ٚكفٛي ، أفغبَٔزبْ ِٓ ِلؽٛه٠ٓ اٌوًٚ ٚفوٚط اٌؾوة أزٙبء ِٚغ

 فطبة،; quot\&ثـ ا١ٌْٙو ا٠ٌٍَُٛ ٍبِو اٌغٙبك كهة فٟ ٚهف١مٗ اٌمبئل ِغ اٌْبة  صو ،

 أ٠ٓ؟؟ اٌٟ ٌٚىٓ ... أفغبَٔزبْ ِٓ اٌقوٚط

 

 ٘نٖ ٌٚىٕٙب اٌؼلٚ ٔفٌ ٙل رلٚه أفوٜ ؽوثًب أْ فطبة ٚهف١مٗ ا١ٌٌٛل أثٛ اٌْبة ٍّغ

 ٚم٘جٛا اٌّغب٘ل٠ٓ ِٓ ٕغ١وح ِغّٛػخ ِٚؼٗ ؽمبئجٗ فؤػل ٛبع١ىَزبْ فٟ وبٔذ اٌّوح

 اٌّغطبح اٌغجبي فٟ اٌوًٚ ٠مبرٍْٛ ٍٕز١ٓ ٕ٘بن ِٚىضٛا ، 1993 ػبَ فٟ ٛبع١ىَزبْ اٌٝ

 الٕبػّٙب اٌجؼ٘ ؽبٚي ٚػجضبً  اٌوع٩ْ ٚأ١ٕت ، ٚا٩ٌَػ اٌنفبئو ٠ٕمُٖٙ ثبٌضٍٛط

 .هفٚب ٌىّٕٙب ٌٍؼ٩ط، ث١ْبٚه اٌٟ ثبٌؼٛكح

 ػبَ ثلا٠خ فٟ أفغبَٔزبْ اٌٝ ا١ٌٌٛل أثٛ اٌْبة ػبك ٛبع١ىَزبْ فٟ اٌغٙبك ِٓ ٍٕز١ٓ ثؼل ٚ

 !ثؼل؟ ِٚبما: ٔفَٗ ١ٌَؤي.. 1995

 َِبء ماد فطبة كهثٗ هف١ك ِغ ا١ٌٌٛل أثٛ عٌٍ فمل .. ٩٠ًٛٛ  ا٦عبثخ رزؤفو ٌُٚ

 هللا ا٨ اٌٗ ٨ ػ١ٍٙب ِىزٛثبً  ػٖبثبد ٠ورلْٚ ١ّْب١١ٔٓ فز١خ فغٛكا اٌزٍفي٠ْٛ ٠ْب٘لْٚ

 ؽَٓ ١ّقٗ كهً اٌفزٝ اٍزوعغ ػٕلئن.. أوجو هللا ١ٕؾخ ١ٖ٠ٚؾْٛ ، هللا هٍٛي ِؾّل

 ١ٔزٗ اٌْبة فؼمل .. اٌززبه ٘بىَ اٌْووَٟ  ٚلطي ، اٌملً ِؾوه اٌىوكٞ اٌل٠ٓ ٩ٕػ

 أثٛ ٚ فطبة أِضبي ِٓ ّجبة ثبٔغبة كٚهرٗ اٌزبه٠ـ ١ٌؼ١ل ا١ٌْْبْ أهٗ اٌٝ ثبٌن٘بة

 ٍّؼ ػٖو فٟ ، ا٩ٍ٦ِٟ اٌغٙبك ػب١ٌّخ فٟ ٚلطي اٌل٠ٓ ٩ٕػ ٠ٚبْ٘ٛ ا١ٌٌٛل

 .اٌغٙبك ا٨ ا١ٌّبك٠ٓ وً ثبعز١بى ٌٍؼٌّٛخ
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 ا١ٌْْبْ فٟ اٌؼوة اٌّغب٘ل٠ٓ ل١بكح

 فٟ فٖٛثخ أوضو عل٠لح ٕفؾخ رجلأ ، 1995 ػبَ ا١ٌْْبْ أهٗ ا١ٌٌٛل أثٛ كفٛي ِٚغ

 ف١ٍك ٠مٛك عؼٍزٗ اٌزٟ ، ا١ٌٌٛل أثٛ ػجمو٠خ رظٙو ثلأد ا١ٌْْبْ ففٟ ، اٌغٙبك٠خ ؽ١برٗ

 .فطبة هف١مٗ اٍزْٙبك ثؼل اٌؼوة اٌّغب٘ل٠ٓ

 ػٓ ػوف فمل ، إٌم١خ ا١ٌٌٛل أثٟ ٛج١ؼخ ػٍٝ وج١و أصو ا٤ث١خ ا١ٌْْب١ٔخ ٌٍطج١ؼخ وبْ وّب

 ػُٕٙ ػوف فب١ٌْْب١ْٔٛ ا٤ف١و، اٌوِك ؽزٝ ٚاٌمزبي اٌمزبي، فٟ اٌجؤً ٩ٕثخ ا١ٌْْبْ

 ٠ؼجوْٚ ٨ٚ ٚأفواؽُٙ أؽيأُٙ ٠ىزّْٛ ثبف٩ٓ، ٚاٌؾت اٌٖلالخ اؽزواَ ٚ ، ووُِٙ

 اِوأح ِٓ اٌيٚاط فموه ا١ٌٌٛل أثب أػغجذ اٌزٟ اٌٖفبد ٟٚ٘ ، ثٌَٙٛخ أٍفُٙ ػٓ

 .اٌل٠ٓ ٩ٕٚػ ػّو ّ٘ب ٛف١ٍٓ ٌٗ أٔغجذ ٚاٌزٟ ١ّْب١ٔخ

 فٟ ٔغبؽّٙب فطبة اٌمبئل هف١مٗ ِغ ا١ٌٌٛل أثٛ أصجذ اٌؼَىو٠خ اٌؼ١ٍّبد ٕؼ١ل ٚػٍٝ

 ِغّٛػخ ِغ ا١ٌٌٛل أثٛ ٘بعُ 1996 اثو٠ً ففٟ ، اٌوٍٟٚ ٌٍغ١ِ ِٛعؼخ ٙوثبد رٛع١ٗ

 اٌٝ اٌؼ١ٍّخ ٚأكد ِبهكٞ، ثبه٠ِ ثٍلح لوة ه١ٍٚخ ػَىو٠خ لبفٍخ اٌؼوة اٌّغب٘ل٠ٓ ِٓ

 ِب ٚ٘ٛ ػَىو٠خ، ١ٍبهح ف١َّٓ ٚرل١ِو  فو٠ٓ، 52 ٚعوػ ه١ًٍٚب ػَىو٠بً  53 ِٖوع

 ٠ٍز١َٓ ثٛه٠ٌ اٌَبثك اٌوٍٟٚ اٌوئ١ٌ ٚأػٍٓ هًٚ، عٕوا٨د ص٩صخ البٌخ ػ١ٍٗ رورت

 ػٍٝ ثبٌىبًِ اٌؼ١ٍّخ ٘نٖ ر٠ٖٛو ٚرُ اٌوٍٟٚ، اٌلِٚب ِغٌٍ أِبَ اٌؼ١ٍّخ ٘نٖ ػٓ ثٕفَٗ

 ّجىخ ػٍٝ) ػياَ هللا ػجل (ا١ٌْـ ِٛلغ فٟ اٌٖٛه ثؼ٘ ِٕٙب رٛعل ف١ل٠ٛ ّو٠ٜ

 .٘نا ٠ِٕٛب ؽزٝ ا٦ٔزؤذ

 ػٕٗ ٔزظ هٍٟٚ ِؼَىو ػٍٝ ٘غَٛ ػ١ٍّخ اٌّغب٘لح اٌّغّٛػخ ٔفٌ ٔفند ثْٙٛه ٚثؼل٘ب

 رُ أفوٜ ِٚوح ٌٍلثبثبد اٌّٚبك AT- 3 Sager ثٖبهٚؿ ١ٍ٘ىٛثزو ٛبئوح رل١ِو

ب ّبهوذ وّب ف١ل٠ٛ، ّو٠ٜ ػٍٝ ثبٌىبًِ اٌؼ١ٍّخ ر٠ٖٛو ًٚ  فٟ ِمبر١ٍٗ ِٓ ِغّٛػخ أ٠

 ا١ٌْْبٟٔ اٌمبئل لبكٖ اٌنٞ 1996 ػبَ ِٓ أغَطٌ ّٙو فٟ ا١ٌْٙو عوٚىٟٔ ٘غَٛ

 .ثب١١ٍف ّبًِ اٌّؼوٚف

 

 فنح ثطٌٛخ

 1997 ػبَ ِٓ ك٠َّجو 22 فٟ ِغلًكا اٌغٙبك ٍبؽخ فطبة ٚ ا١ٌٌٛل أثٛ اٍُ ٚرٖله

 ٚ٘بعّٛا ٚػوثٟ، ١ّْبٟٔ ِبئخ ِٓ ِىٛٔخ ِغّٛػخ ا١ٌٌٛل أثٛ ٚٔبئجٗ فطبة لبك ػٕلِب
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 ا٢ٌٟ 136 ٌٍٛاء اٌؼبِخ اٌم١بكح ِزو و١ٍٛ 100 ػّك ٚػٍٝ اٌو١ٍٚخ ا٤هاٟٙ كافً

 .اٌوًٚ اٌغٕٛك ِٓ اٌؼل٠ل ٚلزٍٛا ١ٍبهح 300 ٚكِوٚا

 فطبة اٌمبئل اٌّغب٘ل هف١مٗ اٍزْٙبك ثؼل اٌؼوة، اٌّغب٘ل٠ٓ ل١بكح ا١ٌٌٛل أثٟ رٍَُ ِٚغ

 اٌؼَىو٠خ اٍزوار١غ١زٗ ػٓ ا١ٌٌٛل أثٛ أػٍٓ ، 2002 اثو٠ً فٟ اٌغله ٍٙبَ ِٕٗ ٔبٌذ اٌنٞ

 ا١ٌٌٛل أثٛ أكهن فمل اٌو١ٍٚخ، ا٤هاٟٙ كافً اٌٝ اٌؼ١ٍّبد َِوػ ٔمً ٚ٘ٝ اٌغل٠لح

 أِبَ اٌفوٕخ ٠ز١ؼ ا١ٌْْب١ٔخ، ا٤هاٟٙ كافً اٌؼَىو٠خ اٌؼ١ٍّبد اٍزّواه أْ اٌغبِلٞ

ب وبْ ٌنٌه. ا١ٌْْبٟٔ ثبٌْؼت ا٤مٜ ٦ٌؾبق اٌوًٚ ًِ  كافً اٌٝ اٌؼ١ٍّبد َِوػ ٔمً ٌيا

 اٌؾىِٛخ ٘نٖ افزبهٚا اٌن٠ٓ فُٙ ِؾبهث١ٓ رؼج١وٖ ؽل ػٍٝ فبٌوًٚ اٌو١ٍٚخ، ا٤هاٟٙ

 لزً أٚ ا٠٦مبع ٘ٛ ٍِٛىٛ رزّٕبٖ ِب وً ٚإٔجؼ.. ا١ٌْْبٟٔ اٌْؼت لّغ اٌٝ رَؼٝ اٌزٟ

 وبْ ، ثٛر١ٓ ف٩ك١ّ٠و اٌوٍٟٚ اٌوئ١ٌ ّؼج١خ ف١ٗ رزواعغ ِوح وً ٚفٟ ، ا١ٌٌٛل أثٟ اٌمبئل

 .ِواد ػلح رىوه اٌنٞ ا٤ِو ٚ٘ٛ ا١ٌٌٛل أثٛ اٌمبئل ِمزً ػٓ ا٦ػ٩ْ ٠زُ

 

 ه١ٍٚخ ِىبفؤح

 ١٠٩ِٓ ص٩صخ لله٘ب ِب١ٌخ ِىبفؤح ػٓ ا٦ػ٩ْ فىبْ أفوٜ ؽ١ٍخ اٌٝ ٍِٛىٛ ٌغؤد ٚػٕلئن

 ، ا١ٌٌٛل أثٟ ْٔبٛ ًّ فٟ ػ١ٍّخ َِبػلاد أٚ ِؼٍِٛبد ِمبثً) ك٨ٚه أٌف 100 (هٚثً

 ثبٌمبئل ا٦َِبن أٚ ا٠٦مبع ٠َزط١ؼٛا ٌُ اٌن٠ٓ ٚػ٩ّئُٙ اٌوًٚ ١ٖٔت ِٓ اٌفًْ ٚوبْ

 .اٌؼوثٟ

 8 ِٓ أوضو اٌوًٚ ِىجل٠ٓ ، اٌوٍٟٚ ا٨ؽز٩ي لٛاد ٙل عٙبكٖ فٟ ا١ٌٌٛل أثٛ ٚاٍزّو

 31 اٍمبٛ ػٓ ف٩ًٚ  اٌؼَىو٠خ، ٚاٌزم١ٕبد ا١ٌ٢بد ِٓ 1000 ٚرل١ِو ، لز١ً عٕلٞ  ٨ف

 .اٌضب١ٔخ اٌؾوة ثلا٠خ ِٕن ٌو١ٍٚب فَبهح أوجو ٠ّضً ِب ٚ٘ٛ ِوٚؽ١خ

 

 ١ّٙل ١ٕٚخ

 اٌْٙلاء اٌّغب٘ل٠ٓ أؽجزٗ ٌٍمبء ٔفَٗ ٚربلذ ، الزوثذ لل ٍبػزٗ ثؤْ اٌّغب٘ل اٌفزٝ ّؼو ٚ

 ٤ٍ٘ٗ ٕٚب٠بٖ ٠زّٚٓ) ٕٚٛهح ٕٛرًب (رَغ١ٍٟ ّو٠ٜ ػجو ٤ٍ٘ٗ ١ٕٚزٗ فجؼش ،

ب ٚػ١ْورٗ ًٕ  ِٓ اثٕه فوط و١ف أِبٖ ٠ب أػٍّذِ : ثمٌٛٗ ف١ٙب ثْو٘ب اٌزٟ أِٗ ٚفٖٛ
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ُٗ  رَِغفُّ  ٨َ  ..اٌل١ٔب؟ ْٓ  ا٤َْه ِِ  َِ ١ِٙلِ  َك َّْ َعزَبُٖ، ٠َْجزَِلَهُٖ  َؽزَّٝ اٌ ْٚ ب َى َّ ُ َّٙ ِْ  َوؤَٔ ٍَّزَب ١ََْٛوا َٙ  أَ

ب َّ ِٙ َٓ  ثِجََواػٍح  ف١ٍَْ١َٖ ِِ  ِٗ ًِّ  ث١ِلِ  ا٤َْه اِؽَلحٍح  ُو ب َٚ َّ ُْٕٙ َٓ  َف١ْوٌب  ُؽٍَّخٌب  ِِ ١َْٔب ِِ ب اٌلُّ َِ  .ف١َِٙب ٚ

 اث١ٕٗ اٌٝ ث١ٕٛخ اٌغٙبك أهٗ ِٓ اٌغبِلٞ ا١ٌٌٛل أثٛ ثؼش رمو٠جًب ٍٕٛاد ثض٩س ٚلجٍٙب

 ِٛلغ اٌٝ ِٕٙب َٔقخ ٍٍّذ ٚاٌزٟ ثب١ٌٕٛخ ِٕبه أَ ّم١مزٗ اؽزفظذ ٚلل اٌغجٙخ فٟ ٚ٘ٛ

 :ٖٔٙب ٘نا اٍزْٙبكٖ ثؼل) ا١ٌَٛ ا٩ٍ٦َ(

 

 اٌوؽ١ُ اٌوؽّٓ هللا ثَُ

 أثٕبئٟ اٌٝ ١ٕٚزٟ

 اٌل٠ٓ ٩ٕٚػ ػّو اٌؾج١ج١ٓ اثٕٟ اٌٝ هٍبٌخ

 

 ٌٚىٓ أثٕبءٖ ا٤ة ٠لاػت وّب ٚأكاػجىّب أهاوّب أْ أرّٕٝ وٕذ وُ اٌغب١١ٌٓ اٌؾج١ج١ٓ اثٕٟ

 ٚا١ٌَو ّٟء، وً ٚلجً أ٨ًٚ  هللا ثطبػخ فؤ١ٕٚىّب ٕغ١واْ؛ ٚأٔزّب ٔفزوق أْ ّبء اٌمله

 ثبهلل ٚصمزٟ اؽَبٍٟ فبْ ١ّٙل٠ٓ، هثىّب رٍم١ب ؽزٝ هللا ٍج١ً فٟ اٌغٙبك ٛو٠ك ػٍٝ

 ف١ٍىٓ اٌؼيح؛ ٚػٛكح ا٩ٍ٦َ ٖٚٔوح ٚا٩ٌّؽُ اٌغٙبك ىِبْ ٘ٛ ىِبٔىّب اْ.. ػظ١ّخ

 ِضٍّب رىٛٔب أْ أعً ِٓ ا١ٍّ٨ٓ ٘ن٠ٓ ٌىّب افزود فمل ا١ٌٖٕت أػظُ مٌه فٟ ٌىّب

 ٚاٌم١بكح، اٌؾك فٟ ّلرٗ فٟ اٌقطبة ثٓ وؼّو رىْٛ أْ أهعٛ ػّو ٠ب فؤٔذ ر١َّزّب؛

 ؽزٝ اٌغٙبك ػٍٝ اٌضجبد فٟ اٌّقزبه ٚوؼّو ٚاٌٛهع، اٌي٘ل فٟ اٌؼي٠ي ػجل ثٓ ٚوؼّو

 .أثلاً  هللا ٤ػلاء ٠ووٓ ٌُٚ اٌْٙبكح ٔبي

 ِغلٖ ٩ٍ٧ٌَ أػبك ا٠٤ٛثٟ اٌل٠ٓ ٩ٕػ ِضً رىْٛ أْ ف١ىف١ٕٟ اٌل٠ٓ ٩ٕػ ٠ب أٔذ أِب

 .لوْ لواثخ كاَ اؽز٩ي ثؼل فٍَط١ٓ أػبك اٌمجٍز١ٓ، أٌٚٝ ٚأػبك مي ٛٛي ثؼل

١ب ٚأ٨ كائّبً  ٌٟ ثبٌلػبء أ١ٕٚىّب وّب ََ  ٟ٘ ٚأهٙىّب اٌؼوة ِؼلْ ٘ٛ ِؼلٔىّب أْ رٕ

 أفئلح أهق ُ٘ ا١ٌّٓ أً٘ أربوُ- ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ – اٌوٍٛي ف١ٙب لبي اٌزٟ ا١ٌّٓ أهٗ

ٍْح  ا٠٦ّبْ لٍٛثًب، ٚأ١ٌٓ  أؽبك٠ش ا١ٌّٓ فٟ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ ٚلبي ،...٠ّب١ٔخ ٚاٌؾىّخ ٠ّب

 .وض١وح
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 غلًها ١ٌٌٚ ِٛاعٙخ

 ا١ٌٌٛل أثٛ اٌّغب٘ل اٌمبئل اٍزْٙبك ٔجؤ أػٍٓ 2004 اثو٠ً ّٙو ِٓ ػْو اٌزبٍغ ٚفٟ

 ّم١ك -اٌغبِلٞ ػٍٟ أول ؽ١ش اٌوٍٟٚ ا٨ؽز٩ي لٛاد ٙل ِؼبهوٗ اؽلٜ فٟ ، اٌغبِلٞ

 ّٛاي 3 فٟ مٌه ٚوبْ ه١ٍٚخ لٛاد ِغ ِٛاعٙخ فٟ وبْ أف١ٗ اٍزْٙبك أْ- ا١ٌٌٛل أثٟ

 غ١و غلهاً  ّم١مٗ اغز١بي ؽٛي ا٦ػ٩َ ٍٚبئً فٟ هاعذ اٌزٟ ا٤فجبه ٚأْ ٘ـ،1424

 .ٕؾ١ؾخ

 فٟ وبْ أف١ٗ اٍزْٙبك أْ) ا١ٌَٛ ا٩ٍ٦َ (ٌْجىخ فبٕخ رٖو٠ؾبد فٟ ػٍٟ ٚأٚٙؼ

 اٌؾوة ا١ٌْْبْ اٌّغب٘لْٚ ٠قٛٗ اٌزٟ اٌوًٚ اٌغٕٛك ِغ ِٚجبّوح ٍَِؾخ ِٛاعٙبد

 فٟ اٌؼوة ٌٍّغب٘ل٠ٓ اٌغل٠ل ٚاٌمبئل ا١ٌٌٛل أثٟ ٔبئت رؤو١ل ثؾَت ٍٕٛاد رَغ ِٕن ٙل٘ب

 .ا٤هكٟٔ ؽفٔ أثٟ ا١ٌْْبْ

 ف١ٗ رىٍُ اٌنٞ اٌْو٠ٜ ثش أعً ِٓ رؤفو لل أف١ٗ اٍزْٙبك فجو أْ اٌغبِلٞ ػٍٟ ٚأٙبف

 أٚ ا١ٌْْبْ فٟ ا١ٌٍَّّٓ لزبي ٠ئ٠ل ِٓ أزقبة ثؼلَ اٌوًٚ ف١ٗ ٠ٙلك ث١ِٛ١ٓ ِمزٍٗ لجً

 .اٌوٍٟٚ ا٨ؽز٩ي رؾذ ِب ٠َٛ فٟ وبٔذ اٌزٟ ا١ٌٍَّّٓ، ث٩ك ِٓ غ١و٘ب

 ٕؾ١ًؾب وبْ ٚاْ ٕؾ١ؼ، غ١و غلًها ِمزٍٗ ػٓ ٚأ١ّغ أم٠غ ِب أْ ا١ٌٌٛل أثٛ ّم١ك ٚأول

 ا٤ثطبي ٠مزً ٚ٘ىنا ػّٕٙب، هللا هٟٙ ٚػضّبْ ػّو ٚغلًها غ١ٍخً  لجٍٗ اٍزْٙل فمل

 أػلاء أهاك ٚلل هللا ثفًٚ ا٤ػلاء ِغ اٌّٛاعٙخ فٟ لزً ا١ٌٌٛل أثب ٌٚىٓ ٚاٌْوفبء،

 ف١ُٙ ثؤْ ٚا٨كػبء اٌّغب٘ل٠ٓ فٟ اٌزْى١ه ٘ٛ غ١ٍخً  وبْ لزٍٗ أْ إٌجؤ ٘نا ثجضُٙ ا٩ٍ٦َ

 .ِقزولْٛ ٚأُٔٙ ٚعٛا١ٌٍ فٛٔخ

 ا١ٌٌٛل أثٛ ِؼُٙ ٚوبْ اٌّغب٘لْٚ ف١ٙب ؽٕٛو اٌّٛاعٙخ ٘نٖ أْ ا١ٌْٙل ّم١ك ٚأّبه

 اٌجبلْٛ ٚأَؾت هفبلٗ ِٓ ثؼ٘ ِغ- هللا هؽّٗ -اٍزْٙل اٌّٛاعٙخ ٘نٖ اصو ٚػٍٝ

 لواثخ ثؼل ػبكٚا ٚلل ٍو٠ؼخ، ثٖٛهح اٌْٙلاء ٠لفٓ وّب كفٕٖٛ ٚلل لبئلُ٘ ِؼُٙ ٚؽٍّٛا

ب 25 ًِ ب ٘ٛ، وّب ١ٌغلٖٚ ٠ٛ ًّ  .ِٛرٗ ثؼل ٠ٖٛه أ٨ إٔٚٝ أٔٗ ػٍ

ب 16 ٔؾٛ ا١ٌٌٛل أثٛ لٚٝ ٘ىنا ًِ  فٟ اٌّزٛإً اٌغٙبك فٟ ٍٕخ) 33 (اٌجبٌغ ػّوٖ ِٓ ػب

ب ، أهٙٙب ػٍٝ اٍزْٙل اٌزٟ ، ا١ٌْْبْ ٚأف١ًوا ٛبع١ىَزبْ ٚ أفغبَٔزبْ ًّ  ث١ْٕل٘ب ِزؤ

... 
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: أثٛ ؽفص اٌش١شبٟٔ 

 

 اٌمٛلبى فٟ اٌؼوة اٌّغب٘ل٠ٓ لبئل اٌّلٟٔ ؽفص أثٛ

 ِٓ ٚ٘ٛ ػ١ّواد، ٠ٍٛف اٌؾم١مٟ اٍّٗ. ٚاٌش١شبْ

 ش١ٙوح لج١ٍخ ِٚٓ األهكْ، فٟ اٌيهلبء ِل٠ٕخ ِٛا١ٌل

 أثٛ افوعذ ا٠ًعب اٌزٟ ؽَٓ، ثٕٟ لج١ٍخ ٟ٘ ٚوج١وح

 فالي أػٛأٗ ِٓ فَّخ ِغ لزً. اٌيهلبٚٞ ِصؼت

 ثّل٠ٕخ اٌو١ٍٚخ اٌف١لها١ٌخ األِٓ لٛاد ٔفنرٙب ػ١ٍّخ

 األهكٟٔ ؽفص أثٛ ػٓ ػوف. ٌٍش١شبْ اٌّزبفّخ كاغَزبْ ثغّٙٛه٠خ وبش١ود

 .هٍٟٚ عٕلٞ اٌّبئز١ٓ رغبٚىد فبكؽخ فَبئو ٚرىج١لُ٘ اٌوًٚ، ِمبرٍخ فٟ شغبػزٗ
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: ػ١ٍّبد إه٘بة ِو٠جخ ٚ ؽّال ري١٠ف إػالِٟ 

 

وٍٕب ٔؼوف اٌزفغ١واد اٌزٟ رؾلس فٟ اٌؼواق ِٕن ثلا٠خ ا٤ؽز٩ي ا٤ِو٠ٖفٛٞ ٌٍؼواق 

ٚاٌزٟ ارُٙ ف١ٙب اٌّغب٘ل٠ٓ صجذ ونثٙب ُِٕٙ ٚف١ُٙ فزبهح ٠مٌْٛٛ ػٕلِب ٠ؾًٖ رفغ١و فٟ 

ف١ب روٜ ً٘ ٠جمٝ ..  ػ٩ِخ اٍزفٙبَ 100ٕٚ٘ب ٔٚغ .. !! ٍٛق اْ اٌّفغو وبْ ٍؼٛك٠بً 

.. !!  ّٟء ثؼل اٌزفغ١و ِٓ عَل اٌّفغو ١ٌؼوفٛا أٗ ٍؼٛكٞ  

رفغ١واد رؾلس فٟ ِٛالغ اٌوافٚخ ٚاٌزٟ ١َ٠طوْٚ ػ١ٍٙب وّٕطمخ اٌٖله ٚاٌىبظ١ّخ 

فًٙ وً ٘نٖ اٌزؾ١ٖٕبد ٚا١ٌَطواد .. ف١مٌْٛٛ اْ اٌجؼض١خ ٚاٌمبػلح ٍجت اٌزفغ١و 

ٚا٤عٙيح اٌىبّفخ ٌٍزفغ١واد اٌؾل٠ضخ ٚاٌزٟ ٛبٌّب ٠زغْٕٛ ثٙب و١ف رّو ١ٍبهح ِفققخ 

.. !! ٚو١ف ٠ّو ِفغو ف٩ي ٔمبٛ اٌزفز١ِ ٘نٖ 

 

اٌٖؾفٟ ٌىٓ ٌٕؤفن ِبما ٠مٛي ا٤ِو٠ىبْ أفَُٙ اٚ ثب٤ؽوٜ اّٙو وزبثُٙ ٚ٘ٛ اٌىبرت 

 فٟ ِمبي اْ ا٤ِو٠ىبْ ُ٘ ٍجت اٌزفغ١واد ٚاٌزفق١ـ   هٚثود ف١َه :: ا١ٌْٙو

 رلّهة أؽل اٌؼوال١١ٓ :: ٌجؼ٘ اٌفمواد ِٓ ِمبٌخ اٌٖؾفٟ هٚثود ف١َه ٚا١ٌىُ روعّخ

ؽ١ش لٚٝ ٍجؼ١ٓ ثبٌّبئخ ِٓ ٚلزٗ فٟ .. ِٓ لجً ا٤ِو٠ى١١ٓ ٌٍؼًّ وْوٟٛ فٟ ثغلاك 

ٌٗ  ثؼل٘ب لبٌٛا.. ل١بكح ا١ٌَبهح ٚص٩ص١ٓ ثبٌّبئخ ِٓ ٚلزٗ اٌزلّهة ػٍٝ اٍزقلاَ ا٩ٌَػ  رؼٍُّ

 أهعغ ٌٕب ثؼل أٍجٛع

رٍفٛٔبً ف٠ٍٛبً ٍٚٛجٛا ِٕٗ أْ ٠َٛق ١ٍبهرٗ اٌٝ ِٕطمخ  أػطٖٛ .. ٚػٕلِب هعغ ػٕلُ٘

م٘ت اٌْوٟٛ اٌٝ .. اٌغٛاِغ ػٍٝ أْ ٠زًٖ ثُٙ ِٓ ٕ٘بن  ِىزظخ ثبٌَىبْ لوة أؽل

٠زّىٓ ِٓ ا٨رٖبي ثٌَٙٛخ ٚمٌه ثَجت ٙؼف ا٦ّبهح  ا٨ أٔٗ ٌُ.. اٌّىبْ اٌّؾلك ٌٗ 

ٚػٕل  ..  فو ١ٌزّىٓ ِٓ رؾم١ك ارٖبي ٘برفٟ أفًٚ فزون ١ٍبهرٗ اٌٝ ِىبْ.. اٌٙبرف١خ 

 أفغود ١ٍبهرٗ.. ثب٤ِو٠ى١١ٓ  ارٖبٌٗ

ٚأ٠ٚبً ٍُٛت ِٕٗ اٌزّٛعٗ اٌٝ .. رلّهة ػٍٝ أ٠لٞ ا٤ِو٠ى١١ٓ  ٕٚ٘بن ؽبكصخ ٌْوٟٛ  فو

ٍٚٛت ا٤ِو٠ىبْ ِٕٗ أْ .. ٌٚوثّب وبٔٛا ِْبهو١ٓ فٟ رظب٘وح ِب  .. ِٛلغ ِىزع ثبٌٕبً

ٚثؼل ٌٕٚٛٗ اٌٝ اٌّىبْ .. ِٚٛافبرُٙ ػٓ ِب ٠غوٞ فٟ اٌّظب٘وح  ٠زًٖ ثُٙ ِٓ ٕ٘بن

ؼ١ّٓ  ُّ فغبكه .. ا٨ أْ رٍفٛٔٗ اٌقٍٛٞ ٌُ ٠ؼًّ ثٖٛهح ٕؾ١ؾخ .. ا٨رٖبي ثُٙ  ؽبٚي.. اٌ
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ِؼُٙ ػٓ ٛو٠ك رٍفْٛ ػبكٞ ١ٌقجوُ٘ أٟٔ لل ٍٕٚذ اٌٝ اٌّىبْ اٌنٞ  ١ٍبهرٗ ١ٌزًٖ

١ٍبهرٗ  ٚفٟ رٍه اٌٍؾظخ أفغود .. ٍٚؤفجووُ ػٓ اٌنٞ ٠غوٞ ٕ٘ب أهٍٍزّٟٛٔ ا١ٌٗ

 

فجو افو 

 فجو اٌَٟ اْ اْ

25/11/2007 

 

 

  اٌّفغو عّبػخ هاف١ٚخ .. ثقٖٛٓ رفغ١و اٌَٛق فٟ ثغلاك

اٌؼبّٕخ اٌؼوال١خ أْ أهثؼخ  أػٍٓ ِزؾلس أِو٠ىٟ فٟ -- (CNN) ثغلاك، اٌؼواق

، اػزوفٛا ثؤُٔٙ لبِٛا ثزفغ١و ٍٛق ػبَ ا٠واْ فٟ ف١ٍخ ١ّؼ١خ، رؾظٝ ثلػُ ِٓ ٍَِؾ١ٓ

َِئ١ٌٚخ اٌٙغّبد ا٤ف١وح ػٍٝ اٌمٛاػل اٌؼَىو٠خ  فٟ ٍٜٚ ثغلاك، ٚؽًّ ا١ٌْؼخ

اٌّقبٚف ِٓ أْ اٌٙلٔخ اٌزٟ أػٍٕٙب ٍَِؾْٛ ١ّؼخ  ا٤ِو٠ى١خ فٟ اٌؼواق، ِب ٠ض١و

 .لو٠جبً  ٚاٌَّزّوح ِٕن ٔؾٛ ص٩صخ ّٙٛه ٍزٕزٟٙ

ٌٍؾ١ٛأبد ا١ٌ٤فخ، ِب  اٌّْبه ا١ٌٗ، لل ٚلغ اٌغّؼخ ٚاٍزٙلف ٍٛق اٌغيي ٚوبْ ا٨ٔفغبه،

اٌضمخ اٌزٟ رٕبِذ    فو٠ٓ، ٚثلك56 ّقٖبً ٚعوػ 15أكٜ اٌٝ ِمزً ِب ٨ ٠مً ػٓ 

رفغ١واد  ِئفواً ؽٛي اٍززجبة ا٤ِٓ فٟ اٌؼبّٕخ، اٌزٟ وبٔذ لجً ٚلذ ِٚٝ رْٙل

 .١ِٛ٠خ

ػٕبٕو ِٓ  ٚلبي اٌّزؾلس ثبٍُ اٌمٛاد ا٤ِو٠ى١خ فٟ اٌؼواق، غو٠غٛهٞ ١ٍّش، اْ

٠ٕزّْٛ  اٌمٛاد ا٤ِو٠ى١خ ٚاٌؼوال١خ رّىٕذ ِٓ اٌمج٘ ػٍٝ أهثؼخ ٍَِؾ١ٓ ػوال١١ٓ

اػزوفٛا  ٌق١ٍخ ١ّؼ١خ غ١و ِؼوٚفخ، ف٩ي ؽ٩ّد كُ٘ ١ٍ١ٌخ، ٚأْ اٌٍَّؾ١ٓ ا٤هثؼخ

 .ثزٕف١ن اٌزفغ١و، ٚفمبً ١ٍّٛ٥ٌزل ثوً

ٚاٌزؾ٩١ٍد اٌغٕبئ١خ ِٚؼٍِٛبد اٍزقجبهار١خ  ثٕبء ػٍٝ ا٨ػزوافبد،: "ٚلبي ١ٍّش

اٌّلػِٛخ ِٓ ا٠واْ ' اٌغّبػبد اٌقبٕخ ف١ٍخ ِٓ'أفوٜ، فبْ اٌزفغ١و وبْ ِٓ رٕف١ن 

 ".ٚاٌزٟ رٕفن ػ١ٍّبرٙب فٟ ثغلاك

 .أٔٗ ٨ ٠زُٙ ا٠واْ ٔفَٙب ثزٛع١ٗ اٌغّبػخ ٌزٕف١ن ٘نا اٌٙغَٛ ٚأٚٙؼ ١ٍّش

ا١ٌ٤فخ فٟ ِٕطمخ ١ّؼ١خ وبْ ٘لفبً ٌٍّزْلك٠ٓ إٌَخ، غ١و أْ ١ٍّش  ٠ٚمغ ٍٛق اٌؾ١ٛأبد

ِٓ رٕف١ن  اٌّٙبع١ّٓ أهاكٚا ِٓ اٌّٛا١ٕٛٓ ا٨ػزمبك أْ ىهع اٌمٕجٍخ فٟ رٍه إٌّطمخ لبي اْ

 .ؽّب٠خ ا١ْ١ٌٍّبد ا١ٌْؼ١خ ثؾ١ش رلفؼُٙ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ فٟ اٌؼواق، ػٕبٕو اٌمبػلح
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لل رىْٛ " اٌغّبػبد ا١ٌْؼ١خ اٌقبٕخ" ٚأٙبف اٌّزؾلس ثبٍُ اٌغ١ِ ا٤ِو٠ىٟ أْ

اٌٙبْٚ اٌزٟ اٍزٙلفذ ػلكاً ِٓ  ٚهاء ٍٍٍَخ اٌٙغّبد اٌٖبهٚف١خ ٚاٌمٖف ثمنائف

 .رْو٠ٓ اٌضبٟٔ اٌغبهٞ/ٔٛفّجو اٌمٛاػل ا٤ِو٠ى١خ فٟ ّولٟ ثغلاك فٟ اٌضبِٓ ػْو ِٓ

ا١ٌىُ اٌواثٜ اٌزبٌٟ ٌزَّؼٛا ِٓ لجً اؽل اٌمبكح ا٤ِو٠ىبْ فٟ رفغ١و ٌَٛق اٌغيي فٟ 

ثغلاك ٌوثٜ اٌزفغ١و ثبٌّغب٘ل٠ٓ فٟ رٕظ١ُ اٌمبػلح  

http://www.youtube.com/watch?v=rvEARgQhw5A 

 

ً٘ فمٜ اٌّغب٘ل٠ٓ فٟ اٌؼواق ِٓ ٠زؼوْٙٛ ٌٍز٠ْٛخ , ٌىٓ ٌٛ ٔظؤب ػٍٝ اهٗ اٌٛالغ 

؟ ... 

ٚا١ٌىُ ِضبي ػٍٝ ِب ٠ؾلس ٤فٛإٔب اٌّغب٘ل٠ٓ فٟ ا١ٌْْبْ  .. اٌغٛاة و٩ 

فٟ ا١ٌْْبْ ثَجت اٌؾوة ٚ رٛإً اٌؼًّ ػٍٝ  اٌٟ عبٔت اٌىبهصخ اٌزٟ أؽلصزٙب ه١ٍٚب

رٍؼت ٌؼجخ لنهح عّٕلد ف١ٙب ٍجؼّبئخ – ا٤ٌٟٚ  ثؼل اٌؾٍّخ اٌؼَىو٠خ– رفبلّٙب ّوػذ 

ػٖبثبد اٌّبف١ب اٌو١ٍٚخ ، ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّبد  ػ١ًّ لٛلبىٞ ِٓ اٌؼب١ٍٛٓ ٚ ِٓ هعبي

اٌّقبثواد اٌو١ٍٚخ صُ َٔجٙب ا٦ػ٩َ اٌوٍٟٚ  اه٘بث١خ ٚ أفزطبف ه٘بئٓ ، كثورٙب أعٙيح

ىػيػخ ا٤ِٓ ٚ إٌظبَ فٟ ا١ٌْْبْ ،  : اٌٟ ا١ٌْْب١١ٔٓ ، ٚ اٌٙلف ِٓ مٌه ٚأٙؼ

فٟ ٔظو اٌوأٞ اٌؼبَ اٌوٍٟٚ ٚ  ٚر٠ْٛٗ ٕٛهح اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ ٚ اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ

 : اٌؼبٌّٟ ، ٚ ِٓ أثوى ٘نح اٌؼ١ٍّبد

 

َ ِّض٩ 1995 اِو٠ىٟ ا٨ًٕ ، عبء اٌٟ ا١ٌْْبْ ٍٕخ :فو٠لوٟٛٔ ٚ لزٍٗ  افزطبف -1

اٌق١و٠خ ٦ْٔبء ثؤبِظ ٚاٍغ إٌطبق ٌٍَّبػلاد ا٦َٔب١ٔخ فٟ  ٌّئٍَخ ٍٛهًٚ

فجوح فٟ اٌؼًّ ا٦َٔبٟٔ اٍزّود هثغ لوْ ّب٘ل ف١ٙب ص٩ص١ٓ  ا١ٌْْبْ ، ٚ٘ٛ هعً ٌٗ

٘نا : " ٌٗ ِؼٍمب ػٍٝ ِب ه ٖ ِٓ  صبه اٌؾوة ا١ٌْْب١ٔخ  ؽوثب ، لبي فٟ رٖو٠ؼ ٕؾفٟ

فٟ ؽ١برٟ ، فبٌؾوة ا١ٌْْب١ٔخ ٨ ٠ّىٓ ِمبهٔخ ثْبػزٙب ثؤٞ  أثْغ ِىبْ فٟ اٌؼبٌُ ّب٘لرٗ

وبْ فٟ ٘نا ارٙبَ غ١و ِجبّو " / اٌنٞ أٌؾمزٗ ثبٌّٕبٛك  ؽوة أفوٜ ِٓ ؽ١ش اٌزل١ِو

ا١ٌْْبْ ، ٚفغؤح افزفٟ فو٠لوٟٛٔ ٚ ٌُ رظٙو عضزٗ ؽزٝ  ٌٛؽ١ْخ اٌؾٍّخ اٌو١ٍٚخ ػٍٝ

 . ٌٍَّبػلاد ا٦َٔب١ٔخ فٟ ا١ٌْْبْ ا٢ْ ، ٚ رُ أغ٩ق ثؤبِظ ٍٛهًٚ

ا١ٌْْبْ أٔمند ف١ٙب ِئبد اٌغوؽٟ ِٓ  وبْ ١ٌٍٍٖت ا٤ؽّو اٌلٌٟٚ ثؼضخ وج١وح فٟ -2

http://www.youtube.com/watch?v=rvEARgQhw5A
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أصٕبء اٌؾوة ٚ ٌنٌه وبْ ١ٌٍٍٖت ا٤ؽّو  اٌَىبْ اٌّل١١ٔٓ ٚ ِٓ اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْب١١ٔٓ

اٌجؼضخ فٟ ا١ٌْْبْ ثؼل اٌؾوة ٌزؼ٠ٛ٘  ِٕيٌخ هف١ؼخ فٟ ٔفًٛ ا١ٌْْب١١ٔٓ ٚ اٍزّود

َ لبَ ِغٌْٙٛٛ 1996ٌٚىٓ فٟ  اٌمٖٛه فٟ اٌقلِبد اٌٖؾ١خ اٌزٟ كِورٙب اٌؾوة ،

ٍزخ أفواك ٚ ُ٘ ١ٔبَ ثطو٠مخ ثْؼخ ،  ثبلزؾبَ َِبوٓ اٌؼ١ٍّٓ فٟ اٌجؼضخ ثب١ًٌٍ ٚ لزٍٛا ُِٕٙ

 . اٌغو٠ّخ ٌٍّغب٘ل٠ٓ ا١ٌْْب١١ٔٓ ٚ ِوح أفوٜ رَبهع أعٙيح ا٦ػ٩َ اٌو١ٍٚخ ٌزَٕت

هاػ ٙؾ١زٙب ص٩صخ ثو٠طب١١ٔٓ   اوزْفذ ؽبكصخ لزً ِوٚػخ1998 ك٠َّجو ٍٕخ 8فٟ  -3

فٟ روو١ت ّجىخ رٍفٛٔبد  ٚ ١ٔٛى٠ٍٕلٞ وبٔٛا ٠ؼٍّْٛ فجواء ٌْووخ ارٖب٨د ثو٠طب١ٔخ

، ٚوبْ ٘نا أؽل  َِزمٍخ ، رَزٛػت ص٩صّبئخ أٌف فٜ رٍفٟٛٔ فٟ عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ

اٌغّٙٛه٠خ ثجؼٚٙب  اٌّْوٚػبد اٌّّٙخ اٌزٟ ّػٌٛذ ػ١ٍٙب اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ ٌوثٜ ث٩ك

اٌمل١ّ٠خ ٚ ٌُ رزون  ٚ ر١ًَٙ ا٨رٖب٨د اٌقبهع١خ ثؼل أْ َٔفذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ اٌْجىخ

 . ػّٛك ٚاؽل ِٓ أػّلح اٌزٍفٛٔبد لبئّبَ فٟ ا٤هٗ ا١ٌْْب١ٔخ

 ٚىػّذ أعٙيٚ ا٦ػ٩َ اٌو١ٍٚخ أْ اٌمزٍخ ُ٘ اه٘بث١ْٛ ١ّْب١ْٔٛ ، ٚ فَود اٌؾؤكس

ثؤٔٗ افزطبف ه٘بئٓ ِٓ أعً اٌؾٖٛي ػٍٝ فل٠خ ِٓ اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ ٚ اْ ٘نح 

فٍْذ فٟ اٌزفبٚٗ ِغ اٌقبٛف١ٓ أٚ ػغيد ػٓ اٍزلهاعُٙ ٚ اٌمج٘ ػ١ٍُٙ  اٌؾىِٛخ

 . اٌو٘بئٓ ا٨هثؼخ فمبِٛا ثمزً

اٌْىٛن ؽٌٛٙب ،  ٌٚىٓ ؽلس فطؤ ٕغ١و ِٓ عبٔت اٌّقبثبهد اٌو١ٍٚخ أٌمٟ ثىض١و ِٓ

اٌزٍفٛٔبد اٌزٟ وبْ  فمل ٍوثذ ّو٠ٜ ف١ل٠ٛ اٌٟ اٌزٍفبى ٠زؾلس ف١ٗ اؽل اٌو٘بئٓ ثؤْ ّجىخ

اٌجو٠ط١ب١ٔخ ٚ  ٠يِغ أْبإ٘ب فٟ ا١ٌْْبْ ِّّٖخ ثؾ١ش رَّؼ ٌٍّقبثواد ا٨ِو٠ى١خ ٚ

٘نا اٌقجو اصبهح  ا٤ٌّب١ٔخ ٚ ا٦ٍوائ١ٍ١خ ثبٌزغٌَ ِٓ ف٩ٌٙب ، ٚوبْ اٌّمٖٛك ِٓ اّبػخ

 . أػلاء ه١ٍٚب ٍقٜ اٌوأٞ اٌؼبَ اٌوٍٟٚ ػٍٝ ا١ٌْْب١١ٔٓ اٌؼ٩َء اٌن٠ذ ٠زؼبْٚٔٛ ِغ

ِٓ اٌٍَطبد  ِٓ ٌٗ ٍِٖؾخ فٟ اّبػخ فجو وٙنا أوضو: ٚرَبئً اٌّؾٍٍْٛ ا١ٌَب١ٍْٛ 

اما وبٔذ  اٌو١ٍٚخ ؟ ٚاما وبْ اٌقبٛفْٛ ٘لفُٙ ٘ٛ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّبي فّب اٌنٞ ٠ُّٙٙ

ِٓ  اٌْجىخ ٌٍزغٌَ اٚ ٌغ١وٖ ؟ ِٚب اٌنٞ ٠غؼٍُٙ ؽو١ٖ٠ٓ ػٍٝ أزياع ِؼٍِٛبد وٙنح

 اٌو٘بئٓ ٚ اماػزٙب ؟ ٚاما وبٔذ ؽىب٠خ اٌزغٌَ ؽم١م١خ فًٙ ِٓ اٌّؼمٛي أْ رزطٛع

اٌْووخ اٌزٟ ّّٕذ اٌْجىخ ثبماػخ ٘نا اٌَو اٌٟ إٌّٙل١ٍٓ وً ِّٙزُٙ وبٔذ ِٕؾٖوح 

 رٕف١ن ر١ّّٖبد عب٘يح ٨ أوضو ٨ٚ ألً ؟ فٟ

ٌٛعلٔب أٔٙب ٚلؼذ لو٠جب ِٓ ِل٠ٕخ أٚهًٚ  ٌٛ رؤٍٍِٕب فٟ ِؼظُ ؽٛاكس اٌقطف ٚ اٌمزً

اٌّؼبهٙخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ ا١ٌْْبْ ٚ إٌّبٚئخ  ِبهربْ ٚ٘ٝ ِل٠ٕخ ِؼوٚفخ ثؤٔٙب ِووي

اٌّؼبهٙخ ِٓ ا١ٌْٛػ١١ٓ ، ٌٚنٌه ٔغذ  ٌٍؾووٛ ا١ِ٩ٍ٦خ ، ٚ ِؼوٚف أْ ل١بكاد ٘نح

اٌؾٍّخ اٌؼَىو٠خ اٌَبثمخ ثبٌمٖف ٚ  ٘نح اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌغيٚ ٚ ٌُ ٠زؼوٗ ٌٙب اٌوًٚ فٟ
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فؼً اٌوًٚ فٟ اٌّلْ ا٢فوٜ ٚ  اٌزل١ِو ، ٌُٚ ٠زؼوٗ ٍىبٔٙب ٌٍزْو٠ل ٚ اٌزوؽً وّب

ا١١ِ٩ٍ٦ٓ رقطف ا٤عبٔت ٚ  رظٙو ػٖبثبد اه٘بث١خ ِٓ– ثؼل أزٙبء اٌؾوة – فغؤح 

 . ِٚٓ اٌٛاٙؼ أٔٗ ري١٠ف اػ٩ِٟ فبي ِٓ اٌنوبء.. رمزٍُٙ 

اٌزٟ ريٚك    Black Waterِٚبما ػٓ ثبوَزبْ ٚرفغ١واد ث١ْبٚه ٚ ٍٙٛع ّووخ

اٌَّئ١ٌٚٓ ا١ِٕ٤ٓ ثبٌؾواً ٚاٌؾىِٛبد ثبٌّوريلخ  

ٚ٘نا ٔٔ ِب لبٌخ ا١ٌْـ ِٖطفٝ اثٛ ا١ٌي٠ل فٟ رَغ١ً ِٖٛه ٌّئٍَخ اٌَؾبة                      

 §| ٚرفغ١واد ثْبٚه... ث٩ن ٚرو|§ 

 

 اٌم١ٍٍخ ا٠٤بَ ف٩ي ث١ْبٚه فٟ ٚلؼذ اٌزٟ ا٦عوا١ِخ اٌزفغ١واد ػٓ ا١ٌَٛ ا١ٌىُ أرؾلس

 إٌَبء ِٓ ا٤ثو٠بء ٙؾ١زٙب ٚهاػ ، ا١ٌٍَّّٓ أٍٛاق اٍزٙلفذ ٚاٌزٟ ، اٌّب١ٙخ

 .ٚاٌوعبي ٚا١ٌْٛؿ ٚا٤ٛفبي

  :اٌٛلفبد ٘نٖ ا٦عواِٟ اٌؾلس ٘نا ِغ ٚٔمف

 افٛإٔب ٚث١ّٓ ث١ّٕب وّب اٌَىبْ، ٚث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ أٍٛاق فٟ اٌزفغ١واد ٘نٖ ٕٔىو إٔٔب/  أ٨ًٚ 

 فٟ ٠غب٘لْٚ لبِٛا أّب اٌّغب٘ل٠ٓ فبْ ، ِٕٙب ٚٔزجّوأ ، ِزؼلكح ِٕبٍجبد فٟ اٌّغب٘لْٚ

 لزٍٙب ٨ اٌّظٍِٛخ اٌٍَّّخ ّؼٛثٕب ٖٚٔو ، ّو٠ؼزٗ ٚرؾى١ُ وٍّزٗ ٦ػ٩ء هللا ٍج١ً

 .ثبهلل ٚاٌؼ١بم

 ، اٌلٟٔء اٌؼًّ ٘نا ثّضً اٌّغب٘لْٚ ٠مَٛ أْ اٌَّزؾ١ً ِٓ أٔٗ ا١ٌٍَّّٓ ع١ّغُ  ف١ٍؼٍُ

 ا١ٌٍَّّٓ ٚكِبء ٚػوٗ ٚأهٗ ك٠ٓ ػٓ ٌٍلفبع هللا ٍج١ً فٟ ٌٍغٙبك فوعٛا اٌن٠ٓ ُٚ٘

 .٠َٚزج١ؾٛٔٙب ٚاٌّورلْٚ ا١ٌٍٖج١ْٛ ٠َفىٙب اٌزٟ

 ٚا٨ٍزقجبهاد اٌّورلح ٌٍلٌٚخ ا٤ِٓ ٚلٛاد اٌغ١ِ ا٨ ٠َزٙلفْٛ ٨ اٌّغب٘ل٠ٓ اْ / صب١ٔبً 

 ِّٕٚٙل ٚثبعٛه ٚى٠وٍزبْ ٚ ٍٛاد فٟ اٌَّزٚؼف١ٓ كِبء ٍفه ػٓ ِجبّوح اٌَّئ١ٌٛٓ

 ٚروٚط ٘نا رزغبً٘ اٌؼ١ٍّخ ا٦ػ٩َ ٍٚبئً ِٓ وض١واً  ٌٚىٓ. ٚغ١و٘ب ٚأٚهويائٟ ٚف١جو

 .اٌّغب٘ل٠ٓ ٍّؼخ ٌز٠ْٛٗ ا٤ِو٠ى١خ ٌٍلػب٠خ
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 ػٓ اٌجؼل وً ثؼ١لح ٚرىْٛ ، ٚكلخٍح  ػٕب٠خٍح  ثىً أ٘لافُٙ ٠قزبهْٚ اٌّغب٘ل٠ٓ اْ / صبٌضبً 

 ِٚمواد اٌجبوَزبٟٔ اٌغ١ِ ل١بكح وّووي ، إٌبً ػٛاَ ٠وربك٘ب اٌزٟ ا٤ِبوٓ

 .ا٦ه٘بة ٌّىبفؾخ اٌقبٕخ اٌمٛاد رله٠ت ٚصىٕبد"  ٞ اً  ٞ "اٌؼَىو٠خ ا٨ٍزقجبهاد

 فٟ ٚأ١ٌٚبئُٙ ا١ٌٍٖج١١ٓ هللا أػلاء فؼً ِٓ ٟ٘ اٌزفغ١واد ٘نٖ ِضً أْ ٔؼزمل إٔب / هاثؼبً 

 ُٚ٘ ٨ و١ف ٠ّبهٍٛٔٙب، اٌزٟ اٌمنهح اٌؾوة ِٓ عيءٌب  ٟٚ٘ ، ٚا٨ٍزقجبهاد اٌؾىِٛخ

 ا١ٌٍَّّٓ كِبءُ  رَبٚٞ ٨ٚ ، ُؽْوِخً  ٠واػْٛ ٨ٚ ، مِخ ٨ٚ ا٨ً  ِئِٓ فٟ ٠ولجْٛ ٨ اٌن٠ٓ

 .١ّئبً  ػٕلُ٘

 اٍزجبؽذ اٌزٟ ا٦عوا١ِخ ٚاٌّغّٛػبد ٚٚرو ث٩ن رفؼً ِبما ا١ٌَٛ ٠ؼوف ٚاٌغ١ّغ

 ٘نٖ ٠ورىجْٛ فُٙ ، ا١ِٕ٤خ ٚأعٙيرٙب اٌّغوِخ اٌفبٍلح اٌؾىِٛخ ٘نٖ ِٓ ثزؤ١٠ل ثبوَزبْ

 .ا١ٌٍَّّٓ ٕٛهح ٌز٠ْٛٗ ا٦ػ١ِ٩خ أثٛالُٙ ػجو اٌّغب٘ل٠ٓ ثٙب ٠زّْٙٛ صُ اٌجْؼخ ا٤فؼبي

  :اٌٛاٙؾخ اٌّئّواد ٘نٖ ، فؼٍُٙ ِٓ ٟ٘ اٌزفغ١واد ٘نٖ أْ ٌىُ ٠ج١ٓ ِّب ٚاْ

 اٌٝ ٠ٕمٍٛٔٙب ا٤ٔناي ا٤ِو٠ىبْ ٚ٘بُ٘ ٚأفغبَٔزبْ اٌؼواق فٟ رىوهد ا١ٌَبٍخ ٘نٖ أْ: أ

 .هأ٠زُ وّب رغبهثُٙ ٠ٕمٍْٛ أُٔٙ ِواهاً  ّٕوؽٛا ٚلل ثبوَزبْ،

 ٚمٌه ، ٌجبوَزبْ أِو٠ىبْ ٌَّئ١ٌٛٓ ى٠بهاد ِغ رزيآِ ا٦عوا١ِخ اٌزفغ١واد ٘نٖ أْ: ة

 ا٦ه٘بث١ْٛ ُ٘ ا٤ػّبي ٘نٖ ػٓ اٌَّئٛي أْ اٌٖؾف١خ ِئرّوارُٙ فٟ ٠ٖوؽٛا ؽزٝ

 ٘ٛ أِو٠ىب ٘لف أْ ٠ّٚلػٛا ، ٠مٌْٛٛ وّب اٌمجبئً ِٕطمخ فٟ ِقبثئُٙ ثمٖف ٔمَٛ اٌن٠ٓ

 .ػ١ٍُٙ ٌٍمٚبء اٌجبوَزبٟٔ ٚاٌْؼت اٌؾىِٛخ َِبػلح

ُّ  لل أٔٗ: ط  ػٕبٕو ِغ ِٚزفغواد أٍٍؾخٍح  ٙجُٜ  - مٌه اٌٖؾبفخ ٔمٍذ ٚلل - ثبٌفؼً ر

 ٚألفً ، ثبٌّٖبكفخ رُ ا٤ِو ٘نا ٚأْ ، ثبوَزبْ فٟ غوث١١ٓ كثٍِٛب١١ٍٓ ِٚغ ٚٚرو ث٩ن

 فططبً - هللا أفياُ٘ –ٌل٠ُٙ ٚأْ ، أػظُ وبْ ففٟ ِب أْ ٚاٌؾم١مخ ، ثَوػخ اٌٍّف ٘نا
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 أً٘ ّٚوفبء ٚاٌلػبح اٌؼٍّبء ِٓ اٌّغب٘ل٠ٓ ِغ ٚاٌّزؼبٛف١ٓ إٌّبٕو٠ٓ ٚلزً ٨غز١بي

 .ٚغ١وُ٘ ٚاٌٖؾف١١ٓ ٚاٌُىزّبة ٚاٌوأٞ اٌؼٍُ

 اّزٙود ٛوق ٚ٘نٖ ، ا٤ٍٛاق فٟ هوٕٙب ٠زُ ِفققخ ث١َبهاد رزُ اٌزفغ١واد ٘نٖ أْ: ك

 .ٚغ١و٘ب اٌؼواق فٟ فؼٍٛ٘ب لل ٚوُ أعّغ، اٌؼبٌُ فٟ اٌّقبثواد ثٙب

 لوٜ ٠مٖف اٌنٞ ٔفَٗ ٘ٛ اٌغوائُ ٘نٖ ِضً ٚهاء ٠مف اٌنٞ اْ ا١ٌٍَّّٓ، افٛأٟ

 .ا٤ٕٛبْ ريْ اٌزٟ ثبٌمٕبثً أفغبَٔزبْ ٚفٟ اٌمجبئً ِٕبٛك فٟ ا١ٌٍَّّٓ َِٚبعل َِٚبوٓ

 

.. اٌٍمبء  افو اٌٟ

 

رٕفن٘ب لٛاد ا٦ؽز٩ي  ِٕظّخ ٚكل١مخ ِٓ ػ١ٍّبد اه٘بث١خ اْ ِب ٠غوٞ فٟ اٌؼواق

ِٚب ثبد ٠ؼوف ثمٜٛ اٌزؾبٌف ، ٚثْىً ٠غؼً اٌّوء  ٚا١ٔٛ١ٌٖٙخ ا٤ِو٠ى١خ ٚاٌجو٠طب١ٔخ

ػ١ٍٗ ا٤ِٛه ف١ٖجؼ غ١و لبكه ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ ػًّ اٌّمبِٚخ ٚػًّ  ؽ١وأبً رقزٍٜ

ٍٚبئً ا٦ػ٩َ اٌّقزٍفخ ٔغل٘ب رجش ا٤ٔجبء ٚرٕمً ا٤ؽلاس اٌزٟ  اٌّؾزً ، فبٕخً أْ

ٌٙب كْٚ أْ رزؾمك ِٓ ِٖله٘ب أ٨ًٚ ِٚلٜ ٕللٙب صب١ٔبً ،  رغوٞ فٟ اٌؼواق ٚرَٛق

 ٚاٌٛوب٨د ا٦فجبه٠خ ثٛلبً هف١ٖبً ٧ٌؽز٩ي ٚأػٛأٗ   فزٕمٍت ٘نٖ اٌمٕٛاد

  :اٌغٙبك ِٚٓ أٍب١ٌجُٙ اٌمنهح اٌزٟ رَزٙلف

ِٚٓ . أْ اٌّغب٘ل٠ٓ ُ٘ ِٓ فؼً مٌه  ل١بُِٙ ثمٖف اٌج١ٛد ثبٌٙبٚٔبد ٠٦ٙبَ إٌبً

ٚاٌَّزْف١بد صُ ٠ؤرٟ ا٤ِو٠ىٟ  ؽ١ٍُٙ ونٌه ىهع ػجٛاد ٔبٍفخ ثبٌموة ِٓ اٌّلاهً

  "ا١ٌٍَّّٓ"أعً  ١ٌىزْف أِو٘ب ٠ٚفىىٙب لجً أفغبه٘ب ِٚؾ١ب ِٓ" إٌّمن"

فٟ ا٤ِبوٓ اٌؼبِخ وب٤ٍٛاق ٚاٌْٛاهع  رفغ١و ا١ٌَبهاد اٌّفققخ: ٚ فو ؽ١ٍُٙ اٌمنهح

ٚاٌّغب٘ل٠ٓ ٚا٠ٖبي هٍبٌخ ٌٍٕبً  اٌّيكؽّخ فٟ ِؾبٌٚخ ٠بئَخ ٌز٠ْٛٗ ٕٛهح اٌغٙبك

  :ِفبك٘ب

٠َز١ْٕٙٛ ثلِبء ا١ٌٍَّّٓ ، ٚأْ ِٓ ٠مزً ػٍٝ أ٠ل٠ُٙ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ  أْ اٌّغب٘ل٠ٓ

  !! ِٓ ا١ٌٍٖج١١ٓ أٙؼبف أٙؼبف ِٓ ٠مزً

اٌّٛعٙخ ِٓ لجً ا١ٌٍٖج١١ٓ ٚاٌزٟ ٨ رنوو  وّب ٘ٛ ٩ِؽع ػٍٝ ِب رمٌٛٗ ٍٚبئً ا٦ػ٩َ

  . ا١ٌٍٖج١١ٓ ٚأمٔبثُٙ ػٍٝ أ٠لٞ اٌّغب٘ل٠ٓ ١ّئب ػٓ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠مزً ف١ٙب اٌؼل٠ل ِٓ
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رفغ١و ٘نٖ    ٕٚٔجٗ أف١وا اٌٝ أْ ٕ٘بن أٍب١ٌت فج١ضخ ٠زجؼٙب ا١ٌٍٖج١ْٛ فٟ ٛو٠مخ

  : ا١ٌَبهاد

١ٌٍَبهح ػٕل رفز١ُْٙ فٟ ٔمبٛ ا١ٌَطوح صُ اٌم١بَ  ِٕٙب ٚٙغ لٕبثً فٟ اٌٖٕلٚق اٌقٍفٟ

إٌّبٍج١ٓ ٌزؾم١ك أغواُٙٙ اٌقج١ضخ ٚرمَٛ  ثزفغ١و٘ب ػٓ ثؼل فٟ اٌّىبْ ٚاٌزٛل١ذ

رؾلك٘ب ثقجش ِٚىو ِزٕب١١٘ٓ ف١ظٙو ا٤ِو  ونٌه ثمٖف ١ٍبهاد- اٌّوٚؽ١خ-ٛبئوارُٙ 

، ٌىٓ ِىوُ٘ ٌٓ ٠ٕطٍٟ ػ١ٍٕب ٌٚٓ ٠ؾمك  ٚوؤْ اٍزْٙبك٠ب لبَ ثزفغ١و٘ب فٟ مٌه اٌّىبْ

ٚهك ِىو٘ب ػ١ٍُٙ ٨ٚ ٠ؾ١ك اٌّىو اٌَٟء ا٨  ٌُٙ ِمبٕلُ٘ اٌزٟ رؼٙل هللا رؼبٌٝ ثبثطبٌٙب

 . ثؤٍ٘ٗ

٘نٖ اٌوٍبٌخ ،  ٌٚىٓ ً٘ فّٙذ ٍٚبئً ا٦ػ٩َ اٌؼوث١خ اٌّقزٍفخ اٌج١بْ ٚاٙؾخ ، اْ ٌغخ

ِقططبد  ًٚ٘ ٚػٝ اٌّٛاٛٓ اٌؼوثٟ ػبِخً ٚاٌؼوالٟ فبٕخً ؽم١مخ ِب ٠غوٞ ِٓ

اٌىفو ٚاٌؾمل  ِٓ لجً لٜٛ رل١ِو٠خ رٕفن ٔٙبهاً عٙبهاً ٙل أِزٕب ٚػم١لرٕب ٚث٩كٔب ،

ا٤ِخ ػٍٝ  ا١ٌٍٖجٟ ، ًٚ٘ أكهوذ اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ اٌؼ١ٍّخ فطٛهح رآِو٘ب ِغ أػلاء

ٚرجٕذ  اٌْؼت اٌؼوالٟ ٚا٤هٗ اٌؼوال١خ ، أَ أٔٙب اٍزّوأد اٌني ٚاٍزٙٛد اٌق١بٔخ

أمهع  اٌقَخ ٚفبفود ثبٌفَك ، فجبرذ ػٍٝ رٕبغُ ربَ ِغ ا٦ؽز٩ي ٚمهاػبً ٙبهثبً ِٓ

 .ّوٖ ٚأكاح لّغ ِٓ اكٚاد لّؼٗ ٚثطْٗ ،
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: اٌؾوة اٌش١شب١ٔخ اٌضب١ٔخ ٚ اٌصواع ػٍٝ االٔزقبثبد اٌو١ٍٚخ 

٠وٞ اٌّوالجْٛ ا١ٌَب١ٍْٛ اْ ا٨ٔزقبثبد اٌو١ٍٚخ ماد ٍٕخ ٚص١مخ ثبٌؾوة 

ا١ٌْْب١ٔخ ٚ رٛل١زٙب فٙٛ ِٛٙٛع ا٨ٔزقبثبد اٌجوٌّب١ٔخ ارٍٟ وبْ ِٓ اٌموه 

َ ، ٚ أزقبثبد اٌوئبٍخ اٌزٟ رٍزٙب فٟ 1999 ك٠َّجو 19اعواإ٘ب ٠َٛ ا٤ؽل 

١ٕف اٌؼبَ اٌمبكَ ، اٜ ثؼل مٌه ٠َزخ أّٙو ، وبٔذ اٌٖٛهح اٌْبئؼخ ػٓ 

اٌوئ١ٌ ٠ٍزَٓ ٚ ثطبٔزٗ فٟ اٌىو١ٍّ٠ٓ أُٔٙ ٠ّضٍْٛ ؽىِٛخ ٙؼ١فخ ٚ فبٍلح ، ٚ 

رَججذ فٟ ٘ي٠ّخ اٌغ١ِ اٌوٍٚٝ فٟ ؽوة ا١ٌْْبْ ا٤ٌٟٚ ،، ٚ ٘ٝ ػبعيح 

ػٓ اٌزٖلٞ ٌّْى٩د اٌغ٩ء اٌفبؽِ ٚ ػٖبثبد اٌغو٠ّخ إٌّظّخ ٚ اٍزم٩ 

اٌوأٍّب١ٌخ اٌغل٠لح ، ػ٩ٚح ػٍٝ أْ هئ١ٌ اٌلٌٚخ هعً ِؼزً اٌٖؾخ ِلِٓ 

ٌٍقّٛه ٚ ؽٌٛٗ ثطبٔخ فبٍلح ، ٚ وبٔذ اٌّؼبهٙخ اٌو١ٍٚخ ماد ا٤غٍج١خ 

فبصخ ؽٛي لعب٠ب فط١وح أّ٘ٙب اٌجوٌّب١ٔخ ٠ورفغ ٕٛرٙب ػب١ٌب فٟ اٌجوٌّبْ ٚ 

: 

 .فٖقٖخ اٌمطبع اٌؼبَ ٚ  صبه٘ب ا٨عزّبػ١خ اٌّوٚػخ  .1

 .اف٩ً اٌٖٕبػبد اٌو١ٍٚخ  .2

 .أ١ٙٔبه اٌقلِبد اٌٖؾ١خ ٚ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ  .3

فَبك ا٤عٙيح اٌؾىِٛخ ٚ رفْٟ اٌوّٛح ٚ اٌزٙو٠ت ٚ اٌٙوة ِٓ كفغ  .4

 .اٌٚوائت 

ِغ ثلا٠خ اٌؾوة فٟ ا١ٌْْبْ رغّلد وً ٘نح اٌمٚب٠ب ٚ ا٨رٙبِبد فٟ ص٩عخ ، 

ِٚغ ا٨ٔزٖبهاد اٌزٟ ٠ؾممٙب اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ ػٍٝ اٌّغب٘ل٠ٓ فٟ ا١ٌْْبْ ، 

إٔجؾذ اٌؾوة ٚ ا٨ٔزٖبهاد ٘ٝ وً ّٝء فٟ ٍٚبئً ا٨اػ٩َ ، ٨ٚ ٕٛد 

فٟ عٛ اٌمٖف اٌّزٛإً ٚ اٍز٩١ء اٌغ١ِ ، ٠ؼٍٛ فٛق ٕٛد اٌّؼووخ 

اٌوٍٟٚ ػٍٝ ا٤هٗ ا١ٌْْب١ٔخ ا١ٌٍَّّخ ٚ اٌيؽف اٌَّزّو ٔؾٛ عوٚىٟٔ 

ٌزط٠ٛمٙب ، لبَ اٌىو١ٍّ٠ٓ ثؾٍّخ أزقبث١خ ثبهػخ ٌٖبٌؼ أٖٔبه ٠ٍزَٓ ٚ ِئ٠لٞ 

 . )اٌوعً اٌمٛٞ  (ؽىِٛخ ثٛرٓ 

وبٔذ اٌزوو١جخ اٌجوٌّب١ٔخ ٛٛاي ؽىُ ٠ٍزَٓ ر١َطو ػ١ٍٙب وزٍخ اٌّؼبهٙخ 

: ا٩ٕ٦ؽ١١ٓ " ا٠ٛ١ٌْؼ١خ ٚوبْ ٠ٍز١َٓ ٚأٖٔبهٖ اٌن٠ٓ ٠طٍك ػ١ٍُٙ اٍُ 

٠ٛاعْٙٛ ِؼبهٙخ إٌَّٛث١ٓ اٌٟ الزٖبك اٌَٛق ٚ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌغوث١خ ، 
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ّوٍخ فٟ ِغٌٍ اٌلِب ،ٚلف ػمجخ ػب١ٌخ وؤكاٖ أِبَ لوأهاد ٠ٍزَٓ ٚ 

ِْوٚػبرٗ ، ٚإٔجؼ اٌٖلاَ ث١ٓ ٠ٍزَٓ ٚ اٌلِٚب ٩ٍََِ ِزًٖ اٌؾٍمبد ثٍغ 

َ ػٕلِب ٘بعُ ٠ٍزَٓ ِجٕٝ اٌجوٌّبْ ثبٌلثبثبد ٚ 1993مهٚرٗ ِٓ اٌؼٕف ٍٕخ 

ثبٌمٖف اٌّلفؼٟ ، ٚ الزؾّذ لٛارٗ اٌّغٌٍ ٌزمٚٝ ػٍٝ اػزٖبَ ٌٕٛاة 

اٌلِٚب ٚ رٍمٟ اٌمج٘ ػٍٝ ىػّبء اٌّؼبهٙخ ، ٌٚىٓ عبءد ٔز١غخ ا٨ٔزقبثبد 

ا٤ف١وح ٌٖبٌؼ أٖٔبه ٠ٍزَٓ ٚ ثٛرٓ ٌُ ٠ؾٍٖٛا ػٍٝ أغٍج١خ اٌّمبػل وّب رجبكه 

٩ٌم٘بْ ، ٚ أّب ؽٍٖذ وزٍزُٙ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّمبػل ٠ٛاىٞ ػلك ِمبػل اٌزٝ 

فبى ثٙب ٔٛاة اٌؾية ا١ٌْٛػٟ ، ٚ ثنٌه فمل ا١ٌْٛػ١ْٛ ا١ٌَطوح اٌّطٍمخ ػٍٝ 

. اٌلِٚب 

 

 

اٌضب١ٔخ  اٌش١شب١ٔخ اٌؾوة

 أ٠ٚب رؼوة اٌضب١ٔخ ا١ٌْْب١ٔخ اٌؾوة

 ِٓ ا٩ٛلٙب رُ ٚ, اٌمٛلبى ّّبي فٟ ثبٌؼوة

 اغَطٌ 26 ِٓ ثلا٠خ اٌوٍٟٚ ا٨رؾبك لجً

 اٌوٍٟٚ ا٨رؾبك لٛاد اؽزٍذ ؽ١ش, 1999

 .ا١ٌْْبْ ال١ٍُ

 

 اٌزٟ اٌوٍٟٚ اٌمنف ٚ, ٛبعَزبْ ػٍٝ اٌوك فٟ ثلأد اٌضب١ٔخ ا١ٌْْب١ٔخ اٌؾوة

 ثبٌمنف ٠وثطٙب ك١ًٌ ٚعٛك ػلَ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ, ا١ٌْْبْ ه١ٍٚب ف١ٙب ٨ِذ

 ا١ٌْْب١ٔخ اٌؾوة ٔزبئظ ػٍٝ هكا اٌؾٍّخ عبئذ. اٌؼبِخ ػٍٝ ا٩ٛلٗ رُ اٌنٜ

 .ا١ٌْْب١ٔخ اٌغّٙٛه٠خ رؤ١ٌٍ ٚ ا١ٌْْبْ ال١ٍُ اٍزم٩ي اٌٝ اكد اٌزٟ ا٨ٌٚٝ

 ٌو١ٍٚب اٌّٛا١ٌٓ ا١ٌْب١١ّٕٓ ٚ اٌو١ٍٚخ اٌؼَىو٠خ, ا١ٌٚ٤خ اٌٙغّبد ف٩ي

 ا١ٌْْبْ ػبّٕخ ٛٛلٛا ٚ, ِفزٛؽخ ِؼبهن فٟ ا١ٌْْبْ ا٨ٔفٖب١١ٌٓ ٚاعٙٛا

. ا٩ٌؽك فجوا٠و اٌٝ 1999 اٚافو ِٓ اٍزّو ّزبئٟ ؽٖبه ثؼل عوٚٔيٞ
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 اٌٙغَٛ ثؼل ٚ 2000 ِب٠ٛ فٟ ا١ٌْْبْ فٟ ِجبّوهح لبػلح ه١ٍٚب اٍَذ

 رىج١ل فٟ اٌمٛلبى ّّبي فٟ ا١ٌْبّب١ٔخ اٌغٙبك٠خ اٌّمبِٚخ اٍزّود, اٌْبًِ

. ٍٕٛاد ٌؼلح ا١ٌْْبْ ػٍٝ ا١ٌَب١ٍخ ا١ٌَطوح اٚلفذ ٚ وج١وح فَبئو اٌوًٚ

 .فٟ اٌؼّك اٌوٍٟٚ , عٙبك٠خ  ٘غّبد ٔفنٚا اٌوًٚ اٌضٛاه ثؼل

 رفغ١واد ٚ ػٖبثبد اٌمزبي اٌٛاٍغ ثؾوة اٍزجلي

اٌّؾ١ٍخ  اٌؾىِٛخ لٛاد ٚ اٌو١ٍٚخ  اٌمٛاد اٍزٙلفذ

 ِؼظُ اٌٝ اِزل اٌؼًّ اٌغٙبكٞ ٚ اٌّٛا١ٌخ ٌو١ٍٚب

 ا٨هٚاػ فٟ اٌقَبئو اْ. 2005 ِٕن اٌّغبٚهح إٌّبٛك

 ه١ٍّخ غ١و رمل٠واد. ِؼوٚفخ غ١و اٌٖواػ ٘نا ِٓ

 ِؼظُ. ِفمٛك أٚ ١ِذ 50000-25000 اٌٝ ر١ْو

 ٌٍقَبئو ٕبف١خ اهلبَ رٛعل ٨. ا١ٌْْبْ فٟ اٌّل١١ٔٓ

 .ٌٍقبهط ِؼٍِٛخ غ١و ا١ٌْْبٔز١ٓ اٌؾوث١ٓ و٩ رجمٝ. ٌٍؼبِخ ِؼٍِٛخ اٌو١ٍٚخ
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: ِل٠ٕخ اٌصّٛك ٚ اٌشٙلاء .. عوٚىٟٔ 

ِٕن أٚي أغَطٌ اٌّبٟٙ ، ٚثٛر١ٓ ٠وكك 

فٟ رٖو٠ؾبرٗ أْ ؽٍّخ ٍِٛىٛ فٟ ّّبي 

اٌمٛلبى ٍزىْٛ ٍو٠ؼخ ٚ ؽبٍّخ ٚ ٍزٕزٟٙ 

فٟ غْٚٛ أٍبث١غ ، ٚ لل ِود أهثؼخ 

. أّٙو ٚ ٌُ رٕزٙٝ اٌؾفٍخ ا١ٌْْب١ٔخ ثؼل 

هئ١ٌ " أٔبرٌٟٛ وفبّٕٟ " ٠ٚؤرٟ اٌغٕواي 

 ٔٛفّجو ١٘22ئخ ا٤هوبْ ١ٌٖوػ فٟ 

ٚ ا،٘ب ٍزَمٜ ثلْٚ % 80ْ ثؤْ عوٚىٟٔ إٔجؾذ ِؾبٕوح ثَٕجخ 1999

ِؼووخ وج١وح ، وبْ اٌوًٚ ٠مّلهْٚ أْ اؽىبَ اٌؾٖبه ػٍٝ اٌّل٠ٕخ ٌّلح ص٩صخ 

أٍبث١غ ِغ اٌمٖف اٌّىضف ٍٛف ٠ئكٞ اٌٟ ا٨ٍز٩ََ ثلْٚ لزبي ، ٚ ٌىٓ ِو 

ا٢ْ أوضوَ ْ أهثؼخ أٍبث١غ ٚ ٌُ رَزٍَُ عوٚىٟٔ ، ٚػٕلِب الزؾّذ اٌمٛاد 

اٌو١ٍٚخ ٍٜٚ اٌّل٠ٕخ أػٍٓ اٌوئ١ٌ أ٩ْٕ َِقلٚف أْ اٌمزبي اٌؾم١مٟ لل ثلأ 

ٚ ثلأٔب ثبٌفؼً َّٔغ ػٓ لزٍٝ ٚ أٍوٜ هًٚ ، رقزٍف ا٤هلبَ اٌّؼٍٕخ . ا٢ْ 

ث١ٓ اٌوًٚ ٚ ا١ٌْْبْ ، ٨ٚ ٠ٛعل ِوالجْٛ ِٓ اٌٖؾف١١ٓ ا٤عبٔت ١ٌئولٚا ٌٕب 

اٌؾم١مخ فمل أثؼل اٌوًٚ ع١ّغ اٌٖؾف١١ٓ ػٓ ا١ٌْْبْ وٍٙب ، ٌٚىٓ أػٍٓ 

َ أُٔٙ اٍزؼبكٚا ص٩س لوٜ فٟ عٕٛة عوٚىٟٔ 2000 ٠ٕب٠و 2ا١ٌْْب١ْٔٛ ٠َٛ 

ِٓ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ٚاٙطود ه١ٍٚب فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٩ٌػزواف ثٙنح اٌٛالؼخ 

وّبْ اػزوفذ ثؤْ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ رٛاعٗ ِمبِٚخ ػ١ٕفخ ِٓ اٌّغب٘ل٠ٓ 

. ا١ٌْْب١١ٔٓ 

وبْ ٚى٠و اٌلفبع اٌوٍٟٚ  )1996َ-94 (فٟ اٌغٌٛخ اٌَبثمخ ِٓ اٌؾوة 

٠زجب٘ٝ ثؤْ ا١ٌْْبْ ٠ّىٓ أْ رَزٍَُ فٟ ٍبػز١ٓ : ثبف١ً عوا١ّف " اٌَبثك 

اص١ٕٓ ِٓ اٌمٖف اٌغٛٞ اٌّووي ، ٌٚىٓ اٌؾوة اٍزّود ػب١ِٓ ٚ أزٙذ 

ثىبهصخ ػَىو٠خ ٚ ٘ي٠ّخ ١ِٕٙخ ٌو١ٍٚب ٚ ٍمٜ اٌض٩صخ اٌىجبه اٌن٠ٓ فططٛا 

١ٔم٨ٛٞ " ٌٙنح اٌؾٍّخ ٚ أكاهٚ٘ب ، ٍمٜ ٚى٠و اٌلفبع ، ٍٚمٜ ٚى٠و اٌم١ِٛبد 

فًٙ ٠زىوه " ١ٍوعٟ ٍزجب١ّٓ " ِٚل٠و اٌّقبثواد اٌفلها١ٌخ " ا٠غٛهٚف 

ٔفٌ ا١ٌَٕبه٠ٛ فٟ اٌؾٍّخ اٌغبه٠خ ا٢ْ ػٍٝ ا١ٌْْبْ ؟ ا٦عبثخ ػٍٝ ٘نا 

اٌَئاي ٍبثمخ ٤ٚأقب ، فبْ ٕ٘بن ِزغ١واد وض١وح عّلد ػٍٝ اٌَبؽخ ف٩ي 

ا٤ػٛاَ اٌض٩صخ اٌّب١ٙخ ٌؼً ِٓ أّ٘ٙب أْ ا١ٌْْبْ ٠ُفوٗ ػ١ٍٙب اٌؾوة ا٢ْ 

 صبه اٌزل١ِو اٌّوٚع ِزفبلّخ ، ِٚغزّغ ٠ؼبٔٝ ِٓ : ٟٚ٘ فٟ أٙؼف أؽٛاٌٙب 
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اٌفٛٙٝ ا٦كاه٠خ ٚ ا١ِٕ٤خ اٌزٟ ىهػزٙب اٌّقبثواد اٌو١ٍٚخ فٟ أهٗ 

ا١ٌْْبْ ، ٚػيٌخ ١ٍب١ٍخ ٚ اػ١ِ٩خ ٛٛلذ ثٙب ه١ٍٚب اٌؾىِٛخ ا١ٌْْب١ٔخ ٚ 

. اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ 

ِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٞ رجلٚ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ اٌو١ٍٚخ فٟ أفًٚ أؽٛاٌٙب ِٓ ؽ١ش 

. اٌزقط١ٜ ٚ اٌزله٠ت ٚ ا٨ٍزؼلاك ٌؾوة ٠ٍٛٛخ اٌّلٜ 

ٚاٌغٕوا٨د اٌن٠ٓ ػبكٚا اٌٟ اٌؾوة ا١ٌْْب١ٔخ رؼٍّٛا ، كهٍٚب وض١وح ِٓ 

أفطبئُٙ فٟ اٌؾٍّخ اٌَبثمخ ، ٠ؼٛكْٚ ٩ٌٔزمبَ ٚ اٌضؤه ٚ اٌوغجخ اٌؼبهِخ فٟ 

. رؾم١ك ٖٔو وبٍؼ ػٍٝ اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ اٌّزّوك 

 ٍٕخ ، عٕواي 53 (هئ١ٌ ١٘ئخ ا٤هوبْ " أبرٌٟٛ وفب١ّٕٓ " ػٍٝ هأً ٘ئ٨ء 

ً إٌمل اٌؼ١ٕف ثَجت فٍْٗ فٟ اٌؾٍّخ ا٤ٌٚٝ ، ٚ٘ٛ ا٢ْ  ) ٔغَٛ 4 ّّ رؾ

ِزؼطِ ٌٍضؤه ، أٗ َِئٛي ػٓ ر١َٕك ا٦ٍزوار١غ١خ فٟ ٍِٛىٛ ٚ ٠طّغ فٟ 

ِٕٖت ٚى٠و اٌلفبع ، أول ١ٌٍَزٓ أٔٗ ١ٍَزمجً اما أٚلف اٌؾوة ٌٖبٌؼ اٌؾً 

٨ثل فٟ ٘نح اٌّوح اٍزئٖبي اٌلاء ِٓ عنٚهٖ لجً : اٌجٍِٛبٍٟ ، ٚؽنهٖٚ ثؤٔٗ 

" . أْ رَزْوٞ اٌؼلٜٚ فٟ وً ِىبْ 

 ٍٕخ ، و١ًٌٔٛٛ 54 (لبئل لٛاد ِٕطمخ ّّبي اٌمٛلبى " ف١ىزٛه وبىأز١َف " ٚ

، هغُ أٔٗ ٌُ ٠ْزون فٟ اٌؾوة اٌَبثمخ ، ٌٚىٓ أ١ٕت ف١ٙب اثٕٗ  )عٕواي 

ثغوػ ث١ٍغ ، هثّب ٠فَو ػٕفٗ ٚ ؽلرٗ ، أٗ ٠غ١ل اٌٛلٛف أِبَ اٌىب١ِواد ٚ 

ٌمل رؼٍّٕب ِٓ ا١ٌْْبْ أ١ّبء ٚعبء : اٌؾل٠ش اٌٟ اٌزٍفبى ، ٚوض١و ِب ٕوػ لبئ٣ 

. كٚهٔب ٌٕؼٍُّٙ اٌىض١و 

 ٍٕخ ، عٕواي ثٕغّخ ٚ 42 (لبئل اٌغجٙخ اٌغوث١خ " ف٩ك١ّ٠و ّّبٔٛف " ٚ 

وبْ ِٓ لبكح اٌؾوة اٌَبثمخ ، ٚ ػٕلِب ل١ً ٌٗ وٓ هؽ١ّب ثبٌَٕبء  )ٚاؽلح 

١ٌٌ فٟ ا١ٌْْبْ ا٨ .. ػٓ أٞ َٔبء ثوئ١بد رزؾلصْٛ : اٌجوئ١بد ، لبي ٍبفوا 

ِغوِْٛ ، أٗ ِٓ أّوً اٌْق١ٖبد فٟ اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ ، ٠ٚىوٖ ا١ٌْْب١١ٔٓ 

. ووا٘خ ػ١ّبء 

ِٓ  ) ٍٕخ ، عٕواي ثٕغّز١ٓ 52 (لبئل اٌغجٙخ اٌْول١خ " ع١ٕبكٞ رو١ّٚف " ٚ 

لبكح اٌؾوة اٌَبثم١خ ، وبْ ِؼزبكا ػٍٝ اٌزفبٚٗ ِغ ا٤٘بٌٟ ٦لٕبع اٌّزّوك٠ٓ 

ثبٌقوٚط ِٓ ثٍلح ِب فبما فوعٛا كوٙب ثبٌّلافغ وٕٛع ِٓ اٌؼمٛثبد اٌغّبػ١خ ، 

. فٙٛ هعً ٨ ٠وؽُ ٚ ٨ ٠وػٟ ّوف اٌىٍّخ 
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٘نح ٟ٘ ٔٛػ١خ اٌم١بكاد اٌؼَىو٠خ اٌزٟ رْٓ اٌؾوة ؽب١ٌب ػٍٝ ا١ٌْْبْ ، 

رزٍّىُٙ هغجخ ػبهِخ فٟ ا٨ٔزمبَ ، ٚ ٌل٠ُٙ ٩ٕؽ١بد ث٩ ؽلٚك ، ٚ اِىب١ٔبد 

ػَىو٠خ ٘بئٍخ ِٛهٚصخ ِٓ ا٨رؾبك اٌَٛف١زٟ ، ٚمف١وح ٨ ٠ٕٚت ِؼ١ٕٙب ، 

 – ٌنٌه –٠زجبْ٘ٛ ث١َطورُٙ ػٍٝ ا٦ػ٩َ ٚػٍٝ اٌىو١ٍّ٠ٓ ٔفَٗ ، ُٚ٘ 

َِزؼلْٚ ٤ْ ٠ن٘جٛا فٟ عوائُّٙ ٙل اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ اٌٟ أثؼل ِلٜ ٠ّىٓ 

. أْ ٠ًٖ ا١ٌٗ اٌق١بي ، ؽزٝ ٨ رمَٛ ٌٙنا اٌْؼت لبئّخ ثؼل ا١ٌَٛ 
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: ٍىبْ عوٚىٟٔ ٚ ؽوة اإلثبكح 

ٌمل أطٍمذ ا٢ٌخ اٌؼَىو٠خ اٌو١ٍٚخ ثلْٚ هاكع ٨ٚ ل١ل ٨ٚ ؽلٚك ٌّب ٠ّىٓ أْ 

رورىجٗ فٟ ا١ٌْْب ِٓ عوائُ ٚ ؽّبلبد ، ثلأد رزىْف ثؼ٘ ٩ِِؾٙب فٟ 

" رطٛهاد ثؼ١ٕزٙب ٚ فٟ رٖو٠ؾبد اٌمبكح اٌؼَىو١٠ٓ ، فؼٕلِب ٍئً اٌغٕواي 

لبئل اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ا١ٌْْبْ ػّب اما وبٔذ لٛارٗ " ف١ىزٛه وٛىأز١َف 

١ٍزُ ا٨ٍز٩١ء ػٍٝ : " ٍزمزؾُ اٌؼبّٕخ ٌزَزٌٟٛ ػ١ٍٙب فمبي ثبٌؾوة اٌٛاؽل 

ٌُٚ ٠ْؤ " عوٚىٟٔ ثؼ١ٍّخ فبٕخ أزٙذ اٌمبكح اٌؼَىو٠خ ِٓ ٚٙغ فطزٙب 

اٌغٕواي وٛىأز١َف أْ ٠فٖؼ ػٓ ؽم١مخ ٘نح اٌقطخ أٚ ٠ؼٍك ثْٟء ِٓ 

. اٌزفب١ًٕ 

فبما أفنٔب ٘نا اٌزٖو٠ؼ ِؤفن اٌغل ٚ ٌُ ٔؼزجوٖ ِغوك رٙوة ِٓ اٌَئاي 

. ا٤ٍٕٟ ػ١ٍٕب أْ ٔؾبٚي فؾٔ ثؼ٘ اٌؾمبئك ٚ اٌّئّواد ماد اٌل٨ٌخ 

 

اػزّلد اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ؽٍّزٙب اٌؾب١ٌخ ِٕن اٌجلا٠خ ػٍٝ اٌمٖف : أ٨ٚ 

اٌغٛٞ ٚ اٌّلفؼٟ اٌّووي ٚ اٌؼْٛائٝ اٌنٞ رؼٍّزٗ ٍِٛىٛ ِٓ ا٠٨ٌٛبد 

اٌّزؾلح ٚ إٌبرٛ فٟ وٍٛٛفب ٚ فٟ ؽوة اٌق١ٍظ اٌضب١ٔخ ، ونٌه اٍزفبكد اٌمٛاد 

اٌو١ٍٚخ ثبٌزىز١ه اٌؼَىوٞ ٌٍَٛثٛكاْ ١ٍٍِٛف١زِ اٌنٞ كِو ثٗ ٠ٛغ٩َف١ب ٚ 

. اٌجٍٕٛخ ػٍٝ ٚعٗ اٌقٖٛٓ 
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 ػ١ٍّبد اٌّغب٘ل٠ٓ فبهط عّٙٛه٠خ اٌش١شبْ

              رغ١١واد االٍزوار١غ١خ اٌمزب١ٌخ ٚ ا١ٌَب١ٍخ 

 

 ػ١ٍّزب ث١ل٠ٕٛف١َه ٚ ل١ي١ٌبه

 أ٠مظزب اٌوأٜ اٌؼبَ اٌوٍٟٚ ٚ اٌؼبٌّٟ 

 

ثؼل اٌّغبىه اٌزٟ اهرىجزٙب اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ا١ٌْْبْ ، ٚ 

ػل اٍزغبثخ اٌم١بكح اٌو١ٍٚخ ٌّطبٌت ا١ٌْْب١١ٔٓ ثٛلف اٌؾوة 

 لبِذ ِغّٛػخ اٌمبئل ا١ٌّلأٟ شبًِ ثب١١ٍفاٌلا١ِخ ، 

 ِغب٘ل ١ّْبٟٔ ثؼجٛه اٌؾلٚك 170اٌّئٌفخ ِٓ ؽٛاٌٟ 

ا١ٌْْب١ٔخ ٌزٕف١ن ػ١ٍّخ ػَىو٠خ وج١وح ٙل ِجبْ ٚ ِئٍَبد 

ؽىِٛخ ٍٜٚ اٌؼبّٕخ اٌو١ٍٚخ ٍِٛىٛ ، ٚثؾَت اٌّٖبكه 

اٌو١ٍٚخ فبْ اٌّٙبع١ّٓ ثم١بكح اٌمبئل ا١ٌّلأٟ ّبًِ ثب١١ٍف 

ػجوٚا اٌؾلٚك ا١ٌْْب١ٔخ فٟ ّبؽ١ٕزٓ هافمزّٙب ١ٍبهرب ّوٛخ 

 ((َِوٚلزبْ ، ٌُٚ ٠قٚؼٛا ٌٍزفز١ِ ٨كػبئُٙ أُٔٙ ٠وافمْٛ 

ٚ٘ٛ ا٨ٍُ اٌوِيٞ اٌنٜ ٠طٍك ػٍٟ ) ) 2000اٌْؾٕخ هلُ 

 .رٛاث١ذ اٌغٕٛك اٌوًٚ اٌمزٍٟ فٟ اٌؾوة اٌو١ٍٚخ ا١ٌْْب١ٔخ 

 

 ٚلبئغ ػ١ٍّخ ث١ل٠ٕٚٛف١َه 

  :1995 ١ٔٛ٠ٛ 14ا١ٌَٛ األٚي األهثؼبء 

 

ثؼل ا٦غبهح ػٍٝ ِل٠ٕخ ث١ل٠ٕٛف١َه ، اٍزٌٟٛ اٌّمبرٍْٛ 

ا١ٌْْبْ ػٍٝ ِمو اٌجٍل٠خ ٚ ِل٠و٠خ اٌْوٛخ ٚ ِووي 

 ا٨رٖب٨د اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ ، ٚلطؼٛا أٞ ارٖبي ث١ٓ 

 الرئٌس جوهر دوداٌٌف

 

 

 

 

 

 

لبِزو١ٍٚبثئهٍبٌجعؼغٕٛك٘بِٕأعإلٍزؼبكحاٌشٟ

شبٔئ١ٌبٌٛغٕبألِٛوأ١َّٙٔزٙيأٚٔجّبفؼٍٙأ٘الٌشٟ

شبٔئألٔٙؤالءاٌغٕٛكرّزغو٠لّّٕ٘أٍٍؾزّٙف١و

 ٍبٌخل٠ٛخإ١ٌو١ٍٚبثأ١ٔزووّٛ٘ف١ؾبٌّٙزقوعؼبَ

1962 

 ِٕى١ٍخربِجٛفبٌؼَىو٠خاٌؼ١ٍبٌٍط١واْ،ٚػبَ

1966 

ِٕى١ٍخاٌط١وأبٌجؼ١لاٌّلىٛإػلاكاٌط١به٠ٕبٌغ١٠ٕٛٛ

. إٌّٙل١ٍٓ

ٚثئرّبِٙبٌزؾص١الٌلها١ٍف١أوبك١ّ٠خ٠ٛه٠غبغبه٠ٓ

 ٌٍط١وأبٌؾوث١ؼبَ

. ،ؽبىػٍىلهعخغ١بهَِبػلِٕٚٙل1974ً

 12 ِٕؾزٙبٌؾىِٛخاٌو١ٍٚخ

 .ٍٚبِشوفٛرولىزله٠غ١بؽزىٛصٍٍورجخفو٠ك

 

تم إنتخاب اللواء جوهر دوداٌٌف فً 

إنتخابات أشرف علٌها مراقبون دولٌون 

دولة بجانب مؤسسات دولٌة أخري 23من 

أول :و أصبح % 85حٌث فاز فٌها بنسبة 

  .رئٌس لجمهورٌة الشٌشان المستقلة

 

قام دوداٌٌف بالتوقٌع 1991\11\1و فً 

علً مرسوم علً إثره أعلن قٌام دولة 

  .الشٌشان المستقلة
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اٌّل٠ٕخ ٚ ٍبئو أٔؾبء ه١ٍٚب ، ثؼل اّزجبن ػ١ٕف ِغ 

هعبي اٌْوٛخ اٌّؾ١ٍخ ، ٚموود ا٤ٔجبء أْ أوضو 

 40 ّقٔ لزٍٛا ف٩ي اٌّؼبهن ، ٚأْ 100ِٓ 

عضخ ػٍٝ ا٤لً ٔمٍذ اٌٟ ِْفٟ اٌّل٠ٕخ اٌنٞ ٌغبء 

ا٠ٗ اٌقبٛفْٛ اٙبفخ اٌٝ أػلاك وج١وح ِٓ هعبي 

اٌْوٛخ ٚ ِٛظفٟ اٌؾىِٛخ اٌّؾزغي٠ٓ اٌن٠ٓ 

 .ِجٕٝ اٌَّزشفٝ أهغُّٙ اٌّمبرٍْٛ ػٍٝ كفٛي 

ثؼل ٘لٚء ؽنه ٍبك ٕجبػ ا١ٌَٛ ، ٘لك اٌّغب٘لْٚ ا١ٌْْبْ ثمزً ع١ّغ اٌو٘بئٓ اما ٌُ 

رٛافك ٍِٛىٛ ػٍٝ اعواء ِفبٚٙبد فٛه٠خ ث١ٓ اٌوئ١َ١ٓ ثٛهً ١ٍ٠َٓ ٚ ا١ٌْْبٟٔ 

.عٛ٘و كٚكا١٠ف ٌٛلف اٌؾوة ٚ ٍؾت اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ   

 

ِٓ عٙخ صب١ٔخ ، ارقند اٌٍَطبد اٌو١ٍٚخ اعواءاد أ١ِٕخ ِْلكح فٟ اٌؼبّٕخ اٌو١ٍٚخ 

 أٌف ػٕٖو ِٓ اٌّلْ ا٤فوٜ ٌزؼي٠ي 16ٍِٛىٛ ، ٍٚٛجذ ِله٠خ اٌْوٛخ ف١ٙب ٔمً 

ؽّب٠خ إٌّْآد اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ٍِٛىٛ ، ف١ّب ػطٍذ ؽووخ اٌّطبهاد فٟ اٌمٛلبى رؾَجب 

 .ٌؼ١ٍّبد أفوٜ 

 

 :ا١ٌَٛ اٌضبٌش 

أففمذ اٌّفبٚٙبد اٌزٟ أعو٠ذ فٟ ٘نا ا١ٌَٛ ٧ٌفواط ػٓ اٌو٘بئٓ ، ٚلل هف٘ 

اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ ػوٙب ه١ٍٚب ِقي٠ب ثب٩ٛق ٍواُ٘ ِمبثً ِجٍغ ِٓ اٌّبي ، ٚٛبٌجٛا 

 .ثبَٔؾبة اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ ، ٚٚلف اٌؾوة فٛها 

ٚأػٍٓ ثب١١ٍف ػمت مٌه اػلاَ فٌّ عٕٛك هًٚ ِؾزغي٠ٓ ثَجت رٍىئ ٍِٛىٛ رٕف١ن 

 .ِطبٌجٗ 

ِٓ عٙخ صب١ٔب موو ٚى٠و اٌؼلي ا١ٌْْبْ ػضّبْ ا٠ّب١٠ف أْ اٌّغّٛػخ اٌٍَّؾخ رٕزّٟ اٌٟ 

ٚلبي أْ اٌؼ١ٍّخ ٌُ رغو ثّٛافمخ اٌم١بكح ا١ٌْْب١ٔخ  ))عٕٛك ا٩ٍ٦َ  ((ِٕظّخ رؼوف ثبٍُ 

ٚأّبه أٔٙب هك فؼً ػٍٝ        ))٨ رٕٛٞ اٌزلفً فٟ ١ٍو ا٤ؽلاس  ((، اٌزٟ أولد أٔٙب 

 .اٌزٝ رّبهٍٙب اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ا١ٌْْبْ  ))١ٍبٍخ اٌجطِ  ((
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ٕؾ١ؼ اْ ر١ٕ١ْ١ْب رؾزوق ،  ((: ِٓ عٙزٗ ػٍك اٌوئ١ٌ ا١ٌْْبٟٔ ػٍٝ اٌؾبكس لبئ٩ 

ٚ فٟ ٍِٛىٛ لبي ٚى٠و اٌؾوة اٌوٍٟٚ ثبفً ) )ٌٚىٓ ه١ٍٚب ٍزؾزوق ِؼٙب أ٠ٚب 

أٗ ِٓ اٌٖؼت اٌزفبٚٗ ِغ اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْبْ ، ٚأٙبف أْ ا٦ه٘بث١١ٓ : غوارْٛف 

 ((، ٌنا فبْ لواه ثـ  ))١ٍَزٍّْٛ  ((٠لهوْٛ أٔٗ ٨ ِىبْ ٠ّىُٕٙ أْ ٠زواعؼٛا ا١ٌٗ ، ُٚ٘ 

 .٘ٛ اٌَج١ً اٌٛؽ١ل ٌزؾو٠و اٌو٘بئٓ ) )اٍزقلاَ اٌمٛح فٟ أٍوع ٚلذ 

 

ِٓ عٙزٙب ، اكأذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح اٌؼ١ٍّخ ، ٌىٕٙب اػزجورٙب إشبهح أفوٜ إٌٝ ظوٚهح 

إٔٙبء أىِخ اٌش١شبْ اٌَّزّوح ، ٚشىه َِؤٌْٚٛ فٟ ٚىاهح اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ ثأْ 

 .٠ىْٛ اٌيػ١ُ اٌش١شبٟٔ عٛ٘و كٚكا١٠ف أِو ثزٕف١ن اٌؼ١ٍّخ 

 

 :ا١ٌَٛ اٌواثغ 

ّٕذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فغو ٘غِٛب ٚاٍؼب ػٍٝ ِْفٝ اٌّل٠ٕخ ، ؽ١ش كاهد ِؼبهن ه١٘جخ 

أكد اٌٟ ٍمٛٛ أػلاك وج١وح ِٓ اٌمزٍٟ ٚ اٌغوؽٟ ، ٚثلاء اٌٙغَٛ اٌوٍٟٚ فٟ رّبَ 

اٌَبػخ اٌقبَِخ ٕجبؽب ، رّىٕذ ف٩ٌٗ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ اٌقبٕخ ِٓ ا٨ٍز٩١ء ػٍٝ 

اٌطبثك ا٦هٟٙ ، ٚثؼل ِؼبهن ٙبه٠خ اٍزّود أهثغ ٍب٘بد أَؾت اٌّٙبعّْٛ ، 

ٚارفك اٌغبٔجبْ ػٍٝ ٚلف ا٩ٛق إٌبه ٚ اٍزئٕبف اٌّفبٚٙبد ٚ ٍّؼ اٌقبٛفْٛ ثلفٛي 

 .١ٍبهرٟ اٛفبء ٦فّبك ؽوائك ّجذ فٟ أعياء ِٓ اٌَّزفٝ 

 ه١ٕ٘خ غبٌج١زُٙ ِٓ إٌَبء ٚ ا٤ٛفبي ، ٚؽبٌٚذ 150صُ أفوط اٌّمزٍْٛ ثؼل مٌه ػٓ 

اٌٍَطبد اٌو١ٍٚخ ِٕغ أٞ ارٖبي ث١ٓ اٌو٘بئٓ ٚ اٌٖؾف١١ٓ ، ٌىٓ ػلكا ُِٕٙ لبي أِبَ 

ٌمل ػبٍِٕب ا١ٌْْب١ْٔٛ ِؼبٍِخ ؽَٕخ ، ث١ّٕب أٍٛك اٌوًٚ ا١ٌٕواْ  ((ِٖٛهٞ اٌزٍفي٠ْٛ 

) . )ػ١ٍٕب 

 

ثؼل مٌه عود ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِفبٚٙبد اٍزّود أوضو ِٓ فٌّ ٍبػبد ٛوػ ف٩ٌٙب 

ثب١١ٍف ِطبٌجٗ اٌّزّضٍخ ثٛلف اٌؼ١ٍّبد اٌؾوث١خ فٟ ا١ٌْْبْ ، ٚ أَؾت اٌطوف١ٓ 

اٌّزؾبهث١ٓ اٌٟ فٜ رّبً ػجو ٛو٠ك هٍزٛف ثبوٛ ، ِب ٠ؼٕٝ اٌّطبٌجخ ثبَٔؾبة اٌمٛاد 

اٌو١ٍٚخ ِٓ إٌّطمخ اٌزٟ اؽزٍزٙب ف٩ي اٌْٙو٠ٓ ا٢فو٠ٓ ، ّٚبهن فٟ اٌّفبٙٛاد 
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ٔٛاة ِٓ اٌجوٌّبْ اٌوٍٟٚ ٚ ػلك ِٓ اٌْق١ٖبد ا١ٌْْب١ٔخ 

ِٕٙب ٍٍطبْ غ١ٍ١َقبٌٛف ِل٠و ا٤ِٓ اٌَبثك فٟ ؽىِٛخ 

 .اٌوئ١ٌ كٚكا١٠ف 

ٚلجً اٌزًٕٛ اٌٟ ٔزبئظ ٍٍِّٛخ ّٕذ اٌٛؽلاد اٌقبٕخ 

اٌو١ٍٚخ ٘غِٛٙب اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌّْفٝ اٍزّو ؽٛاٌٟ ٍبػخ ، 

عوٜ ِٓ ف٩ٌٗ رجبكي وض١ف ٩ٛ٦ق إٌبه ، ّٚجذ ؽوائك 

ِقزٍفخ كافً اٌّجٕٝ ، ٚإٔبة ا١ٌْْب١١ْٔٛ ػوثز١ٓ ِلهػز١ٓ 

ّبهوب فٟ اٌٙغَٛ ، اٌنٞ رٛلف ثؼل اففبلٗ ٌزَزؤٔف 

 .اٌّفبٚٙبد ثؼل مٌه ِٓ عل٠ل 

 

 ٌُ ٠ٕفن رٙل٠لارٗ ثمزً شبًِ ثب١١ٍفٌٛؽع أْ لبئل اٌؼ١ٍّخ  

 ، ٚأول ٌٍّفب١ٙٚٓ اٌو٘بئٓ فٟ ؽبي اٌٙغَٛ ػٍٝ اٌَّزشفٟ

ٚأظبف أْ  ))٨ ٠ٕٛٞ ِؾبهثخ إٌَبء ٚا٤ٛفبي  ((أٔٗ 

ِغّٛػزٗ وبْ ٘لفٙب اٌٛصٛي إٌٟ ٍِٛىٛ ٚ ا١ٌَطوح ػٍٝ 

اٌىو١ٍِٓ ، ٚ لبي إْ اٌّغّٛػخ افزولذ ٔمػ رفز١ش اٌو١ٍٚخ 

ثّٕؼ هئبٚٞ فٟ ؽلٚك فٌّ االف هٚثً ، ػٓ وً ػٕصو ٚ 

 كٚاله ػٓ اٌشبؽٕخ ، ٚأظف أْ رؾون اٌّغّٛػخ 100

رٛلف ثؼلِب ٔفند أِٛاٌُٙ ، ٌُٚ رَزطغ هشٛح هعبي األِٓ ٚ 

اٌشوغخ اٌو١ٍٚخ ، ٚأول أْ اٌٙلف األٍبٍٟ ٌٍؼ١ٍّخ ٘ٛ 

إصبهح اٌواٞ اٌؼبَ اٌوٍٟٚ ٚ اٌؼبٌّٟ ؽٛي اٌّّبهاد 

 .اٌإلَٔب١ٔخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ اٌش١شبْ 

 

 :ِفبٚظبد أفوٞ 

أعوٜ هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌوٍٟٚ ف١ىزٛه ر١ْؤِٛوك٠ٓ ػجو 

اٌٙبرف إٌمً ِؾبكصبد ِغ اٌمبئل ا١ٌّلأٟ ّبًِ ثب١١ٍف 

٠زٛلف  ((ٌٚىٕٗ أٙبف  ))ٔٙبهن ٍؼ١ل  ((اٍزٍٙٙب ثغٍّخ 

، ٚؽنه ر١ْو ِٔٛوك٠ٓ ِٓ ) )ػ١ٍه اما ِب ١ٍىْٛ ٍؼ١ل فؼ٩ 

 شبًِ ثب١١ٍف

 

 فٟ إٌٙلٍخ ٌّؼٙل 1987 ػبَ أزَت    * 

 ثبٌغ١ش اٌزؾك رقوعٗ ٌٚلٜ, ٍِٛىٛ

 .اٌؼَىو٠خ اٌقلِخ ألكاء اٌَبثك اٌَٛف١برٟ

 فٟ اٍزمالٌٙب اٌش١شبْ أػٍٕذ ػٕلِب    * 

 ٚؽلاد "ثزشى١ً لبَ اٌزَؼ١ٕ١بد ِطٍغ

 ظل ٌٍٕعبي ٚعٙٙب اٌزٟ" اٌقبصخ اٌّغب٘ل٠ٓ

 .اٌوٍٟٚ ٚاٌغ١ش اٌَو٠خ اٌو١ٍٚخ إٌّظّبد

 اٌزبثؼخ اٌؼَىو٠خ اٌٛؽلح إٌٝ أعُ    * 

 فٟ ٚشبهن, اٌمٛلبى٠خ اٌشؼٛة ٌىٛٔفلها١ٌخ

 .وبهاثبؿ إل١ٍُ فٟ اٌوٍٟٚ ظل إٌعبي

 اٌٛؽلاد لبئل أصجؼ 1992 اٌؼبَ فٟ    * 

 ٘نٖ ِغ ٚكػُ ٌٍىٛٔفلها١ٌخ اٌزبثؼخ اٌؼَىو٠خ

 اٌؼبَ فٟ أثقبى٠ب فبظزٗ اٌنٞ إٌعبي اٌٛؽلاد

 ٌٚؼت, عٛهع١ب ػٓ اٍزمالٌٙب أعً ِٓ ٔفَٗ

 .االٍزمالي مٌه فٟ وج١و كٚها

" فٍٛذ "ٚال٠خ إٌٝ رٛعٗ 1994 ػبَ    * 

 ِٓ اٌش١شبْ إٌٝ ػبك صُ, شٙو٠ٓ ٌّلح األفغب١ٔخ

 كٚكا١٠ف عٛ٘و اٌَبثك اٌوئ١ٌ ػٓ اٌلفبع أعً

 فٟ ٚشبهن اٌش١شبْ فٟ اٌؾوة ألالع إصو

 اٌّؼبهظخ ِغّٛػبد اٍزٙلفذ اٌزٟ اٌؼ١ٍّبد

 .ٌٍّٛىٛ اٌّٛا١ٌخ اٌٍَّؾخ

 لبئل أزقت 1996 ١َٔبْ/ أثو٠ً فٟ    * 

 اٌٙغّخ ٚأكاه اٌٍَّؾخ اٌش١شب١ٔخ ٌٍمٛاد

 فٟ اٌو١ٍٚخ اٌمٛاد اٍزٙلفذ اٌزٟ اٌىج١وح

- اٌو١ٍٚخ اٌؾوة ٔٙب٠خ ػٕل اٌؼبصّخ

 ٍِٛىٛ اٌؼ١ٍّخ ٚأعجود األٌٚٝ اٌش١شب١ٔخ

 ِٓ ٚاالَٔؾبة اٌّمبر١ٍٓ ثّطبٌت اٌمجٛي

 .اٌش١شب١ٔخ األهاظٟ

 اٌوئ١ٌ ػ١ٕٗ 1997 ١َٔبْ/ أثو٠ً فٟ

 هئ١َب َِقبكٚف أصالْ اٌَبثك اٌش١شبٟٔ

 اٌشؼج١ٓ ٌىٛٔغوً هئ١َب أزقت وّب, ٌٍٛىهاء

/ ١ٔٛ٠ٛ فٟ رأٌٍ اٌنٞ ٚاٌلاغَزبٟٔ اٌش١شبٟٔ

 ارقنٖ لواه ٚثّٛعت. 1998 ؽي٠واْ

 ثبٍب١٠ف أصجؼ اٌضبٟٔ اعزّبػٗ فٟ اٌىٛٔغوً

 رأٌٍ اٌنٞ اإلٍالِٟ اٌشٛهٜ ِغٌٍ هئ١ٌ

. 1999 آة/ أغَطٌ فٟ
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أ،ٖ : ِؾزٍّخ ٌقوق ا٨رفبق ، ٍٚٛت ِٓ ثب١١ٍف ٙجٜ إٌفٌ ، ٚلبي  ))اٍزفياىاد  ((

ٚفٟ اّبه ٕو٠ؾخ اٌٟ اٌغٙخ اٌّمٖٛكح أول  ))ِٓ ٠ؾبٚي ا٨ٍزفياى  ((٠ؼوف ثٛعٛك 

 – ىػ١ُ اٌٖمٛه –هئ١ٌ اٌٛىهاء أٔٗ أِو ٔبئجٗ ١ٔى٨ٛٞ ٠غٛهٚف اٌّؼوٚف ثؤٔٗ 

ثب٨ِزٕبع ػٓ أٞ ػًّ ٠ّىٓ أْ ٠وٜ ف١ٗ ا١ٌْْب١ْٔٛ اٍزفياىا ٚ للَ ر١ْؤِٛوك٠ٓ 

 :الزواؽب ِٓ ص٩س ٔمبٛ ٌؾً ا٤ىِخ 

ّٙبْ ثبٔٙبء اٌّؼبهن فٟ ا١ٌْْبْ فٟ ِٛاىاح ا٩ٛق ٍواػ إٌَبء ٚ ا٤ٛفبي ٚ  -1

 .اٌغوؽٟ ٚ اٌّوٙٝ ٚ اٌّؾزغي٠ٓ ، ػٍٝ أْ ٠زُ رؾل٠ل اٌّٛػل ٨ؽمب 

 .رؼ١١ٓ ٌغٕخ ِّٙزٙب ٚٙغ ؽً ٍٍّٟ فٟ  ا١ٌْْبْ  -2

وفبٌخ ٩ٍِخ ٚ أزمبي اٌّغّٛػخ ا١ٌْْب١ٔخ ِٓ اٌّْفٟ ِمبثً ا٩ٛق ٍواػ  -3

 .اٌو٘بئٓ  فو٠ٓ 

اْ ثب١١ٍف أٙبف ِٓ ٔبؽ١زٗ ّوٛب هاثؼب ٠ٕٔ ػٍٝ اعواء : ٚلبي ر١ْؤِٛوك٠ٓ 

 .ِفبٚٙبد ؽٛي وً ا١ٌّٚغ اٌؼبٌمخ ، ٚ اٍزجؼبك أٞ ٌغٛء ٌٍمٛح ، ٚأٗ ٠ٛافك ػٍٝ مٌه 

 

 :ا١ٌَٛ اٌقبٌِ 

إٔلهد اٌؾىِٛخ اٌو١ٍٚخ ث١بٔب ه١ٍّب ّٕٙذ ف١ٗ ٚلف اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚ اٌمٖف 

اٌغٛٞ ٚ اٌّلفؼٟ فٟ أهٟٙ عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ ، ِمبثً ا٦فواط ػٓ اٌو٘بئٓ ٚ ؽلك 

 .اٌج١بْ ٠َٛ ا٤ؽل ِٛػلا ٌٛلف اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ 

 

ٚثٕبء ػٍٝ اٌمواه رٛعٗ اٌٟ غوٚىٟٔ ٚفل ثوئبٍخ ف١بر٩َ١ْف ١ِقبئ١ٍ١ٛف ٔبئت ٚى٠و 

اٌم١ِٛبد ٌٍزفبٚٗ ِغ ٚفل ١ّْبٟٔ ثوئبٍخ ػضّبْ ا٠ّب١٠ف ٚى٠و اٌؼلي فٟ ؽىِٛخ 

 ِٓ 205اٌوئ١ٌ كٚكا١٠ف ٚ اصو ٕلٚه اٌج١بْ اٌوٍّٟ أفوط اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ ػٓ 

 .  فو٠ٓ 227اٌو٘بئٓ ، ثؼل أْ وبٔٛا لل أٍٛمٛا فٟ ٚلذ ٍبثك ػٍٝ ٍواػ 

 :ا١ٌَٛ اٌَبكً 

ا٦فواط ػٓ اٌو٘بئٓ اٌّؾزغي٠ٓ فٟ ِْفٟ ِل٠ٕخ ثٛك٠ٕٛف١َه ، ٚ وبْ أٚي اٌقبهع١ٓ 

ِٓ اٌّْفٟ ُ٘ ٛج١ت ٚ ِّوٙخ رجؼُٙ ٛبثٛه ِٓ اٌّل١١ٔٓ ، ٍٚبهع ػلك ِٓ اٌجبٕبد 

اٌٟ اٌّىبْ ٌٕمً اٌو٘بئٓ ، ٚ ١ٍبهاد ا٦ٍؼبف ٌٕمً اٌّٖبث١ٓ ، ٚ لبٌذ رب١ٔب اٌجبٌغٝ ِٓ 
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: ٌمل وبْ ا٤ِو ه١٘جؤ ٚ اٌؾّل هلل إٔٔب ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح ، ٚ ٌىٕٙب أٙبفذ :  ػبِـب 42اٌؼّو 

ٌمل ػبٍِٕب ا١ٌْْبْ ِؼبٍِخ ع١لح ٚ رمبٍّٛا ِؼٕب اٌقجي ٚ اٌّبء ٚ ُ٘ فمٜ ٠و٠لْٚ أٍزؼبكح 

 .أها١ُٙٙ 

 

 : غو٠ك اٌؼٛكح 

ثؼل مٌه ، غبكهد اٌّغّٛػخ ِجٕٝ اٌّْفٟ فٟ صّبٟٔ ؽبف٩د ، ِؼُٙ صب١ِٕخ ٔٛاة فٟ 

ٌزؤ١ِٓ ٩ٍِزُٙ ،  ))اٌّزطٛػ١ٓ  (( ِٓ اٌو٘بئٓ 150 ٕؾبف١ب ٚ 16اٌجوٌّبْ اٌوٍٟٚ ٚ 

 ّقٖب ، أٞ ٚاؽل ِمبثً ِمبرً ١ّْبٟٔ فٟ هؽٍخ 127ٚٛبٌت اٌّمبرٍْٛ ثؤْ ٠وافمُٙ 

اٌؼٛكح ، ٚػغيد اٌٍَطبد اٌو١ٍٚخ فٟ اٌجلا٠خ ػٍٝ رؤ١ِٓ ػلك وبف ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ 

ٌٍّْبهوخ فٟ ٘نح اٌوؽٍخ اٌقط١وح ، ٌٚىٓ ػلك ِٓ إٌٛاة ٚ اٌٖؾف١١ٓ اٌوٚ ٚ ِّض١ٍٓ 

ػٓ اكاهح  ِمبٛؼخ ٍزبفوٚثٛي ، ؽ١ش رمغ ِل٠ٕخ ثٛك٠ٕٛف١َه ، ٚافمٛا ػٍٝ ِوافمخ 

 .اٌّغّٛػخ ا١ٌْْب١ٔخ 

ٚأطٍمذ صّبٟٔ ؽبف٩د أػل أؽلُ٘ ٌٕمً اٌغوؽٟ ا١ٌْْب١١ٔٓ ّٚبؽٕخ ص٩عخ إٔو 

 . عضخ ٌوفبلٗ اٌن٠ٓ لٚٛا ف٩ي اٌّؼبهن 16ثب١١ٍف ػٍٝ أْ ٠ٕمً 

ػٍٝ ٕؼ١ل أفو ثلأد فٟ ِضو ثؼضخ ِٕظّخ ا٤ِٓ ٚ اٌزؼبْٚ ا٤ٚهٚثٟ فٟ غوٚىٟٔ ، 

ِفبٚٙبد ث١ٓ ٚفل ػٓ اٌؾىِٛخ اٌو١ٍٚخ ثوئبٍخ ف١بر٩َ١ْف ِقبئ١ٍ١ٛف ، ٚ فو ػٓ 

 .ا١ٌْْب١١ٔٓ ٠مٛكٖ ٚى٠و اٌؼلي ػضّبْ ا٠ّب١٠ف 

 

 :ا١ٌَٛ اٌَبثغ 

ِٕؼذ ِلهػبد ه١ٍٚخ ػجٛه اٌمبفٍخ ػٕل ؽلٚك عّٙٛه٠خ أ١ٍٚز١ب اٌّْب١ٌخ ، ٚ رؾون 

اٌورً فٟ ارغبٖ ِغٙٛه٠خ كاغَزبْ ؽ١ش اٍزمجٍٗ ثبٌٙزبف اٌىض١وْٚ ِٓ أ٘بٌٟ ِل٠ٕخ 

فبف١ٛهد اٌلاغَزب١ٔخ اٌزٟ رَىٕٙب أغٍج١خ ١ّْب١ٔخ ، ٚهف٘ ثب١١ٍف ػجٛه اٌؾلٚك اٌٟ 

عّٙٛه٠خ ا١ٌْْبْ لجً ؽٌٖٛٗ ػٍٝ ّٙبٔبد أِٓ فط١خ ِٓ لبئل اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ 

ا١ٌْْبْ أٔبرٌٟٛ و١ٌٛىٛف ، ٚثؼل هف٘ ا٤ف١و ، ٛبٌت ثب١١ٍف ّٙبٔبد ِّبصٍخ ِٓ 

هئ١ٌ اٌٛىهاء ف١ىزٛه ر١ْؤِٛوك٠ٓ ٚٚى٠و اٌلاف١ٍخ ف١ىزٛه ٠و٠ٓ ، ٠ٚجلٚ أْ ثب١ٍَف 
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لبَ ثّٕبٚهح مو١خ ٌىَت اٌٛلذ فٟ أزظبه ٔزبئظ اٌّفبٚٙبد 

 .اٌغبه٠خ فٟ اٌؼٖبِخ غوٚىٟٔ 

ٚفٟ ٚلذ ٨ؽك ِٓ ٘نا ا١ٌَٛ ، لبي ٔبئت هئ١ٌ اٌٛىهاء 

اْ ارفبلب ِجلئ١ؤ رُ اٌزًٕٛ ا١ٌٗ : اٌوٍٟٚ ١ٔى٨ٛٞ ١ّ١ٍٕٛف 

ٌفًٖ اٌمٛاد ، ٚ ا٨َٔؾبة اٌزله٠غٟ ٌٍمٛاد اٌو١ٍٚخ ِٓ 

ا١ٌْْبْ ٚ ِٓ إٌّزظو أْ ٠ًٖ أ٩ْٕ َِقبكٚف هئ١ٌ ا٤هوبْ ا١ٌْْبٟٔ ٩ٌّٔٚبَ 

 .اٌٟ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّفبٚٙبد 

 

 :ا١ٌَٛ اٌضبِٓ 

أٍزّود اٌّفبٚٙبد ا١ٌْْب١ٔخ اٌو١ٍٚخ فٟ اٌؼبّٕخ غوٚىٟٔ ، ٚؽٖو٘ب ػٓ اٌغبٔت 

ا١ٌْْبٟٔ اٙبفخ ٌوئ١ٌ اٌٛفل ػضّبْ ا٠ّب١٠ف وً ِٓ هئ١ٌ ا٤هوبْ أ٩ْٕ َِقبكٚف 

، ٚٚلغ  ))اٌْم١ك ا٤ٕغو ٌٍمبئل ا١ٌّلأٝ ّبًِ ثب١ٍَف  ((ٚ ١ّوٚاْ ثب١ٍَف 

: رم١َُ اٌّفبٚظبد إٌٟ صالس عٛأت اٌطوفبْ ثوٚرٛو٨ٛ ٠ٕٔ ػٍٝ 

 

 

 .اٌغبٔت ا١ٌَبٍٟ : أٚال 

 .اٌغبٔت االلزصبكٞ : صب١ٔب 

 ٚ اٌنٞ ٠ٕٔ ػٍٝ ٚلف ا٩ٛق إٌبه ؽزٝ اٌغّؼخ اٌمبكَ ، ٚ :اٌغبٔت اٌؼَىوٞ : صبٌضب 

ا٨ِزٕبع ػٓ اٌم١بَ ثبٌؼ١ٍّبد ِٓ و٩ اٌغبٔج١ٓ ، ٚ ١ٍٕظو فٟ َِؤٌخ ٔيع ٩ٍػ 

اٌزْى٩١د اٌٍَّؾخ ا١ٌْْب١ٔخ ، ِمبثً أَؾبة رله٠غٟ ٌٍمٛاد اٌو١ٍٚخ ، ٚ ارفك 

 .اٌطوفبْ أ٠ٚب ػٍٝ اٌزؾ١ٚو ٨ٔزقبثبد ؽوح ٚ ٔي١ٙ٠خ رؾذ اّواف اٌّوالج١ٓ اٌل١١ٌٚٓ 
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 ػ١ٍّخ ل١ي١ٌبه 

  :٠1996ٕب٠و /  وبْٔٛ صبٟٔ 9ا١ٌَٛ األٚي اٌضالصبء 

ٔفن فٟ ٘نا ا١ٌَٛ ؽٛاٌٟ ِبئز١ٓ ِٓ اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْبْ ػ١ٍّخ عل٠لح فٟ ثٍلح ف١ي١ٌبه 

اٌلاغَزب١ٔخ ، ٚ اٍزٌٛٛا ثؼل ِؼبهن ػ١ٕفخ ػٍٝ ِْفٟ اٌجٍلح ، ٚاؽزغيٚا ف١ٗ ِغّٛػخ 

ِٓ اٌو٘بئٓ للهد أػلاكُ٘ ثؤٌف ّقٔ رمو٠جب ، ٕ٘ب غ١و اٌو٘بئ١ٓ اٌّؾزغي٠ٓ فٟ 

ِٛالغ أفوٞ ، ٚ عود ِؼبهن ٙبه٠خ فٟ ّٛاهع ل١ي١ٌبه ، أكد ؽَت اٌؾ١ٍٖخ 

ا١ٌٚ٤خ اٌٟ ِٖوع ػْو٠ٓ ّقٖب ػٍٝ ا٤لً ، ٚ لبٌذ اٌّٖبكه أْ لَّب ِٓ اٌّمبر١ٍٓ 

ا١ٌْْبْ اٍزطبػٛا اٌزًٍَ اٌٟ ا٤ؽ١بء اٌَى١ٕخ فٟ اٌّل٠ٕخ ، ٚ اٍزٌٛٛا ػٍٝ عَو فٛق 

ٔٙو ر١ون ، ٚ أٗ إٔجؼ رؾذ ١ٍطوح لٕب١ُٕٙ ، ٚ اٍزٌٟٛ لَُ أفو ِٓ اٌّمبر١ٍٓ 

اٌّيٚك٠ٓ ثٖٛاه٠ـ ِٓ ٛواى ٍزٕغو ػٍٝ ِطبه اٌّل٠ٕخ ٚ أؽولٛا ؽٛاِز١ٓ ه١ٍٚز١ٓ ، 

ِّب عؼً ِٓ اٌٖؼت اهٍبي ٚؽلاد ػَىو٠خ ه١ٍٚخ ػٓ ٛو٠ك اٌغٛ اٌٟ ِٕطمخ 

 .اٌؼ١ٍّبد 

 )ىٚط اثٕخ ّم١مخ اٌغٕواي كٚكا١٠ف  (ٚٚعٗ لبئل اٌّغّٛػخ ا١ٌْْب١ٔخ ٍٍّبْ هٚكا١٠ف 

ٔلاء ػجو ا٦ماػخ اٌٟ اٌم١بكح اٌف١لها١ٌخ ٌٍمٛاد اٌو١ٍٚخ ٛبٌجٙب ثَؾت لٛارٙب اٌزٟ ٨ رياي 

ِزّوويح فٟ ا١ٌْْبْ ، ِٚٙلك ثزٖف١خ اٌو٘بئٓ ، وّب ٛبٌت ثَؾت ه١ٍٚب لٛارٙب ِٓ 

عّٙٛه٠خ كاغَزبْ ، ٚ ٛبٌت أ٠ٚب ا٨ػزواف ثبٌغٕواي عٛ٘و كٚكا١٠ف ووئ١ٌ ّوػٟ 

ٚٚؽ١ل ٌٍْؼت ا١ٌْْبٟٔ ، ٚأٙبف ٌمل ٘بعّٕب اٌّطبه ٨ػزمبكٔب أْ صّبٟٔ ِوٚؽ١بد 

ه١ٍٚخ ِؾٍّخ ثب٤ٍٍؾخ وبْ رَزؼل ٌٕمٍٙب اٌٟ ا١ٌْْبْ ٌزؼي٠ي اٌمٛاد ف١ٙب ، ٚ أولد 

اٌّٖبكه ا١ٌْْب١ٔخ أْ ٘نح اٌؼ١ٍّخ عبءد ٌؼلَ رٕف١ن اٌوًٚ ٔٔ ا٨رفبق اٌّٛلغ ث١ٓ 

 .اٌغبٔج١ٓ اٌوٍٟٚ ٚ ا١ٌْْبٟٔ اصو ػ١ٍّخ ث١ل٠ٕٛف١َه فٟ ؽي٠واْ اٌّبٟٙ 

 

 :ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ 

ثؼل ٘لٚء ؽنه ٍبك ا١ًٌٍ إٌّٖوَ رُ ٕجبؿ ا١ٌَٛ ا٦فواط ػٓ ؽٛاٌٟ أٌفٟ ه١ٕ٘خ ثؼل 

ا٨رفبق ػٍٝ ِغبكهح اٌّمبر١ٍٓ ا١ٌْْبْ ِل٠ٕخ ل١ي١ٌبه اٌٟ ِل٠ٕخ غٛكه١ٌِ ّولٟ 

ٚ ػلك ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ  )اٌلاغَزب١ٔخ  (غوٚىٟٔ ٠وافمُٙ ِّضٍْٛ ػٓ اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ 

 .ِٓ اٌو٘بئٓ أٔفَُٙ 
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ٚأػٍٕذ ٚىاهح اٌلاف١ٍخ اٌلاغَزب١ٔخ فٟ ٚلذ ٨ؽك ِٓ ٘نا ا١ٌَٛ أْ اٌّغّٛػخ ا١ٌْْب١ٔخ 

غبكهد اٌّل٠ٕخ ثبٌفؼً ، ٌىٓ ٙبثع وج١و أػٍٓ ثؼل مٌه ثم١ًٍ ٔجؤ ػبع٥ لبي ف١ٗ أْ 

اٌّمبر١ٍٓ ؽبٕوٚا ثٍلح ث١وفِٛب٠َىب٠ب ثؼلِب َٔف اٌوًٚ أؽل اٌغَٛه اٌّئك٠خ اٌٟ 

ا١ٌْْبْ ، ٚاْ اٌّمبر١ٍٓ اؽزغيٚا اٌّي٠ل ِٓ اٌو٘بئٓ ، ٚثؼل مٌه ؽٍمذ ٍجغ ٛبئواد 

١ٍ٘ٛوٛثزو فٛق ثٍلح ث١وفِٛب٠َىب٠ب ث١ّٕٙب ٛبئواد ؽوث١خ ، ٚ رُ ْٔو عٕٛك هًٚ ػٕل 

ِٛالغ فبهط اٌمو٠خ ، ٚ ربثغ اٌى١ًٌٔٛٛ أثٛ ثىو ِؾّلٚف أْ اٌّؾبكصبد ث١ٓ اٌّمبر١ٍٓ ٚ 

اٌَّئ١ٌٚٓ ثْؤْ َِبه اٌمبفٍخ اٌٟ ا١ٌْْبْ َِزّوح ٚ اػزوف ِزؾلس ثبٍُ ٚىاهح 

 12 ِل١ٔب ، وّب أ١ٕت 13اٌلاف١ٍخ اٌو١ٍٚخ ػٓ ِٖوع ٍجؼخ ِٓ هعبي اٌْوٛخ ٚ 

 .ّو١ٛب ثغوٚػ ٚ اػزجو اص١ٕٓ فٟ ػلاك اٌّفمٛك٠ٓ 

 

 :ا١ٌَٛ اٌضبٌش 

أؽبٛذ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ اٌّمبر١ٍٓ اٌن٠ٓ ٠ٖطؾجْٛ اٌو٘بئٓ ، ف١ّب ؽٍمذ ِوٚؽ١بد 

ه١ٍٚخ فٛق ثٍلح ث١وفِٛب٠َىب٠ب ، ِٓ عبٔجُٙ أفوط اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ ػٓ ثؼ٘ ه٘بئُٕٙ 

 ِٓ هعبي اٌْوٛخ اٌقبٕخ وو٘بئٓ علك فٟ ل١ي١ٌبه ، 40 ِل١ٔب ٚ 70، ٌىُٕٙ اؽزغيٚا 

وبٔذ اٌٍَطبد اٌو١ٍٚخ لل أهٍٍزُٙ اٌٟ إٌّطمخ ِٓ ِل٠ٕخ ٔٛف١ٍٛج١وٍه اٌّْب١ٌخ ، ٚ 

وبْ اٌو٘بئٓ ٠ٍٛؽْٛ ثبٌو٠بد اٌج١ٚبء ِز١ٍٍٛٓ اٌٟ اٌغٕٛك اٌوًٚ ثؼل ا٩ٛق إٌبه ، 

ٚفٟ ٚلذ ٨ؽك ، أيي اٌّمبرٍْٛ هفبئُٕٙ ِٓ اٌؾبف٩د ٚ أكفٍُٛ٘ اٌٟ ِٕبىي اٌمو٠خ 

فٛفب ِٓ اؽزّبي ٘غَٛ هٍٟٚ فٟ ؽبي ا٩ٛلُٙ ٍواػ ه٘بئُٕٙ ، ٚ لبَ اٌَىبْ اٌّؾ١ٍْٛ 

 .ثبٛؼبُِٙ ٚ ١ٙبفزُٙ 

ػٍٝ ٕؼ١ل أفو إٔو لبئل اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ فٟ ا١ٌْْبْ اٌغٕواي ف١بر٩َ١ْف 

 .ر١غ١ِٛوٚف ػٍٝ ا٦فواط ػٓ ع١ّغ اٌو٘بئٓ لجً اٌَّبػ ٌٍمبفٍخ ثّزبثؼخ ٛو٠مٙب 

 ه١ٕ٘خ ٌّٕغ ٘غَٛ ِؾزًّ 300ِٓ  ))كهع ثْو٠ب  ((ِٚٓ عبٔجُٙ ألبَ اٌّمبرٍْٛ ا١ٌْْبْ 

اْ اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ رٕٛٞ ّٕٗ ػ١ٍُٙ ، ٚ ٔمٍٛا ه٘بئُٕٙ اٌٟ َِغل ٚ ِلهٍخ اٌمو٠خ : لبٌٛا 

، ٚ ارقنٚا ِٛالغ لزب١ٌخ ف١ٙب ، ٚٛبٌجٛا ثّفبٚٙبد ِجبّوح ِغ هئ١ٌ اٌٛىهاء ف١ىزٛه 

 .ر١ْؤِٛوك٠ٓ 

ػٍٝ ٕؼ١ل أفو ، اؽزْل ى٘بء أٌف ِمبرً ١ّْبٟٔ ػٍٝ اٌؾلٚك ِغ كاغَزبْ ٌٕغلح 

اٌّغّٛػخ اٌّؾبٕوح فٟ ؽبي رؼوٙٙب ٤ٞ ٘غَٛ ٍَِؼ ، ثبٌّمبثً ٔمً اٌوًٚ اٌٟ 
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ِٓ ٙجبٛ / ِٕطمخ اٌؼ١ٍّبد فٟ ث١وفِٛب٠َىب٠ب ٚؽلاد أٌفب ٚ ث١زب ، ٚ ٟ٘ ِغّٛػخ  

ٚ ِزقٖٖخ ثبٌم١بَ ثؼ١ٍّبد ّل٠لح / اٌّقبثواد ٚ اٌّزطٛػ١ٓ اٌّلهث١ٓ رله٠ت ػب١ٌب 

 .اٌقطٛهح ٚ اٌزؼم١ل 

ا١ٌَٛ " ٚفٟ غْٚٛ مٌه ٚعٗ هإٍبء عّٙٛه٠بد ٚ ِمبٛؼبد اٌمٛلبى اٌّٛا١ٌٓ ٌو١ٍٚب 

هٍبٌخ اٌٟ اٌوئ١ٌ ثٛهً ٠ٍز١َٓ ٠طبٌجْٛ ف١ٙب ثبرقبم اعواءاد ؽبٍّخ ٙل أٖٔبه 

عٛ٘و كٚكا١٠ف ٚموود اٌوٍبٌخ اٌزٟ ٚىػذ ٚوبٌخ ا٠زبه ربً اٌو١ٍّخ ِمزطفبد ِٕٙب اْ 

ِٓ ٠َّْٛ أٔفَُٙ ِمبر١ٍٓ فملٚا أثَػ اٌصفبد األفالل١خ ،  ((أؽلاس ل١ي١ٌبه اصجذ أْ 

  )) .ٚرٕىوٚا ٌزمب١ٌل اٌمٛلبى

 

ٍٚجؾبْ هللا عً فٟ ػ٩ٖ ، ٘نا كائّب و٩َ إٌّبفم١ٓ فٟ وً ِىبْ ٚ ىِبْ ، ٨ ٠زغ١١وٚا 

 .ثزغ١١و اٌّىبْ اٚ ثزغ١١و اٌيِبْ 

 

 : الٌوم الرابع

أفرج المقاتلون الشٌشانٌون على عدد آخر من الرهائن معظمه  من النساء واألطفال ، 

وأكد رئٌس شرطة مدٌنة خسافٌورت علً علٌٌؾ أن المجموعة الشٌشانٌة أفرجت بعد 

  .  امرأة وستة أطفال من الرهائن17ظهر الٌو  عن 

على صعٌد آخر ؼٌر المقاتلون الشٌشانٌون مطالبه  اثر توتر األجواء ، حٌث اشترطوا 

حضور شخصٌات سٌاسٌة بارزة إلى بٌرفوماٌسكاٌا لتحل محل الرهائن ، كضمان 

ووافق زعٌ  حزب ٌابلوكو اإلصالحً ؼرٌؽوري . النتقاله  اآلمن إلى الشٌشان

فٌما . ٌابلنسكً، ورئٌس الوزراء السابق اٌؽور ؼاٌدار بسرعة على مطالب المقاتلٌن 

  .رفضها الجنراالن المتقاعدان الكسندر لٌبٌد وبورٌس ؼروموؾ 

وأعلن قائد المجموعة سلمان رادوٌٌؾ أنه مستعد لإلفراج عن معظ  الرهائن إذا أبعد 

الروس قواته  ، ورافق المجموعة مسؤولون من هٌئات إؼاثة دولٌة وصحفٌون فً 

  . طرٌق عودته  إلى الشٌشان

إذا كانوا ال » الصحافٌٌن « الذئب الوحٌد » وأبلػ روداٌٌؾ الذي ٌترأس مجموعة 

ٌرؼبون فً حل هذه المسألة بالطرق السلمٌة ، فنحن على أت  االستعداد للقتال ومالقاة 

إن القرٌة ستدمر إذا هاج  الجنود الروس : وقال . حتفنا من أجل حرٌة واستقالل بلدنا 

 . القرٌة
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 : 1996ٌناٌر / كانون ثان13ًالٌو  الخامس السبت 

 داؼستانً الٌو  من اختراق طوق الحصار الذي ضربته القوات 1500تمكن حوالً 

الروسٌة حول بلدة بٌرفوماٌسكاٌا، لٌشكلوا درعاًغ بشرٌاًغ ٌؤمن عبور المقاتلٌن إلى 

لكن، وبعد مفاوضات صعبة . األراضً الشٌشانٌة، وٌضمن سالمته  فً الوقت ذاته

وابـلػ المجتمعٌن انه  .تمكن الرئٌس الداؼستانً محمد علً محمدوؾ من وقؾ الزحؾ

 « !        …حٌاة البشر اه  شًء » اجرى اتصاالًغ هاتفٌاًغ مع الرئٌس ٌلتسٌن أكد له أن

 .وطالب بإنقاذ الرهائن

» زدافوفٌتش أن موسكو عرضت على المجموعة . من جهة أخرى، أوضح  

مما ٌعنً أن موسكو ترفض ضمناًغ تقدٌ  ضمانات بالحفاظ « االستسال  ؼٌر المشروط

 . على أمن وسالمة المختطفٌن

 

وفً تطور آخر، أوقؾ المقاتلون المفاوضات مع السلطات الروسٌة بعد نشر التلفزٌون 

الروسً أخباراًغ كاذبة عن محاولة أحد الخاطفٌن االعتداء على شرؾ امرأة داؼستانٌة 

واعتبروا ذلك محاولة لإلٌقاع بٌن الشعبٌن الجارٌن ، وطالبوا بإصدار . من الرهائن

وإثر . وبث التلفزٌون هذا الطلب كتكذٌب ؼٌر مباشر للنبأ. تفنٌد قبل استئناؾ الحوار

 .ذلك أطلق سراح أربع نساء وأربعة أطفال لكشؾ الحقٌقة

ومن جانبها، وزعت أجهزة األمن الروسٌة نصاًغ ذكرت فٌه أنه تسجٌل التصال هاتفً 

ٌلتسٌن خائؾ،  » الذٌن تلقوا تأكٌدات أن. بٌن مقر الرئٌس جوهر دوداٌٌؾ والخاطفٌن

ابدؤوا بوضع النساء واألطفال فً حافالت واقتلوا  (..…)وٌحضر لمفاوضات سال  

وتأتً هذه . ٌجب أن ٌكون عدد القتلى بٌن النساء أكثر من الرجال (؟..…)المدنٌٌن 

  .االفتراءات لخلق جو معادي للشٌسشانٌٌن فً القوقاز وخارجها

وفً محاولة أخٌرة إلٌجاد حل سلمً لالزمة، عرض المقاتلون استبدال الرئٌس 

الشٌشانً الموالً لروسٌا دوؼوزا فجابٌؾ، وأعضاء مجلس السوفٌٌت األعلى 

 .الشٌشانً، بالحكومة الشرعٌة التً ٌتزعمها الجنرال جوهر دوداٌٌؾ
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 : الٌوم السادس

حركت القوات الروسٌة مئات الجنود نحو المكان الذي ٌحتجز فٌه الرهائن، ث  عادت 

وأقامت القوات الروسٌة فً الحقول القرٌبة من . وسحبته  فً استعراض واضح للقوة

 .القرٌة مشفى مٌدانٌاًغ جلبت إلٌه معدات وأدوٌة طبٌة

وأثناء ذلك واصل مكبر للصوت تكرار جملة واحدة طوال ساعات موجهة للمقاتلٌن 

وٌبدو أنها موجهة للضؽط نفسٌاًغ على « أفرجوا عن الرهائن ، حٌاتك  مضمونه »تقول 

 .أفراد المجموعة

ول  تنفذ القوات الروسٌة تهدٌداتها باقتحا  القرٌة عند الساعة العاشرة من صباح الٌو  

وفً وقت الحق قالت وزارة . وفقاًغ للمهلة التً أعطاها اإلنذار الروسً للمقاتلٌن 

للتفكٌر باألمر  ))أن المهلة مددت لٌلة ثانٌة إلتاحة الفرصة أما  المقاتلٌن : الداخلٌة 

( . (مجدداًغ 

 

 : الٌوم السابع

 هجوم روسً عنٌف على قرٌة بٌرفوماٌسكاٌا

شنت القوات الروسٌة هجوماٍم عنٌفا واسع النطاق على قرٌة بٌرفوماٌسكاٌا الداؼستانٌة 

وكانت أصوات األسلحة الرشاشة الثقٌلة . استخدمت فٌه المدافع والمروحٌات

وارتفعت  . والصوارٌخ مسموعة بوضوح لدى الهجو  عند الساعة التاسعة صباحاًغ 

سحب الدخان من القرٌة التً دمر صاروخ أطلقه المهاجمون الروس مدرستها حٌث 

وتحت ستار من الدخان الكثٌؾ دخلت البلدة وحدات خاصة، . ٌحتجز قس  من الرهائن 

التابعة لجهاز األمن الرئاسً ، وذكر ناطق رسمً باس  / ألفا / من بٌنها مجموعة 

 )وزارة الداخلٌة الروسٌة أن الهجو  أسفر عن تدمٌر طوق الدفاع الذي أقامه 

 .داخلها  !…حول البلدة وبدأت تصفٌته  (المختطفون 

 

من جانب آخر أعلن موالدي أودوؼوؾ وزٌر اإلعال  الشٌشانً أن المقاتلٌن الشٌشان 

ث  أوقفوا هجوماًغ ثانٌاًغ وأوقعوا خسائر . صدوا الهجو  األول الذي استمر أربعٌن دقٌقة

فادحة فً صفوؾ القوات الروسٌة ودمروا عدداًغ من الدبابات والمدرعات، وبدؤوا 

 رهٌنة وسبعة 15وأعلن فً وقت الحق مصرع . بتمشٌط البلدة إلبادة فلول المهاجمٌن

 جندٌا روسٌاًغ فً الهجو  الذي ت  على مرحلتٌن حٌث هدفت المرحلة 24مقاتلٌن و 

وبعد وقت قصٌر ، بدأت المرحلة الفاشلة الثانٌة . األولى إلى تدمٌر الدفاعات الشٌشانٌة
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وظهرت مؤشرات على احتمال أن تكون خطة الهجو  ل  تنفذ . واألخٌرة القتحا  البلدة 

المرحلة األولى من العملٌة »كما أرٌد لها ، إذ أعلنت قٌادة وزارة الداخلٌة الروسٌة 

وكان بالغ سابق قد حدد هذا الموعد إلنجاز العملٌة « أنجزت فً الساعة الواحدة ظهراًغ 

 .بالكامل

 

 : الٌوم الثامن

 الثالثاء الدامً

استمرت طوال اللٌل وصباح الٌو  المعارك الضارٌة بٌن القوات الروسٌة والمقاتلٌن 

أن وحداتها تمكنت من الوصول إلى » وذكرت القٌادة العسكرٌة الروسٌة . الشٌشان

ولكنها فً وقت الحق قالت إنها مازالت . مركز البلدة ، ودفعت المقاتلٌن إلى جنوبها 

 . تعمل على تمشٌط أحٌاء فً وسط بٌرفوماٌسكاٌا وتواجه مقاومة ضارٌة

فٌما فقدت القوات . وأعلن فً موسكو أن خسائر الشٌشانٌٌن بلؽت مائة قتٌل وجرٌح 

لكن موالدي اودوؼوؾ وزٌر اإلعال  الشٌشانً . الروسٌة المهاجمة ستة عناصر فقط 

وقال أن القوات  . أكد أن المقاتلٌن صدوا هجومٌن فً اللٌل وأثنٌن آخرٌن فً النهار

. , جرٌحاًغ من الشٌشان11 قتٌالًغ مقابل خمسة قتلى و 160الروسٌة تراجعت متكبدة 

وذكر أن . وأضاؾ أن القصؾ أدى إلى مصرع أربعة من الرهائن وجرح عشرٌن 

 . اآلخرٌن وزعوا على ست مجموعات داخل أقبٌة لحماٌته 

الٌو  سفٌنة تركٌة كانت متجهة « أتراك»على صعٌد آخر اختطؾ مسلحون قوقازٌون 

 راكباًغ إضافة 120من مٌناء طرابزون التركً إلى أحد الموانئ الروسٌة والى متنها 

وطالب المسلحون خفر السواحل التركً عبر مكبرات .  من أفراد طاقمها45إلى 

وهددوا بقتل روسً كل عشر . الصوت بتأمٌن قبطان حتى ٌتمكنوا من المؽادرة فوراًغ 

فً « أفراسٌا » وأكد المسلحون أنه  سٌفجرون السفٌنة . دقائق حتى ٌستجاب لمطلبه 

مضٌق البوسفور عند مدٌنة اسطنبول، إذا ل  تسمح السلطات الروسٌة للمقاتلٌن الشٌشان 

 .فً قرٌة بٌرفوماٌسكاٌا بالعودة إلى جمهورٌته  سالمٌن
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 : الٌوم التاسع

أعلنت قٌادة القوات الروسٌة أن الرهائن ل  ٌعد له  وجود ، وبدأت عملٌة إبادة شاملة 

وكان الرئٌس الروسً بورٌس , لبلدة بٌرفوماٌسكاٌا، بعد فشل محاوالت االستٌالء علٌها

ٌلتسٌن قد أعلن فً وقت سابق أن قواته ستنجز العملٌة قبل انقضاء نهار االثنٌن، و بأقل 

لكن المهاجمٌن أخفقوا فً االستٌالء على البلدة حتى . عدد من الخسائر بٌن المدنٌٌن

  . منزل فٌها200 من أصل 150نهار الٌو  رؼ  تدمٌر واحتراق اكثر من 

 

من جانب آخر وفً إطار تؽطٌة إخفاق الهجو  الروسً ذكر سٌرؼً مٌدفٌدٌؾ 

أن ٌلتسٌن استمع صباح الٌو  إلى تقارٌر عن سٌر : السكرتٌر الصحافً لرئٌس الدولة 

بل , لٌس دلٌالًغ على ارتباك أو قلة أهلٌة القوات المسلحة « تلكؤها »أن : العملٌة وقال

ولذا فإن أوامر مشددة . هو مؤشر على حرص موسكو على حفظ أرواح الرهائن 

 .!…صدرت باالمتناع عن استخدا  المدفعٌة الثقٌلة

لكن الناطق باس  هٌئة وزارة األمن الفٌدرالٌة قال إنه على ثقة أن الرهائن ل  ٌعد له  

 .أن القٌادة العسكرٌة قررت إنجاز العملٌة الٌو  األربعاء: وأضاؾ. وجود

 

  .موالدي ادوغوف وزٌر االعالم السابق

فٌما أعلن موالدي أودوؼوؾ وزٌر اإلعال  الشٌشانً أن عدداًغ من الرهائن قتل بفعل 

وأفرج عن عدد آخر منه  فً محاولة الطالع الرأي العا  . القصؾ العنٌؾ والعشوائً

أن هدؾ : لكنه أضاؾ . وفً مسعى إلجراء مفاوضات ومخرج لالزمة . على الحقائق

من جانب آخر  .«موسكو هو إبادة المقاتلٌن دون إعارة االهتما  لمصٌر الرهائن 

 200فً البحر األسود وعلى متنها « افراسٌا » استمرت عملٌة اختطاؾ السفٌنة 

وٌذكر أن قائدمجموعة مختطفً السفٌنة طوجكان هو .. راكب معظمه  من الروس 

 كٌلو متراًغ شمال 225شركسً األصل مولود فً دوزجة فً محافظة بولو على بعد 

وأنه شارك فً القتال ضد الروس والجٌورجٌٌن فً ابخازٌا بجانب قوات . شرقً أنقره 

  .القائد المٌدانً شامل باسٌٌؾ
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 : الٌوم العاشر

أخفقت جحافل القوات . بعد أربعة أٌا  من القصؾ المتواصل والمعارك الضارٌة

كانوا قد حفروا خنادق .  مقاتل شٌشانً 200 _ 150الروسٌة فً كسر مقاومة زهاء 

  . ومتارٌس داخل البلدة بعدما دمرت المنازل التً كانوا ٌختبؤن فٌها

« كان مباؼتاًغ للقوات الروسٌة »  مقاتالُ شٌشانٌاًغ هجوماًغ مضاداًغ 70وصباح الٌو  شن 

لكسر طوق الحصار والخروج من القرٌة التً دمرت تماماُ مستؽلٌن الظال  فً الصباح 

  . الباكر

وتمكنت مجموعة تسللت من األراضً الشٌشانٌة من التقد  على أحد المحاور نحو قرٌة 

وذكر موالدي . سوفٌتسكوٌة، التً تبعد ثالثة كٌلومترات عن البلدة المحاصرة 

أن بضعة عشرات من أفراد هذه المجموعة » أودوؼوؾ وزٌر اإلعال  الشٌشانً 

تمكنوا من دخول بٌرفوماٌسكاٌا لتعزٌز الدفاع عنها، بعد أن قتل عدد من المقاتلٌن الذٌن 

 .قاتلوا هناك

من جانب آخر أعلن قائد المجموعة سلمان رادوٌٌؾ أن الكثٌر من الرهائن مازالوا على 

 عنصراًغ من شرطة 30قٌد الحٌاة ، وعرض فتح ممر الستقباله  شرٌطة استبقاء زهاء 

 . مكافحة الشؽب كانوا قد وصلوا من مدٌنة نوفوسٌبٌرسك واسروا فً بٌرفوماٌسكاٌا

وفً تطور خطٌر تمكنت المجموعة الشٌشانٌة فً وقت متأخر من هذه اللٌلة من فك 

الحصار بعد معارك عنٌفة مع القوات الروسٌة ، وتمكنت من االنسحاب مع مجموعة 

 .من الرهائن

 

 : الٌوم الحادي عشر

استسل  خاطفو السفٌنة افراسٌا المؤٌدون ألستقالل جمهورٌة الشٌشان إلى السلطات 

وتبٌن أن عدده   . وقد ألقى الخاطفون أسلحته  فً البحر ، واستسلموا بهدوء. التركٌة

سبعة أشخاص، أربعة منه  قوقازٌون أتراك وه  قائد المجموعة محمد أمٌن توجكان ، 

أما الباقون فه  قوقازٌون ، فٌما كان . وأرتان كوسكون، وأردنٌك تكٌر، وسدت تمٌز

  .  روسٌاًغ وأوكرانٌاًغ 125 شخصاًغ منه  242عدد الرهائن 

وفً استنبول، شهدت المدٌنة تظاهرات صاخبة أحرق خاللها المتظاهرون أعالماًغ 

روسٌة احتجاجاًغ على العملٌة التً نفذتها القوات الروسٌة فً برفوماٌسكاٌا ، ودعماًغ 

وفً موسكو ، ل  تلق طرٌقة معالجة السلطات التركٌة على متن . لخاطفً السفٌنة

أنقرة تأخرت فً القٌا   »السفٌنة ارتٌاحاًغ لدى الرئٌس بورٌس ٌلتسٌن الذي أعلن أن 

 



 

  مركز أنصار اإلعالم

P
ag

e6
8

 

 روداٌٌف ٌعود إلى الشٌشان مصطحباً معه رهائن

ومن جانب آخر اعترؾ الرئٌس ٌلتسٌن بأن الجٌش الروسً ال ٌعل  شٌئاًغ عن نحو 

  .  من المقاتلٌن الشٌشانٌٌن140

وفً القرٌة المنكوبة واصلت القوات الروسٌة البحث بٌن أنقاض بٌرفوماٌسكاٌا، والتً 

والتً ٌقدر . ، عن جثث الجنود الروس والشٌشان والرهائن % 95تضررت بنسبة 

وبالنسبة للجٌش  .  من الرهائن80 مقاتالًغ شٌشانٌاًغ و42عدده  بحسب الحصٌلة النهائٌة 

 .  جندٌاًغ 230الروسً فإن حصٌلة العملٌة مقلقة جداًغ ، حٌث بلؽت الخسائر أكثر من 

وعن ردود الفعل الدولٌة ، أعرب الرئٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون فً مقابلة صحفٌة - 

 (( . فً أن تجد روسٌا حالًغ سٌاسٌاًغ لمشكلة الشٌشان))عن أمله 

وفً بون ، اته  وزٌر الخارجٌة األلمانً كالوس كٌنكل موسكو باإلسها  فً استمرار - 

 ((اختارت موت الرهائن ))التصعٌد بعملٌاتها العسكرٌة ضد المقاتلٌن الشٌشان ، ، وأنها

  . معتبراًغ أن النزاع فً الشٌشان ال ٌمكن أن ٌحل إال بطرٌقة سٌاسٌة. 

من جانبها ردت رئٌسة الوزراء التركٌة تانسو تشٌلر عن نصٌحة ٌلتسٌن باإلؼارة - 

على افراسٌا وتحرٌر الرهائن بالقوة، بتوجٌه نصٌحة مضادة للتعامل مع المأساة القائمة 

 هذه المأساة ٌجب التعامل معها بأسلوب ))فً الشٌشان فقالت فً مقابلة تلفزٌونٌة 

  (( .إنسانً ، ٌجب عد  قتل المزٌد من الناس ، بل ٌجب إنهاء الحرب فوراًغ 

 

 45 أفرج المقاتلون الشٌشان عن 1996وفً الرابع والعشرٌن من شهر كانون الثانً 

شهٌداًغ  42وقد قا  الجانب الروسً مقابل ذلك بتسلٌ  الشٌشانٌٌن الـ . رهٌنة روسٌة 

 . وستة أسرى كانوا قد وقعوا خالل معركة بٌرفوماٌسكاٌا
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ا٨ؿ اثٛ ػّو اٌىوكٞ ِٓ ّجىخ ؽ١ٕٓ  (ْٚٔىو ع١ّغ ِٓ ٍبُ٘ فٟ اػلاك ٘نا اٌغيء 

. َٔبي هللا اْ ٠غي٠ُٙ ف١و اٌغياء  )ا١ِ٩ٍ٦خ 

أفٛأىُ فٟ أٔصبه اإلػالَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باذن هللا انتظرونا فً الجزء الخامس إن كان فً العمر بقٌة مع 

 بداٌة األمارة اإلسالمٌة فً القوقاز
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