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لك خمَوق ًرتك أثرا ملاَُخَ 

إال اإلوسان اذلي ًرتك آاثرا ملا ضيـت ًدٍ 
 مثي إجنَزيي
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 امس ؿىل مسمى: الاحتاد
 اًـريب ٌَمىذبات واملـَومات ملدمة رئُس الاحتاد

ري / د سـد اًُز

 

رفـَ وكهتا ( ًلابمؽ حفغ األ)حني كرأت ثلٍرراً ٌَزمِي سَامين اًـلال  1994ثـود مـرفيت ابالحتاد إىل أواخر ؿام 

حلطول ؿىل مـَومات ؾن الاحتاد اوحاًوت جاُداً . مللام وزٍر اًخـَمي اًـايل اذلي معمَ ؿىل اجلامـات اًسـودًة

و اًوكت اذلي اخنرظت فَِ ابالحتاد 1995اًيت زودين هبا سامل اًسامل يف بداًة ؿام  ومٌذ ذكل احلني، أو . ُو

وأان أشـر بأهين جزء من ُذا الاحتاد، آمٌت بَ  1997د يف اًلاُرة ؿام ابألحرى مٌذ حرضت أول مؤمترات الاحتا

ؾن ؿالكيت اًشخطَة ابالحتاد، وإمنا أردت أن أؤند ؿىل احلدًر ًُس ُذا جمال . وأحببخَ وثفاهُت خلدمذَ

من وراء ُذا الاهدساب ًِذا الاحتاد اذلي ًُس هل مثَي، فامي أحسب، ؿىل مس خوى  -املاكسب اًيت جٌَهتا 

أمهِا أهين من خالل ُذا الاحتاد ثـرفت إىل أكعاب ؿمل املىذبات واملـَومات يف أرجاء  -اًوظن اًـريب اًىبري

و . اًوظن اًـريب اًىبري وثـَمت من جماًس هتم وخماًعهتم أنرث بىثري مما ميىن ألي إوسان ًـمتد فلط ؿىل نخهبم ُو

ًِةاألمر اذلي أؾخلد أهَ ًًسحب ؿىل نثري من أؾضاء الاحتا . د اذلٍن حيرضون ؿىل مَخلِات الاحتاد اًـَمَة واًخىًو

 .ًلدرٍ اًـامل اًلريب وجيـَوهَ يف أُدافِم املىذوبة أنرث مما هفـي ًألسف Networkingُذا اًخواضي بني األؾضاء 

 

مؼةل جنمتؽ نثرية يه املاكسب ًِذا الاحتاد ًيا مكِيَني وابحثني يف ُذا اجملال ؿىل حد سواء حِر أوجد ًيا أواًل 

حتت ػالًِا مرة لك ؿام ؿىل األكي، وظاف بيا زالث ؾرشة مدًية يف جسـة بدلان ؾربَة خالل مؤمتراثَ اًامثهَة 

ؾرش اًيت أكاهما، وورش أنرث من ؾرشٍن نخااب خالل مسريثَ املميوهة، وؾلد الاثفاكِات مؽ اًـدًد من املؤسسات 

َةاملـرفِة واًخجاًرة يف اًوظن اًـريب، وأضبح  نٌل أدرك مسؤوًو . رائدا ًيعق ابمس املىذبُني اًـرب يف احملافي ادلًو

ًِة ثدًربِة ر هماراهتم فأحضى ًيؼم دورات حىًو فٌؼم  ،الاحتاد أمهَة إؾعاء املِيَني ؾياًة خاضة ثـىن بخدٍرهبم وثعٍو

. جلاهبحنو ؾرش دورات خالل اًس بؽ س يوات املاضَة، وؿاكدون اًـزم ؿىل مواضةل اجلِد يف ُذا ا

بشلك معبوع إىل أن " ضدى الاحتاد"ورشًة اإلؿالمِة الأما ؿىل ضـَد اًخواضي مؽ األؾضاء فلد أضدر الاحتاد 

ا حنن اًَوم ـ ويف ُذا . إىل ورشًة إًىرتوهَة، اكهت وال حزال ضةل بني الاحتاد وأؾضائَ 2004حتوًت مٌذ  ُو

ا واًيت ىمتىن من ادلَؽ دمعِا مبا اًـمل (اؿمل)وسـد بطدور اًـدد األول من جمةل  -اإلظار ًة احملمكة اًيت ظال اهخؼاُر

 .جس خحق من اًبحوث اًرضَية وادلمع اإلؿاليم، لك يف بدلٍ

 

: ٌَخأرخي

إن ُذا الاحتاد مفخرة ًلك املىذبُني واملِيَني يف ظول اًبالد اًـربَة وؾرضِا
i
وذكل ألهَ جتس َد ملسٌلٍ، وألهَ  

اًيت ثـىن مبِية املىذبات واملـَومات وأجنزت خالل ؾرشٍن ؿاما ما جعزت ؾيَ نثري  اًوحِد بني  املؤسسات اًـربَة

 :من املؤسسات املشاهبة، وأحس أن من ٌس خـرض ثأرخي ُذا الاحتاد س َفعن ما أريم إًََ، وكد أحسن اًلائي

 

 ضيَّ كوٌم ًُس ًدرون اًسرياكرأ اًخارخي إذ فَِ اًـرب   
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بحثون ؾن جواهب اًيلص واًلطور، مؤندا بأن اًـامَني يف إهين أكول ُذا كري آبَ مبن ًخيص دون األخعاء فلط، ًو

يجزون مبا ًخوفر هلم من ملدرات ماًَة حشَحة وما ًدِح هلم وكهتم احملدود وكد . ُذا الاحتاد برٌش ومذعوؾون، ًو

ىف ؿىل بطري ًىن بـظ اًياس أجنز الاحتاد، واملخعوؾون يف ماكثبَ اًخيفِذًة وممثَوٍ وجلاهَ اخملخَفة، مٌجزات ال خت

 :كد ال ٍراُا ألس باب جنَِِا، ورمح هللا ماًئ ادلهَا وشاكي اًياس حني أحسن اًخـبري

 

 إذا احذاج اٍهنار إىل دًَيوهَف ًُطح يف األذُان يشء  

 

لدموا ما ميىن أن ًلدموٍ، ًوو ابدلمع املـن وي واألحرى بلك املخخططني أن ًبادروا ٌَمسامهة يف ُذا امليجز ًو

ا، واملسامهة يف . واإلؿاليم ؿىل أكي ثلدٍر ويف ثطوري أًضا أن ُذا الاحتاد بشلكَ احلايل هـمة جيب ثلدٍُر

ثعورُا ورؿاٍهتا ًخخلدم وجسِم بشلك أفضي مما ثلدمَ اآلن، وإال فلد ثيلَب ُذٍ اًيـمة ًيلمة، وسأل هللا أن 

: جييبٌا اًيلم

 هللا بـظ اًلوم ابًيـمِم  وًبذًل كد ًيـم هللا ابًبَوى وإن ؾُؼمت  

 

أؤند ُذا حىت هلعؽ اًعًرق ؿىل من ًٍرد أن ًربز . جمددا أهرر بأهيا هطُب وخنعئ، وما خيعئ إال من ًـمي

ويين أؤند بأن الاحتاد ماض يف ظًرلَ، مسرتشدا بـد هللا برؤًة هبار مؤسس ََ وحرص حمبََ لاألخعاء فلط، و

 : أخعاؤان حمدودة أو كََةلومًردًَ، ويف ذات اإلظار هخأمي بأن حىون 

 

 نفى املرء هبال أن ثُـد مـاًبَومن ذا اذلي حريض جساايٍ لكِا  

 

كا ٌَرىض يف لك قمدرنني يف ذات اإلظار أهَ ال ميىن ًيا بأن جنـي لك يشء ًطدر مٌا خال من اًـَوب أو مح

يف شـار أو  دًد ًون مـنيحال، وخباضة يف األمور اًيت ثخـَق بوهجات اًيؼر اخملخَفة، نأسَوب ًلوي أو حت

وأمتىن بأن حىون أؾٌلًيا . اًياس، اًزوجان واألخوان واًـائةل واًزمالءأذواق ر ختخَف فَِ و، فِذا أممعبوع أو موكؽ

اضات ًـمي ًخواضي ثعورٍ  :مرشدة ملا ُو أفضي مهنا، وملبةل ؿىل ذكل وأن حىون مثي اإلُر

 

 دخان وُي ؾود ًفوُح بالحًُرُد همذاًب ال ؾَب فَِ  

 

ًوىٌيا هـد بأن حناول أن هخـمل من ُذٍ األخعاء وهخجاوز سَبَاهتا، مؤمَني بأن ىىون، وحنن مـيَون حبفغ اًرتاث 

واًـمل واًثلافة وثيؼمي ذكل وإاتحذَ، ؿىل كدر املسؤوًَة وبأن حىون أخعاؤان كََةل، وأن ًدشابَ جواران جبوار 

. وأن ًؤثر ذكل فِياحامي املسم، وأن ٍمثر جواران ٌَـمل واملـرفة 

 

من بالد ؾربَة .. لكيا إخوان ضدق 
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إن شاء  ال ميىن ملثًل أن ًخحدث ؾن الاحتاد يف ًوم احذفاًَخَ بـرشًيُذَ ـ يف معر مدًد وؿامر مبواضةل الاجنازات

ضاحب ًلد اكن اٍمتميي . ـ دون أن أؾرج ؿىل رموزٍ بداً ابٍمتميي اذلي اكرتن امسَ ابالحتاد فأضبحا ضيوان هللا

و ما ؿرب ؾيَ شاؾر الاحتاد األول محمد بن حسن اًٍزر يف ًوم الاحتاد  املبادرة إلوشاء الاحتاد ؿىل أرض اًواكؽ ُو

: بلوهل 1986ًياٍر  19اًخأسُيس يف 

 يف اًرحاب اًخووس َةواٍمتميي كد دؿاان 

 

 ًِذٍ املِية، برمغ أهَ ؿامل اترخيي واٍمتميي اذلي ؾرف رائدا ًِذا الاحتاد ومؤسسا حلِلِا هل، حيؼى بخلدٍر امليدس بني

ًىٌَ أًضا مدرك ملاكهة املىذبات واملـَومات، وذلا فلد أوشأ مؤسس خَ بياء ؿىل . هل ماكهخَ اًـَمَة اًرضَية يف جماهل

ضاحب كمل ومٌعق ًوفغ ممنق، واذلي ٌسحرك اٍمتميي رمز ًلك املىذبُني و. ثلدٍرٍ ٌَمـَومات ومن ًـمي يف راكهبا

 :ًأرسك ابحزاهَ، وهلل دّر من كالبالكمَ، و

 

   َُ َِم ومٌعق وضَاء اًشمس حتس ب وماروت  ُاروٍت   رُ  من حس ي

 ايكوت كَت ُذا ؾلدُ  ،هأًفاُا يف اجلسم مثي اًربء ًو هؼمت   ًدبُّب 

 

َة يف اإلهخاج اًفىري يف أما  شـبان خََفة ضاحب اًلزارة األوفر يف اإلهخاج األديب واًفىري املهبر، وضاحب األًو

ت املىذبات واملـَومات واًلراءة ولك ماهل ضةل هبا، حِر بَلت مؤًفاثَ حدودا ًـجز مـِا أحد أن حيَط هبا، جماال

: ونأن اًلائي ًطفَ حني أوشد

اكًلَر هيعي من  ابَ    أسفارٍ مهنةٌل 

  ٍُ ؾن أن ٌسريوا يف راكبَ  كد أجعزت كراء

مل ًبف رحبا من نخابَ هلل دّرك اكثبا  

نخابَ أكىص زوابَ اح  وًرمبا اكن امذد

 اًيارشٍن ؿىل حسابَوًرمبا امذألت جِوب 

 

اًفضي ما شِدت بَ وكد شِد هل اًلايص وادلاين، مًردوٍ وحاسدوٍ، ومل أجامهل أو أحابََ، فِو يف قىن ؾن ذكل، 

: األؿداء

مبديح أو ُأحابَ هللا ًـمل مل أجامهل  

ابًفضي أنرث من حصابَ خفطومَ اؿرتفوا هل  

يف ظًرلم كري آبَ  الؿدْمذم     (ايخََفة)رس

فارضب بزهدك يف ؾبابَ اًـمل حبٌر زاخٌر  

من جترع نأس ضابَ  مل جين شِد اًـمل إال  

 وهفذت أهت إىل ًبابَأرضت سواك كشورٍ  
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واحلدًر ؾن رموز الاحتاد ًن ٍىمتي دون أن هـرتف ابًفضي ٌَـامل اًىبري يف ؿَمَ وخَلَ، ذكل ُو ؾبداٌَعَف 

املؤًفات اًيت ال ٌس خلىن ؾهنا يف مىذبدٌا اًـربَة ملخخطيص املىذبات واملـَومات، واذلي هلي ضويف، ضاحب 

اًطويف، اذلي أؾعى الاحتاد وانحف . ٌَـربَة من األملاهَة واًفروس َة واإلجنَزًية ما ًـجز اًَوم ؾن مثَِا هبار املؤًفني

و اًشاؾر اًبََف-ؾيَ يف خمخَف املَخلِات ثـجز لكٌليت  ن جسرتجؽ شُئا ًََق بَ يف ُذٍ اًـجاةل، معةل اندرة أ -ُو

ضة مـرفِة ًلك اًـرب يف لك ماكن، وما ًََق بَ أؾعت ًلك اًـرب وخدم املِية يف بدل املََون شَِد وأسِم يف هَ

:   إال مثي كول اًيابلة يف اًيـٌلن

  إذا ظَـت مل ًبد مهنن هوهبنأهم مشس واملَوك هواهب   

 

ومحمد فذحي ؾبداًِادي وأبوبىر الاحتاد حدًر ًعول، ال ميىن أن هًىس مهنم وحِد كدورة " هباًَي"احلدًر ؾن 

اين اًـمد وحس ياء حمجوب اًِوش ومربونة حمرًيق وجامس جرجُس  وكريمه وؾبد اجملَد بوؾزة ومحمد اًسًباين ُو

: ًوىن مثًل ًخلىن بلول اًلائي ونأهَ ميدهحم. نثري ال ًدسؽ اجملال اآلن ًرسد أسٌلهئم ومثاٍهبم

ٍىن نأوهلم يف اجلاََُة أول     هباًَي يف اإلسالم سادوا ومل 

وإن أحس يوا يف اًيائبات وأمجَوا  فـاهلم    وما ٌس خعَؽ اًفاؿَون

  إن أؾعوا أظابوا وأجًزواو أجابوامه اًلوم إن كاًوا أضابوا وإن دؾوا  

 

وأحسن فذحي، وأضاب بوؾزة، و أجاب اًِوش، وأجًزت مربونة،  جامس، وحرص رحبي، وبنّي ًلد أؾعى وحِد، 

اذلٍن ٌس خعَـون أخذ  وشاابت األمة اًـربَة واألمي مـلود بـد هللا يف ش باب .ؤالء اًلوم ومن اكن مـِمبَوهـم 

. ، وابهلل اًخوفِقاملبادرة ومواضةل اًرأًة هبذا الاحتاد، وحري هبم ذكل، ووازق من متزيمه وملدرهتم
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ح ــــِمدَ
ؽٲٰ اٹٶضًن ٽڀ ث٦ل أٿ  مش٦زڄ اٹىاؽلح واٹ٦ْوَڀ،اد واؼب٦ٺىٽبد څنڃ اٹَڂخ اٹ٦ويب ٹٺپٶزت االرببك أ٬ٝأ

ٹزجبكٷ څبٽب   ه ؽبټ ٭ٚبًءاٹ٦وة، وو٫ّ واؼب٦ٺىٽبرٌُن مشٸ اؼبٶزجٌُن ََّٹټ، ذبپ٤ ٽهين ٱبٽخيف ئ قببىاد اٹىت ذبٺذ خببٕخاال
زبٖٔ اؼبٶزجبد  ٽىٙى٥بدا ؽىٷ ـبزٺ٬ يت أّو٫ ٥ٺً رڂ٢ُپڄاؼبإسبواد اٷاٹڂلواد و اػبرباد واؼب٦به٫، ٽڀ فالٷ

و٩ًنڅب  واؼبڂْىهاد اٹ٦ٺپُخ،  ُف اٹلوهاد اٹزلهَجُخ،ئٙب٭خ يف اٹ٦لَل ٽڀ اٹجٺلاٿ اٹ٦وثُخ، ئأٱُپذ واٹيت  واؼب٦ٺىٽبد،
...   ٽڀ اٹڂْبٝبد األفوي

ر٦بٱجىا اٹلوِف، ثٮٚٸ عهىك  اؼبَإوٹٌن، اٹنَڀ و اٹ٦ويب ، ٥ٺً اؼبَزىٌَناالرببك اؽببٽخ اٹيت ؽٲٲهب ثو٩ټ اؼبٶبځخو وٹٶڀ،
٭اٿ ٝپىؽبد  ،اؼبڂزَجٌن ئٹُڄثٮٚٸ ؾبهىكاد صب٤ُ  ؽٲٲهب اٹيت اٹ٦ٺپُخ اغبَڂخ اٹڂزبئظ، وثو٩ټ ٥ٺً ئكاهرڄ ورًَُنڃ

 ال رجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويبأ٩ٺجُخ أ٥ٚبئڄ يف ثٺى٧ ٽَزىَبد ٥بٹُخ ٽڀ اٹزٲلٻ واالهرٲبء دبهڂخ وثزقٖٔ اؼبٴ
ٹزى٭ًن ځُٖت أٵرب ٽڀ  اجملهىكاد ىَل ٽڀاَفصب٦ُب ئُف ثنٷ  اٹنٌ َل٥ىځب قببىاد، األٽوٽب ؽٲٲڄ ٽڀ ئ ارٮىٯ ٵضًنرياٷ 
. األفوي اؼبضُٺخ واعبپ٦ُبد اؼبهڂُخ اٹلوٹُخ دااالرببكواؼبَبځلح عب٦ٺڄ يف ٽٶبځخ ال رٲٸ ٥پب څٍ ٥ٺُڄ  واٹل٥ټاٹ٦ڂبَخ 

٥ٺً ٽُالكڃ،  دبڂبٍجخ ٽووه ٥ْوَڀ ٍڂخ ،ٹالرببكٽڀ ٱجٸ اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ ، اٹنٌ ٵٺٮذ ثا٥لاكڃ و٦ًََ څنا اٹٶزُت
٤َ عبټ ،ّبٽٺخٽىعيح،  ر٪ُٞخ  ، ٽ٤ رٲلميٱهب ٥ٺً صب٤ُ األ٦ٕلحؽٰ، وثأڅټ اإلقببىاد اٹيت االرببكة ٹٺز٦و٬َ

، االرببكح اػببٕخ ةځلهح اٹىصبئٰ األهُّٮٍوَف َٶڀ مٹٴ ٍهال ثَجت  .اٹڂْبٝبد واأل٥پبٷ اٹيت ٱبٻ هبب فالٷ څنڃ اؼبلح
كائوح اؼب٦به٫ اٹ٦وثُخ يف ٥ٺټ  ٽبوهك يف، ثبٹلهاٍخ واٹجؾش ثبٍزضڂبء ڃئُف عبځت ځٲٔ األ٥پبٷ اٹ٦ٺپُخ اٹيت رڂبوٹذ

ٽنٵوح اٹزقوط ٹڂُٸ ّهبكح  ، ٵنٹٴاؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ٹٺلٵزىه ٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ اٹيت ا٭لځب ٽڂهب ٵضًنا
وأّو٭ذ ٥ٺُهب  وه ٕىيفـٹٞبٹجخ ٿٽڀ عبٽ٦خ ٱَڂُٞڂخ ثبعبيائو، اٹيت ٱلٽزهب ا٥ٺىٽبد اٹٺَُبځٌ يف ٥ٺټ اؼبٶزجبد واَف

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ثٌن اٹىاٱ٤  االرببك" :ٕٮؾخ، ربذ ٥ڂىاٿ  120، واٹيت عبءد يف ځبعُخ ٱپىػ. ك
 ، ٽ٤ اٹل٥ىحاالرببك ٥ٺً يف رَٺُٜ اٹٚىء ،أٿ ځٶىٿ ٱل و٭ٲڂب ٽڀ فالٷ څنا اإلٍهبٻ اؼبزىا٤ٙ ٽٺٌنآ ، "واؼبَزٲجٸ

وثبٹزبِف اٹو٭٤ ٽڀ ّأٿ  ٹٚپبٿ رٞىهڃ واىكڅبهڃ، ،ٹزٮب٫ ؽىٹڄ أٵضو ٽڀ أٌ وٱذ ٽًٚ، وك٥پڄ وٽَبځلرڄالٷ
 .اٹٶجًن زبٖٔ وٽهڂخ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف وٝڂڂب اٹ٦ويب

 
واهلل ِٓ وزاء اٌمصد                            

ٔبعُخ لّىػ 
 

ٌٍّىزجبد وادلؼٍىِبد اٌؼسيب  االحتبدزئُط ٔبئت 
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: ( )العربي للمكتبات والمعلومات االتحادنشأة   ـ 1

دبلَڂخ اٹٲًنواٿ، ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ  ٥ٺً څبٽِ ځلوح ٥ٺپُخ ٥ٲلد اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد االرببكٌٍ ُأ
ٹ٪ُىهَڀ ٥ٺً څنا رجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب، اٽڀ أ٥الٻ اؼبٴ ، ثٮٚٸ ؾبهىكاد ٥لك1986 َڂبَو 19يف 

. اٹزقٖٔ
يف  يف ٵُبٿ واؽل ،واؼبٶزجٌُن اٹ٦وة ،ئځْبء ٽإٍَخ ٥وثُخ ذبپ٤ مشٸ اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخٹٲل عبءد ٭ٶوح اځْبء  

ځزُغخ ٽب ٥و٭زڄ څنڃ األفًنح ٽڀ ٽز٪ًناد  ، وه٥بَزڄ،ٽضٸ څنا اؼبىٹىك ؽخ اٹ٦وثُخ ٽهُأح الٍزٲجبٷوٱذ إٔجؾذ ٭ُڄ اٹَب
وً يف ٥لك اؼبڂزَجٌن اعببٽ٦بد اٹ٦وثُخ، ٽ٤ اهرٮب٣ ٽٺټ ٹزلهٌَ ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد يف ٵضًن ٽڀ ٵضًنح أنبهب، رأٌٍُ أٱَبٻ

يف ٥لك  كاد اٹ٦ٺُب، ٵنٹٴ اٹيَبكح اٹٶجًنح،وثبٹزبِف ىَبكح ٥لك اؼبزقوعٌن ٽڀ ؽبٽٺٍ اٹْهب ،ئُف زبٖٔ اؼبٶزجبد
يف ّٶٸ صب٦ُبد ٽهڂُخ رٚټ  ؿبٺُخ څڂب وڅڂبٳ ، ٽ٤ ١هىه رڂ٢ُپبد٥هبٽإٍَبد اؼب٦ٺىٽبد ٥ٺً افزال٫ أځىا

ٽڀ ٱجٸ اؼبزقٌٖٖن  ،ٽڀ اٹى٥ٍ واالڅزپبٻ ثبؼبهڂخ اد اؼبُلاځُخ، ئٙب٭خ ئُف ١هىه ٽيَلاؼبزقٌٖٖن ٽڀ موٌ اػبرب
 ،ٹزٺ٦ت كوهڅب يف ٽُبكَڀ اٹزڂپُخ اؼبقزٺٮخ ،ورٮ٦ُٺهب ،اؼبهڂخ څنڃ اٹنَڀ رڂجهىا ئُف ٙووهح رٞىَو( ، أو ٽهڂٌُنأٵبكيبٌُن)

وََهټ يف اٹزڂپُخ اٹ٦ٺپُخ واؼب٦و٭ُخ اٹيت  ٽڀ ذبپ٤ ٽهين ئٱٺُپٍ ٥ويب، َو٭٤ ٽڀ ّأهنب، وَْل أىهڅبًٝنڅب ٗٽڀ فالٷ رأ
. ربزبعهب األٽخ اٹ٦وثُخ

، أٍزبم ٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ. ك.، أ٥ٺً اؼبَزىي اٹ٦ويب ٵبٿ أوٷ اؼبڂبكَڀ ثاځْبء ٽضٸ څنا اٹزغپ٤ اؼبهينو
، وَو٭٤ ٽڀ ّأٿ ة ثٚووهح ئځْبء ارببك ٹٺپٶزجٌُن اٹ٦وة، هبپ٤ مشٺهټاٹنٌ ٝبٷ اؼبٶزجبد يف اعببٽ٦بد اؼبٖوَخ، 

څنڃ اٹل٥ىح وعهزهب أَٚب ث٦٘  . څنا اؼبٞٺتورجين ،االرببكځْبء ٽضٸ څنا ٙووهح ئ ئُف وٵبٿ كائټ اٹزڂجُڄ،، ٽهڂزهټ
ح اٹلهاٍبد اإلٱٺُپُخ ؽٺٰ ٽُخ اٹ٦وثُخ، ٽضٸاؼبٺزٲُبد اٹ٦ٸ ، وأوٕذ هبب ث٦٘اعبپ٦ُبد اؼبٶزجُخ يف ٵضًن ٽڀ اؼبڂبٍجبد

 ،اعبپ٦ُخ اٹ٦واٱُخ ٹٺپٶزجبدٵپب عوي رٶٺ٬ُ .( )1959ٹزٞىَو اؼبٶزجبد يف اٹجالك اٹ٦وثُخ اٹيت ٥ٲلد يف ثًنود ٍڂخ 
ثا٥لاك ٽْوو٣ ئځْبء ئرببك ٥ويب ٹٺپٶزجبد، څنا ، ؽىٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد 1977ٙپڀ ٭٦بٹُبد ٽإسبو ث٪لاك ٹ٦بٻ 
.  ( )1984، رالڃ اٱزواػ ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ األهكځُخ ٹٺپٶزجبد ٹَڂخ 1979ً ٹ٦بٻ اؼبْوو٣ أٵل ٥ٺُڄ ٽإسبو رىٿ

ٙپڀ ٭٦بٹُبد ٽإسبو ٭هوٍخ اٹٶزبة اٹ٦ويب اٹنٌ ځ٢ټ  ،ٽوح أفوي ،عوي اٹزأٵُل ٥ٺً څنا اؼبْوو٣ وٱل
ٙپڀ  1985، ٵپب أوٕذ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹضبځُخ ٹٺپ٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ ثزىځٌ ٥بٻ 1984ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ ٍڂخ 

. ( )االرببك٭٦بٹُبهتب ثٚووهح ئځْبء څنا 
                                                           

انذاس انًصشٚخ : ثٛشٔد. 2. يظ. دائشح انًؼبسف انؼشثٛخ فٙ ػهٕو انكزت ٔانًكزجبد ٔانًؼهٕيبد. خهٛفخ، شؼجبٌ ػجذ انؼضٚضـ  ( ) 

 .ٔيب ثؼذْب 152. ، ص1999انهجُبَٛخ، 

نُٛم شٓبدح يزكشح . دساعخ رمًٛٛٛخ يٛذاَٛخ: نهًؼهٕيبد ثٍٛ انٕالغ ٔانًغزمجمٔ انؼشثٙ نهًكزجبد االرؾبد. صٕفٙ، َٕسـ  ( ) 

. 46. ص. 2002ػهى انًكزجبد، عبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ، . انهٛغبَظ فٙ ػهى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

. 46. ص. انغبثكانًشعغ ـ  ( ) 
. ص. 1987. داس طالط نهذساعبد ٔانزشعًخ ٔانُشش: ديشك. نًؾبد يٍ ربسٚخ انكزت ٔانًكزجبد. صٕفٙ ػجذ انهطٛفـ  ( )
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ځزبئظ ئهببثُخ رنٵو، وثٲُذ ٭ٶوح  يف څنا اجملبٷ َف رَغٸ احملبوالد، ٭بځڄ رٺٴو ثو٩ټ څنڃ اؼبٞبٹتو ،٩ًن أځڄ
 ٥ڂلٽب ،1986اؼبإٽڂٌن هبب ؽىت ؽٸ  ٥بٻ ؾبوك ؽرب ٥ٺً وهٯ وؽٺټ َواوك ئځْبء ارببك ٥ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد 

وثنٷ عهلڃ يف ٍجُٸ و٦ٙهب ٽى٤ٙ اٹزڂٮُن، ئځڄ األٍزبم اٹلٵزىه  ،وضبٺهب ٥ٺً ٵزٮڄ"اٹل٥ىح ٽڀ رٺٲبڅب  څنڃ وعلد
يف اعبپهىهَخ  ٥بَف وثبؽش وهائل ٽڀ ٝواى ٭وَل ٵبٿ يف مٹٴ اٹىٱذ ٽلَو اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ ،٥جل اعبٺُٸ اٹزپُپٍ

وآٷ ٥ٺً ځٮَڄ أٿ َوثٜ وأٿ َٖٸ  ،هيب واؼب٪وة اٹ٦ويب، وٵبٿ ََىؤڃ كائپب رٺٴ اٹٮغىح ثٌن اؼبْوٯ اٹ٤اٹزىځَُخ
ثُڂهپب يف ؾببٷ اٹلهاٍبد اٹ٦ضپبځُخ واؼبىهََٶُخ واؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، وٱبٻ ٽڀ ٽىٱ٦ڄ حبپٸ اٹل٥ىح ورىعُڄ اٹڂلاء 

.  ( )"رببكڅټ رجٌُن اٹ٦وة ٹٶٍ َزؾلوا وَٲُپىا ائُف اؼبٴ

اٹيت ځ٢پهب اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ دبلَڂخ اٹٲًنواٿ اٹزىځَُخ يف  ؽلس مٹٴ دبڂبٍجخ اځ٦ٲبك اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹضبٹضخ
أَڀ اعزپ٤ ٥لك ٽڀ اؼبٶزجٌُن وأفٖبئٍُ اؼب٦ٺىٽبد ٽڀ ئؽلي ٥ْوح كوٹخ  ، 1986عبځٮٍ ٍڂخ  20-16اٹٮزوح ٽب ثٌن 

َٮُبد ٙپڀ أهث٤ عٺَبد ؽبٽُخ اٹىٌُٝ، ؽبوٹىا فالؽبب ٽڂبٱْخ ٳ ، كح َىٻ ٵبٽٸَفؽىٷ ٽبئلح ٽَزلَوح (*)٥وثُخ
څى اػبال٫ ثٌن أ٥ٚبء اٹى٭ل  ،ٽڀ ىواَب رڂ٢ُپُخ ٽز٦لكح، ٹٶڀ أثوى ٽب ٍغٸ فالٷ څنا االعزپب٣ االرببكئځْبء څنا 
ثٲُبكح األٍزبم اٹلٵزىه ٥جل اعبٺُٸ اٹزپُپٍ، وؾبپى٥خ  اٹنٌ اځٲَټ ئُف ؾبپى٥زٌن، ؾبپى٥خ األٵبكيبٌُن ځٮَڄ، اٹزىځٍَ

ثبد اٹزىځَُخ، وعود ثٌن اٹٮوَٲٌن ځٲبّبد ؽبكح ألٍجبة هَبكَخ، ٭ٶٸ عهخ اؼبهڂٌُن اٹيت ٵبځذ سبضٺهب صب٦ُخ اؼبٶذ
يف أ٥پبؽبټ واٹيت  صو مٹٴ،، ٹُڂٞٺٲىا ئذببوىڃ ، ث٦ل عهلفال٫ اٍزٞب٣ اغبٚىه وڅى ،( )ٵبځذ روَل اٹوئبٍخ ٹڂٮَهب

ځٲبّبد  اهدأساد ؽىٹڄ، ، ؽُش ٝوؽذ ٥ٺً اجملزپ٦ٌُن ٥لح ٽْوو٣ٹالرببكأنبهب ٽڂبٱْخ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ  ٵبٿ
 االرببكوأ٥ٺڂىا ٥ڀ ٽُالك  ،اػبووط دبْوو٣ ٽىؽل ،ٹٶڂهټ اٍزٞب٥ىا يف هنبَخ األٽو ،ثٌن اغبٚىه ؽبكح ال٭بدؿو

٥ٺً  االرببكرٶويبب ٹٺلوٹخ اٹيت أ٥ٺڀ ٽُالك  ، ورٲوه ا٥زپبك رىځٌ ٽٲوا ٹڄ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجٌُن وأفٖبئٍ اؼب٦ٺىٽبد
، ٵپب رٲوه أٿ االرببكإلٱبٽخ څنا  ،ٷ ٵٸ عهلڃثناٹنٌ ، اعبٺُٸ اٹزپُپٍ أهٙهب، وأَٚب رٶويبب ٹألٍزبم اٹلٵزىه ٥جل

. اٹْٲُٲخ رىځٌ ٽڀ ،وأٽٌن اؼببٷ، ٽڀ اٹوئٌُ ٵال َٶىٿ

نالرؾبد يششٔع انُظبو األعبعٙ  ـ ـ1   1

ثب ٵضًنا ٽڀ اػبال٭بد واؼبڂبٱْبد ثٌن اجملزپ٦ٌن وٵبكد أٿ رإصو ٍٸ ٹالرببكٽڂبٱْخ ٽْوو٣ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ أصبهد 
، اغبٚىه ٱوَت اؼبڂبٷ ئُف ٭ٚبء األؽالٻ،ٵپب ٵبٿ، ٹىال ؽٶپخ اٹوواك، وٽٞبٹجزهټ ٽڀ واٱ٤ ور٦ُلڃ صبځُخ االرببك٥ٺً 

. وځجن اٹنارُخ ،واٹىاٱ٦ُخ يف اغبىاه ،ا٥زپبك ٽ٦ُبه اؼبىٙى٥ُخثٚووهح 

                                                                                                                                                                                                 

374 .
  .515. ص. انًشعغ انغبثك. ثذ انؼضٚضخهٛفخ، شؼجبٌ ع ـ ( )

 .ْٙ  انغؼٕدٚخ، انغضائش، يصش، انغٕداٌ، عٕسٚب، انؼشاق، نٛجٛب، انًٍٛ، انكٕٚذ، األسدٌ، ٔرَٕظ -*    
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ث٦ل ٽڂبٱْزڄ، وٵبٿ  ،ٹالرببكال٥زپبكڃ ځ٢بٽب أٍبٍُب  ٣ اؼب٦ووٙخاهٌُاَف افزُبه أؽل اػبال٫ َلوه ؽىٷ ٵبٿ 
: ( )څٍأٽبٻ اغبٚىه، ٥لح ٽْبه٤َ ، 

. ٽْوو٣ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ -1
. ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ اٹ٦واٱُخ ٹٺپٶزجبد -2
. ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ األهكځُخ ٹٺپٶزجبد -3
   .ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ ٹٺپىصٲٌن  -4

الثز٦بكڅب يف ٵضًن ٽڀ  االرببكال زبلٻ ٽٖٺؾخ  څب ٵضًن ٽڀ اٹزىرواد اٹيتڅنڃ اؼبْبه٤َ أصبهد ٽڂبٱْخ ٽَزٮُٚخ ٍبك
٥ٺً ا٥زجبه  ٹٺپڂبٱْخ، ثب٥زپبك ٽْوو٣ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ ثو٩ټ ه٩جخ األٵضوَخ،و .األؽُبٿ ٥ڀ اؼبىٙى٥ُخ اٹ٦ٺپُخ

ٹٶڀ، وٽ٤ . فال٭ب ٹٺپْبه٤َ األفوي، اال أٿ اػبال٫ ثٲٍ ٽَزپوا  أځڄ أهٍٸ ئُف ٵضًن ٽڀ اعبهبد ومت اإلٝال٣ ٥ٺُڄ
 دبىٱٮهب اٹُٞت څنا ، ٍهٺذ اٹيت وٽڂهب اعبپ٦ُخ األهكځُخ  ،اٍزپواه اٹڂٲبُ رواع٦ذ اعبپ٦ُبد األفوي ٥ڀ ٽْبه٦َهب

، اٹيت ثٲُذ  اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخٽْوو٣ ثٌن ٽْوو٣ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ، و االفزُبه ٽهپخ اؼبْبهٵٌن، وَف َجٰ ئاّل
وڅڂب ٝٺت ٥جل اٹجبٱٍ اٹلاِف ئثال٧ اغبٚىه ٽىٱ٬ . وځٍَد -وهبنا إٔجؼ اػبال٫ رىځٍَ. ٥ٺً ٽْوو٥هب ٽٖوح

 االرببكاعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ اٹنٌ عبء يف ّٶٸ وصُٲخ ٽٶزىثخ أ٥لهتب اعبپ٦ُخ، ر٦وٗ ٭ُهب ئُف اغبلَش ٥ڀ فٺٮُخ ئځْبء 
ٌَن، َىؽل اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد، واُف عهىك اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ ٽ٤ صب٦ُبد ٥وثُخ أفوي يف ٍجُٸ ثڂبء ئرببك ٥ويب هبپ٤ اؼبهڀ

أڅلا٭هټ،  وَل٥ټ اػبلٽبد اؼبٶزجُخ واٹزىصُٲُخ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب، وََب٥ل ٥ٺً ئځْبء صب٦ُبد ٽهڂُخ وٝڂُخ ثبٹلوٷ اٹيت 
ٵپب ځجڄ ئُف ٙووهح اٹزأين يف ازببم اٹٲواه ٹزغڂت اٹٮْٸ يف اؼبَزٲجٸ، وك٥ب ئُف  .ال رزى٭و هبب ث٦ل ٽضٸ څنڃ اٹزڂ٢ُپبد

وَْبهٳ ٭ُڄ أو٭و ٥لك فبٶڀ ٽڀ األٝوا٫ اؼبٶىځخ  ، اإل٥لاك ٹڄ فبهط اغبَبٍُبد ٥ٲل ٽإسبو رأٍٍَُ الؽٰ، َزټ
أٿ رٶىٿ ٥ىٙب ٥ڀ أٌ صب٦ُخ ئال ثزٶٺ٬ُ ٽڀ اؼبْبهٵٌن يف " ،ٽإٵلا ٥ٺً أٿ اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ َف َٶڀ ثجبؽبب ٹالرببك

الؽ٢بد وهكوك ٭٦ٸ ٵضًنح، ٽڂهب څنڃ اٹٶٺپخ أ٥ٲجزهب ٻ. ، وڅى هبنا ٵبٿ َٺىػ ئُف اٹْو٥ُخ( )..."اؼبإسبواد اٹَبثٲخ
ئما أهكځب أٿ ربٚو ٵٸ اٹلوٷ اٹ٦وثُخ ٭هنا ٹڀ وبٖٸ " رلفٸ ؿبپل أضبل اٹَڂجبين اٹنٌ مٵو خبٖىٓ اٹْو٥ُخ ثأځڄ 

، ٵپب مٵو ثبٿ ٵضًنا ٽڀ اٹزڂ٢ُپبد رجلأ ثأ٥لاك ٱٺُٺخ وال رزٞٺت اٹڂ٬ٖ ىائل اٹىاؽل ٥ٺً ؽل "٥ٺً اإلٝالٯ 
. ( )عبٽ٦خ اٹلوٷ اٹ٦وثُخ، وڅُئخ األٽټ اؼبزؾلح ر٦جًنڃ، ومٵو ٵپضبٷ ٥ٺً مٹٴ

 ، ٽڀ اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ ٹالرببكٍؾت ٽْوو٣ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ ة ، ه اغبٚىهأٽب أثى ثٶو اؽبىُ ٭ٺٲل مّٳ
ٵپب أٵل ٥ٺً ٙووهح  .985فالٷ ٭٦بٹُبد اٹڂلوح اٹضبځُخ اٹيت اځ٦ٲلد يف أ٭وَٸ ٍڂخ  ، ورٶٺ٬ُ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ

وٝٺت ٽڀ . اٹ٦ويب ئُف اٹڂىه االرببك اعبپ٤ُ، وأّبك ثلوه اٹزىځٌَُن، صب٦ُخ ٵبځىا أٻ ٽ٦هل ، يف فووط اٹزىؽُل ثٌن
                                                           

.  ٔيب ثؼذْب 50. ص. انًشعغ انغبثك ،صٕفٙ،  َٕس ـ ( )

. 530ص  ،انًشعغ انغبثك. انؼضٚض شؼجبٌ ػجذ ،خهٛفخـ  ( )

. 532 ،انًشعغ َفغّـ  ( )
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، ٵبځذ ٵٺپخ ٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ، وٱجٸ څنَڀ اؼبزلفٺٌن. اٹزىځٌَُن أٿ َزڂبٍىا أَخ ؽَبٍُخ ؽىٷ اؼبىٙى٣
ٵپب رلفٸ ٦ّجبٿ ثڀ .ٷ ثڂبء ئرببك ٥ويب ٹٺپٶزجبد اٹنٌ أّبك ثلوه اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ وٽب ثنٹڄ ٽڀ عهىك يف ٍيب

ٽب َهپڂب يف اؼب٦هل څى ٱُبٻ ئرببك : " ثٖٮزڄ فبضال ؼب٦هل اٹ٦بَف اٹ٦ويب ثجبهٌَ، وثٖٮزڄ اٹْقُٖخ وٱبٷ ، ٥بّىه أَٚب
...  ( )أٻ ٹٺغپ٦ُبد ، ٍىاء ٵبٿ ٹأل٭واك ، ځَز٤ُٞ اٹز٦بٽٸ ٽ٦ڄ

هَڀ ؽىٷ أٌ اؼبْوو٥ٌن ٦َزپل ٵٲب٥لح أٍبٍُخ ؼبڂبٱْخ اٹڂ٢بٻ اٍزپو اٹڂٲبُ ورجبكٷ اِهاء ٝىَال ثٌن اغببٗ
ٹُڂزهٍ األٽو ئُف اٹ٦پٸ ثبٱزواػ َى٬ٍ ٱڂلَٸ هضبڄ اهلل، وڅى ا٥زپبك ٽجلأ اٹزٖىَذ، وڅڂب أَٚب صبهد ٽڂبٱْبد ؽبكح 

 وث٦لڅب سبذ ٥پٺُخ اٹزٖىَذ ٥ٺً ، ؽىٷ ځ٢بٻ اٹزٖىَذ، ٹُؾَټ اػبال٫ ثب٥زپبك ٕىرٌن ٹٶٸ ثٺل ٥ويب ٽْبهٳ
 ، اٹنٌ ؽٖٸ ٥ٺً شببځُخ إٔىاد ، اؼبْوو٥ٌن، ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ اٹزىځَُخ  ٹٺپٶزجبد، وٽْوو٣ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ

ؿبپل ٭زؾٍ ٥جل اؽببكٌ، هئٌُ اعبٺَخ ٹٖبٌف ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ وڅٍ اٹڂزُغخ اٹيت أ٥ٺڀ ٥ڂهب  ، ٽٲبثٸ ٕىد واؽل
. ( )وؽب ٹٺڂٲبُوثنٹٴ مت ئ٥الٿ الئؾخ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ ٽْوو٥ب ٽٞو

ثلأ اٹڂٲبُ ؽىٷ اٹزَپُخ اٹيت الؽ٠ اٹج٦٘ خبٖىٕهب ئ٩ٮبؽبب ٹٮئخ اٹ٦بٽٺٌن يف ؽٲٸ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد وڅټ  
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجٌُن  االرببك" األهُّٮُىٿ، ئٙب٭خ ئُف اعبپ٦ُبد، وث٦ل علاٷ ؽىٷ اؼبىٙى٣ اٍزٲو اٹوأٌ ٥ٺً اٹزَپُخ 

 1986ثبغبپبٽبد ثلوٹخ  رىځٌ ٍڂخ  ٹالرببكٽُخ يف أوٷ اعزپب٣ ٹٺغپ٦ُخ اٹ٦بٽخ ٹزز٪ًن اٹزٌ. ( )"وأفٖبئٍ اؼب٦ٺىٽبد 
.  ( )"اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد  االرببك" ورٖجؼ 

ثبعخ، و٭ٲواد ٽز٦لكح أفوي، مث كاه ٌث٦لڅب ثلأ اعبپ٤ُ دبڂبٱْخ رٮبُٕٸ اؼبْوو٣، ؽُش عوي ر٦لَٸ اٹل
ٹٺز٦لَٸ، واٹز٪ًن،  ڃاٻ األٍبٍٍ اٹنٌ ر٦وٙذ ث٦٘ ٽٖٞٺؾبداغبلَش ؽىٷ ٽٚپىٿ اٹٮٖٸ األوٷ ٽڀ ٽْوو٣ اٹڂ٠

واغبن٫ يف ث٦٘ األؽُبٿ، ٵپب ر٦وٗ اٹٮٖٸ اٹضبين ئُف ر٦لَالد ٽڂهب ر٪ًُن ث٦٘ اؼبٖٞٺؾبد دبب څٍ أٵضو وٙىؽب 
٥ويب اٹىٝڀ اٷ" دبٖٞٺؼ " اٹجالك اٹ٦وثُخ " وكٱخ، رأٵُلا ٥ٺً روٱُخ اؼبٖٞٺؾبد واٹز٦جًن ٥ڀ اؼبٞٺىة ٵبٍزجلاٷ ٵٺپخ 

وفالٷ څنڃ . ورَغُٸ ث٦٘ اٹزؾٮ٢بد و٩ًنڅب ،و٩ًنڅب، ئٙب٭خ ئُف ئعواء ث٦٘ اإلٙب٭بد ٥ٺً ث٦٘ اٹٮٲواد"... 
. اعبٺَخ، وڅٍ اعبٺَخ اٹضبځُخ، عوي اغبلَش ٥ڀ ٽىٙى٣ كوهَخ ٥ٺپُخ ٹڂْو اٹلهاٍبد واألحببس ورْغ٤ُ اٹڂْو

، واٹيت أصبهد رَبؤالد االرببكٹ٦ٚىَخ يف رىإٸ اٹڂٲبُ ٙپڀ عٺَخ صبٹضخ، رڂبوٹذ اٹٮٖٸ اٹضبٹش اػببٓ ثب
واٍزٮَبهاد اغبٚىه، وكاه ؽىؽبب ځٲبُ فٔ اؼبٶزجٌُن اؼبإڅٺٌن ٭ڂُب و٩ًنڅټ ٽڀ اٹ٦بٽٺٌن يف ؽٲٸ اؼبٶزجبد، ٽ٤ 
ربلَل ٝج٦ُخ األ٥ٚبء ٽڀ ثٌن اؼبزقٌٖٖن يف اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد واأل٥ٚبء اؼبْبهٵٌن، واؼبْو٭ٌن، واؼبإاىهَڀ 

 ،صب٦ُبد اؼبٶزجبد، اؼبٶزجبد وٽإٍَبد اؼب٦ٺىٽبد: اٹڂٲبُ ٹزؾلَل صالصخ إٔڂب٫ أٍبٍُخ څٍ و٩ًنڅټ، واځزهً
                                                           

. 531ص  ،انًشعغ َفغّـ  ( )

. 531ص  ،انًشعغ َفغّـ  ( )

. 539ص  ،انًشعغ انغبثك ،خهٛفخ شؼجبٌ ػجذ انؼضٚضـ  ( )

. 541 – 537ص ، انًشعغ َفغّـ  ( )
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٥ٺىٽبد، ٵپب وأٱَبٻ وٽ٦بڅل اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اؼبٶزجُىٿ اؼبإڅٺىٿ أو ٽڀ رزى٭و ٹلَهټ فربح يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واَف
وڅڂب صبه  .، وځٖبهبب اٹٲبځىين٥ُخ اٹ٦پىٽُخعٺَبد اعبټ، وأ٥ٚبء اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ، واالرببكمت حبش اځزقبة هئٌُ 

اٹيت ځبكي ث٦٘ اغببٙوَڀ ثٚووهح ٽڂؾهب ځُٖت األٍل،  ،علٷ وا٤ٍ ؽىٷ ٵُٮُخ رىى٤َ األٕىاد ثٌن اعبپ٦ُبد
وٽڂهټ ٥جل اٹجبٱٍ اٹلاِف، يف ؽٌن ٥بهٗ اٹج٦٘ اِفو څنا اٹوأٌ، وٽڂهټ ٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ، و٦ّجبٿ ثڀ 

وأٽبٻ ٥لٻ ؽٖىٷ ارٮبٯ، ٝٺت  .ٍزپوا ؽىٷ ٥لك األٕىاد اٹيت سبڂؼ ٹٺغپ٦ُبد وٹأل٭واك٥بّىه، وثٲٍ اغبىاه ٻ
ؿبپل ٭زؾٍ ٥جل اؽببكٌ اٹ٦ىكح ئُف اٹڂٔ اؼبىعىك، وڅى اٹڂٔ اٹنٌ يبڂؼ األ٥ٚبء اٹنَڀ رزى٭و ٭ُهټ ّووٛ ؽٰ 

َف َٶڀ يف اٹجٺل اٹزٖىَذ، ٵپب يبڂؼ ٭ىٯ مٹٴ ٵٸ صب٦ُخ ٽٶزجبد ٕىرٌن، وٵٸ ٽإٍَخ ٽٶزجُخ ٕىد واؽل، وئما 
اٹ٦ويب اؼب٦ين صب٦ُخ ٭زٶىٿ األٕىاد اٹضالصخ ٽڀ ؽٰ څنا اٹجٺل، ٽ٤ ا٥زپبك اٹز٦لَٸ اٹنٌ اٱزوؽڄ ؿبپل ؽَڀ اٹيَو، 

وؽَپب ٹٺڂٲبُ اٱزوػ ا٥زپبك ٥پٺُخ اٹزٖىَذ وثبٹٮ٦ٸ مت اٹزٖىَذ " ة " واؼبزپضٸ يف ئٍڂبك األٕىاد اٹضالصخ ٹٺٮئخ 
. ( )إٔىاد 6إٔىاد ا٥زواٗ، وربٮ٢ذ  3ٕىرب ٽىا٭ٲب، ٽٲبثٸ  ٥26ٺً څنا اؼبٲزوػ اٹنٌ ؽٖٸ ٥ٺً 

اٹڂٖبة اٹٲبځىين، : و١بئٮهټ، وٱٚبَب أفوي ٽضٸوٽهبٽهټ و مث اٍزپو اٹڂٲبُ ؽىٷ أ٥ٚبء اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ
رت عوي ث٦لڅب ځٲبُ ٍبفڀ زبٺٺڄ رىرو ثٌن اغببٙوَڀ ؽىٷ ٱُٚخ افزُبه ٽٴ، واألٽبځخ اٹ٦بٽخ، اؼببٹُخ، اٹٺىائؼ اٹلافٺُخ

رڂٮُنٌ ٽإٱذ، أو عبڂخ ربًٚنَخ ٹٺپإسبو اٹٲبكٻ، ٹُڂزهٍ األٽو حبٖىٷ ارٮبٯ ٥ٺً ر٦ٌُن ٽٶزت رڂٮُنٌ ٽإٱذ، َزىُف 
. ( )الځزقبة أوٷ ٽٶزت رڂٮُنٌ ٝجٲب ٹٺڂ٢بٻ األٍبٍٍ اؼبٖبكٯ ٥ٺُڄ ٹالرببكهتُئخ ٥ٲل اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ األوُف 

 ،ئُف ٽب وهك ٙپڀ ٽْوو٣ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰوعلَو ثبٹنٵو أٿ ٵٸ څنڃ اؼبڂبٱْبد ٱل سبذ اٍزڂبكا 
ٽ٤ اٹ٦ىكح ٽڀ ؽٌن ِفو ئُف  ٽْوو٣ اعبپ٦ُخ  ،ٹالرببكؼبڂبٱْخ ٽْوو٣ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ  ،هُٙخ األٍبًاألثب٥زجبهڃ 

.  اٹزىځَُخ و األهكځُخ  ٹالٍزڂبهح

  څنا ځٖهب ،كاالرببدبڂبٍجخ ٱُبٻ  ( )ؽَڀ اٹيَو ثڀ واځزهً االعزپب٣ ثٲواءح ٱُٖلح ځ٢پهب ؿبپل

                        ِٓ ثالد ػسثُــخ     خىاْ صدٍقوٍٕب إ                            

ٌمعـبَب ِىزجُـخ        عزّبٍعلد أرُٕب ال                               

فُٗ أ٘داف عٍـُخ       وثـٕبء الحتــبٍد                              

ًَ جيُّغ                               ٍَ اٌشّ لد رفبٔىا ٌٍمعـُخ       ٌمى

دػـبٔب  يف اٌسؽبة اٌزىٔعُخ لد " واٌزٍُّّ"                             
اهخنضٖف ّاهخظٌٖف فٕ يرانز " هيـوّيبح ضّل أٌؼر أؿيبل اهٌدّث اهـرتٖج األّهٓ هالخضبد اهـرتٕ هوينختبح ّاـ  ( )                                                           

يٌضّراح يرنز : ٖوَٖ يداّالح ّيٌبكضج يضرّؽ االخضبد اهـرتٕ هوينختبح ّاهيـوّيبح، خٌّس" اهيـوّيبح اهـرتٖج 
. 170-127ط –، ط 1991اهدراشبح ّاهتضّد اهـذيبٌٖج ّاهيّرٖشنٖج ّاهخّذٖق ّاهيـوّيبح، ينختج فِد اهّػٌٖج، 

. تبً ؿتد اهـزٖز، اهيرسؾ اهشبتق خوٖفج ضؾـ  ( )
. عيٌد شؤوً اهينحةاج ةجايعث  اإلياى يحيد ةً سعود اإلساليٌث ةاهرٌاض فً ذهم اهوكج -( 3)
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ي ؽسَخ ـٍ٘ ثبٌفط    ثداٍز ٔب احلتَُّّـض                              

ًُ     دٔب ثسفبٍقــغوض                              َخ وؽُ ٍقدـص أ٘

ح اٌسوت ظُٕخ ـاٌمٍُ شسف     دفغ ووشَُس                             

                            ٌُ ََعبء  ح ـالق ثسوٌــٔػالفُٕب     ذوً اٌؼص

اٌمىَخ  اٌدزِة ووىٔىا    خٍىَح اثرٌىا اجلهَد                            

ُٔخ  َدـثغ ٍيـحنى فغ   ـٍدشَ ثظـاػمدوا اٌغ                           

ؽُخ ــؼس دـزوا اهلل دواِب   مث ٌٍُكـواشه                           

ََـنأ                            َخ ـــاألزَؼ ؽبمتٍ    ثصدٍق زَ اٌمى

 

:  ( ) نالرؾبدأٔل عًؼٛخ ػبيخ   ـ 2ـ   1

، 1986 َڂبَوثبٹٲًنواٿ يف ّهو  ٹالرببك٣ اٹزأٍٍَُ وثڂبء ٥ٺً ٱواه االعزپب ، ثل٥ىح ٽڀ اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ اؼبإٱذ
دبلَڂخ اغبپبٽبد اٹزىځَُخ ٥ٺً څبٽِ اٹڂلوح اٹواث٦خ اٹيت ٥ٲلڅب اؼب٦هل األ٥ٺً  ٹالرببكاځ٦ٲلد اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ األوُف 

فالٷ څنا ، وؽُش سبذ االرببكاإل٥الٿ ٥ڀ رأٌٍُ  ٽڀأٌ ٍزخ أّهو  1986 ، أٌ ث٦لٹٺزىصُٰ يف ّهو كََپرب
: عزپب٣ اؼبىا٭ٲخ ٥ٺً علوٷ األ٥پبٷ اٹزبِفاال

رٲلمي رٲوَو اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ اؼبإٱذ   -
. واؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ االرببكاځزقبة هئٌُ  -
. اؼبَزٲجٺُخ االرببكا٥زپبك فٞخ ٥پٸ  -

اٹنٌ ر٦وٗ ٭ُڄ ئُف ځْبٛ اؼبٶزت ، ( )ث٦ل ٱواءح رٲوَو اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ اؼبإٱذ ٽڀ ٝو٫ ؿبپل ؽَڀ اٹيَو
٥ٺُهب فالٷ االعزپب٣ ٽب ر٦ٺٰ ثبٹزؾًٚن ٹ٦ٲل اعبپ٦ُخ االوُف اٹيت عوي اٹزأٵُل يفمڃ اٹٮزوح، وفبٕخ فالٷ ڃ

. ٽبكَب وٽ٦ڂىَب ؽىت َڂه٘ وَيكاك ٱىح االرببكځبّل اٹيَو اعبپ٤ُ ٹل٥ټ ؽُش ، ٹالرببكاٹزأٍٍَُ 

 ،اٹيت ځبٹذ ٽىا٭ٲخ ٥وَٚخ، ٽڂبٱْخ فٞخ اٹ٦پٸ اؼبَزٲجٺُخ ،وؼبلح َىٽٌن ٵبٽٺٌن ،ٵپب سبذ فالٷ څنڃ اعبپ٦ُخ
:- ئم رٚپڂذ ٥ٺً وعڄ اػبٖىٓ

. 53ط . اهيرسؾ اهشبتق. ظّفٕ، ٌّرـ  ( )                                                           
يغرتٖج هوخّذٖق اهٌؼبى األشبشٕ هالخضبد اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح، اهيضوٖج، ال: هيزٖد يً اهيـوّيبح أٌؼرـ  ( )

، 1986، يبرس 4اهسبيـج اهخٌّشٖج، يٌضّراح يرنز اهتضّد فٕ ؿوى اهينختبح ّاهيـوّيبح، ؽ : ّاهيـوّيبح، خٌّس
 .278-270ط -ط
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ك٥ټ اٹزٶىَڀ واٹزلهَت يف ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد ثبٹىٝڀ اٹ٦ويب، و٥ٲل ځلوح رلهَجُخ يف اٹلوٷ اٹ٦وثُخ األٱٸ مبىا،  -
 .ئٙب٭خ ئُف ځلوح أفوي ؽىٷ اٍزقلاٻ اغببٍىة يف ٽواٵي اٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد

وئٕلاه كٹُٸ ٹٺپٶزجٌُن اٹ٦وة  ،ثٌن اؼبڂ٢پبد واؼبإٍَبد اٹ٦وثُخ واٹلوٹُخئٱبٽخ اؼبيَل ٽڀ اٹز٦بوٿ واٹزڂَُٰ  -
 .ٽ٤ ځْو اٹجؾىس ؽىٷ څنا اٹزقٖٔ

اٹ٦ٍَ إلٕلاه اٹٶزبة اٹَڂىٌ ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب ٽ٤ ځْوح ئفجبهَخ ر٪ٍٞ ځْبٝبد  -
 ".االرببكٕلي " األ٥ٚبء يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب اٹيت إٔجؾذ ٭ُپب ث٦ل رَپً

. االرببكؽش اؼبٶزجٌُن يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب ٥ٺً ئځْبء صب٦ُبد وٝڂُخ وااللبواٛ يف  -
  .ور٦لَٺڄ ٹالرببكٝجب٥خ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ واٹڂ٢بٻ اٹلافٺٍ  -

عبڂخ اٹ٦ٚىَخ، عبڂخ اٹڂْبٛ اٹججٺُى٩وايف، عبڂخ اإلځزبط : ٵپب سبذ فالٷ څنا االعزپب٣ رْٶُٸ طبٌ عببٿ څٍ
يف څنڃ  ٵپب مت .كهَت، عبڂخ اؼبىإٮبد واؼب٦بًَن واؼبٖٞٺؾبد، وعبڂخ اٹ٦الٱبد اػببهعُخاٹٮٶوٌ، عبڂخ اٹزأڅُٸ واٹذ
 :( )ؼبلح ٥بٽٌن وڅټ ،رڂٮُنٌاٷ ڃ وؾبٺٌ ،االرببكاعبپ٦ُخ، اځزقبة هئٌُ 

  ٹالرببكهئَُب : وؽُل ٱلوهح. ك
.  ځبئجب ٹٺوئٌُ: َى٬ٍ ٱڂلَٸ. أ
. عبٍټ ؿبپل عوعٌُ أٽُڂب ٥بٽب. ك
. أٽٌن اؼببٷ: هُّل ٥جل اغبٰ. أ
٥ٚىا  : أثى ثٶو اؽبىُ. ك
٥ٚىا :٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ. ك
. ٥ٚىا: ؿبپل ثڀ ؽَڀ اٹيثًن.ك

. اٹ٦ويب ٱل اٍزٶپٸ رڂ٢ُپڄ اٹٲبځىين االرببكوهبنا َٶىٿ 

  :( ) االرؾبدأْذاف   ـ 3ـ   1

: ٽڀ ثُڂهباٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ٥ڂل ئځْبئڄ ئُف ربٲُٰ صبٺخ ٽڀ األڅلا٫  االرببك٦ًٍ 

. ـ  ر٦يَي ٥الٱبد اٹز٦بوٿ ثٌن اعبپ٦ُبد واؼبإٍَبد اؼبٶزجخ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب 1
. واٹز٦و٬َ ثڄ ،اؼبىى٣ يف ٵٸ ٽٶبٿ ، واٹَپ٦ٍ اٹجٖوٌ ،اٹ٦ڂبَخ ثبٹزواس اٹ٦ويب اؼبٶزىة -2
. واٹو٭٤ ٽڀ ٽڂيٹزهب ،اؼبَب٥لح ٥ٺً االهرٲبء ثبؼبهڂخ -3

                                                           

. 56ص  ،انًشعغ انغبثك ،صٕفٙ َٕسـ  ( )

. انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  نالرؾبدانُظبو األعبعٙ ـ  ( )
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 ،واؼبإسبواد ،و٥ٲل اٹڂلواد ،يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ،ٹلهاٍبدوا ، ئ٥لاك ورْغ٤ُ اٹجؾىس اٹ٦ٺپُخ -4
. واغبٺٲبد اٹلهاٍُخ اؼبزقٖٖخ

. اٹ٦ٍَ ئُف ربٌَن ٽَزىي اٹز٦ٺُټ دبإٍَبد ئ٥لاك ورأڅُٸ اؼبٶزجٌُن وأفٖبئٍ اؼب٦ٺىٽبد -5

. اٹ٦پٸ ٥ٺً رىؽُل اؼبٖٞٺؾبد يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -6
. وٽإٍَبد اؼب٦ٺىٽبد ،١پخ واٹٺىائؼ اؼبز٦ٺٲخ ثبؼبٶزجبدٍزٖلاه األٿال اٹ٦ٍَ  -7
. وهٵبئي اٹ٦پٸ األٍبٍُخ ،وئ٥لاك أكواد ،اؼبَبنبخ يف ئٕلاه األكٹخ اؼبزقٖٖخ -8
. رْغ٤ُ ٱُبٻ اعبپ٦ُبد اٹىٝڂُخ ٹٺپٶزجٌُن وأفٖبئٍ اؼب٦ٺىٽبد يف األٱٞبه اٹ٦وثُخ اٹيت َف رإٌٍ ٭ُهب ث٦ل -9

. االرببكرٶىٿ ٹَبٿ ؽبٷ  ئٕلاه كوهَخ ٽهڂُخ ٽزقٖٖخ -10
. االرببكاٹيت ؽبب ٥الٱخ ثأڅلا٫ ٿ ٽ٤ اؼبڂ٢پبد اٹ٦وثُخ واٹلوٹُخ، اٹز٦بو -11

. ا٫ ال رياٷ ٱبئپخ ئُف اٹُىٻ كوٿ ر٦لَٸڅنڃ األڅل

:  ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانزُظٛى اإلداس٘   ـ 2

  :-َخ ٥بٽخ،و ٽٶزت رڂٮُنٌ، وأٽبځخ ٥بٽخ وعببٿ ٥پٸاٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ٽڀ صب٤ االرببكَزٶىٿ     

:  ( )انغًؼٛخ انؼبيخ -2-1

اؼبإٍَبد اؼبٶزجُخ واؼبٶزجٌُن، ورْٶٸ اٹَٺٞخ اٹ٦ٺُب  اعبپ٦ُبد، : وڅټ ، وڅٍ ٽإٹٮخ ٽڀ األ٥ٚبء اؼبٖىرٌن
ٵنٹٴ . أو األ٥ٚبء ٭هٍ اٹيت روٍټ ٍُبٍزڄ اٹ٦بٽخ وثواٽظ ځْبٝبرڄ، ٥ٺً ٙىء ٽٲزوؽبد اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ ، ٹالرببك

ٵپب رلهً . ، ورڂ٢و يف صب٤ُ اٹٲواهاد اؽببٽخ، ورزقن ٽب رواڃ ٽڂبٍجب ٽڂهباالرببكوهئٌُ  ،رڂزقت اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ
  ، فالٷ كوهاد اعبپ٦ُخ، ورڂبٱِ اٹْإوٿ اؼبٶزجُخاالرببكرٲبهَو اٹٺغبٿ، ورٲوَو األٽٌن اٹ٦بٻ، وأٽٌن اؼببٷ ؽىٷ ځْبٛ 

واٹٺىائؼ اٹزڂ٢ُپُخ،  ،وڅٍ ٕبؽجخ اغبٰ يف ر٦لَٸ اٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ. ٽڀ علوٷ أ٥پبؽببٗ وٵٸ اٹٲٚبَب اٹيت رٞوػ
.  واؼبىا٭ٲخ ٥ٺً اؼبُياځُخ

يف كوهح ٥بكَخ، وذبزپ٤ يف كوهح اٍزضڂبئُخ ثڂبء ٥ٺً ٝٺت صٺضٍ  ٽوح ٵٸ صالس ٍڂىاد اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ ذبزپ٤
. األ٥ٚبء أو ثٞٺت ٽڀ اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ

: ( )انًكزت انزُفٛز٘ -2-2
االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد /  2ٔلبئغ انًؤرًش : رؾذٚبد انًغزمجم: فٙ انٕطٍ انؼشثٙ.رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرصبالدـ  ( )                                                           

يُشٕساد االرؾبد : رَٕظ .-، عًغ ٔرمذٚى ػجذ انًغٛذ ثٕػضح، ٔؽٛذ لذٔسح1989عبَفٙ  21-18ٔانًؼهٕيبد، رَٕظ 

. ٔيب ثؼذْب 327، ص 1991انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد، انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو، 

. 565-564ص  –انًشعغ انغبثك، ص . خهٛفخ شؼجبٌ ػجذ انؼضٚض: أَظش أٚضب
ػهٛبٌ سثؾٙ يصطفٗ، انُغذأ٘ أيٍٛ، يجبدئ إداسح انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد، ػًبٌ،داس صفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ، ـ  ( )

. 61، ص 2005
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رڂزقجهټ اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ ( أ٥ٚبء 3هئٌُ، ځبئت ٹٺوئٌُ، أٽٌن ٥بٻ، أٽٌن ٽبٷ، و) َزْٶٸ ٽڀ ٍج٦خ أّقبٓ 
ئ٥لاك علوٷ أ٥پبٷ اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ،  : ٽڀ ٽهبٽڄو. االرببكوڅى اٹنٌ َلَو . ٱبثٺخ ٹٺزغلَل ٽوح واؽلح ،  ٍڂزٌنؼبلح 

. ٹالرببكوٽْوو٣ اؼبُياځُخ، وثواٽظ اٹڂْبٝبد األفوي 

دبزبث٦خ ثواٽظ اٹ٦پٸ اٹيت أٱوهتب اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ، وَْٶٸ اٹٺغبٿ اٹلائپخ، واٹٺغبٿ  ،ٵپب َٲىٻ اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ
. االرببكاؼبإٱزخ اؼبٞٺىثخ ٹزڂٮُن اؼبهبٻ اٹيت ٦َهل هبب ئٹُڄ، ٵپب َڂ٢و يف ٝٺجبد اٹ٦ٚىَخ ة

أٿ َٮىٗ ث٦٘ ٍٺٞبرڄ  ،ى ٹڄ ٵنٹٴاٹنٌ هبى ،أٽب ٥ڀ رڂٮُن اٹ٦پٸ ٭هى ٽڀ ٽهبٻ ٵٸ أ٥ٚبء اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ
ٵپب هبىى ٹڄ أٿ َٞٺت االٍزْبهح ٽڀ أٌ  .أو أٌ ٥ٚى آفو ٽڀ أ٥ٚبء اؼبٶزت(  االرببكهئٌُ ) ئُف هئٌُ اؼبٶزت 

. ئما هأي يف مٹٴ ٙووهح ، ٭وك أو څُئخ

:  األيبَخ انؼبيخ -2-3

د اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ، واؼبٶزت وڅٍ دبضبثخ اعبهبى اإلكاهٌ ٹٺپٶزت اٹزڂٮُنٌ، ر٦پٸ ٥ٺً رڂٮُن صب٤ُ ٱواها
. ٹالرببك، و٭ٰ ٽب رٲزٍٚ ثڄ اٹٺىائؼ اٹلافٺُخ اػببٕخ ثبٹ٦پٸ اٹلافٺٍ االرببكاٹزڂٮُنٌ، ٵپب رلَو صب٤ُ فبزٺٶبد 

:  انُشبطبد انؼهًٛخ   ـ 3

وٽإسبواد ا٥زجبها ٽڀ ٍڂخ  ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ثزڂ٢ُټ ځْبٝبد ٥ٺپُخ يف ّٶٸ ځلواد االرببكثلأ 
وٱل اٍزٞب٣ ٽڀ فالؽبب  أٿ  َل٥ټ ٵُبځڄ، وَضجذ وعىكڃ، وهبپ٤ أٵرب ٥لك فبٶڀ ٽڀ اؼبٶزجٌُن واؼبزقٌٖٖن  .1988

 ٵزجُخ، واٹز٦و٬َ هبب كافٸيف ٍجُٸ اٹو٭٤ ٽڀ ّأٿ اؼبهڂخ اَف عهىكڅټيف ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد، ٹُز٦به٭ىا، وَز٦بوځىا وَڂَٲىا 
. ، وفبهعهبؽلوك اٹىٝڀ اٹ٦ويب

٥ٺً ئٱبٽزهب ثٖىهح ٽڂز٢پخ  ٽڂن ځْأرڄ، االرببكّبٝبد اٹ٦ٺپُخ اٹيت ؽوٓ أڅټ اٹڀ ، هادور٦ل اٹڂلواد واؼبإمت
اٹيت مت ٥ٲلڅب يف ٽلَڂخ " اٹزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ دبواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ " وٵبځذ أوُف څنڃ اٹڂلواد ځلوح. وٽَزپوح
: ٥ٺً اٹڂؾى اٹزبِف ٽإسبواد عبءد 9ځلواد، و 6رٺزهب  1988 ٭رباَواغبپبٽبد ثزىځٌ يف ّهو  -ى٩ىاٿ

: انُذٔاد انؼهًٛخ  ـ 1ـ   3

:  ( )انُذٔح انؼشثٛخ األٔنٗ

. اٹزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ دبواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ:  ػٕىاهنب

. انًشعغ انغبثك  ،انًغزمجمرؾذٚبد : فٙ انٕطٍ انؼشثٙ.رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرصبالدـ  ( )                                                                                                                                                                                                 

 .اهفخرث هذالد شٌّاح إهٓ أً كوظح إهٓ شٌخًٖ فٕ اهخـدٖل األخٖر هودشخّر نبٌح -  
 ، أػًبل انُذٔح انؼشثٛخ األنٗ، االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبدانزكشٛف ٔانزصُٛف فٙ يشاكض انًؼهٕيبد انؼشثٛخـ  ( )

يُشٕساد يشكض انذساعبد ٔانجؾٕس انؼضًبَٛخ ٔانًٕسٚغكٛخ  ،رَٕظ ،ٌصغٕا ،1988فٛفش٘ 26-23انؾًبيبد،  –صغٕاٌ 

. 1991 ،يكزجخ فٓذ انٕطُٛخ ،ٔانزٕصٛك ٔانًؼهٕيبد



 19 

 :ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب

. 1988ٍڂخ   ٭رباَوٽلَڂخ ى٩ىاٿ ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ، يف ّهو  -

:  يؾبٔسْب األعبعٛخ

. ؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ يف ؾببٷ اٹزٶ٬ُْ واالٍزقالٓرٞجُٲبد اؼبٶزجبد وٽواٵي ا -
. كهاٍخ ورٲُُټ ٹ٪بد اٹزىصُٰ -
وٽزبث٦خ رڂٮُن ٽْوو٣ اٹٲبئپخ      ،وٽٶبځي ٥وثُخ ،٥وٗ رٖىه إل٥لاك فٞخ ٥وثُخ ٹٺزٖڂ٬ُ -

. اٹ٦وثُخ اؼبىؽلح ٹوؤوً اؼبىٙى٥بد
. اٹزٶ٬ُْ اِِف واٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ -

. ر٤َ عٺَبد ٥ٺپُخ: ػدد اجلٍعبد

: رٕصٛبرٓبأْى 

واالڅزپبٻ ثا٥لاك اؼبٶبځي اٹ٦وثُخ  ،ٙووهح و٤ٙ اؼب٦بًَن واؼبىإٮبد اٹ٦وثُخ اؼبىؽلح ٹٺزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ -
. اؼبالئپخ، وئ٥لاك اٹٶْب٭بد اٹزؾٺُٺُخ ألو٥ُخ اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ

ؽٺُٺُخ ألو٥ُخ اٹزقُٜٞ ٹٺقلٽبد اٹجُجٺُى٩وا٭ُخ، واػبلٽبد اٹزٶُْٮُخ ثٖىهح ٥ٺپُخ، وئ٥لاك اٹٶْب٭بد اٹذ -
. اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ

. وځْو اٹى٥ٍ ؽىؽبب ثٌن اؼبَزٮُلَڀ ،اٍزقلاٻ اغبىاٍُت يف ئٵپبٷ اٹزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ -

.  واٹزبهَـ اٹ٦ويب ،وآكاهبب ،٦َين حببعبد وفٖىُٕبد اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ،اٹ٦ٍَ ٹى٤ٙ رٖڂ٬ُ ٥ويب ٽىؽل -

:  ( )انُذٔح انؼشثٛخ انضبَٛخ

. ربلَبد اؼبَزٲجٸ: اد واالرٖبالد  يف اٹىٝڀ اٹ٦ويبرٲڂُبد اؼب٦ٺىٻ: ػٕىاهنب

. 1989ٍڂخ  َڂبَوٽلَڂخ رىځٌ  ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ يف ّهو : ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب

 

: يؾبٔسْب األعبعٛخ

. وكوهڅب يف ثڂبء أځ٢پخ اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ،مببمط ٽڀ اٹزٲڂُبد اغبلَضخ ٹٺپ٦ٺىٽبد -
. ورأصًنڅب ٥ٺً أځ٢پخ اؼب٦ٺىٽبد ،الٷ رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالداٹزغبهة اٹ٦وثُخ يف ؾببٷ اٍز٨ -

                                                           

، االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد أػًبل انُذٔح انؼشثٛخ انضبَٛخ  ،رؾذٚبد انًغزمجم: رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد فٙ انٕطٍ انؼشثٙـ  ( )

. 1991 ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبديُشٕساد  ،1989 ،عبَفٙ 21-18رَٕظ  ٔانًؼهٕيبد
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. ربلَبد رٲڂُخ اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -
. اٹزأصًناد اٹڂٮَبځُخ واالعزپب٥ُخ ٹزٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد -

. ر٤َ عٺَبد ٥ٺپُخ: ػدد عٍعبهتب
. ٍج٦خ ٥ْوح حبضب ٥ٺپُب :-ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرٓب

ٽ٤ ىَبكح ك٥ټ  ،اٹزأٵُل ٥ٺً أنبُخ وعىك ٍُبٍبد وٝڂُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد واالرٖبالد يف اٹجالك اٹ٦وثُخ ورٞىَوڅب -
. اغبٶىٽخ اٹ٦وثُخ ٹٺپٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد

. واٹ٦ٍَ ٹزؾٲُٰ االٵزٮبء اٹنايت ،وئځزبط اٹربؾبُبد ،ٙووهح رٖڂ٤ُ اؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -

. اجملزپ٤ ورى٭ًن و٥ٍ ٥بٻ ؽىؽبب ثٌن أ٭واك ،ځُبد اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالداٹز٦بوٿ يف ٽْوو٥بد رٰ -

. و٤ٙ ٽٲوهاد ؽىؽبب يف ثواٽظ اٹز٦ٺُټ اؼبقزٺٮخ، ٽ٤ رلهَت اؼبىاهك اٹجْوَخ اٹالىٽخ -

. رٞجُٰ اؼب٦بًَن واؼبىإٮبد اٹ٦وثُخ واٹ٦بؼبُخ يف ؾببٷ أځ٢پخ اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالد ورٲڂُبهتب -

. وئٕلاه اؼب٦غپبد اؼبىؽلح ،اٹ٦وثُخ يف څنا اجملبٷ رىؽُل اؼبٖٞٺؾبد -

: ( )انُذٔح انؼشثٛخ انضبنضخ

"  اؼب٦ٺىٽبد يف فلٽخ اٹزڂپُخ ثبٹجالك اٹ٦وثُخ : " ػٕىاهنب

. 1991ٽلَڂخ رىځٌ ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ، يف ّهو أٵزىثو ٍڂخ  :-ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب

: يؾبٔسْب األعبعٛخ

. اٹٲواهاداؼب٦ٺىٽبد ٵأكاح الزببم  -
. اؼب٦ٺىٽبد ٵأكاح إلكاهح اؼبإٍَبد -
. اؼب٦ٺىٽبد ٵأكاح ٹإلقببى اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ -
. اؼب٦ٺىٽبد ٵأكاح ٹٺزڂپُخ االٱزٖبكَخ واالعزپب٥ُخ -
. اٹَُبٍبد اٹىٝڂُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد -

. حبضب ٥ٺپُب( 30)صالصىٿ : ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرٓب

                                                           

-20، رَٕظ ، أػًبل انُذٔح انؼشثٛخ انضبنضخ، االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبدانًؼهٕيبد فٙ خذيخ انزًُٛخ ثبنجالد انؼشثٛخـ  ( )

: رَٕظ ،انًؼهٕيبدٔ ٔانزٕصٛك يُشٕساد يشكض انذساعبد ٔانجؾٕس انؼضًبَٛخ ٔانًٕسٚغكٛخ: صغٕاٌ ،1991أكزٕثش  -23

. 1993 ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ
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جبپ٤ُ أځىا٥هب ٥ٺً اؼبَزىي اٹ٦ويب، ٭ٚال ٥ڀ  درى١ُٮهب يف ازببم اٹٲواهاو ،ٙووهح اال٥زپبك ٥ٺً اؼب٦ٺىٽبد -
. واٹزىعُڄ ،واإلّوا٫ ،ا٥زپبكڅب ٵأكاح ٹٺزڂ٢ُټ اإلكاهٌ

. القببى حبىصهټ اٹ٦ٺپُخ ،وو٦ٙهب ربذ رٖو٫ اٹجبؽضٌن ،صب٤ وربٺُٸ ورڂ٢ُټ اؼب٦ٺىٽبد -

. واٹزڂپُخ اٹٖڂب٥ُخ ،العزپب٥ُخوا ،االڅزپبٻ ثبؼب٦ٺىٽبد ٵأكاح ٹى٤ٙ اؼبقٞٞبد االٱزٖبكَخ -

رىعُڄ اڅزپبٻ فبٓ ٹى٤ٙ اٹَُبٍبد اٹىٝڂُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد ٥ٺً ٽَزىي اٹلوٷ اٹ٦وثُخ ورجين ئٍزوارُغُخ  -
. ثىعىة اٹزٶبٽٸ واٹز٦بوٿ ٥ٺً اؼبَزىي اٹ٦ويب ، رٲٍٚ،وٽزؾوٵخ ،٭ب٥ٺخ

 

:  ( )انُذٔح انؼشثٛخ انشاثؼخ

". اٹ٦ٺپٍ واٹ٦پٸ اٹزوثىٌ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ ك٥بٽخ ٹٺجؾش: " ػٕىاهنب

. 1993ٽلَڂخ رىځٌ  ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ يف ّهو كََپـــرب ٍڂخ  : -ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب

:  يؾبٔسْب األعبعٛخ

. رٶىَڀ اؼبَزٮُلَڀ يف اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ -
. اؼبٶزجخ اعببٽ٦ُخ واٹجؾش اٹ٦ٺپٍ -
. و١بئ٬ وفلٽبد اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ -
. ّجٶبد اؼب٦ٺىٽبد اعببٽ٦ُخ يف اٹىٝڀ اعببٽ٦ُخ -
. اٍزقلاٻ اٹزٶڂىٹىعُب يف اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ -
اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ وكوهڅب يف اٹ٦پٺُخ اٹز٦ٺُپُخ   -

. ٥ٺپُخ ادعٺٌ ٍذ: ػدد عٍعبهتب
. حبضب ٥ٺپُب أهث٦ىٿ:ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرٓب

وّجٶخ ٱىٽُخ ٹٺپٶزجبد اعببٽ٦ُخ، وؽش  ،اد يف ٵٸ ٱٞو ٥ويباٹ٦پٸ ٥ٺً اٍزؾلاس ّجٶخ وٝڂُخ ٹٺپ٦ٺىٻ -
. اٹلوٷ اٹ٦وثُخ ٥ٺً اٹز٦بوٿ يف څنا اجملبٷ

                                                           

انؼشثٙ  االرؾبد ،ٔلبئغ انُذٔح انؼشثٛخ انشاثؼخ: انًكزجبد انغبيؼٛخ دػبيخ نهجؾش انؼهًٙ ٔانؼًم انزشثٕ٘ فٙ انٕطٍ انؼشثٙـ  ( )

يُشٕساد يشكض : ٔاٌصؽ ،1993دٚغًجش  6-4 ،صغٕاٌ ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ ،يشكض عٛشيذ٘ ،نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

. 1994 ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ ،رَٕظ ،انذساعبد ٔانجؾٕس انؼضًبَٛخ ٔانًشٔٚغكٛخ ٔانزٕصٛك ٔانًؼهٕيبد
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 ٥ٺً اؼبَزىي اٹىٝينَبد ر٦بوٿ يف اجملبالد اؼبقزٺٮخ ٥ٺً ئثواٻ ارٮبٯ ،ؽش اؼبَإوٹٌن ٥ڀ اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ -
. واٹ٦ويب واٹلوِف

واٹرباٽظ اؼبىؽلح، وئٱبٽخ ثواٽظ رلهَت ٽڂ٢پخ ٹو٭٤  دو٤ٙ ٍُبٍبد وٝڂُخ و٥وثُخ الفزُبه اٹزغهُيا -
ور٦وَٮهټ ثبٹزٞىهاد واألٍبٹُت اغبلَضخ يف ؾببٷ اؼبٶزجبد  ،ٽَزىي اؼبىاهك اٹجْوَخ يف اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ

. واؼب٦ٺىٽبد

ٙووهح و٤ٙ ٽٲوه اؼبٶزجبد يف اٹرباٽظ اٹز٦ٺُپُخ واعببٽ٦بد، وئٱبٽخ كوهاد ٹٺپَزٮُلَڀ ٽڀ اؼبٶزجبد  -
 .ؽىٷ اٍزقلاٻ اؼبٶزجخ وٽٖبكه اؼب٦ٺىٽبد ،اٽ٦ُخ اٹ٦وثُخاًف

غبلَضخ ورٞجُٲبهتب يف وئكفبٷ رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد ا ،ـ ٙووهح رٞىَو ثواٽظ أٱَبٻ اؼبٶزجبد يف اٹلوٷ اٹ٦وثُخ 
 .اؼبٶزجبد

 

: ( )انُذٔح انؼشثٛخ انخبيغخ

".  وعهبد اؼبَزٲجٺُخاٹذ: و٦ُٙخ كهاٍبد اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب: " ػٕىاهنب

. 1994ٽلَڂخ رىځٌ ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ، يف ّهو أٵزىثو ٍڂخ : ِىبهنب وربزَخ أؼمبد٘ب

: يؾبٔسْب األعبعٛخ

. يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد واٹزىصُٰ  رٞىَو اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ واٹز٦و٬َ ثبإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب -

. وٽ٪وثڄ ٥ويبرل٥ُټ ٱڂىاد اٹڂْو واٹزىى٤َ ثٌن ٽْوٯ اٹىٝڀ اٷ -
  ٽڀ ؽُش اٹٲٚبَب اٹٮڂُخ واإلكاهَخ كهاٍخ و٦ُٙخ ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد واٹزىصُٰ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -

. واٹزؾلٌ اٹزٶڂىٹىعٍ اٹنٌ رىاعڄ  واؼبىاهك اٹجْوَخ اٹيت رىاعههب

. ٥ْو عٺَبد ٥ٺپُخ: ػدد عٍعبهتب
. حبضب ٥ٺپُب طبَخ و٥ْووٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: ْبأْى رٕصٛبد

ٹَل اٹض٪واد اؼبىعىكح ٭ُڄ واٹز٦بوٿ ثٌن  ٙووهح كهاٍخ اإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -
. اؼبإٹٮٌن اٹ٦وة يف څنا اجملبٷ

                                                           

 االرؾبد ،ٔلبئغ انُذٔح انؼشثٛخ انخبيغخ  ،انزٕعٓبد انًغزمجهٛخ: ٔضؼٛخ دساعبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد فٙ انٕطٍ انؼشثٙـ  ( )

 : صغٕاٌ ،1994أكزٕثش  24-21صغٕاٌ  ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ ،سكض عٛشيذ٘و ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

. 1995 ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ: رَٕظ ،يُشٕساد يؤعغخ انزًًٛٙ نهجؾش انؼهًٙ ٔانًؼهٕيبد
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. وځْوڃ ٙووهح االڅزپبٻ ثبٹزواس اٹ٦ويب اؼبزقٖٔ يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -
. أكواد اٹ٦پٸ اؼبهين األٍبٍُخ  ثٞبث٦هب اٹ٦ويبئځزبط ثُجٺُى٩وا٭ُب اٹٶزبة اٹ٦ويب اؼبٞجى٣، و -

. واالڅزپبٻ ثبٹزوثُخ اؼبٶزجُخ ، ك٥ټ اٹلوهَبد اٹ٦وثُخ اؼبزقٖٖخ يف څنا اجملبٷ -

 

 ( )انُذٔح انؼشثٛخ انغبدعخ

". اؼبٶزجبد اٹىٝڂُخ واٹ٦بٽخ وكوهڅب يف ئهٍبء اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد: " ػٕىاهنب

. 1995رىځٌ  ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ، يف ّهو أٵزىثو ٍڂخ  ٽلَڂخ: ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب
. عٺَبد ٥ٺپُخ شببٿ: ػدد عٍعبهتب

. حبضب ٥ٺپُب ٥ْووٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرٓب

واالهرٲبء هبب، ٽ٤  ٙووهح اإلٍوا٣ يف ئځْبء اؼبٶزجبد اٹىٝڂُخ يف اٹلوٷ اٹيت ال رىعل هبب څنڃ اؼبٶزجبد -
. ثٌن صب٤ُ اؼبٶزجبدئ٥ٞبئهب اٹلوه اٹٲُبكٌ 

.  وو٤ٙ اٹزْو٦َبد اٹٚووهَخ ٹنٹٴ ،ٹإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹىٝين االڅزپبٻ ثبإلَلا٣ اٹٲبځىين -

 .االڅزپبٻ ثبٹٚجٜ اٹجُجٺُى٩وايف اٹىٝين، واإل٭بكح ٽڀ رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد يف رٞىَو اػبلٽبد -

. يب اؼبىؽليف اٹڂ٢بٻ اٹ٦و ،اغبش ٥ٺً ٙووهح البواٛ اؼبٶزجبد اٹىٝڂُخ اٹ٦وثُخ -
 .وك٥پهب ثبإلٽٶبځُبد اؼببكَخ واٹجْوَخ اٹالىٽخ ،ٽڀ االڅزپبٻ ثبؼبٶزجبد اٹ٦بٽخ ئ٥ٞبء ٽيَل -

 

:  ( )انُذٔح انؼشثٛخ انغبثؼخ

". اٹڂْو واٹٚجٜ اٹجُجٺُى٩وايف ٹإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب : " ػٕىاهنب

. 1996ّهو ځى٭پـــرب ٍڂخ ٽلَڂخ ٥پبٿ ثبؼبپٺٶخ االهكځُخ اؽببمشُخ يف : ِىبْ أؼمبد٘ب وربزخيهب

. عٺَبد ٥ٺپُخ ر٤َ:  ػدد عٍعبهتب
                                                           

انؼشثٙ  االرؾبد ،أػًبل انُذٔح انؼشثٛخ انغبدعخ ،انًكزجبد انٕطُٛخ ٔانؼبيخ ٔدٔسْب فٙ إسعبء انُظى انؼشثٛخ نهًؼهٕيبدـ  ( )

صغٕاٌ يُشٕساد يؤعغخ انزًًٛٙ نهجؾش  ،1995أكزٕثش  26-24صغٕاٌ  ،يشكض انزٕصٛك انمٕيٙ ،نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

. 1996 ،ٔيٙيشكض انزٕصٛك انك: رَٕظ ،انؼهًٙ ٔانًؼهٕيبد
 ،ػشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبدال االرؾبد ،ٔلبئغ انُذٔح انؼشثٛخ انغبثؼخ ،انُشش ٔانضجظ انجٛجهٕٛغشافٙ نإلَزبط انفكش٘ انؼشثٙـ  ( )

. 1997 ،أيبَخ ػًبٌ انكجشٖ: ػًبٌ ،1996َٕفًجش  6-2ػًبٌ  ،ٔصاسح انضمبفخ األسدَٛخ
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. حبضب ٥ٺپُب ٍزخ وصالصىٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرٓب

ورجبكؽبب  ثٌن  وربلَضهب ٙووهح رٞىَو اٹجُجٺُى٩وا٭ُب اٹ٦وثُخ اٹٲىٽُخ اٹْبٽٺخ، وئځْبء ٱىا٥ل ثُبځبد ٥وثُخ ؿبٺُخ -
. اٹ٦وثُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد ٱُبٻ اٹْجٶخ أعٸ ٽڀ ، اٹلوٷ اٹ٦وثُخ

. وئ٥لاك كٹُٸ ّبٽٸ جبپ٤ُ  اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ ،و٤ٙ ځ٢بٻ ٥ويب ٽىؽل ٹٺپ٦ٺىٽبد اٹجُجٺُى٩وا٭ُخ -

 .و٤ٙ اؼب٦ٺىٽبد اػببٕخ ثبٹلوٷ اٹ٦وثُخ ٥ٺً ّجٶخ اإلځزوځذ -
اٹٮهبهً  واځْبء ،وئ٥لاك ثجٺُى٩وا٭ُب ثبٹوٍبئٸ اعببٽ٦ُخ ،االڅزپبٻ ثزٶ٬ُْ واٍزقالٓ  اٹلوهَبد اٹ٦وثُخ -

 .اؼبىؽلح

. ٍج٦خ ور٦َىٿ ٽْبهٵب: ػدد ادلشبزوني

 

:  انًؤرًشاد انؼهًٛخ  ـ 2ـ   3

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انضبيٍ 

". رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ثٌن اٹىاٱ٤ وربلَبد اؼبَزٲجٸ: " ػٕىأٗ

. 1997ٽلَڂخ اٹٲبڅوح جبپهىهَخ ٽٖو اٹ٦وثُخ يف ّهو ځى٭پرب ٍڂخ : ِىبْ أؼمبدٖ وربزخيٗ

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد اٹزؾلَبد واؼبزٞٺجبد    -
. ذببهة االٍزقلاٻ اِِف يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ -
. اٹىٍبئٜ اٹ٦ٺپُخ اغبلَضخ ٹٺپ٦ٺىٽبد ورٞجُٲبهتب -

. د ٥ٺپُخاعٺٌ شببٿشببين  : -ػدد عٍعبرٗ
. ٍج٦خ وطبَىٿ حبضب ٥ٺپُب : -ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

:  أْى رٕصٛبرّ

ورجبكٷ  ٽ٤ اٹزأٵُل ٥ٺً أنبُخ اٹز٦بوٿ ،ٙووهح هتُئخ اجملزپ٤ اٹ٦ويب ؼبزٞٺجبد ٥ٖو رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد -
. واٹلوهاد اٹزلهَجُخ و٩ًنڅب واٹڂلواد ٽڀ فالٷ اؼبإسبواد اػبرباد اٹ٦وثُخ يف څنا اجملبٷ

 االرؾبد ،ٔلبئغ انًؤرًش انضبيٍ ،ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد انؼشثٛخ ثٍٛ انٕالغ ٔرؾذٚبد انًغزمجمـ  ( )                                                           

 1998االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد،: رَٕظ .1997َٕفًجش  4-1 ،اْشحانك ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد
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. ٻ ورْغ٤ُ اٹٲٞب٣ اػببٓ يف ؾببٷ رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبدك٣ -
. ٽڀ فلٽبد ّجٶخ االځزوځذ ،ؽش ٽإٍَبد اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ٥ٺً االٍزٮبكح اٹىا٥ُخ -

ئٕلاه اؼبىإٮبد واؼب٦بًَن اٹ٦وثُخ يف رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد وو٤ٙ  ّٶٸ ارٖبِف َجٺُى٩وايف ٥ويب ٽىؽل، ٽ٤  -
. رىؽُل اؼبٖٞٺؾبد اٹ٦وثُخ

دبب َىاٵت اؼبَزغلاد يف رٲڂُبد  ،ٽڂبڅظ أٱَبٻ وٽ٦بڅل ٥ٺټ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويبرٞىَو  -
. اؼب٦ٺىٽبد

دبب يبٶڂهټ ٽڀ  ،اٹزأٵُل ٥ٺً أنبُخ اٹز٦ٺُټ اٹنايت واٹز٦ٺُټ اؼبَزپو، ورلهَت اؼبَزٮُلَڀ ٽڀ فلٽبد اؼب٦ٺىٽبد -
. ٽضٸ االځزوځذ ،االٍزقلاٻ اٹٮ٦بٷ ٹٺزٲڂُبد اغبلَضخ

. ٽْبهٵب أهث٦ىٿ وصالشببئخ: دد ادلشبزونيع

 

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انزبعغ 

". اإلٍزوارُغُخ اؼبىؽلح ٹٺپ٦ٺىٽبد يف ٥ٖو اإلځزوځذ وكهاٍبد أفوي: " ػٕىأٗ

. 1998ٽلَڂخ كٽْٰ ثبعبپهىهَخ اٹَىهَخ يف ّهو أٵزىثو ٍڂخ : ٽٶبٿ اځ٦ٲبكڃ وربهىبڄ

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

. رٲڂُبد االرٖبالد واإلٍزوارُغُخ اٹ٦وثُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد يف ٥ٖو االځزوځذ -
. وفلٽبهتب يف اٍزقلاٻ ّجٶخ االځزوځذ وٽواٵي اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ ذببهة اؼبٶزجبد -
. وذبهُياد االرٖبٷ ،ثوؾبُبد -
. اٹجڂُخ األٍبٍُخ ٹْجٶبد اؼب٦ٺىٽبد يف اٹجالك اٹ٦وثُخ -
. د االرٖبالداٹزلهَت ٥ٺً اٍزقلاٻ رٲڂُب -

. ٥ْوح عٺَخ ٥ٺپُخ شببٿ : -ػدد عٍعبرٗ
. ا٥ٺپٍ احبش شببځىٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرّ

. واٹزْو٦َبد اٹالىٽخ ٹ٦پٺُبد االرٖبٷ ثبإلځزوځذ  رى٭ًن اٹجُبځبد األٍبٍُخ -
                                                           

 ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبد ،ٔلبئغ انًؤرًش انزبعغ ،االعزشارٛغٛخ انًٕؽذح نهًؼهٕيبد فٙ ػصش االرصبالدـ  ( )

 ،يُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕوال: رَٕظ ،1998أكزٕثش  25-21ديشك  ،انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو

. 1999 ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبد
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. واٹزٲڂُبد االرٖبٹُخ اعبلَلح اػببٕخ ثبإلځزوځذ رجين اؼبىإٮبد اٹلوٹُخ -
. ٹجخ ٥ٺً اٍزقلاٻ االځزوځذ ٽ٤ اٹ٦پٸ ٥ٺً رٞىَو ثواٽظ اٹزٶىَڀرلهَت اٹٜ -

. ٽْبهٵب طبَخ وٍزىٿ وأهث٦پبئخ :-٥لك اؼبْبهٵىٿ

 

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انؼبشش 

". اؼبٶزجخ االٹٶزووځُخ واٹڂْو االٹٶزووين وفلٽبد اؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب: "ػٕىأٗ
   1999ٽلَڂخ ځبثٸ جبپهىهَخ رىځٌ يف ّهو أٵزىثو ٍڂخ : زخيِٗىبْ أؼمبدٖ ورب

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

. اإلّٶبٹُبد واٹزىعهبد: اٹجُئخ اٹزٶڂىٹىعُخ واؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ -
. اٹڂْو االٹٶزووين -
. اؼبٶزجخ االٹٶزووځُخ -
. فلٽبد اؼب٦ٺىٽبد -
. اٹٲىي اٹ٦بٽٺخ ورٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد -

.  ح عٺَخ ٥ٺپُخطبَخ ٥ْو : -ػدد عٍعبرٗ
. طبَخ وٍج٦ىٿ حبضب ٥ٺپُب: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

:  أْى رٕصٛبرّ

ئٙب٭خ ئُف اٍزقلاٻ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ يف  ح اٹ٦وثُخٌوٹٺغپ٦ُبد اؼبٶزت ٹالرببكاغبش ٥ٺً ئځْبء ٽىاٱ٤ ٥وثُخ  -
. ّجٶبد االرٖبٷ

ٹيت ر٦بوځذ ٥ٺً ئقببىڅب ا ، ٽڀ رٖڂ٬ُ كَىٌ اٹ٦ْوٌ  21ؽش اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ ٥ٺً اٍزقلاٻ اٹٞج٦خ  -
. ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبدواعبپ٦ُخ اؼبٖوَخ  اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ

ٽ٤ ئځْبء ٽىاٱ٤ ٹٺوٍبئٸ اعببٽ٦ُخ اٹ٦وثُخ ٥ٺً ّجٶخ  ،ك٥ټ اٹزغبهة اٹ٦وثُخ يف ؾببٷ اٹڂْو االٹٶزووين -
. اإلځزوځذ

. ٹىعُب اؼب٦ٺىٽبدواٍزقلاٻ رٶڂى ،اغبش ٥ٺً ٥ٲل اٹلوهاد اٹزلهَجُخ -

                                                           

 ،ٔلبئغ انًؤرًش انؼبشش،اٜفبق ٔانزؾذٚبد: انًكزجخ االنكزشَٔٛخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ ٔخذيبد انًؼهٕيبد فٙ انٕطٍ انؼشثٙـ  ( )

انؼشثٙ نهًكزجبد  االرؾبد ،انًؼٓذ األػهٗ نهزٕصٛك: رَٕظ ،1999أكزٕثش  12-8ثبثم  ،انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبد

. 2001 ،ٔانًؼهٕيبد
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. ٽْبهٵب أهث٤ ٽبئخ :-ػدد ادلشبزوني

 

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انؾبد٘ ػشش 

". كبى ئٍزوارُغُخ ٹلفىٷ اإلځزبط اٹٮٶوٌ اؼبٶزىة ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ يف اٹٮٚبء االٹٶزووين:" ػٕىأٗ

. 2000ٍڂخ  أ٩ٌَٞيف ّهو  ٽلَڂخ اٹٲبڅوح جبپهىهَخ ٽٖو اٹ٦وثُخ: ِىبْ أؼمبدٖ وربزخيٗ

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

. اٍزوارُغُبد وآٹُبد ٩يو اٹٮٚبء االٹٶزووين -
. فلٽبد اؼبٶزجبد ٥ٺً االځزوځذ -
. اؼبزٞٺجبد واؼب٦ىٱبد: اٹْجٶخ اؼب٦ٺىٽبرُخ -
. اؼبٶزجبد يف اٹٲلً -

. عٺَخ ٥ٺپُخ ّوحأهث٦خ ٣: ػدد عٍعبرٗ
. احبضب ٥ٺپٍ طبَخ و٥ْووٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرّ

ُٕب٩خ ئٍزوارُغُخ ٥وثُخ ٽىؽلح ٹوٱپڂخ اإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب، وؽٸ اإلّٶبٹُبد اٹزٲڂُخ واٹٲبځىځُخ اٹيت   -
. ر٦زوٗ ٍجُٸ مٹٴ

. وربلَضهب ورىؽُل اؼبڂبڅظ اٹلهاٍُخ ٹٺپ٦بڅل اعببٽ٦ُخ ،رجبكٷ اػبرباد اٹ٦وثُخ يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد  -

. وئٱبٽخ اٹرباٽظ اٹز٦بوځُخ اٹ٦وثُخ ،اٹيت روا٥ٍ اغبلاصخ ،ؼبٶزجُخ واؼب٦ٺىٽبرُخو٤ٙ اٹزْو٦َبد ا  -

. ئځْبء ٱب٥لح ثُبځبد ٥ڀ اؼبزقٌٖٖن اٹ٦وة يف ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد  -

.  ٽْبهٵب طبَىٿ وٽبئزبٿ: ػدد ادلشبزوني

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انضبَٙ ػشش 

". رٲڂُبد وٵٮبءاد ٽزٞىهح وثىن : اد اٹ٦وثُخ يف ٽٞٺ٤ األٹٮُخ اٹضبٹضخاؼبٶزت:" ػٕىأٗ
                                                           

 ،ٔلبئغ انًؤرًش انؾبد٘ ػشش ،َؾٕ ثُبء إعزشارٛغٛخ نذخٕل اإلَزبط انفكش٘ انًكزٕة ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ انفضبء االنكزشَٔٙـ  ( )

. 2001 ،يكزجخ انًهك ػجذ انؼضٚض انؼبيخ: ضانشٚب ،2000أٔد  16-12، انمبْشح انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبد

انؼشثٙ  االرؾبد ،ٔلبئغ انًؤرًش انضبَٙ ػشش ،ثُٗ ٔرمُٛبد ٔكفبءاد يزطٕسح: انًكزجبد انؼشثٛخ فٙ يطهغ األنفٛخ انضبنضخـ  ( )

عبيؼخ : لخانشبس: انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد االرؾبد: رَٕظ ،2001َٕفًجش  8-5عبيؼخ انشبسلخ  ،نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

. 2002 ،انشبسلخ
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   2001ٽلَڂخ اٹْبهٱخ ثلوٹخ اإلٽبهاد اٹ٦وثُخ اؼبزؾلح يف ّهو ځى٭پرب ٍڂخ : ربزَخ وِىبْ أؼمبدٖ

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

. اٹجىن واإلعواءاد اٹٮڂُخ :اٹزواس اٹىصبئٲٍ: اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ -
. ځىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد اغبلَضخاؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ ورٴ -
. ؽٲىٯ اٹزأٹ٬ُ واٹىٍبئٜ اؼبز٦لكح يف اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ -
. اٹٲىي اٹ٦بٽٺخ واٹز٦ٺُټ اٹ٦بِف، واٹزٶىَڀ يف ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -
. ئكاهح اعبىكح يف اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ -

. ٥ْوح عٺَخ ٥ٺپُخ وأهث٤ ٽىائل ٽَزلَوح ر٤َ: ػدد عٍعبرٗ
. ٍزىٿ حبضب ٥ٺپُب: حػدد اٌجؾىس ادلمدَ

:  أْى رٕصٛبرّ

. ك٥ىح اؼبإٍَبد اؼب٦ٺىٽبرُخ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب ئُف ك٥ټ اؼبٶزجبد يف اٹٲلً  -
ئځْبء ٕڂلوٯ فبٓ ٹٮهوٍخ وصبئٰ وـبٞىٝبد اؼبٶزجبد يف اٹٲلً، وئٕلاه ثُجٺُى٩وا٭ُب اٹٲلً، ٽ٤   -

. رأٌٍُ ٽوٵي حبىس ؽبب يف اعببٽ٦خ اٹ٦وثُخ

. ورٞىَو اٹربؾبُبد احملٺُخ ،ح ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹجالك اٹ٦وثُخك٥ټ اٹجڂُخ اٹزؾيت  -
وا٥ل وئٱبٽخ اؼبْبه٤َ اٹز٦بوځُخ، ورىؽُل ٯ ،رىؽُل اؼب٦بًَن : ٽضٸ ،ك٥ټ اؼبٶزجخ االٹٶزووځُخ ثبٹجالك اٹ٦وثُخ  -

 .اٹٮهوٍخ وځ٢ټ اٹزٖڂ٬ُ

 .ٽبئخ ٽْبهٵبطبَىٿ و: ػدد ادلشبزوني

 

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ادنالرؼانًؤرًش انضبنش ػشش 

. اؼب٦به٫ واٹٶٮبءاد واعبىكح: ئكاهح اؼبٶزجبد يف اٹجُئخ اٹوٱپُخ: ػٕىأٗ
. 2002ٽلَڂخ ثًنود ثلوٹخ ٹجڂبٿ يف ّهو ځى٭پرب ٍڂخ : ربزَخ وِىبْ أؼمبدٖ

: يؾبٔسِ األعبعٛخ

                                                           

       صاحب اهسيو اهشٌخ سوظاً اهلاسيً حانى اهشاركث ةاسحطافث اهيشارنًٌ فً اهيؤحير عوى حساةه فً يوكف  حفطل
 . 2000هٌس ةغرٌب عوٌه، وهو اهذي ححيل ٌفلاج اهيؤحير اهساةق اهذي علد ةاهلاهرت أغسظس 

انؼشثٙ نهًكزجبد  االرؾبد ،ٔلبئغ انًؤرًش انضبنش ػشش ،اسف انكفبءاد ٔانغٕدحانًغ: إداسح انًكزجبد فٙ انجٛئخ انشلًٛخـ  ( )

انؼشثٙ نهًكزجبد  االرؾبد: ، رَٕظ2002دٚغًجش 1َٕفًجش ، 29ثٛشٔد  ،عًؼٛخ انًكزجبد انهجُبَٛخ ،ٔانًؼهٕيبد

. 2003 ،انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو ،ٔانًؼهٕيبد
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. اإلكاهح اإلٍزوارُغُخ ٹٺپ٦به٫ -
. ئكاهح اؼب٦و٭خ ورٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد -
 .اعبىكح اٹْبٽٺخ يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد -
 ئكاهح اؼبىاهك اٹجْوَخ  -
 . اٹزْو٦َبد اؼبٶزجُخ واؼب٦بًَن -
 ٍُبٍبد اؼب٦ٺىٽبد -
 .اٹرباٽظ اٹز٦بوځُخ وّجٶبد اؼب٦ٺىٽبد -
. كوه اؼبٶزجبد يف اٹز٦ٺټ ٥ڀ ث٦ل -

. عٺَخ ٥ٺپُخ( 12: ) ػدد عٍعبرٗ

: أْى رٕصٛبرّ 

: انمذط: أٔال

   ٽىاٱٮڄ اٹَبثٲخ ٥ڀ اٹٲلً  االرببكاٹزأٵُل ٥ٺً ٥ووثخ اٹٲلً ثب٥زجبهڅب ٥بٕپخ اٹلوٹخ اٹٮٺَُٞڂُخ وَإٵل  -
٥ٺً أٿ ٥پٺُخ األٍوٹخ ٹٺپ٦به٫ اٹضٲب٭ُخ واغبٚبهَخ يف ٭ٺٌَٞن  َجٌن(   2001ٽإسبو اٹْبهٱخ  2000ٽإسبو اٹٲبڅوح، ) 

ٍٶى، وَل٥ى اؼبإسبو ئُف اٹزؾوٳ ثٮب٥ٺُخ غبپبَخ څنڃ اؼب٦بَف، عويبخ ؽوة ٦َبٱت ٥ٺُهب اٹٲبځىٿ اٹلوِف وثُبځبد اٹُىٿ
 .وفٖىٕب اؼبٶزجبد اغبٶىٽُخ واعببٽ٦ُخ واؼبلهٍُخ يف ٭ٺٌَٞن ويف  اٹجٺلح اٹٲليبخ ثڂبثٺٌ

ثبغبُبك اٹَُبٍٍ ذببڃ اٹٲٚبَب اغبَبٍخ يف اٹ٦بَف، وفٖىٕب اٹٲُٚخ (  IFLA)اٹزأٵُل ٥ٺً ٙووهح ئٹياٻ  -
 . ػ أ٭ٚٺُخ كوٹخ ٥ٺً كوٹخاٹٮٺَُٞڂُخ، و٥لٻ ٽڀ

: إداسح انًؼشفخ: صبَٛب

اٹل٥ىح ئُف ر٪ًُن اػبلٽبد يف ؾببٷ اؼب٦ٺىٽبد وفلٽبد اٹىصبئٰ، واٹزؾىٷ ئُف رٲڂُبد ئكاهح اؼب٦و٭خ وئ٥بكح  -
. څڂلٍخ ٽَبه أ٥پبٷ اؼبٶزجبد ثبٍزقلاٻ رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد يف احملُٜ اٹوٱپٍ

:  انغٕدح انشبيهخ: صبنضب

ؼب٦و٭خ ٽلي رٞجُٰ اعبىكح اٹْبٽٺخ يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد واٹزوٵُي ٥ٺً  ، ٻ ٽ٦ٺىٽبد ٭٦بٷئهببك ځ٢ب -
 . صٲب٭خ اعبىكح اٹزڂ٢ُپُخ

. ٥رب اٹىٍبئٸ اؼبقزٺٮخ ،وځٲٺهب ئُف اٹ٦بٽٺٌن ، اٹزأٵُل ٥ٺً األفالٯ اؼبهڂُخ، ورجين ٱُټ اعبىكح -

رٺجُخ الؽزُبعبد  ،س اال٥زوا٫ ثبٹزؾَڀ اؼبَزپوٽڀ ؽٍ ،االهرٶبى ٥ٺً ٽلفٸ ئكاهح اعبىكح اٹْبٽٺخ -
. وٽلي ٭٦بٹُزڄ ،وٱُبً األكاء ،واٹىٕىٷ ئُف ئهٙبئهټ ،اؼبَزقلٽٌن



 30 

:  رأْٛم انمٕٖ انؼبيهخ: ساثؼب

و٥ٲل كوهاد ٽزٲلٽخ ؽبټ ورلهَجهټ ٥ٺً  ،اٹزوٵُي ٥ٺً اٹزٲُُټ اعبپب٥ٍ ألكاء ٽى١ٮٍ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -
. اؼبَزغلاد

 .٥ٺً أؽلس اٹڂ٢ټ اؼبزج٦خ ، ورلهَت اٹ٦بٽٺٌن ٭ُهب ،څظ يف ٥ٺىٻ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبدرٞىَو اؼبڂب -

. انًؼبٚٛش ٔانًٕاصفبد ٔانزمٛٛى: خبيغب

أٵضو ٽڀ  ،حبُش رورٶي ٥ٺً اؼبقوعبد ،ئهٍبء ٽ٦بًَن وٽىإٮبد ٥وثُخ يف ؾببٷ أځ٢پخ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد -
. اهرٶبىڅب ٥ٺً اؼبلافالد

. ٹالٍزٮبكح ٽڀ األٵضو رٲلٽب ٽڂهب ،اٹزغبهة اؼب٦پىٷ هبب يف اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ ،الرببكارٚپٌن ځْوح ٕلي  -

. و٤ٙ كٹُٸ ٽوع٦ٍ ٹٺزْو٦َبد اؼبز٦ٺٲخ ثبغبپبَخ اٹٮٶوَخ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -

. أهث٦خ ٽبئخ وٍزىٿ ٽْبهٵب: ػدد ادلشبزوني

 

:  انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد نالرؾبدانًؤرًش انشاثغ ػشش 

. څڂلٍخ اؼب٦و٭خ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب: ػٕىأٗ 

  2003ٽلَڂخ ٝواثٺٌ ثبعبپبڅًنَخ اٹ٦وثُخ اٹٺُجُخ يف ّهو كََپـــرب ٍڂخ : ِىبْ وربزَخ أؼمبدٖ

:  يؾبٔسِ األعبعٛخ

. اٹزغهُياد اؼببكَخ -
. اٹربؾبُبد -
. اٹٲىي اٹ٦بٽٺخ يف ؾببٷ څڂلٍخ اؼب٦ٺىٽبد -
. ٕڂب٥خ احملزىي -
. ّوٵبد څڂلٍخ اؼب٦ٺىٽبد -

. عٺَبد ٥ٺپُخ شببٿ: ػدد عٍعبرٗ

:  أْى رٕصٛبرّ

 ،وربٲُٰ اٹزٶبٽٸ ٥ٺً اٍز٦ُبة اؼب٦و٭خ ،واٹز٦بٽٸ ٽ٦هب ،و٤ٙ اٍزوارُغُبد ٥وثُخ ٹٺؾٖىٷ ٥ٺً اؼب٦و٭خ -
. وځْوڅب ،واٵزَبهبب
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. وڅڂلٍخ اٹ٦ٲٸ اٹجْوٌ ،ٹٺز٦بٽٸ ٽ٤ څڂلٍخ اؼب٦و٭خ ،رى٭ًن اٹٶىاكه اٹجْوَخ -
. واٹٺ٪ىَخ واؼببٹُخ، سبهُلا ٹالذببڃ كبى ٕڂب٥خ اؼب٦ٺىٽبدٽ٦بعبخ اٹٮغىاد اٹوٱپُخ  -
. ورٞىَو ّجٶبد االرٖبالد ٭ُهب ،رٞىَو ٕڂب٥خ اٹربؾبُبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -
. ك٥ټ اعبهىك اٹواٽُخ ٹٺز٦و٬َ ثبإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب ٥ٺً اٹ٦ُٖلَڀ اٹٲىٽٍ واٹ٦بؼبٍ -

ورْغ٤ُ  ،٥ٺً كبى َٶٮٸ ئٍهبٻ اٹ٦ٺټ ،وٷ اٹ٦وثُخيف ـبزٺ٬ اٹل ،اٹ٦پٸ ٥ٺً ك٥ټ ٽٶىځبد اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ -
. يف ؾببٷ اٹربؾبُبد و٩ًنڅب ،الفزُبه رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد ،٭وٯ اٹجؾش ٥ٺً اٹ٦ُٖل اٹ٦ويب

 ،يف أٱَبٻ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ،االڅزپبٻ ثزٶىَڀ څُئبد رلهٌَ ٽزقٖٖخ يف رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد -
. وئځْبء ٦ّت ٹزقٖٖبهتب اٹلٱُٲخ ،ٹزٲڂُخرٶىٿ ٱبكهح ٥ٺً رلهٌَ اؼبٲوهاد ا

وئ٥بكح  ،و٭ٰ ٽ٦بًَن ٥وثُخ، واالڅزپبٻ دب٦بٽٺزهب ٽ٦بٽٺخ ٥ٺپُخ ،اإلٍوا٣ يف اٹنڅبة ئُف األهّٮخ االٹٶزووځُخ -
و٥لٻ اٹٲٮي ٥ٺً  ،ځَقهب ٵٺپب اؽزبط األٽو ئُف مٹٴ، وهثٜ اٹ٦الٱبد ثٌن اجملپى٥بد اٹىصبئٲُخ اٹ٦وثُخ

. ربذ ٙ٪ٜ ٍو٥خ اغبٮ٠ ،اؼبواؽٸ االٹٶزووځُخ

وئقببى ځ٢ټ مٵُخ  ،ثاعواء اٹجؾىس ،ورى٭ًن اٹل٥ټ اؼببِف ،رْغ٤ُ اٹْوٵبد اٹ٦وثُخ اؼبزقٖٖخ يف اٹربؾبُبد -
. يف صب٤ُ عىاځت اؼب٦و٭خ ،ٹٺپىاٝڀ اٹ٦ويب ، ٽزٲلٽخ

. ٽْبهٵب 165 :ادلشبزوىْ

 

 ( )انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  نالرؾبدانًؤرًش انخبيظ ػشش 

. اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ واٹزڂپُخ اٹضٲب٭ُخ يف ٥بَف ٽز٪ًن: ػٕىأٗ
. 2004ٽلَڂخ اإلٍٶڂلهَخ جبپهىهَخ ٽٖو اٹ٦وثُخ يف ّهو كََپــرب ٍڂخ : ِىبْ وربزَخ أؼمبدٖ

. عٺَبد ٥ٺپُخ ر٤َ: ػدد عٍعبرٗ

:  يؾبٔسِ األعبعٛخ

. كوه أٽٌن اؼبٶزجخ يف اٹزڂپُخ اٹضٲب٭ُخ  -
. وكوهڅب يف اٹزڂپُخ اٹضٲب٭ُخ ئٍف،...ؼبلهٍُخ اؼبٶزجبد األٵبكيبُخ واٹ٦بٽخ وا -
. وٵ٬ُ كبپُهب ٽڀ اٹ٪يو اٹٮٶوٌ ،اٹضٲب٭خ اٹ٦وثُخ -
. ورڂپُخ اٹضٲب٭خ اٹوٱپُخ ،اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ -

                                                           

   www.librariannet.com/afli         : يزبػ ػهٗـ  ( )
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. واٹزالٱؼ اٹضٲبيف ،اإلځزوځذ -
. حبضب ٥ٺپُب طبَخ وأهث٦ىٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

 

   انًؼهٕيبدانؼشثٙ نهًكزجبد ٔ نالرؾبدانًؤرًش انغبدط ػشش 

  .اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد وكوهڅب يف ئهٍبء ؾبزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد: ػٕىأٗ
  2005ٽلَڂخ اغبپبٽبد ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ يف ّهو ٽبهً : ِىبْ وربزَخ أؼمبدٖ

:  يؾبٔسِ األعبعٛخ

  .اإلٝبه اٹڂ٢وٌ جملزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد ځْأرڄ ورٞىهڃ -
. احملزىيوٕڂب٥خ  ،اٱزٖبكَبد ؾبزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد -
. ورى٬ُٕ ٽهڀ اؼب٦ٺىٽبد ،اٹزأڅُٸ -
. ربلَش اػبلٽبد ثب٥زپبك اٹزٶڂىٹىعُب اٹوٱپُخ -
وكوهڅب يف ئهٍبء ؾبزپ٤ اؼب٦و٭خ   ،اؼبٶزجبد وٽوا٭ٰ اؼب٦ٺىٽبد -
. يف ١ٸ ؾبزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد واؼب٦و٭خ ،ٽالٽؼ االرٖبٷ اٹ٦ٺپٍ -

  .عٺَخ ٥ٺپُخ ٥ْوح: ػدد عٍعبرٗ
. حبضب ٥ٺپُب وصالصىٿ ٍج٤: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

: أْى رٕصٛبرّ

هتل٫ ئُف ځٲٸ ٕىهح واٱ٦ُخ جملزپ٤ اؼبٶزجبد  ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ٹالرببكرْٶُٸ عبڂخ فبضٺخ  -
يف اجملزپ٤ اٹلوِف أصڂبء اځ٦ٲبك اؼبوؽخ اٹضبځُخ ؼبإسبو اٹٲپخ اٹ٦بؼبُخ جملزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد  ،واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب

 2005رْوَڀ اٹضبين / ځى٭پرب 18 -16اٹٮزوح ٽڀ يف رىځٌ فالٷ 

( اإل٭ال)اٹلوِف عبپ٦ُبد اؼبٶزجبد وٽإٍَبهتب  االرببكواؼبجبكهاد اٹٖبكهح ٥ڀ  ،كهاٍخ اٹجُبځبد اٹوظبُخ -
. يف ؾبزپ٤ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ،واٹ٦پٸ ٥ٺً رٞجُٲهب ،اٍز٦لاكا ٹز٦وَجهب

واٹ٦پٸ ٥ٺً ئكهاعهب ٙپڀ اؼبإّواد اٹ٦بؼبُخ  ،ٵزجبد واؼب٦ٺىٽبدو٤ٙ ؾبپى٥خ ٽڀ اؼبإّواد اؼبزٖٺخ ثبَف -
. ٹٲُبً اٹزٲلٻ يف ؾبزپ٤ اؼب٦ٺىٽبد

                                                           

سبذ اٹل٥ىح ؽبنا اؼبإسبو ٥ٺً أځڄ اؼبوؽٺخ اٹضبځُخ ٹٺپإسبو اػببٽٌ ٥ْو، واٹٖؾُؼ أځڄ اٹَبكً ٥ْو ٵپب مت االرٮبٯ ٥ٺً مٹٴ؛  -  
. وٹٺپيَل ؽىٷ څنا اؼبىٙى٣ اځ٢و االرٮبٱُزٌن اؼبىٱ٦زٌن يف اإلٍٶڂلهَخ ورىځٌ هبنا اػبٖىٓ
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٥ٺُڄ األٽو يف  ٵبٿ ٵپب ،ٹُٶىٿ ٝوَٲب كبى ثڂبء ؽوٵخ ٽٶزجُخ ىاڅوح يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب ، اٹل٥ىح ئُف اٹىٱ٬ -
ٿ ٽٖبكه اٹ٦پٸ اػبًنٌ ٹُٶىٿ ٽٖلها ٻ ،وڅى ٽب َزٞٺت ثش اٹى٥ٍ ثٌن اػبًنَڀ واٹ٦ٺپبء ،اؼببٍٙ

. ٹٺپغزپ٤

. ثَجت االؽزالٷ  اٹ٦پٸ ٥ٺً ئَٲب٫ اٹڂي٬َ اٹنٌ رز٦وٗ ٹڄ اؼبٶزجبد اٹ٦واٱُخ -
وٽَب٥لح اؼبَزٮُلَڀ ٽڀ فلٽبهتب يف  ، ك٥ټ اؼبٶزجبد اٹ٦واٱُخ ئُف ك٥ىح اؼبٶزجبد واؼبإٍَبد اٹضٲب٭ُخ اٹ٦وثُخ -

 اځُخ، أٍىح دبب رٲىٻ ثڄ ث٦٘ كوه اٹڂْو اٹربَٞبځُخثٖىهح ٽظ ثاربؽخ ٭هبهٍهب وٱىا٥ل ثُبځبهتب څنا اٹىٱذ
. وثڂىٳ اؼب٦ٺىٽبد وّجٶبد اؼب٦ٺىٽبد األؼببځُخ

 

: ثبد ٔانًؼهٕيبد دانؼشثٙ نهًك نالرؾبدػشش  انغبثغانًؤرًش 

اٹْواٵخ ثٌن اؼبٶزجٌُن واألهُّٮٌُن : ٹڂ٦پٸ ٥ٺً ئربؽخ اؼب٦ٺىٽبد ٹٺغپ٤ُ: ػٕىأٗ

  2006ائو ثبعبپهىهَخ اعبيائوَخ يف ّهو ٽبهً ٥بٻ ٽلَڂخ اعبي :ِىبْ وربزَخ أؼمبدٖ

:  يؾبٔسِ األعبعٛخ

. و٥لٻ رٶب٭إ اٹٮوٓ يف اغبٖىٷ ٥ٺً اؼب٦ٺىٽبد ،اٹٮغىح اؼب٦و٭ُخ -
. وُٕبځخ اٹزواس اٹ٦ويب ،ٕڂب٥خ احملزىي -
. ثبٍزقلاٻ رٶڂىٹىعُب اٹوٱپڂخ ،اإلعواءاد اٹٮڂُخ -
. وئربؽخ اؼب٦ٺىٽبد ،االرٖبٷ اٹ٦ٺپٍ -
. وفلٽبد اؼب٦ٺىٽبد ٥ڀ ث٦ل ،٭ُلوٿاؼبَذ -
. وٽواٵي األه٬ُّ ،اٹز٦بوٿ ثٌن اؼبٶزجبد -

. عٺَبد ٥ٺپُخ ر٤َ: ػدد عٍعبرٗ
. حبضب ٥ٺپُب ٍج٦خ وأهث٦ىٿ: ػدد اٌجؾىس ادلمدِخ

. اٽْبهٳ 250:  ػدد ادلشبزوني
 
 
 
 

انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  االرؾبديُشٕساد 4- 
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اثزلاء ٽڀ ّهو عىاٿ ٍڂخ  ، االرببكهح ئفجبهَخ ّهوَخ ث٦ڂىاٿ ٕلي اٹ٦ويب ٥ٺً ئٕلاه ځِ االرببك٥پٸ  
يف ٵٸ اٹجالك  االرببكٽ٤ أځْٞخ اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد وأ٥ٚبء  ،االرببكعبءد ٹز٦ٶٌ ٭٦بٹُبد واٹيت  ،1995
. اٹ٦وثُخ

 ،1999ٍڂخ  ؽىت  ٽڂهب إٔلهَٲىٻ ثڂْوڅب و االرببك، وٵبٿ ٕلهد څنڃ اٹڂْوح يف ثلاَخ األٽو ثْٶٸ وهٱٍ 
٥ٺً ارٮبٱُخ ثُڂهب  ، ثڂبء٥2003لكا، مث وإٺذ ّوٵخ اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ اؼبزٞىهح ځْوڅب يف ّٶٺهب اٹىهٱٍ ئُف ٩بَخ ٥بٻ  48

٥ڀ ٝوَٰ اٹربَل  ،ورىى٣ ٥ٺً األ٥ٚبء ئٹٶزووځُب وئُف څنا اٹزبهَـ إٔجؾذ رڂْو 2004واثزلاء ٽڀ ٍڂخ  . االرببكوثٌن 
. االٹٶزووين

ثڂْو ٥لك ٽڀ أ٥پبٷ اٹڂلواد  ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد االرببكٱبٻ  ،ځْوح اإلفجبهَخئٙب٭خ ئُف څنڃ اٷ
:  عبءد ٥ٺً اٹڂؾى اٹزبِف ،يف ثٺلاٿ ٥وثُخ ـبزٺٮخ، واؼبإسبواد اٹيت ٥ٲلڅب ؽىٷ ٽىٙى٥بد ٽز٦لكح

 ٹٺپٶزجبد اٹ٦ويب االرببكاٹزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ دبواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ َٺُڄ ٽلاوالد وٽڂبٱْخ ٽْوو٣  -1
؛ ئّوا٫ وؽُل  1988٭ُٮوٌ  26  –23اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اغبپبٽبد،  االرببك/  1وٱبئ٤ اؼبإسبو : واؼب٦ٺىٽبد

ٽڂْىهاد ٽوٵي اٹلهاٍبد واٹجؾىس اٹ٦ضپبځُخ واؼبىهََٶُخ : رىځٌ . –ٱلوهح؛ ٽواع٦خ ورٲلمي ٥جل اعبٺُٸ اٹزپُپٍ
. ٍټ 24؛ . ٓ 179 . –1991څل اٹىٝڂُخ، ٽٶزجخ ٫: واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد؛ اٹوَبٗ

اٹ٦ويب  االرببك/  2وٱبئ٤ اؼبإسبو : ربلَبد اؼبَزٲجٸ: رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -2
: رىځٌ . –؛ صب٤ ورٲلمي ٥جل اجملُل ثى٥يح، وؽُل ٱلوهح 1989عبځٮٍ  21  –18ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ، 

.   ٍټ 24؛ . ٓ 334 . –1991ٽٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد؛ اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ اٹ٦ويب ٹٸ االرببكٽڂْىهاد 

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ  االرببك/  3وٱبئ٤ اؼبإسبو : اؼب٦ٺىٽبد يف فلٽخ اٹزڂپُخ ثبٹجالك اٹ٦وثُخ -3
َخ واؼبىهٍٶُخ واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد، ٽڂْىهاد ٽوٵي اٹلهاٍبد واٹجؾىس اٹ٦ضپبٿ: ى٩ىاٿ .-،1991أٵزىثو  20-23

. ٍټ 24؛ . ٓ 466 –. 1993ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، : رىځٌ

اٹ٦ويب  االرببك/  4وٱبئ٤ اؼبإسبو : اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ ك٥بٽخ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ واٹ٦پٸ اٹزوثىٌ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -4
ٽڂْىهاد :ى٩ىاٿ . –1993كََپرب  6  –4ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ٽوٵي ًٍنٽلٌ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ،  ى٩ىاٿ، 

 405 . –1994ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، : ٽوٵي اٹلهاٍبد واٹجؾىس اٹ٦ضپبځُخ واؼبىهََٶُخ واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد ؛ رىځٌ
. ٍټ 24؛ .ٓ

    9973-719-34 -4هكٽٴ 
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 االرببك/   5سبو وٱبئ٤ اؼبإ: اٹزىعهبد اؼبَزٲجٺُخ: و٦ُٙخ كهاٍبد اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -5
: ى٩ىاٿ .-1994أٵزىثو   23 –21اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ٽإٍَخ ٽزج٦ټ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، ى٩ىاٿ، 

.  ٍټ 24؛ . ٓ 461 . –1995ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، : ٽڂْىهاد ٽإٍَخ اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ واؼب٦ٺىٽبد ؛ رىځٌ

 9973-719-50-6  هكٽٴ
  9973-915-70-4هكٽٴ 

اٹ٦ويب  االرببك/   6وٱبئ٤ اؼبإسبو : اؼبٶزجبد اٹىٝڂُخ واٹ٦بٽخ وكوهڅب يف ئهٍبء اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد -6
ٽڂْىهاد ٽإٍَخ : ى٩ىاٿ . -1995أٵزىثو  26-24ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، أ٭زوٍٍ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، ى٩ىاٿ، 

.  ٍټ 24؛ . ٓ 367 . –1996وٽٍ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٰ: اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ واؼب٦ٺىٽبد؛ رىځٌ

 9973-719-63-8هكٽٴ 
 9973-715-73-9هكٽٴ 

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،  االرببك/  7وٱبئ٤ اؼبإسبو : اٹڂْو واٹٚجٜ اٹججٺُى٩وايف ٹٺڂزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب -7
. ٍټ24؛ .ٓ 552 . –1997أٽبځخ ٥پبٿ اٹٶربي، : ٥پبٿ .-1996ځى٭پرب  6-2وىاهح اٹضٲب٭خ األهكځُخ، ٥پبٿ، 

  8وٱبئ٤ اؼبإسبو : رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ثٌن اٹىاٱ٤ وربلَبد اؼبَزٲجٸ -8
. ٍټ24؛ . ٓ 497 . –1997ځى٭پرب  4-1اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اٹٲبڅوح،  االرببك/ 

 9773  –270  –553 -2هكٽٴ 

اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ /  9وٱبئ٤ اؼبإسبو : ٹٺپ٦ٺىٽبد يف ٥ٖو االرٖبالداٹ٦وثُخ اؼبىؽلح  اإلٍزوارُغُخ -9
اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ : رىځٌ .-1998أٵزىثو  25-21اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، كٽْٰ،  االرببكواٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ، 
.  ٍټ24؛ . ٓ 740 .-1999اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،  االرببكواٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ؛ 

وٱبئ٤ : اِ٭بٯ واٹزؾلَبد: اؼبٶزجخ اإلٹٶزووځُخ واٹڂْو اإلٹٶزووين وفلٽبد اؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب -10
: رىځٌ . –؛ صب٤ ورٲلمي وؽُل ٱلوهح1999أٵزىثو  12-8، اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ځبثٸ االرببك/  10اؼبإسبو 

  9973-904-08-7هكٽٴ  .ٍټ24؛ .ٓ 612 . –٥2001ٺىٽبد، اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واَف االرببكاؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ؛ 

وٱبئ٤ اؼبإسبو : كبى ثڂبء اٍزوارُغُخ ٹلفىٷ اإلځزبط اٹٮٶوٌ اؼبٶزىة ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ يف اٹٮٚبء اإلٹٶزووين -11
 االرببك: رىځٌ . –؛ ئّوا٫ وؽُل ٱلوهح 2000أود  16-12اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اٹٲبڅوح،  االرببك/   11

. ٍټ24؛ . ٓ 576–. 2001ٽٶزجخ اؼبٺٴ ٥جل اٹ٦يَي اٹ٦بٽخ، : اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد؛ اٹوَبٗ



 36 

اٹ٦ويب  االرببك/  12وٱبئ٤ اؼبإسبو : ثىن ورٲڂُبد وٵٮبءاد ٽزٞىهح: اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ يف ٽٞٺ٤ األٹٮُخ اٹضبٹضخ -12
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد؛  االرببك: رىځٌ .-2001ځى٭پرب  8-5ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، عبٽ٦خ اٹْبهٱخ، اٹْبهٱخ، 

. ٍټ 24 . –2002 عبٽ٦خ اٹْبهٱخ،: اٹْبهٱخ

ٵبځىٿ اٹضبين /عبځٮٍ  –1995ؽيَواٿ /عىاٿ االرببكاغبوٵخ اؼبٶزجُخ واؼب٦ٺىٽبرُخ اٹ٦وثُخ يف ځْوَخ ٕلي  -13
ّجبٛ / ٭ُٮوٌ  –اؼب٦ٺىٽبد، ى٩ىاٿ اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد وٽإٍَخ اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ و االرببك/  1998
1998 

سبىى /عىَٺُخ  –1998ّجبٛ /اجملٺل اٹضبين ٭ُٮوٌ االرببكاغبوٵخ اؼبٶزجُخ واؼب٦ٺىٽبرُخ اٹ٦وثُخ يف ځْوَخ ٕلي  -14
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: ـ  انذٔساد انزذسٚجٛخ 5

اؼبٲىٽبد اٹيت  اؼبىاهك اٹجْوَخ، وڅٍ يف رٞىَو ، ځ٢وا ٹلوهڃ اؽببٻٹزٶىَڀ وئ٥بكح اٹزٶىَڀٷ أنبُخ فبٕخ االرببكأ٥ًٞ 
يف ١ٸ اؼب٦ُٞبد  ، اٹز٪ًُن واٹزٞىَو هاء ، ٹٶىهنب رٲ٬ و واٹل٥بٽخ األوُف ٹالٱزٖبك اٹٲىٽٍ ألٌ ثٺل رٲىك ٥غٺخ اٹزڂپُخ
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكوعڄ  وٱل. رٲلمي فلٽبد اؼب٦ٺىٽبد ورَىَٲهبواؼبڂب٭َخ اٹْلَلح يف  اٹزٶڂىٹىعُخ اغبلَضخ

ٽڀ فالٷ  اڅزپبٽب ثبٹ٪ب ؼبىاهكڃ اٹجْوَخ، اٹىٝڂُخ واٹلوٹُخ اؼبڂ٢پبدّأٿ اٹٶضًن ٽڀ اؽبُئبد و ّأځڄ يف مٹٴ ،واؼب٦ٺىٽبد
اٹٮڂُخ   ارڄٌاٽَزى ، ٱٖل ه٭٤ ؽوٕڄ اؼبزىإٸ ٥ٺً رٞىَو اٹٲىي اٹ٦بٽٺخ يف ٱٞب٣ اؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب

  .يف ؾببٷ اؼبٶزجبد ورٲڂُبهتب رٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبداٹيت ر٦و٭هب  ـبزٺ٬ اٹزٞىهاد واٹز٪ًناد واٹزٞجُٲُخ، وع٦ٺهب رىاٵت
ٽڀ  .اٹ٦لَل ٽڀ اٹلوٷ اٹ٦وثُخ ٽڀ أعٸ سبٶٌن اٹ٦بٽٺٌن يف څنا اٹٲٞب٣ ٥پٸ ٥ٺً ئٱبٽخ اٹٶضًن ٽڀ اٹلوهاد اٹزلهَجُخ يف٫

: و ٭ُپب َٺٍ ځنٵو ث٦ٚب ٽڀ څنڃ اٹلوهاد .ٽَبَوح څنڃ اٹزٞىهاد 

  2001َىٹُڄ  12-8كوهح رلهَجُخ ؽىٷ رٶڂىٹىعُب هٱپڂخ اؼب٦ٺىٽبد ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ ٽڀ .
   ثًنود. 2003 َىٹُڄ 25-21ٽڀ  واٱ٤ ورٞٺ٦بد اؼبَزٲجٸاؼبٶزجبد اٹوٱپُخ اٹ٦وثُخ ثٌن اٷكوهح رلهَجُخ ؽىٷ .
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  االرببك څبٻځ٠، واٹٲىا٥ل اٹ٦بٽخ ،ٽڀ أعٸ ئ٥الٻ اٹ٦بٽٺٌن يف ؾببٷ اؼبٶزجبد ثبٹزٲڂُبد اغبلَضخ 21كوهح ٽبهٳ، 
 .2002ځى٭پرب  ، أٱُپذ اٹلوهح يف ثًنودّوٵخ اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ اؼبزٞىهحثبٹز٦بوٿ ٽ٤ 

 2005كََپرب ،  22-19ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ يف  اهٳ اٹ٦بؼبُخ،وهّخ ٥پٸ ٽزقٖٖخ يف ٽ٦بًَن ٻ . 

 ٽڀ فالٷ ثوؾبُبد  كوهح رلهَجُخ ؽىٷ اٹىٕىٷ ٹٺڂ٢ټ اال٭زواُٙخ يف اؼبٶزجبد وٽوا٭ٰ االه٬ُّ واؼب٦ٺىٽبد
 2005ٽبهً  9-5 ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ،( عُڂٌَُُ)اٹُىځَٶى

  2006هَٸ أة 7-1اٹٮزــــوح فالٷ  ،أٱُپذ يف ٽٖو االرببكٽڀ رڂ٢ُټ  21كوهح ٽبهٳ 

  2006 وهّخ األهكٿ ؽىٷ رَىَٰ اؼب٦ٺىٽبد يف اٹجُئخ االٹٶزووځُخ يف ٬ُٕ . 

  رىځٌ   ،2007سبىى /َىٹُڄ 13  -9ٽڀ  ٽڀ اؼبهبٻ ئُف اٹرباٽظ اٹ٦پٺُخ: اؼبٶزجخ اٹ٦بٽخكوهح رلهَجُخ ؽىٷ

 2007َىٹىَى  12-08، اعبپبڅًنَخ اٹٺُجُخ، األه٬ُّ واألهّٮخ االٹٶزووځُخ ثٞواثٺٌ: كوهح رڂ٢ُټ اٹىصبئٰ اإلكاهَخ. 

: ٥ٺً څبٽِ ٽإسبو علح ؽىٷ كوهحوٽڀ اؼبڂز٢و رڂ٢ُټ 

  اؼب٦ٺىٽبد يف اٹجُئخ االٹٶزووځُخاٍزوعب٣ 

 

االرفبلٛبد  6- 

ه اٹز٦بوٿ واٹو٭٤ ٽڀ ٽَزىي اٹ٦الٱبد ٽ٤ ـبزٺ٬ األٝوا٫ اٹ٦بٽٺخ يف ٱٞب٣ اؼبٶزجبد ؽوٕب ٥ٺً رىُٝل أوآ
اٹ٦لَل ٽڀ  اعبپ٦ُبد ٽ٤  ٥ٺً ٥ٲل ارٮبٱُبد ر٦بوٿ ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد االرببكواؼب٦ٺىٽبد، ٥پٸ 

څڂخ األٝوا٫ ٹٺ٦پٸ ٥ٺً االهرٲبء ثبَفوواؼبإٍَبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب، ومٹٴ ٽڀ أعٸ رڂَُٰ اعبهىك ثٌن اٹْوٵبء 
ٽڀ أڅټ  .ٵزجبد واؼب٦ٺىٽبدوٵنا رْغ٤ُ اٹجؾىس اٹ٦ٺپُخ واٹلهاٍبد يف ؾببٷ اَف اؼبٶزجُخ واٹو٭٤ ٽڀ ٽڂيٹزهب
: ځنٵو ٽب َٺٍ ، االرببكاالرٮبٱُبد اٹيت أثوٽهب 

  2001ارٮبٱُخ ٽ٤ اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ ٍڂخ. 

  ٽىٙى٥هب ٥ٲل اٽزُبى رىى٤َ اٹٶزبة 2002ارٮبٱُخ ٽ٤ كاه اغبٶپخ ٍڂخ. 

  رٶڂىٹىعُب " رٚپڂذ ٥ٲل كوهح رلهَجُخ  ؽىٷ  2002ارٮبٱُخ ٽ٤ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ ثبعبپهىهَخ اٹزىځَُخ ٍڂخ
 " .هٱپڂخ اؼب٦ٺىٽبد 

   وٽلح االرٮبٱُخ طبٌ ٍڂىاد 2003ٍڂخ ( اٹْجٶخ ) ئرٮبٱُخ ٽ٤ ّوٵخ ٽُڂُيٌَ أځٴ. 

  يف ٵٸ اٹجٺلاٿ اٹ٦وثُخ االرببكٽىٙى٥هب رىى٤َ ٽٞجى٥بد  2003ارٮبٱُخ ٽ٤ اٹلاه اؼبٖوَخ اٹٺجڂبځُخ ٹٺٞجب٥خ ٍڂخ. 
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    ٍزؾلاس عبئيح ٍڂىَخ ٱلهڅب أهث٦خ آال٫ كواله أٽوَٶٍٽىٙى٥هب او اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ اؼبزٞىهحّوٵخ ارٮبٱُخ ٽ٤، 
زبٖٔ ٹوواك ٽهڂخ وزبٖٔ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد؛ و ٽ٤ كه٣ وّهبكح رٲلَوَخ، رزؾپٸ رٶبٹُٮهب ّوٵخ اٹڂ٢ټ
ڃ ٽلح څن ؛iiاالرببك٤َ ٕلي رىىٝجب٥خ وو ؛االرببكئٙب٭خ ئُف رٞىَو ٽىٱ٤ ٥ٺً االځزوځذ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ٹٖبٌف 

. 2006كََپرب  19، وٱل مت ذبلَلڅب يف االرٮبٱُخ طبَخ ٍڂىاد ٱبثٺخ ٹٺزغلَل

  اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  ٹالرببكئځْبء ٽىٱ٤  :ٽىٙى٥هب ،ئرٮبٱُخ ٽ٤ ّوٵخ أهُّپبك اٹزىځَُخ 

 واؼب٦ٺىٽبد ٥ٺً ّجٶخ االځزوځذ  

  رٮبٱُخ ٥لح ځٲبٛ االوٱل رٚپڂذ  2007اٹ٦وثُخ اٹ٦َىكَخ ٍڂخ ئرٮبٱُخ ٽ٤ ٽٶزجخ اؼبٺٴ ٥جل اٹ٦يَي اٹ٦بٽخ ثبؼبپٺٶخ
: أنبهب

. اٹ٦ٺپُخ ـ ٥ٲل اؼبإسبواد واٹڂلواد واؼبٺزٲُبد
. االرببكـ ځْو اؼبڂْىهاد اػببٕخ ة

. ـ ئٱبٽخ كوهاد رلهَجُخ
. ٥ٺټا ـ ځْو كوهَخ

  ٽڀ ٹخ اوٿ يف رڂٮُن عټٽىٙى٥هب اٹز٤ 2007٭رباَو  7وٱ٦ذ يف ئرٮبٱُخ ر٦بوٿ ٽ٤ وىاهح اٹضٲب٭خ اٹٺجڂبځُخ
اؼبْوو٥بد َٲزوؽهب أٌ ٽڂهب، ٥ٺً أٿ رٖب٧ ارٮبٱُخ فبٕخ ثٶٸ ٽٲزوػ يف ؽُڂڄ ٙپڀ اػبٞىٛ اٹ٦بٽخ ؽبنڃ 

 ،ٹالرببكاٹزياٻ اٹىىاهح ثزٲلمي اٹزَهُالد واٹل٥ټ اؼب٦ڂىٌ اٹالىٻ  واٹيت رٚپڂذ ٥ٺً وعڄ اػبٖىٓ ،االرٮبٱُخ
. ؽبنڃ اٹڂْبٝبد ٿ ٽٲبثٸ وعىك اظبهب ٵْوَٴ وكا٥ټ ٹجڂبٿ دبڂبٍجخ رڂ٢ُټ ٽإسبواد ووهُ ٥پٸ رلهَجُخ يف

ڃ اؼبوح ٽ٤ ث٦ٲل ٥لح ارٮبٱُبد أفوي څن اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد االرببكٱبٻ  ،مڃ االرٮبٱُبدٹڄ ئٙب٭خ
:- أنبهب  أّقبٓ ٝج٦ٌُُن

   ٍٽڀ أعٸ  ئ٥لاك كٹُٸ ومٹٴ ( أٍزبم ٥ٺټ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد  ثبٹوثبٛ)ارٮبٱُخ ٽ٤ األٍزبم ٥جل اغبپُل ٽَٶ
وٽلهتب ٍزخ  08/03/2001ومت اٹزىٱ٤ُ ٥ٺً االرٮبٱُخ يف  ،يف ؾببٷ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ،٥ٺپٍ إلكاهح اعبپ٦ُبد اؼبهڂُخ

 .أّهو

  ومٹٴ ٽڀ أعٸ ئ٥لاك كهاٍخ 14/12/2003وٱل ٥ٲلد االرٮبٱُخ يف  ،ارٮبٱُخ ٽ٤ األٍزبم اٹلٵزىه ؽْپذ ٱبٍټ، 
. واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويباٹٲىي اٹ٦بٽٺخ يف ٱٞب٣ اؼبٶزجبد  ؽىٷ ،وٽْوو٣ ٽىإٮخ ٥وثُخ

 عبٽ٦خ اٹٮبرؼ ٝواثٺٌ، ٽىٙى٥هب ئ٥لاك كهاٍخ وٽْوو٣ ٽىإٮخ  ، ارٮبٱُخ ٽ٤ األٍزبم اٹلٵزىه ؿبپل عوځبى
. ٥وثُخ ؽىٷ اٹٲىي اٹ٦بٽٺخ يف ٱٞب٣ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب
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انزكشٚى ٔانغٕائض 7- 

ٌ ئُف االهرٲبء ثبؼبهڂخ اٹيت روٻوربٲُٲب ٹوٍبٹزڄ وأڅلا٭ڄ  رڄرىإال ٽ٤ ٭ٺ٬َاٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،  االرببكٱبٻ 
ثبٍزؾلاس عبئيح ّو٭ُخ ٹزٶومي ئؽلي اٹْقُٖبد وٽهڂٌُن،  أٵبكيبٌُن ٽڀ وثبٹ٦بٽٺٌن يف ٱٞب٥بهتب اؼبقزٺٮخاؼبٶزجُخ 

. ، ٽوح ٵٸ ٥بٻؾببالد اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبدوئقببىاهتب يف  ،اٹ٦وثُخ اؼبزپُيح ثأ٥پبؽبب،ځْبٝبهتب

وثڂبء ٥ٺً  ،ّوٵخ اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ ثبكهح ٽڀومب مث .اَخ، يف ّٶٸ ّهبكح ّو٭ُخ رٲلَوَخعبءد څنڃ اعببئيح يف اٹجل
ئٙب٭خ  ،ٱلهڅب أهث٤ آال٫ كواله أٽوَٶٍ ٽبٹُخ أَٚب ٽڂؾخ ٹزْزپٸ ٥ٺًڃ اعببئيح رٞىهد څن ،االرببكارٮبٱُخ ثُڂهب وثٌن 

:  اٹزبٹُخٽڀ ثُڂهب اٹْووٛ اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ؼبڀ رزى٭و ٭ُڄ ّووٛ  االرببكڅبكح ّو٭ُخ يبڂؾهب ئُف ُ

. ئُف اؽبُئبد اؼبزقٖٖخ اٹىٝڂُخ واإلٱٺُپُخ واٹلوٹُخ اـ أٿ َٶىٿ اؼبزوّؼ ٽڂزَت
اؼبٶزجبد څټ يف ئ٥لاك ورٞىَو ثواٽظ كهاٍبد أٵبكيبُخ وحبضُخ يف ؾببٷ ٥ٺټ أًـ أٿ َٶىٿ اؼبزوّؼ ٱل 

 .واؼب٦ٺىٽبد

 .ـ أٿ َٶىٿ اؼبزوّؼ ٽزپُيا ثْقُٖخ ٱُبكَخ يف ؾببالد اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد

وهَخ األٍزبم اٹلٵزىه ٦ّجبٿ ٥جل اٹ٦يَي فٺُٮخ ٽڀ صبڄ 1999ٵبٿ أوٷ ٽڀ ځبٷ ّو٫ اغبٖىٷ ٥ٺً څنڃ اعببئيح ٍڂخ و
وٹٺپٶزجٌُن اٹ٦وة ٽڀ  ىافو ٽڀ رواس ٥ٺپٍ ،ٹ٦وثُخدبب ٱلٽڄ ٹٺپٶزجخ ا ،اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة ٽٖو اٹ٦وثُخ اٹنٌ ٦َزرب هائل

ومت ئڅلاء ٵزبة وٱبئ٤ ٽإسبو ځبثٸ ئٹُڄ ٥و٭بځب دبب  اعببئيح يف ّٶٺهب األوٷ أٌ ّهبكح ّو٭ُخ څنڃ ځبٷ وٱل .٥ٺټ وٽ٦و٭خ
.  ٱلٻ وَٲلٻ ٹٺپهڂخ واؼبڂزَجٌن ؽبب يف وٝڂڂب اٹ٦ويب اٹٶجًن

رجبد ٥الٻ يف ؾببٷ اؼبٴاٹنٌ ٦َل أؽل أثوى األ ٽهىهَخ اعبيائوَخ،رالڃ األٍزبم اٹلٵزىه ٥جل اٹٺ٬ُٞ ٕىيف ٽڀ اًف
وٵبٿ أوٷ ٽڀ ؽٖٸ  ،يف ئصواء اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ ثبٹ٦لَل ٽڀ اؼبإٹٮبد أٍهټ ثلوهڃٌ واٹنواؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب 

 ٹالرببكاٹضبٹش ٥ْو ٙپڀ ٭٦بٹُبد اؼبإسبو  ،وّهبكح رٲلَوَخ ،٥ٺً اعببئيح يف ّٶٺهب اعبلَل أٌ اؼبڂؾخ ئٙب٭خ ئُف كه٣
. 2002ٹجڂبٿ ٍڂخ  اٹنٌ ٥ٲل يف

ٌ ٹ٦ت م اٹلٵزىه ٥جل اعبٺُٸ اٹزپُپٍ اٹن٭زپضٺذ يف ّقُٖخ األٍزب أٽب اٹْقُٖخ اٹضبٹضخ اٹيت عوي رٶويبهب، 
ا ثْهبكح ٵٸ اؼبٶزجٌُن مثٸ ئځڄ ٽڀ أثوى اؼبإٌٍَن ٹڄ وڃ  ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد االرببككوها أٍبٍُب يف ثڂبء 

ٹَبؽخ اٹ٦وثُخ ٵپب ٦َل ٽڀ ٵجبه اؼبإهفٌن اٹنَڀ ٥و٭زهټ ا .وه٥بڃ حبت وه٥بَخ ٵجًنَڀ االرببكاؽزٚڀ  ، ؽُشٹ٦وةا
ثٞواثٺٌ ثبعبپبڅًنَخ  ٹالرببكاځ٦ٲبك اؼبإسبو اٹواث٤ ٥ْو  ٥ٺً څبٽِ 2004ځبٷ څنڃ اعببئيح ٍڂخ  وٱل .يف اٹ٦ٖو اغبلَش

.  اٹ٦وثُخ اٹٺُجُخ

                                                           

واؼبزى٭و أَٚب ٥ٺً  2007اؼبڂْىه يف ٥بٻ " اَ عبئصح إٌظُ اٌؼسثُخ ادلزؽىزح ٌسواد ادلىزجبد وادلؼٍىِبدٔظ"ٹٺپيَل اځ٢و ٵزُت  -  
 .2002واٹنٌ وا٭ٲذ ٥ٺُڄ اعبپ٦ُخ اٹ٦پىٽُخ ٹالرببك يف ٽإسبو ثًنود   www.afli.infoٽىٱ٤ االرببك 

http://www.afli.info/
http://www.afli.info/
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٭هى األٍزبم اٹلٵزىه وؽُل ٱلوهح ٽڀ  -ؽىت څنا اٹزبهَـ -ُف څنڃ اعببئيح أٽب آفو ٽڀ ځبٷ ّو٫ اغبٖىٷ ٣
ٵپب ٦َل ٽڀ  ،االرببكال زبٮً ٥ٺً ٵٸ ٽڀ ربث٤ ٽًَنح  ،ٵجًنح اعهىك االرببكاٹنٌ ثنٷ يف ٍجُٸ  ،اعبپهىهَخ اٹزىځَُخ

فالٷ اؼبإسبو اٹَبكً ٥ْو  ،ىائواًف وٱل عوي رٶويبڄ يف .ٵجبه اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة اٹنَڀ ٍبنبىا يف ئصواء اؼبٶزجخ اٹ٦وثُخ
. 2006يف ّهو ٽبهً ٽڀ ٥بٻ  ،اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد ٹالرببك

ٍزبم اٹلٵزىه ؿبپل ٭زؾٍ ٥جلاؽببكٌ، اٹنٌ ال ىبٮً ٥ٺً آفو، ٽڀ اؼبڂز٢و رٶومي ّقُٖخ األ وأفًنا وٹٌُ
ٽإسبو علح ئٿ ّبء ومٹٴ ٥ٺً څبٽٌ  ،فالٷ أهث٦ٌن ٥بٽب أؽل ٽبٱلٽڄ ٹٺپٶزجخ اٹ٦وثُخ وؼبهڂخ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد

. اهلل
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  األعبرزح انًكشيٍٛ كهًبد ي8ٍ- 

 
 

رؤْ ضّل ٌضأث ّيشٖرث 
( اعوى)اهعرةً هوينحةاج واهيعووياج  االححاد

شعةاً خوٌفث . د.ةلوى أ
 

 

االحتبد خــــىاؼس ِٓ وؽٍ 

 ػجذ انهطٛف صــٕفٙ. د. أثٲٺټ 

                                                           

 .٥جلاعبٺُٸ اٹزپُپٍ ووؽُل ٱلوهح، ٹٶڀ َف َٖٺڂب ٽڂهپب ٍّء ؽىت وٱذ ٝجب٥خ څنا اٹٶزبةٹٲل مت االرٖبٷ ثبألٍزبمَڀ  -  
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رؤْ ضّل ٌضأث ّيشٖرث 
( اعوى)اهعرةً هوينحةاج واهيعووياج  ححاداال

شعةاً خوٌفث . د.ةلوى أ
 

نبً اهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج ُّ أّل يً ٌتَ إهٓ افخلبر اهـبهى اهـرتٕ هخسيؾ يٌِٕ فٕ يسبل اهينختبح  
هلد نخة اهرسل . اهـرتٖجّاهيـوّيبح ّػبهة تغرّرث إٌضبء اخضبد هوينختًٖٖ اهـرة ٖسيؾ ضيوِى ّٖرفؾ يً ضبً يٌِج اهينختبح 

اهخسيؾ "ّنبً ٖرأس خضرٖرُب فٕ ذهم اهّكح ّخضح ؿٌّاً  1982فٕ افخخبضٖج يسوج اهينختبح ّاهيـوّيبح ؿدد ّٖهّٖ ؿبى 
:  ٖلّل" اهيٌِٕ اهيفلّد فٕ ؿبهى اهـرة

 

فخِب ّخدافؾ ؿً يظبهص هنل يٌِج اخضبد أّ ٌلبتج أّ ضخٓ سيـٖج خسيؾ ضّهِب أتٌبء ُذٍ اهيٌِج ّخرشٕ دؿبئيِب ّخضدد فوس{
ّٖخظبؿد ُذا اهخسيؾ اهيٌِٕ يً اهيشخّْ اهيضوٕ إهٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ إهٓ اهيشخّْ اإلكوٖيٕ ذى ٌٖخِٕ إهٓ ..اهيخيًٖ هِب

. اهيشخّْ اهدّهٕ
ٖتد أً يٌِج اهينختبح ّاهيـوّيبح فٕ ؿبهيٌب اهـرتٕ خفخلر إهٓ ُذا اهخسيؾ اهيٌِٕ فوٖس ٌُبم سيـٖبح ينختبح أّ  

يبح كّٖج ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ فٕ دّل اهـبهى اهـرتٕ ٖينً أً خسيؾ سِّدُب إلٌضبء اخضبد إكوٖيٕ أّ ٌلبتج إكوٖيٖج هرؿبٖج يـوّ
.  اهيٌِج ؿوٓ يشخّْ اهّػً اهـرتٕ نوَ

 ّفٕ. هلد تدأح تّانٖر اهخسيؾ اهيٌِٕ فٕ يظر فٕ أّاخر األرتـٌٖٖبح يً ُذا اهلرً تئٌضبء سيـٖج اهينختبح تبهلبُرث 
اهخيشٌٖٖبح دؿى ُذا االخسبٍ تئٌضبء اهسيـٖج اهيظرٖج هوينختبح ّاهّذبئق تـد ٌبسص ّازدُبر كشى اهينختبح ّاهّذبئق تسبيـج 

ّفٕ اهشخٌٖبح تدأ االخسبٍ فٕ يظر ٌضّ اهسيـٖبح اهيخخظظج ..اهلبُرث ّخخرر اهـدٖد يً أتٌبئَ ّاٌخضبرُى فٕ يسبالح ؿدٖدث
ّفٕ أّاخر أششح . ّأؿلتخِب سيـٖج اهينختبح اهسبيـٖج اهخٕ خػػ هِب أً خنًّ سيـٖج إكوٖيٖج فترزح سيـٖج اهينختبح اهيدرشٖج

.  سيـٖج اهيـوّيبح اهيظرٖج
سيـٖج هوينختبح اهشـّدٖج يٌذ ذالذج أؿّاى ّؿلدح ؿدث  إٌضبءّفٕ اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج تدأح اهدؿّث ٌضّ  

ٌّس ّهٖتٖب إرُبظبح هخسيؾ يٌِٕ تٖد أٌَ هى ٖختوّر تـد ّهى ٖخيخع ؿً اسخيبؿبح ّيؤخيراح هوينختًٖٖ اهشـّدًٖٖ ّفٕ ح
.  سيـٖبح أّ اخضبداح

ّكد ٌضػح ُذٍ اهسيـٖج فٕ ؿلد . ّهلد نبٌح األردً تسيـٖج اهينختبح رائدث ُٕ األخرْ تسيـٖج اهينختبح األردٌٖج
سيـٖبح ّيب أضدد يً إرُبظبح ؿوٓ شبضج إال أً يب ّٖسد يً . اهٌدّاح ّاهيؤخيراح ٌّضر األؿيبل اهفنرٖج اهيخخظظج

.  اهينختبح ّاهيـوّيبح اهـرتٖج هٖس شّْ ضخبح ال ٖغٌٕ ّال ٖشيً
اهشبضج اهـرتٖج اًٗ يِٖأث أنذر يً ذٔ كتل هٌضأث سيـٖبح ينختبح ّيـوّيبح ّػٌٖج أّاًل ذى اخضبد إكوٖيٕ ؿرتٕ 

.  ٖدؿّ إهٓ ذهم االخسبٍ ٌُّبم يً األشتبة اهيّغّؿٖج يب. هوينختبح ّاهيـوّيبح ذبًٌٖب
ففٕ سل اهدّل اهـرتٖج ّٖسد ٌّؽ يً اإلؿداد اهيٌِٕ أليٌبء اهينختبح، ففٕ يظر ذالذج أكشبى فٕ سبيـج اهلبُرث  .1

ّفٕ اهشـّدٖج كشيبً فٕ سبيـج اهيوم ؿتد اهـزٖز ّسبيـج اإليبى ّفٕ اهشّداً ّفٕ هٖتٖب . ّ اإلشنٌدرٖج ّضوًّ
. رشيٖج هوينختبح ّاهيـوّيبح حؿراق أكشبى ّدراشبّفٕ خٌّس ّاهسزائر ّاهيغرة ّال

ّهلد زادح أؿداد اهيلتّهًٖ فٕ ُذٍ األكشبى ّتبهخبهٕ زاد ؿدد اهيخخرسًٖ فِٖب زٖبدث يوضّؼج تضٖد أظتضّا  .2
 . ٖيذوًّ كّث يٌِٖج ضلٖلٖج ٖضشة ضشبتِب

ضّؼج أٖغًب تبإلغبفج إهٓ يً ّهلد زاد ؿدد يً ٖضيوًّ اهدرسبح اهـويٖج اهـبهٖج فٕ اهشٌّاح األخٖرث زٖبدث يل .3
 . اٌػولّا فٕ دّل يخخوفج ٖـدًّ هوضظّل ؿوٓ اهيبسشخٖر ّاهدنخّراٍ

ّهلد زاد ؿدد اهينختبح يً نبفج األٌّاؽ تظفج فٕ سل اهدّل اهـرتٖج فٕ اهشٌّاح اهـضر األخٖرث زٖبدث  .4
 . يوضّؼج
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ّػٌٖج ّاخضبد ؿبى هٖس يً أسل ٌفؾ ضخظٕ ألضد ُذٍ اهيخغٖراح سيٖـًب خخػوة خسيٖؾ اهسِّد ّخّضٖد اهظفّف فٕ سيـٖبح 
:  ّهٖس يً أسل أتِج أّ زخرف أّ خلوٖد ّهنً

o ٕيً أسل ّغؾ يٌِج اهينختبح ّاهيـوّيبح فٕ ٌظبتِب اهظضٖص فٕ اهـبهى اهـرت . 

o يً أسل خضدٖد فوشفج ّأخالكٖبح اهيٌِج ّإرشبء كّاؿدُب ّيـبٖٖرُب . 

o ّ اهتبضد فٕ اهـبهى اهـرتٕيً أسل اهدفبؽ ؿً كغٖج اهنخبة ّاهلبرا . 

o يً أسل خرٖز أؿوٓ يشخّْ ّييبرس أركٓ خدرٖتًب . 

كشى اهينتبح ّاهيـوّيبح فٕ سبيـج اهيوم ...اهيٌؼيج اهـرتٖج هوخرتٖج ّاهذلبفج ّاهـوّى... إٌِب دؿّث يفخّضج ال ِٖى يً ٖختٌبُب
سيـٖج اهينختبح ...ث اهيوم شـّد فٕ اهرٖبعينختج سبيؾ..كشى اهينتبح ّاهيـوّيبح فٕ سبيـج اهلبُرث... .ؿتد اهـزٖز
. }"اهيِى أً خسد اهدؿّث آذاًٌب ظبغٖج..األردٌٖج

خوم ُٕ اهدؿّث اهخٕ ّسِِب اهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج تٌظِب إهٓ يً ٖشخػٖؾ ضيوِب ّّغـِب يّغؾ اهخٌفٖذ  
.  كتل ذهم اهخبرٖخّيً اهيؤند أٌَ كد ضيل خوم اهفنرث فٕ ّسداٌَ . 1982ّنبً ذهم فٕ ّٖهّٖ 

فٕ اهيغرة اهـرتٕ ّؿوٓ ّسَ اهخضدٖد فٕ خٌّس نبً ٌُبم يً خولٓ اهدؿّث ّضيوِب ؿوٓ نخفَٖ ّتذل سِدٍ فٕ شتٖل ّغـِب 
يّغؾ اهخٌفٖذ، إٌَ األشخبذ اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ ؿبهى ّتبضد ّرائد يً ػراز فرٖد نبً فٕ ذهم اهّكح يدٖرًا هويـِد 

اً ٖشّؤٍ دائيًب خوم اهفسّث تًٖ اهيضرق اهغرتٕ ّاهيغرة اهـرتٕ ّآهٓ إهٓ ٌفشَ أً ٖرتػ ّأً ٖظل تٌِٖيب األؿوٓ هوخّذٖق ّم
فٕ يسبل اهدراشبح اهـذيبٌٖج ّاهيّرشنٖج ّاهينختبح ّاهيـوّيبح ّكبى يً يّكـَ تضيل اهدؿّث ّخّسَٖ اهٌداء إهٓ اهينختًٖٖ 

.  اهـرة هنٕ ٖخضدّا ّٖلٖيّا اخضبدُى
نخة  1986هّٖ أٖغًب يً ٌفس اهيسوج اهينختبح ّاهيـوّيبح اهـرتٖج ّهنً تـد أرتؾ شٌّاح فٕ شٌج ّفٕ ؿدد ّٖ 

: اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح خضح ؿٌّاً  االخضبداهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج رئٖس خضرٖر اهيسوج ٖظف كٖبى 
ضٖد كبل تبهٌط فٕ افخخبضٖج اهـدد اهذبهد يً " ٖل ّاهّالدث اهظـتجاهضيل اهػّ: اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح االخضبد"

:  اهيسود اهشبدس ّكد اهخلػ اهخٖػ يً اهـدد اهذبهد يً اهيسود اهذبٌٕ
ّفٕ ٌفس ُذا اهينبً يً اهيسوج ٌبدٌٖب تغرّرث إكبيج أٔ  1982يٌذ أرتؾ شٌّاح تبهخيبى ّاهنيبل ّفٕ ؿدد ّٖهّٖ 

ًٖ فٕ ضلل اهينختبح ّاهيـوّيبح فٕ سيٖؾ أٌضبء اهـبهى اهـرتٕ ّهى ٌضدد سِج يـٌٖج ٌّؽ يً اهخسيؾ اهيٌِٕ هوـبيل
اهيٌؼيج اهـرتٖج " خختٌٓ ّخضخغً ُذا اهخسيؾ أًٖب نبٌح خشيٖخَ، تل خرنٌبُب دؿّث يفخّضج ٖرؿبُب يً ٖلدر ؿوِٖب 

كشى اهينتبح ّاهيـوّيبح فٕ ... .كشى اهينتبح ّاهيـوّيبح فٕ سبيـج اهيوم ؿتد اهـزٖز...هوخرتٖج ّاهذلبفج ّاهـوّى
". اهيِى أً خسد اهدؿّث آذاًٌب ظبغٖج..سيـٖج اهينختبح األردٌٖج...ينختج سبيـج اهيوم شـّد فٕ اهرٖبع..سبيـج اهلبُرث

 
اهيـِد األؿوٓ هوخّذٖق اهذٔ هى ٖأل سِدًا فٕ سيؾ ضيل اهينختًٖٖ اهـرة : ّّسدح اهدؿّث آذاًٌب ظبغٖج ّرغتج ظبدكج فٕ خٌّس

ّكد أدرر فنرث إٌضبء اخضبد ؿرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح .. فٕ ٌدّاح ّيؤخيراح يخالضلج يخخبتـج يٌذ كٖبى ُذا اهيـِد
ّكد ضغر ُذٍ اهٌدّث ينختًّٖ . 1986ٌٖبٖر  20-16غيً أؿيبل اهٌدّث اهـرتٖج اهذبهذج اهخٕ اٌـلدح فٕ يدٌٖج اهلٖرّاً يً 

.  دّهج ؿرتٖج نيب ضغرُب يراكتًّ يً ُٖئبح ؿرتٖج ّدّهٖجّأخظبئّٖ يـوّيبح يً إضدْ ؿضرث 
. اهٖيً–يظر -هٖتٖب-اهنّٖح-اهـراق-شّرٖب-اهشّداً-اهشـّدٖج-اهسزائر-خٌّس: ّنبٌح اهدّل اهـرتٖج اهييذوج ُٕ 

.     ّرغى دؿّث اهيٌؼيج اهـرتٖج هوخرتٖج ّاهذلبفج ّاهـوّى فئٌِب كد اؿخذرح ؿً اهضغّر
ّتـد . ٌبكضِب اهيسخيـًّ ّخرسّا تيضرّؽ يّضد هالخضبدؽ ؿدد يً يضرّؿبح اهٌؼبى األشبشٕ ّهلد كدى ُذا االسخيب

اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ  االخضبد"، أؿوً اهيؤخيرًّ كٖبى 1986ٌٖبٖر  19أرتؾ سوشبح ضبيٖج اهّػٖس ػٖوج ّٖى األضد 
ٌٖبٖر  20نويج توٖغج فٕ اهسوشج اهخخبيٖج هوٌدّث ّٖى االذًٌٖ فٕ  االخضبدّهلد تبرم ّزٖر اهضئًّ اهذلبفٖج اهخٌّشٕ كٖبى " اهيـوّيبح

1986 . 
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ّخخأهف يً شتـج أضخبط هخخّهٓ اإلؿداد الٌـلبد أّل سيـٖج ؿيّيٖج  هالخضبدّاٌخخة اهيسخيـًّ ُٖئج إدارٖج يؤكخج 
سيـٖج اهـيّيٖج أّائل دٖشيتر ّهلد خضدد الٌـلبد ُذٍ ال. خخخبر اهينخة اهخٌفٖذٔ األّل ػتلًب هوٌؼبى األشبشٕ اهيظبدق ؿوَٖ

.  االخضبدفٕ ٌفس يدٌٖج اهلٖرّاً اهخٕ ضِدح يّهد  1986
ّهلد نبٌح فخرث اهضيل فَٖ . ضويًب راّد اهينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح اهـرة يٌذ فخرث ػّٖوج االخضبدهلد نبً كٖبى 

ل اهلبديج يً اهينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح إهٓ ّهشّف خٌؼر األسٖب..ظـتج كبشٖج االخضبدّهلد نبٌح ّالدث . أػّل يً اهالزى
.  اهّهٖد يً رؿبٖج ّاُخيبى هالخضبدّإيب ٌؼرث شخػ ّازدراء ّذهم ػتلًب هيب ٌّهَٖ ..سٖوٌب اهضبهٕ إيب ٌؼرث إؿسبة ّخلدٖر 

سيٖؾ  إٌٌب يً ُذا اهيٌتر اهذٔ ضيل هّاء اهدؿّث هلٖبى اهخسيؾ اهيٌِٕ ٌدؿّ نل ينختٕ ّأخظبئٕ يـوّيبح ؿرتٕ فٕ
تنبفج أضنبل اهيؤازرث ّاهيشبٌدث ضخٓ ٖضة فخًٖب كًّٖب يً أسل نخبة هنل  االخضبدأٌضبء اهّػً اهـرتٕ إهٓ يؤازرث ّيشبٌدث ُذا 

.  كبرا ّكبرا هنل نخبة ّيـوّيج هنل كرار فٕ اهّكح اهيٌبشة
. ّهٖشدد اهلل خػبٌب..ال اهلبديجّدؿيٌب هَ شدًا يٌٖـًب تًٖ سٖوٌب ّتًٖ شخػ األسٕ االخضبدّهٌسـل يً رؿبٖخٌب هِذا 

ُذا ُّ ٌط يب نختَ اهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج فٕ افخخبضٖج يسوج اهينختبح ّاهيـوّيبح اهـرتٖج، ؿدد ّٖهّٖ شٌج 
.   ّاإلؿالً ؿً كٖبيَ االخضبدؿً هضؼج ّالدث  1987

 
صعةث  االححادهياذا ناٌج والدت 

. ؿرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح أً اهضيل فَٖ نبً ػّٖاًل ّاهّالدث ظـتجال هالخضبدكوح فٕ تداٖج ُذٍ اهيـبهسج  
أيب أً . كد خأخر ؼِّرٍ نذٖرًا رغى أً نل اهؼرّف نبٌح يِٖأث هنٕ ٖؼِر ّٖلّى االخضبدأيب أً اهضيل نبً ػّٖاًل فذهم ألً 

كد نبٌح ٌُبم إضدْ ؿضرث دّهج ؿرتٖج خضغر اهّالدث نبٌح ظـتج فذهم ألشتبة خخـوق تيب ضدد داخل يؤخير اهلٖرّاً ٌفشَ؛ ف
ّهنً اهيضنوج سبءح يً اهسبٌة اهخٌّشًٖٖ أٌفشِى اهدّهج . االخضبدّنوِب تدًّ اشخذٌبء ّافلح دًّ خضفؼ ؿوٓ كٖبى . ُذا اهيؤخير

. اهيشخغٖفج هويؤخير
هودّهج اهخٕ أؿوً ؿوٓ أرغِب  ّذهم خنرٖيًب هالخضبدكد ارخغّا خٌّس يلرًا  االخضبدنبٌّا اهيؤخيرًّ اهذٔ أكرّا كٖبى 

ّخنرٖيًب هورسبل اهذًٖ ضيوّا هّاء اهدؿّث ّؿوٓ رأشِى األشخبذ اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ يدٖر اهيـِد األؿوٓ  االخضبدكٖبى 
ًٖ ّأى االخضبدّػبهيب ارخغٌٖب خٌّس يلرًا فلد نبً يً اهػتٖـٕ أً ٖنًّ رئٖس . االخضبدهوخّذٖق اهذٔ تذل نل سِدٍ إلكبيج 

.  اهيبل خٌّشًٖٖ أٖغًب
ستِج اهينختًٖٖ : ّنبٌح ٌُبم ستِخبً يً اهينختًٖٖ اهخٌّشًٖٖ اهذًٖ نبً ٖسة أً ٖخخبر يً تٌِٖى اهرئٖس ّأيًٖ اهيبل

اهخٌّشًٖٖ اهييبرشًٖ ُّى أشبشًب أؿغبء سيـٖج اهخزٌج ّاهّذلًٖٖ، ّستِج األنبدٖيًٖٖ اهذًٖ ٖدرشًّ ؿوّى اهينختبح ّاهيـوّيبح 
ّنبٌح نل ستِج خرٖد اهرئبشج هٌفشِب ّالتد ٌُب يً اهلّل تأً سيـٖج اهخزٌج نبٌح تػتٖـج اهضبل خختؾ ّزارث اهذلبفج . ٖفّاألرص

تٌٖيب األنبدٖيًّٖ تبؿختبرُى أشبخذث سبيـًّٖ ٖختـًّ ّزارث اهخـوٖى اهـبهٕ ّيً اهػرٖف أً ّزٖر اهذلبفج اهخٌّشٕ كد افخخص 
.        هٖى اهـبهٕ خأنٖدا  هِذا اهيـٌٓاهيؤخير، تٌٖيب اخخيَ ّزٖر اهخؾ

ّكد اٌلشى اهخٌّشًّٖ ؿوٓ أٌفشِى ؿوًٌب ّؿوٓ رؤّس األضِبد ييب ضدا تتـع اهدّل اهـرتٖج األخرْ أً خـرع 
ّنبد أً ٖضّل اهفنرث إهٓ يسرد ضتر ؿوٓ ّرق، ّكد  االخضبدؿوٓ أرغِب، ّنبد ُذا االٌلشبى أً ٖفضل كٖبى  االخضبداشخغبفج 
االٌلشبى أٖغًب إهٓ أً ٖخرم رئٖس اهسوشج اهيٌظج ّٖخٌضٓ ؿً رئبشج اهسوشج ّضدد ُرر ّيرر، إال أً اهدنخّر أدْ ُذا 

ّنبٌح رسوَ كد نشرح أذٌبء رضوج خرفِٖٖج إهٓ يدٌٖج اهيٌّشخٖر يشلػ رأس اهرئٖس اهخٌّشٕ، آٌذام، اهضتٖة  –ضـتبً خوٖفج 
إً األسٖبل اهلبديج يً اهينختًٖٖ : "كد ظـد إهٓ اهيٌظج ّكبل كّهخَ اهيضِّرث -تركٖتج ّضٖد كد أير تتٌبء يلترث ؿؼٖيج هَ ٌُبم

ّفٕ خوم اهسوشج ضشى اهيّكف خيبيًب هظبهص ". ّاخخٖبر اهينخة اهخٌفٖذٔ هَ االخضبدشّف ختظق ؿوٌٖب إذا فضوٌب فٕ إكبيج 
فٕ فخرث  االخضبدنخّر ّضٖد كدّرث؛ اهذٔ كبد ؿوٓ اهـنس يً اهيخّكؾ ُّّ اهد االخضبداألنبدٖيًٖٖ اهخٌّشًٖٖ ّخى اخخٖبر رئٖس 

.  يً أظـة فخراخَ ّاهذٔ خضيل كدرٍ تضسبؿج يٌلػـج اهٌؼٖر
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ؼل ٌُبم فٕ ُذا اهيـِد  االخضبدّػبهيب تلٕ األشخبذ اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ يدٖرًا هويـِد األؿوٓ هوخّذٖق فئً يلر 
خدار يً ٌُبم ّخشخخدى خشِٖالح اهيـِد ّأسِزخَ فٕ  االخضبدٌح نل أيّر نل اهـٌبٖج ّنل اهرؿبٖج ّنب االخضبدّكد أشتغ ؿوٓ 

ّتـد أً خرم اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ اهيـِد األؿوٓ هوخّذٖق ّأٌضأ يرنز اهدراشبح ّاهتضّد . خديج أغراع اهيـِد
 االخضبد؛ فئٌَ كد ضيل يـَ (ٖيب تـديؤششج اهخيٖيٕ هوتضد اهـويٕ ّاهيـوّيبح ف)اهـذيبٌٖج ّاهيّرٖشنٖج ّاهخّذٖق ّاهيـوّيبح 

. االخضبدّسـل يً يرنزٍ يلرًا هَ ّّغؾ نبفج أسِزث اهيرنز ّإينبٌٖبخَ خضح خظرف . اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح
رئٖشًب سبء تـدٍ اهدنخّر ؿتد اهيسٖد تّؿزث األشخبذ أٖغًب فٕ اهيـِد األؿوٓ هوخّذٖق  االخضبدّتـد أً اشخٌفد فخرخَ فٕ رئبشج 

.  1999سبء تـدٍ األشخبذ ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ ّضخٓ ؿبى  االخضبدفٕ رئبشج  -شٌّاح 3اهفخرث  -ّتـد فخرث ّاضدث هالخضبد
ٖـلد ٌدّث شٌّٖج تبٌخؼبى تـد أً اشخلرح أّغبؿَ تبالضخرام يؾ اهيـِد األؿوٓ هوخّذٖق ّيرنز اهدراشبح  االخضبدنبً 

 1988هم اهٌدّاح سِبح أخرْ خٌّشٖج أّ اهيٌؼيج اهـرتٖج هوذلبفج ّاهـوّى ّذهم يٌذ ؿبى ّاهتضّد اهـذيبٌٖج ّكد خضخرم فٕ ح
ّػتلًب هٌؼرٖج اهيٌبفؾ اهخبظج ّاهيٌبفؾ اهـبيج فٕ . 1996ّكد ؼوح خٌّس ينبًٌب الٌـلبد ُذٍ اهٌدّاح ضخٓ اهٌدّث اهشبدشج 

دافـٖخِب ّيً ذى أخذ  االخضبدفؾ اهخبظج هدْ تـع أؿغبء اح فئً اشخيرار ؿلد اهٌدّاح فٕ خٌّس أفلد اهيٌباالخضبداالهخضبق ة
ّيً ٌُب اكخرش اهدنخّر ضـتبً خوٖفج فٕ اهٌدّث اهشبدشج ؿلد اهٌدّاح . ؿدد يً اهضبغرًٖ هِذٍ اهٌدّاح ٖخلوط ؿبيًب تـد ؿبى

اتـج فٕ ؿيّبً ّكبيح خبرر خٌّس تضٖد خـلد فٕ دّهج ؿرتٖج يخخوفج نل شٌج، ّخلديح األردً تػوة اشخغبفج خوم اهٌدّث اهس
ى تبشخغبفج خوم اهٌدّث اهخٕ ضغرُب ٌضّ يبئج ضخط ّنبً أؿوٓ ركى يً اهضغّر ضخٓ 1996سيـٖج اهينختبح األردٌٖج شٌج 

ذهم اهّكح ضٖد نبً اهضغّر فٕ اهٌدّاح اهشبتلج ؿوِٖب ٖدّر ضّل خيشًٖ ضخظًب فلػ؛ ّفٕ تـع األضٖبً نبً ال ٖزٖد ؿً 
ّفٕ األردً أؿوً اهدنخّر ضـتبً خوٖفج تبشى اهينختًٖٖ اهيظرًٖٖ ّسيـٖج اهينختبح . شًّٖ أٌفشِىذالذًٖ تيً فٕ ذهم اهخًّ

ّفـاًل خى ذهم نيب . 1997فٕ يظر شٌج  هالخضبداهيظرٖج ّدار اهنخة اهيظرٖج اكخراضَ تبشخغبفج يظر هويؤخير اهذبيً 
ؿوٓ اإلػالق ّهذهم كرر اهضبغرًّ خغٖٖر اشى  داالخضبضخظًب ّنبً أغخى ٌدّاح  350شٌـرع هَ خفظٖال ّكد ضغرٍ ٌضّ 

ّكد أذتخح . اهـرتٕ هوينختبح ّاهيـوّيبح هالخضبداهيؤخير اهذبيً : ُذا اهخسيؾ يً ٌدّث إهٓ يؤخير ّأػوق ؿوٓ خسيؾ اهلبُرث
اهدّل اهـرتٖج ّهذهم خشبتلح . اهشٌّٖج خبرر خٌّس ّاهػّاف تِب فٕ اهدّل اهـرتٖج االخضبداألٖبى ظّاة اكخراش إخرار ٌدّث 

فٕ  1999فٕ ديضق ّيؤخير  1998ّهذهم خلرر ؿلد يؤخير شٌج . ؿوٓ أرغِب االخضبدإهٓ اكخراش اشخغبفج ٌدّث أّ يؤخير 
.  فٕ تٖرّح 2000اهتضرًٖ ّيؤخير 

ٌتَ اهدنخّر ضـتبً خوٖفج إهٓ أً  1997فٕ يظر  هالخضبدّفٕ نويخَ فٕ افخخبش يؤخير اهلبُرث أٔ اهيؤخير اهذبيً 
فٕ اهلدس ّيً ذى هً ٖخينً اهيشويًّ  2000شّف ٖـلد يؤخيرٍ شٌج ( إفال)اهدّهٕ هسيـٖبح اهينختبح ّيؤششبخِب  خضبداال

ّاهـرة يً اهيضبرنج فَٖ ّهذهم اكخرش ؿوٓ اهيسخيـًٖ ؿلد يؤخير دّهٕ فٕ اهلبُرث أّ تٖرّح فٕ خوم اهشٌج ردًا ؿوٓ اإلفال 
. ّكد كوٕ االكخراش ؿبظفج يً اهخرضٖة

فٕ تداٖج اهخشـٌٖبح غٖر اشيَ تٌبء ؿوٓ اكخراش يً اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ يً  االخضبدهَ يً ٌبفوج اهلّل أً ّهؾ
ّذهم ألً االشى األّل ّٖضٓ  (اعوى)اهعرةً هوينحةاج واهيعووياج  االححاداهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح إهٓ  االخضبد

اح ّاهسيـٖبح اهّػٌٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج االخضبدٖج ضخٓ ٖخيضٓ االشى يؾ أشيبء تأٌَ اخضبد أضخبط يً سِج ّيً سِج ذبً
ضٖد ال خؼِر فٕ ُب نويج اهينختًٖٖ أّ أخظبئٕ اهيـوّيبح إال ٌبدرًا ّهنً اهيـّل ؿوَٖ فٕ أشيبئِب ُٕ اهينختبح ّاهيـوّيبح 

ينختبح ّاهيـوّيبح األشخراهٖج، سيـٖج اهينختبح األردٌٖج، يذل اخضبد اهينختبح األيرٖنٖج، اخضبد اهينختبح اهترٖػبٌٖج، اخضبد ال
. اهسيـٖج اهيظرٖج هويـوّيبح ّاهينختبح ّغٖرُب

 االخضبدؿوٓ ُبيص اهيؤخير اهشٌّٔ ضٖد ٖلّى رئٖس  هالخضبدّييب ٖسدر ذنرٍ أٖغًب أٌَ ٖـلد اسخيبؽ اهينخة اهخٌفٖذٔ 
.  ّاهـغّٖج ّيب إهٓ ذهم االخضبدٌج اهيٌظريج ّٖشخـرع يٖزاٌٖج فٕ خالل اهس االخضبدتلراءث اهخلرٖر اهشٌّٔ ؿً أؿيبل 

األشخبذ  االخضبدّاهذٔ ؿلد فٕ يظر كبى رئٖس  هالخضبدّنذهم فئً ييب ٖسدر ذنرٍ أٌَ فٕ ٌِبٖج اهيؤخير اهذبيً 
اهـرتٕ هوينختبح  الخضبدلاهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ تبكخراش خـًٖٖ األشخبذ اهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج رئٖشًب فخرًٖب 

.  هالخضبدّكد هلٕ االكخراضبً خرضٖتًب يً سبٌة اهسيـٖج اهـيّيٖج . ّاهيـوّيبح، نيب اكخرش إظدار نخبة خلدٖرٔ هَ
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رسبل آيٌّا تَ ّترشبهخَ يً ضق األسٖبل اهلبديج أً خـرفِى ّأً خـرف أٌَ نبٌح  االخضبدهلد نبً ٌُبم فٕ ضٖبث ُذا 
األشخبذ اهدنخّر ؿتد اهسوٖل اهخيٖيٕ؛ األشخبذ اهدنخّر ضـتبً ؿتد اهـزٖز خوٖفج؛ األشخبذ اهدنخّر : ٌُب هِى يّاكف ظوتج ٌذنرُى

أتّ تنر يضيّد اهِّص األشخبذث اهدنخّرث يترّنج يضٖرٖق؛ األشخبذ اهدنخّر سبشى يضيد سرسٖس؛ األشخبذ اهدنخّر ّضٖد كدّرث؛ 
. هِى ؿرة ّنوِى خفبٌّا فٕ خديج كغٖج اهينختبح ّاهيـوّيبح اهـرتٖج تخسرد خبىّأٌب هً أضدد سٌشٖبخِى فم. األشخبذ ّٖشف كٌدٖل

اهـرتٕ هوينختًٖٖ ّأخظبئٕ اهيـوّيبح فئٌٌٕ أّذر ٌضر اهٌط اهنبيل هيٌبكضج  االخضبدٌّؼرًا ألُيٖج يب دار ضّل كٖبى 
ر ُذا اهٌط ّذٖلج خبرٖخٖج التد ّأً ؛ تبؿختب1986ٌٖبٖر  19ضشتيب دارح تبهلٖرّاً ّٖى  هالخضبديضرّؽ اهٌؼبى األشبشٕ 

.           ّاهؼرّف اهيضٖػج تلٖبيَ االخضبدخّغؾ خضح ٖد اهينختًٖٖ اهـرة ّأً خرْ األسٖبل اهلبديج تبهخفظٖل نٖف ٌضأ 
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االحتبد خـىاؼس ِٓ وؽٍ 

ػجذ انهطٛف صــٕفٙ . د. أ ثٲٺټ                                                          

ثٲٍ ٽىٙى٣ ئځْبء ارببك ٥ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ؽٺپب َواوك اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة ٽڂن ٽڂز٬ٖ اٹٲوٿ اؼبڂٖوٻ، 
وٵضًنح څٍ اؼبإسبواد واؼبٺزٲُبد اٹ٦وثُخ اٹيت ربلصذ ٥ڀ أنبُزڄ يف ؽُبح اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة، وكوهڃ اؼبإصو يف رٞىَو 

ك٥ټ رٞٺ٦بهتټ، وٝبٹجذ ثٚووهح ئځْبئڄ، كوٿ علوي، ؽىت عبء اعزپب٣ اٹٲًنواٿ يف ٽهڂزهټ، ورىؽُل ٵٺپزهټ، و
، جبهىك ؾبپى٥خ االرببك، وسبٶڀ ٽڀ ع٦ٸ څنا اغبٺټ ؽٲُٲخ، واٍزٞب٣ اإل٥الٿ ٥ڀ رأٌٍُ 1986ّهو عبځٮٍ ٽڀ ٥بٻ 

ٹُٸ اٹزپُپٍ، هئٌُ ٽڂبٙٺخ ٽڀ اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة، َٲىكڅټ واؽل ٽڀ اٹوعبٷ األّلاء، څى األٍزبم اٹلٵزىه ٥جل اًف
اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ آځناٳ،  رالڃ، اعزپب٣ اغبپبٽبد يف ّهو كََپرب ٽڀ اٹ٦بٻ ځٮَڄ، وٵبٿ ؽبُت اؼب٦بهٳ ٽبىاٷ 

يف اؼبهل، ٽبىاٹذ ٥ٺً أّلڅب، رٲىكڅب ٹأل٬ٍ ٭ئخ ٽڀ اؼبٶزجٌُن اٹزىځٌَُن اٹنَڀ ال  االرببكٽَز٦وا، وئهاكح وأك 
ثٸ َٮٚٺىٿ ئځْبء ارببك ٽ٪بهيب، و٦ََىٿ ئٹُڄ، وٱل ؽٚود ٽ٦هټ اعزپب٥ب ٽىاىَب،  َْغ٦ىٿ اٹ٦پٸ اٹ٦ويب اؼبْزوٳ،

، وؽبوههتټ، ؿببوال ئٱڂب٥هټ ثٚووهح اٹزىٱ٬ ٥ڀ ٽ٦بهٙخ ئځْبء ارببك ٥ويب، ٥ٺً اؼبَزىي اؼب٪بهيبعود اٹل٥ىح ئٹُڄ 
كځب، ٽبىاٹذ حببعخ ٽبٍخ ئُف ألٿ مٹٴ ال َز٦بهٗ ٽ٤ ئځْبء ارببك ٽ٪بهيب، ثٸ َل٥پڄ، وَْل  أىهڃ، ٭بؼبهڂخ يف ثال

ذبپ٦بد، ورڂ٢ُپبد ٥لَلح ٽڀ څنا اٹڂى٣، ٥ٺً اؼبَزىَبد احملٺُخ، واٹىٝڂُخ، واٹ٦وثُخ، ٩ًن أٿ عهىكٌ ٹأل٬ٍ، 
.  مڅجذ أكهاط اٹوَبػ، ئم َف َٶڀ ثٌن اؼبل٥ىَڀ ٩ًنٌ ًََن يف څنا االذببڃ، وَل٥ټ څنا اٹزىعڄ

ٱًنواٿ، مث اغبپبٽبد، هائ٦ب، واٍزجَبؽبټ يف اٹل٭ب٣ ٥ڀ ٙووهح ٌَن اٹ٦وة يف اعزپب٣ اٷاالرببكٹٲل ٵبٿ ٕپىك 
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ورضجُذ أٱلاٽڄ، ٽلڅْب، ََزؾٰ أٿ ََغٸ ؽبټ يف ربهىبڄ، دبلاك ٽڀ مڅت،  االرببكٱُبٻ 

وا، وَٮقو ألهنټ َف َٚوثىا واغبلَل أضبو ٵپب َٲىٷ اؼبضٸ، ثٸ ًٕنوا اغبلَل اضبواها ثبٹٚوة، وؽٰ ؽبټ أٿ َٮقو
.  اعبپ٤ُ ثٖپىكڅټ، وئٕواهڅټ، ٥ٺً ربٲُٰ څنا االقببى اٹ٢٦ُټ

، ٥رب ٥پٺُخ ٱُٖوَخ ٦ٕجخ، عود ٥ٺً ٽوؽٺزٌن، ذبٺذ يف األوُف ٽڂهپب، ئهاكح االرببكڅٶنا، ٵبځذ والكح 
ٽـ، وهبب اٹٖپىك واٹزٖلٌ، ويف اٹضبځُخ اٹز٪ٺت ٥ٺً عُىة اؼبٲبوٽخ، ورضجُذ األٱلاٻ، ٹى٤ٙ أٍبً څنا اٹجڂبء اٹْب

.  ، ٥بٹُخ فٮبٱخ، وٱل فبة ٽڀ ضبٸ ١ٺپباالرببكرٶٺٺذ اعبهىك ثبٹڂغبػ، واهرٮ٦ذ هاَخ 

٥پٺڄ يف ١وو٫ ٦ٕجخ، جبل وځْبٛ، و٥ييبخ ال رٺٌن، حبٚىه األ٥ٚبء اؼبإٌٍَن، وؾبپى٥خ  االرببكوإٸ 
واؽلڃ، ؽت اؼبهڂخ، واإليببٿ  ٕ٪ًنح ٽڀ اؼبٶزجٌُن اٹ٦وة، ال َيَل ٥لكڅټ يف أ٭ٚٸ ؽبٷ، ٥ڀ األهث٦ٌن، ذبپ٦هټ ٩بَخ

ثأنبُزهب، وكوهڅب اؼبإصو، يف اٹزڂپُخ اٹضٲب٭ُخ، واالعزپب٥ُخ، واٹ٦ٺپُخ اٹ٦وثُخ، وٵڂذ ثٞج٦ُخ اغببٷ، ٽڀ اؼبىا١جٌن ٥ٺً 
څنا اغبٚىه، وكائپب ه٭ٲخ ٥لك ٽڀ اٹيٽالء اعبيائوٌَن، وخببٕخ ٽڀ عبٽ٦خ ٱَڂُٞڂخ، وهبنڃ اؼبڂبٍجخ، َُٞت ِف أٿ 

، واٹزٮب٭هټ ؽىٹڄ، وأفٔ ثبٹنٵو ٽڂهټ، األفذ اٹ٦يَيح اٹلٵزىهح ٹالرببكرياى، ك٥ټ څإالء اٹيٽالء،  أٍغٸ څڂب ثب٣
، واٹيٽُٸ اٹ٦يَي اٹلٵزىه ٥جل االرببكالځْبء  عزپب٣ اٹٲًنواٿ، وٽىٱٮهب اؼبڂبٕوثوَيح ثىٽ٦وايف، اٹ٦ٚىح اؼبإٍَخ يف ا
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غبٚىهڅټ اٹلائټ، وعهىكڅټ اؼبْٶىهح، يف ٥ٲل ٽإسبو  اؼببٹٴ اثڀ اٹَجيت، واألفذ اٹ٦يَيح اٹلٵزىهح ځبعُخ ٱپىػ،
.  اعبيائو

ٵبٿ اٹىٹُل اعبلَل، حببعخ ئُف ه٥بَخ فبٕخ، وك٥ټ ٽزىإٸ، كوٿ ٵٺٸ أو ٽٺٸ، ؽىت َزپٶڀ ٽڀ اٹٖپىك 
صُٰ يف َٺٲبڅب، وٽبىاٷ، ٽڀ اؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزى االرببكواٹزٲلٻ، والثل څڂب ٽڀ اإلّبكح أَٚب، ثبٹو٥بَخ اٹُىٽُخ، اٹيت ٵبٿ 

رىځٌ، وڅُئبرڄ اإلكاهَخ اؼبز٦بٱجخ، ويف أؽٚبٿ ٽإٍَخ اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ يف ٽلَڂخ ى٩ىاٿ اعبجٺُخ، ؽُش َزڂٮٌ 
څىاءڅب اٹ٦ٺُٸ، وٱل رو٥و٣ ٭ىٯ ٱپزهب اٹْبـبخ، ٹُٶىٿ أٵضو ٕالثخ، وأو٭و ځْبٝب، وّت يف ثُئخ ٕؾُخ، ؽب٭ٺخ 

واغبٰ َٲبٷ ، أځڄ ا٥زبك ٽڂن ٝٮىٹزڄ ،  .اٹ٦ٺپبء، ٽڀ ٵٸ ؽلة وٕىةاٹ٦ٺپُخ، واإلځزبط اٹ٦ٺپٍ، َوربكڅب  دثبؼبٺزٲُب
٥ٺً ٦ٕىك اعبجبٷ ، وڅٍ هَبٙخ وبزبعهب اؼبٶزجُىٿ اٹ٦وة اٹُىٻ ، ٹٖڂ٤ ٽَزٲجٺهټ ، ٭هٍ ٍجُٸ څبٻ ، ٹل٥ټ ٽهڂزهټ ، 

. روٍُـ أٱلاٽهب ، يف ٥ٖو اؼب٦و٭خ ، ؽُش اٹوَبػ اٹ٦برُخ ، هتت ٥ٺُهب ، ٽڀ ٵٸ ؽلة وٕىة و

، و٥ٺً ٥بكح 1995، اٹيت ٥ٲلد يف څنا اٹٖوػ اٹ٦ٺپٍ، ٽڀ ٥بٻ ٹالرببكاٹڂلوح اٹ٦ٺپُخ اٹَبكٍخ  وفالٷ 
، وؽبعبرڄ اؼبَزٲجٺُخ، اؼببكَخ ٽڂهب، واٹ٦ٺپُخ، وعلرڄ وٱل االرببكٌَن ٽڀ ٥ٲل عٺَخ فزبٽُخ ٥بٽخ، ٹجؾش أوٙب٣ االرببك

اٹڄ ٹالٹزٲبء ثبؼبٶزجٌُن يف كَبهڅټ، ٹز٦وَٮهټ ثڂٮَڄ اّزل ٥ىكڃ، وإٔجؼ حببعخ ئُف ٽيَل ٽڀ اغبوٵخ، وؼبَذ ٙووهح اځزٰ
٥ڀ ٱوة، ٥رب رىاعلڃ ثُڂهټ، كافٸ ثالكڅټ اٹ٦وثُخ، ٽوح ٵٸ ٥بٻ، َيوهڅټ، ٵپب َيوهوځڄ، ٹنا وعلد ځٮٍَ أٱزوػ 

، االرببك٥ٺً اغبٚىه يف رٺٴ اعبٺَخ، ٙووهح االځٞالٯ يف څنڃ اػبٞىح، ٽجُڂب ٭ىائلڅب، وأنبُزهب يف رى٤ٍُ ٱب٥لح 
ٷ ٽْٶالرڄ اؼببكَخ، ٭ٚال ٥ڀ ئ٥ٞبئڄ اؼبيَل ٽڀ اٹٲىح واغبُىَخ، كوٿ اٹزقٺٍ ٥ڀ ٽٲوڃ اٹلائټ، وٽڂيٹڄ اٹنٌ وٹل وػ
، االرببكيف ثلاَخ األٽو، فُْخ ٽڂڄ ٥ٺً  ، سبُپٍ څنا االٱزواػاٷ ٥جل اعبٺُٸ اٹلٵزىهاألٍزبم  َف ََزٺ٬ٞ اٹيٽُٸ . ٭ُڄ

ٿ اٹْٲُٰ، اٍزهىهتټ اٹٮٶوح، وربپَىا ؽبب، وثنٹٴ ٵبځذ اٹڂلوح اٹَبث٦خ ٽڀ اٹزْزذ، وٹٶڀ اٹيٽالء اؼبٶزجٌُن ٽڀ األهك
 االرببكفبهط ٽٲوڃ اٹلائټ يف رىځٌ اٹْٲُٲخ، اٹيت أسبىن أٿ رجٲً ٹڄ ٽٲوا كائپب، ألٿ  االرببكأوٷ عىٹخ َٲىٻ هبب  ٹالرببك

اٹٲبځىځُخ، واؼببكَخ، واؼببٹُخ،  ٹٌُ ؽٲُجخ وبپٺهب اٹوئٌُ اعبلَل ٽ٦ڄ ئُف ؽُش َٲُټ، ثٸ ٽإٍَخ ٥ٺپُخ، ؽبب عىاځجهب
واألكثُخ، وڅٍ رٮوٗ وعىكڃ يف ٽٲو كائټ، ؽىت َزپٶڀ ٥ربڃ، ٽڀ ٽزبث٦خ أ٥پبٹڄ، واالٍزپواه يف رٲلمي ځْبٝبرڄ، 

. اد اٹلوٹُخ، دبٲوڃ اٹلائټ، و٥ڂىاځڄ اٹضبثذاالرببكاإلكاهَخ واٹ٦ٺپُخ، ثٲىح وصجبد، وََز٤ُٞ أٿ َزىإٸ ٽ٤ ٽضُٺڄ ٽڀ 

٣ څنڃ اغبوٵخ، َيكاك ٱىح وارَب٥ب، واىكاك ٥لك أ٥ٚبئڄ ثْٶٸ ٽٺؾىٟ، ؽىت إٔجؾذ ځلوارڄ يف ٻ االرببكأفن 
ٽَزىي ٽإسبواد، ٽڂن اٹَڂخ اٹضبځُخ ٽڀ اځٞالٱڄ يف هؽالرڄ اٹ٦ٺپُخ څنڃ، وإٔجؼ ٥لك اؼبْبهٵٌن يف ٵٸ ٽإسبو َٮىٯ 

وٹُجُب، واعبيائو،  ٹْبهٱخ ، وٹجڂبٿ ،وا ٽْبهٳ، ث٦ل ٽإسبو األهكٿ، مث ٽإسبواد ٽٖو، وٍىهَب، ورىځٌ، حاألهث٦پبب
واٹُىٻ يف اٹ٦َىكَخ، وَف َٶڀ األٽو فبٹُب يف ٵٸ ٽوح، ٽڀ اؼبزب٥ت، وٹٶڂهب ٝج٦ُخ أٌ ٥پٸ عبك ٽڀ څنا اٹڂى٣، وڅٍ 

:  ٍڂخ اٹزٲلٻ يف اغبُبح، واٹْب٥و َٲىٷ

                           رسَدَــٓ ٌمـُــبْ ادلؼبٌــٍ زخُصـــخ                                          
 فـال ثـد دوْ اٌشــهـد ِٓ اثــس إٌؾــً                         
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، ث٦ل ٽإسبو ٝواثٺٌ، ٹى٥ٶخ ٕؾُخ، ٵبكد رإصو ٍٺجب ٥ٺً ٽَبه ؽُبرڄ، وسبيٯ ـ 2003يف ٥بٻ  االرببكر٦وٗ 
صو ؽُىَخ، وأّل ثأٍب، وڅى ٕبؽت ال ظبؼ اهلل ـ أوٕبٹڄ، وٹٶڂڄ فوط ٽڂهب ـ حبپل اهلل ـ ٍٺُپب، ٽ٦بىف، ثٸ أٳ

.  اؼبڂب٥خ اٹٲىَخ، اٹيت ربپُڄ ؽىت ٽڀ أّل اٹ٦ىا٬ٕ واأل٥بًٕن، ووعل اعبپ٤ُ َٺزٮىٿ ؽىٹڄ، ك٥پب ورأَُلا

، أ٥ُِ ثلوهٌ، ١وو٭ب ّقُٖخ ـ أٍوَخ، ال رٲٸ ٽواهح ٥پب االرببكٵڂذ فالٷ څنڃ اٹٮزوح اٹ٦ٖجخ ٽڀ ؽُبح 
رڂٲٸ ثٌن اعبيائو، واٹىالَبد اؼبزؾلح األٽوَٶُخ، أربث٤ ٥پٺٍ يف ٱَټ اؼبٶزجبد يف ، ئم ٵڂذ ٽٚٞوا ٹٸاالرببكٵبٿ ٦َبځُڄ 

عبٽ٦خ ٽڂزىهٌ ٱَڂُٞڂخ ؽُڂب، وأّو٫ ٥ٺً اٍزٲواه ٥بئٺيت يف ٽلَڂخ ٹىً أقبٺىً، ؽُڂب آفو، وٽ٤ مٹٴ، َف رْ٪ٺين 
د ثڄ، ٭هى عيء ٽڂب، وكبڀ ، وٍجٸ ٽَب٥لرڄ ٹٺقووط ٽڀ اٹى٥ٶخ اٹيت أَفاالرببكأوٙب٥ٍ اٹ٦ٖجخ څنڃ، ٥ڀ اٹزٮٶًن ة

عيء ٽڂڄ، وٵټ ؽي يف ځٮٍَ، وآؼبين، أٿ أر٪ُت ٥ڀ ٽإسبو ٝواثٺٌ، مث ٥ڀ ٽإسبو رىځٌ، ٭بعبيائو، اٹيت ٱُٚذ ٭ُهب 
صالصٌن ٍڂخ ٽڀ ٥پوٌ، أفلٻ څنا اٹزقٖٔ، ثٶٸ ٽب أورُذ ٽڀ ٥يٻ وٱىح، وٹٶڀ اٹ٢وو٫، ٵبځذ أٱىي ٽين، 

.  ههتب، و٦ٍُذ ئٹُهبوؽوٽزين ٽڀ څنڃ اٹٮوؽخ، اٹيت ٝبؼبب اځز٠

ٹٲل هنٚذ، ثو٩ټ ١وويف اٹ٦ٖجخ اٹَبثٲخ اٹنٵو، ٹٺٲُبٻ ثىاعيب، وٹى ٥ڀ ث٦ل، ئُف عبځت اٹ٦لَل ٽڀ اٹيٽالء 
ٽڀ األىٽخ اٹيت أؼبذ ثڄ، ٱجٸ اٍزٮؾبؽبب، وهاٍٺذ األفذ اٹلٵزىهح ٽربوٵخ ؿبًنٯ،  االرببكواٹيٽُالد، ٱٖل ئفواط 

يف ٽٲوڃ اٹلائټ، وأعوَذ ٽب َٺيٻ ٽڀ االرٖبالد، ٹوأة اٹٖل٣،  االرببكٍٺذ يف رٺٴ اٹٮزوح، ٵپب ها االرببكهئَُخ 
ثبځز٢به ٥ٲل اٹٺغڂخ اٹيت ّٶٺذ فُٖٖب ؽبنا اٹ٪وٗ، وٵڂذ واؽلا ٽڀ أ٥ٚبئهب، ٥ٺً أٿ ر٦ٲل اعزپب٥بهتب يف رىځٌ، 

ا٥بد َف ر٦ٲل، و٥لد يف اٹىٱذ اؼبڂبٍت ئُف اعبيائو، ؽىت أٵىٿ ٱوَجب ٽڀ ٽٶبٿ اځ٦ٲبكڅب، ٩ًن أٿ څنڃ االعزټ
ألٍجبة ٦َو٭هب اعبپ٤ُ، واٍزجلٹذ ثبعزپب٥بد أفوي ٥ٺً ٽَزىي اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ، وث٦٘ اٹيٽالء اؼبإٌٍَن، 

.  ، ٹ٦ُىك اٹٖٮبء ٽڀ علَل، وكبپل اهلل ٥ٺً مٹٴاالرببكٵٺٺذ واغبپل هلل ثبٹڂغبػ، ورجلكد ٽ٦هب اٹ٪ُىٻ ٽڀ ظببء 

ٹلوهرٌن ٽززبٹُزٌن، واين ام أّٶو اعبپ٦ُخ اٹ٦بٽخ ٥ٺً څنڃ ٹٲل عوي افزُبهٌ، ٥ٚىا يف اؼبٶزت اٹزڂٮُنٌ، 
. اٹضٲخ، أسبىن أٿ رٶىٿ اعبهىك اٹيت ثنٹزهب، فالٷ څنڃ اٹٮزوح، يف ٽَزىي څنڃ اٹضٲخ، وأ٥زنه ٥ڀ ٵٸ رٲًٖن

 االرببك، وخببٕخ األ٥ٚبء اؼبإٌٍَن ٽڂهټ، عهىكا عجبهح، ؽىت هأي االرببكٹٲل ثنٷ اٹو٥ُٸ األوٷ ٽڀ أ٥ٚبء 
، واّزل ٥ىكڃ، وما٣ ُٕزڄ يف أهعبء وٝڂڂب اٹ٦ويب، وثٌن اؼبڂ٢پبد اؼبضُٺخ يف اٹ٦بَف، وعوي اغبلَش ٥ڂڄ يف اٹڂىه

اؼبىٍى٥بد اٹ٦وثُخ واألعڂجُخ، وثُڂهب اؼبىٍى٥خ األٽوَٶُخ اٹلوٹُخ ٹٺپٶزجبد، وؽٰ ؽبټ أٿ َٮقووا دبب أقبيوا، وڅڂب أهي 
م اٹلٵزىه ٦ّجبٿ فٺُٮخ، وؽٶپخ األٍزبم اٹلٵزىه ؿبپل ٭زؾٍ ٽڀ واعيب أٿ أُّل ٥ٺً وعڄ اػبٖىٓ، خبربح األٍزب

٥جل اؽببكٌ، وكثٺىٽبٍُخ األٍزبم اٹلٵزىه عبٍټ عوعٌُ، وؽٚىه األٍزبم اٹلٵزىه أثى ثٶو اؽبىُ اٹٮب٥ٸ واؼبإصو، 
ٵنا اٹلٵزىه هحبٍ ٽٖٞٮً ٥ٺُبٿ، واٹلٵزىه وؽُل ٱلوهح، وّغب٥خ اٹيٽُٸ اؼبوؽىٻ األٍزبم َى٬ٍ ٱڂلَٸ، يف 

أٽب ٥ڀ ثَبٹخ األٍزبم اٹلٵزىه ٥جل اعبٺُٸ . كبى ثو األٽبٿ ، ، ورىعُڄ عٺَبرڄ اٹَبفڂخ األوُفاالرببكُٝل ك٥بئټ رى
وأظبؼ ٹڂٮٍَ، أٿ أ٤ٙ اٹيٽُٸ األٍزبم ٦ٍل . ، و٥ڀ كَڂبٽُٶُزڄ، وعوأرڄ، ٭ؾلس، وال ؽوطاالرببكاٹزپُپٍ، ثٞٸ 

ٽڀ ك٥پڄ، واڅزپبٽڄ،  االرببكڃ اؼبزأفو ٥ڂهټ، ألځڄ أ٥ًٞ اٹيڅوٌ، ثٌن اٹو٥ُٸ األوٷ ٽڀ څإالء اٹوعبٷ، ثو٩ټ كفىٷ
ووٱزڄ، اٹٍْء اٹٶضًن، والثل څڂب ٽڀ اإلّبكح أَٚب دبإٍَخ اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ اؼبزٞىهح، ٥ٺً ٵٸ ٽب رٲلٽڄ ٹڂب ٽڀ ك٥ټ 



 50 

ٝزڄ ٱلها ، وأ٣االرببكواٹْٶو ٵٸ اٹْٶو أَٚب، عبپ٤ُ اٹيٽالء يف اعبپ٦ُبد اٹ٦وثُخ اٹيت اٍزٚب٭ذ ٽإسبواد . وٽَبځلح
صب٦ُخ اؼبٶزجبد األهكځُخ، اعبپ٦ُخ اؼبٖوَخ ٹٺپزقٌٖٖن يف اؼبٶزجبد : وا٦ٍب ٽڀ اٹزأٹٰ يف ظببئڂب اٹ٦وثُخ، ويف ٽٲلٽزهب

واؼب٦ٺىٽبد، واٹڂبكٌ اٹ٦ويب ٹٺپ٦ٺىٽبد يف ٍىهَب، وصب٦ُخ اؼبٶزجبد اٹٺجڂبځُخ، واٹٺُجُخ، واأله٬ُّ اٹىٝين اعبيائوٌ، 
يف رىځٌ اٹْٲُٲخ، واٹْقُٖبد،  االرببكالٻ اٹ٦َىكَخ، وعبپ٤ُ اٹَبڅوَڀ ٥ٺً أ٥پبٷ واٹُىٻ وىاهح اٹضٲب٭خ واإل٣

.   واؼبإٍَبد، واإلكاهاد، اٹيت ٱلٽذ ٹڄ، وؼبإسبوارڄ، َل اؼبَب٥لح

، ځَبء وهعبال، ألٿ عهىك األ٭واك االرببكوهبنڃ اؼبڂبٍجخ أَٚب، ال ٦ََين ئال أٿ أُّل جبهىك صب٤ُ أ٥ٚبء 
ال رٶٺٸ ثبٹڂغبػ، ئال ثزٚب٭و عهىك اعبپ٤ُ، ٵٸ يف ٽٶبځڄ، ويف ؽلوك   عٺُٺخ اٹٲله، ٭اهنب اؼبإٌٍَن، ٽهپب ٵبځذ

٥پٺڄ وٽهبٽڄ، وٱلهرڄ ٥ٺً اٹ٦ٞبء واؼبْبهٵخ، ٭بٹڂغبػ، څى ځزبط ٥پٸ اعبپ٤ُ، وڅټ أعله ثبٹْٶو واٹزٲلَو، وخببٕخ 
ثٸ أ٭ٚٸ، وڅى اؼبَإوٷ ٥ڀ ضببَزهب ٽڀ عُٸ اٹْجبة، اٹنٌ وبپٸ اٹُىٻ څنڃ اٹ٦ْٺخ اؼبجبهٵخ، وَزٲلٻ هبب كبى ٽَزٰ
.  ، ٥بٹُخ فٮبٱخاالرببكٵٸ ٬٦ٙ أو رٲًٖن، ؽٮ٢ڄ اهلل، وأځبه ٍجُٺڄ، وٍلك فٞبڃ، ٹزجٲً هاَخ 

، وٽإٍَخ اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ اؼبزؾلح، ٥ٺٍ ثبٹزٶومي، وٵڂذ أ٥غي اٹڂبً ٥ڀ اٹْٶو، ؽٌن االرببكٹٲل رٮٚٸ  
أ٢٥ټ فبب أٍزؾٰ، ٭أځب يف هأٌ ځٮٍَ، ٽب ٵڂذ أٱىٻ ئال ثىاعيب ذببڃ  أٍلٌ ئِف څنا اعبپُٸ، ألين هأَذ ٭ُڄ رٲلَوا،

څنا اٹزقٖٔ، اٹنٌ وڅجزڄ هث٤ُ ّجبيب، وفو٬َ ٵهىٹيت، أٽب هٍبٹيت اٹيت أكَزهب يف ٍجُٺڄ، ٭ٶڂذ أ٦ٍل اٹڂبً يف 
. ٦ٍٍُ ٹزؾٲُٲهب، وڅٍ يف ځٮٍَ، أٱٸ فبب ٵڂذ أهَل، وأڅىٿ فبب ٹٲُزڄ ٽڀ رٲلَو ورٶومي

فالٷ ٥ْوَڀ ٍڂخ ٽڀ ؽُبرڄ، اٍزٞب٣ أٿ َل٥ټ  االرببكاجملبٷ، ٽڀ اإلّبكح ثبأل٥پبٷ اٹيت أقبيڅب والثل يف څنا 
هبب ٽهڂخ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف ثالكځب اٹ٦وثُخ، و٦َيى اٹز٦بوٿ ثٌن صب٦ُبد اؼبٶزجبد ٥ٺً څنا اؼبَزىي، وأٿ َل٭٤ 

ٽ٤ ئٕلاه كوهَخ ٽهڂُخ، څٍ ٹَبٿ ؽبٷ اؼبٶزجٌُن  حبوٵخ اٹجؾش اٹ٦ٺپٍ واٹلهاٍبد يف څنا اجملبٷ، ٱلٽب ئُف األٽبٻ،
اٹ٦وة، ر٦و٫ هبټ، وثڂْبٝبهتټ، وئځزبعهټ اٹ٦ٺپٍ، ځبڅُٴ ٥ڀ ئٱبٽخ ٍزخ ٥ْو ځلوح، وٽإسبو ٥ٺپٍ، يف ٽىٙى٥بد 

څبٽخ، وځْو أ٥پبؽبب، ورىُٕبهتب، ٭ٚال ٥ڀ ئٱبٽخ ٽإسبو ٹٺٲلً اٹْو٬َ، ٱٖل ٹٮذ األځ٢به ئُف ٽبرز٦وٗ ٹڄ 
ة اٹٲليبخ ٭ُڄ، وٽٶزجبرڄ، ٽڀ أفٞبه، څنا ثبإلٙب٭خ ئُف ئٱبٽخ ٽ٦بهٗ ٵزت ٥ٺً څبٽِ څنڃ اؼبقٞىٝبد، واٹٶذ

اؼبإسبواد، ٽ٤ اٹ٦لَل ٽڀ وهّبد اٹزلهَت ٥ٺً األ٥پبٷ اٹٮڂُخ، واٹزٲڂُبد اغبلَضخ، وٽب ئُف  مٹٴ ٽڀ ځْبٝبد، 
.   رَزؾٰ اٹزٲلَو

، وڅى فًن فٺ٬، ػبًن ٍٺ٬، أهي ٭ُڄ الرببكاوأفًنا، األٽٸ ٵٸ األٽٸ، ٽ٦ٲىك ٥ٺً اعبُٸ اعبلَل ٽڀ أ٥ٚبء 
وؽلرڄ، وٱىرڄ، وځُْل ٥ڂٮىاځڄ، وؿبٲٰ آٽبٹڄ يف ٽيَل ٽڀ اٹزأٹٰ، واٹوٱٍ، واالىكڅبه، ٍلك اهلل فٞبځب صب٦ُب ئُف ٽب٭ُڄ 

واٹْب٥و . اػبًن، واٹ٦پٸ اؼبْزوٳ، ثبٹز٦بوٿ، واٹزٚبٽڀ، وځجن اٹٮوٱخ، ٽڀ أٌ ځى٣ ٵبځذ، دبب ىبلٻ األڅلا٫ اؼبڂْىكح
                                                                   .واهلل اؼبى٭ٰ، وثڄ ځَز٦ٌن.  ځجين ٵپب ٵبځذ أوائٺڂب رجين، وځٮ٦ٸ ٽضٺپب ٭٦ٺىا، ثٸ وأ٭ٚٸ فبب ٭٦ٺىا:  َٲىٷ

ػجذ انهطٛف صٕفٙ . د.  أ                                        

 ثغبيؼخ يُزٕس٘ فغُطُّٛ عبثمب ئٛظ لغى انًكزجبدسٔ،  أعزبر                    
سئٛظ رؾشٚش يغهخ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد                                     
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لبئّخ ادلساعغ 
: اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ ٹالرببك، وٱبئ٤ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ األوُف "اٹزٶ٬ُْ واٹزٖڂ٬ُ يف ٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ "  .1

. 1991ّىهاد ٽوٵي اٹلهاٍبد واٹجؾىس اٹ٦ضپبځُخ واؼبىهََٶُخ واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد، ٽٶزجخ ٭هل اٹىٝڂُخ، ٽڀ
اعببٽ٦خ اٹزىځَُخ، : ، اجملٺخ اؼب٪وثُخ ٹٺزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ"اٹ٦ويب ٹٺپٶزجٌُن وأفٖبئٍ اؼب٦ٺىٽبد ٹالرببكاٹڂ٢بٻ األٍبٍٍ " .2

 . 1986، ٽبهً ٥4ٺىٽبد، ٣ ٽڂْىهاد ٽوٵي اٹجؾىس يف ٥ٺټ اؼبٶزجبد واَف

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،  االرببكاؼب٦به٫ اٹٶٮبءاد واعبىكح، وٱبئ٤ اؼبإسبو اٹضبٹش ٥ْو، : ئكاهح اؼبٶزجبد يف اٹجُئخ اٹوٱپُخ .3
ٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اؼبڂ٢پخ ا االرببك: ، رىځ2002ٌكََپرب 1ځى٭پرب ، 29صب٦ُخ اؼبٶزجبد اٹٺجڂبځُخ، ثًنود 

 .2003واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ، 
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ  االرببكاالٍزوارُغُخ اؼبىؽلح ٹٺپ٦ٺىٽبد يف ٥ٖو االرٖبالد، وٱبئ٤ اؼبإسبو اٹزب٤ٍ،  .4

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكوٻ، اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٸ: ، رىځ1998ٌأٵزىثو  25-21ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ، كٽْٰ 
. 1999واؼب٦ٺىٽبد، 

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،  االرببك/  2وٱبئ٤ اؼبإسبو : ربلَبد اؼبَزٲجٸ: رٲڂُبد اؼب٦ٺىٽبد واالرٖبالد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب .5
ٹٺپٶزجبد اٹ٦ويب  االرببكٽڂْىهاد : رىځٌ .-، صب٤ ورٲلمي ٥جل اجملُل ثى٥يح، وؽُل ٱلوهح1989عبځٮٍ  21-18رىځٌ 

. 1991واؼب٦ٺىٽبد، اؼبڂ٢پخ اٹ٦وثُخ ٹٺزوثُخ واٹضٲب٭خ واٹ٦ٺىٻ، 
اٹ٦ويب  االرببكرٶڂىٹىعُب اؼب٦ٺىٽبد يف اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد اٹ٦وثُخ ثٌن اٹىاٱ٤ وربلَبد اؼبَزٲجٸ، وٱبئ٤ اؼبإسبو اٹضبٽڀ،  .6

. 1997ځى٭پرب  4-1ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اٹٲبڅوح، 
اٹلاه اؼبٖوَخ : ثًنود. 2. ٽظ. كائوح اؼب٦به٫ اٹ٦وثُخ يف ٥ٺىٻ اٹٶزت واؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد. اٹ٦يَيفٺُٮخ، ٦ّجبٿ ٥جل  .7

 .1999اٹٺجڂبځُخ، 
. 1987. كاه ٝالً ٹٺلهاٍبد واٹزوصبخ واٹڂْو: كٽْٰ. ة واؼبٶزجبداحملبد ٽڀ ربهَـ اٹٶذ. ٕىيف ٥جل اٹٺ٬ُٞ .8
ٽنٵوح ٹڂُٸ ّهبكح . كهاٍخ رٲُُپُخ ٽُلاځُخ: ثٌن اٹىاٱ٤ واؼبَزٲجٸاٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد وٹٺپ٦ٺىٽبد  االرببك. وهــٕىيف، ٿ .9

. ځبعُــخ ٱپــىػ . ك : اّوا٫ .٥2002ٺټ اؼبٶزجبد، عبٽ٦خ ٽڂزىهٌ ٱَڂُٞڂخ، . اٹٺَُبځٌ يف ٥ٺټ اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد
. 2005ٹڂْو واٹزىى٤َ، ٥ٺُبٿ هحبٍ ٽٖٞٮً، اٹڂغلاوٌ أٽٌن، ٽجبكب ئكاهح اؼبٶزجبد وٽواٵي اؼب٦ٺىٽبد، ٥پبٿ،كاه ٕٮبء ٷ .10
 -23-20اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ  ٹالرببكاؼب٦ٺىٽبد يف فلٽخ اٹزڂپُخ ثبٹجالك اٹ٦وثُخ، أ٥پبٷ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹضبٹضخ  .11

ٽوٵي اٹزىصُٰ : ٽڂْىهاد ٽوٵي اٹلهاٍبد واٹجؾىس اٹ٦ضپبځُخ واؼبىهََٶُخ واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ: ، ى٩ىاٿ1991أٵزىثو 
. 1993وٽٍ، اٹٰ

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكوٱبئ٤ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹواث٦خ، : اؼبٶزجبد اعببٽ٦ُخ ك٥بٽخ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ واٹ٦پٸ اٹزوثىٌ يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب .12
ٽڂْىهاد ٽوٵي اٹلهاٍبد : ، ى٩ىاٿ1993كََپرب  6-4واؼب٦ٺىٽبد، ٽوٵي ًٍنٽلٌ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، ى٩ىاٿ، 

. 1994وََٶُخ واٹزىصُٰ واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، واٹجؾىس اٹ٦ضپبځُخ واؼبو
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكثىن ورٲڂُبد وٵٮبءاد ٽزٞىهح، وٱبئ٤ اؼبإسبو اٹضبين ٥ْو، : اؼبٶزجبد اٹ٦وثُخ يف ٽٞٺ٤ األٹٮُخ اٹضبٹضخ .13

 .2002عبٽ٦خ اٹْبهٱخ، : اٹْبهٱخ: ؼب٦ٺىٽبداٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد وا االرببك: ، رىځ2001ٌځى٭پرب  8-5واؼب٦ٺىٽبد، عبٽ٦خ اٹْبهٱخ 
اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكاؼبٶزجبد اٹىٝڂُخ واٹ٦بٽخ وكوهڅب يف ئهٍبء اٹڂ٢ټ اٹ٦وثُخ ٹٺپ٦ٺىٽبد، أ٥پبٷ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹَبكٍخ،  .14

ٽٍ ، ى٩ىاٿ ٽڂْىهاد ٽإٍَخ اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٸ1995أٵزىثو  26-24واؼب٦ٺىٽبد، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، ى٩ىاٿ 
. 1996ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲٮىٽٍ، : واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد  االرببكاِ٭بٯ واٹزؾلَبد، : اؼبٶزجخ االٹٶزووځُخ واٹڂْو االٹٶزووين وفلٽبد اؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب .15
 .2001ٹىٽبد، اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٤ االرببكاؼب٦هل األ٥ٺً ٹٺزىصُٰ، : ، رىځ1999ٌأٵزىثو  12-8واؼب٦ٺىٽبد، ثبثٸ 

 االرببككبى ثڂبء ئٍزوارُغُخ ٹلفىٷ اإلځزبط اٹٮٶوٌ اؼبٶزىة ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ يف اٹٮٚبء االٹٶزووين، وٱبئ٤ اؼبإسبو اغببكٌ ٥ْو،  .16
 .2001ٽٶزجخ اؼبٺٴ ٥جل اٹ٦يَي اٹ٦بٽخ، : اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، اٹوَبٗ

اٹ٦ويب ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد،؟ وىاهح  االرببكوٱبئ٤ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اٹَبث٦خ، اٹڂْو واٹٚجٜ اٹجُجٺُى٩وايف ٹإلځزبط اٹٮٶوٌ اٹ٦ويب،  .17
. 1997أٽبځخ ٥پبٿ اٹٶربي، : ، ٥پبٿ1996ځى٭پرب  6-2اٹضٲب٭خ األهكځُخ، ٥پبٿ 

٥ويب اٷ االرببكاٹزىعهبد اؼبَزٲجٺُخ،  وٱبئ٤ اٹڂلوح اٹ٦وثُخ اػببٽَخ، : و٦ُٙخ كهاٍبد اؼبٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد يف اٹىٝڀ اٹ٦ويب .18
، ى٩ىاٿ ٽڂْىهاد ٽإٍَخ 1994أٵزىثو  24-21ٹٺپٶزجبد واؼب٦ٺىٽبد، ٽوٵي ًٍنٽلٌ، ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، ى٩ىاٿ 

 .1995ٽوٵي اٹزىصُٰ اٹٲىٽٍ، : اٹزپُپٍ ٹٺجؾش اٹ٦ٺپٍ واؼب٦ٺىٽبد، رىځٌ
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 .ٿ، ٍىهَب، اٹ٦واٯ، ٹُجُب، اٹُپڀ، اٹٶىَذ، األهكٿ، رىځٌاٹ٦َىكَخ، اعبيائو، ٽٖو، اٹَىكا  : څٍاٹلوٷ  -*

 



 53 

ِــــالؽـــــك                                                         
                                                             ========= 

 

 
ٌالحتبد إٌشبؼبد اٌؼٍُّخ   01:ٍِؾك زلُ                                              

 

اٌجؾىس  ػددػدد اجلٍعبد ادلىبْ واٌزبزَخ      اٌؼٕىاْ             إٌدواد وادلؤمتساد 
ادلشبزوني و

إٌدوح اٌؼسثُخ 
 األوىل

  عٍعبد 9 1988فُفسٌ . رىٔط ،شغىاْ اٌزىشُف واٌزصُٕف مبساوص ادلؼٍىِبد اٌؼسثُخ

 إٌدوح اٌؼسثُخ اٌضبُٔخ
ٌىِبد واالرصبالد  يف اٌىؼٓ رمُٕبد ادلغ

 حتدَبد ادلعزمجً: اٌؼسيب
 حبضب  17 عٍعبد 9 1989عبٔفٍ  .رىٔط، رىٔط

إٌدوح اٌؼسثُخ 
 اٌضبٌضخ

 حبضب 30 عٍعبد 6 1991أوزىثس  .رىٔط، رىٔط ادلؼٍىِبد يف خدِخ اٌزُّٕخ ثبٌجالد اٌؼسثُخ

إٌدوح اٌؼسثُخ 
 اٌساثؼخ

ٌ ادلىزجبد اجلبِؼُخ دػبِخ ٌٍجؾش اٌؼٍُ
 واٌؼًّ اٌزسثىٌ يف اٌىؼٓ اٌؼسيب

 حبضب  40  ادعٍط 6  1993دَعّرب . رىٔط، رىٔط

     

إٌدوح اٌؼسثُخ 
اخلبِعخ 

وظؼُخ دزاظبد ادلىزجبد وادلؼٍىِبد يف 
حبضب   25 عٍعبد 10 1994أوزىثس . رىٔط، رىٔطاٌزىعهبد ادلعزمجٍُخ : اٌىؼٓ اٌؼسيب

إٌدوح اٌؼسثُخ 
اٌعبدظخ 

َخ واٌؼبِخ ودوز٘ب يف إزظبء ادلىزجبد اٌىؼٓ
حبضب ػٍُّب  20 عٍعبد 8. 1995أوزىثس . رىٔط، رىٔطإٌظُ اٌؼسثُخ ٌٍّؼٍىِبد 

إٌدوح اٌؼسثُخ 
اٌعبثؼخ 

إٌشس واٌعجػ اٌجُجٍُىغسايف ٌإلٔزبط اٌفىسٌ 
اٌؼسيب 

االزدُٔخ  ثبدلٍّىخ ،ِبْع
 عٍعبد 9. 1996ثس ٔىفُ .اذلبمشُخ

حبضب   36
ِشبزوب  97

رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد يف ادلىزجبد وِساوص ٌالحتبد صبِٓ ادلؤمتس اي
 ادعٍط 8 .1997ٔىفّرب  .ِصساٌمب٘سح، ادلؼٍىِبد اٌؼسثُخ ثني اٌىالغ وحتدَبد ادلعزمجً 

حبضب   57
ِشبزوب  340

ادلؤمتس اٌزبظغ 
ٌالحتبد 

اإلظزسارُغُخ ادلىؽدح ٌٍّؼٍىِبد يف ػصس 
اإلٔزسٔذ ودزاظبد أخسي 

ا مثبٔىْ حبش 80 عٍعخ 18 1998 أوزىثس .ظىزَخدِشك، 

ادلؤمتس اٌؼبشس 
ٌالحتبد 

ادلىزجخ االٌىزسؤُخ وإٌشس االٌىزسوين 
وخدِبد ادلؼٍىِبد يف اٌىؼٓ اٌؼسيب 

 عٍعخ 15   1999أوزىثس  .رىٔط ،ٔبثً
 حبضب 75

 ِشبزوب 400

ادلؤمتس احلبدٌ ػشس 
حنى إظزسارُغُخ ٌدخىي اإلٔزبط اٌفىسٌ 

يف اٌفعبء االٌىزسوين ادلىزىة ثبٌٍغخ اٌؼسثُخ 
ظٕخ  سأو .اٌمب٘سح ِصس

 عٍعخ 14 2000
حبضب  25

ِشبزوب  250

ثىن، : ادلىزجبد اٌؼسثُخ يف ِؽٍغ األٌفُخ اٌضبٌضخادلؤمتس اٌضبين ػشس 
رمُٕبد ووفبءاد ِزؽىزح 

زلخ اإلِبزاد اٌؼسثُخ اٌشب
 2001ٔىفّرب  .ادلزؾدح

عٍعخ  19
 ِىائد ِعزدَسح 4و

حبضب   60
ِشبزوب  350

ادلؼبزف : إدازح ادلىزجبد يف اٌجُئخ اٌسلُّخدلؤمتس اٌضبٌش ػشس ا
ِشبزوب  460 عٍعخ  12 2002ٔىفّرب  .ٌجٕبْ ،ثريودواٌىفبءاد واجلىدح 

ادلؤمتس اٌساثغ ػشس 
  عٍعبد  8 2003دَعّرب  .ٌُجُب ،ؼساثٍطٕ٘دظخ ادلؼسفخ يف اٌىؼٓ اٌؼسيب ٌالحتبد 

ادلؤمتس اخلبِط 
ادلسؽٍخ  :ػشس

األوىل 
دَعّرب  .ِصس ،اإلظىٕدزَخدلىزجخ اٌؼسثُخ واٌزُّٕخ اٌضمبفُخ يف ػبمل ِزغري ا

حبضب   45 عٍعبد  9 2004

ض ادلؤمتس اٌعبد
ػشس 

ادلىزجبد وِساوص ادلؼٍىِبد ودوز٘ب يف إزظبء 
رلزّغ ادلؼٍىِبد 

ِبزض  .احلّبِبد، رىٔط
حبضب   37   ادعٍط 10. 2005



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٌالحتبد أػعبء ادلىبرت اٌزٕفُرَخ   :2ٍِؾك زلُ 

 

اظُ وصفخ اٌؼعى اٌؼهدح 
 
 
 
 
1986-1988 

(  رىٔط) ٌالحتبدزئُعب : وؽُد لدوزح. د
(  األزدْ.)ٔبئجب ٌٍسئُط: َىظف لٕدًَ. أ
( اٌؼساق.)ػبِب عبظُ زلّد عسعُط إُِٔب. د
( رىٔط.)أِني ادلبي: زشُد ػجد احلك. أ
( ٌُجُب)ػعىا : أثى ثىس اذلىغ. د
( ِصس)ػعىا :شؼجبْ ػجد اٌؼصَص خٍُفخ. د

اٌشساوخ : ادلؼٍىِبد ٌٍغُّغٌٕؼًّ ػًٍ إربؽخ ػشس   ثغادلؤمتس اٌعب
ثني ادلىزجُني واألزشُفُني 

ِبزض  .جلصائس،  اجلصائسا
 عٍعبد  9 .2006

حبضب   47
ا ِشبزن 250

ادلؤمتس اٌضبِٓ ػشس 
ِهٕخ ادلىزجبد وحتدَبد احلبظس وادلعزمجً، 
ودوز ادلىزجبد يف اٌىصىي احلس ٌٍّؼٍىِبد 

اٌؼٍُّخ وادلهُٕخ 

ٔىفّرب  20-17عدح 
2007 

ِشبزن  500أوضس ِٓ ( ِزىلغ) عٍعخ 22
ِزىلغ )ا
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( اٌعؼىدَخ.)ػعىا: زلّد ثٓ ؽعٓ اٌصَس.د
 

 

 ( رىٔط) ٌالحتبدزئُعب : ػجداجملُد ثىػصح. د  1988-1991

 (اٌعؼىدَخ) ٔبئجب ٌٍسئُط: زلّد ثٓ ؽعٓ اٌصثري.د

 (اٌؼساق.)عبظُ زلّد عسعُط إُِٔب ػبِب. د

 (رىٔط.)أِني ادلبي: زثُغ اٌجٕىزٌ. د
 (ٌُجُب)ػعىا : أثى ثىس اذلىغ. د
 (ِصس)ػعىا :شؼجبْ ػجد اٌؼصَص خٍُفخ. د
 ( األزدْ)ػعى : َىظف لٕدًَ. أ 
 

 ( رىٔط) ٌالحتبدػجد اجلًٍُ اٌزٍُّّ زئُعب .ؽعني اذلجبئٍٍ مث د. د 1991-1994

 ( األزدْ.)ٔبئجب ٌٍسئُط: لٕدًَ َىظف. أ

 (اٌؼساق.)عبظُ زلّد عسعُط إُِٔب ػبِب. د
 (رىٔط.)أِني ادلبي: زشُد ػجد احلك.زلّد اٌساحبٍ مث أ.د
 (ٌُجُب)ػعىا : أثى ثىس اذلىغ. د
 (ِصس)ػعىا :شؼجبْ ػجد اٌؼصَص خٍُفخ. د
 .ػعىا: ظبمل اٌعبمل.د
 
 
 
 

 
 
 
 
1994-1997 

(  رىٔط) ٌالحتبدزئُعب : ػجد اجلًٍُ اٌزٍُّّ. د.أ
(  ٌُجُب.)ٔبئجب ٌٍسئُط: ِربووخ ػّس زلريَك.د.أ
( اجلصائس.)ػعىا.ػجد اٌٍؽُف صىيف.د.أ 
( ِصس)ػعىا :شؼجبْ ػجد اٌؼصَص خٍُفخ . د.أ
( اٌعؼىدَخ)ػعىا : ظبمل زلّد ظبمل. د
 (األزدْ.)ػعىا: زحبٍ ِصؽفً ػٍُبْ.د

( لؽس.)ػعىا : أمحد زلّد لؽبْ .أ 
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 (٘رٖ اٌدوز إُِٔب ػبِبمل َؼني يف )
 

 
 
 
 
 

1997-2000 

( رىٔط)زئُعب .ػجد اجلًٍُ اٌزٍُّّ .د.أ
( ِصس)ٔبئت اٌسئُط .ِصؽفً ؽعبَ اٌدَٓ.د-
( رىٔط)أِني ادلبي .زلّد ظُف اهلل-
( ٌُجُب)ػعى .أثى ثىس اذلىغ.د.أ-
( اجلصائس) اػعى.ػجد اٌٍؽُف صىيف.د.أ-
( اٌعؼىدَخ) اػعى.ظؼد اٌص٘سٌ .أ-
( األزدْ)ظى ع.أًِ شاغ.أ-

 (مل َؼني يف ٘رٖ اٌدوز إُِٔب ػبِب)
 

 
 
 
 
 

2000-2003 

( رىٔط)زئُعب .وؽُد لدوزح .د.أ-
( ِصس)ٔبئت اٌسئُط .شَٓ ػجد اذلبدٌ.د-
( اٌعؼىدَخ)أِني ػبَ .ظؼد اٌص٘سٌ .أ-
( رىٔط)أِني ادلبي .أمحد اٌىعُيب.د-
( اإلِبزاد) اػعى.فُصً ؽغٍ-
( ادلغسة)اػعى. ٔص٘خ ثٓ اخلُبغ.د-
 (األزدْ) اػعى.٘بين اٌؼّد.د -

 
 
 
 

2003-2006 

( ٌُجُب)زئُعب .ِربووخ ػّس زلريَك .د.أ-
( ِصس)ٔبئت اٌسئُط .ؽعٕبء زلغىة.د.أ-
( رىٔط)أِني ػبَ .خبٌد احلجشٍ.د-
( رىٔط)أِني ادلبي .زشُد ػجد احلك.أ-
( آٌُّ) اػعى.ػجد اهلل اجلُٕد.أ-
( اٌعؼىدَخ)اػعى. جنُت اخلؽُت.أ-
 (األزدْ) اػعى.ػّد٘بين اي.د -

 
 
 
 

2006-2008 
 

( اٌعؼىدَخ. )زئُعب.ظؼد اٌص٘سٌ .د
( اجلصائس)ٔبئت اٌسئُط .ٔبعُخ لّىػ .د-
مت رؼُُٕهب ثؼد اظزمبٌخ دواض  (رىٔط)أِني ػبَ .َعسي اٌصغري .د-
( رىٔط)أِني ادلبي .ػجد اٌؼصَص .أ-
( ِصس) اػعى.أِبين مجبي .د-
( ٌجٕبْ)اػعى. والزَط شجٍٍ.أ-
 (األزدْ) اػعى.أًِ شاغ .أ-

 (اٌعؼىدَخ. )زئُعب ؽعٓ اٌعسحيٍ. د.أ 2008-2010
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( ِصس)ٔبئت اٌسئُط  زلّىد ػصٍِ٘شبَ  .د-
  (رىٔط)أِني ػبَ .ثٓ ػُعًالػ ص .أ-
 (األزدْ) اػعى.حبٍ ػٍُبْز .د.أ-
( رىٔط)أِني ادلبي  .ثٓ ػّبزثًُ ْ .أ-
( ٌعىداْا) اػعى.اٌؼُعبوٌ ِد ِؼ .د-
( اٌىىَذ)اػعى. ٌؼزُمٍاظؼبد  .أ-
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االتحاد مؤسسو : 3 ٍِؾك زلُ

 

 البلد المؤسسون

يوسف قنديل 
 عبد الرازق يونس

 األردن

عبد الجليل التميمي 
عبد الباقي الدالي 

علي منصور 
وحيد قدورة 

المنصف الفخفاخ 
عبد الحميد العجمي 

زينب قحيس 
محسن عقير 
ربيع البنوري 

 رضا بوقرة

 تونس

 الجزائر محمد بشير يعقوبي

محمد بن حسن الزير 
 صر سويداننا

 السعودية

 سوريا غسان اللحام

عبد الكريم األمين 
 جاسم محمد جرجيس

 العراق

 فرنسا شعبان بن عاشور

 الكويت حسين يسرى عليوه

 ليبيا أبو بكر الهوش

شعبان عبد العزيز خليفة 
جمال الخولي 

محمد فتحي عبد الهادي 

مصر 

محمد أحمد السنباني  اليمن 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الكتاب ضمن  الشكر لوزارة الثقافة واإلعالم السعودية التي تكفلت بطباعة هذا
نوفمبر  20-17: استضافتها الكريمة للمؤتمر الثامن عشر لالتحاد في جدة 

2007 
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i - ك ٽڀ اٹٞو٬َ أځڄ يف وصبئٰ رأٌٍُ االرببك ويف ځ٢بٽڄ األٍبٍٍ األوٷ ٵبځذ ََزقلٻ ٽَپً اٹجالك اٹ٦وثُخ وَف ََزقلٻ ٽَپً اٹىٝڀ اٹ٦ويب، ورظ

 ٻ اؼبَپً األفًن يف اٹڂ٢بٻ اعبلَل ٹالرببكاٍزقلا
ii وأٹ٪ٍ څنا اٹجڂل دبىا٭ٲخ ثزىٱ٤ُ هئٌُ اٹڂ٢ټ ٥جلاعبجبه اٹ٦جلاعبجبه وهئٌُ االرببك ٦ٍل اٹيڅوٌ 2006كٹذ څنڃ االرٮبٱُخ الؽٲب ٵپب علكد يف كََپرب ٣ُ ،

 .اٹٞو٭ٌن


