
انثمبفبد ) انغبدط ػشش فٛالدنفٛب انذٔنٙخبيؼخ  سئٛظ انهدُخ انًُظًخ نًؤرًشلبل 

صبنر أثٕ إصجغ إٌ انثمبفبد انشؼجٛخ يكٌٕ أعبعٙ يٍ يكَٕبد . د (انشؼجٛخ

انسعبسح اإلَغبَٛخ، فعال ػٍ كشفّ ػٍ انؼاللخ انؼًٛمخ انزٙ رشثػ انؼشة ثغٛشْى 

 .يٍ انشؼٕة

انصسبفٙ انز٘ ػمذ فٙ يكزت اسرجبغ خبيؼخ ٔأظبف أثٕ إصجغ، فٙ انًؤرًش 

فٛالدنفٛب ثؼًبٌ انغجذ، ثسعٕس ػذد يٍ يًثهٙ ٔعبئم اإلػالو انًسهٛخ، إٌ ْزا 

ٔٚزعبفش يؼٓب فٙ  ،انزٙ عجمزّ انخًغخ ػشش انًؤرًش ٚشرجػ ثٕثبق لٕ٘ ثبنًؤرًشاد

نًخ ٔثمبفخ انًمبٔيخ ٔانؼٕ ردهٛخ صٕسح انثمبفخ انؼشثٛخ ٔاسرجبؼٓب ثبنزاد ٔاٜخش

ٔانسشٚخ ٔاإلثذاع ٔثمبفخ انزٕاصم، ٔعٕاْب يٍ انؼُبٍٔٚ انزٙ زًهزٓب انًؤرًشاد 

 .انغبثمخ

-12ُٔٚؽهك انًؤرًش انز٘ رشػبِ انغٛذح نٛهٗ ششف فٙ انؼبششح يٍ صجبذ اإلثٍُٛ 

انسبنٙ، ٔٚزعًٍ أٔساق ػًم  12غزًش ززٗ انخًٛظ ٚفٙ خبيؼخ فٛالدنفٛب، ٔ 22

ؽٍٛ ٔعٕسٚخ ٔنجُبٌ ٔانؼشاق ٔيصش ٔعهؽُخ ػًبٌ ٚمذيٓب ثبزثٌٕ يٍ األسدٌ ٔفهغ

 .ٔانغٕداٌ ٔاندضائش ٔانًغشة ٔرَٕظ ٔنٛجٛب ٔأنًبَٛب ٔثشٚؽبَٛب

        ًٍّ يٍ خالل  يشبسكخ ٔصاسح انثمبفخ فٙ ثؼط فؼبنٛبد انًؤرًش أثٕ إصجغٔث

إلبيخ ٕٚو نهزشاس انشؼجٙ ٚزعًٍ يؼبسض شؼجٛخ ٔزفال يٕعٛمٛب ٔفُٛب رمذيّ فشلخ 

 .انشؼجٛخ انزبثؼخ نهٕصاسحانفٌُٕ 

ٌّ اندهغبد انًغبئٛخ عزؼمذ أػهٍكًب  ّٔل يّشح ،أ فٙ يكزت اسرجبغ اندبيؼخ فٙ  ،أل

، ٔرًكُٛب نهًٓزًٍٛ يٍ رٛغٛشًا ػهٗ خًٕٓس انًثّمفٍٛ ، يمبثم صسٛفخ انذعزٕس،ػًبٌ

 .يزبثؼخ ٔلبئغ انًؤرًش انًغبئٛخ فٙ انؼبصًخ

سئٛظ انهدُخ انًُظًخ إنٗ انؽهت انًزضاٚذ ػهٗ انًشبسكخ فٙ انًؤرًش يسهًٛب  ٔأشبس

رشركض ػهٗ  ،ػًهٛخ رُظٛى انًشبسكخ رًّش ثؼّذح يشازم ػهًٛخيٕظسب أٌ ٔػشثًٛب ؛ 

ٔػهٗ ػاللخ األثسبس ثًعًٌٕ انًؤرًش  ،لجٕل األثسبس ٔفك أعظ ػهًّٛخ ثسزخ

 ،يشبسكخ  033أكثش يٍ  م إنٗٔص ػذد انًشبسكبد األٔنّٛخ ٔثٍّٛ أٌ. ٔيسبٔسِ

ّٔنٙ انًزؼّذدح  ،ثسثًب( 12) ثـػذد انًشبسكبد  ركثفذ ،ٔثًشٔسْب ثًشازم انزمٛٛى األ

 .ْٔٙ انًذسخخ فٙ ثشَبيح انًؤرًش

. دَبئت سئٛظ انهدُخ انًُظًخ  ،ػًٛذ كهٛخ اٜداة ٔانفٌُٕسّزت  ،يٍ خبَجّ    

ًًُّب دٔسْى فٙ َمم انسبنخ انؼهًٛخ نهًؤرًش إنٗ  ،اإلػاليٍٛٛ ثبنضيالءيسًذ ػجٛذ اهلل  يث

 .زبنخ ثمبفٛخ فٙ انًشٓذ انمبدو



ٔانذفبع ػٍ  ،ًّثم إزذٖ ثؤس انخصٕصٛخٚ ز٘ٔأّكذ أًّْٛخ يٕظٕع انًؤرًش ان   

يب رزؼّشض نّ انثمبفبد انشؼجٛخ يٍ رًٓٛش يبسعزّ  إنٗ الفزب فٙ انٕلذ رارّ ،انزارٛخ

فٙ يمبثم ثمبفخ  ،إر ُػّذد انثمبفخ انشؼجٛخ ال َّصًب ،ٕسػهٛٓب ثمبفخ انُخجخ ػجش انؼص

ّ٘  . انُّص انُخجٕ

فٍٛٛ انًزؼّهمخ ثًٕظٕع انًؤرًش بػجٛذ اهلل ػهٗ أعئهخ انصس .دأثٕ إصجغ ٔ.دٔأخبة   

 .انًؤرًشاد انًمجهخ ، ٔيمزشزبرٓى إلدساج ثؼط انؼُبٍٔٚ فٙٔثشَبيدّ

زر انًؤرًش انصسبفٙ زثشْٕيخ افيٕعٗ . ٔكبٌ سئٛظ انهدُخ اإلػاليٛخ نهًؤرًش د

ٔأداسِ، ٔاػذا ثزٕفٛش عبئش انزغٓٛالد نهضيالء انصسبفٍٛٛ كٙ ٚزًكُٕا يٍ يزبثؼخ 

 . أسٚسٛخٔ عٕٓنخ ٔلبئغ انًؤرًش ثكم


