
 االذذاد ضذ لإٌَ انرٕتح ٔيغ يذاعثح االسْاتٍٛٛ: تٛـــــــاٌ

 

نمذ شّكهد ػًهٛح ذغفٛش انشثاب يٍ انرَٕغٛاخ ٔانرَٕغٍٛٛ إنٗ تؤس انرٕذّش فٙ نٛثٛا ٔعٕسٚا ٔانؼشاق ٔغٛشْا جشًٚح يٍ 

أكثش انجشائى انجًاػٛح انرٙ يٕسعد فٙ ْزا انؼمذ فٙ ذَٕظ، فال ٚكفٙ أَّٓا سيد تآالف انشثاب إنٗ انًذاسق ٔانذشٔب 

ند أغهة ْؤالء انًغفّشٍٚ إنٗ أخطش يجشيٙ انذشب ٔأّدخ تؼذد آخش يُٓى إنٗ  ّٕ انذيٕٚح ٔإنٗ جشائى انمرم انثشؼح درّٗ د

انُفٕق ٔانًٕخ، فئَّٓا أٚضا كاَد جشًٚح دٔنٛح فٙ دّك شؼٕب ػشتٛح كثٛشج ٔخاّصح أشماءَا فٙ عٕسٚا، ذٕاطؤخ فٛٓا 

جٓاخ يخرهفح ٔتغثثٓا ذّٕسطد شثكاخ انًراجشج تانثشش ٔػصاتاخ انغالح ٔذجُٛذ انًشذضلح ٔانذٔل انًرآيشج يٍ أجم 

 .يصانذٓا انخاّصح

نمذ اعرمطثد انذشٔب األْهٛح انًفرؼهح ٔانًذّيشج ضّذ عٕسٚا ٔانؼشاق ٔنٛثٛا انؼذد األكثش يٍ ْؤالء انشثاب انًغّشس تٓى 

ًّٗ ب انز٘ الٛى ػهٗ أسضُا ٔجهة نُا ٔنهشمٛمح عٕسٚا انٕٚالخ ” أصذلاء عٕسٚا” يُز انًؤذًش انًشؤٔو نًا ٚغ

 .ٔانًآعٙ

ٔنمذ أفشصخ ػًهٛح انرغفٛش دانح يٍ انرّٕدش ٔاَؼذاو اإلَغاَٛح تهغٓا غانثٛح ْؤالء انًغفّشٍٚ ال ًٚكٍ أٌ ذًّد تصهح  

ج نٓا انغشب ٔذّجاس ” انذًٚمشاطٛح” ٔ ” انجٓاد ” تشخصٛح انرَٕغٙ ٔال تذضاسذّ ٔثمافرّ، ٔرنك ذذد جثّح  ّٔ انرٙ س

 .انذٍٚ ٔشثكاخ انرغشٚش

ّٓشخ أٔ ذكاد انشاو يٍ انذٔاػش  ٔانٕٛو ٔلذ صًذخ عٕسٚا ػهٗ انثشتشّٚح ٔانرّٕدش ٔانظاّليٛح ٔاالعرؼًاس انجذٚذ ٔط

ٌّ ذَٕظ، ٔفك انؼذٚذ يٍ انًؤّششاخ ، ٚشاد نٓا أٌ ذكٌٕ لثهح انًرثمٍّٛ  نٍٛ تذٔالس انُفظ انفاعذ، فال شّك أ ّٕ ٔانًشذضلح انًً

ًٍّ صًرٕا ػهٗ انرغفٛش أٔ شّجؼِٕ ػثش  يٍ انذٔاػش تًٍ فٛٓى األجاَة، ْٔٙ ْجشج ػكغٛح، ٚصّش تؼض األطشاف ي

نٕا ذَٕظ يهجؤ نإلسْاتٍٛٛ تؼذ أٌ ذذّستٕا ػهٗ انغالح ٔياسعٕا أتشغ  ّٕ يُاتش انركفٛش ٔانخًٛاخ انّذػٕٚح فٙ تالدَا، أٌ ٚذ

ًّٗ ب” انرٕتح “إَٔاع انمرم ٔانرُكٛم انًشٓذ٘ تانجثث يثهًا فؼهِٕ يغ جُٕدَا فٙ ذَٕظ، يغرغهٍّٛ دػأٖ  دّك ”ٔيا ٚغ

   .نرًشٚش انرطثٛغ يغ ْؤالء اإلسْاتٍٛٛ” انرَٕغٍٛٛ فٙ انؼٕدج إنٗ تالدْى

ٌّ انمثٕل تٓزا انرثشٚش ٚؼُٙ انرُّكش نذياء انشٓذاء انزٍٚ عمطٕا ذذد غذس اإلسْاتٍٛٛ، ْٕٔ ذغطٛح ػهٗ تشاػح انجشائى  إ

انرٙ ياسعٓا اإلسْاتٌٕٛ ذذد أَظاس انؼانى، ْٕٔ ذؼّذ ػهٗ إسادج انرَٕغٛاخ ٔانرَٕغٍٛٛ انزٍٚ ٔلفٕا يّٕدذٍٚ ضّذ اإلسْاب 

ٌّ . ٔدّػًٕا أيُُا ٔجُٕدَا فٙ دشتٓى ػهٗ اإلسْاب كاَد ًْٔا تانُغٛح ” انرٕتح “نمذ أثثرد انرجاسب فٙ انجضائش يثال أ

نغانثٛح يًٍ ياسعٕا انرمرٛم ٔانخشٔج ػهٗ انمإٌَ، ٔكزا كاَد ذجشترُا فٙ ذَٕظ تانُغثح نؼذد كثٛش يٍ اإلسْاتٍٛٛ انزٍٚ 

اعرفادٔا ترغايخ انرَٕغٍٛٛ َٔانٕا انؼفٕ انرششٚؼٙ انؼاو ٔداصٔا انًُافغ ٔ انرؼٕٚضاخ ػهٗ دغاب انًجًٕػح انٕطُٛح 

 .ٔنكُّٓى ػادٔا إنٗ غّٛٓى ٔيُاْضرٓى نهًجرًغ ٔلًّٛ

ٌّ لإٌَ اإلسْاب ْٕ اإلطاس انٕدٛذ األيثم نًؼانجح ظاْشج انًغفّشٍٚ تؼٛذا ػٍ كّم إَٔاع انرثشٚش اإلٚذٕٚنٕجٙ  نزا فئ

ػهٗ لاػذج انًكاشفح فانًذاعثح ” انرٕتح ” إر ػهٗ أعاط ْزا انمإٌَ ًٚكٍ انذذٚث ػٍ  ٔانًماٚضاخ انغٛاعٛح، 

 ٍ ًّ فانؼماب فانًراتؼح، ٔػهٗ أعاط ْزا انمإٌَ ٚرّى انكشف ػٍ شثكاخ انرغفٛش ٔذفكٛكٓا ٔيذاعثح انّضانؼٍٛ فٛٓا ي

اعرغهّٕا انظشٔف االجرًاػٛح ٔانُفغٛح ٔانؼمائذٚح نشثاتُا ٔغّشسٔا تٓى ٔذاجشٔا تًشاػشْى يذػٕيٍٛ تذٔل ٔيشاكض َفٕر 

  .ػانًٛح

ٌّ أيٍ ذَٕظ ٔاعرمشاسْا ٔاصدْاسْا يشذٍٓ أعاعا تًؼانجح جزسٚح لإََٛح صاسيح نظاْشج انًغفّشٍٚ، ذُغمظ انصفماخ  إ

ٔذؼهٙ يصهذح ذَٕظ ػهٗ كم انذغاتاخ اإللهًٛٛح ٔانّذٔنٛح ٔتؼذ رنك لذ ذشد تؼض انًؼانجاخ   ٔذًُغ ذكشاس ْزِ انًآعٙ

 .انُفغٛح ٔاالجرًاػٛح األخشٖ

 


