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 يريّد ريد

 

ؿً  يلبال ٌبزفب تبهّخؾ ّدؿّث هّكف اهظيح اهيرٖةـ اتراُٖى اهررٖرٔ ـ  نخة اهزيٖل اهـزٖز
 (..هى ٖـد اهشنّح يينًٌب..غد اهخـذٖة :)تـٌّاً ..ييبرشبح اهخـذٖة 

 نيب..ٌٕ يوٓ اهنخبتج يً سؼش غبئؼ فٕ اهؼّش نٌح ُأؼسئ اهضغٖد يٌَ هخؼانى يكبئتٌبَلؼََّشييب 
 :ٖلّل اهيخٌتٕ

  ٌتبِليً  فؤاغٔ فٕ غفبٍءضخٓ   تبألؼؽاِء اهغُُؼؼيبٌٕ 
 كبِليوٓ اهً كبُلخنؿؼح اهً  ػا اكبتخٌٕ ؿِبٌىإفكؼح 

 
 

 
 :ٖلّل يوٕ ضؿً اهيسٖغ فٕ فؼٖن فٖغّٖ يوٓ االٌخؼٌح يّسًِب ناليَ اهٓ سالغٔ األيً

فؼ اهتوٖج ) "!!!هنً الٖخّز هم اهيس تنرايخَ..ة اهـراكٕ رخٓ اهيّحذِّؽ اً ُخَؾخشخػٕ"  
 ؟!(يبٖمضم

 :ٌّرً اهّٖى ٌخشبءل

 ُٔ ضيبٖج اهخسؼتج "ٌخِم نؼايخَ تػؼًٖج ُّحـ أ اٌؿبً ـ ة االٌؿبً ػََّوُل ٖينً اً 
 !؟"اهغٖيلؼانٖج 

  يّكف ؿٖبؿٕ مـ اهّاؿى اّ اهيضغّغ ـ ُل ٖينً اهؿنّح يوٓ ييبؼؿبح اهخًػٖة
ـ الغؼال ؿٖبؿٖج !يّاسِج يً ٖؼٖغ اؿخغالل خوم اهييبؼؿبح ّـ خِّٖوِب غيّْ ة

 ؟!خٌبفؿٖج

  خًػٖة اهيخِيًٖ اّ اهيفختَ تِى تبالؼُبة تػؼًٖج " اهغٖيلؼانٖج " ُل ٖتبش هوؿونج "
 ؟؟"! ..يوٓ يكٖؼ اهغٖيلؼانٖج اعّفاٌخؽاو اهيًوّيبح يً ـ اهيخِيًٖ ـ  

  ًفيب اهػٔ ٖيٖؽُب .." اهدٖيلراػٖج" نؼايج االٌؿبً سُّؼ خوم ضلّق ّضٖبث ّفبػا هى خن
 ؟!يً االؿختغاغ



  ًنً ٔفيخٓ خٌلنى ؿوؿوج اهخًؿف اً هى "  اهدٖيلراػٖج" ؿتٖال الٌلبػ "  اهخـذٖة" ّاػا نب
 ؟!فٕ ؽيً اهغٖيلؼانٖج

 َّفََّؼْح اهضيبٖج أل اهخـذٖةـ ؼٖظ ّٖيب اً ييبؼؿج أُّل اذتح اهح " تغ اّ ٔ ٌهبى يؿحـ 
 ؟"!غٖيلؼانٕ 

 :ـ اهخـذٖة ـ اهشبخً هـ خبرٖخهٌخظفذ تـع ؿتر ال

 ييبؼ تً ٖبؿؼ اهكضبتٕ اهفِٖغ ـ  خـذٖةـ  ّغوح فٕأيٌغيب  نبٌح ػؼًٖج كؼٖـ
ـ غيّث ـ سغاغ يً ضيبٖج غًٖ اٗتبء ّاأل ):ّسؼٖيج اتٕ سِل تلخل اى ييبؼ ّاتَٖ ُٕ 

 (.!!!تً يتغ اهلل

 اهفِٖغ يضيغ تبكؼ اهكغؼ ّاعخَ ـ  ؿذتّاـ اى يٌغيب غّنبٌح ػؼًٖج سالغٔ ٌهبى ق
 (.!!ضيبٖج اهذّؼث يً اهيغ اهعيٌٖٕ اهيسّؿٕ )اهفِٖغث تٌح اهِغْ ُٕ 

  ؿالى يبغل ّؼفبكَ ضخٓ ـ  ؿذتّا_ نبٌح ػؼًٖج ّضّـ اهضؼؾ اهلّيٕ يٌغيب ..ّكتوِب
 (.!!ضيبٖج يؼّؾ اهذّؼاح يً اهيغ اهفّٖيٕ) :ُٕ ..اهيّح 

 ّـ يوٓ اٖغٔ اهفبفؿح آالف اهتبؼؽاًٌٖٖ يً اهفخٖبً  اهخـذٖةٖج ـ اػ اعخفٓ فٕ اكة
 !!(ضيبٖج ّضغث اهّنً يً االٌفكبهًٖٖ ) نبٌح اهػؼًٖج .. ّاهفتبة ّاهفّٖط 

  اهخـذٖةّضٖد ٌتضد اهٓ اهّٖى يً اعّخٌب اهفٖوًٖٖ اهػٔ اٌلنًح اعتبؼُى فٕ غُبهٖؽ ـ 
 !!(.اهعبيؾضيبٖج هِؼ اهذّؼث يً اهنبتّؼ ) نبٌح اهػؼًٖج ..ـ 

  ـ ضخٓ اهيّح سؿغ  اهخـذٖةّفٕ غوؾ اهوٖل يٌغيب خٌبُفح اهنالة اهيفخؼؿج تـ ـ
ضيبٖج كٖبغث اهضؽة ّاهذّؼث يً ) نبٌح اهػؼًٖج ..ؼاسٕ اهخنؼٖخٕاهوّاء اهضنٖى 

 !!(.اهيٌغؿًٖ

  ـ فٕ ؿسً اتّ غؼٖة يوٓ اٖغٔ اهيضخوًٖ  اهخـذٖةّضٖد فبضح فمبئص ـ
  !!(.ضيبٖج االيً اهلّيٕ االيؼٖنٕ) غاؼث االيؼٖنٖج نبٌح ػؼًٖج اال..االيؼٖنبً

  ّ آالف ؿختٖضح تِب اؼّاش ّنؼايبح يئبح ُأ..نّٖوج ّيؼٖؼثيلّغ فٕ اهًؼاق َيؼَّح
 )تػؼًٖج ..هًؼاقفٕ نل اٌضبء اهؿسً اهػٔ اؿيَ ا ـ االضخؼافٕ اهخـذٖةـ ـ اهًؼاكًٖٖ ة

 ؟!ً تٌِٖى يًهى ضنبى اهّٖىّى..يً اهًيالء ّاهعٌّج (ضيبٖج اهذّؼث ّاهضؽة اهلبئغ 



 ...ؿراكًّٖ يً غربٖب اهخـذٖة اهيلظّد ّاهييٌِحيشويًّ ّ ّنل ُؤالء
ئ اّ اهيػٌة ـ فٕ ة اهخٕ خيبؼؾ تضق االٌؿبً ـ اهتؼفنبٌح ّيبؽاهح سيٖى سؼائى اهخًػٔ

اهرفبؼ ؿوٓ ضرؿٖج " تلبو اهًبهى ، ّفٕ سيٖى اكتٖج اهؿسًّ اهًوٌٖج ّاهؿؼٖج ُٕ غّل ّيعخوف 
 !!!يً خعؼٖة اهعبؼسًٖ يوٓ اهلبًٌّ"  ؼبىاهً

يعخكج تيؼاكتج ّيٌى اهخًػٖة  1987ّيوٓ اهؼغى يً خفنٖل هسٌج خبتًج هاليى اهيخضغث يبى 
اهٓ  ُباً يٌهيج اهًفّ اهغّهٖج خفٖؼ فٕ خلبؼٖؼ اّلاهًؼاق ، إ غّهج ّيً تٌِٖب 141ّّكًح يوِٖب 

 ..ّذٖلجاٌخِبنبح فًٌٖج فٕ يًهى اهغّل اهيّكًج يوٓ خوم ال
ّخخغعل ..ٌِب خيؾ ؿٖبغخِب اهّنٌٖجا ..تضسج )اهخٕ ؼفمح اهخّكٖى يوِٖب خوم اهغّل ٌبُٖم يً 

 !!!!!(.تفؤٌِّب اهغاعوٖج

تل اً يًهى خوم اهغّل اهخٕ خٌفمص فِٖب سؼائى اهخًػٖة غأتح يوٓ اؿخعغاى يفؼغاح خموٖوٖج نـ 
عالكٖج ـ هسؼائى اهخًػٖة اهخٕ خيبؼؿِب غاٌج ـ االهوخِؼة يً اإل"  اهخخبّزاح "ّ" شّء اهيـبيوج"

 .اسِؽخِب اهليًٖج

 : ُّّ ..ُّ يفِّى يضغغ هغْ اهيٌهيبح اهغّهٖج اهيًٌٖج تضلّق االٌؿبً"  خـذٖة" يويب تبً يفِّى 

نّشٖوج يً ، تئٌشبً يب ّتظّرث يخـيدث ّيٌؼيج  ٌفشٖجأٔ ؿيل ٌُٖزل آالًيب خشدٖج أّ ) 
أّ ، أّ هغرع اهخخّٖف ّاهخرُٖة ، أّ اهرظّل ؿوٓ اؿخراف ،  اهيـوّيبحّشبئل اشخخراج 

 اهشوػجأّ ّشٖوج هوشٖػرث ؿوٓ يخيّؿج يـٌٖج خضنل خػرا ؿوٓ ،  اهـلّتجضنبل نضنل يً أ
ّٖشخـيل اهخـذٖة فٕ تـع اهربالح ألغراع أخرْ نفرع يخيّؿج يً اهلٖى ..اهيرنزٖج

  (. أخالكٖجؿخترُب اهخِج اهُيـِذتج كًٖيب اهخٕ ح ّاهيـخلداح

ُٕ  اهخًؿفيً ّؼاء ـ  غبٖجـ اً ّسّغ : اهيعخكًّ تبهسؼائى مغ االٌؿبٌٖج ّٖؼْ اهضلّكًّٖ 
 " اهلبشٖجاهيـبيوج "  يفِّىّ"  اهخـذٖة"  يفِّى اهفٖكل تًٖ

  ًٖاهلمبء ، ّاهؿتٖل اهٓ اإلغاٌج ُّ االغهج "  اإلداٌج" ّ"  اهتراءث" اً يٖغاً اهفكل ت ُّ
 !! اهسٌبئٖج اهُيذتخج ّااليخؼافبح غٖؼ اهُيٌَخؽيج تبهخًػٖة اهسؿغٔ اّ اهٌفؿٕ اّ اهئًٌّ

اهلبغؼث يوٓ  هغْ اهسِبح هلد ارختػ ـ اهخـذٖة اهّاشؾ ـ ؿتر اهخبرٖخ ّيبزال تبهخـظة اهـلبئدٔ
 ..اغخكبة ضؼٖبح عكّيِب
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
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  ـ مغ يً  اهخـذٖةفٕ اهلؼًّ اهيتنؼث يً اهخبؼٖظ نبٌح االكّاى اهِيسٖج خيبؼؾ ـ
ٖخعوًّ يً اهًلبئغ اهّذٌٖج تغيّْ اعؼار االؼّاش اهفؼٖؼث يً ٌفّؿِى ، اليبغخِى اهٓ 

 !يلبئغ اهلّى

  اهخٕ ُٖميؼُبو ـ اهضلٖلج ـ ـ ّؿٖوج االضؼاؼ الٌخؽا اهخـذٖةفٕ اهٌّٖبً اهلغٖيج نبً ـ 
 !خسبٍ اؿٖبغُى اهًتٖغ

  يؼؿّيب اٌّٖؿٌٖح اهؼاتى اكغؼ تبتب اهفبخٖنبً ـ اٖبى يضبنى اهخفخٖـ ـ  1252فٕ يبى
 !..مغ اهيخِيًٖ تبهِؼنلج هوضكّل يوٓ اهيًوّيبح يٌِىـ  اهخـذٖةـ تبش فَٖ أ

  اشبهٖة" عغاى اكغؼ اهؼئٖؾ االيؼٖنٕ تّـ ايؼا ؿؼٖب اتبش فَٖ اؿح 2001فٕ يبى 
 !الٌخؽاو اهيًوّيبح يً ؿسٌبء سّاٌخٌبيّ" ؿٌٖفج 

  اهيؼخنؽث اهٓ ػهم االيؼ نبٌح سؼٖيج ؿسً اتّ غؼٖة اضغ خوم اهييبؼؿبح اهّضفٖج
اهخٕ فمضخِب ّؿبئل االيالى االيؼٖنٖج ـ ّهٖؿح اهًؼتٖج اّ ئبؿٕ االيؼٖنٕ ، ّهؼا

خلؼٖؼا يفكال  CBSيً يوٓ فتنج  غكٖلج  60اهًؼاكٖج ـ يٌغيب كغى اهتؼٌبيز االعتبؼٔ 
 .ـ فٕ اهؿسً اهؿٖئ اهكٖح اهخـذٖة ـيً 

  اهخـذٖة " ْ يبٖكنوص يوَٖ تـ ال ًٖاالعٖؼ اهًلغًٖتل اً االغاؼث االيؼٖنٖج هسأح عالل
اهٓ توغاً غٖؼ ّيً اّؼتب ضٖد ٖسؼٔ ٌلل اهيخِيًٖ يً اهّالٖبح اهيخضغث " .. ٌبتجتبإل

) .ـ اهخـذٖةـ ـ تِغف اٌخؽاو اهيًوّيبح يٌِى ةـ  ذٖةاهخؾـ يوخؽيج تبخفبكٖج يٌبُمج 
تبً اهيعبتؼاح  1996كؼش يمّ اهتؼهيبً اهؿّٖؿؼٔ ـ غٖم يبؼخٕ ـ فٕ ٌٖبٖؼ يبى 

فعق يً توغاً اّؼتب ٌّلوخِى اهٓ توغاً اعؼْ  100االيؼٖنٖج اعخنفح يبٖلبؼة اهـ 
 (!يكؼ ّاالؼغً ّاهيغؼة ّاّؽتنؿخبً ّؿّؼٖب: ُّٕ..الؿخسّاتِى 

 تًل اهتوغاً ـ االؿاليٖج ـ ٖيبؼؾ اهخًػٖة ضخٓ اهيّح نًلّتج فؼيٖجف ٔ! 

 ِـ نٌبً ّالضبسج ال..ضٖبخَ عالل ـ  اهخـذٖةـ تكٌف يً كٌّف  َىٖنبغ نل يؼاكٕ كغ ّ
اّ خوم اهخٕ  اهّذبئق اهخٕ عوفخِب اهغنخبخّؼٖج يً اكٌبف غٖؼ يؿتّكج هخًػٖة اهًؼاكًٖٖ

 ..امبفِب االضخالل

 ..غ ٌّفّؾ ّيلّل ّنؼايبح اهًؼاكًًٖٖ اسؿبتل ٖنفٕ اهنفف و



يذل ؿختٖضح ُأغخكتح ُّأكغ  فٕ ؽيً اهغنخبخّؼٖج  فبٌِبـ  اهخـذٖةـ فوخح يً أً ُٕ إف
 ـ اهخـذٖةـ تيً فِٖى ضنبى اهّٖى اهػًٖ نبٌّا تباليؾ مضبٖب ..االضخاللفٕ ؽيً ّنٌِب 

يخؿخؼا يوٓ ّاكتص ..اّ خٌبؿٓ خوم اهيضٌج اهتًل يٌِى ٌّؿٕ  ..اهيخًغغ االكٌبف 
   !!!يوٓ اهخًػٖة تبؿى ينبفضج االؼُبةيخؿخؼا اّ  تبؿى ـ اهّنٌٖج ـاالؼُبة 

  اهيخعوفج اهخًػٖة نّؿٖوج ؼعٖكج ّّضفٖج ّتغائٖج هوّكّل اهٓ  االسِؽثخيبؼؾ
 ؟!فٕ ـ االٌهيج اهفبفوج ـ ّاهّالٖبح اهيخضغثنيب ُٕ اهضبل ..اهيًوّيبح

 ّٖضخبر اهًبيوًّ تبالسِؽث اهليًٖج اهٓ ـ ٌكّق ـ ختٖص فٕ اهتوغاً اهيّتّءث تبهخعوف ال
ًَتؤًّ تبهنؼاُٖج مغ اٗعؼ اهػٔ الًٖؼفٌَّ"..اهخًػٖة " هِى  الٌِى ٌخبر تٖئج ..فِى ُي

 ؟!اهخعوف ّاهخنؼف

  ٕاهكف االّل تذبٌّٖج تّاتج (  ؼضٖى)  اكخضى يفّل االيً  1966يبى اتؼٖل يً ف
َّٕ اهغؼاهًؼّتج فٕ اهًيبؼث   ّكّلّضبل ..نالتٕيً تًٖ ُينتال ّاكخبغٌٕ ؾ ّكنى يو

اتؼاُٖى ) اغعوٌّٕ اهٓ اهيالؽى ..تضٕ اهضؿًٖاهٓ يغٖؼٖج االيً  اهكفؼاءؿٖبؼث اهفّهنؾ 
ْ ّاٌِبل يلاؿلنخٌٕ يوٓ االؼل تبغخٌٕ تونيج يوٓ ّسِٕ  اهػٔ .. (اتً اهضييسٖج

 َّٕ ) اهضفوج  حيؼّاؿح..يوٓ اهنبّهجغوٖهج يكٕ  نّيج ًتًكب نبٌح تٕؼاؿٕ ّػؼاي
فٕ ّاٌب اعؼسٌّٕ خنؿؼح نل ػعٖؼخَ يً اهًكٕ فضخٓ ..(نيب نبً ٖضوّ هِى خؿيٖخِب 

 ...يالتؿٕ  يؽقّػؼايٕ اهٖيٌٓ  َؼَؾَمفتَ يبؼ ّيغيٓ تًغ اً ..غٖتّتج 

 :اهشؤال اهذٔ هى ٖفبركٌٕ اهٓ اهّٖى ذانرخٕفٕ  اهٌِبر ذهميٌذ  خرشةّ

o  ًهى ٖرٌٕ يً اهُيخفخر كد خخزً نل ُذا اهذإ؟ ّنٖف؟ ّيخٓ ؟ ًٖ أي ُّّ َّ َؿَو
 ؟ !كتل

o ّ يً ٖـرفِى ّيً ....هخـذٖة االخرًٖ داخًبأنٖف ٖينً اً ٖنًّ ـ االٌشبً ـ
 !؟الٖـرفِى

o  ؟يخّرص نٖف ٖخرّل اٌشبً تشٖػ اهٓ خالد  

ييبؼؿبح اهخًػٖة هيّٖل ّهالػيبً  يؤُوًّاهٌبؾ يوٓ اعخالف يؿخّٖبخِى اهذلبفٖج اهنذٖؼ يً اً 
ّّٖكى ..ٌهبى ٖتؼؼ اهخًػٖة..ّيغٖغاؿختغاغٔ فيّهٕ يخّاخؼ  يلبئغٔهٌهبى  مًًّٖظيٌغيب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7


 ػؼاوّ..نؼفيخعوف ّيحاهمضبٖب تبهعٖبٌج عبؼر ّالٖج اهلمبء ، ّٖضهٓ تغيى يسخيًٕ 
تضٖد ٖكتص اهخًػٖة ؿوّنب الٖسؼؤ اضغ يوٓ ..يخّاكل ّخموٖل اياليٕ..يخّضـ يؤؿؿبخٕ 

ضخٓ ّاً ..هوخغبفل يٌَّٖعًًٌّ فَٖ اهٌبؾ  ٖخيبُٓذى ..فٖؿنخًّ يٌَ ..ؼفمَ اّ ضخٓ اؿخِسبٌَ
ّآعؼًّ ٌٖضغؼًّ ، يً ذى ٌٖؽهق اهتًل يٌِى هختؼٖؼٍ ّاكؼة اهٌبؾ اهِٖى،  هوخًػٖةخًؼل 

فٖكٖؼ سؽءًا يً ؿوّم اهيسخيى ..ْ ٌنبق ّاؿى عبؼر االكتٖج اهؿؼٖجّٖز ييبؼؿبخَ سِبؼا يلهخؼ
 ؟!!!ّأضغ عكبئق اهؿونج اهلّٖج

ُٔ هنٕ ..ٖخأكويًّ ٌّٖغيسًّ يى خوم اهتٖئج ـ اهخًػٖة ـ يبؼؾ فِٖب نيب اً اهيٌعؼنًّ فٕ تٖئج 
 . ضخيبء تبهعّف يً اهعّفهإل..اهخٕ ًٖٖفًّ فِٖباهنبغٖج ٖفًؼّا اٌِى سؽء يً خوم اهتٖئج 

نخٌفٖؾ يً  اهينتّخبح ـ يٌغ تًل فؼائص اهيسخيى ـ االٌضغاؼ ٌضّ ييبؼؿج اهخًػٖة ٖأخٕ ّ
 !اهِـ اهخٕ فؼمِب اهيسخيى اّاهؿونج اّاهغًٖ اّاهًلبئغ يوٓ الّيٕ االٌؿبً

يوٓ اهضّٖاٌبح تبإلمبفج إهٓ اإلٌؿبً  اهلؼً اهًفؼًٌُٖبم اهنذٖؼ يً اهخسبؼة اهخٕ خيح فٕ ) ّ
كغ ٖؤذؼ تكّؼث اٖسبتٖج يوٓ  أً خرؿج يـٌٖج يً األهى اهخشدٔ ّاهٌفشٕأغح إهٓ ٌخبئز يفبغُب 

ّهنً ُذٍ اهخرؿج إذا اشخيرح فئً اهضخط ،  األغؼٌٖبهًٖكغؼاح اهفؼغ اهًلوٖج ّاهسؿغٖج هخضفٖؽٍ 
 هويٌػقرخٓ إذا نبٌح يٌبفٖج  فنرث، ٖـرغَ إهٓ كتّل أٖج  اإلدرامٖدخل إهٓ يٌػلج غتبتٖج يً 

ػٍ اهيؼضوج يً اهخضّل  ُخؿخغل يبغث فٕ يب ُٖؿيٓ تًيوٖج ، ٍّأّ يخـبرغج يؾ يتبدا اهضخط 
ؼ اهفعق اهيخًؼل هًيوٖج اهخًػٖة خًبنفب يى سالغٍ ّفٕ تًل األضٖبً ُٖهَ.. غؿل اهغيبٌ

يخالؽيج ة(  Stockholm syndrome: تبإلٌسوٖؽٖج)ّخًؼف ُػٍ اههبُؼث اهٌفؿٖج اهيًلغث 
ؿٌديب خنًّ اهغرٖج خرح غغػ ٌفشٕ نتٖر ، فأً ٌفشَ ختدأ ال إرادًٖب تظٌؾ آهٖج .. ؿخّنِّهى

هٌفس ، ّ ذهم يً خالل االػيئٌبً هوخبٌٕ ، خبظج إذا أتدْ اهخبٌٕ ررنج خٌى ٌفشٖج هودفبؽ ؿً ا
ؿً اهرٌبً أّ االُخيبى رخٓ هّ نبٌح ظغٖرث خدًا ، فئً اهغرٖج ٖلّى تخغخٖيِب ّ ختدّ هَ 

ّ فٕ تًل األضٖبً ٖفنؼ اهمضٖج فٕ عنّؼث اٌلبػٍ ، ّاٌَ يً اهيينً أً . نبهضٕء اهنتٖر خدًا
 !!!(يؿبيغخَ اّ اٌلبػٍ ، هػا ٖخًوق تبهسبٌٕٖخأػْ اػا ضبّل اضغ 

شورج فخبنج هيّاخِج خظّيِب التد اً ٖنًّ أماهيشختدث  احاً االخِزث اهخٕ اٌضأخِب اهشوػ
تبٗخر ـ اهخظى ـ الً ذهم يـٖبر نفبءخَ ّيِبرخَ ّّالئَ  َمْحرخرفب اهَففِٖب ُىاهـبيل اهفرد 

ـ اهخٕ ُخِتَل اهـدّاٌٖج اً ـ يً ـ ّؼٖفخَ ّهً خغٖر تغـج يّاؿؼ ؿً ـ رلّق االٌسهوشوػج ، 
انخشبة ٌلٖغِب ؿتر ٌشٖبٌِب ّ ٖينً، فرشة " يٌِٖج يِبرث " الً ـ اهخـذٖة ـ هٖس  ..ؿوِٖب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
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ٍَّ ، ّيّكف .. يخّرصّشوّم ..تل ُّ رؤٖج غبهج ..دّرث خدرٖتٖج ّإٌنفبء ..يخخوفّّؿٕ ُيَض
 !!!يخػرف

 !!ديب ٖشّد ؿوَٖ غٖرُىتبشٖبدٍ ؿًرخٓ هً ٖخردد ؿً اهفخم  اهخالدف

اهخٕ خًويِب ُّٖخلٌِب ّخؿخسٖة هينٌّبخَ اهًلوٖج ّاهٌفؿٖج الً خوم ُٕ هغخَ فٕ اهخًبيل يى اٗعؼ
 !ّاهؿوّنٖج

  ييبؼؿبح اسِؽث االيً اٖلبف  1977يبى يً كغاى ضؿًٖ  يبيؼ يتغ اهلليٌغيب نوة
 :كبئالكغاى  ٍسبةأ..الٌخؽاو اهتؼاءث يٌِى  ـ اهؼفبق ـ اعخنبف ّخًػٖة ة

ُذٍ ُٕ ..يً خفرع ؿوِٖى ُذا اهشوّم هنشة اٗخرًٖ اهٓ ظف اهثّرث أّؼٖفخِى نرخبل 
ُٔ اهوغج اهخٕ ٖـرفٌِّب    !!!  خلٌٌِّبّ

  ًؿوّم ُػا ال..اغخكبة اهؿونجٌِّز ة االٌؿبً ختغأ يً خبؼٖظ اغخكبييبؼؿبح ا
ؽّل اال هً ٔٔ اهػّ..اهيؿختغث خنًّٖ اهؿونبحخبؼٖظ يّؼّد فٕ الخؼانيٕ االؿخالتٕ ال

ّاهغّهج ّييبؼؿبح اهغٖيلؼانٖج ّضلّق االٌؿبً فٕ اهيسخيى  تٌفّء ٌّيّ ّاٌخفبؼ ذلبفبح
فٕ تٖئج عبهٖج يً االؿختغاغ ّاهخًؿف ّاالؿخالة  تفنل خغؼسٕ خؼانيٕ يخٌبيٕ

 !الً اهؿونج اهُيغَخِكتج ُخٌِخز ُيغَخِكتًٖ..ّاالككبء

ُّٕ  ..يبؽل ٖؿخفؼغ تِب اهسالغًّ تمضبٖبُىَىًّ َماهؿزخوم اهؿونبح ّخؼاذِب ُّ خبؼٖظ خبؼٖظ ّ
 :ٖػاء اهسؿغٔ اّ اهٌفؿٕ اهّاكى يوٓ اهفؼغ هضهج االؿخسّاةتًغ يً اإلأ خِغف اهٓ يب

فبً ؿيوٖج اهخـذٖة خؤدٔ إهٓ  هّنبهج اهيخبتراح األيرٖنٖجاشخٌبدا إهٓ أرد اهنخة اهيٌِخٖج ) 
إهٓ يرارل تدائٖج ؿوٓ ؿدث يشخّٖبح ، يٌِب ؿدى كدرخَ ؿوٓ إٌخبج أؿيبل  ٌشبًاإلخلِلر 
ؿبهٖج اهيشخّْ ، ّؿدى اهلدرث ؿوٓ اهخـبيل يؾ اهلغبٖب ّاهيّاكف اهيـلدث ، أّؿدى  إتداؿٖج

خِج األزيبح ّاهيّاكف اهُيرتػج ، ّؿّائق ؿدٖدث فٕ خّاظل ؿالكبح اهضخط اهلدرث ؿوٓ يّا
يؾ اهيرٖػًٖ تَ ٌخٖخج هـبيل اهضـّر تبهـبر ّاهخغّؽ ّفلداً اهضـّر تأُيٖج اهذاح ، ّؿدى 

اهلدرث ؿوٓ خغٖٖر اهّاكؾ ، ّاهخغّؽ هويخغٖراح ، ّاٌـداى األيل تيشخلتل يضرق ، ّفلداً 
 ( !!!اهيخـددث ّاهيخٌّؿج شبهٖة اهخـذٖةألث اهنترٖبء ّؿزث اهٌفس ٌخٖح

هلغ غأتح اهلّْ اهغّهٖج يوٓ اٌفبء يؼانؽ يبهيٖج ّاكوٖيٖج الغاؼث ييوٖبح اهخغؼٖة يوٓ ـ اهخًػٖة 
 ..ـ ّخضلٖق اهيلبكغ االؿخؼاخٖسٖج ّاهخنخٖنٖج يً ّؼائِب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
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اتًج هّؽاؼث اهغفبو اهح( يؤؿؿج اهًبهى اهغؼتٕ االيٌٖج ) ًٖختؼ تًل اهيؼاكتًٖ هضلّق االٌؿبً ّ
االيؼٖنٖج ّيلؼُب ّالٖج سّؼسٖب اضغ اُى اهيؼانؽ اهغّهٖج هوخغؼٖة ّاغاؼث ييوٖبح اهخًػٖة 

يً خفبكٖل  1991-1987ّاهخٕ نففح فٕ يغغ يً ّذبئلِب هوفخؼث يً ..فٕ اهًبهى ّاالغخٖبالح
 !فٕ االؿخسّاة هغؼل اٌخؽاو اهيًوّيبح"  ؿٌٖفج" غكٖلج الؿخًيبل اؿبهٖة 

اً اهضؼة اهتبؼغث نبً انتؼ يؼنؽ هخغؼٖة اهيخعككًٖ تـ ـ اهخًػٖة ـ فٕ غّل اهًبهى ّاة
ُيَعتأ فٕ يلؼ اهيعبتؼاح تبهيبٌٖب ّيٌِب اهًؼاق ، (  اهكغٖلج هويًؿنؼ االفخؼانٕ) اهذبهد 
 ..اهفؼكٖج

فخص ّيٌغيب اٌِبؼ سغاؼ تؼهًٖ ّخفننح اهيبٌٖب اهفؼكٖج نبً اهيِخيًّ تضلّق االٌؿبً ٖخّكًًّ ) 
هنً اهيعبتؼاح االيؼٖنٖج ّضوفبئِب ضؼكّا يوٓ اعفبء خوم ..يوفبح ػهم اهّنؼ اهغّهٕ اهؼُٖة

هنً خوم اهؼٖتج ختغغح يٌغيب ُنِفف يً ..تفنل يؼٖة..اهّذبئق َّضؼَّيّا يوٓ غٖؼُى اهّكّل اهِٖب
ئٖوٕ نٌَّ ييٖال هويّؿبغ االؿؼا..هسّء يغٖؼ ػهم اهسِبؽ اهٓ اؿؼائٖل ضبل ؿلّن سغاؼ تؼهًٖ

 !!(نٖوج فخؼث ييوَ فٕ ػهم اهسِبؽ اهؿؼٔ

  ٌَضغ اؿوضج اهؿونج اهػٔ خفؼل تَ أاً اهلّاًٌٖ الخضيٕ االفعبق يً ـ اهخًػٖة ـ ال
 ..ُٖتخِب يوٓ اهؿنبً

 ..نخة اال هغيبً كّث اهشوػج فبهلّاًٌٖ الُح
 ..ػتق اال هيظورج اهشوػجّالُح

يردّد غٖر كبتل  ارث يؤكخج ألَيٍدّشٖتلٓ اهربل نذهم اهٓ اً ُخدرم اهشوػج اٌِب اد
 ! شيَإنيّا االخرًٖ ةهٖـّد اؿغبئِب تـد ذهم اهٓ رريج ذاح اهلبًٌّ اهذٔ َد..هوخيدٖد

يً اهضبؽيج عوّ يً اهيؿبءهج هنً خوم اهلّاًٌٖ ح..ث تبهًلّتبح هيٌخِنٕ اهلبًٌّينخهً ّإٌاهقف
ُٔف)  !اهلبًٌّتبؿى تضق اهٌبؾ  ٖؼخنتِب اهيؿؤّهًّ اهضنّيًّٖاهسؼائى اهخٕ  ُب ضنى فٕنى كمٖج 

ُٔ!..اهٌبؾ الٌخِبم اهضلّق اهيبغٖج؟  ( !ضلّق االٌؿبً؟ ّامٌِى اٌخَضنى فِٖب اهسالغًّ الّنى كمٖج 

  ًنبً ؿبيال اشبشٖب فٕ ّيبتـدٍ  1963ؿبى يٌذ اهشنّح ؿً يرخنتٕ خرائى اهخـذٖة ا
ؿج اهيبغٖج ّرخٓ ّٖيٌب ؿوٓ ايخداد اهـلّد االرة ادايج ّاضبؿج ُذٍ اهييبرشبح اهّرضٖج

 !ُذا



  تًغ اؿتّو يً اؿختبضج كّاح اهغؽّ هتغغاغ ّؿلّن اهكٌى نختٌب يلبال نبهتب فَٖ تفمص
ّيٌِب يوفبح  اهيوفبح اهؿؼٖج اهعبكج تبٌخِبنبح ضٖبث ّنؼايبح اهًؼاكًٖٖ يوٓ يغْ يلّغ

 :ٌّتٌِب اهٓ ايؼًٖ..ـ  اهخـذٖة ـ

ُٔ..ائىيغى ٌفؼ اؿيبء االفعبق اهيخّؼنًٖ فٕ اهسؼ .1 فِى يً ػهم غيّث الؼخنبة نٕ ال
 .سؼائى تضلِى عبؼر ؿونج اهلمبء

نفف اهخّؽٖى اهسغؼافٕ هضسى اهلّث اهليًٖج اهيفبؼنج فٕ خوم اهفتنبح االؼُبتٖج مؼّؼث  .2
اهخٕ ُغؼح ضٖبث ّنؼايج اهًؼاكًٖٖ يوٓ يغْ ( اهؽيؼ) خوم .. ، ّفق نل يغٌٖج ّكؼٖج 

، ّاهلّْ اهؼايٖج ّاهغّل اهخٕ خلف ّؼاءُبث ّاهغّهٖج يلّغ ، ّتٖبً يؼانؽ خغؼٖتِى اهيضوٕ
 ..هسؼائيِى ّاهيخؿخؼث يوِٖب

 ؟؟!!!اهغرٖج ّثبئق هوضـةخوم الاهنضف ؿً  هيبذا هى ٖخِرف

ـ ّاهلخل اٖبى اهٌهبى اهؿبتق  اهخـذٖة اهخٕ اضخؼفح ـ هّ سؼْ اهنفف اهيتنؼ يً خوم اهفتنبح
اؼُبتٖج فنوح فٖيب تًغ  هنٌب كغ فننٌب تؤؼًا،  2003يبى  تًغ اهغؽّ ّؿلّن اهغنخبخّؼٖج يتبفؼث

 ..اهضّامً االنذؼ عنؼا يوٓ ضٖبث اهٌبؾ ّأيٌِى
فٖيب سؼْ اؿخغالل خوم اهفتنبح يً كتل اهيضخوًٖ تخأسٖز اهفّمٓ اهعالكج فٕ تٌٖج اهيسخيى 

 ..ُّٖبنل اهغّهج ّيفبكل اهضنّيج
اهفخٌج اهنبئفٖج اهخٕ ّّضفٖج فٕ فكّل  األنذؼ خنؼفب ّاؼُبتًب اهخٌهٖيبح( اهؽيؼ) خوم ّفنوح 
 !!اهيخضبككًّ غاعل اهؿونج ّعبؼسِباالضخالل ّخّؼن فِٖب ؼيبُب 

تـدى فغذ  اهخنخٖنٖجهويخربظظًٖ اشتبتِى ّهنً ٖتدّ اً هويرخوًٖ اشتبتِى االشخراخٖخٖج ّ
يوفبح ـ يرخرفٕ اهخـذٖة ّاهلخل ـ فلد خخِبّْ تِب رؤّس نتٖرث، ّخخزؿزؽ دّل كرٖتج 

 !!تـٖدث، ّخختدد يضبرٖؾ اشخختبرٖج نترْ ، ّخٌدثر اُّبى يلدشج يشخّردث ّاخرْ يروٖجّ

ُّٕ ذاح االشتبة اهخٕ خـوخِى ٖررظًّ ؿوٓ ؿدى اهنضف ؿً ضتنبح االرُبة اهيروٖج 
 !!!اهخٕ خضٖؾ اهفٌبء تبهـراق يٌذ شتؾ شٌّاح ّاالكوٖيٖج ّاهدّهٖج

 اهيّاهًٖ اهػًٖ ٖخًؼمًّ هوخًػٖةيّاكف ختسٖل هعكّى اهؿٖبؿًٖٖ ّاـ  خـذٖةـ نيب اً ختؼٖؼ 
الً اهيّكف يً اهخـذٖة ٖخة اً ٖنًّ ّاغرب ..ٖفنل يبيال آعؼا فٕ اغايج ُػا اهؿوّم اهيفًٖ

 !ّيػولب ّغٖر كبتل هوخيٖٖز تًٖ اهغربٖب 



ضبمٌج ّيكٌى ّضبيٕ ّؼايٕ تكفخَ اهٌهبى اهيؿختغ فؼيٌِب ُٔ ييبؼؿج اؼُبتٖجـ  اهخـذٖةاً ـ 
  !عؼًٖ يً اهعكّى ّاهيّاهًٖاٗـ  خـذٖةـ يخّضفج يً يضخؼفٕ  السٖبل

 !!ـ  فٕ ػاح اهّكح تٖئج ّػؼًٖج ُيٌخسج هوخنؼف ّاالؼُبة اهيمبغ اهخـذٖةّـ 
ّهٖس ..ُّٖتخِب خنيً فٕ ارخراى نرايج االٌشبً ّرٖبخَ ّرلّكَ" اهدٖيلراػٖج " اً كّث اهدّهج 

" ّكتـج  ّغيّع اهلبًٌّيخشخرًٖ تثٖبة اهدّهج ء يخيّؿج يً يٌخِنٕ رلّق االٌشبً الالفٕ ّ
  !!"اهدٖيلراػٖج 

 ..ـ اهخـذٖة ـ غد أ اٌشبً ّيً أ اٌشبً ُيينٌب ّالُيترراخرائى هِذا هى ٖـد اهشنّح ؿً 
 ..ضرٖم فٕ اهخرٖيج ( اهشبنح ) الً 

  !!!تخِيج اهخشخر ؿوٓ اهيخريًٖ اهذًٖ ٖيبرشًّ ـ اهخـذٖة ـ
 :ُّ اهيػوّة ّ..

ـ الٌٖخيًّ هوشوػج ّارزاتِب ـ فٕ خيٖؾ اهيدً  يً دؿبث رلّق االٌشبً ّػٌٖجضتنج خضنٖل 
اهيـٌّٔ ـ اهخٕ ّاهٌفشٕ ّـ اهخشدٔ  ييبرشبح اهخـذٖةّيٌؾ هيراكتج ..ّاهلرْ اهـراكٖج

غد تـغِى افراد اهيخخيؾ  اّ اهخٕ ٖلّى تِب، غد اهيّاػًٌٖ اخِزث اهشوػج خيبرشِب 
 (!!!غد اهيرأث اّ غد االػفبل ) نخرائى ـ اهخـذٖة ـ ..اهتـع

 
 


