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ْ  ، ثٌّظش٠ز ثٌشةجع١ز ثالٔضخجدجس ػٍٝ ثإلششثف ػٍٝ دّٛثفمضٗ  ثٌمذ٠ّز ع١جعضٗ ثٌٝ ٠ؼٛد ثألٚسدٟ ثالصسجد فئ

 ثالصسجد ٠سضجج. وٍض١ّٙج دخغجسر صدجصف ع١جعز ٌىٕٙجٚ .ثٌغٍطز دجعضمشثس ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ِذجدٌز ثٌمجةّز ػٍٝ

، ؽ٠ٍٛز   ٌّٚذر  ، ٠ٛثخٗ لذ ثٌزٞ ثٌذٍذ، ِظش صدجٖ ثألخً ؽ٠ٍٛز ثعضشثص١د١ز   صسذ٠ذ إٌٝ رٌه ِٓ دذالا  ثألٚسدٟ

 .ثالعضمشثس ػذَ ِٓ زجٌزا 

 ػٍٝ ثٌٕظجَ ِغػاللز صؼجْٚ ٚؽ١ذر  ِذجسن زىُ عٕٛثس خالي ِظش صدجٖ ثألٚسدٟ ثالصسجد ع١جعز صؼّٕ ش

 زمٛق ِدجي فٟ ثٌسى١ِٛز، خجطزا  غ١ش ثٌّٕظّجس ٌذؼغ ثٌذػُ صمذ٠ُإٌٝ خجٔخ  ثٌغ١جعٟ، ثٌّغضٜٛ

  .ثألٚسد١ ز ثٌّفٛػ١ ز   دشثِح صذ٠ش٘ج ػذش، ثإلٔغجْ

 أػؼجةٙج أزذ ِظش وجٔش ٚثٌضٟ، ثٌّضٛعط١ ز – ثألٚسد١ز ثٌششثوز ثصفجل١ز خالي ِٓ ثٌغ١جعز ٘زٖ ٚلذ أ ثِش٠ش

ا  ٚػؼش ثٌضٟ، أٚعٍٛ ثصفجل١ جس أػمجح فٟ، 1995 ػجَ فٟ ٘زٖ ثٌششثوز ثصفجل١ ز ظٙشس. ثٌّؤعِّغ١ٓ  ِٓ وال 
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 باحث مساعد في مبادرة اإلصالح العربي.  

 االجحبد فئن  ، 2014املرصيت الحي جخسي يف أيبز )مبيى(  السئبسيت االنحخبببث عىل اإلرشاف بلبىله
وبينام  السلطت. ببسحلساز الدميلساطيت مببدلت اللدميت اللبمئت عىل سيبسحه ىلإ يعىد األوزيب

كشفخ الثىزاث العسبيت إىل أي مدي كبنخ جلك السيبست جسري يف االجخبه الخبطئ، فئن هره 
لكنهب جحرز من انحهبج ذاث  ،الىزكت ال جلرتح كطع العالكبث مع دولت مهمت مثل مرص

 .الثىزاث العسبيت نىاكصهبالسيبسبث الحي كشفخ 

حلف كثرياً مع السييس عن الفرتة ويؤكد الببحث عىل أن طمىحبث الشعب املرصي مل جخ
يف ط االجحبد األوزويب اخس عىل انجلىم  بحث انحهبج سيبسبث حديدة يلرتح الب ، لرلكالسببلت

واإلرصاز عىل إطالق  يف العمليت السيبسيت إدمبج كبفت اللىي السيبسيت املرصيت الدفع ببجخبه 
ألف معحلل سيبيس والعىدة إىل الدفبع عن حلىق اإلنسبن، ببإلضبفت إىل  20رساح نحى 

جخصيص الخزء األكرب من الدعم املبيل للمخحمع املدين الصبعد. كام يلرتح وكف جلديم أي 
 دعم عسكسي كد يسحخدم يف كمع املعبزضني السيبسيني.
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 ثٌغ١جعٟ ثٌضؼجْٚ ِٓ خذ٠ذر ػاللز   ػّٓ ثٌّضٛعِّؾ، ثٌذسش ٚششق خٕٛح ٚدٚي ثالٚسدٟ ثالصسجد

ّ ٓ ثٌزٞ، دششٍٛٔز إػالْ ػٍٝ ثٌّشجسوْٛ ثٌضأع١غٟ، ٚل غ ثٌّؤصّش أثٕجء. ٚثاللضظجدٞ وأزذ ثأل٘ذثف  صؼ

ْ  ، ثٌسع ٌٚغٛء. ثٌغ١جع١ ز أٔظّضٙج فٟ ٚثٌذ٠ّمشثؽ١ز ثٌمجْٔٛ ع١جدرصط٠ٛش  ُ   لذ ثٌٙذف ٘زث فئ  ٔغ١جٔٗ ص

ْ  ، دغشػز   ً   رٌه ٠ٚؼٛد .ثٌششثوز ٘زٖ فٟ ثٌمجةذ ثٌّذذأ أطذر، ثإلطالذ لذً دجالعضمشثس ثال٘ضّجَ أل  دشى

 ِّٟ ظش وجْ ثٌزٞ، ثٌغ١جعٟ ثإلعالَ ِٓ ثٌخٛف ثٌٝ سة١غ  ثالعضذذثد٠ز ٌألٔظّز ثزضّجالا  ثألوثش وجٌذذ٠ً إ١ٌٗ ٠ٕ 

 .ِظش ػّٕٙج ِٚٓ، ثٌّضٛعِّؾ ثٌذسش خٕٛح ِٕطمز فٟ ثٌمجةّز

ػ١ ز أؽٍمش، 2004 ػجَ فٟ َٛ -ثألٚسد١ ز ثٌششثوز ِغ أصجزش، دجٌضشثدؾ ٚثٌضٟ، ثألٚسد١ ز ع١جعز ثٌدٛثس ثٌّف

 ثٌذػُ صش٠ٚح ٚزجٌٚش، ثٌّخضٍفز ثٌذٚي د١ٓ ثإل٠دجدٟ ٚثٌض١١ّض ثالخضالف ِٓ أوذش دسخزا ، ثٌّضٛعط١ ز

ْ   إال. ثٌغ١جع١ز ٌإلطالزجس ٞ   ٌٕمذ   صؼش ػش ٘زٖ ثالٚسد١ ز ثٌّفٛػ١ زِ  ع١جعزَ  أ  ثٌّظش٠ز ثٌسىِٛز لذً ِٓ لٛ

ج شؼشس ثٌضٟ  ٌؼذضٗ ثٌم١جدٞ، ثٌزٞ ٌٍذ ٚس ثٌضفغ١شثس ِٓ ٚثزذثا  رٌه وجْ. ثٌذثخ١ٍز ثٌّؼجسػز ِٙذ در ِٓ أٔٙ 

 2006.2-2005 ثٌؼج١ِٓ فٟ ثٌذثّٔجسو١ز ثٌىشص١ٔٛز ثٌشعَٛ أصِز إشؼجي فٟ ِذجسن زىِٛز

 ِٓ ٚغ١ش٘ج ثٌّظش٠ز ثٌسىِٛز ثٔضمجدثس عجسوٛصٞ، أد س ١ٔىٛال ثٌفشٔغٟ ثٌشة١ظ ل١جدر ٚصسش، رٌه دؼذ

 ِج صذمٝ صمش٠ذج ٚأدخً ثٌششثوز صفى١ه ثٌٝ ثٌّضٛعط١ز-ثالٚسد١ز ثٌششثوز ثصفجل١ز دٚي فٟ ثٌّغضذذ٠ٓ ثٌمجدر

ً   ثأل١ٌٚز ثخضّجػجصٙج صشأط ٚثٌضٟ ،2002 ٌٍؼجَ( ثٌّضٛعؾ أخً ِٓ )ثالصسجد خذ٠ذر ثصفجل١ز فٟ ِٕٙج  ِٓ و

ٕز ثٌذ٠ّمشثؽ١ز أل٘ذثفٚثػض ذشس ث. ِذجسن زغٕٟ ٚثٌشة١ظ عجسوٛصٞ ثٌشة١ظ  ّ  دششٍٛٔز إػالْ فٟ ثٌّضؼ

 رٌه ِٓ دذالا  ثال١ٌٚز أ ػط١ش ٌزث. ثٌغ١جعٟ ثالعالَ خطش ِٛثخٙز فٟدأٔٙج ؽٛدج٠ٚز  ،عجسوٛصٞ دٚثةش ٚفك

 ثٌغالَ ػ١ٍّز قع١ج فٟ، ِظش ِغ ٌٍؼاللز ثالعضشثص١د١ز ثال١ّ٘ز ٚوزٌه، ثٌٙدشر ثإلس٘جح، ِشثلذز ٌّسجسدز

، ثٌشدجػ١ز ثٌٍدٕز فٟ ػؼٛثا  ثألٚسدٟ ثالصسجد أطذر ز١ث. ٚثألٚعؾ ثٌششق فٟ ثٌزٞ ال ٠ظً إٌٝ ٔض١دز

ْ   ثعشثة١ً أسثد ِٓٚ  . فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌغ١ٍّز وشش٠ه صمذٍٗ أ

ْ   إال .2011 عٕز ثٌّظش٠ز دجٌثٛسر دسّجعز ثألٚسدٟ ثالصسجد ِٛثؽٕٛ سز خ  صفجخأ ثألٚسدٟ ٔفغٗ ثالصسجد أ

 فجػ١ٍٓ ِغ ٚثٌضؼجًِ ِٛثلفُٙ ثٌغ١جع١ز فٟ ثٌٕظش إػجدر ػٍٝ أ خذشٚث ثٌز٠ٓ، ثألػؼجء دٌٚٗ دجٌثٛسر، ِثً

 ،دجسٚعٛ ِج٠ًٛٔ خٛص٠ٗ ثألٚسد١ ز ثٌّفٛػ١ ز سة١ظ دزٌه ثػضشف ٚلذ. ٠ؼشفُٛٔٙ خذد ٠ىجدْٚ ال ع١جع١١ٓ

 ِمجدً دجٌذ٠ّمشثؽ١ زِ  ثٌىث١شْٚ صجخش، ثٌّجػٟ فٟ"أٔٗ  2011 / ١ٔٛ٠ٛ زض٠شثْ ثٌمج٘شر فٟ ِٓ أػٍٓ ثٌزٞ

 ".ثالعضمشثس

 دٚي صدجٖ ع١جعجصٗ فٟ ثٌٕظش إػجدر خالي ِٓ ثٌّضٛعؾ ثٌذسش دٚي ػاللجصٗ ِغ دّشثخؼز ثألٚسدٟ ثالصسجد لجَ

ْ  ، ثألِش زم١مز ٚفٟ". ثٌّض٠ذ ِٓ أخً ثٌّض٠ذ"  ِذجدآِ خالي إدخجي ٚ ثٌّششٚؽ١ز ٚصؼض٠ض ثٌدٛثس  فئ

ج ألغٝ وجٔش ثٔضمج١ٌز دّشثزً صّش   ثٌضٟ ثٌذٚي ػٍٝ شػشف   ثٌضٟ ثٌدذ٠ذر ثٌششٚؽ  ّ خ ِ ِٓ  عجدمجا  ؽٍ 

 .ٔفغٙج ثالٔضمج١ٌز ثٌذٚي ِٓثٌمجع١ز دّمجِٚز  ثٌششٚؽ ٘زٖ خٛدٙش. ثالٌضضثَ دٗ ثالعضذذثد٠ز ٌغٍطجسث

ُ  دؼذ، ثٌششٚؽ صٍه سثفمش ثٌضٟأٞ ثٌّٕر ٚثٌمشٚع  ،ثٌّج١ٌز ثٌسضَ صٕف١ز خظٛطجً أْ  ِٓ عٕٛثس ع١ض

 .(2020- 2014) ٌٍفضشر ثألٚسدٟ صسجدثإلؽجس ثٌّجٌٟ ٌال خالي

ْ  ، رٌه ِغ  ثٌضٟ ،2012 ػجَ ثٌشةجع١ز ٚثالٔضخجدجس 2012-2011 ػجَ ِظش فٟ ثٌذشٌّج١ٔز ثالٔضخجدجس فئ

ْ   ثألٚسدٟ ثالصسجد ثلٕؼش، ِشعٟ ِسّذ سدسٙج عجّ٘ش ٚلذ . ثٌمج٘شر فٟ ثٌدذ٠ذر ثٌغٍطجس ِغ ثٌؼًّ ػ١ٍٗ أ

 زٛثس   فضر فٟ، ثٌغ١جعٟ ثإلعالَ ِغ ثٌضؼجًِ ػٍٝ ثٔفضجزجا  ثألٚسدٟ ثألوثش ثالصسجد فٟ ثألػؼجء ثٌذٚي دؼغ

 فٟ ِشعٟ ثٌشة١ظ ثألٚسدٟ ثالصسجد ثعضمذًز١ث (. ٚثٌؼذثٌز ثٌسش٠ز) ٚزضدٗ ِشعٟ ثٌشة١ظ ِغ دٕ جء  
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 2002 يوروميسكو الكرتونية، الرسوم أزمة دروس: التعددية خالل من الوحدة: الخطأ تصويب وآخرين، فاسكونسيلوس ألفارو راجع  
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 دٚي   دخٍش. دش١ٌٓ فٟ الزمجا  ١ِشوً ثٔد١ال ثألٌّج١ٔز ثٌّغضشجسر دٗ سزذش وّج ،2012 ػجَ دشٚوغً

ْ   فٟ ثالصسجد ِٓ أخشٜ أػؼجء    ػ١ٍّز فٟ ٌٍّغجّ٘ز ِسجٌٚز   فٟ ٚثٌؼذثٌز، ثٌسش٠ز زضح ِغ ِذجشش   صؼجٚ

ِٗ  صط٠ٛشٖ  ثالصسجد فٟ ثألػؼجء غ١ش ثٌذٚي ٚدؼغ ثٌذٚي ثالعىٕذٔجف١ز دؼغ زجٌز ٘زٖ وجٔش. ٚدِمشؽض

 ثٌّغ١ٍّٓ ثإلخٛثْ د١ٓ خغٛس   ِذ   ثٌفضشر ٘زٖ خالي ثألٚسدٟ ثالصسجد زجٚي. ٚثٌٕش٠ٚح وغ٠ٛغشث ثألٚسدٟ

ْ   ِؼضذش٠ٓ، ثٌّظش٠ز ث١ٌٍذشث١ٌز ٚثٌّؼجسػز  ٠ٙذد ثٌزٞ ثٌشة١غٟ ثٌخطش ٘ٛ ِظش فٟ ثٌسجد   ثالعضمطجح أ

ْ  ، ثٌّغجػٟ ٘زٖ فٟ ثٌّٕخشؽ١ٓ ثألٚسدٟ ثالصسجد ِغؤٌٟٚ دؼغ ٚدسغخ. ثالٔضمج١ٌز ثٌؼ١ٍّز  ثإلخٛثْ فئ

ًٌٍ ثؽاللجا دسجخضُٙ ِمضٕؼ١ٓ ٠ىٛٔٛث ٌُ ثٌّغ١ٍّٓ ُ ثٌّؼجسػز ِغ ٚعؾ زٍٛي   ثٌٝ ضٛط   ِٓ ٚثثم١ٓ وجٔٛث ألٔٙ 

 . ثالٔضخجد١ز ششػ١ضُٙ

 ص٠جسر ػمخ ػًّفش٠ك  دضشى١ً ثٌدذ٠ذر، ثٌم١جدر ِغ ثٌؼاللجس دضط٠ٛش ثألٚسدٟ ثالصسجد سغذز ظٙشسٚ

 ٚسخجي ثٌّج١ٌز، ٚثٌّؤعغجس ثٌشع١١ّٓ، دجٌّغؤ١ٌٚٓخجء فش٠ك ثٌؼًّ ٚ. دشٚوغً إٌٝ ِشعٟ ثٌشة١ظ

ُ   ز١ث، 2012 ثٌثجٟٔ صشش٠ٓ /ٔٛفّذش فٟ ثٌمج٘شر ثٌٝ ثألػّجي  ١ٍِجس 5 ِٓ ِج١ٌز   زضِز   ػٓ ثإلػالْ ص

ٔزا  ٠ٛسٚ  ٛ ً   ِى ٟ   دشى ٕش لشٚع. ِٓ سة١غ ّا  ثٌسضِز ٘زٖ وجٔش. فمؾ ٠ٛسٚ ١ٍِْٛ 50 دّذٍغ ِٕسزا  ٚصؼ

 ثٌدٛثس دٚي ِغ ثألٚسد١ز ثٌششثوز لٕجر ػذش عجدمجا  ٌّظش خظاًظش، ٠ٛسٚ ١ٍِْٛ 449 ِذٍغ إٌٝ إػجفزا 

ْ   إال. 2013 -2011 ٌالػٛثَ ً   ثػضذش ثٌّظشٞ ثٌدجٔخ أ ًِّ  ٚفٟ. ٌٍغج٠ز ل١ٍالا  رٌه و ْ  ، ثألزٛثي و  ثٌمغُ فئ

ْ  ، ثٌّظش٠ز دجٌّظجسف ثٌثمز ٔمض دغذخ ثٌضٕف١ز إٌٝ ؽش٠مٗ ٠دذ ٌُ ثٌمشٚع ٘زٖ ِٓ ثألوذش  ثٌمشٚع ٚأل

 ثٌم١جَ ؽجٌخ ثٌزٞ، ثٌذٌٟٚ ثٌٕمذ طٕذٚق ِٓ ِغذٛلز غ١ش صشص١ذجس خالي ِٓ ٌٍّٛثفمز خجػؼزا  وجٔش

 . ثاللضظجدٞ ثٌشوٛد ِٓ ِظش ف١ٙج صؼجٟٔ ثٔضمج١ٌز فضشر فٟ صمشف١ ز   دئخشثءثس

ْ   ،ٔفغٗ ثٌٛلش ٚفٟ، رٌه ِغ  صثد ،ٌٍغٍف١١ٓ ثٌد١ذ ثالٔضخجدٟ ٚثٌظٙٛس ثٌّغ١ٍّٓ ثإلخٛثْ ثٔضظجسثس فئ

 دٚثةش فٟ ٔغّغ أْ ثٌّّىٓ ِٓ ٚوجْ. ثٌغ١جعٟ ثإلعالَ لٛر صضث٠ذ ِٓ أخشٜ ِشرا  أٚسدج فٟ ثٌّخجٚف

ْ  ، خجطجا  ؽجدؼجا  ٠أخز وجْ دجٌطذغ ٚثٌزٞ، ثلضشثزج ثألٚسدٟ ثالصسجد ً   أ َ   ٚخٛد فٟ ٠ىّٓ ِظش فٟ ثٌس  ٔظج

  ٞ ثالعضمشثس.  ٠ؼّٓ ٚدزٌه ثٌّظش٠ز ثٌذٌٚز ػٍٝ ثالعض١الء ثٌّغ١ٍّٓ ِٓ ثإلخٛثْ ِٕغ ٠غضط١غ ػغىش

 / ١ٔٛ٠ٛ فٟ ٚلغ ثٌزٞ ثٌؼغىشٞ ثالٔمالح دئدثٔز أ٠ؼجا  ثألٚسدٟ ثالصسجد ٠مَٛ أال ِفجختجا  ٠ىٓ ٌٚزٌه ٌُ

ج، 2013 زض٠شثْ ْ   ثألًِ ػٓ ٚػذ ش ثٌدذ٠ذر دجإلدثسر ثالػضشثف إٌٝ عجسع ٚإّٔ  ثإلدثسر ثٌسجوّز ثٌدذ٠ذر  دأ

 ٠دخ أْ صىْٛ دثِدز ٌىً ثٌّىٛٔجس ثٌغ١جع١ز. 

ْ   إٌٝ، ثٌخظٛص دٙزث، ثٌض٠ٕٛٗ ٠دخ  ٌض٠جسر ر٘ذش، آشضْٛ ش٠ٓوجص، ثألٚسدٟ ٌالصسجد ثألػٍٝ ثٌّّثًِّ أ

 ٘زٖ دجعضثٕجء. ثٌّغ١ٍّٓ ٚثإلخٛثْ ثٌؼغىش د١ٓ صضٛع ؾ أْ ٔدجذ   دْٚ ٚزجٌٚش، ثٌغدٓ فٟ ِشعٟ ثٌشة١ظ

ج، ثٌؼغىشٞ ثالٔمالح ِٓ ِخضٍطجا  ثالٚسدٟ ثالصسجد ِٛلف وجْ فمذ، ثٌذجسصر ثٌّذجدسر  ّ  لّغ   ِٓ ثػمذٗ ِٚ

  ٟ  ػٓ ػذ ش أ٠ؼجا  ٌٚىٕٗ ، سثدؼز ِزدسز رٌه فٟ دّج، ثإلٔغجْ زمٛق ثٔضٙجوجس ثألٚسدٟ ثالصسجد أدثْ. ٚزش

 أزجد٠ز – ثٌطش٠ك خجسؽز ػٍٝ ٚٚثفك، ثٌثٛسر لذً ِظش ِغ صشدطٗ وجٔش ثٌضٟ ثٌؼاللجس إٌٝ دجٌؼٛدر سغذضٗ

 .ثٌؼغىش أػٍٕٙج ثٌضٟ – ثٌدجٔخ

 رٌه، ِٚغ .2014 ثٌشةجع١ز ثالٔضخجدجس ػٍٝ ثالششثف ثألٚسدٟ ثالصسجد لشثس عذخ، شهِّ  دال، ٘زث ٠ششذ 

ال  إر .ثٌضغٍطٟ ثٌغ١غٟ ثٌفش٠ك ٌٕظجَ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ثٌششػ١ز ِٓ صثةفزا  لششرا  ٠ّٕر ومشثس   إ١ٌٗ فئٔٗ  ٠ٕظش

را  ثالٔضخجدجس صىْٛ أْ ٠ّىٓ ّر ال ػٕذِج، ٚػجدٌزا  زش   ٠ضج   ٚػٕذِج، ثٌّٕجفغز دخٛيَ  ثٌّؼجسػز ألزضثح ٠ غ 

 6 زشوز ِثً ثعال١ِز غ١ش ١ٌذشث١ٌز   ِٕظّجس   إٌٝ ٠ٕضّْٛ ثٌز٠ٓ ف١ُٙ دّج، أػؼجةٙج ِٓ ثٌىث١ش ثٌغدْٛ فٟ

ْ   دجٌطذغ،. ثدش٠ً  ِثً، أٚسد١ز   دٚي   فٟ ِّجثٍز لؼج٠ج ِٓ ثالصسجد ِٚٛثلف صّجِجا  ٠ضٕجلغ ثٌّٛلف ٘زث فئ

 .د١السٚع١ج



4 
 

 ػٍٝ ػغىش٠ز   د٠ىضجصٛس٠ز   ِغ ثٌؼاللجس صطذ١غ دئطشثس   ثألٚسدٟ ثالصسجد ٠سجٚي ٌّجرث، رٌه إٌٝ ػجفزإ

 ٔجفزر دٛخٛد لٕجػز   ث٠ؼجا  ٕ٘جن ٌٚىٓ، ثٌغ١جعٟ ثإلعالَ ِٓ ثٌمذ٠ُ ثٌخٛف ٕ٘جن، ٔجز١ز ِٓ ثٌدٕٛد١ز؟ زذٚدٖ

ٟ   ثالصسجد صؼطٟ  . ثٌّضٛعؾ ثٌششق فٟ ِسٛس٠ زا  صؼذ   وجٔش دٌٚز   فٟ صأث١شثا  أوثش ظذر١ٌ فشطزا  ثألٚسد

ْ  ، رٌه ِغ ْا  ثٌّشىٍزَ  فئ ٟ   ثالصسجدصىّٓ فٟ أ  ثألٚي ثٌضدجسٞ ثٌشش٠هٗ وٛٔ ِٓ ثٌشغُ ٚػٍٝ ،ٔفغٗ ثألٚسد

ْ  . ثألٚعؾ ثٌششق ِٕطمز فٟ ثٌشة١غٟ ثٌغ١جعٟ دجٌالػخ ١ٌظ، ٌّظش  ثٌضٟ ثٌّٕجؽك ٟ٘ ثٌّغشح دٚي إ

ٓ  ثٌّضٛعؾ،  ثٌذسش ِٕطمز فٟ ف١ٙج دضأث١ش   ثألٚسدٟ ثالصسجد ٠ضّض غ  لذٛالا  ٠ٍكَ  ٌُ ِظش فٟ ٌٍؼغىش دػّٗ ٌٚى

ٔجا  أطذسٛث ٚثٌز٠ٓ، صٍه ثٌّغشح دٚي ِٛثؽٕٟ ٌذٜ ِّٛ  فٟ ثٌدضثةش دجعضثٕجء)ثٌغ١جع١ز  ثٌس١جر فٟ سة١غ١جا  ِى

 (.ثٌسجػش ثٌٛلش

ْ   ٠ذذٚ  رٌه، ػذث. دجالعضمشثس ثٌذ٠ّمشثؽ١ز صمج٠غ ز١ث ثٌخٛثٌٟ ثأل٠جَ زجٌز ثٌٝ صؼٛد ِظش ِغ ثٌؼاللجس أ

 فٟ ٌٍذ٠ّمشثؽ١ز ثٌذثػُ دٚسٖ خشثء ثوضغذٙج ثٌضٟ ِظذثل١ضٗ ثٌٝ ثػجفزا ، ثالث١ٕٓ ثألٚسدٟ ثالصسجد ٠خغش لذ

 ثٌضٟ ثالٔضخجدجس فٟ زّجط فٛص لذٛي سفغ ػٕذِج ،2006 ػجَ دذث٠ز فٟ فؼً وّج صّجِجا ، ثٌؼشدٟ ثٌّغشح

ْ  ، ِظش صدجٖ ِضّجعىز ِمجسدزا  ثألٚسدٟ ثالصسجد ٠ؼضّذ ٌُ إرث، دجٌطذغ. ثٌّسضٍ ز ثٌّٕجؽك فٟ خشس  ع١جعجصٗ فئ

 .ٌٍضٙذ٠ذ صضؼشع لذ ثٌؼشدٟ ثٌّغشح ِٕطمز فٟ ثٌّششٚؽز

 ِٚغ ل١ّٗ ِغ أوذش دظٛسر   ٠ضٛثفك ٚثٌزٞ، ِظش فٟ ٠ض ذؼٗ أْ ثألٚسدٟ ٌالصسجد ٠ّىِٕٓسٝ آخش  ٕ٘جٌه

ٟ   دٍذ   فٟ ثألخً ثٌذؼ١ذر ِظجٌسٗ غ ثٌّٕسٝ ٚ٘زث .ٌسذٚدٖ ِدجٚس   د٠ّمشثؽ طجدلج  ٚؽ١ٕ جا  زٛثسثا  ع١شدِّ

ً   صغضط١غ ْ   ثالٚسدٟ ثالصسجد ػٍٝ. ف١ٗ ثٌّشجسوزَ  ثٌغ١جع١ز ثٌض١ جسثس و ْ   ٠فُٙ أ ًِّ  دٛخٛد ثٌّٕضخخ ثٌشة١ظ أ  و

 ٔٙج٠ز ٚفٟ، ثالعضمشثس ٌؼّجْ ثٌؼشٚس٠زِ  دجٌششػ١ زِ  ٠ضّض غ ٌٓ، ثٌغدْٛ فٟ ثٌّؼجسػز لجدر ِٓ ثألػذثد ٘زٖ

َٓ  ثألِش  .ِظش صٛثخٗ ثٌضٟ ثٌخط١شر ٚثاللضظجد٠ز ٚثالخضّجػ١ز ثٌغ١جع١ز ٚثال١ِٕز ثٌضسذ٠جس صخطِّٟ ِٓ ١ٌضّى 

ٟ   ثالصسجد ٠سضجج  ٚلذً .ثٌّظش٠ز ثٌغ١جع١ز ثٌمٜٛ خ١ّغ د١ٓ إدِجج ع١جعزا  ثٌمظ١ش ثٌّذٜ فٟ ٠ذػُ أْ ثألٚسد

 ًِّ ً   ٌؼشش٠ٓ ثٌفث صسش٠ش ٠طٍخ أْ ػ١ٍٗ ،شٟء و ٟ  ثٌز٠ٓ ِؼضم . ثٌغ١جع١ز ثٌغجزز أؽشثف إٌٝ ٠ٕضّْٛ ع١جع

 أْ مضشذ٠   ٚثٌزٞ، ثٌظجػذ ثٌّذٟٔ ثٌّدضّغ ٚػٓ، ثإلٔغجْ زمٛق ػٓ ثٌذفجع ع١جعز إٌٝ ٌٍؼٛدرِ  دسجخز   إٔٗ 

 ثٌّجٌٟ. ثٌذػُ ِٓ ثألوذش ثٌدضء ٌٗ ٠خظ ضَ 

 لذً ِٓ ثٌٕجشب ثٌدذ٠ذ ثٌّظشٞ ثٌمٛر ِشوض ِغ ػاللجصٗ ٌمطغ ثالٚسدٟ ثالصسجد ال ٠سضجج، دزٌه ٌٍم١جَ

، ثٌدٛثس ع١جعز فٟ ثٌٛثسدر، ثٌؼاللز رثس ثٌذٕٛد صطذ١ك ٌٝإ ال ٠سضجج ٚثٌزٞ، ػغىش٠جا  ثٌّذػَٛ ثالٔمالح

 ثٌّفجٚػجس صأخ١ش دجٌطذغ رٌه ع١ؼٕٟ .2004 ػجَ ثالٚسدٟ ثالصسجد ِغ ثٌّظش٠ز ثٌششثوز ثصفجل١ز ٚفٟ

ّ ك ثٌضدجسٞ دجالصفجق ثٌّضؼٍِّمزِ  ُ   زضٝ ،2011 ػجَ فٟ ٚثٌشجًِ ثٌّؼ  ٚزضٝ، ثإلٔغجْ زمٛق ٚػغ صسغ١ٓ ٠ض

 .وٍٗ  ثٌّظشٞ ثٌّدضّغ صشًّ شجٍِز   ع١جعز   ثٌضٕف١ز ِٛػغَ  صٛػغَ 

ً   ثٌزٞ، ثٌّظشٞ ثٌمؼجةٟ ثٌٕظجَ إطالذ٠ذػُ  أْ ثالٚسدٟ ثالصسجد ػٍٝ ٠دخ  ثٌٕظجَ دػجِز ث١ٌَٛ ٠ّثِّ

 صغضخذَ أْ ٠ّىٓ ثٌضٟ ثٌذػُ أٔٛثع ِٓ غ١شٖ أٚ ثٌؼغىشٞ، ثٌذػُ ِٓ ٔٛع   أٞ سفغ ث٠ؼجا  ٚػ١ٍٗ .ثٌمّؼٟ

 .ثٌّٛثؽ١ٕٓ ثػطٙجد فٟ

  ْ ْ  ، رٌه ِٓ ثٌشغُ ٚػٍٝ. ِٚؼمذر ؽ٠ٍٛز   ػ١ٍّز   ٘ٛ ثٌذ٠ّمشثؽ١ ز إٌٝ ثالٔضمجي إ  ؽّٛزجس ثٌّظش١٠ٓ فج

 ْٛىٓ ثْ ٠ى٠ّ ثٌظس١ر ثٌذػُ ٚدٛخٛد دثِدز ع١جعجس   دٛخٛد. ثٌغ١غٟ ثٔمالح ِغ صخضفِ  ٌُ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز

 .  صٛٔظ صدشدز ثظٙشس وّج، ٌٍٕدجذ زم١م١ ز   ثِىج١ٔز   ثٌّظش٠ز ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٌذٜ

  


