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ٌّ انٕٛو انٕطُٙ انسؼٕد٘ ْٕ انٕٛو انز٘ حذخفٙ فّٛ انًًهكت انؼشبٛت  إ

انسؼٕدٚت بكافت أبُائٓا نهخؼبٛش ػٍ يشاػش انفخش ٔاالػخضاص ببطٕالث 

انبالد ٔجًغ ٔإَجاصاث األجذاد انزٍٚ كاٌ نٓى انفضم انكبٛش فٙ حٕدٛذ 

ٔانز٘ أػهٍ ػُّ فٙ انثانث  شًهٓى حذج ساٚت ٔادذة ٔاسى ػشبٙ ٔادذ،

يٛالد٘، نٛكٌٕ ْزا  2391ٔانؼششٍٚ يٍ شٓش سبخًبش )أٚهٕل( يٍ ػاو 

انٕٛو يٍ ْزا انؼاو ْٕ االدخفال انثاَٙ ٔانخسؼٍٛ ػهٗ إػالٌ انًهك انشادم 

الد فٙ انًُاطق حٕدٛذ صفٕف انب -سدًّ هللا حؼانٗ-ػبذ انؼضٚض آل سؼٕد 

 .كافت حذج اسى انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت
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ْـ، أصذس انًهك  2932ففٙ انٕٛو انسابغ ػشش يٍ شٓش جًادٖ األٔنٗ ػاو 

يشسًٕيا يهكًٛا ٚقضٙ  -سدًّ هللا حؼانٗ-انشادم ػبذ انؼضٚض آل سؼٕد 

ذ ٔيهذقاحٓا" إنٗ اسى "انًًهكت بخذٕٚم اسى انذٔنت يٍ "يًهكت انذجاص َٔج

انؼشبٛت انسؼٕدٚت"، ٔرنك بؼذ أٌ قاو بخٕدٛذ انًُاطق كهٓا ٔجؼهٓا يًهكت 

ًّٗ ٔادذ، ٔرنك اػخباًسا يُز حاسٚخ  ػشبٛت ٔادذة حذج ساٚت ٔادذة ٔيس

يٛالد٘، نٛكٌٕ  2391انثانث ٔانؼششٍٚ يٍ شٓش سبخًبش )أٚهٕل( يٍ ػاو 

ؼٕد٘ ٔانز٘ أصبخ فًٛا بؼذ ٕٚو إجاصة انزكشٖ األٔنٗ نهٕٛو انٕطُٙ انس

سسًٛت فٙ كم أَذاء انًًهكت ٔرنك بؼذ أٌ أػهٍ انًهك ػبذ هللا بٍ ػبذ 

سٛكٌٕ  53بأَّّ ٔاػخباًسا يٍ انًُاسبت انٕطُٛت  -سدًّ هللا حؼانٗ-انؼضٚض 

ٕٚو ػطهت سسًٛت نالدخفال بٓزِ انزكشٖ انؼظًٛت، ٔحشًٛٛذا بإَجاصاث 

نٕا فٙ سبٛهٓا ديائٓى ٔأسٔادٓى، فأصبذج حُقاو ٔبطٕالث األجذاد انخٙ بز

االدخفاالث ٔانًٓشجاَاث ٔانفؼانٛاث انًخخهفت انخٙ ٚبذأ انخذضٛش نٓا قبم 

انًٕػذ بأٚاو ػذة، نٛؼّى انفشح ٔانسشٔس أسجاء انًًهكت، ٔنٛخؼّشف األبُاء 

ػهٗ ثقافت ٔحاسٚخ يًهكخٓى انسؼٕدٚت انؼشٚقت، انخٙ نى حخٓأٌ فٙ جؼم 

ًَٕرًجا َاجًذا ٔسائًذا ػهٗ كافت األصؼذة، ٔيا صانج حسخًش فٙ رنك يًهكخٓا 

ت قٛادحٓا انذكًٛت انخٙ ٚخشأسٓا انًهك سهًاٌ بٍ ػبذ  ًّ دخّٗ ٕٚيُا ْزِ بٓ

انؼضٚض، َٔجهّ األيٛش يذًذ بٍ سهًاٌ آل سؼٕد انز٘ ٚسؼٗ إنٗ انًضٚذ يٍ 

نؼشبٛت و، نخكٌٕ انًًهكت ا 1292انخطٕٚش ٔانخذذٚث نهًًهكت ضًٍ سؤٚت 

 .انسؼٕدٚت ًَٕرًجا دضاسًٚا ٚخًّٛض باإلبذاع ٔاالصدْاس
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ْكزا َكٌٕ ٔصهُا يؼكى إنٗ َٓاٚت ْزا انخقشٚش انصذفٙ انز٘ حذذثُا يٍ 

خالنّ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ انسؼٕد٘، دُٛث قذيُا يٍ خالنّ أْى انًؼهٕياث 

ث ػٍ انٛى انٕطُٙ انسؼٕد٘، ٔانخٙ شًهج انخٙ ًٚكٍ أٌ ٚذخاجٓا انباد

انذذٚث ػٍ حٕدٛذ يُاطق َجذ ٔانذجاص ٔجؼهٓا ضًٍ يًهكت ٔادذة حؼشف 

باسى انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت ٔاالدخفال بزكشٖ إػالٌ انًشسٕو بشكم 

سسًٙ بانخٕافق يغ رنك انخاسٚخ يٍ كم ػاو، ٔانخٙ حُقاو يٍ أجم غشط حهك 

فٙ َفٕط األبُاء جٛاًل بؼذ جٛمانًفاْٛى انٕطُٛت انؼظًٛت  . 

 


