
 

 

 االسثهثاجات األساسية: مراجعة بشأن جماعة اإلخوان المسلمين

ػوة رئٖس اهّزراء إسراء يراسـج داخوٖج تضأً سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ، تيب فٕ ذهم ٌضأخِب  4112فٕ إترٖل  .1
 . ّشسل أدائِب فٕ اهضنّيج ّخبرسِب، ّخٌؼٖيِب ٌّضبػِب فٕ اهييونج اهيخضدث ّفٕ اهخبرراهفنرٖج ِب ؿلٖدخّ

هنً رئٖس اهّزراء أند سوٖب تأً االشخٌخبسبح األشبشٖج يً ُذٍ . رئٖس اهّزراءُرفؾ إهٓ ل اهيراسـج خلرٖرا شرٖب خضي .4
 . ُذٍ االشخٌخبسبح يتٌٖج أدٌبٍ. اهيراسـج شخنًّ ؿوٌٖج

، نبٌح، أّ ٖلبل تأٌِب نبٌح، يرختػج تبهخػرف ّاإلرُبةسيبؿبح ؿً أفغل اهضنّيج يوخزيج تأً خخنًّ هدِٖب فنرث  .3
اهيّغّؽ يـلد، . ّشّف ٖشخير تضد خوفٖج سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ. يّارد إغبفٖج هِذا اهغرع اهضنّيجّكد ّفرح 

 . ّهَ خداؿٖبح نتٖرث فٕ اهشٖبشج اهيضوٖج ّاهخبرسٖج

 العملية

ٌنٌٖز، شٖر سًّ س: أسرْ ُذٍ اهيراسـج اذٌبً يً أنتر اهيشؤّهًٖ اهضنّيًٖٖ اهترٖػبًٌٖٖ ّأنذرُى خترث تبهيّغّؽ .2
أسرْ خلٖٖيب هسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهذٔ نبً ٖضغل ضخٓ ّكح كرٖة يٌظة اهشفٖر اهترٖػبٌٕ فٕ اهرٖبع، 

هِب فٕ اهخبرر؛ تٌٖيب خضبرهز فبر، اهيدٖر اهـبى هينخة األيً ّينبفضج اإلرُبة تّزارث اهداخوٖج اهيٌؼيبح اهخبتـج ّ
ّخّهٓ . هِب فٕ اهييونج اهيخضدثّاهيٌؼيبح اهخبتـج إلخّاً اهيشويًٖ اهترٖػبٌٖج، تضد خبرٖخ ٌّضبػ ّفنر ٌّفّذ ضتنج ا

 . يشخضبر األيً اهلّيٕ الضلب سِّد اهضنّيج ننل هتضد، ضٖذيب نبً يٌبشتب، اهخداؿٖبح اهشٖبشٖج هِذٍ اهيراسـج

ر تودا ّاهخلٓ ضٖد زار شٖر سًّ سٌنٌٖز اذٌٓ ؿض. أسرْ يؤهفب ُذا اهخلرٖر، فٕ شٖبق إؿدادُيب هَ، يضبّراح ّاشـج .5
نيب كديح ؿدد يً . ييذوًٖ ؿً ضنّيبح ّضرنبح شٖبشٖج ّكٖبداح دٌٖٖج ّأنبدٖيًٖٖ ّغٖر ذهم يً اهيـولًٖ اهيشخلوًٖ
ّاشخضبر نال اهيؤهفًٖ . اهتـذبح ّاهشفبراح اهترٖػبٌٖج فٕ اهخبرر ّأسِزخٌب األيٌٖج ّاالشخختبراخٖج يـوّيبح  تِذا اهضأً

ّغٖرُى يً اهضرنبح اإلشاليٖج فٕ اهييونج اهيخضدث ّفٕ اهخبرر، ّدؿٖب األػراف  ًييذوًٖ ؿً اإلخّاً اهيشويٖ
نيب اشخضبرا يسيّؿج ّاشـج يً األنبدٖيًٖٖ ّاشخـبٌب تـدد يً اهيّارد اهيخّفرث ؿتر . اهيِخيج هخلدٖى يشبُيبح خػٖج

 . اإلٌخرٌح تبهوغج اإلٌسوٖزٖج ّاهـرتٖج ّهغبح أخرْ

. ، ّنبً ذهم ُّ اهخبرٖخ اهٌِبئٕ هويّاد اهيشخخديج فٕ إؿداد اهخلرٖر4112رٖر فٕ ّٖهّٖ خى االٌخِبء يً إؿداد اهخل .6
اٌظة اهخرنٖز األشبشٕ هوخلرٖر ؿوٓ اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهـبهى اهـرتٕ ّفٕ اهييونج اهيخضدث ّأسزاء يً أّرّتب 

ترٖػبٌٖج خلٖٖى اهخػّراح تضأً اإلخّاً ّهدْ إؿداد االشخسبتج اهشٖبشٖج هِذٍ اهيراسـج، ّاظوح اهضنّيج اه. اهغرتٖج
 . اهيشويًٖ فٕ يظر ّيٌبػق أخرْ، تيب فٕ ذهم يً خالل ّضدث خضوٖل اهخػرف اهسدٖدث
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 ىنخبتبخِ، خبرٖخٖب ّيً خالل ِىُّٖبنوؿلٖدخِى اهفنرٖج ّسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ تضد شٖر سًّ سٌنٌٖز خػّر  .7
 . اهخأشٖشٖج ٌظّظِىّ

 اهخأشٖشٖج ّاهِٖبنلاهـلٖدث 

، ضشً (األؿوٓ ُبيرضد)هِب أؿوٓ كبئد ّكد دؿب يؤششِب ّأّل . 1948خأششح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ يظر شٌج  .8
خضح اهيػبف فٕ ٌِبٖج هويسخيـبح اهيشويج، ّخّضٖدُب شٖبشٖب  ٕدرٖساهخاهتٌب، إهٓ إظالش اهيشويًٖ، ّاهخػِٖر األخالكٕ 



 

 

ُيب أشبس نبفج اهيضبنل اهيـبظرث  اهخغرٖةاهتٌب ّغٖرٍ تأً اهـويبٌٖج ّ ضبسزّ. ضرٖـج اإلشاليٖجراٖج خالفج خختٌٓ اه
 . اهلّيٖج هٖشح ُٕ اهضلاهخٕ خّاسِِب اهيسخيـبح اهـرتٖج ّاإلشاليٖج، ّأً 

خـيل تشرٖج، ّهدِٖب ترٌبيز  "خالٖب"ٖخأهف يً ُٖنل تضنل ٌؼيح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ٌفشِب، يٌذ خأشٖشِب،  .9
هوضفبؼ ؿوٓ ّاهغغّػ يً األكراً  ٕخنبخف اهسيبؿاهّكد اؿخيدح اؿخيبدا نتٖرا ؿوٓ  .ٕ ّخدرٖتٕ ألؿغبئِب اهسددخـرٖف

 . يبزال يشخيرا ضخٓ اهّٖىاهذٔ ٖـيل تبهخفبء ُّٖنوِب اهيرنزٔ ّاهِريٕ . اٌغتبػ أؿغبئِب

 سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ يظر

ضًٖ ضوِب اهرئٖس ؿتد اهٌبظر  1952شٌج ضخٓ يشويًٖ فٕ يظر خـلة شٖر سًّ سٌنٌٖز خبرٖخ سيبؿج اإلخّاً اه .11
إؿبدث خأُٖوِب ّيً ذى ( هٖظتضّا يّاهًٖ هوضنّيج آخرًٖاشخيبهج ّ ،أدْ الؿخلبل ّخـذٖة ّإؿداى نذٖر يً أؿغبئِبذهم )

ٕ اهٌؼبى شتـٌٖٖبح خّشـح اهسيبؿج فٕ يظر ّأششح هٌفشِب يّػئ كدى فاهفٕ . شٌج 41اهشبداح تـد اهرئٖس ضنى إتبً 
هٌفشِب ػّرح نيب . اهيٌؼيبح اهػالتٖج ّاهٌلبتبح اهيٌِٖج ّاخضبداح اهـيبل أضنيح شٖػرخِب ؿوٓاهشٖبشٕ اهيظرٔ، ّ

 . اهخٖرٖجّاهِٖئبح ، يً اهيؤششبح اهخسبرٖج ّاهضرنبح اهظغٖرث تبهخفبءؿبدث خـيل ، يـلدثضتنج نتٖرث 

 4111فٕ يظر تًٖ  –يً خالل ضزة اهضرٖج ّاهـداهج  –ج تضد شٖر سًّ خسرتج سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهشوػ .11
ّكد اشخٌخز أً اهسيبؿج هى ختذل يب . ألضداد اهيـلدثاهخأذٖر اهيختبدل هضّل اهيخفبّخج ، يضٖرا إهٓ اٗراء 4113ّضخٓ 

رٔ تنفبءخِب أّ وح فٕ إكٌبؽ اهضـة اهيظضٖنفٕ يً اهسِّد إلتداء اؿخداهِب اهشٖبشٕ أّ اهخزايِب تبهلٖى اهدٖيّكراػٖج، ّف
 . ضشً ٌّاٖبُب، ّتبهٌِبٖج ّسدح ظـّتج تبالشخفبدث يً اهدرّس تضأً يب ٖـٌَٖ فضوِب تبهٌشتج هيشخلتوِب

 سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ؿوٓ اهظـٖد اهدّهٕ

 .ضتنج دّهٖج فٕ اهـبهى اإلشاليٕ ّخبرسَؿوٓ األكل، اهخيشٌٖٖبح  ذيٌ ،أششح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج نذهم .14
ّضظوح يٌؼيبح اإلخّاً اهيشويًٖ اهدّهٖج . خٌّيٕ اهسيبؿج اٌػالكب يٌِب ضتنخِب اهـبهيٖجيِيج ّأظتضح أّرّتب كبؿدث 

، هنٌِب اهخبظج تِب اهيضوٖج كغبٖبُب اهفردٖج ّخنخٖنبخِب اهفرّؽّنبً هنل يً . ؿوٓ دؿى يبهٕ ّغٖرٍ يً دّل اهخوٖز
وٓ هسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج ُّ اهيرضد األؿوٓ هوضرنج ننل، ّؼل اهلبئد األؿ. يضخرنجتـلٖدث فنرٖج خضخرم 

ؿوٓ ينخة اإلرضبد اهـبهيٕ اهذٔ ( ّيبزاهح خِٖيً)ُٖيٌح اهسيبؿج فٕ يظر نيب . ؿوٓ األكل يً اهٌبضٖج اهٌؼرٖج
هِب  تٖالاهضبهٕ، ش ّكد أخبش اهخّزٖؾ اهـبهيٕ هوسيبؿج، فٕ اهخيشٌٖٖبح ّاهشتـٌٖٖبح ّيسددا فٕ اهّكح. ظـد ّأفل ٌفّذٍ

 . إخفبكبخِب فٕ يظر ّغٖرُبيً ؿبدث سيؾ ظفّفِب ّاهخـبفٕ إل

خـختر . سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ّاهضنّيبح فٕ اهـبهى اإلشاليٕ فرّؽتضد شٖر سًّ اهـالكبح اهخبرٖخٖج اهيـلدث تًٖ  .13
ّفٕ . ٌضبػ كبٌٌّٕ ّشٖبشٕخرْ دّل أفٕ تٌٖيب هإلخّاً اهيشويًٖ . اهسيبؿج يٌؼيج يضؼّرث فٕ تـع اهدّل اهـرتٖج

 . خٌّس، هـة ضزة نبً اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ األشبس يظدر إهِبيَ دّرا إٖسبتٖب فٕ اهـيوٖج اهدٖيّكراػٖج اهٌبضئج

اهفوشػٌٖٕ هإلخّاً اهيشويًٖ، ّسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ  ؽضيبس ٖزؿى أً ضيبس ُٕ اهفراهتٖبً اهخأشٖشٕ هضرنج  .12
تيب فٕ ذهم خيّٖوِب ؿوٓ ّسَ )ّنبً دؿى ضيبس فٕ اهشٌّاح اهـضر اهيبغٖج  .شبسخخـبيل يـِى ؿوٓ ُذا األ

 . أّهّٖج ُبيج تبهٌشتج هسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ  فٕ يظر ّضتنج اإلخّاً اهيشويًٖ اهدّهٖج( اهخظّط



 

 

تيب فٕ )اهيشويًٖ إلخّاً وـلٖدث اهفنرٖج هفِٕ خرّر ه. يسيّؿج يً اهيِبىاًٗ خؤدٔ ضتنج اإلخّاً اهيشويًٖ اهدّهٖج  .15
، ّخسيؾ األيّال ّخشخذيرُب، ّخّفر يالذا آيٌب ألؿغبء اإلخّاً اهيشويًٖ اهذًٖ (اإلؿاليٖجاهّشبئػ ذهم يً خالل 

 . غبدرّا تالدُى هيّاظوج اهخرّٖز هٌضبػ اهسيبؿج

 سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ّاهـٌف ّاإلرُبة

أً اهـٌف ّاإلرُبة، ّهسّء اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ يظر أسرْ شٖر سًّ خلٖٖيب هّسِبح ٌؼر اإلخّاً اهيشويًٖ تض .16
فٕ يٌػلج  ّخـخيد ؿوٓ األّغبؽّكد رأْ ّسّد ؿالكج يـلدث . هـٌف ّاإلرُبةإهٓ أؿيبل اخبتـج هِى أخرْ  ّفرّؽ

 : ّكد الضؼ أً. نبً ّيبزال ٌٖخضر فِٖب اهـٌف اهشٖبشٕ

  ج خالل ضٖبخَ اؿخداءاح، تيب فِٖب اغخٖبالح تبشخغالل اهـٌف ألغراع شٖبشٖج، ٌّفذح اهسيبؿكتل ضشً اهتٌب
 شٖبشٖج ّيضبّالح اغخٖبل، غد أُداف يً ريّز اهدّهج اهيظرٖج ّغد يظبهص ترٖػبٌٖج ِّّٖدٖج؛

  ٌخٖسج خأذرٍ تخسبرتَ فٕ األرتـٌٖٖبح فٕ يظر ّاهّالٖبح  - ، ختٌّٓشٖد كػةٔ اإلخّاً اهيشويًٖ، يٌّؼرأترز
يّدّدٔ، يؤشس اهضزة اهتبنشخبٌٕ أتّ اهـالء -اهٌِدّاهيٌّؼر أفنبر  – بظرٌؿتد اهبهشسً خضح ضنى تّ ،اهيخضدث

ّظى أٌِب ؿلٖدث خخٖص ّنبً يفِّى ُذٍ اهـلٖدث دائيب ُّ . ، هخرّٖز ؿلٖدث اهخنفٖر"اهسيبؿج اإلشاليٖج"اإلشاليٕ 
ـٌٖف شـٖب هخأشٖس ، ّّظى دّل ضبهٖج تأٌِب غٖر إشاليٖج، ّاهوسّء هوخػرف اهيشويًٖ آخرًٖ تبهنفر أّ االرخداد

يً اهيؤيًٌٖ هخأشٖس يسخيؾ إشاليٕ ّدّهج ػوٖـج ّكد سبدل شٖد كػة تغرّرث ّسّد . اهيسخيؾ اإلشاليٕ اهيذبهٕ
ٌُٖؼر هونذٖر يً اهدّل اإلشاليٖج اهيـبظرث نبً ّ. أّ دفبؿب ؿً اهٌفسرّضٖب فلػ اهسِبد هٖس أً ّ ؛ضلب جإشاليٖ

  ؛خـختر يضرّؿج ّال يٌبط يٌِب" اهؼبهيًٖ"ضنبيِب ؛ ّاهيّاسِج غد "غٖر إشاليٖج"ؿوٓ أٌِب 

  ًٖؿوٓ يشخّْ ٖخى اهخترؤ يٌِب هنً هى . إهٓ إؿبدث خفشٖر أفنبر شٖد كػةؿيدّا تـع أؿغبء اإلخّاً اهيشوي
فٕ ، تيً فِٖى كٖبداح اإلخّاً اهيشويًٖ سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖنتبر ريّز تل يبزال اهنذٖر يً . اهسيبؿج

ّكد خّّهد ؿً فنر شٖد كػة إؿبدث . اهسيبؿج يٌِز خضنٖليضّر خـختر نيب أٌِب يبزاهح . ؿوٌٖبٖؤٖدٌِّب  ،يظر
اهشبداح، يً اغخبهّا  ِىفٖ ًترّز اهفنر اهخنفٖرٔ، ّنبً يظدر إهِبى هـيوٖبح اهنذٖر يً اهخٌؼٖيبح اإلرُبتٖج، تي

 ؛ 1966خى إؿداى شٖد كػة فٕ يظر شٌج . ّخٌؼٖى اهلبؿدث ّاهيّاهًٖ هَ

 إؿبدث خٌؼٖى ٌفشِب يٌضِب ضرٖج تٌفشِب ؿً أؿيبل اهـٌف رشيٖب تيلبتل ٌأح بؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج سي
 شٖبشٖب ّاسخيبؿٖب فٕ يظر فٕ اهشتـٌٖٖبح؛

  ًؿوٓ نبفج يشخّٖبخِب خدافؾ ؿً اؿخداءاح ضيبس ؿوٓ إشرائٖل، تيب فٕ ذهم دأتح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ هن
ِّل . ل اهيدًٌٖٖؿيوٖبح االٌخضبرًٖٖ ّكخ كٖبداح ٌُّبم رّاتػ كّٖج تًٖ . اهسيبؿج خّفٖر األيّال هضيبسنيب خش

نيب خّسد رّاتػ أّشؾ ٌػبكب يؾ . سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج ٌّؼٖرخِب فٕ األردً ّضرنج ضيبس
نل دّرٔ هِسج ّٖشخخدى نتبر أؿغبء اإلخّاً اهيشويًٖ تض. هإلخّاً اهيشويًٖ فٕ أٌضبء اهيٌػلجخبتـج سيبؿبح 

 ضدٖدث يـبدٖج هوشبيٖج؛

 ّ ًٖاالؿخداءاح ؿوٓ كّاح اهخضبهف فٕ اهـراق ّأفغبٌشخبً؛ ًّ تِىػاهيرختترر نتبر ريّز اإلخّاً اهيشوي 



 

 

  ًٖهنً زؿى . اٌخلدّا تضدث خٌؼٖى اهلبؿدث( فٕ اهدّل غٖر اإلشاليٖج تضنل أشبشٕ)تـع أؿغبء اإلخّاً اهيشوي
" اهضرة غد اإلرُبة"فترنخِب اهّالٖبح اهيخضدث، ّأً يب أػوق ؿوِٖب  11/9اؿخداءاح  كٖبداح اإلخّاً اهيشويًٖ أً

 .ُٕ ذرٖـج هالؿخداء ؿوٓ اهيشويًٖ

اهخغٖٖر اشخٌخز شٖر سًّ، يً ُذا اهيّغّؽ اهيـلد، أً سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ كد فغوح، فٕ أغوة األضٖبً،  .17
ث ؿوٓ أشبس أً اهيـبرغج اهشٖبشٖج شّف خخالضٓ ضًٖ خخى ؿيوٖج ، ّذهم ؿبدهنٌَّ يالئيبٌؼرا اهخدرٖسٕ غٖر اهـٌٖف 

. ضًٖ ٖنًّ اهخدرر تبهخغٖٖر غٖر فـبل –تيب فٕ ذهم اإلرُبة، يً آً ٗخر  –اهـٌف هخأٖٖد هنٌِب ؿوٓ اشخـداد . األشويج
ونج ضؼرح اهيي –ضرنج ضيبس ُٕ  –ّكد هسأح اهسيبؿج ؿً ؿيد ّدراٖج ّتضنل ؿوٌٕ هضغبٌج ّيشبٌدث يٌؼيج 

ّكد خى (. ضرنج ضيبس تريخِباألخرْ تـع اهدّل ّضؼرح )اهيخضدث سٌبضِب اهـشنرٔ تبؿختبرٍ يٌؼيج إرُبتٖج 
أٖد نيب . غفبء اهضرؿٖج ؿوٓ اهـيوٖبح اإلرُبتٖج هخٌؼٖى اهلبؿدثإلاإلخّاً اهيشويًٖ اهتبرز فٕ اهيٌّؼر االشخٌبد هنخبتبح 

 . ؿخداءاح غد كّاح غرتٖجتـع نتبر أؿغبء ّيؤٖدٔ اإلخّاً اهيشويًٖ اال

تًٖ ُذٍ اٗراء يؾ يزاؿى سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج فٕ إفبداخِب اهخّفٖق اشخٌخز شٖر سًّ أً هى ٖنً تبإلينبً  .18
اإلخّاً اهيشويًٖ اهخزيح دائيب تبهشتل اهشويٖج فٕ اهيـبرغج، ٌّتذح سيبؿج "اهخٕ كديخِب فٕ شٖبق ُذٍ اهيراسـج تأً 

 ".ّسّدُبف ػّال نبفج أضنبل اهـٌ

 ً فٕ اهييونج اهيخضدث ّاإلخّاً اهيشوي

 . تضد خضبرهز فبر تبهخفظٖل ٌيّ اإلخّاً اهيشويًٖ ّؿلٖدخِى اهفنرٖج ٌّضبػِى فٕ اهييونج اهيخضدث .19

ػّال ( ّدّل أخرْ فٕ أّرّتب)خأششح فٕ اهييونج اهيخضدث كد ّسد أً يٌؼيبح يرختػج تسيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ  .41
ّفٕ اهييونج . ُّٕ خخأهف أشبشب يً أؿغبء فٕ اهيٌفٓ ّػالة ٖدرشًّ فٕ اهخبرر. شًٖ اهيبغٖجاهشٌّاح اهخي

 ػششح هوخرّٖز هٌضبيً سٌّة آشٖب، ّاهخٕ خأ ـلٖدث اهفنرٖجاهيخضدث، ؿيوح ُذٍ اهيٌؼيبح يؾ ٌؼراء خضبرنِب ٌفس اه
 . شاليٖج ّاضدثُّٕ خـختر ٌفشِب ضرنج إ. يّدّدٔ ّهخيذل اهسيبؿج اإلشاليٖجاهـالء اهأتّ 

ّافخرع اهنذٖر يً أؿغبئِب أٌِى شّف ٖـّدًّ . هى خنً ُذٍ اهسيبؿج فٕ تداٖبخِب ٌبضػج شٖبشٖب فٕ اهييونج اهيخضدث .41
( ّفق يب أضبر تَ ضشً اهتٌب)ّأرادّا خسٌة اهخّاظل االسخيبؿٕ ّاهشٖبشٕ يؾ دّهج غٖر إشاليٖج اؿخترُّب . إهٓ تودُى

ّيشبٌدث اإلخّاً ( يً خالل ضولبح دراشٖج)فٕ ظفّفِب ّخذلٖفِى سدد سٌٖد أؿغبء ّنبٌح أّهّٖبخِب خ. دّهج فبشدث
 . اهيشويًٖ فٕ اهـبهى اهـرتٕ

فٕ أّاخر اهذيبٌٌٖٖبح ّأّائل اهخشـٌٖٖبح ػّرح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ّاهيٌؼيبح اهيرختػج تِب اشخراخٖسٖج سدٖدث  .44
إهٓ خضرٖم اهسٖل اهذبٌٕ يً ( اهـراق ّفوشػًٖ خضدٖدا)ج ّأدح كغبٖب أشبشٖ. هوخّاظل يضوٖب يؾ اهدّل اهغرتٖج

ؿوٓ تبهضظّل نتٖرث  يٌبفشجً ّاإلخّاً اهيشوي ّّاسَ. اهخٕ أششح ٌفشِب فٕ اهييونج اهيخضدثاهيٌؼيبح اإلشاليٖج 
أفغبٌشخبً، ّاهذًٖ  اهشوفًٖٖ اهيلبخوًٖ اهـبئدًٖ إهٓ اهييونج اهيخضدث تـد يضبرنخِى تبهلخبل فٕ تشتةاهيشبٌدث اهيسخيـٖج 

هى ٖنً  ىفبهغرع اهيـوً هخّاظوِ: ًٖضذر ّانبٌاإلخّاً اهيشويًٖ هنً . اؿخترّا اإلخّاً اهيشويًٖ سيبؿج غٖر فـبهج
 . هوخرّٖز هإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهخبرر ّضشة، تل أٖغب هوضفبؼ ؿوٓ اشخلالهٖج اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث

ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ، فٕ اهييونج  يًّ ّاهخٌؼٖيبح اهيرختػج تِى يٌؼيبح ؿبيجفٕ اهخشـٌٖٖبح أشس اإلخّاً اهيشو .43
، ّتلٖح اهـغّٖج فٕ اإلخّاً هى ختِد أٔ يً ُذٍ اهيٌؼيبح ارختبػِب ؿوٌٖب تبإلخّاً اهيشويًٖ. اهيخضدث هوخرّٖز ٗرائِى

خضنيّا ، ّباهسيـٖج اإلشاليٖج فٕ ترٖػبٌٖخضنٖل ؿوٓ هنً ؿيل اإلخّاً ؿوٓ يدْ شٌّاح . شرا( ّيب زاهح)اهيشويًٖ 



 

 

أظتضح راتػج . اهيسوس اإلشاليٕ اهترٖػبٌٕ، ّهـتّا دّرا ُبيب فٕ خأشٖس ّيً ذى إدارث راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖبت
يشويٕ ترٖػبٌٖب ٌبضػج شٖبشٖب، ّخظّظب فٖيب ٖخـوق تفوشػًٖ ّاهـراق، ّرّسح هيرضضًٖ فٕ االٌخخبتبح اهـبيج 

ّنبٌح راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب . اهيسوس اإلشاليٕ اهترٖػبٌٕ شـٓ هوضّار يؾ اهضنّيج، ّنبً هَ يب أرادّ. ّاهيضوٖج
ضيزث، اهداؿٖج اهشوفٕ اهيخضدد،  ٕيؾ اهضرػج، ّخـبٌّح يؾ أسِزث اهضرػج فٕ ػرد أتاأليٌٕ ضرٖنب ٌبضػب فٕ اهضّار 
 . يشسد يٌذ ذهم اهضًٖضبرنح اهراتػج فٕ إدارث ُذا اهّيً ذى . يً يشسد فٕ ضيبل هٌدً

ؾ أضد يشؤّهَٖ ؿوٓ ؿولح اهضنّيج اهترٖػبٌٖج آٌذام اهضّار يؾ اهيسوس اإلشاليٕ اهترٖػبٌٕ تـد أً ّّك 4119فٕ  .42
ّيٌذ ذهم اهضًٖ هى ٖنً ٌُبم أٔ . غزثضؼر دخّل اهشالش إهٓ ّذٖلج ختدّ يٌبظرث الرخنبة أؿيبل ؿٌف غد أٔ تود 

 . اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث ّاهضنّيج اهترٖػبٌٖجضّار تًٖ أٔ يً أكشبى اإلخّاً 

يسيّؿج يً اهيٌؼيبح،  4112يٌذ يٌخظف شٌج  ّافبر أً اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث غيخضبرهز ّسد  .45
ّتـع ُذٍ . كبئد ّاضدال ٌؼبى كٖبدث ّشٖػرث يضخرم ّهٖس هِب هنً ال  بّذٖلتٌِٖب هٖس رختبػ ُّٕ يٌؼيبح اال

تٌٖيب ٌُبم يٌؼيبح أخرْ خيذل يٌؼيبح اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ دّل أخرْ . هييونج اهيخضدث ّيٌِباهيٌؼيبح ٌضأح فٕ ا
ّكد أختر أنتر أؿغبء اإلخّاً اهيشويًٖ اهيلٖى تظفج دائيج فٕ اهييونج . ّخشخغل هٌدً نيلر هٌضبػِب فٕ اهخبرر

فٕ  ِىيًٖ فٕ اهخبرر، هنً هٖس ٌضبػاهيخضدث اهفرٖق اهيـٌٕ تِذٍ اهيراسـج أٌَ ٌٖشق تـع أٌضػج اإلخّاً اهيشو
 . اهييونج اهيخضدث

اهسيبؿبح اهخبرسٖج اهخٕ خـيل تئهِبى يً اإلخّاً اهيشويًٖ أدْ اهرتٖؾ اهـرتٕ ّيب ختـَ يً أضداد إهٓ يغبدرث تـع  .46
ّظل ؿدد ظغٖر يً اإلخّاً اهيشويًٖ يً يظر، ّالضلب  4113ّفٕ (. خظّظب خٌّس ّهٖتٖب)ؿبئدث إهٓ أّػبٌِب 

يّادُب تـع خدٖر  4112ضخٓ ّٖهّٖ سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ اهيظرٖج ّنبٌح . اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدثيً 
ضرنج راتـج يً هٌدً، ّٖشبٌدُب ٌُب ؿدد يً ضرنبح اهيٌبظرث ّاالضخسبر، تيب فِٖب  تبإلٌسوٖزٖج ّاهـرتٖجاإلؿاليٖج 
ّسّد ظوج تًٖ أؿغبء  4112ضِر ّٖهّٖ ّكد ترز ضخٓ ". يظرًّٖ ترٖػبًٌّٖ يً أسل اهدٖيّكراػٖج"ّيسيّؿج 

اإلظالش، اهفرؽ اإليبراخٕ هإلخّاً اهيشويًٖ، اهيلٖيًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث ّؿدد يً اهيؤششبح اهخٖرٖج فٕ اهييونج 
 . اهذٔ يلرٍ فٕ اهييونج اهيخضدثهدراشبح إلؿالى ّايرنز اإليبراح هاهيخضدث اهخٕ هِب ظوج تدّرُب يؾ 

ٌّضبػِب اهشٖبشٕ تشٖػ هوغبٖج . 4116إهٓ  4114ضبػب ييب نبٌح ؿوَٖ فٕ اهفخرث يً ختدّ راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب أكل ٌ .47
ِب زؿيح اهراتػج أً هدٖ 4112ّفٕ . ّهٖس هِب رّاتػ ّاغضج يؾ سيبؿبح ّظوح يؤخرا يً يظر أّ اإليبراح

هوراتػج خشـج ّ. تِب ّاهيشبسد اهيرختػج( خأشس أّهِب ٌُب فٕ اهشخٌٖٖبح)دّر هورؿبٖج  ؿغّ فلػ ّأٌِب خدٖر ذيبٌٕ 611
هِب ظوج تبإلخّاً اهيشويًٖ تضذٖج فرّؽ فٕ اهييونج اهيخضدث، نيب خرتػِب رّاتػ يؾ يؤششج كرػتج، ُّٕ يؤششج 

 (.رغى أٌِب خزؿى ؿدى ارختبػِب تبإلخّاً ّأٌِب هٖشح يؤششج خرّر هِى)

ًٖ ّؿلٖدخِى اهفنرٖج، نيب ٌأح تٌفشِب تٌفشِب ؿً اإلخّاً اهيشوي اهسيـٖج اإلشاليٖج فٕ ترٖػبٌٖبٌأح  4111يٌذ شٌج  .48
خضبّل اهسيـٖج اإلشاليٖج فٕ ترٖػبٌٖب سبُدث اهخرّٖز هوِّٖج اإلشاليٖج اهترٖػبٌٖج . اهيسوس اإلشاليٕ اهترٖػبٌٕؿً 

ؿً ضرنج اإلخّاً ؿً اهيٌبداث تبألشويج ٌضأح يخضّهج ّيشبٌدث اهلٖى اهترٖػبٌٖج، ّٖينً أً خزؿى تأٌِب أّل يٌؼيج 
 . ً فٕ اهييونج اهيخضدثاهيشويٖ

ضيبس ٌبضػج ٌُب ضرنج ، هنً 4111ش اهـشنرٔ هضيبس فٕ اهييونج اهيخضدث تبؿختبرٍ يٌؼيج إرُبتٖج فٕ ُضؼر اهسٌب .49
تسٌبضِٖب اهشٖبشٕ )ّكد فرع االخضبد األّرّتٕ خسيٖد أرظدث ضرنج ضيبس ننل . يٌذ أنذر يً ؿضر شٌّاح

 (. ّاهـشنرٔ



 

 

ّكد ٌيح ضتنج يـلدث يً اهسيـٖبح اهخٖرٖج . يّال فٕ اهييونج اهيخضدثاألشويًٖ سيـّا اهنذٖر يً سيبؿبح اإلخّاً اهي .31
ّتٌٖيب ختدّ تـع ُذٍ اهسيـٖبح خسيؾ األيّال هظبهص اإلخّاً اهيشويًٖ . اهيرختػج تبإلخّاً ٌُب ؿوٓ يدْ ؿدث شٌّاح

ضؼرح ّزارث اهخزاٌج  4113ّفٕ شٌج . فٕ اهييونج اهيخضدث فلػ، ٌُبم سيـٖبح أخرْ يرختػج تضرنج ضيبس
تبؿختبرُب يٌؼيج إرُبتٖج، ّذهم ( اهظٌدّق اهفوشػٌٖٕ هإلغبذج ّاهخٌيٖج)اهخٖرٖج اهترٖػبٌٖج األيرٖنٖج يٌؼيج إٌخرتبل 

ّغؾ فٕ ّكد ضللح ُٖئج خٌؼٖى اهسيـٖبح اهخٖرٖج فٕ اهييونج اهيخضدث . تٌِٖب ّتًٖ ضيبسيزؿّيج رّاتػ ؿوٓ أشبس 
يً أّشؾ ُّٕ يسيّؿج  - "اخضبد اهخٖر"أً إٌخرتبل ؿغّ فٕ  4116ذالد يراح، ّّسدح فٕ يٌؼيج إٌخرتبل 

ّأً أضد اهضرنبء فٕ يٌؼيج إٌخرتبل كد ُضؼر فٕ  - اهسيـٖبح اهخٖرٖج ُٖـخلد تّسّد رّاتػ تٌِٖب ّتًٖ ضرنج ضيبس
هخٖرٖج إسراءا خٌؼٖيٖب اخخذح ُٖئج خٌؼٖى اهسيـٖبح ا 4119ّفٕ . تبؿختبرٍ إرُبتٕ تيّسة اهلبًٌّ اهترٖػبٌٕ 4113

هإلخّاً فٕ ّهضرنج ضيبس هوتٌٖج اهخضخٖج اهسيـٖبح اهخٖرٖج فٕ اهييونج اهيخضدث خضنل ؿٌظرا ُبيب . غد إٌخرتبل
 . اهييونج اهيخضدث، رغى ؿدى اؿخراف اإلخّاً اهيشويًٖ تذهم

يرختػج تيٌؼيبح ٌؼٖرث هِب فٕ  –بح اهخٖرٖج تيب فِٖب اهسيـٖ –يؤششبح اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث  .31
ضٖد أً راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب يرختػج تبخضبد اهيٌؼيبح اإلشاليٖج فٕ أّرّتب، اهذٔ أششخَ سيبؿج اإلخّاً . أّرّتب

ْ أخرأّرّتٖج ّفٖيب تـد أشس ُذا االخضبد اهيسوس األّرّتٕ هوفخّْ ّاألتضبد، ُّّ يٌؼيج . 1989اهيشويًٖ فٕ 
 . خّاً اهيشويًٖ، هٖنًّ يرسـب هإلرضبد اهدٌٖٕ ّاالسخيبؿٕ هويشويًٖ اهذًٖ ٖـٖضًّ فٕ أّرّتبيّاهٖج هإل

ّاهتـذج اإلشاليٖج فٕ . اهيٌؼيبح اهخٕ نبٌح يرختػج تبهيّدّدٔ ّاهسيبؿج اإلشاليٖج يبزاهح ٌبضػج فٕ اهييونج اهيخضدث .34
خبّر ُبيوخس، يدٌٖج ٕ ٌبضػ شٖبشٖب، ّخظّظب فٕ ّاهيٌخدْ اإلشاليٕ األّرّت. يشسدا 51اهييونج اهيخضدث خدٖر ٌضّ 

يشسد ضرق هٌدً اهنتٖر ّيرنز هٌدً اإلشاليٕ اهيرختػ تَ أؿغبء نيب أً أيٌبء . اهشٖبشٕ" رشتنح"ّٖدؿيَ ضزة 
 . أٖغب فٕ اهيٌخدْ اإلشاليٕ األّرّتٕ

 اهـلٖدث اهفنرٖج ّاهخػوـبح

ّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث ّتضرنج اإلخّاً اهيشويًٖ فبر أً اهسيبؿبح ّاألفراد اهيرختػًٖ تبإلخخضبرهز ّسد  .33
هنٌَ خّظل إهٓ ؿدى . ّدّل أخرْإشاليٖج فٕ اهييونج اهيخضدث دّهج ؿيّيب نبٌّا ٖخػوـًّ فٖيب يغٓ إلينبٌٖج إكبيج 

ب ٌّٖر ؿوخرؿوٓ األكل ّسّد أٔ يؤضر ؿوٓ أً سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ ٌفشِب يبزاهح هدِٖب خوم اهٌؼرث، أّ أٌِب 
ّنذهم تبهٌشتج  –ّفٖيب ٖخـوق تِب خرنز رشبهج اإلخّاً اهيشويًٖ اهـوٌٖج، فٕ اهييونج اهيخضدث . إشاليٖج ٌُبدّهج هفنرث 

 . ؿوٓ أشويج اهفرد ّاهيسخيؾ أنذر يً أشويج اهدّهج –هدّل أخرْ غٖر إشاليٖج 

اهضتبة ؿوٓ خضد ـج أٌِب خؤٖد االٌديبر االسخيبؿٕ ّكبهح راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب فٕ إفبدخِب اهخػٖج تضأً ُذٍ اهيراس .32
ٌُبم يب ٖدل ؿوٓ يضبّهج راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب فـل ذهم فٕ يٌبػق يضددث ّ. يشؤّهًٌّٖبضػًٖ يّاػًٌٖ أً ٖنٌّّا 

هى خـيل ُذٍ اهراتػج، ّال أٔ يً اهيٌؼيبح األخرْ اهيرختػج تبإلخّاً  4112ّٖهّٖ ضخٓ هنً . فٕ اهييونج اهيخضدث
اهيشويًٖ اهذًٖ ٖـٖضًّ فٕ اهييونج اهيخضدث ؿوٓ أٌِى يٌديسًٖ هرؤٖج ؿوٓ اهخرّٖز تّغّش ّتضنل ؿوٌٕ  ،هيشويًٖا

اهراتػج أكرح، فٕ شٖبق اإلؿداد هِذٍ اهيراسـج، أً يّادُب اهخـوٖيٖج هى خخغؾ  تبهيسخيؾ نيّاػًٌٖ ترٖػبًٌٖٖ؛ تل إً
هيّاد اهيػتّؿج اهظبدرث ؿً اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج ّيبزاهح ا. ـنس غبٖبخِب اهيزؿّيجخألٔ خضدٖد هنٕ 

خـبدٔ تػتٖـخِب أً اهيسخيـبح اهغرتٖج زؿى هإلخّاً، ّخظّظب األشبشٖج اهـلٖدث اهفنرٖج يخبّف اهيخضدث خـنس تـع 
اهيسخيـبح اهٌأٔ تأٌفشِى ؿً اشخلالهٖخِى ّتبهضفبؼ ؿوٓ اهدًٖ اإلشاليٕ ّيظبهص اهيشويًٖ، ّأً ؿوٓ اهيشويًٖ اهرد 



 

 

ّكد نخة رئٖس يٌؼيج إٌخرتبل فٕ اهييونج اهيخضدث ظراضج يتدٖب خأٖٖدٍ هفرع ؿلّتج اإلؿداى ؿوٓ اهيذوًٖٖ، . اهغرتٖج
 .ّاهرسى ضخٓ اهيّح هويخزّسًٖ يً اهرسبل ّاهٌشبء اهيداًٌٖ تبرخنبة اهزٌب

يً اهيضبل أً ٌٕ أً خزؿى تضنل ؿو 4112يبزاهح اهيّاد اهخٕ خّزؿِب اهتـذج اإلشاليٖج فٕ اهييونج اهيخضدث ضخٓ ّٖهّٖ  .35
اهيبدٖج ّاهلبدى هإلشالى ؿوٓ اهضّٖؿٖج " اهٌظر"ُّٕ خخػوؾ إهٓ )خضح ٌؼبى ضنى غٖر إشاليٕ يؤيً يشوى ٖـٖص 

أؿغبء يً اهيٌخدْ ً أنٖف ؿرع ترٌبيز ّذبئلٕ خوفزٌّٖٕ  4111ّفٕ (. اهـويبٌٖج ّاهدٖيّكراػٖج اهرأشيبهٖج
يسوشِب خبّر ُبيوخس، ّٖشـًّ هوخأذٖر ؿوٓ يٌػلج ـج اإلشاليٖج فٕ اإلشاليٕ األّرّتٕ ٖدؿًّ تبهشر هخػتٖق اهضرٖ

اهيٌخدْ اإلشاليٕ األّرّتٕ ؿرٖغج ٖػبهتًّ فِٖب تأً ٖنًّ هِى ؿيدث ٌٖخختٌَّ أؿغبء كدى  4119ٌّفيتر ّفٕ  .هتودٔا
 . ُى ٖشبٌدًّ اهـيدث اهيٌخخة يٌذ ذهم اهضًٖيتبضرث فٕ خبّر ُبيوخس، ّ

تل إً اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث . ل اإلرُبتٖج فٕ اهييونج اهيخضدث ّغدُبال ظوج هإلخّاً اهيشويًٖ تبألؿيب .36
 . ؿبدث يب أداٌّا اهٌضبػ اإلرُبتٕ فٕ اهييونج اهيخضدث اهيرختػ تخٌؼٖى اهلبؿدث( ؿوٓ شتٖل اهيذبل راتػج يشويٕ ترٖػبٌٖب)

هيخضدث ٖضخرنًّ يؾ اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ دّل األفراد اهيرختػًٖ تبإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اّهنً اهيٌؼيبح  .37
اهييونج اهيخضدث أضبدّا ٌُّبم أفراد يرختػًّ تبإلخّاً اهيشويًٖ فٕ . أخرْ تيشبٌدخِى ؿوٌب هٌضبػ ضرنج ضيبس

ّهٖشح ٌُبم إداٌج ؿوٌٖج . تبهـيوٖبح االٌخضبرٖج اهخٕ خٌفذُب ضيبس، ُّٕ ؿيوٖبح خشخِدف يدًٌٖٖ فٕ تـع األضٖبً
نيب أً يٌؼيبح اإلخّاً اهيشويًٖ ّاهيٌؼيبح اهيرختػج تِى فٕ اهييونج . أّ خٌّظل ؿوٌٕ يٌَ اإلرُبتٕ هٌضبػ ضيبس

تيب فٕ )ّراء إهِبى أضخبط  اإلخّاً شٖد كػة اهذٔ ُٖـرف تأٌَؿغّ نخبتبح اهيخضدث هى خدضع ؿوٌب أّ تبشخيرار 
 . تبرخنبة أؿيبل إرُبة( ذهم فٕ اهييونج اهيخضدث

يـبرغج اهترايز اهخٕ خلخرضِب اهضنّيبح اهترٖػبٌٖج اهيخـبكتج تضأً يٌؾ  ػج يشويٕ ترٖػبٌٖب تبشخيرارخّاظل رات .38
 (. ُّّ نذهم يّكف اهيسوس اإلشاليٕ اهترٖػبٌٕ)اإلرُبة 

 االشخٌخبسبح

 : خّظل نل يً شٖر سًّ سٌنٌٖز ّخضبرهز فبر هالشخٌخبسبح اهـبيج اهخبهٖج ٌخٖسج تضذِيب .39

  أهف شٌج يً اهفلَ اإلشاليٕ ّأظّل ٌضّ يؾ اهيشويًٖ هشٖبشبح خضّٖوٖج يخػرفج خخـبرع  سيبؿج اإلخّاًرّسح
، ُّٕ شٖبشبح خـختر إؿبدث خأشٖس اهِّٖج اهفردٖج أّل خػّث خسبٍ اهخضدٔ اهذّرٔ إدارث ضؤًّ اهدّهج اإلشاليٖج

  ؛ٌبضٖج االسخيبؿٖجّإً نبً يضبفؼب يً اهضخٓ هدّل اهلبئيج ّهوٌؼبى اهـويبٌٕ ضداد خغٖٖر سذرٔ فٕ اإل

 ّٕكد . رنزح سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ خبرٖخٖب ؿوٓ إؿبدث خضنٖل األفراد ّاهيسخيـبح يً خالل اهٌضبػ اهضـت
فٕ تـع األضٖبً ّ ،هنٌِب نذهم اخخبرح أضٖبٌب اهوسّء هوـٌف. خّاظوح ؿوٓ اهظـٖد اهشٖبشٕ ضٖذيب أينً

ؿوٓ اهخّاظل ّاهضّار ّهٖس  –ّخظّظب فٕ اهغرة  –هخِب اهـوٌٖج رشبّخرنز . شـٖب هخضلٖق غبٖبخِب ،اإلرُبة
 هنً ٌُبم اخخالفبح نتٖرث سدا فٕ اهرشبئل اإلؿاليٖج هإلخّاً اهيشويًٖ تًٖ اهوغخًٖ اإلٌسوٖزٖج ّاهـرتٖج؛ . اهـٌف

 ٖدخِب اهفنرٖج ٌُبم تبهنبد يب ٖدل ؿوٓ أً خسرتج اهشوػج فٕ يظر كد أدح إلؿبدث ٌؼر سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ تـل
خغٖٖر يوضّؼ فٕ  ٌٖخز ؿٌَّاهخّاظل اهرشيٕ اهترٖػبٌٕ يؾ سيبؿج اإلخّاً اهيشويًٖ فٕ يظر هى . أّ أدائِب
 4112يٌخظف فٕ تل إً اهتٖبٌبح اهظبدرث فٕ ّشبئل اإلؿالى اهيظرٖج اهيرختػج تبإلخّاً اهيشويًٖ . خفنٖرُى

 تدح ّأٌِب خضرع ؿوٓ اهـٌف تضنل يخـيد؛



 

 

 ذٖر يً األيّر اهيخـولج تبإلخّاً اهيشويًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث شرٖج، تيب فٕ ذهم اهـغّٖج ّسيؾ يبزاهح اهن
أضٖبٌب ٌفّذ  بهنً اهيٌؼيبح اهيرختػج تبإلخّاً ّاهخبتـج هِى فٕ اهييونج اهيخضدث نبً هِ. األيّال ّاهترايز اهخـوٖيٖج

هيخضدث، ّاهيٌؼيبح اهيضوٖج اهخٕ زؿيح أٌِب خيذل فٕ اهييونج اهوػالة اهيشويًٖ نتٖر ؿوٓ أنتر يٌؼيج ػالتٖج 
، ّسيـٖبح خٖرٖج، ّتـع (ّؿوٓ ذهم األشبس شـح إهٓ، ّأسرح، اهضّار يؾ اهضنّيج اهترٖػبٌٖج)اهيشويًٖ 
يبزال هِب ٌفّذ ٌُب ال ٖخٌبشة يؾ ِى يضوٖب، ٌُبم يٌؼيبح يرختػج تاإلخّاً اهيشويًٖ  ّرغى خراسؾ ٌفّذ. اهيشبسد
 ضسيِب؛

 خّاً اهيشويًّ فٕ اهييونج اهيخضدث تأٌِى ٖـيوًّ هيشبٌدث اهيشويًٖ ٌُب، ّٖشخغوًّ هٌدً نلبؿدث ٌٖػوق يٌِب زؿى اإل
ٌضبػِى فٕ يٌبػق أخرْ، ّخظّظب تبهـيل يؾ يٌؼيبح أخرْ خبتـج هإلخّاً اهيشويًٖ فٕ أّرّتب ّفٕ يظر 

 ؛ ، إً هى ٖنً تبهخفبءٌبُّذا اهٌضبػ شرٔ أضٖب. ّفٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج اهيضخوج ّفٕ اهخوٖز

 ِّل خّاظوِى يؾ اهضنّيج . اإلخّاً اهيشويًّ اهخزايِى اهـوٌٕ تبهخّاظل اهشٖبشٕ فٕ اهييونج اهيخضدث ْأتد ّييب ش
هنً ُذا . غد اهشوفٖج اهـٌٖفج( فٕ اهييونج اهيخضدث ؿوٓ األكل)ٌُب يب ٖتدّ ّأٌِب أسٌدث يضخرنج غد اهلبؿدث ّنذهم 

ٌّؼرخِى هإلرُبة اهخٕ، فٕ  ،االؿختبر يشبٌدث اإلخّاً اهيشويًٖ هسيبؿج إرُبتٖج يضؼّرثاهخّاظل هى ٖأخذ تـًٖ 
 اهّاكؾ، خخخوف خيبيب ؿً ٌؼرخٌب هإلرُبة؛

  َخخٌبفٓ اهخنخٖنبح اهخٕ ٖختٌبُب اإلخّاً اهيشويًّ، ٌُب فٕ اهييونج اهيخضدث ّفٕ اهخبرر، ّاهـلٖدث اهفنرٖج يً أّس
 . بهضٌب اهّػٌٖج ّأيٌٌب اهلّيٕكٖيٌب، نيب أٌِب خخٌبفٓ يؾ يظيؾ 
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