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. َشبغ انًجشِّشٍٚ فٙ يصش فٙ ْزا انجحش ٚجحش—خالصخ

. ، يصش، َشبغانًجشش :انكهًبد االفززبحٛخ

 

I. انًمذيخ 

 

انحًذ هلل ٔانّصالح ٔانّغالو ػهٗ سعٕل ّللّا، ٔػهٗ آنّ ٔصحجّ ٔيٍ ٔاالِ، أّيب ثؼذ أخٙ 

سح  انطَّبنت، عالٌو يٍ ّللا ػهَٛك ٔسحًخٌ يُّ ٔثشكبد، ٔيشحجبً ثك فٙ عهغهخ انذُّسٔط انًمشَّ

ّٙ غضٔ انفكش٘الػهٛك فٙ إغبس يبدَّح  ٍَ ، ، نٓزا انفصم انذِّساع زؼخ  آيهٛ ًُ أٌ رجَذ فٛٓب كّم ان

 .َشبغ انًجشِّشٍٚ فٙ يصشفٙ ْزا انذسط َزؼشف ػهٗ ٔ ٔانفبئذح،

II. انًمبنخ يٕظٕع  

َشبغ انًجشِّشٍٚ فٙ يصش؛ ألٌ االعزؼًبس : أًٚعب يٍ األيٕس انزٙ أّٔد أٌ أنفذ انُظش إنٛٓب

ٌّ انضػٛى أحًذ 1882انجشٚطبَٙ ثؼذ أٌ اعزمشد نّ األيٕس فٙ يصش  ػشاثٙ و، ٔػشفُب أ

، ٔحذس يُٓى يب حذس يٍ "األْشاو"ثؼذ أٌ جبءِ ثشبسح رمال ٔأخِٕ يؤعِّغب جشٚذح 

انشًبرخ فٙ دخٕل اإلَجهٛض يصش، ٔػذو اعزطبػخ أحًذ ػشاثٙ أٌ ٚصّذْى، لذ اعزمش 

س انًجشِّشٍٚ فٙ ْزِ  ْٔ األيش نإلَجهٛض فٙ يصش، ٔنى ٚغت ػٍ رٍْ االعزؼًبس انجشٚطبَٙ د

.  فٙ ػٓذ االحزالل انجشٚطبَٙ فٙ يصش َشبغًب يهحٕظًب انًُطمخ؛ فُشػ انزجشٛش

انهٕسد ": ٔكبٌ يٍ أثشص انشخصٛبد انزٙ أعًٓذ فٙ رُشٛػ أػًبل انًجشِّشٍٚ فٙ يصش

ٔكبٌ سجاًل ٚزًّٛض ثبنذْبء ٔانؼذاء نإلعالو ٔنهّغخ . انًُذٔة انغبيٙ انجشٚطبَٙ "كشٔيش

اِ أسض يصش ثذأ ٚؼًم ػهٗ انؼشثٛخ ٔنألصْش ثصفخ خبصخ؛ ٔنزنك يُز أٌ ٔغئذ لذو

ٔكبٌ نّ انذٔس األكجش فٙ . رغشٚت انحٛبح انضمبفٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانزؼهًٛٛخ، ثم ٔاالجزًبػٛخ

يخطػ انزجشٛش ٔاالعزؼًبس فٙ " كشٔيش"ٔلذ ٔظغ . رضجٛذ دػبئى االعزؼًبس فٙ يصش

ٍ ْزا انكزبة آساءِ ٔأْذافّ يٍ انٕجٕد انجشٚطب(يصش انحذٚضخ): كزبة أعًبِ ًّ َٙ فٙ ، ٔظ

ٌّ : ٔيٍ أْى انمعبٚب انزٙ أشبس إنٛٓب فٙ ْزا انكزبة. يصش انزشكٛض ػهٗ ظشٔسح إظٓبس أ

عجت رؤّخش انًغهًٍٛ ٚشجغ إنٗ رًّغكٓى ثبإلعالو، ثذػٕٖ أٌ رؼبنٛى اإلعالو رزُبفٗ رًبًيب 

. يغ انًذَّٛخ انحذٚضخ، ٔيغ انحعبسح انغشثٛخ، ٔيغ انؼهى

أَّ نٛظ أيبو انًغهًٍٛ يٍ غشٚك إنٗ انًذَٛخ انحذٚضخ  :ٔيٍ األيٕس انزٙ أشبس إنٛٓب أًٚعب

إسجبع كّم يشبكم : ٔيٍ األيٕس انزٙ َجّّ إنٛٓب. إال ثبنزخهص يٍ اإلعالو ٔيٍ رؼبنًّٛ

ٌّ ْزِ : ٔنؼهكى رالحظٌٕ ُْب. انزخهف انًٕجٕدح فٙ انؼبنى اإلعاليٙ إنٗ رؼبنٛى اإلعالو أ

؛ حٛش سّكض ػهٗ (يب ْٙ انُٓعخ؟: )فٙ كزبثّانمعبٚب انضالس ْٙ انزٙ رجُّبْب عاليخ يٕعٗ 

رحٕٚم انحٛبح انغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ فٙ يصش إنٗ حٛبح غشثٛخ يبئخ : ظشٔسح انزغشٚت، ثًؼُٗ

أٌ أعجبة رخهف انًغهًٍٛ ْٙ رًّغكٓى ثبإلعالو، ٔأٌ : ٔصّشح فٙ كزبثّ. فٙ انًبئخ

َمهِّذ انغشة فٙ كم شٙء  انحذٚش ػٍ األيٕس انغٛجّٛخ حذٚش خشافخ، ٔال عجٛم أيبيُب إال أٌ

حزٗ َُٓط كًب َٓعٕا، ٔأٌ َزخهّص يٍ كّم يب ْٕ إعاليٙ حزٗ َزخهّص يٍ ػٕايم 

.  انزخهف

إنٗ نغخ انمشآٌ انكشٚى؛ حٛش َبدٖ ثعشٔسح إنغبء ْزِ انهغخ، " كشٔيش"ٔايزذ َشبغ 

انهغخ  ٔجؼم نغخ انمبْشح ْٙ انهغخ انشعًٛخ، َٔبدٖ ثئحالنٓب يحمّ . ٔاألخز ثبنهغخ انؼبيٛخ

ْٔزا انشأ٘ غجًؼب لذ ػبسَظّ كضٛش يٍ انؼهًبء . انفصحٗ فٙ انكزبثخ، ٔانذٔأٍٚ انحكٕيٛخ

فٙ يصش، غٛش أَّ لذ ٔجذ ػُذ ثؼط انًغزغشثٍٛ أرًَب صبغٛخ، فُبدٔا ثبنؼبيٛخ يٍ خالل 

".  انًمزطف"انصحف، خبصخ صبحت جشٚذح 

انز٘ كبٌ ٚؼًم لبظًٛب  "يٕسٔل"صى رجغ رنك يغزششق آَخش ٔيجشِّش فٙ َفظ انهحظخ، ْٕٔ 

، ٔٔظغ لٕاػذ (نغخ انمبْشح): ْزا انشجم أنّف كزبثًب أعًبِ. فٙ انًحبكى انًخزهطخ فٙ يصش

صى أخزد ْزِ انذػٕح . نهّغخ انؼبيٛخ انمبْشٚخ، َٔبدٖ ثٕجٕة إحالنٓب يحّم نغخ انمشآٌ

ط انجشٚطبَٙ انز٘ كبٌ ٚؼًم ثٕصاسح انًُٓذ "ٔنٛى ٔنكٕكظ"انًغًٕيخ رُزمم إنٗ 

ٔأظٍ أَُب لذ أششَب إنٗ . انضساػخ فٙ يصش؛ فذػب إنٗ ْْجش انفصحٗ ٔإحالل انؼبيٛخ يحهّٓب

.  شٙء يٍ رنك فٙ ثؼط َشبغبد انًغزششلٍٛ فًٛب عجك

ب ْٕ جذٚش ثبنّزكش أًٚعب ًّ انًغزشبس انجشٚطبَٙ نٕصاسح " دَهٕة"أٌ انمغٛظ : نكٍ ي

ح كبٌ يٕجًٕدا فٙ يصش، ٔػًم يغزشبًسا نٕصاسح انزؼهٛى فٙ يصش، انًؼبسف انجشٚطبَٙ

د يُبْج انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ يصش يٍ ِعًبرٓب اإلعاليٛخ  حبٔل ْزا انشجم جبًْذا أٌ ٚجشِّ

فٙ كضٛش يٍ انًٕاد انذساعٛخ؛ فؤَشؤ ػذًدا كجًٛشا يٍ انًذاسط األجُجٛخ رٓبفذ ػهٛٓب كجبس 

ط جًٛغ انًٕاد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ، ٔكبَذ ْزِ انًذاسط ٔكبَذ رذسِّ . انمٕو ٔػهٛخ انمٕو

": دَهٕة"صى أٔصٗ . رجذأ َشبغٓب انًذسعٙ كّم ٕٚو ثبنصالح فٙ كُٛغخ يهَحمخ ثبنًذسعخ

أٌ ركٌٕ حصص انًٕاد انششػٛخ ٔحصص انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًذاسط انحكٕيٛخ رشحم يٍ 

ٚكٌٕ انزهًٛز لذ أصبثّ انًهم  أٔائم انجذٔل إنٗ َٓبٚخ انجذٔل انذساعٙ كم ٕٚو، ثؼذ أٌ

.  ٔانغآيخ

نٕصاسح انًؼبسف رؼًم ػًهٓب فٙ " دَهٕة"ٔظهذ ْزِ انًُبْج انذساعٛخ انزٙ ٔظؼٓب 

ا، إنٗ يب لجم انضٕسح  رخشٚج أجٛبل يجزٕرخ انصهخ ثبإلعالو ٔلعبٚبِ إنٗ ٔلذ لشٚت جّذً

إثؼبد انحٛبح فٙ يحبٔنخ " دَهٕة"ٔأْذاف " كشٔيش"ٔانزمَْذ أْذاف . انًصشٚخ ثمهٛم

انضمبفٛخ ٔانزؼهًٛٛخ فٙ يصش ػٍ سٔح انحٛبح اإلعاليٛخ، يغ يب ٚغؼٗ إنّٛ انًجشِّشٌٔ يٍ 

َْشش رؼبنًٛٓى َْٔشش صمبفزٓى ٔإثؼبد انذٔنخ انًصشٚخ فٙ رنك انٕلذ ػٍ سٔح اإلعالو ٔػٍ 

. رؼبنًّٛ

ب ٚجش٘ فٙ  ًّ  .انًُطمخ انؼشثٛخ اٌْٜزِ أيٕس أّٔد أٌ ْٚؼهًَٓب انشجبة ألَٓب رفغِّش نُب كضًٛشا ي
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