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ركشد فً يمبل األسجٕع انًبضً أٌ اْزًبو انذٔل انؼظًى ثبنزُمٍت ػٍ انجزشٔل فً دٔل انششق األٔسظ ثًب فٍٓب
انًًهكخ انؼشثٍخ انسؼٕدٌخ خبصخً ثؼذ رٕحٍذْب يٍ لجم انًغفٕس نّ جالنخ انًهك ػجذانؼضٌض آل سؼٕد (طٍت هللا ثشاِ)
كبٌ فً ثذاٌخ انمشٌ انؼششٌٍ ػُذيب أثذد رهك انذٔل اْزًبيٓب ثٓزِ انًُطمخ نزأيٍٍ ايذاداد يسزًشح نهُفظ نذػى
أسبطٍهٓب انجحشٌخ فً انحشٔة .ثبإلضبفخ انى رنك ,انششكبد األيشٌكٍخ ٔ فً يمذيزٓب ششكخ سٕكبل (شٍفشٌٔ حبنٍب)ً
أثذد اْزًبيٓب ثٓزا األيش نذػى اإللزصبد األيشٌكً ثؼذ انكسبد اإللزصبدي ػبو 9191و ,فجذأد ثبنزُمٍت ػٍ انجزشٔل
فً انجحشٌٍ ػبو 9191و حزى رى إكزشبفّ ػبو 9199و .ثؼذ ْزا اإلكزشبف رشجغ انًسؤنٌٕ فً ْزِ انششكخ ػُذيب
ٔصهزٓى دػٕد جالنخ انًهك ػجذانؼضٌض سحًّ هللا ثٕاسطخ انجٍٕنٕجً رٌٕشٍم ثجذء انًفبٔضبد ٔ ثذء أػًبل انزُمٍت
ػٍ انجزشٔل فً انًًهكخ انؼشثٍخ انسؼٕدٌخْ .زا انزؼبٌٔ اإللزصبدي انًجًُ ػهى يصهحخ انطشفٍٍ كبٌ ًٌثم ثذاٌخ
انؼاللبد انسؼٕدٌخ األيشٌكٍخ ٔانزً يبصانذ لبئًخ ٔ ثشكم إسزشارٍجً حزى ٔلزُب انحبضش .فكبَذ انًًهكخ انؼشثٍخ
انسؼٕدٌخ فً رنك انٕلذ دٔنخ فزٍخ ثؼذ رٕحٍذْب ٔ رحزبج انى أيٕال نجُبء دٔنخ ػصشٌخ رحمك حهى انًهك ػجذانؼضٌض
سحًّ هللا نزكٌٍٕ ٔ ثُبء دٔنخ يزمذيخ ٌكٌٕ نٓب شأٌ كجٍش فً انؼبنى انؼشثً ٔ اإلساليً ٔانذٔنً .أيب اإللزصبد
األيشٌكً فكبٌ فً ثذاٌخ رؼبفٍّ يٍ انكسبد اإللزصبدي انكجٍش ٔانزي ثذء ػبو 9191ؤ .كًب ركشد سبثمب ,نٕال حكًخ
انًغفٕس نّ جالنخ انًهك ػجذ انؼضٌض ٔ َظشرّ انثبلجخ انزً لبدرّ انى ضشٔسح االسزًشاس فً أػًبل انزُمٍت ثبنشغى يٍ
رمشٌش انششكخ انجشٌطبٍَخ انسهجً ,نزأخش إكزشبف انجزشٔل فً انًًهكخ ػششاد انسٍٍُٔ .صم انجٍٕنٕجً رٌٕشٍم ٔفً
صحجزّ نٌٕذ َهسٌٕ ْبيهزٌٕ (يحبيً ششكخ سٕكبل نهجزشٔل) إنى يذٌُخ جذح ػبو 9199و لبديبً يٍ أيشٌكب ٔ ثذأد
انًفبٔضبد ثٍٍ حكٕيخ انًًهكخ انؼشثٍخ انسؼٕدٌخ ثٕاسطخ ٔصٌش انًبنٍخ انشٍخ ػجذ هللا انسهًٍبٌ ٔ ششكخ سٕكبل حزً
رى انزٕلٍغ ػهى إيزٍبص انزُمٍت ػٍ انجزشٔل فً انًُطمخ انششلٍخ نًذح  01ػبيب ً فً  91يبٌٕ ػبو 9199و ,فكبٌ ْزا
انزبسٌخ ًٌثم ثذاٌخ ثُبء دٔنخ يٍ انطشاص األٔل نٓب شأَٓب ٔيكبَزٓب ٔ احزشايٓب يٍ لجم جًٍغ دٔل انؼبنى .نهًؼهٕيٍخ,
أسى ْبيهزٌٕ أطهك ػهى أحذ انجُبٌبد انًٕجٕدح حبنٍب ً فً ششكخ أسايكٕ انسؼٕدٌخ ٔيب صال ٌسزخذو ْزا األسى حزى ٔلزُب
انحبضش رمذٌشاً ٔ اػزشافب ثفضم ْزِ انشخصٍخ انًًٍضح ٔ انًؤثشح فً ربسٌخ صُبػخ انُفظ انسؼٕدٌخ .ثؼذ ألم يٍ 4
أشٓش يٍ انزٕلٍغ ,ثذأ ٔصٕل انجٍٕنٕجٍٍٍ انزبثؼٍٍ نششكخ سٕكبل ٔ يُٓى سٔثشد ,ثشد يٍهش ,سكبٌهش ٔ كشٔؽ انى
يٍُبء انججٍم ثزبسٌخ  99سجزًجش 9199و .اسزًشد أػًبل انزُمٍت يٍ لجم جٍٕنٕجًٍ ششكخ سٕكبل نًذح رضٌذ ػٍ
انسُخ حزى ثذأد أػًبل انحفش فً يُطمخ انظٓشاٌ أٔ يب ػشف الحمب ثبسى حمم انذيبو إثزذا ًء ثجئش انذيبو  ٔ 9رنك ػبو
9191و .فً األسجٕع انمبدو سٕف َزحذس ػٍ أػًبل انحفش إَزٓب ًء ثجئش انخٍش (انذيبو  )7انزي ًٌثم االَطاللخ انفؼهٍخ
نزبسٌخ صُبػخ انُفظ انسؼٕدٌخ.

