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الحرب في شبه الجزيرة الكورية 1950م ـ 1953م
د  0فخرية عمي أمين

كمية اآلداب ـ خانقين ـ جامعة السميمانية

نبذة تأريخيت -:
رٔزذ ؽج ٚاُغض٣شح اٌُٞس٣خ ع٘ٞثب ٖٓ اُوطبع اُؾٔبُ ٢اُؾشهُ ٢وبسح اع٤ب ثط( ٍٞاُق)ًْ
ٖٓ اُؾٔبٍ اُ ٠اُغ٘ٞة  ٝرؾزشى ثٔؼظْ ؽذٝدٛب اُؾٔبُ٤خ ٓغ اُق٣ ٝ ٖ٤ؾذٛب ٖٓ اُؾشم ثؾش
اُ٤بثبٕ  ٖٓ ٝاُـشة اُجؾش االفلش  ٖٓ ٝاُغ٘ٞة ثؾش اُق ٖ٤اُؾشه.٢
ٝرجِؾ ٓغبؽزٜب(  َ٤ٓ ) 600هٞالً  َ٤ٓ )130 (ٝػشمب ً  ٝرجِؾ ػذد اُغضس اُزبثؼُٜ ٚب
()3000عض٣شح(.)1

افجؾذ ًٞس٣ب ٘ٓٝز أٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػؾش ٓٞمؼب ً ُِٔ٘بكغخ االعزؼٔبس٣خ
اُ٤بثبٗ٤٤خ – اُق٤٘٤خ ٝاُشٝع٤خ  ،ؽ٤ش مٔذ اُ٤بثبٕ ًٞس٣ب ٓ٘ز اُؼبّ

 1910ثؼذ إ

ثضؿذ ًوٞح ف٘بػ٤خ ٝ،ػِٔٞا ػِ ٠اعزـالٍ أُقبدس اٌُٞس٣خ ٝ،أٜٛباالسص اُزً ١بٗذ
رقذس ٓ٘خ ًٔ٤بد ًج٤شح  ،كأعزٔشد اُغ٤طشح اُ٤بثبٗ ٚ٤ػِٜ٤ب ُِلزشح ٖٓ (

-1910

 ،)1945ك ٢ؽً ٖ٤بٗذ ُٜب ػالهبد ٓزٔ٤ضح ٓغ اُق ٖ٤ثؾٌَ خبؿُ،زُي كوو رأصشد ثٜب
ٖٓ اُ٘بؽ٤ز ٖ٤اُضوبك٤خ ٝاُغ٤بع٤خ ك ٢اُٞهذ اُزً ١بٗذ رغؼُِ ٠ؾلبظ ػِ ٠اعزوالُٜب
ٝٝؽذرٜب اُذاخِ٤خ ٌُِٞٝ .)2 ( ،سُ ٕٞ٣ـ ٚخبف ٚث ٢ٛ ٝ ْٜاُِـ ٚاٌُٞس ٚ٣اُز ٢رؼٞد اُ٠
االعشح اُِـ ٚ٣ٞاالُطبٗ٤خ (االُطبٗ٤خ ٖٓ االعش اُِـ ٚ٣ٞاُز ٢رٔضط اُِـبد اُزشًٝ ٚ٤
أُ٘ؾٞس ٝ ٚ٣أُـ. )3( ) ٚ٤ُٞ
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ٝإ أُٞهغ االعزشار٤غ ٢اُز ١رزٔزغ ث ٚؽج ٚاُغض٣شح اٌُٞسً ٚ٣بٕ ُ ٚاالصش ك ٢رؾل٤ض
اُو ٟٞاالعزؼٔبس٣خ اٌُجش ٟأُغبٝسح ُٜب (اُق ، ٖ٤اُ٤بثبٕ  ،سٝع٤ب اُو٤قش٣خ ) ك٢
رٔبدٜ٣ب ُِغ٤طشح ػِٜ٤ب العٔ٤ب ٖٓ هجَ اُغبس اُزٞعؼ ٢اُ٤بثبٕ اُز ١ػذٛب ٗوطخ اٗطالم
ُِغ٤طشح ػِ ٠اُوبسح االع٣ٞ٤خ .

ثأٗزٜبء اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ،اٗز ٠ٜاُٞعٞد اُ٤بثبٗ ٢كًٞ ٢س٣ب ًٝ،أؽذ ٗزبئظ اُؾشة
اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ،ثشص اُوطجبٕ أُزٔ٤ضإ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خٝاالرؾبد اُغٞك٤ز٢
،كؼَٔ اال ٍٝػِٓ ٠ذ ٗلٞر ٙك ٢اُغ٘ٞة اٌُٞس، ١ك ٢ؽ ٖ٤ػَٔ اُضبُٗٔ ٢ذ ٗلٞرُِ ٙؾٔبٍ
اٌُٞسٔٓ ، ١ب ًبٕ عججب ً ك ٢ػشهِخ ظٜٞس ؽٌٓٞخ ًٞس٣خ ٓغزوِخ ٞٓٝؽذح ٝ،ثزُي
اٗوغٔذ ًٞس٣ب ػِ ٠هغٔٝٝ، ٖ٤مغ خو

اُـشك ًْ 38لبفَ ث ٖ٤اُوغٔ. ٖ٤

( )4

ٝك ٢اُضبٗ ٢ػؾش ٖٓ رٔٞص  1948رْ اٗزخبة (ع٘ـٔبٕ س ) ١ا ٍٝسئ٤ظ ُِغٜٔٞسٚ٣
ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ  ٝ ،اػِٖ سعٔ٤ب ً ػٖ عؾت اُوٞاد اُؼغٌش٣خ االٓش٤ٌ٣خ ٖٓ ؽجخ اُغض٣شح
اٌُٞس٣خ  ٝ ،اػزشكذ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ثؾٌٓٞخ ع٤ئً ٍٞؾٌٓٞخ ؽشػُ ٚ٤ؾجٚ
اُغض٣شح اٌُٞس٣خ ٝاصاء ٛزا االػالٕ سكنذ اُِغ٘خ اُؾؼج٤خ ُؾٔبٍ ًٞس٣ب االػزشاف
ثزُي ٝػوذد اعزٔبػب ً كٓ ٢ذ٘٣خ ثٗٞ٤ؾ ٣بٗؾ ك ٢اُضبٗ ٝ ٢اُؼؾش ٖٓ ٖ٣رٔٞص  1948ثشئبعخ
ً ْ٤ا َ٣عٗٞؾ اُز ١اٗزخت سئ٤غب ً ُغٜٔٞس٣خ ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ

( ٝ. )5اػزشف االرؾبد

اُغٞك٤ز ٢ثٜز ٙاُؾٌٓٞخ  ٝأػِ٘ذ ػٖ ٓٞػذ اٗغؾبة هٞارٜب اُؼغٌش٣خ ٖٓ ؽٔبٍ ًٞس٣ب
كً ٢بٗ ٕٞاال . 1948 ٍٝك ٢ؽ ٖ٤أػِ٘ذ اُٞال٣بد أُزؾذح اعزؼذادٛب ك ٢عؾت عٔ٤غ
ٝؽذارٜب اُؼغٌش٣خ ٖٓ ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ كٓ ٢طِغ ٗ٤غبٕ

 ٝ ، 1949ثزاُي اٗوغٔذ ؽجخ

اُغض٣شح اٌُٞس٣خ ثٓ ٖ٤ؼغٌشٓ ، ٖ٣ؼغٌش آش ٢ٌ٣ساعٔبُ ٢ك ٢اُغ٘ٞة ٝ
ٓؼغٌشعٞك٤ز ٢اؽزشاً ٢ك ٢اُؾٔبٍ (ٔٓ .)6ب عؼَ ٜٓ٘ب عبؽخ ُِقشاع ث ٖ٤اُٞال٣بد
أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ  ٝاالرؾبد اُغٞك٤زُِ ٢غ٤طشح ػِ ٠ؽج ٚاُغض٣شح صْ كشك ع٤طشرٜب
ػِ٘ٓ ٠طوخ اُؾشم االهق ٠العٔ٤ب ٝإ اُٞال٣بد أُزؾذح كوذد ٗلٞرٛب ك ٢اُق ٖ٤ثؼذ
ربع٤ظ عٜٔٞس٣خ اُق ٖ٤اُؾؼج٤خ . )7( 1949
648

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

بذايت الوجود األمزيكي في .شبه الجزيزة الكوريت
رشعغ ثذا٣بد االٛزٔبّ األٓش ٢ٌ٣ثؾجخ اُوبسح اٌُٞس٣خ ٓ٘ز اسثؼ٤٘٤بد اُوشٕ اُزبعغ
ػؾش كبٌُٞسٗـشط االٓش ٢ٌ٣أؽبس فشاؽخ أل٤ٔٛخ ٝمغ خطخ رشُٓ ٢لزؼ ًٞس٣ب آبّ
اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝ،ػ٘ذٓب أهجِذ اُ٤بثبٕ الؽزالٍ ًٞس٣ب ٝهلذ أٓشٌ٣ب ُغبٗجٜب ًٝ،بٗذ ٓغ
ٓجذأ اؽزلبظ اُ٤بثبٕ ثبٓز٤بصارٜب كًٞ ٢س٣ب ُ،زُي ػوذد ارلبه٤خ اُؼبّ

 1905اُغش٣خ

ٝأُؼشكخ ثأعْ (ًبرٞسا  -ربكذ )ٝ ،اُز ٢مٖٔ كٜ٤ب األٓشٌ٣بٕ ؽوٞهٓٝ ْٜقبُؾ ْٜك٢
ًٞس٣ب ٝ،اػزشكذ اُ٤بثبٕ ثٔٞعت ٛز ٙاالرلبه٤خ ثبُغ٤بدح االٓش٤ٌ٣خ ػِ ٠اُلِجٓ، ٖ٤وبثَ
االػزشاف ثبُٞفب٣خ اُ٤بثبٗ٤خ اٌُبِٓخ كًٞ ٢س٣ب

)8(،

ًبٗذ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ  ٢ٛػذٝح اٌُٞس ٖ٤٣اُِذٝدحُ ،زُي ُغأد
ُِٔ٘بٝساد اُغ٤بع٤خ ألؽزالٍ ًٞس٣ب ٓ٘ز اُؼبّ (

ٛ ٖٓٝ .)9( )1860ز ٙأُ٘بٝساد ٢ٛ

عؼ ٢آشٌ٣ب ٝاالرؾبد اُغٞك٤زُِ ٢غ٤طشح ػِ ٠االسام ٢اٌُٞس٣خ ٖٓ خالٍ ٓؤرٔش ٣بُطب
اُز ١ػوذ ك ٢ؽجبه  ٝ 1945اُزً ١بٗذ ٓوشسار ٚرؤ٣ذ سؿجزٜب  ،امبكخ ُٔؤرٔش ثٞرغذاّ
أُ٘ؼوذ ك/17 (٢ؽض٣شإ ٝ )1945 /اُز ١اؽزشًذ ك٤خ آشٌ٣ب ٝاالرؾبد اُغٞك٤زٝ، ٢رْ
اُزأً٤ذ ػِ ٠مشٝسح خِن دُٝخ ٓغزوِخ كًٞ ٢س٣ب ٗ ٞٛٝ،لظ االٓش اُز ١ارلن ػِ ٚ٤ك٢
ٓؤرٔش اُوبٛشح ك( ٢رؾش ٖ٣اُضبٗ ٌُٖ )1943 ٢كٓ ٢ؤرٔش ثٞرغذاّ رْ االرلبم ػِ ٠خو
كبفَ ٣لقَ ثًٞ ٖ٤س٣ب رز ٠ُٞاُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ثٜٔٔخ ٗضع عالػ اُوٞاد
اُ٤بثبٗ٤خ ك ٢اُغ٘ٞة  ،ك ٢اُٞهذ اُز٣ ١ؼَٔ اُغ٤ؼ االؽٔش اُشٝع ٢ػِٗ ٠ضع عالػ
اُوٞاد اُ٤بثبٗ٤خ ك ٢اُؾٔبٍ ( .)10كأٓشٌ٣ب ،أرٕ اُزً ٢بٗذ رشاػ ٢أُقبُؼ اُ٤بثبٗ٤خ ك٢
ًٞس٣ب  ،ػِٔذ ٝ ،هجَ ٜٗب٣خ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ٝثؼذ ٛضٔ٣خ اُ٤بثبٕ ٜٗبئ٤ب ،ػِ٠
اصاؽخ اُٞعٞد اُ٤بثبٗٝ ٢رضج٤ذ ٓقبُؾٜب االعزؼٔبس٣خ ك ٢ؽجخ اُوبسح اٌُٞس٣خ.
 ٝثأعزغالّ اُ٤بثبٕ ٜٗب٣خ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ  ، 1945عؼذ اُٞال٣بد أُزؾذح
الؽزالٍ اُغـضء اُغ٘ٞثًٞ ٖٓ ٢س٣ب أؽزالال ؿ٤ش ٓؾشٝع كغؼٞا ُزؾًٞ َ٣ٞس٣ب اُ٠
ٓغزؼٔشح  ٝهبػذح ػغٌش٣خ ُؼذٝاٗ ْٜك ٢أع٤ب ٔٓ ،ب ٌٜ٘ٔ٣ب ُزؾو٤ن ٓطبٓؼٜب االعزؼٔبس٣خ ك٢
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كؼٔذٝا ُؤغ اُو ٟٞاُٞه٘٤خ اُذٔ٣وشاه٤خ ٝؽؾذٝا اُو ٟٞاُشعؼ٤خ

ك ٢فلُ ْٜزٞه٤ذ أهذآ ْٜثبُٔ٘طوخ .أصاء ٛزا اُٞمغ اُغذ٣ذ ػَٔ اُضػ ْ٤ً( ْ٤أ َ٣عٗٞؾ
)ُزؾ َ٣ٞاُ٘قق اٌُٞس ١اُؾٔبُُ ٢وبػذح صٞس٣خ ٛبدكخ ُطشد االٓ٤شًبٕ  ٝرؾو٤ن اُٞؽذح
اٌُٞس٣خ ،كغؼُ ٠زأع٤ظ اُؾضة أُبسًغ ٢اُِ ٢٘٤٘٤ك( ٢

 10رؾش ٖ٣اال، )1945 ٍٝ

أمبكخ ُغؼُٜ ٚ٤ذّ اُغٜبص االعزؼٔبس ١اُ٤بثبٗ ٢اُغبثن ٖٓ خالٍ أهبٓخ اُِغبٕ اُؾؼج٤خ
ًؾٌَ عذ٣ذ ُِغِطخ كأعظ اُِغ٘خ اُؾؼج٤خ أُؤهزخ كًٞ ٢س٣ب اُؾٔبُ٤خ ك( ٢ؽجبه

1946

)(.)12
ٝعش ٟاالرلبم ػِ ٠ػذّ اُغٔبػ ال ١دُٝخ ثبالٗلشاد ٝاُغ٤طشح ػِ ٠ؽج ٚاُغض٣شح
اٌُٞس٣خ ٝرؼ ٖ٤٤خو كبفَ ث ٖ٤هٞاد اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ٝاُوٞاد اُغٞك٤ز٤خ
 ٝػ٘ذٓب رأعغذ اُغٜٔٞس٣خ اٌُٞس٣خ اُذٔ٣وشاه٤خ اُؾؼج٤خ ك ٢اُؼبّ (

)13(.

)1948

اخزد اُٞال٣بد أُزؾذح ك ٢ارجبع ع٤بع٤خ أخنبع اعزؼٔبسٓ ١غزخذٓخ أعِٞث ، ٖ٤كؼِ٠
اُقؼ٤ذ اُغ٤بع ، ٢ػِٔذ ُؤغ اُو ٟٞاُذٔ٣وشاه٤خ ،كؼ٘ذٓأ أٗذٓظ ؽضة اُؼَٔ اٌُٞس١
اُؾٔبُ ٝ ٢اُغ٘ٞث ٝ ٢أٗذٓغذ اُغجٜخ اُٞه٘٤خ اُذٔ٣وشاه٤خ أُزؾذح ك ٢اُؾٔبٍ  ٝاُغ٘ٞة
ك( ٢ؽض٣شإ  )1949ؽ٘ذ اُوٞاد االٓش٤ٌ٣خ ؽِٔخ أمطٜبد ٝاعؼخ مذ اُٞه٘ ٖ٤٤ك٢
اُغ٘ٞة .

 ٝهبٓذ ثزؾشؽبد ػغٌش٣خ  ٝأػٔبٍ ػذٝاٗ٤خ عبكشح

()14

أٓب ػِ ٠اُقؼ٤ذ االهزقبد ١كوذ ٛذف االٓ٤شًبٕ ُؼشهِخ اُق٘بػخ  ٝاالهزقبد
اُٞه٘ ٢اٌُٞس ٝ ١أُؾبهٜب سعٔ٤ب ً ثبالهزقبد االٓش ٝ . ٢ٌ٣ػَٔ االٓ٤شًبٕ ٖٓ عٜخ
أخشُ ٟج٘بء هٞح ػغٌش٣خ كًٞ ٢س٣ب اُغ٘ٞث٤خ رٜذف ٖٓ خالُٜب ٓؾبسثخ اُؾٞ٤ػ٤خ ٝ ،
ٓوبٓٝخ اُو ٟٞاُٞه٘٤خ  ،كوبٓذ ك ٢اُؼبّ (
اُؼغٌش ٖ٤٣اُز ٖ٣ثِؾ ػذد ْٛك ٢اُؼبّ (

 )1950ثأسعبٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاء
 )1950ؽٞاُ 150 ( ٠اُق سعَ ) أمبكخ

ُزض٣ٝذ )79( ْٛعل٘٤خ ؽشث٤خ )42 (ٝهبئش ٓوبرِخ (.)15
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نشوب الحزب في شبه الجزيزة الكوريت .
ؽـِذ اُؾشة اٌُٞس٣خ ٓغبؽخ ٝاعؼخ ٖٓ أٛزٔبّ اٌُزبة  ٝأُؤسخٝ ٖ٤٤
ٓؼبفش ١اُؾذس  ،كظٜشد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد ؽٛ ٍٞز ٙاُؾشة  ٝأٗ ٍٝوط ٚرضبس ك٢
ٛزا أُٞمٞع  ٖٓ ٢ٛثذأ اُوزبٍ؟  ْٛ َٛأ َٛاُؾٔبٍ أّ أ َٛاُغ٘ٞة ؟ ك ٢اُجذا٣خ الثذ
ٖٓ االؽبسح إٔ اُز٘بهل ث ٖ٤اُ٘ظبٓ ٖ٤٤اُؼبُٔ ٖ٤٤االؽزشاً ٝ ٢اُشاعٔبًُ ٢بٕ ػبٓال
اعبع٤ب ً الٗذالع ٛز ٙاُؾشة  ،كبُؼبُْ ًبٕ ٣زٞهغ كُ ًَ ٢ؾظخ  ٝهٞع اُقذاّ ثٖ٤
أُؼغٌشٝ ،ٖ٣عبءد اٌُزبثبد ًَ ٣ؤ٣ذ اؽذ أُؼغٌشُ٘ٝ، ٖ٣أخز ػِ ٠عج َ٤أُضبٍ
ٓغٔٞػخ ٖٓ أُقبدس اُز ٢اؽبسد إ اُطشف اُؾٔبُ ٞٛ ٢اُز ١ثذء اُٜغ، ّٞكغالٍ
٣ؾ ٠٤اؽبس إ اٛبُ ٢اُؾٔبٍ اُؾٞ٤ػٝ، ٕٞ٤ثٔغبػذح سٝع٤ب ُ ْٜهبٓٞا ثأفالؽبد ٓزؼذدح
ؽغؼُِ ْٜو٤بّ ك25 ( ٢ؽض٣شإ  )1950ثأُٜغ ّٞأُلبعئ ػِ ٠هٞاد اُغ٘ٞة (ٝ .)16ك٢
ٓقذس صبٕ اؽبس اٗ ٚك ( ٢ؽض٣شإ  )1950ؽصد هٞاد ٖٓ ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ٝثزؾغ٤غ سٝع٢
ػِ ٠االسعؼ ًٞ،س٣ب اُغ٘ٞث٤خ ٝهبٓٝزٜب قوة معظمها من امرٌكا وبرعاٌة االمم المتحدة ،مما
سبب التدخل العسكري االمرٌكً فً االزمة الكورٌة ،فاصبحت الوالٌات المتحدة طرفا من

مٌزان القوى االوربٌة (.)17وٌؤكد هذا االمر مصدر ثالث حٌن اشار انه بتارٌخ (

25

حزٌران  )1950اجتازت جٌوش كورٌا الشمالٌة ،وبمساندة االتحاد السوفٌتً خط
العرض.)18( ْ 38
وذكر الدكتور حسٌن فوزي النجار اٌضا ً بأن االتحاد السوفٌتً دفع بكورٌا
الشمالٌة الجتٌاح كورٌا الجنوبٌة فً حزٌران من عام

 . 1950و لم ٌتوان هاري

ترومان رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة(  )1953 -1945فً أتخاذ قرار سرٌع
بالتدخل المباشر وعرض االمر على مجلس االمن و دعا شعوب االمم المتحدة لتقدٌم
العون االزم لدفعه ( .)19على انه من جهة اخرى توفرت مصادر اخرى طرحت افكارا
مغاٌرة وبٌنت ،ان الوالٌات االمرٌكٌة المتحدة كانت هً المحرك الرئٌسً الذي بدأ
العدوان على القوات الكورٌا الشمالٌة  ،ولعل اهم هذه الكتب هً كتاب (تارٌخ حرب
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التحرٌر الوطنٌة الكورٌة ) لمؤلفه الهٌثم االٌوبً ،فهذا الكتاب ٌعتمد على طرحه
للمعلومات التارٌخٌة باالستناد على بعض الوثائق  .فقد اشارت وثائق وزارة الدفاع
الكورٌة الجنوبٌة التً وقعت بٌد الجٌش الكوري الشمالً بعد احتالل سٌئول واهمها امر
القتال رقم  29صادر فً (  21حزٌران  ، )1950اي قبل بدء العدوان فً

25

حزٌران مع خارطة للعملٌات الستراتٌجٌة  ،والتً وضعت قبل بدء العدوان بعام  ،لغزو
كورٌا الشمالٌة بعملٌة برٌة ترافقها عملٌات انزال على الشاطئ الشرقً عند مدٌنة
ونسان  ،وعلى الشاطئ الغربً عند مٌناء نتسون .هذا هو الشاهد

االول ،اما الشاهد

الثانً ،فهو شهادة وزٌر داخلٌة كورٌا الجنوبً انذاك  ،الذي صرح ان داالس اعطى الضوء
االخضر للهجوم فقال له (( :انها اللحظة المالئمة وهاجموا الشمال مع دعاٌة معاكسة تقول بان
الشمال هو الذي بدأ الهجوم ،وستقدم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة شكوى ضد كورٌا الشمالٌة

وستتهمها بانها هاجمت كورٌاالجنوبٌة وستجبر هٌئة االمم المتحدة على التصرف بشكل ٌجعل كل
شٌئ ٌجري على ماٌرام ))(.)20
والشاهد الثالث هو التصرف الذي ادلى به (جون فوستر داالس ) المبعوث
الخاص لوزٌر الخارجٌة االمرٌكٌة قبل بدء الحرب بأٌام فقال (( :ان الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة مستعدة الن تقدم لكورٌا الجنوبٌة التً تقاتل الشٌوعٌة بشجاعة كل دعم
معنوي ومادي ضروري )) ( )21وهذا القول ٌدل صراحة على ان خصم الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة الرئٌسً هو االتحاد السوفٌتً باعتباره ٌمثل الشٌوعٌة  ،فهً دخلت
هذه الحرب تحقٌقا لمطامعها الرامٌة للقضاء على الشٌوعٌة والحد دون توسعها نحو
الغرب 0
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وبعد هذا التصرٌح المهم والخطٌر فً ذات الوقت اطلق داالس تصرٌحه
الشهٌر الذي قال فٌه (( :ستقوم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعد اٌام معدودة باعمال
اٌجابٌة للحفاظ على السلم فً الشرق االقصى ))  )22( .وفً حقٌقة االمر لم تكن هذه
االعمال االٌجابٌة سوى الحرب الكورٌة ،وقرار الحكومة االمرٌكٌة فً  27حزٌران
من العام  ،1950القاضً بالتدخل الرسمً فً الحرب وعلى نطاق واسع .

()23

وثمة حقٌقة اخرى تتعلق بالوضع االقتصادي داخل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ذاتها ،
فالوضع االقتصادي اخذ بالتدهور ابتدءا من عام

 ،1948ووصل ذروته فً العام

 ،1950فالتقارٌر االمرٌكٌة نفسها تشٌر ان االستثمارات تقلصت بنسبة (

 )%11فً

العام  1950مقارنة بالعام السابق  ،1949اضافة للصعوبات التً شهدتها فً قطاع
التصدٌر ،وزٌادة العاطلٌن عن العمل حتى وصلت نسبتهم (

 )%130بٌن عامً

، 1950 – 1948ووصف اقتصادي امرٌكً هذا الوضع المتدهور بقوله (( :اذ لم
ٌقع شٌئ جدٌد فأننا نخشى اندالع ازمة اقتصادٌة )) ( ،)24وهذا الشًء بالتاكٌد البد ان
ٌكون حدثا خارجٌا تستطٌع من خالله الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة معالجة وضعها
االقتصادي المتدهور ،ولعل هذا الشٌئ الجدٌد هو الذي اشارت الٌه بعض الصحف
االمرٌكٌة بقولها (( :ان شعبنا الٌرٌد االزمة والٌرٌد الحرب .ولكن اذا كان علٌة ان
ٌختار بٌن االزمة االقتصادٌة والحرب فأنه سٌفضل الحرب ( )))25ولم تكن هذه الحرب
سوى الحرب الكورٌة التً حققت رخاء اقتصادٌا للشعب االمرٌكً وهو مااعلنه
رجال االقتصاد صراحة ،بعد نهاٌة الحرب الكورٌة  ،فأشار احد االقتصادٌٌن (( :ان
الحرب الكورٌة عملٌة تجارٌة رائعة للشركات االمرٌكٌة )) (،)26
وعزى اقتصادي اخر الرخاء االقتصادي الذي حل بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى
الحرب الكورٌة  ،والى نفقات التسلح االخرى التً انفقها الحكومة االمرٌكٌة على هذه
الحرب

()27

وللتدلٌل على اثر هذا الرخاء فً سنوات الحرب الكورٌة ،ان هذا الرخاء

توقف فً العام  ،1953وتراجع االنتاج الصناعً بنسبة  %10وبلغ عدد العاطلٌن عن
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العمل ماٌقارب (  )5مالٌٌن عاطل  .أذن هذه االسباب كانت كافٌة العطاء الدلٌل على ان
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كانت وراء اندالع الحرب الكورٌة فً (  25حزٌران  .)1950وفً

اجتماع

نفس الٌوم دعا الرئٌس االمرٌكً ترومان لعقد

لمجلس االمن فاستطاع االعتراف بالعدوان ،بسبب غٌاب المندوب السوفٌتً

المؤقت عن

الجلسات ( )28وعدم استخدامه حق الفٌتو ،وبدت السٌطرة االمرٌكٌة واضحة على
جلسات المؤتمر الذي كان قد صوت على قرار ٌدٌن العدوان الكوري على الجنوب
،ْ 38

،وٌدعو لوقف اطالق النار وسحب قوات كورٌا الشمالٌة الى شمال خط عرض
وطالب االمم بعدم تقدٌم المعونة لكورٌا الشمالٌة ،ان مجلس االمن بأصداره هذه

القرارات لم ٌستند الى ادلة ملموسة ،وكانت االدلة التً استند علٌها الصدار قراره هذا
هً برقٌات لجنة هٌئة االمم فً كورٌاالجنوبٌة وبرقٌات سفٌر الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة فً سٌئول فقط دون التأكد فعلٌا من صحة المعلومات التً طرحتها فً
االجتماع والتً تؤكد ان كورٌا الشمالٌة وبمساندة االتحاد السوفٌتً قامت بعدوانها ضد
كورٌا الجنوبٌة .
وبدء التدخل االمرٌكً المباشر فً هذه الحرب عندما طلب الرئٌس ترومان
من الجنرال (ماك أرثر) .التدخل لمنع سقوط المناطق الكورٌة الجنوبٌة بٌد الشٌوعٌٌن
وبدأت الطائرات االمرٌكٌة بقصف ارتال القوات الشمالٌة ومراكز تجمع قواتها ،مستندة
فً اعمالها هذه على االتفاقٌة التً كانت قد عقدتها مع كورٌا الجنوبٌة فً (  26كانون
الثانً  )1950و التً عرفت بأسم االتفاقٌة الكورٌة الجنوبٌة -االمرٌكٌة للدفاع و
المساعدة المتبادلٌن ،و التً تعطً بنودها حقا ً شرعٌا ً للوالٌات المتحدة للتدخل
العسكري فً كورٌا عند اللزوم ،و هذا ما دفع االمٌركان للبدء بضرب االهداف
العسكرٌة و االقتصادٌة فً شمال كورٌا و جنوبها على حد سواء بالطائرات التً
عرفت (بالنجم الثاقب ) (،)29و قامت أمرٌكا فً ذات الوقت بأرسال قواتها الموجودة
فً الٌابان الى كورٌا لوقف التقدم الشٌوعً و كانت تحت علم االمم المتحدة
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واقع االمر كان ٌدل على أن الوالٌات المتحدة لم ٌكن لها أتصال مع أيٍ من هٌئة االمم
المتحدة وهذا ما صرح به ماك أرثر نفسه ،حٌن قال ((لم ٌكن لً أي أتصال من أي
نوع مع هٌئة االمم المتحدة  .و كل ما عملته تم تحت المراقبة الكاملة لهٌئة االركان
االمرٌكٌة المشتركة )) ( ،)31و أشتركت مع القوات االمرٌكٌة قوات من (
،مثلت الدول التً وافقت على قرار مجلس االمن الصادر فً (

 )15دولة
27حزٌران)

عام 1950والذي ألزم الدول االعضاء فً هٌئة االمم أن تقدم المساعدة لكورٌا الجنوبٌة
كنوع من االجراءالذي ٌساعد على أٌقاف القتال و أعادة السالم (.)32
لقد عمدت الوالٌات المتحدة خالل هذه الحرب على قصف المدن و المصانع
والمناجم و محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة ،و هددوا بأستخدام القنبلة الذرٌة ،على
لسان الرئٌس االمرٌكً ترومان الذي عقد مؤتمراًصحفٌا ًفً (

 30تشرٌن الثانً

 )1950و صرح فٌه ((أن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة قد تفكر من جدٌد بأستخدام
القنبلة الذرٌة فً كورٌا دون أن تستأذن هٌئة االمم المتحدة فهً سالح من أسلحتنا
الحربٌة العدٌده و نحن أحرار بأستخدام هذا السالح ..أننا نحارب فً كورٌا لندافع عن
أنفسنا و نصون أمننا )) (.)33
لقد بررت الوالٌات المتحدة أعمالها العدوانٌة فً كورٌا بأنها كانت صادرة من هٌئة
االمم ،فعندما أرادت قواتها المقاتله أجتٌازخط عرض

˚38الفاصل بٌن الكورٌٌن ،

تقدمت لجنة االمن السٌاسٌة بالجمعٌة العامة بمقترح خطً بالتأٌٌد االمرٌكً و كانت
أهم فقراته تنصعلى أتخاذ جمٌع الخطوات المناسبة لتأمٌن شروط االستقرار فً كورٌا
كلها ،مما ٌعنً السماح للقوات المتحالفة أجتٌاز خط عرض  ˚38و بدون تردد.

()33

أن الحرب الكورٌة التً كان للوالٌات المتحدة الٌد الطولً فً أشعال فتٌلها لم تكن
حرباًداخلٌة فقط بل أعتبرها البعض حرباًعالمٌة ثالثة ،حظٌت بأهتمام الدول الكبرى
التً كان لها مواقف متباٌنة أزاءها فبالنسبة لالتحاد السوفٌتً ،فمن المعروف أنه كان
ٌحكم سٌطرته على الجزء الشمالً من كورٌاو أنه أمد جٌوشهم باالسلحة الروسٌة
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الصنع من الدبابات و الطائرات المقاتلة و الرشاشات الخفٌفة و مدافع الهاوتزر ،أضافة
لقٌامه بتسلٌح و تدرٌب جٌوشها ،فكان التنظٌم الروسً لجٌوش كورٌا الشمالٌة ٌفوق
التنظٌم االمرٌكً لجٌوش كورٌا اجنوبٌة

( .)34أضافة لتفوق المدفعٌة الروسٌة على

االمرٌكٌة بنسبة ،1:3و كان هذا من العوامل التً ساعدت الشمالٌون لتحقٌق النصر
فً هذه الحرب ،و عند قٌام الحرب أعلنت روسٌا فً(

 4تموز  )1950بأنها ستقف

على الحٌاد  ،و هاجمت العدوان االمرٌكً و طالبت الدول االعضاء فً هٌئة االمم أن
تمارس دورها للضغط على أمرٌكا ألجبارها لالبتعاد عن هذه القضٌة الداخلٌة ،و أتخاذ
موقفاًمحاٌداًمنها ( . )35و قامت بمقاطعة جلسات هٌئة االمم ،و لكنها لم تحسن التصرف
بأبتعادها هذا ،مما فوت علٌها فرصة أستخدام حق الفٌتو ضد قرارات الهٌئة .
أما بالنسبة للصٌن الشعبٌة ،التً بدأت منذ هذا التارٌخ بالمٌل الى جانب المعسكر
االشتراكً ،فقد صرح القائد العام للجٌش الشعبً الصٌنً بأٌمانه المطلق بكفاح الشعب
الكوري العادل ،و سٌعمد لتأٌٌد الشعب الكوري  ،و سٌقف بوجه االعمال العدوانٌة التً
ترتكبها الحكومة االمرٌكٌة فً كورٌا .
و جاء االعالن الرسمً لموقف الصٌن ،عندما أقبلت حكومة بكٌن ألرسال
متطوعٌن صٌنٌن لمساعدة كورٌاا لشمالٌة

(

.)36

و أستطاعت القوات الكورٌة الشمالٌة،و بمساعدة المتطوعٌن الصٌنٌٌن من
تحقٌق بعض االنتصارات المهمة فً مراحل الحرب االولى ،و أهمها عبور نهر ٌالو
عام ()1950و هزٌمة قوات االمم المتحدة مما عد نصراًعظٌما ً

( ). 37

ومن االعمال التً ٌسجلها التارٌخ على أن الوالٌات المتحدة ،عمدت أزاء
التدخل الصٌنً لزٌادة تسلٌحها و دعم حلف الشمال االطلسً  ،أللحاق الهزٌمة
بالصٌنٌٌن ،مما عجل للمباشرة فً مفاوضات الهدنة التً عقدت عام ( ،)38( )1951و
أستمرت ( 18شهراً)،و التً جرت وسط أحداث عسكرٌة
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كثٌرا ما تعرضت للتعثر و االنقطاع ،و كانت نتٌجتها الفشل و العودة للعمل
العسكري.
ومن المواقف الدولٌة االخرى التً أدانت الحرب ،هً مصر و الهند اللذان
أمتنعا عن التصوٌت مع قرار مجلس االمن الذي ٌقضً بتقدٌم المساعدة لكورٌا
الجنوبٌة ،و بالنسبة للهند التً حصلت على أستقاللها ًعام (  ، )1947فقد حاول نهرو
التوسط الٌجاد حل عن طرٌق روسٌا و كانت غاٌة الهند حصر النزاع فً نطاقه
المحلً و حسمه بالوسائل السلمٌة عن طرٌق حل المشكلة فً مجلس االمن بشرط أن
ٌتخذ ممثل حكومة الصٌن الشعبٌة مكانه فً المجلس حتى ٌتسنى لروسٌا أن تعود
للمجلس عندها تستطٌع مع الصٌن و الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و قف القتال و حل
المشكلة نهائٌا ً ،و تابع نهرو موقفه و أجرى أتصاالت عدٌدة لكنه أصطدم بالموقف
االمرٌكً المتعنت الرافض للتفاوض و حل المشكله االوفق قرار مجلس االمن بأدانة
كورٌا الشمالٌة و سحب جٌوشها الى ماوراء خط عرض

 .)39(˚38هذا على الصعٌد

الخارجً ،أما على الصعٌد الداخلً ،فأن الشعب الكوري فً الشمال كان قد وقف الى
جانب قائدهم (كٌم اٌل سونغ ) الذي القى خطابه الشهٌر فً (  26حزٌران ،)1950
و دعا فٌه الى ((بذل كل الجهود فً سبٌل الظفر بالحرب ))

(، )40فجمهورٌة كورٌا

الشمالٌة التزال فتٌة فلم ٌمضً على تحرٌرها من قوة الٌابان سوى خمس سنوات ،ولم
ٌمض على مولد جٌشها الشعبً سوى عامٌن ،أضافة لقدرتهم االقتصادٌة الضعٌفة ،
فً الوقت الذي كان علٌهم محاربة أٓشٌ٣ب فبؽجخ اُو ٟٞاالهزقبد٣خ اُؼغٌش٣خ ٓ ٝ،ؼْٜ
اُذ ٍٝأُزؾبُلخ اُجبُؾ ػذ دٛب ( ُ،)15زُي هشػ اُوبئذ عٗٞؾ كٓ ٢شاؽَ اُؾشة اال٠ُٝ
اُخو اُغزشار٤غ ٢الثبدح اُؼذ ٝ، ٝاُشآ ٢الؽجبه اُـض ٝأُغِؼ ٖٓ عبٗت اُؼذٝ ٝ
االٗزوبٍ اُغش٣غ ُِٜغ ّٞأُؼبًظ ُنشة ه ٟٞاُؼذ ٝاُشئ٤غ٤خ  ٝأثبدرٜب ثذسعخ ػبُ٤خ
ٖٓ أُ٘بٝسح  ٝثنشثبد ٓزٞاُ٤خ ،هجَ رٌٖٔ اُوٞاد االٓش٤ٌ٣خ ٖٓ عِت اُ٘غذاد ٖٓ
اُغٞ٤ػ اُؾِ٤لخ (ٝ .)41سكؼٞا ك ٢راد اُٞهذ ؽؼبساً٘٣ـ ػِ ٠مشٝسح أثبدح أُؼزذٖ٣
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االٓجش٣بُ ٖ٤االٓش ٖ٤٤ٌ٣االػذاء االُذاء ُِؾؼت اٌُٞسٝ، ١ك ٢راد اُٞهذ أػزٔذ اُوبئذ
عٗٞؾ ػِ ٠ع٤بعخ رؾغ٤غ اُضساػخ ُٔ،ؼبُغخ اُ٘وـ اُـزائ ٢اُزً ١بٗذ رؼبٗ٘ٓ ٢خ ًٞس٣ب
اُؾٔبُ٤خ ،كوبٍ ((:إٔ اٌُلبػ ٖٓ أعَ اُؾجٞة اُـزائ٤خ ًلبػ ك ٢عج َ٤اُٞهٖ ً .لبػ ك٢
عج َ٤أؽشاص اُ٘قش ك ٢اُغجٜخ ُ٘ ٝضد أٗزبع٘ب ك ٢االسص ؽزً ُٞٝ ٠بٗذ ؽجخ ٝاؽذح ٝ .
ُ٘ضسع االسك ؽز ٠أخش ثٞفخ )) ( ،)42كٌبٕ عٌبٕ اُوش ٟاٌُٞس٣خ ٣ؼِٔ ٕٞاُِٝ َ٤
اُٜ٘بس ٛذكب ًُض٣بدح أٗزبع ْٜاُضساػ ٝ ٢ثخبفخ االسص رؾو٤وب ً ُالًزلبء اُزار ٝ ، ٢اُز١
٣ؾٌَ ػبٓالً ٜٓٔب ً ٖٓ ػٞآَ رؾو٤ن اُ٘قش ػِ ٠االػذاء ،كبٌُٞسً ٖ٤٣بٗٞا ٓقٖٔٔ٤
ُِونبء ػِ ٠االٓ٤شًبٕ ؽز ٠أخش سعَ ٓ٘ٔٓ ْٜب ٓضَ هٞح ٓؼ٘٣ٞخ ًج٤شح داخَ ٗلٞط
اٌُٞس.)43( ٖ٤٣
ٝهذ آش ٓبى اسصش هٞار ٚثبعز٤بص خو اُؼشك ٝ 38كؼال رْ رُي  ٌُٖٝ،عشػبٕ
ٓب ؽقَ اُزذخَ اُق ٢٘٤ؽ٤ش اعزبصد هٞاد ف٤٘٤خ ٝػجشد اُٜ٘ش االفلش  ٞٛٝاُؾذ
اُلبفَ ث٘ٓ ٖ٤ؾٞس٣ب ًٞٝس٣ب ٝرُي رؾذ اعْ (أُزطٞػُ٘ ٖ٤غذح ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ )ًٝ.بٕ
ُٜزا اُزذخَ اُقٗ ٢٘٤زبئغ ٚاُؼغٌش٣خ ار إ اُوٞاد االٓٔ٤خ اٗغؾجذ ثغشػخ ثبٓش ٖٓ
ٓبى اسصش خٞكب ٖٓ اُزط٣ٞن  ٖٓٝ.عبٗج ٚاػِ٘ذ اُق ٖ٤ثبٕ اُوٞاد اُز ٢رغبػذ ًٞس٣ب
 ٢ٛهٞاد ٖٓ أُزطٞػ٤ُٝ ٖ٤غٞا ثوٞاد ٗظبٓ٤خ ُٝ،زا اساد ٓبى اسصش مشة اُقٖ٤
 ٌُٖٝ،خٞف اُذ ٍٝأُزؾبُلخ ٖٓ ارغبع اُؾشة ارلوٞا ػِ ٠ػوذ ٓؤرٔش كُ٘ ٢ذٕ ك٢
ًبٗ ٕٞاُضبٗ ٖٓ ٢ػبّ ًٝ 1951بٕ ٖٓ ٓوشسار ٚدػٞح عٔ٤غ االهشاف اُٝ ٠هق اهالم
اُ٘بسً ٌُٖٝ،بٕ اُلؾَ ٓق٤ش ٛز ٙأُؾبُٝخ ٝ،اعزٔش ٓبى اسصش ثبؽشاص ثؼل اُزوذّ ٗؾٞ
اُؾٔبٍ ،اال إ اٗزقبسارً ٚبٗذ ثؼ٤ذ ٙػٖ اؽشاص اُ٘قش ًٝبٕ رُي عججب ك ٢اُزقش٣ؼ
ثبهزشاؽ ٚثزٞه٤غ اُٜذٗخ د ٕٝاُشعٞع اُ ٠ؽٌٓٞزُ ٚزُي ػٔذ اُشئ٤ظ االٓش ٢ٌ٣اُ٠
ارخبر هشاس ٙثؼضٍ ٓبى اسصش ٖٓ عٔ٤غ ٜٓبٓ.ٚ

(ٝ،)44رؼ ٖ٤٤اُغ٘شاٍ (س٣ذٝ) ١ٝ ١إ

اٗلشاعب اخش ؽقَ ػ٘ذٓب فشػ ٓ٘ذٝة االرؾبد اُغٞك٤ز ٢كٓ ٢غِظ االٖٓ (عبًٞة
ٓبُي) ثشؿجزُ ٚؼوذ اُٜذٗٝٝ ٚهق اُوزبٍ ٝكؼال ا٣ذد اُٞال٣بد أُزؾذح اُلٌشح ً ٌُٖٝ.بٗذ
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٘ٛبى ػوجبد ًج٤شح ك ٢اص٘بء أُلبٝمبد ٤ًٝل٤خ االٗغؾبة ٝهن٤خ االعشٝ ٟؿ٤شٛب
 ٌُٖٝ،اُؼِٔ٤بد اُؼغٌش٣خ ظِذ ٓغزٔشح ٝ.ثؼذ رُي عبءد ٓجبدسح ٖٓ اُشئ٤ظ اُق٢٘٤
ٓبٝرغ ٢رٗٞؾ اُز ١هجَ ثبالهزشاػ اُٜ٘ذٝ ١اُز٣ ١ون٣ ٢زغِ ْ٤اعش ٟاُؾشة اُ ٠دُٝخ
ٓؾب٣ذح ثشئبعخ اُٜ٘ذ ٝ،رْ ثؼذ رُي رؾذ٣ذ خو اُٜذٗٝ ٚرْ اُزٞه٤غ

ك٢

/27رٔٞص

 1953/ؽذدد كٜ٤ب أُ٘طوخ أُغشدح ٖٓ اُغالػ ثبٓزذاد (  ًْ)2ػِ ًَ ٠عبٗت ٌٛٝ.زا
اٗزٜذ أُؾٌِخ اٌُٞس٣خ ثال ؿبُت ٝال ٓـِٞة .

( )45

ًٝبٗذ ٘ٛبُي ػذح اعجبة ٝامؾخ

رج ٖ٤فٔٞد ٝهٞح اُغ٤ؼ اٌُٞس ١اُؾٔبُ: ٢ٛٝ ٢
 -1طبٌعة الجندي الكوري الشمالً و شجاعتة و تضحٌتة و أرتفاع مستوى قوات
الجٌش الشعبً الكوري ،و تفننهم بفنون الحرب الحدٌثة و أعتمادها على حرب
العصابات .
 -2ؽبُخ اُغ٘ذ ١االٓش ٝ، ٢ٌ٣اُزٝ ٢فلٜب اٌُض٤ش ٕٝثبُ٘ؼٓٞخ  ٝاُشخبٝح  ،أمبكخ إٔ
سؿجخ اُغ٘ذ ١االٓش ٢ٌ٣ثبُؾشة ًبٗذ ٓؼذٓٝخ ،ك ْٜدخِ ٞك ٢اُؾشة ال٣ؼشك ٕٞأعجبثٜب
أ ٝأٛذاكٜب .
 -3اُلٞم ٝ ٠اُوِن  ٝاُِٜغ  ٝرؼط َ٤أُٞافالد  ٝأخلبء أُؤٕ .
 -4أُلبؽأح اُزٌز٤ٌ٤خ اُز ٢ؽووزٜب اُوٞاد اُؾٔبُ٤خ ػٖ هش٣ن أعزخذاّ اُِ ٝ َ٤اُؾشًخ
اُغش٣ؼخ .
ٓ -5ؾبسًخ اُؼقبثبد اُش٣ل٤خ ك ٢مشة ٓؤخشح اُؼذ ٝاالٓش ٝ ٢ٌ٣هطغ ٓٞافالرٝ ٚ
اُغ٤طشح ػِ ٠اُغ٘ٞد  ٝأُؼذاد .
 -6رلٞم اُؾٔبُ ٖ٤٤اُؼذد ٝ ١أٓزالًُِ ْٜوٞاد أُذسػخ اٌُج٤شح ،ؽز ٠اٗ ٚخالٍ ؽٜشٖ٣
ٖٓ ثذء اُؼذٝإ ،أعزطبع اُؾٔبُ ٖٓ ٕٞ٤رؾش٣شاعضاء ًج٤شح ٖٓ أسام ٢اُغ٘ٞة ٝ
ؽقش اُؼذ ٝك ٢أهِ ٖ٤ٔ٤كوو ٓٔب أر َٛاُؼبُْ ،ؽز ٠إٔ فؾ٤لخ اُذ ٢ِ٣رِـشاف هذ
ٝفلذ ٝمغ اُغ٘ذ ١االٓش ٢ٌ٣أُزشد ١ك5 (٢أ )1950 ٍِٞ٣كوبُذ ُ(( :وذ أصداد
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أُٞهق خطٞسح ٗ ٝ،خؾ ٠إٔ رزلٌي اُغجٜخ االٓش٤ٌ٣خ  ٝرزؾُٔ ٍٞغٔٞػخ عضس فـ٤شح
ك ٢ثؾش ؽٞ٤ػٗ ٢ظشاً ُِٜغ ٖٓ ّٞاالٓبّ  ٝاُخِق )) (.)46

 -7اُؼبَٓ االخ٤ش سًضد ػِ٤خ اُقؾبكخ  ٝثؼل اُوبدح اُؼغٌش ٞٛ ٖ٤٣عٞء االؽٞاٍ
اُغ٣ٞخ  ٝ ،أٗخلبك دسعخ اُؾشاسح  ٝؿضاسح اُضِٞط  ٝػ٘ق اُش٣بػ اُجبسدح  ٝرؼضش
ا٤ُ٥بد  ٝأٗضالهٜب ػِ ٠أُ٘ؾذساد اُٞػشح  ،ػِ ٠إٔ اُقؾبكخ ًبٗذ هذ ثبُـذ ًض٤شاً ك٢
ٝفق هغبٝح اُغ ٞاٌُٞس ٝ ١اُؾو٤وخ إٔ ٛزح اُوغبٝح ًبٗذ كوو ك ٢أُ٘بهن اُغ٤ِٜخ
أُشرلؼخ ك ٢اُؾٔبٍ اُؾشه ٝ ، ٢إٔ اُؾشاسح سؿْ ٛجٞهٜب اُ )˚15-˚10 ( ٠رؾذ اُقلش
 ،أالأٜٗب رجو ٠أ٣بٓب ً ٓؼذٝدح ( ٝ ،)47ػٔٓٞب ً كإٔ ؽزبء ًٞس٣ب ُْ  ٌٖ٣أؽذ هغٞح ٖٓ اُؾزبء
ك ٢ؽٔبٍ ؽشم اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ  .أٗزٜذ اُؾشة  ،ثأٗؼوبدأُلبٝمبد اُٜ٘بئ٤خ
ك27 ( ٢رٔٞص  )1953ك ٢هبػخ اُغالّ كٓ ٢ذ٘٣خ ثبٕ ٓ ٕٞع. ّٞ

ٝاُز ٠أػِٖ كٜ٤ب

اُغ٘شاٍ ٓبسى ًالسى ثأٗ ٚأ ٍٝهبئذ أٓش ٢ٌ٣ك ٢ربس٣خ اُٞال٣بد أُزؾذح ٞ٣هغ ٛذٗخ ُْ
٣غجوٜب أٗزقبس  ٝ ،أؽبس هبئذ أخش ،إٔ أٓشٌ٣ب رؼشمذ ُٜضٔ٣خ كبدؽخ كًٞ ٢س٣ب كٌ٘ظ
اُغ٤ؼ اُز ١الروٜش سا٣بر ٝ )47 ( ٚأٗزٜذ اُؾشة  ٝاُزً ٢بٕ ٖٓ ٗزبئغٜب ٖٓ اُوزِٝ ٠
اُغشؽ )1،42،000 ( ْٜ٘ٓ )1،820،000 ( ٠ؽٞ٤ػ ،ٖ٤٤اُش٣ق اٌُٞس ١رؾطْ رٔبٓبً،
ٝخشاة ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ  ٝ،هبعذ ع٤ئ ٍٞاُخشاة  ٝ ،رؾشد كًٞ ٢س٣ب اُغ٘ٞث٤خ ؽٞاُ٢
(ٛٝ )3،700،000شة ٗؾٌُٞ ْٜ٘ٓ)400،000 ( ٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ٝرٔخنذ اُؾشة ػٖ
ٝف ٍٞاُغٜٔٞسُِ ٕٞ٣غِطخ ك ٢اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ٓٔضِخ ثبُشئ٤ظ أ٣ضٜٗبٝس
ثذالًٖٓ خِل ٚرشٓٝبٕ اُذٔ٣وشاه ٝ، ٢عبء أٗزخبة أ٣ضٜٗبٝس ث٘ب ًءػِ ٠رقش٣ؾ ٚاُز١
فشؽ ٚؽ ٍٞمشٝسح أٜٗبء اُؾشة اٌُٞس٣خ ٝ،رٛبث ٚاًُٞ ٠س٣ب ك ٢ؽبُخ ٝفُِ ُٚٞغِطخ
 ٝ،كؼالً ًرٛت ٌُٞس٣ب ٌُ٘ ٚفشػ أٗ ٖٓ ٚاُقؼت ك ٢ؽشة ًٜز ٙإٔ رجزٌش خطخ راد
ٜٗب٣خ أ٣غبث٤خ ٗ ٝقش ٓؤًذ د ٕٝأُخبهشح ثزٞع٤غ اُؾشة

( ،)48ػِ ٠إٔ أهغُ ٠طٔخ

رِوزٜب أٓشٌ٣ب كٛ ٢زح اُؾشة ػ٘ذٓب أًزؾق إٔ (  )75ع٘ذ٣ب ً أٓش٤ٌ٣ب ً ٝاكوٞا ػِ ٠اُزغغظ
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ُقبُؼ اُؾٞ٤ػ ٖ٤٤ك ٢أٓشٌ٣ب ثؼذ ػٞدر ْٜالٓشٌ٣ب  ٝ،إٔ (

)23أخش ٖ٣سكنٞا اُؼٞدح

اُٜ٘بئ٤خ الٓشٌ٣ب ثؼذ ٜٗب٣خ اُؾشة (.)48
ُوذ أصجزذ ٛز ٙاُؾشة اُز ٢أٗذُؼذ ثغجت اُز٘بهل ث ٖ٤اُ٘ظبٓ ٖ٤االؽزشاًٝ ٢
اُشأعٔبُ ، ٢إٔ اُخالف ث ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ  ٝاُذٔ٣وشاه٤خ ٓب ٞٛاالخزالف ك ٢اُٞعبئَ .

ِٓؾن سهْ ()1
اُزو ْ٣ٞاُضُِٓ٘ ٢ؾشة اٌُٞس٣خ
ع٘خ()1950
٤ٗٞ٣ 25خ :ثذء اُؾشة ٝدػٞح ٓغِظ االٖٓ ُٞهق أهالم اُ٘بس ٝعؾت هٞاد ًٞس٣ب
اُؾٔبُ٤خ
٤ٗٞ٣ 27خ  :رج٘ٓ ٢غِظ االٖٓ ٓوزشؽبد اُٞال٣بد أُزؾذح ثؼذ إٔ سكنذ ًٞس٣ب
اُؾٔبُ٤خ رٞف٤بد ٓغِظ االٖٓ  ٝ ،دػب اُذ ٍٝاالػنبء ُٔغبػذح ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ ٝ ،
أفذاس اُشئ٤ظ رشٓٝبٕ أٝآشُ ٙوٞاد اُٞال٣بد أُزؾذح اُغ٣ٞخ  ٝاُجش٣خ ُٔغبػذح
ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ  ٝإٔ ٣و ّٞاالعط ٍٞاُغبثغ ثبُغ٤طشح ػِ ٠خِ٤ظ كشٓٞصا.
٤ٗٞ٣ 28خ  :أعزُٞذ ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ػِٓ ٠ذ٘٣خ ع٤ؤٍ ػبفٔخ ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ .
٤ٗٞ٣ 30خ  :أفذاس اُشئ٤ظ رشٓٝبٕ أٝآشُِ ٙوٞاد االٓش٤ٌ٣خ اُجش٣خ ثبالؽزشاى ك٢
اُؾشة .
٤ُٞ٣ 5خ  :رٌجذ اُوٞاد االٓش٤ٌ٣خ اُخبفخخغبئش ًج٤شح (عٔ٤ش) ك ٢أٝصإ ٛٝ ،زٙ
أٓ ٍٝشح رؾزشى كٜ٤ب اُوٞاد اُجش٣خ االٓش٤ٌ٣خ كٓ ٢ؼشًخ ًٞس٣ب .
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٤ُٞ٣ 20خ  :أعز٤الء هٞاد ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ػِ ٠رب٣غٝٝ ، ٕٞهٞع اُغ٘شاٍ (د ) ٖ٣أع٤شاً
ثؼذ إٔ هطؼذ ػ٘ ٚأُٞافالد .
 1أؿغطظ ٓ :وبهؼخ االرؾبد اُغٞك٤زُٔ ٢غِظ االٖٓ ػ٘ذٓب ؽبٕ ٝهذ سئبعخ ٓ٘ذٝثٜب
٣ؼوٞة ٓبُ٤ي ُِٔغِظ .
 4أؿغطظ ٝ :فق ٣ؼوٞة ٓبُ٤ي ٓ٘ذٝة سٝع٤ب كٓ ٢غِظ االٖٓ اُؼِٔ٤بد اُؾشث٤خ
اُغبس٣خ كًٞ ٢س٣ب ثأٜٗب ؽشة أ٤ِٛخ داخِ٤خ  ٝ ،هبُت ثغؾت عٔ٤غ اُوٞاد االع٘ج٤خ .
 10أؿغطظ  :فشػ ٓ٘ذٝة اُٞال٣بد أُزؾذح كٓ ٢غِظ االٖٓ ٓغزش ٝأس ٖ٣أٝعزٖ
ثإٔ ٛذف االْٓ أُزؾذح كًٞ ٢س٣ب  ٞٛرؾو٤ن  ٝؽذرٜب .
 17أؿغطظ  :رؾو٤ن أٗ ٍٝقش ُوٞاد االْٓ أُزؾذح ك٘ٓ ٢طوخ اُٜنجخ أُغُٜٞخ .
 17عجزٔجش  :أعزُٞذ هٞاد االْٓ أُزؾذح ػِٓ ٠طبس ًٔج. ٞ
 30عجزٔجش  :أػِٖ ٝص٣ش خبسع٤خ اُق ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ رؾز٣شح  ":ثإٔ اُؾؼت اُقُٖ ٢٘٤
٣وجَ اُغٌٞد أ ٝاُقجش ػِ ٠رؼشك ع٤شاُِٗ ٚـض ٝاُٞؽؾُِ ٢وٞاد االعزؼٔبس٣خ "
 1أًزٞثش  :أعزبصد هٞاد ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ خو اُؼشك (

 )˚38كٓ ٢طبسدرٜب اُوٞاد

ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ  .دػب اُغ٘شاٍ ٓبى أسصش هٞاد ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ُالعزغالّ .
 2أًزٞثش  :أثِؾ ٝص٣ش خبسع٤خ اُق ٖ٤عل٤ش اُٜ٘ذ ك ٢ثٌ ٖ٤ثأٗخ ُ ٞؽذس إٔ دخِذ
هٞاد االْٓ أُزؾذح أسامًٞ ٢س٣ب اُؾٔبُ٤خ كإٔ اُق ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ عٞف رزذخَ ك٢
اُؾشة اٌُٞس٣خ .
 7أًزٞثش ٝ :اكوذ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُالْٓ أُزؾذح ػِ ٠ه٤بّ هٞارٜب ثأعز٤بص خو اُؼشك
( 15 )˚38اًزٞثش ٛ:ضٔ٣خ اُوٞاد اٌُٞس٣خ اُؾٔبُ٤خ آبّ اُوٞاد االٓش٤ٌ٣خ ٝاٌُٞس٣خ
اُغ٘ٞث٤خ ك٘٤ٓ ٢بء ٗزغ.ٕٞ
 16أًزٞثش  :ثذأد هالئغ هٞاد اُق ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ اُزغَِ عشاً ٌُٞس٣ب ػجش ٓ٘ؾٞس٣ب
ثأعْ ٓزطٞػ ٢اُؾؼت .
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 19أًزٞثش  :عوطذ ثٗٞ٤غ٤بٗظ ػبفٔخ ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ك ٢أ٣ذ ١هٞاد االْٓ أُزؾذح
ٞٗ 1كٔجش  :ظٜشد الٓ ٍٝشح اُطبئشاد أُوبرِخ اُشٝع٤خ أُ٤ظ ػِ ٠ه ٍٞعجٜخ ٜٗش ثبُٞ
ٛ ٝبعٔذ اُطبئشاد االٓش٤ٌ٣خ .
ٞٗ 2كٔجش  :هبٓذ هٞاد اُق ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ ٓ ٝؼٜب هٞاد ؽِلبء ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ ثبُٜغّٞ
ػِ ٠هٞاد االْٓ أُزؾذح ك ٢اُغجٜز ٖ٤اُـشث٤خ  ٝاُؾشه٤خ .
 4د٣غٔجش  :روٜوش ػبّ ُوٞاد االْٓ أُزؾذح  ٝأعزشداد اُوٞاد اُؾٞ٤ػ٤خ ُِؼبفٔخ
اُؾٔبُ٤خ .
 15د٣غٔجش  :ثذأد هٞاد االْٓ أُزؾذح أهبٓخ خو دكبػٞ٣ ٢اص ١خو ػشك ( )˚38

ع٘خ 1951
٘٣ 4ب٣ش  :أعزؼبدد اُوٞاد اُؾٞ٤ػ٤خ ع٤ؤٍ اُؼبفٔخ اُغ٘ٞث٤خ ٓشح أخش. ٟ
ٓ 14بسط  :أعزشاد هٞاد االْٓ أُزؾذح ُِؼبفٔخ ع٤ؤٍ ُِٔشح اُضبٗ٤خ .
 30أثش : َ٣أٗغؾبة ػبّ ُوٞاد االْٓ أُزؾذح اُٞٓ ٠اهغ دكبػ٤خ عجن أػذادٛب ؽٔبٍ
ع٤ؤٍ .
 : ٚ٤ُٞ٣ 10ثذء ٓؾبدصبد اُٜذٗخ كٓ ٢ذ٘٣خ ًب٣غٗٞظ .
 23أؿغطظ  :أٝهق اُؾٞ٤ػٓ ٕٞ٤ؾبدصبد اُٜذٗخ ػِ ٠أعبط رؼشك ٝكذ ْٛألهالم
اُ٘٤شإ كً ٢ب٣غٗٞظ .
 18د٣غٔجش  :رجبدٍ اُطشكبٕ هٞائْ أعش ٟاُؾشة .
 27د٣غٔجش  :أٗزٜذ كزشح اُٜذٗخ اُقـش ٌُٖ ٝ ، ٟأعزٔشد ؽبُخ اُؾشة هبئٔخ .

ع٘خ 1952
٘٣ 2ب٣ش  :روذٓذ االْٓ أُزؾذح ثأهزشاػ رجبدٍ أعش ٟاُؾشة ػِ ٠أعبط اُؼٞدح
االخجبس٣خ .
٘٣ 3ب٣ش  :سكل اُؾٞ٤ػٓ ٕٞ٤وزشؽبد االْٓ أُزؾذح ُلؾَ كٌشح اُؼٞدح االخزجبس٣خ .
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ٞٗ 4كٔجش  :أٗزخبة اُغ٘شاٍ دٝا٣ذ أ٣ضٜٗبٝس سئ٤غب ً ُِٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ .
ٞٗ 17كٔجش  :هذٓذ اُٜ٘ذ ٓؾشٝػب ً ٓوزشؽب ً ُِٜذٗخ ُالْٓ أُزؾذح .
 2د٣غٔجش  :ثذأ اُغ٘شاٍ أ٣ضٜٗبٝس عُٞز ٚكًٞ ٢س٣ب ُٔذح (  ) 3أ٣بّ .
 15د٣غٔجش  :أػِٖ ساد ٞ٣ثٌ ٖ٤سكل اُق ٖ٤اُؾٞ٤ػ٤خ ُِٔؾشٝع اُٜ٘ذ ١أُوزشػ .

ع٘خ 1953
ٓ 5بسط  :رٞك ٢عزبُ ٖ٤سئ٤ظ ٝصساء سٝع٤ب ٝػ ٖ٤عٞسعٓ ٢بٌُٞ٘٤ف خِلب ً ُ. ٚ
ٓ 28بسط ٝ :اكن اُؾٞ٤ػ ٕٞ٤ػِٓ ٠وزشؽبد االْٓ أُزؾذح ُٔ٘بهؾخ ٓٞمٞع رجبدٍ االعشٟ

 ٝأُشم ٝ ٠اُغشؽ. ٠
ٓ 7بٝ : ٞ٣اكن اُؾٞ٤ػ ٕٞ٤ػِٓ ٠وزشؽبد االْٓ أُزؾذح اُخبفخ ثبالعش ٟؿ٤ش
اُشاؿج ٖ٤ثبُؼٞدح ثإٔ ٣جوٞا كٓ ٢ؼزوَ ٓؾب٣ذ كًٞ ٢س٣ب ثذالً ٖٓ ٗوِ ْٜاُ ٠دُٝخ ٓؾب٣ذح .
٤ٗٞ٣ 8خ  :رْ اُزٞفَ اُ ٠االرلبم اُخبؿ ثأعش ٟاُؾشة .
٤ٗٞ٣ 14خ  :ؽٖ اُؾٞ٤ػ ٕٞ٤أػ٘ق ٛغ ّٞهبٓٞا ث ٚػِ ٠هٞاد ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ ثبُوطبع
اُؾشه. ٢
٤ٗٞ٣ 18خ  :أهِن عشاػ  27،000أع٤شاً ٖٓ هٞاد ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ .
٤ٗٞ٣ 23خ ٝ :فَ أُغزش ٝاُزش سٝثشرغ ٕٞاُ َ٤ًٞأُغبػذ ُٞصساء اُخبسع٤خ
االٓش٤ٌ٣خ ُؾؤ ٕٝاُؾشم االهقُٔ ٠ذ٘٣خ ع٤ؤٍ اله٘بع اُشئ٤ظ س ١ثوج ٍٞاُٜذٗخ .
٤ُٞ٣ 8خ ٝ :اكن اُؾٞ٤ػ ٕٞ٤ػِٓ ٠وزشؽبد اُغ٘شاٍ ًالسى العزٔشاس اُزلبٝك ك٢
ٓجبؽضبد اُٜذٗخ د ٕٝأؽزشاى ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ .
٤ُٞ٣ 27خ  :رْ رٞه٤غ أرلبه٤خ ٝهق أهالم اُ٘٤شإ  ٝأٗزٜذ ؽشة ًٞس٣ب .
 15أؿغطظ  :رْ رجبدٍ االعش ٝ ٟثذأد ػِٔ٤خ أُجبدُخ اٌُجش ٟك ٢ثبٕ ٓ ٕٞع.)50( ّٞ
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ِٓؾن سهْ ()2
 اُوٞاد أُؾبسًخ ك ٢اُؾشة اٌُٞس٣خ 
د
1.

اُــــــــذُٝخ
ثش٣طبٗ٤ب

اُوـــــــــــــــــــــٞاد
ٝ 3ؽذاد هزبٍ ٖٓ ٓؾأح اُجؾش٣خ 17
ؽشث٤ب ً
ٓشًجب ً
 100هبئشح
ؽشث٤خ

2.
3.

كشٗغب
أعزشاُ٤ب

4.

ُ٘ٞٛذح

5.

ً٘ذا

6.
7.
8.

اُلِجٖ٤
رشً٤ب
رب٣الٗذ

9.
10.
11.

ع٘ٞة أكش٣و٤ب
ثِغٌ٤ب
اًُِٞغٔجٞسؽ

12.

ًُٓٞٞج٤ب

13.
14.

اُؾجؾخ
ٗٞ٤صِ٘٣ذح

15.

اُٗٞ٤بٕ

ًز٤جخ ٝاؽذح
ً 3زبئت
ٓشًجبٕ ؽشث٤بٕ
عشة هبركبد
ًز٤جخ هبئشاد ٗوَ
ًز٤جخ ٝاؽذح
ٓشًت ؽشث٢
ُٞاء ٝاؽذ
ٓ 3شاًت ؽشث٤خ
 16هبئشح ٗوَ
كٞط ٝاؽذ
ُٞاء ٝاؽذ
كٞط ٝاؽذ ٓؤُق ٖٓ ًز٤جزٖ٤
علٖ ؽشث٤خ فـ٤شح
عشة هبئشاد
ًز٤جخ
عش٣خ ٝاؽذح
ٓشًت ؽشث٢
ًز٤جخ ٝاؽذح
ٓشًت ؽشث٢
ًز٤جخ ٝاؽذح
كٞط ٝاؽذ
ًز٤جخ ٓذكؼ٤خ
ٓشًجبٕ ؽشث٤بٕ
كٞط ٝاؽذ
عشة هبئشاد ٗوَ
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ٓالؽظــــــــــــبد
ٝؽذح اُوزبٍ  :رؾٌَ٤
أٌِٗ٤ض ٟأًجشٖٓ اٌُز٤جخ
اُلٞط
 ٝأفـش ٖٓ

ؽٞاُ 5000 ٢سعَ
ؽٞاُ ٢سعَ 4500

ؽٞاُ 9300 ٢سعَ
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*ٓالؽظخ  :ال ٌٖٔ٣روذ٣ش ؽغْ اُوٞاد أُؾشًخ ثقٞسح كؼِ٤خ اال أرا أخزٗب ثؼ ٖ٤اال
ػزجبس اُ٘وبه االر٤خ :
 -1إٔ رغٔ٤خ اُٞؽذد ؿ٤ش ٓزطبثوخ رٔبّ اُزطبثن ٓغ رؼذادٛب اُؾو٤وً ٝ . ٢بٕ اُزؼذاد
ؿبُجب ً أًجش ٖٓ أعْ اُٞؽذح  .كبُلٞط اُلِج ٢٘٤اُزً ١بٕ رؼذاد )5000 ( ٙسعَ  ٝ ،اُلٞط
اُٗٞ٤بٗ ٢مْ ؽٞاُ )9300 ( ٢سعَ ٓغ إٔ رؼذاد اُلٞط ال٣زغبٝص ػبدح

3000-2500

سعَ .
ً -2بٗذ ػِٔ٤بد رٔ ٝ ٖ٣ٞأٓذاد  ٝرغِ٤ؼ  ٝأخالء ٛز ٙاُوٞاد روغ ػِ ٠ػبرن اُو٤بدح
االٓش٤ٌ٣خ .
 -3اُؾوذ ٛز ٙاُٞؽذاد ثبُلشم االٓش٤ٌ٣خ  ٝؿذد ٖٓ ٓالًٜب  ٝرؾذ ه٤بدح ٤ٛئبد أسًبٜٗب .
ً -4بٕ ؽغْ أُؾبسًخ اُؾبِٓخ اُلؼِ٤خ هٞاٍ كزشح اُؾشة ًج٤شاً عذاً ٗظشاً ُؼِٔ٤بد اُزجذٝ َ٣
أًٔبٍ اُخغبئش اُزً ٢بٗذ رزْ ثأعزٔشاس (.)51

الخاتمت
رؼذ اُؾشة اٌُٞس٣خ ٖٓ أؽذٗ ٟزبئظ اُز٘بكظ االعزؼٔبس ١ث ٖ٤اُٞال٣بد أُزؾذح
االٓش٤ٌ٣خ  ٝاالرؾبد اُغٞك٤ز ٢أثبٕ اُؾشة اُجبسدح  ٞٛ ٝاُز ١أد ٟثذٝس ٙاُ ٠روغًٞ ْ٤س٣ب اُ٠
هغٔٔٛ ٝ ٖ٤ب ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ اُزً ٢بٗذ رؾذ ع٤طشح اُ٘لٞر اُغٞك٤زًٞ ٝ ٢س٣ب اُغ٘ٞث٤خ اُز٢
افجؾذ رؾذ ع٤طشح اُ٘لٞر االٓش ٝ ٢ٌ٣إٔ اُز٘بهل اُٞامؼ ث ٖ٤اُ٘ظبٓ ٖ٤أد ٟاُ ٠ه٤بّ ٛزٙ
اُؾشة اُزً ٢بٗذ ٓذٓشح ٌُال اُذُٝزًٞ ٖ٤س٣ب اُؾٔبُ٤خ ًٞ ٝس٣ب اُغ٘ٞث٤خ  ٝرذٓ٤ش أهزقبدٔٛب ٝ
ٓٞاسدٔٛب اُجؾش٣خ  ٝاُطج٤ؼ٤خ  ٝاُؼٔشاٗ٤خ .
ٛ ٝز ٢ٛ ٙأؽذ ٟاُقٞس أُؤُٔ ٚاُز ٢أفبثذ ٛز ٙاُذُٝخ ؽبُٜب ؽبٍ اُذ ٍٝاالخشٖٓ ٟ
اُؼبُْ اُزً ٢بٗذ مؾ٤خ ُٜزا اُز٘بكظ اُو ١ٞث ٖ٤اُؼٔاله ٖ٤اُؼظ ٖ٤ٔ٤اُٞال٣بد أُزؾذح
االٓش٤ٌ٣خ  ٝاالرؾبد اُغٞك٤ز ٢اُغبثن .
 ٝهذ أظٜش اُجؾش ثؼل اُؾوبئن اُزً ٢بٗذ ؿبئجخ ك ٢ثؼل أُقبدس ثؾإٔ ٖٓ
ثذأثبُوزبٍ  ٝاُؾشة اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ أّ االرؾبد اُغٞك٤ز ٝ ٢رج ٖٓ ٖ٤خالٍ ثؼل
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اُٞصبئن أُوشثخ ٖٓ اُؾذس  ٝرقش٣ؾبد أُغؤ ٖ٤ُٝػٖ اُوزبٍ ثإٔ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ
 ٢ٛاُز ٢ثذأد ثبألػزذاء ػًِٞ ٠س٣ب اُؾٔبُ٤خ ثبُشؿْ ٖٓ رقش٣ؾبد اُشئ٤ظ االٓش٢ٌ٣
رشٓٝبٕ  ٝأعز٘غبد ٙثٔغِظ االٖٓ ُطِت أُغبػذ ٖٓ ٙاُذ ٍٝاالخشُِٞ ٟهٞف اُ ٠عبٗجٜب ُذسء
اُؼذاء  ٝاُؼذٝإ اُغٞك٤ز ٢ػٖ ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ .

اُز ١ؽذس ك ٢اُؾشة إ هٞاد ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ هبٓذ ثـض ٝاسامًٞ ٢س٣ب اُغ٘ٞث٤خ ،
كزذخِذ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ُٔغبٗذح االخ٤شح ك ٢ؽ ٖ٤رذخِذ اُق ٝ ٖ٤االرؾبد
اُغٞك٤زُٔ ٢غبٗذح

ًٞس٣ب اُؾٔبُ٤خ  ٝ ،اٗنٔذ ػذد ٖٓ اُذ ٍٝاالٝسث٤خ اُ ٠عبٗت هٞاد اُٞال٣بد

أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ .
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