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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

فاار رحااةب ةةمهللاا    نرحااب بحضاارا  م الحضاا ر عسااهلل  اهلل كاابةح م ب اا   ياار السااة  
 -2021الم ساااام الى ااااةف   المناااا  للهللااااةم الةااااةمهلل   فةعليااااة  إطااااةرعااااين واااام   فاااار 

"  ال ااار ينامقاااة ئطاااةم واااج ن   مااا  المة مااا    ةلااا   " بطااا      اليااا م بنااا   2022
رجااي  الةةمهللاا     –  نمي  البيج   ذلك  ح  رعةي  األساا ةذ الاا    ر م محماا   الم يناار 

نةجااب رجااي  الةةمهللاا  لوااج ن   ماا  المة ماا    نمياا   -هوااةم  ماارا  األس ةذ الاا    ر م 
نةجاااب رجاااي  الةةمهللااا  لواااج ن ال راساااة   –  األسااا ةذ الااا    ر م عيمااان كاااةل    البيجااا  
  البح ث   ليةالهلل

 السة   الحض ر يسهلل نة ان نرحب بضي فنة ال رام 

 مس وةر ع ة يمي  نةكر الهللس ري  الهلللية -السي  الل اء ع.ح.    رم سمير فرج 

 مس وةر ع ة يمي  نةكر الهللس ري    –السي  الل اء ع.ح م علر حمار 

 م ير ع ة يمي  نةكر الهللس ري     - ىةب  سية   الل اء م عيمن نهلليم 

ذا حاا  لمكاار  عن   يااز  هاا أا بمهرامة قااة  مهللةباا هة  فن نقااة  عل مقااة السااة   الحضاا ر  اح
ة باانم  ال اا ر بةيوااقة الااذن علاام الهللااةلم فناا ن ال  ااة   الحاارب ال اا   فلقااة عن   هاا  عيضااأ

الحاارب ماان عةاا  الساا مم الحاارب ماان عةاا  الاا طن  علاا  نماا   . ةناا  يةي قااة الساا م
الااانقا  ال طااا   ةنااا  حااارب الهللةوااار مااان رمضاااةن الساااة   مااان ع  ااا بر حااارب الهللااا   

  ال رام  حرب النكر  عيضة ةةنب  الس م.



********* 

واآلن مع كلمة األستاذ الدكتور/ أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئئئون الدراسئئات 
 العليا والبحوث

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ع ي   ع ي   علينة وقر رمضةن المبااةرك الهللةواار    سن   حضرا  م طيبين منةسبة  
 .1973من رمضةن ذ رن ان كةر مكر ف  حرب الهللةور من رمضةن سن  

 سئئئيادة اللئئئوان أركئئئان حئئئرب األسئئئتاذ الئئئدكتور/ علئئئ  ح  ئئئ عحاااب عن عبااا ء باااا  حيااا  
 بنرحااب  وسئئيادة اللئئوان/ أيمئئن نعئئيم وسئئيادة اللئئوان األسئئتاذ الئئدكتور/ سئئمير  ئئر 

 رةة  مكر. ة    ب  من  ير بحضرا  م ةميهللأ 

الاا م ء األعاا اء ماان األسااة ذ   الهللماا اء  الطاا ب إن   ر الةةمهللاا   ضاارا  معرحااب بح 
 اا  ذلااك ل اا  ماان يطلااب  لياا    رهااة   لااي  ف ااط ال هلللاايم  البحااث  ا ب  ااةر  ل اان ع ةحاا 

ن ماان ا ح يةةااة  ماان  ة لالفضاا   اح يم اا   يلباا  اح يةةااة  المة ماا  باا   يواا لز عيضااأ
الاا ع  ب يماا  ةيرافي قااة  ئيماا  علاا  األئاا  نواار الاا ع  ب يماا  هااذا البلاا    ةقاا  نااارن 

  ةري قة  ئيم  و كي قة  ئيم  و كي  عبنةجقة(.

ن ماان  اةبنااة ةميهللااة عن ن ضاا   اا  ذلااك لإن ل ة  اح حضةرا  رسم بيااةن  كااهلل  أا  هب طااأ
 يااك  ةناا  مكاار ملةااام  ماان عبااةءم  عمقة ااز  عةاا ا مساام  بمساال ب علماا م إن ةيلنااة 

ين ماان الواار   ماان الياارب   يااك  ةناا  عحاا  عفضاا  ىاا ث     للهللااي  بقااة فاا  لل ةجم
 مطل   ح   من كك عل  األئ  ال رن الهللورين.

ال ااا ا  المسااالح    واااةه نة عبطاااة  ةيااا  حااارب ا سااا ن اك  حااارب ا  ااا بر كااارةع ئااا  
ة بهللاا  عن   حاا ىنة مهللااز م وااةه نة عبنااةء الم حااين  الماا امين  األسااة ذ  ي ماا ن ساا أا منيهللااأ



 هيلاااين ناااة واااقة ا  ة لااا ا ماااةجير عالاااذن ي كاااك بمناااز منيااا .  ئر  مااا ا  اااط باااةرليكائ ح 
ن حاااة ل ا عن  ا سااا را يةرمكااار   اااةن ا فااا  مربااا  األعااا اء يهلل رفااا ن بمكااار  ةسااار  اح
  بهلل  ذلك اس ر   مكر عرضقة  ةمل .  ضهللقة من ي لل ا

 اء فاا   عيضااة بةل نمياا  علاا  حاا  الساا   رعينااة ال اا ا  المساالح    ة اا  الرهااةب بةلساا ح
إلااا   المكااارن الم حااام س   واااك مااا  ال ئااا   مااان النةحيااا  األ ااارن  هللااار  المة مااا 

 فكلز عن  ةري ز  عن ئيمز ال ينياا   ا ة مةعياا م  لقااذا  هةمز  بيىز  حة    ل ل ز
فاا ن مىاا  هااذم الل ااةءا  ماا  ماان يهللرفاا ا ح ااةج  ال ااةريط المكاارن ال ريااب  بط   ااز هاا  

  عن مكاار هباا  النياا  ىاام ئياا  عن مكاار هباا  ل ااةءا  حي ياا  باا   ضاار ري  ئاا يمة ئياا 
النياا   ال حاا   ال طنياا   الح ي اا  عن عيضااة مكاار هباا  النياا   ال حاا   ال طنياا   النسااةن 

 المكرن الذن يةب عن ي  رم  ي هللةم  مهللز.

ىريااز لليةياا  واا رأا  لحضاارا  م ل ااةء  منةئوااة   ع  ئاا   عرياا  عن عطياا  علاا  حضاارا  م 
  م.ل

 اااز ةةمهللاا  عاااين وااام  ن اا   ألبنةجناااة  نسااار  لقااام  مااان مال ماان هناااة مااان منباار الهلللااام 
يمااةنقم بنكاار  نةعام  ئ ا   المسلح   بسةل  ئة  قة  ةن  هة ف  الهللةور من رمضااةن  اح

 وااةةع قم  فاا اجقم  كاابرهمم ملحماا  الهللةواار ماان رمضااةن الهللاا    ال راماا  اساا ر ا  اهلل 
ساا را يةي   الهللساا ري  ال طن  ال   اس   م فيقة الةي  المكرن ئ ا  ال بل مةسي   ا 

ليساام  ماا  ا يوااق  بااز الهللااةلم علاا  ماار الهللكاا ر  ح اا  ي منااة هااذا بوااقة   الهللاا   ئباا  
 .ي الك 

مااا ير  اللئئئوان أركئئان حئئرب/ أيمئئئن نعئئيم  ابئئئت اآلن نسااا هللر  الساااير  الذا يااا  لساااية   
ب ااةل ري    –ماان ساا ح الموااةم  2021منااذ ي لياا   -نةكر الهللس ري  الهللليااة  ع ة يمي 
 مةلااا   ليااا  الحااارب الهلللياااة ع ة يميااا   –هللسااا ري   مةةسااا ير الهلللااا م الهللسااا ري  الهلللااا م ال



 مةلااا   ليااا  الحااارب الهلللياااة مااان ةمق ريااا  السااا  ان حكااا   –نةكااار الهللسااا ري  الهلللياااة 
 ةاااةر  األعماااة   هااا  بةحاااث    ااا رام فااا  المااا ار   -ساااية  ز علااا  ب اااةل ري   ال ةاااةر  

سااية  ز ةمياا   اااةجك الهللمليااة   البوااري   بةحااث    اا رام فاا  الهلل ئااة  ال  لياا . وااق 
 رج ساااية  ز علاااا   ااااةجك ال يااااة   وااااهللب  الهللملياااة  للةاااي  المياااا ان م  ااا ح ااا  رجاااي  

 األر اااةن باااةلةي  المكااارن الهللاااايم   ةجااا    يبااا  مواااةم مي ةني يااا   رجاااي  عر اااةن لااا اء 
م ئةجاا  فرئاا  موااةمم رجااي  عر ااةن فرئاا  موااةم مموةم مي ةني  م ئةج  ل اء موااةم مي ااةني  

 طااةر الةناا ب  لم ةفحاا  الرهااةب ب اا ا  واار  ال نااةم لم ةفحاا  الرهااةب بسااينةءم ئةجاا  ال
الرهاااةب وااار  ال ناااة م رجاااي  عر اااةن مساااةع  ئةجااا  الةاااي  الىةلاااث الميااا ان  لم ةفحااا  

المنط   الةن بي  الهللساا ري م رجااي  هيجاا  البحاا ث الهللساا ري  ىاام ماا يرأا أل ة يمياا  نةكاار 
ياا  ماان الممم ريااة   المقااةم  المااك مرا  بااةل ىير الهللس ري  الهللليةم وةرك سية  ز فاا  الهلل 

من ال    الهللربي   اليربي م حك  سية  ز عل  مي الياا  الي بياا  المضاا  لنكاار ع  اا بر 
 ي لي م  مي الي  ال  م  الط يل   ال     الحسن . 23 مي الي  الي بي  الذهب  لى ر  

مئئدير أكاديميئئة ناصئئر       ابئئت اآلن مئئع سئئيادة اللئئوان أركئئان حئئرب / أيمئئن نعئئيم
   العسكرية العليا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال  اا يم يهللناا   اا  عااةم  عناا م  هبز عل  هااذا م  الب اي  طبهللة عنة بو ر األس ةذ ال    رف
 ب ير رمضةن  ريم.

السي  األس ةذ الاا    رم محماا   الم يناا  رجااي  ةةمهللاا  عااين واام  السااة   ناا اب رجااي  
السة   الحض ر ال ريم ال حية  البةلي  ل اام ةميهللااة عسااة ذ   مم اارين الةةمهلل  السي ا    

 ر ا أ  مى ماااين  ب اياااا  ع   عن عن ااا  إلااااي م ةميهللاااة  حيااااة     ااا ير السااااي  المرياااا  ع  م 
   ال ةجاا  الهللااةم لل اا ا  المساالح    ياار الاا فةم  الن ااةج الحرباا   السااي  المرياا م   محم  



لح  رجااي  المةلاا  األعلاا  أل ة يمياا  رجااي  عر ااةن حاارب ال اا ا  المساا عسااةم  عساا ر 
نةكاااار الهللساااا ري  الهللليااااة.  مااااة يسااااهلل ن   يواااارفن  بةألكااااةل  عاااان نمساااا   نيةباااا  عاااان 
مس واااةرن  ععضاااةء هيجااا  ال ااا ري  بم ة يميااا  نةكااار الهللسااا ري  الهلللياااة عن ع  ةاااز ل ااام 
ةميهللأة بم لص ال قةن   عر  األمنية  بمنةسب  حل   وقر رمضااةن المهللااام ععااة م اهلل 

عليناااة ةميهللاااة باااةل ير  الااايمن  البر اااة   علااا  مكااارنة الحبيبااا  بةلم يااا  مااان عااا   ةااا  
الرئ   ال  هةر هااذا الوااقر ال ااريم الااذن نساا  ب  فيااز فاار مىاا  هااذا الياا م ماان  اا  عااةم 
ذ ااارن ان كاااةرا  الهللةوااار مااان رمضاااةن الاااذن سااايا   اجماااة مبهللاااث الم ااار  ا ع ااا ا  

  جقاام لمكاار  ال ضااحي    اا  نيك لوهللب مكر بمبنةجقم الرةة  ال  ا  المساالح  الااذين 
إعااا ءأا لرا  قاااة  كااا نأة لحري قاااة   رامااا  واااهللبقة اآلبااا  الهللاااايم ف حيااا  إةااا  أ    ااا ير 
لةياا  ع  اا بر الهللااايم الااذن ح اا  النكاار المةياا   اساا ر  للاا طن ع  ااز  لالماا   رام قااة 

  سطر ععام كمحة  البط ل   الم اء  المة  فر  ةريط الهللس ري  المكري .

ساااة   الحضااا ر ال اااريم عواااهللر بةلساااهللة    الم ااار  عناااة  ا ااا  هاااذا الكااارح الساااي ا   ال
الهلللم  الهللري   الذن يهلل  ماان عرئاا  الةةمهللااة  المكااري   الهللربياا  فةةمهللاا  عااين واام  
هر منبر الهلللم  الح م   المهللرف  ليس  لمكرنة الحبيباا  ف ااط باا   ألم نااة الهللربياا  حيااث 

ساااطر   ال ااا للهلللااام  ال طنيااا   ةنااا   علااا  مااا ار ع ىااار مااان سااابهلل  ع ااا  أا مضااا  رمااا أا 
 ياا  ال ناا ير لأل عبنةجقااة حاار ك الم اار فاار سااة   ال طنياا  حيااث   اارج منقااة ملحماا 

ليةسااا هة عرائااا  مكااار  واااهللبقة  يضااايك إلااا  ماااة كااانهللز األةااا ا  مااان ن اااةج حضااارن 
نسةن   . اح

 يةي  منو     همة الحرص عل  إعاا ا    عةمأة بهلل  عةم ه فأة نس ل    بن  األ ة يمي 
بةب  الن اااااب مااااان  ةفااااا  عطياااااةك  واااااراج  المة مااااا  المكااااارن ل ااااا عي قم  ااااا ا ر الوااااا 

   ال ق ياااااا ا  ال اااااا    اةااااااز األماااااان ال اااااا م  المكاااااارن  الهللرباااااا  فاااااا  ااااااا  يةبةل حاااااا 
ل لاا  عةيااة  م ساالح   مكاار الم ططااة  ال اا   حااة   الااار ك الراهناا  ال اا   ماار بقااة



ة  عماااا أ  بااااةلهلللم  المهللرفاااا   الى اااا  بااااةلنم  فاااا   اااا  م ااااةن ينياااار ن الطرياااا  ف اااارأا  علمااااأ
  يمق  ن السبي  لكنةع  المس  ب  المور  لبنةء األ طةن.

ح   اهلل مصرنا الغالية وشعبها اآلبئئ  الع ئئيم و ئئوات المسئئلحة الباسئئلة التئئ  تئئدا ع 
عن مقدرات الوطن مرتكزة عل   وابت وطنية تحت القيادة الرشيدة البن مصئئر البئئار 

 بئئئالقواتوريئئئة القائئئئد األعلئئئ  السئئئيد الئئئرئيس/ عبئئئد ال تئئئاس السيسئئئ  رئئئئيس الجمه
   المسلحة.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عليااز  اعملاا ا  ألبنااةء فحااةفا ااعيقااة  ل اام بااةءاآلالهللةواار ماان رمضااةن ميااراث المةاا  ماان 
ة ب يماااا   م ةناااا  مكاااار عن  علاااا   نمياااا  الاااا طن  بنةجااااز  علااااي م يااااة ماااان  م ل اااا ن  طنااااأ

   هلل ي  مس  بلز.  حةفا ا عليز   هللمل ا لبنةجز

مس واااةر ع ة يميااا  نةكااار  السئئئيد اللئئوان اركئئئان حئئرب/ علئئئ  ح  ئئ  اآلن مااا   لمااا  
الهللسااا ري  الهلللياااة مساااةع    يااار الااا فةم  محاااةفا وااامة  ساااينةء األساااب   ساااي  م ساااية  ز 

 بنمسز سة  النةة ا  الهللس ري  البةر   لحضرا  م.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ".اعونر  وعهدهموالذين هم ألمانتهم "

 صدق اهلل الع يم 

ة  ةباااةر   هللاااايم ألر اح   حيااا ب اساامح ل  فااا  ب ايااا  الحااا يث عن ن  ةاااز ةميهللااأ إةااا    اح
 عهاا  مكاار  اساا  رار وق اجنة الذين ضح ا من عة  مكاار  الحمااةا علاا  عماان مكاار 

   مكر.



ل   عبنةء مكر الم لكين الذين يهللمل ا من عة  رفاا  راياا  مكاار   حي     ير  اح رام
  ةف  األنوط  ال   ي  م ا بقة من عة  هذا ال طن اليةل . اجمأة ف  

 -وتسمحول  هقدم ن س  باختصار:

وااقر إلاار   م  ف  ال  ا  المسلح   1960عنة   رة  من ال لي  الحربي  ف  ي لي  
 مناااذ ذلاااك ال اااةريط الح ي ااا  يم ااان   لااا   بهللااا هة منكاااب محاااةفا وااامة   1997ي ليااا  
   المسااالح  ل ااا  ععمااا   مس واااةر لن ااا   برا ااا ال ااا ا  ليمااار مااان ئبااا  ىااام  ااام ساااينةء 

لالةيااة  الة ياا   فاا  ع ة يمياا  نةكاار.   رةاا  فاا  ساا ح الموااةم  اا م  فاار حاا ال  
سااااان ين ى ىااااا   اااااةن ا بي  اااااةر ا الضااااابةط مااااان الواااااةر   المااااا رعة  ليهللملااااا ا فااااا  ئااااا ا  

عمااةم ال اا ا  مسااج لي قة  ا ساا ط مم ئاا ا  ا ساا ط م هاا  ضااليهلل  ال اا ا  ال اا   هللماا 
الةةنااااب إنااااز عااااة ن  الباااا   ب اااا   عاااانجيسااااي  هاااا  الحكاااا   علاااا  المهللل مااااة  الر 

 المهللل مة  لل ية ا  الم  لم  ل      ذ ال رارا .

ساان  مهللااام  اا م    25 اا م  فاا  ئاا ا  ا ساا ط م منااذ ف اار  ط يلاا  يم اان حاا ال  
 بهللااااا هة حكااااال  علااااا  ع    1967ي نيااااا   5 ةنااااا  فااااا  ساااااينةء  حضااااار  عضااااا ا 

  ااا م  فااا  ئياااة    69 ري  مااان ا  حاااة  السااا في   سااان  مةةسااا ير فااا  الهلللااا م الهللسااا 
ىااام  ااام ا  ياااةرن علااا  مسااا  ن  ا سااا ن اكحااارب الةاااي  الىاااةن  الميااا ان   ااا   ف ااار  

ال اا ا  المساالح  ل اا  ع اا ن مسااج   عاان   كااص فاا  من قاا  األهمياا   ال طاا ر  علاا  
لكاا ح ل ب  عر ةن حرب ف  إ ار  الم ةبرا  الحربياا   اعنة    مس  ن ال  ا  المسلح 

 . ه  ا س ط م  لك  ط ط الهلل   ف  سينةء

 واارف  الح ي اا  ب اا ل  هااذا المنكااب  هااذم المسااج لي  ئباا  حاارب ع  اا بر  عىنااةء حاارب 
حضرا  م إن نك ن ال حي  ل   عبنةء مكر الم لكين الذين عملاا ا  ا من ع   بر عرة  

السراجيلي  ف   ال  ا  يةهللل انةح ا ف  إنقم   الذين لك  ط ط الهلل   ف  هذم الم ر  



عبااةر  عاان   ااةب ب اا  ال مكااي   عمااةم ال يااة ا  المكااري  الم  لماا    ااةن لقاام  سااينةء
نحيااا  هاااك ء   اسااامح ل  إن ااام فااا  حااارب ا  ااا بر  الاااذ المضااا  فااا  نةاااةح ال  طااايط 

عوقر ط يل  فاا   ا اا  سااينةء فاا   ا اا  عماا  سااينةء فاا   يم ى ن ةن ا الذين  ا بطة 
وااامة   مجاااة  ال يلااا  م ااار إلااار م ةااا    فااا  ساااينةءال   ا ااا  عمااا  ال ااا ا  الساااراجيلي 

ف  هذا  الي مم ة  ين الألبنةج   الرسةل  عن   هذمعايم يم ن  اأ ع  ا   ر   ةن بة  ورئة
ة ةياا  األبااةءج يسهلل ن   ا الذ الل ةء الطيب  هااذا مااة بةياا  األبنااةء ج  األةاا ا  بيسااهلل   ا مااأ

ة ج  بي من   اه    هاا  ساان  الحيااة  باا   هااذمألةاا ا  عحساان ماان ةياا  األبااةء  ا عن ي اا نمااأ
يساا طي     نواام عفضاا ي يليااز  الااذ الةياا    اا  منااة  يةهللاا   يااكرسااةل  إن  هااذمبااةلهلل   

 سب ز الذ عن يح   مة   يح  ز الةي  

الح ي ااا  بهللااا  ماااة  رمااا  فااا  حااارب ع  ااا بر عناااة  هاااك ء األةياااة  بهللااا هة حكااال  علااا  
مااا  األل الكااا ي   قاااة لةمع     الاااذن بااا  ال اااة    األر اااةنمااان  ليااا   2المةةسااا ير رئااام 
 الئئدكتور/ سئئمير  ئئر فاا   اا   ئاا   فاا   اا  منةسااب     بااز الااذن عع اا  الهلل ياا  المةضاا 

ماان  لياا  ال ااة    األر ااةن  اام  2منذ ذلك ال ةريط  بهلل  مة حكل  علاا  المةةساا ير رئاام 
 ااةن ىاام بهللاا هة  اام  وااريم  ل اا  ع اا ن عحاا  ععضااةء هيجاا  ال اا ري  فاا   لياا  ال ااة    األر 

ا  يااااةرن للهللماااا  فاااا  المنط اااا  الهللساااا ري  اليربياااا  عناااا مة حكاااا   ق ياااا  فاااا  من كااااك 
السبهللينية  ف  ا  ةااةم اليرباا   رحماا  اهلل عليااز الاارجي  السااة ا   لااك  اللاا اءم حساان 
عباا  سااهلل م ل واا ي  ئيااة   ة ياا    ااكمن ا  ةااةم اليرباا  فاا  ا ةااةم ليبيااة فاا  ذلااك ال ئاا   

فاا م ا  يااةرن ماان ضاامن هااذم  الااذين يهللملاا ا مهللاازر لل ة    الضاابةط  ةن لز حري  ا   ية
المةم عاا  فهللملاا  فاا  المنط اا  اليربياا  حاا ال  ساان ين ىاام  اام ا  يااةرن ل اا  ع اا ن عحاا  

الملحاااا  إ ار  الم ااااةبرا  الحربياااا   ا ساااا ط م ىاااام بهللاااا  ذلااااك  هلليناااا  مسااااةع  رجةساااا  
ع اارن إلاا  رجةساا  إ ار   الهللس رن ف  ال  ية  الم ح   لم   ى ث سن ا  ىم عاا    ماار 

م  ااب ماا ير الم ااةبرا  بهللاا  ذلااك الح ي اا  حكاال  علاا    الم ةبرا  فاا  واا  الهللمليااة  



لااا اء الةاااي  فااا  ع ة يميااا  نةكااار   هللينااا  رجاااي   8الااا  ر  ال ةساااهلل  مااان  ليااا  الحااارب 
الىااةن  المياا ان  ىاام رجااي  الةقااة  ا سااا ط م ال اا ا  المساالح  ىاام بهللاا  ذلااك وااارف ن  

ماار  ع اارن ب هللييناا  ىم بهلل  ذلك  م  وااريم   ل  ا  الق  ءيين  ئةج ا ال  ا  المسلح  ب هلل
ة لواامة  سااينةء  نقةياا   هااذمم يرأا للورط  الهللس ري  ىاام مسااةع ا لاا  ير الاا فةم ىاام محةفاااأ

ة منااذ ذلااك ال ااةريط  2000 اا م   الرساامي  علاا  مساا  ن ال  لاا  فاا  نقةياا  عااةم    ريبااأ
ع اا ن  عنفاا  الهللساا ري  الهللليااة ب وااريم  الح ي اا   عنااة بن ماا  إلاا  عساار  ع ة يمياا  نةكاار 

ال ااار رعي م هاااة ضااامن ععضاااةء هيجااا  ال ااا ري  فااا  األ ة يميااا  لن ااا  ال بااارا  الم  لمااا  
ع برم ماان  هااذا  باامحضاارا  م يم اان  ن عاا  بااة   ك ال اااةجك إلاا  األةيااة  الة ياا   

  هلللمقااة ال ري  م بقة ف  حية ز إنز  يك يةهلل  ال بر   ال ر يةب ان    ةععام الرس
الةقاا   الطيباا   ين لقااة إلاا  األةيااة  األ اارن. بواا ر  اا   ال اار  هبقااة اهلل لااز  باا  عن 

مة  مض  ماان سااب  ن  فاا   مى ف  ع ة يمي  نةكر الهللس ري  الهلللية  يم ن   بذ  ال ر 
ل هللليميااا  فااا  ع ة يميااا  نةكااار   ةكااا  فيماااة الحااا يث بااامن هناااةك طمااار  فااا  األنواااط  ا

يساا مر ا فاا  مسااير  الهللطااةء   ا عنر ل اا  يساا طيهللي هللل  بمه اك األةيااة  الة ياا   لمكاا 
 المطل ب      الم ر  ال ة م .

 اان عنااة  لالماار  األ لاا   ليساا  هااذمبواا ر الاا ع   ماان ةةنااب ةةمهللاا  عااين واام  يم اان 
فاا   مضااهللقمب  ر م من الةةمهلل  الب ىير من هنة ع   مرا   ع   ل ةءا   بح ما  ا ي 

الةةمهلل  ب حم  إساام ععاار   عئاا م ةةمهللاا    رم  بقة   مةي  إن هذم ال رم  م  ال ر م 
فااا  الةةمهللااا   ماااة يااا م ععااارك عر   عن عنااا مةح ااا   ةةمهللااا  عاااين وااام فااا  البواااري  

 ةااةج   عحساان بحاا ث    م ةةج   ال مي  الح  حةكلين علر فيقة نوةط عايم   ة  
ععةبنااا   الاااذ طااا ير مس وااامية   طااا ير منوااا     نيااا  ر بااار  الي  ر   ع   ممرضااا  

ح ك ي إيااز نكاا  مر  ف  عحاا  الل ااةءا    ر سكل  انن لطيب  ال    بذ  ع ىر من الةق   ا
المساا  بل    ال راكال ع    م  فمةب  األنفيقة  ال ر نحنلالةية  الة ي    الار ك 



عنواااط  ةةمهللااا   عواااةه  ال م ياار ا ب  اااةرن لم اةقااا  ال حااا ية . ف نااا  ساااهللي  ةااا أا  عناااة 
  الرجيساااي  ال ااا   ر ااا  عليقاااة   الهلللمااا  عحااا  المر  ااا اهاااذا المااا     ةااا  عاااين وااام  

ئ لقااة عبقااذم الركياا  المساا  بلي    س ح     ير   حي  للةةمهلل  ألنقة ب ق م ي   هذاةةمهلل  ال
مقمااااا  ةااااا أا لةيااااا  حضااااارا  م الااااا ع   ال راك المسااااا  بل   ال م يااااار  هاااااذم اااااةن  ألن 
 عاان الهللباا ر ذ اار  الياا م مااةمىاا    ن ةبلقااة لم اةقاا  ال حاا ية  للااار ك ال اا  ا ب  ااةرن 

لمرحلااا   ةنااا  مااان عكاااهللب نكااا  ل نةااا  باااةلهللب ر أل   لةيااا  األباااةء  األةااا ا  الاااذنا
مىاا  مااةذا ن اا   ا عاان مااةذا   طلاابالم را  ال   مر  بقة مكر نحن ف  عب ر ة ي  ي 

ال ةاا ان  نك اا  الى اا  فاا  ن الم اار   مرحلاا  السااةب   القاا ك منقااة إننااة نيااذن حاا ث فاا  ال
ة  ئااة ر ن  ةناا  الكااهللةب  ال حاا ي مقمااة نحن ئة ر ن أل  ن      عنمسنة مر  ع رن ل 

 مااان ةيااا  إلااا  ةيااا  إن ن اةاااز عن  حااا ية    اةقناااة فقاااذا مطلااا ب مناااة إن ن ااا   ماااة
نح اا  مااة نساا طي  بقااة عن  ال اارنهللياا   ااةن  ى  نااة  ئاا ر نة  ن اةز ان  ح ية نس طي  إن 

 ه  عفض  لمكرنة الحبيب   

 ا   مقم  يريالل ةء مقم    هذا ه  سمل نر ئب  حض ر  لحضرا  م هنة 

 .الل  ي    إنز مقم يرف  إي م عو ر م عو ر ما  رعي م إيز

مى  كيير  لم    اك  عةية  إيز يةب عن نحااةفا عليقااة    مم اان  بمعطرليز مقم 
عنقة من األويةء القةماا  ةاا أا ال اا  يةااب  علرإنقة يهللن     يم   ييمة  م  لم  عنة بمكر 

 اةء  األةاا ا  ع  ةياا  ال بااةر بي ساام ب ياازةياا  اآلباا  عليقااة يكاار لمااةذاعليقااة  ارر ا كاا 
ال اا    الهللطااةء الوااةةعز    اطيااب ةياا  الواابةب ي ساام ب يااز معساام  ماان م الح ماا   ال باار 

عرةاا  إن  واايجينعاان  الياا م نحاان بناا  لممى  كيير ف  ل ةءنة  ععطر ا نةة     فز 
عطل ااا    كااامينهاااذم الم ااار   عةوااا  ال ااارمااان  ةقااا  ناااارن الو كاااي   عناااة  ن باااز لقاااةن 

عليقااة  لماا  ملحماا  ع  اا بر   لماا  عطل  قااة ئ لاا  مهللر اا  رمضااةن .... ملحماا  ع  اا بر 
واارء  ملحماا  رمضااةن ةاا ء ماان ملحماا  ع  اا بر....  ه اا   لحضاارا  م ال  كاايك  م 



 كااال لز إ ان لااا   اااذ ر  هاااذم الملحمااا  نسااام   ااا م نمسااانة ماااين اللااا   طاااط ال  طااايط 
لواابةب مااين رعي اا ا يساام .... ةياا  ةي  ال بةر    ا 73ال ئي  فر الل   م فر ع   بر 

ال بااةر طبهللااة  باار   ركيااز طيااب مااين ب اا  اللاا  ائاا حم  ااط بااةرليك   ماار ئاا ا  الهللاا   
ةياا  ال بااةر    الواابةب .... هاا   ااةن عحاا اهمة يساا طي  عن يح اا  هااذا النةااةح منماار أا 
   عن مة ام  ة  ب   ال بر   الح م   الطةئ   الهللطةء  الوااةةع   ح اا  النةااةح اللاا  

 نااا  بم حااا ث مااا  ا ح ااا . إذن عمليااا    اكااا  األةياااة  عمليااا  مقمااا  ةااا أا   ةكااا  
ان هاااذا عااان هاااذم الة جيااا  فب ااا   فيقاااة  انهلل اااة  النااا     ناااة بااا  لم ئبااا  ألساااة ذ  االساااة   
فر  كةرم  طير ة ا ل رة  عن البور م  ئة ر ي ح  عملياا  ال طاا ر اللاا   الهللكر

ا ن ةياا  ال باار  نم اا ج الح ي اا  مااة بااين بياا م طيااب مااين المرملاا  اللاا    اا ر   ةاا  ال اا  
الةي  الة ي   المااكىرا  اللاا  ب  اامىر عليااز فاار حية ااز ماا  ةياا  ال باار  الح ي اا  نساا طي  
إن ي ةااا  ال ااا ا ن المطلااا ب اللااا  إحناااة نسااا طي  مااان   لاااز إن إحناااة نح ااا  مىااا  هاااذا 

 النةةح.

 ملحم  ع   بر  مهللر   رمضةن  سم  لم عن 

األطااراك الااذين   يرياا  ن ال ياار لمكاار نةاا   67نياا  ي   5ملحماا  ع  اا بر إحنااة فاار 
 ةيااا اأ ساااية  انناااة  ةري ناااة  عنساااميقم  ااا م      علااا  ف ااار  علااا  مااار ال اااةريط  اللااا  ي ااار 

ب حاا ث ال اار مساا ق فين علاا  ماار  ةري نااة منااذ المكااري ن ال اا مةء ح اا  هااذم اللحااا  
هاااذم ة جيااا   اعياااين لل   بااا  ان ن ااا ن م مقماااين لاااذلك  ان    نااا افيقاااة مااا  حضااارا  م 

 .ةي اأ 

  كاا را إن أل    52ىاا ر   عناا مة حاا ى ماان ةياا  لةياا   يم اان ععطياا  مىاا  كاايير 
 احاا  فينااة  ساان  المهللل ماا   ن  ةناا   اضااح  ل ااةم 2500مر  مكر  يح م مكر بهلل  

ساان  ئباا  المااي   السااي  المسااي   300مااين اللاا   ااةن عااةرك المهللل ماا   ن إحنااة ماان 
 و ف ا ب   احنة مطم  لمين ب  .   لم يح م مكر مكر  1952ليةي  ى ر  



ن وااااةء اهللالوااااط الطبيهللاااا  إن الةياااا  الة ياااا  ماااان عبنااااةء مكاااار ةياااا  عااااايم   بقااااذا  اح
إن يهللبر بمكر الهللب ر ال ةل  ل   نح   لمكر مة لاام يساا طي   ئة ر سي  نال  اك  

ة مكاار    حيااة مكاار  حيااة مكاار  حيااة  عايماا  بمبنةجقااةعن يح  ااز الةياا  السااةب    ايمااأ
 مكر.

   الحض ر ان كةر الهللةور من رمضةن سيا  ن طاا  مضاايج  فاا   ااةريط بطاا    السة
ة فااا  ا ن ماااةء  حاااب  را   الةاااي  المكااارن الهللاااايم   رساااأ مكااار واااةه   علااا  ئااا    اح

بقاااة   افهللااا ا عااان عرضاااقة االااا طن رحااام اهلل واااق اء مكااار األبااارار الاااذين  ا  ا عااان  ر 
 ا نااة المساالح   رم  طناا  ل   ضح ا بمر احقم فاا  ساابيلقة   حياا  واا ر    اا ير  عرفااةن

ف  الحرب  السلم  بمنةسب  ا ح مة  بذ رن الهللةور من رمضةن يورفنة ف  ن    الي م 
 ليااا  الحربيااا  ال  ااارج ساااية  ز مااان  سئئيادة اللئئوان أركئئان حئئرب الئئدكتور/ سئئمير  ئئر 

 ال حاا  بساا ح الموااةم ي اا رج فاا  المنةكااب الهللساا ري  ح اا  منكااب ئةجاا  فرئاا  موااةم 
من  لي  عر ةن الحرب المكري   ال ح  بهلل هة ب لياا   ااةمبرن   زسية مي ةني      رج 

ة بقااة فاا ر   رةااز منقااة لي اا ن باااذلك ع    المل ياا  بمر ااةن الحاارب بااةنةل را عااين م رسااأ
يهللااين فاا  هااذا المنكااب. وااةرك سااية  ز فاا   كال  من لاا ضةبط  ةرج     حلك النة   

  ال اا ا  المساالح  فاا    اا ل  الهلل ياا  ماان المنةكااب الرجيسااي  فاا  1973حاارب ع  اا بر 
ة  ة فاا  مهللقاا  الموااةم  م رسااأ ب لياا  هيج  الهللملية   هيج  البحاا ث الهللساا ري   عماا  م رسااأ

ال ااة    األر ااةن  مااة عااين ماا يرأا لم  ااب ماا ير عااةم الم ااةبرا  الحربياا   ملح ااأة عساا ريأة 
فااا   ر ياااة.  ااا ل  ساااية  ز رجةسااا  المةلااا  األعلااا  لم ينااا  األئكااار ال ااا   ااام  ح يلقاااة 

م حك  سااية  ز علاا  ليسااةن  ع اب ماان ئساام ال ااةريط ة عين  م   محةفا لق لمحةفا 
بةةمهللاا  عااين واام    بلاا م إ ار  األعمااة  ماان ال  يااة  الم حاا     رةاا  الاا    رام   ر 

 الع م ف  إع ا  ال  ل  ل ح ي  األمن ال  م  المكرن.



 يااا  لل ااا ا   ااا ل  ساااية  ز عااا  أا مااان المنةكاااب ال بااارن منقاااة مااا ير إ ار  الواااج ن المهللن 
سن ا   مة   ل  سية  ز ع  أا من المنةكب الم ني   رجيسأة للمةلاا   7المسلح  لم   

األعلااا  لم ينااا  األئكااار ساااةهم   لقاااة فااا   طااا ير الم ينااا   عاااين  ااام   محاااةفا لقاااة 
نوااااةء م  حااااك  وااااي  سااااية  ز منكااااب ماااا ير  ار األ باااارا المكااااري   ئااااةم ب ط يرهااااة  اح

عاااة   اف  اااةح مسااارح ساااي   ر يااا  م  نياااة  الم ساااي ةر الراحااا  محمااا   عبااا  ال هاااةب  اح
  اف  ةح مهللق  الم سي   الهللربي  بهلل  ع    ط يل  من إي ئز.

 سااية  ز عضاا  بمةلاا  إ ار  المناا ن الةميلاا   مةلاا  ةةمهللاا  ةناا ب الاا ا ن  عضاا  
باااةلمةل  المكااارن األمري ااارم مىااا  مكااار لمااا   عاااةمين  هللضااا  باااةلمر   ال راساااة  

 ا س را يةي  بلن ن.

  ساااية  ز علااا  عااا   مااان األ سااام   ال  اااريم منقاااة  ساااةم الةمق ريااا  الطب ااا   ئااا  حكااا 
الىةني م ن ط ال اةااب الهللساا رن الطب اا  الىةنياا م ناا ط ال  ماا  المم ااة  م  مي الياا  ال  ماا  
الط يل   ال     الحسن   لسية  ز ع   من ال  ب  المكلمة  ف  مةااة  السيةساا   األماان 

 ع  ف  ةري   األهرام  األ بةر  الةمق رياا   عاا    ا س را يةي   لز م ة  عسب ال طن  
  اااب هااا  ع را  مااان   مااان الم اااة   بةريااا   مكااار اليااا م  كااا ر لساااية  ز عااا   ى ىااا 

 م  سب  سن ا  ف  طيب م  ةرب  محةفا.حية  م   اعة للس حم سير  محةرب

 اآلن مع كلمة اللوان أركان حرب دكتور/ سمير  ر   ليت ضل:

 مبسم اهلل الرحمن الرحي

 ق  إال باهلليوما تو 

عنة  ااريا  لياا  اآل اب  ناا  ضااةبط  ةةمهلل ران  عنة م ة   ف   الي مالح ي   انة سهللي  
 اذهااااب ال يواااار   ار اااا  الب لاااا   عيياااارفااا  الةااااي   ناااا  بن سااااب لل لياااا  بهللاااا  الاقااار 

ياااز ماااة  بالمحةضااارا   عئااا   إياااز ا واااط لحضااا ر عواااةن ام حةناااة  ع ااار  ا واااطب  اح



 عنة  ا اا  هاا  كااحي  ماان  ااةم ساانز  الي مةميل  ف  ال لي  السن  فح ي   ل  ذ رية  
  ةكاا  إن ال لياا  عةملااز هااذا ال اا  ر ماا  سااية   اللاا اءم  الياا م ل ن عنة بسهلل  ب ةاا  ن 

سااية    مىاا  مااة  حاا ثعيمن ع ة يمي  نةكر   م   ر  بير النقةر     م ي م ف  مكاار 
الل  حك    هللرف ا إنز  ةريط الل اءم عل  ال راى  ألن ه  ويل نة إن إحنة نح ل م إيز 

عايم عمل ز مكر النقةر   عنة عوةن ب لم الوبةب  الوبةب  ايمأة مة بيسمهلل    منة 
عنااة طبهللااة  اا  ياا م بطلاا  فاا   BBCي  لااك اناا  ب بااةلا النقااةر   ه لاا  مااين بااي لم ا  

الذاعة   ال ليم ي نة  يهللناا  امبااةرح  ناا  فاا  ال نااة  الهللربياا   الحاا ث  اا  ياا م إنمااة ا  
BBC  ب  ع   ماااة اكاااح  اوااا ك ا  هااا  ع ىااار إذاعااا  ب  رهناااة ف ااا  يااا م الكاااBBC 

 25ب  اا   إيااز فاا  ئنااة   ااةم ب ح اا  علينااة اللاا  هاا  الة ياار   عنااة مةبواا فقة  ماان بهللاا  
 ئةلاا  علينااة إيااز  67ب     علينة إيز ف   BBCينةير  عوةن   م النقةر   هو ك ا  

ئاااة  مااا  طبهللاااة  اللئئئوان/ علئئئ  وسئئئيادةعواااةن    نهللااا ا ألن مقماااة عناااة ئ لااا   73فااا  
 هنك   يير ال  م الل  ا  ة .

فااار الب ايااا  لماااة ع  لااام عااان حااارب ع  ااا بر إحناااة بنساااميقة فااار الهللاااةلم بةلنساااب  لناااة حااارب 
ع  اا بر  6 ااةن ع  الهللةواار ماان رمضااةن إنمااة الياارب بيساام هة عياا  اليمااران  73ع  اا بر 

حنة  نة عامةء لمة ا  رنة هإسراجي   ةن عي   ين  فر  73  ذا ي م. اح

ن س  عوةن ي مك األلم عن الوهللب المكرن إنمة فاار الح ي اا   سمةهة   هي هر  67
 .6حرب األيةم ا   سم هةبي  ةن  ه يم  فر اليرب 

هنو ك األلم ب ااةم  67فر ه يم   ئةل  علينة إيز BBC هللةل ا نو ك ب    ل ئ   ا  
 الق يم   اح ان ح  نةم فر ي م إل  نكر 



م 6ض  س رية  األر ن  مكر يهللرك بميااةم حاارب األيااةم ا   .... 67ي ني   5فر ي م 
طةجر  ضرب ا .....  المقم   ةن    مير الطيران المكرن فر عئ  ماان سااةع ين  200

 عل  الطيران المكر .. ئضرالطيران السراجيلر 

  سيادة اللوان أركان حرب/ سمير  ر و رأا 

 م:واآلن تكرم جامعة عين شمس السادة ضيوف الندوة اليو 

السئئيد اللئئوان أركئئان حئئرب/ أيمئئن نعئئيم  ابئئت مئئدير ألكاديميئئة ونبئئدأ بتكئئريم 
 ناصر العسكرية العليا

السيد اللوان أركان حرب/ عل  ح    مستشار ألكاديمية ناصر العسئئكرية 
 العليا

السئئيد اللئئوان أركئئان حئئرب دكتئئور/ سئئمير  ئئر  محاضئئر ألكاديميئئة ناصئئر 
 العسكرية العليا 

ناصئئئئر العسئئئئكرية العليئئئئا لرسئئئئتاذ الئئئئدكتور/ محمئئئئود  وتكئئئئريم األكاديميئئئئة
 الميتين  رئيس جامعة عين شمس

السادة الحضور واآلن نختتم  عاليتنا ببطوالت خالدة بالسالم 
 الجمهوري لجمهورية مصر العربية

 

    

               


