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هخّ حُط٤َحٕ حُلَر٢ حألٓي١ رٖ٘ ؿخٍس رخُٜٞح٣ٍن حُلَحؿ٤ش ػ٠ِ ٓرَحهرذ ٓٔرخ  

حُو٤ْٔ , حٓظٜيكض حُـخٍس " َٓك٤ٔخً" ُ٘وَ حًَُخد ػ٠ِ ألحطٔظَحى حُؼخّ ك٢ حُـٜش 

حُـ٘ٞر٤ش ٖٓ حُزِيس ٓٔخ أٝهغ ػيى ٖٓ حُٜ٘يح  ٝػيى آهَ ٓرٖ حصٛرخررخص , ػرَف 

ٖٓ حُٜ٘يح  ػالػش ٜٗيح  ٖٓ رِيحص ىحى٣ن ٝ طَ َٓى٣ن ٝ ٗخد ٖٓ ٓري٣ر٘رش كرٔرخس , 

آخٜٗيٝح ٓزخَٗس ػوذ حُوٜق ػْ أػوذ حُـخٍس هٜق رخُو٘خررَ حُرؼر٘رورٞى٣رش ػرِر٠ 

حُٔ٘طوش حُٔٔظٜيكٚ رخُـخٍس ٓرٔرخأىٟ تٓرظر٘رٜرخى حُ٘رخد كرَحّ ١رِرلرخف ٓرٖ ررِريس 

َٓحهذ , ٌٝٛٙ ح٤ُٔخ٤ٓش حتؿَح٤ٓش حُظ٢ ٣رظرزرؼرٜرخ حُرـر٤رٖ كر٢ هٜرق حُرٔر٘رخ١رن 

حُٔٔظٜيكٚ ٓزخَٗس رخُوٌحثق حُؼ٘وٞى٣ش طؤط٢ ُٔ٘رغ حُرٔرٔرؼرلر٤رٖ ٓرٖ حُرور٤رخّ رريٍٝٛرْ 

 رختٟخكش ص٣وخع حًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حتٛخرخص ك٢ ٛلٞف حُٔي٤٤ٖٗ 

ٝهخّ حُ٘ظخّ  ٣ّٞ حُـٔؼش ربٓظٜيحف ٓي٣٘ش رٖ٘ رـخٍس رخُٜٞح٣ٍن حُرلرَحؿر٤رش أ٠٣رخً 

 ٓي٤٤ٖٗ, ؿِْٜ ٖٓ حأل١لخٍ, ٝحُ٘ٔخ ,  8ٓٔخ أىٟ صٓظٜ٘خى 

ْٝٛ: ػزي ح٣ٌَُْ ح٤ُٔي, ٝٓلٔي ٝٓـي حكٔي ٤ْٔٓٔ, ٝحكٔي ًٔخٍ ٓوخرَ, رخصٟخكش 

 ُـ ِٟٓٞ كٕٔٞ, ٝكخطٖ ػٔخف.

ًٔخ إٔ  ػَ٘حص حُٔي٤٤ٖٗ ح٤ٛزٞح رـَٝف, رؼ٠ْٜ ؿَحكٚ هط٤رَس, ٝطرْ حٗرظر٘رخٍ 

 حؿِزْٜ ٖٓ طلض حألٗوخٝ, ك٤غ حكيػض حُـخٍس ىٓخٍحً ًز٤َحً ك٢ حألر٤٘ش .

غبرح ثبٌـىارَخ اٌفزاغُخ َىَ اخلُّض عًٍ طزالت 
 تىلع ػهذاء

هخٍ حُٔظليع رخْٓ ٌٓظذ حُوخثي حُؼخّ ُِوٞحص حُِٔٔلش حُؼَحه٤ش حُل٣َن هخْٓ ػطخ, 

١خثَس كَر٤ش ِٓٝىس رخألِٓلش ًخٗض طلظـِٛخ ٌٓ٘  031ا٣َحٕ أػخىص ُِؼَحم “إ 

ٝأٟٝق ػطخ ك٢ ط٣َٜق ٛلل٢ ٓظِلٌِٛٙ حُطخثَحص طْ ”. ٓ٘ش 81أًؼَ ٖٓ 

ٓظ٘خٍى ك٢ حُٔؼخٍى ٟي ىحػٖ, “, ٤َ٘ٓح ا٠ُ أٜٗخ ”ط٣ِٝيٛخ رؤِٓلش ٓظطٍٞس

ًٝخٗض حُٞت٣خص حُٔظليس ك٢ ٝهض ٓخرن ٝهزَ ري  حُٜـٔخص ػ٠ِ حُٔيٕ حُؼَحه٤ش هي 

١خُزض ٖٓ حُؼَحم ط٤ٟٞلخص كٍٞ طوخ٣ٍَأكخىص َٗح  رـيحى أِٓلش ٖٓ ح٣َحٕ 

٤ِٕٓٞ ىٝتٍ حألَٓ ح١ٌُ ٗلظٚ . ك٤ٔخ أًي ٟخر٢ ػَحه٢ ًز٤َ حٕ ح٣َحٕ  091ه٤ٔظٜخ 

٢ٛ أك٠َ ٜٓيٍُِ٘ل٘خص ح٣َُٔؼش ك٤غ حٕ رؼٞ حتِٓلش حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ 

حُـ٤ٖ حُؼَحه٢ ٓٔخػِش ألِٓلش طٜ٘ؼٜخ ١َٜحٕ ٝؿذ ١ِذ حُظ٤ٟٞق ٌٛح هي ؿخ  

ػ٠ِ هِل٤ش ٝػخثن إٔ ح٣َحٕ ٝهؼض ٓغ حُؼَحم حطلخهخ ُز٤ؼٚ حِٓلش ًٝهخثَ ٝطز٤ٖ 

حُٞثخثن حُظ٢ هخُض ًٝخُش ٣ٍٝظَُ حٜٗخ كِٜض ػ٤ِٜخ ك٢ رـيحى إٔ حُـخٗز٤ٖ طٞٛال 

ح٠ُ حتطلخم ك٢ ٜٗخ٣ش ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ )ٗٞكٔزَ( حُٔخ٢ٟ رؼي أٓخر٤غ ٖٓ ػٞىس 

حُٔخ٢ٌُ ٖٓ ٝحٗ٘طٖ ك٤غ كغ حىحٍس حَُث٤ْ رخٍحى حٝرخٓخ ػ٠ِ ط٣ِٝي كٌٞٓظٚ 

رؤِٓلش حٟخك٤ش ُٔلخٍرش حُِٔٔل٤ٖ حَُٔطزط٤ٖ رخُوخػيس ٝهخٍ ٜٓيٍ ىرِٞٓخ٢ٓ ك٢ 

حتْٓ حُٔظليس ه٣َذ ٖٓ ُـ٘ش حُؼوٞرخص حت٣َح٤ٗش حُظخرؼش ُٔـِْ حتٖٓ حٗٚ ٣ؼِْ 

رخطلخم حُٔالف حُؼَحه٢ حت٣َح٢ٗ ٝػزَ ػٖ هِوٚ روٜٞٙ حتطلخم ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌ٘ق 

ػٖ رٞحػغ ٌٛح حُوِن ٝطٌ٘ق حُٞػخثن ػٖ طٞه٤غ ٓظش ٖٓ ر٤ٖ ػٔخ٤ٗش حطلخهخص ٓغ 

٤ٛجش حُٜ٘خػخص حُيكخػ٤ش حت٣َح٤ٗش ُظ٣ِٝي حُؼَحم رؤِٓلش هل٤لش ٝٓظٞٓطش ٝٓيحكغ 

 ثبرسأٍ طُطزتٕب عًٍ وزوىن ٔهبئُخ 

أًي ٍث٤ْ اهرِر٤رْ ًرَىٓرظرخٕ حُرؼرَحم, 

ٓٔؼٞى رخٍُح٢ٗ, حُـٔؼش, إٔ ٓر٤رطرَس 

حألًَحى ػ٠ِ ًًَٞى ٝٓ٘خ١رن أهرَٟ 

ٓظ٘خُػخً ػ٤ِٜخ ٓغ ررـريحى أٓرَ ٗرٜرخثر٢ 

ٓررٖ  021رررؼرريٓررخ حػررظررزررَ إٔ حُررٔررخىس 

حُيٓظٍٞ حُوخٛش رٜرٌٙ حُرٔر٘رخ١رن "ُرْ 

 ٣زن ُٜخ ٝؿٞى".

ٝهخٍ رخٍُح٢ٗ كر٢ ٓرئطرٔرَ ٛرلرخكر٢ 

ٓ٘رررظرررَى ٓرررغ ٣ُٝرررَ حُرررورررخٍؿررر٤رررش 

حُز٣َطخ٢ٗ, ٤ُٝخّ ٤ٛؾ, ك٢ حٍر٤َ "ُروري 

ٓرر٘ررٞحص ٓررغ حُررلررٌررٞٓررش  01ٛرزررَٗررخ 

حتطلخى٣ش ُلَ ٓ٘خًرَ ٛرٌٙ حُرٔر٘رخ١رن 

 , ٌُٖٝ ىٕٝ ؿيٟٝ".021ٝكن حُٔخىس 

ٝH ٟخف "ًخٗض كر٢ ٛرٌٙ حُرٔر٘رخ١رن

هررٞحص ػررَحهرر٤ررش ٝكرريع كررَحؽ أٓرر٘رر٢ 

ٝطٞؿٜض هٞحص حُزًَ٘ٔرش ُرٔرَ  ٛرٌح 

حُلَحؽ, ٝح٥ٕ حٗـِص ٌٛٙ حُٔرخىس ُٝرْ 

 ٣زن ُٜخ ٝؿٞى".

ٖٓ حُيٓظٍٞ ػرِر٠  021ٝط٘ٚ حُٔخىس 

حؿَح  حٓظلظخ  ك٢ حُٔ٘خ١ن حُرٔرظر٘رخُع 

ػ٤ِٜخ ر٤ٖ أه٤ِْ ًَىٓظخٕ حُر١ٌ ٣رظرٔرظرغ 

رلٌْ ًحط٢ ٝحُلٌٞٓرش حُرٔرًَر٣ِرش كر٢ 

رـيحى ٝهٜٞٛخ ًًَٞى حُـ٤٘ش رخُ٘ل٢ 

 ٝحُظ٢ طٔؼَ أٓخّ ٌٛح حُِ٘حع.

ٝكَٟض هٞحص حُرزر٘رٔرًَرش حُرٌرَى٣رش 

٤ٓطَطٜخ ر٘رٌرَ ًرخٓرَ ػرِر٠ ٓري٣ر٘رش 

ك٣َِحٕ/٤ٗٞ٣ٞ حُلخ٢ُ  08ًًَٞى ك٢ 

ك٢ طلٍٞ طخ٣ٍو٢ ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش حُظ٢ 

ط٠ْ أًَحىح ٝػَرخ ٝطًَٔرخٗرخ, ررٜريف 

كررٔررخ٣ررظررٜررخ ٓررٖ حُررٜررـررّٞ حُرر١ٌ ٣٘رر٘ررٚ 

ِٓٔرلرٕٞ كر٢ ٓر٘رخ١رن ٓرورظرِرلرش ٓرٖ 

 حُؼَحم.

ٝأًرري رررخٍُحٗرر٢ كرر٢ ٝهررض ٓررخرررن إٔ 

حُِٔطخص حٌَُى٣ش ٓٔظؼيس "اًح حٟطرَ 

حألَٓ" ُـِذ" ًَ هٞحطٜخ" ا٠ُ حُٔي٣٘ش 

 رٜيف حُللخظ ػ٤ِٜخ.

ٝهخٍ رخٍُح٢ٗ ك٢ أٍٝ ٣ُرخٍس ُرٚ اُر٠ 

ًًَٞى ٌٓ٘ ٤ٓطَس حُرورٞحص حُرٌرَى٣رش 

ػ٤ِٜخ اػَ حٗٔلخد حُوٞحص حُلٌرٞٓر٤رش, 

"اًح حٟرطرَ حألٓرَ ٓر٘رـرِرذ ؿرٔر٤رغ 

هٞحط٘خ ُِللخظ ػرِر٠ ًرًَرٞى ٝؿرٔر٤رغ 

 ٌٓٞٗخطٜخ".

ٝأٟررخف هررالٍ ُرروررخ  ٓررغ ٓٔررئُٝرر٤ررٖ 

ٓل٤٤ِٖ ٝكِر٤٤ٖ: "اًح حهظر٠ر٠ حألٓرَ 

ٓؤكَٔ حُٔرالف رر٘رلرٔر٢ ُرِريكرخع ػرٖ 

ًرًَررٞى ٝأٛررِررٜرخ", ٓررؼرظررزررَح إٔ "ٓررخ 

أٍىٗرخٙ ُرلررٔرخ٣رش ًررًَرٞى ٝأٛرِررٜرخ هرري 

ِٝٛ٘خ ا٤ُٚ, ٍٝؿْ ًُي كبٕ حُٔلخكرظرش 

 رلخؿش ا٠ُ كٔخ٣ش ٝهط٢ ك٤ٌٔش".

عبًِب إَزاْ تعُذ  02ثعذ طزلتهب ي
 طبئزاد اٌعزاق
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.رؼي ِِٓٔش ٖٓ حُظَٜكخص حُالٓٔئُٝش ٝحُل٠رخثرق 

حتهاله٤ش ك٢ كٌٞٓش ١ؼٔش ُْ ٣رٌرٖ آهرَٛرخ هر٤رخّ 

َٓحكن ١ؼٔش ر٠َد أكي حتػال٤ٓر٤رٖ , كرخؿرجرض 

كٌٞٓش ١ؼٔش حُـ٤ٔغ روَحٍٛخ اهخُش ٓـِْ حُور٤رخىس 

 حُؼ٣ٌَٔش  

أٛيٍص حُلٌٞٓش ح٣ٍُٞٔش حُٔئهظرش, ٓٔرخ  أٓرْ  

حُو٤ْٔ, هَحٍحً ربهخُش ٓـِْ حُرور٤رخىس حُرؼرٔرٌر٣َرش 

ُِرـر٤رٖ حُٔر١ٍٞ حُرلرَ, ٝاكرخُرش أػ٠رخثرٚ اُر٠ 

حُظلو٤ن. ٣َٝ٘ٔ حُوَحٍ اهخُش ٍث٤ْ ٤ٛجش حألًٍرخٕ 

حُلخ٢ُ, حُؼ٤ٔي ػزي حصُٚ حُز٤َ٘, ٝط٤ٌِق حُرؼرٔر٤ري 

ػخىٍ آٔخػ٤َ, رظ٤ٔر٤رَ ٗرئٕٝ ٛر٤رجرش حألًٍرخٕ, 

ٍِ روَحٍ حُلٌٞٓش, ٤ٓٝرٌٛرذ  ػِٔخً إٔ حأله٤َ ُْ ٣ي

ا٠ُ ٓوَٛخ ك٢ ٓي٣٘ش ؿرخ١ُ ػر٘رظرخد كر٢ طرًَر٤رخ, 

ح٤ُّٞ حُـٔؼش, ُرِرٞهرٞف ػرِر٠ أٛريح  حُرورَحٍحص 

 حُـي٣يس.    

ٝأٛيٍ ٓـِْ حُو٤خىس حُؼ٣ٌَٔش حُؼ٤ِخ ك٢ حُـ٤ٖ  

ح١ٍُٞٔ حُلَ, ح٤ُّٞ, ر٤خٗخً, ١خُذ كر٤رٚ حتثرظرالف 

ح١ُٞر٘ر٢ حُٔر١ٍٞ ررٔرلرخٓرزرش ٍثر٤رْ حُرلرٌرٞٓرش 

ح٣ٍُٞٔش حُٔئهظش, أكٔي ١ؼٔش. ٝحػظزَ  حُرٔرـرِرْ 

ٓخ ٛيٍ ػٖ ٍث٤ْ حُلرٌرٞٓرش ٣رؼرظرزرَ هرطرخ “ إٔ 

, ٝإٔ هرَحٍ ” هخ٤ٗٞٗخً ؿ٤ٔٔخً ٣ٔظٞؿذ حُرٔرلرخٓرزرش

حهخُش ٍث٤ْ حألًٍخٕ, أٝ كَ حُٔـِْ حألػ٠ِ ٤ُرْ 

ٖٓ ٛالك٤خص ٍث٤ْ حُلٌٞٓش, رَ ٖٓ ٛالك٤خص 

حصؿرَح  “ حُٔـِْ ٗلٔٚ, ١ٝخُذ حتثظالف رخطوخً 

حُوخ٢ٗٞٗ حُٔ٘خٓذ رلن ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ػرِر٠ ٛرٌح 

 ”.حُظَٜف ؿ٤َ حُٔٔئٍٝ

أكٔري “ ٝأٟٝق حُؼ٤ٔي ػخىٍ آٔخػ٤َ, ح١ٌُ ًِلٚ 

ًزي٣َ ُِز٤َ٘, أٗٚ ُرْ ٣رٌرٖ ٣رؼرِرْ ررورَحٍ ”   ١ؼٔش

طؼ٤٤٘ٚ رَثخٓش ٤ٛجش حألًٍخٕ ات رؼي ٛيٍٝ حُوَحٍ 

ك٢ كي٣غ ”  آٔخػ٤َ“ػٖ ٍثخٓش حُلٌٞٓش.  ٝأًي 

ػ٠ِ أٗٚ ت ٣ؼِْ ٓزذ اهخُرش ”   حُؼَر٢ حُـي٣ي”  ٓغ 

 حُز٤َ٘, ٝت ٓزذ طؼ٤٤٘ٚ.

٤ٌٓٛذ, ٛزخف حُـٔؼش, ا٠ُ ٓوَ “ ٝأٗخٍ ا٠ُ أٗٚ 

حُلٌٞٓش حُٔئهظش كر٢ ٓري٣ر٘رش ؿرخ١ُ ػر٘رظرخد كر٢ 

ط٤ًَخ, ٝإ ًخٗض حألٍٓٞ ط٤َٔ رـي٣ش ُ٘خك٤ش طوي٣رْ 

حُيػْ ُِؼٞحٍ, ٝطزؼ٤ش حُٔـخُْ حُؼرٔرٌر٣َرش ُرٜر٤رجرش 

حألًٍخٕ رٌَ٘ كؼ٢ِ, ك٤ٔزخَٗ حُؼَٔ, أٓخ اًح ًرخٕ 

 ”.حُٟٔٞٞع ٓؼَ ٓخروٚ, ك٤ٔؼظٌٍ ػٖ ٌٛٙ حُٜٔٔش

ٝحٓٔخػ٤َ ٖٓ ٓٞح٤ُي ٓري٣ر٘رش حُرلرُٞرش, كر٢ ٣ٍرق 

ه٢ّ, هزَ ٓر٘رظر٤رٖ, اُر٠ ٍطرزرش  ٍُ كٔٚ حُ٘ٔخ٢ُ, ٝ

ػ٤ٔي, ٤ُظْ ط٤ٌِلٚ ح٤ُّٞ رَثخٓش ٤ٛجش أًٍخٕ حُـ٤ٖ 

حُلَ, رؼي ػٍِ حُز٤َ٘. ٖٓ ؿٜرظرٚ, ٝٛرق هرخثري 

, حُرؼرٔر٤ري ” طـٔغ حُوٟٞ حُؼ٣ٍٞش ُظل٣ََ ٓر٣ٍٞرش“ 

طرزريٝ “ حًَُٖ أكٔي ٍؿرخٍ, ٛرٌٙ حُرورطرٞس ررؤٗرٜرخ 

ٝأٗرخٍ اُر٠ إٔ ٓرخ ”.  اٛالك٤ش, ٌُٜٝ٘خ ٓرظرؤهرَس

حُطزوش حُلخٓريس حُرظر٢ أٗرظرـرٜرخ ٓرئطرٔرَ ” ٝٛلٚ رـ

أٗطخ٤ُخ, ًخٗض حُٔزذ كر٢ ٗرن ٛرلرٞف حُرـر٤رٖ 

حُلَ, ٝٗ٘ٞ  ظرخٛرَس أٓرَح  حُرلرَد ٝحُرَح٣رخص 

, ك٢ اٗخٍس ا٠ُ حُظ٘رظر٤رٔرخص حتٓرالٓر٤رش ” حُٔٞىح 

 حُظٌل٣َ٤ش.

ٛ٘خى ٍإ٣ش ؿي٣يس, ٌُٜٝ٘رخ ت طرِحٍ “ ٝأٟخف إٔ 

طٞحَٛ ٓغ ٓـٔٞػش “, ًٝ٘ق أٗٚ ”ؿ٤َ ٝحٟلش

ٖٓ حُوخىس ٝحُ٘و٤ٜخص حُرؼرٔرٌر٣َرش ررؼري ٛريٍٝ 

حُوَحٍ, ٝطز٤ّٖ أٗٚ ُْ ٣ظْ حُظٞحَٛ ٓرغ أكري ٓر٘رٜرْ 

ٍ رخُوطٞحص حُٔوزِش. ُرٌح  ّٞ ٤ُْٝ ُيٟ أ١ّ ْٜٓ٘ طٜ

ٗؤَٓ إٔ طٌٕٞ ٗوِش ٗٞػ٤ش ُظ٤ٌَ٘ ه٤رخىس ػٔرٌر٣َرش 

 ”.كو٤و٤ش طلون أٛيحف حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ ٝػٍٞطٚ

ٝطؤط٢ حتٓظوخُش رؼي ػالػش أ٣خّ ٖٓ ط٣َٜرق ػ٠رٞ 

” طرـرٔرغ أرر٘رخ  ٓر٣ٍٞرش“ حٌُٔرظرذ حُٔر٤رخٓر٢ كر٢ 

” آًر٢“ حُٔؼخٍٝ, ٠ٓٞٓ أكٔي حُ٘زٜخٕ, ُرًٞرخُرش 

حص٣طخ٤ُش, ػٖ ٝؿٞى كر٣َرن ٓر٤رخٓر٢ ٝػٔرٌر١َ 

ؿي٣ي طل٠َّٙ حُٞت٣خص حُٔظليس صىحٍس حألُٓش كر٢ 

 رالىٙ هالٍ حَُٔكِش حُٔوزِش.

ٝهيّ  ػيى ٓرٖ هرخىس ؿرزرٜرخص ٍٝإٓرخ  ٓرـرخُرْ 

ػ٣ٌَٔش ٓئهَحً, حٓظوخُش ؿٔخػ٤ش ٖٓ ٤ٛجش أًٍرخٕ 

حُـ٤رٖ حُٔر١ٍٞ حُرلرَ, ٍىحً ػرِر٠ ٓرخ ٝٛرلرٞٙ 

 رخُظوخػْ حُي٢ُٝ.

طِحٓ٘ض حُوطٞس ٌٛٙ ٓغ ١ِذ حَُث٤ْ حأل٢ًَ٤ٓ,  

رخٍحى أٝرخٓخ, ٓرٖ حُرٌرٞٗرـرَّ, حُرٔرٞحكرورش ػرِر٠ 

٤ِٕٓٞ ىٝتٍ ُرظري٣ٍرذ حُرٔرؼرخٍٟرش  111َٛف 

 ”.حُٔؼظيُش“ح٣ٍُٞٔش 

ٝهخٍ ٍح٢ٓ حُيحتط٢ ػ٠ٞ حُرٔرـرِرْ حُرؼرٔرٌر١َ 

حألػ٠ِ ُِـ٤ٖ حُلَ إ هرَحٍ ٍثر٤رْ حُرلرٌرٞٓرش 

حُٔئهظش ح١ٌُ ٣و٠ر٢ ررلرَ حُرٔرـرِرْ حُرؼرٔرٌر١َ 

حألػررِرر٠ ٛررٞ هررَحٍ ٓرر٤ررخٓرر٢, ٝكرر٢ حطٜررخٍ ٓررغ 

١ررخُررذ حصثررظررالف حُرر١ٞرر٘رر٢ ررربطرروررخً ”  حُررؼررَررر٤ررش“ 

 حصؿَح حص حُالُٓش َُىع ٌٛح حصؿَح .

 وَظتّز اٌتخجط يف دىىِخ طعّخ

١ِذ حَُث٤ْ حأل٢ٌ٣َٓ رخٍحى أٝرخٓخ ٣ّٞ حُو٤ْٔ ٓٞحكرورش  

ٓرِر٤رٕٞ ىٝتٍ ُرظري٣ٍرذ  111حٌُٞٗـَّ ػ٠ِ طو٤ٜٚ 

ٝطـ٤ِٜ ٓوخط٢ِ حُٔؼخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش حُرٔرؼرظريُرش حُٔرخػر٤رٖ 

 ُإل١خكش ر٘ظخّ ر٘خٍ حألٓي.

٣ٝررورر٠ررغ أٝرررخٓررخ ٠ُررـرر١ٞ ٓررٖ ؿررخٗررذ رررؼررٞ أػ٠ررخ  

 حٌُٞٗـَّ ٣ُِخىس حُيػْ حأل٢ٌ٣َٓ ُِٔؼخٍٟش ح٣ٍُٞٔش.

ٝأكخى ر٤خٕ ُِز٤ض حألر٤ٞ أٗٚ ٤ٓظْ حُرظريهر٤رن ر٘رؤٕ ٓرورخطرِر٢ 

حُٔؼخٍٟش هزَ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُْٜ ًُٝي ك٢ ٓٔؼ٠ ُظرٜريثرش 

حُٔوخٝف ٖٓ إٔ طوغ رؼٞ حُٔؼيحص حُٔوريٓرش ُرِرٔرؼرخٍٟرش 

 ح٣ٍُٞٔش ك٢ ٣ي أػيح  ُِٞت٣خص حُٔظليس ك٢ ٜٗخ٣ش حألَٓ.

٣ٝظؼَٝ أٝرخٓخ ٠ُـ٢ ًز٤َ ٖٓ رؼٞ حُرٔر٘رَػر٤رٖ ٓرؼرَ 

حُٔ٘خطٍٞ حُـ١ٍٜٞٔ ؿٕٞ ٤ٌٖٓ ٣ُِخىس حُٔٔخػيس ُرٔرورخطرِر٢ 

حُٔؼخٍٟش ك٢ حُلَد حُٔ٘يُؼش ك٢ ٣ٍٞٓرخ ٓر٘رٌ أًرؼرَ ٓرٖ 

ػالع ٓ٘ٞحص. ٣ٝظْٜ رؼٞ حَُٔ٘ػ٤ٖ أٝرخٓخ رؤٗٚ ظَ ِٓز٤خ 

ٝؿ٤َ كخْٓ ػ٠ِ ٓيٟ ٍٜٗٞ ٓٔخ ٓٔق ُألٓي ريٍ  حُظٜي٣ري 

 ُلٌٞٓظٚ.

٤ِٕٓٞ ىٝتٍ ك٢ ح١رخٍ  ٣ٝ111ؤط٢ ١ِذ أٝرخٓخ طو٤ٜٚ 

ٓؼ٤ٚ ُِٞكخ  رظؼٜي هطؼٚ ك٢ أٝحهرَ ٓرخ٣رٞ أ٣رخٍ كر٢ ًرِرٔرش 

ر٘ؤٕ ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش رؤٕ "٣ؼُِ حُريػرْ ألُٝرجري حُر٣ٌرٖ 

٣ٔؼِٕٞ ٓرٖ رر٤رٖ حُرٔرؼرخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش حُرزري٣رَ حألك٠رَ 

 ُإلٍٛخر٤٤ٖ ٝحُلٌخّ حُٔٔظزي٣ٖ حُٔظٞك٤ٖ٘."

ٝهخٍ حُز٤ض حألر٤ٞ إ حألٓٞحٍ ٓظرٔرخػري كر٢ حُريكرخع ػرٖ 

حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ ٝطلو٤ن حتٓرظرورَحٍ كر٢ حُرٔر٘رخ١رن حُرظر٢ 

ط٤ٔطَ ػ٤ِٜخ حُٔؼخٍٟش ٝط٤َٜٔ طٞك٤َ حُويٓخص حألٓخ٤ٓرش 

ٝحُظٜي١ ُِٔوخ١َ حصٍٛخر٤ش ٝطؼ٣ِِ حُظَٝف حُظ٢ طٔٔق 

 رظ٣ٞٔش ٖٓ هالٍ حُظلخٝٝ.

ٝأٟخف "ٌٛح حُطِذ ُِظ٣َٞٔ ٤ٓز٘ر٢ ػرِر٠ ؿرٜرٞى حصىحٍس 

ٌٓ٘ ٝهض ٣ٞ١َ ُظ٤ٌٖٔ حُٔرؼرخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش حُرٔرؼرظريُرش.. 

حُٔي٤ٗش ٝحُِٔٔلش ػ٠ِ حُٔرٞح .. ٝٓر٤رظر٤رق ُرُٞحٍس حُريكرخع 

٣ُخىس ىػٔ٘خ ُؼ٘خَٛ حُرٔرؼرخٍٟرش حُرٔرٔرِرلرش حُرظر٢ ؿرَٟ 

 حُظيه٤ن ر٘ؤٜٗخ."

أوثبِب َطٍت ِٓ اٌىىٔغزص 
ٍُِىْ دوالر ٌذعُ ِمبتٍٍ 022

 ادلعبرضخ ادلعتذٌخ



 أخبار زيتون 
 طرياْ األطذ َمـف اٌعزاق .. وِجبَعخ غريِفهىِخ 2

 ثني إٌـزح وتٕظُُ اٌذوٌخ 
أؿخٍص حُطخثَحص حُرلرَرر٤رش حُرظرخررؼرش 

ُِ٘ظخّ ح١ٍُٞٔ ػِر٠ ٓر٘رطرورش حُرورخثرْ 

حُليٝى٣ش ٝػ٠ِ ٓي٣٘ش ح١َُزش, كر٤رغ 

طررْ هٜررق ه٠ررخ  حُرر١َررزررش ؿررَد 

حُؼَحم رٜخٍٝه٤ٖ أٛرخد أكريٛرٔرخ 

ٓلطش ٝهٞى, ٓخ أىٟ ا٠ُ ٓورظرَ ٗرلرٞ 

 ٗوٜخً ٝاٛخرش حُؼَ٘حص. 21

ٝطِحٖٓ ٌٛح ٓغ ه٤خّ ١خثَحص حُٔخٌُر٢ 

رٖ٘ حُؼي٣ي ٖٓ حُـخٍحص حُـ٣ٞش ػرِر٠ 

حُٔ٘خ١رن حُرورخٟرؼرش ُٔر٤رطرَس ػرٞحٍ 

 حُؼ٘خثَ ك٢ حُؼَحم.

حٓظويحّ ح٢ٌُِٔ ُِط٤َحٕ حُلَر٢ ؿخ  

رؼي حٗظزخًرخص ىحٓر٤رش طرٔرٌر٘رض هرٞحص 

حُٔخ٢ٌُ ك٤ٜخ  ٖٓ ٝهق طوريّ ٓٔرِرلر٢ 

ىحػٖ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُـَر٤ش ٝحُ٘ٔخ٤ُرش 

 ٖٓ حُؼَحم.

ك٤ٔخ أػرِر٘رض حُرٔرؼرخٍٟرش حُرؼرَحهر٤رش  

حُِٔٔلش  ػٖ آوخ١  ١خثَس َٓٝك٤رش 

ػَٜ٘حً  31ُوٞحص حُٔخ٢ٌُ, ٓغ  أَٓ 

 ا٣َح٤ٗخً ًخٗٞح ٣٘خًٍٕٞ ك٢ حُٔؼخٍى.  

ٝأكخىص ٜٓخىٍ  ك٢ حُـ٤ٖ  حُلَ ك٢ 

ى٣َ حٍُِٝ إٔ حُِٔٔل٤رٖ ررخطرٞح ػرِر٠ 

ٓ٘ررخٍف ٓرر٤رريٗررش حُررزررًٞررٔررخٍ, ٝأٗررٜررْ 

٣ٔظؼيٕٝ ُِٜـّٞ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش حٗطالهخ 

ٖٓ ٓي٣٘رش حُرورخثرْ حُرؼرَحهر٤رش ررٔرٞحُحس 

 كًَش ِٗٝف ًؼ٤لش ٜٗيطٜخ حُٔ٘طوش.

ٝأػِرٖ حُرٔرَٛري حُٔر١ٍٞ ُرلرورٞم  

حتٗٔررخٕ حُرر٤ررّٞ حتٍرررؼررخ  حٕ كٜرر٤ررَ 

ؿزٜش حَُٜ٘س )ط٘ظ٤ْ حُوخػيس ك٢ ررالى 

حُ٘خّ( ك٢ حُزًٞٔخٍ حًرزرَ ررِريس ػرِر٠ 

حُيُٝش “ حُليٝى ح٣ٍُٞٔش حُؼَحه٤ش رخ٣غ 

 ”.حتٓال٤ٓش ك٢ حُؼَحم ٝحُ٘خّ

كٜرر٤ررَ ؿررزررٜررش “ ٝهرخٍ حُررٔررَٛرري حٕ 

حُ٘رٜرَس )طر٘رظر٤رْ حُرورخػريس كر٢ ررالى 

حُ٘خّ( ك٢ حُزًٞٔخٍ أٝ ٓرخ ٣رؼرَف رـ

)ؿ٘ٞى حُرلرن( ررخ٣رؼرٞح ُر٤رَ حُرؼرالػرخ  

حتٍرؼخ  حُيُٝش حصٓال٤ٓش ك٢ حُؼرَحم 

 ”.ٝحُ٘خّ

ٝحٟٝق حُٔرَٛري حُٔر١ٍٞ ُرلرورٞم 

حتٗٔرررخٕ حٕ ٛرررٌٙ حُرررورررطرررٞس رررر٤رررٖ 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ٖ ح٣ٌُِٖ ًخٗخ ٓظلخٍر٤ٖ طٔٔق 

ُررِرريُٝررش حتٓررالٓرر٤ررش كرر٢ حُررؼررَحم “ 

رررخٕ طررٌررٕٞ ٓررٞؿررٞىس ػررِرر٠ ”  ٝحُ٘ررخّ

ؿخٗز٢ حُليٝى رٔخ حٜٗخ ط٤ٔرطرَ حٛرال 

 ػ٠ِ رِيس حُوخثْ حُليٝى٣ش ك٢ حُؼَحم.

ٛرٌٙ حُرٔرزرخ٣رؼرش طرؤطر٢ “ ٝحٗخٍ ا٠ُ إٔ 

ر٤٘رٔرخ طرظروريّ حُريُٝرش حتٓرالٓر٤رش كر٢ 

حُررؼررَحم ٝحُ٘ررخّ كرر٢ ٓررلررخكررظررش ى٣ررَ 

ك٤غ طرورغ حُرزرًٞرٔرخٍ ٗرَم ”  حٍُِٝ

 ٣ٍٞٓخ ػ٠ِ حُليٝى ٓغ حُؼَحم.

حٗررٜررٔرخ طر٘ررظر٤ررٔررخٕ “ ٝطرخرررغ حُررٔرَٛرري 

ٓظ٘خكٔرخٕ ُرٌر٘رٜرٔرخ ًرالٛرٔرخ ؿرٜرخى١ 

ٌٛٙ حُٔزخ٣ؼرش “ , ٓؼظزَح إٔ ” ٝٓظطَف

ٓظئى١ ا٠ُ طٞطَ ٓغ حٌُظخثذ حُٔوخطرِرش 

 ”.حتهَٟ رٔخ ك٤ٜخ حتٓال٤ٕٓٞ

٣٘خٍ أٗٚ كر٢ كرخٍ طرٔرض حُٔر٤رطرَس  

ػ٠ِ حُزًٞٔخٍ طرٌرٕٞ أٍؿرخ  ٝحٓرؼرش 

ٖٓ َٗم ٣ٍٞٓخ هَؿض ٖٓ ٤ٓرطرَس 

حُررـرر٤ررٖ حُررلررَ ٝٛررٞتً اُرر٠ ٓررؼررزررَ 

حُزًٞٔخٍ ٝحُوخثْ كب٠ُ ػٔن حألٗزخٍ ك٢ 

حُؼَحم, ٝٛٞ ٓخ ٣٘رٌرَ أٍٝ حٗرظر٘رخٍ 

ؿـَحك٢ هرخٍؽ حُرلريٝى حُرٔرظرؼرخٍف 

 ػ٤ِٜخ.

 اإلثزاهٍُّ َىؼف وىاٌُض وطبطته
هررخٍ حُررٔررزررؼررٞع حُرريُٝرر٢ 

ٝحُررؼررَررر٢ حُٔررخرررن اُرر٠ 

ٓرررررر٣ٍٞررررررش حأله٠ررررررَ 

حصرررَحٛرر٤ررٔرر٢, إ ررر٤ررخٕ 

ٓطل٤خً »ًخٕ  «0ؿ٤٘ق»

, ٝإ حُلَ٘ ك٢ «ٝطٞحكو٤خً 

طل٣ِٞٚ هَحٍحً ٖٓ ٓـرِرْ 

حألٖٓ ً٘ق رخًرَحً كرـرْ 

 -حُرروررالكررخص حألٓرر٤ررًَرر٤ررش

حُررَٝٓرر٤ررش, ٓررخ ؿررؼررَ أ١ طررورريّ ٗررلررٞ 

ٓرظرؼرٌٍحً. ٝررٍَ  «حَُٔكِرش حتٗرظرورخُر٤رش»

ٗزٚ ٓٔظرلر٤رِرش, »هزُٞٚ ٜٓٔش ريص رخًَحً 

, ررؤٕ حألٓرْ حُرٔرظرلريس ت «رَ ٓٔظلر٤رِرش

طٔظط٤غ حتٓظوخُش ٖٓ ٓٔرئُٝر٤رخطرٜرخ, ألٕ 

حُلَ٘ ٝحٍى أٝ َٓؿق. ًٝخٕ حصرَح٢ٔ٤ٛ 

كر٢ كرٞحٍ ٗرخٓرَ  «حُلر٤رخس»٣ظليع ا٠ُ 

 طَ٘٘ٙ ري حً ٖٓ ح٤ُّٞ. )ُوَح س حُلٞحٍ(

ٝهخٍ حصرَح٤ٛرٔر٢ اٗرٚ ٛرخٍف حُرَثر٤رْ 

إٔ رررالىٗررخ طررلررظررخؽ اُرر٠ »ر٘ررخٍ حألٓرري 

حُظـ٤٤َ, ٝحُر٘رخّ ُري٣ر٘رخ ٣٘رؼرَٕٝ ررؤٗر٘رخ 

هٌُ٘خْٛ ٝه٤ز٘خ آٓخُْٜ. ُرْ ٗرورّيّ ُرٜرْ ٓرخ 

ًخٗٞح ٣ظٞهرؼرٕٞ ٓر٘رخ. ُٝرٜرٌح ٣ر٘رظرظرَٕٝ 

 .«…حُظـ٤٤َ

ٝأٟخف أٗٚ حهظَف ػ٠ِ حألٓري حتٗرظرورخٍ 

ٛررخٗررغ »ٓرٖ ٓرٞهررغ حُررٔرِرري اُر٠ ٓرٞهررغ 

, ٝإٔ حَُثر٤رْ حُٔر١ٍٞ ٍىأ ررؤٕ «حُِٔي

٤ُْ ٖٓ كن أكي إٔ ٣رلرَٓرٚ كرورٚ كر٢ 

ط٤َٗق ٗلٔٚ. ٝأػَد ػٖ حػرظرورخىٙ ررؤٕ 

حألٓي ُْ ٣لٌَ ٣ٞٓخً ك٢ حُظ٘ل٢ أٝ طروري٣رْ 

أ١ طرر٘ررخُتص, هٜررٞٛررخً ُررٔررؼررخٍٟررش 

 حُوخٍؽ.

ًًَٝ أٗٚ كخٍٝ أًؼَ ٖٓ َٓس حتؿرظرٔرخع 

ر٘خثذ حَُث٤رْ حُٔر١ٍٞ كرخٍٝم حُ٘رَع 

ُررٌررٖ ٓررلررخُٝررظررٚ حٛررطرريٓررض رررخُررٔررٞهررق 

ح٢َُٔٓ حُٔؼخٍٝ. ُْٝ ٣ٔظزؼي إٔ ٣ٌٕٞ 

حَُ٘ع ط٠ٍَ ٗظ٤ـرش طٜر٣َرلرخص أىُر٠ 

رٜخ ٣َُٝ حُوخٍؿ٤ش حُظرًَر٢ أكرٔري ىحٝى 

أٝؿِٞ ٝىػخ كر٤رٜرخ حألٓري اُر٠ طرلر٣ٞرٞ 

 ًخَٓ ٛالك٤خطٚ َُِ٘ع.

ًًٝررَ إٔ ٣ُٝررَ حُرروررخٍؿرر٤ررش حُررَٝٓرر٢ 

٤َٓؿ٢ تكَٝف ٍكرٞ ُرؼرذ أ١ ىٍٝ 

ك٢ اه٘خع حألٓي رخُظ٘ل٢ أٝ ػريّ طرَٗر٤رق 

ٗلٔٚ ُٞت٣ش ؿي٣يس. ٝٗرورَ ػرٖ تكرَٝف 

إ ٗلًٞٗخ ػ٠ِ حُرَؿرَ أهرَ ٓرٔرخ »هُٞٚ: 

٣ؼظوي ًؼ٤َٕٝ, ٗلٖ ٗرلرًٞٗرخ ػرِر٠ ر٘رخٍ 

أهَ ٖٓ ٗلًٞ حأل٤٤ًَ٤ٖٓ ػرِر٠ رر٘ر٤رخٓر٤رٖ 

 .«ٗظخ٤ٗخٛٞ

ٝهخٍ إ حُٔؼخٍٟش حُرظر٢ ًرخٗرض ط٘رؼرَ 

حػظزَص حُرلري٣رغ  8108رختٗظٜخٍ ك٢ 

ػررٖ كررَ ٓرر٤ررخٓرر٢ ٓررلررخُٝررش ُررٔررٔررخػرريس 

حُطَف حُِّٜٔٝ, ٝٛٞ ٓخ حػظزَٙ حُ٘رظرخّ 

. 8103ك٤ٖ رريأ ٣رلرٔرٖ ٓرٞحهرؼرٚ كر٢ 

ٝأٟخف إٔ حُ٘رظرخّ طرؼرخٓرَ ٓرغ حألُٓرش 

رٞٛلٜخ ٓئحَٓس هخٍؿ٤ش ٝٓؼرًَرش ٟري 

اٍٛخر٤٤ٖ, ك٢ ك٤ٖ حػظزَص حُرٔرؼرخٍٟرش 

 إٔ أ١ كَ كؼ٢ِ ٣زيأ رَك٤َ حألٓي.

ٝهخٍ حصرَح٤ٛٔر٢ اٗرٚ كرٞؿرت ررخُرظريهرَ 

كر٢  «كرِد ه»حُؼ١ٌَٔ حُرؼرِر٘ر٢ ُـر 

ٓرر٣ٍٞررش, ألٕ ٗررَػرر٤ررش ٓررالكررٚ ؿررخ ص 

أٛالً ٖٓ ٓوخٝٓظٚ آَحث٤َ, ٓرؼرظرزرَحً إٔ 

ٓ٘خًٍش ح٤٘٤ِ٤ُٔخص حُوخٍؿ٤ش ُحىص كر٢ 

 طؤ٤ًي حُطخرغ حٌُٔٛز٢ ُِِ٘حع.

ٝحٓظزؼي ػٞىس ٣ٍٞٓش ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِرٚ 

ٓٔظل٤َ إٔ »هزَ حٗيتع حألكيحع, هخثالً: 

طَؿغ, رؼي ًَ ٛرٌح حُرظرٔرِم ٝحُرظريٓر٤رَ 

ٝحُوظَ ٝحتػظوختص ٝحُظؼ٣ٌرذ ت ٣رٔرٌرٖ 

إٔ طلَ حٌُِٔ٘رش ررخُرورٍٞ ػرلرخ ه ػرٔرخ 

ِٓق َُٝ٘ؿغ اُر٠ حُرٔرخٟر٢. ٣رـرذ إٔ 

 .«٣لَٜ طـ٤٤َ, ٝإٔ ٣ٌٕٞ كو٤و٤خً 

ٝٗل٠ حصرَح٢ٔ٤ٛ إٔ ٣ٌٕٞ كرٌرَ كر٢ أ١ 

ػرِر٠  «١خثق ١ٍٞٓ»ُلظش ك٢ طَط٤ذ 

ؿررَحٍ ٓررخ كٜررَ كرر٢ ُررزرر٘ررخٕ كرر٢ آهررَ 

حُؼٔخ٤ٗ٘خص. ٝططَم ا٠ُ ُرورخ حص ػروريٛرخ 

ٓغ ػيى ٓرٖ هرخىس ىٍٝ حُرٔر٘رطرورش. ًرٔرخ 

ططَم ا٠ُ حُٟٞغ حُلخ٢ُ كر٢ حُرؼرَحم, 

٤َ٘ٓحً ا٠ُ هطٍٞطٚ, ًٌَٝٓحً ررؤٗرٚ ًرخٕ 

ٌٍّ ٖٓ هطَ حٗظوخٍ حُِ٘حع ك٢ ٓر٣ٍٞرش  ك

اُرر٠ ىٍٝ ٓررـررخٍٝس. ٝحٓررظررؼررخى رررؼررٞ 

ٓـ٣َرخص حُرٞٓرخ١رش حُرظر٢ هرخّ ررٜرخ كر٢ 

, ٓؼرظرزرَحً إٔ أٓر٤رًَرخ 8112حُؼَحم ك٢ 

أٛيص حُرؼرَحم ص٣رَحٕ ػرِر٠ ١رزرن ٓرٖ 

ًٛررذ. ٝحٓررظررزررؼرري حصرررَحٛرر٤ررٔرر٢ ٓررورر١ٞ 

ر٤ٌٞ, ٓظٞهؼخً طرـر٤ر٤رَحص  -هَحث٢ ٓخ٣ٌْ

 ىحهَ حُوَحث٢ ٗلٜٔخ.



 أخبار زيتون
 جُغ األطذ َذخً ٌجٕبْ ألوي ِزح  1

ٗـق كِد ه كر٢ ٝٛرَ ررِريس 

١ل٤َ حُِز٘خ٤ٗش ٓغ ررِريطر٢ ػٔرخٍ 

حُررٍٞى ٍٝٗررٌررّٞ حُٔرر٣ٍٞررظرر٤ررٖ 

ٓزخَٗس, رؼي كظلٚ حُطر٣َرن أٓرخّ 

ىرخرخص حُـ٤ٖ ح١ٍُٞٔ, ُرظريهرَ 

حُزِيس حُِز٘خ٤ٗش ٝطلظِٜخ ٖٓ ؿري٣ري, 

ًُٝي َُِٔس حأل٠ُٝ ٓر٘رٌ هرَٝؽ 

حتكظالٍ ح١ٍُٞٔ ٖٓ ُزر٘رخٕ كر٢ 

رررؼرري حٗررظررلررخٟررش  8111حُررؼررخّ 

حتٓررظرروررالٍ اػررَ حؿررظرر٤ررخٍ ٍكرر٤ررن 

 حُل١َ٣َ.

حتٗظزخًخص ك٢ طِي حُٔ٘طوش ؿ٤َ 

ػخرظش, كٜر٢ طرظرْ ػرزرَ ػرٔرِر٤رخص 

ػٔررٌرر٣َررش طٔررظررٜرريف حتكررظررالٍ 

حُٔر١ٍٞ ُرألٍحٟر٢ حُرِرزر٘رخٗر٤رش, 

٣ٝرررورررّٞ ررررٜرررخ ٓرررورررخطرررِرررٕٞ ٓرررٖ 

حُررٔررؼررخٍٟررش حُٔرر٣ٍٞررش, ًٝررٌُرري 

طٔظٜيف ٓوخطرِر٢ كرِد ه كر٢ 

 حُٔ٘طوش.

هطش كِد ه حُرؼرٔرٌر٣َرش كر٢ 

ؿَٝى حُؤِٕٞ ٝحُليٝى حَُ٘هر٤رش 

ُِرزرورخع حُ٘رٔرخُر٢ طرٜريف ُرظروريّ 

حُرريرررخرررخص ٝحُررـرر٘ررٞى حُٔرر٣ٍٞرر٤ررٖ 

رخطـخٙ حُـَٝى حُظ٢ ٣٘ظر٘رَ كر٤رٜرخ 

حُررٔرررجرررخص ٓرررٖ حُرررٔررؼرررخٍٟررر٤رررٖ 

ح٤٣ٍُٖٞٔ حُِٔٔل٤ٖ ُظ٘ل٤ٌ كٔرِرش 

طو٢ِ حُرٔر٘رطرورش ٓرٖ ”  ط٘ظ٤لخص“ 

هخ٤٘١ٜخ ٝطؤٜٔخ َٓرؼخص طٔرٜرَ 

 ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ.

كٜئت  حُؼٞحٍ ٗلٌٝح ك٢ حألٓخرر٤رغ 

حُٔرخٟر٤رش ػريىحً ٓرٖ حُرؼرٔرِر٤رخص 

حُؼ٣ٌَٔش ٟي حُـر٤رٖ حُٔر١ٍٞ 

ٝكررِد ه, أىص اُرر٠ هٔررخثررَ 

ًز٤َس ر٤ٖ حُطَك٤ٖ, ٜٓ٘رخ ٓرورظرَ 

ػرريى ٓررٖ ػرر٘ررخٛررَ حُررلررِد 

ٝه٤خى٤٣ٚ ح٤ُٔيح٤٤ٖٗ, ٝٓرٖ رر٤ر٘رٜرْ 

أكرري حُررؼرر٘ررخٛررَ حُرر٣ٌررٖ ًررخٗررٞح 

٣وٕٞٓٞ رخُظٜ٘ض ػ٠ِ حُٜرٞحطرق 

 ك٢ ًَِٓ ٌٍّٗٞ ُِٜخطق.

ٍٟٝٝ أر٘خ  رِيس ١ل٤َ ُٜلر٤رلرش 

حألكريحع حُرظر٢ ؿرَص ”  حُٔريٕ“ 

ك٢ ررِريطرٜرْ هرالٍ حألٓرزرٞػر٤رٖ 

حأله٣َ٤ٖ, ك٤رغ ًرخٗرض حُرزريح٣رش 

٤ٗٞ٣ٞ ك٤ٖ ريأص ٓيكؼ٤رش  ٤ُ00َ 

كِد ه حُٔظًَِٔس ر٤رٖ ١رلر٤رَ 

ٝه٣َظ٢ كرخّ ٝرر٣َرظرخٍ ررورٜرق 

ًِّ ػ٠ِ ١ل٤َ, ًخٕ حُٔوٜٞى  َٓ

ٓ٘ٚ طٜـ٤َ ٓخ أٌٖٓ ٖٓ ٓرٌرخٗرٜرخ 

حُِز٘خ٤٤ٖٗ, ًٝرٌُري كرٞحُر٢ أُرلر٢ 

١ٍٞٓ ٖٓ حُ٘خُكر٤رٖ ٓرٖ هرَٟ 

 َٜٓ حُؤِٕٞ.

ٝحٓررظررٔررَ حُرروررٜررق حُررٔررظررٞحٛررَ 

٤ٓٞ٤ُٖ, ٓخ حٟطَ هخ٢٘١ ١لر٤رَ 

اُرر٠ ٛررـررَٛررخ, ٝحتٗررظرروررخٍ ػررزررَ 

حُطرَم حُرٞػرَس ٗرٔرختً ررخطرـرخٙ 

ػَٓخٍ رؼي طويّ كِد ه طرـرخٙ 

 حُزِيس.

ٝأػ٘خ  ٍك٤َ أر٘خ  حُزِريس ٝهرالٍ 

حُررطرر٣َررن, حطٜررَ أكرري هرر٤ررخى٣رر٢ 

كِد ه رؼيى ٖٓ أرر٘رخ  ١رلر٤رَ 

ٝأرررِررـررٜررْ هررطررش ُررِررلررَ طٔررٔررق 

رؼٞىطْٜ آٓر٘ر٤رٖ اُر٠ ٓر٘رخُُرٜرْ, 

ٝطرروررظرر٠رر٢ ٓررٖ أٛررخُرر٢ حُررزررِرريس 

حصػالٕ ك٢ ٓئطَٔ ٛلخك٢ ػرٖ 

١ِذ ىػْ حُلِد ُظل٣ََ رِيطْٜ 

 ٖٓ حُٔؼخٍٟش ح٣ٍُٞٔش.

ٍٝكٞ أٛخ٢ُ ١ل٤َ ًُي ررلرـرش 

أٗررٜررْ ت ٣رر٣َرريٕٝ حُرريهررٍٞ كرر٢ 

اٌٗخٍ ٓغ حُٔورخطرِر٤رٖ حُٔر٣ٍٞر٤رٖ 

ررريتً ػررٖ كررِد ه, ٝهررٍَٝح 

 حٓظٌٔخٍ ٣َ١وْٜ ا٠ُ ػَٓخٍ.

ٝهالٍ طويْٜٓ رخطرـرخٙ ػرَٓرخٍ, 

طؼَٝ حألٛخ٢ُ ص١الم ٗخٍ ٓرٖ 

حُررورر٘ررخٛررخص, أىص اُرر٠ ٓرروررظررَ 

ٗو٤ٜٖ, ٓرخ حٟرطرَ حألٛرخُر٢ 

ا٠ُ طـ٤ر٤رَ ١ر٣َرورٜرْ ٛرَررخً ٓرٖ 

حَُٛخٙ ٝهٌحثق حُٔيكؼ٤ش حُظ٢ 

أ١ِورٜرخ حتكرظرالٍ حُٔر١ٍٞ ٓرٖ 

 ػيس ٓٞحهغ.

ًٝررخٕ ػرر٘ررخٛررَ كررِد ه هرري 

ىهِٞح ا٠ُ ١رلر٤رَ ُر٤رَ حُرـرٔرؼرش 

حُٔخ٤ٟش رؼيٓخ ُِٗرٞح اُر٤رٜرخ ٓرٖ 

ٍحّ “ ؿٜش ٓ٘طوش ٓؼَٝكش رخْٓ 

, ٢ٛٝ أػ٠ِ ٗورطرش كر٢ ” حُلَف

ِِٓٔش ؿزخٍ ُز٘خٕ حَُ٘ه٤ش ٣ٌٔرٖ 

ٓرر٘ررٜررخ حصٗررَحف ػررِرر٠ حُررزرروررخع 

حُِز٘خ٢ٗ ٝٓ٘طوش ٓرٜرَ حُرورِرٔرٕٞ 

 ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ.

ٝكرر٢ ١ررلرر٤ررَ, كررظررلررض حُررطرر٣َررن 

ُِوٞحص ح٣ٍُٞٔش ُِيهرٍٞ ٓرـريىحً 

ا٠ُ ُز٘خٕ, ك٤غ طيٍٝ حُرٔرؼرخٍى 

ر٤ٖ حُٔؼرخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش ٝرر٤رٖ 

هٞحص حألٓي ٝٓوخطرِر٢ كرِد ه 

 ٟٖٔ حألٍح٢ٟ حُِز٘خ٤ٗش.
 حػيحى حألهزخٍ: كٖٔ هيٍٝ 

 مبظبعذح دبٌغ  0220ِٕذ 
هخُض ٜٓخىٍ ٓل٤ِش إٔ حطلخهرخ رر٤رٖ حُر٘رظرخّ 

ٝحُؼٞحٍ هي أٗـِ ك٢ كر٢ حُرٞػرَ ررلرٔرٚ 

ح٤ُّٞ, ٝطْ ٝهغ حتطرلرخم ٗر٤رخررش ػرٖ حُرؼرٞحٍ 

حُ٘رر٤ررن ؿررِٝحٕ حُٔرروررخ ٓررٔررؼررَ حُررِررـرر٘ررش 

حُظلخ٤ٟٝش, ٖٝٓ ؿٜش حُ٘ظخّ ًخٗض حُرِرـر٘رش 

حأل٤٘ٓش حُظ٢ ط٠ْ حُٔٔؼَ حص٣رَحٗر٢ ٝكرَٝع 

حألٖٓ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُؼٔرٌر١َ ٝأٓرٖ حُريُٝرش. 

ٝٗورَ ٜٓريٍ ٓرطرِرغ ػرِر٠ ٓر٤رَ ػرٔرِر٤رش 

حُٔلخٟٝخص إٔ حتطلخم حُـي٣ي ٣رزريأ ررٞهرق 

ا١الم ُِ٘خٍ ُٔيس ػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخ,ػْ ٣ٔظي اُر٠ 

ػالػش أَٜٗ, ٝهي كَٝ حُؼٞحٍ اُـخ  ٓوظَف 

طويّ ررٚ حُر٘رظرخّ رربٗ٘رخ  ٓرٌرظرذ ُرِرٞٓر٤ر٢ 

 حص٣َح٢ٗ ك٢ حُل٢ ٝ ح١ٌُ طْ طيحُٝٚ ٓٔزوخً.

٣ٝ٘ٚ حتطلخم حُـي٣ي رلٔذ ٓخطَٔد ٓر٘رٚ 

ػررِرر٠: طٔررِرر٤ررْ حُررؼررٞحٍ ُٔررالكررٜررْ رررٔررؼرريٍ 

هٔٔٔخثش ر٘ريهر٤رش ًرالرٗر٘رٌرٞف, ٝ طٔر٣ٞرش 

ألٟٝخع حُٔطِٞر٤ٖ ٝحُٔ٘٘و٤ٖ ٝحُٔظوِرلر٤رٖ 

ػٖ حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ٝح١ُٞٔل٤ٖ ٝحُطالد 

حُٔل٤ُٜٖٞ ٖٓ ًًٍٞ ٝاٗرخع ٓرغ آرٌرخٗر٤رش 

ط٣َٔق حُٔ٘٘و٤ٖ, ًٔخ ٣ٔٔق ؿر٤رٖ حُر٘رظرخّ 

ٖٓ هالٍ حُلٞحؿِ حُٔل٤طش رخُل٢ رريهرٍٞ 

ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝ حُطز٤ش اٟرخكرش اُر٠ 

حُٔلَٝهخص ٝ ًَ ٓخ ٣ِِّ ٌٓخٕ حُل٢., أٓخ 

رخُ٘ٔزش ُِرزر٘ري حُرٔرظرؼرِرن ررخُرٔرؼرظرِرور٤رٖ كروري 

حٗظ١َض ًظخثذ حُؼٞحٍ ك٢ حصطلخم إٔ ٣رورّٞ 

حُ٘ظخّ رب١الم َٓحف ًخكش حُٔرؼرظرورِر٤رٖ ٓرٖ 

ٍؿخٍ ٝ ٗٔخ . ٝك٢ ٓوخرَ ًُي ٣ظرْ طٔرٜر٤رَ 

ىهٍٞ ػ٘خَٛ ٖٓ ؿ٤رٖ حُر٘رظرخّ ٝ هرٞحص 

ح١َُ٘ش, ٣َٓٝش ٗٔخث٤ش ٖٓ ٤ِٓر٘ر٤رخ ؿر٤رٖ 

حُيكخع ح٢٘١ُٞ طَ٘ف ػ٠ِ طلظر٤رٖ ٓر٘رخٍُ 

حُٔي٤٤ٖٗ ٝ ٓلذ ؿ٤ٔغ ح٤ُ٥خص حُرؼرٔرٌر٣َرش 

هخٍؽ حُرلر٢ ٓرغ اررورخ  ٓرـرٔرٞػرش ٓر٘رٜرْ 

رخصٗظَحى ٓغ ػ٘خَٛ ٓرٖ حُرؼرٞحٍ ط٘رَف 

ػ٠ِ كٔخ٣ش حُيٝحثَ ح٤َُٔٓش ٝ ط٘ظَ٘ ػرِر٠ 

حُلٞحؿِ ُإلَٗحف ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حُيهٍٞ ٝ 

حُوَٝؽ ُِٔٞظل٤ٖ ٝ حُرطرالد ٓرٖ ٝ اُر٠ 

ك٢ حُٞػَ ٓغ ٟٔرخٗرخص ررؼريّ طرؼرَٟرٜرْ 

ُالػظوخٍ ر٘خً  ػ٠ِ ٓرخطٔرَد ٓرٖ حتطرلرخم. 

ٝططَهض حُٔلخٟٝخص ٌُِٕ ٣ؼخٍٟٕٞ كٌَس 

حتطلخم ٓطِوخ كٔرٞف ٣رظرْ طرؤٓر٤رٖ ٓرٔرَحص 

ُِلٜخثَ حُؼ٣ٌَٔش حَُحك٠ش ُز٘رٞى حصطرلرخم 

ُِوَٝؽ رط٣َوش ٓٔخػِش ُوَٝؽ ػٞحٍ أك٤رخ  

 كٔٚ حُٔلخَٛس ربطـخٙ رِيس حُيحٍ حٌُز٤َس.

ٝ ريأ حُ٘ظخّ ظَٜ ح٤ُرّٞ حُرورٔر٤رْ رربىهرخٍ 

٤ٓخٍحص ٓلِٔش رخُٔٞحى حُـٌحث٤ش اُر٠ حُرلر٢ 

ػ٠ِ إٔ ٣ظزغ ًُي ىهٍٞ ؿ٤ٔغ ٓٔرظرِرِٓرخص 

حألٛخ٢ُ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔٞحى ٝكن حصطلرخم. ٝهري 

ٓزن حتطلخم حُـي٣ري ػريس ٓرلرخٝتص ُرؼروري 

ٛيٗش ات إٔ حُٔلخٝتص رخ ص رخُلَ٘ ُوَم 

حُ٘ظخّ حتطلخم ٝا١الم حُ٘خٍ ػ٠ِ حُٔي٤٤ٗرٖ, 

ٝرٌٜح حتطلخم ٣ٌٕٞ ك٢ حُٞػَ كر٢ ٓري٣ر٘رش 

كٔٚ ح٠ٗرْ اُر٠ هرخثرٔرش حُرٔر٘رخ١رن حُرظر٢ 

حٓظطخع حُ٘ظخّ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ ػرٖ ١ر٣َرن 

 ٤ٓخٓش حُٔلخٟٝخص ٝحُٜيٕ.

 محؾ اٌىعز َذخً ٔطبق اذلذٔخ

ٍكؼض ؿرٔرخػرش 

ر٘رررخٍ حألٓررري, 

ه٤ٔش ػطخ حطرٜرخ 

ٝٛيح٣خٛخ ألٓرَ 

هظالٛخ . ٓرٖ ٍأّ ٓرخػرِ ر٘رلرٔرٚ ُٝرلرٔرٚ 

٤ُٝظٚ, ا٠ُ ٓوخٕ ٢ٔٔٗ ٢ُِ٘ٓ ٓـخٗرخً ُرٌرَ 

ػخثِش ))٤ٜٗي(( طَؿذ ك٢ ط٤ًَزٚ, ررلرٔرذ 

رورَد ٓرٖ ”  ىحٓخّ رٞٓض“ٓخ ٗوِٚ ٓٞهغ  ُٔ حُر

 اىحٍس أٖٓ حُيُٝش.

حُرٔررٞهررغ, ًًررَ إٔ ٣ُٝررَ حُررٌررٜررَرررخ  ػررٔررخى 

ه٤ْٔ, ٣َُٝٝس حُ٘ئٕٝ حتؿظٔرخػر٤رش ًر٘ريس 

ٗٔخ١, ٝهرؼرخ ٓرًٌرَس طرلرخٛرْ, رر٤رٖ حُرٜر٤رجرش 

ح٣ٍُٞٔش ُ٘ئٕٝ حألَٓس ٝحٌُٔخٕ, ٝحُٔرًَرِ 

 8ح٢٘١ُٞ ُزلٞع حُطخهرش, طرور٠ر٢ ررَٛري 

ٓال٤٣ٖ ٤َُس ٣ٍٞٓش ُٓٞػش ر٤رٖ حُرـرٜرظر٤رٖ, 

ٓال٤٣ٖ ٤َُس,  3ػ٠ِ إٔ ٣ُوٜٚ ٜٗلٜخ ح١ 

ٗررٜرريح  ُٝحٍس ”  ر٘ررٌررَ ٓرر٘ررق ُرريػررْ أٓررَ 

رٔرروررخٕ “ , ٝحُررـرٜررخص حُرظررخرررؼرش ” حُرٌررٜررَررخ 

ٌَُ ػخثِش, ر٤٘ٔخ ٣وٜٚ حُ٘رٜرق ”  ٢ٔٔٗ

ح٥هَ, ُظ٘ل٤ٌ ىٍٝحص طي٣ٍذ ٝطؤ٤َٛ ررؼرٞ 

أكَحى طِي حُؼٞحثَ, طٌُٔزْٜ ٜٓخٍحص ٓظ٤ٔرِس, 

طٔررخػرريٛررْ رررب٣ررـررخى كررَٙ ػررٔررَ ٓرر٘ررخٓررزررش 

رٔـختص ٓظؼيىس ٓؼَ, طرًَر٤رذ حُٔرورخٗرخص, 

حٌَُٔطخ٣ٍخ, حٌُٔز٤ٞطَ, حُٔلخٓزش, حُظٜرٔر٤رْ 

حتػال٢ٗ, حُظ٣َٜٞ ح٠ُٞث٢ ٝحُٔر٤ر٘رٔرخثر٢, 

 ٝحُٔٞٗظخؽ.

حُٔؼَٝف, إٔ رؼٞ حُرٔرلرخكرظر٤رٖ, ٝٓر٘رٜرْ 

ٓلخكرع حُٔر٣ٞريح , هرخٓرٞح كر٢ ٝهرض ٓرخررن 

ررر٣ِررخٍس ػررخثررالص هررظررِرر٠ ؿرر٤ررٖ حألٓرري, 

ٜٓطلز٤ٖ ٓؼْٜ حُٔخػِ ٛي٣ش, ُرٌرَ ػرخثرِرش 

ٖٓ أُٝجي, ٓخ أػخٍ كر٢ كر٤ر٘رٚ, ررًَرخٗرخً ٓرٖ 

رؼرخٍٟر٤رٖ,  ُٔ حُٔو٣َش ٝحُظٌْٜ ك٢ أٝٓرخ١ حُر

ٝٓرر٣ِررـررخً ٓررٖ حُٔررورر٣َررش حُررـررخٟررزررش ررر٤ررٖ 

 حُٔ٘لٌزـ٤ش ٝحُٔٞح٤ُٖ.

 طخبْ مشظٍ  ألطز لتًٍ إٌظبَ ثعذ "ِىزِخ " اٌعٕشتني
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حٜٗرخٍ »ٓخ ًخٕ ١ٍُٞ٘ حُٔخ٢ٌُ إٔ ٣وظٍِ حَُٜحع حُـخ١ٍ ك٢ حُؼَحم روُٞٚ إ 

س أهَٟ َّ , ُٞت ٓؼَكظٚ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش طرـري «٣ِ٣ي ٝأٜٗخٍ حُل٤ٖٔ ٣ظٞحؿٜٕٞ ٓ

ٓ٘يحً ُٜخ ك٢ حُٔؼظويحص حُٔخثيس, ٝأٜٗخ طِؼذ ىٍٝحً ك٢ ّٗي ػٜذ حُـٍٜٔٞ حُٔرئ٣ّري 

ٌّٔٚ رخُِٔطش.  ُٚ, ٝطخ٤ُخً حُظـط٤ش ػ٠ِ اهلخهخطٚ ٝطٔ

رَ كر٤رٜرخ حُرٔرخُرٌر٢ ٛرَحػرخص حُرلرخٟرَ رريتُرش  ّٔ حُٞحهغ إٔ ٌٛٙ حُٔوُٞش, حُظ٢ ٣ل

ي ػ٘ي طِي حُِلظش  ّٔ ّ(, 680) «حُرٌرَررالثر٤رش»َٛحػخص حُٔخ٢ٟ, ًؤٕ حُِٖٓ طـ

طل٤َ حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش ا٠ُ ًخث٘خص ًحص ٛر٣ٞرخص ١رخثرلر٤رش ٛرِريس ؿر٤رَ هرخررِرش 

ع أٝ حُظـخُٝ, ٝحألْٛ طل٣َٞ حُظخ٣ٍن ا٠ُ ٓويّ أهَ, رـرؼرِرٜرخ  ّٞ ُالهظَحم أٝ حُظ٘

ا٣خٙ رٔؼخرش ٤َٓس ى٤٘٣ش, هخٍؽ حُللٚ ٝحُٔٔخ ُش ٝحُ٘وي, ٓخ ٣ظَطّذ ػرِر٤رٚ ػرٔرِر٤رخً 

 اهَحؽ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص ٖٓ حُظخ٣ٍن حُٞحهؼ٢.

١زؼخً ت طظٞهّق حُوٜش ػ٘ي حُٔخ٢ٌُ, اً حػرظرخى ٜٗرَ ه, أ٠٣رخً, طرَى٣ري ٗرؼرخٍ: 

, ك٢ هطخرخطٚ, ك٢ ك٤ٖ ٣لَٙ كِرٚ ػ٠ِ حكر٤رخ  حُرطرورّٞ «٤ٜٛخص ٓ٘خ حٌُُش»

 («ح٢ًُ٘ٔ»)أٓخ ػ٠ِ حُٔوِذ ح٥هَ  .«٣خ ُؼخٍحص حُل٤ٖٔ»حٌَُرالث٤ش, طلض ٗؼخٍ 

 «حُٔظو٤َّ»ػٖ حُيػٞس ا٠ُ ُٖٓ حصٓالّ حألٍٝ,  «حُـٜخى٣ش»كال ط٘لي حُـٔخػخص 

ٝؿ٤َ حُظخ٣ٍو٢, كظ٠ أٜٗخ ر٤ًِٞٔخطٜخ ٝٓظخَٛٛخ طزيٝ ًرؤٗرٜرخ هرخىٓرش ٓرٖ هرخٍؽ 

, ٝىػرٞطرٜرخ اُر٠ ُٓرٖ «أٍٝ حُرٔر٤رؼرخى»حُِٓخٕ )ُٝؼَ طز٢٘ ح٤ٗٞ٤ُٜٜش كرٌرَس 

, هرزرَ ػرالػرٚ آتف ػرخّ, ٣ر٘ر٠ر١ٞ كر٢ ا١رخٍ ٛرٌح حُر٘رٔر٢ «حٌُِٔٔش ح٤ُٜٞى٣رش»

 حتٓظَؿخػ٢ ُِظخ٣ٍن(.

٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ًُي إٔ ٓؼ٠ِش حُظل٤ٌَ حُٔخثي ك٢ حُؼرخُرْ حُرؼرَرر٢, ت طرظرٞهّرق ػرِر٠ 

ٗظَطٚ حُوخَٛس ٝحُِٔز٤ش ا٠ُ حُيُٝش )ٝحُليحػش حؿٔختً(, رخػظزخٍٛخ رٔؼرخررش ٓر٘رـرِ 

ؿَر٢, ًٝـِ  ٖٓ حُظَحع حتٓظؼٔخ١ٍ, اً إ ًُي ٣َ٘ٔ, أ٠٣خً, ػيّ حُظرٜرخُرق 

ٓغ حُظخ٣ٍن, أٝ حُظؼخ٢١ ٓؼٚ ًؤٗٚ طخ٣ٍن ٝحكي, أٝ ىه٤رَ, أٝ آهرَ, ًٝرؤٗرٚ ُر٤رْ 

 طخ٣ٍو٘خ.

ٝحُلخٍ إٔ حُٟٞغ ُْ ٣ؼي ٣ظطِذ كو٢ حُظ٤٤ِٔ, أٝ حُلرٜرَ, رر٤رٖ حُريُٝرش ٝحُري٣رٖ, 

ُظـ٤٘زٚ حتٓظـالٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٕٝٛٞ هي٤ٓظٚ, ٝاٗٔخ رخص ٣ظطِذ حُظ٤٤ِٔ ر٤رٖ حُري٣رٖ 

ٝحُظخ٣ٍن, أٝ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُلٞحىع حُظخ٣ٍو٤رش ررٌرٞٗرٜرخ كرٞحىع ر٘رَ, ألكرَحى هري 

٣وطجٕٞ ٝهي ٤ٜ٣زٕٞ, ٌُْٜٞٗ رَ٘حً. ٝكوخً, كٌٜٙ ٓؼ٠ِش, اً ت ٣ٌٖٔ ُٔـظٔغ أٝ 

٤ٌّق, ٓغ حُٞحهغ ٝحُؼَٜ ٝحُؼخُْ, ررخُرٞهرٞف ػر٘ري ُرلرظرش ٓرؼر٤ر٘رش كر٢  ألكَحى حُظ

ٕ اىٍحًرٜرْ ُرٌحطرٜرْ ػرزرَٙ,  ّٞ حُٔخ٢ٟ, ٖٓ ىٕٝ اكٔخْٜٓ رخُظخ٣ٍن, ٖٝٓ ىٕٝ طٌ

 رب٣ـخر٤خطٚ ِٝٓز٤خطٚ, رٔخ٤ٟٚ ٝكخَٟٙ.

حٌُِٔ٘ش إٔ حُِلظش حُظ٢ ٣ـ١َ حتٗ٘يحى ا٤ُٜخ رخٌُحص ٢ٛ ُلظش ٤ٓخ٤ٓش, ٝطظرؼرِرن 

رخَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓش, أ١ أٜٗخ ٤ُٔض ُلظش ى٤٘٣ش. ٝٓؼِّٞ أٗٚ كر٢ حُرؼرٜري حألٍٝ 

ُإلٓالّ كِٜض كٞحىع ًؼ٤َس, ٟٜٔ٘خ َٜٓع ػؼٔخٕ, حُو٤ِلش حَُحٗي١ حُؼخُغ, 

ك٢ حُٔي٣٘ش, ػ٠ِ َٓأٟ ٝٓٔٔغ ٖٓ هر٤رَس حُٜرلرخررش, ػرْ ًرخٗرض كرَررخ حُرـرٔرَ 

ٝٛل٤ٖ ك٢ ا١خٍ حُظ٘خُع ػ٠ِ حُوالكش رر٤رٖ ػرِر٢ ٝٓرؼرخ٣ٝرش, ٝررؼريٛرخ ٜٓرَع 

حُل٤ٖٔ ح١ٌُ هخطِٚ ػَٔ رٖ ٓؼي رٖ ار٢ ٝهخٙ ك٢ ػٜري ٣ر٣ِري ررٖ ٓرؼرخ٣ٝرش, ػرْ 

َٜٓع ػزي ه رٖ حُِر٤َ, ًِٜٝخ طئًي إٔ حَُٜحع ًخٕ ػ٠ِ حُٔرِرطرش, ت ػرِر٠ 

حصٓالّ ٝت ػ٠ِ أ١ ٖٓ ٓزخىثٚ أٝ أكٌخٓٚ. ٝحُٔئحٍ أٗٚ اًح ًرخٕ ًرَ ًُري كريع 

 ك٢ ػَٜ حصٓالّ حألٍٝ, ٝٓغ حُٜلخرش, ك٤ٌق حألَٓ اًحً ٓغ حُؼٜٞى حُظخ٤ُش.

ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ طخ٣ٍن ىُٝش حصٓالّ, حُظ٢ ٤ٗيص حٓزَح٣ٍٞ١ش ٝحٓؼش ك٢ َٓكِش ٓرٖ 

حُِٖٓ, ٝهيٓض ُِؼخُْ ك٠خٍس ؿ٤٘ش رؼوخكظٜخ ٝػِٜٞٓخ, حػظٍٞٙ ػي٣ي ٖٓ حُِٔز٤رخص 

ٝحٌُٔ٘الص, حُظ٢ أىص ا٠ُ أكٍٞ ػَٜٙ. اً َٓص ػ٤ِٚ ٝهظٜرخ ٗرورٜر٤رخص ٓرؼرَ 

٣ِ٣ي ٝحُلـخؽ ٝأر٢ حُؼزخّ حُٔلخف, ٜٝٗي حٗرورالررخص ٝحكرظرَحررخص ٝٓرٌحررق, ػرْ 

حٗلَٔ ٓغ ٓو١ٞ حُوالكش حُؼزخ٤ٓش ػ٠ِ ٣ري حُرٔرـرٍٞ كر٢ حُرورَٕ حُرؼرخُرغ ػ٘رَ, 

ٌِْ َٓ٘م حُؼخُْ حُؼَر٢ ٖٓ حص٣ٞر٤٤ٖ ػْ حُٔٔخ٤ُي كخُؼؼٔخٗر٤ر٤رٖ, ٗرخٛر٤ري  ٝرؼيٛخ ُك

 ػٖ حُي٣ٝالص حُظ٢ ًخٗض طظَٜ ٛ٘خ ٝٛ٘خى.

كٞم ًُي, كٌٔ٘ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘, حٗوطغ طخ٣ٍن حُٔـَد حُؼرَرر٢ ػرٖ ٓ٘رَهرٚ, 

اػَ ح٤ٜٗخٍ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش, أ١ إٔ حُؼخُْ حُؼَر٢ ُْ ٣ٌٖ ١ٞحٍ حُٞهض رٔؼخرش ىُٝرش 

ٝحكيس, رَ ًخٕ ٣ظؤُق ٖٓ ٝت٣خص ٓ٘لِٜش, طو٠غ ًَُِِٔ, أ١ ُيٓ٘ن أٝ ررـريحى 

أٝ حٓط٘زٍٞ, ًَ ػ٠ِ كيس, ًٝل٤ي٣َح٤ُش رٜٔطِلخص ح٤ُّٞ. ٝحُٔؼ٠٘ ٖٓ ًُي إٔ 

ط٤٤َٔ حُؼخُْ حُؼَر٢, هزَ حتٓظؼٔخٍ, ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ٌٛٙ حُيٍؿش ٖٓ حُرٌرٔرخٍ حُر١ٌ 

 ٣ؼظويٙ رؼ٠ْٜ أٝ ٣ظو٤ِٚ, ٝكن ٗظَس ا٣ٔخ٤ٗش طِ٘ع ا٠ُ حُٔؼخٍ حٝ ا٠ُ حُٔويّ.

ٌِٝٓ٘ش حُو٢ِ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُظخ٣ٍن ٗـٔض ػٖ طرٔرخٛر٢ ٓرلرٜرّٞ حُريُٝرش حُٔر٤رخٓر٢ 

رٔلّٜٞ حُوالكش حُي٢٘٣, ػ٠ِ كٔخد حُي٣ٖ, ك٤رغ حُريُٝرش/حُٔرِرطرش ٛر٢ حُرطرَف 

حَُحرق ك٢ ٌٛٙ حُٔؼخىُش, اً حٓظطخػض, رلٌْ ٤ٛٔ٘ظٜخ, اهَحؽ ًحطٜخ ٖٓ حُرظرخ٣ٍرن, 

 ٝحُلٍِٞ ك٢ حُٔويّ.

أٓخ حُظؤ٤ًي رؤٕ حُي٣ٖ ٛٞ حُوخَٓ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش كٜٞ ٗخؿْ ػٖ ٗل٢ حُلوٜرخ  ُرٌرؼر٤رَ 

ٖٓ حُلٞحىع حُظخ٣ٍو٤ش حُٔئٓٔش ك٢ حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓش, ك٢ حُيُٝش حصٓال٤ٓرش, 

, ٍرٔخ ك٢ ٓلخُٝش ُظٜي٣َ ٍٛٞس ٓؼرخُر٤رش «كظ٘ش»أٝ طز٣ََٛخ, أٝ حػظزخٍٛخ ٓـَى 

ػٖ طِي حُلظَس, أٝ ُِيكخع ػٖ حصٓالّ, رخُيكخع ػٖ رؼٞ ح٤ُِٖٔٔٔ, ٓغ أٗ٘خ اُح  

 أ٣َٖٓ ٓوظِل٤ٖ.

ٍ حُظخ٣ٍن ٖٓ حُي٣ٖ, كر٢  َّ ٓخ ٣ئًي ًُي, أ٠٣خً, إٔ حصٓالّ ك٢ ػٜيٙ حألٍٝ ًخٕ ك

, ٝحُظ٢ طؼ٢٘ أٗٚ ت ٣ـُٞ ألكري, ٓرٖ حُرزر٘رَ, «ح٤ُّٞ أًِٔض ٌُْ ى٣ٌْ٘...»ح٣٥ش: 

ّ. ٝهي ؿخ ص طَؿٔش ٌٛٙ ح٣٥رش كر٢ هرطرزرش أرر٢ ررٌرَ,  َّ رؼي ًُي, إٔ ٣لَِ ٣ٝل

أ٣ٜخ حُ٘خّ ٓرٖ ًرخٕ ٣رؼرزري ٓرلرٔريحً كربٕ »حُو٤ِلش حَُحٗي١ حألٍٝ, حُظ٢ هخٍ ك٤ٜخ: 

ٓلٔيحً هي ٓخص, ٖٝٓ ًخٕ ٣ؼزي ه كبٕ ه ك٢ ت ٣رٔرٞص... أٓرخ ررؼري... كربٗر٢ هري 

ٓرٞٗر٢ ّٞ ُٝرؼرَ  .«٤ُٝض ػ٤ٌِْ ُٝٔض رو٤ًَْ كبٕ أكٔ٘ض كؤػ٢ٗٞ٘٤ ٝإ أٓؤص كور

ٌٛح ٛٞ حُورطرخد حُر١ٌ أٓرْ ُرِرلرظرش حُرلرخٍهرش كر٢ طرخ٣ٍرن حصٓرالّ, ٝحُريُٝرش 

حصٓال٤ٓش, رخُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُيُٝش, ك٤غ ٣ظؤْٓ حُي٣ٖ ػ٠ِ حص٣رٔرخٕ ٝحُريُٝرش 

ػ٠ِ حُٔٔخ ُش ٝحُٔلخٓزش ٝحُظيحٍٝ. رؼي ًُي ٍرٔخ إٔ ٓزرخ٣رؼرش ٣ر٣ِري ررٖ ٓرؼرخ٣ٝرش 

ٌِٗض حُِلظش حُظؤ٤ٔ٤ّٓش حُؼخ٤ٗش, حُظ٢ كُٞض حُيُٝش ا٠ُ ِٓي ػ٠ٞٝ, ٝٗرورِرظرٜرخ 

ا٠ُ حػظزخٍٛخ ٓـَى ٗؤٕ ى١ٞ٤ٗ, ٢ٛٝ ُْ طوظَٜ ػ٠ِ ٓزخ٣ؼرش حُٜرلرخررش ُرِرٔرِري 

كو٢ ٝاٗٔخ ٓزخ٣ؼش حُي٢٘٣ ُِي١ٞ٤ٗ ح٠٣خً, ٌٌٝٛح رخص حُظخ٣ٍن ٓويٓخً, أٝ  «حُٔظـِّذ»

 ًؤٗٚ ؿِ  ٖٓ حُي٣ٖ, ٝحُؼو٤يس حُي٤٘٣ش.

ح٥ٕ ٝك٢ ٌٛٙ حُلَد ح٠َُّٝ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓش ٝحٌُٔخٗش ٝحُِٔطش, ٝػِر٠ حُريُٝرش 

ٝحُٔٞح١٘ش, ٝح٣ُٜٞش, تٓ٘خٙ ٖٓ حُظ٤٤ٔرِ رر٤رٖ حُري٣رٖ ٝحُريُٝرش, ٝرر٤رٖ حصٓرالّ 

ٝطخ٣ٍن ح٤ُِٖٔٔٔ, ُِ٘ع حُويحٓش ػٖ حَُٜحػخص حُـخ٣ٍش, ٝحُيهٍٞ ك٢ حُظرخ٣ٍرن, 

 أٝ طل٣ََ حُي٣ٖ ٖٓ حُظخ٣ٍن ٝطل٣ََٙ ٓ٘ٚ.

 ِبجذ وُبيل

 اٌتُُّش ثني اإلطالَ ووً ِٓ اٌتبرَخ واٌذوٌخ
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 عجذ اٌىزَُ أُٔض

 ضذىبد أطفبٌٕب 
 تٍُك ثهب جذراْ ادلذارص وادلالعت

حٓظَٔص حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ ٓ٘خ١ن ٤ٓطَس حُٔؼرخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش ررختٓرظرٔرَحٍ 

ٍؿْ ًَ أٗٞحع حُوٜق ٝٗظ٠ أكٞحٍ حُظٜـ٤َ ٝحُِ٘ٝف ٝؿر٤رخد ػريى ًرزر٤رَ ٓرٖ 

ٓوٞٓخص حُؼَٔ حُظَر١ٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ ٣لظخؽ حألٖٓ ٝحألٓخٕ ٝحتٓظوَحٍ ٝحٌُظرخد 

 ٝحُز٘خ  حُٔي٢ٍٓ ٝحُٔؼِْ حُٔوظٚ أٝ كظ٠ حُٔؼِْ حُٔظطٞع حُزي٣َ. 

ُْ طوطؤ حُؼ٤ٕٞ حُٜـ٤َس ُظال٤ٌٓٗخ رؤٕ طالكن ٤١ق حُٔٔظوزَ ح١ٌُ ٣طَ ك٢ آهرَ 

ٗلن ٣زيٝ ٗخثٌخً ٝرؼ٤يحً, ألٕ حُ٘ظَس ُِٔٔظوزَ ٢ٛ ٍٓخُش حُرظرلري١ حُرظر٢ طرَٓرِرٜرخ 

 ؿٔٞع حُظال٤ٌٓ رؤَٓ هخىّ ٢ٜ٘٤ٓ حُوظَ ٝحُظي٤َٓ ٝٓلي حُيٓخ . 

طٌٔ٘ض ؿٔٞع حُٔظطٞػ٤ٖ ك٢ حُلوَ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٓظطٞػ٤ٖ ٝٓي٤ٍٖٓ طرْ 

هطغ ٍٝحطزْٜ ٖٓ هزَ حُ٘ظخّ ح١ٍُٞٔ ٖٓ ٓظخرؼش حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ػخٓخً ػرخٗر٤رخً كر٢ 

 ٓلخكظش كِذ ٣ٍلخً ٝٓي٣٘ش. 

رِؾ ػيى حُٔؼ٤ِٖٔ حُٔظطٞػ٤ٖ كٞح٢ُ هٔٔش أتف ٝهٔٔٔجش ٓظطٞع ػِٔرٞح ررٌرَ 

ٗي٣ش  ٌَُ حُظَٝف حُوخ٤ٓش حُٔل٤طش رَػخ٣ش أ١لخُ٘خ ٝطال٤ٌٓٗخ ح٣ٌُٖ رِؾ ػيىْٛ ٓخ 

٣ِ٣ي ػ٠ِ ػالػٔخثش ٝه٤ٖٔٔ أُق ط٤ِٔرٌ كر٢ ٓرورظرِرق حُرٔرَحكرَ حُرٔريٍٓر٤رش ٓرٖ 

حترظيحث٤ش ٝكظ٠ حُؼخ٣ٞٗش, ك٢ َٓكِش ٓخ هزَ حٓرظرزرخكرش حُرٔرلرخكرظرش ر٘رظر٠ حٗرٞحع 

 حُوٜق ٖٓ رَح٤َٓ ٝٛٞح٣ٍن. 

ك٢ ُلظش كي٣ؼ٘خ ٌٛٙ ٢ٜ٘٣ أر٘خ ٗخ حُطالد ك٢ َٓكِش حُٜ٘خىس حُؼخ٣ٞٗش حتٓظلخٗرخص 

 حُٜ٘خث٤ش حُظ٢ طوُْٜٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓوؼي ىٍح٢ٓ ك٢ حُـخٓؼش. 

٣٘ظظَ ١الر٘خ ّٓ٘خ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞػٞى رخػظَحكخص ى٤ُٝش ٌُٜٙ حُرؼرٔرِر٤رش حتٓرظرلرخٗر٤رش 

ٝٓ٘لخً ىٍح٤ٓش ٓـخ٤ٗش ُطالر٘خ ٢ً ٣ظخرؼٞح ٓ٘ٞحٍْٛ ك٢ ١ِرذ حُرؼرِرْ ٝحُرلرٜرٍٞ 

 ػ٠ِ ٓوؼي ك٢ ر٘خ  ٣ٍٞٓخ حُٔٔظوزَ. 

١خُزخً ٝحٗولٞ حُرؼريى  0783أػيحى حُطالد ح٣ٌُٖ طويٓٞح ُالٓظلخٗخص حُؼخ٣ٞٗش رِؾ 

ػٖ حُؼخّ حُٔخرن ر٘ٔزش طظـخُٝ حألٍرؼ٤ٖ ك٢ حُٔجرش رٔرزرذ حٓرظرزرخكرش حُرٔرلرخكرظرش  

 ػ٣ٌَٔخً ًٔخ أِٓل٘خ ػزَ ًخكش أٗٞحع حُوٜق. 

طؼخ٢ٗ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٖٓ أُٓش طؤ٤ٖٓ ٓٞحٍى ٓظـيىس ٢ً طَٜف ُرِرٔرظرطرٞػر٤رٖ 

ُٝٞ ٓزخُؾ ٓخ٤ُش ٛـ٤َس ٢ً طؤٖٓ ُْٜ ًَحٓظْٜ ٝأٍٓٞ ٓرؼر٤ر٘رظرٜرْ, كر٤رغ كٜرَ 

حُٔظطٞػٕٞ هالٍ طي٣ٍْ ػخّ ىٍح٢ٓ ًخَٓ ػ٠ِ ٓزِؾ ٛرـر٤رَ ؿريحً ت ٣رظرـرخُٝ 

ه٤ٖٔٔ ىٝتٍ. ٣ٝزِؾ ػيى حُٔظطٞػ٤ٖ حُرؼرخٓرِر٤رٖ كر٢ حُرلرورَ حُرظرؼرِر٤رٔر٢ كٔرذ 

حُـيحٍٝ حُظ٢ أٍِٓض ُُٞحٍس حُظؼ٤ِْ ك٢ حُلٌٞٓش حُٔئهظش كظ٠ طخ٣ٍرن حػريحى ٛرٌح 

 حُظو٣ََ هٔٔش حتف ٝهٔٔٔخثش ٓظطٞع. 

 

طٞؿي أُٓش ٓظـيىس ٣ٞ٘ٓخً روٜٞٙ طؤ٤ٖٓ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ ٣ٝرـرذ حُرظر٘ر٣ٞرٚ إٔ 

ٜٓ٘خؽ حُيُٝش ح٣ٍُٞٔش ٛٞ حُٜٔ٘خؽ حُٔؼظٔي ك٢ ًَ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طٔر٤رطرَ ػرِر٤رٜرخ 

حُٔؼخٍٟش ح٣ٍُٞٔش, ك٤غ إٔ ٛ٘خى طل٣َورخً رر٤رٖ حُر٘رظرخّ حُرٔرـرَّ ٝرر٤رٖ حُريُٝرش 

ح٣ٍُٞٔش, كٌف ٖٓ حُٜٔ٘خؽ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخُ٘ظخّ. ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخٌُظخد حُرٔريٍٓر٢ 

كبٕ أُٓش طٞك٤َٙ طظؼِن أ٠٣خً رؼيّ حٓظوَحٍ حُطخُذ أٝ حُظ٤ٌِٔ ك٢ حُرٔر٘رخ١رن حُرظر٢ 

 طظؼَٝ ُوٜق ك٤٘ظوَ حُطخُذ ٝحٌُظخد ألٓخًٖ رؼ٤يس ٝٓظلَهش. 

طـ٤ذ ػٖ ٓ٘خ١ن حُٔؼخٍٟش أ١ ٓؼخَٓ ٓوظٜش رٜ٘خػش حُور١َرخٓر٤رش ٓرٖ ًرظرذ 

ٝأهالّ كزَ ٝأهالّ ٝح٣ض رٍٞى ٝطٞك٤َ ٌٛٙ حُو١َخ٤ٓش ٍَٟٝس حٓخ٤ٓش ُرِرطرالد 

 ُٔظخرؼش ٓ٘ٞحٍْٛ حُظؼ٢ٔ٤ِ. 

أُق ١خُذ ١ٍٞٓ ك٢ ط٤ًَخ  ُٞكيٛخ ٖٝٓ حٓظطخع ْٜٓ٘ ا٣ـخى ٓرورؼري  211ٛ٘خى 

أُق ١خُذ كو٢ ٝكظ٠ ٖٓ طؼِْ ْٜٓ٘ كوي كَٜ ػ٠ِ ؿرٞىس طرؼرِر٤رْ  61ىٍحٓش ْٛ 

 ٓظي٤ٗش. 

١ٝزؼخً ٛ٘خى حٌٗخ٤ُش حُظال٤ٌٓ حُرطرالد حُرٔرظرٞحؿري٣رٖ كر٢ ُرزر٘رخٕ ٝحتٍىٕ ٝىٍٝ 

حُِـٞ , ك٤غ طؼظزَ حُؼٞىس ا٠ُ ٣ٍٞٓخ ٢ٛ أٍٝ هطٞحص حُلَ ٝػ٤ِٚ كربٕ طرٞكر٤رَ 

 حُز٤جش ح٥ٓ٘ش ٝحتٓظوَحٍ ٝح٣وخف حُوٜق حُـ١ٞ ٝحُٔؼخٍى ح٤ٓٞ٤ُش ٢ٛ حُٔلظخف .

إ ٟؼق حُظ٣َٞٔ حٌُخك٢ ُالٓظؼٔخٍ ك٢ حُطلَ ُٝٞ ك٢ حُرلري حألىٗر٠ ٣رـرؼرَ ٓرٖ 

حُٞحهغ حُظؼ٢ٔ٤ِ هخرالً ُالهظَحم ٖٓ هزَ ٤ٛجخص أٝ ؿٔؼ٤خص أٝ ٓئٓٔخص ر٤ٔٔٔرخص 

ٗظ٠ ٝطلض ٣ًٍؼش حُيػْ ٣ٌٖٔ ٖٓ ط٣َٔذ أكٌخٍ ٓظطرَكرش ٣ٝرـرؼرَ ٓرٖ حُرلر٤رخس 

حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ طٌٕٞ ٓٔظوِش طٔخّ حتٓظوالٍ ػٖ أ١ طٞؿٚ ك١ٌَ 

أٝ ه٘خػش ى٤٘٣ش. ٌُُي ٣٘يى حٌُٔظذ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػ٠ِ ىػْ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ ٝإٔ ٣ظرَ ىػرْ 

حُٔيحٍّ ٓؼِوخً ر٤ي حُطَف ح٢َُٔٓ كظ٠ ت ٣يهرَ حُرطرالد ٓرؼرظرَى حُرورالكرخص 

 حُل٣ٌَش ٝحُي٤٘٣ش. 

إ حتٛظٔخّ رخُطلُٞش ٝحُؼِْ ٤ُْ ػٔالً ٣لظخؽ ُو٘خػخص ٝٓٞحهق ٤ٓرخٓر٤رش ررَ ٛرٞ 

ٓٞهق حٗٔخ٢ٗ ٣ٔظيػ٢ حُظيهَ حُٔزخَٗ كر٢ ح٣رورخف طريٛرٍٞ ٓٔرظرورزرَ ُرؼر٘رَحص 

حتتف ٖٓ حُظال٤ٌٓ أَٛٝح ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ػٖ حألَٓ ك٢ حُٔٔرظرورزرَ 

 حُو٣َذ. 

ُي٣٘خ ه٘خػش أ٣ٜخ حُٔخىس طوٍٞ إٔ ٟلٌخص ح١لخُ٘خ ٓظٍِع حألٓرَ ٝحُرٔرٔرظرورزرَ كر٢ 

 َٓٝؽ ٣ٍٞٓخ حُوخىٓش. 
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اٗطِوض حُؼٍٞس ح٣ٍُٞٔش ُْٝ ٣ٌٖ أؿرِرزر٤رش حُرؼرخثر٣َرٖ  

أٝحَُٔحهز٤ٖ ٣ظٞهؼٕٞ إٔ ٣ظلٍٞ أًؼَحُٔر٤ر٘رخ٣ٍرٞٛرخص 

ٓٞ حً, إٔ طٔظي حُؼٍٞس طِظْٜ حأل٣رخّ ٝحُٔر٘ر٤رٖ ُرظرٜرَ 

ٓ٘ظٜخ حَُحرؼش, ريٕٝ أ١ ٤ٗش تٗلَحؽ ٣ِٞف ك٢ حألكرن 

أٝ كَ ٣طَف ٗلٔٚ,  َٝٓػخٕ ٓخ آظ٘ؼَح٣ٍُٕٞٔٞ 

ٝحُٜٔظٕٔٞ رخُز٤٘ش ح٣ٍُٞٔش حُظلظ٤ش, إٔ ا١خُش حُرؼرٍٞس 

ٝ حتٓظيحى ك٢ حُٟٞغ  ٤َٓٞٛ حُرزرالى حُر٠ كرختص  

 ٛؼزش ٝكَؿش, ػ٠ِ ًَ حُٜؼي.

ٝ رخُطزغ ًخٕ حُٟٞغ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُٜل٢ أكي أْٛ  

حُ٘وخ١ حُظ٢ ريأص حُٔ٘رظرٔرخص حُريُٝر٤رش ٝحُرٔر٘رظرٔرخص 

حُٔرر٣ٍٞررش حُررؼررخٓررِررش ػررِرر٠ حألٍٝ ررريم ٗررخهررّٞ 

حُوطَٝروٞس,  ُٔخ ٌُُي حُٟٞغ ٖٓ طالُّ ٝاُرظرٜرخم 

 ٓغ حُلختص حُظ٢ طْٔ حُزَ٘ ٝحصكَحى.  

كال طوِٞح ػخثِش ك٢ ٣ٍٞٓخ ٖٓ ٣َٓٞ ٓٞح  رَٔٝ 

١خٍة أِٖٝٓٓ, ٝأٟخكض حُؼٍٞس ٝٓخ ؿَٟ ٣ٝـ١َ 

ٖٓ هظَ ٝىٓخ  ٝٓٞص ٝطل٢٘ حألٝرجش كظ٠ طِي حُرظر٢ 

طـخُٝٛخ حُِٖٓ , ٝكٌكض ٖٓ حُوخّٓٞ حُطز٢ ػرِر٠ 

اػظزخٍ أٗٚ هي طْ حُظوِٚ ٜٓ٘خ ٝحُٞهخ٣رش ٓر٘رٜرخ ٓرٞح  

رخُِوخف أٝ رخُيٝح  حُٔ٘رخٓرذ . كرٔرٖ حُرِر٘رٔرخٗر٤رخ حُر٠ 

حُـي١ٍ ح٠ُ َِٗ حأل١لخٍ ٝكظ٠ ح٠ُ ىح حٌُرِرذ, ررَ 

ٝكظ٠ حُر٣ِرخىس حُرٔرطرَىس ٝحُرٔرَػرزرش ٓرٖ حُرلرختص 

 حُ٘ل٤ٔش ٝحُظ٢ ِٗٔض حأل١لخٍ ٝحٌُزخٍػ٠ِ كي ٓٞح .

ٝٛرر٘ررخ ًررخٕ حُرريٝح  ٝحُٜرر٘ررخػررش حُرريٝحثرر٤ررش ٓررٖ 

أرَُحُٔلطخص حُرٔرئػرَس ؿريحً ٟرٔرٖ ٛرٌٙ حُٔرخكرش, 

كخُٜ٘خػش حُيٝحث٤ش ٢ٛ آظ٤خًُخٕ ح١ٍُٞٔ ٣ظٔظغ ررٚ, 

ػ٠ِ " هِش حصٓظ٤خُحص ", كوي ًخٗض ٜٓرخٗرغ حألى٣ٝرش 

طٞكَحُلي حألى٠ٗ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حُٔٞم ح٣ٍُٞٔرش ررَ 

كظ٠  ًخٕ حُؤْ حٌُز٤َ ٜٓ٘خ ٣ظْ طٜري٣رَٙ ُرِرورخٍؽ, 

ٓرخ  8117كوي رِـض ٛخىٍحص ٣ٍٞٓخ ٖٓ حُيٝح  ػخّ 

ٓررال٣رر٤ررٖ ىٝتٍ رررلررٔررذ اكرريٟ  801هرر٤ررٔررظررٚ 

 حصكٜخث٤خص.

كٌخٕ أٍٝ ٓخاٗؼٌْ ػ٠ِ حُٜ٘خػش حُيٝحث٤ش ٝحألى٣ٝرش 

ك٢ ٣ٍٞٓخ ٛٞاٍطلخع ٌَٓٛ رؤٓؼخٍحألى٣ٝش, ٝٛٞ أَٓ 

٣ظٞحكن رخُطزغ ٓغ ؿال  ًخكش حُٔ٘ظـخص حصٓظرٜرالًر٤رش 

ٝحُل٤ر٣ٞرش, ٝطرؼرِرن ٛرٌٙ حألٓرٍٞ رربٍطرلرخع حُريٝتٍ 

 ٝٛز١ٞ ح٤َُِس ح٣ٍُٞٔش.

ٌٝٛح حألَٓأٟخف ػرِر٠ ًرخٛرَ حُرٔرٞح١رٖ حُٔر١ٍٞ 

ًخٍػش ؿي٣يس, ك٤غ أٛزق ك٢ رِي أؿِزٜخ ٖٓ حُرلرورَح  

رؼي طيٍٛٞٓٔظٟٞ حُطزوش حُٞٓط٠ ُظوخٍد كي حُلوَ, 

ٝأٛزق ٓؼَ حُيٝح  ٣لِن ػرخُر٤رخً, ٍؿرْ إٔ ٓر٣ٍٞرخ 

 ًخٗض طؼظزَ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش حألٍهٚ ػَر٤خً. 

ٝك٢ ٌٛح حألَٓ كيػظ٘رخ حُٔر٤ريس حُٜر٤ريتٗر٤رش " : إٔ 

حُٔٞم  أٛزق ٣ٔٞؽ رؤٛ٘خف ٓـُٜٞش حُرٔر٘ر٘رؤ, ررَ 

ٝكظ٠ حُظ٤ًَذ حُلو٤و٢ رل٤رغ طرْ حٓرظروريحّ أٓرٔرخ  

طـخ٣ٍش ٝأؿَحٝ ػالؿ٤ش ٓوظِلش ٝطرظرلرخٝص أٓرؼرخٍ 

ر٤ؼٜخ ٓخر٤ٖ ُٓٞع ٝآهَ, ك٤ظوز٢ ح٤ُٜيت٢ٗ   رر٤رٖ 

ٌٛٙ حألٓرؼرخٍ ُر٤ر٘رؼرٌرْ ٛرٌح ٓرزرخٗرَس ػرِر٠ ؿر٤رذ 

حُٔٞح١ٖ, كَٔس ٣٘ظ١َ حُيٝح  رٔؼَ ٤ُؼٞى ٣ٝ٘ظر٣َرٚ 

 َٓس أهَٟ رٔؼَ حهَ أٝحػ٠ِ "

ٝط٤٠ق " حألَٓ ٣ظْ كٔذ ٍٓٞى حُيٝح  َٜٝٓٝف 

ٗل٘ٚ, ٝكٔذ حُ٘ٔزش حُرٔرجر٣ٞرش حُرظر٢ ٣رظرؼرخٓرَ ررٜرخ 

% (   31ـرـر  81ح٤ُٜيت٢ٗ  ٝحُظ٢ طظَحٝف ٓخر٤ٖ )

 ٖٓ ػٖٔ َٗح  حُيٝح .

ٝٛ٘خ ترري ٓرٖ حُرورٍٞ  إٔ كرِرذ ٝٛر٢ حُرؼرخٛرٔرش 

%( 11ـ  21حتهظٜخى٣ش ُِزِي ًخٗض طٞكَ ٓخ ٣وخٍد )

ٖٓ اؿٔخ٢ُ ٓخ ٣ـط٢ حُٔخكش ح٣ٍُٞٔرش ٓرٖ حألى٣ٝرش, 

 % ٖٓ كخؿش حُزِي.93ٝحُظ٢ ًخٗض طـط٢ 

ٝرٔزذ ٖٓ حٓرظريحى ٓرخكرخص حُرٔرؼرخٍى رر٤رٖ حُرؼرٞحٍ 

ٝحُ٘ظخّ ,  ٝحٌَُ ٝحُلَ ٝاٗؼخٍ حُٔ٘خ١ن ررخُرلرٟٞر٠ 

حُظ٢ ٓززٜخ حُ٘ظخّ أٝتً ٝأه٤رَحً, هرخٓرض ؿرٜرخص ػريس 

رخٓظٜيحف ٓؼخَٓ حألى٣ٝش ك٢ ٓي٣٘ش كِرذ, كر٤رغ طرْ 

طي٤َٓحُٜٔرخٗرغ أٝ كرٌرٜرخ ُرِرزر٤رغ هرخٍؽ ٓر٣ٍٞرخ, ٝ 

ٓخؿَٟ ٖٓ طٜخٕٝ حُ٘ظخّ ك٢ ٓ٘خ١ن ٤ٓطَطٚ ٝكرظرق 

حُٔـخٍ أٓخّ ط٣َٜذ حألى٣ٝش, ٠٣ٝخف ُِٔؼخٍى ٓزذ 

أٓخ٢ٓ آهَ ٝٛٞ ٤ٓخٓش حُ٘ظخّ حُٔظزؼرش كر٢ كٜرخٍ 

حُٔيٕ ٝهٜق حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طرٞؿري ررٜرخ حُرٔرٜرخٗرغ, 

ٝهطغ حٌَُٜرخ ػٖ طِي حُٜٔخٗغ ٝٛرٞ أٓرَ ت٣رٔرٌرٖ 

حتٓظَٔحٍريٝٗٚ, اٟخكش ُٔ٘غ ٍٝٛٞ حُٔرٔرظرِرِٓرخص 

حألٓخ٤ٓش  ٖٓ حُٔٞحى حُوخّ  ُِيٝح  ٝٛر٢ ررـرخُرزر٤رظرٜرخ 

ٓٔظٍٞىس ٖٓ  هرخٍؽ حُرزرِري, ٝكرٞم ٛرٌح ًٝحى هرخّ 

حُ٘ظخّ رظل٣َٞ حُٜ٘خػش حُيٝحث٤رش رربٗرظرخؿرٜرخ ُٜرخُرق 

ؿ٤٘ٚ ٝٗز٤لظٚ, كويطٔض ػٔرِر٤رخص ٜٓرخىٍس ًرؼر٤رَس 

 ٤ُِٔخٍحص حُلخِٓش ُالى٣ٝش رلـش ىػٜٔخ ُِؼٞحٍ. 

ٝرظٞهق ٜٓخٗغ حألى٣ٝش أ٤ٛذ حُرٔرٞح١رٖ حُٔر١ٍٞ 

رٌخٍػش كو٤و٤ش ٖٓ ك٤غ ػيّ طٞكَ حألى٣ٝش ٓٞح  ٜٓ٘خ  

ُألَٓٝ حُؼخرَس ٝٝٛٞت ُظِي حُِٔٓ٘ش ٝحُظ٢ طظٜيى 

ك٤خس حصٗٔخٕ رخُوطَ,  ٝٓرٖ أٛرٔرٜرخ حُرلر٤رظرخٓر٤ر٘رخص 

أى٣ٝرش حُرزرٞحٓر٤رَ,  -ٝأى٣ٝش ح٠ُـر٢ ٝأى٣ٝرش حُٔرٌرَ

حألى٣ٝرش  -حٌُٔٔ٘رخص حُرٔرًَر٣ِرش  -ٝحألى٣ٝش حُ٘ٔخث٤ش

أى٣ٝش حُٜرَع, ُٝرؼرَ أٛرْ حألى٣ٝرش حُرظر٢  -حُ٘ل٤ٔش 

كويص ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔرخهر٘رش ُرورخكرخص حأل١رلرخٍ ٓرٖ 

ػَٔحُٞتىس ح٠ُ حُٔ٘ش, أ٤ُٖٞٔٗ رط٢ , ارَس حُرِٓرَس 

ُِلخَٓ, ٝحرَ حٌُِحُ, اٟخكرش اُر٠ أًرؼرَ ٓرٖ حػر٘رخٕ 

ٝٓظٕٞ ٗٞػخً ٖٓ حُيٝح  ٓلورٞى ٓر٘رٜرخ طرٜريى حُرلر٤رخس. 

 ىٝٗخًػٖ ك٤ِذ حأل١لخٍ رؤٛ٘خكٚ حُٔظؼيىس.

% ٓرٖ 71ٝط٤َ٘ رؼٞ حُظوي٣َحص ا٠ُ إٔ أًؼَ ٓرٖ 

حُٜٔخٗغ حُيٝحث٤ش أؿزَص ػ٠ِ حصؿالم, ٝحُرٔرٜرخٗرغ 

حألهَٟ طؼَٔ ررؤهرَ ٓرٖ ٍررغ ١رخهرظرٜرخ حصٗرظرخؿر٤رش, 

حألَٓح١ٌُ ىكغ حُزؼٞ ٝرـ٘غ ػ٠ِ اكظٌرخٍ حألى٣ٝرش 

ك٢ ٓٔظٞىػخص, كزخطض ٣ٍٞٓخ طؼخ٢ٗ ٗوٜخً كرخىحً كر٢ 

حألى٣ٝش ٝحُٔ٘ظـخص ح٤ُٜيت٤ٗش ٝط٤َ٘ حُظٞهؼرخص اُر٠ 

% ٖٓ كخؿش حُٔٞم, ك٢ ك٤ٖ 71ٝؿٞى ٗوٚ ر٘ٔزش 

٣ويٍ كـْ حُيٝح  حُٜٔرَد اُر٠ ٓر٣ٍٞرش ررؤًرؼرَ ٓرٖ 

ٓررِرر٤رٕٞ ىٝتٍ, هري ٣ررٌرٕٞ ؿررِ  ًررزرر٤رَ ٓرر٘ررٚ  011

 ٍِٓٝحً..!!

رِؾ ػيى ًَٗرخص حُٜر٘رخػرخص  8101كل٢ ٜٗخ٣ش ػخّ 

ٗرًَرش,  78حُيٝحث٤ش حُظ٢ طؼَٔ ك٢ حُٔٞم ح٣ٍُٞٔش 

اػ٘ظخٕ ٜٓ٘خ هطخع ػخّ, أٓخ ػيى حألٛر٘رخف حُريٝحثر٤رش 

 6111حُٔ٘ظـش ط٠خػق هالٍ ٓزغ ٓ٘ٞحص, كظـخُٝ 

ٛ٘ق, ٝرخطض ٌٛٙ حُٜٔخٗغ طٜ٘غ ًَ ٢ٗ  طرور٣َرزرخً 

كظ٠ حُٜ٘خػخص حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ طو٤٘خص ػخ٤ُش, ًٝرخٕ 

آهَٛخ حأل٤ُٖٞٔٗ, كـيص ٌٛٙ حُٜٔخٗرغ طر٘رظرؾ هرَحررش 

% ٖٓ حكظ٤خؽ حُٔٞم حُٔل٢ِ, ػيح ح٤ٌُٔخص حُظر٢ 93

ىُٝش, ٝٛٞ ٓخ ٌَٗ حًظلخ  ًحط٤خً اُر٠  81طٜيٍ ُ٘لٞ 

 كي ًز٤َ.

ٝك٢ ٓالكظش ٜٓٔش ألكي ح٤ُٜخىُش ٖٓ رِريس ٓرَحهرذ  

هخٍ  " رؤٗٚ كخ٤ُخً طْ طٞك٤َرؼٞ حألٛ٘خف حُٔوطٞػش 

ٖٓ حُٔٞم ٌُٖٝ ٤ُْ رـ٤ٔغ حُرؼر٤رخٍحص ٝحألٛر٘رخف 

 % ك٢ حُٔٞم "  61ٝحٗٚ هي طْ طٞك٤َ ٓخ ٗٔزظٚ 

 ِبثني  اٌذاء ؤمؾ اٌذواء !!!
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 حتزَز سَتىْ 

 . حُيٝح  حُٔ٘ظ٢ٜ حُٜالك٤ش 

ٖٓ حصٌٗخ٤ُخص حألهَٟ حُظ٢ أٛزرلرض أٓرَح ٗرخثرؼرخ 

ٌِٓ٘ش حٗظٜخ  ٛالك٤ش حُرٌرؼر٤رَ ٓرٖ حألى٣ٝرش, كر٤رغ 

أٗخٍأكي حأل١زخ  رؤٕ حُيٝح  حُٔ٘ظ٢ٜ حُٜالك٤ش " ت 

٠٣َ, ٝت ٣ل٤ي اًح ٓخ ًخٕ ٣ُؼط٠ ُألَٓحٝ حُورلر٤رلرش  

ٓؼَ )حُٜيحع ٝحٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس كر٢ حُرـرٔرْ(, 

أٓخ ػ٘يأهٌؿَػخص حُيٝح  ُألَٓحٝ حُٔرِٓر٘رش ٓرؼرَ 

َٓٝ حُوِذ , ٝحُوال٣خ حُؼٜز٤ش هي طئى١ اُر٠ ٝكرخس 

 ح٣َُٔٞ.

٣ٝوزَٗخ ح٤ُٜيت٢ٗ )ف(  ك٢ ٗرلرْ حُٔر٤رخم " ررؤٗرٚ 

ٗظَحً  تٗوطخع رؼٞ حألٛ٘خف ٣ظْ هزٍٞ حألٛر٘رخف 

حُٔ٘ظ٤ٜش ٛالك٤ظٜخ ػر٘ري حُرزرؼرٞ, ٝطرزرخع ٝط٘رَٟ 

رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢, كخُزؼٞ ٣ؤهٌ ػٖٔ حُوطؼش , ٝحُزؼرٞ 

 ت ٣ؤهٌ ػٜٔ٘خ رخػظزخٍٛخ)ٜٓيٍٝس( ..."

ك٤ٔخ ٤٠٣ق  ٛخكذ اكيٟ ح٤ُٜي٤ُخص  " ررؤٗرٚ ٣رظرْ 

ط٣ُٞؼٜخ ٓـخٗخً ًُٝي  كٔذ ٓيس حٗظٜخثٜخ , ك٢ٜ ٣ـذ 

إٔ طٌٕٞ ٛالك٤ظٜخ حٗظرٜرض ٓرٖ ٓريس أهٜرخٛرخ ٓرظرش 

 أَٜٗ "

 حألى٣ٝش حُظ٤ًَش طـِٝح حُ٘ٔخٍ ح١ٍُٞٔ 

اٗظَ٘ص حألى٣ٝش حُظ٤ًَش ك٢ ٓ٘خ١ن حُ٘ٔخٍ حُٔر١ٍٞ 

رٔزذ حٗلظخف حُليٝى حُــَحك٤ش ر٤ٖ حُزِي٣رٖ, ٝؿرِص 

حألى٣ٝش حألٓٞحم ًٔخؿ٤َٛخ ٖٓ حُرزر٠رخثرغ حُرظرًَر٤رش, 

 ٝأٛزلض رٔظ٘خٍٝ حؿِذ حُٔٞح٤٘١ٖ ٝػٖ ٌٛح حألَٓ 

٣ليػ٘خ ح٤ُٜيت٢ٗ )ف(: "ٖٓ هرالٍ طرـرَررش ررؼرٞ 

حألٛ٘خف كِْ طٌٖ ٗظ٤رـرش حُريٝح  حُرظرًَر٢ ررلرخػرِر٤رش 

ٗظ٤َس أٝ ري٣ِٚ ح١ٍُٞٔ, كٜٞأهَ ًلخ س , ٌُٖٝ كر٤رٖ 

حٗوطخع حُيٝح  ح١ٍُٞٔ تري ٖٓ حتٓظرؼرخٗرش رر٘رظر٤رَس 

 حُظ٢ًَ "

ٝأٟخف ٛخكذ ٤ٛي٤ُش " ر٘لْ ح٤ُٔخم إٔ كخػرِر٤رش 

 11حُرريٝح  حُررظررًَرر٢ طرر٘رروررلررٞ ررر٘ررٔررذ طررظررـررخُٝ )

% (ػٖ ٗظ٤َٙ ح١ٍُٞٔ ٌُٖٝ ٝتٕ ٓرٟٞرٞع 81ــ

حألى٣ٝش كٔخّ كال ٣رٔرٌرٖ  ات حُرظرؼر٣ٞرٞ ررخُريٝح  

 حُظ٢ًَ "

 حألى٣ٝش ٟٖٔ حتؿخػخص

ًٖ تري ٖٓ حُظؼر٣َرؾ ٝحُرظرطرَم حُر٠ حألى٣ٝرش حُرظر٢ 

طَٜ ًبؿخػخص  ُِٔ٘خ١ن حُرٔرلرٍَس, ٝٛر٢ ًرٔر٤رخص 

ترؤّ رٜخ ٝطَٜ رٌَ٘ طٜخػي١, كؤًي ررؼرٞ ٓرٖ 

حٓررظررطررؼرر٘ررخ ٓررئحُررٚ ٓررٖ حُٜرر٤ررخىُررش رررؤٗررٜررخ ت طٜررَ 

٤ُِٜي٤ُخص ٝت ٣ظؼخِٕٓٞ رٜخ حٓخٓخً, كر٤رظرْ طر٣ُٞرؼرٜرخ 

 ػ٠ِ حُـٔؼ٤خص حُو٣َ٤ش حُظ٢ طوّٞ رخُظَٜف رٜخ.

 ٗوخرش ح٤ُٜخىُش 

حٓظٌٔخت ُِٟٔٞٞع كٜ٘خ ٣لَٝ حُٞحهغ ػ٤ِ٘رخ ٟرٔرٖ 

حُٔ٘خ١ن حُٔلٍَس, ٟٝؼخً ؿ٤َ حػظ٤خى١ رـ٤رخد ىٍٝ 

حُ٘وخرخص ٝطلي٣يحً ٗوخرش ح٤ُٜخىُش كٌٜح حألَٓ كوي ًخٗرض 

حُ٘وخرش ٓخروخ ٢ٛ حُٔٔئُٝشػٖ ٍٝٛٞ حألى٣ٝرش ُرٌرَ 

٤ٛي٤ُش رلٔذ كخؿظٜرخ, ٝ ٣رٔرٌرٖ إٔ ٗرؼرظرزرَحألٓرَ 

 رـ٤خد حُ٘وخرش أٛزق حٗيػَٔحً ٝٛؼٞرش 

ٝطوزَٗخ ح٤ُٜيت٤ٗش )ى( "إٔ ٜٓ٘ش ح٤ُٜريُرش ىهرِرض 

َٓكِش ؿي٣يس ٖٓ ؿ٤خد ٝحٗوطخع ًؼر٤رَ ٓرٖ حألى٣ٝرش 

ٝحُررٔررٔررظررلرر٠ررَحص ٝؿرر٤ررخد حُررَهررخرررشػررِرر٠ ٜٓررخىٍ 

حألى٣ٝشٝٗٞػ٤ظٜخ ١َٝٗٝ كلظٜخ ٝٗوِٜخ, ٝأٛرزرلرض 

حُٜٔ٘ش رٔظ٘خٍٝ حُـ٤ٔغ ٝريٕٝ أ٣ش ٟٞحر٢ أٝ طلرور٤رن 

حى٢ٗ ح١َُٝ٘ حُٔؼَكش حألًخى٤ٔ٣ش, ٠٣رخف ُرٌُري إ 

هٔٔخً ٖٓ ح٤ُٜخىُش ُْ ٣ظوَؿٞح رؼي ٣ٝيحٝ ررٔرٔرخٍٓرش 

 حُٜٔ٘ش "

 أه٤َحً 

ٓخر٤ٖ ّٛٔٞ حُٔٞح١ٖ ٌٝٗخ٣ٝٚ, ّٝٛٔٞ ح٤ُٜرخىُرش ٝ 

طؼزْٜ ٣ٜزق حُـ١َ ٍٝح  حُريٝح  ٛرٔرخً آهر٠٣َرخف 

ُّٜٔٞ حُٔٞح١ٖ ح١ٍُٞٔ ٝٓآ٤ٓرٚ حُرٔرظرِح٣ريس ٝتٓرٖ 

ٓٔظـ٤ذ ٌُؼ٤َٖٓ حَُٜهخص حُظ٢ ٣طِوٜخ حُٔٞح٤٘١ٖ 

ٝح٤ُٜخىُش, كٔخر٤ٖ هطغ حُرٔرٞحٛرالص ٝحتطٜرختص 

٣لْ حُـ٤ٔغ رلِورش ٗرخهٜرش ُرْ طٔرظرطرغ حُرلرٌرٞٓرش 

 حتٗظوخ٤ُش ٝت حتثظالف كِٜخ.

ٝطٌ٘ٞ ُ٘خ ح٤ُٜريتٗر٤رش "  إٔ حُرٔرـرخُرْ حُرٔرلرِر٤رش 

ػخُـض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُو٠رخ٣رخ,  كر٢ حُريحهرَ حُٔر١ٍٞ 

ٌُٜٝ٘خ ُرْ طر٘رظرَ حُر٠ ٓرٟٞرٞع حُريٝح  ٝت كرظر٠ 

 ربٗخٍس, كال ٟٞحر٢ ٝحٟلش ..ٝحُٔئحٍ : ُٔخًح ؟؟؟؟

 ٝحصؿخرش : ت ٗـــؼَف ...!!

٣ٝزو٠ حُٟٔٞٞع ٓرؼرِرورخً  ٝ ٓر٘رٔر٤رخً كر٢ حُرٔر٘رخ١رن 

حُٔلٍَس,  ٍؿْ ٓخُٚ ٓرٖ طرٔرخّ ٓرزرخٗرَ ٓرغ كر٤رخس 

 حُٔٞح١ٖ ٝأُْ حُٔٞح١ٖ.



 ِهٕذ إٌبدر

 رأي
01 

طًَِ طؤػ٤َ حُالؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ هرالٍ حُرؼرخّ حألٍٝ 

ٖٓ حألُٓش ح٣ٍُٞٔش ٝرؼي ًُي رورِر٤رَ ػرِر٠ حُرٔريٕ 

حُليٝى٣ش, ٝٓرخُحُرض كرظر٠ ح٥ٕ طرظرلرٔرَ حُرؼرذ  

حألًزَ ك٢ ٓٔؤُش حٓظ٤ؼخرْٜ. كٔي٣ر٘رش ًر٤رِر٤رْ ػرِر٠ 

ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًخٕ طؼيحى ٌٓخٜٗخ هزَ حألُٓش ح٣ٍُٞٔرش 

( ٗٔٔش ٢ٛٝ طلظ٠ٖ ح٥ٕ ٓخ ٣ِ٣ري 61111هَحرش )

( تؿت ١ٍٞٓ رخصٟخكش ا٠ُ ٌٓخٜٗخ 61111ػٖ )

حأل٤٤ِٖٛ. ٝهي حٗظَ٘ حُرالؿرجرٕٞ كر٢ ررخهر٢ حُرٔريٕ 

حُظ٤ًَش ك٤غ ط٠ْ آط٘زٍٞ ٝكوخً ُِظوخ٣ٍَ ٓخ ٣ر٣ِري 

( تؿرت ٓرٔرخ ٣ر٘رٌٍ ررؤٕ حألُٓرش 011111ػ٠ِ )

حُ٘خٗجش ٖٓ حُالؿج٤ٖ ررخطرض ػرخٓرش كر٢ طرًَر٤رخ ُٝرْ 

طوظَٜ ػ٠ِ رؼٞ حُٔيٕ كور٢ ٓرٔرخ ٣رـرؼرَ أػرَٛرخ 

ٝحٟلخً ػ٠ِ حُلٌٞٓرش حُرظرًَر٤رش ٝٗرؼرزرٜرخ كر٢ إٓ 

 ٝحكي. 

ٖٓ حُ٘خك٤ش حتهظٜخى٣ش أهَص حُلٌٞٓش حُظ٤ًَرش كر٢ 

( 8.1طوخ٣ٍَٛخ حُٔوظِلش أٜٗخ أٗلوض ٓخ ٣ر٣ِري ػرٖ )

٤ِٓخٍ ىٝتٍ أ٢ٌ٣َٓ صؿخػش ح٤٣ٍُٖٞٔ, ٝأؿِذ ٌٛٙ 

حُٔٔخػيحص ًٛزض ُٔٔخػريس حُرالؿرجر٤رٖ, ٝررؼر٠رٜرخ 

َٝٛ ٤٣ٍُِٖٞٔ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ ٓر٣ٍٞرخ, 

ٌٝٛح حُٔزِؾ ٍرٔخ أهَ ٓٔخ طٌزيطٚ حُلٌٞٓش حُرظرًَر٤رش 

ٝحُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُلٌٞٓر٤رش كر٢ طرًَر٤رخ ُرٔرٔرخػريس 

حُالؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ, ك٤غ إٔ حُرٔرزرِرؾ حُرٔرًٌرٍٞ ت 

٣َ٘ٔ ؿ٤ٔغ ٗلوخص حَُػخ٣ش حُٜرلر٤رش, أٝ حُرٔرزرخُرؾ 

حُظ٢ َٛكض ػٖ ٣َ١ن حُزِري٣رخص, أٝ كرظر٠ حُرظر٢ 

١خُزض رٜخ رؼٞ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش صؿرخػرش 

 حُالؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ.

إ حُظِحّ حُلٌٞٓش حُظ٤ًَرش ررظرٞكر٤رَ حُرٔرٔرخػريحص  

( تؿت ٣ؼ٤ر٘رٕٞ 811111ٝحُويٓخص ُـٔخ ٣وخٍد )

ك٢ حُٔو٤ٔخص ٣ؼظزَ ٜٓيٍ كوَ ٝحػظِحُ ُِلٌٞٓش 

حُظ٤ًَش, ٣ٝويّ ى٤ُالً ه٣ٞخً ػ٠ِ حٓظرـرخررظرٜرخ ُرألُٓرش 

حُ٘خٗجش ك٢ ٣ٍٞٓخ رٌَ٘ ؿ٤ي, ًٔخ أٗٚ ٣ؼ٤َ حألٓجرِرش 

روٜٞٙ آٌرخٗر٤رش حٓرظرٔرَحٍ ٛرٌٙ حُرٔرٔرخػريحص, 

٣ٝيػٞ ا٠ُ ٍَٟٝس طوخْٓ حألػرزرخ  ٓرغ حُرلرٌرٞٓرش 

 حُظ٤ًَش ٖٓ هزَ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ.

إ حألػَ حتهظٜخى١ ُٞؿٞى حُالؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ كر٢ 

ط٤ًَخ َٝٛ ا٠ُ أًؼَ ٓٔخ طٞهؼض حُلٌٞٓش ٗلٔرٜرخ, 

كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حٍطلؼض حألٓؼخٍ ك٢ حُزالى رٌَ٘ 

ِٓلٞظ ٝهٜٞٛخً رخُ٘ٔزش ُرِرزر٤رٞص حُرٔرٔرظرؤؿرَس, 

ٝرٌَ٘ ٝحٟق ؿيحً ك٢ حُٔيٕ حُلريٝى٣رش أًرؼرَ ٓرٖ 

ؿ٤رَٛرخ, ٣رورٍٞ حُٔر٤ري ًرًٞٔرُٞحٍ ٍثر٤رْ ٗرورخررش 

حُٔوخ٤ُٖٝ ك٢ ٓي٣٘ش ؿخ١ُ ػر٘رظرخد "كر٢ حُٔر٘رٞحص 

حُؼالع حُٔخ٤ٟش ٝحؿٜض حُٔي٣٘ش ٓ٘خًَ كر٢ حُرزر٘ر٠ 

حُظلظ٤ش ٗظَحً ُظٞحكي أػيحى ٛخثِش ٖٓ ح٤٣ٍُٖٞٔ, ٓٔرخ 

أىٟ ا٠ُ حُى٣خى أٓؼخٍ حص٣ـخٍ ٝحُؼوخٍ ػِر٠ حألهرَ 

ر٘ٔزش ٟؼل٤ٖ, كٔؼالً حُ٘وش حٌُٔ٘ر٤رش حُرٔرٌرٞٗرش ٓرٖ 

ػالع ؿَف ٝٛخُش ًخٕ ٓؼَ ٓز٤ؼرٜرخ كر٢ حُٔرخررن 

( أُرق ُر٤رَس طرًَر٤رش 011  –  ٣61ظَحٝف ٓخ رر٤رٖ )

( أُق ٤َُس", 061أٛزق ٓؼَٛخ كخ٤ُخً ت ٣وَ ػٖ )

ٌٝٛح ٓخ ٓزذ ريٍٝٙ حٍطلخع ٓؼيٍ حُظ٠وْ ح١ُٞ٘ٔ 

%( كر٢ ٓري٣ر٘رش ؿرخ١ُ 7ك٤غ ًخٕ كر٢ حُٔرخررن )

%( ٣َٝؿغ ٌٛح حُظ٠وْ 6.6ػ٘ظخد ٝأٛزق ح٤ُّٞ )

ا٠ُ ٣ُخىس أٓؼخٍ حُؼوخٍ ٝحص٣ـرخٍ, ٣ُٝرخىس أٓرؼرخٍ 

حُٔٞحى حُـٌحث٤ش رٔزذ ًؼرخكرش حُرالؿرجر٤رٖ حُٔر٣ٍٞر٤رٖ 

حُٔٔظؤؿ٣َٖ ك٤ٜخ, ٓٔخ هِن ٓٞؿش ٖٓ حتٓظ٤خ  ُيٟ 

١ًٝ حُيهَ حُٔليٝى ٝحُٔظ٢ٓٞ ٓرٖ حألطرَحى, هرخٍ 

ٓخثن ٗخك٘ش طلرٔرَ حُرور٠رخٍ "ًرَ ٗر٢  حٍطرلرغ 

ٓؼَٙ ك٢ حُرزرِري ٟرؼرلر٤رٖ أٝ ػرالػرش, كرظر٠ ًر٤رِرٞ 

 حُطٔخ١ْ حٍطلغ ٓؼَٙ ٖٓ ٤َُس ٝحكيس ا٠ُ ٤َُط٤ٖ".

ًٔخ طرـريٍ حصٗرخٍس اُر٠ حُرورٔرخثرَ حتهرظرٜرخى٣رش  

حُ٘خؿٔش ػٖ طؼؼَ حُلًَش حُظـخ٣ٍش ر٤ٖ حُزِي٣ٖ ػزرَ 

حُررلرريٝى رٔررزررذ حألُٓررش, كررورري حٗرروررلرر٠ررض هرر٤ررٔررش 

 8100حُٜخىٍحص حُظ٤ًَش ا٠ُ ٣ٍٞٓرخ كر٢ ٗرٜرخ٣رش 

( ِٓر٤رٕٞ ىٝتٍ, ررؼري إٔ ٝٛرِرض اُر٠ 381ا٠ُ )

( ٓرِر٤رخٍ 0,6كر٤رغ ٓرـرِرض ) 8101ًٍٝطٜخ ػخّ 

ىٝتٍ. ًٔخ أىص حألكيحع ك٢ ٓر٣ٍٞرش اُر٠ طرٞهرق 

كًَش ح٤ُٔخكش ر٤ٖ حُزِي٣ٖ رٔخ ُرٌُري ٓرٖ طرؤػر٤رَحص 

 ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حتهظٜخى٣ش. 

ٍؿْ ًَ طِي حُظؤػ٤َحص حُِٔز٤ش حُ٘خؿٔش ػٖ حألُٓرش 

ح٣ٍُٞٔش كبٕ ٣َُٝ حُظ٤ٔ٘ش حُظرًَر٢ ؿرٞىص ٣رِرٔرخُ 

٣َٟ إٔ ٌٛٙ ح٥ػخٍ ػ٠ِ حهظٜخى٣خص رؼٞ حُٔ٘خ١ن 

حُظ٤ًَش َٓك٤ِش, ٓظٞهؼخً ػٞىس حُلًَش حتهظرٜرخى٣رش 

أهٟٞ ٖٓ هزَ كٍٞ حٗظٜخ  حألُٓش حُٔر٣ٍٞرش, ُٝرلرض 

٣ِٔخُ ك٢ ط٣َٜق ٛلل٢ ًُٞخُرش حألٗرخٟرٍٞ "أٗرٚ 

ك٢ كخُش حٗظٜخ  حألُٓش كربٕ ٓر٣ٍٞرخ ٓرظرلرظرخؽ اُر٠ 

حٌُؼ٤َ ك٢ َٓكِش حُز٘خ  ٝحصػٔخٍ", ٝأًري حُر٣ُٞرَ 

حُظ٢ًَ "إٔ حهظٜخى ط٤ًَخ ٖٓ أهرٟٞ حتهرظرٜرخىحص 

ك٢ حُٔ٘طوش" ٤َ٘ٓحً ا٠ُ إٔ حُظرؤػر٤رَحص حُٔرِرزر٤رش ت 

 طِػِع ٌٓخٗظٚ.

هي ٣ٌٕٞ ٟٝغ حُؼٔخٍ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ط٤ًَخ ظرخٛرَس 

طٔظلن حُظٞهق ػ٘يٛخ ٝحُظيه٤ن ك٢ ظَٝف حُؼخٓرَ 

ح١ٍُٞٔ, ح١ٌُ ٣ؼٔرَ ىٕٝ أ١ طرؤٓر٤رٖ ٛرلر٢ أٝ 

ٟٔخٕ حؿظٔخػ٢ أٝ َٓحػخس كيٝى حُؼَٔ حُٔرٔرٔرٞف 

ٍٍ أهَ ٖٓ ٗظَحثرٜرْ حألطرَحى كرال  ُٚ رخُؼَٔ, ٝرؤؿٞ

( 611  –  ٣711ظـخُٝ ٍحطرذ حُرؼرخٓرَ حُٔر١ٍٞ )

 ٤ُ81َس ط٤ًَش ٣َٜٗخً, أٝ أؿَ ٢ٓٞ٣ ٣ظَحٝف ر٤ٖ )

( ٤َُس ط٤ًَش, ٓخُي أكري حُرٔرؼرخٓرَ حُرظرًَر٤رش 31  –

َ ح٤٣ٍُٖٞٔ  ـّ ٣وٍٞ "إ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓؼخَٓ ح٤ُٔ٘ؾ طُ٘

ُر٤رَس طرًَر٤رش, ٝحُرؼرٔرخٍ  911رؤؿٍٞ ت طَٜ ا٠ُ 

ُر٤رَس  81ٛـخٍ حُٖٔ ٣ؼِٕٔٞ ررؤؿرَ ت ٣رظرـرخُٝ 

٤ٓٞ٣خً", ٣ٝئًي ػ٠ِ حٗرورلرخٝ ٛرٌٙ حألؿرٍٞ هرخثرالً 

"ٌٛح حٓظـالٍ ُلخؿش ح٤٣ٍُٖٞٔ ُِؼَٔ". ٖٝٓ ؿرٜرش 

أهَٟ ٣ظليع أكي حُؼٔخٍ ح٤٣ٍُٞٔرٖ ػرٖ ظرَٝف 

حُؼَٔ هخثالً "ٗلٖ ٌَٗ٘ حألطرَحى ألٗرٜرْ أٓر٘رٞح ُر٘رخ 

حُؼَٔ ٝحٌُٖٔ ٍؿْ هِش حَُٝحطذ, ٌٝٛح أك٠رَ ٓرٖ 

حُلخؿش ٝحٗظظخٍ حُٔؼٞٗخص, ٗؼٔرَ ٝٗرلرٜرَ ػرِر٠ 

هٞص أ١لخُ٘خ رؼَم حُـز٤ٖ". ٌٝٛح ٓخ ؿؼَ حُرؼرٔرخٍ 

حألطَحى ٣َٕٝ رؤٕ حُؼخَٓ ح١ٍُٞٔ ٣ر٘رخكٔرٜرْ ػرِر٠ 

 كَٙ حُؼَٔ ٝهخٛش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُليٝى٣ش.

هي ٣ٌٕٞ ٖٓ ح٠ٍَُٝس رٌٔخٕ حُظ٣ٞ٘ٚ حصٗخٍس اُر٠  

رؼٞ حُلٞحثي حتهظٜخى٣ش حُظ٢ طلووض رٔزرذ طريكرن 

حألٓٞحٍ ح٣ٍُٞٔش ػزَ حُليٝى, كؼ٠ِ ٓز٤َ حُرٔرؼرخٍ, 

أٗ٘ؤ ح٣ٍُٕٞٔٞ ك٢ حُٔيٕ حُليٝى٣ش حُرظرخُر٤رش ؿرخ١ُ 

( ًَٗش طـرخ٣ٍرش 088ػ٘ظخد, ٝٛخطخ١, ٤َٓ٤ٖٓٝ )

, ًرٔرخ 8103ك٢ حألَٜٗ حُٔزؼش حأل٠ُٝ ٖٓ حُرؼرخّ 

( ٗرًَرخص أهرَٟ كر٢ آرطر٘رزرٍٞ 018حكظظلرٞح )

ٝرٍٞٛش ك٢ ٗلْ حُؼرخّ, ٝطرْ طٔرـر٤رَ ىهرٍٞ ٓرخ 

( 81( ٤ِٕٓٞ ٤َُس ط٤ًَش أ١ كرٞحُر٢ )٣39وخٍد )

٤ِٕٓٞ ىٝتٍ أ٣َٓرٌر٢ ٓرٖ ٓر٣ٍٞرخ هرالٍ حألُٓرش 

ح٣ٍُٞٔش. أ٣٘ٔخ طـرُٞرض كر٢ حُرٔريٕ حُرظرًَر٤رش طرـري 

حُٔلالص ٝحُٔطخػْ ٝٓرٌرخطرذ حُروريٓرخص حُٔر٣ٍٞرش 

حُظ٢ طٔظؼَٔ ك٢ حُٔٞم حُظًَر٢, ٝطرَٟ حُرالكرظرخص 

حٌُٔظٞرش رخُِـش حُؼَر٤رش ُرٔرٔرخػريس حُٔر٣ٍٞر٤رٖ كر٢ 

حُظٔٞم ٝحُيتُش ػ٠ِ حُِٔغ حُٔوظِلش ٓٔخ ٣يٍ ػرِر٠ 

هٞس كًَش حَُ٘ح  ٝطؤػ٤َٛخ ك٢ حُٔٞم حُٔل٢ِ. تري 

ٖٓ حُوٍٞ إ طيكن ٍأّ حُٔخٍ ح١ٍُٞٔ ا٠ُ طرًَر٤رخ 

ٗـْ ػ٘ٚ حٍطلخع ٗٔزش ١ِرذ حُرزر٠رخثرغ ٝحُروريٓرخص 

 ٌٝٛح ٣ؼظزَ كخثيس حهظٜخى٣ش ُظ٤ًَخ.

 

 األثز االلتـبدٌ ٌالجئني اٌظىرَني عًٍ تزوُب
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 تقرير: حسين جرود

 اٌعّبي يف ادلٕبطك احملزرح 
قبل الحديث عن أّي أمر من األمور االجتماعّية أو 

االقتصادّية في المنااقاا الاماحاّررب  ياجا  أن ال 

يغي  عن أذهاننا ما تعنيه كلمة منققة محّررب مان 

مدلوالت  وما يترت  عليها من نتائج  والارارو  

العامة التي يحيا بها أبناء تلك المناقا. إن اناتاقاال 

ماناقاقاة مان  اياقاارب إحادى الاقااوى إلا  أ اارى 

با تمرار  وتعرضها للقص  بشاكال دائاي  ياهاّدد 

اال تقرار النف ّي والعاقفّي ألبناء تلك الاماناقاقاة  

ويجعل م ققاتهي التي ير مونها لحياتهي القاادماة 

تت ي باآلنّية والت ّرع  لما يحيق بهاي مان رارو  

ضبابّية وم تقبل غامض وحوادث قارئة قد تؤّثار 

في حياتهي بأّي لحرة  إضافة إل  موضوع ال جن 

أو اإلقامة الجبرّية التي فرضت عل  الكثير منهاي  

فلي يعد قادراً عل  ممار ة عامالاه فاي ماناقاقاتاه  

وبنفس الوقت ال ي تقيع االنتقال لمنققة أ رى أو 

ال فر  ارج البالد  وترافا ذلك مع غالء المعيشة 

النهيار الليرب ال ورية  واحتكار التجار وتحّكماهاي 

باأل عار  وغيا  الرقابة وال يقرب الفعلاّياة عالا  

تصّرفات التّجار وأصحا  المحااّلت  وقاد  ااهاي 

في زيادب األ عار والا الال االقاتاصاادّي وتادهاور 

البن  االجتماعّية ازدياد أعداد المنتفعين من الثورب 

عل  ا تال  أ اليبهي واناتامااءاتاهاي   وقاد شاّكال 

هؤالء قبقة من ماحادثاي الاناعاي وتاّجاار األزماات 

والم تغلين بعد أن هاباقات عالاياهاي األماوال مان 

 مصادر م تلفة وأ اؤوا ا تغاللها.

 اٌعًّ يف دوي اجلىار:
كانت معيشة الكثير من العّماال فاي  اورياا تاقاوي 

بالدرجة األول  علا  الاعامال  اارج الاباالد لاقالّاة 

األجور في  وريا  وبعد بداية الثورب أغلَقات دول 

ال ليج أبوابها بوجه ال وريين  وصاار الاحاصاول 

عل  جواز  فر من النراي أمراً صعباً  أما لاباناان 

فقد ا تمر بعض العّمال بالعمل فاياهاا حاّتا  اآلن  

ويعاناي هاؤالء مان صاعاوباة زيااراتاهاي ل اورياا 

فتوق  بعضهي عن النزول للبلد فيما يقوي بعضاهاي 

بزيارب أهلهي زيارات متباعدب عن قرياا تاركاياا  

وال ي تقيع كثير من العّمال تحّمل هذه الاتاكاالايا  

الكبيرب  فاضقّر بعاضاهاي لاالناقاقااع عان زياارب 

أهلهي  وقال لي أحد العمال: "أنا أقيي في لبنان ماع 

بشكل دائي  وقد ناز  أحاد  2102أ رتي منذ  نة 

أقاربي لعندي فتركت له البيات وا اتاأجارت باياتااً 

جديداً  العمل جّياد ولاكان كاّل ماا أوفّاره أصارفاه 

عندما يقّل العامال أو عانادماا يامارض أحاد أفاراد 

أ رتي  فأجور األقّباء هنا مارتافاعاة جاداً  ولاكان 

هناك الاكاثايار مان ال اورّيايان حاولاي وال أشاعار 

بالغربة"  كما يعاني العّمال في لبنان مان شاّباياحاة 

النراي هناك  ومن حواجز الجيا  الاتاي اعاتاقالات 

العديد من ال ورّيين أثناء عودتهي من لباناان عالا  

الحدود أو عل  حواجز دا ال  اورياا ماماا جاعال 

ال ورّي يبعد  يار لبنان عن م ققاته في العامال 

والنزو  حالّياً ال  ّيما إذا كان من منققة ماحاررب 

بعد اعتقال كثير من العاّماال أو  اائاقاي  اياارات 

 األجرب.  

وشر  أحد العّمال معاناته قائالً: "كنت أذها  كال 

صي  للعامال فاي لاباناان وأعاود وماعاي حاوالاي 

أل  ليرب ألصرفها في الشاتااء  وباعاد باداياة 011

الثورب لي أعد قادراً عل  ترك أ رتي بمفردها وأنا 

ال أجد عمالً هناا إال ناادراً"  فاباعاض الاعاماال ال 

ي اتاقاياع تارك أ ارتاه فاي هاذه الارارو  وهاو 

الم ؤول الوحيد عنهي  وبعاضاهاي اآل ار يا اشا  

االعتقال أو حاتا  الاقاتال عالا  حاواجاز الاجايا  

والشّبيحة أو من ميليشيا حاز    دا ال لاباناان  

ويعاني هؤالء العّمال مان قال اة فارصاهاي باالاعامال 

كونهي غير معروفين ولي يعتد أصحا  الاورشاات 

وأهل المنققة عل  العمل معهي  ومع قالّاة فار  

ال فر ازدادت أعداد الاياد الاعاامالاة فاي الامانااقاا 

 المحّررب التي تعاني أ ا اً من قلّة فر  العمل.

بي طىرَب ...رِىس ثىرتهب
ّ
 عّ

كان العّماال والاباائاعايان الصاغاار مان أوائال مان 

التحقوا بالثورب وقادوا المرااهارات  وقاوال هاذه 

ال نوات الثالث كانوا أكثر من تاعاّرض لالا اقار  

وأكثر من عانا  مان األزماات الاماالاّياة  باعاد أن 

تركوا عملهي ومصدر رزقهي الوحيد و ق غاياا  

الدعي عن الجي  الحر  فيضقّر بعضاهاي لالاجاماع 

بين عمله والعمل الم لّح   كلّما وجد عمالً منا ابااً 

لفترب معينة ي تعين به عل  تحّمل متاع  الاحايااب  

وقد أصبح الكثير من العّمال قادب في الجي  الحر  

وبعضهي ما زال يفت ر بعمالاه األصالاّي وياتامانا  

انتصار الثورب ليعود إليه  وما زال عل  تواضاعاه 

المعرو  ومحّبته للناس  فياماا ياتاهاّر  باعاضاهاي 

اآل ر من أصله وماضيه بعد أن أثرى بقرا غير 

مشروعة  أو عل  األقل امتلك شهرب جعلته يعماي 

عيونه عن م اعدب القبقات الافاقايارب الاتاي  ارج 

منها  وهاو لاو أراد ال اتاقااع حاّل الاكاثايار مان 

مشاكلهي والت في  من همومهي  وعل  العكس من 

ذلك فقد انجاّر باعاضاهاي لالاتار  والاباذ  وشاراء 

 ال يارات متنا ين ما  رجوا من أجله.    

رح:
ّ
 اٌعًّ يف ادلٕبطك احملز

تبحث عن عمل بينما يبحث الموت عنك  وربما ال 

تأبه بذلك وتجده أمراً اعتدت عليه  وعندما تانارار 

نحو أقفالك الذين يهّددهي القصا  والاماوت باكال 

لحرة  وتجد نف ك ماكاتاو  األيادي عان تاأمايان 

حاجّياتهي وتأمين حمايتهي وتأمين تعليمهي فال شاّك 

 أّنك من منققة محّررب 

بعد باداياة الاثاورب تادهاور حاال أغالا  أصاحاا  

المهن  وذلك أل با  تتعلّا بررو  الحر  رغاي 

ا تال  تلك الررو  عبر الزمان والمكان  ومان 

ذلك حال العامل فو ق هاذا الاوضاع غايار اآلمان 

الذي أصبحت أعاماال الابانااء  اقارب  وال  اّياماا 

عندما تق  عل  ال قالة ووراء راهارك الاقاناا   

أو تعمل عل  ال قح في منققة اشتباكات لاتاكاون 

عرضة للشرايا المتقايرب والرصاصات القائشة  

وكثير من العّمال ال يجرؤون عل  العمل فاي هاذه 

الررو  ومنهي من ترك المادياناة ماناذ أكاثار مان 

 نتين  وقال أحدهي: "أنا ال أزور المدياناة إال فاي 

الحاالت القارئة  وأكتفي اآلن بالعمل في أرضاي 

وتراكمت علّي ديون كثيرب  فال أ تقاياع أن أقاياي 

 في المدينة وأ اقر بحياب أفراد أ رتي".

وفي رّل هذه األجاواء الا اقارب صاار الاماواقان 

يعاني من اليأس وي ش  القص  المتوقّع فاي كال 

لحرة  لذلاك صاار مانارار إنشااء األباناّياة دا ال 

المدينة غريباً وم تهجناً ومجاالً لالا ا ارّياة و اق 

أجاواء الاماوت والادماار الااذي تاحادثاه الاباراماياال 

المتفجّرب  وقال أحد المواقنين: "القص  قد ياأتاي 

بأي لحرة والبراميل قد ت قق بناءك للمرب الثانياة  

 فلماذا تفكر بإعادب بناءه؟".



 اٌجٕبء يف أِبوٓ إٌشوح:
ّٕ حألُٓش ٓظطٍٞ ٛخٍ ٣لٌرَ  ٝػ٘يٓخ ٝؿي حُٔٞح١ٖ أ

رختٓظوَحٍ هخٍؽ حُٔي٣٘ش ٓرٔرخ هرِرن كرَٛرش ؿر٤ّريس 

خٍ حُز٘خ , ٝت ٤ّٓٔخ ك٢ ريح٣ش كظَس حُِ٘ٝف ٝٛرخٍ  ّٔ ُؼ

ّٖ أػيحى حُرٔرٞح١ر٘ر٤رٖ حُر٣ٌرٖ  حُؼَٔ ٓظٞكَّحً رٌؼَس , ٌُ

حٓظطخػٞح حُز٘خ  هخٍؽ حُٔي٣٘ش ٤ُٔض رٌٜٙ ح٠ُوخٓش, 

كزؼي كظَس هقأ حُؼَٔ ٝػخىص حُزطخُش ٖٓ ؿي٣ي, ًرٔرخ 

إٔ أؿرِرذ حألرر٘ر٤رش حُرظر٢ طرْ رر٘رخإٛرخ كر٢ حألٍحٟر٢ 

حٍُِحػ٤ش أٝ أ١َحف حُٔي٣٘رش ػرزرخٍس ػرٖ ؿرَكرش أٝ 

حػ٘رظر٤رٖ هرخُر٤رش ٓرٖ حُرٌرٔرخُر٤ّرخص ًرخُرطرال  ٝحُرزرال١ 

ٝح٤َُٔح٤ٓي ٝحٌَُٜرخ ,  ٝرؼٞ حألر٤٘ش ٌٓ٘ض ٝٛر٢ 

ػ٠ِ حُؼظْ, ٣ٝطِن ػ٤ِٜخ ُوذ ٓؤٟٝ أًؼَ ٓرٖ ُرورذ 

ّٖٔ كر٤رٜرخ  ص كظَس طل َّ خٍ: "ُوي ٓ ّٔ ر٤ض, ٝهخٍ أكي حُؼ

حُؼَٔ ٌُّٜٝ٘خ ًخٗض كرظرَس ٓرلريٝىس كر٢ رريح٣رش كرظرَس 

حُِ٘ٝف", ٝهخٍ ػرخٓرَ آهرَ: "هري أؿرِرْ ٗرٜرَ أٝ 

٣َٜٖٗ ك٢ ح٤ُٜق ىٕٝ ػَٔ كظ٠ طرؤطر٤ر٘ر٢ ػرٔرخٍس 

ؿَكش أٝ ٓطزن أٝ ٍٓٞ كؤ٤ٜٜٗخ ر٤ٓٞ٤ٖ ػْ أٗظظَ ٓرٖ 

 ؿي٣ي".

ٝهٍَ رؼٞ حٌُٔخٕ طَى حُٔي٣ر٘رش ٝهرخّ رٔرّي أررٞحد 

ٝٗزخر٤ي ر٤ظٚ رخُزِٞى ُلٔخ٣ظٚ ٖٓ حُٔرَهرش, ًٝر٢ ت 

ط٘وِغ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ كخٍ هٜق حُط٤َحٕ, ٓرٔرخ هرِرن 

رخٍ  ّٔ خٍ ٝكّيػر٘ر٢ أكري حُرؼر ّٔ كَٛش ٟؼ٤لش أهَٟ ُِؼ

ػٖ ًُي: "إ ٌٛح حُؼَٔ ر٢٤ٔ... ٤ٜ٘٣ٚ ػرخٓرَ ٝحكري 

َّ ٖٓ ٣ّٞ ٝحكي".  ك٢ أه

خٍ حُز٘خ  رخٓظؼ٘خ   ّٔ اًحً ٌٓ٘ ريح٣ش حُؼٍٞس ٣ؼ٤ٖ أؿِذ ػ

رؼٞ ٍٝٗخص حُز٘خ  حُٔؼَٝكش ك٢ ٗزٚ رطخُش, َٟٝٗ 

رؼٞ حُٜٖٔ ًظ٤ًَذ حُٔر٤رَحٓر٤ري ٝحُرطرال  ٝكرظر٠ 

حُ٘ـخٍس هّق حُطِذ ػ٤ِٜخ ًؼ٤َحً, كال ٣زخُؾ رخَُكخٛر٤ّرش 

ات ٖٓ ٣ِٔي حُٔخٍ ْٝٛ ػِّش ه٤ِِش, ًٔخ ٛرخٍ حُرٌرؼر٤رَ 

ٖٓ حٌُٔخٕ ٣ؼظٔيٕٝ ػ٠ِ أٗلْٜٔ ك٢ اؿَح  حألػٔرخٍ 

حُظ٢ ٣وريٍٕٝ ػرِر٤رٜرخ ًرلرلرَ أٓرخّ حُرزر٘رخ  ٝؿرٔرغ 

حُلـخٍس َُىٓٚ, ٝكظ٠ّ حألػٔخٍ حٍُِحػ٤ّش  ٓٔظـِّر٤رٖ 

أٝهخص كَحؿْٜ كْٜ أ٠٣خً رال ػَٔ, ُٝر٤رٞكّرَٝح أؿرَس 

 حُؼٔخٍ ٝح٤ُ٥ّخص.

ٝرخُ٘ٔزش ألؿٍٞ حُؼٔرخٍ  طرظرَحٝف حألؿرَس حُر٤رٞٓر٤ّرش 

ٍ.ّ ٝأؿَس حُؼخَٓ  3111ٝ 8111ُٔؼِّْ حُز٘خ  ر٤ٖ 

ٍ.ّ ُِؼخَٓ حُ٘خٟرؾ ٝت ٣رورِرٞ  0111ٝ 611ر٤ٖ 

حألَٓ ٖٓ حٓظـالٍ ُؼَٔ حأل١لخٍ ٌُٖٝ ٗٔزش حأل١لخٍ 

ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ رخُز٘خ  ه٤ِِش ؿيحً ألٕ حٌُزخٍ أٗرلرٔرٜرْ ت 

 ٣ـيٕٝ ػٔالً.

 فزؽ عًّ أخزي
خٍ ا٣ـخى ٜٓرخىٍ ؿري٣ريس ُرِرَُم,  ّٔ ١ٝزؼخً كخٍٝ حُؼ

كزؼ٠ْٜ حُظلن رخُؼَٔ حُِّٔٔق ُظؤ٤ٖٓ رؼٞ حُريهرَ, 

ٝرؼ٠ْٜ ػَٔ ك٢ ٓطؼْ أٝ ٓرلرَ ٍؿرْ هرِّرش حألؿرَ 

ح١ٌُ ٣ظِوّخٙ, ٝكيػ٢٘ ّ ٝٛٞ ٗخد ك٢ حُرؼر٘ر٣َرٖ ٓرٖ 

ػَٔٙ: "رؼي ٝكخس ٝحُي١ أٛزرلرض حُرٔرؼر٤رَ حُرٞكر٤ري 

ألَٓط٢ ٝأػَٔ كخ٤ُخً ك٢ ٓطؼْ ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ ررؤؿرَس 

ٍ.ّ ٤ٓٞ٣ّخً, ٝٛٞ أؿَ ه٤َِ ت ٣ٌل٢ ػٔ٘خً ُِطؼخّ 211

ٝٓخ ُُض أرلغ ػٖ ػَٔ أك٠َ", ٝررؼر٠رٜرْ ًٛرذ 

٤ُؼَٔ ك٢ ط٤ًَخ ٤ُـي حُٔؼ٤٘ش حُرـرخُر٤رش ٝحتٓرظرـرالٍ 

ٝحُـ٘غ ٖٓ هزَ رؼٞ حألطَحى, ٣ٝؼظزرَ حُرؼرٔرَ كر٢ 

ط٤ًَخ ػزؼ٤ّخً رخُ٘ٔزش ُِؼخَٓ ح١ٌُ ٣ؼر٤رَ أٓرَس كرؤؿرَس 

حُؼخَٓ ح١ٍُٞٔ ٛ٘خى رخٌُخى طـط٢ ٜٓخ٣ٍق حُؼخَٓ 

ٝأؿَس حُز٤ض, ٝهخٍ أكي حُؼٔخٍ: "ًٛزض اُر٠ طرًَر٤رخ 

٤َُس ك٢  31ٝػِٔض ٣َٜٖٗ ك٢ ١ال  حُز٤ٞص رؤؿَس 

ح٤ُّٞ, ٍٝؿْ هِّش حُٔزِؾ ح١ٌُ ً٘ض أٓرظرطر٤رغ طرٞكر٤رَٙ 

حٓظ٣َّٔض ك٢ حُرؼرٔرَ ألٗر٘ر٢ ت أٓرِري هر٤رخٍحً آهرَ, 

٢ٌُّ٘٘ٝ حهظِلض ٓغ ٛخكذ حُؼرٔرَ ٝطرًَرض حُرؼرٔرَ 

ظٚ  ّٓ  ٤َُس ط٤ًَش كٌٛذ طؼز٢ ٓيٟ". ٢ُٝ311 ك٢ ً

 
ّ
 اٌجظطبد اٌـغريح ثذَالً عٓ اٌعًّ األطبطٍ

ٍ كرظرق  َّ ٖ ٣ِٔي ٍأٓٔخٍ ٛرـر٤رَ هر ّٔ خٍ ٓ ّٔ رؼٞ حُؼ

رٔطش أٝ ىًخٗخً ٛـ٤َحً, ٝطؼظزَ ٜٓ٘ش حُرزر٤رغ حُرٔرٜر٘رش 

ٍس, ًُٝري ُرـر٤رخد  َّ حألًؼَ ٍٝحؿخً ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔرلر

حَُهخرش ػ٠ِ حُزرخثرؼر٤رٖث كر٤رغ طرَٟ حألٓرؼرخٍ ؿر٤رَ 

ّٓٞكيس ٠٣ٝغ حُرزرخثرغ ٗٔرزرش حُرَررق حُرظر٢ ٣ر٣َريٛرخ, 

ٝطؼّيىص أٓخًٖ ٌٛٙ حُزرٔرطرخص ٝٓرلرظر٣ٞرخطرٜرخ كرظرـري 

رٔطخص حُو٠رَس ٝحُرلرٞحًرٚ ٝحُرٔرخُٝص ٝحُرزر٘ر٣ِرٖ 

ٝحُـخُ ٝحُ٘ل٢ ٝحُيّهرخٕ ٝحُرزرٔرٌر٣ٞرض ٝحُرٔرؼرِّرزرخص, 

ع ػ٠ِ ٓوظِق حألٓخًٖ كزرؼر٠رٜرخ كر٢ حُٔرٞم  ُّ ٝطظٞ

ٗلٔٚ ٝرؼ٠ٜخ كر٢ حُرلرخٍحص ٝررؼر٠رٜرخ كر٢ أٓرخًرٖ 

حُِ٘ٝف أٝ ػ٠ِ حُطَم هخٍؽ حُٔي٣٘ش, ٝطز٤غ ررؼرٞ 

ٌٛٙ حُزٔطخص حُٔٞؿٞىس هخٍؽ حُرٔريٕ أٗرٞحع ٍى٣رجرش 

رش أٗرٜرخ  ـّ رؤٓؼخٍ َٓطلؼش ُظٔظـَ  كخؿش حُر٘رخُف ررلر

طٞكَّ ػ٤ِٚ ٝهظخً ٝؿٜيحً ٝطٌخ٤ُرق ٗرورَ كر٤رٔرخ ُرٞ أٍحى 

حُ٘ررَح  ٓررٖ حُررٔرري٣رر٘ررش ٗررلررٔررٜررخ, كررظرر٠ إٔ أٛررلررخد 

حؿخص حُر٘رخ٣ٍّرش أٛرزرلرٞح ت ٣رؼرورٕٞ  ٍّ ح٤ُّٔخٍحص ٝحُي

رؤؿِذ رخثؼ٢ حُز٣ِٖ٘, ٌُرؼرَس كرختص حُرـرٖ ٝهرِر٢ 

 حُز٣ِٖ٘ حُ٘ظخ٢ّٓ رؤٗٞحع أهَٟ.

 عّبٌخ األطفبي:
أَٓ ًؼ٤َس كويص ٓؼ٤ِٜخ, ٝأٓرَ ٗرِكرض ٓرٖ ٓري٣ر٘رش 

ُٔي٣٘ش ألهرَٟ ت طرؼرَف أكريحً كر٤رٜرخ ُٝرْ ٣ٔرظرطرغ 

أكَحىٛخ ا٣ـخى ػَٔ ٓ٘خٓذ, ٝأٛزق حتُظِحّ ررخُريٝحّ 

حُٔي٢ٍّٓ ت٤ّٓٔخ ُطالد حصػيحى١ّ ٝحُؼخ١ّٞٗ حهظ٤خ٣ٍّخً 

ى ٝط٘ظّض حألَٓ ٝؿال  حُٔرؼر٤ر٘رش  َّ حً, ٢ٓٝٝ ط٘ َّ ٝك

ٝحُل٠ٟٞ حُؼخٍٓش, حٗرظر٘رَص ػرٔرخُرش حأل١رلرخٍ كر٢ 

ٍس حٗظ٘خٍحً ًز٤َحَ.  َّ  حُٔ٘خ١ن حُٔل

 َّ كظـي أ١لختً َٝٓحٛو٤ٖ رؼَٔ حُٔرخىٓرش ػ٘رَس ٝأهر

٣ؼِٕٔٞ ك٢ حُٔطخػْ ٝحُٔلاّلص, ٝرؼ٠ْٜ كظق رٔطش 

ٛـ٤َس, ٝرؼ٠ْٜ ٣لٔرَ ًر٣َُرٖ ىّهرخٕ أٝ ررؼرٞ 

 ٍ ّٞ حُز٣ٌٞٔض أٝ حٌُؼي أٝ أ١ ٢ٗ  ٛخُق ُِز٤غ ٤ُظـر

ك٢ حُ٘ٞحٍع ٣ِٝروّر٢ ٍُهرٚ, ٝررؼر٠رٜرْ ٣رظرخؿرَ كر٢ 

٤ُظَ, أٝ ٣٘ظ١َ ُٚ أكريٛرْ  81حُٔخُٝص ٍٝأّ ٓخُٚ 

ر٤ََٓ ٓخُٝص أٝ ر٣ِٖ٘ ٤ُظخؿَ رٚ ٣ٝظوخٓٔرخ حُرَررق, 

ٝٛئت  ٍؿْ هِّش أؿٍْٞٛ أٝ أٍرخكْٜ ٌُّْٜ٘ ٗٞػخً ٓرخ 

٣ٌِٕٔٞ رؼٞ حُٞػ٢, ٌُ٘ي ػ٘يٓخ طَٟ ١لالً ررؼرٔرَ 

حُظخٓؼش ٣لَٔ رؼٞ حٌُٔخًَ أٝ حُؼٌِش ٤ُز٤غ حُوطرؼرش 

 ٍ ّٞ رؤرْ ُر٤رَحص, ر٘رٌرَ أهرَد ٓرخ ٣رٌرٕٞ ُرِرظرٔر

ٍ ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ ر٘ٞحٍع حُٔي٣٘ش طلض حُ٘رٔرْ  ّٞ ٣ٝظـ

حُلخٍهش ٝك٢ ظَٝف هرطرَس هري ٣رظرؼرَٝ هرالُرٜرخ 

ُإلٛخرش أٝ َٟرش ْٗٔ أٝ ح٠ُرَد أٝ حُرورطرق, 

ػ٘يٛخ ت طٔظط٤غ ات إٔ طَٟ ٝؿٚ حُرٔري٣ر٘رش حُرورخٓر٢ 

ى حُلوَح  ٝططلْٜ٘. َّ  حُظ٢ أٛزلض ط٘

ٍؿْ ًَ ٓخ ػخٗخٙ ح٣ٍُٕٞٔٞ ٓخ ُحٍ ُي٣ْٜ أَٓ ًز٤َ, 

ألْٜٗ ٣ؼوٕٞ رويٍحطْٜ ْٝٛ ت ٣لظخؿٕٞ كِٞتً ه٤رخُر٤رش 

أٝ ٓٔخػيحص ٖٓ أ١ّ ًخٕ... كٌَ ٓخ ٣رطرِرزرٚ حُرؼرخٓرَ 

ّٖٔ حُرٟٞرغ حألٓر٘ر٢ّ ٝحُرٔرؼر٤ر٘ر٢ّ كر٢ حُرٔر٘رخ١رن  طل

ٍس ٤ُٔظط٤غ حُؼَٔ ٝٛٞ آٖٓ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٝػرِر٠  َّ حُٔل

 أَٓطٚ.   
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ت أى١ٍ اًح ًخٕ ٛ٘خى ؿي٣ي ك٢ ٣ُخٍس ٣َُٝ حُوخٍؿ٤ش حأل٢ًَ٤ٓ, ؿرٕٞ ًر٤ر١َ, 

حُلخ٤ُش ُِٔ٘طوش, ك٢ ٝهض ت ٣زيٝ ك٤ٚ إٔ حُٞت٣خص حُٔظليس حٗظٜض ٖٓ ٍْٓ ٤ٓرخٓرش 

ٝحٟلش ك٢ ٓٞحؿٜش أًزَ أُٓرش ٗرٜريٛرخ حُ٘رَم حألٝٓر٢, ٓر٘رٌ طريٗر٤ر٘رٚ حٓرٔرخً 

ٍٝٛٞس. ًٝخٕ تكظخً ُِ٘ظَ حػظَحف حَُث٤ْ حأل٢ًَ٤ٓ, رخٍحى أٝرخٓخ, هرزرَ أ٣رخّ, 

ك٢ ٓوخرِش طِل٤ٗٞ٣ِش ٓغ ٗزرٌرش "ٓر٢ رر٢ اّ" حصهرزرخ٣ٍرش, ررؤٕ طر٘رظر٤رْ حُريُٝرش 

حصٓال٤ٓش ك٢ حُؼَحم ٝحُ٘خّ "ىحػٖ" حٓظـَ كيٝع كَحؽ ك٢ حُِٔطش ك٢ ٣ٍٞٓش 

رخ  ّٔ ُـٔغ حألِٓلش ٝحُٔٞحٍى ٝط٤ٓٞغ ِٓطظٚ ٝهٞطٚ ػ٠ِ حألٍٝ. ٝػ٘يٓخ ٓرجرَ ػر

اًح ًخٕ ٓؼَ ٌٛح حُلَحؽ ٤ٓزو٠ ك٢ كخٍ ىػٔض حُٞت٣خص حُٔظليس هٞحص حُٔؼخٍٟرش 

حُٔؼظيُش, ٍى أٝرخٓخ إٔ "كٌَس ٝؿٞى هٞس ٣ٍٞٓش ٓؼظريُرش ؿرخٛرِس ُرٜر٣ِرٔرش حألٓري 

 ٤ُٔض ٛل٤لش, ٝرخُظخ٢ُ, كبٗٚ ك٢ ًَ حألكٞحٍ حُلَحؽ ٤ٌٕٓٞ ٓٞؿٞىحً". 

حُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح حٌُالّ ٛٞ حَُى ػ٠ِ حُٔل٤ِِٖ ٝح٤ُٔخ٤٤ٖٓ حأل٤٤ًَ٤ٖٓ, ٝؿ٤رَٛرْ 

ح٣ٌُٖ أٛزلٞح ٓوظ٘ؼ٤ٖ, ح٤ُّٞ, رؤٕ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ك٢ ططٍٞ هٟٞ حُرظرطرَف كر٢ 

٣ٍٞٓش ٛٞ طوخػْ حصىحٍس حأل٤ًَ٤ٓش ػٖ طوي٣ْ حُيػْ ُِٔؼخٍٟش حُٔر٣ٍٞرش, كرظر٠ 

ط٠غ كيحً ُِٔـخٍُ ٝؿَحثْ حصرخىس حُـٔخػ٤ش حُظ٢ ٣َطٌزٜخ حألٓي ٌٓ٘ ػالع ٓ٘رٞحص 

رلن ٗؼزٚ, ٝطظٜٔٚ رخُٔٔئ٤ُٝش ك٢ طَى حألٍٓٞ طظلخهْ, كظ٠ أٛزلض ىحػٖ هرٞس 

 ٣لٔذ ُٜخ كٔخد. 

ٌٝٛح ٓخ ٣َىىٙ ٌٓ٘ كظَس ٓٔئُٕٝٞ أ٤ًَ٤ٕٓٞ, ٓؼَر٤ٖ ػٖ حػظوخىْٛ, ك٢ أًؼَ ٖٓ 

ٓ٘خٓزش, إٔ ىػْ حُٔرؼرخٍٟرش حُرٔرؼرظريُرش ٛرٞ حُرطر٣َرن 

ُٔٞحؿٜش ىحػٖ, ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ, ُرظرـر٤ر٤رَ كٔرخررخص 

حألٓي, ٝىكؼٚ ا٠ُ حُوزٍٞ رختٗظوخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ. ُرٌرٖ, ٓرٖ 

حُٞحٟق إٔ أٝرخٓخ, كٔزٔخ ط٤َ٘ ط٣َٜلخطرٚ حألهر٤رَس, 

ت ٣ِحٍ ؿ٤َ ٓورظر٘رغ طرٔرخٓرخً ررور٤رخٍ ىػرْ حُرٔرؼرخٍٟرش 

ح٣ٍُٞٔش, ٝأٗٚ ٣ٔخ٣َ ك٢ حُيػْ حُو٤َِ حَُحٖٛ ٤ٓخ٤ٓر٤رٖ 

ٓؼظ٤َٟٖ ػ٠ِ ٤ٓخٓظٚ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٜٔٔٗخ, رخُلؼرَ, 

٤ٓخٓش حُ٘ؤ١ رخُ٘لْ, ُر٤رْ ػرٖ حُرلرَد حُريحثرَس كر٢ 

ٓر٣ٍٞررش ٟري ٗررؼرذ رررؤًرٔررِررٚ, ٝاٗررٔررخ ػررٖ حألٟٝررخع 

حَُٔ٘ه٤ش ػٔٞٓخً, طخًٍخ ُوخىس ا٣رَحٕ ٍٝٝٓر٤رخ حُرلر٣َرش 

حٌُخِٓش ك٢ طلو٤ن ٓخ ٣٘٘يٝٗٚ ٖٓ أٛيحف, ػ٠ِ كٔرخد 

 أٖٓ حُٔ٘طوش ٜٝٓخُق ٗؼٞرٜخ. 

ٓخ ٣و٤ق ك٢ ٌٛح حُظ٣َٜق ٤ُْ طؤػر٤رَٙ حُٔرِرزر٢ ػرِر٠ 

ٓؼ٣ٞ٘خص حُٔوخط٤ِٖ ٖٓ أؿَ حُل٣َش, ك٢ ٣ٍٞٓش ر٘رٌرَ 

هخٙ, كْٜ ُرْ ٣ٜريهرٞح ٣رٞٓرخً, ُٝرْ ٣رلرِرٔرٞح ررظريكرن 

حُٔٔخػيحص حأل٤ًَ٤ٓش حُؼ٣ٌَٔش ُْٜ, ٝاٗٔخ طؤًر٤ريٙ ٓرٖ 

ؿي٣ي حكظوخٍ حصىحٍس حأل٤ًَ٤ٓش َُإ٣ش ٝحٟلش, ٤ُْ ك٢ 

ٓخ ٣ظؼِن ر٤ٌل٤ش َٓ  حُلَحؽ ح١ٌُ ٣ظليع ػ٘رٚ أٝررخٓرخ, 

ٝاٗٔخ أًؼَ ٖٓ ًُي ُٔخ ٣ـ١َ ك٢ حَُ٘م حأل٢ٓٝ, ٝٓخ 

 طوزجٚ ُٚ حألَٜٗ حُٔوزِش ٖٓ ٓلخؿآص. 

كبًح ًخٕ رخٍحى أٝرخٓخ ت ٣ؼظوي ررلرخثريس طريػر٤رْ حُرـر٤رٖ 

حُلَ ٝحٌُظخثذ حُرٔرؼرظريُرش, ٓرٖ أؿرَ طرـر٤ر٤رَ حُرٟٞرغ 

ٝحُلٔخرخص ح٤ُٔخٓر٤رش, ررلر٤رغ ٣رظرلرورن حُرورَٝؽ ٓرٖ 

حألُٓش ح٤ُٔخ٤ٓش, ٣ٝٔظظذ حألٖٓ ٣ٝ٘لَٔ حُلَحؽ ٝٓؼٚ 

حتٍٛخد, ٝحُز٤جش حُٔ٘ـؼش ػ٤ِٚ, ٝت ٣َ٣ي, ك٢ حُرٞهرض 

ٗلٔٚ, إٔ ٣ظيهَ رؤ١ ٌَٗ, ٓزرخٗرَ أٝ ؿر٤رَ ٓرزرخٗرَ, 

ُٞهق ٗالٍ حُيّ حُ٘خُف ك٢ ٣ٍٞٓش ٌٓ٘ ػالع ٓ٘ٞحص, 

ٝح١ٌُ ريأ ٣ل٤ٞ ػ٠ِ ؿ٤َحٜٗخ, كٔخ ٢ٛ حُرورطرش, ٝٓرخ 

 ٓؼخُْ حُلَ؟ ٤ًق ٣ؤَٓ رخٍحى أٝرخٓخ اُلخم ح٣ُِٜٔش رخألٓي؟

ُْ أؿي طل٤َٔحً ٌُالّ أٝرخٓخ, ك٢ ٌٛح حُظَف رخٌُحص, ٟٓٞ أ٣َٖٓ. آخ اٗرٚ أٛرزرق 

٣ؼظوي إٔ حصٍٛخد ٤ٓٔظَٔ, ٝت أَٓ ك٢ ٓلخٍرظٚ أٝ حُو٠خ  ػ٤ِٚ, ٜٓٔخ كؼِ٘خ, أٝ 

اٗٚ, ٌٝٛح أهطَ, ت ٣ؼظوي إٔ ٖٓ حٌُٖٔٔ ُرِرٔرؼرخٍٟرش حُٔر٣ٍٞرش إٔ طرظروريّ, ٝت 

ُِٟٞغ حَُحٖٛ إٔ ٣ظـ٤َ, ٝاٗٚ ٣َحٖٛ ػ٠ِ أَٓ ٝك٤ي, ٛٞ آرٌرخٗر٤رش حُرظرلرخٛرْ ٓرغ 

حد حُلو٤و٢ ٌَُ ٓخ طرؼرَكرٚ حُرٔر٘رطرورش ٓرٖ طرطرَف ٝط٘ر٘رؾ  َّ ا٣َحٕ, رٞٛلٜخ حُؼ

ٝحكظَحد أ٢ِٛ ٝػخرَ ُِليٝى, ٌٓ٘ ٗـخف حُزخ٤ٓؾ ٝحُزٔيٍحٕ ك٢ حهظطخف حُرؼرٍٞس 

حص٣َح٤ٗش ٝطل٣َٞ حُزالى ا٠ُ رئٍس طٜي٣َ ُِظطَف ك٢ ػّٔٞ حُٔ٘طوش, طلض آرَس 

 رؼٞ ًزخٍ ٍؿخٍ حُي٣ٖ ح٤ُ٘ؼش ٝاَٗحكْٜ. 

ٌُٖ, ٜٓٔخ ًخٕ حُلخٍ, ت ٣وَ حألًٟ ح١ٌُ ٣ظٔرزرذ ررٚ حٗرؼريحّ حُرَإ٣رش ٝحُٔر٤رخٓرش 

حُٔظٔوش ك٢ ٝحٗ٘طٖ, ُٔخ ٣لَٜ ك٢ حَُ٘م حأل٢ٓٝ, ػٖ حألًٟ ح١ٌُ طظٔزرذ ررٚ 

حأل١ٔخع حُـ٤ٗٞ٘ش ُِ٘وزش حُلخًٔش حص٣َح٤ٗش, ٝٓخ طورٞى اُر٤رٚ ٓرٖ طرـر٤ر٤رٖ ُرِرورٟٞ 

ٝٗلٖ ُِؼٜز٤خص ٝحُٔ٘خػَ حُطخثل٤ش, ٝٓخ ط٘ظـٚ ٖٓ ِٗحػخٍص ُٖ طٌٕٞ ا٣َحٕ كر٢ 

ٓؼٍِ ػٜ٘خ ػ٠ِ حألٓي حُط٣َٞ. كخكظوخٍ ٝحٗ٘طٖ ا٠ُ ٓؼَ ٛرٌٙ حُرَإ٣رش حُٔر٤رخٓر٤رش 

طـخٙ طلٞتص حُٔ٘طوش ٤َٜٓٝٛخ, ٢ٛٝ حُٔ٘طورش حُرظر٢ ه٠رؼرض ػرورٞىحً ١ر٣ٞرِرش 

٤ُِٜٔ٘ش حأل٤ًَ٤ٓش, ٣وِن كخُش ٖٓ حتٗلالص ٝحُظلٌي ٝح٤٠ُخع ُيٟ ؿ٤ٔرغ حُرورٟٞ, 

 ٣ٝيَٓ ًَ أَٓ ك٢ حُوَٝؽ ح٣َُٔغ ٖٓ حُل٠ٟٞ ٝحُوظَ ٝحُيٓخٍ ٝحُوَحد.
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, ٝأٗرخ كر٢ حُٔرخررؼرش ٓرٖ ػرٔر١َ, 0981ك٢ ػخّ 

حٗظرورِرض ػرخثرِرش حُر٠ حُرزر٘رخ٣رش حُرٔرٞحؿرٜرش ُرزر٘رخ٣رظر٘رخ 

ٝحٓظؤؿَص حُطخرن حأل٢ٍٟ كر٤رٜرخ ٝٓرٌر٘رظرٚ. أٛرَ 

حُل٢ ُْ ٣ؼَكٞح ٤ٗجخً ػٖ ؿر٤رَحٗرٜرْ حُرـريى, ٓرٟٞ 

أْٜٗ ًخٗٞح ٖٓ هخٍؽ ىٓ٘ن ٖٝٓ حُزرؼرؼر٤ر٤رٖ ـر طرِري 

حُلجش ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُـي٣يس ػِر٠ أًٛرخٗر٘رخ ٝهرظرٜرخ, 

ٝحُظ٢ ُْ طو٘ؼ٘خ آٌٗحى, ٝت حُر٠ ٣رٞٓر٘رخ ٛرٌح, ٝررؼري 

ٓ٘ش تٓظ٤الثٜخ ػ٠ِ حُلٌْ ػزَ حُيرخرش ـ  10ٍَٓٝ 

حٗٚ ًخٕ ُٜخ ٜٓ٘رؾ ٓر٤رخٓر٢ ٓرٟٞ حتٗرظرورخّ حُرـرزر٢ 

 حُز٘غ.

َٓػخٕ ٓخ تكع حُل٢ حٕ ٗوظْٜ, ٍؿرْ ٛرـرَٛرخ, 

ًخٕ ٣ٌٜٔ٘خ ػيى ٖٓ حَُؿخٍ طـخُٝ حُؼ٣َٖ٘ ٗرلرَح, 

ٝحَٓأس ٝك٤يس ًخٗض حألهض ٝحُؼٔش حُؼخْٗ, طو٠ر٢ 

ٝهظٜخ ٢ٛٝ طَحهذ حُ٘خٍع ٓرٖ ٗرزرخًرٜرخ, ٓرَطري٣رش 

, ٣٘زٚ ًحى ح١ٌُ حٍطيطرٚ «ر٤ؾ»ه٤ٔٚ ّٗٞ ١ً ُٕٞ 

, ٣ٝرخ ُرِرلرَم «6رظَك٤ِي »ح٤ُِحر٤غ طخ٣ٍِٞ ك٢ ك٤ِْ 

 ر٤ٖ حُٔ٘ظ٣َٖ!

ٗخٍع حرٞ ًٍ حُـلخ١ٍ ٝهظٜخ ًخٕ ٣ٌٔ٘ٚ ٓرٞح١ر٘رٕٞ 

ؿخإٝح ٖٓ ًرَ أكر٤رخ  ىٓ٘رن حُروري٣رٔرش, ٝٓرٖ ًرَ 

ٓ٘خ١ن ٣ٍٞٓخ, ٝحٌُؼ٤َ ٜٓ٘رْ أ٠٣رخً أطرٞح ٓرٖ ررالى 

حُظَحؿ٤ي٣خص حُظخ٣ٍو٤ش: ٖٓ كرِرٔرطر٤رٖ, ٝأٗرطرخًر٤رخ, 

ٝأٍٓرر٤رر٘رر٤ررخ, ًٝررَىٓررظررخٕ, ٝأُررزررخٗرر٤ررخ, ٝحُ٘رر٤رر٘ررخٕ, 

ٝىحؿٔظخٕث ٖٝٓ ح٤ُٞٗخٕ, ٝحُوَّ, ٝرِيحص ٛرـر٤رَس 

ٗخث٤ش ك٢ أػخ٢ُ ؿزخٍ حُزلَ حألٓٞى, ٓلظٜخ رخٌُرخٓرَ 

٤ٓٞف حَُّٝ, رؼي حٗظلخٟخص حُِٔٔٔر٤رٖ ٝحُر٤رٜرٞى 

 ّٟي ؿزَٝص ٌٓٞٓٞ, ٝٓزلخٕ ٓزيٍ حألكٞحٍ!

ًخٗض حُِـش حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ ًَ ٛئت  )حٕ ُْ ٣ـر٤ريٝح 

ٓزخىة حُؼَر٤ش أٝ ُـظ٘رخ حُريحٍؿرش حُرؼرـر٤رزرش ررؼرٞ 

ح٢ُ٘ ( ٢ٛ حُِـش حُؼؼٔخ٤ٗش حُظ٢ أٛزلض, ٝرَٔػش 

حُزَم, ُـش ٓ٘وَٟش حت ػ٘ي حُالؿج٤ٖ ٖٓ ؿ٤َحٗر٘رخ, 

 ٤ٔٓل٤٤ٖ ًخٗٞح حّ ٤ِٖٔٔٓ حّ ٣ٜٞىح.

 

ًخٕ حُل٢ ٣ٔظوزَ حٌُٔخٕ حُـيى رزَحؿٔخط٤ش ت ٣ٌٖٔ 

٤ٔٗخٜٗخ, ٤ُٔخػيْٛ ػ٠ِ حصٗيٓخؽ ح٣َُٔغ كر٢ كر٤رخس 

 ؿي٣يس ِٝٛٞح ح٤ُٜخ رؼي حُٔ٘وخص ٝحُٔظخػذ حُٜخثِش. 

كخُ٘ـخٍ حرٞ ػٜخّ ٓؼال, ٍكٔٚ ه, أَٛ حٕ ٣رؼرِرْ 

ُٝؽ حُـخٍس حألٍٗخإ٤١ٝش كٖ كلَ حُو٘ذ, ٝحرر٘رٜرخ 

, ٢ٌُ ٣ظوخٓٔٞح ُؤش ػر٤ر٘رٚ «رَىحم«٤ًق ٣و٢ِ حُـ

حُٔظٞحٟؼش, حً حْٜٗ ِٝٛٞح حُر٠ ٗرخٍػر٘رخ ٝٗرخٓر٘رخ 

حُ٘ررر٣َرررق ٝٛرررْ ٓرررؼررريٝٓرررٞ حُرررلرررخٍ. حُٔررر٤ررريحص 

حُزٍٞؿٞح٣ُخص َٓػخٕ ٓخ هٍَٕ ٓٔخػريس حألٍٓرِرش 

ح٤َُٗوش ٖٓ ر٘خص أٗطخ٤ًخ ح٤ُٔٔل٤خص, كظ٘خًٍٖ ك٢ 

َٗح  آُش ه٤خ١ش ٝٓـالص )رٍٞىح( ُٜخ, ٢ٌُ طزظرٌرَ 

ُٜٖ كٔخط٤ٖ حُٟٔٞش حُظ٢ ًخٗض طظرـر٤رَ كر٢ ىٓ٘رن 

أَٓع ٖٓ طـ٤َٛخ ك٢ رخ٣ٍْ, َٓر٢ ه٤ِ٘خ ٝهر٤رخُر٘رخ 

حُـٔخ٢ُ أ٠٣خً. حُ٘خد حأل٢ٍ٘ٓ ح١ٌُ ػَف ربطرورخٗرٚ 

ح٣َُخ٤ٟخص, ٍؿْ طؤ٤ٗؼٚ ًٌَُِٔ ٝط٤ًٌَٙ ُرِرٔرئٗرغ, 

ؿخ  ح٠ُ ر٤ض ؿيط٢ ٢ٌُ ٣رلرخٍٝ طرؼرِر٤رٔر٢ أٓرَحٍ 

حُـزَ, حُظ٢ رو٤ض ح٠ُ ٌٛح ح٤ُّٞ ٓرـرَى أٓرَحٍ كر٢ 

٢ً٘ٛ, ٍرٔخ ٖٓ ًؼَس هٞك٢ ٖٓ حٕ ٣ٌٕٞ كؼال ػ٠ِ 

ٛٞحد, كؤًٕٞ أٗخ حُٜز٢, ٝحررٖ هرخُرظر٢ حُرزر٘رض! 

ًٝخٕ كِ٘ٚ ك٢ طؼ٤ِْ طرِرٔر٤رٌطرٚ ؿر٤رَ حُر٘رـر٤رزرش أكري 

حألٓزخد حُظ٢ ؿؼِظٚ ٣ـ٤َ ٓـَٟ كر٤رخطرٚ, ُر٤رٜرزرق 

 أٗـق ٛخثؾ ك٢ ٗخٍع حُزَُٔخٕ.

 

حٓخ حُؼخثِش حُزؼؼ٤ش طِي, كٌخٗض ٓظَكؼش ػٖ ؿ٤َحٜٗخ, 

ت ط٘خًٍْٜ ٛٔٞٓرٜرْ حُر٤رٞٓر٤رش أرريح, تٗرٜرخ ًرخٗرض 

طز٤ٞ حٍُُٞح  ر٤ٖ أٓرزرٞع ٝآهرَ, ٓرؼرِرٔرخ ًرخٗرض 

ٓيؿ٘ش حرٞ ط٤ْٔ طزر٤رٞ حُريؿرخؽ, ٍؿرْ حُرلرَم كر٢ 

ؿٞىس حصٗظخؽ ر٤ٖ حُٔرئٓرٔرظر٤رٖ. ًٝحص ٣رّٞ, ًر٘رض 

ًحٛزش ح٠ُ ر٤ض هخُش أ٢ٓ, حكٔخٕ حُرـر١ِ, كرَأ٣رض 

حٕ ؿخٍٗخ حُزؼؼ٢ ًخٕ ٣وطرغ ٗرخٍع ررـريحى رٔرَػرش 

ٓظٍٜٞس, ٝٛٞ حررٖ حألٍررؼر٤رٖ. ػرْ تكرظرض, ٍؿرْ 

ٛرـرَ ٓر٘رر٢, إٔ ٝؿررٜرٚ ًرخٕ أكرٔرَ ٓرؼررَ حُرريّ, 

ٝٓلخد ر٘طخُٚ ًخٕ ٓلظرٞكرخً, ٝررؼري ىهرخثرن, كر٤رٖ 

ِٝٛض ح٠ُ ح٤َُٛق حُرٔرورخررَ, كرخٍٝ إٔ ٣رٔرٔري 

ر٤ي١ ٤ُـ٢َٗ ح٠ُ ٓ٘طرورش ٓرؼرُِٝرش ٍٝح  ٓريٍٓرش 

 , ٝٛٞ ٣يكؼ٢٘ أٓخٓٚ رـٕ٘ٞ حُٔـَّ.«ت٤٣ي«حُـ

 

ٝروٞس هخىٍ, حٓظرطرؼرض حٕ أكرِرض ٓر٘رٚ ٝٛرَحهر٢ 

ٓزو٢٘ ح٠ُ ىح١ٍ, ٝػيص رَٔػش ح٠ُ رر٤رض ؿريطر٢ 

ٝأٗرخ أُررٜررغ ٓررٖ حُرروررٞف. ٛررَ ًررخٕ ُرري٣ررٜررخ ػٜررخ 

ٓل٣َش, ٓٔلض ُٜخ حٕ طرِرْ ٍؿرخٍ كرخٍطر٘رخ هرالٍ 

ػٞحٕ؟ ت أى١ٍ أريح. ٢ٌُ٘٘ٝ ٝهلض ػِر٠ حُرزرِرٌرٕٞ, 

ًٔخ أَٓط٢٘ حٕ أكؼَ, ًٝٔرخ أٛرَص ررِرٜرـرش ؿر٤رَ 

ُٜـظٜخ حُٔؼظخىس, ٢ٌُ أٍٟ رؤّ ػ٢٘٤ ٤ًرق أٓٔرٌرٞح 

رٌُي حُزؼؼ٢ حُلو٤َ ٝحُرٔر٣َرٞ, حُر١ٌ طٜرٍٞ حٗرٚ 

ِٓي حٌُٕٞ ًَٝ ٓخ كر٤رٚ, ُٝرٌر٘رٚ ٍؿرْ حُرـرطرَٓرش 

َّٝ ٠َُد ٖٓ حٌَُٜرخث٢ ٝرخثغ حٌٍُس ٝحُٔ٘ـري  طؼ

ٝحُوزخُ ٝحُلالم. َٟد ُٖ ٣٘ٔخٙ ك٢ ك٤خطٚ, ٍؿرْ 

أه٤ٚ ح٣َُُٞ ٍٝؿْ حهظٚ ح٥ٗٔش ح٤ُِحرر٤رغ طرخ٣رِرٍٞ, 

حُظ٢ ُْ طؼي طـَإ حٕ طَحهز٘خ ٖٓ حُ٘خكرٌس, كرؤؿرِرورظرٜرخ 

كٍٞحً رؼي حٕ ىهَ حألم حُزطَ ٌٓٔرَحألٟرالع حُر٠ 

ر٤ظْٜ حُٔ٘ئّٝ, ُٝرْ ٣رَٝ ١رزر٤رذ حٝ ٓرـرزرَ حٕ 

٣ٍِٝٙ, كؼخى ح٠ُ رِيطٚ ر٤ٔخٍس طخرؼرش ُرِرلرِد, ُٝرْ 

 ٣يْٗ ك٤٘خ رؼيٛخ.

 

ك٤ٖ أٓٔغ ح٤ُّٞ هٜٚ حصؿظٜخد حُرٔرظرؼرٔري ٓرٖ 

هزرَ ٝكرٕٞ ٓرورخررَحص ر٘رخٍ حألٓري ُٔرـر٤ر٘رخطر٘رخ 

حُلَحثَ, ٤ًٝق ٣وظِٖ رؼي اؿرظرٜرخررٜرٖ حُرـرٔرخػر٢ 

أٓخّ ٍؿخُٜٖ حٝ آررخثرٜرٖ حٝ أٝتىٛرٖ كر٢ ٓرـرٕٞ 

حُـل٤ْ, ربىهخٍ حُـًَحٕ حُر٠ حٍكرخٓرٜرٖ حُريحٓر٤رش. 

ك٤ٖ حهَأ حٕ أػيحى حُٔـظٜرزرخص حُٔر٣ٍٞرخص كرخهرض 

أُرق كرظرخس ٝحٓرَأس, ٝحٕ ٜٗرق ٓرٌرخٕ  36رٌؼ٤َ 

ٓر٣ٍٞرخ ٛررـرَٝح ررر٤رٞطرٜررْ ت هرٞكررخ ػرِرر٠ ى٣رخٍٛررْ 

حُٔٔظٍٞس حُظ٢ ىَٓٛخ حُرطر٤رَحٕ حُرلرَرر٢ حألٓري١ 

أٛال, رَ ػ٠ِ أػَحْٟٜ, أطرًٌرَ ٓرـرٍِس كرٔرخس. 

أطًٌَ ٤ًق حٓظٔؼ٘خ ٤َُٔس حَُػذ حُٔٔر٘رٜرؾ, كر٤رٖ 

رِـظ٘خ طلخ٤َٛ ه٤خّ ٝكٕٞ َٓح٣خ حُيكخع ربؿظرٜرخد 

حُلظ٤خص رخُٔجخص, ك٢ حُـٞحٓغ ٝحُز٤رٞص ٝحُرٔرٜرخٗرغ 

 ٝحُٔـٕٞ, ٢ٌُ طًَغ حُٔي٣٘ش ٤ًِخ.

 

ٝأطًٌَ طـَرظ٢ حُز٤ٔطش أٗخ, ٣ٍٞٓٝظ٢ حُظ٢ ًخٗض, 

ٝحُظ٢ ٗخٛيص ٗوٞطٜخ ىكخػخً ػٖ حر٘ظٜخ حُز٣َجش, هزرَ 

حٕ طررٔررلرر٠ حُررزررَح س ٓررٖ ٟررٔررخثررَ حُررٔرر٘ررلررزررٌررـرر٤ررش 

ٝحُ٘ز٤لش, ٣ٝظؼَٝ ٗؼز٢, ٍؿخت ٝٗٔخ  ٝأ١لخت, 

 ٌَُ ٌٛح حٌٍُ, ُٝٔيس طـخُٝص حُو٤ٖٔٔ ٓ٘ش ح٥ٕ.

 رنا قباني

 القدس

 إغـتــبة طىرَب
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Ahmet ElSheikh 

 غظبْ ادلفٍخ
 فُظجىوُبد 

Khawla Yusuf 

Moflly Bader 

 أوبد اجلجً

ىحػٖ ٝحُوخػيس طل٣َي حُٔٔخ٣ٍٖ, حُٔخك٤خ حت٣طخ٤ُش 

طؤٓٔض رؤ٣ٌَٓخ ٝكظلض كَٝع ُٜخ ك٢ ح٣طخ٤ُخ.. ًَ 

ًُٞٔز٢ ٛٞ طخؿَ ٓويٍحص ٣ٝٔخ١ٍ ٤ٛي ػوخكش 

حُٔـظٔغ!! حُلَم حٕ حُزِي٣ٖ ٓخ ػ٘يْٛ ٓؼول٤ٖ 

 ًزخٍ..

 عجذإٌبؿز اٌعبَذ

 ػ٘يٓخ أٓٞص! أ٤ِٛٞح ػ٢ِ حُظَحد ٝ حىك٢ٗٞ٘ رٜٔض! 

 كخ٤ُٔض ت ٣لذ حُؼَػَس!

 ثظبَ اخلىرٌ
 د. ثزهبْ غٍُىْ

 دظبْ َ. احلظىْ

Abd Hakwati 

 أطعذ ػالع

حُؼ٣ِِ حُوخ٢ٟ ى٣ڤ٤ي ٣ًَٖ هُِض ُٚ ك٢ كلَ ط٣ٌَٔٚ 

أ٢٘ٗ أ٣ٍي ٍٛٞس ٓؼٚ ٤ُؼَف حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ إٔ 

ٛ٘خى ٖٓ ٤ٓزو٠ ٣ؼَٔ ٤َُٜ ر٘خٍ حألٓي ا٠ُ 

حُٔلٌٔش حُي٤ُّٝش حُظ٢ ٓظلخٓزٚ ػ٠ِ ؿَحثٔٚ ك٢ كن 

ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝ ٤ُظلون حُؼيٍ كؤؿخر٢٘ ١زؼخً ٝرٌَ حكظَحّ 

 ٝٓلزش ُظ٠ل٤خص ٌٛح حُ٘ؼذ ح١ٌُ ٣َ٣ي حُل٣َش .. 

ٌَٗحً ٌَُ ٖٓ ٣وق ٓؼ٘خ ٝت ٤٣ؤّ ك٢ ٓ٘ٞحٍٗخ 

 حُٜؼذ ٝحُط٣َٞ ..

Orwa Nyrabia 

 عجذاهلل اٌؼّزوخٍ

 ٗؼذ ٓخ ر٤لْٜ حت رخ٠َُد""

ُؼٖ ه ٖٓ هخُٜخ ٖٝٓ ٓخٍٜٓخ ٖٝٓ ٓخْٛ ك٢ 

 ط٣َٝـٜخ... رخُلـش حٝ رخُزَٛخٕ...

ٗؼذ ٣ٔظلن ًَ ٓخ ٣ٔظلن ح١ ٗؼذ حهَ... ٣ٔظلن 

 حك٠َ ٖٓ ٌٛح حُظٜخكض حُٔظوِق.

Majed Kayali 
ٗخىٍس ٢ٛ حُلًَخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٗ٘ؤص ٖٓ كٞحٟٖ 

ٗؼز٤ش ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ حُؼَر٢ ٝكظ٠ ٌٛٙ ُٞ ريأص 

ًٌُي ُٔخ حٓظطخػض حُٜؼٞى ريٕٝ حتٓظ٘خى ا٠ُ ًٍخثِ 

ح٤ُٜٔ٘ش ٝحُِٔطش أ١ حُٔخٍ ٝحُٔالف ٝىػْ ححُيٍٝ..ٌٛح 

 ٣٘طزن ػ٠ِ كًَخص حُٔوخٝٓش ح٠٣خ..

Najati Tayyara 

) ٓٔخع ٢٘ٓ رطَ ٛخ٤ُٓٞٔوخ ٓخ رظ٘زؼي هزِ ( ٓؼٖ 

كن كؼالً ٓخ ٗزؼظ٢٘ هزِ ,,, رْ كلظض ٢ُ طٞح٢ُٗ 

حُ٘ل٢ٔ ألًؼَ ٖٓ ٓض ٓ٘ٞحص ك٢ ٓـٖ ٤ٛيٗخ٣خ 

ك٤غ ً٘ض أكظ٠ٖ ػٞى١ رؼي ّٗٞ حُـ٤ٔغ ٝأىحػذ 

أٝطخٍٙ رؤٗخ٢ِٓ ٝأٍطلَ ٓؼٚ ك٤غ أٗخ  ٝت أػٞى ا٠ُ 

حُٔـٖ اتّ رٍٜٞص ٗ٘خً ٣لٔي ٍكِظ٢ ًٌُي ً٘ض ك٢ 

ٗٞحٍع حٓظٌُْٜٞ أٍطلَ ٓغ أٝطخ١ٍ ا٠ُ ك٤غ أٗخ  

ٝح٥ٕ ٣ظؤرط٢٘ ػٞى١ ٤ُِع رٔٔش ػ٠ِ ٝؿٚ ١لَ 

١ٍٞٓ كوي ٝحُيٙ أٝ ٤ًِٜٔخ أٝ ُْ ٣زن ُٚ ر٤ض كِ٘ف 

ا٠ُ ػ٘ظخد ,,, ٌٛح ٓخ هيٓظٚ ٢ُ ح٤ُٓٞٔوخ ,,, كٌَ٘ح 

 ٤ُِٓٞٔوخ ٌَٝٗح ُؼٞى١

Michal Shammas 

هخٍ أٝرخٓخ ك٢ ٓوخرِظٚ حأله٤َس: ٤ُْ ربٌٓخٕ 

حُٔؼخٍٟش ح٣ٍُٞٔش حُٔؼظيُش حُ٘ـخف ك٢ هظخُٜخ ٟي 

هٞحص حألٓي, ٢ٛٝ حُظ٢ طظؤُق ٖٓ ِٓحٍػ٤ٖ 

ٝأ١زخ  أٓ٘خٕ. ٝٛٞ ٓلن ك٢ ًُي طٔخٓخ , ٌُ٘ٚ 

أؿلَ كو٤وش ٓخكيع ٌٓ٘ ػالع ٓ٘ٞحص, ٢ٛٝ إٔ 

ٛئت  حُٔؼخ٤ٍٟٖ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٍحؿز٤ٖ رخُوظخٍ 

ٝىكؼْٜ حُـ٤ٔغ ا٠ُ ٌٛح حُوَحد, ح١ٌُ طظٞحؿٚ ك٤ٚ 

حٓظَحط٤ـ٤خص حتٍٛخد ٌٝٓخكلظٚ كو٢, ٝت ٣زو٠ 

 ُِ٘ؼٞد ٟٓٞ حُٔؤٓخس ٝطؼخ١ق حُٔظلَؿ٤ٖ !

ًخٕ حُٞهض ٓٔخ  . ً٘ض ٛـ٤َح ٝأٗٔٞ رٜٔض . 

ؿَم حُز٤ض ك٢ ػظٔش ٓلخؿجش ..أٌٓٔض ؿيط٢ 

ر٤ي١ ٝأهَؿظ٢٘ رلٌٍ ٖٓ حٍُِٔ٘ حٌُز٤َ . أطًٌَ 

٤ًق ًخٗٞح ر٘ظِٕ٘ٞ ؿؼغ حُٜـخٍ ٣َٜٝٓٞٗخ ك٢ 

ٛ٘يٝم ح٤ٌُٕٔٞ . ًخٗض حُـؼغ طظٌيّ ٝحُيهخٕ 

ت٣ِحٍ ٣ظ٘لْ ٖٓ أؿٔخىْٛ حُٔلظَهش . ت أطًٌَ 

ٖٓ ك٣َن ٤ٓ٘ٔخ ػخٓٞىح..ٟٓٞ ٌٛح حُٜٔ٘ي . ك٢ 

ح٤ُّٞ حُؼخ٢ٗ . ٛخٓظخ أٗظَ ٤ِٓخ ُـؼٔخٕ ٗٞحٍ حرٖ 

هخُظ٢ . ٝػ٣َٞ حُ٘ٔخ  ٣َطلغ ح٠ُ ه طَط٤ال .. ػْ 

ٝؿيص ٗل٢ٔ ك٢ ٓوزَس تط٘ظ٢ٜ ٗٞحٛيٛخ ٝٓي٣٘ش 

ػخٓٞىح هي هَؿض ػٖ رٌَس حر٤ٜخ ...ٝتُُض 

حهظِٕ ٗٞحف حُ٘ٔخ  ك٢ ًحًَط٢ ..كظ٠ ح٤ُّٞ ...ُْٝ 

 ٣ـخى٢ٍٗ حُلِٕ رؼيٙ أريح 

Mahmood Kabo 

حُٔٔؼِش ح٣ٍُٞٔش ١ُٞٓ ِٓٔخٕ طلخٍم حُل٤خس رؼي 

َٗ٘ٛخ طي٣ٝ٘ش ريهخثن ك٢ كخىػش كخؿؤص ح٢ُٓٞ حُل٢٘ 

ٝحصؿظٔخػ٢ ح١ٍُٞٔ, كخٍهض حُٔٔؼِش ح٣ٍُٞٔش حُ٘خرش 

ىهخثن ػٖ  ١ُٞٓ1 ِٓٔخٕ حُل٤خس رؼي ٍَٓٝ أهَ ٖٓ 

ًظخرظٜخ آهَ طي٣ٝ٘ش ػ٠ِ ٛللظٜخ ػ٠ِ ك٤ْ 

رٞى.حَُحكِش ١ُٞٓ ِٓٔخٕ حٗظوِض ا٠ُ حَُك٤ن 

حألػ٠ِ ٗظ٤ـش ه٣ٌلش ٛخٕٝ ٓوطض ػ٠ِ ر٤ظٜخ ك٢ ٓي٣٘ش 

ىٓ٘ن. ٝآهَ طي٣ٝ٘ش حُظ٢ كخٍهض رؼيٛخ حُل٤خس هخُض 

١ُٞٓ ِٓٔخٕ ك٤ٜخ: "٣خٍد ٓظَى ً٘ض حًًَ ه ٌٓ٘ 

ه٤َِ ت أى١ٍ ُٔخًح ..ُِٗض ه٣ٌلش هيحّ ر٤ظ٢ ٣خٍد 

ٓظَى. ٍكْ ه حُٔٔؼِش حُ٘خرش ١ُٞٓ ِٓٔخٕ ٝأُْٜ 

 أِٜٛخ ٝٓلز٤ٜخ حُٜزَ ٝحُِٔٞحٕ.

٤٘ٓق رؼيٗخ ػْ ٗلَف رَكغ ػِْ حُؼٍٞٙ رٔزخٍحس 

رخُٔٞٗي٣خٍ,,, رخُٞهض ٢ِ٣ ًِ٘خ ٤ٔٗ٘خٙ ٤ٔٗٝ٘خ ًْ ٤ٜٗي 

ٝٓؼظوَ ٝٓوطٞف ٖٛ٘ طخ٣ٍن ٛخى حُؼِْ ..ٝرٌحص 

حُٞهض ًظخثذ حُـ٤ٖ حُلَ ٢ِ٣ حهٔٔض ُٜخى حُؼِْ طـ٤َ 

ٓؼوٍٞ حَُح٣ٚ ….. حُؼِْ ٝط٤َٓٚ ٝطؼظزَٝح ٍح٣ٚ ػ٤ٔخ 

 ٢ِ٣ ريُظٞٛخ ك٤ٜخ طخ٣ٍوٜخ ٜٓخ١ٍ هط٣َٚ ٓؼٞى٣ش.

 حٕ ً٘ض ٍؿال ت طٞؿٚ ًالٓي ُِظٔؼش ُظٔٔغ حُؼخَٗ

 ًٖ ٗـخػخ ٝأ١ِن ٛخٍٝهي ٗلٞ حُٜيف ٓزخَٗس

١ٌِ ت ٣َٔظَِط٤ُغ  ِك٤ي حُ َٞ ٢ّ٘  حُ َٞ حُ ٝف..ُٛ َُ خٍ حُ َٔ ؿ

.. ٚ٘ ِٓ خٕ إٔ ٣َ٘خٍ  َٓ ِّ  حُ

حُؼخُْ ك٢ ١ٍٞ طل٣َٞ ىحػٖ ا٠ُ رطَ أٓط١ٍٞ 

 ٠٣َر٘خ رٚ ٓٔظوزال..

 كيع ٓخروخ ٓغ حُوخػيس ٝٛيحّ ك٤ٖٔ..

ح٢ٔ٤ُٔ طزَع رٜ٘ق ٓخ٣ِٔي َُٜٔ.. ٣خهلل ٣خَٜٓ 

٣خر٘ض حتٍٛٞ, طزَػ٢ ر٘ٚ ح٢ُ ط٤ٌِٔٚ ٢ُٔ 

 ح٢ٔ٤ُٔ.

   عجذاٌزساق طٍُّبْ

 ُلظخص كخٍهش ر٤ٖ حُٔٞص ٝحُل٤خس

ٗي ح٢ٗ ٓلظٞظ ح٤ُّٞ .. حٓظخٍ ه٤ِِش ًخٗض ت 

طل٢ِٜ٘ ػٖ حُٔٞص ..رؼي حٕ ٓوطض ه٣ٌلش ػ٠ِ 

رؼي حٓظخٍ حىص ُٔوظَ ٗو٤ٜٖ ًخٗخ ك٢ ٤ٓخٍس 

ٗخك٘ش ٓظٞهلش ػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ رٞظش ح٤ٓش ك٢ رخد 

َٗه٢..طخرؼض ١َ٤ٓ ح٠ُ ٢ُِ٘ٓ ك٢ حُي٣ِٝؼش 

ت ٝريص حُ٘ٞحٍع هخ٤ُش ٖٓ حُٔخٍس ٝح٤ُٔخٍحص ح

ٖٓ ًخٕ ػخثيح ح٠ُ ُِٓ٘ٚ ٝحُوٞف ٣زيٝ ػ٠ِ 

ٓل٤خْٛ ظخَٛح رٟٞٞف...حٓل٢ ػ٠ِ ٌٛح حُوظَ 

حُؼزؼ٢ ٝحُٜٔـ٢ حُٔـٕ٘ٞ ح١ٌُ رخص ٣ٔظٜيف 

 ح٣ٍُٞٔخص ٝح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ًَ ٌٓخٕ.
ًْ ط٘زٚ ٌٛٙ حُلظخس ح٣ٍُٞٔش '' 

٣ٍٞٓخ ''..ًَ ٓخ طلظخؿٚ ٛٞ إٔ 

طـَٔ ٝؿٜٜخ ..ٝ طَطي١ ػ٤خرخ 

ؿي٣يس ..ُظٜزق رؼيٛخ أؿَٔ 

كظخس رخ حُي٤ٗخ..ُظَْٓ رٔٔش 

 طٜخٍع حُلخَٟ ر٤ٖ حُِ٘ٝف ٝ حُـ٤خد

 ك٤َطْٔ حُٔٔظوزَ ػ٠ِ ٝؿٞٙ أٟ٘خٛخ حُؼٌحد

 '' ك٘لٖ ٖٓ ١ٖٝ ُْ ٣ٜ٘ذ ه٤ٔش ُٖٔ ١َم رخرٚ ''

 عٍٍ طفز

ػيّ حُ٘ؼٍٞ رخُٔٔئ٤ُٝش ٛٞ ؿَٞٛ ًَ ِٓطش 

حٓظزيحى٣ش. كوٞس ٍىػٜخ ٗخرؼش رخ٠ُز٢ ٖٓ ٗيٙ طؼٔلٜخ. 

٢ٛ أػ٘ق ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٓلَٟٝش ػ٠ِ ٟلخ٣خٛخ ًٔخ 

 ُٞ ًخٗض ًخٍػش ١ز٤ؼ٤ش ت طوخّٝ ٝت ط٘خهٖ.

ػـزآ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُزَ٘ اًح طؼِن حألَٓ رٌٗٞرْٜ أًيٝح إٔ 

 "ه ؿلٍٞ ٍك٤ْ"

ٝاًح طؼِن حألَٓ رٌٗٞد ح٥ه٣َٖ أًيٝح إٔ "ه ٗي٣ي 

 حُؼوخد"

ك٢ ًَ حُٔيٕ ٛ٘خى ٗخٍع حٓٔٚ "ٗخٍع ىٓ٘ن".. ٌٝٛٙ ٤ُٔض 

 ه٤ٜيس..
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ؿ٤خد طخّ ألػٔخٍ كر٘ر٤رش طرَػرخٛرخ حُرٔرؼرخٍٟرش 

 ح٤َُٔٓش

 

حُـيٍحٕ, حُظ٢ ػخىس ٓخ طٌٕٞ ػٞحثن ٖٓ ٛر٘رغ 

حُزَ٘ ُٟٞغ كيٝى رر٤رٖ أٓرالًرٜرْ أٝ ٛر٤رخٗرش 

ُض هالٍ حُرؼرٍٞس حُٔر٣ٍٞرش  ّٞ ه٤ٜٛٞظْٜ, طل

ا٠ُ ؿ٤َ ٜٓٔرظرٜرخ حألٓرخٓر٤رش, ٝررخطرض أٍٗر٤رلرخً 

َ طخ٣ٍن حُؼٍٞس ٝأكالّ حُ٘خٗط٤ٖ ح٤٤ُِٖٔٔ  ـّ ٔ٣

ٝآٓخُْٜ, ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ؿَحثي كخث٢ أٝ 

ُٞف ػَٝ حُظـخٍد حُل٤٘ش حَُٔطزطش حٍطرزرخ١رخً 

 ٝػ٤وخً رخألٛيحف حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٜخ ١خُزٞح حُل٣َش.

 

ؿيٍحٕ رِيس َٓحهذ حُظ٢ طوغ ك٢ ٣ٍق ٓلخكظش 

اىُذ, ٢ٛ ٓخىس ُل٤ِْ ٝػخثو٢ ٣ٞ١رَ ٣رؼرٔرَ كر٢ 

َٓحكِٚ حألهر٤رَس ٓرـرٔرٞػرش ٓرٖ حُرٔرورَؿر٤رٖ 

ٝحُل٘خ٤ٖٗ ح٤٣ٍُٖٞٔ, طِي حُـيٍحٕ حُظ٢ ٍكرؼرض 

ٛٞص حُل٣َش ٝحصٗٔرخٕ, حُرٔرؼرورق ٝحُرؼرخٗرن 

ض كٌخ٣رخ ػرٖ حُرزر٘رَ ٝحُرزر٤رٞص  ّٜ ٝحُل٘خٕ, ٝه

ٝحُررلرر٤ررخس ٝحُررٔررٞص, ٝؿ٠ررزررض ٓررٖ حُرروررٜررق 

ٝحُزَح٤َٓ ١ٝخثَحص ح٤ُٔؾ ٝٛرِرِرض ُرِر٘رـرخػرش 

 ٝحُلِْ ٝحُٔٔظوزَ ٝحُٔالّ.

"ىكخطَ حُؼ٘خم.. ك٤طخٕ َٓحهذ" ك٤ِْ ٝػرخثرور٢ 

٣ٞ١َ ٖٓ اهَحؽ ا٣خى حُـرَٝى ٝاٗرَحف ػرِر٤رخ 

هخٗٞم رخُظؼخٕٝ حُرلر٘ر٢ ٓرغ ػرِر٢ ٓرلرَ, ٓرٖ 

, ٣ِّٔر٢ ح٠ُرٞ  ػرِر٠ ػرالع 8102اٗظخؽ ػخّ 

ٓ٘ٞحص ٖٓ ػَٔ حُؼٍٞس ح٣ٍُٞٔش ٖٓ هرالٍ ٓرخ 

ط٣َٝٚ ؿيٍحٕ )ك٤طخٕ( رِيس َٓحهذ كر٢ ٣ٍرق 

اىُذ ٗٔخٍ ؿَد ٣ٍٞٓش حُرظر٢ طرؼرظرزرَ ٗرورطرش 

 ٜٓٔش ػ٠ِ حُط٣َن ر٤ٖ ىٓ٘ن ٝكِذ.

 

ٝػٖ حُٔؼخ٤٣َ كر٢ ٛرٌح حُرؼرٔرَ, إ ًرخٕ ىػرْ 

حُؼٍٞس أّ طوي٣ْ ػَٔ ك٢٘, هخُض ػ٤ِرخ هرخٗرٞم, 

)حُٔوَؿش ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش ح٣ٍُٞٔش حُرٔر٘رَكرش ػرِر٠ 

حُل٤ِْ ٝحُظ٢ أهَؿض حُؼي٣ي ٖٓ حألكالّ حَُٝحث٤ش 

ٝحُررٞػررخثررورر٤ررش ٓررخ ررر٤ررٖ هٜرر٤ررَ ١ٝرر٣ٞررَ, ُٝررٜررخ 

ٓ٘ررخًٍررخص كرر٢ حُررٌررؼرر٤ررَ ٓررٖ حُررٔررٜررَؿررخٗررخص 

حُؼخ٤ُٔش(: "ت َٟٗ أ١ طزخ٣ٖ ر٤ٖ حُٜيك٤ٖ ح٣ٌُرٖ 

ٗطَكٜٔخ, رزرٔرخ١رش ٗري٣ريس ٗرورٍٞ اٗر٘رخ ٗريػرْ 

 حُؼٍٞس رظوي٣ْ ػِٔ٘خ حُل٢٘".

ٝػٖ ح٣َُ٘لش حُرظر٢ ٣رظرّٞؿرٚ اُر٤رٜرخ أٟٝرلرض 

"٣ظٞؿٚ حُل٤ِْ ا٠ُ ح٣ٍُٞٔر٤رٖ كر٢ حُريحهرَ أٝتً 

ًٝؤْٛ ٓظِو٢ ٣لظَٟٚ حُل٤ِْ ٣ٝوخ١زٚ, ٝٗ٘طرِرن 

ٛ٘خ ٖٓ حػظوخى إٔ حُٔل٤ِش ٢ٛ أٓخّ ُٔورخ١رزرش 

حَُأ١ حُرؼرخّ ررٔرـرٔرٞػرٚ, كرورزرٍٞ ؿرٔرٜرٍٞى 

حأل٢ِٛ ٤ٌٕٓٞ ى٤ُالً ٝٓؼ٤خٍحً ؿ٤يحً ُوزُٞي ػ٘ي 

 ح٥هَ حُوخٍؿ٢".

طؼخٕٝ ػِر٠ حُرلر٤رِرْ ػرالػرش كر٘رخٗر٤رٖ ٓر٣ٍٞر٤رٖ, 

كزخصٟرخكرش ُرورخٗرٞم حُرظر٢ ؿرخ ص ٓرٖ ًر٘ريح 

ُظ٘خٍى ك٢ حُؼَٔ, ٣وّٞ حُرٔرورَؽ ا٣رخى ؿرَٝى 

رؤٍٝ ػَٔ اهَحؿ٢ ُٚ ُلر٤رِرْ ٝػرخثرور٢ ١ر٣ٞرَ, 

ٝٛٞ حٍُٜٔٞ ٝحُ٘خ٢ٗ حصػرالٓر٢ حُر١ٌ كروّرن 

ػيىحً ٖٓ حألكالّ حُو٤َٜس حُرٞػرخثرور٤رش هرزرَ ٛرٌٙ 

حُظـَرش, ٝٗخًٍٚ ػ٢ِ ٓلَ حٌُرخطرذ ٝحُ٘رخػرَ 

 ٝٓوَؽ حألكالّ حُٞػخثو٤ش ح١ٌُ كون ػيىحً ٜٓ٘خ.

   

ٍ حُل٤ِْ ١ٞحٍ ػالع ٓر٘رٞحص, ٓرٖ  ّٞ حُـَٝى ٛ

, ٝٝػررن 8102ٝكررظرر٠ ررريح٣ررش  8100ٓرطررِررغ 

ًُظذ ػ٠ِ ؿيٍحٕ رِريطرٚ  حُِلظش, ٝحُظو٢ ًَ ٓخ 

حُٜـ٤َس, ٣ٝؼَٔ ٓغ ٍكخهٚ كخ٤ُخً رٔٞٗظخؽ حُل٤ِْ 

٤ٌُٕٞ ؿخِٛحً ك٢ ؿ٠رٕٞ حُٜر٤رق حُرـرخ١ٍ, 

ٖٝٓ حُٔوٍَ إٔ ٣ُؼَٝ ػِر٠ اكريٟ حُرور٘رٞحص 

حُظِل٤ٗٞ٣ِش حألًؼَ ٓ٘خٛيس ٖٓ هرزرَ حُٔر٣ٍٞر٤رٖ 

هزَ إٔ ٣زيأ ٓ٘خًٍخطٚ ك٢ َٜٓؿخٗخص ٤ٓ٘ٔرخثر٤رش 

ػَر٤ش ٝى٤ُٝش ٓوظِلرش طرْ حتطرلرخم ػرِر٤رٜرخ ٓرغ 

 حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حُل٤ِْ.

 

ٍ حُل٤ِْ ٗخٗطٕٞ ٣َٕٝ ك٢ حَُْٓ ٝحٌُظخرش  ّٞ ٜ٣

ػ٠ِ حُـيٍحٕ ٓظؼش ٤ِٓٝٝش ص٣ٜرخٍ حألكرٌرخٍ, 

٣ـِٜٕٝ ٣ٍ٘ظْٜ ٣ِٝٔؿٕٞ أُرٞحٗرٜرْ ٣ٝرزرَٕٝ 

أهالْٜٓ, ٣زلؼٕٞ ػٖ حُـيحٍ حألٗٔذ ُرظرـرٔر٤ري 

كٌَطْٜ, ٣ظؼخِٕٓٞ ٓرؼرٚ ررَهرش ٣ٝ٘رؼرَٕٝ أٗرٚ 

ُٞكش ك٤ّ٘ش كظ٠ هزَ إٔ ٣زخَٗٝح ػِْٜٔ, حُـيحٍ 

ح١ٌُ ت ري٣َ ػ٘ٚ, ٣ؼِٕٔٞ ررـرَأس كر٢ حُر٘رٜرخٍ 

ٝأك٤خٗخً ك٢ ح٤َُِ هٞكرخً ٓرٖ حُرورٜرق ٝحُرورظرَ, 

٣ٔرخػرريٛررْ ٟررٞ  حُ٘ررٔررٞع أكرر٤ررخٗرخً, طررَحكرروررٜررْ 

ح٤ُٓٞٔو٠ ًظَ ِْٜٝٓ ُْٜ, ٝؿٚ حَُؿَ حُؼخى١ 

حُز٢٤ٔ كر٢ حُ٘رخٍع ٓرِرٜرْ آهرَ ُرٜرْ ًٝرٌُري 

حأل١ررلررخٍ حُررلرروررَح  كررخٟررَٛررْ ٝأكررالٓررٜررْ 

ٝٓٔظوزِْٜ, ٣َٕٓٔٞ ٣ٌٝرظرزرٕٞ ُرِرـري حُر١ٌ ت 

 ٣ؼَكٕٞ ٓظ٠ ٤ٓؤط٢ ٣ٝوٕ٘ٞ إٔ ٣ظؤهَ ًؼ٤َحً.

 

هخٗٞم حُظ٢ كَٜ ك٤ِٜٔخ "أٝط٤َ ً٘ريح" ػرِر٠ 

ؿخثِس أك٠َ ك٤ِْ ٝػخثور٢ كر٢ ٓرٜرَؿرخٕ أكرالّ 

حُؼخُْ ك٢ ٓٞٗظ٣َخٍ رٌ٘يح, ٝأٛيص ؿخثِطرٚ اُر٠ 

ًَ حُل٘خ٤ٖٗ ٝحُٔؼول٤ٖ حُٔؼظورِر٤رٖ كر٢ حُٔرـرٕٞ 

ّْ حُرؼر٘رق ٝحُريٓرخٍ حُر١ٌ  ح٣ٍُٞٔش, طَٟ إٔ ًر

طؼ٤٘ٚ ٣ٍٞٓخ ُْ ٣ظَى ٓـختً ُِلرٖ ُر٤رٌرٕٞ أىحس 

كخػِش ٝٓئػَس, ٝطوٍٞ ػرٖ طرؤػر٤رَ حُرلرٖ ػرِر٠ 

حُلَحى حُؼ١ٍٞ ك٢ ٣ٍٞٓخ: "رَأ٣٘رخ إ ًرؼر٤رَحً 

ٖٓ حُل٘خ٤ٖٗ ح٤٣ٍُٖٞٔ هيٓٞح أػٔختً ك٤٘ش ٓرٜرٔرش 

ُِـخ٣ش ٝت ُحُٞح, ٝٛ٘خى طـخٍد ٝأٓٔخ  ٜٓرٔرش 

هيٓض ٗظخؿخ ك٤٘خ ٜٓٔخ إ ًخٕ ك٢ حُلٖ حُظ٢ِ٤ٌ٘ 

أٝ حُلٖ ح٤ُٔ٘ٔخث٢, ٍؿرْ ٟرٍَٝس حتػرظرَحف 

 ّْ روِش ٌٛٙ حألػٔرخٍ, ات أٗرٚ ُٝرألرٓرق كربٕ ًر

حُؼ٘ق ٝحُيٓخٍ ح١ٌُ طؼ٤ٖ طلظٚ ٓ٘خ١ن ًرؼر٤رَس 

ك٢ ٣ٍٞٓخ, ٢ٛٝ ١زؼخً حُٔ٘خ١رن حُرؼرخثرَس, ٛرٌح 

حُؼ٘ق ٝطيٍٛٞ ح١َُ٘ حصٗٔرخٗر٢ ُرِرؼر٤رٖ, ُرْ 

٣ظَى ٓـختً ُِلٖ ٤ٌُرٕٞ أىحس كرخػرِرش ٝٓرئػرَس, 

كررخُرر٘ررخّ طٔررؼرر٠ ٍٝح  ُرروررٔررظررٜررخ أٓررخّ حُررـررٞع 

ٝطٔظـ٤غ رخُ٘ٔٞع ُظَٟ ٣َ١وٜخ ه٢ ٌٛح حُِر٤رَ 

 حُلخُي ٝطو٢٠ أ٣خٜٓخ ىٕٝ ًَٜرخ  ٝت ٓخ ".

 

ٝحٗظويص حُٔورَؿرش حرر٘رش كرٔرٚ حُرٔرؼرخٍٟرش 

ح٣ٍُٞٔش رٔزذ ػيّ طوي٣ٜٔخ حُريػرْ حُرٔرطرِرٞد 

ُِٔ٘خ٣ٍغ حصريحػ٤ش حُل٤٘ش هالٍ كرظرَس حُرؼرٍٞس, 

ٝهخُض "٣ظلن حُـ٤ٔغ ػرِر٠ إٔ حُرٔرؼرخٍٟرش ُرْ 

طويّ أ١ ىػْ ك٢٘ ٣روريّ حُرؼرٍٞس, ٝحُريُر٤رَ ٛرٞ 

ؿ٤خد طخّ ألػٔخٍ كر٘ر٤رش طرَػرخٛرخ حُرٔرؼرخٍٟرش 

حُررَٓررٔرر٤ررش, ًٝررَ ٓررلررخٝتص حُررلرر٘ررخٗرر٤ررٖ ٛرر٢ 

ٓلخٝتص آخ ٓٔظوِش طٔخٓخً ٝر٤ِٔح٤ٗخص ٛـ٤رَس 

ؿيحً أٝ ريػْ ٖٓ رؼٞ حُرٔرئٓرٔرخص حألؿر٘رزر٤رش 

حُظ٢ ىػٔض رؼٞ حُ٘ظخؿخص ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش, ٝؿر٤رَ 

ٌٛح ت ٣ٞؿي أ١ ٓلخُٝش ُِٔؼرخٍٟرش حُرَٓرٔر٤رش 

 ٓٔؼِش رختثظالف ح٢٘١ُٞ ُيػْ ٓ٘خ٣ٍغ ك٤٘ش".
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