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 أخبار زيتون
ٕ 

ِى١١ٔٓ ٚ ؾٍـ جٌؼٍٗجش ذ١ُٕٙ أ٠فحي ٚٔٓحء ، قحٌس أغٍرُٙ نط١رٍز يرٟ  7جْطٗٙى 

ِى٠ٕس ِؼٍز ٠ٍِٛٓ ذحٌمٍخ ِٓ ِى٠ٕس جوٌد، ذٛرحٌٚل يرٍجغرٟ أ٠رٍرمرطرٗ ٠رحترٍز 

٠ٛجذك  . ٔحٖطْٛ ٚغرمرٛج  ٌٍٖٕظحَ ػٍٝ ْٛق جٌّى٠ٕس ، ق١ع جٔٙحٌ ذٕحء ِإٌف ِٓ 

ِٓ ػحتٍس ٚجقرىز، ٚجٌٗرٙرىجء ٘رُ  جٌٗرٙر١رى ػرررى   ٗأّْحء جٌٗٙىجء ، ِٚٓ ذ١ُٕٙ 

ِٓكٍ ٚ ج١ٌٙٗى ػٍّ ِٓكٍ ٚ ج١ٌٙٗى أقّى ِٓكٍ، ج١ٌٙٗى ػرى جٌرٙرحوٞ ِٓركرٍ، 

 ج١ٌٙٗى أقّى ػ١ى، ج١ٌٙٗى ِحَْ جٌِٕحَٞ ٚ  ج١ٌٙٗى ِكّى جٌٍّٛٞ 

ٚضٗىً ِؼٍز ٠ٍِٛٓ،  ٚذٍىز ذٕٕ جٌكىٚو جٌّٗح١ٌس جٌٍٗل١س ٌٍّٕح٠ك جٌّكٌٍز ِٓ 

٠ٌف ئوٌد،  ق١ص ال ٠ىحو ٠هٍٛ ٠َٛ ِٓ جْطٙىجف لٛجش جٌرٕرظرحَ ٌرٍرّرى٠رٕرطر١رٓ، ئِرح 

 جٌفٛػس( . -ذحٌّىيؼ١س، أٚ ذحٌط١ٍجْ، ذٓرد لٍذّٙح ِٓ ذٍىجش ِٛج١ٌس ٌٍٕظحَ )وف٠ٍح

وّح جْطٗٙىش ػحتٍس  يٟ ل٠ٍس ِؼٍٛجْ ذ٠ٍف ئوٌد جٌٗرٍلرٟ، ؾرٍجء جْرطرٙرىجف 

 جٌط١ٍجْ جٌكٍذٟ ذحٌٛٛج٠ٌم ِٕحَي جٌّى١١ٔٓ يٟ جٌم٠ٍس  أغٕحء أوجء ٚالز جٌؿّؼس .

جٌط١ٍجْ جٌكٍذٟ جْطٙىف ل٠ٍس ِؼٍٛجْ جٌٛجلؼس ٍٖق ِؼٍز جٌرٕرؼرّرحْ ذٛرحٌٚل 

ٖٙىجء ِٓ ػحتٍس ٚجقىز ذ١ُٕٙ ٠فً، )ِركرّرى جقرّرى جٌرؼرررى  ،  ٗيٍجغٟ، ِح أٚلغ 

 ْٕٛجش، َٚٚؾطٗ ١ٍِيص ؾّؼس ج١ٌٓحٌ( ٖٖٚم١مطٗ ،  ٚجذٕٗ جقّى يٚ جٌـ

أٚلغ جٌمٛف ػىوجً  ِٓ جٌّى١١ٔٓ ؾٍقٝ، ذؼُٟٙ ذركرحٌرس نرطرٍز، ٚأقرىظ وِرحٌجً 

ِرٕرحَي  ٗٞهّحً يٟ ِٕحَي جٌم٠ٍس جٌٛغ١ٍز  جٌرؼ١ىز وً جٌرؼى ػٓ جٌؿرٙحش ، ٚأْ 

 ْى١ٕس ٠ْٛص ذحألٌٜ ٚوٍِش ِٕحَي أنٍٜ ؾُت١حً.

طرياٌ انُظاو َرذكة جمسرج أذري  يف يؼرمتصرٍَ 
 وإسرطهاز ػائهح يف يؼصراٌ

ٚجٖٕطٓ “وٗف ضم٠ٍٍ، أٚىٌٖ ِؼٙى 

أِّ ، ػٓ ” ٌىٌجْحش جٌٍٗق جألؤٝ

”  قحٌٕ“أْ ِٓحػىز قُخ   جٌٍرٕحٟٔ 

ٌكىِٛس جٌّحٌىٟ، ضمطٍٛ قح١ٌحً ػٍٝ 

جٌْحي ِؿّٛػس ِٓ ل١حوجضٗ جٌؼٓى٠ٍس، 

ِٓ يٚٞ جٌهرٍز جٌؼح١ٌس، ٌٍّٗحٌوس يٟ 

جٌؼ١ٍّحش جٌهحٚس، جٌطٟ ٠طٛال٘ح ي١ٍك 

 جٌمىِ جٌطحذغ ٌٍكٍِ جٌػٌٛٞ جإل٠ٍجٟٔ.

ٚجػطرٍ جٌطم٠ٍٍ، أْ جٞ جٔطٗحٌ 

ػٍٝ ” قحٌٕ“ػٓىٍٞ ٌمٛجش جٌكُخ 

جألٌجٟٞ جٌؼٍجل١س، ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ىْٛ 

يٚ يحػ١ٍس ور١ٍز، ٔظٍجً ٌؼاللحضٗ جٌٓحذمس 

ذ١ٗ١ٍ١ّحش ػٍجل١س وجنً جٌرٍى ٔفٓٗ،  

ٚئٍٖجيٗ ػٍٝ ضى٠ٌرٙح ْحذمحً، يٟ جٖحٌز 

ئٌٝ ١ٗ١ٍ١ِح جٌٛىٌ، ٚقُخ   

جٌؼٍجلٟ، يٟالً ػٓ ػاللحضٗ جٌٛغ١مس 

ٚجٌّطٗحذىس ِغ جٌكٍِ جٌػٌٛٞ، نحٚس 

ي١ٍك جٌمىِ، ٚجٌطٟ ضؼٛو وجنً جٌؼٍجق 

، ق١ٓ جْطؼحْ جٌف١ٍك ٖٕٓٓئٌٝ جٌؼحَ 

، ذٙىف ٠َحوز ”قحٌٕ“ذهىِحش 

 ٚض١ْٛغ ٔفٛيٖ يٟ جٌؼٍجق.                

جٌّؼٙى، ٌُ ٠ُغفً ذطم٠ٍٍٖ جٌهٓحتٍ جٌطٟ 

ضىرى٘ح جٌكُخ يٟ ٠ٌْٛح، ٌىٕٗ ٌأٜ أْ 

ضٍه جٌهٓحتٍ ٌٓ ضُػ١ٗ ٌطٍر١س ٠ٍد ئ٠ٍجٟٔ 

ِكطًّ، ذىػٜٛ قّح٠س جألِحوٓ ج١ٌٗؼ١س 

 جٌّمىْس يٟ جٌؼٍجق.                       

 األسس َثسأ ذمسُى انغىطح انغرتُح جبسار ػسكرٌ 

ذررىأ ٔررظررحَ جألْررى يررٟ ٠ٌررف وِٗررك 

ذٍّٗٚع ؾى٠ى ٠مٟٟ ذطمرٓر١رُ جٌر٠ٍرف 

جٌغٍذٟ ٌٍؼحٚرّرس وِٗرك، ِرٓ نرالي 

قٗىٖ ٌمٛجش ػٓى٠ٍس ٞهّرس ِرإٌرفرس 

ِٓ ِثحش جٌؼٕحٍٚ ٚػٍٗجش ج٢ٌر١رحش 

جٌػم١ٍس ػٍٝ جٌؿرٙط١ٓ جٌٍٗل١س ٚجٌغٍذ١س 

ِٓ ِى٠ٕس ِرؼرٟرّر١رس جٌٗرحَ، ٚجٌرٍرطرحْ 

ضررؼررطرررررٍجْ جٌررهرر١ جٌررٛجٚررً ِررح ذرر١ررٓ 

ِؼ١ّٟس جٌٗحَ ٚوج٠ٌح، ٚجِطىجوجً ٌرٕرٙرٍ 

ٍِٚجْ ذٓ ػرى جٌٍّه جٌرًٞ ٠رٍذر١ ِرح 

ذ١ٓ جٌّى٠ٕط١ٓ ٚضٙىف جٌؼ١ٍّس جٌرّرُِرغ 

ذىأ٘ح ِٓ لرً لٛجش جألْى ذحلحِس ْحضرٍ 

ضٍجذٟ ذحٌضفحع ِط٠ٍٓ، ٠مرطرغ أٚٚرحي 

جٌّى٠ٕط١ٓ، ٌٍطفٍو ذرحٌرمرٍجٌ جٌرؼرٓرىرٍٞ 

 ٚج١ٌٓحْٟ ٌىً ِّٕٙح ػٍٝ قىج.

٠ٚمٟٟ ٚؾٛو ٘رًج جٌٓرحضرٍ ئٌرٝ ِرٕرغ 

جٌّى١١ٔٓ يٟ ِى٠ٕس وج٠ٌرح ِرٓ جٌرىنرٛي 

ئٌٝ ِى٠ٕس ِؼّٟر١رس جٌٗرحَ ٘رٍذرحً ِرٓ 

جٌرٍج١ًِ جٌطٟ ضٍم١ٙح ٠رحترٍجش جٌرٕرظرحَ 

 جٌؼحِٛو٠س ١ِٛ٠ح ػٍٝ جٌّى٠ٕس. 

٠ررؼررطررّررى جألْررى يررٟ ضررطررررر١ررك ِٗررٍٚع 

جٌفًٛ ذ١ٓ جٌّى٠ٕرطر١رٓ ػرٍرٝ نر١رح٠ٌرٓ 

ٍُِ، ق١ع أؾٍٜ جٌٕظحَ ػرىو  أقالّ٘ح 

ِٓ جالضٛحالش ِرغ ِرى٠رٕرس وج٠ٌرح يرٟ 

جٌفطٍز جٌٓحذمس إل٠ٛحي ٌْحٌس ئٌٝ ل١حوز 

جٌّى٠ٕس أْ جٌٕظحَ ٠رٍغرد ذرؼرمرى ٘رىٔرس 

ِإلطس ِغ وطحتد جٌّؼحٌٞس جٌّرٓرٍركرس 

يٟ ِى٠ٕس وج٠ٌح، ػرٍرٝ غرٍجٌ جٌرٙرىٔرس 

جٌّٛلؼس ِغ غٛجٌ ِى٠ٕس ِؼ١ّٟس جٌٗحَ 

ِطٍغ جٌؼحَ جٌكحٌٟ، ٚضى١ٍف ٌؿٕرس ِرٓ 

 وجنً وج٠ٌح ٌٍطفحٜٚ ِغ ٔظحَ جألْى. 

 جقٍجق غحذحش ِؼ١ّٟس جٌٗحَ 

وحْ ؾ١ٕ جٌٕظحَ ٚج١ٍ١ٌّٗحش جٌّمرحضرٍرس 

ّٞٓ ٚفٛيٗ لرى أقرٍلرص ِٓرحقرحش 

٘حتٍس ِٓ غحذحش جٌر٠ُرطرْٛ يرٟ ِرى٠رٕرٗ 

ِؼ١ّٟس جٌٗحَ، ذمطٍ ٠ُ٠ى ػٓ ِحتطرٟ 

ٚن١ّٓٓ ِطٍ ٍِذغ ٚذرطرٛي ٠رطرؿرحَٚ 

أٌفٟ ِطٍ، ٠ّٚطى جٌركر٠ٍرك ِرٓ ورطر١رررٗ 

جٌى١ّحء يٟ جٌؿرٙس جٌّٗرحٌر١رس جٌرغرٍذر١رس 

جٌهحٞؼس ضكرص ْر١رطرٍز جٌرٕرظرحَ ِرٓ 

جٌغحذس ٚقطٝ جٌمُٓ جٌؿرٕرٛذرٟ جٌرغرٍذرٟ 

ِٓ جٌررٓرحضر١رٓ جٌرّرؼرٍٚيرس ذـر ذٓرحضر١رٓ 

ٟٚ٘ جٌّٕطمس جٌرفرحٚرٍرس ِرح  «ج١ٌٗحـ»

ذ١ٓ ذٓحض١ٓ ِى٠ٕطٟ ِؼّٟر١رس جٌٗرحَ ٚ 

وٌج٠ح يٟ جٌغ٠ٛس جٌغٍذ١س ٚجٌرهرحٞرؼرس 

 ضكص ١ْطٍز جٌّؼحٌٞس جٌٍّٓكس. 

ػٍّحً جْ ِى٠ٕٗ ِؼ١ّٟس جٌٗحَ أذرٍِرص 

يٟ ذىج٠س جٌؼحَ جٌكحٌٟ ٘ىٔس ضٕٙ ػٍرٝ 

ٚلررف ج٠ررالق جٌررٕررحٌ ٚجاليررٍجؼ ػررٓ 

جٌّرؼرطرمرٍر١رٓ ٚػرٛوز جٌرّرٙرؿر٠ٍرٓ جٌرٝ 

و٠حٌُ٘ ذأِحْ. ٚلى أوى ِرى٠رٍ جٌرّرٍورُ 

جإلػرالِررٟ ٌررّرى٠ررٕرس ِرؼررٟرّرر١رس جٌٗررحَ 

جٌمرىِ »ٚىٜ جٌٗحِٟ ذحضٛحي ِؼٗ ٌـ 

أْ لرٛجش جٌرٕرظرحَ أقرٍلررص  «جٌرؼرٍذرٟ

غحذحش جٌّى٠ٕس ٚأٖؿرحٌ جٌر٠ُرطرْٛ ِرٓ 

جٌؿٙس جٌرغرٍذر١رس، ذرغر١رس وٗرف ٠رٍق 

ٚأِحوٓ ضرّرٍورُ ورطرحترد جٌرّرؼرحٌٞرس 

 جٌٍّٓكس.

 جألنرحٌ: ضك٠ٍٍ ٠َطْٛ  

لُازاخ ػسكرَح حلانص ذسذم 
 انؼراق



 أخبار زيتون
ٖ 

لحي ل١حوٞ يٟ جالتطالف جٌٌٓٛٞ جٌّؼحٌٜ، 

أْرّرحء ٠رطرُ  ٗجِرّ جالٌذرؼرحء، ئْ ٘رٕرحٌره 

ضىجٌٚٙح ٌٗغً ِٕٛد ٌت١ّ جالتطالف نرٍرفرحً 

ألقّى جٌؿٍذح جًٌٞ جٔرطرٙرص ٚال٠رطرٗ جٌرػرحٔر١رس 

ِطٍغ ضّرَٛ  ٠رٌٛر١رٛ جٌرؿرحٌٞ، ئال أٔرٗ يرٟ 

يرٟ  «ِرفرحؾر ش»جٌٛلص ٌُ ٠ٓطررؼرى قٛرٛي 

 جٌٍكظحش جألن١ٍز.

ٚأٚٞف جٌم١حوٞ جًٌٞ ٠ٍد ػىَ يوٍ جّْرٗ، 

ئْ والً ِٓ ٠ٌحٜ قرؿرحخ ٌتر١رّ جٌرٌَٛجء 

جٌررّررٕررٗررك ػررٓ جٌررٕررظررحَ ٚػٟررٛ جالتررطررالف، 

ٚ٘حوٞ جٌركٍز ْٚحٌُ ج١ٌٍّٓ ػٟٛج جٌرٙر١رثرس 

ج١ٌٓح١ْس ٌالتطالف، ِٚٛيرك ٔر١رٍذر١رس ػٟرٛ 

ج١ٌٙثس جٌرؼرحِرس ير١رٗ، ِٚرّرػرً جالترطرالف يرٟ 

جالضكحو جألٌٚٚذٟ، ُ٘ أذٍَ ِرٓ ٠رطرُ ضرىجٚي 

أّْحتُٙ ٌهٜٛ جٔطهحذحش ٌترحْرس جالترطرالف 

جٌّمٌٍز أْ ضطُ يٟ جؾطرّرحع جٌرٙر١رثرس جٌرؼرحِرس 

 جٌّمٌٍ ػمىٖ جألْرٛع جٌمحوَ.

ٌٚفص ئٌٝ أْ ٕ٘حٌه قحٌس ِٓ جٌٗرى ٚجٌرؿرًخ 

جٌرركررحو وجنررً جالتررطررالف قررٛي جألْررّررحء 

جٌّطٍٚقس، ١ٍِٗجً ئٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ؼرٍرٓ أٞ ِرٓ 

جٌٗه١ٛحش جألٌذغ أٚ غ١ٍ٘ح ١ٌّْحً ػرُِرٗ 

نٜٛ جالٔطهحذحش، ٚيٌره قرطرٝ جٌٓرحػرس )

 ( ضغ.ٖٓ:0

ٌُٚ ٠ٓطرؼى جٌم١حوٞ قٛٛي ِفحؾ ش ذطرٍٖرف 

ٖه١ٛحش غ١رٍ ِرطرٍٚقرس يرٟ جٌرٍركرظرحش 

جألن١ٍز، ًٚ٘ج ٌُ ٠طُ ِؼرٍيرطرٗ ئال ذرؼرى يرطرف 

 ذحخ جٌطٍٖف ١ٌّْحً.

يٟ ١ْحق ِطًٛ، لحي جٌم١حوٞ ئْ قؿحخ ٘رٛ 

جٌٍّٖف جألٚيٍ قظحً، ٠ٚٛؾى ٠ٍٖكس ٚجْؼس 

وجنررً جالتررطررالف ضررىػررُ ضررٍٖرركررٗ، ئال أٔررٗ 

)قؿحخ( لٌٍ ػىَ نٜٛ جالٔطهحذحش ئال ئيج 

 وحْ ٕ٘حٌه ضٛجيك قٛي جّْٗ.

قؿحخ ٖه١ٛس ل١حو٠س ِٗٙٛو »ٚأٞحف أْ 

ٌٙح ذحٌهرٍز ٚجٌىرفرحءز جإلوج٠ٌرس ػرٕرىِرح ورحْ 

ِٓررإٚالً يررٟ جٌررٕررظررحَ لرررررً جٔٗررمررحلررٗ، ٚيررٟ 

ٚفرٛف جٌرػرٌٛز ورًٌره، ئال أٔرٗ لرٌٍ ػرىَ 

جٌررىنررٛي يررٟ ْرررررحق ٠ٓررٛوٖ جٌررطررٗررىرر١رره 

ٚجٌطؿحيذحش جٌطٟ ضًٛ أق١رحٔرحً ئٌرٝ ِٓرطرٜٛ 

 ، قٓد ٚٚفٗ.«غ١ٍ أناللٟ

ػرحِرحً( ػرىز ِرٕرحٚرد  4ٖٗٚغً قرؿرحخ )

ل١حو٠س يٟ جٌٕظحَ جٌٓرٌٛٞ ضرىٌؼ ير١رٙرح ِرٓ 

ِٕحٚد ل١حو٠س يٟ قُخ جٌرؼرع )جٌركرحورُ(، 

وّح ٖرغرً ِرٕرٛرد ِركرحيرع يرٟ ػرىو ِرٓ 

جٌّكحيظحش ج٠ٌٌٛٓرس، لرررً ضرؼر١ر١رٕرٗ ٠َٚرٍجً 

ٌٌٍُجػس، ِٚٓ غُ ضؼ١١ٕٗ ٌت١ٓحً ٌٌٍَٛجء ػرحَ 

لرً أْ ٠ٕٗك ػٓ جٌٕظحَ ذؼى ٠ٍٖٙرٓ  ٕٕٔٓ

٠ٚفٍ ِغ ػحترٍرطرٗ ئٌرٝ جألٌوْ ٠ٚرٕرٟرُ ئٌرٝ 

 جٌػٌٛز.

ٚيٟ جٌٛلص ٔفٓٗ، ٌفص جٌم١حوٞ ئٌٝ أْ ضّى٠رى 

يطٍز ٌتحْس جالتطالف ٌطٛرف ْٕس ٚجقىز ذىالً 

ِٓ ْطس أٖرٙرٍ ْرطرطرٍـ ٌرٍرّرٕرحلٗرس نرالي 

جؾطّحع ج١ٌٙثس جٌؼحِس جٌّمرً، ١ِٗرٍجً ئٌرٝ أْ 

ً٘ج جٌّمطٍـ ١ْطرك ػٍٝ جٌفرطرٍز جٌرطرٟ ضرٍرٟ 

 ٚال٠س جٌؿٍذح.

ٚأػحوش ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌالتطالف، ِطٍغ جٌؼرحَ 

جٌؿحٌٞ، جٔطهحخ جٌؿٍذح ٌٛال٠س غح١ٔرس ِرىضرٙرح 

أٍٖٙ، جٔطٙص ِطٍغ جٌٍٗٙ جٌؿحٌٞ، ػٍرٝ  ٙ

قٓحخ قؿحخ جًٌٞ ضٍٖف ِرمرحذرٍرٗ ٌرٍترحْرس 

 ٘ٙجالتطالف، ق١رع قٛرً جٌرؿرٍذرح ػرٍرٝ 

 ٚٛضح ٌّٕحيٓٗ. ٕ٘ٚٛضحً ِمحذً 

جالتطالف جٌر٠ٛرٕرٟ ٌرمرٜٛ جٌرػرٌٛز »ٚضأّْ 

يٟ جٌؼحّٚس جٌمط٠ٍس  «ٚجٌّؼحٌٞس ج٠ٌٌٛٓس

َ، ٕٕٔٓجٌىٚقس، يٟ ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ  ٔٛيّرٍ 

١ٌىْٛ جٌّظٍس جألورٍ ٌٍّرؼرحٌٞرس جٌٓر٠ٌٛرس، 

ِٚررّررػررٍررٙررح جألْررحْررٟ يررٟ جٌررّررإضررّررٍجش 

ٚجٌّٕحْرحش جٌى١ٌٚس، ٚقظٟ ذحػطٍجف جٌىػ١ٍ 

ِّػال ٍٖػ١ح ٌٍٗرؼرد »ِٓ جٌؼٛجُٚ جٌؼٍذ١س 

، ٚلٌٍش ػىو ِٓ جٌرىٚي ِرإنرٍجً «جٌٌٓٛٞ

ِػً أ٠ٍِىح ٚذ٠ٍطح١ٔح ٚئٍٓح جػطرحٌ ِّػ١ٍرٗ 

 ٌى٠ٙح. «ذؼػحش وذٍِٛح١ْس»

 حجاب وأمساء أذري يرضحح خلالفح اجلرتا

أػٍٓ أذٛ ِح٠ٌح جٌمكطحٟٔ جٌّٓإٚي جٌٍٗػٟ ٌطٕظ١ُ ؾرٙرس جٌرٕرٛرٍز  

ذرحٌرىٌٚرس “ جٌرطرٟ ٔرؼرطرٙرح ”  وٌٚرس جإلْرالَ“ ػرٍرٝ ضرٕرظر١رُ ”،  جٌكٍخ“ 

ٚ٘حؾّٙرح ذٗرىز ػرررٍ ٚرفركرطرٗ ػرٍرٝ ِرٛلرغ جٌرطرٛجٚرً ”،  ج١ٌّ٘ٛس

أذرٛ ِركرّرى ”  ذؼى نطحخ ٠ٗ ٚركٟ يالقرس ”،   جٌطٛض١ٍ”جالؾطّحػٟ

جٌّطكىظ جٌٍّْٟ ٌطٕظ١ُ وٌٚس جٌؼٍجق ٚ جٌٗحَ جًٌٞ أػٍرٓ ”  جٌؼىٔحٟٔ 

 ِٓ نالٌٗ ئلحِس جٌهاليس جإلْال١ِس ػٍٝ قى ضؼر١ٍٖ.

 ٚ ٌو  أذٛ ِح٠ٌح جٌمكطحٟٔ ػٍٝ ً٘ج جٌر١حْ ذمٌٛٗ :

ئْ ئػالْ جٌهاليس ج١ٌّ٘ٛس ج٢ْ ْررٗ جٌٓىٛش ػٓ جٌىٌٚس جٌرٛ٘رّر١رس “

ّٚٚص وػ١ٍ ِٓ ٠ٍرس جٌؼٍُ ٚجٌمحوز ِّح ؾؼً جٌىٚجػٕ ٠ٕطمرٍرْٛ ِرٓ 

ِ٘ٛ جٌىٚي ٌِٙٛ جٌرهراليرس، ٚ ئٔرٙرُ أػرٍرٕرٛج نراليرطرٙرُ جٌرٛ٘رّر١رس 

١ٌٓطمطرٛج غالز جٌؼؿُ ٚجٌؼٍخ ٠ٚٓىٚج ٔمٙ أػرىجو٘رُ، ٚ٘رًج وٌر١رً 

 ” .ػٍٝ لٍس أػىجو جٌىٚجػٕ ١ٌٚطرؼُٙ ِٓ الػٍُ ٌٗ ٚال يمٗ

يرىػس جٌىٚجػٕ وحٔص ذىػس وٌٚس ٚأِحَ غُ ٚحٌش ج١ٌرَٛ “ ٚأٞحف : 

ذىػس ٍٚؼحء لٍػحء يحَوجو ُْ٘ٛٙ يأػٍٕٛج ناليرطرٙرُ ،يرأ٠رٓ ِرٛلرف 

جٌمحوز ٠ٍٚرس جٌؼٍُ ِّح ٠ؿٍٞ ؟؟؟،  ئْ ٚرٕرُ جٌركرُذر١رس ِٚرح ٠ٓرّرٝ 

ذأنٛز جٌّٕٙؽ ِٕغ جٌىػ١ٍ ِٓ لٛي وٍّس جٌكك ذٛؾٗ جٌغالز، ٚجألِس ٌٓ 

يّٓ أقً ٌُٙ وِحء “ ، ِطٓحتاًل: ” ضٓحِف ِٓ ٠ىج٘ٓ ػٍٝ قٓحخ جٌىِحء

 ”.ج١ٌٍّّٓٓ جألذ٠ٍحء ٚقٍَ وِحء والخ أً٘ جٌٕحٌ

ٚ ٠ؿ١د جٌمكطحٟٔ ػٓ ْإجي ٚؾٗ ٌٗ ػٓ قىُ ِٓ ال ٠رررح٠رغ ضرٕرظر١رُ 

٠ؼرطرررٍٖ جٌرىٚجػرٕ ِركرحٌخ ٌرى٠رٓ   ” يمحي:  ” ناليطٗ“وجػٕ يٟ 

 ضٛذس ٌٗ.الٚقىّٗ جٌمطً ٚ

٠ٚطكىظ ػٓ ناليس جٌىٚجػٗس جٌُّػِٛس ْٚفىرٙرُ ٌرىِرحء جٌرّرىٔر١ر١رٓ 

٠ٍٓقْٛ ٠ٍّٚقْٛ ٠ٚفٓرىْٚ ذرىِرحء جٌرّرٓرٍرّر١رٓ ذرً أْ ” ي١مٛي:  

ناليطُٙ جٌُّػِٛس ٌُ ضأش ػٍٝ جألِس ئال ذحٌٍٗ ذرؼرى أْ ٖرح٘رىٔرح ِرح 

 “قً ذؼى ئػالْ وٌٚطُٙ 

ٚال ذى ػ١ٍٕح أْ ٔٓطهىَ ِؼرٛي ئذرٍج٘ر١رُ ذرٙرىَ ٚرٕرُ “ أٞحف لحتاًل: 

جٌغالز وّح ػٍّٕح ِغ جٌطغحز، ّٚ٘ح ٚؾٙحْ ٌؼّرٍرس ٚجقرىز يرٟ جٌرؿرٍَ 

 ”ٚجالْطرىجو، يؼٕى ئػالْ وٌٚطُٙ لطٍٛج أً٘ جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ

٠مٛو جٌؼ١ٍّحش جٌؼٓى٠ٍس ٞى ضٕظ١ُ جٌىٌٚس يرٟ ”  جٌمكطحٟٔ“ ٠ًوٍ أْ 

جٌّٕطمس جٌٍٗل١س ِٚؼٍٚف ذٍمد ؾالو جٌهٛجٌؼ. ٚ٘ٛ لر١رحوٞ ْرحذرك 

، ٌىرٕرٗ جٔٗرك ػرٕرٙرح ” وجػٕ“ يٟ ضٕظ١ُ جٌىٌٚس جإلْال١ِس يٟ جٌؼٍجق 

أٞ   –لر١ً ذىء جألَِس ج٠ٌٌٛٓس، ١ٌىنً جٌمكطحٟٔ ئٌٝ ٠ٌْٛرح نٔرًجن 

يٟ ِكحٌٚس جْرطرمرٛرحء ػرٓ ئِرىرحٔر١رس    –ػٕى ذىء جٌكٍخ يٟ ٠ٌْٛح 

ئٔٗحء ضٕظ١ُ ؾٙحوٞ ي١ٙح، ١ٌمِٛرؼى٘ح ِغ جٌؿٛالٟٔ ذرطرٗرىر١رً ؾرررٙرس 

 جٌٍٕٛز يٟ ٠ٌْٛح ٚجٌطٟ ضطرغ ٌطٕظ١ُ جٌمحػىز.

ضأضٟ ًٖ٘ جٌهاليحش جٌكحوز ذ١ٓ جٌٍٕٛز ٚ وجػٕ يٟ ظً قٍّس وػحت١س 

يرٟ ”  جٌرهراليرس جإلْرالِر١رس“ ٌٍّٛحٌكس يٟ جٌفطٍجش جٌٓحذمس، ٚئػالْ 

جٌٛلص جٌٍج٘ٓ ِٓ لرً ضٕظ١ُ وجػٕ يرٟ جٌرّرٕرطرمرس جٌٗرٍلر١رس ئال أْ 

ِؿٍّ ٌٖٜٛ جٌّؿح٘ى٠ٓ ذرحٌرّرٕرطرمرس جٌٗرٍلر١رس ٔرفرٝ ِرح ٠ٗرحع ِرٓ 

ِٓ لرً جٌرػرٛجٌ ٚذرؼرٝ ”  وٌٚس جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ“ ِفحٚٞحش ِغ ضٕظ١ُ 

جٌؼٗحتٍ، ٚأوى جٌّؿٍّ يٟ ذ١حْ ٌٗ، أْ جٌػٛجٌ ٚجٌرؼرٗرحترٍ ٠ٛرىٌْٚ 

ج ئٌٝ أْ ٘رًٖ جإلٖرحػرس ضرىرٌٍش ػرىز ِرٍجش  ًٍ ػٓ ٌأٞ ٚجقى، ١ِٗ

جٌرغىجوٞ، ٖٚىو جٌر١حْ ػٍٝ أْ جٌػٛجٌ ِرحٞرْٛ يرٟ “ ٌٚٚجتٙح ضٕظ١ُ 

قطٝ ٠هٟؼٛج ٌٍّكىّس جٌٍٗػ١س جٌطٟ ” جٌطغحز ٚجٌغالز“ؾٙحوُ٘ ٞى 

 ”وػح ٌٙح أوحذٍ جألِس.

أتى يارَا انمحطاٍَ َطٍ هجىيًا 
 ػهً ذالفح انثغسازٌ 



 أخبار زيتون 
ياشا حيسز يف يُطمح انطُد  ٗ

 جنار انصُاػُح حبهة 
ٌررٍرر١ررَٛ جٌررػررحٔررٟ ػررٍررٝ جٌررطررٛجٌررٟ 

ضطٛجًٚ جالٖطرحوحش وجنً ِى٠ٕرس 

ج١ٌٗم ٔؿحٌ جٌٕٛحػ١س، ذؼى ضًٍٓ 

لٛجش جٌٕظحَ ئٌٝ جٌفثس جٌػحٌػس ِرٓ 

جٌّى٠ٕس، ذؼرى جٔٓركرحخ ػرىو ِرٓ 

جٌفٛحتً جٌؼٓى٠ٍس جٌػ٠ٌٛس أِرّ 

جٌه١ّّ ن١ٗس ِكرحٚرٍضرٙرح ِرٓ 

لرً لٛجش جٌرٕرظرحَ، جٌرطرٟ جٌرطرفرص 

ػٍٝ جٌّى٠ٕس جٌٕٛحػ١س ِٓ ؾررٙرس 

جٌٗررٍق، ذررؼررى جٔٓرركررحخ ضررٕررظرر١ررُ 

)جٌررىٌٚررس( ِررٓ لررٍٜ جٌررّررمرررررٍررس 

ٚجٌٍقّح١ٔس، ٚج١ٌٗم ٠َحش جٌرطرٟ 

ضٍٗف ػٍرٝ جٌرفرثرس جٌرػرحٌرػرس ِرٓ 

 جٌّى٠ٕس . 

يٛحتً ِٓ جٌؿ١ٕ جٌكٍ جٔٓكرص 

ضىط١ى١حً ذؼى ضمىَ لٛجش جٌٕظحَ يرٟ 

ل٠ٍطٟ جٌٗر١رم ٠َرحش، ٚجٌرّرمرررٍرس 

ٍٖق جٌّى٠ٕس جٌٕٛحػ١رس، ٚذرًٌره 

ضىْٛ لٛجش جٌٕرظرحَ لرى أقرىرّرص 

١ْطٍضٙح ػٍٝ جٌؿرُء جٌرؿرٕرٛذرٟ 

ِٓ جٌّى٠ٕس جٌٕٛحػ١س جٌّإٌف ِٓ 

ضٍس جٌٌٌَُٚ، ٚجٌّؿرً، ِٕٚحٍٖ 

جٌكؿٍ، ٚػٍٝ لر٠ٍرطرٟ جٌررر٠ٍرؽ، 

ٚق١الْ، ْٚؿٓ قٍد جٌّرٍورُٞ 

جٌطٟ ضٗٙى جٖطرحوحش يرٟ جٌرؿرُء 

جٌغٍذٟ ِٓ جٌّرى٠رٕرس، ٚػرٍر١رٗ ٌرُ 

٠طرك أِحَ جٌػٛجٌ ِٕفً ئال جٌرؿرٙرس 

جٌّٗح١ٌس ِٓ جٌّى٠رٕرس جٌٛرٕرحػر١رس 

 ٚجٔٓكرٛج ِٕٗ ن١ٗس جٌكٛحٌ. 

 

ٍِجًْ )ْرٍجؼ ذرٍِ( أيرحو أْ 

جٌط١ٍجْ جٌكٍذٟ ٌٍٍٗٙ جٌهرحِرّ 

ػٍٝ جٌطٛجٌٟ  ٠ٓطرٙرىف جٌرّرى٠رٕرس 

جٌٕٛحػ١س، ٚأْ لٛف جٌرطر١رٍجْ 

جٌكٍذٟ أِّ ذرحٌٛرٛج٠ٌرم ٌر١رّ 

ؾى٠ىجً ِٚرٓ غرُ ٘رٛ ٌر١رّ ْرررررحً 

وحي١حً  الٔٓكحخ يٛرحترً ، ٚأورى 

أٔٗ ورحْ ذرحإلِرىرحْ ٚرى ٘رؿرَٛ 

لٛجش جٌٕظحَ ، ٌٚرىرٓ جٌرفرٛرحترً 

جٔٓكرص  ذٗرىرً ِرفرحؾرة، ذرؼرى 

ٌٚى جٌفثس جٌرػرحٌرػرس ذرحٌٛرٛج٠ٌرم 

ِررٓ لرررررً لررٛجش جٌررٕررظررحَ جٌررطررٟ 

ضٍّوُش يٟ ل٠ٍس ج١ٌٗم ٠َرحش، 

ٚأٞحف جٌٍّجْرً أْ ػرىوجً ِرٓ 

جٌػٛجٌ ٌُ ٠ٕٓكرررٛج ِرٓ جٌرّرى٠رٕرس 

جٌٕٛرحػر١رس، ِٚرحَجٌرٛج ٠رمرحضرٍرْٛ 

لٛجش جٌٕظحَ ذرررٓرحٌرس ذرحألْرٍركرس 

جٌّطٛيٍز ٌى٠ُٙ، ٚٔرمرً ِرٍجْرٍرٕرح 

ػٓ أقى لحوز  جٌفٛحتً  ِٕحٖرىضرٗ 

جٌررػررٛجٌ ذررحٌررطررٛؾررٗ ئٌررٝ جٌررّررى٠ررٕررس 

جٌٕٛحػ١رس ٌرّرإجٌَز جٌرّرىجيرؼر١رٓ 

 ػٕٙح .

ٚضررؼررى ِررى٠ررٕررس جٌٗرر١ررم ٔررؿررحٌ 

جٌٕٛحػ١س جٌطرٟ ضرررٍرغ ِٓرحقرطرٙرح 

٘رىرطرحٌجً ِرٕرطرمرس ِرٙرّرس  ٕٔٗٗ

 ٕٔجْطٍجض١ؿ١حً، ٚضمغ ػٍرٝ ذرؼرى 

و١ٍٛ ِرطرٍ ٖرّرحي ٖرٍق قرٍرد، 

ٚضمغ ػٍٝ ِرٕرطرمرس ِرٍضرفرؼرس ٌرًج 

ضررىررٗررف ِٓررحقررحش ٚجْررؼررس ِررٓ 

ج٠ٌٍف جٌّٗحٌٟ، ٚجٌٍٗلرٟ، ٚئيج 

ِررح ضررّررىررٕررص لررٛجش جٌررٕررظررحَ ِررٓ 

ج١ٌٓطٍز ػ١ٍٙح يٓرٛف ضركرٌٛرٙرح 

ٌػىٕس ػٓى٠ٍس ٞهّس، ضٓطٙرىف 

ِٓ نالٌٙح ذرحٌرّرىيرؼر١رس جٌرػرمر١رٍرس، 

ٌٚجؾررّررحش جٌٛررٛج٠ٌررم أقرر١ررحء 

قررٍررد، ِٚررىْ ٚذررٍررىجش جٌرر٠ٍررف 

جٌٗررّررحٌررٟ ٚجٌٗررٍلررٟ، ٌٚذررّررح 

ضررطرركررٛررٓ لررٛجش جٌررٕررظررحَ وجنررً 

جٌّٕٗ ش جٌٕٛحػ١س ٌطىْٛ ٔرمرطرس 

جالٔررطررالق ٌررّرررررحغررطررس جٌررّررٕررح٠ررك 

 جٌّكٌٍز.

.اجلثهح اإلساليُح ذكطف يؼهىياخ 
 جسَسج ػٍ اغرُال حجٍ يارع 

٠ٌْٛحً ِٓ ٖحٌع ٠َٓ  ٕ٘أنٍص ج٠ٌٍٗس 

جٌؼحذى٠ٓ يٟ قٟ وحٌج٠الْ يٟ ِى٠ٕس غحَٞ 

ػٕطحخ ذؼى أْ ضؿّغ ْىحْ جٌكٟ يٟ 

جٌٗحٌع ٌٍٟخ ج١٠ٌٌٛٓٓ جٌمح١ٕ٠ٓ يٟ 

جٌكٟ. ٚقٓد جالّوػحءجش ئْ ذؼٝ 

ج١٠ٌٌٛٓٓ ج٠ًٌٓ ٠ؼ١ْٗٛ يٟ جٌّكحّي 

جٌطؿح٠ٌس ٍٞذٛج أ٠فحالً ٠ٍؼرْٛ وٍز جٌمىَ يٟ جٌٗحٌع ذٓرد ئغحٌضُٙ جٌٟؿس غُ القمُٛ٘ 

 ذحٌٓىحو١ٓ جٌّط٠ٛس.                                                                                      

ُُِٙ جٌر١ٛش ٚجٌىوحو١ٓ جٌطٟ ٠ٓىٕٙح جٌالؾثْٛ ج٠ٌٌْٛٓٛ  ّٟ ٚجلطكح ُغ ْىحْ جٌك ّّ ػمد يٌه ضؿ

يٟ جٌكٟ. ٚػٍٝ ئغٍ يٌه جضًٛ ذؼٝ ج١٠ٌٌٛٓٓ ذ٠ٍٗس جٌٕؿىز جٌطٟ أٌٍْص ػىو ور١ٍجً 

 ِٓ يٍلٙح ئٌٝ جٌكٟ ٚػٍّص ػٍٝ ضٙىتس ْىحْ جٌكٟ.                                              

ٚجٔطٍٗش ٕ٘حن لٛجش يه جالٖطرحن ٌّٕغ جٌطؿّؼحش. ٚضكص ٠ٍد أ٘حٌٟ جٌكٟ ئنالء جٌكٟ 

٠ٌْٛحً ٚٔمٍطُٙ ذ١ٓحٌجضٙح ئٌٝ ِى٠ٍ٠س جألِٓ؛  ِٕ٘ٓ ج١٠ٌٌٛٓٓ، لحِص لٛجش جألِٓ ذكّح٠س 

 ١ْٚطُ ٔمٍُٙ ئٌٝ ِه١ّحش جٌٍؿٛء قحي ضٛيٍ ٖٛجغٍ ي١ٙح.                                         

 ذىذر ويطاجراخ تني  انسىرَني واألذران يف ػُُراب 

ِركرّرٛو ػرُ “ جػطٍف جٌؿحْرِٛ جٌرّرىػرٛ 

نالي ج١٠ٌٍٗ جٌرّرٓرؿرً جٌرًٞ ذرػرطرٗ ”  جٌى٠ٓ

جٌّٛؤْٓس جأل١ِٕس يرٟ جٌرؿرررٙرس جإلْرالِر١رس 

ذم١حِٗ ذأػّحي ضؿ١ٓٓس ٌٛحٌف لرٛجش جألْرى 

يٟ جٌّٕح٠ك جٌّكٌٍز، ِٕٚٙرح ضر٠ُٚرى لرٛجش 

جٌررٕررظررحَ ذررحإلقررىجغرر١ررحش جٌررهررحٚررس ذررحٌررػّررٛجٌ 

ٚجألنررحٌ جٌٓر٠ٍرس ٌرٙرُ ذرحإلٞرحيرس ٌٟرٍخ 

جٌػّٛجٌ ِٓ جٌىجنً يٟ قحي ِرٙرحؾرّرطرٙرُ ِرٓ 

 لرً لٛجش جألْى.

ئٌرٝ لر١رحَ ”  ػرُ جٌرى٠رٓ“ ٚأٖحٌ جٌرؿرحْرِٛ 

جٌه١ٍس جٌطٟ ٠ٕطّٟ ئٌر١رٙرح ذرطرمرى٠رُ ِرؼرٍرِٛرحش 

ول١رمرس ٌرطر١رٍجْ جألْرى جٌركرٍذرٟ، ورحْ ِرٓ 

ّٕٞٙح ض٠ٍٓد ِىحْ ٚجقىجغ١رحش جالؾرطرّرحع 

جٌرًٞ جْرطررٗرٙرى ير١رٗ جٌرمر١رحوٞ يرٟ جٌررؿرررٙررس 

جإلْال١ِس ٌٚٛجء جٌطٛق١ى ػرى جٌمحوٌ جٌٛرحٌرف 

ئغٍ جْطرٙرىجيرٗ ذرغرحٌز ؾر٠ٛرس ”  قؿٟ ِحٌع“ 

 ػٍٝ ِىٌْس جٌّٗحز.

ٚيٟ ١ْحق ١ٌّ ذرؼ١ى أوى ِٛىٌ أ٘رٍرٟ يرٟ 

” أنرررحٌ ج٢ْ” ج٠ٌٍف جٌّٗحٌٟ ِرٓ قرٍرد ٌـر

ػٓ ل١حَ أقى ؾرٛجْر١رّ جٌرٕرظرحَ ذرحالضٛرحي 

ذرغرٍيرس جٌرؼرّرٍر١ررحش إلنرررحٌ٘رُ أْ جٌرٙرؿررَٛ 

ذحٌط١ٍجْ جٌكٍذٟ، ٌُ ٠ٛد جٌّمٍ ذً جذرطرؼرى 

ِرطرٍ. ٚضركرىغرص  ٓٓٙػٓ جٌرٙرىف قرٛجٌرٟ 

ِٛحوٌ لٟحت١س يٟ جٌّٕح٠ك جٌرّركرٌٍز يرٟ 

ػررٓ لرر١ررحَ  ”  أنرررررحٌ ج٢ْ” ٚلررص ْررحذررك ٌـرر

جالْطهرحٌجش ج٠ٌٌٛٓس ذطٛظ١ف ػرّرالء ٌرٙرح 

ِٓ لحوز أ٠ٌٛس ٚوطحتد يٟ جٌٗرّرحي جٌٓرٌٛٞ 

ٚجٌٓحقً ِرٓ أؾرً جغرطر١رحي لرحوز غر٠ٌٛر١رٓ، 

ٚضأن١ٍ ػرىو ِرٓ جاللرطركرحِرحش ٞرى لرٛجش 

 جألْى يٟ جٌّى٠ٕس.

وّح أيحوش ِٛحوٌ يٟ وطحترد ضرحذرؼرس ٌرٍركرٍ 

ػٓ ٞرطٙح ٌؼىو ِٓ جٌرؿرٛجْر١رّ ٠رمرِٛرْٛ 

ذٍِٟ جٌٍٗجتف يٟ ذؼٝ جألِحوٓ ذحٌّرٕرح٠رك 

جٌررّرركررٌٍز ِررٓ أؾررً جْررطررٙررىجيررٙررح ِررٓ لرررررً 

جٌط١رٍجْ جألْرىٞ، ورحْ ننرٍ٘رح جْرطرٙرىجف 

١٠ٍجْ جألْى ٌؼرىو ِرٓ جٌرّرمرٍجش يرٟ ذرٍرىز 

ْررٍِررىج ِررغ أٔرررررحء ػررٓ ٚؾررٛو ػٟررٛ ِررٓ 

 جالتطالف يٟ جٌّى٠ٕس.

ٚوررحْ جألْررى لررى ٚررٍـ ػررىز ِررٍجش ػررٓ 

جنطٍجق ٌٕظحِٗ جألِٕٟ ٌٛفٛف جٌرػّرٛجٌ يرٟ 

ػىو ِٓ جٌّمحذالش جٌٛكف١س جٌّرطرٟ أؾرٍج٘رح، 

” نرحٌرى جٌرؼرررٛو“ يٟ جٌٛلص جًٌٞ ضكىظ ي١رٗ 

ػٟٛ ِؿٍّ جٌٗؼد ػٓ ْؼٟ ٔظحِٗ ٌٍُْ 

ٌٚٛز ِغح٠ٍز ٌٍٛجلغ يٟ جٌّٕح٠ك جٌّركرٌٍز 

ِٓ أؾً ضأ١ٌد جٌّؿطّغ جٌرّركرٍرٟ ػرٍرٝ ِرٓ 

 ”.ِؿّٛػحش جإلٌ٘حذ١س”أّْحُ٘ ذحٌـ



 أخبار زيتون
 اإللهُى انكرزٌ زونح َفطُح تإيرُاز ٘

.ػحو جألوٍجو يٟ ٖرّرحي جٌرؼرٍجق 

ئٌررٝ وجتررٍز جٌٟررٛء ِررؿررىوجً ِررغ 

ضٛحػى ٚض١ٍز أػّحي جٌؼٕرف يرٟ 

جٌرررؼرررٍجق ٚجٌرررطرررٟ َجوش ِرررٓ 

جألقحو٠ع ػٓ ئِىح١ٔس جْطمرالٌرٙرُ 

ذٗررىررً وررحِررً ػررٓ جٌرررررالو، يررٟ 

جٌٛلص جًٌٞ ضؼطرٍ جٌّٕح٠ك جٌرطرٟ 

١ٓ٠طٍْٚ ػ١ٍٙح يٟ جٌّٗرحي ِرٓ 

ذ١ٓ جألغٕٝ ٚجألوػٍ غٍجء ذٓرررد 

 جٌػٍٚجش جٌٕفط١س جٌطٟ ضٕحَ ػ١ٍٙح.

ٚوحٔص جٌرّرٕرح٠رك جٌرىرٍو٠رس يرٟ 

جٌررؼررٍجق لررى ٖررٙررىش جَو٘ررحٌجً 

ٍِّْٛحً نالي جٌٓرٕرٛجش جٌرمرٍر١رٍرس 

جٌّح١ٞس ذفًٟ قحٌس جالْرطرمرٍجٌ 

جٌررطررٟ ْررحوش يرر١ررٙررح أوررػررٍ ِررٓ 

جٌّٕح٠ك جألنٍٜ، ٚ٘ٛ ِح ِرىرٓ 

جٌكىِٛرس جٌرّركرٍر١رس يرٟ جاللرٍر١رُ 

القمحً ِٓ ضٛى٠ٍ جٌٕف١ وْٚ ئيْ 

جٌكىِٛس جٌٍّو٠ُس يٟ ذغىجو، يٟ 

ٚجقى ِٓ ألٜٛ جٌّإٍٖجش ػرٍرٝ 

ٌغرس جألورٍجو ذرحالْرطرمرالي ػرٓ 

 جٌؼٍجق.

ٌٚىٜ جٌؼٍجق غٍٚز ٔفط١س ورر١رٍز 

٠ررطررٍوررُ ؾررُء وررررر١ررٍ ِررٕررٙررح يررٟ 

جٌّٕح٠ك جٌىٍو٠س ذحٌّٗحي، قر١رع 

٠كطً جٌؼٍجق جٌٍّوُ جٌػرحٔرٟ يرٟ 

ِٓ قر١رع أورررٍ ” أٚذه“ِٕظّس 

ِٛىٌٞ جٌٕف١، ئي ضرّرىرٓ ذرىج٠رس 

ِرٓ ٌيرغ  ٕٗٔٓجٌؼحَ جٌركرحٌرٟ 

لىٌجضٗ جٌطٛى٠ٍ٠س ئٌٝ أورػرٍ ِرٓ 

 ١ٍِْٛ ذ١ًٍِ ١ِٛ٠حً. ٘.ٕ

ٚلحي ٔحتد ٌت١ّ قىرِٛرس ئلرٍر١رُ 

وٍوْطحْ لرحو ٠حٌرحٟٔ يٟ ِمحذٍرس 

” يرح٠رٕرٕرٗرحي ضرح٠رّرُ“ ِغ ؾ٠ٍىز 

جٌر٠ٍطحٔر١رس ئْ جإللرٍر١رُ ْر١رؼرٍرٓ 

جْطمالٌٗ ػرٓ جٌرؼرٍجق يرٟ قرحي 

ضٛررحػررىش ٚضرر١ررٍز جٌررؼررٕررف يررٟ 

جٌرالو، ِطحٌرحً ذأٙحء ٔظحَ جٌكرىرُ 

جٌٍّوُٞ يٟ جٌرالو ئيج ٔؿص ِرٓ 

جألقىجظ جٌٍجٕ٘س، ألٔٗ ال ٠ٛرٍرف 

 ٌكىُ جٌؼٍجق.

ٚنالي جٌٌٗٙٛ جٌم١ٍٍس جٌرّرحٞر١رس 

ٔٗرص ناليحش قحوز ذ١ٓ قىرِٛرس 

ئلررٍرر١ررُ وررٍوْررطررحْ ٚجٌرركررىررِٛررس 

جٌٍّو٠ُس يٟ ذرغرىجو ػرٕرىِرح لرحَ 

جألوٍجو ذطٛى٠ٍ ٔفطُٙ ِرررحٖرٍز 

وْٚ جٌٍؾرٛع ٌركرىرِٛرس ذرغرىجو، 

ِٚٓ وْٚ جالوطٍجظ ذرحالضرفرحلرحش 

ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ضكىُ جٌؼاللس ذر١رٓ 

جإلل١ٍُ ٚجٌكىِٛس جٌٍّور٠ُرس، ئال 

أْ قىِٛس ٔرٌٛٞ جٌرّرحٌرىرٟ يرٟ 

ذغىجو ٌُ ضٕؿف يرٟ ِرٕرغ جألورٍجو 

ِٓ ضٛى٠ٍ جٌٕف١ ػرٍرٝ ػرحضرمرٙرُ 

 ٚذ١ؼٗ يٟ جألْٛجق جٌؼح١ٌّس.

 جٌػٍٚجش جٌٕفط١س

ٌٚىٜ ئل١ٍُ وٍوْطحْ يٟ ٖرّرحٌرٟ 

جٌررؼررٍجق غررٍٚز ٔررفررطرر١ررس وررررر١ررٍز 

ِٚررغرر٠ٍررس، قرر١ررع لررحٌررص َجٌز 

جٌّٛجٌو جٌطر١ؼ١س يرٟ ورٍوْرطرحْ 

لرررررً ٖررٙررٌٛ ئْ ٌررىٜ جإللررٍرر١ررُ 

ِرٍر١رحٌ  ٘ٗجقط١ح١٠حش ٔفط١س ضرٍغ

ذررٍِرر١ررً، يرر١ررّررح ضررمررٛي ذررؼررٝ 

جٌّٛحوٌ جٌّٓطمٍس ئْ ً٘ج جٌرٍلرُ 

٠ًّٗ جٌٕف١ جٌّٛؾٛو يرٟ ذرؼرٝ 

جٌّٕح٠ك جٌّطٕحَع ػرٍر١رٙرح أ٠ٟرحً 

ٚجٌطٟ ال ضرُجي نرحٌؼ ْر١رطرٍز 

 جألوٍجو.

ٚضطكىظ أوػٍ جٌطمى٠ٍجش ضركرفرظرحً 

ػٓ ٚؾٛو جقط١ح٠ٟ ٔفرطرٟ ٌرىٜ 

ٍِر١رحٌ ذرٍِر١رً،  4ٖجألوٍجو ٠رٍغ 

ٟٚ٘ و١ّس ِرؼرطرررٍز ِرٓ جٌرٕرفر١ 

٠ّىٓ أْ ضؿؼً ِٕرٗ وٌٚرس غرٕر١رس 

ٚالػرحً ِّٙرحً يرٟ أْرٛجق جٌرٕرفر١ 

 جٌؼح١ٌّس ٌٕٓٛجش ٠ٛ٠ٍس ِمرٍس.

أِح ٚحوٌجش جألوٍجو ِٓ جٌرٕرفر١ 

يمى وٗفٙح ٠ٍَٚ جٌطحلس جٌرطرٍورٟ 

يٟ ٍٖٙ ِح٠ٛ جٌرّرحٞرٟ ػرٕرىِرح 

 ٕٓٔئٌرٝ  ٓٓٔلحي ئْ ِح ذر١رٓ 

أٌف ذ١ًٍِ ضرطرىيرك ٠رِٛر١رحً ػرررٍ 

نررطرر٠ٛ جإلِررىجو جٌررىررٍو٠ررس ئٌررٝ 

جألٌجٟٞ جٌطٍور١رس ٌر١رٛرحٌ ئٌرٝ 

ضٛى٠ٍ٘ح ٌرٍرهرحٌؼ ػرررٍ ِر١رٕرحء 

 ؾ١ٙحْ جٌطٍوٟ.

٠ٚطٛلغ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌّركرٍرٍر١رٓ أْ 

ضٛرررررف وررٍوْررطررحْ ٚجقررىز ِررٓ 

جٌىٚي جٌٕفط١س جٌغ١ٕس ذحٌّٕطمس يٟ 

قررحي جْررطررمررالٌررٙررح ػررٓ جٌررؼررٍجق، 

نحٚس أٔٙح يجش ضرؼرىجو ْرىرحٔرٟ 

ِطٛجٞغ ِٚٓحقس ِكىٚوز ئيج ِح 

 لٌٛٔص ذحٌؼٍجق وحِالً.

ٌيٟص قىِٛس جألْى ػٍٝ ٌٓحْ ْرفر١رٍ٘رح 

جٌطرحذرغ ”  ػٍٟ ػرى جٌى٠ٍُ ػٍٟ “ يٟ ذ١ٍٚش 

ٌٕظحَ جألْى، ِٓ ئلحِس ِهر١رّرحش ٌرالؾرثر١رٓ 

ػٍٝ جٌكىٚو ج٠ٌٌٛٓس ِغ ٌرٕحْ، ٚلى ٚجوطفٝ 

ٔركرٓ “ جٌٓف١ٍ جٌٌٓٛٞ ذحٌمٛي ٌٍٛكحي١ر١رٓ 

ٞى ئلحِس جٌّه١ّحش، ١ْطرّرىرٓ جٌٓر٠ٌٛرْٛ 

ِٓ جٌؼٛوز، ال ١ّْح ٚجْ ْر٠ٌٛرس ٘رٟ ذرٍرى 

ٚجْغ ٚور١ٍ ٚير١رٗ ِرؿرحي الْرطر١رؼرحخ ورً 

أذرٛجخ »ٚضحذرغ ْرفر١رٍ جٌرٕرظرحَ أْ ”.  أذٕحتٗ

جٌٓررفررحٌز جٌٓرر٠ٌٛررس ِررفررطررٛقررس، ْٚرر٠ٌٛررح 

ذٍتحْطٙح ٚقرىرِٛرطرٙرح ٚؾر١رٗرٙرح ِرؼرٕر١رْٛ 

ذرطرٛيرر١رٍ جٌررّرهرحٌؼ ٚجٌركرٍررٛي ٌرىررً جٌر٠ًررٓ 

 ٠ؼٛوْٚ ئٌٝ ٠ُٕٚٙ.

ٚأُ٘ ٠ٍٖٚ ًٖ٘ جٌؼرٛوز، ٘رٛ جٌرررٍجءز ِرٓ 

ً٘ج جإلٌ٘حخ ٚجٌطؼحْٚ يٟ ِرٛجؾرٙرس ٚلرف 

٠ٗحٌ أْ ػىو جٌّٓؿرٍر١رٓ  .«ض٠ٍّٛٗ ٚض١ٍٓكٗ

ِٓ جٌالؾث١١ٓ ج٠ٌٌٛٓٓ لى ضرهرطرٝ ِرٍر١رْٛ 

أٌررف الؾررة، يرررررؼررى ِررٌٍٚ غررالظ  ٘ٔٔٚ

ْٕٛجش ػٍٝ جٔرىالع جٌٛرٍجع يرٟ ْر٠ٌٛرس 

ضؼطرٍ جٌّف١ٞٛس جٌٓح١ِس ٌالؾرثر١رٓ جٌرطرحذرؼرس 

جٌرٍى جألٚي يٟ “ ٌألُِ جٌّطكىز، أْ ٌرٕحْ ٘ٛ 

جٌؼحٌُ ِٓ ق١ع أػٍٝ ٔٓرس ضٍو١ُ ٌالؾرثر١رٓ 

ٚجٌٕحَق١ٓ ِمحٌٔس ذؼىو جٌٓىحْ ٚ٘ٛ ٠رىرحيرف 

ٌّٛجٍٚس ِٛجورس ًٖ٘ جألَِس، ِرٓ وْٚ أٞ 

ذٛجوٌ يرٟ جأليرك ضرٕرررة ذرحقرطرّرحي ضرررح٠رإ 

ٔرمرطرس ِرفرٛرٍر١رس “ ، ِٓؿالً ذًٌه ” ٚض١ٍضٙح

جء جالْرطرٕرفرحو جٌٓر٠ٍرغ  ٍّ نط١ٍز ضرطرفرحلرُ ؾر

ٌررٍررّررٛجٌو ٚجْررطررٕررُجف لررىٌجش جٌررّررؿررطررّررغ 

ذركرٓرد ”  ج١ٌّٟف قرطرٝ ٔرمرطرس جالٔرٙر١رحٌ

 ٚٚف ججٌّف١ٞٛس.

٠ًوٍ أْ ِف١ٞٛس جألِرُ جٌرّرطركرىز ٌٗرإْٚ 

جٌالؾث١ٓ يٟ ذ١ٍٚش وحٔص لى أػرٍرٕرص أّٔرٙرح 

أٌرف  ٘ٗأْمطص ٚفس جٌٍؿرٛء ػرٓ ٔركرٛ 

ٌْٛٞ وحٔٛج ِٓؿ١ٍٓ ٌى٠ٙح ذؼى جٌطكمك ِرٓ 

أٚٞحػُٙ ٚجٌطأوى ِٓ ػىَ ضٛجيرٍ جٌٛرفرحش 

جٌطٟ ضؿؼً ُِٕٙ الؾث١ٓ، ضرٕرفر١رًج ٌرمرٍجٌجش 

جٌرركررىررِٛررس جٌررٍرررررٕررحٔرر١ررس جألنرر١ررٍز. ٚأٖررحٌش 

جٌّف١ٞٛس يٟ ضم٠ٍٍ أٚىٌضٗ أِّ جٌؿّرؼرس 

٘رٟ »أْ ػ١ٍّس ضٓؿ١ً جٌالؾث١ٓ يٟ ٌرررٕرحْ 

ئقىٜ أورٍ ػ١ٍّحش ضٓؿ١ً جٌرالؾرثر١رٓ يرٟ 

جٌؼحٌُ ٚجألوػٍ ضؼم١رىج، ٔرظرٍج ئٌرٝ أّٔرٗ ٠رطرُ 

الؾرثرح يرٟ جٌر١رَٛ ِٚرطرحذرؼرس  ٖٕٓ٘ضٓؿ١ً 

، «الؾثح يرٟ جٌرىلر١رمرس جٌرٛجقرىز ٙٔأٚٞحع 

يرٟ جٌرّرحترس ِرٓ ِرؿرّرً  ٕ٘اليطس ئٌٝ أْ 

جٌالؾث١ٓ ج١٠ٌٌٛٓٓ يٟ ٌرٕحْ ٚجٌرحٌغ ػىو٘رُ 

أٌف الؾة، ٘رُ ِرٓ جٌرٕرٓرحء  ١ٍِٔٔ٘ٛٔح ٚ

 0٘ٚ 4ٔجٌٍٛجضٟ ضطٍجٚـ أػّحٌ٘ٓ ِح ذ١ٓ 

يٟ جٌّحتس ِرٓ أِرحورٓ  30»ْٕس. ٚأٞحف: 

ْىٓ جٌالؾث١ٓ ضى٠ٍ٘رح ٚضرإِرٓ جقرطر١رحؾرحش 

يٟ  7ٓٚأٚٞف جٌطم٠ٍٍ أْ  .«أيٍجو٘ح ٔٓحء

جٌّحتس ِرٓ جٌرالؾرثر١رٓ ٘رُ ِرٓ ِركرحيرظرحش 

 قّٙ ٚقٍد ٚئوٌد ٚوِٗك

 حكىيح األسس ذرفض تُاء يسرىطُاخ ػهً حسوز نثُاٌ 

أٚىٌش جٌٍٓطحش جألٌو١ٔس، ج١ٌَٛ جالغرٕر١رٓ، 

٠رِٛرحً ػرٍرٝ أٌذرؼرس  ٘ٔقىّحً ذحٌٓؿٓ ٌّرىز 

ئػال١١ِٓ ١٠ٌْٛٓ ٠ؼٍّْٛ يٟ ْٚحتً ئػرالَ 

 ِؼحٌٞس ٌٕظحَ جألْى يٟ جألٌوْ.

ٚأوىش جٌّٛحوٌ أْ جٌر٠ًٌرؼرس ٌٚجء ئ٠رالق 

أقىحَ جٌٓؿٓ ذركرك جٌٛركرفر١ر١رٓ ٘رٟ ػرىَ 

جِطالوُٙ  ض٠ٍٛكحش ٌٍؼًّ ػٍرٝ جألٌجٞرٟ 

جألٌو١ٔس. ٠ٚطهٛف جٌىػ١ٍ ِٓ جٌؼرحِرٍر١رٓ يرٟ 

جٌكمً جإلػالِٟ ِٓ جٌّؼح١ٌٞٓ جٌٓر٠ٌٛر١رٓ 

يٟ جٌٍّّىس جألٌو١ٔس، ِٓ ١ٍِٛ ِٗحذٗ، يرٟ 

 ظً ػىَ ٚؾٛو أٞ ؾٙس ضك١ُّٙ.

جٌٛكفٟ ٚجٌىحضد ػٍٟ ْفٍ ٌأٜ أْ "ِكٕرس 

جٌُِالء جٌٛكف١١ٓ ج٠ٌٌٛٓر١رٓ يرٟ جألٌوْ.. 

ضىٗف ػؿُ ٠ٌٚحء وً ِٓ ٠ىػٟ أٔٗ ٠رّرػرً 

 جٌٛكف١١ٓ ج١٠ٌٌٛٓٓ" .

ٚضٓحءي أقى جٌٛكف١١ٓ ج١٠ٌٌٛٓرٓ : ٠رحٌرّرح 

أْ جٌٍّّىرس جالٌؤر١رس ٌرى٠رٙرح لرٛجٔر١رٓ ضرّرٕرغ 

جٌٛكف١١ٓ ٚجٌرىرٛجوٌ جٌرفرٕر١رس جٌٓر٠ٌٛرس ِرٓ 

جٌؼًّ، أ٠ٓ ِح ٠رىػرٝ ذرٍجذرطرس جٌٛركرفر١ر١رٓ 

ج١٠ٌٌٛٓٓ ٌّهح٠رس جٌرّرٓرإٌٚر١رٓ جالٌؤر١ر١رٓ 

 ٌكً ً٘ج جٌّؼٍٟس؟

ِح ٘ٛ وٌٚ جٌكىِٛس جٌرّرإلرطرس، ٚجالترطرالف   

يٟ قّرح٠رس جٌٛركرفر١ر١رٓ، ٚجٌرىرٛجوٌ جٌرفرٕر١رس 

 جٌّؼح١ٌٞٓ ٌٍٕظحَ .

انسهطاخ األرزَُح جتسٍ إػاليُني سىرَني 
 يؼارضني 



 وجهة  نظر
ٙ 

يٟ جٌؼمٛو جألن١ٍز ْؼصِ جٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س )ذُػحِس ني جٌٓؼرٛو( ٌرطرىرْٛ 

ّٟ يٟ جٌؼحٌُ ِؼطّىزً يٟ يٌه ػٍٝ جٌٍْح١ًِ جٌّحو٠س  جٌؼحّٚس ج٠ٌٍُِّس ٌإلْالَ جٌٕٓ

ٌؼحتىجش جٌٕف١ ،ٚػٍٝ وٛٔٙح ِٙىجً ِٕٚطٍمحً ٌٍى٠ٓ جإلْالِٟ ِٚح ٠ركرّرٍرٗ يٌره ِرٓ 

 ٠ٌُِّس ػٕى ج١ٌٍّّٓٓ.                                                               

ّٟ ذُػحِس جٌهرّر١رٕرٟ ئٌرٝ ْرّىز  يٟ أٚجنٍ جٌٓرؼ١ٕ١حش ٚذؼى ٚٚٛي جًٌّ٘د ج١ٌٗؼ

َّ ني ْرؼرٛو ػرٍرٝ  ر ّّ جٌكىُ يٟ ئ٠ٍجْ ٚئػالٔٗ ٍٚجقسً ِرىأ ضٛرى٠رٍ جٌرػرٌٛز )ٌر

ٌؤُْٚٙ( ٠ٚرؼحً ِؼُٙ ذحلٟ وٚي جٌه١ٍؽ جٌؼٍذٟ ،ٚضكص ي٠ٌؼس قرّرح٠رس جٌرررٛجذرس 

ُّ وػُ ٚىجَ ق١ٓٓ يٟ قٍذٗ جٌّؿٕٛٔس ّٞى جٌؿ٠ٌّٛٙس جإل٠ٍج١ٔس.  جٌٍٗل١س ض

ٌرص ٚؾرّٕرىش ٌرٗ جٌٓرؼرٛو٠رس   ّٛ ذؼى ضك٠ٍٍ أيغحٔٓطحْ ِٓ جٌغُٚ جٌٓٛي١طٟ ٚجٌطٟ ِر

جٌىػ١ٍ ِٓ جٌؿّحػحش جإلْالِر١رس ذرحٌرطرؼرحْٚ ٚجٌرطرٕرٓر١رك ِرغ جٌرٛال٠رحش جٌرّرطركرىز 

جال٠ٍِى١س ي١ّح وحْ ٠ُؼٍف ذحٌكٍخ جٌرحٌوز ذ١ٓ جٌّؼٓى٠ٍٓ ، جٔرمرٍرررص جٌٓرؼرٛو٠رس 

ػٍٝ ق١ٍفٙح جألٚي ٚىجَ ق١ٓٓ ذؼى غُٖٚ جٌى٠ٛص ٚوحٔص أٌج١ٞٙح ِٕرطرٍرمرحً ٌرّرح 

ُػٍف ق١ٕٙح ذمٛجش جٌطكحٌف يٟ ِؼٍوس ػحٚفس جٌٛكٍجء ٌطك٠ٍٍ جٌى٠ٛص وًٌره 

جٔمٍرص ػٍٝ قٍفحتٙح جإلْال١١ِٓ يٟ أيغحٔٓطحْ ذؼى أْ أػٍٕرص جٌرٛال٠رحش جٌرّرطركرىز 

                     ضٕظ١ُ جٌمحػىز ِٕظّس ئٌ٘حذ١س ِٚح ضال٘ح ِرٓ أقرىجظ جٌركرحوٞ ػٗرٍ ِرٓ أ٠رٍرٛي.                                                          

ذ١ٓ ئٍْجت١ً ٚقُخ   وحْ ِٛلف جٌٓؼٛو٠س ِطرٍّووجً ِٚٗرّىرىرحً ٕٙٓٓيٟ قٍخ 

ًَ ٌكُخ  .            ٍّ٘ ّٟ ّٟ ٚجإلْالِ  ٌغُ أْ جٌَٕفَّ جٌؼحَ جٌؼٍذ

ّٟ يٟ ضّٛٔ ٌُ ٠ىٓ ٌٍٓؼٛو٠ّس ِٛلفرحً ِرؼرٍرٕرحً  ِغ جٔطالق أٌٚٝ غٌٛجش جٌٍذ١غ جٌؼٍذ

ٚػٕىِح ٍ٘خ جٌٍت١ّ جٌطٟٛٔٓ )ذٓ ػٍٟ( ٌٚيٟرص أورػرٍ ِرٓ وٌٚرس جْرطرمرررحٌرٗ 

جْطمرٍطٗ جٌٓؼٛو٠س ٚذؼى٘ح ٌُ ضؼ١ِ أئحً ٚحغ١س ٌكىِٛس جٌفطٍز جالٔطمح١ٌّس يٟ ضرٛٔرّ 

ػٕىِح ٠حٌرطٙح ذط١ٍُٓ ذٓ ػٍٟ ٌّكحوّطٗ ٚذًٌه ضىْٛ جٌٓؼٛو٠س لى جقطرٟرٕرص أٚي 

ٕص ٌٗ جألِٓ ٚجألِحْ ٚقحٌْص وْٚ ضمى٠ّٗ ٌّكحوٍّس ػرحوٌرس  ِّ ّٟ يحٌ ٚأ ووطحضٌٛ ػٍذ

ٌ ٔفّ جألٍِ ِغ جٌٍت١ّ ج١ٌّٕٟ ػٍٟ ػررى  ٍّ ح جٌضىرٗ ِٓ ؾٍجتُ ذككِّ ٖؼرٗ ٚضى ّّ ػ

ّْ ِرح  ّٙ جٌػٌٛز ج٠ٌٍّٛس أػٍِٕص جٌٓؼٛو٠س ِٛلفحً ِكح٠ىجً ذركرؿرس أ ٚحٌف .ي١ّح ٠ه

ٌْ وجنٍٟ ٚذؼى ٚٚٛي ِكّى ٍِْرٟ ٌٓرّىز جٌرٍترحْرس ِرّرػرالً  ٠ؿٍٞ يٟ ٍِٛ ٖأ

ي جٔطهحذحٍش قٍز ٠ُٔٚٗ يرٟ جٌرّرٕرطرمرس قٓرد جػرطرٍجف  ّٚ ٌإلنٛجْ ج١ٌٍّّٓٓ يٟ أ

 جٌّٕظّحش جٌى١ٌّٚس جٌطٟ أٍٖيص ػٍٝ جٌؼ١ٍّس جالٔطهحذ١ّس.                       

ي وٌٚس ٠ٌُٚ٘ح ٍِْٟ يٟ ِكرحٌٚرٍس ٌرطرؼرّر١رك جٌرؼراللرحش ذر١رٓ  ّٚ وحِٔص جٌٓؼٛو٠س أ

٠حٌز )ٚذغٝ جٌٕظٍ ػٓ ١ْحْس جالنرٛجْ  ُّ ّٞ ج٘طّحَ ًٌٖٙ جٌ ٍْ أ جٌرٍى٠ٓ ٌٚىّٕٙح ٌُ ضُِؼ

ج١ٌٍّّٓٓ ( ياْ ِٛلف جٌٓؼٛو٠س ِٓ جالنرٛجْ يرٟ ِٛرٍ ويرؼرٙرُ ٌرٍرطرمرحٌخ ِرغ 

جٌؿ٠ٌّّٛٙس جإل٠ٍج١ّٔس ٚذًٌه ٚؾىْش جٌٓؼٛو٠ّس جٌكّؿس جٌم٠ّٛس ٌرٍرؼرّرً ِرغ جٌرؼرٓرىرٍ 

ذُػحِس ج١ٌٟٓٓ ٌإل٠حقس ذٍّْٟ ِٚٓ ذؼى٘ح ضىيمِص جألِٛجي ِٓ جٌٓؼٛو٠رس ػرٍرٝ 

 قىِٛس ج١ٌٟٓٓ.                                                                       

ّٞ ٚجٞكحً ٠ٍٚٚكرحً ٚٞرغر١ ِرٕرً  ح ذحٌٕٓرس ٌٍػٌٛز ج١ٌٍر١ّس وحْ جٌّٛلف جٌٓؼٛو ِّ أ

جأل٠حَ جألٌٚٝ إلٚىجٌ لٍجٌ ِٓ جٌؿحِؼس ٌؼٍذ١ّس ضرطرٍرد ير١رٗ ِرٓ ِرؿرٍرّ جألِرٓ 

جٌطىنً ٌكّح٠س جٌّى١١ٔٓ ٌُٚ ٠ىٓ ً٘ج جٌّٛلف جٌٓؼٛوٞ جقرطرٍجِرحً ٌرىِرحء جٌٗرؼرد 

 ) ّٟ رٍ جٌرمرًجير ّّ ُّ أػىجتٙح )ِؼ ّٟ ٌىّٕٙح ٚؾىِش جٌفٍٚس ْحٔكس ٌإل٠حقس ذأقى أ٘ ج١ٌٍر

 ٍُ ّٟ ورحْ جٌرّرىذّر ّْ جٌمًجي ُّ ِٓ يٌه أ ٚجًٌّٞ وحْ وجتّحً ٠طّٙٙح ذحٌؼّحٌس أل٠ٍِىح ٚجأل٘

ٌؼ١ٍّس جغط١حي جٌٍّه جٌفحٍٖس ، ِٚٓ ؾٍٙس أنٍٜ ياْ ن١ّٚٛٛس جٌىٌٚس ج١ٌٍر١ّرس ِرٓ 

ّٞ ِرغ  ّٟ ٚلٍّس ػىو ْىحٔٙح ْحػى يٟ جٔٓؿحَ جٌّٛلف جٌٓؼٛو ق١ع ِٛلؼٙح جٌؿغٍجي

ّٟ جٌػحتٍ.                    ِٛلف جٌٗؼد ج١ٌٍر

ّٙ جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس يٟٙ قم١مسً وحٔص أوػٍ جٌػٌٛجش جٌذحوحً ٌرٍركرىرِٛرس  ح ي١ّح ٠ه ِّ أ

ّٟ ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕٓٝ أٍِجء جٌٓؼٛو٠ّس ِرح ٚٚرفرٙرُ ذرٗ  جٌٓؼٛو٠ّس يرحٌّؼٕٝ جٌٗهٛ

ُّ ذرً ٚجألْرحِ ٘رٛ أْ  ٠ٕٓٓٙحغ١س ٠ٌْٛس يٟ ػحَ  )ذأٔٛحف جٌٍؾحي( ٚجأل٘ر

ٍُ جٌّكطّس جٌفحٍٚس ٚجٌٛجٍٚس ذحٌّؼٕٝ )جٌؿ١ْٛ١رحْرٟ(ذر١رٓ قرُخ    ٠ٌْٛس ضُؼطر

 ّٟ ُّ يٟ جٌرّرٗرٍٚع جٌرفرحٌْر ٚؾ٠ٌّّٛٙس جٌّالٌٟ جإل٠ٍج١ّٔس ٚذحٌطّحٌٟ ٟ٘ جٌٕمطس جأل٘

ّٞ ٚضٓؼٝ إلْمح٠رٗ  ْْ ضمف جٌٓؼٛو٠ّس ّٞى جٌّٕظحَ جٌٌٓٛ ًٚ٘ج ْرٌد وحٍف ٚٚجٍف أل

 ّٟ ، ٌٚىٓ قٓحذحضٙح ٌّح ذؼى جألْى ٟ٘ جٌطٟ أٌذىطٙح يؼالً يىٛٔٙح وٌٚس جْطرررىجو و٠رٕر

ّٟ قرطّرٝ ٌرٛ ورحْ  ّٟ ػرٍذر ّٞ ٔظحَ و٠رّرمرٍج٠ر ّٟ ٠ؿؼٍٙح ضمف ّٞى ل١حَ أ ّٟ ٚػٍذ ْٕ

ئْالِحً ِؼطىالً ٠ٓطٍُٙ جٌطؿٍذس جٌطٍو١س )ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي( ٚذىج ٘رًج ٚجٞركرحً يرٟ 

َ جٌطؿٍذس جٌطٍو١ّس يٟ وٌٚس ػٍذ١س  ُّ ِٛلفٙح ِٓ قىِٛس ٍِْٟ ٚنٛيٙح ِٓ أْ ضطؼ

 ّٟ ّٟ يرٟ قر١رٓ ورحْ جٌرّرٛلرف جٌرطرٍور لى ضٍٓق ِٕٙح ِٓطمرالً َػحِس جإلْالَ جٌٕٓ

ٚجٞكحً ٚذّٗىز ٌٛحٌف قىِٛس ٍِْٟ ٚؾّحػس جالنٛجْ ج١ٌٍّّٓٓ، ورًٌره جٌركرحي 

ح ويغ جٌٓرؼرٛو٠ّرس ٌرطرّر٠ٛرً ؾرّرحػرحش  ّّ وحْ جٌّٛلف جٌطٍوٟ ِٓ جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس ِ

ُّ ير١رّرح ذرؼرى ِرٍقرٍرس جألْرى  ٍْف١ّس ٚ٘حذ١ّس ٌطىْٛ أقى جٌالػر١ٓ يٟ جٌػٌٛز ِٚٓ غر

ّٟ يٟ جٌّرحقػحش ج٠ٌّٕٚٛس أػٍِٕص جٌٓؼٛو٠رس  ّٟ جإل٠ٍجٔ ،ٚػٍٝ نٍف١ّس جٌطمحٌخ جأل٠ٍِى

ػٍٝ ٌٓحْ ذٕىٌ ذٓ ٍْطحْ أّٔٙح ْطُٚو جٌػٛجٌ ج١٠ٌٌٛٓٓ ذأٍْكٍس يطّحورس ذرّرح ير١رٙرح 

َٞ جألِرٍ ٚيرٟ ٠َرحٌز  ّٛ ر ُْ ِٟحو ١٠ٍجْ يٟ ق١ٕٙح ٠حٌ و١ٍٞ ئٌرٝ جٌٓرؼرٛو٠ّرس ٚ

ُّ جٌطٛجيك ػٍٝ ػىَ ض١ٍٓف جٌّؼحٌٞرس جٌٓر٠ٌٛرس ذرّرٟرحو ٠ر١رٍجْ  أٚذحِح ِإنٍجً ض

 ٚيجضٙح ٟ٘ جٌكؿس )ٚلٛع ً٘ج جٌٓالـ يٟ أ٠ىٞ جإلٌ٘حذ١١ٓ(                                                       

ٚجٌّططرغ ١ٌٍٓحْس جٌٓؼٛو٠ّس ذحضؿحٖ جٌٍذ١غ جٌؼٍذٟ الذّى أْ ٠ؿى ضٕحلٟحً ٚحٌنحً يرٟ 

ٌٍ ذى٠ٟٙ ذحػطرحٌ٘ح ضّػً ٔظحِحً جْطرىجو٠حً ٚلّؼ١حً ال ٠رهرطرٍرف ػرٓ  ِٛجلفٙح ًٚ٘ج أِ

جٌُّٕظُ جٌىوطحض٠ٌّٛس يٟ جٌّٕطمس ٚجٌّٓطؼىز ألْ ضغ١ٍ أ٘ىجيٙح ٚضكحٌفحضٙح ٚيٌه ٠رررمرحً 

ّٞ لر١رّرس ْرٜٛ  ٌّح ضمطٟٟ ٍِٛكس جٌؼحتٍس جٌكحوّس ٟٚ٘ أٚالً ٚأن١ٍجً ال ضّٙرٙرح أ

ل١ّس جٌرمحء يٟ جٌٍٓطس يايج وحِٔص جٌٓؼٛو٠س ال ضرٍغرد يرٟ أْ ضرٍٜ يرٟ ْر٠ٌّٛرس 

ٔظحِحً و٠ّمٍج١٠حً ٚقٍجً ٚال جْال١ِحً ِؼطىالً ٚذطر١ؼس جٌكحي ٟ٘ ١ٌٓص ٌج١ٞسً ػرٓ 

جٌٍٕٛز وٛٔٙح ِٕظّّس ئٌ٘حذ١ّرس يرّرح جٌرًٞ ضر٠ٍرىٖ يرٟ ْر٠ٌّٛرس ِرح ذرؼرى جألْرى؟؟                                               

ّٞ ٠ططحذك ِغ ١ْٟٓ ٍِٛ ياٌٝ أْ ضؿرىٖ  ذمٟ ٔظحِحً ٚجقىجً ٠طّػً يٟ ١ْٟٓ ٌْٛ

ّٞ أٖرّى قرُِرحً  ٚضٛرف جٌظٍٚف ِٛجض١س ٌكىّٗ ٠ّىٓ أْ ٠ٛرف جٌّٛلرف جٌٓرؼرٛو

 ذحٌٕٓرس ٌٍػٌٛز ج٠ٌٌّٛٓس.

 أسؼس ضالش 

 ادلىلف انسؼىزٌ وانرتُغ انؼرتٍ                                                                  
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 حسني أيارج 

 يا يؼىن انرهافد اخلهُجٍ ػهً اَراٌ؟ 
ٌمى لحَ ج١ٌٗم جٌٛرحـ أ١ٍِ وٌٚس جٌى٠ٛص يٟ ٔٙح٠س جٌٍٗٙ جٌّحٟٞ ٚذىج٠س ق٠ٍُجْ 

جٌؿحٌٞ ذ٠ُحٌز ِغ ٚيى ٍِجيك جٌٝ ج٠ٍجْ، ٚلرً يٌه ٖٙىٔح وػٛز ِفطٛقس ِٓ لرً 

ْؼٛو جٌف١ًٛ ٠ٍَٚ نحٌؾ١س جٌٍّّىس جٌٓؼٛو٠س جٌٝ ٠َٚرٍ جٌرهرحٌؾر١رس جال٠رٍجٔرٟ 

٠ٌُحٌز جٌٓؼٛو٠س، ٚأٔٗ ِك١ ضٍق١د ِطٝ ٖحء ٚلى ضٕحلٍص جألٔرحء أْ جٌٓرؼرٛو٠ر١رٓ 

ق٠ٍُجْ ِٛػىج ٌٙح، ٌىٓ ج٠ٌٍَٛ جال٠ٍجٟٔ جػطًٌ ذكرؿرس أْ جٌرّرٛػرى  4لى قىوٚج 

( ِرح أذرمرٝ جٌرررحخ ٔ+ ٘جًٌّوٌٛ غ١ٍ ِٕحْد الٌضرح٠ٗ ذّكحوغحش ِغ ِؿّٛػس )

ِفطٛقح ٠ٌٍُحٌز وْٚ ضكى٠ى ِٛػى ٌٙح، ٌٚىٟ ٔمحٌخ جٌّٛٞٛع ذٟٗء ِٓ جٌّٕطرك 

ال ذى ٌٕح ِٓ جٌمحء ٔظٍز ٌٚٛ ٠ٍْؼس ػرٍرٝ أٚٞرحع ِرؿرٍرّ جٌرطرؼرحْٚ جٌرهرٍر١رؿرٟ 

ٚجٌٛٞغ جال٠ٍجٟٔ ٚجألَِس ج٠ٌٌٛٓس ٚجٌٛٞغ جٌرؼرحٌرّرٟ، ٌرٕرطرّرىرٓ ِرٓ جٌرهرٍٚؼ 

ذٕط١ؿس جْ وحْ جٌه١ٍؿ١ْٛ ٠كْٕٓٛ جوجٌز ػاللحضُٙ ِغ ج٠ٍجْ ِٓطف١ى٠ٓ ِٓ أقىجظ 

 جٌّٕطمس ٚنحٚس جألَِس ج٠ٌٌٛٓس ٚجٌٛٞغ جالل١ٍّٟ ٚجٌؼحٌّٟ ذٗىً ػحَ. 

 مجلظ الرعاون الخلُجٍ: 

جْ ِؿٍّ جٌطؼحْٚ جٌه١ٍرؿرٟ ٚجٌرًٞ ٠ٟرُ )لرطرٍ، جالِرحٌجش، ْرٍرطرٕرس ػرّرحْ، 

جٌى٠ٛص، جٌرك٠ٍٓ، ذحالٞحيس جٌٝ جٌٓؼٛو٠س( ٚلى ٠ٍقص ِٗرح٠ٌرغ ػرىز ٌرطرٛقر١رى 

ػحَ جٌرٝ  ٖٖجٌؼٍّس ٚجالٔطمحي ِٓ ١ٚغس جٌطؼحْٚ ٚجًٌٞ ِٟٝ ػ١ٍٙح ِح ٠محٌخ جي 

١ٚغس جالضكحو، ٌُ ضٍك جٌٕؿحـ ٚذمٟ جٌّؿٍّ جٌطؼحْٚ ١ٓ٠ٍ وحٌٍٓكفحز يرٟ ٠ر٠ٍرك 

جالضكحو ٚػٛٝ ضؼط١ً ج١ٌٍّٓز ِح َجٌص ضؼًّ يٟ ػؿالش جٌطمىَ ذًٙج جالضؿحٖ، ال 

ذً ٠ّىٕٕح جٌمٛي أْ ِؿٍّ جٌطؼحْٚ يٟ أْٛج أقٛجٌٗ جألْ ألْرحخ وػ١ٍز ١ٌّ ألٍرٙرح 

جٌهالف جٌمطٍٞ جٌٓؼٛوٞ جٌُِّٓ ػٍٝ نٍف١س ضٕحيّ ٘حض١ٓ جٌىٌٚرطر١رٓ ألنرً وٌٚ 

ج٠ٌٍحوز يٟ جالل١ٍُ، ِٓطٕىز لطٍ ػٍٝ غٕح٘ح جٌّحٌٟ ِطؿحٍ٘س وٌٚ جٌؼحًِ جٌؿغٍجيٟ 

ٚجٌى٠ّٛغٍجيٟ جًٌٞ ضطّطغ ذٙح جٌٓؼٛو٠س، يٟٙ وٌٚس ِطٍج١ِس جأل٠رٍجف ؾرغرٍجير١رح 

ٚػىو ْىحٔٙح ٠فٛق ػٍٗجش جٌٍّجش ػىو ْىرحْ لرطرٍ ذرحالٞرحيرس جٌرٝ ٚٞرؼرٙرح 

جٌّحٌٟ جٌؿ١ى وٛٔٙح ِٓ ور٠ٍحش جٌىٚي جٌّٛىٌز ٌٍرطٍٚي ٚأ١ّ٘س ًٖ٘ جٌؼٛجًِ يرٟ 

ضّى١ٕٙح ِٓ أنً وٌٚ جل١ٍّٟ ٠طٕحْد ِؼٙح، ٚلى ضؿٍٝ جالنطالف ِرّرح ٠رؿرٍٞ يرٟ 

جٌّٕطمس ٚنحٚس يٟ ٍِٛ ْحذمح ١ٌٚر١ح قح١ٌح، ق١ع ٚلفص جٌىٌٚطحْ ػرٍرٝ ٠رٍيرٟ 

ٔم١ٝ، ٌٚؼً جٌرّرٛلرف ِرٓ جألَِرس جٌٓر٠ٌٛرس ٠رٛقرى٘رّرح ظرح٘ر٠ٍرح ػرٍرٝ جأللرً 

الٔك١حَّ٘ح ٌٛحٌف جٌٗؼد جٌٌٓٛٞ، ٌىٕٗ ال ٠غطٟ ػرٍرٝ نراليرحضرٙرّرح قرطرٝ يرٟ 

٠ٌْٛح، ق١ع وً وٌٚس ِّٕٙح ضىػُ جٌؿّحػحش جألوػٍ ٚالءج ٌٙح، ًٚ٘ج ِرح جٔرؼرىرّ 

ٍْرح ػٍٝ جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس ق١ع وٍِ قحٌس جٌطٗرطرص جٌٓر١رحْرٟ ٚجٌرؼرٓرىرٍٞ يرٟ 

ٚفٛف جٌّؼحٌٞس ج١ٌٓح١ْس ٚجٌؼى٠ٍٓس، ٚأذمٝ ػٍٝ جٌٗرٍرٍر١رس قرٍٚرح ِرٓ ٘رًٖ 

جًٌٍٗ جٌّهطٍفس ٌٛٚٛي جٌىػُ ٌٙح، ٚجذمح٘ح غ١ٍ ِطكّٓس ٌرطرٛقر١رى جٌرؿرٙرى جْ يرٟ 

جٌّؿحي ج١ٌٓحْٟ أٚجٌؼٓىٍٞ، ٔح١٘ه ػٓ جٌطّحٟ٘ جٌمطٍٞ ِغ جٌرّركرٌٛ جٌرطرٍورٟ 

جال٠ٍجٟٔ جٌؿى٠ى ٚونٌُٛٙ يٟ ْٚح٠رحش ِرغ جٌرّرؿرّرٛػرحش جٌرّرٓرٍركرس جٌٓر٠ٌٛرس 

ٌطه١ٍٙ ٌرٕح١١ٔٓ ٚج٠ٍج١١ٔٓ ٠إٌلْٛ ذحقطؿحَُ٘ جٌم١حوز جال٠ٍج١ٔس ٚل١حوز قُخ  ، 

وّح ال ٠ّىٕٕح أْ ٔغفً ػاللحش ٍْطٕس ػّحْ جٌطح٠ٌه١س ٚجٌّّر١رُز ِرغ جال٠رٍجٔر١ر١رٓ 

 ًِٕ ػٙى جٌٗحٖ ٚقطٝ جألْ ٚضأغ١ٍ جٌٍٛذٟ ج١ٌٗؼٟ وجنً ِؿٍّ جألِس جٌى٠ٛطٟ. 

 الىظع الغىسٌ:

ذؼى أوػٍ ِٓ غالظ ْٕٛجش ػٍٝ ذىء جالٔطفحٞس ج٠ٌٌٛٓس ٚضهٍٟ ؾ١ّغ جٌؼحٌُ ػٕرٙرح 

جال ذم١ًٍ ِٓ جٌىػُ ٚوػ١ٍ ِٓ جٌىالَ ٍٚٚص جٌٝ ٍِقٍس ٌؾكحْ وفس جٌٕظحَ ذفرؼرً 

جٌىػُ جٌالِكىٚو ٚنحٚس ِٓ ج٠ٍجْ ذحٌّحي ٚجٌٓالـ ٚجٌّمحض١ٍٓ، ذ١ّٕح وٚي جٌرؼرحٌرُ 

ٚذحٌطكى٠ى وٚي جٌه١ٍؽ ظٍص ِكحيظس ػٍٝ جٌطُجِحضٙح ضؿحٖ أ٠ٍِىح، ٚجٌطٟ ال ضر٠ُرى 

وػُ جٌٍّٓكس وٟ ال ٠طُ جٌكُٓ جٌؼٓىٍٞ، ِح ٠ؼٕٟ أْ جٌه١ٍؿر١ر١رٓ ٠رٕرظرٍْٚ جٌرٝ 

جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس ذؼ١ٓ ج٠ٌٍرس ٠ٚؼطمىْٚ أْ جٌٍذ١غ جٌؼرٍذرٟ ذٗرىرً ػرحَ ٚجٌٓرٌٛٞ 

ذٗىً نح٘ ٌمٍذٗ ُِٕٙ لى ٠ٗىً ِّٙحَج ٌطك٠ٍه ٖؼٛذُٙ ٚذرحٌرطرحٌرٟ ٌغرُ أٔرٙرُ 

٠ؼٍيْٛ قم١مس أْ جٌٗؼد جٌٌٓٛٞ ٠مف يٟ ّٚٛوٖ ٚضٟك١حضرٗ يرٟ نر١ جٌرىيرحع 

جألٚي أِحَ جٌٙؿّس جٌفح١ٌْس ٚجٌطٟ ضؼطرٍ نطٍج ػ١ٍُٙ أوػٍ ِٓ جٔؼىحْحش جٌرٍذر١رغ 

جٌؼٍذٟ، ٚػٕىِح ٔطكىظ ػٓ جٌّهط١ جال٠ٍجٟٔ ال ٍٔؾُ ذحٌغ١د يط٠ٍٛكحش جٌمحوز 

جال٠ٍج١١ٔٓ ِٓ أْ لطحٌُٙ يٟ ٠ٌْٛح ٘ٛ ِٓ ذحخ جٌىيحع ػٓ جألِٓ جٌمِٟٛ جال٠ٍجٔرٟ 

أٚرف ػٍٕح ٚجٟٔ أَػُ أْ وػُّٙ جٌغ١ٍ ِٕظُ ٚجٌّكٌٛٛ ًٌٍٗ ٚؾّحػحش ِٛج١ٌس 

ًٌٖٙ جٌىٌٚس أٚ ضٍه ِٓ وٚي جٌه١ٍؽ وحْ ٌٍٖٞ أوػٍ ِٓ ٔفؼٗ ألٔٗ ػَُ جالٔرمرٓرحَ 

يٟ ٚفٛف جٌّؼحٌٞس ج١ٌٓح١ْس ٚجٌؼٓى٠ٍس، ١ْٚىطٗف جٌه١ٍؿ١ْٛ أْ ِرٛلرفرٙرُ 

جٌّطٍوو يٟ وػُ جٌػٌٛز جٔٓؿحِح ِغ جٌٍؤ٠س جأل٠ٍِى١س وحْ ٠ٛد يٟ ٚحٌف ضم٠ٛرس 

 ج٠ٍجْ ػٍٝ قٓحذُٙ، ٌىٓ ذؼى يٛجش جألٚجْ. 

 الىظع االَشاوٍ: 

ضٍّ جألْ ج٠ٍجْ يٟ أٚؼد أٚلحضٙح جلطٛحو٠ح ذٓرد جٌؼمٛذحش جاللطٛحو٠س جٌغرٍذر١رس 

ٚذٓرد وػّٙح جٌّىٍف ٌٕظحَ جٌطحغ١س جألْى، ٚلى ٖىً ِؿٟء ٌٚقحٟٔ جٌرٝ ْرىز 

جٌٍتحْس وٛؾٗ ِكٓٛخ ػٍٝ جالٚالق١١ٓ ِٚؼٍٚف ذمٍذٗ ِٓ نحِرٕرثرٟ يرٍٚرس 

ال٠ٍجْ ٌفطف غغٍز يٟ جٌؼاللحش جال٠ٍج١ٔس جٌغٍذ١س جٌّطؼػٍز، ٚال ٕٔفٟ قحؾس جٌغرٍخ 

ٚنحٚس جأل٠ٍِىحْ ٌٙىًج ٖه١ٛس ٚؾؼٍٙح ِرٌٍج الػحوز ضٍض١د ػراللرحش ؾرى٠رىز 

ِغ ج٠ٍجْ ٚجْط١ؼحذٙح، ٚض١ٍٗ جٌطمح٠ٌٍ جٌٝ أْ جٌطٕحَالش جٌطٟ لىِطٙح ج٠رٍجْ ذٗرأْ 

لرٛي جٌطفط١ٕ جٌّفحؾة ٚٔٓرس جٌطه١ٛد لى ضفٟٟ ػٍٝ جألغٍد جٌٝ ضٛل١رغ جضرفرحق 

( ضَّٛ جٌّمرً ٚضفطف جٌط٠ٍك أِحَ جأل٠ٍِىحْ الْط١ؼرحخ  ٕٓجٌطفحُ٘ جألْحْٟ يٟ )

ج٠ٍجْ ّٞٓ ِٕظِٛطٙح جالل١ّ١ٍس ػٍٝ نٍف١رس ِركرحٌذرس جالٌ٘رحخ، ٚ٘رًج ْر١رىرْٛ 

 ذٗىً ِٓ جألٖىحي ػٍٝ قٓحخ وٚي جٌه١ٍؽ ٌٚٛ ل١ٍال. 

 عىدج علً تذء: 

جْ جٌط٠ٍمس جٌطٟ ضؼحًِ ذٙح جٌه١ٍؿ١ْٛ ِغ ج٠ٍجْ جٌطٟ ضمحضً يٟ ٠ٌْٛح ويرحػرح ػرٓ 

إِٔٙح جٌمِٟٛ ال ٠طُٓ ذأ٠س قٕىس ١ْح١ْس أٚ ػٓى٠ٍس ٚجٌطٟ ٟ٘ ٖىً ننٍ ١ٌٍٓحْس 

يّٓ جٌّؼٍٚف أْ جٌطٍف جٌٟؼ١ف ٘ٛ جًٌٞ ػ١ٍٗ ضمى٠ُ ضٕحَالش ٌٛرحٌرف جٌرمرٛٞ 

ٚجال ٌّحيج ضطٛي جٌٛحٌػحش جٌٍّٓكس أ١ٌٓرص ِرٓ أؾرً ضركرمر١رك ِرىرحْرد ػرٍرٝ 

جألٌٜ ضٕؼىّ ذّىحْد يٟ جٌّؿحي ج١ٌٓحْٟ، ج٠ٍجْ وٌٚس ِأَِٚس جلطٛحو٠ح ورّرح 

يؤٍح، أٞ أٔٙح ضٗىً جٌكٍمس جألٞؼف ٚػٍٝ جٌه١ٍؿ١١ٓ جٌٟرغر١ ػرٍر١رٙرح ٌرطرمرى٠رُ 

ضٕحَالش ألٍٙح ْكد أيٌػٙح جٌؼٓى٠ٍس ِٓ ٠ٌْٛح ٚجؾرحٌ ٔظُ جألْرى ذرحٌرٍٞرٛل 

ٌٍكً ج١ٌٓحْٟ، ٚضٗى١ً ١٘ثس قىُ جٔطمحٌٟ ورحِرٍرس جٌٛرالقر١رحش، ذرحالٞرحيرس ػرٓ 

جٌىف يٟ جٌطىنً يٟ ٖإْٚ وٚي جٌه١ؽ ٚٚلف جٌٗركرٓ جٌرطرحترفرٟ ذرىال ِرٓ ٘رًج 

جالٔىالق ػ١ٍٙح، ٚػٕىِح ألٛي )جٔىالق( ١ٌّ ِٓ ذحخ جٌرطرٙر٠ٛرً يرحٌرٛيرى جٌرّرٍجيرك 

ٌٍٛرحـ ٠ٚر١ؼطٗ ضؼٕٟ أٔٗ ٠ٕٛٞ ػرمرى جضرفرحلر١رحش جلرطرٛرحو٠رس، ٚقرطرٝ لرررً ٌيرغ 

 جٌؼمٛذحش جٌغٍذ١س ػٓ ج٠ٍجْ. 

جْ يطف جًٌٌجػ١ٓ ِٚٓ ِٓحيس ذ١ؼ١ىز ٌٍؼىٚ جٌٛى٠ك جال٠رٍجٔرٟ جٌرؿرى٠رى الْرطرمرررحٌرٗ 

ذحألقٟحْ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ًْجؾس ١ْح١ْس نحٚس ُٚ٘ ٠هرٍْٚ ج١ٌٓحْس جألِر٠ٍرىر١رس 

جٌّطمٍرس ٚجٌطٟ ١ٌّ ٌٙح ٚى٠ك وجتُ ِح ٠ؼٕٟ أٔٙح ْرطرٟرغ ٌلرحذرٙرُ يرٟ ٠رى ج٠رٍجْ 

ٌٚلرس ًٖ٘ جألن١ٍز ٌٚلحذُٙ ذ١ى٘ح، ٠ٚالقظٛج أْ ٖؼٛذُٙ ْطؼ١ٕ ضكص ١ّ٘رٕرطرٙرُ 

١ّٕ٘ٚس جٌفٍِ ١ّٕ٘ٚس جأل٠ٍِىحْ ، ٚػٕى٘ح ٌٓ ضٕفؼُٙ ضٕحَالضُٙ ًٖ٘ ٌٚٓ ٠ؿٍؤٚج 

أْ ٠ٍٛنٛج ٍٚنس جٌّطأٌُ ٚجٌطٟ ضطكًّ ذمح٠ح ٍِٚءز ػٍذ١رس، ٘رًج جيج ذرمرٟ ِرٓ 

 ًٖ٘ جٌرمح٠ح ٖٟء؟ 

جْ ذمحء وٚي جٌه١ٍؽ قر١ٟٓ جٌٍؤ٠س جأل٠ٍِى١س ٌكً أَِحش جٌّٕطمس ٚػٍرٝ ٌأْرٙرح 

جألَِس ج٠ٌٌٛٓس ٚجٌّؼطّىز ػٍٝ جٔٙحن جٌٗؼد جٌٌٓٛٞ ٌّٓطٜٛ جٌمرٛي ذرأٞ قرً 

وحْ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِغحٌطحش وػ١ٍز ٚػىَ يُٙ ٌطر١ؼس جٌٗؼد جٌٌٓٛٞ جٌرًٞ ٠رررىٞ 

جْطؼىجوج ٌٍّٛٛو ِٕمطغ جٌٕظ١ٍ، ٚأٔٗ ٌٓ ٠مرً ذألً ِٓ ٌق١ً جٌرطرغرّرس جألْرى٠رس 

جٌفحْىز ٚأٔٗ ١ْطكٛي جٌٝ ٖؼد جٌ٘حذٟ ذحٌىحًِ ٚػٍٝ ِرىأ )ػٍٟ ٚػٍٝ أػىجترٟ( 

ٚضٗطؼً جٌّٕطمس ذح١ٌٍٕجْ ج٠ٌٌٛٓس يًٙ ػٕى٘ح ْطٕفؼُٙ أٍِو١ح ٚج٠ٍجْ ٚضفرىر١رٍ٘رُ 

 جٌٍٓطٛٞ ج١ٌٟك؟



 تحقيق 
4 

 يهُس انُازر
ًِٕ ِىز ضؿحَٚش جٌػرالظ ْرٕرٛجش ٚٚركرف جٌرؼرحٌرُ 

ٍٚٔٗجضٙح جإلنرح٠ٌرس ال ضرىرحو ضرهرٍرٛ ِرٓ نرررٍ ػرٓ 

جٌّٛش جًٌٞ أقىق ذحٌٗؼد جٌٌٓٛٞ يرٟ ورً ِرى٠رٕرس 

ٚل٠ٍس ػٍٝ جِطىجو٘ح، وّح ٍٔٗش جٌؼى٠ى ِٓ جٌٛكف 

أ٠ٟحً أٌلحِحً ألػىجو جٌالؾث١ٓ ٚجٌٕحَق١ٓ ج٠ًٌٓ لرحٌخ 

ِرؿررّرٛػررٙرُ ٔٛررف جٌٓررىرحْ ضرمرر٠ٍررررحً، ٌرىررٓ ِررأْررحز 

ج١٠ٌٌٛٓٓ ضىّٓ يٟ ضٕٛع أٖرىرحي ِرؼرحٔرحضرٙرُ ذركر١رع 

 أٚرف وً ِٛج٠ٓ قىح٠س أٌُ ٚضٍٗو ِٚؼحٔحز.

ٌٚؼٍٗ ذحش ِؼٍِٛحً ٌىٜ جٌىػ٠ٍ١ٓ أ٠ٟحً أْ ِٓ ذ١ٓ ِرح 

٠محٌخ ج١ٌٍّْٛ الؾة ْرٌٛٞ يرٟ ضرٍور١رح ٘رٕرحن ِرح 

% ِٓ جأل٠فحي وْٚ ْرٓ جٌرػرحِرٕرس ػٗرٍ، ٕ٘ٔٓرطٗ 

ٚ٘إالء جأل٠فحي ِّٓ جْططحػٛج جٌٕؿحز ِٓ جٌّٛش ٌرُ 

٠ٍمٛج جٌىػُ ٚجال٘طّحَ جٌال١َِٓ ْٛجء ِٓ جٌّٕرظرّرحش 

جٌى١ٌٚس أٚ جٌىٌٚس ج١ٌّٟفس ذٛفرطرٙرُ ٞركرح٠رح قرٍخ 

ٚج٠ٌٍٗكس جألُ٘ ذحٌٕٓرس ٌّؿطّؼُٙ. يأٞ أٍْ ١ْىرْٛ 

ذاِىحْ أ٠فحٌٕح أْ ٠ىٛٔٛ٘ح يٟ جٌّٓطمرً جٌرمر٠ٍرد، ال 

ذً جٌٓإجي جألُ٘ ٘ٛ ً٘ ١ْىْٛ ذّمىٌُٚ٘ جالٔرىِرحؼ 

وأيٍجو ِفر١رى٠رٓ يرٟ جٌرّرؿرطرّرغ ٚ٘رُ ٠ركرّرٍرْٛ ِرٓ 

جألٍِجٜ جٌؿٓى٠س ٚجٌٕف١ٓس ِح ذحْرطرطرحػرطرٗ ضرىِر١رٍ 

جٌٗهٙ جٌرحٌغ ئْ ضرؼرٍٜ ٌرٙرح. ٌرًج لرى ٠رىرْٛ ِرٓ 

جٌٌٍٟٚٞ ؾىجً جال٠الع ػٍٝ ٔٛع ٚو١ّس جألِرٍجٜ 

جٌٕف١ٓس ٚجٌؼح٠ف١س ٚجٌؼم١ٍس جٌطٟ ٠ؼحٟٔ ِٕرٙرح أ٠رفرحٌرٕرح 

قٓد ٌأٞ جٌّهط١ٛٓ جالؾطّحػ١١ٓ ٚجٌٕف١١ٓٓ، ٌؼٍٕرح 

ٔٓطط١غ ئٔمحي ِح ضرمٝ ِٓ ٠فٌٛطُٙ جٌّٓفٛقس ٚجألنرً 

ذ١ىُ٘ ٔكٛ ِٓطمررً ٠رٍر١رك ذرٙرُ، ٚجإلْرٙرحَ يرٟ قرً 

ِٗىٍس ذحضص ضرٙرىو ِرؿرطرّرؼرٕرح أورػرٍ ِرٓ جٌرررٍجِر١رً 

ٚجٌررطررحتررٍجش، يررفررٟ ظررً غرر١ررحخ جٌررىٌٚ جٌرركررمرر١ررمررٟ 

ٌٍّٕظّحش ٚجٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ ضؿرحٖ لٟرح٠رح جٌرالؾرثر١رٓ 

ج١٠ٌٌٛٓٓ جٞطٍ وً ِٛج٠رٓ ٌرٍرطرؼرحِرً ِرغ أَِرطرٗ 

ذٗىً يرٍوٞ ِرٓ نرالي ِرح جورطرٓرد ِرٓ ِرؼرحٌف 

ٚضؿحٌخ ٖه١ٛس ًٚ٘ج ذىٌٖٚ ٌٍذّح ٠ؼٍٜ أ٠فحٌرٕرح 

 ألنطحٌ ِٟحػفس ٚ٘ىجِس.

ٌمى أغرطص جٌؼى٠ى ِرٓ جٌرىٌجْرحش جْ جأل٠رفرحي جٌر٠ًرٓ 

٠طؼٍْٞٛ ٌٍؼٕف ذٓرد جٌكٍٚخ أٚ جالٞرطرٍجذرحش 

ج١ٌٓح١ْس ٠ىٛٔرْٛ ػرٍٞرس ٌرإلرٚرحذرس ذرحٌرؼرى٠رى ِرٓ 

جألٍِجٜ جٌؼمٍر١رس ٚجٌرٕرفرٓر١رس، ٚيرٟ قرحٌرس أ٠رفرحٌرٕرح 

ج١٠ٌٌٛٓٓ ضرىٚ ٌوٚو أيؼحٌُٙ ضؿحٖ جٌطؿحٌخ جٌّرإٌرّرس 

جٌطٟ ٍِٚج ذٙح ػٍٝ ٖىً أٍِجٜ ِػرً جٞرطرٍجذرحش 

ِح ذؼى جٌٛىِس ٚجالوطثحخ ٚجٌؼىٚجٔر١رس ٚغر١رٍ٘رح ِرٓ 

جالٞطٍجذحش جٌؼح٠ف١س. ًٖٚ٘ جألٍِجٜ يٟ ِرٍقرٍرس 

جٌطفٌٛس جٌّرىٍز ضرإغرٍ ذٗرىرً وررر١رٍ ػرٍرٝ جٌٛركرس 

جٌؼم١ٍس ٌأل٠فحي ذٗىً نح٘ ٚػٍٝ جٌرّرؿرطرّرغ ورىرً 

ذٗىً ػحَ، ال ٠ٌد أْ جٌطفً جًٌٞ ٠رطرٍرمرٝ جٌرٍػرح٠رس 

ٚجٌىػُ ِٓ جألٚىلحء ٚجٌؼحتٍرس ْر١رىرْٛ لرحوٌج ػرٍرٝ 

جٌطؼحًِ ِغ ِٗحوٍٗ جٌٕف١ٓس ِغ ٌٍِٚ جٌٛلرص، ئال جْ 

جٌىػ١ٍ ِٓ ضٍه جٌّٗحوً ضطكٛي ئٌٝ أِرٍجٜ ِرُِرٕرس 

ضٙىو ق١حز جأل٠فحي جٌّٛحذ١ٓ ٚضىٍف جٌّؿطّغ جٌىػر١رٍ 

ِٓ جٌهٓحتٍ ق١ع أغرص جٌرررحقرػرْٛ أْ أ٘رُ ػرٛجِرً 

جٌرطحٌس ٚجالؾحَجش ج١ٌٍّٞس ٚغر١رٍ٘رح ِرٓ ِٗرحورً 

جٌرحٌغ١ٓ ٠رىرْٛ وجيرؼرٙرح جألْرحْرٟ أِرٍجٞرح ٔرفرٓر١رس 

 أٚحذطُٙ يٟ ٠فٌٛطُٙ.  

ٌىٜ ج٠الػٟ ػٍٝ وٌجْس لحَ ذٙح ذرؼرٝ جٌرىجٌْر١رٓ 

ٚجٌّهط١ٛٓ ػرٍرٝ جأل٠رفرحي جٌٓر٠ٌٛر١رٓ يرٟ ِرى٠رٕرس 

غحَٞ ػرٕرطرحخ جٌرطرٍور١رس ٚيرٟ ِرهر١رُ جإلٚرالقر١رس 

جٌّٛؾٛو ذحٌمٍخ ِٓ جٌرّرى٠رٕرس ٚرىِرٕرٟ أْ قرٛجٌرٟ 

% ِرٕرٙرُ ٘ٗ% ِٕٙرُ ِٛرحذرْٛ ذرحالورطرثرحخ، ٚٓٙ

% ذرحٌرؼرىٚجٔر١رس ٕٕذحٞطٍجذحش ِح ذؼى جٌٛرىِرس، ٚ

ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جألٍِجٜ جٌٕف١ٓس ٚجٌؼم١ٍس جألنٍٜ، وّح 

ٚىِٕٟ ِىٜ نطٌٛز ضٍه جألٍِجٜ ػٍٝ جٌطرٍور١رررس 

جٌٕف١ٓس ٚجٌؼم١ٍس ٌٍفٍو. أؾ٠ٍص جٌىٌجْس ػٍٝ ػىو ِٓ 

أ٠فحي جٌّه١ُ ٚػىو ننٍ ِٓ جأل٠فحي نحٌؼ جٌرّرهر١رُ 

ٚضٍٛٚٛج ئٌٝ جٌٕطحتؽ جٌٛرحوِرس ج٢ضر١رس: ٌرُ ضرطرؿرحَٚ 

ٔٓرس جٌفط١حش جٌٍرٛجضرٟ أضر١رف ٌرٙرٓ ئورّرحي ضرؼرٍر١رّرٙرٓ 

% ِرٕرٙرُ ٔ,0ٕ% أِح ذحٌٕٓرس ٌٍفط١حْ ياْ ٔٓرس ٖ,4

أض١ف ٌُٙ جْطىّحي وٌجْطُٙ يم١. ٚػٕرىِرح ٠رٍرد ِرٓ 

جأل٠فحي أْ ٠ٍّْٛج ذٗىً ػفٛٞ ِألش ٌْرِٛرحضرٙرُ 

جٌىِٛع ٚجٌىَ ٚجٌّٛش ٚجٌرٕحوق ِّح ٠ؼرٍ ػٓ قحٌطرٙرُ 

جٌؼح٠ف١س جٌّطٍو٠س ذٓرد ٘ٛي ِح ٌأش ػ١رٛٔرٙرُ. أِرح 

ق١ٓ ٠ٍد ئٌر١رٙرُ جٌرطرؼررر١رٍ ػرٓ ِرفرٙرِٛرٟ جٌركرٍخ 

ٚجٌٓالَ يٟ ٌِْٛحضٙرُ يرمرى ػرررٍ جٌرفرطر١رحْ ذٛرٌٛز 

ِرحٍٖز ٚٚجٞكس ػٓ جٌؼىٚج١ٔس جٌطٟ جوطٓرٛ٘ح ؾٍجء 

جٌؼٕف جٌّّرحٌِ ػرٍر١رٙرُ يركرحٚي ذرؼرٟرٙرُ ئٞرحيرس 

جٌٗؼحٌجش ئٌٝ ٌِْٛحضُٙ ِػالً إل٠ٛحي يىٍز جالٔطرمرحَ 

أٚ جٌٍغرس يٟ ض٠ٛٗٗ ٌٚٛز جٌؼىٚ جٌمحضرً ٚجٌرطرؼررر١رٍ 

ػٓ ٌغرطُٙ يٟ ِٛضٗ و١ٍْٛس ٌٍهال٘ ِرٓ نالِرٙرُ. 

ٚجٌؿى٠ٍ يوٍٖ أْ ٌِْٛحش جأل٠رفرحي جٌرّرؼرررٍز ػرٓ 

جٌكٍخ وحٔص أوػٍ ضف١ٛالً ِٓ جٌٍِْٛرحش جٌرّرؼرررٍز 

ػٓ جٌٓالَ. قر١رع ورحٔرص ٔٓرررس ٌْرِٛرحش ػرٍٜ 

%، ٚٔٓرررس أٔٗرطرس جٌركرٍخ 7ٙجألْرٍركرس ذرّرؼرىي 

%، أَ ٔٓرررس جٌرٍْرِٛرحش جٌرطرٟ  ٔ٘جألنٍٜ ذّؼىي 

%ٕٗػرٍش ػٓ ٠ٍق جٌّٛش يٟ ٠ُٕٚٙ يمى وحٔص 

، ذ١ّٕح ٌُ ضطؿحَٚ ٔٓرررس جٌرٍْرِٛرحش جٌرّرؼرررٍز ػرٓ 

 % ٌىٜ جأل٠فحي ِٓ جٌؿ١ٕٓٓ.ٖٔجٌٓالَ ِح ٔٓرطٗ 

ٌٚىٜ ٍِجلرس ٍْٛن جأل٠فحي ٌٛقع أٔرٙرُ ٠رّرحٌْرْٛ 

أٔٗططُٙ جألنٍٜ ذىً ٔٗرح٠ ٚقر١ر٠ٛرس ِرّرح ٠رٛقرٟ 

ذطّىُٕٙ ِٓ ئنفحء أغحٌ جٌطؿحٌخ ج٠ٌٍٍّز جٌطرٟ ِرٍٚج 

ذٙح ذأوجء ئ٠ؿحذٟ ٚضى١ف ػحٍي ِغ ِك١طُٙ، ٌىرٓ ٘رًج 

جألِررٍ ٌررٍذررّررح ٠ررٕرررررة ذررّررٓررطررٜٛ جإلػرر١ررحء جٌررؼررمررٍررٟ 

ٚجالٞطٍجذحش جٌٕف١ٓس ٌىٜ جأل٠فحي. يرايج ِرح أنرًٔرح 

% ِٓ جأل٠فحي ٠ؼرحٔرْٛ 7ٗذؼ١ٓ جالػطرحٌ أْ قٛجٌٟ 

ِٓ يمى أقى أيٍجو جٌؼرحترٍرس أٚ ٖرهرٙ ػر٠ُرُ ػرٍرٝ 

% ِٕٙرُ لرى ضرؼرٍٜ ٓ٘لٍٛذُٙ ذٓرد جٌكٍخ، ٚأْ 

ئٌٝ نّّ أٚ ْص ٚىِحش ٔفرٓر١رس ػرٍرٝ جأللرً يرٟ 

جٌٕٓٛجش جٌم١ٍٍس جٌّح١ٞس، ٠ٟحف ئٌٝ يٌره ٞرٌٍٚز 

جألنً ذكم١مس ضؼٍٜ جٌرؼرى٠رى ِرٓ جأل٠رفرحي ٌرٍرؼرٕرف 

جٌىالِٟ ٚجٌؿٓىٞ ٚجٌؿٕٟٓ جٌرًٞ ْرررد ئٚرحذرطرٙرُ 

ذحألٍِجٜ جًٌّوٌٛز أػالٖ ِٚٗحوً أنٍٜ، ٚق١ٕرٙرح 

ْٕىٌن نطٌٛز ضظحٍ٘ أ٠فحٌٕح ذحٌطى١ف ِغ ِؿطّؼُٙ 

ٕٚٔىيغ ٌٍطفى١ٍ ذكؿُ جٌّٗحوً ٚج٢الَ جٌرطرٟ نرررأضرٙرح 

 ٚىٌُٚ٘ جٌٛغ١ٍز. 

ٌؼٍٗ لى قحْ جٌٛلص ٌٕح ؾ١ّؼحً ٌىٟ ٔٓرطرفر١رك ِرٓ نالَ 

جٌٛىِس ٖٚىضٙح، ٚال ذأِ ِٓ جػطٍجيٕح ذأٔرٕرح ٔرؼرحٔرٟ 

ِٓ ِٗحوً ٔف١ٓس ٔحؾّس ػٓ ضؿحٌذٕح ج٠ٌٍٍّز ٚق١ٕٙح 

١ْطٍّّ جٌىرحٌ ِٗحوً ٚغحٌُ٘ ٠ٍٚجلرْٛ ٍْرٛورٙرُ 

ِكح١ٌٚٓ جاللطٍجخ أوػٍ ِٓ أٚؾحػُٙ، أ٠فحٌٕح ١ٌرٓرٛج 

أٌلحِحً يم١ ٠طىجٌٚٙح جٌؼحٌُ ٌٍطؼر١ٍ ػٓ نٓحتٍ جٌٗؼرد 

جٌٌٓٛٞ ذ١ٓ لطٍٝ ٚؾٍقٝ ٍِٚٗو٠ٓ، ئُٔٙ ِٓطمرررً 

ذٍىٔح جًٌٞ ١ٟ٠غ ضكص أٔظحٌٔح ٌٍٚذّح ورحْ ػرؿرُٔرح 

ٚلٍس ِؼٍيطٕح ْرد ننٍ ضّىٓ ئٞحيطٗ ألْرحخ ١ٞحع 

 ً٘ج جٌؿ١ً.

 وأزِ تصًد
ُ
 أطفانُا ..يسرمثم َرى
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 يها اخلضىر
ِغ جْطٍّجٌ جٌكٍخ يحلص ِأْحز جأل٠فحي ج١٠ٌٌٛٓٓ وً جٌكىٚو ٚجٌطٛلؼحش، يىػ١ٍ 

١ِ٘ٛٗٓ ذٓرد جٌرؼرٕرف جٌرًٞ ٠رحي جألِرٙرحش -ئيج وطرص ٌُٙ جٌٛالوز-ُِٕٙ ٠ٌٛىْٚ

نالي يطٍز جٌكًّ. وّح أْ ِال١٠ٓ جأل٠فحي قٍِٛج ِٓ جًٌ٘رحخ ئٌرٝ جٌرّرىجٌِ أٚ 

٠كٍْٛٛ ػٍٝ جٌهىِحش جٌٛك١س ٚجالؾطّحػ١س جٌالَِس. ٌىٓ جٌظحٍ٘ز جٌطٟ ضٗرىرً 

جٌطٙى٠ى جألورٍ ٌطفٌٛس أذٕحتٕح ٟ٘ جٔهٍج٠ أػىجو ور١ٍز ُِٕٙ ِّٓ ضطٍجٚـ أػّحٌ٘رُ 

 ذ١ٓ جٌػح١ٔس ػٍٗز ٚجٌهحِٓس ػٍٗز يٟ جٌمطحي ٠ٛػح أٚ ٌغّح ػُٕٙ أق١حٔح.

٠مٛي أٌىّ ذٌٛٛن، ِى٠ٍ ذٍٔحِؽ جٌط٠ًّٛ جٌٛغ١ٍ يٟ جألٍٚٔٚج: "ضررطرٍرٟ ْر٠ٌٛرح 

١ٍِرْٛ  7ٙ.ٕج٢ْ ذغ١حخ يٍ٘ جٌؼًّ ٚضؼّٙح جٌرطحٌس. يًّٕ أْ ذىأ جٌُٕجع، جُٟٔ 

١ٍِْٛ ٖهٙ ِرٓ جٌرّرؼر١رٍر١رٓ لرى  ٖٔٔهٙ ئٌٝ ٚفٛف جٌرطحٌس، ِّح ٠ؼٕٟ أْ 

يمىٚج ْرً جٌىػُ جٌّحٌٟ جألْح١ْس. ػالٚز ػٍٝ يٌه، ئْ ضٟهُ جألْؼحٌ جٌّرٕرفرٍرص 

٠ٟغ١ ػٍٝ جألٍْ جٌطٟ ضؼحٟٔ ِٓ ضٕحِٟ قىز جٌرطحٌس ٚجٌفمرٍ ٚجٌر١رأِ جٌرًٞ ويرغ 

ذحأل٠فحي ٌٍؼًّ ٌطأ١ِٓ جقط١حؾحش جألٍْز ٌٍٚذّح َّؼ ذُٙ يٟ جٌمطحي ٌٕفّ جألْرحخ 

ُّْؿً جٔهٍج٠ أػرىجو وررر١رٍز ِرٓ جأل٠رفرحي ٞرّرٓ ٚرفرٛف  أ٠ٟح". ٚذحٌفؼً يمى 

جٌّمحض١ٍٓ يٟ وال ٠ٍيٟ جٌُٕجع، ٌُٚ ٠ؼى غ٠ٍررح ٌؤ٠رس ٚرٌٛ أل٠رفرحي ٠ركرّرٍرْٛ 

جٌٓالـ جٚ ٠مفْٛ ػٍٝ جٌكٛجؾُ. جألٍِ جًٌٞ ٠كطحؼ ئٌٝ وٌجْس ؾحوز قٛي أْررحخ 

ئلىجَ ٘إالء جأل٠فحي ػٍٝ جألػّحي جٌمطح١ٌس ٌغُ ضؼر١ٍُ٘ ػٓ جٌهٛف ِرٓ جٌرّرٛش 

يٟ وػ١ٍ ِٓ جألق١حْ، يأٞ ِٓطمرً ضٕطظٍٖ ٠ٌْٛح ذؼى ورً ٘رًج جٌرىِرحٌ ٚجٌرطرٗرٖٛ 

 جًٌٞ ٠حي وً ٖٟء ي١ٙح قطٝ جٌطفٌٛس.

ٚيٟ قى٠ػٟ ئٌٝ َٚؾس أقى جٌّمحض١ٍٓ قٛي ِىٜ نٛف جأل٠فحي ِٓ جٌّٛش لرحٌرص: 

"يٟ جٌرىء وٕص ألٛي ألٚالوٞ ئْ أ٠َُ جٌرٍٚرح٘ ٚٚ٘رؽ ٔر١رٍجْ جٌرمرًجترف يرٟ 

جٌّٓحء ١ٌٓح ئال أٌؼحذحً ٔح٠ٌس، ألُٔٙ وحٔٛج ٠كرٛٔٙح، ٌٚىٓ ِغ جٌٛلص، ٌُ ٠ؼى ٠ٕطرٍرٟ 

ػ١ٍُٙ جألٍِ. ٚحٌٚج ٠ؼٍيْٛ جٌكم١مس ٚأنًٚج ٠طؼحٍِْٛ ِغ جٌّٛش ورّرح ٔرطرؼرحِرً 

ِؼٗ ٔكٓ جٌىرحٌ". ٌمى أٚرف ِٗٙى جٌّٛش ج١ٌِٟٛ ِأٌٛيح ٌغحٌر١س أ٠رفرحي ْر٠ٌٛرح، 

ِّح أغٍ ػٍٝ أقحو٠ػُٙ ٚأٌؼحذُٙ ْٛجء يٟ جٌّٕح٠ك جٌّكٌٍز أَ يٟ ِٕح٠ك جٌٕظرحَ. 

ًٚ٘ج ِح ويؼٕٟ ٌٍٚى ذؼٝ ِٓ قحالش جأل٠فحي جٌّمرحضرٍر١رٓ ٚجْرطرمرٛرحء أْرررحخ 

ل١حُِٙ ذحألػّحي جٌؼٓى٠ٍس. يؿ١ّغ ٘إالء جأل٠فحي ٠رىيرؼرْٛ غرّرٓ قرٍخ نذرحترٙرُ 

غح١ٌحً. ػٍٗجش ج٢الف ُِٕٙ لُطٍٛج ِٚال١٠ٓ ُِٕٙ ُّ٘ؿٍٚج ِٓ ذ١ٛضرٙرُ، ِٚرٓ ضرررمرٝ 

ُِٕٙ يٟ ج٠ٌٛٓ ٠ٕطظٍُ٘ ِٓطمرً ِؿٙٛي ٚغ١ٍ ٚجػى، ألْ جٌكٍخ جٌمًٌز ٚجٌرطرٟ 

٠حٌص ِىضٙح، نٍذـــص أٌٚجـ وػ٠ٍ١ٓ ُِٕٙ ٚضٍوص نغحٌ٘ح جٌٍٓر١س ػ١ّرـرـرـرمرس يرٟ 

 ٔفُْٛٙ. 

ِمحضً ِٓ قٟ جٌمحذْٛ جٌىِٗمٟ، قًّ جٌٓالـ ٚػٍّٖ ال ٠طؿحَٚ جٌٓحوْس -٠ْٛف 

ػٍٗز ٠مٛي ئْ جْطٗٙحو أن٠ٛٗ ذٓرد جٌمٛف ػٍٝ جٌكٟ ويرؼرٗ ٌرالٟٔرّرحَ ئٌرٝ 

ئقىٜ جٌىطحتد جٌّمحضٍس. ١ٟ٠ٚف أْ ٚؾٛو جٌؼى٠ى ِٓ جٌفط١رحْ يرٟ ػرّرٍٖ ٖرؿرؼرٗ 

ػٍٝ جٌمطحي ٚأَجي قحؾُ جٌهٛف ِٓ جٌّٛش ٌغُ جػطٍجيٗ ذرأٔرٗ ٠رٍغرد ذرحٔرطرٙرحء 

جٌكٍخ ذأٍْع ٚلص ِّىٓ ٚجٌؼٛوز ئٌٝ جٌّىٌْس جٌطٟ ضٍورٙرح لرررً ػرحِر١رٓ، ٚال 

٠هفٟ يٍقٗ ذحٌّرٍغ جٌّحٌٟ جٌم١ًٍ جًٌٞ ٠ٓطط١غ ئٌْحٌٗ ٌؼحتٍطٗ ِٓ يطٍز ئٌٝ أنٍٜ 

لحتال: "ال أقد جٌمطحي ٌٚىٕٟ ال أِحٔغ ذحٌّٛش ويحػح ػٓ أٍٟ٘ .... وّح إٟٔٔ أًٌْ 

 ٌُٙ ذؼٝ جٌّحي ألْ ٚجٌىٞ ٌُ ٠ؼى ٠ؼًّ ًِٕ أوػٍ ِٓ ػح١ِٓ".

ٚيٟ ِكً ٌر١غ جٌكٍٜٛ ٚجٌّػٍؿحش يٟ قٟ جٌى٠ٍٚؼس، ٚلف ٠حٍْ قرحِرال ذرٕرىلر١رطرٗ 

جٌطٟ ضرىٚ ذٛٞٛـ ٖى٠ى ور١ٍز ػٍٝ ْٕٗ ٚلى جٌضىٜ ٌرحْح ِّٛ٘ح ِّح ٠ٛقٟ ذرأٔرٗ 

ػٓىٍٞ ٌٚىٕٗ ٚغ١ٍ ؾىج، جٔطظٍ ِػً ذم١س جأل٠فحي ٚػرٕرىِرح قرحْ وٌٖٚ ٠رٍرد 

ِػٍؿحش ذحٌف٠ٍُ ٚوحْ ٠مٛي ٌٍي١مٗ جًٌٞ ٠كًّ ذٕىل١س أ٠ٟح أٔٗ ٠كرد ٘رًج جٌرٕرٛع 

ِٓ جٌّػٍؿحش ًِٕ ٚغٍٖ، ٌُ أْططغ ِٕرغ ٔرفرٓرٟ ِرٓ ْرإجٌرٗ ذرطرٛوو ورّرح ٔٓرأي 

ػرحَ"  ٕ٘جأل٠فحي ػحوز: "وُ ػٍّن ٠ح ذٕٟ؟" أؾحذٕٟ ػٍٝ جٌفٌٛ ٚذىْٚ ضٍوو: "

ِّح ؾؼً ٌي١مٗ ٠ٍٛل: "ِح ذه ٌمى ؾؼٍص ٔفٓه أورٍ ِٕٟ ٚأٔح ٌُ أذٍرغ جٌرطرحْرؼرس 

ػٍٗز" ٠رؼح ً٘جْ جٌٛغ١ٍجْ ٠رىٚ ػٍّّ٘ح ٚجٞف ؾرىج يرىرال٘رّرح ٌرُ ٠رطرؿرحَٚج 

جٌٓحوْس ػٍٗز. ٚػٕى جٌٓإجي ػٓ أٍْض١ّٙح أؾحذٕٟ والّ٘ح جْ جٌٛجٌى لى ضٛيٟ يٟ 

جٌكٍخ ٚأّٔٙح قّال جٌٓالـ ٚضطٛػح يٟ جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س ٌٍىيحع ػٓ جٌر٠ٛرٓ أٚال 

ِٚٓ غُ إلػحٌس أٍْض١ّٙح يٟ جٌُِٓ جٌٛؼد ق١ع ال ٠ٓطط١غ جألػّحَ أٚ جألنرٛجي 

 ضمى٠ُ جٌؼْٛ ذٓرد غالء جٌّؼ١ٗس.

ٌمى ضكٛي ٌؼد جأل٠فحي ئٌٝ ِؼحٌن ذ١ٓ جٌٍّٓك١ٓ ٚجٌمرٛجش جٌركرىرِٛر١رس، ٠رٕرمرٓرُ 

جأل٠فحي ئٌٝ ي٠ٍم١ٓ يٟ جألق١حء جٌّٛج١ٌس ٚغحٌرح ِح ضرىأ جٌٍؼرررس ذرّرٗرحقرٕرحش قرٛي 

ضٗى١ً وً ي٠ٍك ئي ٠ٍيٝ غحٌر١طُٙ جالّٟٔحَ ٌف٠ٍك "جإلٌ٘رحذر١ر١رٓ" ٠ٚرفرٟرٍرْٛ 

جٌرمحء يٟ ي٠ٍك جٌٕظحَ ألْ نذحءُ٘ أٚ ئنٛضُٙ ٠مرحضرٍرْٛ جإلٌ٘رحخ ٠ٚرىجيرؼرْٛ ػرٓ 

ج٠ٌٛٓ. ِٚٓ جٌٌٍٟٚٞ ؾىج أْ ضٕطٟٙ جٌٍؼرس ذحٔطٛحٌ ي٠ٍرك جٌرٕرظرحَ أ٠ٟرح ٚئال 

يأٙح لى ضإوٞ ئٌٝ ِٗحقٕحش ؾى٠ىز. ٚػٕى جاللرطرٍجخ ِرٓ أٌرؼرحذرٙرُ أورػرٍ ضرٍرفرطره 

نرٍضُٙ جٌؼٓى٠ٍس، يُٙ ١ّ٠ُْٚ أٚٛجش جٌمًجتف ٚجضؿرح٘رحضرٙرح ٚأٔرٛجع جألْرٍركرس 

جٌّٓطهىِس ٠ٍٚق ض١ًٍٟ جٌمٕحٚس ٕٚٚحػس جٌمٕحذً ٚأالػ١د ج١ٌٓحْس. غُ ٠رٍرفرطره 

أ٠ٟح أْ جٌٍؼرس جٌّفٍٟس ٌى٠ُٙ ِٓ ذ١ٓ ؾ١ّغ جألٌؼحخ جٌؼٓى٠ٍس ٟ٘ ٌؼرس جٌمٕح٘، 

ق١ع ٠طٍّْ جٌؿ١ّغ ػٍٝ جؾط١حَ جٌّٕح٠ك جٌّمٕٛٚس ذىجيغ جٌرهرٛف ِرٓ جٌرّرٛش. 

ي١مَٛ أقى جأل٠فحي ذحػطالء أقى جألْطف ٠ٚطظحٍ٘ ذأٔٗ لٕحٚح ي١طٛرح٠رف جأل٠رفرحي 

٠ٕٚرْٙٛ ذؼُٟٙ ٌٛؾٛوٖ ِٚٓ غُ ٠مِْٛٛ ذحٌؼرٌٛ جٌكًٌ ٌٍّٕطمس جٌّكىوز ٚجٌفحترُ 

 ٘ٛ جًٌٞ ٠ّىٕٗ جٌؼرٌٛ أِح جٌهحٍْ يٙٛ ِٓ ِحش. 

ٌمى ٖٛ٘ص جٌكٍخ وٚجنً أ٠فحٌٕح ْٚفكص ذٍجءضُٙ أِحَ أٔظحٌ جٌؼحٌرُ يرٙرً ٠رمرىَ 

 جٌّهطْٛٛ ٚأٚكحخ جٌمٍجٌ ِح ٠ٍَُ إلٔمحي ِح ضرمٝ ُِٕٙ ........

 يماذهىٌ نكُهى صغار



 ػثس انكرَى أَُس

 رأي
01 

ِٓ أٌٚٝ غّحٌ جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس جال٠ؿحذ١س ذٍَش ضؿٍذس جٌّؿحٌّ جٌّك١ٍس ٚأػطص 

ًٖ٘ جٌطؿٍذس ِػحالً ق١حً ٚٚجلؼ١حً ػٓ ِمىٌز جٌؿحٔرد جٌرّرؼرحٌٜ، ٌرٕرظرحَ جالؾرٍجَ 

جٌٌٓٛٞ، ػٍٝ ئوجٌز ٚضٕظ١ُ ٖإْٚ جٌّٛج١ٕ٠ٓ يٟ جٌّىْ جٌطٟ ١ْرطرٍش ػرٍر١رٙرح 

 جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس. 

ٚوحٔص ًٖ٘ جٌطؿٍذس جٌٍجتىز و١ٌالً جٞرحير١رحً ػرٍرٝ لرررٛي جٌرػرٛجٌ ٌرّرفرٙرَٛ ضرىجٚي 

)جٌٍٓطس( ذٗىً ٍّْٟ ٚٚيك ِرحوب ٚأْح١ْحش، ضؼى جٌٍورٓ جألْرحِ يرٟ غرٌٛز 

جٌك٠ٍس ٚجٌىٍجِس، يٟ جضهحي ِؼ١حٌ جٌىفرحءز ٚجٌرٕرُج٘رس ٌرطرٌٛرٟ ضٛر٠ٍرف ٖرإْٚ 

 جٌّٛج١ٕ٠ٓ. 

يٟ ظً ً٘ج جالْطكمحق ٌطىجٚي جٌٍٓطس، ٚجًٌٞ ضىٌٍ قطٝ ج٢ْ ٍِض١ٓ ٚٔكٓ يرٟ 

٠ٌٛ ضىٍجٌٖ ٌٍٍّز جٌػحٌػس، ٠رٍَ ٌٍؼٍرٓ جٖرىرحٌر١رس جالٔرطرهرحذرحش ٠ٚرؿرى٘رح ذرؼرٝ 

 جٌّطأ١َِٓ غمحي١حً ٚيى٠ٍحً ٚو١ٕ٠حً ٖأٔحً جٖىح١ٌحً غ١ٍ ِطفك ػ١ٍٗ يٟ جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس. 

٠ٕٓٝ ٠ٚطٕحْٝ ٘إالء جٌّأ١َِٚٓ يى٠ٍحً ٚو١ٕ٠حً أْ جالْالَ و٠ٓ ٍِْ ٚو٠ٓ ٠كرٝ 

ػٍٝ جالذطىحٌ يٟ وً ِؿحالش جٌك١حز ٠ٚكٝ وًٌه ػٍٝ ضؼٍُ ضرؿرحٌخ ج٢نر٠ٍرٓ 

 ٚجْطٕرح٠ ِح ٠ٕحْد جٌفىٍ جالْالِٟ ِٕٙح ٚضطر١مٗ يٟ جٌّؿطّغ. 

٠طٕحْٝ ٘إالء أ٠ٟحً جْ جٌهٍفحء جٌٍجٖى٠ٓ ج٠ًٌٓ نٍفٛج ٌْٛي  ، ػرٍر١رٗ أيٟرً 

جٌٛالز ٚأوًّ جٌط١ٍُٓ ٌُ ٠ٓطٍّٛج ِمح١ٌى جٌٍٓطس ٚيك ن١ٌس ِٕٛٛ٘ ػ١ٍٙح لٍن١ٔرحً 

أٚ ٚؾى ٌٙح ل٠ٍٓ يٟ جٌٕٓس جٌٕر٠ٛس، ذً جنطٍف يٟ وً ٍِز أٍْرٛخ جنرطر١رحٌ ٘رًج 

جٌه١ٍفس جٌٍجٖى. ًٚ٘ج ئْ وّي يأٗ ٠ىي ػٍٝ أْ أْح١ٌد جٌك١حز ٚو١ف١س جٌكرىرُ ير١رٙرح 

ِفطٛـ جٌّٛحوٌ، ٚجٌٗأْ جألْحِ ي١ٙح أْ ال ضُٕع جٌكحو١ّس ِٓ ٚحقد جٌهٍرك، 

ٚػٍٝ جٌّإ١ِٕٓ جٌركع ػرٓ جٌرْٛر١رٍرس جٌرطرٟ ٠رٍٚٔرٙرح أورػرٍ ِرالءِرس ٌرُِرحٔرٙرُ 

 ِٚؿطّؼحضُٙ. 

ٌمى ؾحء يٟ جٌمٍنْ جٌى٠ٍُ ٚفطحْ أْح١ْطرحْ ضركرٝ ػرٍرٝ جنرطر١رحٌ جٌٗرهرٛر١رس 

جٌّٕحْرس ٌطكً ِكً جٌّٓطٟؼف١ٓ ٚضطىٍُ ذٍٓحُٔٙ ٚؾحء يٌره ػرٍرٝ ٌٓرحْ ئقرىٜ 

جذٕطٟ ٔرٟ   ٠ؼمٛخ ق١ٓ لحٌص " ٠ح أذص جْطأؾٍٖ ئْ ن١ٍ ِٓ جْطأؾٍش جٌرمرٛٞ 

جأل١ِٓ" ئيْ ٌى٠ٕح ٚفطحْ أْح١ْطحْ يٟ جنط١حٌ جٌرّرّرػرً ػرٕرح يرٟ جٌٗرأْ جٌرؼرحَ، 

 جٌمٛٞ ٚٚحقد جألِحٔس ج٠ٌُٕٗ جٌؼف١ف. 

أِح جٌمٛز يّٓ ٠ٍٖٚٙح جٌمىٌز ػٍٝ لٛي جٌكك يٟ ٚؾٗ جٌرّرطرىررر٠ٍرٓ، ال ٠رهرحف 

ٚحقرٙح يٟ ٔمً ٚلحتغ جٌّٓطٟؼرفر١رٓ ٚجٌرّرطرحٌرررس ٌرٙرُ ذرحٌرطرٓرحٚٞ ِرغ ٖرإْٚ 

جٌّمطى٠ٌٓ ٚأْ قمٛق ٘إالء ِٛٛٔس ِٓ جالػرطرىجء ٚأٔرٙرُ ْرٛجء ِرغ أٚركرحخ 

 جٌٗٛوس ٚأٚكحخ جٌّؼحٌف ٚجٌٍٓطحْ. 

ٚأِح جألِحٔس يٟٙ ُٔج٘س ػٓ جٌٛلٛع يٟ ٖٙٛز جٌٍٓطس ٚجٌرمرىٌز ػرٍرٝ جالقرطرفرحظ 

ذَّٙٛ ِٓ ال ٚٛش ٌُٙ ي١ٛرً ٚرٛضرٙرُ ٌرّرح ٌٚجء جألذرٛجخ جٌرّرغرٍرمرس ٚيٚٞ 

 جٌّٟحتٍ جٌٕحتّس ػٓ ّْحع جقط١حؾحش أً٘ جٌكحؾس. 

ٟٚ٘ ذًجش جٌٛلص ١ٚحٔس ػٓ جٌطؼٍٜ ٌكمٛق جٌّٛج١ٕ٠ٓ ي١ىٌن جٌمحتُ ػ١ٍٙح أٔٗ 

ٌؾً ِإضّٓ أِحَ جٌّٛج٠ٓ ج١ٌَٛ ٚغىجً ١ْمف ٚق١ىجً أِحَ   ٠ٓأٌرٗ ػرٓ جألِرحٔرس 

جٌطٟ أ١ٔطص ذٍلرطٗ ي١إوٞ ٚحقد جألِحٔس أِحٔطٗ ٚ٘ٛ ػحٌرُ أٔرٗ ِٓرإٚي ػرٕرٙرح 

 أِحَ جٌهٍك ٚجٌهحٌك. 

لحَ ذؼٝ جٌّأ١َِٚٓ يى٠ٍحً ٚػمى٠حً ذحٌط٠ٍٚؽ أْ جالٔطهحذحش أٍِ ذح٠ً ٚال ٠رىنرً 

يٟ ذحخ جالْالَ ٚٔكٓ ذحٌّمحذً ٟٔغ ٌٗ ذؼٝ جٌط١ٞٛكحش يٟ ٖأْ ِرح جنرطرٍر١ 

 ػ١ٍٗ ِٓ جٌكى٠ع ػٓ جٌؼ١ٍّس جالٔطهحذ١س.

ئْ ِٓ جٌػٛجذص يٟ جٌّؿطّؼحش جٌؼٍذ١س يجش جٌرٙر٠ٛرس جالْرالِر١رس أْ ال أورػر٠ٍرس 

ضٓطط١غ أْ ضُٕع جٌكحو١ّس ِٓ ٌخ جٌّٓٛجش ٚأْ ال أوػ٠ٍس ضٓطط١غ أْ ضكرً ِرح 

ًّ   ٚأْ أٍِ جٌطك٠ٍُ ٚجٌطكرٍر١رً  قٍَ   ٚأْ ال أوػ٠ٍس ضٓطط١غ أْ ضكٍَ ِح أق

نحٞغ ًٌٚٞ جٌؼمً ٚجٌٍٖحو ِٓ يمٙحء جألِرس ٌٚر١رّ ٌرؼرحِرس جٌرٕرحِ، ِرٓ غر١رٍ 

جٌّهط١ٛٓ، جٌهٜٛ يٟ ًٖ٘ جٌطف١ٛالش، ِغ جقطٍجَ ن١ٚٛٛرس جأللرٍر١رحش يرٟ 

 جٌّؿطّغ ٚػىَ جٌطىنً يٟ ٖإُٚٔٙ جالؾطّحػ١س ٚجٌؼمى٠س. 

ئْ جألوػ٠ٍس جٌّٕرٛيز يٟ جٌفىٍ جالْالِٟ ٟ٘ جٌرطرٟ ضرمرَٛ ػرٍرٝ نرالف جٌركرؿرس 

ٚجٌرٍ٘حْ ٚجالْطىالي، يحٌىػٍز يٟ جٌرح٠ً ال ٠ؼطى ذٙح ِّٙح ؾّرؼرص ٌٚجء٘رح ِرٓ 

أٌلحَ. ٕٚ٘حن وػ١ٍ ِٓ جٌٗٛج٘ى أْ جٌٍْٛي ػ١ٍٗ جٌٛالز ٚجٌٓالَ لى أنرً ذرٍأٞ 

جألوػ٠ٍس ق١ٓ ٠ٍد جٌٕٛف ُِٕٙ يٟ ٖإْٚ جٌى١ٔح ِٚٓ يٌه نٍٚؾٗ ٠رَٛ )أقرى( 

 ٌغُ أٔٗ نحٌف ذًٌه ٌأٞ أٚكحخ جٌٍأٞ ٚجٌهرٍز ج٠ًٌٓ ٔٛكٖٛ ذؼىَ ذحٌهٍٚؼ. 

ًٚ٘ج ػٍّ ذٓ جٌهطد لى أنً ذٍأٞ جألوػ٠ٍس ذهٛٛ٘ ٠حػرْٛ ػرّرٛجِ ذرؼرى 

 ضٍؾ١كٗ ٌألوػٍ ضؿٍذس. 

ِٚٓ جٌّؼٍَٛ أْ جٌؼٍّحء ٠أنًْٚ يٟ جٌّٓحتً جٌفم١ٙس ذٍأٞ جألوػ٠ٍس يرٟ قرحي ٌرُ 

 ٠ىٓ ٕ٘حن و١ًٌ ٚجٞف ذهالف جألٍِ جٌّهطٍف ػ١ٍٗ. 

لى ضىْٛ جٌؼ١ٍّحش جالٔطهحذ١س ظح٠ٍ٘حً ِؿٍو ٖأْ و١ٔٛٞ لحِص ٌرطرٓر١ر١رٍ ٌٗرإْٚ 

جٌّٛج١ٕ٠ٓ ٚجنط١حٌ لحوضُٙ ٌٚىٕٙح يٟ جٌكم١مس أٍِ ٠طؿحَٚ ً٘ج جٌّرفرٙرَٛ جٌرؼرّرٍرٟ 

ٌٕؿىٖ يٟ ١ٚغطٗ جٌؼحِس أِحٔس ٠ٕفً٘ح جالٔٓحْ ٠ٚىيغ غّٕحً ٌٙح ألٔٙح أقرى نر١رحٌجضرٗ 

ٚئْ ٔىٙ جٌٕحند ػٍٝ ػمر١ٗ يٟ ٖأْ ِٓ لحَ ذحٌط٠ٛٛص ٌٗ ألؾً لٍجذس ذ١ٕٙرّرح 

أٚ ٚىجلس أٚ ٍِٛكس أٚ ًِ٘د أٚ ألٔٗ ٠ىٓ ٞغ١ٕس ػٍٝ أقك ِرٓ ٚرحقرررٗ أٚ 

ػىجٚز ذ١ّٕٙح يمى نحْ   ٌٌْٚٛٗ ٚجٌّإ١ِٕٓ ٚجٌّٛج١ٕ٠ٓ ٚؾؼً جٌهٍٓجْ ػ١ٍرٗ 

 ٚػٍٝ ِك١طٗ. 

 ػٍ االَرراتاخ انمازيح واألكثرَح



 تقرير زيتون 
ٔٔ 

 ذمشَش: حغُه جشود
 اإلػالو واحلمُمح

وسط حالة الشك التي يعيشها المواطن السووي,    

عجب إذا يأينا هذا الشك يصبح كوروياب بوكوء شوي   

فبعض النوا  وصواووا لوةونواعوة أن الوو و   ا وء 

سوييا أصبح مسيحاب عبثياب تةو ه أطياف  وايجويوة 

وينرذه  عبون هواة وتجاي ومتساطوون  وبوعو وهو  

ممون يومواوك مشويوي ويضيوا ي و  الو  وموة عواو  

أطياف أ يى سيقت المواقو  الوموضثوية واسوتوبو ت 

باأليض والبشي  وبع ه  ييى أن أفكاي النا  لو  

تن ج بع   ويجب أن ننتظي قاي ب ليحو   فويم موا 

مستشه اب بالريم الت ييجي الوحواصوء مونوذ انوطو م 

شووياية الووثوووية حووتوو  ا ن  فوويوومووا    اء بووعووض 

المعاي ين يتهمون الشعب بوالوغوويوا ويوة والونوروام  

ويتهمون المضسسات الثويية بالمحسوبيوة والوتوسواوم 

وانع ا  التو وطويوط الومويحواوي الوواعوي  كوون هوذه 

المضسسات قا مة أساساب عا  األمواء ال ايجية التي 

 يت  التحك  برتح محبسها وفةا لمصالح المموء.

نعيش ا ن في عصي المعيفوة والوموعواووموات ومون 

يماك ق ياب أكبي من المعاومات هو األقوى واألكوثوي 

تأثيياب  ويي  سهولوة وصووء الوموعواووموة فوي هوذا 

ال من  إ  أن لكء شي  سي اته وموا  ا  عون حو ه 

انةاب   ه  وق  تساه   يا ة الووسوا وء فوي ا  يوا  

التشويش    سيما بع  أن يياقب المواطن الوةونووات 

الع ي ة لشهوي ليتراجأ بوعو هوا بوغويواب الوموصو اقويوة 

 الكاماة عن أ, منها.

وإذا نظينا لةطاي اإلع   في الثوية فمضسساته مثء 

المضسسات الثويية األ يى ... بع ها يوعوانوي مون 

أمياض وبع ها مت   بالت ايء اإلعو موي بشوكوء 

يروم قنوات النظا  ولكن هذه المضسسات جميعها   

تةايب المضسسات ال ايجيوة والوةونووات الورو وا ويوة 

العيبية واألجنبويوة الوكوبويوية كوالوجو يوية والوعويبويوة 

و  تةايب حت  المضسسوات  France24و  BBCو

التابعة لواونوظوا  أو الومووالويوة لوه كوالو نويوا والوجو يو  

 والميا ين من حي  التةنيات والمي انية والمتابعة.

وجهنا السضالين التاليين لمجموعوة مون الوموواطونويون 

 السوييين:

موووا هوووي قووونووواتوووك الوووتووواووورووو يوووونووويوووة اإل وووبووواييوووة 

 المر اة...ولماذا؟

هء تر ء الج يية ا  العيبية؟ هوء توغويوي مووقوروك 

 منهما بع  ا نة ب المصي,؟

السي  عةبة: "أف ء قناة الوعويبويوة وابو اب لو  يوتوغويوي 

موقري منها طواء الثوية ألني أعيفها ناطةوة بواسو  

السعو ية...أما قناة الج يية   أتابعها ألنوهوا توبونوت 

 ا  وان المسامين".

السي  أبو عاي: "انا أعتم  المةاينة اإلعو مويوة بويون 

اتحروظ عواو  ...CNNو  BBCالج يية والعيبية و

قناة العيبية وموقروهوا مون موجوييوات األحو ا  فوي 

 مصي".

السي  حسين: "الج يية اعيم واص م من العويبويوة 

وفي كو هوموا شوي..   الوتوروت لشوأن يويوي الشوأن 

 السوي, ".

السي  محمو : "  يوج  قناة مر اة ألنوهوا مسويوسوة 

جميعها ...  أف ء الج يية أو العيبية و كو هوموا 

ل يه موقف مسي  من احو ا  مصوي و   عو قوة 

 لامو وي بالصحافة".

السبب ت فوم   bbcالسي  عماي: "العيبية أو ب ث  اء 

 األ باي  ولكنني أعو  لمعالجتها بمنهجيتي.

الج يية تياجعت كثيياب. العيبية ظات بعيني جيو ة  

الةصة متعاةة با يتباط بين الج يية وبين اإل ووان 

المسامين بصوروة  واصوة وأ وونوة الوثووية  فواوذلوك 

ابتع ت كوثويوياب عونوهوا. موو ووي مصوي موو ووي 

 جانبي".

السي   يا : "الج يية أح  أن مص اقيتها أعا  من 

يييها... وق  كيهت العيبيوة بسوبوب مووقوروهوا مون 

 ا نة ب".

ون حظ أن نسبوة مشواهو , الوجو يوية أكوبوي وذلوك 

ميتبط بالك  ال مني والما , والتةني فةاياون الوذيون 

أثنوا عا  الوجو يوية كومووقوف فويوبو و أنونوا ن وطوي 

لمتابعة الج يية ث  يجب ان نةاين م  يويويهوا  ن 

مي انية الج يية الكبيية تومونوحوهوا قووة ومويو ات   

نسوتوطويو  ا سوتووغونوا  عونوهوا وقواء السويو  يووسووف: 

"الج يية قناة أكاذيب وفة ت مص اقيتها  ولكن هوي 

تغطي الكثيي من ا ح ا ....هذا يعني عاينا معيفوة 

سبب نشي ال بي ...ا ع     يسوتوطويو  ان يوكوون 

محاي ...نع   متابعة قونووات عو يو ة هوي الوطوييوةوة 

 ا ف ء لمعيفة صحت ال بي النسبية".

وق  وي ت بين الشهوا ات ريا  كوثويوية إيوجوابويوة ب  

France24  وBBC   وSky News  وق  وصوف

أح ه  قناة الميا ين بالوموحوايو ة وقواء أنوه   يوتوابو  

يييها ووصف ر ي قناة يوسيا اليو   بأنهوا أف وء 

قناة ف ا ية ألنها بعي ة عن الت  ي  اإلع مي وقو  

ميت أسما  قونووات أي واب كوةونواة الوموسوتوةواوة الوتوي 

وصرها أح ه  بأنها قناة محتيمة وأ بايها صحيحة 

يي   عف إمكانياتها وقناة ا ن وصرت بالوتوذبوذب 

وطبعاب ل  أذكي ا يا  التي ميت بالةنوات السووييوة 

 المعاي ة. 

وفي سضاء عن المواقف التي تجعء المشاهو  يوغويوي 

موقره من قناة ف ا ية معينة جا ت أجوبة مو وتواوروة 

 منها: 

 اط م صرة الةتا  عا  شه ا  الثوية السويية.

تياج  التغطية لاثوية السويية بصرة عامة وبشوكوء 

 كبيي. 

 تسيي  ال ين وت ين السياسة.

 طييةة التعاطي م  ا  مات في الوطن العيبي. 

تغيي مواقف الةنوات حسب مواقف ال وء الموشويفوة 

 عايها.

ومن الوا ح ظاهية ان راض نسبة مشاه ة األ باي 

عا  الةنوات الر ا ية منذ أوء الوثووية حوتو  ا ن 

% من األش اص الذيون سوألونواهو  91عن  أكثي من 

وبع ه  ان ر ت نسبة مشاه ته من أيب  سواعوات 

في اليو  إل  نصف ساعة في األسبوي وييج  ذلوك 

 لع ة أسباب منها:

است  ا  الوسا ء اإل بايية األ يى وفي مة متها -0

وسوا وء الوتوواصووء ا جوتوومواعوي وأي واب الصووحوافووة 

 المكتوبة ومواق  الصحف العيبية الشهيية.

 يياب مص اقية الةنوات الر ا ية-2

الماء وحالة انتشاي األ باي بسيعة التي ق  توفي -2

 عايك عنا  البح  عنها فة  قاء السي  أحم :

"في ب اية الثوية كنت أتوابو  الوجو يوية و أوييونوت 

والعيبية وحت  ال نيا ألحصء عا  أكوبوي قو ي مون 

التراصيء وكانت األ باي مبالغ فيهوا مون الوطويفويون  

ويومها ل  تكن تسطي  الح ي  م  أح  بشأن الثووية 

لكثية الم بيين...أما ا ن فبمجي  حصوء الوحو   

تسمعه في كء مكان وتج  جمي  أهء البا  يحوالواوونوه 

بونه...ولكنني ما  لت أعاني مون أن األ وبواي  وييكل

 أكثي من األح ا ".  

كأ  العال  ح   عالمي     ف  ب  أن يوضثوي فوي 

شعبية الةنوات فكاما تبو أ فوعوالويوة ييوا ويوة جو يو ة 

تسم  الوموسوبوات عواو  قونواة الوجو يوية الوييوا ويوة 

الموشوروية  والوهوتوافوات ولوو عواو  لسوبويوء الومو ا  

ألي ويان وحتو  لوةونووات أ ويى موعوا يوة تسواهو  

بوصوء ذلك الح   لاجمهوي الوعويبوي بشوكوء مون 

 األشكاء.

وظهي في ا ستبيان أن نسبة من يشاهو  الوموونو يواء 

في سوييا قاياة ج اب هذا العا   وحوتو  الوموغوتويبوون 

السوييون أيابه    يشاه  المون يواء إ  موبواييوات 

قاياة  موموا جوعواونوي أشوك بصوحوة األجووبوة حووء 

المون ياء ويبما أياب الذيون يشواهو ون الوموونو يواء 

يشاه ونه سيا ول  يبوحوا باألمي تعواطورواب أو نورواقواب 

. وبوالونوسوبوة 2102كما حصء في كأ  أم  أويوبا 

لامحطات فأيواوب الوموشواهو يون فوي سووييوا يويون 

وبوعو وهو  يوياه عواو   0المون ياء عا  قناة تيكيا 

الةمي اإلسيا ياي ونسبة كبيية من متابعي المون يواء 

استوطنت في المةاهي لتتاب  المون ياء عا  قونووات 

 الج يية الييا ية بالتعايم العيبي.



 حغام عُراوٍ

 وجهة نظر 
ٕٔ 

ال ٠ّىٓ جٔىحٌ جٌرطرحترفر١رس 

ٚال قطٝ جٌىٍج٘ر١رس ذر١رٓ 

٠رررررررمرررحش جٌرررّرررؿرررطرررّرررغ 

جٌٓرررٌٛٞ جٌرررطرررٟ ذرررىأش 

ذحالٔطٗحٌ ًِٕ جْ جْرطرٍرُ 

جالْى جٌٍٓطس ٚضرُج٠رىش 

يٟ جٌٕٓٛجش جٌػالظ ِرٓ 

ػٍّ جٌرػرٌٛز جٌٓر٠ٌٛرس، 

ٚجٌٕظحَ ٘ٛ ِٓ وػح ج١ٌٙح 

 يٙٛ جًٌٞ ٌَع جٌّططٍي١ٓ ١ٌمطحش جالػالَ جالْىٞ ٚجالػالَ جٌٍن١ٙ ػ١ٍُٙ...

ِٓ قٓد ِٛلؼٟ جٌؿغٍجيٟ ِٓ ٠ٌْٛح ٚٚؾٛوٞ ذحٌّٕح٠ك جٌّكٌٍز ٚلٍذرٟ ِرٓ 

جٌّٕح٠ك جٌمحذؼس ضكص ١ْطٍز جٌٕظحَ ٌٛقع جٚ جٚرف ٚجلغ جٌرطرمرٓر١رُ جالؾرطرّرحػرٟ 

جٌكحًٚ ذ١ٓ جيٍجو جٌّى٠ٕس جٌٛجقىز ٚجٌطحتفس جٌٛجقىز لحتُ ال ٠ّىٓ جٔىرحٌٖ... ٚ٘رٕرح 

جنٙ ذحًٌوٍ ِى٠ٕس جوٌد جٌطٟ جٔطٍٗش ي١ٙح وً ٠ٍق ٚجِىحٔر١رحش جٌرفرٓرحو ْرٛجء 

ػٍٝ جٌٛؼ١ى جالناللٟ أٚ ػٍٝ ٚؼ١ى جٌطؼح٠ٟ ِرغ أالَ جٌٓر٠ٌٛر١رٓ أٞ أْ أ٘رً 

جٌّى٠ٕس ْمطٛج أنالل١حً ِٓ ٚؾٙرس ٔرظرٍ أ٘رحٌرٟ جٌر٠ٍرف جٌرػرحترٍ ذرّرؿرٍو نرٍٚؼ 

ج١ٌٍّٓجش جٌّإ٠ىز ٌٍٕظحَ ِغ جٌؼٍُ أْ جٌّؼٓىٍجش جٌطٟ ضطّرٍورُ ذرىجنرً جٌرّرى٠رٕرس 

ضمَٛ ذمٛف ج٠ٌٍف ػٍٝ ٍِأٜ ّْٚغ أً٘ جٌّى٠ٕس... ذحٌّمرحذرً أ٘رحٌرٟ جٌرّرٕرح٠رك 

جٌّكٌٍز ضطؼح٠ٝ ِغ جألٍِ ٚوأْ أ٘حٌٟ ِى٠ٕس جوٌرد ٘رُ جٌرّرٓرإٌٚر١رٓ ذرحٌرىٌؾرس 

ِٓ جٌٍٗٙ ٕٕٔٓجألٌٚٝ ٌّح ٠كىظ ِٓ لٛف ٚوِحٌ ٌّٕحٌَُٙ ػٍّحً أْ يٟ ْٕس جي

جألٚي ووص ِىيؼ١س جألْى ل٠ٍس ضفطٕحَ ِٓ ِى٠ٕس ٍْجلد ٚٔكٓ القٛي ٌٕرح... ٌرىرٓ 

ذحٌّمحذً ػحو جٌٓم٠ٛ جألناللٟ ٠ٍٟخ ج٠ٌٍف جٌػحتٍ ذّؿٍو ٍٞخ جوٌد جٌّى٠ٕرس 

 ٚٚلٛع ٖٙىجء ِى١١ٔٓ...

جٌٕظحَ جٌّٓإٚي جألٚي ٌّح ٠كىظ.. ٌوجش جٌفؼً أٍِ ٠رر١رؼرٟ ِٚرؼرحٌرؿرطرٙرح ٌر١رّ 

ذحألٍِ جًٌٓٙ... ٌُ ٔططٌٛ غ٠ٌٛحً وّح ٠ؿد، يحٌطفح١ًٚ جٌطحيٙس يٟ جٌكٍجن جٌّىٔرٟ 

أٚ يٟ جٌكٍجن جٌػٌٛٞ ضمٟٟ ٚذٗىً وحًِ ػٍٝ جٌٛػرٟ جٌرفرىرٍٞ ٌرىٜ جٌٗرررحخ 

جٌػحتٍ، ٚوِؽ جٌؼحت١ٍس ٚجٌّكٓٛذحش جٌرؼػ١س جٌطٟ الَجٌص ضرطرٍْرم يرٟ أيرىرحٌ ػرىو 

ور١ٍ ِٓ أيٍجو جٌّؿطّغ ًٌج ِح٠ٕرغٟ جٌؼًّ ػ١ٍٗ ٘ٛ ضىػ١ف جٌٕىٚجش جٌػمحي١س ٚٔٗرٍ 

ذٗىً ور١ٍ ِفَٙٛ ج١ٕ٠ٌٛس ٚجالٔك١حَ ٌرٍرؼرّرِٛر١رحش جٌرطرٟ ضرهرىَ ِٛرٍركرس جٌرررٍرى 

ٚجٌطهٍٙ ِٓ جٌطّٓه ذحٌىػُ جٌهحٌؾٟ ٚجػطرحٌٖ جٌّٕفً جٌٛق١ى ٌٕؿحـ غٌٛضٕح جٌطرٟ 

ٌطحٌّح أ٠ٍمٕح ػ١ٍٙح جٌػٌٛز ج١ٌط١ّس...ذحٌٕٙح٠س أٔح ػٍٝ ٠رمر١رٓ أْ ٘رًج جٌٗرؼرد لرحوٌ 

ػٍٝ جٌهٍٚؼ ِٓ قحٌس جٌمطً ذٓالَ... ٌٓ ٕٔٓٝ جٌمطٍس ٚال أٍِجء جٌكرٍٚخ... ٌرىرٓ 

 ٌٓ ٔؼٗك ١ْحْس جٌمطً... ١٠ٌْٛٓ ذحِط١حَ...

 وثاب انؼسو

 ضرخ يف اجملرًغ..

 ”زاػص”|ادلسرمثم وفك 
جٌىٌٚس جإلْال١ِس يٟ جٌرؼرٍجق »وُ ٟ٘ ِهؿٍس جٌطر٠ٍٍجش جٌطٟ ضُمىَ ٌطٕظ١ّحش ِػً 

 «جٌفىٍ«وُ ضؼىّ ئيالِ أٚكحذٙح ٚجٌر١ثحش جٌطٟ ضكطُٟٕٙ ٚ .«وجػٕ –ٚجٌٗحَ 

ٚئٔرؿرحَجضرٙرح جٌرطرٟ  «وجػرٕ«  «يحػ١ٍرس»جًٌٞ ٠كٍّْٛ. ٚوُ ٘ٛ ِؼ١د جٌىالَ ػٓ 

 ضٛجَْ جٌطٙى٠ى جإل٠ٍجٟٔ ٚضٍو غٛجتٍٗ.

ضٕٓؽ ًٖ٘ جٌّمٛالش ػٍٝ ِٕٛجي ٚجلؼ١س ِؿطُأز ضهطُي جٌٌٛٛز جٌٗى٠رىز جٌرطرؼرمر١رى 

جٌطٟ ضٍضُٓ يٟ جٌّٕطمس ذؼىٚ ٚجقى ٘ٛ جٌٕفٛي جإل٠ٍجٟٔ ٌطر١ف وً أٖرىرحي جٌرطرؼرحْٚ 

ِغ نَٛٛ ئ٠ٍجْ، أٚ ضإؾً جضهحي جٌّٛلف جٌّالتُ قطٝ ئٖؼحٌ ننٍ. ػرحٌجش ِػً 

ٍْػحْ ِرح ضرررٍَ ذر١رٓ ْرطرٌٛ  «ػىٚ ػىٚٞ ٚى٠مٟ«ٚ «جٌغح٠س ضرٌٍ ج١ٌٍْٛس»

جقطالٌٙح ِٕح٠ك ٖحْؼرس يرٟ جٌرؼرٍجق ْٚر٠ٌٛرس ٚيرٍٞرٙرح  «وجػٕ«جٌّر٠ٌٍٓ ٌـ

 قىّٙح جالػطرح٠ٟ ػٍٝ ِال١٠ٓ جٌرٍٗ.

ًٖ٘ جًٌٓجؾس ذطرٕٟ ِرّرحٌْرحش نرٍؾرص ِرٓ جٌرمرحِرِٛ جإلٔٓرحٔرٟ ِرٕرً جٌرمرٍْٚ 

جٌْٛطٝ، ضٛىٌ يؼالً ػٓ ػمٛي ٚألالَ جٌضرىص ي١ٙح ٚػٕى٘ح جأل٠ٌٛٚحش ِٚح ػرحو 

أٚكحذٙح ١ّ٠ُْٚ ذ١ٓ جألنطحٌ جٌهحٌؾ١س جٌطٟ ضطؼ١ٓ ِٛجؾٙرطرٙرح ٚذر١رٓ جالٔرٙر١رحٌ 

جٌىحٌغٟ ٌٍّؿطّؼحش جٌؼٍذ١س. يّح ٔٗٙىٖ ج١ٌَٛ ضؿحَٚ ضفىه جٌٍٓطحش يٟ جٌرّرٗرٍق 

أٚ ذحألقرٍٜ  «ج١ٌٓح١ْس»جٌؼٍذٟ ٚضٍٗيِٙح ٚػٛوز جٌّىْٛ جٌطحتفٟ ٌط١ّٓى جٌؼ١ٍّس 

جٌٗىً جألٍٟ٘ ِح وْٚ جٌىٌٚطٟ ٌالؾطّحع ج١ٌٓحْٟ يٟ ًٖ٘ جٌرّرٕرطرمرس، ئٌرٝ ٠رٍـ 

أْثٍس ذحٌغس جٌكىز ػٓ ِؼٕٝ جٌّٛج٠رٕرس ٚجٌرطرؼرىو يرٟ ِرؿرطرّرؼرحش ٚوٚي ْرّرطرٙرح 

جألْح١ْس جٌطَٛع ػٍٝ جٔطّحءجش ٖطٝ ًِٕ أْ ظٍٙ جٌرٍٗ ػرٍرٝ ٘رًٖ جٌرررمرؼرس ِرٓ 

 جألٌٜ.

ٚضٍطمٟ ِكحٚالش جٌؼػٌٛ ػٍٝ جٌىيحع جٌٓكٍٞ يٟ ٚؾٗ جٌطمىَ جإل٠ٍجٟٔ، ٌٚٛ ؾرحء 

، ِغ غ١حخ جٌركع ػٓ جألْرررحخ جٌرطرٟ أذرحقرص جٌرؼرٍجق «وجػٕ»جٌىيحع ً٘ج ِٓ 

٠ٌْٛٚس ٌٚرٕحْ )ٌٚذّح ج٠ٌُّى ِٓ جٌىٚي يٟ جٌّٓطمرً( أِحَ جٌرٙر١رّرٕرس جإل٠رٍجٔر١رس. 

١ٌّٚ ٍْجً أْ جْطٓٙحي ضى١ٍف ؾٙس ػٍٝ ضٍه جٌىٌؾس ِٓ جالٔغالق ٚجٌؼٕف جٌرطرٟ 

ذحٌٛلٛف يٟ ٚؾٗ ٔفٛي ٠ٍٙجْ ٚجٌىػرٛز ئٌرٝ جٌرطرفرحٜٚ ِرغ  «وجػٕ»ضط١ُّ ذٙح 

ذحضص أٍِجً ٚجلؼحً ال ِفٍ ِرٓ جٌرطرؼرح٠رٕ »ألٔٙح  «وٌٚس جإلْالَ يٟ جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ»

، ٠هفٟ جٌىػ١ٍ ِٓ جاليطمحٌ ئٌرٝ أوٚجش جٌرّرٛجؾرٙرس جٌٓر١رحْر١رس غرُ «ٚجٌطؼحًِ ِؼٗ

جأل١ِٕس ٚجٌؼٓى٠ٍس ِغ أٞ ضغ١ٍ ور١ٍ لى ٠طٍأ يرٟ ِرمرررً جأل٠رحَ ػرٍرٝ جٌرّرٕرطرمرس 

 جٌؼٍذ١س. ٚجألُ٘ أٔٙح ضمىَ جٌؿرٓ ػٓ ِٛجؾٙس جٌٛجلغ وٍّٖى ٌٍؼًّ.

ٚجٌكحي إٔٔح ذحٌّٛجلف ًٖ٘ ٔؼٍٓ جٌٛٚٛي ئٌٝ ن١ جٌٕٙح٠س ٌّٓحٌ ٠ٛ٠ً ِٓ ضرفرىره 

جٌىٌٚس ٚج١ٙٔحٌ جٌّؿطّؼحش ٚضؿحً٘ جٌٍّجؾؼحش جٌٕمى٠س ٌّ الش ِٚٛحتٍ ٚأْح١٠ٍ 

جٌرطرٟ جذرطرًٌرص  «جٌرؼرمرً»جٌؼٍذٟ )قطٝ ال ٔٓرطرهرىَ ورٍرّرس  «جٌٛػٟ»غٍرص ػٍٝ 

ِؼح١ٔٙح( ٚأػىضٗ ٌمرٛي ِح ٌُ ٠ىٓ ١ٌهطٍ ػٍٝ جٌرحي لررً ػرمرٛو لرٍر١رٍرس. ٘رٛ يجضرٗ 

جٌرٙرؿرَٛ ػرٍرٝ ِرٍورُ جٌرطرؿرحٌز  «أيرٍجـ»جًٌٞ ٌُ ٠ٓططغ جٌٍذ١ ذر١رٓ  «جٌٛػٟ»

أ٠ٍٛي )ْرطّرٍ( ٚذ١ٓ جإلٍٚجٌ ػٍٝ جٌطفؿ١ٍجش جالٔرطركرح٠ٌرس يرٟ  ٔٔجٌؼحٌّٟ يٟ 

ئٍْجت١ً ٚجٌٟفس جٌغٍذ١س ذؼى جٌٙؿَٛ، ِح أيٟٝ ئٌٝ ئوٌجؼ جالٔطفحٞس جٌػحٔر١رس يرٟ 

ٚجٌكحق ج٠ٌُّٙس جٌطح٠ٌه١س ذٙح، ١ْٚ ّٚص جٌؼرحٌرُ جٌرًٞ ٘رٍرً  «جإلٌ٘حخ»نحٔس 

ٌٙح ػٕى جٔطاللطٙح. ٚ٘ٛ يجضٗ جًٌٞ ٠ٍٜ جٌّإجٍِز ج١ٌٗطح١ٔس يٟ وً ضكٍن ٠ٕطرٍرك 

ِٓ ِٛج٠َٓ لٜٛ ٖى٠ىز جٌٛٞٛـ ٠ّٚطٕغ ػٓ ٌَٛ جًٌجش ػٍٝ جالٔرطرىرحْرحش ٚػرٓ 

 جٌٕىٛ٘ ٚجٌٍوز ج١ّٕ١ٌّٙٓ ػٍٝ جالؾطّحع ٚجٌػمحيس يٟ ػحٌّٕح جٌؼٍذٟ.

أِحَ ٚجلغ ًٖ٘ ّْحضٗ، ضرىٚ جٌٙؿٍز ئٌٝ أٞ ِىحْ ٠كطً ي١ٗ جإلٔٓحْ ِٛلغ جال٘طّرحَ 

ٟ٘ جألًِ جٌٛق١ى جًٌٞ ٠كٍن أؾ١حٌٕح جٌٛحػرىز ٚورً ٚرحقرد ورفرحءز ٠ٚرّرٛـ. 

ػ١ٍٗ، ٠ٕرغٟ أال ٔفحؾأ ذؼى أػٛجَ ل١ٍٍس ئيج ٚؾىٔح إٔٔح ٔؼ١ٕ يٟ ذٍىجْ ضرغرٍرد ػرٍرٝ 

ْىحٔٙح يثطحْ ال غحٌع ٌّٙح: ورررحٌ جٌٓرٓ ٚجألِر١رْٛ جٌر٠ًرٓ ضرىٌٚ قرٍٚخ وجقرّ 

 ٚجٌغرٍجء جٌطحتف١س قٌُٛٙ ٚذُٙ.



 خزٌ للثٍ فأود ته أحك    ولىلٍ للضمان أوا دمشك

 

ٟ٘ ِى٠ٕس وِٗك، جٌّى٠ٕس جٌطٟ ٌُ ٠رك ٖرحػرٍلرى٠رُ جٚ 

ِؼحٍٚ جال ٚلحي ذرٙرح ػٗرمرحًٚغرُال،وِٗرك جٌرطرح٠ٌرم 

ٚوِٗك جٌؼحّٚس ، ٠رؼرٍرُ ورػر١رٍ ِرٓ جٌٓر٠ٌٛر١رٓ أْ 

وِٗك ألىَ ػحّٚس ِرأ٘رٌٛرس يرٟ جٌرطرح٠ٌرم ، ٌٚرىرٓ 

جٌىػ١ٍ ٌذّح ال ٠ؼٍّْٛ ػرٓ ضرح٠ٌرم وِٗرك جٌرىرػر١رٍ، 

ٌٚؼً أُ٘ ِح ٠هفٝ ػٕى جٌىػر١ر٠ٍرٓ ، ِرطرٝ أٚررركرص 

وِٗك ػرحٚرّرس ٌٓر٠ٌٛرح، ِٚرطرٝ أٚررركرص وِٗرك 

ػحّٚس ٌٍىٌٚس ج٠ٌٌٛٓس، ٚذًٙج جٌٍّهٙ جٌّرهرطرٛرٍ 

ْٕرؼرٍٜ ضرح٠ٌرم وِٗرك ذٗرىرً ْر٠ٍرغ ِٚرطرالقرك 

 ٌٌٛٚٛٙح  ِٓ ألىَ ػحّٚس ِأٌ٘ٛس ٌؼحّٚس ٠ٌٌٛٓح.

ٟ٘ أقى ألىَ ِىْ جٌؼحٌُ ِغ ضح٠ٌم غ١ٍ ِرٕرمرطرغ ِرٕرً 

ػحّٚس يٟ  -أقى ػٍٗ أٌف ػحَ ضم٠ٍرًح، ٚألىَ ِى٠ٕس 

جٌؼحٌُ.، أٚركص ػحّٚس ِرٕرطرمرس ْر٠ٌٛرح ِرٕرً ػرحَ 

ٖٙ٘. 

ٕ٘حن ػىز ٔظ٠ٍرحش يرٟ ٖرٍـ ِرؼرٕرٝ جْرُ وِٗرك، 

ج وْٛ جٌٍفظرس ْرحِر١رس لرى٠رّرس ذرّرؼرٕرٝ  ًٌ أٚيٍ٘ح جٔطٗح

جألٌٜ جٌّٓم١س؛٠ؼٛو يٌه ٌّٛلغ جٌّى٠ٕس جٌرؿرغرٍجيرٟ 

يٟ ًْٙ ن١ٛد ٠ٍٚ٠ٗ ٍٔٙ ذٍوٜ ٚيٍٚػٗ جٌؼى٠رىز، 

رح ٠رطرّر١رُ ِرٛلرغ  ًٟ ِٗىالً ذًٌه غر٠ٛرس وِٗرك؛ ٚأ٠

 جٌّى٠ٕس ذٛؾٛو ؾرً لح١ْْٛ ي١ٙح. 

ًِٕ جٌؼٌٛٛ جٌمى٠ّس، جٖطٍٙش وِٗك ذٛٚفٙح ِى٠ٕرس 

ضؿح٠ٌس، ضمٛى٘ح جٌمٛجيً ٌٍٍجقس أٚ جٌطرررٟرغ، ورحٔرص 

جٌّى٠ٕس ئقىٜ ِركرطرحش ٠ر٠ٍرك جٌركر٠ٍرٍ، ٠ٚر٠ٍرك 

جٌركٍ، ِٚٛود جٌكؽ جٌٗحِٟ، ٚجٌمٛجيً جٌّطؿٙس ئٌرٝ 

يررحٌِ أٚ نْرر١ررح جٌٛررغررٍٜ أٚ ِٛررٍ أٚ جٌررؿرر٠ُررٍز 

ج يرٟ  ًٌ جٌؼٍذ١س. ً٘ج جٌىٌٚ جاللطٛحوٞ جٌرحٌَ ٌؼد وٚ

ئغٕحء جٌّى٠ٕس ٚضك٠ٍٛٙح ئٌٝ ِمٛرى غرمرحيرٟ ْٚر١رحْرٟ 

ج ٌؼىو ِرٓ  ًُ ح، يحٌّى٠ٕس وحٔص نالي ضح٠ٌهٙح ٍِو ًٟ أ٠

أورٍ وٌٚس ئْال١ِرس ِرٓ  -جٌىٚي أّ٘ٙح جٌىٌٚس جأل٠ِٛس 

 ق١ع جٌّٓحقس يٟ جٌطح٠ٌم.

 دمشك اِسامُح

٠ؼٛو ظٌٙٛ وِٗك وّى٠ٕس ػٍٝ ؾحٔرد ِرٓ جأل٘رّر١رس 

ئٌٝ يطٍز ٠ٌْٛح ج٢ٌج١ِس قٛجٌٟ جٌمٍْ جٌرػرحٔرٟ ػٗرٍ 

لرً ج١ٌّالو؛ئي أّْ ج٢ٌج١ِْٛ ٍٍْٓس ِّحٌه ِطكحٌفس 

ِغ ذؼٟٙح جٌرؼٝ وحٔص نٌجَ وِٗك جٌرّرًورٌٛز يرٟ 

جٌىطحخ جٌّمىِ أقى٘ح؛٠ٚؼٛو ٌطرٍره جٌرفرطرٍز جورطرٓرحخ 

وِٗك أللىَ أٖىحي جّْٙرح جٌركرحٌرٟ و٠رّرحٖرمرٛ. أٔٗرأ 

ج٢ٌج١ِْٛ ٔظحَ ض٠َٛغ ١ٌٍّحٖ، ٚذٕٛج جٌرطرٍع ٚلرٕرٛجش 

جٌرٍٞ ػررٍرٝ أ٠ررٍجف ٔررٙررٍ ذررٍوٜ، ٚ٘رٛ ِررح ْررح٘ررُ 

ح ِٓ  ًٚ ذحَو٘حٌ جٌٌُجػس ٠َٚحوز ػىو جٌٓىحْ، نٛٛ

ٔحق١س ٚيٛو لرحتً نٌجَ َٚذس ِٓ ًْٙ جٌرمحع جٌّؿحٌٚ 

ٌىِٗك قطرٝ يرحؾرأ٘رح جٌرغرُٚ جألٖرٌٛٞ ٌر١رؿرطرحقرٛج 

جٌّٕطمس ٠ٚٓطٌْٛٛ ػٍٝ ِح ضرمٝ ِٓ جٌٍّّىس، ئال أُٔٙ 

يٍٗٛج ِٓ ونٛي ِى٠ٕس وِٗك يجضٙح، ِؼ١ٍٕٓ ١ْرحوضرٙرُ 

يٟ قٌٛجْ ٚجٌررمرحع. ٚذركرٍرٛي جٌرمرٍْ جٌرػرحِرٓ لرررً 

جٌررّرر١ررالو، ضررّررىررٕررص جإلِرررررٍج٠رر٠ٌٛررس ج٢ٖرر٠ٌٛررس ِررٓ 

جالْط١الء ػٍٝ ؾ١ّغ جٌّّحٌه ج٢ٌج١ِس يٟ ٠ٌْٛح ذّرح 

ي١ٙح وِٗك ٚذحٌرٍغرُ ِرٓ جالٞرطرٍجذرحش جٌٓر١رحْر١رس 

ٚجٌػٌٛجش جٌطٟ ٖٙىضٙح ًٖ٘ جٌرفرطرٍز، ئال أْ جٌرّرى٠رٕرس 

جٖطٍٙش وٍّوُ ضؿحٌٞ ٚغمحيٟ يٟ ٠ٌْٛح ج٢ٌج١ِس؛ 

وّح جَوٍ٘ش وّٛلغ ٌٍمٛجيً جٌطؿرح٠ٌرس ٔركرٛ جٌٗرٍق 

ٚجٌؿٕٛخ؛ ٌُٚ ضّٟكً جٌٍغس أٚ جٌػمحيس ج٢ٌجِر١رس ذرً 

جٔطٍٗش ٔكٛ جألؾُجء جٌٍٗل١س ِٓ جٌٙالي جٌه١ٛرد؛ 

لرً ج١ٌّالو جّٞركرٍرص جٌٓر١رطرٍز  ٘ٓٙٚذكٍٛي ْٕس 

ج٠ٌٖٛ٢س ذؼى ْم٠ٛ ١ٕٜٔٛ ذ١ى ج١ٌّى١٠ٓ ٚجٌرررحذرٍر١ر١رٓ، 

ج٠ًٌٓ ٌٚغٛج قىُ ٠ٌْٛرح، جٌرطرٟ أٞركرص أٚ ذرؼرٝ 

أؾُجتٙح ػٍٝ جأللً ِٕٚٙح وِٗك ّٞٓ ٔطحق ١ْطٍز 

جٌررفررٍػررْٛ ٔررهررحٚ جٌررػررحٔررٟ، ٌررفررطررٍز ٚؾرر١ررُز، ئال أْ 

جإلِرٍج٠ٌٛ٠س جٌرحذ١ٍس جٌػح١ٔس ضّىٕص ِرٓ جْرطرؼرحوضرٙرح 

ذؼى يطٍز ل١ٍٛز. ٚأٚركص جٌّى٠ٕس القمح ذؼى ٚؼٛو 

 جألن١١ٕ١ّٓ ؾُأ ِٓ جِرٍج٠ٌٛ٠طُٙ.

 دمشك الشوماوُح

لرررً جٌرّر١رالو،  ٌٖٖٔكٛجٌٟ جألٌف ػرحَ ٚذرىًءج ِرٓ 

رح ػرررٍ  ًْ وحٔص وِٗك ؾًُءج ِٓ ٠ٌْٛح جألٔط١ى١س، أْح

قىّٟ جٌىٌٚس جٌٍٓٛل١س غُ ٚال٠س ْر٠ٌٛرح جٌرٍِٚرحٔر١رس؛ 

ٚنالي ذؼٝ جٌفطٍجش وحٔص وِٗك ؾًُءج ِٓ ِّرحٌره 

جٌكىُ جًٌجضٟ جٌٓر٠ٌٛرس، ورىٌٚرس جألٔرررح٠ يرٟ جٌرمرٍْ 

جألٚي، ٍِّٚىس ضىٍِ يٟ جٌمرٍْ جٌرػرحٌرع، ٠ٚرًورٍ أْ 

ْىحْ وِٗك جْطٕؿىٚج ذحٌٍّه جٌٕرطٟ جٌكحٌظ جٌػحٌع 

ٌكّح٠طُٙ ِٓ لطحع جٌرطرٍق، ٚذرًٌره ذرٍرغرص  4ٗػحَ 

جٌىٌٚس جٌٕرط١س ألٛرٝ جضٓرحػرٙرح. ٚجورطرٓرررص وِٗرك 

ز، ٚ٘ٛ ِح وحْ ٠ؼف١ٙح ِٓ جٌٟرٍجترد  ٍّ ٚٞغ ِى٠ٕس ق

٠ّٚٗؿغ ي١ٙح جٌطؿحٌز، ٖٚىٍص قٍف جٌّىْ جٌؼرٗرٍ أٚ 

"جٌى٠ىحذ١ٌّٛ" ذىًءج ِٓ جٌمرٍْ جألٚي لرررً جٌرّر١رالو؛ 

ِٚررٕرركررص يررٟ ػررٙررى جإلِرررررٍج٠ررٌٛ ٘ررحو٠ٌررحْ ٚٞررف 

ج ٌٛال٠س  ًُ ِطٍٚذٛي أٞ ِى٠ٕس ورٍٜ، ٚئْ ٌُ ضىٓ ٍِو

رُ جٌررر١رُٔرطر١رْٛ جٌرررالو ئٌرٝ  ٓٓٗقطٝ ػحَ  ّٓ ق١ٓ ل

أٌذؼس ٚال٠حش، ٚجٌطٟ وحٔص وِٗك ذّٛؾرٙح ػحٚرّرس 

ًّ أورٍ وحٌغس قٍّص ذحٌّى٠رٕرس،  ٚال٠س ي١ٕ١م١ح جٌػح١ٔس. ٌٚؼ

ذمر١رحوز وٓرٍٜ جٌرػرحٔرٟ،  ٗٔٙجالؾط١حـ جٌفحٌْٟ ػحَ 

ق١ٓ ضّىٓ ٘رٍلرً ِرٓ ٠رٍو  0ٕٙٚجًٌٞ جٔطٙٝ ػحَ 

 جٌفٍِ يٟ ٠ٌْٛح.

 دمشك األمىَح

رح ٖ٘ٙيٟ ْرطّرٍ  ًّ َ، يطف نحٌى ذٓ ج١ٌٌٛى وِٗرك ْرٍر

ذؼى ْطس أٍٖٙ ِٓ جٌكٛحٌ، ِٕٚف يٟ ئغرٍ٘رح جألِرحْ 

ٌٓىحٔٙح قٓد ّٚه جٌط١ٍُٓ جٌّرٍَ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ أْرمرفرٙرح 

ٍْؾْٛ ذٓ ٌِٕٛٛ؛ ٚ٘ٛ جٌٛه جٌرًٞ جْرطرٓرٍرّرص 

 ٖٙٙذّٛؾرٗ ْحتٍ جٌّىْ ج٠ٌٌٛٓس؛ ٚيٟ جٌؼحَ جٌطحٌٟ 

ٚلؼص ِؼٍوس ج١ٌٍِٛن جٌكرحْرّرس يرٟ ضرح٠ٌرم يرطرٛـ 

ٍّ جٌرٛالز يرٟ وِٗرك، ٚذرًٌره  جٌٗحَ. ذؼى جٌفطف، جْطرمر

 جٔطمٍص ػحّٚس جٌرالو ِٓ أٔطحو١س ئ١ٌٙح.

ٚذؼى أٌذغ ْٕٛجش ِٓ جٌفطرف ػر١ّرٓ ِرؼرح٠ٚرس ذرٓ أذرٟ 

ْف١حْ ٚج١ًٌح ػٍٝ وِٗك، نٍفًح ألنر١رٗ ٠ر٠ُرى ذرٓ أذرٟ 

ْف١حْ؛ ٚنالي يطٕس ِمطً ػػّحْ أػٍٓ ِؼح٠ٚس جٌطّرٍو 

ًّ ذركرىرُ  ػٍٝ جٌه١ٍفس ػٍٟ ذرٓ أذرٟ ٠رحٌرد، ٚجْرطرمر

جٌٗحَ، ٚذ١ٓ ٔفٛيٖ يٟ ٍِٛ ػرٍ ػحٍِٗ ػرّرٍٚ ذرٓ 

جٌؼح٘، ٚذؼى نّرٓرس ْرٕرٛجش ِرٓ جٌرمرطرحي، جٔرطرٙرص 

جٌكٍخ يٟ ػحَ جٌرؿرّرحػرس ذراػرالْ جٌرىٌٚرس جألِر٠ٛرس 

ٚػرحٚررّررطررٙررح وِٗررك؛ ٚذررؼرى يررطررٍز ِررٓ قررىررُ جٚالو 

ِؼح٠ٚس ،ٚلؼص ِؼرٍورس ِرٍؼ ٌج٘ر١ لرٍخ وِٗرك، 

ٚجٌطٟ غرطص جٌر١رص جٌرّرٍٚجٔرٟ َٚػر١رّرٗ ِرٍٚجْ ذرٓ 

جٌكىُ يٟ جٌٍٓطس؛ ٚيٟ أػمحخ قرىرّرٗ، الْر١ّرّرح يرٟ 

قىُ جذٕٗ ػرى جٌٍّه، ٚقف١ى٠ٗ ج١ٌٌٛى ٚ٘ٗرحَ، ػرحٖرص 

وِٗك أَ٘ٝ أ٠حِٙح، يّغ ضْٛغ جٌىٌٚس ٚضىيرك أِرٛجي 

جٌؿرح٠س ػٍٝ ػحّٚطٙح، ضىحغٍش يٟ وِٗك جٌرمرٛرٌٛ 

ٚجٌكّحِحش ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌّررحٔرٟ ٚجٌرّركرحي جٌرؼرحِرس، 

٠ٍٚٚٞ جٌّإٌنْٛ أْ جٌٕحِ ئيج جٌطمٛج ذرؼرٟرٙرُ يرٟ 

أ٠ّحَ ج١ٌٌٛى ٚ٘ٗحَ، وحْ قى٠ػُٙ ػٓ جٌؼّرحٌز، ٚيرٕرْٛ 

جٌرٕحء،ِٚؿًّ ِح ٠ّىٓ جْطٕطحؾٗ ِرٓ نرالي ِٛرحوٌ 

ن١ٓ، أْ ِى٠ٕس وِٗك يٟ جٌؼٙى جألِرٛٞ ورحٔرص  ٌّ جٌّإ

ضكفً ذكٍّس ؾ١ٍّس ذؼى أْ ٔؼّص ذرحٌرّرٍورُ جٌرّرّرطرحَ، 

ٚجٌه١ٍ جٌرؼرّر١رُ، ٚجالَو٘رحٌ جاللرطرٛرحوٞ، ٠ٚركرّىظ 

رمرح٠رحش  ّٓ جٌّإٌنْٛ ػٓ أقٛجٜ ج١ٌّحٖ ٚجٌٕٛجػ١ٍ ٚجٌ

جٌطٟ وحٔص ِرٕررّرػرس ػرٍرٝ أ٠رٍجف جٌٗرٛجٌع، ٚػرٍرٝ 

س. ِّ  أذٛجخ جٌّرحٟٔ جٌؼح

حقحش، ٚػٕى أذٛجخ جٌّى٠ٕس، ٌٚمرى   ّٓ ٚيٟ جألْٛجق ٚجٌ

ػّىو جذٓ ػٓحوٍ ػ٠ٍٗٓ ِٕٙح وحٔص ذحل١س ئٌٝ ػرٙرىٖ، 

ًّ "وجٌ  ٠ٍؾغ أوػٍ٘رح ئٌرٝ ػٛرٍ ذرٕرٟ أِر١ّرس؛ ٌٚرؼر

ج ٌرٗ ٚجٌرطرٟ  ًٍ جإلِحٌز" جٌطٟ ١ٖى٘ح ِؼح٠ٚس ٌطىرْٛ ِرمر

ج ٌررمرررررطررٙررح  ًٍ ررح "جٌررىجٌ جٌررهررٟررٍجء" ٔررظرر ًٟ ْررّرر١ررص أ٠

جٌهٍٟجء، ئقىٜ أٚي ٚأذرٍَ جٌرّرٗرح٘رى جٌرؼرّرٍجٔر١رس 

جأل٠ِّٛس يٟ جٌّى٠ٕس، وّح ١ّٖى جألِر٠ٛرْٛ ِٓرطرٗرفر١رحْ 

ج ٌٍه١ٛي. ًٌ  ور١ٍجْ وجنً جٌّى٠ٕس ٚوج

ٚذٕٝ جٌرٌٛر١رى جٌرؿرحِرغ جألِرٛٞ ٚأْرٍف يرٟ ضر٠ُرٕرٗ 

ذرحٌرفررٓر١ررفرٓررحء،. ٚذررؼرى ٚيرحز ٘ٗرحَ أٚر١ررررص جٌرىٌٚررس 

ذحٌٛىع، ٚضؼحلد ػ١ٍٙح ٞؼحف جٌهرٍرفرحء، ٚجٔرىٌرؼرص 

ي١ٙح يطٓ وج١ِس ذ١ٓ جٌؼٍخ ِٓ جٌم١ٓ١س ٚج١ّٕ١ٌس، ٚنٍغ 

جٌر١ص جألِٛٞ ٔفٓٗ ن١ٍفط١ٓ، ٚٔمً ٍِٚجْ ذٓ ِركرّرى 

ننٍ جأل١٠ِٛٓ، ػحٚرّرطرٗ ئٌرٝ قرٍجْ، ٌٚرُ ٠رطرٛلرف 

ضىجػٟ ٍٚـ جٌرىٌٚرس يرٟ ػرٙرىٖ، ٚذرهرطرحَ جٌرؼرٛرٍ 

، َجي ػٙى وِٗك جًٌ٘رٟ. ّٞ  جألِٛ
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ضحذؼص لٛجش جٌػٌٛز جٌؼرح١ْس ضمىِٙح يٟ أِالن جٌىٌٚرس 

ذؼى جٔطٛحٌ٘ح ػٍٝ جأل١٠ِٛٓ يٟ ِؼٍوس جٌرُجخ ػرحَ 

ج 7ٗ0 ًٍ ج ػٍٝ وِٗك وجَ ٖرٙر ًٌ َ، قطٝ يٍٞص قٛح

رٍْٚ  ِرٓ ٔرمرد  ِٚ ٚٔٛف جٌٍٗٙ غُ ضرّرّىرٓ جٌرّركرح

 جٌٌٓٛ ػٕى ذحخ جٌٛغ١ٍ، ٚيطكص جٌّى٠ٕس ٌٍؼرح١١ْٓ، 

ج ِٓ ػ١ٍّحش جٌمطً،  ًٍ  ج٠ًٌٓ جٌضىرٛج ي١ٙح لٓطًح ٚجي
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ٚجٌٕٙد، ٚجٌطى١ٍِ، ٚلى يوٍ٘ح ِإٌنرٛ ضرٍره جٌرفرطرٍز 

ُِٕٚٙ جٌّمىْٟ. ٚلى أ٘رّرٍرص جٌرّرى٠رٕرس يرٟ جٌرؼرٛرٍ 

جٌؼرحْٟ جالٚي، ٌُٚ ضرٛي أ٠رس أ٘رّر١رس نرالي جٌرمرٍْ 

جٌؼحٍٖ جًٌٞ ض١ُّّ ذٟؼف جٌىٌٚس يٟ ذغىجو، ٚجٔطٗرحٌ 

جٌى٠ٚالش جٌّٓطمٍس يٟ أٌذحٞٙح، ضرطرحٌرٝ ػرٍرٝ قرىرُ 

، غُ جإلن١ٗى٠رْٛ، 0ٓٙوِٗك جٌط١ٌْٔٛٛٛ قطٝ ػحَ 

ٚضؼٍٞص جٌّى٠ٕس يٟ ػٙىُ٘ ٌغحٌجش ٖٕٙح جٌمٍجِطس 

قر١رٓ  0ٙ4ٚجٌر١ُٔط١ْٛ؛ ٚضال جإلن١ٗى جٌكّىج١ْٔٛ 

، ٚورحٔرص ؾرًُءج 0ٙ7جْطؼحو٘ح جإلن١ٗى ِؿىًوج ػرحَ 

، قر١رٓ 0ٗ7ِٓ أِالن نٍفحتٙرُ جٌرفرح٠رّر١ر١رٓ قرطرٝ 

جْطٕؿى أً٘ وِٗك ذحٌمحتى جٌطٍوٟ أيطى١ٓ جًٌٞ ٚٚرً 

قّٙ، يُقف ِٕٙح ئٌٝ وِٗك ١ٌٍٓطٍز ػ١ٍٙح، ٚلرى 

ٚلؼص جغٕطٟ ػٗرٍز ِرؼرٍورس ذر١رٓ أيرطرىر١رٓ ٚجٌرمرحترى 

جٌفح٠ّٟ ؾٍٛ٘، وحْ ننٍ٘ح ِؼٍوس جٌٗحغٌٛ، جٌرطرٟ 

نٍؾص ذٕط١ؿطٙح جٌٗحَ ػٓ قىُ جٌفح١١ّ٠ٓ؛ ئال أٔرٙرُ 

ػحوٚج ذؼى يطٍز لٛر١رٍز، ْٚرحءش أ٠رحَ جٌرفرح٠رّر١ر١رٓ 

أقٛجي جٌّؼ١ٗس ٚ٘ؿٍ٘رح جٌٓرىرحْ ذرٕرطر١رؿرس جٌرغرالء، 

يحٔهفٝ ػىو لح١ٕ٠ٙح ذٗىً ورر١رٍ، ٚلرحِرص غرٌٛجش 

ٍّ قىُ جٌفح١ّ٠ر١رٓ 000ٚ 04ٕأقىجظ ػحِٟ  ، ٚجْطّ

ق١ٓ ١ْطٍ ػ١ٍٙح جٌٓالؾمس، ذم١حوز ضطٕ  7٘ٓٔقطٝ 

ذٓ أٌد أٌْالْ غُ جذٕٗ ولحق؛ ج٘طُ جٌٓالؾمس ذحٌٕحق١س 

رح ئغرٍ جٔرطرٗرحٌ جٌرّرً٘رد  ًٚ جٌى١ٕ٠س يٟ وِٗك نٛرٛ

ج١ٌٗؼٟ يٟ أػمحخ ١ْطٍز جٌفح١١ّ٠ٓ ػٍٝ جٌّى٠ٕس، ٚ 

ذؼى جٔفٍج٠ ػمرى جٌرىٌٚرس جٌٓرٍرؿرٛلر١رس جٌرّرٛقرىز ئٌرٝ 

ِؿّٛػس ِٓ جٌىٚي ج١ٌّٓطٍز ػٍرٝ جٌرّرىْ جٌرىرررٍٜ 

يٟ جٌٗحَ غُ ٚنالي جٌرفرطرٍز جٌٛرٍر١ررر١رس ٚ جٌركرٍٚخ 

جٌٛرٍرر١ررررر١ررس، جوررطررٓرررررص وِٗرك ْررّررؼررس وررررر١ررٍز ٌررىٜ 

ج١ٌٍٛر١١ٓ، يحٌك٠ٍٍ ٚجٌهٗد جٌُّنرٍف ٚجٌرّرطرؼرُ 

ٚغ١ٍ٘ح ِٓ ٍْغ جٌٍيح١٘س ئّٔح وحٔص ضٕمً ػرٍ وِٗك 

 ِٕٚٙح ئٌٝ أٌٚٚذح.

 عهذ الغلطىح المملىوُح

 ٠ٕٔ٘ٓؼطرٍ جٌّّح١ٌه ج٠ًٌٓ قىّٛج جٌررالو ذرىًءج ِرٓ 

وِٗك غحٟٔ ِىُٔٙ ذؼى جٌرمرح٘رٍز ٌرّرٛلرؼرٙرح جٌركرٍذرٟ 

ٚغٕٝ أٌج١ٞٙح؛ ٚجػطرٍٚ٘ح ٍِوُ ١ٔحذس ذرالو جٌٗرحَ. 

ٚضطحٌص ػٍٝ وِٗك يٟ جٌمٍْ جٌػحٌرع ػٗرٍ غرُٚجش 

جٌّغٛي جٌّطالقرمرس، ٚأٖرى٘رح "غرُٚز لرحَجْ" جٌرطرٟ 

، ٚلى ذرٍرغ ػرىو لرطرٍرٝ ْرىرحْ ٖٓٓٔٚلؼص يٟ ػحَ 

جٌّى٠ٕس قٛجٌٟ ِحتس أٌف ٖهٙ قٓد ِرح ٔرمرً ػرٓ 

لىِحء جٌرّرإٌنر١رٓ، ئٌرٝ ؾرحٔرد ئقرٍجق ِرىرطرررحضرٙرح 

ٚأْٛجلٙح، غ١ٍ أُٔٙ يٍٗٛج يٟ جلطكحَ لٍؼطٙح ٌرّرٕرحػرس 

ِٛلؼٙح ٚقٛحٔس ٌْٛ٘رح جٌرّرُوٚؼ، يرهرٍؾرٛج ِرٓ 

جٌّى٠ٕس ٚأػ١ىش جٌهطرس ٌٍٓطرحْ ِٛرٍ .. يرٟ ػرحَ 

، لحَ جٌّغٛي ذكٍّس غح١ٔس ػٍرٝ وِٗرك ذرمر١رحوز ٕٓٗٔ

ض١ٌٌّٕٛه، ٚلى أقٍلص جٌرّرى٠رٕرس ذرّرح ير١رٙرح جٌرؿرحِرغ 

ُْرٟ ِٕٙح ذٕط١ؿس جٌكرّرٍرس ػرىو ٚجيرٍ ِرٓ  جألِٛٞ، ٚ

جٌّٕٛحع ٚجٌكٍي١١ٓ ٚجٌؼٍّحء ئٌٝ ٍّْلٕرى، يٓرح٘رّرٛج 

ذٕٟٙطٙح جٌػمحي١س. ٚيرٟ ػرٙرى جٌٓرٍرطرحْ ذرٍْرررحٞ )

( أ١ٚرص ذالو جٌٗحَ ذىًءج ِرٓ قرٍرد 4ٖٗٔ  - ٕٕٗٔ

ٚجٔطٙحًء ذحٌىٍن ذٛذحء ِؿحػس، قطٝ ِحش جٌرٕرحِ ِرٓ 

 جٌؿٛع أٚ ِٓ جٌطحػْٛ، 
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أ١ٌٚرص وِٗرك أ٘رّر١رس نرحٚرس نرالي َِرٓ جٌرىٌٚرس 

جٌؼػّح١ٔس ٌٚمرص "ذحٌٗرحَ جٌٗر٠ٍرف"؛ ٚذرؼرى ِرؼرٍورس 

 ٍِٕٙؼ وجذك، ونً جٌٍٓطحْ ١ٍُْ جألٚي وِٗك ٠َٛ 

، ٚوحْ أٚي أػرّرحٌرٗ ضرٍِر١رُ جٌرؿرحِرغ ْٙٔ٘ٔرطّرٍ 

جألِٛٞ؛ ٚلٟٝ جٌٍٓطحْ ١ٍُْ يرٟ وِٗرك يرطرٍضر١رٓ 

، ٚجٌػح١ٔس ذؼى ػرٛوضرٗ ِرٓ ِٛرٍ ٙٔ٘ٔجألٌٚٝ ػحَ 

، ق١ع أٔفك ِؼظّٙح يٟ ضٕرظر١رُ جٌٗرإْٚ 7ٔ٘ٔػحَ 

جإلوج٠ٌس ٌٍٛال٠س، غ١ٍ أْ ج٘طّحَ جٌؼػّح١١ٔٓ ذرحٌرّرى٠رٕرس 

ٌُ ٠ٕمٙ، ي١ّٗىٚج جٌطى١س جٌٍٓر١رّرحٔر١رس، ٌِٚرّرٛج قرٟ 

جٌٛحٌك١س، ج٠ًٌٓ ال ٠ُجال ِحغٍر١رٓ ئٌرٝ جٌر١رَٛ، ورأقرى 

ِٕؿُجش جٌؼػّح١١ٔٓ جٌّؼّح٠ٌس جٌّررىرٍز يرٟ ْر٠ٌٛرح، 

ٌُٚ ٠ىٓ جْطمٍجٌ جٌٛالز ِٓ ٖر١رُ جٌرؼرٙرى جٌرؼرػرّرحٔرٟ، 

ْٕس جألٌٚرٝ ِرٓ  4ٗٔٚ٘ىًج ضؼحلد ػٍٝ وِٗك يٟ 

ًّ ػٓ  ٚج١ًٌح ٌُٚ ٠ىَ  4ٖٔقىُ جٌؼػّح١١ٔٓ ي١ٙح ِح ال ٠م

ُِٕٙ يٟ ٚظ١فطٗ ِىز ْٕط١ٓ ئال غالغس ٚغالغْٛ ٚجٌر١رح؛ 

ٚجٌٟ ذّرؼرىي  ٔٙضٛجٌٝ  40٘ٔٚ 4ٔ٘ٔٚذ١ٓ ػحِٟ 

ٚجٌٟ يٟ وً ْٕس ٚٔٛف. ٚوحْ جٌٛالز وجتّٟ جٌُٕجع 

ِغ جٌٛال٠حش جٌّؿحٌٚز، يؼٍٝ ْررر١رً جٌرّرػرحي ٔٗرررص 

جٌكٍخ ذ١ٓ ٚجٌٟ وِٗك ٚٚجٌٟ ٠ٍجذٍرّ جٌٗرحَ ذر١رٓ 

أْرٕررىش  7ٕٗٔ. يررٟ ػررحَ 7ٙٙٔٚ ٗٙٙٔػرحِرٟ 

ٚال٠س وِٗك ئٌٝ ئّْحػ١ً ذحٖح جٌرؼرظرُ ٚ٘رٛ "نر١رٍ 

ٚجي ػٍيطٗ جٌّى٠ٕس يٟ جٌؼٍٛ جٌؼػّحٟٔ"، ٌٚٗ ٠رؼرٛو 

ض١١١ٗى لٍٛ جٌؼظُ جًٌٞ جػطرٍٖ ي١ٍ١د قرطرٟ "أٌٚع 

 77ٔٔأغٍ ػٍذٟ يٟ جٌمٍْ جٌػحِٓ ػٍٗ"،ٚيٟ ػرحَ 

ونٍص جٌّى٠ٕس يٟ قَٛز ٚجٌٟ ػىح ٞحٍ٘ جٌؼرّرٍ ئال 

ح يٟ جٌؼحَ جٌطرحٌرٟ. ٚيرٟ  ًّ أٔٗ جٞطٍ ٌٍطٕحَي ػٕٙح ٍْ

غىج أقّى ذحٖح جٌؿُجٌ ٚج١ًٌح ٚوحْ قىّرٗ  74ٕٔػحَ 

لح١ًْح ئي إٔٞه جٌٗرؼرد ذرحٌٟرٍجترد ٚٞرحػرف ِرٓ 

جألضحٚز ػٍٝ جٌطرؿرحٌ، ٚأٚر١رررص وِٗرك ٚغر٠ٛرطرٙرح 

، ٚقر١رٓ أػر١رى ضرؼر١ر١رٕرٗ 70ٖٔذحٌمك١ ٚجٌؿفحف ػحَ 

أغٍك أً٘ وِٗك ذحخ جٌرّرى٠رٕرس يرٟ  4ٖٓٔٚج١ًٌح ػحَ 

ٚؾٗ ِٕىٚذٗ ١ٍْرّرحْ ذرحٖرح، ٌٚرًٌره يرٍٜ ػرٍر١رٙرُ 

غٍجِحش ٠حتٍس ٚٚحوٌ أِالوُٙ ِٚىع ٚج١ًٌح ئٌرٝ أْ 

لرً أْ ٠رؼرٛو جٌرٛالز جٌرؼرػرّرحٔر١ر١رٓ  4ٓٗٔضٛيٟ ػحَ 

 جٌّطؼحلر١ٓ ػٍٝ ض١١ٍٓ ٖإٚٔٙح.

رح  4ٖٔٔٚيٟ يرٍج٠ٍ  ًّ ونً ئذٍج١ُ٘ ذحٖح وِٗرك ْرٍر

ذحُْ ٚجٌىٖ ٚجٌٟ ٍِٛ ِكّى ػٍٟ ذحٖح، ٚورحْ قرىرُ 

جذرٍج٘رر١ررُ ذررحٖرح يررٟ جٌٗررحَ ئٚررالقرر١ًررح ِرٓ ِررهررطررٍررف 

جٌؿٛجٔد، ٌغُ جٌفطٍز جٌم١ٍٛز جٌطرٟ ِرىرع ذرٙرح يرٟ 

جٌٍٓطس، ئي جٞطٍ ٌالٔٓكحخ ذٟغ١ جٌمٜٛ جٌىررٍٜ 

ّْ جٌرٙر٠ُرغ 4ْٗٓٔرطّرٍ  7ٔجٌؼٓىٍٞ يٟ  . ػٍرٝ أ

جألن١ٍ ِٓ جٌمٍْ جٌطحْرغ ػٗرٍ ورحْ ػرٙرى ٔرٙرٟرس، 

ال١ّّْح يٟ ػٙٛو جٌٛالز جٌّرٛرٍركر١رٓ أِرػرحي ِرىقرص 

ذحٖح، ٚغىش وِٗك نالي ضٍه جٌفطرٍز، أقرى ِر١رحو٠رٓ 

جٌٕٟٙس جٌؼٍذ١س ٚضأْرٓرص ذرٙرح ٚركرف ِٚرؿرالش، 

ٚجٔطٍٗش جٌّىجٌِ ٚأْٓص ٔٛجز جٌؿحِؼس جٌٓر٠ٌٛرس، 

ٚجٌؿّؼ١حش ج١ٌٓح١ْس، ٚجٌٍّٓـ ذٍػرح٠رس أذرٛ نرٍر١رً 

جٌمرحٟٔ، ٚضُج٠ىش ج٢غحٌ جٌؼٍّجٔر١رس ٖٚرمرص ْرحقرحش 

جٌّى٠ٕس جٌررحٌَز أِرػرحي ْرحقرس جٌرّرٍؾرس يٟرالً ػرٓ 

جٔطالق ْىس قى٠ى جٌركرؿرحَ ٚجالضٛرحي ذرحٌرطرٍرغرٍجف 

 دمشك المعاصشجِؼٙح.                      

ػحٔص وِٗك نالي جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جألٌٚٝ ِٓ ٕٞه 

جٌؼ١ٕ ذٕط١ؿس جٌّؿحػس جٌطٟ جؾطحقص جٌرالو ِٚٛؾرحش 

جٌٙؿٍز، يٟالً ػٓ وٛٔٙرح ِرمرٍ جٌرؿر١رٕ جٌرؼرػرّرحٔرٟ 

ّٓف جٌركرحورُ جٌرؼرٓرىرٍٞ ؾرّرحي ذرحٖرح  جٌهحِّ، ٚضؼ

جٌٓفّحـ، جًٌٞ أّْ و٠ٛجًٔح ٌألقرىرحَ جٌرؼرٍير١رس ير١رٙرح، 

ٚذٍغ يٌٚز لٍجٌضٗ ذاػىجَ ْرؼس ِٓ ٚؾٙرحء جٌرّرى٠رٕرس 

ي ئٌٝ ػ١ى جٌٗٙىجء. 0ِٔٙٔح٠ٛ  ٙيٟ  ّٛ  ٚ٘ٛ ِح ضك

جٔٓكرص جٌمٛجش جٌرؼرػرّرحٔر١رس  0ٔ4ْٔرطّرٍ  ٖٓيٟ  

ٚجٌٛجٌٟ جٌؼػّحٟٔ ِٓ وِٗك ِرإئًرح ذرحٔرطرٙرحء ػٛرٍ 

٠ٌْٛح جٌؼػّح١ٔس. ٚيٟ ج١ٌَٛ جٌطحٌٟ ٍٚٚطٙح لٛجش ِرٓ 

ؾ١ٕ جٌػٌٛز جٌؼٍذ١س جٌىرٍٜ، ٚذؼى٘ح ذأ٠حَ ي١ًٛ ذٓ 

د يٟ وِٗك ٠رَٛ  ّٛ نيجٌ ِرحٌِ  4جٌك١ٓٓ، جًٌٞ ٔ

ًٍِىح ػٍٝ ٠ٌْٛح )جٌطٟ وحٔص ضؼٕٟ وحًِ ذالو  0ٕٓٔ

جٌٗحَ( نالي قفً ئػالْ جالْطمالي ٚئٔٗحء جٌّرّرٍرىرس 

 ٍّ ج٠ٌٌٛٓس جٌؼٍذ١س. غ١ٍ أْ ػٙى جالْطمالي ٌرُ ٠ٓرطرّر

٠ٛ٠الً، ئي ونٍص جٌمٛجش جٌف١ٍٓٔس وِٗك ذؼى ِؼٍورس 

، ٚيٟ ْرطّررٍ أػرٍرٕرص ١ٌٛ٠ٔ0ٕٓٛ  ١ٍِْٕٗٓٛ يٟ 

وٌٚس وِٗك جٌّّٛغٍز ّٞٓ نطس جالٔطىجخ جٌفٍٟٔٓ 

ٔرمرٍرص  0ٌٕٕٔطم١ُٓ ٠ٌْٛح ئٌٝ و٠ٚرالش. يرٟ ػرحَ 

ػحّٚس جٌرالو ئٌٝ قّٙ ّٞٓ جالضركرحو جٌٓرٌٛٞ، 

ػٍٝ أْ ضرمٝ وِٗك ػحّٚس ئل١ٍُ وِٗك يمر١، ٚ٘رٛ 

ذؼٛوز وِٗرك ػرحٚرّرس جٌرىٌٚرس  0ِٕ٘ٔح أٌغٟ ػحَ 

 ج٠ٌٌٛٓس.

ٍٚٚرص جٌرػرٌٛز جٌٓر٠ٌٛرس جٌرىرررٍٜ ئٌرٝ  0ٕ٘ٔيٟ 

وِٗك، ٚضكٌٛص جٌغ٠ٛس ئٌٝ أقى ِؼحلٍٙح جٌٍت١رٓر١رس، 

ًّ أذٍَ ٍِقٍس يٟ ضٍه جٌفطٍز أقىجظ  أوطرٛذرٍ  4ٌٔٚؼ

ق١ٓ جْطٌٛٝ جٌػٛجٌ ػٍٝ أق١حء جٌرّر١رىجْ ٚجٌٗرحغرٌٛ 

ٍٚٚٚٛج قطٝ ْٛق جٌر٠ٌُٚرس ٚلٛرٍ جٌرؼرظرُ ِرمرٍ 

ِٕىٚذٟ جٌّف١ّٞٛس جٌف١ٍّٓٔس جٌؼ١ٍرح، ٠ٚرٍوٚج ؾرّر١رغ 

ػٕحٍٚ ج٠ٌٍٗس ٚجْططحػٛج جالْط١الء ػٍٝ ِح ير١رٙرح 

ِٓ أٍْكس، ٚذرٍرغ جٌرطرّرحِ ْرحقرس جٌرّرٍؾرس، ئال أْ 

لٛف جٌّى٠ٕس ذحٌّىيؼ١س جٌػم١رٍرس ِرٓ لرحْر١رْٛ أؾرررٍ 

وحٔرص وِٗرك  0ٖٙٔجٌّمطك١ّٓ ػٍٝ جالٔٓكحخ. يٟ 

ٍٖجٌز جإلٍٞجخ جٌٓط١ٕٟ، ٚذؼرى٘رح جٔرطرٍرمرص ِرٕرٙرح 

، جٌرطرٟ أيٟرص ٌرٕرُٚي جٌرؿر١رٕ 0ٖ0ٔجقطؿحؾحش 

جٌفٍٟٔٓ جٌٕٓغحٌٟ ٚجقطالٌٗ ْحقحش جٌرّرى٠رٕرس. نرالي 

جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس، ٔٗررص ِرؼرٍورس وِٗرك ػرحَ 

ٚجٌطرٟ أيٟرص ٌٓر١رطرٍز جٌركرٍرفرحء ِرّرػرٍر١رٓ  0ٗٔٔ

 ذحٌؿ١ٕ جٌر٠ٍطحٟٔ ٚلٛجش ئٍٓح جٌكٍز ػٍٝ جٌّى٠ٕس.

ذؼى ٔٙح٠س جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس، جٔىٌؼص ِٓ وِٗرك  

جٔطفحٞس جالْطمالي جٌطٟ ٖٙىش لٛف وِٗك ٌرٍرّرٍز 

جٌػح١ٔس، ُٚٔٚي لٛجش ذ٠ٍطح١ٔرس ير١رٙرح، ٚذٗرىرً ػرحَ 

أوش جالٔطفحٞس ٌٕٛجي جٌؿالء، ٚؾؼً وِٗك ػحّٚرس 

ٌىٌٚس ٠ٌْٛح ٚالقمح  ػحّٚس ٌٍؿّرٙر٠ٌٛرس جٌرؼرٍذر١رس 

 .ٕٔٔٓج٠ٌٌٛٓس ، قطٝ ذىء جٌػٌٛز ج٠ٌٌٛٓس يٟ نيجٌ 

 جػىجو:قٓٓ لىٌٚ 



 زيتون 
ٔ٘ 

 جرباٌ ذهُم جرباٌ

 أَهى تارَص
 فُسثىكُاخ 

Muhamad Zada 

 امساػُم انؼسراوٌ

أ٠ٙح جٌٍّجؤْٚ ضٛلفٛج ػٓ جٌىيحع ػٓ   ذمطً جإلٔٓحْ 

  ، ٚ وجيؼٛج ػٓ جإلٔٓحْ

 وٟ ٠طّىٓ ِٓ جٌطؼٍف ػٍٝ   .

 تسًح اخلطُة 

 ػثسانثاسط فهس 

 هاَُثؼم 

 جٌّٛش ضكص جٌطؼ٠ًد

 ٘ٛ أْ ضُكٍَ ِٓ جظٙحٌ وٍ٘ه ٌؿالون

 يأٔص ضٓطؿىٞ ِٕٗ جٌٍقّس 

 ٌطؿّغ أٔفحْه جألن١ٍز ٚضّٛش ذٙىٚته جٌّؼطحو

 أْ ضٕٓٝ ضؼفٓ لىِه ج١ٌٍٜٓ ِٓ َقّس ج٢الَ

 ػ١ٕه جٌطٟ ػؿُش ػٓ ج٠ٛحي جٌٌٛٛز أِحِه

 ٌىٓ ن١حٌه ذكحؾس جٌٝ غٛجٟٔ أن١ٍز

 ٌطًوٍ جألقرس ٚضٛو٠ؼُٙ وأُٔٙ ٖحنْٛٛ أِحِه

 جٌّٛش ِؼًذحً....٘ٛ أْ ١ٛ٠ٍ جٌّٛش قٍّحً ِٗطٙٝ

Mahmood AlKhlil 

 سرسرَح زَرانسور

وفٝ ضٗرٙح ذحّْحء جٌٛكحذس ..وفٝ ضٗرٙح 

ذٍرحُْٙ .. جٌٛكحذس ٌٞٛجْ   ػ١ٍُٙ ، ِٕٙؽ 

 ٚيىٍ ٚػمً ٚقىّس ٚقؿس ٚػٍُ.

Elkhaled M. Shakeeb 
ضًوٍش ِمٌٛس أْ جٌكد غ٠ٍد ػٍٝ وٛورٕح ، جْطٌٛوٖ 

نوَ ٚ قٛجء ِٓ جٌؿٕس، ٚ أِح جٌكمى ٚ جٌىٍٖ يٙٛ 

 ٕٚحػس ِك١ٍس ذىأ٘ح جذ١ّٕٙح "لحذ١ً ٚ ٘حذ١ً".

 ٚجلؼٕح جًٌٞ ٔؼ١ٗٗ ...

Dara Abdallah  

 ػثسانرمحٍ انكُالٍَ 

ً٘ ٚك١كح جْ ًٖجي جٌمٍٜ جٌٕحت١س لى جيٍكٛج يٟ 

جالْط١الء ػٍٝ وِٗك جٌؼحّٚس ذحٌٛوحٌس ػٓ ج٠ٍجْ ٚ 

١ٌْٚح، ٚ جٔٙح ٌُ ضؼى ػحّٚطٕح ٔكٓ جذٕحء ج٠ٌٛٓ 

جٌٌٓٛٞ ًِٕ جألَي ... ً٘ ٚك١كح جْ ال ؾ١ٛٔ 

 ضكٗى ٚ ال ِؼٓىٍجش ضمحَ ٌّٛجؾٙس ًٖ٘ جٌىحٌغس ...

ً٘ ٚك١كح جْ جٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ ٚ جالْالِٟ ٠ٕطظٍ ِٓ 

جذٕحء جٌّىْ ِٓ ضؿحٌ ٚ ٖؼٍجء ٚ يٕح١ٔٓ جْ ٠محضٍٛج 

٘إالء جٌّٙؽ ...ً٘ ٠ؼمً جْ ٠طٍد ِٓ جٌفالـ جٌر١١ٓ 

 جْ ٠ٛجؾٗ جٌىذحذس ٚ جٌطحتٍز ٚ جٌر١ًٍِ ..

ً٘ ٠ؼمً جْ ٠طٍن وً ٘إالء ١ٌٍُّٛ٘ يٟ ِٛجؾٙس 

قمى ؾحً٘ ٚ ظحٌُ جِطى ِثحش ج١ٌٕٓٓ وْٚ جْ ٠ؼًّ 

ٌُٙ قطٝ ٘ىٔس جٔٓكحخ ٚ أِحْ جٌٝ جْ ضٓططد 

جالٌِٛ ..ً٘ ٚك١ف جْ جٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ لى قحٍُٚ٘ ٚ 

ِٕؼُٙ ِٓ جٌٍؿٛء ج١ٌٗ ..! ً٘ يؼال ٚٞؼُٛ٘ يٟ 

ِه١ّحش ِكح٠س ذ١ٓحؼ ٖحته ػٍٝ جٌكىٚو ذال غًجء ٚ 

وٚجء ..ً٘ ِٕؼٛج ػُٕٙ جإللحِس يٟ ذ١ٛضُٙ ٚ جٌؼًّ يٟ 

ِٛحٔؼُٙ ذكؿس جُٔٙ يمٍجء ..ً٘ ٚك١كح جْ جٌؼحٌُ 

جٌؼٍذٟ يم١ٍ ٚ َُِٙٚ ٚ جْ ال ق١ٍس ٌٗ ..ئيج ِحيج ػٓ 

ٌؤْحء ٚ ٍِٛن جٌؼٍخ ..ِحيج ػٓ أٌٚىز جٌؼٍخ  .. 

ِحيج ػٓ ضؼىجوُ٘ ..غٍٚجضُٙ  ..جٔطٛحٌجضُٙ  .. 

 ئنٛضُٙ ..لٛضُٙ.. جَ جْ ً٘ج وٍٗ وًخ يٟ وًخ. 

 فاضم انسثاػٍ

ٍَِٗٚع جٌىٌٚس جٌىٍو٠ّس جٌؼٍجل١ّس ٌٗ ؾًٌُٖٚ 
جٌطح٠ٌه١ّس ٟٚٔحٌٗ ج١ٌٓحْٟ ٚجٌؼٓىٍٞ جٌط٠ًٛ، 

ً٘ج ِفَٙٛ، ٌٚىٓ جّْكٌٟٛ ٠ح ٖرحخ، ٍِٗٚع 

جٌىٌٚس جٌىٍو٠ّس ج٠ٌٌٛٓس ٠ٍ٠ف ٍٚجقسً، ٕ٘حٌه 

أٌف وٍوٞ ٠م١ّْٛ يٟ ِى٠ٕس قٍد ٠ٌٚفٙح،  ٓٓٗ

أٌف وٍوٞ يٟ وِٗك  ٖٓٓٚأوػٍ ِٓ 

ٚٞٛجق١ٙح، ٚأػىجو ور١ٍز أ٠ٟحً ٘حؾٍش ئٌٝ 

أٌٚٚذح ٚوٍوْطحْ جٌؼٍجق، جألوٍجو ال ٠ٗىٍْٛ 

أغٍر١س ِطٍمس يٟ ِٕح٠مُٙ، ٠ؼٕٟ ٔكٓ أِحَ وٌٚس 

ل١ِّٛس نح١ٌس ِٓ جٌم١١ِٛٓ!، ِؿٍٜ ٍٔٙ نحٍي ِٓ 

 جٌّحء. 

 ضٓحؤالش ٠فً 

ٍْ ٕ٘ح ٠ح أذٟ - ً٘ ٔكٓ ذأِح  

ٔؼُ ذح ذٕٟ ٔكٓ ذأِحْ -  

أٌٓ ضٍجٔح ٠حتٍجش ج١ٌّغ ٕ٘ح  -  

ال ٠ح ذٕٟ ٚال جٌمًجتف ٚال قطٝ والذُٙ جٌّٓؼٌٛز -  

ِٚطٝ ْٕهٍؼ ِٓ ٕ٘ح ٠ح أذٟ  -  

٠َٛ جٌم١حِس ٠ح ذٕٟ . -  

ِٓ ٠مطٍٕح ٠ح أذٟ   -  

ٌت١ّ جٌؼحٌُ ٠ح ذٕٟ   -  

أ٠كك ٌٍت١ّ جٌؼحٌُ أْ ٠مطٍٕح   -  

ٔؼُ ٠ح ذٕٟ يم١ يٟ ٘ىًج ػحٌُ .  -  

ٌّحيج ٠مٛفْٛ ذ١ٛضٕح ٠ح أذٟ   -  

ٌطّٛش ٠ح ذٕٟ .. ّٚٔٛش ٔكٓ ضكص أٔمحٞٙح   -  

ٔكٓ ٚذ١ٛضٕح ٠ح أذٟ   -  

ٔؼُ ٠ح ذٕٟ ... جٌّحي ٚجٌرْٕٛ .  -  

و١ف ضأضٟ جٌك٠ٍس ٠ح أذٟ -  

جٌك٠ٍس ال ضأضٟ ٠ح ذٕٟ ...   -  

ٔكٓ ًٔ٘د ئ١ٌٙح .      

 أمحس أتازَس 

جيج ِص قطف أٔفٟ يحوطرٛج ػٍٝ ٖح٘ىز جٌمرٍ:ِحش 

قطف أٔفٗ ٌُ ٠كطًّ لٍرٗ جٌىر١ٍ وً ً٘ج جٌؿْٕٛ ِٓ 

قٌٛٗ. ِحش ٚػٍٝ يّٗ جذطٓحِس ٌن٘ح يٟ ػ١ْٛ جأل٠فحي 

ٚيٍقس أَ ذؼٛوز ٚق١ى٘ح جذطُٓ ٌغُ جالٔفؿحٌ يٟ 

ٍٖج١٠ٕٗ ٌٚأْٗ . ٌىٓ جّْٗ ٌُ ٠ُٕي يٟ لحتّس جٌٗٙىجء 

ًٌٌٚه أػٍٓ ِإيْ جٌكٟ أْ أنحوُ جٌٍّقَٛ جٔطمً جٌٝ 

ٌقّس   ٌُٚ ٠مرً أْ ٠مٛي أْ أنحوُ ج١ٌٙٗى ذحيْ   

 وّح ٠إيْ ٌٍٗٙىجء ػحوز .

ػٕى ِإيْ جٌكٟ أْ ج١ٌٙٗى ِٓ ِحش ذفؼً لحضً أِح ِٓ 

٠ّٛش ذفؼً جقٓحْٗ أٚ غٟرٗ أٚ قمىٖ ػٍٝ جٌمطً يٙٛ 

 ؾرحْ ِحش قطف أٔفٗ . 

وٍٟٗ ضغ١ٍ ذحٌى٠ٍ..ِحذحلٟ جال ضطغ١ٍ جالوٍس جٌٗؼر١س ِٓ 

 جٌرح١ِس ٌٍىٓىٟٓ ِٓ وػٍ ِحٚحٌ ػىٔح ضٛجٔٓس 

 ٍِقرح ذىُ يٟ ٚال٠س ِٓ وً ذٍى ٌْٛ 

 ِٕٗحْ   جٔح ٖٛ ػحًِ

وً جٌٕحِ ٔٓٛجُٔٙ ذطكطٍُٙ ال٠ه ئال ً٘ وجػ١ٗس ضرؼٟ 

 وً ق١ٓ ١ِٚٓ ذطىنً ذطٕغُ ٔغٍز ٚذطٍٙخ. 

ٚأٔح ٠فً يٟ جٌؼحٍٖز، وٕص أْطّغ ِغ جٌٕحِ، يٟ 

جذطىجء جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس، ئٌٝ ئيجػس "ٕ٘ح 

ذ١ٌٍٓ"، ٚٛش ج٠ًٌّغ جٌؼٍجلٟ "٠ّٛٔ ذكٍٞ"، 

ٚ٘ٛ ٠طٍٛ جألنرحٌ، ٠ٕمٍُ ذ١ٓ جٌهرٍ ٚج٢نٍ، ػٍٝ 

 ّْ ِح ٔظّٕٗ ٖر١ٙح ذطحْس ِٓ ٔكحِ، ٠ُٚؼٍِّٕح ذأ

أٍْجخ جٌطحتٍجش جٌطٟ جٔطٍمص يٟ ٠ِٛٗ ِٓ أٌّح١ٔح 

لى ػحوش ئٌٝ لٛجػى٘ح ْحٌّس، ذؼى أْ أٌمص 

قٌّٛطٙح يٛق ٌٕىْ. ِٚح وحْ ١ٌهطٍ يٟ ذحي أقى 

ٌَ ػٍٝ ج١٠ٌٌٛٓٓ،  ٠ًِٛجن، أٔٗ ْٛف ضأضٟ أ٠ح

ضٕطٍك ي١ٙح ٠حتٍجضٕح جٌكٍذ١س ِٓ جٌؼحّٚس وِٗك 

لٍد جٌؼٍٚذس جٌٕحذٝ، ٌطٍُمٟ قٌّٛطٙح ػٍٝ قٍد 

ػحّٚس جٌٕٛحػس ٚجٌؼٍّجْ ٚجٌطٍجظ، ٚضؼٛو ئٌٝ 

ّْ ٠حتٍجش ج١ٌَٛ،  لٛجػى٘ح ْحٌّس. جٌؿى٠ى ٕ٘ح أ

ج١ٕ٠ٌٛس، ال ضٍُمٟ لٕحذً ِٓ ٔٛع ضٍه جٌطٟ وحْ 

٠طرحوٌٙح جٌطٍيحْ جٌّطؼحو٠حْ ٕ٘حن، ذً ضُٓم١ 

ذٍج١ًِ ِطفّؿٍز يطّحوس، ضىّن جٌر١ٕحْ، ٚضؿٍف 

ُّ ضرىٚ جٌرٙؿس  جٌّؼحٌُ، ٚضُر١ى جٌٕٓحء ٚجأل٠فحي... غ

ٚجٞكس ػٍٝ "ٚؾٖٛ" ٠ّٛٔ ذكٍٞ جٌُؿُىو يًٍقح 

 ذحالٔؿحَ.

جٌّطفٍؾْٛ ػٍٝ جٌػٌٛز ال ٠ىٌوْٛ جٌىحٌغس، ِٓ 

٠ؼ١ْٗٛ ًٖ٘ جٌػٌٛز ٚضّػً ٌُٙ ق١حضُٙ ِّٚحضُٙ، قٍي١ح 

لرً أْ ٠ىْٛ يجن ِؿحَجً، ٠ؼٍيْٛ ِح ِؼٕٝ أْ ضُرطٍ ٠ى 

أٚ ٠ُٕطُع لٍد أٚ ضٓطأًٚ ٍٖج١٠ٓ ِٓ ً٘ج جٌؿٓى 

جٌؿ٠ٍف، وّح ؾٍٜ ٠ٚؿٍٞ...ْالِحً ٠ح و٠ٍ جٌٌُٚ ... 

ٕح جًٌٞ ٌُ ٔٓطكمّٗ  َِ  ٠ح و

 ظٍٙ

 ػٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

 ِغٍخ ػٗحيؿٍ 

ح يلٕح  ّّ ػٍٝ ً٘ج جٌؿْٕٛ أْ ٠رٍغ ألٛحٖ، ٚػ١ٍٕح ٌ

ج٠ٌُّٙس أْ ٔطؿٍع وأْٙح ئٌٝ ننٍٖ، ال ٠ف١ك ِٓ ٌُ 

٠ٓىٍ.. ضٕفٍص ِٓ ذ١ٓ أ٠ى٠ٕح جٌرالو، ٚج١ٌَٛ ٔؼٛو وّح 

وٕح أٚي ٍِز ٕٔغٍَ يٟ ضٍجذٙح جٌٍّ قطٝ ال ُٔمطٍغ، ً٘ 

ُِكطُ  ٠ف١ى ذؼى جٌّٛش أْ ٔظً؟ ال ٠اُلَ ِٓ وحْ 

ُِكطُ جٌٍٕٛ. ٠ؼٛو  ح ٠َُٙ، ٠الَ ِٓ وحْ  ّّ ج٠ٌُّٙس ٌ

جٌّحء ئٌٝ جٌٓٛجلٟ، ٚجٌٟٛء ئٌٝ ػطّطٗ، ٚجٌٕحِ ئٌٝ 

أَلطُٙ، ئال جٌم١ٍٍْٛ ٠ؿح٘ىْٚ ١ٌّ ١ٌٕطٍٛٚج، ذً 

١ٌّٕؼٛج جٌطح٠ٌم ِٓ أْ ٠مٛي: ٍِش ٠ُّ٘طُٙ جٌطٟ 

 ذم١ص، ػحذٍز "..جٌػأٌ ٠ح و٠ٍ، جٌػأٌ. ٠ح وً جٌرالو 



 تمت طباعة وتوزيع هذا العدد من قبل مطبعة سمارت ضمن مشروع  دعم اإلعالم السوري الحر

 عطر زيتون 
ٔٙ 

 ػسم يٍ فىق مساواخ ارتغ 
 لـطـَشجُ َعـَغـٍل َهــَىْخ 

 مـَه الـّغـمـاء الـّشاتـَِعـح 

 َحـطّـْد فـٍ َصـحـِه الـطِّـفـِل الـمَـاتـِـِع.. 

 تِـِجـىاِس الـَخـُـَمـِح. 

 فــٍ الـّصـحـِه الـفَـاسِغ ..

 َعمَـطَـْد. 

 والـطـفـل الـمـجهـىُل األتـَـَىَـِه.. 

 الَعـشُف... ِمـه أَـَه أذَـً. 

 الـثَــَشَوــحُ فـٍ الـمَـطـَشِج.. 

 َغـطّـد ُوـّل َحـىاِف الـّصـحـِه َوفَــاْض .

 َغــاَدَسِخ الّزتَـاتَـاُخ الـّضسُق َحــىاَف الـثّـغــِش الـثَـاِهـِد .. 

 َحـطّـد مـرـشادفـحً .. 

 مـرـضاحـَمـحً.. 

 واصـطَـفّـْد ذَـْشــُشُق.. ذَغـَحـُة.. ذَـلـَعـْك. 

 .. ٍِّ  فـٍ الـّشـمـِع الـَعـَغـلِ

 عـطـىُس األسِض... 

 وفـُـهـا لـلـىّـاِط ِشـفَــاْء.. 

 ذَـرَـثَـاهـٍ فــُــِه الـىـحلـحُ.. 

 ذَـرَـَحـّذي وـّل َدتــاتــُـِش الُمـغـرَـىـمَـع. 

ٍَ ــ مـه َصـحـِه الـطّـفـِل   َخـِجـلَــْد ــ ِهـ

 ولــالـد: أوّـً للـَغـُـَمـح أن ذُـمـطـَش عغـالً ؟ 

 مــه فــىِق َعــمـاواٍخ أستـَــْع ؟ 

 وأوـا غــافِـلــحٌ ؟ أُمــِعـٍ َصَمـىِـٍ عــاجـذجٌ .. أسَوــْع ؟ 

 خــاتــُــح الَعـَغِل.. ذَـفُـىُس.. ذَـفـُـْط 

ٍُّ األتـُـَـْط.. ََـرَـَشتـّـُص.. ََــرَــلَــّمـظ   والـّذّب الـّشوِعــ

واَخــَجــلِـٍ مـه غـفـِل الـِحـشَمـاِن ذُـشاسوـهُ َحـَشـشاُخ 

 األسِض 

 ذَـلعـُك ِمـه َصـْحـِه الـرّـُـِه.. 

 وذُـشِشتُـهُ مـه وأِط المـهــش. 

 الـىـحـلـحُ ــ ذَـذسٌ ــ إْن لََغــَعْد.. َمـاذـَْد. 

 ولِـَهــزا.. 

 َمـَغـَحـْد سأَط الـطّـفــِل ولـالـْد: 

 ) َعجـِضٌ أْجـثَــَشوِـٍ لَغـعـْه (

 فـإغـفِــش لـٍ َعـه ذَـمـِصـُـشٌ  

 لَــذ أتـَعــَذوــٍ َعـىـَه غَـىَــالً.. 

 راْن َراَن.. الـّذتـّـىُس األَحــَمـــش.

 

 عثذ الشصاق وىجى 


