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ةينانبللا ةيروهما سسيئر ةماخف

نوع لاششيم دامعلا







مظعألا َا ةشسادق
سسيشسنرف ابابلا



ةّبو ةكرشش



يعارلا سسرطب ةراششب رام لانيدراكلا ةفاين
ىبوطلا يّلكلا قرششا رئاشسو ةيكاطنا كريرطب





             يـعــطــشسا َنوراــــم َسســـــمـــــشش
                  يـــــعـــــفرا قـــــحـــــلا َةــــــــيار

         لاوـط ًلاـيـجأا ِرـهّدـلا ُتاـبئاـن
 لاجر انمواق ِرخّشصلا ِفوهك   

   اـنيششـم ًارارـحأا ِسضرألا ً ـشسُر
        اـنـينـب بـحـلاو قـحـلا َروـشسـجو

      لآاـم ِروّنـلا اـشصـع اـهاـنـعـفر اـه
           لاــبــجو ًاــهاـبــج اــهاــنـيـمـحو

ةـينوراـمـلا ةـطبارلا ديـششـن

هيبرط سسوينوطنأا جروج روشسفولا رعاششلا    :   تاــــــــــــمــــلـــــك
دارم دايز دئارلاو سسيشسنرف ايليإا روتكدلا ديمعلا    : عيزوتو ىقيشسوم

ِعورألا ِكاـــــــــــنـــــــــــشســـــــــــب
ِعـــــبرألا ِحاـــــيرـــــلا يـــــــــــف

لـغ َتوـمـلاو َحيّرـلا اـنـتَثروأا
يقفخا قـحـلا َةيار اي يقُفـخاـف

اـنيديب اـنـعـفر َناـنبـل َحرـشص
يقطنا قحـلاو ِروّنلا َفورح اي

لاـثـمو ًـيـلد اـهاـنــــعــــبــــّتاو
يقتلن ًـهأا ِحرّشصلا ِلظ يـف

ِ قرـششـمـلا يــف ًةّرـح

يـقـُفـخا ِنوـكـلا ىدـمو

يـقـُفـخا ِزرألا َةـيار
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ةينوراا ةطبارلل يذيفنتلا سسلا ءاشضعأا

سسوميلق ناوطنأا بيقنلا
سضّوعم قيفوت ذاتشسألا
ميكاو ناوطنأا ذاتشسألا
سسجرج هدبع روتكدلا

يروا ناوطنأا روشسفولا بيقنلا
طنطشسق ناوطنأا ذاتشسألا

جاا جروج ذاتشسألا
ركيرك فزوج روتكدلا

همعن فزوج ذاتشسألا يماا
 رطم ليهشس ذاتشسألا

نافطشسا لبرشش فشسلا
نيز يتراب ايلع ةذاتشسألا ةيماا

باهشش نيم لراك ةذاتشسألا ةيماا
حم لازغ تشسيرك ةذاتشسألا ةيماا

لاحرشس نورام روتكدلا
زيزع سسواردنا ىدن ةديشسلا ةيمعإلا

يروخ ديلو ذاتشسألا يماا

سسيئرلا
سسيئرلا بئان
ماعلا مألا
قودنشصلا مأا

وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
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ةطبارلا» همظنت  يذلا يديلقتلا ءاشعلا  ّلحي
ةـبـتـع ىـلـع ناـنــبــلو ،ماــع لــك «ةــيــنوراــمــلا
اـهـيـلـع فـقوـتـي دـق ةـيرـيصم تاــقاــقــحــتسإ

ةـيباين تاباختنإ .مايألا علاط يف هلبقتسم
مكحلا نكمُي ال ديدج نوناق ساسأ ىلع يرجت
نم هثدحأ اـم ليلحتو ،جئاتنلا رودص لبق هيلع
يتلا هوجولا ةفرعمو ،ضرألا ىلع تالّوحت

عضو .يباـيـنـلا سلـجـمـلا ىــلإ اــهــلــمــحــيس
دّدهي ديقعتلاو ةروطخلا غلاب يلامو يداصتقإ
ريبادتب هكرادت رجي مل اذإ ،لماشلا راـيهنإلاب
نم مـحرأ اـهـقاذـم ةرارـم ىـلـع ىـقـبـت ةـيرذـج
ىقبت اـم بلسل بثوتت يتلا ةثيبخلا ماروألا

ىـلـع ةردـق نـم كهـنـمـلا نــطوــلا مسج يف
تارادإ شهني رشتسم داسف .ضوهنلا ةداعإ
عمسن ،ةماعلا ةنازخلا عرض فزنتسيو ةلودلا
هجو فلأب ةلالطإلا ىلع هرارصاو ًاـتباث هرارمتساب مدصن اـننكل ،هـتحفاكم نع ًاريثك ًامالك
ةخوخيش ىلإ عمتجملا دوقت تاقاطلاو ةغمدألل ةمئاد ةرجه ...ناـنبل ردق تاب هنأكو ،ةغيصو
لقأ سيل ،ًاصوصخ ينوراملاو ًاـمومع يحيسملا عقاولا ّنإف ،لصتم قايس يفو .ةمتحم
يلخادلا كاـبتشإلا ىلع رارصإلاو ،دوهعملا يخيراتلا رودلا ءافكنا ّلظ يف ًاعجارتو ًاسؤب
ةـيسايسلا تافالخلا يه تسيل .كحملا ىلع دغلا عضيو ةيبابض ةروصلا ديزي يذلا مئادلا

ةلع ناك يذلا يخيراتلا نوكملا اذهب كتفت يتلا ةينوراملا قدأ ةروصبو «ةيحيسم - رتنإلا»
يذلا عجارتلا بابسأ دحأ وه، ةلاسرلاو رودلا نع يلختلا نإ لب ،بسحف ريبكلا نانبل ةلود مايق
نواعتلا حور مادعناو ،ماعلا ىلع صاخلل ميدقت نم هدهشن امب الإ ،هريسفت نكمي الو ،رّربُي ال
اـم ةيوادوس ةروص تسيل .دغلا فارشتسا ىلع ةردقلاو ةيؤرلا ىلإ راقتفإلاو ،دضاعتلاو
ةنراوملا ةطبار يهو ،«ةينوراملا ةطبارلا» يف يتيلوؤسم قلطنم نمو .ةـيعقاو نكل ،حرطأ
ينعفدي بجاولا ّنأ ىرأ ،تاقاطو تاناكمإ نم رخزتو ،تاماقو تاماه نم ّمضت امب ،ًاعيمج
عاـيصنإلاو ،ةلمتحملا اهتايعادتل خوضرلاو ،اهل مالستسإلل ال .راطخألا هذه ىلع ةءاضإلا ىلإ
،ةمقافتملا رارضألا نم ّدحلاو اهنم جورخلا ةيفيك يف ريكفتلل لب ،اهل نيبّبسملا ةئيشمل
 .ناوألا تاوف لبق اهقيوطت ىلع لمعلاو
ةلازإو باعصلا ليلذت يف هتدارإو نوع لاشيم دامعلا ةيروهمجلا سيئر ةـّينب ةقثلا ءلم يل ّنإ

... لمألا يّيحن ًاعم
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 سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ةينوراملا ةطبارلا سيئر

،ةليقث ةكرتلا .تاسّسؤملاو نوناقلا ةلود مايق نود ،ةعاسلا ىتح ،لوحت يتلا تاقوعملا
نم تاروانملاو تابذاجتلا نع داعتبإلاو ،بجاو ًاعيمج ةلودلا ناكرأ نواعتو .قاش لمعلاو
ةداعإل يعونلا رييغتلاو يرذجلا حالصإلا ةريسمل ةبولطملا تاخانملا رفوت يتلا تايولوألا
نطولا لكيه رايهنإ ىلإ يدؤيس ديعصلا اذه ىلع ريخأت يأ ّنإو .ًاعيمج نيينانبلل ةقثلاو لمألا
نأ فرعن مل يذلا نانبل انلك يكبنس اهدنعو .زييمت وأ ءانثتسإ نودب ًاعيمج هئانبأ سوؤر ىلع
 .مهناطوأ ىلع ةرربلا ظفاحُي امك ،هْيَلَع ظفاحن
نم تايدحتلا هطوحتو راطخألا هب صّبرتت يذلا ،يحيسملا ًادارطتساو ،ينوراملا عضولا اـّمأ
ًالّوأ ةسينكلا ةيلوؤسم وهو ،مامتهاو ةيانع نم قحتسي اـمب هل يّدصتلا نم ّدب ال ،بوص لك
تاراـيـتـلاو بازـحألا لـك ةـيـلوؤسم كلذـكو - اـهـنـم ةـطـبارـلاو - اـهـتاـئيـهو اــهــتاسّسؤم لــكــب
لبق مويلا بولطملاو .ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلاو ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيسايسلا تايصخشلاو
دوجولا نوص ةيفيك ثحب لجأ نم تاناكمإلا ّلك هل دشحت مئاد رمتؤم ىلإ ةردابملا ،دغلا
،ًايوبرت ،ًايعامتجا ،ًاينطو ،ضرغلا اذه ىلإ ةيضفملا تايلألاو هريذجتو نانبل يف يحيسملا
ةزهاج «ةينوراملا ةطبارلا» ّنإو .ةايحلاو قيبطتلل ةلباق ةحضاو ةيجيتارتسا غوصل ،ًايداصتقإ
 .رمألا اذه لثم قيقحت ىلع ةدعاسملل

،ةينانبللا ةيعرشلا زمر ،ةيروهمجلا ةسائرب اهمازتلإ ةينوراملا ةطبارلا دكؤت ،ءاشعلا اذه يف
.ًابعشو ًاضرأ نطولا ةدحو ماـّمصو
،ةبطاق قرشلا يّيحيسم ةيعجرم يهو ،«نانبل دجم» تيطعأ يتلا يكركبب اهناميإ نلعت امك
سرطب هراشب رام لانيدراكلا كريرطبلا اهدّيس بناج ىلإ فقتو .بسحف ةنراوملا سيلو
 .رطاخم نم اندوجو دّدهتي ام ءردل ةهجاوملا طخ ىلع ،يعارلا
.كيلثمم رايتخإ نسحأف ،ةريبك كتيلوؤسم ّنإ :ينانبللا بخانللو
.هتقث مكضحم نم لامآ اوبّيخت ال :ددجلا باونللو

 .ةمّيقلا هتمهاسم ىلع ،يروخ نالور قيدصلا اهسأر ىلعو ،نانبل ونيزاك ةرادإل صاخ ركش
نم لكلو ،ءاشعلا اذه ميظنت تّلوت يتلا ،ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجللو

ًاريخ هللا مكازج...ركش فلأ :هحاجنإب مهاس
قيضأ ام ...ةيتآ يهو ةمايقلا باوبأ ىلع نحن :ةنراوملاو نييحيسملاو ،نيينانبللا ىلإو
 لمألا ةحسف الول شيعلا
:رعاشلا لوق اوركذتو ،يدحتلا هبج يف ًادحاو اونوك

ُدحاو فيسلا ضبقم يف اهنكلو      ٌةسمخ ِدعلا يف ءرملا ّفك ُعباصأ

تايلوؤسمو... تايدحت... راطخأ... تاقاقحتسإ
.«فيسلا ضبقم»و....  لمألا نيب
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نـيـفـلزـتـمـلا نـم ٌجاوـفأ ةـيـحـيسمـلا تحاـتـجا اـمدــنــع
،تاسائرلاو عقاوملاو دجملاو ةطـلسلاـب نـيـمـلاـحـلاو
ّمهأ دحأ ةسينكلا ناضحا ىلإ لوخدلا حبصأ امدنعو
نرـقـلا يف ةـماـعـلا فـئاـظوـلا ىـلإ لوصوـلا رصاـنـع
نم رثكأ تماد ةبرجت دعبو ،يداليملا سماخلاو عبارلا
باينأ تحت لاتقلا تاحاسو سيمايدلا يف ةنس003
شطبلا مادقأ تحت ،نيجّرفتملا تاحيصو دوسألا
ربع هريظن ّلق ربصبو ،فويسلا نينرو ليخلا رفاوحو
اولضاـنو اوـمواـقو اوـحـفاـكو اورـباـثو اوـنـمآ ،خـيراـتـلا
فالآ اومّدق ،ريخألا قمرلا ىتح ناميإلا يف اوتبثو
نأ نودب ،درمتلاو نايصعلا اونلعي نأ نودب ءادهشلا
اولمعتسي نأ نودب ،سانلا قازراو تاقرطلا اوعطقي
بحـــلا حالس ّالإ حالس يأ نودـــب ،حـــمرـــلاو فـــيسلا
نم خراصلا حلاصلا ديسلا عم ،ءاحّمإلا ىتح نوحطملا
ام نوردي ال مهنأل هاتبأ اي مهل رفغأ» :بيلصلا ىلعأ
 .«نولعفي
ناميإلا ةراهط نم ،سيمايدلا نم ةيحيسملا تجرخ
روطربمإلا حبصأف ،ةسايسلا عم تجزتماو ،هئاقنو
غمدُت بورحلا تحبصأو ،ةروظنملا ةسينكلا سأر وه
رظنيو ،ةينيدلا تايارلا ولماح اهمّدقتي ،بيلصلا زمرب

ةسينكلا دجم وحن نيثهاللا نييتوهاللا ضعب اهل
ذوـفـنـلاو لاـمـلاو ةـطـلسلا ىـلـع ةـمـئاـقـلا ،ةـيضرألا
نم سيل هناطلس يذلا كاذ مسإب هلك كلذو ،ةوقلاو
،هاف حتفي ملو حبذلا ىلإ قيس يذلاو ،ملاعلا اذه
.ءاحّمإلا ىتح ملألاب سّرمت يذلاو
ىلإ اهسأر نم ةسينكلا تّضخ تارّيغت ّمضخ يف
ءالؤه ،ديدج نم هللا لاجر ىربنإ ،اهيمدق صمخأ
مدـب مـهـلـلـح نـيضــّيـبـم ،قـيضلا نـم نوــتأي نــيذــلا
،اوراث ،اودّرـمـت ،دـيدـج نـم ةرداـبـمـلا اوذـخأو ،لـمـحـلا

،ةديدج سيماـيد نـع نوشتـفـُي اوـقـلـطـناو ،اوـمواـق
داهجلا نمز ،ناميإلا يف لاطبألا نمز اهيف نوديعي
توملا ةهباجم نمز ،تاذلا ناركن نمز ،توملا ىتح
روبع رسج الإ نوكت ال تاظحلب نيئباع ريغ ،ةرّين هوجوب
قانع يف نوقناعـتـي ثيـح ،ىـلـغألا مـهـبوـبـحـم ىـلإ
 .ّلكلا يف ّلكلا وه ديسلا حبصي ثيحو ،يونبو يوبأ

يحاوـن يف سوـيـنوـطـنأ قــلــطــنإ ،وــجــلا اذــه يف
نم نورام جرخ .شروق يحاون يف نورامو ،ديعصلا

،طلستلاو فلزتلا جيجض نمو ةيروطاربمإلا ءاضوض
ءيش لك حبريل ءيش لك ًارساخ ،هتاذب ىتح ًادهاز
لبج ىلع ماقأف ،هتلجلج ىلإ هعم دعص .حيسملاب

ىقبنسو اّنك ...نورام كنأل
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،هملعمك ًاقلعم ،ضرألاو ءامسلا نيب شروق
ناك ءارعلا يف .نوناك حايرو زومت ةرارح هحفلت
ىلـع ةسيـنـكـلا لـمـحـي ًاـكساـن ،ًادـهاز ،ًاـحــّبسم
تاوهش ىلع يّلكـلا راصتـنإلاـب ًاـمـلاـح ،هـيـفـتـك
.لاملاو ةطلسلا تاذلم ىلعو سفنلاو دسجلا

اوـنـّنـفـت ،نوـّيدوــماــعــلا دــلُو نوراــم مــحر نــم
ملاعلا حورو دسجلا ةتامإ اوفرتحاو مهسيمايدب
اوعبطو ،نورام ةرانم اوحبصأف ،ةلامثلا ىتح
متللح امنيأ بيلصلا اورشنأ» ناعمس ةيصوب
ناك .«انيضغبم ىلع بّلغتنو انءادعأ سودن هب
،ةيكاطنإلا ةيناـيرسلا ةـيـناـحورـلا تناـكـف نوراـم
رـعشلاو دـهزـلـل ةـقـيرـطو عــبــنــم نوراــم تيــب ناــكو
ينايرسلا بدألا روحب يف حبسي ملاع يف ،ةوبنلاو
نيتعيبطلا اوراتخاف ،ةيـبـيّصنـلاو ةـيوـهارـلا ةراـظـنـلاو
ةراضن نيذخآ مهتدلجو مهليج ءانبأ ىلع نيدّرمتم
.امور ةعيرشو ةيطنزيب قطنمو ةيكاطنإ

حورب اورّرق ،ريثكلا مهنم لتق امدعبو ،كانه نم
مهقوتو مهحاورأ هبشُي ًايحور ًانطو اوئشنُي نأ ةّوبنلا
ناكف ،نورام انحوي نورتبلا فقسأ اوراتخإ .العلا وحن
قشتماو ةروثلاو نايصعلا ةوهص ىطتما نم لّوأ

ةـبالص ناـنـبـل لاـبـج نـم ًالـهاـن ،نـيـتـعـيـبـطـلا فـيس
ايمرأ ىلإ ةحبسلا تّركو .مازتلإلا ضايبو فقوملا
،مهتمصاع يف نييمورلل تبثأ يذلا اذه يتيشمعلا
اهدحت ال ةسادقلا ّنأو ،فرحلا نم ىوقأ حورلا ّنأ
امك هيدي نيب نابرقلا عفر ،لدابتم فارتعإ وأ ريتاسد
عوسي قلع امكو ،ءارحصلا يف ةيحلا ىسوم عفر
وه اـّمأ ،قوفلا يف نابرقلا دمص ،راعلا بيلص ىلع
هديس مالآ ًاركذتسم ،برلا حبذم مامأ ًادجاس ّرخف
ىلإ رفق نم نوبرهي اوناك فيكو ،هوعبت نيذلا لكو
نم .مهسأر هيلع نودنسي ٌرجح مهيدل سيل ،رفق
هتيعر عمج يذلا اذه رابلا يندهالا ىلإ يتيشمعلا
يعارلاك ،اهيحاـنـج تحـت اـهـخارـف ةـجاـجدـلا عـمـجـت اـمـك
،هــفرــعــت هـــفارـــخو هـــفارـــخ فرـــعـــي يذـــلا حـــلاصلا
ال ةـمأ هــجوو لــجر ةرــيس يهــيودــلا سوــناــفــطسإ
فرذو ،ةداهشلاو ناميإلا نّصح ،جيليإ نم .تومت
لام يذلا بيهرلا يوالوجحلا كاذو .عومدلاو مدلا
ةعافش هتعماج ًاعدوم زرألا لبج وحن ءاحيفلا يف هسأر
.سمشلاب ةللكملا سورعلا كلت ،زرألاك ةيهبلا ميرم
كيوحلا ناميد ىلإ نيبونق ىلإ حوناي ىلإ جيليإ نم
ةيادب تناك هفلس عمف .نورام انحوي ركذتسإ يذلا

نانبل ناكو ،بعشو ةـّمأ ةياكح تأدب هعمو ،ةسينك
نبإ لمكأ اذكهو ،ةيحورلاو ةيخيراتلا هيتعيبط يف
،ءارـقـفـلـل هسفـن ًاـنـهار ،ةضيرـع نوـطـنأ راـبـلا يّرشب

ةرمث نانبل لالقتسإ لجأ نم ديدح نم اصعب ًابراض
نـبإ ىـلإ نوراـم ةرـيسم تلـمـكأو .ةـيـحـلا ةـيـنوراـمــلا
نيذلا نحن» روثأملا هلوقب ينوفيرلا اذه ،ناورسك
مالظلاو ملظلا دهع يف فوهكلاو رواغملا ىلإ انأجل

داـهـطضإلاو روـجـلا نـم ًاـبرـه نـيــنسلا تاــئم لاوــط
ىـلـع هـتداـبـعو هللاـب ناـمـيإلا اـنـل مـلسيـل ،باذـعـلاو
،ئطاوشلا هذـه ىـلـعو لاـبـجـلا هذـه يف اـنـتـقـيرـط
.«ءيش لك انمدع اهنمدع اذا يتلا ةيرحلا انل ىقبتل
ةبالصو ناعمس دهزو نورام ةراضنب هجاوو لضان
تّرمتساو .يناثلا لالقتسإلا بأ ناكف ،يشروقلا
تاوادعلا ىطخت يذلا مويلا يعارلا عمو .ةياكحلا
يضارألا ىلإ هملعم ضرأ ىلإ بهذو ةعنطصملا
.زاجحلا ضرأ ىلإ هبيلص لمحو ،ةسدقملا

،هدوماع ناعمس لزتعا الو ،هئارع نم نورام بعت ال
الو ،هدّرمت يف نورام انحوي بهترا الو ،هـتـّيصو الو

يوالوجحلا عجارت الو ،هتسادق يف يتيشمعلا ركس
هـــمـــلـــع ةـــعس يف يندـــهإلا الو ،هداـــهشسا يف
لودلا مامأ فقوملا بهترإ ينورتبلا الو ،هتفاقثو
الو ،هــتاــنزو يف طّرــف يواّرشبــلا الو ،ىــمــظـــعـــلا
.اوملزتساو عيمجلا عضخ موي رسكنإ ينوفيرلا

دوعت ءارعلا ىلإو ،تدلُو ءارعلا نم نورام ةعامج هذه
لوقتو ديدج نم ينبتل ،نمزلا نم ةبقح لك يف
.ىقبتسو ةينوراملا تناكف ...نورام ناك :هّلك ملاعلل

قوط يناه يروخلا
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،نطولا اياضق لمحت لازت الو تناك ةينوراملا ةطبارلا
ىّدصتتو ،صاخ لكشب ،نـيـّيحيسملاو ،ماع لكشب
ىـلإ ةـيـمارـلا تالواـحـمـلا ةـفاـكـل ةــّيــفاــفشو ةأرــجــب
ةـّماعلا تارادإلا يف يحيسملا روضحلا فاعضتسا
نع ةعفادـمـلا ةـطـبارـلا لـمـع ىـطـخـتو .اـهـلـيـطـعـتو
تفقو يتلا ديدحلا ديلا نّوكتل ،اهلثمت يتلا ةفئاطلا

تيـتـفـت تدصق يتـلا ةــّيـباـهرإلا تاـكرـحـلا هــجو يف
نيينانبللا نيب عدّصلا بأرب كلذو ،ينطولا فصلا
ّصرو ،لخادلا ىلإ نييريفكتلا بّرست نود لاح يذلا
.اهنع ًالاضن ضرألا يف رذجتلاو فوفصلا
تاـعـباـتـم يف ًالـعاـف ةــّيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا رود ناــكو
يف برـحـلا نـع تمـجـن يتـلا ةـيرـيصمـلا تاـفــلــمــلا

ماسم ّلك ىلإ اهناكس نم فالآلا حوزنو ،اـيروس
مهدوجو ةلأسم عم ةمكحو قدصب تلماعتف ،ناـنبل
ةوعّدلا يف ساسألا رودلا تبعل امك .انضرأ ىلع
تاعارّصلا نع ناـنبل ديـيـحـتو ةــّيـنـطوـلا ةـمـحـلـلا ىـلإ
زازتبا وأ هفاعضتسإل ًاعنمو نطولل ةيامح ،ةيميلقإلا

 .هتاسّسؤم
فـلـتـخـم يف زــّيـمـم ءادأ ةـطـبارـلا ناـجــلــل ناــك دــقو
ةـيـعاـمـتـجإلاو ،ةـيـفاـقـثـلاو ،ةـيـئاــمــنإلا عــيضاوــمــلا
ةطبارلا ةلالطإ ضيف نم ضيغ اذه .ةـيداصتقإلاو
تالالطإلا لاجملا يف ّمأ .ةيلخادلا نوؤشلا ىلع
بيقنلا ،اهسيئر ةيبلتب اهطاشن ىلجت دقف ةـّيجراخلا
ىـلإ ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا ةوـعد ،سوـمـيـلـق ناوـطــنأ
ىلع اهلالخ علطإ لمع ةلوج هل تناك ثيح ،ايلارتسوأ
.عاقبلا كلت يف دئارلا ينوراملاو ينانبللا روضحلا
ةـّيونسلا ةـيمومعلا ةـيعمـجـلا لالـخو ،لـيصاـفـتـلاـبو
لمع سوميلق بيـقـنـلا لواـنـت ،ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلـل
ةعستلا رهشألا لالخ ةطـبارـلـل يذـيـفـنـتـلا سلـجـمـلا
جمانرـب ذـيـفـنـتـب عورشلا ًادـكؤم ،هـتـيالو نـم ىـلوألا

ىـلـع تاـباـخـتـنإلا ضاـخ يذـلا «ضوـهـنـلاو رّذـجـتـلا»
ىلإ ،اهتسسأم نم ،ةطبارلا تازاجنإ ًادّدعمو ،هساسأ

عم اهلصاوتل راطإ عضو ىلإ ،يرادإلا اهزاهج ريوطت
ريغ ةطبارلا نوك ىلع ًادّدشم ...ماعلا يأرلاو ءاضعألا

اهلالخ نمو ،ةـّماعلا ةيحيسملا ةحلصملاب الإ ةـّينعم
.ينانبللا نطولا ةحلصم
ّنأ ،ميكاو ناوطنأ ،ةطبارلل ماعلا نيمألا ربتعا امك
ًاصوصخ ،يحيسملا دوجولا معد وه ةطبارلا هّجوت
مكحلا يف ةيلعفلا ةكراشملاو ،نانبل يف ينوراملا

ضهني نأ لمأو .ةيرحلاو ةلادعلا يأدبم راطإ نمض
ةيقدصلا ةداعتسإل ةميكحلا هتداـيـقـب دـيدـجـلا دـهـعـلا
هنطوب ينانبلـلا ةـقـثو ،ناـنـبـل يف مـكـحـلـل ةـعـئاضلا
.هئاضق ةلادعو

ةيروهمجلا سيئر ةرايز
لاشيم سيئرلا ةماخف ةينوراملا ةطبارلا سيئر رازو
ىلإ ةطبارلا ءاضعأو هترايز جئاـتن يف هعضيل ،نوع
ةـيجراخلا ةريزوب هتاءاقل ىلع هعلطأ دقو .اـيلارتسوأ

يتلا مومهلا ضعب ىلإ ًاريشم ،ةرجهلا ريزوو كانه
ةلوّدلا يف داسفلا ةبراحم ىلإ ةبسنلاب ةطبارلا باتنت
لاطت تاءارتفا ّيأ نم نيحلاصلا نيفظوملا ةيامحو
ةـعد سيـئرـلا ىـلإ هــّجو اـمـك .مـهـتاـيـحالصو مــهرود
ةبسانمل ةطبارلا هميقت يذلا يونسلا ءاشعلا روضحل
.ناـنبل ونيزاك يف ةراشبلا ةدّيس ديع
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ةموكحلا سيئر ةرايز
هل هـّجو ،ةطبارلا دفول يريرحلا سيئرلا لابقتسا يفو
ءاـشع يف ةـكراشمـلـل ةوـعّدـلا سوـمـيـلــق بيــقــنــلا
ىلإ ةـبسنلاب قفأ ةلوج نافرطلا ىرجأ امك ،ةطبارلا

يرـيرـحـلا عضوو ،بتاورـلاو بترـلا ةــلسلس عوضوــم
اهثادحتسا نووني يتلا تادراولا ءاوجأ يف دفولا
ةرورض لوح ثيدحلا راد كلذك .ةلسلسلا هذه نيمأتل

ةؤفـكـلا رصاـنـعـلاـب ةــلودــلا دــفرو ،داسفــلا ةــبراــحــم
  .ةرادإلا ءاـنب يف ساسألا رجح اونوكيل ةفيظنلاو

شيجلا دئاق ةرايز
بيقنلا دّكأ ،شيجلا دئاق ىلإ ةطبارلا دفو ةرايز يفو
ىلوتي يذلا ينانبللا شيجلاب ةدايقب ةقثلا سوميلق

رطخلل يّدصتلاو نطولا ةمالس نع عافدلا فرش
.هل لصاوتملا معّدلاو ،يباهرإلا

 يذيفنتلا سلجمللو سوميلق بيقنلل ماسو
قاقحتسإلا ماسو» سوميلق بيقنلا هديلقت لالخ
سلجملا ءاضعأو ،«ربكألا بيلصلا ةجرد نم ينوراملا
نم ينوراملا قاقحتسإلا ماسو ةطبارلل يذيفنتلا
لمعب هّدإ لاشيم قباسلا ريزولا داشأ ،رودنموك ةجرد

،نانبل ةيواز نم لمعتو رظنت يتلا ةينوراملا ةطبارلا
قدصو ةيبقانم نم اهسيئر هب ىلحتي ام ىلع ىنثأو
 .ةنامأو صالخإو
ظقيلا ريمضلاب هّدإ ريزولا بيقنلا فصو ،هتهج نم
بحاصو ةرـيـبـكـلا ةـيـنوراـمــلاو ةــيــنــطوــلا ةــماــقــلاو
ةريس يدهتست ةطبارلا نأ ًادكؤم ،ةقالخلا تاردابملا
نزاوتلا ىلع ظفاحت يهو ،اهيلع اوبقاعت نيذلا رابكلا
نطولا اذه يف يحيسملا رودلا نوصو ينطولا
.بولغملاو بلاغلا قطنمب مكحُي ال يذلا

يكركبو يزكرملا بئاتكلا تيب ةرايز
يتلا ةرايزلا ،لخاّدلا يف بيقنلا تاءاقل ثيغ لّوأ ناك
تيبل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ سأر ىلع اهب ماق
ىلع تاباختنإلا نوناقل ضرع ثيح ،يزكرملا بئاتكلا

هتعضو يذلا (seciov detimil nam enO) ةدعاق
 .نيينانبللا دنع قلطملاب ليثمتلا نيسحت ةيغب ةطبارلا
هراشب رام لانيدراكلا ،ينوراملا كريرطبلا لابقتسا ّمث
دقو .سوميلق بيقنلل ،يكركب يف ،يعارلا سرطب
ةحفاكم ةيفيكو ةلودلا يف داسفلا امهثيدح لوانت
ةطبارـلا مـعد ىـلـع بيـقـنـلا دـكأو .اـهـيـف نـيدساـفـلا
ىلع يحيسملا بابشلا زيفحتو ،حلاصلا فظوملل
نوناق ىلإ قّرطتلا ىرج امك .ةلودلا يف طارخنإلا
نأ ىلإ فدهي يذلاو ةطبارلا هقّوست يذلا باختنإلا
باـخـتـنا يف لـعـفأ رود يحـيسمـلا بخاـنــلــل نوــكــي
داـمـتـعا ةـيـناـكـمإ ىـلإ بيـقـنـلا راشأ دـقو .هـيـلـثـمــم
لضفألا ءاقتنا عم كلو ،تاباختنإلا يف ةيفئاطلا

تاداــيــقــلــل ءالو برــقألا سيــلو ةــفــئاـــط لـــك يف
كريرطبلا ةطبغ بيقنلا عضو دقو اذه .ةيسايسلا

.ايلارتسوأ ىلإ هترايز ءاوجأ يف
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ليساب ريزولا ءاقل
ةطبارلا نم ًادفو نيبرتغملاو ةيجراخلا ريزو لبقتسإ
اعد يذلا سوميلق بيقنلا اهسأر ىلعو ةينوراملا
قلعتملا يروسلا حوزنلا رمتؤم تارّرقم ىلإ ةدوعلل
نكمي ال اننأ ىلإ ًارشم ،حوزنلا اذه تايعادت ةهجاومب
.اودوعي يك ايروس يف برحلا ةياهن رظتنن نأ

بيقنلا ةرايز يف ةينسلا ةيمالسإلا ةطبارلا
سلجم نم ًادفو ةـينوراملا ةطبارلا سيئر لبقتسإ
ةسائرب ،ناـنبل يف ةـّينسلا ةـّيمالسإلا ةطبارلا ءاـنمأ
ةرورض ىلع نوـعـمـتـجـمـلا دـكأ .لاـقص رـهاـم دـّيسلا
ةدحولا نم ديزمب ،دالبلا يف ةيلخادلا ةهبجلا نيصحت
نييحيسملا رود ىلع لاقصلا دّدشو .راوحلا ليعفتو
دعب نم هل امب ،ًاصوصخ نانبل يفو قرشلا يف
.يفاقثو يراضحو يناسنإ

ةينوراملا ةطبارلا روزي ينانبل - يلارتسوأ دفو
اهب موقت يتلا ناطاشنلا سوميلق بيقنلا دّدع ،ةينوراملا ةطبارلا ّرقمل ينانبل - يلارتسوأ دفو ةرايز يف
ىلإ .هتايعادتو هتروطخ ىلإ هـّبن نم لّوأ تناك يتلاو «نييروسلا نيحزانلا رمتؤم» نم ًاءدب ،ةينوراملا ةطبارلا
.ةلودلا فئاظو يف طارخنإلا ىلع نييحيسملا ثحو ،ةيئانلا ةيحيسملا قطانملا لهأ تاجايتحا ىلع فوقولا
ايلارتسوأ ىلإ سوميلق سيئرلا ةرايز هتكرت يذلا يباجيإلا رثألاب هّونف ،برح رونأ ،دفولا مساب قطانلا ثّدحت ّمث

.اهيف نيلوؤسملا عم هتاءاقلو
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ةطبارلا يقتلي يروخ ريزولا
سئاـنـكـلاو عـقاوـمـلا لـيـهأت عوضوـم ضرـع ضرـغـب
لّوألا رقملا دجوي ثيح يريغملا ةيرق يف ةيرثألا
ساطغ.د ،ةفاقثـلا َرـيزو راز ،ةـيـنوراـمـلا ةـيـكرـيرـطـبـلـل
ةنجل رّرقمو ،سوميلق بيقنلا ةسائرب دفو ،يروخ
نيلكاج ةدّيسلاو ،ركيرك فيزوج .د ثارتلاو ةفاقثلا
سدنهمـلا روضحـبو ،يرـيـغـمـلا ةـيدـلـب ةسيـئر يروـخ

.راثآلا ماع ريدم يروخلا سيكرس

يكركب يف ةينوراملا ةطبارلا
جرخ ،يكريرطبلا حرصلا يف يكركب دّيس ءاقل دعب
ثّدحتلل تناك ةبسانملا نإ لوقيل سوميلق بيقنلا

ةلاقتسا عوضوم ىلإ ةثيدحلا-ةميدقلا رومألا يف
ةرايز ًاضيأ لوانت ثيدحلا نأ ًافيضم .يريرحلا سيئرلا

عون كانه نوكي نأ ىلع ،ةيدوعسلا ىلإ يكركب دّيس
دوعي رمألاو ...ةيروهمجلا سيئر عم قيسنتلا نم
.هتطبغ ىلإ

يسورلا داحتإلاو ،يسنرفلاو ،يلارتسوألا ريفّسلا
ةطبارلا نوروزي ينامورلاو

ريفس سوميلق بيقنلا لبقتسإ ،ةطبارلاب هبتكم يف
ةـطـبارـلا سيـئر ىـنـثأ دـقو .ناـنــبــل يف اــيــلارــتسوأ
يف ناـنـبـلـل مـعاّدـلا اـيـلارـتسوأ رود ىـلـع ةـيـنوراـمـلا

.ةيلودلا لفاحملا
لـمـعـلاو لصاوـتـلا لـمأف يلارـتسوألا رـيــفسلا اـــّمأ
ّنأ ًادكؤم ،نيدلبـلا نـيـب ةـقالـعـلا زـيزـعـتـل كرـتشمـلا
رود نأو ،ةــبــلصو ةزـــّيــمــم ةــكرــتشمــلا تاــقالــعــلا
اهئامنإ يف يساسأو زراب وه هدالب يف نيينانبللا
.اهرّوطتو
ىلع ةينوراملا ةطبارلا اسنرف ريفس راز ،هتهج نم
ىّنـمـت سوـمـيـلـق بيـقـنـلا .ةراـفّسلا نـم دـفو سأر
ثيدحت يف ةـّيبوروألا اهربعو ةيسنرفلا ةدعاسملا
داسفلا باهرإ نم ءاهتنإلل نواعتلاو ،ةماعلا ةرادإلا
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يضارألا نـم بحسنـت لـيـئارسإ لـعـجـل ةدـعاسمــلاو
 .اهلتحت لازت ال يابل
ةمعادلا هفقاوم ىلع دّدشف يسنرفلا ريفّسلا اـّمأ
لـئاسمـلا لـح ةرورضو ،هـلالـقـتساو ناـنــبــل ةداــيسل
.نييروسلا نيحزانلا ةلأسم اهمّدقم يفو ،ةقلاعلا
.ةينوراملا ةطبارلا يسورلا داحتإلا ريفس راز كلذك
لوح ةلماش ةملك ةملك سوميلق بيقنلل تناك   دقو
ريفسلا دكأ اميف ،ةقطنملا عضوو نيتلودلا ةقالع
نأ ربتعاو ،ةيسورلا ةسايسلل ةيساسألا تباوثلا ىلع
ىلع ةريثك ءابعأ بترُي نانبل يف يروسلا دوجولا
.سوميلق بيقنلا هرودب هدكأ ام اذهو .نانبل

اـهـب تماـق يتـلا تاـطاشنـلا ضيـف نـم ضيــغ اذــه
عـيضاوـمـب تاودـن ىـلإ ةـفاضإ ،ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارــلا

:اهنم ركذن ،ةفلتخم ةّمهم
يباختنإلا ةطبارلا عورشم نع ضرعم

ةطبارـلا اـهـتـمـظـن ةودـن «ةـفاـحصلا يداـن» لـبـقـتسإ
قبس يذلا «باختنإلا نوناق عورشم» نع ةينوراملا
سيئر بئان اهيـف ثّدـحـت دـقو ،هـتـقـلـطأ نأ ةـطـبارـلـل
اذه نأ ىلإ راشأف ،ضّوعم قيفوت يماحملا ةطبارلا
بسانملا صخشلا رايتخا ىلع بازحألا مغرُي نوناقلا
يغـلـُي ال وـهو .فّرـطـتـلا عـنـمـي هـنأ اـمـك هـحـيشرــتــل
ةيداحألا يغلُيو لضفألا مّدقت نأ اهمزلُي لب بازحألا
.فئاوطلا ىدل
،ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا وضعل ةملك تناك امك
عوضوـم تبراـق ةـطـبارـلا نأ ،نـيـطـنــطسق ناوــطــنأ
ةـحـلصم يف ّبصت ةرـظـن نـم يباـخـتـنإلا عورشمــلا
بازحألا هاجت ةطبارلل كّرحت نع برعأ امك ،نيينانبللا
ليثـمـتـلا يف ةـلادـعـلا نـّمـُي يذـلا عورشمـلا ضرـعـل
ىـلإ ددـعـلا مساـب عراصتـلا ةـلــحرــم نــم لاــقــتــنإلاو
.ةـّيعونلا مساب لماكتلا

ةيحيسملا طباورلا داحتإ يقتلي نوع سيئرلا
تارّوطتلا ةعباتم راطإ يف كلذو ،ةيحيسملا طباورلا داـحتإ نم ًادفو يروهمجلا رصقلا يف نوع سيئرلا لبقتسإ
.جراخلا نم هتموكح ةلاقتسإ ءارزولا سلجم سيئر نالعإ دعب تّدجتسا يتلا
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 «ممألا ةبعلو ةعاجملا نيب نانبل ةلود ةدالو»
ةعاجملا نيب نانبل ةلود ةدالو» ناونعب ةودن يف
قوقحلا ةيلكل يناثلا عرفلا اهمظن ،«ممألا ةبعلو
لـج - ةـيـناـنـبـلـلا ةـعـماـجـلا يف ةـيساـيسلا موـلـعــلاو
يذلا رودلا نع مولظم نارطملا ثّدحت دعبو ،بيدلا
ةلحرم يف كيوحلا سايلإ ينوراملا كريرطبلا هادأ
يف هفوقوب ،ريبكلا نانبل ةلود نالعإ يفو برحلا
نع يقـئاـثو مـلـيـفـل ضرـع دـعـبو ،مـمألا ةـبـعـل هـجو
ةينوراملا ةيكريرـطـبـلا رودو ناـنـبـل لـبـج لـهأ ةاـناـعـم
يف دومصلا ىلع يلاهألا ةدعاسم يف ةريدألاو
؛لبجلا ىلع نوينامثعلا اهنش يتلا ةدابإلا برح هجو
تلواـنـت سوـمـيـلـق ناوـطـنأ بيـقـنـلـل ةـلـخادـم تناـك
«رـيـبـكـلا ناـنـبـل ةـلود ؤشنو ةـعاـجـمـلا» لـيصفــتــلاــب
لاسرإ نانبل ةرادإ سلجم رارق ربع جراخلا ىلإ كّرحتلاو
ىربكلا لودلا ىلإ مّدقُيل حلصلا رمتؤم ىلإ دفو
كيوحلا كريرطبلا ناك يتلا ينانبللا بعشلا بلاطم
قفاو ،رمتؤملا اذه لشف دعبو .اهيلع قفاو دق
دفو سأر ىلع ياسرف ىلإ باهذلا ىلع كريرطبلا

ثيح ،ينانبللا عمتجملا تانّوكم لك ّمضي عّسوم
تخلُس بتلا يضارألا عاجرتسا نمضتت ةركذم مّدق
اهتقحلأ يتلا مـئارـجـلا ضيوـعـت بلـطـمو ،ناـنـبـل نـع
دض تابوقع عضوو ،نانبلب ةينانبللا ةيروطاربمإلا
نانبل نوكي نأو ...ةيـناـمـلألاو يناـمـثـعـلا تاـطـلسلا
روتكدلل ةلخادم تناك ّمث .يسنرفلا بادتنإلا تحت
اهعبتا يتلا ةمواقملا لئاسو دّدع يذلا ةفيلخ ماصع
ةـيـنـيدـلا تاسّسؤمـلا رود ىـلــع زــكرو لــبــجــلا لــهأ
.لبجلا ىلإ تادعاسملا لاصيإل يفنعاللا جهنملاو
رود لوح يروخلا ناـفـطسا يروـخـلـل ةـلـخادـم ًاـماـتـخو
نأ ىلع ًاددشم ،دومصلاو ةمواقملا يف ةسينكلا
ناسحإلا يف ةردابم رثكألا تناك ةينوراملا ةيكريرطبلا
.ةـّبحملا لامعأو

فيفختلاو - ةيسنكلا مكاحملا ءادأ لوح ةودن
سانلا لهاك نع

ةطبارلا يف لفطلاو ةأرملا قوقح ةنجل نم ةوعدب
لوصأ حالصإ» لوــح ةودـــن تدـــقـــُع ،ةـــيـــنوراـــمـــلا
سئانكلا يف جاوزلا نالطب ىواعد يف تامكاحملا
 .«ةـّيقرشلا

نأب هتقث نع سوميلق بيقنلا برعأ ،حاـتتفإلا يف
نارطملل ةملك تناكو .ًاديدج ًاجاتن رمثتس ةودنلا هذه
ةـيـلوسرـلا ةدارإلا نـع اـهأدـب يتـلا ناـمـيـلس ساــيــلا
.«موحرلا فوطعلا عوسي» ناونعب ابابلا نع ةرداصلا
،ةديدجلا تامكاحملا لوصأ نيناوق دنع فقوت ّمث
ةرورضلاب» ًاركذم ،يذيفنتلا رارقلاو ةماعلا دعاوقلاو
.«ةجرد ىصقأب سّدقملا قاثولا ةقيقح ةيامحل
عفد يذلا ببسلا نع راّمع نورام نارطملا ثّدحت ّمث
عوسي» ةيلوسرلا ةدارإلا جارخإ ىلإ سيسنرف ابابلا
يف ةيناجملا رصنع دنع فقوتو ،«موحرلا فوطعلا
رصنع ىلإ لقتنا مث نيضاقتملا عم فقسألا يطاعت
.هفصن ةيلوسرلا ةدارإلا ترفو يذلا تقولا

داهشتسا ىلع ةنس056 رورم لوح ةودن
الوجح كريرطبلا

ةيكريرطبلا ةنجلل ًاسيئر هفصوب ،هللاريخ رينم نارطملا
فدهلا ىلوألا ةرضاحملا يف حرش ،ةداهشلا ةنسل

انئادهشب لافتحإلا» وهو ،ةداهشلا ةنس ءايحإ نم
نيكريرطبلاو ،053ـلا نورام رام نابهر نم نيفورعملا
لاقو ...«نييكباسملا ةوخألاو ،الوجحو يتيشدحلا
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 .ءادهشلا ةسينك يه ةينوراملا ةسينكلا ّنإ
رداصمو قئاثولا راطقلا سايلا خرؤملا لوانت هرودب
طلس ّمث .الوجح كريرطبلا نع تاياورلاو تامولعملا
كريرطبلا لوصأ ىلع ءوضلا يودب ميلس بتاكلا
زيزعت يه هتداهش نم ةربعلا نأ ىأرو ،هروذجو الوجح
نم انلهأ ىلع حاتفنإلاو انتسينك سيدقتو انتدحو
.بيرقلاو ديعبلا يضاملا يسآم رّركتت ال يك انلوح
نع ًابرعم ةودنلا ّلهتسا دق سوميلق بيقنلا ناكو

ةسينكلل ءادهشلاو ةداـهشلا ةـنس رـيـكاوـبـب هـتداـعس
نودب ًابعش نإ» :ًامتاخ ،ةينوراملا ةطبارلا دي ىلع
امو ...متحملا لاوزلا امهلآم خيرات نودب ةـّمأو ،روذج
.«ةئفلا هذه نم ًاموي ةنراوملا ناك

اوسنرف روتكدلا حنمت ةينوراملا ةطبارلا
ةجرد نم ينوراملا قاقحتسإلا ماسو ليساب

«ربكألا بيلصلا»
سوميلق بيقنلا ىـقـلأ ،ماسوـلا دـيـلـقـت لـفـح دـعـب
نأ ىلإ ًاحملم ،هب ىفتحملا تافصب اهيف داشأ ةملك
عـم مزالـتـي يداصتـقإلاو يلاــمــلا لــيساــب اوسنرــف
يتـلا تاـبـهــلاــب ًادــيشم ،ناسنإلا لــيساــب اوسنرــف
سئانكلاب ًاصوصخ ًاركذم ،ةّدع تالاجم يف اهمّدق
شيجلاو فيسينويلل همّدق يذلا معّدلاو دّيش يتلا
ّمت ،ريثكلا ريثكلا اهريغو بابسألا هذهلو ...ينانبللا

عفرأ ربتعُي يذلا ماسولا اذه ليساب اوسنرف حنم
.نيزّيمملا رابكل ةحونمملا ةطبارلا ةمسوأ
ام نأ» اهيف دكأ ،هب ىفتحملل ةملك تناك كلذ دعب
خيسرتب كرتشملا انمازتلا وه ةطبارلا هذهب انعمجي

ةـعـقـبـلا هذـه يف يحـيسمــلاو ينوراــمــلا دوــجوــلا
ىلع صرحلابو ،يبرعلا انملاع نم ةديرفلاو ةكرابملا
تايار عفر ىلعو ،ةـّيساسأ ةميق ةيرحلاب ثّبشتلا
ّنإ ...ةيمنتلاو ةيطارقميدلاو ةلادعلاو مالسلاو قحلا

 ...«يتينورامب ًازازتعا ينديزي ماسولا اذه

ينديس يف ةينوراملا مايألا
ناكرأو سوـمـيـلـق بيـقـنـلا ةراـيز تناـك ماــّيأ ةـيـناـمـث
هـلالـخ اوـكراش ،اـيـلارـتسوأ ىـلإ ةـيـنوراـمـلا ةـطــبارــلا
ةطبارلل ينيثالثلا ليـبوـيـلاو ،نوراـم راـم تالاـفـتـحاـب
 .ايلارتسوأ يف ةينوراملا
تالاـفـتـحإلاو تاءاـقـلـلاو تاراـيزـلا نـم ماـيأ ةـيـناـمـث
ىلإ هوقفارمو ةطبارلا سيئر اهدعب لمح ،تالوجلاو
ريبكلا باجعإلاب ةنورقملا تاعابطنإلا لمجأ توريب
يف ًاصوصخ ةنراوملاو ًامومـع نـيـيـناـنـبـلـلا ةـناـكـمـب
 .ايلارتسوأ

ةينوراملا ةطبارلل يونسلا ءاشعلا
7102 راذآ42

اـهءاشع ةـيـنوراـمـلا ةـطــبارــلا تيــحأ ،دشاــح روضحــب
لـّثم .نانبل ونيزاك يف ءارفسلا ةلاص يف يونسلا
ناربج نيبرتغملاو ةـيـجراـخـلا رـيزو ةـيروـهـمـجـلا سيـئر
ىلع انظافح رهوج نإ» :هتملك يف ءاج يذلا ليساب
ميقلا ىلع ظافحـلا اـنـيـلـعو ،رـحـلا اـندوـجو وـه ناـنـبـل
ناميإلا اـهـمـظـعأو ةــّبـحـمـلا اـهـلّوأ يتـلا ةـيـحـيسمـلا
نماضتن نأ انيلع ةظحل يف نحن ...ءاجّرلا اهّمهأو
هنإ ...نييحيسمو نيملسم ،ضعبلا انضعب عم ًاعيمج
يأ ىلإ نيينانبللا ّلكل هيف لوقنل يقيقحلا تقولا

.«مهبو نانبلب نونينض نحن ىدم
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تباوث نإ لاق يذلا سوميلق بيقنلل ةملك تناك ّمث
ًادحاو ،ًادلاخ ًانطو نانبلب اهناميإ ،ةينوراملا ةطبارلا

ىبأيو ةـّيعبتلا ضفري ،ًادّيس ًالقتسم ًاّرح ،ًادّحوم
خلّسلا تاططخمو مضلا عيراشم مواقُي ،ةياصولا
ناك ًاـّيأو تتأ نيأ نم طلستلاو ةنميهلا تالواحمو
قرشلا يف نـيـيـحـيسمـلا نإ ...يدـتـعـمـلاو عـماـطــلا
دقو ،هلود طئارخ نم ءاغلإلاو فذحلا رطخل نوضّرعتي
رحلا يحيسملا دوجولل ريخألا نصحلا وه نانبل نوكي
.ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف

مّظنت ةّينوراملا ةطبارلا
 نماثلا يعامجلا سرعلا

يكركبيف ًايئانث72للكُيكريرطبلا
،نانبل تاـّيشربأ ّلك نم ناسرع اهلاق ةّيدبأ «معن»
يعاّرلا كريرطبلا مامأ يكركب يف برلا حبذم ىلع
،لفحلا دعب هتملك يفو .مهطابر قثوو مهللك يذلا
لجرلا نيب دهع لّوألا :جاوزلل نيدعُب نع هتطبغ ثّدحت
جاوزلا ّرس وه يناثلاو ،ةديدج ةلئاع ءانبل ةأرملاو
يف حـيسمـلا روضحـب نـيسيرـعـلا ءاـقـل ينـعــي يذــلا
.ةايحلا بعاصم ناـهـجاوـُي روضحـلا اذـهـبو .اـمـهـتاـيـح
 .قلخلا ةـّيلمعب نيجوزلا هللا كرشُيو
سرعلا اذه ىلـع قـيـلـعـت سوـمـيـلـق بيـقـنـلـل ناـكو
نـماـثـلا يعاـمـجـلا سرـعـلا هـنإ :هـيـف ءاـج ،يعاـمـجــلا
حاجنإ يف اومهاس نيذلا لك ركشأ .ةينوراملا ةطبارلل

ءانبل قيفوتلاو ةئنهتلا ددجلا ناسرعللو ،ثدحلا اذه
.ةيحيسم ةلئاع
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دورج يلاعأ يف عقت ةينانبل ةيرق ،ةريغملا وأ يريغملا
23 ىلاوح سولبيب ةنيدم نع دعبتو ،ليبج ءاضق
ةراغملا» ريسفت اهنم بلغيف اهمسإ ريسافت اـّمأ .ملك
ًاـعـم حوـناـيو يرـيـغـمـلا يمسإ درو دـقو .«ةرـيـغصلا
خيرات نع تثدحت يتلا رداصملا يف رّركتم لكشب
ةعقب ىلإ نازمري اناك امهنأ يهيدبلا نمو .ةقطنملا
  .ةدحاو ةيفارغوميد - ةيفارغج

ًاّرقم حبصأ يذلا قرزألا سيرج رام ريد ةدلبلا نضتحت
0721 ىتح077 ماع نم ًءادتبإ ةينوراملا ةيكريرطبلل
يداـحـلا ىـتـح عـبارـلا كرـيرـطـبـلا نـم ،ةـنس005 يأ
جيليإ ةديس ريد ىلإ رقملا لقتني نأ لبق ،نيرشعلاو
ىلإ دوعيف قرزألاب هفصو ببس اـّمأ .قوفيم يف
نيح يف ،قرزألا نوللا وحن ةلئام ةميدقلا هتراجح نوك
ةّينبم يطسولا روصعلا ىلإ دوعت يتلا سئانكلا ّنأ
 .رمسألا رجحلاب
ّنأ ،حوناي نع هخيرات يف يهيودلا كريرطبلا ركذ دقو

ريد يف ميقُي ناك يذلا يناثلا نورام انحوي كريرطبلا
نـم برـه ،يصاـعـلا فاـفض ىـلـع نوراـم سيدـقــلا
ةّيسنك صوصن ةّمثو .حوناي ةيرق ىلإ روكذملا ريدلا
ناسوـّنـيإ» اـباـبـلا ةـلاسر ىـلإ رـيشت ،ةّدـع ةـيـخــيراــتو
،6121 ةنس يتيشمعلا ايمرإ كريرطبلا ىلإ «ثلاثلا
نوعمش كريرطبلا ىلإ عبارلا ردنسكلأ ابابلا ةلاسرو

يف يكريرطبلا رقملا ركذ امهيف درو دقو ،6521 ةنس
هباتك يف لوقي دوبع نورام بيدألا ّنأ امك .حوناي
ىتح عبارلا كيرطبلا نم ةكراطبلا ّنإ «نانبل رقص»
.حوناي ةديس ريد يف مهّرقم ناك نيرشعلاو يداحلا
ينعي دق ةريغملا مسإ نإ نيخّرؤملا ضعب لوقيو
دعب رييغت نم اهملاعـم قـحـل اـمـل ،ةرـّيـغـتـمـلا ةـيرـقـلا
،قرحلاو مدهلل ةريثك بقح يفو ًارارم اهتويب ضّرعت
حـبصت نأ لـبـق ىـتـحو .رّرـكـتـمـلا عـطـقـلـل اـهــتاــباــغو
ىـناـع ،ةـيـناـمورـلا ةـيروـطارـبـمإلا نــيد ةــيــحــيسمــلا
مـهضفرـل تاداـهـطضا ةــلسلس نــم نوــيــحــيسمــلا
.ةـّينامورلا ةهلآلا ةدابع يف ةكراشملا

حوناي - ةريغملا يف قرزألا سجرج رام ريد
 ةنس005 ءاهز ةينوراملا ةّيكريرطبلل ّرقم
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نيطنطسق روطاربمإلا
ةسيدقلا هتدلاوو

ةناليه
ناــــك ،م113و303 نـيـبــف
نيح «ميظعلا داهطضإلا»

ةيحيسملا ينابملا مدهب نيطنطسق روطاربمإلا رمأ
 .اهقارحإو ةسّدقملا مهبتك عمجو نييحيسملا لزانمو
دـباـعـمـلا رـيـمدـت ّمـت هسفـن نـيـطـنـطسق نـم رــمأبو
ةينثولا هتيزمرل يريـغـمـلا دـبـعـم اـهـنـمو ،ةدوـجوـمـلا
يف سئانكلا لئاوأ نم ربتعُت ةسينك هناكم ميقأو
ربكأ ةيطنزيب ةسينك تينب قحال تقو يفو .نانبل
 .اهضاقنأ ىلع
ءاـنـبو مـيـمرـت ةداـعإب رارـق ذـِخـُتإ6102 ماــــع يفو
دقو .7102 لوليا9 خيراتب اهحاتتفا ّمتو ةسينكلا
لبق هنزّيم يتلا ةيساسألا هصئاصخب ءانبلا ديعأ
ماعلا يف كيلامملا يديأ ىلع قرحيو مدهُي نأ
.م5031

يف بصنملا اولغش نيذلا ةطبغلا باحصأ
:يريغملا حوناي ىلإ هلاقتنا لبق ،يحرفك ريد
ثلاثلا كريرطبلا) لّوألا نورام انحوي رام (1

.(سرطب سيّدقلا دعب نوتسلاو
.(لّوألا نورام انحوي رام تخأ نبإ) شوروق (2
.(يحرفك ريد يف نكس نم رخآ) لّوألا ليئاربج (3

ذنم بصنملا اولغش نيذلا ةطبغلا باحصأ
حوناي - ةريغملا ىلإ ةّيكريرطبلا ّرقم لاقتنإ

:ليبج يف
رـقـم لاـقـتـنإ هدـهـع دـهش) يناـثـلا نوراـم اـنـحوــي (4
.(ليبج يف يريغملا - حوناي ىلإ ةّيكريرطبلا
دـعـب نوـّتسلاو عـباّسلا كرـيرـطـبـلا) لّوألا اـنـحوــي (5
(حوناي - يريغملا ّرقم يف لّوألاو سرطب سيّدقلا
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لّوألا سويروغيرغ (6
لّوألا سونافطسإ (7
سقرم (8
(بشوح) سويباسوأ (9
عـمـجـمـلا داـقـعـنإ هدـهـع دـهش) يناـثــلا اــنــحوــي (01
(968 ماعلا يـف ينيطنطسقلا
 (ىسيع) لوألا عوشي (11
 لّوألا دواد (21
يناثلا سويروغيرغ (31
(بيبح) سوتكليفواث (41
يناثلا عوشي (51
(طيموض) سويطيمود (61
 قحسإ (71
ثلاثلا انحوي (81
  (ناعمس) لّوألا نوعمش (91
لوألا ايمرإ (02
عباّرلا انحوي (12
يناثلا نوعمش (22
 ثلاثلا نوعمش (32
0211 -0011 :يسجرجلا فسوي (42

يسركلا لقـن)0311 -0211  لّوألا سرـــطــــب (52
(قوفيم ىلإ يكريرطبلا
نم :يتالاحلا)1411 -0311 :لّوألا سويروغيرغ (62
 (ليبج - تالاح
نم :يتامارلا)1511 -1411 :لّوألا بوقعي (72
(ليبج - تامار
دفحل نم :يدفحللا)4511 -1511 سماخلا انحوي (82
(دفحل هتدلب ىلإ ةيكريرطبلا لقن) (ليبج -
3711 -4511 :يناثلا سرطب (92
9811 -3711 :ثلاثلا سرطب (03
9911 -9811 :عبارلا سرطب (13
نم :يتيشمعلا)0321 -9911: يناثلا ايمرإ (23
 (ليبج - تيشمع
نم :يتاـماشلا)9321 -0321 :لّوألا لاــيـــناد (33

(ليبج - تاماش
- جاج نم :يجاجلا)5421 -9321 :سداّسلا انحوي (43
(ليبج
يف)7721 -5421 :(ناعمس) عباّرلا نوعمش (53
نم ةـّينوراملا ةـّيكريرطبلا ّرقم لقتنإ ،0721 ماعلا
 .(قوفيم يف جيليإ ةديس ريد ىلإ حوناي - يريغملا





نايدألا نيب راوحلاو ثارتلاو ةفاقثلا ةنجل
ةينوراملا ةطبارلا يف

يريغملا رقم ميمرتب اهرودو

نايدألا نيب راوحلاو ثارتلاو ةفاقثلا ةنجل تلوأ دقو
ميمرت عوضومل ًاغلاب ًامامتها ةينوراملا ةطبارلا يف
تعسو ،حوناي يف لوألا ةينوراملا ةيكريرطبلا رقم
تارايزلاو تالاصتإلا نم ةلسلس لالخ نم كلذ ىلإ
ميمرتلا عوضوم عقوملاو نيينعملا تلمش يتلا

 .يريغملا ةدلب يف
ةـياـغـلا هذـه لـجأ نـم مـهـتـقــتــلا نــيذــلا زرــبأ نــمو
ريزوو يعارلا سرطب ةراشب رام لانيدراكلا كريرطبلا
راـثآلا ماـع رـيدـمو يروـخ ساـطـغ روـتـكدـلا ةـفاــقــثــلا
يريغملا ةيدلب ةسيئرو يروخ سيكرس سدنهملا
يبأ هللا قزر روينسنوملاو يروخ نيلكاج ةديسلا
يف ىرج دقو .راثآلا ءاملع نم ددع ىلإ ةفاضإ ،رصن

ميمرت ةداعإ ةرورض ديكأت تارايزلاو تاءاقللا هذه
بلص يف لخدي يذلا زرابلا يخيراتلا ملعملا اذه
اذـه نوـكـي نأ بوـجوو ،قـيرـعـلا ينوراـمـلا ثارــتــلا

يف كلذو ،يرثألا ميمرتلا دعاوق عم ًابسانتم لمعلا
راثآلا نـع راـبـغـلا ةـلازإو ةـيـنـيدـلا ةـحاـيسلا مـعد راـطإ
رودلا اهل ناك ةريدأو سئانكو تارقم نم ةينوراملا
يف ًاضيأو ،اهئانبأو ةفئاطلا روضح زيزعت يف ريبكلا

.ةينوراملا ةفئاطلل هخيراتو يثارتلا هجولا زاربإ ليبس
عقوم ليهأتـل ةرـيـل نوـيـلـم001 غـلـبــم فرُص دــقو
سيئر ةراـيز رـثأ ىـلـعو .يرـيـغـمـلا يف ةـيـكرـيرـطـبـلا
ىلع سوميلق ناوطنأ بيقـنـلا ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا
ةفاضإ ىلع يروخ ريزولا قفاو ،ةنجللا نم دفو سأر
لـيـهأتـلـل دوصرـمـلا غـلـبـمـلا حـبصـُيـل لـثاـمـم غـلـبـم
يريغملا ةيدلب تأدبو .ةريل نويلم002 ميمرتلاو
قفو مهلمعب راثآلا ءاربخ رشابُي يك ةيضرألا ريضحت
ةيريدم ةقفاومب تيظح يتلاو ةعوضوملا طئارخلا
.راثآلا
ثارتلاو ةفاقثلا ةنجل نم ةقثبنملا حوناي ةنجل فلأتت
،ًاررقم ركيرك فزوج روتكدلا :نم نايدألا نيب راوحلاو
ناسغ ذاتسألا ،رسلل ًانيمأ هللا قزر لراش روتكدلا
،فيصان ناسغ ،ىسوم ميرك :نيسدنهملاو ،يروخ

.يواغ رماس

34
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ًاموي2591 بآا رهشش نم نيرششعلاو يداا موي ناك
ةنراوملل ةبشسنلاب ًازي  سسيشسأات خيرات هنإا .نانبل

ركفلا لاجر نم ةبخن لبق نم ةينوراا ةطبارلا
ةيمومـع ةـيـعـمـج لوأا تبـخـتـنا دقو .سصاـشصتـخلاو
مث ًاشسيئر تبات جروج ديشسلا ةطبارلا ءاشضعأل ةماع
ناج ديشسلا ،يروا سسايلا روتكدلا :ءاشسؤورلا هت
ذاـتـشسألا ،ناـمـيـلـشس وـبأا رـكاـشش ذاـتـشسألا ،ةدوـج وــبأا
سسراـح مألا ،وـلــح راــيــب ذاــتــشسألا ،مرــك تشسنرا
فـيزوـج روـتــكدلا ،هدإا لاــششيــم ذاــتــشسألا ،باــهــشش

ناوطنأا بيقنلاو ،عمللا يبأا مشس بيقنلا ،هيبرط
ءاشسؤور ًايلاح اهفوفشص  ةطبارلا ّمشضت .سسوميلق

،يباـيـنـلا سسلا  ءاـشضعأاو ،قـباـشس ةـيروـهـمـج
،ةيناثلاو وألا تئفلا نم ةلودلا يفظومو ،ءارزوو
تائيه ءاشسؤورو ،ةاشضقو ،نيدعاقتم ًارابك ًاطابشضو
لاجرو ،تاشسّشسؤوم ءاشسؤورو ،ةيعامتجإاو ةيداشصتقإا
ةطبارلا نإا .تاشصاشصتخإلا ّلك  نيزـّي ركف
نع لّو لب حبرلا ىخوتت ل ةشصاخ ةيعمج ةينوراا

اـهدّدشسي يـتـلا ةـيوــنــشسلا كاششإلا موــشسر قــيرــط
.تابهلا إا ةفاشضإلاب اهيلإا نوبشستنا
نانبل معدي يك سسشسأا طغشض قيرف ةطبارلا لّكششت
عتمتي ثيح يطارقدلاو يددعتلا لقتشسا را

ةـقـيرـطـب تاـبـجاوـلاو قوـقاـب نـطاوا عــيــمــج
زيزعتو كششا سشيعلا ةيرارمتشسل ةمزل ةيواشستم
.نطولا  يلهألا ملشسلا
نم وـشضع0021 براقي اـم ًاـيـلاـح ةـطـبارـلا مـشضت
دود ددع باشستنإا لبقت اهّنأا امك ةينوراا بخنلا

.ةنشس لك ءاشضعألا نم

فادهألا
فادهألا قـيـقـحـت ىـلـع ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا لـمـعـت
:ةيلاتلا
ديحوتو ملاعلاو نانبل يف ةنراوملا تاقاط دشح .1
عيمج ىلع ينانبللا ثارتلا رشن ليبس يف مهتملك
تايوتسملا
زيزعتو ينانبللا نطولل ءامتنالا سسأ خيسرت .2
ةـلادـعـلاو ةـيرـحـلا ىـلـع مـئاــقــلا ينــطوــلا قاــفوــلا
ناسنإلا قوقح مارتحاو ةيقفاوتلا ةيطارقوميدلاو
.كرتشملا شيعلاب كّسمتلاو
ةفئاطلا حلاصمو قوقح نع عافدلاو ةظفاحملا .3
ةـيـفاـقـثـلاو ةـيـعاـمـتـجإلا اـهـتـناـكـم نـعو ةـيـنوراــمــلا
.نانبل يف ةيسايسلاو
مـهـتـيوـيـحـب ةـنراوـمـلا مـعـنــي نأ ىــلــع صرــحــلا .4
يف ةروكذملا لوقحلا هذه يف ةقيرعلا مهتناكمو
كرـتشمــلا شيــعــلا نوصت يتــلا ّقــحــلا ةــلود ّلــظ
ةــلادــعــلا سّرــكـــتو ينـــطوـــلا قاـــفوـــلا ظـــفـــحـــتو
نيب ةاواسملاو ةيرحلاو ةيقفاوتلا ةيطارقوميدلاو
.نوناقلا مامأ نينطاوملا عيمج
نماضتلاو نواعتلا تاقالع رارمتسا ىلع صرحلا .5
لودلاو ةيبرعلا نادلبلا رئاسو نانبل نيب اهديطوتو
ةـيـناـنـبـلـلا تاـيــلاــجــلا تلــبــقــتسا يتــلا ةــقــيدصلا
.اهتنضتحاو
راـطإ يف يمالسإلا يحـيسمــلا راوــحــلا زــيزــعــت .6
يف بوـعشلاو تاراضحـلاو ناـيدألا نـيـب لصاوــتــلا
.ملاعلا
يتـلا ةـيـبرـعـلا ةـفاـقـثــلا زــيزــعــت يف رارــمــتسإلا .7
اــهــتازاــجــنإو اــهــتضهــن يف يداــير رود ةــنراوــمــلـــل

ةينوراملا ةطبارلا
 ةيخيرات ةذبن
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.اهريوطتو اهيلع ةظفاحملاو
ىلع ينوراملاو ،ينانبللا راشتنالا عوضوم ءاليإ .8
بولطملا يئانثتسالا مامتهإلا ،ّصخألا
ةيناملعلاو ةينيدلا تائيهلا نيب نواعتلا ديطوت .9
ّنأ ىلع ديكأتلاو راشتنإلا رايدو نانبل يف ةينوراملا
نأ نود ةطبارلا ةيعجرم يه ةينوراملا ةيكريرطبلا
اهتيمره نمض نم نوكت

ةيمومعلا ةيعما
بختنت يتلا يهو ةطبارلل نيبستنملا ءاضعألا مضت
يذيفنتلا سلجملا ءاضعأو سيئرلا بئانو سيئرلا

يذيفنتلا سسلا
ثالث هتيالو ةّدم ،ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم بختنُي

ىلإ ةفاضإلاب ًاوضع رشع ةسمخ مضيو تاونس
سيئرلا بئانو سيئرلا

يرادإلا بتكا ةئيه
ماعـلا نـيـمألاو سيـئرـلا بئاـنو سيـئرـلا نـم فـلأتـت
لبق نم نابختني نيريخألا نيذهو قودنصلا نيمأو
هئاضعأ نيب نم و يذيفنتلا سلجملا

ةطبارلل يرادإلا كا
ماعلا نيمألا فارشإب نيفظوملا نم فلأتي

ةصصّصصختا ناجللا
:يذيفنتلا سلجملا لبق نم اهؤاضعا نيعُي
ةينطولاو ةيسايسلا نوؤشلا ةنجل .1
ةينوناقلاو ةيروتسدلا نوؤشلا ةنجل .2

ةينقتلاو ةيلاملاو ةيداصتقإلا نوؤشلا ةنجل .3
ينانبللاو ينوراملا راشتنإلا نوؤش ةنجل .4
ةماعلا تارادإلاو نيفظوملا نوؤش ةنجل .5
باـبشلاو ةـيـعـماـجـلاو ةـيوـبرـتــلا نوؤشلا ةــنــجــل .6
نييعماجلا بالطلاو ةضايرلاو
ةيعامتجإلا تاطاشنلاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل .7
تالفحلاو تاودنلاو
ةحصلاو ةئيبلا ةنجل .8
نيـب راوـحـلاو ةـيـثارـتـلاو ةـيـفاـقـثـلا نوؤشلا ةـنـجـل .9
نايدألا
مالعإلا ةنجل .01
لفطلاو ةأرملا قوقحو نوؤش ةنجل .11
ةينانبللا ةيسنجلا ةنجل .21

ةتقؤوا ناجللا
فيرلا ءامنإ ةنجل .1
ةيجيتارتسإلا تاساردلا ةنجل .2
يعامتجإلا نماضتلا ةنجل .3
ةماعلا تاقالعلا ةنجل .4

ناجللا
ةينوناقلاو ةيروتسدلا تاساردلا -
ةينقتلاو ةيلاملاو ةيداصتقإلا نوؤشلا -
راشتنإلا -
ةماعلا تارادإلاو نيفظوملا نوؤش -
 بالطلاو ةضايرلاو ةيعماجلاو ةيوبرتلا نوؤشلا -

نييعماجلا
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا -
ةحصلاو ةئيبلا -
نايدألا نيب راوحلاو ثارتلاو ةفاقثلا -
لفطلاو ةأرملا قوقح -
ةينانبللا ةيسنجلا -
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فيرلا ءامنإ -
يعامتجإلا نماضتلا -
ةماعلا تاقالعلا -

ةطبارلا ءاصضعأا
:ةينوراملا ةطبارلا ماظن نم ةسماخلا ةداملا

ًاـقـفو ةـيـنوراـمـلا ةــطــبارــلا ىــلإ باستــنإلا قــحــي»
ةنراوملل ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلل
ةسماخلا اوغلب نيذلا نم ،ًءاسنو ًالاجر ،نيميقملا
تايلوؤسملا عقوم يف مهو رمعلا نم نيرشعلاو
نيعاطقلا يف ًاقومرم ًازكرم نولتحي نيذلا وأ ةماعلا
ةيساـيسلا نـيداـيـمـلا يف اـمـيس ال صاـخـلاو ماـعـلا
ةـيـفاــقــثــلاو ةــيداصتــقالاو ةــيــئاضقــلاو ةــيرادإلاو
ةيباقنلاو ةيمالعإلاو ةيوبرتلاو ةيوعرلاو ةيعامتجالاو
نيدعاقتملا نـيـيرـكسعـلاو ةرـحـلا نـهـمـلا باـحصألو
فادـهأب ًاـنـمؤم باستــنالا بلاــط نوــكــي نأ ىــلــع
قالخألاو ةءافكلاو ةهازنلاب ىلحتي نأ ىلعو ،ةطبارلا
«.يحيسملا مازتلالاو ةديمحلا

ا تا-عا-ط-ق ع-ي-م-ج ل-ّثا عم-تورا يتآلا
:يتآلا هجولا ىلع ةطبارلا ةيوصضع  اهركذ
باونو ،نوقباسلا ةيروهمجلا ءاسؤر) نويسايسلا .1
ال يتلا بازحألا ءاسؤرو ،نوقباسو نويلاح ءارزوو
ءاسؤرو ،(ةـطـبارـلا فادـهأ عـم اـهـفادــهأ ضراــعــتــت
ماعلا نأشلاب ةمزتلم ةقومرم تايصخشو ،تايدلب
.ةسينكلا ةلاسرو
.نويقوقحلاو نوماحملاو ةاضقلا .2
ةئفلا نـم نودـعاـقـتـمـلاو نوـيـلاـحـلا نوـفـظوـمـلا .3
نم ةحـلسمـلا تاوـقـلا نـم نودـعاـقـتـمـلاو ،ىـلوألا
.ةبتر عفرأ امو ديمع
.ةلدايصلاو ءابطألا .4
.نويعانصلاو راجتلاو نويداصتقإلا .5

.نويتامولعملاو نوسدنهملا .6
ةـلـمـحو ،ءاـبدألاو ،نوـفــقــثــمــلاو ،نوــيــمالــعإلا .7
.اهب فرتعملا ةيعماجلا تاداهشلا
.(تايوناثلاو تاعماجلا ةذتاسأ) يوبرتلا مسجلا .8
نوـيـنـفـلاو لاـمـعــلاو نــيــمدــخــتسمــلا تاــباــقــن .9
.نويرادإلاو

قحي ،م-هر-كذ ف-لا-صسلا ءا-صضعألا إا ة-فا-صضإلا-ب
مهباصستنإا اوبلطي نأا هاندأا نيروكذا سصاخصشأل
ةبولطا طور-صشلا-ب ة-ط-بار-لا  ءا-صضعأا ة-ف-صصب
:ةيوصضعلل
تاـيشرـبألا نـم ةـيشرـبأ لـك نـع ناـنـثإ نالــثــمــم .1
نابدتني راشتنإلا يفو نانبل يف ةمئاقلا ةينوراملا

.ةيشربأ لك يعار لبق نم
ةينوراملا ةيفقسألا ناجللا نم لك نع دحاو لثمم .2
نارطملا لبق نـم بدـتـنـي ،ةـيـلـبـقـتسمـلاو ةـيـلاـحـلا
.ةينعملا ةيفقسألا ةنجللا نع لوؤسملا
سيـئر هـبدـتـنـي ،ةـيـنوراـم ةـعـماـج لـك نـع لـّثـمـم .3
.ةعماجلا
.«ساتيراك» ةسسؤم نع لّثمم .4
ةيريخـلا تاـيـعـمـجـلـل ماـعـلا سلـجـمـلا نـع لـّثـمـم .5
.توريب ةنيدم يف ةينوراملا
.مالعإلل يكيلوثاكلا زكرملا نع لّثمم .6
ةرادإو «رايمول يليت» ةرادإ نم َلك نع دحاو لثمم .7
لبق نم مهبادتنا ّمتي نأ ىلع ،«ةـّبحملا توص»
.نيتسّسؤملا نيتاه يترادإ نع نيلوؤسملا
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نويوابوطلاو نوسيّدقلا
ةنراوملا

فولخم لبرش سيّدقلا

رايأ8 يف لــبرش سيدــقــلا دــلُو
ناـنـبـل نـم ارـفـك عاــقــب يف ،8281
نـم ةـيرـق ىــلــعأ يف ،يلاــمشلا
هّمأو فولخم نوطنأ هوبأ .نانبل
.ةحيحصلا امهاوقتب افرُع اتيجيرب
ثلاثلا رمعب هيبأ تيب فسوي كرت
يف بـّهرـتــلا دصقو نــيرشعــلاو
لخد .ةينانبللا ةينوراملا ةينابهرلا
مث ،قوفيم ةديس ريد يف ءادتبإلا
اـياـنـع نوراـم راـم رـيد ىـلإ لـقـتــنا
.ءادتبإلا نم يناثلا هماع ّمتأ ثيح
ىلإ َلسرأف ًاذيملت ءاسؤرلا هنّيع
تس ىضق ثيــح ناــفــيــفــك رـــيد

كانه ىبرتو توهاللاو ةفسلفلا سرد يف تاونس
هللا ةمعن بألا ةصاخ ،نيسيدق نابهر يديأ ىلع
 .«نافيفك سيدق» ـب فورعملا ،ينيدرحلا
ضيرملا فسوي نارطملا ،يكركب يف ،ًانهاك همسر
.9581 زومت32 يف
دـعـب ،اـياــنــع نوراــم راــم رــيد يف لــبرش بألا ماــقأ

لئاضفلا ىمسأب ًاسّرمتم ،ًاماع61 ةدم ،هتمايس
  .ةينابهرلا
اهنم ،ةرهاب تايآ ريدلا يف هدي ىلع هللا ىرجأ دقو
،تيزلا لدب ًءام مداخلا هل هألم يذلا «جارسلا ةيآ»
.ةيليللا هتالص تاعاس هل ءاضأف
يف ساـبـحــتسإلا ،هللا ماــهــلإب ،هــئاسؤر نــم بلــط
ثيح ،5781 ماع كلذب هل اونذأف ،ايانع ريد ةسبحم
.ةنس32 اهيف ىضق
يخسلا هبلق بئاغر لكل نانعلا قلطأ ،ةسبحملا يف
ًافـغش دازو ةـيـفشقـتـلا هـلاـمـعأ فـعاضف .ءاـطـعـمـلا
.هللاب قارغتسإلاو ةالصلاو لمأتلاب
ساــنــلا ذــخأف ،هــتسادــق فرــع رشتــنا نأ ثبــل اــمو
ءاـفش هـنـم اوسمـتـلـيو هـتـكرـب اوــلاــنــيــل هــنودصقــي
ىلع هللا ىرجأ دقو .مهمساوم بصخو مهضارمأ
.هتايح يف ةديدع تايآ هدي

قباسلا عوبسألا يف ،8981 ماعو
ولتي سيبحلا عرش ،داليملا ديعل
مالك الت نأ امف .هتداعك سادقلا
سأكــلا ةــعــفر غــلــبو سيدــقــتـــلا
بأ اــي» ةالص ًاــيــلاــت ،ناــبرـــقـــلاو
،جلافلا ضراع هباصأ ىتح ،«قحلا

ناـبرـقـلاو سأكـلا ًاـعـفار ّرـمـتساــف
نكـمـت .هـيـلـع ةـجـّنشتـم هـعـباصأو
عزـن نـم سوـيراـكـم بألا هــقــيــفر
هلمحو هيدي نم نابرقلاو سأكلا
ةّدم عاجوألا ىساق .هتفرغ ىلإ
نع عطقني نأ نودب ،مايأ ةـينامث
هحور ملسأ نأ ىلإ ،هسادق مامتإ
ماع داليملا ديع ءاسم ءوده لكب
8981.

دقو .ةيمومعلا ريدلا ةربقم يف لبرش بألا َنفُد
،هحيرض قوف ألألتي ًارون هنفد ةليل راوجلا ُلهأ دهاش
.ةليل54 لاوط رونلا روهظ رّركتو
حتفب كيوحلا سايلا كريرطبلا نذأ ،قراوخلا ةرثكلو
نم ىرجيو ،داسفلا نم ًاملاس ُهمسج َدجُوف ،هربق
.ءامب جوزمم مد هترصاخ
.6291 ماع ديدج ربق ىلإ هنامثج ديعأ
نامثجلا ىلع تفشك ،ناسين22 يف ،0591 ةنسو
،ًاحيحص ًاميلس هنامثج تأرف .ةـيسنكو ةـّيبط ناتنجل
.هنم حشارلا همدب ًارومغم ،ًالبق ناك امك
ىلإ ًافولأ سانلا تفاهتف ،ةرهاظلا هذه ربخ رشتناو
نـم ءاـفشلا ثداوـح حـيرضلا لوـح ترـثاــكــتو .رــيدــلا
ملاـعـلاو ناـنـبـل ّجضف .ةـيصعـتسم ةـعوـنـتـم ضارـمأ
.ةقراخلا ثداوحلا هذه رابخأب
هعفر ،يناثلا يناكيتافلا عمجملا ماتخ يف ،5691 ماع
فاـصم ىــــلإ سداـسلا سـلوــــب اـباــــبـــــلا ةـسادـــــق
 .نييوابوطلا
هسفـن سداسلا سلوـب اــباــبــلا ةسادــق نــلــعأ دــقو
نيرشت رهش نم عساتلا يف ًاسيدق لبرش يوابوطلا
.7791 لّوألا
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اقفر ةسيّدقلا

ترصبأ2381 ناريزح92 يف
يف روــنــلا اــقــفر ةسيّدــقــلا
نـتـمـلا ىرـق ىدـحإ ،اـيالــمــح
،ايفكب نم برقلاب يلامشلا
سرطب نيسيّدقلا ديع موي
 .سلوبو
،ةنـبـهّرـلا قـنـتـعـت نأ تراـتـخإ

ةدـــيس رـــيد ىـــلإ تبـــهذـــف
بّهرتلل ،اـيـفـكـب يف ،ةاـجـنـلا

فسوي بألا اهسّسأ يتلا ،تاميرملا ةـّيعمج يف
يهو ،اهبوجتست نأ نودب ةسيئرلا اهتلبَق .لّيمجلا
اقفر تَحشّتإ .لزنملا ىلإ ةدوعلا كلذ دعب تَضَفَر
ديـع موـي1681 ةــــنس راذآ91 يف ءادـتـبإلا بوــثــب
2681 ةنس نم هسفن ديعلا يفو .فسوي سيّدقلا
ىلإ تهّجوت ّمث .ةـتـّقوـمـلا ةــّيـناـبـهرـلا روذـنـلا تزرـبأ
.خبطملا ةمدخب مايقلا اهيلإ دهُع ثيح ،ريزغ ةّيكيريلكإ
ساـيـلا كرـيرـطـبـلا ،نـيـّيـكـيرـيــلــكإلا دادــع يف ناــكو
 .يبغّزلا سرطب نارطملاو كيوحلا
يتـلا ةـيـمادـلا ثادـحألا ءاــنــثأو ،0681 ةــنس يلاوــح
رمقلا ريد ىلإ اقفر تلسرُأ ،كاذنآ نانبلب تفصع
ريزغ ىلإ تداع مث .ّيحيسملا ميلعتلا تايتفلا نّقلتل

ةسردم ىلإ ءاسؤرلا رمأب تهّجوت ّمث ،3681 ةنس
سّردُت ةنس ةدم اهيف تماقأو ،ليبج يف اهتّيعمج
لئاوأ يف .ناميإلا ءىدابم ىلع ّنهئّشنتو تانبلا

،داعم ةيرق ىلإ ليبج ةسردم نم تَلِقُن4681 ةنس
.ىسيـع نوـطـنأ رـيـبـكـلا نِسحـُمـلا بلـط دـنــع ًالوزــن
اـهـلالـخ تأشنأ ،تاوـنس عـبس ةدـم كاـنــه تماــقأو
اـهـتاوـخأ ىدـحإ ةدـعاسمـب تاـنـبـلا مـيـلـعــتــل ةسردــم
.تابهارلا
نم لاقتنإلا قيرط ىسيع نوطنأ دّيسلا اهل لّهَسو
ىلع تَلبُقَف .وطيأ - نرقلا ناعمس رام ريد ىلإ داعم
مث ،1781 زومت21 يف ءادتبإلا بوث تَسبلو ،روفلا
تذخّتاو ،2781 بآ52 يف ةـّيلافتحإلا اهروذن ترَذَن
تضمأ .اهتدلاو مساب ًاـنّمَيت اقفر تخألا مسإ اهل
- نرقلا ناعمس رام ريد يف ةنس نيرشعو ًاتس اقفر
ظفح يف تابهارلا اهتاوخأل ًاـّيح ًالاثم تناكو ،وطيأ
لمعلاو ةيحضتلاو فّشقتلاو تاولصلاو نيناوقلا
ةنس لوألا نيرشت نم لوألا دحألا يف .تماصلا
،يّلصت تحارو ،ريدلا ةسينك ىلإ اقفر تلخد ،5881
هــمالآ يف اــهــَكرشــُي نأ عوسي بّرــلا نـــم ةـــبـــلاـــط

باـجتساف .ةــّيصالـخـلا
تأدبو ،لاحـلـل اـهـلؤس

يف ةـمـلؤمـلا عاـجوألا
ىلإ تّدتما مث ،اهسأر
عيمج تلشفو .اهيَنيع
رثإ .اهتجلاعُم تالواحم
اــهـــلاسرإ رّرـــقـــت ،كلذ
.ةجلاعملل توريب ىلإ

شطـنأ ىـلـع تجّرـعـف
- سقرــم اــنــحوــي راــم
تَضرـُع ثيــح ،لــيــبــج
،ّيكريـمأ بيـبـط ىـلـع
ةـــّيــلــمــع ءارــجإب رــمأف

.ىنميلا اهنيعل ةعيرس
جنــبــلاــب لــبــقـــَت مـــلو
.اهملأ نـم فـيـفـخـتـلـل
علتقإ ةيـلـمـعـلا ءاـنـثأو
اـهـنـيـع ًأطـخ بيــبــطــلا
عم» :تلاقف ،اهـتـّمرب
تَملس ،حيسملا مالآ
.«كرـــجآي هللا ،كادــــي
مَكَحف ،ىرسُيلا اهنيع ىلإ لّوحت نأ ءادلا ثبل ام ّمث
نيَنيعلا عجو اهقفار .جالعلاب اهل ةعفنم ال نأب ءاّبطألا
،ةرـباص يهو ةـنس ةرشع يتـنـثإ نــم رــثــكأ رــيرــمــلا

.«حيسملا مالآ عم» :ةدّدرمو ةحِرف ،ةيّلصم ،ةتماص
ةـّينوراملا ةّينانبللا ةينابهّرلا يف ةطلسلا ترّرق امدنع
ةقطنم يف اتبرج - رهضلا فسوي رام ريد سيسأت
رام ريد نم تابهار تس لقن ّمت ،7981 ةنس نورتبلا

مألا ةساـئرـب دـيدـجـلا رـيدـلا ىـلإ ،روـكذـمـلا ناـعــمس
ّنأل ّنهنيب نم اقفر تناكو .ةـّيداعملا طموض السروأ
ّنك ام طرفل ّنهعم اهئيجم ىلع نْرَرصأ تابهارلا
يفو .اهتاولصب ديدجلا ّنهريد راهدزإ نلمأيو اهَنبِبحُي

،ىرسيلا اهنيع يف ًاـّيئاهن رونلا أفطنإ ،9981 ةنس
.اهمالآ لحارم نم ةديدج ةلحرم أدبتو ،ءايمع َيِحضُتل
ةفوفكم اـهـتاـيـح نـم ةرـيـخألا ةـلـحرـمـلا اـقـفر تشاـع
فعضو بنجلا يف ملؤم عجو ،لماك ىًمع :ةعّلخمو
ًاقرشُم َيقب يذلا اههجو ادع ام ،هّلك دسجلا يف
نـمـيألا اـهـكرو ّكفـنإ ؛رـيـخألا سـَفـنـلا ىـتــح ًاــحاّضو
مظع َقِرَغ ؛ىرخألا اهلجر كلذكو ،هزكرم نع لصفناو
تازرخ تزرب ؛هعضوم نع جَرَخو اهقنع يف اهفتك

راصو ؛ةدحاوف ةدحاو اهّدع ًالهس حبصأ ثيحب اهرهظ
ًالكيه تدبف ،ًاّفاج اهدلجو ،ًافيفخ ًاسباي هّلك اهمسج
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يف حـيـحص وضع َقـبـي مـل ؛دـلـجـب ًاـنوضحـم ًاــّيـمـظـع
براوج امهب كوحَت تناك نيَتللا اهيَدي ريغ اهمسج
،ةحِرف ،اهِعاجوأو اهمالآ ىلع ةرِباص يهو ،ةراّنصلاب
ةمـعـن ىـلـع عوسي ّبرـلا ةرـِكاشو اـهـناسلـب ةـحـّبسـُم
ةحئارب اقفر تَدَقَر .ةـّيصالخلا هِمالآ يف هتكراشم
- فسوي رام ريد يف ،4191 راذآ32 يف ةسادقلا
لمحو ةمدخلاو ةالصلا يف اهتايح تَضمأ دقو ،اتبرج
ىـلـع ةـلـكـّتـم ،سدـقألا ناـبرـقـلاـب ةدّوزـتـم ،بيـلصلا

مسا ةدّدَرُمو فسوي سيّدقلاو ميرم هللا ّمأ ةعافش
اهربق نم رونلا ّعشأ .ريدلا ةربقم يف تَنِفُد .عوسي

بئاجع اهتعافشب بّرلا ىرجأ .ةيلاتمم مايأ ةثالث ةليط
ربق ىلإ اهتافُر تَلقُن7291 زومت01 يف .ةريثك ًامعنو
اهبيوطت ىوعد ءدب رثإ ريدلا دبعم ةيواز يف ديدج
يف قيقحتلاب عورشلاو ،5291 لوألا نوناك32 خيراتب

.6291 رايأ61 يف اهتسادق ةرهش
يف ةمّركُم .يناثلا سلوب انحوي ابابلا ةسادق اهنلعأ
يناثلا نيرشت71 يف ةـّيوابوط ّمث ،2891 طابش11
 .سدقألا نابرقلل اهتدابع يف ًالاثمو ةودُقو ،5891
ةعِماجلا ةسينكلا حباذم ىلع ةسيّدق هنيع ابابلا اهعفر
:مه نيّيوابوط ةعبرأ عم .1002 ةنس ناريزح01 يف
،يلوـيـيرـف (4881-4081) يبوسورـــكس يجــــيوــــل -
ايلاطيا
ايلاطيا (2091-8181) يّلكسور ونيطسوغا -
،نوـيـلروــك (7661-5061) نوــيـــلروـــك اد ودراـــنرـــيـــب -

ايلاطيا ،ايليسيس
،وماغريب (2581-1081) يريزريف ويشتوتسوأ ازيريت -
ايلاطيا

ينيدـرحلا هللا ةمعن سيّدقلا
سجرـج نــب فسوــي وــه
نـم ،دـعر مــيرــمو باّسك
يلاــعأ - نــيدرـــح ةـــيرـــق
يف رونلا رصبأ .نورتبلا

.8081 ةـــــنس راذآ رــــــهش
ٍةــّيـلــبــج ٍةــئيــب يف أشنو
ةدلب» يف عرعرتو ٍةـّيعارز
.«ةسينكو ًاريد نـيـثالـثـلا
ةيرقلا ةسردم يف مّلعت

يف دعر فسوي يروخلا هّدج تيب ىلإ لقتنا ّمث
2281 ةنس ىّتح كانه يقبو ،6181 ةنس ،نيروّنت
رام ريد ةسردم يف ،ةـّيئادتبإلا همولع نّقلت ثيح
ةـّينانبللا ةـّينابهرلل عباتلا ،نيروّنت - بوح سوينوطنأ

.ةـّينوراملا
ةياعرو ضرألا ةعارز يف هدلاو ًادعاسم هتيرق ىلإ داع
سئاـنـكـلا يف ةالصلا ىــلــع ًاـبــظاوــمو ،ةــيشاــمــلا
نيح ،رمعلا نم نيرشعلا هغولب ىّتح ،سباحملاو

لوـخد ىـلإ هـيداـنـي هـقاـمـعأ يف ّبرــلا توص عــمس
 .ريدلا
ةــّيـناـنـبـلـلا ةــّيـناــبــهرــلا يف ءادــتــبإلا فسوــي لــخد
يف اـّيحزق - ريبكلا سوينوطنأ رام ريد يف ،ةـّينوراملا
ريدلا سيئر دي نم ءادتبإلا بوث سبل .1/11/8281
ةمعن خألا مسإ ًاذخّتم ،يرورحشلا سويراكم بألا

يناثلا نـيرشت41 يف ةــّيـناـبـهرـلا هروذــن زرــبأ .هللا
يف ةــّيـتوـهالـلاو ةــّيـفسلـفــلا هسورد عــباــتو ،0381
- اـنيتسويو سوناـيربق رام ريد يف ةـّينابهرلا ةسردم
هـتسارد ةرتف لالخ .5381و0381 ةـنس نيب ،نافيفك
ىسوم رام ريد يف ةحارلل ًاتقو ىضق ،ةـّيتوهاللا
نارطملا دي عضوب نافيفك ريد يف ًانهاك ميس .راّودلا

.5381 لّوألا نوناك52 خيراتب نيوز ناعمس
نافيفك ريد يف ًابهار ناك ،8381و5381 ةنس نيب
اياعرلا ةمدخ يف دعاسيو ،دالوألل ميلعتلا نّمؤي
ةوخإلل ًاريدم نّيع ،5481و8381 ةنس نيب .ةرواجملا
ّيلوسرلا ّيسركلا هنـّيع .نافيفك ريد يف نيسرادلا

-5481) :لحارـم ثالـث ىـلـع ةــّيـناـبـهرـلـل ًاــّماـع ًارـّبدـم
ةسائرلا زكرم ناكو ،(8581 -6581 ؛3581 -0581 ؛7481
نّيُع8481 ةنس .شيماط ةدّيس ريد يف كاذنآ ةّماعلا
ًامّلعم هدجن9481 ةنس .اياـّنع - نورام رام ريدل ًاليكو
3581 ةنس نيب .فاصرحب ليئاخيم رام ةسردم يف
ًاعباتم ،نافيفك ريد يف هللا ةمعن بألا ثكم6581و
نـمو ،نـيسرادـلا ةوـخإلل ّيبدألا توـهالـلا مــيــلــعــت
نـم (لـبرش سيّدـقـلا) فوـلـخـم لـبرش خألا مـهـنـيــب
بألا بيصأ ،8581 لّوألا نوناك4 يفو .ارفكعاقب
ريد يف ٍذئتقو ناكو ،«بنجلا تاذ» ضرمب هللا ةمعن
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ريد يف نفُدو ،41/21/8581 يف يّفوتف ،نافيفك
.نافيفك
ربقلا نم ثعبنا نأ اهيف نفُد يتلا ةليللا يف ثدحو
ّلك نم هربق ىلإ نونمؤملا رطاقتف ،ّعشم عطاس ٌرون

 .تاكربلاو معّنلا نيبلاط ٍبوص
يف ّيلوسرلا ّيسركلا ىلإ هبيوطت ىوعد تمّدُق
 .6291 ةنس راـّيأ41 يف امور

هـلـئاضف ىـلـع يناـثـلا سلوـب اــّنــحوــي اــباــبــلا قّدص
 .ًامّركم هنلعأف ،9891 لوليأ7 يف ،ةـّيلوطبلا
تيبثت دعب ،8991 راـّيأ01 يف ًاـّيوابوط هنلعأ ّمث
هضرــم نــم ،مـــجـــن هردـــنأ ّباشلا ءاـــفش ةـــبوـــجـــعأ
 .ّيناطرسلا
دعب ،4002 راـّيأ61 يف ةعماجلا ةسينكلل ًاسيّدق نلعُأ
.ىمعلا نم دعس زور ةدّيسلا ءافش ةبوجعأ تيبثت

نافطسإ خألا
همعن

فنك يف فسوي أشن
رــيـــغص ناـــكو ،هـــيَوـــبأ
نـم ةـفـّلؤمـلا ةـلــئاــعــلا
.نيتـنـباو ناـيـبص ةـثالـث
ةءارـقـلا ئداـبــم مــّلــعــت
ميلعتلا ئدابمو ةباتكلاو
دالوأ عـــم يحـــيسمــــلا
راـجشألا تحـت ةــعــيضلا
ةسينك برق ةدوـجوـمـلا

.ةليـمـجـلا ناـفـطسإ راـم
هّمأو هللا فسوي ّبحأ
ذـنـم ةسيّدـقـلا ءارذـعــلا
 .هتأشن
طالتخإلا ّبحي نكي ملو
،تاّيرهسلا الو سانلاب
لب ،براـقألا دـنـع ىـّتـح
يـّلصــُيو هــتــيــب مزالــُي

هللأ» :دّدرـي وـهو دـقرــي ّمــث ،ةالصلا تقو لــيــطــُيو
فسوي رامو ميرمو عوسي اي ،يناري هللأ ،يناري
.«يتامم ةعاس دنع ينودعاسو ينونيع
تيبلا همعن فسوي رداغ ،ًاماع61 نبإ وهو5091 ماع
اـنيتسويو سونايربق رام ريد ىلإ ًاهّجوتم ّيدلاولا

.هيف بّهرتيل نافيفك يف
سبل ،ماـّيأ ةينامث دعبو ،نيئدتبملا  ِكلس يف لخد

.«سونافطسإ» مسإ ذخّتاو ،ءادتبإلا بوث
هروذـــن ناـــفـــطسإ خألا زرــــبأ ،7091 بآ32 يفو
سيئر دي ىلع ّيكئالملا ميكسإلا سبلو ،ةّينابهرلا
 .رقص فاصاوي بألا ريدلا
ىدـحإ ،ّيناـبـهرــلا هرذــن دــعــب ،ناــفــطسإ خألا شاــع
ةـبارـق اـهـنـم ىضق .ةـّيـناـبـهرـلا يف ةـنس نـيــثالــثو
ةبارقو ،قوفيم ةدّيس ريد يف ةنس ةرشع يَتنثإلا
،ليبج يف تانوعملا ةدّيس ريد يف تاونس رشعلا
،بوـح سوــيــنوــطــنأ راــم رــيد يف تاوــنس ثالــثو
لبق نافيفك ريد يف رهشأ ةعبس وأ ةّتس ىلاوحو
،ةراطقلا - اطيّلش رام ريد يف اًضيأ شاع امك .هتافو
هتايح ّينس ىضمأ دقو .اياّنع - نورام رام ريدو
.اهيف لّقنت يتلا رايدألا نئانج يف لمعي
سونايربق ام ريد يف هتايح همعن نافطسإ خألا متخ
ام اذهو .8391 بآ03 يف كلذو ،نافيفك انيتسويو
ةـمـعـن سوـيـنوـطــنأ بألا ،رــيدــلا سيــئر هــنــع بتــك
:تاّيفولا باب ،ريدلا ةمانزور يف ،يدفحللا

ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا ءاثالثلا راهن ةينافلا هذه رداغ»
ٍنامثو ةيامعستو فلأ ةنس بآ نم نيثالثلا يف
ىلع ًارويغ ًاطيشن ًالماع ًاخأ ناكو8391 ةنس ،نيثالثو
ًاملاسم ،مسجلا حيحص ،ةينبلا ّيوق ،ريدلا ةحلصم
لاغشألا ىطاعتي ناكو .ًاعونق ،تاموصخلا نع ًاديعب
ًاظفاحم ،ةـّيوديلا لامعألاب ًانطف ،لقحلا يف ةّيجراخلا
نسحأ هيلإ دهُع امب ًامئاق ،هتاروذنو هتابجاو ىلع
قوفيم ريد ىلإ بهذ ماـّيأ ةعضبب هتافو لبقو .مايق
هتباصأو ّرحلا هيف رّثأف ،يضارألا ديدحت صوصخب
ةـتـكس ّمـث ىـّمـح رود اـهالـت ةـطـيسب ةــّيــحص ةــكــعو
 .«هتايح ةياهن اهيف تناك ،ةّيغامد
ةحئارب8391 بآ03 يف نافطسإ خألا يّفوت اذكهو
دعب ،هرمع نم نيعبرألاو ةعساتلا يف وهو ةسادقلا
هحورب لقح ّلك يف هلمعو ،ريد ّلك يف هرورم عبط نأ
لازت الو ،ةبّيطلا ةـّينابهرلاو ةّيحيسملاو ةّيناسنإلا
.انموي ىّتح ةّعشُم ةـّيح هتامصب
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رـيد يف ناـبـهرـلا ةرــبــقــم يف ناــفــطسإ خألا نــفُد
ريدلا نابهر ناك امنيبو ،1591 راذآ01 يفو .نافيفك
يذـّلا ،يتاروصلا فسوـي بألا موـحرـمــلا نوــنــفدــي
خألا نامثج ّنأ اودجو ،ريدلا اذه يف هتخوخيش ىضق
ربق ىلإ هنامثُج لقُن ٍذئدنع .ًاميلس لازي ال نافطسإ
نم ّلك هُروزي ،نآلا ىّتح ًادوجوم لازي ال ثيح ديدج
ىلع لوصحلا وأ ،ام ًةمعن هيلإ بلطيو هيلإ ئجتلي

.ام ٍضرم نم ءافش

يوابوطلا
يشوبكلا بوقعي
بألا يوابوطلا» ليلخ دلُو
نـم لّوألا يف «بوـقـعــي

ةدــلــب يف5781 طاــــبش
 .ريزغ
دادحلا حلاص سرطب هدلاو
مـيـكاوـي سمش هــتدــلاوو
داـمـعـلا ّرس َلـبـَق .دادـحــلا

ةدـــــــيس ةسيـــــــنـــــــك يف
طابش12 يف ةـيشبــحــلا
ةدـــــلــــــب يف أشنو ،5781
ةسردم يف ملعتي ،ريزغ
مث ،سيسنرـف راـم/ةـيـعرـلا
ةسردـــم ىــــلإ لــــقــــتــــنا
ةفورعملا سيول سيدقلا
قحـتـلـيـل ،رازـمـلا ةسردـمـب
ةمكحلا ةسردمب كلذ دعب

.1981 ةنس ًاجّرختم توريب يف
.ميلعتلا ًالوازم2981 ةنس ةيردنكسإلا ىلإ رفاس
لمحيو ملاـعـلا رـجـهـيـل ةوـعدـلا توص عـمس كاـنـهو
.حيسملا عبتيل ًانهاك ريصيو بيلصلا
وابشخ سويناطنأ رام ريد لخد ،ريزغ ىلإ هتدوع دعب
بآ نم نيرشعلاو سماخلا يف نييشوبكلا ءابآلل

.3981 ةنس
سوينوطنأ رام ريد يف ينابهرلا ءادتبإلا ةلحرم لخد
4981 راذآ نــم نـــيرشعـــلاو سداسلا يفو .واـــبشخ
خألا» مسإ هل ًاذختم ءادتبإلا بوث ريدلا سيئر هسبلأ
،5981 ناسين نم نيرشعلاو عبارلا يفو .«بوقعي
ناسين نم نيرشعلاو عبارلا يفو ،طيسبلا رذنلا زربأ
.دّبؤملا رذنلا زربأ8981
هسوردل ًامامتإ ةيرقلا ريد ىلإ بوقعي خألا لقتنإ

راــم رــيد يف اــهأدــب دــق ناــك يتــلا ،ةــيــتوــنــهــكـــلا
.ًانهاك هتمايس موي ًارظتنم ،وابشخ سوينوطنأ
ةــجرد ،9981 ةـنس ةـيـلـئاسرـلا ةـماسرـلا دـعـب لـبـتــقإ
نيرشت لّوأ يفو .0091 ةنس ةيليجنإلا ةيسامشلا
لاـفود روـيــنسنوــمــلا هاــقر1091 ةـــنس يناـــثــــلا
نانبل يف يلوسرلا دصاقلا ،يسنرفلا يكينمودلا
لّوألا هساّدق ماقأف ،تونهكلا ةجرد ىلإ ،ايروسو
.(سيردإ باب) توريب يف سيول رام ةسينك يف
ىلع يناثلا هسادقب لفتحيل ريزغ هتدلب ىلإ لقتنا مث
.سيسنرف رام ريد حبذم
دجب لمعي حارو توريب ريد يف بوقعي بألا ماقأ
سرادملا يشنُي عرشو ،ةتباثو ةيلوسر ةريغو طاشنو
اهل ًايقتنم ،نانبل ىرق يف تانبلاو نايبصلل ةيئادتبإلا
.ةفيرشلا ةلاسرلا هذهب نيريدجلا نيحلاصلا نيملعملا
لاجرلل ةثلاثلا ةنبهرلا أشنأ ،ةيسردملا عيراشملا عمو
،ىزيسألا سيسنرـف سيدـقـلا هـيـبأب ّاـنـّمـيـت ءاسنـلاو
.ىرقلاو ندملا يف اهماظنو اهئدابم رشنو
بوـقـعـي بألا دــنــع يلوسرــلا ّمــهــلا رصتــقــي مــلو
ىــلإ هاّدــعــت لــب ،بسحو هدالــب ىــلــع يشوــبــكــلا

ىلإ ّنحت هحراوج تناكو .دادغبو ماشلاو نيطسلف
،ايلاطيإو اسنرف يف ةسدقملا نكامألا ةرايزب كّربتلا

مث ،اسنرف ىلإ رفاسف هتينمأ هؤاسؤر هل لّهسف
مظعألا ربحلا ةسادق ةلباقمب يظح ثيح امور ىلإ

.0191 ةنس رشاعلا سويب رام
ىدحإ ىلع رابج بيلص عفر ملح بوقعي بألا دوار
ناكملا ناكو بيدلا لج يف ةيبار هرظن تتفلو .لالتلا
يف ءاـنـع لوـط دـعـب اـهارـتشاـف ،نـجـلا ةـلـتـب ىـعدــُي
ىلع ًالكتم عورشملا قيقحت ىلع لبقأو52/8/9191
عفترإ91/8/1291 خيراتبو .ةلمرألا سلفو هللا ةيانع
ةدّيس مسا ىلع تسّرُك مث ،ةسينكلا تهتناو ءانبلا
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لاثمت عضو دقو .3/5/3291 يف اهنيشدت ّمتو رحبلا
اهيمدق ىلعو ،عوسي لفطلا ةلماح ءارذعلا ةديسلل

ةـيـبرـغـلا ةـهـجـلا يف عـفر ًارـيـخأو .نـيرــفاسم بكرــم
.ملحلا ققحتف ريبك بيلص ةسينكلل
.ضرألا ىلع هللا ريفس وه نهاكلا ّنأب ًانمؤم ناك
لّوأ4/01/6291 يف لبقتسإ نيشدتلا دعبو كلذل
،تايفشتسملا ىدحإ يف ًاكورتمو ًالمهم هدجو نهاك
،ةسادــقــلاو ةالصلا يف ٍةــمارــكــب هــتاــيــح يهــنــيـــل
ىضرـمو ،نــيرــخآ ةــنــهــك دــعــب اــم يف لــبــقــتسإو
قاض اّملو .ةفلتخم بهاذمو نايدأ نم نيدعقمو
هعورشم أدبف ،ىرخأ زكارم مهل حتف ،ناكملا مهب
ةعومجم عم ،ةيـهـلإلا ةـياـنـعـلا ىـلـع ًالـكـتـم ،رـيـبـكـلا

ىلإ ّنهتئشنتب دهع تاـيثلاثلا تاـيتفلا نم ةريغص
دعب ام يف نـحـبصتـل ،تاـيـناـكسيسنرـفـلا تاـبـهارـلا
.تاـينانبللا تاـيناكسيسنرفلا بيلصلا تاـبهار ةيعمج
؛مهنيب نم ةلؤوسم ةيصخش نم رثكأ بيلصلا ريد راز
قاـقـحـتسإلا ماسو هـحـنـم ىذـلا هّدإ لـيــمإ سيــئرــلا
ةراشب سيئرلاو ،5/1/8391 يف فعسلا اذ ينانبللا
يناـنـبـلـلا قاـقـحـتسإلا ماسو هـحــنــم يذــلا يروــخــلا
62/11/1591 يف هــعــبــتأو ،2/6/9491 يف بـّهذـُمــلا
ليمك سيئرلاو ،طباض ةبترب ينانبللا زرألا ماسوب

بّهذملا زرألا ماسو هتافو ىدل هحنم يذلا نوعمش
اــنأ» :لوــقــي ناــكــف وــه اـــّمأ ...4591 نارــيزـــح يف
.«بيلصلا يماسِو

نم نيسمخلا ةنسلا بوقعي بألا غلب ،1591 ةنس
لوحتو1091 سدقملا تونهكلا ةجرد ىلا ِهِئاقترا

ىلإ ىوأم نم بيلصلا ريد اهنيع ةنسلا هذه يف
فارتعا رثإ ،ةيسفنلاو ةيلقعلا ضارمألل ىفشتسم
يليبويلا لافتحإلا ناكف ،ًايمسر هب ةينانبلا ةموكحلا

.ينانبللا زرألا ماسو هلالخ حنُم ًاجودزم
اذه ّنإ لاق4591 ناريزح62 تبسلا ةحيبص يفو ...
نينامث نع هحور ملسأو .هتايح نم راهن رخآ وه راهنلا
:ًالئاق بيلصلا ًاقناعم ةسدقملا ةلئاعلا يدي نيب ًاماع
مامت يف كلذ ناكو .«بلقلا بيبحاي برلا بيلص اي»
.ًارصع ةثلاثلا ةعاسلا

مامت يف8002 ناريزح22 دحألا موي حابص يف
يلافتحإ سادق يفو ،فصنلاو رشع ةيداحلا ةعاسلا
ةلاسرلا زنيترام لانيدركلا الت ،توريب ةحاس يف ميقأ
.ًايوابوط بوقعي بألا نالعال ةيوبابلا

كريرطبلا
يهيودلا نافطسإ
نافطسإ كريرطبلا مّركملا
يف ريبك مسإ ،يهيودلا
دـلُو .ةــّيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا

0361 ةــــــنس ندـــــــهإ يف
يف4071 ةــنس يفوـــتو
  .اشيداق ،نيسيدقلا يداو
ىسوـم لـيـئاـخـم نـبإ وـه
دلو هنوك نافطسإ يعُد .يهيودلا ميرمو يهيودلا
يف وهو هدلاو يفوت .نافطسإ سيدقلا ديع موي
هتملع يتلا هتدلاو فنك يف عرعرتف ،رمعلا نم ةثلاثلا
ةبحاص تناكو برلا ةمدخ ةيمهأو ةيحيسملا ميقلا
ملعتف ةيرقلا ةسردم هتلخدأ .هتايح ىلع ريبكلا ريثأتلا
.ةيحيسملا ةنايدلا ءىدابمو ةيبرعلاو ةينايرسلا

هريمـع سجرـج كرـيرـطـبـلا هـلسرأ1461 ماــعـــلا يف
هتسارد ءانثأ نيريثكلا شهدأ ثيح امور ىلإ يندهإلا

ةزيمملا هتيصخشو هقوفتب ةينوراملا ةسردملا يف
ةينانويلاو ةينيتاللا ملعت يف قوفت .هتفرعم ةعسو
قطنملاو ةحاصفـلا موـلـعو ةـيـناـيرسلاو ةـيـنارـبـعـلاو
بألا روسفورـبـلا هـمـلـعـم هـنــع لاــق .تاــيضاــيرــلاو

ديدعلاو نادلبلا نم ريثك يف تسّرد دقل» اسرابس
هركف يف نافطسإ لثم دجأ مل يننكل ،تاعماجلا نم
 .«هتايح ءافصو قلأتملا

ثحبلاو ةساردلاب هكامهنا ةدش نمو8461 ماعلا يف
يك هقافرب ةناعتسإلا ىلإ هرطضأ امم هينيع رون دقف
سيئر ّنأب ملع نيحو .سوردلا نم هتاف ام هيلع اولتي
،هسورد ةعباتم نع هفاقيإ ىلع مّمص دق ةسردملا
ًابـلاـط ،ةسيـنـكـلا ىـلإ أجـل ،ناـنـبـل لـبـج ىـلإ هـعاـجرإو

 .هرصب هيلإ داع ىّتح ،ءارذعلا هّمأ ةعافش
يف (هاروتكدلا) ةنفلملا ةداهش ىلع زاح0561 ماع
ناوـنـع هـتـحورـطأ تلــمــحو .توــهالــلاو ةــفسلــفــلا

يف ًاماع41 ىضق نأ دعبو .«ةيتوهال ةرواحم»
يف ماع ناسين3 يف نانبل ىلإ ةدوعلا رثآ ،امور
.ةينانبللا ةبيبشلا ميلعتو ريشبتلاب ذخأ ثيح5561
تاطوطخملاو قئاثولا نم ديدعلا هعم لمح دقو
 .نانبلو ةينوراملا ةفئاطلا خيراتب ةقلعتملا

راــم رــيد يف6561 ماــــع راذآ52 يف اـنـهاــك مــيس
،يوارفصلا انحوي كريرطبلا ةكرابمب ندهإ سيكرس
يف  .ةريدألاو سرادملا حتفو ميلعتلا ىلإ فرصنأف
ندهإ يف بوقعي رام ريد يف ةسردم سّسأ7561
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ءىدابم دالوألا اهيف ملعُي حارو هميمرتب ماق نأ امدعب
لخد دقو .ناميإلا يف مهئشنُيو ةيبرعلاو ةينايرسلا
نـم نـيـعـبرأ لصأ نـم ًاذـيـمـلـت رشع اـنـثإ توـنـهــكــلا
يلعبسبلا كريرطبلا هدفوأ8561 ماع يف .هذيمالت
عمجم» ـل ًالسرم نّيُع اهتاذ ةنسلا يفو .بلح ىلإ
اذه بجومب هيلع ناكو .«قرشلا يف ناميإلا راشتنإ
نـع رـيراـقـتـب يلوسرـلا يسرـكـلا دــيوزــت نــيــيــعــتــلا
 .هتاطاشن
ماقأ ثيح كارتألا ملظ ببسب ناورسك دالب ىلإ أجل

مولعلا ملعُي ذخأو .ةروطنيع نم برقلاب هيخأ عم
ةغلـلاو يحـيسمـلا مـيـلـعـتـلاو ةـيسنـكـلاو ةـيـناسنإلا
اهيف سّسأو بلح ىلإ داع3661 يف .ةينايرسلا

يتلا6661 ماـع ةرـيـهشلا ةـيـنوراـمــلا بلــح ةسردــم
يهيودلا اهدارأ يتلاو «ينوراملا بتكملا»ـب تفرُع

بقل دقو .هرصع يف امور دهاعم نع ةرغصم ةروص
يتلا ظعاوملا ىلإ ًارظن يناثلا بهذلا مف انحويب
 .ةريبك دادعأب بلح يلاهأ اهعامس ىلع لبقأ

يف دالبلا نايعأو ةنراوملا عمتجإ0761 رايا02 يف

ناـفـطسأ نارـطـمـلا اوـبـخـتـناو نـيـبوــنــق ةدــيس رــيد
هباجتحاو هتعنامم نم مغرلا ىلع ًاكريرطب يهيودلا
يف تيبثتلا عرد ابابلا ةسادق هحنمو ،راظنألا نع
نوناك72 يف .2761 ماع نم لّوألا نوناك طساوأ
يتروص بناــج ىـــلإ هـــتروص تعضو4861 يناـثـلا
كريرطـبـلاو يندـهإلا ةرـيـمـع نـب سجرـج كرـيرـطـبـلا
ةـعاـق ناردـج ىـلـع ناـيـجــخأ سواردــنأ سوــيــطاــنــغإ
.امور يف ةينوراملا ةسردملا
،رشعـلا رـئاـنـمـلاو سادـقألا ةراــنــم :هــتاــفــلؤم مــهأ
ميكسالا سبل ةبتر ،تاسيركتلا حرش ،ةينوطرشلا
،تاولصلاو تاكيربتلا باتك ،ريفاونلا باتك ،ينابهرلا
كف باـتـك ،تازاـنـجــلا باــتــك ،رارسألا عــيزوــت باــتــك
باتك ،ةيـناـيرسلا ناـحـلألا باـتـك ،ةـيـناـيرسلا راـعشألا
جئاتن باتك ،يضرألا سودرفلا باتك ،داشرالاو ظعولا
تالاـقـم ،ةـنراوـمـلا نـع مـهـتـلا در باـتـك ،ةـفسلـفــلا
،ةـّينوراـمـلا ةـفـئاـطـلا خـيراـت ،ةـنـمزألا خـيراـت ةـيدـئاـقـع
،ةـّينوراملا ةفئاطلا ةكراطب ةلسلس ،ةّيوبابلا تاءادب

...اهريغو ةّينوراملا ةسردملا ذيمالت ةايح ةريس
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نورام رام حيرض سونايلوج ةسينك نضتحت دارب يف
نايسّنلاو لامهإلاو تايّدعتلا نم هيلع فاخن ميظع ثارت

،ةـتيملا ندملا نم ًاءزج ربتعت ةيرثأ ةـّيروس ةيرق دارب
ندـمـلا» نـيـثـحاـبــلا نــم رــخآ ددــع اــهاـــّمس اــمــك وأ
امك .دربلا ةينايرسلا ةغللاب دارب ينعتو .«ةـيسنملا
ورفـك» مساـب ةـيـناـنوـيـلا صوصنـلا يف دارـب فرـعـت
.ناعمس لبج نع مك6 دعبت يهو «ادارب
ىرق يهف ،ةيسنملا ندملا وأ ةتيملا ندملا اـّمأ
نم ةدتمملا ةيسلكلا ةلتكلا يف رشتنت ةروجهم ةيرثأ
،ًابونج ايمافأ ةقطنم ىتح لامشلا يف ايكرت دودح
نيرسنقو بلح لوهس ىتح ًابرغ باغلا لهس نمو

يهو .ًابيرقت مك07 ضرعو مك051 لوطب ،ًاقرش
اـهددـع زواـجـتـي يتـلا ىرـقـلا نـم ةـلسلس نـع ةراـبـع
ةيرامعملا اهتلاحب ظفتحت لازت ام اهنأب زيمتتو ،057ـلا

بيرختلاو ةعيبـطـلا لـماوـع تمواـق يتـلا ةزاـتـمـمـلا
 .(!مويلا ىتح)
ةـّيسنـمـلا ىرـقـلا يف ةـيرـثألا تاـفاشكـتسإلا تأدـب
دقو ،رشع عساتلا نرقلا فصتنم ذنم دارب اهنم يتلا
ed.M هيَكوف ود .م تنوكلا ىرقلا هذه ىلإ راشأ

éügoVةيندم ةرامع ،ةيزكرملا ةيروس» هباتك يف
عــباسلا نرــقــلا ىــلإ لوألا نرـــقـــلا نـــم ةـــيـــنـــيدو
.«يداليملا
نرقلا علطمو يداليملا رشع عساتلا نرقلا ةياهن عمو
ةعماـج نـم ةـيـكـيرـمأ ةـيرـثأ ةـثـعـب تماـق ،نـيرشعـلا
reltuB.C.H رــلـــتاـــب ةرادإبnotecnirP نوــتسنرــب
تاسارد اهنع ترشنو عقاوملا هذه ضعب ةساردب
يف ىلوألا سئانكلا» اهّمهأ ،ًاعابت تردص ةمّيق

يف ةيعوسيلا ةعماجلا تاسارد تءاج مث .«ةيروس
اهنع ردصوnretaM.J نريتام فيزوج ةرادإب نانبل
 .«ةيروس يلامش يف ةتيملا ندملا» ناونعب باتك
ىرجأ ،نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا علطم يفو
ةقـمـعـم تاساردoknelahcT.G وـكـنـيـلاشت جروــج
،هـلـبـق ةدـئاس تناـك يتـلا مـيـهاـفـمـلا ضعـب ترـّيـغ
ةتيملا ندملا حلطصمب قّلعتت يتلا كلت ةصاخو
يذلا هباتك يف ًاديدج ًاحلطصم دمتعاو ،هاغلأ يذلا
.«ةيروس يلامش يف ةميدقلا ىرقلا» ناونعب رشُن
يف ًاصوصخ ةرهدزم ةدلب يضاملا يف دارب تناك
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بسحبو .يطنزيبـلا دـهـعـلا
يسورـلا خرؤمــلا رــكذــي اــم
خـيراـت نإف ،وـكـنـلاشت جروــج
نرقـلـل دوـعـي ةدـلـبـلا ءوشن
،ينثو لـكـيـه لوـح يناـثـلا
ةيادـب عـم ةدـلـبـلا ترّوـطـتو
ّلدـــت ذإ ،ثلاـــثــــلا نرــــقــــلا
ءانب نع ةيرثألا تافشتكملا

ةرتفلا لالخو ،اـهـيـف قدـنـف
ءاـيرـثألل ّيح ينــب اــهسفــن
ةيـنـكس تالـيـف نـم فـلؤم
.قئادحب ةطاحم
وـحـن ىـلاـتـت ةدـلـبــلا عسوــت
نم ددع اهب رهظو ،برغلا
،ةيفرحلا تيناوحلاو ،تويبلا
عرازــمو تيزــلـــل رصاـــعـــمو
يح أشن كلذـك ،ةــيــناوــيــح
،ةدـلـبـلا بوـنـج ىـلإ يراـجـت
رثـع اـهـلاـمش ىصقأ ىـلإو
يطنزيبلا مكاحلل رقم ىلع
ينـُب يذـلا ناـعـمس لــبــجــل

ًاقالطناو .هيف ةينانويلا ةباتكلا ّلدت امك ،694  ةنس
ًازكرـم دارـب تدـغ ،سداسلاو سماـخـلا نـيـنرـقـلا نـم
ةيراجـتـلا راـثآلا بناـج ىـلإف :ًاـماـه ًاـيـحـيسمو ًاـيراـجـت
نيريدو سئانك ثالث ىلع اهضرأ ىلع رثع ةيندملاو
.نيريبك
لالخ ،ًايجيردت اهناكس اهرجه عباسلا نرقلا ذنم نكلو
ةيروطاربمإلاو ةيسرافلا ةيروطاربمإلا نيب بورحلا
تبستكاو تداع نكلو  ،ماشلا دالب ىلع ةيطنزيبلا
تايلمـع تأدـب نـيـح2002 ماـع ذـنـم ةصاـخ ةـيـمــهأ
ةينوراملا بلح ةيشربأ اهتـنـبـت يتـلا اـهـيـف بيـقـنـتـلا
ناـنـبـل يف كيـلسكـلا يف سدـقـلا حورـلا ةــعــماــجو
بلح ةيشربأ تتبثأ دقو ،ايروس يف ةحايسلا ةرازوو
سيدقلا حيرض دوجو ،4002 ناريزح03 يف ةينوراملا

ةقطنم اهتنلعأو سونايلوج ةسينك يف لوألا نورام
.ةينوراملا ةسينكلل جح
حيرض فاشتكا دعب ةيروسلا ةموكحلا تماق دقو»
ةنيدمب ةدلبلا طبري عيرس قيرط قشب ،نورام رام
ةحاس نيب لصي ًايرجح ًاقيرط تفصر كلذك ،بلح
نكي ملو ؛حيرضلا ثيح سونايلوج ةسينكو ةيرقلا

يف ةـيدـلـب سلـجـم كاــنــه
ةـظـفاـحــمــلا تماــقــف دارــب
ةـيدـلـب سلــجــم نــيــيــعــتــب
اــهــتــيــمــهأ عــم ًاــيشاـــمـــت
تنلـعأ كلذـكو ،ةـبستـكـمـلا
نع ةيروسلا ةحايسلا ةرازو

ندملاو دارب جاردإل اهيعس
عقاوم ةحئال ىلع ةيسنملا
ّمت ام وهو ،يملاعلا ثارتلا

يناثلا نوناك72 يف ًايلعف
ةـظـفاـحـمـلا تمّدـقو .1102
ةقبسم لزانم دارب ناكسل
ضعـب تناــك ثيــح ،عــنصلا
لزانملا يف ميقت تالئاعلا
.اهتاذ ةيرثألا
سوــناــيــلوــج ةسيــنــك اـــّمأ

مسا ىــــلـــــع ةاـــــّمسمـــــف
وهو «يروسلا سونايلوج»
اهئانبب ماق يذلا سدنهملا
ينثو لكـيـه ضاـقـنأ ىـلـع
دــقو ،يناــثــلا نرــقــلا نـــم

ةينثروكلا ةدمعألا نم ريثكلا اهئانب يف لمعتسا
تناـك يتـلا ةـلوـقصمـلا ةراـجـحــلا نــمو ةــفرــخزــمــلا
24 اهلوطو ،ةديج ةلاحب ةسينكلا لازت الو .لكيهلل

نوـحص ةـثالــث تاذ يهو ،ًارــتــم22 اـهضرـعو ًارـتـم
لازي ال اهلكيهو ،ةدمعألا نم تاقاور اهنيب لصفي

ةـفرـغ دـجوـي ةسيـنـكـلا يبـناـج ىـلــع ،مــيــلس هــبش
ةفرغو ةسينكـلا مدـخـلـل ةـلـمـعـتسمـلا نوـكـيـنوـكاـيد
قـفو نــيسيدــقــلاو ءادــهشلا مارــكإل نورــيــتراــمــلا
.ةيحيسملا سوقطلا
وأ كيـلزاـب مسإ ضعـبـلا اـهـيـلـع قــلــطأ ةسيــنــكــلاو
يروسلا لامشلا سئانك ربكأ يناث اهنوك ،ةيئاردتاك
نحص ىلع يوحت يهو ،ةحاسملاو مجحلا ثيح نم
اهلو ،ةحضاو هملاعم لازت ال اميبلا ىعدي عساو
اهيلإ نيلخادلا ةفاثك ىلع لدي امم باوبأ ةرشع
204و993 يماع نيب اهؤانب مت دقو ،اهنم نيجراخلاو
ءامسأ ضعب شقن دقو ،ةدوجوملا تاباتكلا بسح
يلاــمشلا طــئاــحــلا .اــهدــيــيــيشت يف مــهاس نـــم
ىـتـح ًاـمـيـلس لازـي ال رصن سوـق يوـحـي ةسيـنـكـلـل
ماقت تناك رصنلا ساوقأ نأ مولعملا نمو ،مويلا
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لاـــطــــبألا نــــفدــــم ماــــمأ
بورـحـلا يف نـيرصتــنــمــلا
ىلع ةـلالدـلـل ناـمورـلا دـنـع
،ةداـعـلـل قـئاـفـلا مــيرــكــتــلا
ةـيـحــيسمــلا يف تحــبصأو
نـفادـم لـخادـمـل ةصصخـم
حتفـنـي اـهـنـمو ،نـيسيدـقـلا
راــم نــفدــم ىــلــع ءاــنــبـــلا

.نورام
يذلا وكنلاشت جروج لوقي
يف ةــيسنــمــلا ندــمـــلا راز
نرـقـلا نـم ثلاـثــلا دــقــعــلا
:نيرشعلا
ةسيــــــنــــــك ىــــــلإ تدـــــــيز
اهب لصتت اليباك سونايلوج
،ريبـكـلا سوـقـلا قـيرـط نـع

هعـلض لوـط عـبرـم اـهـلـكش
اهلو ،ةهج لك نم رتم03,8
،عراشلاـــب نالصتـــي ناـــباـــب
دــجوــي قرشلا ةــهــج ىــلإو
وـهو عـبرـم لــخاد ةــيــنــحــلا

ضعبو ،نيتم لكشب ينبم
ينثولا لكيهلـل ةدـمـعألا اـياـقـب نـم ةذوـخأم هـتراـجـح
ىلع ةعفترملا ةينحلا هذهو ،رتم01,1 هرطق غلبيو
نكي ملو ،ةلصفم باتعأب ناردجلاب لصتت نيتجرد
ال ةيضرألا ءاسفيسفلاو ،مئاعد ىنبملا لخاد يف
.تناك امك لازت
ريثملا ريغصلا دبعملا اذه ّنإ» :رلتب خرؤملا لوقيو
بهارل ًانفدم ًادبعم وأ ًايراكذت ًادبعم ناك ،مامتهإلل

«.024و704 يماع نيب ينُب روهشم
ةثعب ءاضعأ دحأ ،ايناب وسناينأ لوقي ،كلذ ىلع ًءانبو
:ةنراوملل بلح نارطم ىلإ هريرقت يف ،بيقنتلا
تاـيطعملا ىلعو سطيرودويث صن ىلإ زاكترإلاب
نوكي نأ نكمُي ال ،خيراوتلا قفاوت ىلعو ،ةيرثألا
راـم الإ ةسيـنـكـلا يف نوـفدـمـلا روـهشمـلا بهارــلا

.تاذلاب نورام
بذتجإ هكّسنت يف نورام رام ّنأ هركذ ريدجلا نمو
يف هلوح اوفتلاف ،ءاسنلاو لاجرلا نم نيريثكلا هيلإ

ةنس يف يفوت املو .هنم ةبيرق رواغمو عماوص
امب لمعت ةقطنملا يف ةينورام ةيوخأ تأشن م014

كساـــنـــلا اذـــه هـــب مـــلــــع
تلوـحــت موــيــلاو ،رــيــهشلا

رازم ىلإ «دارب» ةيرقلا هذه
ةفئاطلل جحلا ناكمو ينيد
ثيح ةيـحـيسمـلا ةـيـنوراـمـلا
ضعب اهيف شيعـلـل لـقـتـنأ
يف ةنراوملا نم نينمؤملا
كسانلا اذهل نيعباتلا نانبل
ناكم ىلا ماع لك نوتأيو
 .هاركذب ءافتحالل ةسينكلا
حرــطــت يتـــلا ةـــلـــئسألا ّنإ
دارب رـيصمـب قـلـعـتـت موـيـلا
قـــلـــطـــنا يتـــلا ةــــيروّسلا
ةـفـئاـطـلا وـبأ اـهـيـف كّسنـت
هـماـيأ يضقو ةــّيــنوراــمــلا
موّصلاب ءارعلا يف هيلايلو
اذاــم :فّشقــتــلاو ةالّصلاو
نــهاّرــلا تقوــلا يف يقــب
اهراثآو نورام رام دارب نم
نأ دعب ًاصوصخ ،اهسئانكو
نع مالعإلا لئاسو تلقانت
لبق نم اهتاسّدقم حايتجإ

ريثكلاب تثبع نوـكـت دـق ةـحـلسم ةــّيرـيـفـكـت تاـباصع
تدمصو نينّسلا تدناع يتلا اهتمظع نم ريثكلا
 ؟ًاّدج بيرق تقو ىتح
امل ايكرت فصق ةّحص نع لءاستن نأ انل ّقحي امك

ةّينورام ملاعم نم نيّيباهرإلا يشّحوتم نم ملس
هنم لينلا نع تزجع ام تضّوق ثيحب ،دارب يف
 ؟راّفكلا لولف
ىلإ اهريغ نيريثك لبق ةّوعدم ةّينوراملا ةسينكلا ّنإ
ةطامإو ،ةنراوملا خيراتل يذاقنإلا لمعلا اذه طيشنت
عـقوـمـلاـب تقــحــل يتــلا رارضألا ىدــم نــع ماــثــلــلا
اهتاقاط ّلك دينجت ىلإ عارسإلاو ،سّدقملا ينوراملا

نم وأ وكسينوألا نم معدب ،مّدهت ام ميمرت ةداعإل
ىلإ ةايحلا ةداعإب ىنعُت تاسّسؤم وأ ةحنام لود
؟هريظن ّلق يملاعو ينيد ثارت
.«دّيسلا» ينعت ،ةيمارآلا ةينايرّسلاب نورام مسإ ّنإ

ينوراـمـلا ثارـتـلا اذـه لاـمـهإلا عــّيضــُي نأ مارــحــف
ةمظعب اـنناميإ نم أّزجتي ال ًاءزج رَبتعُي يذلا لئاهلا

.دّيسلا انسّسؤم
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