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اإلفتتاحية

لتظل عنكاوا مدينة السالم والثقافة !
ضٝ٥ؼ ايتشطٜط
َٜٛٶــا بعــس ٜــ ّٛتتعاٜــس اهلؿــ ٠ٛبــني ا تُعــاتٚ ,ايعًُٝــ ١تتٓاغــب عهػ ـٝٶا بٗٓٝــاٚ ,غاقــ ١بــني
ايػطبٚ ١ٝايؿطق َٔ ١ٝسٝح اٱْؿتاح عً ٢اٯخط ٚقبٛيـ٘ ٚايتُتـع باؿطٜـات ايؿدكـٖٓٚ .١ٝـا ٫
َٚ ٬ػاس ١نبري .٠إ ّ٫أ ّْـ٘
أضٜس اـٛض يف تؿك٬ٝت ٖصا املٛنٛع; ن ْ٘ٛغٝأخص َّٓا ٚقتٶا طً ٜٛ
٪ٜغؿ ٞايك ٍٛبإٔ ْاقٛؽ اـطط بسأ ٜسمٚ ,هب عًٓٝا مجٝعٶا إع ٕ٬سايـ ١ايطـٛاضٚ ,٨ايٛقـٛف
دٓبٶا إىل دٓب نس نٌ املُاضغات نسْا ٚاْ٫تٗانات اييت تٓتٗو سكٛقٓا ٚأضنٓا ٚأَ٬نٓا
ٚنٌ َا ْتُتّع ب٘.
ٚ٭دــٌ تؿــدٝل اـًــٌ ,أس ـبّ إٔ أتٓــاَ ٍٚسٜٓــَ ١ــٔ َــسْٓا ايعطٜكــ ,١ايــيت ن ـشّل بايػــايٞ
ٚايٓؿــٝؼ ,املسٜٓــ ١ايــيت ؾتشــل قًبٗــا ٫غــتكباٍ أنــعاف عــسز غــانٓٗٝا َتش ًُّــ ١غــ ٤٬اؿٝــا٠
ٚقػاٚتٗا ٚنٛناٗ٥ا ٚق ٌٝقاهلا ,إْٗا عٓهاٚا اؿبٝب ,١ايبًس ٠ايتأضى ١ٝايعطٜك ,١ايـيت ساؾظـل
عًــ ٢إناْٗــا املػــٝش ٞبٛاغــط ١سهُــ ١أًٖــٗا ايبػــطا ٤ايطٝــبنيٚ ,بكٝــل َطؾٛعــ ١ايــطأؽ ٚ
تٓشين ٭ ٟعسٚ .ٚايٚ ,ّٛٝبعس َطٚض َا ٜكاضب أيؿ ٞغٓ ١عً ٢زخ ٍٛاملػٝش ١ٝؾٗٝا ,تعـٝـ دٓبٶـا
إىل دٓــب ٚعطٜــَ ١ــع ؾــكٝكتٗا أضبٝــٌ ٚايكــطٚ ٣ايبًــسات ايــيت ؼــ ٝبٗــا َــٔ مجٝــع دٗاتٗــا,
ؾــانط ٜٔاؾٗــات املعٓٝــ ١عًــ ٢سؿــا ا٭َــٔ ؾٗٝــاٚ ,يهــٔ ٖــصا نًــ٘ يــٝؼ ناؾٝٶــا ,٭ْــ٘ ٜٓبػــٞ
عًٓٝا إٔ ْؿهّط ظسّ  ٧ْٝٗٚ ,١ٜيـٓدط يًُػـتكبٌ ,املػـتكبٌ أَآَـا قـعب ٚايتشـسٜات أقـعب,
ؾشطب زاعــ تطنـل كـاٚف مجّـ ١يـٝؼ يـس ٣أبٓـا ٤عٓهـاٚا ٚسػـب ,بـٌ يـس ٣أبٓـا ٤نطزغـتإ
ٚايعطام بأنًُ٘ .إّٕ أِٖ ايِٓكَ اييت ؼتـاز املٓاقؿـٚ ١ايٛقؿـ ١عٓـسٖا ٖـ ,ٞأ :ً٫ٚإظزٜـاز ايعُـطإ
ٚإنؿاض عسز ايػهإ ,ثاْٝٶا :زضاغ ١ايٛنع َا بعس ايعٛز ٠املطؾٛع ١ايطأؽ ـ ـ إٕ ؾا ٤اهلل ـ ـ ٭بٓـا٤
ؾعبٓا املػٝش ٞاملٗذّط قػطٶا ٭ضان ٘ٝاييت اغتكبل َٓ٘ ,ثايجٶـا :زضاغـ ١أغـباب اهلذـطٚ ٠قاٚيـ١
إهــاز سًــ ٍٛهلــصا ايػــططإ ايــص ٟإْتؿــط بــني أبٓاٗ٥ــا ,ؾكبــٌ عكــس أ ٚعكــس ٜٔناْــل اهلذــط٠
تكتكط عًـ ٢ؾـاب ٖٓـا ٚآخـط ٖٓـاى ,أَّـا ايٝـ ّٛؾكـس مشًـل ايعـا٬٥ت بأنًُـٗا .ضابعٶـا :اٱعتـسا٤
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عًٗٝا بني ايؿٚ ١ٓٝا٭خط َٔ ٣قبٌ بعض ا٭ؾدام اـاضدني عٔ ايكاْٚ ٕٛاملٓؿًتنيٚ ...٭دٌ
ؼكٝل ٖص ٙا٭ٖـساف ايٓبًٝـٜٓ ١بػـ ٞعًٓٝـا /1 ,عكـس ٚضؾـ ١عُـٌ ,تبشـح يف نـٌ املؿـانٌ ايـيت
 ٫هلا ,تتبٓاٖا َ٪غػات َٓٚظُات عٓها ,١ٜٚوهطٖا نٌ غٛٝض عًـ٢
تعاْٗٝا عٓهاٚا ٚتهع سًً ٛ
ايبًــسٚ ٠أقــشاب ايكــطاض ٚايؿــباب ٚألجًــ ٞا٭ســعاب َٓٚظُــات ا تُــع املــسْ ٞبهــٌ َػــُٝاتٗا,
 ٫تهـٕٛ
ٚيٝهٔ ؾعاضْا (غريتو أنًتين)ٚ ,يتهٔ إْط٬قتٓا ٖـص ٙاملـط ٠دـازّٚ ٠بعٝـس ٠عـٔ ا٭ْـاٚ ,أ ّ
فــطز زعاٜــ ١إعَٝ٬ــ ١٭ٜــ ١دٗــ ١ناْــل /2 .هــب تــطى اـ٬ؾــات داْبٶــا ْٚبــصٖاٚ ,يٓكــٌ َــط٠
ٚاسس ٠أْا عٓهاٚ ٟٚعٓهاٚا ؾٛم نٌ ؾٚ ,٤ٞيتهٔ ايػري ٖٞ ٠ايكا٥س ٚاٱْط٬قٖٚ ,١هـصا غـتتبني
 ٫ؾ ْٓــا ٜــا عٓهــاٜٚنيْ ,عــِ ,أقــ ٍٛعٓهــاٜٚني; ٭ٕ عٓهــاٚا ٖــ ٞأًَٓــا ايٛسٝــس
املٛاقـــ ايؿــُٗٚ ,١إ ّ
ٚايكــ ,ٟٛ٭ْــَ٘ٚ ,ــع ا٭غـــ ,قــس تطنٓــا قطاْــا ٚبًــساتٓا ب ضازتٓــا ٚبػــري إضازتٓــاٚ ,يٓهــع َؿــطٚعٶا
َته ــاَ َ ً٬ــٔ أد ــٌ ايبك ــاْٚ ٤طاي ــب اؿه َٛــ ١ؿ ــاضنتٓا بتٓؿ ٝــص َ ,ٙــا زاَ ــل ض٥اغ ــ ١إقً ــِٝ
نطزغــتإ عاظَــ ١عًــ ٢إٔ ٜبكــ ٢املػــٝش ٕٛٝيف بًــسِٖ ٖٚ ,ـصا َــا نعٓــاَ ٙــٔ اي ـطٝ٥ؼ َػــعٛز
ايباضظاَْ ٞطات عسّ :٠مٝا َعٶا أ ٚمنٛت َعٶا .إشا ؾًٓطايب غٝازت٘ ب ضداع سكٛقٓا إيٓٝا ٫ٚ ,أظٓ٘
غريؾض طًبٓا إٕ نّٓا َٛسس ٟايطًب ,أنطض ايه ّ٬إٕ نّٓا َٛسس ٟايطًبْٚ ,عٌُ َـٔ أدـٌ
إظزٖاض عٓهاٚا ٚإعاز ٠اؿٝا ٠إىل بًساتٓا ا٭خطٚ ,٣إ ّ٫ؾ ْٓـا غٓدػـط نـٌ َـا تبكّـ .٢يكـس نـشل
عٓهاٚا بهٌ َا متًوٚ ,أقبشل نا٭ّ اييت تطنع طؿًٗاٚ ,يهَٔ ,تـَ ٢ـا نبٴـط تطنٗـا تعـٝـ
 ٬بهٌ بطٚز :عٓهاٚا  ٫تػتشل ايعٝـ ؾٗٝا.
املآغٚ ,ٞتتشٌُ ٚسسٖا اٯ ,ّ٫ساظَٶا سكٝبت٘ٚ ,قاً ٥
ْ ٫هتؿـ ٞبطؾـع ؾـعاضات ضّْاْـْٚ ١بٝـع
يٓهع ايِٓكَ عً ٢اؿطٚف ْ ٫ٚكـ َهتـٛيف ا٭ٜـسٚ ,ٟأ ّ
ايٛطٓٝات نُا ٜك ٍٛاملجٌ .أَّا أْتِ ٜا ؾباب عٓهاٚا ايػٝـاض ,٣أْـتِ عهاظتٗـا ٚقـٛؾاْٗا عًـٝهِ
تػ ـت ٓس ٚبهــِ ٜطؾــع ؾــأْٗا ٫ ,تهْٛــٛا غــري َبــايني ,ؾٗــ ٞيهــِ أّ ٚأخــل ٚخطٝبــٚ ١ظٚدــ ,١إٕ
تساؾعٛا عٓٗا اي ّٛٝؾُٔ غٝساؾع؟ عًٝهِ اؿؿاظ عً ٢نطاَتٗا ٚيهٔ بعك.١ْٝ٬
إّْٓ ــا يف عٓه ــاٚا يػ ــٓا ن ــس اٱْؿت ــاحْ ٫ٚ ,ط ٜــس إٔ ْه ــَٓ ٕٛط ــٜٛني عً ــ ٢شاتٓ ــا َٓٚع ــعيني,
ؾ ْؿتاسٓا عً ٢ايػـري نـإ غـبب ٚدٛزْـا ؿـس ٖـص ٙايًشظـٚ ,١يهٓٓـا يف ايٛقـل ْؿػـ٘ يـٔ ْكبـٌ
بػًب أضنـٓاْٚ ,ـطؾض ايتػـٝري ايـسنٛغطايف ,دـٌّ َـا ْطٜـسٖ ,ٙـ ٛإٔ تظـٌ عٓهـاٚا َسٜٓـ ١ايػـّ٬
ٚايجكاؾــ ,١إٔ تهــ ٕٛإمنٛشدٶــا ٜكتــس ٣بــ٘ يف نطزغــتآْا اؿبٝبــٚ ,١يهــٔ يــٝؼ إمنٛشدٶــا يف نجــط٠
ايباضات ٚايؿٓازم املؿبٚ ١ٖٛأَانٔ ايكُاض ٚايبٓاٜات ايعُ٬ق ١اييت قطعل أْؿاغٓا.
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لتظل عنكاوا مدينة السالم والثقافة !
مثّٕ أضبات عدِددٔ فعتجهدا نجهداَذ يدرو وعُودُت َوعجتندا اتهممداَوخ زممدو جصو دا
ااآلثْ:
 .1و جسٔ وعؤعٕ ننتاٙالخ.
 .2وإلعجدو٘وخ ونيت حصنح َحتصل عنٖ أاهاًٙا اني ونفّهٕ َوأل سٗ.
 .3ونججداَش عندٖ أزوودًّا َزجنمماثًدا َاّد ونتاداز ن ده أيندًا امدسو ةنجُِددٕ
َونجخاِل عنٖ وناانُىخ عنٖ ونسغم ةدو َودُف ندانُى داف ِدسعغ ونج دّه
وندميُغسويف.

 .4ثُض اهاًٙا ةو وانة َ خنفاض عدف ضممانًا وألصنّني ةو وانة آ س.
 .5وسَزٔ فزوضٕ َو عهمماَو اتد عُفٔ أاها٘ شتبها وعًجّس نطسًو.
 .6ةاذو ندّةح ونممهّطٕ ونممندونّٕ َةؤضطاخ َةهظماخ وجملجم وعددنْ يف عهممداَو
نأل ُٔ ونهاشحني طّنٕ ونذالث ضهُوخ وعاوّٕ.
 .7ظايسٔ غال٘ حفالخ ونصَوج َونالةباالٔ ةو نبل وعطدؤَنني َأصدخات ونااعداخ
َوعُوطهني.
َوأليم ةو يرٍ كنًاخ عالم وعُوطو ونتهممآَ اأى نٌ حاُو ند ضُنبح ةهدٌخ َيف ونُندح
نفطٌ شتازٍ اأنٌ وص٘ ةو وعشاكل ونيت ثشًديا عهمماَوخ ةو الذ الةباالثٌ َةشازكٕ
ونبتغ ةهًم يف يدم عهمماَو ااصد أَ غه نصد.
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عهكاوا بًـو األمص والًىم
 بططؽ ْباتٞ

املقذمُ

املـ ــ٪ضخني عهـ ــاض ٠تـ ــٌ ايعبٝـ ــس 4000- 5300

عٓه ــاٚا بً ــس ٠قسن ــ ١قِــسٳّ ؾ ــكٝكتٗا أضب ــاًٛٝ٥

مٚ ّ.ايطبكـ ــات ايعًٝـ ــا َـ ــٔ املٛقـ ــع تعـ ــٛز إىل

(أضبٝــٌ) س ٝــح تك ــع إىل مش ــاٍ ؾ ــطقٗا ,اؾ ــتل

ايعكط اٯؾٛض ٟاؿسٜح  612- 911م.ّ.

انٗــا سػــب ايعسٜــس َــٔ املكــازض ايتأضىٝــ١

َٓـ ــص ضبٝـ ــع  1956أقـ ــبشل عٓهـ ــاٚا ْاسٝـ ــ١

َــٔ عُهــا أ ٚعُهابــاز نُــا ناْــل تػــُ ٢يف

املطنع (سػب َكابًَ ١ع ايػـٝس ؾُٗـَ ٞـيت

اي ــسٚض ايػاغ ــاْٚ ,ٞي ــٝؼ نُ ــا ٖ ــ َ ٛــس ٕٚيف

َسٜط ايٓاس ١ٝايػابل) ,ثِ أقـبشل ْاسٝـ ١يف

ايٛث ـ ـ ــا٥ل ايطن ٝـ ـ ــ ١يًشه َٛـ ـ ــات ايعطاق ٝـ ـ ــ١

اغــتؿتا ٤٭ًٖ ـٗا دــط ٣يف عــاّ ٚ 1993أؿكــل

(عٓٝها )٠ٚايص ٟقس ٜٛس ٞبأْ٘ َؿتل َٔ عني

بٗا ايعسٜس َٔ ايكط ٣اييت ؼ ٝبٗا.

ايعطبٚ ١ٝاغِ ؾدل ٖ ٛناٚاٚ .سػب هلذـ١

تتُّٝـ ـع عٓه ــاٚا ٛقعٗ ــا اي ــصٜ ٟتٛغـ ـ يف

عٓهــاٚا احملهٝــٖ ١ــ( ٞعٓهــاٚا) ٖٚــص ٙايتػــُ١ٝ

ق ــ ٝن ــبري ٜؿـ ـهٌّ غ ــٌٗ أضب ٝــٌ املرتاَ ــٞ

قــشٝشْ ,١تُٓــ ٢إٔ ت٪خــص بٓظــط ا٫عتبــاض يف

ا٭ط ـ ـ ــطافٚ ,ضغـ ـ ـ ــِ خكٛقـ ـ ـ ــٝتٗا ايكَٝٛـ ـ ـ ــ١

مجٝـ ـ ــع ايٛثـ ـ ــا٥ل ايطنٝـ ـ ــ ١اـاقـ ـ ــ ١بٗـ ـ ــصٙ

ٚايس ٜٝٓـ ــ ,١إ ّ٫إٔ أًٖ ـ ــٗا استؿظـ ـ ـٛا بع٬ق ـ ــات

ايٓاس.١ٝ

طٝبــٚ ١مجًٝــَ ١ــع غــا٥ط املهْٛــات ايــيت تعــٝـ

ٜعــٛز ت ـأضٜذ عٓهــاٚا سػــب اؿؿطٜــات ايــيت

يف ٖـ ــصا احملـ ــٚ ٝخاقـ ــَ ١ـ ــع أضبٝـ ــٌ املسٜٓـ ــ١

س ــسثل يف َٛق ــع قك ــطا ا٭ث ــط ٟايٛاق ــع ق ــطب

ايتأضىٚ ,١ٝايكطٚ ٣ايككبات اييت ؼ ٝبٗـا

نٓٝػَ ١اض نٛنٝؼ إىل َا تـسعَ ٢ـٔ قبـٌ

َٔ مجٝع دٗاتٗا.
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قبــٌ ايتٛغــع ايــص ٟؾــٗست٘ ٚايــص ٟبــسأ بعــس

أضان ـ ــ ٞعٓه ـ ــاٚا أزّ ٣إىل ْ ـ ــعٚح ايعس ٜـ ــس َ ـ ــٔ

عــاّ  2003ناْــل عبــاض ٠عــٔ قكــبٜ ٫ ١تذــاٚظ

ايع ـا٬٥ت َــٔ قكــبات َٚــسٕ َػــٝش ١ٝإيٗٝــا,

ع ــسز غ ــهاْٗا ايج٬ث ــ ٕٛأيؿًـ ـا ,غ ــايبٝتِٗ َ ــٔ

ألّ ـا أزّ ٣إىل إؾــطاؽ ايعسٜــس َــٔ قطاْــا َٚــسْٓا

املػ ـ ــٝشٝني ايهً ـ ــسإ َ ـ ــع ٚد ـ ــٛز ع ـ ــسز َ ـ ــٔ

ٚتكًّـ ـ ـل ٚدٛزْ ـ ــا يف تً ـ ــو امل ـ ــسٕ ٚايك ـ ـ ـ ـط٣

ايعا٬٥ت اٯثٛض ,١ٜتٛغعل ايككب ١بٓعٚح عسز

ٚؾكسآْا يًُعٜس َٔ ا٭ضان ٞايعضاع ١ٝؾٗٝا.

نــبري َــٔ ايعــا٬٥ت َــٔ َٓــاطل غــهٓاٖا َــٔ
ؾكٚ٬ا ٚنٜٛػٓذل ٚزٜاْا ٚغريٖا َٔ ايكط٣

مش ـ ـ ـ ــاتع عهك ـ ـ ـ ــاوا امل
ٚايككــبات املػــٝش ١ٝإىل عٓهــاٚا بعــس ايػــُاح
األراضٌ الزراعًُ

هلـ ــِ بتًُ ٝــو ايكطـ ــع ايػـ ــهٓ ١ٝيف ايككـ ــب١
ٚؾـ ــتا ا ـ ــاٍ ٱقاَـ ــ ١املؿـ ــاضٜع ا٫غـ ــتجُاض١ٜ
ؾ ٗٝــا ,ألّــا أزّ ٣إىل تكًّــل أضان ــٗٝا ايعضاع ٝــ١
ٚاييت ناْل تبًؼ َا ٜكاضب عؿط ٕٚأيــ زٚ
قبٌ إٔ ٜتِ تٛظٜع َعظُٗـا بؿـهٌ َػـاطشات
أ ٚقط ــع غ ــهٓٚ ,١ٝقب ــٌ إٔ ٜٴؿ ــاز عً ــ ٢اؾ ــع٤

ايػطبــَٗٓ ٞــا َطــاض أضبٝــٌ ايــسٚي ٞايــص ٟؾٴ ـ ّٝس
ظُٝــع َٓؿــآت٘ عًــ ٢أنجــط َــٔ ْكـــ عكــاض
عٓهــاٚاٚ ,ايــص ٟبًػــل َػــاست٘ ســٛاي ٞتػــع١
آ٫ف ز َ ٚــٔ خ ــري ٠ا٭ضان ــ ٞايعضاع ٝــ .١أَّـ ـا
ا٭ضانـ ــ ٞا٭خـ ــط ,٣ؾ َّ ـ ـا متّ تٛظٜعٗـ ــا تٛظٜعٶ ـ ـا
عؿـٛاٝ٥ا ٭ٖـٌ عٓهـاٚا ٚيػـري أٖـاي ٞعٓهــاٚا ,أٚ
أ ْؿـ ـ ــأت عًٗٝـ ـ ــا َؿـ ـ ــاضٜع اغـ ـ ــتجُاضٚ ١ٜؾـ ـ ــل
َػـ ــاطشات بًـ ــؼ قػـ ــِ َٓٗـ ــا َ٦ـ ــات ا٭َتـ ــاض
املطبعــ ,١ا٭َــط ايــص ٟأزّ ٣إىل إٔ ٜهــ ٕٛيــ٘ آثــاض
غ ١٦ٝيف إػاٖني إثٓني ,أسسُٖا

ٜتبـلّ أٜـ١

أضاضٍ يتٛظٜعٗا َػتكبٚ ,ً٬ا٭َـط اٯخـط تٛظٜـع
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ق ـ ـ ـ ــُ ب

ـ ـ ـ ــا

بعس غٔ قاْ ٕٛا٫غتجُاض يف إقًـ ِٝنطزغـتإ
املطقِ  4يػٓٚ 2006 ١خاق ١املاز ٠ايطابعَٓ ١ـ٘,
ؾك ــس أعط ــ ٖ ٢ــصا ايك ــاْ ٕٛيًُػ ــتجُط احملً ــٞ
ٚا٭دـ ـ ــٓي اَتٝـ ـ ــاظات عسٜـ ـ ــس ٠يف اغـ ـ ــتُ٬ى
ٚإطؿا ٤ا٭ضانـ ٞايعضاعٝـ ١يف اٱقًـٚ ,ِٝأٚدـب
عً ٢ايٛظاضات ٚاحملاؾظات عًـ ٢ؼسٜـس َٛاقـع
َعّٓٝـ ـ ـ ــ ١يػ ـ ـ ـ ــطض ؽكٝكـ ـ ـ ــٗا يًُؿ ـ ـ ـ ــاضٜع
طـ
اٱغــتجُاضٚ ١ٜضاســل ٖ٦ٝـ ١اٱغــتجُاض ؽ ّ
َـ ــع ايـ ــسٚا٥ط يتدكـ ــٝل ا٭ضانـ ــ ٞايٛاقعـ ــ١
نـ ــُٔ ايتكـ ــُ ِٝا٭غاغـ ــ ٞيًُـ ــسٕ أ ٚستـ ــ٢
خاضدٗ ــا ,س ٝــح عًُ ــل اهل ٦ٝــ ١بٛن ــع ايجك ــٌ
ا٭نــع عًــ ٢أضانــ ٞعٓهــاٚا ,ؾباٱنــاؾ ١إىل
ٚد ــٛز أنج ــط َ ــٔ ْك ـــ أضان ــٗٝا يف َؿ ــطٚع
اغــتجُاض ,ٟأٖٚ ٫ــَ ٛطــاض أضبٝــٌ ايــسٚي ,ٞؾكــس
مت أٜهٶـ ــا إطؿـ ــا ٤بكٝـ ــ ١ا٭ضانـ ــ ٞيف َؿـ ــاضٜع
اغ ــتجُاض ١ٜغ ــهٓ ١ٝٱْؿ ــا ٤فُّع ــات غ ــهٓ١ٝ
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َجٌ قطٖ ١ٜطؾـِ ا٭ٚىل ٚقطٜـ ١بٝابـإ ٚنـاْٞ

بـس ٕٚإٔ ٜكــاّ عًٗٝــا َؿـطٚع أ ٚفُــع غــهين,

أملاْْٛٚ ٞبٌ ٚباْو.

ٖٚصا ايهطض  ٫نهـٔ تعٜٛهـ٘ٚ ,باٱنـاؾ ١إىل

ٚٚؾل ٖصا ايكاْٜ ٕٛتُهّٔ املػتجُط املطايب١

َا شنطتٴـ٘ يف أعـَ ٙ٬ـٔ ٖـص ٙاملؿـاضٜع ,ؾٗٓـاى

بتدك ــٝل أ ٜــ ١أضض ظضاع ٝــٚ ١متًّهٗ ــا زاخ ــٌ

عؿـ ــطات ايـ ــسٚمنات خكّكـ ــل ملػـ ــاطشات

املسٕ ٚخاضدٗا ست ٢بس ٕٚبسٍ إشا ناْـل غـري

ؽسّ عٓهاٚا ٚأًٖٗا بأ ٟؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ.

َجكًــ ١بــاؿكٛم ايتكــطؾٚ ,١ٝنــصيو تًــو
املجكًـ ــ ١بـ ــاؿكٛم ايتكـ ــطؾ ١ٝهٝـ ــع ايكـ ــإْٛ
يًُػ ــتجُط متًّهٗ ــا أ ٚعُ ــٌ َػ ــاطش ١عً ٗٝــا
بعـ ــس تعـ ــٜٛض أقـ ــشاب اؿكـ ــٛم ايتكـ ــطؾ,١ٝ
ٚاؿس ا٭عًـ ٢ايـص ٟسـسز ٙايكـاْٜ ٫ ٕٛتذـاٚظ
َ %12ــٔ ا٭ضضٖٚ ,ــصا إدشــاف عــل أقــشاب

ضغِ َا سسخ نهٔ ـ ـ بطأ ٜٞـ ـ ت٬ؾٝـ٘ باتبـاع
اٯت:ٞ
 - 1تعٜٛض أقـشاب سكـٛم ايتكـطؾ ١ٝيف
َطاض أضب ٌٝايسٚي.ٞ
 - 2إٜك ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املػ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطشات ٚمج ٝـ ـ ـ ـ ـ ــع
اٱغتجُاضات عً ٢أضان ٞايككب.١

اؿكٛم ايتكطؾ ,١ٝإش ناْل ْػـب ١ايتعـٜٛض

ٚ - 3ن ــع سذ ــع عً ــ ٢املػ ــاسات ايه ــبري٠

يف ايع ــطام  ٫ٚظاي ــل َ %50ـ ـٔ َػ ــاس ١ا٭ضض

(قطعــ ١ػــاس 25 ١زٚ ٚأخــط ٣بـ ـ 140,700

ىًـ أثـطٙ

ّ ) 2ايــيت متّ ؽكٝكــٗا نًُــو يؿدكــني

ايػًي عًـ ٢أضانـ ٞعٓهـاٚا ايعضاعٝـ ١ؾشػـب,

إسسُٖا أق ٬يٝؼ َٔ أٖاي ٞعٓهاٚاٚ ,إٔ ٜتِ

ٚإُّْا عً ٢فٌُ أضان ٞإقًـ ِٝنطزغـتإ ,إش

ايعٌُ عً ٢تٛظٜعٗا يؿباب عٓهاٚا سكطٶا.

ايعضاعٖ ,١ٝصا ايكاْ ٕٛا شـ

تكًّكل ٖص ٙا٭ضانٚ ٞأقبشل تكـاّ َؿـاضٜع

- 4ؽك ــٝل أضان ــ ٞأخ ــط ٣ب ــسٍ تً ــو

غــهٓ ١ٝغاٜتٗــا ا٭غاغــ ١ٝايــطبا غــري املؿــطٚع,

اييت اقتطعل َٔ سسٚز بًس ١ٜعٓهاٚا ٚأؿكل

سٝح إْكبّل أنجط املؿاضٜع اٱغتجُاض ١ٜعً٢

ببًس ٜـ ــ ١أضب ٝـ ــٌ أ ٚإعازتٗ ـ ــا إىل س ـ ــسٚز بًس ٜـ ــ١

ا٭ضانـ ــ ٞايـ ــيت متّ ـ ـل إطؿاٖ٩ـ ــا بػٝـ ــ ١إْؿـ ــا٤

عٓهاٚا.

ٜػــتؿس َٓٗــا غــري بعــض

 - 5ايػ ـ ـ ــُاح ب ع ـ ـ ــاز ٠أضان ـ ـ ــ ٞايبش ـ ـ ــٛخ

فُّعــات غــهٓ١ٝ

املتُهــٓني َازٜٶ ـا ٫ضتؿــاع أغــعاض ايــسٚض ايــيت مت

ايعضاع ٝـ ــ ١إىل بًس ٜـ ــ ١عٓه ـ ــاٚا أغ ـ ــ ٠ٛبأضان ـ ــٞ

تؿــٝٝسٖا ٚؾــل ٖــصا ايكــاَْٚ ,ٕٛــٔ دــطاٖ ٤ــصا

ايبشٛخ يف عطنٚ ١قٛؾتبٚ ١نطز ٙداٍ.

نًّ ـ٘ ؿــل نــطض نــبري يف َػــتكبٌ أدٝايٓــا

ٚ- 6نع سـس يًتذـاٚظ عًـ ٢أضانـٓٝا غـٛا٤

ٜتبلّ ؾـع َـٔ ٖـص ٙا٭ضانـٞ

َــٔ قبــٌ ا٭ؾــدام أ ٚعذــ ١إقاَــَ ١ؿــاضٜع

ايكازَ ;١٭ْ٘
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ؽ ــسّ ايكط ــاع ايع ــاّ ,نُ ــا سك ــٌ ٚوك ــٌ

ٚيٮغـ ـ ـــٜ ,بـ ـ ــس ٚأّْٗـ ـ ــِ ٜػـ ـ ــتك ٕٚٛبـ ـ ــبعض

يٮضان ـ ــ ٞايٛاقع ـ ــ ١إىل دٓ ـ ــٛب َط ـ ــاض أضب ٝـ ــٌ

املػ ـ ــٚ٪يني يف احملاؾظ ـ ــ ١أ ٚهل ـ ــِ َػ ـ ــٚ٪يٝات

ايسٚيٚ ٞاحملٝطـ ١شطـ ١ايهٗطبـا ٤أ ٟططٜـل

أَٓ ٝــ ١خـ ــاضز ايهـ ــازض ا٭َـ ــين ايـ ــص ٟىـ ــسّ يف

غٝبريإ ايكس.ِٜ

عٓهــاٚاْٚ ,تٝذــ ١عــسّ اسرتاَٗــِ ٚاغــتٗتاضِٖ
غكٛقـ ــ ١ٝأًٖٓـ ــا يف عٓهـ ــاٚا ,ؼـ ــسخ عـ ــاز٠

مشاتع ال زالت تبـحث عو حع

َؿازات نَٝ٬ـ ١بـني ٖـ ٤٫٪املعتـسٚ ٜٔبعـض

ب ــني ؾ ــرتٚ ٠أخ ــطْ ٣ػ ــُع َ ــٔ قب ــٌ غ ــٝاز٠

َٔ ؾـباب عٓهـاٚا ايػٝـٛضٚ .ٜٔقـس نجٴـط ايكٝـٌ

ايــطٝ٥ؼ َػــعٛز ايب ـاضظاْ ٞعبــاضات و ـحّ ؾٗٝــا

ٚايكــاٍ ســٖ ٍٛــص ٙاملػــا ٌ٥ضغــِ أّْ ـ٘ ٜٛ ٫دــس

املػٝشٝني يف إقً ِٝنطزغتإ بإٔ ٜٗ ٫ادطٚا

فتُع ىًَٗٓ ٛا أْ َٔ ٚتا٥ذٗاٚ ,خاقَ ١ا

ٜ ٫ٚرتنٛا ٚطِٜٓٗ ٖٛٚ ,ك ٍٛزاُ٥ٶا بأّْٓـا إَّـا

ْعٝؿـ ــ٘ اٯٕ ٚغ ـ ـ اْتؿـ ــاض َطٜـ ــع يٮغـ ــًش١

إٔ ْع ــٝـ َعٶــا أ ٚمن ــٛت َعٶــا ٖٚ ,ــص ٙايعب ــاضات

ٚتٝػّـ ـط اقتٓا ٗ٥ــا َ ــٔ قب ــٌ ايه ــٌ ,يه ــين أٚز إٔ

ايطا٥ع ــ ١ػعًٓ ــا ْطُ ــإٔ عً ــٚ ٢ن ــعٓا م ــٔ

أططح بعض َا أضاٚ ٙادبٶـا عًـ ٢ايكـ ٣ٛا٭َٓٝـ١

املػ ـ ــٝشٝني يف اٱقً ـ ــٚ .ِٝيف ْظ ـ ــط ٟمج ٝـ ــع

ٚاٱزاض ١ٜملٓع تهطاض َجٌ ٖص ٙاملظاٖط:

املػــٝشٝني ٖٓــا غــٛا ٤أ اختًؿــٛا أ ٚاتؿكــٛا َــع

 - ١يـ ــٝؼ َـ ــٔ املعكـ ــ ٍٛاْتؿـ ــاض ايبـ ــاضات

تٛدٗـ ـ ــات ٚآضا ٤ا٭سـ ـ ــعاب ايهطزٜـ ـ ــ ,١إ ّ٫أّْٓـ ـ ــا

ٚأَــانٔ ايًــٗ ٛايــيت تتدــص َــٔ قــؿ ١بعــض

مجٝعٓــا ْعتــع أغــط ٠بــاضظاْ ٞايك ـُّاّ ا٭َــإ

ايهاؾٝرتٜـ ـ ــات أ ٚقـ ـ ــ٬ت املػـ ـ ــاز يف قكـ ـ ــب١

يبكآ٥ا مٝا دٓبٶا إىل دٓب َع ا٭خ ٠ٛايهـطز,

َتساخًـ ــَ ١ـ ــع زٚض ايػـ ــهٔٚ ,غـ ــبل إٔ ق ـ ـسَّٓا

ٚبطأٜـ ـ ٞغايبٶـ ـا َ ــا ٜك ــ ّٛغ ــٝازت٘ أ ٚغ ــري َ ٙــٔ

طًب ـ ـ ـ ــات عس ٜـ ـ ـ ــس ٠يًُػ ـ ـ ـ ــٚ٪يني اٱزاض ٜـ ـ ـ ــني

ايكٝــازٜني يف ا٭ســعاب ايهطزٜــ ١برتمجــٖ ١ــصٙ

ٚاؿ ـ ـ ــعبٝني ٚق ـ ـ ــ ً٫ٛإىل فً ـ ـ ــؼ اي ـ ـ ــٛظضا,٤

ايعباضات إىل ايٛاقع ,سٝح ٜك َٕٛٛعٌ بعـض

ٚؾــطسٓا سايــ ١عٓهــاٚا َٚــا تعاْٝــ٘ َــٔ تٛادــس

املؿــانٌ ايــيت تج ـاض ٖٓــا ٖٓٚــاى َٚــٔ نــُٓٗا

نــٌ ٖــصا ايهــِ َــٔ أَــانٔ تٓــا ٍٚاملؿــطٚبات

تًو اٱعتسا٤ات اييت ؼكـٌ َـٔ قبـٌ بعـض

ايطٚسٝــٚ ١سٛاْٝــل بٝعٗــا ٚطايبٓــا ظُعٗــا يف

ا٭ؾـ ــدام ايكـ ــازَني َـ ــٔ أضبٝـ ــٌ أ ٚأطـ ــطاف

َٓــاطل بعٝــس ٠عــٔ ايككــب ,١ث ـِّ ٳ ٜ ٫ػــُا

عٓهــاٚا إىل زاخًــٗا ٖ ,ـ ٤٫٪ضغــِ أّْٗــِ نــٛٝف

بؿــتا َجــٌ ٖــص ٙا٭َــانٔ يف أضبٝــٌ ٚأططاؾٗــا

ٜتٛدّب عً ِٗٝإسرتاّ أًٖٓا يف عٓهاٚا ,يهِٓٗ,

َج ــٌ َك ــاٜؿٗا  ٖٚــ َٓ ٞــاطل غ ــٝاس ١ٝب ُٓٝــا
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ؽكـ ــل عٓهـ ــاٚا ٚسـ ــسٖا ضغـ ــِ بعـ ــسٖا ع ـ ـٔ

ا٭غًش ١ايٓاضٖ ,١ٜصا إناؾ ١إىل ٚدٛز مخػـ١

أَـ ـ ـ ــانٔ ا٫قـ ـ ـ ــطٝاف ٚايػـ ـ ـ ــٝاس ١يتهـ ـ ـ ــٕٛ

عؿط بـاضٶا ٜكـسّ ؾٗٝـا املؿـطٚبات ايطٚسٝـ ١ؿـس

قـ ـ ً٬هل ــص ٙا٭َ ــانٔ ٚاي ــيت تؿـ ـهٌّ َك ــسضٶا

أٚقات َتأخط َٔ ٠ايً.ٌٝ

ؾـ ـصب ؾ ــبابٶا َػ ــتٗرت ٜٔغ ــاٜتِٗ اٱعت ــسا٤

ذطٜٔ
 - ٢إنته ـ ـ ـ ــاض عٓه ـ ـ ـ ــاٚا ب ـ ـ ـ ــاملٗ ّ

عًــ ٢أٖــٌ عٓهــاٚا َٚؿانػــ ١ايبٓــات ٚايٓػــا٤

ٚاملطسًّني يٝؼ َٔ غٌٗ ْ ٣ٛٓٝأ ٚاملٛقـٌ َـٔ

يف ٖص ٙايككب ١املهتهّـ ١بايٓـاؽ َـٔ كتًــ

املػ ــٝشٝني ؾشػ ــب ,ب ــٌ َ ــٔ كتً ـــ أم ــا٤
ايع ـ ــطام ٖٚـ ـ ــصا ايٓ ـ ــعٚح

أما ٤ايعطام.

غ ـ ـ ـع
ٜطاؾكـ ـ ــ٘ ايتّ ٛ

 - ٢ا٭ْسٜـ ـ ـ ـ ــ ١ا٫دتُاعٝـ ـ ـ ـ ــ ١اـاقـ ـ ـ ـ ــ١

باــ ــسَات املكسَّـ ــ ١هلـ ــص ٙايككـ ــب ,١سٝـ ــح ٫

باملؿ ــرتنني ٚهل ــا ٖ ٦ٝــات عاَ ــ َ ١ــٔ ؾ ــطا٥ا

ظايــل اـ ــسَات اي ــيت ناْــل تكــسّّ يعؿ ــط ٠أٚ

كتًؿـ ــَ ١ـ ــٔ ايبًـ ــسٚ ,٠أق ـ ـٖ ً٬ـ ــص ٙا٭ْسٜـ ــ١

ٱثــين عؿــط أيؿً ـا َــٔ ايػــهإ ,تك ـسّّ ايٝــ ّٛملــا

ٚد ــست يًرتؾ ٝــ٘ ع ــٔ املؿ ــرتنني ؾ ٗٝــا ٖٚ ,ــٞ

ٜعٜـ ـس عً ــ ٢ايػ ــبعني أيؿًـ ـا َ ــٔ ايػ ــهإ  َٚــٔ

أْس ٜـ ــ ١إدتُاع ٝـ ــٚ ١أْ ـ ــسٜتٗا أْس ٜـ ــ ١عا ًٝ٥ـ ــ,١

مجٝع ا٭زٜإ ٚايؿطا٥ا اٱدتُاعٚ ,١ٝايعسٜس

ٚيهٓٗــا ؼّٛيــل ٖــ ٞا٭خــط ٣إىل بــاضات ٜأَٗــا

َـ ـ ـ ــِٓٗ  ٫نهـ ـ ـ ــِٓٗ اٱْـ ـ ـ ــسَاز يف ا تُـ ـ ـ ــع

َــٔ غــري أٖــاي ٞعٓهــاٚا ٚيٝػــٛا َــٔ غــهٓتٗا أٚ

ايعٓه ــا ;ٟٚن ْٛــ٘ ىتً ـــ ع ــِٓٗ َ ــٔ س ٝــح

َـ ــٔ ٖ٦ٝاتٗـ ــا ايعاَـ ــٖٚ ,١ـ ــصا ا٭َـ ــط كـ ــايـ

ايعازات ٚايتكايٝس.

٭ْظُتٗا ايساخًٚ ,١ٝخاقـ ١إٕ ناْـل ا٭غـط

 - ٣غٝــاب ايكــ ٣ٛا٭َٓٝــ ١املػــٝطط ٠عًــ٢

تطتازٖ ــا يًرتؾ ٝــ٘ أ ٚٱقاَ ــ ١بع ــض َٓاغ ــباتٗا

ايٛنع ا٭َـين يف عٓهـاٚا ٚخاقـ ١يف ايػـاعات

اـاق ,١ؾهٝـ تأخص ٖص ٙايعا٬٥ت ضاستٗا يف

املت ــأخط َ ٠ــٔ ايً ٝــٌٚ ,إشا َ ــا تٛاد ــست ق ــسؾ١

ٚغ أْاؽ غطبـآٜ ٤تظـط ٕٚأٜـ ١ؾطقـ ١ٱثـاض٠

ؾ ْٗ ــا غايبٶـ ـا َ ــا ؼاغ ــب ؾ ــباب عٓه ــاٚا ب ــسٍ

املؿانٌ ٚايعـطاى غـٛاَ ٤ـع ايـطّٚاز أ ٚبعهـِٗ

قاغـ ــبتٗا يًط ـ ــاض٥ني ٚاملػـ ــتططقني اي ـ ــصٜٔ

َ ـ ــع بع ـ ــض اٯخ ـ ــط ٖ ,ـ ــصا إن ـ ــاؾ ١إىل ٚد ـ ــٛز

ٜػ ــ ٕٛ٦ٝإىل أًٖٓ ــا يف عٓه ــاٚا ٜٚعت ــس ٕٚعً ــ٢

ناظٖٜٛٓــات عسٜــسٜ ٠أَٗــا ايػطبــاَ ٤ــٔ خــاضز

سطَات بٛٝتٗا.

عٓهــاٚا  ٖٚـ ٤٫٪ايػطبــاٜ ٫ ٤كــطشبَ ٕٛعٗــِ

 - ٤غ ٝـ ـ ـ ـ ـ ــاب ايتجك ٝـ ـ ـ ـ ـ ـــ يًُذتُ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ايٓػـ ـ ـ ــاٚ ٤ايع ـ ـ ـ ـا٬٥ت ُٜٗٗ ٫ٚـ ـ ـ ــِ يف اثـ ـ ـ ــاض٠

ايهطزغــتاْٚ ٞخاقــ ١بــني ايؿــباب عــٔ أُٖٝــ١

املؿـ ــانٌٚ ,ايـ ــيت تكـ ــٌ بعهـ ــٗا إىل إطـ ــ٬م

ايتع ـ ــاٜـ ايػ ـ ــًُ ٞب ـ ــني املد ـ ــتًؿني زٜٓٶـ ـ ـا أٚ
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عك ٝـ ـ ـس ٫ٚ ,٠ظاٍ بعـ ـ ــض َـ ـ ــٔ ضدـ ـ ــاٍ ايـ ـ ــسٜٔ

ٚاس ــس ؿ ــطز ٙأ ٚإثٓ ــإ َعٶــا ٚغ ــا٥ط َػ ــٚ٪يٞ

املػــًُني ٜك ـطّس ٕٛعــع ٚغــا ٌ٥اٱعــ ّ٬أ ٚيف

أسعابٓ ــا ٖ ــِ َتؿ ــطشَني َٓٚكػ ــُني يف ن ــٌ

خطبِٗ نس ا٭زٜإ ا٭خـط ٣املدتًؿـ ١زٜٓٶـا أٚ

ا٭َــٛض ايــيت ؽ ـسّ ٚدٛزْــا يف ايــٛطٔٚ ,ا٭َــط

عكٝـ ـ ـ ــسٚ ٠خـ ـ ـ ــري فتُـ ـ ـ ــع ٜبجـ ـ ـ ــ ٕٛػاٖـ ـ ـ ــ٘

ايٛسٝس ايصٜٛ ٟسسِٖ ؾك ٖ( ٛقُتِٗ أظا٤

نـ ـ ــطاٖٝتِٗ ٚأقطبـ ـ ــ٘ إيـ ـ ــٖ ِٗٝـ ـ ــ ٛا تُـ ـ ــع

َؿانٌ عٓهاٚا).
 - ٨ضغـ ـ ــِ اؽـ ـ ــاش قـ ـ ــطاض ٓـ ـ ــع ايتػ ـ ـ ـٝري

ايعٓها ٟٚاملػٝش.ٞ
 - ٥غايب ٝــٖ ١ــ ٤٫٪ايؿ ــباب اي ــصٜ ٜٔــأتٕٛ

ايـ ـ ـ ــسنٛغطايف يف ايككـ ـ ـ ــبٚ ١ايعُـ ـ ـ ــٌ عًـ ـ ـ ــ٢

إىل عٓهاٚا وًُْ ٕٛظط ٠عذٝب ١ػـا ٙعٓهـاٚا

خكٛقٝتٗا ايكٚ ١َٝٛايسٜٝٓـ ,١إ ّ٫إّْٓـا ْؿـٗس

ٚؾــبابٓا ,إش ٜعتكــس ٕٚإّٕ أٖايٓٝــا ٖٓــا  ٫ســٍٛ

ؼا ٌٜعًٖ ٢صا ايكطاض بؿتّ ٢ايٛغا ,ٌ٥ؾ ٕ

هل ـ ـ ـ ـ ــِ  ٫ٚق ـ ـ ـ ـ ــ ٫ٚ ٠ٛنه ـ ـ ـ ـ ــِٓٗ ايتكـ ـ ـ ـ ـ ـسّٟ

ٜــتِ غــس ايططٜــل عًــٖ ٢ــصا ايتشاٜــٌ ٚٚغ ـ

٫غــتٗتاضِٖ; يهــ ِْٗٛوًُــ ٕٛأغــًش ١زاخــٌ

عاَ ـ ــٌ اهلذ ـ ــط ٠املتعا ٜـ ــس ٠إىل خ ـ ــاضز اي ـ ــٛطٔ

غ ــٝاضاتِٗ أ ٚيف َ٬بػـ ــِٗ ٖٚـ ــِ ٜٗـ ــسز ٕٚبٗـ ــا

غٓؿٗس تعاٜس عـسز املـتًُهني َـٔ غـري أٖايٓٝـا

أٖايٓٝــا بــس ٕٚإٔ ٜــطزعِٗ أســساَ ,تٓاغــني بـإٔ

يف ايككب.١

ؾبابٓا باغتطاعتِٗ ايتكسّ ٟهل ٤٫٪املعتسٜٔ
َُٗا ناْٛا َػًشني.

 ٖ - ٩ــصا عً ــ ٢ايك ــعٝس اٱدتُ ــاع .ٞأ َّــا
َٔ ْاس ١ٝتعـٝني اٱزاضات يف ايـسٚا٥ط ايطنٝـ١

 - ٦نــعـ اٱزاض ٠عَُٛٶ ـا ٚنــعـ ٚغــاٌ٥

نايٓاسٝـ ــٚ ١ايبًسٜـ ــٚ ١ايكـ ــ ٣ٛا٭َٓٝـ ــ ١ؾـ ــ٬

أدٗ ــع ٠ايؿ ــططٚ ١عـ ــسّ ػٗٝعٖ ــا بايػـ ــٝاضات

٪ٜخــص بعــني ا٫عتبــاض ضأ ٟأٖايٓٝــا يف ايتعــٝني,

ٚايعٓاقط املػًّش ,١سٝـح أغًـب اؿـٛازخ ايـيت

ٚقـ ـ ــس ق ـ ـ ـسّّ أٖـ ـ ــٌ عٓهـ ـ ــاٚا َطايـ ـ ــب عسٜـ ـ ــس٠

تك ــع  ٫ؼه ــط ايك ــ ٣ٛا٭َٓ ٝــ ١إ ّ٫بع ــس ؾ ــٛات

يًُػ ــٚ٪يني يف أضب ٝــٌ ,س ــ َ ٍٛــٔ ٖ ــ ٛايهؿ ــ٤ٛ

ا٭ٚإ.

ٚايصٜ ٟػتطٝع إٔ ٜكسّّ خسَ ١أنجط يعٓهـاٚا

 - ٧يٮغـ ـــ أقـ ــ ٍٛأٜهٶ ـ ـآٖ ,ـ ــاى تـ ــطزّٟ

ٚأًٖ ـ ـ ــٗاٚ ,ضغ ـ ـ ــِ ٚع ـ ـ ــٛز ٖـ ـ ـ ـ ٤٫٪املػ ـ ـ ــٚ٪يني

ٚنــعـ يف إٜــسا ٤ا٭ســعاب ايػٝاغــ ١ٝايعاًَــ١

باٱغ ــتذاب ١هل ــص ٙاملطاي ٝــب ,إ ّ٫إّْٗ ــا  ٫ظاي ــل

يف عٓه ــاٚا ٚابتع ــازِٖ ع ــٔ إه ــاز أ ٜــ ١سً ــٍٛ

تًك ٞإُٖاَ٫ٚ ً٫با.٠٫

يًُؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞـا املسٜٓـ ,١باغـتجٓا٤

ٛ - ١١دب ايكـاْ ٕٛايهـطٜي ٜٛ ٫دـس

بع ــض ا٭خ ــ ٠ٛاي ــصٜ ٫ ٜٔتذ ــاٚظ ع ــسزِٖ ع ــٔ

نطٜب ١ايعكاض عًـ ٢ايـسٚض ٚا٭بٓٝـ ١ايـيت تؿـ ّٝس
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يف ايٓـ ــٛاسٚ ٞايككـ ــبات عـ ــسا عٓهـ ــاٚا ,ؾٗـ ــٞ

بُٓٝـ ـ ـ ــا غريْـ ـ ـ ــا  ٫ظاٍ عادـ ـ ـ ــ ١إىل ٖـ ـ ـ ــصٙ

ايٛس ٝــس ٠ب ــني ْ ــٛاس ٞاٱقً ــ ِٝؾطن ــل عً ٗٝــا

ايتػُٚ ,١ٝأٖ ٍٚص ٙاملـسٕ َسٜٓـ ١زٖـٛى ٚظاخـٛ

نطٜب ١ايعكاض َٓص ايتػعٝٓٝاتٚ ,ضغِ َطايب١

ٚؾكٚ٬ا ٚنٜٛػٓذل نٌ ٖص ٙاملسٕ هـب إٔ

أًٖٗا عً ٢إٔ ٜتِ َػاٚاتٗا بايٓٛاس ٞا٭خـط٣

تهَ ٕٛهاْٶا يًتعاٜـ املؿـرتىٚ ,يـتهٔ عٓهـاٚا

يف اٱقً ,ِٝإَّا بطؾع ٖـص ٙايهـطٜب ١أ ٚمشٛهلـا

َس ١ٜٓايػٚ ّ٬ايجكاؾ.١

عً ــ ٢غ ــا٥ط ايٓ ــٛاس ٞيف اٱقً ــ ,ِٝإ ّ٫إّٔ ا٭َ ــط

عهكاوا مذيهُ الثقافُ

بك ٞعً ٢ساي٘.
قبـ ـ ــٌ أؾـ ـ ــٗط سهـ ـ ــطْا ْـ ـ ــس ٠ٚاضتـ ـ ــأت ٚظاض٠

َٓ ـ ــص بسا ٜـ ــ ١ايػ ـ ــبعٝٓٝات ب ـ ــسأت سطن ـ ــ١

ايجكاؾـ ـ ــ ١يف إقً ــ ِٝنطزغ ــتإ عك ــسٖا ٭خ ــص

ثكاؾٝـْ ١ؿــٝطَ ١ــٔ قبـٌ بعــض ؾــباب عٓهــاٚا,

آضا ٤أٖــٌ عٓهــاٚا ســ ٍٛإطــ٬م تػــُ( ١ٝعٓهــاٚا

متجًّـل يف تكـس ِٜعـطٚض َػـطس ١ٝأٚ ,ً٫ٚضغـِ

َسٜٓــ ١ايتعــاٜـ املؿــرتى) ألّ ـا قًٓــا ٙيف ٖــصٙ

اؾتكاضٖا إىل أبػ أزٚات ايعـطٚض املػـطس,١ٝ

ايٓـ ــس ٠ٚأٚز إٔ أـكـ ــ٘ ٖٓـ ــا ,عٓهـ ــاٚا َٓـ ــص إٔ

إ ّ٫أّْٗــا ناْــل نبساٜــَ ١بؿّ ـط ٠مــ ٛإْهــاز

ٚدــست ٚعهُ ــ ١أًٖــٗا ع ــع عك ـٛض تٛاد ــسٖا

َػطح دـاز يف عٓهـاٚاٚ ,نـصيو ظٗـط نتّـاب

تعاٜؿـ ــل بػـ ــَ ّ٬ـ ــع قٝطٗـ ــا ,بطأ ٜـ ـَ ٞـ ــٔ

يف ايككـ ــ ١ايككـ ــريٚ ٠ايؿـ ــعط ,نُـ ــا أقُٝـ ــل

وــ ٝبعٓهــاٚا ٖــِ عادــ ١إىل تطغــٝذ ثكاؾــ١

َعاضض تؿه ١ًٝٝأ ٚؾٛتٛغطاؾ ,١ٝيهـٔ قاضبـ١

قب ٍٛاٯخط ٚيـٝؼ أٖـٌ عٓهـاٚا ايـص ٜٔتطبعـٛا

ا٭ ْؿـ ـ ــط ١ايؿـ ـ ــباب ١ٝايجكاؾٝـ ـ ــ ١بـ ـ ــسأت بعـ ـ ــس

عً ٢إٔ ٜعٝؿٛا بػ٥ٚٚ ّ٬اّ َع اٯخط ,ٜٔعً٢

اْتهاغـ ــ ١بٝـ ــإ  11آشاض ,ثـ ــِ اْتهاغـ ــ ١اؾبٗـ ــ١

ٖـ ـ ـ ٤٫٪اٯخ ـ ــط ٜٔإٔ ورتَ ـ ــٛا خكٛق ـ ــٝتٓا

ايٛطٓ ,١ٝعٓسٖا بسأت َطسًـ ١دسٜـس ٠اتػـُل

ٚٚدٛزْـ ــا نُـ ــٛاطٓني أقـ ــَ ٤٬ـ ــٔ ايسضدـ ــ١

بـ ـ ــايطنٛز ٚانـ ـ ــُش ٍ٬ايٓؿـ ـ ــا ايجكـ ـ ــايف,

ا٭ٚىل سايٓ ـ ــا س ـ ــاٍ ا٭نجط ٜـ ــ ١يف اؿك ـ ــٛم

ٚاقتك ـ ــطت أبّـ ـ ـإ ايجُاْ ّٝٓٝـ ــات عً ـ ــ ٢بع ـ ــض

ٚايٛادباتٖ ,صا َـا ْطٜـس ٙمـٔ أٖـٌ عٓهـاٚا ٫

ا٭ْؿط ١اـذٛي ١ايـيت ناْـل تكـاّ َـٔ قبـٌ

ْطٜس ْ ٫ٚطغب بٗـص ٙايتػـُ( ١ٝعٓهـاٚا َسٜٓـ١

ايؿـ ــباب َـ ــٔ خـ ــ ٍ٬ايهٓٝػـ ــ ١أَ ٚـ ــٔ خـ ــٍ٬

ايتع ــاٜـ املؿ ــرتى) ْ ٫ط ٜــسٖا إٔ ته ــ ٕٛعً ــ٢

ايؿعايٝات املسضغ ٫ .١ٝأٚز ٖٓا تٓا ٍٚناؾَ ١ا

سػـ ـ ـ ــاب ايتهـ ـ ـ ــش ١ٝبأضانـ ـ ـ ــٓٝا ٚبٛدٛزْـ ـ ـ ــا

دــط ٣خــ ٍ٬ا٭عــٛاّ املٓكــطَ ١٭ْٓــا غــبل ٚإٔ

ٚخكٛقٝتٓا.

نتبٓا عٓٗا ايهجريٚ ,يهٔ يٮغــ ضغـِ سادـ١
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عٓهـ ـ ــاٚا ؿـ ـ ــاٖسٖا ايجكاؾ ٝـ ـ ـ ١إىل أَـ ـ ــانٔ

وًُّــ ٕٛبعــض اٱزاضٜــني َػــٚ٪يَ ١ٝــا ســسخ

خاقـ ـ ــ ١ملعاٚيـ ـ ــ ١ا٭ْؿـ ـ ــط ١ايجكاؾٝـ ـ ــٚ ١ضغـ ـ ــِ

َٚــا وــسخ بٗــا اٯٕ َــٔ خطٚقــات أَٓٝــ ١بــني

َطايبَ ١جكؿٛا عٓهاٚا املتهـطض ٠بتاغـٝؼ َجـٌ

ؾ ــرتٚ ٠أخ ــط ,٣أْ ــا  ٫أْه ــط َطًكًــا بـ ـإّٔ ٖٓ ــاى

ٖـ ـ ــص ٙا٭َـ ـ ــانٔ إ ّ٫أّْٗـ ـ ــا  ٫ظايـ ـ ــل يف طَـ ـ ــٞ

أؾداقٶ ـا يف عٓهــاٚا قــس بــاعٛا أضانــ ِٗٝيػــري

ا ٗ .ٍٛعً ٢غب ٌٝاملجـاٍ ٜٛ ٫دـس يف عٓهـاٚا

أٖاي ٞعٓهاٚاٚ ,يهٔ عٓسَا بسأ تٛظٜع ا٭ضانـٞ

قاعــَ ١سضدــ ١يًُػــطح ,ايكاعــ ١ايٛسٝــسَ ٠ــٔ

ايػهٓ ١ٝيف عٓهاٚا ,طبّل بكٛض ٠عؿٛا ,١ٝ٥ألا

ٖــصا ايٓــٛع ٖــ ٞايــيت تعــٛز إىل املسٜطٜــ ١ايعاَــ١

أزّ ٣إىل تٛظ ٜــع ايكط ــع ايػ ــهٓ ١ٝإىل َ ــٔ ٖ ــِ

يًجكاؾٚ ١ايؿٓ ٕٛايػطٜاْ ,١ٝإ ّ٫أّْـ٘ ٚؿـس اٯٕ

خاضز عٓهاٚا ٤٫٪ٖٚ ,أَّا قػِ َِٓٗ ناْٛا يف

ٜهتٌُ بٓاٖ٩ا .املهتبـ ١ايعاَـ ١يف عٓهـاٚا متّ

خ ــاضز اي ــٛطٔ أ ٚن ــاْٛا َ ــٔ َٓ ــاطل أخ ــط,٣

إظايَ ١كطٖا اـام ٚؼّٛيل إىل ناؾٝرتٜات,

ٚايكػِ ا٭عظِ َٔ ٖ٤٫٪

ٜطغبـٛا بايػـهٔ

َٓٚــص شيــو اؿــني ٚؿــس اٯٕ تٓتكــٌ َــٔ زاض

يف عٓهــاٚا ,يــصا ؾكــس قــاَٛا ببٝــع أضانــ ِٗٝإىل

إىل آخ ــط باٱه ــاض .املسٜط ٜــ ١ايعاَ ــ ١يًجكاؾ ــ١

أ ٟؾدل نإ ,املِٗ عٓسِٖ ايـطبا ايػـطٜع,

 ٚايؿٓ ـ ـ ــ ٕٛايػ ـ ـ ــطٜاْٚ ١ٝاملهتب ـ ـ ــ ١ايػ ـ ـ ــطٜاْ١ٝ

ثــِ ٚدٛزٖــا بٗــصا ايهــِ اهلا٥ــٌ ,دعــٌ عًُٝــات

تؿ ـ ــػ ٕ٬زاض ٜـ ــٔ باٱه ـ ــاض ,ب ُٓٝـ ــا ايعس ٜـ ــس

بٝعٗــا تــتِ يف َهاتــب بٝــع ايعكــاضاتٚ ,أقــشاب

َ ـ ــٔ ا٭بٓ ٝـ ــ ١اي ـ ــيت ناْ ـ ــل عا ٥ـ ــس ٠إىل ٚظاض٠

ٖص ٙاملهاتـب

ٜهـٔ ُٜٗٗـِ ملـٔ ٜبٝعـ ,ٕٛاملٗـِ

ايجكاؾــ ١يف سهَٛــ ١اٱقًــٖٚ ِٝبــل إىل دٗــات

عٓـ ـسِٖ ؼكٝـ ــل بعـ ــض ا٭ضب ــاح ,ؾكـ ــس بٝعـ ــل

غري سهَٗٓٚ ١َٝٛا أْس ١ٜإدتُاع.١ٝ

أضانٓٝا إىل أؾدام َٔ خـاضز عٓهـاٚا .ا٭َـط
اٯخـ ــط ٚدـ ــٛز فًـ ــؼ بًـ ــسٚ ٟض٥ـ ــٝؼ بًسٜـ ــ١

ظـ ـ ـ ــااتَ
الب ض

ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـ ا

ت ابـ ـ ـ ــا

يف قطا٤تٓ ــا ي ــبعض َ ــا ٜهت ــب ع ــٔ عٓه ــاٚا
َٚؿـانًٗا ,لـس َعظـِ ٖـص ٙايهتابـات تتّذــ٘
أ ٚتٓش ــ ٛم ــ ٛدً ــس اي ــصاتٚ ,ن ــإٔ أًٖٓ ــا يف
عٓهــاٚا ٖــِ ايــصٜ ٜٔػــ ٕٚ٪ٝإيٗٝــا ٖٚــِ نــاْٛا
غ ــببٶا ؾ ُٝــا س ــسخ ٭ضان ــٗٝا أ ٚألتًهاتٗ ــا ,أٚ
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أظٗ ــطٚا ايه ــعـ يف َػـ ـأي ١ايكب ــٚ ٍٛايعُ ــٌ
ٛدب ا٭ٚاَط اييت ناْـل تكـسض َـٔ ض٥اغـ١
اٱقً ِٝبتدكٝل أضان ٞعٓهاٚا أَّـا ٛدـب
َػــاطشات أ ٚاغــتجُاض أ ٚقــٛا ِ٥بأنــا ٤غــري
َػ ـ ـ ــتشكني ٚؽك ـ ـ ــٝل ا٭ضان ـ ـ ــ ٞخ٬ؾًـ ـ ـ ـا
يًك ــٛاْنيٖ ,ــص ٙا٭ٚاَ ــط ٚايهت ــب اي ــيت ناْ ــل
تكـ ـ ــسض َـ ـ ــٔ املؿـ ـ ــطٚض ٚايطبٝعـ ـ ــ ٞإٔ ٜـ ـ ــتِ
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ؼكــٌ عًــ٢

ايتكـطّف بــسٍ تًــو ا٭دٗــع ٠املدتكــٚ ١ايــيت

َٓاقؿــتٗا يف ا ًــؼ ,ثــِ إٕ

َٛاؾكـ ١أعهـاٜ ٘٥ـتِ إعازتٗـا إىل اؾٗـ ١ايـيت

َٔ ٚادبٗـا قاغـب ١املعتـسٚ ٜٔاٱَػـاى بٗـِ

أق ـ ــسضتٗا َٓٚاقؿ ـ ــتٗا َ ـ ــع تً ـ ــو اؾٗ ـ ــ ١إٕ
ناْــل خ٬ؾً ـا يًكــٛاْني ,يهــٔ ٜبــس ٚإٔ ض٥اغــ١
بًس ١ٜعٓهاٚا ناْل تطبّل َا ٜأتٗٝا َٔ أٚاَط
بـ ــس ٕٚأ ٟاعـ ــرتاض عًٗٝـ ــا ,غـ ــٛا ٤ناْـ ــل يف
قـا

عٓهـاٚا أ ٚيف غـري قـاؿٗاٖ ,ـصا إنــاؾ١

ٚتكـ ـ ــسنِٗ أَـ ـ ــاّ احملـ ـ ــانِْٚ ,طدـ ـ ــ ٛعـ ـ ــسّ
ايتك ــطفٚ ,ؾ ــل َ ــا متً ٝــ٘ ع ــٛاطؿِٗ ٚخاق ــ١
املتٛاد ــس َ ٜٔــِٓٗ خ ــاضز اي ــٛطْٔ ,طد ــ ٛعــسّ
إثـ ــاض ٠عٛاطـ ـــ ايؿـ ــباب ٚظدّٗـ ــِ يف َؿـ ــانٌ

إىل َـ ـ ــا اضتهبتـ ـ ــ٘ اٱزاضات غـ ـ ــٛا ٤اٱزاضٜـ ـ ــ ١أٚ

م ــٔ يف اي ــساخٌ يف غٓ ــ ٢عٓٗ ــا َ ,ــا واٚي ــ٘

ايػــٝاس ١يف إعطــا ٤إدــاظات عُــٌ يًعسٜــس َــٔ

يٮغـــ بعــض ؾــبابٓا َــٔ غــري أٖــاي ٞعٓهــاٚا

ق ـ ــ٬ت املػ ـ ــاز ٚايهاؾٝرت ٜـ ــات ٚزٚض ايؿ ـ ــطب

َــٔ إثــاضَ ٠ٳــٔ ٖــِ يف اي ــساخٌ عــع اغ ــتدساّ

ٚايبـ ـ ــاضات بـ ـ ــس ٕٚإٔ تتـ ـ ــٛؾط ؾٗٝـ ـ ــا ايؿـ ـ ــطٚ
ايكاْ.١ْٝٛ

غ ٤ٞيٛغا ٌ٥ايتٛاقـٌ اٱدتُـاعَ ,ٞـا ٖـ ٛإّ٫
ٚاســس َــٔ إثــٓني ,أَّ ـا زؾــع املعٜــس َــٔ ؾــبابٓا
ٚعٛا ًٓ٥ــا يً ــتؿهري ب ــاهلذطٚ ٠ت ــطى اي ــٛطٔ ,أٚ

اخلامتُ
يك ــس ب ــطٖٔ ؾ ــبابٓا ٖٚ ,ــِ ؾعــ ً٬ق ــٌ إس ــرتاّ

ؼ ــطٜض غريٖ ــِ عً ــ ٢ايتكـ ـطّف بعٝـ ـسٶا ع ــٔ

ٚتكــسٜط مجٝــع أٖايٓٝــا غــٛا ٤يف ايــساخٌ أ ٚيف

اؿهُــٚ ١ايرت ّٜـح يف ســا٫ت سكــ ٍٛاٱعتــسا٤

املٗذـ ــط ,عًـ ــ ٢قبـ ــتِٗ ٚتعًّكٗـ ــِ ـ ــسٜٓتِٗ

َٔ قبٌ ايطاض٥ني.

عٓه ـ ــاٚا  ٖٚـ ــِ َٗ ٝـ ــ٦ني يً ـ ــسؾاع عٓٗ ـ ــا ٚع ـ ــٔ
خكٛق ـ ــٝتٗا ,نًٓ ـ ــا أَ ـ ــٌ ٚضدا ْ٩ـ ــا َ ـ ــِٓٗ

*****
***
*

ايتشًّـ ـ ٞباؿهُـ ــ ١عٓـ ــس سـ ــسٚخ أ ٟسـ ــازخ أٚ
َؿاز ٠أ ٚعطاىٚ ,ايعٌُ عًـ ٢ت٬ؾٝـ٘ بايتعـإٚ
ؾ ُٝــا ب ٝــِٓٗ ٚإخب ــاض ا٭دٗ ــع ٠ا٭َٓ ٝــٚ ١ع ــسّ
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عنكاوا  ..وسفر اخلروج

آْ ٛدٖٛط عبسٚنا /عٓهاٚا
((َ٬سظات َكتهب ١يًػاعات ٚا٭ٜاّ اٚ٫ىل س ٍٛاغتكباٍ عٓهاٚا اؿبٝب ١٭خٛتٓا ايٓاظسني
()1

َٔ املٛقٌ ٚغٌٗ ْ))٣ٛٓٝ

غؿط اـطٚز
عٓسَا طًب َين ا٫ر اؿبٝب ضٝ٥ؼ ايتشطٜط نٛثط لٝب إٔ أنتب َكايـ ١ا٩ضر ؾٗٝـا ػـطبيت
يف ايػاعات ٚا٭ٜاّ ا٭ٚىل يٓعٚح أبٓا ٤ؾعبٓا ايهًساْ ٞايػـطٜاْ ٞاٯؾـٛض ٟاملػـٝشَ ٞـٔ املٛقـٌ
َٚــسٕ ٚقــط ٣غــٌٗ ْٓٝــ ٣ٛإىل َــسٜٓتٓا اؿبٝبــ ١عٓهــاٚا ,يف ايبساٜــ ١تــطززت نــجريٶا ,يــٝؼ يػــبب
َعنيٚ ,يهٔ بػبب ٖٚ ٍٛنداَٖ ١صا اؿسخ ايهبري ايـص ٟغّٝـط ٚغـٝبكٜ ٢ػّٝـط َكـري ؾـعبٓا يف
أضض اٯباٚ ٤ا٭دساز ,سسخ غٝتشسخ عٓ٘ ايتأضٜذ بكٝػ ,١قبٌ ايٓعٚح ٚبعس ايٓعٚح ,قبٌ زاعــ
ٚبعــس زاعـــ ,ســسخ ٜ ٫ك ـٌّ تــأثريٶا عــٔ غــك ٛبابــٌ ْٓٝٚــٜ ٫ ,٣ٛك ـٌّ تــأثريٶا عــٔ َــصابا غــٝؿٛ
ٚغٚ ٌُٝٝقٛضٜا ٚغٝس ٠ايٓذا!٠
١

صٕر انًقال تعضٓا يعٕد نهًصٕر أنٍ كاكَٕئ .اآلخز نكاتة انًقال.
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 ٚيه ــٔ يف ايٓٗا ٜــٜ ,١تٛدّـ ـب عً ــ َ ٢ــٔ ع ــاٜـ ٖ ــص ٙا٭ ٜــاّ امل٪مل ــ ١إٔ  ٜــط ٟٚػطبت ــ٘ ٚإٔ ٪ٜضخٗ ــا
يٮدٝاٍ ايكازَْ ,١عِ ,مٔ عاٜؿٓا ٖص ٙا٭ٜاّ َع أبٓـا ٤ؾـعبٓا غـاع ١بػـاعٜٚ ,١ـ ّٛبٝـ ,ّٛزَعـ١
بسَعٚ ١آ ٙبآ .. ٙيصيو ئ اتٗطب َٔ املػٚ٪يٚ ١ٝغأنتب يف غطٛض َكتهـب ١دـسٶا ػطبـ ١أبٓـا٤
َ ــسٜٓيت اؿبٝب ــ ١عٓه ــاٚا  ٖٚــِ ٜػ ــتكبً ٕٛأبٓ ــا ٤ؾ ــعبِٗ ٚأَ ــتِٗ ٜٚػ ــاعسٜٚ ِٖٚعه ــس ِٖٚيف
َكـ ـ ــابِٗ اؾًـ ـ ــٌْ ,عـ ـ ــِ
ق ــطضت إٔ أنت ــب غ ــطٛضٶا
َكته ـ ـ ــب َ ١ـ ـ ــٔ ( غ ـ ـ ــؿط
خــطٚز ) أبٓــا ٤ؾــعبٓا َــٔ
املٛق ـ ــٌ ٚغ ـ ــٌٗ ْ ٓٝـ ــ,٣ٛ
ٚأزعـ ــ ٛنـ ــٌ َـ ــٔ عاقـ ــط
ٖ ــص ٙا٭ ٜــاّ ع ــٔ ق ــطب إٔ
٪ٜضخٗ ـ ـ ــا ي ـ ـ ــٝؼ يػ ـ ـ ــبب
َعــني ,بــٌ يهــْٓ ٫ ٞػــ ٢نٝـــ نٓــا ٚنٝـــ أقــبشٓا ٚقــُسْا يف ٚدــ٘ أعتــ ٢عــس ٚيٲْػــاْ١ٝ
مجعا. ٤

املٛقٌ بَ ٬ططإ؟
 ّٜٛا٭سس  ,2014/6/8بعس اْتكاف اي ,ّٛٝنإ َٜٛٶا ساضٶا َٔ أٜاّ قٝـ أضبٝـٌ اؿبٝبـ ,١نٓـل
دايػٶا أطايع نتابٶا ٚأغتُع يٮخباض ايكازَ َٔ ١أّ ايطبٝعني س ٍٛزخَ ٍٛػًشني اغَٜٛ٬ني
إىل املسٚ ١ٜٓناْل ا٭خباض ايكازَ ١نـبابٚ ١ٝنـٌ يف قٓـٛات اٱعـٜ ّ٬ػـين عًـ ٢يـ ,ٙ٬ٝقـطضت إٔ
أقطع ايؿـو بـايٝكنيٚ ,إٔ أؼـسخ إىل ؾـدل أثـل بـ٘ ٚبهًُتـ٘ نـجريٶا ,اتكـًل ٖاتؿٝٶـا بٓٝاؾـ١
املطــطإ َــاض ْٝكٛزنــٛؽ زاٚز َــيت ؾــطف ض٥ــٝؼ أغــاقؿ ١إٜباضؾــ ١ٝاملٛقــٌ ٚاقًــ ِٝنطزغــتإ
يًػطٜإ ا٭ضثصٚنؼ ٭غأي٘ س ٍٛايٛنع يف املٛقٌ ,أدابين ْٝاؾ٘ املططإ ٚيف قٛت٘ ْـعَ ٠ـٔ
سعٕ ىتً بايكًل ايؿسٜس ٚأخعْ ٞبإّٔ ا٭ٚناع َتٛتط ٠دسٶا يف املٛقٌ َٔ ايٓاسٝـ ١ا٭َٓٝـ١
ٚايعػـهطٚ ,١ٜإٕ ٖٓـاى أخبـاض َ٪نّـس ٠سـ ٍٛاخـرتام أَـين نـبري ,طًبـل َـٔ غـٝازت٘ إٔ ٜتــٛخ٢
ايهـجري َــٔ اؿـصضٚ ,غــأيت٘ إٕ نـإ وتــاز ٭ٕ ْكـ ّٛبــأ ٟؾـَ ٤ٞعــني يـ٘ ,ضغــِ نـٌ ٖــصا ,نــإ
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غــٝازت٘ قًكً ـا ؾك ـ عًــَ ٢كــري فُٛعــَ ١ــٔ املدطٛطــات شات ايكُٝــ ١ايتأضىٝــٚ ١ايهٓػــ١ٝ
ايهــبريٚ ٠ســ ٍٛشخــا٥ط ٓٝــ ١دـسٶا يكسٜػــٝني تٓاقًتٗــا ا٭دٝــاٍ ,دــ ً٬ٝبعــس دٝــٌ ٚتباضنــل بٗــا
عًَ ٢طّ ايعكٛض ..

أْسضٚاؽ ..
َـ ـطّ عً ــ ٞايٛق ــل ٚنأْ ــ٘
غ ــٓني ط ًٜٛــ َ ١ــٔ ؾ ــس٠
ايكًــل  ..اتكــًل بٓٝاؾــ١
املطــطإ َــط ٠ثاْٝــٖٚ ١ــصٙ
املــط ٠بــسا يــ ٞايكًــل يف قــٛت٘ ٚان ـشٶا
د ـسٶا٪َ ,ن ـسٶا بــإٔ اـــطم ا٭َــين قــس
سكـ ــٌ يف املٛقـ ــٌ ٚبـ ــإٔ املسٜٓـ ــَ ١ـ ــٔ
ايٓاس ٝـ ـ ــ ١ا٭َٓ ٝـ ـ ــٚ ١اٱزاض ٜـ ـ ــ ١آ ًٜـ ـ ــ١
يًػك ٛاي ّٛٝأ ٚغسٶا بأسػـٔ تكـسٜط,
ٚبــإٔ املػــٝشٝني ٜػــازض ٕٚاملسٜٓــ ١عًــ٢
ٚد ــ٘ ايػ ــطع ,١طًب ــل َٓ ــ٘ ٖ ــص ٙامل ــط٠
ٚبؿسّ ٠إٔ ٜتٛخّ ٢اؿصض ٚبأْ ٞغـأعًِ
ايػـ ـ ــًطات املدتكـ ـ ــ ١يف نطزغـ ـ ــتإ
س ــَٛ ٍٛق ــع تٛاد ــس ,ٙبػ ــطع ١اتك ــًل
هتــب ايػــٝس ٚظٜــط ايساخًٝــٚ ١ايــصٟ
ن ــإ يف إدتُ ــاع أَ ــين َػً ــل  َٗٚــِ
يًػا ٜـ ــٚ ١يـ ـ ـصيو اتك ـ ــًل بك ـ ــسٜكٞ
أْـ ـ ــسضاٚؽ ايعاَـ ـ ــٌ يف َهتـ ـ ــب ٚظٜـ ـ ــط
ايساخًٚ ,١ٝأعًُت٘ باملٛنٛع ٚأخعْـٞ
بسٚض ٙبإٔ ايٛظٜط يف ادتُـاع َػًـل ,عًـ ّٞإٔ أنتـب ضغـاي ١إىل َٛباًٜـ٘ ,يهـٜٛ ٞقـًٗا بأَاْـ ١إىل
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ٜسٳ ٟايػٝس نط ِٜغٓذاضٚ ٟظٜط ايساخًٖٚ ,١ٝصا َا ؾعًلٚ ,بعسٖا اتكٌ ب ٞايكـسٜل أْـسضاٚؽ
ٚأخعْ ـ ـَ ٞؿـ ــهٛضٶا بأْـ ــ٘
ٚضغـ ــِ أُٖٝـ ــ ١اٱدتُـ ــاع
ؾك ـ قاطعــ٘ ؾــٛض قــطا٠٤
ايػـ ــٝس ايـ ــٛظٜط يًطغـ ــاي١
اتكٌ بٓٝاؾ ١املططإ َـاض
زاٚز ٚبايتٓػـ ـ ـ ـ ــٝل َـ ـ ـ ـ ــع
ايكــٛات ا٭َٓٝــ ١ايعطاقٝــ١
ٚايهطزغ ــتاْ ١ٝمت تطت ٝــب
خـطٚز ْٝاؾــ ١املطــطإ َٚــا
عٛظتــ٘ َــٔ كطٛطــات
 ٚشخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا٥ط َباضنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ١
يًكسٜػـ ــني َـ ــٔ املٛقـ ــٌ
ٚإٜك ـ ـ ـ ـ ــاي٘ بأَ ـ ـ ـ ـ ــإ إىل
زٖ ــٛىٚ ,طبعٶ ــا ٖـ ــصا َـ ــا
قـ ـطّح ب ــ٘ ْٝاؾ ــ ١املط ــطإ
س ـ ــ ٖ ٍٛـ ــص ٙاؿازث ـ ــ ١يف
َكابً ١يكٓا ٠ضٚغٝا اي.ّٛٝ

اٱغ ,ّ٬اؾع ,١ٜأ ٚايػٝـ ,املٛقٌ تتكٝأ َػٝشٗٝٝا
نّٓا قس عًُٓا غابكًا بأّْ٘ مت ؽٝري املػٝشٝني ب ؾٗاض إغـ َِٗ٬أ ٚزؾـع اؾعٜـ ,١أ ٚقتًـِٗ عـس
ايػٝـٚ ,مت زعٛتِٗ إىل إدتُاع يف املٛقٌ َـٔ قبـٌ فطَـ ٞزاعــ  ٚوهـطٚ ,ٙٚهلـصا قـطضت
زاعـــ طــطزِٖ ٚاٱغــت ٤٬ٝعًــ ٢نــٌ أَ٬نٗــِ املٓكٛيــٚ ١غــري املٓكٛيــ ,١سٝــح متّ ـل إٖــاْتِٗ
ٚايتعس ٟعً َٔ ِٗٝقبٌ أْاؽ ست ٢ا٭َـؼ اعتـع ِٖٚأبٓـاَ ٤ـسٜٓتِٗ ٚدرياْٗـِ! يَـِ متـطّ غـ٣ٛ
غاعات قًٚ ١ًٝبعس إتكـا٫ت عسٜـس ٠عًُٓـا بـإّٔ ٖٓـاى امل٦ـات َـٔ ايعـا٬٥ت املػـٝش ١ٝتتذـ٘ مـٛ
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أضبٚ ٌٝغـٌٗ ْٓٝـ ٣ٛقازَـَ ١ـٔ املٛقـٌ ,إتّكـًٓا بـا٭ر احملـرتّ بـاضظإ قكـاب ْا٥ـب َـسٜط آغـاٜـ
أضبٚ ٌٝايص ٟبسٚض ٙأَـٔ يٓـا اٱتكـاٍ املباؾـط َـع ا٭ر املكـسّ غـطٖٓو املػـ ٍٚ٪يف ايػـٝططات يف
أضب ٌٝيتػٗ ٌٝزخ ٍٛأبٓا ٤ؾعبٓا َٔ ايػٝططات ْٚكا ايتؿتٝـٚ ,بايتٓػـٝل َـع ايػـٝس دـٍ٬
سبٝــب َــسٜط ْاسٝــ ١عٓهــاٚا ٚايــسٚا٥ط املدتكّ ـَ ٚ ١ــع غــٝاز ٠املطــطإ َــاض بؿــاض َــيت ٚضز ٠ض٥ــٝؼ
أغاقؿ ١إٜباضؾ ١ٝأضب ٌٝيًهًـسإ ايهاثٛيٝـوٚ ,ايـص ٟنًّــ بـسٚض ٙا٭ب ضٜـإ عطـ ٛيًتٓػـٝل َـع
ايًذٓ ١ا٭َٓٚ ١ٝايعاًَني عً ٢اغتكباٍ أخٛتٓـا ايٓـاظسني يف املٛدـ ١ا٭ٚىل يًٓـعٚح ,سٝـح ٚبعـس
اتكا٫ت َهجؿ ١مت تطتٝب بٓاَ ١ٜطنـع ؾـباب عٓهـاٚا نُدـًَٚ ِٝذـأ أٚيـ ٞ٭خٛتٓـا ايٓـاظسني
يف عٓهاٚا ٫ٚغتكباٍ املٛدات ا٭ٚىل َٔ ايٓعٚح ٚاييت اغتُطت بٛتريَ ٠تػاضعَٓ ١ص ايٝـ ّٛا٭ٍٚ
٫دتٝاح زاعـ يًُٛقٌ ٚتكاعست يف  2014/6/25 ّٜٛبعس املعـاضى بـني ايبٝؿـُطن٘ َٚػـًشٞ
زاعـ ايـص ٜٔقـاَٛا بككــ َسٜٓـ ١بػسٜـسا باهلاْٚـات ٚايـيت اغتؿـٗس عًـ ٢إثطٖـا فُٛعـَ ١ـٔ
ا٭بطٜا َٔ ٤أبٓا ٤ؾعبٓا َٔ غسٜسا.
َا إٔ ٚقًل املٛد ١ا٭ٚىل َٔ ايٓـاظسني ,اغـتٓؿطت َسٜٓـ ١عٓهـاٚا ,بكـػريٖا قبـٌ نبريٖـا,
بٓػاٗ٥ا قبٌ ضداهلا ,تسَع عٝينّ ؿس اي ّٛٝعٓسَا أتصنط َؿٗس ايٓػاٚ ٤ا٭طؿاٍ ٖٚـِ ٜعـسٕٚ
ايًؿات ( ايػٓسٜٚؿات ) يف ايبٛٝت ٚوهطْٗٚا يًذـإ ايؿـبابٚ ١ٝخاقـ ١أخٛتٓـا يف ْـاز ٟؾـباب
عٓهــاٚا اٱدتُــاعٚ ٞاي ــص ٜٔسّٛيــٛا ْ ــاز ِٜٗأٜهٶ ـا إىل ًَذ ــأ يًع ـا٬٥ت ايٓاظس ــ ١يتٛظٜعٗــا عً ــ٢
ايٓـ ــاظسني َٚـ ــع املـ ــا٤
 ٚايؿطاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ
 ٚايسٚاؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٝو
ٚكتًـ ـــ املػـ ــاعسات
ا٭خـ ـ ـ ـ ــط ٣ايكازَـ ـ ـ ـ ــ١
خكٛقٶـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ
ايع ـ ــا٬٥ت يف عٓهـ ـ ــاٚا
٪َٚغػـ ـ ــ ١ايبـ ـ ــاضظاْٞ
اـريٜـ ـ ـ ــ٪َٚ ١غػـ ـ ـ ــ١
ضٚاْه٘ ,يكس ؼٛيل عٓهاٚا يف ٖصا ايٝـ ّٛبطَتٗـا إىل خًٝـ ١أظَـ ١نـبريٚ ,٠أغـتطٝع إٔ أدـعّ بـأ ّٕ
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نٌ َٛاطٔ يف عٓهاٚا ,قسّّ َا بٛغع٘ ـسَ ١اخٛات٘ ٚأخٛت٘ ايٓاظسني ,يف دٗس مجـاعَ ٞبـاضى
غٝبك ٢قسا ٙباقٝٶا يف نُري أَتٓا َا سٝٝل.

زاعـ ؼتٌ غٌٗ ْ٣ٛٓٝ
ناْل ا٭خباض بعسٖا

تتٛنّا ,زاعـ ٚبهٌ أغًشت٘ ايجكًٝـ ١اؿسٜجـ ١ايـيت اغتشكـٌ عًٗٝـا

َــٔ كــاظٕ اؾــٝـ ايعطاقــ ٞيف املٛقــٌ ٚايــيت تطنٗــا اؾــٝـ ٚضســٌٚ ,غــٝاضات٘ املسضعــٖ ١ــادِ
خطــ ٛزؾاعــات ايبٝؿــُطن٘ ٚايــصٜٔ

ٜتًكــٛا َعْٛــ ١عػــهطَ ١ٜــٔ اؿهَٛــ ١املطنعٜــَٓ ١ــص

تأغٝؼ َا ٜػُ ٢بايعطام اؾسٜس ٖ ,2003ذِ زاعـ بهٌ قٛت٘ ٚاضٖابٚ ٘ٝٝاْتشاض ,ٜ٘ٝؾأغتطاع
اخــرتام ايــسؾاعات يف غــٌٗ ْٓٝــٚ ٣ٛبعــسٖا كُــٛض ٚنــٜٛط ,ؾعٓــس اخرتاقــ٘ يًــسؾاعات يف غــٌٗ
ْ ٓٝــ َ ٣ٛــٔ خ ــ ٍ٬تؿذ ــري ايعؿ ــطات َ ــٔ اْ٫تش ــاضٜني ٚايػ ــٝاضات املسضّع ــ ١املؿدد ــ ١يف أغ ــًٛب
ٖذــَٞٛ

تعٗــس ٙدٝــٛف ايعــا قاطبــ ,١بــسأت َٛدــ ١ايٓــعٚح ايهــبري ٚغــؿط اـــطٚز َــٔ أضض

اٯباٚ ٤ا٭دساز يف غٌٗ ْ .٣ٛٓٝعؿطات اٱتكا٫ت َٔ أًٖٓا ٚأسبابٓا يف غٌٗ ْٓٝـ ٣ٛغكـٛم
تٛدِٗٗ ٚبػـطع ١إىل نطزغـتإ ٚعٓهـاٚا عًـٚ ٢دـ٘ اـكـٛم ,ؾكـس إتكـٌ بـ ٞأسـس ا٭قـسقا٤
َٔ غـٌٗ ْٓٝـٚ ٣ٛقـاٍ يـٞ
( آْـ ــ ٛسهـ ــطٚا أْؿػـ ــهِ,
ؾٝهـ ـ ـ ــإ بؿـ ـ ـ ــط ٟقـ ـ ـ ــازّ
مـ ـ ــٛنِ ) ,عًـ ـ ــٚ ٢دـ ـ ــ٘
ايػ ـ ـ ــطع َٚ ١ـ ـ ــط ٠أخ ـ ـ ــط٣
اتكًٓا با٭ر عًـ ٞسػـني
َػـ ـ ــ ٍٚ٪ايؿـ ـ ــطع ايجـ ـ ــاْٞ
يًشـ ـ ــعب ( ايـ ـ ــسنكطاطٞ
ايهٛضزغ ـ ـ ــتاْٚ ) ٞب ـ ـ ــا٭ر
ْــٛظاز ٖــاز ٟقــاؾا أضبٝــٌ  ٚب خٛتٓــا يف اٯغــاٜـ قػــِ ايػــٝططات ٚبايتٓػــٝل َــع ايط٥اغــ١
ايهٓػٚ ١ٝا٭ر َسٜط ايٓاسٚ ١ٝبايـسنتٛض بؿـتٛٝإ قـازم ٚظٜـط ايرتبٝـٚ ١ايتعًـٚ ِٝايػـٝس َـسٜط
تطب ١ٝا٭ططاف يرتتٝب ؾتا املساضؽ نًُذأ أٚي ٞيًٓاظسنيٚ ,أٜهٶا دط ٣ايتٓػٝل َع َٓظُات
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ا تُ ــع امل ــسْ ٞيف عٓه ــاٚا  َٚــا ٖ ــ ٛا٭ ٚق ــل قك ــري دـ ـسٶا ,ستـ ـ ٢ب ــسأت آ٫ف ايعـ ـا٬٥ت املٓٗه ــ١
بايٛق ٍٛإىل َسٜٓتٓا اؿبٝب ١عٓهاٚا.

عٓهاٚا ؼتهٔ ايؿعب ايهًساْ ٞايػطٜاْ ٞاٯؾٛض ٟاملػٝشٞ
خ ٍ٬غاعات قًًٝـ ١عؿـٜ ١ٝـ 2014/8/6 ّٛؼّٛيـل عٓهـاٚا اؿبٝبـ ,١إىل كـ ِّٝنـبري يٰدـ٦ني,
قطاب ١امل٦ـ ١أيــ َـٔ أبٓـا٤
ؾ ــعبٓا املػ ــٝشٚ ٞامل ٦ــات
َـ ــٔ ا٭خـ ــ ٠ٛاٱٜعٜـ ــسٜني
ٚايهانـ ـ ــاٝ٥ني اؾرتؾـ ـ ــٛا
ايططقـ ـ ـ ـ ــات ٚايهٓـ ـ ـ ـ ــا٥ؼ
ٚاؿـ ـ ـ ـ ــسا٥ل ٚاملـ ـ ـ ـ ــساضؽ
َٓٚظُ ـ ـ ـ ـ ــات ا تُ ـ ـ ـ ـ ــع
امل ـ ــسْ ,ٞنًُذـ ـ ـأ أٚي ـ ــٞ
هل ـ ــِٚ ,ناْ ـ ــل املٓطك ـ ــ١
ا٭نجط انتهانٶا ,بٓاَ ١ٜطنع ؾباب عٓهاٚاٚ ,يف ايْ ّٛٝؿػ٘ سهط ا٭ر ْٛظاز ٖاز ٟقـاؾا
أضبٝــٌ إىل بٓاٜــ ١املطنــعٚ ,نــإ اٱدتُــاع ا٭ ٍٚب ؾــطاف ايػــٝس احملــاؾا ,ســ ٍٛتأغــٝؼ خًٝــ١
أظَ ١يؿ ٕٚ٪ايٓاظسني يف عٓهاٚا ٚاييت تهّْٛل ب ؾـطاف ايػـاز ٠املطاضْـَ ,١ـاض بؿـاض َـيت ٚضزَ ,٠ـاض
ْٝكٛزنٛؽ زاٚز َيت ؾطفَ ,ـاض ٜٛساْـا بطـطؽ َٛؾـَ ,ٞـاض أَٝـٌ ْْٛـاٚ ,عهـ ١ٜٛايػـٝس َـسٜط
ْاسٝـ ــ ١عٓهـ ــاٚا َػـ ــ ٍٚ٪ايًذٓـ ــ ١ا٭َٓٝـ ــ ١يف عٓهـ ــاٚاَ ,ػـ ــ ٍٚ٪ؾٓـ ــ ١قًٝـ ــ ١عٓهـ ــاٚا يًشـ ــعب
ايسنكطاط ٞايهٛضزغتاْ ,ٞايػٝس َسٜط تطب ١ٝأططاف أضب ,ٌٝايػٝس َسٜط عاّ أٚقاف املػٝشٝني,
سٝح قاَل ٖص ٙايًذٓ ١بتٓػٝل ايعٌُ ٚؾ ٕٚ٪ايٓاظسني يف املطسً ١ا٭ٚىل يًٓعٚح .

عٓهاٚا بٝجا ضابا زغٛضا( ٜٞعٓهاٚا ايبٝل ايهبري يػٛضا)ٜٞ
ايـصنطٜات ايــيت أمحًـٗا هلــص ٙايًًٝـ ,١طبعــل يف شانطتـٚ ٞيــٔ أغـتطٝع إٔ أْػــاٖا َـا سٝٝــل ..
ايؿباب ٚايؿابات يف عٓهـاٚاَ ,ـٔ نـٌ ا٭سـعاب ٚايتٛدٗـات ٚاٱْتُـا٤ات ٜعًُـ ٕٛندًٝـ ١مـٌ
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ٚاســس ,٠ايٓػــا ,٤ايؿــٛٝر ٚستــ ٢ا٭طؿــاٍ ,وهّ ـط ٕٚا٭نــٌ ٚاملــاٚ ٤سًٝــب ا٭طؿــاٍ ٚكتًـــ
املػــتًعَات ٜٚكــسَٖٛا ٚعٝــ ِْٗٛمتًٖ٪ــا ايــسَٛع بػــبب َعاْــا ٠أخــٛتِٗ ٚأابٓــا ٤ؾــعبِٗ ,غــٝاز٠
املططإ بؿاض ٚضزَٗٓ ,٠هًا ٜٛظّع َعٓا ايطعاّ ٚاملـا ,٤غـٝاز ٠املطـطإ ٜٛساْـا بطـطؽ َٛؾـٜٓ ٞـاّ يف
ايعطاَ ٤ع أبٓا ٤ؾعب٘ ,غٝاز ٠املططإ ْٝكٛزنٛؽ زاٚز ٜٛظع ايسٚاؾٝو ٜٚطز عًـٚ ٢ظٜـط خاضدٝـ١
أســس ايــس ٍٚايعظُــ ٢يف املٓطكــٚ ١ايــصٜ ٟــسع ٙٛيعٜــاض ٠زٚيتــ٘ بكٛيــ٘ " تعــاٍ ٚاقعــس َعــ ٞعًــ٢
ايطقٝـ َع أبٓا ٤ؾعي " ٚغٝاز ٠املططإ أَْْٛ ٌٝا ٜـٓظِ عُـٌ ايؿـباب يًتٛظٜـع ا٭َجـٌ يًُـا٤
ٚايطعاّْ ,ػا ٤عٓهاٚا ٚضداهلا َػتٓؿط ,ٜٔايٓػاٜ ٤طبدٔ ٚايطداٍ ٜٛظعٚ ٕٛايؿـباب ٚايؿـابات
ىسَ ٕٛايكػري قبٌ ايهبري  ..يٛس ١متجٌ ا٭خ٬م اؿكٝك ١ٝيًُػٝش ,١ٝيٛس ١متجـٌ ا٭خـ٬م
ايعاي ١ٝيعٓهاٚا اؿبٝبٚ ١أًٖٗا ايهطاّ.
يف تًـ ــو ايًًٝـ ــ ١اغـ ــتٓؿطت نـ ــٌ
َٓظُ ـ ـ ـ ــات ا تُ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ــسْ ٞزٕٚ
اغ ــتجٓاٜٚ ,٤ط ٝــب ي ــ ٞإٔ أشن ــط ٖٓ ــا
مجعٝـ ــَ ١ـ ــاض عـ ــٛزا ايعضاعٝـ ــ ,١ايـ ــيت
ؼّٛي ــل إىل ك ــ ِٝن ــبري يعؿ ــطات
ايعا٬٥ت ,سٝـح نـإ يف شيـو ايٝـّٛ
ؾ٬سـ ــٛا عٓهـ ــاٚا ٚب ؾـ ــطاف ا٭ر ظٜـ ــاز
غـ ــًُإٜ ,عضعـ ــ ٕٛقبـ ــٚ ١تهـ ــآَٶا,
يٝشكـ ـ ـ ــسٚا يف املػـ ـ ـ ــتكبٌ ؾ٬سـ ـ ـ ــٛا
عٓهـ ـ ــاٚا تأضىً ـ ـ ـا ٚشنـ ـ ــطَ ٣ؿـ ـ ــطؾ١
ٚمجًٝـ ـ ــٚ ,١املؿ ـ ـ ــٗس ايـ ـ ــص ٟؾـ ـ ــسّْٞ
نـ ــجريٶا ,ايعـ ــسز ايهـ ــبري َـ ــٔ أخٛتٓـ ــا
ايه ــطز املػـ ــًُني َـ ــٔ أضبٝـ ــٌ ٚزؾـ ــيت
ب ــطاْيت اي ــص ٜٔقــسَّٛا َ ــا اغ ــتطاعٛا
تكسن٘ ٫خٛتٓا ايٛاؾسٚ ٜٔايٓاظسني يف ٖص ٙايؿرت ٠اؿػّاغـٚ ١اؿطدـ ,١طـٛاٍ ايًٝـٌ ٚيف ايٝـّٛ
ايص ٟت ٙ٬ظاضْا يف عٓهاٚا ايػٝس ْٛظاز ٖازٚ ٟايػٝس عً ٞسػني ٚقسَّا َـا اغـتطاعا تكسنـ٘ يف
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ٖــصا ايٛقــل ايــٛدٝع ,ا٭خــ ٠ٛايعــاًَني يف ا٭َــِ املتشــسٚ ٠ؾــ ٕٚ٪ايٰدــ٦ني أغــعؿْٛا يف ايٛقــل
املٓاغب بايسٚاؾٝو ٚاملػتًعَات ا٭خط ,٣عل ناْل ٖـص ٙايػـاعات عبـاض ٠عـٔ يٛسـ ١إْػـاْ١ٝ
تطغدل يف شانطتٚ ٞغتبك.٢
متطّ غ ٣ٛغاعات قًٚ ١ًٝتًو ايً١ًٝ

أ ؾٗٝا غ ٣ٛملـس ٠غـاعتإ أ ٚأقـٌ ,اتكـٌ بـ ٞغـٝاز٠

املططإ َاض بؿاض َيت ٚضزَ ٠ع ْػا ِ٥ايكباح ا٭ٚىل يٚ 2014/8/7 ّٛٝقاٍ ي ٞاسهط إىل املٓطك١
ايكطٜب َٔ ١املطنع ا٭نازن ,ٞؾصٖبل َباؾـط ٠إىل ٖٓـاى ,سٝـح نـإ غـٝاز ٠املطـطإ ٜكــ يف

ايعطاَ ٤ع فُٛع َٔ ١ايعُاٍ ,بعس شيوٚ ,عهٛض ا٭خ ٠ٛأعها ٤ايًذٓ ,١باؾطٚا بايعُـٌ َـٔ
أدٌ تطتٝب ا٭ضن ١ٝيف غب ٌٝتأغٝؼ أ ٍٚك ِّٝيًٓاظسني ٚ ,متطّ غـ ٣ٛأٜـاّ ٚؼسٜـسٶا بتـأضٜذ
 2014/8/16ستــ ٢إدتُعٓــا َــع ايػــٝس احملــاؾا يف زاض املططاْٝــ ١عهــٛض ايػــاز ٠املطاضْــٚ ,١مت
اٱتؿام عًَٛ ٢قع إقاَ ١املد ِّٝا٭نع يًٓاظسنيٚ ,مت اٱطّ٬ع عً ٢أسٛاهلِ ٚا٭َـانٔ املعـ ّس٠
ٚاييت غٝتِ إعسازٖا ٱٜـٛاٚ ,ِٗ٥قُٓـا َـع ا٭ر عًـ ٞسػـني بعٜـاض ٠كـَ ِّٝـاضت مشـٚ ْٞٛايًكـا٤
بػٝاز ٠املططإ َاض ٜٛساْا بططؽ َٛؾٚ ٞاٱط٬ع عً ٢ا٭ٚناع ٚتكسَ ِٜا نهٔ تكسن٘ ؾـٛٶضا.
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وهط إىل شانطت ٞأٜهٶا ظٜاض ٠ايػـٝسْ ٠ـٛضٚظ َٛيـٛز ٚظٜـط ٠ايبًـسٜات يف نطزغـتإ إىل نٓٝػـ١
ٚكَ ِّٝاضت مش. ْٞٛ

نًُ ٫ ١بس َٓٗا ..
ٖص ٙايؿادع ١امل٪ملـ ١ايـيت َـطّ بٗـا ؾـعبٓا,
ناْـ ـ ــل َٗٛيـ ـ ــٚ ١نـ ـ ــبري ٠د ـ ــسٶا َٚـ ـ ــٔ
ايك ــعب عًـ ـٚ ّٞعً ــ ٢أ ٟإْػ ــإ آخ ــط إٔ
ٜتصنط مجٝع ايتؿك٬ٝت بطَتٗا ,ؾؿٞ
ايٓٗا ١ٜمـٔ بؿـط!َ ,ـا شنطتـ٘ يف أعـٙ٬
ي ــٝؼ غ ــًَ ٣ٛشٛظ ــات قً ًٝــ ١دـ ـسٶا مل ــا
عآٜتـ ــ٘ ؾدك ـ ـٝٶا يف ايػـ ــاعات ٚا٭ٜـ ــاّ
ا٭ٚىل يٓ ــعٚح أبٓ ــا ٤ؾ ــعبٓا ,ي ــٝؼ غ ــ٣ٛ
َكسَّــ ١قكــري ٠دـسٶا ملــا ســسخ يف عٓهــاٚا
اؿبٝبَ ١ع قس ّٚأبٓـا ٤ؾـعبٓا ايٓـاظسني
إي ٗٝـ ــا ٖ ,ـ ــٛاَـ ق ـ ــػري ٠ي ـ ــٮ اي ـ ــصٟ
تعطّض يـ٘ أبٓـا ٤ؾـعبٓاٖ ,ـٛاَـ قـػري٠
ي ـ ـ ــسٚض أبٓ ـ ـ ــا ٤عٓه ـ ـ ــاٚا ايه ـ ـ ــطاّ اي ـ ـ ــصٜٔ
استهـ ـ ــٓٛا أبٓـ ـ ــا ٤ؾـ ـ ــعبِٗ ا٭عـ ـ ــعا ٤يف
َكـ ــابِٗ اؾًـ ــٌ يف قاٚيـ ــ ١إْػ ـ ــاْ١ٝ
يًتدؿٝـ قً ٍٖٛ َٔ ً٬ٝايهاضثٖ ,١ـٛاَـ قـػري ٠يًـسٚض ايعظـٚ ِٝاملؿكـً ٞيهٓٝػـتٓا املكسغـ١
َٚطاضْتٓـا ٚاٯبــا ٤ايهٗٓــٚ ١ايطاٖبــات ٚايطٖبــإ ا٭دــٚ ٤٬ايؿُاَػــ ١يف ضعــاٜتِٗ ٭بٓــا ٤ؾــعبِٗ
ٚق ــ ٕٛن ــطاَتِٗ ٖ ,ــٛاَـ ق ــػري ٠ي ــسٚض سه َٛــ ١نطزغ ــتإ ٚاي ــسٚا٥ط اؿه َٝٛــٚ ١اؿعب ٝــ١
ٚاـسَٝــ ١يف إستهــاِْٗ يًٓ ــاظسنيٖ ,ــٛاَـ ق ــػري ٠د ـسٶا يتذطبــ ١إْػ ــإ َػــٝش ٞنً ــساْٞ
غطٜاْ ٞآؾٛضَ ٟـٔ عٓهـاٚا عاقـط قػـا ٠ٚزاعــ ٚقـُٛز ؾـعب٘ٚ ,عاقـط نٝــ ؼّٛيـل َسٜٓتـ٘
اؿبٝب ١إىل عاقُ ١يًهًسإ ايػطٜإ اٯؾٛضٜني املػٝشٝني يف ايعا أمجع!
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املشهد الثقايف يف عنكاوا
ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً
ْٛض ٟبططؽ
بس يٓا إٔ ْعٛز قً ً٬ٝإىل ايٛضا٤

َٚ ,1979ػ ــطس( ١ٝايعطاؾ ــٚ )١اي ــيت ق ــسَل يف

يه ــْ ٞػ ــتطًع عً ــ ٢ن ــٌ َ ــا

ايػْٓ ١ؿػٗا.

ســسخ َــٔ َػــريٖ ٠ــصا املؿ ـٗس

ٚبع ــس اٱْتؿان ــ ١ق ــسَل َػ ــطس( ١ٝات ــريا

خــ ٍ٬ايعكــٛز املانــْٚ ,١ٝكـــ عٓــس املؿــاضن١

عَةةٌرًط ) غــَٓٚ ,1994 ١ػــطسَ( ١ٝــصنطات

ايؿعاي ــ ١٭بٓ ــا ٤ؾ ــعبٓا يف عٓه ــاٚا .ؾؿ ــ ٞؾ ــرت٠

َــ )ِٝغــٓ 1996 ١يف عٓهــاٚا َــٔ إخــطاز يطٝـــ

ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٚ ٞبعـس قـطاض َـٓا
اؿكٛم ايجكاؾٝـ ١يؿـعبٓا ,قـسضت فًـ ١قـا٫
غٛضٜاٜاٚ ,قس غاِٖ ؾٗٝا عـسز َـٔ ايهتـاب َـٔ
عٓهــاٚاَ ,ــِٓٗ ايؿــُاؽ يٛقــا نانــا ٚايهاتــب
ٜعك ــٛب ايكك ــاب .نُ ــا ٚق ــسضت فً ــ ١ب ــني
ايٓٗـ ــط ٜٔايـ ــيت غـ ــاُٖل يف تطـ ــٜٛط اؿطنـ ــ١
ايجكاؾٚ .١ٝيف ؾرت ٠ايجُآْٝات ْؿطل ايعسٜـس
َــٔ املػــاُٖات يف املؿــٗس ايجكــايف ٚخاقــ ١يف
ا ــاٍ املػــطس ,ٞؾك ـسَّل َػــطسٝات عسٜــس,٠
َٓٗا :اْ٫تظاض َٔ اٯتٚ ,ٞأ ٍٚعطض َػطسٞ
ق ــسّّ نـ ــإ َػـ ــطس( ١ٝسـ ــ٬م ايطـ ــطف) عـ ــاّ
ٚ ,1967قــسَل َػــطس( ١ٝاملػــتٓس املــعٚض) عــاّ
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ْعُإ ,نُا عطنل َػطس( ١ٝنـاي ٛغـ٫ٛقا
ه ّ ) يف غــٖٓٚ ,2000 ١هــصا نــإ
كّوة ًوغ ة ً ّ
املؿٗس ايجكايف ٜٛاقٌ ْؿاطات٘ يف عٓهاٚا.

َػــاُٖات نتّــاب ٚأزبــا ٤عٓهــاٚا
يف اؿطن ١ايجكاؾ١ٝ
بعس عـاّ  1991بـسأ ايٓؿـا ٜـسب اؿطنـ١
ايجكاؾ ٝــ ١ؾ ٗٝــا ايٓؿ ــا َ ــط ٠أخ ــط ٣يتؿ ــٗس
عٗ ــسٶا دس ٜــسٶا ٜػـ ــٛز ٙاٱْؿتـ ــاح ٚايتك ــسّّ ٚيف
أدــٛا ٤زنكطاطٝــ ١٭َ ٍٚــط ٠يف ت ـأضٜذ ؾــعبٓا
بعس إٔ ؾٗست ايعٗٛز املان ١ٝآثـاض اْ٫تهاغـات
ٚايٓهباتٚ ,أقَٗ ِٝطدإ عٓهـاٚا ايجكـايفٚ ,قـس
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ؾــاضى ؾٝــ٘ ؾٓــاَْ ٕٛــٔ عٓهــاٚا ,نُــا تأغــؼ

إ ّ٫أ ّٕ اؿ ــسخ ا٭ٖ ــِ ٚا٭ن ــع يف املؿ ــٗس

َطنع سـسٜاب ايجكـايف يف عٓهـاٚا ٚغـاِٖ ؾٝـ٘

ايجك ـ ــايف ايعٓه ـ ــا ٟٚن ـ ــإ تأغ ـ ــٝؼ مجع ٝـ ــ١

عسز َٔ ايهتاب ٚا٭زباٚ ,٤قسضت فًـ( ١بٝـح

ايجكاؾـ ــ ١ايهًساْٝـ ــ ١يف عٓهـ ــاٚا يف 1998/12/1

ْٗــطٚ ,)ٜٔايــص ٟغــاِٖ ؾٗٝــا عــسز َــٔ نتــاب

 َٔٚثـِ قـسٚض فًـ( ١ضزٜـا نًـساٜا ـ ـ املجكــ

عٓهاٚا أٜهٶا ٚشيو عاّ  ,1992ثِ قسضت ٖـصٙ

ايهً ـ ـ ـ ــساْ )ٞيف  1999/11/1ايك ـ ـ ـ ــازض ٠ع ـ ـ ـ ــٔ

املـ ــطّ ٠دط ٜـ ــس( ٠ب ٝـ ــح ْٗ ـ ــط )ٜٔيف  َٓٚ 1994ـ ــص

اؾُعٝـ ـ ــٚ ,١ناْـ ـ ــل فًـ ـ ــ ١عٓهاٜٚـ ـ ــ ١ضغـ ـ ــِ

اْط٬قتٗ ـ ــا غ ـ ــاِٖ ؾ ٗٝـ ــا ع ـ ــسز َ ـ ــٔ ايهت ـ ــاب

َؿ ــاضن ١ع ــسز َ ــٔ نت ــاب ؾ ــعبٓا ؾ ٗٝــا َ ــٔ

ٚا٭زبـ ــا ٤يف عٓهـ ــاٚا ,نُـ ــا غـ ــاِٖ عـ ــسز َـ ــٔ

اؿٛانـ ــط املػـ ــٝش ١ٝا٭خـ ــطٚ ,٣ضاؾـ ــل شيـ ــو

نتابٓا يف فً ١لـِ املؿـطم ايـيت قـسضت يف

ســسثٶا آخــط ٜ ٫كــٌ أُٖٝــ ١عــٔ ا٭ ,ٍٚأٖٚ ٫ــٛ

عاّ ٚ .1995اؿسخ ا٭ِٖ يًُؿٗس ايجكايف ٖـٛ

قسٚض دطٜس( ٠بٝح عٓهاٚا) يف عـاّ ٚ 2004عـٔ

اؾتتــاح املطنــع ايهًــساْ ٞيًجكاؾــٚ ١ايؿٓــ ٕٛيف

اؾُعْ ١ٝؿػٗا ,إش نإ املػـاُٖ ٕٛؾٗٝـا َـٔ

زٖـ ــٛى عـ ــاّ  1996ثـ ــِ إقـ ــساض فًـ ــ( ١قـ ــا٫

نتاب ٚأزبا ٤عٓهاٚا ٚضٝ٥ؼ ؼطٜطٖـا ايػـٝس٠

نًساٜا) ,إش لـس عًـ ٢قـؿشات تًـو ا ً ـ١

دٓإ بٛيل ٖٞٚ ,أ ٍٚإَطأ ٠ترتبع عًـ ٢عـطف

َػاُٖات عسز َٔ نتاب ٚأزبا ٤عٓهاٚا .ؾؿـٞ

ايك ـ ــشاؾ ١يف عٓه ـ ــاٚا .نُ ـ ــا ٚتأغػ ـ ــل أٍٚ

عـسزٖا ا٭ ٍٚايـيت قـسض يف ْ 1998كـطأ قككٶـا

ؾه ـ ـ ــا ١ٝ٥زٚي ٝـ ـ ــ ١يف عٓه ـ ـ ــاٚا يف  ٖٚ 2005ـ ـ ــٞ

ٚقكــا٥س َٚكــا٫ت يهــٌ َــٔ :سٓــا ضٚؾــ ,ٛدــٍ٬

ؾها( ١ٝ٥عؿتاض)ٚ ,قس غاِٖ ؾٗٝا ايعسٜـس َـٔ

َــطقؼ ,ز.نــري خــٛضاْٚ ٞآخــط٫ٚ .ٕٚبـ ــس َــٔ

نٛازض َٚجكؿـ ٞعٓهـاٚاٚ ,ؾتشـل قـسضٖا يهـٌ

اٱؾــاض ٠إىل إٔ قــسٚض فًــ ١باْٝبــاٍ َــٔ قبــٌ

املدًكني ٚاملجكؿني َٔ أبٓا ٤ؾعبٓا.

َسٜط ١ٜايجكاؾـ ١اٯؾـٛض( ١ٜآْـصاى ,٭ٕ انٗـا

نُـ ــا إّٔ قـ ــسٚض دطٜـ ــس( ٠ؾذـ ــط ايهًـ ــسإ)

ؼ ـ ـ ـ ٍّٛبعـ ـ ــس شيـ ـ ــو إىل َسٜطٜـ ـ ــ ١ايجكاؾـ ـ ــ١

ايٓاطك ــ ١بًػ ــإ س ــعب اٱؼ ــاز اي ــسنكطاطٞ

ايػـ ــطٜاْ )١ٝيف عٓهـ ــاٚا يف  1998نـ ــإ سـ ــسثٶا

ايهًــساْ ٞنــإ ٖــ ٛاٯخــط َــٔ ا٭ســساخ ايــيت

ب ـ ـ ــاضظٶا يف املؿٗـ ـ ـ ــس ايجك ـ ـ ـ ــايفٚ ,ق ـ ـ ــس ت ـ ـ ـ ــطأؽ

تأثط بٗا َؿٗسْا ايجكايف َٔ خَ ٍ٬ػاُٖات٘

ؼطٜطٖـ ــا ايهاتــب بطــطؽ ْبــاتٚ ٞنتــب ؾٗٝــا

يف ٖـ ــص ٙاؾطٜـ ــسٚ ,٠نٓـ ــل أْـ ــا ,ناتـ ــب ٖـ ــصا

عــسز َــٔ ايهتــاب ٚا٭زبــاَ ٤ــٔ عٓهــاٚا ٚنتــاب

املكـ ــاٍ ,غـ ــهطتري ؼطٜطٖـ ــا عـ ــاّ  2005عٓـ ــسَا

آخط.ٕٚ

ناْـ ــل تكـ ــسض َـ ــٔ بػـ ــساز ٚتـ ــٛظّع يف ناؾـ ــ١
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َٓاطل تٛادس ؾـعبٓاٚ .أقـسضت بًسٜـ ١عٓهـاٚا

ايػ ــطٜاْ ١ٝيف عٓه ــاٚاٚ ,اي ــص ٟن ــإ َ ــسٜطٖا

فً ـ ــ ١باغ ـ ــِ (عٓه ـ ــاٚا) ٚق ـ ــاسب اَتٝاظٖ ـ ــا

ايعــاّ ز.غــعس ٟاملــا  ,ؾكــس استهــٓل ناؾــ١

ٚض٥ــٝؼ ايتشط ٜـط ٚاهل٦ٝــ ١اٱزاضٜــٖ ١ــِ مجٝعٶ ـا

ْؿ ـ ــاطات ؾ ـ ــعبٓا يف ف ـ ــا٫ت ا٭زب ٚايؿ ـ ــٔ

َـ ــٔ أٖـ ــاي ٞعٓهـ ــاٚا َـ ــٔ املـ ــجكؿني املعـ ــطٚؾني,

ٚايجكاؾ ـ ـ ــ ,١ث ـ ـ ــِ تأغ ـ ـ ــٝؼ َطن ـ ـ ــع س ـ ـ ــسٜاب

ٚشيــو يف عــاّ  .2007نُــا أقــسضت ايهٓٝػــ١

ا٭ن ــازنَ( ٞطن ــع س ــسٜاب يًهؿ ــا٤ات) ٖ ــٛ

ايهًساْ ٝــ ١يف عٓه ــاٚا فً ــ( ١ق ــا ٫زَطعٝج ــا)

اٯخط اْسَر َع َؿٗسْا ايجكايفٚ .بعس َٛد١

ٚضٝ٥ؼ ؼطٜطٖـا ا٭ب قـع ٟاملكسغـ٦ٖٝٚ ٞـ١

ايٓــعٚح ايهــع ٣٭بٓــا ٤ؾــعبٓا َــٔ قــطَٚ ٣ــسٕ

ؼطٜطٖــا عــسز َــٔ َجكؿــ ٞؾــعبٓا يف عٓه ــاٚا

غ ــٌٗ ْ ٓٝــ ٣ٛيف ٚ 2014ايظ ــطٚف ايكاغ ــ,١ٝ

أٜهٶـ ــا يف عـ ــاّ  .2007ثـ ــِ أقـ ــسض ْـ ــاز ٟؾـ ــباب

تتٛقـ ـــ اؿطنـ ــ ١ايجكاؾٝـ ــ ٫ ,١بـ ــٌ إظزازت ,إش

عٓهــاٚا اٱدتُــاع ٞفًــ( ١عًُٛٝثــا) يف عــاّ

خًــل ٖــصا ايٓــعٚح ػُعٶ ـا نــبريٶا َــٔ نتــاب

ٚ 2008املػــاُٖ ٕٛؾٗٝــا ٖــِ نبــَ ١ــٔ َجكؿــٞ

ٚأزباَٚ ٤جكؿ ٞؾـعبٓاَ ,ـٔ خـَ ٍ٬ػـاُٖتِٗ

عٓهــاٚا َــٔ ايؿــباب ايٓــاٖض ايــٛاع ٞاملجكّ ــ.

يف ثكاؾــ ١ؾــعبٓا ٚإغٓــا ٤املؿــٗس ايجكــايف عــع

ٚيف ايػـ ــْٓ ١ؿػـ ــٗا أ 2008 ٟتأغـ ــؼ َٓتـ ــس٣

ايٓــسٚات ٚاحملانــطاتٖٚ ,ــِ َــٔ غــاُٖٛا ؾٝــ٘

عٓهــاٚا يًؿٓــٚ ,ٕٛتطأغ ـ٘ ايؿٓــإ ايكــسٜط ضؾٝــل

ظ ــس ْٚؿ ــا ز ًَ ٕٚــٌ أ ٚنً ــٌٚ .ن ــصيو

ْٛضَٚ ٟـاظاٍ ْؿـطًا َٚـ٪ثطٶا يف املؿـٗس ايجكـايف

تأغٝؼ اؾاَع ١ايهاثٛيٝه ١ٝيف عٓهاٚا ,نـإ

ضغــِ ايظ ـطٚف املايٝــ ١ايكــعبٖٚ .١هــصا اغــتُط

يــ٘ أثــط يف زعــِ َ٪غػــات ؾــعبٓا ا٭نازنٝــ١

املؿ ــٗس ايجك ــايف بُٗ ــْٚ ١ؿ ــا ٚز ٕٚنً ــٌ أٚ

َـ ـ ــٔ خـ ـ ــ ٍ٬اغـ ـ ــتػ ٍ٬قاعتٗـ ـ ــا يًٓؿـ ـ ــاطات

تطاد ــع .نُ ــا إّٕ تأغ ــٝؼ َطن ــع نًه ــاَـ

ٚاحملان ــطات ايجكاؾ ٝــ ١املدتًؿ ــ ْ ٫ٚ .١ــٓؼ إٔ

يًجكاؾـ ــٚ ١ايؿٓـ ــ ٕٛيف عٓهـ ــاٚا عـ ــاّ ٖ 2010ـ ــٛ

ْــصنط تأغــٝؼ ايطابطــ ١ايهًساْٝــ ١يف ايعــطام

اٯخــط أثّ ـط بٓؿــاطات٘ ايؿٓٝــٚ ١ايجكاؾٝــ ١عًــ٢

ٚايعــا ٚ ,ايــصٜٛ ٟدــس هلــا ؾــطع أضبٝــٌ ٜٚــسٜطٙ

َؿ ـ ــٗسْا ايجك ـ ــايف ٚضٝ٥ػ ـ ــ٘ ا٭غ ـ ــتاش ايهات ـ ــب

نبـَ ١ـٔ ؾدكـٝات َٚجكؿـ ٞعٓهـاٚاٚ .غــٛف

ايه ــبري غ ــعٝس ؾ ــاَاٜا  ٚػ ــاعس ٠نب ــ َ ١ــٔ

ٜػـ ــتُط ٖـ ــصا املؿـ ــٗس يف تكـ ــس ِٜاملعٜـ ــس ضغـ ــِ

َجكؿـ ــ ٞعٓهـ ــاٚا ,ايـ ــص ٜٔغـ ــاُٖٛا يف إقـ ــساض

ايعجـطات ٚايكـعٛبات ايـيت اعـرتت ططٜكـ٘ عــع

فً ـ( ١قــٛت ايؿــباب) ٚشيــو يف عــاّ .2012

ايعكٛز املان.١ٝ

أَّـا تأغــٝؼ املسٜطٜــ ١ايعاَــ ١يًجكاؾــٚ ١ايؿٓــٕٛ
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مقابـــــــالت وحوارات

َـٔ أدـٌ ايٛقــٛف عًـ ٢أٖـِ ا٭عُــاٍ ايـيت ألـعت ٚتٓذــع ٚغـتٓذع يف عٓهـاٚا ,نــإ يٓـا ٖــصا
ايًكا ٤اـام بايػٝس د ٍ٬سبٝب َسٜط ْاس ١ٝعٓهاٚا احملرتّ.
أدطا :ٙضٜبني تٛؾٝل
ادوِٕ نبدأ اأيم وألعماذ َوإلجنداشوخ ونديت ٚطايبٓــا غــٝاز ٠قــاؾا أضبٝــٌ ب نــاؾ ١املعٜــسحااجًا فوزٔ ونهاحّٕ الذ عرتٔ ثطنمممم وعهصة؟ َـ ــٔ املػـ ــاسات إىل أضانـ ــ ٞعٓهـ ــاٚا; يتػـ ــ١ٜٛ
 +إّٕ أٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ

َٛن ــٛع ناضت ــات

ا٭عُاٍ ٚاٱلاظات

ا٭ضان ـ ـ ــ ٞايـ ـ ـ ــيت

ايـ ـ ــيت قُٓـ ـ ــا بٗـ ـ ــا,

ٚظعـ ــل غـ ــابكًا ,إش

نه ـ ـ ـ ــٔ تٛثٝكٗ ـ ـ ـ ــا

ٜه ـ ـ ــٔ ٖٓ ـ ـ ــاى

بـ ــاٯت :ٞؾؿـ ــ ٞعـ ــاّ

أضان ـ ـ ــ ٞغ ـ ـ ــهٓ١ٝ

 2013 ٚ 2012قُٓ ـ ــا

ككك ١هلا.

بػً ـ ـ ــل ع ـ ـ ــسز َ ـ ـ ــٔ

أَّـ ـ ـ ـ ـا بؿ ـ ـ ـ ــإٔ

قـ ـ ــ٬ت املؿـ ـ ــطٚب

اـ ـ ــسَات ,ؾك ـ ــس

غ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املٛاؾك ـ ـ ـ ـ ـ ــ١

قُٓــا باغتشكــاٍ

يؿط ٚايػٝاس ,١نُـا ٚقُٓـا بػًـل عـسز َـٔ أضب ـ ــع آب ـ ــاض نت ـ ــعع َ ـ ــٔ َٓظُ ـ ــ ١ايػ ـ ــاَطٟ
ايبــاضات ٚايسٜػــهٛات غــري املطخكــٚ ١ايكطٜبــ ١ايكـ ـ ــا ٚايكٓكـ ـ ــً ١ٝاٱَاضاتٝـ ـ ــٚ ,١ؼػـ ـ ــني

َ ــٔ ا٭َ ــانٔ ايس ٜٝٓــٚ ,١أؾ ــطؾٓا عً ــ ٢بع ــض

َؿ ـ ــطٚع َ ـ ــا 108 ٤اي ـ ــيت ناْ ـ ــل تع ـ ــاْ َ ٞـ ــٔ

املــٛت٬ٝت ٚاهلــٛت٬ٝتٚ ,إغــ٬م بعهــٗا; بػــبب ايؿش .١أَّا غكٛم اـسَات ا٭خـط ,٣ؾـ ّٕ
عــسّ تطابكٗــا َــع َٛاقــؿات ايػــٝاسٚ .١قــس ض٥اغــ ١ايبًسٜــٚ ١زا٥ــط ٠ايهٗطبــا ٤تعُــ ٕ٬عًــ٢
ضؾعـ ـ ــل زعـ ـ ــ ٣ٛعكـ ـ ــ ,ٞاغـ ـ ــتطعل متٝٝعٖـ ـ ــا ؼػـني اـــسَاتٚ .بؿـإٔ ايتذــاٚظات ٚخاقــ١
يكـ ـ ــاؿ ٞعـ ـ ــٔ ططٜـ ـ ــل تكـ ـ ــس ِٜايتعًُٝـ ـ ــات املتعًك ــ ١ب ــا٭خ ٠ٛاملٗذ ــط ,ٜٔؾً ــِ ْتد ــص أ ٜــ١

اـاقــ ١بٗــصا ايؿــإٔ .إنــاؾ ١إىل شيــو ,ؾكــس إد ــطا٤ات بٗ ــصا ايؿـ ــإٔ; ن ْٗٛــا ٴتع ــس َكـ ــسض
قُٓا ب لـاظ َ 14عاًَـ ١تعـٜٛض يًُتهـطض ,ٜٔاي ــطظم هل ــِ ,إ ّ٫بع ــض اؿ ــا٫ت اي ــيت ناْ ــل
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قطٜبــَ ١ــٔ املــساضؽَ ,ــٔ خــ ٍ٬تٛدٝــ٘ نتــاب

غــٝدتًـ يف ايؿــرت ٠ايكازَــَ ١ــا بعــس زاعـــ,
ْٚكٛهلا يٮَاْ ,١يٝؼ ؾكـ مـٔ ْطايـب ,بـٌ

طًب َٛد٘ ملسٜط ١ٜايرتب.١ٝ
 يددل إلفوزٔ ونهاحّددٕ فَز يف حددل ةُوددُت ٖٓ ـ ــاى أس ـ ــعاب َٓٚظُ ـ ــات ا تُ ـ ــع املـ ـ ـسْٞثتُِضدداخ أزووددْ ونفالحددني يف ةمدداز أزاّددل َيف تطاي ــب َٚ ,ــا عً ٓٝــا إ ّ٫إٔ ْته ــاتـ َ ــٔ أد ــٌ
أةاكو أ سٗخ َةطأنٕ ونجأ ه يف جناشيا أِمبا اؿك ٍٛعً ٢سكٓا.
عاط عنٖ عهمماَو أم عنٖ نُوحٍ أ سٗ يف وإلننّم؟
 -خبصُف ونججداَشوخخ َال ناصدد يهدا م ـ ــٔ ٚض٥اغ ـ ــ ١ايبًس ٜـ ــ ١عه ـ ــٛإ يف وضج الذ وألزصفٕ ةو نبل ونهاشحني َوعًجسِوخ الؾٓ ـ ــ ١ايتعٜٛه ـ ــات ,قـ ـ ـسّّ بع ـ ــض ايؿ٬س ـ ــني يهاك كاعرتِاخ َعهدافو َذلدالخ رازِدٕ و دسٗ
أٚيٝات أضان ٞاملطاض ٚاييت تعـٛز ًَهٝتٗـا هلـِ ,ناةددح اشددممل عنددج اانججدداَش عنددٖ وألزصددفٕخ
نُـا ٚقـسَّل ايهٓٝػـ ١ا٭ٚيٝـاتَٚ ,ـٔ داْبٓــا َيهاك ةو نام ابها٘ عنًّاخ ةدا يدُ ةُندد فوزٔ
قُٓا بطؾعٗا إىل ايًذٓـ ١ايعًٝـاٚ ,ايكهـٖ ١ٝـ ٞونهاحّٕ ةو يرو ونتمل؟
قٝــس ايسضاغــ ١يف ٚظاض ٠ايــسؾاع ايعطاقٝــٚ ,١يهٓٓــا  +يك ــس أظيٓ ــا بعـ ــض ايتذ ــاٚظات ,إ ّ٫إّٔ بعـ ــض
مكٌ ؿـس اٯٕ عًـ ٢ايـطز َـٔ ايـٛظاض .٠إ ّٕ
ايٛنــع يف عٓهــاٚا ىتًـــ; ٭ ّٕ ا٭ضانــ ٞغــري
َطؿ ٝــ ١سايٝٶـ ـا ,ب ــٌ أطؿ ــأت يف عٗ ــس ايٓظ ــاّ
ايبا٥ــسَٚ ,ؿــهً ١اؿهَٛــٚ ١ايـٛظاض ٠املعٓٝــٖ ١ــٞ
أ ّْٗـ ــِ ٜبشجـ ــ ٕٛعُّـ ــا إشا مت تعـ ــٜٛض ايؿـ ــ٬ح
غابكًا أّ ٖ ,٫صا ٖ ٛاٱؾهاٍٚ .أْا ن بٔ ؾـ٬ح
أقٍٛ

ٜتِ تعـٜٛض آبآ٥ـا يف ايعٗـس ايػـابل,

ايتذ ــاٚظات ا٭خـ ــط٣

ْػ ــتطع إظايتٗـ ــا; ٭ ّٕ

أق ـ ــشابٗا ي ـ ــس ِٜٗع٬ق ـ ــات ق ٜٛـ ــٚ ,١أقٛهل ـ ــا
قـ ــطاس ١أْـ ــا ٚض٥ـ ــٝؼ ايبًسٜـ ــ ١بكـ ــسز إعـ ــساز
ؾـ ــه ٣ٛيتكـ ــسنٗا إىل امل ـ ـسّع ٞايعـ ــاّ قطٜبٶـ ــا,
ٖٓٚاى أَـ٬ى عاَـَ ١تذـاٚظ عًٗٝـا ,ؾُـج ً٬يف
املكاطعات اؿسٜجٖٓ 128ٚ 189 ١اى َعضع ١مت
إطؿاٖ٩ا غـابكًا ,إ ّ٫إّٔ اؿـطؽ أ ٚايكـا ِ٥ؾٗٝـا

ٚايؿ٬ح نإ ؾكريٶا ٜػتطع طًـب سكـ٘ يف ٜطؾض اٱخٜٚ ٤٬طٜس بٓا ٤زاضٶا يًػهٔ ؾٗٝا.
 ثُتد شسذنٕ ونشبات يف عهمماَو ةو أكذسشيو ايعَـإٚ ,نـإ ىـاف  ٚتهـٔ املطايـب
ونشسوٙح ونيت ثضسزخ اطبة ونجُشِ غده ونتدافذ
تٴٓؿّص.
نألزووْ ونطممهّٕخ أِو يْ فوزٔ ونهاحّٕ ةو فعدم
ٚأق ـ ــ َ ٍٛـ ــٔ ٖ ـ ــصا املٓ ـ ــع ,م ـ ــٔ ْطايـ ـ ـب
نشا٘ ةشازِ ضممهّٕ نشبات عهمماَو؟
ٚغـ ـ ـ ــٓطايب إىل إٔ ٜـ ـ ـ ــتِ تٓؿٝـ ـ ـ ــص َطايٝـ ـ ـ ــب
ايؿ٬س ـ ــنيٚ ,ايٛن ـ ــع املػ ـ ــتكبً ٞيف اٱقً ـ ــَ + ِٝؿهً ١ايػهٔ يف عٓهاٚا يف ايؿرت ٠ايػابك ـ ـ١
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أْؿات فُّعات غهٓ ١ٝػاضٚ ,١ٜيهٔ

ٜـطاع

ؾٗٝا ؽكـٝل ْػـبَٗٓ ١ـا إىل ؾـباب عٓهـاٚا.
ٚيهــٔ يًُػــتكبٌ ٚنــعٓا ؾــطٚطًا يتدكــٝل
ٚس ــسات غ ــهَٓ ١ٝسع َٛــ ١يًؿ ــباب ,ا٭ؾه ــً١ٝ
غته ٕٛيًؿباب املتعٚدني ٚغري املػتؿٝس.ٜٔ
ٚأن ـ ــٝـ أٜهٶـ ـ ـا يف س ـ ــاٍ سك ـ ــٛيٓا عً ـ ــ٢
أضانَ ٞطنع عٛخ عٓهاٚا ,غٝه ٕٛيٓا خطـ١
بتٛظٜع ٖص ٙا٭ضانـ ٞعًـ ٢ايؿـباب ,ؾكـس قُٓـا
بايتٓػـ ــٝل َـ ــع ايبًسٜـ ــٚ ١احملاؾظـ ــٖٓٚ ,١ـ ــاى
أنجــط َــٔ َػــتجُط َػــتعس يــسعِ َجــٌ ٖــصٙ

 عمنّٕ اّد َشدسو٘ ونتادازوخ يف عهممداَونن ساددا٘ ةاشونددح ةطددجمسٔ زغددم حظددس ونجمندد
ألغسوض ونج ّه ونطممانْ (َعا وعافٔ  /23دانذا-
ت ةددو وندضددجُز خ َزغددم أىّ ونددها ونددرٓ وددا٘ يف
وعافٔ  /3زواتًا َ اةطًدا ةدو ندانُى زندم  5نطدهٕ
 2015غدده نااددل ننجأَِددل َونجفطددهخ َزغددم ةددا
ِجدوَنٌ ضمماى وعهمإخ ةدو أى حظدس اّد َشدسو٘
وندَز ونطممهّٕ يف عهمماَوخ ن ه "وعطدّخّني" ندد
وا٘ اأةس ونطّد ةطدتُف ونبدازشونْخ ةد ةدا ِجبد
ذن ةو ونذها٘ َونجذمني عنٖ يرٍ وعبدافزٔخ الّ أىّ
َون د وعهماددٕخ َةددا دنددسٓ عادددٍ ةددو عاددُف يف
ذلالخ اّ ونتاازوخخ ال ِبشس ااخله طالنًاخ ةا
يُ زف فوزٔ ونهاحّٕ َةُنفًا ةو ذن ؟

املؿاضٜع.
 َشعح يف عهمماَو ةطاطخاخخ اهّح عًّا +بكــطاس ١يف املطسًــ ١ايػــابكٚ ١ظّعــل عًــ٢
ناعاخ ننخفالخ َةماعم َاهاِداخ رازِدٕخ يدل
يهددداك ودددُواط نجخدِدددد أضدددتاز ثدددأوه يدددرٍ ايػطب ـ ــا ٤قط ـ ــع أضان ـ ــ ٞغ ـ ــهٓٚ ,١ٝيه ـ ــٔ ٖ ـ ــصٙ
تٛقؿـ ــلٚ ,اٯٕ عًُٝـ ــ ١بٝـ ــع ٚؾـ ــطا ٤ايعكـ ــاضات
ونااعاخ؟
غكـ ــٛم ايكاعـ ــات ,ؾا٭ؾـ ــدام ايـ ــصٜٔ

يًػطب ـ ــاَ ٤تٛقؿ ـ ــٚ ,١بع ـ ــس َطايبـ ـ ـ ـ ١أعه ـ ــا٤

قاَٛا ببٓاٖ ٤ص ٙايكاعات أدّطٖٚا إىل أؾدام ايعملـ ــإ َـ ــٔ املػـ ــٝشٝني أٚقؿـ ــل ايهَٛبٝـ ــا٫
آخطٚ ,ٜٔامل٪دط زاُ٥ٶا ٜك ٍٛبإٔ يسًَ ٜ٘شكـات أٜهٶـ ـاٚ .يف س ــاٍ ٚد ــٛز أٜـ ـَ ١عاًَ ــ ١يف تػـ ـٝري
أخطَ ٣جـٌ ايعٜٓـٚ ١ايتكـٜٛط (ٚايهٛؾـا) َهـإ ًَه ٝـ ـ ــ ١ا٭ضان ـ ـ ــ ٞإىل ايػطب ـ ـ ــا ,٤غريؾه ـ ـ ــٗا
دً ــٛؽ ايعطغ ــإ ٚاملطع ــِٜٚ ,ك ــ ٍٛبـ ـإٔ ٖ ــص ٙا ًـ ــؼ ايبًـ ــسْٚ ٟطؾهـ ــٗا م ـ ـٔ أٜهٶـ ــا .يف
املًشكات ٖ ٞعب ٤عً ,٘ٝؾجُ ١قاعات أغعاضٖا ايػ ــابل سكً ـ ـ ـل َٛاؾك ــات بتشـ ـ ـ ٌٜٛاملً ــو
غايٝـ ــٚ ١أخـ ــطَ ٣تٛغـ ــطَٚ .١ـ ــٔ ٖٓـ ــا ْٓاؾـ ــس إي ــ ٢أنــا ٤ايػطبــا ,٤أَّـ ـ ــا اٯٕ ؾٗٓــاىٚ ,ؿــس
ايبًس ٜـ ـٚ ١أقـ ــشاب ايكاع ـ ـات ايـ ــص ٜٔسكـ ــًٛا ٖـ ـ ـصا ايٝــ ,ّٛطًبــات بٗــصا اـكــٛمٚ ,يهٓٓــا
عًٗٝا نُػـاطشَ ,١طاعـا ٠ايظـطٚف املعاؾـ١ٝ

ْطؾهــٗا بــايطغِ َــٔ ايهــػٛطات ٚايتًؿْٛــات

يًؿباب َٔ خ ٍ٬ؽؿٝض ا٭غعاض.

املتٛاقً.١
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 يف ونطدددااا كاندددح ثُودددد فَزِدددٕ ةدددو بٛادب أَين ٚتػٝري ايسٚضٜات ,٭ْـين أعتعٖـاوعطّخّني ثاُم اُووة أةج يف ونهاحّٕخ الّ نًّا َُٗ ١يف سؿا ا٭َٔ; نْٗٛا ته ٕٛقطٜب ١إىل
حننّددحخ َندددِها عدددف ننّددل و ددًو ةددو ونشددبات ايؿباب ٚاملٛاطٔ ايعٓها.ٟٚ
وعتهّني يف ضن ونشدسطٕ َوآلضداِ خ ةدا يدُ فَز
 ِتددانْ أيددل عهممدداَو ةددو عدددم َوددُفةددددِس ونهاحّدددٕ يف ثتدددّني ونشدددبات يف ونطدددن
ةطجشفٖ ننمُوزئخ َوعمانباخ أ رخ َنجًا طُِالً
وألةج؟
َمل ثهفرخ ةا يُ ونطبة؟
 +سايٝٶ ـا ايتعٓٝٝــات َتٛقؿــ ١نًٝٶ ـا ,أَّ ـا يف
ايػ ـ ــابل ,ؾك ـ ــس ناْ ـ ــل تأت ٓٝـ ــا ايك ـ ــٛا َ ِ٥ـ ــٔ  +يك ــس طايبٓ ــا َ ــٔ ٚظاض ٠ايك ــش ١ػتؿ ــؿ٢
اٯغ ــاٜـ ٚايؿ ــطط َ ١ــٔ أد ــٌ تك ــس ِٜأن ــا٤
ايؿ ــباب يتعٝٝـ ـِٓٗ يف ايػ ــًو ا٭َ ــين َٚ .ــٔ
داْبٓا طايبٓـا ايؿـباب َـٔ خـْ ٍ٬ـاز ٟؾـباب
عٓهـاٚا ا٫دتُــاع ٞأَ ٚباؾـط ً ٠قُٓــا باٱتكــاٍ
ذُٛعــَ ١ــِٓٗ يٲنــطا يف ٖــصا ايػــًو,
يهـ ــِٓٗ نـ ــاْٛا ٜطؾهـ ــ ٕٛأٜ ٚهـ ــع ٕٛؾـ ــطٚطًا
يتع ِٗٓٝٝيف ايؿطط ١عً ٢غب ٌٝاملجـاٍ نـاْٛا
ٜؿهّـ ـً ٕٛايبك ــا ٤يف َطن ــع ايؿ ــططٚ ,١ي ــٝؼ
ا٫ن ـ ـ ــطا يف ايػ ـ ـ ــًو ا٭َ ـ ـ ــين أ ٚايك ٝـ ـ ــاّ
ب ـ ـ ــسٚضٜات أ ٚاٱيت ـ ـ ــعاّ باـؿ ـ ـ ــاضات ايً ًٝٝـ ـ ــ,١
ٚنصيو مت َطاعا ٠خكٛقـ ١ٝؾـباب عٓهـاٚا
يف اٱْتُــا ٤اؿعبــ ٞأ ٚأ ٜـ ١ؾــط ٚأخــط٣
تؿــطض عًــٚ ,ِٗٝيهــٔ ٚأقٛهلــا بأغـــ

تهــٔ

ٖٓاى اغتذاب ١تصنط.
ٚيهٓين أٜ٩س ,يف ايؿرت ٠ايكازَ ١يف سـاٍ إشا
ؾتش ـ ــل ايتع ٓٝٝـ ــات ,إٔ ته ـ ــ ٖٓ ٕٛـ ــاى َؿ ـ ــطظ٠
يًتسخٌ ايػطٜع تتأيـ َٔ أٖـٌ املٓطكـ ١تكـّٛ
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طـٛاضٚ ,٨يهـٔ  ٫تٛدـس اغـتذاب ١يطًبٓـا ؿــس
اٯٕ ,يك ــس ن ــإ ي ــسٜٓا َطنـ ـع ق ــشٚ ٞؾ ٝــ٘
كط ـ يكػــِ ايطــٛاضٚ ,٨يهــٔ ٚظاض ٠ايكــش١

تععل ب٘ إىل ايكٓكً ١ٝاٱٜطايٚ ,١ٝسٴ ٍّٛإىل
َطنــع ت٬غــُٝٝا بؿــهٌ ٚقــيت ,ؿــني اؾتتــاح
املطنع املصنٛض يف أضبَ .ٌٝـٔ داْبٓـا اعتعْـا
عسّ اغتػ ٍ٬املطنع ٭ٖـٌ املسٜٓـ ١غـسضٶا ,يهـٔ
دٛاب ٚظاض ٠ايكش ١نإ بإٔ املطنع ٖٚ ٛقـيت
ٚغٛف تػًِّ ايبٓا ١ٜإىل إزاض ٠عٓهاٚا.
ي ــصا أق ــ :ٍٛإ ّٕ ؾه ــط ٠ؾ ــتا قػ ــِ أَ ٚػتؿ ــؿ٢
يًطــٛاضَٛ ٨دــٛزٚ ,٠يه ــٔ ايظــطٚف

تػ ــُا

ب لاظٖــاٚ ,يهــٔ ,نهــٔ اٯٕ ؽكــٝل ٚســس٠
طب ١ٝيًطٛاض ٨يف عٓهاٚا ؿـني سكـٛيٓا عًـ٢
َٛاؾك ١بٓا ٤املػتؿؿ.٢
َ ـ ــٔ ٖ ـ ــصا املٓ ـ ــع أطً ـ ــب َ ـ ــٔ ٚظاض ٠ايك ـ ــش١
بتدكـٝل نـٛازض طبٝــٚ ,١املٛاؾكـ ١عًـ ٢بٓــا٤
َػتؿ ـ ـ ــؿ ٢يًط ـ ـ ــٛاضٚ ,٨ن ـ ـ ــصيو أطاي ـ ـ ــب
املػــتجُطٚ ٜٔايؿــطنات ٚاملٓظُــات اٱْػــاْ١ٝ
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ٚايكٓك ـ ـ ــًٝات ػ ـ ـ ــاعستٓا يف إل ـ ـ ــاظ ٖ ـ ـ ــصا

ايػطبـ ـ ــاٚ ,٤أمتٓـ ـ ــ ٢إٔ م ـ ــٌ املؿـ ـ ــانٌ قبـ ـ ــٌ

املػتؿؿ ٢٭ٌٖ عٓهاٚا.
-كنمٕ أ هٔ؟

ٚقٛعٗا.

ْ +تُٓ ــ َ ٢ــٔ ايؿ ــباب إٔ ٜتع ــاْٛٚا َ ــع اٱزاض٠
ٚاؾٗــات ا٭َٓٝــَ ١ــٔ خــ ٍ٬ايتبًٝــؼ يف ســاٍ
ٚدـ ــٛز خطٚقـ ــات أ ٚقهـ ــاٜا ايػـ ــهط َـ ــٔ أدـ ــٌ
ايتك ــس ٟيًش ــازخ قب ــٌ ٚقٛع ــ٘ ,إش ي ــٝؼ َ ــٔ
ٚادب َسٜط ايٓاس ١ٝإٔ ٜهـٚ ٕٛاقؿًـا يف ايؿـاضع
زاُ٥ٶـ ـ ـ ـا ٜٚطاق ـ ـ ــب ايٛن ـ ـ ــع ٚنٓ ـ ـ ــع ايتعـ ـ ـ ـسّٟ

نُا ٚأطًب َٔ ا٭سـعاب َٓٚظُـات ا تُـع
املـ ــسْٚ ٞايؿـ ــباب ا٭عـ ــعا ٤إٔ ْتعـ ــا ٕٚمجٝعٶ ـ ـا
ـسَــ ١املسٜٓــٚ ١أًٖــٗاٚ ,ؾــهطٶا يهــِ عًــٖ ٢ــصا
ايًكا.٤
َأ هًو اإمسْ َاإضم يّ ٕٚحتسِس دلندٕ (زفِداكندوِا نشممسكم وصِل ونشممس إلثاحجممم نها يدرٍ
ونفسصٕ.
*****

ٚاـطٚق ـ ــاتٜٛ .د ـ ــس يف املس ٜٓـ ــ ١ايه ـ ــجري َ ـ ــٔ
******************

حوار هفتوح هع الشباب

حاورهن :رديا كلدايا

نُــا ٚنــإ يطزٜــا نًــساٜا ٖــصا اؿــٛاض املؿتــٛح َــع عــسز َــٔ ؾــباب ٚؾــابات عٓهــاٚا ,طــ٬ب
ايهًٝــاتْٚ ,اقؿــٓا َعٶــا َؿــانًِٗ ٚايٛنــع ؾٗٝــا بؿــهٌ خــامٚ ,نــإ يكهــ ١ٝايــعٚاز اؿكــ١
ا٭غــس; نْٗٛــا ـ ـ ـ يف ضأٜٓــا ـ ـ ـ دــٖٛط املٛنــٛع ,ؾــايعٚاز بــني
ؾ ـ ــباب عٓه ـ ــاٚا بـ ـ ـسٶا بايتٓ ـ ــاقل ع ٝـ ــح ٚق ـ ــٌ إىل أق ـ ــٌ
َػــتٜٛات٘ ,ؾبعــس إٔ ؾــٗست غــٓ )199( 2012 ١سايــٚ ,١غــٓ١
 )180( 2013سايــ ,١لــسٖا قــس تطادعــل إىل ( )152يف غــٓ١
ٚ ,2015إىل ( )138يف  ,2016أ ٟإٔ ايٓػـ ـ ــب ١إنؿهـ ـ ــل إىل
ايجًـ ــح تكطٜبٶـ ــاٖٚ ,ـ ــصا يـ ــ٘ ْتا٥ذـ ــ٘ ايػـ ــًب ١ٝيف املػـ ــتكبٌ.
ؾهاْل أغً٦تٓا َٛدٗ ١هلِ:
ؽ /نٝـ تك ُّٕٛٝايٛنع اؿاي ٞيف عٓهاٚا؟
أنددٓ ضددُالنا :نهـٔ تكُٝٝـ٘ َــٔ عـسْ ٠ـٛاس ,ٞؾبدكــٛم

اندي ضوالقا

ايٛنــع ا٭َــينٚ ,بؿــهٌ عــاّٖ ,ــ ٛغــاَض ٚغــري َػــتكط ٫ٚ ,أزض ٟنٝـــ غــٝه ٕٛبعــس َطسًــ١
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زاعـــ .أَّــا ايٛنــع اٱقتكــاز ,ٟؾٗــ ٛغــٖٚ .٤ٞــصا َــا شٖبــل إيٝــ٘ ايطايبــ ١ؾاْــا ْبــع ,بكٛهلــا :إ ّٕ
أٚناع ايعطام غري َػتكطٚ .٠نصيو نإ دٛاب اٯخط.ٜٔ
أَّـا أفزِانا ضدالم ؾكايـل :أْـا نؿتـا ٫ ,٠أؾـعط باٱضتٝـاح ٚا٭َـإ
أثٓـ ــا ٤ػـ ــٛاي ٞيف ايؿـ ــٛاضع ,٭ّْٗـ ــا ًَ٦ٝـ ــ ١بأْـ ــاؽ َـ ــٔ َٓـ ــاطل
كتًؿٚ ,١يٮغـ ٜٛ ٫دس اٖتُاّ أ ٚقاغب ١قاَْ ١ْٝٛـٔ قبـٌ
ايؿ ــطط ١ن ــس ايتش ــطف ,با٫ن ــاؾ ١إىل ن ــعـ إزاض ٠عٓه ــاٚا يف
ايتعاٌَ َع املػٚ٪يني ٚأ٫ٚزٖـِ ايـصٜ ٜٔتذٛيـ ٕٛؾٗٝـاٚ ,أسٝاْـا
ٜعتس ٕٚست ٢عً ٢أٖايٗٝـا نُـا سـسخ يف ايؿـرت ٠ا٭خـريٚ .٠قـس
ٜه ــ ٖ ٕٛــصا أس ــس أغ ــباب ٖذ ــط ٠ايؿ ــباب باٱن ــاؾ ١إىل أْٗ ــِ ٫
ٜؿعط ٕٚبأُٖٝتِٗ أ ٚقُٝتِٗ أ ٚإٔ هلِ قٛتٶا َػُٛعٶا.

أزضٜاْا غّ٬

ؽ /اشا تعًً ٕٛظاٖط ٠إنؿاض ايعٚاز بني ايؿباب ايعٓهاٟٚ؟
أفزِانا :ض ا تأخط ايؿباب يف ايعٚاز ٜعس أسس أغباب انؿاض ايـعٚازٖٚ ,ـصا يف ضأٜـٖ ٞـ ٛظـاٖط٠
قش ;١ٝ٭ِْٗ ٜؿهط ٕٚيف ته ٜٔٛأْؿػِٗ ٚايعٌُ ٚا٫عتُاز عً ٢اَهاْٝاتِٗ.
ةهنا أكسم :إ ّٕ َٔ أِٖ أغباب إنؿاض ايعٚاز ٖٛ ,ايٛنع اٱدتُاعٚ ,ٞنصيو تسخٌ ايعاً٥ـ١
بني ايؿاب ٚايؿابٚ .١ايٛنع ا٫قتكاز ٟايػ.٤ٞ
ةددادُّ حمممددح :إٕ ايٛنــع ا٫قتكــازٜ ٟــ٪ثط نــجريٶا ,إش ْػــُع
 ْٚــط ٣ب ــإٔ ايه ــجري َ ــٔ ايؿت ٝــات ٜطؾهـ ـٔ ايؿ ــاب; ٭ْ ــ٘ ؾكـ ـري
اؿاٍٚ .أٜهٶا تسخٌ ايعا.١ً٥
أنددددٓ :ــ ١ته ــايٝـ ن ــجري ٠أثكً ــل ناٖ ــٌ ايؿ ــاب َٗٓ ,ــا:
تهـ ــايٝـ امل٬ب ـ ــؼ ٚاملهٝـ ــاز ٚ ....ٚن ـ ــصيو لـ ــس أ ّٕ بع ـ ــض
ايعا٬٥ت ؼطّ يكا ٤ابٓتِٗ بايؿاب ايص ٟؼب٘.
ؽَٚ /اشا غكٛم غ ٤٬قاعات اؿؿ٬ت؟

َاث ٛٝحكىت

ةهنا :قشٝا إّٕ أبػ سؿً ١ظٚاز تهًـ َبايػٶا طا ,١ً٥يهـٔ ايـعٚاز ٖـَ ٛـطٚ ٠اسـسٚ ٠تبكـٖ ٢ـصٙ
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اؾُاي ١ٝيًصنط ٣ؾ ٬نري َٔ ٖص ٙايكاعاتٚ .يف ايٛقل ْؿػ٘ نهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تعا ٕٚبـني
ايؿــاب ٚايؿ ــابٜٚ ١ػــاُٖا َػ ــاُٖ ١ؾعً ٝــ ١يٲبكــا ٤عً ــ ٢ايع٬ق ــ ١ايكاُ٥ــ ١ب ُٗٓٝــاٚ ,إٔ تطاع ــ٢
اٱَهاْ.١ٝ
ةادُّ :نهٔ إختٝاض ايكاعٚ ١عػب اٱَهاْٚ .١ٝيهٔ ا تُع
ٜؿطض عًٝو ٚهعى عً ٢اٖ٫تُاّ باملظاٖط.
عانا نبص :نهٔ إختٝاض ايكاعـ ١سػـب اَهاْٝـ ١ايؿـدلٚ ,أْـا
ؾدكـٝٶا أؾـذّع ايؿتــا ٠بـإٔ  ٫تكـــ ٖـص ٙاملظــاٖط عا٥كًـا أَــاّ
ايعٚاز.
أندٓ :إٕ غايب ١ٝاؿؿ٬ت اييت تكاّ يف َجٌ ٖص ٙايكاعات ٖـٞ
خٛؾًا َٔ املظاٖط َٔٚ ,ن ّ٬ايٓاؽ.
أفزِانا :أعتكس أْ٘ سإ ايٛقل يتػٝري ايعازات ٚايتكايٝس اييت
تؿــطض عًــ ٢ايعــطٜؼ إٔ ٜتشُــٌ مجٝــع تهــايٝـ ايــعٚاز ,بــٌ

فاٌا ٌبص

املؿــاضن ١بــني ايعــطٚؽ ٚايعــطٜؼ يف املكــاضٜـ ,ؾــٓشٔ يف ظَــٔ ٜعُــٌ ؾٝــ٘ اٱثٓـإ يــصا نهُٓٗــا
ايتعــاٚ .ٕٚأٜهٶــا عــسّ تكًٝــس ايعــطٚؽ ٚايعــطٜؼ ٚعٛاً٥ــُٗا اٯخــط ٜٔيف َطاغــ ِٝايــعٚاز ٚاختٝــاض
ايكاع ١املٓاغبٚ ,١ايتكطف عػب اَهاْٝاتِٗ املاز.١ٜ
ؽ /ملاشا ٖذط ٠ايؿباب بهًُات؟
وندٓ :عجٶا عٔ سٝا ٠غعٝس.٠
ةهنا  :عسّ ٚدٛز ؾطم عٌُ.
ةادُّ :يًبشح عٔ ؾطم عٌُ .أ ٚضغب ١ايؿاب.
عاناَ :ؿهً ١ايطٚاتب.
*****
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لقاء هع رياضي ...

الدكتور ثائر عبداألحد أوغسطني

أدطاْٛ :ٙؾإ ؾاَاٜا

ٜٴعس ْاز ٟأناز عٓهاٚا َٔ ا٭ْسٜـ ١املطَٛقـ ١ايـيت ضؾعـل اغـِ عٓهـاٚا ٚايطاٜـ ١ايطٜانـ ١ٝؾٗٝـا
عايٝٶا ٚشاع قٝت٘ يٝؼ عًَ ٢ػت ٣ٛإقً ِٝنطزغتإ أ ٚايعـطام ؾشػـب بـٌ خاضدـ٘ أٜهٶـاٚ ,هلـصا
غٝه ٕٛيكاْ٩ا يف ٖصا ايعسز َطٚ ً٫ٛألّٝعٶاٚ ,شيو يػببني :أٚهلُا إٕ ايعسز خام ٚوٌُ ًَؿًا
عٔ عٓهاٚا َانٝٶا ٚسانطٶا َٚػتكب ,ً٬ثاْٝٶا :ملا يٓاز ٟأناز عٓهاٚا ايطٜانَ َٔ ٞهاَْ ١طَٛق١
بني ا٭ٚغا ايطٜان ١ٝايساخًٚ ١ٝاـاضدٜٚ ,١ٝهُـٌ ايػـببإ باغتهـاؾتٓا يًـسنتٛض ايطٜانـٞ
 ٬بهٝؿٓا ايهط.ِٜ
ٚ ٬غٗ ً
ثا٥ط عبسا٭سس ضٝ٥ؼ ايٓاز .ٟؾأٖ ً

اهبطاقة اهتعسيفية
ز .ث ــا٥ط عبسا٭س ــس أٚغػ ــطني َٛؾ ــ َ ٞــٔ
َٛايٝـس أضبٝـٌ – عٓهـاٚا  ,1959زنتـٛضا ٙتطبٝــ١
املثقف الكلداني ()65

ضٜانـ ــٚ ١ٝأغـ ــتاش َػـ ــاعس .زخـ ــٌ اٱبتساٝ٥ـ ــ١
ٚاملتٛغ ـ ــط ١يف َ ـ ــساضؽ أضب ٝـ ــٌٚ .ايجاْ ٜٛـ ــ ١يف
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– داَع ــ ١املٛق ــٌ  .1982يف ع ــاّ  1992أق ــبا

 2013- 2009عهـ ـ ــ ٛبطملـ ـ ــإ نطزغـ ـ ــتإ

َـ ــسضب أيعـ ــاب يف نًٝـ ــ ١ايكـ ــاْ – ٕٛداَعـ ــ١

اي ــسٚض ٠ايجايج ــ ١ع ــٔ قا ُ٥ــ ١ا ًـ ـؼ ايؿ ــعي

ق٬ح ايس – ٜٔأضبْ .ٌٝٴكٌِ عاّ  1994إىل قػـِ

ايهًساْ ٞايػطٜاْ ٞاٯؾٛض.ٟ

ايرتب ٝــ ١ايطٜان ــ /١ٝنً ٝــ ١ايرتب ٝــ /١داَع ــ١

خ ــ ٍ٬ؾ ــرت ٠ايعمل ــإ نٓـ ـلٴ ض ٥ــٝؼ ؾٓ ــ١

قــ٬ح ايــس – ٜٔأضبٝــٌ .عــاّ  ْ 1999ـاٍ ؾــٗاز٠

ايطٜان ـ ــٚ ١ايؿ ـ ــباب ٚعه ـ ــ ٛؾٓ ـ ــ ١ايرتب ٝـ ــ١

املادػ ــتري يف ايرتب ٝــ ١ايطٜان ــٚ ١ٝاي ــسنتٛضاٙ

ٚايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ

عـ ــاّ َ 2004ـ ــٔ نًٝـ ــ ١ايرتبٝـ ــ ١ايطٜانـ ــ– ١ٝ

 كييدثِا ييّ كيا ييم اهسياشييية ُ ييا ا ماهسياشية

داَع ١ق٬ح ايس – ٜٔأضب.ٌٝ

 +ب ــسأت س ٝــات ٞايطٜان ــٚ ١ٝأْ ــا طاي ــب يف

 ًا ٓي انِابيا اهيغ تياوتٔا ا كيا يماملتٛغــط ١سٓٝــصاى نّٓ ـا منــاضؽ ايطٜانــ ١يف
انِٔية؟
 2003- 1992 +عه ـ ـ ــ ٛاهل ٦ٝـ ـ ــ ١اٱزاض ٜـ ـ ــ١
يٓاز ٟأناز عٓهاٚا ايطٜان.ٞ

احملـ ــ٬ت ايؿـ ــعب.١ٝ

ٜهـ ــٔ يٓـ ــا ْـ ــازٍ ضٜانـ ــٞ

يٲْهــُاّ إيٝــ٘ٚ ,ناْــل ايًعبــ ١املؿهّ ـًٖ ١ــٞ

 2017- 2003ض ٥ــٝؼ ْ ــاز ٟأن ــاز عٓه ــاٚا
ايطٜان – ٞقاؾظ ١أضب.ٌٝ

نــط ٠ايكــسّ ايــيت يعبــل ؾٗٝــا ســاَ ٞاهلــسف,
َٚجًّ ــل َٓتدـ ــب عٓهـ ــاٚا بهـ ــط ٠ايكـ ــسّ يػاٜـ ــ١

 1996- 1995عهـ ـ ــ ٛاملهتـ ـ ــب ايتٓؿٝـ ـ ــصٟ

ٚ .1978بع ـ ــسٖا أق ـ ــبشل طايبٶـ ــا داَعٝٶـ ـ ـا يف

يًذٓ ــ ١ا٭ٚيَٛبٝــ ١ايهطزغ ــتاْٚ ١ٝاي ــيت متج ــٌ

املٛقــٌ ,ؾًــِ أمتهّ ـٔ َــٔ ا٫غــتُطاض بايطٜانــ١

املػٝشٝني يف إقً ِٝنطزغتإ.

يف َ ــٓطكيت ,إش تؿطغ ــل يًسضاغ ــ ١اؾاَع ٝــ.١

َ 2008- 2003ػـ ـ ـ ــ ٍٚ٪قػـ ـ ـ ــِ اٱعـ ـ ـ ــساز

ٚأثٓ ــا ٤زضاغ ــيت ايجاْ ٜٛــ ١نٓ ــل أَجّـ ـٌ ؾط ٜــل

ٚايتسضٜب يف ا ًؼ ا٭عً ٢يًطٜان /١أضب.ٌٝ

ايكــسّ ٚنــط ٠ايٝــس ملسضغــيت يٮيعــاب املٓظُــ,١

 2009- 2004ض ٥ـ ــٝؼ ا٭يع ـ ــاب ايؿطز ٜـ ــ/١

ٚمت إخت ٝــاض ٟملٓتد ــب ايرتب ٝــ ١ملطن ــع سـ ـاَٞ

نً ٝـ ــ ١ايرتب ٝـ ــ ١ايطٜان ـ ــ /١ٝداَع ـ ــ ١ق ـ ــ٬ح

ٖـ ــسف يًعبـ ــ ١نـ ــط ٠ايٝـ ــسٚ ,يهـ ــٔ

ايتشـ ــل

ايس– ٜٔأضب.ٌٝ

ب ــايؿطٜل بػ ــبب بع ــس املػ ــاؾٚ ١ايسضاغ ــٚ ,١ق ــس

 2009- 2006عهـ ـ ـ ــ ٛا ًـ ـ ـ ــؼ ايبًـ ـ ـ ــسٟ
يٓاس ١ٝعٓهاٚا /أضب.ٌٝ
املثقف الكلداني ()65

َاضغل نصيو يعب ١نط ٠ايػً ,١يهٔ يؿـرت٠
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اييت نإ نط بٗا ايعطام ٖٚـ ٛيف سايـ ١سـطب,

ايطــا٥ط ,٠ايػــً ,١ايػــاسٚ ١املٝــسإ ,امل٬نُــ,١

ايتشكــل غسَــ ١ايعًــِ َــٔ عــاّ ٚ 1982يػاٜــ١

املكاضع ,١ا٭ثكاٍ ٚنط ٠ايطاٚي.١
ٚيف عاّ ٚ 1992ؼسٜـسٶا يف 1992- 8- 25

.1992
ٚيف ايؿــرت ٠أعــ ٙ٬نٓــل بعٝـسٶا نــٌ ايبعــس

َٓــ٘ مت تؿــهْ ٌٝــازٍ ضٜانــ ٞباغــِ ْــاز ٟأنــاز

عــٔ ايطٜانــ ١ؿــني مت تػــطوَ ٞــٔ اؾــٝـ

عٓهـ ــاٚا ايطٜان ـ ــ ,ٞسبٶـ ــا ٚاعت ـ ــعاظٶا ـ ــسٜٓتٓا

ع ــاّ ٚ ,1992بع ــسٖا غ ــاُٖل يف زع ــِ تؿ ــهٌٝ

عٓهــاٚا اؿبٝبــَٚ ,١ــٔ خ٬ي ـ٘ مت تؿــه ٌٝؾــطم

ْ ــاز ٟأن ــاز عٓه ــاٚا ايطٜان ــٚ ,ٞنٓ ــل أس ــس

ضٜان ١ٝضدايْٚ ١ٝػـا ١ٝ٥بؿ٦اتٗـا ايعُطٜـَ ١ـٔ

أعها ٤اهل ١٦ٝايتأغٝػـ ١ٝيـ٘ٚ ,تؿطغـل يًعُـٌ

ْاؾ ـ ــ٦ني ,ؾ ـ ــباب َٚتك ـ ــسَنيٜٚ ,ؿ ـ ــاضى َ ـ ــٔ

يف قٝازٚ ٠إزاض ٠ايطٜان َٔ ١خْ ٍ٬ـاز ٟأنـاز

خ٬هل ــا ايٓ ــاز ٟعً ــَ ٢ػ ــت ٣ٛايع ــطام ن ــُٔ

عٓهاٚا ٚؿس اٯٕ.

ْؿاطات ايًذٓ ١ا٭ٚيَٛب ١ٝايٛطٓ ١ٝايعطاقٝـ١
ٚنـ ــصيو عًـ ــَ ٢ػ ـ ـت ٣ٛنطزغـ ــتإ نـ ــُٔ

 مبا أُِيا ا ٓيرا اهعيدد ُت يد يّ ِليا اًاشيًا كاشسًا ًستقبالًٓ ،ى هم أْ حتيدثِا يّ
ٚاقبا اغِ ايٓازَ٫ ٟعٶا بني أْس ١ٜايعطام.
احلسكة اهسياشية ا ِلا ا؟
 +يهـ ــ ٞأنـ ــ ٕٛقـ ــازقًا ٚأَٓٝٶ ـ ـا يف غـ ــطزٟ
ُ-برة ّ ُادي اكاد ِلا ا اهسياش

ْؿـ ــاطات ايًذٓـ ــ ١ا٭ٚيَٛبٝـ ــ ١ايهطزغـ ــتاْ,١ٝ

ؿكٝكـ ــ ١اؿطنـ ــ ١ايطٜانـ ــ ١ٝغـ ــأتهًِ َٓ ـ ـص

 1973إش ناْــل ايطٜانــ ١عؿــٛا ١ٝ٥يف عٓهــاٚا,

 +اغ ـ ــِ امل٪غػ ـ ــ ١ايطن ـ ــ ْ :ٞـ ــاز ٟأن ـ ــاز
عٓهاٚا ايطٜان ,ٞتأغؼ يف .1992- 8- 25

ٚناْل متـاضؽ عًـَ ٢ػـت ٣ٛاحملـ٬ت ,ؾهاْـل

يف ضبٝع  1992بـازضت فُٛعـَ ١ـٔ ايؿـباب

ايهـ ــط ٠ايطـ ــا٥ط ٠أنجـ ــط ؾـ ــعبَ ١ٝـ ــٔ ا٭يعـ ــاب

ايطٜانـ ـ ــٚ ٞبـ ـ ــسعِ َـ ـ ــٔ ايهـ ـ ــٛازض ايطٜانـ ـ ــ١ٝ

ا٭خـ ـ ــطٚ ,٣نـ ـ ــإ ٭ٖـ ـ ــٌ عٓهـ ـ ــاٚا ضٜانـ ـ ــٕٛٝ

ايكسنــ ١بطــطح ؾهــط ٠تأغــٝؼ ْــازٍ ضٜانــ ٞيف

ناضغ ٕٛايطٜان ١نـُٔ املـساضؽ ٚاؾاَعـات.

عٓه ــاٚاٚ ,شي ــو يؿ ــعٛضِٖ ٚس ــادتِٗ املاغ ــ١

ٚناْل ٖٓاى ؾطم ؾعب ١ٝػط ٟبٗٓٝـا َبـاضا٠

إيٝـ ــ٘ٚ ,قـ ــس تعـ ــسزت ايًكـ ــا٤ات ٚتبازيـ ــل اٯضا٤

بني احمل٬تٖ ,هصا ناْل ضٜان ١عٓهاٚا يؿرت٠

ب ٝــِٓٗ يػا ٜــ 1992- 6- 11 ١س ــني عك ــس أٍٚ

تؿهَ ٌٝطنع ؾباب عٓهاٚا .اش تؿهًّل بعـسٖا

ػُـ ـ ــع ضٜانـ ـ ــَ ٞـ ـ ــٓظِّ يف (نٓٝػـ ـ ــَ ١ـ ـ ــاض

ايؿطم ايطٜانٚ ١ٝأقبشل ايطٜانـَٓ ١تظُـ,١

نـ ـ ـ ــٛضنٝؼ يف عٓهـ ـ ـ ــاٚا) تؿ ـ ـ ــهًّل خـ ـ ـ ــٍ٬

ٚايؿ ـ ــطم عػ ـ ــب عًُ ـ ــ ٞناْـ ــل يف :ايك ـ ــسّ,

اٱدتُـ ــاع اهل ٦ٝـ ــ ١ايتأغٝػ ـ ــ ١ٝامل٪قت ـ ــ ١ٱزاض٠
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ْؿاطات ايٓاز ٟايطٜانـٚ ١ٝاٱزاضٜـٚ ١قاٚيـ١

- 9ؾطٜس ٕٚألًٛى دٓس.ٚ

اؿكـ ــ ٍٛعًـ ــ ٢ايـ ــسعِ املـ ــازٚ ٟاملعٓـ ــ ,ٟٛثـ ــِ

- 10غ ١َ٬غ٫ٛقا ٜعكٛب.

تٛاي ــل إدتُاع ــات اهل٦ٝـ ـ ١ايتأغٝػ ــٚ ١ٝتػّٝـ ـط

- 11بٝا قًٛٝا ؾاب.ٛ

قػ ــِ َ ــٔ أن ــا ٤اهل ٦ٝــ ١ايتأغٝػ ــٚ ١ٝتٛاي ــل

ٚتٛاق ــٌ عُ ــٌ اهل ٦ٝــ ١ايتأغٝػ ــٚ ١ٝؾ ــاضى

ا٫دتُاعات بكٛضَ ٠هجّؿ ١مت خ٬هلـا قـٝاغ١

أعهـ ــا ٤آخـ ــط ٕٚيف اهل ٦ٝـ ــ ١ايتأغٝػـ ــ ١ٝبع ـ ــس

ايٓظاّ ايـساخً ٞاــام بايٓـازٚ ٟمت تػـُ١ٝ

اْػـ ــشاب قػـ ــِ َـ ــِٓٗ َٚـ ــٔ ايػـ ــاز ٠ايـ ــصٜٔ

ايٓاز ٟباغِ ْاز ٟأناز عٓهاٚا ايطٜانٚ ,ٞمت

ؾـ ــاضنٛا يف اهل٦ٝـ ــ ١ايتأغٝػـ ــ ١ٝقبـ ــٌ اْتٗ ــا٤

ضؾ ــع َ ــصنّطَٛ ٠قّع ــ َ ١ــٔ قب ــٌ امل٪غػ ــني إىل

ايؿرت ٠ايكاْ ١ْٝٛهلا:

اؾٗ ــات ايطن ٝــ ١ــٓا ايٓ ــاز ٟإد ــاظٚ ٠ؾكًـ ـا
يًكاْٛ ٚ ,ٕٛدب نتاب ٚظاض ٠ايجكاؾ ١ٱقًِٝ
نطزغ ــتإ امل ــطقِ  914يف  ,1992- 8- 28مت
اؿك ـ ــ ٍٛعً ـ ــ ٢اٱد ـ ــاظ َ ٠ـ ــٔ قب ـ ــٌ ايًذٓ ـ ــ١
ا٭ٚيَٛب ١ٝايٛطٓ ١ٝايعطاقٛ ١ٝدب نتابٗـا
املـ ــطقِ  6676يف ٚ 1992- 9- 13اغـ ــتٓازٶا إىل

- 1ايػٝس مجاٍ ٜٛغـ نٛضنٝؼ ,بسً٫
عٔ املػتك( ٌٝإٜؿاٜا ٖطَع).
- 2ايػ ــٝس غ ــا ؾ ــعٝا ؾ ــاب ,ٛب ــس ً٫عـ ـٔ
املػك( ٌٝبٖٓ ٌٜٛطَع ).
- 3ايػ ــٝس أْ ــٛض غ ــًُإ َ ــيت ,ب ــس ً٫عـ ـٔ
املػتك( ٌٝؾطٜس ٕٚألًٛى).

قه ــط ادتُ ــاع ا ً ــؼ املطن ــع ٟيٮْس ٜــ١

بعس َطٚض ( )6غـت ١أؾـٗط عًـ ٢عُـٌ اهل٦ٝـ١

املـ ــطقِ (ٚ )3املـ ــ٪ضر يف ٚ 1992- 9- 2سػـ ــب

ايتأغٝػٚ ,١ٝبعس إٔ أقبا ٚنع ايٓاز ٟدٝـسٶا

ايػاز ٠املسضد ١أنا ِٖ٩يف أزْا:ٙ

ٚيسٜـ ــ٘ عـ ــسز َـ ــٔ ايؿـ ــطم ايطٜانـ ــ ١ٝاؾٝـ ــس٠

ْ - 1اقط ٜٛغـ َٓكٛض (املطس.)ّٛ

يًطد ـ ــاٍ ٚايٓػ ـ ــا ,٤مت ؽك ـ ــٝل ي ـ ــ٘ إهـ ــاض

- 2إٜؿاٜا ٖطَع زاٚز.

ايبٓا( ١ٜايٓاز ٟايجكايف غابكًا) ,بأَط َـٔ ٚظاض٠

- 3ؾٛقٜٛ ٞغـ َيت.

ايجكاؾـ ــٛ ١دـ ــب نتـ ــابِٗ يف 1992- 8- 3

- 4غ٫ٛقا ًٜسا ؾاب.ٛ

يٓاز ٜٓــاٚ .ق ــس س ــسزت اهل ٦ٝــ ١ايتأغٝػ ــ ٜ ١ٝــّٛ

- 5ثا٥ط عبسا٭سس أٚغػطني.

َٛ 1993- 4- 23ع ــسٶا ٱدـ ــطا ٤أ ٍٚإْتدـ ــاب

 - 6بان ١سٓا بططؽ (املطس.)١َٛ

٭عه ـ ــا ٤اهل ٦ٝـ ــ ١اٱزاض ٜـ ــٚ .١بع ـ ــسٖا تٛاي ـ ــل

 - 7أٌَ إغشام أٚضٖا.

اهل٦ٝــات اٱزاضٜــ ١يًُــس ٠ايكاْْٝٛــ ١املكــطض ٠يهــٌ

- 8بٖٓ ٌٜٛطَع زاٚز.

زٚض ٠اْتداب ١ٝأضبع غٓٛات إىل َٜٓٛا ٖصا.
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 ًا ٓ اهفسق انوجودة ا اهِادي؟ +يًٓ ــاز ٟؾ ــطم عس ٜــسَٚ ٠تٓٛع ــ ١يًطد ــاٍ
ٚايٓػاٚ ٤ملدتًـ ايؿ٦ات ايعُط:ٖٞٚ ,١ٜ
نط ٠ايػً١

ضداٍ ْٚػا٤

ايهط ٠ايطا٥ط٠

ضداٍ ْٚػا٤

ايطٜؿ ١ايطا٥ط٠

ضداٍ ْٚػا٤

تٓؼ ايطاٚي١

ضداٍ

ايػباس١

ضداٍ ْٚػا٤

املباضظ٠

ضداٍ ْٚػا٤

ايؿططْر

ضداٍ

 2011- 3- 18اختت ــاّ اي ــسٚض ٠ايتسضٜب ٝــ١
ملـسضب ٞايؿ٦ــات ايعُطٜـ ١يف ًَعــب ْـاز ٟأنــاز
ؿاضنَ ١سضبني بطاظًٜٝني.
ْ 2011- 3- 23اؾـ ـ ــ٦ات أنـ ـ ــاز ٜتـ ـ ــٛدٔ
بط٬ت نطزغتإ بهط ٠ايػً.١
 2011- 9- 30ؾتٝات أناز وكًٔ عً٢
يكب بطٛي ١نطزغتإ ٭ْس ١ٜايسضد ١املُتاظ٠
بايهط ٠ايطا٥ط.٠
ْ 2011- 10- 6ػا ٤أناز وـطظٕ بطٛيـ١
نطزغتإ يًطٜؿ ١ايطا٥ط.٠
 2011- 11- 2ؾتٝـ ـ ــات أنـ ـ ــاز وكـ ـ ــًٔ

ً-ا ٓ أبسش ُ ا ات إجناشات اهِادي؟

عً ـ ـ ـ ـ ٢يكـ ـ ــب زٚض ٟايع ـ ــطام يًهـ ـ ــط ٠ايطـ ـ ــا٥ط٠

 +يًٓـ ـ ــازْ ٟؿـ ـ ــاطات نـ ـ ــجريٚ ٠إلـ ـ ــاظات

٭ْس ٜـ ـ ـ ١ايسضدــ ١املُتــاظ ٠يًُــط ٠ايجاْٝــ ١عًــ٢

نبري ,٠غأشنط َٓٗا بس٤ٶا َٔ عاّ .2010
َ 2010- 8- 10ؿ ـ ـ ـ ـ ــاضن ١ايٓ ـ ـ ـ ـ ــاز ٟيف
ؾعاي ٝــات املٗطد ــإ ايطٜان ــ ٞاملك ــاّ يف َس ٜٓــ١
أٚضَ ١ٝاٱٜطاْ.١ٝ
 2010- 9- 30إس ــطاظ بطٛي ــ ١نطزغ ــتإ
يف ايػباس.١
 2010- 11- 9ؾتٝات أناز عٓهـاٚا يًهـط٠
ايطا٥ط ٠وكًٔ عً ٢يكب بطٛي ١ايعطام.
ْ 2010- 12- 18ػا ٤أناز بايهط ٠ايػـً١
وـ ـ ــطظٕ عًـ ـ ــ ٢نـ ـ ــأؽ املجـ ـ ــابط ٠نـ ـ ــس ْـ ـ ــازٟ
غٓشاضٜب يف زٖٛى.
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ايتٛاي.ٞ
 2011- 11- 19أسـ ـ ــطظ ايٓـ ـ ــاز ٟبطٛيـ ـ ــ١
ايعطام بهط ٠ايطٜؿ ١ايطا٥ط /٠ضداٍ.
َ 2012- 1- 29جٌّ ايٓاز ٟبؿطٜك ٞنـط٠
ايػـًٚ ١ايهـط ٠ايطـا٥طْ ٠ػـا ٤ايعـطام يف بطٛيــ١
ا٭ْس ١ٜايعطب ١ٝيف اٱَاضات.
 2012- 4- 14أسطظ ؾطٜل ايطٜؿ /١ضدـاٍ
بطٛي ١إقً ِٝنطزغتإ.
 2012- 7- 13أس ـ ـ ــطظت ؾتٝـ ـ ـ ـات ان ـ ـ ــاز
بايطٜؿ ـ ـ ــ ١ايط ـ ـ ــا٥ط ٠بطٛي ـ ـ ــ ١أْس ٜـ ـ ــ ١إقً ـ ـ ــِٝ
نطزغتإ.
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 2012- 10- 10أسـ ـ ــطظ ؾطٜـ ـ ــل ايط ـ ـ ــا٥ط٠

َ 2013- 8- 24ؿ ـ ـ ـ ـ ــاضن ١ايٓ ـ ـ ـ ـ ــاز ٟيف

ايٓػــ ٟٛبطٛيــ ١أْسٜــ ١ايعــطام يًُــط ٠ايجايجــ١

بطٛي ١ا٭ْس ١ٜايعطاقٝـ ١يًهـط ٠ايطـا٥ط /٠بٓـات

عً ٢ايتٛاي.ٞ

ٚاملكاَ ــ ١يف ؾ ــكٚ٬ا ؿ ــاضن ْ )18( ١ــازٍ َـ ـٔ

 2012- 10- 18استه ــٔ ايٓـ ـاز ٟبطٛي ــ١
ايعــطام ايسٚيٝــ ١بايطٜؿــ ١ايطــا٥ط٠

ؿــاضن١

كتًـ ـــ احملاؾظـ ــات ايعطاقٝـ ــٚ ,١قـ ــس سكـ ــٌ
ؾطٜكٓا عً ٢املطنع ا٭.ٍٚ

َٓتد ـ ـب ايعـ ــطام ايـ ــص ٟنـ ــإ ٜهـ ــِ ث٬ثـ ــ١

 2013- 9- 22ؾاضى ؾطٜـل ايػـًْ /١ػـا٤

٫عـ ــبني َـ ــٔ ْـ ــاز ٟأنـ ــاز عٓهـ ــاٚا ايطٜانـ ــ,ٞ

يف بطٛي ــ ١أْس ٜــ ١نطزغ ــتإ يًسضد ــ ١املُت ــاظ٠

با٫ناؾ ١إىل َؿاضن ١نٌ َٔ إٜطإ ,غٛضٜا,

سكٌ عً ٢املطنع ا٭.ٍٚ

َكــط ,ا٭ضزٕ ,ايبشــط ,ٜٔتطنٝــا ,أؾػاْػــتإ,
َايسٜـ ٚاهلٓس.

 2013- 7- 20سكٌ اي٬عـب ْبٝـٌ ععٜـع
عً ـ ـ ــ ٢املطن ـ ـ ــع ا٭ ٍٚيف بطٛي ـ ـ ــ ١ايؿ ـ ـ ــططْر

 2013- 4- 18ؾاضى ؾطٜـل ايٓـاز ٟيًهـط٠
ايط ـ ــا٥ط /٠ضد ـ ــاٍ يف بطٛي ـ ــ ١أْس ٜـ ــ ١اٱقً ـ ــِٝ
يًسضد ١املُتاظٚ ,٠تأٌٖ يسٚض ٟايٓدب.١
 2013سكـ ــٌ ؾطٜـ ــل املبـ ــاضظ /٠ضدـ ــاٍ عًـ ــ٢
املطنع ايجايح يبطٛي ١أْس ١ٜنطزغتإ.

ايطَه ـ ــاْ ,١ٝاي ـ ــيت ْظُ ـ ــل َ ـ ــٔ قب ـ ــٌ ْ ـ ــازٟ
خاْعاز.
 2013- 8- 5سكــٌ ايٓــاز ٟعًـ ٢املطنــع
ايجايح يف بطٛي ١ايؿططْر ايسٚي ١ٝاملكاَـ ١يف
أضب َٔ ٌٝقبٌ اي٬عب ْب ٌٝععٜع.

َ 2013- 7- 3ؿـ ـ ـ ــاضن ١ؾطٜـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ــٓؼ

 2013- 10- 13ؾـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ــ١

ايطاٚي /١ضداٍ يف بطٛي ١أْس ١ٜايعطام املكاَ١

ايطا٥ط ٠يف بطٛيـ ١تكـٓٝـ املٓتدبـات ٚسكـٌ

يف ايٓذـ.

نــٌ َــٔ اي٬عــب ؾــإ ؾــٛق ,ٞأضنــإ ٚضاٜــني

َ 2013- 7- 6ؿــاضن ١ؾطٜــل ايػــباس/١
ضداٍ يف بطٛي ١احملاؾظٚ ١سكٌ ايؿطٜل عً٢
املطنع ايجايح.

َ 2014- 5- 18ؿـ ـ ـاضن ١اي٬ع ـ ــب ؾـ ـ ــإ
ؾٛق ٞيف ايطٜؿ ١ايطا٥ط ٠يف ايبطٛيـ ١ايسٚيٝـ١

 2013- 7- 20ؾــاضى ؾطٜــل نــط ٠ايكــسّ
يف بطٛي ١أْسٜـ ١اٱقًـ ِٝيًسضدـ ١ايجايجـٖٚ ١ـٞ
املؿاضن ١ايطابع ١ي٘ عً ٢ايتٛاي.ٞ
املثقف الكلداني ()65

غاظ ٟعً ٢املطنع ا٭.ٍٚ
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ْاز ٜٓــاٚ ,يهٓ ــ٘ اْػ ــشب بػ ــبب ْك ــٌ املباض ٜــات
ايٓٗا ١ٝ٥إىل قاؾظ ١ايػًُٝاْ.١ٝ
 2015- 3- 14ؾـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ـ ــ١
ايط ــا٥ط َ ٠ــع اي٬ع ــب ؾ ــإ ؾ ــٛق ٞيف بطٛي ــ١
تكٓٝـ املٓتدب ايٛطين ٚسكٌ عًـ ٢املطنـع
ايجايح.

 2016- 2- 29ؾـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ـ ــ١
ايطــا٥ط ٠يف بطٛيــ ١تك ـٓٝـ املٓتدــب ايــٛطين
املكاَــ ١يف ايعُــاضٚ ٠تأٖــٌ نــٌ َــٔ اي٬عــبني
(ٜاضا أمحس آظاز ,ؾإ ؾٛقْٚ ٞعاض).
 2016- 5- 13ؾاضى ؾطٜل تٓؼ ايطاٚيـ١
ْػــا ٤ن ــُٔ بطٛي ــ ١قاؾظ ــ ١أضب ٝــٌ ٚسك ــٌ

َ 2015- 8- 25ؿـ ـ ــاضن ١ؾطٜـ ـ ــل نـ ـ ــط٠
ايػـ ــًْ /١ػـ ــا ٤يف بطٛيـ ــ ١ا٭ْسٜـ ــ ١ايعطاقٝـ ــ١
ٚسك ٍٛايؿطٜل عً ٢املطنع ايجاْ.ٞ
َ 2015- 9- 19ؿـ ـ ــاضن ١ؾطٜـ ـ ــل تـ ـ ــٓؼ
ايطاٚيْ /١ػا ٤يف بطٛي ١نطزغتإ ٚسكـٛي٘
عً ٢املطنع ايجاْ.ٞ

عً ٢املطنع ا٭.ٍٚ
 2016- 3- 15ؾاضى ؾطم ْازٜٓا ايٓػـٟٛ
بـ ـ ـايهط ٠ايط ـ ــا٥ط ٠٭ْس ٜـ ــ ١اٱقً ـ ــ ِٝيًسضد ـ ــ١
املُتاظ.٠
 2017- 3- 18ؾـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ـ ــ١
ايطــا٥ط ٠ايٓػــ ٟٛيف بطٛيــ ١تكــٓٝـ املٓتدــب

 2015- 9- 19ؾـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ـ ــ١

ايٛطين ٚسكٌ عً ٢املطنـع ا٭ ٍٚيف ايعٚدـٞ

ايطــا٥ط /٠ضدــاٍ ٚظُٝــع ايؿ٦ــات ايعُطٜــ ١يف

ٚايجــاْ ٞيف ايؿــطزٚ ,ٟمت اختٝــاض أضبــع ٫عبــات

بطٛي ــ ١أْس ٜــ ١ايعـ ــطام ٚسك ــٌ عً ــ ٢املطنـ ــع

نُٔ املٓتدب ايٛطين يًطٜؿ ١ايطا٥ط.٠
َ 2016- 7- 14ؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضن ١اي٬ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ا٭ ٍٚؾطزٚ ٟظٚد.ٞ
 2015- 10- 7ؾـ ـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ـ ــل ايهـ ـ ـ ـ ــط٠

(ايععـ ـِ) ٜٛغـ ـ ــ َؿ ٝـ ـس بايطٜؿ ـ ـ ١ايطا ٥ـ ـ ـط٠

ايطــا٥ط /٠غــٝسات يف بطٛيــ ١ا٭ْسٜــ ١ايعطاقٝــ١

يف بطٛي ـ ـ ــ ١املٓتدب ـ ـ ــات ايعطب ٝـ ـ ــ ١املكاَ ـ ـ ــ ١يف

املكاَ ١يف زٖٛى ٚسكٌ عً ٢املطنع ايطابع.

اؾعا٥ط.

 2015- 12- 21ؾاضى اي٬عب ْب ٌٝععٜع

 2016- 9- 8ؾ ـ ـ ـ ــاضى ؾط ٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿ ـ ـ ـ ــ١

يف بطٛي ١ا٭ْس ١ٜايعطاق ١ٝبايؿططْر ٚسكـٌ

ايط ــا٥ط ٠يًؿ ٦ــات ايعُط ٜــ ١يف بطٛي ــ ١ايع ــطام

عً ٢املطنع ا٭.ٍٚ

ٚسكٌ عً ٢املطانع ايج٬ث ١ا٭ٚٳٍ.

 2016- 2- 8ؾـاضى ؾطٜـل ايطـا٥ط ٠ضدــاٍ

َ 2016- 9- 26ؿـ ـ ــاضن ١ؾطٜـ ـ ــل تـ ـ ــٓؼ

يف بطٛي ١ا٭ْس ١ٜايعطاق ١ٝيًسضدـ ١املُتـاظ ٠يف

ايطاٚي /١ضداٍ يف بطٛي ١ا٭ْسٜـ ١ايعطاقٝـ ١يف

ايػًُٝاْ ١ٝاملطسً ١ا٭ٚىل.

بػساز.
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 2016- 10- 18مت تٓظ ــ ِٝبطٛي ــ ١باغ ــِ
ايتع ـ ــاٜـ بـ ــايهط ٠ايط ـ ــا٥ط ٠٭ْس ٜـ ــ ١ايسضد ـ ــ١
املُت ـ ــاظ ٠ٱقً ـ ــ ِٝنطزغ ـ ــتإ بايتع ـ ــا َ ٕٚـ ــع
ايؿ ـ ـ ــطن ١ايساعُ ـ ـ ــ ١يًٓ ـ ـ ــاز,(nasspay) ٟ
ٚسكـ ــٌ ْـ ــاز ٟبٝؿـ ــُطن ١ايػـ ــًُٝاْ ١ٝعًـ ــ٢
املطنـ ــع ا٭ْٚ ٍٚازٜٓـ ــا عًـ ــ ٢املطنـ ــع ايجـ ــاْٞ
ْٚــاز ٟؾــٛضد ١عًــ ٢املطنــع ايجايــح ٚغــ٫ٛف
عً ٢املطنع ايطابع.
َ 2016- 11- 28ؿ ــاضن ١ؾط ٜــل ايطٜؿ ــ١
ايط ـ ـ ــا٥ط ٠يًؿ ٦ـ ـ ــات ايعُط ٜـ ـ ــ ١يف نطزغ ـ ـ ــتإ
ٚسك ـ ـ ــٛي٘ عًـ ـ ـ ــ ٢املطان ـ ـ ـ ــع ا٭ٚ ٍٚايجـ ـ ـ ــاْٞ
ٚايجايح.
 2016ؾــاضى ؾطٜــل ايطــا٥ط /٠ضدــاٍ نــُٔ
بطٛيـ ١أْسٜـ ١اٱقًـ ِٝايسضدـ ١املُتـاظٚ ٠سكـٌ
عً ٢املطنع ايجايح.
 2017- 2- 24ؾـ ـ ـ ــاضى ؾطٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿـ ـ ـ ــ١
ايط ــا٥ط ٠يؿ ٦ــ ١ا٭ؾ ــباٍ ب ــطاعِ ن ــُٔ بطٛي ــ١
تكٓٝـ املٓتدب ايٛطين ٚسكٌ ايؿطٜل عًـ٢
املطنـ ــع ا٭ٚ ,ٍٚمت اختٝـ ــاض ٫ 3عـ ــبني نـ ــُٔ
قؿٛف املٓتدب ايٛطين.

 ًاذا كاْ د ز اهِادي ا شًّ اهِص ح؟ +ن ـ ـ ــإ يًٓ ـ ـ ــاز ٟزٚض ب ـ ـ ــاضظ يف إسته ـ ـ ــإ
ايٓاظسني خ ٍ٬ؾرت ٠ايٓعٚح ا٭ٚ ٍٚايجاَْ ٞـٔ
خ ــ ٍ٬اغ ــتَ ّ٬طن ــع ايٓ ــاظسنيٚ ,نٓ ــل أْ ــا
ؾدك ـٝٶا َــسٜطٶا يًُطنــع يف َسضغــ ١اؿهُــ١
ملٓطك ــ َ ١ــاض ع ــٛزا (ٚ )108متــل إزاضت ــ٘ أسػ ــٔ
إزاض ,٠نُ ــا ٚناْ ــل أب ــٛاب ايٓ ــازَ ٟؿتٛس ــ١
يطٜانــ ١ايٓــاظسني ,ؾهــإ يــ٘ خُٝــ ١يًٓــاظسني
ملُاضغــ ١ايطٜانــٚ ,١ؿــس اٯٕ ٜٛدــس عــسز َــٔ
ا ُٛعات يف املدُٝـات ناضغـ ٕٛايطٜانـ ١يف
ايٓ ـ ــازٚ ,ٟن ـ ــإ يٓ ـ ــاز ٟقطق ـ ــٛف ايطٜان ـ ــٞ
اؿكـ ـ ـ ــ ١ا٭غـ ـ ـ ــس يف تـ ـ ـ ــسضٜباتِٗ املػـ ـ ـ ــتُط٠
ٚتـ ــٛؾريِٖ املػـ ــتًعَاتٖٓٚ ,ـ ــاى ٫عـ ــبني َـ ــٔ
ايٓاظسني يف ؾطم ايٓاز َِٗٓ ٟأبٓا ٤ايٓاز.ٟ
ٚن ـ ــإ ايٓ ـ ــازَ ٟتعاْٚٶـ ـ ـا َ ـ ــع ايهٓ ـ ــا٥ؼ,
ٚخاق ١اؾٛقات ,ؾهإ هلِ دس ٍٚبايتسضٜبات
ايطٜان ١ٝيف ايػـاسات اـاضدٝـ ١يًٓـازٚ ,ٟ
ْ ــطز طًب ــاتِٗ .ؾهُ ــا تعًُ ــ ٕٛإّٔ ْ ــاز ٟأن ــاز
عٓه ــاٚا ايطٜانـ ــ ٞأبٛابـ ــ٘ َؿتٛسـ ــ ١يًذُٝـ ــع,
خسَ ١يًطٜانٚ ١اٱْػاْٚ ١ٝايػ.ّ٬

سِٓ /ييان إُتقييادات جإلٔيية دازة اهِييادي
 2017- 5- 5ؾ ـ ـ ـ ــاضى ؾط ٜـ ـ ـ ــل ايطٜؿ ـ ـ ـ ــ١
ايطا٥ط ٠يؿ ١٦املتكـسَني ٚايؿـباب نـٔ بطٛيـ ١كوي ايري تعاز ( هوكو) اهِيادي ،اابية كير
اهواة اهسسياُية ًّ اه عاز اهعوٍ اهقوً ً ،يا
تكٓٝـ املٓتدب ايٛطين ٚسكٌ عًـ ٢املطنـع ٓو زدكٍ وى ٓره االُتقادات؟
ايجـ ــاْ ٞيؿ ٦ـ ــ ١املتكـ ــسَني ٚمت اخت ٝـ ــاض ٫عبٶـ ــا

ٚاسسٶا.
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َٖ ٛكسض ؾدط يـ٘ ٚيتأضىـ٘ ٚ٭بٓـا ٤املٓطكـ.١

عٓه ـ ــاٚا ن ـ ــافٍ يُٝجًّٓ ـ ــا نُػ ـ ــٝشٝني; ٭ّٕ

إ ّ٫أْين بٗصا اـكٛم أق :ٍٛإّٕ ايتػٝري دا٤

ايػ ـ ـ ـ ــانٓني يف املس ٜٓـ ـ ـ ــ ١أغًب ٝـ ـ ـ ــتِٗ َ ـ ـ ـ ــٔ

عٔ ططٜل عطض َٔ أسس ايطعا( ٠ايػبْٛػـط),

املػٝشٝنيٚ ,أْـا أعتـعّ باغـِ عٓهـاٚا أنجـط َـٔ

ايص ٟقسّّ يٓا عطنٶـا يٝهـ ٕٛضاعٝٶـا يًٓـازٖ ٟـصا

ا٭ؾٝا ٤ا٭خط.٣

َــٔ دٗــَٚ ,١ــٔ دٗــ ١أخــط ٫ ٣نهــٔ إٔ ٜهــٕٛ

يه ــٔ ,زع ــين أٚن ــا ي ــو ٚيًك ــاض ٨ايه ــطِٜ

ايٓاز ٟش ٚطابع قٚ ,َٞٛإمنا ْٖ ٛاز ٟضٜانـ;ٞ

ايؿهـط ٫ .٠أْـا  ٫ٚاهل٦ٝـ ١اٱزاضٜـ ١يٓـا اؿــل يف

٭ٕ املٝج ـ ـ ــام ا٭ٚي ـ ـ ــَٛي  ٜـ ـ ــٓلّ عً ـ ـ ــْ ٢ب ـ ـ ــص

تػـ ــٝري ايًٛنـ ــ ,ٛإّٕ ايؿهـ ــط ٠ططسـ ــل يـ ــٲزاض٠

ايعٓكـط ١ٜايكَٝٛــ ,١ؾــ ٬نهــٔ إٔ ٜهــٖ ٕٛــسف

يتػٝري ايًٛن ,ٛؾٓشٔ ْعٝـ بني ايهطزٚ ,يهٞ

ايٓـاز ٟقَٝٛٶـا أ ٚزٜٝٓٶـا ,ضغــِ شيـو ؾٗــصا يــٝؼ

ٜعــطف أخٛآْــا ايهــطز بأّْٓــا َتهــآَني َعٗــِ

َ ـ ــعضٶا يتػ ـ ــٝري ايًٛن ـ ــ ٛبايتأن ٝـ ــسٚ ,يه ـ ــٔ

ٚهُعٓــا ايعــٝـ املؿــرتى ,ؾًــٝؼ َــٔ اـطــأ

اْ٫تكازات دا٤ت بؿهٌ غري ٥٫ل ؾكـس نعٓـا

إٔ ٜه ــ ٖٓ ٕٛــاى ضَ ــع هل ــِ يف ايًٛن ــ ,ٛؾ ــٓشٔ

َــٔ دٗــات نــجري ٠أّْٓــا قــس بعٓــا ايٓــازٚ ,ٟإْٓــا

أضبٚ ًٕٛٝٝنطزغتاْ ٕٛٝأٜهٶا َٔ ,دٗ ١أخـط٣

خ ـ ــآ٥ني ي ـ ــ٘ ,ؾك ـ ــس نعٓ ـ ــا نَ٬ٶـ ــا داضسٶ ـ ــا

ؼ ــسخ ايهـ ــجري ٕٚعـ ــٔ غ ــبب سـ ــصف ايٓذُـ ــ١

ٚتٗذُّٶا نـبريٶا يف ٖـص ٙاملػـأي ,١بايتأنٝـس إّٕ

ايهًساْٝــَ ١ــٔ ايًٛنــٖٓٚ ,ٛــاى سكٝكــ ١بــأْٞ

ايٓـ ــاؽ أسـ ــطاض يف طـ ــطسِٗ يًُٛنـ ــٛعٚ ,يه ـ ـٔ

ؾدك ـ ــٝٶا

أعـ ـ ــطف إّٔ ٖـ ـ ــصٖ ٙـ ـ ــ ٞايٓذُـ ـ ــ١

ٖٓاى خ أمحط ٜتعـس ٣عًـ ٢ايطـطح ٚايـطأ,ٟ

ايهًساْ ,١ٝؾكس غأيل عٔ ايص ٟقُِ ايًٛنٛ

ي ــصا ْتأغ ـــ هل ــص ٙايتذ ــاٚظات ب ــايه ّ٬عً ٓٝــا,

عــٔ ٖــص ٙايٓذُــ ١ؾًــِ ٜــأت ٞايــطز ,ؾٗــصا نــإ

ؾٓـ ـ ــاز ٟأنـ ـ ــاز َعـ ـ ــطٚف بأزا٥ـ ـ ــ٘ ٚتهـ ـ ــشٝت٘

ؾـ ــعاض اؾُٗٛضٜـ ــ ١يف غـ ــٓ ,1958 ١ؾهـ ــإ ٖـ ــصا

ٚإْسؾاع٘ ,ؾأعهاٖ ٤صا ايٓـاز ٟنـشٛا نـجريٶا

َعٓ ـ ــ ٢ايؿ ـ ــعاض يف أشٖآْ ـ ــا ,ؾططس ـ ــل ؾه ـ ــط٠

عٝاتِٗ َٔ أدً٘ ٚانـ٘ ,ؾعًُـٛا طٛعٝٶـا َـٔ

ايتػــٝري ٚمت أخــص آضا ٤اهل٦ٝــ ١ايعاَــ ,١ؾــاٱزاض٠

أدٌ خسَت٘ ,ؾٗسؾٓا ٖ ٛخسَ ١ايؿباب .نُا

 ٫تػـ ــتطٝع ايتػـ ــٝري بـ ــسَٛ ٕٚاؾكـ ــ ١اهل ٦ٝـ ــ١

تع ــطف إّٔ ايطٜان ــٚ ,١خاق ــ ١يف ٖ ــصا اي ــعَٔ,

ايعاَــ ,١ؾعك ــسْا إدتُاعٶــا َ ــع اهل ٦ٝــ ١ايعاَ ــ١

تتٛقـــ عًــ ٢املــٛاضز املازٜــٚ ,١ايًٛنــَ ٛهتــٛب

ٚططسٓا عًـ ِٗٝا٭َـط ,ؾٛاؾكـل اهل٦ٝـ ١ايعاَـ١

عًٝـ ــ٘ أنـ ــاز عٓهـ ــاٚا ,ؾٗـ ــصا نجـ ــٌ َـ ــسٜٓتٓا

ٚمت تػــٝري ايًٛنــٚ ,ٛايًٛنــ ٛاؾسٜــس قٴ ـُِّ

ايععٜع ٠اييت بطظت نجريٶاٚ ,أْا يف ضأ ٜٞإّٔ اغِ

عٔ ططٜل َػابك ١بني َكـُُني ٚاخـتري ٖـصا
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ايًٛنٚ .ٛاملِٗ عٓـسْا ٚدـٛز اغـِ عٓهـاٚا ؾٝـ٘,

إىل ْٗا ١ٜعُطٖا ايطٜان ,ٞيصا ؾٓشٔ ْؿهّط يف

ٚايـ ـ ــص ٟنـ ـ ــإ ؾـ ـ ــططًا ٚنـ ـ ــعٓا ٙيف ايؿـ ـ ــعاض

اٖ٫تُاّ بايؿ٦ات ايعُط ١ٜايكػريٚ ٠تُٓٝتٗا;

اؾس ٜــسٚ .يه ــٜ ٞه ــ ٕٛايٓ ــاؽ عً ــ ٢ايعً ــِ ,إّٕ

يتهــ ٕٛأغاغٶ ـا يٓــا يف املػــتكبٌ .يــسٜٓا َسضغــ١

ايطاعـ ــ ٞاؾسٜـ ــس يًٓـ ــازٜ ٫ ٟتهؿّ ـ ـٌ ظُٝـ ــع

يهــط ٠ايػــً ١ؾٗٝــا ؾ٦ــات عُطٜــ ١كتًؿــ ,١يــصا

َكاضٜـ ايٓاز ٟبايطبعٚ ,يهـٔ غٝػـاعسْا يف

يــٝؼ يــسٜٓا اـ ـٛف عًــ ٢ؾطٜــل نــط ٠ايػــً١

ايهــجري َــٔ ا٭َــٛض املازٜــ ١نتٓظــ ِٝبطــ٫ٛت

ايٓػـ ;ٟٛنُــا ٚيــسٜٓا ؾطٜـل يًؿ٦ــات ايعُطٜــ١

ٚايتهؿّ ـ ــٌ باملػ ـ ــتًعَات ٚا٭يبػ ـ ــ ١ايطٜان ـ ــ١ٝ

يف ايهط ٠ايطا٥طٚ ,٠بكطاس ١إّٔ ايٓاز ٟنـعٝـ

ي٬عبني.

يًؿ٦ات ايعُط ١ٜيعسّ تٛد٘ أغًب ١ٝايٓـاؽ إىل

ًييا ٓ ي أكلييازكٍ ُ ييا ا لٍ انسييتقبويةهوِادي؟
 +يــسٜٓا أؾهــاض َــع ايطاعــ ٞيتٓظــ ِٝبطٛيــ١
زٚيٝـ ــ ١يف عٓهـ ــاٚاَ ,ـ ــج ٬بطٛيـ ــ ١ايطٜؿـ ــ١
ٜؿاضى ؾٗٝا عسز َـٔ ايـسٚ ,ٍٚغـٝهٖ ٕٛـصا
ا٫خــتَُٗ ٬ٶ ـا د ـسٶا ي٬عبٓٝــا ٚيتعطٜـــ
َـ ــسٜٓتا عٓهـ ــاٚا بايعـ ــا ٚ ,أٜهـ ــا ٫ظزٖـ ــاض
ايػ ــٝاسَ ١ػ ــتكب ,ً٬ؾ ــايبط٫ٛت ايسٚي ٝــ١
َُٗ ١دسٶا يٲستهاى بني اي٬عبنيٚ ,أٜهٶا

ايطٜان ــ ,١ب ــٌ أق ــبشل ايطٜان ــ ١ن ــعٝؿ ١يف
عك ــطْا ٖ ــصا ,ؾك ــس أق ــبا تٛد ــ٘ ايؿ ــباب إىل
اهلذــط ,٠أ ٚايهاؾٝــات املهتهــ ١بٗــِ زاُ٥ٶ ـا ,أَّــا
غكٛم ايطٜؿـ ١ايطـا٥ط ,٠ؾًـسٜٓا ٫عـبني يف
املٓتدــب ايــٛطينٚ ,ايػــباس١

ْعُــٌ عًٗٝــا,

أَّ ــا ن ــط ٠ايك ــسّ ي ــٝؼ ي ــسٜٓا ؾط ٜــل; بػ ــبب
ا٭َــٛض املازٜــ ١ايــيت وتادٗــا ايؿطٜــلٚ ,أٜهٶ ـا
ؾ ــ ٤ٛأغًب ٝــ ١اي٬ع ــبني إىل ايعُ ــٌ َ ــٔ أد ــٌ
يكُ ١ايعٝـ.

إضغــاٍ املــسضبني يــسٚضات تسضٜبٝــَٗ ١ــِ دـسٶا

 أايريًا ال يسييعِا ،إال أْ ُقيدإلَ هلييٍ تييلسُايٓــاٚ ,يــسٜٓا طُــٛح يبٓــآَ ٤ؿــآت دسٜــس ٠اجلصيييى وييى ٓييرا اهوقييا اهقيييإلٍ انعووًييات
يتطٜٛط ايٓاز.ٟ
انفصإلوة .كوٌة سيد وجئٔا جملوة زديا كودايا؟
 +أؾ ــهطنِ عًـ ــ ٖ ٢ــصا ايًكـ ــاَ ٤ع ــٚ ,ٞأؾـ ــهط

 ٓييى ملييّ أْ حتييدثِا ييّ كييسق اهف يياتفً ـ ــ ١ضز ٜـ ــا نً ـ ــساٜا اي ـ ــيت ْتابعٗ ـ ــا زاُ٥ٶـ ـ ـا
اهعٌسية اهصارية آتٌاًلٍ بٔا؟
 +إّٕ أغًبٝـ ــ ١ايؿـ ــطم ايـ ــيت منًهٗـ ــاٚ ,ايـ ــيت
ناْــل تًعــب َــس ٠طًٜٛــَ ١ــع ايٓــازٚ ٟقــًل
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قطات

صور يف حضرة
عنكاوا
ٖٝجِ بطز٣
الصورة األولى :أُلتُقطت عام 1363
نإ ضبٝعٶا مج ,ً٬ٝإظزٖل ؾٗٝا سسا٥ل (قً ١ايعطب) يف أضب ٌٝسٝح ْػهٔ ,بايٛضٚز ٚا٭ظٖاض
ٚايكساح ,نإ أبَٛ ٞظؿًا يف بٓو ا٫عتُاز ,نٓل يف ايكـ ايجايح ٚؾكٝك ٞظٖري يف
اـاَؼ اٱبتسا ,ٞ٥شات قباح ْٝػاَْ ٞؿُؼ شٖبٓا بكشب ١أب ٞإىل َٛقـ باقات َكًش١
ْكٌ ايطنابٚ ,اغتكًًٓا ايبام ا٭محط ايعُ٬م بٓظطْا يهْٓٛا ٜاؾعنيٚٚ ,دٗتٓا قط ١ٜعٓهاٚا,
ٚعٓسَا ٚقًٓا إىل بٝل قسٜل أب ٞايعٓها ٟٚا٭ق ٌٝايصٜ ٟطٌّ عً ٢ايؿاضع ايٛسٝسٖ ,بطٓا
ٚشٖبٓا ٚأقسآَا تػابل عْٓٛٝا مط اؿ ٵُ ٕ٬ايبٝض اييت تػطح يف أؾٝا ٤ايبٛٝت ايط,١ٝٓٝ
ما ,ٍٚظٖري ٚأْا ,إٔ منػو بٗا ٚغ ايهشه ١ا ًذً ١اٯت َٔ ١ٝؾِ ايهٌٗ ايعٓها ٟٚايصٟ
ٜكتعس ؽت٘ اـؿي بني ايٛغا٥س ٜٓ ٖٛٚؿح زؾعَ ١تهاثؿ َٔ ١زخإ غً ْ٘ٛٝا٭غٛزٚ ,سني
ظٳدٳطْا ايٛايس ْظطٶا يًذًب ١اييت أسسثٓاٖا ,قاٍ ي٘ ايهٌٗ ايعٓها.ٟٚ
 زعُٗا ,غٝتعبإ ٚئ تتعب اؿ ٵُ.ٕ٬ٚبعس سني قاضت املعازي ١ططز ١ٜبني أقسآَا اييت تباط٦ل ٚأْؿاغٓا اييت تكاعستٚ ,قٛازّ
اؿُٵ ٕ٬اييت َا نًّل ٚقس أعذبتٗا املطاضز ,٠ؾٗذعل عً ٢ا٭ضض ايط ١ٝٓٝاملُعٚد ١بايتي,
ٚتٗايهٓا عً ٢ا٭ؾطؾ ١املرتاق ١بٓظاّ مج ٌٝيف ايطٛاض ايطٝينٚ ,قطْا ًْتِٗ بؿطاٖ ١ايعبٝب
ٚخبع ايطقام ٚاؾي ا٭بٝض ٚايطاؾ ٞاملتُاَٖ ٞع ايسبؼ ٚاؿًٝب اؾين اؿاض ايطاظز,
ٚعْٓٛٝا َكّٛب ١م ٛايؿطٕ ايٓؿط ٞسٝح تطبض ؾٛق٘ قسٚض ايطعاّٚ ,سني تٗٝـأت ايػؿط,٠
قطخل ٚأْا أسسم يف تؿك٬ٝتٗا يف ظٖري.
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 إىاي٘ ن.ًَ٘ٝٛأ ٟإّٔ ايطعاّ أغٛز ,٭ْ٘ نإ بطغ ٤ٜٛٓ ً٬عٌُ ؿِ أسس اؿُٵٚ ,ٕ٬مٔ ْ ٫أنٌ غ ٣ٛايطظ,
ثِ اقٓعٓا ايٛايس ٚقسٜك٘ ايعٓها ٟٚإّٔ ايعغٌ ؾكٝل ايطظ ٚيهٓ٘ خذٌ َّٓا يهْٓٛا أ٫ٚزٶا ٖٛٚ
بٓل .ؾكعس ايسّ إىل ٚدٓتٚ ٘ٝقاض أنط ,ؾاْكًبٓا عً ٢دٓبٓٝا َٔ ايهشو ٚمٔ مػب يف
شانطتٓٝا بأْٓا نعْا  ٚتعس تٓطً ٞعًٓٝا ٖهصا أناشٜب بٝها.٤

الصورة الثانيت :أُلتُقطت في أيار هن عام 2003
ٖاتؿين ايؿٓإ قباح فٝس.
 ْٖ ٤ٞؿػو ,غٓصٖب إىل أضب.ٌٝقًل ي٘.
 خري قباح َاشا ٖٓاى؟ يكس ٖاتؿين عع املٛبا ٌٜضابْٜٛ ٞإ ٖٛظاٜا ,زعاْا إىل عٓهاٚا.ٚبعس سني ناْل غٝاضت٘ تٓٗب بٓا ايططٜل ا٭غؿًيت م ٛأضبٚ ,ٌٝسني ٚقًٓا شٖبٓا إىل َكط
ٚظاض ٠ايكٓاع ١سٝح ايػٝس ايٛظٜط ْٜٛإ ٖٛظاٜاٚ ...بعس غاعتني زخًٓا

عَٛ ١ٝنب ٖٛظاٜا

ايصٜ ٫ ٟتذاٚظ غٝاضت٘ إىل عٓهاٚاٚ ,ناْل تًو املط ٠ا٭ٚىل اييت عآٜل ؾٗٝا املسَٓ ١ٜٓص
عؿط ٜٔعاَٶاٚ ,اْعكس يػاْ ,ٞأ ٖٞ ٜٔتًو ايهٝع ١ايكػري ٠ببٛٝتٗا ايط ١ٝٓٝسني عآٜاٖا
قبٝاْٶا؟ أ ٖٞ ٜٔتًو املس ١ٜٓايكػري ٠بؿاضعٗا ا٭غؿًيت ايٛسٝس ٚأبٓٝتٗا اٱنٓت ١ٝشات
٫
ايطابل ايٛاسس سني عآٜاٖا يف ْٗا ١ٜغبعٓٝات ايكطٕ املان ,ٞبؿٛاضعٗا اييت  ٫تػٛضٖا إ ّ
بعض ايسنانني ايٝػري٠؟ أ ٜٔتًو املس ١ٜٓاييت ٖ ٞأقطب إىل ايكط ١ٜايهبريَٗٓ ٠ا إىل املس١ٜٓ
ايكػري٠؟ نٌ ٖصا قاض أثطٶا بعس عنيٖٚ ,ا أْصا أدس َس ١ٜٓعكط ٖٞ ١ٜأقطب إىل املسٕ
ا٭ٚضٚبَٗٓ ١ٝا إىل أنجط َس ١ٜٓعطاق ١ٝيف تطٛضٖا ايعُطاْٚ ,ٞايؿ ٤ٞايٛسٝس ايص ٟبك ٞؾٗٝا
تًو ايبػاطٚ ١ايطٝب ١يف طبا٥ع أْاغٗا ٚ ,أضتس إىل ْؿػ ٞإ ّ٫سني نػين قباح يف دٓي
ٜ ٖٛٚك.ٍٛ
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 تطدٌّٚ ...قًٓا بٝل ضابْٜٛ ٞإ.الصورة الثالثت :أُلتُقطت عام 2002
استٛتٓا قاع ١مجع ١ٝايجكاؾ ١ايهًساْ ١ٝعكطٶا ,نّٓا قس أتٓٝا َٔ بػسٜسا نٌ َٔ :ظٖري بطز,٣
ؾانط غٝؿ ,ٛيٛثط اٜؿ ,ٛقباح فٝسٚ ...,أْا ,يًشهٛض ٚاملؿاضن ١يف أضبع ١ٝٓٝايؿاعط ايعطاقٞ
ايهبري غطن ٕٛبٛيل ,نإ ايطٚا ٞ٥ايسنتٛض غعس ٟاملا

َسٜط ايجكاؾٚ ١ايؿٓ ٕٛايػطٜاْ١ٝ

يف إقً ِٝنطزغتإٚ ,ؾطٜل عًُ٘ ايسٚ٩ب ,ؾعً َٔ ١اؿطنٜ ِٖٚ ١بصي ٕٛاؾٗس املهين يف
دعٌ ايتأبني ًٜٝل بكاَ ١غطن ٕٛبٛيل ايباغكٚ ,١ؾع ً٬ناْل أَػ ١ٝضا٥كٚ ١مج١ًٝ
 ٚػت ٣ٛاؿسخ اؾًٌٜ ٚ ...كـ ا٭َط عٓس ٖصا اؿس ,ؾكس نإ ايكام املتذسز ٚايطٚاٞ٥
ايهبري ٚا٭نازن ٞاحملٓو ايسنتٛض غعس ٟاملا ٚ ,اؿل ٜكاٍ ,خري َٔ قاز زؾ ١غؿ١ٓٝ
املسٜط ,١ٜعع اؿًكات ايسضاغ ١ٝاملٛغ( ١َٛزٚض ايػطٜإ يف ايجكاؾ ١ايعطاقٚ )١ٝ٭ضبع زٚضات
اغتكطبل أبطظ ا٭زباٚ ٤ايباسجني ٚايٓكاز َٔ ايعطام ٚخاضد٘ ,ؾه ً٬عٔ ا٭غابٝع ايؿٓ١ٝ
٫
ٚايعطٚض املػطسٚ ١ٝاملعاضض ايتؿهٚ ,١ًٝٝايؿعايٝات ايؿعبٚ ,١ٝيٮغـ تٛقؿل بعس ضس ً٘ٝإ ّ
َٔ أَػٖٓ ١ٝاٚ ,تٛقٝع نتاب َٚعطض تؿهٖٓ ًٞٝاىْٚ ,أٌَ إٔ تتٛاقٌ بعس تبٛأ ا٭زٜب
ٚايباسح ايسنتٛض ضٚبني بٝل مشَٓ ٌٝ٥ٛكب املسٜط ايعاّ.

الصورة الرابعت ،أُلتُقطت للفترة هن (آب  2014ولغايت......؟؟؟!!!.
خٖ ٍ٬ص ٟايػٓني احملكٛض ٠بني قٛغني قسزّٚ ,ٜٔاييت  ٫ؼس ْؿاطات ٖص ٙايبًس ٠املٓذب١
يًُبسعني ٚاٱبساعٚ ,اؿانٓ ١ؾٌّ ْؿاطات أبٓاَ ٤سٕ غٌٗ ْ ,٣ٛٓٝاييت أملّل بِٗ اؾا٥ش١
ٖٚذطتِٗ يف أقكاع املعُٛض ,٠نإ يعٓهاٚا ايسٚض ايؿاعٌ يف استٛا ,ِٗ٥ؾٛنعتِٗ يف أسساقٗا
ٚاْكٗطٚا َع اخٛتِٗ َٔ َبسع ٞاملس ,١ٜٓؾكاض املط ٤وتاض إىل أْ ٟؿا

ٚؾعاي ١ٝثكاؾ١ٝ

ٜصٖب يهجطتٗا ٚتعسز َؿاضبٗا َٓٚابعٗا.
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ؾٗصا ْؿا أ ٚؾعاي ١ٝؾُع ١ٝايجكاؾ ١ايهًساْ ١ٝعع ْسٚاتٗا َٗٚطداْاتٗا ًَٚتكٝاتٗا ايعسٜس,٠
ٚاييت اغتهاؾل يف قاعتٗا ؾدكٝات أزبٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝعًُ ١ٝألٝعٚ ,٠تّٛدل نٌ ٖصا ايعٖٛ
ب قساض فً" ١ضزٜا نًساٜا"ٚ ,دطٜس" ٠بٝح عٓهاٚا"ٚ ,بتٛاقٌ َٓتظِ.
ٖٚصْ ٙؿاطات إؼاز ا٭زباٚ ٤ايهتّاب ايػطٜإ عع ؾعايٝات٘ ايهجري :٠سؿ٬ت تٛاقٝع ايهتب
املعطؾٚ ١ٝاٱقساضات ايؿعطٚ ١ٜايكككٚ ١ٝايطٚاٚ ,١ٝ٥اغتهاؾ ١ايؿدكٝات ايجكاؾٚ ,١ٝعكس
املًتكٝات ٚيعٌ أبطظٖا َ٪متط ا٭زب ايػطٜاْ ٞبسٚضتٚ ,٘ٝاقساضٙ

ً" ١غؿطٚثا" ايؿكً.١ٝ

ٖٚصْ ٙؿاطات ايًذٓ ١ايجكاؾ ١ٝيف َٓظُ ١نًس ٚآؾٛض يًشعب ايؿٛٝع ٞايهٛضزغتاْٞ
ٚملٛنني ,أغٓل ؾٗٝا ايؿها ٤ايعٓها ٟٚبعٓاقٝس َٔ ْؿاطات ٚؾعايٝات ثكاؾَ ١ٝا٥ع ٫ ٠تٴٓاؾؼ,
تٓ ّٛعل بني اؾاْب املعطيف ٚايتعطٜؿٚ ٞايػٝاغٚ ٞايؿين ٚايجكايف طَٛ ١ًٝنني قٝؿٝني يف
ْسٚات قاضبل عً ٢ايػتني عًَ ٢س ٣قٝؿٚ ,2016 - 2015 ٞايص ٟتؿطؾل به ْٞٛأسس أعها٤
ايًذٓ ١ايجكاؾ ١ٝيف َٛنٗا ايجاْ.ٞ
ؾه ً٬عٔ ايعسٜس َٔ ايؿعايٝات اييت أقاَتٗا مجع ١ٝسسٜاب ,نً ١ٝبابٌ يًؿًػؿٚ ١ايٖٛ٬ت
َٚتشـ ايرتاخ ايػطٜاْ ......ٞاخل.
يف نٌ ٖص ٙايؿعايٝات نإ ٭بٓا ٤ؾعبٓا َٔ املسٕ املٗذطّ ٠قػطٶا ,ايٝس ايطٛىل يف إقاَتٗا عع
قٓٛاتٗا ايجكاؾ ١ٝاييت ٖادطت َعِٗ ٚسطّل ايطساٍ يف سهط ٠عٓهاٚا ا٭قَٗٓ ١ًٝا:
ؾطقَ ١ػطح قط ٙقٛف (بػسٜسا) يًتُجَٓ ,ٌٝظُ ١ايطغٌ ايكػاضَٓ ,تس ٣بططً ٞيًؿٓ ,ٕٛؾطق١
َػطح نطًَـٚ ...غريٖاٚ ,اييت متاٖ ٢ؾٗٝا ؾٓاَْٚ ٛجكؿٚ ٛأزبا ٤تٓٝو املسٕ َع ؾٓاْٞ
َٚجكؿٚ ٞأزبا ٤عٓهاٚا يف آقط ٫ ٠نهٔ ؾهانٗا ق .
بًس ٠عٓهاٚا اثبتل خ ٍ٬احملٓ ١اييت قاغٓٝاٖا أّْٗا يٝػل يًعٓها ,ٟٚبٌ ٖ ٞيهٌ َٔ س ّ
ايطساٍ يف سؿاٜاٖا ,نطري َٗادط ٜبشح عٔ ايػٚ ّ٬احملبٚ ,١ناْل ٖ ٞعً ٢قسض املػٚ٪ي١ٝ
ٜٚعٜس.
ؾهطٶا عٓهاٚا ......املس :١ٜٓاؾسّٚ ٠ا٭ّ ٚا٭خل.
***
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عٍلبٌا عىٌبا وردوًٌَا
و
و
و
وُ ً ٍرىوحٌَيًى و
(عَِلّبًةةةةة ة نوًسًرًِةةةةة ةٌّ وَُ يًفةةةةة ةٌّ و ر ًة ة وزِؾة ةٌّ وبطَة ةبَذقوًؿة ة ًضٕ هّىقو
هىٕ فَطكيً وز َضبِى ،وجَطبية وزعيًةطوقو ًٍ ظَهٌّ وزخَؿ وبِعطٌٍَّ وز َهفّ ٍيٍْ وًِّو
خ ٍة وًِةةّوًةٌْودْىٍْ قْو
جةة قوٍوٍيٌةة وزك ًضزِغةةٌّْنوًسًرِةةٌّ و بَِة ٍْوعٌََةةّوً ًش ِ
ؾَلِيًِىقوًِّوًؿيًد ٍْيٍ و(كَوةس ٍْرٍ وغة ًشر ٍي و وضَبةةة وًِِىةةة قْوفطٔغةةةوى قْوعٍٍْةةةسدْ و
َؾ ًش ٍر ننو رًٌٓبىقوضَبة وًِةّوع ًًةص ٍُ و وًَسشَؾيٌْ وو وًشخٌْ ووبِػٌُّ ٍٍِْ وج و
وعٍٍْةةةةةةةسدْ نوًسًرًِةةةةةةٌّ وزعَِلّبًةةةةةة و عَِلّبًة و،وبعِةةسُ وزٌٍِوىة قْوعِػةةص ٍر و
ًؿةةةةة ًًَىٌّ و ًروّةةةةةىقوبِػةةةةة يًو ًدْ و ًِةةةّوعوَيٌٍٍْةة وؤعوَيٌٍْةةٌْ و َفطرةةٌّ و
زدوًضغي ور ً رًةٌْوََخَ دْىٍْة قْوًِةّو

ؤًسًرًِي ًدْ نو و

ًِّوبةٌَضوُفَوةٌّ وزُيًِة ٔ ووجِسؾٍٍْة و بَِ ٍْوعٌََّودّودّبً ن و
ًَفؿِةةةةةةٌ ٍٍِْ وؤعبًةةةةةةطدّ وزَشىيًبًيٍةةةةة و

ضجِؿةةوى قْوجو قرٍٍْ ة وبؿَةةيِ وبَيِ ةٌْو

وؾَوطٌَِى قْوعَىوًسًرًٌِّ وز(ًَ ؤٔين،و بَِيٍِْؿةةة وًِةةةّوجِِػةةةى قْووهِؿةةةِى قْو
عطٍٔوىةةةة قْوكوىةةةة قْوبَِةةةة ٍْوعٌََةةةةةّو ودّوزرًةةةةةٌْى قْ،وىةةةةةسكْ وىةةةةة ٕ هّىقو
بِعزوقعٌْ وًِّوًَ ؤٔيووزَؾٌّ وزُيًِ ٕ ،و

بوّةىقو
ّور ًدْ ووٍ ًضبية ًدْ وًة وزرًىو ً

،وّةةة ن،و ُيًد ًدْ وَُثؿةِيٌّ ووخَيٍٍْة وبؿَةوٌ ًدْ و
(بَجًسٍرةةةس ن،و(كَةةةطًٔوِـن،و(بَط ِ
(بَعؿةةةة ًي ّ ن،و(ٍِِطةةةةطوقْوزًَةةةة ؤٔين،و وىَيٌِة ة ًدْ وبَيِة ةٌْوجو قرٍٍْة ة وؤبَِة ة ٍْو
ف نو،و عَِلّبً ن و
(دِهلٍ فٍٍْةة ن،و(بَطِيٍٍْةة نوو(دِغةة ق ّ
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ودُْ ٍي  :و
ودْ ووغَةفطر ًدْ و ًَصز ً
عَىوؾَة ر وزًَةطز ً
ٌٍ و
ًربٕ هى قْوج قوعَِلّبً و ّ ّشٍ وخليً ٍْ
َ

ًٍْ و
-1وخ ًرةةةةس وزغةةةةفصٍ ووغةةةةي ق ٍ

ًٍ وًِةةّوبَِةة ٍْوزَؾةةٌّ و غ ًشر ٍي :و و
هػَةةفصٍ ووغةةي ق ٍْ
زُيًِة ة ٕ وهؿة ة دّفٌّ وجة ة قوخ ًفّطٍِة ة و

ًِّوجٍِب ٍٍِْ وؾَةوطرًصٍ وو ًَ ًيٍٍِْة وزىة ٕ و

ًَةةةصزوًدُْيٍ ووغَةةةفص ٍر وًِةةةّور ًٍْة ةٌْ و ًَيًِةةةة وًِةةةةّوؾةةةة ًضر وزوجوةةةة ًدْ و،و
ٍَةةسً ٍيٍْ وزجوةة ًدْ وودّودّبًةة ًدْ وكَةةسو

َفطرةةةةٌّ وؤعبًةةةةسدّ وزخ ًفّطٍِةةةة و

ودُْ ٍي ووًِِىة قْوشًَؿٍة وًَدةص ٍر و،و
ٍيًٌوىةةةة قْوضَبةةةة وًِةةةةةّوؾ ًدْ ّغٍٍْةةة ة و ًَصز ً
ودُْ ٍي وبؿة ةو دّفٌّ و و ًّ قشرٍةةةةة ،وؤجطؾةةةةةٌّ وزَزشعٍِةةةةة وو
خب ًفّطٍِة ة وًَةةةصز ً
ع زٍٍْ وغفص ٍر ،و
بٍْ ،ووعَس ٍ
زً ًشزِ ٍُ وجو ق ٍرٍْ ،وًة وز رًةٌْى هٍىو هعِػص ٍر وزِكٌْ ٍ
ًَعبسُ ًدْ وًػةيًٌٌِّ وٌََطّيةٌّ و ؤجطؾةةةٌّ وزجَؿةةةصٍ وعَةةةٍوؾ ًدْ ّغٍٍْةةة و
ودُْ ٍي ودٍبٍيوّيٍٍْةة وًِِىةة قْوبٍيةةٌْو
و وزعٌََّوًؿيًدي و،ويًٌ و(كَوسر و ًَةةةصز ً
ٍّ
ز ّ
غٍْ ودٍبٍيوّ ٍيٍْ و ؤَوبة ة وز(كٌّبِةةةطزحنووَأخةةةص ٍُ وجة ة و
غ ًضري و َدْوقضر نوهؿ ًدْ ّ ٍ
و ًٍِْ دْ وخمَيٍْةسدْ ووغةيًٍْعٌْ وزظٔزٍٍِة و هِبًةةةِّووًِةةةيضٕرّوو رًةةةطْووؾَةةةطكّو نننو
ك وزًَطَلَػٍْةةةةةيٌْ و وًِِةةةسضٕفوجطؾةةةٌّ وز ّغةةة قشٍ وعَةةةٍو
زبَطُؿةةةةة ووؾَةةةةةص ّ
بٍ وعٍَو خ ًرةة ةسٍٍْ ووظوًردٍٍْةة ة وجَةة ة
كوِيٌْ وٍْ ّ،
دٍبٍ ٍْيوّيٌْ وؤٍِيٌّ وز َ
ؤٔبًٍْ دْ وزعٌََّن و

وزعيًةةةةطقو

وًِِىة ة قْوخ ًرةةةس وج ُية ة وزغةةةفصٍ و

ًٍْ وعيًةةةةةةصٍّ ٍي ووزٍيًٌوٍةةةةةةىو
كَةةةسوٍيًٌوىةةة قْوىوٍةةةسوؾ ًدْ ّغٍٍْةةة و وغةةةةةةي ق ٍ
بعَسضَُةة ةٌّ وعَةةةةٍوعٍٍْةةةةسدْ ووجَبًةة ةصٍ و بعَسضَُةةةةةةٌّ وزغةةةةةةفصٍ وجو قورٍٍْةةةةةة ،و
زدّوزرًةةةًٌّ و َفطرةةةٌّ وزَغةةةِ ًي ِ دْ و وؾ ة دّفٌّ وخفيًط ةٌّ وج ة وظوًرد ة وزو
ك و
فصرًؿٍةةةة نووًِةةةةةّوىوٍةةةةةسوؾ ًدْ ّغٍٍْةةةة و (حَةةةةةة ىٔط ًنوو(ًَطبِةةةةةةسنووؾَةةةةةةط ّ
ودُْ ٍي وز رًةةةٌْى هى قْوجَةةةط و زخ ًفّطٍٍْةةة ،ووجَةةةط وضَبةةة وزخ ًرةةةس و
ًَةةةصز ً
وِ و و بِفٌْخٌّ وزًٌِِْ وزهِؿِ وغ ًضري وج و
جة ٍ
،يًةةٌةةِةة وبةة ًَة ًيةِةة ًدْ وزجة ًية ً
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ك قهِّيًةةةٌْ وزدَضبيًةةةٌْ وبٍيةةةٌْوؤَوبٍٍْةةة و أخةةص ٍُ ،ووى ة وًِ ةسَِوضٕؾةةي وفطَغ ةٌّ و
زِجمَوٌّ وز(ضَزر وكَوسر نوز ًروّىقو َرةمو

زؤَهّ رو هسرًّ-و َضبِىن و

جل وؤٔخمِّ وكدبٍـوضُٔي وزِبَِ ٍْوعٌََّو
جموِيةةٌْ و ظٔ ّ
ودْ وهِفطغةةٌّو وزِ َ
ًَوةة قدْ ً
ودْ ووز ًروّ ةىقو
ودْ نوو(غةفط وغة ًضري نو بلْوى ة قْوفَع ة ٍٍْ وزًَةةطز ً
ًِِىٕسو(غَفط ً
ٍوّةةة ة وؾَةةةةةطرًط وجةةة ة قوزضدّ و
ؤب وًضخ وهِفطغٌّ وز( َُط قه قحيً نو َرةةة ةمْو ّ
ودْ وغة ًضريٌّ وو رًةٌْى
زغفصٍ ووًد قشٍ وغة ًشر ٍي و ،وؤفطغةٌّ و زًَطز ً

وهّةىقو

طِ و ًَعبسُ ًدْ وضَبًٌّ وبِفٌْخٌّ وزًٌِِْ و
زغ ًضجس وؾٌَِّر نوكىوىوٍسوخ ًفّ ٍ
رًٌْى

وبى قْوهػفصٍ وجو ق ٍرٍْ وجَةط و زهِؿةةةةِ وغةة ة ًضري وجةة ة وك قهِّيًةة ةٌْو و

ضَبةة ة ووً ،ربًةة ة وّ،بًةة ة ووؾَةة ةطَكٌ ّو زدَضبيًة ةٌْ وببٍية ةٌْوؤَوبة ة وزوؤَهّة ة رو
وؾةةةةة دّفٌّ وبلْوىةةةةة قْوخ ًفّطٍِةةةةة و

ًٍ و
هةةةةةسرًّوبِ ِ قًةةةةة وزضٕفوغةةةةةي ق ٍْ

خ ٌّ وًِّو زِجمَوٌّ و(كَ دَضوَُخيًبنوضٕؾِ وزًٌِِْ و
و هى قْوغف ًي ِ دْ وزًَط َ
زًِ ٍ
زٍيًٌوٍةةةىوبعٌَوّة ة وغبًيًػة ة وًِطةةةىو

َشعٌْى قْن و

ودْ وكَوسرٌّ :و و ؾٌَْ َغٌّ وزىسوًٌِْ ن و
-2وكِ ًؾٌّ وزًَطز ً
ٍيًٌوّ ةىقوكِ ًؾ ةٌّ وى ةسٍ وبعِػةةص ٍر و

-3وًطَلَػةةةٌّ وزكَوةةةسوقوو َؾةةة ًضو

ف ِيةٌْ و جلَب وؾي ًعي  :و
ودُْيةٌْ وؤد َ
ًِّوكفَؿٍْيٌْ وًَصز ً
جوٍِةةةة و
ف ورَيرًفٍِةةةة وٌيً ً
وٍ
عَةةةةٍوفَةةةةوصؤ ق

ًةةة ة ًٍيًٌوّىقوىةةة ةسٍ وًطَلَػةةة ةٌّ و

بوّىقوضَبة و
ٍٍ وزبَطُؿ وؤعفِ وّةىقو عِػص ٍر وز ًّ قش ٍر  ،ووً ًٍطٔ ً
ودْ ووظٔز ٍْ
زغفط ً
وِ وغيػة ٍيٍْ و
جٍ
عبًسٍْوًرةةٌْ وبٍيٌيٍٍْةة وهيَىوٍِةة وزبٍيٌةة و ًِّوً ًشزِ ٍُ وبلْوى قْوجيً ً
ز(ٍَطَى ةة قفنوو(جِوجٌِةةـنووَأخةةص ٍُ و ؤكِ ًؾةةةةةي ٍيٍْ ووغةةةةةفص ٍر وؤفطغةةةةةٌّ و
وِ و ًَِ ٍيٍْ وزؾَبًصٍ ووًٌِْ َشخةٌْ وو زفيًوٌٍٍْةةةة ة وؾِةةةةةةطصرٍ ووًَ يٌَةةةة ةٌّ و
ًِّورَى ٍ
جوٍِة و ززوًشرةةةٌْ وزً قغةةة ًي ًووً هَفةةةٌّ و
ف ورَيرًفٍِة وٌيً ً
وٍ
زًِِيِ وًِّوفَصؤ ق
ؿ نو و
مش وو ًَ ٍٍِْ وفصرً ٍ
ودْ ووعَبًسٍْوًرةةةٌْ وغَةةةفصرٌْ و ز َض ّ
زًَةةةطز ً
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ودْ و
ٍِ وزرةةةةةةطد ً
-4وبٍيةةةةةٌْوعِةةةةةةٌ ٍ
غ ًضريٌّ :و و

ًة ة ًٍيًٌوّىقو ًّ ًشرٍة ة ووخ ًفّطٍِة ة و
ديٌْ و
ًَ ةصزوًدُْ ٍي ووًَ طَبً ةٌّ وزًَدؿَ ة ٍْ

ىةةةّوبِِيِةة وزؤوًرِطهٍةةةىودَؾةةةعيًٌْ و هٌِطَ ضدّ وزعٌَوٍِ وغفص ٍر ووعَف ٌَّ و
ودْ وزعَِلّبً وى
ورطد ً

د ّغٍٍْ ورَيرًفٍِ و َطزوًدْ ن و
و َرةمْوجَِةٌْ و زؾ ً ْ

ودْ وكَةةةسوخفِ وٍةةةىوعِػةةةص ٍر و
زًَةةةطز ً

7و–بٍيةةةةةةةٌو َشكٍةةةةةةة وزعَِلّبًةةةةةةة و

ودْ و ٍِِططوقُي  :و
ف وضَوؾَةةةة ر و َةةةةطز ً
وٍ
زفَةةةةصؤ ق
ودْ وو ًّ ًشرٍةةةة ة وغيػةةةة ة ٍيٍْ و
وغةةةةةةفط ً

ومشّي ،وىِ وبٍيٌْو َشكٍ و
د ّغ و ض ً
وؾ ً ْ

ؤكِ ًؾةةةةةي ٍيٍْ ور ًهفِّيٍٍْةةةةة ووخةةةةة ًزشٍ و فٌِخوٍىودَشعٍِىوهلىوبَعيٍٍْ وزٍِطرٌْ و
دضُ ة وًِِى ة قْ،و
زِك ةٌْبٍٍْ وؤٍِي ةٌّ وزر ً ْ

ؾ نو
وزوًش ٍ
دٍْ وظع قشٍ  :و
-5وًطَلَػٌّ وزَؾو ًي ٍ

و رًةةٌْى وهٍةةىوًَعبةةسُ ًدْ وضَبةةٌْ و

بعَسضَُةةةةةٌّ وًِةةةةةّووًطَلَػةةةةةٌّ و هٌَوَبَبًٌّ وزَعوَيٌٍٍْ وهِ ِيٌّ وزِكٌْبٍٍْ ن و
ز(غ ة قهٌنو salt foundationفيًؿ ةوٍىو

-8وخ ًفّطٍِةةةةةةةةة وًَةةةةةةةة ةصزوًدُْ ٍي و

ً ًٍيًٌ ة وًِِيِ ة وًِةةّوخ ًفّطٍِ ة و َر ةمْو ودّوزرًةوٌُْيٍٍْ وزعٍةةسدّ وغة ًوضريٌّ وجة قو
دٍْ و (ًةةطد ومش ة قُ ًن:وفيًؿ ةوٍىوً ًٍيًٌ ة و
وٍ
وِ وبٍيٌ ٍيٍْ ووبٌَ ٍْوج ّ
ع ًزش ٍُ وزرَى ٍ
جوٍِ و
ؿ ووعَسضٌَُّ وزرو قفٍِة و ًِِيِ وًِّو ًّ قشرٍ وؾبً قعيٍٍْ وٌيً ً
وزوًشرٌْ وفصرً ٍ
بِسشؾَةةةةيى قْوبػةةةة ًرع وًِةةةةّوىةةةةسو زدّوزرًةةةةةٌْ ووؤٔبًٍْةةةةة دْ وز َُةةةةةةٌدْ و
وخ ًفّطٍِةةةة وزَعوَيٌٍٍْةةةة ووًَ هَفةةةةٌّ و

ًطَلَػٌّ وى قهَِسرٌّ نووو

-6وًةةةةةةة ةسَبطُ ًدْ وج ُيةةةةةةة ةٌّ و زهِؿِ وغ ًضري ،وكَةوسورًوِفوىة قْو ِوًيٍٍْة و
ودْ وو ًَ ٍٍِْ وغ ًشر ٍي  :و
زًَطز ً

ف وًِةةّوظَُةة ٍْوعٌَةةصٍ وزهِؿةةوِ و
زفَةةصؤوق ٍ

ومشّيةةة وؾةةة ًهطِّي و،و ًِيةة ،ووًِِةةسضٕفوعَفِ وّةةىقوًَطعيًةةٌْ و
د ّغةةة وض ً
ؾ ًْ
دوًَةةةطزوًدْ وجةةة و ًِ ٍيٍْ وزخ ًزشٍ وو َخ ًٍْرةًٌّو ووخ ًفّطٍِةو و
َُ يًفّةةة وهةةة َظرًطوً ْ
ٍوٍيٌ ن و
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9و–وؾةةةة ة دّف ًدْ وًَطزوًدُْيةةةة ةٌّ و
وضرٌّ :و و
دق
َْ

ٍِِ-11ططوقْو َكّسرًٌي وكِ ًؾيي  :و
ىِةةة وٍِِطةةةطوقْوٍيًٌوٍةةةىوبطَبةةة و

ف وً ًشزٍُِةةةة و كَؿيًصودْ ووزوًشرٌْ ،وؤعفِ وٍىوًِِيِ و
ضَبةةةة وًِةةةةّوفَةةةةصؤوق ٍ
بوىةةة قْو ًّ ًشرٍةةة و بِةةـوضَبةة وًِةةّوكَؿةةيًصوودْ وزؾ ًدْ ّغٍٍْةة و
وًًةةةٌُْيٍٍْ وً ًٍطٔ ً
خةةة ةسَضو وًًةةة ةٌْ وو َدْض ووزَعٌرًةةةةةسو زفّيؿ ة ًوى ة ووً ًٍيًٌٍٍْ ة وٌّ ة و ّوٍُةةىو
دٍ و
زًِؿيًديٍٍْ وو(كَوسرٍٍْ وغ ًشر ٍي و َؾة قوش ٍر نو و ًَيًِ رًٌْودَشعٍىوى ًوى ووفٌْ ًر ٍْ
جة قوك ًضزِغةٌّْووج ة قوزَؾةٌّ وزُيًِ ة ٔ و دّ وكىوؤزهّ وف ًضؾ ًُي نو و
ٌ ووعيًطقوج ُ رًٌْ ووخ ًزشٍ و
فطرًؿ رً ْ

بو
-12وٍِِطةةةةطوقْوزًةة ةط ورَع ةة ة ق ً

ج :و
ٍِّ قُيٍٍْ ورَيرًفٍِ وبعٔزٍٍِ وزعٌََّووظوًردٍٍْ و زَغطوً ً
ًَِيٍٍْ ووًَ طَبًٌّ وز ًّ ق ٍش وًِةوّوجَةو

و

وبَط وز َدْض ن و

ومشّيةةةةةة وَُ يًفّةةةةةة و
ؾ ًدْ ّغةةةةةة وض ً
دضبيًةةٌْ ،و
دو َ
ٌََةةٌْهِّ ًدْ وزوَظرًةةطوً ْ

بو َّ هَفٌّ وزهِؿةوِ وغة ًوضري و(خلّيةٌْ وو
-10وكِ ًؾةةةةةةةةةة ةٌّ وزَخةةةةةةةةةة ةسَرَ ً
بؿةةةوٍىوعِػةةةص ٍر و
زىٔةةةسر قً ،دْ ن،وخ ِ

هػَف ِ ًرٌْ  :و

في ةٌْ وزهِؿ ةِ وبَ ةٌضٕرّو
عَفِ وّةةىقوضَبةة وًِةةّوً ًشزٍُِةة ووًِةةّو زرو قفٍِ ة وورو ق ِ
،عيًَِةةةةو ٍْوغةةةةىسوًٍْرٌْ وشًٍةةةة ،وو ّفو ًَؿةةةةةةة ِوٍ وؾَةةةةةةةطور ووؾةةةةةةة ًًوّي و
ودْ وزًَوفِّ و(ع ًيي َور ك قنن و
ًةة ة ًٍيًٌوّىقوًِِيِةة ة وًِةةةةّو ًّ ًشرٍةة ة و خبّي ض ً
و و َكّةسرًٌي ،وو ّفو رًةٌْو
فصرًؿٍة وخبَ ّ

-13وك قهِّيًةةةةةةةةةةةةٌْ وزببٍةةةةةةةةةةةةىو

جيً  :و
وه ق ً
ى هى قْوجَط وضَب وبِ ِ قً وزضٕؾِىقو هفيًوّػ قف ًدْ وودٍ ق
ً و
َ ق ٍ
ىو َ
زنوخَبيًةةةبوخَِة ة وًَِةةةيوًضوبِفٌْخة ةٌّ و ً ًٍيًٌوّىق وو ًَيًِيٌّ ورًوّ ق
زًٌِِْ وزهِؿِ وغ ًضري وج وك قهِّيًٌْ و ز ًّ ًشرٍةة ة وؾةة ةبً قعيٍٍْ ودخٍيةة ةٌْوؾِةةةةٍو
زدَضبيًةةةٌْ وببٍيةةةٌْوؤَوبةةة وزؤَهّةةة رو ( وقغةةةيً نودّوزرًةةةٌُْيٍٍْ ووًَةةةصزوًدُْ ٍي و
هسرًّن و
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هّ ى ًدّرٍٍْ وؤكٌْبً وٍَسرًؿ و َ طَبًٌّ و
ص نوووو و
زضَب وًَّوًَوفٍٍِّْ وًىيً ٍ
-14وبٍيٌْوؤوب وٌٍّْوقهيً ّي  :و
د ّغ ور ًهفِّية وو َكّةسرًٌي وخَةوسدْ و
ؾ ًْ

وضرٌّ و
دق
-19وفطَغٌّ و وًًٌُْيٌّ و َ ْ
anbنnationality

Assyrian

broadcastingوبَطرٍىوز َدْض ن و
-20و َدْرًطرةةةةةةةة ةٌّ وزغةةةةةةةة ة ًضر و

ف وهعٍسدّ وكَوسرٌّ وٌٍّْوقه ًي ّيٌّ و (غ ًضر قر ق) غ دنووبَطرٍىوز َدْض ون و
َُ يً ّ
َطعيًٌْ وز َضبِةى،وخةبٍـوًِِيِة وًِةّو

س وفيًؿوّىقوًسرًٌِّ وزعَِلّبًةو و
وبى ٍ
ٔ

فٍ ،ووعِفِ وٍةىوو زَضج ًؾةة ةٌّ وزًَةة ةطزوًدْ وزِؾةة ةبِ وّىقو
ع ووزرًٍْوّيٌْ وًؿَدو ٍْ
فِص ٍ
َِِيِ وًّو ًّ قش ٍر ووخ ًزشٍ ن و

جلّو قرٍٍْةة وزىةة ًو ًَيًِيٍٍْةة وعَةةٍوضُٔيةة و

-15و ّغةةة قض وكَوةةةسر :وؾ ًدْ ّغةةة و زبَطُؿةة ًدْ ووغَةةفطوًدْ ووًَةةطزوًدْ نو
سدْ ،وفطرًػةةةة و ًروٍةةةةىو ً ة وزًِؿ ة ً ٔضضهٍىوزَخ ةَِّووى ة َرّوعٌَ ة و
دٍبٍيوّيةةةة وخَةةةة ً
و ،و
ب َضبَع ِفٍِْيةةةةٌْ وزعوٌةةةة ،وٍيًٌوٍةةةةىو خَي ،وعٌَ وؤىي وهٌوقُيًٌْ ووًٌَو ّ
ِٔيِ وًِةّوعبً قزوًٍْرةٌْ ووكَؿةيًصودْ و عٌَ و رًٌْهٍىوًِةًٌَْويرِ ًدْ وهِبِيةٌّو و
َوَفٌّ وزهِؿةِ وغة ًضري وو ًّ قشرٍة و زبَطُؿةةةة ًدْ ووًَربَرةةةةٌّ وزخ ًبةةةة و
َ
هِؿِ ٍْيٍ وو ّفوً ًٍيًٌوٍىوفِطع وز َضبِىو و ّور ًدْ ،وعٌَ وزِؾوٌّ ووظَرٍِةىورًووٍةىو
ز ّغةةةة قض وبعَسضَُةةةةٌّ وزؾ ًدْ ّغٍٍْةةةة و ر ًهفِّةةة ووًَةةةطزوًدْ وكٌةةة وزىةةة ًو
ع ز وبف ًضغ وز َكيًٌوقن و َرلٍَِْةة دْ وعَػةة ٍِ وو وًف ٍِةة وخِؿةةلٍٍِّْ ،و
س ٍ
زعَِلّبً وعَ ً
-16و َدْرًطرٌّ وزعَؿٌّضن و

ًر ّة ةط ووضوًًطًة ة وهِبَِة ة ٍْوعَِلّبًة ة و

سوبَىطُةو وهِبَِةو ٍْو
ٌرًةو ً
بيةةةةةٌْوخةةةةة ًزض وزعَِلّبًةةةةة و وخَيٍٍْ وّ،بٍٍْ ووزَع ْ
-17وو ٍ
ب نو
عٌََّوجو قر وودّودّ ً

َطزوًدْ وو ًٍٍَِْ ن و
َ
و وبوِؿةةِ و
ِ-18وًِيٍٍِْةة وًِةةّوفصَغةة ّ ٍ

*****

غ ًضري ووعَطبي ن و
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و

َخَس و
كَ دَضوَُخيًبوعَبس َ
لبً و
وىقوكٌْ ًربًٌّ وبػيً قَو2011/3/31ووكٌَ ِطبِِىقوزؾِ ودّ وعَِ ّ
ىسٍ وًؿ ًخًٌّ وفيًؿ ّ
1و

لةة ورة وعَةِةلّةبًةةةةة
كةةسكْةةطُٔة ْ

و

وًةةى ًرةٌَةِةٌّ وٌّةة ودّوزرًةةٌْ و

وى وعٍسدّ وزًط وجيً َضجيًؼ

و

وكػىس وهع ًً ّة وزدَؾعيًةةةةٌْ و

وًةةةط ورة غِةفووًط و ٍهيًةة

و

ووى وٍةة ًبةةةٌْ وًةدَةٌةيةِة ًيةةةٌْ و

زِكةةطًةةع ًوعَةةىوضَبة ًدْكْةةةةةة

و

ووجٍِبوًطر وُطيًطدّ ووبعيًٌْ و

لة ورة وعَةِةلّةبًةة
كةةةةةسكْةةطُٔة ْ

و

ووكةةسكْةةطْٔورةةة ًٍْةٌْكْةةة وزكْةةةط و

جةة وخَةسًبةؿَةبةؿة وٍَةسرًةؿةةة

و

و،وّةةبةة ووخبَةسًوأخطُٕة وجبًط و

بلةةىوفِةطعةةة وًبَةيةٌْودْكْة ٍْ

و

ؿةةة دْ وضٍّةةةةةةس وظًةةةةةةةط و
وأُةةة ٍْ

ك ًزوخٌَُْ ووكَوٌْ وهػ ًغٌّ

و

وكةةوّةةةى ًو َرةةةمْودَهةجة وخةة ض و

لة ورة وعَةِةلّةةبًةةة
كةةةةسكْةةطُٔة ْ

و

وعٍِْةوةيةةةةةةٌْ و
ووهّةةةةة وكةةِةةؿِةةّود ً

ىوَةةةةطحةةةةةّ
ٍّةةخة ًعةةٍٍِْةةةة وو ٔ

و

وةةةةةبَةةةةصزدْ و
وحةةةةة ًزوبةةةـووكَةة َ

ؾوٍيٌةة قْوأًٍةطٕىووؤَُةسوًٍّةة

و

ووخ ًًصٍ ووخٌِضوًٍُةة وزبٍْةِةةةٌْ و

بةعة وغيًةفُ قٍٍُْة
ح ًًةٌّ ووؾَة ً

و

ووأخص ٍُ ووأخصٍُةة وبةعِةةػةصدْ و

لةةة ورةة وعَةِةلّةبًةة
كةةسكْةةطُٔة ْ

و

وٍَسًًةةيةةٌّ وبةةجةة ورةة ًهةفّةِةةة و

ًِِلْ وفةوِطوَةيهوخَةليًةٌٍٍْةةةةة

و

ووًَةةدةةةةصٍ ووكةةةةىوًَةةوةةفّةةِةةةة و

ى ًيو ِزرةة قَوزرًةةة َد وىسَنْ

و

ووبِةةسوفّةيةؿَةٌ وبةةلةةىوعِةةسُةة و

زٍأرةةةمْوهّةة وؾ وِةّوؾة ًبًىط و

و

لة و ُّة و
وكةةةة ًزوزرًةةة ْٔوبةةةطوقُة ْ

2و

3و

4و
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دروس في اللغة السريانية بلهجتيها الشرقية والغربية
درشا مخًصًا
ايسضؽ اـاَؼ
نٛثط لٝب /ايكػِ ايؿطقٞ
عكاّ ٜان /ٛايكػِ ايػطبٞ
ر=و
ح=و

ةةٍ=وىَ يف ايهطز١ٜو و
ـُـ =و ـِـ ايهػط ٠ايعطب ١ٝو

ٴٜعٳس سطؾٓا اؾسٜس ر :ح أقٌ اؿطٚف اضتؿاعٶا ,ؾٗ ٛسطف ٜهتب باـ ايؿطق ٞظـط ٠قًـِ
ٚاسسٜٚ ,٠بـسأ َـٔ ا٭غـؿٌ إىل ا٭عًـ( ٢اعتُـازٶ ا عًـ ٢خـ ايـسؾرت) ,ؾريتؿـع قًـ ً٬ٝثـِ ٜـٓدؿض
ٜٚتذـ٘ ٜػـاضٶا ٚتٴهَـطٳض اؿطنــَ ١ــطتنيٖ ,هـصا

ــ  ,يـ٘ قابًٝــ ١اٱتكــاٍ ـا قبًــ٘ َٚـا بعــسٖٚ ,ٙــٛ

اؿطف ايجأَ َٔ ا٭ظسٚ ,١ٜي٘ ؾهٌ ٚاسس ؾك .
أَّا يف اـ ايػطبٜ ٞبسأ َٔ ا٭غؿٌ إىل ا٭عًَ ٢ا ً٬٥قً ً٬ٝإىل ايٝػاض  َٔٚثـ ِّ نٓٝٶـا عًـ٢
ؾهٌ َجًح قػري ٚتهطض اؿطنَ ١طتني ثِ ٜػشب غ ٍ قػري إىل ايٝػاض ٖهصا

.

أَّا اؿطن ١املطاز تعًُٗٝا يف ٖصا ايسضؽ ؾٗ ٞايع ّ٫ايكاغ ٞـٍ (ظَ٫ا قَؿٝا) ٖٞٚ :عباض ٠عـٔ
ْكطتني تٛنـعإ ؼـل اؿـطف ٚبكـٛضَ ٠اً٥ـٖٚ ,١ـ ٞيف اــ ايؿـطق ٞجابـ( ١يَ) يف ايهطزٜـ.١
أَّا يف اـ ايػطب ٞتػُّ( ٢ضبٛق ٖٞٚ )ٛعباض ٠عٔ قٛؽ قػري َٔ دٗ ١أعً ٢ايُٝني ٜتٛغط٘
خ قػري ٖهـصا (

)ٚ ,تـأتٖ ٞـص ٙاؿطنـ ١جابـ ١ايهػـط ٠يف ايعطبٝـٚ ١قـس تططقٓـا إيٗٝـا يف

ايسضؽ ايجايح.
ًَشٛظـ :١سطنــ( ١ضبٛقــ ) ٛيف اــ ايػطبــ ٞتكابًــٗا سطنتــإ يف اــ ايؿــطقٖٚ ٞــٞ
(ظَ٫ا بؿٝكا ةةةةةِ) (ٚظَ٫ا قؿٝا ةةةٍ).
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وةةٍ و

ر
و

ورٕ=وحىَ

ر=وح

وحُ=و ِح

ح=وح
و

خ :وساٚا
حَوَا  :سٴٛٴ
= ساٚا و

رو=وسا

و

وو =وٚا

وخ

حَو=وحٴ و

و

ووَو=وٚٴ و

وحَوَاو= سٴٛٴ

ه ًو= يٚٛ

و

وخٍ و= حىَ

و

وه ًخٍ و= يٚٛحىَو(1ن و

لٌوو= يٛ

و

وحُاو= ِحو

و

ولٌوحُاو= يٛحِ

خ ًب و=وسٴبّا و

وه ًخٍ و= يٚٛحىَ

و ّظٕيو= آظيَل و

حٌوبَاو=وسٛبٴ و

ولٌوحُاو= يٛحِ و

واَزُلو= أ ِظٍ

خعٕ وحاصىَ

و

وخوّ وسا ٫و

وخِةعو سِعٚا

حَزُاوسٴعِو

و

و

وحَلَاوسٴٌٴ

وحُزوٍا سِعٚٴ

( )1كاى مو املفرتض كتابة ه ًخٍٍْة و بعالمة اجلمة أي نقطتةاى فةق (ر) ،إالّ انهةا اجّلهةا العالمة إىل الةروس
التطبيقي األخرية.
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َعاْ ٞايهًُات:
َا:وسب قبـّ ١ظٕي:و
ٍا:وسٛآ ٤ه ًخٍة :ولٌوحُا:وأيٛاح،وخ ًبة :و ٌحوب
َو
خ :وح

اَزُل :وٜصٖب خعٕ :وحَزُا:وٜط ٣خ ّو :وحَلَا:وخاٍ (أر ا ,)ّ٫خِعو :وحُزوَا:وَٓظط أٚ
َؿٗس
إقطأ:
و و،ووبَدبَذ و
خّ
و و،وو ِ
خّ
ظرو،وووخَب و،ووظوًخَىو،وو َ
َا،
َا  ،حُل
َا ،زٌوحِل  ،حِل
َح ،حِب
ز

بِحبِح

إَ:٤٬
أنتب ايهًُات اٯت ١ٝباـطّني ايؿطقٚ ٞايػطب:ٞ
يٚٛسا ,ظٵ٫سا ,إسع ,٣سٳبٌِّ ,سٚٛبا٫
يٛحٴ ,ظياٴ ,إِسعِ ,سٳبٳٌ ,سٛبٴٌٴ

شرجا وٌىىرا ايُوه يىلفٍا
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ٌبىكٌذٌؤر َريٍاٌ /بى كىدورٍ
اوؤر  542 -406قً.
عبىدا دَدوىريٌُا ..وملا دمشصا
ًِّوكٌْبً و:وكَوسرٍٍْ وًِّوؾ ًضر وزظَبًِ و
ًٌِْ

و/و 15و

َ /ؤالخ سرجًس دبًٌُ محًن
و

ع ًدّز و و

هَيةةةٌى وًَولّةةة وٌّةةة ودَؾةةةعيًٌْ و

ً و ِزر قَوبأدًَِو ن:وٍّصوقرَّو عٌَ ًر ٌّ وزِؾ ِووٍىوخةسًو وًؿَةٌى ًدْ و
(ً وزز ٍ

خَبيًبٍٍْة ة وىِة ة وًَة ةٌْهّ وعٌٌَية ة وكَة ةٍو زًَولّ ة و(َُب ًكَ ةسًَُيَضودضَرِ ة ن،وز ًروٍةةىو
كطأُةةة وروٍةةةىوبوىةةةسٍ وًِةةةٌْ وًةةة و ًط وزِخةسً ووًِةّودِزًً قشرةٌْ ووزَوؾةبَ و
زٍ
زبطٕ هٍةةةىوٌّة ة و َدْضَْوبٍية ةٌْوَُىة ةص ًرّو بعوٌة ة وعَةةةٌ ًر ّ و(ب ًضحة ة وزببٍة ةىو
بوّىقو
ب ووخَوصبًةٌْ و وؾ ًشٍىن،وو ّفو ًروٍىوًَولّة وزِوكةٌِو ً
َؤهّي وزأدًَِو وًِّوٍةص ٍ
و وبىة وظَبًِة و عِوٍةةةةىوؾةة ة قعيًٌْ وزًَولّةة ة وزعيًةةةةط و
طّ
وبِةةٍْعدًّ وؤخنّط وؤٍ ّ
زهّةة و رًةةٌْى وىَيٌِةة ًدْ وب َهّىةةو ،و ََهّى وٌّ وغِةفط وززُ ًي ٍرةىوًوبةٌَضو
و ِزر قو(عيًةطقنوو َخقةَِّوًؿةيًد ٍْيٍ وًة و غ ًبوٍة ٍْة و(ةتانأونووع قٍّ ٍٍِْ وؾةبَ وؾِة ٍٍِْ و
زِبطٕ هٍةةةةىوٌّةةة َْوًِةةةةّودّودّبًةة ة ًدْ و فيًؿةةةةوَيهوًؿةةةة ًخو ٍْفٍ وبِةةةةوٌربً ًدْ و
خق ،ووىَطوىةسَنْو
وؤهّةةٍْ دًّ وهؿَبًع ورَص ٍ
وٍِطوّةةةةة ووًَ ةةةةة قزٍ وزًةةةةةةةٌٍْْودَْو ٔ
خطبًٌّ وؤجِبً وزبٌٍٍْ ،ووىَةطوىةسَنْو ز ًروٍةةةةىوًَولّةة ة وزؾَةة ةبًي وزرى ًزًرةة ة و
وق
ٔ
و وزضٕؾَيهو
ًةة وز ًروٍةةىوكبةةطٕ و ِزرةة قَوبعيًةةطقو زً ًزعِطهٍىورى ًز ٍْرٍ وََف ّ
بطٕ هٍىوأدًَِو !ووو و
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ودْ وو
ًِِىقو ِجَطدّ وزخمَيَسدّ وبعَبًِ و َبًة قْو َهّىةة و(ُبةة قنوزكِةةٍوخمٌٍّةة ورةةط ق
َبًطىٍوكَوسر وبب وزَُبًيةٍٍْة ن و

ه و
ّوكٍيٌْ وبطوقُ و(ب ًكْط نوٍَسًي ،و ِ ّ

و و
كّ
وًِةةةةةّوجَبةةة ة وأخطُٕةةة ة وزًِِةةةةةسر ٍٍِْ و ؾِةةةٌ و(كةةة ًزوًض ًنوكةةة ّدٍ وبػةةة ً ّ
زدَؾعيًٌْ ،ورًىة

ف وزِدخق ًًٍٍْة نوووىَةطو
وىِة و و ًِفط،ة قض و أخطُٕ و ًروٍىو(وكٍ ّ

و وج ُي و( َهّىة و
كّ
زِخم ًرِةةةةسهٍىوًَةةةةسخنّ وعٌَرً ةةةةوٌّ و ىسَنْوبٍسوى ٕ وغ ً ّ
ٌ ودخق ًًٍٍْةو وز ًروٍةىوخَةسو
خن و ُب قنوبِسوخمّ ٍ
وًطٍةةة هى قْوخَ ٍْيوّةةة دٍىوََةةةس ّ
ٔ
وَهىَةةةىوًسًرًٍِْة ةٌْ وزو(ً ًيوّلْة ة نوٌّة ة و ك ًُية وًَولّية ،ووهٍة روٍىوًِةٌْىَ ُِ و
و وظع قض وكٌيِيو
و بةةة ة ضن،وؤََعطبًةةة ة وهىَةةةةةىو زٍّطٕ وهؿَبًط و ّووِ،ف ّ
ز(ً ّ
ف و ز ًروِّ رًٌْو ِْوكى ٕ وببٍةىو(وَُب قبوّةيَضنو
(ًِيش ًرّنودَخٌّرٌّ وؤدخ ًً ووغة ّ
هيًبية ة و(ونطددداحل ونندددّين،وو ّفوىة ةسَنْو زرًىة وًَولّة وب ة ٍُّ ور ًٍْةٌْ ،ووعَةةىو
ٌَطبي وخبِؿوٍىوعِوٍىوكوَيهوجَطبي و ىسٍ وبسعطوًرقوهؿٌِ وٍَسًي و ّوكٍيٌْو
زبٍيةةةةٌْوَُىةةةةصو ًرّوعَةةةةٌ ًر ّ ،ووىةةةةسَنْو ز ًروٍىو( َهّى وُب قنوخمٌٍّ ُة وبطوقُة و
ودْ وز(ُةةة ًْنورعِوووّةةةىقو
ًطٍ ة هى قْوخَيٍْوّ ة دَ وه ةًٌَِ وىَةةىو ٍَةةةسًي ،وو ّدْ ً
ف و هؿٌٍِىوبيَسًوخؿَوٌّ و ّضًيٌّ وخَةسدّ ،وو
ل ْنوز ًروّىقوُفيًوٌّ وعَىورَةسًوغة ّ
(ًَ ّ
ودْ وزًَولّ ة و(َُب قكَ ةسًَُيَضنو ًروّ ةىقو
زرٌَ ة وضورًد ة /ورٌَ ة وعَطبي ة ،وو ًروٍةةىو بيةةٌ ً
و وًَولّي ووزرًى وغبٍىوضَب و
أخَطر وًط وزٌُ قغٍٍْ وٍِّ قُ ٍْيٍ وزبٍيةٌْو ًِّور ًب ّ
َُىةةةص ًرّوعَةةةٌ ًر ٍٍْ و(ٌُ قغةةة وكَوةةةسر ونو وؾِةةٌٍىو ّفو(َُب قكَةةسًَُيَضنوخَةةسوأُؿةة و
و ًروٍىوبَِية وزببٍةوىوضَبةٌْ وٌّة وزضىقو ً َي طُةةة وًِةةةةّوًسًرًِةةةٌّ وز(و وقضوقننو
و وؾَةةةطرًط و وب ةٌَضوى ةسَنْوؾ ة ِووٍىوبطوقٍُةةىو(بيًةةىو
كّ
زَىبًِيةةة نوو ًروٍةةةىوغةةة ً ّ
وزٍَ ًي ّ وؾِةٌ وز(وَُب قكَةوسًَُيَضودضَرِة نوو َبينًنوعَطغ وز(ببٍىنوبؿَةٌِّو وز(و702و
وؤَضونو ّووهفة ًدْو –و700نووقَ،نووفيًؿةةةةة ةوٍىوبةةةةة ةٌْضٕىو
ًروٍىو(َُب قوكة ًزوًض ًو ً
( ََرًةةةسوًجط َوؾةةة قًٍورير نوو ًروٍةةةىو بطوقٍُةةةةةىو(َُب قبوّةةة ةيَضنوؾةةة ة ًهطِّ و
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ل وكَوسر و َدْضُي وخلٌِوٍىو(ببٍىنو
ٍوٍيٌي ة و(ًَولّ ة و َدْضُي ة نوعَةةىو َدْض و ًَو ّ
رٌَي وً َسَوًة وزفّة ٍوفوبٌَسًرًِةٌّ وزو ؤوًضر رًٌْوبؿٍِوز( ّؾ ًضوب ٍِ فّىنوو ّفو
(ببٍىنوًبٌَضوً وزًيًٌْهٍىو(ٍَِسهِّ قنو
بَولةة ًوبِةةسوىةة ٕ و َخق قُةة وظعةة قض وز(و
ؾةة ًهطِّ وببًوّيةة وًػَةةيعِ و(واملوووالينو
َؾة ة ًضوب ٍِ فّةةةىنو ّووزٍأرة ةمْوزخؿة ةبً ًو
ز ّؾ ًض،وؤًيٕ هٍىوهِؿد ٌّ وززوهةٌّ و
خَسكٌ ووًَلٌْبً ٍٍِْ وز ًروٍىو ّى ًو( ّؾة ًضو
خميَةةسدّ وز َدْض وزبٍيةةٌْو
ّؾةة ًضرٌّ وؤ َ
َُىص ًرّوعٍَو ًِفط ،قضرةٌّ وببًووّيةٌّ و ب ٍِ فّةةةةىنوبيةةةةٌٍى،وىةةةة وزِوًوٍةةةة هٍىو
بوّ ٍْيٍ وب َكُةٌْ ووغِةِي ًدْ وو
ددّ /ور ًبوّةةةةةةةة وكَوةةةةةةةةسر و هِبةةٍْ دْ وزب ً
خَةةةةةةةةسً ْ
ًِفط ،قضر ن و

ؾَةةةةٌِّ وز(و648نوقَ،نوًبةةةةٌَضوًةةةة و

بوٍةةىو
وج ِ ً
فيًؿةةوٍىورًويًةةسً وًَولّةة وو(َُب قكَةةسًَُيَضنو زً ًٍِةةسهٍىو ّضٔؾةةلْيٌى قْوو ٔ
بِفِيًةةةٌْ وزو( َدْض ورٌَيةةة نوو ٔ
وخيٍةةة هٍىو بةٌَ ٍْو َشكٍة وؤُلِووٍةةىوب ّجً قُِػطٍةة ٍْة و
بوّيٍٍْ ة وؾَةةٌِّ وز(651نو
بؿةة ة ًضر وزخَيٍٍْةة ةىوبؿَةةةةِ ق ٍر وبَيَِةة ةٌْو ٌّ ة وٍَ ً ة وزبً ً
ودْ وز(ؾٌَؿ ًوؾٌَ ق وكيًّنو
ف قز ً
ًٌَهةٌْ وز َدْض ورٌَية وجَطبويية و( وًضو قَ،ن وب ّ
و ّضرًةةسوًووًيًؿَةةوّنووبَيَِةةٌْوًسًرًِةةٌّ و َخق قُةةةة وضَبةةةة وز(و ّؾةةةة ًضوب ٍِ وفّةةةةىنو
بوّويٍٍْةةةةةةة و
زغةة ةبًى ْوضَبةة ة و( وقضوقننووبةة ةٌْضىقو زِزكٍةةةةةةة هٍىوهسوًبةةةةةةةصٍ وب ً
(ببٍةةىنوزفيًؿةةوٍىوٌّةة ىقوعَةةٍورٌٍِةةىو ودوًعبِةةسًهٍىوب َهّىٍْٕةة وزببٍةةىونووىَةةطو
و َخقة ة قٍُىو(ُبة ة قوؾِةةةٍنوزضًٍة ةعوبة ةٌَضو ىسَنْورًى و(َُب قبوّ َيضنوخَسوؾ ًهطِّ و
ؾ َوٌّ وزببَيهوعَىوعَطغة وززوهةٌّ و عَةةىو َدْض ورٌَي ة وهّ ة وبعٍ ة هٍىوٍطبً ة و
بً
وفوّؿ وؤجؿفٌّ وعٍَوجَيػ و ّؾة قضر و
بوّيةةة ةٌّ نوؤبؿَةةةةةٌِّ وز(627نوقَ،نو ٔ
ًيًةةٌْهٍىو(ٍَِةةسهِّ قنوبَولةة ًوز رًىةة و خَيوة ةًٌُّ ،و ِهّةةة وكِطَة ةطوىةةة وخَةةةسو
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ف ًضغةة وززًدقٍةة وخمةة ًدٍى،ووىةةسَنْو عَػةةلَصدْ وز ّؾةة قش ٍر وؤكبَؿةةٌٍىوعَةةىو
ًٍِةةةىو َخقةةة قٍُىو
َجيّىةةة وزِ،وِبوٍةةةىو ِ

ّؾ ًضوؾٌَِّ وز( 615وقَ،ننوز ًروٍةىوخَةسو

ظعةة قض وز( ّؾةة ًضوبٍِ فّةةىونو(غةةيًّوؾةةطو ُ ًغةةةي وهّة ة وبطٕهٍةةةىوعِوٍةةةىوظكْة ة ًدْ و
ٌ وجَطبي وزبٍيةٌْوَُىةوص ًرّو وَُيرًدةةةةةةة ًدْ ،وؤبىةةةةةةة وعِةةةةةةةسُ و
وقؾلِّنوزخ ٍ
فدٍْيةةٌْ وزبَطبةةةص ٍر و ًب ًرِِوىةة قْووأدٍ هىةة قْو(ًيًةةسرً ٍْيٍ نو
ًِةةةّوكفَؿٍْةةيٌْ وؤؤ ّ
وكبِؿةةوى قْوعَةةىو ّؾ ة ًضوؾَةةٌِّ وز(614و
زرٌَةةةةةةةة ووزٍأرةةةةةةةةمْوزٍّطٕهىةةةةةةةة قْو ٔ
وًؿَةةة ةٌِىوى قْو( َبيًةةةةةسرًِ قؽنوو ّفو قَ،ننوورًعِووىةةةة ة قْوؤعبِطهىةةةةةة قْو
ٔ
(ر قظفيًةةةةةة قؽنو ٍزأرةةةةةةمْوزأًِطهٍةةةةةةىو ٌّةةةةةة ىقوؤدبِطهىةةةةةة قْوؾةةةةةة ًشَرهوو
(بَطخ قؾ ن،وزفيًؿوٍىو(َُب قبوّيَضنوزهّ و وً ًٍِةةسهى قْوؤٍطِووىةة قْوٌّةة ىقو
ف ٌّ وعٍَوضوضبً و ّؾ قضر ،و بِصرةةٌْ ووَكْو قٍِيةةٌْ ووأُؿٍٍْةة وكَبيًةةصٍ و
دَُيِ وؤد ّ
ودْ وزًَولىة قْو(كَة و ِكْػةةطن،و
خم هٍى ودضٕ وؤٔفةصٍ وخبَةسو بفّ ة قز ً
وىَطوىسنْو ٍ
دهٍىوز ّؾة قوش ٍر و وىَةةةطوبىةةة وعِةةةسُ ورًىةةة وجَيػةةة و
ف ،ووىسَنْوخمة ًدِو ْ
كٍ ّ
ز ًروٍةةةةىوًَولّةةة وٌُ قغةةةةي وزٍِوٍيٌةةة و زكَوةةةس ٍْرٍ وبِطخؿة ة وهةةةيوقبوجَطبية ة ،و
بوّيةة وزهٍةة و ًروٍةةةىوًَولّةة وؤوًضرية ة و وى ةسَنْوفيًؿ ةوٍىوٍطيًةةط و(َُب قبوّ ةيَضنو
بً
(ٍَِةةةةسهِّ قنووًِةةةةّوجٍِبةةةة وأخطُٕةةةة و عَةةٍو(كَة و ِكْػةةطنوخَةةسوٍّ هّة و(ةتايدددٔنو
 ،وزفّوطة ًو
ودْ وؤؾوٌّ وبؿَط ّ
بوّية و زخَبًط ً
ٍ وزعٌَ وب ً
ًب ًرِِوٍىوخَس وفّطوق ّ
زِخعٕ هٍةةةىوٌّةةة ٕىو(ًَةةةطزوقنْو ّبوّةةة و وُف ًو(ًيًسرً ٍْيٍ نوًِّوٍوٍيٌ وزجَطبي و
رًةةسرًِ نوخَةةسدْ نووىَةةطوى ةسَنْوغِ ة وٍىو زبٍيةةةةٌْوَُىةةةةوص ًرّوؾةةةةبً ققوًِةةةةّوًةةةة و
مش وز(َُب قبوّيَضنوبٌَضوً وزِ،طٔزهٍىو زِج ِبًوى قْوًِّوبِةةٍْعدْ وزِظكْةةٌٍْْ و(غهاٙم
ّ
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ودْ وًِةةّو
حساّدددٕنوزكِةةةٍوؾةةة ويًووى قْ،و ّوكٍيةةةٌْو زُيًِ ة ٔ وبيَيرًف ة ًدْ ووَبعيًةةط ً
ه وبةطٕ وُِلْيِة ووبيًؿة وو
بوّ ٍْيٍ وه ًٍبَىوز ُّ ًوظكْةةةٌٍْْ و (َُب قبوّيَضنوز ّ
( َضع وزب ً
زًيًةةسرً ٍْيٍ نوو رًىةة وخ ًكٌّ ة ووضُٔيةة و

ه وجَيػٍٍْةةة وشَبٍة و
ةةٌٍْْودْ وز َدْض ،و ِ ّ

ز(َُب بوّةةةةةيَضنوزًَطخِةةةةةوقوٍِِطّةةةةة و زًَولّةةةةة وًيًةةةةةسرًوي وً ًُفِووىةةةةة قْو
ودْ و(ةبددددافزٔنو
ؿٍ و وب ًِ،ووىةة ة قْوبلْيًةةةةط ً
وكبيً ٍْ
وبيًؿٌّ وز ُّ ًوجَيػٍٍْ و(ون صؤ نو ٔ
ودْ وعَةةةةةةىو
خَيوةةٌْ ٍٍُْ ووعَؿةة ًي ٍٍِْ وًِةةّو َدْض وزبٍيةةٌْو ز(َُب قبوّةةةة ةيَضنوزُطةةةةةةط ً
َُىةةةةة ةصرًّ،وؤبؿَةةةةةةةٌِّ وز(612وقَ،ننو ًسًرًٌِّ ،ووىسَنْوعٍَوُفّوةٌّ وزُيًِة ٔو و
رًعِووى قْوجَيػٍٍْة وزكَوةس ٍْرٍ ووًيًةسرًو ٍْيٍ و زعِطهٍىو َدْض وزبٍيٌْوَُىص ًرّووفيًؿةوٍىو
بوّيةة وجىةة و
ّضٔؾلْيٌّ وززوهٌّ و ّؾ قضرٌّ و(ُيًِ ٔ نو خميً ةسً ودخٍيةةٌْودّجًةة وب ً
بيَطخ وز ّبوًبٌَضوخيضدّ وجطٔؾةوّىقو أخقِة ةطدّ ،ووًَؿة ة ًضٔضهٍىو(َُب قبوّة ةيَضنو
ددّ وزؤٔبًةةٍْ دْ وز َدْض و
سْ
فدٍْي ةٌْ وشَبٍ ة و بِػسضدّ ووخَ َ
خ وؤدهّ ةٌْوؤ ّ
دهّ ةٌْ ورَةةص ٍ
ودْ و وَدكِووٍةةةةةةىوعَةةةةةةىودضٕ ورو قزَرٍْةةةةةةهو
كٍوًؿَةطرًوى قْو وكَوةس ٍْرٍ وبٌَىيًةط ً
َ
وغَةةةةلْ ًهٌُْ ًدْ وًِطُةةةةةىوخقطَبًةةةةٌّ و (َُب قكَةةسَُيَضوووُبة ة قوؾة ة ًَوهيًؿة ةيًًطنو
دو
ػٍ وكَوس ٍْرٍ ،وو رًى ْ
ودْ وزجَي ٍْ
ف قز ً
زؾة ة ًشٍ وزًَسًرًِة ةٌّ ووىَةةةىوزوفيًؿة ةوّىقو ه ّ
ُفيًوةٌّ وؤكبيًؿةةوى قْو(ًيًةةسرً ٍْيٍ نوعَةةىو وهيةةةةةةٌٍْْ وٍَةةةةسوً ٍْيٍ وز(َُب قكَةةةةسًَُيَضن،و
ب ًيوىة قْو
ًسرًِةةةٌّ وزُيًِةةة ٔو ووكَةةةٍوخطبً ًيوّةةةىقو ًَةسعَطدّ وزوبِةةةٍْعدْ وزكِةٍوجِو ً
خقطبً ةٌّ وج ُي ةٌّ ووضَب ةٌْ ونووكّ ةأًِطو (ًيًةةةةةسرً ٍْيٍ نووًَةةةةةسعَطدّ وزؤََةةةة ةةٍٍْ و
ه وىة و وٍّيٌِةةةٌٍْْ وز َهّىةٌّ و ّؾة قضرٌّ وزكِةٍو
ؤخد وز ًروِّي وٌّ وٍطبً ،وز ٍ
ف وجَيػةة وكَوةةسر وبِودقطبًةةٌّ و
ًؿةة د ّ
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ؤً ةيٕ هٍىو(َُب قكَةةسًَُيَضنوًِةةّوعبَةةسدّ و ًسرًِةةٌّ وز( رًعهّةة نوز ًروّةةىقودبَعةةٌّ و
وؾَةةةطَضدّ وزىةةةسٍ ووهيًةةةٌْ وعَػةةةو ٌّ و هسوهٌّ و وقضضرةٌّ ،ووىةسَنْوًةيٕ هٍوىو
ودْ وزجَيػةة ة و ّؾةة ة قوضر و
ؾٌَِّ وز(607وقَ،نن،وو ّفوىسَنْوز ًروّىقو ًِةةةةّو َبيًةةةةس ً
ًَػَة ٌٍىو(محنجددٌنوزٍيًٌوىة قْوٌّة ىقو زِؾبِ وٍىوخَ ٍْيوّة دْ وزًِيشرٍة وززوعةط ًو
عَةةةةىوجَيػٍٍْةةةة وز(ًيًةةةةسرً ٍْيٍ نو رًىةةةة دْو هبةةةة ةٌْض نوؤبؿَةةةةةةٌِّ وز(607وقَ،ننو
ه و ّى ًو فيًؿةةوٍىو(وَُب قكَةةسَُيَضنوٌّةة وز(ببٍةةىو
ٍ ،و ِ ّ
بفِِيةةٌٍْْ وزً ،ش ٍُ وشَخ ً ٍ
خ و كةةةةةة ًه ًنوهعَطؾةةةةةة ،وو ّفوببٍةةةةةةىو
كَةةٍودًٌَِوّةةىقو ٔةةٌْخ ودضٕ ورَةةص ٍ
ودْ و
وبؿَةةةةةةٌِّ وز(605وقَ،ننو (َُب قبوّةة ةيَضنوفيًؿةة ةوٍىوزفّ ةة ة قز ً
بَودةةةة ة ًزًنو ٔ
ضخِؿةةةة ةوٍىو(َُب قكَةةةةةةسَُيَضنودخٍيةةةة ةٌْو زجَيػ ة وكَوةةسر وََػَ ة ٌّ وزؾةة ًضض و
بوّيةةةةٌّ وبةةةة َودْض و
ودْ وزببٍىوًَولّة و(َُب قوبوّةيَضنو زؾةةةة ًهطُِ ًدْ وب ً
خي قض ً
هِ طبًةة وزع ًبٍٍْةة وعَػةةلَص ٍر و ّؾةة قوش ٍر و (خ ة د ًنوبػ ة ًضرً وو ّغ ةي وظع ة قضدّ ،و
زكِةٍوّ،طٕزهىة قْوًِةةّوفِيًةٌْ وز(خَةةطْنو وبةٌْضىقوزعِطهٍةةىوي(ببٍ ةىنوؤدضٔكوٍةةىو
ؾَةةةةٌِّ وز(610وقَ،نن،وًبةةةةٌَضوًةةةة و دًَةة ة وعَػةة ةلَطدّ وٌّةة ة وًسرًِةة ةٌّ و
زًِطٍةة ة هى قْوِ،بٍٍْةة ة وهؿةة ة دّف ًدْو و ز(كيًٌ قكْةة ًنوبةةًٌَِ وز(وٍَةةطٌٍَيًـن،و
زجَيػ وًِيضر وبط ًربٍٍْ ووَغسرًصودْ و ِهّة ة وجَيػة ة وًِيضرة ة وؤفِدوٍةةةىوعَةةةىو
و وزبٍيٌْو عَػةلَطدّ وظعة قضدّ وؤًةيٕ هٍىوخنّةط و
زَؤفّدٌّ وىف ًكْييٌّ وعَى وُد ّ
وُلْػ ةٌّ وكوَيةةهوأُؿ ةىقوب ةٌَضوٍطبً ة و
َُىة ةص ًرّوبة ة ّور ًدْ ووع ًزًضُة ة وعَةةةٍو ٔ
طوّةة وهىَةةىوؾَةةٌِّ ووز(606وقَ،نن،و
خَيةةة ٍْةوّ دْ وزًَولّةة و َكْػةةِي و(و َؾةة قضو ؤٍ ّ
وفَوِطنودضَرِ وز رًى وفيًؿة وٌّة و
ق
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(َُب قبوّةةيَضنووأظٔهوٍةةىو ّىةة ًوبِوجيٍِةةىو بيَطخةةةةة وز رًةةةةةةطوبىةةةةة وؾَةةةةةةٌِّ ،و
وؾةةةة ًزو رًىةةةة وضَبةةةة وبعةةةة ًًطٕىو زً ً،فٍةةةة هٍىوٌّ ىةةةة قْووعطٍةةةةٌّ و
ودبًةةطدّ وضَب ةٌْ ،ووى ةسَنْوعطٍٔوى ة قْو
هِ طَبًٌْ ووٍّط قهٍة وزجَيػة وًِيضرة و ٔ
وًةيٕ هٍىوهِوػةٌَلٌٍْوىووكِةوٍوًَلوٍة هٍىو ًِيشرٍةة وًبةةٌْضىقوَّةةٌْ وز(خٌَةة دنو
ٔ
كوةةس ٍْرٍ و
ف وزجَيػ ة وًِيضر ة ،و ِهّ ة وًِطُةةىو دًَة و ّفوؤفِدوىة قْوعِوىة قْو َ
غةةد ّ
بيًؿ ًدْو َرلِّ ًدْ وزخ ًَِّة ًدٍىوهّة و بِ طبً وؤفوّؿ ودبعةٌْر ووخَيوةوٌُْ و
ًيٕ هٍىوهِططَزدى قْ وًِّو(ٍَةطٌٍَيًـن،و وخٌَيًٌةة وزِؾةةدِ وٍىوٌّةة ٕىوجَيػةة و
ِهّةةة وٍطبًةةة وز(وٍ ًضًةةةٌ ًنو رًىةةة و ًِيضرةة ووً ًبِةةسهى قْوخَ ٍْيوّ دْىةة قْ،و
خق ًغطُ وضَبة ووخي قبًةو ًدْ وزغَةبًصٍ و،و ِهّةة وًَةةّوزِو،وِبوٍةةىوبَطرًةة ،ووىةةسَنْو
وىَةةةةطوىةةةةسَنْوزعِطهٍةةةةىويو(ببٍةةةةوىنو كّةةةأًِطو(وز ًنوحةةة ًنوو رػةةةٌّنوٌّةةة و
و،وِبوٍةةىوًِةةّو(وَُب قكَةةسَُيَضنوزؾةة ٍىو كٌْبٍىوًؿ ًًى و(ؾَةٌُِّ ٍْيٍ و(وحلُنّداخ
ٔ
ودْ وزجَيػة ة و فّةةةةةٌْ و(-68و69ن:وو ُّةةةةة ًوأخةةةةةصو ٍُ و
ًِؿةةٌَ هِّ ًدْ ووفّ ة ة قز ً
ومشّ رًٌْوؾٌَِّ وز(605وق،وَنن،وو ّكْ و زفيًؿةةةةوى قْوًِةةةةّوجَيػةةةة وًِيضرةةةة و
ضً
ٍةةةةةسًِوٍىوجَيػةةةةة وز(َُب قكَةةةةةسَُيَضنو زِعطٍٔوىةةة ة قْوًِةةةةةّوٍطبًةةة ة وٌّةةة ة و
ؾ ٍٍِْ و (ٍَةةةةطٌٍَيًـنننوؤفِدوىةةةة قْوعِوىةةةة قْو
ودْ و ًَيًطٕىوعوَيٌ و(25نو ِ
ف قز ً
بّ
وؾ ة ِووٍىو وًضخ ة وزَُىةةط وز(زٍِوَ ةٌْنو جَيػ وببًوّي و
ٔ

ٌْ وز(خٌَ دن،ووهّة و

ٔ
َدْضٕىن و
ه وخَسوًِِى قْو َ
وؤفِدوٍىوعَىوجَيػ وًِيضرة وز رًىة و زعِطهٍىوو ّ
ًٍِةةىو
فيًؿ ة وبسوًك ةٌْ وز(ٍَةةطٌٍَيًـنووو ِ
ٍ ٍِ ور ُيٍٍْةة ة و
خَيةةة ٍْةوّ دْ وًِةةةةّوًِةة ةٌْشَظ ّ
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أديرة وصوامع قرية هرماشي وما حوهلا
أديرة مار أفرام ،مار كوركيس وحطرا
دراسة خططية تأرخيية
بط ٜٔٚبسض ٟتٛؾٝل
زنتٛضا يف تأضٜذ أزٜط ٠نطزغتإ
عٓس تٛدٗٓا َـٔ أضبٝـٌ إىل َٓطكـَ ١ـعٚضْ ,ٟعـع ْٗـط
اـاظض عٓس قط ١ٜقكطٚىْٚ ,ػري شـاشا ٠دبـٌ (دٝـا
خــري ,)ٟاي ــصٜ ٟكــع عً ــ ٢إضتؿــاع َ ,ّ7678طــ ً٬عً ــ٢
قط( ٣بري ٟمشهـإ) َ(ٚاضغـٝسا) (ٚبًـ(ٚ )٢تًـ٘)  ٚـ١
قـط ٣أخـطَ ٣جــٌ (نطظْهـٌ) (ٚنــاْ ٞبـا(ٚ )٫بٝػــتا)
ًَ(ٚهؿإ)ٚ .يهٌ قطَٗٓ ١ٜا تأضٜذ عطٜـل وُـٌ آثـاضٶا
آؾٛضَٚ ١ٜػٝش َٔ ,١ٝايكـط 4 ٕٚـ ـ ْٚ ,ّ6ـط ٣ؾٗٝـا إىل
اٯٕ آث ــاض نٓ ــا٥ؼٚ .ناْ ــل ٖ ــص ٙاملٓطك ــ ١تػ ــُ ٢يف
ايكط ٕٚاملػٝش ١ٝا٭ٚىل (بريتا ايػطب ;)١ٝ٭ْٗا تكع يف
غطبــْٗ ٞــط اـــاظض ,بُٓٝــا تكــع َٓطكــ ١املــطز ايؿــطقٞ
ٚبريتــا ايؿــطق ١ٝيف ؾ ــطق ٞاـــاظض ٖٚ ,ــ ٞتؿــٌُ ق ــط٣

ونماحُنٕ ونيت يف طسِا يسةاشْ

(ؾٛف) (ٚؾِطَٔ) (ٚخٳطب(ٚ )ٞنٓسٴى)ٚ .بعس عبٛضْا اــاظضْ ,تذـاٚظ قطٜـ( ١تًـ٘) يٓتّذـ٘ بعـسٖا
إىل َٓطك ١عجٓا ٖٞٚ ,تؿٌُ عسزٶا َٔ ايهٓا٥ؼ ايٛاقع ١يف املٓطك ١املُتـسَ ٠ـٔ قطٜـٖ ١طَاؾـٞ
إىل (نً ٞقٝاَ(ٚ )١أتطٚف) ,ؾه ً٬عُّا تهُّ٘ دباهلا َٔ قٛاَع قسنَ ,١ـاض ٜٔبططٜـل دبًـٞ
ٚعطٚ ,قبٌ إٔ ْكٌ ٖطَاؾْ ٞط ٣بكاٜا طاس ٕٛقس ِٜعً ٢ايططٜـلٜٚ ,ـسٍ ٚدـٛز ايطـاس ٕٛعًـ٢
سساثٖ ١صا ايططٜل ,ؾؿَ ٞهاْ٘ نـإ ّـ ١فـط ٣ملٝـا ٙتـأت ٞبـني اؾبـاٍ ٜكـٌ إىل قطٜـ ١قطٜبـ١
َٔ ايطاس ,ٕٛيهٓٓا
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تك ــع قط ٜــٖ ١طَاؾ ــ َٚ ,ٞــا تهــُّ٘ َ ــٔ آث ــاض أز ٜــطٚ ٠نٓ ــا٥ؼ ,يف املطب ــع  َ 137 NW/ p /11ــٔ
اـاضطــ ١اٯثاضٜــٚ .١ناْــل َؿــهً ١ايبشــح ٖــ ٞقطبٗــا ايؿــسٜس َــٔ قطٜــ ١أخــطٖ ,٣ــ ٞآظرٚ ,يــصا
خكّكٓا هلص ٙا٭خري ٠زضاغ ١أ خط ,٣ستـْ ٢ؿكـٌ بٗٓٝـا ٚبـني ٖطَاؾـ ,ٞؾايـص ٜٔنتبـٛا عـٔ آظر
ٖٚطَاؾ,ٞ

ٜؿكًّٛا بني ايكطٜتني ,نُا غٓصنط.ٙ

تأريخ ديت أفتام اتماشٌ
ظضْــا ٖــص ٙاملٓطكــ ١يف ْٗاٜــ ١غــٓ 2016 ١يتكــٜٛط
َ ــا تبك ــ َ ٢ــٔ آثاضٖ ــا املُّٗـ ـٚ ,١ق ــٛاَع ضٖباْٗ ــا,
ٚنــإ ٖــسؾٓا تٛثٝــل ٖــص ٙاٯثــاض بكــٛضَ ٠ػــتكً١
ز ٕٚاـًـ ـ ب ٗٓٝــا ٚب ــني آث ــاض قط ٜــ ١آظر ا ــاٚض,٠
ٚنإ تَٛا املطد َٔ ,ٞايكطٕ ايتاغع امل٬ٝز ,ٟقس
شنـ ـ ــط ٖـ ـ ــص ٙايكطٜـ ـ ــ ,١أٖ ٟطَاؾـ ـ ــ ,ٞيف نتابـ ـ ــ٘
ايط٩غـاَ ,٤ػـُّٝٶا إّٜاٖـا (ًْٗـ ١ز ْٗـطا) َٚعٓـاٚ ٙازٟ
ايٓٗــطٚ ,تؿػــريْا هلــصا ا٫غــِ أّْـ٘ دــاَ ٤ــٔ ايًؿــا
اٯؾٛضَ( ٟـ) َ(ٚاف) َٚعٓـ ٢ايًؿـا املـٓدؿض
ٚايعُٝــل( .)1أَّ ـا املٓاغــب ١ايــيت شنــط ؾٗٝــا املطدــٞ
ٖــص ٙايكطٜــ ,١ؾٗــ ٞعٓــس سسٜجــ٘ عــٔ نٓٝػــَ ١ــاض
أؾ ــطاّ ,اي ــيت تطق ــ ٢إىل ايك ــطٕ ايطاب ــع امل ــ٬ٝز,)2(ٟ

ونباحذٕ نست صُةتٕ ةاز وعسوم يف يسةاشْ

ؾتأضٜذ ٖصا ايسٜط اضتب بتأضٜا أزٜط ٠أخط ٣يف عكطَٚ ٠عٚض ,ٟتطق ٢إىل ايكـطٕ املـصنٛض ,سُٓٝـا
قك ــسٖا َ ــٔ ب ــ٬ز اي ــط ّٚا٭غ ــاقؿ ١ايػ ــبع ١اي ــص ٜٔع ّٓٝــا يف ع ــٛخ غ ــابك ١أَ ــانٔ أز ٜــطتِٗ
ٚقٛاَعِٗ ,نإ أٚي٦و ا٭غاقؿ َٔ ١ا٭ضثصٚنؼ ايصٖ ٜٔطبٛا َٔ انطٗاز املًو (ٚاْ٫ؼ)
أْ ٚؿــٛا إىل ٖــص ٙاملٓــاطل ,ؾــاختؿٛا يف دباهلــا ستــ ٢اغــتطاعٛا إٔ ٜٓؿــطٚا املػــٝش ١ٝيف املٓــاطل
 ١اٌ يش ْذِ ْي انتي ٔردخ في كهًح كهكايش انًقطع انثاَي ٔيعُي انذذ أتصذز اماًذاع قاًذر امر
أٔ قا ذ ٍ انً ذذاِ انً) ذذح ٔقأر ْذذي امر ض أ قأر ا ذ ٍ انًذذاأ انً) ذذح  .أخًذذر دأد ت ذ ري طذذٕرياض
ديشر  ٢١١٤ج ٢ص.٦٤١
 ٢تٕيا انًزجي انزؤطاأض تغراد ١٩٩١ض ص .٢٥٨ -٢٥٧
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ايـيت غـهٖٓٛا(ٚ , )1ناْـل قبـٌ شيــو تعبـس ايٓـاض ٚايؿـُؼ ,ؾهـإ َــاض أؾـطاّ أسـسِٖٚ ,قـس نّٝــل
َٓطك ١غهٓا ٙسٝـح قـَٛعت٘ باي ـ (عُٝكـ )ٞباٯضاَٝـ ١أ ٚايـٛاز ٟايعُٝـل بايعطبٝـٚ .١قـس ٚدـسْا
قــَٛع ١يف ٖطَاؾــ ٞتػــُ( ٢قــَٛعَ ١ــاض أؾــطاّ) ٚيف دٛاضٖــا َكــع ٠قسنــٚ ١نٓٝػــ ١سسٜجــ١
بٓٝل عً ٢أْكاض ايسٜط ايكس ِٜايص ٟؾّٝسَ ٙـاض أؾـطاّ يف ايكـطٕ ايطابـع املـ٬ٝز ٟقـطب قـَٛعت٘.
ٚتٛدــس يف ايهٓٝػــ ١اؿسٜجــ ١عٓــس بــاب َسخًــٗا املتذــ٘ إىل اؾٓــٛب ,شخــا٥ط ٖــصا ايكــسٜؼ٫ٚ ,
ْعــطف تأضىٗــاٚ ,يهــٔ َــٔ املــطدا أْٗــا ْكًــل َــٔ قــَٛعت٘ ٚسؿظــل يف ٖــص ٙايهٓٝػــٚ .١تتــأيـ
ايهٓٝػــَ ١ــٔ قاعــٚ ١اســس ٠هلــا َــصبا ٜكــعس إيٝــ٘ بــسضدات َــٔ دٗــ ١ايؿــطمٚ ,يف داْبٗــا سذــط٠
قػريَ ٠ؿتٛس ١عً ٢ايكاعٚ ,١أَاّ ايهٓٝػ ١سسٜكْ ١ط ٣ؾٗٝا بكاٜا يتاز عُٛز َٔ ايطخـاّ عًـ٢
ايططاظ ايطَٚاْٜ ٞظٗط أّْ ٘ َٔ بكاٜـا ايـسٜط ايكـسٖٓٚ .ِٜـاى متجـاٍ سـسٜح ملـاض أؾـطاّ تٛقـس عٓـسٙ
ايؿــُٛع ّ ٚ .ـ ١بــاب قــسَ ِٜــٔ اـؿــب سؿــا يف ٖــص ٙايهٓٝػــ ١ظــٌ َٛدــٛزٶا ستــ ٢غــٓ,1950 ١
ٚغــٓتشسخ عــٔ تأضىــ٘ ؾُٝــا بعــسٚ ,يف دــٛاض ايهٓٝػــ١
َكع ٠قسن.١
وصف صىم ُ مار أفتام
قَٛع ١قػري ٠دسٶاٚ ,اط ١٦ايػكـ ,عً ٢بابٗـا َـٔ
ا٭عً ٢قٛغإ َٓشٛتـإ ايٛاسـس أنـع َـٔ اٯخـطٚ ,يف
أعٖ٬ا أٜهٶا فطٜ ٣ؿب٘ إٔ ٜه ٕٛغـاق ١ٝأعـست يٓـعٍٚ
َ ٝــا ٙا٭َط ــاض إىل خ ــاضز ايك ــَٛع ٖٓٚ .١ــاى ق ــَٛع١
أخــط ,٣فــاٚض ٠هلــا ,يهٓٗــا طُــطت يف ايــرتاب ؾًــِ ٜعــس
ٜظٗ ــط َٓٗ ــا إ ّ٫ايكً ٝــٌ ٚ .ل ــس يف أعً ــ ٢ايك ــَٛع١
ؾتش ١يًتٗ ,١ٜٛيصيو ؾب٘ املطد ٞقَٛعت٘ بايكع.
ٚنهٓٓ ــا إٔ م ــسز َ ,ــٔ تـ ـأضٜذ ق ــس َ ّٚــاض أؾ ــطاّ يف

ثاج عمُف زَةانْ ااست كهّطٕ ةاز
وعسوم

 ١نقر اخذ تٕيا انًزجي ْذِ انًعهٕياخ يٍ تزجًح كتاب تالديٕص فزدٔص اآلتاأ انتي قذاو تٓذا اُايشذٕي فذي
طُح ٦٦١و يٍ ان َٕاَ ح إنى اآلراي حض ٔقر جزخ ْذِ انتزجًح في ديذز اذاتي ٔتالديذٕص يذيرن يَٕذاَي ْٔذٕ
اطقف يقاطعح ت ت ُ ح تٕفي في طُح ٤٣١و ٔكتة اٍ انزْثاٌ ٔامديزج في يصز ٔاٍ انزْثاٌ انًُ ذ ٍ يذٍ
تالدْى ٔطًي كتاتّ قفزدٔص اآلتاأ تانت ري انهٕسياكي؛ مَّّ أْراِ إنى نٕسيٕص .أتَٕا أدب انهغح اآلراي ذحض
ت زٔخ ١٩٧١ص.٢٨٦
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ايكــطٕ ايطابــع املــ٬ٝز ,ٟعػــب تَٛــا املطدــ ,ٞإّٔ ايــسٜط أغِّ ـؼ بعــس ٖــصا ايت ـأضٜذٚ ,نــإ ايــسٜط
أضثصٚنػٝٶا ,ست ٢ف ٤ٞايٓػطٛض ١ٜيف ايكطٕ ايجأَ املـ٬ٝز ,ٟإش ٚضزْـا اــع ايجـاْ ٞعـٔ ٖـصا
ايسٜطٚ ,قس شنط ٙتَٛا املطد ٞأٜهٶا  ٖٛٚأّْ٘ ؾٗس إْؿاَ ٤سضغْ ١ػطٛض ١ٜؾ ٘ٝناْل ٚاسسَٔ ٠
املــساضؽ ايهٓػــ ١ٝايعسٜــس ٠ايــيت أغػــٗا َــاض بابــا ٟيف زاخــٌ ا٭زٜــط ٠ا٭ضثصٚنػــ ١ٝايكسنــ ,١يف
َٓطك ١عكطَٚ ٠عٚضٚ , )1(ٟقس نتبٓا َٔ قبـٌ عـٔ عـسز َـٔ ٖـص ٙاملـساضؽ ايٓػـطٛض ,١ٜؾٗـ ٞعًـ٢
ايتكــُٚ ِٝايعُــاضْ ٠ؿػــُٗا تكطٜبٶـا .ؾ ؾــاضت٘ إىل نٓٝػــَ ١ــاض أؾــطاّ يف ايكــطٕ ايجــأَ املــ٬ٝزٟ
تسٍّ عً ٢أّْٗا ؼّٛيل يًٓػطٛض ٖٞ ١ٜأٜهٶا.
ٚنـ ــإ (َـ ــاضٕ عُـ ــا)(َ )2طـ ــطإ أبطؾـ ــ ١ٝاملـ ــطز ايٓػـ ــطٛض ١ٜقـ ــس قكـ ــس أغًـ ــب أزٜـ ــط ٠عكـ ــط٠
ا٭ضثصٚنػ ــ ,١ٝؾاػ ــ٘ إىل ق ــط َ ٣ــعٚض – ٟبريت ــا ايػطب ٝــٚ ,١ق ــ ً٫ٛإىل خــٓؼ َٚ ,ــاضا اضغ ــٝسا
ٚباق ــؿطا ,ست ــٚ ٢ق ــٌ نٓٝػ ــ َ ١ــاض أؾ ــطاّ س ٝــح اْتٗ ــل ظٜاضت ــ٘ بايكه ــا ٤عً ــ ٢ا٭ضثصٚنػ ــ١ٝ
ٚؼًٜٗٛا مجٝعٶا إىل ايٓػطٛض ,١ٜؾامػط ايٛدٛز ا٭ضثصٚنػ ٞإىل نؿاف ايهَٛـٌ ٚزٜـط َـيت.
ٚيف ايؿرتْ ٠ؿػـٗا استـٌّ عُـطإ بـٔ قُـس ا٭ظزٖٚ ,ٟـ ٛظعـ ِٝقًـ ,)3(ٞاملٓطكـ ١ـا ؾٗٝـا قـط٣
عكــطٚ . )4(٠نــإ آخــط شنــط هلــص ٙايهٓٝػــ ١يف ايكــطٕ ايػــازؽ عؿــط ,ســني ٚضز انٗــا يف قاُ٥ــ١
بايبِٝٳع ٚا٭زٜط ٠اييت خكّل ايػًطإ سػني ايٛي ,ٞأَري بٗسٜٓإ (ايص ٟتٛىل اؿهِ َـٔ 1533
إىل  ,)ّ1573دــع٤ٶا َــٔ ٚاضزاتٗــا يٲْؿــام عًــَ ٢سضغــت٘ ايؿــٗري ٠يف ٚاز ٟايعُازٜــٚ ,١ايــيت عطؾــل
باغِ َسضغ ١قبٗإ ,ؾكس ؾطض عًـ ٢نٓٝػـَ ١ـاض أؾـطاّ غـبع ١قـطٚف ٚضبـع ايكـطف(ٚ .)5يهٓـ٘
ٜــصنط اغــِ َــاض أؾــطاّ َهتؿٝٶ ـا بــصنط ٙنٓٝػــٖ ١طَاؾــٖٓٚ ,ٞــا ًْشــا إؾــاضَُٗ ٠ــٖٚ ,١ــ ٞإٔ
ايٛقؿ ١ٝأؾاضت إىل نٓٝػ ١باغِ َاض نٛضنٝؼ يف قط ١ٜآظر ا اٚضَ .٠ع أْٓا ٚدـسْا آثاضٖـا يف
ٖطَاؾ ,ٞؾٝظٗط إّٔ ٖص ٙايهٓٝػ ١ناْل تٓػب إىل قط ١ٜآظرٚ ,غٛف ْتشسخ عٓٗا ؾُٝا َٔ ًٜٞ
ٖ ــصا ايبش ــحٚ ,ق ــس خكّك ــل ايٛقؿ ٝــ َ ١ــٔ ٚاضزاتٗ ــاَ ,بًػٶــا أل ــاث ,ً٬يٝه ــٚ ٕٛقؿًــا عً ــ ٢املسضغ ــ١
 ١تٕيا انًزجي انزؤطاأ ص .١٢٧
 ٢انًزجي ص ١٣٣ض ٔ ٔ ١٥٢كاٌ يارٌ اًّا قر قضى اهى االرثذٔكظ ح تٕص ّ رئ ض كزطي أتزش اخ
انًزج.
 ٣تٕيا انًزجي ص .٣١
 ٤تٕيا انًزجي انزؤطاأ ص.٢٤٨ -٢٥٧
 ٥اًاد اثرانظالو رؤٔف .انًعجى انت ري)ي اليارج تٓريُاٌض أرت م ٢١١١ض ص.١٣١
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املصنٛض .٠أَّا زٜط َاض أؾطاّ ,ؾًِ ٜصنط بعس ٖصا ايتـأضٜذ ستـٚ ٢ضز انـ٘ يف كطٛطـ ١يًكـ٠٬
ايؿطن ١ٝقؿٛظ ١يف َططاْ ١ٝايعُازٜـ ,١نتبٗـا ايكـؼ ًٜـسا زاْٝـاٍ بٓـا٤ٶ عًـ ٢طًـب ايؿـُاؽ
نٛضنٝؼ َكسغَ ٞـٔ قطٜـٖ ١طَاؾـ ,ٞعًـ ٢إٔ تػـسز ْؿكـات شيـو َـٔ قـٓسٚم نٓٝػـَ ١ـاض
أؾطاّ( ,)1ألا زٍّ عًـ ٢أّْٗـا ناْـل َـاتعاٍ عـاَطٚ ,٠ناْـل قـس ؼّٛيـل إىل ايهجًهـ .١ثـِ َـا يبجـل
ايهٓٝػ ١إٔ زَّطت عًٜ ٢س قُس باؾا َرينٛض غـٓٚ .1843 ١يف غـٓ 1850 ١ظاض املبؿّـط اٱْهًٝـعٟ
ب ــازدط قط ٜــٖ ١طَاؾ ــٚ ٞنٓٝػ ــ َ ١ــاض أؾ ــطاّ ,ؾٛد ــسٖا ز ٕٚن ــأٖٚ ,ايكط ٜــ ١ؾ ٗٝــا  150عا ً٥ــ١
نًساْٚ .١ٝيف  1860اغتٓػذ زاٚز ايـعظ ٟنتبٶـا طكػـ ١ٝهلـص ٙايهٓٝػـ ١ؿادتٗـا إيٗٝـا بعـس إٔ
ؼّٛيــل إىل ايهجًهــٚ ,١ستــ ٢غــٓ 1883 ١نــإ ايطاٖــب سٓٓٝــا بــٔ بطــطؽ ٜٓػــذ هلــا املدطٛطــات
ايطكػ ١ٝبايًػ ١ايهًساْ ١ٝيتشٛهلا إىل ايهجًه .)2(١ثِ دسزت يف ايكطٕ ايتاغع عؿط(ٚ .)3ملـا تـعٍ
ٖص ٙايكط ١ٜؼتؿٌ يف  ّٜٛاؾُع ١بعس ق ّٛايباعٛثا بعٝس َاض أؾطاّ.
آثار ديت مار تىرتًص
تهتــب املكــازض ايػــطٜاْ ١ٝعــٔ ت ـأضٜذ ٖــص ٙايهٓٝػــ٪َٚ ١غػــٗا ,يــصيو ٚدــسْا قــعٛب ١يف
ايبشح عٓٗـا ٫ ,غـُٝا ٚإّٔ ايهٓٝػـ١
ٚقـ ــؿل ,يف بعـ ــض املدطٛطـ ــات(,)4
بأّْٗ ــا تك ــع يف قطٜـ ــ ١آظر َ ,ــع أّْٓـ ــا
ٚد ـ ـ ــسْا آثاضٖ ـ ـ ــا يف ٚغـ ـ ــ قط ٜـ ـ ــ١
ٖطَاؾ ــ ,ٞعً ــ ٢اـاضط ــ ١اٯثاض ٜــ١
املطب ـ ـ ـ ــع ٚ ,137 NW/P/11ناْ ـ ـ ـ ــل
بعـ ــض آثاضٖـ ــا ٚدـ ــسضاْٗا ٚغـ ــكؿٗا
ؾاخك ــ ١عً ــ ٢إضتؿ ــاع  ّ 2تكطٜبٶـ ـا.
ٚببابٗــا اـؿــي أٜهٶ ـا ايــصٜ ٟطقــ٢

َسخٌ نٓٝػَ ١اض نٛضنٝؼ ٚبابٗا اـؿي
(قٛض ٠قسن ١بتاضٜذ )1952

 ١ف ّ آشٕر انًظ ح ح ض تغراد ٢١١٦ض ص .٢٣٦
 ٢يٕطف خثي فٓارص انً)طٕطاخ انظزياَ ح ٔانعزت حض تغراد ١٩٨١ض ج ٢ض ص.٣
 ٣ف ّ ص.٢٣٦
 ٤ف ّ ص .٢٣٧
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إىل ايكطٕ ايػازؽ عؿط امل٬ٝز ٟيف أقٌ تكسٜط ,سني شنطت ايهٓٝػ ١يف ٚقؿ ١ٝايػًطإ سػـني
ايٛي ٞعًَ ٢ا َطّ بٓا َٔ قبٌ .ثِ إّٔ خطابٶا عُّٗا يف  1987ؾًِ ٜتبل يسٜٓا ٚقؿًا هلا غ ٣ٛتكطٜـط
ٚدــسْا ٙيف زا٥ــط ٠آثــاض بػــساز نتــب يف غــَٓ 1952 ١طؾكً ـا بك ـٛض يتًــو ايبكاٜــا ؾٛنــعٓا عًــ٢
أغاغ ــٗا كططًـ ـا هل ــص ٙايهٓٝػ ــ ٖٚ ,١ــ ٛأ ٍٚكطـ ـ ٚٚق ـــ هل ــا ,إش

ٜؿ ــط إي ٗٝــا أس ــس َ ــٔ

ايباسجني.
يهٓٗا اٯٕ كطب ,١بٌ أقبشل ًَك ٢يبعض َـا تطنـ٘ أٖايٗٝـا َـٔ سادـات كتًؿـ .١ؾهـإ
أقسّ شنط هلص ٙايهٓٝػـٚ ١ضز يف ٚقؿٝـ ١أَـري بٗـسٜٓإ ايػـًطإ سػـني ايـٛي ,ٞاملـصنٛض ٠آْؿًـا(,)1
نُا شنطْا شيو َـٔ قبـٌٚ .عًٝـ٘ ؾ ْٓـا ْػـتطٝع إٔ مـسز ٚدـٛز ٖـص ٙايهٓٝػـ ١يف عٗـس سهـِ
ٖصا ا٭َري (املبتس ٨غـٓٚ 1533 ١املٓتٗـ ٞبٛؾاتـ٘ غـٓ ,)ّ1573 ١عًـ ٢إّٔ ٖـصا  ٫نٓـع ٚدٛزٖـا قبـٌ
ٖص ٙاؿكبٚ ,١ض ا ناْل تطق ٞإىل ايكطٕ ايعاؾط املـ٬ٝز ٟاغـتٓازٶا إىل غـهٛت تَٛـا املطدـ ٞعـٔ
شنطٖا  ٖٛٚايص ٟعاف يف ايكطٕ ايتاغع.
خمطط الكهًشُ
ٚعػ ــب ق ــٛض ٠قسن ــٚ ١د ــسْاٖا يً ــسٜط يف اضؾ ــٝـ
زا٥ــط ٠اٯثــاض يف بػــسازٜ ,ظٗــط املدط ـ أّْ ـ٘ نــإ ملــسخٌ
ايسٜط ؾػـشَ ١ؿـّٝس ٠ػـاس ١قـسضٖا ٚ ّ 25 ×25يـ٘ بـاب
َــٔ دٗــ ١ايػــطبٜٚ ,هــ ٕٛبعــس ٖــص ٙايؿتشــ ١ألــط طٜٛــٌ
نٓٝــ٘ إىل ايؿــطم غطؾــ ١قــػريٚ ٠يف ٚادٗــٖ ١ــص ٙايػطؾــ١
َــٔ دٗــ ١ايؿــطم زنــ ١نــبري ,٠ؾػــُٓٝا املُــط بايكاعــ١
ضقِٚ 1ايػطؾ ١ايكػري ٠بطقِ  َٔٚ ,2املُط سٝح ٜهَٔ ٕٛ
دٗ ١ايؿُاٍ باب يكاع ١ايهٓٝػ ٖٛٚ ,١بـاب خؿـي نـإ
قؿٛظًا عًَ ٢ا شنطْـا يف نٓٝػـَ ١ـاض أؾـطاّ ا ـاٚض,٠
َٚػــاس ١ايبــاب َ 2,5× 1,5ــرتٚ .يف نــني ايبــاب آثــاض زنــ ١طٛهلــا ٚ ّ1عطنــٗا 40غــِ يف ٚغــطٗا
سؿــطٚ ,٠يف أعــ ٙ٬قــٛؽ َعكــٛز نُـا ٜظٗــط يف ايكــٛض ٠أعــَٚ .ٙ٬ــٔ ٖــصا ايبــاب ْــسخٌ إىل قاعــ١
 ١رؤٔف /انًعجى انت ري)ي ص.١٣١
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ايهٓٝػ ٖٞٚ ,١بط ٍٛغبع ١أَتاض ْٚكـٚ ,عطض مخػ ١أَتاضَ َٔٚ .ظٗـط ايبـاب املعكـٛز ٜظٗـط
إٔ غــكـ ايهٓٝػــ ١نــإ َعكــٛزٶا ٖــ ٛأٜهٶ ـاٚ .يف قاعــ ١ايهٓٝػــٖٓ ١ــاى زنتــإ تتكــسَإ املــصبا
بٓشَ ٛرت ٚاسس ,ا٭ٚىل عٔ نٚ ٘ٓٝا٭خـط ٣عـٔ مشايـ٘ .نـٌ َُٓٗـا بعـطض  80غـِ ,أَـا املـصبا
ؾٗــ ٛعبــاض ٠عــٔ زنــ ١نــبريٚ ٠أَاَٗــا زضدتــإٚ .عًــ ٢نــني املــصبا ــ ١بــاب قــػري  ٜـ٪ز ٟإىل
ايػطؾ ١ايـيت نٓٝاٖـا ايػطؾـٖٚ ,2 ١ـ ٞخاقـ ١ظـطٕ ايعُـازٚ ,هلـا َـسخٌ آخـط َـٔ املُـط ايطٜٛـٌ
املــطقِ ٚ .1يف ْٗاٜــ ١ايػطؾــَ 2 ١ــٔ دٗــ ١ايؿــطم أٜهٶ ـا آثــاض زنّ ـٚ .١اؾــسضإ اـاضدٝــ ١يًهٓٝػــ١
ناْل تػطٗٝا طبك َٔ ١اؾل ظاٍ َعظُٗا اٯٕ.
قتيُ آزخ
قطَٗ ١ٜذٛض ٠اٯٕ ,تبعس عٔ ٖطَاؾ ٞػاؾ ١نًَٛٝرت ٚاسس َٔٚ ,آثاضٖـا املتبكٝـ ١قـَٛع١
تكع أَاّ ايكط ١ٜب ظا ٤ايؿاضع ايعاّ ,تػُ ٢قَٛعَ ١اض أبطاّ أَ ٟاض إبطاٖ.ِٝ
ٚيًكَٛع ١بـاب باضتؿـاع َـرت ٚاسـسٚ ,عـطض  64غـِٚ ,اضض ايكـَٛعَٓ ١دؿهـ ١تأخـص ؾـهً٬
زا٥طٜٶا بكطط َ 2رتٚ ,عٓس ايباب آثاض سؿط ٠ناْل َعسّ ٠ملػ٬قـ٘ قططٖـا  80غـِٚ ,يف أعًـ ٢ايبـاب
َــٔ اـــاضز قــٛؽ َٓشــٛت عًــ ٢ؾــهٌ ٖــ ٍ٬ططؾــا ٙإىل
ا٭غـ ــؿٌٚ ,غـ ــكـ ايكـ ــَٛعٚ ١اطـ ــ ٧د ـ ـسٶا ٜٓـ ــاٖع املـ ــرت
ايٛاســسٜ ٫ٚ ,ػــُا يًؿــدل بــايٛقٛف ؼتــٖ٘ٓٚ .ــاى
بكاٜا زن ١أغًبٗا َػُٛض بايرتاب ,تتكٌ ظساض ايهٗــ
املكابٌ يًباب ٚ .نإ ٜٛدس يف زاخٌ ايكَٛعْ ١بع َا٤
يف س ــٛض ٜتٛغـ ـ أضن ــ ١ٝايك ــَٛع ١ايسا٥ط ٜــ ,١ه ـــ
أسٝاْٶ ـآٜٚ ,ػــاب َــا ٙ٩إىل غــاق ١ٝؽــطز َــٔ ايكــَٛع,١
ٚقــس أســ ٝداْبــا ايكــَٛع ١ظــساضَ ٜٔــٔ ايكــدط َــا
ظاي ــل آثاضُٖ ــا باق ٝــٚ ,١تػ ــُ ٖ ٢ــص ٙايػ ــاق( ١ٝزضَ ــا,)ٙٚ
ٜٚطقـ ــ ٢ت ـ ـأضٜذ ايكـ ــَٛع ١إىل ايكـ ــطٕ ايطابـ ــع املـ ــ٬ٝز,ٟ
ؾبشػب تَٛا املطد )1(ٞؾ ٕ َاض أؾطاّ ٖ ٛأسس ا٭غـاقؿ١
صُةتٕ ةاز واسوم يف نسِٕ وشخ
 ١تٕيا انًزجيض ص .٢٥٨
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ايػــبعٚ ,١إٕ قــَٛعت٘ ٖــ ٞيف َهــإ َك ـسؽ ستــ ٢إٔ تطابٗــا ػــط ٟؾٝــ٘ ايعذا٥ــبٚ .نــ ٢أٖــٌ
ايكطٜـ ١عــني املــا( ٤ايطبٝــب آغـا) ,ؾهــإ املطنــٜ ٢ػتػــً ٕٛؾٗٝـا طًبٶـا يًؿــؿاٚ .٤ستــ ٢غــٓ1695 ١
ناْــل ايٓــصٚض ػُــع َــٔ ؾــؿاعَ ١ــاض أبــطاّ ٚتعُــٌ بأ اْٗــا نتــب ٭دــٌ خسَــ ١نٓٝػــ ١آظر
قؿٛظ ١اٯٕ يف َططاْ ١ٝايعُازٜـ ٚ ,)1(١لـس يف آظر أٜـ ١آثـاض نٓٝػـ ١غـ ٣ٛآثـاض بٓـا ٤أقـبا
اٯٕ كعْٶا يًكط ١ٜتٓػب ملاضت مشٜ ٫ ْٞٛعطف تأضىٗا ٪َٚغػٗا ٖٞٚ ,سسٜج ١ايبٓا ٤عًـَ ٢ـا
ؾاٖسْا ٙيف ظٜاضَٝ ٠ساْ ١ٝعٓس عجٓا يف ٖص ٙاملٓطك.١
ٚعً ٢ايؿاضع ايعاّ قدطَٓ ٠شٛتـ ١تػـُ ٢قـدط ٠ايظٗـطٜ ,تبـاضى بٗـا أٖـاي ٞايكطٜـٚ ١تؿـعٌ
ايؿُٛع عٓسٖاٚ ,تعع ٣هلا عس ٠ضٚاٜات َؿازٖا إّٔ هلا قسضَ ٠ا عً ٢ايؿؿا َٔ ٤آ ّ٫ايظٗط.
ٚتؿرتى ايكطٜتإ آ ظر ٖٚطَاؾـ ٞيف ٚقٛعُٗـا عًـٚ ٢ازٜ ٟػـُٚ ٢ازْ ٟـعاضٜٚ ,طـٌ دبـٌ ْـعاض
عً ٢ايكطٜتنيٚ ,نتس إىل ٚاز ٟقط( ١ٜزٜط ٙخرتا) ايـيت تكـع يف دٓـٛب ٞايكـطٜتني باػـا ٙأتـطٚف.
 ٖٞٚقط ١َُٗ ١ٜأخط ٣هلا تأضٜذ ايكطٜتني ْؿػ٘ ,أ ٟأّْٗا تطق ٢إىل ايكطٕ ايطابع امل٬ٝز.ٟ
ٚقــس ٚضز شنــط ٖــص ٙايكطٜــ ١يف غــٓ 1866 ١يف كطــ ٛنتبــ٘ إغــطٝؿإ اٯظخــ ٞلــٌ سٓــا
اٯظخــَ ٞــٔ آظر يهٓٝػــَ ١ــاض نــٛضنٝؼ يف بططًــٚ .)2(١نتــب تَٛــا بــٔ اغــطٝؿَ ٛــٔ آظر أٜهٶ ـا
نتابٶا يف غٓ 1948 ١نتابٶا بعٓٛإ (ؾٗط قًب ٜػٛع)(.)3
آثار ديت وصىم ُ ديته خرته (خ اره أو حطتا)
ٚعً ــ ٢بع ــس ن ًٝــ َ ٛــرت ٚاس ــس َ ــٔ
ؾـطم قـطٜيت آظر ٖٚطَاؾــٚ ,ٞدـسْا آثــاض
زٜط قسٚ ,ِٜايكط ١ٜتطٌّ عًٚ ٢ازٍ عُٝلٍ,
ٚآثاض ايسٜط عً ٢إسس ٣ايكُِ اييت تكـع
عًٗٝــا ايكطٜــْٚ ,١ــط ٣بكاٜــا يعٝــَ ٕٛــا٤
دـّ بعهٗا اٯٕٚ .تكـع آثـاض ٖـصا ايـسٜط
يف املطبع  َٔ 137 PNW/17اـاضط ١اٯثاض.١ٜ
 ١أتَٕا دياراخ انعزاعض تغراد ٢١١٦ض ص ٔ .٢١٢ ٔ ٢٣١ف ّ آشٕر انًظ ح ح ج ١ض ص .٢٣٧
 ٢يٕطف خثي فٓارص انً)طٕطاخض ج٢ض ص.١١٤
 ٣تطزص خرادض "انً)طٕطاخ انظزياَ ح ٔانعزت ح في خشاَح انزْثاَ ح انكهراَ حض تغراد ١٩٨٨ض ص.٣٧٦
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َٚــٔ اٯثــاض املتبكّٝــ ١بكاٜــا ٭غــؼ ٚدــسضإ نٓٝػــ ١عًــ ٢تــٌ قــس ظاٍ أنجطٖــاٖٚ ,ــَ ٞؿ ـّٝس٠
باؿذط ٚاؾلّٜ ,ظٗط أّْٗا تتأيـ َٔ قاع ١بطـٚ ,ّ6 ٍٛعـطض َ ,ّ 4سخًـٗا َـٔ ايػـطبٜ ,ظٗـط
إّٔ هلـا بــاب َعكـٛز َــٔ ا٭عًـٚ ٢ؾــل َـا تــسٍّ عًٝـ٘ بكاٜــا أسذـاض َكّٛغــ ١قطٜبـَ ١ــٔ املهـإٚ ,أَــاّ
َسخًــٗا سذــط ٠عذــِ أقــػط َٓٗــاَ ,ػــاستٗا ٜٚ .ّ2,5×4ظٗــط َــٔ قٝــاؽ أغــؼ اؾــسضإ أ ّْٗــا
ناْل بـجدٔ  80غـِٖٚ .ـ ٛثدـٔ قطٜـب ألـا ٚدـسْا ٙيف أغـؼ ا٭زٜـط ٠ايـيت ؾـاٖسْاٖا يف عكـط,٠
ٚاييت تطتك ٞإىل ايكطْني ايػازؽ ٚايػابع يًُ٬ٝزٖٓٚ .اى دـساض يف خـاضز املبٓـٜ ٢بعـس عٓـ٘ َـٔ
دٗ ١ايػطب بٓش 3 ٛأَتاض ,نأّْ٘ غٛضٚ ,تؿػٌ ٖص ٙايبكاٜا نًٗا َػـاس ١تكـسض بٓشـ ٛمخػـُا١٥
َرتٚ .قس متّ ايتذاٚظ عًٗٝا بإٔ دط ٣ايعضع عًٗٝـا ٚؾُٝـا سٛهلـاٚ .قـس ٚنـعٓا كططًـا ملـا تبكـ٢
َٔ ٖص ٙاٯثاضَ ٖٛٚ .ا

ٜصنط ٙأسس َٔ ايباسجني.

حتذيذ تأريخ ديت خرته (أو ديت خ ارٍ)
ٜهــٔ يــسٜٓا غــَ ٣ٛــا شنــط ٙتَٛــا املطدــَ )1(ٞــٔ أّْ ـ٘ ٜٛدــس قــطب ٖــص ٙايكطٜــ ١زٜــط ٭ســس
ا٭غاقؿ ١ايػبع( ٖٛٚ ١عٓاٜؿٛع) ٖٛٚ ,ظََ ٌٝاض أؾطاّ َٚاض أبطاّ ايًصإ ؼسثٓا عُٓٗـا يف بساٜـ١
ايبشحٚ ,عّٓٝا زٜطُٜٗا ٚقٛاَعُٗا ,أ ٟأُّْٗا ٜطقٝإ إىل ايتأضٜذ ْؿػ٘ أ ّ 364 ٟعًَ ٢ا شنطٙ
تَٛـا املطدـ ,ٞأ ٟأّْـ٘ زٜـط أضثصٚنػـ ٞأٜهٶـاَٚ .ـع فـ ٤ٞايٓػـطٛض ١ٜيف ايكـطٕ ايجـأَ املــ٬ٝزٟ
ٚتأغــٝؼ َــاض بابــا ٟملساضغــ٘ ايٓػــطٛض ,١ٜنــإ ايــسٜط َك ـطٶا ٱســسٖ ٣ــص ٙاملــساضؽٚ .نهٓٓــا إٔ
ْػــتسٍ َــٔ قــسَ( ّٚــاضٕ عُّـا) إىل املٓطكــٚٚ ,١قــٛي٘ إىل قطٜــ ١سطــطاٚ ,مشٛهلــا بًعٓاتــ٘ يهــ٫ ٞ
ٜػهٓٗا أسس ,عً ٢إّٔ ا٭ضثصٚنػَ ١ٝا ظايل ؾٗٝا ستْٗ ٢ا ١ٜايكطٕ ايجأَ امل٬ٝز.ٟ
ٚيف ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚضز شنط بٝعـ( ١زٜـط ٙسـرت )ٙيف ٚقؿٝـ ١ايػـًطإ سػـني ايـٛي ٞأَـري
بٗــسٜٓإ ,سٝــح ؾــطض عًٗٝــا زؾــع نــطٜب ١قــسضٖا غــبع ١قــطٚف ٚضبــع ,يتهــٚ ٕٛقؿً ـا عًــَ ٢سضغــ١
قبٗــإ ايــيت عُّطٖــا قــطب عاقــُت٘ ايعُازٜــ ,١ألّ ـا زٍّ عًــٚ ٢دٛزٖــا يف شيــو ايت ـأضٜذ(ٚٚ .)2ضزت
إؾاض ٠إىل ٖص ٙايكط ١ٜيف نتاب قًٛات نتب يف أيكٛف غٓ 1716 ١عًٜ ٢س إًٜٝا ًٜسا ,بٓا٤ٶ عً٢
طًــب ْٝػــإ َــاض خاٜــا َــٔ أٖــايٖ ٞــص ٙايكطٜــ ,١ألــا زٍّ عًــ ٢إّٔ ايكطٜــ ١ؼّٛيــل عٗــس شاى َــٔ
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ايٓػطٛض ١ٜإىل ايهًساْٝـٚ .)1(١بعـسٖا قـاضت نٓٝػـ ١سـرت ٙتطًـب نتبٶـا يطكػـٗا اؾسٜـس .ثـِ
ْكًل نتبٗا إىل نٓٝػ ١آظر ,ألا زٍ عً ٢خطابٗا يف ٖصا ايعٗس(.)2
صىم ُ القذيص زيىا (ناسك زيىا)
ٖٚــ ٞقــطب قطٜــ ١ختــاض ٙإىل اؾٓــٛب َٓٗــا بٓشــ4 ٛنــِ ,يف ايــٛاز ٟا ــاٚض يًكطٜــٚ ١ايــصٜ ٟػــُ٢
َهٝل ظٜٛا ٖٞٚ ,تكع يف املطبـع ٚ ,137 NW/P/18هلـص ٙايكـَٛع ١بـاب َػـتط ٌٝبطـَ ٍٛـرت 40ٚ
غــِ ٚعــطض  65غــِٚ ,عًــ ٢ساؾتــ٘ سؿــط ٠سٝــح َٛنــع غــٓاض ٠ايبــاب ,ثــِ ٜٓــعٍ َٓٗــا إىل أضنــ١ٝ
ايكَٛع ١املٓدؿه ١بـ 23غِ ,بُٓٝا ٜبًؼ اضتؿاع ايكَٛع ١عٔ َٓشسض غؿا اؾبـٌ سـٛايّ 2,5 ٞ
ٚؾػ ــشتٗا َ ــٔ اي ــساخٌ ػ ــاسٚ ّ 2,12 × ّ 2,40 ١اضتؿ ــاع غ ــكـ ايك ــَٛع ٖٚ ّ1,85 ١ــ ٞتهؿ ــٞ
يج٬ث ١ضٖبإ ,سٝح ٜٛدس ؾٗٝا ث٬ث ١أغطّ ٠سذطَٓ ١ٜشٛت ,١اثٓإ َٓٗـا عًـ ٢داْبٗٝـاٚ ,ايجايـح
يف ايٛادٜٗٚ .١بًؼ ط ٍٛنـٌ غـطٜط ٚ ّ 1,95عطنـ٘  70غـِٚ ,اضتؿاعـ٘ عـٔ أضض ايكـَٛع ١بٓشـٛ
 56غِٚ ,يهٌ غطٜط ٚغاز ٠سذطَٓ ١ٜشٛت ١عطنٗا  34غِ ٚاضتؿاعٗا  8غِٚ ,يف أعً ٢نٌ غطٜط
نَٓ ٠ّٛشٛت ١بايػكـٚ ,يهٌ غطٜط ساؾ ١عطنٗا  12غِ ٚاضتؿاعٗا  3غِ ,ؾٝكبا ايػـطٜط ؾُٝـا
ٜؿ ــب٘ اؿ ــٛضَٚ ,ج ــٌ ٖ ــص ٙايك ــَٛعٚ ١د ــسْا ٙيف خ ــٓؼ ٚزٖ ــٛى ٚايعُاز ٜــ َ ١ــع اخ ــت٬ف يف
ايكٝاغات ؾك .
قتيُ نشتا
ٚبعس ٖص ٙايكَٛعْ ١ػري إىل قطْ ١ٜػطاٚ ,انٗا ايكسْ ِٜكطاٚ ,تكع عًـٚ ٢ازٍ عُٝـل تهػـٙٛ
ايػابــاتٜ ,ػــُ( ٢نًــ ٞقٝاَـٚ .)١تكــع ايكطٜــ ١يف املطبــع  /11يف اـاضطــٚ .137 ١إىل اؾٓــٛب َــٔ
ايكط ١ٜعً ٢بعس  2نِ لس أضبع قٛاَع.
ايكَٛع ١ا٭ٚىل:
ْسخٌ إيٗٝا َٔ خ ٍ٬زنّ ١ثِ باب طٛي٘  81غِ ٚعطن٘  58غِٚ ,ؾٗٝـا ث٬ثـ ١أغـطّ ٠سذطٜـ١
كطب ١اٯٕٚ ,نٌ غطٜط ٜطتؿع عٔ أضن ١ٝايكَٛع ١بٓش 75 ٛغِ ,بُٓٝا ٜبًؼ طـ ٍٛايػـطٜط ,ّ2
ٚعطن٘  65غـِٚ ,يـ٘ ٚغـازَٓ ٠شٛتـ ١بعـطض  30غـِ ٚاضتؿـاع  8غـِٚ ,يف أعًـ ٢نـٌ غـطٜط نـ,٠ّٛ
ٚغكؿٗا َكّٛؽ َٔ ا٭عًٜ ٢ؿب ـ٘ ايط ـامٚ .غـاس ـ ١ايكـَٛـعـ ١ايساخً ١ٝطٛهلا ٚ ,ّ 1,83عطنٗا
 ١ف ّ آشٕر انًظ ح ح ج ١ص.٢٣٧
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1,77غِ ٖٞٚ ,كطب ١اٯٕ.
ايكَٛع ١ايجاْ:١ٝ
ٚتبعس ايكَٛع ١ايجاْ ١ٝعـٔ غـابكتٗا بٓشـٚ ,ّ50ٛؾـهًٗا َـٔ ايـساخٌ بٝهـٚ ,ٟٛاضتؿاعٗـا 90
غِ ٚبعُل ٚ ّ2طٚ ّ3 ٍٛأنجطٖا قس زؾٔ بايرتابٚ .يًكَٛع ١ؾتش ١باضتؿاع  190غِ.
ايكَٛع ١ايجايج:١
هلــا بــاب َػــتط ,ٌٝباضتؿــاع  78غــِٚ ,عــطض  59غــِ ,يف أعــ ٙ٬اؾطٜــع بعُــل  30غــِٚ .سُٓٝــا
ْسخٌ َٔ ٖصا ايباب ْٓعٍ إىل أضن ١ٝايكـَٛع ١بعُـل  63غـِّ ٚ ,ـ ١زضدتـإ بـني ايبـاب ٚقاعـس٠
ايكَٛعٚ .١يف ايكَٛع ١ث٬ث ١أغطّ ٠سذطٚ ,١ٜعً ٢اؾساض ٚضا ٤نٌ غطٜط قٛؽ َٓشٛتٜٚ .بًـؼ
ط ٍٛنٌ غطٜط ٚ ,ّ 1,60عطن٘  63غِٚ ,بني نٌ غطٜط ٜٔسادع سذط.ٟ
ايكَٛع ١ايطابع:١
أَّا ايكَٛع ١ايطابع ١ؾرتتؿع عٔ غؿا اؾبٌ بٓشٚ ,ّ2 ٛتبعـس عـٔ ايكـَٛع ١ايػـابك ١بٓشـٛ
ٚ ,ّ4بابٗا َػتطٚ ,ٌٝط ٍٛايباب  65غِ ٚعطن٘  92غِ.
خالصُ
سسزْا يف ٖصا ايبشح أزٜطٚ ٠قٛاَع َُٗ ١يف َٓطكـَٝ ١ـعٚض ٟيف املٓطكـ ١املُتـسَ ٠ـٔ ٖطَاؾـٞ
إىل ْٗاٜــٚ ١از ٟنً ـ ٞقٝاَــَ ١ــع عــطض ملدططــات ٚقــٛض يبكاٜــا ٖــص ٙا٭زٜــطٚ ٠ايكــٛاَعٚ ,قــس
يكٓٝا يف غب ٌٝشيو قعٛب ١غببٗا أّْٗا يف َٓطك ١دبًٝـٚ ١عـطٚ ٠قـس خـطب أنجطٖـاٚ .ايكـعٛب١
ايجآْٖ ١ٝا ٖـ ٞإٔ ايبـاسجني ٚنـعٛا نٓٝػـَ ١ـاض نـٛضنٝؼ يف قطٜـ ١آظر َـع أّْٓـا ٚدـسْاٖا يف
ظٜاضتٓا إىل املٓطك ١يف قطٖ ١ٜطَاؾٚ ,ٞنصيو عني َاض أٚضاٖا ايـيت ناْـل ػـطَ ٟـٔ قـَٛع١
َاض أبطاّ َٚع شيو ٚنعٗا ايباسج ٕٛيف ٚغ ايكطٖٚ .١ٜهصا ثبّتٓا َٛاقعٗا ايكـشٝش ١عػـب
َا ٚقؿٓا عً َٔ ٘ٝآثاضٜٓٚ .تٗـ ٞعجٓـا إىل تكطٜـط إّٔ أثـط اؿهـاضٚ ٠تـأثري ايعُـاض ٠ايبٝعْطٝـ ١يف
ٖٓسغــ ١ايكــٛاَع ٚططٜكــ ١سؿطٖــا بــسأ َــٔ ف ـ ٤ٞايطٖبــإ املٓؿــٝني َــٔ بــ٬ز ايــط ّٚيف ايكــطٕ
ايطابع امل٬ٝز ,ٟايصْ ٜٔؿطٚا املػٝش ١ٝيف ٖص ٙاملٓطكَ ٖٛٚ ,١ا ٜـطزّ عًـ ٢بعـض ايبـاسجنيَ ,ـِٓٗ
ا٭غتاش عبسايطقٝب ٜٛغـ ,ايص ٜٔازّعٛا إّٔ ٖص ٙايكٛاَع إٕ ٖ ٞإَ ّ٫عابس َجطا.)1(١ٝ٥

 ١انًعاتر انًثزائ حض ارت م .٢١١٣
املثقف الكلداني ()65

77 CALDAYA

RADYA

أيار 7102

ايعاٌَ املؿرتى بني أزب
اؿطب ٚايطٚا ١ٜايتأضى١ٝ
ٜعكٛب أؾطاّ َٓكٛض
ــ ١ؾ ـبٳ٘ بــني ضٚاٜــ ١اؿــطب أ ٚقكــ ١اؿــطب

ايؿــٔ ,بــٌ أّ ا٭زب؟ ؾايػٝاغــ ١تــ٪ثّط يف نــٌ

ٚب ــني ايطٚا ٜــ ١ايتأضى ٝــٚ ,١ايعاَ ــٌ املؿ ــرتى

َطاؾل اؿٝـاَ :٠ازّٜـٚ ١ؾهطٜـٚ ١ضٚسٝـٚ ١ؾٓٝـ١

ب ُٗٓٝــا ٖ ــ( ٛاؿ ــطب); ٚايػٝاغ ــ ٖ ١ــ ٞأٖ ــِ

ْٚؿػــٚ ١ٝستــ ٢يف ايــسٖٚ .ٜٔــٛشا (غاْــس )ٟـ ــ

غــبب يف ْؿــٛب اؿــطبَٚ .ــٔ ا٭َجًــ ١عًــ٢

ق ـسّٜؼ ايػٝاغــ ١ـ ـ ـ قــاٍ" :إ ّٕ ايــصٜ ٜٔععُــٕٛ

شيو أشنط ا٭عُاٍ ايػـطز" :١ٜؾتـا ٠غػّـإ"

إ ّٕ ايــس ٫ ٜٔع٬قــ ١يــ٘ بايػٝاغــٜ ٫ ,١عطؾــٕٛ

ؾطد ـ ــ ٞظ ٜـ ــسإٜ"ٚ ,عزاْ ـ ــسٚخل ..ا٭َ ـ ــري٠

َعٓـ ٢ايـس( ".ٜٔم َ 577ــٔ نتابـ٘ " قكــ١

ا٭ضبًٝٝــ "١يًكــؼ غــًُٝإ ايكــا٥ؼ"ٚ ,غــًُ٢

ػـ ــاضبَ ٞـ ــع اؿكٝكـ ــٚ .)"١تعًًٝـ ــ ٞبػـ ــٝ

ايتػًب "١ٝيؿعبإ ضدب ايؿـٗابٚ .أ٪َ ّٟيفــ

ٜٚتذًّـ ٢بعــس قًٝــٌ َـٔ إَعــإ ايــتؿهريٖٚ ,ــٛ

تــأضى ٫ ٞىًــَ ٛــٔ ســطٚب أ ٚســطب ٚاســس٠

إٕ اي ــس ٜٔنجّ ــٌ اؿـــل ٚايعـــسٍٚ ,ايػٝاغ ــ١

يف ا٭قٌ ,نُا أ ّٕ أسساخ ايتأضٜذ ْاػـ ١عـٔ

غطنٗا ا٭نـٚ ٢ا٭قكـٖ ٢ـ ٛإْتٗـاز اؿـل

ايػٝاغ ,١ؾاؿطب إشٕ تطتب إضتباطًـا ٚثٝكًـا

ٟ
ٚتطبٝــــل ايعــــسٍَٓٚ ,ظـ ــٛض ايـ ــسٖ ٜٔـ ــ :ٛأ ّ

بايػٝاغــٖٚ ,١ــصَ ٙػ ـًُّ ١بسٜٝٗــ .١يهــٔ َــٔ

إخ َٔ ٍ٬ايػًط ١ايػٝاغ ١ٝباْتٗاز اؿـل

َ ٟظٗـ ــط َـ ــٔ َظـ ــاٖط
املٓاغـ ــب ايتػـ ــا :ٍ٩أ ّ

ٚبتطب ٝـ ــل ايع ـ ــسٍ ٴٜعّـ ـ ـ .س خط٦ٝـ ـ ـٚ ً١ظًُٶ ـ ــا.

اؿٝـ ـ ــا ٠اؿهـ ـ ــط ١ٜـ ـ ـ ـ املسْٝـ ـ ــٜ ٫ ١ـ ـ ــطتب

ٚغاْس ٖٛ ٟايـص ٟضؾـع ايػٝاغـ ١إىل َػـت٣ٛ

بايػٝاغـ ــ١؟ أٖـ ــ ٛاٱقتكـ ــاز أّ اٱدتُـ ــاع أّ

ايس ٜٔايطٚس ٞايطؾٝـع ,نُـا ٚضز يف م 117

ايجكاؾـ ١أّ اٱعـ ّ٬أّ ايكـٓاع ١أّ ايتذــاض ٠أّ

َــٔ نتــاب (غاْــس ٟايجــا٥ط ايكــسٜؼ) مل٪يّؿــ٘
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يـ ــٜٛؼ ؾٝؿـ ــطَٚ ,رتمجتٴـ ــ٘ قـ ــٛيف عبـ ــساهلل.

ٚا٭ٚؾ ــط سهُـ ـ ً١ٱزاض ٠زؾ ــ ١اؿه ــِ) ,ؼط ٜــط

ٖٚصا ايتأثري ٚانـا يف آضا ٤ؾكٗـا ٤ايـسٜاْتني

ايٓػـ ــا ,٤ؼسٜـ ــس ايٓػـ ــٌ ,أغـ ــباب اؿـ ــطٚب,

املػ ــٝشٚ ١ٝاٱغ ــ ,١َٝ٬خكٛقٶ ــا يف أْظُ ــ١

ؼػـ ـ ــني ايٓػ ـ ـ ــٌ ٚا٭دٓـ ـ ــاؽ ,ايع ـ ـ ــٛز ٠إىل

اؿهـ ــِ ايجٛٝقطاطٝـ ــ( ١ايسٜٝٓـ ــ )١نايٓظـ ــاّ

ايطبٝعـ ــَ( ١ـ ــصٖب تطبٝـ ــ ١ضٚغّـ ــ ,)ٛايتعًـ ــِٝ

اؿ ــاي ٞيف إ ٜــطإٚ ,يف أٜسٜٛيٛد ٝــ ١اٱغ ــّ٬

اؿـ ــط ,ايـ ــساؾع اؿٝـ ــَ( ٟٛـ ــصٖب بطٳغػِـ ــٔ)

ايػٝاغٚ ,ٞأٜسٜٛيٛدٝـ ١ايٛٗٝزٜـ ١ايػٝاغـ١ٝ

ايتشًٝــٌ ايٓؿػــَ( ٞــصٖب ؾطٜٚــس) ,ايظًــِ,

املُ ّجً ـ ــ ١بايٓظ ـ ــاّ ايك ـ ــٗ ْٞٛٝاٱغ ـ ــطاًٞٝ٥

ايطُع ,اٱغـتبساز ,اؿطٜـ ,١ا٭سـعابٚ ,نـٌ

اؿانِ.

َــا نـلّ إىل اؿٝــا ٠بِكــًٚ .١شيــو ٭ٕ عُــٌ

ْأخــص َجــا َ٫آخٳــط :نتــاب (اؾُٗٛضٜــ)١

ايسٚي ـ ــ( ١مجٗٛض ٜـ ــ ١أ ٚغريٖ ـ ــا َ ـ ــٔ أْظُ ـ ــ١

٭ؾ٬طــ ,ٕٛسٝــح لــس غــطض (اؾُٗٛضٜــ)١

اؿه ــِ) ٖ ,ــ ٛعُ ــٌ غٝاغ ــ ٞع ــلٚ ,ايعُ ــٌ

ٖـْ ٛؿـسإ ايػٝاغــ ١املجًــَٓٚ ,٢شـ ٢ايهتــاب

ايػٝاغـ ــٖ ٞـ ــ ٛإزاض ٠ؾـ ــ ٕٚ٪ايؿـ ــعب ٚتـ ــسبري

ؾًػ ــؿٚ ,ٞايؿًػ ــؿ ١ؾ ــطع َ ــٔ (زٚس ــ ١ايؿه ــط

عٝؿ٘.

ٚا٭زب) .ؾذ ــٖٛط (اؾُٗٛض ٜــ ٖ )١ــ ٛتبك ــري

 ٟقايـ ـ ـب أٚ
ؾا٭زٜـ ــب يف نتاباتـ ــ٘ ـ ـ ـ ـ يف أ ّ

املٮ بأضنإ ايػعازٚ ,٠اؿح عً ٢اتّباع ٖـصٙ

بـ ـ ـ ـاب ـ ـ ـ ـ ـ  ٫ب ـ ـ ـسّ إٔ ٜهـ ـ ــَ ٕٛتـ ـ ــأثّطٶا بأؾهـ ـ ــاض

ا٭ضنـ ـ ــإ :اؿهُـ ـ ــ ,١ايعؿـ ـ ــاف ,اٱعتـ ـ ــساٍ

ٚاْطباعـ ـ ــات ٚتك ـ ــّٛضات ٚقٓاعـ ـ ــات َتكـ ـ ــً١

(ايكٓاعــ ,)١ايؿــذاع( ١ايــسؾاع عــٔ ايــٛطٔ),

ٛن ـ ــٛع أ ٚأنج ـ ــط َ ـ ــٔ املٛن ـ ــٛعات اي ـ ــيت

ايعسايــٖٚ .١ــص ٙا٭ضنــإ عٛؾــل ْٛٚقؿــل

ل شنطٖــاٖٚ ,ــص ٙاملٛنــٛعات َطتبطــ١
أغــًؿ ٴ

ب غ ــٗاب ٚتػًػ ــٌ َٓطك ــ( ٞطبكً ــا يؿًػ ــؿ١

أقـ ـ َ ,ً٬ــٔ بع ٝــس أ ٚقط ٜــب ,بايػٝاغ ــ ;١٭ٕ

غــكطا ٚأؾ٬ط ــ ٕٛايػٝاغ ــ َ )١ٝــٔ دٛاْ ــب

ايػٝاغ ـ ـ ــ ١تؿ ـ ـ ــٌُ ن ـ ـ ــٌ أٚد ـ ـ ــ٘ اؿٝـ ـ ـ ــا٠

ع ـ ـسّ : ٠ؾًػـ ــؿَ ١ـ ــا ٚضا ٤ايطبٝعـ ــٖ٫ ,١ـ ــٛت,

ٚأْؿطتٗا .بٝس إٔ نتابات ا٭زٜـب يـٔ تهـٕٛ

ايٓظاّ ا٭زبـ ,ٞايؿًػـؿ ١ايٓؿػـ ,١ٝايؿًػـؿ١

ألاثً ــ ١يهتاب ــات اٯخ ــط ٜٔاي ــص ٜٔإسرتؾ ــٛا

ايتعً ُٝٝــ ,١امل ــصٖب ايؿ ــين ,ا٭زب ,املٛغ ــٝكا,

ايهتابـ ـ ـ ــات ايػٝاغـ ـ ـ ــ ١ٝاملُاي٦ـ ـ ـ ــ ١يًػاغـ ـ ـ ــ١

ايؿـ ـ ــٛٝع ,١ٝاٱؾـ ـ ــرتان ,١ٝايسنكطاطٝـ ـ ــ,١

اؿ ــعبٝني ,أ ٚاملعا ِضن ــ ١هل ــِ ٚاملطًّع ــ ١عً ــ٢

ا٭ضغ ـ ــتكطاط( ١ٝي ـ ــٝؼ عٓاٖ ـ ــا ايطبك ـ ــٞ

َـ ــآضبِٗ ٚزنـ ــادٛدٝتِٗ ,بـ ــٌ ؽتًـ ـــ عـ ــٔ

اٱغـ ــتع ,ٞ٥٬بـ ــٌ عٓـ ــ ٢إختٝـ ــاض ا٭ْػـ ــب

تعًٝك ـات ٚتـشـًـٝـ٬ت املـطاقـبني اٱع ـَ٬ـ ٝـني
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يف ايطَـ ـ ــل ا٭خـ ـ ــريٚ ,اغـ ـ ــتػاثات اؾطسـ ـ ــ٢

ٚقطض ٟايكشـ.
ٚبكـ ــسض تعًّـ ــل ا٭َـ ــط بايعُـ ــٌ اٱبـ ــساعٞ

ٚاحملرتقني.

ايػطز ٟايط ٌٜٛيف ايطٚاٚ ١ٜايكك ١ايط١ًٜٛ

ٚقبٌ قط َٔ ٕٚبس ٤إؾتٗاض ايػـطب بظٗـٛض

بؿ ـ ـ ــهٌ خ ـ ـ ــام يف (أزب اؿ ـ ـ ــطب)ٜ ,تُ ّٝـ ـ ــع

(أزب اؿـ ــطب) بعـ ــس اؿـ ــطب ايعاملٝـ ــ ١ا٭ٚىل

ا٭غًٛب اٱْؿا"ٚ ٞ٥ايتهٓٝو" املػتدسَإ

 1914ـ ـ ـ ـ ٪ ,1918يّؿـ ـ ــات غـ ـ ــطز ١ّٜؾـ ـ ــٗري,٠

يف ٖــصا ايطــطاظ َــٔ ايتــأيٝـ بايعاعــٚ ١زقّــ١

ٚتٛاقٌ ظٗٛضٖا ٚاٱقباٍ عًٗٝا بعس اؿـطب

ايتكــٜٛط يف إبــطاظ أســساخ اؿــطب ,نبريٖــا

ايعامل ١ٝايجاْٝـٚ ١إىل اٯٕ ,سؿـٌ زٜـٛإ ا٭زب

ٚقػريٖا َٔ ,خ ٍ٬إيتكاطات شنْٛٚ ,١ّٝا ٍح

ايعطبـ ــ ٞايهـ ــدِ بٓتادـ ــات ؾـ ــعطْٚ ١ٜجطٜـ ــ١

َ ــ٪ثّط ٠تتذًّ ــ ٢يف ْك ــٛم عُٝك ــ ١ايت ــأثري,

متدّهــل عــٔ ٚقــا٥ع ٚســطٚب ,عٴطؾــل بــ "أٜــاّ

ٚمته ـ ــح يف اي ـ ــصانط ٠ظَٓٶ ـ ــا ط ـ ــٚ .ً٬ٜٛؾ ـ ــأ

ايعطب" ايعسٜـس ,٠زاّ بعهـٗا أعٛاَٶـا ٚعكـٛزٶا,

َ ــ٪خّطٶا َ٪يّؿ ــ ٛضٚا ٜــات ٚقك ــل اؿ ــطب إىل

َٓٗـ ــا "أٜـ ــاّ عـ ــبؼ ٖٚـ ــٛاظٕ"" ,أٜـ ــاّ زاسـ ــؼ

َتابع ــ ١ا٭س ــساخ ٚايؿٛاد ــع عِ ــع اٱعتُ ــاز

ٚايػ ــعا ٜ ,"٤ــ ّٛخ ــعاظ ,س ــطب اي ِؿذ ــاض ٖٚ ,ــٞ

عً ــ َ ٢ــا ٖ ــَٛ ٛثّ ــل يف ايػ ــذّ٬ت ٚايٛث ــا٥ل

َ٬س ـ ــِ أ ٚؾـ ـ ـبٵ٘ َ٬س ـ ــِ ,أٚضزٳ تؿك ـ ــ٬ٝتٗا

ايعػـ ــهط ١ٜايطنٝـ ــ ,١إنـ ــاؾ ً١إىل ايًكـ ــا٤ات

امل٪ضّر دطد ٞظٜسإ يف نتاب٘ (تـأضٜذ ايعـطب

املباؾطَ ٠ـع اؾٓـٛز ٚايكـاز ٠ايـصٜ ٜٔكـٓعٕٛ

قبٌ اٱغ.)ّ٬

ا٭س ـ ــساخٚ ,اؿ ـ ــٛاضات املباؾ ـ ــطٚ ٠ايع ٜـ ــاضات

َ ـ ــٔ ايطٚا ٜـ ــات ايتأضى ٝـ ــ ١املؿ ـ ــٗٛض ٠يف

املٝساْ ٝــ ١ملٛاق ــع ايكت ــاٍ نُ ــا يف ( َٜٝٛــات

ا٭زب ايػطبـ ـ ــ ٞثـ ـ ــ٬خ ضٚاٜـ ـ ــات " :ايب٪غـ ـ ــا"٤

قٴ ـ ــشؿ ٞؾ ـ ــاب) يهْٛػ ـ ــتاْتني غ ـ ــُْٛٛٝف
(ٚأبطاٍ قًعـ ١بطٜػـل) يػـريغ ٞغـُْٛٛٝف,
سٝــح ًٜكــ ٢ايكــاض ٨شاتٳــ٘ يف أدــٛا ٤اهلٝذــا٤
ايػـ ــاخٓ ١أ ٚقطٜبٶـ ــا َٓٗـ ــا ,يٓٝؿعـ ــٌ ٜٓٚبٗـ ــط
ٜٚعه ــؼ شي ــو يف أغ ــطط ٚق ــؿشاتٜٚ ,ه ــاز
قاضٖٚ٩ــا ٜــط ٕٚايًــٗبات املؿــتعًٜٚ ,١ػــُعٕٛ

يؿهتــٛض ٖٝذــ"ٚ ,ٛشٖــب َــع ايــطٜا" مل٪يؿتٗــا
َطغطٜل َٝتؿـٌ"ٚ ,ايـس ٕٚاهلـاز "٨ملٝداٝ٥ـٌ
ؾــٛيٛخٛف اؿــا٥ع بٗــا دــا٥عْٛ ٠بــٌ .سؿًــل
ضٚاٜــ( ١ايب٪غــا )٤بأســساخ دػــاّ إبــإ ايؿــرت٠
 1815ـ ــ َ :1833عطن ــٚ ١اتطي ــ ٛـ ـ ـ ث ــٛض ٠مت ــٛظ

 ٟاٱْؿذـ ــاضاتٜٚ ,ؿ ـ ـُّ ٕٛضا٥شـ ــ ١ايبـ ــاضٚز
زّ ٚ

 1830يف عٗس املًو يٜٛؼ ؾًٝٝب َٚا تٖ٬ا,

ٚايــسخإٜٚ ,ػــُع ٕٛسؿــطدات احملتهــطٜٔ

إش ٜـ ــطز ايهـ ــ ّ٬عـ ــٔ قكـ ــٝس ٠ؾـ ــاضع بًَٝٛـ ــ٘
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ايطعاًَٚ ١ٝ٥شُـ ١ؾـاضع غـإ زْٝٚـعٚٚ ,قــ

اؿــطب ا٭ًٖٝــ ١ا٭َطٜهٝــ 1861 ١ــ  1865بــني

املتاضٜؼ ٚقعكعات ايػـ٬حٚ ,خـ ٍ٬ا٭سـساخ

ايؿــُايٝني ٚاؾٓــٛبٝنيٚ .يف َعُع ـإ تًــو

ٜطز شنط ٚٚقـ (دإ ؾًذـإ) ايًـل بطـٌ

ا٭سساخ ايسَٜ ١ٜٛطايع ايكـاضَٛ ٨اقــ َـٔ

ايطٚاٚ .١ٜقـس دـا ٤ايكػـِ ايطابـع َـٔ ايطٚاٜـ١

اؿ ـ ــب ٚايػ ـ ــطاّ ٚايػ ـ ــريٚ ٠ايتُـ ـ ـطّز ٚايٓـ ـ ـعٳم

بعٓٛإ "بهع قـؿشات َـٔ ايتـأضٜذ" يف غـل

ٚكتً ـــ ايٓعع ــات ايبؿ ــط ١ٜاملتؿاٚت ــ ١ب ــني

قـؿشات ٭ســساخ ايعــاَني  1832ٚ 1831ألّــا

ايٛسؿ ـ ــٚ ١ٝايطأؾ ـ ــٚ ,١اٱعت ـ ــساٍ ٚايتطـ ــطّف,

ٜسٍ عً ٢إٔ امل٪يّـ قس اعتُس عً ٢قـشا٥ـ

ٚايظًِ ٚاٱْكاف ٚايطمح ,١ثِ َٓا ايعْٛز

شيــو ايعَــإٚ ,ض ــا عًــَ ٢صنطاتــ٘ املسّْٚــ١

سل اٱْتداب يف ايٜ٫ٛات ايؿُاي ,١ٝؾاغتا٤

أ َ ٚــا عً ــل بصانطت ــ٘ َ ــٔ أس ــساخ ٚٚق ــا٥ع,

َٓــ٘ اؾٓٛبٝــ !ٕٛأَّ ـا ضٚاٜــ( ١ايــس ٕٚاهلــاز,)٨

ٖٚــص ٙأؾهــٌ ٚغــ ١ًٝؾعــٌ ايطٚاٜــ ١تأضىٝــ.١

ؾك ــس نطّغ ــل ٭س ــساخ ايج ــٛض ٠ايبًؿ ــؿ ١ٝيف

ٚدـاٖ ٤ــصا ايٛقــ عــٔ َعطنـٚ( ١اتطيــ )ٛيف

ضٚغــٝا عــاّ ٚ ,1917قــس ظخــطت بؿــط ٜقٳــٛض

م ": 67يكس ٖعَـل دٝـٛف ايـسٚم ٚيٓػتـٕٛ

بؿــهٌ تؿكــٚ ًٞٝزقٝــل ٚقــا٥ع قــ ّٛايكــٛظام

اٱْهً ٝــعٚ ٟؾ ــ ٕٛبً ــٛخط ايعٚغ ــ ْ ٞــابًٕٛٝ

املك ــاتًنيٚ ,أغ ــ٬ى ؾ ــا٥هٚ ١خٓ ــازم ٚقت ــٍٛ

ايهـبري يف ٚاتطيـ ٛعــاّ ٚ ,1815تٓـاثطت اؾجــح

ٚاْتكاَ ــات ٚزَ ــٛع ؾ ــطح ٚن ــٚ٪ؽ ؾٛزن ــا,

تتٓاثط َٔ قبـٌ يف

ٚغـ ــري شيـ ــو َـ ــٔ نـ ــطٚب اهلـ ــٚ ٍٛايكػـ ــ٠ٛ

يف أضض املعطن ١نُا

ٚايتدطٜب ٚايتسَري ٚاٱْسساض ٚاٱْتكاض!.

َعطنــَ ١ــٔ َعــاضى ايتــأضٜذ"ٚ .ضٚاٜــ( ١شٖــب
َع ايطٜا) تٴذػِّ أسساثٶا ؾظٝعٚ ١قعـل إبّـإ

*****
***
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ؾانط فٝس غٝؿٛ

َطزقٛف ,إنً ٌٝاؾبًٌَٝ ,ػا ,نطنِ,ظٜعؾ ,ٕٛظعرت ,قطٜل ,سًب ,١زاضغني ,ظلب,ٌٝ
 -اعؿاب طبٝع- ١ٝ

ٚاضتعاؾ ١ايٓذ ّٛيف نا ٞ٥ايجآَ١
يف ضعؿ ١ايٓاضْر ٚايٓاضزٜٔ
ٚغعازٜ ٠س ّٟايطاعؿتني

ٖ ٤٫٪يٝػٛا أقسقاٞ٥

تهتب أَٚ ٞقٝتٗا

سطٚف ايطخاّ قسٜكاتٞ

يف َظطٚف َٔ ؾه ١ضٚسٗا

أقسقا ٞ٥باخٛؽ ٚأغدًٛٝٝؽ ْٚابٚ ٛاًٌْٝ

ٚتهتبين يف اضػاف ايطغٝـ ٚايكُط ؾٛم

ٚآْٛ

دبٝين

نٌ ي ٌٝمتػ ٞايعطم املػؿٛف

يف ضعؿ ١ايطغٝـ ٚقٝاَت٘

ًْ ٫ٚتك ٞأبسٶا إ ّ٫يف ايػطزاب ش ٟايطقِ 7

ٚضٚس٘ تطفّ
يف نـّ ٜػٛع

*****
أَ ٞناْل تٓكـ عطٚف شٖب دبٗٓٝا

يف ضعؿ ١ايطَاز تهتبين أَ ٞبسَعٗا

أبسٜتٗا

ٚتطؿ ٤ٞضَاز أعٛاَ ٞايػتني

ؾٛم ضخاّ دػسٟ

***

ٚتٛقا ؾ ٘ٝايطَاز

يف ٜكظ ١تٓٛضٖا

غبعٶا ٚغبعني َط٠

ايطغٝـ ٜطػـ ٚأْا يف طٝؿ٘ َجٌ ايٝاقٛت

ؼك ٞغٓابٌ أعٛاَٗا ايجُاْني

تاض ٠أملع ٚأخط ٣أقع

ٚتهشو أغٓاْٗا يًتػعني

يف طٝـ ايتٓٛض أشٖب َع ايطغٝـ يف ايًٗب

غٓابٌ أعٛاَٗا ؽهطّ يف ضَاز عٝينّ

أشٖب يف ايطشني َٔ أدٌ غعاز ٠ا٫غعٜٔ

ٚػاعٝسٟ

أغك ٞغطٜط ٟبايكطؾٚ ١ايٝاْػٚ ٕٛايعلبٌٝ
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أَ ٞتأخصْ ٞنٌ قباح إىل بٛح ايكُٝط

قطْٶا ٜبًع قطْا

ٚؾها٥ا ايكُط

يف اضتعاؾ ١ايكُل ٚايبٝاض ٚايهًُات

إىل ضعؿ ١ايٓٛاقٝؼ ٚزقاتٗا

ناْل ايعكاؾري تكؿل تاضٚ ٠تكُل أخط٣

أضتل أخطا ٤قساغٞ

عً ٢أغ٬ى ايهٗطبا٤

يف ضا٥ش ١ايبدٛض ٖٚطز ايكٓٛز

ٖٓٚاى قطٜبٶا َٔ ضٚس - ٞيف ايعٝاز٠

ايطٛٝض ٖٓا تكُل

ايؿعب ١ٝيف عٓهاٚا

ٚاملدًٛقات ٚايٝاقٛت ٚايبٝاض

أخعتين ز ١ًْٗ .بإّٔ غعاز ٠دػس ٟتػط .ر يف

يف قً" ١ايػُك"* ٛ

يػإ ايػْٛاض

أَ ٞسؿظٗا ايطبّ َٚاض ٜٛسٓا ايصٖي ايؿِ

ناْل قسٜكتٗا ظ ١ٜٓتطتب ي ٞؾطؾؿًا أبٝض

تأخصْ ٞإىل دطاساتٗا ايطخاَ١ٝ

يٝكطّط دػس ٟبٝان٘ ؾٛق٘
*****

أْا ايص ٟانتٜٛل بعؿل املسا٥ا ٚا٭ضم
يف شنط ٣عٝس َاض بٗٓاّ ٚأخت٘ غاض٠

أَ ٞناْل تطبذ يٓا

ساَ ً٬يف غطّت ٞقطّتٚ ٞايب٬ز

ب٪ب ٪عٗٓٝا اي٢ُٓٝ

ٚغطّ ٠ايعم تٗص ٟيف ؾُ...ٞ

نْٓ ٞاّ ٖاْ٦ني ب ٬أس ّ٬غٛز

*****

َٔ خذٌ ايبكٌ ٚؾها٥ا ايجّٛ

أَ ٞناْل ؽبع أن٬ع ٞايػبع١

ٚقًٛٝي ١ايٓاض

٭خٛت ٞايػبع ١ايص ٜٔضقسٚا

ٚقٝاَ ١اـبع ا٭نط

يف ايػابع َٔ آب

ٚيعٓات ايهٗطبا٤

شات َط ٠غابع١

ظًّل سطٚف ايطخاّ ضؾًا

ٚأخط ٣شات ؾتاَ ٤اطط ٚنًِٝ

أ ٚزاضٶا يٲغرتاس١

زٴسػٛا يف غبع ١قط َٔ ٕٚقط ٕٚايػُا٤

ٚعٓٝا أََ ٞعًكتإ يف غكـ املطبذ تسَعإ

ايجآَ١

ٜكطط َُٓٗا ايػداّ ٚايسَع ا٭غِٛز..
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

*احملًّ ١ايكسن ١اييت عاف ؾٗٝا ايؿاعط طؿٛيت٘ ٚقباٚ ٙؾباب٘.
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ز .بٗٓاّ عطااهلل

زاُ٥ٶاً...
أغسز ؾظاٜا املطط
َٔ ؾ ١ٖٛايػِٝ
ؾًٝؼ يًذطح بعس اٯٕ
َتػع يًبها٤
سٝح ايطقاقات تتػهع
تا..١ٗ٥
تٗط ٍٚبني دش ِٝا٭َهٓ١
ٚأقب ١ٝايظّ٬
***
ٖهصا ا٭َهٓ١
تتػع ..تهع ..
تًًُِ ؾٛناٖا
تًك ٞبطسٝكٗا
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بٗذ ١يٰتني

يف َؿذب ايؿعطا٤

ٚتتكس ؼل قٝس ايككٝس٠

ْها ١ٜبؿُؼ َؿرتن١

يرتغِ ...

تطٝا بهٌ أسَٓ٬ا

َا بني ايػطٛض

***

أؾذاضا ...

ٜٚبكٖ ٢صا ايؿاعط

ٚغباضا ...

عع سٛاض ا٭ؾٝا٤

ٚخطا ٫ ٥متش٢

 ًًُِٜبكاٜا اـٛف

****

َٔ أسؿا ٤املعاضى

ٖصا ايؿاعط زاُ٥ٶاً

ٚبكاٜا اؿطٚب

ٜعع خط ٛا٫غرتاب

سطٚب ايطٛا٥ـ

عع َٛاْٖ ٧طَ١

ٖٞٚٴتًك ٢ايططا٥س

َٚطاضات باضز٠

يف أٚز ١ٜاملٛت

ٜكُ نتابات٘

ؼل قؿط ٠ايطٚح

َٔ عبري ايسٖا٤

املػًؿ ١ب طاض ايٛقل

املٛغ ّٛؾٛم ؽّٛ

يعٓاتٗا ٚتساعٝاتٗا

َجكٛب ١بايبها...٤

َجٌ َ٬شات تا١ٗ٥

***

تبكِ بايٝكني

إْ٘ اٯٕ ..

ٚتؿعٌ خطا٥ب

نػا ٚد٘ اؾبٌ

٭َهٓ ١خذً٢

َٔ ثًر ايؿتا٤ات
ٜطاقب ٖط ٍٛايهًُات
وو
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َوًٌت كريت

شقال دفىسقٍا بلِربا

 جيً َضجيًؼوَُبٌ ً
و

د وزوًك ةٌْ و
خَةةسوًَولّ ة وفوِطوٍةةىوعَةةٍووَظرً ةطٕىوؤخبًةةطوزٍٍٍِِْ ة وبِدعوًٍي ة و ّ
ضَخ ًٌٍّ ن و
بى وزوًكٌْ وخمٍ هٍىوعِوعوّ وٍ ًر ،وًب ًضبِعهٍىوهلوى قْوؤفطٔؾةوى قْو
ً وًخسزٍٍْ ،وهّ وفيًـوى وعٍَوًَولّ و ِهّ وُِؿطٕىوًى ًًِ ن و
فيًؿوٍىوبِطخؿ وًَولّ وببَطر وؤضجِؿوٍىوبئى وضَب نوفيًؿوٍىوخيط و ّكْة وو
ودًّ وبَول ًوزخ ٕع وٍِي وًَي وزًٌَ ٔض وغِفِ دٍىووهّ وخ ٕع هٍىن و
ٍوّ وزًَي وحَصرٍ ،و
هبٍىوعيً وٍى،ووًِّوؾٍو ومشِعوٍىو ّ
ؾٌِؿ وؾدِِىقووًَولّ و ِ
د و
فطٔخوٍةةىوُِؿةةط وزخةة ٕع و َرلّة و ًروٍةةىوًَب قعة وزًَية وزًَيةسِ وََولّة ،وز ّ ٍ
دبِطوؤٔى ٕىن و
ٌ وًَي ووًٌَ ٔض وغِفِ دٍىوو ّ
وؾ ٍ
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طىقوبػة ًضىبً و
فيًؿوٍىوخسض وُِؿط وى ًيوزِخ ٕع هٍةىوهؿة ًيٌْ وزًَية ،وزعٍة ٕ
ً ًخ ٕع هٍىوََولّ وؾ ًيٌْ ،ووًَولّ وك ًزوخ ٕع هٍىوََي وكَبيًط وفئخوٍىنو و
ٌ و
ً ًفِ وٍىوٍَسخٍىوزًوٍ وًَي ،وُِؿط وًِّوضوًًطً وخ ٕع هٍىوخِة ٕ وأك ًًة ّ
ك ًًىقوفٌْرًد ووًبَي ق ٕظ وغٌَ وبى وؾ ًيٌْ ن و
بوٍىوًَولّةة وٍَةةسخ وهػِةةفِ دٍى،وُِؿةةط وًِةةّوضوًًطًةة وخنِقةةٌْهٍىو
طً
ًةة ًٍ ٔ
ٌ وًَي وغٌٍٍَِْ ووً ِيٌْن و
وً ًضفٍ هٍىوه َسخ وًِّو رًس وزًَولّ وزهّ وؾ ٍ
د و
ٌ وأخِةط ّ
ًع ًحِبوٍىوًَولّ ووأًٍطٕى:ودًَ وىسَنْوعبِسهٍىوُِؿط ؟وجَىة ّ
ٌ و
ٌ ،وً ًضفٍة هٍىوُِؿةط وٍَةسخ وً رًةسٍىوجىة ّ
كػٍىوؤبعٍة هٍىوزؾة ٍ
و هٍىو ّ
ًٍ
زدَضدٍرّنوًَولّ وًوٍ هٍىوخٌٌِْ وجطٔؾوٍىوؾ ًهفٍىوخَطوًفّ وخمٍة هٍىوهِِؿةط ،و
فطٔؾوٍىو ٕضؾٍىوًِّوفَجًطٕىووكٍَوٍّطٍووٍىن و
د وزًوٍ وٍَسخٍىوًِّوًَي وؤخ ٕع هٍىوخلِة ٕ وًَطف قرٍة و
ٌ وأخِط ّ
كيًفوٍىوجلّى ّ
غٌَ و َي ،وكوٍ هٍىوبؿ قفٍىوبى ًيٌّ ،وؤزكٍطٕىوًَطف قرٍ وزٍَسخ وً رًسٍىوًِةّو
خبً ةطٕى،وفيًؿ ةوٍىوًَولّةة وبلْي ة و َطرًةةطوًدْ ،وزٍأر ةمْوؾةة ٍووٍىو
ٍ ةسًَوُِؿةةط و َ
ف ًغ ِّ وو ّى ًوكطرًب ،وًِّوى وعِسُ وأًٍطٕىوهّ وفيًـوؾ وِّوف قغة ِّ وو ُّة و
كطرًب نو و
*****و و
***و
و
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ووووووووووووووووووووووووووووووووو و
و
و
و

و
كطرًٍو رًِ و
و َ
ؾٍٍِْ وفِقٌهّلْ وً ّسً ًور وضوًخ ًو و
درّو ِ
دض ٍ
َ
وعِططكْ وهّ وك ًوأظ هٍىوًِّوك ًً ًو و
دىو و
هّ وك ًوأظ هّىقوخِوي ً ٍ
ٍطٍ ًًٌ ًو و
موج و َ
كْؿوٍىوكسًٍ ْ
ِْوكى ٕ وك قغلْ وب رًس وزف قخ و و
ف ٍفوك ًًلْ وٍَيػ ودّ وُ ًض ًو و
بّ
ً ًخنٌِْهّلْ وبل ًً ًوُ ًض وزجٍيىَِ و و
بط ًو و
خؿ وه َ ً
ضٔجًؿو ًوبػِفٌْكْ وكط ق
ىوبِسوٍّطٍوو ًنْو و
كٍِو ًّطرًو ًوأُؿٍٍْ وك ًً ق
سوًنْو و
وبِسوبوع وجَصًٌ ًنْوووضرً ً
ٍسًيٌْ و و
ىوَُ وّ و َ
ر وبطدّ وزكٍِوُؿ ِِ ق
ٍ وزبو قعٌ ً و
ؤخق ِ وٍىوبط ًر ّلْ وؾَطوق ّ
كسكْطد ور وبطدّ وعىس وزخ ًب و و
بٌ ً و
جسًز وكٍِوضبطّ هٍىوخَع ًر ّ وغ ً
*****
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ئاويَتةبوونى زمانى كوردى و زمانى
سريانى لة شارى كؤية

د .هاوذين صليوة /م .شادان شكر

صماااىىكصاناااااىكتاىاااايحيىكماطاا خ اااىكىكاؤيااااكصمااااىىكطااشياى ا,كةااااةوك اةاستااااي ىك
ةادسيَاازىيىكم َاازييك اااكاؤيااايكرمىااذىكٍاسمؤحاااكريااايٌ,كةاااٍؤىكتاااي ىكماط ا خ اااٌكحاااىَاك
اطاايمسيَ ىكدياااسي شىيك اااىايكىؤيااااٌكتااايكصماىاااياٌكةااااااسٍَياي ,كةؤياااكيػاااااىىكٍَياااذ ك
ىاٍاحميىاحاكىَمكصماىىكامسدى,كةاةوكصؤسكيػاىكامسدىكٍاحؤحاكىَمكصماىىكطاشياىى,كٍاىاذىَك
يػاااكةاطاا ناكحايياح اااااىكىؤياااٌكٍاااحميٌكيكي ااامكىؤياااٌكمايىاحاااي ,كٍاىااذىَكيػاااؾك
رؤسِىى اسياااٌكةاطاااسٍاحمي ,كٍاىااذىَكيػاااؾكااػااثش,كياااىمدكاَؼااثشىكصماااىىكطااشياى اٌك
ي سرشحمي ,كط ناااىكصؤسكرؤسِىي ,كتاراسكامسديَككحايىيك َ ااٌكيسدكىاةَةااي كىاياىياطاَكةاي ,ك
ٍاىذىَكيػاىكامسديؽكااٍاحميىاحاكىَمكصماىىكطاشياىى,كاايحمىاحااكريَاشكسِاَفاىكتؤىااح ىك
طشياىىكيكتاييَةاىكيػاكطشياى اااٌكةمييً,كةؤكصيميىاكيػاىك(طايطاشِك)ك ااصماىىكطاشياىىك
ةااايىحاىك(طاامسِىىاي )كديَاا ,كصؤسكتاػاا شىياك اااصماىىكااامسدىكي سرااشىي ,كيػاااىك(ةاػاا ىَ)ك
ةايىحاىك (ةاػا)كديَا كيك ااصماىىكامسدي ااي كي سراشىي ,كةااةوكااػاثشىك(ي اىَ)ىكي سرشحامي ,ك
(ي اا اىَ)كتشماااااىىكةَََااااض كةااااؤكد مااااىكتَظااااةا,كةاسىىياااااسكةاااااك( )ىكصماااااىىكامسدي ااااا,كيىحاااااك
(ةاػاةاػ ىَ)ىكصماىىكطشياىى,كجثاك اي ؾكد ىثىك(ؾ)كىاةش ك(ػااد )ىكد ىشيَةااكطااسك
يكصؤسكقمسطااطكرااؤكد اااشىَ,كةاااد كياٌكيػاااىكحشماااٌكٍايااا,كةاااةوكحميَزيياي ااااىكتَنااا,كحاااىَاك
اةاس كػ عشىكىايضاىكاؤيايا,كااكتاييَةاٌك اكصماىىكاامسدىكيكصمااىىكطاشياىى,كةؤيااكدسيَاز ك
ةاكةمىسىكيػاكىاد يً .ك

منووٌبت شيعست فؤلكمؤز:

تؤ ااؤسكطاااماىَ ىكد يناماىااذىكىاحاي ااىااا,كػ ا عشيؽك اةاستاااي ىكٍااانثشىكٍاط ا كيك
طؤصَي ىكةاٍَض يكد اشيَةاكرؤسىىى,كةؤياك اسِيح احىكااطاااٌكىضيككحش ,كتَنااكتااوكصيميىااك
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ػ عشي اىاكد ٍَي ياي ,ك اكيػاىكامسدىكيكطشياىىكاَ َاحميٌ,كيىحااكتاييَةاياااًك ااكصمااىىك
امسدىكيكطشياىى.كةؤكصيميىا :ك
ةاصماىىكامسدى :ك
اطاسياكاؤةىااا-ك اطاسياكاؤةىااا ,ك
راضياكاضاكجمىىااا-كراضياكاضاكجمىىااا .ك
اعاسدضيذىكرؤحىكي ى-ك اعاسدضيذىكرؤحىكي ى,ك ك
ماضهكاشدكرؤحىكتؤىاى-كماضهكاشدكرؤحىكتؤىاى .ك
ةاصماىىكطشياىى :ك
ة يىكيكةَياخكحمسِىىىَ-كة يىكيكةَياخكحمسِىىىَ ك
ةاطاكػادِس تكىاةشِىىىَ-كةاطاكػادِس تكىاةشِىىىَ ك
ت ذيكىاػىَكطاحاىىَ-كت ذيكىاػىَكطاحاىىَ ك
اؤدىكراي ٌكةمىةاىىَ-كاؤدىكراي ٌكةمىةاىىَ.ك(طشيىٌكتؤغض,كٍاسمؤحا-كاؤيا:ك-2-18
:2015كديذ ىى) .ك
تاما,كرؤسىى ااىكػايىكيكٍانثاسِاَ ا,كااكصياحشك اااحىكػايىكطاىَكاَ اىكد يحاشىَ,كٍااسك
ديَ اِش ىكضاامىسكجاااسكد يحااشىَ,كدييجاااسكااطااىكرؤييااذ ك(رااؤسىىىكة َااز),كدييجاااسيؽكطاااسجاكوك
تاماااد ةميٌ,كياااٌكطاااسجاوكػاااي اسىٌكد ينَياااي .كتاااوكرؤسىى اااك احااايتكةشِراااكاَ َاااحمي ك
() 3+4كةاٍاماٌكسِيةهكيكاَؼاىكاامسدىكةااصماىىكطاشياى ؽكد يحاشىَ,كيىحااكاااحىَكراؤسىىىكةَازك
اؤا ايااابكةاااصماىىكااامسدىكد ناىَ,كاؤا اااىكديي وككةاااصماىىكطااشياىىكد ناىَ,كت ي اااكةاااصماىىك
امسدى,كديىحشكةاصماىىكطشياىى,...ك َش دىكصيميىاياابكد ٍَي يااي ,كاؤا ااىكيااااوكةااصماىىك
اااااامسدىكيكاؤا ااااااىكديي وكةااااااصماىىكطاااااشياىىكد ىاييااااااكسِيي,ككػااا ا عش كطاااااشياى اااماٌك
ي سرَشِىيحاكطااسكصمااىىكاامسدى,كةااةوكحااىَاكماىاايكماتَممااااماٌكي سرَشِىي حااكطااسكصمااىىك
امسدىكىاماٌكاشدؤحاي كػا عكش,كضامى اكحايياشياىاذىكيػااكقات اادىس ااىىكصمااىىكطاشياىى,ك
ااااكي سييثَشِدسيَةاااكطاااسكصماااىىكااامسدى,كقياااىىكمؤط ا ةايكجمىى ااااىكد ػ اَمىَ,كةؤصيميىاااك
يػاااىك(حاامسِىىىَ)كيىحاااكضا اااٌ,ك(ىاااةشِىىىَ)كيىحاااكقظاااااٌ,ك(ةمىةاااىى),كيػااايااىكامسدي ااا,ك
يىحاااكةمىةاااٌ.ك(طاااحاىىَ),كيىحاااكػااايةاٌ.كيىحااك اااصماىىكطااشياىىكقات اااىكػا عش ااياٌكدىةااريك
اشديي :ك(حمسِىىىَ,كىاةشِىىىَ,كةمىةاىىَ,كطاحاىىَ),كجثاك ايكقات اكيااثشحمي كجمىىا,كٍاسيابك
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اوكيػاىاؾك اطىَكةشِراكاَ َاحميٌ.كةاسىىياسكتاوكيػاىاك اكصماىىكاامسدىكد ةياا:ك(ضا اااٌ,ك
قظا,كةمىةاٌ),كااكدياس كاَؽكيكطاسيىااى اٌكجمدىيا .ك
كي سرَشِىىااىكماااتَممىكػ ا عش كطااشياى ااا:كى َمىصياااٌكض ا ايكضااؤنايىى ا,كةاطاااكٍااايىةٌك
ماىَش ,كضمى اكااطاىىكػايةاٌكصؤسٌ,كةمىةاصياٌكةؤٍانياطذيكيك َ ناٌكد ااىاي  .ك
اػ عشَي ىكحشدىكااكٍاسكاؤا اياكيكةاكصماىَككد رمحشىَ,كااكٍاسكديَشِ ىكدييجاسكد يحشىَ,ك
جاسيَ ككااطىكرؤسىىىكةَازكجااسىكديي وكااؤسِغ,ك ااااحىكةشدىاىكةامبكيكصىيىكةؤانَظااك ااسِيَثاك
ةاضااناِسيَضىىاي كتاوكرؤسىى اكد يحشىَ,ك اااحىكػايىكيكٍانثااسِاَؽكد رامحشىَ,كتااوكػا عش ك
ةااَؼىكااجناىكىؤمانىكد اَؼشىَ,كاَؼىك( .)5+5ك
ةاصماىىكامسدى:ك ك
تاىكقي ىكقي ىكةايىمنكقي ى-سِىطة هكاىَكةنىَكةؤيىكةىَكماي ى ك
ػاسةىَك ادىى كةضناكااى ظا-ػاٍاد كةَيهكةادييىكع ظا ك
ةاصماىىكطشياىى :ك
اؤؾكحانىكداةؤسكٍازيكد سِماىا-مًكامماخكصؤس يكطادسِ خكماياىا ك
اديكمًكةاىضاخكةاغكحشىَكتاسِمؤىىَ -احؤس تك يىكتامش تكقادؤمىَك(ع ظاكتَ ااك-اؤيااك-ك
:2016-2-17كديذ ىى) .ك
ي سرَشِىىىكماتَممىكػ عش اا:كةاؤوكةيااكداةاؤسكااَهكةاذ كد سمااٌ,ك ااوكد مااكةضا ؤنايك اايكك
طا ا يثاكىاسماااا,كدييكٍااااىاسوكد يىَك اةاىضاااات,كدناااهكماػا ا َيايكاا اَهكماااانىَكةا اشِؤكيكطاااياىك
د حذ مىَ.كد ة يريك ااىَمكػا عش كطاشياى اااؾكيػاايااىكاامسدىكةااااسٍاحمي ,كٍاسضااىذ ك
ةاسىىيااااسك يػااااىك(ةاىضاااا)ك ااااصماىىكطاااشياىىكيػااااىك(راىظاااا)ماٌكٍاياااا,كةااااةوكامسدي ااااااك
ةاااسٍاحمي (.ةاىضا+خ),كتاوك(خ)ك ااكصمااىىكطاشياىىكةاؤككااطاىكديي ماىكماىَكةااااسديَ ,كةاؤكك
صيمىاكةؤكااطىكياااوكيكديي وكيكطَ امىكمىَكةاوكػ َم ياكةاااسدىَ :ك
ةاااىى+ىةاىضااى,ككةاااصماىىكااامسدى:كةاىضاو/ةاىضااا+خكةاىضاااخ,كةاااصماىىكااامسدى:ك
ةاىضات ك
ةاىضااا+يةاىضاااي,كةاااصماىىكااامسدىةكةاىضاااى/ةؤكى َااشكةاااوكػ اَم ياك اااصماىىكطااشياىىك
ةاااسدىَ :ك
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ةااىى+ىكةاىضااى,كااطااىكيااااامىكحااابك اااصماىىكااامسدى:كةاىضاااو/ةاىى+ؤخةاىضااؤخ,ك

ااطااىكديي مااىكحااابك اااصماىىكااامسدى:كةاىضااات/ةاىى+يَمكةاىض اَمكااطااىكط اَ امىكحااابك
اصماىىكامسدىكدى,كةاىضاى.ك ك
ككيىحاكيػاىكامسدى,كياٌكعاس ةىكةَةاكىَمكصماىىكطشياىىك اااحىكةاااسٍَياى ذىكجثااك ااك
تؤىاااح ك,ك اااسِييىكاَ َاحاػاااي كياطاااكصماىايىى اااااىىكصماااىىكطااشياىىكةاطاااسىكاشِىاة ااض ك
د ةً,كي بكيػايااىكتاوكصماىاكماماناىك ارالَكد اشىَ .ك
سِىىايىكجمدىك اصماىىكطشياىىكدى,كااطىكياااوكيكديي وكيكطَ اوكةؤكىَش :ك
تاىامً/تاٍاتحؤ/تاي تاي/سِىىايىكجمدىكااطىكياااوكيكديي وكيكطَ امىكحااىكمىَ ك
تاىامً/تاياتحؤ/تاياتاي ك
سِىىايىكجمدىكةؤكاؤىكىَشيكمىَ:كتاىيىكتَنا/تاىةؤىهتَم /تاىىتايىٌ ك
سِىىايىك ايك اصماىىكطشياىىكدى :ك
ةؤكمىَ:كةؤصيميىاك اكسِطةاى,كطاسوكديَؼىَك(ِسيَؼىكرناسىَ),كِسيَؼاطاس ك

ِسيَؼىكرناسىَطاسوكديَؼىَِ/سيَؼاخكرناسىَطاستكديَؼىَِ/سيَؼايكرنااسىَكطااسىكديَؼاىَك
(/ى,خ,ي) ك
ةؤىَش:كِسيَؼىكرناسىَطاسوكديَؼىَكِ/سيَؼَمكرناسىَطاستكديَؼىِ/سيَؼَمكرنااسىَكطااسكىك
ديَؼى/ك(ى,كيَم,يَم) ك
اكصيمىايااىكدي ادى:كةاصماىىكامسدى:كٍاكمؼ اكمؼ اكمؼ ا-ح الىآ ك
تايكطالَكطاناااىكيػ ا-حَالىىَ ك
مؼككى ايكديياؼ ا-حَالىىَ ك
مؼككضمي كام يىَ-ح آلىىَ ك
ىمىسدىكماطةىكتام يىَ-حَآلىىَ ك
ةاصماىىكطشياىى :ك
تاَي اكىَ كىاةميػا-حَالىىَ ك
امتكتَيايكقاحنىكتؼةا-حَالىىَ ك
تايَ اكِسيَؼ كراسىَ-ح الىىَ ك
ااسطايىكجمزيَكىمىسىَ-حَالىىَك ك
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ىاػةيايكانش كرناسىَ-ح الىىَ ك
ي سرَشِىىىكماتَممىكتاوكاؤا اكػ عش :كتاي حاك اةًكدىسطَم ,كحَالىىَ,كٍاسضاي ىكػاؾك
ااغكد امرىَ,كحَالىىَ,كتاي حاك اطاسكةاىايكج اىكطاثىكسِىد ىاا,كحَالىاىَ,كماضاىكاااوكدناىَك
ديَؼااى.كحَالى اىَ.كحااايىيىكتاااوكراامحشىي كة ا كاكيػاااىكطااشياىىكدىِسيَاازسىي ,كةاااةوك(حَالى اىَ),كااااك
اامسدي اااي كي سرااشىي يكٍاااسدييكرمحياااااكتاييَةاااىكيااااطكةاامييً,كتاماااؾكد ااىكتاي ياااك
ااماط خ اااىىكاؤياك اديَشيًكص ماىاي ك ارالَكةشىمظمنناىاااى اٌكةاحاةايىكا َ ااي كرياايٌك
يكا ةميسَي ىكٍايةاػ اٌكٍاةمي  .ك
ةاصماىىكامسدى:كمؼككى ايكماصىا-ح الىىَ ك
مسَلَكاَض اكةضىا-ح الىىَ....ك(طاىاسياكع ظااكاااسيهك-كتؤ اؤسكصىٌ,كٍاسمؤحااك-كاؤياا:ك
:2016-2-21كديذ ىى) .ك
تاااوكرؤسىى اااك ارااالَكجااؤس كياسيااااىكااامسد يىسىكد راامحشىَ,كااااكاؤمااانىَكااااغكةااااَم ك
د ي طذيكيكةاط اٌكد ىاىاكم ىكيااطيكػَم كاايىىايابكدسيط كد ااٌ,ك اكماطاتاىكياابك
دييمااحشكةاد طااةاكسِىطا كد ىم َياااي ,كديىحاشكةاد طااةىكضااخكي سد ضاااسىًَ,كااطاَككى اامك
ديَشِكدناىَ,كتاايىىىكحاشكحااىَاكةااد ىثَ ىكةااسصكدناًَ,ك(حَالىىَ) .ااكرمىاذىكٍاسمؤحااىكاؤيااك
ةشِراااااىكطشياى ؼاا ا اٌكةؤصيااااادكااااكشديي كيكتاييَةاااااىكامسدي اااااااياٌكاااااشديي .كصؤسجاااااسيؽك
ادىىؼةَ ذىكااحىَكامسِيكاىكاؤد ةياي كةاد وكضااناك َذىىاي كد يحشيَاك.كتااوكرمحيااك احاايتك
ةشِراكاَ َاحمي ك(,)3+4كتاي ىكااكاؤسِغكد ينَياي ك()3كةشِرايا .ك
ةاصماىىكامسدى :ك
تاوكرؤسىى ااك ااااحىكةشدىاىكةاميبكيكصىي كةؤانك َظاا,كاااجاسىٌكةاااَ اٌكصىيىيااٌكد ةاشد كماانىك
ةماىَكيكك اييَؼاي كد ضميىاكانَظا,كتاوكرؤسىى ااياٌكةااصماىىكاامسدىكيكطاشياىىكةاحَ اانىك
د رمت .ك
امسدى:كتاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ-ماضىكاضاٌك َمياٌكحاصىىذ ك
طشياىى:كتاَي اكراستكتَةا-امسدى:كتاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ك
طشياىى:كطاننايكىمىس كممىمىتكةَةا-تاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ك
ماضىكاضاٌك َمياٌكحاصىىذ-تاي اكحميحاكحاديةا ك
تاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ-ة ذ يك معياكس ق ةا ك
املثقف الكلداني ()65

93 CALDAYA

RADYA

أيار 7102

تاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ-حني ىكميايكىاػةيا ك
تاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ-مش كحانىكد ق ةا-تاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ ...ك
ي سرَشِىىااىكى ااام ديَِش كطاااشياى اااٌ:كتم حااااك اااةاىىكانَظاااايا,كتااااىكٍاااايىسك ااااىَمكسِ صىٌ,ك
سِييماحىكطثىكي بكٍَ ايا,كتاىكٍاايىسك ااىَمكسِ صىٌ,كتااىكٍاايىسك ااىَمكسِ صىٌ,كماضاىكاضااٌك
َمياٌكحاصىىذ,كتاي حاك اةاىضاكدىى ؼاةمي ,كتااىكٍاايىسك ااىَمكسِ صىٌ,ك اد طاةىكدىيااكىااىَ كىك
حاااىك,كتاااىكٍااايىسك اااىَمكسِ صىٌ,كدىيىوك َ ااشدكماضااهكدىحاىَ,كتاااىكٍااايىسك اااىَمكسِ صىٌ,كا َااىكي ك
ىم ااَككةم طةا,كتاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ...ك
ةاصماىىكامسدى:ك ك
تايىكص سد ىكىؤس حاي -تاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ك
تاىكٍايىسك اىَمكسِ صىٌ-تاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ك
مَثالكةؤقدىَكراسِىي -تاىكٍايىسك اىَمكِس صىٌك ك
تاااىكٍااايىسك اااىَمكسِ صىٌك-طاااسوك اااوكااااس كػ ا َمىي ك-تاااىكٍااايىسك اااىَمكِس صىٌك...ك(كةاااتشيًك
عاصيضكااحشِؤغ,كىميَيذ يىس,ك ادىيككةميىك,1954كٍاسمؤحا-اؤيا:ك:2016-2-22كديذ ىى) .ك
ػ عشىكتؤ ؤسىكامسديؼناٌكٍاياكحاااكيػايااىكطشياىىكحَذىيا :ك
تاس قكيكػاسىبكماص ىكاشصؤحا-ػاسةىَك ادىى كةضناكٍاسمؤحا ك
َش كدىكيػاىك(اشصؤحا)يػايااىكطشياى اكةايىحاىك(مض يس )دىَ.
ك

ك

منووٌبت شيعست شاعرياٌة كؤيب:

ككسِ ٍياااسىكطااايذكةااشىيهكػ ا عشيَ ىكٍايااا,كةاااصماىىكااامسدىكيكطااشياىىكىميطااشىي ,كدييك
يحاسيؼىكٍايا,كااكىايى ؼاىاااياٌكةاكيػاىكطشياىىكد ط كاَذ ااٌكتاييؽكةؤكدييااطىك
ماط خىكىميطاشىيٌ,كتاايىى ؽكةااىايى:ك(ي اؤخكػاالما ؤخ),كاااكيحاسيَ ااك ااةاس ىك(طااع ذك
ت اااِىٍ ه) ي كىمطااشىي ,ك ااارماس ك(ك)11ىكرؤظاااسىكاااااؤٌ,ك اطااانىك(ك)2010كةآلياشىي حاااي ,ك
ماىاااػااىكياااىىك(ااامِس )كي بكضااؤٌكةاااى ىكااط اَككد ااااىكد ن اكىَكااامسِ كطاااقم ك َي اىَ.كٍااىك
ديي م اٌ,كةااىايىك(تا ثااراٍىَكةشِخياا),كاااكيحاسيَ ااك ااةاس ىكمامؤطاةاكةااامسىك(تاىاذسىيغك
ىااامؤ)كىمطااشىي ,كماىاااػااىكياااىىك(ٍاااصىسجاسكاشؤصة َا )ك اااكرماااس ك(ك)25ىكرؤظاااسىكاااااؤٌ,ك
اااااىميىىكديي مااىك2013كةآلياشىي حاااي .كجثاااك اماىاااكػ ا عشيَ ىكٍايااا,كةايكىايى ؼاااىاي ,ك
اطىَكػميًَكيػاكيكسِطةاىكطشياىىكةاااسكٍاحمي  .ك
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((تاىكٍاسمؤحاكػالم ؤخ)) ك
تاىكٍاسمؤحاكػا الم ؤخك-اشِك اجمىىىكىاصدىسىكػؤخ ك
اٍاسمؤحاىكرمىذىكدياىاٌ-يىس كرمنَككػاىكجمىىاٌ ك
ىاضك اراسدٌكدياىَ ىكحؤخ-تاياكمش كاؼَياكحَ ؤخ ك
*** ك
اضاكدياٌكجمىىىكػَم -حمكااى ظايكر اىىكطَم ك
حمكقاديؼايكىاضكيكقاػا-ةىَكمياتكةاك اٍاسِ ػا ك
د ريًكد مشيًكمي ك اسِؤخٍ-ؤكٍاسمؤحاكػالما ؤخ ك
*** ك
سِييراىكعاػةهكممطنناىاٌ-ػاىطكمَش مايكػ ايىاىاٌ ك
اابكيكسِىطةثؤيًك اتاييًكدى-ةؤيابكد ةريك اتاييذ ك
ص ماٌكص ؤخ,كرؤسِىي كدؤخٍ-ؤٍاسمؤحاكػالماك ؤخ(.سِىٍياسىكطايذكةشىيه,كرؤظاسىكااااؤٌ,ك
رماس ك,15كحمص يشىىىك,2011ك .)44ك
تااىكٍاسمؤحااكػااقما ؤخ,كيىحااا:كتااىكٍاسمؤحااكطااقم ك ياىَ.كتايااكماش كاؼاَياكحَ ااؤخ,ك
يىحا:كتايكيحىكةاىَشٍاحى.ك(تاياا)كةاؤكاضااٌكةااااسديَ ,ك(تااي )كةاؤكاامسِىٌكةااااسديَ ,كػااعشك
ةاػَم يااىكدسيط كةاااسىكىاٍَياي ,كيىحا,كي بكصماىىكعاس ةىكصماىىكطشياىىكىَشكيكم َاىك
ٍايااا.كد ةمىياااكػاااعشكة محيمىياااك(تاااىكٍاسمؤحاااكػااالماك اااخ),كضاامى اكٍاسمؤحاااكمَ ااا,كيىحاااك
ااااصماىىكطاااشياىىكػااااسكيكرمىاااذكما اًَ,كةااااةوكىااااىمكمااااىكىَاااشٌ,كي بكصمااااىىكعااااس ةىكػاااةاك
ةَث اىااااااى ؽكىَاااشكيكمَ ااااٌكٍاياااا,ك(ػاااالما+كؤخ)كةاااؤكامسِىىااااكيىحاااا:ك(طااااقم ك َيَا ا ),ك
(ػالما +اخ)كةؤكاضاىا,كيىحاك(طاقم ك َيَ ).ك ك
مؤط ا ةاىكػ ا عش ااك اااى َمىٌكيػاااىك(ااامسدى)كيك(طااشياى )دى,ك(مااا ؤخك-ػااؤخ),ك(حااؤخك-
حَ ااؤخ),ك(سِؤخ-ػاااقما ؤخ),ك(دؤخ-ػاااقم ؤخ).كتاماىاااك اطاااسكتاطااةىكمؤطا ةاىكد س ي كيك
قات اااىكػ ا عش اا,كااااكا َ اااي كمؤط ا ةايكماىاااىكػ ا عش ااياٌكدىةااريكاااشديي .كطاااةاس تكةاااك
مؤطا ا ةاىكىااااي ي ؾ,كجثااااك ا ااككمؤطا ا ةاكيااثشحمي اااااىكىاااؤى,ك ااااكديىديَا اشِىكػا ا عش اا,ك
مؤط ا ةايااىكجاامىىىكدسيط ا كاااشديي ,ك(ص ماااٌكص ااؤخ,كرااؤسِىي كدؤخ)ك اطاااسكةياااماىكاَؼااىك
ااجناىك()4+4كةي اتكىشىي .كيىحاكدييكيػاىكطشياىىكضمىسكةشِرااٌ,كدييكيػااكامسدي ااااؾك
املثقف الكلداني ()65

95 CALDAYA

RADYA

أيار 7102

ضااامىسكةشِرااااٌ.كت ي ااااك ااااىَمىٌكيػااااىك(ص اااؤخ,ككدؤخ)كيػااااكتاسىي اااااىكجااامىٌكٍايااااكيكاااااك
ٍاااسدييا اٌك ااككد ىثاااااىىك(ؤ,خ)كٍايةاػااً.كص ماااٌكص ااؤخ,كي سرَشِىىاااااىكتاي يااا:كص ماااٌك
حَثاسِى.كتاماكي بكت ذيؤمَكك اكاؤياكةاااسديَ ,كااحىَكةاطىكػةَ ىكاؤٌكد ااٌ,كياٌكةاطاىك
ػااةَككد ااااٌ,كااااكحاااص ككااااسك اااكااااسكحااشىصىي يكااس ااااكتاااجناوكىااادسىَ,كااااةشىكٍاىاطااايابك
ٍانذ اَؼىَكيكد نىَ:ك(ص ماٌكص ؤخ),كيىحاكااحاااتكحَثااسِىكيكتشيااكىاااايحى.كيىحااكتاايكيػااك
طشياى اكٍاحؤحاكىَمكصماىىكامسدىك اوكت ذيؤماكةاااسديَ  .ك
ك(سياصكةَذىس)كاؤمان ىَكػ عشىكٍايا,كتاييَةااٌكةااكصمااىىكاامسدىكيكصمااىىكطاشياىى:ك احاابك
ى م كديَشِ كطشياى اااٌكي سرَشِىىاااىكةاصماىىكامسدىكد ىمطري .ك
((طآلي)) ك
طآلييَ هكةادنا-اديكػادسِىىَكحاناخ/كيىحا:ك(د مايىَكةؤحىكةيَشو) ك
ةشِيىوكةايكااطاكى ا-تاياكاةايحاكماحَ اخ/كيىحا:ك(تايكىمط ياتكةؤكةَيىَ) ك
سِىصىكدلَكٍاحاكم ا -يىكراي خكةةيايخ/كيىحا:ك(دنهكةاكحؤكتاسىوكد ةَةاي ) ك
ضىكة اوكةثاوكةاحؤ-سِىاًك يىكيكةةثايخ/كيىحا:ك(دنهكٍَمسيكتَيككةَةاي ) ك
د ي س كدلَكيكر امن-حاااىك يىكماسِي ا/كيىحا:ك(حاااىكدنهكحاةيكةَ ) ك
ٍاحاااىكضاي ِسيَ كمب-اؤطىكامزيَكدىميش /.كيىحا:ك(اشضهكٍامميىكطثىكةمي ) ك
ػاعشك ااالَكتاي ىكااكى مديَشِىكةاصماىىكامسدىكىميط م كى مديَشِيؽكةااصماىىكطاشياىى,ك
اااكى اام ديَِشَي ىكطااشياىىك(حاااااى)كيىحاااكٍاااحاكااااىكىميط ا م ,كةاااصماىىكطااشياىىكد يةاامىىىك
ةيميطىك(ٍملكت ناٌ),كةاةوكتايكامسدي ااااىكةااااسٍَياي .كٍكاسضااىذ ك ااككى ام كدَيِش اااٌكةااك
تاىةاااصكى اام كديَِشيَ ااىكااامسدىكيكى اام كديَِشيَ ااىكطااشياىىكىميطا م ,كةاااةوك اةاااااسٍَياىىكتاااوك
يػاااااياكةاتاىةاااااصكىاااااةمي ,كيػاااااااكصؤسكعاتاااااييىكيكٍاااااااصىيىكةاااااااسكٍاااااحمي ,كضاااامى اك
اقظااشدىىكسِؤرىىاؾك اكصماىىكطشياىىكةاااسديَ  .ك
ة َااذىسك اػ ا عشىك((ٍاسمؤحااا))دىكضاااىذكيحايااااىك ااااالَكصماااىىكااامسدىكةاااصماىىكطااشياىىك
د سياِيميٌ :ك
ةاٍاػةاكرمىذىكتَنا-ضاىذكدييسوكديَناي كجَنا ك
ضاىذكىؤػاك اةشوكىاضىَ-مشدى ؽكرؤسِىاىاىكِسيَنا .ك
ميان هكااسي سد ىكتاي -ةش ي سيهكصؤس ك اي ك
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دىسيكةاسديكعاسدوكٍاممي-ةش ي سىكسِؤركيكػاي ك
طايش كاشِكماصٍابكيكدييا-ماسمشميىىكيكقاديؼاكةي يا ك
راسةض اكدسماىايىَ-ت ؼىكىاىؤؾكةشِييَيا ك
ماسكم خات ل ماسكيؤطب-تَةاكقاديهكحاعاجب/كيىحا:ك(ااى ظاىكاؤٌكيكطاسطمسٍَِياس) ك
اابكتاطىكماىعىكد اا-ى اكصياس حىكػعمب ك
قاديؼاىكدىس ةاىىَ-ةؤكصياس تكصييكد راىىَ ك
ةاةوكدىىىكرشىمن-رييس اىكةؤكىاااىىَ ك
قاديؼاىكضؤلكيكةاسيا/يىحا:كك(قاديؼاىكضؤلَكيكحؤل) ك
طايشىىثاىكدييىكمايا-د ضياكطاسىكامسِيكاى ك
صؤسىكسِؤركيكجارىايا-تَةايىحىَكقاديؼىَ/كيىحا:كك(انَظاااىىكاشؤصٌ) ك
ااسصي اٌكمًكاملكرذيؼىَ/كيىحا:ك( اٍامميكةاةيابكد ماٌكااسيَضٌ) ك
قاماكقص خكصيَِش ىم/كيىحا:ك(ةؤضىكصياس ح اٌكىااايً) ك
حاكت ناٌكاَؼاخكة ؼىَ/كيىحا:كك(حاااىكةاػايةاىىكسيَي ياي ) ك
اض يايكاضىكٍاسمؤحا-ىاط خاتكة خاكاميَىكىؤحا ك
حاٍايىَكاا ي كماحا/كيىحا:ك(حاٍاةىَكطارىكتايىيى) ك
قكمشتكتاحش يىحا/كيىحا:ك(ىابكمشىكدييسكتايىيى) ك
ديىكديَشِىكتاوكػ عش كااىاذَي ىك(كطاشياىى)يايكتاييَةااىكػا عش ااىكااشديي ,كاَ ااٌكةااؾك
ةمي كامسِ,كاضىكتايىيىكيكىضمىكىؤىكةََيىَ,كضمى اكػاس صىيىكحاة عاحىكيااطٌكيك اٍااماٌك
ااؾكيكٍايىكااسي سد كةمييًكيكةاػطك اراىكيااطىكد رمجنًَ .ك
نىَ :ك
سِياصكةَذىسك اػ عشَي ىكحشكااكةاكىايىك((تامًكمعا ناو))كد َ
ٍاىكتامًكمعا ناو-دييماعاػاٌكاؤد ااو ك
صىة كيكداةؤسكىاةىَ-حايايىَكىؤوكضؤٌكد ةاو .ك
ةاطاسكااجناىكاىَكد سِؤو-اعبكى عازي1ك ااىَكد ااو ك
ٍ - 1انياحاكيػاىكعاس ة ؼىكةاااسٍ َياي كت ي اكٍاىذيَ اسكةاتاىةاط كيكٍاىذيَ اسيؽكىاسِىطةايىؤىك اكة َئاراي اي ك
دص ياٌكاشديي ,كةاةوكت َناكةاحمانىكضمىسض َم ىكحميَزيياي ااماٌ,ككحاىَاكرشىثىكةاكيػاك(امسدى)كيك(طاشياى )ياااك
د د يً .ك
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اطاسكمَضىٌكىاٌكد ىؤو-ػانظةؤٌك اةاسكد ااو ك
ةاطاسكػاقاوكدىد سِؤو -اع اتك اطَياسىكىؤو .ك
ةاىاةىَكقيىكرمىذى-مًكرانةاكىاااوكةاىؤو ك
مًكاضىكٍاسمؤحاما-مًكىامهكٍاسكتايكىاما ك
ديَخكتلكماحاكة كياحم ٌ/كيىحا:ك(ضؤٌك ارمىذىكدىةي ؼه) ك
اامًكمعا ناما .ك
مذيش ىكمادس طاما-ةاقظايكتا ظاتاما ,ك
سياصكاَ اكامسِىكاىَ-ااكمًكمعا ناما .ك
امسِىكرمىذىكصسىعى-ياٌكىاسجيىكصسىعى ك
ياكػمىىاكياعيىكسىعى-ىامايىَكماامكدىعىك ك
ااىذىكاَؼ ياٌكيىيا -ااؤىاي كيحشىيا ك
حاكٍايىَكاا ي كماحا/يىحا:ك(حاكٍاةىَكطارىكقدىَ) ك
قمشتكتاحش يىحا/يىحا:ك(ىابكمشىكد س ي ىكدىَ) ك
ةاتامساىاكماىؤِس ِ-سيَِش يىكىؤتكةثؤِس ك
رازيَكقيىكحاص كٍاٌٍ-اسد نَىكقطاكػاؤِس ك(د طةيمطااااىىكسِيااصكة اذىس:ك:2016-2-20ك
ي سرشىي) .ك
اااحىكضاا شدىىكتاوكػ عشىىاكاَميظةاك اكاااسىييَضدىكماىااىكيػااكطاشياى اااٌكتشيَةااك
سِيي.ك ك
******* ك
طاسضاي ااٌ ك
1اااكةاااتشيًكعاااصيضكااااحشِؤغ,كىميَيااذ يىس,ك ااادىيككةااميىك,1954كٍاسمؤحااا-اؤيااا:ك:2016-2-22ك
ديذ ىى .ك
2ااكطشيىٌكتؤغض,كٍاسمؤحا-كاؤيا:ك:2015-2-18كديذ ىى .ك
3ااكػااشكع ظاكتَ ا :كاؤيا-ك:2016-2-17كديذ ىى .ك
-4سِىٍياسىكطايذكةشىيهك(,)2011كػ عشىك(تاىكٍاسمؤحاكػالماك ؤخ),كرؤظاسىكاااؤٌ,كرماس ك .15ك

كك ك
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امسحاكضشيَبك ك

سةلَتةكةي دايكم
د قلكؿ مىكع ظا ك

ك
لبطبهَ ِاوزيَكامن داٌيشتبووً اتائ َيَوازاوتاُ دارتوازداوا كوَزاكتبواُ رتوَ
كسدبوو بب ق طب و ببضبز ِاتي روَواُ ِبزيبكتب و باضتي اتريوَكي روَشبويطتَ رتوَئ داط َيسةايتبواِ ٌت َوزةا
طبيشبب وَ شاٌطي تبلبفوٌَبكب ليَدا يبكيَك لب كبٌالَب زةاطبياٌدواكاٌي بوو ثبيواٌتدئ ثيَكتسدً كتب بتا
لب َبلقبيبك توَواز بكبً باضي جمكتي كتبلبووزئ طوٌداكتبً بكتبً و باضتي رتوازدُ و داضتبووزئ ذُ و ذُ
رواشيَين و ِبد  ..وٍيش ببلَيٍَي ثيَداو و رواحافيصيي ليَكسد َ...يدئ ِاوزيَكامن بتبزوَكياُ طتسو وتيتاُ
روَت لب باببتبكب وبشازاوا باضي اريوَكي روَشبويطَ رومتاُ بوَ بكب ..
لب كوَتاييدا كاتيَكي روَمشاُ ببضتبز بتسدوو ِبزيتبك لتب ِاوزةيَكتامن طبزاٌتبواوالَي روَيتاُ .وٍتيش
داضبي دا ووبايمبكبً و ثبيواٌديي بب دايكي كسد تا يازوبتيي بدات بوَ توَوازكسدٌي َبً َبلَقبيبِ داشامن
دايكي جمكي شوَز ٌايابي ِبيا تا َيَطبا لب بوفضب زةاٌطا و زاٌطبكبيدا لب كاٌبوَزيَكدا جواُ قتبدئ كتسدووُ
واً ليَكسد كب ضبلَبب ضوزاكبئ كبوائ طوزباشبىاٌبكب وكساضي بوَ بٍيَسيَت.
دايكي جمبكاٌي ب َو َاوادا كسدً بب كوزئ وتاوي بت َو بٍيَسيَتت بت َو دوازوَذ روشتكب بضتوكبكبً بتب قتوزةطي
طسياٌبوا ثبيواٌدئ ثيَواكسدً كب تبٌدزوضَ دايكي شوَز رساثب و ِبز َيَطبا دايّيٍََ بتوَ مً و وٍتيش لتب
طبلَياُ ثيَكبوا دايوبيَ بوَ ربضببراٌب َيدئ دوائ ثشكٍني ثصيشتك دايكتي لتب ربضتببراٌبكب لتب ذيَتس
ااوديَسئ ِيَشببواِ دايكي لبضبز تبرببكبدا زةاكيَشابوو شوَز بيَباقبت بووو ببمًَ بازئ تبٌدزوضَ جيَطري
بوو وٍيش بوَ َبوائ دايكي َاشازاكاٌي جبضببئ لببري بضيَببوا باضي جمبكاٌيي بوَكسد دايكيشي ثازاتب بتب
ثاز اب باضي جمب ٌاياببكاٌي ب َو كسدً باضي ضبلَبب ضتوزاكبئِ كتب ضتبيسئ ضتبلَببكبً داكتسد بتب زاضتَ
ثازابييَكي ٌاياب بوو زاٌطيَكي ضوَزئ قوزوصئ تيَس اتوازدا وزائ بتبٌافكسابوو بتب بتبتيَكي شيتسئ جتواُِ
ووتي َبً ضبلَببيب تبوبٌي شياتس لب شبضتت ضتالَب ِتي وارتَ بوَكيٍَيىتب دايكتي واك ديتازئ ثيَشكبشتي
كسدًِ دايكي ببزامحبت بيَ واتب ٌبٌكي دايكي ببضبزِاتي و ٌبِاوبتي َبً ضبلَببيبئ بتوَ طيَساوتبوا لتب
شازئ دايكيِ يبكبجماز لب دلَىدا ووو َبً ضبلَببيب ايب دايكي تا َيطبا كوٌَب و ووٌَبئ حبشاز داواَ .تبً
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ضبلَببيب شوَز ٌبِاوبتي و دازداضبزئ بيٍيوا دوائ َبوائ طوٌداكبواُ تيَكدزا و اتوَلَكسا و ضتوتيٍَسا بتا
بوو والَي َيَىب ٌبضوتابوو َاطس شافبزئ ثيٍَببسدبوو يبكطبز ببغازداُ زاوكسد َوَرتبئ ضتبلَببكبً وتاوا و
ٌبضتتووتاواِ جتتازيَكي تتتس بتتبزا و بتتَ شتتاراُ ِتتبزاتني َتتبجمازاياُ دلَتتي ٌتتبِات ضتتبلَببكب لتتب والَتتبوا
ببجيَوّيَمَي كوَزاكبً لب ومٍا و ببزاو بَ شاراُ ٌصيك لب طوٌداكبواُ ابٌد شبو و زوَذيَك لبوئَ وايٍتبوا وا
بصامن َبو كاتب لب تسضي حبزا قتبووي بتوو َيتدئ َتبً ضتبلَببيب شوَز ٌبِاوتبتي بيٍيتوا حتبش ٌاكتبً
بفبوتيَ َبوب واك ديازيبك ثيَكبشت داكبً و َاطتات لتيَ َ دايكتي لبضتبز تبرببكتب ثالَكتبوتووا ِيَتدئ
ِيَدئ ببضبز ِاتبكامن بوَ داطيَسيَببوا وٍيش طويَي بوَ شمكسدواِ َيَ دايب ايرت َبً ضتبلَببيب شتَ روَشتي
ٌببيٍيوا؟ دايكي دزيَرائ بب قطتبكاٌي داو طتوتي شوَز كتب داِتاتَ بت َو َتبً ضتب َلببيب مشوَز كت و كتازئ
طوٌداكبً َبً ضبلَببياُ لبببزكسدووا .وٍيش بب روَشحاليبوا داوداٌيَِ ببزاضَ َيوايبً بتبً ضتبلَببيب
بسد لب دلَي روَودا ووو داروا َبً ضبلَببيب لتب وتن و طتبزداُ و ضتٍطي اتبٌد كضتيَك رتوَئ قتايي كتسدوا
روَشطبً بب روَئ .لب ربيالَب بووً كازوبٌدا َيشطساكب لب دازطتائ داو وٍتيش زةاثتبزيي ثبضتباٌي رتويَين
دايكتتي ب توَ طتتست بتتا بتتوو تبٌدزوضتتبيبكبئ ج تيَطري بتتوو وٍتتيش بتتب دايكتتي طتتوتِ ضتتبلَببيبك ِتتبووو
ٌبِاوبتيبكاٌي ذياٌي َ تيَدا دوَشييبوا دايكي ٌبِيَشت قطبكامن تبواو بكبً شاٌي شوَز دلَي ذاٌي كسد ثتيَ
ئ طوو بيَصاز وببب َيتدئ بت َو بتبياٌي دازاتوويَ طبزايٍتبوا والَتبواِ دوائ اتبٌد زوَذيَتك حبلقبكتبواُ
توَوازكسد لب يبكيَك لب ِبزا شويٍَب ثريوَشاكاٌي َبويش شويَين كمبوزئ ضسياٌي بووِ لب دلَىتدا ووو َتبً
شبب ٌاياببياُ ثيَشكب بكتبً بتبمًَ دلَتي ٌتبِاتِ اتوٌكب داشامن دايكتي قوتولَي ٌتبداكسد اتوٌكب َتبً
ضبلَببيب واك يادطازييبكي ثسة تاهَ شرييين مئ دايكتي واواتتبوا و وٍتيش اتبٌداِا جتاز لتب شاواواٌتدئ
طوٌداكبوامن لبببز كسدوواِ ....ثيَي طووو بيَصاز وببب لب ِبلَكيَشتاُ و داكشتاٌي َتبً ذيتاُ واك َتبً
جيّاشائ ضبضبزوب ضبيسئ تسثبكاٌي دلَي بكب ِبلجبزةيَ و داببشيٍياٌب َبوا بصاٌب دلَي ليَساوا ِيَشتبا لتب
ذياُ واوً طبز ِيَمكب زاضت ثيَ ئ بيَ ببزش و ٌصوي َبوا دلَي لب ليَداُ داكتبويَت و لتب ذيتاُ تتاوي ٌاويٍَيَتت
وٍيش بب ديتاز قطتبكاٌي دايكتي فسويَطتكبكامن لتب اتبٌبكبودا يتبكرتياُ داطستتبوا روزرتوز داتكاٌتب
كوَمشتتبوا زاثتتبزيي توٌتتد داضتتببكاٌي دايكتتي وتتام كتتسد دايكتتب ويّساباٌبكتتبً ثتتس قطتتب ر توَ و ِيتتوئ
تبٌدزوضَ و لب ضاغي بوَ دايكي و ِبووو ميبك دارواشً و َيدئ ذياُ تسثبئ دلَب.
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جةميل سةليم
موزيكذةن و مايسرتؤي بليمةتي طةلةكةمان

ااااك/9ب1933/2ك
اكراِس ا ك(عةذك
ى يـااااااااااااسى)-كك
(وأ كالقري )ك اك
(ػااااسلكى شػا ا ذك
ااااااااك(ةاغاااااااذى),ك
طي اااااالكطاااا ا هك
دىيدكة ااااااامك ااااااااك
دىي ياااااااااااااااامي .ك
احامااى كااامطك ااك(ك)6كطااكةٌكةامي ك,كةاايا ك
اؤض ا كديىي ا كاااشديي ككيكدىي ا كةاٍاااح م ك
ارااالك(ةااذس )كةااشى كااااك(ك)13كطااالَكةااميك اااك
نكيااح كةااسصككيك
اَثااَ كاشك اكىااسي كاؤماق
تاي ينكةاىَميكاااسي د كااشدٌ.كمانكااااياٌك
ااااااااىَمكجاسراااااااا كاايةااااااااى كىضياااااااكك ااااااااك
(قاي ىاىاااااٌ)كةااميك,كااااكةي ااا كسِؤػ اكييش ك
يٍمىاس كتايطاااكةميٌكيٍاسي ٍاك اك(ػاسلك
ىغي ةيااات)(-املتةةهي)كيااؽكىضيااككةاامي.كا ا َك
د ي اح ك(عاشىق)كدىمااصسى,كريااى كط اطا كيك
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جاٌكحؤماغ ك
ك

نيااااااااااح كيك
اؤماق
سؤػااااااااااااااااىيش ك
طااااااااااااااااسيَانذى.ك
(ةاااااااااااسيةاى ا)ك ك
دىرشااااااااااسكةااااااااؤك
راسِىىذىااااااااااااي ك
اَياطااااااااااااااااااااا ك
(عاااااااااااااااااااااااااشىق)ك
ٍاين اااذ دى.كتااااوك
ر َمسِىى اسي ااااااكاااااااسي شد كطااااااسكاؤمانثاااااا ك
عشىقا كةااٍَياى كحاكاايؤ ؤج ا كحااص كي اامك:ك
(رشىمفؤٌ)كااكحاىَاكض يَ كحايياحىكاؤمالَك
د يةاااااامىى كة شِيَااااا كي اااااااوكديىي ااااااادىك اااااااك
(قاي ىاىااااااى كم ا ا )كةااكآليكةااامي كيكةااامي ك
نيةميىااااااي كراااااؤسىى ك(عاااااشىق) ك
ٍاااااؤ كةال
ةاٍامميكضاػياااى اي كيكٍاسي ٍاكراؤسىى ك
(ػااااااو)كيك(م ظااا اش)كياااااؽ.ك(طي ااااالكطااا ا ه)ك
اماناكاي كرشىماتؤى اااٌكٍاااةميكيكراامَي كاشةااميك
اتايىصكيكطؤص كممصياككيراؤسىى كةاحاييااح ك
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رااؤسىى ك(م ظااش)ك ك
(سةة ةيلر الضةةةةف )،
(سةةةالم زيةةةا ي)،
(يقسف القيالسي)،
(عبةةرا ح زلمةةح)،
( عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة
ا ةةةةةةةةةةةةةةةةامقلح)...
س(حممةةةةةةةةةر عبةةةةةةةةةر
القيةةةةةةةةةةةةةةا ) س (أم
كلثةةةقم) يكااسيثااااس كصؤسيااااٌكٍااااةمي,كىاااابك
حاااىَاكتَشةميى اااٌ,كةااان مكسِ ىثذىى ااي ياٌك اااك
دىىااااااى كتاي ص اااااااى ك(طي ااااالكطااا ا ه)كاااا ااكك
ااسيثاسىكممصا ك(م ظش )كاَم كدياسةمي.ك ك
طاااس حا كد طااةثَ شدى كااااسىكٍمىاااس ك اااك
قؤىاااغ كميذىن ااي كد طااةثَذ اات.كدىي اا ك
تاامَكش ك(عاامد)ك ك اااكىضمَ اااٌكي سرشحياامكيك
ي اااامكدي اااؤسك ااااكمانااكاي كدىييااااةمي.ك ااااك(ك)6ك
طااااااااااااااااااااااااااااةىاي ك
د طااااااااة شدكةاااااا ااك
ر ىااا ا ينك(عااااامد)كيك
يحااااااينكرؤسىى اااااااك
(م ظااااااااش )ياااٌ.ك
ااااةمي ك()9كطاااةٌك
جثاااااك اااااكر ىاا ا ينك
(عااااااامد)كراااااااؤسىى ك
ة َزَي كةاحمىىاػىك
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ََاحااااااااكيجاااااااميدك,ك
تاااايااتكتَظاااةثا ك
(ةاغاااذى)كي سيثاااشت.ك
قؤىاغ ك(طاس حاي )ك
حااااااااااااااااااااااااااااايىياشدك
اقمحاتاىاااااااااااااااااا ك
(جعفشيااا)ك كتاااٍ ك
اةاػااااا كصىىظااااا ك
د يىم شديك ااديى ك
حااايىياشدى كصىى اااس ك(ممصيااك)ك اااكطاااسد م ك
تاااايكاا ااااكٍاىاسماىذىىاااا كي اااامك(ى ؼاااشي ك
حمااا كى ااااذيً)كيك(ح ااااذس)ك كةااااشى ,ك(طي اااالك
ةؼااااش)كيك(طاا ا ناٌكػاا ا ش)كااااااكمامؤطااااةا ك
ااضياىثاةمي.ك ك
ديشىطاااااااااح ك(ؿاااااااام يَ)كيكىميَيااااااااذ ي كيك
ىميطا ا ينك(ىؤحاااا) ك ااااريَشكد طا ا ك(صاشيااااك
يمط ),ك(عذىاٌكقمةمص كحامسا ك)كيكضااىذيًك
مامؤطااااااااااااااااااااااةكا ك
(تااااايسيا )كاااااشديك
ةاحايياح ؽكر ىَ ك
تااامَش ك(عااامد)كةاااؤك
مااااي ك()6كطااااى,ك
تاطاااا ا كيحمىىااااااا ك
ةااااسصكةا امي يكي اااامك
(مع ااااااااذ)كديىحاااااااااشك
(ماااااااااااذسغ)ك ااااااااااااك
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ااضياىثاكدىماصسى.ك ك
اا اايكااحااااا كااااااك اااااكااااااضياىثاكد خيميَكيااااذك
ةاػذىس كح ث (املقشحات االنرلسي )ي اشدك
حامااااى ك()15كطااااىكةاااميكاا ااك (الشةةةيل علةةةح
الةةةةةروسي ا لةةةةةح) يكٍمىاسماىاااااذ (وسزةةةةةح
اخلماش) دىياصياصسىىاذ,ك(طي الكطا هك)كةامي ك
يااااااَكك اٍاس ةاػااااطيًك اااااكيحااااًكيضاا اشِيينكك
(ممػخات)ك اكح ثادى,كٍااسي ٍاكةامي كىااي ٌك
ةاااااااااٍش َي ك
ةاااااااااسصك ااااااااااك
سؤػااااااىيش ك
(ممصيااااااااك)كيك
ر ىاااااااااااااا ا ينك
(عاااااااااااااامد)كيك
ػااااس صىيَ ك
قاااااااميلك ااااااااك
ىميَيذىاي كيك
ىميط ينك(ىؤحا)كةاكىَشىي ,كااكصؤسااوكي بك
تااااااااايكٍاااااااااةميٌ.كتاااااااااي كدىيىي ااااااااشدكااااااااااك
مامؤطةاياااى كصؤسكةايااى كاَاذ ٌكيكاااس ك
رااااشىىط كةااااذ ى .كتاىااااذىميميى ك اااااكح ثاا ا ك
(ممػخات)كىاةمي كحاراكاس ك ااكةااسديىميميى ك
اااك(ت ظااةثا)كي ااامكرااؤسىى كة َ ازككيكر ى اااس ك
(عمد)ك اكح ث كت ظةثا.ك ك
ديشىطاح ك(ا اىؤ)كيك(ٍاسممٌ-كدىةاػ شدى ك
ممصيااااك)ك ك اااااكريَااااشكد طاا ا كٍمىاسماىااااذ ك
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(م ظش) كا اىؤيكتااامسديؤٌكر ٌك(عة الةريو
صةةر ح) تَشةاامي.كااااك اااكتَكظااةثا ك(ةاغااذى)ك
ااس كد اشدكيكصؤسكطاميد ك ااكيكٍمىاسماىاذ ك
ي سراااشت.كاااااكاااااضياىثا كحاااايىياشدك,كةااامي ك
مامؤطاااةا ك(عااامد)ك ااااكاااااضياىثاكيكضااكاىذيًك
ممصي ااز ٌكيكرااؤسىى كةَاااز ك اااكريَااشكد طااك ك
د سضاااميٌكي اااامك(حمناااذكحظاااريكىغيشعا ا ك),ك
(د.ىا اااذكىةاااشىٍ ه),ك(تااااجلكىرااامٍش),ك(جعفاااشك
حظاااااً),ك(عبةةةةةراه
خضر)( ،طعذكعيذك
ى غفااااااس)كيك(يطااااااوك
ٍ اااااال)كيكصؤسىىااا ا ك
حشيؽ.ك
اااااااااااااااكطااااااااااااااان ك
ػاطاااااااااااااةاااىاي ك
ةاامي ك(د سٍَياااس ك
ممصيك)كيكطاسؤا ك
َزىااااااا كاؼاااا ا ي ينك(د ىااااااط)كيك(ممصيااااااكك
يرااؤسىى ك)ك اااككت ظاااةثاكيٍاا ىكٍانكاياااا ك ااااك
(اداء)ك كممصيككيرؤسىى كقيميلَكىاد اشد .ك
ضاااقا كتاااوكٍمىاسماىااذ كتااش كضاػااًكةااميك,ك
ٍاااااسد وك اااااكٍاااااين كىميَ اااااس كيكدىٍَياااااى ك
حاااااااااص ةمي.كي ااااااااامكسِيىناااااا ااتكٍاطااااااااةَ ك
ااااسي سد ي كيكمشءَظاياااح ك اااكماماناكاكاااشدٌك
ارالَكقمحاة اىاذىكٍااةميك.كةؤيااكىؤػاييظا ك
ةااميكق كٍااامميىٌ.كةااؤكمااايك ك()20كطاااىك اااك
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ااجناااىااااااااااااااي كحااااااااااااااامك
حااااتةاااٌكضااااىذيًكاااااس ك
ٍمىاااكس ك ااااكتاااايىصكدىىااااٌكيك
رااااؤسىى كيحااااًكتاااااجناوكدى.ك
رؤسىى اكاااى ك(ناظم الغزالي)ك
يك(مليعةةت فيقيةة ) كةاىؤحااااك
ىميط م .كد طا كاَؼاخاسك
ةميك اكةاااسٍَياى كتامَش ك
(تؤسااطااطِى )ك اااكتااايىصكيك
رؤسىى اااا ااااٌ.ك(سيااااااةه)ك ك
(حااااااىثؤ),ك(ظاااااا ع),ك(سِيمياااااا)يك(طااااااميا) ك
اتايىص ااى ااااذىكةاااااااسىكد ٍَيااااا.كٍاااااسي ٍاك
ضااااااىذيًك(حةاطاااا هكزةةةةةرة-كاوجتاليةةةة )كةاااااؤك
(املفقضةي االيطالية )،كيكتَظااةثا ك(ؿاامتك
أمشي ا)كاَؼ اؾكاشد.ك ك
اااااىاي كد ةاااشدكةااااك(ممصي اااز ى كة كنا اات),ك
يااااااااىمدك(مايظاااااااطؤ).كةاػاااااااذىس ك اراااااااالَكك
ٍمىاسماىااااااااااااااذ ك
(ااااا ااماٌ)كر ىاااا ا ك
ىاااااا اايدىسك(غااااااااامنك
حاذىد)ك اااكر ىا ينك
(مسةةةاعح ي ةةةا -
ع يةةةةةةةةةةةةةةةة ة),ك
(مسةةةاعحكة اااات-ك
عشياٌ)يك(مسةاعحك
طاااااااااااااااااااااامصىاب-
املثقف الكلداني ()65

طةاييق ).كد طااةَ ك
ةااااااااة كٍااااااااةميك ااااااااك
تايىصدىىاااااااااااااٌكةااااااااااااؤك
(حَ ظااااااا كػااااااا عش)ك
ي اااااااااااااامك(ا يةةةةةةةةةةةةةقوك
الريةةقات),كااااك اااكى َاامك
ٍمىاسماىاااااذىكد ىثااا ا ك
دىياااااي .كػاااااس صىَي ك
ةاػ ا ك اااك(كِسيةناااااٌ)ك
ٍاةمي .ك
تااايىص كةااؤك(كمائةةرةكىضٍاا ),ك(فتةةاةكدمؼاا ك),ك
(ىىـاااانكمااايش),ك(ىاااشجعكشةةةق ح),ك(عفيفة ة ك
ىط ا يذس),ك(ؿااال كسجةةري),ك(حمنااذكؿاااجلك)ك
مامؤطاااةا ك(ضاااا ؤ)ك ااااكاااااضياىثا كٍمىااااس ك
جمىىاااٌكيكةؤك(حمنذكالقبةايح)كمامؤطاةا ك
(مةامااااااات)ك كعشىقاااا ا كدىىااااااا.ك اااااااكةاااااااس ك
(ممػااااخات)ك ي ,كجاااامىىطيًكيكةاطااااؤصحشيًك
تااااااااايىص كةاااااااامك
(ممػااااااااااا ا )ك ك
(مااااااذىبكمااااااااكقك
حيـااااااااااااااااش)كيك
(اللؤلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤك
ىغييخااااااااااذد)ك ك
دىىاااااااااااااكااااااااااااااك
ى ؼااااااااااىاَي ك
ةاااااسصكةااااميك اااااك
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اايم ىاااااااااااذضياٌك
ةاياااااااااااااااااااااااي ك
ٍاااااااةمي,كةاااااااةوك
ااااااااديى كتااااااااوك
طااااااةىاكٍاااااايىلَك
يد ىثمةاطااااااااا ك
ةشِى .ك
ةاااااااااااااااااااااان َ....ك
ٍمىاسماىااااااااااااااااذك
(طي ااااالكطاااااا )ك
تاطاااةَش يَ كدس يػا ااكي كةاااميك ااااكتاطاااؤ ك
ٍمىاس كرا اااماٌكيك اكطاسكتاط ك(عشىق)ك
يك(يةح ااى كعاااس ة )كيك(ج َاىااذى).كٍاااصىس ٍاك
جاسكياد كةاى َشيكسؤح كػاد.ك ك
ك
ك
*****ك ك
*** ك
*ك
طاسضاي ااٌ :ك
.1مقال للبازث (فاطم الظاير).

تايىصدىىااااااٌكةاااااؤك
(ممػااااااااااااخات).ك
تاااااااااايىص كةاااااااااؤك
(حمىػااااااااااااااا كيك
ىةةَاااقتك يهي ة )ك
كدىىاااااكااااااكةاااااك
ميح ا كتايىص ك
جمىٌكدىد ىشيَ .ك
ٍاسي ٍا كتاايىص ك
ةاااااؤكقمحاتاىاااااااك
(ديىىاي ىاااذ )كيااااااٌكدىىااااكاااااك ااااكتاٍااااىث ك
طااااااقىا كقمحاتاىااااااكد ييحاااااشىك ااااااكيىىااااااك
قمحاتاىا ك(ا ريريك ييات) .ك
رؼااا كااااااس كٍمىاسي اااااااى كرايؼااااةاك()40ك
ااس كٍمىاس  .ك
طاةاس تكةامشدى ,كضاىذيًكطاسضاي كرااسِىوك
ػةَ ىكيىوكد طا كىاااايتك.ك ااكٍمىاسماىاذك
(يسياكتاظياد)وكاشط كاااكصؤسكةاشىد س كةاميك
ضاااىذيًكجاااسكدىي ح ا كد اااشدكةااؤك(ٍاااي َش),ك
(اااااااااااؤي َ)كيكضااااااااااياسؤبكيكصؤسكطااااااااااميد ك
َاام سد رشتكد سةاااس كصىى اااس ك(ممصيااك)كيك
ر ى ا ينك(ع امكد).كٍمىاسماىااذك(يسياااكتاظياااد)ك  .2األنرتنيت.
يحااااااااا ا :كحااااااااااااكطااااااااااكاةى ك1977كيك1978ك .3كتاسػااا ف كٍمىاسماىاااذك(يسيااااكتاظيااااد)ك.ك
ك
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قطا ٠٤قاْ ١ْٝٛيف نتاب
ا٭سٛاٍ ايؿدك ١ٝ٭ٌٖ ايهتاب
يف ايسٚي ١اٱغ١َٝ٬
تأيٝـ :املططإ ايسنتٛضَٝ :دا ٌٝ٥اؾٌُٝ

ايٝاؽ غعٝس ٖسا١ٜ
داَع ١اؿُساْ١ٝ

ايؿِكَ ـ ـ ـط ٚاملٛنـ ـ ــٛعات شات ا٭ُٖٝـ ـ ــ ١بـ ـ ــبعض

اؾع ٤ايجايح
 عٔ اؾع ٤ايجاْٚ ,ٞيًتصنري ْؿـري إىلإّٔ اؾــع ٤ا٭َ ٍٚــٔ ايكــطا ٠٤ــا ؾٗٝــا ايػــري٠
ايصاتٝــ ١ايتعطٜؿٝــ ١عٝــا ٠امل٪يـــ ,ناْــل قــس
ْؿـ ــطت يف فًـ ــ" ١اٱبـ ــساع ايػـ ــطٜاْ "ٞايـ ــيت
ناْ ــل تك ــسض يف بػس ٜــسا ع ــٔ ػُ ــع عؿ ــتاض
ملٓظُات ا تُع املسْٚ ٞبأسس أعـسازٖا يػـٓ١
.2014

ايكٛاع ــس ايؿ ــطعٚ ١ٝايكاْ ْٝٛــ ١ا٭خ ــط ,٣اي ــيت
ؼهـِ ايع٬قــ ١بــني أٖــٌ ايهتــاب ٚأقهــٝتِٗ يف
ايسٚيـ ــ ١ايعطبٝـ ــ ١اٱغـ ــٚ ١َٝ٬نـ ــصيو ؾـ ــرت٠
قسز َٔ ٠سهِ ايسٚي ١ايعجُاْٚ ,١ٝشيو َٔ
خ ٍ٬ايؿِكَط اٯت:١ٝ
 يف ؾكط ٠ق٬س ١ٝقانِ ايصَٝني :يفمَٚ 88ا بعسٖا ٜٛضز امل٪يـ عٔ املكـازض ايـيت

يكــس عطنــٓا يف اؾــع ٤ايجــاَْ ٞــٔ ايكــطا٠٤

ثبّتٗا يف قؿشات ايهتاب ـ ـ ٚاييت غٓؿري إيٗٝا

فُٛعـ ـ ــَ ١ـ ـ ــٔ املبـ ـ ــاز ٨يـ ـ ــبعض املعاٖـ ـ ــسات

نًُّا تطًّـب شيـو ـ ـ ٪ٜنـس ؾٗٝـا بـإٔ ايعـطب

ٚاؿ ـ ــٛازخ اي ـ ــيت ٚثك ـ ــل أٚق ـ ــاؾٗا  َٚـ ــسٜات

سـ ــاؾظٛا عًـ ــ ٢ايٓظـ ــاّ اٱزاض ٟايبٝعْطـ ــ ٞيف

ايع٬قــ ١زٜٝٓٶ ـا ٚزْٜٛٝٶ ـا بــني املػــًُني نسٚيــ١

ا٭ق ـ ــاي ِٝاملؿتٛس ـ ــ ١نُ ـ ــا ٚد ـ ــس ٙٚبأق ـ ــٛي٘

ٚخ٬ؾ ـ ـ ــ َ ١ـ ـ ــع أٖ ـ ـ ــٌ ايهت ـ ـ ــاب َ ـ ـ ــٔ اي ٗٝـ ـ ــٛز

ٚباَ٫تٝـ ـ ــاظات املُٓٛسـ ـ ــ ١آْـ ـ ــصاى يًػـ ـ ــًطات

ٚاملػــٝشٝني بؿــهٌ خــامٚ ,دــا ٤شيــو عًــ٢

ايكهـ ــاٚ ١ٝ٥مت تهـ ــطٜؼ تًـ ــو ايكـ ــ٬سٝات,

ٚد٘ أٱختكاض بػبب َػـاس ١ايكـطا ٠٤ايـيت ٫

سٝـح نـإ اٱَعاطــٛض قػـطٓطني عــاّ ّ318

تتٝا يٓا ايتؿك ٌٝؾٗٝاٚ .يف ٖصا اؾعْ ٤تـابع

قــس َــٓا ملػــٝش ٞٝإَعاطٛضٜتــ٘ ســل ايًذــ٤ٛ
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إىل قــ٬س ١ٝا٭غــكـ يف نــٌ قهــ ١ٝعايكــ١

دس ٜــس ٠يً ٗٝــٛز يف امل ــسٕ ٚٚغـ ـ ا ُٛع ــات

يـ ــس ٣ايكانـ ــ ٞاملـ ــسْ ٞإىل احملهُـ ــ ١ايهٓػـ ــ١ٝ

ل
ايهـبري ٠يف ايعــا اٱغــ ,َٞ٬أَّـا ؾُٝــا ىـ ّ

طُأْــ ١هلــِٚ ,يف ٚقــل نــإ ايكهــا ٠سٓٝــصاى

ايرتَٚ ِٝإعـاز ٠ايبٓـا ٤ؾعًـ ٢ايـطغِ َـٔ ٚدـٛز

َعظُٗ ــِ َ ــٔ اي ــٛثٓٝنيٚ ,مش ــٌ شي ــو أٜهٶــا

اـ ـ ــ٬ف ايؿكٗ ـ ــ ٞيف ق ـ ــسزٖا ,إ ّ٫إّٔ تكط ٜـ ــط

ٜٗــٛز اَ٫عاطٛضٜــ ١باَ٫تٝــاظات ْؿػــٗا ايــيت

اؾٛاظ ٖ ٛايػايب ؾٗٝـا ٚعـٔ أبـٜٛ ٞغــٜ :ـط٣

َٓشٗــا يًُػــٝشٝني٪ٜٚ ,نــس امل٪يـــ يف ٖــصا

بعــسّ دــٛاظ ٖــسّ أ ٚتػــٝري ؾــ ٧ألــا نــإ قــس

ايك ــسز ْكـ ـ ً٬ع ــٔ ايبطط ٜــطى امل ــاض ْٞٚبؿ ــاض٠

أتؿل عً ٘ٝيف َعاٖس ٠ايػٜٚ ّ٬ك ٍٛعًٓٝـا :إٔ

ايطاع ٞيف أططٚست٘ :بإٔ ايسٚي ١اٱغ ١َٝ٬قس

مرتّ َا قطّض ٙأب ٛبهط ٚعُط ٚعجُإ ٚعًـ....ّٞ

أقـ ـطّت ن ــُٓٶا اَ٫ت ٝــاظات ايتكًٝس ٜــ ١يًط٩غ ــا٤

ٜٚــط ٣امل٪يـــ عــٔ "ؾتّــاٍ" إّٕ اؿهّ ـاّ املػــًُني

ايــطٚسٝني يهــٌ طا٥ؿــَ ١ــٔ طٛا٥ـــ ايــصَٝني,

إبـ ــإ غ ـ ـِّٓٗ قـ ــٛاْني أَهٓـ ــ ١عبـ ــاز ٠ايـ ــصَٝني

إْٗــا سكٝكــٜ ٫ ١طقــ ٢إيٗٝــا ايؿــو ,ؾايسٚيــ١

اغــتٓسٚا ؾٗٝــا عًــ ٢ايكــٛاْني ايبٝعْطٝــٚ ,١يف

تؿه ــط قـ ـ إٔ ؽه ــع املػ ــٝشٝني

ا٭َط تؿك٬ٝت أٜهٶـاٚ ,يهـٔ يف ا ُـٌ ٚؾُٝـا

يًؿطٜع ١اٱغ ,١َٝ٬بٌ ٜهٝـ يف َٛنع آخط

د ــطٚ ٣أٚضز ٙامل٪ي ـــ ع ــٔ اي ــب٬شضٚ ٟغ ــري :ٙإّٕ

تــ٪ثط

املػ ــٝشٝني بؿ ــهٌ ع ــاّ استؿظ ــٛا بهٓا٥ػ ــِٗ

عًٖ ٢ص ٙاَ٫تٝـاظات عُـ ً٬بـايٓل ايـص ٟدـا٤

ٚايٛٗٝز ذـاَعِٗٚ ,إ اـًٝؿـ ١عُـط ايجـاْٞ

نُٔ تًـو ايؿـط ٚبأْـ٘" :يـٔ نٓـع ايػـهإ

أعاز إىل املػٝشٝني نٓٝػ ١زَؿلٚ ,إٕ خايـس

َٔ عبـازاتِٗ ٚوـاؾظ ٕٛعًـ ٢قـٛاْٚ ,"ِٗٓٝيف

بٔ عبساهلل ايكػط ٟاؿـانِ املػـًِ يٮقـايِٝ

ٖصا ايػٝام ٜـٛضز امل٪يــ َعٜـسٶا َـٔ ايٓكـٛم

ايؿطق ١ٝبٓ ٢نٓٝػ ١يف ايهٛؾـ ١عًـْٝ ٢ـ ١أ َّـ٘

ايؿــطعٚ ١ٝايؿكٗٝــٚ ١ايطٚاٜــات ايــيت ت٪نــس َــا

اييت ناْل َػٝشًَ ١ٝهٝـٚ ,١يف ٖـصا ايػـٝام

مت اٱؾاض ٠إي َٔ ٘ٝأسهاّ.

ن ــا َٛغـ ــ ٢ب ــٔ عٝػـ ــ ٢يًُػ ــٝشٝني بٓـ ــا٤

ا٭َ ٜٛــ١

َـٔ أططٚستــ٘ ,بــإٔ ايؿـط ٚايعُطٜــ١

 -أَّا يف َٛنٛع قاْ ٕٛزٚض ايعبازٚ :٠سٍٛ

نٓا٥ػِٜٗٛٚ ...ضز امل٪يــ َعٜـسٶا َـٔ ايٛقـا٥ع

ٖص ٙايؿكطٜ ٠تططم امل٪يـ إىل بعـض ايكٛاعـس

يف اٱػ ـ ــا ٙشاتـ ــ٘ ٚبايٓك ـ ــٛم ٚى ـ ــتِ ٖ ـ ــصٙ

ايؿطعٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝاييت تكطض َا اؿهِ ايٓاؾص

ايؿك ــط :٠عً ــ ٢إّٔ ا٭َجً ــ ١يف ٖ ــصا املٛن ــٛع ٫

ؾ ٗٝــا ,ايكاع ــس ٠ا٭ٚىل ٫ :ه ــٛظ يً ــصَٝني َ ــٔ

ؼكــ ٢يف ظَــٔ طٜٛــٌ َــٔ اؿٝــا ٠املؿــرتن١

املػ ـ ــٝشٝني إٔ ٜبٓ ـ ــٛا نٓا٥ػ ـ ــِٗ أ ٚف ـ ــاَع

بـ ــني املػـ ــٝشٝني ٚاملػ ـ ــًُنيٚ ,قـ ــس سؿظتٗ ـ ــا
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ايتكايٝس عطم ملا ؼُـٌ يف فُـٌ َعاْٗٝـا

تؿكـ ــٚ ,ٌٝيف فُـ ــٌ أسهاَٗـ ــا تػـ ــتٓس عًـ ــ٢

َ ــٔ خـ ــع ٠تبك ــ ٢قـ ــاؿْ ١ػ ــب ١إىل ظـ ــطٚف

ايكاعس ٠ايؿكٗ ١ٝايؿـطع ١ٝاملعطٚؾـ" ١برتنٗـِ

ظَاْٗا ,يتهَٓ ٕٛطًكًا دسٜسٶا يف بٓا ٤فتُع

ـ ــ أ ٟأٖ ــٌ ايصَّ ــ ١ـ ــ  َٚــا  ٜــس "ٕٜٛٓاي ــيت غ ــبل

عطب ـ ــ ٞإغ ـ ــ َٞ٬ـ ـ ـ ـ َػ ـ ــٝش ٞأنج ـ ــط تط ـ ــٛضٶا

اٱؾـاض ٠إيٗٝــا يف ايكـطا ٠٤ايػــابكٚ ١يف نتابٓــا

ٚإؾ ــعاعٶا ,ؾبٓ ــا ٤نٓٝػ ــ ١دس ٜــس ٠ن ــإ َ ــٔ

أٜهٶـ ـا ,أ ٚنُ ــا ٚضزت يف ايهت ــاب "ب ــرتى أٖ ــٌ

سٝح املبـسأ "أ ٟايؿـطع" ألٓٛعٶـا ,يهٓٓـا ٚدـسْا

ايهت ـ ــاب ٜعٝؿ ـ ــ ٕٛعػ ـ ــب َعتك ـ ــساتِٗ"ٚ ,يف

ايهٓـ ـ ــا٥ؼ يف نـ ـ ــٌ َسٜٓـ ـ ــ ١دسٜـ ـ ــس ٠بٓاٖـ ـ ــا

َ ــصٖب أب ــ ٞسٓٝؿ ــٜ :١عت ــع ن ــٌ ظٚاز ٜعك ــس

املػــًُ ,ٕٛــا ؾٗٝــا بػــساز ٚغــاَطا ٤عاقــُتا

قشٝشٶا بني املػًُني ؾٗ ٛنصيو ي ٛسكـٌ

بين ايعباؽٚ .يف ؾٗازَ ٠عزٚدـَ ١ـع نـٌ َـٔ

ب ــني اي ــصَٝنيٚ ,اي ــعٚاز احملــطّّ عٓ ــس املػ ــًُني

ا٭ب ايعا دإ َٛضٜؼ ؾٚ ٘ٝٝضن ٕٛيٛنٛظ,

ٜه ٕٛقشٝشٶا يـس ٣ايـصَٝني إشا دـاَ ٤طابكًـا

ٜـ ــٛضز امل٪يـ ـــ ايـ ــٓل اٯتـ ــ" :ٞإّٕ ايتذـ ــاٚظات

يكٛاْ ِٗٓٝاـاق.١

ايهجري ٠يًكٛاعس اييت أثبتتٗا َعاٖس ٠عُط بـٔ

 -أَـــا يف َػـــأي ١ايطـــ٬م :ؾــ ٕ يف ا٭َ ــط

اـطاب تبك ٢بطٖاْٶا عً ٢إّٔ اؿهّاّ املػًُني

اخـ ــت٬ف يف ادتٗـ ــازات املـ ــساضؽ اٱغ ـ ــ,١َٝ٬

يف ظَٔ اؿهِ ايعطب ,ٞباغتجٓا ٤بعض سكبات

ٚيهٔ يف ايٓتٝذٖ ١صا اٱخت٬ف غـري َٓـتر إشا

ايتأظّ ,ؼًّٛا ط ١ْٚنبري ٠يف تٓؿٝصِٖ بٓـٛز

تعاضض َع ايكاعس ٠ايعاَ ١أْؿًا "برتنِٗ َٚا

قـ ــاْ ٕٛأٖـ ــٌ ايصَـ ــ"ٚ :١إّٕ قـ ــاْ ٕٛأٖـ ــٌ ايصَّـ ــ١

 ٜـ ــسٜٓ ."ٕٜٛٓظ ـ ــط يف ٖ ـ ــصا ايك ـ ــسز ٚتأق ـ ــٌٝ

وسز َا نإ هب إٔ ٜهٚ ٕٛيـٝؼ بايهـطٚض٠

ايكاع ــس ٠امل ــصنٛض ,٠نتابٓ ــا "قه ــا ٤ا٭س ــٛاٍ

َـ ــا نـ ــإ هـ ــط ٟيف ٚاقـ ــع اٱسـ ــساخ" ٜٓظـ ــط,

ايؿدك ١ٝيػـري املػـًُني يف ايكـاْ ٕٛايعطاقـٞ

م َٔ 100- 99ايهتاب َٚكازض.ٙ

ٚاملك ــاضٕ َ ــع ايتؿ ــطٜعني ايػ ــٛضٚ ٟايًبٓ ــاْ,"ٞ

ٚ -يف ايؿكط ٠ــ12ــ املعٓ :١ْٛظٚاز ايصَٝني

َكسض غابل.

ـــ ٚيف َػا ٌ٥أخط ٣ـ ـ تهُّٓل َػـأي ١ط٬قٗـِ

 -أَا يف دع ١ٝ٥ايـعٚاز املدـتً  :يف ٖـصٙ

ٚنصيو ايعٚاز املدتً نُٔ طٛا٥ؿِٗ َٔ

ايؿكــطْ ٠ؿػــٗا ؾـ ٕ ايؿــطٜع ١اٱغــ ١َٝ٬ػٝــع

دٗٚ ١سا٫ت ايعٚاز ا٭قٌ سك ً٫ٛبٚ ِٗٓٝبـني

يًُػــًِ ايــعٚاز َــٔ املػــٝش ١ٝأ ٚايٛٗٝزٜــ ١أٟ

املػًُنيٖٚ ,ص ٙاملػـا ٌ٥تٓـسضز ؼـل َكـطًا

ايهتابٝـ ــ ١سك ـ ـطٶاٚ ,يف اؿهـ ــِ ايؿـ ــطع ٞؾـ ــب٘

ا٭س ــٛاٍ ايؿدك ــٚ ١ٝق ــس تٓاٚهل ــا امل٪ي ـــ زٕٚ

إمجـ ــاع عًـ ــ ٢شيـ ــو طبكً ــا ملـ ــا دـ ــا ٤يف غـ ــٛض٠
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املا ٥ـ ــس /٠اٯ ٜـ ــ ,55/١أٚضزٖ ـ ــا امل٪ي ـ ـــ بٓكّـ ـ ـٗا

ٚيف شيـ ـ ــو ٚضز يف ايهتـ ـ ــاب إتّؿـ ـ ــام ايؿكٗـ ـ ــا٤

ايكطآْ ــٚ ٞاي ــيت د ــا ٤ؾ ٗٝــا( :ايْٝٳـ ـٛٵّٳ أسِ ــٌ يَهـ ـ ٴِ

ٚايهتّـاب املػــًُني ,عًــ ٢أّْـ٘ وـلّ يًــصَٝني إٔ

طعٳاّٴ ايفصِٜٔٳ أٚتٴـٛا ايْهِتٳـابٳ سِـٌ يَهـِٵ
ايطفِّٝبٳاتٴ ۖ ٚٳ َ

ٜطثٛا ٪ٜٚضّثٛا بعهِٗ بعهٶا ٫ٚ .هٛظ ايتٛاضخ

ٚٳطَعٳ ـ ـ ــاَٴهِٵ سِ ـ ـ ــٌ َيٗٴـ ـ ــ ٵِ ۖ ٚٳايْ ٴُشٵكٳـ ـ ــٓٳاتٴ َِـ ـ ــٔٳ

بٚ ِٗٓٝاملػًُني.

ايُْٴ ٵَِٓ٪ٳ ـ ــاتِ ٚٳايْ ٴُشٵكٳـ ـ ـٓٳاتٴ َِـ ـ ـٔٳ ايفـ ـ ـصِٜٔٳ أٚتٴ ـ ــٛا
ايْهِتٳـ ــابٳ َِ ـ ـٔٵ قَ ـ ـ ٵبًِهِٵ إِشٳا آتٳٝٵتٴُٴـ ــٖٛٴٔ أدٴـ ــ ٛٳضٖٴٔ
ٴَشٵكِِٓنيٳ غَٝٵطٳ َٴػٳا ِؾشِنيٳ ٚٳيَا َٴتدِـصَِ ٟأخٵـسٳإٍ ۗ
ٳ ٚٳَٔٵ ٜٳهْؿطٵ بِايِْنٳإِ ؾَكَـسٵ سٳـبِ َ عٳُٳًـ٘ٴ ٳٖٚٴـٛٳ ؾِـٞ
ايْآخِطٳ َِ ِ٠ٳٔ ا ْيدٳاغِطِٜٔٳ).

ٚؼل عٓٛإ ايصَٚ ّٕٛٝايٛقـ :ؾاؿهِايؿــطع ٞايعــاّ ٜــصٖب إىل إّٔ ايــصَّٜ ٞػــتطٝع
إٔ ٜٛق ـــ ٜٛٚق ــ ٞبأَ٬ن ــ٘ أَ ــٛآَ ً٫كٛي ــ١
ناْل أ ٚغري َٓكٛي ١يكـا

ٚضثتـ٘ يف اــ

املػـتكٖٓٚ ,ِٝـاى يف شيـو بعـض ايتؿكــ٬ٝت

ٚق ــس أخ ــص املؿــطّع ايعطاق ــ ٞبٗ ــصا اؿه ــِ يف

ٚنــصيو تبــا ٜٔيف اٯضا ٤ايؿكٗٝــٚ ١املصٖبٝــ,١

املاز ٠ايػابع ١عؿطٚ ٠ايجآَ ١عؿطَ ٠ـٔ قـإْٛ

 َٔٚاملؿطعني َـٔ ٜـط ٣بـإٔ ٜهـ ٕٛبـني ايٛاقــ

ا٭سـ ـ ــٛاٍ ايؿدكـ ـ ــ ١ٝضقـ ـ ــِ 188يػـ ـ ــٓ1958 ١

ٚاملػــتؿٝس قــً ١قطابــ ١أ ٚزٜــٔ أ ٚعطؾً ـا مجــً٬ٝ

ايٓاؾـصٚ ,ايــيت تــٓلّ عًــ ٢أّْـٜ٘" :كــا يًُػــًِ

يـ ــٮ ٍٚعًـ ــ ٢ايجـ ــآْٜ ..ٞظـ ــط تؿكـ ــ ٌٝشيـ ــو

إٔ ٜتــعٚز نتابٝــٜ ٫ٚ ,١كــا ظٚاز املػــًَُ ١ــٔ

ٚاملكـ ــازض املعتُـ ــس ٠يًُ٪يـ ـــ َ 105- 104ـ ــٔ

غــري املػــًِ"ٚ .إّٕ" :إغــ ّ٬أســس ايــعٚدني قبــٌ

ايهتاب.

اٯخط تـابع ٭سهـاّ ايؿـطٜع ١يف بكـا ٤ايعٚدٝـ١
أ ٚايتؿط ٜــل ب ــني اي ــعٚدني"ٚ ,يف ٖ ــصا املٛن ــٛع
تؿكــ٬ٝت أٚضز امل٪يـــ بعهٶ ـا َٓٗــا  ٫ٚنــطٚض٠
يعـ ــطض تؿكـ ــ٬ٝتٗاٚ ,نهـ ــٔ ايطدـ ــٛع إيٗٝـ ــا
طادعـ ــ ١ايهتـ ــاب َٚكـ ــازض ٙيف م َٚ 101ـ ــا
بعسٖا.

 عـــــٔ أســـــٛاٍ أٖـــــٌ ايصَّـــــ ١يف ايسٚيـــــ١ايعجُاْ :١ٝيف ٖصا ايؿكـٌ ٜػـتأْـ امل٪يــ يف
نتابـ ـ ــ٘ عطنٶ ـ ــا يكٛاعـ ـ ــس تٓظـ ـ ــ ِٝأسـ ـ ــٛاهلِ
ايؿدكٚ ١ٝأسٛاهلِ ايعاَـ ٫ ,١غـُٝا ايسٜٝٓـ١
َٓٗاٚ ,تطٛضٶا سكٌ بأسهاَٗـا يف ٖـص ٙايسٚيـ١
َــٔ خــ ٍ٬أْظُــ ١ايؿطَاْــات ٚايــعا٤ات ايــيت

-أَا يف ايؿكط ٠ــــ13ــــ َـٔ ايؿكـٌ ا٭خـري

متــٓا يًبطاضنــٚ ١يط٩غــا ٤ايٗٝــٛزٚ ,نــصيو

ايص ٟعطنٓا إهاظٶا هلـا يف َٛانـع أخـطَ ٣ـٔ

ْظ ـ ــاّ اَ٫ت ٝـ ــاظات اي ـ ــيت أعط ٝـ ــل يٮداْ ـ ــب

ايكـطا ,٠٤ؾٗـ ٞتتٓــا ٍٚدعٝ٥ـ ١اؿكـٛم اٱضثٝــ,١

إبتسا٤ٶٚ ,ناْل تؿٌُ ضعاٜا بًـساِْٗ املكـُٝني
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عًــ ٢أضانــ ٞايسٚيــ ١ايعجُاْٝــٚ ١بؿــهٌ خــام

إي ٝــاؽ س ٜٛــو ع ــاّ َ 1915ه ــططٶا ٚ٭غ ــباب

ضعا ٜـ ـ ــا زٚي ـ ـ ــ ١ؾطْػ ـ ـ ــا ٚضٚغ ـ ـ ــٝا ايكٝك ـ ـ ــط١ٜ

غٝاغــ ١ٝخطــريٚ ,٠قــس ْايــل ضٚغــٝا ايكٝكــط١ٜ

ٚبطٜطاْ ٝـ ــ ,١ث ـ ــِ بع ـ ــس شي ـ ــو مشً ـ ــل تً ـ ــو

بعس شيو اَ٫تٝاظات شاتٗـا عًـ ٢ضعاٜـا ايسٚيـ١

اَ٫تٝـ ــاظات َـ ــٛاطين ايسٚيـ ــ ١ايعجُاْٝـ ــَ ١ـ ــٔ

ايعجُاْٝـ ـ ــَ ١ـ ـ ــٔ ا٭ضثـ ـ ــصٚنؼ .إّٕ َطاغـ ـ ــِٝ

ايطٛا٥ـــ املػــٝشٚ ١ٝايٛٗٝزٜــٚ ,١غــٛف ْ٪ؾــط

ٚقهٛى ايتٛيٚ ١ٝايعا٤ات تًو ناْل متـٓا

شيــو َتــَ ٢ــا ضأٜٓــا نــطٚض ٠أ ٚأُٖٝــ ١ملػــأي١

بك ــؿ ١ؾدك ــ ١ٝيك ــا

ايط٩غ ــا ٤اي ــطٚسٝني

ٜـ ــطاز تـ ــسٜٗٓٚاٚ ,غـ ــٓتٓا ٍٚشيـ ــو عًـ ــٚ ٢دـ ــ٘

ز ٕٚػسٜس ملـٔ ىًؿٗـِٚ ,ناْـل أٜهٶـا تتـأثط

ا٫ختك ـ ـ ـ ــاض ق ـ ـ ـ ــسض اٱَه ـ ـ ـ ــإ ز ٕٚاٱخ ـ ـ ـ ــٍ٬

ب ــاؿٛازخ ٚايظ ــطٚف ٚايع٬ق ــات ايػٝاغ ــ...١ٝ

هاَٗٓٝا.

ٚبكــٖ ٞــصا ايٓظــاّ ْاؾــص املؿعــ ٍٛستــ ٢بساٜــ١

أْ :٫ٚظاّ ايعا٤ات ٚاَ٫تٝاظات َٔ ايٓظاّ

ايكــطٕ ايعؿــطٜٓ ,ٜٔظــط يًتؿكــ ٌٝم- 109

ايتكً ٝـ ــس ٟإىل ايٓظ ـ ــاّ ايعجُ ـ ــاْ :ٞاملب ـ ــسأ إّٔ
غــ٬طني بٓــ ٛعجُــإ اتبعــٛا غٝاغــ ١اـًؿــا٤

 َٔ 111ايهتاب ٚاملكازض املعتُس ٠يف تكطٜـط َـا
متّ إٜطاز.ٙ

ايعــطب يف تٓظــ ِٝأســٛاٍ أٖــٌ ايصَّــ ١ايسٜٝٓــ١

ثاْٝا :يف َعطض سسٜح امل٪يـ عـٔ َػـا٣٩

َٓٗــا ٚأس ــٛاهلِ ايؿدك ــٚ ١ٝؾ ــ ِْٗٚ٪ايعاَ ــ١

ْظ ــاّ ايصَّ ــ ١ع ــل "أٖ ــٌ ايهت ــاب" املع ــطٚؾني

ا٭خ ــط َ ,٣ــٔ خ ــْ ٍ٬ظ ــاّ اي ــعاٚ ٠٤ايتٛي ٝــ١

إقـ ــط٬سّا بـ ـ ـ"ايطّٜا" ,نـ ــإ بعـ ــض اـًؿـ ــا٤

ٚايكـ٬سٝات ايــيت متـٓا يًبطاضنــٚ ١يط٩غــا٤

ٜكشُ ـ ــ ٕٛيف ف ـ ــط ٖ ٣ـ ــصا ايٓظ ـ ــاّ ق ـ ــٛاْني

ايٗٝــٛز عًــ ٢ضعاٜــاِٖٚ ,قــس اغــتجين َــٔ ٖــصا

إبتعاظٜـ ــَ ١طٖكـ ــَٚ ١جكًـ ــ ١ببٓـ ــٛز َػـ ــتشسث١

ايٓظ ــاّ ضعا ٜــا ايسٚي ــ ١ايعجُاْ ٝــ َ ١ــٔ املٛاضْ ــ١

َٚصيّــ ١أسٝاْٶ ـا ...ثــِ ٜػــتسضى امل٪يـــ يــبعض

ٚاعت ـ ـ ــعٚا َ ـ ـ ــٔ عـ ـ ـ ــساز ايطعا ٜـ ـ ــا ا٭داْـ ـ ـ ــب

احملاغـ ــٔ يف ايكـ ــاْ ٕٛب خهـ ــاع٘ املػـ ــٝشٝني

ايؿطْػــٝني يف قهــاٜاِٖ ايهٓػــٚ ١ٝايكاْْٝٛــ١

يٓظ ــاّ غٝاغ ــَٛ ٞس ــس ,إش دعً ــِٗ َتػ ــأٜٚ

إىل زٚيـ ــ ١ؾطْػـ ــاٚ ,شيـ ــو ٛدـ ــب َعاٖـ ــس٠

أَــاّ ايسٚيــ ١عًــ ٢ايــطغِ َــٔ تعــسز طــٛا٥ؿِٗ,

 ّ1535ب ـ ـ ــني ًَ ـ ـ ــو ؾطْػ ـ ـ ــا ؾطاْػ ـ ـ ــٛا ا٭ٍٚ

ٚناْ ــل قـ ــٛاْني أسـ ــٛاهلِ ايؿدكـ ــ ١ٝتـ ــعزاز

ٚايػ ــًطإ غ ــًُٝإ ايك ــاْٚ ْٞٛاعت ــعٚا بع ــس

ضغ ـ ــٛخٶا ٚإبتع ـ ــازٶا ع ـ ــٔ ضٚح ايعٓك ـ ــط ١ٜاي ـ ــيت

شيو دع٤ٶا َٔ ا٭َـ ١ايؿطْػـ ,١ٝؾكـ خهـع

تؿ ــطزت بٗ ــا اٱزاض ٠ايعجُاْ ٝــَ ,١هتؿ ٝــ ١تً ــو

يًٓظـ ــاّ ايعـ ــاّ يف شيـ ــو ايبططٜـ ــطى املـ ــاضْٞٚ

اٱزاض ٠بايٛقـ ــا ١ٜعـ ــٔ بعـ ــس يف شيـ ــو ,سٝـ ــح
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اْتظُ ــل اؿ ٝــا ٠ا٫دتُاع ٝــ ١س ــ ٍٛاْ٫تُ ــا٤

ؾ ُٝـ ــا ىـ ـ ـل ايٛظ ـ ــا٥ـ ايعاَ ـ ــٚ ,١أعط ٝـ ــل

اي ـ ــسٜين ٚزٚض ايهٓٝػ ـ ــ ١يف إزاض ٠ؾ ـ ــ ٕٚ٪أبٓ ـ ــا٤

نــُاْ ١عــسّ إيــعاّ أســس عًــ ٢تػــٝري زٜٓــ٘ٚ ,مت

ايطٛا٥ـٚ ,غسا املػٝش ٕٛٝأقٌ إْععاٚ ً٫انجط

تؿعَ ٌٝبسأ اؿط ١ٜايسٜٝٓـ ١ايهاًَـٚ ١املػـاٚا٠

قــسض ً٠يف تجبٝــل ٚنــعِٗ ايؿــب ٘ٝبسٚيــ ١زاخــٌ

غٝاغـ ـٝٶا  َٚــسْٝٶا ب ــني أؾ ــطاز امل ــصاٖب ناؾ ــ,١

زٚيــٜٓ .١ظــط يًُعٜــس يف شيــو ,م,116- 114

ٚدــاٖ ٤ــصا اـ ـ "ايكــاْ "ٕٛعهــِ ٚ٭َ ٍٚــط٠

ٚاملكازض اييت إعتُسٖا امل٪يـ.

دعٌ ؾ ٘ٝاـسَ ١ايعػهط ١ٜقاْْٛٶا ًٜـعّ ضعاٜـا

ثايجا :ؾرتَ ٠ـا عطؾـل عطنـ ١إ٫قـ٬سات
ٚايتشـ ـ ــسٜح يف فـ ـ ــا٫ت ايتؿـ ـ ــطٜع ٚاٱزاض:٠
ٜتٓ ــا ٍٚامل٪ي ـــ أٖ ــِ ٚثٝك ــتني يف شي ــو  ُٖٚــا
اـ ـ ـ ايؿـ ــطٜـ "نٛهلاْـ ــ "١ايـ ــص ٟأق ـ ـسضٙ
ايػ ـ ـ ــًطإ عبسا  ٝـ ـ ــس ع ـ ـ ــاّ ٚ 1839اــ ـ ــ
"اهلُــا "ْٜٞٛأ "ٚايكــو اٱَعاطــٛض "ٟايــصٟ
ق ــسض ع ــاّ  ,1856إش ضغ ــِ ا٭َ ٍٚب ــسأ املػ ــاٚا٠
بـ ـ ــني املػـ ـ ــًُني ٚاملػـ ـ ــٝشٝني َعرتؾً ـ ـ ـا هلـ ـ ــِ
باَت ٝــاظاتِٗ ٚسك ــاْتِٗٚ ,ق ــس ضنّـ ـع امل٪ي ـــ
بؿــهٌ أنجــط تؿكــ ً٬ٝعًــَ ٢ــا دــا ٤بــ٘ اــ
اهلُــاَ ْٜٞٛــٔ أسهــاّ ب ضغــا ٘٥قٛاعــس ايٓظــاّ
ايبططٜطنـ ــ ٞإش ْظُـ ــل سكـ ــٛم ايبطاضنـ ــ١
ٚا٭غـ ــاقؿ ١يتـ ــتَ ِ٥٬ـ ــع ا٭ٚنـ ــاع اؾسٜـ ــس,٠
ٚأعط ٢يًذُاعات غري املػـًُ ١سـل ايتكـطف
بـ ــاَ٬نِٗ اـاقـ ــٚ ١أيػٝـ ــل ٛدبـ ــ٘ نـ ــٌ
ايعباضات املٗٚ ١ٓٝاملعتُـس ٠ستـ ٢شيـو اؿـني,
ٚايػــ ٢نــٌ متٝٝــع أ ٚقــ ٍٛهعــٌ ؾ٦ــَ ١ــا َــٔ
تبعــ ١اٱَعاطٛضٜــ ١أقــٌ زضدــَ ١ــٔ ؾ٦ــ ١أخــط٣
يػبب ايس ٜٔأ ٚايًػ ١أ ٚايعطمٚ ...نـٌ تؿطقـ١
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اٱَعاطٛضٜــ ١بأغــطِٖٚ ,قــس ضأ ٣شيــو بعــض
عًُ ــا ٤املػ ــًُني خطٚدٶــا ع ــٔ أق ــ ٍٛاٱغ ــّ٬
ٚعًُٓـ ــ ١ايؿـ ــطٜعٚ ,١إظاٖ ٤ـ ــصا املٛنـ ــٛع نـ ــإ
املػ ــٝشٜ ٕٛٝؿه ــً ٕٛإعؿ ــا َ ِٗ٥ــٔ اـسَـ ــ١
ايعػ ـ ــهطَ ١ٜكاب ـ ــٌ ب ـ ــسٍ إن ـ ــايف  ٜـ ــصٖب إىل
خعٜٓـ ــ ١ايسٚيـ ــٚ ,١قـ ــس قـ ــطأت يف تهٝٝـ ـــ ٖـ ــصا
املٛن ــٛع املطس ــ ّٛبط ــطؽ ايبػ ــتاْ ٞأس ــس ضٚاز
سطنـ ــ ١ايٓٗهـ ــ ١ايعطبٝـ ــ ١اؿسٜجـ ــٚ ١عهـ ــٛ
فًــؼ ايٓــٛاب "املبعٛثــإ" ايعجُــاْ ,ٞبسعٛتــ٘
ح
املػــٝشٝني َــٔ ضعاٜــا ايسٚيــ ١ايعجُاْٝــٚ ١س ـ ّ
أبٓ ـ ــا ِٗ٥ي٬ن ـ ــطا يف اـسَ ـ ــ ١ايعػ ـ ــهط١ٜ
يتهطٜؼ ضٚح املٛاطٓـْٚ ,١ـط ٣بكـٛاب زعٛتـ٘...
 ٜٚــٛضز امل٪ي ـــ َؿاضق ــ ١يف ٖ ــصا املؿ ــٗس ٜتُ ّجـ ـٌ
بظٗٛض ؾدكٝات َػٝش ١ٝيف اغـطٓبَٚ ٍٛـٔ
بٝـ ــِٓٗ أغـ ــاقؿٚ ١ضد ـ ــاٍ َـ ــاٍ َـ ــٔ ايطا٥ؿ ـ ــ١
ا٭ضَٓٝــٚ ١أقــشاب اَتٝــاظات َٚــساخٚ ٌٝاؾــط٠
ٚقؿٛا نس ايكـاْ ٕٛاــ اهلُـاٚ ,ْٜٞٛاْـعٚا
ٜكــٛز ٕٚسطنــَ ١عاضنــ ١قاغــ ١ٝنــسٜٚ ,ٙــٛضز
امل٪يـ ْكٛقٶا عٔ أسـس املػتؿـطقني يف غـٝام
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عطنـ ــ٘ يـ ــصيو َٚـ ــٔ َكاطعـ ــ ١غـ ــايْٝٛل :إّٕ

املجــاٍ ْٚكـ ً٬عــٔ َكــازض ٙاملعتُــس ٠يف َٛانــع

بعـض ايػــًطات املػــٝش ١ٝا٭ضثصٚنػـٖ ١ٝــٞ

زضاغت٘ ٜتػا ٌٖ :ٍ٤نإ املػـٝش ٞسـطا يف إٔ

أنج ـ ــط طػٝاْٶـ ـ ـا يف َٓاطكٗ ـ ــا ايه ـ ــٝك َ ١ـ ــٔ

 ٜــسي ٞبه ــٌ َ ــا ٜط ٜــس قٛيـ ـ٘؟ ٚه ٝــب ب ــايٓؿ,ٞ

امل ـ ــٛظؿني ا٭ت ـ ــطاى يف َٓ ـ ــاطكِٗ ايٛاغ ـ ــع,١

شيـ ــو َـ ــا أزّ ٣بـ ــ٘ إىل اٱْطـ ــٛا ٤عًـ ــ ٢شاتـ ــ٘

ٚبع ــض ا٭غ ــاقؿٚ ١املطاضْ ــٜ ١ك َٛــ ٕٛبأعُ ــاٍ

ٚا٫عـ ـ ــطاض ,إ ٫يف سـ ـ ــا٫ت إغـ ـ ــتجٓا ١ٝ٥عـ ـ ــٔ

ػا ٙأبٓا ٤ضعاٜاِٖ ؾٗٝا َٔ ايهػ ٚايطُـع

اٱز ٤٫ب ـ ــطأ ٟأ ٚتك ـ ــس ِٜؾ ـ ــٗاز ...٠إ ّ٫تً ـ ــو

َـ ــا يـ ــ ٛاتـ ــَ ٢ـ ــٔ ا٭تـ ــطاى ٫ضتؿعـ ــل أقـ ــٛات

ايك ـ ــازض ٠ع ـ ــٔ اي ـ ــص ٜٔن ـ ــاْٛا  ٜـ ــسعُ ٕٛضأٟ

ا٫غــتٓهاض َــٔ مجٝــع املػــٝشٝني"َٚ ,ــٔ سًــب

ا٭نجط ٜـ ــ ١اٱغ ـ ــ ١َٝ٬أٜٓ ٚاق ـ ــط ٕٚضغب ـ ــات

ٜٛضز ٚقؿًا دا ٤ؾَ" :٘ٝػٝش ٛٝغٛضٜا َـٔ زٕٚ

ايػــًطٚ .١يف غــٝام ٖــصا ايتٛقــٝـ ٜؿــري إىل

غٓس ِٖ ؾعب شي ٌٝخؿٝض اؾٓاحٚ ,يهـٔ َـا

ٚدـ ـ ــٛز مجاعـ ـ ــات َـ ـ ــٔ املػـ ـ ــٝشٝني سظٝـ ـ ــل

إٔ ٜؿ ـ ــعطٚا ب ـ ــسعِ ٚمحا ٜـ ــ ١ستّ ـ ــٜ ٢ك ـ ــبشٛا

ب َتٝــاظات قًٝــ ١خاقــ ١أغًــبِٗ َــٔ عؿــا٥ط

ؾطغني"ٜٛٚ .ضز َٔ ايكسؽ أٜهٶا :عٓسَا ٜبـسأ

"ايٓػــاطط ٠أ ٚا٫ؾ ــٛضٜني" يف َٓطك ــٖ ١ه ــاض,ٟ

ايهــػ عًــ ٢املػــٝشٝنيٚ ...تػــض اؿهَٛــ١

 ٖٚـ ـ ـ ــ ٤٫٪س ـ ـ ـ ــاؾظٛا عً ـ ـ ـ ــَ ٢ػ ـ ـ ـ ــاس َ ١ـ ـ ـ ــٔ

ايط ــطف  ٫ٚتعاق ــب َٓٚ ...ــص غ ــٓٛات ؼػّـ ـٓل

اغـ ـ ــتك٬يٝتَِٗٚ ,جًـ ـ ــِٗ بعـ ـ ــض ا٭ضَ ـ ـ ــٔ يف

أٚنــاع املػــٝشٝني ؾػــسا شيــو خطـطٶا عًــ;ِٗٝ

َٓ ــاطكِٗ ٚن ــصيو غ ــهإ دب ــٌ يبٓ ــإ َ ــٔ

٭ٕ املػـ ـ ــًُني وػـ ـ ــس ِْٗٚعًـ ـ ــ ٢إظزٖـ ـ ــاضِٖ

املٛاضْــٜ ,١هــاف إيــ ِٗٝبٗــصا ايتٛقــٝـ غــهإ

ايتذــاضٜٚ ,ٟػتؿــٝط ٕٛغه ـبٶا يًذػــاض ٠ايــيت

َٓـ ـ ــاطل املٛقـ ـ ــٌ َـ ـ ــٔ ايػـ ـ ــطٜإ ٚايهًـ ـ ــسإ

ٜظٗطْٗٚا عٓسَا ٜه ْٕٛٛقُّٝني َٔ قٓاقٌ

ب ؼ ـ ــازِٖ َػ ـ ــٝشٝني َٚػ ـ ــًُني يف املك ـ ــري

أٚضب ـ ــا"ٚ .يف ايٛاق ـ ــع إغ ـ ــتُطت ايتؿطق ـ ــ ١ب ـ ــني

ايعطب ـ ــ ٞاملٛس ـ ــس .أَّـ ـ ـا ز َ ٕٚـ ــا شن ـ ــط ؾه ـ ــإ

املػ ـ ـ ــٝشٝني ٚاملػ ـ ـ ــًُني ٚبك ٝـ ـ ــل ايؿ ـ ـ ــطٜع١

َكــريِٖ با٥ػٶــا يف تبعٝــَ ١أغ ــا ١ٜٚيف ؾ ــٕٚ٪

اٱغـ ــٖ ١َٝ٬ـ ــ ٞايؿـ ــطٜع ١ايٓاؾـ ــصٚ ٠ايػـ ــاض١ٜ

سٝاتِٜٗٓٚ .تٗ ٞامل٪يـ يف عطن٘ بٗصا ايكسز

يًٓظــط يف ايكهــاٜا ايــيت تطؾــع أَــاّ قهــاتٗا,

عً ٢ايتأنٝس بإٔ اـ اهلُا ْٜٞٛيف ايٛقـل

ٚبك ــٚ ٞد ــٛز املػ ــٝشٝني عً ــ ٖ ٢ــاَـ اؿ ٝــا٠

ايص ٟأضغ ٢قٛاعس املػاٚا ٠املسْ ,١ٝإ ّ٫أّْـ٘ بكـٞ

ايعاَــ ١٭غــباب عسٜــس ٠بعهــٗا شاتٝــٚ ١أخــط٣

قاَتٶا غـري َبـاٍ بـايؿٛاضم ايػٝاغـٚ ,١ٝشيـو

َٛنٛع َٔٚ ,١ٝا٭ٚىل ٜٛضز امل٪يـ عً ٢غبٌٝ

َ ــا شٖ ــب إي ٝــ٘ امل ــ٪ضر ض ْٚــس َ ٚــٔ إّٔ "ا٭خ ــ٬م
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ٚايتكايٝــس تكــُس بٛدــ٘ ايٓكــٛم احملسثــ,"١

ق٬س ١ٝقانُِٗ ايهٓػ ١ٝبأٜس ٟقهاتِٗ

ٚشيـ ــو ٜعـ ــين إٔ اٱَتٝـ ــاظات ايـ ــيت دـ ــا ٤بٗـ ــا

املعٝــٓني َــٔ ايسٚيــٚ ١بتدٜٛــٌ َــٔ ض٥اغ ــاتِٗ

اـــ اهلُ ــا ْٜٞٛبك ٝــل ز ٕٚؾعاي ٝــٚ ١فــطّز

ايطٚس ٝــٚ ,١أق ــطت هل ــ ٤٫٪إَت ٝــاظاتِٗ املطع ٝــ١

سـ ـ ـعٶا عً ـ ــٚ ٢ضم; بػ ـ ــبب َ ـ ــساخ٬ت غ ـ ــًب١ٝ

عهِ َٓاقبِٗ.

يًشهَٛات ايعجُاْ ١ٝبٗصا املـآٍَٚ ,ـع نـٌ َـا

-

يف ْطام قاْ ٕٛزٚض ايعباز ,٠ضأٜٓا ؾب٘

متّ ٚقؿ٘ ٜبكـ ٢اــ اهلُـا ْٜٞٛايـص ٟمـٔ

إمجـاع ؾــطعٚ ٞؾكٗـَ ٞؿــاز ٙعـسّ دــٛاظ إقاَــ١

يف ق ـ ــسزٜ ٙطب ـ ــع َك ـ ــري َػ ـ ــٝش ٞٝايؿ ـ ــطم

أ ٚبٓــا ٤يــسٚض ايعبــازَ ٠ػــتشسث ١إبتــسا٤اٖ :ــصا

بطابع ـ ــ٘ ست ـ ــ ٢تهـ ـ ـ ّٕٛاؿه َٛـ ــات ايٛطٓ ٝـ ــ١

عً ــ ٢ق ــعٝس اؿه ــِ ايؿ ــطع ,ٞأَ ــا يف ايٛاق ــع

ايٓاؾ ــ ١٦يف نٓ ـــ اٱَعاطٛض ٜــ ١ايعجُاْ ٝــ.١

ؾطأٜٓـ ـ ــا ا٭َـ ـ ــط كتًؿً ـ ـ ـا ٚعطنـ ـ ــٓا سـ ـ ــا٫ت

ٜٓظـ ــط يف تؿكـ ــ٬ٝت َـ ــا مت إٜـ ــطازٚ ٙاملكـ ــازض

إغـ ــتشساثٗا ـ ــا ؾٗٝـ ــا ايهٓـ ــا٥ؼ بع ٝــسٶا عـ ــٔ

املعتُـ ــس ٠بكـ ــسزٖا ,مَٚ 116ـ ــا بعـ ــسٖا َـ ــٔ

اؿهِ ايؿطعٚ ٞعً ٢نٌ ؾرتات سهِ ايسٚيـ١

ايهتاب.

ايعطبٝـ ــ ١اٱغـ ــ .١َٝ٬أَّ ــا يف فـ ــاٍ ايرتَـ ــِٝ
ٚإع ــاز ٠بٓ ــا ٤املٗ ــسّ َٓٗ ــا ,ؾه ــإ ٖٓ ــاى ؾ ــب٘

اـ٬ق :١يف خامتٖ ١صا اؾع َٔ ٤ايكطا٠٤
ْ ــط َ ٣ــٔ املٓاغ ــب ٚاملؿ ٝــس نُ ــا يف اؾ ــعأٜٔ
ايػـ ـ ــابكني ٚيف َـ ـ ــا ًُٜٗٝـ ـ ــاٚ ,عًـ ـ ــ ٢غـ ـ ــبٌٝ
ايتــصنري ٚايتأنٝــس أٜهٶ ـا تــسَ ٜٔٚــا ٚضز يف
ايكطاٚ ٠٤عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
-

يف ؾكط ٠ق٬س ١ٝقانِ ايصَّٝني:

ٚيف ْطـ ـ ــام أسـ ـ ــٛاٍ أٖـ ـ ــٌ ايصَّ ـ ــ ١يف ايسٚيـ ـ ــ١
اٱغـ ـ ـ ــ ,١َٝ٬ؼكّـ ـ ـ ــٌ يـ ـ ـ ــسٜٓا إٔ سكـ ـ ـ ــٛقِٗ
ٚقـ ــ٬س ١ٝقـ ــانُِٗ مت إقطاضٖـ ــا نُـ ــا يف
ايك ـ ـ ـ ــٛض ٠اي ـ ـ ـ ــيت ناْ ـ ـ ـ ــل عً ٗٝـ ـ ـ ــا يف ظ ـ ـ ـ ــٌ
اٱَعاطٛضٜـ ــ ١ايطَٚاْٝـ ــ" ١ايٛثٓٝـ ــٚ ,"١بكٝـ ــل
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إمجاع عً ٢دٛاظٖا.
-

يف َػأي ١ايعٚاز :ايكاعس ٠ؾٗٝـا دـٛاظ

ظٚاز املػ ــًِ َ ــٔ نتابٝـ ــ ٫ٚ ١ه ــٛظ ايعهـ ــؼ,
ٚضأ ٜٓــا ٖ ــص ٙايكاع ــس ٠ن ــإ ٜعُ ــٌ بٗ ــا عٓ ــس
ايطَٚإٚ ,نـصيو يف قـٛاْني ايهٓٝػـ ١آْـصاى
ـ ـ ٚض ا َا ظاٍ ا٭َط نصيو ـ ـ إش نـإ وـ ّطّ
عً ــ ٢اي ٗٝــٛز َ ٟــٔ اي ــعٚاز ػ ــٝش ١ٝأ ٚظٚاز
املػٝش ٞبٛٗٝزٚ ,١ٜإشا سكٌ شيـو ؾعًٗٝـا إٔ
تكبٌ اٱنً َٔ ٌٝنأٖ َػٝش..ٞ
-

يف اؿكــــٛم اٱضثٝــــ :١ايكاعـ ــس ٠أ ّٕ ٫

تـ ـ ــٛاضخ بـ ـ ــني املدـ ـ ــتًؿني زٜاْ ـ ــ ً ١يف ايؿـ ـ ــطٜع١
اٱغـ ــٚ ,١َٝ٬أدـ ــاظت ٖـ ــص ٙايؿـ ــطٜع ١ايتـ ــٛاضخ
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املدتً ـ ـ ـــ بطط ٜـ ـ ــل ايٛق ـ ـ ــٚ ,١ٝيف املٛن ـ ـ ــٛع

ا٭خــري ايؿطَــإ أ ٚايكــاْ ٕٛايــطٝ٥ؼ يف تًــو

تؿك ـ٬ٝت .أَّــا يف َػــأي ١ايٛق ـــ ,ؾكــس أد ــاظ

اؿطنـ ــ ١اٱقـ ــ٬سٚ ١ٝيف ؼـ ــسٜح ٚمتـ ــسٜٔ

ايؿطع دٛاظ إٜكاف املػـٝش ٞأَ٬نـ٘ املٓكٛيـ١
ٚغري املٓكٛي ١يكا

ٚضثت٘ ٚيًؿكطا َٔ ٤أبٓا٤

ضعٝت٘ٚ ,يف شيو إخت٬ف ٚادتٗازات..
يف ؾكٌ أسهاّ أٌٖ ايصَّ ١يف ايسٚيـ١

-

ايعجُاْٜ :١ٝتُشـٛض شيـو يف ْظـاّ َـا ٜػـُ٢
ب ـ ــايعا٤ات ٚاَ٫ت ٝـ ــاظات ٚا٫ق ـ ــ٬سات ,ا٭ٍٚ

ايكـ ــٛاْني ٚايكهـ ــاٚ ٤اٱزاضاتٚ ,مشـ ــٌ شيـ ــو
سكٛم أٖـٌ ايصَـ ١ـ ـ املػـٝشٝني ٚايٗٝـٛز ـ ـ َـٔ
ضعاٜــا ايسٚيــ ١ايعجُاْٝــ ١يف أضانــٗٝا ٫ ,غــُٝا
سكـ ـ ــٛم ايعاً٥ـ ـ ــ ١أَ ٚـ ـ ــا ٜػـ ـ ــُ ٢إقـ ـ ــط٬سٶا
ب ـ ــا٭سٛاٍ ايؿدك ـ ــٚ ١ٝأس ـ ــٛاهلِ اؿٝاتٝـ ـ ــ١

ٜتعً ــل بايتٛيٝـ ــ ١ايـ ــيت تكـ ــسض َـ ــٔ ايػـ ــًطإ

ا٭ خـ ـ ــطٚ ,٣عًـ ـ ــَ ٢ػـ ـ ــت ٣ٛتطبٝـ ـ ــل اـ ـ ـ ـ

ايعجُـ ــاْ ٞبكـ ــو ٜػـ ــُ ٞايبطاضنـ ــ ١عًـ ــ٢

اهلُ ــاٚ ْٜٞٛقؿٓ ــا عً ــْ ٢ػ ــبٝت٘ ٚتأضدش ــ٘ يف

ض٥اغــ ١ط ــٛا٥ؿِٗ بكــؿ ١ؾدك ــٚ ١ٝزا ُٝ٥ــ٫ ١
تٓػ ــشب عً ــ َ ٢ــٔ ىًؿ ــ٘ إ ّ٫جً ــٗا ٚب ــأَط
غًطاْ ٞأٜهٶا.
أَا ْظـاّ اَ٫تٝـاظات ؾهـإ ْظاَٶـا قهـاٝ٥ٶا
يكــا

ضعاٜــا ز ٍٚأدٓبٝــ ١تكــ ِٝعًــ ٢أضانــٞ

ايسٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝتتٛىل قٓاقـٌ تًـو ايـسٍٚ
إزاض ٠ؾ ِْٗٚ٪طبكًا يكـٛاْني تًـو ايـسٚ .ٍٚيف
ؾك ـ ـ ــط ٠اٱق ـ ـ ــ٬سات :امل ـ ـ ــطاز بٗ ـ ـ ــا سطن ـ ـ ــ١
ايتؿـ ــطٜعات ٚايك ـ ــٛاْني ايٛن ـ ــع ١ٝيف ايسٚي ـ ــ١

ٖ ــصا ا ــاٍٚ ,يه ــٔ ٜبك ــ ٖ ٢ــصا ايك ــاْ ٕٛـ ــ إىل
داْب قٛاْني أخط ٣ـ ـ بطأ ٟايساضغني ٚاملعٓٝني
بـ ــ٘ َـ ــٔ ش ٟٚاٱختكـ ــام َتكـ ــسَٶا نـ ــٓل
تؿطٜع ٞداَ ٤تأثّطٶا عطن ١ايٓٗه ١ايؿهط١ٜ
ٚايعًُٝــٚ ١ايتؿــطٜع ١ٝيف أٚضبــاٖٚ ,ــ ٛنــصيو
بطأٜٓا عً ٢ايطغِ َـٔ اؿـسٜح ايػـًي ايـسا٥ط
سٛي ــ٘ ٫ٚ ,ظاٍ نج ــٌ َك ــسضٶا تأضىٝـ ـا ٚي ــٝؼ
ضنٝا يبعض ايكٛاْني.

ايعجُاْ ١ٝاييت بسأت يف َػتٌٗ ايكـطٕ ايجـأَ
عؿطٚ ,أِٖ ٚثٝكـتني يف َٛنـٛع قطا٤تٓـا نـإ
اـ ـ ايؿــطٜـ ٚاـ ـ اهلُــاٚ ,ْٜٞٛقــس ع ـسّ
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تبييض األسنان
هل له أضرار؟
ز  .أئ دٖٛط إيٝاؽ
بهايٛضٜٛؽ يف طب ٚدطاس ١ايؿِ ٚا٭غٓإ
َادػتري يف َعاؾٚ ١تطَ ِٝا٭غٓإ
تعت ـ ــع عًُ ٝـ ــ ١تبٝـــــٝض ا٭غـــــٓإ َ ـ ــٔ

ٚايرت ٜٚــر هل ــص ٙاملٓتذ ــات َك ــسضٶا يتظً ٝــٌ

ايع٬دات ايػِٓ ١ٝاييت ٜهجط عًٗٝا ايطًب يف

ايٓــاؽ ٚإ ٜٗــاَِٗ بكــسض ٖ ٠ــص ٙاملػتشه ــطات

ٖص ٙا٭ٜاّ ,إ أقبا ايٓـاؽ أنجـط ٚعٝٶـا سـٍٛ

عً ــ ٢ؼك ٝــل َ ــا ن ــاْٛا وًُ ــ ٕٛب ــ٘ َ ــٔ

َٛن ــٛع ب ٝــاض ا٭غـ ــٓإ َٚظٗطٖ ــا ٫ ,بـ ــٌ

ابتػاَ ١بٝهاَ٫ ٤ع ١نايٓذ.ّٛ

أقبشل ايعًُْٛ ١ٝعٶا َٔ ايتباٖٚ ٞايتكًٝس
يٰخـ ــطَ ٜٔـ ــٔ ا٭قـ ــسقاٚ ٤ا٭قـ ــاضب ايـ ــصٜٔ

َــا ٖـــ ٞا٭غــباب ايـــيت تػــبب تكــبّؼ أٚ
تػٝري ي ٕٛا٭غٓإ؟

قـ ــاَٛا بتبٝـ ــٝض أغـ ــٓاِْٗ ,ستـ ــ ٢إّٔ بعـ ــض

إّٕ ايعٛاَ ــٌ اي ــيت ت ــ٪ز ٟإىل تػـ ـٝريات يف

املطن ــ ٢أق ــبشٛا ٜطًب ــ ٕٛتكً ٝــس املؿ ــاٖري

ي ـ ــ ٕٛايػـ ـ ــٔ ايطبٝعـ ـ ــَ ٞتعـ ـ ــسزٚ ٠نـ ـ ــجري٠

ٚاملُجًني يف ايػطب َٔ سٝح َظٗط أغـٓاِْٗ

ٚؽتًـ َٔ سٝح يـٚ ٕٛؾـس ٠ايتػّٝـط يف يـٕٛ

ٚزضدـ ـ ــ ١بٝانـ ـ ــٗا ؾُٝـ ـ ــا ٜعـ ـ ــطف بابتػـ ـ ــاَ١

ا٭غٓإ َـٔ ايبػـ ٝإىل ايتًـ ّٕٛايؿـسٜس يف

ٖٛيٝـٚٛز ) (Hollywood smileيـصيو

ا٭غــٓإٚ ,عًــ ٢عهــؼ َــا ٜعتكــس ايــبعض إّٕ

أقـ ـ ــبشل َٓتذـ ـ ــات تبٝـ ـ ــٝض ا٭غـ ـ ــٓإ يف

ايتػّٝـ ــط يف ي ـ ــ ٕٛا٭غ ـ ــٓإ ٜه ـ ــ ٕٛإىل ايً ـ ــٕٛ

ا٭غــٛام نــجريٚ ٠أقــبشل عًُٝــ ١ايسعاٜــ١

ا٭قـؿط ؾكـ  ,ؾـ ٕ بعــض ايعٛاَـٌ قــس تػّٝـط
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يــ ٕٛا٭غــٓإ إىل ايًــ ٕٛايطَــاز ٟأ ٚايــبين أٚ

 - 3ايتهًّػات ٚايرتغّبات اؾري ١ٜعً٢

ا٭غ ـ ــٛز ايك ـ ــامت أ ٚست ـ ــ ٢ايً ـ ــ ٕٛا٭ب ـ ــٝض

ا٭غ ــٓإ :ق ــس ته ــ ٕٛغ ــببٶا يف تًــ ّٕٛا٭غ ــٓإ,

ايطبؿٛض ٟأ ٚإىل خً َٔ ٝعس ٠أيٛإ.

ٜٚه ــ ٕٛع٬دٗ ــا غ ــٗ ً٬بتٓظ ٝـــ ايتهًّػ ــات

ٚنه ــٔ إٔ ؼـ ـسخ ٖ ــص ٙايعٛاَ ــٌ أثٓ ــا٤
َطاسـ ـ ــٌ ته ـ ـ ـ ّٕٛا٭غـ ـ ــٓإ أ ٚبعـ ـ ــس تهّْٗٛـ ـ ــا

ٚإظايتٗا ٚقكٌ ا٭غٓإ.
- 4

عٛاَـــــٌ َطنـــــَ ١ٝهتػـــــب ١يف

ٚانتُ ــاٍ بطٚظٖ ــا يف ايؿ ــِ ,نُ ــا نه ــٔ إٔ

ا٭غٓإَ :جـٌ َـٛت عكـب ا٭غـٓإ ٚخاقـ١

ؼسخ يف أعُاض كتًؿَٗٓٚ ١ا:

ا٭غــٓإ ا٭َاَٝــْ ,١عٜـــ زاخــٌ سذــط ٠يــب

 - 1ايعٛاٌَ ايطبٝع ١ٝاملتُجًّ ١يف تأثري
ايطعــاّ ٚايؿــطاب عًــ ٢يــ ٕٛا٭غــٓإٖٚ :ــٞ
أنجــط ايعٛاَــٌ ؾــٛٝعٶا ٚتظٗــط بؿــهٌ ٚانــا
عٓ ــس ا٭ؾ ــدام اي ــصٜ ٜٔهج ــط َ ٕٚــٔ ؾ ــطب
املؿ ـ ــطٚبات املً ّْٛـ ــَ ١ج ـ ــٌ ايكٗ ـ ــٚ ٠ٛايؿ ـ ــاٟ
ٚايٓػــهاؾٚ ٘ٝاملؿــطٚبات ايػاظٜــٚ ١خاق ــ ١إشا
ق ــاسب شي ــو ْك ــل يف ايعٓا ٜــ ١با٭غ ــٓإ
ٚقًّ ـ ١اغــتدساّ املعذــٚ ٕٛايؿطؾــا ٠يتٓظٝـــ
ا٭غٓإ.
 ٖــصا ايٓــٛع َــٔ ايتك ـبّؼ ٜعتــع أخـــا٭ْــٛاع ٚأغــًٗٗا َ ــٔ سٝــح ططٜكــ ١ايع ــ٬ز,
ٚيف أغًــب ا٭سٝــإ تعــٛز ا٭غــٓإ إىل يْٗٛــا
ايطبٝع ٞعٓس ايتبٝٝض.
 - 2ايتسخني ٚا٭ضد :١ًٝايًصإ ٪ٜزٜـإ
إىل إقؿطاض يف ا٭غـٓإ تكـعب إظايتـ٘ ,نُـا
٪ٜز ٜــإ إىل ظٗـ ــٛض عَ٬ـ ــات غـ ــٛزا ٤ؾـ ــب١ٗٝ
باٱسرتام أ ٚايتؿشِّ عً ٢ا٭غٓإ.
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ايػ ــٔٚ ,اي ــتهًّؼ زاخ ــٌ سذ ــط ٠ي ــب ايػ ــٔ,
ٚتظٗط ٖص ٙايتكبّػات بؿهٌ أنجط ؾس.٠
- 5عٛاٌَ ايتكسّّ يف ايعُـطٚ :تعـس ٖـصٙ
ايتػ ّٝـ ـطات طبٝعٝـ ــ ,١إش تتػ ّٝـ ـط ا٭غـ ــٓإ َـ ــع
ايعُ ـ ــط إىل ي ـ ــَ ٕٛا ٥ـ ــٌ يًك ـ ــؿط ٠أ ٚايً ـ ــٕٛ
ايطَازٚ ,ٟغايبٶا  ٫ؼتاز ع٬ز.
 - 6اغـــتدساّ بعـــض أْـــٛاع املهُهـــ١
ايسٚاٝ٥ــ ١يٮغـــٓإ يؿــرتات ط ًٜٛــ( ١خاق ــ١
اييت ؼت ٟٛعًَ ٢از ٠ايهًٛضٖٝهػٝس ,)ٜٔإش
تــ٪ز ٟإىل إقــؿطاض ا٭غــٓإ ,يهــٔ َــٔ ايػــٌٗ
ع٬دٗــا َــٔ خــَ ٍ٬عذــ ٕٛتًُٝــع ا٭غــٓإ
عٓس طبٝب ا٭غٓإ.
 - 7تػ ّٝطات ْاػ ١عـٔ عٛاَـٌ خاضدٝـ١
أثٓـــا ٤منـــ ٛا٭غـــٓإَ :ج ــٌ تؿً ــٛض ا٭غ ــٓإ
ايٓــاتر عــٔ َٝــا ٙايؿــطب ايــيت ؼتــ ٟٛعًــ٢
نُ ٝــات ن ــبري َ ٠ــٔ ايؿًٛضا ٜــس ,أ ٚتع ــطض
ايطؿ ـ ــٌ يهُ ٝـ ــات أنج ـ ــط َ ـ ــٔ اي ـ ــ٬ظّ َ ـ ــٔ
ايؿًٛضا ٜـ ــس أثٓ ـ ــا ٤ؾ ـ ــرت ٠من ـ ــ ٛا٭غ ـ ــٓإ (يف
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َطاسٌ ايطؿٛي ١املبهـطٖٚ ,)٠ـص ٙايعٛاَـٌ قـس

خاطٚ ,٤٢تطى بكاٜـا ايعكـب املٝـل يف ايػـٔ

تهـ ٕٛخؿٝؿــ ١ايتــأثري أ ٚقــس تهــ ٕٛؾــسٜس ٠يف

ٚبعــض ا٭زٜٚــ ١املػــتدسَ ١يف سؿــ ٛعكــب

بع ــض ا٭س ٝــإ ع ٝــح ٜك ــاسب ايتػّٝـ ـط يف

ا٭غٓإ َجٌ اٜٛ٫زٚؾٛضّ (Iodoform).

ايً ٕٛظٗٛض تؿّٖٛات ٚثكٛب يف غطا ايػٔ.

- 12سؿــــٛات ا٭غــــٓإَ :جـ ــٌ سؿـ ــ٠ٛ

 - 8عٛاَـٌ زٚاٝ٥ـ :١إش ٜـ٪ز ٟاغـتدساّ

ايؿه ــ ١يف ا٭غ ــٓإ ا٭َاَ ٝــ ,١س ٝــح تعه ــؼ

املهــاز اؿٝــ ٟٛترتاغــاٜهًني عٓــس ا٭طؿــاٍ

ظـ ــٌ يـ ــ ٍٕٛضَـ ــاز ٟعًـ ــ ٢ايػـ ــٔ ٚاؿؿـ ــٛات

ٚأثٓا ٤ؾرت ٠اؿٌُ إىل تكبّػات تتؿـاٚت َـٔ

ايتذُ ًٝٝــ ١اي ــيت تػّٝـ ـط ي ْٗٛــا َ ــع ايٛق ــل أٚ

ا٭ق ــؿط إىل ايبّٓـ ـ ٞإىل ايطَ ــاز ٟايػ ــاَل يف

ايــيت ٜٛدــس تػـّٛؽ ســ ٍٛأططاؾٗــاٚ .يف ٖــصٙ

ا٭غٓإ ايًبٓٚ ١ٝايسا ١ُ٥أٜهٶا.

اؿــا٫ت ٜهــ ٕٛاؿــٌ غــٗ ً٬أٜهٶــا باغــتبساٍ

- 9عٛٝب خًك ١ٝيف ته ٜٔٛايػَٔ :جٌ

اؿؿـ ـ ـ ــٛات ايكسنـ ـ ـ ــ ١عؿـ ـ ـ ــٛات دسٜـ ـ ـ ــس٠

ْكــل ايــتهًّؼ يف طبكــ ١املٓٝــا ايــيت تظٗــط

َٛنـ ــٛع ١بؿـ ــهٌ دٝـ ــس بعـ ــس اختٝـ ــاض يـ ــٕٛ

عً ـ ــ ٢ؾ ـ ــهٌ بك ـ ــع بٝه ـ ــا ٤أ ٚبّٓ ٝـ ــ ١ايً ـ ــ,ٕٛ

اؿؿ ٠ٛاملٓاغب يًػٔ.

ٚأَ ـ ــطاض َج ـ ــٌ تهـــ ـ ّٕٛاملٓٝـــــا ٤ايٓـــــاقل-

طرق العالج

ٚ Amelogenesis imperfectaتهـّٕٛ
ايعـــــاز ايٓـــــاقل

-Dentinogenesis

 imperfectaايــيت وــسخ ؾٗٝــا تؿــٖٛات
يف ؾـ ـ ـ ــهٌ طبكـ ـ ـ ــات ا٭غـ ـ ـ ــٓإ اـاضدٝـ ـ ـ ــ١
ٚايساخً.١ٝ
 - 10بعــــــــــــــض أَــــــــــــــطاض ايــــــــــــــسّ
َجـ ــٌ ايج٬غــــُٝٝا ٚا٭ُْٝٝــــا املٓذًٝــــ :١إش
ٜـ ــ٪ز ٟتهػـ ــط خٜ٬ـ ــا ايـ ــسّ اؿُـ ــطا ٤زاخـ ــٌ
سذط ٠يب ايػـٔ إىل إْتـاز َـٛاز تػـبّب تًـّٕٛ
ايػٔ.
 - 11عٛاَـــــــٌ ْاػـــــــ ١عـــــــٔ أخطـــــــا٤
طبَّ :١ٝجٌ سؿٛات ايعكب املٛنٛع ١بؿهٌ
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إٕ طـ ــطم ايعـ ــ٬ز َتع ـ ـسّزٖٚ ٠ـ ــ ٞيف

ايػايــب تعتُــس عًـْ ٢ــٛع أ ٚغــبب ايتكـ ّبؼ أٚ
ايتػٝري يف ي ٕٛا٭غٓإ,
ٚغأشنط ٖص ٙايططم إبتسا٤ٶ َٔ ا٭بػ
ٚا٭غٌٗ إىل أنجطٖا قعٛب:١
- 1إظاي ــ ١ايتهًّػ ــات ٚتٓظ ٝـــ ا٭غ ــٓإ
ٚتًُٝعٗـ ــا

عذْٛــــ ١خاقــــ ١عٓــــس طبٝــــب

ا٭غـٓإ ) , (Scaling & polishingيف
نـ ــجري َـ ــٔ اؿـ ــا٫ت تهـ ــٖ ٕٛـ ــص ٙايططٜكـ ــ١
نؿ ١ًٝباغتعاز ٠ايً ٕٛايطبٝع ٞيٮغٓإ.
 - 2إغـتدساّ َعذـ ٕٛأغـٓإ َبـٝض,
تك ــَ ّٛع ــادني ا٭غ ــٓإ املبٝه ــ ١عً ــ ٢إظاي ــ١
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ايكـ ــبػات اـاضدٝـ ــ ١عًـ ــ ٢غـ ــطا ا٭غـ ــٓإ

كتًؿٚ ١عاز ٠ته ٕٛعً ٢ؾـهٌ دـٌ أ ٚغـاٌ٥

بس َٔ ً٫تبٝٝض ايػٔ عس شاتٖ٘ٓٚ ,ـا هـب

ٜٛنع عً ٢غطا ا٭غٓإ.

ايتٓب ٝــ٘ ٚايتأن ٝــس عً ــ ٢ع ــسّ اغ ــتدساّ أٟ
ْــٛع َــٔ َعــادني ا٭غــٓإ املبٝهــ ١ايتذاضٜــ١
ز ٕٚاغتؿ ــاض ٠طب ٝــب ا٭غ ــٓإ ,إش إّٔ َعظ ــِ
ٖـ ــص ٙاملعـ ــادني تـ ــ٪ش ٟا٭غـ ــٓإ ٚتـ ــ٪ز ٟإىل
ؽسٜـ ايطبكـ ١اـاضدٝـ ١يٮغـٓإ (املٓٝـا)
٫ستــٛاٖ ٤ــص ٙاملعــادني عًــ ٢دع٦ٜــات زقٝكــ١
كسؾ ــ ١يػ ــطا ا٭غ ــٓإ ٚيف ٖ ــص ٙاؿاي ــ١
َٚــع نجــط ٠ا٫غــتدساّ يًُعــادني املبٝهــ١
٪ٜز ٟشيـو إىل تأنـٌ طبكـ ١املٓٝـا ٚتطقكٗـا
ٚظٗ ــٛض ايطبك ــ ١ايساخً ٝــ ١ايك ــؿطا ٤ايً ــٕٛ
بايطبٝعـ (١ايعـاز )ٚيف ٖـص ٙاؿايـٜ ١كـبا
َٔ املػتش ٌٝتبٝٝض ايػٔ.
 - 3تب ٝـ ـ ـ ـ ــٝض ا٭غـ ـ ـ ـ ـ ــٓإ بــــــــــــايططم
ايهُٝاٜٚـــ ٖٚ (Bleaching) ١ــص ٙايط ــطم
َكتكط ٠ؾك عً ٢طبٝب ا٭غٓإ.
 ٖٓـاى عـسَ ٠ـٛاز ٚعـس ٠طـطم تػـتدسّيتب ٝـ ـ ــٝض ا٭غ ـ ـ ــٓإ نُٝاٜٚٶـ ـ ـ ـاٜٚ ,عتُـــــــس
ا٫ختٝــاض عًــْ ٢ــٛع ٚغــبب ايتػــٝري يف يــٕٛ
ا٭غٓإ.
املٛاز :أغًب املـٛاز املػـتدسَ ١يف تبٝـٝض
ا٭غ ـ ـ ــٓإ تعتُ ـ ـ ــس عً ـ ـ ــ ٢اغ ـ ـ ــتدساّ َـــــــا٤
ا٭ٚنػـذني -Hydrogen peroxide
أ Carbamide peroxide ٚبرتانٝــع
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الطرق:
أ .تبٝــٝض ا٭غــٓإ زاخــٌ ايعٝــازٖٚ :٠ــٞ
أؾه ــٌ ايط ــطم ٚأنجطٖ ــا لاسٶــا َ ــٔ س ٝــح
ضنــ ٢املــطٜض عــٔ ايٓتٝذــٚ ,١شيــو نْٗٛــا
تتِ ؼل إؾطاف ايطبٝب.
 ٖٓٚــاى ط ــطم كتًؿ ــ ١يتطبٝكٗ ــا عً ــ٢
غ ــطا ا٭غ ــٓإ ,إ ّ٫أّْـ ـ٘ يف بع ــض اؿ ــا٫ت
ايكــعب ١ايــيت ٜكطضٖــا ايطبٝــب هــب إٔ تــتِ
عًُٝــ ١ايتبٝــٝض بٛنــع املــٛاز زاخــٌ سذــط٠
عكــب ايػــٔ بعــس غــشب عكــب٘ طبعٶـا ٖٚــصا
َـا ٜعــطف بــ (internal or non-vital
).bleaching
ب .تبٝــٝض ا٭غــٓإ يف املٓــعٍٚ :يف ٖــصٙ
ايططٜكـ ــٜ ١كـ ــ ّٛطبٝـ ــب ا٭غـ ــٓإ بتشهـ ــري
قايب خام يًُـطٜضCellulose Tray
بعــس أخــص طبعــ ١٭غــٓاْٜ٘ٚ ,ػــًُ٘ يًُــطٜض
َع َٛاز ايتبٝٝض املٓاغب ١ي٘ اييت ته ٕٛشات
تطان ٝــع أخ ـــ َ ــٔ املػ ــتدسَ ١يف ايع ٝــاز٠
ٜٚعطـ ـ ـ ــ ٢امل ـ ـ ـ ــطٜض ايتعًُٝـ ـ ـ ــات يهٝؿ ٝـ ـ ـ ــ١
اغتدساَٗا.
س ٝــح تك ــ ّٛبع ــض ا٭ْظُ ــ ١عً ــٚ ٢ن ــع
َ ــٛاز ايتب ٝــٝض يف ايكاي ــب اـ ــام ٜٚه ــع

RADYA 118 CALDAYA

أيار 7102

املـ ــطٜض ايكايـ ــب عًـ ــ ٢أغـ ــٓاْ٘ طـ ــ ٍٛؾـ ــرت٠

 ٖٓٚــاى ط ــطم سسٜج ــ ١يف ٖ ــصا ا ــاٍ تكـ ـ ّسّ

ايً.ٌٝ

ٚدـ ــ ٙٛػًُٝٝـ ــ ١يػـ ــطا ا٭غـ ــٓإ يف غاٜـ ــ١

ٖٓاى أْظُ ١أخطٜ ٣هعٗا املطٜض ملـس٠
غاعٚ ١اسسَٜٝٛ ٠ا يؿرت 7- 6 ٠أٜاّ ؾك .
ٖٓٚا هب عً ٢املطٜض َطادع ١ايطبٝـب
بعــسٖا ٚعــسّ تهــطاض اغــتدساّ ٖــص ٙاملــٛاز زٕٚ
اغتؿاض ٠ايطبٝب.
ز .ايتبٝـــــٝض بـــــايًٝعض أ ٚاٍ

LED

ٖٓ : lightـ ــا أٚز إٔ أؾـ ــري إىل إّٔ ايًٝـ ــعض ٫
ٜكــ ّٛبتبٝــٝض ا٭غــٓإ; إش إّٔ زٚض ايًٝــعض يف
عًُ ١ٝايتبٝٝض ٖـ ٛيتشؿٝـع ٚتٓؿـَ ٝـٛاز
ايتب ٝـ ـ ــٝض ايهُٝا ٜٚـ ـ ــ( ١يف ايػاي ـ ـ ــب
) Hydrogen peroxideايــيت تٛنــع
عً ٢غطا ا٭غٓإ ٚشيـو يتػـطٜع ايعًُٝـ١
ؾك  ٫غري.
 - 4اؿؿــــٛات ٚا٫غتعانــــات ايػــــٓ:١ٝ
ٜٴًذ ـ ــأ إىل ٖ ـ ــص ٙايط ـ ــطم يف اؿ ـ ــا٫ت اي ـ ــيت
ٜػ ــتش ٌٝؾ ٗٝــا تب ٝــٝض ا٭غ ــٓإ دتً ـــ
ططم ايتبٝٝض املتٛؾط.٠
 يف ٖـص ٙاؿايــٜ ١تٛدـب تعــٜٛض ٚدــ٘ايػــٔ َتػ ّٝـط ايًــ ,ٕٛإَّـا بٛدــ٘ ػًُٝــَ ٞــٔ
اؿؿ ــٛات ايتذُ ًٝٝــ(Composite ١
) facingأ ٚبا٫غتعانـات ايػـٓ ١ٝايجابتـ١
املكٓٛع َٔ ١ايبٛضغ ٕ٬غٛا ٤ناْل قؿـط٠
) (Veneerأ ٚتٝذـإ ناًَــ,(Crowns) ١
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اؾُاٍ ٚايك٬ب ١عً ٢سس غٛا.٤

أهم النصائح املومة لحفاةا
عحى األسنان ولونوا الطبيعي:
 - 1ايٛقاٜــ ١خــري َــٔ ايعــ٬ز :ايعٓاٜــ١
اي َٝٛٝـ ـ ــ ١با٭غ ـ ـ ــٓإ باغ ـ ـ ــتدساّ َعذ ـ ـ ــٕٛ
ا٭غــٓإ ا٫عتٝــازٚ ٟايؿطؾــا ,٠شيــو وُــٞ
ا٭غ ــٓإ ي ــٝؼ ؾكـ ـ َ ــٔ تػ ــٝري ي ْٗٛــا ,ب ــٌ
أٜهٶا َٔ ايتػـّٛؽ ٚا٫يتٗابـات ايـيت تكـٝب
ايًجٚ ١ا٭غٓإ.
 يــصا أْكــا املــطٜض باغــتدساّ ؾطؾــا٠ا٭غـ ـ ــٓإ ٚاملعذـ ـ ــ ٕٛثـ ـ ــ٬خ َـ ـ ــطات َٜٝٛٶ ـ ـ ـا
(إيعاَٝٶا) ٚتؿطٜـ ا٭غٓإ بؿـهٌ دٝـس َٚـٔ
مج ٝـ ــع ا٭غـ ـ ــطا ٚايعٚا ٜـ ــا ,باٱنـ ـ ــاؾ ١إىل
تؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــطٜـ ايًج ـ ـ ـ ـ ـ ــٚ ١ايًػ ـ ـ ـ ـ ـ ــإ أٜهٶـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا,
ٚاملكك ـ ــٛز بتؿـــــطٜـ ايًجـــــ ٖ ١ـ ــ ٛإٔ ؾطؾ ـ ــا٠
ا٭غٓإ هب إٔ تٛنـع عٓـس أعٓـام ا٭غـٓإ
بؿهٌ ظاٜٚـ ◦45 ١عٝـح تػطـ ٞأطـطاف ايًجـ١
ٚته ــ ٕٛسطن ــ ١ايؿطؾ ــا ٠باػ ــاٚ ٙاس ــس َ ــٔ
ايًج ١باػا ٙايػٔ.
- 2اغتدساّ اـٝ

ايطـي يتٓظٝــ

َا بـني ا٭غـٓإٖٚ :ـصا ىؿــ بؿـهٌ نـبري
ته ّٕٛايتػّٛؽ بني ا٭غٓإ ٚنٓع تًـٖ ّٕٛـصٙ
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املٓطك ١اييت غايبٶا َا تظٗط بً ٕٛبـين; يعـسّ
ٚق ٍٛؾطؾا ٠ا٭غٓإ إيٗٝا.

 - 5عــسّ إغــتدساّ َعــادني ا٭غــٓإ
املبٝهـــــ ١ايتذاضٜـــــ ١ز ٕٚإؾـــــطاف ايطبٝـــــب

 - 3ايتكً َٔ ٌٝؾطب املؿطٚبات املً١ّْٛ

َطًكً ـا :سٝــح إّٔ ٖــص ٙاملعــادني ٚإٕ ناْــل

يٮغـــــــــٓإٚ ,خاق ـ ـ ـ ــ ١ايكٗ ـ ـ ـ ــٚ ٠ٛايؿ ـ ـ ـ ــاٟ

ؾعّاي ـ ــ ١يف تب ٝـ ــٝض ا٭غ ـ ــٓإ َ٪قتٶـ ـ ـا ,إ ّ٫إّٔ

ٚايٓػـهاؾٚ ٘ٝاملؿـطٚبات ايػاظٜـٚ ١غريٖـاٚ .إٕ

ايهــطض ايٓــاتر عٓٗــا نــبري ٚايتػــٝري يف يــٕٛ

نإ  ٫بس َٔ ؾطبٗا ٜٓكا ا :ًٜٞ

ايػٔ ٜعٛز َباؾط ٠بعس إٜكاف اغتدساَٗا.

أ :ً٫ٚتٓا ٍٚاملؿطٚب يف أقكط ٚقـل ألهـٔ

 - 6عـسّ إغـتدساّ أٜـٚ ١غـ ١ًٝتبٝـٝض

يتكًٝــٌ ايؿــرت ٠ايعَٓٝــ ١ايــيت تتعــطض ؾٗٝــا

أ غٓإ غري ايـيت ٜٓكـا بٗـا طبٝـب ا٭غـٓإ

ا٭غــٓإ هلــص ٙاملؿــطٚبات ٚاَ٫تٓــاع عــٔ عــاز٠

َطًكًا.

اٱطاي ــ ١يف ؾ ــطب ؾٓذ ــإ ايكٗ ــ ٠ٛأ ٚايؿ ــاٟ

َ - 7طادعـــ ١طبٝـــب ا٭غـــٓإ يعـــطض

س ٝــح تعت ــع ٖ ــص ٙايع ــاز ٠ايع ــس ٚا٭ ٍٚيً ــٕٛ

ساي ١املطٜض عًٝـ٘ ٚا٫غتؿـاض ٠سـ ٍٛأْػـب

ا٭غٓإ ايطبٝع.ٞ

ططٜك ـ ــ ١يتب ٝـ ــٝض ا٭غ ـ ــٓإ تٓاغ ـ ــب ن ـ ــٌ

ثاْٝٶ ـا :هــب َهُهــ ١ايؿــِ باملــا ٤يعــس٠

َطٜض.

َطات ٱظاي ١بكاٜا املؿطٚب ايعايك ١با٭غٓإ,

 -هــب ا٭خــص بعــني ا٫عتبــاض إّٔ َــٛاز

ٚأْكــا بتــأخري تؿــطٜـ ا٭غــٓإ عًــ ٢ا٫قــٌ

ٚط ــطم ايتب ٝــٝض نػريٖـ ــا َ ــٔ ا٭زٜٚـ ــ٫ ١

ملـ ـ ــس 30 ٠زقٝكـ ـ ــ ١بعـ ـ ــس ايؿـ ـ ــطب أ ٚا٫نـ ـ ــٌ;

هــب ٚقــؿٗا إ ّ٫بٛقــؿ ١طبّٝــَ ١ــٔ طبٝــب

ٱعطا ٤ايؿطق ١ايهاؾ ١ٝٱعـاز ٠املعـازٕ ايـيت

ا٭غٓإ ٚعسّ إعطاٚ ٤قؿَ ١طٜض ٯخط ,إش

ؾكـ ــست َـ ــٔ غـ ــطا ايػـ ــٔ بؿعـ ــٌ أمحـ ــاض

إّٔ َــا ٜٓاغــب َــطٜض قــس ٜٓ ٫اغــب َــطٜض

ايطعاّ إىل ايػٔ ٚعسّ ؾكساْٗا بايؿطؾا.٠

آخط أ ٚستٜ ٢هط.ٙ
*****

 - 4ػٓب ايتسخني.

***

*****
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املٛد ١اؿهاض ١ٜايجايجٚ ١قسَتٗا
زضاغ ١يف اْعهاغاتٗا ـ ـ عًَ ٢ػتكبٌ ايؿطم ا٭ٚغ ـ ـ
زنتٛض ٠بت ٍٛضنا عباؽ
َسضؽ ايؿًػؿ ١املعاقط – ٠عًِ َٚػتكبٌ اؿهاضات
قػِ ايؿًػؿ – ١داَع ١ضابطٜٔ
ضاْ / 2 ١ٝاشاض 2017 /
املقذً:ٞ
املظتقبى ..رهكم ااكا ع اهكز ٜلحتكى ً٘ عكا
ًتٌٚككضا ف رلككش اٮُظككاْ ف طككعٗ ٕٚسا ١اجملٔكك٘ي
حت ٟا١ت اهذساطات املظتقبو ٨ ٞٚكُ٘ٔكا زتكشد
أح٘ ً٘ َ٩د ٝف سٗ٦غ كاتبٔٚا دْٗ طِذ عوٌٛ
(٘ٙت٘بٚككاأ أٗ اٚكككاي عوٌكك ٛبكككى ٓكك ٛستكككاٗ٨ت
لعتٌككذت عوكك ٟاهككناا اٮُظككاُ ٛاملناك كٍ هوعوككَ٘
ٗاهفوظككفات .راهعككككوٍ بِككككككآ ١ككككشً ٛتشاكٌككككٛ
بفلكككى ت٘اؿوٚككك ٞاملعككشر ٞاٮُظكككاُ( ٞٚعوكٍ –
تلِ٘ه٘ ٚا – روظفٞأ ٗكككأُٔا طككوظككوً ٞتلاًوكٞ
اذتكوقككات.
ًٗككّ أٓككٍ املفلككش ّٙف ٓككزا اجملككاي اً٪شٙلككٛ
(أهفككت تكك٘روش  2016-1928 /أ اهككزً ٜلتوككب كتبككٕ
أطكاطكا هِعككشٙات ًفلككش ّٙآاككش ّٙعوكك ٟككذس
كبٚككش ًّ اٌٚٓ٪كً ٞلككى (رشُظكٚع ر٘كك٘ ٙاًكا
1952/أ ؿاحب ُعشُٔ( ٞٙا ٞٙاهتأسٙخ ٗاٮُظاْأ
ٗ(اهتـكككذل اهععكككٍٚأ ٗ(ؿكككاً٘ٚ٢ى ِٓتكككِ
1927/أ ُٗعشٙتككككككٕ ف (ؿحلككككككذاَ اذتلككككككاساتأ
ٗ(اهلقارات ٗا٪دٙاْأ.
هقكككذ أحكككذفب ً٧هفكككات (ت٘ركككككوش ٗصٗ تكككٕ
ٓاٙذٜأ كج ٞكبري ٝف اٗ٪طاط اهلقارًِ – ٞٚكز
طككبعِٚٚات اهقككشْ اهعؼككش – ّٙملكككا ٗسد رٔٚككا ًككّ
املثقف الكلداني ()65

121 CALDAYA

ع ًععككٍ ُكك٘اح ٛاذتلككاسٝ
أرلككاس ًعاؿككش ٝمكك ت
املعاؿشٗ ٝأبعككادٓا اذت ٨ٗ ٞٙ٘ٚطكككككٌٚا ف٩فٚتكٕ
اهؼكككككٔري( ٝؿكككككذً ٞاملظكككككتقبىأ عكككككككككككاَ 1970
ٗ(حلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاهلككٞأ عككاَ (ٗ 1980حتكك٘ي
اهظوطٞأ عاَ  .1990را٪رلاس ف ٓزٖ اهل٩ف ٞٚاهك
حتككزس ًككّ ًِط٘ٙككات ا٬تكك ٛف طوظككو ٞاملككت ريات
ًلٌوكٞل هبعلككٔا اهككبع ٗاهك تتـككى ظككتقبى
اذتٚككا ٝاه شبٚكك ٞغككري املأه٘ركك ٨ ٞف عاملِككا اهلاه ك
رخظب ..بى ٗف اه شب ُفظٕ  ٨ملكا ٗسد رٔٚكا ًكّ
آسا ١روظفُٗ ٞٚعشٙكات ل تٌاعٚكً ٞكلري ٝهوجكذي
رخظككب بككى ٗكككزهم ملككا لُطكك٘ت عوٚككٕ ًككّ بعككذ
ل تٌككاعُ ٛفظككٗ ٛؿككو ٞرهككم بِتككا ٢اهبخ ك ف
اهعوككككَ٘ اهـككككشرٗ ٞاهعوككككَ٘ اٮُظككككاُ ٞٚستككككزس لٝ
اجملتٌعككات اهشألاهٚكك ٞاه شبٚكك ٞاهـككِاعً ٞٚككّ
حجٍ اهت ٚتش املِتعش .أًا امل٘  ٞاهلاهل ٞهوخلاسٝ
رقككذ أاككزت بعككت اٮعتبككاس ؿككع٘بات اهتلٚتكك
ٗاهتخ٘ي ٗاهت ٚتكش املتظكاسل ف رهكم اجملتٌكو ٗٓك٘
حت٘تي  ٨ميلّ ل ٨أْ ٘ٙؿ باهضهضاي ااا٢كى اهكزٜ
تِتعٌٕ ع٘اًى اهتكأهٗ ٚاهنكٚكب ٗاطكع ٞاملكذ٠
اهككز ٜبظككببٕ عككذت اذتلككاس ٝاه شبٚكك ٞذميككٞ
ٗأكلككش ًككّ رهككم كذتَ هِككا ت٘رككككوش ؿكك٘س ٝػككاًوٞ
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ٗحزس ٝذتلاس ٝذٙذ( ٝتقِٞٚأ ٓٚ ٛذ اٮُؼا١
ًتخذٙكك ٞبل٘سٙتٔككا اٚككو اهفشكككٚات اهظككابقٞ
ٗأطككككككككاهٚب اهككككككككتفلري املأه٘ركككككككك ٞف اهعككككككككامل
ٗاٙ٪ذ٘ٙه٘ ٚات اهتقوٚذ ٞٙاه ػااب روٍ تعذ
ًِاطكككب ٞهوخقكككا٢ق ادتذٙكككذ ٝف عـكككش ًكككا بعكككذ
اهـككِاع ٞفككً ٩ككا كككاْ عوٚككٕ اذتككاي ف حقككب
امل٘ تت اٗ٪ىل (اهضساعٞٚأ ٗاهلاُ( ٞٚاهـِاعٞٚأ.
أًتككا (حتكك٘تي اهظككوطٞأ ٙتِككاٗي رٚككٕ ت٘رككككوش
لاٙا اهعِ ٗاهلكشٗٗ ٝاملعشركً ٞكّ ٗ ٔكُ ٞعكش
ؿِتال اهقشاس ف اهعكامل املتقكذتَ ؿكِاعٚا ٗٙقـكذ
ت٘ركوش بتخ٘تي اهظوط ..ٞتذاٗي اهظوط ٞبكت ٓكزٖ
اهعِاؿش اهل٩فك ٞبكاهنكٚض عوك ٟاملعشرك ٞكأطكاغ
حلاسٙ ٜشًض لىل امل٘ ات اهل٩ا ذتلاس ٝاه كشب
ٗكٚفٚككك ٞاهكككتخلٍ ف اهت ٚتكككشات اهقادًككك ٞهـكككا
اٙ٘ ٪ككا ١املككتخلبٌت بٔككا ٗكٚفٚككً٘ ٞا ٔكك ٞاهككزّٙ
ٙعاسكُ٘ٔا لْ كاُ٘ا ف اهعامل اه شبك ٛأٗ ااس كٕ.
فٍ ت٘اهكب ً٧هفاتكٕ باحلك ل ٞف امل٘كك٘عات ُفظكٔا
ٗ٨طككٌٚا بعككذ أْ أؿككبق املظككتقبى حاكككشا ِٗٓككا
تلٌّ أٌٓ٧ً ٞٚهفات ت٘ركوش ف حلك٘س حتو٩ٚتكٕ
اهفوظف ٞٚا٩ي أسبع ٞعق٘د ف املشحوك ٞاملعاؿكشٝ
عاملٚا بعذ أْ تٱشاب أعٌاهٕ لىل أكلش ًكّ أسبعكت
ه ٗ ٞدسطكب ًكّ بكى اًعكات ٗ كاد ٝاٮ تـكاد
اهبككككاسص ٗ ّٙش٢ككككب ًككككّ بككككى س٦طككككا ١اهككككذٗي
ٗادتٌٔ٘سٙات ٗلٓتٍ بٔا س كاي اهفلكش ًكّ اٚكو
املِاػ ٤املعشر ٞٚلطتعذادا ملت ٚتشات اهقشْ اذتادٜ
ٗاهعؼش ّٙف اهؼشق ٗاه كشب ٗاهؼكٌاي ٗادتِك٘ب.
أًتا ضتكّ ف عاملِكا اهعشبك ٛرٌكا أح٘ ِكا اهٚكَ٘ لىل
ًعشرككك ٞا٬فكككاس اذتلكككاس ٞٙهـكككذً ٞاملظكككتقبى
ٗاهت ٚتش اذتلاس ٜبعكذ أْ هفكب أتطكتار ٜاهكذكت٘س
عوكك ٛادتككابش – ٜف اهعككشاق – ُعككش اهذاسطككت ف
أ ظاَ اهفوظكف ٞلىل أٌٓٚك ٞآسا ١ت٘رككوش ٗاط٘ستٔكا
ٗع ٩تٔا باهللري ًّ ا٪حذاا ٗاه٘ ا٢و اٮ وٌٞٚٚ
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ٗاهعاملٚكك ٞت٘ ككب عوِٚككا ًعشرككً ٞككا طككٚجش ٜف
اهقشْ اذتادٗ ٜاهعؼش ّٙف ظى اهقطب ٞٚاه٘احذٝ
(اهع٘ملٞأ ٗعو ٟا٪ؿعذ ٝكارك ٞهلكُ ٛتكذبش أًشُكا
ُٗتخ٘ط ٪طك٘أ اٮحتٌكا٨ت ٗ ٨طكٌٚا ٗأْت اهلكلري
ًّ تطبٚقات امل٘  ٞاهلاهل ٞباتب حاكش ٝأًاًِا
حبقا٢قٔكككا املـكككِع ٞف اهؼكككشق اٗ٪طك ك بعاًكككٞ
ٗاهعككشاق فاؿككٓٗ ٞكك ٛحقٚقككٙ ٞعشرٔككا اهقككاس٥
اهلككش ٍٙأكلككش ًككّ اهباحلككٓٗ ٞكك٘ ٙؼككآذ ٗٙقككشأ
اهللري عّ تطبٚقات اذتلكاس ٝادتذٙكذٗ ٝلطكو٘بٔا
ا٪دٓكك٘ شا ٨ٗ ٛطككٌٚا عوككً ٟقشبككًِ ٞتككا رٌٚككا
ٙظكككٌ( ٟباهؼكككشق اٗ٪طك ك اهلكككبريأ ًٗشككككضٖ –
اهعكككشاق – ٗٓكككزٖ اهـكككفخات كككضً ١كككّ ًٌٔكككٞ
اهفككوظكككفٗ ٞاهفكوظكككفٚت ٗ٨طككٌٚا املؼكت وكككت ف
حقككككى (ركوظكككف ٞاذتلككككاسٝأ ف ًعككككشر ٞا٬اككككش
ًككاداَ ػكعكاس اهع٘ملك(( ٞاملعشرك ٞكك٘ٝأأ ُٗك٘دت أْ
ُِك٘تٖ لىل أ تْ دساطككتِا ٓكزٖ تتلككٌّ كشا ٝ١ف رلككش
ت٘روش; ٗرهم هلكْ٘ ًـكطوخٰ ٛؿكذً ٞاملظكتقبى
ٗحلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاهلككٌٓ ٞككا ًككّ بِككات أرلككاسٖ
ٗبزهم رلش ٝاهذساطٓ٘ ٗ ٞشٓا تذٗس كٌّ ٓكزا
اٮ اس.
املبفث األول:
ص ة ةةملس امل ة ةةعنبا ة ة العن ة ةةوان
واحملعوى
ؿككذً ٞاملظككتقبى اطكك هش ػوتـككٕ ت٘ركككوش ف
ًعشض حذٙلٕ عكّ حلكاس ٝاه كشب رٔك٘ ًكشض
هّ ٙكأتحل عوك ٟرككشٖ ًعجكٍ أٗ ً٘طك٘ع ٞأٗ اٌ٢كٞ
هً٫شاض اهِفظً ٞٚكو أْت عوبتكٕ تلٌكّ ف اهت ٚتكش
ٗطككشعتٕ رٚعشترككٕ ت٘ركككوش بعككذ ٝتعشٙفككات رٔكك٘
((احملِككك ٞاهبذُٚكككٗ ٞاهِفظككك ٞٚاهكك تكككِجٍ عكككّ
حتٌٚى كى ًّ ُعبكٍ اهتلٚٚك اهبكذُٗ ٛعٌوٚكات
ؿِو اهقشاسات ف اهلا ّ٢اهبؼش ٜرك٘ق ا تٔكاأأ.
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أٗ ٓكك٘ ((اٮطككتجاب ٞاهبؼككش ٞٙهفككشط اهتِبٚككٕأأ
ٗتتٌلتى ٓزٖ اهـذً ٞبتعكش ٙاهفكشد ٗاجملتٌكو
لىل ك ػذٙذ ٙفقذٖ اهقذس ٝعو ٟا٪دا ١املت٘اصْ
ٗاملعق٘ي هفشط تعشكٕ لىل لعـكاس ًكّ اهت ٚتكشات
ف ٗ كب ـكري كذا ٙتعككزس عوك ٟاملكشً٘ ١ا ٔتككٕ
ٗبٔزا مما ٙفقذ ت٘اصُٕ اْ ٓك٘ مل ميتوكم عِاؿكش
اهق٘ ٝاملعشرٗ ٞٚاهلبات اذت ..ٜ٘ٚؿكخٚق أْ ٓكزٖ
اهـذً ٞمل تعذت ًشككا ف عكامل اهٚكَ٘ (اهكزٓ ٜك٘
ًظتقبى اً٪ع عِذ ت٘ركوشأ اهز ٜكاْ ً٘كك٘عا
هوبخ ٗلمنكا ؿكاست ًشككا ًعاؿكشا ٙعكاًُِ ٛكٕ
أرككشاد ٙتضاٙككذ عككككذدٍٓ قككككذاس طكككعٔ ٞكككؤٍ
حبقٚكككق ٞرهككم اهت كككٚتش رظككككشع ٞاهت كككٚتش رككككٛ
ب٣ٚك ٞاٮُظكككككاْ (اه شبك – ٛاً٪شٙلكٛأ رات أفكش
كبري عو ٕٚذ ٙف٘ق ُ٘ع ٞٚاهت ٚتش راتكٕ رٌعكذي
اهت ٚتش ٓ٘ ف حذ راتٕ لجتاٖ اهت ٚتش ُفظٕ ٗتكأفري
اهـذً ٞعتذا عِكذًا ٙلكطش اهفكشد هوعٌكى كا
ٙفكككك٘ق ًككككذاٖ اهتلٚفكككك2(ٛأ ٗ ذساتككككٕ اهِفظككككٞٚ
ٗاهبذُ.ٞٚ
أًا عكّ آفكاس اهـكذً ٞرٔكً ٛتِ٘عكٙ ٞكزكشٓا
ت٘ركوش ٗٙفـى رٔٚا اهق٘ي رلكى سد رعكى تلٚفكٛ
ٙقتلككك ٛاِكككا ٗ كككشق اٮطكككتجاب ٞختتوكك ًكككّ
ػوف لىل آاش ٗتبعكا هوٌشحوك ٞاهك ٗؿكى لهٔٚكا
املككشض ٗححلككذ ٝاٮؿككابٗ ٞاْ أٓككٍ أعشاكككٕ اهقوككق
ٗاهِف٘س ًّ اهظوط ٞأًّٙا كاُكب ٗاهعِك غكري املكربس
ٗاملككككشض اهبككككذُٗ ٛاهلربككككٗ ٞرتكككك٘س اٮحظككككاغ
ٗاهتزبكككزب بكككت شتتوكك اٮٓتٌاًكككات ٗأطكككاهٚب
اذتٚاٗ ٝاملٚى هوتقككك٘ و باٮُظككخاب اٮ تٌكككاعٛ
ٗاهلقكككاف ٗحتكك ٟاهعككا ف ٛلُككٕ ػككع٘س ًظككتٌش
باهلٚق ٗاٮُضعاج ٗسغبً ٞوختك ٞف اهتِـتكى ًكّ
لختككار اهقككشاسات(3أٓٗ .لككزا تكك٧فش اهـككذً ٞعوككٟ
ًظككككت٘ٙات اذتككككع ٗاٮدسان (اهكككك٘عٛأ ٗلختككككار
اهقككشاسات ٗملككى ٓككز حلٖ اٮطككناتٚج ٞٚاٗ٪ىل اه ك
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ٙتبعٔا كخاٙا ؿذً ٞاملظتقبى أًا اٮطكناتٚجٞٚ
اهلاُ ٞٚرتتٌلكى ٘اكبك ٞاهت كٚري ٗهلكّ ف طكال
ٗاحذ رق ًّ اذتٚكاٗ ٝعوكُ ٟطكاق ككٚق كككذا
دْٗ طككا٢ش ادت٘اُب ا٪تاش.٠
أًا ا٪طو٘ب اهلاه رٔك٘ اطكندادُ – ٜل٘ؿكٛ
ممل٩ل باهش ٘ل املوق هشٗتِٚات ف اهتلُ ٚا خٞ
ف اهظابق ٗهلِٔا مل تعذ ً ٌٞ٢٩هو٘ككو اهكشآّ.
رٔكك٘ س كك٘عً ٛتؼككب برسا٢ككٕ املِٔجٚككٗ ٞعاداتككٕ
اهظككابقٙٗ ٞظككتٌٚب  ٪وككٔا ًطاهبككا حتككب ػككتٟ
اهككككزسا٢و بككككاهع٘د ٝلىل املاكككككٗ ٛأزتككككادٖ أًككككا
اٮطناتٚج ٞٚا٪اري ٝرتتٌلى ف اهتبظ ٚاهبكاه
ر ٕٚه٫تً٘س ٗاه٘ ا٢و ٗا٪حذاا ٗاملت ريات هذس ٞ
اهتؼ٘ ٕٙرٌٚظم اهفكشد بت٩بٚكب ٓكزٖ اهفلكش ٝأٗ
توككم هٚـككبق ًًِ٧ككا بٔككا بـكك٘س ٧ً ٝتكك ٞلىل أْ
جتزبككٕ رلككش ٝأتاككش ٠لُٔككا (اهِضعكك ٞاهتجشٙبٚككٞأ
اهك ك مل تظنػكككذ ِطكككق اهعككككككوٍ أٗ اهعقكككى أٗ
ارتكككرب .ٝريلكككخ ٞٚؿكككذً ٞاملظكككتقبى ٓككك٘ اهكككزٜ
ٙظككتوذَ أٙككا ًككّ ٓككزٖ اٮطككناتٚجٚات هفككشط ًككا
عتاؿشٖ ًّ ًعكآش اهت كٚري دارعكٞل بكٕ لىل اختكار
شاسات ًتظشتع ٞتٔضت ػوـٚتٕ ٗتضٙذ ًكّ ػكلٕ
ٗاكطشابٕ ٗ وقٕ ٗا٘رٕ ر ٚكذٗ ًتك٘تشا طكشٙو
اهتعب ٗ ذ عت٘تي اهت٘تش لىل ٓٚاج ٗغلب ٗأحٚاُا
لىل عِك أمحككككق ٗٙك٘ا ككككٕ ا٪حككذاا اهتككككارٔٞ
باطككككتجابات كبككككككريٗ ٝا٪حكككككككذاا اهلبككككككريٝ
باطتجابات غري كارً ٞٚلطشبًٗ ٞؼ٘ػٗ ٞغكري
ُاكجٗ ٞبٔزٖ اهلٚفٙ ٞٚعٚؽ ًّ مل ٙفٔكٍ أبعكاد
اهـكككذًٗ ٞمل ٙعكككش كٚفٚككك ٞتفادٔٙكككا ف وكككق
ٗا٘ ٓ .لزا حوى ت٘ركوش املؼلو ٗ ٞاسعٔكا ٗٓكزا
ٓكك٘ اهؼككشط اٗ٪ي هوت٘ؿككى لىل اذتكك تى أ ٜبككاهفٍٔ
ٗاٮطتعذاد ٗاهتظوق بأدٗات املشحو ٞرل ٗ ٚكذ
ت٘رككككوش تكككأفريات (املظككككتقبى ٗؿككككذًتٕ ًككككّ
املٚكككككاد ّٙاذتلكككككاس ٞٙرات املظكككككاغ باٮُظكككاْ
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ٗاجملتٌوأُ .تفخف ل ابتكٕ بإظتكاص ف اهككٌٚادّٙ
ا٬ت:ٞٚ
 .1اٮُظاْ ٗٗعٚككٕ:
ف املاككك ٛاذتلككاسٗ ٜعككرب ًشاحككى اهتطكك٘س
اٮ تٌككاع ٛاملتعا بكك ٞكككاْ ٗعكك ٛاٮُظككاْ ٙوخككق
اذتكذا دْٗ أْ ٙظكبقٕ ٗ ْ٪اهت ككٚري ككاْ بط٣ٚككا
رقذ لطتطال اٮُظاْ أْ ٙتلٚت عل٘ٙا .أًا اهَ٘ٚ
روٍ ٙعذ اهتلٚتك اهٗ٩اعك ٛكارٚكا مل٘اكبكًِ ٞطكق
اهت ري املتظاسل مما ٙع ي أٌٓٚك ٞاهكزكا5(١أ هلكٌاْ
طشع ٞاٮطتجاب ٞأٗ سد اهفعى اه٘اعٗ ٛاحملكذد (ف
صًإُ ًٗلإُأ راهٗ َ٘ٚاٮُظكاْ ٙعكٚؽ ف ب٣ٚكٞ
كى ًا رٔٚا ذٙذ بظبب ظشٗ اهت ٚري املتظكاسل
ًو رهم حارغ عو ٟامل٘ا املأه٘رك ٞهوخٚكآٗ ٝك٘
أًككش غتتوكك ماًككا عككّ اهعككٚؽ حتككب ظككشٗ
ذٙككذ ٝهوت ككٚري املتظككاسل لىل اُككب ً٘ا ٔتككٕ
ذٙذ ٝغري ًأه٘ر ٞمل ٙظبق هٕ أْ عاٙؼٔا
مل٘ا
مما ٙعقذ ًؼل٩ت اهتلٚت ٗٙـعذٓا لىل ًظكت٘٠
ذٙذ ٗاطري هظببت ٌٓا :اهضٗاي ٗادتذ ٝحت
ٙـِعاْ ًضظتلكا ًتفجكشا هوٌكش ١ر٘ٚهكذاْ ًؼكلوٞ
رككا ٢اٮاتٚككاس اهكك تككذرو بِككا هٯُ ٌككاغ ف
اًتخاْ اهزات أٗ لرتقاد سٗح امل٘ا ٔٗ ٞتذركككو بٕ
هٯُطكككككككك٘ا ١رتعككككككككشكِا لىل رهكككككم املككككككككشض
املعككككاؿش اهكككككزٙ ٜظكككككٌ ٕٚبك (أصً ٞاهزاتٞٚأ(6أ.
أًكككككا عككككّ ًظكككككأه ٞدميً٘ككك ٞاهع ٩كككات ًكككو
ا٪ػواق ٗطشع ٞتفللٔا رأْ ت٘رككوش كذ أٗ ككذ
ًفٔككَ٘ (اٮُظاْ امللٌّأ(7أ بِا ١عو٘ ٟهٕ بأُِكا
 ٨منككاسغ ٗا عٚككا طكك٘ ٠أدُكك ٟككذس ًككّ اٮستبككاط
بع ٩اتِا ًو ا٬اش ًّ ّٙا ٪شبت أُٔا ع ٩كات
ستـككك٘س ٝف حكككذٗد ٗظٚفٚكككٙٗ ٞلكككشب ًلكككا ل٨
باهبكككا٢و اهكككزُ ٨ ٜبكككذ ٜلٓتٌاًكككا ؼكككل٩تٕ ٗ٨
أحٗ ًٕ٩شتاٗرٕ  ُٕ٪باهِظب ٞهِا لُظاْ ذ عتى
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ستوٕ أ ٜبا٢و آاكش هكٕ اهقكذسُ ٝفظكٔا عوك ٟتوبٚكٞ
وباتِا(8أ.
رشكككب ٓككزٖ اهككت ريات عوكك ٟاهفككشد املعاؿككش
كككشٗس ٝاهتلٚت ك ًككو ًككا ٙظككاٗ ٜأه ك طككًِ ٞككّ
اهت ٚري اذتاؿى ا٩ي عٌش اٮُظاْ ركإْ عوٚكٕ أْ
عتٌكككى ف سأطكككٕ ؿككك٘سً ٝعق٘هكككٗ ٞد ٚقككك ٞعكككّ
املظككتقبى راٮُظككاْ ٗ ككذ ٗ ككٕ باهقككذس ٝعوككٟ
تعكذٙى اه٘سافككٗ ٞاوككق أُكك٘ال ذٙككذً ٝككّ اهبؼككش
ٮطلاْ اهل٘اكب بعكذ لرِكا ١طكلاْ ا٪سض ظتكب أْ
ميظكككم ا ْ٬بضًكككاَ اهكككتخلٍ ف اهتطككك٘س راتكككٕ
ٗهٚتفاد ٠ؿذً ٞاملظكتقبى عِكذًا ٙشككب أًك٘اج
اهت ٚري رِٚب  ٛأْ ٙتخلبٍ ف اهتط٘س ٗٙـ٘غ اه ذ
ككا ٢٩ٙككٍ اذتا ككات اٮُظككاُٗ ٞٚل ي ٨حلٌِككا عوككٟ
حلاستِا باهذًاس ٗعو ٟاهفشد بكذ لً ٨كّ أْ ٙلك٘س
ككككذ املظكككتقبى عوٚكككٕ أْ ٙظكككتعذ هكككٕ ٗٙتٔٚكككأ
هوت ككٚري(9أ .عوٌككا أْ ااككذ اهِٔككا ٛ٢هوٌظككتقبوٞٚ
اٮ تٌاع ٞٚعِذ ت٘ركوش هٚع لؿ٩ح ُ٘ل اٮُظاْ
ببوكككك٘غ حقبكككك ٞاهظككككاٙب٘سغ أٗ زتككككشد جتككككاٗص
هوتلِ٘ شا ٚككككٗ ٞلطككككتبذااا بتوطكككك ٚأكلككككش
لُظاُٗ ٞٚأبعذ ُعشا ٗأكلش دميقشا  ًّ ٞٚا٩ي
لالال عٌوٚك ٞاهتطك٘تس راتٔكا هوت٘ ٚكٕ اٮُظكاُٛ
اهكك٘اع .ٛتوككم ٓكك ٛاهوخعكك ٞاذتلكككككاس ٞٙاهلككرب٠
ٗاملِخِ ٟاهتأسغت ٛاهز ٜعتقق طكعاد ٝاٮُظككاْ أٗ
رِا ٕ٢أ ٜأًتا أْ ٙلكْ٘ طككٚذا هوتطكك٘تس أٗ كخكك ٚلٞ
هككٕ٨ٗ .طككٌٚا لرا طككوش اهعوككٍ باهلككذ ًككّ لسادتككٕ
اٮُظاُ.ٞٚ
 .2ا٪تطككش:ٝ
اٮُظاْ اهز ٜسأِٙاٖ ٗعشرِكا ًقكذاس اهلك ٘ط
اه طٚعأُٚا هٚع ٗحذٖ ف احملًِ ٞكاداَ ٙعكٚؽ
دااكككى (ممكككتف ٚكككذ هوـكككذًاتأ ف اجملتٌكككو
ٗاملقـكك٘د بككٕ ا٪تطككش(( ٝامللككاْ اهككزٙ ٜعكك٘د لهٚككٕ
اهفكككشد هٚظكككنٙق ًكككّ ًٌٓ٘كككٕ ٗٙعكككا كككشاح
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ؿشاعاتٕ ًكو اهعكامل رٔك٘ امل٘ككو املظكتقش دااكى
بً ٞ٣ٚفعٌ ٞباهتزبزب ٗهلّ ف اه٘ ب ُفظٕ رأْ
ممتف اهـذًات ٓزا ًٗكو تفجكش فك٘سً ٝكا رك٘ق
اهتـِٚو ط٘ ٙتعشض هبع اهـذًات ارتاؿٞ
بٕأأ(11أ مما طكٌِٚق ا٪ركشاد كذسا ًكّ اذتشٙك ٞمل
ٙعش ًلوٕ حت ٟاً ْ٬قابى اّ بآ ف طٚاق
كٍ كبري ًّ ارتٚاسات عظ ٟأْ ٙلْ٘ بِٔٚا ارتٚاس
اهـا٢ب بٕ ُ٘ا ٕ اٮؿطذاَ هٚع بعاًكى اهكضٗاي
رخظب بى ٗعاًكى ادتكذ ٝأٙلكا بعكذٓا اهعكاًْ٩
ا٪كلش حل٘سا ف حٚا ٝا٪رشاد(12أ.
أًككا عككّ ت٘ عككات ت٘ركككوش فـكك٘ق ًظككتقبى
ا٪طش ٝرِجذ اً ٌٞ٢كّ اٮطكتِتا ات املتعاسككٞ
اه ُِ٘ٓا بٔا ف اهـفخات اهظابقٗ ٞاهقا ٌٞ٢عوٟ
دساطككات هككذ ٠اهِقككاد اٮ تٌككاعٚت ًِٔككا ًككا ٓكك٘
ًتؼا ٍ٢لىل حذ كبري ٗا٬اش ٙكزٓب ف تفا٢وكٕ لىل
حذ اهط٘باٗٙك13(ٞأ أًكا ت٘رككوش رٚكزٓب لىل اهقك٘ي
بأْ ا٪طش ٝذ  ٨تلْ٘ ًقبو ٞعو ٟعـش رٓيب –
أ ٜأُٔا عو ٟا٪س ق – ذ تتفلم ٗتتؼكتب رقك
هتوت٣ككٍ ًّ ككذٙذ ف أػلاي أكلش ؿك٩بٗ ٞأكلكش
كذ 14ٝمما طٚـى بِكا لىل ًكا ٙظكٌٓ ٕٚكزا املفلكش
((را ٢اٮاتٚاس اٮ تٌاعٛأأ ػإُٔ ف رهم ػأْ
((ركككا ٢اٮاتٚكككاس اهظكككوعٛأأ 15اهكككزٙ ٜكككزكشُا
بفا ٢اهق ٌٞٚعِذ (ًاسكعأ مما ٙع ي إُٔ كوٌا
صاد عذد اٮاتٚاسات املتاح ٞأًاَ اٮُظكاْ أبطكأ ف
سد اهفعككى رٔككزا اهتـككادَ بككت املطاهككب ٓكك٘ اهككزٜ
ِٙكككت عِك كٕ أصًككك ٞؿكككِو اهقكككشاس ف اجملتٌعكككات
املتقذً ٞتلِ٘ه٘ ٚا مما ٘ٙهذ أصً ٞلختار اهقكشاس
ف ًشكككككض ؿككككِو اهقككككشاس (ا٪رككككشاد أٗ ا٪طككككش أٗ
امل٧طظاتأ راهشػكذ اٮ تٌكاعٙ ٛفكنض ًظكبقلا
اهشػكذ اهفكشدٓٗ ٜكزا بكذٗسٖ ٙ ٨عتٌكذ عوكك ٟأداٝ
ب٘ٚه٘ ٚككك ٞرخظكككب بكككى ككككزهم عوككك ٟاٮ كككشا١
ٗاٮُلككباط ٗاٮُتعككاَ ف اهب٣ٚككٙٗ ٞشتلككض عوككٟ
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اهتِاطككب بككت طككشع ٞاهت ككٚري ٗتعقٚككذٖ ٗبككت
ذسات اٮُظاْ عو ٟاهتلٚت ٗؿِو اهقشاسات .أًتكا
لرا أطككشعِا دْٗ ٗعكك ٛعككذي اهت ككٚري ًٗظككت٘٠
ادتككذٗ ٝلتظككو ًككذ ٠اٮاتٚككاس رِلككْ٘ بككزهم ككذ
درعِككا بككاجملتٌو ضتكك٘ ؿككذً ٞاملظككتقبى(16أ اهكك
ٙعٚؼٔا اٮُظاْ اهٓٗ َ٘ٚزا ٙفظتش هِكا ملكارا تؼكعش
كتككى ٓا٢وككً ٞككّ اهِككاغ ف ٓككزٖ اجملتٌعككات بعككذَ
ذستٔا عو ٟؿِو ًظتقبؤا اهؼوـ ٛراهِتٚجكٞ
اذتتٌ ٞٚهتـادَ ٓزٖ اهق٘ ٘ٓ ٠تعٌٚكق اٮعتقكاد
بأْ املِارظ ٞذ أؿبخب أػكذ ظك٘ ٝبكت ا٪ركشاد
ٗاً٪كك٘س لُفوككب عٚاسٓككا ٗأؿككبخب اككاسج ُطككاق
اهتخلٍ بظبب عجكض ا٪طكش ٝعكّ محاٙك ٞأرشادٓكا
بظكبب أصًتٔككا اهزاتٚك ;ٞرهككم  ْ٪اهتظكاسل املطوككق
هوت ٚري اهعوٌٗ ٛاهتلِ٘ه٘ ٗ ٛاٮ تٌاعٙ ٛكذًش
ذس ٝاهفكشد عوك ٟلختكار كشاسات ًعق٘هكٗ ٞرعاهكٞ
ٗٓكك٘ ًككا كؼككفتٕ ف اه ككشب ظككآش ٝاٮدًككاْ عوككٟ
املوذسات ٗاهلخ٘ي ٗحبك٘ب ااو٘طك٧ٙ ٞككذ ٓكزٖ
اذتقٚقكك ٞاملككش ٝف اجملتٌككو ركك٘ق اهـككِاعً ٛكك٘ت
أغوب املظِت رٗ ٕٚحٚذ ّٙبظبب تفلكم ا٪طكشٝ
أٗ هعاًى ااجش ٝادتٌاعٗ ٞٚا كو حٚكا ٝاٮُظكاْ ف
اجملتٌو اً٪شٙل ٛاهكز ٨ ٜظتكذ رٚكٕ املٙ٩كت ًكّ
 ٩هنٗٙكك وقٔكككٍ ل ٨بكككاهوج٘١
املككك٘ا ِت طكككب ٚل
هعؼككشات اُ٪كك٘ال ًككّ اهعقككا ري املٔذ٢ككٗ ٞاذتبكك٘ب
املِ٘تًً ٞلى ٓ ١٨٧ط٘ا ١أكاُ٘ا ٙعوٌكْ٘ أَ  ٨رٔكٍ
ٙعاُْ٘ ًّ ؿذً ٞاملظتقبى اهك أؿكبخب ٗا عكا
ًٚ٘ٙا ًعاػا(17أ.
 .3املعشرككً ٞككّ اهتلِ٘ه٘ ٚككا لىل اهتقِٚككٞ
(حشك ٞٚاهتعوٍٚأ:
لرا كاُب اهتلِ٘ه٘ ٚا عِذ ت٘ركوش ٓ ٛاحملشن
اهلككككوٍ ٗأدا ٝاهتظككككاسل اهععٌٚكككك ٞف اذتلككككاسٝ
اهـِاع ٞٚاملعاؿش ٝركإْ املعشركٓ ٞك ٗ ٛك٘د ٓكزا
احملشن(18أ .هزا رإُِا ُظتطٚو اذتذ ٙعّ املعشرٞ
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ٗاهتعو ًّ ٍٚاُكب ٗاذتكذ ٙعكّ اهتلِ٘ه٘ ٚكا
ًكككّ اُكككب آاكككش ٮستبكككاط ٓكككز ّٙامل٘كككك٘عت
لستبا لككا ًباػككشا رهككم اٮستبككاط اهكككز ٜدركككو بككك
(رشُظٚع بٚلككْ٘أ بكككى أسبعكككك ٞككككشْٗ لهككٟ
اهقككككك٘ي أْ ((املعككككشر ٓ ٞكك ٛاهقكككككك٘ٝأأ ٗميلككككّ
تشاككٓ ٞكزا اهقكككك٘ي لهكككك ٟه كككك ٞاهعـككش هٚـ كبق
((املعشرككٓ ٞككك ٛاهت ككٚريأأ راهتـككوٚق املتظككاسل
هوٌعشر ٘ٓ ٞاهز ٜعتشن اهتلِ٘ه٘ ٚا ٗٙكذرو بٔكا
لىل اً٪كككاَ ممكككا ٙعككك ي تظكككاسل اهت كككٚري اٮظتكككابٛ
هتخقٚق اهتقذَ(19أ.
هلككّ اتكك ٞرككشق كك٘ٓش ٜبككت تلِ٘ه٘ ٚككا
اً٪ع (اهـِاعٛأ ٗتقِ ٞٚاهٚكَ٘ ًكاداَ اه٘ؿك٘ي
لىل تقِ ٞٚاه ذ ٙ ٨تطوب ًٙ٩ت ا٪رشاد ًكّ رٜٗ
اهتعوكك ٍٚاهظككطخ ٨ٗ ٛأػواؿككا ٙتوقبككْ٘ اٗ٪اًككش
فل٘ل آه ٛهوظوط( ٞاٮداسٝأ ٗلمنا تتطوب س كا ل٨
كككككادس ّٙعوككككك ٟلؿكككككذاس اهقكككككشاسات اذتالكككككٞ
ٗٙظكككتطٚعْ٘ ػكككق كككشٙقٍٔ ٗطككك اهب٣ٚكككات
ادتذٙكككذ ٝهوعٌكككى ٗاملعشركككٗ ٞاهتقِٚكككٗ ٞاهظككك٘ق.
ٗحتذٙذ ً٘ و اهع ٩كات ادتذٙكذ ٝف ٗا كو طكشٙو
اهكككت ريٓ .ككك ١٨٧ا٪ػكككواق ٓكككٍ ًكككّ ٙقً٘كككْ٘
باهتجذٙذ اهتلِ٘ه٘ 20(ٛأ اهكزٙ ٜتجكاٗص اهـكٞ ٚ
اهبذاٚ٢ككك ٞاهك ك آهكككب لىل تٌِككك ٚاٮُتكككاج ًٗكككو
تلاع اٮاتٚاسات تت٘هذ بكزهم كٌكا وِكا أصًكٞ
(ركككا ٢اٮاتٚكككاسأ طككك٘ا ١ف اهظكككوو أٗ املِتجكككات
اهلقارٚككٗ ٞارتككذًات ٗحتكك ٟأطككاهٚب اذتٚككا ٝممككا
ظتعكككككى (ركككككا ٢اٮاتٚكككككاسأ لككككك٨ ٞؿكككككقٞ
باهتلِ٘ه٘ ٚا ُفظٔا(21أ.
أًككا أًككشاض اهتلِ٘ه٘ ٚككا اهِاجتكك ٞعككّ أصًككٞ
رككا ٢اٮاتٚككاس رٔكك ٛاهككِقف ادتككا٢ش ف اهككتخلٍ
ٗهٚع اهكتخلٍ ادتكا٢شٙٗ .عكشض ت٘رككوش حقٚقكٞ
ًفادٓككككا بككككأْ اً٪ككككش عِككككذًا ٙلككككْ٘ ًتعوقلككككا
باهتلِ٘ه٘ ٚككا روككٚع اككً ٞككّ ٙتكك٘ىل ًظككٗ٧هٞٚ
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اهقٚاد ٝمما طٚفجش ؿشاعات ٗؿذاًات طٚاطكٞٚ
ًشٙش ٝف اهقادَ ًّ اهظِت مما  ٘ٙب تكشٗٙ
اهتلِ٘ه٘ ٚكككا اهـكككِاعٗ ٞٚحت٘ٙوكككٔا لىل تقِٚكككٞ
ًعاؿش ٝهٯًظان بضًاَ درق ٞاهت ٚري املتظكاسعٞ
هتفاد ٜؿذً ٞاملظتقبى اه حوب بِِٚا(22أ.
لْت ًككككا ػككككٔذتٕ كككككككك اذتلككككاس ٝاه شبٚكككك ٞف
طككككبعِٚٚات اهقككككشْ اهعؼككككش ّٙككككككك ف ًٚككككذاْ
اهتلِ٘ه٘ ٚككا اهفلككاٗ ٞٚ٢غريٓككا ٙعككذ درعكك ٞغككري
عاد ٞٙضت٘ اهتق٘ ٍٙاهعوٌك ٛٮحتٌكا٨ت املظكتقبى
ٗٓ٘ ًا طِش ٠تأفريٖ اهق٘ ٜف املظتقبى ٗ ٨ميلّ
اٮدعكككا ١بقكككذس ٝاهعوكككٍ حتككك ٟا ْ٬عوككك ٟاهتِبككك٧
بأحذاا ًعقبذ ٝتِب٧ا د ٚقلا ًو أْ ارتطكش ٙلٌكّ
ف املباه  ٞف تقكذٙشُا هق٘تِكا أٗ عكذَ لطكتوذأًا
عوكك ٟاه٘ ككٕ ا٪كٌككى ٗتلفِٚككا ستاٗهكك ٞاهتِبكك٧
اهعوٌكككك ٛملعشركككك ٞاهتقوببككككات اهعاًكككك ٞهوت ككككٚري
ًٗظاعذتِا عو ٟلكتؼا آ٪ذا ٗرشض تقكٍ٘ٙ
ذٙذ هوبكذا٢ى أكلكش عِاٙك ٞف أٙك ٞاطك ٞتٱشطكٍ
ٗعو ٟرٗ ٜاهقذس ٝعو ٟاهتوٚتى ارت٩بق اٮطكٔاَ ف
بٚاْ ؿ٘س ٝاملظتقب٩ت احملتٌوك .ٞتوكم ًظكٗ٧هٞٚ
املبذعت(23أ ممّ تت٘رش اٍ اٮًلاُٚات هتطبٚكق
ٓككزٖ ا٪رلككاس ًككو ً٩حعكك ٞأُتككٕ غاهبككا ًككا ٙلككْ٘
املظتخٚى زتشد حاه ٧ً ٞت ٞميلكّ ختطٔٚكا ضتك٘
ًظتقبى ذٙذ آاش أرلى ٗأحظّ(24أ.
 .4حشك ٞٚاهقٚكادً ٝكّ اهبريٗ شا ٚك ٞلىل
ا٪دٓ٘ شا ٗ ٞٚآهٚات اهعٌى ادتذٙذ:ٝ
لْت ؿككو ٞاهفككشد ًككو ادت شارٚككا غككري املشٚ٢ككٞ
هوٌ٧طظات تت ري ٗتتبذي بظشعً ٞتضاٙذ ٝماًكا
كٌا عتكذا باهِظكب ٞهع ٩اتكٕ با٪ػكٚاٗ ١اً٪لِكٞ
ٗبا٪ػواق اهز ّٙتلكٌٍٔ اهلٚاُكات اهتِعٌٚٚكٞ
دا ٌٞ٢اهت ٚتشًٗ .لوٌا ِٙتقى اهبكذٗ ًكّ ًلكاْ لىل
ًلككاْ ِٙتقككى اٮُظككاْ ًككّ بِٚكك ٞتِعٌٚٚكك ٞلىل
أتاش ٠راهبريٗ شا  ٞٚتضدٓش ف ب٣ٚك ٞحلكاسٞٙ
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تلِ٘ه٘  ٞٚتتضاٙذ رٔٚا حكذ ٝاملِارظكً ٞكو ًٚكى
ػذٙذ ٮطتقشاس اٗ٪كال ًلى املِاخ اهكز ٜعاػكب
ر ٕٚاذتلاس ٝاهـِاع ٞٚرن ٝػبابٔا ًٗعِكٓ ٟكزا
أْت كى عـش ًّ اهعـ٘س اذتلاسِٙ ٞٙكت ا٬هٚكات
اٮداسٗ ٞٙاهعٌو ٞٚا ٘ٙارق لٙقاعٕ ًّ املِعٌات
ٗكوٌا صادت طكشع ٞاهت كٚري بإطكتٌشاس ف اجملتٌكو
ااتضهب أعٌاس أػلاهٕ اهتِعً ٌٞٚٚادًِكا ُِتقكى
ًّ ا٪ػلاي اهلابتك ٞهك٫دا ١لىل ا٪ػكلاي امل ٧تك ٞف
اهضٗاي عِ ٟأُِكا ُِتقكى ًكّ اهبريٗ شا ٚك ٞلىل
ا٪دٓ٘ شا 25(ٞٚأ لرا ًكا سغبِكا ف ً٘اكبك ٞلٙقكال
اهعـككش اهككتق ي ًككا بعككذ اهـككِاعًٚٗ ٛلاُضًاتككٕ
رِخّ ُ٩حغ لضتظكاس اهبريٗ شا ٚكٗ ٞلُلظكاسٓا
كٌا تؼٔذ ف اذتقٚقً ٞقذَ من تِع ٌٛٚذٙذ
طككك٘ ٙتوطككك ٟاهبريٗ شا ٚككك ٞهٚخكككى ستوكككٔا ف
اهِٔاٙككككككٗ ٞتوككككككم ٓككككككًِ ٛعٌكككككك ٞاملظككككككتقبى
ا٪دٓ٘ شا ٚكككٗ ٞامللُ٘كككً ٞكككّ ًلوك ك اهكككشٚ٢ع
ٗاذتاط٘ب ٗرشٙق اهعٌى اهزٙ ٜعٌى عوك ٟتِفٚكز
حوقٗ ٞاحذ ًّ ٝبت عؼشات اذتوقات ف ًؼشٗل
ًا ً٘ ٘د ف ًلاْ ًا(26أ.
ادتذٙككذ ف اهككٌِ ا٪دا٢ككٓ ٛكك٘ تلككشاس لهتجككا١
املِعٌكككات لىل ًلكككى ٓكككزٖ اهتِعٌٚكككات امل ٧تكككٞ
ٗبفلكككى ٓكككزا اهعاًكككى ادتذٙكككذ ف لداس ٝاذتكككذا
ٗ ذُا اهلكلري ًكّ اهبِك ٟاهتِعٌٚٚك ٞاهك تبكذٗ
ٗكأُٔكا ػكبٕ فابتك ٞهولككلري ًكّ امل٧طظكات اهلككرب٠
املقاًٗكك ٞهوت ككٚري ككذ أاككزت تت و ككى رٔٚككا اْ٬
ٗبفلى اهلشٗسً ٝلى ٓزٖ ارتٙ٩ا اهضٗاه ٞٚاهك
طتـبق اهؼلى ادتذٙكذ ف آهٚكات اهعٌكى ٗاٮُتكاج
(27أ
ٗاهتِفٚز ف زتتٌو اذتلكاس ٝاهتقِٚك ٞاهلاهلكٞ
مما ٙلكعِا أًكاَ أسبعك ٞصتاحكات حققتٔكا ًظكريٝ
اهظ٘ق اهشألاه ٛاذتش عو ٟؿعٚذ ادتٔذ ٗاه٘ كب
ٗاهكلٌّ ٗاملظكار ٞحكت ًكاي اهعٌكى لىل اهككزّٓ ٗف
اهبٚككب ٗحككت تقوككف اه٘ ككب ف لصتككاصٖ ٗلطتفك
املثقف الكلداني ()65

127 CALDAYA

باهتاه ٛاهلٌّ ٗتقوف صًّ لُتا ٕ بعذ أْ داوب
ًظككري ٝاٮُتككاج ًكككا ٙعٱككككش (باهكضٙككك اهضًككاُٛأ
بفلككككككى حتكككككك٘ي اهكضًككككككّ ًكككككككّ اٮٙقككككككال
اهتقوكككككٚذ ٜاهطبٚكككككعٗ 1( ٛحككذ 1 ٝد ٚقككٞأ لىل
تظاسل اهضًّ (ااِذط – ٛاهتلِ٘هك٘ ٛأ بذس كٞ
ٓا٢وكك ٞككذ ٙتخقككق اكك٩ي حقبكك( ٞاهظككِٞأ ًككّ
امللاطب هوٌ٧طظات اهلكرب ٠أٗ كذ ٙفظكش سألااكا
اهككزٙ ٜٱعككذ باملوٚككاسات ٗاملِجٌككو اكك٩ي عؼككشات
اهظِت بظبب عاًى ادتذ ٝف املِارظٗ ٞاهكضٗاي ف
ًفا  ٞ٣اهظ٘ق بادتذٙكذ ًكّ اٮُتكاج ٗاهكشاٚف
رٚقو اهضهضاي.
املبفث الثاني:
حتة ة ةةوفة اح ة ة ةةا البنة ة ةةا ا عم ة ة ةةاعي
واحلض ة ة ة ة ةةاجة ا ة ة ة ة ةةي امل ة ة ة ة ةةو الثالث ة ة ة ة ة
لحفضاجة العنةنةي .
((حلككاس ٝامل٘ ككٞأأ ًـككطوق أ وقككٕ ت٘ركككوش
عو ٟؿريٗس ٝاذتلاسات ٗحت٘اكا ًكّ منك لُتكاج
سألككاه ٛلىل آاككش كٌككا ٓكك٘ تتككابو ً٘ ككات اهبخككش
ٗطبب لاتٚاسٖ ملـطوق ((امل٘ ٞأأ هلُٕ٘ ظتعكى
اهتأسٙخ تتابعا ملشاحى كٌا ه٘ أْ كى ًٌِٔكا تؼكلى
حوقً ٞتٌٚض ٝعّ طابقتٔا ٗتظٌق ٓزٖحل اهِعشٞٙ
حظككب ت٘ركككوش بفٔككٍ اجملتٌعككات كككٌّ حشكٚتٔككا
اذتلاس ٞٙاه ذ تفظش ب٘اططتٔا ظآش ٝتتكابو
ً٘ ات عذٙذ ًّ ٝاهت ٚري ٗ ٞ ً٘ ٨احذ ٝعوكٟ
اجملتٌو ف اه٘ ب ُفظٕ(28أ ٗٓزا ٙفظش هِا ٗ ك٘د
ًعكآش اذتلكاس ٝاهضساعٚك ٞلىل اُكب اهـكِاعٞٚ
ٗحت ٟاهتقِ ٞٚف صًّ ٗاحذ.
ل تْ رلككش ٝامل٘ ككً ٞككا ٓكك ٛل ٨اطككتعاسً ٝككّ عوككٍ
اهطبٚع ٞهٚجعو٘ٓا ًّ ًظكٗ٧ه ٞٚاهِكاغ (ا٪ركشاد
ٗاجملٌ٘عككككات املِعٌككككٗ ٞادتٚكككك٘ؾ ٗا٪حككككضاب
اهظٚاطٗ ٞٚاهلِا٢ع ...اخلأ(29أ.
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ٗٓزا امل٘ك٘ل ٙقشبِا ًّ ك٘ٓش ا٨طكتعاسات
اهلرب ٠املعاؿش ًّ ٝاهعوَ٘ اهـكشر ٞلىل اٮُظكاُٞٚ
ٗٙككذاى ف ًِط٘ٙككات حلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاهلكككٞ
ٗابشص لاتٔكا ف أٓكٍ املٚكاد ّٙاذتلكاس ٞٙباهقكذس
اهز ٜتظٌق بٕ ًظاح ٞاهبخ :
 .1اهفشد ٗا٪طش ٝادتذٙذ:ٝ
تعذ ا٪طش ٝامل٧طظ ٞاٗ٪ىل ٗا ٍٓ٪ف اذتلكاسٝ
ادتذٙذٗ ٝاه عذٓا ت٘ركوش كٌا ٗ كذُا ف طكٚاق
حتوٚوِا هـذً ٞاملظتقبى (ممكتف اهـكذًاتأ أٗ
( طع ٞاٮطفِ أ ح ٚت٘ كو لْت فكى املظكتقبى
طِٚؼأ ف زتتٌو أ ى مشكضا ح٘هكٕ ًكّ اهِاحٚكٞ
اهذمي٘غشارٚكك( ٞبِٚكك ٞاهظككلاْأ ف اٚككو اهبوككذاْ
عاه ٚك ٞاهتلِ٘ه٘ ٚككا اه ك تٔككتٍ حبا ككات اهِظككا١
ٗاهش كاي عوك ٟحظكاب حقك٘ق ا ٪فكاي ٗ ٨طككٌٚا
بعككذ داكك٘ي املككشأ ٝزتككاي ا٪عٌككاي ف اٮ تـككاد
اهتبككاده ٛممككا ٙقوككف دٗسٓككا اً٪ككً٘ ٛراه٘هٚككذ
املظتقبو ٛكٌا اعتقذ ت٘ركوش طِٚؼأ ف زتتٌكو مل
تعذ تظتخ٘ر عو ٕٚسغب ٞاهتطك٘ٙش اهظكٚل٘ه٘ ٛ
ه٫طككش ٝأٗ لػ كبال حا اتككٕ املباػككش ٝممككا طككٚخ ت
عو:ٟ
ٚاَ ف٘ه ٞأكلش بِاًٗ ٞٚ٢طو٘ب.ٞٚ
أ.
ب .ت٘طٚو ًظٗ٧ه ٞٚا٬با ١دااى اهبٚب.
ج .تلككْ٘ ًشحوكك ٞاملشآقكك ٞعٌوٚككً ٞط٘تهككٞ
(30أ
ًٗ٧مل ٞكٌكا ٓك ٛاذتكاي ا ْ٬ف اجملتٌكو اه شبكٛ
بعذ أْ أؿبق املظتقبى اهز ٜحتكذا عِكٕ ت٘رككوش
بككككى أسبعككك ٞعقكككك٘د حاككككشا ف طكككٚاق امل٘ كككٞ
اهلاهل.ٞ
ًٗلوٌككا ُعوككٍ أْت ا٪طككش ٝف امل٘ كك ٞاذتلككاسٞٙ
اٗ٪ىل (اهضساعٚكككٞأ كاُكككب ٗاطكككع( ٞككككبريٝأ فكككٍ
تٔؼتككٌب ٗتقوبـككب ٗتِاصهككب عككّ أكلككش ٗظا٢فٔككا
اٮ تٌاع ٞٚهـا ا٪طكش ٝاهِ٘ٗٙك31(ٞأ ف حلكاسٝ
امل٘ كك ٞاهلاُٚكك( ٞاهـككِاعٞٚأ ٗهلككّ ٓككزا ٙ ٨عكك ي
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باهلشٗس ٝأْت زتك ١ٛاذتلكاس ٝكككك٘ تٔا اهلاهلكٞ
(اهتقِٞٚأ ط٧ٚد ٜلىل أتر٘ي ا٪طش ٝاهِ٘ٗٙك ٞهلِٔكا
طتجذ ُفظٔا ٗاحذ ًّ ٝأػلاي ذٙذ ًّ ٝا٪طكش
ًقب٘ه ٞككك ًّ ٗ ُٔ ٞعش ت٘ركوش ككك ا١ت ُتكا٢
امل٘  ٞادتذٙذُ ..ٝزكش ًِٔا:
أ .أتطككشً ٝككا بعككذ اهتقاعككذ اه ك ٙٱت٘ ككو أْ
تلككْ٘ ًككّ أبككشص ًً٩ككق زتتٌككو املظككتقبى ٗاهك
تِؼأ ف عٌش ًتأاش ٪رشادٓا.
ب .ا٪طش ٝاهلوُ٘ ٛٓٗ ٞٚل ًّ ا ت٪طتش اٌٞ٢
عوككككك ٟاهع ٩كككككات بكككككت أصٗاج ًكككككّ املطوبقكككككت
ٗاملتضٗت ت ٗٙـبق ا ٪فاي رٔٚا ض١ا ًّ أطشٝ
كبريٗ ٝملى ع٘د ٝملً٩ق أطش ٝامل٘  ٞاهضساعٚكٞ
ٗهلّ بٌِ تق ي ذٙذ ٗ .ذ أؿبق ٓزا اهكٌِ
ستظ٘طككا هذس كك ٞأُتككٕ داككى ً٘ككك٘عا ف عككامل
اهظٌِٚا اً٪شٙل.ٞٚ
ج .كٌككككا طككتعٔش أمنككككاط ًككّ ا٪طككش تقككككَ٘
عوكك ٟاهضٗاج عذٙككٍ ا ٪فكاي ٗاه٘اهذٙك ٞاحملنركٞ
ٗتِؼككككك ٞ٣ا ٪فكككككاي بعكككككذ اهتقكككككاعذ ٗا٪طكككشٝ
املِذزتككككككٗ ٞاهلككككككًُ٘٘ٚات ٗصٗاج اهؼكككككٚو٘اٞ
ادتٌككاعٗ ٛتعككذد اهضٗ كككككات ٗاهكككضٗاج املتككك٘اهٛ
ٗاهضٗاج امل ٧ب ٗا٪طش ٝامللو( ٞٚاهضٗاج بامللىأ.
كى ٓككزٖ هٚظب ل ٨أًلوً ٞت٘ عكً ٞكّ أػكلاي
ا٪طش املظتقبو32(ٞٚأ اهك باتكب تعٔكش ف اجملتٌكو
اهككتق ي اً٪شٙلكك ٛاملعاؿككش بعككذ أْ كككاْ (ت٘ عككاأ
بى أسبعت عاًكا حكت حتكذا ت٘رككوش عكاَ 1970
عّ ٓزٖ ا٪ػلاي ًّ ا٪طكش ٗغريٓكا كا٩٢ل هوقكشا١
طتجشبٔا ا ٪وٚات املبتذع ٞا٩ي اهعق٘د اهقوٚوكٞ
اهقادًٓٗ ٞا ضتّ اهٚكَ٘ أصآ ١كزا اهكٌِ اه شٙكب
عوِٚا بعذ أْ تؼبلب ا٪غوب ًّ ٞٚاً٪كٍ ا٪تاكش٠
باهقكككذً ٍٙكككّ ا٪طكككش ًاداًكككب تعكككٚؽ ً٘ كككٞ
اذتلكككاستت ا٪تٗىل ٗاهلاُٚككك٨ٗ ٞطكككٌٚا ف عكككامل
ادتِ٘ب لر تضداد أعذاد اهِاغ املتٌظلت باهفلشٝ
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اهتقوٚذ ٞٙعّ اهضٗاج أٗ ا٪ػكلاي املأه٘رك ٞه٫تطكشٝ
حبلا عّ اهظكعاد ٝدااكى ا ت ٪كش اهتقوٚذٙكُ ٞفظكٔا
هوضٗاج ٗا٪طشٗ ٝأْ اككطش بعلكٍٔ ف اهِٔاٙك ٞلىل
اهت ٚري  ْ٪رشؿكتٍٔ ف اهِجكاح ستتٌوك ٞمل٘ا ٔكٞ
اٮافاق لرا ًا مظكل٘ا باهِعكاَ اهقكذ33(ٍٙأٓ ..كزا
ف حاي دا٘ي رهم اهبع عامل ً٘ ك ٞاذتلكاسٝ
اهلاهل.ٞ
لْت لُقظاَ ا٪تطككش ٝاهٚككَ٘ ٓك٘ ككض ًّ ١أصًككٞ
عاً ٞف ؿوب اذتشكك ٞاهـِككاعٓٗ ٞٚكككك٘ كككض١
ًككّ ا٪طكاغ اهزٙ ٜبِ ٟعو ٕٚاحمل ٚاٮ تٌاعٛ
ادتكذٙذ هوخلكككاس ٝادتككككذٙذٗ .ٝعوكككك ٟاهشغككككٍ
ًككككككّ ا٬سا ١اهتككككككك ٛتقكككككك٘ي بتككككذاع ٛا٪تطكككككشٝ
ٗتِؼكككككٚطٔا ركككك ٛظكككككى املكككك٘  ٞاهلككككاهل ٞل ٨أ تْ
ت٘ركككوش ٙعتقككككذ بتكككضاٙذ أٌٓكككك ٞٚاملككككِضي رككككٛ
حٚكككككا ٝلُظككككككاْ حلكككككككاس ٝاملككككككك٘  ٞاهلككككككاهلٞ
راُتؼكككاس اهلكككك٘خ ا٪هلككنًُٗ ٛكل٩ل ٗلطكككتِباط
ٓٚكككاكى تِعٌٚكككك ٞٚككككذٙذ ٝركككك ٛاهعٌككككى ٗ٨
اكككآري ٞٙاٮُتكككاج ٗامللِكككِ ٞاهزات ٞٚاٚكعٔا
تع ي ع٘دٖ لىل املِضي فاُٚك ٞككك٘حذً ٝشكككض ٞٙف
زتتٌو اه كذ ُعٍ املككِضي ٗهٚظب ا٪تطش ٝاه كذ
ٙفللكٔا عكامل اذت٘اطٚب(34أ.
 .2اجملتٌو:
طٚتجٕ ض ١كبري ًكّ أُؼكط ٞأركشاد اجملتٌكو
ف حلاس ٝامل٘  ٞاهلاهل ٞهٚتٌشككض حك٘ي (اهبٚكب
ا٪هلنُٗٛأ ًٗلوٌا أرشصت حلاس ٝامل٘  ٞاهلاُٞٚ
اهـِاع( ٞٚاجملتٌكو ادتٌكآريٜأ ككزهم طكت٘ ذ
حلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاهلكك ٞاهتقِٚكك( ٞاجملتٌككو اهكك٩
اككآريٜأ بعككذ أْ تٱ ٚتككش ٓككزٖ اذتلككاس ٝاهِعككاَ
اٮ تٌاع ٛلىل ًظت٘ ٠أعو ًّ ٟاهتِ٘ل ٗاهتعقٚذ
طكككككاع ٚل ٞلىل اوكككككق طككككك٩ه ٞرات أدٗات عقوٚكككككٞ
أهلنُٗ ٞٚف ًظت٘ ٠أدٗات اهعـش اهكتق ي ٗفك٘سٝ
اُ٪فً٘ٚذٙا(35أ.
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لْ اجملتٌككو اهككزٙ ٜـككفٕ ت٘ركككوش ميلكك ٛضتكك٘
بِ ٟل تٌاع ٞٚمل تؼآذ ًّ بى تتطوب ًضٙذا
ًّ املعوً٘ات هل ٛتت٘ ذ .رإرا كِتكا ُظكري بإجتكاٖ
زتتٌككو أ ككى جتاُظككا ٗأكلككش لات٩رلككا ٗلُفتاحككا
ٗرشدٞٙل ٗعضهٞل بكت اجملٌ٘عكات املوتوفك ٞبعكذ أْ
ًٔكذ اكا ت٘رككوش ٓكزٖ اهـك٘سًِ ٝكز ف٩فك ٞعقك٘د
ا٩٢ل:
((كوٌا تِ٘تل اجملتٌو أٗ ااتو ٗكوٌا ت ٚتكشت
اهعشٗ احملو ٞٚأؿبخب اهتخك٘٨ت أكلكش طكشع لٞ
ٗتشاكٌككا رٔاتككاْ اهعآشتككاْ (اهتِكك٘ل ٗاهظككشعٞأ
ٌٓا ف اذتقٚقً ٞا حتٌوٕ حلاس ٝامل٘ ك ٞاهلاهلكٞ
(36أ
ًككّ ًً٩ككق ل تٌاعٚكك ٞرات حككشان دا٢ككٍأأ
دااى بِ ٞٚاجملتٌو.
أًا عكّ دٗس اهِظكا ١ف زتتٌكو امل٘ ك ٞاهلاهلكٞ
هوخلاس ٝرٙ ٩ت٘ عٕ اهللريْٗ .رعو ٟاهكشغٍ ًكّ
اهبطاه ٞاه أُتجٔا اهعـش ا٪هلنُٗ ٛكا ٙظكٌٟ
(ُفاٙات اهتقِٞٚأ(37أ كاُب ا٪ب٘اب ً وق ٞف ٗ ٕ
اهِظا ١ف طع ٔٚتّ هوخـك٘ي عوكٗ ٟظٚفكًٌٔ ٞك ٞأٗ
عوكك ٟحقكك٘ ّٔت اٮُظككاُ ٞٚاه ك وٌككا تعككن بٔككا
اذتلً٘ككات اه شبٚكككُ ٞفظككٔا ل ٨أْ ت٘رككككوش ٙكككش٠
ت ٚريا ٘ٓشٙا ف ًظريتٔا ضت٘ ل تـاد ا ٍ٢عوٟ
اهككزكا ٨ ١عوكك ٟاهعلكك٩ت ممككا ٙككضٙق أًككاَ اهِظككا١
عقبٞل ككأداٙ ١ظكاعذ عؤٚكا اهقكذس ٝاهعاهٚك ٞدااكى
ا٪تطكككش ٝهوكككتخلٍ ف اه٘ظٚفككك ٞاٮصتابٚكككٗ ٞعكككذد
ا ٪فاي مما ٙظٌق هوِظا ١املوتضًات باٮبقا ١عوكٟ
ػككلى املِككضي اهقككذ ٍٙككككك سبككات اهبٚكك٘ت ككككك بفلككى
ككذستٔ تّ عوكك ٟأدا ١دٗس ل تـككادً ٜباػككش دااككى
املِككككضي عككككّ شٙككككق اٮُككككذًاج ف (اٮ ـككككاد
املِضهٛأ(38أ.
ٗهو٘ؿكك٘ي لىل ستككُ ٚفظكك ٛطككو ٍٚجملتٌككو
حلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاهلكك ٞاهِاػككٙ ٞ٣ؼككنط ت٘ركككوش
ٗ ٘د حا٨ت أطاط ٞٚهوفشد ًلى:
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أ .اذتا  ٞلىل زتتٌو ذٙذ.
ب .اذتا  ٞلىل بِ ٞٚذٙذ.ٝ
ج .اذتا كككك ٞلىل ًعِكككك( ٟرلككككش ٝأٗ روظككككفٞ
ذٙذٝأ.
(39أ
د .اذتا  ٞلىل ُعاَ تعو ٌٛٚذٙذ .
رِخّ أصا ١ت ٚريات ٓا٢و ٞمع ا٪ؿعذ ٝكاركٞ
ٗ ٨طٌٚا اهفشد ٗاجملتٌو.
 .3اهلقارٗ ٞاذتلاس:ٝ
ًاداًككب اذتلككاس ٝتقككَ٘ عوكك ٟسكككا٢ض ًادٙككٞ
ٗفقارٚككً ٞتِ٘تعكك ٞحتككذتا ت٘ركككوش عككّ ًفٔككَ٘
هولقاركك ٞغتتوكك ف كككى عـككش حبظككب اهعككشٗ
ٗاهع٘اًى اهظكا٢ذ ٝلر تِكت ككى حلكاس ٝذٙكذٝ
أطاهٚبٔا ف اٮداسٗ ٝاهعٌى ٗاٮُتكاج ٗاٚكو ًاهكٕ
ؿكككو ٞف حٚكككا ٝادتٌاعكككٙ ٨ٗ ٞقتـكككش املِجكككض
اذتلاس ٜعو ٟآه ٞٚعٌى اهقك٘اُت اٮ تـكاد ٞٙأٗ
اهطبٚعٚكك( ٞاهبٚ٣ٚككٞأ بككى ِٙتقككى اهتككأفري ًككّ
ًٚذاْ اهعوَ٘ اهـشر ٞلىل ًٚذاْ اهعوَ٘ اٮُظكاُٞٚ
ٗاه٘ ا٢و اذتًٗ ٞٙ٘ٚعادت ٞاملؼل٩ت اٮ تٌاعٚكٞ
لُط ٩لا ًّ املعوً٘ات ُٗعشٙتٔا ٗ ٨طٌٚا ف عوكٍ
اهِفع لعتٌادا عوك ٟرعاهٚكات طكو٘ك ٞٚرات ؿكوٞ
بامللُ٘ات املعشر ٞٚهٯُظاْ ٗادتٌاع40(ٞأ.
رخت ُتأًى ًلُ٘ات اذتلاس ٝاهـِاع ٞٚصتذ
أْ فقاركك ٞحلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاُٚكك ٞكاُككب كلٚفككٞ
تفتقش هٯُظجاَ ًاداًب غاٙتٔا اهشٚ٢ظك( ٞؿكِو
ا٪ػٚا١أ فً ٩ا طكٚلْ٘ عوٚكٕ اذتكاي ف عـكش
امل٘ كك ٞاهلاهلكك ٞهوخلككاس ٝاهتقِٚكك ٞحككت تتِككاغٍ
رٔٚككا فقارككات ذٙككذً ٝتِ٘تعكك ٞداٌ٢كك ٞاهتبككذي
ٗٓككزٖ رلككشٙ ٝـككعب كككبطٔا طكك٘ا ١أكككاْ اهفككشد
ًِتٌٚككا لىل أ وٚكك ٞأَ  ٨ل ب ٨عِككذ تلاًككى ػككشٗ ٔا
اهتأسغتٗ ٞٚطٚلْ٘ ااٍ اٗ٪ي هوجٌاعات ف اه٘ ب
اذتاكككش ٓكك٘ (لداس ٝا٪ػككٚا١أ بإطككتعٌاي اهقٚككاغ
ٗاملٌافو ٞأكلش رأكلش ف ًاد ٝاملعوً٘ات(41أ.
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ًّ ِٓكا ٙت٘كق هِا بكأْ اهلقارك ٞف اذتلكاسٝ
ادتذٙذ ٝكٌا ٙشآا ت٘ركوش ٓك ٛزتٌ٘عكً ٞلُ٘كات
ًعشرًِ٘ ٞٚعك ٞطكشٙع ٞاهكت ري تتجكذد ف ًكشٗس
اهضًّ ٗٓ ٛاه َ٘ٚتؼلى هِا ااٚلكى اهعكاَ هلقاركٞ
امل٘  ٞاهلاهل ٞهوخلاس.ٝ
ٗهلُ ٛظكتلٌى ًفٔكَ٘ اهلقارك ٞعِكذ ت٘رككوش
٨بذ ًّ اه٘ ٘ عو ٟاذتلاسًٗ ٝفًٔ٘ٔا ادتذٙكذ
ًّ ٗ ُٔ ٞعش ٓزا املفلش املظتقبو.ٛ
تتلككْ٘ اذتلككاس ٝهذٙككٕ ًككّ ل تٌككال عِاؿككش
ًتعكككذدٗ ٝاْ تفاٗتكككب أٌٓٚكككٓ ٞكككزٖ اهعِاؿكككش
ٗراعوٚتٔككا ٗتِ٘عٔككا ٗميلككّ اهقكك٘ي أُككٕ  ٨ت٘ ككذ
حلاس ًّ ٝغري ؿشاعات دااو ٞٚجتش ٜتاس ل ٝبت
ا٪غِٚاٗ ١اهفقشاٗ ١تاس ل ٝأتاش ٠بت طتب ًتِ٘عٞ
ًٗلُ٘كككات شتتوفككك ٞهقكككذ أ كككاَ ت٘رككككوش سٙ٦تكككٕ
هوخلككاس ٝلعتٌككادا عوكك ٟرلككش ٝاهل٘كبكك( ٞاهع٘ملككٞأ
ٗٓكك ٛزتٌ٘عكك ٞعِاؿككش ًنابطككٙ ٞلٌككى بعلككٔا
بعلاً ٘ٓٗ .فَٔ٘ ًظتعاس ًكّ اهلؼك٘ اهعوٌٚكٞ
ف عوٌ ٛاهفٚضٙاٗ ١اهفوم املعاؿشٗ ّٙبٔزا تلكْ٘
اذتلاس ٝعِذٖ عباس ٝعّ رهم اهلكى املتؼكلبى ًكّ
زتٌ٘عكككً ٞشتلكككضات ٗعِاؿكككش أطاطككك ٞٚتقكككَ٘
عؤٚا ٗٓ :ٛاهتقِ ٞٚاهِعاَ اٮ تٌكاع ٛاهِعكاَ
املعوً٘ات ٛاهعاًى اهبا٘ٙه٘  ٛاهظوطٗ ٞاهعاًكى
اهِفظ .ٛح ٚتعٌكى ٓكزٖ اهعِاؿكش ٗركق ػكبلٞ
ًتِ٘عًٗ ٞعقذ ًّ ٝاهتفكاع٩ت ٓكزٖ املِعً٘كٞ
اهل٘كبٙ ٞٚظٌٔٚا ت٘ركوش اهعِاؿكش اهبِٙ٘ٚك ٞهلكى
حلككاسٓٗ ٝكك ٛغككري ًِفـككو ٞعككّ فقاركك ٞاذتٚككاٝ
اه٘ا عٚكك ٞاه شبٚكك ٞاً٪شٙلٚككٗ ٞهٚظككب جتشٙككذا
أكادميٚككا ًٗعٔككشا  ٨تٱعككش ًآٚتككٕ ٗلمنككا ٓككٛ
روظككف( ٞكا٘ٙطككٞٚأ ًشتبطكك ٞباهظككو٘ن ٗتظككاعذ
عوكك ٟرٔككككٍ ٗ ٔكككك ٞطككريُا ضتكككك٘ رهككم اهٌِكك٘رج
اهكككككز ٜرٚكككٕ بعك ك املٚكككضات اهقٌٚككك ٞف اذتٚكككاٝ
املعاؿش42(ٝأ.
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 .4اهل٘س ٝاٮعٗ ًٞٚ٩املعوً٘ات:ٞٚ
هقذ ككاْ هظكق٘ط (اهعقكى ادتٌعكٛأ اهكزٓ ٜك٘
لكك ٞاُ٪عٌكك ٞاهؼككٌ٘ه ٞٚاه ك ِٙتٌكك ٛلىل ً٘ ككٞ
اذتلاس ٝاهـِاعُ ٞٚت رهكم اهظكق٘ط كككك حظكب
كككك٘ي ت٘ركككككوش ككككككك بظككككبب (ٗطككككا٢ى اٮعككككَ٩
اه٩اآريٙككٞأ اهكك تعلككع ػككعاساتٔا ٗتللفٔككا
ٗتلككخ املضٙككذ ًككّ املفككآٗ ٍٚاملعوً٘ككات اذتٙ٘ٚككٞ
ادتذٙذ .ٝرف ٛاه٘ كب اهكزٙ ٜكضداد اهِكاغ ح٘هِكا
رشداُ ٨ٗ ٞٚاآري ٞٙتضداد اذتا  ٞهوٌضٙذ ًكّ
املعوً٘كككات اهلكككشٗس ٞٙهتٌاطكككم ُعكككاَ اجملتٌكككو
ٗطشع ٞتباداا .لُٕ عـش املعوً٘كات اهكز ٜأٗ كذ
هِكككا ًعٔكككشا ف٘سٙكككا ه٘طكككا٢ى اٮعككك َ٩ادتذٙكككذٝ
اهتفاعو ٞٚبعلع ًاكاْ عوٚكٕ اذتكاي ف املك٘ تت
اذتلاسٙتت اهظابقتت(43أ.
لْت ٗطكككا٢ى لعككك َ٩امل٘ ككك ٞاهلاهلككك ٞهوخلكككاسٝ
ختلكككو جملٌ٘عكككً ٞبكككادٓ ٥ككك ٛلابككك ٞا٪تطكككع
اهلككشٗس ٞٙهِعككاَ ٗطككا٢ى اٮعكك َ٩ادتذٙككذ اه ك
ملى ًفاتٚق املظتقبى ًلى:
اهتفاعوٚكككككككك Interactivity ٞابوكككككككككٞٚ
اهتخشن ٗاذتشك Mobility ٞابوٚك ٞاهتخ٘ٙكى
 Convertibilityاهتكك٘ؿٚوككككككككككككككككككككككككككٞٚ
 Connectivityاهؼككككككككككك٘ٚل ٗاُ٨تؼكككككككككاس
 Ubiauityاهتكككككككككككككككذٗٙى (اهع٘ملكككككككككككككككٞأ
44(Globalizationأ ٗاٮعُٚ٩كككككككككككككككككككككككككٞ
45(Intermercialsأ اه ك تعككذ ًككّ أٓككٍ ٓككزٖ
املباد ٥امل٧فش ٝعوك ٟاٮعك َ٩كلكى ست٘هكٞل لٙكاٖ لىل
لعكك ْ٩بتككأفري ُضعكك ٞاهتخكك٘ي اهظككٚل٘ه٘  ٛاهك
ٙنكٔا اٮع ْ٩املظتقبو ٛعو ٟاملتوق ٛرٚوشج بٔكا
ًّ دا٢ش ٝاٮع َ٩اهتقوٚذ.ٜ
لْ ل تٌال ٓزٖ املباد ٥أُت ًِعً٘ك ٞف٘سٙكٞ
هوعامل ادس ٝعو ٟاهتعاًى ًو كٌٚكات ٓا٢وكً ٞكّ
املعشرٗ ٞاهبٚاُات اه تب عذ٨ت ب طشٙعٞ
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عوب ت٘ركوش ٙش ٠رٗ ٕٚكأُِكا أصاُ ١عكاَ عـكيب
هوجكِع اهبؼكش ٜابكى هوتلٚك رككًٗ ٛعقبكذ لىل
حذ أكرب بللري مما كاْ ًتـ٘سا ػككشط أْ ٙٱظكوتش
رهم اهِعاَ ٗاهزكا ١هـا اٮُظاْ(46أ.
 .5اهِعاَ اٮ تـاد:ٜ
ٙعذ اٮ تـاد عـب اذتٚا ٝف أٙك ٞحلكاس ٝأٗ
زتتٌككو رهككم اهعاًككى اهككزٙ ٜوقكك ٛبع٩هككٕ عوككٟ
اٚككو ٘اُككب اذتٚككا ٝا٪اككش .٠أًككا لػككنا ات
اٮ تـكككاد اهِكككا ق ف زتتٌكككو املظكككتقبى رٔكككٛ
ًتعذد ٝتبذأ ًّ امل٘اسد ا٪طاط ٞٚاهشاٚـ ٞأٗ ًا
ٙظككٌ ٟبع٘اًككى اٮُتككاج ٗلُتٔككا ١با٪طكك٘اق ٗ .ككذ
تطكككك٘ست اهع٘اًككككى اٮ تـككككاد ٞٙف اذتلككككاسات
اهظابقٗ ٞتباِٙب ف اذتلاس ٝاهـكِاع( ٞٚامل٘ كٞ
اهلاُٞٚأ ًقككاسًُ ٞو اذتلاس ٝاهضساعٚك( ٞامل٘ كٞ
اٗ٪ىلأ لات٩رٌٔككككا عككككّ ا٪اككككري ٝأ ٜاذتلككككاسٝ
اهتقِكك( ٞٚامل٘  ٞاهلاهلٞأ اه ضتّ بـذدٓا(47أ.
ٙق ت٘ركوش عِذ ظآش ٝذٙكذ ٝف اذتلكاسٝ
اهتقِ ٞٚتوفكب اهِعكش ٓك ٛاهتقشٙكب بكت املِكت
ٗاملظككككتٔوم اهيٰٰككككز ّٙرـكككككوب بٌِٔٚككككا اهلككككك٘سٝ
اهـِاع48(ٞٚأ ٙتٍ اه َ٘ٚت٘حٚذٌٓا ف دٗس ٝاوكق
اهلكككشٗ ٝلر ٙظكككٍٔ املظكككتٔوم باملكككككاي ٗباهظككككك٘ق
ٗباملعككوً٘ات اه تظككاعذ عو ٟتط٘ٙش اهتـكٌٍٚ
ٗكٌٓ٩ا ككك اهظ٘ق ٗاملعشر ٞاملتجذد ٝككك حٚكككك٘ٙاْ
ف تقكككذَ اذتٚكككاٗ ٝاذتلاس ٝكٌا ٙتقاطٍ املؼنٜ
ككككك ل ٜاهـككاُو ككككك ٗاملِككت اهبٚاُككات ٗاملعوً٘ككات
ٗاملعشرٓٗ ٞكً ٛعشرك ٞكذ تتطك٘س ف اهقكادَ ًكّ
اٙ٪ككاَ رٚل ك اهضبككا ّ٢رٚككٕ عوكك ٟأصساس ٗٓككٍ ف
بٚكك٘تٍٔ ملككٍِٔ ًككّ لداس ٝعٌوٚككات اٮُتككاج عككّ
بعذ ٗٓ٘ ًا ٙظكٌ ٕٚت٘رككوش بكذأ لهتخكاَ املِكت
 Producerباملظتٔوم ٗ Consumerاهزٜ
اشج ًِٕ شكب لؿكط٩ح ٛغكري ًكأه٘ لكاٖ
املِتٔوم 49(Prosumerأ.
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لْت ُؼ٘ ١املظتٔوم لرا ط٧ٚفش تأفريا كبريا عوكٟ
اٮ تـككاد أكل كش ًككّ تككأفريٖ عوكك ٟأ ٜػكك ١ٛآاككش
ٗطككٚلْ٘ عوككك ٟاٮ تـككادٙت تطككك٘ٙش ًفكككآٍٚ
ذٙذ ٝأكلش راعوٚكٕ ف اٮ تـكاد ٗ ٨طكٌٚا بعكذ
ٚكككاَ لًلاُٚككك ٞهعٌكككى اهِكككاغ ًظكككقب٩ل ٗٓكككٍ ف
أككك٘اأٍ ا٪هلنُٗٚكك ٞاه ك طككتٌلٍِٔ ًككّ لُتككاج
اهظككككوو ٗتقككككذ ٍٙارتكككككككذًات ٮطتوذاًكككككككاتٍٔ
اهؼوـكككٗ ٞٚه٭اكككش ّٙراٮ تـككككككاد ادتكككذٙذ
ٙقككَ٘ عوً ٟا ٙظٌ ٟبك (اٮ تـاد املِضهٛأ ًلُ٘ا
ًا ٙعش بك (ا٪تطش ٝاملاهٞٚأ.
 ٩عككّ ظٔكك٘س ُكك٘ل ذٙككذ ًككّ اٮ تـككاد
رلك ل
ٙظٌ ٕٚت٘ركوش (ل تـاد ارتذًاتأ بفلكى ٗؿك٘ي
اجملتٌو لىل ًشحوكً ٞكّ اهتقكذَ (اهتلِ٘هك٘  ٛكككك
اهتق يأ ٙظتلٌى اٮُتكاج اهظكوع ٛاملتِك٘ل بإُتكاج
ارتكككذًات ٗحظكككب سأ ٜاهلكككلري ًكككّ ارتكككربا ١أْ
ارتذًات ٓ ٗ ٛكٕ اذتلكاس ٝادتذٙكذ ٝاملظكتقبوٛ
ٗؿ٘٨ل لىل ًا ٙعكش بكك (ؿكِاع ٞارتكربٝأ(51أٗ .ملكا
كاُككب امل٘ ككك ٞاهلاهلككك ٞتتطوكككب عٌكككا لٔ ٨كككاسات
ًعشرً ٞٚتعذد ٝأ وق ت٘ركوش عوٓ ٟزٖ اهؼكشعتٞ
لطككٍ ( بقكك ٞأٓككى املعشرككٞأ اهككزٙ ّٙظككتوذًْ٘
اهعقككى بككذ لً ٨ككّ اهعلككى ف اٮُتككاج ٗٓككٓ ١٨٧ككٍ
اهككز ٨ ّٙتظككتطٚو اذتلككاس ٝادتذٙككذُٗ ٝعأًككا
اٮ تـاد ٜاهظري بذٍُٗٔ اط٘ ٝلىل اً٪اَ(52أ.
 .6اهظٚاطككًٗ ٞظككتقبى اذتككشب ٗاهظككَ٩
(ًِطق اهـشالأ:
لْت اٚو ًكا طكبق اٮػكاس ٝلهٚكٕ ًكّ ت كٚريات ف
٘اُكككب اذتٚكككا ٝف اذتلكككاس ٝادتذٙكككذ٨ ٝبكككذ أْ
ٙككككِعلع عوكككك ٟادتاُككككب اهظٚاطككككٗ ٛاهذٗهككككٞ
املظككتقبو ٞٚممككا  ٘ٙككب لبتلككاس أدٗات طٚاطككٞٚ
حذٙل ٞهوظوط ٞاهقادًك ;ٞهلك ٛتكتٌلّ ًكّ لدسان
ًفَٔ٘ اهضًّ ٗدٗسٖ ف لصدٓاس اهفكشٗل اهعظكلشٞٙ
ادتذٙذً ٝلوٌا ٓ ٛف رشٗل اذتٚا ٝا٪اش ٠راملبذأ
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اهقذ ٍٙاهقا٢ى (اه٘ كب ًكّ رٓكبأ لُقوكب هٚلكْ٘
(لْ ككككى د ٚقككك ٞمكككش أاكككّ ًكككّ اهذ ٚقككك ٞاهكك
طبقتٔاأ(53أ رهم ٓ٘ املفَٔ٘ اهض٢بق ٛهوضًّ املعكرب
عِٕ (باهض ٙاهضًاُٛأ.
هقككذ ٨حكككغ ت٘ركككوش أ تْ أٗي ٓجكككَ٘ ػكككِتٕ
اهت ككٚري عوكك ٟاهظكككٚاطًٗ ٞفًٔ٘ٔككا ف اذتلككاسٝ
اهـككِاع( ٞٚامل٘ كك ٞاهلاُٚككٞأ ٓكك٘ ًفٔككَ٘ اهذٗهككٞ
اهقً٘ٚكك ٞهتقوككٚف دٗس اً٪ككٗ ٞتلكك٘٧ً ّٙطظككات
عاملٚكك ٞكُ٘ٚكك ٞتعككش باهككذٗي ًككا بعككذ اهقً٘ٚككٞ
تؼٔذ عؤٚا ظآش( ٝا٪تًًِ ٞق٘ؿ ٞاهظٚادٝأ عّ
شٙكككق ًكككا ٙعككككككش بكككك (اهككككك٘ع ٛاهعكككككامل ٛأٗ
اهلكككككُ٘ٛأ(54أ هفلكككش( ٝاهل٘كبكككٞأ أٗ اهقطككككككبٞٚ
اه٘احذٙكك ٞأٗ (املشكككض اهفولكك ٛادتككاربأ .لْ لصاهككٞ
ًٔككاسات حقبكك ٞحلككاس ٝامل٘ كك ٞاهلاُٚكك ٞف اهعككامل
(ُا ـككا اه ككشبأ  ٘ٙككب لسطككا ١دعككا ٍ٢اهظٚاطككٞ
ٗاذتلً٘ ٞاملظتقبو ٞٚعو ٟف٩فً ٞباد:٥
أ .طكككوط ٞا ٪وٚكككات أٗ ا٪غوبٚككك ٞاملـكك شٝ
.Mini-Majoritaran
ب .اهذميقشا ٚكك ٞػككبٕ املباػككشSemi- ٝ
.Direct Democracy
ج .تقظككك ٍٚاهقكككشاس أٗ ًكككا ٙظكككٌ ٟباحملاؿـكككٞ
اهت٘ارق55(Decision Direction ٞٚأ.
ٓزا لرا أسادت اجملتٌعات ا٪اكش ٠اٮطتكشاط ف
ست ٚامل٘  ٞاهلاهلً ٞو رهم ٙظٌ ٟت٘ركوش ٓزٖ
اذتلكككككاس( ٝاهقادًكككككٞأ بإطكككككٍ (اهرباكت٘بٚكككككاأ
 Proctopiaعِكك(( ٟحلككاس ٝهٚظككب أرلككى
اهع٘امل احملتٌوٗ ٞهٚظب أطك٘أٓا بكى ٓك ٛلحتٌكاي
ًفلكككى ٗعٌوككك ٛهعاملِكككا ادتذٙكككذ ٗٓككك ً ٛكككاٙشٝ
هو٘ٚت٘بٚا بلُ٘ٔا هٚظكب ًعـكً٘ ٞعكّ اً٪كشاض
اهظٚاطككككٗ ٞٚهٚظككككب اًككككذ ٝطككككاكِ ٞبتككككأفري
اٙ٪ككذ٘ٙه٘ ٚا ٗ ٨تلككٌش ػككشا هوذميقشا ٚككك ٞأٗ
تؼككلى اطككشا عوكك ٟا٬اككش .ّٙلتُٔككا اٚككاس لظتككابٛ
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ف٘سًٗ ٜو رهم رٔ ٛتلٌّ كٌّ ُطاق ًكا ميلكّ
اه٘ؿ٘ي له ٕٚحقٚقٞأأ(56أ .أ ٜدا٢ش ٝاٮًلاْ ٓكزا
ًّ ح ٚع ٞ ٩اهقطكب اه٘احكذ ًكو دٗي اهفوكم
احملٗ ٚعامل ادتِ٘ب.
أًتا رٌٚكا ٙتعوكق ظكتقبى اذتكشب ٗاهظك َ٩أٗ
ذهٚكك ٞاذتككشب ٗاذتككشب امللككاد ٝحظككب ًفٔككَ٘
ت٘ركككوش ف اهقككشْ اذتككادٗ ٜاهعؼككش ّٙرٚبككذأ ًككّ
لعاد ٝؿٚاغ ٞاملعشرك ٞاهعظكلشٗ ٞٙاملوابشاتٚك ٞلر
طتـككبق املعوً٘اتٚكك ٞباهِظككب ٞهعظككاكش اذتلككاسٝ
اهلاهلً ٞلى عاًى ادت شارٗ ٞٚاملِكاخ ف اذتلكاسٝ
اهلاُ٧ً ٞٚفش ٝف طري املعشك ٞاهتقوٚذ ٞٙلىل اُب
ًعِ٘ٙككات اهعِـككش اهبؼككش ٜأًتككا املفاس كك ٞاهكك
ٙلتؼككفٔا اهباحكك ف روظككف ٞت٘ركككوش رتقكك٘ي :ل تْ
اهظٙ َ٩لٌّ ف اذتشب ٗل تْ ػلى حلكاس ٝامل٘ كٞ
اهلاهلككِٙ ٞب كك ٛأْ ٙعلككع طكك َ٩اه ككذ ًٗتككً ٟككا
لًتوم ٚؽ بوكذ ًا ٓزٖ اٮطناتٚجٙ ٞٚظكتطٚو
ً٘ا ٔكك ٞاهتخككذٙات ارتاؿكك ٞبككٕ .رلوٌككا أٗ ككذُا
 ٩ذٙذا
 ٩ذٙذا هوخشب ِٙب  ٛهِا لظتاد ػل ل
ػل ل
(57أ
هوظ . َ٩توم ٓ ٛاهقاعذ ٝاهت٘رككوش ٞٙادتذٙكذٝ
ُق٘ي رهم ًّ غري أْ ُذع ٛأْ ت٘رككوش ًكّ دعكاٝ
(ح٘اس اذتلاساتأ أٗ حٚادٙتٔا.
أًتا ك ٚجتش ٜاملعشر ٞرتذً ٞاهظ َ٩ر٧ٚكذ
ت٘ركوش إُٔ ف طبٚى جتِب حشٗب اهتذًري اهؼاًى
عوِٚا اٮطشال ف او املعشر ٞادتذٙذٗ ٝتِعٌٔٚا
ٗت٘هٚذٓا ب ٚك ٞت٘ ٔٔٚكا ف اذًك ٞاهظك .َ٩ممكا
 ٘ٙب اهظكٚطش ٝعوك ٟاملعشرك ٞبعكذٓا كض١ا ًكّ
لطناتٚج ٞٚلسطا ١اهظك َ٩رهكم ٓك٘ سٓكاْ اذتكشب
امللاد ٝف املظتقبى.

ٗباهظكككشع ٞاملكككتضاٙذ ٝراتٔككا اهتككك ٛاستبطككب
بلككى ػك ١ٛحتك ٟباذتلكككاس ٗ ٝكككذُا أُفظككككِا
أصا(( ١حلاس ٝاهظشعٞأأ ف اذتشٗب اهك ت٘ كب
حت٘ٙى اهـِاعات املذُ ٞٚملٔاَ عظلش ٞٙل ٨أُكٕ ٨
ظتب أْ ٙفٍٔ ًّ حلاس ٝاهظكشع ٞحت٘ٙكى طكلم
احملاسٙكك لىل طكككٗ ٘ٚلمنككا اهتووككك ٛهوـكككِاعات
املذُٚككك ٞعكككّ دٗس ر ٜأٌٓٚككك ٞعظكككلش ٞٙككككاْ ف
اهظابق ًِ٘ لا باهـِاعات اهعظلش ٞٙحـشا(58أ.
لْ ٓزٖ املت ٚتشات اه ٗهذت حلاس ٝاهظكشعٞ
ٗتٔذ ٍٙاهظ َ٩ف اهعامل ٨بذ أْ ت٧اكز عوك ٟأُٔكا
تٔذٙذات هٯُظاْ ٗاذتلكاسُ٪ ;ٝتٔكا تِطك٘ ٜعوكٟ
شتككا ش ذٙككذ ٝف عككامل ذٙككذ ٗٓككزا ٙ ٨تخقككق
بؼككلى ٚككذ ل ٨با تٚككاص حككا ض اهككٍ٘ٓ هٙ٘ ٫ككا١
اهلبكككاس أصا ١ا٬اكككش ّٙممكككّ ٙعكككٚؽ عوكككٓ ٟكككزا
اهل٘ككككب(59أ رٌوكككا ش اذتكككشب ستذ ككك ٞباهكككذٗي
اهلربً ٠لوٌا ٓ٘ حاي اهذٗي اهـ ش.٠
أًتا عّ أاطش ٗطكا٢ى اذتكشب ٓك ٛتعب٣كٗ ٞطكا٢ى
اٮعككٗ َ٩تظككوريٓا عوٌٚككا هوعككب دٗس حاطككٍ ف
حكككشب املعشرككك ٞف اهقكككشْ اذتكككادٗ ٜاهعؼكككشّٙ
ب٘اطط ٞتضٗٙكذ ارتـكٍ عوً٘كات ًلكوو ٞرٌكو
طٚاط ٞاٮتـكاي طكتجٌو طٚاطكٗ ٞطكا٢ى اٮعكَ٩
(60أ
بأدٗاتٔا ف اذتشب ًو اط لرظكادٓا هوعقك٘ي
هت٘صٙو عِاؿكش اٮطكناتٚج ٞٚاهؼكاًو ٞهوٌعككشرٞ
ضتككك٘ أٓكككذا أتاكككش .٠رلكككى ػكككً ١ٛبكككاح ركككٛ
اذتكككشب  ٪كككى اهظكككوط61(ٞأ .رهككم ٓككك٘ ًِطكككق
(اهق٘ٝأ حتً ٟا ٙتـى ًِٔا (باملعشرٞأ.
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املثقف الكلداني ()65

133 CALDAYA

RADYA

أيار 7102

كاريطةري ثاشةكةوتي مووضة
لةسةر ذياني هاولَاتيان بة طشتى
ك
ك

ٍمَاااااااااااااااااااااااااسَي ك
طااااااااااس ا اكةاااااااامَك
طااااسٍانذىى كط ظاااةام كاكاػاااااايح كصؤس ك
م ااا ا َك اطااااااسكمميضااااااكىااا امَسىى كٍااااااسيَن ك
امسدطااااةاٌ,كةاساشطاا ااٌكيىكي طاا ا كد ااااااٌك
راىااذ ن ك اااكٍاااسيَن كامسدطااةاٌك اااكػاااس ك
دىعؽكقمسطط كحاكتَظةاى كرشحمَحاي  .ك
ٍاسضاااااىذ كةشِياااااسكدسىي كضااظاااااص ك اااااك
ٍاسيَن كامسدطةاٌكتااجناوككةاذسيَ ك,كةااناوكةااك
اَ كاَميظ كىاةمي  .ك
ىااااةميىىكاالىَ اا كدىسيَااازسىيك ااااكطااااناى ك
سىةاشدييكيككةاااكٍااد سدىى كدىٍاااتك ااكٍاااسيَهكيكك
ةاياااخكىااادىٌكةاااكريَشىاااى كتااةميس كٍاااسيَن ك
امسدطااااااااةاٌكيىاااااااااةميى ك َثشطاااااااا ياي ككيك
َثَضااا ا ياي كد ستاجناماااااااا كةاساشطااااااى ك
دىسىياااا ا ك اااااااكح مماااااااح كٍاااااااسيَهكسيَثااااااا ك
ااػااااااايح كمميضاااااك اطاااااسكتاسماىياااااسىٌك
ةضاطثَيً,كةَ ثاك اكةشِياسىكصياداشدى كةاجك
يكسطاامماتك اطاااسجاوكد صراااااى كح مماااتك
املثقف الكلداني ()65

طاةا كػامايا ك
تاااام ؽكرشىى ااااا كىظاااةاكطااااسكتاطاااةمَ ك
ٍايناح اٌك اكٍاسيَنذى,كةاكاَضايىىا كيناحاى ك
ديى اااااكح ميماااااتكااػااااااايح كمميضااااا ك
طاااىذك اج اح كةااجكيكسطامماتكةاِسيَز ياابك
ااوكة احاي كةاسصىكاشد ي .ك ك
اكديى اا كتاامشكؤكرااسككةَا كةااس كدىسىيا ك
ةاحايياااح كماطااا ا كممكيضااا كتاسماىياااسىٌك
ةاسصةمي ي كح ميماحااااى اٌكد طاة اس ك ااك
ةاااااجمكسطاااامماتكد ااااااتكةااااكؤكةاسر ي ىااااذ ك
رؼ  .ك
ااااااااايشِ ياشدى كااػاااااااااايح كمميضااااااااكك
اقياااااااااااٌكد طااااااااااةَم سدىى كد صراااااااااااااى ك
ح ميمااااااتك ااااااكطااااااسكصيااااااداشدى كةااااااجكيك
سطاااامماتكيكةاااااسصةميى كىشىاا ا كاا ماااااا ك
ىاااامَسىبكٍايناح ااااااى كةَضىسااااااشديي كةاااااااَ ك
ط ظاااةام كتااااةميس ك ااااكج َاىاااكذىكد ةمىيااااك
ىشىا ا كاا مااااا كىا امَسىبك اراااا َكلكجَيااااج َك
اشدى ا كااػااااايح كةاصسراااىىكيكاااام كدسىيك
اكدىةاصيًكةمىيا .ك
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قااايشىى كدىسىياا كةارؼاا كيااػاااااايح ك دىماصسىىذى كد سضميىى كا َمن ز ااٌكٍمَاااس ك
مميضاااكااسيثااااس كىاااسيَكينكىمنةاىاااذيي ك ااااك طاس اريكةاس يكد س ي كٍاسيَهكِسيَيثشٌ .ك
ةااامىس كاااااسي سد كيكتَشاشدىااا كرشتةااااااى ك اَميظااةاكتامااار كةاااكىشى ا كىااايتكة ااايًكااااك
قااامسغكااااشديي كاااااح كد يىماا كىميَيذىااااي ك تامشؤك اكطاسيي كااجناكدؤقسكةاسصةؤ حااي ك,ك
ااوكةؤحاي ,كماممَطةاياٌك ااكياابكٍاتةااكياابك ااػااايح كت يااس ك اكايكااحااكاااس كا َ اشىك
سيَركحااااااكدييكسيَركيك ااااااكٍاىاااااذ َكقمحاتاىااااااك
ىشىا كٍاااىاسد اشدى كىااايتك اااكى َاامىٌكك(-27
صيااحشيؽكد يىوكىااااٌك,كرااسةَك كيكةااصيحشيًك
)29كدؤقسكةمي ك ايكااحا كااكٍاىاسد اشدى ك
ااااتكد طااة اس ك اااكااكػااااايحاااكىااااشيَ ك
ٍاسِ ػااااااااا كةاااااااااي مَتكاااااااااشدٌكدييةاااااااااس ك ىاايتك اطااسيي كاااجناكدكؤقسكةاكاسصكةؤ حااي ك
طااااسٍانذ دىحاي ك اةااااسكتااااي كسكؤركةااااكسؤرك ح مماااح كٍاااسيَهكضاااىذيًكجاااسكةااانَينكةااااك
ةزيَم كرياى اٌكتانمَصحشكد ةَ  .ك
ٍايناح اٌكدىي كد طاة اس ك ااكااػاااايحاااك
قاايشىى كدىسىيا كيكااػااااايح كمميضااا ك ة اٌ,كديىكةشِياسكةان َي اٌكدىكك اكمااىث كتاادىسك
ت ياس كاااس كاشدكؤحااكطااسكد سييىا كقيىٌكك
د ط اة اسىك اااكااػااااايح كمميضاااكة شيَ ا ك,ك
يكقمحاة ااٌكيكماممَطاةاياٌك,كةاػاَ كصؤسياااٌكك
ةاااناوكيحاة َااز كح مماااح كٍاااسيَهك اااوكسيَرىىاااك
ةشك اكاؤض شدٌكد ااىاكةامَكد س ي كٍااسيَهك,ك
دىكسِىراياىاااااذىَ ىكةآليااااااشد ي كاااااااكاااااااح ك
ٍاسضاااااىذ كرماس ياااااا كةاسضااااايكٍاااااسيَن اٌك
جَََؼاةمي كةاحايياااح كماممَطاةاياى كصىى امَك د طة اس ك اكااػااايحاااكديااسكى ااكةااة َك
يكٍااااسي ٍاكاضيؼااا اٌك,ك ااااكماي يااااا كدييسك تاي كٍمَااس ااٌكدياس كة ااٌكةااكتااسىممَؾك
ااسدىىاااااااي كىاااااااسىا كد ة َاااا ا ك اااااااةمىس ك اشدىااااااا ا كدىيىااسي ااااااااااااى كٍايةح ااااااااااٌكيك
ماعشيفايكصىىظ كةمَكىاي ااى كدىٍاحمي .ك
رميَيااااادىى اٌكااااااسَي كىاااااسيَينكد ة َااا كةااامَك
قاااااااااايشىى كدىسىيااااااا ا كيكااااااااااايشِك ياشدى ك
تاي يذ ماٌ .ك
ط ظةام كااػااايتكاشدٌكيكاام كدسىيك اك
ِ ااااااااٌكاشديَحاااااااكطاااااااسكي ةاااااااسٍ َياٌكيك ك
ةاصىس
دىةااااصيينكٍاااا كاااااسكةاامَكٍايةح ااااٌ,كةاػاا ك
*****ك ك
ٍاااااس صكؤس كاشيَر اااااااٌكي طااااةايٌك,كىااااااكةااااااك
***
دىماصسىىاااا اذٌكيكىاااا ااةميىىكااااااااسيكسِىرااااااشحينك
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((جوطسافيائ شازاكاُ – و سوعّٕ وعدى))
داببشوووٌي جوطسايف بوَ ٌاواب كساواكاٌي ضبوش و بوَشايي
لب شازئ ِبوليَس
جبوين عيطا

 -1داببشوووٌي جوطسايف بوَ ٌاواب كساواكاُ لب ضالي  2006بب ثيَ ئ كبزتبكاٌي شازاكب:
روَشطوشازاٌي ٌاواب كساواكاٌي ضبوشايي ٌاوابكاٌي طبشت وطوشاز زةابوازدُ بب يتبكيَك لتب بتبكاز
ِيٍَاٌبكاٌي شاوئ وشازضباٌي بٍضتيٍبيي داداٌسيَتت .لتب ثيَكّاتتبئ دزوضتبوووٌي شتازئ ِاواتبزردا
زةووببزئ شازئ ِبوليَس لب ضالَي ٌ 2006صيكبئ ِ 8422بكباز بوو (8422كي) 2
لبً زووببزا (ِ ) 30006بكبازِ واتب  30006كي )2زووببزئ ٌاوابكساوا ضبوشاكاٌبِ كتب بسيبييتب
لب بارضبكاُ و طؤزةاثاٌبكاٌة يازيكسدُِ كب % 306ئ ِبووو ثيَواٌبئ شازاكب ثيَكديٍَيَت.
ببآلً َبو ٌاوااٌبو زةووثيَوا بوَشاييبكاُ شاغرياكاٌب زيَرايبكي طبوزا لب شازاكب ثيَكديٍَيتِ كتب
داطاتتتتب (ِ4205تتتبكباز) واتتتتب ( 42005كتتتي ِ)2كتتتب داكاتتتتب زةيَتتترائ ( .)%4909وا َتتتبً شاوياٌتتتب
فبزاووَشكسابووُ ببكاز ٌب ِيٍَسابووُ بوَكشبوكاهَ ببشيَوايَكي زاضت و دزوضت ببداز لتبو كشتبوكاآلٌبئ
بب ببزوبووي شضباٌب داايٍَسيٍب واكو طبمن و جوَِ َبطبز اتي ِتبووو ِبلوووتبزجيَكي تواٌتائ ِبيتب
بوَداااٌدُ بب ببزوبووي ِاويٍب ِ ببآلً تبٌّا ثشت بب ببزووبووي شضباٌب داببضرتيَت لبببز َبوائ
راواٌبكاٌياُ ااوازةواٌي َبوا داكبُ داضَ َاواداٌكسدٌبوائ بطاتيَِ ببوب داتتواٌَ قتاشا يَكي
طبوزا بدوزٌبوا لبببزِبوبكبيداِ اوٌكب اامكي كشبوكالَي ٌاتواٌيَت َبوبياُ بوَ بّيٍَيبتبدئِ َتبً
رشتتببيبئ رتتوازاوا داببشتتوووٌي ٌاواتتبكاٌي كتتساوا و لتتب بارضتتبكاُ و شويٍَبطشتتت وطوشازيي تبكاُ
يازيطاكاٌي شاوييب شاغرياكامناُ بؤ زةووُ داكاتبواِ كب لب تواٌادابوو واببزِيٍَاٌي تيَدا بكسيَت لتب
اامكي كشبوكالَيداِ تاواكو َبوكاتبئ وبببضببكاٌي ببكازداِيٍَسا بوَ وبببضتَ كتاتي شازضتباٌي
ببثيَ ئ ٌبرشبئ بٍضيٍبيي (البصىيي امضا ):
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رشببئ ( )12داببشوووٌي جوطسايف بوَ ٌاوابكساواكاُ لب شويٍَبطشت و طوشازيبكاُ و بارضبكاُ و
يازيطاكاُ ببثيَة كبزتبكاٌي شازئ ِبوليَس بوَ ضالَي 2006
زنم ونامات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
وجملمُت
ةطاحٕ والزض ونشاغسٔ
وعطاحٕ وعبهّٕ
دلمُت ةطاحٕ وعدِهٕ

 %ونهطبٕ
2خ3
4خ7
2خ3
8خ3
9خ0
7خ3
7خ8
9خ1
8خ63
4خ3
%100
9خ%49
1خ%50

وعطاحٕ (يممجاز
68خ9
14خ22
66خ9
44خ11
72خ2
69خ10
86خ25
86خ5
87خ191
37خ10
6خ300
4205
4217
8422

وعسثبٕ
7
3
8
4
10
5
2
9
1
6

ضبزااوا :كازئ توَيرازِ بب ثشت ببضنت لب ٌبرشبئ ِبوليَس ضالَي 2006

ويٍَتتبئ ( )11دابتتب
بتتتووٌي جتتتوطسايف بتتتوَ
ٌاواتتتب كساواكتتتاُ لتتتب
شتتتتتتويٍَب طبشتتتتتتبيازئ
بارضتتتتبكاُ بتتتتبثيَة
كبزتتتتتتبكاٌي شتتتتتازئ
ِبوليَس بوَ ضالَي 2006

لبً رشببيبئ ضبزاوا زةووُ دابيَببواِ كتبوا زةووبتبزئ ٌاواتبكاٌي كتساوائ ضتبوش داطاتتب 30006
ِيَكباز بب داز لب طوَزةضباٌبكاُِ كب زووبتبزاكاٌياُ داطاتتب ِ 111يَكبتاز وا يازيطتبكاٌي وٍتداآلُ كتب
زةووببزياُ داطاتب ِ 22بكبازِ َبويش لبضبز ٌبرشبئ ثيَوازئ بضووك داز ٌاكبويَت.
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كبزتي ذوازا ( )9بب ثمبئ يبكبً ديَتِ بب زةيَرائ  % 6808لب زةووببزئ ٌاواتبكاٌي كتساوائ ضتبوش
لتتب شتتازئ ِتتبوليَسداِ كتتب طتتبوزاتسيَ ثتتازكي طبشتتت و طوشازيي تب لبضتتبز َاضتتَ شتتازئ ِتتبوليَس و
داوزوببزيداِ كب بب ِبٌاضب ِبلَكيَشي ضبزاكي دا داٌسيَت بتوَ داٌيشتبواٌي شتازاكبِ كتب زةووببزاكتبئ
داطاتب ِ 191087بكباز كب ٌاضساوا بب ثازكي ضاوي عودالسمحَ.
ببآلً بضوكرتيَ زةووببزئ ٌاواب ضتبوشاييبكاُ داكبويَبتب كتبزتي (َ )5تبويش زةووببزاكتبئ 2072
ِتتبكبازا و زةيَراكتتبئ  .10ِ9داتتتواٌني ٌيشتتاٌبئ َتتبوا بكتتبيَ كتتبوا داببشتتوووٌي جتتوطسايف ب توَ َتتبً
ببكازِيٍَب جياواشئ شوَز ِبيب لب داببشكسدٌداٌ .برشبئ ذوازا (ِ )7بز واكو لب ٌبرشبئ ذوازا ()7دا
زةوٌكساوتبوا .لب داببشوووٌي جوطسايف بوَ ٌاوابكاٌي كساوا لب ثازكتبكاُ و بارضتبكاُ و يازيطاكتاُ
ببثيَي كبزتبكاٌي شازئ ِبوليَس بوَ ضالَي .2006

 -2دابب بووٌي جوطسايف بوَ ٌاواب كساواكاٌة ضبوش بوَ ضالَي  2013بب ثيَي كبزتبكاٌي شاز :

طبشب كسدٌيَكي بتب زةووُ دازداكتبويَت لتبو واوايتبئ كتب داكبويَبتب دوائ ضتالَي  2006اتوٌكب َتبً
زةووببزا بب شيَواييَكي ببزااو شيادت كسدووا و تايوبتكساوا ضبوش لب ِ 30006تبكباز (30006كتي )2لتب
ضالَي  2006بوَ ِ 661ِ93بكباز (6ِ62كي )2بوَ ضالي  2013وا تببب شيازكسدٌي بسئ ِ 361ِ33تبكباز
( 3ِ61كي )2لبوائ كبلبضالي  2006دابوو.
وارشببئ ذوازا( )13و ٌبرشبئ ذوازا (َ )8بً دابب كسدٌب زووٌداكاتبوا.
زنم ونامات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
وجملمُت

وعطاحٕ (يممجاز
45خ8
00خ80
00خ180
00خ67
24
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88خ25
00خ20
87خ191
80خ43
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%
3خ1
1خ12
2خ27
1خ10
6خ3
2خ3
9خ3
00خ3
00خ29
6خ6
%100

وعسثبٕ
10
3
2
4
7
9
6
8
1
5

ضبزااوا :تويَراز بب ثشت ببضنت بب ٌبرشبئ ِبوليَس بوَ ضالَي  2013ثيَوازئ 8000 =1
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ٌبرشتتتبئ ذوتتتازا (ٌ )7اواتتتبكاٌي
كشبوكالَي شازضباٌي (ثازك و بارضبكاُ
و ثازكبكاُ) ببثيَي كبزتبكاُ بتوَ ضتالَي
2006

ٌبرشتتبئ ذوتتتازا (ٌ )8اواتتتبكاُ كشتتتبوكالَي
شتتتتتتتتازاكاُ (ثازكتتتتتتتتبكاُ و بارضتتتتتتتتبكاُ و
شويٍَباتيٍَساواكاُ ) بتتبثيَي كبزتتتبكاُ بتوَ ضتتالَي
2013

ضبزااوا :واشازاتي شازاواٌي و طبشت وطوشاز /
ِبزيَىي كوزدضباُ
ويٍَبئ ( )12دابب بووٌي جوطسايف بوَ ٌاواب كساواكاٌي ضبوش بتوَ ضتالَي  2013بتبثيَي كبزتتبكاُ
لبطبهَ ٌبرشبئ دابيٍكسدٌي
ٌاواتتبكاٌي كتتساوا لبضتتبز
َاضَ كبزتتبكاٌي شتاز بتوَ
ضالَي 2013
ثيَوازئ ٌبرشب 8000 =1
ضبزااوا :كازئ تويَراز بب
ثشت ببضنت بب رشببئ ذوازا
()13
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لبً ٌبرشبيبت ضبزاوا بوَواُ دازداكبويَت كبوا زووببزاكبئ شيادكساوا بوَ َبو ببكازِيٍَاٌتبوا بتوَ
ِبووو كبزتبكاُ ببداز لب كبزتي ( )1كب زووببزاكبئ داببشيوا لب ِ 9ِ68بكباز ضتالَي  2006بتوَ 804
ِيَكباز ضالي ِ 2013وَكازاكبشي َبوايب َبً كبزتب داكبويَبب ٌاوابئ شازاكب وِبزواكو دلَيَكي شيٍدو
وايب بوَ اامكي َابووزييتبكاُ وا كوَوبآليبتييتبكاُِ ِتبز بوَيتب ثيَشت ةكيَيبكي شوَز ِبيتب بتوَ َتبو
ببكاز ِيٍَاٌب لب ميبُ ببكازِيٍَاٌبكاٌي تسداِ كبوا قاشا ي شياتسياُ ِبيب لبوائ تسِ لبواٌبشتب
كبوا َبو زةووببزائ ٌصورتيش بويَببوا بوَ دوازةوَذ بوَ ِبواُ ِوَكتازئ ثيَشتوو تتبٌّا َبطتبز ميبٌتب بتبز
ثسضبكاُ زةيَطسئ ليَ بكبُ لبببز طسٌطي َبو ببكاز ِيٍَاٌب لب زووئ ذيٍطب و كوَوبمَيبتي وَابوزيتبواِ
واكوشش بكبُ بوَ ثازاضبين َبوائ كبواوا لب ٌاوابكاٌي كساوا تيَيدا.
كبزتي (ِ ) 7ي فساواٌوووٌيَكي ببروَوا ٌتببيٍيوا لتب ٌاواتبكاٌي كتساواِ بتبمًَ كبزتتبكاٌي تتس
فساواٌوووٌيَكي باشياُ تيَدايتب لتب زووبتبزاكاٌي ٌاواتبكساواكاٌي ضتبوشايي تيَياٌتدا لببتبز َتبوائ
زةااتتاوئ ثيَوازاكتتاٌي تايوتتبت بتتب دازةشتتبين ٌبرشتتبئ بٍضتتيٍبيي داوايتتاُ ليَتتداكات ثاببٌتتدبَ بتتب
ثيَوازاكاٌي جيّاٌي ِبولَي ببزشكسدٌبوائ شياتس بداُ ببٌاواب كساواكاٌي ضبوشاييِ اتوٌكب ضتوودئ
شوَزئ ِبيب بوَ ذيٍطب و كوًوبمَيبتي و َابووزيش.
وا كتتبزتي ( )9لتتب ثيَشتتبٌطي ِتتبووو كبزتبكاٌدايتتب و ثازيَصطتتازئ كتتسدووا لتتب طسٌطتتي ر توَئ ب توَ
ثيَشكب كسدٌي رصوبتطوشازئ طبشت و طوشازئ بو ِبووو داٌشبواٌي شازاكب.
وا لتتبدوائ كتتبزتي ( )9بتتبثيَي زةووبتتبزئ ٌاواتتبكاٌي كتتساوا كتتبزتي ()3يتتب كتتبوا دازداكتتبويَت
ٌاوابيبكي فساواُ لب شاوئ ببدازودزارت ايٍَسابيَت.

 -3داببشوووٌي جوطسايف بوَ ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوشايي لبضبز َاضَ ِبٌتديَك طتبزةاكي
ٌيشببجيَ بوَ ضالَي  .2013
بوَ ثيَداٌي بريوَكبيتبكي زةووُ لبضتبز ضسوشتَ داببشتكسدٌي ٌاواتبكاٌي كتساوائ ضتبوش لتب ضتبز
َاضبيَكي ٌصورت لب َاضَ كبزتتبكاٌي راٌووبتبزا (ٌيشتببجيَ) ثيَويطتبب ليَكوَليٍتبوائ داببشتكسدٌي
ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوش بكسيَت لبضبز َاضَ طبزاكي ٌيشتببجيَِ بتوَ َتبً وبببضتبب دوو طتبزةاكي
ٌيشتتببجيَىاُ ِبلَوتترازد ب توَ َتتبً ليَكوَليٍبوايتتب َتتبواٌيش طتتبزاكي عتتبٌكاوائ ٌيشتتببجيَ و طتتبزةاكي
اوازاسا.
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 : 1-3طبزاكي عبٌكاوائ ٌيشببجيَ:
َبً طبزةاكب داكبويَبب كبزتي ( )10ببمئ باكوزئ شتازئ ِتبوليَس وا رتوَئ لتب وبلَوبٌتدئ ٌاحيتبئ
عبٌكاوا داطسيَببواِ بب ِوَكازئ فساواٌوووٌي شازئ ِبوليَساوا ِبزواِا فساواٌوتووٌي َتبً طبزاكتب
بووا ِوَئ َبوائ وبلَوبٌدئ عبٌكاوا ببتبواواتي لبطتبه شتازئ ِتبوليَس ببيتبكرتئ بٍووضتني َ .بوتب
ببشب كوٌَبكبو ببشب ٌوَييبكب داطبزيَببوا كب رتوَئ لتب طتبزاكي ( )108كتب داكبويَبتب بتاكووزئ يتبوا
واِتبزواِا طبزاكتتب تاشاكتتاٌي تتس كتتب ببشتيَكياُ تتا َيَطتتبا بتيَ ببشتَ لبرصوتتبتطوشازئ تتتبواوئ
ٌبكساواُ.
َبوائ ثبيواٌدئ بب (ِ )108بيب ِبزواكو لب ٌبرشبئ ( )9دازداكبويَت بوَمنووٌب:
زووببزو داٌيشبواُ :زووببزئ ثيَواٌبئ عبٌكاوات كوَُ داطاتب (ِ )316ِ2تبكباز واتتب  3ِ62كتي2
ببمًَ زووببزئ طبزاكي ( )108ثيَواٌبكبئ داكاتب ِ 107052بكباز واتب 10075كي 2واياُ كوَئ زةووببزئ
طبزاكبكب ِ 423ِ68بكباز كب داكاتب  4ِ24كي2
بتتبمًَ ذوتتازائ داٌيشتتبواٌي طبزةاكبكتتب طبيشتتبب  24ِ477بتوَ ضتتالَي 2013وا بتتب اتسةئ داٌيشتتبواٌي
( )57ِ8كب بوَ ِبز ِبكبازيَك َبوب اسةايبكي كبً و ٌصوب داطسيَببوا بتوَ زيَطتبئ باشٌتبيي ذوتازا
(َ )5بً زيَطايب لب ذيَس دزوضبكسدٌدايبو ثاٌيبكبئ ( )120وبتسا كب ببشيَكي طسٌطي ليَ داطري كسدووا.
واِبزواِا لبببز ِببووٌي راٌووببزائ داً و داشطا حكووييبكاُ وَايٍييبكاُ كبوا زووببزيَكي طسٌطي
ببكاز ِيٍَاوا دايطستوووا.
داببشوووٌي ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوشايي لب طبزاكي عبٌكاوا:
زووببزئ ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوش لب طبزاكي ( )108داطاتب ِ 17ِ9بكباز (  )00179كتيَ 2تبويش
دابب بووا ببضبز ( )13شويََ بالَوبوَتتبوا ببضتبز ِتبووو طبزاكبكتبو ثيَكّتاتوو لتب بارضتبكاٌي وا
دووزطب ٌاوازاضبيبكاُ وا ببتايوبتي شبقاوي ( )108كبوا لبٌاوازاضتبيدا دوزطوَكبيتبكي ٌاوازاضتَ
ِبيب بب دزيَترائ داطاتتب 1ِ2كتي وا بتبثاٌي داطاتتب ( )ً 24وا زووببزاكتبئ داطاتتب  ً28ِ800كتبوا
ايٍَساوا ببدازو دزارَ جواٌي زاشاواكسدُ وبب ِ بتبمًَ لبِتبواُ كاتتدا دوواتازئ فتبزاووَ كتسدُ
بووا واكبوي رصوبتكسدُ كب بوَتب ِوَئ َبوائ كبً كب ِاتوو اوَئ بكات بوَ وبببضَ طبشتت كتسدُ
واِبزواِا داوزا دزاوا بتب لبوجتبزيَك لتب ٌاواتبكاٌي دااتيٍَساو وا(ٌبواوطتب) كيَمطتبئ زوواك و دازو
دزارت (املشاتن).
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لبوبدا بوَواُ دازداكبويَت كبوا َبو طبزاكب ببوا جيا داكسيَببوا كبوا ثاٌباييبكي فساواٌتي ِبيتب
لب زووئ َبو ٌاوااٌبئ كتساوُ ببضتبوشايي َتبوائ ثيَشتٍياش كتساوا كتب داطاتتب  %16ِ5لتب زووبتبزئ
طبزاكبكب .والبوبدا داتواٌني بميََ كبوا لب تواٌادا ِبيب ببشيَكي طبوزا لبً زووببزا بتبكازبيَت بتوَ و
ببزِيٍَاُ بوَ وبببضَ كشبوكالَي شازضباٌيََ ٌبواكو ِبزببكازبّيٍَسيَت بوَ وبببضببكاٌي طبشبيازئ
لببتتبز َتتبوائ َتتبو ٌاواتتاٌبئ كتتب داضبٍيشتتاُ كتتساوا ب توَ وبببضتتَ كشتتبوكاهَ كتتسدُ دابيَبتتب ِ توَئ
ببداضبّيٍَاٌي فبزواٌي جوَزاوجوَزئ َابووزئ و ذيٍطب وكوَوبميبتي.
ببمًَ َبوائ ثبيواٌدئ بب عبٌكاوائ كوَُ ِبيب زةووببزئ ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوش داطاتب 25ِ86
ِبكباز واتب  002586كي 2لب كوَئ ِبووو زووببزئ كب داطاتب ِ 316ِ2تبكباز واتتب  3ِ162كتي 2يتاُ
ببزيَرائ  % 8ِ2لب زووبتبزئ َتبً ببشتب لتب طبزاكبكتبِ كتب بتب شتيَوايَكي طشتَ كتبورتا لتبوائ لتب
طبزاكبكبئ ( )108داِبيب.
ببمًَ زووببزئ ِتبووو ٌاواتبكاٌي كتساوائ ضتبوش بتوَ ِتبووو طبزاكبكتب ببِتبزدوو بتبزئ كتوَُ و
ٌوييَواِ زووببزئ طبزةاكبكب داطاتب ِ 423ِ68بكباز واتب  4ِ24لبوب ِ 4308بكباز تبزراُ كساوا بتوَ
وبببضببكاٌي ٌاوابكاٌي كساوا و طبشبو طوشاز وا ببزيَرائ  % 10ِ3لبكوَئ زووببزئ طبزاكبكتب واَتبً
زيَرايب زيَرايبَكي ٌصيكب شوَز لب ضباٌدازئ جيّاٌي وا لتب تواٌاودايتب كتبوا كوزتتبيَك لتبثوَلني كتسدُ
بكتتبيَ لتتب داببشتتكسدٌي ٌاواتتبكاٌي كتتساوائ ضتتبوش بتتوَ طتتبزاكي عتتبٌكاوا بتتبثيَي زووببزاكتتبئ
ببوبتسدوجا.
ٌبرشتتبئ ذوتتازا ( )9داببشتتكسدٌي بتتبكازِيٍَاٌي شاوئ لبطتتبهَ ٌاواتتبكاٌي ضتتبوشائ ب توَ طتتبزاكي
عبٌكاوا 2013
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رشتببئ ذوتازا (َ )14اوتتادا
كسدٌتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتويٍَبكاٌي
ٌاواتتتتتتبكساواكاُ بتتتتتتتبثيَي
زووبتتتبزاكاٌياُ بتتتوَ طتتتبزاكي
عبٌكاوا ضالَي 2013
ِبز دوو رشتبب وٌبرشتبكب
َاواذا ببوا داكبُ كبوا ذوازائ
ٌاواتتبكاٌي كتتساوائ ضتتبوش لتتب
طبزاكي عبٌكاوا ( )55شويََ بَ
وا شوَزبتتتبياُ زووبتتتبزاكاٌياُ
( )2ً5000كتتبورتا واتتتب ()0ِ5
ِتتبكباز وا بتتب زيَتترائ % 56ِ4
والبدوائ َبو كوَوبلبيب َبوا ديَت كب زووببزاكبئ لب يتبك ِتبكباز شيتاتس وا ببزيَترائ  %20لتب كتوَئ
ٌاوابكاٌي كساوائ ضبوش.
وا كبورتيٍياُ َبواياٌب كبوا زوويبزاكبئ داكبويَبتب ٌيَتواُ  2ً100000 – 2ً7500واببزيَترائ 14ِ6
 0%بب شيَوايبكي كشَ جوَزاوجوَزيَك ِبيب زةووببزاكاٌياٌي ضبوشاييِ واِبزواِا بالَوبوٌبوائ لتبٌاو
طبزاكبكبدا كب َبويش دابيَبب ِوَئ َبوائ رصوبتكسدٌيَك بوبرشيَت بوَ داٌيشبواٌي طبزاكبكب لبزووئ
فبزواٌبكاٌي طبشت وطوشازيدا.
*****
ضبزااوا:
-

ونصزوعددٕ وحلضددسِٕ يف ةسكددص ةدِهددٕ وزاّددل ااضددجلدوم نظددم وعتنُةدداخ و

سوعّددٕ ( .GT.Sزضددانٕ

وعاوطجه ادزوٕ وةجّاش مجّل عّطٖ كسِم 2014 .وزاّل.
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