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 فااظ  ػػ ،افقػػراقػػرـااػػلدادل  ػػت لقػػرارديندشاوػػعنراا ػػرلتاأتينلػػ ا فا 
ك ػػ ا فا الػػتذداا ػػ  اادأللػػهااػػلااػػالادظت ػػتؿاجالا نػػيايناػػراان  ػػ اأػػت ه د،

كاا ػػاادل  ػػتااكوػػتااػػنادن اػػتران ػػتفاؿتػػنادن اػػترادلػػ لاػػنارأ ػػ اجااػػكاك ػػت  ا
اريايندل وتا؟ن تفايندلنطكايندطتا اا ارداادإلصبلحايندإلبردعايندإل

الا اػػػ  أنا فا داػػػ ادضتأتدوػػػ ايندظتناػػػناأ اين نػػػتا ك ػػػ اك وػػػت ااػػػل ،اجفتػػػتا
(ادلػ ااشػتـاأ ػكادلػلاي)لشػهؼااػت ارأ ػ ادلثتأػنادل   ػ ااوعهابتؿتأتز ا 

 ااػػػػبلؿايناػػػػناوندكػػػػينجالأاػػػػتابركثػػػػتراين قػػػػروه ان ػػػػتفاجالا فاو  ػػػػهاجالانت ػػػػ ادإل
اوػػػعهاب  ػػػه ا.ا نػػػتاأػػػ ا تزدهتػػػتاينل ت هاػػػتؾت  تصػػػأ اتاينوعػػػتوااػت  اػػػتاينوشػػػاراج

 ونذجاظت ريةا   ح ادالأ ػلداا،اانايفايندقنادضتتؿادلقرـال  ت  اين نتا ايندا  دز ا
فامتنضااهبػ اظتكا رددا فاو رياا اال ندؿادلث تااين رددا يندل  هدرابلاين ع أواتا

ا بلق .ا ض  نابرينراتادلرتبنيايندلنطيايندإلن تشايندألا،روتدو اب تاااتلع  ا

فاػنالػأجماغتػهدااػريةاذد أػ اا،بتل حرورا ثػر ا قتأػ ادل  ػت ينلكاال ادل ق  ا
ظت جػػ القػػرر،اينلػػأجماب ثأعػػ ادضتػػتؿالػػلكهداايتفأػػ ايفادل  ػػأتف،ابػػلااػػناوػػ  لا

يفا ػػػترولادلثحػػػنادل   ػػػ ايندلعوػػػلادإلن ػػػتش،اكوػػػتاوعػػػػراابللػػػ اينأتلػػػ انػػػتدرةا
ػػػػت ينؿالػػػػكانناػػػػكايفاأػػػػريندا نػػػػكادل  ػػػػت ادألينن ػػػػ  أنادلقػػػػنؿاا،يفادلث ػػػػتاال اج 

دلػػػلياوقرلػػػكابتأػػػنان  ػػػ اأػػػنؿااهبػػػ اجصػػػبلحاتلعػػػت اينلعػػػهف اا وػػػ اينل 
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لػػ ايفالشػػهدوكايندالن قػػتؿانػػضالػػكايناػػعاضايناػػتظتاضااػػلدالأ ػػرغتندابعػػراذافػػهدد ا 
ا.دجمل وناينو تقتندايفاب ت ك

ادلع ػػتاايندل  ػػتشايندلث ػػتا.اج فاصػػتأ ادل  ػػت ااػػناأتلػػ ا تصػػ ايفال اػػـن
لشػػػهدوكااػػػت علااهدد افػػػينصػػػرؽابهصػػػرااهب ػػػكايفاب ػػػتاا اينلقػػػراقػػػتـاب ػػػلااػػػه ة ا

فاينحتروتااينقرـال ػتاك تب ػتااػحهوميتانت ػكا اينب لالتافأاتالكالبللحاينل ج دا
ػػػتاداػػػرتد أجأميتال ػػػلالػػػكان ػػػوأكا )اع ػػػنشاجن ػػػتن ت(ادلػػػلياواػػػ حا فاو ػػػنفادرا 

زداػػػػػػه.اان ػػػػػػتفايندظتع أػػػػػػتااألاػػػػػػلادلهاػػػػػػتفاا ػػػػػػاال ػػػػػػ قثل ا رددا فاو ػػػػػػ ورادإل
اينوػ تفأ  ااينيناػنح ااكاب ػلاصػهدأ  افأػايندل هوفايفاالدادل  ت ا فالؤل كاحترث
يناجقاػػتا،ابػػلاداػػرتؼااػػندطكادل جػػتحا اينبػػتحاب  تصػػألااهب ػػكاك اػػتادينفادن قػػتا ا

يفادألاػػػػػثت ايندظتع أػػػػػتااينأ ػػػػػػلايندل شػػػػػلاينقػػػػػأ ضوادل جػػػػػتر ايندظتهدأػػػػػلاينفا ػػػػػلا
لشػػهدوكاينل ػػري كاافػػهدد اؿاينقػػرـال ػػتاصػػنرةاكتل ػػ اصػػتدق ااػػكا فعػػتدل ػػهينؼايندأل

ا يناج  تا ا  ااوأل.اينلعاضادينفا   ض 

لشػتن الػكادظتثػرالايندلث ػتةايندظتػهبلااىلالثتدردا اجاتا  ا تاأن ا  أنادلقنؿا 
ينل ػػػػػتادا  أػػػػػراضايفاب ػػػػػتااايندرينس اايندلقأػػػػػتدولاألاػػػػػلا  ينوػػػػػرادلػػػػػ ااا  ػػػػػ  ا

اكػػتف  ػػتاادلػػ اينقػػنافأاػػتالػػكااين ع ػػأاضالػػكادل  ػػث ايندلنقػػنعايفادألينطػػت،ض،ا 
ػ ،الػأجماقأو  لااػ اح ػ ،ابػفتا ترمتأػ اقث اض.افػرتدكضادطتػتدا،اكوػتااػنالع ػـن

  ػػتاال ثشػػهو اكػػ االا  ػػهرا ان ػػتشايفااػػهين ادل جػػتحاين ترطػػ اطهوػػ  اجرثاج
ادل تبقل.
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فااػػلدادل  ػػت ااػػناينثأقػػ ا ترمتأػػ اوػػتارةاثتنأػػ انت ػػكادلقػػنؿا اينلػػكانتأأػػ  ا
ن ػػتفارونال عػػهدؽاكوػػتااػػنااػػجلااهبػػ ادإللاوػػ ايفادل ػػترولادضتػػاا ػػااأقثػػ  ا

ان وػػػػػ  ايفاظػػػػػلا اينظ ػػػػػض ااينأهلػػػػػتف ااين ل ااروتا اينحتػػػػػادلعهدقػػػػػ ااػػػػػتافأػػػػػكالػػػػػكالعتنػػػػػتة ا
رددو اات هةادا ح  ادي ات اأ ادإلن تفادلعهدق ايناهق ااوه اين ثروػرادا ث
فااػػػػػلداطنو ػػػػػ الػػػػػكادالاػػػػػ بل .اجىلااتنػػػػػ ا ااػػػػػتااقػػػػػند ااأبللػػػػػكادينفارددع ا 

و تـاب ػلالػتافأاػتاوتارااأتفاا ااأأتةادظتشهدوكايندألدل  ت اوش  لاواتدةا
اينطونأتا.ااأبلـ اين اينلعضبلا ااينلش بلا االكاحتروتا ا

افالؤل ػػكاكػتفاوػػ   ضاب ػػلاصػػرؽ ايندأللػهادلبلفػػ ال   ػػهايفااػلدادل  ػػت ،ا 
فاو   ضااػكالعتنت ػكادظتشهدوكايندألو تـ،افاناالامتجلا اكا  تصألااهب كالنا

دل  ػػت دايفااػػناااػػهضادظتع أػػتاادلش اػػأ ايناػػكالعتنػػتةايػػري ،اكػػلل الت ػػلا
 ػػكايفالأ ػػتادل حػػروتاادلػػ اينداا قػػلاجينصػػهدأ ايناػػناوااػػثت اب ػػلايناػػنح ايندأل

ت فامتشػاايفادضتػ اا أػكاينا ػاااهب ػكاينا ػاارأ  ػكادينفا ال تادضت ضادلعولا ترك 
النل اال ض.
كاونثػػ ادل  تصػػألابتألشتػػتاايندل ػػندرولا ػػعدادالل ػػ دـادلنداػػحابتظتاػػردقأ اكتيناػػل

يندل    ،اكوتاكتع كاوعػ ينادل ضػلااينوعهفاتاينف الشاراتادل ترمت ايندالا وتا 
شتػػػػتااينلندقػػػػفاكػػػػلالػػػػكا ينان ػػػػهدف،افأػػػػلكها اقاػػػػتا ا يناجادينفااحػػػػند اجىلا ا ػػػػكا
حااو ػػكاا ػػااكػػلالػػكااػػتاضايفاعاؾتػػتايفاداػػضال ػػري كايناػػنابػػلل اوػػنزاااػػتاض

افاو  أثهابتل ضلاك كال   ك.اذل ادينفا 
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 ػػاااػػلدادل  ػػت اوػػ ع ض،اكأػػفاو ػػنفادإلن ػػتفاكثػػريادلػػهينحافالػػكاو  ػػنااج
اػػأ ادل ػػهينؼاينكأػػفااا ػػاادلػػهيضالػػكا،صػػهدريندلػػ  جمايندألل أػػتاايندأللػػلايندإل

،اينكأػػػػفاو ػػػػ را اا ػػػػاادلػػػػهيضالػػػػكااػػػػ  ادضتأػػػػتةاو ػػػػنفاكهنت ػػػػتاػتثميػػػػتال  ػػػػتػت ت
 ػػػػهوكالػػػػكالعػػػػتشادطتػػػػريايندلع ػػػػتاااػػػػتادضتػػػػنادإلن ػػػػتفا رتػػػػلالػػػػتايفان ػػػػنسادآ

كػػػػلااا ادلرداوػػػ اعتػػػػضايندلقػػػرينةادضت ػػػػ  ...اف  ثتأػػػنال  ػػػػتارتأع ػػػتيندلاػػػتايندظتبلزلػػػػ
ادلش هايندلعهفتفايندل قروه.

ا
 س تاذ ادلكتوراأل                        

 عيل عودة محمد احللفي                                            
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اػػلدادظتؤلػػفااتايفاك تبػػ القرلػػ تايفاطػػهحااػػهب اينالا ق أػػرومياكػػنفا ق أػػروميالػػكا 
  اروػػراتاا  ػػ اينب ػػأ،األنػػيا أػػردثيناػػنؼا كػػنفايػػريال   ػػفايفااػػهدادأل

ا.،اينل هددهتتا الاب ها ال جوأنينل انل 

ادألينؿالر نؿادلقنداادأللهو أ اجىلابغػرددا ينانؼا ثر ادألأردثايفادلأـن
طتأػػػ اب  ػػػتـادضت ػػػضايفادلعػػػهدؽايندتهك اػػػتايفااػػػتأ ادل ػػػهدينسالئلا3004اػػػتـا

جمادلعهدقػػػػ ادظت  ػػػػنعاصػػػػردـا) قػػػػنايناػػػػ ادلعتصػػػػو ابغػػػػردد،اينفأاػػػػتادت ػػػػتؿال ػػػػه أ
بغػرددالػكاقثػلادلقػنداادأللهو أػ (ادلػ ا صػػثح اأػتحابعػرادا اأ ػلا اجزدل ػك

ا أاػػتالػػكان ػػترارتأػػنادلعػػتلاينكػػتفادلعهدقأػػنفاو ندفػػرينفايفاذلػػ ادلنقػػ اػتػػ ا 
قتاػػػػتادل ضػػػػنؿاينثتنأاػػػػتادل شػػػػنةابتل اػػػػها؛ا اػػػػثت  ارتأػػػػنال ػػػػتط ابغػػػػرددالعػػػػرةا 

اػػػػكاايندطتػػػػبلصالػػػػكان ػػػػتـادلثعػػػػناينثتل اػػػػتادل وػػػػنابتضتاػػػػنؿاا ػػػػاالع نلػػػػتا ا
لػػتادطتتصػػ افاػػ ا  عػػردا،ا اػػثت ااػػ ادلعتلػػ ل ادألاػػنؿ،ااػػل ػػ قثلادلعػػهدؽادجمل

يندن وػػػػػتادهتضاوػػػػػ تصاجىلاآ ػػػػػهاأ ػػػػػ ا نااػػػػػتاادألاينخت  ػػػػػفالػػػػػكاوػػػػػ   ا
ينثقتفػػػػتهتضاينبأ،ػػػػ اض،ا لػػػػتا نػػػػتاك ػػػػ ا ذاػػػػ األا ػػػػجماا ػػػػاالػػػػرراتاادل ػػػػتأ ا

ىلانقتوػػػتهتضاين  ألػػػلادل ػػػتساين رها ػػػ دزتاضاأػػػنؿادصت ػػػندادأللهو ػػػتفاين اػػػ وناج
شتػػنابعضػػػاضافأوػػتابأػػ اض.اينل  هفػػػ اك ػػ ا دظت  اأػػػ ادلعقأوػػ ايندا   ػػتردهتضايػػريا

االاو  ػ الػنالػتاو هحادل ػؤدؿاينكتأػ اا أػكاينكتػتدؿاينوعػترضالػكاكتأػ ابشػ ا ا
ل ػػػػ ادن ثػػػػتا اأتلػػػػ ايهوثػػػػ اقػػػػرا  ػػػػنفااوهوػػػػر ااػػػػن...ادظتاػػػػضابػػػػلااػػػػلداينذدؾ،

،الاللاقػػػنااونل ػػػتتـادضتأػػػتةايناهو ػػػتا  ػػػفا ػػػأن ػػػتايفازأػػػتاجالا لناػػػندةااػػػتبق ا
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ضال  ريادآ هوك،افقراالأ  ااػرد داكثػري دا،تالا  كانلدادضتج ن  ثكاجلأاتا ينا
دل ػػتأ اينلع واػػضالػػرل نفاينلتو ػػنفااط ػػتؿايندظتػػهداقلادظتشػػهدوكانت ػػؤينفلػكادأل

كأػػتسانػػتو نفاينقػػرا ا  هوػػلاا ػػ ادل ندصػػ ا)دل ػػ ن لايناػػ الػػتدةا  ػػ  رـا 
ا  ا ػػتزابهد حػػيفالاػػ ادألا ػػتـالػػنابعضػػاتال ػػلادصت ػػرايندأل شػػت ايندلقوػػتشايندت

  شػػػػػتقاتاوشػػػػػعهادلشػػػػػ  ابتلػػػػػريندراين عثػػػػػأايفا نتبأػػػػػ ااجػػػػػهدادااا،داػػػػػرميااقنوػػػػػ  ا
كأػػػتساينكػػتننداو   شػػػقن،تاكتظت ػػ  رل ايفالعػػػتالادألاػػ تف(ادد ػػػلااػػل ادأل

تاينا ػػااكأ أػػ ادلػػتفايندلػػليا عهفػػ اا أػػكاالأق ػػيناػػنانػػنعالػػكا نػػندعادإلابشػػهدا  ا
ا؟ينلػػػكانتػػػراضانػػػتاينظتػػػتذدانتتراػػػن،تا،ثريدهتػػػتاا ػػػأاضاػػػ ا أادلقأػػػتـابتلعو أػػػ اينلػػػت

تااػػهدقث اضايندل قػػه ااػػ،  ،اوػػرشال  ػػهاضاينصػػهاالنلع ػػلػػكادألاينيرياػػتادل  ػػري
يناػػػػراااابعػػػػرافػػػرتة اينػػػتا  انص ػػػػا،ىلاينلػػػػنجااػػػتظتاضجلػػػأاضايندفعػػػػيادل ضػػػنؿاج

قػػرالهو أػػ ال  روػػ ايندل ػػنورو ايندل و ػػتينو ايندألن ػػتنأ ادلػػكادظت  وػػتاادإلادل  ػػري
،ػػتااأل ػػتؿاينبتل حروػػرااػػل ادلشػػهلت اطبػػر اا  ندفػػراا ػػاادلعػػهدؽال عوػػلالػػنادأل

لػػأاضاب ػػث ا نداػػراضاقػػه اػتػػلااػػ كادظت  وػػتاايفاف ػػرؽاألقػػه اجكتنػػ اد
لهو ػتفادت ػتؿا اػق ادألف   لالريدوتفايناش تراوريد نفاينا ابغػردداأأػنا

ت(اينيفادضتقأقػ ا)كتفاو نا ااتأ ادل هدينسادلػ اذكهنتاػتااػتبق ااصردـاأ ل
دلاػػغترايندظتػػػهداقلاينو عثػػػنفااػػػؤالااااتنػػ ايناػػػضانتػػتزأنفل  ػػهادألوػػػ تصادأل

هالتا ثهايفان   ايناع يا نػ   اا ػاايندقعػ اين حتػرهان  ػ اكػ اك لعاض،ا 
ألنػػػػيادألقػػػػه اعتػػػػؤالاافضػػػػلالػػػػ اضااػػػػلدافح ػػػػ ابػػػػلا لػػػػأجمايػػػػرياض،اكػػػػنفا 
ينقػػراتااوػػلا،الػػلدابػػر اارأ ػػ ادأللػػفالأػػلانػػل ادلشػػهدرةادلػػ ا ط ػػتؿادن وػػتا ادأل

لػكاقأوػ اا قػ اب جػهب ادلػ ااع  ػياجن ػتن ت ط تل ػت،اينلػكاا ػتادندألاتن النا 
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ت ادل ضػػلايفاصػػح)اشػػتـادلػػلاي(اين ينلػػكاا ػػتاكػػتفاا،ينلػػكاكأػػتفاينوع ػػ اب   ػػك
ط ػػتؿادظتشػػهدوكادلػػلوكاق ػػ اا ػػأاضادضتأػػتةايننثػػلاضاذلػػ ااػػضاغتوناػػ الػػكادأل

ضاينفهاػ اا ػأاضادلع لػ ايندضتهلػتفاين ينداػ اضاغتػ وعاضاينأػترب اضاأ نلػ اب ػرا
ا،او ػػػػػنقن،ضابتلعاػػػػػ الؤلدصتبلدوػػػػػكوػػػػػتديادل ػػػػػجنفايناػػػػػ و اضاأل كػػػػػلاينل  ػػػػػـن

داداادصت  ػػػأ ايندصت ػػػػرو اتاك ػػػريةالبلا ػػػرأأتن ػػػػ نا،اينأػػػ ا ينل حػػػروناينل  ػػػ
جىلالهأ ػػػػػػ اق ػػػػػػلادلػػػػػػ  جمادإلن ػػػػػػتنأ ايفادد  اػػػػػػضااينصػػػػػػ ناضيندل   ػػػػػػأ اجىلا فا 

ابػػػ  جمادلنداثػػػتاايندألاىلاآالا اينحتػػنو اضاج تااع ػػػناضاوض ػػػت،اين اوػػػتؿاونلأميػػػ قػػػـن
،الػػػػػلداو ػػػػػعنفاجىلاؽتتراػػػػػ اكػػػػػلاديننأػػػػػ اينلت قهين،ػػػػػتا ػػػػػهة ان  ػػػػػاضانو  ػػػػػهينفاجىلا 

لياكػتفادل ػث االكا ن  اضاينثتنأ تالكادجمل ونادلينال ا البلن قتـا اوتؿادل أ،دأل
اػل ادظتع أػتااكػتفال دل ػتاادله أ  ايفاينصػنعتضاجىلااػل ادضتتلػ ...اينيفاظػلاكػل

ابػػرينرياكرن ػػتف ااا ػػ  ا لػػ اشػػ اينل  نالاوااػػت اوػػهلت  اايندينرياكوػػندطك اا فا قػػـن
ك ايفاينل ػػ أ  الػػكاوػػهد حاغت وع ػػتايفادلعػػهدؽ.اينبتل عػػلاكػػتفادينريااػػنادظتشػػترا

اج  ادل حػنؿايفاأأػت ايفاوند  احت اداضا)دلثأ ادآلػك(ايناػنانق ػف حالشهينع 
ط ػػػػػػتؿادظتشػػػػػػهدوكايندألو ػػػػػػتـادظت ػػػػػػريةادإلن ػػػػػػتنأ الػػػػػػرياينلػػػػػػرهادل  ػػػػػػريوكالػػػػػػكادأل

ايندلثتأ لايندلعتل لايفاالدادظتشهينع...

 املؤمف

ا

ا
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ا

ا
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ا

ا
ا؟لكا نت

)اشػػتـاأ ػػكاا أ ػػلادلػػلاي(اوػػت ااهدقػػ ،ا اػػ كايفالرو ػػ ادلاػػررانػػتا 
ين قػػػػنايفااتنػػػػ اا ك هاػػػػتااػػػػ تن ت،أأػػػػتاابغػػػػرددااتصػػػػو ادلعػػػهدؽاينايناػػػ ا كػػػػتا 

داأػ الػرو  اك ػري ا؛اكهخاينرصػتف (ا وك ا اىلا)،هادا  اوق ضابغردداجادلهصتف 
دلعػهدؽ(األفاتراين قنايه انثيا اش اقضتااأرو  ا) أرا قضأ الرو  ادألل  

)لرو ػػػ ا قػػػنايفا ػػػتؿااىلالرو ػػػ ادظتنصػػػل،اين أػػػكاجا ػػػتؾاوقػػػأضصػػػرقت  ا اػػػ ا 
أأت اين عهف اا ااكػلا زق اػتاينزرااادلعهدؽ(اف أاتااش اثبلثاا نداالكا

يا هنػناتاأ ػكتنػ ا،ايناكلاآثتراتاينك تا نتاين صرقت  انقض ااػتاتاايفايتبتهتػت
كااػػػػ ت،تالػػػػاثاػتتف ػػػػتاتؿادلعػػػػهدؽادلػػػػلياوضػػػػضاثػػػػبل) ػػػػاصػػػػن اكهداػػػػ تف

ك ػهايناػضاغتػهدينفادلقنلأ ادل هدو (ف أاتالكادألصرقتاالكااػضاا تبػ ادإل ػنةاين 
ا،اينيفادلثاػػػهة ػػػن ايندبػػكالرو ػػػ ادلاػػررلػػكادل عاػػػ اينو  ا ػػنفال قػػػتاابػػتبكادصت
دلعاػػػ ادله أ ػػػػ االق اػػػػتدادلعػػػػهدؽاأل،ػػػػتاا)لرو ػػػ ا قػػػػناا ػػػػن ادلعػػػػهدؽاين ع ػػػػت

 رتػػلا وػػتـاأأػػت اينلػػكا ا اػػتا ع وػػ ادت  ػػ ا كػػتا ػػ وكالػػكادلػػ   (اكػػتفا ا
ا.هدـادلضأفايندلث تط اينن هدفادللداكدل أث اينج
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يا اػػرادالن وػػػتاداان ػػػتنأ اقثػػلا فا اػػهؼادالن وػػػتادااألنػػ نػػتا  عتلػػلابتإل
ن ػػتنأ ااتلػػ .اينلػػنا عتل  ػػتاك  ػػتابتلعتلػػ ال  ػػتا فضػػلاوػػعن ادلعػػتل،ا تصػػ ايندإل

يندأػر.ا نػتااعن ايفاينطػك اينلناكتفادلع جماين عتل  تابتطتتص ال  تااشهداادلشػ
بػػػػلالػػػػتاواوػػػػيااػػػػناىلادن وػػػػتادهتض،اينالا ن ػػػػهاجؿادل ػػػػتسااػػػػكا   أػػػػتهتضاالا اػػػػأ

فال ،اين اػػػػعاال قػػػػر ادطتػػػػرلتاالػػػػكاجلػػػػتدلشػػػػ  ادجملػػػػهد،ادإلن ػػػػتفادلندقػػػػفا 
 ا تصػػػػ ااا نػػػتاصػػػغ اتال   ػػػ ايناػػػػ ا) فادأ ػػػتجالػػػيادظت ػػػتارة.اين اأ وػػػ

ختػػػػػرـاالػػػػػكالػػػػػكا اوػػػػػتؿ ادإلن ػػػػػتفاالاوشػػػػػعهابرن ػػػػػتنأ كاجالالػػػػػكا ػػػػػبلؿالػػػػػتاوقر
لػكااين أػ الػكاقػنة ا ايندآ هوك(.اال ادضت و ااع  يا اعااب لالػتا ن تنأدإل

يناػػلدااػػناان ػػتن تاب ػػلالعػػمادل  ػػوأ اينلػػتاحتو ػػكالػػكادالالا ا اػػلا فا كػػنفاج
فاياالا روػرا نػوأشالكا ػبلؿااػلدادل  ػت اكوػتا ا  ضاأ و ،اينالا رورا فا 

ت  ال  ػػػترولاين نػػػتا اػػػهداقاػػػ اأأػػػت الػػػكاذكه ػػػكاألفالػػػتافأػػػكااػػ اينثػػػاوػػ قضاا ػػػ  ا
راػػػػنادل عتلػػػػلالػػػػنالػػػػتاطهأ ػػػػكا،الػػػػلدا  اينلندقػػػػفاينداا ػػػػياينأػػػػنددثاأػػػػرث 

ا ػػاالػػكااػػتارشاين قػػرـاوػػ هياظتػػػكالااثػػي اينػػيناقبلنأػػ .اكوػػتا ااناػػناأ  ا
اياوػػػ   او ػػتارشاألنػػكااع ػػيا قػػنهاين نػػتاالا زتػػلااػػغأ  ااتاػػكا ينااػػت ا 

ياا ػتا دين فاين ينثػ انػ فاو اػضادصتوأػنا الاوػتاكتنػ ادظتندقػفابأ  ػت،اينكتػ اآ ه
افاو   أرال اتادصتوأن.أقت  افق اين دتما 
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وػػ ايفابغػػرددالػػكاقثػػلال  وػػ ا افػػ حالشػػهينعادلثأػػ ادآلػػكايفال  قػػ ادلنزوها
ط ػػتؿاكهداػػ تفاين ادالاػػ عتن اب ػػتدرال  اػػ ايفاغتػػتؿاا ػػضادلػػ  جمازتتوػػ ا 

ياألنػػػػػددروػػػػػلاينك ػػػػػ الػػػػػكااػػػػػو اضاينج ػػػػػضادالا وػػػػػتع،اجاػػػػػتف اجىلالع وػػػػػلاينا
ا،ط ػػتؿقأقػػ ال عوػػلالػػنااػػل ادلشػػهلت الػػكادألصػػتأ ا ػػتةاينلػػريادنػػرفتعاأ

 ا نقأػػػنااقػػػرااينك ػػػ ادظت  ػػػنعادلنأأػػػرادلػػػلياوعوػػػلابػػػرينفارد ػػػ ،اينبعػػػراوػػػاه ا
ايناػػػػػػػػناا(است ػػػػػػػػنفادينالر دا لهو أميػػػػػػػػت60وػػػػػػػػاهياقػػػػػػػػرر ا)العػػػػػػػػ ابهد ػػػػػػػػ  اااوػػػػػػػػل ا

 ػػػ ا قػػػرلات،ايندظت و  ػػػ ا  ػػػ ادطتػػػرلتاادل ثػػػريةادلػػػ اكلػػػتـاالاو ػػػتينياوػػػأ، تا 
لكادل نددايندل قه اجلأاضايندا  ردـا فضػلايناػت لااوتـ ادألط تؿادظتشهدوكابعرا 

ث العتنػػػتهتضادل ػػػتبق ايفا،ػػػضاكػػػتننداينب ػػػألق ػػػتعالرتيأػػػثاضابػػػر نؿادظتشػػػهينعادإل
وند أػػ اوعتراػػنفاينبشػػرةادلعػػندةاعتػػل ادلػػرينر،اينلعتراػػ اضااػػ اقتطعػػ ادلػػرينرادإل

،ػػتااػػجنفال  وػػتاكػػتننداصتوأػػنادلػػرينراا ػػاا ضاو  ػػهينفا،ػػألينيػػرياقتب ػػ ال  قػػتشا
يندلػػػػػػها ينا ايناااػػػػػػ  اوعأشػػػػػػنفافأاػػػػػػت،الػػػػػػلدااػػػػػػضاو  و ػػػػػػنفادضتهوػػػػػػ ادينفاقأػػػػػػند ا

ا،اعتػػػػػلدافاػػػػػضايػػػػػري يناوػػػػػهطايندا ػػػػػرداداايننتتراػػػػػنفاكػػػػػلاد  ػػػػػنرداادينفالػػػػػتنن ا
يندلػػػهاينوهوػػػرينفا عػػػنو ادضتهلػػػتفال عػػػندةاثتنأػػػ ال  ػػػجنفايندلقأػػػندايندألل ػػػ عروكا
اق ػػػػػػػػتااضانػػػػػػػػ اصػػػػػػػػعنب ادل عتلػػػػػػػػلالعاػػػػػػػػضاينصػػػػػػػػعنب اجكتينلػػػػػػػػكاا ػػػػػػػػتااادل ػػػػػػػػتب ،

اق ػػػتع ا،اداػػػ  ع ا فا  نصػػلاجىلايناػػػت لاجنػػياينب ػػػث ادظتعهفػػ ادظت ػػػثق انػػضجالا 
ينىلاا اادل ق ادلػ اك ػث اتالػكا ػبلؿايناػنديادابتلررا ادألينالع ور اا ل  غبلميا
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تااتادظتهدقثػػػ ادلرد وػػػ ايندلقهوثػػػ ال و  وػػػوض ػػػ،اين تلعاػػضايفااػػػتأ ادل ػػػهدينسااػػػتبق ا
اك ث يادطتتةايفادل عتللالعاض.،ا ا ثأ اينا ا عولالعاضأ ادألدإلن تن

دظت ػػتفافقػػ اينلػػأجمادلعػػأاافأػػكاينك ػػ اق عػػ اضاب وػػترةايفادلثردوػػ اك ػػ اقػػرا 
 افاو  عػنداا ػاادظت ػتفايندالل أػتزداادظتناػندةافأػكايندضتهوػ رورالكااػل ادطت ػنةا 

اينصػلاا فا ،اين ردتاأهو ادلػر نؿايندطتػهينجوض ادل او و عنفانتادد لادلردراين 
تاعتػػػػضاينلػػػأجمااػػػػج  ت،اين ،ػػػػضانت ػػػلابأ  ػػػػاعتػػػضاراػػػػتل ال تداػػػتا ،ػػػػضااػػػػأر  نفاددر د

اػنفاأػهو اضايفادل حػهؾايندل عػ ايندألكػلاصحت ااػلدادلثأػ ايننتترااأ نننفا 
ينكتنػػػ اابتل عػػػلاينزدريندادظت ػػػتفايندق  عػػػندااػػػتالناػػػندافأػػػكادينفاقأػػػند،اينقػػػراأػػػرث

 لاينوهوػػرينفادالاػػ وهدرالػػرلا،ػػضاكػػتنند اػػناادلثردوػػ ااأػػرةاجالا فادأللػػهادل ػػأ 
اػػػ افادظتػػرل لااػػضالػػكاوقػػندينفادجملوناتالػػأجماك اػػضاجالا دلػػتفاينطثع ػػبعو أػػ ادإل

دظتػرل لاين ػهؾادظتػرل لامتهاػنفابقتاايرياينبتل ت الأجمالكادل الافا اضا يناج
ياألن ػػتاالانهوػػػرا فان   ػػػاااػػػكا فاأػػ ااو أػػػ ادل اػػػلااػػ الشػػػ   اكثػػػريةاأل

اأأتهتضايننق اضالكايندقعاػضادظتػهاتاين غأريرتأع ااالادأ ضت،ضينن عاالكا اط ل ا
 فضػػػل،اكوػػػتا فادل اػػػلالػػػكادظتو ػػػكا فاكت ػػػ ال ػػػتالشػػػتكلا  ػػػههااىلاأأػػػتة اج
،ػػػػضااػػػػنؼادألط ػػػػتؿايػػػػريادظتػػػػرل لاألتاو ػػػػتاضايفا  ػػػػ الشػػػػتكلالػػػػناوض ػػػػين 

ط ػتؿاظترل لادللوكا هكندادلردر،اينكوتا اػ   تافػرفادألط تؿادتابتألو  هينفادد و ا
ا،فادجملونا ا ػروكاعتػضابػتلنالاادظت  ػ دجملونا اينبتل ت افراوقنددظترل لااضالكا

،ػػضالػػرواضاتااريفضػػنفاألوض ػػيفاأػػتؿارفضػػندادلثقػػتاايفادلػػردرافػػرفادلثػػتقلا الػػلد
ابػػكاقػػتدهتضااػػنادلاػػحأحاألوقػػلابػػأفا رواضا ػػتةايفااػػلدادجملػػتؿ،ا،ػػضالػػلػػتاوقػػـن

 ػػث ااػػل اب ػػههاكتنػػ ا عأػػ ابقػػتاادجملوناػػ اك ػػلايفادلػػردر.ايناينا ػػتؾا لػػنرا 
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يناو أػ ا  ػأحال ػتادل عتلػلالػنااا وأػ  اافان  ػهاب ػهؽ ادظتعنقتااكتفاو ػرتضاب ػتا 
لعأ ػػ اينوثػػريار وػػك.ااينالنظػػفاو  ػػهاب هوقػػ  ااػػل ادظتندقػػفاينكػػتفاكػػلابتأػػنا 

تانهكػػػػ اا ػػػػااوض ػػػػداد  ق ػػػػتاا ػػػػاا فانهكػػػػ اا ػػػػاادألط ػػػػتؿايػػػػريادظتػػػػرل لاين  ػػػػري اين 
فان  ػػػػ اؿتػػػػتينؿا فات،اين دألط ػػػػتؿادظتػػػػرل لادلػػػػهديثلابتلػػػػر نؿاجىلالشػػػػهينا 

بتظتػػرل لانعوػػلاا ػػااحت ػػأضادلػػهدب ادلػػلياوػػهب اضاذد ػػكادلنقػػ اايفثقػػ اضاب ػػتاينا
داجالا ن ػتاقنوتاادللوكاوقندينفادجملتلأنايفادلشػترع.اينكتنػ ادلعو أػ اصػعث ااػرميادأل

ل لايػػريادلػػهديثلابتلػػردر،اينا ػػتافان اػػ اضااػػكادظتػػرؾتح ػػتابػػلل اينداػػ  ع تا 
لايػػريادلػػهديثلابتلػػردراا ػػاااػػرـاصػػهدرادظتػػرل يناػػناجوػػ االاػػضااثػػتراداػػ غهدا 

تاوض ػػػدرابػػػلاينحتهوضػػػاضاا ػػػاااػػػرـادلػػػلات اين ىلادلػػػر  ػػػلادألط ػػػتؿادآ ػػػهوكاج
فا ا  ضػػػػحا،اديني ػػػػ ايفادظتناػػػػنعت،اينا ػػػػرلتا وض ػػػػهتروػػػػراضاينهتروػػػػرنتاؿتػػػػكا 

اػػػؤالاادظت  ػػػ  لاكت  ػػػنفاينالاوعو ػػػنفاينو ػػػ غ نفادلثػػػتقلادلضػػػع تاايفادلعوػػػلا
ضادألربػػتحايناػػضاوع ػػن،ضادلشػػ اادلق أػػلاجاػػتف الػػكاجياكت ثػػنفاعتػػطػػندؿادل اػػتراينا

طأػترةاذداالػتدةالػكالشػ قتاادلثػرتينؿااينانا(دل  ه)ينجىلادلق ألالكادل  ن لا
رد ح اقنو ا    رـايفاجزدلػ ادل ػبلااينخت أػفابعػ ا نػندعادلػراتنتااين   ػث ا

نػػػػندعادلثبلاػػػػ أ الػػػػلل اكتػػػػ اأ  اػػػػتايفاق أ ػػػػ ازاتاأػػػػ ايفادناػػػػاترابعػػػػ ا 
ضا ػبلؿايناػنداضاتا نفريادضتوتو اعتوض ا شتؽايندل  روهاين و (الغهضادالا ػت 

بتلشػػػػترع،اينيفاأػػػػتؿا  ػػػػلنتالؤلط ػػػػتؿا)دلأػػػػرادلعتل ػػػػ (افػػػػر،ضااػػػػنؼاو ننػػػػنفا
ػػػػػااػػهةادلل ػػ للابتلعوػػلابأن  ػػاضالػػكا اػػلا فاوػػنفهيندادظتأكػػلاين اػػهةادل ػػ كاين 

ل ػهق اينبأػنافايفادل  ػنؿايندط ػتؿاوعو ػنا(ادظت ػرردا،اينكػتفادأل)ا ن لايندل  ه
يناوعو ػػػػنفا وػػػػناأتاادلث ػػػػأ  ا ينالػػػػرواضااهبػػػػتاال قػػػػلادلثضػػػػت نا وػػػػبعػػػػ ادأل
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ا)لغػػػػهضابأعاػػػػتاجادلق ػػػػتشادل تريػػػػ ال وشػػػػهينبتاادلغتزوػػػػ  ىلالعتلػػػػلا تصػػػػ ا قػػػػـن
قنوػػتاابػػرتؾادلضػػع تااةا ػػرينوهات(.دظتاضابعػػرالعػػهف ابأاػػثت ااػػرـاريثػػ ادألاػػتدبر

 ااػلدادل ػهادلػلياد ضػحاا شػنؽاظتعهفػ ياك ػ ا نػألدر نهافضػن ا)ا،يفاددرنت
ط ػػتؿادلضػػع تااينو ػػ غ ن،ضايفافأوػػتابعػػرا ،ػػضاكػػتننداو ػػأ هينفاا ػػاااػػؤالاادأل

تا ػػػنفريادظتػػػندداوض ػػػظت ػػػتاالقتبػػػلا ػػػنفريادضتوتوػػػ اعتػػػضاين دلعوػػػلالػػػكادلاػػػثتحاأػػػ اد
انػػػيا)ألاوػػػثع ايػػػهينريدظت ػػػررةاعتػػػض(اين  داا ػػػاان  ػػػ ابػػػأفا قػػػـن ق عػػػ اااػػػر 

انػتادفض ااوتؿ ابأ ا ثأػ ابعػراد نعتػتال عػهدؽابعػراظت  وػتاادأللاؽتتاكتن ا قػـن
تاك ػػػػ اوض ػػػػين اط ػػػػتؿادظتشػػػػهدوك،فأوػػػػتامتػػػػ ادطتػػػػرلتاادلػػػػ ا قػػػػرـالؤلا3004

احترهان   ايفاكلاو ا. 
ادينؽت ػػػػػػنا ااقػػػػػػلر داينطػػػػػػنوبل اينااا ثػػػػػػ ادألط ػػػػػػتؿاجىلادلػػػػػػردراينكػػػػػػتفاوػػػػػػعهاضاك ميػػػػػػت

طنو ػػػػ ايفااأ ػػػػضادلثقػػػػتاال ػػػػرتدا اابتضتشػػػػهداا)دلقوػػػػل(اينكتنػػػػ البلب ػػػػاضارثػػػػ 
كأػػػػفااا،اػػػػأعتضلعاػػػػضا اينا ثػػػػرولالبلبػػػػجماينك ػػػػ ال وػػػػ حدينفاي ػػػػلا ادلشػػػػترع
؟  اط ثػػػػ الػػػػ اضا فاوػػػػر  نداحتو ػػػػ نفاكػػػػلااػػػػلدافػػػػنؽارليناػػػػ ضاطػػػػندؿادلأػػػػـن

تا،ػضارتأع ػ؛ا قتاػتا اػثت  ال حوتـاينل كالأجماينأػراضابػلالعػ افهفضػندالعػرةا 
تا ،ػضا،ػضاكػتنندامتج ػنفالػياينثتل  ػه رينفادظتبلبجمادلرد  أ اينثتنأاػتا لاو نننداو

 اتسا ،ضاراتؿاينلأ نداصػغتر د،اينلػكادظتعأػ ان  اضاا ااتننداو  هينفاجىلا ك
اوػػ  ايهوػػ ابغ ػػ اضاجالا  ػػفاكػػلاذلػػ الا فاوقػػـن صػػهدرياينلػػناجلعػػ ااركت 

يفادلثردوػ اقوػ ااد.دظتاحن ابتظت حايندل  وتاادظتضػح  ادلػ ادر ػتأنداعتػتاك ػري ا
 ؿالػػػػكابػػػػأ (ادلػػػػ ا  ػػػػ اوػػػػعهاضاينكتنػػػػ ادضتشػػػػهداا)دلقوػػػػلادألاػػػػندايندألأ ػػػػ

كػػػػلااافلقػػػػ زالرراػػػػ ا ارليناػػػػاضادتػػػػؤلادظت ػػػػتفاين   شػػػػهاا ػػػػاالبلب ػػػػ ابشػػػػ ل ا
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،اينك ػػػ اا ػػػرلتا ن اػػػػ ا ل ػػػحالبلب ػػػػ اينأػػػػريدظتػػػنظ لان ػػػهيندالػػػػياين هكػػػنشا
طوػ،كاا ػأاضابػأ،ضااػنؼاو ػتلنفاب ػلابتل   اين ذا الثأػ ،اجالا نػياك ػ ا 

تب تارلػػنداكػػلا ثقػػتعتض.اينا ػػتؾا لػػهاآ ػػهايناػػنا فابعضػػاضاكػػتفالاػػ،ػػضاألااػػبلـ ا
طنو ػػ ال ػػلالػػهضا)دصتػػه (ااا روػػ اب ػػث ااػػرـادالاػػ حوتـال ػػرتدا االهدض ابػػأ
او وأػػ ابناػػنداأ ػػ  اا،ا ػػرياو اػػهاا ػػاااأ،ػ اط ػػح اااػنالػػهضاا ػػريالعػػر ،ينا

.ايناا روػػ اوػػرورةايفارتأػػنا اػػ داادصت ػػض حتػػرثا،ا تصػػ ايفادل أػػلا ث ػػتاادل ػػـن
دضتجػػػضادايفالػػػكادل  أ أػػػتااصػػػغريااػػػرمياادإلصػػػتب ابػػػتظتهضان أجػػػ ادلعػػػرينهاب ػػػنع ا

.اينبعػػػػراSarcoptes Scabieiاناػػػ ،اا ػػػ (ا  ػػػواادلقترلػػػ ادصتهبأػػػ ا)
اعتضاين طثتاادال  اهااضاا اا  اػناااضاوػ ا ااتصاو ضاينصفادلعبلجادلبلـز

،اينك  ا اتصتاضاب    ،اين ذكهالهةا نػكاا عتضاأ االا   قلادلعرينهالآل هوك
ااػػتب تتاينكػػتفالاػػ  ا قهوث ػػ23ط ػػتؿال ػػردرا)ح.ح(ايناػػنابعوػها اا ػ ا أػػرادأل

 ػػتاكثػػري دنػػلدادظتػػهضايندظت  شػػهايفاا ػػوكاينكػػتفاو ػػأل
اال ػػكاألنػػكاو ػػث ادضت ػػ اين ظت

دل توػ اكػ اوػراكانػتاا ػر اينبعرااهاكاا ػاادل ثأػ ا اينصػفالػتدةاا،لك
،اف  ػػػػ ا وػػػػهؼاا أػػػػكاب   ػػػػ اين داػػػػكاتوػػػػع ادلشػػػػوجمال عهو ػػػػينوػػػػ ضا عهوضػػػػكاآ

الاوشػعهاالأػكاأػ ا وكاك كاين اهاكاآوع ادلشوجماين ا جمابقهبكاين حترثاج
ا أكاالدادألله.اينيفا أػرادألوػتـاينبعػرااالا،اينك  ا بأنكال ثنذاب ث ادظتهض

زدلػ ااتلقػ ايفاذاػيااداينلػتبػر ا،اقتؿا اك وتاالكا ن ػتاتا دفا اك ري ا فادطوأ
أأػػػػناا3006أػػػػردثايفااػػػػتـا،الػػػػنادلع ػػػػضا فااػػػػل ادألدلأػػػػـناينكأ،ػػػػتاأػػػػرث 

راػتؿايندشا ينؿالػػهةاداػ تد،ادنػ ا ػنشا)ا:داػكاا ػوكبتضتػروناين نػتا بػتدرشا
اا.(يندأرالتثيابتلثأ اينبتلشترع
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ؽتػػػتازددشاا،ط ػػػتؿينا ػػػاال ػػػري الػػنادألاكػػتفال بللػػػكااػػلداينقػػػناكثػػػرياا ػػ  ا
ط ػػػػػتؿايفااو ػػػػػ اين قػػػػر ادظت وػػػػػراعتػػػػؤالاادألتاا ػػػػاادظتضػػػػػ اقػػػػرل ااينجصػػػػػهدر داا نتػػػػ  ا

ادظت تكل.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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افتػػتاكعػػرد ادالاػػ قهدرادل اػػت  ،اينجبعػػرا فاداػػ قهادألط ػػتؿايفاددرنػػتاينالا قاػػرا
قو ػػػػتاب ق ػػػػأواضاجىلاغتػػػػتلأناأ ػػػػ ااف،ابػػػػر نتابتلعوػػػػلالعاػػػػضابعػػػرا يفادلػػػردر

وق ػتادك ػنرالػكال  شػ ااينقػراكػتفااػوكافهاا،دلػتفدألاوتراينأ  ادراػ ادإل
أػػػناكػػػتفاواػػػفال ػػػتادلعػػػبلجادلػػػلياكتػػػ ا فالػػػهدضادل   ػػػأ اأدبػػػكاروػػػرالؤل
ا ا،اينكتنػػ الاوػػ ا فط ػػتؿادظتػػرل نفو  تينلػكادأل وػػغلاينقػػ افػػهدياضاطػػندؿادلأػػـن
،ااوػػتؿادلأرينوػػ ايندلررداػػ اينلعػػ اكػػهةادلقػػرـدلهاػػضايندألال اػػتا؛ك ػػريةااب شػػتطتا ا
وػػعهاضاب ػػهؽادظت ػػتفابػػلالػػتاا تراأػػ ال رتفأػػكااػػ اضاينكػ ا اىلانشػػتطتا اجاػتف اج

اػػػ جتب اضاكثػػػريةالػػػنادلػػػتدلدادلػػػ الػػػلداكتنػػػ ادا،كػػػتننداو اػػػنريننكاينبػػػلادلندقػػػن
 تبقنفايفاجؾتتزات،اجالا ،ضالناكػلاذلػ اكػتنندالت ػنفا طهأاتاا أاضاينكتننداو 

 ػػههاواهبػػنفاين الػػلداكػػتنندابػػلافػػرتة اا،ىلا  ػػتينؿادظتػػنددادظت ػػررةجىلا وػػتـادلشػػترعاينج
اا  ػػتينلنداكوأػػتا اقػػرافاو ننػػندا،اينك ػػتانػػلا ا   اػػضايننعأػػراضابعػػرا لػػكادلػػردر

ا،اينقػػػػركثػػػػريةالػػػػكادظتػػػػنددادظت ػػػػررةا)دل  ػػػػهايندل ػػػػ ن ل(ااػػػػكاطهوػػػػ ادالا  شػػػػتؽ
فا  هرااال ادلعو أ ا ك هالكالهةاؽتتاينلرادا أتا الرهادلعػتل لايفادلػردر،األ

،ااعػػػػلابػػػػتق ادألط ػػػػتؿاىلادلػػػػردراػػػػهين ادل  ػػػػلاينداػػػػ عتد كالػػػػكاقث  ػػػػتاجاو أػػػػ ا
تاؿتػػكالػػكاوض ػػتابػػتعتهين األ،ػػتااو أػػ ااػػا  ايندتػػهادينفااقػػت ،اين وض ػػو  ػػهينفا 

لػكايناػنداضاااعػأن  لينداو  هينفابأن ػتاينوعأراضالررا ا ،ضا و عاا   اضا
يناػػػلدادلشػػػعنراا، ضاريند ػػ اينل ػػػ  أرينفالػػػ اض  ػػػن ػػػتاب ضػػػ اضاندد ػػلادلػػػردراين 

تابناػػندابعػػ ا انص ػػا،اع اػػضاو وػػهدينفاا ػػاادلثػػتأ لاينا ػػااقػػندنلادلػػردر
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رجادلػػػػردراينكتنػػػ ااريندنأػػػػ ادضتػػػتالاادلاػػػعث ادلػػػػ اكتنػػػ ا قػػػػنداغتوناػػػتاا ػػػت
ػػػػوض ػػػػينا أ ػػػػ اين  تادلثػػػػتأ لاانص ػػػػين ا،تتاكتنػػػػ احتػػػػتينؿاداػػػػ   دزادلثػػػػتأ لادد و 

،ػضاااكادإلن ػتنأ ايندلعندطػفاألداأ  ابعأر ااا وأ  اادظت عتللادللوكاوعو نفاب هؽ ا
الالتثػػن،ضاين ،ػػضا وػػثكابتألوػػ تصادلػػلوكاافااػػؤالاادلثػػتأ لاكػػتننداوشػػعهينفابػػأ

كػػػتفالػػػكااا3004)قثػػػلااأػػػردثايفازلػػػكادل  ػػػتـادل ػػػتب كػػػتننداوػػػروهينفادينرادأل
 رلنفا اػػػػتلأ اا أ ػػػػ ايفاجددرةاينو ػػػػ اوػػػػ تصاق ػػػػتةوػػػػروهااػػػػل ادأللػػػػتكك،ا 

 ػػػبلصاينجاينلػػػناذلػػػ اكػػػتفاا ػػػتؾابػػػتأ نفاوعو ػػػنفاب ػػػلااػػػر ااتكك(لػػػاػػػل ادأل
وضػضاا،الػلداك ػتافهوق ػتط ػتؿرفاضا فاوقػرلندا فضػلادطتػرلتااعتػؤالاادألينكتفااػ

  اػػػػػتصا)ا ػػػػػضادلػػػػػ  جماصػػػػػحت ادالجالا فا ا،صػػػػػحت ادطتػػػػػتةدألكػػػػػتدنتألاين 
اتا ان ػػػػهةاداػػػػ   تؼ ا ػػػػتاين انص ػػػػلأيندالا وػػػػتع(ادألكػػػػتدنتألاكػػػػتننداو  ػػػػهينفاج

ػػ ابػػكتادل ق أػػلالػػكا قتأػػ ادلعوػػلادلػػليا ينلتػػتينلنفادد و  افاذلػػ الاو  ػػي،اجالا قػػـن
صػػثح افأاػػتادلع اػػهادل عػػتؿااػػكادالاػػ وهدرابتلع ػػتااجىلا فاينصػػ  الهأ ػػ ا 

داينالانت ػػػػكاداػػػػ وهدراط ػػػػتؿاابلقػػػػ اقنوػػػػ ااػػػػرميا،اينابلقػػػػ ابتألدله أ ػػػػ ايفادلػػػػردر
فالػػػروهةادظتشػػػهينعاكتنػػػ اأ أ ػػػ ادلثػػػتقل،اجالا اثػػػتر اتدلعوػػػلابػػػرينشايناػػػلداطثع ػػػ

ا ػتاايندا،ينفنؽاكلادالا ثػترداااو أ اين   هااا ح ادظتشهينعاقثلاكلاو ا ا
يفاكػػلاالػلداكتنػػ ا ع وػراا ػػ  اا،ينلنوػتاابقػػتاادظتشػهينعاينداػػ وهدر يناػنديالػػكا 

أأػػػػناك ػػػػ ا  ػػػػهجاجىلادلشػػػػترعاا(2)دظتأػػػػردشينك ػػػػ ار ػػػػأجمافهوػػػػ ادظت ػػػػحااوػػػػ ا ا
ألط تؿادظتناندوكايفادلشػترعاين قػ عاضابػأفاوػأ ندالعػ اجىلادلػردر،اين  ندصلالناد

ينصػػػ  اجىلالهأ ػػػ ا نػػػيافايفاكػػػلالػػػهةاجىلا اػػػتلأ ااروػػػرةاينك ػػػ ا اػػػ  رـا 

                                                 
0
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،اينؾتح ػػػػتالعاػػػػضاأأػػػػناط ػػػػتؿادلػػػػلوكاا ثػػػػ اضال ػػػػردرصػػػػهاا ا وػػػػراا ػػػػاادأل
نفابعو أػػػػ ادإلق ػػػػتعاىلافهوػػػػ ادظت ػػػػحادظتأػػػػردشاينكػػػػتنندااػػػػضالػػػػكاوقنلػػػػاػػػػوو اضاج
طػػه اا ػػأاضا ػػبلؿايناػػنداضااط ػػتؿاوػػهينفادل غأػػريادلػػليألفادألتؿاط ػػينا ػػ ادأل
تااػػػضاعتػػػضا ػػػأثريا كػػػتاا ػػػاادألط ػػػتؿا صػػػرقت اضايفادلشػػػترعايناػػػضاوض ػػػبتلػػػردراين 

اهفاػػتاابػػ  جما اوػػتراض،اينك ػػ ا  ػػهجافجػػه داجىلال ػػتط ايناػػنداضايندلػػ اصػػهاا 
لا   وػػػلاينلاجػػػنرةا يناالػػتااثػػػترةااػػكااأتكػػػلاب ػػتا ايناػػػ اجاك اػػتاأ ػػػضا ػػت 

،اينك ػػػ ا لػػػتزأاضايناػػػضانػػػت ونفايفايناحتػػػ ااػػػبللادلعوػػػتردا توػػػتاا ل ػػػ ان
(ااشػتـادلػلاي)الاالاواػلاجلػأاضاجاياوػ   اال ادأللتككادل اوعهفنفابأفا 

ىلالقاػػااقهوػػ الغػػهضا  ػػتينؿايناثػػ ادل  ػػنراتاك ػػريةاك ػػ ا صػػ حثاضاجأأتن ػػين 
أأػػػتاابغػػػرددا)جأػػػرها اينكػػػتفالع ػػػضادل ػػػتساا ػػػتؾايفال  قػػػ ادلث ػػػتينولا،ا ػػػتؾ
ياينالاو ػػ غهبنفالػػكايناػػع اينكػػتفا اين قػػنايناػػ ابغػػردد(ابتلػػلدااوعهفػػنندلقرنتػػ
فا هيناػػػ انفايناػػػنديالعاػػػضايفادلشػػػترعاينل ع ػػػضاجيػػػهد افقػػػ الػػػكاو ػػػ غهبدأل

دل  ػػػػريالػػػػكادظتشػػػػتكلالػػػػنادلقػػػػندااااػػػػث ا ا،ددلثػػػػتكهاينقأػػػػتل ابتل اػػػػنوهافجػػػػه ا
تاؽتػػا،نػلدؾاػناادلناػنادأللػياين قأأػراأهكػ ادل ػتساآلهو أػ ايندلعهدقأػ اب ػث ادأل

اػػهضادال و ػػتال الػػكاقػػث اضاينبعػػرا فا وػػهحاعتػػضاطثأعػػ ااو ػػ اين اهاػػياك ػػري ا
تااوض ػػبعػػرا فاو  ػػنداا ػػاااو ػػ اين ا ذاػػ ايورتكػػننا(دل  تينوػػل)ا ػػأاضادلاػػنراين

)دن شػػهاايفادل  ػػعأ تاالػػكاا عػػهضال وضػػتوق الػػكاااػػتبتاادل  ػػنؿك ػػ ا 
نو ايناػضادينل ادل ادلقهفادظتتا اين بلؿافرتةادضتاتراا اادلعهدؽابعرادأ بللك

بػػػػتإلاهدـاينالاو ندنػػػػنفااػػػػكافعػػػػلا ياوػػػػ ا(اااػػػػ نغتػػػػتلأناوقنداػػػػتا وػػػػ تصا
،ػػػػضاكػػػػتننداألط ػػػػتؿايفادلشػػػػترعايندألوػػػػ تصادلػػػػلوكاو ػػػػ  أرينفالػػػػكايناػػػػندادأل
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يا وػػ لا  ػػه داا ػػاالاػػررارزقاػػضاين اػػعاانػػألل ػػ  أروكالػػكااػػلدادلناػػنداينا
ضالػػلدا ػػهداا،ط ػػتؿاا ػػاااػػؤالاادظت ػػ  أروكالػػ اضقثػػلادألدتػػهدالػػكاارينثىلاأػػج

ػػ تاجىلادلشػػجتراينأػػ اأأتن ػػهدقثػػنفاحتهكػػت اينوق ػػنفااػػرياين اػػلا تاكػػتننداودد و 
 علابهاػػػػتؿادلشػػػػهط ااػػػػ،اينك ػػػػ ا أػػػػتدةايناترأػػػػ االا اقأػػػػتلاضاب اروػػػػريابػػػػ 

دلشػػػهط ا قػػػفاافاراػػػتؿلػػػهداالتػػػرثا اف،ايندلغهوػػػ ا تأأتن ػػػل  ػػػاألالاوػػػ ا 
توػ ا،ضاوهونفاأ اراتؿادلشهط القتبلا ػنفريادضتوينفأوتابعرااهف ا ا،اري

ين وض ػتاكػتفاا ػتؾاا،ينداا اػتا ػبلؿااو ػ عتضاينال الكادظت ترقتاادلغهوثػ ادلػ ا
أأػػػػتااأػػػرا ) اصػػػثتغايفال  قػػػ ادلثػػػت ادلشػػػهق بعػػػ ا صػػػحت اػتػػػتؿابأػػػنادأل

دلعتصػػو ابغػػرددادظتشػػانرة(ادلػػلوكاكػػتننداوػػنفهينفالؤلط ػػتؿادظتػػلوثتاال ػػلا)دل  ػػه(ا
اػؤالااكػتنندايناا،دظتتؿايندل ندص ا)دل أ ن ل(الغهضادا  شتقاتالقتبلالثتللالك

،الػػػػػػلدادنضػػػػػػونداجىلادألوػػػػػػ تصاط ػػػػػػتؿايفادلشػػػػػػترعل ػػػػػػ  أروكالػػػػػػكايناػػػػػػندادأل
او ػ اينلػكاػتػتينل اجق ػتعاااػردالتاكتننداوق ػنفاينك ري اا،ط تؿدظت   أروكالكادأل

ا،اين ػػػػبلؿااػػػػل ادألأػػػػردثاك ػػػػ الاػػػػرد دىلادلػػػػردردألط ػػػػتؿابتلػػػػلات العػػػػ اج
أتدثػ الاوػ ايناػ ا فاا ػتؾاينقػراصػتدف يايفا أػرادألوػتـاا، هالكادصتوأنبتطت

ط ػػتؿادلعػػهدقألادظتشػهدوكاأأػػناوػػأينواضايفاو ا ػتالاػػهيادصت  ػػأ او ػ غلادأل
أأػػػػػتاادلعتصػػػػػو ابغػػػػػرددا) أػػػػػرا انت  اػػػػػتايفال  قػػػػػ ادل تظوأػػػػػ ادظتقراػػػػػ اوػػػػػق  ا

االكا  و ادلشأع ادالثيادظتشانرةالقراأ اتاب ث اينانداقتايندأر ا اشػه(ينوقـن
اب ػػنفريا ال  ػػـن  اكوػػتاو ػػوننكاا ػػ ادظتشػػهينبتاادلغتزوػػكأػػتساعتػػضاين ػػ فا ل ػػتف 

لػػػػرت،اينوػػػػنفهاعتػػػػضاروػػػػ تاالػػػػكادل  ػػػػهاا×)دلشػػػػ أف(ايناػػػػناكػػػػأجمابأبعػػػػتدالػػػػرتوكا
ااػػػػؤالاادألط ػػػػتؿا وػػػنادلع ػػػػ اطػػػػندؿادل اػػػػتراال   ػػػروهال ػػػػتا ا لقتبػػػػلا فاوقػػػـن
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اهاػ اافاوع ػأاضيناػنابػرينر ابعػرا ا،تادل ػهق الػكادل د ػهوكأأتن ػين اتادل  نؿوض اين 
ابأ ػػلادظتثػػتللاىلادل ػػـن(اينبعػػرا فامت ػػرينداج لدل  ػػهايندل ػػ نا)دلػػتفالػػكادإل ،اوقػػـن

اب ػػػ ثاضادظتأأتن ػػػلػػػ اضاين  وػػػند اضاثػػػتللااجػػػهداد ػػػنعتضال  ػػػ كاكشػػػهطاإلتاوقػػػـن
،اين ػػ ضادلعو أػ اا ػػتارةابعػػ ادألأػردثادل ثػػترايندظت  ػػ  لايفادل ػػ كايندل ػـن

لاوػ اانػيا نصػ  اظتع نلػ  اجت.اينل ع ػضاط تؿاين   وهاال ادلعو أػ اونلأميػا اادأل
نااوػػتؿا)رتػػنفانػػل ادأل،ػػضاوقنلػػ،ايناػػ ا ط ػػتؿادلشػػترعلػػكا ػػبلؿال ػػتبع األ

تالػكاأأتن ػا  ادظتشػهينبتاادلغتزوػ ،ادل  ػنؿ،ابأػناا ػ ادل  أػ  جم،ادل ػهق (ا 
،ػضاو  قػنفادظتػتؿاال وػتؿايندلػرلألا بت ادل   أ ايندل انايندل ع اينلػأجماضتػتا اضا

ا تاوض ػػريالاوػػ اين يػػاوػػأتا اعػػت ا يناا ػػاا لذد ػػكادد ػػلاصػػتالاادألك ػػكايفادلأػػـن
فاوػػػتارهتضاوعهاػػػػنفا ػػػرلتهتضاا ػػػػاادألأػػػػردثادظت  ػػػ  لاينو  ثػػػػنفالػػػػ اضا 

لقتبػػلالثػػتللازاأػػرةاينطػػندؿاادطتتصػػ انػػضا) اػػهو ات(ا(دل  أػػ  جم)وثأعػػنداا ػػ ا
ا   .تالقتبلادل قه اجلأاضاين فاو نننداحت ازتتو اضيناغتتن ادلأـن
هدوكااػهبياط ػتؿادظتشػرادألأػ؛ادألينىلا فا ىلاأػتدث لالداينقرا عها اجا

اػض،ايندل ػتشا فا3اػ ح اب ػنؿااصث ا هح ال  نرايفاا ياين ابقرحازاتج ا
ػتا أػتينؿاجق تاػكابتلػلات العػ اج ىلاقتـا أرااؤالاادظتشهدوكابأ وتاك ػ ااتل  

،الػػنا نػػكاكػػتفان ػػ به اػػكاا ػػاا ن ػػ اؽتػػتاينلػػرالػػريادؿتهدف ػػتايفا اب  حػػ ا،دلػػردر
دك  ػػػػ ادلعريندنأػػػػ الػػػػكاراقػػػػنػػػػكااػػػػ ندااجالا اصػػػػغري دايناوػػػػه الاو جػػػػتينزادل ػػػػثن

ػػتيفادلشػػترعا ػػبلؿايناػػند العػػرةااػػ ندا ا ألنػػكا دهادااػػرمياا،اينكػػتفادظتنقػػفاػتها 
رةالػكادل ػتسادظت ػ غهب الػكادظتنقػف،اجالا فااػلدادظتنقػفالتـادظتػت ن  ا اىلان ؼج

ابػػكداا ػػاادظتضػػ ااػػتا صػػهدر الاوػػ دشاجالاج تااػػلدادل  ػػلااػػنالا ػػرساينأتلأميػػا،قػػـن
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نػػكاكتأػػراداػػ  ردـاأللتنػػ ابغػػردداعأأ ػػكاا ػػاالػػبلؾا ين ا أتاػػثتااينوػػت اكثػػريا
ينبػػرد هةادلػػنا ادلث ػػػرياادضتتاػػن ايناػػنالػػكاواػػوضادلثناػػػرتداادطتتصػػ ابتلػػردر

اذكه ابتظتنقفاينفت حايننضح اا را لكه .تا يندد و اا،لتن ابغردددل تبع األ
،اقو ػػػػتاب اػػػػ أفادألط ػػػػتؿاأ ػػػػ اوػػػػرةادظتاػػػػضابعػػػػراذلػػػػ ايناػػػػهينرادلنقػػػػ 

ينقو ػػػتابتلعوػػػلاا،ينااػػػرـادلهيثػػػ ابتلثقػػػتاقاػػػضابتلػػػردرا ع دلػػػت،ضايناػػػريندنأ اضاين ج
،ااا أاػػتاأ ػػ ادل اػػ أفاينقػػراقػػرل اغتوناػػ الػػكادظتقرتأػػتااظتػػروهةادظتشػػهينع

ا:اهب  تادإلن تنأ اؾتتحكتفاعتتادألثهادألكتايفاج

تادلتن ػػػػألقػػػػلاجط ػػػػتؿاد نػػػػياقػػػػهراا فا صػػػػ ح ادألاالمقتررررألحلا    
فاآ ػػػػػها ااػػػػػهياينلػػػػػكابػػػػػت  ايناريندنأػػػػػ العػػػػػ اجىلادلثأػػػػػ الأشػػػػػعهيندابتلػػػػػرؼاادأل

تا قػػػهوثاضاوض ػػػ،اين ط ػػػتؿادظت وػػػهدوكرشازيناػػػ ابعو أػػػ ا ػػػهينو ااػػػؤالاادأل  ػػػتا
،اينبتل عػػػلاكتنػػػ اعتػػػضا ػػػريا ـاين ا ػػػرياك ػػػهاضافتقػػػروكاضت ػػػتفادألـألفا ل اػػػتا

بػػأنيااػػنؼاا ػػتاضيػػتلهةاا ػػرلتا ا،ػػضاكػػتننداوشػػعهينفاب ػػعتدة ال ػػتاراأأػػنا 
اص حثاضالع ال ثأ .ا 

ك ػهااريندنأػ ااػكانا فانثعػرادألط ػتؿادظتػرل لايندألاػاالمقتألحلالثرني: 
ػػػألدلثأ،ػػػ ادلػػػ اكػػػتننداوعأشػػػنفافأاػػػتا تااعػػػلافااػػػل ادلثأ،ػػػ اب ػػػث اقهنػػػتال ػػػتادد و 

ا ػػػػلاضابهأ ػػػػ  ا،الػػػػلداط ثػػػػ الػػػػكادظتػػػػروهةا فانألأاػػػػتدألط ػػػػتؿادظتػػػػرل لالت ػػػػنفاج
كػػػ اتاين فالقػػػهادصتوعأػػػ ااػػػناا ػػػتؾااىلا ػػػتؿادلعػػػهدؽا انص ػػػابلاأػػػ ايننقتاػػػ اج

اين فادلنقػ ايفااػكادلثأ،ػ اينانثعػراضا ذد ػػكاو  ػما ا فا اوػلالعاػضاطػندؿادلأػػـن
ػا كنفاقهوث ت يندظت  وػ اات،اينكػتفا اذلػ اأأػنايندفقػ الػروهةادظتشػهينعل اضادد و 
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ىلالرو ػػػػ ادل ػػػػ أوتنأ اا ػػػػاالقرتأػػػػ ايناػػػػتفهاالػػػػنا صػػػػع استػػػػجماأػػػػتالااج
ؾتػػتحارأ ػػ اجا ػػاااثػػهاكثػػري،اكػػتفاعتػػتا اػػتبأن ا ينقضػػأ العاػػضاا ػػتؾالػػرةاثبلثػػ
اىلاآ ه.جادلعبلاأ العاضايننق اضالكاأتؿ ا

اػػناط ػػػيافػػػ حاددر اآ ػػههال حقػػػ ابػػػردرنتادله أ ػػػ ااالمقترررألحلالثنلررر  
صػػ أ ادلػػ اوعػػأاافأاػػتاينقهوثػػ الػػكابأ،ػػ اضادألاوػػعثأ  اا ػػنفايفال  قػػ  اا ػػاا فا 

فادطتػرلتاا ػ ا وػعها نػياك اتلأاضاأ ا  ػالااو أػ ادغتاػضالػنا اػهاضاأل
ضايفاددرنػػتادله أ ػػأ ااػػ  نفاات ق ػػتالتػػنؿادينفاجدتػػتـادل ثػػريةادلػػ اك ػػتانقػػرلاتاعتػػ
ا،تافقريةاينالا    أنا نفريالتاننفه اعتض.او أ ادغتاضالنا اهاضاأل

ط ػتؿاا ػتؾايفادظت ػتط ادلشػعثأ ا فا  نفالػردرسادألاالمقتألحلالألابع 
دينا ينكػػػتفا اذلػػػ .اينبتل عػػػلالػػػكا ػػػبلؿااػػػلدادظتقػػػرتحاا،يفالرو ػػػ ادلاػػػرراحتروػػػر 

ااهاض.و أ ادلدا ك هاضالنا دا  ع ا فا االاا

اب ػػػػ حاددر ا االمقتررررألحلال:ررررن    شػػػػثت ادظتشػػػػهدوكا ػػػػههال  افانقػػػػـن
ابعػػػتديندظتػػػرل لايناػػػنالػػػكا اػػػضادظتقرتأػػػتااألفاؾتتأ ػػػتالػػػنادألط ػػػتؿالهاػػػنفابر

ػػػاػػػؤالاادلشػػػثت ااػػػ اضايناػػػكادلشػػػترعاأل تاكػػػتننداو ػػػعنفاجىلاداػػػرتاتعا،ػػػضادد و 
شػػػنفاا ػػػأاض،ا عأضاكػػػتننداو،ػػػ اىلادلػػػردراب ػػػث دألط ػػػتؿادلػػػلوكاوػػػ ضاجد ػػػتعتضاج
 ػػنفريان  ػػاضالا ػػأاضادلعوػػلابأكػػتفاو ناػػ ااا،ينب ػػث اد   ػػت اضالػػكادلشػػترع

ط ػػتؿااػػضالػػكافادألدأ أتاػػتهتضادلأنلأػػ الػػكادظتأكػػلايندظتشػػه اينلػػنددادإلدلػػتفاأل
الشػػهداااػػل ادالأ أتاػػتابتضتاػػنؿاا ػػااانفوقنلػػاندكػػتن ،الػػلداكػػتفادظتػػتؿادلػػبلـز

ينكػػتفاااضادلػػثع فاؿتػػتينؿافاػػ اضااػػكابعضػػتاين فانعوػػلالػػنادالث ػػلالع ػػا أ ػػتا 
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تاوػػػنداادلشػػػثت ا ا  ػػػػوأ اإلال ػػػتاذلػػػ اأأػػػنايندفقػػػ ادظت  وػػػ اا ػػػاافػػػ حاددر ا
أأػػتاادلعتصػػو ابغػػردد(اين ا) أػػرا اا وأػػ لشػػهينعا)لغػػر ا فضػػل(ايفال  قػػ ادأل

دال وشػهينع،ابػهزاض(الػروه ا(ا) أرابػتأ  ادظت  وػ اين وتكهااعأر)ا تذا عألادأل
دال   ػػػػتاةادظتأردنأػػػػ ادلػػػػ ا ظاههتػػػػتانااػػػػكادلعوػػػػلاينن ػػػػه ادنق ػػػػانػػػػكابعػػػػرافػػػػرتة اجالا 

ا(3)3006الػكايفااػتـادابػروبل اط تؿا ا عأأيالروه ايندل جتحادللياأقق كالنادأل
فاؿتػكا ػبلؿان ػناا،وػاها  ا اينك  اقراأرداافرتةازل أ اعتلدادظتشهينعاينا 

فاقو ػػتاتابعػػرا ط ػػتؿاابلاأميػػاػػل ادل ػػرتةاقػػراينصػػ  تاجىلالهدأػػلال  ػػنرةالػػنادأل
صػبلحااكااؤالاادلشثت ،ايفادضتقأق ا ن تالان كانعػنؿاك ػري داا ػااج ا اضاب

ا،اػػػهدـايندلعريندنأػػػ أل،ػػػضاينصػػػ ندالهدأػػػلال قرلػػػ ابتإلدلػػػتفايندإلاػػػؤالاادلشػػػثت ا
ط ػػػتؿادلاػػػغترااػػػكااػػػؤالااشػػػهينعافاػػػلادألينكػػػتفادعتػػػرؼادله أ ػػػ الػػػكااػػػلدادظت

،اا ػػبلؿااو ػػ الػػنااػػؤالاادلشػػثت دلشػػثت اأػػ انػػ و كالػػكادلعوػػلالعاػػض،اينا
أاػلاك ػ ا ااوػأتا اين اط ػتؿاابلأ ػتا ادظتشهينعادآ هادطتػتصابتألازيندك  ا 

ا،ينا ػػػػبلؿاأػػػػرو اضافأوػػػػتابأػػػػ اض أاػػػػتالػػػػكادلشػػػػثت ا ػػػػبلؿاأػػػػرو  العاػػػػضا ا
يندلثتأػناانػت،اينبػر نتا ظتع ػضادلشػثت ايناأ ةا فا ارااوػبل اايندا  ع ابعرافرتة ا

لاوػ اااهااؤالاادلشثت اين  األدظت   ابعو أ ادلرلدادألاهيابتال اتؿابأ
وػأ اتتادل قهايناناادضتتلػ ادظتعي ثاضالكاد تف تاادصت نبأ اينطثع ا،اينكتفا دغتاض
،اك ػػريةااينزوػػتردا اااػنادلػػليادفػنادلشػػثت ال  شػهد.اينبعػػراد اػتالا اا،اػػهعتػل ادأل

كأرالا  جحاكلادلعو أػتااب ػث ادل جػنةاعتضاين ااهيبر نتابعو أ ادلرلدادأل
ضػاضاكػتفاكادلاػع اابلااػتالػلدابعينكتفالا،ب ت اضدل ثريةابلاال ادألاهاين 

                                                 
1

 1وثيقة رقم  
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ا دا ينال ػػ حأبل  و ضػػلادلشػػترعاا ػػاادلعػػندةاجىلا اػػه كاينكػػتفاجق ػػتااضاصػػعث تااػػرمي
ك هالػكااشػهااػ ندااطنو  ايفادلشترعا الاا رادلثع ا انكااتشاا ندا األ

ؼت   ػػػػػ الػػػػػكااأػػػػػردثاينيفادل ػػػػػجنفاينيفادلشػػػػػندرعاينيفالػػػػػرف اقضػػػػػتاتايفادينرادأل
كػػتننداضااأل،ػػداينػت ػػنؼابتظت ػػتطهاصػػع ااػػرميادلعػػهدؽ.اينل ع ػػضافػػرفادلعوػػلالعاػػضا

،ااترأػػػػػػ ا)وػػػػػػ هداادضتبلقػػػػػػ اديندا او عػػػػػػتل نفابػػػػػػأداينالػػػػػػرل لايناػػػػػػريندنألااػػػػػػرميا
كػػتفاو ػػث ال ػػتادل  ػػريااا،اػػ يافايناػػندادلػػردرايناػػ اأػػ  اكوػػتا اا(يندل ػػ تكل
تاادألاػت ا يناو   لػنداوهداػنداأهلػاينل ػرفعلاينالاتوثتب اكتنندا،ضااأللكادظتشتكلا

 يناادينفاقأػػػػند اقضػػػػندالع ػػػػضاأأػػػػتهتضايفادلشػػػػندرعاا،ػػػػضتلأػػػػراألبتلعػػػػتدداا ينادل ق
ينالدااػث الشػتكلاك ػريةالػنادصتػريدفاينكػتفايفااا، بلق ين ادوي ااينايندزع ا ان و  ا 

ينن ػنذاايناػناصػتأ ااػ    اا(بػناػتوػر) أػرااريدن ػتاينوػراااو ػر لا اكلالػهة ا
ابتظت  ق اينلتلادظتش   النادصتريدف.

،اداػػ  ع تا فاناػػلانتاا ػػاادل جػػتحصػػهدراجالا ن ػػتاينب ضػػلا ضػػتفهادصتاػػنداينج
ك ػػهاادل ػػرتةادلػػ اأػػردنتاتاينداػػ  ع تا فانػػ جحالػػنا ىلا،توػػ ااػػلدادظتشػػهينعايفج

اينقو تاب شغألاست  ال اضابعقػند ااأرث ت،ا(36لكانافاارداضادللياكتفا)
ااػهاضاينفشػ  تالػنااشػهة الػ اضاقو ػتابػرغتاضالػنا اتلتن ابغرددايناشهةا قهوث ػيفا 
ااوػػأتا اةاك ػػ ا اػػجلالبلأ ػػتاااػػكااو ػػ اين دينفا دل ػػرتا،اين ػػبلؿااػػل الػػ اض

ط ػتؿاك ريةااكادألط تؿادظتشهدوك.اينبعرالهينراثبلثااػ نداالػكادلعوػلالػنا 
،ا  تينلػ ااوكااػكااػهب العاػض ػ  ك  ادرداػ اب ػأ  ا،ادا  ع ا فا دلشترع

ينؿ،اينيفادصتػػ اادل ػػتشاوػػهأ اكأ أػػ ايفادصتػػ اادألط ػػتؿادلشػػترعاكػػلالػػتامتػػ ا 
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وػلابػلافػهؽاينكأػفاوق ػضادلعا، اصػ تاادلثتأػنادصتأػردل عتللالعاػضاينلػتااػ
ا:ينو عرشا فا   عنداا أاتالبلا  تدةال اتوند أ ،ادلعولايفادظتشترونادإل

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا

 فػػػػهزاادل ػػػػػهينؼادل أتاػػػػأ ايندل  داػػػػػتاادلػػػػ ااػػػػػتشاحتػػػػ اينطأهتػػػػػتادجمل وػػػػػنا
دنع تاػػتهتتادطت ػػريةاا ػػاادل ،ػػتااكػػتفاعتػػتااا،تادا وتاأػػ الرتدوػػ  يناػػتا اا،دلعهدقػػ 

 ػتصاناػأ اكثػريالػكاادلعوهو ادظت     الكادلعػهدقأل،اينكػتفالؤلط ػتؿابشػ ل ا
و  دوػػػرافأاػػػتاجأ تاػػػاضابػػػتطت هاين  عػػػردافأاػػػتااندلػػػلادل اروػػػراادظتعتنػػػتةايفابأ،ػػػ  ا

  ػهالػتانػ دااػكااػػل ال ،ػػ .اينلعػلا ذداادالر ثػتطادظتثتوػهاينيػريادظتثتوػهانػل اد
ينداػحااظػتاهةا ط ػتؿادلشػترعادلػ اد  ػنان تقاػتابشػ ل اا،دأليناتعادالا وتاأػ 

دلػػػ ا  عػػػرـا وػػػ اا-انداػػػكااػػػل ادل ،ػػػ .اين 3004جثػػػهادا أػػػتحابغػػػرددابعػػػرااػػػتـا
تاؼت   ػػػػ الػػػػكادظت ػػػػتطهايندلاػػػػعنبتاا نندا ػػػػا-أاػػػػت أتاادقأقػػػػ ااػػػػكاأجواػػػػتاج

لكادالا غبلؿادصت   ايندصت ريايندضتهلتفالكادضتتاتاادألاتاأ ادلػ اادب ردا ا
ب عػتط ادظت ػررداادلػليااةادألينىلال وناو اػأ ادإلن ػتف،ايندن اػتا ا ش لادل ند

دااعلالػكاقضػأ ا ػأاأ اضا لػه اا،ل حاظتاهةا ط تؿادلشترعايفادلعهدؽا انصأ 
تالػنااػرـا ػنفهادرداػتااكتفأػ ااػكااػل ادل ػتاهةا انص اا،تابتلاعنبتاػت نف ا

ااػػكاجأاػػت أ ادقأقػػ ا  ػػالااوػػلادلثػػتأ لايفااػػلدادجملػػتؿافضػػبل اايندنعػػردـابأ،ػػ  ا
اه، عػػػتط الػػػنادألط ػػػتؿادظتاػػػردوكابػػػتطت دف قػػػترادلعػػػهدؽاجىلااػػػتر ااػػػتدةايفادل

ا، ضػنادظت  وػػتاادإلن ػػتنأ ادلرداوػػ الػػتدلدا أاأػػلادألط ػػتؿادظتاػػردوكابػػتطت هينا
بعػرااػل اا.ب ث اصعنب ادل عتللالنااػل ادل ،ػ اينيأػت ادطتػتدااانقفاأهج ا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
23 

؟ا ػػػتؾا نػػػندعالػػػ اض ػػػلادلشػػػترعا؟ايناػػػلاالػػػكااػػػناطا،دظتقرلػػػ اواو ػػػتا فانعػػػهؼ
 ؟ينكأ أ ادل عتللالعاض
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 ؟

:ااػػناكػػػلايا اػػهفاضط ػػتؿافػػرنأ ػػ اينااػػ ان ػػهياينقػػهاالػػكااػػؤالاادألا
ط ػػػػػلاالاوعػػػػػأاايفاك ػػػػػفاات   ػػػػػكاينو  ػػػػػلالػػػػػكادلشػػػػػترعايندل هقػػػػػتاايندأللػػػػػتككا

ا.لكالقهميدادظتاجنرة
ل عينقسملأطفن لالشنرعلإلىلعدةلأيوال

ات   ػػكاينو  ػػػلالػػكادلشػػػترعالػػأينهالػػػكالعػػػرةااتااػػػكدل  ػػلادظت ق ػػػنا،ت أميػػا-2
ا:اا اثت ال ات

ا،اوػتدل ػت دااػكاطػبلؽايندلروػكا يناينفػتةا أػرقتتا يناك أادل    ادألاػهيا- 
تاينو  ثػػػػ اذلػػػػ افأ  ػػػػهال اػػػػافأجػػػرا فازيناػػػػ ادأل االا هوػػػػر ا ينا عتل ػػػػكابق ػػػنة ا

ا.دلشترعاانادل ثألادلنأأراطتبلصكازينجادألـ،افأاثحاا ا
ليا عػػػػتشال ػػػػكادلعت  ػػػػ ايناػػػػرـا ػػػػنفهادظتػػػػتديادلػػػػدل قػػػػهادلشػػػػرورايندلعػػػػنزاا- 

ا.للداورتؾادل  لادلعت   اينو جأاجىلادلشترعا،ب  ال    لتاادنتنل ادضتأتة 
دلعولادظتث هادللياو تاراا ااد  بلطادل  لاب وػتذجالػكادألط ػتؿاا-ج

ا.تايفادؿتهدؼادل  لو نننفااثث اا،دظت حهفل
ضاعتػػتادلث ػػرايندظتػػؤثهةاا ػػاادالاػػ هدبتاادل أتاػػأ ايندالق اػػتدو ادلػػ ا عػػهاا-د

ا.ب أ ادجمل ون
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 ػػػأ ايػػػريادلشػػػهاأ ا)كػػػنفاغت وع ػػػتادإلاػػػبلل اينثقتف  ػػػتادظتوتراػػػتاادصت ا-اػػػػ
تاينوػتذةاأل،ػتاحتػرثااهدف تاين قتلأرنتادت نال ػلااػل ادلعبلقػتااين ع تاػتاأهدل ػين 

(ادلػػ او ػػ داا اػػتا ط ػػتؿايػػرياوػػهاألاين ط ػػتؿالاوشػػنفاالاوعهفػػنفايفادطت ػػتا
 دصت  أ .اشترعابعرادالن اتاالكاللةادل شنةق اينوقلفنفاجىلادلن ثاضادضتقأ

،اينلع واػضاوعوػلايفارتػنادلق ػتشاا-3 دألط تؿادلػلوكاوعو ػنفاطػندؿادلأػـن
)وػ ضا اػ أفادلقوتلػػ اادل تريػ ال وشػهينبتاادلغتزوػػ ايندل حنلأػ ا ينارتػنادلقوتلػػ 

اط ػػػتؿايندألألوػػػ اينبعػػػ ادألااػػػ ةك ػػػريةال اػػػتال ػػػلالعػػػ ادألااوػػػأتا اينداػػػ  هدجا 
ينقػػػػػراوعػػػػػنداجىلابأ ػػػػػكاابػػػػػجمادلقرنتػػػػػ اينأػػػػػ ادل عػػػػػتـادظتع ػػػػػ (ينادظتبلدل اهبت أػػػػػ ا 

لػػكاادااػػكا يالهدقثػػ  ادظت ػػتااأأػػناوقضػػ الع ػػضادل اػػترا ػػترجادلثأػػ اينبعأػػر اايف
 .فأ علالتاوشتاا،قثلادلعت   

 دل  لادظت ق نااكازوترةا ا كال ثثل:ا-4
اػػػػرةا وػػػػتـايفانػػػػكاوقضػػػػ ادل تريػػػػ ايندلقوتلػػػػ اجالا وعوػػػػلايفارتػػػػنادلق ػػػػتشاا- 
بعػ ااالدادل نعاوعوػلاا ػااوػ لاغتػتلأناينيف.اينال اتاكتاكوأ  اصتونا اػتتينل  ا

 .اج نةا ينا ينالدااضا ينالكان ػجمادظت  قػ ل بل اادألأأتفاو نننفاا ااص  اقهدب  ا
اب ث الش   العأ  ،اينوعندابعػرافػرتة اا يناقراورتؾادل  لادلردرالعرةا وتـ اا- 

ااذلػػػػػػػ اف جػػػػػػػر اك وػػػػػػػتاصػػػػػػػتدف كاينقػػػػػػػراو عػػػػػػػنداا ػػػػػػػا .لػػػػػػػكادلػػػػػػػ لكاجىلادلثأػػػػػػػ
ا ػػػااا،اينا ػػػتؾانتػػػترساكػػػلاوػػػ ا اواػػػه الػػػكادلػػػردراينو جػػػأاجىلادلشػػػترعالشػػػ   
ا.ينبعرا فاوشثناريثت كاوعنداجىلادلردراأهو ك،
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ين شػػػػولااك ػػػػها ط ػػػػتؿادلشػػػػترعالػػػػكاأتلػػػػ ادإلدلػػػػتف:اوعػػػػتشا اإلد ررررن  -2
صػػػػػ ال ػػػػػلا ينادا  شػػػػػتؽادلبلات ه،ادا  شػػػػػتؽادظتػػػػػلوثتاال ػػػػػلادل  ػػػػػه)دل ػػػػػج

 الاجىلا  تينؿادل حنؿاا رلتا  ػنفهالػرواضالثػتللاكثػريةااينقر.ا(دل  ن ل
ا.لكادل قند

ا،تكثػػػريةاقػػػرا اػػػلاجىلاأػػػرادلق ػػػلا أأتن ػػػاا:انت ػػػتزينفابعريندنأػػػ  االعد اييررر  -3
طنو ػػػػ اؽتػػػػتااين ػػػػأ أاضااػػػػل ادلاػػػػ  الػػػػكا ػػػػبلؿابقػػػػت اضايفادلشػػػػترعال ػػػػرتدا ا

 .ا ايفالنداا اتظتندقفاك ريةا     ال اضادلعريندنأ ايندلشهداوعهااض
جفاا،:اقػرا  ػنفااػل ادضتتلػ ا   ثػ اا ػاالع واػضالشذ ذلالجنسر: -4

ت(.ايناػثثاتا ،ػضاقػرا هاػنداجىلاتا ينالناث ػاػتلث ا)الانقلارتأعاضاينقرا  ػنف
لػػػكاالث ػػػهاؽتػػػتااهاػػػاضاجىلادالاػػػ غبلؿالػػػكاقثػػػلا أػػػردث اااوػػػه اادلشػػػترعايف
دصتػػ جماال اػػتاؽتتراػػ اينوشػػولااػػلدادالاػػ غبلؿااػػرةا وػػ تؿ اات،دلشػػترعا وض ػػ

 .بتإلكهد ا ينابررددهتضا)دل ندط(العاض
اروػػػػرةااع اػػػػضاو ػػػػثقنفاا:اجفابقػػػػتااضايفادلشػػػػترعال ػػػػ ندا االررررذ ن  -5

 اوػػتراضاب  ػػري،اؽتػػتا ا اػػضالأ ننػػنداػت ػػتللالػػكادلرراػػ ادألينىلاأأػػنا ،ػػضا
 .دضتتا او  نننفاأ  

)دلثقػػػتاالؤلقػػػنه(:اؾتػػػراضاوعأشػػػنفاينفػػػ ااػػػلدادلقػػػتننف،ا يااالتسررر   -6
،اينقػػػرا،اينو ػػػنفابػػػتق ادجملوناػػػ ا ػػػتبعلالػػػكاينوػػػأدتهينفابػػػأله دل ػػػ   الؤلقػػػنه

لػػػكادل ػػػهق ايندالاػػػ جردااين ػػػنفريادل عػػػتـااوقنلػػػنفاب ػػػلاوػػػ ا ااكت ػػػجمايناػػػض
 .ينأ اي لالبلب ك
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ا::افا ا عتشالكاارةالشتكلا قتاتا سألةا-2
لػػلداا، هاػػاا ط تعتػػتدل قػػه:ا عػػتشالػػكادل قػػهالرراػػ ا ،ػػتاالا  ػػ  أنا فاا- 

ا.و جأادل  لاجىلادلشترع
تاوػؤا اضال ثقػتاادال تاػث ا:اجذا ،ػتاالا  ػ  أنا فا ػنفهاعتػضااػنميادل   فا- 

ا.اوكاػتأ ادألاهة
أػػػػػػػرقتتا يناااػػػػػػػثثكازيندجادأل ا ينادألـا يناينفػػػػػػػتةا :ادل   ػػػػػػػ ادألاػػػػػػػهيا-ج
اتينن ػػػػػػػنرادل  ػػػػػػػلالػػػػػػػكازيناػػػػػػػ ادأل ا ينازينجادألـاب ػػػػػػػث اق ػػػػػػػنهتوا،اوػػػػػػػتك أ

 .ل أ، الكداتينلعتل  او
ا:ااقتاتلكادظتقنلتاادألاتاأ ا ا   قرالعرد اا:المدرس ا-3
ا .ارـايناندالع ولا ك تااو   أعنفاال ادل  لاجىلادظتررا ا- 

ا.ارـايناندال تادااأرةا  الااو أ ا ع أواضا- 
ا:نو ال ػػػػلاػػػػرـايناػػػػندايناػػػػت لا هفأاأػػػػ ااػػػػوكا  ػػػػ ادظترراػػػػ ادل ػػػػ ا-ج

الاصػػػػػػػػػ أ ،ا،انشػػػػػػػػػتطتاا)نشػػػػػػػػػتطتاا هفأاأػػػػػػػػػ الرراػػػػػػػػػأ ،الاهاتنػػػػػػػػػتااف أػػػػػػػػػ 
ا.(هفأاأ ،ازوترداالأردنأ  اا هدا
 .اأرةاارـال تبع ادل بل ادظت  هبلالكادظتررا ابانرة اا-د
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دجمل ونان هةاا ثأ اجىلاف،تاا ط ػتؿادلشػترع،ايناػل اا:او  هالمجتمعا-4
دل  ػػػػػهةا  ضػػػػػوكادالأ قػػػػػترايندل اوػػػػػأاادالا وػػػػػتا ايندالق اػػػػػتديااػػػػػكادألديندرا

 .يفادجمل ونادل تا  
:ا  حوػػػػػلالؤا ػػػػػتاادلرينلػػػػػ ادلعػػػػػ اادألكػػػػػتاؤسسرررررنتلالد لررررر  ا-5

ا:ينو    اذل ااتاو  
جقتتؿادلعند لادل قريةايناػرـاػتتينلػ اجكتػتدادضت ػنؿاالن شػتعتضالػكايناػعاضاا- 

ا.دظتأاتيني
ا.(دطترلأ يناا،دل ثأ يناا،دإلقتتؿايفا نفريادطترلتاادألاتاأ ا)دلاحأ ا- 
ا.ةارـا نفريالهدك ا هفأاأ ايفادظت تط ادل قرياا-ج
اػػرـا ػػنفريابػػهدلداجابللأػػ ااتدفػػ ا  ػػتاراا ػػاا ناأػػكاين ناأػػ ادلعند ػػلاا-د 

 .ينجروتداتاجىلادل هو ادلاحأح
تابعػػػراد،أػػػترادل  ػػػتـاين انص ػػػا،بعػػػرااػػػهضاكػػػلالػػػتا قػػػرـ،اظاػػػهاادضتتاػػػ 

دل ػػػتب اين ػػػرلرياكػػػلادظتؤا ػػػتاادطترلأػػػ ايندالا وتاأػػػ ايندن  ػػػتاادطتػػػرلتاادلػػػ اا
انػػػتاجىلادالا وػػػتداا ػػػاادظت ل  ػػػأ هةاا  وػػػتاادإلن ػػػتنأ ايفاػتتينلػػػ  اكتنػػػ ا قػػػـن

ا ػاااػػل ادل ػػتاهةايندن شػػتؿااػػل ادلشػػهلت الػػكادجمل وػػنالػػكااػػلدادظت ػػ  قنادلػػليا
امتنانفافأك.
ااو ػػػ ااػػػرةال  وػػػتاايفااػػػلدادجملػػػتؿاين افػػػ حاغتوناػػػ الػػػكادلػػػرينراينفعػػػبل ا

فشػػػلايفادل عتلػػػلالعاػػػضايندلػػػثع ادآ ػػػهاؾتػػػح،اقػػػرافابعضػػػاضا اض،اجالا إلوػػػند
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ػػينكػػتفاؾتتأػػكان ػػثأميا .اينكػػلاذلػػ اوعػػنداجىلانػػنعاددااػػرمياتااأػػر ات،ايندلثػػتق اؾتػػحاؾتتأ 
ادلثػػػتأ لادلعػػػتل لايفااػػػػل ادظت  وػػػتاايندإلل تنأػػػػتاادلػػػ انت   اػػػػتاكػػػلايندأػػػػر ا
فػػأاض،اينكػػلل اوعػػنداؾتػػتحال ػػلااػػل ادظتشػػتروناجىلاطهوقػػ ا عتلػػلاجددرةادظتشػػهينعا

.اينألقتأػػػػ اذلػػػػ انػػػػندا فان ػػػػ عهضا اػػػػضادلاػػػػ تااتؿلػػػػنادل ػػػػتدراينلػػػػنادألط ػػػػ
 أرةال ثتأنايفاالدادجملتؿاينا :ادصت

ا اأثكالعو ػكاين فاو ػنفاا؛جفا اضاص  اكت ا فاو و نانتادلثتأن -2
 .تاضتجضادظتش   ادل او عتللالعاتل  ناث ا
لػػكادظت ػػؤينلأ اينلتوػػلاجن ػػتنأ ااتلأػػ ا ؤا ػػكااكثػػري ااا فاو ػػنفاا ػػااقػػرر ا -3

 .ل عولايفاالدادجملتؿ
داينلت ػتجا ااػرمياداينيػريااػ ع،األفادلعوػلاصػع اينل عػ فاو نفاصثنر ا -4

ينقػراالاا،لعػلاجىلا ك ػهالػكالػهةايفابع ادألأأتفاجىلا  هدراد تينلػ الػناط ػل ا
 .دو جحالعكا  ري ا

ا، فانت  ػػػػ النداػػػػ ادال اػػػػتؿالػػػػنادألط ػػػػتؿاينجقتلػػػػ اابلقػػػػتاازتأوػػػػ  -5
 .و  داا اتافاضاألاوتؽادل  لاينحتثأثكال ثقتاايفادينرادلهاتو 

 شػػػ أ ابعػػػ ااداو ػػػ  أنالػػػكا ػػػبلؿاذلػػػ تااأػػػر ا فاو ػػػنفالهدقث ػػػ -6
لػػػػػكادظتو ػػػػػكا فا  ػػػػػنفانق ػػػػػ ادالن ػػػػػبلؽاا،دضتػػػػػتالاا ينادل اػػػػػهفتاالؤلط ػػػػػتؿ

 .ل  نوكاابلق العكا يناجكتتدادضتلاظتش   كابتل  ث الك
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ايندأػػػػر،الػػػػ بل اايفاآف اانت  ػػػػ ادلقػػػػررةاا ػػػػاا قوػػػػ ااػػػػرةاو اػػػػأتا ا -7
ػػو ػػنفاصػػروق ا ،اينو ػػ ؿاجىلال ػػ نهافتاأ ػػناتاا أػػكاين لميػػتاا نف ػػتال   ػػلاين ب ػػتازتأو 

 .دل  ل
 .تينؿاجاتدةادل ق ال   لاب   كاينبتجمل ونالكاأنلكلت -8
الاوقرـادضت نؿادل هوع اظتشتكلادل  لادل اقػراو ػنفاعتػتا ػأثريااػ يا -9

 .ا ااابلق كابتل  لال  قثبل ا
لعأ ػ ااتاا ػاا اػهدرادل  ػلادلػلياوأدت ػكاا ػاالشػ    ا فاو نفاأهوا ا -:
كاو قػراثقػ ادل  ػلاو  نداكاجوت ،األنكايفاأتل اجفشتاا اهدرادل  ػلافرنػا ينااه ا

 .ينقراوؤدياجىلان نر ال كاجىلادألبرا،ينلكاو عتللالعكال  قثبل اابك
فانت  ػػ ادظتقػػررةاا ػػاادل ح أػػلادل   ػػ ال   ػػلالػػكا ػػبلؿا اػػهفت كا  -20

 .ينطهوق ا عتل كالنادآ هوك
 اا اادلثتأناارـالنداا ادل  ػلابراوتلػكادل ػأ، ا ث ػتاايناػند اكت -22

 .ألفاذل اكتع كاو  هالكادلثتأنبتلشترعاينارـا أنأثكا ينالنلكاا أاتا
قػػرااينكثػػريةا اػػررااػػكادل  ػل،األنػػكايفاضت ػػ  اا ا ػػرينوكاكػػلاصػغرية اكتػ -23

 . ل كاوعرتؼادل  لا يناوشرياجىلادظتش   ادل اوعتنأاتاينبرينفاوعنر ا
اػػػرددا قػػػتروهال ػػػ وهةااػػػكادل  ػػػلاينكػػػلل ازوػػػترةاات   ػػػكابتاػػػ وهدراجا -24

دلػػػػدادل  ػػػػلالػػػػناينجاػػػػرددا قػػػػتروهاا اػػػػتاين شػػػػ أ ادلع ػػػػ ادلػػػػ احتػػػػنؿادينفا
 . اه ك
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 ا

 ادل تل ػ ااػكاأأػتهتضادل ػتبق ا يناكل ادألط تؿايناػرـاقػنعتضادضتقأقػ -2
 .  يناػتلاا  اضا اضادضتقأقأت شت 

دإلدلػػػػتفادلػػػػلياكتعػػػػلادل  ػػػػلاب ػػػػثثكاواػػػػه الػػػػكادلػػػػرينرادإلوند أػػػػ اجىلا -3
 .دلشترعال  تينؿادظتندداد  نرةادد لادلردر

دلػػػػ او وأػػػػ اط ػػػػلادلشػػػػترعانػػػػتاألنػػػػكاوشػػػػعهاب قػػػػردفادلقأوػػػػ اادلعريندنأػػػػ  -4
دإلن تنأ ايندالأ قترالكاقثلادآ هوك،الػلدافاػنانتػترسادالا ػردااا ػاادآ ػهوكاا

يندلػػػػرفتعااػػػػكان  ػػػػكايفاأتلػػػػ ا عهاػػػػاتالبلن اػػػػتؾاا،الاػػػػرتاتعاقأو ػػػػكاكناػػػػأ   ا
 .يندلع ف
 .ارـاريث ادل  لابتلعندةاجىلا اه ك -5
 .جىلادظتررا ارـاريث كابتل ع ضا ينادللات ا -6
لػكالػكاأقنقػكادلػ اكػتفاو و ػناالاوهورادطتضػنعالقػندنلادلػردرادلػ احتها -7
 .ث تاايناند ايفادلشترعنتا 
دضت ػػػلاجىلاأأت ػػػكادل ػػػتبق ايفادلشػػػترعاينػتتينلػػػ اا  ػػػاتاا ػػػااأأت ػػػكا -8

 .دد لادلردر
شػتروناينجقتػتؿااػل ادلشػهلت ادظتاارـا عتينفالؤا تاادلرينلػ الػنااػل  -9

 .درةادلعولايندلشؤينفادالا وتاأ ينزاين انص تاا،لكادجمل ون
يفادلػػػػرينرااط ػػػػتؿاألط ػػػػتعتضا ث ػػػػتاافػػػػرتةايناػػػػنداضاػػػػرـازوػػػػترةاذينيادأل -:

 .دإلوند أ اأ ابعرادال اتؿانض
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  :ػتتينرالاو ايفاأأتةادل  لايناا ين شولاال ادظتقرتأتااثبلث

 

ا.كت اأنادألط تؿاا اادل ع ضاينل تبع اضال تبع ال  وهةا-ا 
ا.ارـادفنادل  لاجىلادلعولايفااكالث هةا-ا 
ا. نفرياانالكادلرؼاايندضت تفال   لادد لادلثأ ا-ج
ا.دل عتللابندالنادألط تؿاينارـادلق نةاا أاضا-د
يناػػرـاجوػػعتر اا،ب ػػأ  اأػػلادظتشػػتكلادلػػ اوعػػتشال اػػتادل  ػػلاباػػنرة اا-اػػػ

ا.تبتللن ادد و ا

  
ا.اتدف اينيريال أ  دالا وتداا اال تادادرداأ الث   ،اا-ا 

ك ػتاةااتلأػػ ايفادل عتلػػلالػنادألط ػػتؿايننت   ػػنفاااي ػنفريا ررو ػػألاذيناا-ا 
ا.دلقررةاا اادل ح ألادل    اعتض

،ادل ػػػػػػػ هداادلرتفأاأػػػػػػػ ،ادالا وػػػػػػػتـابتل شػػػػػػػتطتاادلبلصػػػػػػػ أ ا)دلهوتاػػػػػػػأ ا-ج
ا.)دظتاهاتنتاايندالأ  تالا
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اػػتؿابػػػلينواضال تبعػػ ادظت  ػػهبلالػػػكادظترراػػ ال تبعػػػ ااروػػ اينػتتينلػػػ ادال ا-د
ا.ينارـا هؾادأللهابرينفاألا،ظتعهف الشتك اضاينل تارهتضاا ااأ ات

دينروػػ الػػناذينيادل  ثػػ ال نقػػنؼاا ػػاا اػػضادظتشػػتكلاااقػػرادا وتاػػتا اا-اػػػ
ا.دل اوعتشال اتاكبلادل هفلاينػتتينل ا للأ ات

  
لأردشال و ػتط ادل قػريةاإلأاػتاادلعند ػلادل قػريةااقأتـابعو أ ال ح ادلاااا- 
لػػػػػػػػػلينواضا يناختاػػػػػػػػػأ اريند ػػػػػػػػػ اوػػػػػػػػػاهو ااػتتينلػػػػػػػػػ اجكتػػػػػػػػػتدافػػػػػػػػػهصااوػػػػػػػػػل اينا

  ػػتاراضاا ػػاا ػػربريا لػػنراضادظتعتوػػأ ايناػػرـادفػػنا ط ػػتعتضال عوػػلايفااعتػػض
ا.اكالث هة

 . حالهدك ا هفأاأ ايفادظت تط ادل قريةفااا- 
اػػلان ػػتنأ ايػػريادضت نلأػػ اينداواػػتالػػكا ل عػػتينفالػػنادظت  وػػتاادإلد -اج

 .هوهدن شتؿاال ادلشهلت الكايندقعاتادظت
 .نفريادطترلتاادلاحأ ال و تط ادل قرية  -اد
 ناأػػػػػ ادألاػػػػػهاين  قأ اػػػػػتالػػػػػكا ػػػػػبلؿادإلاػػػػػبلـايفادلناػػػػػت لادظته أػػػػػ اااا-اػػػػػػ

ينكػػلل ادلاػػحفايندجملػػبلااينأػػ اضاا ػػاااػػرـادل ػػوتحاألط ػػتعتضاا،يندظت ػػونا 
ا.دلث ه اابتلعول

ػتتاػػث الهيناػػ ادظت ػػررداايندظتػػلوثتاايندل ندصػػ ادلػػلوكاو عػػتل نفالػػناااا-ين 
ا. بشرةدألط تؿ،ا
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فػ حا ا حػ ا ينال  شػ أتاا تصػ العػبلجادإلدلػتفاا ػاا فا  ػنفاااا-ي
ل  ااػػػػػ اين دينوػػػػػ اينيػػػػػهؼااػػػػػ ؿ،ال  تل ػػػػػ الػػػػػكارتأػػػػػنادل ػػػػػندأ الػػػػػكاكػػػػػنددرا

ا.ذل الكادأللنرادظتاو اينيري
يناػػػناب ػػػنداقتنننأػػػ اصػػػترل اا ػػػاا ربػػػت ادألاػػػهاا ػػػراجاػػػتدةادل  ػػػلاااا-ز

ا.جلأاضالكاقثلادينرادإلوندا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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بعػرا فادا عهاػ تايفادصتػ اادألينؿالػكااػل ادل جهبػ اصػ تاا ط ػتؿادلشػػترعا
ينصػػػػ تاادلثتأػػػػنادصتأػػػػراينطػػػػهؽالعتصتػػػػ ااػػػػل اا،ىلادلشػػػػترعين اػػػػثت اصتػػػػن اضاج

اػػضادظتهدأػػلادلػػ اكتػػ اا ػػااكػػلالػػكاوػػر لااػػلدا،انػػأ ادآفاجىلاذكػػها دل ػتاه 
،ػػػتا  ػػػالاا أػػػكانػػػتاألافاوقػػػـناػػػل ادلشػػػهلت الػػػكادجمل وػػػنا اعتلػػػلالػػػندجملػػػتؿاينو 

،اكتػتدادضت ػنؿاعتػتل  ث الكالكاأأناحترورادظتش   اينجلاو كاينخت اهادلنق ابت
ا.ينال ادظتهدألاا ادألاتسايفااو  تاالد

ل المألح  لا  لىل-
ا:ينلأ ااكا ارتنادظتع نلتاادأل

ااهةينانادألا- 
ا.دظت   أراد أ ادللياوعأاافأكا- 
ا(يندلرتبني،ايندالق اتديا،يندل    ،اينانادلعت   ا)دلاح ا-ج
ل المألح  لالثنيي ل-

اين شولالتاوأ :
ل تاحترورادظتش   اينلعهف ادل ػث ؛اجفاكػتفاك او  ماحت ألادظتع نلتاااا-ا 

ا.دظت   أرا ينادلعت   
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فا ا شػ أ انابهنتلداكتللاظت ػتارةادظت ػ  أرا ينادلعت  ػ ابعػرا يناا-ا 
ا.ل  قث أ ادظتش   اين   ااول ا

لابلاكتدرادلعولا)لروهادظتشػهينع،ادلثتأػنادظت ػؤينؿااػكا ق أضادلعوا-ج
ااهي(.دظت   أر،ابتأنادلرلدادأل

ل المألح  لالثنلث ل-
 ػػػ  أرا   أػػػلا  ػػػ ادلعوػػػلادلػػػ ا ايناػػػعاتاينرتػػػنادظتع نلػػػتاااػػػكايناػػػنادظت

ا. بلؿاينبعرا   ألا   ادلعول

ل المألح  لالألابع ل-
ا.ولدل قأأضادل ات  ال  ت دادلع

االمألح  لال:ن س  ل-
  ػتاادضتقأقػ ا ا ايناعاتايفاأتل افش اتاينارـاجهتأ، ابرد لااكادطت  ادل

ا(.راد تينالاا رادل شلا)يفابع ادضتتالااو نفالكادظت أرا  هد
ا.دظتهدألادآن  ادللكهىلا  تصألاينوهحاكلالهأ  الكايندآفانأ اج

ا
ا
ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
39 

ل  لجمعلالمع و نتلا  لي لعن لىالمألح  لا ل-
،ايناػػػلادلندلػػػردفاا ػػػااقأػػػرادضتأػػػتةا ـافهدداػػػت   ػػػنفايناػػػردا ات:اؽتػػػدألاػػػهةا- 

ل  قػػتفاينلػػنالػػكاا،ايناػػلادلندلػػرال ػػ ينجايػػريادألـا ـأػػراضال ػػنىل نفأػػتفا ينا 
اتينابلق اوػػػػدلػػػػثع ابثعضػػػػاوتاا،اينكأػػػػفااػػػػ اابلقػػػػ ادلندلػػػػردفوعػػػػأاادظت ػػػػ  أر

اكايػريا لػكا ين،اينالال و   أراج نةالػوقت كتظت   أراينابلق ادظت   أرابثقأ ا ب
ا؟ينلتاا اابلق كانضا،يندلر 
ااا: أ ادللياوعأاافأكادظت   أردا- 

يننقاػػرابػػكادلثأ،ػػ ادلػػػ اينلػػرايناػػتشافأاػػتادظت ػػػ  أراينلػػتااػػ اظهينفاػػتاينكأػػػفا
اوعأشػػنفافأاػػػتاينابلقػػػ اضابػػػتصتريدفايندضتتلػػػ ادظتعتوػػأ ال ػػػ تفااػػػل ادلثأ،ػػػ اباػػػنرة ا

ا؟ثرياتاا اادظت   أر،اينلتالرها أاتل 
ا:ينانادلعت    -اج

ل  عاػػػأ ا ينااػػػنااايناأػػػتالا ال ل ػػػ ا الػػػهدض ا:ااػػػلاوعػػػتننفالػػػكا دلاػػػح 
ا؟ينالتاوتبكاذل  غلو  ا 

يناكبلقتػػػػتادلػػػػليان  ػػػػ ا اأػػػػرادلندلػػػػروكالػػػػكالػػػػهض ا:ااػػػػلاوعػػػػتشا دل   ػػػػ 
وػػ ع جماا ػػااابلق اوػػتايفالػػتابأ اوػػتالػػكاااػػ اينابلق اوػػتالػػنادظت ػػ  أرالػػكا

ا؟ هه ااا  ا
دلػػردرال ػػ ايناػػلاا،لشػػاهيشػػولادضتتلػػ ادظتعتوػػأ ايند  اػػضاددالق اػػتدي:اينو

ا؟ينلتاانالقردرادإلكتترادلشاهيال ردرا،كتتر ـاج
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بػنوكا عت   ايندل حاػألادلررداػ ال ػبلادألشولادظت  نهادل قتيفال:اينودل قتيف
اينل و   أر.

ل المألح  لالثنيي ل-
كػػػ او  ػػػمال ػػػتاحتروػػػرادظتشػػػ   اينلعهفػػػ ادل ػػػث الػػػكاحت أػػػلادظتع نلػػػتاااا- 
ينكػػلاذلػػ ا ػػ ضالعهف ػػكالػػكا ػػبلؿادظتع نلػػتااا؟ ـادلعت  ػػ،ااػػلادظت ػػ  أرا ينرد اػػت

ينىلادل الكا بلعتتانت  ػ ا شػ أ ادظتشػ   ادلػ ادل ا ارتعاتايفادظتهأ  ادأل
ا.لشترعااهب تال اتىلاد،اينو جأاجاع  ادظت   أراو  هالكادلعت   

فاوػػػػػػ ضانابهنػػػػػػتلداكتلػػػػػػلاظت ػػػػػػتارةادظت ػػػػػػ  أرا ينادلعت  ػػػػػػ ابعػػػػػػرا يناػػػػػػا- 
ين شػػولااػػل اا،ل ػػ قث أ ال ػػبلادل ػػهفلا شػػ أ ادظتشػػ   اينيناػػنا  ػػ ااوػػل ا

ادظتع نوػػػ ايندل   ػػػأ اينيناػػػنا  ػػػ ااوػػػل ا؛ال اػػػتادظتتدوػػػ اينادظت ػػػتارةااػػػرةااندنػػػ 
 تلػػكادظترراػػ ادتا يناجيناػػلاواػػ حادغتػػكا،ت أميػػا،ل ػػ قث أ ال و ػػ  أراحتػػردال ػػتر 

لػػػػكا يناحتروػػػػرادل ػػػػرتةادلػػػػ اكتػػػػ ا فاوثقػػػػاافأاػػػػتادد ػػػػلااكتػػػػتدافػػػػهصااوػػػػل ا يناج
لػكالػكا ػبلؿااوػاهي اايناصهؼارد ػ  اللينوكا ادافهص ااول اكتتدظتشهينع،اين وض تاج

ادال اتؿابنزدرةادلعولايندلشؤينفادالا وتاأ .
ينوقاػػػػرانػػػػضالػػػػروهادظتشػػػػهينعااكتػػػػ ا ق ػػػػأضادلعوػػػػلابػػػػلاكػػػػتدرادلعوػػػػلا-ج

الػػروهادظتشػػهينعاب ناأػػكاينبتأػػنادلػػرلدادأليندلثتأػػنادظت ػػؤينؿا اػػهياأأػػناوقػػـن
الارتأػػنادأللػػنرادظت ع قػػ ،ا شػػودلثػػتأ لالعوػػلا قػػتروهال اػػ  ااػػكااػػل ادضتتلػػ 

ينبعػػػػراتاوػػػ ضادغتاػػػػتالػػػػناا،اكػػػلاأ ػػػػ اغتػػػػتؿاد  اتصػػػك،بتظت ػػػ  أراينبتلعت  ػػػػ 
ابػػػرينر اب حروػػػراآلأػػػ ااتادلػػػثع اين قػػػرنتاتاجبعضػػػ ىلالػػػروهادظتشػػػهينعادلػػػلياوقػػػـن
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ينزدرةادلعوػلايندلشػؤينفااىلينجفا علراأػلادظتشػ   احتػتؿاجا،دلعولالناال ادضتتل 
ا.دالا وتاأ 

ل المألح  لالثنلث ل-
توػػػهةابتلتنػػػتلدادلػػػليا ايناػػػعكال و ػػػ  أراينك تبػػػ ادل قػػػتروهادظت اػػػ  ااػػػكادظتث

دل غأػػريادلػػلياطػػه اايندظتقترنػػ ابأ اوػػتاظتعهفػػ اأجػػضا،دضتتلػػ اقثػػلاينبعػػرادلعوػػلالعاػػت
ا.اثت ادل غأريا أاتاينحترورا 

ل المألح  لالألابع ل-ل
ن ػػػت دادطت ػػػ ادلػػػ ا ايناػػػعاتال ػػػثق تال حتلػػػ اينلعهفػػػ ا شػػػ ألاصت ػػػ ال قأػػػأضا

نةايندلضػػػػػعفافأاػػػػػتاينػتتينلػػػػػ ا ػػػػػبليفاينل ػػػػػتلكادلقػػػػػا،  تقاػػػػػتتأاػػػػػتا يناجلػػػػػرهاؾت
يفادظت ػػػػ قثلابعػػػػرا أوػػػػرياتالػػػػكاقثػػػػلا  ػػػػتاادلػػػػ اينقػػػػنافأاػػػػتاكػػػػتدرادلثحػػػػنادأل

ا.دل ج  

ل لمألح  لال:ن س ال-
ل ػػػ  أراكػػػ او  ػػػلايفاأتلػػػ ادإل  ػػػتؽايفااكتػػػ ايناػػػنابهنػػػتلدابػػػرولال ػػػل

 ػتعايفادلعوػلالػنادنقادلتنتلدادألاتا ادلليا ايناعكال حتلػ اكػ االالتػرث
ػتااال،اينكلل اكت اا أ تا ال ادضتتل  نضنااػث ادإل  ػتؽاا ػاادظت ػ  أرادد و 

فان ػػػهراد تينلػػػ الػػػلداا أ ػػػتا ا،فاو ػػػنفادل ػػػتدرااػػػنادل ػػػث ألنػػػكالػػػكادظتو ػػػكا 
ا.آ هاب  جمادطت  ادل تبق اينل كاب تدر ا
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فا يا،ا يندا فا وػػرياجىلا فادتػػ العهفػػ ادظتهدأػػلادلػػ اكتػػ ادلعوػػلانػػتبعػػرا 
،الاوهاضا   ال ثق العو كالناال ادلشػهلت اهينع الش ا،او ػنفالشػهينا تافتوػبل 

،ػتاند أػ األولػ اأأػنافشػ  ااػرةال  وػتااينلشػتروناجيندلرال لاك ػريةاا ػااذ
ا  ريااو ات.الا عرا   ااول ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اػػػػػتاالػػػػػكااػػػػػل ادظتهدأػػػػػلادطتوػػػػػجم،اينبعػػػػػراجكوػػػػػتؿادلررداػػػػػ افابعػػػػػرادالن يندآ
ط ػتعتضا يندا قر ابعػ ادل اػت حاجىلادألاػهاأػنؿاكأ أػ ادل عتلػلالػنا ا،اتو   ا

  ثأقاػتالػكاقثػلااػرةاافا جكتػتاابعػرا اينقراكتن اال ادل اػت حاذداالػهديند ا
قػػهاالػػكا،اينكػػلل ا ينالداػػتهادلػػ ا عػػتشالػػكالشػػتكلايفا هبأػػ ا اػػفتػػتذجالػػكادأل

ا:اينا اقثلاكتدراأنادظتشهينع
يناػػرـااتط تعتوػػلادأل ايندألـااػػت ا ثػػتعااأتاػػ العأ ػػ ايندأػػرةالػػكاقثػػد  -2

اآ ه.ادالزدينداأ ؛ا يادأل اوهوراوأ، تايندألـا هوراوأ، ت
اد ثػتعالثػر ادل ػند ايندلعقػت الػنادألط ػتؿايناػرـادل  ػتالالػنادظت ػػ ا -3

 .ينل تفأةادصتأر
 دعتريناايفالعتصت ادظتشتكل. -4
 تاادل هص الؤلط تؿايفافهضاريثػتهتضاا ػاادأل ايندألـا) يااارـاج -5

ط ػػػػػػػتؿاوضػػػػػػػعفاو اػػػػػػػأ أاوتا لػػػػػػػتـادألفاذلػػػػػػػ ازالااعتػػػػػػػض(األ قػػػػػػػر ادل  ػػػػػػػت
 ينوعهااوتالبلا غبلؿ.

ال ػػلالػػتاو هأػػكادل  ػػلالػػكالشػػتكلاأػػ الػػناكتنػػ ا تفاػػ اصػػغتادإل -6
ينا اينبػرينفااػند  ااتلػرواضالع ق ػاكتتدادضت نؿاعتتاينارـا هؾا يااػؤدؿ ا،اينجب  هنت
 أل.
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كػتفاألفاذلػ ااايااػث  اارـاك هادلعقنب ا ينادلغت اتاأػ ادظت ػ ااأل -7
كتػػ الػػلداا، ػػهه الػػهة ا ػػأاينو ػػهرادطتا،بتلعقنبػػ ابعػػرارفعاػػتاا ػػكاع ػػكاو ػػ ا  كت

،اينوعػػهؼاكػػ ا  ػنفاردداػػ الػكدإلصػهدراا أاػتاينج،ػػتااذلػ ايفادلنقػػ اد ػرداعتػتاا
 .ينو  ح ادلعقنب اا أكا  أ فالتاو ع كا

فاذلػػػػػ اينحتقأػػػػػ اكػػػػػلاريثػػػػػتهتضاألاط ػػػػػتؿلادأل ػػػػػرلأاػػػػػرـادإلفػػػػػهدطايفا -8
 .ضو  را
فاذلػػػ او اػػػ عاالانت ػػػكادإلو ػػػتاانػػػتاألاند دا ػػػتاادألط ػػػتؿايناػػػاػػػرـاج -9

 .تثق اضابندلرواو
ينحتروػػراا،دداادل شػػتطتاادلأنلأػ  ق ػأضادلنقػػ اعتػضال عػػ ايندلررداػ اين  -:

اينارـا غأري .  لنارادل ـن
فػػػػهدطاينق ػػػػنةايناػػػػرـادإلاط ػػػػتؿا  ػػػػتا ااػػػػرـادل عتلػػػػلالػػػػنادأل -20

 بتلعقنبتا.

ا

ا

ا

ا

ا
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،ايناػػراط ػػتؿاب  حػػك أػػرادألايفا أػػرادألوػػتـاطػػهؽادلثػػت اينا ػػرلتاقػػتـا-2
ف تددشادل  لاين ها ال شػ  اينلػتا فاا،نت  ابأراط  كاينو أؿاايارابل ا

؟ادبػياكػلااػتا او  ػ ابتبػتاوتارشاأ ابتدرشا)) ا تذال    اانو ادنػ 
 ؟((.ونك ادتنااأ ادرينحالردرادألو تـ

أػػرها،اقتلػػ اجط ػػتؿابردوػػ الشػػندريالػػنادألنػػتايفيفاجأػػرهادظتػػهدااين ا-3
تاجىلادلػػردرا)أأ اػػتاك ػػ ااػػ نداا قهوث ػػا:بعوػػهاادل جػػرةا  ػػ اط ػػل اادينروػػتا

دظتع نلػتاا ػلاتؿادظتشهدوك(ادا قث  ادل  لابعػرا فاقوػ ابأط  اولالنادأل
لػػكا)درداػػ اأتلػػ (اين اجد تلػػكاجىلادلػػردراا ػػهابعوػػلاداػػ وترة اا ػػكاينقػػتـابتأػػناآ

تا انص ػا،ا ينقرا أق ضادل  لاا اادلنانايفادلردراب هاات،لهادا أتدومياينكتفادأل
ط ػػتؿاوػػترعاينكػػتننداو  قػػنفاتا وض ػػأل،ػػضا ط ػػتؿاين نػػكاكػػتفاوعػػهؼااػػرد دالػػكادأل

ػػػ ابغ ػػػلادد و  ت،اينلػػػهاا وػػػاهاا ػػػاايناػػػند ايفادلػػػردراينك ػػػ ا نػػػتاكػػػلافػػػرتةا قػػػـن
 ي ػػ كاينواػػهاا ػػاافا،اينا ػػرلتاينصػػلادلػػرينرالػػكاكػػتفاوػػهف ا ط ػػتؿاب   ػػ دأل
ألط ػتؿ،اينيفاآ ػهايا صػهرااا ػاا فا ي ػ كاكثقأػ ادنػجالا ا،فاوغ  لاب   ك 

،اط ػػ ا فاوثقػػااب ثتاػػكادلػػرد   انػػكاالال ػػهالػػكاذلػػ دأللػػهاينبعػػرا فايناػػرا 
لػػها،ادل  ػػريالػػكادألط ػػتؿاوثقػػنفاا ػػلداجالا فاجصػػهدر ااػػنادأللػػهاطثأعػػ يناػػنا 

ا،داػػػرميااقػػػلر دنػػػكاكػػػتفاتاين فاوهلػػػ ادل ثػػػتسا انص ػػػ،اينط ثػػػ ال ػػػكا يػػػريادل ثأعػػػ 
د   ا يند ػػيادل  ػػريالػػكادلشػػ نؾاجالا لػػه دايندرداينلقػػر فاو ػػنفااػػلدايناػػنا الاأػػر 

ل ػػرينداينيناػػرااىلاطهوػػ  ا(اينبتل عػػلابعػػرا فاينصػػلاجااااااااػػك)دل  ػػلاف ػػتةا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
45 

،اصػػترأيانػػػتاينط ػػػ ا الا،ػػػتا بلصػػكادلنأأػػػرألنػػكاالال ػػػهالػػكاقػػػنؿادضتقأقػػ ا 
د،اين   .كافعلاذل اك او   أنادلعأاايفادلشترعن  تا أر 

ػػػ الػػػكادلػػػردراينك ػػػ اط ػػػتؿاكػػػتفاواػػػه ابتاػػػ وهدر ا أػػػرادألا-4 تاالأقػػػكادد و 
لػػػتكنايػػػرييا)دنػػػ اوػػػرتورالػػػي؟اا:وقػػػنؿا اينكػػػتفايفاكػػػلالػػػهة اا،اأػػػر ال ػػػردرين 

ط ػػػلالشػػػهد؟ابغػػػرددال أتنػػػك،ارينحايناأػػػ ايػػػريي(اين نػػػتا قػػػنؿالػػػك:ا لػػػكا ا ػػػ ا
نػػػػتادلعوػػػػلايػػػػريؾ،ايناػػػػنؼا ظػػػػلا الأقػػػػ اجىلا فا  ػػػػ قهايفادلػػػػردرا ينا  ػػػػهؾا 

شػػغلايند  ػػ ا)وػػتار اوث  ننػػ الػػكادلا:وقػػنؿاف ػػتفايفاكػػلالػػهة اا. ااااااػػك
تال ػردرايناػناأتلأميػاينيفاآ هادأللهاداػ قهااػنابتلػردراين نػتا صػثح الػروه دل  (ا

يناػػنادظتاػػوضال ػػلابناػػرتداادأللتنػػ ادطتتصػػ ابػػتلنا اا،لنظػػفايفا لتنػػ ابغػػردد
 (ألنكا صثحالا رساأتاثتا.ا)ينرداذكه ااتبق تدلث ريا
لالػػكا،اد اػػاػػتزة ا ادطتػػتصا دت ػػنابروػػتـاينبأ وػػتاك ػػ ايفابأػػيفا أػػرادألا-5

دينفايناػػػ اتافاهاػػػ ال ػػػها اا،يفادلػػػردراب شػػػن اأهوػػػ  اادلػػردرال ػػػتا الػػػكامتػػػتش
ا،صػػػػللرراػػػػ ا فاد ػػػػهؾاقػػػػرا ع ػػػػلاقثػػػػلا فا اا ننأػػػػ  ااينقػػػػراادل ػػػػأترةاب ػػػػها  ا

ينا ػراينصػن اوػتاراال  ػهادل ػتراا،قػردـتاا ػاادألينيندص  ابتق ادل هوػ ااهو ػ
قػػرايناػػنااردراأػػ ايناػػراااػػ و تفاد  ػػ ادلػػيفادل ػػتب ادلع ػػنياينلػػتا دظتػػهينعا

،اينكتفادل  ضايرياآلكاين نتالػكادل ػنعادلػلياا اادصتردرادطتترا ال  حادلردر
نػػػػياينبػػػػرينفاوػػػػعنراد،اجالا  ػػػػتؼااػػػػرميامتشػػػػاادلاػػػػعنداجىلادأللػػػػتككادلعتلأػػػػ اين 

ينكػتفاراػتؿادإلط ػتااا   ق ادل  ضاب ها ادلتؽاينكػتفادلػر تفايفاكػلال ػتف ا
يفاجأػػػرهادلغػػػهؼاينلااهبأػػػ اػتاػػػنروكط ػػػتؿايندظت،اينكػػػتفا أػػػرادألينفادظت ػػػتفنتػػػؤل

،افوػتاا،ضاالاو   أعنفاحترورال ت،ضابتلضػث اب ػث ادلػر تفوا نداجلأاضاأل
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ينب   ػػكابتظتػػتاادظتناػػنداار روػػك)دل أشػػريا(ادلػػلياك ػػ ا فا  عػػ اكػػتفالػػياجالا 
يند  ػ اريػضادظتوتنعػ ااػ اا اادألرضاب ث اراتؿادإلط تااينيناع كاا اار 

ينكػػتفاوعػػتشالػػكاا(صػػبلح)  ػػلاىلادل  اجينبتل عػػلاينصػػا،ط ػػتاينرفػػ اراػػتؿادإل
 أشػػريا(ادل)داينرلأػ الأػكافػهحاك ػري ا،اينا ػراينصػػن اجاق ػ ايناػناالاوػ   ضالػهض ا

 .هف اينن أ ادظتهبأ اينبعراذل اارااجلأات ها كالكادلغدظتث لاا أكاين 
،اينل ع ػػضاافػػبلـادعت روػػ ن ػػتبنا أػػرادألاوػػتـاك ػػتااتل ػػلال ػػتا ايفا أػرادألا-6

اب شػػػغألا أػػػرادألريناط ػػػتؿاا ػػػرلتانهوػػػرالػػػ اضادعتػػكػػتفادأل فػػػبلـادعت روػػػ .ااانقػػػـن
)قػػهداوػػ   ض(افتاػػ غه ا أػػراا ضأظاػػهالشػػارايفادل ػػا، ضأينبأ وػػتاؿتػػكان ػػتبنادل ػػ

لتجػ ؟؟(افػهداا أػكا أػراينوكادكناقهدا:ا)ط تؿالكادلقهدادللياو   ضافقتؿدأل
 .:ا)لعرادن الناحتج (ط تؿاينب لاارينادأل

ااػػػوػػػتـاينبأ وػػػتادألط ػػػتؿال ػػػ  قنفاا ػػػاا يفا أػػرادألا-7 ههتضاوهوػػػرينفادل ػػػـن
،انػتددشا أػرارداالغػتدرةادلغهفػ ينكتفادلنق ال أ ه داينبعػرا فا ط ػأاادل ػنراين 

نػػػػتال عػػػػ ا)داػػػػ تذاداػػػػ تذاوػػػػنك اداػػػػجلابتظترراػػػػ ؟؟؟(ا اث ػػػػكاين ا:ط ػػػػتؿدأل
:ا 44وتؽالنا)اينل ا ابعراونـ ا دب  ػضاا. ا رلتاو ػ ؿادلثعػريالػكادل ػل(اط بل 
ثعػػرياصػػترازتػػتراينلتقثػػلاو ػػ ؿ،اوػػ نفا  ػػ ادل)با:ينقػػتؿا اينذكػػتا اادل  ػػلا ثػػن ا

ا؟؟؟(.ادبقكابرينفالررا 
ا
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ا

ا

فاخت أ ػتادل  ػػريالػكادلاػػعت اينذل  ػتادل  ػػريالػكادلعقثػػتاادلػ اكتنػػ ابعػرا 
،ايندظت و  ػػػ اط ػػػتؿيندلػػػ احتػػػنؿادينفا  ػػػنوهاقتب أػػػتاادأل نداػػػكال ػػػريةالشػػػهينا تا

ا(ل  و ػػ تاػػػػا)عتضادظتػردرساب ػػث ااػرـادلػ بلكاضال د ػتبػتل ع أضاينصػعنب اج
،ادلػليالكاقثػلاينزوػهادلرتبأػ ايفاأأ اػتادلهشتأ ادل ااتينزنتاأانل تاا اادا   تا ا

ينبعػراا،كثػريةاالهاب  جأ اضاا اااوتن ادظت  و اينبلل ان ػنفا  ننػتا  ػنة ا 
تاوض ػػػػينداا  ػػػػتالشػػػػ   ادغتاػػػػضالػػػػنا اػػػػهاضاألن ػػػػتاالافت ػػػػ اا ػػػػتينو اضاين ذلػػػػ ا
 ػػبلؿادلعبلقػػتاايندلثحػػنادظت ندصػػل،اجىلا فاينصػػ  تاجىلا اػػهاض.ااينزنتاػػتالػػكات

ألفالع ػػػضادألاػػػهاكتنػػػ اردفضػػػ ااػػػهاضابتاػػ قثتعتضاينا ػػتاكػػػتفاا أ ػػػتا فانق ػػػنا 
تلػػ اىلااػػعفادضت،اجاػػتف اج ػػث الػػتاكػػتننداو ػػثثنفالػػكالشػػتكلاعتػػضاػػندهتضاب

ثااػػػه،اينا ػػػتؾالشػػػتكلاك ػػػريةاداػػػ  ع تاأ اػػػتا ػػػبلؿاثػػػبلدالق اػػػتدو اعتػػػل ادأل
تا ػبلؿااػل ادل ػرتةا غػريالػروهادظتشػهينعاثػبلثاينطثع اا،ا نداالكااوهادظتشهينع
ظتاػػػػتصاو اػػػػأ ااألنػػػػكالتػػػػرثط ػػػػتؿاا ػػػػااأ ػػػػت ادألالػػػػهدا،اينكػػػػتفادل غأػػػػري

يندظتػػػروهادصتروػػػرادلػػػلياوثحػػػنااػػػكاا،ينصػػػهداتاادد  أػػػ اينن ػػػتؽادد ػػػلادظت  وػػػ 



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
51 

كاكااػػػػكػػػػ او لتػػػػدظت  وػػػػ ااػػػػهميدااددرةادظتػػػػروهادل ػػػػتب اينونصػػػػ اتاظتػػػػروهايفاجاثغػػػػهدا ا
ط ػػػتؿادظتشػػػهينعاأػػػ اينلػػػناكػػػتفادظتػػػروهاك ، ػػػت،اينوقػػػرـادل  ػػػريالػػػكادطتػػػرلتاالؤل

تاوض ػػػظتاػػػضابػػػر ادظتشػػػهينعاو اػػػتينهاب ػػػث ادإلددرةايػػػريادلاػػػحأح اين يندظتشػػػهينع.اد
اهبػنفالػكاط ػتؿاو،اينبػر ادألدو اضالعو اضب ث ا قتاجمابع ادلثتأ لايفا أ
تاذلػ اينطثع ػا،دلشػترعا،ػضاد  ػتريندادلعػأاايفدظتشهينعاينفت نالػكاجاػتدهتضاأجػ ا 

دألوػتـاينبأ وػتاكػتفاأػرا،اينيفا اتاػأ ادلػ ابػر نتانػتاناارااأتا ادظتشػهينعادأل
كػلادالأػرتدـايندل قػروهالعو ػكاكػكالػكاايندلػليا اكػفايناػنابتأػنااأرادلثتأ لا 

،اينقػػرااوػػارالػػكابتل  ػػتاةايفاكػػلال ػػتفريػػضا ن ػػتاك ػػتاـت  ػػفاينن قػػتطناجالا نػػيا 
اط ػػػػتؿال وػػػػترةاوػػػػقأقكايفادينرادلرينلػػػػ .كػػػػتفااػػػػلدادلثتأػػػػناوهوػػػػرا  ػػػػلا أػػػػرادأل
أػػػػػػرهابػػػػػػلادلشػػػػػػهط اينجاطػػػػػػبلؽانػػػػػػتر اينبأ وػػػػػػتااػػػػػػضايفادل هوػػػػػػ اأػػػػػػرثا ثػػػػػػتدؿاج

،اين صػأ ادلثتأػنابتطت ػأاينكتنػ ادإلصػتب اقت  ػ ادلعاتبتاايفاوػترعاف  ػ ل
اػتشاوػتكه(اينكػتفالػػكايناػػنادلثتأػنا)ا(رزتػكاده)ىلاينفت ػكايفادلػه ساؽتػتا دهاج

  وػػ افادظتألل ع ػػفاكثػػريايفادظتشػػهينعااكاأػػرث ك ػػأادلثػػتأ لايفادلػػردراينبنفت ػػ
تاينزدرةادلعوػػػػلااينطثع ػػػػا،ىلاينزدرةادلعوػػػػلقػػػػهرااي ػػػػ ادظتشػػػػهينعاين  ػػػػ أضادألط ػػػػتؿاج

،ااط ػتؿاجراػتؿادألينال ا ادل هصػ اينبػر اااػلااوػهينطات؛ايناػ ا كتن ا    هااػل
توػػردعادل  ػػلادلػػلياالانت  ػػ اكػػلاجىلاػتتف  ػػك،اينج ،اأػػردثدينرادألال  و ػػ  
و ػتـاينبػلل ا  ػنفا،توػ اتؿادينفااكادل تداػ ايفادينرادأليندا قثلافق ادألط 

ثػػػػبلثااػػػػ ندااينحت ػػػػأضاغتوناػػػػ الػػػػكادألط ػػػػتؿابعػػػػرا فاينصػػػػ ندالهأ ػػػػ ااااػػػػر
،ػػػضابشػػػهاينا تصػػػهافعتلػػػ ايفادجمل وػػػن،ايناػػػلدالػػػتارفضػػػ كادلشػػػعنرابرن ػػػتنأ اضاين 

لػػػروهاىلابأػػػ اا ػػػنةالػػػكااضاج ػػػلتابػػػلاينحتو ػػػ ال ػػػؤينلأ اكثػػػريةابأتاقتطع ػػػرفض ػػػ
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دال وشػػػهينعاكػػػتافػػػرتةاؽت  ػػػ الػػػروه اتفانتتطػػػلالػػػكا اػػػلابقت ػػػكا دظتشػػػهينعادلػػػلياكػػػ
لبلاػػ  تدةادظتتدوػػ ادلػػ اكت أاػػتالػػكالهكػػ  الػػناا وػػكادظت ػػث ابقػػهدرادظت  وػػ ابغ ػػ ا

،اينبعػػػرا فاط ػػػتؿينبعػػػرا فاينصػػلادطتػػػتاجىلادظت  وػػ ابػػػأنيا  ػػلاادألدظتشػػهينع،ا
ينقػػػػناا ػػػػاا،اط ثػػػػ الػػػػيادظت  وػػػػ ا فا داػػػػرتاتااضالػػػػروهادظتشػػػػهينعالػػػػكاجموػػػػ،

دينفاك ػػػػػػ اينأػػػػػػ ااياوػػػػػػ ا ابللاضاين ا  ػػػػػػيادألط ػػػػػػتؿاابلب ػػػػػاضادينفا داػػػػػ 
لػكادظت تيناػتاال حننػتابعػ ادألوػأتاايندلثػتق ااينبعرافرتة اا،دظتررا ادطتتص انض

فادل  ػريالػكااػل ادظتػنددادألكتاقتلندابأ ل اجىلاػتتف  ادل  أوتنأ ،النادلع ضا 
بعػػػػػ ادااػػػػػكاطهوػػػػػ اابلقػػػػػت ايناط ػػػػػتؿايفابغػػػػػردثاػػػػػتالؤلاػػػػػ ال ػػػػػتارداا اا 

ا.دلثتأ ل
ط ػػػػتؿااكايندن اػػػػاادر ثتط ػػػػتاا  وػػػػ ازتتوػػػػ ا ا ػػػػتادن اػػػػاالشػػػػهينعادلثأػػػػ ادآلػػػػ

لثتأ لادللوكاقهريندادلثقػتاانتايند،اينا تابر نتالكادلا هاجالا فاا نت  تا كهدا تف
ؽتػػػتاك ػػػتاا أػػػكايفادل ػػػتب ايفاظػػػلاافضػػػلاب  ػػػري العػػػ ،اقػػػرا ينصػػػ   تاجىلالهدأػػػلا 

ا.  و ادل هدا تنأ دظت
ا
ا
ا
ا
ا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
51 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
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 ػتؿايندن قتل ػتالػكال  قػ ادل ػأرو اجىلال  قػ الرو ػ اطبعرا فاقو تابأ لادأل
فاا،ػتالػرو  األنق اػضال ورو ػ ال نا،اينل ع ضا نيالا ا دلارراينا ال ق ار 
 نق اػػضاافالػتااع ػػي،ايندلػرلألا ن ػػتاك ػتايفادل ػػأرو اجالا كػلابغػػرددااػ الػػرو  

دعتنوػ ايندلع ػفادل ػت   االيايندن شترادلق لاا ػارو  اانا هديادلنانادألجىلادظت
تاين فالرو ػ ادلاػرراكتنػ ال  قػ ا انص ػا،اػتشاا ػاااػلدادلقػهدرانادلػليا 

ػػػػل ػػػ ان ػػػػثأمياآ ينقػػػػراو ػػػػنفاذلػػػ اب ػػػػث ادالن وػػػػتاادظتػػػػلاياا،تالثػػػتق ادظتػػػػرفتاقأتا 
ن  ػػػ ا،اد نػػػن اا ػػػكفاأػػػر.ادظتاػػػضااػػػلدالػػػأجمالناػػػنا تاينل ػػػكا نػػػتا أثثػػػ ا دلند

أضػػػه اأػػػ ادلتظتػػػتنأنفااينكػػػتفال ػػػتادف  ػػػتحا3008لشػػػهينا تاكتلاػػػترينخايفااػػػتـا
،اينكػػػتفالؤلاػػػنداادلشػػػعثأ ايفادظت  قػػػ ا ثػػػهاكثػػػرياا ػػػاااػػػندااا أػػػكين  ػػػ   ادأل

ينل ع ػػضااػػنااػػ االػػكادلعػػبلجادل   ػػ اعتػػضاكػػنفادظترو ػػ اا،ط ػػتؿاا ػػتؾ ػػأق ضادأل
اػػهاضالػػكاا ػػتؾ.ا ااػػضالػػنلػػلداكػػتفالػػكادل ػػالادغتا،اػػ ابأ،ػػ الشػػتن الثأ،ػػ اض

يناأػػ ةا فانػػرلدارتأػػنادألط ػػتؿااينبتل عػػلاكػػتفال ػػتاذلػػ اينداػػ  ع تاين ػػبلؿافػػرتة ا
فاأاػ  اعتػضاا ػااينل ك   الانػرغتاضاجالابعػرا ا...دللوكاكتنندايفادظتشهينع

ينبعػراا(4) اا ػأاضافاأاػ  اا ػااأجػ اينصػتوتدلهشتأػ اينبعػرا ادظت  و  تا
،اق ػػػضالػػػ اضايفانداب ػػػبلـكػػػ اوعأشػػػ  قػػػنداالػػػ اضادشتػػػ ايندنا فا ا أػػػ ااػػػرد د
،ااػػػر،ا ػػػتؿ،ابرو ػػػ ا)اػػػضااػػػه ا،ايندلق ػػػضادآ ػػػهايفا صػػػ أ  أضػػػتفا اػػػهاضادأل
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لػ اضاط  ػكااط ػتؿاينشتػااق ػضاػرة(ايندل  ػريالػ اضا ػ ينجاينرزؽابأ،ا تل ،ااو 
ا.ا اادشت اينالداف ها 

 ػػتؿادظتشػػهدوكا)لشػػهينعادلثأػػ اطنؿابعػػراذلػػ ااو  ػػتالػػكادلعوػػلالػػنادألحتػػ
(اهينعادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكالؤلو ػػتـو ػػتـا)لشػػ ػػتؿادأللػػنادألطاىلادلعوػػلدآلػػك(اج

ط ق تاػتايفافػرتةاكػتفادلعػهدؽاو وػػ ؽاتنػ اأػ ادل  ػوأ ااػ القاػندةاينؿتػػكا ينك
يندل اجػريايندلق ػػلاا ػاادعتنوػػ اكػ انعأػػرال عػهدؽاينلػػناب ػث ادالأػ بلؿايندل ت  أػػ ا

فان قػػػلاصػػػنرةاأقأقأػػػ اينأأػػػ ااػػػكادلعػػػهدؽادضتقأقػػػ ا،اين لػػػكا لقػػػكااػػػ ا داب ػػػأ  ت
تالشهينعالاتضت اينط أػ اينكػتفااهدق ػتالاػغه داكتوػنااراينبتل علاكتفالشهينا دظتنأ

ا.كلادظتلدا ايندلقنلأتا
ا

ا،اريػػػضاكػػػلادل حػػػروتاايندل ػػػهينؼادلاػػػعث ادلػػػ الهرنػػػتانػػػتايفابردوػػػ ادظتشػػػهينع
دظتشػػػهينعاينك ػػػ ايفابردوػػػ اا،صػػػهرنتاا ػػػاادل جػػػتحابعػػػرادل نكػػػلاا ػػػاادهجالا ن ػػػتا 

اب ػػػثلايناثػػػتاادل عػػػتـاينا ثاػػػتال ػػػر  دراب ػػػث ااػػػرـاقػػػرر  تاا ػػػاا نظأػػػفاقػػػـن
ابػػػكالػػػكا اػػػلادألط ػػػتؿ.اينل ع ػػػضافػػػرفال ػػػردراطثػػػتخ ا ،اينك ػػػتال ػػػ و علااػػػتانقػػػـن

ن ػػتاألاػ اأجػػضادلثأػ اا،كػتادظتاػػتا ادلػ اينداا  ػػتاا ػرادن قتل ػػتيندأػرةالػػكا 
اد،(الػرت ا2300ل ػتأ اتا)ا، تبع النزدرةادظتندردادظتت أػ اتاك تان  كايفاب تو  ااتبق ا

رلػػ يالاو جػػتينزاااػػ ني ااكتػػتر اقثػػلاينزوػػهادظتػػندردادظتت أػػ اينبرلػػكا اختاأاػػاتال ػػتا
يندظت  وػػػػ اكهدوػػػػ اؽتػػػػتااػػػػالااػػػػل ااألفادلػػػػنزوهاكػػػػهديا،تلػػػػفادو ػػػػترااػػػػ نوميادظتت ػػػػ ا 
الػػػتابتل  ػػػث ال ثأػػػ ايف،اينا ػػػرادن اػػػتل تااػػػكادظت  وػػػ ا اجلغػػػتاادلعقػػػر.ا دلعو أػػػ 
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لقأػتـاب ػلالػلداكػتفاو ناػ اا أ ػتادا،فقػ ا(الػرت د83لرو ػ ادلاػررافو ػتأ كا)
اينلهداعػػػ اكػػػيندأػػػرةاين شػػػولادألادل شػػػتطتاادلأنلأػػػ ايفايهفػػػ  ا لايندل عػػػ ايندل ػػػـن

تااا ػػػاادلعػػػهينضادظت ػػػهأأ ادلتينفػػػاينجاػػػهداازتط ػػػتؿاينلشػػػتارةادل   ػػػدرينسادأل
اب ػلاذلػ ايفال ػتأ  ا،اينل ػضا ط تل تدطتتص ابأ اةصػغرياافا  اػنرينداكأػفانقػـن

كػػػلافان جػػهاا أسابػػلاداػػػ  ع تان ػػػتالانأػػ(الػػػرت دالهبع ػػت،اجالا 26ػػػػػا)الا  جػػتينزادل
ا49دل تقػػ الػػػكااػػل ادلغهفػػػ ادلاػػغرية،اصػػػحأحا فااػػردنتادلػػػلياوث ػػلا) (اط ػػػبل 

تاضتجػػضادلػػػردرادلػػليان ػػ  كاوعػػرالشػػ   اكثػػػريةا(ابػػتأ لاقأتا ػػ7ىلا)جاػػتف اج
الاكتػػػػػرينفال ػػػػػتأ اكتفأػػػػػ ال  حػػػػػهؾا ينا  ػػػػػلاردأػػػػػ اض،اجالا ن ػػػػػتاط ػػػػػتؿاألفادأل

تؿا فايناػػع تاا ػػتاط ػػجىلادألاػػتؿاف ػػهةاو؛اجينال ااتينزنػػتااػػل اد  ػػ الػػكا ػػبلؿا 
ا.لع ػتانػلدادلاػرداينقػرا  تاػلادألط ػتؿاك ػري دايناػن اكتػتداددر اانالؤق اضتلاج

ػػػ؛ا تينثتنأ ػػػ تاوض ػػػ ػػػترجادلثأػػػ الؤلط ػػػتؿال  غأػػػرياين اتانقػػػأضانشػػػتطتان ػػػتاك ػػػتادد و 
،اينبعػراذلػ اظاػهااأهو كابتضتهك ايندل ع ا لاكلاط ل ال  هادلهين لاينك اوأ

تك  تااػػ اب ػػث ااػػأ ال ػػتأ اتالع ػػضالشػػكادظتشػػتكلاينطثع ػػلػػرو تادلعروػػرالػػ
ط ػػػػتؿادل   ػػػػأ الؤلينق ػػػػ ا ػػػػتةادلثػػػػتأ لايفادل عتلػػػػلالػػػػنادظتشػػػػتكلاا،ينال ادلػػػػردرا 
لأاػػتااضتتا ػػكاجافاـت أاػػت؛ال تلثػػ اصػػتأ ادلػػردرابػػألػػهادل تلػػنايندظتاػػض،ايندألتثتنأ ػػ

لقػررةارو تاد ػههاينلػأجمالػ اكننكاوهورابأعاتاينؿتػكاالافت ػ ادظتػتؿاالاػ ،جتراددر ا
ا،ط ػػػتؿ ػػػأ الػػػرهادلثػػػتأ لايندنع  ػػػ اا ػػػاادألزلػػػ ان ا ػػػاادلشػػػهدااؽتػػػتاينلػػػرا 

وناػػػػ الػػػػكادظتشػػػػتكلادلػػػػ االا   اػػػػ اجاػػػػتف اجىلاينصػػػػتراادلػػػػردرااثػػػػترةااػػػػكاغت
ط ػػتؿادلػػلوكاوعػػتننفالػػكالشػػتكلان  ػػأ االشػػتكلابعػػ ادألط ػػتؿادظتػػهداقلايندأل

ك ػػريةايفاااتـ اوػػتاينألف ػػهااػػروميال ػػلادلعػػريندفايندالن ػػندا،اكػػلاذلػػ ااع ػػيا كثػػريةا
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،الػػلدادصػػثح اك،أثػػ ااػػرمياال ػػترااأتاػػ ادلػػردرادلػػ ا الروػػ ا غػػرياكتػػتداأ ػػنؿ اج
بػأفااوتراا ػ  ا،افأط تؿن  أ االا شتر كايفاينانادألاىلاطثأ اصح  اصتأااج

 اتاين يناااػتاا ػاادل هوػ ادلاػحأحاكػ اق ا غلالنداػ ادألط ػتؿاين فتأاػتاين صػ
و ننػػػنداػتػػػ ا ن ػػػترا ػػػهاآاينلػػػكابػػػت  اا،ن  ػػػاضالػػػكابػػػت  عػػػ زاثقػػػ ادألط ػػػتؿابأ

النانادلردر.اكتتداأ نؿ ادصتوأناإل
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دصتتنػ ادل   ػ ايفادل عتلػلالػناان تنأ اهتوػلجفا ك هادألاهايندظت  وتاادإل
نػ ادظتتدوػ افقػ اين  ػعاال ػنفريادظتأكػلايندظتشػه اط تؿابأ وتا هكػ اا ػاادصتنددأل
تنػػ ادل   ػػ ان ػػتانهكػػ اا ػػاادصتألتااع  ػػتان  ػػهدابتنتغت ػػتايناػػلدالػػا،ثجمافقػػ يندظت ػػ
تا اػػضالػػكااػػرددادل  ػػلان  ػػأميابػػتق ادصتندنػػ اكنن ػػتاا ػػااق تاػػ ابػػأفاجاك ػػهالػػك 

،ا اػث ارض اتاواػثحا وػثكابػأاأ كان  أميايندل  لاجفا ا أا، ههرتأنادأللنرادأل
الكادظتو ػكا فا ػ رعافأاػتالػتالػلاينطػت ،اينبعػراذلػ ان ػ  أنا فان  ػهاب ػنفري

اػػػ قثتؿالػػػتان هأػػػك.اتاالن  ػػػأمياادأللػػػنرادأل ػػػهه،ابعػػػرا فا صػػػثحادل  ػػػلالاأ، ػػػت
نػػػتالػػػكادظت  وػػػتاادلػػػ ااو ػػػ الػػػنا  ػػػتاايريادالػػػكا ن ػػػتاداػػػ  رنتاك ػػػري اينل ع ػػػضا 

ط تل ػػػتا  ػػػههاك أ ػػػ اب  شػػػ، ا اكتػػػتداطػػػهؽ اتاا أ ػػػتاجينبتل ػػػت اصػػػترال دل ػػػا،ط ػػػتؿدأل
تغت تادلعبلا ا)دلعػبلجاىلادب  ترابهن،اينالدالتادفع تاجصحأ اينصحأح اب هوق  ا

فالانقػلاليا ثثػ افعتلأ ػكاينؾتتأػك،اج(ادلػدل    الؤلط تؿالكا بلؿادظتندا 
ا.لع ضادضتتالاادل ا ضع ال تنتلد%افرنكاؾتحالنا200

ط ػتؿادلػ ال  ادل انت   اتادألدلثحنااكادظتندا ادل تو    ابهنتغت تايفا
،اراضادل   ػأ ا)دطتجػلط تؿال     الكااقػقرا  نفادضتلادألل لاعتؤالاادأل

دل  ػػػػهةادلريننأػػػػ ال ػػػػلدا(ا،افقػػػػردفادل قػػػػ ابػػػػتل  جم،ادلعريندنأػػػػ ،ادالن ػػػػنداايندلع لػػػػ 
ا انص ػػػتيناا،ط تل ػػػتايفادلنقػػػ ادضتتاػػػهاػػػتالػػػكادلعقػػػرادلػػػ اوعتنأاػػػتالع ػػػضا ينيريا

دا،اينؿتػػػػكالػػػػػكا ػػػػبلؿادلتنػػػػػتلهينؼادلث ػػػػػرادضتتلأػػػػ و ػػػػتـايفاظػػػػػلاظػػػػدألط ػػػػتؿادأل
ابػػ جادأل  ابتل شػػتطتاادظتناػػندةالػػرو تادلػػ ااػػاط ػػتؿدلعبلاػػ ادطتػػتصاب ػػتانقػػـن
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ط ػػتؿااػػكاقػػه ال حروػػرادظتناػػن ايفادجملػػتؿاوػػتل  اظتع ػػضادظتنداػػ ايننهدقػػ ادأل
فادل  ػػػػلادلػػػػلياالاوهيػػػػ ا،اينو اػػػػهال ػػػػتاذلػػػػ الػػػػكا ػػػػبلؿا دلػػػػليانشػػػػهككابػػػػك

ابأ وػػتادل  ػػلادلهديػػ ل ػػكا وثػػر ابتل  ػػه اا،بتل شػػتط بتل شػػتطافرنػػكاايناالاو  ػػـ 
تلرتكأ اا أػػكاين شػػجأعكااو  ػػتاينو و ػػلابػػاتاوثػػر ،اينا ػػ ػػههو شػػنؽالر نلػػكالػػهةا 
ت هااػتاتا نفرياكلادظت    لتاادطتتص ابتل شػتطالػكايندل  ػوض اينل حكال تف ااين 

ينبتل ت او نفادل  لاقراينارالتاو هغابػكااقر ػكااو  جكاأ اينلناكتفاب أ  ت،
،اين  ػالااو أػ ادغتػكالػناينو  و نابػكاينوػ    الػكادلنأػرةايندلع لػ ايندالن ػندا

ابػػكاينؿتػػكابػػرينرنتاوض ػػألط ػػتؿاين بػػتق اد تاوعػػ زالػػكاثق ػػكاب   ػػكايندا ػػ دز ااػػتاوقػػـن
 نػ دال ػتاغتوناػ الػكايناػلدالػتاا،اػبلـ   ادلضػنااا ػاالناث ػكالػكا ػبلؿادإلن
 اد  أػ ايندلعتظتأػ الكادصتند اط تؿادظتثرالادظتنانبلادللوكاأا نداا ااارد ادأل

 ضػػػػلادالا وػػػػتـااػػػػتاذلػػػػ ابينكػػػػلاا،ط ػػػػتؿايفادلعػػػػهدؽايندلعػػػػتلين صػػػػثحندا وػػػػاها 
قو ػػػتاباػػػق اتاين ناأااػػػتاا،ط ػػػتؿالػػػكالنداػػػ اينل  ػػػتاا تصػػػ انػػػضنت   ػػكادأل

ينيفادلػػػرينراب ت  ػػػتايفادلثأػػػناا،ايناػػػلدالػػػتالت تاػػػكارتأػػػنا ا ػػػاادل هوػػػ ادلاػػػحأح
ط ػػػتؿايندلػػػ افقػػػراادل  ػػػريالػػػكايندظتػػػردرسايندظتؤا ػػػتاادإلوند أػػػ ادلػػػ ا هاػػػاادأل

ا.لندص تهتتاينل    لتهتتاينينداثتهتت
ىلاريادل قتفػػ ادجمل وعأػػ ادلػػ ا   ػػهاجفانغػػلػػكا ػػبلؿااو  ػػتاؿتػػتينؿا اؿتػػكادلأػػـن

ا ػػااانػػكااتلػػ ،اين كػػلايندظت ػػثجمافقػػ تادلأ ػػأضاا ػػاا نػػكالت ػػتجادظتأدل  ػلاين انص ػػ
د اينل أػػػر  ل وج وػػػناب ػػػث اظهينفػػػكاادجمل وػػػناينالاو ػػػ  أنا فاو ػػػنفاا اػػػه دافعػػػتال 

  ايفا،اينال ادل  هةالؤلافااػلراالػرهااػؤالاادألط ػتؿاين هاػدالا وتاأ 
،اينب ػػثثاتافقػػريندادل قػػ ابأن  ػػاضاين  ػػلينداو  ػػهينفاذاػػت،ضاينصػػترينداوؤل ػػنفانػػت 
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فاا ػػػػاايػػػػرياضاين افاو ننػػػػندااتلػػػػ ديننأػػػػ اين ،ػػػػضاالاو ػػػػ  أعنفاجالا الأاػػػػتان ػػػػهة اج
وعأشػػػندااػػػتاو اػػػرؽابػػػكايػػػرياضاا ػػػأاض،ايناػػػلدالػػػتاداتنػػػتال  ػػػر لايندل   ػػػريااػػػتا

 ن ػتالان ػ  نا فاـتػرـاوػهلت اا،الػنادمترـاال ادلشهلت الكادجمل ونادظتاو اارميا
ينلؤا ػ ااك ػهالػكال ػتفنؿاا اانشػهادل جهبػ اين عوأواػتايفا ن تانعكثريةاجالا 

ط ػػػػتؿااػػػػضاأ نلأػػػػ اينلرنأػػػػ .اينل ع ػػػػضافرن ػػػػتا صػػػػثحالػػػػرو تاوقػػػػلابػػػػأفاكػػػػلادأل
عتػػػضادلثأ،ػػػ اانفاظتػػػكاواأػػػ لنانبػػػنفاينلػػػرواضال  ػػػتاا تصػػػ انػػػضاينل ػػػكالت ػػػتا

،ايناػػلدااػػنافاوػػ ضاحتروػػراتنوهاػػتابعػػرا ل وػػنااػػل ادظتناثػػ اين  ادلاػػحأ ادلبلزلػػ 
ا. اتسابهنتغت تادلعبلا 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اروػػػرةايننتاحػػػ ،الأ ػػػ ايفاادن ػػػهدادلثأػػػ ادلعهدقػػػ ادآلػػػكالؤلو ػػػتـاب جهبػػػ  ا
ا،ااػػل ادل جهبػػ ااػػ ادالا وػػتداا ػػااا ػػضلعػػهدؽافقػػ اينجفتػػتايفادلشػػهؽادأليناػػ د

 اينعتػػتا ق أػػتاااتلأػػ ا،ايناػػل ادل جهبػػ اأرو ػػضدلػػ  جمايفااػػبلجادألط ػػتؿاين ػػهبأ ا
دل   ػ الؤلط ػتؿالػكاا،ادلتنتلدادلليادا  رل كااػنادلعػبلجينعتتان ت داجكتتبأ 
،اينظأ  ػػػكادلثحػػنااػػػكادظتناثػػػ اينجكتتداػػتالػػػرهادل  ػػػلاينصػػػق اتا ػػبلؿادظتنداػػػ 

،اف  ػػػػنفااػػػػل ااػػػ ال  ػػػػتحادل  ػػػػلال  ػػػػهينجالػػػػكادلاػػػػحأحين ناأااػػػتال  هوػػػػ ا
 عػػ زالػػكاذد ػػكادلنقػػ ايفادل ػػأق ضالػػناد ػػأ ادطتػػترا اينادل  بػػ ايندالن ػػنداايناػػرـا
و ػػػػكا فامتػػػػرـالػػػػكادظتتاين شػػػػعه ابرن ػػػػتنأ ك،اتالع نوميػػػػثق ػػػػكاب   ػػػػكاين ع أػػػػكاددفع ػػػػ

ااادا ينادل قهادللياوعتشال ك....دجمل ونابغ ادل  هااكاأتل ادلأ ضا ينادل شها
ثثػػ اؾتتأػػكاينكػػتفادل ػػث ادله أ ػػ ايفا فاوثػػرعا ط ػػتؿايناػػلدادلتنػػتلداقػػرا 

ردرايفارتأػػػػناغتػػػػتالاادضتأػػػػتة،افوػػػػ اضادل  ػػػػتفادل شػػػػ أ  اينلػػػػ اضادظتناػػػػأق ادلػػػػ
جاػػػػػتف اجىلاا،يندظتو ػػػػػلادل ػػػػػأ وت  اينفػػػػػأاضادظتو ػػػػػلادظت ػػػػػهأ ايندطتأػػػػػتطايندضتػػػػػبلؽ

اػتـايفادريناػك،اافوػ اضالػكاأاػلاا ػااجا ػتا اا،دإلبردعايفادجملػتالاادل ع أوأػ 
ا. اال ادظتاترداي ينل اضالكاوشولا 

ػػػػتافتػػػػنذاأل،اف ػػػػهها ي ػػػػثاضااػػػػريفاكػػػػتفا فا صػػػػ نالػػػػكا ط ػػػػت ؿادلػػػػردرا نتا 
ل وػتفاان جمادل  لاف تفا ش أ  اينوعػ ؼاا ػاادل بل اانت   ا ك هالكالناث ،

نػػهد اذد ػكاك ػرية،ايناػػنايفادلنقػ ااال رتيننأػ اينااػتـ اينن  ػكاوعوػلاا ػاادضتتاػػث ادإل
ػػػتايفادلررداػػػ اينوػػػروهال  ػػػ ادلػػػردرايننػػػهد ا وض ػػػل  نق ػػػ ت،ااػػػنالػػػكاو ػػػثلاتاطثت  
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أاػػػتااػػػ  رعادل قػػػ ايفاأػػػ ادظتناث لػػػرهادل  ػػػلاين  ػػػ  ادألاػػػندااا فا  ول ػػػردر.اج
قػػلال ػػ نهاا ػػاادجمل وػػناين نػػكا ا نػػكااتلػػ تاكػػتفاوشػػعها،األنػػكااػػتبق ان ػػجمادل  ػػل
يناػػػت لادإلاػػػبلـا   تقػػػلا  ثػػػتر ا،افرن تاػػػكااػػػلداينجبرداػػػكااػػػأجعلالػػػكادآ ػػػهوك

 اينيفادأللػػػػػػتككادأل ػػػػػػهه،ا،اينو وأػػػػػػ اا ػػػػػػاا قهدنػػػػػػكايفادظترراػػػػػػدينو ػػػػػػنفالشػػػػػػانر ا
ين قػروه.ااايندأػرتدـ االأػكان ػهةاأػ  اتينلنفا فاو ننندال  ػكاينوق ريننػكاينو  ػهينفاجفأح

ل ػػػ داالاوػػػااجىلاط ػػػل ااكػػػلاذلػػػ ااػػػأ رعادل قػػػ ايفان  ػػػكاينحتنلػػػكالػػػكاط ػػػل ا
فاداػػ بلاادل  ػػلا شػػث ادظت ػػهحاينلندااػػ ادصتواػػنراجاػػتف اجىلاذلػػ اجا.ينلثػػرع

  قػػػ الندااػػػ اكػػػتهاين ع وػػػ الاػػػناأػػػراذد ػػػكاا،يندلرتأأػػػ اين اػػػ أ ادصتواػػػنرالػػػك
 ا ن ػػترافادطتػػهينجاا ػػاادظت ػػهحاين  ػػ أ ادألاػػندااا أػػكالأ ػػنفاػتػػبػػتل  جم،األ

لػػػكا ػػػبلؿااػػػػلدادلتنػػػتلدادل ػػػتاحاداػػػػ  ع تا فاا.دصتوأػػػنالػػػأجمابتلشػػػ اادعتػػػػل
ػاؽتأ وكنا نالكادصتوأنا ط تال ا تا،ايندلثع ال اضادتأػ اا ػاا قهدنػك،افحقػ اؾتتأ 

نادألينالداين    ػػػػػضا فانغػػػػػ ادل  ػػػػهاا ػػػػػك،اينالاو ػػػػعيا فا ذكػػػػػهارتأػػػػالانت   ػػػػتا
،ال ػػػكاأهصػػػ تاكثػػػرياين  ػػػنفافأػػػكاجطتلػػػ اافاذلػػػ ااػػػأح تجاجىلاك ػػػت  ااػػػ اض،األ

كأػػػفاوػػػأ، تالػػػكاأأػػػتهتضايناا ػػػاا فانأ ػػػلاـتثػػػ اؽتأػػػ ةالػػػكااػػػؤالاادألينالداينن قػػػلا
دا  ع تا فانغػريال ػتراأأػتةااػؤالاادألط ػتؿاينؿتػنعتضالػكاأأػتةادل شػهدايندل قػها

 .ادل  ػػرياو وػػػما فاينجىلاأأػػتةاكهنتػػػاجىلاأأػػتةادإلبػػردعايندلشػػػاهةايندلع ػػضايندلػػػلكتا
،اكأػػفاداػػ  ع تا فاؾتع اػػضالتاػػ نفاا ػػاااػػند  ااتظتأػػ اينػت أػػ او ننػػندالػػ  اض

،اكػػلايندرينعاينلأػػردلأتااذاثأػػ ايفاؼت  ػػفادجملػػتالاادل  أػػ ايندظتناػػأقأ ايندلهوتاػػأ 
لػكا ب ػت  ادل ػػتاحلاا  تينلػكالػػكا ػبلؿا  ػ أ ادلضػنااا ػػاااػرد ااػلدااػنؼا 

ا.يفادل الادلبلأ 
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لػػػنرادلػػػ اكتنػػػ اتاك ػػػريةا قندنػػػتاجىلاحتروػػػرادل  ػػػريالػػػكادألأأتن ػػػجفادلاػػػرف ا 
لػػكادظتشػػتكلادلػػ انعتنأاػػتايننغ ػػلاا تفأػػ اا ػػتابػػلاينهتػػرو تادضت ػػنؿادظت تاػػث ال  ػػري

ب ػػػت  ايفاف العثػػػ ادينر داكثػػػري دايفاأأػػػت اينأأػػػتةا يناػػػل ادلاػػػرا،يناؾتاػػلاأ نعتػػػت 
ينكتنػ اا تب دل ق ػ ادل ناأػ ايفاابلقػ ابتألط ػتؿايننضػنجاا،كدلثأ ادلعهدق ادآلػ

،اينذلػػػ اا ػػػرلتاك ػػػ ايفادظتهأ ػػػ ادلتنػػػتلدادطتػػػتصايفاابلااػػػضادل   ػػػ ف ػػػهةا
ن ػػػػتاك ػػػػبل اث ػػػتلنرونسايفاق ػػػػضاا ػػػػضادلػػػ  جماأأػػػػنا دأل ػػػريةالػػػػكادرداػػػػ ادل

  ػػػريةاك ػػػتال ػػػتلثلابثحػػػناختػػػهج،اين نػػػتاينأ ػػػضاد  اتصػػػ اقػػػهراا فاالهأ ػػػ  ا
لقترنػ ا،اينكتفابع ػندفا))هجادطتتصااااأ  كا ط تؿابأ ادآلكو نفاأنادل  

((او ػػػػػتـاين قػػػػػهد،ضايفادألاػػػػػهادلثرو ػػػػػ يفاق ػػػػػ ادظت ػػػػػ قثلابػػػػػلادألو ػػػػػتـايفادينرادأل
اا ػاادألط ػتؿايفادلػردرا،اطهأػ ااػؤدال اينلغهضاجاػرددافقػهداالقأػتسادلثحػن

ايندل ؤدؿاان:
كأػػػػػػػػػفا   ػػػػػػػػػهاجىلادظت ػػػػػػػػػ قثل؟ا ينال  ث ػػػػػػػػػأ ا)وػػػػػػػػػ نفا شػػػػػػػػػنؼاأأت ػػػػػػػػػ ا

ريػضاكػلالػتاك ػ اا(اف تن ادإلاتبتااعتػتاينقػنال ػلادلاػتاق اا ػ  اتظت  قثل؟ب
،اينقػػراد ػػرتااكهنتػػ اأأػػناكتنػػ ادإلاتبػػتااكػػتآ اا ينفػػه الؤلط ػػتؿالػػكاأأػػتة ا

ااأ  ال ات:
اضاألنػيا اػأاايفاددرا تؼادكتاينلتادل  اات   ا قثلا زينجالػكاب ػ  ا-2
 . و تـ
 .اابردرا و تـكولادردا األنكا اأ تؼادكتاينلتادكررا  ا-3
 . لنااين ط ت اوعأشنفابردرا و تـاشالتا زينجاألنكا  تؼدا-4
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 شالػػكادكػػتاردحالػػتا ل ػػكاينظأ ػػ األنػػكانػػتسااػػنديااػػهؼاك ػػاازوػػكادا-5
 الالتال عأ ل.اراضا 
 .تلشترع تؼادكتاينو  عنشالكادلردراين بقكا اأااب ا-6
ا.اشرية الاالاواتدةاالاينظأ  االاافا شاال توفالكادظت  قثلاأل -7
 .لتا صرؾاآشاو نفاا ريابأ اين اهةابتظت  قثل -8

تاكتنػػ ادإلاتبػػتاااػػل افتػػتذجالػػكاجاتبػػتاادألط ػػتؿاا ػػاادل ػػؤدؿ،اينطثع ػػ
طنو  اينك ريةاينك اتا شرياجىلادر  ػتعاق ػ ادظت ػ قثلالػكاقثػلادألط ػتؿاا ػريايفا

اوػػلاا ػػااخت أػػفااػػلدادلق ػػ الػػكا ػػبلؿا  ػػ افتػػتذجا،الػػلداقػػهراا فا دلثأػػ 
ين ينؿااوػػػلاا،طوػػػنحابػػػتق ادألط ػػػتؿاين ثعػػػنادأللػػػلايفان ناػػػاضنتاحػػػ اين  ػػػيا

لػػكا ػػبلؿادظتنداػػ ،ايناػػلداقوػػ ابػػكادب  ػػترابهنػػتلدادلعػػبلجادل   ػػ الؤلط ػػتؿا
،ايناػػلدادإلبػػردعادألط ػػتؿادظتثػػرالايفااػػرةاغتػػتالاايناػػراغتوناػػ الػػكدلتنػػتلدا 

تاقوػػ اب عأػػلااػػ زالػػكاثقػػ اضابأن  ػػاضاين  ػػفاق قاػػضاؿتػػنادظت ػػ قثل.اين وض ػػ
أ ػ ااػت ادلنظق قاػضاينبػلل ازدؿاا،دلشثت ادللوكاب غندادل ػكادلقػتننشلكااارد ا

لكاينالدادأللػهااعػلااأرادلشثت ايندا ،جتراددر ايندل عألاينكلل اقو تاب  ينودا 
كػػػػػػن،ضاصػػػػػػترالػػػػػػرواضا لػػػػػػلاكثػػػػػػرياب  ػػػػػػنوكا اػػػػػػهةااا،دألط ػػػػػػتؿايفاقوػػػػػػ ادل شػػػػػػنة

ياضاتاداػػ وهااراتو  ػػتال شػػثت اأػػ ابعػػراب ػػػنايندالاػػ قبلؿايندالاػػ قهدر،اين وض ػػ
ينذلػػػ اضتػػػلاجكتػػػتدافهصػػػ اا،دل ػػػكادلقػػػتننشادلػػػلياو ػػػوحابػػػكابثقػػػت اضايفادلػػػردر

ل ػػػػػ قهةاينل ػػػػػ ق  اعتػػػػػض.اينكػػػػػلل اقو ػػػػػتابتل ػػػػػ ها ػػػػػترجادلعػػػػػهدؽااينأأػػػػػتة اااوػػػػػل ا
ااع ػػػػ اضاو  ػػػػهينفاجىلا ن  ػػػػاضان ػػػػهة اا،يندالوػػػػرتدؾاااهاتنػػػػتااين نشػػػػ  ادينلأػػػػ 

ديننأػ اب ػث اافاكتنػ ان ػههتضاجىلا ن  ػاضان ػهة اؽت ناةابتل  هايندالا  دزابعرا 
ا...لؤلو تـا نداراضايفاددر ا

نادألط ػػتؿادألو ػػتـايفااػػلدادأللػػهاكػػتفالػػكادلعبللػػتاادل ترقػػ ايفال ػػري الػػ
ا.بأ ادآلك
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يفاجأػػػرهادل ػػػ هداادلػػػ انقأواػػػتاكػػػلااػػػ  ابعػػػرادن اػػػتاادل اػػػلادلررداػػػ ا
ىلالرو ػ ادل ػ أوتنأ ايفاطهوق ػتاجااضاينب  ػنؽاينبأ وػتاك ػتايفينؾتتحادألط تؿارتػأع

(اينبػردادل عػ اا أػكاينينصػلاجىلااأفاصتص)اتاااأتل ادل  لاا، تل تادلع و 
ت.اينل ع ػػػضافرنػػػكاكػػتفالروػػػكاصػػػوتـاينااػػتزايفار اػػػكال  هوػػػلاأأتن ػػأتلػػ ادإليوػػػتاا 

اػػ ااصػػثح اأتل ػػكاا ػػاالػػتلػػكاينلػػتا فا لػػه ث ابتصتاػػتزادعتضػػو ااكدل ػػند لال ػػ
أفاأتل ػكاعتػتاابلقػ انػلدادلاػوتـاين أ  ػ ا نػكاقػراا أكاأ ادن ػتبياوػعنرابػ

،اصػرقت  ايفابغػردداينوػهأ الػكادضتتلػ  نقفاينلثتوهةاد ا  ابأأرادألطثػتاا 
 اع ػػػكاو ػػتـ،ا ياالاوغوػػػااا أػػػكاينط ػػػ الػػػيا فافاالايناػػنابػػػرينر اط ػػػ الػػػيا 

ينصػ  تالرو ػ ادل ػ أوتنأ اينلثتوػهةا  ل ػكاجىلافاا ىلدؿادل هوػ ،اج   ضالعكاطػنا 
ينلاو اوػػندااك ػػتالػػرواضا طثػػتاا اػػفالاو ػػكاشػػ أتااا ػػتؾاينلؤلجأػػرهادظت  

فاوػهأ اعتػػضاأتل ػكاينيناػػندادلاػوتـايندأ وػػتؿا نق ػػك،ااػث اا  ػػكاأػ ابعػػرا 
أػػ العػػكايفانثك ػػتانػػتاينزيناػػ ااداػػ وهاالأػػنلل،اين اتااػػلدابعػػرافحنصػػتا اينطثع ػػ

تؿاباػػحث ادلثػػتأ لادلثػػتقلاجالا ،ػػضالاو ػػ و عنداط ػػدظت  شػػ ااينكػػتفابػػتق ادأل
طنو ػػػكاينأػػػراض،ااادابػػػهأ  اضاب ػػػث ادل   ػػػرياااينب ػػػأفاين هكػػػ اعتػػػضال ػػػرتة ار ابػػػ 

ػػػكػػػن،ضا عػػػنديندا فا  ىلادضتتلػػػ ادل   ػػػأ ادأللػػػهاجا راػػػنتاين نػػػتاكػػػنفابػػػهفق اضادد و 
نأ ػػػػ ابناػػػػندياقػػػػهنضاكػػػػن،ضاوشػػػػعهينفابػػػػتلقنةايندأللػػػػكايندأللػػػػتفايندل وأل   ػػػػلاا

شػػ االغػػهضااػػراافأاػػتالػػكادظت  اأػػرهادظتػػهداادلػػ غػػ األنػػيايفاجينبػػرينفالثتل
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،ػػضاكػػتننداوق ػػنفاألاتينػت ن ػػاتيناػػراال  ػػهاضالث أ ػػا(اػػأف)ىلاجايػػهدض اا ػػ ا 
ياينلػػػتا فار ينشاأػػػ ا عػػػػتىلاىلادلشػػػترعاو   ػػػهينن ندفػػػلايػػػهفاضايناػػػضاو  ػػػهينفاجب

ا،دلػػليالالتضػػهالعػػ ا(اػػأف)اب  ػػهدهتضااػػكايلنندلاػػأتحاجالا ،ػػضاكػػتننداو ػػأ
 ندفػلاينكػأ،ضالػكا  ػفادلرداػضاين نػتا اينا تاينق  اينقرااتل ادلرلنعالػكااأػي ا

و   ػػهينفا لاػػضا ينا بػػتاضاقتدل ػػتالػػكادل ػػنؽا ينادلعوػػلا ينادل ػػ هاينورتقثننػػكاب ػػلا
 فانتػؤلاىلابغػرددال  ػنروكايندضتػ،ااػرنتاجوػتـونؽ...ادظتاضابعػرالعتنػتةاست ػ ا 

ىلابغػػردداا ػػرادل ػػتا ا(اينصػػ  تاجاػػأف)ط ػػتؿاا ػػااق ػػياينق ػػن ادلثػػتأ لايندأل
يننػػرل اا ػػوكاكػػ االاات(اػػأ  ا)وػػ اينؿتػػكان  ػػضاؿادل هاددل تنأػػ ابعػػرادل اػػهاينطػػنا
ىلال  شػػػػػ اادصتو ػػػػػ اج ػػػػػلنت ا،اينلػػػػػتا فاينصػػػػػ  تالثتوػػػػػهةا و ػػػػػتـاينو قػػػػػرادلػػػػػنا 

،اينبتل علابػر نتابػراهداداافحاػكاينلػتا فافحاػكادل ثأػ ادظتقػأضاأػ ادلعاثأ 
 ا  ػػههااينا ػػتايندااػػ الشػػ  ا،اهداادلعو أػػ ال ثػػرولادلاػػوتـاالن ػػردد  لػػهابػػر

دايناػػػ الػػػكادلعو أػػػػتااةااػػػرمياريافادلعو أػػػ ا  ػػػأل  ػػػلالػػػهادلكػػػن،ضا رددينداين ا 
ت(الػػػكادظتو ػػػكا فاو ػػػنىااػػػأ  ا)فا،اينأ ػػػ اقػػػنؿال  وػػػ ادالاػػػ وترةافػػػردل ػػػته

فا،اينجنػػػكانتػػػناياجفا هك ػػػكافرنػػػألاصػػػع اد  ثػػػتر ا ث ػػػتاادلعو أػػػ اينا ػػػتاك ػػػ ايفا 
اال،اجنكانتناا بلعتػتاأ ػ اقػنعتضا ااجاهداادلعو أ افا تؾادأ وتؿا يندفق ا

ىلاصػػتل ا(اجاػػأف)د ػػتؿا؛ايناػػناجاػػهداادلعو أػػ ،ا اجريادأللػػهوكنػػيافضػػ  ا ػػ 
،اينكتنػػ اايندلعو أػػ ا  ػػ وهالػػ بلثااػػتاتادلعو أػػتااا ػػرادل ػػتا ادل تل ػػ الػػأبل ا
عتتاد اػ  ابتلعػتلاك ػكا ػترةالػكا اػلانتا بللكا صع ادل تاتاايفاأأت اين 

اػػػلادالا   ػػػترااػػػكااػػػل ادلعو أػػػ اينن ػػػث ادل جػػػتحادلػػػراتااين ػػػترةا  ػػػههالػػػكا 
ينآ ػػػها  قػػػه ااينك ػػػ ابػػػلاأػػػل اا،ختػػػتذادل ػػػردبرياظتػػػتابعػػػرادلعو أػػػ ،اين ػػػترةاالتفأاػػػ
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دلعو أػػػػػتاايندنقضػػػػػ ادل ػػػػػتاتاااصػػػػػنداادلقتدلػػػػػ الػػػػػكاصػػػػػتل ألاػػػػػ وناجىلادأل
تاؿتػنادلثػػت اينشتعػ اصػناافػ حابػت اصػػتل ادلعو أػتاافاهاػ ال ػها اادلػ بلث

؟اوػنالػتا:ا))بشهادك نراؾتح ادلعو أ ؟ااػتشااػأفل كينقتب  ادل ثأ ايناأ
((...ااؾتحػ ادلعو أػػ اينك ػاازوػكااػػأنيف))ا:صػنا؟؟((ااػػتينبيادل ثأػ دشتػنا

لاواػػلياينو ػػأيناػػناا(اػػأف) ثػػترايفاأأػػت اينل ػػكاصػػنااكػػتفالػػكا اػػعرادأل
،انتػػ ((الرراػػ ا نػػكا ب ػػااكػػلانتػػ ،اق ػػنافػػهأ ابػػتطتتاأأػػناكػػتفاواػػهخا))نتػػ 

ا،اأثػك اذدلكابتظت  ش ااينكتفاردياجلأكا صع الكاصه ت كاألنيادأػرتاااػت
داأث  ادل اا ك((اين نتاك  ا ب  اجيا اػتبياينكأنػكاشتػناا))ل لا:لكفق  ا

ك ػػ ااػػ تدااشػػتـاوػػناعيادهامت أػػ ((اين نػػتا د:ا))فامت ػػفااػػيصػػن اين رددا 
...ادضتوراهاؾتح ادلعو أػ اال ادل  نرا لكهاادظتنقفاينب أ اين نتا ك ثات

ا.(اينانادآفابأأ كاأتؿاأف)يندا قهاينانا

ا
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يفااػػػ ادل شػػػنةايندلشػػػعنرابػػػتل انايندالن اػػػتراب ػػػث الػػػتاأقق ػػػكالػػػنادل  ػػػلا
افضػلااوػل ادت ػلاأاػنلكاا ػاااػت  ةا اؾتػتز اينلتاأققكاانالكاجا(أ لاابلا)

لهو ػػتاينبعػػرادل حػػنؿايفا ااوػػبل اا360اػػ  الػػكابػػلاا26دينفاا شػػ أ  ال  ػػل ا
يا ػ ا نلػكالػكاط ػلالشػهدالاوػااالانت دللياطه اا ااأأتةاالدادل  لاينحت

يفاا(دل  أػػ  جم)وثأػػنااينحتنلػػكالػػكاط ػػل اا،يفادضتأػػتةاينالاوعػػهؼالعػػمادضتأػػتةاريثػػ  ا
وػاهاط ػػلايفا شػػ أ  اين اىلاف ػتف الشػندرعاينو ػتـايفادل هقػػتااينا ػاادألرصػػ  اجد

دلػػليا ا  ثأقػػكاا ػػاااػػلدادل  ػػلادلعػػهدؽايندلعػػتلاينذلػػ اب عػػلابهنتغت ػػتادل   ػػ ا
أضػهاكعػتد ا(افنا،ػ اين نػتا ))دلعبلجادل    الؤلط تؿالػكا ػبلؿادظتنداػ (

(الػكادلػردرايندألاػثت اغتانلػ اينالاوعػهؼاأ ل)ىلادلردرا تااهين اتاجصثتأ ا
داين نػتاتااػرميانػكاكػتفادا أتدوميػااث ادعتهين األيناط بل اجفاكتفابتأ  تا اياو   ا 

ؾتتزاػػػتالػػػكادل نأػػػتاادلػػػ اا أػػػكاجافاد  قػػػ العػػػكاا ػػػاااػػػرد ا هك ػػػكال ػػػتا ابعػػػرا 
داداظتعهاكادلقتدـدا عردد ا ا...دابلل ارميااينكتفااعأر 

أبللػػ اينحت وػػ الع نوػت اب ػػث ااػػلدادطتػػتايفادضتقأقػ القػػراد،ػػترااكػلا 
بعػػػراكػػػلالػػػتااأ ػػػل(اينوػػػعهاابتلأػػػأسايندال،ػػػ دـاألنػػػيادا ت ػػػكافشػػػبل اا)اػػػهين 

اد ايفادلػػردرايناػػلدالع ػػت ا ففقػػرافضػػلادلشػػترعاا ػػاايناػػناا،او  ػػكاعتػػلدادل  ػػل
(اأ ػػل)ىلا ػػهؾا،ايندلػػ ا دااجاايندلهاتوػػ يفااو أػػ ادالأ ػػندادكثػػري ااادا ػػتؾاقاػػنر ا

ا(أ ػل)ينىلااػهين ا؛ادألنتاك  ابلانػتروكدظتاضا ىلادلشترع.الردريايندل جنااج
ط ػػػتؿا فا كػػػنفاقنوميػػػتاين اػػػتينزاد  ػػػ األفادألايندل تنأػػػ اكتػػػ اا ػػػ  اا،ينأػػػ شاا أػػػك
ينكتػػ ا فاانػػيادل وػػنذجادظت  تلػػلايندلقػػرينةاعتػػضايفاكػػلاوػػ ا اا ػػاا ا  او  ػػهينفاج
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ا(أ ػػػػل)اػػػت انوميػػػتاين فاالا ،ػػػتر،اكوػػػػتا ،ػػػضاكػػػتننداو   ػػػػهينفاردافع ػػػ ا كػػػنفاق
 فا دتتاػػ اين فااينبػػلااػػلداينذدؾاكػػتفاا ػػ  اا،يناهينبػػكايندطت ػػترةادلػػ اضتقػػ اا

 فاو ػنفادرا ػتالآل ػػهوكا ينافااهينبػكاكتػ األا عتلػلالػنادظتشػ   اب ػلااػرينا ا 
 عػػلارتعػػ ا،اينبتلط ػػتؿلثػػتق ادألاىلادرس ا ا فالتنلػػكاجنػػتالػػكاكتػػا ػػاادألقػػلا 

اينالا،وػكدألط تؿايندا وع انضاينوهأ اعتضا فابعضػاضاالاوعػهؼالاػ ح كا 
فالػػتافع ػػكاوع ػػضا وػػكاكتػػران  ػػك،اين نػػتاالا لنلػػكاألنػػكاصػػغرياينالاوػػررؾادضتأػػتةاين 

افقػػراينال ا(ااػػنادطتتاػػهادألكػػتاألنػػكا أ ػػل)فاتاجالا   ػػترةال ػػتارتأع ػػا(أ ػػل)
تاينثتل  ػا،دلعت   ادظتناندايفادلػردرتافقرادلرؼااينثتنأ اا، ن كايفادلردر صرقتا اينج

،اكوتا نكا  تزؿااكا اضافهصػ ا  أحػ التفادلليا نفه الكادلردرفقرادأللكايندأل
لػكاد  ػترايناػنؼاانػكااػن،اينبتل ػت افرواهاف ػتفا شػ أ  ايفادلعػتللكالأ نفا 

ا أتر اينلكا ذا ا   كا ينا أناا ك،اين  هككااػنالػكاوقػهراج تادلثقػتاايفالػؿترـت
لقػهدرا ثػترا  ػتلالااك ػريةاا ػرادألط ػتؿاتااػلدادينطثع ػا،عػندةال ػردرينادلدلشترعا 

ااػن؟ اخت اااكاط ل ايندا غهبندال كاألنيا ينؿالهةا  دل  ػتفاا(أ ػل)اين ياط ل 
حت ػها)) ثا ادلرنأتابأك((اجالا نياك  الكادلػرد لا  ق ػناين دلعتظت ادلليا

تاا ػػػااكػػنفاا ػػػااقػػررادظت ػػػؤينلأ اأ تظ ػػ فا اينل ػػػكاكػػتفاا ػػػ  اا(أ ػػل)ا ػػاا
تااينطثع ػا،ينأتدثػ ااهينبػكااػتةال ثػتقلا(أ ػل)اعػلادلثتقلالكادألط ػتؿ،اين فا 

كأػػرا(اين أأ ػػل) ػػهجالع ػػضادلنقػػ ابػػرينفاا ػػضادصتوأػػنال ثحػػنااػػكاك ػػ ا 
ادل تلػػػناد اػػػ  ااال ػػػتفا  نداػػػر اينداػػػ وهادضتػػػتؿاظتػػػرةاثبلثػػػ ا وػػػتـ.اينيفادلأػػػـن

طنااػػتأ ابتلاػػرف ايفا قػػتا(أ ػػل)،ػػتاوػػتاراا أػػرهادلثتأ ػػتااينقتلػػ اج
ا،نػػكااػػه ال اػػتداجىلادلػػردراين   وػػ العػػكاجالا يناػػنا قػػتطناقهوػػ ااػػرمياا،بػػريينا
داين أكػراافاوث عػراك ػري ا(الاوشػأا أ ػل)فاداألك ػري اااتاالدادطتػتا اػعرشينطثع ا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
81 

ىلاتالػػكادلػػردراينلاوػػلا اجيندلػػرلألابقػػتل اقهوث ػػاتلأاػػ نػػكاكػػتفاوهدقػػ ادلػػردراينلتػػكاج
فهفضػ اا،صت ثػكا ينا راػلاو ا ػتذا ا ،اينا تاطتلثيادصتوأنابأفابعأرال تف ا
،اا ػػأاضااتا ػػكاألنػػياا،ػػضاا ػػرلتاوهيننػػكتاذلػػ اين  ػػتاادلثػػتأ لا تاقتطع ػػرفض ػػ

ك  ا رور اانالكاوعنداين فاوعػهؼاقأوػ ادلػردراين فاوشػعهابتالن وػتااعتػتاينكػتفا
،اينكػػػتفاد  ثػػػتر داصػػػعث تاجالا نػػػياؾتحػػػ اين ثثػػػ اصػػػع اقػػػهدرادختل ػػػكاأػػػ اط ػػػل 

وعػػػػنداا(أ ػػػػل)يناػػػػتااػػػػناا،ط ػػػػت ها فاػػػػضاكأػػػػفاو  ػػػػل جوأػػػػنا نػػػػيا اػػػػهؼاين 
تالػػكادلػػردراينوثػػر ابرراػػتؿال تيناػػلاينيناػػتطتااكػػ اوعػػند.اتافشػػأ، اينو قػػه اوػػأ، ا

اك ػ اأ و  ػتنػياا(ا ثهاأػ اا ػااابلقػ ابػتآ هوكاألأ ل)فااهين اينل ع ضا 
ػػ    ػػهال ػػكاا(اين هك ػػكاينلا ك وػػكاينلا ات ثػػكاينلا أ ػػل)دظتاػػضااػػتداا،تاا أػػكدد و 

(اينط ػ اأ ػل) ػااوػأ ال  حػرثاين روػر ااػنالػكاينبػك،اينك ػ ا اكااػث ااها
(األفاأ ػػلػػػػا)ابلقػػ اب اينكػػتفاأػػرو  تااػػنادل حػػنؿادل ثػػريايفافاوػػ   ضالعػػ 

فاشتػػناكننػػكااػػه الػػكادلػػردرابعػػرا اايندن اػػتر ااىلافػػهح ااػػث ااهينبػػكاأػػنؿاأػػ شاج
  قػػػػ ادلػػػػ اكػػػػتفاوناػػػػرافأاػػػػتااػػػػنايندألط ػػػػتؿابػػػػ  جمادظتادن جػػػػتر اارينث ػػػػتاأػػػػ

رايندل ضػػحأ اب ػػلالػػتاداػػت ال اػػهين الػػكادلػػردا نفػػكاا ػػأاضااػػنالػػتيناا،صػػرقتل  
داينل ػكاااػرمياا،اينالدادأللها اعرشصرقت كينصلاجلأكالكا الادالطو، تفاا اا 

هوق ػػكاكتنػػ ا تط،ػػ اينكػػتفاكتػػ اا أػػكا فاو  ػػ افاط فا وػػهحالػػكا اكػػتفاا ػػ  ا
ليا ينالكا أرادلثتأ لا فاوأ ل البلطو، تفاا اا صػرقت كابعػراشتتاػكا ػتا

اػنادلأػلاا ػااؾتتأ ػتايفا  ػ االػكااوػل اا(أ ػل)فالتاقتـابػكاالن جتر...اجد
يندل ػػع ان ػػتنأ ايندلشػػعنرااعتنػػتةايػػري ادإلحتوػػلاا(أ ػػلػػػػػا)اروػػرةالاو اػػأ  ا

يناػػػػػل اك اػػػػػتاكتنػػػػػ العرينلػػػػػ الػػػػػرهاا،صػػػػػرقت كل وشػػػػػترك ايندالطو، ػػػػػتفاا ػػػػػاا 
ا.(أ ل)
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تدال ػػت أحاكتػػدل عتلػػلالعاػػضاينجادايفط ػػتؿادلػػلوكااتنأ ػػتاك ػػري ا(الػػكادألدلشػػتد)
ينك ػػػػػريااتال ؤلنػػػػكاااػػػػػيادظتػػػػػ دجايناػػػػػريندشصػػػػػع ادضتدضتػػػػلاظتشػػػػػ   كايناػػػػػنالػػػػػكا 

قضػاالػتاوقػه ادطتوػجمااػ نداايفاا،اػ  ا24ط لااوػه اا(دلشتد)دلاهدخ.اين
ىلاأػػ .اينل ع ػضااػػناكػهديالػػكاجاىلازقػتؽاينلػػكاأػ  اجاو  قػػلالػكازقػػتؽ اا،دلشػترع

طػػػهدؼاػتتف ػػػ ادوػػػتىلادلػػػ ا قػػػنايفا ا،صػػػأردا اػتتف ػػػ ادوػػػتىلاينبتل حروػػػراقهوػػػ ا
ػػ اثػػرادلقػػتدرا)تاو نداػػرايفال  قػػ ابػػت ادلشػػألاينقػػه ااػػهوحادلشػػألاينكػػتفادد و 
 ػػههاين افا تل ػػكاكتنػػ ا  ػػ كاا ػػتؾاينكػػتفاوػػرتدداا أاػػتابػػلافػػرتة األا(دل ػػأبلش

تالػػرواتاوض ػػ نػػكاالاو ػػ  أنادالاػػ قهدرالعاػػتاب ػػث اظهينفاػػتادظتعتوػػأ ادل ػػأ، ايناأل
ػػط ػػتؿايفااػػاػػردالػػكادأل ،الػػلدالاو ػػ  نادالاػػ قهدرات كاينو شػػتاهينفالعػػكادد و 
هضاظتضػػتوقتاالػػكاينا عػػتفاوعػػندالثأ اػػتاك وػػتاوػػعهابتل عػػ ا نػػكاكػػا ػػراتاجالا 

يناػػناكػػتفانتػػترسادل  ػػنؿاا،ط ػػتؿادظتشػػهدوكادظتناػػندوكالعػػكايفادلشػػترعقثػػلادأل
ا ػػػاااتتاكػػػتفالػػػرل  اوض ػػػتاين ىلادظت ػػػتااينرتػػػنادلق ػػػتشادل تريػػ اصػػػثتأ ابعػػرادل اػػػهاج

أػرادلثػتأ لايندل  ن ل(اينبعرا فا احتروػرال تنػكالػكاقثػلا اشتؽا)دل  هدا  
طنو ػ اادل ادا وهاال ػرتة ااق تاكالر نؿادلردريفادلردراين ادلعولالعكاينػتتينل اج

تؿابتف عػػاأػػ اداػػ  تعادلثتأػػناجق تاػػكاينا ثػػكال ػػردر،ايناجػػهداد نلػػكادلػػردرابػػر 
ينؿا ا فاو عػػ ا دظتشػػتكلايندلشػػجترداالػػنابػػتق ادألط ػػتؿاأأػػنا نػػكاكػػتفالتػػ

(ا ينادلث ػ اا أشػػك)ايفالعػ افاو   ػهادينر الػ بل اينالالتػ ا ايفاكػلاوػ ا ااط ػل ا
زاينكػػتفاواػػهاا ػػاالشػػتارةادلتنػػتلداتينالشػػتارةابػػهدلدادل   ػػلعػػ اكػػهةادلقػػرـا 

ا،ط ػػػتؿاالالتثػػنفااػػػلدادلتنػػػتلدوعجثػػػكااػػػناينأػػر اأػػػ الػػػناكػػتفاكػػػلادألادلػػلي
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ألنػكا وػعلا لادد ػلادلػردراتاال ادل اهفتاا  ق الشتكلاك ريةال ثػتأينطثع ا
 ػػػهااػػػكادل  ػػػريالػػػكا،اينأ ػػػضاطثأعػػػ ااو  ػػػتاك ػػػتانغػػػ ادل تلأاػػػدلػػػردرابر نلػػػكاج

وػػأتااريػػضا اػػهفت كاينؿتػػتينؿا فا،ػػرهاادأللػػنراقػػررادإلل ػػتفايننق عػػكابػػثع ادأل
ا(اينلػػراا ػػلله دالػػرهابػػتق ادألط ػػتؿايندتػػهد ددلشػػتد)تاأتلػػ اينطثع ػػا،صػػعنب اذلػػ 

ػػ عتػػل ادظت ػػأل اينؿتػػكااتفاا أ ػػتا فاؾتػػراأػػبلميات،اينا ػػتاكػػب ػػث ادل  ػػتالالعػػكادد و 
،اك ػتانػرتؾادل  ػلافػرتةاقثػلا فاؾتػهيالعػكاينأ  ااأتؽااو  ػتادظت ثػنايفادلػردر

ا.ا   ادردا ادضتتل 
تينبنفاا ػػاافادلثػػتأ لاو  ػػينيفا أػرادألوػػتـاينبأ وػػتاك ػػ ا)  ػػه د(ايفادلػػردراأل

ر اايفااػػهوه اينبػػاط ػػتؿاأأػػناقوػػ ابناػػناكػػلاط ػػل ادظتثأػػ ايفادلػػردرالػػنادأل
وقػتطعياا(دلشػتدػػػػا)ذداباتلػ اختاػاضاينختػ ادلػردر،اينجالػنر ا حترثاجلأاضااكا 

)داػػ تذا عػػتؿانػػتـانتػػ ادروػػرادأجأ ػػ اقاػػ (اينكػػتفاكبللػػكاصػػرل اا:ينوقػػنؿا 
ينداش ابتل  ػث ا ايناػلدااػناقوػ ادإلؾتػتزاأػلاو  ػ ال ػ ادل  ػلا فاينفهأ ا

 فاو ػػػتلنداا  ػػػوناقاػػػ ك،ادظتاػػػضاق ػػػ ااجىلااػػػهوه ابعػػػرا فاط ثػػػ الػػػكادصتوأػػػن
(اب ػػهداقاػػ كايناػػنؼادلشػػتد)اينأػػلادل ػػ نفايفاكػػلا راػػتاادلػػردر،اينا ػػتابػػر 

داػػ تدادبػػنيا كػػتاا::ا)دلشػػتداػػهداتاكوػػتااػػ اينب ػػلادلعثػػترداادلػػ اقتعتػػتااػػن 
ربعػ ااتوشػتاانتػكا ينجاست  ان ندفاينبجمادل ال  قاتاين لأا؟؟الانت:أقري،ا 

كايناػػكابػػػجمااػػكاينااػػتعتكاينلػػػكااػػناوػػػهينحال شػػغلادشاداػػنياوػػػغلادلثأػػ اك ػػػ
كػػتال ػػ اايندل ػػن اااػػتعتكااػػضاكتػػتينزينفاا أػػت،ا نػػت:اقتػػتا وغ  ػػكاا أػػتاينوضػػهبي

 نػت:ادنػ ضاكػضا خ؟؟اا،صػغهالػيابػجمادكػنادث ػلا كػتالػي ا: صغه؟؟ادلشػتدلنا
اداػػ تدااتنػػ ازيناػػ ا،ا نػػت:اكوػػلادلشػػتداينبعػػر؟؟ادلشػػتد25دلشػػتد:ا :افػػراوػػـن
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اأ اػتاك  اػتادن أػيادبنوتادانياكثت ابتظت ثلايندشاك ػاادوػ اأ ادل ثػت ايند
كثتبأػػػتاكتلػػػ ادلشػػػ ارينحالػػػكاا ػػػتاو ػػػكاينطػػػهد يالػػػكادظت ػػػثلاينرأػػػ اكعػػػراا
بتلغهف ايناأنشاا أاتالكادلشثتجااتفاكت ادب اتاينكتؿادن أيالتلتاكثتبأتااػتفا

ا(دلشػػتد)(اا ػػتادن اػ اقاػ ادشادبػنعاا ػػأاضاينلػتن  ياينطػهد ي   ػ اب ػها اينا
ؿاط ػتدر اا ػاا فاو ػنفا ينؿادألتااهف ااهااريندنأ كاينأ ادل و  اينجصػهاينا 

نػكاكػ ضاصػن كاألتااهف ااهاصهد كادلػرد ضاوض ادللوكاو عثنفاينآ هادظتغتدروكاين 
ااػ ندااينكػتفادد و ػألبأكايناتالكازيناتاا لعرةاا نداا نف ا  ػريايفااتادألنػكاأػـه

ينا ػػتؾالع نلػ ان ػػأ اا،ادضتػ ايندضت ػتف(دالا وػػتـ،ادل عػ ،اكػػل)دألاكػلاوػ ا
 وػػتاكػػتفالػػرو تادرساوػػتـاينبأيناػػ ا نػػكايفا أػػرادألا فا ذكهاػػتايفابردوػػ ادلقاػػ ،

ينط ث ػتالػكاكػلااتين لندن ػاينرقػ  ااا أ ػتاكػلاط ػل ال ع أضادلهاػضا ينادلهاػضادضتػهاينقػرا 
اػػضال ػػتارشتػػ الان اواػػتايفاينق اػػتاجالاراا(دلشػػتد)،ا فاوهاػػضال ػػتالػػتاوهوػػراط ػػل ا

اينرب  اػػتابتلقاػػ ادلػػ اهفػػ الػػتاكػػتفاوعػػيانػػل ادلهشتػػ اا،قاػػ كا نػػياينبعػػرااػػهد
اينيفا قاػػاتا ،ايندلهشتػػػ ااػػػ ااثػػػترةااػػػكا ربعػػػ ا  ػػػنطادت ػػػلالهبع ػػػتا ينال ػػػ  أبل 

نػػكااتاػػلا:ا)دينا ػػرلتااػػأل كااػػكا   ػػرياتاقػػتؿا ا،نػػفاينفػػضدد  اػػتااأػػنفاين 
ا.تو  كالنأر ابتلثأ اينردلت ال  نؾ(وثتينعالكادلشثتجادلكاا

ااهفػػػ او اػػػأ ادل  ػػػلادلػػػليا ارشتػػػكايفادلنرقػػػ الػػػكاقثػػػلا ا(ادلشػػػتد)دلأػػػـن
عػػتشالػػكادلنأػرةايندضتهلػػتفاينفقػػردفا لػػكايندلػلياكػػتفاوا،ن  ػػكا(دلشػػتد)ناالايناػ 

ا.ااكينالداكاا أين    ازيناتاا بأكاين 
ا
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ا
ا
ا
 

ا
ا(دلشتد)دل نأ ادل ارشتاتادل  لا

ا
ا
ا
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ا)ـ. اع. ا . ا . (
،ا كػػػػتاضااوػػػػه ا(ااػػػػ ندا:صػػػػغهاضااوػػػػه)،ا وػػػػقتاابعوػػػػهادل اػػػػنر ا ربعػػػػ 
وعتنندال ػلانعنلػ ا ظػتفهاضاين فالتهلػندالػكاأػبلينةا(اا  ،اك  اا أاضا فا25)

(ااػػػ نداا:لػػػ اأأػػػنا ػػػنيفايندلػػػراضاأػػػلاكػػػتفااوػػػها كػػػتاضا)دل  ناااػػػ ندا
اػػػػهةاجىلاددرابػػػػلا فػػػػهددا اوػػػػتديالػػػػكاددر ا(ااػػػػ ندااين  ػػػػتق  اضادأل5ين صػػػػغهاضا)

لاو ننػػنداا،ظتع واػػضايناػػضاب ثأعػػ ادضتػػتؿاينب ػػث ااػػناادضتتلػػ ادظتعتوػػأ ا،دلندلػػر
،اقػػػتلنداب ػػػهدادل يناػػػ ا ينفػػػتةادأل،ػػػضاينبعػػػرالرتكػػػ ا انص ػػػتا ل ػػػتااا ػػػاااػػػل اد 

الا عهفاػتا قث ػ اااػثت  اط تؿاينل عناتالكازوترهتضا ينارلوػ اضايناػ األيندلرةادأل
عأشػػنفاط تعتػػتاواػػلدالػػتاظت ػػ ت اأػ ابعػػرالعهف اػػتابػػأفا يناا،ااػػت دأللػهابػػتيندا 

ا ػػااالا ثػػراريثػػ اصػػتدق ايفادأ ضػػت،ضا ينادإلوػػترةا،ػػتيفاددرادألو ػػتـاأأػػنا 
ا.دألقلابأ،تا ندا  لاضالكادلردرالأعأشندالعات

بػػػػأاضابعػػػػرةادظتاػػػػضا ،ػػػػضابعػػػػراينفػػػػتةادأل ،ا  ػػػػلاضااواػػػػضادلػػػػلياواػػػػغها 
يناػنايػريال ػ ينجاينكػتفاوعػػتل اضالعتل ػ ااأػرةاينوهاػتاضاينوغػرؽاا ػػأاضااندااػ 

كػػتا،ا ثػػر ازيناػػ ادلعػػضادأل هيناػػكالػػكادلػػردرا،اجالا نػػكايفاأػػتؿبتضت ػػتفايندلع ػػف
 ػػػػػلابتظتعتل ػػػػػ ادلقتاػػػػػأ ايندلضػػػػػه ايندإلاتنػػػػػتااين   ػػػػػأ اضادظت وبعو اػػػػػتادلأػػػػػنل ا

ل ػلاي ػلادظتبلبػػجماين   أػفادلثأػ اينا ػ ادأ أتاػتاادلثأػػ اا؛وػتق ااوػتؿ ابأ
دضت ػنفاالاوعػهؼاينراتو اط  اتادلهاأناينأػ اي ػ ك.اكػلااػلدايندلعػضاالكاطعتـ ا

هتػردادألط ػتؿابػأ،ضالػناحتػرثنداجىلادلعػضافازيناػ ادلعػضاكتنػ األاكاذلػ ااوأ، ت
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،ايندتػهادألوػتـاورادلعقت اا را هيناػكالػكادلػردراههافر،تاانؼا لوقاضا اات
ىلادلػػػردراو عوػػػػنفاط ػػػػتؿاا ػػػاااػػػػلدادضتػػػتؿ،الػػػػتاجفالتضػػػهادلعػػػػضاجيندلشػػػانرايندأل

فا ػػػػػ دددا،اينوشػػػػػتاادها بتلهدأػػػػػ ايندالطو، ػػػػػتفاينوػػػػػ ينؿاذلػػػػػ ا هيناػػػػػكالػػػػػكادلػػػػػردر
   اضاوػندياأأت ػكافػأاىلاأػتدثا  جػري العتنتهتضاأأناو عهضادلعضادل أػ اج

دل  ػػ كاينالد اا ػػاادلعػػضادألكػػت،ايناػػنادأل ال وتنأػػ ا ينالدافأ عػػتينفالػػنازينا ػػكاين 
بتلضػػػػه اين  ػػػػههابتألاوػػػػتؿادلشػػػػتق اين  ػػػػهها ػػػػترة اا،ط ػػػػتؿيفاجوػػػػلداااػػػػؤالاادأل

االأ  ػػػت كادطتوػػػهبر ين  ػػػ وهاا،اثػػػتراضاا ػػػاادلعوػػػلايندا حاػػػتؿادظتػػػتؿادلػػػبلـز
نايفالشػػهينا تافأ ػػهحاربػػكابتأػػقتدضتتلػػ اجىلا فاو ػػ هادهاو ا ػػتاعتػػض،ا أػػرا 

،افأ ػػهحاكػػ اوػػ    الػػكال ػػؤينلأ اضف ػػهةاجوػػند اضايفاددرادألو ػػتـاا ػػاادلعػػضاا
ث ػتاالتاػلاا ػاابعػ ادظتثػتللالػكادظتػتؿا انػكاقػردلعضا انص تا نكا  تادلعػضابأ

عادلعػػضا  ػػثاضاجىلادلػػردراينلاف ػػتراا،لػػكادظت تاػػلاددرادألو ػػتـا ػػأ يناػػنداضايفا
ادطتػبلصاجذاكتنندايفاوػنؽ اا،كلكافهأاو كاوعهؼا فافهحادألط تؿا كت ا،لأػـن

او ػػ أق نفاصػػثتأ ا اوػػـن تاا ػػاااػػه ا ألوػػ ااػػتكيادلػػردرا يناصػػهدخا ا ػػك،اوػػـن
ل ػلات اا عػثاضادل اػنضادلثػتكهل أ هالكادل اترابعرا فا اىلاينق  او تلنفابكاج

ا.....ناا  ادظتشهينبتاادلغتزو ا ين....ا ينينايفارتجىلادلعولايفادألاندؽا 
 ػػػتؿاينقػػػتـا  ػػػ ال  و ػػػ تهتضاينيناػػػرابػػػأفاطينلعػػػكادألادظتاػػػضاأضػػػهادلعػػػض

اب قػػلا تال وػػترهتضاين  ثأػػ ادأ أتاػػتهتضاػػثناأميالتضػػها  ينردقاػػضا،اينط ث ػػتال ػػكا فاوقػػـن
ىلادظترراػػ ادصتروػػػرةايفا(اجدضت ػػػأ أ )لػػكادظترراػػ ادلػػػ اكػػتنندافأاػػػتايفال  قػػ اضا

ااينكأنكاانالكاكػتفاو عػل اا ػاا وػريااػؤالالرو  ادلارراينيندف اب لادأرتدـ ا
،ااػلال     ال اضاينالانعػهؼادل ػث افقراكتفايفاونؽ اا،ط تؿادظت تكلدأل
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ريدثاينطػهدادألط ػتؿايناألنكاوهوػرادضتاػنؿاا ػاادظتػاناب ث ادل ينا ادظت     ا 
اتفاا ػػتؾااػػثث ااػػرـاقرر ػػكاا ػػاا ػػنفريادأ أتاػػتهتضا ـا ينااػػنااأتل ػػكادظتعتوػػأ اينا 

اااك؟ؾتا 
يندضت ػتفايندلع توػ ادلػ او تعتػتاوػ اىلادلردراينوتاريندادلهاتلتاجفاد لادألط تؿاج

،ضااػػػنؼاو ػػػرتلتنفالػػػكاا ػػػتاادظتناػػػندوكايفادلػػػردراأػػػ اوػػػعهيندابػػػأاط ػػػتؿدأل
ايندل عػػػػ .ادنػػػػرلدادألاقاػػػػر،اين دل ػػػػ ه ب ػػػػها اينكننػػػػػندااط ػػػػتؿبػػػػكااػػػػ هادعتوػػػػـن

هالػػتاط ػػتؿاينلاو ننػػندال أاػػ لاا ػػاافػػهدؽادلعػػضايناػػناآ ػػابلقػػتاالػػنابقأػػ ادأل
لكااؤالااين ثلال ػتاادردا ادضتتل ال لاط ل اااهدا ثقاالكادلعت   ،اينا لدا اج

ضاينأجػػضادل ػػهدغاط ػػتؿايفابأػػ ااواػػعتنػػتةادلػػ اكػػتفاوعتنأاػػتااػػؤالاادأللػػرهادظت
الع فايندضت تف.دلليا هككااواضادألصغهادللياكتفانت لاعتضاا ندفاد

فانػنفهادلػراضا،اداػ  ع تا ا ػاايناػنداضايفالشػهينا تابعرالهينراا  ا قهوث ػت
ا،ط ػػػػػتؿرتأػػػػنادظتشػػػػتكلادلػػػػػ اوعػػػػتشال اػػػػتادألين اأػػػػػلاادظتع ػػػػنيايندل   ػػػػ اعتػػػػض

ينالدادلألاا اااػتينزاضاػت ػ اتايفادظتررا اينب  نؽافاو جحندارتأع ا انديندا  تا
ط ػتؿادل اكتننداوعأشػن،تاقثػلادلػر نؿاجىلادلػردر،اينا تاػث اؾتػتحارتأػنا ـادآال

ظتػػػػػػتفااضػػػػػػتاادلتااأضػػػػػػه اغتوناػػػػػػ الػػػػػػكا قو ػػػػػػتادأ  ػػػػػػتال ا،ا لشػػػػػػهينا تابتظترراػػػػػػ 
 وػػنادظتػػرشادلػػ اىلالع ػػضالؤا ػػتاادجملدلش اػػأتاادظتاوػػ ايفادلث ػػراجاػػتف  اجينا

ـاب غ أػػػػ ادضتػػػػرثادظتاػػػػض،اين شػػػػتاااػػػػبلدإلينقتلػػػػ ايناػػػػت لاا،و ػػػػتـعتػػػػتاابلقػػػػ ابتأل
أػػرهادلق ػػنداادل ضػػت أ ادلػػ ادألقػػردرا فاو ػػنفا أػػرا قػػتر ايندلػػرهتضاوشػػتاراج

ىلادلردرايناػ اأ عهؼاا أاضاينبعراذل ابأنللاأضهاايندلرهتضاجفا،  قلادطتت
اػػػ  أنا،اين نػػتاينأ ػػػضا ػػت ايفااػػػلدادجملػػتؿ،ا ب ت اػػػتين  تلػػ ابأا ث ػػ اين نلػػػنؿ
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اينادظت  تاهابػلل االا ثػتردا ادلش  ادلاتدؽايفانأ كالضضادب كا ادضت ضاا ا
آ ػه،االػه ا يا ينا؛ال لا نفكالكاكػبلـادل ػتسا ينادلعػهؼادالا وػتا ا و اأ 

،اقوػ اظاػهااػناانأ اػتين اثػتر ااػعاتايفاد  ا اكتنػ الػكادل ػنعادل ػتشاينكػ ا ينا
  ػػػ اوضػػػوكااػػػبلل اااثتراػػػتاا ػػػاا نقأػػػنا عاػػػر ابرا ت اػػػتا ط تعتػػػتادألربعػػػ اينج

ط ػػتؿاينراػػتو اضايناػػرـازااػػضايفادلعوػػلايندضتػػهصاا ػػاالندصػػ  اضادلررداػػ ادأل
ط ػػتؿا،اينلشػػرةاجأهدااػػتايندفقػػ اا ػػاارتأػػنادلث ػػنداين  ػػلاادألينبػػ  جمادل  ػػنؽ
اابتل حروػػػػػػراأػػػػػػ ااػػػػػػتدااػػػػػػ اجالااػػػػػػرةا اػػػػػػتبأنا ينا اػػػػػػثنالاينذاثػػػػػػ اينلػػػػػػت

ينباػػحث اتادألط ػػتؿاأجػػ ا ،ػػتايػػرياقػػتدرةاا ػػاا ػػهبأ اضاين فال ػػ قث اضا فضػػلا
ا ػػػتا انص ػػػتايفادظترراػػػ ،اينأهص ػػػتال ػػػتاا ػػػاا ػػػأللال ػػػ قثلااػػػؤالاادألط ػػػتؿا

اينلا   ػػـ ا ػػااداػػ قثتعتضالػػهةا  ػػههاينبشػػهطا فا ػػ ينراضا اػػثناأميت،ن ػػتايندفق ػػتاافر
فاـاقػػػػررهتتاا ػػػػااحتوػػػػلادظت ػػػػؤينلأ ،اين اػػػػرل اػػػػتاا؛اػػػػثت  انػػػػلدادلشػػػػهطالعػػػػرةا 
،ايناػ ا هوػػرا فا  حػهؾاأهو اػتاؽتػػتادفعاػتاجىلا فا    ػػاايناػنداضاوقأػراأهو اػػت

كػلادأ أتاػتهتضادلضػهينرو ازل ػتاؿتػكانهاػتاضايننػنفهاعتػضاااينلتا،ربع اكا ط تعتتادأل
)ـ. (افا .اينل ع ػػػضافػػػرقػػػهد،ضايفادظت  قػػػدلبلزلػػػ ا اػػػنة ابثقأػػػ ادألط ػػػتؿايفادلػػػردراين 

لها ػػ اينو ػػأثهاب ػػها ايناػػناو ػػكاأللػػكااااضايننت ػػتزااػػلدادل  ػػلاأ تاػػأ  اكػػتااػػنا 
 اخت أاػتااػ اضالػكاينذلػ اب ػثاذد كالتثاتاأثميتاكثري د،ادلنق يفايناادورور ااكها ت

ا فالتثاػػت، اآ ػػهاوشػػعها نػػكال ػػـ  وناػػ اايندها)اػػ ايناػػل(ااتنػػ اينلػػكااتنػػ  
 ػ ابألػكايناػ ايناػنال عا(ع. )خادل ػتشافاػناطتا ات،ايندأرتدلاتاينأثاػت.ا لػتادأل

ا ػاادلػهيضالػكاات،ناف ارلػنزااػلدادل ع ػ ادلغهوػ ابأ اوػ وض تاجالا ن تالان   
،ايناػلدادل ع ػ ادفػنادل  ػلاربناا نداتايندل ا الاجىلا طنؿافرتةادل هدؽابأ او
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ابراتد ػػكالػػكجىلادعتػػه الػػكادلػػردرا ك ػػهالػػكالػػهةاينذاتبػػكاجىلابأػػ ا  ،ايناػػ ا قػػـن
يندلػػلياوعػػتشالػػكاا( . )هالػػ اضايناػػناصػػغ لػػتادألخادألوػػتـ.ال ػػردرابعػػرااػػرةا 
ابػتلهيضالػكاكػتااػ كافو بل اا،ا اا اهفت كاتااأ، ت هك ادن ثتا اا،لشتكلان  أ 

،اينلاو  ػػحالعػػكاث ػػتاادل ػػـنزدؿاو ثػػنؿاا ػػاان  ػػكا انػػكالػػت(ااػػ  ،اجالا 22يناػػنا)
فا،اينكػلل افاػناوشػعهابػأنندعادلعبلجايندل هؽادلػ اداػ  رلاتادلثػتأ نفرتأنا 

دلػػ اكػػتفاو قتاػػتالػػكااوػػكاينزينا ػػك.ايناػػلدااػػثثكادظتعتل ػػ ادل ػػأ، التثػػكاادصتوأػػناال
ينأ ػػتفالػػكااىلاراتوػػ  ايناػػناط ػػلالت ػػتجاجا( . )صػػغهاضا لػػتادل  ػػلادلهدبػػنايناػػنا 
اػػهيادلػػليايندصتػػنادألاػػكافقردنػػكادضت ػػتفاا تصػػ ال عنوضػػكاقثػػلادلثػػتأ لاباػػنرة ا

 .فقر ال لاط نل كايناناط لااتد اينل أنايريالؤذ ا
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ا

ل

لسيفلصنلحلهشنم
بتفاجىلابغػػرددايفالػػكاوػػاهاات ػػبلؿااػػ هقتابتن جػػتر اااػػناو ػػأضادألبػػنوك،ا نفأػػت

ا.3004،تو ااتـا
لػػتازدؿاوعػػتشال اػػتا)وناػػراا،غػػ تلبا،ا عػػهضاجىلااػػهدح ارديادألصػػلنايناػػناكػػ

،اينؾتػػػػػهيالػػػػػكابتاػػػػػ وهدرادلعروػػػػػرالػػػػػكاتـايفار اػػػػػكاو ػػػػػهغادل ػػػػػند لادل د ػػػػػرةصػػػػػو
ا(.ااجفا    اذل يندلعو أتادل حنصتا
يندلعريندنأػػ ايندالنػػ يندااينلامتػػ   الػػنابقأػػ ااوعػػتشالػػكادالن ػػنداا(اػػأف)كػػتفا

او ػػػػػنفال عػػػػػ ال ااػػػػػأ ادلػػػػػ ا ظتػػػػػ ابػػػػػكااػػػػػ الػػػػػكااع  ػػػػػكادألط ػػػػػتؿ،ادل ػػػػػهينؼادلقت
.اينصػػلاجىلاا فاو عػػهضاط ػػلاظت ػػلااػػل ادل نداػػن،الػػأجمابتلشػػ اادعتػػلتينل  نو ػػ

ا،اأػػػػ جىلاآ ػػػػها  قػػػػلالػػػػكاوػػػػ   ا،اكػػػػتفاواػػػػ نداددرادألو ػػػػتـابعوػػػػهادألربػػػػنا
ا.دا قهايفابأ  تادآلكالأشعهابتأللكايندأللتف
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ينلػػػػكا بلعتػػػػتادت ػػػػكالػػػػكادلنلػػػػنجاجىلاا(اػػػػأف)دك شػػػػ  تالناثػػػػ ادل و أػػػػلايفا
اػػتلادلع لػػ ايندالن ػػنداايندلعريندنأػػ ،اين  ػػ أ ادألاػػندااان  ػػكايناػػحثكالػػكااتظتػػك،

،اا دينلأػاا أكالكا بلؿاأضنر الاهاتنتاادينلأ اينأانلكاا اااشػهوكااػت  ة
كػػػػلاذلػػػػ ازرعافأػػػػكارينحادلػػػػندايندل جػػػػتحايندل وأنأ ػػػػ اينأػػػػ ادلعوػػػػلادصتوػػػػتا ا

ا،اأ اب  تاالان   أنادالا غ تااا ك.دل عتينفادظتشرتؾالنابقأ ادألينالدينا
(اينل ػػ ند ااأػػرايفادلررداػػ ،ا أ وػػ )دلعهبأػػ ايندإلؾتاػػناكتأػػرادلغ ػػتاايفادل غ ػػلا

الشػػهق ت  كايناػػلدااػػنادل جػػتحا قث،اينؿتػػكال و، ػػنفاا ػػاال ػػينن نقػػنالػػكال ػػ قثبل 
ا.دضتقأق 
؛العتنػػػتةاك ػػػريةا(اػػػأف)وعػػػتشاا
  تا كادلع ػػػػنرااػػػػنااػػػػرـاداػػػػال اػػػػت

ا ػػػػاا قهبت ػػػػكاينذينوػػػػك،الػػػػلل اصتأنػػػػتا
ىلا  ػػػػػػػػػػػ أ ادألاػػػػػػػػػػػندااا أػػػػػػػػػػػكايفاج

يناػػػػػػػػػت لادإلاػػػػػػػػػبلـايندلعروػػػػػػػػػرالػػػػػػػػػكا
لػػتاو عػػهؼااا ػػكايفاوػػنـ اا،دلاػػحف
أػػػػػرالػػػػػكا قتربػػػػػك،ال   ػػػػػتالاا أػػػػػكا 

انع هاا اا ياو ا.
يفادضتأػتةاا،اارف تااناداػ  وتراكػلادقأقػ  اكادأل ههندنثلناذل الا،ولاا

ا(اػأف)،افعػتدااا ػااقو ػتاب  وأ اػتينلانغ لااكا  وأ النداثكافهك نتاا أاػتاينا
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لػكايندغتػكاا،ادا  ع تا فاـت اكالكاال ادظتعتنتةاينجكتػتداأضػك اددفػ  اكثرياااهديند ا
ا.لنازلبل كاينوعنر ابأ،ضااضاج ن ك

يناػػنالػػكاا(يفا أضػػتفا لػػ ) ضاأ،ال اػػتافػػ(ادلعروػػرالػػكادألفػػبلـاػػأف)ل  ػػلا
أػرا(ا لأػريناا ػ )لػكاج ػهدجاا( ط ػتؿادضتػه ) ضاأينفػا)ػتورادلػرردا (ج هدجا

(اينقاػ اتااػناأ ػضاو ػأض)ينلروػكا ي أػ ادشتاػتاا.(ػتوػرادلػرردا )طبل ادظت ػهجا
،ا نػػػػكاأ ػػػػضايفا أػػػػرادألوػػػػتـابػػػػأفا لػػػػكادلشػػػػوجم،افأ ػػػػلنتااػػػػلدادضت ػػػػضاينيناػػػػع ت 

اػػػػػ تذا اػػػػػتادألينضتا(زو ػػػػػ ادلهبأعػػػػ )اأرةةادل ػػػػػف  ثػػػػ اك وت ػػػػػكادلشػػػػػتاهةادل ثػػػػريا
ا....(لتارادظتبل)

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا ي أ اأ ضادلأ أضا
اا.ك وتاادلشتاهةا:ازو  ادلهبأع 
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ااا.:التارادظتبل ضتتف
اا.ا ندونادلثتب   نزون:اد

ايفاننل  اأ و .أ و   ا....اينطتؿو
ا ل ا..اأ ث اتيار و ادلشوجم. ن

ايناأتااا ل ا جم ا
اايفادل وتالاوتايتب 

اايفاأ و الأبل اا شهؽ
ا لش اصحناالكاننل اظتررا ،

اينا الع ادتش ا،ا اح تفهأ ا
ااتايفان   يا ك والاوعهؼادل تسا ن

ايفاقتجم ا احت  اينصنهتتاقتجم 
ا؟األ ااكاأض ات،اكأفاو نف
ا؟ اناددف  اكوتاوا كادآ هينف

اأ نفاوقنلنف...اأضكادألـ
اوانفااوأيايفالألادل هدؽاك 

اينرويزاا عت ا ل ابتلعأر
ان ع انق   اهادلث ت ل ا
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اااالا و اأح نهادلركتكل ا
ل   أيااوأياينقث   ال   ا

ل
اع :ل نظم

أػػػ ات ذكا،او و ػػػنااناثػػػ  اـيناػػػنالػػػكا ذكػػػاادل ػػػبل ادلػػػلوكاد  ػػػنداددرادألو ػػػت
لػػػكا فاو ػػػنفالػػػكال ػػػ قثلاا وػػػ ايفابأ  ػػػتادآاد،ايننعػػػنؿاا أػػػكاك ػػػري اداتلأػػػ ااػػػرميا

ا.لشهؽ
و ػػػػػأضادأل اين لػػػػػكاا(ا ػػػػػ اكػػػػػتظض)

ن   اؽتتاداػ هاجىلااعتشالكالهض ا 
دجملػػ ااعتػػلدادلػػردرايناػػنابعوػػهادطتوػػجما

ا ػػػردرا صػػػثحاػػػ ندا،اينل ػػػلاد نلػػػكال
ال ك ا.أضكا لكادللياأـه

اصػػػق  تالناث ػػػكادلع وأػػػ ايندللكت أػػػ 
ػػتاينداػػع ت ،اينداػػ  ع تا فاؿتقػػ الػػكاؾتتأ 

فو ػػػػػػػػػػػلاصػػػػػػػػػػػغه ادك شػػػػػػػػػػػ  تالناث ػػػػػػػػػػػػكا
تاينؾتػحاينداػ  تعا تالكادل حتن ااهوأ  ااكابقأ ا قهدنكايفادظتررا اين دللكت أ ،اؽتتال

ا.الا ن تافض  تا فاو نفايفادلهدبندلعثنرالكادلافادل تشاجىلادطتتلجماج
 فاوع ػن ا ك ػهاؽتػتالػرواض،ااضاقػرااجػ يندااػك،اأ اوػعهيندابػأ، نهالع وأك

ا.دظتنانبلالررا ادظت وأ وكا ينتلكاد ؽتتاداتشاجىلا غأريالررا كاينج
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اتلأػػػ اؽتػػػتااكػػػلااػػػتـالتاػػػلاا ػػػااابللػػػتا ا،اينااػػػنادآفايفادظتهأ ػػػ ادظت ناػػػ  
،اوع ػػاالػػكا دداادالل حتنػػتاادل ات أػػ اب ػػث اؤا ػػكاجىلادت عػػكايفادإلا ػػتاادلعػػتـ 

ا.أ درات كادلعتل

ا
  نقػكايفادلررداػ اا،اجاػتف اجىللهاػفااتلأػ اينأػجم اابػأ بلؽ اا(ا  )و و ناا

اػػػػنادآفالػػػػكاو ػػػػنىلادل ػػػػثلايفادلػػػػردر،ا،اكتأػػػػرافػػػػكادل ػػػػثل،اينافاػػػناطثػػػػتخالػػػػتاه
ا.د،اينؽتأ ة،ااتلأ اارمياتلكاكعبللت كادلررداأ طع

اػػػػؤالااعتػػػػضااتالػػػػتا  اػػػػأؿااػػػػكادا وػػػػتل انػػػػؤالاادظتثػػػػرال،افػػػػأ تاض...يتلث ػػػػ
ا.الانت كاجقتتعتضاينهتوأشاض،ا تص ااقنؿاؽتأ ةالت تانفاجىلاراتو  ا
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تاانداثػػػكادصت ػػػرو اينلأ ػػػ ادل  هوػػػ افقػػػ ،ا أ ػػػكاا ػػػااؽتتراػػػ اوض ػػػاػػػ ضا ين 
ا...ل  وه،اينأق التا رد كايننشتط ااو  اك او نفاذداأأنادلهوتا اا

اػػنادلرتكأػػ اا(ا ػػ اكػػتظض) ػػ ابتلػػلكهاينلػػكالشػػتروع اعتػػؤالاادظتناػػنبلاين 
دينردااا ػنفرياعتػضايفاكػلاا  ػ  ادل،الػكا ػبلؿادلاػأ أ ا االنداثاضايفادلع لا

 ردـادضتتاػػػن اجىلادل ػػػكايندظتناػػػأقا،اين ع ػػػأواضاداػػػ ا،اجاػػػتف  ايندرينسا  قأ أػػػ 
تايفاب ع أوػػكايناع ػػكاػترتف ػػا(ا ػػ اكػػتظض)اػػنؿاا ػػاا ايندل  اػػ ابتغتأت ػػك،افأنػػت

ا.غتتؿادضتتان 
لزينلالعنبدينلهندي

،اين  ػتدا فا  ػنفادألصػع ا(اينانالػكادلش اػأتاادلاػعث زوكادلعتبروك)
بتلهانلػ ،اينل ػلااػل ادلش اػأتااكوػتا ػضايفادلردر،األنكال لاط نل كايناػناو 
 ،اينلػػػػكاختضػػػػناأليندلػػػػهايناػػػػندب ادلػػػػردراب ػػػػانلاػػػػنالعػػػػهينؼالػػػػكادلاػػػػع ا فا

ااناالاوهور ا يناالاوهي افأكاابش ا اادلاع ا فا ق عك

ا
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ينرلوػػ ا،األنػػكاصػػتأ اف ػػها ػػتصاىلابهنػػتلد ا تصػػ اينجافأح ػػتجاجىلالعتل ػػ  ا
ابػكالتوػلاال ػكاكػلااوػل ااايفاجن تاػكادل شػ أ  ،،اينعتلدااػر القػبلمياينداع  وقػـن

ايفايتو ادلرق .ادين ف تر اارلهاين بعتد د
(ازوػػكادلعتبػػروك)،الػػرهال ػػلاو اػػأ كاتا  ػػتدا فا  ػػنفقاػػ اأأت ػػكا وض ػػا

  ػػاابػػكاج ن ػػكاجىلاا،،اكػػتنندال ث ػػلالػػكاقثػػلاات  ػػ اينبعػػراينفػػتةادأل ثبلثػػ اج ػػنة
هيثػندابعػرا،اينلاوينانابعوهادل  اا ندااين  ػتيناضابػأ،ضاكػتنندال ث ػأاضدلردرا

.ال ػػلااػػل ادضتأػػتةاجفالػػهانػػتا ياجن ػػتفايفادظتندصػػ  ايفادل ثػػي،ااػػلدالػػتادداػػن 
،الػػػأجماتالػػػكارينحادل وػػػهد،ايندل  ػػػنرالػػػكادلندقػػػناينلػػػكادآ ػػػهوكننا ػػػاػػػأحولاراػػػتا

نػ ،اينفجػأةا  ػنفابتلش اادعتلا فا عأاالناج ن  اينات    اينفجػأةاو  هينا
ػػتااػػ اض. (اخت  ػػفااػػكادلثقأػػ ،افاػػنالتوػػلازوػػكادلعتبػػروك)لػػلل اصػػ تااا ترا 

اع اػػػتا اػػػالاينذداااػػػل ادلش اػػػأ اين الػػػلرينحادلع ػػػتد،ال ػػػكاداػػػ  ع ا فا 
ا.كثػتق ادألينالدبأنكااا تلاينختضنال قندنلايندا  ع ا فا وعه ينلااتد  ااطتبن ا

،ااأػػر،اوع ػػاابػػأك هادلػػررينس،ال ػػ ند ادلررداػػ ااػػنادآفايفادظتهأ ػػ ادظت ناػػ  
فاػػػػػناردفػػػػػنا ثقػػػػػتؿايناأشػػػػػترؾاا،جىلاأتل ػػػػػكادصت ػػػػػرو ايندلثرنأػػػػػ ادظتو ػػػػػتزةاجاػػػػػتف  ا

ا(دلعتبػروكازوػك)اجىلاذلػ اجاػتف  اا.ايفااػلدادجملػتؿأللالكال ػ قثبل ابث نالا،اينن
جىلاا فػػكاااػػ ونتالػػتا يتلث ػػا(دل وػػتفايندل تك ػػ نف)ا ػػااآلػػ ااوعػػ ؼاينبر قػػتف ا

 لػػػتا اػػػضاا.ينلاػػػترةااتلأػػػ اينأهفػػػ  اا،اوػػػ ع ضاب ػػػها  اين اجػػػ ابػػػكايتوػػػ ادإلاجػػػت 
،اف ػػػتفا شػػػ أ  الػػػكا(افاػػػ ادل ػػػكادل شػػػ أ  زوػػػكادلعتبػػػروك)لناثػػػ او اػػػفانػػػتا

؛ال اػػػتاكاألاػػػثت  ا تاػػػجن،القػػػلايفاينداػػػناين اوػػػتؿال ق ػػػ ايفااػػػلدادجملػػػتؿ أػػػتؿا
،اوهكػػ ادآفاا ػػاادرداػػ كاينوع ػػ اعتػػتا ي ػػ ادا وتلػػك،افاػػنادنشػػغتلكايفادلررداػػ 
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،االاواػ ضااػرهالػتاو ػ دداأ او جػ النأػ ،او  هااأر ا نكايندل ث ادآ هاانا
لػلل اا.ثابتلعردا ينادل وأ ادل او  جات،ال  كاوهورادلرتكأ اا اادل نعالاو رتا

جذدا،احتولادل  ريالػكادظتعػتشايندل   ػريدااينداع ا  ا أتلأاارا اوتلكاذداا بعتد ا
ضالػػػػكا،اينالا  ػػػػ  أنا فا  اواػػػػتاكػػػػلادل اػػػػلػػػػتا رداا فا شػػػػهأاتا ينا رراػػػػات

،اك وػػتادك شػػ  انػػ اك وػػتان ػػهااجلأاػػتن ه ػػ ادألينىل،افأرتػػلالػػتايفا اوتلػػكا 
دل ػػػػكاا،ادل ػػػهادضتقأقػػػػ ايف وػػػأتا اكتنػػػػ اؼتثػػػأةاا ػػػػ ،ايناػػػػلدا اػػػضالػػػػتايفادل ػػػػك

.االادتػػلالػػكارلو ػػك،األنػػكال جػػردايفانتظهوػػ التا عوػػلاوػػأ، تيندإلبػػردعااػػناا ػػر
،ايناػػناهاػػك،اؾتػػحايفااتاؽت ػػلال ػػهأ ،الػػكااػػهضال ػػهأ اصػػتل يناػػنا وض ػػ

ػػقاػػريالػػكاب نل ػػك،ايننا ض اأدآفاو ػػ عرال و أػػلافػػ ؽت ػػلااألنػػكادؽتأػػ  اات نقػػنالػػكاؾتتأ 
ا.ا ػػػاادلع ػػػجمااػػػهاتفالػػػتاو جػػػل اجلأاػػػتابػػػلاػتػػػرتؼاالامتػػػتؼالػػػكادل ػػػتلريد

عروػػػرالػػػكادصتػػػند  اينجأػػػرهااػػػل ادصتػػػند  اأاػػػنلكاا ػػػاااػػػت  ةاأاػػػلاا ػػػاادل
فا)ينااػػل(ايناػػت  ةا فضػػلافضػػلاف ػػتفا شػػ أ  ابع ػػنداػػت  ةا اMBCل ق ػػتةا

ريااػػػكاأأت ػػكاينأاػػػلاا ػػػاادصتػػػت  ةاقاػػػا ض اأتا ا اػػنوهافػػػوض ػػػاوػػلايفالث ػػػتفاين 
ا-دلػليا قتل ػػكااتلعػػ ابغػػرددااةلاهاػػتفادألفػػبلـادلقاػػريايفاا3024ينىلااػتـادأل

ا.أ ضاكتفاا ندنكا)جصهدر(ااناجؾتتزاآ هاوضتؼاجىلاجؾتتزد كـايندل ابلك أ ادإل
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ا
ل )لنأ ازوكادضتت  ةاا اادصتت  ة(

ل
ل
ل
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لسميأللحمندة
تاأتعتػتاكحػتؿاوض ػىلاددرادألو تـابعوهادطتوػجمااػ ندا،اقاػ كايهوثػ ا   ااج

ربػػػناهدقػػػ اين ػػػ    ابػػػأفايندلػػػر ال ػػػ ينجالػػػكا ب ت  ػػػتايفادلثأػػػ ادلعبػػػتق اقاػػػ ا 
اذكػػػه دا،ن ػػػتاابتل عتقػػػ  ،اينبػػػلل اكػػػتفالػػػكايندتػػػنااينكػػػلازيناػػػ ا  جػػػ الػػػكاط ػػػبل 

تشااػػ ندااين صػػغهاضاكػتاضااوػػه اذتػ،ا زيناػػتاال نفأػػتاا ربعػ ا ينالدالػػكا ربػن
فااوػػػػه اثبلثػػػػ ا وػػػػاهاينكػػػػتفادأل اوعػػػػتشالػػػػكا ػػػػهبأ اضاينراػػػػتو اضاألنػػػػكاكتػػػػ ا 

ابتلثأػػ الهاػػتو اضاين فاوػػرتؾااو ػػكاأل،ػػو نداػػراطػػنا ضا ط ػػتؿاينلت ػػتانفادؿادلأػػـن
ػػاػػتاضاينوثقػػااجظتػكاوها فا اػػلادأل اقػػراخت ػػنداا ػػكا تاينا انص ػا،تىلااػػتنثاضادد و 

صتػػػػأاجلأ ػػػتاكػػػ ان ػػػتار اينقػػػراكػػػػتفاينبتل ػػػت اا،فاو ػػػتارين ايفا ػػػهبأ اضينرفضػػػندا 
اتالػكااػأ  اوض ػ(اين ص ترا) اواهاوعتشالكالهضادل  لادألصغهاذينادل بلث ا 

ؿال  شػػ ااىلاد ػػنا،اينكػػتفالت ػػتجاجيفادلقاػػثتاادعتند أػػ ايفادل ػػ  جمايندل اػػت  ا
بأ ػػل اجىلابأػػ اينبقػػ العػػ ا ك ػػهالػػكااػػ  ا وػػاهاينقػػرافقوػػ اا،ينراتوػػ اصػػحأ 

(اشتػري)لتالتامتػ اب   ػتا،ا هالفا ريايندضتوراأرةاينبأاصثحاباح  ا عتىاين 
فادلػػلكتااوشػػنالػػكااأ أػػكاينكػػتفالثق ػػتايناػػهونااػػ ندااينكػػتافرنػػكاكػػتفابعوػػهاستػػجم
تالبلا وػػػتـابػػػكاأع ػػػ،ايناػػػل ادلاػػػ تاااػػػ الػػػتادفع  ػػػتارتدلثرواػػػ اينوػػػ ع ضاب ػػػها 

رداػػكا،اينل ع ػػضا نػياك ػػ ا يندلرتكأػ اا ػػاادلاػ تاادصتأػػرةادلػ انت   اػػتاين ع و اػت
،ايناػػلدالػػتافاوػػتاادهبتظت ػػ قثلاجدابأنػػكااػػنؼاو ػػنفالػػكاوػػأفاكثػػرياا أػػكاك ػػري ا

ثثػػػػ اقاػػػريالػػػكاأأػػػنا ا ض اأينؿافػػػينل جوأػػػناأػػػلا اد  أػػػتر الث نلػػػ ا اثث ػػػكا  
نػػكاؽت ػػلاعتلػػلالػػنادل ػػتلريداأػػ اظػػكادصتوأػػنا  بهدا ػػكايفادل و أػػلاينقتب أ ػػكايفادل

(اأ وػػػػكادألينؿا)اأػػػػرالػػػػأبلد،اينا ػػػػتاأاػػػػرافتالػػػػنادل ػػػػتلريداػػػتب اين عتلػػػػلااػػػػتبق ا
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لا ػػرا)ل و ػػهجاا(شتػػري) ضاأينكػػتفال ػػتادلشػػهؼابػػأفاو ػػنفافػػا،لهو ػػت ااػػت  ةالػػك
يفالع ػػػػػضادظتاهاتنػػػػػتاادلعتظتأػػػػػ ايننػػػػػتفجماا ػػػػػاااػػػػػت  ةادلػػػػػر اا(الشػػػػػترك تأأػػػػػتؿ
لادل ػػػػأ وت  ايناػػػػلداأػػػػراذد ػػػػكاجؾتػػػػتزال ػػػػتاينل  ػػػػأ وتابػػػػهلايفالاهاػػػػتفا،دلػػػػلاي
 ضاأال ػف ػتفاب ػبل اا(شتػري)ينبعراذل ا ندل ادلعهينضادل أ وت أ اا ػااادلعهدقأ ،
  ةالػػكالاهاػػتفابغػػرددادلػػلياأاػػرااػػتا(لا ػػراأ ػػك)(ال و ػػهجاأػػن)لػػأجمال ث

 ضاأجيال ػػػلافػػػدلقاػػػريةافػػػبلـادلعهدقأػػػ اتااػػػت  ةالػػػكالاهاػػػتفادألوض ػػػدل ػػػأ وت  اين 
ا(اا2=3-2)

ا
ح ػػأضايفادلػػلياأاػػلاا ػػاااػػت  ةاصت ػػ ادل ا(لا ػػراأ ػػك)تال و ػػهجاوض ػػ 

ػتينلػكاجيال ػلافا،فػبلـادلقاػريةلاهاتفادلشػثت ادل ػ نيالؤل ب نلػ الشػرتك ااأ و 
يناػػػ تر(اينكػػػتفادينر انت ػػػلادظت ػػػهجا ت  ػػػتادظتثػػػرالايفابأ  ػػػتادآلػػػكا) بردالػػػكا لعػػػ
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 ضاو ػ عرال ػػر نؿاأل ػػتااػلداد ضاينأتلأميػأيفادل ػػا(ػتوػػرادلػرردا )دلعهدقػ ادل ثػريا
ظتناث ػػكادل و أ أػػ افرنػػكااااػػتف  اظتاهاتنػػتاادل ػػأ وت أ اأػػنؿادلعػػتل،اجلػػكادايفااػػرد ا

يندألنتقػػػ ايندل  تفػػػ اا ػػػبلؽلادل ػػػبل ايفادظترراػػػ الػػػكانتأأػػػ ادألفضػػػكػػػتفالػػػكا 
،اينبعػرافجىلادآاينؿاا ااص كايفاكػلااػ   ايندظت تبهةاا اا ددااينداثت ك،اينكتفادأل

ااػتساينلػتاا أ ػتاثقػتؿاين ثثػ اعتػضا فادظتناثػ ااػ ا ذل ادنضػضاجىلافهوػ ارفػنادأل
يناػػلدالػػتافع  ػػت اا،ىلادل هوػػ ادلاػػحأحجالا فانثحػػناا اػػتاينناػػق اتايننناااػػتاج

ااػتاو ػ ا)ؽت ػلااػأ وت  الناػناأمياأػ اصػتراط ػبل اا(شتري)ل    تادظتثرعا ،اتاوقػـن
كافهوػػ ادظترراػػ ادل  ااػػأ الهفػػناثقػػتؿااػػولػػلونايفاجذداػػ ابأ  ػػتادآلػػك،اردفػػنا 

(اين كأػرااػلداينرج،او رر اا ااا ؼاآل ادألفضلاطتل ايفادظتررا ،ا ثقتؿألد
الػػػكافػػػهدغ ينل تبعػػػ الػػػكاقثػػػلارتأػػػنادلعػػػتل لايفادلثأػػػ اا،ابػػػلالػػػكاااػػػر الاوػػػأا 

ادلعهدق .

ا
نػػكالػػناكػػتفاا ػػرا بأػػكاظتػػتاألفضػػلالػػكا فاوعػػأاانػػل ادلثأ،ػػ ،األلػػلداراػػتاكػػتفالػػكاد
ا..دلاغريلأكادآفاينانايفاالدادل كاينصلاجىلالتاينصلاج
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ا
جاػػػتف اجىلاذلػػػ اؿتػػػكاؿتػػػهصاا ػػػاا
 فا  ػػنفاابلق ػػكااأػػرةالػػنا بأػػك،األفا

أػػرالػػكا اػػضا اػػردف تايفاأتلػػ ايناػػندا 
اػػػػػػػناػتتينل  ػػػػػػػتادغتػػػػػػػكايفاا،آبػػػػػػػتاادألينالد
ا ػػػػرلتاو ننػػػػنداقػػػػتدروكاا ػػػػااادظت ػػػػ قثل
ا،اينقػػػػراأػػػػرثاضاينآبػػػػت اض ػػػػ جاتلػػػػ ا ن

لدالػػتاذلػػ الػػنادلعروػػرالػػكادألينالدايناػػ
ا(شتػري)ن ع ػكادآفابغػهسارينحاد ثػ ايفا

يننع ػػػػػػػ ادألاػػػػػػػلدرايندألاػػػػػػػثت ادظتق عػػػػػػػ ا
أػػ االا  شػػأااقػػرةالروػػكااب توػػهافعػػلا بأػػكابناػػعكايفادلػػردرا(شتػػريػػػػا)يندظتناثػػ ال
،انفادل ػػهينؼا قػػنهالػػكاجرددةادلشػػ  لػػكادألأأػػتفا  ػػايفاك ػػري اا،اػػت ايندلػػر 

تا،اراػػ نػػكاو هاػػكاينالاوهوػػر الؤلو ػػتـاوعػػيالػػأجماكػػلا  ا ينا ـايناػػنادب ػػكايفاددر ا
ا ػػػػػراضالعػػػػػتدالػػػػػكادل شػػػػػهداا،الػػػػػناكػػػػػتفلػػػػػكادألفضػػػػػلالبلبػػػػػكا فاو ػػػػػنفاا ػػػػػتؾ

ا ػػػرا بأػػػكاظتػػػتاؾتػػػحاكػػػلااػػػلداا(شتػػػري)تا قػػػنؿالػػػناكػػػتفا،اين نػػػتاو اػػػأميايندل اوػػػأا
الانت ػػػكا فاو ػػػنفاا،دل جػػػتح،ابػػػلاراػػػتا ػػػهؾالرراػػػ كايندن  ػػػه ال ػػػ قثلاغتاػػػنؿ

ا.تايفادظت  قثلنتاح ا
ا
ا

ا
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لحسينلعال لحسين
وؤلػفااػ اضاأػ اكتلػلاااىلاك ػت  ا(الػكادألط ػتؿادلػلوكالت ػتانفاجأ ل)

ظتػػػػتـاب ػػػػلادل ػػػػهينؼادلػػػػ الػػػػهيندانػػػػتاين  تصػػػػألاأأػػػػتهتضاوع ػػػػأاضاأقاػػػػضالػػػػكادإل
صػػػػثح اينب عػػػػلا،ايندلػػػػ ا ينلعتنػػػػتهتضادلأنلأػػػػ ا ػػػػبلؿااػػػػ نداااوػػػػهاضادلقاػػػػرية

ايندل جػػػػ تر ادظتؤظتػػػػ اينكػػػػأ،ضاوػػػػأنخاينلأ ػػػػندادل ػػػػهينؼاأث ػػػػاابتظتشػػػػتكلايندعتوػػػػـن
ا.ط تال ا 

ا(اا  اد لابأ  تادآلك23بعوها)ا(أ لاابلا)

ا
،افاػػناو ػػأضادألبػػنوك،اؽتػػتاداػػ ه كادل ػػهينؼال عػػأاادبردوػػ اأأت ػػكاقتاػػأ ااػػرميا

الػػػػنااو ػػػػكادلقتاػػػػأ الػػػػنابقأػػػػ اج ن ػػػػكادلػػػػلوكالاوعػػػػراوعػػػػهؼااػػػػ اضا ياوػػػػ ا.
،ايناػت اا ػااثأنادظت تدولادلنرقأ ايفادلشندرع،اودتال شهد اص ع ااو كال كاجن تن ا
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بتظتػػػػتؿادل ػػػػتيفااأػػػػرادألوػػػػتـالاوػػػػأا اػتػػػػردالػػػػكادظتػػػػتؿاونلأميػػػػت،اينيفا اث ػػػػل اا ػػػػ ال
تل ػػػترافاػػػه ال اػػػتايناػػػتـاا ػػػااينااػػػكايفاقتلػػػ اب أػػػكاب،افعتقث ػػػكا وػػػرادلعقنبػػػ 

اا ػتؾا رأػضالػكادها عػتىل؟  ينوػك،ايناػلاتااػكالػأينهالت ضػ كاينوأدل هقتاابتأ  ا
 ػ ايفالرو ػ ال حبلقػ اصػتأثكادبػكا الكادألوتـابتاابػتلقه الػكاػتػل ااينيفاونـ ا
ىلابأ ػػػكاينيفادلاػػػثتحا  ػػػاابػػػكاجىلادلػػػردراينلػػػكاا ػػػتؾا،افأ ػػػل ادلشػػػت اجدلاػػػرر
.اكػػتفايفابردو ػػكا ن ػػكادألينىلايفادل جػػتحايندل جنلأػػ ،ايندل ػػأل ايندإلبػػردعبػػر اا 
قتاػأ اصػ عاتالػكااااكابقأ ادألينالد،اوعتشالػكاصػرل  اتاا ااذد كاينل ع ال ال  نو ا
لنلػػػنجاجلأاػػػتاينلاػػػتدق اتاينجاتدهتػػػتاجىلا،ادراػػػ اأتل ػػػكادل   ػػػأ اينكأ أػػػ اددلػػػ لك

أاػػػتايناػػػ ادل هوػػػرةايفادلشػػػهؽااػػتدةادلاػػػند ،ادل هوقػػػ ادظت  ػػػاايندلػػػ ا ثث ػػ اؾتت
تالػكاتااػ ااػبلجادألط ػتؿان  ػأمياوهنتاجلأاتااػتبق ادألينا ،اينال ادل هوق اكوتا 

،االن شػتلكادا اين  ػ أ ادألاػندااا أاػت ػبلؿادظتنداػ ايندلعوػلادصتوػتا ادإلبػر
،اجىلادظت تنػػػ ادالا وتاأػػػ ادظتهلنقػػػ اادلػػػ اوعػػػتشال اػػػتايننق ػػػكالػػػكاأتلػػػ ادل اوػػػأ

قأػ اينا رلتاوشعهاب جتأكااأثرعا ك هاين ك هاينمتهجالػكاا ل ػكاينو ػنفاقػرينةالث
ط ػػػتؿاؽتتراػػػ ارتأػػػنادألينالداينلػػػرو تابػػػهدلداك ػػػريةا  ػػػهه،التػػػتينؿالػػػكا بلعتػػػتادأل

ا،لػتااثػ  ادعتندوتا،ايناضالكامت ترينفالنداثاضاينا رلتانههاينلض اينلناصػغريةاظتنا
ل غأػػرياال  جػػتحايننق ػػ ادن ػػبلؽادن شػػثنانػػتاينن وأاػػتاأػػ ا  ػػنفاوػػع  ايندلػػأبل ا

تاب ػػػػأ  تالػػػػكاصػػػػ ناوػػػػأ، اا(أ ػػػػل)الأ ػػػػ ا فاا.دلشػػػػتللاعتػػػػلدادل  ػػػػلادلأ ػػػػأض
،ا ا أ كادلػردفنايندضتػتف الػكادل لادلا تا ،ااهف ا فالكالناث اينف ميتايفاذل 

ادل ػػتشاباػػ نالػػتااػػنالأػػ ايفادهت ، ػػكاينجاجػػتاابعو ػػكاين  هنتػػك،افنا،ػػ ػػبلؿا ـن
لت تااػػػتاين ااػػػ الػػػكاالػػػكا ديندا اا،اا ثػػػ الػػػكاكػػػلاوػػػ ا ا فضػػػل،اؽتػػػتالأػػػ  
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ا تصميػتابػػك،الأشػعهابتاػػ قبللأ ك ،اين صػػثحاتتافشػأ، ا،اف وػ او اػأ كاوػػأ، الشػغبل 
ا  تس. رياينؼتتل  تالل اتاػتثميتتادا وتاأمياجن تن ا

ا
دل اػػنوهالاوعػػراا ػػتؾاوػػ اادشتػػكادنػػ ينداابػػلادلع ػػجم،اظاػػها لػػتـاكػػتلريداا

هدا،اوػػػ   ضااػػػكا اوتلػػػكايناػػػكال ػػػري ك،ابػػػتلهيضالػػػكا نػػػكا جػػػنؿااشػػػهداادظتػػػ
ل نأت ػػكال  حػػرثااػػكالػػتابرد  ػػكايندإلاتبػػ انػػكاوػػرتؾادل ػػبلـاينق أػػلادل ػػبلـاجالا 

حتوػػػػلا اوتلػػػػكاا،اأػػػػ ا صػػػػثحاػتػػػػ ا اجػػػػت ادل  ػػػػريوك.اػػػػكا  ػػػػتلالاادل ػػػػتس
يفاا،اين ع ػػػػػجمالػػػػػتاو  ػػػػػهافأػػػػػككادلػػػػػرالالاايندلهلػػػػػنزاين اػػػػػنراذد أ ػػػػػكدل  ػػػػػريالػػػػػ

لػػػكا اوتلػػػكاحت ػػػ اقاػػػ اكتل ػػػ ،افاػػػناا  جػػػتاان  ػػػك،اكػػػلالنأػػػ اينكػػػلااوػػػل ا
يناػػنادلنأأػػػراا. ا ينقػػتااطنو ػػ ابتل ألػػلايفالنأت ػػكقضػػفأ  ػػنؼايفاذلػػ ...ا 
ط ػػػػتؿاي ػػػػ ادألنأػػػػتاا شػػػػ أ أ الػػػػكادل ػػػػلادلاػػػػ تا ،ا دآفادلػػػػلياواػػػػ نال
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ل ػػػكالنأػػػتااا،ا لػػػتااػػػنافقػػػرااعػػػلب ػػػأ  او ػػػ عو ننكايفادل اػػػناينصػػػ نا وػػػأتا ا
،ايناهاػػػػ ايفادلعروػػػػرالػػػػكادظتعػػػػترضاينأاػػػػ  ااػػػػند  ا،ا نػػػػهاادصتوأػػػػناتظتأػػػػ 

 توػػػتاايفاصػػػػ نالنأػػػتااحتػػػػتك ااػػػرة،ايناػػػنادلنأأػػػػرادآفادلػػػلياو ػػػػ عولادل 
فضػػلالنالوػػتاادظت حػػرةاينأاػػلاا ػػاااػػت  ةا ينقػػرا قػػأضالػػكالعػػهضايفادا.دلندقػػن

،اجالا فااػػػرـادل بلكػػػكا(ااوػػػبل ا360(ااػػػ  الػػػكابػػػلا)26دينفا)ااوػػػلال  ػػػل ا
،اكايفادل  ػػريالػػكادلػػرانداادطتتراأػػ كتنػػ ادضتت ػػلادينفالشػػترك ااألينردؽاثثن أػػ 
ع تادهاينا تارةادل تسادل أثػلادلػلوكاو  ػونفابتإلن ػتنأ ،اداػ  ال كاب ضل

رةا فاؿتالاا اادألينردؽادل ثن أ ايناأ   أنادت ألادلعهدؽايفادطتترجايننقػلاصػنا
ك،اينلػػػػكابػػػػ،األنػػػػكافتنذاأق ػػػػرهادلعهدقػػػػ ادظت قػػػػف،افأنػػػػتا ا ػػػػت ااػػػػ ريادألط ػػػػتؿ

ىلالناث ػػكاجااػػتف  اتاجوض ػػدلنداػػ اا أ ػػتا فان  ػػهابػػك،ايناػػنادآفااػػتزؼاكوػػتفا 
 هاػكادظت ػهجادلشػت اأأت ػكاينقػرا ينثػت ق ااػكاا ض اأبتلهاضاينقػراقو ػتاب اػنوهافػ

ا،فاوػػتاادهجك هالػػكالاهاػػتفاو ػػ عرال وشػػترك ابػػأاتيناػػناأتلأميػػا(لا ػػراأ ػػك)
عهبأػػػ ايندلعتظتأػػػ اقاػػػ اأأػػػتةاينل ع ػػػضا  تينلػػػ ادل  ػػػريالػػػكادل ضػػػت أتاادلعهدقأػػػ ايندل

لػػكال ػػقثلااىلاف ػػتف ابػػت نال   أػػ  جماجادل  ػػتفادلػػلياحتػػنؿالػػكاط ػػل اا(أ ػػل)
،الػػلل ا ااػػ الػػكابػػتاه،اينلا ركػػ اا ػػاالناث ػػكافقػػ ،افػػبلابػػرالػػكا ع أوػػك

لأع وػػن ادلقػػهداةابػػردع(ا ادآلػػكالئللرراػػلاوػػأ نفاجلأػػكاجىلادلػػردرا)دلثأػػ ادلعهدقػػ
ا ا،ايندل ػػتل أػػتفعلافاوػػررسايفالرراػػ  اآيندل  تبػػ ،اينقػػراؾتػػحايفاذلػػ ايناػػناد

اناث ػكااجىلادل جتحاالابرالػكا فالتققػك،ايناػلدالػتااػأ نفالػك،ايناػنادآفاقػتدر ا
بلابغػػ انا فاوػػررسايفالعاػػرادل  ػػنفادصتوأ ػػ اأ ػػ افقػػهةالػػرواضا قثػػلادظتناػػ
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لأاػػػتايناػػػأ نفابػػػلل الػػػكال ػػػ قثلالررداػػػأ ادلػػػ اواػػػ نفاجدل  ػػػهااػػػكادظتهأ ػػػ اد
ا.دتال وأ  ا أكاينرتأع تال أكرينفابأنكااأحق اؾتتأ ابتاه،اين نتال و،كاا

ا
ااا3024لهو تااتـاا  الكا ا26دينفاال  ل اافضلااول ادل نأ ادل ت  ةا ت  ةا 
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ا

لػػػػكاينبعػػػػراط تل ػػػػتايفادلثأػػػػ ادلعهدقػػػػ ادآبعػػػػرادل جػػػػتحادلػػػػلياأقق ػػػػت الػػػػنا 
دلشاهةادل ادك  ثاتالشهينا تالكا بلؿا  ػ أ ادلضػنااا أػكالػكاقثػلايناػت لا

ونا اد  أػػػػ ايندلعهبأػػػػ ايندلعتظتأػػػػ ،اصػػػػترالػػػػكادلضػػػػهينريا فااػػػػبلـادظته أػػػػ ايندظت ػػػػدإل
يناا ػػضادالا وػػتعايناػػ انق ػػ ااػػع  ايناػػعفا اختاػػ ايفاغتػػتؿاا ػػضادلػػ  جم 

ا تابأن ػػػتايػػػرياتفقلالػػػكاكػػػتفاوعأػػػ اا ػػػاالشػػػهينادظتشػػػهينعاأأػػػناا ػػػتؾالػػػكادظت ػػػ
اينؿاوػػػنـ ا،ايناػػػلدادأللػػػهاك ػػ ا اتنأػػػكال ػػػلا كػػػتفامتاػػػيانػػلدادلػػػلـل  ااػػلاينا

ااػراأ ػنال ا،اللداقهراا فا د لاغتػتؿاا ػضادلػ  جمالع ػ ا او  انلدادظتشهينع
لػ جالػتا  ػههاكػ ا زوػرالع نلػت اين اب ت  الكااا اينلكااا  الشتكلا لثع ا

قاػ الػنااينا ػتابػر اا،نت كػتداػنااو ػ اين ابلا ت ايفاالدادجملتؿاينبلالت
دلعوػػػلالػػػناالػػػكاا ػػػضادلػػػ  جمادلػػػلياد   ػػػكاألاػػػلااأػػػنفا ب ػػػت  اينبعػػػرااػػػ ندا

و ػػػتـ،اذينياط ػػػتؿادلعػػػتدول،ا ط ػػػتؿادلشػػػترع،ادألدألدألط ػػػتؿاب ػػػلا وػػػ تعتضا)
ينصػػػػ  اجىلاق تاػػػػ ،ا فادضتػػػػلادألل ػػػػلاصتوأػػػػنالشػػػػتكلاادالأ أتاػػػػتاادطتتصػػػػ (

لػػػ او ػػػ حقاتايندالا وػػػتـابػػػكاا ػػػتااا ػػػضادلػػػ  جمادظت تنػػػ ادجط تل ػػػتاينكثترنػػػتااػػػنا 
تا تصػػػ ،األفال  ػػػتحاأ ػػػنؿالشػػػتك  تابأػػػراض.ا انص ػػػاينراتوػػػ اكػػػنددر اراتوػػػ  ا
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دظتشػػػتكلايندلعقػػػرادل   ػػػأ ،اافػػػهدد الػػػكين ن ػػػتاب ػػػراقػػػراوعػػػتشا ك ػػػهالػػػكاناػػػفا 
أاػػ ادألاػػراب ػػث ااػػناادأليناػػتعادالق اػػتدو اين ػػهدياط تل ػػتااػػناينناػػأ ا 
رلتاادلاػػػػحأ ادل   ػػػػأ الػػػػياينق ػػػػ ادطتػػػػرلتاادلاػػػػحأ ااتلػػػػ ايندطتػػػػدلناػػػػنادأل

ادل ػػػنددرادل ثأػػػ ادظت  ااػػػ اينقػػػرـ تصػػػ اينردداةادظت  شػػػ أتااب ػػػث ااجػػػهةا
نػػػكاالاو  تاػػػ الػػػنااػػػردادظتهاػػػااتادل ثأػػػ ،اينجفايناػػػرادضتػػػرونال اػػػتافراا هتػػػ 

شػ أتا.اين نػػتا حتػػرثاا ػتااػػكادظت  شػػ أتاادلعتلػػ ،ادلػلوكاوهداعػػنفااػػل ادظت  
 اجالايندأػػرةافػ حكاالافت ػػا، دظت  شػػ أتاادظت  اػ ابػػتلعبلجادل   ػػاشػػأفلػتاب 

ضادظتشػ   ايندظتعتنػتةالػنا عػت اىلاأجػالا ه ق اجقراا)ل  ش اادبكارور(اينا 
اا هتػتاين ناػأعاتاين ػنفرياكػنددرا  ػرانداادل ا  ػتدياب حػرو اتاين  ػنوها صدأل

ذلػػ ادفعػػيال    ػػرياب ػػلااروػػ الػػكاا.اجفاكػػلاالهاػػتاتاينلهداعأاػػتدأ أتاػػت
اػػػتل اا ػػػتؾاين اػػػرادضت ػػػنؿاظتشػػػتكلاا اػػػلا فا درساا ػػػضادلػػػ  جماا  ػػػ ا اػػػر

،اينبتل عػػلا وند أػػتادألو ػػتـادلػػلوكا راػػتاضايفاددريادإلط تل ػػتادل   ػػأ ،ا انص ػػ 
د  ػػ اق ػػضاا ػػضادلػػ  جمايفادصتتلعػػ اينكتنػػ ادظت تاػػأةادل ػػتهاا ػػرلتايناػػراا

.اأعاضايػريارديثػلانػلدادلق ػضاجالا نػػتتاينطتلثػ ارتػن  ػ ابػلال،ػ اينثبلثػلاطتلث ػ
اػػػػت لةااػػػلدادلق ػػػػضاوع وػػػنفابػػػػلل اينبعضػػػػاضالا ا فا يندظتشػػػ   ادأل ػػػػههااػػػ

اينال ال ادظتشػػ   اا ػػااػتوػػلادصتػػراكػػن،ضا اػػت لةابع ػػضادلػػ  جماينا ػػأاضا وأ ػػلااػػ
أ ػػتسابػػتل  ضادلػػلياجفاكػػتنندالا وػػلاااػػ ح ادل  ثػػ ا فامت اػػناضالػػكادإل

ديننأػػ ااػػثثاتادل قتفػػ ادلػػ انشػػأنتااينقػػناا ػػأاضاكػػن،ضاو  ػػهينفالع ػػضادلػػ  جمان ػػهة ا
ف ػػترادلػ التو اػػتاآبتلنػتااػػكااػلدادلع ػػض،اينبػلل او ػػنفاقثػنعتضانػػلداا أاػتايندأل
ػػػ تا فااػػػلداتاأقاػػػضا انص ػػػاحتف ػػػتااػػػ اضاأ ػػػ اينااػػػ ان ػػػهاضاجدلق ػػػضاريو 
دلأػلاا ػاا فادلقػت ولااق تـ،اينالدتالثتق ادألقلادظتعرالااقأتا ادلق ضاوقثلا 
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تيناايفاذدان  ػػهااػػلدادل  ػػالااػػتايػػريالق  عػػلابػػكاينجصػػبل اا ػػاااػػلدادلق ػػضااػػضا 
تالػػػنايناػػػندابعػػػ ادظتاػػػضاداػػػ وهاالعتنػػػتةازلبل ػػػ ادل  ثػػػ ا انص ػػػدظتعػػػرالا؟ا

اػػػػت لةايفاا ػػػػضادلػػػػ  جماالت ػػػػتانفاجىلا صػػػػبل ادألاػػػػت لةايفاق ػػػػضاا ػػػػضادلػػػػ  جما 
لػػناط ثػػ اا ػػضاكأػػفاو عػػتل نفااا،مت اػػن،ضالػػكادلعقػػرادلػػ التو ن،ػػتاينوع وػػن،ض
 راالػػػ اضاكػػػتالػػػ اضايندلػػػلوكاداػػػ دلػػػ  جم،الػػػنادأرتدلػػػ اينجاػػػبل ال ق ػػػضادأل

ضا،ػػػألاػػػت ثاضايا نػػػقنفادظت تنػػػ ادلػػػ اوشػػػغ ن،ت،اجالا دل  ػػػرياينكػػػتننداأػػػ او ػػػ ح
عضػػػاضادلعػػػلراكػػػن،ضاػتػػػتربلاألفاثلاراػػػندابػػػأفاوق ػػػنداا ػػػرااػػػلدادضتػػػراين لػػػ وجم

ينداكالش   النا اػ تذاينالا اػهؼادل ػث ،ا ا.ك  ايفاكلاا   ا صندهتضااتلأ 
 اعتػػلدادلق ػػضابػػهيث اينكػػ اياا،ػػنػػيالػػروهاددرا و ػػتـاين نػػفاػػنالػػتاجفاوعػػهؼا 

دالػك،اينيفاكػلااػ  التػرثا اةاينو  لشانرمياأ او عتللالع اب لاأرا  أرا 
اػػػت لةادلػػػلوكاو ػػػ حقنفااػػػلدان ػػػجمادأللػػػهاينكأنػػػكان ػػػجمادألاػػػ تذ،اينلػػػنالا فادأل

داو ػػػر  نفاينوق ػػػنفاجىلااػػػتنياأل،ػػػضاوعهفػػػنفا اػػػرديفادل قػػػ ااػػػكااػػػردرةاكػػػتننا
يالا كػػػػػػػكا اػػػػػػػهؼااػػػػػػػث ا نػػػػػػػاوػػػػػػػرااقثػػػػػػػت ،ايػػػػػػػريينيتوػػػػػػػت اضتػػػػػػػرثالػػػػػػػتاالالت

بػػػػأقهدش،ابػػػػلاااػػػػنة ادن اػػػػ ادل ػػػػ نداادألربػػػػناينلا  ػػػػهجا  ػػػػ اأ ػػػػلا ادلعػػػػردا.
طأثػػ الػػػنااتابعبلقػػػتا ااػػػت ل اينثتنأ ػػابثحػػناختػػػهجا وػػتدابػػػكارتأػػنا ينال ا هاػػ ا 

تاداػػ  ع ا فا اػػرابعػػ ادضت ػػنؿاظتشػػتكلااػػت لةاا ػػضادلػػ  جماينثتل  ػػلػػكا اـتثػػ  ا
جفاا.تأ ادضتتاػػػ ا ينىلابتل ػػػع اجلأاػػػتلاوػػػرليا أػػػراا أاػػػت،اينجفتػػػتاصػػػا،و ػػتل  

فاا ػػػضادلػػػ  جماا ػػػضا،ااػػػنا  بلصػػػ الػػػتا رداادطتػػػهينجابػػػكالػػػكاكبللػػػ ادل ػػػتب 
الاوعػهؼاقأو ػكاا،قنعتػتااػهدرة اأقكالث نا افند ػر ،اينلؤلاػفادلشػروراين الغثنف

لػػكاافالاوػػر لا ياغتػػتؿ الألاا ػػااذلػػ ا نػػكاأػػ ادآأػػ ادلعػػتل نفابػػك،ايندلػػر
ل لادجملػتالاايفابػتق اياانااا ادضتأتةاينلاضاغتتالاادضتأتةايفادلنق ادلل
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ات ل كاالاوػردفعنفااػكاد  اتصػاضاينلػأجمالػرواضاذلػ ادينؿادلعتل.اكوتا فا 
ينىلايفارتأػػػنايفادتأأػػػ ااػػػلدادلق ػػػضايناع ػػػكالػػػكادألق ػػػتـادألادالنػػػرفتعايندل وػػػنح

ل ػلاك أػ ادل ػ ايندعت راػ ،ابػلاأػ ا ،ػضادل  أتاادظتاوػ ااااتؼدصتتلعتااينا
قػلا قػروهاا ػااوغرييندان ػهةادجمل وػناعتػلدادلق ػضا يناوعو ػنداا ػاا فاالالتتينلنفا 

لدادلق ػضاجىلاق ػواضايناػرـا اػعأ ادأللػنراا ػأاضادل  ثػ ادظتقثػنللانػاال 
لع واػػػػضاأتصػػػػ نفاا ػػػػااا،نػػػػكالػػػػكاصػػػػوأضااو اػػػػضاكأاػػػػت لةاا ػػػػضادلػػػػ  جمأل

ايندظت و  ػػ اينال اوقنلػػنفاأػػلالشػػ   اطبلنػػضا ينانرد ايفااػػلدادال  اػػتص،ا دلػػرك 
دال  اػػػػتص،اينكػػػػلل اكتػػػػ اا ػػػػأاضايناػػػػضا اػػػػهؼاادلهيثػػػػ ابررداػػػػ ااػػػػلدبعػػػػرـا

ضاؼت تدااإلاهداادال  ثترداايندل جتر اينكػلل انفاونفهيندال بلبتأ أتاتهتضا 
تاو ػػتـايناجػػ ةايناػػلداوػػر لا وض ػػ ىلال  شػػ أتاايندينرالأردنأػػ اجادلقأػػتـاب وػػتردا ا

ااػػػتف  ازجادل  ثػػػ اب جػػػتر ااو أػػػ الأردنأػػػ اجاػػػوكاد  اتصػػػاضايندلعوػػػلاا ػػػاا
راػتااينظأ أػ اعتػض.اينقػراوقػنؿاقت ػلا فالثحنادل  هج،ايندظت تلث اب  اػأ اد

فاذلػػػ الػػػأجمالػػػكاد  اتصػػػاض،اين نػػػتا قػػػنؿااػػػنالػػػكاصػػػوأضااو اػػػضاينا ػػػأاضا 
ينكأػفاا،ينلػتااػ افند ػر ا،لتاا اطثأع االدادال  اتصا،وشهأندال لادلنزردا

اػتااال ػلادلػرفتعايندلرد  أػ ايندلرتبأػ ايندلاػح اينيريادور لايفااوػلارتأػنادلػنزدرا
؟اينذلػ التػرثالػكا ػبلؿا ػهه،اينكأػفانت ػكادالاػ  تدةال ػكداادأللكادلػنزدرا

ق تعادظتثػياا ػاادل جػتر ادلػ ادا وػراتايرينػتالػكادلػرينؿايندلػ اا ػ اذتتراػتادإل
كااػػفادلشػػروراالاو اوػػكادل  ػػريالػػلػػكا ػػبلؿادل   ػػريادظتو ػػلادلػػليالؤلاينلػػأجم

ال  اػػػتصالػػػػكادا قػػػنؿال جوأػػػنا فااػػػػلداد ػػػػري اين ا.دل ػػػتساينأػػػ ادلػػػػنزرداالػػػ اض
دالاػ  تدةال ػكايفاانػكادال  اػتصادلنأأػرادلػليانت ػك فضلادال  اتصتااأل

ااوتراينل بلادصت  ل.رتأناغتتالاادضتأتةاينظت   فادأل
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ازدااينذدعاصػػػػأ  تايفاكػػػػلال ػػػػتف اتؾتػػػػدإلداػػػػ وهادلعوػػػػلاينأقق ػػػػتادل  ػػػػريالػػػػكا

ػػاصػػثح تايفاػتػػلالقترنػػ  اين  تالػػكاقثػػلايناػػت لادإلاػػبلـابػػرينرادألو ػػتـادطتتصػػ ادد و 
كاكػػلالػػتااػػنااروػػراينفهوػػراينلػػكااػػبلـادلػػلياوثحػػنااػػبتلرينلػػ ايناػػ العثػػ ادإل

دلعػتللايفاينزدرةادلعوػلااوهوكثػتراأ أ ػ ادظتػرينالدالػتا فاوشرادصتوانر،اوأنكا 
ثحندايفاصػػػبػػلاابللػػلاكػػن،ضا ادلعػػػتللادظتػػروهوكاتيندلشػػؤينفادالا وتاأػػ اينداػػع ا

ينؿاقضأ ابأ  ػتادآلػكاا ػااابلـادل اصتراا   تقفاػتهجاب ث اينات لادإللنا
ا ػااالكادألوػتـادتػ ادا ضػتف ايفا أػرادلػتدلدافايفاونـ الردرادألاثنع،اجىلا 

ق تةادظت ترادل ضت أ اينكتفاا تؾالرد   الكاينزوهادلعوػلايندلشػؤينفادالا وتاأػ ا
ينأ ػػنفاينلػػ  اضاجالاادلتنػػ افرنػػكاو اػػأ اطأثػػ ااػػرمياينلؤلا(ػتوػػندادلشػػألارداػػ )

دلعػتللادلػلوكااوكهاولػكادلػنكبلاايندظتػرااجوناػ  اا نكالؤلافادلشػروراكػتفاػتتط ػت
ا،لػػأجماعتػػتاابلقػػ ابػػتلندقنالػػكاااكػػلال تصػػلادلػػنزدرةاينو ق ػػنفاصػػنر دو ػػأ هينفاا ػػ

اػػنالناػػندااكأػػرااػنالػػكاو حوػػلااػلدادلشػػ ااينل ع ػضافػػرفااػػلدادلناػنتا ينطثع ػ
لػػكا ػػبلؿادلتنػػتلدادلػػنزوهاينحتػػرث اب ػػتاا،ادظتاػػضاد اػػليفارتأػػناينزدرداادلرينلػػ 

ادل ػػتشاجلأػػكاينرأػػ اااينط ػػ القػػتب  ا نػػتايندأل ينبتل عػػلاداػػ قث  تاط ػػتؿايفادلأػػـن
داين ثػػماا ػػاااو ػػ ااعػػمادل  وػػ ايناػػتين العػػ اك ػػري ااينرأػػ اب ػػتاينكػػتفاجن ػػتن ت

دلعػػػػتللالروػػػػكانػػػػل ادلعثػػػػترةا)لػػػػأاالػػػػتااوكهاونػػػػكا تطػػػػ ادظتػػػػرينجؾتتزد  ػػػػتالرراػػػػ ا 
؟ادوػنادأ ػتااػرنتاكػلادإلل تنأػتاايناػناو ػرياينلعػأاادألط ػتؿا  ع ونفال ػك

تااػػل ادل  وػػتاا ثػػترااأ أ ػػ اضايناع ػػ اضا(اطثع ػػينل ػػنواضا فضػػلادألط ػػتؿ
،اط ػػػ الػػػيااػػػضادلػػػردرالاينيناثػػػ ايػػػردا اوػػػطناا،اينبعػػػراأػػػرون اداك ػػػري اياػػػننو ها
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 بلقػكادلعتلأػ اينأ ػكاظ ػكاينانالكا اط ارفض ااواتاجالابشهينانيال نزدرةاجالا 
 عرادفادينقػنالػ اا ػاادا تذااشتـادنػتال ػ:ا)قتؿا ابتضتهؼادلندأراايندف اينا

وػ دددينفااوكهاولدالػتااعػلادظتػر(ايناػينرق ابأضتاابػأشالندفػ اا ػاارتأػناوػهينط 
ا اينصترينداوضعنفادلعهدقألايفاطهو االداابغض ت

ا
نفال نزوهاايايناكادلردرابتل نااك اوغريالػكان ه ػكاجلأ ػت،ادال  تؽاينو حرث
نػػػكالػػػهةاو  ثػػػنفالػػػياأللػػػلالػػػكاؽتػػػتط  اضا تيناػػػتااينبػػػر اا جىلا فاطتلػػػ ادظت
متهاػػػػنفادألط ػػػػتؿالػػػػكاافاالداينلػػػػهةاو  ثػػػػنفالػػػػيا (الػػػػرت ا700بأػػػػ ال ػػػػتأ كا)

لػكادألط ػتؿاجىلادينرااراتؿاق ػض ارابيو تلثننالكادلنزدرةاينلهةاالاب  ت  ادلردراج
ينيرياتالكادظت تلػ ادل عجأ وػ ايندلػ اا،نت  نفال  و  تاا،ضاالألأردثادأل
كػػتفاصػػتأ ااافاينصػػ  تايفاوػػنـ انندوػػتاضايػػريادصتأػػرةااػػت ادال  ػػتؽ،اجىلا اػػها  

دلػػػردراو تلث ػػػتابػػػتإل بلااينقػػػرا ا تنػػػتالا ػػػ ا اػػػثنعايندأػػػرافقػػػ اينبعػػػراتاوهلػػػ ا
ث ػػػػتاااػػػػل ادظتا ػػػػ اأاػػػػ  تاا ػػػػااددرايند اػػػػ  ا ثتث ػػػػتايندألط ػػػػتؿايفادلشػػػػترع،اين 

أ ػػػػ ااالاػػػػ ،جترادلػػػػردرفا  ػػػػر لاروهةايفاينزدرةادلعوػػػػلاينط ثػػػػ ال اػػػػتا بتظتػػػػ
دال  ػػتؽابعػػرا فا  حػػرثاجىلالػػروهااػػتـادلهاتوػػ ادالا وتاأػػ ،اجالا ،ػػتا  ت ػػيا

لػػػػهال ػػػػحا،افأ تهتػػػػتا فادألاػػػػتزةا ػػػػترجادلعػػػػهدؽال وػػػػترةاات   ػػػػكبػػػػأفادظتػػػػروهايفاج
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:ا)لػتادكػرراينقتلػ اصػهدر ا،افهفض ابرفالا  الابكجاينانؼان نفايفادلشترع
اػػػلدادظتنقػػػفاينكأػػػفاافاحت وػػػنداا ػػػاد اػػػلابتظتػػػروهايناػػػنايفا اتز ػػػك(اينل ػػػضا 

ؤينلنفال  عروكال  ضحأ ابعشهداادألط تؿاا اا فاو اجػندادظتػروهاو نفادظت 
 ػػهؾادظتناػػنعاينبعػػراذلػػ ا،اا ػػتاكتنػػ اق أعػػ العاػػضاينادألا ػػاالػػ اضابت اػػتؿ

لػتاافااهاػنداا ػ  اهةاجالا نيارفض ادل ندصلالعاضاجىلا ك هالكالد ا ندااا 
هغال ررداػػػ ايناػػػأترةا تصػػػ اربػػػنااػػػ ندااين  ػػػو ػػػ :ال اػػػ الػػػروهااػػػتـاينقػػػرـا 

يناػػلدادال  ػػتؽاكػػتفاا،  جمااػػ  ادلاػػ نبػػا3008(اينحتػػ ا اػػهيفالندوػػلابػػتص)
ينيفال  ػػ اينزوػػهاا(ينلأػػرادل قشػػث ري)بأػػياينبػػلالػػروهااػػتـادلهاتوػػ ادالا وتاأػػ ا

هاو اػػػػػأميتاجالا نػػػػيارفضػػػػػ اذلػػػػ اينرفضػػػػػ ا فا فضػػػػػلادلعوػػػػلاأضػػػػػنرادلػػػػنزو
..اينا ػػتادن اػػااكػػلا.لاػػ ح ادلش اػػأ اا ػػااأ ػػت ادألط ػػتؿاينابلقػػ انػػض

فادلنزوهاالانت  ادلاػبلأأتااتاانادلألاا اا ذكهالنق  ابأ  ت،اينانؼا او ا ا
 أرادألوتـاك  ا ادلنزوهاقاتصػ اب حنوػلا أػرادألط ػتؿالػكاف  اا،يفاينزدر ك

،ا ن ػػػكادظتناػػػندوكاا ػػػرنتدلثأػػػ ادلعهدقػػػ ادآلػػػكالرغتػػػكالػػػناجىلاددرادألأػػػردثاج
:ادلرينلػػػ اقتلػػػ ا ابػػػتضتهؼادلندأػػػراىلالػػػروهةادينرينا ػػػرلتاذاثػػػ ابتلقاتصػػػ اج

 ػػلالػػكاددرادلرينلػػ ادل ػػض(اينل ع ػػضااػػلدادلػػنزوهاك شػػ الأعػػهؼاوػػ نفادأػػنؿاط)
جىلادلػػػػنزدرةالغػػػػهضايناػػػػعكايفاجأػػػػرهادينراػػػػضا ا تراػػػػ فػػػػرفادل  ػػػػلاؿتػػػػكالػػػػكا 

 ػلاادلقاتصػ اينراعػ ال ػنزوهالؤلأػردث،ا ا،ضايناػعن ايفاددر الؤلو تـ،اجالا 
 ػػػػ ابأنػػػػ اال عػػػػهؼاوػػػػأ، تاين فااػػػػلدالػػػػروهةادينرادلرينلػػػػ ا قػػػػنؿاا)الػػػػك:اينق ػػػػ 

اػػػ ااػػػأداا:ا) ػػػلادلقاتصػػػ اينقػػػتؿا (ادب  ػػػضادلػػػنزوهاين .اػػػهداالػػػناصػػػحأحدإل
ا.ص ايفادرجادظت   ايندن ااادظتنانعكتل ا؟؟(اينينانادلقات
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تنػػ ان ػػترادصتوأػػناينكين صػػثح تاػتػػ ا اذدعاصػأ ابأ  ػػتادآلػػكايفاكػػلال ػػتف ا
 ػػػلادلعػػػهدؽاين تراػػػكاأػػػ افنا، ػػػتايفا أػػػرادل ضػػػت أتاا  اتفػػػ اا أ ػػػتالػػػكادد

(ايفادل جػفادألوػهؼادلأعقػنا)أراينكبلاادظتهانادلشألادألوتـ،ا فاد الاب تا 
ا(دلأعقػػػػنا)فاو ينرنػػػػتاأ ػػػػ ا ناأاػػػػتاادظتهاػػػػنادلشػػػػألاينو  ػػػػ ال ػػػػتادإلذفابػػػػأ

دارثال ػتاك ػػري انػػلدادال اػتؿاينا ػرلتازدرنػتاحتػادفندفقػ اينرأثػ ابػكاينك ػ ااػعأر ا
ابػكاينا و ػتا فادظتهاػنابعػرااجت ادظتهاجاكالشهينا تايناكا انادلأعقناااػتانقػـن

،البلطو، ػتفاا ػااصػح كا(انددادلثنالش)فاد الاينزوهادلرد  أ ابكايفاأأ اتا 
أػرادل قػتروهابعػرا فاكػتفاوشػتارا ط تل ػتال  و ػ تاارشتأػ اطتلثكابأفانتػ حا 

لشػػػتك  تاب ػػػث ااػػػرـااددرنػػػتايناػػػكاػػػكاا(فػػػبلحادلػػػلاي)دلػػػ اوعػػػراتاوػػػقأق ا
 و  تاادلهشتأ اينلكاػتتاكادلارؼا فادلشػألاط تؿال و دل بلؾابع ادأل

.ا(الػػكاقضػػتوتالػػكا ػػبلؿا قػػتروه فػػبلحادلػػلاي)وػػرادظتعجثػػلااػػتاو هأػػكالػػكا 
فادظتهاػػػنادلشػػػألادلأعقػػػنااوػػػرانكضايندصػػػلاينكأػػػلادلشػػػألادل ػػػبلـاينقػػػتؿا :ا  
اينذاث ػتاجضل وتر كاينانؼان   لاب ػلا  ػتلأفارأ ػ   ىلا. ايند  ق ػتاا ػاادلأػـن

ثػػػػهاكثػػػػريايفاينكػػػػتفال  وػػػػترةاينأ ػػػػتينةادالاػػػػ قثتؿا ابأػػػػ ادظتهاػػػػناينداػػػػ قث  تاأ ػػػػتينة ا
فالنقػػػفادظتهاػػػنادلشػػػألادلأعقػػػناااػػػلداأل،ػػػتالاحتػػػرثالػػػكاقثػػػلاجالا ن ناػػػ تا

تافتاأنػػتاوض ػػألكػػتايفا غأػػريال ػػريةاأأت  ػػت،اين ثػػهاد،اكػػتفالػػكادألينبعػػرااػػلدادل قػػتا
،اينحتػػرثايناػػل الػػكادأللػنرادلػػ االاحتػرثايتلث ػػتا(5)تا تصميػػتاب ػتتن ػصػػررابأبأنػكا 

                                                 
3

 3وثيقة رقم  
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اوتل ػتادصتأػرةايندلػ ادظتناندوكاا ر ايناػضارتػناي ػريااػكاجؾتتزد  ػتايناػكا ل  تسا
ػت   ح ا كتػ ا فاادل  تاايندلش هاينطتل الكادضت نلػ ا فا  ػهلياكػنشافتنذا 

ايفاأأت كاأ  اقنلكاأل لؤا ػتااانكادا   هاقأػتـابعػ وق رهابكاين فاو ـه
لػػتااػػ ادل ت ػػرةالػػكااػػلدادل  ػػه ؟؟ا ا:دلرينلػػ اب  ػػه ادظتثػػرالابعػػرالػػنهتضاينقػػتؿ

اكػػ اوق ػػريانػػكانهوػػرا  ػػه الثػػرالايفاأأػػتهتضااؿتػػ ضادآ ػػهينفاينو ننػػندال ػػتال 
ا .ينقرينة ااأرة

ا
فاوػػ هنتاا ػػااغتاندنػػتاينؿتػػكابػػرينرنتا بعػػرادن اػػتااأرو ػػكاقػػتـاب ندوع ػػتابعػػرا

ب ت  ػػػتاجيا  تينل ػػػتايناثػػػ اقضػػػأ ال  و ػػػ تاا ااػػػع اصػػػرر اين ث أػػػكاوػػػ هنت اا ػػػا
آلػػكاينباػػحث  تاىلابأ  ػػتاددلغػرداايفا أػػرادظت ػػتاضايفادل جػػفادألوػهؼايناػػرنتاج

ا.اابأتفادظتهاناأق ت
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زتػػرااثػػرادلغ ػػنرا) لقػػراكػػتفالػػروندفادلنقػػفادل ػػيادظت و ػػلابه أ ػػكادلػػرك نرا
ػػػكتػػػ ا ا(النقػػػفدل ػػتلهد   ثػػػهاكثػػػرياا ػػػااتاينن ػػػياا أػػكاكننػػػكالػػػكا فانػػػلكه ادد و 

اكتػتر ال ػتايندفػناجاللاددر ا،اكننػكاقػتـاب ػأدا وهدرال ري  تايفادلثأ ادلعهدق ادآلػك
اهج اػتػػػازلػػػ اينصػػػهنتايفالنقػػػف ااػػػ  اينقػػػراأػػػرثاذلػػػ اا ػػػرلتادوػػػ راادألاظتػػػرة

ينك ػتاا، بلاادلردراينلنابػتلقنةقهراصتأ ادلردراجفاا أكابعرا ؿت رااينػت فاينال
اتن ػ أاهااه ػهادا ينلػأجمالػرو تالث ػلالػكادظتػتؿاوػؤلكال ػتاددر ااالافت  اددر دابرو ػ 

اأػػرهادلق ػػنداادل ضػػت أ ،اقتلػػ اجينبأ وػػتاؿتػػكانػػل ادضتػػتؿالػػكادلق ػػ ايندلرتقػػ 
تااين ػػػػبلؿادل قػػػػااػػػػرددا قهوػػػػهااػػػكادلػػػػردر)ق ػػػتةادلثغرددوػػػػ (اب وػػػػترةابأ  ػػػتادآلػػػػكاإل

،اوػػػ ا فان ػػػنفايفادلشػػػترعنتوػػػراادصتوأػػػناينطهأػػػ الشػػػ    تاين ن ػػػتاا ػػػااينا
تفاينق اػػػتا ػػػترجاكػػػاا(زتػػػرااثػػػرادلغ ػػػنر) ينبعػػػرااػػػهضادل قهوػػػهاوػػػتار ادلػػػرك نرا

فوػتاكػػتفال ػكاجالا فاو اػلابتلق ػتةاينو  ػ الػػ اضا فالػترداادلعػهدؽايفادينلػ ادإل
دانػػػلداف هأ ػػػتاك ػػػري اا،اػػػثنعاند ػػػكايفادوػػػندفادلنقػػػفادل ػػػيابعػػػرا قتب ػػػكاأػػػلا 

ددا فاوػػتاكال ػػتاينل جوأػػنا نػػكالتوػػلادل  ػػريادال اػػتؿايناػػلدادالا وػػتـاجالا نػػكا را
لأ  ػػػ الػػػيااأأ وػػػتااػػػتيندادال اػػػتؿابعػػػراناػػػفااػػػتا ان ػػػتنأ اينذلػػػ لػػػكادإل

ادل ػػػتشاظتق،ا ددضتضػػػنرايػػػر ا تب ػػػ الػػػروهال  ثػػػكايندال  ػػػتؽالعػػػكال ػػػأللايايفادلأػػػـن
ااا.كتتراا  ال تج
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ا
فاو ػنؿااػ ه ،االا  حوػلادل أاأػلاين نػكامتػتؼا فاقضأ  تاينقرابهراذل ابأ

،اينكػتفابتالن  ػتراينلػتاتاد الاب ػتالػروهادظت  ػ اينط ػ القتب   ػتل علاصثتأ اينبت
افاينصػػػػ  تال ثػػػػت ادله أ ػػػػ ال نقػػػػفاأػػػػ اداػػػػ قث  تادصتوأػػػػناينكػػػػتننداا ػػػػااا ػػػػض ا 

ينوثعػػػػنايفادلػػػػ  جمادلهدأػػػػ ايندل ػػػػهينراألن ػػػػتاابتظتناػػػػنعاينكػػػػتفادالاػػػػ قثتؿاأػػػػتفبل ا
ػػت ب ػػلاأ ػػتينةاااػػ قث  تالػػروهادظت  ػػ ينبعػػراذلػػ ادا، قػػررالػػتان ع ػػكايناػػرنتا نتا 

تااناػنا ضاين لػهازترالا ضاو اػأمياين ثماا اااو  تاينقتؿال ت:ا جفادلرك نرا 
يناػػػناينأ ػػػ اب  اػػػأ الث ػػػلاجكتػػػترااػػػ  اكتل ػػػ ال ػػػتاا ػػػاا فا  ػػػنفادلػػػردرا 

ب ػػػت  اينؿتػػػكاـت ػػػترادظت ػػػتفادلػػػلياو تاػػػث ت. ااػػػرنتاجىلابأ  ػػػتادآلػػػكاينجىلا اريث  ػػػت
اػػػغرياينبػػػر نتا ػػػتادل راػػػتاابأ فايننق  ػػػتادطتػػػتاعتػػػضافعوػػػ ادل هأػػػ اينؿتػػػكال ػػػهينرينا

أو ػػ ادلثحػػنااػػكاددر ا كػػتاين فضػػلاينيناػػرنتااػػتل  تابعػػرااػػرةا وػػتـاينكػػتفابأ  ػػتا
،اينصػػػتدؼاتكتػػػترال أػػػنفادو ػػػترااهدقػػػ اوػػػاهوميا كػػػتاب  ػػػريالػػػكابأ  ػػػتادل ػػػتب اينبر

فااػػػحاابأػػػنللاؽتػػػتاداػػػ هادظتنظ ػػػنفادظت ػػػؤينلنفايفادلنقػػػذلػػػ اقثػػػلااأػػػرادأل
اا  ػػػ اضالأ شػػػ نداافامتهاػػػندايفينألفاقضػػػأ  تال حػػػ ،ا  ااهفػػػتاايناػػػناوػػػـن وػػػـن

(ادثػمااشػهال أػنفا2300000000دلثأػ ااث ػلا)دلردراينل حاص الاػتأ ا
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زتػرااثػرادلغ ػنرا) كتتراا  اكتل  اينقتلندال تايناكال ػتفادلػرك نرادو ترااهدق اج
 ان ػتاركضاكػ ػتاافا هداعنن(ابأن تايفاأتؿادن اتاالرةادإلكتػترال ػضا دل تلهد  

دال ػض.ادن اػ اقاػ ا...اوػ ه ار سادوندفادلنقفادل ياجفاك تالناندوكاا ا
ا.(ايندوندفادلنقفادل يزترااثرادلغ نرلنادلرك نرا) 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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(ادظتػػبلااػػتدؿ)راػػتؿاينفػػرالػػكاقثػػلار ػػأجمادوػػندفادلنقػػفادلشػػأع ابه تاػػ ا اج
اػػػضادأ أتات  ػػػتالغػػػػهضادآلػػػكاينحتروػػػرا وهابأ  ػػػػتاأندل ػػػتاين اػػػنال وتر  ػػػتاين  قػػػرا 

دالػػنان ػػتنأ اين  تاػػلاك ػػري ا(او اػػأ اب ػػأ  اينجدظتػػبلااػػتدؿ)ينكػػتفاا،دل   ػػلانػػت
تا  ػلاقت وػ ابأشتػتاادألط ػتؿاوض ػ،اينقراقتـاب انوهارتأنا ق تـادلػردراين قضأ  ت

ينذاػػ ،اينبعػػراأػػند اوػػاها ينا قػػلالػػكاوػػاه،ااين شتػػتاادلثػػتأ لاينيناػػرنتا ػػري د
تا قتب  ػػػتاوض ػػػقػػػتب  ايفابأ ػػػكايفالرو ػػػ ادلاػػػرراين  ػػػ ال ػػػههاطد اػػػلااالػػػهةا 
د وػػتـاذاثػػ اأجمادوػػندفادلنقػػفادلشػػأع ،اينبعػػرااػػرةا ظتقتب ػػ ار ػػاينأػػردا الناػػر 
دافاوع ػػ ا ػػت اينداػػ قث  تاوػػت ايفادالاػػ عبللتااين ا  ػػ تاجىلا اظتناػػرادظتقتب ػػ 

اوػػػأ او ػػػأل تان ػػػجمادل ػػػؤدؿ:ا لػػػكا بنصػػػنل تاجىلار ػػػأجمادلػػػروندف،اينكػػػلاوػػػ   
ا شتتانػػػػتالناػػػػندةفا الػػػػنادلع ػػػػضا نػػػػكادظت ػػػػهينضا ؟؟ااػػػػ ا نػػػػ ضايلػػػػكا  نػػػػ ض؟؟ا
ا.ادظتاػضابعػراأػند اناػفااػتا نارادللياأردالكاقث اضال وقتب  أ  ادظت

ك ػػػهابق أػػػلا ادل ػػػوتحال ػػػػتابتلػػػر نؿاا ػػػاااػػػػأتدةار ػػػأجمادلنقػػػفايندلػػػػليا ينا 
ل ػػنا:ا)فاا  ػػ تاأػػ ابتدرنػػتابتل ػػؤدؿادل ػػت ،اينلػػتا ينا ػػتا ااداػػ قث  تاب ػػلابػػهيند ا

ايانػػتااشػػتـادلػػل؟اين اػػنصاوػػ نااػػتول؟؟(ا اث ػػكاريػػضالػػهدر :ا) أضػػه  ض
:ا)ل ػػنافػػهداا ػػ  اا(ينداأػػ اأ ػػ اط ػػث ضا،و ػػتـلػػروهادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكالؤل

ا ػػػػاافاقوػػػ ضاب وػػػػترةاددرنػػػتايندالطػػػػبلعا  نػػػ ضاط ث وننػػػػتابعػػػػرا ا:اث ػػػػكطتلثػػػ (ا 
لناػػر(ا:ا)ل ػػنازدركػػضاينل ػػناأػػردال ػػضافقػػتؿانشػػتطت  تاين  ػػجألادأ أتات  ػػت. 

)ينفتو  ػتااػلداا:اػ  (اينكػتفا لتلػكادل توػلادطتػتصاب ػتاين دنػ ضازر ابأ  ػت)ا:اث ػك 
اػنريندالػتالػرهادن اتاػػكال ػتالرراػ ا فافتو  ػػتا)ل ػػضادفا  ا(لتلػ اػنالناػندا 

:الػػكا نػػ ضاينظتػػتذداا،ػػ ضاينلػػكا راػػلاجلػػأ ض؟  (اف  ػػهاجىلالتلػػكايناػػناوقػػنؿال ػػت 
 ػ حاط ػتؿ؟؟اينل ػناشتح ػ ا دأل)دن ال ناشتح  ااوػناا:ينقتؿا  ادل تولاجياج
فافػتضااانادن تؾادلغ تاادلشها ايندلقتننش؟؟(افأاث كابعرا ؟؟اينل بأ ادعتض
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ط ػػتؿالشػػهدوكا:ا)لػػأاادلغ ػػتاادلشػػها ايندلقػػتننشاو ػػوح  ادألينط ػػحادل أػػل
:انػػػكالاو نقعػػػكاينقػػػتؿغضػػػ الػػػكاكبللػػػ األبتلشػػػترعايناناػػػتنلايناهوػػػتنل؟؟(اف

ل ػػ اوػػأ، تاط ػػ ااادضتػػ اكػػنشالا (ا اث ػػك:ا)ا ػػ؟؟)دوػػنادنػػ ال ػػتن اطنوػػل
(ا؟؟زدرؾلػػػػكا)ا:فقػػػتؿا(نػػػػ ضالػػػكابػػػتدر اب وػػػػتر ل   ػػػ اين نػػػ ضالػػػػكاداندتػػػنشاين 

ادأللػػػهال  ػػػػا:اث ػػػك  (اا ػػػػيادل توػػػلايندنػػػػتاذداػػػػ ،ا ك)لػػػػبلااػػػتدؿاينا ػػػػاادلعوػػػػـن
،افاػػػلدابأػػػتفاوػػػها اذف ا:ا)ل ع ػػػضااػػػأراجفاك ػػػ ا  تلػػػ ابػػػراػػػ  ال بللػػػ ين 

دلشػػػألادلأعقػػػناا صػػػررابأتن ػػػتااصػػػتدراب ػػػتالػػػكا أػػػرالهداػػػنادل جػػػفاأأػػػنا ف
)اػػػػػلدادلشػػػػػألادلأعقػػػػػنااد اا:فقػػػػػتؿا(و ػػػػػتـ تصميػػػػػتابتلثأػػػػػ ادلعهدقػػػػػ ادآلػػػػػكالؤل

:ان  ػػػ حػػػرث افا(؟؟بػػػتل جف ،افاك ػػػ االا عػػػهؼالهداعػػػ ادلشػػػأعأ )جاقػػػت بل 
 ايندارتاػ  ابتضتػرونانعػض ا:اث ػكدظتاػضا ا(و تـايفاب رؾ؟؟ف أفاا عهؼادأل

لاػتدرةااتز  ػتادل اينقػتننشافاػل اجأ ػناافاك  ا ثحنااكاي تا ا)ينجالضأ  ت:
لػػلايفادل توػػلالػػكادلاػػو ايندل أااػػتبيابعػػرافػػرتة الػكال  وػػتاادجمل وػػنادظتػػرش(ا 

لػفادو ػترايندشا:ا)دشاردحاد اػ الؤلط ػتؿال ػلاط ػلالت ػ ا ينب بلل افقػتؿ
؛اط ػتؿابشػهينطبػأاضابػجمادظتث ػلاد اردحادن ػ الؤلالع  ابتلثتأ لاينلت اوغل

تال   ػ ال ػكالشػغبلااتال    ال كال ثتأ لاينثتل  اراينثتنأ اكتتال    ال كالئلينال ا 
؟؟(افقػػػػتؿا ايناػػػػنا:ا)وػػػػ ناد ػػػػلاينوػػػػتادظتث ػػػػلاصػػػػنرةفقتطع ػػػػكاينق ػػػػ الػػػػكا(دلػػػػردر

ياألفادلػػردرادنػػتاتالأعجثػػطثع ػػ)ا:ق ػػ الػػكا(؟؟:ا)دوػػنادنػػ الػػتااتاثػػ لػػ جاض
لػأجمالعػت   ،ايندلثػتأ نفامتػرلنفادألط ػتؿادألو ػتـاينلػأجماط ػتؿاينال  أاهاتالؤل

االاكأػػفاوػػ ضاداػػ وهدر،ايندأ أتاػػتاادلػػردراكتػػ ا فا ينفهاػػتالؤلط ػػتؿاينج ط ػػت 
ينداػػػ أذن كاا(لتوػػػ )ا:فق ػػػ الػػػكا(لػػػت اوػػػغلادشاب ػػػلااػػػلد)ا:؟؟(افقػػػتؿدضتأػػػتة

دلنقػػػػفااةار ػػػػأجمادوػػػػندف،اداػػػػ  و تال تفػػػػأوػػػػاهبتظتغػػػػتدرةاينذاثػػػػ اينبعػػػػرااػػػػ  ا 
اللادأ أتاتهتضاريضالهدرةادل قتا(.دلشأع ا) رفع تادضتتا ال أ

ا
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أ و ػتا)يفا أضػتفا لػػ (ااوػتـاينبأ وػتاكتنػ اق ػتةادلعهدقأػ ا عػهضافيفا أػرادأل
 ضااأو ػػتبنادلق ػػتةاينوػػتارادل ػػا(دضت ػػلادظتهوػػريااثػػر)لػػلابغػػرددابتلنكتلػػ اكػػتفا 
لػػػلاأ ضالثتوػػػهةاد اػػػلادألينبعػػػرادن اػػػتاادل ػػػا3024ينكػػػتفاذلػػػ ايفااػػػتـاا،ك ػػػك

ا،تداصػػػػػثتأ افاوقػػػػػتب يايفال  ثػػػػػكايػػػػػر ا(اينط ػػػػػ ال ػػػػكا فػػػػػبلحادلػػػػػلاي)بشػػػػقأق ا
دااػرمياا(اكػتفال  ػت بل افػبلح)فاتاين ينكتن ااعتد االا نصفانلدادطتتا انص ا

ها،ضػػػػ اينقوػػػػ اب اأ،ػػػػ اينلػػػػكادلاػػػػثتحادلثػػػػتكا،لػػػػلابغػػػػرددلػػػػكا ػػػػبلؿاكػػػػبلـا 
،ا(اينذاث تاجىلال   ادأللػلاينكػتفالشػغ ضأب تؿادل غتونا الكادألط تؿا)  نال 
القػتببلااجالا  (الػروهادإلاػبلـ،اأ ػأضااثػرادل اػهة)اػ تذالػكادألنػكاط ػ اينوـن

ا ػااا،اينقػراكػتفالاػهميدكػ او  ػهغال ػتبعرادل تا ادل تنأ ااشهةاااىلالت فان   هاج
االقتب  ػكاين  ػهغال ػتا،ػ(ايندن  هنػتاجىلا فا أ ػأض)اػ تذا القتببل  تاأ  اكبلـ

بتلث ػتااينكأنػكاط ػلاصػغرياين  ػلااينط ث ت،اينلتا فاينقناباه اا أ تاأ ا ااػا
لأ ػػػػتاينوشػػػػأرا،ابػػػػر او حػػػػرثاجن تاػػػػكوقث  ػػػػتاينلتضػػػػ  تاينبعػػػػرا فادر ػػػػتحايندلػػػػ ق ا 

ا لػػػػتذدا هوػػػػرينف؟ ا:ب ػػػػت  ،اين ناػػػػكابتل ػػػػؤدؿاألب جهب  ػػػػتادلع أوػػػػ اأ ػػػػ اقنلػػػػك
(اينقػػػػراينقػػػػنااػػػػندنضاكتلاػػػػتاق اا أػػػػكاألنػػػػكااػػػػ تذ)اػػػػبلل  ا ا:ف ػػػػتفااػػػػندنض

،الػػػلدا ناػػػكابتل ػػػؤدؿا اينكتنػػػ ان  ػػػاض  بلقاػػػضايناػػػ ةادنػػػرااالػػػ اضاينلػػػكا 
 ػػػتبنا افقػػػتؿ:ا جنػػػيااػػػنؼا ط ػػػتؿعتػػػؤالاادألاأػػػنااػػػكاينطػػػك ايا نػػػجاػػػتب :ا  

ا ادلػ كتػترااػ  اكتل ػ ال ػردرادضتتلأػتااػنؼا دفػنال ػضاجوض ػ،اين دظتنانعاب   ػ 
  ػػػههال ػػػض. اين وضػػػتاقػػػتـاب جاأػػػ اكػػػلا ط تل ػػػتااػػػتااكتػػػتداددر اتاضتػػػلاج  ػػػ  ن،
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،افوػػػػػتاكػػػػػتفال ػػػػػتاجالا فافت حػػػػػكادرعاعتػػػػػض اػػػػػ ال تفػػػػػ االت تاننػػػػػك،اكوػػػػػتا
ان تشادل نريالناقضأ  ت.ادإلن تنأ ال  تا كادإل

ا
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أانل تاا ػاادظت  و ػ تااكالنانعااج نتااافينبعرا ا3008يفادلعتـا
،احتػػػرث ااػػػكادظتناػػػنعا العق ػػػتةادضتػػػهةااػػػهدؽالقػػػتا اا ػػػه،اينيفاآب ت  ػػػتدلهشتأػػػ األ

فالاغتانلػػػ االاوعهفاػػػتا أػػػراجاىلاااػػػ  ايااػػػنؼاآ ػػػلادألط ػػػتؿاجنيناػػػرداابػػػأ
دلأعقػػنااكػػتفافادظتهاػػنادلشػػألا،اينلػػكاػتتاػػكادلاػػرؼا   ػػ ج ادضت نلػػ ال ػػت

،الهلنادطتتايند الابنزوهادلرد  أ اين  ػت ابػتأل ثترادضتهةاف  تالاو تبنانشهةا 
(اينزوهادلرد  أ اآنلدؾاجالا فاوناػكابػتل  هاانددادلثنالش)ا تذالكادألافوتاكتف

لػػروهاا(زتػػراروػػأر) ابػػتل نداافاوػػ ينراينفػػرالػػكادلرد  أػػ اؽتػػ بل اجىلاقضػػأ  تافػػنر د،اين 
يندلعوأػػػػراا،لػػػػروهادل ػػػػ هايندصت  ػػػػأ ا(وتاػػػػل)وػػػػاتدةادصت  ػػػػأ ادلعهدقأػػػػ ايندل ػػػػنداا

عاا ػػػػااقضػػػػأ  تاينأ اػػػػتالػػػػروهادصت  ػػػػأ ادلعهدقأػػػػ ابأ  ػػػػتادآلػػػػكالبلطػػػػبلا(اثػػػػتس)
ينبتل عػػػػلالػػػػكادلاػػػػثتحادلثػػػػتكهاكتنػػػػ ادظترو ػػػػ ا عػػػػداب ػػػػأترداادل جػػػػرةاا،ب ػػػػها 

ر ػلاكثػريانت ػلادلضػثتطادلػلوكا اجراػتعتضااتاد ػنؿوض ا،اين دل تبع النزدرةادلرد  أ 
اثػػرادل ػػه ا) ػػتالػػكادظت  ػػهاينا ػػتاوػػتارنتادل ػػنداالػػكاقثػػلاينزوػػهادلرد  أػػ اينفنا،

اػػػ تذااشػػػتـا)دنػػػ ا ا:  أػػػ ايفاأأ اػػػتافثػػػتدرشدل ػػػتط ابتاػػػضاينزدرةادلردا(  ػػػف
د  أػػ ا اأ ػػ ا ناأاػػتاالعػػت اينزوػػهادلر)ا:قػػتؿا نعػػض ا:ق ػػ الػػكا(دلػػلاي؟؟

و تـادللوكايفابأ  ضادآلػكاينلػ حاضال  و ػ تاا ش ألافهو اضتلاقضأ ادأل
ب ػػت  ااػػ ا،اينل ع ػػضافػػرفاقضػػأ ال  و ػػ تاا رشتأػػ اكتل ػػ اينأ ػػ ادلضػػندب 
وهادلعوهايندلعرؿاينغت جمادلقضػتاادألا ػااح ال قرله ث  ابعرةاينزدرداال لادلا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
018 

اصػػػردرتاينزدرةادلرد  أػػػ اإلوض ػػػ ػػػتؿادظت  و ػػػ تااينفػػػ الػػػتدةالعأ ػػػ اين طظتػػ حادأل
ط ػػتؿابعػػرادظت  و ػػ تاايندد ػػهةادلقتصػػهوك(ادظتاػػضابعػػرا فا ؾت نػػتالعػػتلبلاادأل

ا(زتػػراروػػأر) ن ػػاالنقػػفاينزوػػهادلرد  أػػ اينل تظت ػػكال ػػنداا،الػػكا ل نكأػػ ارأ ػػ  ا
ينشتعػ الػتاقتلػكاالعهدقأ ،اينكػتفاصػناادظتنبتوػلااتلأ ػتواتدةادصت  أ ادلروهااتـا

ا:لكادلنزوهاينأ  ادظت تظت ادل تلأ 
ا؟؟:ادلنا زتراو نن ينزوهادلرد  أ 

لػػنرادتشػػ ال ػػػلالعػػت ادلػػنزوهادضتوػػراها ػػػريايندألااػػػبل ا:ا زتػػراروػػأردل ػػنداا 
ا.لرتور

ا؟؟ونك امت اكال  و  تاادألو تـازتر:النداا ينزوهادلرد  أ 
ااا.وتـاينو و كاك اك:ااأتدةادلنزوهاجفاوتاادها اثنعا ينااشهةا زترلنداا 

ادل بلثػػتاا،وػػتـ:ااػػنديا اػػثنعااشػػهةا ينزوػػهادلرد  أػػ  روػػراكاكػػتلبلاا ادلأػػـن
،ا روػراداػ ضااتن الناندوكصتوع اارنتالؤدتهاصح  اردحاو نفاجابللألا د

ااا.و تـا بللكدظت  و  تاالؤل
لػػػياينصػػػعنب ادل حػػػهؾاينوػػػغ كاعػػػهؼادلناػػػنادأل:ااػػػأتدةادلػػػنزوها زتػػػرلػػػنداا 

اا.لنزاكابلاارةاينزدردا
لتاػػرنتالػػتنناا؟؟:الػػنداا زتػػرالػػتاهؼا هوػػراطػػت هةا   قػػلابأاػػتينزوػػهادلرد  أػػ 

روػرادظت  و ػ تاا هورا  رادظترو  ؟؟ااػرات،ادظتاػضا  هورافنجاطندر ؟؟اد لا
ادصتوع .ا اوـن
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اا.صترااأتدةادلنزوها:زترلنداا 
ادن ااا

ل ػػػلااثػػػ ااػػػتيا:ا(ابعػػػرا فاااػػػضاينااػػػكاينقػػػتؿزتػػػر) لػػػندااا ػػػتا ػػػتطثيا
اػػ تذااتوػػضااػػتياآ ػػهالػػهةاينلػػناونلأػػ اداأػػ ايندأػػرادلشػػغ كادل ػػت؟؟ا راػػنؾا 

ا.ين عتلنداانو اضال  و  تا
؟؟اقتبػػػػػلادشا،اقتبػػػػػلادشااػػػػػتوثاضالػػػػػكابأػػػػػ ا ا ػػػػػ اػػػػػأتدةادل ػػػػػندا)ا:اث ػػػػػك 

فالتاػػػػػ نداا ػػػػػاالاينلػػػػػكاأقاػػػػػضا اػػػػػتوثاضالػػػػػكادلاػػػػػنلتؿ؟؟اقتػػػػػتايػػػػػريااػػػػػهدقأ
ادظت  و  تا(.
ل ػػػػ اب ضػػػػلا  تاػػػػلاينزوػػػػهاوػػػػتـاأاػػػػ  تاا ػػػػاال  و ػػػػ تااكتبعػػػػراثبلثػػػػ ا 

ا.دالناقضأ  تاينانالنقفالت  الكلش نر اا(انددادلثنالش)ا تذادلرد  أ ادأل
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ا
ا
ا
ا
ا
ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
020 

ظاػػهااا،ب تلنػػت ادلػػلياأققػػكبعػػرادل جػػتحادل ثػػريابعػػرااػػ نداالػػكادلعوػػلاينا
نت  ػػػػػػػػػػ ااالا(أ ػػػػػػػػػػلااػػػػػػػػػػبلا)فاف تن ػػػػػػػػػػتادظتثػػػػػػػػػػرعا؛ادألينىلا لػػػػػػػػػػرو تالشػػػػػػػػػػ   تف

يندل تنأػػػ ااػػػ اا،ل  و ػػػ تاارشتأػػػ اكننػػػكافقػػػراتاا ػػػرا هيناػػػكالػػػكابأػػػ ااو ػػػك
اتينزااردالكاوثت ادلثأ ااػكادل تل ػ ااشػهةاينأػتا اضال عوػلايندالاػ قبلؿا

دل أثػػػ ادلػػػ ا هب  ػػػتابتلعوأػػػران ػػػتنأ اقػػػ ادإلدال عبلينن ػػػه اا،يندالا وػػػتداا ػػػاادلػػػ  جم
،ادل ػػتط ابتاػػضااو أػػتاابغػػردداينينزدرةادلرد  أػػ ادلعهدقأػػػ ا(اػػعرالعػػك)دلػػرك نرا

تالعهف  ػتادل ػتبق اوض ػقهرنتادا غبلؿاال ادلعبلقػ الػكا اػلالاػ ح ادألط ػتؿاين 
ا  فا(ايناػرـا ػأ ه ايفاجبػرداادظت ػتارةال ػت،اف  ث ػتال ػكا اػعرالعػك) بلؽاب ـه

ا(اػػري)اػػرنتفادألاػػ تذاكأػػلادألقػػرـالػػنزدرةادلرد  أػػ ادأللػػنادلنااوه ػػ ال ػػتالقػػتا ا
؛ااػػػردااك ػػػتبلابعػػػرااػػػرةا وػػػتـا احتروػػػرالناػػػرال وقتب ػػػ اين نػػػتابػػػرينريا ينفعػػػبل ا
دوػػػرتدطا عأػػػلاوػػػثتب تالػػػنااشػػػأفيندل ػػػتشابا(أ ػػػلااػػػبلا)ينؿامتػػػ اقضػػػأ ادأل

،اداػػ قث  تادأللػػتككادلػػ انهوػػرا فاو ننػػندافأاػػتاين  ػػلنتا يهداػػ تاينذاث ػػتال وقتب ػػ 
تارأػػ اوض ػػداين  ػػلنتاجىلال  ػػ ادلنكأػلادألقػػرـاين أػترمياا(اداػػ قثتال ااػػعر)لعوأػراد

اينبعػراأػرون اا،عوأػرااػعردلب أ  الػياينلػكااثماا اااو  تابعرالقرل  اب تاين 
 ا اث ػػػػكابػػػػأنيالػػػػرياط ثػػػػتفاين راػػػػنا فا؟ لػػػػتااػػػػ اأػػػػتا  ضا:طنوػػػػلاقػػػػتؿال ػػػػت

أ ػلا)ضػأ اينا ػتابتل  ػث القا،ب ت  ايناها اا أػكادل  ثػل   لقتتالكا الا 
ابتل ػها ادل ناينجلهاا تبع اتا(ا ابلا روػ اينبتل  ػث ال  ث ػتادآ ػهافرنػكااهداادلػبلـز

لهاب عألاثبلث الكاوثتب تاينأ  اط ث ػتاا ػاالػبلؾادلػنزدرةايفاق ػضادلشػهط ا 
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يفاأأػػػت األنػػػياأققػػػ اااػػػعراوػػػنـ ا ينكػػػتفااػػػلدادل قػػػتااا،دتافػػػنر اوض ػػػين ادجمل وعأػػػ 
ؿادل هوػػػ اينكأن ػػػتايفازفػػػ اآلػػػكاينؿتػػػكانغػػػيا ػػػبلىلابأ  ػػػتادتايناػػػرنتاجؾتػػػتزوكالع ػػػج

ا.اهس
(اينل نكأػػػػػلادألقػػػػػرـالػػػػػنزدرةااػػػػػعرالعػػػػػك)لنقػػػػػفالشػػػػػهؼال عوأػػػػػرادلػػػػػرك نرا

ا.(اري)ارنتفادألا تذادلرد  أ ادأل

ا

ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
022 

ا
اط تؿاين و تـاب ري أبلل الكا الا 

ا
،اط ػػػػتؿاب ػػػػلاوػػػػهد حاضدلعشػػػػهااػػػػ نداادلػػػػ ااو  اػػػػتالػػػػنادأل ػػػػبلؿافػػػػرتةا

ط تل ػػػتالػػػكا تلػػػ الث أػػػ اا ػػػاا فادضتػػػلادألل ػػػلايفاخت ػػػأ ا اىلاق تاػػػ  ا نصػػػ  اج
ىلاا ػػضادلػػ  جمايندالا وػػتداا ػػاادلثػػتأ لادل   ػػألا،ااػػنادل جػػنااجيندقعاػػضادظتهوػػه

اػػ أضااأاػػتاينجن ػػتجااأػػل ايفااػػبلجااأ  ػػتالػػكادلعقػػرايندظتشػػتكلادل   ػػأ ادلػػ اوعتن
دااػػكادالن وػػتادااب ػػلابعأػػر اا،و و ػػنابػػتلتداةايندلاػػ تاايندل  نلػػ ادظت عوػػ ابتضتأػػتة

ا.يندأراينانادل  نل اب لا و تعتتاينأأنو اتاينبأتااتاو تعتتابتا   تاادن وتا ا 
لػكا اػلا ط ػتؿاب ػرياينك ػ اااػتؿ اااأ و اينف هاابانا اينينكلل افر

،ايناػ اب ػأ  اأبللػ  اينوعأ ياا ػااحتقأػ ا دصتنداشتنالكاوهداا   ا دتما فا 
ا،فافأاػػػتالاػػػ ح ااتلػػػ اين رلػػػ األط تل ػػػتاين اأػػػتؿادظت ػػػ قثليننت ػػػكاحتقأقاػػػتاأل
ا،اين أبلل اا :  ااتدةايناقنؿال   ح اينقت ااتلأ ينل  اتاحت تجاينق
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اانفاكػػػلاط ػػػل او ػػػا-2 اػػػ  اا23لػػػكادلرينلػػػ ال ػػػلاينالد ػػػكاجىلااوػػػهال ػػػؤينال 
ين ػػػػػبلؿااػػػػػل ادل ػػػػػرتةا  ثػػػػػمادلرينلػػػػػ ادلهاتوػػػػػ اا،كوتلػػػػػكادظتهأ ػػػػػ ادالب رد أػػػػػ ضتػػػػػلاج

 اأأػػنا قػػرـادطتػػرلتاادلاػػحأ ادلاػػحأ ايندل ع أوأػػ ال   ػػلالػػكارتأػػنادل ػػندأ
غتتن تال   لاينو نفادل ع أضاجل دلأميتال   ل،اينػتتاث اكػلا  اوعػ ؼااػكاجراػتؿا

،اينو ػػػػنفادضت ػػػػت ابغهدلػػػػ ا يناينا  ػػػػه اط  ػػػػكالػػػػكادظترراػػػػ ط  ػػػػكال ورراػػػػ ا 
 .بتاادللوكاواو نفا ع أضا ط تعتضتالآلك او نفاذل ارددا ااجكاا
نفادلرينلػػ ال  لػػ اب ػػنفريادلػػ يادظترراػػ ال   ثػػ ايفادالب رد أػػ اينبندقػػنا  ػػا-3

،ادث ػتفا ػبلؿادلشػ تاايندث ػتفا ػبلؿادلاػأفا ربنالػهداا ػبلؿادل ػ  ادلررداػأ 
 اهادظت ع   .،اينذل ال    أفااكاكتالادألتغتتن ا

دل   ادل تنأ ااشهةاظتهداعػ اردراب تق اصحأ ال لاط لالاو جتينزاجصا-4
،الػػػػػتاتاينيفاأتلػػػػػ ا عهاػػػػػكاضتػػػػػتدث ادظت  شػػػػػ أتاايندظت  نصػػػػػ تاادلاػػػػػحأ اغتتن ػػػػػ

ػػػتاطنوػػػلادأل ااهدأأميػػػتا يناابلا  فػػػرفادلرينلػػػ ا  ػػػنفاا،لػػػرينو   ػػػ ادأللػػػها ػػػر بل 
 ل  ل اب لالاتروفاابلاك.

اا، ػػػػػنفاا ػػػػػتؾاصتػػػػػتفالشػػػػػرتك الػػػػػكادل ع ػػػػػأضايندلرد  أػػػػػ ايندلعوػػػػػل ا-5  قػػػػػـن
ط تؿادظت  ػهبلالػكادظترراػ ا،الاو اتال تبع ادأل بلؿادلاثتحلأردنأ اا نالا ا

يفاد ػػػبلااينأجػػػ اضاضتػػػلاايندلػػلوكاواػػػتدفن،ضايفادلشػػػندرعا ينادلػػػلوكاوعو ػػػنف
 ػػلا عاػػراا ػػأاضاوضػػوكااػػرـا  ػػهدراذلػػ اينيفادظتػػهةادل تنأػػ ااػػض،اين أضػػنراذينو

ادل جػػػتفابػػ  ػػػ اتايفادظتػػهةادل تل اينبعػػػرارطبلؽادل  ػػػلابغهدلػػ التلأػػػ اا ػػاادأل قػػـن
 .الا  وراا ااثبلث ا واهاينالا قلااكاواها ال رتة او ضاجوقتؼادأل
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تابتل  ػػػث ال   ػػػلادلأ ػػػأضاف  ػػػنفادلرينلػػػ ارداأػػػ الػػػكاضتػػػلاب نيػػػكااػػػكا لػػػا-6
،اين   لالكادلعأاادل ػه ايندلهاتوػ ادلاػحأ ادجملتنأػ اين ع ػأضاغتػتشا،دل تل  ااشهة

 ػتصاااأ ػت  ايفاط نل كايفا$اينو ضاجورداك60واهياقرر ااىلارد   اجاتف اج
ا ػاالػكاو   ػكابعػرـادل اػهؼابػتظتث لاجالاا ػلا عاػر اداضاكتف كابعرا شتكا ينابت

 ألادضتتا .
ػػػتاو أػػػ ابتل  ػػػلادلعهدقػػػ الػػػكا ػػػبلؿا وكا ضػػػا-7 فضػػػلاينزدرةادلرتبأػػػ ا ع أو 

داااػػػػها،اينوػػػػ ضاجاػػػػت لةاعتػػػػضظت ػػػػتادادلررداػػػػأ اينلػػػػكا ػػػػبلؿا نظأػػػػفا فضػػػػلادألد
دلعوػػػػػلااشػػػػػند أميتاألفالع ػػػػػضااد  ثػػػػػترداالؤلاػػػػػت لةاال  أػػػػػترادألفضػػػػػلاينلػػػػػأجم

واػػػػتؿادظتع نلػػػػ ال   ػػػػلايناػػػػضااػػػػث ار أ ػػػػ ايفادألاػػػػت لةايػػػػرياقػػػػتدروكاا ػػػػااج
ل وع وػلايندظترراػلاقثػلاااػهدااد  ثػتر ادل ع ػأض،اينا ػتاكتػ اجا ينؼادل  ثػ ااػكا

 تاعتلدادال  ثتر.ينو ضادل عألاينفق اا،دل عأل
ا،اػػػػػأ ابتأػػػػػناا ػػػػػضان ػػػػػجماينبتأػػػػػنادا وػػػػػتا ايفاكػػػػػلالرراػػػػػ ختا-8

ل ػػػػ ند ا شػػػػ أ ادظتشػػػػتكلادلػػػػ اوعتنأاػػػػتادل تلػػػػ ادلػػػػ ا عأػػػػ احت ػػػػكالاو ػػػػكا
اػػػه كاينجا ػػػتاادل اػػػت حايندإلروػػػتدداال وع وػػػلادلررداػػػ الػػػكا ػػػبلؿازوتر ػػػكاأل

 .لؤلاهايفاكأ أ اخت أ ادل  لال اتينا
لهأ  ادلاػفادل ػتدسادالب ػرد  ايالكااأتل اختهجادل  لادالا أتديفا-9

توػػػػ اعتػػػػلدادل  ػػػلالػػػػكا ػػػػبلؿافػػػػ حا  ػػػػنفادلرينلػػػػ ال  لػػػ ااندصػػػػ  ادلهاا،ينب  ػػػنؽ
 لهابتل  ث ال   لادلأ أض.ت،اينن جمادألوض اتا ين  نفاغتتن اا،لردرسال و وأ وك

اػػػػت لةاؼت اػػػػلايفاا ػػػػضاحاروػػػػتضا ط ػػػػتؿاغتتنأػػػػ اوشػػػػهؼاا أاػػػػتا  فػػػػا-:
رراػػ الػػكا ػػبلؿاهتأػػأهتضاط ػػتؿاقثػػلاد ػػنعتضال ودلػػ  جمايندالا وػػتعالهاتوػػ ادأل
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ثادظت ػػتادادلرتبنوػػ اأػػرددلهوػػتضاينفػػ ا ا،اين عوػػلااػػل ينىلادالب رد أػػ ل وهأ ػػ ادأل
قػػػلاأتصػػػ لاا ػػااوػػػاتدةادظتتا ػػ رياا ػػػاا اػػػت لهتتادضترو ػػ اا ػػػاا فاو ػػنفا 

  قروه.
يندلػ اط ػتؿايفادظت ػتط ادل قػريةادلرتكأ ايفادل قتطادل تبق اا اادأل ضاوا-20

 .ق اتدو ايندظتعتوأ أندؿادال عتشالكااناادأل
يندأػػرة،اينيفااتنػػ ادل ػػهخاايفااتنػػ ادلهصػػتف ا؛لرراػػ لاوػػ ضافػػ حا-22

فاو ػػػنفال ػػػهديثلايفاجوػػػردعا ط ػػػتعتضالػػػكادلهيناػػػ افأاػػػت،اا ػػػاا ات  ننػػػا، ػػػهه 
  اعتضاين  نفازوترةااػند  اضافقػ ا وػتـاأ ال تلاضافأاتاأأناوثماق ضادد 

كوػتؿادرداػ اضاط ػتؿافأاػتاضتػلاجينو ضاراتوػ ادألا،اثنعدلع لايندصتوع الكادأل
 ػػنفريارتأػػنايفادظترراػػ ا  ػػنفادلرينلػػ ال  لػػ ابدالب رد أػػ اين ػػبلؿافػػرتةا نداػػراضا

ؽتأػػػػػ ةاينيػػػػػريااط ػػػػػتؿاينو ػػػػػنفا قػػػػػر ادطتػػػػػرلتااب هوقػػػػػ  ادالأ أتاػػػػػتااعتػػػػػؤالاادأل
ينبلل او ػنفادلغػهضاا،اتلأ اوهدؼاكنددراؼت ا اينذينياواتددا ادا أتدو اينبر
اكتاط تؿااكالت:ادب عتدادألل اتا ينال ا نؿايفادل تأ ادلعهدقأػ الػكا  ػتأه ايناػتذ  
يفااػل االلاثأ ،اثتنأ ػت:ا فاكتع ػنداكػلاط ػل اافتااطت  أ ايننعهداين بلااأتا 

ات:ينثتل  ػا،ينصػ تاادظتررا اوعػأااط نل ػكاكتل ػ اينيػريال قنصػ ااػتافأاػتالػكابػهداة ا
ااهتأ، ادل هينؼادظت تاث اعتل ادلشهلت الكا بلؿا قر ا رلتاال وأ ةاعتضاا ػ

،ا ػػػػأ ايندالا وتاأػػػػػ دلع وأػػػػ ال اػػػػتايندلرتبنوػػػػ ،ادل ع أوأػػػػ ،ادل  ا؛صػػػػعرةرتأػػػػنادأل
فااػلدا،اينل ع ػضافػردااػكاظػهينؼادلث ػربػردعاينجبػهدزالػنداثاضابعأػر ايندفعاضاجىلادإل

ادل  ػػػتـا ادلعوػػػلابػػػكايفالع ػػػضادلث ػػػردفادلػػػ الػػػهااب ػػػندرثاينأػػػهين ايندق  ػػػتؿ ا
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دد   اين ينؿاال ادلرينؿادل ادا  رل االدادلتنتلداا ادلأتبتفابعػرادضتػه ا
اوت.دلعتظتأ ادل تنأ اينبعراكترث ااريينوأ

الػػكادإلانػػتساا ػػااقػػرر ا  أػػترا دا-23 ن ػػتنأ ايندإلأ ػػتسابتظت ػػػؤينلأ ااػػػتؿ 
هتتاا ػػاادألط ػػتؿالػػكاتكتتبأتهتػػتايناػػ ثأينل تبعػػ ادل قػػتطادل ػػتبق اينلعهفػػ اجال  ثأػػ 

  بلؿا قأأضا   ادلعول.
وػػػػػلاح ادد ػػػػهةاراتوػػػػ اذينيادالأ أتاػػػػػتاادطتتصػػػػ الػػػػكاينزدرةادلعاػػػػا-24

دل   أػفااػكاكتاػلاينزدرةادلعوػلاا:ينؿ؛ادألىلاغت ػجماد تف ػ ال ػثثلينحتنو اػتاج
ردلػػػػػلاينريند ػػػػػ ادلهاتوػػػػػ ادالا وتاأػػػػػ ا حاػػػػػتادل هصػػػػػ ال ناأػػػػػكاثق اػػػػػتاا ػػػػػاادألينل

فا،اينبػػػلل انت  اػػػتا يندلعػػػتط لالػػػكا ػػػبلؿااػػػح اراتوػػػ ااػػػل ادلشػػػهلت ال اػػػت
ا ػػتاااػػل ادلشػػهلت ات:اجينثتنأ ػػا، ػػهه اين  ػػ  كاطترلػػ اوػػهلت  اادكثػػري اااد ػػنفهاااػػر ا

دايندطت ػ ادل  أ ػ اب حقأػ االا وػتـاينجاػرددادلػتدلأقاتادل تلػلالػكادلهاتوػ ايند
 .ااال ادلشهلت ادظتاوش الكادجمل ونالنادل جتح
ل نادا  ردـادلع فايندلق ػنةالػنادألط ػتؿاينب ػلا وػ تلكايفادألاػهةا -25

ا.يندظتررا 
اوػتؿا  ػنؽالؤلط تؿ،اينػتتاث الػكاو ػ غ اضايفا ل نادلعوتل ادظتث هةا -26

 .دهتضقررا
قحػػتلاضايفالتاادظت ػػ ح ،ايناػػرـاجل ػػناداػػ  ردـادألط ػػتؿايفادلاػػرد -27

 دل  داتاادل ت  أ ايندظتلاثأ ايندلقنلأ .
يادر أوػػػ ادالك  ػػػتاانػػػينا ػػػتؾادل  ػػػريالػػػكادألأػػػبلـالػػػكا اػػػلا ط تل ػػػت،اجالا 

ا.ايفادالا جتب لبل ابلل ا 
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روػهدؼااينبا(دل ػهخايندلهصػتف )و ضاف حالهك وكادا شترولان  ألايفااػتنيا
اا ػااينال ا،ا ينوعولااػلدفادظتهكػ دفا،كنددرال  اا ايفاا ضادل  جمايندالا وتع

أاػػت أتاااػػكاناوػػ ينرادظتهكػػ اينبػػلل انت ػػ اضايناػػناجدرداػػ ادضتتلػػ ال ػػلالهداػػ
ا،قتاػػتدظتشػػتكلادل   ػػأ ادلػػ او عػػهضاعتػػتا فػػهددادجمل وػػنايندلرتكأػػ اا ػػاا دضتػػتالااينا

 وػػنا ادظتشػػتكلاينخت ػػأ ادجملكثػػريايفاأػػلااػػلاااػػاتـابشػػ ل ادإلا:يندظتاوػػ ادل تنأػػ 
ادظتهكػػ اب  ػػنوكافػػهؽال ػػح اا:تينثتل  ػػا،اػػثتنتلػػكادلعقػػرادل   ػػأ ابعػػرالعهفػػ ا  اوقػػـن

اػػضادظتشػػتكلا،اينحتروػػرا اػػه،الاو اػػتادل ػػ ينؿاجىلادلشػػترعايندال  بلطثتأللأردنأػػ 
تايفادظت ػػػػتط ادل قػػػػريةااػػػػهاين انص ػػػػتاأػػػ ايندل   ػػػػأ ادلػػػػ ا نداػػػػكااػػػػل ادألدالا و

اال جاػػػػتاادظت  اػػػػ اينبػػػػلل ان ػػػػنفاقػػػػرانادل نصػػػػأتينرفػػػػا،ينيناػػػػنادضت ػػػػنؿاعتػػػػت
أاػػػػػػػت  الؤلو ػػػػػػػتـاجأاػػػػػػػت  الؤلاػػػػػػػهادل قػػػػػػػريةاين عػػػػػػػردداج عػػػػػػػردداا:ينال ا اهو ػػػػػػػتا 

ينل و  هبلالكادظتررا ايندلعوتل ادظتث هةاينذينيادالأ أتاتاادطتتص ايندلعػتط لا
أات أتااو ضارتعاتالكا بلؿاقتارةادلثأتنػتاادلػ ا،اينكلاال ادإلاكادلعول

ترداافهوػ ادظت ػحاينكػلل الػكا ػبلؿازوػا،وه ػتدادظتهكػ او   او ضايناعاتال لا
ينكػػػػلل اوػػػػ ضايناػػػػنابعػػػػ اا،ينادل وػػػػترداال وػػػػردرسادالب رد أػػػػ دظتأػػػػردشالؤلاػػػػها 

 ػػتؿاينأ ػػ اطيفاكأ أػػ ادل عتلػػلالػػنادألدل نصػػأتاالآلبػػتاايندألاػػت لةايندظتػػهبلا
ا.دل كايندظتهأ  ادلررداأ 

دااػػػػكادلػػػػهين لاوػػػػ ضالػػػػ حادلثتأػػػػنايفااػػػػلدادظتهكػػػػ اصػػػػبلأأتااينداػػػػع ابعأػػػػر ا
،اينكػػػػلل اوػػػػ و كالػػػػكاكػػػػ او  ػػػػمالػػػػكادل حػػػػهؾاب ػػػػانل ادينفاقأػػػػنددضت ػػػػنل اا
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دينفاك تب ػتاينك ػتب ضاأأػناوػ ضااردرسايندظتعتارايندظتهدك ادلاػحأ ىلادظتدلر نؿاج
اينوعوضاالدادل  نولاا اارتأنادلريند هادضت نلأ .ا(ختنول)ل حكا

وعوػػلااذ ع أوػػ اصػػح الؤلط ػػتؿادظتشػػهدوك،اجاػػ افػػ حالهكػػ ادا وػػتا ا هفأ
ط ػػتؿادظتشػػهدوكايناػػلنضاالر أػػتدااػػلدادظتهكػػ الػػكااػػلدادظتهكػػ اا ػػااداػػ ق ت ادأل
ابػكادلثػتأ نفاا بلؿادطترلتاادل اوقرلات ينلكا بلؿادلعولادصتػتدادلػلياوقػـن

ايفاك  اثقػ ااػل ادلشػهلت ادظتاوشػ اينال ا،ايندللياو وكااو اضا يفاالدادظتهك 
يفااػح ادظتع نلػتاادلرقأقػ الػكادألط ػتؿايندلػ الػكاوػأ،تااتثتنأ ايناا،لكادجمل ون

ا.ذينوكاينألادظتشتكلادلعتلق ابأ اضاىلدل  لاجاتدةا فا  اضايفاج
ط ػتؿادلػلوكا،ااناف حااجلال ػرينوكا شتػتاادألاضالاتـاالدادظتهك للدالكا 

 ػااقأػرادضتأػتةا ـاينالادلندلردفااا،ورتددينفاا اادظتهك اين اوتراضاينػتلاا  اض
ا،رلػلنفأتفا ـا أراضالناندايندآ هال نى،ايناػلادل ػهؼادل ػتشال ػ ينجا ـا ل 

لاوػػ اا ػػهه؟اينلع نلػػتاا ين وػػكاكػػتفاوعػػأاادل  ػػلا،يناػػلادلندلػػردفال  اػػبلف
ينبروػهدؼاا،فامتا ال لاط ػلاصػ ح ا تصػ و ضا رينو اتايفادل جلابعرا 

ا.يفاا ضادل  جمابتأن ا
،اآ ػهاا ػضادا وػتعا ػضان ػجماينداتأػرقت؛ا و  نفابػتأ نادظتهكػ الػكافػهوقل

ىلالػػػػػنظ لاوشػػػػػهفنفاا ػػػػػاانشػػػػػتطتاادظتهكػػػػػ ال ػػػػػلادل و أػػػػػلايندلهوتاػػػػػ اجاػػػػػتف اج
افهوػ اا ػضايندضتتاثتاايندأللع ت ايندلهاضاينيرياػتالػكادل شػتطتاادأل ػهه،اوقػـن

ب  تبػػػ ادرداػػ اأتلػػ ال   ػػلاينونصػػ ابعػػػرةاا، ػػنفالػػكااػػ  ابػػتأ لدلػػ  جمادظت 
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اب وػترةا اػه كاينيناػناوتا اك اوىلادلثتأنادالا ،اينبعراتالتنؿاج نصأتا قـن
اػػػلا ػػػللألا،اينا ػػػلداو عػػػتينفادل هوقػػػتفالػػػكا اػػػهة قهوػػػهال اػػػلااػػػكا أػػػندؿادأل

ين ػبلؿافػرتةادلعوػلالػنااػلدادل  ػلاا،اػه كدلعقثتاادل ا عأ ادلدادل  لالنا 
و ػػػنفادظتهكػػػ اقػػػراطػػػنراقتب أػػػ ااػػػلدادل  ػػػلاينيناػػػعكاا ػػػاادل هوػػػ ادلاػػػحأحالػػػكا

اػهياينبروػػهدؼا أػ ادلػػرلدادألأ ػػكالعوينكػلل ا أاا، ػبلؿا  وأػػ اينصػقلالنداثػػك
 وػتـا ػبلؿادألاػثنع،اوػ ضادلثتأ لاينو  وهادظتهكػ ابهاتو ػكالػكا ػبلؿاختاػأ ا

كػ انتػترسااندو ػكاينلتػتفىاا ػاا تص ابػتظتهك اااىلادظتهك ااكاطهو اأتف   اا ثكاج
الناث ك.

درةادل جػػترةاينزااينعتػػت،ادصتاػػتاادظتع أػػ اين كان توػػرالػػكا ػػبلؿالشػػهينا تااػػلدؿتػػ
ا ػػااا ؾتػتحااػػلدادظتشػػهينعاينذلػ الػػكا ػػبلؿا  ضػ اضابتظتندفقػػل  عػتينفالع ػػتايفاج

تااػػنؽالهكػػ يا)ب توػػ اكثػػريةاكتنػػ ااػػتبق اال ح ػػتاب توػػ ااػػنؽادظت   اػػهو ادظتهكػػ ي
تااػػ الرتينكػػ ال ػػلاد ػػنؿادلقػػنداادأللهو أػػ اجىلادلعػػهدؽالثأػػناكتفػػ ادظتػػندداينأتلأميػػ

 نلػػ (اكننػػكاهينا تا)دلثأػػ ادآلػػكال  قتلػػ الشػػينجىلادآف(الغػػهضاجا3004اػػتـا
تان توػػػرابػػػتق ادلػػػنزدرداايندلػػػريند هاوض ػػػمتػػػرـاوػػػهلت اكثػػػريةالػػػكا ط تل ػػػتادألاػػػ دااين 

زدرةادلعوػػلايندلشػػػؤينفادالا وتاأػػػ اينل ع ػػػضاؿتػػكان تلػػػ ايناا،بتل عػػػتينفالع ػػتا دظتع أػػ
،اينبػلل ان ػنفاقػراا أػكادلثتوػه ااتوػهدف ا  ػنفارداأػ اعتػلدادظتشػهينعاينلشػهف اجفابأ
للالناينزدرداادلرينلػ اينلؤا ػتهتت،اأنادظت تبعلانأ  تادلاتدق ايفادل عتكرنتاصتو 
،اينزدرةادلرتبأػػػػ ،ا ػػػػهها)ينزدرةادلرد  أػػػػ دلػػػػنزدرداادظتع أػػػػ ادألن ػػػػتان تلػػػػ اتافروض ػػػين 

ػتتف ػػػ ابغػػػردد(اب شػػػ ألا،التنػػػ ابغػػػردد،ا ن ػػػتف،اينزدرةاأقػػػنؽادإلينزدرةادلاػػػح 
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ل  تل ػػ الػػكااباػػنرة ااظاػػتر صتػػتفاظت تبعػػ الشػػهينا تاينداو ػػتالػػكا اػػلاؾتتأػػكاينج
ارتأنادل ندأ .

لالمقد  •ل
دلاػػػػػحأ ايندلرتبنوػػػػػ اا؛بعػػػػػرااػػػػػ نداالػػػػػكادلرتداػػػػػنايفارتأػػػػػناغتػػػػػتالاادضتأػػػػػتة

،ايندل ادنع   اا ػااأأػتةا ط تل ػتايفادلعػهدؽاينأػنل اضالػكايندل قتفأ ايندطترلأ 
دال قػػػرد،ضان ػػػه ااندا،اوػػػتراضاب ػػػ و ػػػثقنفا اط ػػػتؿ ا بهوػػػتااب ػػػ تااجىلا اط ػػػتؿ ا 
،اينصػػترينداو  ػػتبقنفالػػكادالا وػػتا ايندل   ػػ  ايناػػ ادألل  نلػػاػػضالقنلػػتااد 
،اين ينؿاكػػػػتالػػػػ اضاب  ػػػػريايفاؼت  ػػػػفاغتػػػػتالاادضتأػػػػتة اىلا قوػػػػ او اػػػػأتا اج

داكثػػػريةابػػػهيضااػػػ اضادلاػػػغريابعػػػرا فااػػػه اوهاػػػنفا ،ػػػضا  ػػػ ادلش اػػػأتاااػػػ ا 
 قتا ػػػكااػػػكادلعوػػػلايناب ػػػث اقاهوػػػ ا ينابهاػػػت ا ااػػػثت  اخت ػػػاااػػػ اضادأل األ
االا،ػػػضاوعو ػػػنفايفالاػػػك اهةا ينا اػػػ ػػػتؿايفاجددرةاوػػػؤينفادأليندا وػػػتد اا ػػػاادألط

،اين اػػ أحادل ػػأترداا ينادفػػنال ػػلادضتػػرددةايندل جػػترةا،دالػػنااػػ اضبػػر ا   تاػػ ا 
نافاو و ػػكتػػ ا ا  أػػ اب  ػػل ااالات،ػػضانتتراػػنفالا  ػػاهبػػتاادضتوػػلادل ثػػرية،ا ينا 

دل روػػػ ا ينادل  ػػػنؿايفاجوػػػترداال ػػلاا،قهدنػػػكبػػتداةاط نل ػػػكاينو عػػػ اينو اػػنالػػػنا 
و ػػػ غ ن،ضااوػػػ تص اتؿادل ػػػهق الػػػكا اػػػلا اوػػػدظتػػػهينرايندل ػػػأ هداا ينادلقأػػػتـابأ

دااهاػ البلاػ غبلؿالػكادلعاػتبتاايناو ننػناينونظ ن،ضاعتل ادألاوتؿادل ػأ، ،ا 
 اتاينقػػػتلنداب ج أػػػراضايني ػػػلايندلػػػ ايناػػػراافػػػأاضااػػػتلا،راتبأػػػ ايندل   ريوػػػ دإل

ا.اقنعتض
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قعأػػػػ الػػػػكا اػػػػلااروػػػػ اينيندافان  ػػػػهاب هوقػػػػ  اكػػػػلااػػػػل ادأللػػػػنرادفع  ػػػػتاجىلا 
يندلعوػػػلاا ػػػااجاػػػتدهتضاجىلادلندقػػػناا،ط ػػػتؿالػػػكايندقعاػػػضادظتهوػػػهدن شػػػتؿااػػػؤالاادأل

ا.اادضتقأق ادللياكت ا فاوعأشن ايندللياو أ انضاكأط تؿ
لهمي لالمشأل علأ•ل
تؿاط ػ،ايناػضادأللاو  اينلاوشػ الػكاوػهد حادجمل وػنادا اردؼاوهلت  اا-2

ا.دظتشهدوكاين)دلريندرة(ايندظت  نلل
لكاوػهد حادجمل وػناالاو الرتينك ايندا  وتراتاطترل اوهلت  اااألاب تو  أا-3

ا.يناضادألط تؿ
لػػػػػكادصتوعأػػػػتااينل  وػػػػتاادجمل وػػػػنادظتػػػػػرشاادلعوػػػػلاا ػػػػاارتػػػػنااػػػػرد ا -5

يندأػػػػػرامتػػػػػرـاوػػػػػهلت الاوػػػػػ ايناػػػػػضااين نأأػػػػػراااػػػػػنداضايفانشػػػػػتط ا
ااا.ينارتعأ اأ  اد  اتصات،اينكلال  و ا ط تؿدأل

االهدفل نلالمشأل عل•ل
 ػػػااين  ػػػ أ ادلضػػناااا،شػػػهدوكايندلرتكأػػ اا ػػأاضط ػػتؿادظتدالا وػػتـابتألا-2
ا.أأتهتض
ط ػػتؿادظتشػػهدوكااػػتؿاف ػػهةاصتوأػػناوػػهد حادجمل وػػنادأل ػػهه،ابػػأفادألوجا-3

ا.لامت ترينداال ادل هوق ابتضتأتةااضااحأ اينلأ نداا تةايناض
 قػر اانؼانشهؾا هكت اق ضاا ضادل  جمانلدادظتشهينعالكا بلؿاا-4

الػكاالقرتحاجىلادصتتلع ادظت   اهو اينا تلعػ ابغػرددالغػهضاداػ حردثافقػهةاوقػـن
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وكايفااػلدادظتشػهينعال  ػ ادطتػتةاظتػرةاوػاهاا بلعتتادل تل ابتل  ثأ اكو  نع ا
ا.لروكا تةالأردنأ ا  ثأقأ اا اا رضادلندقناظتوترا اد  اتصكاك ا  نفينا

فا،الػكادظتو ػكا ط ػتؿابغػ ادل  ػهااػكا   أػتهتضاينبأ،ػتهتضجفاكلادألا-5
ا.دلثأ، ادلاتضت داا اادالا وتـادظت  ن اين نفهااعتضاو ننندالثرالالناأا نا

بأن  ػػػػػػاضاين غأػػػػػػريان ػػػػػػههتضادلريننأػػػػػػ اط ػػػػػػتؿادظتشػػػػػػهدوكا ع وػػػػػػ اثقػػػػػػ ادألا-6
ا.ألن  اض
 قثلاػترتلػػ اختػػرلاضايفادظت ػػاتاأػػرةاينلا  ػػاوػػأتا ادل ػػع اجىلا ع ػػأواضا ا-7

ا.ين غ أاضااكالرا ورواضالآل هوك
فاو ػػػنفاظتو ػػػكا ،الػػػكادرضادلندقػػػن أاػػػأجمالشػػػهينعاأقأقػػػ اا ػػػاا ا-8
ا.يفا لتككا  ههالكاػتتف تاادلعهدؽاكتظتشترونا  ههاين نندةا
دالا وتاأػػػ اط ػػػتؿايناػػػكاأػػػتل اضارتػػػنابأتنػػػتااكتل ػػػ ااػػػكااػػػؤالاادألا-9

  ػػههالاوػػ الػػكااينلع نلػػتاا،اػػثت انػػ ينعتضال شػػترعيندلاػػحأ ايناػػكابأ،ػػ اضاين 
ا.ع أ ايفادل عتللالناال ادلشهلت فاخترـادلريند هادظتوأ،تا 
ط ػػػػتؿاينحتروػػػػرادظت ػػػػتط اشػػػػهينعاو أػػػػرايفا اػػػػ أفادلثأ،ػػػػتاايندألدظتااػػػػلدا-:

ل اينبػػػػلا،اػػػػهدل قػػػػريةاين اػػػػضادظتشػػػػتكلادالا وتاأػػػػ ادلػػػػ ا عػػػػتشال اػػػػتااػػػػل ادأل
ا.ن   أنادل عتللايندلرتكأ اا اا اضادظتشتكلادالا وتاأ اينجكتتدادضت نؿاعتت

ا
ل
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لفألقلالمتطوعينل•ل
و أػػ احتروػػرالندقػػناعفافهوػػ ادظت ػػحادظتأػػردشايندلػػلوكاوقنلػػنفابل  ناػػناا-2

تاوقنلػػػػندابعو أػػػػ الػػػػراا ػػػػنرادل قػػػػ ابأ  ػػػػتاينبأػػػػ اضاوض ػػػػ ط ػػػػتؿاينااوػػػػنااػػػػؤالاادأل
ا:،اينو نفا ا أ اضاكوتاانالثليندا ق تنضال وشهينع

فا،ااو اػػػػضاحتروػػػػرادأللػػػػتككافقػػػػ ابعػػػػرا فهوػػػػ او ػػػػألفالػػػػكادظت  ػػػػنالا-ا 
ايفابغػػػػردداينأ ػػػػ ا  ػػػػ ااوػػػػلااػػػػضاتاينل ػػػػتا اونلأػػػػ اصػػػػثتأ اا ػػػػنالا ااندوقنلػػػػ
ا.جىلا اثنالااثنع اتال ق أضادظت تط ايندألينقتااين   وهادلعو أ الكا ن،وضع

دظت ػػتط ادلػػ ا اا،اوقنلػػنفاب وػػترةااػػل لفالػػكااشػػهوكال  ػػنعفهوػػ او ػػأا-ا 
ط ػػػتؿا،اينوعو ػػػنفاا ػػػااك ػػػ اثقػػػ ااػػػؤالاادألينؿحتروػػػراتالػػػكاقثػػػلادل هوػػػ ادأل

كاوضػتالػل وتردااأػ او عػنداا ػاايناػنداضادألط ػتؿاين ينذل الكا بلؿاك هةاد
،اين  ػػػػ وهااػػػػل ا ػػػػبلؿابعػػػػ ادعتػػػػردوتادلث ػػػػأ  اين ػػػػنفريادأ أتاػػػػتهتضادلث ػػػػأ  

ا.تونل ادلعو أ الكااشهةا وتـاجىلاثبلثلا
ا ونادظتبلبجماينبع ادأللعت ايندعتردوتالؤلط تؿا-3 ا.فهو اوقـن
ا. تؿاينأبلق اضاين نفريادظتبلبجماعتضطل  نا ا   أفادألا-4
ا.يننأ ل  نانفاإلددرةااولاصتل ادأللعت ادإلل رتاا-5
اراتـاينؿتتا.ا،ددرةادظتهاضل  نانفاإلا-6
ا.ددرةاصتل ادضتتاثتال  نانفاإلا-7
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لعػػػػػػػػت ادلهوتاػػػػػػػػأ اينأ ػػػػػػػػ ادل عتلأػػػػػػػػتاال  ناػػػػػػػػنفاإلددرةاصػػػػػػػػتل ادألا-8
ا.،اين ا أفادألط تؿدلهوتاأ 
،اينلػػروهادظتهكػػ التػػردااػػرداضا ضادظت ػػ قلأفادظتهكػػ ادلعهدقػػ ال  ػػل  ناػػناا-9

اأ  ادضتتا .
ا.(ايندظترربنفادللوكالعكاينأ  ادأ أتاكص  كه اينا)دظتتو رتيناا-:
ا.و ادلررداتاادل   أ ايندالا وتاأ فهاا-20
ا أ أ .ل  نانفافهو ادإلا-22
ا.ل  نانادل هو ادل يا-23
داػػ قهدرادلناػػنافال   أػػفادظت ػػتفايناػػضااػػهينرادلنقػػ اينبعػػرال  ناػػناا-24

ناػناط ػتؿايفااػل ادلعو أػ ابعػراقأػتلاضاببتل  ث الؤلط تؿاوقنلنفابروهدؾادأل
ا.ل    أفاارينؿ ا

لتفنصيللالمشأل ع
تاوض ػػػ،اين دا وػػػتا اثقػػػتيفا ع أوػػػ ا هبػػػنيافػػػيا هفأاػػػ اروتاػػػ ادظتشػػػهينعااػػػن

اػلادظتاوش ايندل احت تجادل  ػريالػكا ادلشهلت اا تؾا رلتاا  هها قرـاعتل 
حت تاػكااػنا ع وػ اثقػ اضابأن  ػاضااينؿالػت،اين لػرغتاتابػتجمل وناد أاأ اتاداػ عردد ا
دظتشػهينعاا،ايناػأثر ن  ػاضنأ ادل ا هاػ  ايفا ذاػت،ضااػت ا ين غأريادل  هةادلرينا

ا:اناللكنرا دنت ارورةاينأ  التاا  ندا ا
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ع وػػػػػروكاا ػػػػػاالانثػػػػر اب أاأػػػػػلادلث توػػػػػ الػػػػكادلػػػػػرد لايناجاػػػػػند افػػػػهديا-2
 الػػكا،اجاػػتف ال و ػػتارداادلػػ ا ػػأف ػػنريناتادل ػػتسادظتأدل تاػػتاادلػػ اكتػػندانػػ

،ال  تاػتااختػ ا ػهلأضادلث توػ ا رينؽ ادظت  وتاايفادلرد لايندطتترجابعراف حاص
ط ػػتؿاأ ػػ ا  ػػ ااو  ػػتاأأػػنا شػػولال تل ػػتالؤلفاوػػ ضا ق ػػأضادلث توػػ اا ػػاا 
ا،دلهوتاػػػػػػػ ا،دلغ ػػػػػػػتاا،دظتناػػػػػػػأقاا،دل حػػػػػػػ ،ال  شػػػػػػػتطتااكتفػػػػػػػ ا)دلهاػػػػػػػضاتينيهف ػػػػػػ

،ادل ع ػػأض....اينيرياػػت(ا  أػػ ،ادإلل رتيننأػػ لعػػت ادإل،ادألدصت  ػػتا،ادضتتاػػثتا
نػػػتادلثتأ ػػػتفاااػػػ ادضتتلػػػ ادلػػػ اوقػػػـنلررداتيهف ػػػاتوض ػػػينزتتلػػػتااينلهدفػػػ اصػػػحأ اين 

ا.فدل   أتفايندالا وتاأت
دل ا بػرااداػ عردداتال عوػلالع ػت،اا ق أضادظتاتـابلادل هؽادظت  نا ا-3

ينلػراا ػػنراط ػػتؿاجذانثػر ابػػتل  ينؿاجىلادلشػترعال حروػػرا لػتككااوػػنااػؤالاادأل
داصت ػػػػثاضادتاأػػػر اا،تكػػػ او عػػػػنديندايناندنػػػتاقػػػػهنضاينو و، ػػػندال ػػػػدل قػػػ ابأػػػ اضاينبأ  ػػػػتاا
ا،اػتبأنين   وهادلعو أ اظترةا رتدينحالػكا اػثنالاجىلا ربعػ ا اينبهاتاضال و تف

ادل هوػػػػ ا ػػػػبلؿااػػػػل ادل ػػػػرتةاب نزوػػػػنابعػػػػ  ادعتػػػػردوتادلػػػػ ا شػػػػولادظتبلبػػػػجماينوقػػػػـن
اطعو اا أاض.تا نزونابع ادألوض ايندأللعت اين 

اإلا-4 ا أػكابعػرااهة القتاان بعراال ادل رتةانق نادألط تؿاب وترةادظت تفا ينال 
،اينأػػػلاداالاػػػ قثتعتضفان ػػػنفاقػػػرارؽت ػػػتادظت ػػػتفايناع  ػػػت او ػػػهادل ػػػتظهايناػػػتا  ا 

،اـتػػرياضابتلثقػػتاا ينادلهأأػػلابعػػرا فانشػػهحاعتػػضاوػػر  نفادظت ػػتفاينو جنلػػنفافأػػك
نال  اػضافأػكااػافاكػلالػت،اين ا اػضاث ا أاأجماالدادظت ػتفاين نػكايناػرالػكا 
ا.ينكلادل نددراا ا عولالكا الا رل اض
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 ناػػػػحاف ػػػػهةادظتشػػػػهينعاا،ابلنػػػػتااله أػػػػ اينل ػػػػونا اينل ثناػػػػ اوػػػػلاجا-5
ن تاقران   الػكا بلعتػتاين شهحافند ر اين اردفكايندلغتوتاادظتهانةال كاأأنا 

دل  ػػػنعايندالـتػػػهدطايفالشػػػهينا تااتاأػػػ اضاا ػػػاوض ػػػ،اين  أوأػػػرادل  ػػػريالػػػكادل ػػػتس
اتالك.داو اا،ن تشدإل

انتافهو ادظتا-6  حادظتأػردشاا ػاا  نفااو أتاادظت حادظتأردنأ ادل اوقـن
ا. بلؿادل اترايندظت تااو لايناثتا ا

افهوػػػػ ادلثػػػػتأ لا-7 ايندالا وػػػػتاألابعو اػػػػضايندلػػػػليااػػػػناادل   ػػػػألوقػػػػـن
ا. اتسادظتشهينع

نثر اب ا أ اضاأ ػ اا،ىلادظتشهينعايندا قهدراضبعراد نؿادألط تؿاجا-8
اػتاقرردهتضاينلػنداثاضايننثػر ابتلعوػلاا ػااصػقلااػل ادظتنداػ اين  وأ اػتاين ناأا

قأتـانل ادلعو أ الكا بلؿازجادألط ػتؿارتػأعاضادل هو ادلاحأح،اينو ضادلاىلج
ينبعراذل انهدقثاضايننػههالػكالػ اضاو  تاػلالػنادل شػتطاابتل شتطتاادظتناندة،

ا. اضاو  ه ال كاينا لداو ضادل ا أفينلكال
ااػػنؼاو ػػنفال وهكػػ ادلعهدقػػ ال  ػػا-9 أ ضادظت ػػ قلال ػػتفا ػػتصاكػػ اوقػػـن

تاوػ ضا اػ أ اضاأ ػ اوض ػ،اين دل اػنوهايندل و أػلاط تؿاا اب ع أضاين ررو ادأل
ينكػػتدراا(ا أػػ ادلػػرردا )وػػهدؼادظت ػػهجا،اج ػػهدج(ابر اػػنوه،ال تنأػػتهتضا)دت أػػلج

هب اضالػػنادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكاتابعػػرااػػدظتهكػػ ادظت وػػهسايفااػػلدادلعوػػلا انص ػػ
ػػػػأ(اف23وقػػػػتر ا)اذتػػػػهاااػػػػكالػػػػتلػػػػ ا دا،و ػػػػتـلؤل طنوػػػػلاااتأػػػػرت،ا اػػػػأ وت أمياات و 
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،ػضالأ ػندا،ايناػلدالع ػت ا يندلػ اأاػ  اا ػاااػند  اك ػريةافػبلـاقاػريةيندلثتق ا 
ا.اكاالدادلعولادابعراينالد ايهاأب

ادظتتو ػرتيناا-: تاب ق ػأضادألط ػتؿاأ ػ اوض ػ(ا كػه اينصػ  )انؼاوقػـن
ا،تاأ ػػػ اينااػػػ ان ػػػه اأ ػػػضادطتػػػتةوض ػػػ،اين اادظتناػػػأقأ لأػػػنعتضاينأػػػثاضالػػػآلال

تااػػػناصػػػتأ ا ػػػتةايفاوض ػػػوعوػػػلالعاػػػضايفاا تأػػػكادطتػػػتصايندلػػػليا يناػػػنؼا
اػ هاااػػكاثأػػ ادلعهدقػ ادآلػػكالؤلو ػتـادلػػ ا ب ػتاادلدجملػتؿابعػػرااهب ػكالػػنا اػلدا
لػػػكادل ػػػررو ايفالهكػػػ ادظتتو ػػػرتينااػػػوكاالػػػكادلعػػػتزفلادصتأػػػروكابعػػػرافػػػرتة اااػػػرد ا

ادلتنتلدادظتشرتؾابأ  ت.
ل لتكو لداعم لل مشأل ع الجهنتلالت:ليتمنىلأل•
ا.اأ ينزدرةادلعولايندلشؤينفادالا وتا-2
ا.ينزدرةاأقنؽادإلن تفا-3
ا(.زدرةادلرد  أ ا)دلشهط ادجمل وعأ يناا-4
ا.(ال عبلجادل    دبكارور)ل  ش ااا-5
ا. لتن ابغرددا-6
ا.نتديادلشهط ادلهوتا ا-7
ااتلع ابغردداا(دبكارور)روتدايندلررداتاادل   أ ايفاك أ اق ضادإلا-8
ا.دقأ ال ررداتاادلرتبنو ايندل   أ دصتوعأ ادلعهاا-9
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 ضادظت ػػ قلا)دظت ػػهجاػتوػػرادلػػرردا ايندظت ػػهجاا أػػ اأدظتهكػػ ادلعهدقػػ ال  ػػا-:
ادلرردا (.
ا.(كه اينص  )دظتتو رتيناا-20
ار أجمادلتظتتفادلعهدق .ا(ال  شترلريدألاالرداااثر)دلرك نرةاا-22
يندلهاػػضا ػػهدجادظت ػػهأ الػػكادلشػػثت ادظت  ػػنالايفاغتػػتؿادإلاغتوناػػ ا-23

ا.يندل ح اين قر ادطترلتاادأل هه
ل دةلالمشأل ع ل•

يندأػػرة(اوع وػػراا أاػػتايفاايفا)اػػ  زل أػػ اػتػػردةا  و ػػلااوثػػر ادظتشػػهينعاب ػػرتة ا
ا.دلبلأق ايفادل وروراينلرةادل وروردل رتةا

كػػػػلا ػػػػبلؿااا،يناػػػػ ادت ػػػػلانشػػػػتطتاا؛ق ػػػػتـ ق ػػػػضااػػػػل ادل ػػػػرتةاجىلاثبلثػػػػ ا 
ا.نشتطاواهوك

ا
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ينقػػرااا،لثػػتأ لايندظتػنظ لادلػػلوكااو ػندايفابأ  ػػتادآلػكا ػتؾااػرداكثػػريالػكاد
يناػػػػتقتنداا،ب ت  ػػػػتاينا ػػػػاادظتشػػػػهينعلػػػػ اضاباػػػػوتااينداػػػػح اا ػػػػاا اكػػػػتفالق ػػػػض ا

ا ػػػػاااتكاينكػػػػتفادلػػػػثع ادآ ػػػػهاطتر  ػػػػكثػػػػريايفاداػػػػ وهدرادظتشػػػػهينعاينؾتتأػػػػاابشػػػػ ل ا
ثع ادآ ػهاالايندلػا،وػلكهاؾتػتز ا ياجفر لاين هجاينلاو كالكاا،دلعولايندظتشهينع

الػػكااوػػ تصادلػػلوكاكػػتننداوعو ػػنفاباػػرؽ انػػلكهادألفاتانهوػػرا وع أ ػتاكنن ػػ ين  ػػتف 
ا: الادألط تؿ،اين ينؿااؤالاادألو تصانلكه

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اػػػػأجما(انتوػػػػ ادا وػػػػتا ااوػػػػلالعػػػػ ال ػػػػلا أشتػػػػريااتاػػػػض)اػػػػ تذادألا-2
ط ػػػتؿايفاأػػػ ااػػػل ادل ح ػػػ اينكػػػتفاا تبػػػ ادصتػػػرالؤليناا2/2/3005دظتشػػػهينعايفا
،اينقػػػرا ػػػنىلالاوػػػ ال تبعػػػ ايفادلػػػردراروميتدااػػػهينالػػػه ا،اينكػػػتفايناػػػند ا دلثأػػػ ادآلػػػك

ط ػػػػػتؿاال  وػػػػػ ازتتوػػػػػ ا ط ػػػػػتؿايفالردراػػػػػاضابعػػػػػرادن اػػػػػتؿالشػػػػػهينا تااػػػػػكادأل
ل ػ نداضااثػهاكثػرياا ػا،اينكتفالهاتو كاينل تبع كالؤلط تؿايفادظتردرسا كهدا تف

دلشػػػ  ادلنأأػػػراا(شتػػػري)اػػػ تذاتاكػػػتفادألوض ػػػدلررداػػػ اين  ػػػنقاضاكػػػلااػػػ  ،اين 
ط ػػػػػتؿاين كػػػػػنفال و،  ػػػػػتاا ػػػػػرلتاو ػػػػػنفادألاا وػػػػػراا أػػػػػكايفاكػػػػػلاوػػػػػ ا اليا دلػػػػػ

(ااػػػػنالػػػػأجماد  اػػػػتصا)ا ػػػػضان ػػػػجما يناشتػػػػري)اػػػػ تذا،اينل ع ػػػػضا فادألباػػػػحث ك
ك ػػػػث كادظتاػػػػترةايفادل نو ػػػػ ايفادلعوػػػػلالػػػػنادألط ػػػػتؿ،ا فا ت ػػػػكادا وػػػػتع(اجالا 
 دل عتللالعاض.

ا
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ادلثتأػػنادل   ػػ ادا-3 وػػت ال ػػتبهاغت اػػرالثػػرعايفاا(اػػتشاوػػتكه)ظتهأػػـن
دان ػتنأ اريػضاصػػغهااػ ك.اك ػتاـت  ػفاك ػػري اوميػتاكثػػري دالػكادإل،انت  ػ اكغتػتؿااو ػك

ع  ػػتايفاينكػػتفاد  بلف ػػتاو وػػرالػػكال ا،قهدنػػكجالا نػػيا وػػارالػػكابأنػػكادألفضػػلابػػلا 
تفادظت ػػتفجمادلنأأػػرا ايفادلعوػػلاألنػػيا وػػعهافضػػلاينكػػدلعوػػلاينلت  نػػتال قػػر ادأل

و اوػكاجالااالوعهفػكاينااينالدادلش ااالا،اهؼاأجضاينقأو التاوقرلكاتاوقرلكاين 
داا ػػػػاا اوتلػػػكادل أثػػػػ ا،ادل اػػػػضاداػػػ  كاف ػػػأحاا ت ػػػػ ايناػػػتز ا ػػػري الػػػكانتتراػػػك

 ـ.يندألو تيندضت   اات ادألط تؿادظتشهدوكا
 

ا
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ترسادلعوػلالع ػتايفالػا،بتأػنان  ػ ا(ينأأػرااتوػضاكػتظض)لثتأػناداا-4
يفان ػػػجمالػػػهأ  اا(ا ػػػضان ػػػجم)لنرونساتفاكػػػتفاطتلػػػ اب ػػػبعػػػرا ا3009اػػػتـا

عوػػػلافعهاػػػ اا أػػػكادلعوػػػلالع ػػػتافندفػػػ اينكػػػتفاأػػػرونادلا،ينوػػػعث ايفادل  أػػػ 
بتلػػريندـاينحتوػػلادل  ػػريااداينل   ل ػػتنػػكاكػػتفاصػػثنر اين ت ػػكاق أ ػػ ايفااػػلدادجملػػتؿ،اجالا 

صػػػهاا ػػػػاا،اجالا نػػػكا ط ػػػػتؿب ػػػث اق ػػػػ ا ت ػػػكايفادل عتلػػػلالػػػنادأللػػػكادظتعتنػػػتةا
ا.،اينالدالتااع يا دت  ابكدالا وهدرابتلعولاريضاصعنب ك

ا

ا
ا
ا
ا

ا
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اينالابتأػػػػناوػػػػػت ااهف ػػػػػكا جػػػػػنال اا(ػتوػػػػػراردصػػػػػر)نادل   ػػػػػ الثتأػػػػدا-5
ن ػتفا،اجالا نكا ثث ا فا ػترجادإليفان جمادظتهأ  اتداا رلتاك تاطبلب امت   اك ري ا

ا،تابنق ػػػكاينصػػػح كلضػػػحأ اا،يفااو ػػػكابرد  ػػػكاكننػػػكاكػػػتفالع ػػػتا ااوع ػػػجمالػػػتاال
،اينالدالػتااع ػيا نػرـاب ت  تايفادلثأ ادآلكاكلااار الكا الاجاعتدا بتذال ا

بأ  ػػتااىلافهوق ػػتايفادلعوػػلادل  ػػنا ايفتاينلا اػػوكاج عػػهؼاا أػػكااػػتبق األنػػيالا 
ا(ػتوػراردصػر)اػ تذادالػ ا ،او ه ا3020الايفااتـادآلكاكننكالاو  ح اب تاج

ا.ااتط تؿاينل وشهينعاين او اأمياقرل كالؤلاا ااكلالت
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اتالػػكاطػػبل ادفع  ػػتاينختها ػػتوض ػػ(ااػػنا اػػعأراكػػه )لثتأػػنادل   ػػ ادا-6
،اينقػػرااوػػلالع ػػتايفادل ػػ  ادأل ػػريةادصتتلعػػ ادظت   اػػهو ا-دد ايفاك أػػ ادآالع ػػت

ينكػػتفااػػنال ػػؤينؿادلػػريندـادظت ػػت  اينقػػرارفػػنااػػكاكتا  ػػتاا،دل  أػػ اقثػػلاختهاػػكايف
ل  تلأػ ااوػتـ ادظت ػت  اينلثأ ػكايفادلػردراطتو ػ ا ادلع اادل ثرياب نلأكالاوػ ادلػريندـ

ا.أ اينانااولاوتؽهدق   تالكادلتا لاونلأميا،اينوأاثنعلكادأل
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لػػػكاكػػػلادل ضػػػلايفادضت ػػػتظاا ػػػااا(رينوػػػراأ ػػػك)ل توػػػ ادالا وػػػتا ادا-7
نػػػػكاكناااتينػت نوتهتػػػػاتاا هتػػػػدظت ػػػػ نهالػػػػكادلرت أػػػػ ايندضت ػػػػتظاا ػػػػاا ددرنػػػػتابػػػػ  جما

ابر كػػػلا ااػػػ ةادلػػردرادل اهبت أػػػ ايندلاػػػحأ اااددلػػ ل ػػؤينؿادظت تبعػػػ ايناػػنالػػػكاوقػػػـن
 .تاانال ؤينؿادل شتطادلهوتا وض اين 

ا
ا
ا
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،اـال تلأػ (انتو  ادا وتاأ اينلهبأػ انتاحػ اين نندؿاا  ازتأر)ا أرةدلا-8
يناػػػ الػػػتاك ػػػ ا أ تاػػػكايفابأ  ػػػتادآلػػػكاجذا ،ػػػتا فضػػػلالنظ ػػػ ااو ػػػ العاػػػتا

ك ػتانهوػر ،اااط ػتؿاكن،ػتال ح  ػتالػتهااشػهةااػ  الػكادلعوػلالػنادألأر بلؿاج
لاػػػػتهتضايناػػػػنا فا  ػػػػنفادألـايفابأ  ػػػػتادآلػػػػكاكػػػػنفا ط تل ػػػػتا ك ػػػػهاضافتقػػػػروكاأل

ا.دالكاينطأةافقردفادألـاا اا ط تل تينينانداتا  فاك ري ا
 

ا
ا
ا
ا
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ن ػػػتنأ اينلهبأػػػ اينلع وػػػ ا عوػػػلا(انتوػػػ  اجاػػػارياوػػػتكهاػتوػػػند)ادل ػػػأرةا-9
فاو ػػنفاكػػلادلعػػػتل لا،ايناػػلدا ك ػػهادألوػػأتاادلػػ ا عجثػػػيانػػتاين دتػػما باػػو 

 ػ ادل ػتهايفا،اا ادت ػلادلعوػ ا ينادطتتلػ ا ينادأل  اتلع تاينيفايريالؤا   تال
ا.،اينبنانداتادك و  ا اه  تدلردر
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ا

ط ػػػتؿايندل جػػػتحادلػػػليادل  ػػػريالػػػكادظت ػػػتبعلااو ػػػ الػػػنادألافاوػػػتاربعػػػرا 
ادل ػػػػأرةأقق ػػػػكالعاػػػػض (ايناػػػػ اوػػػػتاهةاينكت ثػػػػ ازو ػػػػ ادلهبأعػػػػ )ا،ااهاػػػػ اا ػػػػ  
تداوػػػػ كا)جدلػػػػلياوهداػػػػا(ك تبػػػػتا)كػػػػنفادظت  شػػػػترادل   ػػػػ اظتنقػػػػنااهدقأػػػػ ،ا فا 

فا  ػػػتارادت  ػػػ ادطتػػػتةايندال  اػػػتصاين  ػػػ  أنا نػػػ اينقتلػػػ ا :ا  ا(دل دل ػػػ 
،اين نػػ اروػػتدايندالا شػػترداادل   ػػأ الػػكادألاػػهادلػػ احت ػػتجال  اػػحايندإلدل  ػػري

ا. ط ػػػتؿ،ا ت ػػػ اطنو ػػػ انتاحػػػ العاػػػضلؤاػػػلالػػػلل اأ ػػػضااهب ػػػ الػػػنادأل
ا ػػااتالاادلػػ ا انشػػهاتافندفقػػ اا ػػاادلعػػهضاينقوػػ اب  تبػػ ادلعروػػرالػػكادظتقػػ

كادالا   ػػترداايندالا شػػترداالػػكادآبػػتاا  قػػاادل  ػػريالػتاك ػػ ا وض ػػدظتنقػن،اين 
ا،لػكادلعوػػلاينبعػرافػرتة ااب ػتااضاينكأ أػ ادل عتلػلالعاػض.،ايندلػ اختػ ا لاػتايندأل

يناػػلدادلشػػ اانػػتدرا ينالالتػػرثالػػكاا(6)أاػػ  اا ػػااك ػػت اوػػ هالػػكادظتنقػػن
يفالنقػػػػػنانشػػػػػهابعػػػػػ القػػػػػتال العػػػػػ اين نػػػػػتا ا ػػػػػ ابػػػػػك،اينا ػػػػػتااػػػػػنؼا االقثػػػػػلاج

ا:(ادل اخت ادألط تؿك تبتا)

                                                 
4

 4وثيقة رقم  
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051 

ا؟
ا

ل2102موز،لتل22ا حد،ل
و اػػػحاا وػػػتاادلػػػ  جمايندالا وػػػتعادآبػػػتاابعػػػرـاطػػػهحادظتشػػػتكلادلػػػ احتاػػػلا

ينكػػلل او اػحنفابعػػرـاجوػهدكاضايفالشػػتك اضاين  ضػػلاا،بأػ اضا لػػتـادألط ػتؿ
ينذلػػ اا،ند ادظتنصػػرةدااػػكادألط ػػتؿاين  ػػفادألبػػل تقشػػ الشػػتكلادآبػػتاابعأػػر ا

ل حتلػػػ ادل   ػػػأ الؤلط ػػػتؿايناػػػرـادنع ػػػتسااػػػل ادظتشػػػتكلاا ػػػاااػػػ نؾاالهداػػػتة ا
يفادلعػػػهدؽادآفااا.ااػػػلدالػػػتاو اػػػحابػػػكادد ػػػلادألاػػػهة،اجالا فالػػػتالتػػػرثدألب ػػػت

كػتا،اللداكت ا فاو نفادل احاا تا اتينزا اندرادألاهايندل راجىلاكلادجمل ون
ينو ػػػػنفاا،تا ن  ػػػػ تينثتل  ػػػػا،تا أ دب ػػػػتأ ػػػػينثتنا،ااتاػػػػ  تين يناػػػػناألن ػػػػتاا  اػػػػحا ينال ا

فا ػػتا آفاينلػػأجمالػػكاأق فا ط تل ػػتالػػأجماعتػػضاذنػػ ااػػتالتػػرثادادل اػػحال ػػتد 
فأػػكاو اػػنااوأػػندصتا،،ػػضا  قػػندايفاب ػػر انع ػػجما بلفت  ػػتاا ػػأاضاينلػػأجماذنػػثاضا 

،ػػضايناػػريندااػػوكاغت وػػناالاوقػػرراينالاوعػػهؼاينلػػأجماذنػػثاضا   ػػفادل هاػػ ،ا
فانعػػػػػ عتضااػػػػػكا بلفت  ػػػػػتاينناػػػػػ ناعتػػػػػضا ا ،الػػػػػلداكتػػػػػينالاو اػػػػػضالعػػػػػمادل  نلػػػػػ 

ا،تتاينأتلأميػػػأل،ػػضااػػػضادظتضػػػ ارينفااػػػتبق اا،او أػػػ ااعتنػػػتهتضاطػػػندؿااػػػ لل ػػ قثبل ا
انفأػيناضادل ج تااببلاهتو ايندظتغأثنفابػبلاانوػ ايناػضادظتاجػهينفابػبلاا ػندفايندظت  

،ايناػلدادل  ػريااكابهداةاط ػنل اض،افوػتذداصػ ع تاعتػض؟اج،ػضاو   ػهينفال ػتادل  ػري
فانػضايندلهفػ ايندل ػلايفالعػتل  اض،اين ع ري،افاضاو ػ حقنفال ػتادل  ػفالأجماب

ينحتػػػػػهلاضادل و ػػػػػناا،أأػػػػػتهتضاين ق ػػػػػلابػػػػػهداهتضا ع ػػػػػهاصػػػػػ ننعػػػػػهؼا فا بلفت  ػػػػػتا
فػػػتااين ينؿالػػػكاوشػػػه الػػػكاكػػػأساب  ػػػنل اضاأل،ػػػضا ينؿالػػػكاو ػػػأثهانػػػل ادطتبل
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052 

انػهداضال شػغ لابػألنر ادل عا  ا  ػنؽا اوػتراضاب  ػرياكػن،ضاػتتصػهوكا،ايندلأـن
فػ حكاـت  ػفاا،فها اا ػأاضاب ػثث تاؿتػكادل ثػترابقضتوتاالااراعتتاينالاأاه

يناػػػػػضاو حو ػػػػػنفا ثعػػػػػتااد  بلف ػػػػػتاأػػػػػ اصػػػػػترينداو  ػػػػػهينفابعقنل ػػػػػتاالابعقػػػػػنعتضا
رينفا ينابػاينو عاثنفاظتلاثاضاينقػنلأ اضايندن وػتادهتضادضت بأػ ايندظتلاثأػ ااػكاقاػر ا

ا(دل ولاػ ) هوػتااتال يناػضاينفق ػا،قاراألن تافها تاا أاضايناا ان هنػتادطتتط،ػ 
دل وػػتذجادلػػ اا ػػلينداوق ػػرينف،ا يندل ق أػػرادلػػ اطهأاػػتاا وػػتاادالا وػػتعايندلػػ  جم

ا  لػػتلاضايناػػل ادل وػػتذجاؼت   ػػ افأوػػتابأ اػػتاينل عاػػث اا ػػااوشػػتارين،تاكػػلاوػػـن
ااػػرد أميت،ا  ػػتان ػػ  اطثػػ ادألصػػلاا ػػت،ال عاػػث تينبتل ػػت اصػػتراط ا،طػػنؿادطتػػ 

و حػرثاب غػ ادل ثػترايناػلداا،  كافقػ ل ا،اػتثميتنتألالبلا حندذاا ااكلاو ا ا
داألنػكاو غػػ اأقثػ ازل أػػ الاوػ الػػكاأأػتةا ط تل ػػتايننتػ عاضالػػكادأللػها  ػريااػػرميا

د  اتصػاضاينالا   تاػ الػنالأ ػ الػكاادالا و تعاب  نل اضاينو اػأاضابػألنر ا
يندظتلاثأػػ ا،ػػضاو  ػػت هينفابتن وػػتادهتضادلعشػػت هو ا اوػػتراض،اجىلا فاينصػػ ندادراػػ ا 

ا. نػتاوػأع :ا  نػتااػي. اينآ ػهاو ثػتاا:ا  ،اذدؾاواػهخفاعتػتيندلقنلأ اينو عاثنا
 ؿتػػػكا صػػػلاا:ينذدؾاوقػػػنؿا. ااػػػهاينػػػيناػػػلداوقػػػنؿ:ا قػػػنلأ ااػػػ ادألفضػػػلاأل

كػػػتاأػػػلاصػػػترادطتػػػبلؼاهدي. ايندظتشػػػ   ا عوقػػػ اينصػػػتراا اكػػػينػػػدلعػػػهدؽاأل
يناأ،ػػػ ااتاػػ أميااتينق  ػػادل ػػػ  اد    ػػندافأوػػتابأػػ اضاينصػػػترينددد ػػلادظتػػلا ادلندأػػر،ا

يندلشأع اصترينداا  تنألاينصررولاينأ أوألايندانة،اات،جابللأميااتب اا وتااينأ ا
ا،يندلاػػػػػررونفاصػػػػػترينداااػػػػػت  اين أػػػػػتر،ايندضت أوأػػػػػنفاصػػػػػتريندابػػػػػررولاينغت ػػػػػجم

.اينكػػػلاوػػػ  امتػػػهجالػػػكاين   ػػػأض....ادطتػػػترجيندلػػػرانةاصػػػتريندا   ػػػأضادلػػػرد لا
لػػ اضاوػػههااينكػػلايندأػػر ااتا يناد  بلف ػػت،اػػل ادالن وػػتاداافاػػناوشػػ لال   ػػكاأ ب ػػ
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.ا،ايندلثػتقنفاو  ػهينفاجلأػكان ػهةابغػ اػنادألصػحايناػنالػكاكتػ ا فاوقػندان  ػك
،افاػػػضاو ػػػأؿا أػػػراضاتااػػػلدادأللػػػهادن ػػػح اأػػػ اا ػػػاااػػػ نؾا ط تل ػػػتينطثع ػػػ
  ػهالهأ ػ األنػكا؟ ايناػل ا الا ن اصرريالناا  تشالناأ أوػ  ا: هدآ

ينب نيػكافاػلداوعػيادن اػتااط نل ػكاا،ا رلتاوالادل  لاب   ري اجىلاال ادظتهأ  
،اينن ػػنفاؿتػػكالػػكاا أ ػػتاا أػػكاب  تأهنػػتاينفهق  ػػتاينجابلل ػػتاكادلث ػػنغاقثػػلا يندنػػكاػػ

ا، تصػ ااتل اين ط تل ػتاباػنرة اادلليالأجمالروكا يالنانعامترـادل تسابانرة ا
ينجفتتاكلالػتالػرواضااػنادل ػهحايػريادظتاػياينيػريادلػندقع ايندظتثػياا ػاادلشػت عتاا

ل  ػػػػ ااػػػػكااػػػػلدايناػػػػأطهحابعػػػػ ادأل.ايندألاػػػػنداادلش اػػػػأ ايندلعػػػػرداادلش اػػػػ 
،ػػػتا فضػػػلاأ نلػػػ اينقػػػرل ادل ػػػهح،اوػػػ  او  ػػػ انتجػػػرادضت نلػػػ اينوقػػػنؿا 

فادل قػػرياو ػػ ا  ابػػتل بلـاألنػػكازدداينفع ػػ اكػػلدال وػػندطكايفاأػػلا دطتػػرلتاا
أتاابتلأػ ايندل ع ػأضازدل ااترب ايندظت  شػ ايندل اهبتاالتا،دداينلاو غرياأتلكا بر افقه ا

 ػػػلااػػػ لالت ػػػلايناػػػنادلعػػػهدؽا ػػػهاوعػػػأاايفادلغهبػػػ الدد ػػػلادإلنعػػػتش،اينوػػػأ اآ
لعػػلا ينااتادل ػػ ايناػػرـادالأػػرتدـاضتػػ   اينوضػػنالػػكادضت ػػنؿاينحت أ ػػكاو    ػػكاطثع ػػ

لػتاجىلاا ػتفادل ػوتا...ااتلتايفاألانتجراو اػأ اآ ػهاينوهفػناأ ب ػاو اأ  ا
كػػتفااانػػردـادلػػلياينا ػػلدايػػرياضاؽتػػكاوهوػػرافػػهضار وػػكاا ػػاادل ػػتسابػػتلقنةا اػػنة ا

بػػػػلااػػػػلداينذدؾااػػػػتعاط   ػػػػتادظت ػػػػ لا،ايناو ػػػػل اينو تلػػػػ ادل ػػػػتسابتل اػػػػرو 
دلػػػػػػليا  بلطوػػػػػػكا لػػػػػػندجاآرد  ػػػػػػتادظت شػػػػػػ ج ايندظت عاػػػػػػث ادلػػػػػػ االا قثػػػػػػلادل قػػػػػػرا ينا

 اين ط تل ػتالت ػتانفافادل  نلػدا قػنؿا   ري اا.،اينكأ،تال  ل الكادل وتادل ش أ 
اج  ك ػػػتااينينداػػػلاينلع ػػػرللاوقػػػندينفادفػػػ ادلث ػػػراينمت اػػػنفادل ػػػتسااىلا نػػػتس ادلأػػػـن

اتا  ػػػػ  ا ػػػػلػػػػكااػػػػل ادل عػػػػهداادلر أ ػػػػ اا ػػػػااغت وع ػػػػتاينوأ ننين ط تل ػػػػتابتلػػػػلداا
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هدلدا  وػػ ااقػػنؿا ط تل ػػتاين ناااػػتاجىلادل هوػػ ادلاػػحأحاكػػ ا  ػػ دا رلػػ اينبػػ
ا،بهظتػػػػػتنألا ع أوأػػػػػػلا،اأتاػػػػػألا؛.ايناػػػػػلدانػػػػػػرداال جوأػػػػػنل ػػػػػنطكاالا فاهتػػػػػرـ

 نتسااتدول،ف هيندااتامترـا اأتل تاينالا   هيندااتامتػرـالاػتضت ضاا،جابللأل
ح اأ ب ضاينللاث ضاينقنلأ  ض،افق اف ػهينداااػ ح ادلعػهدؽاينلاػ ح ااينلا 

اكلا ط تؿادلعهدؽابغ ادل  هااكادن وتادهتض.
 هشام اذلهيبااااااااااااااااااااااااا

 ابحث هفيس                              
 .مدير امبيت امعرايق مألًتام                              
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اػلدااػنايندقػناأػتؿا ط ػتؿادلعػهدؽ،افاػضااػحتوتااأتاػتاا تط،ػ ادل ػراا
ب ػأتطادضتهلػتفايندصتػنعايندظتػناااكتنندا بلعتتاكت  رينفاكلاونـ ااا،لعشهداادل  ل

دلث ػػ اايناػػ ااردلػػ الػػكاكػػتفالت ػػضادلػػثبلد،اأأػػناينزعاظ وػػكاا ػػااكػػلاف،ػػتاا
تاكػػػتفاعتػػػضادل اػػػأ ادألكػػػتالػػػكااػػػلداد،اجالا فا ط تل ػػػدلشػػػع اينلاو ػػػ  كا أػػػر ا

دصتػػػػنراؽتػػػػتااع اػػػػضاو ػػػػثقنفا اوػػػػتراضابعشػػػػهداادل ػػػػ ل،ايندت ػػػػلاذلػػػػ اب ػػػػهؽا
   ػػػرياضاا ػػػاا ن  ػػػاضال ػػػلانعنلػػػ ا ظػػػتفهاضاأل،ػػػضافقػػػرينداذينواػػػضالػػػكااػػػهداا

اتاػػ  ت،اااػػلاجراػػتاايػػهينراينيثػػتاانتقػػ اعتػػضافأاػػتاينالارتػػل،ابػػلالػػكا أػػهين اال
تراضال عأػػرال ػػنفااأػػرنتاالاطعػػضالػػك،ا ك ػػهالػػكادن  ػػافاػػترينداو   ػػهينفااتوػػنردا

ا. لتااتونرداافانا  هولاآاتهتضاينجفاكتنندا ط تال ا
 اػػػػرداال عأػػػػر؟ االػػػػتذد :ا  أػػػػتاادلاػػػػغريداايفادلشػػػػترعاػػػػأل اجأػػػػرهادل

ينقػػرا أب ػػ ا)وػػ أف(ارتػػنادلقوتلػػ اا؟ادلعأػػراألاػػلادلعأػػر. وػػتااأػػر:ا فأاتبػػ 
دلعػػػتا ةاين  ندهتػػػتاااأللاػػػتاتاصت ػػػ القوػػػ ادلعػػػأينا ػػػ ادظتشػػػهينبتاادلغتزوػػػ ااػػػعأ ا

وتابأػ ؟اؿتػكا:ا  دب  و اقثلادإلاتب اينقتل ؟:ا  وكابأ  ض.اف أل اتدلاغتر
د ػػنؿادلقػنداادأللهو أػػ اجىلاا)اشػػند أتاا ا  نو اػتابعػرا .ن ػ كابتضتنداػض

آ ػها اػهؼاافػرداث اتاب ػؤدؿ اابرينفااػقف(دد لاارردفاا3004دلعهدؽااتـا
 قػػػنؿالػػػكا نػػػتاو أوػػػ اتلػػػ :ا  اف ػػػترااينقاػػػلا نػػػ ابتظترراػػػ ؟ :اتجاتب ػػػكال ػػػثق ا

ين اػػ كابتضتنداػػضاين اوػػلا وػػنادلع ػػ ادل تريػػ ايناػػناوقػػنؿا ا نػػ ابتظترراػػ ،ا
نعػػػضا نػػػتايفالرراػػػ ا كػػػندـادل  توػػػتااينل ػػػ ادألزبػػػتؿاينصػػػ  ا رصػػػ  ادلشػػػندرعا
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ين ل أػػ ايفادظت ػػ قثلاا،يندأللػػتككادظتاجػػنرةاينلػػهأ  ااػػ الهأ ػػ ادصتػػنعايندضتهلػػتف
ا .تل ايفادلث ر فا كنفال ؤينل ااكاكلااتلع ادلقو

الػنادالػكال ػهأأ ،ابػلااػنايندقػناينقػراأػرثافعػبل اجفالتاك ث كالػأجمالشػار ا
دلػػػ الػػػكا بلعتػػػتاداػػػ  ع ا فا اػػػرادلعبلقػػػ الػػػتابػػػلادلأػػػ ضااجأػػػرهادلأ أوػػػتا،

يندل  ػه الػػكادظتػػردرسايندلعوتلػػ ادظتث ػػهةالؤلط ػػتؿ،اين  و ػػلااػػل ادلعبلقػػ الػػتابػػلا
دلروكا ينا أرقتتاأ اكتػران  ػكادلأ أضاين  هبكالكادظتررا ال ننكالتاجفاو قراينا

 كػػتالػػكادلأػػ ض،اينلػػأجمالروػػكا أػػتردااينجفتػػتا لػػهايندقػػناينل ػػهينضاا أػػكاا لػػتـاحتػػر ا
دظت ػػ قثل،اينا أػػكادألاػػهةايفادضتتاػػهايناين نػػكا صػػثحادلنروػػنادلشػػها ال ػػلالعتنػػتةا
.ا،اا ػػاادألقػػلالػػكاينااػػ ان ػػه ااػػندلقأػػتـاا ػػؤينلأ كااػػتااضاا ػػاا كوػػلايناػػك

تالكال ع اأأت كاينبهداةاط نل ػكاينحتنلػكاجىلااتافشأ، اكاوأ، اينوثر االدادالل  دـاو حث
دلثػػػتكهاجىلا فاو ػػػرؿادل اػػػتراصػػػغرياينلتكأ ػػػ ااوػػػلا عوػػػلالػػػكادلاػػػثتحااكاػػػل ا
 ػػػػهادأللػػػػهاقػػػػراالادت  ػػػػكا قردلػػػػكاين عأ ػػػػكاا ػػػػاادلهاػػػػنعاجىلابأ ػػػػك،ايفاآ.اينااػػػػ تر 

.اينبػػلل او ػػنفاقػػرافقػػراكالأ ػػتـاينو وػػلالشػػندر ادينفادنق ػػتعفأ ناػػرالػػتالتو ػػ
كابتلررداػػػػػ اين هدكوػػػػػ اا أػػػػػكادظتػػػػػنددادلررداػػػػػأ اينأػػػػػلاو  ػػػػػهابػػػػػتلعندةاجىلادل  دلػػػػػ

و ػػػلكهايناػػػكالع و ػػػكادظت جاوػػػ ايناػػػ احتوػػػلاااػػػتادلعقنبػػػتااين  تلثػػػكاا،دظترراػػػ 
بأاػػثت ايأتبػػكا ينالشػػتك كا يناظهينفػػك،ابنداثت ػػكادظت ػػأ هةاينلػػأجماعتػػتا ياابلقػػ ا

غالعو ػػكاهاقاػػهاين اػػالادل ػػهؽايناػػنا ػػهؾادظترراػػ الػػريوحابتلػػكاينو  ػػلػػلل امت ػػترا 
ادلأ ػأضابتلثحػنااػكاادللياو   اينق كاك كالكا ا ك، ين   وهارأ  ادلع تااينوقـن

كػػػػػػتالػػػػػػكاقتب أ ػػػػػػكابغأػػػػػػ ادضتاػػػػػػنؿاا ػػػػػػاالثػػػػػػتللا ك ػػػػػػها  ػػػػػػرا  ػػػػػػهها ا اوػػػػػػتؿ ا
،اتهتضادلأنلأػػ ،ايناػػ اب ثأعػػ ادضتػػتؿا قػػلاب  ػػريالػػكادأ أتاػػتهتضادضتقأقأػػ دأ أتاػػ
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أػػػ ادلعػػهدقألادلػػػلوكايناػػػعنداجالا ،ػػضا عػػػنديندا فاوقث ػػندابتلأ ػػػريايناػػػ اطثأعػػ ايتلث
اينوقاػػػرانػػػتالػػػتألن  ػػػاضاوػػػعتر ا و ػػػراأػػػتا اضاادادشتػػػكا)ابلكػػػ ال ػػػندؾادلأػػػـن

ا.تهتضاينطونأاضينالداانا قااايتوادلأنلأ الكادل عتـ(
و اينالا  ػػػنؽاقررد ػػػكادصت ػػػراجىلاو أو ػػػتادلػػػلياوثحػػػنااػػػكا اوػػػتؿ اابػػػتلعندة

تاوعوػػلابػػبلاك ػػلا وػػتا درنػػتاينانا ػػ ػػندزيااوػػه ،اؾتػػر ابتلشػػندرعا و وػػتاأ   ػػتاين و
وػػتق احت ػػضاط نل ػػكاين  ػػهؽا رتػػلاضت ػػتاااػػ أ كايناػػنايػػريال ػػرتثاااوػػتؿ ابأ

يػػتدرهتضاانػػت،اينفػػنؽااػػلداينذدؾافغتلثأػػ ادألو ػػتلأعو نفاحتػػ اجلػػهةا ربػػت ا اوػػتؿ ا
جن ػػػتنأ اضالػػػنا اػػػهد اقأو ػػػتادألصػػػأ  اجىلايػػػرياراعػػػ ،افأػػػلوقن،ضالػػػهادلعػػػلد ا

اػػػػ ندن ا ايندظتاػػػػ ح .ايناػػػػ ا أجػػػػ ا ع ػػػػأواضااػػػػهادظتا ػػػػينو    ػػػػنفايفاجوػػػػلد اضا
ػالشهين   لع ػت ا ،ػتا صػثح ااتا يالػت)رت  ا قتؿاظتػكاو ػهران ػجمادلعثػترةادد و 
ا(اينين ػػػهاوعػػػ ؼاا أػػػكادالاػػػ غبللأنفايندصتشػػػعنفاينوػػػترينفاألن  ػػػاضااو أػػػ قرنتػػػ 

.اينا ػػػتاو ػػػنفادألط ػػػتؿااهاػػػ البلاػػػ غبلؿادل اػػػتصادلػػػتاادل قػػػهدااينداػػػ غبلعتض
دالػػػتالػػػكااػػػهداااػػػل ادألاوػػػتؿ،اينك ػػػري اادصت ػػػريايندصت  ػػػ اينلئلصػػػتبتاادطت ػػػرية

تاتايفا لػػػػتككال  هقػػػػ الػػػػكا ا ػػػػتلاضاينو عهاػػػػنفا وض ػػػػنشػػػػتاراضالتو ػػػػنفانػػػػرب ا
ا.  ريةاينقت   الهدض الئلصتب ابأ

ن هأاػػتا لػػتـااا ػػتاكتػػ ا فان نقػػفااػػكااػػهدالعتنػػتةا ط تل ػػتاينن  ػػهاأ ػػنؿ ا
ل ػتايفاتايفاجنقتذالػتانت ػكاجنقػتذ ا ينالػتا ثقػاالػكا ط تشترؾالع ادظت ؤينللاك ان

ادلشندرعا ت ال،اينال ابع ادظتقرتأتاايندضت نؿ:
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 شػػهوناقػػندنلاحتوػػ ادل  نلػػ ايفادلعػػهدؽالػػنادلعوػػلانػػتاينلأ ػػ اغتػػهداا: ينال ا
اأتاا ااينرؽ.

ل تبع ادل بل ادظت  هبلالػكادظتػردرساينلعهفػ ا اػثت ا  ػهنضاينجكتػتداات:ثتنأ ا
اػلا ك ػتاادضت نؿاعتل ادألاثت الكا بلؿا عألابػتأ لادا وػتاألال  ا

ل عوػػػلايفادظتػػػردرس،اأأػػػنانت حػػػنفاكػػػلادلاػػػبلأأتاايندطتانصػػػأ ايفااو اػػػضا
اينارـادل ر لايفاوؤين،ض.

ػتتاث ا صحت ادظتاكادلػلوكاوعوػلالػرواضا ط ػتؿايػريابػتلغلايني ػ اات:ثتل  ا
اػتبلهتضالأ ننندااتةالغرياض.

ادينفا شػػهوناقػػندنلا تصػػ ابتألو ػػتـا   ػػلاعتػػضادلعػػأاادل ػػه اينحتػػنؿاردبع ػػت:
ا.صتن اضاجىلادلعولاب كالث هة

ػػػ ب ػػػتااغتوعػػػتااألصػػػحت ادلعشػػػند أتاايننق اػػػضاجلأاػػػتاين ػػػنفرياكػػػلاات: تل  
اهتػػػػرؼاجىلارفػػػػنا،دطتػػػػرلتاادلبلزلػػػػ اعتػػػػضاينجطػػػػبلؽابػػػػهدلدا ناأػػػػ ا تصػػػػ اعتػػػػض

ا.ل  نداضادل قتيفايندلاح ايندل    
اا ػػػػاادضت ػػػتظاا ػػػػاا ط تل ػػػػتاين ػػػػهاعاضا اػػػػضادضت ػػػػنؿادلػػػ ا  ػػػػتاراجفااػػػل 

.اينلػ الػػتا اتاجالا ،ػتادألاػػضيناػ الأ ػػ اكتل ػ اطثع ػػا، ثأعػػ اػوكايناػعاضادل
ادلعولانتافرن تابتل أكأراا  هجابأقلادطت ت هاينالدالتان وحاجلأك.

 هشام اذلهيب                                   
 ابحث هفيس                                   

 امعرايق مألًتام مدير امبيت                                    
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ا

ا
اهو ػػتالقترنػػ اب ػػأ  ابػػلالردراػػ تاقثػػلاثبلثػػلااػػ  اينل ػػ نهادل ع ػػأضالػػنا 

ا،فدراػػػ تادضتتلأػػػ اينل ػػػ نهادل ع ػػػأضادآ ػػػتايفاذلػػػ ادلنقػػػ اينبػػػلالربلػػػرهاطبل
لػكاادب ردا اا،تابلادالث لالاتصادل لكادظتتا اينيفاكلاو ا ااع اتاوتلنارنتافهق ا
ب ػػػتايفابتظت ػػػ نهادل ع أوػػػ ادصتأػػػرايندظت وأػػػ ال بلادظتع ػػػضايندظترراػػػ ايندن اػػػتا ادأػػػرتدـا

اػػػها،اين عػػػتينفا تددرةادصتأػػػرةاظتؤا ػػػتاادل ع ػػػأضااػػػتبق ادل ػػػتب اينذلػػػ اب ضػػػلادإل
نػلدؾ،ايناػلدالػتا ن ج ػكا  ػ ادل  ث النااأ،تاادل ع أضال  انضابندقػنادل ع ػأضاآ

انشػتاراحناألجاجىلادل قا ايندلثيناناينداحال عأتفاينالالت تاادل  ندا ن تادلأـن
ط ثػػػ ادل  أػػػتااجلبللاػػػضااػػػعأفاينل ػػػ نداضادل قػػػتيفااػػػتب اينلغػػػ اضا فالع ػػػضا

صػػع اتاكتنػػ ا فادظت ػػتادااػػتبق ا ركأ ػػ القترنػػ اب  ث  ػػتايفادل ػػتب ،الػػنادلع ػػضا
ىلال  ثػػػ ايندلقثػػػنؿايفادل  أػػػتاالت ػػػتجاجيندضتاػػػنؿاا ػػػاادظتاػػػتدراو قػػػلاكتاػػػلاد

اػػلادل تلػػ االاكت اػػرالػػكا ادألوػػتـاأأػػنااتلأػػ ،اا ػػااا ػػجمااػػل العػػرالا ا
ااػػتؿ اااػػلاأاػػنلكاا ػػاالعػػرؿ اؿاا ػػاادظتاػػتدراينالاو عػػ ان  ػػكالػػكا دضتاػػنا

،افرنكااػأقثلايفادل  أػتااتاجفالاوقثلايفادل  أتاادضت نلأ ألنكاوعهؼال ثق ا
ا.ااداك االاو  هابتظتعرؿ.اينالداوع أكالتر ادألا أ 

تلررداػػػػ اينا ػػػتؾال ػػػأل ا  ػػػػههايناػػػ ادلعػػػػ ينؼااػػػكادل ع ػػػأضايناػػػػرـادلهيثػػػ اب
.اأاػػثتبكاينلاننلػػكادلع توػػ ادل تفأػػ يندظترراػػ الػػكاقثػػلا ط تل ػػت،ايناػػنالػػتالان  ػػهاب

االاحتػػػنالرتبأػػػ دظترراػػػ اينينزدرةاد  ع ػػػ ابتألاػػػهةاينايندظتشػػػ   اا ػػػتا ،افتألاػػػهةادلأػػػـن
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اػػتااػػ ينؼا ط ػػتعتضااػػكادلررداػػ ،ااػػرياا ػػاادلػػ ع ضاينالاوق قاط تعتػػتابشػػ ل ا 
تديايندظتعتوػػػػػػ اعتػػػػػػل ادألاػػػػػػه،ا:ادظت ػػػػػػ نهادالق اػػػػػػيندألاػػػػػػثت ااروػػػػػػرةا قتاػػػػػػت

تال عوػلاب ػكالث ػهةا ػرفنا ط تعتػاكن،ػتأأتاادل قريةايندلشػعثأ ااتايفادألين انص ا
تالنراػػتادلأنلأػػ ،اينطثع ػػعتػػتاوعأ اػػتاا ػػااجددرةا الػػتدي ااكتػػتدالػػنرد ال و ػػتارةايفاج

الداا ااأ ػت ابػهداةاط  اػتادظت ػ لادلػلياالاوعػ الػتامتث،ػكادلقػررالػكابعػرا
جرددياين  ضػػأ كادلعوػػلاا ػػااادل ػػرـاا ػػااد  أػػتر ادلػػبلاينكأػػفااػػأبلزلكا،اػػ ل
ا.اادظتررا 

تايفااػ ينؼادل  ثػ ااػكادلررداػ اتار أ ػأمياتا  نفااثث اأأتن اين لتادظتررا افا ا 
افشػػػػلايندل ندصػػػػلالػػػػنادلع ػػػػضافأاػػػػتاأل،ػػػػتالػػػػكا ػػػػبلؿادظتع وػػػػلا  ػػػػتاضابقػػػػنةايف

 وػػػػػنفادظتعاػػػػػتلأ ادطتتط،ػػػػػ ادلػػػػػ او  اجاػػػػػتااػػػػػؤالاادظتعتدلػػػػػ ادلرتبنوػػػػػ اب ػػػػػث ادأل
 ايندلق ػػػػػنةايفادل عتلػػػػلالػػػػػنادل  ثػػػػ ا ينااػػػػػرـادلقػػػػررةاا ػػػػػاادلضػػػػهايندظت و  ػػػػ ايفا

ل ادظتاوػػ ،فتل ع أضاايػػريالػػؤا لاعتػػصػػبل اجواػػتؿادظتػػتدةاجىلااقػػلادل تلػػ األ،ػػضا 
ل ادظتاوػػ ،اين قتاػػتاأػػثاضادينداادلبلزلػػ اعتػػيننت   ػػنفادألاك ػػتا انػػتس الت ػػتجاجىلا 

أػػ اتادطت  وض ػػدلرتبنوػػ ،اين اضتلا ػػبلصايفا أدوػػ الاػػظتا ػػ اضادلػػلياوػػؤدياجىلادإل
لػػػػكادظتع نلػػػػتاااكػػػػتؼ اااطػػػػبلعايندلػػػػ بلكاضاطتػػػػ وك ادل قتفأػػػػ اعتػػػػؤالاادظتع وػػػػلايندال

،او ػػػنفالػػػكادينراكثػػػريايفاجي ػػػتاادل تلػػػ اينزوػػػتدةالع نلت ػػػك.اينكتػػػ اا ػػػاادلعتلػػػ 
لػػكا ػػبلؿادلقػػهداةاينل تبعػػ الػػتاا اػػتلأ ادلرتبنوػػ ادضترو ػػدظتع ػػضا فاو  ػػناا ػػاادأل
 قرلػػػ ايفااػػػػلدادجملػػػػتؿاألفاذلػػػ الػػػػكاوػػػػأنكا فاكتػػػػل اينصػػػ  اجلأػػػػكادلػػػػرينؿادظت

اتنػػ الػػكاـابتلػػريندـايندظتندظثػػ اا ػػاادلررداػػ ،ايننثػػلادلع ػػفايندإلىلادالل ػػ ددل تلػػ اج
تايفاأػ ادل تلػ ال وع ػضاينل وػتدة،اينعتػلداوض ال  تل الكادينراكثريا قثلادظتع ضا
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أ ااػتلينلػتدة ا  ػههاب ػث ادألاتاينلتدةاا االع ػض انشتاراط ث  تالتثلينفالع و ا
ا.اال او  اجاتاكبلادظتع ولد

دلػ اعتػتادينراكثػريايفاحتثأػ ااصػ أ االاينانادضتا ادلػبل،ا ينا تؾا لهالاض
دل  ثػػ ابتظترراػػ اكن،ػػتا   ػػهادصتوػػندايندلػػهين لاينحتػػهرادل  ثػػ اين ع ػػأاضاف ػػح ا

ل ػتارايفاجبػهدزالنداػ ا،ػتااتلػلايندل شتطادضتهاينيريادظتقأػر،اكوػتا الكادضتهك 
تاكػػػتفايفاكػػػلالرراػػػ ا.ايناػػػتبق انداػػػ ابعػػػرا ش أاػػػاتدظتط ػػػتؿاينب ػػػنرةااػػػل ادأل

فهق ال هأأ اينغتونا اؼت ا ابتلهاض،اينكتنػ ادظتػردرسا   ػتفجمافأوػتابأ اػتالػكا
جىلادل ػػ هدااا.ابتإلاػػتف  ا قػػتـايفارتأػػنادجملػػتالاادل  أػػ  ػبلؿادظتاهاتنػػتاادلػػ

الػيدلع وأػ ايندلرتفأاأػ ،اينقػرا  ػنفادضتجػ ايفاجلغػتاااػلدادل شػتطااػنادلناػنادأل
 عػػػػػنضااػػػػػل افاا ػػػػػتؾانشػػػػػتطتاالػػػػػكادظتو ػػػػػكا فايناػػػػػناا أػػػػػندؿادلث ػػػػػراجالا 

،ضاد    ػػػنداا ػػػتاادلرتبنوػػػ ايندلقػػػت ولاا أاػػػتافػػػر.ا لػػػتابتل  ػػػث ال وؤادل عتلأػػػتا
د،اجالازدؿالناػػند ااتالػػ اضالػػتلػػنادلع ػػضا فاا ػػتؾاق ػػو اا،تااوػػتاكػػتننداا أػػكاػػلروميا

ؤينلأ ،اأأػنا فاين ددراظاه ال و ػا نكالؤلافادؾتهؼالنادل أتراين صثحالاوبل ا
وػػػػهدؼاا ػػػػاادظت ػػػػ نهادل ع أوػػػػ الئلاتا هاػػػػلال  شػػػػأاتابتاػػػػ وهدر ادلرتبأػػػػ ااػػػػتبق ا

ىلاذد ػػػػكاوعو ػػػػنفاا ػػػػااجروػػػػتدادظتع وػػػػلاجدلنقػػػػ ايفال   ثػػػػ اينكػػػػلل ادظتع وػػػػلاينا
  ػػتاالػػرواضاينو ػػتارين،ضاتاوش اػػنفادألوض ػػدلاػػحأح ايفادل ع ػػأضاين دل ػػهؽا

أ ػػتسادلعػػت ادضتػهصايندإلاتالػػكينكػػلاذلػػ او ػنفانتبع ػػا،ا ػاا بلفأاػػتال ػ قثبل ا
اػ ال  ػفابػكاوؤدوػكاينلأجمالكابت ا ق أػلاوػأفادظتع ػضا ينااػنايندا،بتظت ؤينلأ 

لاػػتابػػرينرداا قنوػػ ال ػػ وهةاتاقأتوض ػػيندن اػػاادظتناػػنع.اينلػػكانشػػتطتاادلرتبأػػ ا 
ل دلػػػ ال وع وػػػلايندظترراػػػلانػػػرؼا  ػػػنوهاقػػػتب أ اضاينبروػػػهدؼا ػػػريةاينبعضػػػاتاج
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فاينانداػتااوعػيااػرـاينانداػتادآف،اجالا داالدظت  شتروكايفارتأنادظت تاداينال
ا.دؼلكاارلكان جمادلش ا،افا اغتهداأضنرايندناها

ينلشػػػترونا ػػػ ا ابندقػػػنادل ع ػػػأضابػػػتلعهدؽاينبندقػػػنااىلا  ػػػ  اجذ داؿتػػػكاؿت ػػػتجاج
فا،توػػ ادل ع ػػأضااػػندااألفادأللػهاجذداداػػ وهاا ػػلدافػرادل تلػ ايندظتع ػػضاا ػااأػػر ا

لا  شػػ ادأللأػػ اين ػػهديادلناػػناتايفاظػػيفادلعػػهدؽااػػ اينوػػأ  اينػت نلػػ ا انص ػػ
ا.دالق اتديالؤلاهةايناناادلنانادألليال ث ر

كأػػفاوػػ ع ضادل تلػػ ايفااا،  ػػريةايناػػ ا ػػ ضادظتناػػنعاب  وػػ  ادا يندا فا ين  ػػري ا
يناػػنااػػتلجماا ػػاادألرضااتاينبهداػػتاالاو ػػتؽاوػػ تا اأهاػػتاو اػػ اصػػأ  االرراػػ  ا

ا؟دادد لاص كألنكاالانت  القعر ا
 هشام اذلهيب                                              

 ابحث هفيس                                               
 مدير امبيت امعرايق امآمن مألًتام                                  

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
 

ا
ل2100 نيو لا   ،ل 9الجمع ،ل

ؿاكأ أػػ ادل عتلػػلالػػنا(اأػػنا ـاله ضػػا)اػػ جتب ال  ػػ ادل ػػأرةااػػلدادظتقػػتؿاد
هدأػػلادلػػ انتػػهانػػتا  ػػهادظتوع ػػتااػػكادظتهداقػػ الػػكا صػػع اين ال.ينالدنػػتادظتػػهداق 

لناأػػػػ اينف ػػػأنلناأ ا  ػػػػه اا ػػػػاادظتػػػػهداقلانا    اػػػػتالػػػكا غػػػػريداابتو ب تلنػػػتاظتػػػػتاو
و اػأ ا ب ت  ػتاا بلؿاال ادل رتة،اينا اا تب ال رتؽاطهو او حردالكا بلعتػت

وػهب اانرهتتايفاطهوق ادا أتزات،افا ا وثكاأثػل ا.اين  وكا  ين نااتهتضادلعتل 
لتافرفادل قنطااأ نفاذت ػكابتا  ػتاا  أا،اينجفاأرثبلاا  لا يناله  عل

د ،اللداو نا اا أ تا فانن اال ادل رتةالكااوها ب ت  تاالادا وتل ػتاا ػااارمي
ألفادالا وػػػػتـايػػػػريااا وػػػػ اينلػػػػأجمااشػػػػند أميتا فاو ػػػػنفااػػػػلدادالا وػػػػتـابشػػػػ ل ا

لػػػكادظتو ػػػكا فاو  ػػػه ادالبػػػكاا ػػػاا نػػػكا ػػػر لايفا لػػػنر ادلش اػػػأ ادظتػػػررينسا
ينػتتينلػػ الػػكادآبػػتاال ػػهضااػػ   اضاا أػػك،ايناػػلدالػػتاالاو قث ػػكايفااػػل ادظتهأ ػػ اا

ر اب   ػكادينفا ػر لاكننكاو ضلادالا قبللأ اينوشعهابأنكاقتدراا ااجددرةا لػنا
 ا ػػػػاال ػػػػكال ػػػػلااتالػػػػكااػػػػضايفاله ثػػػػ  ارد اػػػػضاا أػػػػكاين انص ػػػػدآ ػػػػهوكاينفػػػػهضاآ

.اينو ػػػنفادظتهداػػػ ايفااػػػل ادل ثػػػتراينأػػػ ا اػػػت ل كايفادظترراػػػ األبػػػنوكايندإل ػػػنةد
ل ػتفااو ػك،اا ينادظتررا اتا ك هادألأأتفاجىلارفتقكايفادظت  ق ا يندظتهأ  ال جلب ا

ينال ادلهفق اا ادطت ػهادضتقأقػ اجفاكتنػ ايػريالهيػن افأاػتا)رفقػ ااػنا(األفا
اػل ادصتوتاػتاايندلػ اقػراادظتهدا ايفاضت  ان نر الكادلثأ ااػريدت ايفا أضػتف

ةاريا  ػػنفادتػػهابػػ  جمادل ػػهينؼادلػػ انتػػهانػػتااػػن.اينبػػلل ا  ػػنفااوعػػتهتضا  ػػ
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.ايناػػل ادألف ػػتراريةاينػت ػػنرةداأل،ػػضاقػػراوػػلاثندابأف ػػتراضاجىلال ػػتط ا  ػػاػػرميا
قػػػرا ثػػػر ابتإلدلػػػتفاا ػػػاادل ػػػر لاين   اػػػ ابتر  ػػػت ادصتػػػهد ضايندل ػػػجنف.ايندينرا

جفادلثأ،ػػ اعتػػتادينراكثػػريايفااكبلل ػػت.اادألأػػردثال أ،ػػ انػػضايناػػ ا ػػرياوػػتاراا ػػا
دا أتزاال ادظتهأ  ،افتلثأ، اد ا  ال لادلقههايندألروػتؼادلػ ا  ػنفادلعبلقػتاا

ين قتلأػػراثتب ػػ اادالا وتاأػػ ال  ػػتسافأاػػتاقنوػػ اينل وتاػػ  اب ػػث ادت ػػ اضابقػػأض ا
 تاػػػعلاجملوناػػػ الػػػكادلضػػػندب ادلػػػ احت واػػػض،او ػػػنفادا أػػػتزادظتهداػػػ اعتػػػل اينا

ب ػػأ  الػػكاأأػػنادلرتكأػػ اينيػػريالعقػػرة،اا ننػػكاوعػػأاايفابأ،ػػ  ادظتهأ ػػ ا اػػالال
ألنػػػكااأاػػػثحااينعتػػػتان ػػػتـا  ػػػرياا أػػػكاينلػػػكادلاػػػعنب ادطتػػػهينجااػػػكااػػػلدادل  ػػػتـ

 قتلأػراثتب ػ اينيػرياقتب ػ ال  قػتشاحت وكااػتدداايناايفاغت ون اادطتترؽال   تـاوتذميد
أػػلادلػػ ا  ػػهادظتهد ػػ افػػرفالهأ ػػ ادظتهداقػػ الػػكا صػػع اين لػػتايفادظترو .ا ينادل غأػػري

دل  ريالػكاتاب ث ا نفهادادا   ت أميانتهانتادألب تاايندا أتزاتاب جتحاو    ااار ا
دايفااػأتعادظتهداػ ،ال ػلا لػتككاال ػتار افا  ػنفااػتلبل ادأللنرادل الكاوػأ،تا 

 اال اػػػػتؿادضترو ػػػػ ال ػػػػلادظتنبتوػػػػلايندإلنرتنػػػػدل  ػػػػ أ ايندلرتفأػػػػكاينكػػػػلل ايناػػػػت لاد
ينيرياػػتالػػكادلناػػت لادلػػ ا  ػػالااؾ(دل ندصػػلادالا وػػتا ا)دل ػػأجمابػػنااينوػػث  

يندأػراأل،ػتااػبلحاذيناأػروكاينأجػضاادؿتهدؼادظتهدا اجفادا عو اتالكااتنػ  ا
ا.دةاارمياريافند راتافر،تا  نفا  

تال و ػػػػ نهادل قػػػػتيفاينكػػػػلل اا ػػػػتؾافػػػػندرؽاينداػػػػح ايفالهأ ػػػػ ادظتهداقػػػػ ا ثع ػػػػ
أػلايندظتتديادللياوعأشكادظتهدا ،اأأػنادا أػتزالهأ ػ ادظتهداقػ او ػنفا اػالا

  ػالااو أػ ا عػتل اضاات  نفا اه كال ق  اينذداال  نهادق اتديااأراأل،
،اينكػػػػلل ا ػػػػ و كالػػػػكا ػػػػنفرياأ ػػػػند اضاألب ػػػػت اضايفااػػػػل ادظتهأ ػػػػ ين  اواػػػػضايند

تافر،ػػتا عػػتشالػػكااػػرـادلقػػررةاتاينثقتفأميػػدأ أتات ػػك،ابع ػػجمادألاػػهادلضػػعأ  التدوميػػ
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ان ػػػنرا ب ػػػت اضالػػػ اضاىلب ػػػت اضايفااػػػل ادظتهأ ػػػ اؽتػػػتاوػػػؤدياجا ػػاادل ندصػػػلالػػػنا 
بأصػػػػرقتاادظت  قػػػػ ايندلعوػػػػلايندردتػػػػت اضابأأضػػػػتفادصتوتاػػػػتاادأل ػػػػههايندظت و  ػػػػ ا

ػػيندظترراػػ .اكوػػتا  تاأػػ ا،ػػتاينب ػػث ااػػناادضتتلػػ ادالق اػػتدو ا  ػػنفالقاػػهةادد و 
اػػػػل ادل ػػػػرتةادضتهاػػػػ ايندلػػػػ اا ب ت اػػػػتاؽتػػػػتاكتع اػػػػتا ػػػػرفنابتب اػػػػتادظتهداػػػػ ال عوػػػػلايف

 الػػتاوػػرينرايفااق ػػكاينلػػتاو ػػنيادآبػػتااظتعهفػػافاو ػػنفادالبػػكاحتػػ ا ن ػػتر    ػ ا 
تاو ضالعهف اذل الكا بلؿا  نوكاابلقػ ال أ ػ ابػلادأل ايندالبػكاينطثع اااو ك،

  ػػػنفالث أػػػ اا ػػػاادل قػػػ ادظت ثتدلػػػ ايندالأػػػرتدـاؽتػػػتاو ػػػالااو أػػػ ادلثػػػنحابتإلاػػػهدرا
جفالكا اػضادأللػنرادلػ اكتػ اا ػاااتاو  هابكادالبكادظتهدا .ينكشفادطت توتاينل

فاو ع اػػتااػػنادلشػػهحالبلبػػكادل غأػػريداادلػػ ااػػ  ه اا أػػكايفااػػل ادل ػػرتةادأل ا 
أثرياكثػرياا ػاافاو ػنفاعتػتا ػوػأ،تا لػكاا،ين ثعتا ااينلتااأ ثعاتالكادنع تاتا ا

فا  ػػنفايػػريايندوػػ ،اينو  ح ػػكا افاو ػػنفاذلػػ اب هوقػػ  ال ػػريةاأأت ػػك،اا ػػاا 
اػػػتالػػػكاا ػػػااوػػػ لااهاػػػتا،ا ياك وػػػتالثتوػػػهةاينلػػػأجمادفعػػػ ايندأػػػرةابػػػلاوع أ

فاوشػػػػهحادأل ال وهداػػػػ ا،الػػػػكادظتو ػػػػكا ينالنقػػػػفالعػػػػلأػػػػرثاأػػػػتدثالػػػػتا 
اا.احالكالتاو وتواالنادظتنقفاينا لدينونا

قػػػ ابأب ػػػت اضايفااػػػل ادظتهأ ػػػ ،الػػػكافا قنوػػػ ادلعبلينكتػػػ ا فاوعػػػهؼادصتوأػػػنا 
،ػػػتادصتػػػ اادألاػػػضايفااو أػػػ ادألاػػػت األفاوؤكػػػراا أاػػػتارادلػػػ اكتػػػ ا اػػػضادأللػػػنا 

  ادظتهأ  .ل تارةا ب ت اضاا اادا أتزاال
 هشام اذلهيب                                    

 ابحث هفيس                                    
 ًتاممدير امبيت امعرايق امآمن مأل                                       

ا
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ا

ل2100الثني:،لتشألينلل20االثنين،ل
اػل ادألوػتـايناػ ااػرـادل ندصػلالػنا اػت لهتضا ينالش   اوعتشال اتاط ث  تا

قاػػػرابتل ندصػػػلاا ػػػتااػػػنادل ندصػػػلاين بػػػتألأههااػػػرـا ندصػػػلا اػػػت لهتضالعاػػػض،ا
دلث ػػػػتاادعتػػػػتدؼادلػػػػليالػػػػكاوػػػػأنكا فاوثػػػػياو اػػػػأ ادل تلػػػػ اينو وػػػػ اقتب أ ػػػػك،ا

يػػػريالثتوػػػهةااينبػػػ  جمادلنقػػػ او ػػػهضادألاػػػ تذاو اػػػأ كاا ػػػاادل تلػػػ اباػػػنرة ا
دل ػػػتبنالػػػكانػػػ ينؿادألاػػػ تذاجىلال ػػػ نهادل تلػػػ االث أػػػ اا ػػػاادالأػػػرتدـادظت ثػػػتدؿ

رداادل اػػػحالػػػكايننثػػػلاينلشػػػترك كايفاأػػػلالشػػػتك ك،اين ثػػػتدؿادآرداايندألف ػػػتراينجبػػػ
ينج ػػبلصاأػػػ اا.اين اػػضالػػػكااػػلداك ػػكا فاوػػؤدياينداثػػػكابألتنػػ  ادلق ػػنةايندلع ػػف

اػػتذدان  ػػهااػػند ادبػػياينجالااالت ػػليابػػك،و ػػنفادألاػػ تذاقػػرينةال  وأػػل اينل ػػتال ا
 ات؟ا الاختػػػػػتؼالػػػػػكادظتػػػػػػررسا؟تذداالاحتضػػػػػهاينداثت ػػػػػ اونلأميػػػػػظتػػػػػ :اين نػػػػػتا اػػػػػألك
،ا):افأجأثػػػي دظتػػػررسالػػػنادؼتػػػنفياينفػػػترضان  ػػػكاا ػػػ اكػػػتفاأضػػػهااكػػػلاوػػػـن

اينبعروكا ن النا هوراؾتتحادش
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ا
فادلعأػ ابتب ػ ايناػنان ػجمالػتا ثػتدراوقنؿا أػراضا اقراداأث  ادل جتح(.

لػػررسالػػتدةااػػألكااػػكاكػػلالػػلدا رداادل أكػػرالػػكاذلػػ ،افثػػر اا اجىلاذاػػي،
نتق ادلػثع ادآ ػهاا ااأرة،افنار كاو كاكلادالأرتدـايندل قروهالثعضاضاينا

ظتػػتـابتظتناػػنعاذاثػػ اجىلا تلػػ اينجاكػػ ا كػػنفاا ػػاادردوػػ  افأ اػػه الػػكادراػػك.اينا
.اينلػػتاجفااػػأل الػػروهادظترراػػ ااػػكادألاػػ تذادأللػػهاب   ػػ اكػػ ا  ثػػلدظترراػػ اا

 اػػ ا فا اروهابػػأفاا ػػ  ا)دل ػػبلش(اينلتد ػػكادلػػ او هااػػتادبػػياأػػ ابػػتدرشادظتػػ
نك،اينا تاد  قػ الػناينااػ ان ػهابأقهداتاالبيانل ادظتتدةاين   ادظتتدةا انة الررا ا
ا.دبي

 ػػلاب اػػأح الػػروه اد،ااػػلا قػػفاجىلااتنػػ ادبػػيا ـاآ صػػثح ادآفال حػػري ا
لػػكا اػػػلا غأػػريادل  ػػػتـايفادظترراػػ ؟اينا ػػػتااا ـا قػػنداطػػػبل ادظترراػػ ايفال ػػػتاهة ا

دل غأػػػرياكتػػ ا فاوثػػػر الػػػكادلرتبأػػػ اينلػػػأجمالػػػكا :ا كػػتادظتناػػػنعايفااق ػػػ اينق ػػػ
 ا فا ثقػػااا ػػااددردااالا  ػػ حدإلا قثػػلاا ػػلااػػل دظترراػػ ،األفادلرتبأػػ ادلػػ ا
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ادلػػنزدرة.   تاػهةاقػػراو قػػرااتالػكا ػػنضاأػػه  اا هداعػػ ا نف ػػيجالا نػاقوػ ااػػـه
فأاػػػػتادبػػػػيافهصػػػػ ادالاػػػػ وهدرايفالرراػػػػ ك،ايندا  ػػػػ و الؤللػػػػهادلندقػػػػناينقػػػػهراا

ايناػػػراان ػػػجماي.اينكتنػػػ ادظتاػػػأث ادألكػػػتااػػػ ا نػػػتص ػػػادلثحػػػنااػػػكالػػػررس ا
فػأوكادظت ػه؟اا،تصػ تا دل ػبل ادرينا ػاوع ػ دألا تذادللياالالتثكادبياانالكا

وػػراينحتػػنؿا  ػػتل ا كػػتاينأػػ شااػػلااػػناوػػهاالابػػرال ػػك؟ادآفاصػػترااأػػري ا 
ػػ
 
ابعػػراكػػلادلػػليار و ػػكاينشتع ػػك،ايندلػػ ؤلاق ػػيا ظت تاا ػػااأػػتؿادل ع ػػأضايفاجىلا شػػتـل

  بلطواػتا لػندجاايػريا لأ ػ ،اك ػ أ   ااينل  قثلا ط تل ػتادلػليابػتاابأوػتد اب ريا
دصتاػػػلايندل  ػػػتدايناػػػرـادلشػػػعنرابتظت ػػػؤينلأ ،ادلػػػ اقػػػرا نلػػػرالػػػرهاط ث  ػػػتاأتلػػػ ا

.افعػػػػبلجادظتشػػػػ   االاوثػػػػر الػػػػكادل تلػػػػ ااػػػػتن  ػػػػأ الػػػػكادلاػػػػع ادلػػػػ    ال 
فح ػ ،ابػػلالػكادألاػػ تذادلػػليالت ػتجا فاو وػػ او اػػأ كاينوث أاػتاكػػ ا  ػػنفا

رةاين عػػضاؤثهةاينعتػػتاينقػػناا ػػااو اػػأ ادل  ػػلادلػػلياقػػرا  ػػتالعػػكااػػل ادلعقػػلػػ
لروػػػكاااا ػػاا ينلأػػتاا لػػه ،اينبتل ػػت التػػرثينأػػ اين   ػػح اا ػػاابػػتق ا اػػت ل ك

تلػػػريندـايندظتندظثػػػ ان ػػػنرالػػػكادظترراػػػ ،ايفادلنقػػػ ادلػػػليا  تلثػػػكا اػػػه كابػػػتالل  دـاب
بع ينفػكااػكااينبلل او شأاصهدعادد  ػ الػرهادل  ػلال وػ بل ااا اا دداادريناك،

اينبػػػػلااػػػػغ ا اػػػػه كاا أػػػػك.ايناػػػػلدادلاػػػػهدعالػػػػكاو  اػػػػ ال ػػػػنفادل  ػػػػلاادظترراػػػػ 
كػ ااا-لاػغهااػ كاا-الاو   أنا فاوث نرا ف تر اينو  واتاينونص اتاجىلا اه كا

يناػنا اػعفاا-اا ػ  ااارةايفاأػلالشػ   ك.اينا ػتاصػترال دل ػتلتالاا اادظت ت
ا طػػػتلثاضافأػػػكابنق ػػػ  اا،اجىلا صػػػحت ادلقػػػهدرل ػػػ عجبل اا فا يناػػػكانػػػردا اا-دإلنتػػػتفا

لػػػتاااػػػتدةاضتػػػلالشػػػ   ا ط تل ػػػت،افاػػػضاو ػػػ حقنفا ك ػػػهالػػػكاذلػػػ ،اينو  ػػػأاض
،اكوػػتا يناػكا آ ػهاجىلا اػػهنتادلع وػ ةا قػػنؿاعتػضافأاػػتاانػػردا ااػتنن اينوعػتننفاكػػلاوػـن
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 عػػػتل ندالػػػنا ط ػػػتل ضابػػػتلهف ايندل ػػػلايناػػػتاريناضاا ػػػااأػػػلالشػػػتك اضابػػػرينفا
 ق نة.

 هشام اذلهيب                                    
 ابحث هفيس                                    

 مدير امبيت امعرايق امآمن مألًتام                                       
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ا

ا
ل2102،لآبل07الجمع ،ل

يا روػػرانػػا اػػهؼادإلاتبػػ اا أػكال ػػثق تاجالا يفابردوػ ادظتناػػنعااػػأطهحااػؤدال ا
 قػػػتطاا ػػػاادضتػػػهينؼاينب ػػػلاصػػػهدأ ادينفار ػػػنش،ايناػػػلدالػػػتاؿت تاػػػكافا اػػػنادل 

فادلقضػػأ ا  ع ػػ اا،ػػتاادآالؼالػػكادألط ػػتؿادألو ػػتـادلػػلوكافقػػرينداتاين  انص ػػ
ين هلػػاافػػرتةاذينواػػضاينأقػػنقاضاينصػػتريندا وػػثكاب عثػػ ا ط ػػتؿاوػػ ضادل عػػ انػػتافػػرتةا

ا،لأػ  هه،افاضالت  ض نفاينو ا ضانضا ث ػتاافػرتةادالن  تبػتاا ينادلراتوػ ادإلابل 
يندظتشػػاراو  ػػهراااب عثػػ ادألط ػػتؿ،اينلػػتا فا   اػػ اأػػتا اضالػػ اضاوهلػػن،ضا اػػنة ا

كهنتػ ااانعنداجىلادل ؤدؿ:االادلرينل اقتدرةاا اا أللاأأتة اا.كلافرتةادن  تبتا
؟ا ـا فادلرينلػػػػػ ااػػػػػتا ةااػػػػػكاذلػػػػػ اب ػػػػػ اك ػػػػػهةااػػػػػرداضاينق ػػػػػ اعتػػػػػؤالاادألو ػػػػػتـ

 ػػتالشػػهدينفاينك ػػريالػػ اضاا ػػااظتػػتذدا و تلاجفاكػػتفادصتػػند انعػػض،اجذ دال تنأتهتػػت؟ج
تاينلػػػ اضااأػػػػتعايناػػػهدةاينؿتػػػػكايفادلشػػػػاهاقتراػػػ ادل هوػػػػ األ،ػػػضاالانت  ػػػػنفااػػػػ   ا
ينجفااا؟رراػػ الأعأػػلاات   ػػػكابعػػرافقػػػرادأل دل ضػػأل،اينلػػ اضالػػػكا  ػػه الػػػكادظت

ا االؤا ػتاادلرينلػ ا فاالا  ػتبهاين ضػنادألو ػتـافػنؽاااجذ داكتفادصتند اكبل،
 اػػػتااػػػكا  ثأػػػ ادأ أتاػػػتهتضاين   ػػػ اكػػػلادالا ثػػػتردااين عػػػرتؼاب قاػػػرياتايناج

دظت ػػتارةالػػػكادصتوأػػػناجفاكػػػتنندال  وػػتااغت وػػػنالػػػرشا ينااػػػترا ينالؤا ػػػتاا
وهفػػناذد ػػكادلنقػػ ايفادلرينلػػ ادأل ػػهه،ايناػػلدادلشػػ ااو ػػاضايفادأ ػػنداادألزلػػ اينا

ؿتػػػكاا ػػػاا بػػػند ااأػػػراتاينااػػػكاكتاػػػلالؤا ػػػ ادلرينلػػػ ادضتوػػػلادل  ػػػريا انص ػػػ
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تاا ػاا و تل ػتادلػلوكا  ق اوػتلعتةايناػضاأ دن ػ،النا فادألاأتدادتػها دل  هادظتثترؾ
ؽت ناةبتضت ػػهةايندلػػرلنعاجىلادل ػتسايناػػضاو اػػتف نفاا ػػاادألاػػندؽااو  ػهينفابعأػػنف ا

ادلعأػػراينك ػػػنةادلعأػػراألط ػػػتعتضال جػػتا لااػػػكااوػػر ا  ينايػػػريااوػػػراالشػػهداالػػػندـز
اا ػأاضابتلرراػ ا.اينقرادللوكا ينصاانضادهاينرانلكن هداادألو تـا الاوقنادل ـن

ضػػػػلاف  لػػػػ ابهاتوػػػػ ااػػػػل ادلشػػػػهلت اين قػػػػر ا ينىلابػػػػلا  حو ػػػػكادلرينلػػػػ اكن،ػػػػتالدأل
 جػػ،اضاجىلالػػثجما  ادطتػػرلتااعتػػضايناػػرادأ أتاػػتهتضاين فاحت ػػىاعتػػضاكػػهدل اضاينالا

فالػػتافت  ػػكالػػكاتاين اػػلادضتاػػنؿاا ػػاالقوػػ ادلعػػأاا انص ػػثػػن ادلللػػ الػػكا 
تـ.ا أ ػػتادل عتلػػلالػػنالشػػتكلادا وتاأػػ ا كػػتالػػكالشػػ   ادألو ػػثػػهيندااو ػػالاا

قتػػػتؿاينداػػػحاينل عوػػػراألفالؤا ػػػتاايندإلدآفاارثفادلع ػػػجمااػػػنالػػػتالتػػػجالا 
اآدلرينلػػ ا  قاػػرادظتضػػ لػػكاانأػػ اينل ػػ قث أ  ابػػ  جمادظتػػ ادادينفادل   ػػريا  ػػ  

بػػهدلداهتػػػرؼاجىلازوػػتدةادلػػػنا اايناجاػػػرددوػػأ،تادل اػػػنضابندقػػنااػػػؤالاادألو ػػتـا 
شػػ   ايندينراػػتايفا،ادلػػ الػػكا بلعتػػتاوشػػعهادظتػػندطكاأجػػضادظتفػػهددادجمل وػػنلػػرها 

فهددا اينلناػندةاجالا فالؤلاػفادلشػرور ،تابتل علالش   اقت وأ ات،اينكأفا 
تاينو تلثاتابػتضت نؿاكن،ػتااػ ادجمل ونااضالكاولكهادضت نل انل ادظتش   ادد و ا

لكادت   ازلتـادظتثتدرةاينلػأجمادظتػندطكادلػلياالاأػنؿاينالاقػنةالروػك،اينلػناذلػ ا
تارةالؤلو ػػتـ،اجالا فاذلػػ الػػأجمااػػنادضتػػلاؽالعوػػلادطتػػرياينلػػراوػػرادظت ػػاػػنااػػثت

ا.ألفادظت تارةادل اوقرلاتادألفهدداينق أ اينلأ  اا اادظترهادلثعأر
 هشام اذلهيب                                   

 ابحث هفيس                                    
 مألًتام مدير امبيت امعرايق امآمن                                       

ا
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ا
ا؟

ا
ل2100 نيو لا   ،لل4ا حد،ل

ينكأفاوػ ضادل عتلػلااالكادل تسالكاانادل  لادظتنان ،قراالاوعهؼادل  ري
دلاػػػػ تاايننناااػػػػتاجىلادل هوػػػػ العػػػػك؟اينلػػػػتااػػػػ اصػػػػ ت ك؟اينكأػػػػفان وػػػػ ااػػػػل ا

اتلػػػػػ ايندجمل وػػػػػناا...ايناػػػػػلدا قاػػػػػرياكثػػػػرياجمل وعت  ػػػػػتادلشػػػػػهقأ اباػػػػنرة ادلاػػػػحأح؟
 تصػ ،اأأػنا ن ػتافت ػ ادل  ػريالػكادظتناػنبلادلػلوكالػ الػتا ااهدق ابانرة ادلع

دلػرينؿادظت قرلػ االاػتؼفرن تاا اػلاجىلاا،دأ ضت،ضاينراتو اضاراتو اصحأح 
ت،اجالا ن ػػػػتاينب ػػػػث اجقتتل ػػػػتادظت عوػػػػرا ينايػػػػريادظت عوػػػػراؿت ػػػػضااػػػػل اتاينثقتفأميػػػػا وأميػػػػ

جلأػػكادلغػػه ،ايندلػػرلألالػػتا نصػػلانقتاػػتايفالاػػراتايننهدقػػ الثاػػنروكادظتنداػػ اينا
ا ػػااذلػػ ا فاكػػلادظتثػػرالادلعػػه ايندظتناػػنبلاؾتػػراضالناػػندوكا ػػترجاػتأ  ػػتا
دلعػػهاا ينا ػػترجاب ػػرد،ضايفادلنقػػ ادلػػليان ح ػػهاؿتػػكاا ػػأاض،األ،ػػضاكتػػرينفا

يندألاػضا ،ػتا   شػفاا،دلهاتو ادطتتص ايندألوػتديادظتاػتفح ادلػ ا قػررالػتانت  ػك
  ػ  أنا فادتأػػ  اب ػػانل اظتػتانت   ػػكالػػكايندل  ػػلادظتناػػن اا.لروػػكالػػكالناثػ لػتا

فاػأحاااب  ػتف اقهدنكاينل ػلاط نل ػك،اأأػناو و ػنالػ بل ا تص ادتأ  ااكا اص تا ا
يػريادا أتدوػ ا يناو و ػناانداػ اف أػ ال ػلادلغ ػتاا يناا يناقررةاا اادضت ىابانرة ا

.اينلػ الػػتاداػػ  ع تادتأأػػ ال ػػلاكػػهةادلقػرـاينيرياػػتالػػكادظتنداػػ دلهاػضا يناروتاػػأ ا
ا أ ػػتا فانثػػتدراجىلادأ ضػػتفااػػل ادظتناثػػ ايندلعوػػلاا، تاالػػرهاط   ػػتاػػل ادلاػػ
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ىلادل هوػػ ادلاػػحأحاينجوػػعترادل  ػػلابقأوػػ الػػتانت  ػػكاين ناأااػػتاجا ػػااصػػق اتا
ا.أ  ااكايري الكادألط تؿايفااوه دتالكالناث  ا

يندآفااأاػػػػػػه ال ػػػػػػضال  ػػػػػػلال   ػػػػػػلا عتوشػػػػػػ العاوػػػػػػتايفاجأػػػػػػرهادينرا
هادينرادألو ػػتـايناػػناب ػػكادل تاػػع الػػكادألو ػػتـ،افقػػرا اجأضػػتراط ػػلاجىلاجأػػر

،اينكتفاالدادل  لاو حرثادل غ ادإلؾت أ و اب بلق الرراػ ا نػكاكػتفاوعوػلااوه 
بعػػرالػػناجأػػرهادظت  وػػتاادإلن ػػتنأ ادألا ثأػػ ادلػػ اد  ػػ اجىلادلعػػهدؽاالرترت ػػت
 ادظتناثػػػػ ادلػػػػ ايناػػػػل ااػػػا،ينالاو  ػػػ االاوقػػػػه ا،اينل ع ػػػضافرنػػػػكاكػػػتفا لأميػػػػت3004

فااػػلدادل  ػػلابعػػرا فا يندعادلػػردرالاكتػػرادلع توػػ ادطتتصػػ ا ن حػػرثاا اػػت،اجالا
فال ػ ند ابتلررداػ ااد  ن ادظتررا اجالا ؤا كالبلا وهدرابربرداكالنا ،ضا دل ا 

 أ ػػػػػػكاجىلادل حػػػػػػرثابتل غػػػػػػ اتابػػػػػػر او قػػػػػػراقتبتافشػػػػػػأ، اينوػػػػػػأ، ااكػػػػػػتفادينفادلناػػػػػػ ،
هادل غػػ اتاينلاوعػػراو ػػ  أنا ػػلكااتدوميػػينلػػنالػػهينرادلنقػػ ا صػػثحاط ػػبل اادإلؾت أ وػػ ،

دلػػػ اف ػػػضاا أاػػػت،اينلػػػنا فاجددرةادلػػػردرا د   ػػػكالرراػػػ ا تصػػػ اين ااػػػ الػػػكا
 أ وػ اوع وػكاقنداػرادل غػ ايناه فػ ادل  ػلابقأوػ الػتانت  ػكالػكادابتل غػ ادإلؾت ا تذ ا

دظتو كا فاو نفالػكاوػأفاكثػريايفادظت ػ قثل،اينلكاا،جل تنأ ال تفاأتلكا فضل
ا ايندلع توػ ادلبلزلػ اينكػتفاط ػبل اينل تل تادآ هااناا جمادألينؿاكننػكا  قػاادلهاتوػ

تالػكادلاػفاكتفاالدادل  لالكادظت  نقلادرداأمياكوتااب كادل تدا الكااوه اا
ب رد  اأأناكتفاوقه ادلاحفاينوقه ا هرتػ ادألفػبلـادألا ثأػ ايننت  ػ االدألينؿاد

ا،اينك ػػ اا ػػاا ندصػػل ال   ػػ ال   ػػهادلقػػررةاا ػػااأػػلادظت ػػت لادضت ػػتبأ اب هوقػػ  ا
ل  ااػ ايفاا ػضادلػ  جماا كاأ كا نكاكتفابلا وتد الناالدادل  ل،اينلكاأ

ع ػػكالػػكاؽتأػػ ةااايندالا وػػتعاأأػػنا ا قأػػأضالػػتانت  ػػكااػػلدادل  ػػلالػػكاصػػ تا ا
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ينبتل عػػلاكػػتفااػػلدادل  ػػلاادألط ػػتؿادظتناػػنبلادلػػلوكاو نقػػناعتػػضال ػػ قثلابػػتاه،
اب ػػػػػػرروجماطػػػػػػبل ايفادلاػػػػػػفادلهدبػػػػػػنا يناػػػػػػنابتلاػػػػػػفادل ػػػػػػتشادالب ػػػػػػرد  اوقػػػػػػـن

ينا ػتا  ػاادينرنػتاأأػنا ينؿااراذد كادلألاا ػاالناثػ اط   ػت،داأدالب رد  ،اينال
لتاقو تابكاانا عهوفادل  لابقأوػ الػتانت  ػكالػكالناثػ اكػ انعػ زاثق ػكاب   ػكا

ينبعػػػراذلػػػ اقو ػػػتابعو أػػػ ااػػػتاظتع نلت ػػػكاكػػػ انضػػػعكاا،ينن وػػػرالػػػكادأرتدلػػػكاللد ػػػك
دصتوأػػنااقررد ػػكادلعق أػػ اينل ػػ ند ادلع وػػ ،اينفػػنا ابتلاػػفادلػػلياو  تاػػ الػػن

اػػػوكال اػػػتجاا ال   ػػػثنادلرتبأػػػ اا ػػػرلتايناػػػريندادل  ػػػلاكتأػػػ اا ػػػاا اػػػ،   اينأػػػ
لهدأػلالػكاا فاوهأ ػن اثػبلثاينكػتننداا ػااداػ عردد اا،دلافادل تدسادالب رد  

ب ػػرد  ،اجالا ن ػػتارفضػػ تاذلػػ ايندر أو ػػتا فاوهأػػلالػػهأ  لاالدل ػػتشاجىلادطتػػتلجماد
 ياا ػااقررد ػكالهدأػلالػكا ػأثريااػاتاا أكالكا فاو نفااثنر ال بلثفق ا نف ا
ينبعراذلػ اظاػها  نقػكادلهد ػنايندلنداػحاا،اللداد  ق تاا االهأ  لافق ،دلعق أ 

لػػػك،اجالايفالهأ  ػػػكادصتروػػػرةايندآفااػػػنايفادلاػػػفادل ػػػتدساينداػػػ وهادأ ضػػػتن تا
 ػػلاورتداػػناينبػػر ااابللت ػػكا قػػلايفابعػػ ا ن ػػتاينب ح ػػ اوػػعهنتابػػأفال ػػ ند ا 

  ػػػػتراا ػػػػكاينيناػػػػرنتا فابعػػػػ ادلػػػػررينساينا ػػػػراتاقو ػػػػتااهداعػػػػ الرراػػػػ كالبلا 
   ػػكاط   ػػتالػػكاقػػلالػػكادظت ػػ نهادظت  ػػن ادلػػلياو  تاػػ الػػنالػػتانت اػػت ل كا 

ابػػػراهداداالػػػكاوػػػأ،تا فاحتػػػتفىاا ػػػاال ػػػ ند ااذكػػػتا،اينا أػػػكا ناػػػ   فانقػػػـن
 تصػػػ او و ػػػنا اػػػت لهتتاا ػػػ نهاالػػػلداقو ػػػتاب ق ػػػكاجىلالرراػػػ  اا،ين نقػػػفا هداعػػػك

تصػػ ،اينن ػػأ ا فا ذكػػهال ػػضاطػػبل ادظترراػػ ادطتيناػػنادآفالػػكا فضػػلاااأػػر،
ل ػػلاط نل ػػكايناو ػػ اا ػػاا  وأػػ ااػػلداا(دلعثقػػهي)اقػػرا ط قػػ اا أػػكالقػػ اينػػ 

لكااهب تاعتػلوكادظت  ػلاعثقهو (ايناع  كاوأنجمانلدادل ق ،ادلشعنرا)دلشعنرابتل
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 ردنػػػتا فان ثػػػكا اػػػهنتادلع وػػػ ةاجىلا فااػػػل ادظتنداػػػ ا لتنػػػ ابأا ػػػتقاضاينا ػػػأاضا فا
ن  ػأ االػكادظتو ػكا فا  ق ػ اجىلااقػرة اا،لكاوهاتاػتواننناتاأل،تاجفالاارا

لػناط   ػتادألينؿاينقػرا  ػتااػل ادلعقػرةااهترداداػ قهدرا ط تل ػتايناػلدالػتاأػرث
ين  هوػلاا ػاا فااتاألفاكػلاطتقػ احت ػتجاجىلادل اػتص اتال ل  ػتان  ػأمياين اثحالها ػ

و ػػػػنفادل  هوػػػػلايفادظت ػػػػتفادلاػػػػحأحايندلنقػػػػ ادظت تاػػػػ ايندل هوقػػػػ ادألل ػػػػلاينجالا
افااػل ادل تقػ ا وػثكابتكػتف ان   اكوتا ا   تاألاال ادل تق اجىلالهض ااحتنل 
تاينالاؾتع ػػكاواػػلاجىلاأػػرادالن جػػتراؽتػػتاوػػؤدياينا أ ػػتا فان   ػػكا ػػرركتأمياا،وغ ػػ 

ينقػػػرا  حػػػنؿاجىلاا،ن  ػػػأ ال ػػػلادل  بػػػ ا ينادالن ػػػنداايندلع لػػػ اجىلادإلصػػػتب ابعقػػػرة ا
ادل اتـابأوراأتالهتت.

 هشام اذلهيب                                   
 ابحث هفيس                                    

 مدير امبيت امعرايق امآمن مألًتام                                       

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ل2100 نيو لا   ،لل21الثالثن ،ل

فا ػػنالقػراد   ػػفادلع وػػتاايفاغتػػتؿاا ػػضان ػػجمادلش اػػأ ايفاكأػػفاينلػػ ا  
ل  ػػلا ع وػػراا ػػااىلا فاو اػػأ ادو اػػأ ادل  ػػل،اأأػػناذاػػ ابعضػػاضاج

ادلػ ا  ػنفادألاػتسايفا  ػنوكاو اػأ ك،ا،دل  نداادطتوػجمادألينىلالػكااوػه 
دآ ػػهادظتعػػترضابقأػػتدةايفاأػلاذاػػ ادل هوػػ ااينوقػندااػػلدادل هوػػ ادلعػػتلافهينوػػر،

ىلااػػػػكادطتتل ػػػػ الاجفااػػػػ نداا  ػػػػنوكاينفتػػػػنادلش اػػػػأ ا اػػػػآنػػػػتافهينوػػػػراجىلا 
ة،اينالدادلعوهااػنادل  أػلابػتل ح ضايفاو اػأ ادل  ػل،ااػلدالػكابػت ،ااشها

دايفا  ػػػنوكاينفتػػػناداكثػػػري افادلنردثػػػ ا ػػػؤديادينر اآ ػػػها كػػػرافهوػػػ اا ػػػاا اينلػػػكابػػػت  ا
فادلثأ،ػػػػػ ااػػػػػ ايفاأػػػػػلااتراػػػػػاضاآ ػػػػػهينفالؤكػػػػػروكاا ػػػػػاا و اػػػػػأ ادل  ػػػػػلا
ينب ػنرااػػلدادلػه يادلعػػتلايندط ػنفااقنل ػػكااو اػأ ادل  ػػل،دألاػتسايفا  ػػنوكا

(ريةا) ا ػياداػ  ا ط ػتؿدلشا يفاأػلا ػهجاا،ا ا أػ ادلعػتلايندلػرك نرايندجملػـه
ىلادلنردث اعتػتادينرايفافتػنادلش اػأ اجفاداا اا ر ياآ هارتنابلادالث لالؤكر ا

تاا ػػػػاا شػػػػ ألاينفتػػػػنا،ا يا ،وػػػػتاوعوػػػػبلفالع ػػػػلػػػػتايندلثأ،ػػػػ ا    ػػػػلابتلثػػػػتق اأػػػػر ا
و اػػػأ اااػػػل اصػػػنرةالث ػػػ  اينيػػػريالعقػػػرةااػػػكاكأ أػػػ افتػػػنو اػػػأ ادل  ػػػل،ا

يا رداا فادينفا  تصػػػػألاألنػػػػتادل  ػػػلايندآرداادلػػػػ ا  تينلػػػػ ااػػػػلدادأللػػػهاينطثع ػػػػ
ينقػػراادفال ػػلاقتاػػرةاوػػلينذ ا:ا بػػر ابػػتلقنؿا ينال ا د ابػػرلنيايفااػػلدادظتناػػنعاين 
ا،تاظتع أػتاادل ػهينؼايندجمل وػػنادلػلياوعأشػػننكو ػنفارتػأعاضاا ػػااصػند اطثق ػػ
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تؿاو شػػػتننفايفاكػػػلاط ػػػفادألبلؿاقػػػنعتضا ينقػػرامتػػػتل يادلػػػه يادل  ػػػريينفالػػػكا ػػ
،اكثػػريةاينؼت   ػػ اافااػػل ادلررداػػتاا ا عوأواػػتاا ػػااغت وعػػتا ابقػػتعادلعػػتل،ا ينا 

ينجوػهدؾاااػتؿ ااروػرادل   ػرياباػنا ايا نػفأاأ ا نػت:ا الا وػ  اباػح اتاجالا 
  قتشتاػتالعػػك،افػ حكا صػػحت ادلعقػنؿادلث ػػأ  انعػػترضا فادلقػتر ابأف ػػترياينا

 اػػأ ادل  ػػلاينن ػػهحااػػرةا اػػ،  افتػػناولع ػػضادآرداادلػػ احتػػرث ااػػكاكأ أػػ ا
ا نداال ح وػػػ اب  ػػػنوكاو اػػػأ ادل  ػػػل،اػػػال اػػػت:اكأػػػفا  ػػػنفا ينؿاستػػػجم

لايفادل ػػ لادلبلأقػػ الػػتااػػناينبػػتق ادل ػػ ندا؟ايندل ػػهينؼادلػػ ا  ػػه اا ػػاادل  ػػ
تا وض ػػػػادينراػػػػت؟اينيرياػػػػتالػػػػكادألاػػػػ،  ادظتشػػػػهينا ،اأػػػػ ادل ػػػػ نداادلعشػػػػهادألينىل

فالػكادلػرينرادألكػتايننعػرتضاا ػاا ادثػ فاا اػهادلنرايننعرتضاا اا نش  انتا
دلثأ،ػػػػػػػػ اصػػػػػػػػتأث ادألثػػػػػػػػهادألكػػػػػػػػتايفا  ػػػػػػػػنوكاو اػػػػػػػػأ ادل  ػػػػػػػػلاينيرياػػػػػػػػتالػػػػػػػػكا

ادالارتداتا.
دايفااػلدادجملػتؿاألن ػتاوػهق اقػران ػنفال ػأ هوكااػرميااؿتكاب ثأع  تاكوج ون ا

اينلأػرادل ػتا ابػلااػناثقتفػ ال جػلرةال ػلايناػنالػأجما  ػبل اا،الانعري ا قتأ اكػته
اتادإلقتػػػتؿادل ثػػػريادلػػػليا عتنأػػػكاوػػػهلت ادل  نلػػػ اباػػػنرة ااشػػػهداادل ػػػ لايناػػػثثا

اتلػػػ ايفاغت وعت  ػػػتاك ػػػلاينلػػػكارتأػػػنااندنػػػ ادضتأػػػتة،اينقػػػراوػػػأ ااػػػلدادإلقتػػػتؿاا
 تصػ ااطثأعأ ال  هينؼادل ا عأشاتاغت وعت  تاينغت وع تادلعهدق ابانرة ااك  أج  ا

ايندظت و  ػػػػػػػػ اب ػػػػػػػػناادطتػػػػػػػػرلتااينصػػػػػػػػعنب ادضتأػػػػػػػػتةايناػػػػػػػػرـادالاػػػػػػػػ قهدرادل أتاػػػػػػػػ 
تاا ػػاادا وتل ػػتاكػػلاذلػػ ادنع ػػجمااػػ ث اااتدياطػػندؿااقػػندالػػكادلػػ لك،يندالق اػػ

فاا ػتؾااأ اعتضايناثلا  وأ ات،اعتلداؾتػرا بأط تل تايندلرتكأ اا اااتن ادلش 
أ ػػػ ابػػػكايندلثأ،ػػػ ادلػػػ اتال  ػػػهينؼاد تان ػػػثأ ايفاطثأعػػػ او اػػػأ ادل  ػػػلا ثع ػػػفهينق ػػػ
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  ػػ افااو أػػ ا  وأػػ اينصػػقلاو اػػأ اطوعػػأاافأاػػت،اينا ػػتا قنعتػػتال جوأػػن:ا  
 أػ ادل ع ػأضايندل ػررو اينالا،ػتا وػثكابعوبتلعو أ ادلع ريةايندظت ػ حأ  ابػلا لأ  ا
ينل ػػػكاحت ػػتجادىلادلاػػػتايندضت وػػ ايفادل عتلػػػلالػػػناا،داػػ   ت أ اىلاااػػػند احت ػػتجاج

انػػػػتابغػػػػ ادل  ػػػػهاأػػػػ  ادل  ػػػػل،ايننت ػػػػكاألياوػػػػ   ا ااػػػػكال ػػػػ ند افاوقػػػػـن
ػػاااشػػترك اط  ػػكايفاأػػلالشػػتك كينال ادل ع أوػػ ،اأأػػناوثػػر ا  تاا ػػااينوعوػػلادد و 

اػتذ ا طػػهدؼادضتػرونالعػػكايفاؼت  ػػفادظتنداػأن،اينكػػلل او ػتاراط  ػػكاا ػػاا
لػػكادضت ػػنؿالػػكاين هكػػكامت ػػترادألفضػػلاادختػػتذاقهدرد ػػكاب   ػػكالػػكا ػػبلؿاطػػهحااػػرد ا

يػريالثتوػهةاايندللياو تاثك،اينكلل ا ع و ادلا تاادصتأرةالروكايندلعوػلاباػنرة ا
نشػعه ابتلػلن ا ينان ػ ق الػكااف  أاػكالػكادلاػ تاايػريادصتأػرةادينفاا ػااخت
ال ػػػتارةااأػػػرةا لتلػػػك،الػػػ بل اان عوػػػرادلقأػػػتـابأفعػػػتؿ ااتا فيننت ػػػكا وض ػػػاو اػػػك،

دآ ػػػػهوكاينلشػػػػترك اضا فػػػػهدأاضاين أػػػػ د،ض،اينا ػػػػ اداػػػػ  ردـادألل ػػػػتظادل تبأػػػػ ا
افاو ػػػػػنفادأل اقػػػػػرينةااأػػػػػرةال   ػػػػػكالػػػػػكا ػػػػػبلؿكػػػػػتف،اين اا لتلػػػػػكاأليااػػػػػث  ا

ت،اجاػػتف الػلل اكتػػ الػػنادآ ػهوكاثتنأ ػايناينال ا اػهفت كاينطهوقػ ا عتل ػػكالػناط  ػكا 
ل وشترك ايفادل شػتطتاادصتوتاأػ اجفاكتنػ ااىلادفناط  اض فاو عاادألبندفاج

آ ػػه،اينأ ػػكاا ػػاادل ندصػػلادالا وػػتا الػػنادآ ػػهوكااينايفال ػػتف ايفادظترراػػ ا 
لاػػتـااتا ع وػػ اثق ػػكاب   ػػكالػػكا ػػبلؿاجنتطػػ ينخت أاػػكالػػكادطتجػػلايندلع لػػ اين وض ػػ

انتاكج ا اينا اوتؿا تبأ أ الكا  األنػكاا اػهافعػتؿلكال ػؤينلأ كاارجادلثأ اوقـن
يفا اػػػػه ك،اينل حػػػػكابعػػػػ ادطتانصػػػػأ ادد ػػػػلادلثأػػػػ ايندالاػػػػ قبللأ اب  اػػػػأ ا

فاصػع ادأللػهاختاػأ ادينال ا ػتصابػكاينجا-جفا ػنفهااا- تصػ ابػكاايهف  ا
أليهداكادلش اأ ايندضتهصاا اااػرـادل   ػلاا أػكايندن اػتؾااػل ادطتانصػأ ا
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فاو ػػػنفاعتػػػتادلػػػرينراك ػػػريةالػػػكادظتو ػػػكا لػػػنرا  ػػػههااينا ػػػتؾا ا،كػػػتفااأليااػػػث  ا
اػلدادجملػتؿااا ػهؾال ػضادطتػنضايفكتايندل عتؿايفا  نوكاو اأ اط   ،اين دأل

افاكت ػثاضكوتا رانالكادصتوأنا فاوأ لادأللهاا ػااػتوػلادصتػراألنػكاك أػلابػأ
ا.دفادا وندابكابتكه ادل  ريالكادظتشتكلايفادظت  قثلاج

ا ػػػػػكااػػػػػنااهبػػػػػ ااو أػػػػػ اينلػػػػػأجماغتػػػػػهدا   ػػػػػريفالػػػػػتاطهأدا يندا فا قػػػػػنؿا   ػػػػػري ا
فاوضػػأفاعتػػتاينو نراػػتابأاػػ نبكادطتػػتصاينن ت جاػػتالضػػونن اينو ػػ  أنادصتوأػػنا 

اين دتمال جوأنادل نفأ .
 هشام اذلهيب                                   

 ابحث هفيس                                    
 ير امبيت امعرايق امآمن مألًتاممد                                       

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا

 
ا

ل2102آب،لل22ال:مي ،ل
ا  ػػػػ ااػػػػرادصتوأػػػػنالػػػػتا فاو ػػػػ حالناػػػػنعااياغت ػػػػجم او وػػػػتاأ  ػػػػ اينيفا  
و ػػتـاوثتدريننػػ اب وػػتاادلػػلكهادضت ػػأضاين أتدوػػنادل ػػيادل ػػه ايناػػضالت  ن،ػػتاادأل

تو اضاينثػػند الػػكاوهاػػتاضاو ػػتـاينينداػػ اراػػدأل  حػػرثااػػكاأقػػنؽااك اػػتادلػػ 
د ػػنؿادصت ػػ ايناػػلدانثأػػتاايفالػػكاوهاػػتاضااػػنانػػياكننػػكاوػػ دأضادألافأػػ اظ  ػػتا 

لػػتايفادل  ثأػػ افػػتصتوأناتااػػلدايفادل ػػبلـا فضػػلادل ػػبلـ.اطثع ػػقػػنؿانثأ ػػتاا أػػكا 
اػتااراينوقػ  اضادصتػنعايندضتهلػتفايفالع ػضا لقاهينفال عورينفايندألو تـالشهدينفا

لت ضػػ اض،ا  ػػػتيايناينلؤلاػػػفادلشػػروراا ػػػرلتاوهاػػتاضاوػػػ  ا ا،ب ػػرنتادلع وػػ 
و ػػػتـاين  ػػػههابتاػػػضا ػػػنفاضازا ترب ػػػكا ػػػترةابتاػػػضاداػػػ غبلؿادألصػػػنداادل شػػػتدأل

ا أاضاينثتل  ابتاػضادظت  وػتاادلنقتأػ اينيرياػتالػكادضتجػدادلنداأػ ادلػ االا شػثنا
فاكػػػػػلادلػػػػػلوكال ػػػػػتها ت،ايندل تلػػػػػ ادداينالا   ػػػػػ ااهوتن ػػػػػتاينالا غػػػػػيافقػػػػػري اات ع ػػػػػ

لػهادلأ ػأضاينالاو ػتاريننكابلـااضالكادل تسادلػلوكاالاواواػضا و شث نفانلدادل 
لتػػػ ضاا أػػػكاراتوػػػ ااػػػؤالاااطأثػػػ ،اينل ع ػػػضالػػػ اضالػػػكااػػػنايفال اػػػ  ااينلػػػناب  وػػػ  ا

دظتاوشػ الػكادجمل وػن،اينقػراك ثػ ايفااػلدادظتناػنعاأل،ػضاو تـاينال ادلشػهلت ادأل
 راػػلاعتػػضاراػػتل افا ػػبلؿااػػلدادظتناػػنعا  اػػتينشاا ػػااذلػػ األنػػيا روػػرالػػكا

آوػػتااين أتدوػػنانثنوػػ احت ػػىافقػػ ااالأ ػػ اغتػػهدينال ال تداػػتا فاراتوػػ ادألو ػػتـا 



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
091 

(ااػ ايناػل)تااػ ارزتػ الػكادهاتااػ ال ػؤينلأ ادصتوأػن،اينثتل  ػدينفا  ثأ ،اينثتنأ ػ
ػػػمتػػػ انػػػتا  ياينكػػػلل ا روػػػرا فا قػػػنؿاعتػػػضااػػػكا اتاينو ضػػػ اضاا ػػػاايػػػرياض،نتا 
نفريادطتػػػػػرلتااعتػػػػػضااػػػػػنالادأ ضػػػػػت،ضاينراػػػػػتو اضاين ػػػػػ؟ااػػػػػ  حػػػػػرثنفاداػػػػػ غبلؿ ا

،ايناػػ  اضايفاؿادضتقأقػػ ااػػنايناػػنداضايفادلشػػندرعفادالاػػ غبلداػػ غبلؿ؟ا ـا 
ـادن  ػتراضاألوػاها؟ا ينأ ههتضاا االقو ادلعػأاادل هنتػ ا،دينفااقنؼابأنا ا

دلػ االا  ػتينياربػنالػتاواػهفكااػلاريند ػ ادطترلػ ادالا وتاأػ اينيفاطندبريالكا 
او ننػنفايفادلرينلػ ،ا ايال ػؤينؿ ادبكا  واوػتادالاػ غبلؿادضتقأقػ ؟ايناػضاكػلاوػـن

بتااراتبأػػػػ اينااػػػػتؿابأبشػػػػناصػػػػنرةالػػػػكاقثػػػػلادلعاػػػػتبتاادإلاهاػػػػ البلاػػػػ غبل
دل  ػػنؿايندل ػػهق اينأػػ ااػػهق ادألاضػػتاادلثشػػهو ،ا وػػكااػػضا صػػحت ادألصػػنداا

ضاينك ػػػػػتااػػػػػتدوكايفاجفاك ػػػػػ ا؟دلػػػػػلوكامتػػػػػتفنفاا ػػػػػأاضالػػػػػكادالاػػػػػ غبلؿادصتانروػػػػػ 
اػػػػلا ػػػرل اضايننث عػػػرااػػػػكاقأقأػػػ الػػػكا فان  ػػػلا  ػػػػندااأ راػػػتو اضافع أ ػػػتا

 العتنػػتةاظتعتنػػتهتضااػػتفيندلشػػعترداادلثتلأػػ ادلػػ ازدداالػػكا اػػردداضاين دل ػػبلـا
لػػػػكالتػػػػتينؿااا اػػػػضاينن  ػػػػااكػػػػلا بلفت  ػػػػتايننأ ػػػػلابأػػػػراكػػػػلينل   ػػػػت فالػػػػكا 

تانقػػػنياا نت ػػػكاينن ػػػتنر ،افاكػػػتفاصػػػتدق انعهفػػػك،افػػػرفا ػػرل اضاينالان اوػػػكاقثػػػلا 
ظت  وػػػتااينل ػػػرتؾادل ػػػبلـااػػػكاداكاينؿتتاػػػثك، هدقثػػػكاينن ػػػتبنااو ػػػتاففاكػػػتفاكتذب ػػػينج

،اينل ع ػػػػضا فان  ػػػػ تاق ػػػػأبل األن ػػػػتاالاؿتػػػػ ا فان عػػػػ ا دلنقتأػػػػ ادلػػػػ ااػػػػ اصػػػػ أع تا
صػػػحت ادظت  وػػػتاادلنقتأػػػ ااػػػضالػػػكالتاػػػلاا ػػػااكػػػلادالل أػػػتزدااقثػػػلادل ػػػلا 

يناػػػندارقتبػػػ اأقأقأػػػ ا  ػػػتبنااأ ػػػضاابلقت ػػػكابتظت ػػػؤينللاينوػػػعنر ابتأللػػػتفالعػػػرـ
  ػػػػػوأ اط ػػػػػ ا ػػػػػهه،ايناػػػػػضالػػػػػكا  ااػػػػػلادلشػػػػػأفالشػػػػػغنلنفابػػػػػألنر األفا ااو ػػػػػك

قتنننأػػ ا يناجابللأػػ ايفاأتلػػ ااوػػ ال ػػتال  االػػكا ينال ادظت  وػػتاادلنقتأػػ ال  ػػبلصا 
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 ػهايفا عوػأضادل  ػوأ اأرينثا هؽالػكاجأػرهااػل ادظت  وػتا،ايندل ػث ادآ
ااػػػػػناأػػػػػ االاكتاػػػػػران  ػػػػػكايفادلثحػػػػػنااػػػػػكادظت  وػػػػػتاادلػػػػػ ا عوػػػػػلاباػػػػػرؽ ا

ل ػػػلاوػػػهد حادجمل وػػػن،ايندظتضػػػح اد ػػػ فااػػػلا قػػػر ادطتػػػرلتاالػػػكا اينج ػػػبلص ا
اػػػتزدااعتػػػل ادظت  وػػػتاايفان ػػػجمادلنقػػػ ازدلػػػ ادتػػػ حادإلافادلرينلػػػ الػػػتبػػػتأللها 

ا ااتبػػػتا اجىلاجااػػػ،  اأتاػػػ  ابأ،ػػػتاينقتأػػػ ،اجذ دا وػػػكااػػػنادطت ػػػل؟اك اػػػتا دلػػػليااػػػـ 
 تاافالشػتك )غتػهداكػبلـان  ػن ابػكادينفافعػل(اجايندقعأ اينل أرةاينلأجمالق ق ال تف

ردلػػػػلايندألو ػػػػتـافقػػػػريةاين ف ترنػػػػتاوػػػػحأح اينلػػػػرو تااػػػػأاالػػػػكادألاك ػػػػريةاينأ نل ػػػػت
يندلػلوكاا،يندلعتط لااكادلعولايندظتشهدوكايندأللألايندللوكااضاحتػ ا ػ ادل قػه

تفال اػػتايفا ػػدث اااينيرياػػتالػػكادظتشػػتكلادلػػ الػػناأػػرث و ػػ  نفايفادلعشػػند أت
شػتكلابػلادلشػع اضتػرث ادل  ػريالػكادظتانت  ػ ال ػلالػتافت ػ الػكاثػهيندا ااب ػر ا
،افاػػػػػضالشػػػػػغنلنفاآ ػػػػػهاينلشػػػػػتك  تايفايندد اافااأتاػػػػػأأ تايفايندد ا نلػػػػػ اجالا يندضت

 اشتك اضادلش اأ اينلشتكلادلعثتداعتتار الت اتابعرادلراتا.
 هشام اذلهيب                                   

 ابحث هفيس                                    
 مدير امبيت امعرايق امآمن مألًتام                                       
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ا

لبنن الشجنرلبينلا 
ل تعأليفلالمشك  

انػػكالػػأجمالشػػ   الادألوػػقتااينقػػراوػػ ادادآبػػتااجالا تادلاػػهدعابػػو شػػ ا أأتن ػػ
 ضادألب ػتاادلػرفتعااػكا ن  ػاضات،اجذالكا بللكاوػ عينالالت تجا ر لادآبتاادد و ا

ا ػتاا،يندل عثريااكالشتاهاض،ال كاجذدا  نرادأللهاجىلادإلولداايندالا ػرداادلثػرش
ادل ر لالكاقثلادلندلروك ا.و ـ 

ل أسبنبلالمشك  
ا. هاقراونلرادلثغضتاابلادألب تاأرادلندلروكاط لاا اادآلا   ضأا-2
اػػ نؾادآ ػػهوكااأػػرادألب ػػتااو اػػهالػػكا ػػبلؿرفػػ ادلندلػػروكااػػ نؾا ا-3

اات االدادالبك.
لتػػػػػتك ادلاػػػػػهدعادل توػػػػػ ابػػػػػلاك ػػػػػريةااادلاػػػػػهدعابػػػػػلادألب ػػػػػتاايفا أأػػػػػتف اا-4
ا.دألبنوك
دلندلػػروكااػػكاوػػعنرادألب ػػتاابػػأفادلاػػهدعادل توػػ ابأػػ اضاواػػهؼا ن ػػتراا-5

ابأ اوت.الشتكلا  هه
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ل عالجلالمشك  
نعااتاػػػلادلشػػػػجترداادل تفاػػػ اطتظتػػػػتاكػػػتفادل هفػػػػتفال  تف،ػػػتفايندظتناػػػػا-2

داعتوػتاب أ اينالالت تجاجىلا ر لاينظتأ عهضا أػرالئلوػلدا،األفايفاذلػ ا عنوػر ا
ا.ألادل  داتاادينفادل جناالآل هوكاا ا
 ررو ادألب تااا االاتردااألادظتش بلاالػكا ػبلؿاداػنهتضابعػراا-3

ا.كتتدادضت نؿايند  أترادألن  ال ات فاو نقفادلشجتراا ااحترورادظتش   اينج
 رلتاو  تػتنفافأوتابأ اضاينا ػراجظاػترارينحادل عػتينفااب تاال تفأةادألا-4

ا.افأوتابأ اض
ا. ردـادإلبعتدادظتؤق النادالث لاك او عنديندااث ادل  جمدا ا-5
ا. اأتل الكادلغض الرهادل  لاات اج ندنكا  ادظتقترن األ،تاخت ا-6
ا.ل  هدالناكلاط لاتابش ل اأتينؿا فا قض اينق  اا-7
ا.نةا لهاطثأع  لكها فادلشجترابلادإل ا-8

للل رشركر ر لالغيألة
ل تعأليفلالمشك  

اػػ اأتلػػ ادن عتلأػػ اوشػػعهانػػتادلشػػ  اينلتػػتينؿاج  تااػػتاينالا  اػػهاجالالػػكا
انػػتا ػػبلؿا فعػػتؿ ا لػػكادإلأ ػػتسابتل شػػلايندن عػػتؿا..ايناػػ الػػ ودااػػ نكأ اوقػػـن

أرهادظتشتاهادل ثأعأ ادظتناػندةاا ػرادإلن ػتفاكتضتػ اجدلغض ..اين عرادلغريةا
ا.ل بل ا
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ل بلالمشك  أسبن
كػػػػ ق ادصتوػػػػتؿا ينااال  ػػػػلابػػػػتل ق اينلػػػػهينر ااندقػػػػفاػتث ػػػػ ؛وػػػػعنرادا-2

ا.لكالبلبجماين لعت ،ايندل شلادظت  هردضتتاتاادالق اتدو ا
عتل ػػػ ادلندلػػػروكاينق ػػػنهتضاينوػػػ دددااػػػلدادلشػػػعنراينو ثػػػ ان أجػػػ ااػػػناالا-3

ا.ينا هو اضالكاذل ادل شل
ا.لكاا تو ادلندلروكاكتاقرر اتايفاأأتزةا  نتنأ ادل  لادل ااع كارديث اا-4
اط ل ا-5 ا.دلروكارورالؤلاهةاين هكأ ادالا وتـابكالكاقثلادلنااقريـن
فػػػػػػػثع ادألاػػػػػػػهاد  اػػػػػػػتادالق اػػػػػػػتديااظػػػػػػػهينؼادألاػػػػػػػهةادالق اػػػػػػػتدو ؛ا-6

ف  وػػناا،لػػ    ا ينا ،ػػتاوػػرورةادلث ػػلاا ػػاا ب ت اػػتالقترنػػ ابتألاػػهادأل ػػهه
ا اه ك.وهورالكاابلينرادلغريةايفان جمادل  لان أج اارـاأانلكاا االت

دظت تاػػػ  ابػػػلادألب ػػػتاافػػػثع ادألاػػػها  ضػػػلادلػػػلكنراا ػػػاادإلنػػػتثا يناا-7
اف  ونادلغريةابلادألب تا.ا،دلاغرياا اادل ثرياينا لد

التلك.رقتاا لتـادل  لاينجظاتراػتتا اضا ك هةادظتروحالئل نةا ينادألصاا-8
ل عالجلالمشك  ل
نػػػػكاأنػػػػ رعايفادل  ػػػػلاثق ػػػػكاب   ػػػػكايننشػػػػجعكاا ػػػػاادل جػػػػتحايندلشػػػػعنرابا-2

اآ ه.انكااأ جحايفااول ا،افرلتاا رلتاو شلايفااول ا
اػع كاارن كابأصرقت كا يناج ن ػكا ينجظاػترانػندأ ن ج  ااقتبكا ينالقتا-3ا

ايناج  .ا
تافهدو ابلادل ػتسايننضػه الػكادألل  ػ اا ػااذلػ اانع وكا فاا تؾافهينق اا-4ا

ا.دلغيايندل نولايندلقاري،اينقراوقنداجىلادل جتحكتل قرياينا
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فادل شػػػػػلالػػػػػأجمااػػػػػنا،توػػػػػ اأػػػػػ ادظت تف ػػػػػ ادلشػػػػػهو  اين انػػػػػ رعافأػػػػػكا فا-5
ا.تحينقراوقنداجىلادل جا،دظت تؼ
فا  ػػػػنؽانؿااػػػتافأػػػكادل  توػػػ الػػػرهادألاػػػهةاين جوػػػعترادل  ػػػلابأنػػػكالقثػػػا-6

ادآ هوكاالاوعيا فاذل ااأق لالكاأ ادألاهةالكا ينا  أثهال تن كالرواض.
 عتقثاػػأينااةادب ػػ ال ػػكافػػبلجذداقػػرـالؤلاػػهةالنلػػندااروػػراينالأ ػػ ايػػرياا-7

ينداطتق ػكاينقػضااػ ايفاأػراداػكاو ػتارؾايفادلع توػ ابتل  ػلايفا لػنر اا  اه ابػل
اوشػػػػعه،اينالا  اػػػػها أػػػػكاين وػػػػعه ابتظت ػػػػؤينلأ اينردقثػػػػكااػػػػكابعػػػػرادينفا فاابتل  ػػػػتا

 ػلايناناوهدق اينالا راكاوشعهابأفاالدادل  لاقرا دا وتل ابتل  لادصترورا
ا.اينلثتق اب  ف اا أ تال  نؾادل  لاينصححا تاوق  اينككادد و اا،أثكال  

 عنوػػرادل  ػػلال ػػلادلاػػغهاا ػػااا ػػ ادألنتنأػػ ايندل هدوػػ ايندل وهكػػ اأػػنؿاا-8
ا.كاينداثتاايننناحالكادل  نؾادلاحأحتاينا أفالكاأقنق ا،اين دللدا

ل رشركر ر لالغضب
ل تعأليفلالمشك  

دل  ػػلادلغتاػػ ااػػناذلػػ ادل  ػػلادلػػلياو ػػنفاك ػػريادلاػػهدخايندلث ػػتااينقػػرا
ينواػػػتأ اذلػػػ ادلاػػػناادظته  ػػػناينوعوػػػراجىلاارلأػػػكوضػػػه اينوػػػهفجمادألرضابق
اب   ػػريادألوػػأتااينرلأاػػتاا، يناػتتينلػػ اجاػػ ت كا اػػ  اا ػػوكاا ػػرازت ػػك ينوقػػـن

اا اادألرض.
لأسبنبلالمشك   

نقػػػػرادل  ػػػػلاينلنلػػػػكا لػػػػتـادآ ػػػػهوكا تصػػػػ ا لػػػػتـالػػػػكااػػػػضايفااػػػػ كا يناا-2
احتقري ا ينادالا ا داابك.
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دل قاػرياؽتػػتااا ػرات ػكاينلنلػػكأاا اوػػتؿا  ػنؽاجل تن   أػفادل  ػلابػأددا-3
ا.تـابكوعهاكالئلأثتطان أج ا   أ كااتاالاو   أنادلقأ

ا،دضتهلػػػتفادلعػػػػتط  ال   ػػػػلاينوػػػػعنر ابعػػػػرـادا وػػػػتـادل ثػػػػترابػػػػكاينأػػػػثاضالػػػػكا
ا.اكاذل افأ نفادلغض ايناأ  ال  عثري

ك ػػهةافػػهضادأليندلػػهاا ػػاادل  ػػلاينداػػ  ردـا اػػتلأ ادظت ػػنايندضتهلػػتفاب  ػػهةا
ا.،اابلينةاا اايندل ر لايفاوؤيننك   النااوه ينجل دلكااعتورياا نكأ االا 

ػػاع ػػكاوع ػػتداا ػػااداػػ جتب ادآ ػػهوك ػػرلألادل  ػػلاؽتػػتاكتا-4 تالهيثت ػػكادد و 
اينوغض ا فالاو  جأثندالك.
اينج نة.اآبتا اال  لاينوعنر اب  ضاد أ لابكالكدلق نةادلشرورةاا ااد

رادلروػػكاينلع وأػػكايفااػػ نكاضادلغتاػػ ا يناوق ػػأػػرايناقػػراوق ػػرادل  ػػلا ا-5
ا.االتاوهد ااتاينات لادإلابلـايفاذل 

اأأت ػػكااػػنداايفادظترراػػ ا ينايفادظت ػػ ؿا ينايفاوػػعنرادل  ػػلابتل شػػلايفا-6
ا.ابلق كابتآ هوك

ش اػػ ادطتػػتصابػػكالػػكاقثػػلادآ ػػهوكاوػػعنرادل  ػػلابتن اػػتؾادضتأػػ ادلا-7
ا انصأ ك.ايناتينزا

لعالجلالمشك   
،وػتال  لاينج ثػتر ا رين اوتا ث تاايض ادفانبرا فالت  ىادلندلرداالا-2

اػػػكاافاوعػػػتوغضػػػ اينل ػػػكالػػػكادطت ػػػأا فالػػػكاأقػػػكا فابغضػػػثك،اين اا ػػػااا ػػػض ا
ا.ا ن ادألل لايفادل عثريااكايضثك ثتر ااكادألجياجايضثكانلدادألا ن 
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ااا ػػرلتاو شػػتاهفوػػ بل اا،ينكثػػريةايفاأأت ػػكااػػرـادل ػػر لايفاكػػلاصػػغرية اا-3
فأػػػكااػػػهراا ػػػاا ػػػنفاالاا ػػػرلتاوالاو ػػػر لادلندلػػػردفاجآ ػػػهاادل  ػػػلالػػػناط ػػػل ا

اأرقتت.دل   لا ينا 
كاؽت   ت ػػػػػػػػػكادلش اػػػػػػػػػأ ادالب عػػػػػػػػػتدااػػػػػػػػػكاك ػػػػػػػػػهةاأهلػػػػػػػػػتفادل  ػػػػػػػػػلالػػػػػػػػػا-4

العأ كافق .ادلعقت ال   لايفافرتدا اايندا  ردلالد
ل ػػػػػػكااا ػػػػػػاال ػػػػػػون ااا ػػػػػػ ال تقشػػػػػػ الشػػػػػػتكلادل  ػػػػػػلالػػػػػػنادآ ػػػػػػهوكا-5

ا ينػتتاث كا لتـادآ هوك.
راػتااكدل  ػلاألنػالػتـ فاو نفادلندلػردفاقػرينةال   ػلاين فاالاوغضػثتفا ااا-6
ا.كبلقتتاادلندلروكا ين أراوق را
كادل   ػػػأ ايناػػػرـاجقتتلػػػكا ينا  ضػػػألا أػػػرادلعوػػػلاا ػػػااجوػػػثتعاأتات ػػػا-7

ا.ج ن كاا أك
دلثعػػرااػػكاجثػػترةادل  ػػلانػػرؼادلضػػح اا أػػكا ينادأ قػػتر ا ينادل ق أػػلاا-8

ا.لكاقأو كاينؾتتأكا لتـادآ هوك
لػػػػكاداػػػػػ قبللأ انارـا فاالا   ػػػػهاا أػػػػكادأليندلػػػػهايندل ع أوػػػػػتااينلػػػػأ كاا-9

ا  نؽاطتق ك.ا   أ كابأاوتؿ ا
ل رشركر ر لالرعرنرند
ل تعأليفلالمشك  

دلع ػػتدااػػناااػػأتفادل  ػػلالؤليندلػػهايناػػرـاداػػ جتب كاظت تلػػ ادأل ا ينا الـا
ا ينادإل ػػنةادل ثػػتر،ايندلع ػػتدالػػكاداػػ هدبتاادل ػػ نؾادلشػػت ع اينقػػرالتػػرثال ػػرتة ا

ااا نؾاينو اأ ادل  ل.ا يناص  اثتب  ايفتال ندصبل ايناأ ةا يناو نفافت  ا
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لأسبنبلالمشك   
ينلػناكتنػ ايػريال  تاػث الػنااجصهدرادلندلػروكاا ػاا   أػلا يندلهقتػتاأػ ا-2
ددفػػ اؽتػػتااادل  ػػ الػػكادل  ػػلا فاو ػػثجمالبلبػػجماثقأ ػػ الػػنا فادصتػػنلػػ بل اادلندقػػن،

ا.ورفنادل  لال ع تداكهدافعل
كتنػ اذدااد ػكاينداػ قبللأ كااػكادألاػهةا تصػ اجريث ادل  لايفا أكأػراذا-3

ادألاهةاالا  و اذل ادلردفنايفان  ك.
متاػكايفادلنقػ اادلق نةايفادل عتللالنادل  لايندل ر لايفاكلاو ا اا-4

ا.فايندلهف ايندل لايفادل عتللالعكاك او  لا يندلهاضدلليالت تجاجىلادضت ت
دلهانخاجىلال تل ادل  لالكا بلؿادلع ػتداوػراضااػل ادلاػ  الروػكاا-5

اينوع زات.
لعالجلالمشك   

ا.ا  ادإلك ترالكادأليندلهادظتناا ال   لاينجريتلكاا ااجطتا اتا-2
دال   ػػلاا ػػكاطتظتػػتاالاو ػػث ااػػهر ادلع ػػتدادلث ػػأ انت ػػكا فانغػػ ادل ػػهؼا

ط  ػ ااوػتاأثأػيا يناوػت)ادا  رـااثػتردااينأ تف،افو بل ااينوعتللادل  لابرؼا ا
ا.(دلع و 
اا ت كادأليندله.دأهصاا ااال ادن ثت ادل   قثلاجا-3

كاألنػػ ااػػ  ورابػػلل الػػكاا ػػتد اينا أػػ ابتلاػػتافتل عتلػػلالػػناا ػػ ااػػهب
 اداػػ  ردـادضت وػػ ايفادل عتلػػػلاجذاو   ػػػا،دل  ػػلادلع أػػرالػػػأجمابػػتأللهادل ػػال

ا.لعك
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ثأ ادلػ ا  ػػ جوكاكثػػرياينيناػحالػكادل  ػػت دادل ػ اان ػتف انتقشػكاين تطثػكاكرا-4
لا،ادفعػػذداك ػػ احتثػػي ج:ادوػػ راا ػػتد ادصتػػأال عتط ػػ اينقػػلالػػكاذد فعتلػػكا  ػػ .اينج
ا.ذل الكا ا   

ػتثػػػػ اجلأػػػػكااادأهلػػػػكالػػػػكاوػػػػ ا اا،لعػػػػكادلعقػػػػلاينالادلعتط ػػػػ ارذدالاكتػػػػجا-5
بعػرااػ نؾادل  ػلادا يافاو ػنفافػنر اكتضت نها ينادعتردوت،اينالدادضتهلػتفاكتػ ا 

ا.ل ع تداينالا ؤا ك
نػػ الػػكا،ا يناػػحالػػكالػػكا ػػبلؿا عػػتبرياينااػػ اينلػػكا ػػبلؿالعتل  ػػ  -6

ا   وكاأ او  لالتا هور.
ل رشركر ر لالكذب
لتعأليفلالمشك   

لالتػػرثالػػناادل  ػػلادل ػػتذ ااػػنادلػػلياو ج ػػ اقػػنؿادضتقأقػػ ايندب ػػردعالػػت
يندل ػػل ااػػ نؾال   ػػ ااقػػلالػػتاأػػرثايند ػػ بلؽاينقػػت نالا قػػن،دظتثتلغػػ ايفان

لػػكادلثأ،ػػ ادلػػ اوعػػأاافأاػػتادل  ػػلايناػػنااػػ نؾادا وػػتا ايػػريااػػنياوػػؤدياجىلا
ادلعرورالكادظتشتكلادالا وتاأ اكتطتأتن .

ل أسبنبلالمشك  
دف قػػػػػترادل  ػػػػػلالناػػػػػندادلقػػػػػرينةادضت ػػػػػ  ايفابأ، ػػػػػكادلػػػػػ اوعػػػػػأاافأاػػػػػت،اا-2

،افوشتارةادلاغريال  ثتراا ػرلتانتتراػنفا اػ ن ادل ػل ايفاأأػتهتضادلأنلأػ 
اا ػػػرلتاو اػػػلاوػػػ  افوػػػ بل ااألثػػػهايفاأػػػلينادلاػػػغرياعتػػػلدادل ػػػ نؾ،كػػػتادلػػػكا 

ا. نكايريالناند ج:ا،اوثتدرادأل ابقنلكال اغريبتعتت فاو   ادأل 
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فأ  ػػػػػلاا،دن اػػػػػتؿادلندلػػػػػروكاينل ػػػػػنثادل  ػػػػػلالػػػػػنادل يناػػػػػ ادصتروػػػػػرةا-3
ال  األا لنر .ادل ل اكناأ   ا

فأ جػػأال  ػػل الأحوػػ اامت ػػ دلق ػػنةايفادل عتلػػلالػػنادل  ػػلاا ػػرلتاا-4
ان  كالكادلعقت .

دل  هقػػ ايفادظتعتل ػػ ابػػلادألب ػػتااوػػرفنادل  ػػلال  ػػل اا ػػاا  أػػكالغري ػػكاا-5
ا.تالبلن قتـدلشرورةال كاينأثميا

لجلالمشك   عال
ا.تاا فاو نننداقرينةاأ   األب ت اضا اادآبا-2
فاالامتػػػػتؼالاوػػػػتا   ػػػػأاألفادل  ػػػػلااػػػػندادل  ػػػػلاا ػػػػاادظتاػػػػترأ اين ا-3

اتالكادلضه ايندلعقت .و رفنال  ل ايفابع ادألأأتفا نف ا
  ااقتبكافتلعقت ا ا ن ايرياغتػر اينيناػأ  الضػ  كال عػرولااػ نؾااا-4

ا.دل ل 
افانناحاتالك.ا ايندلرو أ اين لادظت تاأضادأل بلقأكت ا فان رعايفادل  ا-5
كاتقاالعكادل ػث ادلػلياداػت ال  ػل اين  ػت ابأنػكاجفاداػرتؼا  ،ػنا-6

الكاوعتق .
،األفاذلػ ال ػكا ينادل شػاريابػكا لػتـاج ن ػكادب عرااػكاحتقػري ايندل ػ هو ا-7

اذد ػكاينبتل ػت اقػراو جػأال  ػل اإل   ػتاالػندطكادلضػعفايفامت  الكال اػـن
ا.تل و اأ كا ل

ا،نػػػكاو ػػػل  االاو ػػػل ابػػػلاو  أػػػلاين  نقػػػنا نػػػ ا قػػػراو ػػػنفاط  ػػػا-8
افناحالكادل هؽابلادالث ل.
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ل رشركر ر لالسألق 
ل تعأليفلالمشك  

اتابتاػ غ تؿ،ابرردد ػكا ينا أأتن ػا اداػ حندذادل  ػلاا ػاا وػأتاايػري دل هق ا
دل  ػلالػكابأ، ػكااػكاطهوػ اا،ايناػنالػكادل ػ نكأتاادلػ او   ػثاتلتل ادلش ا

ا9-5ينداػػػػػحايفادل ػػػػػرتةادلعوهوػػػػػ اااػػػػػ نك  ااين ثػػػػػر ادل ػػػػػهق اكتاػػػػػ هد  ااض،دلػػػػػ ع 
ػػػػ  وهاينقػػػػراو ػػػػا،اػػػػ  ا26ا-20تايفااوػػػػهااػػػػ ندااينقػػػػراو  ػػػػنرالأاػػػػثحاا نأ 

ا.دضتتؿاأ ادظتهداق ادظت أ هة
لأسبنبلالمشك   

دألاػتلأ ادلرتبنوػ ادطتتط،ػ ايفادل عتلػػلالػنادل  ػلاكتاػ  ردـا اػػ ن اا-2
ذداردفػػػ اذلػػػ ااػػػػرـا عنوػػػرادل  ػػػلاا ػػػػاا ػػػػراجق ػػػنةايندلعقػػػت ا ينادل ػػػرلألادل ددل

ا.دل  هق ابلاؽت   ت كاين انصأتاادآ هوك
ا.عتؿايفاؽتترا ادل  لاعتلدادل  نؾدلقرينةايريادضت   اعتتادينرافا-3
دلثأ، ادطتتراأ ادل احتأ ابتل  ل،افناندادل  ػلايناػ ارتتاػ ادتػترساا-4

ادل هق ااع كاو اتعاأليندلهاتاأ التالاا اال تن كافأات.
ذداكتنػػ ا  ػػلاكشػػعنر ابػػتل ق ا لػػتـا صػػرقت كاجاندلػػلادد  أػػ ايفادلا-5

 ػ  أنا فاو  ػت هابػكابأػ اضافأ ػهؽالشػهداالػتاوا،أتل ادألاهةادالق اتدو ااأ، 
ااػػػريندش لػػػكادل  ػػػلاينريثػػػ ايفادالن قػػػتـايندل وػػػهداا ػػػاادل ػػػ   ا يناا يناكػػػهدافعػػػل 

الغري كاؽتكاأنلك.
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ترسااػلدادل ػ نؾاينجظاػتراابلـاألفػبلـاينلغػتلهداادتػاهضاينات لادإلا-6
دل ػػػػترؽاكث ػػػػلايناػػػػلداوع ػػػػ ال   ػػػػلافتػػػػتذجالتػػػػليناأػػػػليناتافأ عػػػػ زالروػػػػكااػػػػلدا

ا.ل  نؾد
اػػػندااكػػػتفااػػػلداا،فانت   ػػػكوهوػػػر اينلتػػػ ا اأهلػػػتفادل  ػػػلالػػػكاوػػػ ا اا-7

ا.دضتهلتفال ع  ابتأللنرادظتتدو ا ينادظتع نو 
لعالجلالمشك   

ا.ينل ثجماينلاهينؼاينؿتن اأتينؿا نفريالتاو  لكالكالأكل اا-2
تاين ناػػأحااقػػت الػػكاو عػػلاذلػػ اا ػػراأميػػتايندو  ناأػػكادل  ػػلا  بلقأميػػا-3

ا.تالكينوق راصروق اااظتعمادل هق ده،افقراو نفادل  لااتابل ا
اؽت   ت ك.ا-4 ادأرـت
لتـادآ ػهوكاأػ االاو جػأاالا ضهبكا ينا شاهابكاا ااا نؾادل هق ا ا-5
ا.ل   هدر
 ايندلعقػت ادلػلياق اا أكابع ادلقا ادل ا ناػحااندقػ ادل ػهقا-6

ا.،اينل كاالا شرياجلأكا نكال اضو تلكادل ترؽ
كتف،ػػػػكابتصػػػػ حتبكااا،لػػػػتاداػػػػ  رـادل ع وػػػػ ،افع ػػػػرلتاالاو ػػػػهؽايفاوػػػػنـ اا-7
اكابع ادل قند. ؽتأ ةا يناجا تالهأ   ا
،اداػػػػكاوهاعاػػػػتاا ػػػرلتا بلأػػػػىا فاط  ػػػػ اقػػػرااػػػػهؽاؽت   ػػػػتاايػػػري ا-8

فااػػػنافعػػػػلاقأوػػػ اجا ينااروػػػػ  ااا تفػػػأة اار ا ػػػلاػػػتأثات،اينجفا صػػػهاا ػػػاالنق ػػػػكا
اذل .
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فا شػػعهاط  ػػ اأثػػ اينأ تنػػ ،افقػػراو ػػهؽادل  ػػلالشػػعنر اينؿا أػػتا-9
ابتل ق افأعنضاذل ابتل هق اأ اوها اذد ك.

دبعػػػػػػراط  ػػػػػػ ااػػػػػػكا صػػػػػػرقتاادل ػػػػػػناادلػػػػػػلوكاو و ػػػػػػنفالػػػػػػكال ػػػػػػلااػػػػػػل اا-:
ادل  نكأتا.ا

ا.ضتندراينجظاترالتاو ث كايفادلثتطكوجنادل  لاا اادا-20
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا،اػػنوتادألط ػػتؿاب ػػلا نػػندااضا) ط ػػتؿا الػػكا ػػبلؿا ػػت ايفادلعوػػلالػػن
 ادضتقػػػنؽادطتتصػػػ ا(اصػػػ  ،ااوتلػػػ الث ػػػهة....اينيػػػرياضو ػػػتـاط ثػػػ ،ا فلشػػػهدينا

ا،ينؿاأقػػػنؽالتدوػػػ ايندل ػػػتشاأقػػػنؽالع نوػػػ ؛ادألىلاصػػػ  لبتل  ػػػلا)دلعهدقػػػ (اج
قػندنلادلأنن ػأفادلػ اوػها اتاط ػتؿاتاالدادل ا أفابعأرااكاأقنؽادألينطثع ا
كػػػػنفااػػػػل ادلقػػػػندنلايندل شػػػػهوعتاايفايندد اينؿتػػػػكايفايندد اآ ػػػػهااا،لػػػػضادظت حػػػػرةيندأل

تاا ػاا ط تل ػتاينا ػااأ ضادل هينؼادلقتاأ ادل الهرنتانتايندل ادنع  ػ ااػ ث ا
وػػ ا    ػػػلانػػػتادلرينلػػػ ايناػػػ ادت ػػػلافادضتقػػػنؽادظتتدأقػػنقاض.ااػػػندةال وناػػػنعافػػػر

تادلهيند ػ اينكػلادطتػرلتاادلعتلػ ادلػ اأأتن اين اأ ايندلاح ايندل ع أضايندظت   اتاب دأل
نؽادظتع نوػ ايندلػ ااػ ال ػؤينلأ ادألاػهةالتابتل  ػث ال حقػ ؤينلأ ادلرينل ،اين ا ال

ب تااو اأ ادل  ػلايندأرتدلػكاين ع وػ اا،،تاا التاهتو تاين شولاال ادضتقنؽفر
تال ػػػتارهتضاا ػػػاادختػػػتذادلقػػػهدردااوض ػػػب   ػػػكايندلهفػػػنالػػػكا قػػػروه اللد ػػػكاين اثق ػػػك
،اينكػلل اكتػ ا فااػهةألوػهدكاضايفادختػتذادلقػهدرداادلػ اختػ ادجص انضاينادطتت

 تصػ ا يناااهةاين  و لاال ادطتانصأ ابغهفػ  انضنا انصأ ال   لادد لادأل
لػػػػػنرايفالاػػػػتـابػػػػػكاينحتوأ ػػػػكال ػػػػػؤينلأ اجددرةابعػػػػ ادألانتطػػػػػ جينادينال ا ػػػػتصا 

ا،كػػػػػتفاايااػػػػػث  ادـااػػػػػل ادطتانصػػػػػأ ايناػػػػػرـادن اتكاػػػػػتاألينا أ ػػػػػتادأػػػػػرتاا،دلػػػػػردر
ا.(انت لا ق أضاال ادضتقنؽ2 ارقضا) ينؼت

ت  اقػػػػران ػػػػنفايػػػػتف لاا اػػػػتااػػػػهةاينن شػػػػفاأقػػػػينؿادألفااػػػػنؼان  ػػػػتيندآ
تااأأتن ػاجفادل  ريالػكادألاػهاين تصػ ادل قػريةال اػتا قػفا ل بل اا،ينا ا  تبع و تا 
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دل  ػػلاط ػػتعتضاضتقػػنقاضادظتتدوػػ ايندظتع نوػػ اكن،ػػتاالا ػػهااك ػػريةابتلضػػرالػػكالػػ حا 
   ػكاا ػاادظت تلثػ اأقنقػكادظتتدوػ ابا عػر اكػ او ػنفاقػتدر داا اادالا قبللأ اينال

ينا اثقتفػ اا،ين  تدوكابتصتتالاتاا ا   وهااعتل  كاا اا نكاالاو اضاوأ، توض اين 
عتػتاالا ضػناااػهةاا ػرلتا   ػهابث ػتاابأػ  ا،ادألالدادلأـناجىلل جلرةايفاغت وع تا

نادلثأػػػ اختاػػػ اث ػػػدلنقػػػ اذد ػػػكاينيفاا،بتضت ػػػثتفاب ػػػتاايهفػػػ ا تصػػػ ابتل  ػػػل
تال ػػػتأ الػػػكاكػػػ االاػػػ قثتعتضا أ ػػػلا  تصػػػال ضػػػأنؼالػػػكا ػػػبلؿاب ػػػتاايهفػػػ  ا

وػػػ ااػػػ اط تعتػػػتاأقػػػنقاضادظتع نادلثأػػػ ،اينل ع ػػػضافػػػرفا ك ػػػهادألاػػػهادلػػػ االادتػػػ حا 
،ايفادلنقػػػػ ادلػػػػلياكػػػػتفالػػػػكاط ػػػػتعتضادظتتدوػػػػ ن  ػػػػاتا  تلػػػػ ادلرينلػػػػ اأقػػػػنؽا 

أن  ػػاض،اينلػػ اأقػػنقاضابط ػػتؿالأ ننػػندالػػؤا لال و تلثػػ ادظت ػػهينضاجاػػرددادأل
اصثحا ري. اىلاال ادظتهأ  افرفال  قثلاب رنتلتاينصلاط   تاج

 ػػػػلاين ع أػػػػكافادلػػػػرينؿادلػػػػ ا شػػػػهعادلقػػػػندنلادلػػػػ احتوػػػػ ادل تاجوض ػػػػينل ع ػػػػضا 
،ااػػ الػػكا قػػفالػػضادظت حػػرةاينكػػلادظت  وػػتاادل ثػػريةأقنقػػكايفادلأنن ػػأفايندأل

يندإلراػػت ال ح ػػتادضتقػػنؽاألط تل ػػتاينذلػػ اجلػتاب اػػروهادضتػػهين ايندظتشػػتكلااػرا
فاذلػػػػػ اوػػػػػهينجا أػػػػػ األوػػػػػعتؿادضتػػػػػهين ادلرد  أػػػػػ ايندل ت جلأ ػػػػػتا ينالػػػػػكا ػػػػػبلؿاج

هبأػػػػ اكػػػنفادلػػػػرينؿادل ػػػػتهااػػػ ادت  ػػػػ ا كػػػتا هاػػػػتنتااينلاػػػػتننالثضػػػتا اتادضت
تا  شػػ، اوض ػػ،اينبتل ػػت اجفاداػػ قهدرادلػػرينؿاو ػػث اك ػػتد دالثضػػتا اتاين اػػ ح لؤل

دلعق أػػ ايفاادصتأػػلا  شػػ، اصػػحأح اينصػػحأ ااع ػػكاوعػػهؼاأقنقػػكاينو وػػ اقررد ػػك
دلأتبػػػػػتفاايفارثينبتل ػػػػػت او ػػػػػتفجمااػػػػػل ادلػػػػػرينؿايناػػػػػلدالػػػػػتاأػػػػػا،رتأػػػػػنادجملػػػػػتالا

ا.ةالتلأ وتاينا غتفنرة ريايندلال،اينيفادل  نداادأل
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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دألط ػػتؿااػػضادضت قػػ ادألاػػعفايناػػضالػػكاو حوػػلا ثعػػتااكػػلادألزلػػتاادلػػ ا
تاوض ػػػػدا ينا زلػػػػتاادق اػػػػتدو ،اين يناأاػػػػتر اتا فاكتنػػػػ اأهينب ػػػػ اػػػػأ ادلث ػػػػردف،اج

الا وتاأػػػ ادلػػػ ا اػػػأ ادجمل وػػػناكػػػتالػػػكااػػػهداادظتشػػػتكلادعػػػ اادألو حوػػػلادل
جذاا،يندألاػػهةال ػػلادل   ػػ ادألاػػهيايندزدوػػتدا اػػردداأػػتالاادل ػػبلؽايفادجمل وػػن

دألبػػػنوكالػػػهةاتايفاأػػػتؿازيندجاكػػػبلاكػػػتا انص ػػػو ػػػنفادل  ػػػلااػػػنادطتتاػػػهادأل
ـاينزينااػتالػتابػلادأل اينزينا ػكالػكاااػ ايندألاتأأناو نفادل  لايهوث اا  هه

لػػػرهادل ػػػهؼااط ػػػتؿ ادايفاأػػػتؿايناػػػندا لػػػهااػػػنا ا،اينوػػػ دددادأل ػػػهه الػػػكاااػػػ  ا
 ههاا ااناادطترلتاادلاػحأ ايندلثأ،أػ ايندل ع أوأػ ايناػ ادآ ه،ايندظتش   ادأل

كثػػريةاينحتهلػػكالػػكادل و ػػنابتدا ػػكايندت عػػكالػػكااالشػػتكلاحتػػرالػػكافتػػنادل  ػػلاباػػنرة ا
ا.دصتأرايندلهاتو ادلاحأ ادلبلزل اضأقكايفادل ع أ

ا
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ةاينداا ػػتادلعروػػرالػػكادظتشػػتكلايندألزلػػتاادلرد  أػػ ادلػػ ا ػػريايفادل ػػ نداادأل
يندأللأػلاو ػتـايندل ػتزألايندظتشػهدوكايندظتهاػاا ن ج ال تادظتبلولالكادألط تؿادأل
داينبعػراذلػ ادضتػه ادل ت  أػ الػهينر اا،ىلادلعهدؽب ث اد نؿادلقنداادأللهو أ اج

دألط ػتؿااالؼالػكتارةادللياق لاآالؼادلعػهدقألاينوػ ضااشػهداادآب   أضادلق
ب   ػػأضادداػػاادلػػليااؼالػػكادلعند ػػلا ػػترجالػػر،ضايندن اػػتا اينوػػهدال،ػػتاادآال

أ ااػل ادل ح ػ ا ك ػهالػكاث  ػأاضايندللوكاا،لبلولادلعهدقألا اهق لايناجهاينا
ل ادظتػرفارداػ اب ػث اد،أػترادلثػمادل ح أػ اعتػلاوهاناجىلابأنهتضاريػضاحتهوػهادأل

جىلايناػندابعػ ادصتأػن ايػريااػتف ا   ألادظت تزؿايندل هؽايندلث توتااجينب ث ا
ا.دآل  ادل احتنؿادينفارانااضاجىلابأنهتض

ا
ا

ا

ا
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ط تل ػتاأ ػ ا اػ أفاأػتالهتضاضاات لالػكادظتشػتكلادلػ اوعتنأاػتا لرو تاك
اينانؼان حرثاا اتابركتتز:

يناػػلدادلػػهقضااػػنااأػػنفاو ػػأضك ػػهالػػكال ينواػػلااػػرداضاجىلا ا يتررنما ل-0
دداب ػػػػػث ادال ػػػػػ بلؼايفاحتروػػػػػرادلػػػػػهقضالػػػػػتابػػػػػلادظت  وػػػػػتاايػػػػػريابتضتػػػػػرادأل

ا.،اللدا  لنتادلهقضادللياو نفالتابلادالث لدضت نلأ ايندظتؤا تاادضت نلأ 
 

 
 

 ادقأق األاردداضاب ث ااػرـاأات أتاالا ناراجوض ا ا  لمشألد لال-2
لاوشػػػلاينالا ناػػػػرااختاػػػ ا ياااػػػ ابهاػػػتو اضا ينادالا وػػػػتـانػػػضاين صػػػثحند

وػتاايػريادضت نلأػ ادلعهدقأػ اينأ  ابعػ ادظت  ا،رددةاأقأقأ اضتلالش   اضج
 ينادلعتظتأػػػ افػػػرفا اػػػردداضا اػػػلاجىلااشػػػهداادآالؼ،اجفالانقػػػلال،ػػػتاايناػػػضا

وػػترداادظتهينروػػ اوعو ػػنفايفادإلط ػػتؿال ق ػػولابػػلا ط ػػتؿااهبػػندالػػكا اػػهاضاين 
،اينبػػػلا ط ػػػتؿالػػػنا ػػػأترداينانت ػػػحنفازاػػػتجادل(ا دل  أػػػ  جم)وثأعػػػنفاا ػػػ ا
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ط ػػتؿا،اينبػػلا تاو ػػتلنفايفادلشػترعأأتن ػتاين ينو  ػػنلنفالع ػػا اػهاضاوعو ػػنفالعاػض
ىلادظت ػػػػػتط ادلػػػػػ ا شػػػػاراصػػػػػهداتاال ػػػػػ ح ا ينادظت ػػػػػتط ادل قػػػػػريةاجنػػػػتزألالػػػػػكا
 .دلعتصو ابغردد

ا
. 

أاػػت أ ال  وػػػ ادلأننأ ػػػأفاينوقػػررا اػػػردداضاأ ػػػ اجا  لنرررنزحولال-2
ط ػػػػػلانػػػػػتزحاوعأشػػػػػنفايفادظت أوػػػػػتاايندلعشػػػػػند أتااا(ال أػػػػػنف206)ػػػػػػػػادلعتظتأػػػػػ اب

فالػػكادل ع ػػأضايندطتػػرلتاادلثأ،أػػ ادايناػػضاػتهينلػػنايندلػػثع الػػ اضايفادلعتصػػو ابغػػرد
ايندلاحأ .
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تاأ ػػػػػػ اجأاػػػػػػت أ اوض ػػػػػػينوقػػػػػػررااػػػػػػرداضا ا لعمنلرررررر لالمبكررررررألةال-4
اوتؿادل االا   تاػ الػنانفايفاؼت  فادألوعو ا،لفاط ل ا686دلأننأ أفا

ا.داا ااأأتهتضارميااةريااوتراضاينبعضاتا   
 

 
 

أاػػػت أ اينزدرةااػػػ  اينأ ػػػ اجا25جىلاا6جفاجأاػػػت أ ادألط ػػػتؿالػػػكااوػػػها
لعػهدؽادلػليارتػت ااػ تفاد%الػكاج36نت  ػنفاا3027دل   أ ادلعهدقأػ العػتـا

ل أػنفاط ػلاا:ىلاجا9ل أنفالػندطك،ا يا فااػرداضاوػرتدينحالػتابػلاا45وقررا
 .اجن تنأ اىلال تاردا اجاالدادلعرداأتا  اا،ينناف
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ا

جفالع ضا فهددادجمل وناا   فادن وتادهتضاجفاكتنندال  وتاايػرياأ نلأػ ا
ينانتوػػػ لالػػػرنألاينأػػػ ادظتؤا ػػػتاادضت نلأػػػ ا عوػػػلاا ػػػاا ناأػػػ ا ينافػػػهؽا  

ػػػػ،ا يا ط ػػػػتؿ عػػػػتـايندلػػػػرينداايندظتبلبػػػػجماعتػػػػؤالاادأل ػػػػنفريادل تاا ػػػػاافادلرتكأػػػػ ادد و 
عتػػل ادلشػػهلت ايندلػػ ا عػػتشالػػنرادظتتدوػػ اينو جػػتا نفادصتتنػػ ادظتع ػػنيايندل   ػػ ادأل

قػػردفادال ينلشػػتكلان  ػػأ اب ػػث ادل ػػهينؼادلقتاػػأ ادلػػ ا عأشػػاتان ػػه االػػكااقػػر ا
 ػػػػػههاين ػػػػػهكاضاضتأػػػػػتهتضا أػػػػػراضايندل ػػػػػ ينحالػػػػػكالػػػػػر،ضاجىلالػػػػػرفا ينادألبػػػػػنوكا 

ضااػػهاآ ػػها يناب ػث اخت ػػ ا اىلااػتل ا اضاينلردراػػاضاينبأ،ػ اضايندالن قػػتؿاجينثقػتف
ا ػههالاوػ ضجىلالشػتكلادا وتاأػ ا اا اضاين هكاضال شترعاوػ ح ضانػضاجاػتف 

 ػتاادضت نلأػ اا ػااينادظتؤادلرتكأ اا أاتالكاقثلادظت  وتاا ينا فػهددادجمل وػنا 
،ايندلػػػلياب ػػػثثاتاط ػػػتؿدل ػػػ يادل ثػػػريادلػػػليا رتكػػػكاا ػػػاادألثػػػهادلػػػهيضالػػػكادأل

صػػػثحالػػػرو تااأػػػلاكتلػػػلاوعػػػتشالػػػكادلعقػػػرادل   ػػػأ ادظت و  ػػػ ابتلع لػػػ ايندالن ػػػنداا 
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داتا قػػػػروهاضالػػػػلدهتضالػػػػ    ااػػػػرمياوض ػػػػؼايناػػػػرـادظتندااػػػػ اين لعريندنأػػػػ ايندطتػػػػنايند
دصت ػػريايندل   ػػ ايندصت  ػػ ااينوعػػتننفالػػكاق ػػ ادظت ػػ قثلاينلعهاػػلالبلاػػ غبلؿ

ف البلاػػػػػ غبلؿالػػػػكاقثػػػػػلادلعاػػػػتبتاادإلراتبأػػػػػ اينااػػػػتبتاادل ػػػػػهق اينبأػػػػػنااػػػػتج
ا.اضتاايندل  نؿدأل
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ا
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ا
لػكاايندأل  هالكاذل ا فاد ػنؿادداػااجىلادلعػهدؽا  ػفال ػتاثبلثػ ا نػندع

لوكاوعػػتننفالػػكالشػػتكلان  ػػأ ا  ػػرية؛ادل ػػنعادألينؿااػػضادألط ػػتؿاط ػػتؿادلػػدأل
لػتلاضالػكا لا لتـا اأ اضا ينا اذبػحادأل ا ينادألخا اهاضا قدللوكاوتاريندا 
ط ػػػتؿادلػػػلوكا اا أػػػراضاينقػػػتلندابتلق ػػػلا،ايندل ػػػنعادل ػػػتشااػػػضادألقثػػػلادلػػػرينداا
وكااتوػػػندااػػل ادظتهأ ػػػ اط ػػػتؿادلػػل،ا لػػػتادل ػػنعادل تلػػػنافاػػضادأليندلػػلبحابأوػػرواض

تاوػػػػاريندااو أػػػػ اوض ػػػػ،اين اػػػػهاضةاينوػػػػتاريندادطتػػػػنؼايندلهاػػػػ ايفااأػػػػنفا ريادطت ػػػػ
ا. ينحدل اجريايندل 
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ا
ا

ط ػػػتؿافادألؿتػػػكاأ ػػػضادطتػػػتةادلػػػ ادك  ػػػث تاتالػػػكا ػػػبلؿااو  ػػػتالػػػناؼت  ػػػ
   ػػػػ ا(اقػػػػرارك نػػػػتاا ػػػػاادصتتنػػػػ ادلفدل ػػػػتزأنا،افدظتشػػػػهدينا،او ػػػػتـ،ادألاػػػػنوتا)دأل

كتػػتداا تصػػهاكانػػ و كالػػكاجاػػضايندلػػليالػػكا بللػػ ادأللؤلط ػػتؿابتا ثػػتر ادصتتنػػ
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  ػ  أنادالنػرلتجابتل  جمااتلأػ ايناا قنو اينثقافعتل ايفادجمل وناين  و نابش اأ  ا
لػػلداكػػتفال ػػتابهنػػتلداابلاػػ ان  ػػ الؤلط ػػتؿا)دلعػػبلجاا،بػػتجمل ونادينفالشػػتكل

ا.دل    الؤلط تؿالكا بلؿادظتندا (

ا
 الؤلط ػػػػتؿ،ا يا فادلهاتوػػػػ اوػػػػ ػػػػههادظتتدجاػػػػتف اجىلا ػػػػنفريادالأ أتاػػػػتاادأل

التدوػػػػػ الؤلط ػػػػػتؿاكػػػػػ او شػػػػػأيندانشػػػػػأةفاواػػػػػتأثاتا ػػػػػرلتاادل   ػػػػػأ اكتػػػػػ ا 
ىلان هوػ ادلعػػتلاأػ الػكادلعقػر،اينيفادضتقأقػ اؿتػكان ػ  راجصػحأح اينصػحأ اين تل

التاػػ نادلػػليادب راػػك(ايفاجلتاػػ ن) ،ايندضتوػػراهاوػػثتعادضتتاأػػتااينأ ػػ ااػػـه
اينص  تاجىلالهأ  ادإل ا.بردعايندالب  تردلأـن
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ا
ل ػػػ الؤلط ػػػتؿاينبعػػػرا ػػػنفريادصتػػػنافاقػػػرل تادلثأ،ػػػ ادلاػػػحأ ادلاػػػتضت ايندآبعػػػرا 

نتانعوػػلاا ػػاالػػ حاضادل قػػ ابػػتل  جمايندالأػػرتدـادلػػليا،ابػػر اػػهيادلػػردف اعتػػضدأل
ؾتػتزداادلػ الػ حاضادل قػروهالػلدهتضالػكا ػبلؿادإلتادلعولاا ػااوض الت تاننكاين 

ظاػػػتراضال وج وػػػنااتاينجل ػػػتاين  ػػػ أ ادإلاػػػبلـاا أاػػػاينل تبعػػػ  ااأققناػػػتاب شػػػجأن ا
فالاوػػػ ايناػػػ ا اىلانق ػػػ  الثػػػرالاينل وأػػػ وك،اينا ػػػتاكتػػػ ا فانشػػػرياجاكأط ػػػتؿ ا

داينالاوػػندزيادااػػرميادظت  وػػتاادلرينلأػػ ادظت  اػػ الؤلاػػفادلشػػرورادينراػػتاكػػتفافقػػري ا
فاالاتاكتػػ ا وض ػػ قػػ االاػػضااػػل ادظتؤا ػػتاادلرينلأػػ ،اين أجػػضادظتشػػ   اينالاوها

عػػهدؽايندلػػ ا  ػػتفحايناتاػػرالػػكا اػػلاادلنغ ػػلادينرال  وػػتاادجمل وػػنادظتػػرشايف
،ا اػػفالػػلل ال تنأػػتهتضادظت نداػػع  قػػر ا فضػػلادطتػػرلتاال وح ػػتالاينفػػ اج

ظت ػػػترايندالا وػػػتـابشػػػهلت ا اػػػحأحادكثػػػرياباافادضت نلػػػ ادضتتلأػػػ الا وػػػ ابشػػػ ل ا 
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قػػػػػر ادطتػػػػػرلتااتادلقضػػػػػتااا ػػػػػاادل  ػػػػػتدادلػػػػػليالتػػػػػنؿادينفا وض ػػػػػدلشػػػػػثت ،اين 
ا... ...اينل  بلـابقأيندلهاتو ال لاػت تج

 اا
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ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

لبين لصحف:ل
تاا ػاادل غأػريادل أتاػ ايفادلعػهدؽايندلػ    الػكادل  ػتـااتل ػا25بعرالهينرا

ادلندأراينأػ ااػل ادل ح ػ الانشػارا يا غأػريافأوػتامتػ دلرك ت نريايندضت  ا
ك ػػػها،افاػػػضا لػػػكااػػػتبقكاأأػػػتةا ط تل ػػػتابػػػلا فايناػػػعاضا صػػػثحا صػػػع اين اػػػن 

ذا عهاػػػػندا ػػػػأثهاااػػػػتاأػػػػرثاكػػػػن،ضادضت قػػػػ ادألاػػػػعف،اجوػػػػهد حادجمل وػػػػنادلػػػػ ا
اػػػػػ غبلؿالػػػػكاقثػػػػػلاااػػػػتبتاادل  ػػػػػنؿال  شػػػػهدايندلق ػػػػلايندل اجػػػػػريايندل ػػػػ ينحايندال

ااػػػتف ال ػػػناادظتعتل ػػػ ادلػػػ او  قتاػػػتادل  ػػػريالػػػ اضايفيندإلراػػػت اينبأػػػنادألاضػػػتااج
،الػػػلدا صػػػثحالػػػرو تاكػػػضاات ػػػلالػػػكادألط ػػػتؿادل ػػػتزألايندأللأػػػلايندظتهاػػػاابأػػػنهتض
اػػػػت أ اأالا   تاػػػػ الػػػػنا اوػػػػتراضاينلػػػػرو تاجاط ػػػػتؿادلػػػػلوكاوعو ػػػػنفاااػػػػك ايندأل

ا:ب أ  ا لكها ف

اك هالكال أنفاط لاو أض.ا ا-2

ال أنفاط لاأهلندالكادلرردا .ا3-4
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ال أنفاط لانتزح.ا2.4ااا-4

ا.3028اط لاق  ندايفااتـا380ا-5

الفاط لاو  غ نفايفادلعوتل ادظتث هة. ا686ااا-6

اي ق اب ث ادظتعترؾايفادلعهدؽ.%الكادظتردرسا 30ااا-7

ان تنأ .جاين رلتا ااىلال تاردا الت تانفاجط تؿادلعهدؽانافا اا-8

ا.آالؼادألط تؿالشهدوكايفادلشترعاا-9

دل قػػهاينوعأشػػنفاحتػػ ا ػػ ادل قػػهالػػنااط ػػتؿاوعػػتننفالػػكلبلوػػلادألاا-:
ا.اااض اها

أاػػػػت أتااأ ػػػػ ادظت  وػػػػتاادلعتظتأػػػػ اينينزدرةادل   ػػػػأ ادلعهدقأػػػػ ايناػػػػل ادإل
ايندظت  وتااد  أ .

فاكػػلادصتاػػندالػػكا اػػلا غأػػرياأػػتؿااػػتدةاين  ػػت اىلاينق ػػ  الػػلدافرن ػػتاؿت ػػتجاج
ل ػػػلااط ػػػتؿ اندقػػػنادظتهوػػػهايندلػػػلياالاو  تاػػػ الػػػنا نقػػػتذاضالػػػكااػػػلدادل ط تل ػػػتاينج

فادلعػهدؽاتاين يماببلدادلعتلا انص ػ لكااط تؿادلعهدؽاكن،ضاوعأشنفايفاب ر ا 
اادلرينلأػػ ادلػػ ا ػػ  اا ػػاازتتوػػ ادألط ػػتؿاينلػػ حاضالشػػرتؾايفارتأػػنادال  تقأػػت

ط ػػػػتؿادلعػػػػهدؽال و تلثػػػػ اـانقػػػػفاا ػػػػتالػػػػكا اػػػػلا ،اؿتػػػػكادلأػػػػناأقػػػػنقاضاكتل ػػػػ 
ا3004ط ػػػػتؿابعػػػػرال ػػػػتاهةا  ػػػػتدياأقػػػػنؽادألينا،ايناػػػػ ا ينؿاينق ػػػػ ا أقػػػػنقاض

دااػكادابعأػر اينا   ري ا حقأ اينلأ  ال  حأ  ا  اينقتب  ال ينل تلث تاب أ  اينيندقعأ



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
117 

ا ػػههال ػػ قثبل اندقػػنايناػػ ثر اتانػػل ادظت تلػػ اا ػػاا لػػلا فان حقاػػتاا تلػػ ا دل
ا:تالكاقثلادصتاتاادظت  ا ال ونا افاؾترا  تابل ابعرا 

ا  ادل أ ػ تشا)ددـاظ ػك(اكننػكاا اادل أران تل اشتتأ ادظتهانادألا-2
تاو تلػػػػ ابػػػػكادصتاػػػػتاافاواػػػػررابأتن ػػػػدأل ال ػػػػلادلعػػػػهدقألاب ػػػػلاوػػػػهد حاض،ا 

 ػ اين شػهوناقػندنلاحتوػأاضادظت  ا ابتالا وتـابتألط ػتؿاينلػ حاضاأقػنقاضاكتل
ادضت نل اب   ألاذل .ينن وما  افاو ـ 

ن تلػػػ ادضت نلػػػ ادلعهدقأػػػ اب  عأػػػلاكػػػلادل قػػػهداادلقتنننأػػػ ادلػػػ اختػػػ اا-3
قػهداايفافااوػناكػلااػل ادل ،اين أقنؽادل  ػلايندلػ ا ضػوكالػكادضتأػتةادل هنتػ 

يندأػػػرامتػػػ ادل  ػػػلادلعهدقػػػػ اين فاالا ثقػػػاادظتػػػنددالثع ػػػهةا ينالرغتػػػ الػػػػنااقػػػتننف ا
ا.قندنلا  هه

اادل   ألوػػػ ايفادختػػػتذاان تلػػػ اب  عأػػػلادلػػػرينرادلقضػػػت  ايندينرادل ػػػ  تا-4
لبلزلػػػػ ال حػػػػرالػػػػكاظػػػػتاهةاداػػػػ غبلؿادألط ػػػػتؿا يناداػػػػ  ردـااػػػػهداداادكػػػػلادإل

ا.دلع فااراض

(ا:3ؤا ػػتاادلرينلػػػ اب  عأػػلادظتػػػتدةا)ن تلػػ ادلتظتػػػتفادلعهدقػػ اينكػػػلالا-5
دل تفػػلايندلػػ ا ػػ  اا ػػاا) فادألاػػهةا اػػتساا3006عػػتـالػػكادلراػػ نرادلعهدقػػ ال

يندلنط أػػػػ ،ا بلقأػػػػ ات،ػػػػتاينقأو اػػػػتادلرو أػػػػ ايندأل،اينحتػػػػتفىادلرينلػػػػ اا ػػػػااكأدجمل وػػػػن
اايندلشػػثت اين   ػػلادلرينلػػ ازتتوػػ ادأللنلػػ ايندل  نلػػ ايندلشػػأ ن  ،اين هاػػاادلػػ ا

،اينلػػػؤلينالداأػػػ اا ػػػاا تاػػػث ال  وأػػػ ال  ػػػتهتضاينقػػػرردهتضظتين ػػػنفهاعتػػػضادل ػػػهينؼاد
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ينالداػضايفادالأػرتدـااضايفادلرتبأػ ايندلهاتوػ ايندل ع ػأض،اينل ندلػروكاأػ اا ػاا يندلرو
الاػػػػ غبلؿا،اينلت ػػػهاديفاأػػػتالاادلعػػػػنزايندلعجػػػ ايندلشػػػأ ن  يندلهاتوػػػ االاػػػأوتا

ا،اػػهداادل  أػػػلاضتوػػػتو اضدالق اػػتديالؤلط ػػػتؿاباػػنر اكتفػػػ اين   ػػلادلرينلػػػ ادإل
ا(. و تؿادلع فايندل ع فايفادألاهةايندظتررا ايندجمل ون ناكلايندت

 كػػػتايفادلعػػػهدؽالػػػكا اػػػلاان تلػػػ ال  وػػػ ادلأننأ ػػػأفادلرينلأػػػ ابػػػرينر اا-6
فا    ػاااػكادظتشػترونادل ق أروػ اتاين ،تاؼت ا ابػلل اين ط تؿا انص اذادألنقتج

اط تؿ.ا أراينالا غريالكاأتؿادأليندل ريندا(ادل االا ا،يندظتؤدتهداا،)دلنرش

تاػأ اينالان ػ ارؼادضت نلػ ابػلاؿتػكان ػتال ػ تاااػ ااأدانقػنؿا  ري اين ا-7
دةايفادااػػكاكػػلادلاػػهداتاادل أتاػػأ ادظتناػػناب ت  ػػتابعأػػر اينن تلػػ اأقػػنؽا بػػتااآ

ا.دلث ر

ل تلػ الشػهينا اينب ػأ  اينالاحت ػتجاجىلاصػهؼا لػندؿا ينااقػراا،ػتيننع قرا 
فابتإلن ػتنأ اا  تاا ينا قر ا  تزالاابلا ،تاحت تجافقػ األوػ تصاو  ػونا
اينوؤل ػػػنفابػػػأفادإلصػػػبلحاوثػػػر الػػػكادل  نلػػػ اين ن ػػػتالػػػ الػػػتال ح ػػػتا  ط تل ػػػتادلأػػػـن

ا. هوكاأقنقاضال  قثبل اانؼانت حنفادآافأكأرا،أقنقاض

ا#اشتـ_دللايااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا...بتاضاكلا ط تؿادلعهدؽاد هينللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا
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ىلااػػ ندااجا7لػػفادو ػػترااهدقػػ ال ػػلاط ػػلالػػكااوػػها ا60ختاػػأ الث ػػلا
اا.ا  ا26

  اينزدرةادل   أ ادلعهدقأػ ا قػنؿا فان ػث اأات أ اينألقرايناراا فادإل
%الػػػكااػػػردان ػػػنسادلعػػػهدؽا36(ااػػػ  ااػػػضا25ىلا)(اج6دألط ػػػتؿالػػػكااوػػػها)

لدادلعوػػػهااػػػنا الؤلط ػػػتؿانػػػفادلعػػػردادل  ػػػ(ال أػػػنفان ػػػو ،ا يا 47)يندلثػػػتللا
،افأاػثحادل ػت داتلفادو ػتراوػاهوميا(ا 60(ال أنفاط لاو ضااهنتايف):أند ا)
ل أػػػترادو ػػػترااهدقػػػ اينا ػػػراربعوت ػػػ اينست ػػػنفا(ا 560000000000000اػػػن)

ات ػػ ايناػػ نفال أػػنف(اثبلذت47000000000)ىلادلػػرينالراو ػػنفادظتث ػػلاحتنو اػػتاج
 ربعػ ا(ا5043000000000)اتاو ضادفػنالث ػلياا نوميات،ا لهو  اواهوميادينالرا 

تاداقأتا ػلهو ػ ايناػنالث ػلاب ػأ ااػرميال أتردااينثبلذتت  ايناشػهوكال أػنفادينالرا 
،اينقػػراو ػػنفادظتث ػػلا قػػلايفاأػػتؿا ارفػػنا شتػػتاال ح ػػنؿادلػػ ااػػأقرلاتاألب ت  ػػت
وكاهاويننػػػػػندنضايندلػػػػػنزردااينينكبل اػػػػػضايندلتظتػػػػػتنألايندظتػػػػػرا ط ػػػػػتؿادله تاػػػػػتاادلػػػػػ بلث

ا.  لايند تف لاينغتتلجماد تف تااادلايندظت  شتروكاينرلاتدلعتلل

ادلرينلػػػ اب  اػػأ الث ػػػلا) لػػفادو ػػػترااهدقػػ ال ػػػلاط ػػلاواػػػلا(ا 60 قػػـن
كػنفادل  ػلاوػر لادظترراػ اينلت ػتجاجىلاااا ندااين احتروراالدادلعوها(7اوه)

لػػػلدا عػػػ ؼااػػػكاا،ك ػػػهادلعند ػػػلادل قػػػريةلاػػػتروفاجاػػػتفأ اقػػػراالا قػػػنهاا أاػػػتا 
وهادلػػػػرينؿااػػػػ حادظتث ػػػػلاجىلا فاواػػػػلادل  ػػػػلارراػػػػ اين  ػػػػ ىلادظتجراػػػػتؿا ب ت اػػػػتاج
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،ػااتا احتروػرااػلدادل ػكاألفابعػر او ػنفادل تلػ اقػرا وض اا  اين ا(26اوه)
فاوع وػػػػراا ػػػػاان  ػػػػكالػػػػكا ػػػػبلؿاد  أػػػػترا،اينلػػػػكادظتو ػػػػكا دلررداػػػػ ادظت ناػػػػ  

ينا ادظتعتاػرايندظتػردرساا، كاين نفهالكالا  ال  قثبل اتل تنأجدلرردا ادل ا  تا ا
ا.ااينيرياتا.....دظت نالايفاينزدرةادلرد  أ اينردايناددظتا أ ا 

ادكثػري ااادفاالدادظتث لادللياا رفعكادلرينل اعتل ادل ، اانؼالتلال ػتااػرد اجا-
ا اك ريةايفادجمل ونا قتات:كلاينمت ا تالكاظنداهاا ثأتالكادظتش

أػندؿاظتاهةادل  نؿ،اكنفالع ضا اػهادظت  ػنللاوعػتننفالػكااػناادألا-2
ا.ؿتكاا تانق ناا أاضاالدادل هو يناايناورانفاذل دظتعتوأ ا 

تاب ػػػػث ادلعػػػػنزادظتػػػػتدياوض ػػػػظػػػػتاهةا  ػػػػه ادألط ػػػػتؿالػػػػكادظتػػػػردرس،ا ا-3
تا  ػههاأأتن ػ،اين ىلادظترراػ تادألاهاجىلال نا ط تعتػتالػكادلػلات اجأأتن ا ض ها 

ا.و ضادالا عتن انضال عولالكا الا نفريالقو ادلعأااعتل ادألاه

و تـاينب ػث اتااضا أأتن اراو ننندا قافدظتشهديناط تؿاظتاهةادل شهد،ادألا-4
دأل ا ينادألـاواػػػثحنفايػػػريالهيػػػن انػػػضادد ػػػلادألاػػػهادلثرو ػػػ اينوػػػ ضافقػػػردفا

عػنزادظتػتدي،اجالا نػكادؿادالق اػتدو ايندلناأػتاب ث ااػناادألوض ادل    ال اضاين 
ضابعػػػرايندالا  ػػػتاانػػػالػػػنا اختاػػػأ الث ػػػلاوػػػاهياعتػػػض،ا كأػػػرااػػػأ ضادالأ  ػػػتظ

لالشػهحاتابعرااقراا  ػتاالػنادل  ػوض اين ااردااهادلثرو  اا اا ع نقأنادأل
ا.أتل كاينظهينفكادد لاال ادألاه
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اوػػػتؿاالا   تاػػػ الػػػناظػػػتاهةادلعوتلػػػ ادظتث ػػػهة،ايناػػػ ازجادل  ػػػلايفا ا-5
قوػ ادلعػأااينو ػنفاا كاينقررد كادلعق أ ايندصت وأ ايندل ث اانادضتتاػ ال ػنفريال

ا.دلضحأ اانادل  ل

ل  و ػػػ تاارشتأػػػ ايندضتاػػػنؿاا ػػػاااط ػػػتؿظػػػتاهةااػػػرـا  ػػػجألادألا-6
ينيفاأتؿاختاأ ادظتث لال لاط لافرفالع ضاال ادألاهااػنؼا  ػعااا،عتض

اػػػلادضتاػػػنؿاا ػػػاال  و ػػػ تااألط تعتػػػتالغػػػهضادضتاػػػنؿاا ػػػاادظتث ػػػلالػػػكا 
اصردراينثت  ارشتأػ األط تعتػتق تادلغتو ايندعترؼاينانادفنادألاهاجىلاجينن نفاأق

ا.ينو الااو أ اجد تعتضال وردرس

يندألذكأػتاادلػػلوكاالاو و  ػندالػكاجكوػتؿادرداػػ اضاادألط ػتؿادظتنانبػنفا-7
 فا  ػػاضا،ااػػنؼا  ػػتحاعتػػضافهصػػ الػػكادظتو ػػكاب ػػث اظػػهينؼا اػػهاضادلاػػعث 

اكوتعتضال رردا .يفاج

إلاتقػ ،اك ػريالػكادألاػها عػتشاب ػث ايناػنداط ػلا يناط تؿاذينياددألا-8
ا،اػػتل اضلػػندابرقتػػتعتضاكػػن،ضاالاو ػػ  أعنفاجاتقػػ اينقػػراوقناط  ػػلاوشػػ نفالػػكاج

ا.تايفاظلادل هينؼادلاعث ال ث رانص اين 

عتػػل ادل ،ػػ الػػكا ػػبلؿااػػرةاطػػهؽافاوػػ ضارتػػنادظتث ػػلادل  ػػ الػػكادظتو ػػكا ا-
ال ات:
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حتنولارد  اوث  ادضتوتوػ ادالا وتاأػ ادطتتصػ ابتل  ػلاعتػلدادظتشػهينعاا-2
تاأػ اؼت اػ ابتألردلػلايندظت  قػتااين ط ػتعتكاين ثقااينزدرةادلعوػلايندلشػؤينفادالا و

ا.ا نداا7لتادينفااكا

 لاينلتػػػنؿاعتػػػلداىلادظتػػػنظداػػػ ق تعالث ػػػلادألط ػػػتؿادلػػػلياوػػػ ضاصػػػهفكاجا-3
لػػػػفا ا36 لػػػػفا يناا26آالؼا يناا20دظتشػػػػهينعاينبػػػػرؿالػػػػكا فامتاػػػػ الث ػػػػلا
تال ػػلالػفادو ػػتراوػػاهوميا ا60ل حػػكالث ػػلال   ػلاوضػػتؼالهد ػػ ادظتنظػفااػػأ ضا

ا.ط ل

ا.  نو النزدرةادل   اعتلدادظتشهينعربتحادلو ضاختاأ اق ضالكادألا-4

وػػهك اداػػ  وترا عوػػلاايناػػنافقػػهةااػػوكاكػػلااقػػراوػػ ضاجبهدلػػكالػػنا  ا-5
فاوػػػ ضال عوػػػلايفادلعػػػهدؽابػػػأااوػػػتؿالتاػػػلاا ػػػاااقػػػر ادد ػػػلادلعػػػهدؽا يناراػػػلا 
ا.رالراضاالدادظتشهينعختاأ الث لالكادلعق

ضادظت حرةايندلأننأ ػأفالل تحت ادظت  وتاادلرينلأ اينا اار ااتادألاو ضا-6
ا.لدادظتشهينعاكننكالكاص  ا ينلنوتهتت تقت انزتهادلرين ال ويندلا أ ادأل

،اينل ع ػضاتانػتفاوػ ضارتػنادظتث ػلااػ نومياههالػكادظتو ػكا  ػينا تؾااػرةاطػهؽا 
تـاأجضادظتشػتكلادلػ ااػأج ث تاجوتاػتالفرفادظتث لااناب أ اينالاو تينياوأ، تا 

ا. تؿايندل  نل اد هينل ايفادلعهدؽطفأوتامت ادأل

ا
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اوهينطادظت ح :ا-

 أرال اػػتال ػػ وهابتلررداػػ اين بلفػػكاوػػ ضاق ػػنافاو ػػنفادل  ػػلادظت ػػ  ا-2
ىلالروهوػػ الادل قػػتروهادلػػ ا هفعاػػتادظترراػػ اجدظت حػػ اا ػػكاينوػػ ضالهدقثػػ اذلػػ الػػكاقثػػ

اشتتااينا تينوكادل  ث ادظت  هبلالكادظتردرس.ين اارددتا  ضوكا دلرتبأ اواهوميا

ينادل شػػهداينا ػػتاوػػأ ادينرامتػػهجادل  ػػلال شػػترعالغػػهضادل  ػػنؿا افاال ا-3
  أػػػ الػػكا ػػػبلؿاصتػػتفا   ػػػأقأ ادلعوػػلايندلشػػػؤينفادالا وتاأػػ اينينزدرةادلردينزدر ا

اندلػػػػ اينلػػػػرواتاقػػػػند ضالثنبػػػػ ايفا ااػػػػ ةاأتاػػػػثتهتض،اوػػػػ ضاجد ػػػػتؿاداػػػػضادل  ػػػػلا
دالػػػكادظت حػػػ ا ـاالاينيفاأتلػػػ ا نػػػكافاكػػػتفال ػػػ  أر اظتشػػػهدافأ ضػػػحاجيناددظت  ػػػنؿا 

ا.ل   أراو ضاق عاتاينػتتاث ادألاهة

ينا ػػػػػػتاوػػػػػػأ ادينرادلشػػػػػػهط اا،تؿالث ػػػػػػهةاوػػػػػػ فاالاوػػػػػػ ضازجادل  ػػػػػػلايفا ا-4
ين صػػػػحت ادظتعتلػػػػلادلػػػػلوكاو ػػػػ غ نفادألط ػػػػتؿايفادجمل وعأػػػػ ادلػػػػ ا  ػػػػتبناد ػػػػتؿا

تاو ػػػػنفالػػػػرواضاأتاػػػػثتااوض ػػػػ اوػػػػتؿاالا   تاػػػػ الػػػػناقػػػػرردهتضاين اوػػػػتراضاين 
 ابنزدر ادلرد  أ ايندلعولا ضضا شتتااكلادألط ػتؿادلػلوكاو ػ  أرينفالػكاله ث 
ا.دظت ح 

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا
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فتنذاأػػ اا أاػػتاارضا تبعػػ اعتػػتالػػناب ػػتاالرراػػ  اكػػلاينزدرةا  ػػتعابق عػػ ا اا-2
 اين قثػػلادظت  ػػنقلاين    ػػلافتنذاأػػا ا ػػااأ ػػت ادلػػنزدرةاين  ػػنفااػػل ادظترراػػ

اج دلػػنزدرةال شػػع ااىلادل  أػػتاا)ين ع تاػػتااروػػ الػػكدلرينلػػ اب ػػلان قػػتهتضاينصػػنال 
ا(.ينزدرةاا ا تبع اضت  اينلأجمال عهدؽفاكلادق ابتا ثترا دلعها

اػتااـالػناظػهينؼادلث ػراين هفػنال ك تب ادظت تاداين نأأػراتااػتاوػ بلااتدةااجا-3
ناػػنالػػكاقثػػلاصتػػتفاؼت اػػ االالأاػػتاين جيناوشػػرياكػػلالػػتاو ػػريادل عػػهداادل ت  أػػ ا 

يفادلػػػرينؿادظت قرلػػػ ااف ػػػترتاوػػػ ضادالاػػػ عتن اا ػػػتاداين وض ػػػ   وػػػ اجىلا ياااػػػ اين 
ا.غتتؿادل ع أض

جلغػػػػػػتاادظتػػػػػػردرسادألا أػػػػػػ ايندل  أػػػػػػتاادألا أػػػػػػ اينجاػػػػػػتدةادل  ػػػػػػهايفالػػػػػػ حاا-4
اكت تزاػتفال  حاتاينيناػناوػهينطاقتاػأ اينصػترل اأأػناالاو ػ  أنا ااتزدادإل
الالػكا  ػنفهافأػكادلشػهينطادظت تاػث ال ػ حااػل ادظتػردرسايندل  أػتااين  و ػلااػل اج

اايندلػػػليامتضػػػنالػػػ  جمافدلث ػػػتاايندل ػػػتدرادل ػػػدلشػػػهينطابتظت ػػػتأ اينلندصػػػ تاا
اػػتف الػػلل ادظت تبعػػ ال ق ػػ ادل ػػتبع الػػكااػػل ادظتقرتأػػتااجدلشػػهينطادلػػندردةايفاد

 ضػػػتعاجػػػتحادلػػػ احتققاػػػتااػػػل ادظتؤا ػػػتاادألا أػػػ اينجدظت ػػػ وهةاعتػػػتاينن ػػػث ادل 
اأ ػػػػتاااشػػػػند أ الػػػػكاط ث اػػػػتالبل  ثػػػػترداال نقػػػػنؼاا ػػػػاادظت ػػػػ نهادل ع أوػػػػ ا

الرواض.
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قػػػػػلاوػػػػػاتدةاهالتوػػػػػلاا ػػػػػاادأللرراػػػػػ العػػػػػتينفال وػػػػػرواو ػػػػػنفايفاكػػػػػلا-5
التا  ريايفاا ضادل  جم.

 ػػػلالرراػػػ ابتأػػػنان  ػػػ اضتػػػلالشػػػتكلادألط ػػػتؿاينو ػػػنفامتاػػػ الا-6
ا.او كافع  اينلأجماغتهدادو نر

د ػػػػتؿارتأػػػػنادظتع وػػػػلايفادظتػػػػردرسادالب رد أػػػػ ايفادينرداا ػػػػبلؿاوػػػػ ضاجا-7
اتدينلػػكاكت ػػتزااػػل ادلػػرينرةاو ػػ وهابػػتل ع أضاينلػػكاالاكت تزاػػتا عػػا،دلع  ػػ ادلاػػأ أ 

ا أػػػػكاينبعػػػػراذلػػػػ ايفاأػػػػتؿافشػػػػ كاوػػػػ ضاجأتل ػػػػكاجىلادل قتاػػػػرا ينانق ػػػػكاجىلاينزدرة ا
ا.  هه

فاو ػػػنفاا ػػػتؾاد  ثػػػترال ػػػلاأ ػػػتاال وع وػػػلاا ػػػاا و ػػػ حابػػػت ادل عأا-8
  ػػنفال ػػلال قػػرـافهصػػ ال  تف،ػػ الػػنال قػػرـاينلػػكاكت ػػتز انتػػ حادلنظأ ػػ اأػػ ا

ا تفادظت تا .دظتينو ضاد  أترادلهالادظت تا ايفاا،قهدنك 

  ػػتاضال  وػػتاادجمل وػػنادظتػػرشايفارتػػنادل تاػػتاالغػػهضادظت ػػتقت ايفاا-9
ينااأ اػػػتابتظت ػػػ   لتاادلضػػػهينرو اين قتاػػػتادظتنلػػػرةاين ااػػػ ةاب ػػػتااين ػػػهلأضادظتػػػردرسا

اينات لادإلوضتح.دل  أأفاينا

اا ػػااا-: ادظت ػػ  وهادظت ػػ  وهوكا  ػػ غلالث ػػتاادظتػػردرسا فػػهضاراػػـن يناوقػػـن
دالبلاػػػ  وترايفااقػػند اا نلػػ ابعػػرال حػػػكدرسابتال  ػػتؽالػػػنادضتب   ػػكابث ػػتاادظتػػػر

ا.دلث ر
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كادظت  وػػتاادلرينلأػػ ادظت ػػتارةايفاجنشػػتاالػػردرسافتنذاأػػ ادل  ػػ الػػا-20
ابػكاايناػلا،ينؿااكاذلػ لكها)دلأننأ ف(اكن،تادظت ؤينؿادأل  ابتلين  دالػتا قػـن

دظت  وػػػتاا ػػػ انػػػتادضت نلػػػتاادلقنوػػػ ادلػػػ ا  ػػػهضاا ػػػااكػػػلادينؿادلعػػػتلاين 
 أػػرادجمل وػػناين فاالا هاػػاابػػأيالشػػهينع،ا انالاوػػ دلعتل ػػ اا ػػاا راػػاتالشػػترو

اتالناندةايفادلعهدؽ.أتلأمياا،لندؿينلؤلافا ك هاتالشترونااررادأل

ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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،ااػػ  اةاشػػهااهأػػرط ػػتؿادألو ػػتـادلػػ ادل ػػرااإل ػػبلؿافػػرتةااو ػػ الػػنادأل
%ا0:%افر،ػػػػتا200لعػػػػهدؽاجفالا قػػػػلا وق ػػػػ ا فااو أػػػػ ادل ثػػػػيافتوػػػػ  ايفاد

 ػػهياين  وػػرالػػكاق ػػتا اث ػػتاااو ػػ اك ػػريةا  ثػػ اينااػػ انيندألل  ػػ ادلػػ الػػهاااا 
اػػػناراػػػنعااػػػردالػػػكادألط ػػػتؿاااتاػػػرنػػػل ادل  ػػػهة،اين ك ػػػهالػػػتااع ػػػيا قػػػفا

،ال ػػلااػػثت ال عػػردةيندألتااػػضايفادلثأػػ ادآلػػكاو ػػتـالػػكاأتلػػ ادل ثػػياينأتلأميػػدأل
ل ادل  لاب ث اجلتادظتريدثا ينااػرـاحتوػلادظت ػؤينلأ ،اينفتةادألبنوكادظت ث ألاينرا

وقتاايندلػلوكالاو ننػندارداػلااػكا،اينبتل ت اقأتـادإل نةايريادأل  يناينفتةادأل
يناتا وض ػػػ الػػػتاب ػػػث ادظتػػػريدث،اجو ػػتـهةابهلػػػ ادل  ػػػلادظت ثػػػمايفاددرادألاػػل ادل  ػػػ

دل  ػلاا ااا ث ادل هداأ ابأ اضاينال ادلعندةا كأراكتفاعتتا ثهان   ااأ ب
ـاينينلػػػراالروػػػكااقػػػػرةان  ػػػأ اكننػػػػكابعػػػرا فاكػػػتفايناػػػػ اات  ػػػ ا هاػػػػت اين  اين 

اينفجػػػػأةاغتاػػػػنؿادظتاػػػػري،ا ينوػػػػكينبأػػػػ اوأاغوهدنػػػػكاأ ت،وػػػػتو ينغتاػػػػنؿااصػػػػثحادلأػػػػـن
لأػػػكالاجأػػػرا   ػػػريدااظتػػػتاينصػػػدل  ػػػ اينلػػػأجمالروػػػكادن وػػػتاا ينا اػػػهةاينلاوع ػػػكا 

ااينلاكت ػػػػجمالعػػػػكاوػػػػ  اينوشػػػػهحالػػػػكايناػػػػعكادل ػػػػتب ايندضتػػػػت ابػػػػلاا ػػػػا،أتلػػػػك
 افػرتةاوػندلاكاكت كالػأجمابشػهيا ادلع ػفاا أػكاينجدلع جمادل لا عتللالعكاينكأن

راذل ا ادل    اا كايناػلدالػتالتػرثاا ػرنتاا ػرلتافجػأةاؿتػ ا لكاينبعدللكا
 أتدوميػػػتا ينانشػػػعهالػػهاداينأػػلان قػػػر او ػػػنفادألوعجث ػػػتااطػػري دالػػػتا يناأأندن ػػتا لأ  ػػػت

هأ ػكا نلػراالػرياق تاػ ا،اللداينلكا ػبلؿالػتاطبتألااافرتةاينبعراذل ان  ت 
يفادلعػػهدؽايندل ػػتاحال اػػتااػػناوػػتذاألفادلغتلثأػػ ابػػأفاكػػلاأػػتالاادل ثػػيافتوػػ  ا
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،ااػػػها  شػػػلايفا  شػػػ، ادل  ػػػلادلأ ػػػأضادظت ثػػػما  شػػػ، اصػػػحأح دلع وػػػاالػػػكادأل
و ػػتـادظت ػػ وهوكابػػتلعأاالػػناط ػػتؿادأليا  ػػلابػػلل اأػػ ادألنػػينكتػػ ا فا نػػن ا 

ينالدالػػػلدادألبػػػرالعتضاكػػػن،ضاػتػػػهينللالػػػكااتاو هطػػػنفأأتن ػػػدألاػػػهادلثرو ػػػ األ،ػػػضا 
و عهاػػػنفا ػػػبلؿاينايفابردوػػػ اأأػػػتهتضاين نػػػتنألايفالػػػهداق اضا اؾتػػػراضاد  ػػػتلأل

 فاوشػػػعهين،ضاىلادل  ػػػريالػػػكادظتندقػػػفادظتؤظتػػػ ال ػػػلاأأػػػتهتضادد ػػػلااػػػل ادألاػػػهاج
ػػ زرااػػضادد ػػلادألاػػهةا يناو  ػػت هادأل ا ينادألـااضػػتااد ػػبلاا اتابػػأ،ضا دد و 
 ػػػههاك اػػػتالػػػكاددرا و ػػػتـا ينالػػػكا يال ػػػتفاينا ػػػتؾا لػػػنرا ث أػػػكاقتلػػػتاب ،ضابػػػأ

اااهضايفا  ش، ادل  لادلأ أضادد لادأل  ا دلثرو  ا  ش، ايرياصحأح اينػتوػبل 
ا.بتلعقرادل   أ 
نػػ الػػرياق ػػتا اب شػػلااو أػػ ادل ثػػيايفادلعػػهدؽاكػػنفالع ػػضالػػكاا ػػتا  نا

لاػػػػحأح الػػػػنا ػػػػنفاثقتفػػػػ ادل عتلػػػػلاداػػػػهايػػػػريالؤا ػػػػ اعتػػػػل ادلعو أػػػػ اينالانت  دأل
أػػ ااػػل ادل ح ػػ او  ػػهافاغت وع ػػتادألط ػػتؿادألو ػػتـاكوػػتا ا انص ػػتط ػػتؿاينادأل

ادلعػتل ا)اتاػل(اين  تااػضال أق ػنفابأنػكاوض ػجىلادل  لاا اا نػكاينأ ػ ادظت اػـن
قتأػػػػػ ا ،الػػػػػلدا ػػػػػهداضاالاوعػػػػػريينفاو اػػػػػضاوػػػػػأ، تاينالاوػػػػػررؾاد ػػػػػأ ادلػػػػػلياأنلػػػػػكاال

تادينفاقاػراأأتن ػ  ػنفا ادلأ أضاينو وعننكاك وتااقػرل جتن ادل    ال   لا
،ايندإلقتػتؿااػهلترثا بلؿافرتةايناػند الػنااػل ادألاتتابقاراينالداطثع اأأتن اين 

دألكػػتال جتنػػ ادل   ػػ التػػرثاأػػلاوػػػ ضاجاتد ػػكالػػردرادألو ػػتـايندل   ػػ اا ػػػكا
ا.تدتتل ااأأنا نكايفاال ادضتتل او نفاػت و ت

ا
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ريالػػػػكادظت ػػػػهدداادطتتط،ػػػػ ادلػػػػ ا  ػػػػاضايفاو ػػػػ  رـادآبػػػػتاايندأللاػػػػتاادل  ػػػػ
الندقػفالعأ ػ ايفا  ػأايناوقنلػنداب ػ نؾ افشلااو أ ادلرتبأ ادلاحأح الؤلب تاا 

تااأ، تالرهادألب تا،اينلكادألل   اا ااذل ان ػهحان  أمياادثه اينورتؾاالدادل  نؾا 
ا:يندل اكت اا ثاتالكا الا ط تل تااادطت أاضادظت هدداايندل  نكأتبع ا 
اػػػهايناػػػ اك وػػػ اوػػػت ع ابػػػلادألاأ ل فرررألدةليةطيررر البنلعن يررر    مررر للل-0

ادل ػػػػهؼادل ػػػػتشالػػػػ بل اتالػػػػتاو ػػػػ  رلاتا أػػػػرادألأأػػػػنايتلث ػػػػ ابػػػػنوكاأػػػػلاوقػػػػـن
لػتالثتوػهةابعػراأ ػت ادأل اايناأهلتنػكالػكاوػ ا ااحتاث ادالبػكا ينالعتقث ػكا 

ادل  لاينبعراشتتعاال ادل  و ايناهينرادلنقػ اينل ننػكا ينادأل ـال   لاينا تاوقـن
ؿادل ػهؼادلػلياط ػتعتضابتاػ غبل،اك ريالكادلعند ػلاكتا ننػكالػرها نابلكتا او و 

و  ػػ اب  وػػ ا)  أػػ (اوثػػر ابتلث ػػتاادلعػػت ا ينادل وػػترضا ينادلع ػػتداكننػػكاك ػػ ا
دلػػػػ اا أػػػػرادألبػػػػنوكاجىلاصػػػػ كالػػػػكا ػػػػبلؿادل عػػػػتطفاينجطػػػػبلؽاك وػػػػ ا)  أػػػػ (

ين فااتفاو  قػػػ ابػػػنوكاجنلػػػكادظتضػػػتد،الػػػلداكتػػػ اا ػػػاادألالالأثػػػر و   هاػػػتادل  ػػػ
 نوػتفادالن قػتـاالاوات،وػفادل  لاا و اا ااك أاوػتاين دآ هابأاتو اضاكلال او

ل اك اػػتا اػػ ايفالاػػ ح كافتػػتااػػ،اينجيناػتتاػػث كل ػػكاأػػلالعتقث ػػكا يناأهلتنػػكا 
صػػػحأ اينصػػػحأح اين ثػػػياو اػػػأ كاينواػػػثحااػػػردد اين هبأ ػػػكا هبأػػػ اين  ػػػاضايفاج

ينبتل ػػت ااكااػػنا  ػػأفع ػػافالػػتتن تااػػنوميتاألنػػكااػػأعهؼالػػكا ػػبلؿاػتتاػػث كا ن ػػج
دلاند اينالداأراذد كااناقوػ ادإلؾتػتزايناػنالػتاواػثناجلأػكاااأحردادطت أالكا
 .كلادآبتاايندأللاتا
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ب ػػتااك ػػريالػػكادألأأػػتفاو ػػ  رـادآبػػتاالغػػ ادل اروػػرالػػنادألااالتهديررد ل-2
دل غػػ ايناػػرـا   أػػلادل اروػػرا اػػثحا لػػه دااتدوميػػتاينالااينب ػػث اك ػػهةاداػػ  ردـااػػل 

اتاو ػػػث ادل اروػػػراينبعقنبػػػتا اأأتن ػػػينوثػػػر ينفابتالاػػػ ا داال ػػػكا ينا متشػػػت ادألب ػػػتاا
اىلالػػػهض ا   ػػػنراجاقػػػرةان  ػػػأ الػػػرهادل  ػػػلاينقػػػراا،ةاينل ػػػ حأ  ادل   أػػػلريا  ػػ

اػػلدادل ػػنعالػػكااادل اروػػرابلأػػكابتل ػػ لا يناق ػػناوػػر ا يناأهقػػك،لػػ بل اا،ن  ػػ 
ل اروػراونلػػرادطتػػنؼايندلهاػػ الػػرهادألط ػػتؿاينو ػػث اعتػػضااقػػرة،ا يناوارديننػػكاد

واػػثحادل اروػػراينبتل ػػت اا(ـنبػػ ا   ػػهالػػكاقثػػلا أػػرادل ػػهفلا)دأل ا ينادألبعق
ػتػػػػلاداػػػػ ا داادل  ػػػػلا يناالاواػػػػ ضالػػػػكاألنػػػػكاوعػػػػهؼا فاا ػػػػتؾالػػػػكاو  ػػػػه ،ا ينا

اف ػػلاجىلا ك ػػترالػػكادل اروػػرادينفا   أػػلاينبتل ػػت ايناػػهينرادلنقػػ او وػػ،كادل دإلا
تاايندأللاػتاا يااقنب الكا  تلكاين فادل اروراغتهداكبلـافق ،الػلدان اػحادآبػ

داػػػػػ  ردـادلعقنبػػػػػ ادلػػػػػ افالاو ننػػػػػندااػػػػػتدوكايفابتالب عػػػػػتدااػػػػػكااػػػػػل ادل غػػػػػ اج
 .واردينفانت

كػػػلادلعند ػػػػلا  ػػػ  رـا اػػػ ن ادلناػػػػرالػػػنا ب ػػػت اضاجالا نػػػػكاااالوعرررود ل-2
،اينبتل ػػػػت اب ػػػػت اضناػػػػندالػػػػنا ك ػػػػهالػػػػكاناػػػػ اضامت  ػػػػنفادلينلؤلاػػػػفادلشػػػػرورا 

ياردفادل قػ انوػتاكػن،ضاك ػرياىلافقػين ػؤدياجبػنوكاأرينثافجنةابلادألب ػتاايندأل
دلناػػػػنداق أ ػػػػ ادل   أػػػػل،الػػػػلدان اػػػػحادآبػػػػتاايندأللاػػػػتاابػػػػأفاو   لػػػػندابناػػػػنداضا

اػتػػهجان  ػػاضايفالنقػػف او ننػػنداقػػتدروكاا ػػااذلػػ االاوضػػعندا فالاألب ػػت اضاينج
دلػ اكػتننداو ػنينفاوػأتاالػرواضاأللػهاضتػلا ػنفهادألفاو   ندااكادلنانداين هؾادين 

تاا ػػااكػػ،اينبتل ػػت ا  ػػنفادظت تاػػأةا رتػػلاينينقعاػػتا ت اضب ػػدلقأػػتـانػػتالػػكا اػػلا 
تا نػػ االاا ػػتاايناػندا عػػهؼال ػثق ال ػػ ال  ل ػتابرنػ ادل  ػل،اجاػتف الػػلل افر
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و ػػػػنفاب ػػػػث اظهينفػػػػ ادظتتدوػػػػ ادلاػػػػعث ا يناظػػػػهينؼاقػػػػراا،و ػػػػتاانػػػػت  ػػػػ  أنادإل
كلاينق  ا يناب ث اظهينؼا تراػ ااػكاجردد ػ ،اينلػكاا ػتا لاااو  ادل ا أ

عػػكاكننػػ اا تبػػ اقػػرينةاأ ػػ  افا ق  ابناػػرؾاقثػػلا كتػػ ا فا ضػػوكا نػػ ا  ػػ
ػ،اللداكت ا تافتنذجال  ق أروض ال  لاين  تاين فا  ػنفال تلأميػتافا   ابناندؾادد و 

دالرواضاا  ب ت  ايفادل عتللالنا   .ألفاذل اورتؾادن ثتا تااأر 
 ك ػػػػػهادلعند ػػػػػلا  ػػػػػ  رـااػػػػػلداا لبرررررينلا بنرررررن  لمقنريررررر ل المفن ررررر ال-5

لادألب ػػتاا ينابػػلادالبػػكايندألصػػرقتاايناػػلدادألاػػ ن ااػػنادألاػػ ن ا)دظتقترنػػ (ابػػ
نفاأ ػػكانأػػ األ،ػػضاتاو ػػأأتن ػػلػػكادأل  ػػتاادلشػػت ع ادلػػ او ػػ  رلاتادآبػػتااين 

 ػػهها  ػنفادظتقترنػػ الػكابػػت اتا أأتن ػاين بػ اضاا ػػاادل جػتحالػػ بل اوهوػرينفاحت أػػ اد
تااتا  ػػهها  ػػنفادينفاوػػعنرالػػكادآبػػأأتن ػػدالبػػكاين دل حقػػريايندل ق أػػلالػػكاقأوػػ ا

قاػرااينل ػكادينفا،،ػضاوا وػنفابػتبكاينواو ػنفادالبػكادآ ػهيندأللاتااأأػنا 
نػػكال  ػػنؽاا ينا نػػكارتأػػلا ينا صػػغهالػػ بل اينو ػػنفااػػلدادالا وػػتـالػػكابػػت ا نػػكادأل

نػكانت  ػ ارينحادلراتبػ اوناكبللاضاينو  لالػتاو  ثننػكال ػكا ينا نكاو تا ينا درداأميا
ه دان  أميتااػأ، تالػرهادل  ػلاا ن اورتؾا ثفاالدادألت،ادظتاضا ينو  فادصتنادد و ا

و جػػأاادالػػتاػهةاينك ػػري ااػريندشاينكتع ػػكاو  ػػهالػػكادألاىلاط ػػل التنلػػكاجينقػػراا،ينادالبػك 
صػػرقتاادل ػػناادلػػلوكاتاك ػػريةاو جػػأاجىلا أأتن ػػجىلارفتقػػكايفادظت  قػػ ا ينادظترراػػ اين 

لع واػػضالػػهابػػ  جمادل جهبػػ ،الػػلدااوعناػػنفااػػلدادلػػ ق ادلػػلياوشػػعهابػػكاكػػنف
:ا) نػػ ابػػلاقنلػػندالػػكاثػػتف اااػػتاابعػػرـالقترنػػ ادبػػ اضابشػػ   الن اػػحادآبػػتاايندأل

ن ػ اك ػهاينؿتػكا  عثػ ان  ػ ا ذدااأراين    أنا فا اػلاجىلادراػتاافػبلفاج
 هوػػػرينفاأ ػػػكاا ػػػاادلررداػػػ ا(ااػػػلدايفاأػػػتؿابػػػ ايننعػػػهؼا نػػػ ا  ػػػ  أناذلػػػ 
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 ادجملػتالااينأػتينلنداىلال  نهاو  العل،اينن جمادلش اايفابػتقيندلنصنؿاج
تادلضػػأنؼالػػتـادآ ػػهوكاين انص ػػ ػػكاين ع و اػػتاين ث ػػنداا أاػػتا دلرتكأػػ اا ػػااجكتتبأت
 .دللوكاو ينرينفابأ  ض

اػػػلدادل ػػ نؾالػػػكا اػػػن ادألوػػػأتاااالسررتهءا لبنلطفرررللأ رررنملا ةرررألين ال-5
انتادآبتاا فاتاجفاكتفاو  ايهوػ الناػنداألات اط  اضاين انص ادل اوقـن

 ايندالنػػ يندااينوشػػعهابػػتل ق اينو ضػػلادلع لػػاكتعػػلادل  ػػلااػػريندنأميتذلػػ ادل اػػهؼا
دااػػكادآ ػػهوك،الػػلدان اػػحادآبػػتاابعػػرـادالاػػ ا داابأب ػػت اضا لػػتـادآ ػػهوكابعأػػر ا

داين  ػػػ بػػػر  وػػػأتاادصتوأ ػػػ ايندلاػػػ تاادضتوأػػػرةاعتػػػضاتادلرتكأػػػ اا ػػػاادألفالتػػػتينلندادد و 
دل  ػػػػهااأػػػػ انعػػػػ زالػػػػكاثقػػػػ ادل  ػػػػلاب   ػػػػكاينؾتع ػػػػكاو  ػػػػهال   ػػػػكان ػػػػهةال ؤاػػػػت

 .يندل ان
ب ػث اظػهينؼادلعوػلاو ػنفا إهمنلر: لاليشغن لالدائملعنلالطفللال-6
ػػدأل ،الػػنرادظت ػػ ؿا)دل   أػػفتا ػػترجادلثأػػ ايندألـا  ػػنفالشػػغنل اب ػػربريا  ادد و 

ن أجػ ااػلدادلناػناكننػكاا(ايندل  ػلاو حوػلينيرياػتي لادظتبلبػجما....ا،ادل ثل
بػنوكاينالالت ػااقػ ادألو ػتؿاأاػ كالػكايناانػكاالدطتتاهادألكتايفاالدادضتتؿاأل

ىلاقث اوػػػػػتاينالاوػػػػػ ضا  ثأػػػػػ ادأ أتات ػػػػػكا ينادالاػػػػػ وتعاجبتالا وػػػػػتـادظت  ػػػػػن الػػػػػكا
كتػػػػرادالبػػػػكاجالادل جػػػػنااجىلا نػػػػتسالػػػػكا ػػػػترجااينبتل ػػػػت االا،يناظهينفػػػػك لشػػػػتك كا

ػػػا،اػػػهةدألاػػػهةال  ثأػػػ اكػػػلالػػػتاأهل ػػػكال ػػػكادأل تاينبتل ػػػت او ػػػنفااػػػلدادل  ػػػلادد و 
،الػلدان اػحادآبػتاايندأللاػتااننداكالكاقثلادآ هوكاها البلا غبلؿاينب لا 

لػػػأاضاينأػػػلالشػػػتك اضا اينقػػػ األط ػػػتعتضال عػػػ العاػػػضايندالاػػػ وتعاجب  اػػػأ
 ينأ ادطتهينجالعاض.
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عقػػػػػت ااػػػػػ ن ادل:ادل  ػػػػػريالػػػػػكادلعند ػػػػػلاو ػػػػػ  رـا ط ػػػػػتؿاقػػػػػت ادألا-8
اػػػػضالػػػػكا ػػػػبلؿااػػػػل ادلعقنبػػػػتااب ػػػػت اضاينادصت ػػػػريايندل   ػػػػ ايندل   ػػػػ ااػػػػرا 

هفنفا فاال ادألاػتلأ ا ع ػ ان ػت داب ت اضاينالاوعضاوقنلنفاا نؾا ،و  نفا 
دااػػكادلضػػه اا ػػ تال قتفػػ ااروػػرةايفااقػػت ادل  ػػلابعأػػر ا ػػأ ،الػػلدافرن ػػتا ا 

لػػػكا يناو ػػػ  أناافاؾت ػػػجمادل  ػػػلاا ػػػاااػػػ ضادلثأػػػ اكعقػػػت  ايندإلاتنػػػ ،ايناػػػ ا 
ركػتفادلغهفػ اينوضػعنفااػجتدةاا أػرا لػ بل اا،اضامت تريننكادآبتاا فالترديندال تن ت

لعأ ػػػ ا ينااة التثاػػػتال ػػػرتااوػػػأتا الػػػكا اكينالتهلننػػػ لػػػرتالهبػػػناوضػػػعنفادل  ػػػلاا أاػػػتا
ينا لدالػكادلعقنبػتااينانت عننكالكالشتارةادل    ونفاوق عنفادظتاهينؼاا كا 

تاكتػػػ اا أ ػػػتابعػػػرا فاو  ػػػلاوض ػػػلػػػرهادل  ػػػلاين ادلػػػ االا ػػػرتؾا ثػػػه دان  ػػػأميتااػػػأ، ت
دلعقنبػ اين فان  ػ ال ػكايننشهحالكااػث االأكاأ تف ادل  لادلعقنب ا فان حرثاج

اأ.فاوعرنتابعرـا  هدرادطت ع لراين فاو 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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،اقو تاب حقأػ ادل  ػريالػكاو تـاو  تايفادلثأ ادلعهدق ادآلكالؤل بلؿافرتةا
جىلاأػػتؿ،ااب ػػت  ايننق اػػضالػػكاأػػتؿ ادإلؾتػػتزداادلػػ اكػػتفاعتػػتا ثػػهاكثػػريايفاأأػػتةا 

ضا  الكا ضتفهاااندارتأنادلعتل لايفابأ  تادآلػكاين  ػتنأاينال ادإلؾتتزداا 
ب ت  ػتا هد،ضاللدهتضايندل ع ادضت أنالكا اػلا رلػ ا لعولاينن بلصاضايفادينج

ينال ػػلايندضتوػػرا ادينفاك ػػل ا،اين قػػر اكػػلالػػتااػػنال أػػراينل وػػهايفادلثأػػ ادلعهدقػػ 
كاحتقأقاػتايناػ النثقػ ايفاؾتتزداادلػ ااجػ ايرينػتااػها احتقأ ادل  ريالكادإل

تااػتاؾتػتزدااينلػأجماك اػاػضااػل ادإل،اين  و ػلا  ػريالػكااػلدادل  ػت دل الادأل
ا:و  
و ػػػتـادلػػػػلوكااا ػػػاادظت  و ػػػػ تاادلهشتأػػػ اصتوأػػػنادألط ػػػػتؿادألضتاػػػنؿادا-2

بعػػػرا فاأاػػػ  اا ػػػااأجػػػداا3008وكايفابأ  ػػػتادآلػػػكااػػػتـاكػػػتنندال نداػػػر
لػػػػػػػ اضادشتػػػػػػػ اكػػػػػػػ ا أاػػػػػػػلاا ػػػػػػػااتاا أػػػػػػػ اق ػػػػػػػو اينصػػػػػػػتو اا ػػػػػػػأاض،اينقػػػػػػػرا 
 .دظت  و  تاادل تل  الك

تنػػػػػػػػػ ا ابعػػػػػػػػػرا فاكىلالقتاػػػػػػػػػرادلررداػػػػػػػػػ اجاػػػػػػػػػتدةارتأػػػػػػػػػنادألط ػػػػػػػػػتؿاجا-3
دظت  و ػػ تااات ق ػػتاحتػػنؿادينفادل حػػتقاضابتظتػػردرس،اينلؤللتنػػ اجفاا ػػتؾالنق  ػػتا

(ادلػػػليااثػػػرادل ػػػبلحادل ػػػنددش)فاوػػػلكهالػػػنزوهادلرتبأػػػ ادل ػػػتب اجن ػػػتنأميتاكتػػػ ا 
تااط تل تابغ ادل  هااكادظت  و ػ ل ح تادا   تا انت   تالكا  جألارتأنا 

 .يندلعوه،اينالدالتااالالكالاو  ت
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ينأػتزاا(7)ىلادظتػتا لال    ادلعهدؽاب عتلأ ادلغ جماجهو انتا ش ألاف ا-4
نروػػػ ا،اينل ع ػػػضافػػػرفا ط تل ػػػتاكػػػتننداو عثػػػنفابتاػػػضادألا ػػػاااػػػرةالػػػردلأتااػت أػػػ 

هدقأػػ اأأػػناكػػلاط ػػلاكػػتفانت ػػلانتدو ػػتاينبتل ػػت افػػرفادظت تف ػػ اكتنػػ اػتاػػنرةادلع
 .بلا ب ت  ت

أأ ايفاهاا شػػػػ ألافهقػػػػ ال ػػػػهأأ اقػػػػرل ادلعروػػػػرالػػػػكادلعػػػػهينضادظت ػػػػ ا-5
دلعروػػرالػػػكادظت تاػػثتاايندأللػػػتكك،اينكػػػتفاعتػػتاصػػػرهاكثػػػرياأأػػنا فااػػػرد دالػػػكا

 ػػػػ علاب هقػػػ ابأ  ػػػػتادآلػػػكادظت ػػػهأأ ال قػػػػر ااػػػهينضا ػػػػبلؿادلػػػنزدردااكتنػػػ ا 
 .،اينقرا وتدادصتوأنانل ادلعهينضدأ  تالهتت

 ػػػري  تانت ػػػلالا(8)لػػػ (أ ضااػػػأ وت  اينثػػػت ق ا)يفا أضػػتفا ا اػػنوهافػػػ ا-6
ينقػػراأاػػراا(ػتوػػراينا أػػ ادلػػرردا )ادلشػػقأقلادلعػػهدقألا ػػهدجادظت ػػهاللػػكاج

ينكػػتفاا تبػػ انق ػػ انناأػػ ايفا ػػترولادل ػػأ وتاا،دل  ػػريالػػكادصتػػند  ادلعهبأػػ ايندلعتظتأػػ 
 ااهاػػكالػػكا ػػبلؿاتاوض ػػأ ضاجىلااػػرةالغػػتااين دلعهدقأػػ ادلنثت قأػػ اين ا هرتػػ ادل ػػ

ا اادلعتلادطتػترا اينكػتفاكثريةاينك ريةاااتق تف،اينقراف حال تاآ أ و ق تةادصت وهةادإلؾت
 .،التذداقرل تا بلؿال ري  تنتفل  تال عتلادطتترا الريه

ػتوػرا) ضادلعهدقػ ادظت ػ قلادلػلياوػروه ادظت ػهجاأادل عتينفالنالهك ادل  ا-7
ل اػػتاقاػػريةا  ػػع اا،فػػبلـااػػأ وت أ (اين ذتػػهادل عػػتينفااػػكاجن ػػتجااشػػهةا دلػػرردا 

 .(9)أ اااند  ااتظتك هاتاا ينيندأراطنولاينقراأا  ا 
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فػػػػػػبلـالػػػػػػكاقثػػػػػػلابأ  ػػػػػػتادآلػػػػػػكا  ػػػػػػ عرالبلوػػػػػػرتدؾايفا اجن ػػػػػػتجاثبلثػػػػػػ ا ا-8
 .،اينا الكاب نل ا ب ت  تايفادلثأ ادلعهدق لاهاتنتاااتظتأ ايناهبأ 

ك هالكااشػهةالعػترضال  ػكادل شػ أ  ادطتػتصاب نأػتااف تن ػتا قو تا ا-9
نتلػػػ اا(اينقػػرزوػػػكادلعتبػػروكااثػػرادعتػػتدي)ينزلأ ػػكادظتثػػرعاا(أ ػػلااػػبلا)دظتثػػرعا

(ايفادلنالوػتااأ ػل)ل   ػتفااتا قو ػتالعها ػتوض ػدا ح تفاكػلالػكاأضػهاتاين 
افضػػػلااوػػػلال  ػػػلدظت حػػػرةادأللهو أػػػ اينأاػػػ  اجأػػػرهالنأت ػػػكاا ػػػاااػػػت  ةا 

اف أميػػت،360(ااػػ  الػػكابػػلا)26دينفا) جؾتػػتزالت ػػ الثأ  ػػتادآلػػكايناػػناا(ااوػػبل 
 .تال عهدؽوض اين 

لػػػػػكاقثػػػػػلاا3024لعػػػػػتـان ػػػػػتشاأاػػػػػنل تاا ػػػػػاادرعا فضػػػػػلالشػػػػػهينعاجا-:
 (:)دلتو تنأ ا–الترد أ غتونا اوهكتاا ينلفاكهين ادإل

لػػػكاقثػػػلاا3024ن ػػػتنأ العػػػتـاأاػػػن اا ػػػاادرعا فضػػػلاو اػػػأ اجا-20
 .(20)رارتد تادإللترد أ غتونا اوهكتاا

تاادرينسااو أػػ ال جوأػػناا ػػ شػػ ألافهوػػ ا صػػرقتاادلثأ،ػػ ،الاتلػػكا ا-22
تلثأ،ػ اينكأ أػ احت ػأ اتايندضت ػتظااوتؿادل اوقنلنفانتايندل اهت ضابلكا بلؿادأل

،اينقػػرا  تينلػػ ا اوتلػػكاكػػلادل ضػػت أتاادلعهدقأػػتاايناػػ   ادلضػػنااا أاػػتاا أاػػت
 .ولاالدادل هو ايندلغتو الكا ش أ ك ضاينثت ق اوثلااأن تجافتاقو تابروض اين 

(ا29ب ت  ػػػتادلشػػػثت ادلػػػلوكااػػػتينزيندااػػػكا)قو ػػػتاب عأػػػلاست ػػػ الػػػكا ا-23
ين لتنػػ ابغػػردداق ػػضاا(22) ادجمل وعأػػ  أػػ ادلشػػهطا ػػاالبلكػػتااينزدرةادلػػ   ايندلرد 
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وع وػرااكػ يندا ،جتراددرالكااا(23)أراوثتب تتاقو تاب  ينودا وض ادلنا ادلث رياين 
ينا ػػػػتارةااػػػػردالػػػػكافاقو ػػػػتاا ػػػػاان  ػػػػكايفا  ػػػػنوكا اػػػػهةا تصػػػػ ابػػػػكابعػػػػرا 

 .دظتأ نروكابرفناجكتترادلردراظترةاا  
أأػنا اا(24)تطػ و تاب  حالشغلادد لادلثأ ادلعهدق ادآلػكال  أقا-24
(ازوميػتا50(الكا ب ت  ػتادطتأتطػ ايندل  اػألايندألينفػهاأأػناقو ػتا أتطػ ا)6 ع أضا)
زيا(ا200تان ػػػ عراطتأتطػػػ ا)ب ت  ػػػتايفادظترراػػػ اينأتلأميػػػيفا ينؿااػػػ  األالرراػػػأميت

كػػػ اوػػػ ضالرراػػػ ا ػػػبلؿادلع  ػػػ ادلاػػػأ أ الؤلط ػػػتؿادألو ػػػتـايفالػػػردرسا ب ت  ػػػتاا
 .دلقتدـاا أاضا بلؿادلعتـادلرردا  نزوعاتا
(ا4)و ػػتاب ػػ حاصػػتلنفاأبلقػػ ادد ػػلابأ  ػػتادآلػػكاأأػػنا ا ػػررو اقا-25
 .اضالكاوقنلنفاأبلق ابتق ادألط تؿايفادلردراتب ت  تاا اادضتبلق اينأتلأميالكا 

(اوػػػػػاتدةا40 ػػػػػهالػػػػػكا)ك(ادرا ػػػػػتاين 36أاػػػػػنل تاا ػػػػػاا ك ػػػػػهالػػػػػكا)ا-26
 قروهو ا قروه داإلؾتتزد  ت
(25). 

اػػػػهابرو ػػػػ ادت ػػػػلالالػػػػنا اػػػػهاضا ينا (اط ػػػػ200 ادلػػػػدا ك ػػػػهالػػػػكا)ا-27
  ا وػاهاضتػلا(اين ال تبع اضاظترةاا،ايندصترةدصترا،دطتتل ا،دلعو ا،دطتتؿ،ا)دلعض
ا.  قهينفايننتترانفاأأتهتضادل ثأعأ تااضالق واضالناال ادلعند لاينأتلأميا أ

كػػه ا)ا شػػ ألافهقػػ اشت ننأػػ ا ا  ػػوأ اتابتاػػضادظتتو ػػرتينا  -28
تااػػػػضاو ػػػػرربنفاحتػػػػ ااادظتناػػػػأقأ اينأتلأميػػػػال(اكننػػػػكا ػػػػتعال ػػػػتاب تفػػػػ ادآينصػػػػ  

 .ا(26)وهدفكج
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ثأ ادلعهدق الكاقثلادحتػتداب ت  تايفادل اد  أتراغتونا الكا  -29
اػػػػحتوتاط ػػػػتؿا تصػػػػ ابهفػػػػنادألثقػػػػتؿالػػػػكادألثقػػػػتؿال شػػػػ ألالرراػػػػ ارفػػػػنادأل
دظتهكػػػػ اينؿاب نلػػػػ اأأػػػػناأاػػػػ نداا ػػػػااينقػػػػرا ثث ػػػػندااػػػػردرهتضالػػػػكا ا(27)دضتػػػػه 

،انرو ال وها ايفادل عث اينعتتابتعاطنوػلافأاػتلكا (افهوق تا38دل تدسالكابلا)
نداظترةاثبلث ا وػاهافقػ ايناػلداوع ػتاجؾتػتز داكثػري داأأػناب تانتا رربلنادلع ضا فا 

 . وتدابكار أجمادالحتتداينكلادألنرو ادلثتقأ 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 03وثيقة رقم  
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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.اا3007دلناػػ اأػػ ااػػتـاايفلػػروهالاػػتاادثررنرلال:شررنبيظتا ػػرسادا-2
اػتـااأػ دلشاهياظتشهينا تا)دلثأ ادآلكايفالرو ػ ادلاػررااكتتركتفاورفنادإل

3008). 
كتفاو   لابػتل  ريالػكادأ أتاػتاابأ  ػتادآلػكااااهنشملشنف:يتجادضتا-3
 .3023اتـااأ 
أأػػػػنال ح ػػػػتااا3006ينزوػػػػهادلرتبأػػػػ ااػػػػتـااابرررردلالفررررالحلالسرررروداي:يعا-4

عوػػػػهال   ػػػػجألايفاكاوػػػػهطادظت  و ػػػػ تاادلهشتأػػػػ ايندلب تانػػػػتالػػػػك تب ػػػػتاو ػػػػ  يا 
 .دظتردرسادلاثتأأ 

ينزدرةاال أػػػػ ايفلػػػػروهاق ػػػػضادل اػػػػتروحادألاا نجرررردلالسررررنعديياػػػ تذادألا-5
 .دل   
دلنا ادللياكتفاكػلااػ  ااتيفلروهااتـالاااسعدليورييا تذادألا-6

 .نت حا ب تانتال تف ااا نو اجاتف اجىلابع ادظت حا بلؿادلعتـ
ر ػػأجمادلنقػػفادل ػػيادلػػلياااحمرردلعبرردلالغفررورلالسررن ألائ:يأالػػرك نردا-7

يناػػنالػػكاددرنػػتاقػػتـابػػرفناجكتػػتراظتػػرةااػػ  اكتل ػػ ال ػػتابعػػرا فاداػػ أاهال ػػتاددر دا 
 .دل تبق ايفالرو  ادلارر

دلػػػػػػلياقػػػػػػتـاا،لػػػػػػروهاوػػػػػػهك ال قػػػػػػلادلػػػػػػ   ااسررررررألدارلالجررررررنفيل ػػػػػػأرادا-8
ب أثأػػػنادلػػػردراتاقػػػتـاوض ػػػثػػػريةال ػػػتايفال  قػػػ اوػػػترعاف  ػػػ لاين بتاػػػ ،جتراددراك

 .يندفناجكتتر اظترةاا  ل
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دلػ اكتنػ ا  ػالاا،يفادلتظتتفادلعهدق ااضنااصفي لالسهيليادل أرةا-9
 دد ضالع ت.اتاكتن اا اا ندصل اوض ال تادل  ريالكادأللنراين 

ينكػػػتفاوػػػرفناريند ػػػ اا،لػػػكادضتضػػػهةادل أبلنأػػػ اا عرررنلالكياليررر:يل ػػػأرادا-:
اػػػػتـااأػػػػ يناا3022رتةالػػػػكااػػػػتـارل وػػػػ اصتوأػػػػنادلعػػػػتل لابتلثأػػػػ ادلعهدقػػػػ ال  ػػػػ

3025. 
دلػلياا3024لػلابغػرددااػتـا ااعبدلالحسرينلالمألشردييا تذادألا-20

 .3025ا-3024كتتراا  اكتل  ال تايفااتـابرفناجاقتـ
،اقػػرـالػػنزدرةادلرد  أػػ ادلعهدقأػػ دلنكأػػلادألااسرردييعرردين لا اػػ تذادألا-22

 .  اوهط اغت وعأ لبلؾادلنزدرةابااب ت  تاا ادلليا لهاب عألاثبلث الكا 
،ادلػػػلياادل ػػػتط ابتاػػػضاينزدرةادلرد  أػػػ ااسرررعدل عرررنيلعوأػػػرادلػػػرك نرادا-23

تااوض ػػين قػػرـال ػػنزدرةا ت  ػػتابعػػرا فانقػػلاأػػتل اضال نكأػػلادألبكػػتفااػػثث تايفا عأػػلا 
 .كتفاو الال تادل  ريالكادأللنرادألل أ اينلتاو ع  ابنزدرةادلرد  أ 

ا،لهو ػتدآلناػ ادطتريوػ ايفا ر ػأجمارتعأػ اااهشنملا لوس:يلرك نرادا-24
اأأتن ػد ػضالع ػتاينو ػالال ػتادل  ػريالػكادأللػنراين دادللياكتفاا اا ندصػل ا تاوقػـن

دإلكتترادل  نياجاتف اجىلادل  ػريالػكادأللػنرادظتتدوػ ااشأفنعج اا كاباب نفريالت
 .دأل هه
دلػػػليا ػػػلاا،ينكأػػػلاينزدرةادل قتفػػػ ادلعهدقأػػػ ااطرررنهأللالحمرررودياػػػ تذادألا-25

يندظتثػػػرالاؽتػػػتااػػػالاادآلػػػكابتظت حػػػ ادل ػػػ نو ادظت ااػػػ ال   ػػػتنللثػػػرا ابأ  ػػػتا
ا.او أ ادفنادإلكتترادل  نيالثأ  تادآلك

ا
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ا االشػهينعادلثأػ ادلعهدقػ الئلبػردع،ا عهف ابتلارف ااتاوث  ادإلنرتن ا
 وػرااادظتل  عػهؼاا ػا(اشػتـادلػلاي)اػ تذاجيا ندص  الناصتأ ادظتشػهينعادأل

ػػت آ ػػهالػػكاالػػكاجؾتػػتزداااػػلدادظتشػػهينع،افقػػتداأػػرو  تاجىلادك شػػتيفااتنث ػػتاا أو 
تبػكا)اػػؤالاااع ػندالػػياطبلعاا ػااك اػأ ااػلدادإلن ػػتفابعػرلتاوػهفيابػػتالو 
ا..ا  كاينلشتاه النادلردرال لا أاأ ات(ادللياوانرافأكارأجن تن ت

تاو اأ الث  ك،اقػرا  ػنفافهوػرةايفاااػهنافتل  ت او شفااكاص تا ا
،اينالاػأوتا ب ػتاا اد  ضانػتادلعهدقأػنفال ػلادألزؿ،ال  اتاا رادل وتاادلالد

فاػ ادل  ػػنة،اينن ػػهدفادلػػلدا،اادظت  قػ ادلػػ اينلػػرافأاػتادل ت ػػ ا)لرو ػػ ادلاػػرر(
،ايندلشػػػعنرابتظت ػػػؤينلأ ،اينل عػػػ ادلع ػػػتا،ايندلشػػػجتا ،ايندإلصػػػهدر،اينرينحادل حػػػري

ا ػػػاااأجما روػػر ايناػػػنا لػػهالػػالػػػكااػػ نرااػػلدادل  ػػت ،ا  ج ػػرايفاكػػلااػػ ه ا
تدال ػػتادل قػػ ايندأللػػلا،ا نػػكا اػػدظتثتركػػ ،اينل ػػكادصتروػػرايفادأللػػها اػػلااػػل ادظترو ػػ 

ابا تاا ا كادل جثتا...اض تزدؿانتباتبأفادلعهدؽال
،الػكاقػررةاينارااصتأ ااػل ادإلؾتػتزداادلهد عػ اي،ا نينلتازددايفااعتد 

،ا ايندلقنلأػػ ب   ػػكايناشػػتاه ااػػكادطتبلفػػتاايندال  بلفػػتاادل ت  أػػاا ػػاادل ػػأي
هاالاو وػرايفارقػ ا  ػ اب   ػتايناػنا لػاضا بلطضا لندااتالؤلاػفايفادلعػهدؽ،ري
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ف هوػ ،ااينا ػااد  ػتلكابعردلػ  االشػتاه ادإلن ػتنأ ،ابلاوتاكاا اارفعػ اينأ  
اعوضايفاكلاغت وعت  ت...ا دتما فا 
اا شػػهو  اب هصػػ اقػػهداةااػػلدادل  ػػت ،اا ػػا(اشػػتـ)،ا وػػ هادل ػػأراين  ػػري د

كوتا قرـاو هياينا وػلا قػروهياألاػلااػل ادظترو ػ ااا وت افأك،ينا اا رينوكاك
د  ػتـا ا اػتابتظت ػؤينلأ ادل ا وتراادرداتاا اهو ايفااقرادل وتنأ ػتا،اجىلا

اا وتاأ ا ك هالكايرياضالقترن اا تط ا  ههايفادلعتصو ابغردد...ادال
،ايناػػػػرـاين ناػػػػحادلقػػػػهداادل ػػػػهدـابتق  ػػػػتاااػػػػلدادل  ػػػػت ،ايندتهوػػػػه اظتػػػػكاوعهفػػػػنف

اينقرينةال حقأ ادألاردؼادل ثأ  .االك  تااا تلع ك،ابلابتختتذ افتنذا تد
 د. رشوق اجلبوري                                                     

 أخصائية هفس ية                                                      
                                                      2/4/2102 
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 الألحيم الألحمن اهلل بسم
ػتاكثػري داين    ػت ػ ااشتعػادلػلاي اشػتـ ل   ػكا يننػتكه داكثػرية ا كا ب ػتاين لميػتاين   

ا. ا أاض دضتأتة ق   كاينلثألاد هينللاايف ا أك قاضكاأات   ينا
 لػك دظت عثػ  دألكثػتد ف ػلدا اػك وثحػن بغػردد ندرعؿاوناكا نكاكت  ااشتع
ا. دضتأتة ال 
 لت ػتج لك ظت تارة دظت حوجم دضت نف دلانا ف وع  بعأر كل ك و ك جي

 ل اػت وػه ل دلػ  دلػرنأت ل تاػ  لػك وهلتػككاينا تنػ األأ ػ رفاحالػكابتب ػتو ػ كاينالػ
ا.وأ، ت

  ينال ا ده ا ػا  نك ػك جف فقتؿ د    ال  يف وعتيننكينا و تار  لك اك األ ك
 شػعهاكافآلػ ادلثأػ ايفادلشػثت ادين تبعػ صت كايناو اجنتتن اافأوق آ ه د،اينا

 بأ ػك وػ ينر ينق ػك لاػ لعاػض وقض  لا  ا  بن اشتـايناريند، ات فهأنف  ،ض
 ادلشػػثتانهالػػ ػػاكاو  ػػعالألاػػثنا ايفادق أ ػػ  وتل ػػت دطتو ػػ  ين ينالد  ينات   ػػك

دل  لػػػنيناضادلػػػثع اثعضػػػاضابابلقػػػتهت اينايندل   ػػػأالش اػػػأ ضاددأ أتاػػػتهتا  قػػػر 
 . دلردر  ترج دآ هوك
   ػتلأف ا ػا وعأ ػك لػك يناػك ينالددأل لػك لعاػض و ػ ك اوػك أل كيناػ
 يػري ين  ل ػأح  ين  ل ػ ض  ين يناػي وػأع  و ػهؽابػل ال  نػك فػلكه دظتعأشػ 

 لك كل لك بتظت تاردا ظت تارةايننهاالادو قثراينااالكاؾتنها ينقتؿ ،اذل
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 شتػت قػر  بػتالاػ  ا  ف فأوق ػ – قأػر  ين وػهط دينف ل ت ل قرنتات ل  عر ان
 ضاجيدتحقاػ ف  ين  ػتد دلعػهدؽ اػل  خت ػ  دلػ  دلضػأق  أػ دل ت   ف ػتردأل فػنؽ
فان ػتاادإلناػرك،افدوػ   ايناينالوػ يف اػأت ل لرو ػ  يف (اشػتـ)  ابػػػػػل قأػد

ايف ينالددأل أتاأػتا يف و  ػه آ ػهوك ا ينالػنادعػكالق ػلاينافاكػ ا أ ػينال
دا غػناكابتلػلوراب ػنار،اكػضااػنافاوػهادل اػنا يف(اوتفع ػتا44ضا)وضػ دلػلي لثأػ د
 دل هو اانداراض ا ا لع وروك آلكراددلرد اك ن   ند ايندا  اشهة ل وتشد

 لا  ا  بن عتض ا زات دل  ل  نرة ادلشتؼتضادن ناا اينال  أضادين قردلا
 اأثػك لػك دلػردر أتاأػتا و ػي اػ تذكايفادلػردر(ادأل قثننػتاووػذاكاػ تدأل(

 لػك ا ػ  ينلػت دلنظأ ػ ا ػهؾ قػر اػن يناػت  اػه ك أتاأػتا و ػي ف  قثػل دطتػتص
 لا  ا.  بت وت بنرك  ل هأاض. ينو هح دلشثت  لهاتو  لأ  هغ   رد لك

 امآمويس هشام .د                                        
ة امآمويس مؤسسة رئيس                                             اخلرًي

 ميفورهيااك -وفراوسسك سان                                          

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لكا بلؿادا وتل اا تبع ادل نداهادالا وتاأ ايفادلعهدؽاوتااادلاػرؼا
لػػكالؤلو ػػتـالػػكا ػػبلؿاصػػ حتااعػػهؼاا ػػاانشػػتطتاادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآ فا  

تطتاااػنا  ػنعادل شػات،دل أ ثنؾ،اين ينؿالتاورشاعتػلدادلػردرابتظتقترنػ الػنايرياػ
اتالهبلالأ ػندابأوػ تصااػتدول اوق  ا فالكاينرد دل انتترااتا ب تاادلردرافأ

اػػضالػػكاذلػػ ادلػػهينحادإلن ػػتنأ ادلػػػ اعتػػضادالا وػػتـاينبعػػرادل  ػػهايندألبػػأفاو ػػنفا
،اكػػػلاا ػػػاادألط ػػػتؿ،افوػػػكا ػػػت ادظت نداػػػع تاا ػػػراافػػػأاضال ػػػ ع جماجكتتب ػػػ

لؤا  انتاحػ االابػرا فاو ػنفالػكاينرد اػتاوػ  اؽتأػ اينأأ وػتا عهفػ اا ػاا
وق ػػػ ا فا ندصػػػ  الػػػنادلػػػردر،ا ا(الػػػكا ػػػبلؿاشػػػتـادلػػػلاي)وػػػ  ادألاػػػ تذا

إلن ػػتنأ ايندل قتفأػ ايندلع وأػ الػػكادااػلدادلهاػلاظػتاهةا اػػ  وهانػتااػلاجل تنأتهتػت
أػػرا ع أقػػت ااػػكابشػػها شتأ ػػكاأأ اػػتايفا  ػػبلؿاختااػػكالأػػ رعادأللػػلاب  ػػنسا

دلػػػردرابأنػػػكالاػػػ نالئلن ػػػتفاأأ وػػػتا ػػػنفهافأػػػكال ػػػلاط ػػػلااندنػػػ ادالطو، ػػػتفا
ظتنداػػ ادظت وأػػ ةالأجعػػلالػػكادلهاػػضايندظتناػػأقاايندل   ػػنايندأللػػلاين قػػرحاا ػػراضاد

تاظػػتاهةا،ػػتاأقميػػج... ػػنا اشتػػ ا ضػػ  األ بلقاػػض يندل و أػػلايندلهوتاػػ ايندلعوػػلادل
اأػػ ايفا ينرينبػػتادلػػ اوػػارالػػكال ػػأبل ادظت نداػػع ادلػػليالا اػػلدادلثأػػ ابرل تنأت ػػكا

ثػياؾتػتزادضتقأقػ ا فا وهلت ادألو تـ،اجنكادإلينفهااكلاجل تنأتهتتادظت تأ اطترل ا
دإلن ػػػتفالث ػػػتاادألينطػػػتفاينك ػػػ ا لػػػلا فا  ػػػنفاظػػػتاهةادظتػػػهاادل ػػػتاحادألاػػػػ تذا

ل    ػػ  ايفابقأػػ ادينرادألو ػػػتـايفادلعػػهدؽاإل ػػهدجادلث ػػرالػػػكاا(اشػػتـادلػػلاي)
جأرها زلت كادالا وتاأ ادل افها اتاا أػكادضتػهين ادلعث أػ الػنا ػتل ادت أػت ا

 .....دلنداراينألط تؿادلردرابتظت  قثلادلق ثأ ابتل جتحادلرد ض
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 رايحني اجلليبااااااااااااااااااااااااااااا
 ستشاري اململكة املتحدةهمندس ا                                   

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اجىلادلثأػػ ادلعهدقػػ الؤلو ػػتـايفاوػػترعاف  ػػ لازا وتر  ػػتالػػنازيناػػ ااػػلدادلأػػـن
(ااشػتـادلػلاى)ن تفادلهد ػنال ػؤينؿادلػردراأأناكتفايفادا قثتل تادألا تذادإل

الشػػهينعاجن ػػػتشا اػػػند اا...(لناػػػا)اػػػأفادلػػروكادآاينأضػػنرادألاػػػ تذادلهيند ػػ 
ادلػليااػنافعػبل اا...اوأ ابرن ػتنأ ادألاػ تذااشػتـافهدو ارد ع ا رؿاا ااوعنر ا

ؿتػنادصتوأػناا ػاادلنقػنؼالعػكاا..دال   نلػ ايفادلعػهدؽو  ح ا فاو نفااػ ري ا
نػػػ اا ػػػرا،اجكادإلن ػػػتشااػػػلد..ابنركػػػ اااػػػندكضااػػػأريينل ػػػتنر كايفااو ػػػ

ااػػضاأتاػػ انػػ االاحت ضػػكا ط ػػتال اجا..اػػلداكػػلادلقػػأضادإلن ػػتنأ ادل ثأ ػػ ابعو ػػ 
ل  ػػػنؽانت  ػػػ اكػػػلااإلنقػػػتذاضالػػػكادلعػػػنزايندل شػػػهدابػػػلا  شػػػ الػػػ اضانػػػندةاصتأػػػل ا

دلاػػػ تاادطتػػػريةالػػػكا ػػػبلؿا ػػػهبأ  ضاعتػػػضاين عػػػتل  ضادلهد ػػػنادلػػػلياظت ػػػ ت ا ث ػػػتاا
  رعافأاضادل ق ابتل  جمايندل  نؽادلع وػ ايندظتاػيا،الثأ  ضادلعهدق ادلعتلهزوترد  تا

اتايفادضتأػػتةايفادل  ػػريالػكاغتتالهتػػت..اين نػػتا زينركػضااػػأريا  ػػلكهين شػ اعتػػضاطهوق ػ
اػػػػػع ضاجىلاين ا(،ا  ػػػػػلكها)آالـا ريوػػػػػ د ينل،ػػػػػ ادلع ػػػػػتـادلػػػػػلوكاقػػػػػرلندالئلن ػػػػػتنأ 

 افقػ ابػلالػ ح ضااػت  ةادال   نلػاتنثاتايفاقت وػ ادل ثػتراين روػح ضاالااػ ري ا
اتاين نػػػػ ا قػػػػنداب قػػػػ  ااينجكهدل ػػػػننبػػػػلال  ػػػػبلـايندإلن ػػػػتنأ ..ان حػػػػيال ػػػػضاجاػػػػبلال ا

نػػػ ضا ل ػػػكاظتندااػػػ الاػػػتاثاتايننشػػػأرا،ا لػػػكادألو ػػػتـاينجصػػػهدرال ػػػريةادضتأػػػتةاصتأػػػل ا
نػػػ ضا ث ػػػنفا اػػػندكضايندلعػػػنفاين ب ػػػلادلشػػػهفتاايندطتػػػريوكا فاو ننػػػندال ػػػضادل ػػػ را

داالا   ػ ااػأريادل تاػلاك وػ اوػ ه اا،لع ػتادل هدو االدادل ندادلشتللالػكاد
ا.دداينو ه اداينو ه او ه اا:ردداتينل  ياالا ل  ايريا فا 

 س تاذ حازم امسهيلاأل                                  

 سورًة -نصل امعرايق امعام امسابق يف حلب امل             
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ل   ػريالػكادإلن ػتنأ ،اؿتػكا))اشتـادللاي،اجن تفاوعأاايفاغت وناو  قرا
ابتالا وػػػػتـابأو ػػػػتـااػػػػضااأتاػػػػ  ا ااػػػػتؿ  ألوػػػػ تصال  ػػػػكايفادلعػػػػهدؽالػػػػرواضاأػػػػجم 

ؽتتثلاظتػتاا(اشتـ)،التاوقرلكايندلنانادلقتا ادلليانتهابكادلث رأاأ  ادلع فا
 قرلكالؤا تاااتظتأ البلا وتـابتألو تـ،اينا االؤا ػتاادلرينلػ ادلعهدقأػ ا فا

ابرينراتابش ل اأاخت نا  ند كالث تاالؤا   ا  ل ونس.......((اقأقأ ا قـن
 محمد جبارة ادلرايج                                                

 خمرج سيامنيئ عرايق                                                

 ا فاو   ػػها ينالدؾادلأ ػػتلااب ػػضا نػػ ضالػػأجماألن ػػضالػػروهالػػردراضابػػلاكتػػ
اظتػػػنداثاض،ابعػػػرا فادف  ػػػهاانػػػضااضا  ارينأػػػ اعتػػػضاينردع ان ػػػأل إلبػػػردااضاينلػػػ ض 

ينقػػػػرل اضال عػػػػهدؽالثػػػػرالاينأتصػػػػروكال جػػػػند  ادلعتظتأػػػػ ،اؾتحػػػػ ايفا فاحتػػػػنؿا
ل ق ػػػػنادل  ػػػػرياااتلأػػػػ ابػػػػتل  جماينا ػػػػتا اان ػػػػهةادلثػػػػؤسايندلأػػػػ ضايندضتهلػػػػتفاجىلاثقػػػػ  ا

اك،اا أ، ػػتضاكتػػ ا فاو   ػػهادصتوأػػنابػػؾتػػتزاا ػػأتاجنػػكاإلأقميػػا،متػػرلنفابػػكاب ػػراض
نػػ ضاألن ػػضاداػػ  ع ضاين ػػردرةا فابػػلاينا أ، ػػتاعتػػضا نػػ اينا أ، ػػتال عػػهدؽا ألينالدؾا

دلثأػ اا،دالكانناك،احتأ ال ضاينإل بلص ضاينلثأ  ضادلردف تافهور ا  ننندافتنذا ا
ادلعهدق الئلبردع.

 مىن سلامن فرحي                                                
 اكثبة عراكية مغرتبة                                                 

ا
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ا(اشػتـادلػلاي)ل  ايفادلعهدؽاا   ايريالقأرةاصتع ػ ادل ػأرالناك  ا 
ا(اشػػتـادلػػلاي)قػػلاؽتػػتاوقرلػػكايناػػنا نػػكال اػػ اف ػػهيادال   نلػػ األلػأجمااػػ ري ا

 ان ػػتفايناػػنا فضػػلادأللقػػت ايفادلرت أػػلػػكاكننػػكاأػػتزالقػػ اجايناػػنالػػأجماأتاػػ  ا
ل حػػػػكاكتلػػػػلادلاػػػػبلأأتاايفا شػػػػهونااػػػػنؼا اين،الػػػػلدافػػػػرن ػػػػتشايندضتأػػػػت دإل

ال حػػكادلاػػبلأأ ادل تل ػػ ل   نلػػ ايفادلعػػهدؽاكهدل اػػتابػػلاين ادلقػػندنلادلػػ احت ػػى
صػػػتأ ادلقػػػهدرايفاافاو ػػػنفااػػػن،اين بنوػػػكيفادل ػػػر لاأػػػ افأوػػػتابػػػلادل  ػػػلاين 

قػػػلالػػػتا اػػػناط ػػػتؿايفادلعػػػهدؽايناػػػلداين شػػػهونادلقػػػندنلادطتتصػػػ اأقػػػنؽادألاػػػكا
يفادلنقػػػ اط ػػػتؿايفادلعػػػهدؽا اػػػلا رلػػػ ادألنػػػلران  ػػػكالػػػكاانقرلػػػكالشػػػ   ا

 الالاتضتاضادلش اأ .دللياو اتف ادصتوأنالكا 
 محدمصطفى عزيز األد.                                 
 امبرشًة مسؤول امتمنية                               

 وسطيةراسا  امرشق أكسم ادل                               
طاهية –مندن                                 بًر

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا..اشتـادللاي
د،اغػرد ابناػاب ػتال ا الػ ادتل اػث ا    بأري لن ن تف،ج لك ا و   لت

 كػ  لغػريؾ تطأث ػاوػأ، ت  ػرع ل صػ  ، ااػكاينااجػ،ا ل   نلػ  داػ ري ا اع  ػ ينا
ا صروق . ن أل ػت نظ نت  تأقميا ،دضت    وأتادأل كل او  ا،وعو ك

 نػ بأ نع ػض ينال د ػتربل، فقػ  نػلكه ينؿتػك دل ػترول ينلػهبأاض، و ػتـدأل ردا 
  ػػػػتارو فاب ق ػػػػرايناحتاػػػػعاينا ػػػػ راضاينا ع ػػػػاينا ػػػػهااينا ثػػػػيلاينا قت ػػػػ ايناحتػػػػترا

ا.دل تاه ل
 يناع ػ اض ربأػ اض ب ػتلؾ  اػؤالا ،اػبلال ادأل ادل تالا ؿتيال ادأرتدل تاينج

 ينص  اض  فيندآ طعو اض،ين  ينك أ اض ينا و اض ربأ اضضايناينو اآ طأثل،د داينال 
 ال تلػػػج،اينددلػػػ ينافايندأل ،اينادظتنظػػػ ،الػػػ اضادآفايندظتعهفػػػ يندلشػػػاهة ل  جػػػتح

 يندظتاػوض يندلعثقػهي يندلبلاػ ، دلهاػتـ،،اينايندل حػتا يندظتو ػل يندل  ػتف دظتناأق ينا
اة.ك ريا وأتاين 

 حتية مفوأ كل حتيايت                             

 مويسامآ ادلين مشس يفك/ س خو أ                               
 اكثب وروايئ                               

ا
ا
ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
154 

اكأفاخت تراض؟؟اا:ل كاشتـادللايااأ
قػػػتؿ:االا ػػػرفنالؤلو ػػػتـادلػػػلوكابعاػػػر .اا ػػػلدا  ػػػتشاا ػػػرلتاك ػػػ ا اػػػأؿا

ردقػثاضايػريالناػر،اين زينراػضايفان   :ا ياددرالكادينرادألو ػتـا   ػتر؟اك ػ ا 
ك تفػػك،اوعتنقننػػكايناػػنانتػػتزأاضار وػػ اضاو ػػ قث ننكاينو قػػتف ينفافػػنؽا ا ػػ .اػػكاك
أ ػػر ك،اكػػلااػػلدادضتػػ ااأنلػػك...اأقأقػػ  ااك ػػهالػػكاط ػػل اكت ػػجمافأج وػػنا جيا

تؿاأقأقأػػػ اط ػػػاو ع ػػػنفاذلػػػ العػػػ  اكتنػػػ الشػػػتاهادألط ػػػت االيندالا وػػػتـ،ا 
اهفػػػ الػػػكا  ػػػ ااي،فاػػػضاالاوعهفػػػنفادل و أػػػل،اكتنػػػ ااػػػح تهتضالعػػػكا ثاجػػػ

يايفادظت ػػػتفادظت تاػػػ ايناػػػنؼا كػػػنفاجىلادها قػػػه اجفا صػػػػثح انػػػ دل ح ػػػ ا
)اشػتـادلػلاي(األنػ اك ػ ادلثأػ ايندظتػبلذادآلػكاداصػروق اوػ ه ااا ا دالػ اض،

او تـ.لؤل
 احلاج                                                    

 فراس امعلويج                                                    

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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و ػػتـ.اةادألينىلال ثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكالؤللػػؤثهةال غتوػػ ااػػ ادل وػػترااهبػػ ال ػػريةاينا
دلػػ ااذاثػػ ال وػػهةادألينىل،الػػرانةااشػػتـ،ال  اأ،ػػ ال وػػترةاصػػتنع ا فػػبلـا لهو أػػ ا

دان ثػػتعادجمل وعػػ ابػػلادألينالدافػػنر اذا ػػيادالكتنػػ ااػػ عولالػػنادألينالداا ػػتؾ،ا 
بػػأفاا ػػتؾااين وض ػػتادل ػػهداايفادظتناثػػ ادلػػ ا ثػػرينا ،ػػتان ػػتجالػػلل ..اا و ػػتال ػػثق ت

أ اينالدالػكاذينيالاػترداالناػأقفبلـابلادألينالدال   تادل قأ تا وض تابأصتنع ا 
عػرازوػترةادلػردراباينف أ اينروتاأ اينطث أ اينلغنوػ اينأتاػنبأ اينا ػ نوتاال قرلػ ،

يانينالدايفادل  ريالكادظت تاػثتا،افػردأل(اينااشتـ)دلعولالنالثضنالهداادآفاينا
جفتػػتااػػ اادظتنداػػ ادلػػ او و ػػنانػػتااػػؤالاادألينالدلق  ػػنابػػأفادضتوػػتسايندظتاػػتردااينا

دلاػػيادلندأػػرالػػ اضالتػػهصاادلػػ اوعأشػػنفافأاػػت،دظتغلوػػ ان أجػػ ال ثأ،ػػ ادلرداوػػ اينا
يندأػػػرالػػػكادألينالداو   شػػػفاوعوػػػلا ػػػرالأػػػرعاكػػػلاا(اشػػػتـ)اا ػػػاادآ ػػػهوك،

افاو نف.ينا فالعمادضتهو ايفا فضلالتانت كا لشتاه اينا تؾاوثر
 روبر  مريلك                        

 مريكية يف بغدادة األوالاي  املتحدسفارة ام                         

                       2102 - 2102 

ا
ا
ا
ا
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 اينلالتنعتػػػتادلعندطػػػفاجذدادأ نهتػػػتادل  ػػػ افقػػػدإلن ػػػتشاينالػػػتاقأوػػػ ادلشػػػعنرا
.....ااػػػػأع ضالػػػتدياينأقػػػػت  اينؾتػػػتحالثاػػػػهاىلايندقػػػػن ا ل تلػػػ ،ابػػػػترؾادهافأػػػ اج

دل ػػت كادضتأػػندشان ػػتفايفااػلدادل نكػػ ااػناتا فادإلقػراو ػػنفاقهوث ػتاينادلعػتلاونل ػػ
اػػػنادلنأأػػػرادلػػػلياوهاػػػضاتايناينالشػػػتا اتا را ػػػدلنأأػػػرادلػػػلياو ػػػ أاها ينانت  ػػػ ا 

ػػدايناأػػريند ا رياا ػػااأػػريندايػػري ،اينل ػػكاتالأحوػػ اأػػريند ا ينالأع ػػكتػػأاااأنو 
 ضػػكادلعػػتلاك ػػكايفاق ثػػكافالتتادلػػليانت ػػكا ن ػػتفادل ػػت كادلنأأػػرا قهوث ػػاػػنادإل

لقػػػػراا،اػػػػ تذنتتال  ػػػػ ا ا أوػػػػ ادتتل ػػػػااوػػػػتؿ ادلاػػػػغرياينوضػػػػ ااأأػػػػتةاآ ػػػػهوكابأ
ن ػػػػتنأ اؾتتزد ػػػػ ادإلدل ػػػػتريلابرن ػػػػتنأ  اينجأ وػػػػ ادل  ػػػػريالػػػػكادظت عجػػػػهفلاينا
الل..اآللاآدلاتدق ايندضتقأقأ .....ا لفا نفأ .

 هدى موح                                                          
 من اململكة امعربية امسعودًة                                            

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ااشتـاأ كادللاي
ل2دارلرقم،ل07العألاق،لبغداد،لشنرعلف سطين،لشنرعلرقمل

07808678181 
ALTHAHPEA@YAHOO.COM 
www.facebook.com/baytna.alamin 

  ةيرألةل رنلتملاةتينريلأفضللش:صي لإيسنيي لل سنواتلالسبعلا
 رررنلقبرررلل زارةلالثقنفررر لالعألاقيررر ل المأل رررءلل2104للرررىلعرررنمإل2117عرررنمل

 .2105ل ملالمستقللعنميالعألاق:لل ف
  يملال:رررننل رررنلالواليرررنتلالمتحررردةلحنصرررللع رررىلشرررهندةلبرررنلتع

 .ا  أليكي 

 

mailto:ALTHAHPEA@YAHOO.COM
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 يسرنيي للعرنملحنصللع ىلدرعلالعطن لاإليسني:ل أفضللش:صري لإ
  نراتي . نلقبلل جموع لشأل نتلرستألاتنلاإلل2102
 :ال:يأليرررر لفرررر:لالواليررررنتللشررررهندةلتقديأليرررر ل ررررنل ؤسسرررر لا لوسرررر

 .2104المتحدةلا  أليكي ل
 ررنلل2102لعررنملليسررني:يسررني:ل أفضررلل شررأل علإدرعلالعطررن لاإل 

 .قبلل جموع لشأل نتلا لفل أل بلاإل نراتي 
 . تنبلشكألل نلتألبي لالألصنف لالثنلث  
  ه ي . تنبلشكألل نل درس لاالتحندلا 
  ه ي . تنبلشكألل نل دارسلالنهألينلا 
 طفن ل ألدستن .ال تبلشكألل نل نظم لحمني لا 4ي 
 . تنبلشكألل نل زارةلالنف  
 شكألل نل وقعل تنبنت. تنبل 
 اقيرررررر لل دراسررررررنتلالتألبويرررررر لشررررررهندةلتقديأليرررررر ل ررررررنلالجمعيرررررر لالعألل

 . النفسي 
 . شهندةلتقديألي ل نل زارةلالثقنف 
  حمأللالعألاق:.درعلاإليسنيي ل نلجمعي لالهال لا 
 .درعلبيتلالحكم لل ع من ل المفكألينل المبدعينل المثقفين 
 عل ؤسس لالنورلالثقنفي لل مبدعيندرل. 

لالعم ي ال:بألةل
ل
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 نحنلي لل-ل2117مل ديأللالبيتلالعألاق:لا  نللأليتن .0
اػػ  اا28-6اوػػتراضابػػلاو ػػأضا ػػرتدينحا ا44هيال  تلػػلالت ضػػكااػػبأػػ ا 

،ابأ ال  تللاو ضػوكالكاكلاػتتف تاادلعهدؽاينلكاكلادل ند فايندلقنلأتا
تاوض ػػ ػػرلتاان  ػػأ ،اصػػحأ اين هفأاأػػ ،اين ا ع أوأػػ ،ابػػهدلدا هبنوػػ ،ادا وتاأػػ ،

اػ  ا  و ػلايفاجكتػتدافػهصادلعوػلاا29دل  ػهجايفااػكاادلشثت ابعػرا  ضاراتو 
 ػػرلت  تاأػتةالأػ و كالػكادلعػأاابتاػ قبللأ ،ايناكتػتداوػهو ادضتجأػ ايندظت ػ كاينا

 ل  وهةالعاضاطتظتتااضاحت اراتو  ت.
 نحنلي لل2118قل/لالعألالرئي لجمعي لفنقديلالألعني لا سألي  .2

ار التالت تانفالكا ػرلتا او تـال قلؤا  ادا وتاأ ا عيابتظتشهدوكايندأل
 .صحأ جن تنأ ايندا وتاأ اينا

 نحنلي لل2102 لسألي لجمعي لالودلل ألعني لالنفسي لا ينئبلرئي .2
و ػػتـال قػػر الػػتالت ػػتانفالؤا ػػ اا ػػضان ػػجمادا وتاأػػ ا عػػيابتظتشػػهدوكايندأل

ا.صحأ جن تنأ ايندا وتاأ ايناالكا رلتا ا
ل1142 لطفن ل ألدسرتني لفأليقل سحل يداي:ل نظم لحمني لأرئ .4
 .2117ل–

ط ػػػػتؿادلشػػػػندرعالغػػػػهضادق  ػػػػتااضاب وػػػػترةا  ػػػػنوكاابلقػػػػتاادا وتاأػػػػ الػػػػنا 
 داالا قهدراضافأك.دظت تفادتاأر ا

 شهورل6لفتألةلل2115أفضلللألحداثلل ديألل شأل عللغد ل .5
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و ضػػػوكادظتشػػػهينعافػػػ حاددرالؤلأػػػردثايندلغتوػػػ ااػػػ افاػػػلادضتػػػرثادظت ػػػ غلا
 ػػػػهال ػػػػلادل  ػػػػنؿاطتبعػػػػتداضااػػػػكاد ػػػػ  أرااػػػػكادل  ػػػػلايفادلشػػػػترعالغػػػػهضاجدظتينا

ف تنػػػ اف ػػػهةاا ػػػنفريادضتوتوػػػ اعتػػػضالػػػكاقثػػػلادضتػػػرث،ادل ػػػهق القتبػػػليندلعوتلػػػ اينا
رؼادله أ ػػ ااػػنا ػػنفريادلع توػػ ادعتػػرتػػنادل ، ػػلايفال ػػتنلال  اػػ لاينادظتشػػهينعا

دل  ػػػهةالػػػكارتػػػنادألأػػػردثااػػػ اجبعػػػتداضااػػػكاغبلعتضاينالؤلط ػػػتؿادلػػػلوكا اداػػػ 
 .يندادلعندةالهةاثتنأ لتلاضايفاأتؿاف هادألط تؿايني  ابت ادلشترعا 

 2100ل-المستشنرلالنفس:للموقعل تنبنتلحنلي نل .6
ل

لالتحصيللالدراس:
اتأتلأمياا-ا3024لتا  رياا ضان جما

ا3020/ادلعهدؽاب تلنرونساا ضان جم،ااتلع ادظت   اهو ،ابغردد
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لللالد رات 
تؿاأقػػػػػنؽادل  ػػػػػلايفال  وػػػػػ ازتتوػػػػػ ادألط ػػػػػتؿاادينرةادل توػػػػػ لايفاغتػػػػػا-2

ا.3005كهدا تفا
يفالشػػهينعادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكاألط ػػتؿاادينرةال ثػػتأ لادالا وػػتاألا-3

 .3006دلشترعا
لػػػنادظت  وػػػتاادل توػػػ  ايفااق ػػػأضاكهداػػػ تفلعتوشػػػ اظتػػػرةا اػػػثنالايفاجا-4

 .3005أقنؽادإلن تفا
 .3023 قأ اين أثرياتاا اادألط تؿافبلـادلنثتينرو ااولال قأأضادألا-5
وند أػ ايفالرو ػ افهدن  ػنراايفاينروػ ااوػلاينلعتوشػ ايفادظتؤا ػتاادإلا-6

 .3025ظتتنأتا 
 ثأقأػػػػػػ ادالا وتاأػػػػػػ ايفااػػػػػػثنعايفادصتتلعػػػػػػ ادل لعتوشػػػػػػ ايندقعأػػػػػػ اظتػػػػػػرةا ا-7

 .فهدن  نراا ظتتنأت
لهو أػػ اؾابتنػػتلدادل د ػػهادلػػرين ادلقأػػتديال وػػترةاستػػجماينالوػػتاا دالوػػرتدا-8

ينطػػػػػهحابهنػػػػػتغت ادلعبلاػػػػػ ادل   ػػػػػ االبلطػػػػػبلعاا ػػػػػاااوػػػػػلادظتؤا ػػػػػتااا ػػػػػتؾ
 .3025تؿالؤلط 
ط ػتؿا ولايندظتهبألايفادل عتللالػنادألبتاايندظتعنوهاقتب أتاادآينرو ا  ا-9

3026. 
ل
ل
ل
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لالدراسنتل البحوث 
 انشػػػهاتايفااػػػردالػػػكادلاػػػحفاينأتلأميػػػتاط ػػػتؿادلشػػػترعادرداػػػ ااػػػكا ا-2

ل شػػػنرةايفا ك ػػػهالػػػكالنقػػػناا ػػػاادإلنرتنػػػ ابع ػػػندفا)اهبػػػ ابتأػػػنان  ػػػ الػػػنا
 ط تؿادلشترع(ا 

لػػػػرهادألو ػػػػتـايفادينرادألو ػػػػتـافا)لقترنػػػػ ايفاق ػػػػ ادظت ػػػ قثلاأػػػنابع ػػػػندا-3
 اهابرو  (.اأنادل  هجين قهد،ضايفا 

بتل  نلػػػ ايندظتػػػه ةا انشػػػهاتاا ػػػاالنقػػػنااااػػػردالػػػكادظتقػػػتالاادلػػػ ا عػػػيا-4
  هه.صترورايناردالكادلاحفايندظتندقنادألك تبتااينلنقناوث  ادلعهدؽاد

ا .و تـايفادلعهدؽاين عوأضالا  حادظت  وتاادلنقتأدا غبلؿادأل -
ا.و تـادلعهدؽاينفهأ ادلعأر  -
ا..التذداص ع تاعتض؟تلنتب   -
ا.شتتاايندعترؼايندأر عرداادألادلعهدف ايندظتشعنذايندلراتؿ.. -
ا.دل ندرؽادلعوهو اهترـاااادل يناأ  -
اهتتاضاقأو تدلعش ادظتو نعاينلهدد - ا....اشتـن
ا.ىلادل أراصتصادلعهدق رداج -
ا.قا الناا ضادل  جم -
ا.لشتكلااهدق افقري -
ا؟كأفاو  هال حهو ادلأـن -

http://www.kitabat.com/ar/page/23/08/2012/3433/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/08/2012/3336/%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF.html
http://www.kitabat.com/ar/page/22/07/2012/2746/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%85%D8%9F.html
http://www.kitabat.com/ar/page/16/07/2012/2567/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF.html
http://www.kitabat.com/ar/page/28/01/2012/2240/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/28/01/2012/2240/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/21/01/2012/2067/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF--%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7.html
http://www.kitabat.com/ar/page/16/01/2012/1911/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.html
http://www.kitabat.com/ar/page/11/01/2012/1800/%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3.html
http://www.kitabat.com/ar/page/11/01/2012/1800/%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3.html
http://www.kitabat.com/ar/page/05/01/2012/1644/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/05/01/2012/1644/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/29/12/2011/1469/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%9F.html
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 ؟كأفا  و او اأ اط    -
ا.اكادظتهداق تلنتاينا ب  -
ا؟كأفا هاااط   ادظتنان  -
ا.أنااكا ط تؿادلشترع -
 .دبيايريالق  ناارراك -
 .الا ط تل ت نات حالكا -
شػػػتكلادل   ػػػأ ادلػػػ اوعػػػتشال اػػػتادألط ػػػتؿاينحتروػػػرانشػػػهااػػػردالػػػكادظتا-5ا
اػثت ايندلعػػبلجاعتػػل ادظتشػػتكلا انشػػهاتاا ػػاالنقػػناك تبػػتااينوػػث  ادلعػػهدؽادأل

 دصترور.
اجىلااوهاا-6  .ا  29لشهينعامت ادألط تؿايندألو تـالكااوهاوـن
 هك وكادا شترولان  ألايفادل هخايندلهصتف .شهينعااكاف حاللا-7
 .لشهينعادألط تؿادظتشهدوكا-8
ل
ل
ل
ل
ل

http://www.kitabat.com/ar/page/20/12/2011/1237/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%9F%D8%9F.html
http://www.kitabat.com/ar/page/09/12/2011/1039/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/04/12/2011/898/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8-%D8%9F.html
http://www.kitabat.com/ar/page/27/11/2011/717/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/27/11/2011/717/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9.html
http://www.kitabat.com/ar/page/21/11/2011/593/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
http://www.kitabat.com/ar/page/21/11/2011/593/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
http://www.kitabat.com/ar/page/16/11/2011/438/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7.html
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 IN MY MOTHER'Sلػػػػ ا)فػػػأ ضايفا أضػػػػتفا ا-2
ARMSأ ضادوػػػػػرتؾادل ػػػػػا،ق اونثػػػػػ ابردوػػػػػ الشػػػػػهينا تاينلعتنت  ػػػػػت ضاينثػػػػػت أ(افػػػػػ

لػػكادصتػػند  ااأػػتزادل  ػػريا،الؾت أ وػػ ااهاتنػػتاااروػػرةابعػػرا فا ػػهاضاجىلادل غػػ اد
اػػػأتايند ػػػأ ادعتػػػتديايفالاهاػػػتفايفايفاآ ضاأفضػػػلافػػػدلعهبأػػػ ايندلعتظتأػػػ اينآ هاػػػتا 

ا.اا3024دارتدلأتااتـا
لهو ػتايناػناو  ػتينؿاأ ضاأتزاا ااات  ةااتظتأ الكا (اففأ ضا)اأرالأبلدا-3

ات.قضأ ادا وهدرادضتأتةاريضادظتنااينلتان عهضالكاونلأميا
اادل ػأ وت أ ا ضايفادلعروػرالػكادظتاهاتنػتأ(اوترؾادل ػو ت افأ ضا) زتها-4

تفاا أػػفاينلاهاػا3024داادل ػأ وت  ااػػتـاالاهاػػتفاقتاػتدلعهبأػ ايندلعتظتأػػ ،ا 
ا ضااأ وت  .اأفضلافدللياأالافأكاا ااات  ةا 

(الاهاتن ػػػػتاػت أميػػػػتايناهبأميػػػػتا60أ ضايفا)(اوػػػػترؾادل ػػػػفػػػػأ ضا) ػػػػ دفادضتػػػػه ا-5
ا.ةايفالاهاتفا ربألادل أ وت  يناتظتأميت،اينأالاا ااات  ا

 ضايفادلعروػػرالػػكادظتاهاتنػػتااد  أػػ اأ(اوػػترؾادل ػػفػػأ ضا) ط ػػتؿادضتػػه ا-6
ينأػػػتزاا ػػػاااػػػت   لايفالاهاػػػتفاداادل ػػػأ وت  اينلاهاػػػتفاا،يندلعهبأػػػ ايندلعتظتأػػػ 

 .ل أ وت  ايفادلنالوتاادظت حرةادأللهو أ اأت لاد
تفابػػهللادل ػػأ وت  اينؿالشػػترك اكتنػػ الػػكايفالاهاػػفػػأ ضا)اروػػ ا ا(ا ا-7

تال ػر نؿايفا ضاأتلأميػأينو ػ عرااػلدادل ػا،ينأالاا ااات  ةادلػر ادل هو ػ ت 
ا.3025 ضااتـاأن تجاالدادل هاتنتاادل أ وت أ ادلعتظتأ اين اجدلعرورالكادظتا
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 .3023 ضااتـاأن تجادل أ ضاقارياج(ااناففأ ضا)ج،تالرو  ا-8
فضػلااوػلاينأت  اا اااػت  ةا أ ضاقارياينثت ق ا ضا)ب تق ال نن (اففأا-9

ن تاػكااػتـاأ ضا اجلهو أػ ايندل ػ(ااػ  الػكادلنالوػتاادظت حػرةادأل26)ل  لادينفا
3025. 
ااا.3025 ضااتـاأن تجادل ا تر(اجينافأ ضا) ا-:
 .3024صهدر(افأ ضا)جا-20
 .3026لتش(افأ ضا) ا-22
 .3026(ااZero.K ضا)فأا-23
للل.3026(اOSD ضا)فأا-24
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ا.بأنالنبتو  اينص حاصفااررا  ا20/5/3026لثتدرةاب ترولاا-2
ن تلػػػ اب  اػػػأ اا()لػػػكا اػػػلا ط تل ػػػتا6/5/3026لثػػػتدرةاب ػػػترولاا-3

 ا.(ص الؤلو تـا)لؤا  ادل  لادلعهدق لؤا  ا ت
 شػػػػ أ  ايفاك أ دلرتبأػػػػ اقتلػػػػ العػػػػهضاجا28/4/3026لثػػػػتدرةاب ػػػػترولاا-4
ضابأػنادل نأػتااينمتاػ اناػفاذت اػتاألب تل ػتايفاوػ ا،اتلع ابغرددا/رورادبك

 ...دضتشرادلشعي
،اوػ ضا  ػه ا ط تل ػتافبلل ػتادلقاػريةاا ػاادظت ػهحادلػنطييندل تشااهضا ا-5

ااا.فبلـادضتتص لاا اااند  ااتظتأ دألاب تؿ 
  ػػػػه اقو ػػػػتاب وػػػػترةااػػػػردالػػػػكادظتػػػػردرسايناا2/5/3026ثػػػػتدرةاب ػػػػترولالا-6

ااا.ايفاال ادظتردرساا تاث ااأرادظتع ضدظتع ول
اا تاػػث ااذداػػ ابأ  ػػتادآلػػكاحت  ػػلجا24/3/3026ثػػتدرةاب ػػترولالا-7 دلأػػـن

ادلعػػػػتظت الئلذداػػػػ ، ادضتػػػػ ا)أػػػػ ادلػػػػناادلأػػػػـن طكايندألـابػػػػنا ػػػػتصاا تاػػػػث اوػػػػـن
ا...خايندل ينا ايندضتثأث ايندألب تاايندألصرقتا(اينكلالكاو  ح ادضت يندأل ايندأل

زت ػػػػػ ا)فهاػػػػػتفاد ثػػػػػ ايندل ػػػػػبلـ(الػػػػػراضاا2/3/3026ثػػػػػتدرةاب ػػػػػترولالا-8
ا...دألط تؿادظتاتبلااهضادل هطتف
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ااػػػػث ايفا25/4/3026درةاب ػػػػترولاثػػػتلا-9 نشػػػػتط تادألاػػػثنا اكػػػػلاوػػػػـن
 ...دسنناأرد  ا اا

اػػػػػثنا ال ػػػػػلااػػػػػرةانشػػػػػتطا ا...نأكػػػػػل...ان  ػػػػػفال تن ػػػػػت...ان عػػػػػ ا-:
ابك... اا ندااينؿتكانقـن

 ادلػػ ادل ػػ  أاكادلػػرينردالػػاػػر ػػهلأضاا34/2/3025ثػػتدرةاب ػػترولالا-20
 ادلاػررا)أػ ادلاػرروك(اينبتل عػتينفالػنارتعأػال ػترايفالرو ػ هترل اب علادأل

ااردالكادل تسادأل أتر. ايناآلنا ادطتريود
ل أػػػػػػػػتاادألالق ػػػػػػػػلا ػػػػػػػػتااػػػػػػػػردر ددف  ح40/2/3026ثػػػػػػػػتدرةاب ػػػػػػػػترولالا-22

يندلػػػلكهوتاايناػػػنان ػػػجماف ػػػهةالناػػػندةايفالع ػػػضاب ػػػردفادلعػػػتلاأأػػػناقػػػتـاكػػػلا
  أ ػػتا،اينقػػتـابق  ػػكاا ػػاادصتػػردراين  ػػتصابػػكابأ  ػػتادآلػػكابشػػهدااق ػػل اط ػػلايفا

ا... تصال  تأكايفال تف ا
اا32/23/3025 ػػػترولاثػػػتدرةابلا-23 دف  ػػػتحااػػػردرادألل أػػػتااكػػػ اوقػػػـن

ل أت  ػػػتاينلػػػتاؿت ػػػضاتلنتاين كأػػػرا نػػػ ضالػػػ اضاب  تبػػػ ا صػػػرقنػػػتاين ب ػػػتاابأ  ػػػتاينبتأ نا 
اا.ينانؼاوثقاا3026ب حقأقكايفااتل تادلقتدـا

قتلػػػ ارتعأ  ػػػتابتل عػػػتينفالػػػناب روػػػ اا32/23/3024ثػػػتدرةاب ػػػترولالا-24
،اينقػػراقو ػػتالػػتككايندلشػػندرعدل ػػهددةاأو ػػ ال   أػػفااػػردالػػكادألادظتهكػػ اينب روػػ 

ا.صرقتاادلثأ، ب ش ألافهو ا 
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اػػػحاادظتثػػػترؾاقو ػػػتاا تاػػػث ااأػػػرادألا32/8/3024ةاب ػػػترولارادلثػػػتا-25
و ػػتـايفالرو ػػ ا ػػنةااػػردالػػكادألريوكايندظتأ ػػنروكاب لػػكادطتػػابتل عػػتينفالػػنااػػرد ا

ادلارر.
نندااػػػتاداػػػنةاظت ػػػنا ياجاػػػتاةاب ػػػلا ا39/4/3026درةاب ػػػترولاثػػػتلا-26

 ل   لادلعهدق .
 ػػػػػػتنرشايفاحتاػػػػػػألاداػػػػػػضاوػػػػػػعياوا23/4/3026ثػػػػػػتدرةاب ػػػػػػترولالا-27

 ط تؿ.او أ ادارتاتعاأقنؽادأل
روػػػػػػػػتدو ادف  ػػػػػػػػتحاق ػػػػػػػضادلنأػػػػػػػرةادإل32/3/3026ثػػػػػػػتدرةاب ػػػػػػػترولالا-28
ا. ادل   أ ايفابأ  تادآلكا شترويندال

ؿادل ػػتزألابع ػػندفاط ػػتزت ػػ الػػراضادألا39/2/3026ةاب ػػترولاثػػتدرالا-29
ا(. ضا الادلثأ ن)ؿتكادلضأنؼاين 

 رل ادل  نل اك لابػرينفا اػ أ تااا32/2/3026ثتدرةاب ترولالا-:2
ااا.لغتاا  وأ ادلأ أضينج

ثػػ ا)ط  ػػ ادلع وػػ ...االاحت ػػفا نػػتا ا37/20/3025ب ػػترولااثػػتدرةلا-30
 (.ب 
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لةألى هنراتلأ
وػػػػ قكاداػػػػ  ردـادل وثأػػػػن ه،التو هيناػػػػنف ا ينفػػػػجم،افن ػػػػناوػػػػن ،ادتػػػػتروكا

،ادل جػػترة،ادل  ػػنفا،ادلهاػػض أ وػػ دالاػػرت تااين  ثأقاػػتاا ػػاادألط ػػتؿ،ادل غػػ ادإلؾت
ادضتهفأ .
 ا.كتتداينظت فال تاث اعتضلكاوثت ادلردراينجا6 عألا
 اصحت ادلردر.لكا ا5  ينودا
 ااػػػه اط ػػػلالػػػكابػػػلالشػػػهد اينو ػػػأضالػػػنا ا200 ك ػػػهالػػػكااقوػػػ ابػػػرلد
ابرو  .
 اتااثتو ه.دظتشترك ايفاينق  ادا لكترااحتو
 الػػكاك ػػت جماينأ ػػأ أتاايناندلػػػنادظتشػػترك ايفالثػػتدرةادلنأػػرةادلنط أػػػ 

ااثنعادلنأرة.حت اوعترا ا(ل رد أتا)ين
  ال   تنل.الشتركتاايناردنأ
ل
ل
ل
ل
ل
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لاالبتكنرات
 أػػنالػػكاؿالػكا ػػبلؿادظتنداػ اأط تدب  ػترابهنػػتلداابلاػ ان  ػػأ ؤل

لػكاا،و ػتـالػ اضتادأل انص ػ بلؿاالدادلتنػتلدان ػ  أنا فاـت ػ ادألط ػتؿاينا
رل ادلػػػػػ اوعػػػػػتننفال اػػػػػتاب ػػػػػث ادلأػػػػػ ضادلعقػػػػػرادل   ػػػػػأ يندل هينؼالػػػػػتابعػػػػػرادلاػػػػػ

ا.ينؼت  ت تضتهين ايندلارلتاادل   أ 
  فاظػػػػهينؼادل  ػػػػلاضتقػػػػنؽادل  ػػػػلا)دلعهدقػػػػ (ابتا ثػػػػترا ايناػػػػناؼت ػػػػ

اظهينؼادل  لادلعتظت .ادلعهدق اؼت    ااك
لالمحن ألاتل

 3025ك أ ادل وهو ااا،اتلع ادل نف أقنؽادل  لادلعهدق ،ا. 
 3025ا اتابأ ادألك أ ادلرتااا،اتلع ادل نف ا،أقنؽادل  ل. 
  ػتتاػػػػػػهةااػػػػػػكاا،دل ػػػػػػررو ايفادل جػػػػػػف،اق ػػػػػػضادإلاػػػػػػرددايناينزدرةادلرتبأػػػػػػ

 .3026دالارت تاا
  ط تؿتللالنادأللايفادل عندظتهب  نوهاقتب أتاادآبتاايندظتع وأ 
  يفال  وػػػػػ ادحتػػػػػتدان ػػػػػتاااا3022اػػػػػتلأ ادلرتبأػػػػػ ادضترو ػػػػػ الؤلط ػػػػػتؿا

ااا.كهدا تف
ا
ا
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،ابعضػاتالقاػنداط ػتؿاكتنػ اا ػتؾالق ػتاا اػنوهو  بلؿااو ػ الػنادأل
لاػػض،الػػكاا،ػػتاكتنػػ ا عػػتااػػكالنقػػف اينبعضػػاتاا ػػني،اينقوػػ ا نػػتاب نثأقاػػتاأل

ػػػػػػػتالػػػػػػػكا بلعتػػػػػػػتاين فا  ػػػػػػػنف  وػػػػػػػثكابناػػػػػػػأ  اجوضػػػػػػػتحاادظتو ػػػػػػػكا فانع ػػػػػػػ ادرا 
تاايندظتػػهبلاكأ أػػ الاػػل ع ػػأضادآبػػتاايندألتايفادلنروػػ اأأتن ػػو ػػ  رلاتادلثػػتأ نفا 

 راػناا،حتػرثاا اػت رفػ اغتوناػ الػكادلاػنراين اب تااينا تااػنؼدل عتللالنادأل
ااا ابتلغهضاين نصلادظتع نل ادظت أرة:ين فا  
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ا

ا
قاػػػػػراا ػػػػػرلتا حتػػػػػرثاجىلا(اين نػػػػػتا  شتػػػػػري)اػػػػػل ادلاػػػػػنرةااوعػػػػػيابتل  ػػػػػلا

تيااندزدةااأػن،ضاألفا صػحت ادلهوتاػأتااوقنلػنفا فافا  نفااأ دألط تؿ،ا 
ا،الػػلدا نػػتا أػػتينؿا فا كػػنفاقهوث ػػتقاػػهال ػػتف ابػػلانق  ػػلااػػ ادطتػػ ادظت ػػ قأض 

ينصػػػػلامتاػػػكا يناا ػػػػرلتا روػػػرا فا الػػػه ادالػػػكادل  ػػػػلاين نػػػتا حتػػػرثالعػػػػكايفا اػػػرميا
كتػتاايندظتبلط  ادل ااػأ نفاعتػتا ثػهاكثػرياجضت تفالع نل العأ  الكالناق ألالكاد

ع ػػكاو قثػػلاكػػلالػػتا  هأػػكابع ػػجمالػػتا فا  ػػنفايندق  ػػتايناا،ا ػػاان  ػػأ ادل  ػػل
ردفػػنار اػػكاينو  ػػهاجلأػػ اينكأنػػ اقت ػػراوػػألها أػػراا ػػاايناػػناين   ػػهاجلأػػكالػػكادأل
داػػػػػػ  ردـااػػػػػلدادألاػػػػػػ ن ايفاجواػػػػػتؿا يالع نلػػػػػػ اراػػػػػنا فػػػػػهدداراأ ػػػػػك،الػػػػػػلدا 

ا.ألط تل ض
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ا

ا
فاكػػػػتفادل ػػػػهؽاتاجكػػػػتا انص ػػػػالا ػػػػردا ادالبػػػػكادألصػػػػغها لػػػػتـادالبػػػػكادأل

األبأ اوػػػ كأػػػفاينعتػػػلدانػػػههااا،نػػػ ابػػػلل ا شػػػعلادلغػػػريةايفاق ثػػػكتايفادل ػػػكاق ػػػأبل 
يػريالقاػػندةاينل ػػكايناػػل ادل ق ػػ اا(شتػري)دداػػ اين نػػتا ا  او  ػهادل  ػػلادآ ػهاج
يناتا ط ندادالث ػلالع ػفاوبل،اجلتا ناحادلعند لداين فتدشاك ري ا ع و ال اتادرا تا 

 أػ اكػتايفااوط نداط  اضادلاغريابرينفايناندادألكتا يناوشهكندادل  لادألوبل
ا. كال كصغهاأ االاو رييندايريادظترداث ايندظتبلط  ال   لادأل
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ا

ا
قضاب انوهاط   اين  ثرياصنر كالنال حكالق ارتألا ضعكاا ػاادلاػنرةا

،اقأتلػ انػل ادطت ػنةاوعػ زالػكاثقػ اارهتتنت كال جوأنالشتايناعاتايفال تف ا
ل قأػػتـاب ػػلالػػتا   ثػػكال ػػكاافضػػلايندل ػػع دالبػػكاب   ػػكاينلت ػػ  اا ػػاا قػػر ادأل

ا.ينب جتح
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ا

ا
ػػ رونااػػكادب ػػ ايناػػكاصػػ ت كايافهصػػ ال تأػػ ال حػػالاػػ غبلؿا اتاداػػندد و 

دضتوأػػػػػرةاينجؾتتزد ػػػػػكاين ظاػػػػػهاالب ػػػػػ اين لػػػػػتـادصتوأػػػػػنا نػػػػػ ا   ػػػػػت هابػػػػػكاين وػػػػػعه ا
دل ػػػػ نؾاكتعػػػػلاط  ػػػػ اكت اػػػػرا ك ػػػػهافااػػػػلداعتد  اين نػػػػ ا ػػػػ   ضاا ػػػػك،اجب ػػػػ

تاكتع ػػكاوع ػػراب   ػػكاوض ػػينوثحػػنااػػكادألوػػأتاادصتوأ ػػ ايندصتأػػرةاكػػ اوقػػرلاتاين 
ا.ك ريةاانكاقتدراا اا وأتا اكوتا  رعايفان  كادل ق ابقررد كاين ا،ين ع زاثق كانت

ا
ا
ا
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ا
ػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػنالاالػػػػػػػػػنا أػػػػػػػػػتينؿادد و  ا، ع أوأػػػػػػػػػ ا،اأػػػػػػػػػ ب ت ػػػػػػػػػ ا) هفأتا فا قػػػػػػػػػـن

دب ػػػ ابقهبػػكاينقهبػػػ ال ػػػكااشػػػعه(ااػػػل ادصتػػنالاا ينيرياػػػتا...،لاهاتنتا  قأ أػػ 
ينختاػكااػنان  ػكاا،اهةختا اينخت ادألاوأتا اا رلتا أ لار وكايفا تا انص ا

ا.أ لااتاو هأكاب  هادالا ثترين 



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
190 

 
ا

ا
 ايناوػهداالبلبػجماعتػضاقهوثػ اظتبلبػجما ط تلػ ا لبلبجمالشػتنابتر رداقأتل ا

،ػػػضاؽتأػػػ ينفاكػػػن،ضاقػػػهوثلا،اوشػػػعهاضابتل ػػػعتدةايندل قػػػ ابػػػتل  جماين ب ػػػ بلللػػػكا
ين  ػػ  أناأػػ اجوػػهدكاضاين  ػػلار واػػضايفاوػػهداالبلب ػػ اال ػػ ايفاكػػلاوػػ ا ا

ا.دطتتص 
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ا
ػػػػػػػا أػػػػػػػ ا  طتاادصتوتاأػػػػػػػ اوػػػػػػػهدؾاط  ػػػػػػػ ايفادل شػػػػػػػتتاجىلاجفا  ػػػػػػػعاادد و 

ينأػػ ا عػػتينفايندل  تفػػلافااػػل ادل شػػتطتاا  وػػ ارينحادلدل  ناأػػ األا انص ػػتينا
ابكتا شوض ادلنطكاين  ا.عهاط   ابقأو كاينقأو التاوقـن
ا
ا
ا
ا
ا
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لػػػػ (ا ااقػػػػراوػػػػهدك ابأ  ػػػػتاأ و ػػػػتادألينؿا)يفا أضػػػػتفا فا ا اػػػػنوهافبعػػػػرا 
ا(ػتوػػػػرادلػػػػرردا ) ضادظت ػػػػ قلادلػػػػلياوػػػػروه ادظت ػػػػهجاأينبػػػػلادظتهكػػػػ ادلعهدقػػػػ ال  ػػػػ

فػػػبلـاين ادال  ػػػتؽابأ  ػػػتاا ػػػاا فا  ػػػنفارتأػػػنا ا(28)(ا أػػػ ادلػػػرردا )ينوػػػقأقكا
(اػتوػػرادلػػرردا )دظتهكػػ ادلػػ امتهااػػتادلشػػثت ادلػػلوكا   وػػلينداا ػػااوػػرادظت ػػهجا

د  اػػتصايفاغتػػتؿادل ػػأ وتادضترو ػػ ،انػػتسا وػػهؼاا أاػػتابعػػرازااػػضايفاينرشا 
لػػكافػػهدغااتااػػلدالاوػػأادينفالقتبػػلاينطثع ػػتايناب ػػتاابأ  ػػتادآلػػكاغتتن ػػ ب تعتػػتالػػكا 

ينجفتػػػتابعػػػرا فاوػػػتارادلػػػرردا اجل تنأػػػتاا ب ت  ػػػتايناػػػهؼاأ ػػػضادطتػػػتةا نػػػكالػػػكا
دنع تفػ ايفاا،فػبلـادلقاػريةادلػ اوشػهؼاا أاػتاب   ػكدظتو كا فا  نفااػل ادأل
ذد ػػػػكاكػػػػتفادعتػػػػرؼال اػػػػتااػػػػنا فا  ػػػػ  ادلنقػػػػ ايفاغتػػػػتؿادل ػػػػأ وتايفادلعػػػػهدؽاينا

اضالػكادلعقػراـت اػا ػهآاب ت  ػتالػكااتنػ اينلػكااتنػ  ادلضنااا ااجبرداتاا 
ا ك ػػػهادألط ػػػتؿادأل دلنقػػػ ادضتتاػػػهاب ػػػث اظػػػهينؼااو ػػػتـايفدل   ػػػأ ادلػػػ ا ػػػبلـز

تغت ػػتادلعبلاػػ ا)دلعػػبلجادل   ػػ ااػػتسابهنتاكػػتفااػػلدادال  ػػتؽااػػنا وض ػػدلث ػػراين 
فػػػبلـاكا ػػػبلؿادظتنداػػػ (اينقػػػرا نػػػ دااػػػلدادل عػػػتينفاغتوناػػػ الػػػكادألط ػػػتؿالػػػلؤل

ند  اد  أػ ايندلعهبأػ ايندلعتظتأػ الػػتادصتأػرةادلػ اأاػ  اا ػااغتوناػ اكثػػريةالػكادصتػ
ا:لكا قتاتا3025ينا3023بلااتل ا

ا
ا
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دقأقػػػ اونثػػػ اا97 ضاينثػػػت ق اطنوػػػلالر ػػػكاألػػػ (افػػػفػػػأ ضا)يفا أضػػػتفا ا-2
االا  جػتينزال ػتأ كاصػغريابردو الشػهينا تاينلعتنت  ػتاينكأػفاك ػتانعػأاايفابأػ  ا

،اينبتأػػنابػػلاط ػل ااع ػػتايناػردنتاؿتػػكاواػلاجىلا ربعػػلاو ا ػتدل ػثعلالػرت دالهب
اأأػػنا  ان ػػتافتػػترساكػػلانشػػتطت  تادلأنلأػػ ادد ػػلايهفػػ  اينكأػػفاك ػػتانقضػػ ادلأػػـن

،اين  ػػتينؿايناثػػتااينلشػػتارةادل   ػػتزا،يندأػػرةايناػػل ادل شػػتطتاا شػػولا)دلقػػهداة
 ػػػػنوكاأ ضالػػػػكاج ػػػػهدجادألدل ػػػػات(أأتن ػػػػ،اينأػػػػ العػػػػ اكػػػػهةادلقػػػػرـا كػػػلايندل ػػػػـندأل
ك ػػػػهالػػػػكااػػػػ  لاينكتنػػػػ ااأ ضا ينداػػػػ وها اػػػػنوهادل ػػػػا(ػتوػػػػرادلػػػػرردا ا أػػػػ اينا)

ينقػراركػ ااا ػاارأ ػ اا،ط تؿايفاكلال تفكتلهداادظت هجا  تبعياين  تبنادأل
دظت نكأػػػػ الػػػػتابػػػػلالؤا ػػػػتاادلرينلػػػػ اينبػػػػلارتػػػػنادل تاػػػػتاال ػػػػرادأ أتاػػػػتاا

تافااردنتاصػتأ ادلػردرابػتل هدال اػبعرا اينواضبلاأ  ااكاددرا أط تؿاينادأل
تكلادل   ػأ ا ضاا ػاابعػ ادظتشػأاتف اللل ارك ادل ػ تافرتةازل أ اقاريةاجين لا 

أ ضاااهاتنتااارورةابعػرا فا ػهاضاجىلا،ايندورتؾادل دل اكتفاوعتنأاتادألط تؿ
دل غػػػػػ ادإلؾت أ وػػػػػ ايندوػػػػػرتااق ػػػػػتةادصت وػػػػػهةا

دظت ػػػهجاأأػػػنا اا أ وػػػ اأقنقػػػكالػػػكدإلؾت
اهاػػػكا ك ػػػهالػػػكالػػػهةاا ػػػاااػػػل ادلق ػػػتةا

دلعهبأػػػ اريالػػػكادصتػػػند  اتاأػػػتزادل  ػػػوض ػػػين 
اػػػػأتاأ ضايفاآفضػػػػلافػػػػيندلعتظتأػػػػ اينآ هاػػػػتا 

يند ػػػأ ادعتػػػتديايفالاهاػػػتفايفاداػػػرتدلأتا
  ػػ  أعنفالشػػتارةااػػلداا.3024اػػتـا
 IN) أ و اأ ضاا االنقنادصت وهةادإلؾتدل 

MY MOTHER'S ARMS)(29)ا
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اأػػرا بللػػلة(ايناػػنا لا ػػراأأػػتؿ) ضاقاػػريال و ػػهجاأ(افػػفػػأ ضا)اأػػرالػػأبلد
 ضااػػػنااػػػوكالاهاػػػتفابغػػػرددااتصػػػو ادل قتفػػػ اأيندل ػػػا(ػتوػػػرادلػػػرردا )دظت ػػػهجا

(اينقػػراػػػػػا)شت ػػضدظت قػػ ابا(شتػػريازتػػتدة) ضالػػكاب نلػػ ادل  ػػلادظتثػػرعاأدلعهبأػػ ايندل ػػ
لهو ػػتايناػػناو  ػػتينؿاقضػػأ اداػػ وهدرادضتأػػتةاا ػػاااػػت  ةااتظتأػػ الػػكا  ضاأأػػتزادل ػػ

ا(شتػػػري) ادل  ػػلاتاينذلػػ الػػكا ػػبلؿاو اػػأريػػضادظتػػنااينلػػتان عػػهضالػػكاونلأميػػػ
ردا اصػنرةال   ػ ابعوػه ايناػع ادللياو ع ابلادلقثنراب ػأتر كادلاػغريةاينوػ

اأرادلقثنر.ا اا 

ا
ا
ا
ا
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صػػػثتحااشػػػتـا)ب ت  ػػػتا(اينب نلػػػ ا لػػػؤيافتاػػػل)(ال و ػػػهجا ضا) زتػػػهاوػػػ ت فػػػأ
ل ناػ  ال ث ػلاينكأػفااأردثػكايفالرراػ  اأ ضاقاػريا ػرينرا ينانافػا(ينيندث ااشتـ

ل ػندرؽادل ثقأػ اتالتػتك ادوض افأاتايفال لاالدادل كادضتهجاين انفو اهؼادظتهداق
دل ػػأ وت أ ادلعهبأػػ اا ضايفادلعروػرالػػكادظتاهاتنػػتاأوػػترؾادل ػػا،بػلاط ثػػ ادظترراػػ 

ا أػػفادلػػلياينلاهاػػتفاا3024داادل ػػأ وت  ااػػتـاايندلعتظتأػػ ؛ا قتاػػتالاهاػػتف
 ا. ضااأ وت  أفضلافأالافأكاا ااات  ةا 

ا
ا
ا

ا
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زتػػرااشػػتـا) ينالدنػػتا(اينب نلػػ ا لتػػاادلعػػبلؽ)(ال و ػػهجا دفادضتػػه فػػأ ضا) ػػ
ينكأػفاا3004دلعػهدؽالػتابعػرا ضاقاػرياو  ػتينؿاظػهينؼاأيناػنافػا(ينوهؼااشػتـ

ط ػػتؿادلػػلياوعػػتشالػػكافقػػردفاأتاػػ ايفابغػػردداينقأػػتـا أػػرادألاط ػػتؿوعػػأاادأل
ةادلػ ا عػتشالػكادلػتدادل ونايندل  ػ اب ػهق ا ػ دفادلػ   الأ ػتاراات   ػكادل قػريا

ينأاػػلاا ػػااا(الاهاتن ػػتاػت أميػػتايناهبأميػػتايناتظتأميػػت60أ ضايفا)،اوػػترؾادل ػػيفادلشػػ تا
ا.يفالاهاتفا ربألادل أ وت  اات  ة ا
 

ا
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يناػػػنادلث نلػػػ ادل تنأػػػ ال   ػػػلاا(لأػػػريناا ػػػ )(ال و ػػػهجافػػػأ ضا) ط ػػػتؿادضتػػػه 

لػػػ (اينوشػػػترككادلث نلػػػ اط   ػػػتاأ ضا)يفا أضػػػتفا بعػػػرافػػػا(اػػػأفااشػػػتـ)دظتثػػػرعا
و ػػتـالػػكااػػحتوتالؤلاوعأشػػنفايفاددر ااط ػػتؿ ا(ايناػػناو  ػػتينؿاقاػػ ا زرؽاا )اأ ػػ

 ضايفادلعروػػرالػػكادظتاهاتنػػتااد  أػػ اأينقػػراوػػترؾادل ػػا3004دضتػػه ابعػػرااػػتـا
يندلعهبأػػػ ايندلعتظتأػػػ اينأػػػتزاا ػػػاااػػػت   لايفالاهاػػػتفاداادل ػػػأ وت  اينلاهاػػػتفا

ا.ل أ وت  ايفادلنالوتاادظت حرةادأللهو أ اأت لاد
 

ا
ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
199 

ا( ػػبلص)ػتوػػراجينب نلػػ ادل  ػػلاا(اػػبلـااػػتل)ا(ال و ػػهجافػػأ ضا)اروػػ ا 
ينؿالشػترك اكتنػ الػكايفالاهاػتفابػهللاأ ضاقاػري،ا )دلتنجم(اينانافػػػػػادظت ق اب

 ضاأػنؿاأأػردثادل ػرا دل أ وت  اينأالاا اااػت  ةادلػر ادل هو ػ ت اين ػرينا
ينين ػها)وػهك اأردثاق لايندلروكايفااػأترهتضادطتتصػ الػكاقثػلاو أضاو لكها اط ل ا
تال ػر نؿا ضاأتلأميػأاػتأ ادل  ػنرايفابغػردداينو ػ عرااػلدادل ػا(ايفاأتدثببلؾ

 ضااػػػػػتـاأن ػػػػػتجااػػػػػلدادل ػػػػػهاتنػػػػػتاادل ػػػػػأ وت أ ادلعتظتأػػػػػ اين اجيفادلعروػػػػػرالػػػػػكادظتا
ا.3025

 

ا
ا
ا
ا
ا
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 ػػهدجادظت ػػهجاريالػػكاجن ػػتجابأ  ػػتادآلػػكاينج ضاقاػػأ(ااػػنافػػفػػأ ضا)ج،ػػتالػػرو  
أ ضا هبػػنيا ناػػنيا  قأ ػػ الػػكاب نلػػ ا ب ػػتاابأ  ػػتادآلػػك،افػػيناػػناا(لا ػػراأ ػػك)

ا وعاػػػػضالػػػػكادألاأردثػػػػكاأػػػػنؿاغتوناػػػػ  اين ػػػػرينرا  ط ػػػػتؿادظتشػػػػهدوكادلػػػػلوكاوقػػػػـن
ط ػػػتؿا،اينكأػػػفا فا أػػػرادألدسنػػػنااايفال  ػػػ  ا اوػػػ  ال قأػػػتـاأو ػػػ ا   أػػػف ا

ن ػتجالروػكارينحادظتندط ػ اينأػ ادل  تفػ ،ا اجاينبعرااند كاضتأت كادل ثأعأػ ا  ػ وه
ا.3023ضااتـا أدل 

 

ا
 

ا
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(اينجن ػػتجابأ  ػػتالا ػراأ ػػك) ػػهدجاأ ضاقاػػرياينثػػت ق اج ضا)ب تقػػ ال ننػػ (افػفػأ
دلػػلياا(أ ػػلااػػبلا)ب ت  ػػتادظتثػػرالايناػػنادل  ػػلادآلػػكاينو  ػػتينؿاقاػػ ا أػػرا 

و ػأضالشػػهداوثأػػناا ػػ ادظت تدوػػلادلنرقأػػ ااأػرث انق ػػكانناأػػ ايفاأأت ػػكالػػكاط ػػل ا
فضػلا أ  ايفادلعػتلاينأػت  اا ػاااػت  ةا ف تفا شػفضلااجوترداادظتهينراجىلا يف

أ ضا ايندل ػػػػا،لهو أػػػػ (ااػػػػ  الػػػػكادلنالوػػػػتاادظت حػػػػرةادأل26)اوػػػػلال  ػػػػلادينفا
أػػػػػػ ادآفاألن ػػػػػػتانرتوػػػػػػنايفايالاهاػػػػػػتفاينلان اػػػػػػكايفا ا3025اػػػػػػتـان تاػػػػػػكاج

ا.أ ضاناأثكالكادظتشترك ك او تؿاكلافدظتشتركتااا
 

ا
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(اينغتوناػػ ااػجتدااشػتـ)ينب نلػ اا(لا ػراأ ػك)يناػ تر(ال و ػهجافػأ ضا) 

 ضاأن ػػتجادلثأػػ ادلعهدقػػ ادآلػػكاينو  ػػتينؿادل ػػأ ضاقاػػرياينلػػكاجيناػػنافػػا،ب ت  ػػتلػػكا 
و ػػػتـال  ػػػكالاو ػػػلاناػػػأثكالػػػكادلهاتوػػػ اينلاوشػػػرتؾالؤلاقاػػػ اط ػػػلاوعػػػأاايفاددر ا

اب  تبػ اين اػنوهالاو ػ  ادلضػنااا ػاالناث ػكافأقػهرا فػيايناابأيانشػتط ا فاوقػـن
ظتاهاتنػتاااينو ػ عرال ػر نؿا3025 ضااػتـاأ تجادل ن اجينقراا، ضا تصابكأف

ا.اأ وت أ ا ترجادلعهدؽ
ا

ا
ا
ا
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أ ضادظت ػ قلاينبعػرا فاوػتارابعرادل عتينفادظت وهابأ  تاينبػلادظتهكػ ادلعهدقػ ال  ػ

فػبلـاا ػاانؿادأللػكا ػبلؿااػلدادل عػتينفاينأاػادصتوأنادل جتحادلليا احتقأقػك
تاوض ػػ،ابػػر نتان  قػػاااهينا ػػتالػػكاؼتػػهالاوػػثت اينػترتفػػلاين اػػند  ااهبأػػ ايناتظتأػػ 

ن عػػػتينفالػػػنااتلعػػػ ابغػػػرددافالػػػكالؤا ػػػتاالرنأػػػ اينأ نلأػػػ اجالا ن ػػػتادر أو ػػػتا 
فػػبلـ،ادلػػ ااينقػػرا ذتػػهااػػلدادل عػػتينفااػػرد دالػػكادألااػػبلـايندل  ػػنفادصتوأ ػػ ينك أػػ ادإل
ا: أتاين اضاال ادألفبلـتاااطتروحادردالشتروناختهجا ينا كتن ا
لشػػهينعاختػػهجاينقػػرافػػتزااصػػهدر(ال  تلػػ ا)لاػػ  ااا ػػ (ايناػػنفػػأ ضا)جا-2

ابلـااتلعػ ابغػرددايفااهاتفادل  نيادلليا قأوكاك أ ادإلينىلايفادظتبتصتت  ةادأل
 ضالػػكاب نلػػػ ا)زوػػػكادلعتبػػروكااػػػتدي(ايناػػػناو  ػػػتينؿاأيندل ػػػا3024دصتتدروػػ ااػػػتـا

بػػردعا)ينثأقػػ ارقػػضادل جػػتحايندل  ػػنؽايندإلاصػػهدر اا ػػالؤلو ػػتـاينجاقاػػ او ػػأضايفاددر ا
43.) 
لػػػتش(ال  تلثػػػ ا)راػػػلااثػػػتساا وػػػ (ايناػػػ اطتلثػػػ التا ػػػ ريايفافػػػأ ضا) ا-3

ل   ثػػتاادلررداػػ العػػتـاا ضااػػ االػػكأق ػػضادل  ػػنفادل ػػأ وت أ ايندل    وننأػػ ايندل ػػ
أ ضابرل تنأػتااب  ػكا)شتػريازتػتدةاشت ػض(ااج ارتأػناكػتدرادل ػينقرا ا3026

 (.ا43ينثأق ارقضاهالكاطتل الث نل ا فبللاضا)ك  ر افامت تؽتتا دهاجىلا 
ينانالشػهينعاختػهجاا(ال  تل ا)ػتونداوتكها  ف(Zero.K ضا)فأا-4
تادظتثػرعا)شتػريازتػتدةاشت ػض(اينو حػرثااػكاوض ػأ ضالكاب نل ا دل ا3026اتـا

بثػػػػػتق اااػػػػػنة الشػػػػػهدايفادلػػػػػر نؿاجىلادظترراػػػػػ اين فاو ػػػػػنفاطتلث ػػػػػتا اأ ػػػػػضاط ػػػػػل ا
 .(43ط تؿا)ينثأق ارقضادأل
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(ايناػػػػػػػناد  اػػػػػػػتراظتػػػػػػػهضاا ػػػػػػػنفادلع وػػػػػػػ ال  تلػػػػػػػ اOSD ضا)فػػػػػػػأا-5
أ ضالػػػكاب نلػػػ ايندل ػػػا3026)لاػػػ  ااكػػػتظضالهوػػػر(ايناػػػنالشػػػهينعاختػػػهجااػػػتـا

 (.43ننر(ا)ينثأق ارقضادظتثرعا)ا  ا 
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ا20/5/3026لثتدرةاب ترولا -2
ابأنالنبتو  اينص حاصفااررا  ()

 
 
 
 
 

 6/5/3026لثتدرةاب ترولا -3
يفادلعػػػػػػهدؽاا  اػػػػػػأ الؤا ػػػػػ الؤلط ػػػػػػتؿ(ان تلػػػػػػ اب)لػػػػػكا اػػػػػػلا ط تل ػػػػػت
ا()لؤا  ادل  لادلعهدق 

اا
اا
اا

اا

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643408662469673&set=pcb.643409792469560&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643408662469673&set=pcb.643409792469560&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643408779136328&set=pcb.643409792469560&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643408779136328&set=pcb.643409792469560&type=1
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 28/4/3026لثتدرةاب ترولا -4
 شػػػ أ  ايفاك أ دلرتبأػػػ اقتلػػػ العػػػهضادألينىلاج
ضابأػػػػنايناػػػػنؼاوػػػػ ا،اتلعػػػػ ابغػػػػرددا-دبػػػػكاروػػػػرا

دل نأػػػػػتااينمتاػػػػػ اناػػػػػػفاذت اػػػػػتاألب تل ػػػػػػتايفا
ا...دضتشرادلشعي

بلل ػػتادلقاػػريةاا ػػاادظت ػػػهحافيندل تنأػػ ااػػهضا 
لػػػػػػنطي،ايناػػػػػػنؼاوػػػػػػ ضا  ػػػػػػه ا ط تل ػػػػػػتا ب ػػػػػػتؿاد
ا...اا اااند  ااتظتأ فبلـادضتتص لدأل

ا
ا
ا
ا

ااا
اااا
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 2/5/3026لثتدرةاب ترولاا-5
ب وػترةااػردالػكاقو تا

دظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردرساين  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ا
اػػػػت لةافأاػػػػتاا تاػػػػث ادأل

 .اأرادظتع ضادلعهدق 
 
 24/3/3026لثتدرةاب ترولاا-6اااا
ادلعػػتظت احت  ػػلاا تاػػث اداذداػػ ابأ  ػػتادآلػػكج لأػػـن

ا.لئلذدا 
ـادضتػػػ ااػػػأ نفال ػػػتابػػػنا ػػػتصاا تاػػػث اوػػػناينا

يندل يناػػػػػػػػػػػػػػ اخا)أػػػػػػػػػػػػػػ ادلػػػػػػػػػػػػػػنطكايندألـايندأل ايندأل
(اينكػػػػلالػػػػكاو ػػػػ ح ايندضتثأثػػػػ ايندألب ػػػػتاايندألصػػػػرقتا

ادضت ...
ا
ا
ا
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 2/3/3026لثتدرةاب ترولاا-7
اا.زت ػػػ ا)فهاػػػتفاد ثػػػ ايندل ػػػبلـ(الػػػراضادألط ػػػتؿادظتاػػػتبلااػػػهضادل ػػػهطتف

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 25/4/3026رةاب ترولالثتدا-8
ااػػػػػػػػػػػػث ايفاأػػػػػػػػػػػػرد نشػػػػػػػػػػػػتط تادأل ادس...اانػػػػػػػػػػػػنا ا اػػػػػػػػػػػػثنا اكػػػػػػػػػػػػلاوػػػػػػػػػػػػـن

ا ال ػلااػرةااػ ندااينؿتػكااػثنانشػتطا ان ع ...انأكل...ان  فال تن ػت...
ابك... انقـن

ا
ا
ا
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 2/3/3026ثتدرةاب ترولالا-9
اا ػػاادإلاػػتاةالشػػ  اراػػنل تادألل ػػهدااوػػعترداازت   ػػتادلػػ ااػػ      كػػـه

ا...وأ ا  بلقأ أضترو اا ا)ص(اب هوق  ا
اا
اا
اا
اا
اا
اا

ااا
 اااا34/2/3025ثتدرةاب ترولالا-:

دلػػ اهتػػرل اب عػػلا دل ػػ  أ اكادلػػرينرد الػػرتلػػأضااػػر  القتلػػ ارتعأ  ػػتاأو ػػ
 ادآلناػػػػ ادلاػػػػررا)أػػػػ ادلاػػػػرروك(اينبتل عػػػػتينفالػػػػنارتعأػػػػال ػػػػترايفالرو ػػػػ دأل

ا.اردالكادل تسادأل أتردطتريو اينا
ا
ا
ا
ا
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 40/2/3026ثتدرةاب ترولالا-20
ادف  ح ػػػتااػػػردر دالق ػػػلادألل أػػػتابعػػػرا فاكػػػتفال ػػػتااػػػردرالؤل ل أػػػتاا،ادلأػػػـن

يندلػػػلكهوتاايناػػػنان ػػػجماف ػػػهةالناػػػندةايفالع ػػػضاب ػػػردفادلعػػػتلاأأػػػناقػػػتـاكػػػلا
  أ ػػػتا ػػػتصابػػػكاينقػػػتـابق  ػػػكاا ػػػاادصتػػػردراين اط ػػػلايفابأ  ػػػتادآلػػػكابشػػػهدااق ػػػل ا

ا تص...ال  تأكايفال تف ا
ا...االأ عهؼاا ااق  ك ت  تابعراا ندبلكاوعهؼ؟اقراوعندا أرا 

ا
ا
ا
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 32/23/3025ثتدرةاب ترولالا-22
يفابأ  ػػتادآلػػكاالف  ػػتحااػػردرادألل أػػتاااان ػػ عرااػػ داا)داػػنة( صػػرقتلنتادأل

ا ب تاابأ  تاينبتأ ننػتاين صػرقتلنتاين كأػرا نػ ضالػ اضاب  تبػ ا  ل أت  ػتاينلػتاك اوقـن
ا3027ااػػتـاىلدصتػػردراجيناػػنؼاوثقػػااا3026ؿت ػػضاب حقأقػػكايفااتل ػػتادلقػػتدـا

ال أتااينلتاصع احتقأقك...ل شتارالتاحتق الكادأل
ا
ا
ا
 
 
ا32/23/3024ثتدرةاب ترولالا-23

اقتل ارتعأ  تابتل عتينفالناب رو ادظتهك اينب رو ادل هددةاأو ػ ال   أػفااػرد ا
ا.صرقتايندلشندرعاينقراقو تاب ش ألافهو ا التككلكادأل
ا
ا
ا
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ا32/8/3024ةاب ترولاراثتدلا-24
لػػػػػكادطتػػػػػريوكااقو ػػػػػتابتل عػػػػػتينفالػػػػػنااػػػػػرد اا،دظتثػػػػػترؾااػػػػػحاا تاػػػػػث ااأػػػػػرادأل

ا.و تـايفالرو  ادلاررلكادألايندظتأ نروكاب  نةاارد ا
اااااااا
ااااا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 39/4/3026ثتدرةاب ترولالا-25
ا...ل    ا صرقتلنتالكادلأـن

ػػت ااػػه اطبلبػػكاقثػػلاثػػبلثااػػ نداايفاقثػػلا فاؿتتاػػ اينؿت ػػضاينؾت ػػرالع و 
ا...لرو  الأ تف
ذد ػكالػنا ب ت  ػتاينلػأجماينكػضالػهةافع  ػتااػلدادل عػلاا،ن  ػ تؿتتاػ ا اا أ تا ف
ا ب تاايرينت؟

اونل ػػ  لػػتـادهاين لػػتـا ن  ػػ تابأن ػػتالػػكان ػػ اااتالق ػػنايناػػر ال جعػػلااػػلدادلأػػـن
لع ػػني(اين فاا،ل  ػػ ا)ا ػػري،ايادا ػػردا ابعػػرادآفاينلػػكانعهاػػكاألاياط ػػل األ

ا...ا ككهدل كاين لكاط نل كاينبهدل تااا ااابلل كاينأ ىاان نفا 
ا

ا
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 23/4/3026ثتدرةاب ترولالا-26
 () ل أ ا تص 
ط تل ػػػػتاينكأػػػػفال ػػػػتالعهك ػػػػكادطتتصػػػػ ...اين نػػػػتالعػػػػهك اأقػػػػنؽا ال ػػػػلايندأػػػػر ا

اػػلاداػػرتاتعاكػػلالػػتا اػػرتاعاتاأػػ ادت أػػ ا فاو ػػنفا اأشػػراوػػعيالػػكا 
زقػ ادألاا  الػ اضالػكابػهداةاينكهدلػ اينل عػ ادضتأػتةايندلاػح ايندل ع ػأضايندل عػ ايف

ا....ااشتـاأ كهلت،ضال ك اأاينكلاو ا ا
ا
ا
ا
ا
 32/3/3026ثتدرةاب ترولالا-27

...اا شػػػػترو ادل   ػػػػأ ايفابأ  ػػػػتادآلػػػػكروػػػػتدو ايندالدف  ػػػػتحاق ػػػػضادلنأػػػػرةادإل
تدادضت ػػػنؿاكتػػػـا ػػػرلتااغتتنأػػػ اصتوأػػػنادلعند ػػػلالئلاػػػاتـايفاجيناػػػلدادلق ػػػضاوقػػػر

اط تعتضايناناا االكااو  تادلأنل ...دظت تاث اصتوأنالشتكلا 
فاالا ػػػرتدديندايفا يادا شػػػترةا ينااػػػهضاط   ػػػضاا ػػػاادلنأػػػرةالػػػلدانهاػػػنا 

ا...دإلروتدو ايفابأ  تادآلك
ا.اشتـاأ ك
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 39/2/3026ثتدرةاب ترولالا-28
االادلثأ (.ؿادل تزألابع ندفا)ؿتكادلضأنؼاين ن ضا ط تزت  الراضادأل

ا
 32/2/3026ثتدرةاب ترولالا-29

ا(أ أضغتاا  وأ ادلل) رل ادل  نل اك لابرينفا ا أ تااينج
ل  وػػػػتااينرتعأػػػػتااينلؤا ػػػػتااطترلػػػػ اىلا أاػػػػأجمالأ ػػػػ اب ػػػػتاأتاػػػػ اج

فاو ػػػنفادل ناػػػكا،الػػػلدانهاػػػنا و ػػػتـدألو ػػػتـافقػػػ األفاكػػػلا ط ػػػتؿادلعػػػهدؽااػػػضا 
 ا  ػػػوأ ادلأ ػػػأضاكن،ػػػتافان غػػػل  نلػػػ اك ػػػلابػػػرينفا اػػػ أ تا،اينا أ ػػػتا طترلػػػ اد

تاوض ػط ػتؿاين تالػرهادألاأ، اا رؿاا اادإلاتق ايفازل  تادضتتاهاين رتؾا ثه دان  أميت
فا ػػ ا اا أ ػػتا فاننأػػرادصتاػػندالػػكا اػػلادب  ػػترابػػهدلدااروػػرةالػػكاوػػأ،تا 

ك لادينفادا   تادااينا أ تا فان عتللالنادل  ػلادلأ ػأضاا ػاابتل  لادلعهدق اا
قهدنػكابػلاروكاظهؼا تصافق اينل  كالأجمااػتا  داينلػأجمابأقػلالػكا نكاط لال 

لػكادجملػتالااجذدالػتاهتأػأاااادلعروػرأأػتفاينيفلػكادألاقػراو  ػنؽاا ػأاضايفاك ػري ا
ا...لكادل هينؼادظت تاث 
ااشتـاأ ك

ا
ا
ا
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 37/20/3025ثتدرةاب ترولالا-:2
ا...حت اوعتر

ا()ط   ادلع و ...االا ق ضا نتا ث اب 
ربػػ ادلعػػتدداادل ػػأ، ااػػأ نفااػػلدايناػػوكانشػػتطت  تادل نانوػػ ايندل  قأ أػػ ا ت

ا ادادألاػػػثنعاؼتاا ػػػتا تربػػػ ااػػػتد ا،ااػػػندااكػػػتفينابػػػرينفااػػػث دلق ػػػضاب ػػػث  
ا...تـاكتذب اتا صتدق ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اانداق تةادأل

http://www.youtube.com/watch?v=55Vc9n9XBkI 
اق تةاا وهةااهبأ 

http://www.youtube.com/watch?v=5IMKttejyuw 
اق تةادلعهدقأ 

http://www.youtube.com/watch?v=NvsmVx8Nok4 
او تـادظتثرالاشتـادللاياو حرثااكادأل

http://www.youtube.com/watch?v=obQj0l0fXUc 
ا63ق تةادل نلهو ابهنتلدا

http://www.youtube.com/watch?v=So55ybhnSqY 
اأ ضادلأ أضا(اأفاصتص)ي أ ا 

http://www.youtube.com/watch?v=wYpin3mTB_s 
ا.صثتحاآاأتا-لت  لابعأرادألـا

http://www.youtube.com/watch?v=HGapYYGdlC4
&spfreload=10 

http://www.youtube.com/watch?v=55Vc9n9XBkI
http://www.youtube.com/watch?v=5IMKttejyuw
http://www.youtube.com/watch?v=NvsmVx8Nok4
http://www.youtube.com/watch?v=obQj0l0fXUc
http://www.youtube.com/watch?v=So55ybhnSqY
http://www.youtube.com/watch?v=wYpin3mTB_s
http://www.youtube.com/watch?v=HGapYYGdlC4&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=HGapYYGdlC4&spfreload=10
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ا
ااهورةادالحتتد

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&fi
le=article&sid=81233 

اذدا ااهدؽادضتهج
http://www.iraqhurr.org/content/article/24497192.h

tml 
العهضادلثأ ادلعهدق ادآلك

http://www.youtube.com/watch?v=GIr-pii2qDE 
اابللأ ال   ادل أرادلشاأردعتأ، ادإل

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbi
d=193284804040134&id=204039906280147 

ادلأ أضا اعهدق دلوـن
http://www.sotaliraq.com/mobile-

item.php?id=131363#axzz3Vg9MjFGi 
الؤا  ادل نر

http://news-a2.blogspot.com/2013/06/blog-
post_27.html 

ا

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=81233
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=81233
http://www.iraqhurr.org/content/article/24497192.html
http://www.iraqhurr.org/content/article/24497192.html
http://www.youtube.com/watch?v=GIr-pii2qDE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193284804040134&id=204039906280147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193284804040134&id=204039906280147
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=131363#axzz3Vg9MjFGi
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=131363#axzz3Vg9MjFGi
http://news-a2.blogspot.com/2013/06/blog-post_27.html
http://news-a2.blogspot.com/2013/06/blog-post_27.html
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ا
ادل  تف احت   ااثرا ادلثأ ادلعهدق ادآلك

http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9
%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%
8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8 
%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7% 
D9%82%D9%8A-%D9%84/ 

ادف  تحالعهضادلثأ ادلعهدق ادآلكادد لادلردر
http://www.alnoor.se/article.asp?id=204697 

 دلنكألادألقرـال نزدرةاو  قثلاغتونا الكادألو تـايفاددرادلثأ ادلعهدق ادآلكالؤلو تـ
http://moi.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=9841 

اط تؿادلثأ ادلعهدق ايفابغردداهضا (ا شترؾاوهينؽادلعثتكت )دل ت ث ا
http://www.parliament.iq/details.aspx?id=35466&Al

wType=Pre 
 وهؼو ا   قثلالروهادلثأ ادلعهدق ادآلكالؤلو تـايفادل جفادأللؤا  ادلأ أضادطتريا

http://alyatem.net/?p=5123 

http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://motsi.org/n/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%20%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%25%20D9%82%D9%8A-%D9%84/
http://www.alnoor.se/article.asp?id=204697
http://moi.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=9841
http://www.parliament.iq/details.aspx?id=35466&AlwType=Pre
http://www.parliament.iq/details.aspx?id=35466&AlwType=Pre
http://alyatem.net/?p=5123
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افبلـاقاريةايفال هحادلنطي 
http://sh-

alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%
85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%
A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%
82%D9%8A%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%
B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/ 

النقناشتتأ ادظتهاناػتورادلأعقناا)ددـاظ ك(
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/mobile/100/15

/468.html 
الكاو   حنفال ثحادظتأ تؽايفالرو  ادلاررق ادآاثتأنادلثأ ادلعهد

http://www.almutmar.com/index.php?id=20081651
5 

او تـدظت  قلايندلثأ ادلعهدق ادآلكالؤلدل قتف احت   ااثرا ادظتهك ادلعهدق ال  أ ضا
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&f

ile=article&sid=4::8 
ا3026يفالاهاتفابهللادل أ وت  ا(ادلر ادللاي)ااات  ةا ضااهدق التالاا أف

http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://sh-alabayachi.com/myactivities/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8/
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/mobile/100/15/468.html
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/mobile/100/15/468.html
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http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id33=
42978 

وشػػػ نفالػػػكايأػػػت ادلػػػراضاظتشػػػهينااضالػػػكالؤلو ػػػتـادظتشػػػهفنفاا ػػػاادلثأػػػ ادلعهدقػػػ ادآ
 ن تشادلرتبنيدإل

http://www.iraqhurr.mobi/a/2790964.html 
ػػ 40 دال اتل ػػ اارو ػػ ادلاػػررابػػبلاا  ػػأ ااهدقأػػ ا يناراتوػػ اتاوق  ػػنفاددر اتااهدقأميػػو أو 
اأ نلأ 

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=
90682 

 يندأرةالثرانفايفاات    ااتـو  ..ادلثأ ادلعهدق الئلبردع
http://www.barakabits.com/ar/2015/02/%D8%A7%

D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%
82%D9%8A-
D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A
7%D8%B9 

اابللأتاادلعهدؽلنقناج
http://www.anniraq.com/?p=6857 

 (دإلبردع)اػػأ ااهدق اوهااادألو تـابػبا،لنقنادلاثتحادصترور
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/48295 

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=80571
http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=80571
http://www.anniraq.com/?p=5746
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/37184
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ااشتـادللايا،ط تؿادظتشهدوكايفادلعهدؽلشهينعالكا الادأل
http://www.almutmar.com/index.php?id=20121046

0 

ا

http://www.almutmar.com/index.php?id=201210460
http://www.almutmar.com/index.php?id=201210460
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ا

ا
ا(2ينثأق ارقضا)
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ا
ا(3ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
214 

ا

ا
ا(4ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
215 

ا
ا(5ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
217 

ا
ا(6ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
218 

ا
ا(7ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
219 

ا
ا(8ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
221 

ا
ا(9ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
220 

ا
ا(:ينثأق ارقضا)

ا
ا(20ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
221 

ا
ا(22ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
222 

ا
ا(23 ارقضا)ينثأق



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
223 

ا
ا(24ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
224 

ا
ا(25ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
225 

ا
ا(26ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
227 

ا
ا(27ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
228 

ا
ا(28ينثأق ارقضا)

ا
ا(29ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
229 

ا
ا(:2ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
231 

ا
ا(30ينثأق ارقضا)

ا
ا(32ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
230 

ا
ا(33ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
231 

ا
ب ػػت  ايفابأ  ػػتااك ػػت اوػػ هالػػكاينزوػػهادلثأ،ػػ ادظتا ػػرسااػػهكنفاالزدراصػػ أنال

ا.3024 ادآلكااتـادلعهدق



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
232 

ا
ا.3024واتدةا قروهو الكالاهاتفابغرددادل أ وت  ا

ا
ا.ن تنأ و هاين قروهالكال  و اددريادإل



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
233 

ا
ا(34ينثأق ارقضا)

ا
ا(35ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
234 

ا
ا(36ينثأق ارقضا)

ا
ا(37ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
235 

ا
ا(38ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
237 

ا
ا(39ينثأق ارقضا)

ا
ا(:3ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
238 

ا
اواتدةا  جألادظت  و 



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
239 

ا
ا(40)اينثأق ارقض

ا
ا(42ينثأق ارقضا)



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
241 

ا
ا(43ينثأق ارقضا)



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
240 

ا
ا.3025اتلع ادل نف اا-اتاأ ادانةاإللقتااػتتاهةايفاك أ ادلرتبأ ادأل



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
241 

ا
ا(.طتاهانتصهادضتوند)ا تذالنادل أراينكألاينزدرةادل قتف ادأل



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
242 

ا
ادسا هةا هفأاأ اجىلاأرد  ا ااننا

ا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
243 

ا
اصرقت   ب ت  اين ا ا 



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
244 

ا
ا.3026تؿادظتاتبلااهضادل هطتفااتـاط لراضادألاب ت  اوقنلنفاأو   ا 

ا
ا.لؤا  اددريا-بردعا(التالاا ااواتدةادإلأ لاابلا)دل  تفا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
245 

ا
ا.قأتل تاب وترةادل  ت جمايندينرادلعثتدةال لادل ند فا،اثنعادلنأرةاوكا 

ا
ال   ث ػػػػتار ػػػػأجمادعتأ،ػػػػ ادإل ددروػػػػ ال ػػػػتديادلشػػػػهط ادلهوتاػػػػ ايناػػػػردالػػػػكاؾتػػػػـن

ا. تادآلكثأ بدلنطياب هةادلقرـاو ينريننتا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
247 

ا
دقػػ ادآلػػكال  ثتأػػنابشػػؤينفادلػػردرااضػػتااغت ػػجمابأ  ػػتادلعهاا  ػػ الػػه أجماين 

ا.ين اضادلقضتوت

ا

بػػػناظػػػيادل ػػػأ وت  الاهاػػػتفا 
(احتػػ ارلػػتؿابتبػػل) ضاأينأاػػنؿافػػ
 ضايفادلػػنطكاأفضػػلافػػا ػاااػػت  ةا 

ػتوػػػػػػػػػػػػرا)دلعػػػػػػػػػػػػهاالػػػػػػػػػػػػنادظت ػػػػػػػػػػػػهجا
ا. ضأب تؿادل (اين دلرردا 

ا



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
248 

ا
ا.ب ت  اينلنداثاضاينختااتهتض 

ا
ا. تن ادت تؿادظت  ياةاجىلاوترعادظت  ياينصنرةزوترا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
249 

ا
لروهااتـادد هةاثقتف اينف نفادلشثت اا(فت  اطكااتل)  هنت الكاقثلادلرك نرا

ا.3025ينزدرةادلشثت ااتـا

ا
فهو ال  نالال عهدؽال  حرثااكااو اأتاالكاقثلاد  أتريااوكااشه

ا.3025ؾتتزد  تااتـا أبلل تاينج



 هشام الذهيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهؤالء جعلوني إنساًنا 

 

 
251 

ا
ا.صروق ادظتقه ا(قتاض)لنادل  لادل ثريا

ا



 هؤالء جعلوني إنساًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام الذهيب

 

 
250 

ا
ا.3024ب تاابأ  تادآلكالنا ب ت  ا لتـااردرو ا 

ا
ا.3025/3026أ لار سادل   ايفالقهابأ  تادآلكا
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ا
ا.3025اتلع ادل نف ااتـاا-اأرهاػتتاهد ايفاك أ ادل وهو ج

ا
ا.درسالناأق ادد لابأ  تادلعهدق ادآلك
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ا
كجمابغرددا اتلأ ا أراوكافعا(كه اينص  )ب ت  ادظتثرالالنادظتتو رتينا 

ا.3024

ا
ا نلنلي()دلػػػػادظت ق ابا(زرؽ)لا  اا دلث لا

ا.3026يناناوهفنادضترورااتـا
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ا
ادل ناكاضت لادل و ننأ ادلعهدقأ اقثلاا اهاضادألنأ ب ت  ا 

ا.3025يفادظت هحادلنطيا

ا
ا.3025/3026دأ  تلأ ار سادل   ايفابأ  تادآلكا
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ا
ا.3026ظتتنأ ايفابغردداقهادل  ترةادأل  ريادألظتتشايفالصنرةالنادل

ا
ا.دينرداال  وهةال ع ضادضتتان ايفابأ  تادآلك
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ا
ا.ا دا ب ت  اين صرقت  ادأل

ا
ا.بهداةادل  نل ا ل  تايفادضتأتة
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ا
(التالاا ااواتدةاجبردعالكال  و اددريازوكادلعتبروكااتدي)دل  تفا

ا.ن تنأ دإل

ا
ا.3024  ااتـاواتدداا قروهو الكالاهاتفابغرددادل أ وت
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 8 ............................................................ دل قر ال   ت :
 22 ............................................................ لقرل ادظتؤلف:
 26 ............................................................. ؿدل الادألينا

 28 .......................................................... دن بلق ادظتشهينع:
 34 ............................................................. رأ  ادلعبلج:

 46 ...................................................... ؟لكااناط لادلشترع
 48 .................................................... ص تاا ط تؿادلشترع:

 49 ..................................... : قنال ؤينلأ اظتاهةا ط تؿادلشترعاا ا
 53 ......................................... ظتشتكلادل اونداااتادلثتأن: اضاد

 58 ..................................... دصت اادل تشالكااهب النا ط تؿادلشترع:
 64 ................................................... نات حالكا الاط   :

 66 ............................................................ لندقفاطهو  :
 :6 .............................................................. دل الادل تش
 :6 ............................................................. ،تو ادظتشهينع:

 74 ......................................... لشهينعادلثأ ادلعهدق ادآلكالؤلو تـ:
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 78 ........................... بهنتلدادلعبلجادل    الؤلط تؿالكا بلؿادظتندا :
 82 ............................................................  ط تؿاؽتأ ينف:

 84 .............................................. دألط تؿاينق قاضالكادظت  قثل:
 86 ..................................................... قا اينلندقفالؤظت :

 2: ............................................................ دل الادل تلن
 2: ............................................................. فتتذجالثرا :
 222 ............................................................ دل الادلهدبن

 222 ............................................ لؤا تاادلرينل اينابلق انت:
 244 ...................... (3023لقرتأتاالااراآذدن تالاغأ ،ا اك تب اتااتـا)

 263 ....................................  فضلادلثتأ لايندلعتل لايفابأ  تادآلك:
 272 ......................................................... دل الادطتتلجم

 272 ................................................ لقتال ايفالنقناك تبتا:
 2:6 ......................................................... دل الادل تدس

 2:6 ......................................... لشتكلان  أ اوعتشال اتادألط تؿ
ا308 ................................................... أقنؽادل  لادلعهدق :

 322 ................................................. لقرتأتااخت ادألط تؿ
 336 ..................................... حت اوعترا)ل حو ا ط تل ت(اا   تاه
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 :33 ..................................................... لقرتحاختاأ الث ل
 346 .......................   ا ابندقنادل ع أضايفادلعهدؽ:لقرتأتاالكاوأ،تا فا

 :34 ............................................. دألو تـايفادلعهدؽاينف هةادل ثي:
 352 ......................................... ل هددااينا نؾاوت نابلادألاه:

 358 ............................................................... جؾتتزد  ت:
 364 ..............................................  و تصاداوندابأ  تادآلك:

 366 ..................................................... ك وتااقأ  اأق ت
 :37 .......................................................... دل الادل تبن
 :37 ........................................................... دل ريةادللد أ 

 388 .............................................. اضادألفبلـادل ا ا انوهات:
 :38 ................... 3026ا-ا3025 اضادظتثتدرداادل اقو تانتا بلؿااتل ا

 396 ............................................................ لق  ايناتة:
 3:4 .............................. نادظتهك ادلعهدق ال  أ ضادظت  قل:اقرادلشهدك ال

 406 ................... 3026ا-ا3025 اضادظتثتدرداادل اقو تانتا بلؿااتل ا
 428 ............................ حترث اا ت: اضادلهيندب ال وندقنادإلل رتيننأ ادل ا

دظتشهفنفاا اادلثأ ادلعهدق ادآلكالؤلو تـاوش نفالكايأت ادلراضاظتشهينااضادإلن تشا
 432 ................................................................. دلرتبني
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 432 ....................... .ا و تـالثرانفايفاات    ايندأرةدلثأ ادلعهدق الئلبردع.
 432 ................... بأ ااهدق اوهااادألو تـابػػػا)دإلبردع(لنقنادلاثتحادصترور،ا

 434 ........................................................... دل الادل تلك
 434 ................................................................ دلنثت  :
 :47 ............................................................... د  نوتا

 

ا


