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ص م اهلل الع ٔه
أيًِٗ أـْا ؾ ِٗٝلٛطو ٖٓا ٗ ٖؿ ٙايؽْٝا .عم ٢إ ٜهْٛٛا عدل ٠يػرلِٖ ,ؾكضؽ ُضاؼٚا
نثرلاّ ..يكؽ بؽؼٚا إاٍ ٚالتأثفٚا بايٚٛا٥ـ ٚذفَٛا ايىعب َٔ ْعُ ١ايهٗفباٚ ٤اـضؽَا
ٚقاؼٚا َٔ عؽٜؽ ايؿكفاٖ ٗ ٤ؿا ايبًؽ ايثف .ٟبٌ ؾٖبٛا أبعؽ َٔ ٖؿا ؾِٗ ٜؽٸع ٕٛا٫لت٦ثاـ بو
أْت ٚذؽِٖ َٔ ؼْٓٚا ,أيًِٗ أـِٖ أْو ػٝب ؼع ٠ٛايؽاع اؾا ؼعاى ُٝ ٫ٚك بٌ عباؼى عً٢
ألاه ايؽٚ ٜٔإؿٖب ٚايعفم.أيًِٗ أـِٖ أْو ألفع ٱجاب ١ؼع ٠ٛعبؽى ايٓكٚ ٜ٘إ نإ عًُاْٝاّ
َٔ زلاع ايؿالؽ ٚإٕ إؼع ٢إٔ اهلل مل ٜٗؽٹ لٛا...ٙ
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إيذا٘
إٍ عبؽايهف ِٜقالِ ...ايكؽ ٗ ٠ٚايٓكاٖٚ ١ايٛطٓ١ٝ
نإ عًٞٷ )ع( عب٦اّ ثك ّ٬ٝعً َٔ ٢لبك٘  َٔٚت َٔ ٙ٬اؿهاّ ٭ٕ ايٓاه ناْت تكاـٕ
بٚ ِٗٓٝب ٗ ٘ٓٝإبؽٚ ١ٝ٥ايعؿٚ ١ا٫لتكاَ..١
أْت أّٜاّ ٌف ٓ ّ٬ثك ّ٬ٝعً َٔ ٢جا َٔ ٤بعؽى َٔ اؿهاّ ٗ ايعفام ؾايٓاه يٰٕ
مل تتبٌ أنٓت ت٪ؼ٬ٌ ٟتو عً ٢غفاـ ٖؿا أّ عًَٛٓ ٢اٍ ؾاى ,ؾكؽ نٓت تػًل باب ايػفؾ١
عًٝو أثٓا ٤ايٍ ٠٬نٜ ٫ ٞؿطٔ أذؽ أأْت ت٪ؼٜٗا عً ٢طفٜك ١أٌٖ ٖؿا إضؿٖب أ ٚؾاى َضٔ
ايعفاق ٌٝؾإٛاطٓ ١عٓؽى ؾٛم إٚ ٍٛٝا٫ػاٖا ...
أَا ايمؿفطاه ؾكؽ با ٖ ١ٜٛتعفٜؿ ١ٝيو ٚٚلاَاّ يًٓكاٖٚ ١ايعؿ٘
نتًُٝؿ لٝب أْا ؾعٛـ باْ٫تُا ٤إٍ َؽـلتوٚ .ؾعٛـَٛاجٗيت ايؿماؼ ؼ ٕٚنًٌٕ أًٌَ ٚ
ؾٚؼاّعٔ ايؿكفاٚ ٤غرل ٠عًٍَ ٢احل ايىعب ُٚمهاّ بايك ِٝايٓب..١ًٝ
َٛل ٢ؾفد
بػؽاؼ ا2013 ًٍٜٛ
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مقذمٕ
ايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن ففؼ أواع٘ ٜفاؼ َٓٗا تى ٜ٘ٛزلع ١اؿه ١َٛأ ٚقض اؼعا٤ا
ٜكٍؽ َٓٗا غُك قٓا ٠ايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفام .ؾٗ ٛذكٝكَ ١اثً ١تعفؾٗا اؿهٚ ١َٛايطبك١
ايمٝال ١ٝأنثف َٔ غرلٖا .عهِ إُاـلٚ ١إكاٚيٚ ١ايتعاط.ٞ
ايطبكضضض ١ايمٝالضضضٚ ١ٝيضضضٝن ايىضضضعب ايعفاقضضضَ ٞمضضضٚ٪ي ١عضضضٔ تؿىضضض ٞايؿمضضضاؼ ٗ ايعضضضفام.
ايؿ ٜٔوفعٓٛا ايؿماؼ بكٛاٌْ ٚقفاـا َٚفالٚ ِٝيٝن ايؿكفاٚ ٤احملفَ َٔ َٕٛٚؿفؼا ايبطاق١
ايتُٚ ١ٜٝٓٛايهٗفباٚ ٤اـؽَا ِٖ إمٚ٪ي ٕٛعٔ تؿى ٞاي ؿماؼ ٗ ايعفام.
ايؿٛٓ ٜٔا ايؿالؽٚ ٜٔأعاقٛا جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ِٖ إمٚ٪ي ٕٛعٔ التىفا ٤ايؿماؼ
ٗ ايعفام.
ايؿ ٜٔالتبؽيٛا إٛاطٓ ١بايطا٥ؿٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜاؿكبٚ ِٖ ١ٝيٝن ايىعب إمٚ٪ي ٕٛعٔ
التىفا ٤ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚيهٔ أّٜاّ يٝن نٌ َٔ ول اؾٛٝب ٚتطاٜف َٔ أوؽاق٘ ايكبؽ
ٚبايؼ ٗ ِحٝح٘ ِؽ ايؿماؼ ٗ ايعفام ْكٜٗا ٜٚبتػٚ َٔ ٞـا ٤ؾيو ًٍَر ١ايىعب .ؾأعضؽا٤
ايٓٛاّ ايمٝال ٞنث ٷف ٚايعضؽا ٤ايبضٝب بضٌ أطفاؾض٘ قتضؽّ ٚيضٝن أٚجض َضٔ ايؿمضاؼ لض٬ذ ّا
يًتىٗرل ٚايتمكٚ ٘ٝاٱٜؿا.٤
َ ؾيو ؾأَف ذمٔ إٔ هؽ ايعفاق ٕٛٝنًُ ١لٛا ٤هتُع ٕٛعًٗٝا ـغِ اظت٬ؾِٗ إؿفٙ
ٗ نٌ وٚ .٤ٞعٓؽَا ته ٕٛتًو ايهًَُٛ ١اجٗ ١ايؿماؼ ؾإ ا٭َف ٜؽع ٛيًػبطض ١ؾُٛاجٗض١
ايؿماؼ تعب ٗ اؾاْب اٯظف ايتُمو بإٛاطٓٚ ١ايؽؾاع عٓٗا ٚتًو ٖض ٞا٭ـِض ١ٝايٍضاؿ١
ايٛذٝؽ ٠ٱقاَْٛ ١اّ اؿهِ ايٍاحل ٚبٓا ٤ايؽّكفاطَٚ .١ٝثًُضا ٌٚضؿتٴ ٗ أذضا ٌٜنضثرل٠
ايؿماؼ ايمٝال ٞبأْ٘ أب ٛايؿماؼا نًٗا ٚأْا أـ ٣إٛاطٓ ١بأْٗا ايع٬د يٮَفاض ايمٝال١ٝ
ٚاجملتُع ١ٝنًٗا عً ٢ا٭قٌ ٗ إؽ ٣إٓٛٛـ ٚايؿٜ ٟػطَ ٞماذ ١ايكضفٕ ايكضاؼّ ض ٚإ ٫ؾضأْتِ
تف ٕٚبِٛٛط نٝـ تمتؿك قُٝهِ ٖاـلا اؾٌٗ ٚايتعًـ اييت تبٝس قتٌ ايٓاه ٚتؿعٝغ
اؿ ٝاٚ ٠ؾبس ايٓاه عً ٢اَتؽاؼ أـض ايعفٚب ١ايٚ .ّٛٝأْتِ تمُعٚ ٕٛتف ٕٚايٜٓ ٖٔ ّٛٝاؼ ٟطايب اّ
عىف ٠أْؿن ٜتًؿؾ بٓرفِٖ.
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ٚآظف ٍٜؽط َٔ عً ٢ايؿّاٝ٥ا بإٔ ايٓيب نإ هاَ تمعا ٗ لاعٚ ١اذؽٚ ٠نإٔ ؼٜٔ
قُؽ قؽ ظ ٬إ َٔ ٫ايؿبس ٚاؾُاع َٔٚ .نثف تفؼٜؽ ٌٝرا ايتهبرل ٗ غرل قًضٗا بضا
الِ اهلل ايفٓٔ ايفذٚ ِٝنأْ٘ ٜ ٫ؿنف إ ٗ ٫ذؿ ٬ؾبس ايٓاه ٚأنٌ أذىاٚ .!.ِٗ٥تًو
جفا ِ٥وٓٝع ٫ ١تفتهب عل اٱْمإ ؾك٘ بٌ عل اهلل تعاٍ.
عًض ٢أٜضض ١ذضضاٍ إىضهً ٗ ١ايؿمضضاؼ ٗ ايعضضفام أْٗاَىضضهًَ ١كؼٚجض .١ؾُضضٔ جاْضضب ؾٖضضب
ايؿالؽ ٕٚبعٝؽاّ ٗ غٚ ِٗٝئ ٜٛقؿِٗ إ ٫ايىضعب إضؽجخ بضايٛعٚ .ٞبضا ايٛقضٛف إٍ جضاْبِٗ
وبٗ َٔٚ .١جاْب ؾإ ظٍ َِٗٛإىكٛق ١جٛٝبِٗ ٚإايٹ ٕٛ٦ايؽْٝا ـؼذاّ يٝمٛا اوفف َِٓٗ بٌ
ٜٚتعضضؿَ ٕٚضضٔ َٛاجٗضض ١ايؿمضضاؼ ذٍضضإ طضضفٚاؼ ٠يبًضضٛؽ غاٜضضاتِٗ ٚايتكضضفب َضضِٓٗ أّٜضضا بضضا
وبٗ٘ٚ.قً ٖٔ ِٖ ًٕٛٝئ ٜكفب ٖات٘ أ ٚتًهِٴ .ؾاٌ٫طؿاف َ ايىعب ؼ ٕٚغرلَ ٙٴحبٷ يًىبٗ١
ٚأؼع ٢يًفؾع.١
ٚيٝن ٌرٝرا إٔ ايؿاعٌ ٜٓم ٢أؾعاي٘ ٚؾك٘ إؿع ٍٛب٘ ٖ ٛايؿٜٓ ٫ ٟم .٢ؾايؿماؼ لٙٛ
َكبّ٘ ٗ قبّ ١اؿهاّ  ًٍْ٘ٚوؿف أظاؼٜؽ ايب٪ه ٚايبطايٚ ١ايؿكف ٚاؿفَإ عً ٢جًٛؼ
ايٓاه.آثضضاـَ ٙاثًضضْ ٗ ١ؿضضٛه ِضضراٜاْ ٗ ٙضضٜ ٗٚ َِٗٛكٛضضتِٗ ٗ .ذًضضِٗ  ٗٚتفذضضاشلِ ٚيهضضٔ
َفتهب ٛأؾعاٍ ايؿماؼ ٜتؿنف ْ٘ٚجٝؽا عٓؽَا وٌ ايعكاب.
قفأ َف ٠إٔ قا٥ؽ ج ًٛٝإمًٌُ قؽ اذتٌ زلفقٓؽ ؼ ٕٚإٔ ٜمبل ؾيو بإْؿاـ إمًٌُ
إعفٚف )اٱل ّ٬أ ٚاؾك ١ٜأ ٚايمٝـ( ؾىها ٙايهأٖ ايمُفقٓؽ ٟعٓؽ اـًٝؿٚ ١نإ عُف
بٔ عبؽ ايعكٜك ؾأٚؾؽ ٖؿا قاِٚ .٘ٝعٓؽَا لأٍ ايكاِ ٞقا٥ؽ اؾٝيٕ :اؾا اقترُت إؽ ١ٜٓؼٕٚ
إٔ تٓؿـِٖ? نإ جٛاب٘ :اؿفب ظؽع٘ .ؾهإ ـؼ ايكاَِ :ٞاؼَت قضؽ اعذلؾضت ؾكضؽ تكضفـ
بط ٕ٬ؾعًو ٚإقاي ١ناؾَ ١ا تفتب عً َٔ ٘ٝآثاـ اٯٕ ٚذا ٗٚ .ّ٫ايٍباط ؾٖضٌ ايٓضاه عٓضؽَا
ٚجؽٚا إٔ اؾ ًٛٝقؽ تفنت َا لًب ت٘ ٗ َهاْ٘ ٚأظًت إؽ.١ٜٓعٓؽَا ذهٝت ٖؿ ٙاؿها١ٜ
ٗ ْ َٔ أٌؽقاٌ ٞ٥ؿكٛا ًًٖٛٚا ٚندلٚا يىحاع ١ايكاِ .ٞقًت شلِ ٫ :بٌ إٔ ايؿٜ ٟمترل
ايتًٗٚ ٌٝايتهبرل ٚايتٍؿٝل ٖ ٛعُف بٔ عبؽ ايعكٜك ؾً ٛمل ٜهٔ ٖ ٛذانُ ّا َا ػفأ ايكاِٞ
ٚيهإ قا٥ؽ اؾ ًٛٝقؽ لعف َٓ٘ أ ٚإٔ اـًٝؿ ١لٝعكي٘ ٜٚبطٌ ذهُ٘ ٚيهٔ بٛجٛؼ عُف
بٔ عبؽ ايعكٜك ؾاْ٘ مت اظتٝاـ َثٌ ٖهؿا قاِٚ ٞعٓؽَا ّتٓ قا٥ؽ اؾٓؽ عضٔ تٓؿٝضؿ قضفاـ
ايكاِ ٞؾاْ٘ ٜعفف اْ٘ لٝعكٍ ٚوالب .ؾايتٍؿٝل ٜمترك٘ أوفّ بب أَ ٘ٝايؿ ٟاذتٌ ٖؿٙ
إهاْ ١بمبب تؿفؼ ٙبٗؿ ٙاـٍاٍ ٚعؽّ ٚجٛؼ ْٛفا ٤ي٘ يضٝن ٗ قَآْض ا ؾكض٘ بضٌ ٗ قَاْض٘
أّٜاٚ .يؿيو ػؽٍَْ ٞفٌّ عً ٢قٓاعيت بإٔ اؿانِ ٖ ٛايمبب ايفٝ٥ن ٗ التىفا ٤ايؿماؼ ٗ
أ ٟعٍف َٚهإ ؾإ ؾمؽ ايفأه ؾمؽ ايمُه ١بفَتٗا.
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ٚايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن تًو ا٭ؾعاٍ ايضيت ٜفتهبٗضا ٌضػاـ إضٚٛؿٌ ٗ ذاؾضا اؾٗضاق
اؿه َٞٛإِا ٖ ٛالترٛاؾ ايطبك ١ايمٝال ١ٝعً ٢ايٓمب ١ا٭ندل َٔ َٛاقْا ايؽٚي ١ايمٓ.١ٜٛ
ٚاْتٗاد لٝالا ذه ١َٝٛظاطَٚ ١٦فػً ١لِ َٔ جفاٗ٥ا تعُٝل ايؿكف ٖٛٚ .أّٜاّ تبؽٜؽ إاٍ
ايعاّ ٚثف ٠ٚايعفام ايبىفٚ ١ٜإاؼ َٔ ١ٜجفا ٤ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٖٛٚ َٞٛتٝٚٛـ َكؽـا ايبًؽ
ٚؾعايٝا ايؽٚي ٗ ١ؼـاَا ايٍفاع عً ٢اؿهِ.
ٚايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن ؾك٘ تًو ا٭ؾعاٍ إى ١ٓٝإعاقب عًٗٝا َٛجب ايكاْ ٕٛايعفاقٞ
ٚاييت جف ٣تعفٜؿٗا بأؾعاٍ ايؿماؼ .ؾايطبك ١ايمٝال ١ٝعٓؽْا ٍَٖ ٞؽـ ايتىف ٗ ٖٞٚ ٜايٛقت
ؾات٘ ا٭نثف َفٚقاّ ٗ ٖاـلاتٗا عٔ جاؼ ٠ا٫لتكآَٜ ٫ٚ ١تٛف َٔ ايطبك ١إاـقض ١إٕ ػضفٸّ
أؾعاشلا .ؾعؽّ ػٓٝس ايؿعٌ ايؿالؽ أ ٚػفّ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞعؽّ واٝٓ٥ت٘ ٖٛ .وا َْ ٔ٥ايكاْ ٕٛعً٢
ؾيو أّ مل ٚ .َٜٓايك ٍٛبإٔ ايؿعٌ َِٛٛع ايٓٛف ٜٓ ٫طبل عً ٘ٝتعفٜـ أؾعاٍ ايؿماؼ ايٛاـؼٗ ٠
ايكاْ ٕٛق ٍٛظاط .ًٌَّٚ ٧ؾايكاّْ ٕٛثٌ ـ ١ٜ٩ايطبك ١ايكابّ ١عً ٢اؿهِ ٗ أَ ١ٜفذً.١
ؾٗ ٞتًػ ٞقٛاٌْ ٚتمترؽث أظفٚ ٣يٝن نٌ َا ًٜػ َٔ ٢ايكٛاٌْ ظاط ٫ٚ ٧نٌ َمترؽث
َٓٗا َِٛٛع ٗٚ .ٞأذٝإ نثرل ٠تمتبك ٢قٛاٌْ ٚتمٔ أظف ٣ٱِؿا ٤إىفٚع ١ٝعً ٢أؾعاٍ
ايؿماؼ اييت تفتهبٗا ٚأّٜا يتمؽ ايطفٜل بٛج٘ َٔ ٜٛاج٘ ايؿماؼ.
قاٍ ٖف ٕٚايفوٝؽ َٜٛاّ يًبًٗ " :ٍٛعّب ٜا بًٗ "ٍٛؾتًؿت ايبًٗ ٍٛذٛي٘ ٚقاٍ يًفوٝؽٖ :ؿٙ
قٍٛـِٖ ٖٚؿ ٙقبٛـِٖ .ؾأؾرُ٘ٚ .اي ّٛٝمٔ أّٜا أؾرُٓا ذهآَا عٓؽَا قًٓا شلِ إٔ َٛاقْا
ايعفام ايمٓ ١ٜٛتعاؼٍ َٛاقْا أـب َٔ ؼ ٍٚاؾٛاـ فتُع .١يهٔ َعؽٍ ايؿكف ٗ ايعفام ٜؿٛم
فُٛع َعؽ ٫ايؿكف ٗ تًو ايؽ.ٍ ٚؾُا ٖ ٛايمبب َٔ ٚجْٗٛ ١فنِ غرل ايؿماؼٜ.ا ٌٖ تف?٣
تٍُ ِٝايكٛاٌْ َا هعًٗا تتحٓب سل ٍٛاٱجفا٤ا ايعكابُٕ ١ٝاـلا ٚأؾعاٍ اؿهاّ
ٚايهباـ َٔ ايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفام يٝمت ذاي ١جؽٜؽ ٠أ ٚطاـ ١٥عً ٢اؿهاّ ؾكؽ قاٍ
ايفل ٍٛايهف ِٜقُؽ )ُ( :قؽ ظًت َٔ قبًهِ أَِ ن إ إؾا لفم ؾ ِٗٝايّعٝـ أقاَٛا
عً ٘ٝاؿؽ ٚإؾا لفم ايك ٟٛتفن.ٙٛبٌ ٚقؽ لبل ْبٓٝا ٗ ٖؿا وعَ آظف ٖ ٛايْٛٝاْ ٞاٜمٛب
إتٛؾ ٢عاّ  564م ّ.عٓؽَا قاٍ ) :مٔ ْك ّٛبىضٓل ٌضػاـ ايًٍضْٚ ُٛعضٌ نبضاـِٖ ٗ
إٓاٌب ايفزل ( ١ٝأـأٜتِ نٝـ إٔ ٖؿا ايفجٌ ٜتهًِ ٚنأْ٘ ٜترؽث عٔ اؿاٍ ٗ ايعفام
ايٚ ّٛٝيهٔ بعؽ َّ 2577 ٞعاّ ؾهأْٓا  ٫ـذٓا  ٫ٚجٓٝا.
عٓؽَا أق :ٍٛإٕ اٱـاؼ ٠ايمٝال ١ٝغرل َتٛؾف ٠ي ِٛذؽ يًؿماؼ ٗ ايعفام .ؾأْا  ٫أقٍؽ
إٕ ايؿفُ ٚاٱَهاْا غرل َتٛؾف ٠شلؿ ٙايػا ١ٜإِا أقٍؽ أَف:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإٕ ايطبك ١ايمٝال ١ٝايكابّ ١عً ٢اؿهِ  ٫تفٜؽ ؾي و ٭ْٗا ّٖ َٔ ٞاـلض٘ ٗ
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ٚاق ا٭َف  ٖٞٚإمتؿٝؽٚ ,َ٘ٓ ٠أّٜاّ ٖ ٫ ٞؽى ٢ـعاٜاٖا ؾكؽ أؾٖبت ايؿفق ١ايٓاْ ١عٔ
ايتعًـ ـوِٗ ٚمل تعؽ ٌفٌفا.
ٚايثاْ :ٞإٔ تطٛـ ايٛع ٞاؾُع ٞيًٓضاه ٗ ايعضفام َتعًضـ َٚكضؽاـ ايتعًضـ ؾٝض٘ َمضاٚ
يًُماؾ ١بٌ ؼٚي ١إٛاطٓ ١اييت تىهٌ اؿاٍ ايط بٝع ٞ٭ ٟوعب ٜعٝي ٗ ـذاب ايكفٕ ايٛاذؽ
ٚايعىفٚ ٜٔبٌ ؼٚي ١ايطٛا٥ـ ٚايعىا٥ف ٚايؿماؼ ٚاـفاب ايكا ١ُ٥ذايٝا ٗ ب٬ؼ َابٌ ايٓٗف.ٜٔ
 َٔٚايطبٝع ٞإٔ تٓاغُاّ قاُ٥ا بٌ اؿايٌ ذاٍ ايٛع ٞاؾُع ٞيًٓضاه ٚذضاٍ اؿهضاّ .ؾكضؽ
قايٖٛا َٔ قَإ نُا أْتِ ٍٜٛٻ عًٝهِ.
تابعت قبٌ بّع ١يٝاٍ َٔ عً ٢واو ١إذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا ايعفاقٚ ١ٝقٜف ايهٗفبا ٤ايعفاقٞ
ا٭لبل أ ِٜٗايماَفا ٞ٥إطًٛب يًكّا ٤ايعفاق ٞظفا ِ٥ؾماؼ ٚايؿ ٟذطضت طضا٥ف ٠عُٛؼٜض١
أَفٜه ٗ ١ٝباذَ ١فنك وفط ١ايهفاؼ ّٜٛ ٠نإ َٛقٛؾاّ ؾ ٘ٝعً ٢ظًؿ ١ٝاـتهاب٘ أؾعضاٍ
ؾماؼ ْٚكًت٘ إٍ إطاـ  َٔٚثِ مت تمؿرل ٙإٍ أَفٜها ن ْ٘ٛوٌُ اؾٓم ١ٝا٭َفٜهٜ ١ٝكٍٛ
ٚباؿفف ايٛاذؽ) :اؿه ١َٛايعفاق ١ٝبأنًُٗا ٚبهٌ َ٪لماتٗا ذفاَٝٸ٘ ٚنًِٗ كتًم(.ٕٛ
تٍٛـٚا أْا اجملب ٍٛعًَ ٢هاؾر ١ايؿماؼ  ٫أعُِ ٚأ ِٜٗايماَفا ٞ٥ايؿٜ ٟتٍؽـ َٔ بٌ عىفٙ
َ ٌٌَٛٛبايؿماؼ قا ١ُ٥نباـ ايؿالؽ ٗ ٜٔايعفام ٜعُِ ايكٖ ٗ ٖٛٚ ٍٛؿا غفاب الٛؼ َٔ
ايػفبإ ايؿ ٜٔقاٍ عِٓٗ عً ٞايٛـؼ ٗ ٟايعفام أْاه َثٌ ايػفبإ ٜعرل ايٛاذؽ َضِٓٗ اٯظضف
بمٛاؼ ٚجٗ٘ ٚٚجٗ٘ أنثف لٛاؼاّ َٔ ٚج٘ ٌاذب٘.
ايٓاه ٗ ايعفام ٗ َٛقؿِٗ َٔ ايؿماؼ ٜٓكمُ ٗ ٕٛث٬ث ١ظٓاؼم:
ا٭ٜٓ ,ٍٚهف ٚجٛؼ ايؿماؼ ٜٚتِٗ َٔ ٜثرل ٙأٜٛ ٚاجٗ٘ بض ا٭جٓؽٚ .٠ايثاْ .ٞاؾمؽ َٔ ا٭ٍٚ
يهٓ٘ ٜمع ٢يػاْ ٗ ١ٜؿم٘  ٖٞٚايتمكٚ ٘ٝاٱلكا ٙلعٝاّ يًعٛؼ ٠با٭ِٚاع إٍ َا ناْت عً٘ٝ
قبٌ عاّ  ,2003أَا ايثايث ؾٛٝاج٘ ايؿماؼ ايتكاَا بإباؼٚ ٨إثٌ ايعًٝا ؾٚؼاّ عٔ ايىعب َٔٚ
أجٌ بٓاْٛ ٤اّ اؿهِ اي ٍضاحل ٗ ايعضفام ٜٚضفَٛ ٗ ٣اجٗض ١ايؿمضاؼ ٚايمضع ٞيبٓضا ٤اؿهضِ
ايٍاحل َعٓٚ ٢اذؽ يهٓ٘ أعكٍ ٖٛ ٚ .بٌ اـٓؽقٌ َثٌ ٖاجف ٗ بًٛتٗا بٌ ايٍؿا ٚإفٖ .٠ٚؿا
ٜك ٍٛعٓ٘ َعاؼ يًركب ٚإؿٖبٚ ,ؾاى ٜك ٍٛعٓ٘ عُ ٌٝا٫ذت !.ٍ٬يهٓ٘ ٗ ذكٝك ١ا٭َف َعا ؼٹ
يًؿماؼ َثًُا نإ قبٌ ؾيو َعا ؼٜا ي٬لتبؽاؼٚ ,إ نإ ٫ٚبؽ َٔ ايعُاي ١ؾٗ ٛعُ ٌٝيًىعب.
أٜ ٫مترل ٖؿا ايىعب َٓهِ عُ?٬ٝ
ايكيكاٍ ايؿ ٟذٌٍ ٗ ايعفام بعؽ  2003/4/9مل ٜهٔ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ ؾؿاى أَضف
ٜؿذلض إٕ ٜبعث عً ٢ايفاذٚ ١ايمفٚـ .يهٔ ايكيكاٍ اؿكٝك ٖٛ ٞإٔ نٌ وٖ ٗ ٤ٞؿا ايعفام
با ق ٬يًُفاجع  ٫ .١ثٛابت ٚطٓ ٫ٚ ١ٝثٛابت ؼ ٫ٚ ١ٜٝٓثٛابت أظ٬قٚ ١ٝايٓتا٥خ إباوف ٠يؿيو
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إٔ ث٬ث ٗ ١ايعفام تعفِٛا يًٚ ًِٛأ.ًِٚ ٟ
ايعفام ايؿ ٟذؿفٚا ي٘ عُٝكا ٗ قاَ ٫ٚمتُٝت ١يضٛأؼ ٙبعضؽ إٕ الترّضفٚا َضٔ ؼْٚض٘
عٍبٝاتِٗ اؾاًٖٚ ١ٝأيبمٖٛا ظٴً ايطا٥ؿٚ.١ٝطا٥ؿٝتِٗ مل تهٔ َؿٖب ٫ٚ ١ٝؾكٗٚ ١ٝإ ٫ؾضإ
َعتكؽاتِٗ ٚاذؽ ٠ذتَِٛٛ ٗ ٢ع تكؽٜن ا٭ِفذ) ١طبعا بالتثٓا ٤ايٖٛاب ١ٝاييت مل ّضٔ عً٢
ابتهاـٖا أنثف َٔ  200لٓ٘( إِا نٌ َِٓٗ ٜمع ٢٭ٕ وهِ ايعفام ٚذؽ ٙأٜٗ ٚىُ٘ غرل
آلـٚ .قؽ تعؽؼ ايفاٜا ٚا٭ع ّ٬بٌ طا٥ؿٚ ١ٝعفقٚ ١ٝذكبٚ ١ٝعىا٥فٚ ١ٜنًٗا باتت تٴحٌ إ٫
عًِ ايعفامٚ .اي٤٫ٛا تعؽؼ أّٜا ؾؿا ٜعًٌٛ ٞـٖ ٠ؿا َٔ ا٭جاْب ٚؾاى ٜفؾ ٌٛـ ٠ؾاى َٔ
ا٫جاْب عً ٢ذماب لٝاؼ ٠ايعفام ٚنفاَ ١ايعفام.
اٱْمإ ٗ ايعفام ٖٛ ًُِٚ .اٯظف ٚأ ًِٚ ٟعٓؽَا اْتكعت َٓ٘ عٓ ٠ٛق ُ٘ٝاٱْماْٚ ١ٝبا
ففؼ ٚعا ٤يًهفاٖٚ ١ٝايتعٍب ٚايت ؿعٝغ ٚايكتٌ.
ٚاهلل لبراْ٘ ايؿ ٟازل٘ وؿاٚ ٤ؾنف ٙؼٚا ًُِٚ ٤أّٜاّ عٓؽَا ذٛيٛا ازل٘ إٍ ٌٝر ١يبث
ايفعب ٗ ايٓؿٛه ٚلؿهٛا ايؽَاٚ ٤قطعٛا ايفٚ٩ه بػرل ذضل عًضْ ٢ػُاتٗضا ٚؾحضفٚا أجمضاؼ
ا٭بفٜاٚ ٤بعثفٚا أو ِٖ٤٬ؼت ايفا ١ٜاييت ؼٌُ ازل٘.
أ ٟذاٍ ٖؿا.إٛاطٓ ١باتت تُٗ ١تٛج٘ ٕٔ ٜتُمو بٗا َثٌ إال ١ْٝٛأٜاّ قَإٚ .ايعفام با
ٜفجِ َٔ قبٌ أبٓاَ ٘٥ثًُا ٜفجِ بٝت ايىٝطإ ٗ وعا٥ف َهٚ .١ايفٓٔ ايفذ ِٝذٛيٛا ازل٘
َٔ ْؽاٜ ٤ػُف ايٓؿٛه بايمهٚ ١ٓٝاـىٛع إٍ ٌفظْ ١ىاق تعاؾٗا ا٭زلاع ُٚٮ ايٓؿٛه ـعب اّ
ِٚػ .١ٓٝتًهِ ٖ ٞا٭ـِض ١ٝإثًض٫ ٢لتىضف ا ٤ايؿمضاؼ ٗ ايعضفامٚ ?.ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام يضٝن
ْٝكنا لك٘ َٔ ايمُا َٔ ٫ٚ ٤بكاٜا ايٛٝـاْ ّٛٝإّٓب إِا ٖ ٛطب ٗ ايٓؿٛه ايِٝٛع ١اييت
ٚجؽ ايب ١٦ٝإثً ٢ن ٞتأظؿ ـاذتٗا.ؾب٦مت تًو ايٓؿٛه ٚب٦مت ا٭بؽإ اييت ؼتٜٗٛا ٚب٦ن
ايؿالؽ ٚب٦ن إؿمؽ ايؿٜ ٟعبؽ ي٘ طفٜل ايؿماؼ.
ٗ ايعضفام عٓضؽَا وتضؽّ اؾضؽٍ بضضٌ أثضٌٓ ؾضإ أذضؽُٖا ٜكضض ٍٛيٰظضف) :أْضت لضاَ يضضٛ
َتًُنٚ (?.أْا َٔ ايٍٓـ ايثاَْ ٞتًُن َٚتًُن بعُل .ؾكؽ عاٌف عٗٛؼ ا٫لتبؽاؼ ٚايؿماؼ
ٗ ايعفام ٚطاٍ تطًع ٞإٍ عٗؽ ايفظاٚ ٤ايؽّكفاط ٗ ١ٝأـض ايمٛاؼ .يهٔ با ٜكٓٝضا بضإ
ذٍ ٍٛؾيو ظاـد عُف ٟايكَب .ـَا ٜىٗؽ ٙأذؿاؼ َٔ ٟبعؽٜ َٔ .ٟؽـ ?.ٟيهٔ َِٛٛع إٔ
ٜمتمًِ إف ٤٭ٕ  ٫وًٜٛ ٤ٞط ٗ ا٭ؾل? .ؾإ ؾيو قفاـٴ َٔ بض٘ ظضٛـٷ ٚظٝضاـ ايضؿٜ ٟبرضث عضٔ
َعاؾٜف.
ايعدل ٠عٓؽ ٟإٔ ٜبؿٍ إف ٤قٍاـا ٙنٜ ٞىهٌ ؾيو ذاؾكاّ يٮذؿاؼ يٝمحًٛا تكؽَاّ ٫ٚ
ٜهْٛٛا ع ب٦اّ وإٔ ٖؿا اؾ.ٌٝ
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ٚاجٗت ايؿماؼ ٗ ايعفام عٔ قفب ٚعفؾت٘ عٔ نثب نُؿتي عاّ ْٚا٥ضب ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض١
ايٓكاٖٚ ١ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفام ٚظ٬ؾاّ يػرل ٗ ٟعٗؽ احملاٌٍضٚ ١ايؿمضاؼ .مل أِض
ؼـُٖا ٗ جٝيب عؽا ـاتيبٚ .مل أعٌ ابٓاّ أ ٚأظاّٚ ,مل أقاٜض ٍَٓباّ باـّٛع أ ٚإظّاع ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ أ ٚاؿه ١َٛأ ٚا٭ذكاب ظ٬ؾا يًؽلتٛـٚ ,يكا ٤ؾيو ذٝٛت بفِا أْاه
طٝبٌ نثفَٚ ,ا نتب٘ نتاب َٚثكؿ ٕٛعٔ لرلت ٞوفؾب نضثرلاّ ,يهضب مل أؾضك بفِضا
ا٭َفٜهإ  ٫ٚاؿه ٫ٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفامٚ .يمت بآب٘ ؾؿاى ٜمحٌ يٚ ٞيٝن
عًٞٸ.
أؼـى ٜكٓٝاّ إٔ َعفنَٛ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام َؿتٛذٚٚ ١العٚ ١قؽ ؼظًٗا إبؽَ ٞ٥ثًُا
ؼظًٗا إفتكمَٚ ,ثًُا با ايؿماؼ ٗ ايعفام ٜتِ تعاط ٘ٝتاـ ٠يؿات٘ ٚأظف ٣ل٬ذاّ ٗ اؿفب
ايطاذٓ ١بٌ ايمال ١ايعفاق ٌٝبكٍؽ إؾىاٍ اٯظف ٚاْ٫ؿضفاؼ باؿهِ.ؾضإ ايضؽعٕٛ ٠ٛاجٗض١
ايؿماؼ تٓطًل َ ٔ بٛاعث ْٛٚاٜا ٌاؼق ١تاـٚ ٠تاـ ٠أظف ٣ففؼ غطا ٤يٓٛاٜضا أظضف ٣تمضتٗؽف
ايتٓه ٌٝباٯظف بكٍؽ ايمع ٞٱقاذت٘ ٚاٱذَ ٍ٬هاْ٘ ٗ لؽ ٠اؿهِ ٫ٚ.اعذلض عً ٢ؾيو
إؾا نإ ا٭َف ٜتعًل با٭ؾٌّ.
ذها ١ٜايؿماؼ ٗ ايعفام .ذهٝتٗا يهِ ٗ )قٍ ١ا يؿماؼ ٗ ايعفام( ٚقؽ ْؿؿ ْمغ
)قٍ ١ا يؿماؼ ٗ ايعفام( بعؽ َفٚـ َؽ ٠قٍرل ٠عًٌٛٚ ٢شلا  ٫ٚأؼـٜ ٌٖ ٟتعًل ا٭َف بىعبٝيت
أّ بىعب ١ٝايؿماؼ ٗ ايعضفامٖٚ ?.اأْضؿا أذهض ٞيهضِ عضٔ :ظضفاب ايكضؽٚ ٠ٚؾِٛض ٢اؿهضِ
نٍاْ ألال ٞيًؿماؼ .إٕ مل تٓؿعهِ أْتِ ؾإْٗا قطعاّ لتؿٝؽ أبٓا٤نِ ٚأذؿضاؼنِ عًض٢
ا٭قٌ نٜ ٞتمًرٛا بٗا ٗ َٛاجٗ ١أبٓاٚ ٤أذؿاؼ ايؿالؽ ,ٜٔؾإ تؿاظفٚا بأل٬ؾِٗ ٚقاٍ ايكاٌ٥
َِٓٗ :نإ أب !.ٞقاٍ ي٘ أذؿاؼْا َٔ :أبٛى ٜضا ٖضؿاَ ?.ضا نضإ أبضٛى إ ٫ؾالضؽاّ  ٫ٚتمضترل
ٌٛـت٘ إٔ تعًل ؾٛم ايفٚ٩ه .يكؽ لًب ْٗٚب ٚاغتٍب ذل ايىعب ٗ ايتُت َٛاـؼَٚ ٙكؽـات٘ .
ٚالتأثف بإٓاٌب ٚإاٍ ٗٚ ,عفؾٓا يٝن بايؽْاْرل ٚذؽٖا ٜمُ ٛاٱْمإ .اْكٍ ٌضٛـت٘ ٚإ٫
ؾترٓا ًَؿ٘ .ؾكؽ تفى يٓا آباْ٩ا ًَؿا آبا ٥هِ  ٖٞٚتٓك َا ٜكنِ ا٭ْٛفٖ ٗٚ.ؿ ٙاؿاي ١ئ
ٜػًب أذؿاؼِٖ أذؿاؼْا َثًُا غًبْٛا ِٖ  ّٜٛقايٛا :نإ أل٬ؾٓاٚ !.أل٬ؾِٗ َا ناْٛا ل٣ٛ
وٛىا ٚإقطاع َٚطاٜا ي٬لتعُاـ بٌ )قٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام( )ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ظفاب
ايكؽٚ ٠ٚؾ ٢ِٛاؿهِ( ذًٍت أَٛـ جًٌ َٔ جفا ٤ايؿماؼ بايؿا  ,ؾكؽ ناؼ ايتهايب عً٢
اؿهِ إٔ ٜػفم لؿ ١ٓٝايعفام ٜٚؽؾ بٗا إٍ ايتى ٞٛإٍ ؼَ ٬ٜٚتٓاذفٚ .٠ي ٛذٌٍ ؾيو ٫
قؽـ اهلل ؾإ ا٫قتتاٍ بٌ تًو ايىٛاٜا لٝمتُف َاؼاَت ايٓاـ ا٭قيَ ١ٝتكؽَٓ ٗ ٠اب ايٓؿ٘٫ٚ .
قاٍ اـطف َاث.ّ٬
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ٖؿا ايهتاب يٝن نىاؾا أ) ٚببًٛغفاؾٝا( ًٕؿا ايؿماؼ ٗ ايعفام ؾًُؿا ايؿماؼ ٗ
ايعضضفام َضضٔ ايتعضضؽؼ ٚايمضضع ١عٝضضث ٜ ٫هؿٗٝضضا نتضضاب أ ٚفًضضؽ  ٫ٚذتضض) ٢اْ٫مضضهًٛبٝؽٜا(
ايدلٜطاْ .١ٝؾايؿماؼ ٗ ايعفام َثٌ ايٓ ٗف عٓؽ أـلط ٛايؿّ ٫ ٟهٔ ايٛقٛف عًَ ٘ٝفتٌ بمبب
لفع ١جفٜاْ٘ .يهٔ ايهتاب عث ٗ ألباب ايؿماؼ ٗ ايعضفام ٚتأـىض٘ ٚطبٝعتض٘ ٚأْٛاعض٘
ٚب٦ٝت٘ ٚآثضاـٚ ٙأٖضِ ًَؿاتض٘ ٚا٭لضباب ايضيت ؼض ٍٛؼ ٕٚؼكٝضل ْتضا٥خ ٗ ؾُض٘ ِٚٚض ذضؽ يض٘
َٚمٚ٪ي ١ٝكتًـ ا٭طفاف اييت تكـ ظًـ التىفآَٚ ٘٥ا قى ١أل ايمبٌ ٗ َٛاجٗت٘ ْكط١
ايىفٚع ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٖ ٞإٔ مؽؼ بؽقَ ١اٖ ١ٝايؿماؼ ٗ ايعفامٖٚ .ؿا َا ٜمع ٢إيٖ ٘ٝؿا
ايهتاب إٍ جاْب ْكٌ ـلاي ١إٍ ا٭جٝاٍ ايعفاق ١ٝايكاؼَ ١نٜ ٞتأنؽٚا َٔ َٛاِ أقؽاَِٗ
قبضضٌ إٔ ٜؿعضضفٚا با٭لضض٬ف.ؾًٝن نضضٌ ألضض٬ؾِٗ َ ِٛض اذضضذلاّٜ .كضض ايهتضضاب ٗ ٔمضض١
أبٛاب.ايباب ا٭ٜ :ٍٚبرث ٗ ايؿماؼ َؿٗٚ َ٘ٛكاطفٚ ٙايباب ايثاْٜ :ٞمً٘ ايّ ٤ٛعً ٢إٛقـ
ايؽٚي َٔ ٞايؿماؼ ٚاؾٗٛؼ ايؽٚيَ ٗ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ ٚظٌٍٛا َا ٜتعًل َٓٗا َعاٖؽ ٠ا٭َِ
إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٚؼٚـ َُٓٛض ١ايىضؿاؾ ١ٝايؽٚيٝضٖ ٗ ١ضؿا اجملضاٍ .أَضا ايبضاب ايثايضث:
ؾٝبرث ٗ ايؿماؼ ٗ ايعفام ؼؽٜؽا .طبٝعت٘ ٚذحُ٘ ٚأِفاـٚ ٙتاـى٘ ٚب٦ٝت٘ أَا ايباب ايفاب
ؾكؽ ظٍَ ٭ِٖ ًَؿضا ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام ٗ .ذضٌ ظٍضَ ايبضاب اـضاَن يبرضث قّض١ٝ
َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚبَٛ ١٦ٝاجٗت٘ ٚايعٛاٌَ اييت ذايت ؼ ٕٚؼكٝل ْتا٥خ ذازلٖ ٗ ١ؿا
اجملاٍٚ.قؽ تُّٔ نٌ َٔ ا٭بٛاب اـُم ١إىاـ إيٗٝضا ؾٍض ٫ٛتؿضا ٚعضؽؼٖا ذمضب لضع١
إِٛٛع ٚذمب َكتّ ٢اؿاٍ.آٌَ إٔ أن ٕٛقؽ ٚؾكت باٱلٗاّ ٗ ْىف إعفؾٖ ٗ ١ؿا اجملاٍ
َٚا ٜعُل اٱّإ بأَُٖٛ ١ٝاجٗ ١ايؿماؼ ٚايتٍؽ ٟي٘ ٚبىهٌ غرل َٓؿٌٍ عٔ ايمع ٞيبٓا٤
ْٛضضاّ اؿهضضِ ايٍ ض احل ٗ ايعضضفام ؼؾاع ضاّ عضضٔ ٍَضضاحل ايىضضعب ٚؾٚؼا عضضٔ ذضضل ايؿكضضفآَ ٤ضض٘
بايهفاَٚ ١ايعٝي ايهفٚ .ِٜإلٗاَا بتعؿٝـ إهابؽ ٠عٔ أبٓآ٥ا ٚأذؿاؼْا ٚأجٝايٓا.ؾُحفؼ
ايتؿهرل بالتُفاـ ا٭ذٛاٍ نُاٖ ٞعًٍٜٝ ٘ٝب ايفأه بايؽٚاـ ٚايبؽٕ باـٛاـ.
َٛل ٢ؾفد
بػؽاؼ ضض أ2013 ًٍٜٛ
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متًّذ
َا ذكٝك ١ايؿماؼ ٗ ايعفام?
اؾُ ٗ ٝايعفام,ايمالٚ ١غرلايمالض,١إثكؿٚ ٕٛغضرل إضثكؿٌ ,ايطًبض ٗ ١اؾاَعضا
ٚايٓاه ٗ إكاٖ ٞاـطبا ٤عً ٢إٓابف ٚإترًك ٕٛذَٛ ٍٛا٥ؽ ايىفاب .إذلؾض ٗ ٕٛايكٍضٛـ
ٚايؿكفا ٗ ٤ب ٛٝايٍؿٝس .اؿهاّ ٗ إٓطك ١اـّفاٚ ٤إُٗى ٗ ٕٛأذٝا ٤اؿٛالِ .ـٝ٥ن
اؿهٚ ١َٛعاٌَ ايٓٛاؾ .١ؾفلإ اؿُ ٬اْ٫تعاب ١ٝإػىٛوٚ ١إكاطع ٕٛشلضا .إعضكٸٗ ٕٚ
إآمت ٚإُٓٗه ٗ ٕٛتٗ ١٦ٝإؿععا ٱؼاَ ١قظِ ايكتٌ اي ٗ َٞٛٝايعفام .ايعٛا ٖٞٚ ٌ٥تتاب
واوا ايتًؿاق َٚفانك ايبرٛث ايؽٚي ,١ٝايٍضاؼقَ ٗ ٕٛضٛاجٗتِٗ يًؿمضاؼ ٚايفانبض ٕٛشلضا
َٛج.١
نًِٗ ٜترؽث ٕٛعٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام!.
ؾُا ٖ ٞذكٝك ١ايؿماؼ ٗ ايعفام?.
ضض ٌٖ أْ٘ ٖ ٛفضفؼ ايفوضاٚ ٣ٚا٫ظت٬لضا ٗ ذاؾضا اؾٗضاق اؿهض َٞٛأَ ٚضا ٜعضفف
بايؿماؼ ايٍػرل نُا تفٜؽ نٌ اؿهَٛا  ٗٚكتًـ ايعٍٛـ  َٔٚبٗٓٝا طبعا ذهَٛتٓا إٔ
ٜعتكؽ ايٓاه ?.ن ٞت٬ذل ا٭ْٛاـ ٌػاـ ايؿالؽٚ ٜٔتباـى يًهباـ َمعاِٖ ?.أّ أْ٘ إٌٜ٬
ٚإًٝضضاـا إمضضفٚقَ ١ضضٔ أَضضٛاٍ ايىضضعب ٗ عكضضٛؼ ايىضضفاٚ ٤عكضضٛؼ إكضضاٚ ?. ٫ٚـٚاتضضب ْٚثفٜضض١
ايف٥الا ٚايدلٕاْ?.ٌٝ
ضض ٌٖ أْ٘ ا٫بتكاق ٚال ايٓطام يًٓاه َٔ قبٌ إٚٛؿٌ ٗ ذاؾا ؼٚا٥ف ايؽٚي.?.١
ضض أّ أْ٘ ايض ًَٝ 47اـ ؼ٫ٚـ اييت تؿٖب لٜٓٛاّ يفٚاتب َٚٛؿ ٞاؿه ٗ ١َٛذٌ إٔ ايىعب
ايعفاقض ٞيضٝن نًض٘ َٚٛؿض ٗ ٕٛاؿهَٛضٚ ?.١ؾضٛم ؾيضو ؾضإ َ ./.20ضٔ َضٚٛؿ ٞاؿهَٛض١
تمترٛؾ عً َٔ ./.80 ٢ـٚاتب اؿهَٚٛ َٔ ./.80ٚ ١َٛؿ ٞاؿه ١َٛؼٌٍ عًَٔ ./.20 ٢
ـٚاتضضضب اؿهَٛضضض.١أْضضضا  ٫أقضضض ٍٛبايمٛالضضض ١ٝنألضضضٓإ إىضضض٘ يهضضضب أقضضض ٍٛبايتضضضؽـد َثضضضٌ
ايكقٛـ.ٙأيٝمت ايكقٛـ ٠عفاق?.١ٝ
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ضض ٌٖ أْ٘ ؾيو ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ايؿّ ٟهٔ تمُٝت٘ بايؿماؼ اؾٓا) ٞ٥ايؿ ٟتعاقب عً٘ٝ
ايكٛاٌْ(?.
ض أّ أْ٘ ايؿماؼ إىفعٔ ٚايؿّ ٟاـه ؼ ٕٚإٔ ٜهَ ٕٛكؽٚـ ايكاْ ٕٛأ ٚايكّا ٤ا٫عذلاض
عً ٘ٝأ ٚإٔ ٜك ٍٛي٘ :أُف?.
ضض ٌٖ أْ٘ ايتٍفوا إتهفـ ٠بإٔ ايعفام َكبٌ عً ٢ايتر ٍٛإٍ ٍَؽٸـ يًهٗفبا?.٤
ض أّ أْ٘ تبؽٜؽ اؿهٕ ١َٛا ٜكٜؽ عٔ عىفا إًٝاـ َٔ ايؽ٫ٚـا َٔ إٛاقْا ايمٓ١ٜٛ
اييت تهؿ ٞٱْاـ ٠أؾفٜكٝا ايمُفا ٤بايهٗفبا?٤
ضض ٌٖ أْ٘ عؽّ ٍْب ايعؽاؼا ا٫يهذل ١ْٝٚعً ٢اٯباـ ٚقطا ِغ ايٓؿ٘ ـغِ َّٞ
 10لٓٛا ٚبايفغِ َٔ ٌفف ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا ؼت بٓؽ إٌ٬ط ايبٓ ١ٝايترت ١ٝيكطاع ايٓؿ٘
ايعفاق?ٞ
ض أّ أْ٘ ثكب أْابٝب ايٓؿ٘ ٍْٚب إّعا يىؿ٘ ايٓؿ٘ َٓٗا عًَ ٢ؽ 24 ٣لاع َٔ ١قبٌ
عٍضضابا ايمضضفقَٚ ١اؾٝضضا تٗفٜضضب ايضضٓؿ٘ بإىضضاـن َ ١ض ًَٝىضضٝا ا٭ذضضكاب ٚإمضضٚ٪يٌ
اؿهٚ.ٌَٝٛايؿ ٟيً ٫ ّٛٝقاٍ ٜعًٔ عٔ ذٍضٛي٘ ٗ َٓضاطل َضٔ ايعضفام بعّضٗا ٗ ِضٛاذٞ
بػؽاؼ?
ضض ٌٖ أْ٘ إذحاّ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ عٔ إقاٍََ ١اٗ يتهفٜف ايٓؿ٘ ايعفاق ٞيمؽ ذاج ١ايمٛم
ٚتٛؾرل ايٛقٛؼ اي٬قّ يتىػ ٌٝقطا ايهٗفبا ٤بؽ َٔ ّ٫ا٫لتُفاـ ٗ التٓكاف أَٛاٍ اـك١ٜٓ
٫لضضترلاؼ إىضضتكا ايٓؿطٝضضَ ١ضضٔ إٜضضفإ ايىضضكٝكٚ ١اؾضضاـ ٠ايهٜٛضضت ٚبعىضضفا إًٝضضاـا َضضٔ
ايؽ٫ٚـا لٜٓٛا?
ضض أّ أْ٘ تبؽٜؽ ايػاق ايعفاق ٞذفقاّ ٖٚؽـاّ ٗ ايؿّا ٤أ َٔ ٚظ ٍ٬عكٛؼ ايذلاظ َٝإٛقع١
َٔ قبٌ اؿه َ ١َٛوفنا ايٓؿ٘ ا٭جٓب?١ٝ
ضض ٌٖ أْ٘ عؽّ تىف ٜقاْ ٕٛيًٓؿ٘ ٚايػاق يػا ١ٜتاـى٘?
ضض أّ أْ٘ ايذلاظ َٝغرل ايكاْٚ ١ْٝٛغرل ايؽلتٛـ ١ٜاييت تٛقعٗا اؿهَ ١َٛض ايىضفنا
ا٭جٓبٚ ١ٝتك ٍٛعٓٗا عكٛؼ ظؽَ ٗ ١ذٌ أْٗا عكٛؼ َىاـنٌ ١فوٚ ١بٓٛؼٖا ػعٌ َٔ ايٓؿ٘
ايعفاقٚ ٞا٫قتٍاؼ ايعفاق ٞـٖ ١ٓٝأطُاع ٚؼهِ تًو ايىفنا ?
ضض ٌٖ أْ٘ ـاتب ـٝ٥ن ايعفام ايىٗف ٟايؿٜ ٟعاؼٍ ـاتب ـٝ٥ن ْٗٛـ ١ٜايٌٍ ؾ ٟإًٝاـ
ٍْٚـ َٔ ايبىف ٕؽ 16 ٠لٓ٘?
ضض أّ أْ٘ ـٚاتب ٚاَتٝاقا ايدلٕاْ ٌٝايعفاقٚ ٌٝاييت تؿٛم ٚبعضؽ ٠أِضعاف ْٛرلتٗضا ايضيت
وٌٍ عًٗٝا ايمٓٝاتٛـا ٚايًٛـؼا ـغِ إٔ يكب ايمٓٝاتٛـ ايعفاق ٞذًُاّ بعٝؽ إٓاٍ?
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ضض ٌٖ أْ٘ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٗ َٞٛؼكٝل ْتا٥خ َٓاٚفَ ٠كابٌ إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛايعفاق١ٝ
اييت تؿٛم َٛاقْا  َٔ 4ؼ ٍٚاؾٛاـ فتُع?١
ضض أّ أْ٘ َعؽٍ ايؿكف ٗ ايعفام ايؿٜ ٟؿٛم َعؽ ٫ايؿكف ٗ تًو ايؽ ٍٚفتُع?١
ضض ٌٖ أْ٘ الت ٤٬ٝايؿالؽَٚٛ َٔ ٜٔؿٌ ٚأعّا ٤فاين قاؾٛا ٚػاـ ٚوٛٝػ عىا٥ف
عً ٢ـٚاتب ايفعا ١ٜا٫جتُاع ١ٝإعٍٍ ١ؾك٘ ٕٔ ؾ ِٗٝظٍاٌ َٔ ١ؾكفا ٤ايعفام?.
ضض أّ أْ٘ ب ٝايهتٌ ايمٝال ١ٝيًُٓاٌب اؿه ١َٝٛإعٍٍ ١شلا بألعاـ َعًٓ ١تٌٍ اٍ
 ٌٜ٬َ 10ؼ٫ٚـ ٍٕٓب ٚقٜف ايؽؾاع َث ّ٬يتحاـ ؾالؽٜٚٛ ٜٔؿ ٕٛإٍٓب َٔ اجٌ عكٛؼ هٕٓٛ
َٔ ٚـاٖ٤ا ًَٝاـا ٚيٝن َ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ا٭َفٜه?١ٝ
ضض ٌٖ اْ٘ وفا ٤ايبٓاؼم إٍبٛغ ١اييت عُفٖا  37لٓ?١
ضض أّ أْ٘ أجٗك ٠نىـ إتؿحفا اييت مت وفا ٤ايٛاذؽ َٓٗا بمعف  ًَٕٛٝ 60ؼٜٓاـ ٚتبٌ
٫ذكاّ أْٗا ففؼ يعب ٜ ٫تحاٚق لعف ايٛاذؽَٗٓ ٠ا  5ؼ٫ٚـا ?
ض ٌٖ إٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام ٖ ١ُٖٓٝ ٛا٭ذكاب ايكابّ ١عً ٢ايمًط ١عً ٢اْ٫تعابا ?
ض أّ أْ٘ بٚ ٝوفا ٤عّ ١ٜٛفًن قاؾَ ١ٛبًؼ  ٌٍٜإٍ ًَٝاـ ٟؼ٫ٚـ عؽاّ ْٚكؽاّ? ٌٖ أْ٘
قٝاّ ايمفٸام باٱغاـ ٠عً ٢أل٬ى ايهٗفبا ٤اؿه ١َٝٛيبٝعٗا نٓراه?
ض  ٌٖٚأْ٘ إٌفاـ ايتاجف ايعفاق ٞعً ٢الترلاؼ ايمً ايتايؿٚ ١إتمفطٓٚ ١إًٛث ١باٱوعاع
ايِٓ ٟٚٛاـبا عفض اؿا ٘٥بٍٓا٥س ايتاجف ا٭جٓيب ايؿ ٟوث٘ عً ٢اظتٝضاـ أظضفٌ ٣ضاؿ١
ٚػٓب إؿام ايّفـ بأبٓا ٤جًؽت٘?
ض أّ أْ٘ إؿاط ايتاجف ايعفاق ٞعً ٢ايتاجف ا٭جٓيب يٝؽي٘ عًَ ٢طعِ ٜكؽّ ؿُا َؿبٛذا
عً ٢ايطفٜك ١اٱل?١َٝ٬
ضض ٌٖ أْ٘ ذهِ إهْٛا ايؿ ٟوهٌ ذحف ايكا ١ٜٚيًٓٛاّ ايمٝال ٞايكا ٗ ِ٥ايعفام?
ضض أّ أْ٘ ْٛاّ احملاٌٍ ١ايؿ ٟأـل ٢ؼعا ِ٥ايؿماؼ ٚٚؾف اؿُا ١ٜيًؿالؽ?ٜٔ
ضض ٌٖ أْ٘ اعاؼ ٠تفنٝب ايؽٚي٫ ١لتهُاٍ َا بؽأٌ ٙؽاّ َٔ قبًٓ ١اجملتُ ٚعىفْت٘ بؽ٫
َٔ ٌٗف ايعىا٥ف ٚايكبا ٗ ٌ٥فتُ َؽْٜ ٞك ّٛعً ٢إٛاطٓ.? ١
ضض أّ تؿهٝو اجملتُ اٍ طٛا٥ـ َتٓاذفٚ ٠اذكاب َتٓاطر٘?
ضض ٌٖ إٔ ايب ١٦ٝايك ٗ ١ُٝٝايعفام َٓا ١٥ٚيًؿماؼ أّ ـاع ١ٝي٘?.
ضض ٌٖ إٕ ايؿماؼ ٗ ايعفام َٛـٚث أّ َهتمب?.
ضض ٌٖ إٔ ايٓٛاّ ايمٝال ٗ ٞايعفام طاـؼٷ يًؿماؼ أّ َٓتخٷ ي٘?
ايؿماؼ ٗ ايعفام نٌ ٖؿا ٚغرلٚ.ٙيٝن َكؽٚـ نتابٖ ٞؿا أ ٚأ ٟنتاب آظف إٕ ٜهٕٛ
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جاَعا واَ ّ٬يهٌ ًَؿا ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚبهٌ ذٝثٝاتٗا ٗٚ .يكا ٤ي ٞقبٌ أٜاّ َ إذؽ٣
ايؿّاٝ٥ا ايعفاق ١ٝقًت :إٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام كتًـ عُا ٗ لٛا َٔ ٙؼ ٍٚايعامل نُاّ ْٛٚعاّ.
ؾؿ ٞايٛقت ايؿ ٫ ٟتتعؽ ٣ؾ ٘ٝنًؿ ١ايؿماؼ ٗ أ َٔ ٟؼ ٍٚايعامل إ٦ا َٔ َ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا
لٜٓٛا ؾكؽ عفِت ٗ ايًكا ٤إؿنٛـ َثا ٖٛ ّ٫ذٍاؼ ٚ ّٜٛاذؽ يًؿماؼ ٗ ايعفام َٔٚ ,ظٍ٬
َتابعيت يًؿّاٝ٥ا ايعفاق ١ٝيً ّٛٝايؿ ٟلبل ايًكا َ ٤ايؿّا ١ٝ٥إىاـ إيٗٝا ؾهاْت اؿٍ١ًٝ
ايتاي:١ٝ
 إٕ ايتأظرل ٗ إقفاـ َٛاقْ ١ايؽٚي ١يعاّ  2013نًـ يًىٗف ٜٔإاِ ٌٝظماـًَٝ 8 ٠اـ
ؼ٫ٚـ بٛاق ًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـ يًىٗف ايٛاذؽٚ .طإا إٕ تأظرل إقفاـ إٛاقْ ١نإ بمبب إُاذها
ايمٝالٚ ١ٝقا ٫ٚا٫بتكاق ايمٝال ٞبٌ ا٭طفاف ايمٝال ٗ ١ٝايدلٕإ ؾإ ؾيو ؾماؼ.
 تٛجؽًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـ َىهٛى ٗ ٍَؽـٖا َكؽَ َٔ ١قبٌ بعض إٍاـف إىضاـنٗ ١
َكاٜؽا وفا ٤ايعًُ َٔ ١ايبٓو إفنك) ٟغمٌ ٚتٗفٜب أَٛاٍ(ٖٚ.ؿا ؾماؼ.
 تٛجؽ ًَٝ 9,7اـ ؼ٫ٚـ ُثٌ ؾفٚقا ٗ ألعاـ ب ٝايٓؿ٘ َٔ قبٌ إقً ِٝنفؼلتإ بمبب
بٝع٘ يًىفنا ا٭جٓب ١ٝبألعاـ تكٌ عٔ ا٭لعاـ اييت ٜبَٛ ٝجبٗا إفنك ض اؿه ١َٛا٫ؼاؼ ١ٜض.
ٕٚا ناْت ألعاـ ب ٝايٓؿ٘ ٜتِ ؼؽٜؽٖا ٗ ايمٛم ايؽٚيَٛٚ ١ٝجب آيٝا ايب ٝإعتُؽ ٠ؼٚيٝا ٫ٚ
ؼظٌ يًعفام أ ٚغرل ٙبكٜاؼتٗا أ ٚايب ٝبألعاـ أعً ٢ؾإ ب ٝاٱقً ِٝبألعاـ تكٌ عٔ لعف ايمٛم ٜعب
ـو ٠ٛايىفنا ا٭جٓب ١ٝي٬لتُفاـ ٗ وفا ٤ايٓؿ٘ َٔ اٱقًَ ِٝعكٍ عٔ إوفاف ٚؼٚـ اؿه١َٛ
ا٫ؼاؼٖٚ.١ٜؿا ؾماؼ.
 طايضضضب إقًضضض ِٝنفؼلضضضتإ اؿهَٛضضض ١ا٫ؼاؼٜضضض ١ؽٍضضضًَٝ 4 َٝضضضاـ ؼ٫ٚـ يٍضضضفف
التركاقا وفنا ايٓؿ٘ ا٭جٓب ١ٝايعاًَ ٗ ١اٱقًض ٗ ِٝذضٌ تىضهو اؾٗضا ايدلٕاْٝض١
ٚايفقاب ١ٝإفنك ٗ ١ٜؼق ١إبًؼٖٚ.ؿا أّٜاّ ؾماؼ.
 اذؽ أعّا ٤فًن ايٓٛاب ٜىضرل إٍ إٔ أذضؽ ايبٓضٛى إىضاـنَ ٗ ١كاٜضؽا وضفا٤
ايعًُ ١ا٭جٓب َٔ ١ٝايبٓو إفنك ٟهب َٜٝٛا ـعا َكضؽاـٍْ ٙضـ ًَٝض ٕٛؼ٫ٚـ ٗ ذضٌ إٕ
ـأزلاي٘ ايهًٜ ٞبًؼ  ًَٕٛٝ 25ؼ٫ٚـ ٖٚؿا ٜعب اْ٘ ٗ ٚفف ٜ ّٜٛ 50متعٝؽ نٌ ـأزلاي٘ عً٢
ذماب إٛاطٔ ٚظ٬ؾا يًكاْ ٕٛذٝث قاٍ ايكاْ ٕٛبايب ٝبإكاٜؽ ٠ايعًٓ ١ٝيًحُ ٗ ٝذٌ ناْت
إجفا٤ا إؼاـ ٠ايبٓو إفنك ٟاؿاي ١ٝباذتهاـ ايب ٝيثُاْ ١ٝبٓٛى ؾك٘ ٜ ِٖٚىذل ٕٚايؽ٫ٚـ
بمعف  1166ؼٜٓاـ ٗ ذٌ إٕ لعف ٗ ٙايمٛم ٜبًؼ  1240ؼٜٓاـ ٖٚؿا ٜعب ؾفم َكؽاـ 74 ٙؼٜٓاـ
ظ٬ؾا يًعُٛي ١احملؽؼ َٔ ٠قبٌ ايبٓو إفنكٚ ٟاييت تبًؼ  13ؼٜٓاـ ؾك٘ يًؽ٫ٚـٖٚ.ؿا ؾماؼ.
ٖ ثٌ إذؽ ٣ايىفنا ايعفاق ١ٝاييت تعاًَت َعٗا ٚقاـ ٠ايؽؾاع ايعفاق ١ٝيتٛـٜؽ ألًر١
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ٚاعتؽ ٙتعاقؽ َ ايٛقاـ ٠بىإٔ ٌؿك ١تٛـٜؽ ل٬ط َبًؼ  ًَٕٛٝ 185ؼ٫ٚـ ٗ ذٌ مل تهًؿٗا
ايٍؿك ١أنثف َٔ  ًَٕٛٝ 35ؼ٫ٚـ ؾهإ ـعٗا  ًَٕٛٝ 185 َٔ ًَٕٛٝ 150ؼ٫ٚـ ٜٛ ٫ٚجؽ ـبس
ٗ ايعامل عًٖ ٢ؿ ٙايىانًٚ .١طبعا ٖؿا ؾماؼ.
 بعؽ اؿٍ ٍٛعً ٢ـبس ايٍؿك ١ذاَ ٍٚايو ايىفن ١وفآٍَ ٤ب ٚقٜف ايضؽؾاع َضٔ
ايهتً ١ايمٝال ١ٝاييت ٜعٛؼ شلا إٍٓب )َٛجب تٛاؾكا احملاٌٍٚ (١ؼؾ يؿيو لعفاّ َكؽاـٙ
 ًَٕٛٝ 10ؼ٫ٚـ ٖٚؿا ؾماؼ.
 أوعاُ ٜبتٓ ٕٛبٛٝتا عً ٢أْابٝب ايٓؿ٘ يُٝاـلٛا لفقٚ ١وؿ٘ ايٓؿ٘ عًَ ٢ؽ24 ٣
لاع٘.
 أجٗك ٠ؾرَ إتؿحفا اييت التعؽَت بىهٌ ٚال َٔ قبٌ ٚقاـ ٠ايؽاظًٚٚ ١ٝقاـا
أظف ٣نإ لعف اؾٗاق  ًَٕٛٝ 60ؼٜٓاـ عفاقٗٚ ٞف ؼكٝل ٚال بأْٗا ففؼ يعب أطؿاٍ ٚأْٗا
غضضرل ؾ ٟؾا٥ضضؽٚ ٠إ لضضعف ايٛاذضضؽ َٓٗضضا ٜ ٫تعضضؽ 5 ٣ؼ٫ٚـا ٚ .قضضؽ ذهُضضت أذضضؽ ٣احملضضانِ
ايدلٜطاْ ١ٝقبٌ  ٌَٜٛؾك٘ عًٌ ٢اذب ايىفن ١ايؿ ٟأثف َٔ ٣جفا ٤ايٍؿك ١بايمحٔ ٕؽ10 ٠
لٓٛا ٚغفاَ ١قؽـٖا  ًَٕٛٝ 50جٓ ٘ٝالذليٝب بمبب إلا٤ت٘ يمُع ١بفٜطاْٝا ٚيتمبب٘ بإؿام
اِفـ بأوعاُ غرل بفٜطاْ .ٌٝيهٔ اؿٍ ١ًٝناْت عً ٢ايعفاق ٌٝاْٗاـ َٔ ايؽَاٚ ٤آ٫ف
َٔ ا٭ـٚاطٚ .ي ٛنإ ّهٔ ا٫عتُاؼ عًَ ٢ثٌ تًو ا٭جٗك٫ ٠عتُؽٖا ا٭َفٜهإ بؽَ ٫ضٔ
التعؽاّ ايه٬ب إؽـبٚ.١ؾماؼ َٔ ٖؿا ايٓٛع ٜ ٫طاٍ إاٍ ايعاّ أِا أـٚاط ايٓاه ٚباؾًُ.١
 وعَ يؽ ٜ٘ـٌٝؽ ْكؽ ٗ ٟاذؽ إٍاـف ايعفاقٜ ٫ ١ٝتعؽ 500 ٣ؼ٫ٚـ ٜمط ٛعً٢
ٚقاـ ٠إاي ١ٝبترفٜف ٙوٝها َبًؼ ًَٝ 7اـ ؼ٫ٚـ ٜٛٚوو إٕ ٜمرب إبًؼ َٔ ذماب ٚقاـ٠
إاي ٗ ١ٝايبٓو إفنكَ ٟمتعؽَا ايهتب ايفزل ١ٝيٮَاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٗ.٤ايًرٛا
ا٭ظرلٜ ٠هتىـ ايتكٜٚف َٔ قبٌ ٚقاـ ٠إاي.١ٝ
 إٛاٖفا ٚا٫عتٍاّ اييت تمتُف يًىٗف ايثاْ ٗ ٞعؽؼ َٔ احملاؾٛا اييت تٓطًل
ؾٗٝا أٌٛا تؽع ٛيتُكٜل ٚذؽ ٠ايعفام تمًٌ ايمال ١ايؿالؽ ٕٚإيٗٝا ٚتمًٌ ايكاعؽ ٠التػًٛا
قّاٜا ؾماؼ َفتهب َٔ ١بعض أجٗك ٠اؿه َٔ ١َٛبٗٓٝا اذتحاق ٚتٛقٝـ ْم ٠ٛظفٜف ٠ؾٜٔٗٚ
ٖٚؿا ؾماؼ ٭ٕ اؾفّ ١وعٍٚ ١ٝتتعًل بىعَ َفتهبٗا  ٫ٚع٬ق ١يًكٚج ١أ ٚا٭ّ أ ٚا٭ب
بٗا.
 َٔٚ بٗٓٝا أّٜا تأظرل إظ ٤٬لب ٌٝإؿفد عِٓٗ بكفاـا قّاٚ ١ٝ٥نُا ٚـؼ عً ٢يمإ
ايمضضٝؽ ـ٥ضضٝن اؿهَٛضضْ ١ؿمضض٘ ٗ يكضضا َ ٤ض إذضضؽ ٣ايؿّضضاٝ٥ا ذٝضضث أوضضاـ إٍ إٕ اؾٗضضا
ايكّا ١ٝ٥تك ٍٛي٘ :إٕ ايتأظرل وٌٍ ٭ٕ ايكفاـا ايكّا ١ٝ٥اـاٌ ١باٱؾفاد تتُّٔ ٍْضاّ
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ٜك :ٍٛعً ٢إٕ ٜ ٫ه ٕٛإٛقٛف َطًٛبا ٗ قّ ١ٝأظفٚ ٣يهضٜ ٞضتِ ايتأنضؽ َضٔ ؾيضو ؾاْض٘
تًكَٓا ) اؾٗا ايكّاَ ( ١ٝ٥ؽ ٠تذلاٚط بٌ  4إٍ  6أوٗف يًرٍ ٍٛعً ٢اٱجابا َٔ احملانِ
ٗ احملاؾٛا  ٗ !.ذٌ اْ٘ ٗ قَٔ اْ٫ذلْت ؾإ اؿٍ ٍٛعً ٢إجابا ٜ ٫متػفم أنثف َٔ
ٍْـ لاع .١يهٓ٘ ايؿماؼ.
أوف إٍ أْ ٞلبل ٚإ ظاطبت إؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايٛقاـا ايعفاق ٗ ١ٝأٚاظف عاّ
 ٗ 2004اجتُاع عكؽ ٗ قٍف إُ٪فا قا:٬٥
بإ ايؿماؼ ٗ ايعفام إؾا تطٛـ ْٛعٝاّ ؾاْ٘ ٜٗؽؼ نٝإ ايعفام ٚٚذؽ ٠ايبًؽٚ .اٯٕ اْٛفٚا
َاؾا وٌٍ ٗ احملاؾٛا إىاـ إيٗٝا بمبب ايؿماؼ.

26

الباب األول

الفصاد مفًُمٌ َخماطرٍ

27

28

الفصل األول
مفايّم الفصاد
ؼكٝل ْتا٥خ ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٜعتُؽ عً ٢إٛقـ َٓ٘ ٚ .ؼؽٜؽ َاٖ ١ٝايؿمضاؼ ٚاؼـاى
ذحِ ا٭ِفاـ ايٓاْ ١عٓ٘ ٜؽؾ إف َٔ ٤غرل ايؿالؽ ٜٔيتبب َٛقـ َٓاٖض َٓ٘ ٚايٓتٝحٖٞ ١
تّٝٝل اـٓام عً ٢ايؿماؼ ٚايؿالؽ.ٜٔ
بضايفغِ َضٔ إٔ ايؿمضضاؼ قضؽ ـاؾضل اٱْمضضإ َضؿ نضإ ٗ ايؿضضفؼٚه ؾتٝضاٚ .قبضٌ إٔ ٜعضضفف
إىهً ١ا٫قتٍاؼ ١ٜايٓاْ ١عٔ عؽّ نؿا ١ٜإٛاـؼ إتاذ ١يتًب ١ٝا٫ذتٝاجا إتكاٜؽ.٠
ٚبايفغِ َٔ إٔ ايتاـٜغ اٱْماْ ٞعباـ ٠عٔ َٜٝٛا يًٍفاع إفٜف بٌ ا٫لتكاَٚ ١ايؿماؼ.
ؾإ ايه ّ٬عٔ ايؿماؼ ٗ ايمٓٛا ا٭ظرل ٠ؾك٘ با ٜتكؽّ عً ٢أ ٟأَف آظف لٛاٚ .ٙباتت
َٛاجٗت٘ تتكؽّ عً ٢نٌ ا٭ٚيٜٛا ٚ.قؽ بؽأ اٖ٫تُاّ ايؽٚي ٞب٘ بعؽ ذاؼث تؿحرل بفج ٞايتحاـ٠
ٗ أَفٜها ذٝث انتىؿت إٔ أَٛاٍ ايؿماؼ ٖ ٍُٛ َٔ ٞعًُٝا اٱـٖاب .ؾايتٗضب اؿٓضل
ِؽ ايؿماؼ ٚأعًٓت اؿفب عًٚ .٘ٝإ ٫ؾاْ٘ قبٌ ؾيو نإ ايؿكفا ٗ ٤ايؽ ٍٚإتعًؿ ١قٛٛـ
عً ِٗٝففؼ ايك ٍٛبٛجٛؼ ايؿماؼ بٌ ٗٚفاْ ِٗٝبٌ بايعهن ناْت تًو ايىعٛب تمؽؼ نًؿ١
ايؿماؼ ايؿُ ٟاـل٘ ايىفنا ايهدل ,٣عٓؽَا تؽؾ ايفوا ٟٚؿهاَِٗ ؿًُِٗ عً ٢تٛقٝ
ايعكٛؼ .ؾذلتؿ أقٝاّ تًو ايعكٛؼ َا مت ؼؾع٘ َٔ ـوا ٣ٚيتمؽؼ ٗ ْٗا ١ٜإطاف َٔ قبٌ تًو
ايىعٛب إكٗٛـ.٠
ٚ٭ٕ ايؿماؼ لًٛى ٖٚاـلا يًبىف أْؿمِٗ ؾإ ؼؽٜؽ َاٖٝت٘ ٚإٛقـ َٓ٘ أَف ٜتٛقـ
عً ٢ثكاؾ ١ايؿفؼ ٚثكاؾ ١اجملتُ  .ؾُا ٜعؽ وآ٥اّ ٗ ثكاؾَ ١ا قؽ ٜ ٫عتدل نؿيو ٗ ثكاؾ ١أظف,٣
ؾكؽ تكىعف جًٛؼ بعِّٗ َٔ َٓٛضف اَضفأ ٠غضرل قحبض ١يهضِٓٗ ٜ ٫ضأبٕٗٛٓ ٕٛضف طؿضٌ ذضاٗ
ايكؽٌَ ٗ .!.ثكاؾ ١أظف ٣ا٭َف َعهٛه ُاَاّٚ .إؾٕ ؾإ َا قؽ ىتٍِ ايٓاه َٔ جفأَ ٘٥
أؾعاٍ ايؿماؼ ٗ بًؽ َا قضؽ  ٫وضفى لضانٓا ٗ بًضؽ آظضفٚ.ا٭َضف ٜعتُضؽ عًضِ ٢ض٘ ايثكاؾض١
ايما٥ؽ.٠
إٛقـ َٔ أؾعاٍ ايؿماؼ  ٫تكفـ ٙوا ١ٝٓ٥ايؿعٌ ؾك٘ إِا ايٓؽـ ٗ ٠تًو إُاـلا أّٜاّ
ؾكؽ ٜتعٛؼ ايٓاه عًَ ٢عاٜى ١ايؿماؼ ٍَٚاٖفت٘ ٚإقاَ ١ع٬قَ ١ُٝٝٓ ١ع٘  ٫تٓؿٍِ عفاٖا ٗ
َٓاطل أ ٚؼٚٸٍ بٌ ٚقؽ ٜتر ٍٛإٍ ثكاؾ ١نُا ٖض ٛاؿضاٍ عٓضؽْاٚ .يهضٔ ٗ فتُعضا أظضف٣
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ايٓاه يؽ ِٜٗذمال َٔ ١ٝايؿماؼ ٜ ٫ٚطٝكَ٬َ ٕٛمتْ٘ٚ .تٝح ١يؿيو ؾضإ ايٛذضؽ ٠ايكٝالض١ٝ
إعتُؽ ٗ ٠قٝاه ايؿماؼ عٓؽِٖ ٖ ٞإثكاٍ بُٓٝا َها ٌٜٝقٝاه ايؿماؼ عٓؽْا تكفأ بايطٔ!.
يٮلباب أع ٙ٬ؾاْو تمُ أْ٘ ٗ اجملتُعا إتكؽَ ١إٔ ـ٥ضٝن ذهَٛضٜ ١عتضؿـ بمضبب
ٖؿ.ٙٛأٜ ٚمتك َٔ ٌٝجفا ٤اْهىاف ذؽٚت ١ؾماؼ عًكت بأؾٜاي٘ٚ .يهٔ ٗ اجملتُعا إتعًؿ١
 ٗٚإكؽََٗٓ ١ا وعٛبٓا ايعفب ١ٝؾإٕ ذهاَِٗ ٚإتٓؿؿ ٕٚؾٜ ِٗٝػفق ٗ ٕٛايؿماؼ ذت ٢اشلاَ١
ٚج٬بٝبِٗ تٓك ؾماؼاّ َ .ؾيو ؾإِْٗ أٚي ٛا٭َف َٓا ٚتٛقرلِٖ ٚاجب ٜٓ ٫ٚبػ ٞإٔ تك ٍٛشلِ أُفٺ.
ٚايطعٔ ٗ ْكاٖتِٗ ٜعؽ َٔ إٛبكا ٚايهبا٥ف .بٌ با ؾيو ٜٓؽـد ٗ ظاْ ١ا٭جٓضؽا ٚتًضو
وعب َٔ ١وٴعب اـٝاْ ١ايع ٢ُٛنُا َٖ ٛعفٚفٖ .هؿا تٓكًب إكاٜٝن!.
ذٌٍ ؾيو َٔ جفا ٤ايتطب ٝايؿَ ٟاـلت٘ ايمًطا اؿانُضٚ ١أؼٚاتٗضا يثكاؾضا ٖضؿٙ
ايىعٛب ٚتؽجٌ ـؼٚؼ ايؿعٌ عٓؽٖا .ا٭َف ايؿ ٟنىـ ٚعً ٢مٚ ٛاِس نِ ٖ ٛبا٥ن َٚفٜ
ٚاق ايثكاؾ ٗ ١اجملتُعا ايعفبٚ ١ٝاٱل ١َٝ٬بإكاـْ َ ١ثكاؾا ايىعٛب ا٭ظفٜٚ ٣هىـ
نؿيو عُل ايتؽجٌ ايؿ ٟذكك٘ اؿهاّ إمتبؽ ٕٚايؿالؽٚ ٕٚأؼٚاتِٗ ٗ تًو ايثكاؾ.١
ايفأ ٟايعاّ ٗ ؼٚيَ ١اٖ ٛايؿٜ ٟكفـ وؽ ٠ـؼ ايؿعٌ ِؽ ايؿماؼ ٚإٛقـ َٓ٘.ؾاؿانِ ٗ
ايٝابإ ٚبفٜطاْٝا  ٗٚإلفا ٌٝ٥أّٜاّ ٜتراوٜ ٗ ٢كٛت٘ َٓٚاَ٘ غّب ١ايفأ ٟايعاّ ٗ ذٌ إٔ
ايفأ ٟايعاّ ٗ ايؽ ٍٚايعفب ١ٝغرل َؽـد أٌ ٗ ٬قا ١ُ٥إؽع ٜٔٛعٓؽ اؿهاّ .٭ٕ ا٭ٌٌ ٖٓاى
إٔ اؿهِ ٜعب إؼاـ ٠و ٕٚ٪ايٓاه ٚاؿانِ ففؼ َٚٛـ يًكٝاّ بٗؿ ٙإُٗ َٔٚ ١ايطفٜـ إٔ
أذؽ ايهتاب عٓؽْا نتب قبٌ لٓتٌ ٜك :ٍٛإٕ إٚٛـ ظاؼّ يًىعب ٚعً ٢غفاـ ٙؾإ ايفٝ٥ن
ايتٓؿٝضضضؿ ٟا٭عًضضض ٢أنضضضدل ظض ضاؼّ عٓضضضؽ ايىضضضعب نتضضضب ؾيضضضو ٖٚضضض ٛومضضضب إٔ ؾيضضضو ٜػضضضٜٝ
اؿانِ.بايعهن ؾإ ؾيو ٖا ٜطفب ذهآَا طإا اْ٘ ٜ ٫ػرل َٔ َكؽاـ ايمًط ١عٓؽ ٙؾكؽ
غرل ًَو ايمعٛؼَٛ ١ٜقع٘ إٍ ظاؼّ اؿفٌَ ٚايكؿاٗ تًكب با٭ػ ٌٚؽاّ نإ ٍٜـ ْؿمض٘
بأندل ظاؼّ يًىعب.يهٔ ؾيو ٜ ٫ػرل ٗ جٖٛف إِٛٛعٚ .عٓؽْا ؾضإ اؿهضِ ٜعضب لضًط١
ٚايىعب َٝؽاْا ُٕاـلتٗا ٚي ٫ٛإٔ قٛاعؽ ايًعب ١تكتَّٝ ٞؽاْا ٕا نإ يًىعٛب ِف٩ـٚ ٠جؽ٣ٚ
تمترل إٔ تٍفف عً ِٗٝأطٓإ ايػؿا ٤يٮنٌ  ٌٜ٬َٚايًذلا َٔ إا ٤يًىفب ٚعٓؽَا تؿتكف
ايًعب ١يًُٝؽإ ايؿُ ٟاـه ؾ ٘ٝؾإْٗا أ ٟايًعب ١تهٚ َٔ ٕٛجْٗٛ ١ف اؿهاّ عٓؽْا َثٌ ايؿٟ
ّٜطف إٍ ايًعب بأوٝاٚ ٘٥يعب إف ٤بأوٝاٜ ٫ ٤ذلتب عً ٘ٝأجفاّ.
 ٫ٚغفاب ٗ ١إٔ تمُ إٔ ٚقٜفاّ أ ٚـٝ٥ن ذه ٗ ١َٛتًو ايؽٜ ٍٚماـع يتكؽ ِٜالتكايت٘ َٔ
جفا ٤اـتهاب٘ ٖؿ ٠ٛأ ٚكايؿَُٗ ١ا ناْت بمٝطٚ ١إٚ ٫اج٘ احملانِ ٚايمح ٗ ٕٛذٌ ٜف٣
إٛاطٔ عٓؽْا ٗ ففؼ بكا ٘٥لإا َٔ بطي اؿهاّ ْعُ ّ١وُؽ اهلل عًٗٝا بهفٚ ٠عىضٝا
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ٜٚتطً إٍ ٌٛـ ٠اؿانِ بايىهف ٚايثٓاٖٚ .٤ؿ ٙاؿاي ١ظٌٍٛاّ ٗ ايعفام تّعُت بىهٌ
نف ٜ٘ؾِٗ ٜ ٫كْ ٕٛإف ٤بالتكاَت٘ ٚتاـى٘ إىفف اِا ٜكْ ْ٘ٛبهُ ١ٝايمًط ١اييت ٜتُت بٗا
ٜٚايٝت ٜمتُف تكؽٜفِٖ ي٘ بعؽ َػاؼـت٘ ايمًط .١ايٝن َٓطكِٗ ٜك) :ٍٛاؾا تٍرل عٓؽى ًٍَر٘
 ِٜجًب زل٘ ذح ٞجًٝبٚ (?.تطبٝكضاّ شلضؿا إؿٗض ّٛؾضاِْٗ إ سلضٛا ـوض ١يًمضًط ١عٓضؽ ؾضٕ٬
التكبً ٙٛبا٭ٖاقٜخ ٚاشلٛلا ٌٚٚؿ ٙٛبايهٛنب ايؿ ٫ ٟتعفف ألفاـٚ !.ٙيهٔ ٖؿا ايؿٕ٬
ْؿم٘ اؾا قؽّ اي ِٗٝبعؽ البٛع ؾاقؽا يًمًط ١ؾاِْٗ ٜبعؽَ ٕٚابٌ اؾعاؾِٖ نٜٛ ٫ ٞلعٛا ي٘
ؾٝحًن بٚ .ِٗٓٝعٓؽَا تك ٍٛشلِ :ايٝن ْٖ ٛؿم٘ ايهٛنب ايؿ ٫ ٟتؽـى الفاـ?.ٙ
ٜكٛيضض ٕٛيضضو:نضضإٜ).كٍضضؽ نضضإ نٛنبض ضاّ(ٚ !.ا٭ٕ مل ٜعضضؽ نضضؿيو ؾضضْٛ ٬لضض يضضض٘.
ٕاؾا وٌٍ ٖضؿا ?.وٍضٌ ٖضؿا ٭ٕ ؾهضف ٠ايؿفعضَ ٕٛضا قايضت َمضتٛطٓ ٗ ١عكض ٍٛاؿهضاّ
ٚؾهف ٠ايعبٝؽ َٗ ١ُٓٝعً ٢لًٛى ايٓاهٚ.وٌٍ ٖؿا بمضبب اؾٗضٌ اؾُعض ٞايضؿ ٟتىضهٌ
ايؿفؼٚ ١ٜاـٓٛع جٖٛف َٛاٖفٚ ٙأعفاِ٘ عٓؽ ٖؿ ٙايىعٛب.
ْعٛؼ اٍ َا نٓا ؾ ٗ.٘ٝذاْ ٫اؼـ ٠طؿس ايه ٌٝعٓؽ ا٭ذفاـ َٔ تًو ايىعٛب ٚٚاجٗٛا
ؾماؼ ايطػا ٠بٍؽٚـ عاـ ١ٜإ َٔ ٫إباؼ ,٨يهٔ امطا ٙايثكاؾٚ ١أذاب ٌٝايمٝال ١نؿ ١ًٝبإٔ
ػعٌ َٔ ذٍاؼِٖ ٜؿٖب َباوف ٠إٍ ٌٛاَ غ ٍ٬ايؿالؽ ٜٔيٝحعًٛا َِٓٗ بؽ ٬ٜعُٔ عٍؿٛا
بِٗ بٌ ٚأوؽ ؾماؼا.
إٛاطٓٚ ١ألن اجملتُ إؽْ ٖٞ ٞايب ١٦ٝإثًٕٛ ٢اجٗ ١ايؿماؼ.٭ْٗا تٴُهٹٔ اٱْمإ َٔ
ايٛقٛف بٛجٗ٘  ِٚٚذؽ ي٘ٚ .تتٝس يًُف ٤اؾٗف بإطايب ١عكٛق٘ بٍفف ايٓٛف عٔ عفق٘ أٚ
طا٥ؿت٘ أ ٚذكب٘ أ ٚعىرلت٘ أَٓ ٚطكت٘ٚ .يهٔ ٗ ايعفام َا قاٍ إىذلى ايعاّ ضض أعب إٛاطٓ ١ضض
يػا ١ٜاي ّٛٝبؽ ٕٚبٝإ ٫ٚؼ .٠ؾبعؽ إٕ ٚأؼ ْٛاّ ٌؽاّ إٛاطٓ ١يٝمتعٝض عٓٗا بايكفٚ ١ٜايعىرل٠
ٚايبعضث ٚايطا٥ؿٝض ١ؾضإ لالض ١ايعضفام اؾضؽؼ ِضٝعٛا ـؾضا إٛاطٓضٚ ١الضتبؽيٖٛا بايطا٥ؿٝض١
ٚايعفقٚ ١ٝاؿكبٚ ١ٝإٓاطكٚ ١ٝايعىا٥ف ,١ٜؾهاْت ايؿتٓٚ ١نإ ايؿماؼ.
عً ٢أ ١ٜذاٍ ,ؾبمبب ا٫ظت٬ف ٗ ايثكاؾا بٌ اجملتُعا ٚبٌ ا٭ؾفاؼ ُِٔ اجملتُ
ايٛاذؽ ؾاْ٘ مل ٜتِ ايت ٌٌٛيػا ١ٜاٯٕ إٍ اتؿام عً ٢تعفٜـ قؽؼ يًؿماؼ ًٍٜس يهٌ ايب٦ٝا
ٚنٌ ايؽ ٍٚؾؿ ٞذٌ ٜفا ٙبعِّٗ َتُث ٬بايفوٜ ٠ٛفا ٙآظف غم ّ٬ٝيٮَٛاٍ ٜٚفا ٙثايث عؽّ
ا٫يتكاّ بايكاْ.ٕٛ
ٖضؿا عًض ٢إمضضت ٣ٛإعضفٗ ايعضضاّ ٚيهضٔ عًضض ٢إمضت ٣ٛايتعٍٍضض ٞايعًُض ٞأ ٚبضضا٭ذف٣
ايعًُٝات ,ٞؾإ ايّباب ٗ ١ٝؼؽٜؽ َاٖ ١ٝأؾعاٍ ايؿماؼ ٖ ٛؾعٌ َكٍٛؼ  ٫ىضفد َضٔ ؼا٥ضف٠
ايؿماؼ ؾاتٗضا .ؾايّضباب ١ٝتفَض ٞإٍ الضتبعاؼ أؾعضاٍ ظطضرلَ ٠ضٔ قاُ٥ض ١جضفا ِ٥ايؿمضاؼ ٚتٓضأ٣
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َفتهبٗٝا عٔ ـؼٚؼ ايؿعٌ ايىعب ١ٝأ ٚايفزلْ ٗٚ .١ٝؿضن ايٛقضت ؾضإ اظضت٬م ايعٛا٥ضل أَضاّ
نىـ ايؿماؼ ٜٓطًل َٔ بٛاعث ؾالؽ ٠أّٜاّ ٭ٕ ايكٍؽ َٔ ٚـا ٤ؾيو ٖ َٓ ٛايٛقٛف عً٢
قّاٜا ايؿماؼ  َٔٚثِ َٓ قالبَ ١فتهبٗٝا.
إٕ عؽّ ؼؽٜؽ ظٍا َ٥ايؿعٌ ايؿٜٓ ٟؽـد ُِٔ ظاْ ١ايؿماؼ ٚؼؽٜؽ َٔ ٖ ٛايؿالضؽ
بىهٌ ؼقٝلٜٓ ,مرب أّٜاّ عً ٢ا٫ظت٬ف ٗ ؼؽٜؽ َٛاٌؿا َضٔ ٖض ٛإٖ٪ضٌ َِٛضٛعٝا
ـٛض إعفنَٛٚ ١اجٗ ١ايؿالؽ ٜٔأّٜاّ ٗ .ذٌ إٔ ؾيو وتٌ أُٖ ١ٝؾا٥ك.١٭ْو عٓؽَا ٫
ؼؽؼ بؽق ٖٛ َٔ ١ايؿعٌ ايؿالؽ َٔ بٌ ا٭ؾعاٍ.نٓت جٗٚ ٫ٛت ًِٛايٓاهٚ ,إ مل تتٛثل ُاَا
َٔ إٔ ايؿ ٟتٍٛب ـقو إٍ ٌؽـ ٙقؽ اـتهب بايؿعضٌ ؾعضٌ ؾمضاؼ نٓضت غىضَٛا ًُٚٚضت
ايٓاهٚ .إ نإ ايؿعٌ ٜ ٫ذلتب عًِ ٘ٝفـ ٚاِس عً ٢ايىعب ٚايؽٚيٚٚ ١جٗت إي ٘ٝنٌ آيتو
اؿفب ١ٝنٓت َتعمؿا ٚقم ٛعً ٢ايٓاه .ثِ إٕ ق ِٝعٓذل ٠ايكا ١ً٥بايبطي بايّعٝـ نٞ
ٜتأؼب ايكًٍٜ ٫ ٟٛس اقتبالٗا ٗ ظٛض إعفنَٛ ٗ ١اجٗ ١ايؿماؼٚ .إ نإ ايؿ ٟتؽؾع٘
حملاـب ١ايؿماؼ ٖ ٛؾالؽ ألالاّ ؾإ َعفن ١ايؿماؼ بايؿا ٍٜ ٫ضًس ؾٗٝضا َٛاجٗض ١ايؿالضؽ
بؿالؽ ؾَٗ ٞعفن ّ١بٌ قَ ِٝتٓاقع .١ؾأًٌس ذايو ٚذاٍ َٔ تمتعؽَ٘ ٕٛاجٗ ١ايؿماؼ قبٌ
ؾيو ؾإ أقمَ ٢ا ّهٔ إٔ تعاب ب٘ ََُٗٛ ١اجٗ ١ايؿمضاؼ ٖض ٛايطعضٔ بالضتكاََ ١ضٔ ٜتضٍٛ
أَفٖا.
 َٔٚبٌ ا٭لباب ايضيت تكضـ ظًضـ ُٝٝض قّض ١ٝايؿمضاؼ ٖضِ ٛض٘ ـجعضَ ٞضٔ ايضتؿهرل
َذلانِ عً ٢بعّ٘ وحب ـ ١ٜ٩اؿكا٥لٚ .يؿيو أٍْس بعؽّ ايتبب يًٍُطًرا ٚإؿضاِٖٝ
ايٓٛف ١ٜإتعًك ١بايؿماؼ عً ٢عٹ٬تٹضٸٗا ٚإِا ا٭ظؿ بعٌ ا٫عتباـ ايب ١٦ٝاييت ٌٝػت ؾٗٝضا تًضو
إؿاٖ ِٝؾايثكاؾا كتًؿٚ .١ايبٛاعث كتًؿ ١أّٜاْٚ .كط ١ايىفٚع ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ إٔ ٜتِ
ؼؽٜؽ ََُّٚ ٕٛاٖ ١ٝايؿماؼ بىهٌ عًَُِٛٛٚ ٞع.ٞ
يضٔ أتٛقضـ طض ٬ٜٛعٓضؽ إؿضاٖٚ ِٝإٍضطًرا ايٓٛفٜضٖ ٗ ١ضؿا اجملضاٍ ٚيهضٔ ُٜٗضب
ايذلنٝك عًَ ٢ؿاٖ ِٝقؽؼ َٔ ٠قبٝضٌ :ايتُٝٝضك بضٌ ايؿمضاؼ ٚاٱؾمضاؼٚ ,ايؿالضؽ ٚإؿمضؽ,
ٚأّٜا ايؿفم بٌ َهاؾر ١ايؿماؼ َٛٚاجٗ ١ايؿماؼ ٫ٚ ,بأه َٔ التعفاض بعض ايتعفٜؿا
إتؽاٚيَٓٚ ١اقىتٗا.
تعزٓف الفضاد
َٛ .1جب ايًػٜ :١كاٍ ٗ ايًػ ١ؾمؽ ايىَ ٤ٞعٓ ٢اْ٘ مل ٜعضؽ ٌضاؿا ٚغايبضا َضا ٜضأتٞ
ايؿماؼ َٔ ؾا ايى ٤ٞإَا يؿٛض ١اٱؾمضاؼ ؾتضؽٍ عًض ٢ؼكضل ايؿمضاؼ بؿعضٌ ظضاـجٞ
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ٚاٱؾماؼ ٜ ٫تعًل بؿا ايؿالؽ بٌ باؾٗض ١أ ٚايىضعَ ايضؿ ٟوٝضٌ ا٭َضف ايٍضاحل
ؾالؽا  ٖٛٚإُؿمؽ.
ايؿماؼ ٗ ايًػ ١ايعفب :١ٝايتًـ ٚايعطب ٚاِ٫طفاب ٚإؿام ايّفـ باٯظف.ٜٔايؿمضضاؼ ٗ ايًػضض ١اٱْهًٝكٜضض :١تضضؽٖٛـ ايتهاَضضٌ ٚايؿّضضَٚ ١ًٝبضضاؼ ٨ا٭ظضض٬م َعحضضِأنمؿٛـؼ عفف ايؿماؼ بأْ٘:امفاف أ ٚتؽَرل ايٓكاٖ ٗ ١أؼا ٤ايٚٛا٥ـ ايعأََ ١
ظ ٍ٬ايفوٚ ٠ٛاحملابا.٠
 .2ايؿماؼ َٛجب إٓطل :اْتكاض ٌٛـ ٠ا٭َف ٚظفٚج٘ عٔ ا٫عتؽاٍ قً ٬ٝنإ اـفٚد
أ ٚنضضثرلا ّٜٚضضاؼ ٙايٍضض٬طٜٚ ,مضضتعٌُ ٗ ايضضٓؿن ٚايبضضؽٕ ٚا٭وضضٝا ٤اـاـجضض ١عضضٔ
ا٫لتكاَ.١
 .3ايؿمضاؼ طبكضا يًؿكضٜ٘ :طًضل ْٗضٛـ ايؿكٗضضا ٤يؿض ٜايؿمضاؼ ٗ بضاب إعضاََ ٬عٓضض٢
ايبط ,ٕ٬ؾإعاًَ ١ايؿالؽ ٠عٓؽِٖ ٖ ٞتًو ايضيت اوضتًُت عًض ٢كايؿض ١ايىضفع ٗ
ـنٔ َٔ أـناْٗا أ ٚوف َٔ ٙوفٚطٗاٜٚ ,تبٓ ٢عًٖ ٢ؿا اؿهِ عؽّ تفتب أَٔ ٟ
اٯثاـ ايىفع ١ٝعً ٢إعاًَ ١اييت ٌٚؿت بأْٗا ؾالؽ ,٠إَا اؿٓؿ ١ٝؾٝكٍؽ ٕٚبايؿماؼ
ٗ باب إعاَ ٬ن ٕٛايؿعٌ َىفٚعا بأًٌ٘ أٌ ٟرٝس ا٭ـنإٚ ,غضرل َىضفٚع
بٌٛؿ٘ أ ٟبىفٚط٘ٚ ,عً ٘ٝؾِٗ ٜعؽ ٕٚايؿماؼ َٓكي ١بٌ ايٍرٚ ١ايبط ٕ٬ؾرلتبٕٛ
بعضضض اٯثضضاـ ايىضضفع ١ٝعًضض ٢إعضضاَ ٬ايؿالضضؽ ٠ؼ ٕٚايباطًضض .١أَضضا عًُضضا ٤ا٭ٌضضٍٛ
ؾٝمتعًُ ٕٛيؿ ١ٛايؿماؼ َٚىتكاتٗا تاـ ٠بإعْٓ ٢ؿم٘ ايؿٜ ٟمتعًُ٘ عًُا ٤ايؿك٘,
ٚتضاـ ٠أظضفَ ٣عٓضض ٢كتًضـ ؾٗضضِ ٜكٛيض ٕٛإٍضضاحل أـبعض ١أْضضٛاع :ايًضؿا ٚألضضبابٗا,
ٚا٭ؾفاط ٚألبابٗاٚ ,إؿالؽ أـبع ١أْٛاع :اٯٚ ّ٫ألبابٗاٚ ,ايػُٚ ّٛألبابٗاٖٞٚ ,
ؼْٚ ١ٜٛٝأظف ,١ٜٚؾإَا يؿا ايؽْٝا ٚألبابٗا ٚأؾفاذٗا ٚآَٗ٫ا ٚألبابٗاٚ ,غُُٖٛا
ٚألبابٗا ؾُعً ١َٛبايعاؼا ٚ .أَا يؿٸا اٯظفٚ ٠ألبابٗا ٚأؾفاذٗا ٚألبابٗا ؾكؽ ؼٍ
عًٗٝا ايٛعٝؽ ٚايكجف ٚايتٗؽٜؽ.

) (1

) (1أْٛفَ ) :معٛؼ بٔ عُف ايتؿتاقاْ ٞض وفط ايتًضٜٛس عًض ٢ايتِٛضٝس ,ايكضاٖفَ ٠هتبضٌ ١ضبٝس ,د2
ُٚ ,146عك ايؽ ٜٔعبؽ ايعكٜك بٔ عبؽ ايم ّ٬ايمًُ ٞض قٛاعؽ ا٭ذهاّ ٗ ٍَاحل ا٭ْاّ ,برلٚ
ؼاـ ايهتب ايعًُ ١ٝدٚ 12 ُ 1آظفَ .(ٕٚؿٗ ّٛايؿمضاؼ اٱؼاـَٚ ٟعضاٜرل ٗ ٙايتىضف ٜاٱلضَٞ٬
ايؽنتٛـ آؼّ ْٛط عًَ ٞعابؽ ,ٙنً ١ٝايىضفٜعٚ ١ايؽـالضا اٱلض ١َٝ٬جاَعض ١ايرلَضٛى ,اـبضؽ ضضض
ا٭ـؼٕ(.
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 .4تعفٜـ ايؿماؼ َٔ ٚجْٗٛ ١ف اٱؼاـ:ٌٜ
ض ضض ٖضض) ٛفُٛعضض ١ا٭عُضضاٍ إعايؿضض ١يًكضضٛاٌْ ٚاشلاؼؾضض ١إٍ ايتضضأثرل بمضضرل اٱؼاـ ٠ايعاَضض ١أٚ
قفاـاتٗا أْ ٚىاطاتٗا بٗؽف ا٫لتؿاؼ ٠إاؼ ١ٜإباوف ٠أ ٚاْ٫تؿاع غرل إباوف (.
ضض ) ٖٛٚلًٛى برلٚقفاطَٓ ٞرفف ٜمتٗؽف ؼكٝل َٓاؾ وعٍ ١ٝبطفٜك ١غرل وفع..(١ٝ
ضض ) ٖٛٚالتػَٚٛ ٍ٬ؿ ٞايؽٚيٕٛ ١اقعِٗ ٬ٌٚذٝاتِٗ يًرٍ ٍٛعً ٢نمب غرل َىفٚع أٚ
َٓاؾ ٜتعؿـ ؼكٝكٗا بطفم َىفٚع(١
 .5إتماًٖ َ ٕٛايؿماؼ عفؾ ٙٛبأْ٘) :ففؼ تٍفف التثٓا ٞ٥أؾفقت٘ بعض ايٛفٚف(..
 ٚ .6إتماًٖ ٕٛأنثف ٚايتدلٜف ٕٜٛقايٛا عٔ ايؿماؼ :أْ٘) ..لًٛى إؼاـ ٟغرل ـزل ٞبؽٌٜ
يًمضضضًٛى اٱؼاـ ٟايفزلضضض ٞؼتُضضض٘ ٚضضضفٚف ٚاقعٝضضضٜٚ ١كتّضضض ٘ٝايترضضض ٍٛا٫جتُضضضاعٞ
ا٫قتٍاؼ ٟايؿ ٟتتعفض ي٘ اجملتُعا  ,أ ٚتٍفف َكبَٚ ٍٛفغٛب َٔ قبٌ طفؾٌ
تعحك ايمًط ١ايفزلٚ ١ٝا٭لضايٝب ايتكًٝؽٜض ١عضٔ ؼكٝضل ٍَضاؿٗا أ ٚايٌٛض ٍٛإٍ
أٖؽاؾٗا ايىعٍٚ ,(١ٝؾٖب آظف ٕٚإ ٍ أنثف َٔ ؾيو ؾٌٛؿٛا ايؿماؼ بأْ٘ َثاب١
ايكبضؽ ٠ايضضيت ت ِٛض عًضض ٢ايكضضٛاٌْ ٚايضٓ ِٛأ ٚاٱجضضفا٤ا اٱؼاـٜضض ١اؾاَضضؽ ٠يتمضضٌٗٝ
ُّٖٗا ٚتطبٝكٗا(.
ٚ .7عفؾضض٘ ايكضضاْ ْٕٛٝٛبأْضض٘ ظضضفم ايكضضٛاٌْ ٚا٭ُْٛضضٚ ١ايتعًُٝضضا ايضضيت هضضب َفاعاتٗضضا
ٝٚٚؿٝٶاٖ ,ؿا اـفم ايؿٜ ٟكذلٕ عاؼ ٠بايمعٚ ٞـآَ ٤ؿع ١وعٍ.١ٝ
 ١َُٛٓ .8ايىؿاؾ ١ٝايؽٚي :١ٝعفؾت ايؿماؼ بأْ٘ :إلا ٠٤التػٍَٓ ٍ٬ب عاّ يتركٝل َٓؿع١
ظاٌ.١
ٚ .9عفؾ٘ ٌٓؽٚم ايٓكؽ ايؽٚي ٞبأْ٘ :ل ٤ٛالتعؽاّ ايمًط ١ايعاَ ١٭جٌ اؿٍ ٍٛعً٢
َهمب ظاُ.
 .10ايبٓضضو ايضضؽٚي ٞعضضفف ايؿمضضاؼ بأْضض٘ :ؼؾضض ـوضض ٠ٛأ ٚايعُٛيضض ١إباوضضف ٠إٍ إضضٚٛؿٌ
ٚإمٚ٪يٌ ٗ اؿه ٗٚ ١َٛايكطاعٌ ايعاّ ٚاـاُ يتمٗ ٌٝعكؽ ايٍؿكا (.
 .11أَا ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفام :ؾإٔ قاْ ٕٛتألٝمٗا ا٭) ٍٚا٭َف ـقِ  55اـاُ بتألٝن
اشل (١٦ٝقاٍ :بإٔ عباـ) ٠قّ ١ٝؾماؼ( تعب :قّ ١ٝجٓا ١ٝ٥تتعًل عايضٜ ١ىضتب٘ بأْٗضا
تٓط ٟٛعً ٢ظفم َْ ٖضا ًٜض :ٞإضٛاؼ.290.293 .276 .275 .271.272 .233.234 :
 َٔ 296قاْ ٕٛايعكٛبا ـقضِ  11يمضٓٚ 1969 ١نضؿيو ايؿكضفا َضٔ  307إٍ 341
ايؿٌٍ ايماؼه َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا ٚ ,أ ٟبٓؽ َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا ٜٓطبل عًَْ ٘ٝ
ايبٓٛؼ  َٔ 5,6,7ايؿكف 135 ٠إّاؾَٛ ١جب ا٭َف ـقِ  55أع ٙ٬ا٫تؿاقا ايؽٚي١ٝ
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 َٔٚبٗٓٝا اتؿاق ١ٝا٭َِ إترضؽٕ ٠هاؾرض ١ايؿمضاؼ اػٗضت إٍ عضؽّ ايذلنٝضك عًض٢
تعفٜـ ايؿماؼ بؽ َٔ ٫ؾيو قاَت بترؽٜؽ جفا ِ٥ايؿماؼ َثٌ :ايفوٚ ٠ٛا٫ظضت٬ه
ٚاحملاباٚ ٠احملمٛبٚ ١ٝغمٌ ا٭َٛاٍ ايٓاْ ١عٔ ايؿماؼ ٚعفقً ١تطبٝل ايكضاْٗ ٕٛ
قّاٜا ايؿماؼ أ ٚإعاق ١جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ
َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٌٓٚ ١ٝؽٚم ايٓكؽ ايؽٚي ٞوٍفإ ايؿماؼ ٗ ٚجٛؼ لًطُ ١اـل٘
ٖٚاـل ١تٓتٗ ٞبتركٝل َٓؿع ١ظاٌ .١يهٔ ايتاجف ايؿ ٫ ٟلًط ١ي٘ ٜمتٛـؼ إضٛاؼ ايػؿاٝ٥ض١
ايتايؿٚ ١إمفطٓ.١أيٝن ؾيو ؾماؼا ?.ثِ يٝن بايّضفٚـ ٠إٕ ٜٓتٗض ٞايؿمضاؼ يتركٝضل ٍَضًر١
ظاٌ.١ؾإؿام ايّفـ باجملتُ ؾماؼا ألٛؼاّ.
مْقف الكسآٌ الهسٓه مً الفطاد
أوضضاـ ايكضضفإٓ ايهضضف ِٜإٍ إٔ ْطضضام ايؿمضضاؼ ٖضض ٛا٭ـض ٚايبرضضفٚ .مل هعًضض٘ ذبٝمضضا ٗ
ايفغبضا إهبٛتضض ١أ ٚاٯٚ ّ٫ألضضبابٗا ٚايػُضضٚ ّٛألضضبابٗا نُضا ؾٖضضب إٍ ؾيضضو ؾكٗضضا ٤ايضضؽٜٔ
ٚا٭ٌ .ٍٛؾكاٍٗٚ) :ف ايؿماؼ ٗ ايدل ٚايبرف .(.ايف.41:ّٚ
ٚمل ٜعتدل ٙففؼ تٍفؾا ثاْٖٚ ١ٜٛاَى ١ٝبٌ جعً٘ َفاؼؾا يًرفب عً ٢اهلل ٚـلٛي٘.
ٚيًٛقٛف عًَٛ ٢قـ ايكفإٓ ايهف َٔ ِٜايؿماؼ ْمتعفض اٯت:ٞ
عؽ اهلل لبراْ٘ ايؿماؼ ٌٓ ٛايطػٝإ ٚا٫لتبؽاؼ.ؾكاٍ تعاٍ )ايؿٜ ٫ ٜٔفٜؽ ٕٚعًٛا ٗ
ا٭ـض  ٫ٚؾماؼا( لٛـ ٠ايكٍَ83
ٚاعتُؽ ايكفإٓ ايهفٌٝ ِٜػ ١اٱظباـ أٚ) :ّ٫ٚاهلل  ٫وب ايؿماؼ(
 َٔٚثِ اٱـواؼ ؾكاٍ ٫ٚ) :تؿمؽٚا ٗ ا٭ـض بعؽ إٌ٬ذٗا( ا٭عفاف.56 :
 َٔٚثِ اعتُؽ ٌٝػ ١ايٍٓس ؾكاٍ ٫ٚ) :تبؼ ايؿماؼ ٗ ا٭ـض إٕ اهلل  ٫وب إؿمؽ( ٜٔ
ايكٍَ77 :
ٚبعؽٖا اعتُؽ ٌٝػ ١ايترؿٜف ؾكاٍٚ) :اهلل ٜعًِ إؿمؽ َٔ ايٍاحل (.ايبكف220:٠
ثِ اعتُؽ ٌٝػ ١ايتأْٝب ؾكاٍ) :ؾٌٗ إؾا عمٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تؿمؽٚا ٗ ا٭ـض( قُؽ22 :
ثِ اعتُؽ ٌٝػ ١ا٫لضتٓهاـ ؾكضاٍٚ :إؾا قٝضٌ شلضِ  ٫تؿمضؽٚا ٗ ا٭ـض قضايٛا إِضا مضٔ
ًٍَر ٕٛأ ٫أِْٗ ِٖ ايؿالؽٚ ٕٚيهٔ ٜ ٫ىعف (ٕٚايبكف11.12 ٠
ٚاْتكٌ إٍ ٌٝػ ١ايػّب ؾكاٍ) :إؾا ت ٗ ٍٛا٭ـض يٝؿمؽ ؾٗٝا ًٜٗٚو اؿضفث ٚايٓمضٌ
ٚاهلل  ٫وب ايؿماؼ( ايبكف25,20 :٠
ثِ طؿس ايه ٌٝؾهاْت ٌٝػ ١ايمع٘ عً ٢ايؿالؽ ٜٔؾكاٍ) :ؾالتكِ نُا أَضف !.(.
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ٚعٓؽَا ٚجؽ إٔ ايؿالؽ ٜٔأٚباوا ٜٓ ٫ؿ َعٗضِ إـوضاؼا ٍْ ٫ٚضرا  ٫ٚؼضؿٜفا  ٫ٚتأْٝبضا ٫ٚ
التٓهاـا  ٫ٚتعبرلا عٔ ايػّب  ٫ٚإعْ٬ا يًمع٘.أٌؽـ ذهُا ٖ ٛاٯت) :ٞإِا جكا ٤ايؿٜٔ
واـب ٕٛاهلل ٚـلٛي٘ ٜٚمع ٗ ٕٛا٭ـض ؾماؼا إٔ ٜكتًٛا أًٍٜ ٚبٛا أ ٚتكط أٜؽٚ ِٜٗأـجًِٗ َٔ
ظ٬ف أٜٓ ٚؿٛا َٔ ا٭ـض( إا٥ؽ.33 ٠
ٖؿا ٗ ؼاـ ايؽْٝا أَا ٗ اٯظف ?.٠ؾكؽ أعؽ شلِ لبراْ٘ ٖؿا ) :ايضؿ ٜٔطػضٛا ٗ ايضب٬ؼ*
) (11ؾأنثفٚا ؾٗٝا ايؿماؼ* ) (12ؾٍب عً ِٗٝـبو ل ٙٛعؿاب* ) (13إٕ ـبو يبا ٕفٌاؼ*
).(14ايؿحف.
يهب أْا اْ٫مإ ٚاَثاي.ٞعحٖ.٫ٛؿ ٙذكٝك ١أواـ ايٗٝا ايكفإٓ ايهفٚ ِٜقؽ أن ٕٛقؽ
ٌُُت ٖهؿا  ٫ٚؾْب ي ٞؾٖ َٔ.٘ٝؿا إٓطًل ُٓٝت عً ٘ٝجٌ وأْ٘ إٔ ٜه ٕٛإعُاٍ لٛط٘
عًٛٗٚ ٢ـ ايؿالؽٖٓ ٜٔا ٗ ٖؿ ٙايؽاـ يتتر ٍٛايؽاـ ايؽْٝا َٔ ذاي ١اي٬تطام اٍ ذايّ ١هٔ
ُّٖٗاٚ.قؽ عدل ايعفاق ٞبايؿا عٔ ٖؿا ا٭َف بِٛٛط عٓؽَا قاٍ عبٛؼ ايهفظ:ٞ
ِٖ ٖا ٟؼْٝا ٚتٓهَّٚ ...ٞذماب أن ٛتايٗٝا
ٚاهلل يَهمف اجملفو٘ٚ ...أْعٌ أب ٛـاعٗٝا
ٗ َِ ٤ٛا تكؽّ أبٌ َا ٜأت:ٞ
بإفٚـ عً ٢إفاذٌ اييت تعاٌَ بٗا ايكفإٓ ايهفَِٛٛ َ ِٜع ايؿمضاؼ إـوضاؼا ٍْٚضرا
ٚؼؿٜفا ٚتأْٝبا ٚالتٓهاـا ٚغّبا ٚلعطا ٚقفاـا.يٓمأٍ عًُا ٤ا٭ََ ١ا ٖ ٛتكؽٜفِٖ ـطٛـ٠
ايؿماؼ?ِٕٛٛٚ .ع قاـب ١ايؿماؼ? .ؾًٝعفِٛا أَفاّ التأثف باٖتُاّ ايكفإٓ ايهفَ ِٜثٌ َضا
ألتأثف ب٘ َِٛٛع ايٛقٛف ٗ ٚج٘ ايؿماؼ?
ايفل ٍٛايهف ِٜذؽؼ جٖٛف ايؽ ٜٔبض :إٕ أ َٔ٩باهلل ثِ الضتكِ .ؾضإ ناْضت ا٫لضتكاَ١
تىهٌ قٛـ ايؽ ٜٔؾُا ايؿ ٟؾعً ٗ ٙٛتأنٝؽٖا ٚاؾٗاؼ ؼت ـاٜتٗا ٌٖ.?.إٕ ايؿماؼ ٖ ٛعؽّ
اـتؽا ٤إفأ ٠يًرحاب يٝن إ ٫أّ قٝاؼ ٠ايمٝاـ ٠أّ إٛلٝك ٢أّ ايؿٓ?.ٕٛ
أَا عٔ أَ ٍٚؿمؽ ٗ ايتاـٜغ ؾٗ ٛإبًٝن) :قاٍ ؾبعكتو ٭غ ِٜٗٓٛأْعٌ إ ٫عباؼى َِٓٗ
إعًٌٍ قاٍ ؾاؿل ٚاؿل أق ٍٛ٭َٮٕ جِٗٓ َٓو  ٖٔٚتبعو َِٓٗ أْعٌ( لٛـ.83 :ُ ٠
85 .84
ؾإؾٕ َ ٫ىهً ١عٓؽْا ٗ ِٛٚط ايف ١ٜ٩بىإٔ َاٖ ١ٝايؿمضاؼ أ ٚوضاٝٓ٥ت٘ أ ٚكضاطف ٙأٚ
ؼـجا ايعكاب ٕفتهب .٘ٝبٌ ٚذت ٢لب ٌٝاـ) َ٘ٓ ُ٬إٕ اهلل ٜ ٫ػرل َا بك ّٛذتٜ ٢ػرلٚا َا
بأْؿمِٗ(ٚ ,ايؿماؼ قؽ ٗ ِٜايؽٚي ١اٱلٚ ١َٝ٬بؽأ ٗ بٛانرلٖا ٚمل ُض ل ٣ٛلٴٓٝا عً٢
ؾفاقِٗ يًفل ٍٛايهف.(ُ) ِٜ
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عًُا ٤ايًػَٝ ١كٚا بٌ ايؿماؼ ٚاٱؾماؼُٝٝ ٖٛٚ .ك َِٗ ؾكايٛا عٔ ايؿماؼ اْ٘ ؾماؼ ايى٤ٞ
يؿات٘ ,أَا اٱؾماؼ ؾٗ ٛؾعٌ ظاـج ٞهعٌ َٔ ايٍاحل ؾالؽا ٜٚك ّٛب٘ إؿمؽ ٚأ ٍٚإؿمؽٜٔ
ٖ ٛإبًٝن ٚايؿالؽ ٜك ّٛبأؾعاٍ ايؿماؼ ًٍٕرت٘ أ ٚؾ ٜ٘ٚأ ٚاؾٗ ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا عً ٢ذماب
إًٍر ١ايعاَٚ ١لٛا ٤نإ ؾيو َكذلْا َاٍ هٓ ٘ٝأًٍَ ٚر ١ي٘ أ ٚذكبض٘ أ ٚؾٜٚض٘ أ ٚأْض٘ ٫
ٜفَ َٔ ٞؾيو ؼكٝل َاٍ إِا إؿام ايّفـ باجملتُ ٭ٖؽاف لٝال ١ٝأ ٚظاٌ ١ب٘ أ ٚاجملُٛع١
اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا ٗ .ذٌ إٔ إؿمؽ ؼٚـ ٙاظطف ؾٗ ٛوُ ٞايؿالؽ  ّٓٚقالبت٘ ّٜ ٖٛٚعـ
أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٜ ٖٛٚؿمضس اجملضاٍ ُٕاـلض ١ايؿمضاؼ َضٔ ظض ٍ٬وضفعٓ ١تًضو ا٭ؾعضاٍ
ٚتُٓٗٝٛا بكٛاٌْ  ٖٛٚإٓتٗو يًؽلتٛـ ٚايكاْ ٖٛٚ ٕٛايؿّ ٟاـه ايتُٝٝك بٌ ايٓضاه ِضُٔ
ايٛطٔ ٜ َٔ ٖٛٚى ٝثكاؾ ١ايؿفقٚ ١ايهفاٖ ١ٝب .ِٗٓٝؾايؿالؽ ٜفتهب اؾفّض ٗ ١ذضٌ إٔ
إؿمؽ هعٌ َٔ اـتهابٗا ٚاٖفٜٓٚ ٠طبل عً ٘ٝاؿؽٜث ايىفٜـَ :ضٔ لضٔ لضٓ ١ذمضٓ ١ؾًض٘
أجفٖا ٚاجف َٔ عٌُ بٗا إٍ  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ ,١لٔ لٓ ١ل ١٦ٝؾعًٚ ٘ٝقـٖا ٚٚقـ َٔ عٌُ بٗا
إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايؿماؼ ا٭ظطف ٖ ٛايؿماؼ إكٓٔ ذٌ تٍؽـ جٗ ١كٛي ١بإٌؽاـ ايكٛاٌْ قٛاٌْ ٚأْ١ُٛ
ؽًل أ ٚؼُ ٞايؿالؽ.ٜٔؾماؼ ايمًطٜٓ ١تخ عٓ٘ ٜٚؿتس ا٭بٛاب يؿماؼ اجملتُ ٚؾماؼ اجملتُ
ٜعٝؽ إْتاد لًط ١ؾالؽٚ .٠اْتٗاى َبؽأ إٛاطٓ ٖٛ ١ا٭ظطف َٔ بٌ أْٛاع ايؿماؼ.
بايٓمب ١ي ٞايؿماؼ ٖ :ٛاؾٓٛط عٔ ا٫لتكاَ َٔ ١قبٌ ا٭ؾفاؼ أ ٚاؾُاعا ٗ ٖاـلض١
إٗاّ إٛنً ١شلِ ٗ كتًـ أْىط ١ايؽٚيٚ ١اجملتُ .
ؾايؿماؼ ؾعٌ وا ٔ٥يٍضٝل بايؿاعضٌ ٚقضؽ ٜهض ٕٛايؿاعضٌ َٚٛؿضاّ ٗ أجٗضك ٠ايؽٚيض ١أٗ ٚ
أْىط ١اجملتُ إعتًؿٚ .١لٛا ٤مت ػٓٝس ايؿعٌ أ ٚػفّ٘ قاْْٛا أّ  ?٫ؾؿ ٞذاٍ عؽّ ػٓٝس
ؾعٌ ايؿماؼ أ ٚػفّ٘ ؾإ اـًٌ ٗ ٖؿ ٙاؿاي ٗ ١ايكاْ ٕٛايؿ ٟمل ًٜتؿت إٍ ؾيو ايؿعٌ بعؽ
ؾٝعاؾ٘ ٚؾاى ٜ ٫ػرل َٔ وا ١ٝٓ٥ايؿعٌ .
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الفصل الثاني
أضرار الفصاد َأشباب مُاجًتٌ
َٔ ٚجْٗٛ ١ف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝؾإ أِفاـ ايؿماؼ ٖ ٞباٯت:ٞ
ّ ثٌ ايؿماؼ ظطف جؽ ٟعً ٢التكفاـ ٚأَٔ اجملتُعا .
ٜٚ تمبب ايؿماؼ بايؿكف ٚأّٜا ىًل ايعٛا٥ل أَاّ َماع ٞايتػًب عً.٘ٝ
ٚ ايؿماؼ ٜٓتٗو ذكٛم اٱْمإ ٜٚتمبب ٗ ذفَإ ايٓاه َٔ ذكِٗ ٗ اـؽَا ايعاَ١
نايفعا ١ٜايٍرٚ ١ٝايتعً.ِٝ


 ّٜٚايعكبا أَاّ نمب إعٝى ٗ ١اي كطاع ايعاّ ٚاـاُ.



ٜٚكٛض أؼا ٤أجٗك ٠ايكّاٚ ٤أجٗك ٠تطبٝل ايكاْ.ٕٛ

٪ٜ ٖٛٚ ؼ ٟإٍ ا٭لا ٠٤يًبٚ ١٦ٝل ٤ٛالتػ ٍ٬إٛاـؼ ايطبٝعٚ ١ٝوفّ ايٓاه َٔ ذكِٗ
ٗ ايعٝي ٗ قْٝٛ ٘ٝـ ظاٍ َٔ ايمُ.ّٛ
ٚ ايؿماؼ ٜكٛض ايؽّكفاط ١ٝؾٗ ٛوفا ٤أٌٛا ايٓاظبٌ ٚأّٜاّ إُثًٌ ٗ اجملاين
ايٓٝابٚ ١ٝاحملً.١ٝ
ٚ َٔٚجْٗٛ ١ف ايبٓو ايؽٚي ٞؾإ ايؿماؼ ٜتمبب باٯت:ٞ
 .1ايؿماؼ ٜىهٌ عا٥ل أَاّ ايُٓ ٛا٫قتٍاؼٟ
ٚ .2ايؿماؼ ٜتمبب ٗ تبؽٜؽ ا٭َٛاٍ ايعاَ١
ٚ .3ايؿماؼ ٜتمبب ٗ تكٜٛض ايهؿا٠٤
ٚ .4ايؿماؼ ٜتمبب ٗ غم ٌٝا٭َضٛاٍ ٖٚحفتٗضا يًعضاـد يتىضذل ٣بٗضا عكضاـا ٚأَض٬ى
ٚبايتاي ّ ٫ ٞهٔ الذلجاعٗا.
 ٗٚايعفام ؾإ ايؿماؼ إٍ جاْب نٌ َا ؾنفت٘ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيَٚ ١ٝا أواـ إي٘ٝ
ايبٓو ايؽٚي ٞتمبب باٯت:ٞ
 ايؿماؼ ٗ ايعفام نإ ايٗٛرل ٚإُض ٍٛيٲـٖضاب ايضؿ ٟذٍضؽ أـٚاط ايٓضاه ٚقضٛض
ايىعٛـ با٭َٔ ٚا٭َإ ٗ ْؿٛلِٗ.
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ايبطايٚ ١ذفَإ ايٓاه َٔ ؾفُ ايعٌُ َٛٚاـؼ ايفقم.
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ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ذفَإ ايٓاه َٔ اـؽَا ؾا إماه إباوف عٝاتِٗ
اي.١َٝٛٝ
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ذفَإ ايٓاه َٔ اؿٍ ٍٛعً ٢ذكِٗ ٗ ايؽٚا ٤ايٍاحل
ٚإا ٤ايٍاحل ٚايػؿا ٤ايٍاحل ٚايهٗفباٚ ٤ايع٬د ٚا يتعً ِٝايٍاحل ٚظؽَا ايٓكٌ
ٚايمهٔ.
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ تٍعٝب اؿٝا ٠عً ٢ايعفاق.ٌٝ
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ايؿ ٢ِٛايمٝال ٗ ١ٝايعضفام ٚايتعضب٘ ـغضِ َضفٚـ 10
لٓٛا عً ٢لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ٫ٚ.قاٍ اؿاٍ َمتُفاّ.
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ايؿ ٢ِٛا٫قتٍاؼٚ ١ٜعؽ ّ التػ ٍ٬إٛاـؼ ا٫قتٍاؼ١ٜ
ٚايبىفٚ ١ٜعؽّ تٝٚٛؿٗا بىهٌ عك ٗ ْٞ٬تضٛؾرل َتطًبضا ايعضٝي ٚتضٛؾرل اؿٝضا٠
ايهفّ ١يًىعب.
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ تكٜٛض أ ٟقؽـ َٔ ايثك ١بٌ اؿهاّ ٚايطبك ١ايمٝال١ٝ
ايعفاقٚ ١ٝبٌ ايىعب ايعفاق.ٞ
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ تكٜٛض ٖٝب  ١ايؽٚيْٛ ٗ ١ف إٛاطٔ.
ٚ ايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ايؿ ٢ِٛاٱؼاـ ٗ ١ٜأجٗك ٠ايؽٚيضٚ .١ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام
جعً٘ وتٌ ايذلتٝب ايثاْ ٗ ٞتمًمٌ ايؽ ٍٚايؿاوً ٗ ١ايعامل..
ٚايؿماؼ ٗ ايعفام تمبب ٗ ؽفٜب ايع٬قا ا٫جتُاعٚ ١ٝإٓ ١َٛٛايك ١ُٝٝبٌ أؾضفاؼ
اجملتُ ٚاييت ؼٛيت إٍ ففؼ تعبرل عٔ اؾٛاْب ايٓؿعٚ ١ٝإًٍر.١ٝ
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الباب الثاني

اجلًُد الذَلّٕ يف ملافحٕ الفصاد.
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الفصل األول
اتفاقّٕ األمم املتحذٔ مللافحٕ الفصاد
اعتُؽ اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ إترؽَٛ ٠جب قفاـٖا إفقِ  4/58بتاـٜغ  31تىف ٜٔا٭ٍٚ
عاّ  2003اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٚؼظًت ذٝك ايتٓؿٝؿ ٗ  14ناْ ٕٛا٭ ٍٚعاّ
 2005يتعدل عٔ اٱـاؼ ٠ايؽٚيَ ٗ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ.
بًؼ عؽؼ ايؽ ٍٚإٛقع ١عً ٢ا٫تؿاق 141 ١ٝؼٚي َٔ ١بٗٓٝا  15ؼٚي٘ عفب.١ٝ
نُا أٌؽـ ا٭َِ إترؽ ٗ ٠عاّ  2007ايؽي ٌٝايت ىفٜع ٞيتٓؿٝؿ اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽ٠
ٕهاؾر ١ايؿماؼٚ.ايؿ ٟمل ٜهٔ بؽ ٬ٜعٔ بٓٛؼ َٛٚاؼ ا٫تؿاقٚ ١ٝإِا جا) ٤يتكؽ ِٜإماعؽ ٠إٍ
ايؽ ٍٚاييت تمع ٢إٍ ايتٍضؽٜل عًض ٢ا٫تؿاقٝضٚ ١تٓؿٝضؿٖا ٚؾيضو َضٔ ظض ٍ٬تعض ٌٝإكتّضٝا
ايتىفٜعٚ ١ٝإما ٌ٥ايٓاو َٔ ١٦تًو إكتّٝا ٚكتًـ ا ـٝاـا إتاذ ١يًؽ ٍٚيؽ ٣قٝاَٗضا
بإعؽاؼ ايتىفٜعا اي٬قٌَٝٚ ١اغتٗا َٔٚ .أجٌ َماعؽ ٠إمٚ٪يٌ عٔ ـلِ ايمٝالا ايعاَ١
ٚإىفعٌ ٗ ايؽ ٍٚاييت تمتعؽ يًتٍؽٜل عً ٢ا٫تؿاقٚ ١ٝتٓؿٝؿٖا(.
أٖؽاف اتؿاقَ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ:
جا ٤أٖؽاف ا٫تؿاقَٛ ١ٝجب إاؼَٗٓ 1 ٠ا  ٚنُا ٜأت:ٞ
ضض تفٜٚخ ٚتؽع ِٝايتؽابرل ايفاَ ١ٝإٍ َٓ َٚهاؾر ١ايؿماؼ بٍٛـ ٠أنؿأ ٚأل
ضض تفٜٚخ ٚتٝمرل ٚؼعِ ايتعا ٕٚايؽٚيٚ ٞإماعؽ ٠ايتكٓ ٗ ١ٝفاٍ َٓ َٚهاؾر ١ايؿماؼ
َا ٗ ؾيو ٗ فاٍ الذلؼاؼ إٛجٛؼا
ضض تعكٜك ايٓكاٖٚ ١إماٚ ١ً٥اٱؼاـ ٠ايمً ١ُٝيًى ٕٚ٪ايعاَ ٚ ١إُتًها ايعاَ١
ٖٝهٌ اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ:
تتٓا ٍٚأذهاّ ا٫تؿاق ١ٝكتًـ جٛاْب َهاؾر ١ايؿماؼ لضٛاَ ٤ضا تعًضل َٓٗضا بضإٓ أٚ
ايتحف ٚ ِٜإ٬ذك ١إٍ جاْب قّاٜا ايتعا ٕٚايؽٚيَِٛٛ ٗ ٞع الذلؼاؼ ا٭َٛاٍ إترًٍ ١عٔ
ايؿماؼ ٚنُا :ًٜٞ
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الْقآة:
تًكّ ا٫تؿاق ١ٝايؽ ٍٚا٭طفاف بإٔ تأظؿ بمٝالضا عاَض ١ؾعايض ١تٗضؽف إٍ ايٛقاٜضَ ١ضٔ
ايؿماؼ  ٖٞٚؽٍَ ؾٍ ٬بهاًَ٘ شلؿ ٙإمأي.١
االتفاقٔة مً حٔح املضنٌْ:
تته ٕٛا٫تؿاقَ 71 َٔ ١ٝاؼ ٠تٛقع بٌ مثاْ ١ٝؾٍٚ ٍٛناٯت:ٞ
الفصل األّل :أذهاّ عاَ ١تُّٓتٗا إٛاؼٚ 4 .3 .2 .1تُّٓت ا ٭غفاض اييت ِٚعت َٔ
أجًٗا ا٫تؿاق ١ٝباٱِاؾ ١إٍ َِٛٛع ْطام اْطبام ٖؿ ٙا٫تؿاقَِٛٛٚ ١ٝع ٌ ٕٛايمٝاؼ ٠يهٌ
بًؽ.
الفصل الجاىٕ  :ايتؽابرل ايٛقا ١ٝ٥تُّٓتٗا إٛاؼ ٚ 12.13.14 ,11 .10 .5.6.7.8.9ؽتَ
بمٝالا ٖٚاـلا َهاؾر ١ايؿماؼ ايٛقاٚ ١ٝ٥بعض ايتؽابرل إتعًك ١باي كطاع ايعاّ َٚؽْٚا
)قٛاعضضؽ( ايمضضضًٛى يًُضضضٚٛؿٌ اؿهضضضٚ ٌَٝٛإىضضضذلٜا اؿهَٝٛضضضٚ ١إؼاـ ٠ا٭َضضضٛاٍ ايعاَضضض١
ٚايىؿاؾٚ ١ٝايتؽابرل إتعًك ١ظٗاق ايكّاَٚ ٤ىاـن ١اجملتُ ٗ َهاؾر ١ايؿماؼ ٚتؽابرل َٓ
غمٌ ا٭َٛاٍ
الفصددل الجالددح :ايتحضضفٚ ِٜتطبٝضضل ايكضضاْٚ ٕٛتّضضُٓت٘ إضضٛاؼ َضضٔ إضضاؼ 15 ٠إٍ إضضاؼ42 ٠
ٚتعفِت ؾفا ِ٥ـو ٠ٛإٚٛؿٌ اؿه ٌَٝٛاحملًٚ ٌٝا٭جاْب َٚٛٚؿ ٞإ٪لما ايؽٚي١ٝ
إِاؾ ١إٍ اظت٬ه ا٭َٛاٍ أ ٚتبؽٜؽٖا أ ٚتمفٜبٗا بىهٌ أ ٚبآظف َٔ قبٌ َٚٛـ ٗ ايكطاع
اؿهٚ َٞٛإتاجف ٠بايٓؿٛؾ ٚإلا ٠٤التػ ٍ٬ايٚٛا٥ـ ٚاٱثفا ٤غرل إىفٚع ٚايفوٚ ٠ٛغمضٌ
ايعا٥ؽا اٱجفاَٚ ١ٝاٱظؿاٚ ٤إعاق ١لرل ايعؽاي .١نُا تعفِت تًو إٛاؼ ٕمٚ٪ي ١ٝايىعٍٝا
ا٫عتباـٚ ١ٜؼف ِٜإىاـنٚ ١ايىفٚع ٗ اـتهاب أ ٟؾعٌ فضفّ ٚؾضل ٖضؿ ٙا٫تؿاقٝض ١نُضا
تعفض ٖؿ ٙإٛاؼ يًعًِ ٚايٓٚ ١ٝايػفض نأـنإ يًؿعضٌ اٱجفاَضٕٚ ٞمضأي ١ايتكضاؼّ بايٓمضب١
ؾ فا ِ٥ايؿماؼ ٚإ٬ذكٚ ١إكاِاٚ ٠اؾكا٤ا ٚايتحُٝؽ ٚاؿحك ٚإٍاؼـ ٠إٍ جاْب تُّٓٗا
َِٛٛع ٓا ١ٜايىٗٛؼ ٚاـدلاٚ ٤إعدلٚ ٜٔايّراٜا ٚايتعٜٛض عٔ ايّفـ إِاؾ ١إٍ ايمف١ٜ
إٍفؾ.١ٝ
الفصل الزاظد ::ايتعا ٕٚايؽٚي َٔ ٞإضاؼ 43 ٠إٍ ْٗاٜض ١إضاؼ 50 ٠ؽضتَ بكٛاعضؽ تتعًضل
بايتعا ٕٚايؽٚيٚ ٞتمً ِٝاجملفٌَ ْٚكٌ ا٭وعاُ احمله ّٛعًٚ ِٗٝإماعؽ ٠ايكاْ ١ْٝٛإتباؼي١
ْٚكٌ اٱجفا٤ا اؾٓاٚ ١ٝ٥ايتعا ٗ ٕٚفاٍ تطبٝل ايكاْٚ ٕٛايتركٝكا إىضذلنٚ ١ألضايٝب
ايترف ٟاـاٌ١
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الفصل اخلامط  :الذلؼاؼ إٛجٛؼا َضٔ إضاؼ 51 ٠إٍ ْٗاٜض ١إضاؼ 59 ٠ايتض ؽابرل إتعًكض١
بالضضذلؼاؼ إٛجضضٛؼا إٍ جاْضضب َٓ ض نىضضـ إذايضض ١ايعا٥ضضؽا إتأتٝضضَ ١ضضٔ اؾفّضضٚ ١تضضؽابرل
ا٫لذلؼاؼ إباوف يًُُتًها ٚآيٝا الذلؼاؼٖا َٔ ظ ٍ٬ايتعا ٕٚايؽٚي ٗ ٞفاٍ إٍاؼـ٠
باٱِاؾ ١إٍ َِٛٛع ٚذؽ ٠إعًَٛا ا٫لتعباـ ١ٜإاي.١ٝ
الفصل الضادظ :إماع ؽ ٠ايتكٓٚ ١ٝتباؼٍ إعًَٛا تتُّٔ إٛاؼ َٔ إاؼ 60 ٠إٍ ْٗا١ٜ
إاؼ 62 ٠اؿؽٜث عٔ ايتؽـٜب ٚإماعؽ ٠ايتكٓ ْٚ ١ٝإعًَٛضا إتعًكض ١بايؿمضاؼ ٚؼًًٝضٗا
ٚتباؼشلا ٚايتؽابرل ا٭ظف ٣اـاٌ ١بتٓؿٝؿ ا٫تؿاق َٔ ١ٝظض ٍ٬ايتُٓٝض ١ا٫قتٍضاؼٚ ١ٜإمضاعؽ٠
ايتكٓ.١ٝ
الفصل الضاظ) :آيٝا ايتٓؿٝؿ( ٚتتعفض إاؼتٌ ُ٪ٕ 63.64ف ايؽ ٍٚا٭طفاف ٗ ا٫تؿاق١ٝ
إِاؾ ١إٍ ا٭َاْ.١
الفصل الجامً ) :ا٭ذهاّ اـتاَ (١ٝإؾ ؽتَ إضٛاؼ َضٔ إضاؼ 65 ٠إٍ ْٗاٜض ١إضاؼ71 ٠
بتٓؿٝؿ ا٫تؿاقٚ ١ٝتم ١ٜٛايٓكاعا ٚايكبٚ ٍٛايتٛقٚ ٝايتٍؽٜل ٚاٱقفاـ ٚاُّْ٫اّ إٍ ا٫تؿاق١ٝ
ٚبؽ ٤ايٓؿاؾ ٚايتعؽٚ ٌٜاْ٫مراب ٚايتٛؼٚ ٜايًػا .
ّٚهٔ أّٜاّ ايٓٛف إٍ إعاٖؽ َٔ ٠قا ١ٜٚاحملاٚـ اييت اْط ٛعًٗٝا ٚنُا  :ًٜٞايتثكٝـ.
ايٛقا ,١ٜايعكاب.إعاؾ:١
احملْر األّل الت اظري الْقائٔة املتعنكة ظضٔاصات مهافخة الفضاد:
إاؼ : 5 ٠ا٭ٖؽاف ايفٝ ٥م ١ٝيًٛقاٚ ١ٜا٭لايٝب ايٛاجب إتباعٗا ٗ ٖضؿا اـٍضٚ ُٛؾكضا
يكٛاٌْ نٌ ؼٚيٚ.١تفنك إاؼ 5 ٠عً ٢اؽاؾ تؽابرل ٚقا ٫ٚ ١ٝ٥تىذل ِٚ ٙتىفَ ٜعٌ
إاؼ : 6 ٠تتعًل بترؽٜؽ اٱطاـ ايعاّ ٱهاؼ ٖ٦ٝا َمتكًَ ١ايٝا ٚإؼاـٜا ٕهاؾر ١ايؿماؼ.
ٚإضاؼ : 7٠تعٓضَِٛ ٢ضٛع ايذلوضٝس ٚاْ ٫تعضاب يًُٓاٌضب ايعَُٝٛضٚ.١تبرث ٖضؿ ٙإضاؼٗ ٠
َِٛضضٛع ا٫ظتٝضضاـ ٚايتٝٚٛضضـ يًُضضٚٛؿٌ ٚتعتضضدل إٔ اؾضضؽاـٚ ٠اٱٍْضضاف ٚا٭ًٖٝضضٖ ١ضض ٞإبضضاؼ٨
ا٭لال ١ٝاييت ٜٓبػ ٞإٕ تمتٓؽ عًٗٝا عًُ ١ٝايتٝٚٛـ ٚايذلقٝضٚ ١تفنضك إضاؼ ٠عًض ٢ايٚٛضا٥ـ
ايعاَ ١اييت ته ٕٛعفِ ١يًؿماؼ َثٌ إىذلٜا ٚاٱْىا٤ا .
ٚتتُّٔ إاؼ 7 ٠أؼاتٌ ٚقاٝ٥تٌ ُٖا ايىؿاؾٚ ١ٝتّاـب إٍاحل.
إاؼتٌ  : 11 ٚ 8تتعًكإ َؽْٚا ايمًٛى نأؼٚا ٚقا ١ٝ٥إؾا َا مت اذذلاَٗا.
ؾذلنك إاؼ 8 ٠عًَ ٢ؽْٚا ايمًٛى ٗ ايٝٚٛؿ ١ايعاَ ٗ .١ذٌ تبرث إاؼ ٗ 9 ٠قٛاعؽ
 ِْٛٚإىذلٜا تك ّٛعً ٢ايىؿاؾٚ ١ٝايتٓاؾن.
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أَا إاؼ 11 ٠ؾذلنك عًَ ٢ؽْٚا ايمًٛى ٗ ايٝٚٛؿ ١ايكّاٜٚ ١ٝ٥تِ ايذلنٝك عً ٢ؼـ٤
ايؿماؼ ٗ ايكّا ٤ؼ ٕٚإماه بالتك٬ي ١ٝايكّا ٤ؾتبرضث ٗ قٛاعضؽ تعض ٌٝأعّضا ٤ايمضًو
ايكّاٚ ٞ٥لًٛنِٗ ٚاؿٍاْ ١شلِ َٔ ايكّاٜا ايهٝؽ.١ٜ
إاؼ 14 ٠تبرث ٗ قّ ١ٝغمٌ ا٭َٛاٍ.
ا لتجزٓه ّاملالحكة:
ؾكؽ ذؽؼ ا٫تؿاق ١ٝا٭ؾعاٍ اييت تعؽ أؾعاٍ ؾماؼ ٚعؽتٗا ٖ ٞاؿؽ ا٭ؼْٚ ٢ذثت ايؽٍٚ
عً ٢ػف ِٜأؾعاٍ أظف.٣إٛاؼ  . 27 , 15ؾكايت بتحف ِٜأؾعاٍ ـو ٛإٚٛؿٌ ٚا٫ظت٬ه ٚتبؽٜؽ
ا٭َٛاٍ أ ٚتمفٜب ا٭َٛاٍ ٚإتاجف ٠بايٓؿٛؾ ٚإلا ٠٤الضتػ ٍ٬ايٚٛضا٥ـٚ.اٱث فا ٤غضرل إىضفٚع
ٚاظت٬ه إُتًها ٚغمٌ ا٭َٛاٍ ٚإظؿا ٤ا٭ؼيض ١اؾفَٝضٚ ١إعاقض ١لضرل ايعؽايضٚ ١ؼعضت إٍ
تىؽٜؽ ايعكٛبا عل َفتهيب اؾفاَ ِ٥ا  ٫ىٌ بايعكٛبا اييت تَٓ عًٗٝا ايكٛاٌْ ا٭ظف٣
أٌٚ ٬وؽؼ عًُ ٢ؽٜؽ ؾذل ٠إ٬ذك َٓٚ ١اـّٛع يًتكاؼّ إٍ جاْب ِفٚـ ٠إٛا ١ُ٥بٌ
اؿٍاْا إُٓٛذ ١يبعض إٚٛؿٌ ٚبٌ أُٖ ١ٝإظّاعِٗ يًتركٝل ٚإ٬ذكٚ ١إكاِا.٠
باٱِاؾ ١إٍ ِٚعٗا ايكٛاعؽ اـاٌ ١بتؽابرل اؿحك ٚإٍضاؼـٚ ٠ايمضف ١ٜإٍضفؾ.١ٝإٍ
جاْب تؽابرل ظاٌ ١عُا ١ٜايىٗٛؼ ٚإعدلٚ ٜٔايّراٜا ٚاـدلا.٤
معاجلة التبعات اليا جتة عً جزائه الفضاد.
إاؼٚ : 35 ٠٭ٕ ايٛقا ٫ ١ٜتهؿَٛ ٗ ٞاجٗ ١ايؿماؼ ٚ٭ٕ ايتحفٜ ٫ ِٜىهٌ غا ١ٜعؽ ؾات٘
ؾإ ا٫تؿاق ١ٝتُّٓت أّٜا َعاؾ ١آثاـ جفّ ١ايؿماؼ ؾكؽ ٍْت عً ٢إعاؼ ٠ا٭َٛاٍ ايٓاػ١
عٔ جفّ ١ايؿماؼ اٍ جاْب ايتعٜٛض عٔ ايّفـ ايٓاتخ عٓٗا .ؾكؽ عث ايؿٌٍ اـاَن َٔ
ا٫تؿاقَِٛٛ ١ٝع الذلؼاؼ إٛجٛؼا ايٓاػ ١عٔ ايؿماؼ.
إضضاؼ 52 ٠وضضؽؼ عًضضٚ ٢جضضٛب اذتؿضضا ٚإ٪لمضضا إايٝضض ١بمضضحٚ ٬اؾٝضض ١ؿمضضابا
َٚعاََ ٬ع.١ٓٝ
إاؼ 56 ٠وؽؼ عً ٢ايتعا ٗ ٕٚفاٍ الذلؼاؼ عا٥ؽا جفا ِ٥ايؿماؼ
ٚإاؼ 58 ٠ؽتَ بإْىاٚ ٤ذؽ ٠التعباـا
ايت ثكٝـ ٚايتٛع:١ٝ
إاؼَٛ :13 ٠اجٗ ١ايؿماؼ تبؽأ َٔ ٓ ٬ايتثكٝـ يًُحتُ َعاطف ايؿماؼ
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الفصل الجاىٕ :بّٔ ٘ٝغسّط مْادَ٘ الفطاد:
ّٚهٔ تفتٝب إٛاؼ إتعٍٍٚ ١ايؿعايٚ ١اييت تُّٓتٗا ا٫تؿاق ١ٝنُا :ًٜٞ
الت اظري الْقائٔة (الفصل الجاىٕ مً االتفاقٔة) ّٓغنل املْاد ا آلتٔة:
 إاؼ :5 ٠لٝالا ٖٚاـلا َهاؾر ١ايؿماؼ ايٛقا١ٝ٥
 إاؼ 6 ٠تألٝن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ َ ١تأنٝؽ التك٬شلا.
 إاؼ 7 ٠اعتُاؼ ْ ِٛيًتٝٚٛـ تك ّٛعًَ ٢باؼ ٨ايهؿاٚ ٠٤ايىؿاؾٚ ١ٝإعاٜرل إِٛٛع١ٝ
َثٌ اؾؽاـٚ ٠اٱٍْاف ٚا٭ًٖ.١ٝ
 إاؼ :8 ٠تطبٝل َعاٜرل يمًٛى إٚٛؿٌ ا ؿه ٌَٝٛيتركٝل ا٭ؼا ٤ايمًٚ ِٝايٍرٝس
ٚإىفف يًٚٛا٥ـ اؿه١َٝٛ
 إاؼ 9 ٠إْىا ِْٛ ٤يًُىذلٜا تماعؽ عً ٢اؽاؾ قفاـا عً ٢ألن َٚعاٜرل َِٛٛع١ٝ
تتمِ بؿاعًٝتٗا ٗ َٓ ايؿماؼٚ,اؽاؾ ايتؽابرل ايؿعاي ١يتعكٜك ايىؿاؾٚ ١ٝإماٗ ١ً٥
إؼاـ ٠إاٍ ايعضاّ ٚإجضفا٤ا ؾعايض ٗ ١اعتُضاؼ إٛاقْض ١ايعاَض ٗٚ ١فضاٍ اٱبض٬ؽ عضٔ
اٱٜفاؼا ٚايٓؿكا ٗ ذٗٓٝا ٚاعتُاؼ ْٛاّ ٜتُّٔ َعاٜرل ؾعاي ١يًُرالبَٚ ١فاجع١
اؿمابا
 إضضاؼ 10 ٠إبضض٬ؽ ايٓضضاه :اؽضضاؾ نضضٌ َضضا ًٜضضكّ يتعكٜضضك ايىضضؿاؾ ٗ ١ٝاٱؼاـٚ ٠ايعُضضٌ
اؿهٚ َٞٛاعتُاؼ إجفا٤ا ٚيٛا٥س ُهٔ ايٓاه َٔ اؿٍ ٍٛعً ٢إعًَٛا عٔ
نٝؿ ١ٝتٓ ِٝٛاؿه ١َٛٱؼاـتٗا ٚعًُٝا اؽاؾ ايكفاـا ؾٗٝا ٚتبم ٘ٝاٱجفا٤ا
إتعًك ١ب ٌٍٛٛايٓاه إٍ ايمًطا إعتٍ ١اييت تتعضؿ ايكضفاـا ْٚ .ىضف ايتكضاـٜف
ايؽٚـ ١ٜعٔ كاطف ايؿماؼ ٗ اؿه١َٛ
 إاؼ. 11 ٠ايتؽابرل إتعًك ١باؾٗاق ايكّا :ٞ٥ايتأنٝؽ عً  ٢أُٖ ١ٝالضتك ٍ٬ايكّضا٤
ٚؼعِ ايٓكاٖٚ ١ؼـ ٤ؾفُ ايؿماؼ بٌ أعّا ٤اؾٗضاق ايكّضا ٞ٥نىضف ٙذالضِ ٗ
َٛاجٗ ١ايؿماؼ.


إاؼ. 12 ٠ايكطاع اـاُ :اؽاؾ ايتؽابرل اي٬قًَِٛ ٕٓ ١ع ايكطاع اـاُ ٗ ايؿماؼ
ٚؾفض عكٛبا ؾعايَٚ ١تٓالبٚ ١ـاؼع ١عً ٢عؽّ اَ٫تثاٍ يتًو ايتؽابرل إٍ جاْب َٓ
تّاـب إٍاحل.

 إضضاؼَ. 13 ٠ىضضاـن ١اجملتُ :اؽضضاؾ اٱجضضفا٤ا ايؿعايضض ١يتىضضح ٝاجملتُضض ا٭ًٖضضضٞ
ٚإُٓٛا غرل اؿهَُٛٓٚ ١َٝٛا اجملتُض إضؽْ ٗ ٞإىضاـنَٓ ٗ ١ض ايؿمضاؼ
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ٚقاـبت٘ ٚٱؾناٚ ٤ع ٞايٓاه ؾُٝا ٜتعًل بٛجٛؼ ايؿماؼ ٚألباب٘ ٚجماَت٘ َٚا ّثً٘
َٔ ظطضف ٚتضؽع  ِٝتًضو إىضاـن ١بتعكٜضك ايىضؿاؾِٚ ١ٝضُإ تٝمضرل اؿٍض ٍٛعًض٢
إعًَٛا ْٚىف ثكاؾ ١عؽّ ايتماَس َ ايؿماؼ.
 إاؼ 14 ٠تؽابرل َٓ غمٌ ا٭َٛاٍ .بإْىاْٛ ٤اّ ؼاظً ٞواٌَ يًفقبٚ ١اٱوفاف عً٢
إٍضضاـف ٚإ٪لمضضا إايٝضض ١غضضرل إٍضضفؾَ ١ٝضضا ٗ ؾيضضو ايىعٍضضٝا ايطبٝعٝضض١
ٚا٫عتباـٜضَ ١ضٔ أجضٌ ـؼع ٚنىضضـ ْٝض أوضهاٍ غمضضٌ ا٭َضٛاٍِٚ .ضُإ تطبٝضضل
ايكضضاْٚ ٕٛايتىضضفٜعا إهفلضضٕ ١هاؾرضض ١غمضضٌ ا٭َضضٛاٍ .إْىضضاٚ ٤ذضضؽَ ٠عًَٛضضا
التعباـَ ١ٜاي ١ٝتعٌُ نُفنك ٚطب ؾُ ٚؼً ٌٝإعًَٛا إتعًك ١بػمٌ ا٭َٛاٍ
ٚإيكاّ ا٭ؾفاؼ ٚإ٪لما ايتحاـ ١ٜباٱب٬ؽ عٔ إذاي ١أَ ٟكاؼٜف ِعُ َٔ ١ا٭َٛاٍ
عدل اؿؽٚؼ.
الفصل الجالح :التذسٓه ّإىفاذ الكاىٌْ:
إيكاّ ايؽ ٍٚإٛقع ١عً ٢ا٫تؿاق ١ٝبتٌُّ قٛاْٗٓٝا ٍْ ُٛؼفّ ٚػفّ ا٭ؾعاٍ اٯت ١ٝإٍ
جاْب اؽاؾ ايتؽابرل ا٭ظف ٣اييت ٜكتّٗٝا ؾيو:
 إاؼ 15 ٠ؼف ِٜـو ٠ٛإٚٛؿٌ اؿهٌَٝٛ
 إاؼ 16 ٠ؼف ِٜـوض ٠ ٛإضٚٛؿٌ اؿهض ٌَٝٛا٭جاْضب َٚضٚٛؿ ٞإ٪لمضا ايؽٚيٝض١
ايعُ١َٝٛ
 إاؼ 17 ٠اظت٬ه ا٭َٛاٍ أ ٚتبؽٜؽٖا أ ٚتمفٜبٗا
 إاؼ 18 ٠إتاجف ٠بايٓؿٛؾ
 إاؼ 19 ٠إلا ٠٤التػ ٍ٬ايٝٚٛؿ١
 إاؼ 20 ٠اٱثفا ٤غرل إىفٚع
 إاؼ 21 ٠ايفو ٗ ٠ٛايكطاع اـاُ
 إاؼ 22٠اظت٬ه إُتًها
 إاؼ 23٠غمٌ ايعا٥ؽا اٱجفاَ١ٝ
 إاؼ 24٠اٱظؿا٤
 إاؼ 25٠إعاق ١لرل ايعؽاي١
 إاؼَ 26 ٠مٚ٪ي ١ٝايىعٍٝا ا٫عتباـ١ٜ
 إاؼ 27 ٠إىاـنٚ ١ايىفٚع
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 إاؼ 28 ٠ايعًِ ٚايٓٚ ١ٝايػفض نأـنإ يًؿعٌ اٱجفاَٞ
 إاؼ 29 ٠ايتكاؼّ
 إاؼ 30 ٠إ٬ذكٚ ١إكاِاٚ ٠اؾكا٤ا
 إاؼ 31 ٠ايتحُٝؽ ٚاؿحك ٚإٍاؼـ٠
 إاؼٓ 32 ٠ا ١ٜايىٗٛؼ ٚاـدلاٚ ٤ايّراٜا
 إاؼٓ 33 ٠ا ١ٜإبًػٌ
 إاؼ 34 ٠عٛاقب أؾعاٍ ايؿماؼ
 إاؼ 35 ٠ايتعٜٛض عٔ ايّفـ
 إاؼ 36 ٠ايمًطا إتعٍٍ١
 إاؼ 37 ٠ايتعا َ ٕٚلًطا إْؿاؾ )تطبٝل( ايكإْٛ
 إاؼ 38 ٠ايتعا ٕٚبٌ ايمًطا ايٛطٓ١ٝ
 إاؼ 39 ٠ايتعا ٕٚبٌ ايمًطا ايٛطٓٚ ١ٝايكطاع اـاُ
 إاؼ 40 ٠ايمف ١ٜإٍفؾ١ٝ
 إاؼ 41 ٠ايمحٌ اؾٓاٞ٥
 إاؼ 42 ٠اي ١ٜ٫ٛايكّا١ٝ٥
الفصل السابع :لتعاٌّ الدّلٕ
 إاؼ 43٠ايتعا ٕٚايؽٚيٞ
 إاؼ 44 ٠تمً ِٝاجملفٌَ
 إاؼْ 45 ٠كٌ ا٭وعاُ احمله ّٛعًِٗٝ
 إاؼ 46 ٠إماعؽ ٠ايكاْ ١ْٝٛإتباؼي١
 إاؼْ 47 ٠كٌ اٱجفا٤ا اؾٓا١ٝ٥
 إاؼ 48 ٠ايتعا ٗ ٕٚفاٍ إْؿاؾ ايكإْٛ
 إاؼ 49 ٠ايتركٝكا إىذلن١
 إاؼ 50 ٠ألايٝب ايترف ٟاـاٌ١
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الفصل اخلامظ :اضرتداد املْدْدات
 إاؼ 51 ٠ذهِ عاّ
 إاؼٚ َٓ 52 ٠نىـ إذاي ١ايعا٥ؽا إت أت َٔ ١ٝاؾفّ١
 إاؼ 53 ٠تؽابرل ا٫لذلؼاؼ إباوف يًُٛجٛؼا
 إاؼ 54 ٠آيٝا الذلؼاؼ إُتًها َٔ ظ ٍ٬ايتعا ٕٚايؽٚي ٗ ٞفاٍ إٍاؼـ.٠
 إاؼ 55 ٠ايتعا ٕٚايؽٚي ٞ٭غفاض إٍاؼـ٠
 إاؼ 56 ٠ايتعا ٕٚاـاُ
 إاؼ 57 ٠إـجاع إٛجٛؼا ٚايتٍفف ؾٗٝا
 إاؼٚ 58 ٠ذؽ ٠ا ٕعًَٛا ا٫لتعباـ ١ٜإاي١ٝ
 إاؼ 59 ٠ا٫تؿاقا ٚايذلتٝبا ايثٓاٚ ١ٝ٥إتعؽؼ ٠ا٭طفاف
الفصل الطادع :املطاعدٗ ّتبادل املعلْمات
 إاؼ 60 ٠ايتؽـٜب ٚإماعؽ ٠ايتكٓ١ٝ
 إاؼ 61 ٠ايتؽـٜب ٚإماعؽ ٠إتعًك ١بايؿماؼ ٚتباؼشلا ٚؼًًٗٝا
 إاؼ 62 ٠تؽابرل أظف َٔ ٣ظ ٍ٬ايتُٓ ١ٝا٫قتٍاؼٚ ١ٜإماعؽ ٠ايتكٓ١ٝ
 إاؼ 65 ٠تٓؿٝؿ ا٫تؿاقٝا .
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الفصل الثاني
مهظمٕ الصفافّٕ الذَلّٕ
َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٜ Transparency International ١ٝٴفَك شلا اظتٍاـاّ )ٖٞٚ (TI
َٓ ١ُٛؼٚي ١ٝغرل ذهَ ١َٝٛعٓ ١ٝبايؿماؼٜ.ك َكف إٓ ١ُٛايفٝ٥ن ٗ ايعاٌُ ١ا٭ٕاْ ١ٝبفيٌ.
تألمت َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝعاّ ٚ 1993عكؽ إٓتؽ ٣ايعإٕ ٞهاؾر ١ايؿماؼ أٍٚ
ؼٚـات٘ ٗ ٚاوٓطٔ عاّ .1999
 ٗٚعاّ  ِٚ 2003أعّا ٤اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ إترؽَٝ ٠ثام عإٕ ٞهاؾر ١ايؿماؼ.
تكازٓس ميعن٘ الػفافٔ٘ الدّلٔ٘
َٓؿ عاّ  1995ؼأبت َٓ ١ُ ٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝعً ٢إٌؽاـ تكفٜف لضٓ ٟٛعضٔ ايؿمضاؼ ٗ
ايعامل ٚايتكفٜف ٜٓط ٟٛعً ٢عؽٚ ٠ثا٥ل َُٗ َٔ ١بٗٓٝا َ٪وف َضؽـنا ايؿمضاؼ ٚتكفٜضف عضٔ
َمضت ٣ٛايفوضض ٗ ٠ٛؼ ٍٚايعضامل إٍ جاْضضب تكضاـٜف قطاعٝضض ١تبرضث ٗ ايؿمضضاؼ ٗ عكضٛؼ وضضفا٤
ا٭لًرَ ١ث ٬أ ٚايؿماؼ ٗ فاٍ ايب ١٦ٝأ ٚايٍر  ١أ ٚايٓؿ٘ أ ٚع٬ق ١ايؿكف بايؿماؼ إٍ جاْب
ؼـالا ٚطٓ ١ٝؽتَ بؽ ٍٚبعٗٓٝا تٍؽـٖا إٓ ١ُٛبايتعا َ ٕٚاؾٗا احملً ٗ ١ٝتًو ايؽ.ٍٚ
إ ٫إٔ أِٖ تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ٖٛ ١ٝتكفٜف َؽـنا ايؿماؼ.
تكسٓس مدزنات الفطاد
تكفٜف لَٓ ٟٛفنب تٍؽـ ١َُٛٓ ٙايىؿاؾ ١ٝايؽ ٚيٜ ١ٝعتُؽ َكٝاه ٜتؽـد َٔ ٌؿف إٍ
 100ذٝث ُثٌ ؼـج 100 ١أعً ٢ؼـجا ايٓكاٖٚ ١ؼـجٌ ١ؿف ايؽـى ا٭لؿٌ ٗ ايؿماؼ )قبٌ
عاّ  2012نإ إكٝاه َٔ ٌؿف إٍ ٚ 10مت تطٜٛف ٙيٝهٌ َٔ ٕٛؿف إٍ ٚ 100طبعاّ ايٓتٝح١
ؾاتٗا(ٜ .تِ إؼـاد ايؽ ٍٚؾَ ٘ٝفتب ١عً ٢ألاه ؼـج ١ايؿماؼ ٗ نٌ َ ٓٗا ذٝث ٜبضؽأ تمًمضٌ
ايؽ َٔ ٍٚتًو ا٭قٌ ؾماؼا إٍ ايؽ ٍٚا٭نثف ؾمضاؼا ٚؾكض ّا يًؽـجض ١ايضيت ؼٍضٌ عًٗٝضا نضٌ
ايؽٚيٚ ١ؾيو  َٔ ّٓ ٫إٔ تتما ٣ٚؼٚيتٌ أ ٚأنثف ٗ ايؽـج ١اييت ؼٌٍ عًٗٝا ؾٝتِ إؼـاد
تًو اجملُٛعا َٔ ايؽ ٗ ٍٚظاْا ٜتِ تفتٝبٗا تٓاقيٝاّ
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الدّل املػنْل٘ بتك ازٓس ميعن٘ الػفافٔ٘ الدّلٔ٘
سلٌ تكفٜف َؽـنا ايؿماؼ ٗ عاّ َ 2012ث 180 ٬ؼٚي َٔ ١بٌ ايؽ ٍٚؾا ايمٝاؼٗ ٠
ايعامل ٚاييت ٜبًؼ عؽؼٖا ٚ . 200ايؽ ٍٚاييت مل ٜىًُٗا ايتكفٜف  ٫تتٛؾف بٝاْا عٓٗا ٭ٕ إٓ١ُٛ
يه ٞتؽـد ايؽٚي ُِٔ ١تكفٜف َؽـنا ايؿماؼ تىذل ٙتٛؾف َعً َٛا عٓٗا َٔ ٍَ 3اؼـ
عً ٢ا٭قٌٚ .يؿيو ؾإ عؽٜؽ ايؽ ٍٚإىُٛي ١ىتًـ َضٔ تكفٜضف لضٓ ٟٛإٍ آظف.عمضب تضٛؾف
ايىف ٙإىاـ اي ٘ٝبايٓمب ١يهٌ ؼٚي.١
اؾٗا اييت تعتُؽٖا َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝنٍُاؼـ يًُعًَٛا :
تعتُضضؽ إُٓٛضض ٗ ١إعضضؽاؼٖا يًتكفٜضضف ايمضضٓ ٟٛعًضض ٢إٍضضاؼـ ايتايٝضضٚ) ١ؾك ض اّ ٕضضا تٓىضضفٗ ٙ
تكاـٜفٖا(
ضض ايؽـالا اييت تٍؽـٖا لٜٓٛا جٗا عثَ ١ٝعفٚؾ ١تِّ ذٛاي 13 ٞجٗ َٔ ١بٗٓٝا ايبٓو
ايضؽٚيَُٛٓ .ٞضض ١بٝضضت اؿفٜضض .١بٓضضو ايتُٓٝض ١اٯلضض.ٟٛٝايبٓو ا٭ؾفٜكضض ٞيًتُٓٝضض٪َ .١لمضض١
بفتًمُإ يًترٚ .ٌٜٛذؽ ٠ا٫لتعباـا ا٫قتٍاؼ٪َ .١ٜلم ١جًٛباٍ اْماٜت .ايهتضاب
ايمٓ ٟٛيًُ٪لم ١ايتٓاؾم ١ٝايعإ .١ٝإٓتؽ ٣ا٫قتٍاؼ ٟايعإٚ ٞاجملُٛع ١ايؽٚي ١ٝيًتحاـ٠
ٚغرلٖا.
ضض ايؽـالا ا٫لتكٍاٚ ١ٝ٥ا٫لتط٬ع ١ٝاييت ؼٍضٌ عًٗٝضا إُٓٛضَ ١ضٔ ظض ٍ٬وضبه١
تػط ٞذٛاي 90 ٞبًؽا ٗ ْ ٝأما ٤ايعامل ٜىذلى ؾٗٝا:
ض ض ظدلاٚ ٤ـجاٍ أعُاٍ َٔ ايؽاظٌ )ق ً َٔٚ (ٕٛٝاـاـد أّٜا )َػذلب(ٕٛ
ضض َؽـا ٤اٱؼاـ ٠ايعًٝا ٚإتٛلط١
ضض ايىفنا احملًٚ ١ٝايعإ١ٝ
ضض وبه ١إفالًٌ
ضض تك ِٝٝإٚٛؿٌ
ضض ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬إعتًؿ١
تعٗؽ َعطٝا تًو ايؽـالا ٚا٫لتط٬عا إٍ ظدلا ٗ ٤إٓ ١ُٛيؽـالتٗا ٚتكُٗٝٝضا
ٚالتٓبا ٙايٛقٕ ٚايؽـج.١
إعاٜرل اييت ٗ ِٗ٥ٛا ٜتِ ؼؽٜؽ ؼـج ١نٌ ؼٚي َٔ ١ايؽ ٗ ٍٚقا ١ُ٥ايؿماؼ:
َٛ .1قـ ايكاؼ ٠ايمٝال ٗ ٌٝايؽٚي َٔ ١ايؿماؼ
 . 2نؿا ٠٤ايؽٚي ٗ ١ايكٝاّ بٛاجباتٗا
 . 3ايؿماؼ ٗ ايٓٛاّ ايمٝالٞ
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َ . 4مت ٣ٛايؿماؼ ٗ اؾٗاق اؿهَٞٛ
 . 5اٱطاـ إ٪لم ٞيًؽٚي١
َ . 6باؼـا اؿهَ ٗ ١َٛهاؾر ١ايؿماؼ ٚايٓتا٥خ إتركك١
 . 7إَهاْ ١ٝايىعب ٗ َما ١ً٥إمٚ٪يٌ بىإٔ التعؽاّ ا٭َٛاٍ ايعاَ.١
ٚ . 8جٛؼ عكٛبا ـاؼعض ١عضل إتحضاٚق ٜٔعًض ٢إضاٍ ايعضاّ ٖٚضٌ ُضت َعاقبض ١إمضٚ٪يٌ
إتحاٚقٜٔ
َ . 9ؽ ٣قؽـ ٠اؿه ٗ ١َٛتٓؿٝؿ أذهاّ اؾكاٚ ٤ذٍف ايؿماؼ
 .10ايىؿاؾٚ ١ٝإما١ً٥
 . 11تّاـب إٍاحل
 . 12ؼ ٌٜٛا٭َٛاٍ
 . 13ايبرلٚقفاط ١ٝإؿفط١
 . 14ايؿماؼ ٗ ايكطاع ايعاّ ٚتىٌُ َٚٛؿ ٞاـؽَ ١إؽْٚ ١ٝايمٝال.ٌٝ
 . 15ؾماؼ اؾٗا ايفقابٝضٜٚ ١ىضٌُ اؾٗضاق ا٭عًض ٢يًفقابض٦ٖٝ .١ضا ايتؿتضٝي .ايىضفط.١
اؾٝي .ايهُاـى .احملانِ
 .16إلا ٠٤التعؽاّ إٛاـؼ ايعاَ ١يًٍُاحل اـاٌ١
َ . 17ؽ ٣إتاذ ١إعًَٛا يًُحتُ إؽْٞ
َ . 18ؽ ٣ايؿماؼ ايؿُ ٟاـل٘ اؿه ١َٛنُا ٜعتكؽ ٙاؾُٗٛـ ٚٚلا ٌ٥اٱعّ٬
 . 19تعاٌَ َمٚ٪يٌ ؾالؽ َٔ ٜٔايفوا ٣ٚايٍػرل ٠إٍ ايؿماؼ ايهبرل
َ . 20متٜٛا ايفو٠ٛ
ْ . 21كاٖ ١اْ٫تعابا
 .22ظّ ٛع اؿه ١َٛجملًن ايٓٛاب
ْ . 23كاٖٚ ١التك ٍ٬ايكّا٤
ٚ . 24جٛؼ أجٗكَ ٠متكًٕ ١هاؾر ١ايؿماؼ
 . 25اُّْ٫اّ إٍ إعاٖؽ ٠ايؽٚيٕ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ
نٝـ ّهٔ قفا ٠٤تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي?١ٝ
ٗ أؼْا ٙتكفٜف َؽـنا ايؿماؼ يعاّ  2012ايٍاؼـ عٔ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝنُٓٛؾد
أِٖ قتٜٛا اؾؽ:ٍٚ
احلكل رقه ( :)1تفتٝب ايؽٜٚ :ٍٚتِ إؼـاد ايؽ ٍٚؾ ٘ٝتٓاقيٝا ٚؾكا يًؽـج ١اييت ذًٍت عًٗٝا
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نٌ ؼٚيٚ ١قؽ ؼٌٍ ؼٚيتإ أ ٚفُٛع ١ؼ ٍٚعًْ ٢ؿن ايؽـج ١ؾٝتِ إؼـاجٗا ُِٔ ظاْض ١أٚ
ـتبٚ ١اذؽ.٠
احلكل رقه ( :)1قا ١ُ٥بأزلا ٤ايؽَ ٍٚفتب ١تمًمًٝا ذمضب ايؽـجض  ١ايضيت ذٍضًت عًٗٝضا
ٚإفتب ١اييت ؼتًٗاٚ .عؽؼ ايؽ ٍٚاييت ٜىًُٗا ايتكفٜف ىتًـ َٔ تكفٜف لٓ ٟٛإٍ آظف ٚايمبب
َِٖٛٛ ٛع تٛؾف إعًَٛا عٔ ايؿماؼ ؾٗٝا َٔ عؽَ٘ ظض ٍ٬ايمضَِٓٛ ١ضٛع ايبرث.نُضا إٔ
تفتٝب ايؽٜ ٫ ٍٚبك ٢عً ٢ذاي٘ َٔ لٓ ١إٍ أظف ٣إِا ٚؾكاّ يًؽـجا اييت ذًٍت عًٗٝضا ٗ
نٌ لٓ.١
احلكل رقه ( :)1ايؽـجٜ :١عب ايؽـج ١اييت التركتٗا ايؽٚي ١ظ ٍ٬ايعاّ ٖ ٗٚ 2012ؿٙ
اؿايٚ ١٭ٕ نٌ َٔ :ايؽِاـى ٚؾًٓٓؽْٛٝٚ ٠قيٓؽا ذًٍت عً ٢ؼـجا َتما100 َٔ 90 ٖٞ ١ٜٚ
ؾكؽ اذتًت ايؽ ٍٚايث٬ثَ ١عا إفتب ١ا٭ٚ.ٍٚجا ٤ايمٜٛؽ اييت ذًٍت عًَ ٢عؽٍ 100 َٔ 88
بإفتب ١ايثاْٚ ١ٝاذتًت لٓػاؾٛـ ٠إفتب ١ايثايث ١عٍٛشلُا عًَ ٢عؽٍ ٖٚ 100 َٔ 87هؿاٗ .
ذٌ جا ٤ايٍَٛاٍ ٚنٛـٜا ٚأؾػاْمتإ ٗ إفتب ١ا٭ظرل ٠عٍٛشلا عً ٢ؼـجٚ ./. 8 ١اذتًت
ايمضٛؼإ َٓٝٚضا َضاـ ٚأٚقبهمضتإ ٚتفنُاْمضتإ ٚايعضفام إفاتضب اـُضن َضا قبضٌ ا٭ظضرل٠
عٍ ٍٛنٌ َُٓٗا عً ٢ؼـج 17.18 .17 .15 .13 :١عً ٢ايتٛاي.ٞغب عضٔ اٱوضاـ ٠إٔ ؼـجض١
ايٓحاط ايٍػفٚ ./. 50 ٖٞ ٣عً ٘ٝؾإ عؽؼ ايؽ ٍٚاييت ػاٚق نٌ َٓٗا ؼـج 53 ٖٞ ./.50 ١ؼٚي١
َٔ فُٛع عؽؼ ايؽ ٍٚإىُٛي ١بايتكفٜف ٚايبايؼ عؽؼٖا  176ؼٚي ٗ ١ذٌ إٔ  123مل تبًؼ ؼـج١
ايٓحاط ايٍػف.٣
ّٚهٔ أّٜاّ قفا ٠٤اؾؽ ٍٚعً ٢ألاه ايؽ ٍٚا٭نثف ْكاٖٚ ١ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼا ٗ
ايعامل .ؾعٓؽَا ٜٴكفأ ايتكفٜف بؽ٤اّ َٔ ا٭عًْ ٢ك ّ٫ٚؾإ ؾيو ٜعب ايؽ ٍٚا٭نثف ْكاٖٚ ١عٓؽَا
ٜٴكفأ َٔ ا٭لؿٌ ٌعٛؼا ؾإ ؾيو ٜعب أْٗا ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼاّ ٗ ايعامل.
احلكل رقه ( :)1عؽؼ إمٛذا إمتعؽَٜٚ :١ىرل إٍ عؽؼ إمٛذا إمتعؽَ َٔ ١قبٌ
َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝعٔ نٌ ؼٚي ١يتكفٜف ؼـج ١ايؽٚيٚ ١تفتٝبٗا ُِٓ٘
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إهمٝو

105

9

34

ايؿًبٌ

105

7

33

أيباْٝا

113

8

33

أثٛٝبٝا

113

6

33

غٛاتُٝا٫

113

5

33

ايٓٝحف

113

3

33

تُٛٝـ يٝىيت

113

6

32

ْٗٛـ ١ٜايؽَٝٓٝٚهإ
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170

4

15

َٝاِاـ

172

6

13

لٛؼإ
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ىكاط الضعف يف تكارٓز مي نة الغفافٔة ال ّلٔة
ّهٔ تمحَ 4 ٌٝآظؿ عً ٢تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٚ ١ٝنُا :ًٜٞ
 إٕ إُؽظ ٬اي يت تعتُؽ عًٗٝا ٗ إعؽاؼٖا يتكاـٜفٖا َٖ ٞؽظ ٬اْطباعَ ١ٝعٓ٢
التط٬عٚ ١ٝالتكٍاٚ ١ٝ٥يٝمضت بٝاْضا ػفٜبٝض) ١ؾعًٝضٚ (١ايمضبب ٜعضٛؼ إٍ عضؽّ إَهاْٝض١
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اي ٌٍٛٛإٍ ايٛثا٥ل اؿكٝك ١ٝاييت تبٌ ْٛع ٚنِ ٚنٝـ ايؿماؼ ٗ نٌ بًؽ بىهٌ ؼقٝل.
 ١َُٛٓ ايىؿاؾ ١ٝايؽٚي َٔٚ ١ٝظ ٍ٬تعفٜؿٗ ا يًؿماؼ تىذلٖ ٙاـلت٘ َٔ قبٌ ٌاذب
لًط٘ )التػ ٍ٬إٍٓب يتركٝل ًٍَر ١ظاٌ ٗ.(١ذٌ أْ٘ تٛجؽ أطفاف ُ ٫تًو َٓاٌب
ـزلٚ ١ٝؾماؼٖا ٜؿٛم ؾماؼ ؾ ٟٚإٓاٌب َثٌ اؾٗا ايمٝال ١ٝايفاع ١ٝيٮذكابٚ .ايتضاجف
ايؿٜ ٟمتٛـؼ َٛاؼ َمفطٓ ١أ ٚتايؿ ١أ ٚغرل ٌاؿ٘.
ٚ تىذل ٙإٓ ١ُٛإ ٕ وٌٍ ايؿالؽ َٔ جفا ٤ؾعٌ ايؿماؼ ًٍَرَ ١اؼَ ١ٜاي ٗ ١ٝذٌ
ٜٛجؽ ؾالؽٜ ٫ ٕٚمع ٕٛإٍ اؿٍ ٍٛعًَ ٢اٍ ْكؽٚ ٟيهٔ ٜؽَف ٕٚايبًؽ ٜٚكتً ٕٛايٓاه َٔ
اجٌ ؾفض أْؿمِٗ أ ٚإقاذَٓ ١ا ِٗٝ٥ٚاٱٜؽٜٛيٛج .ٌٝؾإٍاحل اييت تكـ ظًـ ٖاـل ١أؾعاٍ
ايؿماؼ يٝمت بايّفٚـٍَ ٠احل َاؼ ٚ) ١ٜإ نإ ا٭َف ٗ ايٓٗاٜ ١ٜؿّ ٞإيٗٝا( أيٝن اٱـٖاب
وضضهَ ّ٬ضضٔ أوضضهاٍ ايؿمضضاؼٚ ?.نٝضضـ ٜضضتِ ُٜٛضضٌ اٱـٖضضاب إٕ مل ٜهضضٔ ايؿمضضاؼٚ ?.يهضضٔ
اٱـٖاب ٞايؿٜ ٟؿحف أو ٤٬ايٓاه ٜٚؿحف ْؿم٘ أّٜاّ ٜ ٫مع ٢يًرٍ ٍٛعًٍَ ٢ضًرَ ١اؼٜض١
يهٓ٘ ايتعٍب ٚٚـا ٤ؾيو ايتعًـ ٚاؾٌٗ ايؿٜ ٟمع ٢ٱوباع٘ َٔ ظض ٍ٬قتًض٘ يًٓضاه ٚقتضٌ
ْؿم٘ ٖ ٛأّٜاّ.
 تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝناْت ٚاٍ ذؽ قفٜب تفنك عً ٢ايؿماؼ إاي٫ٚ ٞ
تٛي ٞاٖ٫تُاّ بايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞذٌ إٔ ا٭ظرل ٖ ٛأب ٛايؿماؼا ْٝعاّ .ؾايؿماؼ ايمٝالٞ
ىًل ب ١٦ٝايؿماؼ ٚوُ ٞايؿالؽٜٚ ٜٔعٝل جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ٚيهضٔ َُٓٛض ١ايىضؿاؾ١ٝ
ايؽٚي ١ٝتطٛـ تكاـٜفٖا ٚأؼٚاتٗا بالتُفاـ ن ٞتمتٛعب َا ٖ ٛوا َٔ ٥أوهاٍ ايؿماؼ ظاـد
أٚـبا اييت  ٫تعفف ؼٚشلا َٔ ايؿماؼ غرل ايهَٛىٓا ٚغم ٌٝا٭َٛاٍ ٗ ذٌ إٔ ؾيو ٗ ايؽٍٚ
إتعًؿ ١ففؼ بعض إكبَ ٗ ٬ا٥ؽ ٠ايؿماؼ ايؿمٝرٖٚ.١ؿا تأنٝؽ يه َٔ َٞ٬إٔ َاٖ١ٝ
ايؿماؼ كتًؿ ١باظت٬ف ثكاؾا ايىعٛبٚ .أّٜا كتًؿ ١تبعا يًثكاؾ ١ايىعٍ ١ٝيًُف ٤ؾأْت ٚأْا
ْف ٣ايؿماؼ فمٸؽ ٗ َٓٛف أطؿاٍ ذؿا .٠أ ٚأطؿاٍ ٜٓػُمض ٕ ٛبضٌ ايمضٝاـا إاـقضٜ ١بٝعضٕٛ
)ايهًٓٝهن ٚايع٬يٝو( ْ ٫ٚف ٣ؾيو ٗ َٓٛف اَفأ ٠ذالف ٠ايفأهٜ ٫ٚ .كـ عا٥كا عٓضؽْا
َ٬ل ١بىف ٠الًٓٝا جٛيٖ ٞؿ ٙاييت تكط آ٫ف ا٭َٝاٍ يتٛال ٞؾكضفا ٤ذض ٞجهضٛى ٚتٓكضٌ
إماعؽا يًٓاقذٌ ٗ أـجا ٤ايعامل ايكٍٚ ١ٝقٚاٜا ٙإعتُ ٗ ١إٔ مذلّ إفأْٚ ٠ىٝؽ بٗضاٗ.
ذٌ إٔ غرلْا ٜتٛقـ ط ٬ٜٛعٓؽ طفٜك ١ذ٬قتو يؿقٓو ؾإ ناْت بإٛه نإ ؾيو ؾماؼا بٌ
َ ٗ ٚكؽَ ١قا ١ُ٥أؾعاٍ ايؿماؼ ٚإ ناْت ؿٝتو ط ١ًٜٛؾإ ؾيو هبټ َا عؽا.ٙ
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الفصل األول
طبّعٕ الفصاد يف العراق
ضضض ايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن نايؿماؼ ٗ غرل َٔ ٙايؽٜ ٫ٚ ٍٚىب٘ بك ١ٝايؿماؼا  َٔ ٫ذٝث
ايهِ  َٔ ٫ٚذٝث ايٛقٕ  َٔ ٫ٚذٝث ايؿاعٌ  َٔ ٫ٚذٝث ايٓٛع  َٔ ٫ٚذٝث ا٭لباب
 َٔ ٫ٚذٝث إٛقـ َٓ٘.
ضضض ؾايؿماؼ ٗ ايعفام َا عاؼ ذاي ١التثٓا ١ٝ٥إِا با ايكاعؽٚ .٠با َثٌ اشلٛاّ ٤ٮ نٌ
ايؿفاغا ؾأْٚ ٢يٝت ٚجٗو تًؿر٘ زل ّٛايؿماؼ.
ضضض ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ٜكاه بإًٝاـا

ٚيٝن بإؿفؼ.

ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ٜٴُاـه يؿات٘ ٜٚٴُاـه نم٬ط ٗ اؿفب احملتؽَ ١عً ٢اؿهِ.ضضض ٚايؿماؼ ٗ ايعفام َٔ اظتٍاُ نباـ إمٚ٪يٌ ٚايمالْٚ ١ضٛاب ايىضعب ,ؾهضاْٛا
ايكؽ ٠ٚيػرلِٖ َٚعًُا يهِٓٗ يٝمٛا ايؿٜٓ ٜٔبػ ٞايكٝاّ شلِ تبح.٬ٝ
ضض ٚايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن َٔ جفا ٤إلا ٠٤التعُاٍ ايمًط ١يًرٍ ٍٛعًَ ٢كاٜا وعٍ١ٝ
نُا تك ٍٛعٓ٘ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝإِا َٔ ظ ٍ٬تٝٚٛـ ايمًطُٕ ١اـل ١ايؿماؼ
ٚتٝٚٛـ ايؿماؼ يبًٛؽ ايمًط.١
ضض ٚلبب ايؿماؼ ٗ ايعفام ؾماؼ ايمالٚ ,١ايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞايعفام ٖ ٛأب ٛايؿماؼا
ْٝعا ٖٛٚ ,اظتٍاُ ذٍف ٟيًطبك ١ايمٝال ١ٝإتٓؿؿ ٠ؾٗ ٞاحملتهضف ايٛذٝضؽ شلضؿا
ايٓٛع َٔ ايٓىا ٗ ٙايعفام ٚيٝن أ٥٫ٚو إػُٛـ ٗ ٕٚذاؾا اؾٗاق اؿه.َٞٛ
ضض ٚايؿماؼ ٗ ايعفام مل ٜعؽ كح ّ٬ؾكؽ با ٜىفعٔ ٜٚكٓٔ ٚايؿّ ٜٔاـلٜ ٫ ْ٘ٛفَي
شلِ طفف ذٝا ,٤بعؽ إٕ با ا٭َف َػاِا بؽ َٔ ٫إٔ ٜه ٕٛتؿاْٝا.
ض ٜ ٖٛٚفاؾل ايعفاق َٔ ٞبٝإ اي٫ٛؼ ٠إٍ وٗاؼ ٠ايٛؾاٚ ٠يٝن َٔ إمتبعؽ إٔ هؽ ايعفاقٞ
ايؿكرل ذماْت٘ ٚقؽ لطا عًٗٝا ايؿالؽٚ ٕٚتٛاقعٖٛا قاٌٍ...١
ضض ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ٜمتعؽَ ٗ ْ٘ٛايمفاٚ ٤ايّفا ٤ؾِٗ ٜػفؾ ٗ َ٘ٓ ٕٛا٭يؿٚ ١عٓضؽَا
وتؽّ اـٍاّ ؾإ ايهٌ ٜىٔ ذفب إًؿا ِؽ ايهٌ ٚايهٌ ٜكعل ٗ ٚج٘ ايهٌ :
أطًٓ ًَؿاتو ?.ؾٝتٛاقٕ ايفعب ايٓٚ ٟٚٛهٓرٛا يًمًِ ٭ٕ يهٌ َِٓٗ ًَؿات٘.
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ضض ٚإٛقـ َٔ ايؿماؼ كتًـ ٗ ايعفام عٔ غرل َٔ ٙايؽ ٍٚأّٜاّ ,ؾايٓاه ٖٓا تتٛقع ٗ
ث٬ث ١ظٓاؼم :ظٓؽم ٜٓهف ٚجٛؼ ايؿماؼ ٜٚتِٗ َٔ ٜثرل ٙأٜٛ ٚاجٗ٘ بض ا٭جٓؽٚ ,!.٠ايثاْٞ
اؾمضؽ َضٔ ا٭ ٍٚيهٓض٘ ٜمضع ٢يػاٜضْ ٗ ١ؿمض٘ ٖٚض ٞايتمضكٚ ٘ٝاٱلضكا ٙلضعٝاّ يًعضضٛؼ٠
با٭ِٚاع إٍ َا ناْت عً ٘ٝقبٌ عاّ  ,2003أَا ايثايث ؾٛٝاج٘ ايؿماؼ ايتكاَا بإباؼ٨
ٚإثٌ ايعًٝا ؾٚؼاّ عٔ ايىعب  َٔٚأجٌ بٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل ٗ ايعفام يهٓ٘ أعكٍ
ٚقً ٌٝاـاَٚ ٫كطٛع َٔ وحف ,ٙؾٗ ٛبٌ اـٓؽقٌ َثٌ ٖاجف ٗ بًٛتٗا بٌ ايٍضؿا
ٚإفٖ ,٠ٚؿا ٜك ٍٛعٓ٘ َعاؼ يًركب ٚإؿٖبٚ ,ؾاى ٜك ٍٛعٓ٘ عُ ٌٝا٫ذت !ٍ٬يهٓ٘ ٗ
ذكٝك ١ا٭َف َعاؼ يًؿماؼ َثًُا نإ قبٌ ؾيو َعاؼٜا ي٬لتبؽاؼٚ ,إ نإ ٫ٚبؽ َٔ
ايعُاي ١ؾٗ ٛعُ ٌٝيًىعب .أٜ ٫مترل ٖؿا ايىعب َٓهِ عُ?٬ٝ
ْ َٔٚاذ ١ٝثاْ ١ٝؾإ ايؿماؼ ٗ بكاع ايعامل قؽؼ إعامل َعفٚف ايكمُا إ ٗ ٫ايعفام
ؾإ اؿاٍ عٓؽْا َا٥ع ١ؾُا تك ٍٛعٓ٘ ؾماؼ ٜك ٍٛيو ايؿالؽٖ ٫ :ؿا يٝن ؾماؼٕ .اؾا وٌٍ
ٖؿا?
وٌٍ ٖؿا ٭ٕ ايؿ ٌٍٝإعتُؽ يٝن إع ٝاـ ايك ُٞٝإِا ايكاْٚ ْٞٛايكاْ ْٞٛأثكًضَ ٙٛضا
ـغبٛا ٚايؿ ٟـغب ٙٛؾماؼاّ.ؾمٓٛا ايكٛاٌْ ٱِؿا ٤إىفٚع ١ٝعً ٢أؾعاٍ ؾالؽ َٔ ٠ؾٛم َٔٚ
ؼت ٚعٓؽَا تك ٍٛشلِ ٖؿ ٙؾماؼ ٜكٛي ٕٛيو :طإا ٜٛجؽ لٓؽ قضاْٜ ْٞٛضؽعُٗا ؾإْٗضا يٝمضت
ؾماؼاّ.يهٔ ايمٓؽ ايكآٌْ َٔ ِٖ ْٞٛع٘ ٚقايٛا عٔ أْؿمِٗ َىضفعٜٚ ٕٛؿضذلض نُضا ٖضٞ
ايعاؼ ٠إٔ تٓرب ٕكاّ إىفع ٗ .ذٌ إٔ ٖهؿا َىفع يٝن إ٬َ ٫بن اٱَدلاطضٛـ اؾؽٜضؽ٠
اييت ٜٓ ٫عؽع بٗا إ ٫ايمؿٗاٚ.٤إ ٫ؾأَ ٟىفع ٖؿا ايؿٜ ٟىفع ؾفٖٛؼ إٛاقْ ١ايعاَ َٔ ١قبضٌ
ذؿٓ َٔ ١نباـ )إمٚ٪يٌ(? ٚأَ ٟىفع ٖؿا ايؿٜ ٟىفع ؾفٖٛؼ إ ُتًها ايعاَٚ ١ا٭ـاِٞ
َٔ قبٌ ذؿٓ َٔ ١نباـ )إمٚ٪يٌ(?
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الفصل الثاني
تارِخ الفصاد يف العراق
ٌٖ إٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام َهتمب أّ َٛـٚث?
ٖؿا ايم٪اٍ ٗ اؿكٝك ١با ٜىهٌ جؽ ّ٫طفؾا ٙاؿه َٔ ١َٛجاْب ٚإٓا ٕٛ٥ٚشلا َٔ
اؾاْب اٯظف ..اؿهٚ ١َٛا٭طفاف ايم اْؽ ٠شلا تك :ٍٛإ ايؿماؼ َٛـٚث َٔ ْٛاّ ٌؽاّ ٫ٚ
ؼظضضٌ يٓضضا ؾٝضض٘ ٚٚجٗٓضضا أبٝض.إٓضضا ٕٛ٥ٚيًرهَٛضضٜ ١كٛيضض:ٕٛأْتِ ؾالضضؽٚ ٕٚذفاَٝضض٘ ٚٚجٗهضضِ
ألٛؼ..أَا ْٛاّ ٌؽاّ ؾكؽ نإ عؿٝؿاّ ٚوفٜؿا.ٶ .إٓا ٕٛ٥ٚيًعًُ ١ٝايمٝال ١ٝبفَتٗا ٜكٛي:ٕٛاْتِ
ؾالؽٚ ٕٚذفاٌَٝٓٚ ٘ٝع ١احملتٌ٫ ..ذكاّ غرل اؿه َٔ ١َٛشلحتٗضا يتكضٌ :ٍٛضرٝس ٜٛجضؽ
ؾماؼ ٚإْٓا ا٭ٚؾف ذٛض ّا يهٓٓضا يمضٓا ايٛذٝضؽٚ .ٕٚنضٌ أطضفاف ايعًُٝض ١ايمٝالضٜ ١ٝترًُضٕٛ
إمٚ٪ي ١ٝؾ.٘ٝ
يفٝ٥ن اؿه ١َٛاؿاي ٞايمٝؽ ْٛـ ٟإايهَٛ ٞقؿاّ ظاٌاّ ب٘ ؾٗ ٛتاـٜ ٠كض :ٍٛايؿمضاؼ
أظطف َٔ ا٫ـٖابٚ .ايؿماؼ َمتىفٜ َٔٚ ٟك ٍٛإ اؿ ه ١َٛقاؼـ ٠عً ِٚ ٢ذؽ ي٘ غًطإ
ٚتاـٜ ٠ك :ٍٛايؿٜ ٜٔكٛي ٕٛبٛجٛؼ ايؿماؼ ْاه بعثٚ ٌٝايبعثَ ٌٝعاؼ ٕٚيًعًُ ١ٝايمٝالٚ ١ٝيًعًُ١ٝ
ايؽّكفاط) ١ٝيهب اعفف إ ايعاًٌَ ٗ َهتب٘ بايؿا ثًثِٗ بعث(.ٌٝ
ٚؿمِ اؾؽٍ ايؽا٥ف ٗ ٖؿا اجملاٍ.ؾكؽ آيٝت عًْ ٢ؿمٚ ٞظؽَ ١يكَّٛ ١ٝاجٗ ١ايؿماؼ
ٗ ايعفام ٚاّٜاّ ظؽَ ١يًعًُ ١ٝايمٝال ١ٝايػفا .٤إٔ أَف عً ٢ايؿماؼ ٗ ايعفام ـجٛعاّ َٔ قبٌ
 4000لٓ٘ يً .ّٛٝن ٞاٌٌ اٍ ْتٝحَ ١ؿاؼٖا :إ ايؿماؼ َٛجٛؼ َٓؿ ايكؽّ يهٓ٘ نإ ٜعؽ
بإ٦ا ٚاٯ٫ف.اي ّٛٝبإًٝاـا ٚايذلًْٜٛٝا ٖ !.ؿ ٙاؿكٝك ١ا٭ ٍٚأَا اؿك ٝك ١ايثاْ ١ٝؾٗ ٞإ
ايؿالؽ ٗ إاِ ٞنإ ٜمتر.ٞاي ّٛٝايؿالؽ َا ٜمتر!.ٞ
ٖٚؿا )إمتر َٔ (٢عؽَ٘ وؽؼ ٙذاٍ ايفأ ٟايعاّ ايما٥ؽ ؾاؾا نإ ايفأ ٟايعاّ ايما٥ؽ قٟٛ
َٚهثـ ًٌٚؽ ؾإ ايؿالؽ ٜ ٫متر ٞؾك٘ ٚاِا قؽ ٜٓترف )نُا وٌٍ ٗ ايٝابإ َث (ّ٬يهٔ
اؾا نإ ايفأ ٟايعاّ ِعٝـ َٚؿهو َٚا ٥عٓؽٖا ٜه ٕٛايؿالضؽ )ٖض ٛابض ٛايفاٖضَِٛٚ (!ٞضٛع
تىه ٌٝايفأ ٟايعاّ ٚقٛت٘ َٓٚعت٘ اَف َفٖض ٕٛبضايٛع ٞاؾُعض ٞايىضعيب بضاؿكٛم ٚايتُمضو بٗضا
ٚايؽؾاع عٓٗاْٚ .كٝض ؾيو ايتعًـ ٚاؾٌٗ ٚاْ٫اْ.١ٝؾهُا أْتِ ٍٜٛٳ عًٝهِ.
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مالح ُ :ايتٓا ٍٚايتاـى ٞيًؿماؼ ٜ ٫ه ٕٛبايّف ٚـ ٠باؼـاد قّاٜا ايؿماؼ ايما٥ؽٗ ٠
اؿكب ايتأـى ١ٝإعتًؿ ١اِا ّهضٔ ا٫لضتؽ ٍ٫عًٗٝضا َضٔ ظض ٍ٬جٗضٛؼ َهاؾرض ١ايؿمضاؼ
ايكا ُِٔ ١ُ٥اؿكب ايكَٓ ١ٝإعتًؿ) ١قٛاٌْ َهاؾر ١ايؿماؼ َثّٚ .(ّ٬هٔ إ ٜتِ ا٫لتٓاؼ
اٍ ٍْ ُٛقاْ ١ْٝٛأ ٚوٗاؼا أٚ ٚقا. ٥
الفطاد يف العسام يف اقحك التازيخٔ٘ املدتلف٘
أّالً :حكبة العزام الك ٓه
قاىٌْ محْراظٕ:
َٓؿ أـبع ١آ٫ف عاّ ْٝٚـ  ّٜٛٚنإ ثًث ٞوعٛب إعُٛـ ٠تعٝي ٗ ايهٗٛف ٌؽـ قإْٛ
ٓٛـاب ٞإًكّ تطبٝك٘ عً ٢ايعفاق .ٌٝؾتعاٍ َع ٞيٓف َٛاؼ ٙايكاْ:ْ٘ٝٛ
ضض إؾا قاّ ايطبٝب بإجفا ٤عًُ ١ٝجفاذٕ ١ٝفٜض ٚقتٌ إفٜض,أ ٚؾتس ايطبٝب ٚـّ يًُفٜض
ٚؾكأ ع .٘ٓٝتكط ٜؽا ايطبٝب ّ.218 :
ض إؾا بٓ ٢ايبٓا ٤بٝتاّ يىعَ ٚمل ٜكِ بايعٌُ بىهٌ ٌرٝس ؾمك٘ ايبٓا ٗ ٤اـفٜـ ٚقتٌ
ايفجٌٜ .كتٌ ايبٓا.229 :ّ ٤
ض إؾا ايطبٝب ايبٝطف ٟأجف ٣عًُ ١ٝظطرل ٠عًض ٢اؿُضاـ أ ٚايثضٛـ َٚضا أَُٗٓ ٟضا ٜضؽؾ
ايطبٝب يٍاذب٘ ـب مثٓ٘ ٗ ايمٛم ّ.225 :
ضض إؾا مل ٜكِ َايو ايثٛـ بفب٘ ايثٛـ َٔ قف ْ٘ٚبىهٌ جٝؽ ٖٚاد ايثٛـ ؾكتٌ ـج ّ٬ذف ٜؽؾ
َايو ايثٛـ َٓاّ َٔ إاٍ تعّٜٛاّ إكت.251:ّ ٍٛ
ضض إؾا عٗؽ يىعَ بإ ٜكـع أـض ٚأعط ٞايبؿٚـ ْٚرل ايثرلإ يًكٝاّ بإُٗٚ ١تبٌ إٔ ايفجٌ
ٜمفم ايؿـ ٠أ ٚايٓباتا تكط ٜؽ.253:ّ ٜ٘
ضض إؾا أغؿٌ ايفاع ٞؾأٌاب ـعٝت٘ ِفـٜ .عٛٸض ايفاعَ ٞايو إٛاو ٞأ ٚا٭غٓاّ ّ.267 :
ض إؾا ايفاع ٞأظؿ ٢أ ٚلفم َٔ ايكٜاؼ ٠ايطبٝع ٗ ١ٝإٛاو ٞأ َٔ ٚعًؿٗا أ ٚباع َٓٗا ِٚٚ
ايؿًٛه ٗ جٝب٘ ٜعٛض إايو عىف َفا اـماـ.265:ّ ٠
ض ض إؾا فُٛعضضَ ١ضضٔ ا٭وضضعاُ الضضتأَٓٛا وعٍ ضاّ عًضض ٢أَاْضضاتِٗ ٗ ؼاـ ٙيػضضفض ذؿٗٛضضا
ُٚهٔ يٍ َٔ ُٛلضفق ١ا٭َضٛاٍ بمضبب إُٖضاٍ إهًضـ با٭َاْض ١عًٝض٘ إٔ ٜعِٛضِٗ
ْٝعاّ ٜ ٖٛٚؿٖب يٝمذلؼ إمفٚقا ّ.125 :
ض إؾا تاجف ٜتعؿ ٚن ّ٬ٝي٘ ٚايٛن ٌٝلفم أٖ ٚفب بأَٛاٍ ايٓاه٪ٜ .ظؿ َٔ َاٍ ايتاجف
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يتع.102 :ّ ِّٜٗٛ
ض إؾا بمتاْ ٞأٌُٖ جب احملٍٜٚ ٍٛمك٘ احملٍ ٍٛؾاْض٘ ًَضكّ بضايتعٜٛض يًُايضو ٚؾكضا
ٱْتاد اؿؽا٥ل اجملاٚـ.65:ّ ٠
ضض إؾا نضإ ٚاذضؽاّ نمضٚ ّ٫ٛذٍضٌ ايؿّٝضإ َضٔ إٓطكض ١اـاٌض ١بض٘ ٚانضٌ ايؿّٝضإ
قاٌ ٌٝايؿـ ٙيٰظفٜ .ٜٔتِ تٛق ٜقٍٛي٘ ٖ ٛعً ٢إتّفـ.253:ّ ٜٔ
ضض إؾا ٚاذؽ َا ٗ ايمحٔ َٔ أثف ايتعؿٜب أ ٚل ٤ٛإعاًَ٘ ٜكتٌ أبٔ ـٝ٥ن ايمحٔ ّ.116 :
 يٝن يًكٚد إٔ ٜطًل قٚجت٘ إف ١ّٜبٌ عً ٘ٝإ ٜعًٗٝا طإا اْٗا عً ٢قٝؽ اؿٝآّ ٫ٚ.٠ؾيو َٔ قٚاج٘ بأظف.148ّ ٣
َٔ ٚق ِر ١ ٝايمفقٚ ١مل ٜتِ ِب٘ اؾاْٚ ٞمل تمذلؼ إمفٚقا ٜعٛض َٔ قبٌ أٌٖإؽٚ ١ٜٓاؿانِ ايؿٚ ٟقعت عً ٢أـِ٘ ايمفق.23ّ ١
ثاىٔاً :يف العَ املنهٕ:
ايب2013/06/28 :١ٓٝ
ظكنه :خال خنف داخل
ايفو ٠ٛأ ٚايؿماؼ اٱؼاـ ٟنُا ٜعدل عٓ٘ اٯٕ ٚـث٘ ايعفام َٔ ا٫ذضت ٍ٬ايعثُضاْ ٞايضؿٟ
ذهِ ط ١ًٝلت ١قف ٕٚؾهاْت ايفوَٓ ٠ٛتىفَ ٗ ٠ؿاٌٌ ايؽٚي ١ؾايٜ٫ٛا ٚا٭ـاِٚ ٞا٭يكاب
ُٓس يًٓؿٛه ايّعٝؿ ١عدل ايفو ٠ٛذتْٗ ٢ا ١ٜاشل ١ُٓٝايعثُاْٚ ١ٝؼظ ٍٛاْ٫هًٝك ايعفام عاّ
 1918بك ٞاؿاٍ نُا ٖ ٛعًٚ ٘ٝبعؽ تألٝن ايؽٚي ١ايعفاق ١ٝلٓ 1921 ١التُف إىهً ١إٍ
/20ذك ٜضفإ 1957/ؾكضضؽ تؿىضضت ايفوضض) ٠ٛايؿمضضاؼ اٱؼاـٚ (ٟا٫ظت٬لضضا ٚاقؼاؼ وضضه٣ٛ
إٛاطٌٓ َٔ ل ٤ٛلًٛى إٚٛؿٌ ٚأٌبرت ايٚٛا٥ـ ٚإٓاٌب ٍَؽـاّ ي٬لتػٚ ٍ٬اٱثفا ٤غرل
إىفٚع ذت ٢بًؼ ا٭َف نُا أِٚس َ٪ـػ ايعفام ايمٝؽ عبؽ ايفقام اؿمب ٗ َٛلٛعت٘ تاـٜغ
ايٛقاـا ايعفاق ١ٝؾٝك ٍٛبٝعت ايٚٛا٥ـ بٝعاّ ٚؾفض بعض إٚٛؿٌ ايهباـ إتاٚا وٗف ١ٜعً٢
ٌػاـ َفٚ٩لٚ ِٗٝأٌبس ايتع ٗ ٌٝايٚٛا٥ـ َ ا٭لـ ايىؽٜؽ غرل ٍَٓضب عًض ٢ايهؿضا٠٤
ٚذمٔ ايمُع.١ؾابفّ فًمٗا ايٓٝاب/24 ٗ ٞآؾاـ 1956/قاْ ٕٛتٓمٝل اؾٗاق اؿه َٞٛايؿٟ
ٍْت إاؼ ٠ا٭ َ٘ٓ ٍٚعً ٢إٔ ت٪يـ ؾٓ ١تؽع ٢ؾٓ ١تٓمضٝل َضٔ ذهضاّ َضٔ ايٍضٓـ ا٭ٍٚ
َٚٛٚؿٌ َٔ ايٍٓـ إُتاق ٖٔ عفؾٛا با٫لتكاَٚ ١ايهؿضا ٠٤يًتركٝضل ٗ لضًٛى اؿهضاّ
ٚايكّاٚ ٠إٚٛؿٌ ٚإمتعؽٌَ ٱقٍاٜ َٔ ٤ثبت ل ٤ٛلًٛن٘ َٔ اـؽَٚ ١قؽ عفؾٗا إ٪ـػ
ا٭لتاؾ إفذ ّٛعبؽ ايفقام اؿمب بإ ٖؿ ٙإاؼ ٠تمضُ ٞلض ٤ٛايمضًٛى ٜٚىضٌُ تعضبرل لض٤ٛ
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ايمًٛى ا٫لتٗتاـ اـًكٚ ٞايفوض ٠ٛبضأٚ ٟجض٘ نضإ ٚالضتعؽاّ ايٓؿضٛؾ ايفزلض ٞأ ٚالضتعُاٍ
ايمًط ١يتضأٌَ َٓضاؾ ظاٌضٚ ١ذضؽؼ إضاؼ ٠ايمضابعَ ١ضٔ ايكضاْ) ٕٛأ ٟقضاْ ٕٛتٓمضٝل اؾٗضاق
اؿهضضٌ (َٞٛضض٬ذ ١ٝؾٓضض٘ ايتٓمضضٝل بضضايعكٍ ٚايؿٍضضٌ ٚتأيؿضضت ايًحٓضضَ ١ضضٔ نبضضاـ اؿهضضاّ
ٚاٱؼاـ ٌٜايباـق ٜٔآْؿاى  ِٖٚقُؽ ؾُٗ ٞاؾفاط ـٝ٥ماّ ايؿٜ ٟعؽ عًُا َٔ أع ّ٬ايكّا٤
ايعفاقٚ ٞعبؽ اؿُٝؽ نبْ ١ا٥باّ يًفٝ٥ن ٚعبٛؼ قيكيٚ ١عبؽ ايهاٗ قُؽ عاـف ٚـواؼ عاـف
عّ ٛقهُُٝٝ ١ك ايعفام أٌبسٚ .قؽ ؾنف ـوضاؼ عضاـف إٍ ايٍضرؿ ٞآضؽ ؾضٛق ٟبضإ
ايًحٓ ١باوف أعُاشلا بهٌ ذف َٔٚ ١ٜؼ ٕٚأ ٟتؽظٌ أِ ٚػ٘ أ ٚتٛج َٔ ٘ٝاذؽ ٚقؽ أٌؽـ
أذهاَا َٛجب ٖؿا ايكاْ ٕٛؾتِ ؾٌٍ ث٬ث َٚ ١٦لبع ١عىف َٚٛؿاّ ب ِٗٓٝتمعَ ١تٍفؾٌ
)قاؾ َٔ (ٜأٌٌ أـب عىفَ ٠تٍفؾاّ )قاؾٛاّ( نإ ٗ ايعفام ٚقتٗا أـبع ١عىف قاؾ١ٛ
بك ٞؾك٘ ٔم ١قاؾٚ ٌٛؾٌٍ مِ ١٦َ ٛاب٘ وفط ١بٌ َؽٜف َٚعاَٚ ٕٚؿٛض ٚعؽؼ َٔ
إؽٜف ٜٔايعاٌَ نُا سلٌ ايؿٌٍ ايعؽٜؽ َٔ )ايكاَ ِ٥كضاٌَ َٚضؽٜف ٟايٓضٛاذٚ ٞاؿهضاّ
ٚايكّاٚ ٠ايهتاب ٜؿنف إفذ ّٛاؿمبٚ .يهٔ ٌٖ ٜعب ؾيو إ ايٓٛضاّ إًهض ٞنضإ
جاؼاّ ٗ قاـب ١ايؿماؼ.?.أبؽاّ ؾا٫ـاِ ٞايكـاع ٗ ١ٝايعفام ناْت َٛقعض ١بضٌ ا٫قطضاعٌٝ
ٚايىٛٝػ ٚـجاٍ اؿهِ اْتٗ..( ٢
وه ٢إ ْٛـ ٟلعٝؽ نإ َٜٛاّ ٜىذل ٟزلو ؾتكؽّ َٓ٘ اذؽ باع ١ايمُو ٜعفض عً٘ٝ
بّاعت٘ ٜ ٖٛٚفٚد شلا بكٛيٖ٘ :ؿا زلو طاقد باوا تؿٌّ وٛف ْػاْٝػ٘ ٓفا .ؾكاٍ ي٘ ْٛـ:ٟ
ظًٓٝا َٔ ـاه ايمُح٘ ْعفؾ٘.وٛؾب ؾًٜٗا.أـٜؽ اوٛف اـٝاه ٚ ٜٔٚاٌٌ.
ٖؿا ٜعب :إ ْٛـٜ ٟعفف إ أ ٍٚو ٤ٞىٝن ٗ ايمُح٘ ٖ ٛـالٗا َ ٛؾًٜٗاٜٚ.عفف اّٜاّ:
إ ـاه ايمُح٘ ظاٜن ٚوبعإ ظٝاه ٚٚل٘ ايمُح٘ ٌُٖ ٚقابٌ َٚكتٓ بن ٜفٜؽ ٜتانؽ
َٔ ايؿ ٌٜاهلل ٜطٝس ٌبػو ٜاْٛـٌ ٟرٝس اـًٓـ َا َا ..
ا٫ـاِ ٞإمحً ١بالِ ايع ا ١ً٥إايه:١
 .1ايٛقٜف 3987 :١ٜؼٚمن
 .2اؿاـث 16984 :١ٝؼٚمن
 .3ايٓعُاْ 23233 :١ٝؼٚمن
 .4واؼ 27821 :ٟؼٚمن
 .5ايٓعُاْ 5 :١ٝؼٚمن
 .6ظاْكٌ95919 :
 .7بٓح 9517 :ٜٔٛؼٚمن
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 .8لفلٓو 78 :ؼٚمن
 .9إمٝب ) اشلٓؽ 49:(١ٜؼٚمن
اجملُٛع 17759 :ؼٚمن.
ٗ ايعٗؽ ا ًٕهٌ ٞؽـ قٛاٌْ َٛغً ١بايؿماؼ:
قاْ ٕٛتم ١ٜٛا٭ـاِض ٞا٭َرلٜض ٗ ١عضاّ ٚ 1931قضاْ ٕٛايًكَض ١يعضاّ ٚ 1932قضاْ ٕٛذكضٛم
ٚٚاجبا ايكـاع ٗ عاّ ٌ. .1933ؽـ تًو ايكٛاٌْ ـؽَ ١ايمٝال ١ايدلٜطاْ ١ٝبكٍؽ َهاؾأ٠
ايىضٛٝػ ايضؿ ٜٔتعضضاْٛٚا َعٗضا ؾهاْضت تًضضو ايكضٛاٌْ َثابض ١ايتٛق ٜض ايفزلض ٞ٭ـاِض ٞايؽٚيضض١
عًْ َٔ..ِٗٝتٝحتٗا إٕ ٬َ 272ى ٚإقطاع ٞباتٛا ّتًه ٌٜ٬َ 6 ٕٛؼٚمن َٔ ا٭ـاِ ٞايكـاع١ٝ
ٗ ايعفام.
تفنك تًو ا٭ـاِ ٗ ٞيٛا ٞ٥ايعُاـٚ ٠ايه ٛؾكاَت اؿه ١َٛبتأجرل ًَٝ 3,5ضٕٛ
ؼٚمن إٍ  171وٝغ ٚإقطاع ٗ ٞيٛا ٤أيعُاـّ ٙتًو ًَ َِٗٓ 7هٝا تذلاٚط بٌ 100ض 400أيـ
ؼٚمن ..أَا ٗ يٛا) ٤قاؾ ( ١ٛايه ٛؾإ ب٬لِ ايٝالٌ ٚعبؽ اهلل ايٝالٌ ٚقُؽ اؿبٝب
ؾضضإِْٗ ّتًهضضَ ٕٛعٛضضِ ا٭ـاِضض ٞايكـاعٝضض ٗ ١ايًضضٛا ٤ذتضض ٢إٔ قُضضؽ اؿبٝضضب ّتًضضو ٚذضضؽٙ
 211316,07ؼٚمن ٖٓٛذ ١بايًكَ ١عؽا ا٭ـاِ ٞإؿ ١ِٛبايطابٚ ٛإًُٛنًَ ١ها ٌفؾا.
ٚيؿيو ؾإ ثٛـ ٠ايعىف ٜٔاييت سلًت ايعفام َٔ أقٍا ٙإٍ أقٍا ٙمل ػؽ شلا ٌضؽٗ ٣
ايعُاـٚ ٠ايه ٛؾك٘.
ٗ عاّ  1932نإ  َٔ ./. 85ا٭ـاِ ٞايكـاعٝض ٗ ١ايعضفام َٛقعض ١عًض 35 ٢أيضـ َايضو
ؾك٘.
 َٔٚجفا ٤ايؿكف إُٝت ايؿ ٟنإ ًٜـ ايؿ٬ذٌ ٚايٚ ًِٛايكٗف ايؿ ٟناْٛا ٜٛاجْٗ٘ٛ
َٔ اٱقطاع ٚايىٛٝػ ٚايمفان ٌٝؾكؽ اـؼٌ ايعؽٜؽ َِٓٗ إٍ َؽٕ بػؽاؼ ٚايبٍف ٠يٝبتٓٛا ؾٗٝا
ٌفا٥ـ ايب٪ه اييت ناْت تىهٌ أْطك٘ َٔ ايؿكف ٚإفض ٚاؿفَإ ٚايتعًـ ذ ٍٛبػؽاؼ
ٚبك ١ٝإؽٕ. .ذت ٢إٔ اؿه ٗ ١َٛعاّ  1957نًؿت ا٭لتاؾ اؾاَع ٞإطضفٚؼ ٗ ذٓٝض٘ َضٔ
ايٝٚٛؿ ١٭لباب لٝال ١ٝايؽنتٛـ عبضؽ اؾًٝضٌ ايٛضاٖف َٚعض٘ عضؽؼ َضٔ إعًُضٌ إتطضٛعٌ
ٱجفاَ ٤مس َٝؽاْ ٞؾمأٍ اذؽ أعّا ٤ايؿفٜل اذؽ لهإ تًو ايٍفا٥ـ قا ٬٥ي ٛأعطتضو
اؿه ١َٛأـض تكـعٗا  ٚـاتب تعتاً ب٘ ٚنٗفباَٚ ٤اٌ ٤اٗ ٚظؽَا  ٌٖ..تعٛؼ إٍ أيعُاـ?..ٙ
ؾهضضضضضضضضضإ جٛابضضضضضضضضض٘ :يضضضضضضضضضٔ أعضضضضضضضضضٛؼ َضضضضضضضضضاؼاّ ٜٛجضضضضضضضضضؽ إقطضضضضضضضضضاع ٚوضضضضضضضضضٛٝػ ٚلضضضضضضضضضفان.ٌٝ
أـلضضضٌ اهلل إٍ أ٥٫ٚضضضو ايب٪لضضضا ٤عبضضضؽ ايهضضضف ِٜقالضضضِ ؾعطضضضب ؾضضض ِٗٝقا:٬٥لٓكّضضض ٞعًضضض٢
ا٭نٛاػٚ..لهت..نٝـ لٝكّ ٞعً ٢ا٭نٛاػ ٦َ ٖٞٚا اٯ٫فٜ ٌٖ. .أَف بذلذٌٖ ?..ًِٗٝ
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ٜأَف بتحفٜـ أنٛاظِٗ ?. .بعؽ أٜاّ بؽأ ايعٌُ بإقاََ ١ىفٚع إـٚا ٞ٥ط 25ٍٛنِ ٜبؽأ َٔ ْٗف
ؼجً ١سلآَ ٗ ٫طك ١ايؿراَ ١يٍٝب ٗ ْٗف ؼٜاٍ جٓٛبا ٶ ٖ ٛقٓا ٠اؾٝي اؿاي ١ٝاييت ٚٚؿت
إَهاْا ٚايٝضا اؾض ٝي ٗ ذؿفٖضا َض طفٜضل َعبضؽ ّتضؽ عًض ٢جضاْيب ايكٓضاٚ ٠مت تأثٝثٗضا
بايكٓاطف ٚاؾمٛـ ٚإتٓكٖا .
بعؽ إُاّ قٓا ٠اؾٝي قاَت اؿه ١َٛبتٛق ٜا٭ـاِ ٞاحملاؾٜض ١شلضا عًض ٢وضهٌ قطض
لهٌٓ َ ١ٝفف  200ؼٜٓاـ ٚؼبًٌ طابٛم يهٌ عاٚ ١ً٥مل ُّ ٞلٓ ١عً ٢بؽأ إىفٚع إ٫
ّْٗٚت َؽٕ عٍفْٝٛ ١ٜؿ ١فٗك ٠بايهٗفباٚ ٤إا ٤إعكِ ٚزلٝت َؽ ١ٜٓايثٛـ ٠ض ذايٝا َؽ١ٜٓ
ايٍؽـ ض )بهف ٍَطؿ ٢لامل :ايٍفا٥ـ ٗ بػؽاؼَ . .تٗٚ ٢ف ٚنٝـ اظتؿتَٓ ?. .ىٛـا
َطبع ١ايىطف ٟض بػؽاؼ واـع إتٓيب(ْ ٗ .ؿن ايٛقت أُلك َؽ ١ٜٓايىعً ٗ ١ايهفػ َٚؽ١ٜٓ
ايعاٌَ ٚاٱلهإ ٚغرل ٖا ايهثرل ؾدلٸ عبؽ ايهف ِٜقالِ بٛعؽ ٙبايكّضا ٤عًض ٢ا٭نضٛاػ..
ٚظاطضب ايٓضاه تضاـ ٠أظضضف ٣قضا :٬٥لٓكّض ٞعًض ٢ايؿكضضف ْٚفؾض َمضت ٣ٛايؿكضفا ٤إٍ َمضضت٣ٛ
ا٭غٓٝا . .٤ؾهإ قاْ ٕٛاٱٌ٬ط ايكـاع ٞايؿ ٟالذلؼ أـاِ ٞايؽٚي َٔ ١اٱقطاعٚ ٌٝايىٛٝػ
يٛٝقعٗا عً ٢ايؿ٬ذٌ يهٔ ايؿالؽ ْٚ ٜٔؿٛؾ ايىٛٝػ ٚاٱقطاع ظفب تطبٝل ايكاْ َٔ ٕٛظٍ٬
ػفٜؽ ا٭ـض َٔ أ ١ٜإَهاْا ظاٌ ١باٱـٚا ٤أ ٚايفلاَ ٌٝاي٬قَ ١يًكـاعٖٚ ١فبٛا ا٭َٛاٍ إٍ
اـاـد ٚمل ٌّٗ ايبعث ٌٝعبؽ ايهف ِٜيٝدل بٛعؽ ٗ ٙايكّا ٤عً ٢ايؿكف ؾكتًٌ ٙٛضدلا ٚؼٕٚ
قانُ..١
ٚتىا ٤ا٭قؽاـ بعؽ  50لٓ ٘ ؾٝمك٘ ْٛاّ ٌؽاّ ٚايبعثٚ ..ٌٝيهٔ بؽ َٔ ٫إٔ ٜأت ٞوعَ
َثٌ عبؽ ايهف ِٜقالِ ىًَ ايٓاه ٖا أٌابٗا َٔ ِفٕ ؾكؽ جا ٤أبٓا ٤ايىٛٝػ ٚاٱقطاعٌٝ
ٚايمضضفان ٌٝيٝرهُضضٛا ايعبضضاؼ ٚيهضضٔ ٖضضؿ ٙإضضف ٠بعُضضاٚ ِ٥ـبطضضا عٓضضل ؾؿفٖضضؽٚا ايؿًضضٛه
ٚايعكضاـا ٚايٚٛضا٥ـ ٚعكضؽٚا إضُ٪فا يىضٛٝػ ايعىض ا٥ف ٚألمضٛا فضاين اٱلضٓاؼ ٚٚقعضٛا
إمؽلا إُٗٛـ ٠بتٛاقٝعِٗ ٚظٍٍٛا ايفٚاتب نٌ ؾيو َضٔ أجضٌ الضتكطاب أٌضٛاتِٗ ٗ
اْ٫تعابا ٚالتػْ ٍ٬ؿٛؾِٖ ٗ عىا٥فِٖ..
ثالجاً:يف عَ عب الهزٓه قاصه:
قاَْ ٕٛعاقب ١إتآَف ٜٔعً ٢ل ١َ٬ايٛطٔ َٚؿمؽْٛ ٟاّ اؿهِ
إٍؽـ :فُٛع ١ايكٛاٌْ ٚا٭ْ ١ُٛتاـٜغ1958 :
بالِ ايىعب
فًن ايمٝاؼ٠
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بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ايؽلتٛـ إ٪قت ٚبٓا ٤عًَ ٢ا عفِ٘ ـٝ٥ن ايٛقـاٚٚ ٤اؾل عً ٘ٝفًن
ايٛقـاٌ ٤ؽم ايكاْ ٕٛا٫ت:ٞ
ايباب ا٭ ٍٚاؾفاِ٥
إاؼ1 ٠
ٜعتدل َتاَفا عً ٢ل ١َ٬ايٛطٔ نٌ َٔ نإ ٌضاذب لضًط ١عاَض ١ا ٚنضإ عّضٛا ٗ
فًن ا ١َ٫ا ٚنإ َهًؿا غؽَ ١عاَ ١التػٌ ْؿٛؾ٫ ٙـتهاب ؾعٌ َضٔ ا٫ؾعضاٍ ا٫تٝض ١اٚ
إىاـن ١ؾ.٘ٝ
 ؼؾ لٝال ١ايب٬ؼ اٍ ٚجٗ ١ؽايـ إًٍر ١ايٛطٓ ١ٝبتكفٜب ايب٬ؼ َٔ ظطف اؿفب
ا ٚظعًٗا لاذ ١شلا
 التعُاٍ ق ٣ٛايب٬ؼ إمًرِ ١ؽ ايؽ ٍٚايعفب ١ٝايىضكٝك ١ا ٚايتٗؽٜضؽ بالضتعُاشلا اٚ
ؼفٜض ايؽ ٍٚا٫جٓب ١ٝعً ٢ايتعفض يمَ٬تٗا ا ٚايتاَف عً ٢قًب ْٛاّ اؿهِ ؾٗٝا
ا ٚايتضضؽظٌ بىضضْٗٚ٪ا ايؽاظًٝضضِ ١ضضؽ ٍَضضًرتٗا اٌ ٚضضفف اَ٫ضضٛاٍ يًتضضاَف عًٗٝضضا اٚ
اٜٛا٤إتاَفِ ٜٔؽٖا ا ٚايتعفٜض ٗ اجملا ٫ايؽٚي ١ٝبف٩لاٗ٥ا ٚتٓاٚشلِ بايمضب اٚ
ايكؿف ا ٚاٖ٫اْٚ ١ؾيو بطفم ايٓىف
إاؼ2 ٠
ٜعتدل َؿمؽا يٓٛاّ اؿهِ نٌ َٔ نإ َٚٛؿا عاَا ٚقٜفا ا ٚغضرلٚ ٙنضٌ َضٔ نضإ
عّٛا ٗ فًن ا٭َ ١ا ٚفًن أَاْ ١ايعاٌُ ١ا ٚاجملاين ايبًؽ ١ٜا ٚا٫ؼاـٜض ١عًض ٢اظضت٬ف
اْٛاعٗا ٚعً ٢ايعُ ّٛنٌ وعَ نإ َهًؿا غؽَ ١عاَ ١اـتهب ا ٚواـى ٗ اـتهضاب
اَف َٔ اَٛ٫ـ ا٫ت:١ٝ
 اٖؽاـ ا ٚتعط ٌٝا ٚتكٝٝؽ اؿفٜا ا٫لال ١ٝإٍٓ ُٛعًٗٝضا ٗ ايكضاْ ٕٛا٫لالضٞ
ايؿ ٟنإ َفعٝا ٚؾيضو باٌضؽاـ ايكضٛاٌْ ا ٚإفالض ِٝا ٚاُْٛ٫ض ١ا ٚايتعًُٝضا اٚ
اٚ٫اَضضضضف إعايؿضضضض ١يًىضضضضف ٙٚا٫لالضضضض ١ٝايضضضضيت ـزلٗضضضضا ؾيضضضضو ايكضضضضاْ) ٕٛايؿمضضضضاؼ
ايمٝال:ٞايهاتب(.
 اٌؽاـ ايكٛاٌْ ا ٚإفال ِٝا ٚا ١ُْٛ٫ا ٚايتعًُٝا ا ٚاٚ٫اَف ايفزلًٍٕ ١ٝر ١وعَ
ا ٚؾَ ١٦ع َٔ ١ٓٝا٫وعاُ عً ٢ذماب ايٍاحل ايعاّ ظ٬ؾا يًُباؼ ٨ايفٝ٥م ١يًكإْٛ
ا٫لال) .ٞايؿماؼ ايمٝال :ٞايهاتب(.
 ايتضضؽظٌ ا ٚايتضضاثرل ٗ اعُضضاٍ ايمضضًط ١ايكّضضا ١ٝ٥ا ٚايتٓؿٝؿٜضض ١ؿًُضضٗا عًضض ٢اٌضضؽاـ
ا٫ذهاّ ا ٚايكفاـا ا ٚاٚ٫اَف ا ٚؿًُضٗا عًض ٢اؽضاؾ ا٫جضفا٤ا ايضيت تتٓضاؾ ٢اٚ
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تتٓاقض َ اذهاّ ايكضاْ ٕٛا٫لالض ٞا ٚايتىضفٜعا إفعٝض ) .١ايؿمضاؼ ايمٝالض:ٞ
ايهاتب(.
 ايتؽظٌ ٗ ذف ١ٜاْ٫تعابا ايعاَ ١ا ٚتكٜٝؿٗا ا ٚتكٜٚفٖا ًٍٕر ١ؾفؼ ا ٚؾ١٦
 ايتاثرل عً ٢ايفٚط إعٓ ١ٜٛيًىعب باواع ١ايفعب بٌ اؾفاؼِ٫ ٙعاف قؽـت٘ عً ٢ؼٌُ
َمٚ٪يٝات٘ ٖٚاـلت٘ ؿكٛق٘) .ايؿماؼ ايمٝال:ٞايهاتب(


َٓ ا ٚعفقً ١تٓؿٝؿ ايتىفٜعا اييت تفَ ٞاٍ ؼكٝل ايعؽٍ ا٫جتُاعٚ ٞإماٚا ٠بٌ
إٛاطٌٓ ) .ايؿماؼ ايمٝال :ٞايهاتب(.



تبؽٜؽ ايثف ٠ٚايك ١َٝٛبٍفف ْؿكا  ٫تكتّٗٝا طبٝع ١إىاـ ٜا ٚايتعاٌَ إتعاـف
عً ٘ٝا ٫ ٚتتٓالب َض نًؿتٗضا اؿكٝكٝض ١ا ٚبايٍضفف عًضَ ٢ىضاـُٖٝٚ ٜض ١ا ٚغضرل
ِفٚـ ١ٜا ٚتعفٜض اَٛاٍ ايؽٚي ١يًتًـ) .ايؿماؼ إاي :ٞايهاتب(.



ايتٗا ٗ ٕٚؼٍ ٌٝاَٛاٍ ايؽٚي ٗ ١ايؽاظٌ ا ٚاـاـد ا ٚإماعؽ ٠عً ٢ايتٗفب َضٔ
ؼؾ َا تمترك٘ ايؽٚي َٔ ١اَٛاٍ نايّفا٥ب ٚايفلضٚ ّٛايعٛا٥ضؽ ا ٚعضؽّ الضتعُاٍ
ايطفم ايكاْ ١ْٝٛيترٍٖ ٌٝؿ ٙاَٛ٫اٍ) .ايؿماؼ ا٫ؼاـ :ٟايهاتب(.



قبضضضض ٍٛاَ٫ضضضضٛاٍ َضضضضٔ ايضضضضؽ ٍٚا ٚا٫وضضضضعاُ ظ٬ؾضضضضا يًٍُضضضضًر ١ايعاَضضضض) ١ايؿمضضضضاؼ
إاي:ٞايهاتب(.

إاؼ3 ٠
ٜعتدل ايتؽظٌ َٔ غرل إؿنٛـ ٗ ٜٔإاؼ ٠ايثاْ ٗ ١ٝذهِ اؾماؼ ْٛاّ اؿهِ اؾا نإ
إتؽظٌ قؽ التػٌ ًٌت٘ با ٟلًط ١عاَ ) .١ايؿماؼ ايمٝال :ٞايهاتب(
إاؼ4 ٠
ٜ عاقب نٌ َٔ تاَف عً ٢ل ١َ٬ايٛطٔ با٫وػاٍ ايىاق ١إ٪بؽ ٠ا ٚإ٪قت ١ا ٚاؿبن.
ٜ عاقب نٌ َٔ اؾمؽ ْٛاّ اؿهِ با٫وػاٍ ايىاق ١إ٪قت ١ا ٚاؿبن ا ٚايػفاَ ١اٚ
بُٗا.
 نُا وهِ ٗ اؿايتٌ بفؼ ٍَٚاؼـَ ٠ا ٜه ٕٛنٌ َتاَف اَ ٚؿمؽ قؽ اؾاؼَٔ ٙ
تاَف ٙا ٚاؾماؼٚ ٙؼؽؼ احملهَُ ١ا ؼهِ ٍَاؼـت٘ ٚتعٌ َا هب ـؼ ٙنُا هٛق
شلا إ ؼهِ بايتعٜٛض إٓالب.
إاؼ5 ٠
عً ٢احملهُ ١عٓؽَا ؼهِ بايعكٛب ١عً َٔ ٢اـتهب جفّضَ ١ضٔ اؾضفا ِ٥إٍٓضُٛ
عًٗٝا ٗ إٛاؼ ا ٍٚ٫ا ٚايثاْ ١ٝا ٚايثايثٖ َٔ ١ؿا ايكاْ ٕٛإ ؼهِ اّٜا عفَاْ٘ ٕؽ ٫ ٠تكٌ
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عٔ ٔن لٓٛا  ٫ٚتكٜؽ عً ٢عىف لٓٛا تبؽا َٔ تاـٜغ اْتٗا ٤تٓؿٝؿ تًو ايعكٛب:َٔ ١
 عّ ١ٜٛفًن ا١َ٫
 عّ ١ٜٛفًن أَاْ ١ايعاٌُ ١أ ٚاجملاين ايبًؽ ١ٜأ ٚاٱؼاـ ١ٜعً ٢اظت٬ف أْٛاعٗا
 تضضٛي ٞايٚٛضضا٥ـ ايعاَضض ٗ ١ايضضؽٚا٥ف ايفزلٝضضٚ ١وضضب٘ ايفزلٝضضٚ ١عّضض ١ٜٛفضضاين إؼاـ٠
ايىفنا ٚإ٪لما ٚإٍاـف
 اْ٫تُا ٤إٍ ا٭ذكاب ايمٝال١ٝ
ٖ اـل ١َٓٗ ١ايٍراؾ١
ٜٚعاقب احمله ّٛعً ٘ٝعً ٢نٌ كايؿ ١٭ذهاّ ايؿكفا ايمابكٖ َٔ ١ؿ ٙإاؼ ٠عٓضؽ
التعُاي٘ اؿكٛم اييت ذفّ َٓٗا باؿبن ٕؽ ٫ ٠تكٜؽ عً ٢ث٬ث لٓٛا أ ٚبايػفاَ ١أُٜٗ ٚا.
إاؼ6 ٠
 َٔ ثبت عً ٘ٝؾعٌ ٜٓطبل عً ٢أذهاّ ٖؿا ايكاْٚ ٕٛعً ٢أذهضاّ قضاْ ٕٛآظضف اوضؽ
عكٛب ١ؾاْ٘ ٜعاقب بايعكٛب ١ا٭وؽ
 َٔ ثبت عً ٘ٝؾعٌ ٜٓ ٫طبل عً ٢أذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛبٌ ٜٓطبل عً ٢قاْ ٕٛعكاب ٞآظف
ؾاْ٘ ٜعاقب بايعكٛبا إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ؾيو ايكإْٛ
 إاؼ7 ٠
 جملًن ايٛقـا ٤إٔ ٜكفـ تطبٝل أذهاّ إاؼ ٠اـاَمض ١بؿكفاتٗضا )ا ٚب ٚجضض ٚؼ ٖٚضض(
بٓؿن وفٚطٗا عً ٢نٌ عّ ٗ ٛفًن ا٭َ ١بؽٚـت ٘ٝاـاَم ١عىفٚ ٠ايماؼلض١
عىفٚ ٠عً ٢نٌ عّ ٛعفاق ٗ ٞفًن ا٫ؼاؼ ايعفب ٞثبت ي٘ اْ٘ مل ٜكِ بٛاجبات٘
عً ٢ايٛج٘ إطًٛب ؾاؼ ٣بؿيو إٍ إؾماؼ اؿٝا ٠ايٓٝاب١ٝ
ٜٓ ىف قفاـ فًن ايٛقـاٖ ٗ ٤ؿا ايىإٔ ٗ اؾفٜؽ ٠ايفزلٚ ١ٝتبؽأ َؽ ٠اؿفَإ َٔ
تاـٜغ ايٓىف.
زابعاً :عَد البعجٔني األّل:
ايؿماؼ ٗ عٗؽ ذهَٛا ايبعث:
يؽٚاع ٞإِٛٛعٚ ١ٝ٭ٕ أٌٛا ايبعث ٌٝذايٝاّ أعً َٔ ٢غرلٖا ٗ وحب ايؿماؼ ٗ ايعفام
ٚايتٓؽٜؽ ب٘ ؾكؽ اظذل َؿنفا ذضفؼإ ايتهضفٜيت بايضؿا )قضؽ مت اظتٍضاـٖا ؾكض٘ ؼٕٚ
إماه َا جا ٤ؾٗٝا(.
َؿنفا ذفؼإ عبؽ ايػؿاـ ايتهفٜيت
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إٍؽـَٛ :ق َٓتؽٜا ـٚلٝا اي:(RT) ّٛٝ
)ؼْٗٚا َ ٖٛٚكاٍ َٔ َٓاٌضب٘ ٗ اؾكا٥ضف ٚناْضت إذضؽ ٣ألضباب اغتٝايض٘ ٚتٍضؿٝت٘ ٗ
ايهٜٛت َٔ قبضٌ إعضابفا ايعفاقٝضٖ (١ضؿ ٙإضؿنفا ؾٗٝضا ؾٛا٥ضؽٚ ,ألضفاـ تاـىٝض ١ذضٍٛ
إـٖاب٪َٚ ,اَفا ايبعث ا٭لٛؼ َٔ جفا ِ٥قتٌٚ ,تعؿٜبٚ ,تٗحرل ْاع ٞقٌ ْٛرلُٖضا ٗ
اؿهَٛا  ٚ ,ا٭ْ ١ُٛايمايؿ ٚ ,١عً ٢يمإ اذؽ اقفب ايٓاه آْضؿاى َضٔ ايضفٝ٥ن إكبضٛـ
آؽ ذمٔ ايبهف ٚاذؽ ـَٛق ٚقاؼ٪َٚ,٠لمٌ ٖؿا اؿكب ا٭لٛؼ .أَ ٗ ٬التؿاؼ ٠ايىعب
ايعفاقٚ ٞغرلٖ َٔ ٙؿا اؿكب ١ايتاـى ١ٝاشلاَ َٔ ١تاـٜغ ايعفام
املك مُ:
تعفؾت عً ٢إفذ ّٛذفؼإ اؿاد عبؽ ايػؿٛـ ايتهفٜيت ٗ إؽـل ١ا٫بتؽا ١ٝ٥ايٛذٝؽ٠
اييت ناْت ٗ تهفٜت ذتَ ٢ؽ ١ٜٓلاَفا ٤ا٫ثف ١ٜايىٗرل ٠يكؽ نإ إفذ ّٛايطؿٌ ا٫ؾن٢
بٌ نٌ ا٫ٚؼ ايٍـ ٚنٓا ْٗاب٘ يبطى٘ ٚقٛت٘
 ٫اـٜؽ ٖٓا ايترؽث عٔ تًو ايؿذل ٫ٚ ٠عٔ ايؿذل ٠اييت تًتٗا ٗ إؽـل ١ايثاْ ٗ ١ٜٛلاَفا٤
ثِ ؼظٛيٓا ايهً ٗ ١ٝبػؽاؼ اِا ؾك٘ اـٜؽ إ انىـ عٔ ايٍؽاق ١إت ١ٓٝاييت ناْت تفبطب
َٓؿ ايطؿٛي ١بإفذ ّٛذفؼإ اؿاد عبؽ ايػؿٛـ ٚاييت اَتؽ اٍ قَإ ـ٥الت٘ ي٬ـنإ ٗ عٗؽ
عبؽ ايم ّ٬عاـف ٚـ٥الت٘ ي٬ـنإ ٗ لٓ 68 ١ثِ تٛقٜف ٙبعؽ ؾيو … ٚقؽ تٓكًضت ٗ عضؽ٠
َٓاٌب ٖاَ ١لٓ 63 ١اذًت بعؽٖا اٍ ايتكاعؽ بعؽ ا٫طاذ ١بايبعث عًٜ ٢ؽ عبؽ ايم ّ٬عاـف
ٗ  /18تىف ٜٔايثاْ .1963 ٞنإ إفذٜ ّٛاظؿْ ٞاٍ بٝت ))ابٖٝ ٛثِ(( آؽ ذمٔ ايبهف
ايٛاق ٗ قً ١عً ٞايٍاحل ٗ بػؽاؼ ٚنإ آؽ ذمٔ ايبهضف ٜتٛضاٖف اؾ ؾاى باْض٘ بٝضاع
اؿًٝب ذٝث نإ قؽ اوذل ٣بكفٖ)) ٠اٜى ((١ذمب ايتعبرل ايعفاق ٞايؽاـد ٚاعًٔ اْ٘ اعتكٍ
ايمٝالْٗ ١اٝ٥ا بعؽ قّا 9 ٤اوٗف ٗ ـ٥ال ١ايٛقـا ٠ايعفاق ٗ ١ٝذه ١َٛعبؽ ايم ّ٬عاـف.
ٚيهٔ )) ٖاٜى٘ (( مل تهٔ ا ٫تػط ١ٝي٬جتُاعا ايمف ١ٜاييت ناْت تتِ ٗ بٝت٘ ٜٚتؽاـه
ؾٗٝا اَٛ٫ـ ((.
ٗ غّض ٕٛاٜ٫ضاّ اَ ٍٚ٫ضٔ لضٓ 1965 ١اـلضٌ ٌضؽاّ اٍ يبٓضإ يٝكض ّٛبتٓٛض ِٝايىضضباب
ايًبٓاْٚ ٞيٝحف ٟاتٍا َ ٫بعض ايؽ ٍٚبىإ اْ٫ك٬ب نُا نًـ بايتٓمٝل َ عؿًل ايؿٟ
نإ اْؿاى ٜك ٗ ِٝؾفْما ٜٚات ٞاٍ برل ٚظٛاق لٛـَ ٟكٚـ بالِ ))اْطٛإ طعُٚ ((١يكؽ
عفؾت ظ ٍ٬اتٍا٫ت ٞبابٖٝ ٛثِ ايهثرل َٔ ٌؿات٘ ٚعكؽ ٙايٓؿمٚ ١ٝتفج َعفؾيت ب٘ اٍ اٜاّ
إفذَٛ)) ّٛيٛؼ كًَ ايتهفٜيت(( ايؿ ٟنإ ىط٘ يعىضا٥ف تهفٜضت ا٫ـبعض ١ايفٝ٥مض١ٝ
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يه ٞتٌٍ اٍ َمت ٣ٛايمٝطف ٠عً ٢ايعفام نً٘ ٚنإ يؿيو  ِٜٛٓوباب تهفٜت ايضؿٜٔ
ناْٛا ٜتًك ٕٛؼـٚلِٗ ٗ بػؽاؼ  ٗ ُِٜٗٛٓا٫ذكاب ايمٝالَ ١ٝعتًـ اػاٖاتٗا ايمٝال: ١ٝ
اثٓإ ٗ اؿكب ايىٛٝع … ٞاـبع ٗ ١ذكب ايبعث ٔم ٗ ١اؿكب ايٛطب ايؽَكفاط .ٞاخل
ي ُّٔٝيٓا اي ٌٍٛٛاٍ اؿهِ عٔ ا ٟطفٜل وتٌُ ٗٚ .ايٛاق ؾإ ايفٝ٥ن مل ٜهٔ ؾنٝا
اٍ ؼـج ١إ ٜٛي ٞإفذَٛ ّٛيضٛؼ كًضَ اٖتُاَضا نضثرلا بض٘ ٚيهٓض٘ نضإ ظبٝثضا اٍ ؼـجض١
نضضبرلْ٫ٚ ٠ضضب  ٫انتضضب َضضؿنفات ٞاـاٌضض ١ؾضضاْب  ٫انىضضـ عضضٔ َضضؽ ٣ظباثضض ١ابضضٖٝ ٛضضثِ
ٚلانىؿٗا ٗ َؿنفات ٞاْىا ٤اهلل.
اَا ٖؿ ٙإؿنفا ؾٗ ٞتعتدل عل ؼًٌ ٬ٝاؼقا عٔ جكَ ٤تكًب َٔ تاـٜغ ايعفام ايؽاَٞ
ٚاْا ٚإ نٓت اظتًـ َ إفذٌ ّٛاذب إؿنفا ٗ بعض ٚجٗا ْٛفٚ ٙيهٓب ئ اغرل
ؾٗٝا ُِ ٕ٫رل ايؿَ ٌٚ ٟمتٝكٛا ـغِ ايفناّ ايهبرل ايؿٜ ٟترًُ٘ ٚوًُب عً ٢إ  ٫اظٕٛ
نًُٚ ١اذؽ َٔ ٠إؿنفا اييت مل انٔ اعكّ عًْ ٢ىفٖا بعؽ إ عفؾت ايمًطا ايعفاق١ٝ
بٗضا ؾاظضؿ ت٬ذكضب ٚؾيضو ذؿٛضا عًض ٢عضاً٥يت ايضيت تتضايـ َضٔ قٚجضيت ٚابضٓيت ))ٖضؽٚ ((٣
))ابتماّ(( ٚابب ايٍػرل ))وانف(( غرل إ اقؽاّ ايمًطا ايعفاق ١ٝباغتٝاٍ اظ)) ٞقُضؽ
طاٖف ايتهفٜيت(( ٚاعتكاٍ ـؾاقٚ ٞإ٬قّ ا ٍٚازلاع ٌٝعبؽ اؾباـ غضكاٚ ٟٚايعكٝضؽ ٖضاؼٟ
ٔاه ٚايعكٝؽ عبؽ ايعكٜك آؽ ٖ ٛايؿ ٟؼؾعب اٍ ْىفٖا ـغِ اْب اعفض ذٝاتٚ ٞذٝا٠
عاً٥يت ـطف جؽ ٟبؿيو نُا عفض إفذ ّٛذٝات٘ يًعطف ٚقؽَٗا ٖؽَ ١ٜتٛاِع ١يًىضعب
ايعفاق ٞايؿ ٫ ٟا ٔٚاْ٘ ٜهٔ نثرلا َٔ ايعؽا ٤يًُفذٚ ّٛقٍٖ ١ؿا إؿنفا تبتؽا َٔ ايّٛٝ
ايؿ ٌٌٚ ٟؾ ٘ٝإفذ ّٛاٍ اؾكا٥ف ايعاٌُ٘ بعؽ اعؿآَ َٔ ٘٥اٌب٘ ٚتفذ ً٘ٝاٍ ٖٓاى بعؽ
ـجٛع٘ َٔ جٛي ١التحُاَ ٗ ١ٝالباْٝا .ؾكؽ بؽا إفذضٜ ّٛهتبٗضا ؾضٛـ ٌٚضٛي٘ اٍ اؾكا٥ضف
ٜٚمحٌ ـٚ٩ه ْكا ٙإٛاِٚ ٝعٓؽَا يتركت ب٘ بعؽ ابعاؼ َٔ ٟايعضفام ٚاعؿضاَ ٞ٥ضٔ ْٝض
َٓاٌيب بمبب ٌؽاقيت اـاٌَ ١ع٘ اظؿ إفذ ًّٞ ّٛعً ٞبعّٗا ٜٚهتب ٖ ٛايكمِ ا٫ظف
… اْضب ٗ ٖضضؿ ٙإضؿنفا ٚإ نٓضضت اظضٌ ٕٛضضؽاقيت ايىعٍض َ ١ٝض نبضاـ قٝضضاؼ ٠ايبعضضث
ٚيهٓب ذكا  ٫اظضِ ٕٛضُرل ٟايضؿٜ ٟعضفؾب إ ايمضه ٛعًض ٢اؾفّض ١جفّض ١نضدل٫ ٣
ٜػؿفٖا ايتاـٜغٚ .طبعا إ ٖؿا ايكمِ ٖ ٛجك َٔ ٤ثًث إؿنفا اييت لتٓىف تباعا  ٖٞٚعباـ٠
عٔ فُٛعا اذؽاث جف ٣تمحًٗٝا بٍٛـَ ٠تؿفق:١
 / 1اب 1971 /
عبؽ اهلل طاٖف ايتهفٜيت
إؿنفا
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ذفؼإ عبؽ ايػؿاـ ايتهفٜيت
بعؽ البٛع ٚاذؽ َٔ ذفنُٛ /30 ١ق  68 /ؾٖبت اٍ ))ابٖٝ ٛثِ (( آؽ ذمٔ ايبهف
ٚقًت ي٘ باؿفف ايٛاذؽ :اْا  ٫اوو ٗ آْا هب إ ْبؿٍ ايهثرل يهْ ٞمتُف ٗ اؿهِ
ٚقؽ ٜتِ يٓا ؾيو ٚيهٔ ايؿ ٟاوو ؾ ٖٛ ٘ٝإ ْ ٌٛكًٌٍ يبعّٓا بعّاّ ٚشلؿا ؾإ عًٓٝا إ
مٌٍ عًُِ ٢إ ٫لتُفاـ ٌؽاقتٓا اؿاِف.٠
اجاب :اٜ ٫هؿ ٞإ ايكٛا إمًر ١نًٗا ؼت تٍفؾو ا?ٕ٫
قًت :إ ايؿ ٟاظاؾ٘ ٖ ٛإ تطعٓب اْا ايكٛا إمًر ١اْت تعًِ إ ايكَإ َتػرل .قاٍ٫ :
باه ٌٖ .اْت تٛاؾل عً)) ٢اؿًـ(( ? قًت َٛاؾل َٔ ت?َٔ٪
قاٍ َٔ :ت َٔ٪اْت?.
قًت :اب ٛذٓٝؿ ١نٝـ تف ٣إ مًـ عٓؽ ? ٙقاٍ ا َٔ٩نثرلا بض )اب ٛذٓٝؿٚ (١يهٔ أٚ
إ )اب ٛؾاٌِ ايعباه( بٔ عً ٞإؽؾَ ٗ ٕٛؽ ١ٜٓنضفب ٤٬ظضرل َضٔ ّهضٔ إ ٜىضؽ ؼايؿٓضا
نٝـ تف ٣إ ْؿٖب اي ٘ٝايً ?.١ًٝقًت يٝن يؽَ ٟاْ  .اؿكٝك ١ؾإ ابٖٝ ٛثِ نإ ٜبرث ٖٛ
ا٫ظف عٔ ُِإ واؾ ٜعًٓ٥٫ٚ ٢ا ي٘ بعؽ إ ُت اـٝاْ٘ بفؾٝل اْك٬بٓا ايؽنتٛـ عبؽ ايفقام
ايٓاٜـ ٚعً ٢اٜؽٜٓا :اْا ٚعُاً ٚايىٝعً.ٞ
ُ ٗٚاّ ايماع ١ايثآَْ َٔ ١ؿن ايً ١ًٝـنبٓا لٝاـ ٠عاؼَ ١ٜتحٌٗ م ٛنفبٚ ٤٬نٓا
اـبع :١ايفٝ٥ن  ٚاْا  ٚاذؽ إفاؾكٌ ٚايما٥ل ٚيهٜٓ ٫ ٞهىـ ايفٝ٥ن ٚاْا ؾكؽ ًٓٓا تابٛتا
ؾاـغا عً ٢لكـ ايمٝاـ ٠باعتباـٖا جٓاق ٠عاؼ ١ٜمًُٗا يؽؾٓٗا ٗ ايٓحـٚ .نٓا ًْبن اؾ ؾاى
)ايهٛؾٚ ١ٝايعكاٍ( عً ٢ايطفٜك ١ايبؽًٌٓٚ .١ٜٚا َؽ ١ٜٓنفب ٗ ٤٬ايًر ١ٛاييت نإ ظؽاّ
ـ ١ِٚايعباه ٜىتػً ٕٛباقؿاٍ ابٛاب ايٍرٔٚ ,يؿيو ؾكضؽ ذضاٚيٛا َٓعٓضا َضٔ ايضؽظٚ ٍٛبعضؽ
اٌفاـ جؽ َٔ ٟقبًٓا عً ٢الاه آْا بٍفاْ ٕٜٛٚفٜؽ ايتٛج٘ اٍ ايٓحـ ي ٬ٝيؽؾٔ جٓاقتٓضا
ؾترٛا يٓا ا٫بٛاب ؾتٛجٗٓا م ٛايفأه ِٚٚعٓا اؾٓاق ٠اَآَا ٚبؽأْا مًـ ٚناْضت ايعًُٝض١
كايؿ ١ي٬عفاف ايكا ١ُ٥عٓؽ ايىٝع ٗ ١قٜاـ ٠اؾٓا٥ك ٕفقؽ ايعباه ٖا اثاـ ايىهٛى يؽ٣
بعض اـؽّ ؾتكؽّ ايٓٝا قا ٌٖ :٫تفٜؽ ٕٚو٦ٝا? قًٓاْ ٫ :فٜؽ إ مًـ ؾك٘ .قاٍ :تمُر ٕٛإ
)اذًؿهِ( ? قًٓا ٫ :مٔ ْعفف ؾيو .ؾذلنٓا ذٝث ذًؿت اْا ا ٫ٚإ  ٫اظ ٕٛابٖٝ ٛضثِ ٚإ
ٚاجٗت ٌَ ٤ايؽْٝا ؾٖبا ٚؾّٚ ,١ذًـ ٖ ٛثاْٝا إ  ٫ى ٕٛب ٞنؿيو … ٚيكؽ اـؼت نثرلا
عٓؽَا ُت عًُ) ١ٝاؿًـ إكؽه( ؾكؽ ٓٓٚت بمؿاج ١اْب نمبت ٌؽاق) ١ابٖٝ ٛثِ( اٍ
ا٫بؽ ٚمل انٔ اعفف إ اؿًـ مل ٜهٔ ا ٫ظؽاعا جفبت٘ اْا عًْ ٢ؿمٚ ٞالتمًُت ي٘ بٓا٤ٶ
عً ٢اقذلاذ ٞاْاٚ .ا ٕ٫اؾ تعٛؼ ايؿانف ٠اٍ تًو ايً ١ًٝاتٍٛـ إ اؿًـ إكؽه اِضا نضإ
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ـٝاْيت ٚا ٫ؾًُاؼا لؿفْ ٞاٍ ٖٓا ? ٕٚاؾا بعؽ ؾيو قتٌ قٚجيت ? ٚايطفٜـ إ ايفٝ٥ن ذًـ
بعؽ البٛعٌ ؾك٘ َٔ بعؽ تًو ايًٌ َ ١ًٝؽاّ ذمٌ ي٬بكا ٤عً ٢ايٍؽاقٚ ١جف ٣اؿًـ ٗ
ْؿن إهإ ايؿ ٟذًؿٓا ؾٚ .٘ٝعً ٢نٌ ذاٍ .ؾكؽ اْهىؿت يعبتٓا تًو ايًًٝضٚ ١عضفف اذضؽ
اـؽّ )ابٖٝ ٛثِ( ؾتكؽّ ايٚ ٘ٝطايب٘ إ ٜمُس ي٘ باع ّ٬احملاؾٚ ٜيهٔ ابٖٝ ٛثِ ـؾض ؾيو
باعتبضضاـ اْضض٘ َمضضتعحٌ يًفجضضٛع اٍ بػضضؽاؼ ٚؾعضض ٬ؾكضضؽ ـجعٓضضا اٍ بػضضؽاؼ ٌٚٚضضًٓا اٍ ايكٍضضف
اؾُٗٛـ ٟقب ٌٝايؿحف بًرٛا ٚ .هؽـ بايؿنف إ ايفٝ٥ن ـؾض تًو ايً ١ًٝإ ٜك ّٛبكٜضاـ٠
لٝؽْا اؿمٌ ـغِ اٌفاـ ٟعً٪َ ٘ٝنؽا باؿفف ايٛاذؽ :اْا  ٫اعتكؽ باؿمٌ ؾٗ ٛنإ
ٜمترل ايكتٌ بمبب ُفؼ ٙعًض ٢ذهَٛضٜ ١كٜضؽٚ .عٓضؽَا قًضت يض٘ٚ :يهضٔ ايعبضاه نضإ َض
اؿمٌ ٗ نفبٚ ٤٬قضؽ قتضٌ َعض٘ٚ .ـَضا ٗ لضب ? ً٘ٝقضاٍٖ :ضؿا ٌضرٝس ٚيهضب اعتكضؽ إ
اؿمٌ غضفـ باظٝض٘ ايعبضاه .ؾكضؽ جًبض٘ َعض٘ عًض ٢الضاه إ ٍٜضبس ٚيٝضا يًعٗضؽٚ ,مل ٜهضٔ
اظ ٌ٘٬ا ٫يًٓع ٠ٛايعفب ١ٝاييت نإ ٜتُت بٗا ٫ٚ .اؼـ ٟبايّب٘ َٔ ا ٜٔنإ ٜاتَ ٞثٌ ٖؿٙ
ايٓٛفٜا اييت نإ ٜترؿٓا بٗا َٔ ذٌ ٫ظف ? إ ايتاـٜغ ٜهىـ عٔ تؿاٌ ٌٝقّ ١ٝاؿمٌ
ٚيهٔ ايفٝ٥ن نإ ٍٜف عً ٢كايؿ ١ايتاـٜغ ٚيٝن ٖٓا ؾك٘ بٌ ٗ نٌ ؼً٬ٝت٘ ايتاـى١ٝ
تكفٜبا ,ؾكؽ نإ ٜعتكؽ َث ٬إ اـٛاـد ناْٛا ّثً ٕٛايفٚط ايثٛـ ١ٜايعفبٚ ١ٝنإ ٜك :ٍٛيٛ
نٓت ٗ عٍف عً ٞابٔ اب ٞطايب ٕا ٚلعب ا ٫ا٫نفاٌ ٗ ٙؿٛف اـٛاـدٚ .ايٛاق  ,ؾإ
ايفٝ٥ن َتاثف جؽا بىعٍَ ١ٝعا ١ٜٚبٔ اب ٞلؿٝإٚ ,يؿيو ؾاْ٘ وٌُ ذكؽا الٛؼ يعً ٞبٔ ابٞ
طايب ٚيٝن اُٖاي٘ ٕؽ ١ٜٓايٓحـ اْ ٫تٝحٖ ١ؿا اؿكؽٚ .ا ٔٚاْ٘ ٜ ٫عتكؽ بايعباه اّٜا ا٫
َكؽاـ َا هًب٘ ايعباه ي٘ َٔ ثك ١اٌؽقاٚ ٘٥إ ٫ؾُا َعٓ ٢قتٌ قٚجيت ٚابعاؼ ا٫ٚؼٚ ٟاعؿاٞ٥
َٔ َْٓ ٝاٌيب نًٗا بىعط ١قًِ?
ٌرٝس اْب قًت يفؾاق ٞبعؽ ايعٛؼَ ٠باوف َٔ ٠ايكاٖف ٠اييت ذّفتٗا َ٫ثٌ ايفٝ٥ن ٗ
تى ٝجٓاقْ ٠اٍ عبؽ ايٓاٌف :اْب  ٫التط ٝايتعاَ ٕٚعِٗ ط ٬ٜٛبمبب ايتٍفؾا اـاـج١ٝ
غرل إمٚ٪ي ١اييت جًبت يٓا عؽا ٤نٌ ايؽ ٍٚايعفبٚ ١ٝلبب ايؿماؼ ايعفٜض ايؿًٜ ٟـ ايعفام
نً٘ٚ .يهٔ ٌٖ نإ عًض ٢ايضفٝ٥ن إ ٜٓاقىضب ٗ ؾيضو? اّ إ ٜعضاًَب َعاًَض ١عضؽٚ ?ٚيضٛ
ؾفِٓا اْب اٌبرت عؽٚا نُا اتُٗ ْٞٛاـٜؽ ايتكاـب َ ٍَف ؾٌٗ قٚجيت اٌبرت عؽ٠ٚ
اّٜا? ؾًُاؾا قتًٖٛا  ٖٞٚذاٌَ? ؾبعؽ تمؿرل ٟاٍ ٖٓا )اؾكا٥ف( اظدلٖٚا إ عًٗٝا إ تًترل
ب ٗ ٞاؾكا٥فٚ ,اْٗا هب إ تكّ ٞعُفٖا نً٘ ٖٓا ٚاَفٖٚا َػاؼـ ٠ايعفام ظ ٍ٬ث٬ث ١اٜاّ
ؾك٘ٚ ,اَتثًت يٚ٬اَفٚ ,ذحك َهإ ٗ ايطا٥ف ٠ايعفاق ١ٝاييت ناْت لتتٛج٘ اٍ ٖٓا ٗٚ
إطاـ طايبٖٛا بىٗاؼ ٠ايتطعِ ِٝؽ ايهٛيرلا ٚمل تهٔ ٖ ٞؼٌُ َثٌ ؾيو ,ؾأجدلٖٚا عً٢
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ايتًكٝسٚ .يهٔ َاؾا ناْت إاؼ ٠اييت يكرٖٛا بٗا ? يكؽ ناْت َاؼ ٠قاتً ١مل تعي بعؽٖا ا٫
لاعتٌ ؾك٘ ,ذٝث يؿٛت اْؿالٗا ا٫ظضرل ٠عًضَ ٢ضً ايطضا٥فٚ ٠ذٛشلضا ا٫ٚؼ ٟايمضت ١ايضؿٜٔ
واٖؽٚا ٚؾاتٗا ؿ ١ٛبًرٚ .١ٛنِ نإ تاثرل ٟعٓؽَا الضتكبًت قٚجضيت ٗ َطضاـ اؾكا٥ضف
ايؽٚي ٖٞٚ ,ٞجثٖ ١اَؽ ٠ب ٬ذفاىٚ ,ذٛشلا ا٫ٚؼ ٟايمتٜٛٓ ١ذضٜٚ ,ٕٛبهضٚ .ٕٛايٛاقض ؾضإ
ايكّ ١ٝمل تٓت٘ بكتٌ قٚجيت ٚاِا تعؽ اٍ ايكٝاّ عًُ ١اعتكاِ ٫ؽ نٌ َٔ نإ تفبطب
ب٘ ـابطٌ ١ؽاقٚ ,١مت اعتكاٍ َا ٜ ٫كٌ عٔ  َٔ 300ايّباٚ ٙإؽٌْ ذت ٢ا ٕ٫ذمب َا اعًِ
ٚقتًٛا َا ٜ ٫كٌ عٔ َ .َِٗٓ ١٦نُا َا اـبع.َِٗٓ ١
ضض ايؿٌٍ ايثاْ َٔ ٞإؿنفا
ضض ؼٚـوفنْ ١ؿ٘ ايعفام ايدلٜطاْ ٗ ١ٝاْك٬ب ُٛ / 30ق
يكضضؽ زلعضضت ٚقضضفأ تؿمضضرلا نضضثرل ٠عضضٔ الضضباب اْكضض٬ب ُ /17ضضٛق ٚ 1968/اْكضض٬ب
ُٛ/30قٚ 1968/نٓت ٗ نٌ َف ٠اوعف باؿاج ١اٍ ايّرو ايط ٌٜٛعًضَ ٢ضا ٜهتضب ٗ
تؿمرل اذؽاث إٓطكٚ .١شلِ اؿل ,ؾإٕ َا هفٚ ٟـا ٤ايهٛايٝن يٝن َٔ ايٓٛع ايؿٜ ٟمتطٝ
اؾُ ٝإ ٜهىؿ ,ٙٛاْ٘ َثٌ اؿؽٜث ايٍرؿ ٞايؿ ٟيٝن يًٓىف.
ٚيكؽ اِٚرت يض) ابٖٝ ٛثِ ( عؽَ ٠فا وعٛـ ٟايعُٝل بّفٚـ ٠ايكٝاّ بعٌُْ٫ ,كاؾ ايعفام
َٔ "التعُاـ ايهٛايٝن" ذمب تعبرل ٟاـاُ ٚنٌ َف ٠نٓت اٚاج٘ ِره ١عف,َ٘ٓ ١ّٜ
ازل بعؽٖا نًُات٘ اييت ناْت تبؽَ ٚتكطعٜ ١ك ٍٛبايًٗح ١ايعفاق) :١ٝاوبٗٝا ايهٛايٝن? َٛ
ٖ ٘ٝايً ٞجاببتو عايٛقاـٚ ,٠جابتب عايف٥ال .١ظًَ ٘ٝمتٛـ.(٠
ٚي ٛاْ ٞلً٦ت ا ٕ٫عٔ الباب اْك٬ب ُٛ /17قٚ ,اْك٬ب ُٛ /30ق ٕا تفؼؼ ٗ ا٫واـ٠
اٍ ٚاوٓطٔ نحٛاب عً ٢ايم٪اٍ اٚ ,ٍٚ٫اٍ بفٜطاْٝا نحٛاب عً ٢ايم٪اٍ ايثاْ.ٞ
ؾكؽ اعًٔ ايفٝ٥ن ايمضابل عبضؽ ايضفٓٔ عضاـف ,قبضٌ اْك٬بٓضا بىضٗف ٜٔعًض ٢تعضؽٗ ٌٜ
اتؿاقٝا ايٓؿ٘ يٍاحل وفن" ١اٜفب ايؿفْمٚ "١ٝقؽ طًبب ابٖٝ ٛثِ عى ١ٝاع ٕ٬اؿه١َٛ
عٔ ٖؿا ايتعؽٚ ,ٌٜوفط ي ٞاُٖٖ ١ٝؿا ا٫عٚ ,ٕ٬اثاـ ٙايم ١٦ٝعً ٢ع٬قا نٌ َٔ ايعفام
بفٜطاْٝا ٚايعفام اَفٜهاٚ .ؾنف إ عًٓٝا إ ْمتػٌ ٖؿا اي ِٛاؾؽٜؽ يًكٝاّ بعٌُ َا.
ٚجف بعؽ ؾيو اتٍا ٫بٓٓٝا ٚبٌ ٌؽاّ ايؿ ٟنإ اؾ ؾاى ٗ برلٚ , ٚاظدلْا ٙبّفٚـ٠
اقاَ ١ذٛاـ عاجٌ بٚ ٘ٓٝبٌ ايمؿاـ ٠اَ٫فٜهٚ ,١ٝاظدلْا ٙباجفا ٤اتٍاٍ َ عؿًل بٗؿا يىإٔ .
ٚبعؽ اقٌ َٔ البٛع اظدلْا ٌؽاّ بإٔ اؿهَٛتٌ ابؽتا التعؽاؼُٖا يًتعا ٕٚاٍ اقٍ ٢ذؽ
بىفطٌ
ا :ٍٚ٫إ ْكؽّ شلُا تعٗؽا ظطٝا بايعٌُ ٚؾل َا ٜفزل ْ٘ٛيٓا
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ٚايثاْ :ٞإ ْدلٖٔ عً ٢قٛتٓا ٗ ايؽاظٌ ٚتكفـ إ ٜك ّٛذكب ايبعث بتَٓٛ ِٝٛاٖفا ِؽ
عبؽ ايفٓٔ عاـف نتؽي ٌٝعً ٢ايك.٠ٛ
ٚؾع ِْٛ ٬اؿكب تٛاٖفِ ٠عُٚ ,١نإ ّى ٞاَاَٗا ابٖٝ ٛثِ ٚاْا ٚعُضاً ٚبعضض
)ايفؾضضام(ٚ .قضضؽ اظدلتٓضضا ايمضضؿاـ ٠اَ٫فٜهٝضض ٗ ١بضضرل ٚاْٗضضا عًضض ٢الضضتعؽاؼ يًتعضضا ٕٚعًضض ٢إ
)ْتماٌٖ( بعضؽ لضاط اْ٫كض٬ب ٗ َمضأي ١ايضٓؿ٘ َض ايىضفنا اَ٫فٜهٝضٚٚ ,١اؾكٓضا عًض٢
ايىف.ٙٚ
ٚبعؽ ث٬ث ١اٜاّ جاْ٤ا َٔ ايمؿاـ ٠اَ٫فٜهٜ َٔ ١ٝك :ٍٛإ عًٓٝا إ ْتعا َ ٕٚآَف اؿفه
اؾُٗٛـ ٟيعبؽ ايفٓٔ عاـف .عبؽ ايضفقام ايٓضاٜـٚ ,إ عًٓٝضا إ ِىضٚ ٞؾضل اـطض ١ايضيت
لرلزلٗا يٓا.
ٚقؽ ايتكٓٝا ب٘ ٗ لٝاـت٘ اـاٌ ١يُٛ/12 ١ًٝقٚ ,68 /اتؿكٓا َع٘ عً ٢نضٌ وض٫ٚ .٤ٞ
اـٜؽ ٖٓا اـٛض ٗ نٝؿٚ ١ٝقٛع اْ٫ك٬بٚ ,يهٔ ايؿ ٟاؼٖىضٓا ْٝعضا إ اْ٫كض٬ب لضس
الفع ٖا نٓا ْتٍٛـ ,ٙؾكؽ ـؾ عبؽ ايفٓٔ عاـف ٜؽ ٜ٘ع ١َ٬ا٫لتمَ ّ٬حفؼ إ اطًل
ْاع ١عبؽ ايفقام ايٓاٜـ ث٬ث طًكا ظاـد غفؾت٘ ٌباط ُٛ /17 ّٜٛقٚ .مل ُف لت ١اٜاّ
ؾك٘ عً ٢اْ٫ك٬ب ذت ٢اتًٍت بٓا ايمؿاـ ٠ايدلٜطاْ ٗ ١ٝبػؽاؼ بىهٌ لفٚ ٟؾنف ظطٛـ٠
ا٫لتُفاـ ٗ ايمٝال ١اييت اعًٓٗا عبؽ ايفقام ايٓاٜـ بٍؿت٘ ـٝ٥ما يًٛقـاُ٪َ ٗ ٠ف ٙايٍرؿٞ
اٚ ٍٚ٫ا٫ظرل ايؿ ٟعكؽ ٙاثٓا ٤ـ٥الت٘ يًٛقـاٚ ,٠ايؿ ٟقاٍ ؾ :٘ٝإ ذهَٛت٘ لتتعؿ اػاٖا
َمتك ٗ ٬قّاٜا ايٓؿ٘ٚ ,اْٗا لتعٝؽ ايٓٛف ٗ نٌ ا٫تؿاقٝضا إعكضٛؼ ٠بضٌ ايعضفام ٚبضٌ
وفنا ايٓؿ٘.
ٚؾنف يٓا ايمؿاـ ٠اْٗا َمتعؽ ٠يًتعاَ ٕٚعٓا اٍ ابعؽ ذؽ ٫لكا ٙعبؽ ايفقام ايٓاٜـ ,
ٚاٌؽقاٚ ,٘٥اعطا ٤ذكب ايبعث ايؿ ٟنٓا ْٓتُ ٢اي ٘ٝلًطا َطًك ١يًمٝطف ٠عً ٢ايعفام.
ٖٚهؿا ؼبفْا اْك٬ب ُٛ 30ق ايؿ ٟاقٍ ٞؾ ٘ٝعبؽ ايفقام ايٓاٜـٚ ,قٜف اؿفبٚ ,١ٝقا٥ؽ
ا٫ـنإٚ ,فُٛع َٔ ١ايٛقـاٚ .٤بعؽ لاط اْ٫ك٬ب ايؿ ٟقاؼٖ ٙؿ ٙإف) ٠ابٖٝ ٛضثِ( ْؿمض٘
ٚظططت٘ وفنْ ١ؿ٘ ايعفام ايدلٜطاْ ,١ٝايػٓٝا اتؿاق ١ٝوفن) ١اٜفب( ايؿفْمض ١ٝإٛلضع,١
ٚانتؿٓٝا َعٗا با٫تؿاق ١ٝإّٝك ١اييت ناْت ذه ١َٛعبؽ ايم ّ٬عاـف قؽ عكؽتٗا ٗ ؾيو
إ تًو ا٫تؿاق ١ٝناْت ٚإٚ ,١آْا لٓعٝؽ ايٓٛف ٗ نٌ ا٫تؿاقٝا  .نُا ايػٓٝا ؾُٝا بعؽ
ٌؿك ١ايطا٥فا اييت نإ قؽ ٚقعٗا عبؽ ايفٓٔ عاـف َ ذه ١َٛؾفْما ,عح ١آْا يؽٜٓا
طا٥فا ذفب ١ٝبكؽـ ايهؿا.١ٜ
يهٔ آَاٍ ابٖٝ ٛثِ ُٓع٘ مل َٔ ايفجٛع عٔ ظطت٘ يٓكٌ ايكٝاؼٍَ َٔ ٠ف اٍ بػؽاؼ٫ٚ ,
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ٜكاٍ ٍٜفف ذت ٢اَٚ ًَٕٛٝ ٕ٫ا٥يت ايـ ؼٜٓاـ عفاق ٞوٗفٜا ٗ يبٓإ ؾك٘ ,نُضا ٜ ٫ضكاٍ
ٍٜفف  950ايـ ؼٜٓاـ عفاق ٞوٗفٜا ٗ لٛـٜا 860ٚ ,ايـ ؼٜٓاـ ٗ ايكاٖف 900 ٚ ,٠ايـ ؼٜٓاـ
ٗ ا٫ـؼٕ  500ٚايـ ؼٜٓاـ ٗ اي ُٔٝاؾٓٛبَٚ ١ٝا ٜكاـب َٔ ؾيو ٗ اؾكا٥فَ .ا عؽا اَٛ٫اٍ
اييت تٍفف َٛ٫ـ طاـ ١٥نتَٓٛ ِٝٛاٖفا .
ايكٝاّ بتؽظٌ عمهف ٗ ٟا٫ـؼٕ يكًب ْٛاّ إًو ذمٌ ا ٚايعٌُ يكٝاّ اْكض٬ب َضٛاٍ
يًركب ثِ ايتآَف بعؽ ؾيو عً ٢ايبعث ايمٛـ ,ٟثِ عً ٢يبٓإ ٫ذٝاَ ٤ىفٚع اشل ٍ٬اـٍٝب ,
ٖا ٜعط ٞاؿكب ضض بعؽ لاط إىفٚع ضض قؽـ ٠ؼفى ٚالع ٗ ١ناؾ ١ايؽ ٍٚايعفبٚ .١ٝاؿكٝك١
إ ٖؿ ٙاـط٘ مل تأ بأْ ١ٜتا٥خ ل ٣ٛإ بعض اؿهَٛا اجملضاٚـَ ٠ثضٌ ايهٜٛضت بضؽأ
تتعٛف َٓا َٔٚ ,ثِ تعطٓٝا بعض ايتٓاق ٗ ٫ايكّاٜا اييت ُ ٫ن أَٓٗا.
ٚاـط٘ تبؽٌ ٚبٝاْ ١ٝاٍ ؼـجَ ١ضاٚ ,يهضٔ اٜض ١ظطضَ ١ضٔ ظطض٘ ابضٖٝ ٛضثِ مل تهضٔ
نؿيو?
ؾكؽ ناْت ظطتٓا َبٓ ١ٝعً ٢الاه ِفٚـ ٠ايتعا َ ٕٚإًو ذمٌ ,يُّإ بكا ٤اؾٝي
ايعفاق ٗ ٞا٫ـاِ ٞا٫ـؼْ ,١ٝيٝن ؼمبا شلح ّٛالفا ٌٝ٥عً ٢ايعفام ,ؾكؽ اتؿكٓا َ الفاٌٝ٥
بعؽ وٗف َٔ اْك٬ب ُٛ /30ق ٚبايّب٘  /29آب ,68/عً ٢عؽّ ؤ اٖ ٟح ّٛعً ٢جٝىٓا أٚ
عً ٢ايعفام ٗ َكابٌ عؽّ اوذلاى اؾٝي ايعفاق ٗ ٞا ٟعًُِ ١ٝؽ الفا ,ٌٝ٥ا ٚذتٌ ٗ ٢ؽ
اٖ ٟح ّٛعً ٢ا٫ـؼَٕ ٗٚ ,كابٌ ايمضُاط يًٗٝضٛؼ ايعضفاقٌ بضاشلحف ٠اٍ الضفا ٌٝ٥عضٔ طفٜضل
قدلُ.
ٖضضؿا ا٫تؿضضام ايضضؿ ٟمت بٓٓٝضضا ٚبضضٌ الضضفا ٌٝ٥عضضٔ طفٜضضل عؿًضضل )) ٚايًضضٛـؼ لضضٝـ(( عُٝضضؽ
ايٍٗ ٗ ١ْٝٛٝيٓؽَٕ ٗ .ؽ ١ٜٓباـٜن قؽ اذذلَ٘ اؾاْبضإ ذتض ٢ا ,ٕ٫ؾًضِ تىضٔ الضفا ٌٝ٥اٟ
ٖح ّٛبعؽ ٙعً ٢جٝىٓاٚ ,مل ٜىذلى ٖؿا اؾٝي ٗ ا ٟعًُِ ١ٝؽ الضفا ,ٌٝ٥نُضا اعطضٞ
ايفٝ٥ن ٗ بٝإ ـزل ٞناؾ ١ذكٛم إٛاطٓ ١يًحاي ١ٝايٛٗٝؼَ ١ٜا ٗ ؾيو ذل اشلحف ٠اٍ ظاـد
ايعفام ,ا ٟاٍ الفاٚ ٌٝ٥إِا نٓا ْفٜؽ بكا ٤اؾٝي ٖٓاى ا٫لتهُاٍ لًمً٪َ ١اَفا نٓا
ْك ّٛباعؽاؼٖا يًكٝاّ باْك٬ب عمهفِ ٟؽ إًو ,بتؽظٌ َٔ ايكٛا ايعفاق ١ٝقّ ١ٝو٘
ايعفبٚ ,بعض اَٛ٫ـ ايؽاظً ١ٝبعؽ قٜاـ ٠ـزل ١ٝقُت بٗا اٍ اٜفإ ,بأقٌ َٔ وضٗف ,أعًٓضت
اؿه ١َٛاٜ٫فاْ ١ٝؾحأ ٠ايػا ٤اتؿاق ١ٝو٘ ايعفب اييت عٌُ بٗا انثف َٔ ٔمضٚ ١عىضفٜٔ
عاَا ,عح ١اْٗا اتؿاقٚ ١ٝإ ١ؾفِٗا ا٫لتعُاـ عً ٢ن ٬اؾاْبٌٚ ,طايبت بتٛقَ ٝعاٖؽ٠
جؽٜؽَ ٠عٗا عً ٢الاه تكم ِٝا٫ـباط بٍٛـَ ٠تمضاٚ .١ٜٚيهضٔ ايتُاٖضٌ َضٔ جاْبٓضآ ,ضٌ
اؿه ١َٛاٜ٫فاْ ١ٝعً ٢ايػا ٤ا٫تؿاق ١ٝبعؽ ث٬ث ١اْؿاـا ٚ ,قؽ اثاـ ؾيو آؽ ذمٔ ايبهف
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بٍٛـ ٠ظاٌ ْ٘٫ ,١اعتدل قفاـ ا٫يػا ٤إٖاْ ١وعٍض ١ٝيض٘ ٚعٓضؽَا ؼعاْضا اٍ ا٫جتُضاع بض٘ ٗ
ايكٍف اؾُٗٛـ ,ٟنإ قؽ اؽؿ َمبكا قفاـا بىإ إٛقـ وأْ٘ ٗ ؾيو وإٔ نٌ قفاـات٘
اييت نإ ٜتعؿٖا ا ٫ٚثِ ٜؽعْٛا اٍ ؼـالت٘ عً ٤ِٛ ٢قفاـٚ ٙيٝن ٫ؽاؾ ايكفاـ إٓالبٗٚ .
ا٫جتُاع بؽأ ٜتهًِ ,نأْ٘ ىطب ٗ اؾُاٖرل َٗؽؼا باذت ٍ٬طٗفإٚ ,الكا ٙذه١َٛ
ايىا ,ٙنُا ٖؽؼ بٓمـ إٓىآ ايٓؿطٝض ٗ ١عبضؽإِٚ ,ضفب ايكٛاعضؽ اؾٜٛض ٗ ١ؼٜكؾض.ٍٛ
ٚيهٓب عٓؽَا ؾنف ي٘ إٔ اٜفإ اق ٣ٛبهثرل ٖا ّهٔ إٔ ٜتٍٛـ ٙاعتدل ن َٞ٬امٝاقا
ٜ٫فإٚ ,قاٍ بمعفٜ :١ٜبؽ ٚإٔ َآؼب ايىا ٙايؽزل ١قؽ غرل تؿهرلى.
ٚقؽ ايك ٢بٓؿم٘ ظطابا ْاـٜا ٖاجِ ؾ ٘ٝاؿه ١َٛاٜ٫فاْ ١ٝبعباـت٘ ايىٗرل) :٠بفَٔ ٤ٟ
ايعفٚبٚ ١ا٫ل ّ٬اؾا ْمٝت ٖؿا إٛقـ ايؽْٚ (٤ٞنإ ٜكٍؽ بؿيو َٛقـ ايىاَ ٙضٔ قّض١ٝ
و٘ ايعفب .نُا اتِٗ اؿه ١َٛاٜ٫فاْ ١ٝبإ ٖؿا إٛقـ اِا ٖ٫ ٛجٌ إ ٜٓمرب اؾٝي
ايعفاق َٔ ٞاؾبِٗ ١ؽ الفآٜٚ ٌٝ٥ىػٌ بايكّاٜا اؾاْبٚ ,١ٝنإ ٜفََ ٞضٔ ٚـا ٤ؾيضو إٔ
هٓؽ ايؽ ٍٚايعفبٌ ٗ ١ٝـ ٚاذؽ ِؽ اٜفإٚ .يهٔ وٖ َٔ ٤ٞؿا مل وؽث.
غرل آْا التُفـْا ٗ ٓ٬تٓا ا٫ؾاعٚ ١ٝايٍرؿِ ١ٝؽ اٜفإ ٚنثرلا َا ناْضت تعٛقْضا
إمتٓؽا  ,ؾهٓا نًل اظباـا ٌ ٫ر ١شلا َٔ قٝاّ َٛاٖفا ٌاظب ٗ ١ََٖٛٛ ١عفبمتإ اٚ
طٗفإ ا ٚنفَاْىا َٔٚ ٙتؿحرل قٓابٌ َٛقٛتٖٓ ١ا ٖٓٚاى َٔ َُٓٛا وعب ١ٝاخلٚ .قؽ ٌٌٚ
َمت ٣ٛاعَٓ٬ا اٍ ؼـج ١إ نٓا ْعفض اؾَ٬ا تًؿك ١ْٜٝٛعٔ بعض ايكف ٣ايعفاق ١ٝتٗٛف ؾٗٝا
ايٓما ٤بايك ٟاٜ٫فاْ ٞايكفٚ ,ٟٚبعض ا٫طؿاٍ ًٜ ِٖٚبم ٕٛايبمٖ ١كقضْٚ ١كض ٍٛاْٗضا بعضض
َٓاطل طٗفإٚ .أؾنف َف ٠إ ايؿانف ٠مل تمعـ َؽٜف ١ٜا٫ؾاعٚ ١ايتًؿكب ٗ ٕٛاْتاد اؾّ٬
جٝؽ ٠يعفِٗا عً ٢ايىعب ,ؾعفِت ؾًُٝا ٗٚف ؾٌٛ ٘ٝـ ٠ايىاٚ ,ٙقاٍ إؿٖ : ٜؿا ٖ ٛايىاٙ
ثِ عفِت ٌٛـ ٠وا ٠عًٗٝا عٗٚٚ ,+ ١َ٬ف ؼتٗا عباـ ٠واٚ .٠ناْت ْتحٖ ١ؿ ٙاؿُ: ٬
إ اؿه ١َٛاٜ٫فاْ ١ٝجٓؽ ٖ ٞا٫ظف ٣طاقتٗا يًؽعاِ ١ٜؽْاٚ .قؽ ٚقعٓا َٔ اجفا ٤ؾيو ٗ
)ٚـط (١ؾيو  ٕ٫ذهُٓا مل ٜهٔ قؽ تفنك اقؽاَ٘ ٗ ايؽاظٌ بعؽٚ ,ناْت ْكُ ١ايىعب
َٔ تٍفؾا أؾفاؼ اؿكب ايٍبٝاْ ١ٝتكؼاؼ َٜٛا بعؽ  ,ّٜٛعٝث إ نٌ ي ١ًٝناْت ُف عًٓٝا
نٓا من ايتاثرل ايهبرل ايؿ ٟناْت اؾاع ١اٖضٛاق تذلنض٘ عًضَ ٢ىضاعف ايىضعبٖٚ .هضؿا
اْعهمت اِ ١ٜ٫ؽْا ؾبتٓا نى ٢اْ٫ك٬ب ! ٚؼمبا  ٟ٫طاـ ٤٣اجفٜٓا تضٓكٚ ٬الضعٗ ١
ٌؿٛف ايّبا ٙنُا اذًٓا ايهثرل َِٓٗ اٍ ايتكاعؽٚ ,ألمضٓا ؼٚـ ٠يتعضفٜخ ايّضباَ ٙضٔ
ايبعثٌ َؽتٗا ث٬ث ١اوٗف ؾك٘ ,نإ ٜتعفد َٓٗا ايىاب ٜ ٫ ٖٛٚعفف َٔ اَٛـ اؾضٝي ا٫
نٝـ ٜتحمن عً ٢ؼفنا ايّبا ٙايهباـٚ ,أَفْا نٌ ايّبا ٙبايتكٝؽ بضاٚاَفاؾفاؼ
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اؿكب ٖ.٤٫٪
نُا جفؼْا اؾٝي َٔ ايؿظرل ٠اؿٚ ,١ٝالتٛـؼْا َٔ بفٜطاْ ١ٝاؾاع ١ظاٌ ٫ ١تكاٍ غرل
َمتعًُٚ ١ـنكْاٖا ٗ ايكٍف اؾُٗٛـ٫ ٟلتعُاشلا ٚقت اؿاجْ َٔٚ .١اذ ١ٝاظضفٚ ٣قعٓضا
ايكٛاعؽ اؾ ١ٜٛعًٔ ٢م ١عىف َٓطكٚ .١قفـْا ابعاؼ إعمهفا احملٝط ١ببػؽاؼ ٗٚ .غّٕٛ
اٜ٫اّ اٖ َٔ ٍٚ٫ؿ ٙا٫جفا٤ا عىٓا اٜاَا عٍٝب ٗ ١ايكًل ايهًٚ ,ٞاؿؿـٚ ,قفـْا ايتعًَ
َٔ نٌ َٔ ٜفؾض ايتعا ٕٚايهًَ ٞعٓا,عً ٢الاه َٔ) :مل ٜهٔ َعٓا ؾِٗ ٛضؽْا( ٚقُٓضا
باعتكاٚ ٫العٌ ٗ ١ؿٛف كتًـ ايؿ٦ا  .نُا اعؽَٓا ٚجبا بالِ ايتحمن ٚايعُاي ,١بعؽ
إ اجف ٣تعؿٜبِٗ ٗ قٍف ايٓٗاٜض ١عًض ٢اٜضؽ ٟظضدلاَ ٤ضٔ إاْٝضا ايىضفق ٗ ١ٝايتعضؿٜبٚ .قُٓضا
ٍَاؼـ ٠اَٛاٍ نباـ إ٬ىَ ,ا ٗ ؾيو أَٛاٍ جاَع ١ايهٛؾ ١اييت ناْت تكؽـ بأنثف َٔ
 4035000ؼٜٓاـ ٚاييت نإ َكفـا شلا إ تكاّ ٗ َؽ ١ٜٓايهٛؾ ١وفق ٞايٓحـ ٚاعتكًٓا بعض
إمٚ٪يٌ عٓٗاٚ .اعتدل ابٖٝ ٛثِ ايٛفٚف َٗٝأ ٠يًكٝاّ بتمؿرل اٜ٫فاٌْ َٔ ايعفام ٚؼعْٛا يؿيو
اٍ ا٫جتُاع ٗ ايكٍف اؾُٗٛـ ٟذٝث جف قاؼثا بٌ بعض اعّا ٤فًن قٝاؼ ٠ايثٛـ٠
بىإٔ ؾيوٚ .اقذلط ٌضاحل َٗضؽ ٟعُضاً إ هضفُ ٟىض ٘ٝوضاٌَ يهضٌ اؿضاًٌَ يًحٓمض١ٝ
اٜ٫فاْٚ ,١ٝتمؿرلِٖ اٍ اٜفإ.
ٚقاٍ :اْٗا ؾفٌ ١ايعُفٚ ,هب التػ٬شلا يًتعًَ َٔ اٜ٫فاٌْ ظ ٍ٬وٗف ٚاذؽ ؾك٘,
ٚبؿيو ؽًل َىهً ١ندلٜ٫ ٣فإ ٕ٫ ,اٜ٫فاٌْ إك ٗ ٌُٝايعفام ٜتحاٚق عؽؼِٖ ايٍٓـ
ًَْ ٕٛٝمُٖٚ ,١ؿا ايعؽؼ ايّعِ ٜهؿ ٞاؾا ؼ ٍٛاٍ ٫ج ٌ٦إ ؽًل َىهً ١ندلٜ٫ ٣فإ
نُا إ ايعًُ ١ٝلتٛؾف يٓا اَٛاِ ٫عُْٓ٫ ١ا لُٓٓعِٗ َٔ ْكٌ اْ ١ٜكٛؼ ا ٚذاجٝا اٍ اٜفإ .
ٖٚضضؿا ٜعضضب إٜ٬ضضٌٚ.تكفـبعضضؽ َضضؽا ٫ٚإ هضضف ٟتعضضؽ ٌٜعًضض ٢اقضضذلاط عُضضاً عٝضضث هضضفٟ
تمؿرلاٜ٫فاْ ٌٝعًَ ٢فاذٌٚ ,إ ٜتِ ؾيو ظ ٍ٬ايمت ١اوضٗفٚ ,يضٝن ايىضٗف ضضض نُضا اقضذلط
عُاً ضضٖٚ .هؿا ابتؽأ ايمًطا اـاٌ ١بتمؿرل اٜ٫فاْ ٌٝبٍٛـْ ٠اع ١ٝبؽ٤ا َٔ بػؽاؼ
ٚايهاٚ ١ُٝٚاْتٗا ٤بايٓحـ ٚنفبٚ .٤٬اؿًٚ ١ايبٍف َٔٚ .٠ل ٤ٛايتكؽٜف ؾكؽ ٚقعت ذٛاؼث
ايتمؿرل قبٌ اٜاّ قً)) ّٜٛ َٔ ١ًٝا٫ـبعٌ((  ٖٛٚاندل َٛلِ ٜك ّٛؾ ٘ٝايعفاق ٕٛٝبكٜاـَ ٠ؽؾٔ
لٝؽْا اؿمٌ ـِ ٞاهلل عٓ٘ ٗ َفنك قاؾ ١ٛنفب ,٤٬بأعؽاؼ ٖا ١ً٥تبًؼ إًْ ٕٛٝمضُ١
بعض إفا ٜٚ .كٖٓ َٕٛٛاى بتَٓ ِٝٛمرلا عكا ١ٝ٥نبرل ,٠قؽ تٓكًب اٍ َمرلا َٛٚاٖفا
لٝالٚ .١ٝنإ بٗؿ ٙإٓالب :١ايىٝغ قمٔ اؿه ِٝنبرل عًُا ٤ايىٝعٜ ١ك ّٛبكٜاـ ٠إؽ١ٜٓ
َ اؾُاٖرل ايػؿرلَٚ ٠ا إ زل بٓبأ ا٫عتكا ٫ذت ٢قط قٜاـت٘ يهفب ٤٬عا٥ؽا اٍ ايٓحـ,
اذتحاجا عً ٢ؾيو ٖا أثاـ اؾُٛع اييت ناْت ٖٓاىٚ ,بتٓا ْٓتٛف ـؼ ؾعٌ عٓٝـ َٔ جاْب
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اؾُاٖرلٚ .قؽ ًٓت َع َٔ ٞبػؽاؼ تعًُٝا ظاٌ ١بىإٔ ايتؿاٚض َ ايىٝغ قمٔ اؿهِٝ
ذ ٍٛوض٘ ايعضفب ,عًض ٢ا٫لضاه ايتضاي :ٞإٔ ٜطًضب ايىضٝغ قمضٔ اؿهضَ ِٝضٔ اؿهَٛض١
اٜ٫فاْ ١ٝاْ٫مراب عمهفٜا َٔ ِؿ ١ايى٘ ٚاذذلاّ اتؿاق ١ٝو٘ ايعفب ايكؽَّ ٗ ,١كابٌ
ا٫ؾفاد عٔ ناؾ ١إعتكًٌ اٜ٫فاْٚ ,ٌٝايهـ عٔ تمؿرل ا ٟاٜفاْٚ ,ٞنٓا ْأٌَ بؿيو ,إٔ
ٜطايب ايىٝغ قمٔ اؿه ِٝذه ١َٛايىا ٙاْ٫مراب ,ذت ٢اؾا مل تمتحب يض٘ ذهَٛض٘
قُٓا عًُ ١ؼعا ١ٝ٥جؽٜؽِ ٠ؽٖا ٫ٚ ,بؽ إٔ ْفعٗا ,ؾيو  ٕ٫ايىعب اٜ٫فاْ ٞنإ ي٘ ع٬ق١
ظاٌ ١بايىٝغ قمٔ اؿهٚ ,ِٝناْت ي٬ظرللضًط ١ـٚذٝض ١نضبرل ٠عًض ٢نضٌ ايىضٝعٗ ١
ايعضاملٖ ,ضا ناْضت اثاـتض٘ ِضؽ اٜضفإ تعضب نمضب ايىضعب اٜ٫فاْضٚ ,ٞايىضٝع ١ناؾض ١اٍ
جاْبٓاٚ.قبٌ إٔ اتٛج٘ اٍ ايٓحـ طًبت َٔ ايفٝ٥ن إٔ ٜعطب ٌ٬ذٝا ٚالع٫ ١ؽاؾ ايكفاـ
ايؿ ٟاـآَ ٙالبا بىإٔ ٌٓ ايىٝغ قمٔ اؿه ِٝعً ٢ايٛقٛف َعٓا ٗ .ايٍفاع َ اٜفإ .
ٚأجاب طًيب .ـغِ كايؿ ١عُاً يؿيو ٗٚ .ايٓحـ أجتُعت بايىٝغ اؿه ٗ ِٝبٝت٘ ٚطًبت
َٓ٘ إٔ ٜه ٕٛا٫جتُاع َػًكا أ ٟبٝب ٚب ٘ٓٝؾكْ٘ٚ .كٍ عٓؽ ـغبيتٚ .قؽ جف بٓٓٝا قاؼثا
ؼاَت أنثف َٔ لاعتٌ ٍْٚـ ايماع ,١وعف بعؽٖا :إٔ ايىٝغ اؿه ِٝقٚ ٟٛؾن ٞأٍ
ؼـج ١نبرلٚ ,٠أْ٘  َٔ٪ٜبالتُفاـ  ٤٫ٚايىعب ي٘ ,انثف َٔ اي٬قّ ٗٚ .احملاؼثا وفذت ي٘ :
نٝضضـ إ اؿهَٛضض ١اٜ٫فاْٝضض ١ؼضضا ٍٚجضضف اؾضضٝي ايعفاقضض ٞاٍ َعضضاـى جاْبٝضض٫ ١شلا٥ضض٘ عضضٔ
ؾًمطٌٚ ,ؾنف إٔ يؽٜٓا َعًَٛا ت٪نؽ ؾيوٚ .يهٔ ايىٝغ قمٔ نإ اؾن َٔ ٢إٔ
ٜٓعؽع َثٌ ٖؿ ٙاَٛ٫ـ ؾكؽ اجابب قا :٬٥إ أ ٟذفب ّ ٫هٔ إٔ تهمب ا ٫بٛجٛؼ جبٗ١
ؼاظً ١ٝقٚ ,١ٜٛاؾا ناْت ٖٓاى َثٌ ٖؿ ٙاؾبٗ ١ؾإٔ بالتطاع ١أ ١ٜذه ١َٛإٔ ؼاـب اق٣ٛ
ؼٚيٚ ,١اٜ٫فاْ ٕٛٝٝيٝمٛا ففؼ جايَٗ ١ٝاجف ٠اِْٗ عفاق ٕٛٝاٌْٚ ,٬مباٚ ,يهِٓٗ عفاقٕٛٝ
ذفَٛا َٔ اؾٓم ١ٝايعفاق ٗ ١ٝايعٗٛؼ ايمابكٚ ,١ايكٝاّ بطفؼِٖ ضض باِ٫اؾ ١اٍ أْ٘ عٌُ غرل
اْماْٚ ٞكايـ ٫بم٘ إباؼ ٤٣اْ٫ماْ ١ٝضض ؾإٔ َٔ وأْ٘ إٔ ّٜعـ اؾبٗ ١ايؽاظً ١ٝاييت اْتِ
بأَن اؿاج ١ايٗٝاٚ .أَِاف :يٓؿفض إٔ اؿه ١َٛاٜ٫فاْٚ ١ٝإٔ ١ن َ ١٦بإ ١٦ؾُا وإٔ
اٜ٫فاْ ٌٝايعكٍ إمإٌ ايؿٚ ٜٔيؽٚاٚ .ـبٛاٚ .عاوٛا ٗ ايعفامَٛ ,قـ اٜفإ?
ٖؿا ٚأثاـ باِ٫اؾ ١اٍ ؾيو قّ ١ٝاعتكاٍ بعض ايمٝالٌ َٔ اَثاٍ ايبكاق ٚغرل ,ٙنُا
اثاـ قّ ١ٝايكفاـ ايؿ ٟاؽؿتض٘ ايكٝاؼتضإ ايكَٝٛضٚ ١ايكطفٜضْٝ /4 ٗ ١مضإٚ 69/ايضؿٜ ٟضَٓ
بض)) ِفٚـ ٠ايكّا ٤عً ٢ايفجع ١ٝايؽ ١ٜٝٓباعتباـٖا ايعكب ١ايهدل ٗ ٣طفٜل َمرل ٠اؿكب((
ٚقؽ اْهف ايكفاـ ٗ أ ٍٚاَ٫فٚ ,يهٓ٘ أظفد ي ٞفً)) ١ايعٌُ ايىعيب(( عؽؼْٝ/7مإ 6 /
ٚأـاْ ٞايؿكف ٠نُا جضا ٗ ٤ايكضفاـ .ؾضؿنف يض٘ اْض٘  ٫عًضِ يض ٞبضايكفاـٚ ,أْضب لضأعث

85

إِٛٛع َ فًن قٝاؼ ٠ايثٛـ ,٠ثِ طايبت٘ يتم ١ٜٛنٌ ؾيو إٔ ٜطايب اٜفإ باذذلاّ اتؿاق١ٝ
و٘ ايعفب ايمابكٚٚ ,١اؾل ايىٝغ قمٔ عً ٢ؾيو بىفٚ ٙاذؽ  :ٖٛٚإٔ تطًب اؿهَٛض١
ايعفاقٖ ١ٝؿا اَ٫ف َٓ٘ ـزلٝا ٚبتٛق َٔ ٝوضعَ ـ٥ضٝن اؾُٗٛـٜض ١ايعفاقٝض ١ذتض ٢وضل يض٘
ايتضضؽظٌ ٗ ايكّضض .١ٝباِ٫ضضاؾ ١اٍ ايهضضـ عضضٔ عًُٝضضا ا٫ـٖضضاب ٚا٫عتكضضاٍٚ ,ا٫ؾضضفاد عضضٔ
إماجٌ ايؿ ٜٔنإ عؽؼِٖ اْؿاى ٔمٚ ١عىف ٜٔايـ لحٌٚ ,أْب اؾهف ا ٕ٫إ ؾيو
نإ ْابعا َٔ ؾنا ٤ايىٝغ اؿه ِٝايؿ ٟعضفض عًٓٝضا وضفٚطا تعحٝكٜض ١ذتضٜ ٢تٗضفب َضٔ
ايٛلاطٚ,١أعتُاؼا عً ٢ايٍ٬ذٝا ايٛالع ١اييت ناْت ي ٞؾكؽ ٚاؾكت عً ٢ايىفْ٫ ٙٚب
ـأٜت إ عؽّ إٛاؾك ١لٝهًؿٓا نثرلا ,ؾيو  ٕ٫ايىٝغ قمٔ لٝكـ اؾ ؾاى ِضؽْاٖ ,ضا
ٜعب إٔ ٍٜبس ـططٓا َفؼٚؼ عهم ,ٞؾٓعمف مٔ ايىعب اٜ٫فاْ َٔ ,ٞؼ ٕٚإ ْهمب
ايىعب ايعفاق ٞاّٜاٚ .ـجعت اٍ بػؽاؼٚ ,اجتُعت ؾٛـ ٌٛٚي ٞاٍ )ابٖٝٛثِ( ٚاظدلت٘ بهٌ
َا جفٚ ,٣يهٔ ـؾض بىهٌ قاط إٔ ٜطًب ـزلٝا َٔ ايىضٝغ اؿهض ِٝايتضؽظٌ ؿمضاب
ايعفام ,باعتباـ إ طًب اؿه ١َٛؾيو بٍٛـ ٠ـزلَ َٔ ١ٝكاّ غرل َم ٍٚ٪ـزلٝا لٝر٘ َٔ
ٖٝب ١ايمًط ,١اؾ ٜعب ؾىٌ اؿهِ ٗ ذضٌ َىضهً ١اؿضؽٚؼٚ ,تىضبث٘ َكضاّ غضرل ذضانِ.
باِ٫اؾ ١اٍ إ ؾيو ٗ ْٛف )ابٖٝ ٛثِ( نإ ٜعكق َٔ َهاْ ١ـجاٍ ايؽٖٚ ,ٜٔؿا َا نإ
ٜتٓاقض َ َُٗتٓا ٗ اؿهِٚ .عبثا ذاٚيت اقٓاع٘ بٛجْٗٛ ١ف ٟاييت ناْت تك ّٛعً ٢الاه
عؽّ ظًل َىانٌ ؼاظًٝضَ ١ض ٚجضٛؼ َىضانٌ ظاـجٝضٚ .١بضؽَ ٫ضٔ إ تٓؿضفد ا٫قَض ١اوضتؽ
بىهٌ ـٖٝب ,ؾكؽ ؾترت ذهَٛتٓا اـب جبٗا ٗ ٚقت ٚاذؽ :جبِٗ ١ؽ ايعٓاٌف ايمٝال١ٝ
أَثاٍ عبؽ ايفٓٔ ايبكاق ٚعبؽ ايعكٜك ايعكٚ ,ًٞٝطضاٖف وٝض .٢اخلٚ .جبٗضِ ١ضؽ اٜ٫ضفاٌْٝ
إك ٌُٝايؿ ٜٔبؽأْا باعتكاشلِ ْاعا ْاعا ٚجبٗ ١ثايثِ ١ؽ اٜفإٚ .جبٗ ١ـابع ١ـجضاٍ
ايؽَ َ ٜٔا نإ شل َٔ ٤٫ٛلًط ١نبرل ٠عً ٢قطاعا ٚالعَ ١ضٔ ايىضعب ٚيهضٔ ايضفٝ٥ن
نإ ٍَُُا عً ٢ظٛض اؾبٗا ا٫ـب َعتدلا ؾيو نمبا عفبٝا! ٚقؽ أْٗهتٓا جبٗ ١ـجاٍ
ايؽ ٜٔأنثف َٔ غرلٖا َٔ اؾبٗا ؾيو ْٓ٫ا بعؽ إ قطعٓضا اَ٫ضٌ َضٔ نمضب قّض ١ٝوض٘
ايعفب بعؽ ـؾض طًب ايىٝغ اؿه ِٝبؽأْا باْ٫تكاّ َٔ بعض ـجاٍ ايؽ ٜٔايؿ ٜٔقاَٛا ِؽْا
بعؽ  /18اٚ ,63/ًٍٜٛايؿٚ ٜٔقؿٛا اٍ جاْب ايىٝغ اؿهٚ ِٝاعتكًٓا ٗ ٚ ّٜٛاذؽ ٔمَٔ ١
نباـ ـجاٍ ايؽ٫ ,ٜٔتٗاَِٗ بايعُايٚ ١ايتحمنٚ ,اْتكاع ا٫عذلاؾا َِٓٗ ٗ,قاٚي ١بىٔ
ٖح ّٛنالس عًضٚ ,ِٗٝتٍضؿٝتِٗ ْٗاٝ٥ضا ؼاظضٌ ايعضفامٚ .قضؽ اؼظًٓضا ايهضثرل َضِٓٗ ٗ قٍضف
ايٓٗا ٖٛٚ ,١ٜايكٍف اـٍ ٌٞٛايؿ ٟنإ ٜمهٓ٘ عبؽ ا٫ي٘ ٚي ٞعٗؽ إًو ؾ ٌٍٝايثاْ, ٞ
ٚقؽ ؼ ٍٛايكٍف اٍ َفنك تعؿٜب نبرل يًمٝالٚ ٌٝـجاٍ ايؽٚ ,ٜٔا٫نفاؼٚ ,بعض ايتحاـ
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ؾُٝا نٓا ْٓتكع ا٫عذلاؾا ايكمف ١ٜبايعُايٚ ١ايتحمن ,اييت ِرو ايعامل عًٓٝا بؿعًٗا!
ٚيهٔ ـجاٍ ايؽ ٜٔعٓؽْا مل ٜعذلؾٛا بىٖ ٤ٞا نٓا ْطايب ب٘ بايفغِ َٔ نٌ الايٝب
ايتعؿٜب إعتًؿ ١اييت َاـلٓاٖا َعِٗٚ ,اييت ناْت َٔ ابمطٗا ايتعًٝل بإفٚذَٓ ١هٛلا ٕؽ٠
 24لاع ١ناًَٚ .١قؽ َا ٚاذؽ َِٓٗ  ٖٛٚايىٝغ عبؽ ايعكٜك ايبؽـ ٟؼت ايتعؿٜب ًٌٚٚت
اْباَ ٤كتً٘ اٍ ظاـد ايعفام ٖا اثاـ جبٗا ٚالعِ ١ؽْا ,نُا إ تعؿٜب ٚاذؽ اظف َضِٓٗ
 ٖٛٚايىٝغ ذمٔ ايىرلاق ٟأثاـ نٌ وٝع ١ايعامل تكفٜبا ,ؾًٌٛت اٍ َكضف قٝضاؼ ٠ايثضٛـَ ٠ضا
ٜكفب َٔ بّع ١ا٫ف بفق ١ٝالتٓهاـ بىأْ٘ َضٔ ؼاظضٌ ايعضفام ٚظاـجض٘ نُضا قاَضت ِضؽْا
َٛاٖفا ٗ اشلٓؽ ٚبانمتإ ٚاٜفإ ٗٚ .غُف ٬ٓ ٠ا٫عتكاٍ اييت ناْت تتٍاعؽ بٍٛـ٠
َمتُف ٠لايت آؽ ذمٔ ايبهف :اٍ َت ٢لتُّ ٞبٓا ا٫عتكا ? ٫ؾأجاب :اٍ إ ٜؿضفؽ
ايعفام ؿهُٓا .أيٝمت ظط ٠ٛذه ? ١ُٝقًت :قؽ ٜهٚ .ٕٛيهٔ ايعامل ٜ ٫متط ٝإٔ ِّٜٗ
ٖؿ ٙايؿهف .٠ؾكاٍ إِٗ آْا ْمضتط ٝإ ّْٗضُٗا .قًضت إ نثضف ٠إعضتكًٌ لضٝثكٌ ناٖضٌ
اؿه .١َٛؾكاٍ لٓكٜؽ َٔ ايّفا٥بٚ .لٓاَف باعطاٚ ٤جب ١طعاّ ٚاذؽ ٠يًُمح ٕٛنٌ اـب
ٚعىف ٜٔلاعٖ .١ؿا ٜهؿٚ .ٞاِاف بًٗح ١تهفٜت ١ٝظاٌ) :١ظًّٛ ِٗٝتٖ ٕٛايتٝم .١ٝوٓٛ
عبايو ـاط الٝبِٗ بايكٍف اؾُٗٛـ ُِْٗٝٚ ٟعً ٢إٓاؼـ?(.
ــ الفصل السابع مً املرنسات
بعؽ َّ ٞأقٌ َٔ وٗف َٔ اعتكاٍ بعض نباـ ـجاٍ ايؽ ٜٔايىٝع ١لاؾف ايىٝغ قمٔ
اؿه ِٝاٍ بػؽاؼ عح ١إفضٚ ,نإ ٜكٍؽ بؿيو عفض ايك ٠ٛاييت نإ ٜتُت بٗا ٚؾع٬
يكؽ جا ٤اي ٘ٝايٛؾٛؼ َٔ نٌ َهإ ٚعٓؽَا قاـ ٙأثٓإ َٔ َم٪يٓٝا َٛؾؽ َٔ ٜٔقبٌ ايفٝ٥ن
ظاطبِٗ بًٗح ١قالَ ١ٝطايبا اٜاِٖ ا٫ؾفاد ايؿٛـ ٟعٔ ـجضاٍ ايضؽٚ ,ٜٔايهضـ عضٔ َ٬ذكض١
آظفٚ .ٜٔقؽ اثاـٖؿا اَ٫ف ابٖٝ ٛثِٖ ,ا ؼؾع٘ اٍ اؽاؾ قفاـ بايكّا ٤عً ٢إفجع ١ٝايىٝع١ٝ
قّضا ٤نضضاَ ٗ ٬امضضا ٤ايعضضامل ٚؼعاْضضا اٍ ا٫جتُضضاع بض٘ ذٝضضث نًضضـ ؾٓضض٪َ ١يؿضضَ ١ضضٔ :طضض٘
اؾكـاْٚ .ٟٚا ِٚنكاـٚ.عبؽ ايٖٛاب نفٚ .ِٜوبً ٞايعٝمٌُٚ ٞاحل َٗؽ ٟعُاً بِٛض
ظط ١يؿيوٚ ,ؾنف :إ لاذٓا ٗ ِفب إفجع ١ٝايىٝع ١ٝلُٝهٓٓا َٔ ايترفى نُا ْفٜؽ
 ْ٘٫لٍٝؿ ٞيٓا اؾ ٛبايتعًَ َٔ اندل قؽـًٍَ ٫ ٠ر ١شلا ٗ ايتكفب َٔ اؿهِ ضض نُا
ٗٚف ا ٕ٫ضض  ٖٞٚقؽـ ٠تتُت بمًط ١نبرل ٠عً ٢ايىعب ٫ٚ ,تباي ٞبإٚ ٛثٛـ ٠ايعىفِ ٜٔؽ
ا٫لتعُاـ ايدلٜطاْ ٞاندل ؼي ٌٝعً ٢ؾيو .ثِ اظفد َٔ ؾتر ١ايطاٚي ١اييت نضإ ّٜض ؾٗٝضا
َمؽل٘ اـاُ ؾا ايً ٕٛا٫لٛؼ ـلاي ١جٛاب َٔ ١ٝعؿًل ذٝث ٜٗٛف اْٗا ناْت بىإٔ إفجع١ٝ
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ايىٝع ١ٝاييت بؽأ تكًل باٍ اؿهٚ ,١َٛتثرل ٗ ٚجٗٗا بعض ايٍعٛبا ٚقؽ قفأ ايفلاي ١اييت
ؾنف ؾٗٝا عؿًل اْ٘ ل ٌٍٝاٍ بػؽاؼ قفٜبا ,يٝبرث إِٛٛع ٗ ناؾ ١جٛاْب٘.
ٚؾع ٬ؾكؽ  ٌٌٚبعؽ أقٌ َٔ ألبٛع َٔ تاـٜغ ايفلايٚ ,١التكبًٓا ٙالكبا ٫ؼاؾ٦ا اوذلنٓا
ؾْٝ ٘ٝعا ضض ل ٣ٛايفٝ٥ن ضض ٚيهٓا مل ْعًٔ عٔ ٚـٚؼ ٙا ٫بعؽ  ٕ٫ ,ٌَٜٛؾيو نإ ِفٚـٜا
يًرؿاض عً ٢ذٝات٘ ْٛفا يمُعت٘ غرل ايطٝب٘ يؽ ٣ايعفاقٌ ,ايؿ ٜٔناْٛا وًَُ ْ٘ٛمٚ٪ي١ٝ
اجفا٤ا اؿه ١َٛايعٓٝؿ.١
ٚقؽ بك ٗ ٞايعفام مثاْ ١ٝأٜاّ لاؾف بعؽٖا اٍ يبٓإ يكّا ٤ؾذل ٠ايٍٝـ ,بعؽ إٔ ذٌٍ
عً ٢جٛاق لؿف ؼبًَٛال َٔ ٞايؽـج ١ا .ٍٚ٫نُا ذٌٍ عًَ ٢ثٌ ؾيو ابٓت٘ ايبايػ َٔ ١ايعُف
أذؽ عىف لٓ ١ؾك٘ ٚظٚ ٍ٬جٛؼ ٗ ٙايعفام جفَٓ ٣اقى ١اـط ١اييت ِٚعٗا نٌ َٔ :ط٘
اؾكـاْٚ ٟٚا ِٚنكاـ ٚعبؽ ايٖٛاب نفٚ ,ِٜوبً ٞايعٝمٌُٚ ,ٞاحل َٗؽ ٟعُاًٚ ,اتؿل
عً ٢اـطٛا ايتاي:١ٝ
ض التُفاـ اؿًُِ ١ؽ ـجاٍ ايؽ ٚ ,ٜٔأعتكاٍ اندل عؽؼ ٖهٔ َِٓٗٚ ,ا٫ع ٕ٬عِٓٗ
نحٛالٝن ٜعًُ ٕٛؿماب اٜفإ ,بؽٍ الفا ٌٝ٥ؾيو  ٕ٫عُاي ١ـجاٍ ايؽ٫ ٜٔلفا ٌٝ٥اَف ٫
ّهٔ تٍؽٜكٚ ,١يهٔ َا ؼاَت اٜفإ ؼٚي ١وٝع ١ٝؾإٔ َٔ احملتٌُ تٍؽٜل عُايتِٗ ٜ٫فإ.
قؽ مت ٗ تٓؿٝؿ ؾيو:
 أعتكاٍ انثف َٔ َا٥يت ـجٌ ؼ ٗ ٜٔايٓحـ ٚنفب٤٬
 اْتكاع اعذلاؾا َٔ بعض ايمٝال ٌٝبىإٔ تعا ٕٚـجاٍ ايؽَ ٜٔعِٗ ٗ ايتحمن
 ايتمًٌ اٍ ٌؿٛف ـجاٍ ايؽ ٜٔايىٝع ٗ ١قاٚي٫ ١ذتٛاِٚ ,ِٗ٥فب بعِّٗ ببعض
 اظت٬م فُٛع ١ـجاٍ ؼَ ٜٔكٚـٚ ,ٜٔؾفِِٗ عً ٢ايىعب باعتباـ اِْٗ ايؿّ ٜٔثًٕٛ
ـجاٍ ايؽ ٜٔايٛاقعٚ ٌٝايتعاٌَ َعِٗ نُُثًٌ ٚذٝؽ ٜٔعٔ ايتى. ٝ
ٚقؽ مت ٗ تٓؿٝؿ ؾيو:
 .1أؼظًٓا َا ٜكفب َٔ  150واب بعثٌ ٗ ٞؿٛف ـجاٍ ايؽ.ٜٔ
 .2ؾفِٓا عً ٢ايٓاه ايتعاٌَ َ ايؿ ٜٔتع ِٗٓٝاؿهٚ ,١َٛيٝن ـجاٍ ايؽ ٜٔاؿكٝكٌ,
ٚيؿيو ؾكؽ تكفـ إيػا ٤وٗاؼ ٠ـجاٍ ايؽ ٜٔنًِٗ ا ٫اؾا ػؽؼ َٔ قبٌ ـجاٍ ايضؽٜٔ
ايؿ ٜٔعٓٝاِٖ مٔ
 .3ذاٚيٓا اغتٝاٍ َٛل ٢ايٍؽـ ٗ برل ٚبعؽ إ قاّ بترفنا ِؽْا ضض ُٗٝؽا يضتعٌ
اذؽ عُٓ٥٬ا ظًؿا ي٘ نفٝ٥ن يًُحًن ايىٝع ٞا٫عً.٢
 .4أـلًٓا ايىٝغ عً ٞناوـ ايػطا ٤ضض  ٖٛٚعُ ٌٝتكًٝضؽ ٟيًرهَٛضا ايعفاقٝض ١عًض٢
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اظت٬ف اػاٖاتٗاٚ ,غرل َٜ٪ؽ َٔ قبٌ ايىعب اط٬قا ضضض اـلضًٓا ٙاٍ بضرلٚ ٚجٓضؽْا
ناؾٚ ١لا ٌ٥ا٫ع٫ ّ٬يكا ٤ايّ ٤ٛعً ٘ٝنُفج أعً ٢يًطا٥ؿ ١ايىٝع١ٝ
ضض ايكٝاّ باغتٝا ٫ؾفؼٌ ٗ ١ٜؿٛف ـجاٍ ايؽ ٜٔايكاطٌٓ ٗ اٜفإ .يبٓإ.اشلٓؽ .بانمتإ .
أؾػاْمتإ ٗٚ .تٓؿٝؿ ؾيو قُٓا َراٚيتٌ ؾاوًتٌ ا ٍٚ٫تتعًل باغتٝاٍ ايىٝغ قُؽ وفٜعيت
ٗ بانمتٓإٚ ,ايثاْ ١ٝتتعًل باغتٝاٍ ايىٝغ ـجب آؽ ٗ اشلٓؽٚ ,يهٓٓا لرٓا ٗ اغتٝاٍ
ايىٝغ عبؽ ا ٌَ٫ايٍاحل ٗ اشلٓؽ
ض تكًْ َٝىاطا ـجاٍ ايؽٚ ٜٔذٍفٖا ٗ إقاَ ١ايًٍٛا ٚاعطا ٤إما ٌ٥ايىفعٚ ١ٝؾيو
بايػضضا ٤اجضضاقا َؽاـلضضَِٗٚ ,متىضضؿٝاتِٗ َٚهضضاتبِٗ ايعاَضض .١لضضٛا ٤ايضضيت ذٍضضً ٛعًٗٝضضا َضضٔ
ذهَٛا لابك ١ا َٔ ٚذهَٛتٓاٍَٚ ,اؼـ ٠اَٛاشلا ا ٚػُٝؽ اـٌؽتٗا.
إٕ إىهً ١مل تهٔ ؾك٘ ٗ ؼنتاتٛـٜت٘ٚ ,اِا ٗ ْكط ١اظف ٣اْ٘ نإ ضض ٜ ٫ٚكاٍ ضض ـَا ضض
ل ٤٢ٝايٚ ,ٔٛوهانا اٍ ابعضؽ اؿضؽٚؼ .ؾكضؽ نضإ ٜىضو بعضض اٚ٫قضا ذتض ٗ ٢ابٓض٘ ٖٝضثِ
ٚقٚجت ١اؿاج ١ضض نُا نٓا ْمُٗٝا ضض ٚقؽ ؾنف يَ ٞف ٠أْ٘ بؽأ ٜىضو ٗ )ٖٝضثِ( ٚقضاٍ بضاؿفف
ايٛاذؽ ضض اظاف إٔ ٜؿعٌ بَ ٞا ؾعٌ ابٔ إتٛنٌ بأبِٚٚ ٘ٝع٘ يعؽَ ٠فا ؼت إفاقب ,١نُا أـلً٘
َف ٠اٍ يبٓإ ٚاْا ٙايفقابض ١عًٝض٘ عًض ٢ايمضؿاـ ٠ايعفاقٝض ٗ ١بضرلٚ . ٚمل ٜهضٔ لض ٪ايٛضٔ ٜٓتٗضٞ
بمٗٛي ,١اؾا نثرلا َا نإ ٜٛؼ ٟعٝا ٠أذؽْاَ .ث ٬وو ايفٝ٥ن َف ٠بعبؽ ايٖٛاب نف ,ِٜعّٛ
ايكٝاؼتٌ ايكٚ ١َٝٛايكطف ,١ٜبمبب ٍْٝرت٘ اييت ألؽاٖا اي ٘ٝبىإٔ ايك ٌَٝٛايؿ ٜٔنإ َٔ ـأٟ
عبؽ ايٖٛاب ِفٚـ ٠ايتعاَ ٕٚعٗضِ بضؽٍ اعتكضاٍ قعُضا ِٗ٥أَثضاٍ ))ٌضؽٜل وٓىضٌ(( ؾِٛض ظطض١
٫غتٝاي٘ عٔ طفٜل ْاعٌ ١ؽاّ ))ًَٝٝىٝا ايؿؽاٚ ((٤مت تٓؿٝؿ اـطض ١بىضاـع اؾُٗٛـٜض ١ببػضؽاؼ
ذٝث قتٌ باط٬م ))فٗٛيٌ(( ايٓاـ عً ,٘ٝثِ اعًٓت ٚلا ٌ٥ا٫ع ّ٬عٔ َكتً٘ عاؼث اٌطؽاّ,
ٚاْعكؽ ايؿٛاتس عً ٢ـٚذ٘ٚ ,اعًٔ اؿؽاؼ عً ٘ٝث٬ث ١أٜاّ.
ضض تٍؿ ١ٝاؿمابا َ ا٫عؽا ٤بعؽ اْتٗا ٤ؼٚـ ))وبها ايتحمن(( ٗ تدلٜف اعؽاَاتٓا
جا ٤ؼٚـ ))َ٪اَفا يكًب ْٛاّ اؿهِ(( ٚناْت أ٪َ)) ٍٚاَف ١ََٖٛٛ ((٠ؼبفٖا يٓا اؾٓفاٍ
غتٝاـ ,بعؽ ٌٛٚي٘ بألبٛعٌ ٖ ٞإ٪اَف ٠اييت اتُٗٓا ؾٗٝا اٜفإ ٚ ٚاغًكٓا عً ٢أثفٖا ايمؿاـ٠
اٜ٫فاْٚ ١ٝايكًٍٓ ١ٝاٜ٫فاْ ٗ ١ٝايبٍفٚ ٠نفب .٤٬تًو إ٪اَف ٠اييت ـاط ِرٝتٗا  87وعٍا
ٚيٝن  42وعَ نُا اعًٓاٚ .ايٛاق ؾآْا ايتكطٓا ا٫عضؽا ٤نًضِٗ َضٔ ْٝض امضا ٤ايعضفام
ٚنإ انثفِٖ َٔ ايكٚ ٌَٝٛبعض ايبعثٌ جٓاط لٛـٜا ))ٚبعض إ٬نٌ(( ٚبعض أعضؽا٤
بفٜطاْٝا ٚاعؽَٓاِٖ ٗ يٚ ١ًٝاذؽٚ ,٠مل تهٔ قهُ ١ايثٛـ ٠اييت عكؽْاٖا(( إ ٫نؿباٚ ,قؽ
قفـْا بعؽ اْتٗا ٤ؼٚـ ))إ٪اَف ((٠إ ٍْؿ ٞاعؽا ٤اـاـد ٚمل تٓؿ نٌ احملا ٫ٚاييت بؿيٓاٖا
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ٕٓ ذؽٚث ؾيو .ؾبعؽ ا٫عؽاَا تًكٓٝا ـلا ١ًْ َٔ ٌ٥ايؽ ٍٚايعفب ١ٝتٍٓرٓا بّب٘ ايٓؿن .
 ٕ٫اَ٫ف ٜتِ عً ٢ذماب ايمُع ١ايعفب ٗ ١ٝايعاملٚ .يؿيو ؾكؽ مت اعؽاّ ْاعا اظف ٜٔلفا.
ٖٓٚا ٫بؽ َٔ تِٝٛس ْكطضٖٚ ١ض ٞؼٚـ ٗ ٟؽؿٝضـ ايتضٛتف ايعضإ ٗ ٞتًضو ا٫عضؽاَا  ,ؾكضؽ
نًؿت بعؽٖا بايمؿف اٍ برلٕ ٚباـن ١ظطٛا اؿه ١َٛبىإٔ إ٪اَف ٠إكعُٝٗ ١َٛضؽا
يًهىـ عٔ َ٪اَفا اظف.٣
ٚقؽ ِٚعت ؼت تٍفٗ ٗ ٖؿ ٙايمؿفٔ ٠مٚ ١لبعٌ أيـ ؼٜٓاـ يتٛقٜعٗا عً ٢اٌراب
ايٍرـ ٚاجملٖٓ ٬اى .نُا نًؿت با٫تٍاٍ بايمؿرل ايدلٜطإْ ٞطايبت٘ َٓض ايٍضرـ
ٚاجمل ٬ايدلٜطاْ ١ٝعٔ ايتعًٝل عً ٢اْبا ٤احملانُا ْٛفا يًتاثرل ايم ٤ٞايؿ ٟناْت تذلن٘
عً ٢زلعتٓا إؾاع ١يٓؽٕ ,بٓىفٖا َكا ٫تًو ايٍرـ ٚاجمل. ٬
ــ الفصل اخلامظ مً املرنسات:
قؽ جا ٤قٜاـت ٞاٍ برل ٚـزل ١ٝبٓا٤ا عً ٢طًيب أْا ٚقؽ تكفـ إٔ أعكؽ ٖٓاى َُ٪فا
ٌرؿٝا ٚيهب اَتٓعت عٔ ا٫جاب ١عٔ ا ٟل٪اٍ بعؽ ايتعفف عً ٢اؾفٜضؽٜٖٛٚ ٠تٗضا ضضض ٚقضؽ
اذفجتب ايٍرـ ايٝماـٚ ١ٜظاٌٌ ١رٝؿ ١ايٓؽا ٤ايىٛٝع ١ٝاييت اذفجتب ٗ قّ ١ٝاعتكا٫
قُٓا بٗا ٗ ٌؿٛف ايىٛٝعٌ ٚيهٔ إُ٪ف اعتدل ْاجراٚ ,قؽ تًكٝت تٗٓ ١٦أظ َٔ ١ٜٛـؾاقٞ
ايؿ ٜٔابؽٚا اعحابِٗ بايتدلٜفا اييت ؾنفتٗا ي٬عؽاَا بايفغِ َٔ ايٍعٛب ١ايُّرل ١ٜاييت
نٓت اعاْٗٝا َ نٌ نًُ ١نٓت ايؿٗٛا ٗ إُٛف.
ٚيهٔ بعضض ايمضؿفا ٤ايعضفب َٚضِٓٗ لضؿرل يٝبٝضا ٍْضرب با٫بتعضاؼ عضٔ ٖضؿا ايٓضٛع َضٔ
ايتٍؿٝا اييت قاٍ :اْٗا تم ٤٢اٍ زلع ١ايؽ ٍٚايثٛـ ١ٜنًٗاْٗ٫ ,ا لتعفف ايعامل إ نًُ١
ايثٛـ ١ٜتعب ايؽّٚ ,ا٫ـٖابٚ ,ايكتٌ اؾُاعٚ .ٞيكؽ تكفـ ٗ اجتُاع عكؽْا َ ٙابٖٝ ٛثِ إٔ
ٜتِ تٍؿ ١ٝا٫ؾفاؼ با٫غتٝا ٫ايؿفؼ.١ٜ
ٚؾع ٬ؾكؽ اؾفجٓا عضٔ نضثرل َضٔ ايمٝالضٌ ايضؿ ٜٔنضاْٛا ٜٓتٛضف ٕٚا٫عضؽاُّٝٗ ,ضؽا
٫غتاشلِ َٔ قبٌ )ًَٝىٝا ايؿؽا (٤اييت ٜىفف عًٗٝضا ٌضؽاّ وعٍضٝاٚ .اؾضؽٜف بايضؿنف :إٔ
إعتكًٌ ايمٝالٌ ٜتعفِ ٕٛيتعؿٜبا  ١َٜٝٛتكفٜباٚ ,قؽ مت تٛقٜعِٗ عً ٢ب ٛٝظاٌ ١جف٣
وفاٖ٩ا ٗ أما ٤ايكطف نً٘.
ضض ا٫ل ١ً٦اييت أجاب عًٗٝا ذفؼإ عبؽ ايػؿاـ
ل٪اٍّ ٌٖ :هٔ إ تعٛؼ اٍ ايتعا َ ٕٚابٖٝ ٛثِ َف ٠اظف? ٣
اؾٛاب :يمت َٔ ايفجاٍ ايؿّٜ ٜٔع ٕٛنضفاَتِٗ اـاٌضَ ٗ ١عضفض ايبٝض مل ٜهضٔ
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عؿٜٛا ,ؾكؽ تؿَف َفا َٔ اي ِٛا٫ـٖاب ٞايكاٚ ِ٥ؾنف أّٜا اْب  ٫التط ٝإ أتعإٚ
َعِٗ ط.ّ٬ٜٛ
ل٪اٍَٚ :اؾا عٔ عؿًل ?
جٛابْٛ ٗ :ف ,ٟئ ٜهٍَ ٕٛرل ٗ ٙايعفام ظرلا َٔ ٍَرل ٗ ٙلٛـٜاٜ ٖٛٚ.عفف ؾيو
جٝؽاٚ ,بمبب َا ٜعفف ٜ ٫ك ٗ ِٝايعفام أنثف َٔ ٔمٚ ١عىفَٜٛ ٜٔا ٗ نٌ قٜاـ.٠
ل٪اٍ ٌٖ :إٔ ٖٓاى تٛتفا بٌ اؿهِ ٚبٌ عؿًل نُا تك ٍٛبعض ايٍرـ ?
جٛابٜ :مٛؼ تٛتف عامت َٓؿ َٓتٍـ عاّ  1969ايع٬قا بٌ عؿًل ٚبٌ ايفٝ٥نٜٚ ,عٛؼ
لبب ٖؿا ايتٛتف اٍ قّ ١ٝتٗفٜب ٔمٌ ًَ ٕٛٝؼٜٓاـ عفاقض ٞاٍ بٓضٛى لٜٛمضفا ٚبضاـٜن,
ذٝث مت اٜ٫ؽاع عٔ طفٜل عؿًل ٚيهٔ ٗٚف إٔ ٖؿا ا٫ظرل مل ٜٛؼعٗا بالِ اؿضكب ,نُضا
نإ َكفـاٚ ,اِا اٚؼعٗا بأزل٘ اـاُٖ ,ا اثاـ غّب ايفٝ٥ن .٭ٕ َعٓ ٢اٜؽاع ا٭َٛاٍ
بالِ عؿًل أْ٘  ٫ول ٭ َٔ ٟاؿانٌُ ايتٍفف ؾٗٝا إ ٫اؾا وا ٤عؿًلٚ ,٭ْ٘ ٜعب إٔ اٟ
َٔ اعّا ٤اؿكب ٜ ٫متط ٝا٫لتؿاؼَٗٓ ٠ا اؾا َضا ٚقض اْكض٬ب ٗ بػضؽاؼٚ .قضؽ جضف عضؽ٠
قا٫ ٫ٚعاؼ ٠اٜؽاعٗا بالِ اؿكب ا ٫إ عؿًل ـؾض ؾيو َدلـا َٛقؿ٘ بأْ٘ ٖ ٛايؿ ٟالن
ذكب ايبعث َٔٚ ,ثِ ؾٗ ٛايؿَ ٟهٔ ابٖٝ ٛثِ ٚاعّا ٤اؿكب َٔ بً اَٛاٍ اؿكبٚ .قؽ بًؼ
ا٭َف بعؿًل اٍ ايتٗؽٜؽ بهىـ اٚ٫ـام ٗ َُ٪ف ٌرؿٜ ٞعكؽ ٗ ٙبرلٚ . ٚي ٫ٛايتًطٝؿا
اييت قاّ بٗا ٌؽٜك٘ ٌؽاّ ذمٌ يٓؿؿ تٗؽٜؽ.ٙ
ل٪اٍ :اتمِ ذهِ ايبعث ٗ لٓٚ 63 ١لٓ 70 ,68 ١با٭قَا إعٝى ١ٝؾٌٗ ؾيو ْتٝحض١
ؾكؽإ اـدل ٠ا٭ؼاـ ١ٜأّ و ٤ٞآظف ?
جٛاب :اؿكٝك ١إ بفٜطاْٝا اييت ؾاقت َٔ ايىعب ايعفاقض ٞا٭َضف ٗ ٜٔاٜضاّ ذهُٗضا,
ابتؽا٤ا َٔ ثٛـ ٠ايعىفٚ ٜٔاْتٗا٤ٶ باْتؿاِ ١ـوٝؽ عاي ٞايه ,ْٞ٬ٝؼا ٍٚاْ٫تكاّ َٓض٘ اٯٕ.
ٚؾيو عٔ طفٜل اتباع ايمٝال ١اييت اتبعتٗا ٗ اشلٓؽ ٗ أٜاّ غاْؽٚ ,ٟاييت تًعٍٗا بمٝالض١
ا٭ؾٚ ٍ٫ا٭ؾكاـ .ؾُٔ ْاذٝض ١ػضف ٗ ٟايعضفام ا ٕ٫عًُٝض ١ا٫ؾ ,ٍ٫بايتّضٝٝل عًٝض٘ ٗ اَضن
ذاجاتضض٘ ايّضضفٚـ ١ٜنضضإٛاؼ ايػؿاٝ٥ضضٚ ,١ا٭ؼٜٚضضٚ ١اٯ ٫ايطبٝضضٚ ,١ايتّضضٝل عًٝضض٘ ٗ ايمضضؿف
ٚاؾٓمٚ ١ٝايتّٝل عً ٗ ٘ٝاؾٓؽٚ ,١ٜايتّٝل عً ٘ٝبايبٛيٝن ايمف ٟايضؿ ٟبًضؼ عضؽؼ) ٙلضٓ١
 1970اٍ  15أيـ جٓؽَ ,ٟا عؽا ـجاٍ ا٭َٔٚ ,ا٫لتعباـا ايعمهف ١ٜ٭ٕ اقتٍاؼ ايعفام
ٜعتُؽ عً ٢اَف :ٜٔايٓؿ٘ ٚايكـاع َٚ ,١اْٗٝاـ ايكـاع ١نإ َٔ إؿضفٚض تكًٝضٌ ايّضفا٥ب
ٚيهٔ ايؿ ٟذؽث ٖ ٛعهن ؾيو ُاَا ؾكؽ ـؾعت ذهَٛتٓا بايؿا ق ١ُٝايّفا٥ب ,ظاٌ١
َا ٜتعًل َٓٗا بإٛاؼ ايّفٚـ % 25 ١ٜ٭ٕ اؿه ١َٛتعتكؽ إ ٚ َٔ % 30اـؼا ايعفام هب إ
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تٍفف ٗ ايٓىاطا اؿكب ,١ٝؾهًُا قًت ايٛاـؼا تٍعؽ ٖ ٞايّفٜب ١أ ٚتؿفض ايّفا٥ب
ايعهمَ ,١ٝثٌ اييت ؾفِت عً ٢إ٪لما ا٭ًٖ ١ٝعً ٢الاه إ عً ٢نٌ َ٪لم ١إ تؽؾ
ِفٜبَ ١ع ١ٓٝابتؽا٤ا َٔ تألٝمٗاٚ ,إٕ نإ ؾيو قبٌ َ ١٦لَٓ ١ضث ٬عًٗٝضا إ تضؽؾ عىضف٠
ؼْاْرل عٔ نٌ وٗف َٔ وٗٛـ ايعىف ٜٔلٓ ١إاِ .١ٝتٍٛـٚا إ ٚاـؼا ايعفام تبًؼ ا ٕ٫انثف
َٔ  ًَٕٛٝ 900ؼٜٓاـ عفاق َٚ ,ٞؾيو ؾإ اؿه ١َٛتؿفض ِفا٥ب َعؽٍ  % 10عً ٢نٌ
ؾ٬ط ًّو  10اوحاـ ,ا 10 ٚـٚ٩ه غِٓ.
ل٪اٍ :نٝـ تٍفف اٍ ٚ َٔ % 30اـؼا ايعفام عً ٢اؿكب ?
اؾٛاب :تٓكمِ كٍٍا اؿكب اٍ كٍٍا اؿكب ٗ ايؽاظٌٚ ,اٍ كٍٍا
اؿكب ٗ اـاـدٚ ,بايفغِ َٔ إ اؿكب ٗ ايؽاظٌ اندل عؽؼ َٔ اؿكب ٗ اـضاـد ؾضإ
ا٭َٛاٍ اييت تٍفف ٗ اـاـد نثرلٚ ٠ظٝايٚ ,١ٝظاٌ ١اييت تٍفف عًض ٢اؾضفاؼ اؿضكب ٗ
اـًٝخٚ ,يبٓإ .ؾبُٓٝا ٍٜفف عً ٢نٌ ذكب ٗ ٞايؽاظٌ  18ؼٜٓاـ عفاق ٞوٗفٜا َكابٌ قٝاَ٘
بٓىاطا ذكبَ ١ٝمتُفٜ ,٠بًضؼ َعضؽٍ َضا ٍٜضفف عًض ٢ايؿضفؼ اؿكبض ٗ ٞاـضاـد  25ؼٜٓضاـ.
باِ٫اؾ ١اٍ تهايٝـ لؿف ٠فاْ ١ٝاٍ ايعفام عً ًَ ٢طا٥ف تفاٜؽْتٚ ,بكا ٤وٗف عًض٢
ذماب ايؽٚي ١يهٌ َٔ ٜؽظٌ ايتٓ ٗ ِٝٛيبٓإ ٚاـًٝخ ايعفبٞ
ل٪آٍٖ ٌٖ :اى َىاـ ٜيتٛل ٝاؿكب ٗ اـاـد ٚايؽاظٌ?
جٛابَ :ىاـٖ َٔ ٜؿا ايٓٛع انثف َٔ إ ؼٍَ ِّٜٚ ٢هتب ابٖٝ ٛثِ َا ٜ ٫كٌ عٔ
ًَ 23ؿا نبرلا عٔ ))اـط٘ اـاٌ ((١نُا ٜمُٗٝا ابٖٝ ٛثِ ٖٞٚ ,عباـ ٠عٔ ظط٘ يتُؽؼ
اؿكب ٗ ايؽاظٌ ٚاـاـد ٫ٚ .بؽ َٔ ا٫عذلاف بإٔ اؿكب ٬ٜقٌ ٞعٛبا اٜؽٜٛيٛجٚ ١ٝالع١
ٗ جًب ايىباب ايعفاق ٌٝاٍ اؿكب انثف َٔ ٌعٛب ١جًب ايىباب غرل ايعفاق ٌٝاي ,٘ٝ٭ٕ
وعاـا اؿكب ؾكؽ قُٝتٗا بمبب ايٛاق ايضؿٜٛ ٟاجٗض٘ ,غضرل إ اؿضكب ٜعتُضؽ اٯٕ عًض٢
ايىباب غرل ايعفاق?ٞ
ل٪اٍ :نِ ِٖ عؽؼ اعّا ٤اؿكب?
جٛاب ٗ :اـاـد  ٫اعفف بايّب٘ ٚ ,أقؽـ أْ٘ ٜ ٫تحاٚق ا٭يـ أَا ٗ ايؽاظٌ ؾاْ٘ ٜكفب
َٔ  3500ؾك٘ انثفِٖ ٖٔ ٜؽظٌ اؿكب يًرٍ ٍٛعًض ٢ـاتضب  18ؼٜٓضاـ يًُعٝىضٚ ,١نضٌ
ٖ َٔ ٤٫٪ؾ ٟٚايعاٖٚ ,١ايىؿاؾٚ ,قًَ ٬ٝا ٜٓعف ٗ ٙاؿكب وعَ َٔ ايعا ٬٥ايىفٜؿ,١
٭ٕ تكايٝؽ اؿكب تتٓاؾ َ ٢ايتكايٝؽ اييت تتُمو بٗا ايعا ٬٥ايعفاق.١ٝ
ل٪اٍَ :اؾا تعب ايكٝاؼ ٠ايكطفَٚ ? ١ٜاؾا تعب ايكٝاؼ ٠ايكَٚ ? ١َٝٛاؾا َٖ ٞم٪يٝتُٗا?
جٛابٜ :عتكؽ ذكب ايبعث ايعفاقض ٞإ عًٝض٘ إ ٜىضهٌ اَدلاطٛـٜض ١بعثٝض ١عًض ٢اْكضاض
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ذهَٛا ايىفم نًٗا ٖٛٚ ,يؿيو هعٌ وعاـ ٙا٭ٚ) ٍٚذؽ (٠ثِ تأت َٔ ٞبعؽ) ٙاؿف (١ٜثِ
)ا٫وذلانٚ .(١ٝؼكٝكا يًىعاـ ا٭ٜٓ ٍٚكمِ اؿكب اٍ قمٌُ.
قفـ ايكٝاؼ ٠ؼكٝل وعاـ) :نٌ و َٔ ٤ٞاجٌ ايؽعا (١ٜغًل ج ٛاع َٞ٬ذ ٍٛاؿكب
َٛٚاقؿ٘ ٚظطٛات٘ٚ ,قؽ اقتطض يضؿيو َ % 80ضٔ بضفاَخ ٚلضا ٌ٥ا٭عض ّ٬ا٫ؾاعضٚ ,١ايتًؿكٜضٕٛ
ايٍرـ اخل يؿفض ايتٗفٜخ يًُىاـٚ , ٜإٛاقـ اؿكبٚ .١ٝقفـ اذتهاـ ايهً ١ٝايعمهف١ٜ
عً ٢ايبعث ٌٝإًتكٌَ ٚقؽ اَتٓعت يؿيو عٔ قب ٍٛأَ ٟعؽٍ يًؽظ ٍٛاٍ ٖؿ ٙايهًَٓ ,١ٝؿ لٓ١
 68اٍ جاْب َؿنفا ذفؼإ ايتهفٜيت اِٝـ ا٫ت:ٞ
بٛانرل ايؿماؼ بؽأ َض ٌٚض ٍٛايبعثض ٌٝيًرهضِ ٗ عضاّ ٚ 1963قّض ١ٝايفوض ٠ٛايضيت
قبّٖٛا َٔ ذه ١َٛايهٜٛت َكابٌ ْكٌ ظ٘ اؿؽٚؼ َٔ إط٬ع إٍ ايعبؽيٚ ٞايتٓاقٍ عضٔ
َماذا ٚالع َٔ ١ا٭ـاِ ٞايعفاقَ ١ٝا ؾٗٝا أجكا َٔ ٤ذك ٍٛايفََ ١ًٝكابٌ  ًَٕٛٝ 30ؼٜٓاـ
)ذٛاي ًَٕٛٝ 100 ٞؼ٫ٚـ أَفٜهَ (ٞعفٚؾ ١يهٌ ايعفاق ٗ .ٌٝذٌ نإ ايؿماؼ اٱؼاـ ٟقؽ
بًؼ اَفاّ عحٝباّ ٗ ذه ١َٛايبهف اييت اِطف اٍ ًُٕ ١ايؿّٝر ١إتُثً ١بمٝطف ٠ايتهاـت٘
عًضضْٝ ٢ضض َفاؾضضل ايؽٚيضض ١إؽْٝضضٚ ١ايعمضضهف ١ٜإٔ تٍضضؽـ قاْْٛضضا ٜكّضضَٓ ٞضض الضضتعؽاّ
اؿه ٌَٝٛيًكب ٚنإ لبب ؾيو ٖ ٛإ اؾٗاق اؿه َٞٛنً٘ تكفٜبضا َىضػَ ٍٛضٔ قبضٌ
ايتهاتفت٘ ذت ٢اْ٘ ٜٓؽـ إٔ تٍاؼف نتابا ـزلٝا أ ٚقفاـ ٌاؼـ َٔ َم ٗ ٍٚ٪ؼٚا٥ف ايؽٚي١
ؼ ٕٚإٔ ًٜرل ازل٘ بايتهفٜيت) .قًت َاقذاّ يٛؾؽ َٔ قاؾٚ ١ٛال٘ قاـ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١عاّ
 :2006ي ٛـجعضتِ إٍ َمتُمضهاتهِ ايفزلٝض ١ايكؽّض ١نىضٗاؼ ٠اؾٓمضٚ ١ٝؼؾضذل اـؽَض١
ايعمهف ١ٜيٛجؽمت إٔ أيكاب إٛقعٌ عًٗٝا تٍؽٜكاّ  ٫ؽفد َٔ ث٬ث٘.عاْ ,ٞـا ,ٟٚتهفٜيت.
 ٗٚعٗؽ ٌؽاّ نإ ايؿماؼ إايَ ٞعٓا ٙإتعاـف عً ٘ٝنايفوٚ ٠ٛا٫بتكاق ٚا٫ظت٬لا
ٜمتعف ٗ أجٗك ٠ايؽٚيٚ ١بًؼ َؽٜا َٓؿف ٗ ٠أثٓا ٤ذفب أيثُإ لٓٛا َ إٜفإ ؾكضؽ نضإ
وا٥عا وفا ٤إجاقا ايٓكٚ ٍٚغض ايٓٛف عٔ عؽّ ايترام اؾٓٛؼ َٔ ا٭ثفٜاَ ٤كابٌ َبايؼ َاي١ٝ
ٜؽؾعْٗٛا ٯَفٚ ِٜٗنإ َٔ ايىا ٥جضؽاّ وضفا ٤إكضاٚيٌ بكضا ٗ ِٖ٤بٝضٛتِٗ ٚعضؽّ ا٫يترضام
بٛذؽاتِٗ ٗ اؾبَٗ ١كابٌ أَٛاٍ ٚعكضاـا تضؽؾ نفوضا ٣ٚٯَضفَ ِٜٗضٔ ايّضباٚ ٙناْضت
ايفوا ٗ ٣ٚاحملانِ ٚأجٗك ٠ايكّاٚ ٤الع ١ايٓطام.
خامطاً :ىعاو صداو:
ٗ َٓتٍـ عاّ  2007نٓت ٗ قٜاـ ٠ـزل ١ٝيف٥ال ١فًضن ايٓضٛاب قُضٛؼ إىضٗؽاْٞ
ْٚا٥ب ٘ٝظايؽ ايعطٚ ١ٝعاـف طٝؿٛـٚ.قؽ قًت شلُضا ٚبضايَٓ )إٕ أقمضَ ٢ضا ٜٛاجض٘ إمضٗ ٍٚ٪
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اؾٗاق اؿه َٞٛأ ٚايمٝال ٗ ٞايعفام ٗ ٖؿ ٙإفذً ١إٔ ٜمُ ايٓاه  ٖٞٚتتُٓ ٢ايعٛؼ٠
يٓٛاّ ٌؽاّٚ .أَن بايؿا زلعت َثٌ ٖؿاٌ .رٝس إٔ أتباع ٌؽاّ ٚإمتؿٝؽْٛ َٔ ٕٚاَض٘
َمتُٝت َٔ ٕٛاجٌ ظًل ٖؿا اْ٫طباع ٚإواعت٘ عً ٢أٚل ْطام بٌ ايٓاه بكٍؽ اْ٫كّاض
ثاْ ١ٝعً ٢ايمًطٚ ١يهٔ  ٫وٜٛ ٤ٞؾف اؿٍاْ َٔ ١ؾيو أنثف َٔ اٖ٫تُاّ بتٛؾرل َتطًبا
ايعٝي ٚاـؽَا يًىعب ٚؾِ ايؿماؼ ٗ أجٗك ٠ايؽٚي ١بؽأ َٔ قُ ١اشلفّ ْك.٫ٚعٓؽٖا تتٛؾف
إٓاع ١عٓؽ ايىاـع ايعفاق ٞإقا ٤تًو ا٫ؼعا٤ا ٚعٓؽٖا ّهٓهِ إٔ ُفـٚا عً ٢ايىاـع َا
تفغب َٔ ْ٘ٛجؽٜؽ لٛا ٤عًٌ ٢عٝؽ ايؿهف أ ٚاٜ٫ؽٚيٛجٝا أ ٚإٓاٖخٚ .إ ٫ؾإ إٛاطٔ ايعفاقٞ
ٌاـ عٓؽ ٙؼنتاتٛـٌ ١ٜؽاّ َٚكابف ٙاؾُاع َٔ ١ٝإاِٚ ٞعٓضؽَا ٜٛاجض٘ ايؿكضف ٚاْعضؽاّ
اـؽَا أ ٚا٭َإ ؾاْ٘ ٚتعبرلا عٔ ا٫ذتحاد لٝػّٝهِ بكٛي٘ إٕ ْٛاّ ٌؽاّ نإ أذمٔ
َٓهِٚ.ي ٛنإ ايكفاـ بٝؽٚ ٟازل َثٌ ٖؿا ايه ّ٬ؾاْ ٞلضأن ٕٛأَضاّ ظٝضاـإ  ٫ثايضث
شلُا.أَا إٔ أٚؾف يًٓاه َا ٜٓكٍٗا ٚبأقٍ ٢تٝٚٛـ يٲَهاْا إتاذ ١يًؽٚي ١أ ٚإٔ أتفى ا٭َف
يػرل ٟعما ٙإٔ وكل َا عحك عٔ ؼكٝك٘ ٚيٝن ايباعث َٔ ٚـا ٤ؾيو َفاعا ٠ايٓاه ؾك٘ بٌ
َفاعا ٠ؾٛاْيب ا٫عتباـ.١ٜؾإٍٓب ٜفاؼ َٓ٘ اؾاْب ا٫عتباـٚ ٟيٝن ايؿًٛه ؾك٘ .ؾإٕ ٜهٕٛ
إٍٓب لبباّ يًُٓكٍ ١ؾايعاقٌ ٜػاؼـ ٙؼ ٕٚإٔ ًٜتؿت.
مل هؽ ن َٞ٬ايٍؽ ٣ايؿ ٟنٓت أُٓا َٔ ٙـٝ٥ن فًن ايٓٛاب ْٚا٥ب ٘ٝ٭ِْٗ ببماط١
ناْٛا َىػٛي ٕٛبأَف آظف َؿاؼ.ٙنٝـ ٜؿىٌ نٌ َِٓٗ قَ ً٘ٝيٝمتٛي ٞعًَ ٢ا ناْت تىػً٘
َ٪ظف ٠اٯظف َٔ بما ٙايمًطَٚ ١ا تعْٓ َٔ ٘ٝؿٛؾ َٚٮّ يًحٛٝبٚ .اـ .ٖٞ ١ٌ٬إٕ ٜتمبب
ايؿالؽ ٕٚبإٔ هعًٛا َٔ ا٭ٌٛا ايكا ١ً٥بأؾًّْٛ ١ٝاّ ٌؽاّ ٚاؿٌٓ إٍ ذكب ١ايعبٛؼ ١ٜتكاٍ
عً ٢ـٚ٩ه ا٭وٗاؼ ٚتٴمُ جٗاـاّ ?.ؾؿاى عٝب اـًـ ٚيٝن ؾٌّ ايمًـ.
ٚـغِ إٔ ٖؿ ٙايمطٛـ  ٫تتم يتك ِٝٝا٭ِٚاع ٗ ايعفام إ ٫إٔ ايٓتٝح ١أٜا ناْضت َضٔ
ايم ٤ٛؾإٕ إكاـْ ١بٗٓٝا ٚبٌ ذكبٌ ١ؽاّ  ٫تٍس إَ ٫كؽاـ ايٍر ٗ ١إكاـْض ١بضٌ اؿُض٢
ٚايطاع.ٕٛ
ٚقؽ نتبت َكاي ١قبٌ بّع ١اٜاّ جا ٤ؾٗٝا ا٫ت:ٞ
تعكٝباّ عً ّٜٛ :٢قٝاَ ١بػؽاؼ ٟيًهاتب عؽْإ ذمٌ
ْٛاّ ٌؽاّ ّ ٫هٔ َكاـْت٘ إ ٫ب٘
َٛل ٢ؾفد
َٔ بٌ تعكٝؽا اؿاي ١ايعفاق ٗ ١ٝأٜآَا إٔ إثكـ ايعفاق ٞاي ّٛٝعٓؽَا ٜٓتكؽ اؿه ١َٛأٚ
ٜعذلض عً ٢بعض َٔ ٖاـلاتٗا ؾاْ٘ َّطف ٭ٕ ٜكؽّ قبٌ ؾيو نىؿاّ بمرلت٘ ايؿات ١ٝتثبت بأْ٘
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مل ٜهٔ ٗ ايمابل بعثٝاّٚ ,اْ٘ أنثف َٔ ؾيو نإ َعاـِاّ يٓٛاّ ٌؽاّٚ .ا٭لتاؾ عؽْإ ذمٌ
مل ىفد عٔ ٖؿ ٙايكاع ؽ ٠عٓؽَا نتب َكايت٘ ) ّٜٛقٝاَ ١بػؽاؼ (ٟؾكؽ قؽّ شلا بكٛي٘:
)أعذلف ,أْا ايؿ ٟنإ ي ٞوفف َعاـِْٛ ١ضاّ ٌضؽاّ ذمضٌ ٭نثضف َضٔ ـبض قضفٕ.
َعاـِت٘ بّفا ٠ٚمل تٳعفف إٗاؼَْٜٛ ١اّ بضفغِ اٱغضفا٤ا إاؼٜض ١ايضيت قضؽَٗا ايٓٛضاّ يهضٞ
ألهت ,ففؼ ايمهٚ , ٛبفغِ اِ٫طٗاؼ إتٛاٌٌ ٚإتؿاقِ ايؿ ٟتعفِت ي٘ عاً٥يت بعؽ
ؾفاـ ٟلفٸاّ إٍ إٓؿ َٔ ,٢اعتكاٍ ٚتعؿٜب ٬َٚذكٚ ١تّٝٝل ٚقاـب ٗ ١ا٭ـقام ,ذت ٢ايٛايؽ
ٚايٛايؽ ٠ناْت شلُا ذٍ ١ؾٗٝا(
أَا ٕاؾا ّٜطف ايعفاق ٞعٓؽَا ّاـه ذك٘ ايؽلتٛـ ٗ ٟايتعبرل عٔ ـأّٚ ٜ٘اـه ٚاجب٘
ايؽلتٛـ ٗ ٟتك ِٜٛأؼا ٤اؿه  ١َٛ٭ٕ ٜٳحبټ ايػٝب ١عٔ ْؿم٘ أ ?ّ٫ٚؾٮْ٘ ٜعفف إٕ )بطاْا
اؿهٚ ١َٛا٭ذكاب ( يٝن ٗ َتٓاٚشلا غرل  ٌُ٘ٚبايبعث ٖٞٚ.ٞألٌٗ ايطفم ٚأقٍفٖا بايٓمب١
شلِ ٚيهٓٗا َٔ أٌعب ا٭َٛـ ٚأنثفٖا َىك ١بايٓمب ١ي٘ ٚيٮلباب اٯت:١ٝ
 إٕ ؾيو ىفج٘ َٔ ًَ ١ايٓٛاّ اؾؽٜؽ ّٜٚع٘ ٗ ًَ ١ايبعث َ ٖٛٚا ّاثٌ ٗ قمٛت٘
عمب َكاٜٝن عٍف ايفلاي ١إظفاج٘ َٔ ًَ ١اٱلٚ ّ٬ايكؿف ب٘ ٗ ظٓضؽم اؾاًٖٖٚ.١ٝضؿا
يٝن عؽ ٫ؾٗ ٛقاه نتهؿرل إمًِ إٛذؽ إتعبؽ إتٗحؽ ٗ أطفاف ايٓٗاـ ٚأْا ٤ايًٝضٌ ٗ
قَآْا.
ٚ إ ؾيو ٜىطب ٚظف ٠قًِ َعاْاَٚ ٠هابؽ ٠ؼًُٗا ايعفاق َٔ ٞجفآَ ٤اّٖت٘ يٓٛاّ
ٌؽاّ اَتؽ يعكٛؼ ٚيٝن أوٗف أ ٚلٓٛا ٖٚ.ؿا قاهٕ جضؽاّ ظٌٍٛضاّ ٚإ ايعفاقضَ ٞضٔ ٖضؿا
ايٍٓـ عٓؽَا ٜكًب أٚـام لرلت٘ ايؿات ١ٝؾإٔ َٛقؿ٘ َٔ ْٛاّ ٌؽاّ ٚتًو إهابؽٚ ٠إعاْأَ ٠
جفا ٤ؾيو إٛقـ َٖ ٞا ػًب يض٘ ايفِضا عضٔ ايضٓؿن ٚايؿعضف ايىعٍض ٞأَضاّ ؾاتض٘ ٚعاً٥تض٘
ٚأٌؽقاٚ ٘٥ايٓاه َٔ ذٛي٘
 ٗ أعكاب لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ ْىف إذٍا٤ا وب٘ ـزل ١ٝتك ٍٛبإٔ عؽؼ َٓتمضيب
ذكب ايبعث ٜبًؼ ْ ًَٕٛٝ 2مُ٘ بٌ ـجاٍ ْٚما .٤وباب ٚنٗ .ٍٛعمهفَٚ ٌٜؽَْ ٌٝا ٗ
ؾيو وٝغ ـَإ ٚعىرلت٘ ٚوعب ١غكْٚ ٕ٫اع ١بؽـ ايؽَ ٜٔؽثف ْٚاع ١وبً ٞايعٝمُٕٚ .ٞا
نإ تعؽاؼ ايعفام ٗ ٜ 2003/4/9 ّٜٛبًؼ اهلل  ٫هؿبب )ٜٛ ٫جؽ تعضؽاؼ لضهاْٖ (ٞض30ٛ
ًَ ٕٛٝؾإؾٕ ٜٛجؽ  ًَٕٛٝ 28عفاقض ٞؾإَضا إٔ ٜهضٖ ٕٛض ٤٫٪ؾّضاَ ٌٝ٥ثضٌ َٓتمضيب ايؽاظًٝض١
اي ٌُٖٝٛأ ٚإٔ َمطفٌ ٠ؽاّ اييت نإ ٜمتعؽَٗا ٗ تٍٓٝـ ايعفاق ٌٝبكٛي٘ نٌ ايعفاقٌٝ
اؾٝؽ ٜٔبعثٚ ٌٝإ مل ٜٓتُٛا .اْتكًت عا٥ؽٜتٗا إٍ أذباوا اؿهٚ ١َٛأذباوا ا٭ذكاب
اؿانُ ١ذايٝا يٝمتعؽَٖٛا ِؽ نٌ َٔ ٜك :ٍٛثًث ايث٬ثٚ ١اذؽ.ؾهٌ ايؿٜٓ ٫ ٜٔتُ ٕٛإٍ
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أذضضكابِٗ ٖضضِ بعثضضٚ ٌٝإ مل ٜٓتُٛاٖٚ.ضضؿا لضضؿ٘ ب ضٝٸٔ ٚٚقاذضض ١هضضب ـؼعٗا.ظٍ ٌٛضاّ ٚإْٗضضِ ٫
وتهُ ٕٛإٍ اؾدل ٚايؿ ٟنا ٕ ٜمٌٗ يٍؽاّ التعؽاّ تًو إمطفٖ ٗ ِٖٚ ٠ؿ ٙاؿاي١
نايطؿٌ ايؿًٜ ٟبن بمطاٍ وفطٞ
ٖؿا جاْب )اعؿـ ْٞٚبمبب عؽّ التعؽاّ نًُ ١جٓب٘ ايىا٥عٖ ١ضؿ ٙا٭ٜضاّ عًض ٢يمضإ
اؿهٚ ٌَٝٛايدلٕاْ.ٌٝؾأْا  ٫ألاٜف إٖ ٗ ١ِٛؿا اجملضاٍ ؾًضِ الضتعؽّ نًُض ١ايكفَبضاـٙ
إمتعؽَ ١قبٌ عٗؽ ٌؽ اّ  ٫ٚنًُ ١ايبٛـ ٟايىضا٥ع ١إبضإ عٗضؽ (ٙاؾاْضب اٯظضف ٗ لضٗٛي١
َٚىفٚع ١ٝإيٍام تُٗ ١ايبعث ٞعً ٢نٌ َٔ ٜك ٍٛثًث ايث٬ثٚ ١اذؽ ٖ ٛ٭ٕ ايبعث ٗ ٌٝاؿكٝك١
ابًٛا ب ٤٬ذمٓاّ ٚٚاجٗٛا ايٓٛاّ اؾؽٜؽ بّفاٚ ٠ٚيهٔ ؿماب ايمع ٞبايعٛؼ ٠با٭َٛـ إٍ َا
ناْت عً ٘ٝقبٌ  2003/4/9ذ ت ٢با َتاذا بعِّٗ بإ ٜطًل عً ٢اٯـا ٤إٓاّٖٚ ١إعذلِ١
ٌٚـ ايفؼط ايبعث.ٞ
ذٖ ٍٛؿا أْا عٓؽ ٟػفبَ ١تٛاِع ١أـٍٗا باٯت:ٞ
ٗ يًٝض ١ـأه ايمضٓ ٗ ١عضاّ ٚ 2003نٓضضت قضؽ ايتركضت بًحٓضض ١وضهًٗا فًضن اؿهضضِ
َهًؿ ١بإعؽاؼ َىفٚع قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاَٖٚ ١ىفٚع قاْ ٕٛإؿتي ايعاّ .ناْضت ايمضاع ١قضؽ
ػضاٚق اؿاؼٜضض ١عىضضف ٠يضضٚ ّ٬ٝنٓضضا ْتٗٝضضأ يًُػضضاؼـ ٠ذٝضضث غضضاؼـ ْ ٝض ايعضضاًٌَ ٗ َهتضضب
ايؽنتٛـ َٛؾل ايفبٝع ٞـٝ٥ن ايًحٓٚ ١مل ٜبلٳ إ ٫مٔ ا٫ثٌٓ ٖٚ ٛأْا ٚنٓا ٚاقؿضٌ ٗ بضاب
َهتب٘ ٚايفجٌ  ٫قكٚق ًَ ٫ٚكٚق قاٍ ي ٞبىهٌ التؿكاق :ٟأْتِ ايؿ ٟبكٝتِ ٗ ايعفام إَا
بعث ٌٝأٚ ٚن ٤٬أَٔٚ !.نإ ٜتهأ بٝؽ ٙعً ٢إطاـ ايباب ٗ .تًو اؿكب ١ؾإ َٔ ٜٛاج٘ اتٗاَا
نٗؿا ؾاْ٘ ٜماـع إٍ وبو ٜؽ ٜ٘عًٌ ٢ؽـٜٚ ٙتح٘ ٌٛب نفب ٤٬يٝرًـ بايعباه )ع( بأْ٘ مل
ٜهٔ بعثٝاّ .أْا مل أؾعٌ ؾيو إِا قًت ي٘ :مٔ ايؿ ٜٔـابطٓا ٗ ايعفام مُؽ اهلل عً ٢أَفٜٔ
ؼككا يٓا.قاٍ بضذلاػ َضا ٖض ٛا٭ ?.ٍٚقًضت يض٘ :إٔ ْىضٗؽ اْٗٝضاـ ْٛضاّ ٌضؽاّ ٚبعثض٘ بضأّ أعٓٓٝضا
ْٚهتؿ ٞبعؽ ؾيو َٔ عُفْا بماعٚ ١اذؽ ٠ؾك٘  ٫غرلٖٚ.ا قؽ ؼكل يٓا ؾيو .قاٍ بذلاػ َىٛب
بايمعفٚ.١ٜايثاْ ?.ٞقًت ي٘ :إْٓا مل ْتًٛث ـغِ ايّػ ٙٛا٭َٓٚ ١ٝإعٝىٚ ١ٝايٓؿمض ١ٝايضيت مل
تهٔ ألاب ٝأ ٚأوٗف  ٫ٚذت ٢لٓٛا إِا عكٛؼٚ .ي ٛنٓت ْٚاعتو َٔ ٚاجٗٗا يبًؼ بهِ
ايتًٛث إٍ ٖاَاتهٌِٛ .ب ْٛف ٙإٍ عٝب ط َٔٚ ٬ٜٛثِ أْكٍ ٜؽ َٔ ٙعً ٢إطاـ )جفجٛب(١
ايباب ٚيهٔ باذذلاّ ٚاِس ٶ.ؼـ عًْ ٢ؿمٚ ٞغاؼـ .
ٚقبٌ  3لٓٛا نتبت بإ احملٝط ٕٛبفٝ٥ن اؿهٜٓ ١َٛهفٚ ٕٚجٛؼ ايؿماؼ ٗ ايعفام
ٜٚتُٜٗ َٔ ٕٛك ٍٛبٛجٛؼ ٙأْ٘ بعث.ٞأْا أق ٍٛبٛجٛؼ ايؿماؼ ٜ َٔٚتُٗب ؾإ )قُ ٍٞٝأَاَهِ
ٚقٍُاِْٗ ّهِ ٚوٛؾٛا ٜاٖ ٛايكَُ ٍ٘ٝكؽٚؼ َٔ قُبٴٌٕٜٚ .اٖ ٛايكه٘ َكؽٚؼ َٔ ؼٴبفٕ?( َٔٚ
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ٜك ٍٛعب بعث ٞأق ٍٛي٘ :ؾٚ ٕ٬ؾَ ٗ ٕ٬هتبو َض ٛبعثضٚ ?.ٌٝؾضٚ ٕ ٬ؾضَ ٕ٬ضَ ٛضٔ ؾضؽاٞٝ٥
ٌؽاّ 40 ?.لٓ٘ ٚمٔ ْع ٜعًض ٢ايٓٛاجضؿ ْٛاجض٘ ٌضؽاّ ؾٗضٌ ٚاجٗتض٘ أْضت أّ نٓضت ؼضاـب
طٛاذٌ اشلٛا ٗ ٤أققٚ ١ؼاـبٌ يٓؽٕ ٚؼَىل? ثِ َٔ قاٍ إٕ ايعفام عكب ١ظًؿٗا يو أبٛى ٚيٝن
يًعفاق َٔ ٌٝغرل ذكبو ٚايىً ١اييت إيٗٝا تٓتُ ?.ٞثِ ٌٖ إٔ اْ٫تُا ٤ؿكبو اي ّٛٝابعؽ َٓأَ ٫
اْ٫تُا ٤يًبعث أٜاّ قَإ?
أَا ا٭نثف أَُٖ ٗ ١ٝكاي ١ا٭لتاؾ عؽْإ ذمٌ ؾٗ ٛاٯت:ٞ
)أعذلف بأْب أظطأ إؾ نتبت ٗ ايٍرـ ٚاجمل ٬اييت عًُت ؾٗٝا ظاـد ايٛطٔٚ ,إؾ
قًت ٗ ايٓؽٚا ٚإُ٪فا ٚايًكا٤ا ايتًؿكٚ ١ْٜٝٛاٱؾاع ,١ٝإٔ ايٓٛاّ ايؿ ٟتىضهٌٓ بعضؽ 9
ْٝمإ  2003لٝه ٕٛأذمٔ َٔ ْٛاّ ٌؽاّ .أعذلف بأْب أظطأ ٗ ؼؾاع ٞإمتُٝت عٔ
ٖؿ ٙايؿهف ,٠ؾَٗٛٝا مل أنٔ أؽ ٌٝإٔ ايعفام لٝىٗؽ ْٛاَاّ ل٦ٝاّ نٓٛاّ ٌؽاّ(ٖ ٗٚ.ؿا
ايٍؽؼ أورل إٍ اؿاؼث ١اٯت:١ٝ
ٗ عاّ  2008نٓت ٗ قٜاـ ٠يف٥ال ١فًضن ايٓضٛاب )قُضٛؼ إىضٗؽاْْ ٚ ٞا٥بٝض٘ ظايضؽ
ايعطٚ ١ٝعاـف طٝؿٛـ(ٚ .قًت شلُا :إْ ٞأـ ٣إٔ أقمَ ٢ا ٜٛج٘ يًُم ٍٚ٪اؿه َٞٛأ ٚايدلٕاْٞ
اي َٔ ّٛٝتكف ٖٛ ٜإٔ ٜكاٍ ي٘ إٕ ْٛاَهِ مل ىتًـ عٔ ْٛاّ ٌؽاّ .أَا إؾا نإ ايك ٍٛبإ
ْٛاّ ٌؽاّ أؾٌّ ؾٗ ٞايهاـثٚ ١اْ ٞ٭عحب َٔ وعَ ٚطب ٜمُ ٖؿا ٜ ٫ٚىٗف لٝؿ٘ ٖٚ.ا
أْتِ قؽ أؼتِ يًبعث ٌٝإٔ ٜترٛيٛا َٔ ق ٍٛؾيو ُٖماّ إٍ قٛي٘ جٗاـاّ ٚعً ٢ـٚ٩ه ا٭وضٗاؼ
)عؿٛاّ ٌؽٜك ٞعؽْإ أْا  ٫أقٍؽى(.
ٚايؿـَ ٗ ٠ٚكاي ١ا٭لتاؾ عؽْإ ذمضٌ ناْضت قٛيض٘) :نضإ عٗضؽ ٌضؽاّ لض٦ٝاّ .يهضٔ
ايعفاق ٌٝناْٛاَ ,ثٜ ,٬عفؾَ ٕٛت ٢تٓكط ايهٗفباَٚ ٤ت ٢تأت ٗٚ .ٞعٗضؽ ٌضؽاّ ايمض٧ٝ
ناْت اؿٍ ١ايتُ ١ٜٝٓٛأنثف عؽؼاّ ٗ َؿفؼاتٗا ٚتٌٍ ٗ َٛعؽٖا ٗٚ .عٗؽ ٌؽاّ ايم٧ٝ
ناْت إؽٕ أْٛـ ٗ .عٗؽ ٌؽاّ إتٛذي مل  ِٜٛايٓاه أَاّ ظٝاـ :ٜٔإَا إٔ ٜٓرىفٚا ٗ
ايمٝاـا لاعا يعبٛـ ْكا ٙايتؿتٝي ,أ ٚإٔ ٜكطعٛا ايهًَٛٝذلا ؼت ايىُن اؿاـق ١أٚ
إطف ايػكٜف أ ٚعٛاٌـ ايذلاب يًٍٛٝا إٍ ؼٚا٥فِٖ َٚفانك أعُاشلِ ٚبٛٝتِٗ ٗٚ .عٗؽ ٌؽاّ
إتٛذي نإ ايؿ َ ٟايٓٛاّ َؽيٚ ,َ٬إعضاـض َٗضؽٚـ اؿكضٛم ٚايهفاَضٚ ,١ايضؿَ ٫ ٟض
اؿه َ ٫ٚ ١َٛإعاـِ ٫ ١أذؽ ٜتعفض ي٘ ٗ ايػايب(.
ٌرٝس ايعفام اْتكٌ َٔ ؼٚي ١ا٫لتبؽاؼ إٍ ؼٚي ١ايؿماؼ ٌٚرٝس إٔ ايٓٛاّ اؿايْٛ ٞاّ
ل ٤ٞبهاؾ ١إكاٜٝن ٚبهاؾ ١إعاٜرلٚ.يهٔ إٔ تطاٚعب ْؿم ٞبإٔ أق :ٍٛإٕ ْٛضاّ ٌضؽاّ
أؾٌّ.ؾٗؿا ئ ٜه.ٕٛيٝن ٕكاٜا ٚأؾًّٝا ايٓٛاّ اؿايٚ ٞيهٔ يبىاعْٛ ١اّ ٌؽاّٜٚ.بؽٚ
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إٔ ايبعض َٔ ايعفاقٖ ٖٔ ٌٝحف ايعفام قؽ أْمتِٗ أؾًّ ٝا اؿٝا ٗ ٠ايػفبَ ١ا عًضل ٗ
ْؿٛلِٗ َٔ بىاعْٛ ١اّ ٌؽاّ ٫ .تكٌ ي ٞاـؽَا ٚايتؿعٝغ ٚا٫قؼذاّ.بٌ قضٌ يض :ٞإْهضاـ
َٛاطٓتو ٚإٖؽاـ نفاَتو ٚلرل آؼَٝتوْٛ .اّ ٌؽاّ ّ ٫هٔ إٔ ٜكاـٕ بػرلٚ ٙإِا ػٛق
َكاـْت٘ ب٘ ؾك٘ .ؾإ ناْت ا٭ْ ١ُٛؾُٝا عؽا ٢ٓ ٙؾٗ ٛايطاع ٕٛبع.٘ٓٝ
أَا عٔ قٛيو ٗٚ) :عٗؽ ٌؽاّ إتٛذي نإ ايؿ َ ٟايٓٛاّ َؽيٚ ,َ٬إعاـض َٗؽٚـ
اؿكٛم ٚايهفاَٚ ,١ايؿ َ ٫ ٟاؿه َ ٫ٚ ١َٛإعاـِ ٫ ١أذضؽ ٜتعضفض يض٘ ٗ ايػايضب(.
إؽيٌ ٚإعاـض ظًٓٝا َِٓٗ بن ٖؿا ايض  ٫ٚ ٫جإ َفتاط ?.يعؽ أْت يٝي ٖاجف قابٌ َؿعغ
ؼـب لحٛؼ٫ .?.ٙقّ ْمٝت ا٫لتُاـا ا٫لبٛعٚ ٘ٝنٌ ٚ ٌَٜٛايثايث ٜطًب ٕٛاؾٓمٚ ٘ٝوٗاؼ٠
اؾٓم.٘ٝذت ٢إٔ ٗ أذضؽ ا٭ٜضاّ قٖهضتٚ .قًضت شلضِ ٖضا ٟاؾٓمضٖٚ ٘ٝضا ٟايىضٗاؼٚ ٙتبعٝتٗضا
عثُاْ ٘ٝاْطَ ْٞٛهاْٗا بٓه٬ؼٜى.ٞبن ظًٍٚ.ْٞٛإؾا تفٜؽ جٛاق تفٚط يًىعب٘ اـاَم٘.
 َٔٚيٝن َعٓا ؾِٗ ٛؽْا ٗ..اذ ؽ ا٫ذتؿاَٚ ٫هدلا ايٍض ٛتٍضٝس :أ٫ٚؼ عضؽْإ.أ٫ٚؼ
قرطإ .ايتؿت اٍ قَ ًٞٝايهفؼ ٗ ٟايؽا٥فٚ ٠قًضت يض٘:أْت َضٔ أ٫ٚؼ عضؽْإ ?.يضَ ٛضٔ أ٫ٚؼ
َٗ ٞتاجاّ :آْا َٔ أ٫ٚؼ طهَعإ!
قرطإ ?.ـؼ عً ٸ
الفضاد يف العزام قبل عاو 1111
اقذلذت عًٌ ٢ؽٜك ٞايؽنتٛـ عؽْإ ايٛاٖف ايؿ ٟجا َٔ ٤إٔاْٝا يكٜاـ ٠ايعفام ٚايؿٟ
ايتكٝت٘ ٚنفّت٘ ٗ واـع إتٓيب بتاـٜغ  8وبا 2013 ٙايؿٍٜ ٟاؼف ؾنف ٣اغتٝضاٍ عبضؽ
ايهف ِٜقالِ ٗ اْك٬ب عاّ  َٔ 1963قبٌ ايبعث ٌٝإٔ ْكٚـ ُثاٍ عبؽ ايهف ِٜايؿ ٟأق ِٝي٘
ٗ ْؿن إهإ ايؿ ٟجف ؾ ٘ٝقاٚي ١ا٫غتٝاٍ قبٌ أنثف َٔ  50لٓٚ.١مت إقاَ ١ايتُثاٍ َٔ
قبٌ أٌراب احمل ٬ايتحاـ ٗ ١ٜواـع ايفوٝؽ ٚعًْ ٢ؿكتِٗ اـاٌٚ ١يٝن عًْ ٢ؿك ١ايؽٚي. ١
ٚبإٓالب ١ؾإ عبؽ ايهف ِٜقالِ ايؿ ٟأٍْؿ٘ ايتاـٜغ ٚعاؼ ٌٛـ ٙتتٍؽـ بعض ايىضٛاـع
ٚايهثرل َٔ ب ٛٝايعفاقٚ ٌٝمل ٜمتط ذانِ عفاق َٔ ٫ ٞايؿ ٜٔلبك َٔ ٫ٚ ٙٛايؿ ٜٔجاٚ٤ا
بعؽ ٙإٔ وتٌ أ ٚيٓكٌ ٜكذلب َٔ إهاْ ١اييت وتًٗا ٗ ْؿٛه أغًب ١ٝأبٓضا ٤ايىضعب ايعفاقضٞ
ناْت ظٍاي٘  ٫تتعؽ ٣ا٫ثٓتٌ ؾك٘ يهُٓٗا  ٗٚذٌ تعضؽإ ا٭لضٌٗ َٓضاٚ ٫ا٭قضٌ نًؿض١
يهُٓٗا ا٭بعؽ َٓا ٫عٔ تٓا ٍٚاؿهاّ ايؿالؽ.ٜٔإُْٗا ايٓكاٖٚ ١ايٛطٓ.١ٝ
ٚبعؽ إٕ أَّٓٝا بعض ايٛقت عٓؽ ُثاٍ عبؽ ايهفٚ ِٜتفٓٓا عًٚ ٘ٝآًٌا ايمرل عً٢
ا٭قؽاّ كذلقٌ واـع ايفوٝؽ ايؿ ٟنإ ٗ َ ّٜٛا قبً ١ا٭ْٛاـ ,قاٍ ٌاذيب َ ٖٛٚؿٍٖٛ
َٔ جفا ٤ايب٪ه ايؿٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞواـع ايفوٝؽ ٚا٭بٓ ١ٝاييت تك عً ٢جاْب ٌٖ :٘ٝإٔ ٖؿا اؿ اٍ
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لبب٘ إُٖاٍ اؿه ١َٛبعؽ عاّ ?2003
قًت ي٘:
َٓؿ َٓتٍـ عكؽ ايثُاْٝٓٝا  ٖٞٚؾـ ٠ٚذضفب أيثُضإ لضٓٛا بضٌ ايعضفام ٚإٜضفإ ٚقضؽ
تٛقؿت جٗٛؼ ايتُٓ ٗ ١ٝايعفام ُاَا ٚٚجٗت ا٭َٛاٍ بايهاَضٌ يًرضفب ٚأّٜضا مت قد ايكض٣ٛ
ايبىف ١ٜبايهاٌَ ؾٗٝاٚ .بعضؽ اْتٗضا ٤ذضفب أيثُضإ لضٓٛا ٗ  1988/8/8أقضؽّ ٌضؽاّ عًض٢
اذت ٍ٬ايهٜٛت ٚالتعف ذفب اـًٝخ ايثاْ َٔٚ ١ٝثِ ؾفض اؿٍاـ ا٫قتٍاؼ ٟعً ٢ايعفام
ايؿ ٟالتُف  13عاَاّ ٚظ ٍ٬تًو ايمٓٛا تٛقـ ْٛاّ ٌؽاّ عٔ اٱع ٕ٬عٔ إٛاقْ ١إايٝض١
يًؽٚيٚ ١التبؽشلا بض )َهفَا ٌؽاّ( ؾهإ ٜٓؿل َا وٌٍ عً ٘ٝايعفام َضٔ ٚاـؼا ْؿض٘
قؽٚؼ ٠طبكا ٕا أزلت٘ ا٭َِ إترؽ ٠بدلْاَخ ايٓؿ٘ َكابٌ ايػؿاٚ ٤ايؽٚا ٤عً ٢بٓا ٤ايكٍٛـ ي٘
ٚيعاً٥ت٘ ٗ بػؽاؼ ٚاحملاؾٛا ٚبٓا ٤إماجؽ ا٭لطٛـ ٗ ١ٜبػؽاؼ ٚاحملاؾٛا

ٚإغؽام ا٭َٛاٍ

نفوا ٣ٚعً ٢ايىعفاٚ ٤ايؿٓاٌْ ايعفب ٚا٭جاْب ٚنؿيو إمٚ٪يٌ اؿه ٌَٝٛا٭جاْب .
ٚابتهف ألًٛب ايؽؾ َٔ ظ ٍ٬نٛبْٛضا ايضٓؿ٘ ايىضٗرل ٠ذٝضث ّضٓس نٛبْٛضا يًؿٓاْضا
ٚايؿاٌْ ٚايٍرؿٚ ٌٝا٭ؼبا ٤ايعفب ٚاييت تتٝس شلِ اؿٍ ٍٛعً َٔ ٫ٛٓ ٢ايٓؿ٘ ٚتٗفٜب٘
ٚاؿٍ ٍٛعً ٢أمثاْ٘ بؽ َٔ ٫تٛق ٜايؽ٫ٚـا شلِٚ.اْتىف ٚعً ٢مَ ٛف ٜتٗفٜب اٯثاـ َٔ قبٌ
إكفبٌ َٓ٘ ٚاْتىف أّٜا تٗفٜب اؿىٝىٚ ١إعؽـا ٚعُاَٚ ١ٜىاـن ١ايمًط ١اؿه١َٝٛ
بؽعِ ٣ٛع٘ إٍ ايمعٛؼ.١ٜ
 ٗٚايٛقضت ايضضؿ ٟنضضإ ٌضؽاّ ّضضاـه تبؽٜضضؽ أَضٛاٍ ايىضضعب ايعفاقضض ٞؾاْض٘ نضضإ ٜكضضّٛ
بالتعفاض َ٦ا َٔ جثث ا٭طؿاٍ ايفِ إٝتٌ ألبٛعٝا ٗ وٛاـع بػؽاؼ ٚأَاّ ناَرلا
ايتًؿك ٠٭ِْٗ ّٛت َٔ ٕٛجفاْ ٤كَ ايػؿاٚ ٤ايؽٚا ٤يٝبتك ايعامل بِٗ نٜ ٞتاط ي٘ تٍؽٜف ايٓؿ٘
ٚاؿٍ ٍٛعً ٢ا٭َٛاٍ.
 ٗٚايٛقضضت ايضضؿ ٟنضضإ ؾٝضض٘ َمضضتُٝتا ٗ ايبرضضث عضضٔ َٓؿضضؿ يتُٜٛضضٌ اؿًُضض ١اْ٫تعابٝضض١
يهًٓٝت ٕٛنفو ٠ٛيٍفف ايٓٛف عٓ٘ ٚإبكا ٗ ٘٥ايمًط ١نإ ٜأَف ٚقـاٚ ٙ٤نباـ طاقُ٘ بإٔ
ٜهتبٛا بايطباورل عً ٢إلؿًت ايىٛاـع عباـ :٠تمك٘ أَفٜها!
ٚظضض ٍ٬تًضضو ايمضضٓٛا عُضضؽ إٍ ؼٜٛضضٌ ْؿكضضا اؿهَٛضض ١ايتىضضػ) ١ًٝٝـٚاتضضب َٓتمضضبٗٝا
ْٚؿكاتٗا( عً ٢ناٌٖ ايىعب َباوف ٠ؾالترؽث َا زل ٞبايتُ ٌٜٛايؿاتٜٚ ٞعب إٔ إضٛاطٔ
إفاج ٕفنك ايىفطٚ ١إمتىؿٚ ٢ايبًؽٚ ١ٜكتًـ ؼٚا٥ف اؿه ١َٛعً ٘ٝإٔ ٜؽؾ َا ٫يكا٤
َفاجعت٘ يتًو ايؽٚا٥فٚ .أواع ٚعًْ ٢طام َ ٫ث ٌٝي٘ ابتكاق إٛاطٌٓ َٔ قبٌ َٚٛؿ ٞايؽٚي ١بؽ٤ٶ
َٔ ايؿفاً ذت ٢ايٛقٜف ؾكؽ جعٌ َٔ ـاتب إٚٛـ أقٌ َٔ  3ؼ٫ٚـا وٗفٜا ٚإٚٛـ ٗ ٖؿٙ
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اؿاي ١ن ٞوٌٍ عًَ ٢ا ٜمؽ ـَل عاً٥ت٘ ؾاْ٘ وٌٍ عً ٢إاٍ َٔ ظ ٍ٬ايفوا ٣ٚايعًٓ١ٝ
اييت ٜػتٍبٗا َٔ إٛاطٔٚ.يًؿٜ ٜٔتٛجع ٕٛبمبب لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ أعفض ٖؿ ٙايىٗاؼٚ ٠اييت
تىرل إٍ بعض إ٪وفا ٚيٝن إيٗٝا ْٝعاّ:
أ :ّ٫ٚوٗاؼ ٠بفّف ٗ) :ايتمعٝٓٝا تفاج ٍْٝب ايؿفؼ َٔ اٱْؿام عً ٢ايفعا ١ٜايٍر١ٝ
َٔ َا ٜعاؼٍ  17ؼ٫ٚـا إٍ  50لٓتا .نُا أغًل ٍْـ إٓى٦ا ايٍر ١ٝا٭ٚي ٗ ١ٝايبًؽ ٗ
ؾيو ايعكؽ ٚاـتؿعت ْمب ١ايٛؾٝا بٌ إٛايٝؽ ٗ ايعفام يتٍبس ٔم ١أِعاف َا ٖ ٞعًٗ ٘ٝ
جاـتٗا إًُه ١ايعفب ١ٝايمعٛؼٖٚ .١ٜب٘ ايعُف إتٛق ٗ ايعفام إٍ  61لٓ٘ َكاـْ ١باـتؿاع
إتٛل٘ اٱقً ُٞٝإٍ  67لٓ٘.
ٚمل ٜهٔ أؼا ٤ايتعً ِٝأؾٌّ ذا ٫ؾٛؾكا يًْٛٝمٝـ ٜعؽ  َٔ ./.80إؽاـه ٗ ايعفام ايبايؼ
عؽؼٖا  ٗ 25000ذاي ١ـؼٚ ١٦ٜوتاد ٍْؿٗا عً ٢ا٭قٌ إٍ إعاؼ ٠بٓا ٤ناًَٚ .١تعاْ ٞإؽاـه
َٔ اقؼذاّ َكَٔ  ٗٚبعض ا٭ذٝإ وىف َا  ٌٍٜإٍ  180طايبا ٗ ايػفؾٚ ١مث ١نتاب ٚاذؽ
يهٌ لت ١ط٬ب ٗ إتٛل٘.
ٚتٛجؽ أقََ ١ا ٗ ١ٝ٥ب٬ؼ َابٌ ايٓٗف ٜٔايكؽّٜٚ .١ك ايً ٗ ّٛؾيضو نُضا ٗ اجملضا٫
ناؾ ١عً ٢ل ٤ٛاٱؼاـ ٠ؾكؽ قؽـ اـدلا ٤ا٭َفٜهإ ْٛٚفا ِٖ٩ايعفاق ٕٛٝإٔ أنثف َٔ ٍْـ
إٝا ٙاييت تّغ تؿكؽ بمبب ايتمفب َٔ ا٭ْابٝب َٚعُٗٛضا َّض ٢عًٝض٘ أـبعض ٕٛعاَضا ٶٚ .قضؽ
انؿض تٛؾف َٝا ٙايىفب بٓر ٗ ./.60 ٛبػؽاؼ ٗ أثٓا ٤ايتمضعٓٝا  .مل تهضٔ ٍْضـ َعاَضٌ
َعاؾ ١إٝا ٗ ٙايبٍف ٠وػاي.١
 ٫ٚؽؽّ أْ ١ُٛاجملاـ ٟإػًك ١ل َٔ ./.20 ٣ٛلهإ ايعفام َع ٗ ُِٗٛبػؽاؼ ٜ ٫ٚعٌُ
أَ َٔ ٟعاٌَ ايٍفف ايٍر ٞايث٬ث ٗ ١بػؽاؼ عً ٢ايفغِ َٔ أْٗا مل تٍب بأِفاـ ٗ أثٓا٤
إعاـى ؾكؽ ناْت تًو إعاٌَ تعاْْ َٔ ٞكَ ايتُ ٌٜٛثِ ْٗبت بعؽ ؾيو.
ٜٚتِ تٍفٜـ  500أيـ طٔ َٔ ايٓؿاٜا ايبىف ١ٜغضرل إعاؾضْٗ ٗ ١ضف ٟايؿضفا ٚؼجًض١
َٜٝٛا.
ْ َٔ ./.8ؿكا اؿه ١َٛتٓؿل َٔ ظٚ ٍ٬قاـ ٠إاي َٔ ./.92ٚ ١ٝتًو ايٓؿكا تٍفف َٔ
ظَ ٍ٬هاتب َفتبط ١بايف٥ال.١
ٗ ْٗاٜضضضض ١عضضضضاّ  2002ؾضضضضام ايتّضضضضعِ 000ص 100بإ٦ضضضضٚ ١بًػضضضضت ْمضضضضب ١ايبطايضضضض./.50 ١
ناْت ايطاق ١ايتٍُ ١ُٝٝيًهٗفباَٝ 4000 ٤ػاٚاٚ ٙنإ ايطًب َٝ 6000ػاٚاٚ ٙنإ ٜتِ
ؼ ٌٜٛايهٗفبا َٔ ٤احملاؾٛا يتٛؾرل َا بٌ  18 ,16لاع ١اوتػاٍ ٗ بػؽاؼ .يهٔ اٱْتاد
ايؿعً ٞعى ١ٝلكٌ ٙٛؽاّ نإ ٜ ٫تحاٚق َٝ 300ها ٚا.ٙ

100

)ب ٍٛبفّف:عاّ قّٝت٘ ٗ ايعفام ؼاـ ايهتاب ايعفب ٞبرل ٚيبٓإ ُ 86 :ضض .(95
ثاْٝا ٗ :وٗاؼت٘ قبٌ ٚؾات٘ بألاب ٝنتب عبؽ اؾباـ قمٔ َم ٍٚ٪ايتثكٝضـ إعٓضٟٛ
يًكٛا إمًر ٗ ١عٗؽ ٌؽاّ ْكتطـ َٓٗا َا :ًٜٞ
)ٚنإ ايفٝ٥ن ٜمتكبٌ إٛاطٌٓ ذمب طًبِٗ ,ؾٍاـ لهفترل ٙاؾؽٜؽ ايٛقٜف ايؿ٫ ٟ
ٜعفف َعٓ ٢ايٛقاـٚ ,٠ايؿفٜل ايؿ ٟمل ىؽّٵ ٗ اؾٝي ذت ٢نحٓؽٌٚ ,ٟاذب ايؽنتٛـاٗ ٙ
ايعً ّٛايمٝال ١ٝايؿ ٟمل ٜكفأ نتاباّ ٚاذؽاّ ٗ ايمٝالٌ ,١اـ ٜ ٫مُس ٭َٛ ٟاطٔ أَٛ ٚاطٓ١
َكابً ١ايفٝ٥ن َٔ ؼ ٕٚمثٔ ْكؽاّ أ) ٚعٓٝاّ(ٚ ,عً ٢ذٌ غف ,٠أعًٔ ايضفٝ٥ن تىضه ٌٝجضٝي
ايكؽه َٔ ) (21ؾفق َٔ ١إتطٛعٌٚ ...مل ٜتطضٛعٵ أذضؽ .٭ٕ ايٓضاه ٜعفؾض ٕٛأْض٘ يضٝن جٝىضاّ
يًكؽه ,ؾؿ ٞإف ٠ا٭ٚ ٍٚبعؽ اْؽذاـ ايعفام ٗ َعفن ١ايهٜٛت ,ثاـ ِؽ ايٓٛاّ ثض٬ث
عىف ٠قاؾ َٔ ١ٛأٌٌ مثاْ ٞعىفٚ ...٠اذتٌ ايٓاه ايىٛاـع َٚباْ ٞايؽٚي ...١يهٔ جٛـد بًٛ
زلس يًٓٛاّ إٗتك إٔ ٜمتعٌُ نٌ ايٛلا ٌ٥اييت بكٝت عٓؽ ٙيًكّا ٤عً ٢اْ٫تؿاِ َ ...١أْ٘
)ب (ًٛقؽ ؼعا ايعفاق ٌٝإٍ )ايثٛـٚ ...(٠ايمبب إٔ إٜفإ قؽ ؼظًت عً ٢اـ٘ ٚظى ٞايفجٌ إٔ
تٴحٝٸف ا٭ِٚاع يٍاؿٗا ,أ ٚإٔ هؽ ْؿم٘ َتٛـطاّ ٗ ٌضفاع ؼاظًض ٫ ٞذاجض ١يض٘ بض٘ ...ثضِ إٕ
ذهاّ اـًٝخ ٖفٚيٛا إٍ ب ًٛطايبٌ ٚبإؿاط إبكاٌ ٤ؽاّ ٗ اؿهِ يدلٖ ١أظف ٣ػٓبا ٕا
ٖ ٛألٛأ ٖٚهؿا نإٚ .يهٔ ٌؽاّ ذمٌ ٍٜ ٌٚف عً ٢إٔ ب ٖٛ ًٛايؿ ٟطًب ٚقـ إط٬م
ايٓاـ ,بعؽ إٔ نإ ىى ٢اـماـ ٗ ٠اؿفبٚ .قُّ ٞعً ٢اْ٫تؿاِ ١بىفال ١مل ٜعففٵ شلا
ايتاـٜغ إعاٌف َثٚ ...ّ٬ٝظٴفٸبت قبٛـ ا٭ٚ ,١ُ٥قتٌ ايٓاه ٚأعؽَٛا باؾًُٚ ١نإ نٌ عّٛ
قٝاؼ ٠قطفٜ ١ٜتباٖ ٢بعؽؼ َٔٵ قتٌ.
ٚنإ ٌؽاّ ناٌٌَٗ ,ف ايفٝ٥ن َٚفاؾكّ٘ ,ضاـه ايفٜاِض ١بايذلانمضٖ ٗ ٛضؿٙ
إٓطكٚ ,١ناْت ٖٛاٜت٘ احملبب ِٚ ١ـأه أذؽ إعتكًٌ َاله ١ايكط اؿؽٜؽ) ١ٜإٓػٓ (١ثِ
ٜبؽأ بايعٍف ذتٜٓ ٢ؿحف ايفأه َ .ؾيو ؾإ واعفاّ نا٭لتاؾ ٓٝؽ لعٝؽ ٜك ,ٍٛإٕ إكابف
اؾُاع ,١ٝذٝثُا ناْت ٖٞ ,اَتؽاؼ ٕكابف ايٓحـ .أَا ٕاؾا ؼٴؾٔ ايٓاه َ٬بمِٗ  ٗٚذؿف٠
ٚاذؽ ٠عً ٢لع ١أـض ايعفام ٚبعٝؽاّ عٔ ايٓحـ َ٦ا ايهَ ًٛٝذلا ? ,ؾتًو قٍٝؽ ٠ذؽٜث١
ٚايعٝاؾ باهلل ٗٚ .قَٔ اؿٍاـ أّٜاّٗٚ ,ف عبكف ٗ ٟا٫قتٍاؼ ؼ ْ٘ٚآؼّ زلٝث ٚيٜٛن بٕ٬
ٚـٜهاـؼٚ ٚواظت ,ؾيهِ ٖ ٛذهُت ايعكا ٟٚايؿ ٟنإ عّٛاّ ٗ ايكٝاؼ ٠ثِ طُفؼ يٝعٛؼ
بكٟٸ جؽٜؽ .يكؽ ٚجؽ ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـاٚٚ ٤قٜف إاي ١ٝإٔ َىهً ١ايعفام تهُٔ ٗ ِضعاَ١
ايهتً ١ايٓكؽٜض ١عٓضؽ ايٓضاه ٚاؿضٌ ٜهُضٔ ٗ اَتٍضاُ ٖضؿ ٙايهتًض ١بايّضفا٥ب ٚايفلضّٛ
ؾأِؿ ٢عً ٢ب٪ه ايٓاه ب٪لاّٚ .ـاذت ايؽٚا٥ف تتباـ ٣ؾُٝا ػب ٘ٝبٛلاط ١ايىفط ...١أَا وفط١
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ايٓحؽ ٠ؾٗ ٞتًك ٞايكبض عً ٢ن ٸٌ َٔٵ َع٘ ؾتا ,٠ؾإٕ ؼؾ إكم ّٛؾٝؿٖب إٍ ذاٍ لب...ً٘ٝ
ٚإ ٫ؾإْ٘ ٜٴكاؼ إٍ إعؿف َ ؾتات٘ ذت ٢ي ٛناْت قٚجت٘  ٗٚقَٔ اؿٍاـ أّٜا ,تدلع نباـ
ايّبا ٙبؽع ْٝ ٠ٛإٛايٝؽ ذمب جؽاَ ٍٚعؽ ٠ـؽَ ١ا٫ذتٝا َ ,ٙإٔ اؾُ ٝقؽ ظؽَٛا
أِعاف اـؽَ ١اٱيكاَٚ ١ٝا٫ذتٝاٚ ٙنإ ا٭غٓٝاٜ ٤ؽؾع ٕٛؾٝتهؿٌ ايّاب٘ إعب بتمحٌٝ
ايتراقِٗ ٚأؼا ِٗ٥اـؽَٚ ١تمفوِٗ َٓٗا أَا ايؿكفا ,٤ؾ ًٕٛٛٝلاـذٌ ٗ لاذا عفِا
َفانك ايتؽـٜب  َٔٚؼ ٕٚطعاّ أ ٚيباه عمهفٚ ٟقؽ ظٴٍٍت يهٌ ؾٍض 40) ٌٝجٓضؽٜاّ(
ٌابٚ ١ْٛاذؽ ,٠أَا كٍٍا إطعاّ اؾٓٛؼ ,ؾهاْت ؽفد َٔ اـك ١ٜٓإٍ اؾٛٝب ٚناْت
بعض ايفوا ٣ٚعَ ,١ٝٓٝثٌ وفا ٤ث٬ج ١يًّاب٘ أ ٚقٚد إطاـا يمٝاـت٘ أ ٚقطع ١ؾٖب يكٚجت٘
أ ٚجٗاق تًؿاق ٚنٌ َا التطاعٚ .بك ٞايعفاق ٞعمهفٜاّ َٔ إٗؽ إٍ ايًرؽ ؾُا إٕ ٜتمفط َٔ
اؾٝي ,ذتٜ ٢تًكؿ٘ اؾٝي ايىعيب عٓ ,٠ٛثِ ٚـا ٙ٤جٝي ايكؽه ,ثِ ؾؽاٌ ٛٝ٥ؽاّٚ ,ذت٢
ا٭طؿاٍ ذفَٛا َٔ ايعطً ١ايٍٝؿٚ ١ٝورٓٛا إٍ َفانك ايتؽـٜب.
ٚاَتؽ يعب ١ألًر ١ايؽَاـ ايىاٌَ يبّ لٌٓٚ ,نثرلاّ َا نإ ايعفام ٜفؾض تؿتٝي
ٖؿ ٙإٓطك ١أ ٚتًو أ ٚإط٬ع ؾإ ايتؿتٝي عًٖ ٢ؿ ٙايٛثٝك ١أ ٚتًوٚ ,يهضٔ َضا إٕ ٜٴمضرب
اؿبٌ قً ّ٬ٝذتٜٛ ٢اؾلَٛ َٔٚ ..اؾك ١٭ظف ,٣اْتٗ ٢إطاف بتؿتٝي قاعا ايكٍف اؾُٗٛـٟ
ٚغفؾ٘ ٚاـكاْا ٚأؼـاد إهاتب ٚنإ ٚاِراّ إٔ ٌؽاّ ذمٌ مل ٜعؽٵ ّتًو قَاّ عكً٘,
ٚنإ ّٜٝل ؾـعاّٚ ,إٍ ذؽٸ اْ٫ؿعاٍ اؾُٗٓ ٞبهٌ َطًب ىؿـ عٔ ايعفاق ٌٝأعبا,ِٖ٤
لهإ ايبٍف ٠ناْٛا ٜتحُع ٕٛبإ٦ا ذ ٍٛنٌ لٝاـ ٠ذ ١ِٝٛتب ٝإا ٤يكؽ أٌبس أبػض
ا٭وٝا ٤عٓؽ ٙإٔ ٜف ٣ايعفاقَ ٌٝفؾٌٗ ,أ ٚإٔ ًِٓٗ قؽ ظـٸ .بإكابٌ ,نإ ذفٍٜاّ عً ٢إٔ
ٜتدلع يهٌٸ عا ١ً٥وٗٝؽ ؾًمطٝب بأِعاف َا ؼٌٍ عً ٘ٝعا ١ً٥ايىٗٝؽ ايعفاقٚ ...ٞقؽ تدلع
أّٜاّ  ٗٚقَٔ اؿٍاـ ,بإاٍ يكْٛد أَرلنا )إمانٌ(ٚ ,أْىضأ َؽٜٓض ١بازلض٘ ٗ تفنٝضا
َهإ ايكف ١ٜاييت ؼَفٖا ايكيكاٍٚ ,بَٓ ٢ؽٖ ١ٜٓاثً ٗ ١لٛـٜا َهإ ايكف ١ٜايضيت أغفقٗضا
ايؿّٝإٚ..ناْت ايتدلعا يؿًمطٌ تتِ عٔ طفٜل قاؼ ٠اؾبٗ ١ايعفب ١ٝإٝاٌَ ٖٞٚ ....جبٗ١
أقاَٗضضا ايبعثٝضض ٕٛيتٓضضاؾن )ؾضضتس( ٚبكٝضض ١اؾبٗضضا يضضٝن غضضرلٚ ,يٝهضض ٕٛشلضضِ إٌضضب ٗ ايكضضفاـ
ايؿًمطٝب ٚمل وؽث إٔ ـَت ٖؿ ٙاؾبٗض ١قٓبًض ١أ ٚأطًكضت ـٌاٌضٚ ,١ذًٓضت قضٌٸ ا٭َضٛاٍ
ايٓكؽ ١ٜنٛبْٛا ايٓؿ٘(.
)عبؽ اؾباـ قمٔ :لٓٛا اؿٍاـْٗ ١ًٓ .ب أَٛاٍ ايعفام.جفٜؽ ٠إىفم تاـٜغ ايٓىف:
(2013/02/08
ثايثاّ ٌ ٖ :ذك ّا إٔ ذٍضاْ ١ايبعثضَ ٞثضٌ ذٍضاْ ١عُضف بضٔ اـطضاب نُضا ٜكضٌ ٍٛضؽاّ.?.
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ٗ اذؽ َُ٪فا ايهاؼـ إتكؽّ ؿكب ايبعث ٚع ّٛـ ٌؽاّ قاٍ ٌضؽاّ َعكبضاّ ٚايهًُض١
َتًؿكّٚ ٠هٔ ا٫ط٬ع عًٗٝا ٗ اْ٫ذلْت :إ ذٍاْ ١ايبعثَ ٞثٌ ذٍاْ ١عُف بٔ اـطاب!.
ٖٚؿا َا ٜكٛي٘ ايبعث ٌٝعٔ ايبعث:ٌٝ
ايهىـ عٔ َ٦ا إ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا الت ٍٛعًٗٝا ٓاٜا ٌؽاّ ٚناْت كٍٍ١
)يًُكا(١َٚ
ؾماؼ 2013/9/6
أزلا ٤ايؿ ٜٔإلتُأِْٗ ٌؽاّ ذمٌ ٚاٚؼع عٓؽِٖ َ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا )يًُكاٚ (١َٚيهِٓٗ
تٍفؾٛا بٗا ٍٕاؿِٗ ٚتألٝن ايىفنا ٚإ.ٚٚٚٚٚٚ ٖٞ٬
ٖٓٚا ْٓىف َْ ايتكفٜف ايؿْ ٟىفت٘ ٚاذؽٚ َٔ ٠لا ٌ٥ايبعث اٱع ١َٝ٬بتاـٜغ ايفاب َٔ
أ ًٍٜٛاؾاـ.ٟ
))اـٝاْٚ ١اذؽٚ ٠ايعُايٚ ١اذؽٚ ٠ايػؽـ ٚاذؽ.أزلا ٤اشلاـبٌ با٭َٛاٍ اييت ظٍٍٗا ٌؽاّ
ذمٌ يًُكا ١َٚايٛطٓٚ ١ٝإبايؼ اييت قبّٖٛا تاـٜغ ايٓىف :07:08:09 2013/9/4 :ايٛجبض١
ا٭ :ٍٚنًٗا تٍب ٗ ـاؾؽ ٚاذؽ ٜٗؽف إٍ ِٝاع اؿل  ٚاؿكٝك ٚ ,١تفؾؽ ايعؽَ ٚىفٚع٘
ايؿٜ ٟمتٗؽف ايٛطٔ  ٚإٛاطٔ  ٚؼَاـ ايب٬ؼ ٚايعباؼ ٖٚض ٛتعضبرل عضٔ ظمٸض ١اْ٫تُضاِ ٚ ٤ضٝاع
ايٓمب  ٚؾكؽإ ايك ٚ ِٝإثٌ ٚا٭ظ٬م ٚايمك ٗ ٙٛؾيو إمتٓك ايكؿـ ايؿٜ ٟفؼ ايٝض٘ نضٌ
أوهاٍ ايماقطٌ إٓرطٌ أظ٬قٝاّ ,ايؿْ ٜٔىأٚا ٗ ب ١٦ٝؾاقؽ ٠يهٌ َعاْ ٚ ٞأؼٚا إعاْٞ
اٱْماْ ٚ ١ٝنٌ َا ٖ ٛقُٛؼ باجملتُ  ,اِْٗ باظتٍاـ ايؿ ٜٔظاْٛا ايٛطٔ  ٚايىعب  ٚإكا١َٚ
ايؿ ِٖ ٜٔنفاَ ١ا٭َ ٚ ١فؽٖا  ٚعٓؿٛاْٗاٚ .بعٝؽا عٔ أذهاّ ظٝاْ ١ا٭َاْ ٗ ١ؼٜٓٝا اؿٓٝـ.
قفٜبا َٔ ذاج ١وفؾا ٤ايعفاق ٌٝايفاؾٌّ يٲذت ٫٬إفنب ١اييت ٜعاْٗٝا أًٖٓا ْكؽّ يهِ
أزلا َٔ ٤ظاْٛا ا٭َاْا اييت أٚؼعٗا ايفٝ٥ن ايىٗٝؽ بإؾٕ اهلل ٌؽاّ ذمٌ يتُ ٌٜٛإكا١َٚ
ايٛطٓ ٤٫٪ٖٚ .١ٝايمؿً ١التأَِٓٗ ايىٗٝؽ ٌؽاّ ذمضٌ ـٓض٘ اهلل  ٚلضًُِٗ َبضايؼ نضاٯتٞ
أٚؼعٗا أَاْ ١عٓؽِٖ ,ظٍَ شلِ  ٚيعٛاَ ًِٗ٥بًؼ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ أ ًَْٞٛٝ ٚؼ٫ٚـ  ٚايباقٜٛ ٞؼع
أَاْ ١عٓؽِٖ ٜك َٕٛٛبتٛقٜعٗا يؿٍا ٌ٥إكا ١َٚاؾٗاؼ ١ٜن ٬ذمب جؽٚ ٍٚأَف ؽٜ ٌٜٛأتِٗٝ
َٛقٓ َٔ ايفٝ٥ن ايىٗٝؽ َعفٚف َٔ قبًِٗٚ ,قمِ آظف ٜٛقع عً ٢تٓ ِٝٛذكب ايبعث ايعفبٞ
ا٫وذلان ٞعٔ طفٜل ايتمًمٌ اؿكبٚ ,ٞقمِ َٓ٘ ٜٛقع عً ٢ايكٝاؼا ايعمهفٕ ١ٜماعؽ٠
ؾ ٟٚايىٗؽا ٚ ٤يًحفذٚ ٢احملتاجٌ  ٚٱؼاََ ١ىضفٚع ايترفٜضفٚ ,قمضِ آظضف نضإ َمضٚ٪يٌ
َضضايٚ ٗ ٌٝقاـا أ ٚقطعضضا عمضضهف ١ٜأ ٚؼٚا٥ضضف َمضضتكً ٚ ١ناْضضت عٓضضؽِٖ َبضضايؼ َٜ٬ضضٌ
ايؽ٫ٚـا ؾأظؿٖٚا اٍ بٛٝتِٗ  ٚتٍفؾٛا بٗا يٍاؿِٗ اـاُ ٖٚفبٖٛا اٍ ظاـد ايعضفام,
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ذٝث ٜؿمؽ ٕٚبٗا َ ٖٞ٬ايمهف ٚايًٜٗ ٚ ٛتاجف ٕٚبٗاٚ ,ذفَٛا أٌرابٗا ايىفعَٗٓ ٌٝا
 ِٖٚـجاٍ إكا ١َٚاؾٗاؼ ٚ ١ٜايىعب ايعفاق ٚ ٞإٗحف ٜٔبايؽاظٌ  ٚاـاـد ؾُث:ّ٬
ضض لًِٓ ايفٝ٥ن َبًؼ  73000000ث٬ث ٚ ١لبع ًَٕٛٝ ٕٛؼ٫ٚـ يًعكٝؽ ذح ٞذبٝب ايٍاحل
َفاؾك٘ ايىعٍ ٞاٍ آظف لاعا تٛاجؽ ٙبا٭ع ١ُٝٛظٍٸضَ ث٬ثض ١يعاً٥تض٘  ٚلضبع ٕٛأَاْض١
يًُحاٖؽ ٚ ٜٔاؿكب ,أظؿٖا ٖؿا ايىعَ اٍ بٝت اـا ٔ٥ايعُ ٌٝؾٛاق ؾٜاب ايى ٍ٬اؾفبا
بؽاـ ٗ ٙـبٝع ٚ ,١بعؽ أٜاّ أواـ عً ٘ٝؾٛاق بذلى عىف ًَٕٛٝ ٜٔبمفؼاب ايؽاـ  َٔ٪ٜعًٗٝا  ٚقؿٌ
ايباب ٜأظؿَ ٙع٘ ٜ ٚأظؿ ٔ 50000000مَ ًَٕٛٝ ٕٛعِٗ اٍ لٛـٜا ,عدلٚا اؿضؽٚؼ ظضٛاق
َكٚـ بالِ آظف َ ٚع٘ ؾٛاق اؾفبا ْ ٚكيٛا ٗ بٝضت ٓٝضؽ ٟؼٖضاّ اؾفبضا َٓطكض ١ايٝعفبٝض,١
ٚظطبٛا ابٓٝٓ ١ؽ ٟيؿٛاق  ٚتكٚجٗا َبًؼ  400000اـبعُا ١٥أيـ ؼ٫ٚـ  ٖٞٚثٝٸب )أـًَ (١ؼؾ
إٗف اـا ٔ٥ذبٝب ايٍاحل َٔ َبايؼ إكا ١َٚثِ اْتكًٛا اٍ قاؾ ١ٛؼٜف ايكٚـ ْ ٚكيٛا ٗ بٝت
قفٜب ؾٛاق اؾفبا ٕ ٚا عفف باـٝاْ ١طفؼِٖ ٚ ,ـذًضٛا اٍ ذًضب  ٚاوضذل ٣ذبٝضب ٍَضٓعا ٚ
عُاـ ٠ثِ بك ٗ ٞؼَىل ؾذل َٔ ٠ايكَٔ ثِ اْتكٌ اٍ اْكف ٚ ٠اقاّ وفن ٗ ١ؼبٜٓٚ ,ٞتكٌ بٌ
اي ٚ ُٔٝؼب ٚ ٞتفنٝا  ٚلٛـٜا  ٚعُإٕٚ ,ا تعفض أذؽ إمتركٌ يًُماعؽ ٚ ٠غرل َٔ ٙايؿٜٔ
أ ٢ٌٚعً ِٗٝايفٝ٥ن اعتؿـ  ٚقاٍ  ٫أًَو َبًؼ أهاـ ايىك.١
ضض قُؽ ابفاٖ ِٝإمً٘  ٚوكٝك٘ ظً ٌٝابفاٖ ِٝإمً٘ َفاؾكٌ عٓؽ ايفٝ٥ن أٚؼع عٓؽ
أذؽِٖ لبع ٌٜ٬َ ١ؼ٫ٚـ  ٚاٯظف عىف ًَٕٛٝ ٜٔؼ٫ٚـٕ ٚ ,ا أـلٌ عًض ِٗٝايضفٝ٥ن قاَٝض٘
اـاُ ظً ٌٝايؽي ُٞٝوٌُ شلِ ٚـق ١بتٛق ٝايفٝ٥ن أجاب ٙٛبأِْٗ ِٚعٛا اَ٫اْض ٗ ١بمضتإ
بكف ١ٜايعٛج ٚ ١جا ٤اَ٫رلنإ  ٚنىؿٖٛا  ٚأظؿٖٚا  ٚمل ٜمًُٛا احملاَ ٞأَ ٟبًؼ ,بايٛقت
ايؿ ٟتٍفؾٛا بٗا بايؿماؼ  ٚايتحاـ.٠
ضضضض ٌضضابف اؿؽٚوضض ٚ ٞا٫ٚؼ عُضض٘ أٓضضؽ  ٚقُضضؽ ,أٚؼع عٓضضؽِٖ َبًضضؼ ْ ٫عفؾضض٘ يهٓٓضضا
َتأنؽ ِْٗ٫ ٜٔناْٛا َكفبٌ  ٚق٘ ثكت٘ ,يهٔ إعفٚف إٔ ٌابف أظؿ َٔ ايمٝؽ ٠أّ عؽٟ
َبًؼ  6000000لت ٌٜ٬َ ١ؼ٫ٚـ عٓؽَا ؼظًت بٝت٘ ثاْٜ ٞض ّٛا٫ذضتْٝ/10 ٍ٬مضإ َ ٚتٗ٦ٝض١
يًمؿف اٍ إ ٌٌٛثِ اٍ لٛـٜا ثِ اٍ اـاـد ,ناْت ؼٌُ َ اؾفاؼ ايعا ١ً٥لضتٜ٬َ ١ضٌ,
ٚاظؿ الذلاذ ١ببٝت٘ بايعٛج ,١ثِ اؾتعٌ عًٗٝا َمفذ ١ٝبإ اَ٫رلنإ جضاٚ٤ا يٝأظضؿٚى ٚ
أؼظًٗا بػفؾ ١ظؿ ٚ ١ٝبعؽ ؼقا٥ل جاٖ٤ا ؾفذاّ  ٚأظدلٖا بضإ اَ٫رلنضإ اٍْضفؾٛا  ٚانتؿضٛا
بأظؿ إاٍٚ ,نؿبت٘  ٚقايت ي٘ نضؿبت ٜٛ ٫جضؽ اَرلنضإٚ ,اِضطف أظضت عضؽْإ ا٭بٝض١
إاجؽ ٠إٔ تفذٌ  ٚبك َ ٞابٓتٗا  ٚقٚج ١قٍ ٞو َٔ ٤ٞإاٍ  ٚايؿٖب لفق٘ َٓٗٔ ايىٝغ ايؿٟ
ْكئ عٓؽَٓ ٗ ٙطك ١ايكاَىً ٞيٮلذلاذ.١
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ضض قُٛؼ ايٓؽ ٣قتٌ ٚبكٝت بؿَت٘ َبايؼ أٚؼعٗا عٓؽ ٙايفٝ٥نٚ ,ؾنفٖا بًماْ٘ عٓؽَا قاـ
)???( عّٛـ ٔم ١ـؾام  ٚقا٥ؽ عمهف ِٖ ٚ ٟأذٝاٜ ٤فقق.ٕٛ
ضض َبًؼ َ 100000000ا ًَٕٛٝ ١٥ؼ٫ٚـ أٚؼعٗا ايضفٝ٥ن عٓضؽ ايؿفٜضل لضًطإ ٖاوضِ ٚقٜضف
ايؽؾاع ,تآَف عً ٢لًطإ ابٔ عُ٘ ايىٝغ لٗ ٌٝايطا ٚ ٞ٥وكٝك٘ عبؽ اهلل ٚاتؿكٛا َ ايعٌُٝ
ؼاٚٚؼ باغمضضتاْٚ ٞاقٓعضضٛا لضضًطإ بضضإٔ ٜمضضًُ ٙٛاٍ ايكا٥ضضؽ ايعمضضهف ٟاَ٫رلنضض ٞبضضاتفٜٛه
بإٚ ,ٌٌٛئ ٜمتػفم ا ٫لاعا ٜ ٚعٛؼ اٍ بٝت٘ ,يهِٓٗ غؽـٚا ب٘  ٚظاْ ٚ ٙٛلًُ ٚ ٙٛبكٝت
إبايؼ عٓؽِٖ ,ذٝث تاجفٚا بٗا  ٚاوذلٚا أنثف َٔ الط ٍٛواذٓا ٚعُضاـا ٗ لضٛـٜا ٚ
عُإ  ٚتفنٝا  ٚإ.ٌٌٛ
ضض عبؽ ايتٛاب َ ٬ذٜٛي .لًُ٘ ايفٝ٥ن َبًؼ تؿاٚتت ايتكؽٜفا  ٚإعًَٛا عٓض٘ يهضٔ
ٍَاؼـ ت٪نؽ اْ٘ لًِ تٓ ِٝٛقُؽ ْٜٛن آ٫ؽ ث٬ث ٚ ,ٌٜ٬َ ١ؾتس وفنا ػاـٗ ١ٜ
ب٬ؼ عفب ٚ ١ٝاجٓبٍَٚ ,١ٝاؼـ تك ٍٛاْ٘ الت ٍٛعً ٢إبًؼ ايٛؼع يٍاحل ايتٍٓ ٝايعمهفٟ
باـاـد ) (750لبعُأ ٚ ١٥م ًَٕٛٝ ٕٛؼ٫ٚـٍَٚ ,اؼـ تك ًَٕٛٝ (120) ٍٛؼ٫ٚـٚ ,إكفبٌ
َٔ ايتٜٓ ِٝٛكٛي ًَٕٛٝ (30) ٕٛؼ٫ٚـ ,بهٌ ا٭ذٛاٍ يؽَ ٜ٘بايؼ.
ضض َؽٜف ذمابا ـ٥الض ١إعضابفا َعتضك ايٝضاه اؿضؽٜث ٞنضإ َبًضؼ ٔ 5000000مض١
َ ٌٜ٬ؼ٫ٚـ َٛؼع ١يؽ ٜ٘غك ١ٜٓايؽا٥ف ,٠قاّ بٓكًٗا اٍ أَانٔ تعٛؼ ي٘  ٚاظتؿ ٢عٔ اْٛ٫اـ ٚ
ايؽا٥ف ٚ ,٠بعؽ ا٫ذت ٍ٬بؿذل ٠ط ١ًٜٛبؽأ بعض اٚ٫لا ٙتتٌٍ ب٘ َٔ اؾٗا ايٛطٓ ١ٝؾفؾض
َمضضاعؽتِٗ ,ؾضضاؼع ٢اْضض٘ لضضًُٗا اٍ ٌضض٫ٛؽ عهَٛضض ١ا٫ذضضتٖ ٚ ٍ٬ضضؿا غضضرل ؼقٝضضل ٚ ,قضضاّ
َىاـن) ١لضعؽ ايبٓٝض٘(  ٚؾترضٛا بٓضٛى ٜ ٚعًُض ٕٛعًض ٢ؾضتس بٓضٛى بمضٛـٜا  ٚيٮلضـ ظضاْٛا
ا٭َاْا ٖ ٤٫٪اـ ٚ ١ْٛايعُ .٤٬ؾعً ٢إعٓ ٌٝاؽاؾ َا ًٜكّ َٔ َتابعتِٗ ٚاعاؼ ٠إاٍ يًىعب
َٔ غرل إعٓ ٌٝباؿه ٚ ١َٛايعًُ ١ٝايمٝال ٚ ١ٝاـناِْٖٗٓ ,اى قٛا َٔ ِ٥اـ ٚ ١ْٛايعُ٤٬
لٓتٓاٚشلا بعؽ  ٚئ ٜؿًت َِٓٗ أذؽ .ؾٗ ٤٫٪تمببٛا بتعطْ ٌٝىا ٚ ٙذفن ١إكا ١َٚاؾٗاؼ١ٜ
ٚاؿام ايّفـ بإىفٚع ايٛطب  ٚقتضٌ ايىضعبَ ٚ ,مضاُٖتِٗ با٫لضا ٠٤اٍ زلعض ١ايعضفاقٌٝ
باـاـد َٔ ظ ٍ٬ؾماؼِٖ بإاٍ  ٚايتًُو اشلاٚ .ٌ٥لرل ٣ايؿًُٛٚ ٜٔا أَٓ ٟكًب ٜٓكًب.((ٕٛ
َٛق  KM :نٓٛق َٝؽٜا ضض ٚناي ١إظباـ ١ٜعاَ2013/9/6 ١
لاؼلاّ :بعؽ عاّ 2003
ٖؿا ٖ ٛذحِ ايؿماؼ قبٌ 5لٓٛا
)ؼاـ اؿٝا(٠
 ٫تمتثب َ٪لم َٔ ١ايًّٛع ؾ ٘ٝظٌٍٛاّ ـ٥ال ١ايٛقـا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖ:١ايؿمضاؼ نًٓضـ
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ايعفام  250بً ٕٛٝؼ٫ٚـ ٗ ٔن لٓٛا .
بػؽاؼ عبؽايٛاذؽ طعُ .١اـُٝن  10أبف.2008 ٌٜ
نىـ ٍَؽـ ـؾ ٝإمت ١٦ٖٝ ٗ ٣ٛايٓكاٖ ١إٕ ظما٥ف ايعفام ظ ٍ٬ايمٓٛا اـُضن
ا٭ظرل ٠اييت أعكبت لك ٙٛايٓٛاّ ايمابلْ ,تٝح ١ايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإاي ,ٞبًػضت  250بًٝضٕٛ
ؼ٫ٚـٚ ,اعتدل ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا$ ٤ايب٪ـ ٠ا٭ظطف يًؿماؼ ,#ؾُٝا اذتًت ٚقاـ ٠ايؽؾاع
َفتبَ ١تكؽَ ١بٌ ايٛقاـا ٗ ٖؿا اجملاٍ.
ٚأِٚس ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ ١ل ٢ؾفد ٗ ,تٍفوا إٍ $اؿٝآَ ٗ ,#٠الب ١ايؿنف٣
اـاَم ١يمك ٙٛبػؽاؼ ٗ ٜؽ ايكٛا ا٭َرلنْٝ 9 ٗ ١ٝمإ )ابف ,2003 (ٌٜإٔ ايعفام $ظمف
ظٖ ٍ٬ؿ ٙايؿذل 45 ٠بً ٕٛٝؼ٫ٚـ َٔ تٗفٜب ايٓؿ٘ اـاّ ٗ اؾٓٛب 45ٚ ,بً ٕٛٝؼ٫ٚـ أظفَٔ ٣
إىضضتكا ايٓؿطٝضض ,١باٱِضضاؾ ١إٍ ذضضفم ًَٝ 600ضضَ ٕٛضضذل َهعضضب َضضٔ ايػضضاق لضضٜٓٛاّ َضضٔ ؼٕٚ
ا٫لتؿاؼَٗٓ ٠اٚ ,التػ 441 ٍ٬ب٦ضفاّ ْؿطٝضَ ١ضٔ أٌضٌ  1041ب٦ضفاّ َٓتحضٚ ,١طاقض ١تٍضؽٜف١ٜ
َمُٛط بٗا َٔ قبٌ ا٭ٚبو تكؽـ بض ًَٕٛٝ 4.2بفَ ٌٝمل ٜمتػٌ َٓٗا أقٌ َٔ ايٍٓـٚ ,#يؿت إٍ
إٔ $ايمٓٛا اـُن إاِ ١ٝمل تىٗؽ تىٝٝؽ ٍَؿاٚ ٠اذؽ ٠عً ٢ـغِ ايعفٚض إػفٜض ١ايضيت
قؽَتٗا وفنا عإ ١ٝٱْىاَ ٤ثٌ ٖؿ ٙإىاـٕٚ ٜؽؼ تذلاٚط بٌ ايمٓٚ ١ايمت ١أوٗفٚ .#تاب إٔ
َ$ا بك َٔ ٞايض 250بً ٕٛٝؼ٫ٚـ ,أٖؽـٖا ايؿماؼ ٗ ايٛقاـا ٚإ٪لما ا٭ظف.٣
ٚأواـ ؾفد إٍ إٔ $ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤ؼٛيت إٍ أظطف ب٪ـ ٠يًؿماؼ ٗ ايعفام,
بعضضؽ إيػضضا ٤ؾٓضض ١ايىضض ٕٚ٪ا٫قتٍضضاؼ ١ٜايضضيت نضضإ ٜفألضضٗا ْا٥ضضب ـ٥ضضٝن ايضضٛقـاٚ ,٤مت ؼٜٛضضٌ
ٌ٬ذٝاتٗا إٍ ا٭َاْ ١ايعاَ ,١ؾُع ِٛايعكٛؼ ايّعُ ١تدلّ َٔ ظ٬شلاَ ,ثٌ وضفا ٤طضا٥فا
بب ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا  ,أ ٚايتعاقؽ يبٓاَ ٤متىضؿٝا نضبرلٚ ,٠عضؽّ ايمضُاط يًحٗضا ايفقابٝض,١
ظٌٍٛاّ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ,١با٫ط٬ع ا ٚايتركٝلَ ,#عتدلاّ $تىه ٌٝفًن ٕهاؾر ١ايؿماؼ لفق١
ُٕٗا ٖ ١٦ٝايٓكاٖ٬ٌٚ ١ذٝاتٗا ٚقاٍ إ ٚ$قاـ ٠ايؽؾاع اذتًت إفتب ١إتكؽَ ٗ ١ايؿماؼ إايٞ
ٚاٱؼاـ ,ٟظٌٍٛاّ ٗ عكٛؼ ايتمًٝس َا ؾٗٝا وفا ٤طا٥فا عُٛؼ ١ٜقؽّ ١غرل ٌاؿ ١يًعٌُ
ٚبٓاؼم قؽّضٍَ ١ضبٛغ ١ـؾّضتٗا ايًحٓض ١ايعفاقٝضٚ ١ؾفِضتٗا ايىضفن ١ا٭َرلنٝض ١إٍضٓع,١
ٚالترلاؼ آيٝا َٔ ؼ ٍٚأٚـٚبا ايىفق ١ٝبٓٛعٝا ـؼٚ .#١٦ٜأِاف إٔ $ا٭ؼٖ َٔ ٢نٌ ؾيو لعٞ
ايٛقاـ ٠إٍ ا٫ذتُاٚ ٤ؾفض ايمف ١ٜعًًَ ٢ؿاتٗا ٚاَ٫تٓاع عٔ تمًُٗٝا إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ,#١بعؽَا
ذٝٛت َٛاؾك ١ـٝ٥ن ايٛقـا َٓ ٤قكك ٞاشل َٔ ١٦ٝاؿٍ ٍٛعًْ ٢مغ إًؿا ؾا ايع٬ق١
بايؿماؼ ا ٚتٍٜٛف اٚ ٟثا٥ل ؽَ ايٛقاـ ٠عً ٢ـغِ ٚجٛؼ أٚاَف قّا ١ٝ٥با٫ط٬ع عًٗٝضا ٗٚ
قطاع ايهٗفبا ,٤أؾاؼ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اْ٘ $عى ١ٝلك ٙٛايٓٛاّ ايمضابل ناْضت ايطاقض١
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ايتٍُ ١ُٝٝٱْتاد ايعفام َٔ ايهٗفبا 4 ٤آ٫ف َٝػاٚاٚ ,ٙقؽـ اؿاج ١اٱِاؾ ١ٝبض2800
َٝػاٚا ٙأظفٚ .#٣أِاف اْ٘ $مت إْؿام  17بً ٕٛٝؼ٫ٚـ عًٖ ٢ؿا ايكطاع ظ ٍ٬ايمٓٛا اـُن
إاَِٗٓ ,١ٝا  10بَٛ َٔ ٌٜ٬اقْضا ايمضٓٛا ا٭ـبض إاِض 4ٚ ١ٝبٜ٬ضٌ َضٔ أَضٛاٍ ايعضفام
اجملُؽ ٗ ٠اـاـد  3ٚبَٓ ٌٜ٬ر ١أَرلنٚ .١ٝاي ّٛٝمٔ عً ٢أعتاب ايعاّ ايماؼه ٚمل ٜفؾ
إْتاد ايهٗفباٚ ٤اطاّ ٚاذؽاّ.
أَا ٚقاـ ٠ايتحاـ ,٠اييت تعؽ اؾٗ ١ا٭ ٍٚإمٚ٪ي ١عٔ تٛؾرل ايػؿا ٤يًعفاق$ ٌٝؾُُٗتٗضا
ايفٝ٥م ١تٛؾرل َٛاؼ ايبطاق ١ايتُ .١ٜٝٓٛيهٓٗا بؽ َٔ ّ٫ا٫تؿام َ َٓاوَ ٧عفٚؾ ٗ ١تٛؾرل إٛاؼ
إطًٛب ١اػ٘ إمٚ٪ي ٕٛؾٗٝا إٍ ايتعاقؽ َ ػاـ ٗ ا٭لٛام احملً ١ٝعً ١ًٌ ٢بِٗ ,ؾؿترٛا
َهاتب شلِ ٗ اـاـد ٌٚؽـٚا إٍ ايعفام نٌ َا ٖ ٛتايـ ٚغرل ٌاحل ي٬لتعؽاّ اٯؼَ,ٞ
ػاٚق بعّ٘ َؽ٬ٌ ٠ذٝت٘ٚ .#أِاف اْ٘ ٜ$بًؼ ذحِ ايٍؿكا اييت مت ِبطٗا قبضٌ تٛقٜعٗضا
عً ٢إٛاطٌٓ عىفا اٯ٫ف َٔ ا٭طٓإَ ,ا نًـ ايؽٚي ١عىفا ايب َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا .#
ٚتاب إٕ $ايٛقاـ ٠تٛقؿت إثف ؾيو عٔ تكٜٚؽ ايٓاه َٛاؼ ُ ١ٜٝٓٛيمت ١أوٗف ناًَ َٔ ,١ؼٕٚ
تِٝٛس َا آيت إي ٘ٝإبايؼ إعٍٍ ١شلؿ ٙايؿذلٚ .٠بؽ ِٚ َٔ ّ٫ايٛقاـ ٠ؼت طاً٥ض ١إمضا٤ي١
عُؽ إمٚ٪ي ٗ ٕٛفًن ايٛقـا ٤إٍ اؽاؾ قفاـا غا ٗ ١ٜايػفاب ٖٞٚ ١تكًَٛ َٝاؼ ايبطاق١
ايتُ.١ٜٝٓٛ
أَا ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ,١ٝؾٝك ٍٛؾفد اْ٘ $مت انتىاف  50أيـ ـاتب  ُٖٞٚتكؽـ نًؿتٗا َ
مثٔ ا٭طعُٚ ١إ٬بن بض  5ب ٌٜ٬ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ .عؽا ا٭لًرٚ ١ا٭عتؽ .٠نُا ؾكؽ ايٛقاـ19 ٠
أيـ قطع ١ل٬ط ,أؾاؼ ٚثا٥ل إٔ وفنا أعاؼ بٝعٗا إٍ أطفاف بفٜطاْ.١ٝ
ٌٚٚـ اي ِٛايٍر ٗ ٞايب٬ؼ بأْ٘ َ$ألا ,ٟٚ٭ٕ ايؿماؼ ٗ ايٛقاـٜ ٠عفض ذٝا ٠ايٓاه
يًعطفَ ,#ىرلاّ إٍ إٔ  ٗ 90إ َٔ ١٦ا٭ؼ ١ٜٚإتؽاٚي ٗ ١ايٍٝؽيٝا مل ٜتِ ؾرٍٗا ٫ٚ ,ؼٚـ
يًٛقاـ ٗ ٠الترلاؼٖا أ ٚتٛقٜعٗاٚ ,غايبا َا تهَٓ َٔ ٕٛاو ٧ـظَٚ ١ٍٝتؽْٝض ١ايٓٛعٝضَ ١ثضٌ
اشلٓؽ ٚبانمتإ ٚبضٓػ٬ؼٜي ّٜضعٗا ايكطضاع اـضاُٚ,#يؿضت إٍ إٔ $إذضؽ ٣نضٛاـث ٖضؿٙ
ايمٝال ١تمفب ؾرلٚه اٱٜؽق َٔ ظ ٍ٬أذؽ ايعكاقرل ٗ قاؾ ١ٛبابٌ قبٌ عاٌَ تكفٜب ّاٚ .آظف
َا ًٌٓٚا إٔ جٗا ٌر ١ٝتمتعؽّ إعؽـ اـاُ بإمتٌٛؿا ايبٝطف ١ٜيًُفِ ٢ايبىف.
ٚفًن ايٛقـاٜ ٤فؼ:
فًن ايٛقـا ٤ايعفاقٜ ٞفؼٸ عً ٢اتٗاَا ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل ٫ :أذؽ ٜٓهف ٚاٖف٠
ايؿماؼ يهٔٸ أـقاّ َٛل ٢ؾفد ظٝاي.١ٝ
بػؽاؼ 2008/4/25
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ؼاـ اؿٝا.٠
ـؼ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤ايعفاق ٗ ٞـلاي ١اٍ $اؿٝا #٠عً ٢تٍفوا ـٝ٥ن
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل َٛل ٢ؾفد عٔ ايؿماؼ ا٫ؼاـ ٟظٔ ٍ٬ن لٓٛا ٗ ايعضفامٚ.جضاٗ ٤
ايفلاي$ ١عطؿاّ عًَ ٢ا ْىف ٗ جفٜؽتهِ إٛقف ٠بتاـٜغ  2008\4\10ؼت عٓٛإ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ.١
ايؿماؼ نًـ ايعفام  250بً ٕٛٝؼ٫ٚـ ٗ  5لٓٛا ْ ,ك ّ٬عٔ تٍفٜس يًمٝؽ َٛل ٢ؾفد,
ؾإٕ عٓٛإ ايتٍفٜس ٜٛذ ٞبأْ٘ ٌاؼـ عٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ,١ذٌ اْ٘ ّثٌ ـأٜاّ وعٍٝاّ باعتباـ
إ ؾفد قؽ أُذ ٌٝعً ٢ايتكاعؽ بٓا٤ٶ عً ٢طًب٘ َٓؿ ؾذلٚ .#٠أِاؾت ايفلاي ١ـؼاّ عً ٢اتٗاّ ؾفد شلا
بأْٗا $ب٪ـ ٠ؾماؼ #بايك$ ٍٛمل ٜتِ إيػا ٤ايًحٓ ١ا٫قتٍاؼ ٗ ١ٜفًن ايٛقـا ٤اييت ٜفألٗا ْا٥ب
ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ؼ .بفِٖ ٌاحل ٚمل ٍٜؽـ أ ٟقضفاـ بضؿيوٚ ,مل ؼضٌ ٍٛض٬ذٝتٗا اٍ ا٭َاْض#١
ٚقاؼ $ :مل ؽ ٍٛا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بأ٬ٌ ٟذٝا تتعًل بايعكٛؼ  ٫ٚع٬ق ١شلا بؿيو
ًْٚ ١تؿٍٚ ,ّ٬ٝإ ا٭َاْْ ١ؿمٗا ؽّ يًّٛاب٘ ٚإٛاؾكا ا٭ٌٛي َٔ ١ٝاؾٗا إعٓٝض١
ٚؾٗٝا ايًحٓ ١ا٫قتٍاؼ ١ٜا ٚفًن ايٛقـا ٗ ٤ذاي ١اؿاج ١اٍ إْىا ٤عكٛؼ.#
ٚعٔ ايفواٌ ٗ ٣ٚؿك ١ايطا٥فا أِٚرت إ $وفا ٤ايطا٥فا مل ٜتِ َٔ ظ ٍ٬ا٭َاْ ١بٌ
نإ َٔ ظ ٍ٬ؾٓٚ ١قاـَ ١ٜهٚ َٔ ١ْٛقٜف إايٚٚ ,١ٝقٜف ايتعطٚ ٘ٝايتعا ٕٚاٱِاٚٚ ,ٞ٥قٜف
ايٓكٌٚٚ ,قٜف ايٍٓاعٚ ١إعاؼٕ باٱِاؾ ١اٍ ؾٓ ١ؾفعَ ١ٝه َٔ ١ْٛايؽا٥ف ٠ايكاْٚ ٗ ١ْٝٛقاـ٠
إايٝضضٚ ,١وضضفن ١اـطضض ٙٛاؾٜٛضض ١ايعفاقٝضضٚ ,١ؼا٥ضضف ٠ايعكضضٛؼ ٗ ٚقاـ ٠ايتعطضضٚ ,٘ٝايضضؽا٥ف٠
ايكاْ ٗ ١ْٝٛا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٚ ,٤ايؽا٥ف ٠ايكاْٚ ٗ ١ْٝٛقاـ ٠ايٓكٌٖٚ ,ثٌ عٔ ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖٚ .#١انؽ ا٭َاْ ١ايعاَ ١إ $اقذلاذا وفا ٤ايطا٥فا ٌاؼم عًٗٝا فًن ايٛقـا,٤
ٚايىفا ٤اقتٍف عً ٢وفن$ ١بٜٓٛؼٚ #وفنَ $ ١باـؼ #ٜ٘ايهٓؽ ٖٞٚ ١ٜايىفنا إٍٓع١
إعفٚؾٚ ,١ذٌٍ ايعفام عً ٢ذمِ فك ٕىذلٜات٘ٚ ,أعط ٞأؾًّ ٗ ١ٝايىفا ٤بمبب ٚفٚؾ٘
اؿايٚ .#١ٝأِاؾتٜ$ :بؽ ٚإ ؾفد ٜ ٫عًِ بٛجٛؼ ٖثٌ عٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١عًُ ١ٝايىفاٚ ٤بؽـج١
َؽٜف عاّٚ .#قاؼ $ :اَا ايتعاقؽ يبٓاَ ٤متىؿٝا نبرل ,٠ؾإْ٘ مل ٜتِ ذت ٢اٯٕٚ ,إِٛٛع قٝؽ
ايؽـالٚ ١ايترً ٌٝبٌ ٚقاـ ٠ايٍضرٚ ١ايًحٓض ١ا٫قتٍضاؼ ٫ٚ ,١ٜع٬قض ١يٮَاْض ١ايعاَض ١بضؿيو,
ٚؼٚـٖا ٖ ٛعفض ْتا٥خ إِٛٛع ا ٚأَِٛٛ ٟع آظف عً ٢فًن ايٛقـا ٤بعؽ إُاَ٘ ٚبطًب َٔ
ايًحٓ ١ا٫قتٍاؼٚ.#١ٜاِاؾت$ :يٝمت يٮَاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤أَ ١ٜىاـ ٜظاٌ ١بٗا٫ٚ ,
تتُّٔ َٛاقْتٗا أ ١ٜؽٍٍٝا ٕىاـٚ ٜتكتٍف َٛاقْتٗا عً ٢إٛاقْ ١ايتىػ ١ًٝٝاييت تتُّٔ
ايٓؿكا ا٫عتٝاؼ ١ٜنايفٚاتب ٚإمتًكَا ايمًعٚ ١ٝاـؽَٚ ,١ٝؽّ يًتؽقٝل َٔ قبٌ ؼٜٛإ
ايفقابض ١إايٝضضَٚ ١ضٔ ظضض٦ٖٝ ٍ٬ض ١ؼاُ٥ضض ٗ ١ا٭َاْضٚ .#١عضضٔ َِٛضٛع تىضضه ٌٝاجملًضن إىضضذلى
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ٕهاؾر ١ايؿماؼ َا اعتدل ٙؾفد $لفقُٕٗ ١ا ٖ ١٦ٝايٓكاٖ٬ٌٚ ١ذٝتٗا ,#قايت$ :اْ٘ أَف ٜؽعٛ
يًػفاب ١ذٝث إ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١عّ ٗ َِٗ ٛاجملًن إه َٔ ٕٛـ٩لا ٤فًن ايكّضا٤
ا٭عًٚ ,٢ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٚ ١ٝإؿتىضٌ ايعُض ٗ ٌَٝٛايضٛقاـا  ,اِضاؾ ١اٍ اوضذلاى ؾٓض١
ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب ٚا٭ٌَ ايعاّ جملًن ايٛقـا .٤ؾهٝـ يًُحًن إ ٜمفم ٌ٬ذ ١ٝجٗ١
َ ٖٛٚهَٗٓ ٕٛا  َٔٚاؾٗا ا٭ظفٚ ,٣نإ عً ٢ايمٝؽ ؾفد إ ٜطً عً ٢أٖؽاف َُٗٚا
اجملًن إعًٓٚ ١اييت تكتٍف عً ٢تٓمٝل اؾٗٛؼ بٌ تًو اؾٗا ٕهاؾر ١ايؿماؼ ٚأْٗا  ٫تتُت
بأ٬ٌ ١ٜذ ١ٝا ٚلًط ١عً ٢أ ١ٜجٗٚ.#١يؿتت ا٭َاْ ١ايعاَ ١اٍ َ$ا جا َٔ ٤أـقاّ ؾًه ١ٝتتعًل
بٛقاـا أظفٚ ٣تّ عَ٬ا التؿٗاّ نبرل ٠ذ ٍٛايتٍفٜسٚ ,#قايتٚ$ :ـغِ اؼـانٓا بإٔ
ٛٚاٖف ايؿماؼ ٗ ايعفام ٜٓ ٫هفٖا اذؽ ,ا ٫إ تكؽٜفٖا بض 250بً ٕٛٝؼ٫ٚـ أَف غرل َٓطكٞ
 ٫ٚعًَُِٛ ٫ٚ ٞضٛع ٞبهضٌ إكضاٜٝن ٚا٫عتبضاـا ٚ.#تابعضت$ :ذٝضث آْضا ْ ٫ضفؼ ْٝابض ١عضٔ
ايٛقاـا إؿنٛـٚ ,٠يهٔ عً ٢لب ٌٝإثاٍ ؾإٕ اذتمضاب َبًضؼ  45بًٝض ٕٛؼ٫ٚـ عضٔ تٗفٜضب
إىتكا ايٓؿط ,١ٝظ ٍ٬ايمٓٛا إاِ ,١ٝؾإٕ ايعفام ظض ٍ٬ايمضٓٛا إاِض ١ٝمل ٜمضتٛـؼ
انثف َٔ  15بً ٕٛٝؼ٫ٚـ َٔ إىتكا ايٓؿط ,١ٝؾً ٛؾفِٓا إ ناٌَ ايهُٝا مت تٗفٜبٗ ا
ؾإْٓا  ٌٍْ ٫اٍ ؾيو ايفقِ!ٚ.#أِاؾت$ :اَا اذتماب َبًؼ  45بً ٕٛٝؼ٫ٚـ عٔ تٗفٜب ايٓؿ٘
اـاّ ,ؾإٕ اْتاد ايعفام َٔ ايٓؿ٘ اـاّ هف َٔ ٟذكٚ ٍٛآباـ َعفٚف اْتاجٗا ؼاظًٝا ٚذت٢
عإٝاٚ ,تٗفٜب نُٝا بٗؿا ايكؽـ ٜؿذلض إ ايعفام ٜٓتخ ذٛاي ٌٜ٬َ 4 ٞبفََٜٝٛ ٌٝاّ ٖٚؿا
َا ّ ٫هٔ اي ٌٍٛٛاي ٘ٝا ٫بعؽ لٓٛا  َٚالتثُاـا بب ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ٚ ,ايػفٜب اْ٘ ؾنف
ٗ َٛق آظف إٔ طاق ١ايعفام ايتٍؽٜف ًَٕٛٝ 4.2 ١ٜمل ٜمتػٌ َٓٗا أقٌ َٔ ايٍٓـ ,اؾٕ َٔ
ا ٜٔذٌٍ تٗفٜب ذٛاي ًَْٞٛٝ ٞبفََٜٝٛ ٌٝاّ ٍٜ ٖٛٚؽـ ذٛاي ًَْٞٛٝ ٞبفَ ?ٌٝنُا إ عؽؼ
اٯباـ احملؿٛـٜ ٫ ٠عب بايّفٚـ ٠اْٗا َٓتحٚ .١ذبؿا ي ٛنإ ايمٝؽ ؾفد عفض تكضؽٜف ٙعًض٢
كتٌٍ ٗ فاٍ ايٓؿ٘ قبٌ اي ٌٍٛٛاٍ ْتا٥خ عًُٚ.#١ٝقاؼ $ :ؾنف ؾفد إ إبًؼ إتبكَٔ ٞ
ايض 250بً ٕٛٝؼ٫ٚـ $أٖؽـٖا ايؿماؼ ٗ ايٛقاـا ٚإ٪لما ا٭ظضف #٣أ ٟعضؽٚؼ  160بًٝضٕٛ
ؼ٫ٚـٜٚ ,بؽ ٚإ ايمٝؽ ؾفد مل ٜعفف ذتَ ٢كؽاـ َٛاقْ ١ايٛقاـا يًمٓٛا إاِ ١ٝاييت تكٌ
بهثرل عٔ إبًؼ إؿنٛـ ٚإٍفٚف َٓٗا ٜ ٫تحاٚق  ٗ 30إ َٔ ١٦إعٍَ يًمٓٛا إاِ١ٝ
ؾً ٛاؾذلِٓا إ إبايؼ ناؾ ١إعٍٍ ١يًٛقاـا لفقت ٖٚؽـ ؾإٕ اجملُٛع ٜ ٫تحضاٚق ـبض
إبًضضضؼ ايضضضؿ ٟؾنضضضف ٙعًُضضضاّ إ أنثضضضف َضضضٔ  ٗ 50إ٦ضضضَ ١ضضضٔ ايتعٍٍٝضضضا تضضضؿٖب ـٚاتضضضب
ٍَٚاـٜـٚ.#ظتُت ا٭َاْ ١ايعاَ ١ـلايتٗا بايتأنٝؽ إٔ َٛل ٢ؾفد $نإ ْا٥باّ يفٝ٥ن اشل ١٦ٝثِ
أٌبس ـٝ٥ماّ شلا ,ؾًُاؾا مل ٜمتط إ ٜكؽّ يًكّا ٤فُٛع َٔ ١قّاٜا ايؿماؼ اييت ؾنفٖا

109

ٚايبايػ 250 ١بً ٕٛٝؼ٫ٚـ ذتٚ ٢يٚ ًَٕٛٝ ٛاذؽ َا ؼاّ عً ٢اط٬ع عً ٢ا٭ـقاَّٚ .ا قاٍ اجملاٍ
َؿتٛذاّ أَاَ٘ ٜٚمتط ٝإ ٜكؽّ َباوف ٠يًكّاَ ٤ا انتىؿ٘ َٔ ؾماؼ.#
ٚقايت$ :مل ْىأ إ ْؽظٌ ٗ ؼً ٌٝؼٚاؾ ْىف ايتٍضفٜس ٚيهضٔ أـؼْضا إ ِْٛضس بعضض
اؿكا٥ل ذ ٍٛا٭ـقاّ اييت جا ٤ؾ َ ٘ٝتأنٝؽْا ثاْ ١ٝإ ايؿماؼ َٛجٛؼ َٚمٚ٪يٝتٓا ْٝعاّ إ
ْتعاٌَ َع٘ بعًَُِٛٛٚ ١ٝع َٔٚ ١َٝٓٗٚ ١ٝؼ ٕٚالتعؽاَ٘ ٕآـب وعٍ.#١ٝ
مْصى فزج ٓزد عنى ظٔاٌ دلنط الْسراء:
ٗ )َىفٚع وٗاؼ ٠أَاّ فًن ايٓٛاب( :ـؼ َٛل ٢ؾفد عًَ ٢ا جا ٗ ٤ـؼ فًن ايٛقـا٤
ذ ٍٛذحِ ايؿماؼ ٗ ايعفام .ؾهتب َا ٜأت:ٞ
أّال :ؾع ٬أْا ٌٚؿت ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بأْٗا ب٪ـ ٠ايؿماؼ ٗ اؿهٚ ١َٛمل تفؼ
أثٓاٚ ٤جٛؼ ٗ ٟاشلٚ ١٦ٝيهٔ بعؽ إ غاؼـتٗا أٌؽـ بٝإ بإلِ فًن ايٛقـاٚ ,٤أْا مل أْؿفؼ
بٌٛؿٗا بؿيو ؾكؽ ْىف ايؿّاٝ٥ا ايعفاق ١ٝقبٌ أٜاّ تٍفٜس ايمؿرل ا٭َفٜه ٗ ٞبػؽاؼ
ٜك ٍٛبإٔ )أنثف أجٗك ٠اؿه ١َٛايعفاق ١ٝؾماؼاّ ٖ ٞا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا .(٤ؾًُاؾا مل
ٜفؼٚا عًَ ٢ا قاي٘ ايمضؿرل ا٭َفٜهض ?.ٞاٍ جاْضب ؾيضو ؾضإٕ ايٓا٥بض ١ايدلٕاْٝض ١ايمضٝؽ ٠وضؿ٣
إٛلٌ ٟٛفٸذت قبٌ أٜاّ بإٔ التحٛاب ٚقٜف ايتحاـ ٠نىـ عٔ ؾماؼ ٗ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن
ايٛقـاٚ ٤أْٗا بٍؽؼ تكؽَ ِٜا يؽٜٗا اٍ فًن ايٓٛاب ,نُا إٕ فًن ايٓٛاب وهٌٓ قبٌ اٜاّ
ؾٓ َٔ ١قبٌ اجملًن يًتركٝل ٗ قّاٜا ؾماؼ َثاـِ ٠ؽٸ ا٭َاْ ١ايعاٌَ ُِٔ ١ؿك ١ايطا٥فا
ايهٓؽ.١ٜ
ثاىٔاً :بٝإ ا٭َاْ ١ايعاَ ١إىاـ ايٚ ٘ٝؾ ٘ٝاٯت:ٞ
ٜك ٍٛبٝإ فًن ايٛقـا) :٤إٕ إٍفٚف َٔ َٛاقْا ايٛقاـا يًمٓٛا إاِٜ ٫ ١ٝتحاٚق
 َٔ %30إعٍَ يًمٓٛا إاِ ,١ٝعًُا إ أنثف َٔ  َٔ %50ايتعٍٍٝا تؿٖب ـٚاتب
ٍَٚاـٜـ( ٚبٍؽؼ ٙأبٌ اٯت:ٞ
ضض ايمٝؽ ا٭ٌَ ايعاّ بٍؿت٘ وٌُ ؽٍَ عاي ٗ ٞا٭َٛـ إايٚ ١ٝاحملالبٜ ٌٖ ١ٝعًِ إ
ْمب ١التػ ٍ٬ايتعٍٍٝا ٖ ٞإ٪وٸف ا٭ٚ ٍٚايبؽا ٞ٥ايضؿٜ ٟمضتعؽّ ٗ تكٝض ِٝأؼا ٤أجٗضك٠
ايؽٚي َٔ ١قبٌ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ?١ٝؾإؾا ناْت ْمضب ١الضتػ ٍ٬ايتعٍٍٝضا عًضَ ٢مضت٣ٛ
اؿه %30 ١َٛؾُاؾا ٜمُ ٢ؾيو? ٌٖ تٛجؽ تمُ ١ٝأظف ٣غرل ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٌٖٚ .?َٞٛإ
ؾيو ٜؽظٌ ُِٔ َؿٗ ّٛايؿماؼ ايؿ ٖٛ ٟاؿام ايّفـ باجملتُ ٚايؽٚيضَ ١ضٔ ظضٖ ٍ٬اـلض١
ايٝٚٛؿ ١ايفزل?١ٝ
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ض اطًبٛا َٓ٘ إ ٜكؽّ يهِ ظاـط ١ايعفام َبٓٝاّ عًٗٝاٚ :ذؽ ٠لهٓ ١ٝألكتٗا اؿه١َٛ
ظٔ ٍ٬ن لٓٛا  ,أٚ ٍَٓ ٚاذؽ ,أَ ٚمتىؿٚ ٢اذؽ ,أٍَ ٚؿٚ ٢اذؽ ,أ ٚنًٛٝغفاّ مت
اِاؾت٘ ٕؿفؼَ َٔ ٠ؿفؼا ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛأ ٚلاعٚ ١اذؽ ٠مت ؽؿّٗٝا َٔ لاعا ايكط
مت إبطاي٘ أٚ
ايهٗفبا ٞ٥أ َٔ %10 ٚايهاـث ١ايبُٓ ١ٝ٦ٝت َعاؾتٗا أ ًَٕٛٝ 27 َٔ %10 ٚيػِ ٸ
إٔ  َٔ %10ا٭ؼ ١ٜٚاييت تٍؿٗا ٚقاـ ٠ايٍر ١بايمُ ّٛمت ؾرٍٗا?
ض الأي :ٙٛنِ ْمب ١ايؿ ٫ ٜٔوًٍ ٕٛعًَ ٢اٌ ٤احل يًىفب َٔ ايعفاقٚ ٌٝنِ ْمب١
ايؿ ٫ ٜٔوًٍ ٕٛعً ٢ظؽَا ايٍفف ايٍرٚ ٞنِ ْمب ١ايؿ٫ ٜٔوًٍ ٕٛعً ٢غؿا ٤لًِٝ
ٚنِ ْمب ١ايبطاي ٗ ١ايعفام ٚنِ ْمب ١ايؿٜ ٜٔىًُِٗ ايؿكف ٚايؿكف إؽق ٗ ايعفام ٚنِ
ْمب ١ايؿ ٫ ٜٔوًٍ ٕٛعًَ ٢ؽاـه تتٛؾف ؾٗٝا ايىف ٙٚايٍر َٔ ١ٝتَٝ٬ؿ ايعفام ٚنِ عؽؼ
ايؿٜ ٜٔعتُؽ ٕٚعً ٢اي كُاََ ٗ ١عٝىتِٗ ٗ ايعفام?
ض ٚالأي ٙٛأّٜا ٌٖ إ إٛاقْا كٍٍ ١يًىعب ايعفاق ٞأّ يفٚاتب ٍَٚاـٜـ اؿه١َٛ
ؾاؾا نإ َٗٓ %50ا يفٚاتب ٍَٚاـٜـ اؿه ١َٛنِ بك ٞيًىعب ايعفاق ٞعضؽا تعّٜٛضا
ايهٜٛت ٚايتمًٝس?
ضض الأيٛا اؿه ٌٖ :١َٛإٔ اشلؽف َٔ  ِٚا٭َٛاٍ ؼت تٍفؾٗا نإ إْؿاقٗا ٗ ا٭ٚج٘
إعٍٍ ١شلا ٚيٮغفاض احملؽؼ ٠شلا ؼؽٜؽا يتٛؾرل َكَٛا اؿٝاَٚ ٠تطًبا ايعٝي ٍَٚاؼـ
ايفقم ٚاـؽَا ا٭لالٚ ١ٝايتأنؽ َٔ ٚجٛؼ ْتٝحَ ١كابٌ نٌ ؼٜٓاـ أّ إٔ اشلؽف َٔ ِٚعٗا
ؼت تٍفف اؿه ١َٛي٬ذتؿا ٚبٗا عً ٢لب ٌٝا٭َاْٚ ١ايٛؼٜع?١
ضض الأيٛا اؿه ٌٖ :١َ ٛإٔ ْمب ١التػ ٍ٬ايتعٍٍٝا ٜعتدل إعٝاـ ا٭ ٗ ٍٚتك ِٝٝأؼا٤
اؾٗاق اؿهَٚ َٞٛعتُؽ ؼٚيٝاّ ٚعفاقٝاّ  َٔٚقبٌ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝأّ ٜ ٌٖٚ ?٫عب ٖؿا إٔ
ايكؽـ ٠اٱْؿاق ١ٝيًره ٫ ١َٛتتحاٚق  %30أّ ?٫
ض الأيٛا اؿهٜٛ ٌٖ :١َٛجؽ قفاـ ٌاؼـ َٔ فًن ا٭َٔ ّ ٓ اؿهٖ َٔ ١َٛاـلض١
ٌ٬ذٝاتٗا ٗ ٌفف ا٭َٛاٍ?  ٌٖٚذٌٍ ٗ تاـٜغ اؿهَٛا اييت تٛايت عً ٢ايعفام َٓؿ
تألٝن ايؽٚي ١ايعفاقٝض ١عضاّ  1921إٔ ايكضؽـ ٠اٱْؿاقٝض ١يًرهَٛضْٚ ١مضب ١الضتػ ٍ٬ا٭َضٛاٍ
إِٛٛع ١ؼت تٍفؾٗا بًػت  %30ؾك٘ ? .أْا وعٍٝاّ أذًت ٚقٜف ٠ايبًؽٜا ٗ عاّ  2005إٍ
احملهُ ١إفنك ١ٜبٌٛؿَ ٞؿتي عاّ ايٛقاـ ٠بتِٗ ؾماؼ َٔ بٗٓٝا ؾىٌ ايٛقاـ ٗ ٠التػٍ٬
أنثف َٔ  َٔ % 42ؽٍٍٝاتٗا ايمٓ.١ٜٛ
ض ض الضضأيٛا اؿهَٛضضٖ :١ضضٌ أْٗضضا ٚنايضضْ ١الضضا ٖٚضضٌ إٔ ا٭َضضٛاٍ إِٛضضٛع ١ؼضضت تٍضضفؾٗا
كٍٍ ١٭غفاض بٓا ٤قطا ؾّا ١ٝ٥يًمضٝاذ ١ايؿّضا ١ٝ٥أّ يتضٛؾرل إضا ٤ايٍضاحل يًىضفب
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ٚايػؿا ٤ايٍاحل ٚايؽٚا ٤ايٍاحل ٚايهٗفباٚ ٤ايمهٔ ٚاـضؽَا ٚؾضفُ ايعُضٌ ٖٚض ٞأَضٛـ
تتٛقـ عًٗٝا ذٝا ٠ايىعب ايعفاق?ٞ
ضض الأيٛا اؿه ٌٖ :١َٛإٔ عؽّ ٌفف  َٔ % 70أَٛاٍ ايىعب إهًؿ ١بإْؿاقٗا عًٜ ٘ٝعب
ذفَإ  َٔ % 70ايىعب ايعفاقَ َٔ ٞكَٛا اؿٝاَٚ ٠تطًبا ا يعٝي ٍَٚاؼـ ايفقم ٚاـؽَا
ا٭لال ?١ٝأّ ?٫
ض الأيٛا اؿه ٌٖ :١َٛإٔ ؾيو اْعهن َباوف ٗ ٠إٔ  َٔ % 60ايىعب ايعفاق ٞقفّٚ
َٔ إا ٤ايٍاحل يًىفب  َ٘ٓ % 90ٚقف َٔ َٕٛٚاؿٍ ٍٛعً ٢ؼٚاٌ ٤احل  َ٘ٓ % 80ٚقفّٚ
َٔ ظؽَا ايٍفف ايٍرٚ ٞإ  َٔ % 50تَٝ٬ؿ ايعفام قفَٚضَ ٕٛضٔ َضؽا ـه تتضٛؾف ؾٗٝضا
ايىف ٙٚايٍرٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝإ ايبطاي ١تبًؼ ٚ % 50ؾكاّ يضٛقاـت ٞإايٝضٚ ١ايتعطضٚ %70ٚ ٘ٝؾكضا
يًًٍٝب ا٭ٓف ايؽٚيٚ ٞإ  َٔ % 40ايىعب ايعفاق ُِٔ ٞظ٘ ايؿكف ٚايؿكف إضؽق َٚعٓضاٙ
عؽّ ذٍ ٍٛايبىف عً ٢ايمعفا اي٬قَ ١يًبكا ٤ذٝاّ? ٚإ آ٫ف ايعٛا ٌ٥ايعفاق ١ٝتعت ُؽ عًض٢
َٛاق ايكُاَ ١نٍُؽـ يًػؿاٚ ٤ايفقم ٚايمهٔ?
ض التحًبٛا ظدلا ٤يًٛقٛف عً ٢ذحِ ايهاـث ١اٱْماْ ١ٝايٓاْ ١عٔ ؾيو :عؽؼ ايٛؾٝا ,
عؽؼ إفِ ,٢ذحِ ايب٪ه ,ذحِ اؿفَإ!
ضض ٜك ٍٛبٝإ فًن ايضٛقـا ٤إٔ أنثضف َضٔ  % 50ؾٖضب إٍ ـٚاتضب اؿهَٛضٍَٚ ١ضاـٜؿٗا
ٚلٝٸإ ناْت ايٓمب َٔ ١ذحِ ايتعٍٍٝا أّ َٔ ذحِ َا ٌفف ؾع.٬
ض الأيٛا اؿه ٌٖ :١َٛإٔ إٛاقْ ١اؿه ١َٝٛكٍٍ ١يًىعب ايعفاق ٞأّ يتػط ١ٝـٚاتب
اؿهٍَٚ ١َٛاـٜؿٗا ?.ثِ نِ ٖ ٛعؽؼ َٓتميب اؿهٜ ٌٖ .١َٛتحاٚق  ًَٕٛٝ 3عفاقَ .?ٞاؾا
بىإٔ ايض ًَٕٛٝ 27اٯظف ?ٜٔثِ ٌٖ إٔ ايؿاـم بٌ ـٚاتب َٓتميب اؿه ٖٛ ١َٛنايؿاـم َٔ
ـٚاتب َٓتميب اؿهَٛا ٗ ايعامل ?.اْعٛا ـٚاتب ايضَٓ َٔ % 80تميب اؿهٚ ١َٛقاـْٖٛا
َ فُٛع ـٚاتب ايض  %20اٯظف ِٖٚ ٜٔواغًٛا ايؽـجا اـاٌ َٔ .١ا٭نثف?ٜٛ ٌٖ .جؽ ٗ
ايعفام َٔ ـاتب٘ ايىٗف 90 ٟأيـ ؼٜٓاـ ٚآظف  ًَٕٛٝ 50ؼٜٓاـ?  ِٖ َٔٚواغًٛا ٚٚا٥ـ ايض%20
ٌٖ أِْٗ َٔ أبٓا ٤ايىعب ٚؾكاّ يتهاؾ ٪ايؿفُ ٚايهؿاٚ ٠٤ايٓكاٖ ? .١أّ أِْٗ ظايو عُؤَ .
إعتٜٖٛ ١َٛاتِٗ بأظتاّ ا٭ذكاب  َٔٚايبعثض ٌٝإتُفلضٌ ٗ ؼـٚبٗضا ٜٓٚؿضؿ ٕٚؼَٓ ٕٚاقىض١
ٜٚبرث ٗ ٕٛا٭لن نٜٓ ٞكًب ايبٓا ?٤أَا اٯظف َٔ ٕٚابٓا ٤ايىعب ؾبٌ قب٘ َٗٚاجف!
ضض ٚالأيٛا أٌَ عاّ فًن ايٛقـا .٤أمل ٜكٌ قبٌ اٜاّ يٲع َٞ٬ؾ٬ط ايؿٖيب بإٔ ايؿماؼ
ففؼ ـواٚ ٟٚوٗاؼا َكٚـ ٗ ٠ذاؾا اؾٗاق اؿه ?َٞٛثِ ٕاؾا تػضرل شلحتض٘ ٗ ا٭ٜضاّ
ا٭ظرل ٠يٝك) :ٍٛإ ايؿماؼ َمتىف ٗ ٟناؾَ ١ؿاٌٌ اؿهٚ ١َٛأْ٘ ألٛأ ٖا نإ عًٗ ٘ٝ
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عٗؽ ٌؽاّ ٚإ َمٚ٪يٌ نباـ َىُٛيٌ بايؿماؼ(?
ٌٖ ؼٌُ ايىعب ايعفاق ٞاـبع ١اِعاف َا ايك ٞعًٖ ٢رلٚوُٝا ْٚانضاقان ٞيٝهضٕٛ
جكا ٙ٤ؾماؼ انثف ٖا نإ عً ٗ ٘ٝعٗؽ ٌؽاّ نُا ٜك ?.ٖٛ ٍٛأٜ ٫عتدل ٖؿا ايك ٍٛاعذلاؾ اّ
ٌفواّ َا قًت٘ اْا يٍرٝؿ ١اؿٝاٚ .٠قٜاؼ ?.ٙاّ اْ٘ ٜمع ٢يًٓ َٔ ٌٝقٓات ?.ٞي ٛناْت قٓاتٞ
َطٛاع ١ـّعت ٚأظّعت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ َثٌ لًؿ .ٞأ ٚـّعت ٚاظّعت ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١ظ٬ؾا يًؽلتٛـ يًره ١َٛأ ٚا٭ذكاب َثٌ ظًؿ.ٞيهضٔ قٓضات ٞيٝمضت َطٛاعض ١نضٞ
اقاٜض َباؼ ٞ٥بإٍٓب ٖٚاٖٜ ٛك) :ٍٛأذ ٌٝعً ٢ايتكاعؽ بٓا ٤عً ٢طًب٘(.
ضض الضأي ٙٛأمل ٜكضٌ يًمضٝؽ ؾض٬ط ايضؿٖيب بأْض٘ ٜٛ ٫جضؽ ؾمضاؼ بضؽي ٌٝإ نضٌ َضا ٌضفؾت٘
اؿهَٓ ١َٛؿ عاّ ٚ 2003يػا ١ٜتاـى٘ عً ٢إىاـٜ ٫ ٜتحاٚق ًَٝ 5اـ ؼ٫ٚـ ؾُٔ أٜضٔ ٖضؿٙ
ا٭ـقاّ ايّعُ ٗ ١ايؿماؼ اييت تىرل ٕٚايٗٝا? .قٛيٛا يٜ٘ :فلٓٝا عً ٢بف .يٜ ٛمتكف عً ٢قٛي٘
بإٔ ايؿماؼ َمتىف ٗ ٟناؾَ ١ؿاٌٌ ايؽٚيٚ ١الٛأ ٖا نإ عً ٗ ٘ٝعٗؽ ٌؽاّ.يَ ٛانٛ
ؾماؼ ٜٚكؽّ ْتا٥خ َكابٌ إٛاقْا ايعفاق ١ٝاييت تؿٛم َٛاقْا  4ؼ ٍٚفتُع َٔ ١ؼ ٍٚاؾٛاـ.
ٚاْا بايطب اقؽـ َٓ٘ عً ٢ؼؽٜؽ ايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن ٭ْ ٞـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾك٘ ٚيهٔ
٭ْٓا  ّٜٛنٓا أْا َ ٖٛٚؿتى ٕٛعُ َٕٛٝٛذًٍت عً ٢اعً ٢تك َٔ ِٝٝبٌ إؿتىٌ ايعٌَُٝٛ
)جٝؽ جؽا  ٫ٚهاٌَ( ٗ ذٌ أْ٘ مل وٌٍ عً ٢تكٖ ِٝٝاثٌٷ.
ضضض الضضضأي ٙٛإ نضضضإ َضضا ٌضضضفؾت٘ اؿهَٛضضضَ ١ضضضٔ َٛاقْضضا ايمضضضٓٛا إاِضضضَ %30 ١ٝضضضٔ
ؽٍٍٝاتٗا ؾك٘ ؾُا ٍَٖ ٛرل اٍ  %70اييت مل تٍفف??
ضض الأي ٙٛبٍؿت٘ ـٝ٥ن فًن َهاؾر ١ايؿماؼ َاؾا قؽٸّ اجملًن َٓؿ الترؽاث٘?  ٌٖٚإ
الضضترؽاث٘ جضضاٚ ٤ؾضضل ايؽلضضتٛـ اّ كايؿضضا يًؽلضضتٛـ ٚايكضضاْٜٚ ٕٛى ضهٌٓ ػضضاٚق عًضض ٢الضضتكٍ٬
ٚاظتٍاٌا ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ .١مل انٔ ٚذؽ ٟقؽ قًت ؾيو اِا نتاب ـ٥ال ١اؾُٗٛـ.١ٜ
ٚيٛنٓت َطٛاعاّ أ ٚظّٛعاّ يٛاؾكت عً ٢تٓؿٝؿ أَضف ـ٥ضٝن ايضٛقـا ٤اـضاُ بتىضهٌٝ
اجملًن إؿنٛـ ٚتبع ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١ي٘ٚ.يهب يمت َٔ ٖؿا ايٓٛع  ٫ٚأِرَ ٞبضاؼَ ٞ٥ضٔ
أجٌ ٍَٓب ٚيؿيو أٌؽـ نتاب ـزل ٞبٍؿيت ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بإيػضا ٤عّضٜٛتٗا َضٔ
اجملًن إؿنٛـ ٕعايؿت٘ ايؽلتٛـ.٭َْ ٞتٝكٔ بإ تبع ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١يًره ١َٛلٝكٛض جٗٛؼ
َه اؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٪ٜٚؼ ٟاٍ التىفاٚ ٘٥اِ٫ضفاـ عٝضا ٠ايىضعب ايعفاقضٚ ٞايٓٛضاّ
ايمٝال ٞاّٜاّ ٚلتثبت ا٭ٜاّ ٌرٚ ١جْٗٛ ١ف.ٟ
 ٌٖٚالتُف ِػٛطات٘ َٚهتب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤أوٗف ؿًُ ٞعً ٢إٛاؾك ١عً ٢اٱُّْاّ
اٍ اجملًضضن إضضؿنٛـ إعضضايـ يًؽلضضتٛـ اّ ٖٚ .?٫ضضٌ ٚاؾكضضت أّ ايتكَضضت بايؽلضضتٛـ? َٚضضا ٖضضٞ
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ايٓتٝح ٌٖٚ ?.١اْ ٞنٓت ألتٗؽف إلكا ٙاؿه ١َٛعٓؽَا أق ٍٛبالتىفا ٤ايؿمضاؼ أّ أْضٞ
أْطًل ؾك٘ َٔ َٛاجٗ ١قٓ ١ايىعب ايعفاق ٞإعاوٚ ١ٝي ٛتطًٓب ا٭َف إٔ أقـ َٛاجْٗ ١ؿمٞ
ٚعاً٥يت يؿعًت ٜ ٫ٚعٝكب ؾكؽإ أ ٚاٱذتؿا ٚبإٍٓب.
ٜك ٍٛايبٝإ بأْ٘ مل ٜتِ ايػا ٤ايًحٓ ١اٱقتٍاؼ ٗ ١ٜفًن ايٛقـا ٤اييت ٜفألٗا ايمٝؽ بفِٖ
ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا:٤
ٌٖ ٌؽـ بٝإ َٔ ا٭َاْ ١ايعاَ ١بايػا ٤ؾٓ ١ايعكٛؼ ايتابع ١يًٓحٓ ١اٱقتٍاؼٚ ١ٜاْتكاٍ َٗ ُٸ١
إبفاّ ايعكٛؼ اٍ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤اّ ٖٚ ?.٫ضٌ إ ا٭َاْض ١ايعاَضٖ٪َ ١ٸًض ١ؾعض ٬٭ٕ
ته ٕٛبؽ ّ٬ٜعٔ تًو ايًحٓ ١اييت تىذلى ؾٗٝا جٗا َتعٍٍ?١
ٜىرل ايبٝإ اٍ إ ؾٓ ١وفا ٤ايطا٥فا ٖ ٞؾٓٚ ١قاـَ ١ٜهٚ َٔ ١ْٛقـا ٤باٱِاؾ ١اٍ
ؾٓ ١ؾفعٚ ١ٝإ ايىفا ٤اقتٍف عً ٢وفن ١بٜٓٛؼ ٚوفنَ ١باـؼ ٜ٘ايهٓؽٚ ١ٜذٌٍ ايعفام
عً ٢ذمِ فك ٕىذلٜات٘ .ؾإؾا نإ ذٌٍ عً ٢ذمِ فك ؾُا ٖٚ ٛج٘ اٱعذلاض إثاـ َضٔ
قبٌ فًن ايٓٛاب ٕٚاؾا وهٌ ؾٓ ١يًتركٝل ٗ ايؿماؼ ٗ ايٍؿك ١إؿنٛـ ?.٠٭ٕ ايطا٥فا
إىاـ ايٗٝا  ٫تعٌُ ٗ ٚفٚف ؼـجا ذفاـ ٙتتعضؽ 30 ٣ؼـجض٘ ٗ ذضٌ إ ؼـجض ١اؿضفاـٗ ٠
ايعفام تتعؽ ٣ايض ٚ 50قؽ اثرل بايؿعٌ وبٗا ـوا ٣ٚتكاِاٖا اذؽ َٚٛؿَ ٞهتضب ـ٥ضٝن
ايٛقـا.٤ثِ أيٝن َٔ ٌ٬ذ ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١إ تطايب ًَـ قُٝت٘ ًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـٚ ?.ؾٛم ؾيو ؾإ
جٓمٝيت ٌاؼـ َٔ ٠أذٛاٍ ايمُاٚ ٙٚجٓم ١ٝأٌَ عاّ فًن ايٛقـاٌ ٤اؼـ َٔ ٠نٓؽا ٚعٌُ
جٛاق ايمؿف ايهٓؽٚ ٟنٓؽا ٖ ٞايؽٚي ١اييت ابفَٛا َعٗا ٌؿ ك ١وفا ٤طا٥فا  ٫تًٍس يًعٌُ
ٗ اؾٛا ٤ايعفاق.١ٝ
ٜٚىرل ايبٝإ اٍ اْ٘ ٜٛجؽ ٖثٌ ٗ ايًحٓ َٔ ١اشل ١٦ٝبؽـجَ ١ضؽٜف عضاّ ٜٚبضؽ ٚإ ايمضٝؽ
َٛل ٢ؾفد ٜ ٫ؽـ .ٟبٌ أؼـٚ ٟأؼـ ٟإ إٚٛضـ إضؿنٛـ اعضذلض عًضٌ ٢ضؿك ١وضفا ٤طضا٥ف٠
َمتعًُٚٚ ١اقعٌ ١فؾهِ  ًَٕٛٝ 10ؼ٫ٚـ يىعَ يبٓاْ ٫ ٞع٬ق ١ي٘  ٫بٍٓاع ١ايطا٥فا ٫ٚ
بتحاـتٗا ٚعٓؽَا ُت قاٚي ١اجباـ إؽٜف ايعاّ ايؿٜ ٟىرل إي ٘ٝعً ٢ايتٛق ٝجاَ ْٞ٤مضفعاّ
ٜطًب إعؿا َٔ ٙ٤إُٗٸ ,١ؾاتٌٍ ب ٞأذؽ إمٚ٪يٌ ٗ َهتب ـٝ٥ن ايٛقـاٜ ٤طًب ايتعًَ َٓ٘
بأٌٛ ١ٜـٚ !.٠عٓؽَا لأيت٘ ٕاؾا ?.قاٍ :إْ٘ ؾالؽ .قًت ي٘ :يكؽ جاْ٤ا َٓهِ ؾَٗ ٛؽٜف عاّ ٗ
ا٭َاْ ١ايعاَْٚ ١كًتُ ٙٛاٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قبٌ ايتراق ٞبٗا ؾٌٗ اْهِ تٓكًض ٕٛؾالضؽٜهِ اٍ
اشل .?١٦ٝقٚٸؼْ ٞبأ٪َ ١ٜوفا ِؽٚ ٙلأظّع٘ يًتركٝل ٗ ٚفف ٔم ١ؼقا٥ل ٚإ التٛجب إ
أذ ً٘ٝاٍ احملهُٚ ١يهٔ إ تٓتٗو نفاََٚٛ ١ـ َم ٍٚ٪عٓ٘ أْا ؼٚ ٕٚج٘ ذل ؾابؽأٚا ب!.ٞ
ذٌٍ ٖؿا أّ مل وٌٍٖ ? .ؿا ٖ ٛايىعٛـ بإمٚ٪ي.١ٝؾٌٗ تتُتعَ ٕٛثً٘?
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ٚعٓؽَا غاؼـ اشل ١٦ٝعًُت إ إٚٛـ إؿنٛـ ايؿ ٟـؾض ايتٛق ٝعً ٢اٱذاي ١يًطا٥فا
إؿنٛـ ٠اْتكُٛا َٓ٘ بكم ٠ٛؾتُٸت َ٬ذكت٘ ٚاْتٗ ٢ب٘ إطاف ٫ج٦اّ ٗ ايمٜٛؽ أ ٚايؽاِاـى!.
أـأٜتِ .اْا أعفف انثف ٖا تُّٸٓ٘ ايبٝإ!
ٜٚىرل ايبٝإ اٍ إ ايتعاقؽ يبٓاَ ٤متىؿٝا مل ٜتِ ؿؽ اٯٕ ٚإ إِٛٛع قٝؽ ايؽـال١
ٚبىأْ٘ أبٌ أْ ٞطًبت َٔ ا٭َاْ ١ايعاَ ١تكٜٚؽًَ ٟـ َىفٚع َ 20متىؿَ ٢بًؼ ًَٝ 10ضاـ
ؼ٫ٚـ يٛجٛؼ َعًَٛا تىرل اٍ ٚجٛؼ قّاٜا غرل لً ١ُٝؾٗٚٚ ٘ٝف ٚقٜف ايٍر ١عً ٢اؿفٜ ٠كٍٛ
إ َىفع إمتىؿٝا ُت اذايت٘ َٔ قبٌ فًن ايٛقـا ٫ٚ ٤ع٬ق ١يٛقاـتٓا بض٘ ٚبعضؽ لضٓتٌ
تك ٍٛا٭َاْ ١ايعاَ ١أْ٘ ففؼ ؼـال ?١ؾٗضٌ إٔ ؾيضو ٜعضب إٔ ايعضفام  ٫وتضاد َمتىضؿٝا ٗ
ايٛقت ايؿ ٟمل ٜيٻ َمتىؿٚ ٢اذؽ ٗ ايعفام َٓؿ عاّ  َٔٚ ?1982وتاد عًُ ١ٝجفاذَٔ ١ٝ
ايعفاقٜ ٌٝب ٝبٝت٘ يٝحفٜٗا ٗ عُإ أ ٚاشلٓؽ!
ٜٚىرل ايبٝإ اٍ اٱلتػفاب بىإٔ اعتباـ َٛلض ٢ؾضفد فًضن َهاؾرض ١ايؿمضاؼ لضفق١
ُٕٗا ٖ ١٦ٝايٓكاٌٖٚ ١ض٬ذٝاتٗا ٖٚض ٛعّضَٗ ٛضِ ٗ اجملًضن إضؿنٛـ ٗ.ذضٌ اْضٚ ٞجضؽ
اجملًن قا ِ٥قبٌ ايتراق ٞبف٥ال ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖٚ ١عٓؽَا ذّف ٭َ ٍٚفٚٚ ٠جؽ إ ا٭َضٌ
ايعاّ جملًن ايٛقـاٜ ٤فأه فًن أعّا :ٙ٤ـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١إمضتكًَٓٛ ١جضب ايؽلضتٛـ,
ٚـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝإفتب٘ اؼاـٜا َحًن ايٓٛاب ٚـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب
ٚـٝ٥ن اٱؼٸعا ٤ايعاّ ٗ فًن ايكّا ٤إمتكٌٸ ْٝ ِٖٚعا جٗا ـقاب ١ٝعً ٢اؿهَٛضٗ ١
ذٌ إ ـٝ٥ن اجملًن َٖٚٛ ٛـ َٔ اؿه.١َٛقًت نٝـ وٌٍ ٖؿا َٜٞٛ َٔٚ ?.أٌؽـ
نتاب ـزل ٞبايػا ٤عّ ١٦ٖٝ ١ٜٛايٓكاٖ َٔ ١اجملًن إؿنٛـ ٚمل أذّف ق٘ ذت ٢إ ايمٝؽ
بفِٖ ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤طفط عً ٞايؿهف ٠قًت يض٘ َمضتر ٌٝ٭ْض٘ كضايـ يًؽلضتٛـ.
ٚايهتاب ايفزل ٞايؿ ٟأٌؽـت٘ َٛجٛؼ ٗ أـوٝـ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١ـ٥ال ١اؾُٗٛـٚ ١ٜـ٥الض١
فًن ايٓٛاب ٚـ٥ال ١فًن ايٛقـا.٤
ٜٚك ٍٛايبٝإ نٝـ ٜكؽـ ايمٝؽ َٛل ٢ؾفد ايمفقٚ ١ايتٗفٜب ٗ إىتكا ايٓؿط ١ٝبض 45
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا ٚإ ايعفام مل ٜمضتٛـؼ أنثضف َضٔ ًَٝ 15ضاـ ظض ٍ٬ايمضٓٛا
إاِ ١ٝؾأورل اٍ إ ا٭ٌَ ايعاّ نإ قبٌ ؾيو َؿتي عاّ ايٓؿ٘ ٚأٌؽـ تكفٜف ٙيعاّ 2006
ْٚمع ٗ ١أـوٝـ اجملًن ٜك ٍٛبإ ايمفقٚ ١ايتٗفٜب ٗ ايٓؿ٘ تبًؼ ًَٝ 19اـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا ٜعب
ًَٝ 95اـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا ؾًُاؾا غٝٸف ـأ ?ٜ٘يرلاج تكفٜفٚ ٙيرلاج ايعؽؼ ـقضِ  71بتضاـٜغ
ٌ َٔ 2006/4/11رٝؿ ١إُ٪ف نٜ ٞتأنؽ َٔ تكؽٜفا ظدلا ٤ايٓؿ٘ يًعماـ ٠ايمَٓٔ ١ٜٛ
جفا ٤ايمفقٚ ١ايتٗفٜب .ثِ إ ا٭َف ّهٔ ايتركضل َٓض٘ .ؾًٝعضفض ا٭َضٌ ايعضاّ قُٝضَ ١ضا مت
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الترلاؼٚ ٙقَ ١ُٝا مت اْتاج٘ اّٜا ٜٚعفض َكؽاـ إبايؼ إمتًُ َٔ ١قبٌ ٚقاـ ٠إاي ١ٝعٔ بٝ
إٓتحا يٓكاـٕ.
ٜٚىرل ايبٝإ اٍ إ ايمٝؽ َٛل ٢ؾفد ٜكؽٸـ ايمفقٚ ١ايتٗفٜب ٗ ايٓؿ٘ بض ًَٝ 45اـ ؼ٫ٚـ
ظٔ ٍ٬ن لٓٛا ٗ ذٌ إ اْتاد ايعفام َٔ ايٓؿ٘ هف ٗ ٟذكٚ ٍٛآباـ َعفٚف اْتاجٗا
ؼاظًٝا ٚذت ٢عإٝاٚ ,أورل اٍ اْ ٞبٍضؿيت َضٔ إٛجضٛؼ ٜٔؼاظًٝضا ؾضإْ ٞأعضفف بضإٔ اؿٍٸض١
ايتٍؽٜف ١ٜإكفـ ٠يًعفام َٔ قبٌ ا٭ٚبو ٖ5 ٞص ًَٕٛٝ 4بفََٜٝٛ ٌٝا َعٓ ٢يٌ ٛؽٸـايعفام5ص4
ًَ ٕٛٝبفََٜٝٛ ٌٝا ؾإٕ ا٭ٚبو ئ تعذلض ٚاعفف إ اْتاد ايعفام بًؼ عاّ  1982أـبعٌٜ٬َ ١
بفََٜٝٛ ٌٝا ٚاعفف إ اٱْتاد ٗ عاّ َٛ 1989جب اؾؽ ٍٚايٍاؼـ عٔ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ اؿاي١ٝ
يٲْتاد يًمٓٛا  2000 1984بًؼ  ًَٕٛٝ 3بفَ ٗٚ ,ٌٝعاّ  2003نإ ًَٝ 3ض ٕٛبفَٝضٌ عضؽا
نٛبْٛا ايٓؿ٘ٚ ,بعؽ عاّ ٌ 2003فٸط ثاَف ايػّبإ بإٔ َعؽٍ اٱْتاد 8ص 2بفَٚ ٌٝتع ٗٸؽ
وفنٖ ١ايٝدلت ٕٛإًُٛن َٔ ١قبٌ ؼى تىٝب بتركٝل ٕعؽ ٫اييت لبكت عاّ  2003يكضا٤
َبًؼ 144صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ ,يهٔ بعؽٖا ؾإٕ َعؽ ٫اٱْتاد إعًٔ عٓٗضا مل تتحضاٚق 8صًَٝ 1ضٕٛ
بفَٕ .ٌٝاؾا? َٔ .بٌ ا٭لباب إ ٚقٜف ايٓؿ٘ ايىٗفلضتاٌْ ٞضفٸط أثٓضاٌ ٤ضٛي ١ايؿفلضإ بضإٔ
ٍَبس ايٛا ًٞ٥أظ ٛقاؾ ٜايبٍف ٖٛ ٠أندل َٗفب ٞايٓؿ٘ َعٜٓٛ ٢جؽ َِٓٗ َتٛلطٌ ٌٚػاـ
 َٔٚبٌ ا٭لباب إ ايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـاٌ ٤فط قبٌ أٜاّ ٗ بفْاَخ ذٛاـ ظاُ يٲع َٞ٬لامل
َىهٛـ بإٔ  543ب٦ف ْؿط ٗ ٞايبٍفٚ ٠ايعُاـ ٠ناْت ْاعا ايمفقٚ ١إًٝىضٝا تعٝضث
ؾٗٝا ؾماؼا  َٔٚبٌ تًو ا٭لباب تؿًّٛا ٖؿ ٙأزلا ٤إٗفبٌ ٌٛٚـ بٛٝتِٗ َٛٚاَْٚ ِٗ٦ماؾٓ ِٗ
ٚأزلا ٤إتٛاطَ ٌ٦عِٗ َٔ إمٚ٪يٌ ٗ ايبٍفٖٚ ٠ؿا ايهتاب ايفزل ٞايؿٚ ٟجٗت٘ اٍ ـٝ٥ن
اؿهٚ ١َٛـٝ٥ن ايدلٕإ بىإ ؾيو ٖٚؿٚ ٙقا ٥ا٫جتُاعا اييت ذّضفتٗا ٚٚقٜضف ٟايضٓؿ٘
ٚايؽؾاع ٚايعمهف ٌٜايعفاقٚ ٌٝاَ٫فٜهضإ يتٓؿٝضؿ ظطضيت ٕٛاجٗض ١ناـثض ١وضؿ٘ ٚلضفق١
ٚتٗفٜب ايٓؿ٘ ٚطًبت َٛاجٗ ١ؾيو بالتعؽاّ طا٥فا عُٛؼ ١ٜذفب ١ٝيكٍـ إماؾٔ ٚإٛاْ٧
غضضرل ايفزلٝضضٚ ١تضضؽَرلٖا تضضؽَرلا غضضرل قابضضٌ يٌ٬ضض٬ط ٚاعتكضضاٍ ايمضضفام ٚإٗضضفبٌ ٚإتضضٛاطٌ٦
َعِٗ.يهٔ ايمٝؽ ا٭ٌَ ٜبؽ ٚإ ؼظٛي٘ ٗ ؼايـ َ ٌباط ايماعؽ ٟـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖٗ ١
ايدلٕإ ٱبعاؼ َٔ ٟـ٥ال ١اشل ١٦ٝطػ ٢عًَِٛٛ ٢ع َتابع ١ثف ٠ٚايىعب ايٓؿطٚ ,١ٝيؿيو أق ٍٛي٘
ٚيفٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٌٖ ١باط ايماعؽٚٚ ٟقٜف ايٓؿ٘ أعفِٛا :قفا٤ا ايعؽاؼا اٱيهذل١ْٝٚ
إٍٓٛب ١عً ٢اٯباـ ٚقطا ايّغ ٚايتٍؽٜف ٚإٍاٗ إ ٚجؽ تًو ايعؽاؼا يٝكاـٕ ايىعب
بٌ َا ظفد َٔ اٯباـ ٚبٌ َا مت اٱع ٕ٬عٔ اْتاج٘ ٜٓٚتٗ ٞا٭َف ,أَا غرل ؾيو ؾإٕ ايىضعب
ايعفاق ٞظمف ذٛاي ًَٕٛٝ ٞبفَْ ٌٝؿ٘ َٜٝٛضا ٖض ٛايؿضفم بضٌ َعضؽ ٫اٱْتضاد ٗ عضاّ 2003
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ايبايػ8 ١صٚ 2بٌ إعؽٍ إعًٔ عٓ٘ 8 ٖٛٚص ًَٕٛٝ 1بفََٜٝٛ ٌٝاّٚ .هٓهِ اٱلتعاْ ١بايتكاـٜف
ا٭َفٜهٜ ِٖٚ ١ٝتٛي ٕٛاٱوفاف عً ٢تٍؽٜف ايٓؿ٘ ٚتكاـٜفِٖ تك :ٍٛإ ايمفق َٔ ١ا٭ْابٝب
ؾك٘ تٌٍ اٍ  500أيـ بفََٜٝٛ ٌٝاّ.
ٜىرل ايتكفٜف اٍ إ َٛل ٢ؾفد َاؼاّ ٜكض ٍٛإ ايعضفام ظمضف َضٔ جضفا ٤اشلضؽـ ٚايتبؽٜضؽ
ٚايمفقٚ ١ايٓٗب ٚؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿهًَٝ 250 َٞٛاـ ؼ٫ٚـ ظٔ ٍ٬ضن لضٓٛا ؾٗضٌ نىضـ
ًَٚ ٕٛٝاذضؽٚ ?.ـؼٸاّ عًض ٢ؾيضو ؾكضؽ عفِضت قاُ٥ض ١بإًؿضا اـطضرل ٠ايضيت نىضؿت ٌٚٚضًت
َفاذًٗا اؿًكٚ ّٛتعفؾَ ٕٛا ٜذلتب عًٗٝا َٔ ْتا٥خ ي ٛنإ ايكّاٜ ٤عٌُ بىهٌ َمتكٌ ٚيٛ
نٓت ٫قيت َمتُفا ٗ اشلٚ .١٦ٝاذمبٖٛا ؾإٕ قًٓت عٔ ًَٝ 250اـ ؼ٫ٚـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا
ؾإْ ٞأؼؾ ايؿفم َٔ ـاتيب!.
أَا عٔ قّ ١ٝإ ٌٜ٬اييت نىؿتٗا ؾًٓبؽأ با٭َاْ ١ايعاَ ًَٕٛٝ 10 :١ؼ٫ٚـ ٌفؾت عٔ
وفا ٤طا٥فَ ٠متعًُِٚ ١اع إبًؼ ًَٕٛٝ 300 ,ؼ٫ٚـ بتٛاقَ ٝكٚٸـَٓ ٠عت ٌضفؾٗا ,لضٝاـا
وعٍ ١ٝبكًَٝ ١ُٝاـ ٍْٚـ ٕمضٚ٪يٌ ٗ َهتضب ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١ؾّضرتٗاًَٝ 600 ,ضٕٛ
ٌؿك ١يَٛباـؼٜض٘ وكضل ؾٗٝضا فًضن ايٓضٛاب %70 ,غضرل إٍضفٚف َضٔ َٛاقْضا اؿهَٛض?١
ايٓؿ٘? ًَٝ 10اـا ؼ٫ٚـ ٌؿك ١بٓا ٤إمتىؿٝا اييت ئ تف ٣ايٓٛـ ٚئ تعاجل َفٜض ٚاذؽ
عفاق.ٞ
يكؽ قًت ٗ َُ٪ف ٌرؿ ٞقبٌ اوٗف :إٔ بطاْ ١ـٝ٥ن اؿه ١َٛومب ٕٛاِْٗ ًَهضٛا
ـقابٓا.قٛيٛا شلِ :إ ـقابٓا تٓتٍب عًٌ ٢ؽٚـ تهت ٜبإباؼٚ ,٨يٝمت َعًك ١عً ٢جٝبٛبٓضا
ٚعً ِٗٝإ ٜاظؿٚا ؾيو بٓٛف ا٫عتباـ عٓؽ تعاًَِٗ َ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ .١لبل ي ٞإ ظاطبت ايٓاه
َٔ عً ٢واو ١اذؽ ٣ايؿّضاٝ٥ا قضا :٬٥آْضا أنضاؾس ايؿمضاؼ ٚأٚاجض٘ نبضاـ ايؿالضؽ ٜٔقبضٌ
ايٍػاـ َِٓٗ ٚيٝن َمتبعؽا َِٓٗ إٔ ٜذلاٌؿٛا ي ٞبتُٗ ١ؾٝؽظًْٛب اؿبن بكٍؽ َٓعَٔ ٞ
أؼاَُٗ ٤يتٚ ,ا٭َف لٝإ عٓؽ ٟأنٓت طًٝكاّ أ ٚنٓت قبٛلاّ ؾؿ ٞنُٖ٬ا أْا ذفٷ ٭ْ٫ .ٞ
باٜو  ٫ٚلاٜو! ٚايٓاه تعفف ٖؿاٚ .اْا أق ٍٛيهِ :أْا يمت ؾالؽاّ ٚمل أـتهب ؾماؼاّ.ؾإ
ذبمت ؾإ اٌْ ا٭ْبٝا ٤طفاّ قؽ ذبن َٔ قبٌٚ ,إ لحٓت ؾإ  ّٜٛايمح ٌ ايعفاق ٞالتُؽ
ؼؽٜؽ َٔ ٙلحٔ َٔ ٖ ٛظرل َب َٛل ٢بٔ جعؿف.ؾ ٬تمٛ٦ٝا اي ٔٛب .ٞـجا٤ٶ.
ٚيؿيو مل أِ ؼـِٖ ٗ جٝيب ٚمل الضتػٌ ٍَٓضيب يتعض ٌٝابضب أ ٚأظض ٞأ ٚأ٩وٸضف جضٛاق
لؿف ٟبإٜؿاؼ ٚاذضؽ .قٛيضٛا ٭َضٌ عضاّ فًضن ايضٛقـا ٤أيضٝن َ 3ضٔ اظٛاْضو ٜىضػً ٕٛؼـجضا
ظاٌ٘ ٌٖ ?.جؿت بط ٕٛايعفاقٝا عٔ الاب َٔ ِٖ انؿاْٚ ٤كٚ ٌٜٗؾك٘ ايهؿاٚ ٠٤ايٓكاٖ١
ٗ عاً٥توٖ ٌٖ.ؿا ؾماؼ أّ إٔ ي٘ تمُ ١ٝأظف ?.٣إٍٓب عٓؽٚ ٟل ١ًٝيَ ِٛا أ َٔ٩ب٘ عً٢
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أـض ايٛاق ٚيٝن ٚل ١ًٝيًُاٍ أ ٚيتع ٌٝأقاـب ٗ ٞؼـجا ظاٌ٘ ٚأّٜا إٍٓب عٓؽ ٟيٝن
يًؿعؿعضض ١ؾاْضضا أؾعؿضضغ بايمضضحاٜا ٚيضضٝن بضضايؿًٛه ٚعٓضضؽَا ٜهتبضض ٕٛعضضب )لضضٝبك ٗ ٢قًضضٛب
ايعفاق ٌٝيمٓٛا ط (١ًٜٛظرل َٔ إ ٜهتب ٕٛعب :لضٝبك ٢ؼضت اقضؽاّ ايعضفاق ٌٝلضٓٛا
ط.١ًٜٛ
ثالجاً :اَا عٔ تٍفوا إمٚ٪يٌ:
ؾكؽ اْدل ٣اٜاؼ عٚ ٟٚ٬بفِٖ ٌاحل َٗٚؽ ٟاؿاؾٍٜ ٜفذ ٕٛيًؿّاٝ٥ا ٚظٌٍٛا قٓا٠
ايعفبٝض ١ايؿّضا ١ٝ٥يضؽذ ض َضا قًتض٘ َمضتٓؽ ٜٔاٍ أَضف ٚاذضؽ نضفـْٝ ٙٚعضاّ ٖٛٚ.إ ا٭َضٛاٍ
إمتًُٚ َٔ ١اـؼا ايٓؿ٘ ظ ٍ٬ايمٓٛا اـُن إؿنٛـ ٖٞ ٠أقٌ َٔ ًَٝ 250اـ ًَٝاـ ؼ٫ٚـ
قهٝـ  ٌٍٜذحِ ايؿماؼ ٗ ايعفام ًَٝ 250اـ ؼ٫ٚـ?
ٚناْت تٍفوا ًٌٝبٜ ١ٝفاؼ َٓٗا ـنٛب إٛجٚ ١فاًَ ١فًن ايضٛقـاٚ ٤ا ٫ؾضاِْٗ
اَاّ ال ١ً٦قؽؼَ ٠ؿاؼٖا.
ٌٖ إ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ؾماؼاّ ٚ َٔ ?٫جْٗٛ ١ف ايماؼ ٠إىاـ اي?ِٗٝ
ؾإ اعتدل ٙٚؾماؼا ٖ ٗٚؿ ٙاؿايض ١يضٔ هضاْبٛا ايٌٛضـ  ٫ٚاؿكٝكض ١ؾضإ أمثضإ ايضٓؿ٘
إمفٚم ٚإٗفب مل تهٔ بطبٝع ١اؿاٍ قؽ اٚؼعت ٗ ٌٓؽٚم ايض ٚ DFIاِا اٚؼعت ٗ جٛٝب
عٍابا ايمفقٚ ١ايتٗفٜب  ٖٞٚيٝمت َٔ ُِٔ َا قبٌّٓ َٔ ٙٛؽٚم تُٓ ١ٝايعفام ايض DFI

ٚاؾٕ ا٭َٛاٍ إعفِ ١يًمفق ١يٝمت ؾك٘ ايؽ٫ٚـا اييت قبّٖٛا َٔ ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام عٔ
ٚاـؼا ايٓؿ٘ إباع ٚاِا ايٓؿ٘ ايؿ ٟنإ ّهٔ إ ٜه ٕٛؼ٫ٚـا  .ايٝمٛا ٖٔ ٜطًكٕٛ
عً ٢اي ٓؿ٘:ايؿٖب ا٭لٛؼٖ ٗٚ ?.ؿ ٙاؿاي ١ؾإ تٍفواتِٗ تؿتكف اٍ ا ١ٜؼـج َٔ ١ايعًُ١ٝ
َُٗا ناْت ِ.١ًٝ٦
ٚإ اعتدلٚا إٕ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘  ٫تؽظٌ ُِٔ ايؿماؼ ٚإ ايؿماؼ ٜٓطبل ؾك٘ عً٢
ايؽ٫ٚـا  ?.ؾإ َٓطكِٗ ٜ ٫كبً٘ ذت ٢ا٭َ!ٞ
قٛيٛا شلِ :ايؿماؼ يٝن ايفوا ٚا٫ظت٬لا ٗ ا٭َٛاٍ ايٓكؽ ١ٜؾك٘.اِا :لفق ١ايضٓؿ٘
اّٜا ؾماؼ ٚعؽّ تمح ٌٝؼٜٓاـ ٚاذؽ عٔ ٚاـؼا إعؽٕ ايثاْ ٗ ٞايعفام اعب ايهدلٜت ؾماؼ
أّٜاّ ٚتكٜٛض ايكـاع ١ؾماؼ ٚٚأؼ ايٍٓاع ١ؾماؼ ٚتبؽٜؽ اَٛاٍ ايىعب يًفٚاتب ٚاَ٫تٝضاقا
ؾماؼ ٚايتؿف ٜ٘بايك ٣ٛايعاًَ ١ؾماؼ ٚايتؿف ٜ٘با٭ـض ٚايمٝاؼ ٠ؾماؼ ٚايتُٝٝك بٌ إٛاطٌٓٝ
ؾماؼ.نثرل ٖٞ ٠أٚج٘ ايؿماؼ!
ٖؿا ٖ ٛاؿاٍ ٗ  ٌٖ 2008/4/10تػرل اؿاٍ ٗ ?2013/4/10
بتاـٜغ َٓٚ 2008/4/10البَ ١فٚـ  5لٓٛا عً ٢اذت ٍ٬ايعفام ْىف جفٜؽ ٠اؿٝضا٠
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ايًٓؽْ ١ٝيكا٤اّ ي ٞذ ٍٛايؿماؼ ٗ ايعفام َٜٗٛٚا بٓٝت إٔ ذحِ اشلؽـ بمبب ايؿماؼ ٗ ايعفام
ظ 5 ٍ٬لٓٛا ٜبًؼ ًَٝ 250اـ ؼ٫ٚـ.
 َٚأْ ٞبٓٝت ؾيو تؿٍٚ ٬ٝبا٭ـقاّٚ..وؽؼ عً ٢إٔ َا أؼضؽث عٓض٘ ٖض ٛاشلضؽـ ايضؿٟ
تمبب ب٘ ايؿماؼ ٚايّفـ ٚيٝن ففؼ ايفوا ٚايمفقا ٚايهَٛىٓا أَ ٚا ٜعدل عٓ٘ بايؿماؼ
اؾٓا) ٞ٥ايؿ ٟوالب عً ٘ٝايكضاْ (ٕٛؾًضٝن نضٌ ايؿمضاؼ والضب عًٝض٘ ايكضاْ ٗ ٕٛايعضفام
ؾايؿماؼ ايمٝال ٫ ٞوالب عً ٘ٝايكاْ ٗ ٕٛايعفام  ٫ٚايؿماؼ إىفعٔ  ٫ٚل ٤ٛاٱؼاـ٫ٚ ٠
احملمٛبٚ ١ٝإٓمٛب ٗ ١ٝذٌ إٔ تًو ا٭وهاٍ َٔ ايؿماؼ ٖ ٞاييت ظفبٸت بٝت ايعفام َ ..ؾيو
ؾكؽ اعذلض فًن ايٛقـا ٤عًَ ٢ا ْٴىف ٚاٌؽـ بٝاْاّ ْىفت٘ ايٍرٝؿْ ١ؿمٗا ٗ ٚقضت ٫ذضل
ؼت عٓٛإ) :فًن ايٛقـا ٤ايعفاقٜ ٞفؼٸ عً ٢اتٗاَا ـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١ايمضابل ٫ :أذضؽ
ٜٓهف ٚاٖف ٠ايؿماؼ يهٔٸ أـقاّ َٛل ٢ؾفد ظٝاي ١ٝبػؽاؼ ٚ .(2008/4/25تدلع َمٚ٪ئَ ٕٛ
ب ِٗٓٝايمٝؽ بفِٖ ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا) ٤ايمابل( ٚايمٝؽ َٗؽ ٟاؿاؾٚ ٜقٜف ايتعط٘ٝ
)ايمابل( ٚايمٝؽ أٜاؼ ع ٟٚ٬ـٝ٥ن ايٛقـا) ٤ايمابل( ٗ يكا٤ا عً ٢ؾّا ١ٝ٥ايعفب ١ٝظٌٍٛا
يتؿٓٝؽ َا ؾنفتَ٘ .متٓؽ ٜٔإٍ ذحٚ ١اٖ ١ٝتك :ٍٛإٔ ا٭َٛاٍ اييت تمًُتٗا اؿه ١َٛظٍ٬
ايمٓٛا اـُن إؿنٛـ ٫ ٠تبًؼ ٖؿا إكؽاـ ٗ .ذٌ إٔ أِفاـ ايؿماؼ  ٫تٓرٍف ٗ ايٓكٛؼ
بٌ َحٌُ َكضؽـا ايبًضؽ َضٔ َضاٍ ٚثضفٚ ٠ٚاقتٍضاؼ ٚثكاؾضٚ ١ع٬قضا ؼٚيٝضٚ ١قبضٌ نضٌ ؾيضو
بإكؽـا ايبىف .١ٜثِ أْ ٞقًت ٌفاذ ١أْ ٫ ٞأؼؽث عٔ ا٫ظت٬لا ٚايهَٛىٓا ٚايفوا
ٚإِا أؼؽث عٔ ث٬ث قّاٜا َذلابطَٚ ١تؽاظًٖ ١ض :ٞايؿمضاؼ إباوضف ٚ ,اشلضؽـ ايٓضاجِ عضٔ
ايؿماؼٚ ,ا٭ِفاـ إتًٍ ١بايؿماؼ )ايؿفٌ ١ايّا٥ع (١ؾعٓؽَا ٜٴٌُٗ قطاع ايػاق بمبب ـو٠ٛ
تًكاٖا إم ٗ ٍٚ٪عكٛؼ الترلاؼ ايػاق ايما َٔ ٌ٥اـاـد ؾإ نًؿ ١ايؿماؼ يٝمت تًو ايفو٠ٛ
ؾك٘ ٚيٝن ايهًؿ ١إٗؽٚـ ٠يًػاق احملفٚم ٚإِا ايؿفم بٌ لعف وفا ٤ايػاق إمتٛـؼ َّاؾا
إيٗٝا نًؿ ١ايٓكٌ كٍَٛا َٓٗا ايهًؿ ١ا٭ًٌ ١ٝيًػاق احملفٚمَ .عَٓ ٢كؽاـ ايؿفم بضٌ َضا
ؼؾعت َٔ إاٍ ايعفاق ٞيًرٍ ٍٛعً ٢نَُ ١ٝع َٔ ١ٓٝايػاق ايماٚ ٌ٥بٌ َا تترًُ٘ َٔ نًؿ١
نَُ ١ٝما َٔ ١ٜٚايػاق ي ٛأْتحت٘ قًٝا طبعا إٍ جاْب ا٭ِفاـ ايب ١ٝ٦ٝايٓاْ ١عٔ ايتًٛث َٔ
جفا ٤اؿفم.
لٓٛا ٚنف ٠ايؿماؼ مل تتٛقـ ٚبتؽذفجٗا تتّعِ  ّٜٛبعؽ ٚ ّٜٛتكؼاؼ عؿْٛتٗا باطفاؼ.
 .1ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب بٗا ٤ا٫عفج ٞعفض َٔ عً ٢واو ١ايبػؽاؼ١ٜ
ًَ 43ـ ؾماؼ ٜىرل إٍ إٕ ذحِ ايؿماؼ ؾٗٝضا ٜتحضاٚق ًَٝ 100ضاـ ؼ٫ٚـ ٖٚض ٞطبعضا
يٝمت نٌ ًَؿا ايؿماؼ ٚأّٜاّ ٖ َٔ ٞايٓٛع اؾٓا ٞ٥ايؿ ٟوالب عً ٘ٝايكاْٗ ٕٛ
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ذٌ إٕ ايؿ ٫ ٟوالب عً ٘ٝايكاْ ٖٛ ٕٛايؿٜ ٟتمضبب ٗ ظضفاب بٝضت ايعضفام ٖٚضٛ
ايؿماؼ ايمٝالٚ ٞايؿماؼ إىفعٔ.
 .2تكفٜف لتٛٝاـ ب ٜٔٚٛإؿتي ايعاّ ا٭َفٜهٜ ٞثبت ٚإ مل ٜىف إٍ ؾيو ٌفاذ ١إٍ
إٔ 5صًَٝ 60اـ أْؿكٗا ا٭َفٜهإ ؼت لتاـ إعاؼ ٠أعُاـ ايعضفام ٚجًضٗا َضٔ أَضٛاٍ
ايعفام ؾٖبت لؽٚ ٣مل تثُف عٓٗا أْ ١ٜتا٥خ تؿنف
 .3ذحِ ا٭َٛاٍ اييت ٌفؾت عًَ ٢ىفٚع َاـواٍ إىٗٛـ ٚايضؿ ٟأعضاؼ أعُضاـ  16بًضؽ
أٚـب ٞظفبت٘ اؿفب ايعإ ١ٝايثاْ ١ٝبًػت ًَٝ 12اـ ؼ٫ٚـ ٚتعضاؼٍ قُٝتٗضا ًَٝ 100ضاـ
ؼ٫ٚـ َٔ ؼ٫ٚـا ايْ ّٛٝتا٥ح٘ سلًت  16ؼٚيض ١اٚـبٝض ٗ .١ذضٌ إٔ َٛاقْضا ايعضفام
ظ ٍ٬ايمٓٛا اـُن ا٭ظرل ٠ؾك٘  2013/2009بًػت ًَٝ 465اـ ؼ٫ٚـ .مل ٜٓضتخ
عٓٗا تػٝرلاّ ًَُٛلاّ ٗ َعاؾَ ١عّ ٬ايبطايٚ ١ايؿكف ٚاـؽَا ٚايهٗفبا.٤
 .4ايؿماؼ ٗ عٗؽ اٜاؼ عٚ ٟٚ٬ابفاٖ ِٝاؾعؿفْٛٚ ٟـ ٟإايهٖ :ٞؿا َِٖٛٛ ٛع ٖؿا
ايهتاب ٚلٓات ٞعً ٘ٝتؿٍ ٗ ّ٬ٝايؿٍ ٍٛايكاؼَ.١
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الفصل الـثالث
أنُاع الفصاد يف العراق
الفطاد الصػري
ٜتهًُ ٕٛعٔ ايؿماؼ ٚنأْ٘ ايفوا ٣ٚاييت ٜػتٍبٗا إٚٛـ ايٍػرل ٗ ايؽٚا٥ف ايؿفع١ٝ
َٔ إٛاطٔ عٓؽَا ٜفاجع٘ ٫لاق إعاَ ٬ايفٚتَ ١ٝٓٝثٌ اؿٍ ٍٛعً ٢بطاق ١ا٭ذٛاٍ إؽْ١ٝ
أ ٚجٛاق لؿف أ ٚإجاق ٠يًبٓا َٔ ٤ظ ٍ٬إعاقٚ ١عفقًٚ ١تأظرل الاق تًو إعاَ ٬نٜ ٞفغِ
إٛاطٔ عً ٢ؼؾ ـو .ٙٛأ ٚإٔ ٜتِ الاق إعاًَ ١بىهٌ غرل أٌٛيُٓٚ ٞس تًو ايٛثا٥ل يىعَ
ٜ ٫متركٗا قاْْٛاَّٚ ,ثٌ ؾيو عٓؽَا ٜفاج إٛاطٔ َٚٛـ اؿه ١َٛيًرٍ ٍٛعً ٢إذضؽ٣
اـؽَا اؿهَ ١َٝٛثٌ إٍٜاٍ إا ٤أ ٚايهٗفبا ٤ؾٗ ٛإَا إٔ ٜعٝل أ٪ٜ ٚظف ذٍ ٍٛإٛاطٔ
عً ٢تًو اـؽَ ١بكٍؽ ابتكاقٚ ٙإـغاَ٘ عً ٢ؼؾ ايفو ,٠ٛأ ٚإٔ إٚٛـ ىَ ؼاؾ ايفو٠ٛ
بأنثف َٔ التركاق٘ عً ٢ذماب ٖؽـ أَٛاٍ ايؽٚي ١أ ٚعً ٢ذماب التركام بك ١ٝإٛاطٌٓ
َٚثٌ ؾيو ايتعٚٚ ٗ ٌٝا٥ـ ذه ١َٝٛأّٜاّ.
ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ٖ ٛايكىف ٠اـاـج ١ٝإف ١ٝ٥ؾك٘ َٔ ايؿماؼ َ ٖٛٚا ٜعفف بايؿماؼ
ايٍػرل٪َ ٖٛٚ .ؾٺ يًُٛاطٔ نٜ ْ٘ٛمط ٛعً ٢جٝب إٛاطٔ ٚنفاَت٘ ٚذكٛق٘ َباوفٚ ٠بىهٌ
َهىٛفٚ .يهٔ ٌٖ اْ٘ ايىهٌ ايٛذٝؽ يًؿماؼ ٫ ?.طبعاّٖٚ .ضٌ اْض٘ ايىضهٌ اـطضرل َضٔ
أوهاٍ ايؿماؼ ?.قطعاّ  َ.٫ؾيو ؾإ طايب ؾفٌ ١ايعٌُ ّ ٫هٔ إٔ وٌٍ عًٗٝا ٗ ؼٚا٥ف
ايؽٚي ١بؽ ٕٚـو ٙٛتذلاٚط بٌ أيـ ؼ٫ٚـ أٜ ٚهٚ ٕٛعاً٥ت٘ أقٓاْاّ عٓؽ ايٛالطٜٓ ١تعب ْ٘ٛنٓا٥ب
عٔ ايىعب ٗ فًن احملاؾ ١ٛأ ٚايدلٕإ.
الفطاد املباغس
ٚعٓؽَا ٜتهًُ ٕٛعٔ ايؿماؼ ٜكٛي ٕٛعٓ٘ :اْ٘ ا٭ؾعضاٍ إباوضف ٠ايضيت ٜكض ّٛبٗضا إٚٛضـ
اؿهضضٚ َٞٛتٓطضض ٟٛعًضض ٢ؼكٝضضل َٓؿعضضَ ١اؼٜضضَ ١باوضضف ٠غضضرل َىضضفٚعٜ٘ٚ .كٍضضؽ ٕٚبضضؿيو
ايهَٛىٓا ٜٚعؽْٗٚا ٖ ٞايؿماؼ  ٫ٚؾماؼ غرلٖاٜٚ.هؿ ٞإٔ أٚجض٘ شلضِ لض٪ا ّ٫نض ٞأثبضت
لؿاٖٚ ١لطرَ ١ٝا ٜؽع .ٕٛي ٛاْو أْت إُٝك ايبايؼ ايفاوؽ أعطٝت ٭بٓو غضرل إُٝضك ٚغضرل
ايبايؼ ٚغرل ايفاوؽ بٓؽق ٠٤ًٖٛ ١ٝبايؿظرل ٠اؿٝضَ ١مضرٛب ١أقمضاَٗا َٝٗٚضأ ٠يٲطض٬م ؾكتضٌ
غَ٬و ـج ّ٬أ ٚاَفأ ٠بٛالط ١تًو ايبٓؽق .١ٝؾٌٗ ؼمب ْؿمو ظاـد طا ١ً٥احملالب ١ايكاْ١ْٝٛ
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ٚايعكاب ?.أّ أْو تعؽ وفٜهاّ يًؿاعٌ ٚإ مل ُاـه عًُ ١ٝايكتٌ بٓؿمو َباوف ٌٖٚ ?.٠ىتًـ
ا٭َف ي ٛاْو لًُت ايبٓؽق ١ٝاحملى ٠ٛبايؿظرلٚ ٠اؾاٖك ٠يٲط٬م إٍ وعَ فٓ ٚ ٕٛجْٓ٘ٛ
ثابت َٛجب ٚثا٥ل ـزلٚ ١ٝأْت قفأتٗا بٓؿمو? أعطب ؾفقا بضٌ ٖضؿا اؿايضٚ ١بضٌ ذايض ١إٔ
تمتٛقـ وعٍاّ يٛقاـ ٠ايكـاع ١وٌُ وٗاؼ ٗ ٠ايعً ّٛايمٝال ?.١ٝأعطب ؾفقاّ بٌ ٖؿ ٙاؿاي١
ٚبٌ ذاي ١التٝكاـى وعٍاّ وٌُ وٗاؼ ٠ايعً ّٛايمٝالٚ ١ٝقٜفاّ يًٍٓاعٚ ,١التٝكاـى يىعَ
ظفٜخ ايؽـالا اٱل ١َٝ٬يٛقاـ ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛجٝا ٚوعٍاّ كتٍاّ بطب ا٭طؿاٍ يٛقاـ٠
إاي .١ٝبٌ ٚوعٍاّ مل وٍضٌ عًض ٢إتٛلضطٜ ١هض ٕٛقاؾٛضاّٖ ?.ضٌ تفٜضؽ إكٜضؽٚ ?.وضعَ
قه ّٛعً ٘ٝظفّ ١ايمفق 10 ١لٓٛا لحٔ .تؿفِ٘ ٗ ٍَٓب ْا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ١
إهًؿَٛ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايبًؽ.
اؿهُٜٗٗ ١َٛا جؽا إٔ ٜؿِٗ ايٓاه إٔ ايؿماؼ ٜعب ايفوٚ ٠ٛا٫ظت٬لا ؾك٘  ٫غرل
)طبعا اقٍؽ اؿهَٛا بىهٌ عاّ(ٕ .اؾا ?.٭ٕ َٔ ّاـه ايفوٚ ٠ٛا٫ظت٬لا ِٖ ٌػاـ
إٚٛؿٌ  ُِٔٚذاؾا اؾٗاق اؿهَ ٖٛٚ َٞٛا ٜمُ ٢بايؿماؼ ايٍػرل ٗ ذٌ إٔ ايؿماؼ
ايهبرل ٖ ٛغرل ؾيو ٖٛ .ايؿماؼ ايمٝالّٚ ٞاـه َٔ قبٌ قُ ١اشلفّ ٗ اؾٗاق اؿهضَٞٛ
)عٓؽَا أق ٍٛاؾٗاق اؿه َٞٛؾاْ ٫ ٞأعب بؿيو ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ١ٜؾك٘ إِا إتٓؿؿ ٠عَُٛا
لٛا ٤ناْت تٓؿٝؿ ١ٜأ ٚتىضفٜع ١ٝأ ٚقّضا ١ٝ٥أ ٚذكبٝض٘(ٚ .عٓضؽَا تتٛجض٘ ا٭ْٛضاـ إٍ ايؿمضاؼ
ايٍػرل ؾإ ايؿماؼ ايهبرل ٜه ٕٛظاـد فاٍ ايفٜٚ ١ٜ٩هَ ٕٛفتهبَٓ ٗ ٙٛأ ٣عٔ إما٤ي. ١
ٚيؿيو ؾإ اؿهَٛضا ايؿالضؽُ ٫ ٠ضاْ عًض ٢اٱطض٬م بضا٫عذلاف بٛجضٛؼ ايؿمضاؼ ٚإطض٬م
ايتٍفوا ايٓاـ ١ٜإٓؽؼ ٠بايؿماؼ بٌ ايؿٚ ١ٓٝا٭ظفٚ .٣يهٔ َا تكٍؽ ٖٛ ٙايؿماؼ ايٍػرل.
الفطاد املػسّعً
 ٖٛٚايؿماؼ إكٓٔ بكٛاٌْ ٚقفاـا ذه ١َٝٛعًٝاٖ .ؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ٜىهٌ ٖاـل١
عفاق ١ٝذٍفٜٛ ٫ٚ ١ٜجؽ َٓ٘ ٗ بك ١ٝؼ ٍٚايعامل إْ ٫اؼـاّ ٖٛٚ .ايثػف ٠ايفٝ٥م ٗ ١جؽاـ ايؽؾاع
عٔ أَٛاٍ َٚكؽـا ايىعب ايعفاقٖ .ٞؿ ٙايثػف ٠تتمبب ٗ تبؽٜؽ َعَٛ ِٛاقْ ١ايؽٚي ٗ ١ـٚاتب
ٚكٍٍا ْٚؿكا ٚاَتٝاقا يًُمٚ٪يٌ اؿهٚ ٌَٝٛايٓٝاب ٌٝؾض  َٔ ./.70أَٛاٍ إٛاقْ١
ؽٍضَ لضضٜٓٛا يًٓؿكضا ايتىضضػ ١ًٝٝيًرهَٛضَ ./.40ٚ ١ضضٔ َٛاقْض ١ايؽٚيضض ١تضؿٖب ٍٕضضفٚؾا
ايف٥الا ايث٬ث :ـ٥ال ١اؾُٗٛـ ,١ٜـ٥ال ١ايٛقـاٚ ٤ـ٥ال ١ايدلٕإ ,ـٚاتب ظفاؾ ١ٝيًُمٚ٪يٌ,
ـاتب ـٝ٥ن ْٗٛـ ١ٜايعفام أ ٚـٝ٥ن بفٕاْ٘ وٗفٜا ٜعاؼٍ ـاتب ايفٝ٥ن ايٍٝب ٕؽ 16 ٠لٓ٘!
َٚعً ّٛإٔ تعؽاؼ ْؿٛه ايٌٍ ًَٝاـ ٍْٚـ ٗ ذٌ ٜبًؼ تعؽاؼ ايعفام .ًَٕٛٝ 32
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 َٔٚبٌ ٖاـلا ايؿماؼ إىفٸعٔ ا٭نثف ٚظكاّ يًهدلٜاٚ ٤يًؿٚم َٖ ٛا أقؽَت عً٘ٝ
ايطبك ١ايمٝال َٔ ١ٝؾفٖٛؼ يٮـاِٚ ٞا٬َ٫ى اؿه ٗ ١َٝٛبػؽاؼ ٚاحملاؾٛا ؾكؽ أٌؽـ
أٜاؼ ع ٟٚ٬أثٓا ٤ـ٥الت٘ يًره ١َٛعاّ  2006قفاـا بتعٍ َٝقط أـاِ ٞلهٕٓٓ ١ٝتميب
ايف٥الا ايث٬ث ١بألعاـ ـَك ١ٜؾتِ ؽٍ َٝقط أـاِ ٗ ٞإٓاطل إتُٝك َٔ ٠بػؽاؼ َثٌ
ايؽاٚٸؼٚ ٟاؿاـثٚ ١ٝإٍٓٛـ ٚايعطٝؿ ١ٝيًُمٚ٪يٌ ايهباـ )ـ٩لا ٤ايٛقاـا ٚايضٛقـاٚ ٤يػاٜض١
َؽٜف عاّ( قط أـاِ ٞلهٓ ١ٝبألعاـ إْاي ١ٝتكٌ عٔ لعف َذل َفب ٚاذؽ َٓٗا ٗ ايمٛم .
ٚقؽ اعتُؽ ؾيو ايكفاـ نمٓ ١ل ١٦ٝلاـ عً ٘ٝاؿهَٛا بعؽ عٚ ٟٚ٬تٍفؾت بإؾفاٚ .ٙمت
أّٜاّ ًُٝضو ايضؽٚـ ٚايٛذضؽا ايمضهٓ ٗ ١ٝإٓطكض ١اـّضفا ٤٭عّضا ٤اؿهَٛضٚ ١أعّضا٤
فًن ايٓٛاب.
ٚمل ٜتٛقـ ا٭َف عٓؽ ؾيو بٌ عُؽٚا إٍ تٛق ٜوٛاطِٚ ٧ؿاف ؼجً٘ عً ٢أعّا ٤فًن
ايٓٛاب ٗ.ذٌ نضإ ّهضٔ إْىضا ٤فُض لضهب ٱلضهإ أعّضا ٤فًضن ايٓضٛاب ظضٍ٬
عّٜٛتِٗ ٚإؾفاغ٘ بعؽ اْتٗا ٤ايؽٚـ ٠ايدلٕاْ ١ٝيٝرٌ قًِٗ ايٓٛاب اؾؽؼ .إماذا اييت ُت
ؾفٖؽتٗا بٗؿ ٙايٍٝػ ١تهؿ٫ ٞلاق فُعا لهَٓٛٚ ١ٝاق ذّاـٖ ١ٜا ٗ ١ً٥بػؽاؼ يهٓ٘
ايؿماؼ ٗ .ايٛقت ايضؿ ٟت٬ذضل ؾٝض٘ اؿهَٛض ١ايؿكضفاَ ٤ضٔ لضهٓ ١ايعىضٛاٝ٥ا َٚضا ٜعضفف
بايتحاٚق ؼ ٕٚإٔ تٗٝأ شلِ بؽا.ٌ٥
ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ أعب إىفٸعٔ ػفٖ ٟاـلت٘ عً ٢ـٚ٩ه ا٭وٗاؼ  ٫قاْ ٕٛوهُ٘
 ٫ٚـقاب ١ؼالب٘ .٭ْ٘ با٭ٌٌ ٌاؼـ بكٛاٌْ.
أذؽ أِٖ ا٭لباب اييت تكـ ٚـا ٤ايؿماؼ إىفٸعٔ ٖ ٞطبٝع ١ايٓٛاّ ايمٝالٚ ٞتفنٝبت٘
ٗ ايعفام بعؽ عاّ ٚ 2003ايؿ ٟمل تتٍؽـ أٚيٜٛات٘ َمأي ١بٓاْٛ ٤اّ ذهِ ٌاحل ٚإؼاـ ٠وٕٚ٪
ايعفام َا وكل تعْ ِٝٛتا٥خ ا٭ؼا ٤اؿهَٛٚ َٞٛاجٗ ١إعّ ٬اييت ٜتعب٘ ؾٗٝا ايىعب .
إِا وهٌ اؿهِ غا ١ٜايػاٜا بٌ ٚايػا ١ٜايٛذٝؽٚ ٠ايؿ ٟاٌطًرٛا عًَ ٘ٝا ٜمُ ٢عهِ
إهْٛا ٚأجفٚا عً ٘ٝعًُٝا ايؽبًحٚ ١اٱظفاد ٚعفِ ٙٛعً ٢ايٓاه ؼت الِ احملاٌٍ.١
ٚبا ٖاجن أطفاؾ٘ ٖ ٛا٫لترٛاؾ عً ٢اندل َا ّهٔ َٔ بما ٙاؿهِ َٚا ٜعٓٝض٘ َضٔ
لًطْٚ ١ؿٛؾ ٚثفٚ ,٠ٚايمب ٌٝإٍ ؾيو َعفٚف  ٖٛٚالتعؽاّ إاٍ ٍَٚؽـ إاٍ ٖضَٛ ٛاقْضا
ايىعب.
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الفطاد اإلدازٖ
َثٌ ايباظفُ ٠اَاّ ؾإ اؾك ٤ايٛاٖف َٔ ايؿماؼ ٖ ٛايمفقٚ ١ا٫ظت٬ه ٚايهَٛىٓا .
يهٔ اؾك ٤ايػاطن  ٖٛٚطبعا ا٭ثكٌ َٚهإ ظكٕ اؿاٜٚضا ٚا٭نثضف ِضفـاّ ٖض ٛايؿمضاؼ
اٱؼاـ.ٟ
ٜ ٖٛٚعب  ِٚأوعاُ ّ ٫تًه ٕٛإكؽـ ٠أ ٚايتأٖ ٌٝايعًُ ٞأ ٚاـدلٚ ٠إُاـلضٗ ١
َٛاق قٝاؼٚ ١ٜإوفاؾ ٗ ١ٝاؾٗاق اؿه ,َٞٛا٭َف ايؿٜٓ ٟحِ عٓ٘ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿهٗ َٞٛ
ؼكٝل ْتا٥خ َٛاق ١ٜيًُكضؽـا ايبىضفٚ ١ٜإاؼٜضٚ ١إايٝض ١إِٛضٛع ١ؼضت تٍضفف اؿهَٛض١
نهٌ ,أ ٚؼت تٍفف قطاع َٓٗا نإٔ ٜهٚ ٕٛقاـ ٠أ ٚجٗاقاّ ذهَٝٛاٚ .ايؿماؼ اٱؼاـٟ
تفبط٘ ع٬ق ١جؽي َ ١ٝايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛؾٜٗ ٛتمبب ؾٗٝا ٜٚتعُل بمببٗا.
ايؿفم بٌ ا٫ثٌٓ ض ايؿماؼ إايٚ ٞايؿماؼ اٱؼاـ ٟض ٖ ٛإٔ ايٍٓ ُٛايعكاب ١ٝايعفاقٗٚ ١ٝ
َع ِٛايؽ ٍٚتعاقب عً ٢ايٓٛع ا٭ ٗ ٍٚذٌ تػض ايٓٛف عٔ ايٓٛع ايثاْ ,ٞيٝن ٭ٕ ايثاْ ٞاقٌ
ِفـا ٚيهٔ ٭ٕ ايثاْ ٞتىذلى ٗ ٖاـلت٘ لًمً ١ط َٔ ١ًٜٛإٛاق اؿه ١َٝٛتٌٍ إٍ قُ١
ٖفّ اؿهٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايبًؽ ٤٫٪ٖٚ ,يٝمٛا َثٌ غرلِٖ ؾِٗ ٗ َٓأ ٣عٔ ايكإْٛ
أ ٚاٱجفا٤ا ايعكابٖٓٚ ١ٝا ؼظًٓا ٗ ذفّ ْٛع آظف َٔ ايؿماؼ ٖ ٛايؿماؼ ايمٝال.ٞ
الفطاد الطٔاضٕ
 ٖٛٚاؿأِ يهٌ أْٛاع ايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـٚ ٟأّٜا إىفعٔ ؾٜٗٛ ٛؾف ٕفتهيب ن٬
ايٓٛعٌ اؿُا َٔ ١ٜايكاْ٬َ ّٓٚ ٕٛذكتِٗ  ّٓٚعِٓٗ غّب ايىعب ٜٚػًـ تًضو ا٭ؾعضاٍ
بتىفٜعا قاْ ١ْٝٛؼت بٓؽ َا ٜمُ ٢بىفعٓ ١ايؿماؼ ٜٚؿفؽ اٱجفا٤ا ٚايٍٓض ُٛايعكابٝض١
ايكاَّْ َٔ ١ْٝٛضاَٗٓٝا ٜٚهبضٌ ايكّضاٜٚ ٤ػضٌ أٜضؽ ٟاؾٗضا إمضٚ٪ي ١عضٔ َٛاجٗض ١ايؿمضاؼ
ٜٚكٛٸض التك٬شلاٚ .هعٌ َٓٗا ظاِع ١يمط ٠ٛايؿالؽ ٜٔأْؿمِٗ ٚعٓؽٖا ته ٖٞ ٕٛأّٜضا
إذؽِ ٣راٜا ايؿماؼ.
نٓت قؽ اقذلذت قبٌ لٓتٌ إٔ تمترؽث اؿهَٛ ٗ ١َٛاقْاتٗا ايمٓ ١ٜٛبٓضؽا ظاٌضا
بالِ ؽٍٍٝا ايؿماؼ .ؽٍَ ي٘  َٔ %10إْايَٛ ٞاقْ ١ايؽٚي ١نُهاؾأ ٠يًؿالضؽٜٔ
ٜٚمتبؽٍ  ّٜٛايٓكاٖ ١ايعفاق ٞب ّٛٝايؿماؼ ايعفاقٚ ٞتكؽّ ؾ ٘ٝاؾٛا٥ك ٚا٭ْٛا ٙيًؿالؽ ٜٔبؽ٫
َٔ تكؽّٗا يًٓك ,ٌٜٗعً ٢إٕ ٜفاع ٢وفٚ ٙاذؽ  ٫غرل ٗ تطبٝل ٖؿا إكضذلط ٖض :ٛإٔ ٜضتِ
ايتٍفف بايباق ٞبهؿاْٚ ٠٤كاٖ.١
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ٕٚا نإ إْايَٛ ٞاقْ ١ايؽٚي ٗ ١ذٜ ٘ٓٝبًؼ ًَٝ 80اـ ؼ٫ٚـ ؾإ ذٍ ١ًٝبٓؽ ايؿماؼ ٖؿا
تبًؼ ًَٝ 8اـا ؼ٫ٚـ ,أَا ٗ َٛاقْ 2012 ١اؿاي ١ٝؾإ اؿٍ ١ًٝتهًَٝ 10 ٕٛاـا ؼ٫ٚـٖٛٚ .
َا ٜؿٛم إْايَ ٞا تؿكؽ ٙايؽ ٍٚإىُٛي ١بتكفٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإ ١ٝعؽا ايعفام فتُع٘
َٔ جفا ٤ايؿماؼ.
ٜٚتِ ؽٍ ّٜٛ َٝلٓ ٟٛقؽؼ بعؽ اْكّا ٤ايمٓ ١إايٜ ١ٝمُ ٢عٝؽ ايؿماؼ ايعفاق ٞتٛقع
ؾ ٘ٝذٍ ١ًٝايبٓؽ إؿنٛـ عً ٢ايؿالؽ َ ٜٔوٗاؼا تكؽٜفًٜٚ .ٜ٘ػ ّٜٛ ٢ايٓكاٖ ٗ ١ايعفام
ٚوٛف ايتعاٌَ َ َؿفؼ ٠ايؿماؼ بٌٛؿٗا َؿفؼَ ٠عٝب ١ؽؽً ذٝا ٤اؿهٚ ١َٛايمالّٓٚ ,١
التعؽاَٗا يًػُك ٚايًُك ٗ ناؾ ١أماْٛٗ ٤ـ ١ٜايعفام ا٫ؼاؼ ٟايؿٝؽـاي .ٞبىفٚ ٙاذضؽ
 ٖٛٚإٔ ٜتِ ايتٍفف بباق ٞأَٛاٍ إٛاقْ ١ايعفاق ١ٝبا٭َاْٚ ١ايهؿا ٠٤إطًٛب.١
ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١لضٝهٌ ٕٛضاٗ إٛاقْض ١بعضؽ ظٍضِ ايؿمضاؼ ًَٝ 92ضاـ ؼ٫ٚـ ٚأْضا أِضُٔ
يًعفاق ٗ ٌٝؼاظٌ ايٛطٔ ٚظاـج٘ اٯت:ٞ
 .1انؿاض َعؽ ٫ايؿكف إٍ َثٌ َعؽ٫تٗا ٗ ايؽ ٍٚاجملاٚـ ٠ظ ٍ٬ث٬ث لٓٛا  َٔٚثِ
انؿاِٗا عٓٗا ظٔ ٍ٬ن لٓٛا .
 .2ؼمٔ اـؽَا إكؽَ ١يًىعب ايعفاق ٞإٍ َمتَ ٣ٛثًٝتٗا ٗ ايؽ ٍٚاجملاٚـ ٠ظ3 ٍ٬
لٓٛا ٚتبؽأ بايتؿٛم عًٗٝا ظ 5 ٍ٬لٓٛا .
 .3ؼمضٔ َمضضتٜٛا ايب٦ٝضضٚ ١ايٍضضرٚ ١ايتعًضض ِٝيتٍضضٌ إٍ َمضضتٜٛاتٗا ايمضضا٥ؽ ٗ ٠ايضضؽٍٚ
اجملاٚـ ٠ظٔ ٍ٬ن لٓٛا .
 .4ايعفاق ٗ ٕٛٝاـاـد ئ ٜٓتٛفٚا َعْٛا أَٓ ٚراّ أَ ٚماعؽا بٌ ٜترٛي ٕٛإٍ ؼؾض
بؽٍ ِٝاؾ ١يًؽ ٍٚإّٝؿ ١شلِ.
ايؿمضضاؼ ؾٗضض ٛيضضٝن نايؿمضضاؼ ٗ بكٝضض ١ؼ ٍٚايعضضامل ايضضؿٜ ٫ ٟتعضضؽ ٣بّضضعًَٝ ١ضضاـا َضضٔ
ايؽ٫ٚـا ؽمفٖا ايىعٛب َٔ جفٸا ٗ ٘٥عًُٝا غم ٌٝا٭َٛاٍ ٚايهَٛٛوٓا ٚايفوضاٟٚ
ٚإِا ؾماؼ َٔ ِ٘ آظف  َٔٚط ١ٓٝأظف.٣
ايؿماؼ ايمٝال .ٞأب ٛايؿماؼا نًٗاٚ ,ايتُهٔ َٓ٘ ٜعب ايتُهٔ َٓٗا ْٝعا!
َاؾا ٜعب ايؿماؼ ايمٝال?ٞ
ٗ ٖؿا اؾاْب ٜٓبػ ٞايتُٝٝك بٌ ذايتٌ :قبٌ عاّ  2003ؾآْؿاى نإ ٖٓٛعا ايتًؿٜ
بهًُ ١ؾماؼ  ٖٞٚبإٓالبَ ١ؿفؼْ ٠كيت إٍ ألٛام ايتؽا ٗ ٍٚايعامل ذؽٜثا ذت ٢إٔ بٝذل أٜػٔ
َ٪لن َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإ ١ٝأواـ ٗ نتاب٘ )وبها ايؿمضاؼ ٚاٱؾمضاؼ ايعإٝض (١ايضؿٟ
ٌؽـ عاّ  2005إٍ إٔ ايىعٛب ناْت ؽاف ذهاَٗا َٔ ايتًؿ ٜبٗؿ ٙإؿضفؼ ٗ ٠ذضٌ مل
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تٗتِ ايؽ ٍٚايػفب ١ٝبٗؿا إٍطًس باعتباـ ٙثاْٜٛا ٚتاؾٗضا ْ ٗٚؿضن ايٛقضت عضاَ ٬جٖٛفٜضاّ ٗ
لرب إاٍ َٔ ؼ ٍٚايعامل ايثايث .ؾٗ ٞتعٝؽ تٍؽٜف ايؿماؼ إٍ تًو ايؽ ٍٚثاْ ١ٝؾتعتدل إٔ َا
ٜتكاِا ٙاؿهاّ ايؿالؽ ٕٚؼُ ٬ٝعً ٢لعف إبٝعا  .إٍ إٕ ذٌ  11 ّٜٛلبتُدل عاّ 2001
ذٝث تٓب٘ ايعامل إٍ إٔ ايؿماؼ ٜ ٫ىهٌ جفّ ١اقتٍاؼ ١ٜؾرمب إِا أؼا ٠يٲـٖابٚ ٌٝإ
أَٛاٍ ايؿماؼ ناْت ُ ٍٛاٱـٖاب .ؾاْؿحف اٖ٫تُاّ ايعإ ٞبايؿماؼ.
ٚايؿماؼ ايمٝالٜ ٞعب التعؽاّ ايطبك ١ايمٝالَ ١ٝكؽـا ايب٬ؼ ايبىفٚ ١ٜا٫قتٍاؼ١ٜ
ٚإايٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايؽٚ ١ٜٝٓع٬قا ايعفام اٱقًٚ ١ُٝٝايؽٚي ١ٝنأؼٚا ٗ ايٍفاع يً ٌٍٛٛإٍ
ايمًطٚ ,١ايتُمو بٗاٚ ,عؽّ ؾكؽاْٗاٚ .ايؿماؼ ايمٝالٜ ٞعب ايتعاٌَ َ ايمًط ١بٌٛؿٗا
ْؿكاّ يتركٝل ايٓؿٛؾ ٚايثفٚ ٠ٚيٝمت ٚل ١ًٝٱؼاـ ٠ايى ٕٚ٪ايعاَ ١يًُٛاطٌٓ ٚتٛؾرل َتطًبضاتِٗ
اؿٝاتٚ ١ٝإعٝىٚ ١ٝتأٌَ َتطًبا اؿٝا ٠اؿف ٠ايهفّ ١يًىعب ٚؼكٝل ايفؾع ١يًٛطٔ.
ٚايؿماؼ ايمٝالٜ ٞعب أّٜا ايتعاٌَ َ إٍٓب ايفزل ٞأ ٚايٝٚٛؿ ١اؿه ١َٝٛبٌٛؿٗا
َػُٓاّ ٚيٝن ٚل ً٘ٝـؽَ ١اجملتُ تٓط ٟٛعًٚ ٢جٛب ايتؿاْ ٗ ٞظؽَض ١ايىضعب ٚتؿضذلض ٗ
واغًٗا ا٭َاْٚ ١ايهؿا ٠٤إٍ جاْب َٛاٌؿا أظف ٣قؽؼ ٙنٜ ٞه ٕٛباٱَهإ إٔ ٜهٕٛ
اؿانِ ظاؼَا يًىعب ذكا ٚيٝن َمتعبؽا يًىعب.
ٚايؿماؼ ايمٝالٜ ٞعب جٓٛط ايطبك ١ايمٝال ١ٝذانُ ١أَ ٚعاـِ٘ عٔ َباؼ ٨اؿهِ
ايٍاحل ٚايفوٝؽ ٚايؿٜ ٟك ّٛعًَ ٢باؼ ٨تٛظ ٞأؾٌّ ايمبٌ ٚأنؿٗ٦ا ٚأنثفٖا التكاَٗ ١
إؼاـَ ٠كؽـا ايىعب َٚا وكل ايعؽايٚ ١إماٚا ٠بٌ أبٓا ٗ ٘٥لًٛى ايؽٚيضٚ ١ظ٬ؾض٘ ًٜرضل
ايّفـ َكؽـا ايىعب بىف ١ٜناْت أّ َاؼ ٜ٘أ ٚاقتٍاؼ ٜ٘أَ ٚاي ٘ٝأ ٚثكاؾ.٘ٝ
ٚايؿماؼ ايمٝالٜ ٞعب إٍ جاْب َا تكؽّ اٯت َٔ ٞا٭ؾعاٍ ٚإُاـلا بىهٌ قؽؼ:
 .1اؾٓٛط عٔ ايىؿاؾ ٗ ١ٝايعٌُ اؿه.َٞٛ
ٜٚ .2عب ـؾض اـّٛع ٕما٤ي ١ايىعب.
ٜٚ .3عب ٓا ١ٜايؿالؽ.ٜٔ
ٜٚ .4عب إعاق٬َ ١ذكتِٗ.
ٜٚ .5عب إعاق ١تطبٝل قٛاٌْ َهاؾر ١ايؿماؼ.
ٜٚ .6عب عفقً ١إجفا٤ا َٛاجٗت٘.
ٜٚ .7عب ايتّٝٝل عً ٢التك ٍ٬أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ.
ٜٚ .8عب عؽّ ايتكٝؽ بايؽلتٛـ ؼت أَ ٟدلـ أ ٚذح٘.
ٜٚ .9عب اْتٗاى ايكاْ ٕٛؼت أ ١ٜؾـٜعٚ ١بأٌٛ ١ٜـ.ٙ
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ٜٚ .10عب ؾفض اؿه ١َٛعًٜٛتٗا عً ٢فًن ايٓٛاب.
ٜٚ .11عب اٱغاـ ٠عً ٢التك ٍ٬ايكّا.٤
ٜٚ .12عب تكٜٚف إـاؼ ٠ايٓاظبٌ إٕ بايفوا ٣ٚأ ٚايتؽيٝن أ ٚػٝٝي ايطا٥ؿ ١ٝأ ٚايعفق ١ٝأٚ
ايتعًـ.
ٜٚ .13عب ؾماؼ ايمًطٚ ١إىفعٌ ٚإٌؽاـ قٛاٌْ ٍَُُ٘ يتركٝل اذتهاـ اؿهِ
ٚإبعاؼ اٯظف.ٜٔ
ٜٚ .14عب ؾفض ايمٝطف ٠عً ٢اؾٗا إٓا ٙبٗا تٓ ِٝٛاْ٫تعابا .
ٜٚ .15عب ايت٬عب بٓتا٥خ اْ٫تعابا أ ٚايتكٜٚف ؾٗٝا بىهٌ َباوف أ ٚغرل َباوف
ٜٚ .16عب تهُ ِٝأؾٛاٚ ٙلا ٌ٥اٱع.ّ٬
ٜٚ .17عب تُٗٝي ٚإقٍاَُٛٓ ٤ا اجملتُ إؽْ.ٞ
ٜٚ .18عب وفعٓ ١ايؿماؼ) .تٓ ِٝٛأؾعاٍ ايؿماؼ بتىفٜعا قاْ ْ٘ٝٛتىهٌ َاْعا ٗ ايٓٛف
ؾٗٝا َٔ قبٌ ايكّا ٤أ ٚظّٛع َفتهبٗٝا يطا ١ً٥ايكاْ.(ٕٛ
ٜٚ .19عب َٓ إٛاطٌٓ َٔ ا٫ذتحاد ايمًُٚ ٞايتٛاٖف.
ٜٚ .20عب ايتّٝٝل عً ٢ذف ١ٜايتعبرل.
 َٔٚبٌ ا٭وهاٍ اـطرل ٠٭ؾعاٍ ايؿماؼ ايمٝالَ ٞا ٜتِ ٖاـلت٘ َٔ قبٌ ايؿالؽٗ ٜٔ
ث٬ث َفاذٌ :قبٌ اي ٌٍٛٛإٍ ايمًطٚ ,١عٓؽ اي ٌٍٛٛإٍ ايمًطٚ .١بعؽ َػاؼـ ٠ايمًطٚ ١نُا
ٜأت:ٞ
املزحنة األّىل قبل ظنْغ الضنطة:
ٜ ك ّٛايؿالؽ ايمٝال) ٞؾضفؼاّ أْ ٚاعض٘ أ ٚذكبضاّ( باظتٝضاـ أنثضف ايىضعاـا بفٜكضا
ؾٝتمضضًٌ َضضٔ ؼتٗضضا يًرٍضض ٍٛعًضض ٢قٓاعضضا ايٓضضاه ٚقبضضٛشلِ يضض٘ ٗ ذضضٌ إٔ ثكاؾتضض٘ ايمٝالضض١ٝ
ٚا٭ٜؽٜٛيٛج ١ٍَُُ ١ٝعً ٢غرل ؾيوٚ .ا٭ؾعضاٍ غضفه ايثكاؾضا ٚايكٓاعضا ٚ .أقضفب ايتعضابرل
احملً ١ٝايىا٥ع ١اييت ٌٜٛـ بٗا َٔ ّاـه ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ تعبرل )اؿٓكباق( ٖٛٚ .تعبرل
قً ٞعفاقٌٜٛ ٞـ ب٘ ايىضعَ ايضؿ ٟػتُض ؾٝض٘ ٖاـلضا ايهضؿب ٚايتضؽيٝن ٚاـضؽاع
ٚايؿًٗ ٗ ٠ٛإٓ َعا ؾهِ ذٓكباق لٝالٖ ٗ ٞؿا ايبًؽ?
ٜ ك ّٛايؿالؽ ايمٝال) ٞؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكباّ( باظتٝاـ اوؽ أٚجاع ايٓاه
إَ٬ٜا :ايؿكف ٚايٚ ًِٛايكٗف ؾًٝعب عًٗٝا يٝمتؽـد ايٓاه ٚوٌٍ عً ٢قبٛشلِ ٚتؿاعًِٗ ٗ ذٌ
إٔ لرلت٘ ايؿاتٚ ١ٝقٓاعات٘ ٚثكاؾت٘ تؿٍس بأْ٘ ـب ايىٚ ١ٜٗٛايضبعرل ؾٗض ٛإٕ أنضٌ وضفٚ ,ٙإ
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ذهِ ٚ ,ًِٚإ ُهٔ قٗفٚ .ؾاى ايٓٛع َٔ أؾعاٍ ايؿماؼ ّاـل٘ اؿٓكباق أّٜا ٫ .تتٛؾف
إذٍضا ١ٝ٥ـزلٝضض ١عضضٔ عضؽؼ ذٓكباقٜضضٖ ١ضضؿ ٙاؿكبض ٗ ١تضضاـٜغ ايعضضفام يعضؽّ إجضضفا ٤تعضضؽاؼ عضضاّ
يًمهإ.
ٜٚ ك ّٛايؿالؽ ايمٝال) ٞؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكباّ( بالضتػ ٍ٬ثكاؾض ١اجملتُض
يًعب عًٗٝا ٚتٝٚٛؿٗا يً ٌٍٛٛإٍ غاٜت٘ ٗ إٔ وهِ ؾٝه ٕٛعٛؼ ايثكاب ايضؿٜ ٟتمضبب ٗ
اؿفٜل ايطا٥ؿ ٞأ ٚايعفق ٞأ ٚايؽٜب أ ٚإٔٓاطك ٞأ ٚاؾٗ ٗ ٟٛايب٬ؼ يٝن ٭ْ٘ ٜتبٜٓٚ ٢ؽاؾ
عٔ اؿكٛم ٚاٯَاٍ ٚايطُٛذا إىفٚع ١يتًو ايىفو ,١بٌ ٜفنبٗا َٛجٜٚ ١تعؿ َٓٗا َط١ٝ
يً ٌٍٛٛإٍ غاٜت٘  ٖٞٚاؿهِ ٖ ٗ ٖٛٚؿ ٙاؿايٜ ١ؽـى ُاَا إٔ َا ٜك ّٛب٘ ٪ٜؼ ٟإٍ إؿام
أؾؽط ايّفـ باجملتُ ٚا٭ؾفاؼٜٚ ,تمبب ٗ إذؽاث ايؿفقٚ ١ايتباغض ٚايعؽاٚ ٤ايٍضؽاّ بضٌ
وفا٥س اجملتُ ٚؾ٦ا ايىعب ٜٗٚؽؼ ايمًِ ا٭ًٖ ٗ ٞايبًؽ.
َ ؾيو ؾٜٗ ٫ ٛتٛـع عٔ ٖاـل ١تًو ا٭ؾعاٍ ٚ٭ْ٘ ذٓكبضاق ٟؾاْض٘ َٚحضفؼ ٌٚضٛي٘ إٍ
ايمًطٜ ١تٓهف أَ ٍٚا ٜتٓهف يتًو ايىفو ١اييت اؼع ٢غرلت٘ عًٗٝا .ؾٝمتبؽشلا ببطاْضَ ١ضٔ
ايؿالؽٚ ٜٔاْ٫تٗاقٚ ٌٜايٌٛٛي .ٌٝبعضؽ إٕ غضفه ٗ ايٓؿضٛه ؾاٜفٚلضا يثكاؾضَٓ ١رفؾض٫ ١
تمتط ٝإّاؼا اؿ ١ٜٛٝإٓتح ٗ ١أـقَ ٢فانك إْتاد ا٭ؼ ٗ ١ٜٚايعامل َٔ تضاٌَ ايىضؿا٤
َٓٗاٚ .اؿاي ١ايعفاق ١ٝباتت َثاب ١ايٛبا ٤إمتٛطٔ هتٗؽ ايٛطٓٚ ٕٛٝإتٓٛـ ٕٚعً ٢قذكذتٗا
يهٓٗا نتًٌُ ١اَ ٤عح َٔ ١ْٛظً َٔ ٘ٝايتكَت ٚايتعًـ ٚايعٍبٚ ١ٝاؾٌٗ إطبل باتت ٚبا٤
َتٛطٓا ٗ ٖؿا ايعفام.
ٜ ك ّٛايؿالؽ لٝالٝا ؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكباّ بطب ظفا ٘٥طبٝعٝضٚ ١بىضف١ٜ
ٚإؼاـٚ ١ٜلٝالٚ ١ٝجٛٝيٛج ١ٝيًبًؽ فمًَُْٛٚ ١ض٘ ٜٝٗٚض ٧ايفلضٌ ؾٝبعثٗضا إٍ ًَضٛى ٚـ٩لضا٤
ٚأَفاَٚ ٤متىاـٚ ٟلؿفا ٤احمل ٘ٝاٱقًٚ ُٞٝايؽٚيٜٚ ٞعفض عًض ٢ايضؿٚا إىضاـ أيض ِٗٝاْض٘
ٜتعٗؽ ٚبهاٌَ ٚعٚ ٘ٝإؼـان٘ بإ شلِ ٚذؽِٖ بعؽ اهلل ايٝؽ ايطٛيَ ٗ ٞكؽـا ايبًؽ أـِا
ٚوعبا ٚزلاٚ ٤ثفٚا ؾٛم ا٭ـض ٚؼت ا٭ـض إٕ ِٖ لاْؽ ٗ ٙٚؼكٝل غاٜت٘ ٗ اي ٌٍٛٛإٍ
ذهِ ايب٬ؼ.
املزحنة الجاىٔة مزحنة تضنه الضنطة:
ْ ه ُٛا٭طفاف ايمٝال ١ٝأؾفاؼ أ ٚفُٛعا أ ٚأذكاب ٗ اٱٜؿا ٤بؽ ٕٜٛايتكَٛا
بٗا يًىعب بٍٝػ ١وعاـا تمًًٛا َٔ ظ٬شلا يًرٍ ٍٛعً ٢قٓاع ١ايىعب ٚقبٛي٘ ٚباتت ؼْٜٛا
ٚاجبضض ١ايتمضضؽٜؽ ذضضاٍ ٌٚضضٛشلِ إٍ اؿهضضِ يهضضِٓٗ تٓهضضفٚا يتعٗضضؽاتِٗ َٚاـلضضٛا إُاطًضض١
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ٚايٓه ٍٛ٭ِْٗ )َكفباق ٖٛٚ (١ٜتعبرل قً ٞعفاق ٞيٌٛـ لًٛى ايىعَ ايؿ ٟػتُ ؾ٘ٝ
ظٍا ٌ٥ايهؿب ٚايػي ٚايتؽيٝن ْٚهفإ اؾُٚ ٌٝايٓهٚ ٍٛإفاٚغٚ ١ـؾض تمؽٜؽ ؼْٜ٘ٛ
ٗ إٓ َعا.
 ي ٛعؽمت إٍ قا ١ُ٥أْٛاع ايؿماؼ إىاـ إيٗٝا أْؿا ٚاييت بًؼ عؽٜؽٖا ايعؽٜؽ ؾإ ايؿالؽ
لٝالٝا ؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكباّ ّاـلٗا ْٝعا  ٗٚإٓ ٚاذؽ ؾٜٗ ٫ ٛطٝل ايىؿاؾ٫ٚ ١ٝ
ٜكف غّضٛع٘ يًُمضا٤يٚ ١وُض ٞايؿالضؽٜٚ ٜٔعٝضل إجضفا٤ا َ٬ذكضتِٗ ٜٚعٝضل تطبٝضل قضإْٛ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٜٚعفقٌ إجفا٤ا َهاؾر ١ايؿماؼ ّٚاـه اشل ١ُٓٝعًض ٢أجٗضكَ ٠هاؾرض١
ايؿماؼ ٜٓٚتٗو ايؽلتٛـ ٜ ٫ٚأب٘ بايكاْٜٚ ٕٛؿفض ايعًٚ ١ٜٛاشل ١ُٓٝعًضْ ٢ضٛاب ايىضعب ّٜٚض
ايكّا ٤ؼت إبط٘ ٚهٝي اؾ ًٛٝؿٍضؽ أٌضٛا ايٓضاظبٌ إٕ بايفوض ٠ٛبالضتعؽاّ أَضٛاٍ
ايىعب شلؿا ايػفض أ ٚبايٛعٛؼ ايهاؾب ١أ ٚبالتٓٗاض ايعٍب ١ٝايطا٥ؿ ١ٝأ ٚايعفق ١ٝأ ٚايكبً ١ٝأٚ
بإظّاع اؾٗ ١إٓ ١ُٛيْ٬تعابا أ ٚبتكٜٚف ايٓتا٥خ أ ٚبمضٔ قضٛاٌْ اْتعابضا َؿٍضً ١عًض٢
َكال٘ أ ٚتٝٚٛـ ٚلا ٌ٥اٱعًٍٕ ّ٬رت٘ ؼ ٕٚغرل ٫ َٔٚ ٙىّ ٜكؿٌ ؾُ٘ ٚهٓؽ َُٓٛا
اجملتُض إضؽْ ٞيتٓٛض ِٝايكٍضا٥ؽ عُضؽٜٚ ٙىضضفعٔ ايؿمضاؼ ٜٚضٖٓ ِٛاـلضت٘ بكضٛاٌْ ٚىٓضضل
ا٭ٌٛا إعذلِٜٛٚ ١اج٘ بايم٬ط إتٛاٖفًٜٚ ٜٔػ ٞذل ايٓاه َُاـل ١ايتعبرل.
نٝـ ّهٓ٘ ؾعٌ نٌ ؾيو ?.٭ٕ ايمًط ١باتت بٝؽٚ ٙبا عً ٢نضٌ وض ٤ٞقضؽٜفَٚ.ضٔ
ٜعذلض ٜك ٍٛي٘ أْ ٞالٓؽ ٗٚف ٟإٍ ايىفع ١ٝايؽلتٛـ.١ٜبايّب٘ َثًُا قاٍ َفلٚ ٞقبً٘ عًٞ
عبؽ اهلل ٌاحل ,!.يٝن ؾيو ؾرمب بٌ هعٌ َٔ بطاْت٘ ًَٛى ايت٬عب بأَٛاٍ ايىعب ؾإٛاقْ١
بفَتٗا ؼت تٍضفؾِٗ ّٚضٓرِٗ وضٗاؼا ظضدل ٠بضايتكٜٚف نتًضو ايضيت ّٓرٗضا طٝضب ايضؿنف
اـطا ٙذاَؽ َٛ ٖٛٚاطٔ تفنّٓ ٞس ا٫جاق ٠قؽّا ٕٔ ٜتعفد عًٜ ٢ؽٖ ٗ ٜ٘اـل ١اـ٘
ايعفب.ٞ
املزحنة الجالجة مزحنة مغادرة الضنطة:
 َٔ ايٓاذ ١ٝإاي ١ٝؾإ ايؿالؽ ايمٝال ٞؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكبضا ّٜ ٫ض ٗ
ذمباْ٘ عً ٢اٱط٬م اْ٘ َػاؼـ ايمضًطْٗ ١اٝ٥ضا ٚإ ناْضت اٯيٝضا إؿفِٚضٚ ١إتؿضل عًٗٝضا
َٛجب تٛاقٕ ايك ٣ٛبٌ ا٭طفاف إه ١ْٛيًطبك ١ايمٝال ١ٝؼتِ عً ٘ٝإٔ ٜمًِ ايمًطَ ١فغُا
ؾإ عٛؼت٘ إٍ ايمًط ١ثاْ ١ٝتىهٌ اشلؽف ايؿ ٟؼ ْ٘ٚنٌ ا٭ٖؽاف ٚايكٚ ِٝطٓ ١ٝناْت أّ
أظ٬ق .٘ٝؾٝمتعؽّ َا جٓا َٔ ٙأَٛاٍ  ٖٞٚطبعا ٖا ١ً٥يىفا ٤ايؿَِ ٚؼفٜض ايٓاه ٚإؼاَض١
ايع٬قا َ احمل ٘ٝاٱقًٚ ُٞٝايؽٚيٕ ٞماعؽت٘ ٗ الذلجاع ايمًطٚ .١عٓؽَا ٜتما ٍ٤إف ٤عٔ
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لبب إبايػ ٗ ١اٱٜػاٍ بايؿماؼ إاي ٞأثٓاٚ ٤جٛؼ ؾيو ايطفف ٗ ايمًط ١هؽ اؾٛاب ٗ ٖؿا .
ؾٜٗ ٫ ٛمع ٢أثٓاٚ ٤جٛؼ ٗ ٙايمًط ١إٍ ْٗب َا ٜتُهٔ َٔ ْٗب٘ بؽاؾ اٱثفا ٤ايؿفؼ .ٟإِا
ٜفٜؽ َٔ ظَ ٍ٬ا ْٗب٘ وفا ٤ايعٛؼ ٠إٍ اؿهِ ٖٛٚ .أَف  ٫وو ٜتطًب أَٛاٖ ّ٫ا.١ً٥
 اْ٘ ٜٚٛضـ َضا نضإ ّاـلض٘ َضٔ ؾمضاؼ إؼاـ ٟ٭غضفاض ايعضٛؼ ٠إٍ ايمضًط ١ؾايضؿٜٔ
أ ًٌِٗٚإٍ إٓاٌب ٚإٛاق  ٫تٓكط ظؽَاتِٗ ي٘ َحضفؼ َػاؼـتض٘ اؿهضِ إِضا ٜمضتُفٕٚ
َؽ ٕٜٛٓي٘ ٚعً ِٗٝتمؽٜؽ َا بؿَتِٗ ٜ ٫ ِٖٚأُٓ ٕٛاؾؽٜضؽ ٭ْض٘ وُضٌ شلضِ أْٗضِ َضٔ أتبضاع
ايمابل ٚإِْٗ  َٔ ُٕٛٓ٪ٜ ٫قبٌ اؾؽٜؽ ْ ٗٚؿن ايٛقت ؾإ اؾؽٜؽ َٔ ْؿن ايط ١ٓٝأّٜا
 ٖٛٚؾالؽ لٝالٝا  َٔٚثِ وتاد إٍ ٖاـل ١ايؿماؼ اٱؼاـ ٟأّٜا ؾٜٗ ٛمع ٢يتٝٚٛـ أٍْاـٙ
ٚبطاْت٘ ٚإهاؼ َٛاق َٓٚاٌب شلِ ٜٚعفف اْ٘ ئ هؽٖا إ َٔ ٫ظ ٍ٬إبعاؼ إٛايٌ يًمابل َٔ
َٓاٌبِٗ َٛٚاقعِٗ ن ٞته ٕٛواغف ٠يُٝٮٖا بأٍْاـٚ .ٙتضؽٚـ عحًض ١ايؿمضاؼ  ٗٚؼٚـاْٗضا
تمرل نفاَ ١ايىعب بألٓإ ايؿكف ٚاؿفَإ ٚايب٪ه.


ٚايؿالؽ ايمٝال ٞؾفؼا نإ أ ٚفُٛع ١أ ٚذكباّ ٜ ٫هتؿ ٞبتٝٚٛـ إكؽـا إاي١ٝ

ٚا٫قتٍاؼٚ ١ٜايٝٚٛؿ ١ٝ٭غفاض ايعٛؼ ٠يًرهِ ٚالذلؼاؼ إًو إِا ٜمع ٢إٍ َا ٖ ٛأظطف َٔ
ؾيو ؾٝمتػٌ ايٛاق ايثكاٗ إتؽْ ٞيًٓاه ٚايؿ ٟألِٗ ٖ ٛبتىٚ ٜ٘ٗٛتؽْ ٘ٝؾٝثرل ايٓاه ٜٚمتػٌ
ايٓكعا ايطا٥ؿٚ ١ٝايعفقٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜاؾٗ ١ٜٛيؽَ ِٜٗا  ُّٜٔإثاـتِٗ يًُىضانٌ ٚعضؽّ
ا٫لتكفاـ ٚإقٓاعِٗ بأْ٘ ٖٚ ٛيٝن غرل ٙإعًَ ٚايعاؼٍ ٚايىفٜـ ٚنٌ َا عؽا ِٖ ٙؾالؽٕٚ
ٚعَُٚ ٤٬تآَف .ًُ٘ٚٚ ٕٚؾتتطٛـ اجملتُعا ٚتكؼٖف ا٭ٚطإ ٚتعُف ايبًؽإ ٜٓٚعِ ايٓاه يهٔ
بًؽ ايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞنٌ ٜٗٓ ّٜٛاـ و َٔ ٤ٞجفؾ٘ .إٍ إٔ ٜأت ٞاؿٌٚ .اؿٌ ٖٓا ٖ ٛإٌ٬ط
ا٭َٛـ ايمٝال ١ٝجؿـٜا باػا ٙبٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل.
الفسم بني الفطاد الطٔاضٕ ّالفطاد املالٕ ّاإلدازٖ
ايؿماؼ ايمٝال ٞىتًـ جؿـٜا عٔ ايؿماؼ إاي ٞأ ٚاٱؼاـ ٟؾٗ ٛايهٌ ٚا٭ٌٌ َٚا تًو
إمُٝا َٔ ايؿماؼ إ ٫ؾفٚعٚ .يًتؿفٜل بٌ ايؿماؼ ايمٝال َٔ ٞجٗٚ ١ايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـٟ
َٔ جّٗ ١هٔ اعتُاؼ إعاٜرل اٯت:١ٝ
الفاعل :ايؿماؼ إاي ٞبىك ٘ٝايٍػرل ايؿّ ٟاـل٘ إٚٛـ ٗ ذاؾا اؾٗاق اؿهَٞٛ
نايفوٚ ٠ٛا٫ظت٬ه َثٚ ٬ايهبرل ايؿّ ٟاـل٘ َٚٛـ نبرل ٗ إمت ٣ٛاٱوفاٗ ٗ ؼٚا٥ف
ايؽٚي ١نإبفاّ عكٛؼ ٜىٛبٗا ايؿماؼ أ ٚايتٓؿٝؿ ايؿالؽ يًعكٛؼٜ .ك ّٛبتًو ا٭ؾعاٍ َٚٛضـ أٚ
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عؽؼ قؽٚؼ َٔ إٚٛؿٌ ٗ نٌ َف .ٙيٝن أنثفٚ ,اؿاٍ ْؿم٘ ٜٓطبل عً ٢ايؿماؼ اٱؼاـٟ
عٓؽَا ٜتِ تعَٚٛ ٌٝـ ٌػرل أ ٚعؽؼ َٔ إٚٛؿٌ ٗ إذؽ ٣ؼٚا٥ف ايؽٚي ٗ ١ذاؾا اؾٗاق
اؿهضَ َٞٛضٔ ظض ٍ٬ايفوض ٠ٛأ ٚعًض ٢ألضاه إٓمضٛب ١ٝأ ٚاحملمضٛب ١ٝأ ٚاحملابضاٚ ٠ؼ ٕٚتضضٛؾف
إٛاٌؿا ٚ ,ؼ ٕٚإتاذ ١ذل ايتٓاؾن يًحُ , ٝأ ٚعٓؽَا تٍؽـ قفاـا ظاط ,١٦أ ٚتتكاعن أٚ
تتمٝب جٗا َا ٗ تًضو ايضؽٚا٥ف بؿىضًٗا ٗ قٝاَٗضا بٛاجباتٗضا ,أ ٚتؿىضٌ ٗ ؼكٝضل ايٓتضا٥خ
إطًٛب ١بمبب عؽّ نؿا٤تٗا ٗ .ذٌ إٔ اؾٗا ايّايعٖ ٗ ١اـل ١ايؿماؼ ايمٝالٖ ٞضٞ
ـأه اشلفّ ٗ ايٓٛاّ اؿه َٞٛأ ٚايمٝال ٗ ٞايب٬ؼ أ ٚفُٛع ١ايؿ ١٦اؿانُٚ ١ايطبكض١
ايمٝال ١ٝإتٓؿؿ ٠بفَتٗاٚ .ايطبكض ١ايمٝالض ١ٝإتٓؿضؿ ٫ ٠تعضب ايىضطف اؿضانِ َضٔ ايطبكض١
ايمٝال ١ٝؾك٘ بٌ إتٓاؾمَ ١عٗا ٗ َاـث ٕٛإظّاع َكؽـا ايب٬ؼ ٗ ايتٍاـع عً ٢اؿهِ.
بٗؽف ايٓؿٛؾ ٚايثف.٠ٚ
طبٔعددة أفعددال الفضدداد ٗ :ذضضٌ ٜتُثضضٌ ايؿمضضاؼ إضضاي ٗ ٞلضضفقْٗٚ ١ضضب أَضضٛاٍ ايىضضعب,
ؾٝمضضتٓكف ايؿالضضؽ ٕٚأَٛايضض٘ َضضٔ ظضض ٍ٬ايمضضفقٚ ١ايٓٗضضب يٮَضضٛاٍ إِٛضضٛع ١ؼضضت تٍضضفؾِٗ
نتعٍٍٝا َاي ,١ٝأَ ٚهًؿٌ بترًٍٗٝا يٍاحل اـك ١ٜٓنإٜفاؼا  ,إٍ جاْب َا ٜٗٓبْ٘ٛ
َٔ إٛاطٔ ْؿم٘ َٔ ـوا ٗٚ ,٣ٚذٌ ٍٜٓفف ايؿٖٔ ٗ ايؿماؼ اٱؼاـ ٟإٍ كفجا ؼٚا٥ف
ايؽٚيْ َٔ ١تا٥خ ٜؿذلض ؼكٝكٗا بٛالط ١اٱَهاْا إعتًؿَ َٔ ١ايٚ ١ٝبىفٚ ١ٜيٛجمت ١ٝإٍ
جاْضب ايٍض٬ذٝا إِٛضٛع ١ؼضضت تٍضفؾٗا .ؾضإٔ ايؿمضاؼ ايمٝالضضٜ ٞعضب امضفاف ايطبكضض١
ايمٝال ١ٝذانُ ١أَ) ٚعاـِ (١عٔ ايكٝاّ بٛاجباتٗا إِٛٛع ٗ ١ٝايمضع ٞيتركٝضل ٍَضًر١
ايىعب ٚايٛطٔ ٚجٓٛذٗا عٔ ايك ِٝا٭ظ٬قٚ ١ٝايٛطٓ ١ٝباْػُالٗا ٗ ايتكاتٌ يتركٝل ٍَاؿٗا
ايّٝك ١عً ٢ذماب إًٍر ١ايعًٝا يًب٬ؼٜ ٚ ,عب التعؽاّ ايطبك ١ايمٝالَ ١ٝكؽـا ايب٬ؼ
ايبىفٚ ١ٜا٫قتٍاؼٚ ١ٜإايٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايؽٚ ١ٜٝٓع٬قا ايعفام اٱقًٚ ١ُٝٝايؽٚي ١ٝنأؼٚا ٗ
ايٍفاع يً ٌٍٛٛإٍ ايمًطٚ ,١ايتُمو بٗاٚ ,عؽّ ؾكؽاْٗاٜٚ ,عب ايتعاٌَ َ ايمًط ١بٌٛؿٗا
ْؿكا يتركٝل ايٓؿٛؾ ٚايثفٚ ٠ٚيٝمت ٚل ١ًٝٱؼاـ ٠ايى ٕٚ٪ايعاَ ١يًُٛاطٌٓ ٚتٛؾرل َتطًبضاتِٗ
اؿٝاتٚ ١ٝإعٝىٚ ١ٝتأٌَ َتطًبا اؿٝا ٠اؿف ٠ايهفّ ١يًىعب ٚؼكٝل ايفؾع ١يًٛطٔٚ ,
ٜعب أّٜا ايتعاٌَ َ إٍٓب ايفزل ٞأ ٚايٝٚٛؿ ١اؿه ١َٝٛبٌٛضؿٗا َػُٓضا ٚيضٝن ٚلضً٘ٝ
ـؽَضض ١اجملتُ ض تٓطضض ٟٛعًضضٚ ٢جضضٛب ايتؿضضاْ ٗ ٞظؽَضض ١ايىضضعب ٚتؿضضذلض ٗ وضضاغًٗا ا٭َاْضض١
ٚايهؿا ٠٤إٍ جاْب َٛاٌؿا أظف ٣قؽؼ ٙنٜ ٞه ٕٛباٱَهإ إٔ ٜه ٕٛاؿانِ ظاؼَا
يًىعب ذكا ٚيٝن َمتعبؽا يًىعب ٜٚعب جٓٛط ايطبكض ١ايمٝالض ١ٝذانُض ١أَ ٚعاـِض٘ عضٔ
َبضضاؼ ٨اؿهضضِ ايٍضضاحل ايفوضضٝؽ ٚايضضؿٜ ٟكضض ّٛعًضضَ ٢بضضاؼ ٨تضضٛظ ٞأؾّضضٌ ايمضضبٌ ٚأنؿٗ٦ضضا
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ٚأنثفٖا التكاَ ٗ ١إؼاـَ ٠كؽـا ايىعب َٚا وكل ايعؽايٚ ١إماٚا ٠بٌ أبٓا ٗ ٘٥لًٛى
ايؽٚيٚ ١ظ٬ؾ٘ ًٜرل ايّفـ َكؽـا ايىعب بىف ١ٜناْت أَ ٚاؼ ٜ٘أ ٚاقتٍاؼ ٜ٘أَ ٚاي ٘ٝأٚ
ثكاؾٚ ,٘ٝايؿماؼ ايمٝالٖ ٗ ٞؿا إعٜٓ ٢تعؽ ٣بهثرل تعفٜـ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإ ١ٝيًؿماؼ
ايكا ٌ٥بإ ايؿماؼ ٖ) :ٛل ٤ٛالضتعُاٍ ايٝٚٛؿض ٗ ١ايكطضاع ايعضاّ َضٔ أجضٌ ؼكٝضل َهالضب
وعٍ.(٘ٝ
ٜٚتعط ٢بهثرل تعفٜـ ايبٓو ايضؽٚي ٞايضؿ ٟعضفف ايؿمضاؼ بأْض٘ )ؼؾض ـوض ٠ٛأ ٚايعُٛيض١
إباوف ٠إٍ إٚٛؿٌ ٚإمٚ٪يٌ ٗ اؿهَٛض ٗٚ ١ايكطضاعٌ ايعضاّ ٚاـضاُ يتمضٗ ٌٝعكضؽ
ايٍؿكا ( .ؾتًو ايتعفٜؿا ُثٌ ؽفٜؿا بايٓمب ١يًؿماؼ ايمٝالض ٞايكضا ٗ ِ٥ايعضفامَ ,ضا
تترؽث عٓ٘ َٓ ١ُٛايىؿاؾٜ ١ٝىهٌ بعض إوهاٍ ايؿماؼ إاي ٗ ٞايعفام َٔ ـوٚ ٠ٛعُٛي١
َٚا ٜترؽث عٓ٘ ايبٓو ايؽٚي ٞعٔ ايؿماؼ ّ ٫ثٌ إِ ٫طا ٚاذؽا َٔ أِا ٙايؿماؼ إايٗ ٞ
ايعفام  ٖٛٚايفوٚ ٠ٛايهَٛىٔ ١َُٛٓ .ايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٚ ١ٝايبٓو ايؽٚيٜ ٞترؽثإ عٔ ؾمضاؼ
إٚٛـ ٌػرلا نإ أّ نضبرلا ٚيتركٝضل َهالضب وعٍضٚ ٘ٝيهضٔ ٜ ٫ترضؽثإ عضٔ ؾمضاؼ
اؿهاّ ٚاؾٗا ايكٝاؼ ٗ ١ٜايؽٚي ٫ٚ ١ايدلٕإ  ٫ٚا٭ذكاب  ٫ٚايطبك ١ايمٝالٜٚ ١ٝترؽثإ
عٔ ايؿماؼ ايؿفؼٜ ٫ٚ ٟترؽثإ عٔ وبها ََٛٛٓٚا ايؿمضاؼ  ٫ٚعضٔ ؾمضاؼ ا٭ذضكاب أٚ
ايطبك ١ايمٝال ١ٝبفَتٗا ٜٚترؽثإ عٔ ؼكٝل َهالب وعٍٖٚ ١ٝض ٫ ٞوضو قضؽٚؼٚ ٠إ
ندل ٜ ٫ٚترؽثإ عٔ َهالب لٝال ٌٍٛٚٚ ١ٝيًرهضِ ٜىضذلَ ٣ضٔ ظض ٍ٬ايؿمضاؼ ٚتًضو
تتطًب ذحُا َٔ ايؿماؼ ٖاٚ ,٬٥عٓؽَا تعفف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإ ١ٝايؿماؼ ايمٝال ٞتىرل
بأْ٘ )تؿٍ ٌٝقٛاٌْ اْتعابا أ ٬ٓ ٌُٜٛ ٚاْتعاب(١ٝ
ٚايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞايعفام َٔ ٖؿ ٙايكا ١ٜٚيٝن ٖؿا.إِا ايتحٝٝي ايطا٥ؿٚ ٞإؿٖيب
ٚايثكاٗ ٚتٝٚٛـ اؾٌٗ ٚايعفقٚ ١ٝإٓاطكٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜايؽٚ ٜٔايتاـٜغ ٚـَٛق ايؽٚ ٜٔـَٛق
ايتاـٜغٜ ٫ٚ .كتٍف ا٭َف ٗ ٖاـلا ايؿماؼ ايمٝال ٞيًطبك ١ايمٝال ١ٝايعفاق ١ٝعً ٢تؿٌٍٝ
قٛاٌْ اْ٫تعابا عًَ ٢كاه ايطبك ١ايمٝال ١ٝاؿانُ ١بٌ مت تٝٚٛـ ايتاـٜغ .أَا ايؿماؼ ٗ
ُ ٌٜٛاؿُ ٬اْ٫تعاب ١ٝاييت تترؽث عٓ٘ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝؾإ ا٭َف كتًـ ؾؿضٞ
ايعفام ٜٛجؽ َبؽأ ٜك :ٍٛنضٌ وضَ ٤ٞضٔ اجضٌ ايؿضٛق ٗ اْ٫تعابضا َٛ .اقْض ١ايؽٚيضَٚ ١ىضاـٜ
إٛاطٌٓ ٚايٚٛا٥ـ ٚاٱلٓاؼ ٚايكضٛاٌْ ٚإضؿٖب ٚايتعض ٗ ٌٝاؾضٝي ٚايىضفطٚ ١تتضؿنفٕٚ
ايضضتؿحرلا ايضضيت سلًضضت َعٛضضِ َٓضضاطل بػضضؽاؼ ٚػضضاٚق عضضؽؼٖا  17عًُٝضض ١عىضض ١ٝاْ٫تعابضضا
ٚا٫عذلاض عًْ ٢تا٥خ اْ٫تعابا ٚايتٗؽٜؽ بايتبطٚ ٌٝايفؼط ٚايكؽط ٗ ايؿّضاٝ٥ا ايعفاقٝض١
ٚاييت الترل بعّٗا ا٭ٚلضهاـ ٗ تّضً ٌٝايىضعب ٚإغفاقض٘ ٗ َمضتٓك ايثكاؾض ١ايطا٥ؿٝض,١
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ٚايتًٜٛس بتكٜٛض ايعًُ ١ٝايمٝالٚ ١ٝايعضٛؼ ٠اٍ إفبض ا٭ٚ .ٍٚغرلٖضا نضثرل ٚنضثرل .ايؿمضاؼ
ايمٝال ٗ ٞايعفام ٜٓ ٫رٍف ُِٔ ٖاـلضا ايؿمضاؼ إعفٚؾض ١إِضا ٗ تٗ٦ٝض ١ايب٦ٝض ١إثًض٢
٫لتىفا ٤ايؿماؼ بهٌ أوهاي٘ ٚتعُٝك٘ ٌٖ .إٔ ٖؿ ٙا٭ِا َٔ ٙايؿماؼ وا٥ع ٗ ١ب ١٦ٝايؿٜٔ
ٌاغٛا تعفٜـ ايؿماؼ ايمٝال ١ُٕٛٓ ٞايىؿاؾ ١ٝايعإ ?.١ٝطبعاٚ .٫.أؾٕ ؾِٗ َعؿٚـ ٗ ٕٚعؽّ
اٱذاط ١بأِاٚ ٙأوهاٍ ٚأٌٓاف ايؿماؼ عٓؽْا.
ٚايؿماؼ ايمٝالٜٓ ٫ ٞرٍف ٗ ٖاـل ١أؾعاٍ ايؿماؼ إِا ٗ ظًل ايب ١٦ٝإثً٫ ٢لتىفا٤
ايؿماؼ بأٌٓاؾ٘ ناؾ .١ايمٝالٚ ٞإايٚ ٞاٱؼاـٚ ٟايمًٛنٚ ٞإعاؼ ٠إْتاد ٚتؿضفٜغ ايؿمضاؼ.
ٚإؾٕ ؾإ اٯثاـ ايٓاْ ١عٔ ايؿماؼ ايمٝالٖ ٞاٚ ١ً٥تتعؽ ٣اؿؽٚؼ إٌٛضٛؾ ١يًؿمضاؼ إضايٞ
ايٍػرل ٚايهبرل ّٚهٔ إٔ ٌٜٛـ بايمٛبف ؾماؼ ٖٚؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ غرل َعفٚف ٗ ايب١٦ٝ
ا٭ٚـب ١ٝاييت اْطًل َٓٗا تعفٜـ ايؿماؼ إعتُؽ َٔ قبٌ َٓ ١ُٛايىضؿاؾ ١ٝايعإٝض ٫ٚ ١تعفٜضـ
ايؿماؼ إعتُؽ َٔ قبٌ ايبٓو ايؽٚي ٞؾإ نإ ايؿماؼ ٗ ايعفام ٖ ٛؾك٘ )التػ ٍ٬ايمًط١
َٔ أجٌ إٓؿع ١اـاٌٚ (١ؾكا يتعفٜـ ايؿماؼ إعتُؽ َٔ قبٌ َٓ ١ُٛايىضؿاؾ ١ٝايعإٝض ١ؾضإ
ايىعب ايعفاقٜ ٞكبٌ عٔ طٝب ظاطف بٓٛع ٖؿا َٔ ايؿماؼٜٚ ,تعطض ٢بهضثرل تعفٜضـ ايبٓضو
ايؽٚي ٞايؿ ٟعفف يًؿماؼ بأْ٘ )ؼؾض ـوض ٠ٛأ ٚايعُٛيض ١إباوضف ٠إٍ إضٚٛؿٌ ٚإمضٚ٪يٌ ٗ
اؿه ٗٚ ١َٛايكطاعٌ ايعاّ ٚاـاُ يتمٗ ٌٝعكؽ ايٍؿكا (.
ايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞايعفام ًَعب٘ َٛاـؼ ايبًؽ ايبىفْٝ ١ٜعٗا َٛٚاـؼ ايبًؽ ا٫قتٍاؼ١ٜ
بفَتٗا َٛٚاقْا ايبًؽ بهاًَٗا َٚا ٜتًك ٢ايبًؽ َٔ َٓس َٚعْٛا ٚقفٚض ظاـد تًو إٛاقْا
بٌ أبى َٔ ؾيو  ٖٛٚإ ايؿماؼ ايمٝال ٗ ٞايعفام ٜذلجِ عًُٝا ٗ ذٍؽ أـٚاط ا٭بفٜأَ ٤
ايٓاه ٗ عًُٝا قتٌ ْاع ٞجملفؼ إٔ ٜمتا ٤لٝال ٞعفاق َٔ ٞقَ٦َٚ.ً٘ٝا ا٭ؼي ١تثبت إ
عًُٝا ايتؿحرل ٚايكتٌ تكـ ظًؿٗا ا٭طفاف ايمٝال ١ٝإتٓاؾم ١عً ٢ايمًطٚ ١تٛقٝتا تًو
ايعًُٝا اٱجفاَ ١ٝتؽذض أ ٟاؼعا ٤ىايـ ؾيوٖ ٗٚ .ؿ ٙاؿاي ١ؾإ ذحِ ايؿماؼ ّ ٫هٔ
َكاـْت٘ عحِ ايؿماؼ إاي ٞأ ٚاٱؼاـ ٟبىك ٘ٝايٍػرل ٚايهبرلٚ .عٓؽَا ٜهٌ ٕٛاذب ايمًط١
 ِٖٚايطبك ١ايمٝال ١ٝايٓاؾؿ ٠ؾالؽا ٜه ٕٛتؿمرل تفب ايبًؽ عً ٢قُ ١ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼا ٗ
ايعامل َٓطكٝا َٚؿّٗ ٫ٚ ّٛهٔ إظؿا َٔ ٫ ٙ٩ظ ٍ٬اٱْهاـ  َٔ ٫ٚظ ٍ٬ايتحُ.ٌٝ
حجه الضزرَ :عفٚؾْ ٖٞ ١مب ١ايؿكف ٗ ايعفام َٚعفٚؾ ١نؿيو ْمب ١ايبطايَٚ ١عفٚؾ١
أّٜا ؼـج ١اؿفَإ َٔ اـؽَا ا٭لالَٚ ١ٝتطًبا اؿٝاٍَٚ ٠اؼـ ايعٝي ٗ ايعفامٗ ,
ْؿن ايٛقت َعفٚف ذحِ إٛاقْا اييت تؿٛم َٛاقْا عؽؼ َٔ ؼ ٍٚاؾٛاـ فتُعٖ ١ؿٖٞ ٙ
بعض ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالضَٚ .ٞعفٚؾض ١أّٜضا ذايض ١ا٫ذتّضاـ ايمضفٜف ٟيًكـاعضٚ ١ايٍضٓاع١
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ٚايمٝاذٚ ١ايعًٚ ّٛايتعًٚ .ِٝتًهِ َٔ ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالَ .ٞعفٚف عؽؼ ا٭ـاٌَ ٚا٭ٜتضاّ
ٚإٗحفٚ ٜٔإٗاجفٚ ٜٔتًهِ َٔ ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالَٚ ,ٞعفٚؾ ١طبٝع ١ايثكاؾ ١ايتٍاؼَ١ٝ
ٚإتعًؿٚ ١ايعؽٚاْ ١ٝاييت لاؼ اجملتُ ايعفاقٚ ٞتًهِ َٔ ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالَٚ ,ٞعفٚؾ١
ذاي ١ايتبعٚ ١ٝايّعـ ايؿٜ ٟطب ايمٝاؼ ٠ايعفاقّٚ ١ٝكقٗا نؿفٜم ١بٌ قطعإ ايّباع تًو
أّٜا َٔ ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالٖ .ٞؿا اي ِٛا٭َب ايبا٥ن َٔ ْتا٥خ ايؿماؼ ايمٝالٖ ,ٞؿا
ايتطاذٔ عً ٢ايمًطٚ ١اؿهَٛا ؾا ايٛقاـا إًٚ ١ْٝٛٝايتضأظرل ٗ الضتهُاٍ تىضهٌٝ
اؿهَٛا أّٜا َٔ جفا ٤ايؿماؼ ايمٝال ,ٞايتٛق ٜإى ٙٛيًثف ٗ ٠ٚايبًضؽ ذتض ٢إٔ ـ٥ضٝن
ْٗٛـٜتٓا ؾ ٚا ٌٍٛ٫ا٫وذلانٚ ١ٝايعٗؽ ٠عً ٢ايض  BBCايًٓؽْٜ ١ٝتؿاظف بكٛي٘:
نإ عؽؼ إًْٛٝرل ١ٜقبٌ عاّ  ٗ 2003ايمًُٝاْٜ ٫ ١ٝتعؽ 12 ٣وعٍا ٚايٜ ّٛٝكٜؽ عٔ
 ٗ 2000ذٌ أْب ٚبٍؿيت اوذلانٝا بايعهن ٖؿا َا ٜػّٝب ٚوكْب ٭ٕ إعٝاـ عٓؽٟ
ٖ ٛنِ تفاجعت ْمب ١عؽؼ ايؿ ٜٔؼت ظ٘ ايؿكف ْٚمب ١عؽؼ ايؿكفاٚ ٤يٝن إعٝاـ عٓؽ ٟنِ
اـتؿ عؽؼ إًْٛٝرل.١ٜ
قؽ ٜتما ٍ٤بعِّٗ عُا إؾا ناْت ايمٝال ١عؽ ؾاتٗا ٖاـل ١غرل أظ٬ق َٔٚ ١ٝثِ ٌٖ إٕ
نٌ َٔ ّاـلٗا َٖٓ ٛرفف ٚجاْس عٔ ق ِٝا٫لتكاَ ٖٛٚ ?.١تماٚ ٍ٩ج .٘ٝيهب أقضَ ٍٛضا
قاي٘ بفْاؼو) ٛنُا اعتكؽ( ٗ إ ايمٝال ١يٝمت ؾالؽ ٠عؽ ؾاتٗا ٚيهٔ عٓؽَا ٜه ٕٛؾٗٝا
لال ١ؾالؽٜ ٕٚؿمؽْٗٚا .ؾايمٝال ١نًِ ٚؾعٌ تٓتح٘ إٓ ١َٛٛايك ١ُٝٝي٬ؾفاؼ ٚاجملُٛعا
ايؿٜ ٜٔىتػًٖ ٗ ٕٛؿا اجملاٍ ؾإ ناْت إٓ ١َٛٛايك ١ُٝٝظفباْ٘ ناْت ايٓتٝحَ ١ثًضٗا ٚإ
ناْت إٓ ١َٛٛلً ١ُٝناْت ايٓتا٥خ لا٥ػ ١ـا٥ك ١طاقج ١غٓ.١ٝ
َٛاجٗ ١اي ؿماؼ ايمٝال ٗ:ٞذٌ ّهٔ َٛاجٗ ١ايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـ ٟبتؿع ٌٝقضٛاٌْ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٚإتاذ ١اجملاٍ ٭جٗكَ ٠هاؾر ١ؾماؼ قٜٛضَٚ ١مضتكً ١ؾضإ َٛاجٗض ١ايؿمضاؼ
ايمٝالّ ٫ ٞهٔ إٔ ته َٔ ٕٛظ ٍ٬تًو ا٭ؼٚا ٭ٕ ايكٛاٌْ ايمال ١اؿانٍُٜٓ ٕٛعٗا
ٜ َٔ ِٖٚمتط ٝإيػاٖ٤ا عٓؽَا تتكاط َ ٍَاؿ٘ ايىعٍٚ ١ٝاؿكبَ ٍُِٜٚ ١ٝا ِٖ٥٬َ ٛ
ي٘ َٓٗاٚ .أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ِٖ َٔ بإَهاْ٘ تكّٜٗٛا أ ٚاذتٛاٖ٤ا .ايؿمضاؼ ايمٝالضٞ
ّهٔ َٛاجٗت٘ َٔ ظ ٍ٬لبٚ ٌٝاذؽ  ٫غرل :باٱٌ٬ط ايمٝال ٞاؾؿـ ١َُٗ ٖٞٚ .ٟايىعب .
ٚيهٔ .عٓؽَا ٜفتكٚ ٞع ٞايىعب اٍ اؿؽ ايؿ ٟهعضٌ َضٔ َعفؾتض٘ ؿكٛقض٘ ُٚمضه٘ بٗضا
ٚؼؾاع٘ عٓٗا قَّ ١ٝبؽأ.
الضٔاصددات احلهْمٔددة :اعتُضضؽ اؿهَٛضض ١لٝالضضا عُٸكضضت قٓضض ١ايىضضعب ايعفاقضضٞ
إعٝى .١ٝعٓؽَا أيػت ايؽعِ عٔ احملفٚقا ؾضاـتؿ لضعف احملفٚقضا إٍ أنثضف َضٔ  4أَثضاٍ
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لعفٖا قبٌ عاّ ٕ 2003اؾا ذٌٍ ؾيوَ ?.ؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ ذايٝاّ أٌَ عاّ فًن ايٛقـا٤
مل ٜمٝطف عً ٢تٗفٜب إٓتحا ايٓؿط َٔ ١ٝايعفام إٍ اـاـد ذٝث ٜمتؿٝؽ إٗفب َٔ ٕٛايؿفم
بٌ لعفٖا احملً ٞإؽعٚ ّٛبٌ لعفٖا ٗ اـاـد ايؿٜ ٟؿٛم لعفٖا ٗ ايؽاظٌ ؾاقذلط إٔ ٜتِ
إيػا ٤ايؽعِ ٚؼؽٜؽ ألعاـٖا َا ٜؿٛم ألعاـٖا ٗ اـاـد ؾٝحؽ إٗفب ٕٛإٔ تٗفٜبٗا مل ٜعؽ
فكٜاّ ؾٝتٛقـ ايتٗفٜب .ؾأظؿ اؿهَ ١َٛىٛـت٘ ٚـؾعت ألعاـ ب ٝاحملفٚقا ٗ ايؽاظٌ
ٖهؿا ٚبهٌ بماط !١ؼ ٕٚإٔ ٜٓاقي اذؽ آثاـ ؾيو عً ٢اي ِٛإعٝى ٞيًٓاه.
ٗ ذٌ إٔ نًؿ ١احملفٚقا تىهٌ ثًث ايهًؿ ١ايؽاظً ٗ ١ايكـاعٚ ١ايٍٓاعٚ ١ايٓكٌ
ؾاـتؿعت تهايٝـ إْتاد إٓتحا ايكـاعٚ ١ٝايٍٓاع َٔ ١ٝجفا ٤ؾيو ٚؼضٛٸٍ ايٍضٓاع ٕٛٝإٍ
ػاـ ٚؼظًت ايبّاع ١ايبؽ ١ًٜؾطفؼ ايبّاع ١احملً ١ٝإفتؿع ١ايتهايٝـ  َٔٚثِ ـؾ ايتحاـ
ألعاـ ايبّا ٥إمتٛـؼ ٠بىهٌ نبرل جؽاّ ٚعُؽٚا إٍ الترلاؼ ايتايـ َٓٚتٗ ٞايٍ٬ذ ١ٝإٍ
جاْب ؾيو ؾإٕ تهايٝـ ايٛقٛؼ ٗ ايبُ ٛٝتَٸ أنثف َٔ َ %40ضٔ ؼظضٌ ا٭لضف ٠ايعفاقٝض١
ؾاـتؿعت تهايٝـ إعٝى ١بىهٌ عاّ ٚظطرل ٖٚؿا ٜعب انؿاض َمتٜٛا إعٝى ١إٍ ذاي١
ظطرل ٠يًػاٚ .١ٜيهٔ مل ٜتٛقـ تٗفٜب إٓتحا ايٓؿطٚ ١ٝذٌ بؽ َٔ ٫ؾيو تٗفٜب ايٓؿ٘ اـاّ
ٕاؾا? ٭ٕ ايفؼ إكابٌ يًُٗفبٌ نضإ بضؽَ ٫ضٔ إٔ ٜىضذلٚا إٓتحضا بمضعفٖا احملًض ٞإضؽعّٛ
ٜٚبٝعْٗٛضا ٗ اـضاـد بمضعف أعًضض ,٢بضاتٛا ٜىضذل ٕٚايضٓؿ٘ اـضضاّ إمضفٚم ٚإٓتحضا ايٓؿطٝضض١
إمفٚق َٔ ١قبٌ ايمفام يكا 250 ٤أيـ ؼ٫ٚـ ألبٛعٝا َٔ قبٌ نٌ َٗفب  ٖٛٚهب ٌٜ٬َ 5
ؼ٫ٚـ ألبٛعٝا َٔ ب ٝايٓؿ٘ اـاّ إٗفب ٚنؿيو إٓتحا ايٓؿط ١ٝإٗفب ,١يهٔ اؾُاع٘
ؼَفٚا َعٝى ١ايٓاه ٚاؽؿٖٚا لضٓ ٗ ١ـؾض ألضعاـ ايهٗفبضاٚ ٤إضا ٤عًض ٢ايٓضاه ٗ ذضٌ إٔ
اٱٜفاؼا اييت ؼٌٍ عًٗٝا اؿهَ َٔ ١َٛبٝعا ايٓؿ٘ تػط ٞقؽـتٗا اْ٫ؿاقٚ ١ٝتؿٝض.
ٚعُؽ اؿه ١َٛإٍ إيػا َٔ %50 ٤ايؽعِ يًبطاقض ١ايتُٜٝٓٛض ١ؾذلجضِ ؾيضو إٍ اظتضكاٍ
َؿفؼا ايبطاق 10 َٔ ١إٍ ٚ ,5مل ٜتمًِ إٛاطٔ ايعفاقَ ٞؿضفؼا ناًَض ١يىضٗف ٚاذضؽ أٚ
َؿفؼا لإ ١يىٗف ٚاذؽٚ .ؾٛم ؾيو ؾإٕ َا ٜٛٸـؼ ٙايتحاـ َٔ َٛاؼ غؿا ١ٝ٥أغًبٗا ؾالؽ َٓٚتٗٞ
ايٍ٬ذٚ ,١ٝايتاجف ايؿالؽ ٜؿٖب بٓؿم٘ إٍ ايٌٍ ٚتاٜٛإ ٚىتاـ أـؼأ ايمً ٚعٓؽَا ٍٜٓر٘
ايٍٝب بإٔ ٜىذلْٛ ٟع ١ٝأؾٌّ ٭ٕ اييت أظتاـٖا ـؼٚ ١٦ٜتًرل ايّفـ بأبٓا ٤بًؽٜ ٫ ٙأب٘ .بٌ بًؼ
ا٭َف بِٗ إٔ ٜمتٛـؼٚا ايبّا ٥إًٛث ١باٱوعاع ايٓ ٟٚٛايؿ ٟذٌٍ يًُٓتحا ايٝاباْ ١ٝبمبب
اْؿحاـ احملط ١ايٖٓٓ ١ٜٚٛاى .يهٔ ايتاجف ايعفاق ٞوفُ عً ٢إٔ ٜمأٍ ايتاجف ا٭جٓيب ٚقت
ايػؽا ٤يٝؽي٘ عً ٢إطعِ ايؿٜ ٟمتعؽّ ايًرِ إؿبٛط عً ٢ايطفٜك ١اٱل!١َٝ٬
 ٖٛٚأَف  ِٜٓعٔ ظٛا ٤قٚ ُٞٝأظ٬قٚ ٞجٌٗ ؾاِس ؾا٫لٜ ّ٬ك ٍٛبإ َٔ ٜكتٌ ْؿن بػرل
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ذل نأِا قتٌ ايٓاه ْٝعاٚ .مل ٜكٌ ؾيو عً َٔ ٢أنٌ جفٜٸ٘ أ ٚوفب قٓ ١ٓٝبرل!ٙ
ضض ٌٖ جا ٤ؾيو تٓؿٝؿاّ يتٌٝٛا ايبٓو ايؽٚي?ٞ
تك ٍٛاؿه ١َٛإٕ ؾيو جا ٤تٓؿٝؿاّ يتٌٝٛا ايبٓو ايؽٚي ٞيػفض إيػا ٤ايؽ ٖٛٚ ٕٜٛاؼعا٤
غرل ٌرٝس! .٭ٕ ايبٓو ايؽٚي ٞعٓؽَا ٜعذلض عً ٢ؼعِ احملفٚقا ٭ْ٘ ٜفا ٙتبؿٜفاّ ن٫ ْ٘ٛ
ٜؿفم بٌ ايػب ٚايؿكرل ؾٝكٜؽ ايػب غٓ ٢عً ٢ذماب ايؿكرلٜٚ ,ك ٍٛايبٓو ايؽٚي ٞبإَهاْهِ
ذٍف ايؽعِ بايؿكفاٜٚ ٤عذلض ايبٓو ايؽٚي ٞعً ٢ايؽعِ إطًل يًبطاق ١ايتُٜٚ ١ٜٝٓٛفا ٙتبؿٜفاّ
٭ْ٘ ّٝ ٫ك بٌ ايػب ٚايؿكرل ٜٚكَ ٫ ٍٛاْ َٔ إٔ ؼٍفٚا ايضؽعِ بضايؿكفاٌٜٛٚ ٤ض ٞايبٓضو
ايؽٚي ٞبتكؽ ِٜتعٜٛض ْكؽ ٟيًطبكا ايؿكرلَ ٠ا ٜعِٗٛا عٔ ايؽعِ ٗ ا٭لعاـ ٗٚ ,بؽا١ٜ
تطبٝل ايتمعرل ٠اؾؽٜؽ ٠عً ٢إٓتحا ايٓؿط ١ٝاؽؿ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤إبفاٖ ِٝاؾعؿف ٟقفاـا بإ
ٜٛج٘ َا ؼٌٍ عً ٘ٝاؿه َٔ ١َٛأَٛاٍ بمبب ؾفم ا٭لعاـ يٍاحل ايؿكفا ٤بٍٝػ ١إعاْا .
ٚيهٔ ٌٖ ؾعًت اؿه٫ ١َٛذكا ٚظٍٍت َث 600 ٬أيـ ؼٜٓاـ يهٌ عاٜ ١ً٥كٌ ؼظًٗا عٔ
 150أيـ ؼٜٓاـ تعّٜٛاّ عٔ عب ٤مل تهٔ لبباّ ؾ ?.٘ٝأبؽاّ ٗ.ذٌ إٔ ذٍٸ ١ايعا ١ً٥ايعفاقَٔ ١ٝ
إٛاقْ ١ايعاَٸ 1235 ١ؼ٫ٚـا وٗفٜا ٚيهٔ  َٔ ./.70إٛاقْ ١تؿٖب إٍ ايٓؿكا ايتىػٖٞٚ ١ًٝٝ
ـٚاتب اؿهٚ ١َٛأثاث اؿهٚ ١َٛاٜؿاؼا اؿه.١َٛ
ؾإؾا ناْت قٓ ١ايىعب ايعفاق ٞيٝمت َكتٍف ٠عً ٢عؽؼ َٔ ا٭ؾفاؼ بٌ سلًت َعِٛ
ايىعب ايعفاق ٞبالتثٓا ٤إذلؾٌ ٚايؿالؽٚ ٜٔإؾا ناْت احملٓ ١ايعفاق ١ٝمل تهٔ ْاْ ١عٔ
ذفب ظاـج ١ٝتىٔٸ عً ٢ذؽٚؼ ايعفام إِا َٔ قبٌ إمٚ٪يٌ اؿهٚ ٌَٝٛايطبك ١ايمٝال,١ٝ
ٚمل تهٔ ْاْ ١عٔ قر٘ أ ٚقًٓ ٗ ١إٛاـؼ أ ٚا٭َٛاٍ ٚإِضا عضٔ ؾىضٌ اؿهَٛض ٗ ١ايكٝضاّ
بٛاجباتٗا ايؽلتٛـٚ ١ٜاعتُاؼٖا لٝالا أؿكت بايىضعب ايعفاقضِ ٞضفـا بايػضاَٚ ,ضا ؼاَضت
اؿكٛم اييت مت اْتٗانٗا ؼٚ ٕٚج٘ ذل َضٔ قبضٌ اؿهَٛض ١ذكٛقضا ثابتضَٚ ١هؿٛيض ١يًىضعب
ايعفاقَٛ ٞجب أذهاّ ايؽلتٛـٚ .إؾا ناْت اؿه ١َٛبؿيو قؽ أظًٓت بٛاجباتٗا ايؽلتٛـ,١ٜ
َٚا ؼاَت اؿهَٛ ١َٛجب ايؽلتٛـ َمٚ٪ي ١بايتّأَ ٚؾفاؼ ٣عُا ٜفتهضب ِضؽ ايىضعب
ايعفاقِ َٔ ٞفـ بايؼ ٚايدلٕاْ ٕٛٝيٝمٛا َؽاؾعٌ عٔ ايىعب بٌ ٗ طًٝعَ ١ػتٍيب ذكٛق٘ ٗ
ايعٝي اي٥٬لٖ ٗ .ؿ ٙاؿاي ٫ ١تمتػفب إٔ با ُٖن ايبعث ٌٝايكا ٌ٥بإ ْٛاّ ٌؽاّ نإ
أؾٌّ هؽ ي٘ َٔ ٜمُع٘ ٚوحع٘ ٭ٕ ٜتر َٔ ٍٛاشلُن إٍ اجملاٖف.٠
ضض نٝـ ّهٔ ػاٚق ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه?َٞٛ
ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿهٌٛ ٗ َٞٛـت٘ ا٭ظطضف ٖض :ٛتضؽْ ٞايكضؽـ ٠اْ٫ؿاقٝضَ ١ضٔ جٗضٚ ١تضؽْٞ
ايكؽـ ٠ايتٓؿٝؿ َٔ ١ٜجٗ ١أظفٚ.٣ػاٚق ؾىٌ ا٫ؼا ٤اؿهٜ َٞٛه َٔ ٕٛظض ٍ٬ايترضَ ٍٛضٔ
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ايؽٚي ١ايعاي ١عً ٢ايىعب إٍ ايؽٚي ١إٓتحٚ ١إعطا َٔٚ .٤ظض ٍ٬اعتُضاؼ إعضاٜرل ا٫قتٍضاؼ١ٜ
َٚعاٜرل ا٭ؼا َٔٚ ٤ظ ٍ٬اظتٝاـ أنثف ايعفاق ٌٝنؿا ٗ ١َٝٓٗ ٠٤كتًـ َٛاق ٚأْىط ١ايؽٚي١
ايعفاقٜٚ ١ٝتِ شلضؿا ايػضفض الضتكطاب ايهؿضا٤ا ايعفاقٝض ١إتمضُ ١باؿٓهضٚ ١ايٓكاٖضَ ١ضٔ
ايعفاق ٗ ٌٝايؽاظٌ ٚاـاـد ٚاعتُاؼ َعٝاـ ٚاذؽ  ٫غرل ٗ اظتٝاـِٖ :ايٓتا٥خ ,ؼ ٕٚايٓٛف إٍ
أ ١ٜجٛاْب أظف .٣ذكب ,٘ٝطا٥ؿ ,٘ٝعفقَٓ ,٘ٝاطك ,٘ٝعىا٥ف ,ٜ٘ؼ ,ٜ٘ٝٓقاٌٍ.٘ٝ
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الفصل الرابع
حجم الفصاد يف العراق
ذحِ ايؿماؼ ٗ ايعفام مت عث٘ ٗ ايؿٍ ٍٛايمابكٚ ١يهٔ  ٫بأه َٔ ا٫واـ ٠اٍ الباب
ايتؿا ٗ ٚتكؽٜف ذحُ٘ ٗ ٖؿا ايؿٌٍ:
ٗ عاّ  2007قاٍ ـاِ ٞايفاِ ٞايؿ ٟلبكب ٗ ـ٥ال ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖ:١إٕ ذحِ ايؿماؼ ٗ
ايعفام َٓؿ عاّ ٚ 2003ي ػاْٗ ١ٜا ١ٜعاّ ٜ 2007بًؼ ًَٝ 18اـ ؼ٫ٚـ.
ٗ عاّ َٓٚ 2008البَ ١فٚـ  5لٓٛا عً ٢لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ قًت ٗ يكاٌ َ ٤رٝؿ١
اؿٝا :٠إٕ فُٛع َا ظمف ٙايعفام بمبب ايؿماؼ ظ ٍ٬اـُن لٓٛا إُتؽ ٠بٌ عاَ2003 ٞ
ٜ 2008ٚبًؼ ذٛايًَٝ 250 ٞاـ ؼ٫ٚـ ٚاعذلض فًن ايٛقـا ٤عً ٢ؾيو.
٫وو إٔ ايؿاـم بٌ ايفقٌُ نبرل جؽاّ.
ٚيهٔ ٕاؾا ٖؿا ايؿاـم ايهبرل ٚأ ٟا٭ـقاّ أقفب يًٍر?١
لبب ا٫ظت٬ف ٖ ٛايعٛاٌَ ايتاي:١ٝ
ا٭لاه إعتُؽ يترؽٜؽ َاٖ ١ٝأؾعاٍ ايؿماؼ?
ؾٗ ٛوٍف ايؿماؼ بايفواٚ ٟٚا٫ظت٬لا ٚايهَٛىٓا  ٖٛٚبٗؿا إعٜٓ ٢ضتهًِ عضٔ
ايؿماؼ إاي ٞؾك٘ ٗ .ذٌ إٔ ايؿماؼ أٚل َٔ ؾيو بهثرل.
ٗ ذٌ إٔ فًن ايٛقـا ٤التٓؽ ٗ إْهاـ ٙيًفقِ ايؿ ٟؾنفت٘ عً ٢ألاه :إٔ فُٛع
ا٭َٛاٍ اييت تًكتٗا اؿهٌٓ َٔ ١َٛؽٚم تُٓ ١ٝايعفام ايض  ٖٛٚ DIFاؿماب إٍفٗ ايضؿٟ
تٛؼع ؾ ٘ٝعٛا٥ؽ ايٓؿ٘ ايعفاقٜٚ ٞتاط يًمرب َٓ٘ َٔ قبٌ اؿه ١َ ٛايعفاق ١ٝبعؽ الضتكطاع
تعّٜٛا ايهٜٛت اقٌ َٔ ًَٝ 250اـ ؼ٫ٚـ ظ 5 ٍ٬لٓٛا .ؾهٝـ ٜه ٕٛذحِ ايؿماؼ ٗ
ايعفام ظ ٍ٬اـُن لٓٛا ًَٝ 250اـ ؼ٫ٚـ?
ٖؿا إٓر ٢وهٌ أذؽ ا٭لباب إُٗ ٗ ١إؾىاٍ جٗٛؼ َٚماع ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ٗ ١ؼكٝضل
ْتا٥خ ذازلَٛ ٗ ١اجٗ ١ايؿماؼ.
ؾاؿه ١َٛت فٜؽ َٓٗا إٔ ؼٍف َؿٗ ّٛايؿماؼ ٗ ايفواٚ ٟٚا٫ظت٬لا اييت ؼٌٍ ٗ
ذاؾا اؾٗاق اؿهٚ َٞٛـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايؿ ٟلبكب ٜٛاؾكٗا ايفأٖ َٔ ٟؿ ٙايٓاذ.١ٝأَا
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ايؿ ٟظًؿب ؾكؽ نإ ذهَٝٛاّ أنثف َٔ اؿه ١َٛؾكضؽ ـاط هضف ٟالضتط٬عا وضٗف١ٜ
ؿحِ ايفوا ٗ ايؽٚا٥ف اؿه ١َٝٛايؿ فعٚ ١ٝايؽٚا٥ف ٗ احملاؾٛا !
)التط٬ع يًٓكاَٖ :١عؽ ٫ايفو ٗ ٠ٛايؽٚا٥ف اؿه ١َٝٛالتكف ؼ %3 ٕٚظٍْ ٍ٬ـ
عاّ.
بػؽاؼ/إمً :١اٗٚف التط٬ع أجفت٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ظ ٍ٬ا٭وٗف ايمت ١إاِ ١ٝسلٌ أنثف
َٔ  129أيـ َٛاطٔ إٔ َعؽ ٫تعاط ٞايفو ٗ ٠ٛؼٚا٥ف ايؽٚي ١التكف عًضَ ٢ضؽ ٣ايٍٓضـ
ا٭ َٔ ٍٚايعاّ اؿاي ٞؼٚ %3 ٕٚقاٍ بٝإ يًٗ ١٦ٝذًٍت "إمً "١عًْ ٢مع َ٘ٓ ١إٔ ا٫لتط٬ع
سلٌ )َٛ (129449اطٓاّ قؽّ ) (3770ؾك٘ ـوا إٍ إٚٛؿٌ بٗؽف تفٜٚخ َعضاَ٬تِٗ بٓمضب١
9ص ,%2ؾُٝا أؾاؼ )َ (124103فاجعٌ بأِْٗ مل ٜكضؽَٛا ـوضا َضٔ اجضٌ تضفٜٚخ َعضاَ٬تِٗ ٚمل
ٜؿنف ) (1576آظفَ ٜٔا إؾا قؽَٛا ـوا أّ اَتٓعٛا".
ٚأِاف "تٍؽـ َؽٜف ١ٜنُفى أّ قٍف ٗ ايبٍف ٠ايؽٚا٥ف ا٭نثضف وضٛٝعاّ بتعضاطٞ
ايفو ٠ٛظ ٍ٬أوٗف وباٚ ٙآؾاـ ْٝٚمإ ٚذكٜفإ ؾُٝا جاَ ٤متىؿ ٢ايرلَٛى يً٫ٛؼ ٠ببػؽاؼ ٗ
ٌؽـ ايكا ١ُ٥يىٗف ناْ ٕٛايثاَْٚ ٞؽٜف ١ٜبًؽ ١ٜإ ٌٌٛيىٗف أٜاـ"(.
ٚعٓؽَا تٍؽـ اشلٖ ١٦ٝهؿا ْٛع َٔ ايتكاـٜف ؾإ اؿهٚ ٗ ١َٛاق ا٭َف تهٖ ٕٛتٓ١
َٓٗا يًػاٚ ١ٜيهٔ ٌٖ إ ؾيو ّثٌ ٚاق اؿاٍ? يٓتاب إعطٝا ايتاي:١ٝ
لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ؾماؼ ٚؾماؼ نبرل ٚلبب٘ تٛاط ٪أجٗك ٠اؿه ١َٛاحملً ٗ ١ٝايبٍف٠
ٚا٭ذكاب إٗ ١ُٓٝعً  ٢ايمًط ١ؾٗٝا َ عٍابا ايمفقٚ ١ايتٗفٜبٖٚ.ؿا ٚذضؽ ٙبًضؼ عىضفا
إًٝاـا َٔ ايؽ٫ٚـا .
ذفم ًَٝاـا ا٭َتاـ إهعب َٔ ١ايػاق إٍاذب يًٓؿ٘ ٚالترلاؼ ايػاق يتىػ ٌٝقطا
تٛيٝؽ ايهٗفباٚ .٤عؽّ إقاٍََ ١اٗ يتهفٜف ايٓؿ٘ ٚبؽ َٔ ٫ؾيو الترلاؼ إىتكا ايٓؿط١ٝ
َٔ إٜفإ ٚايهٜٛت ٚايؿ ٟنًـ ايعفام عىفا إًٝاـا َٔ ايؽ٫ٚـا  .ؾماؼ ٚؾماؼ نبرل.
الت ٤٬ٝإمٚ٪ي ٕٛاؿهٚ َٕٛٝٛايدلٕاْ ٕٛٝعًَ ٢عٛضِ أَضٛاٍ إٛاقْض ١ايمضٓ ١ٜٛبٍضٝػ١
ـٚاتب ٚاَتٝاقا ؾماؼ ٚؾماؼ نبرلٚ .ئ أأب٘ َٔ ٜك :ٍٛإٕ ؾيو ٜ ٫تعاـض َ ايكاْ ٕٛ٭ِْٗ
ِٖ َٔ لٔ ايكاْٚ ٕٛو فعٓٛا ؾماؼِٖ.
ٚالت ٤٬ٝايطبك ١ايمٝال ١ٝأوعاُ أ ٚأذكاب عً ٢عكاـا ايؽٚيَ َٔ ١بإٕ ٚأـاضٕٖ.ؿٙ
ٚذؽٖا قؽـٖا ايبعض بض تف ًٕٜٛٝؼ٫ٚـٖ.ؿا يٝن ؾماؼ ؾك٘ بٌ ٚؾفٖٛؼ.
تٗفٜب ٚغم ٌٝأَٛاٍ َٔ ايعفام َٔ قبٌ ايؿالؽ ٜٔبًؼ ذحُٗا ٚؾكا يبٝاْا فًن ايٓٛاب
ًَٝ 130اـ ؼ٫ٚـٖ.ؿا ؾماؼ ٚؾماؼ نبرل.
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 ٚعؽّ ُعض إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛايبايؼ ذحُٗا ًَٝ 700اـ ؼ٫ٚـ َٓؿ عاّ  2003عٔ ْتا٥خ
عً ٢ا٭ـض تٛؾف يًىعب ؾفُ عٌُ ٚظؽَا َٚتطًبا اؿٝا ٠ايهفّٖ.١ؿا ؾماؼ ٚؾمضاؼ
نبرل .ظٌٍٛاّ عٓؽَا أقاـٕ بٌ ذحِ تًو ا٭ َٛاٍ ٚبٌ ذحِ ا٭َٛاٍ اييت ظٍٍت ٕىفٚع
َاـواٍ إعفٚف.
مكازى٘ بني خط٘ مازغال ّبسىامر إعادٗ أعناز العسام
ظٍضضضَ ايهضضضْٛهفه ا٭َفٜهضضض ٞبضضضٌ عضضضاَ 1951ٚ 1948 ٞذضضضٛايًَٝ 12 ٞضضضاـ ؼ٫ٚـ
أَفٜه ٞيتُ ٌٜٛظطَ ١اـواٍ إىٗٛـ ٠عإٝاّ ٚايض ًَٝ 12اـ ؼ٫ٚـ أَفٜه ٗ ٞتًضو اؿكبض١
تعاؼٍ تكفٜبا قًَٝ 100 ١ُٝاـ ؼ٫ٚـ َٔ ؼ٫ٚـا اي.ّٛٝ
نإ إىفٚع َىذلى أَفٜه ٞأٚـبٚ ٞأعاؼ أعُاـ  16ؼٚي ١طاشلا ايؽَاـ اشلا٥ضٌ ايضؿٟ
ؿل بأٚـبا ْتٝح ١اؿفب ايعإ ١ٝايثاْ.١ٝ
ظط ١أَ ٚىفٚع َاـواٍ ذكل ْتا٥خ ٖا ١ً٥تىرل إيٗٝا ا٭ؼبٝا ا٫قتٍاؼ ١ٜبايبٓإ ٗ .ذٌ
إٔ َا اْؿل ٗ ايعفام ظ ٍ٬ايؿذل ٠اييت أعكبت عاّ ٜ 2003تحاٚق ًَٝ 700اـ ؼ٫ٚـ أَفٜهٚ ٞمل
ٜتُعض عٓٗا ايٓتا٥خ إُاثً ١أ ٚإىابٗ.١
تك ٍٛفً ١ؾٛـٕ بٛيم ٗ ٞعاّ  2012إٔ:
إٕ تؽؾل أَٛاٍ إعاؼ ٠ا٫عُاـ ايّعُ ١بعؽ ايعاّ  2003قؽ طػت عً ٢إَهاْٝا ايكطاع
ايعاّ ايّعٝؿٚ ١غرل إٓ ٗ ١ُٛإفاقبٖٓٚ ,١اى اْاعٷ ٚال ٷ عً ٢إٔ ايؿماؼ َٓتىف ٗ ايعفام
ٚإْ٘ ٜىهٌ تٗؽٜؽاّ أَاّ جٗٛؼ بٓا ٤ؼٚي ,١ذت ٢إ إايه ٞاطًل عً ٢ايؿماؼ ٗ ايعاّ 2006
تمُ ١ٝاٱـٖاب ايثاْ ٗ ٞايب٬ؼْٚ ,تٝح ١يؿيو ؾُا تكاٍ ايب٬ؼ ٚبىهٌ َتهفـ ؼتٌ َفاتب
ٖابط ٗ ١أغًب َ٪وفا ايؿماؼ ايؽٚي ,١ٝؾؿ ٞايعاّ  2012اذتٌ ايعفام عمب تكفٜف َ٪وف
ايؿماؼ  CPIإفتب 169 ١نأنثف ايبًؽإ ؾماؼاّ َٔ بٌ  175ؼٚي َ ,١اذفاقٖا ْ 18كطَٔ ١
َعؽٍ ْ 100كطٚٚ ,١ؾكا شلؿ ٙإ٪وفا ؾإٕ ايعفام ٜك ٗ ؾ ٌٜقا ١ُ٥أِعـ ايؽ ٍٚإؼاـًٕ ٠ـ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ب٬ؼٖا التٓاؼا يتكفٜف ايبٓو ايؽٚي ٞيعاّ ٪ٕ 2011وفا ق ٠ٛإؼاـ ٠ايؽٍٚ
ٗ ايعامل.
املكآٔط اليت ميهً اعتنادٍا لنْقْف عنى حجه الفضاد يف العزام:
أّالً :تفتٝب ايعفام ٗ تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي:١ٝ
تكفٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝتىهٌ ٚاذؽ َٔ ٠إعاٜرل اييت ّهٔ اعتُاؼٖا يًٛقٛف
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عً ٢ذحِ ايؿماؼ ٗ ايعفام.
ثاىٔاًَٛ :اقْا ايعفام ايمٓ:١ٜٛ
بًػت َٛاقْا ايعفام ظ ٍ٬ا٭عٛاّ .2013 ,2012 ,2011 ,2010 :نضاٯتًَٝ 82 :ٞضاـ
ؼ٫ٚـ6 ,صًَٝ 84اـ ؼ٫ٚـًَٝ 100 ,اـ ؼ٫ٚـًَٝ 118 ,اـ ؼ٫ٚـ .اجملُٛع يٮـب لٓٛا ٖ6 :ٛص384
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ أَفٜه.ٞ
ض َٛٚاقْا ايعفام ايمٓ ١ٜٛتؿضٛم َٛاقْضا َ 4ضٔ ايضؽ ٍٚاجملضاٚـ ٠فتُعضٖٚ ١ض ٞا٭ـؼٕ,
لٛـٜا ,يبٓإٍَ ,ف.
ضض عؽؼ ْؿٛه ايعفام ٜ ٫تحاٚق عؽؼ ثًث لهإ ٚاذؽ ٠ؾك٘ َٔ تًو ايؽ ٍٚأعب ٍَف.
ضض َعؽ ٫ايؿكف ٗ ايعفام تؿٛم َعؽ ٫ايؿكف فتُع ٗ ١تًو ايؽ.ٍٚ
ثالجاًٖٝ :هٌ ْؿكا َٛاقْ ١ايؽٚي:١
قبٌ عاّ  1958ناْضت إٛاقْضا ايمضٓ ١ٜٛعًض ٢قًضَ ١بايػٗضا تكمضِ إٍ قمضٌُ ايٓؿكضا
ايتىػٍَ) ١ًٝٝاـٜـ ايؽٚيٚ (١ىٍَ شلا ٚ ./.30ايباق ./.70 ٞىٍَ يًُىاـ , ٜبعؽ عاّ
ْٛٚ 1958فا ؿاج ١اؿه ٗ ١َٛذ ٘ٓٝإٍ إعاؼ ٠تمضًٝس اؾضٝي ٚذاجتٗضا ٱـلضاٍ ايبعثضا
ايؽـال ١ٝعُؽ إٍ تكم ِٝؽٍٍٝا إٛاقَْٓ ١اٌؿ ١إٍ قمٌُ َتما ./.50 :ٌٜٚيًٓؿكا
ايتىػ ./.50ٚ ١ًٝٝيًُىاـٚ . ٜوضٛاٖؽ الضاقا ذهَٛض ١عبضؽ ايهضف ِٜقالضِ ظض ٍ٬لضٓٛا
ذهُ٘ ا٭ـب قا ١ُ٥يػا ١ٜاي ,ّٛٝظ ٍ٬ذهِ ايبعث َٔ عاّ َ 1963فٚـا بايمبعٓٝا يػا١ٜ
ذكبٌ ١ؽاّ عُؽٚا إٍ قًضب إعاؼيض ١ؾهاْضت َ ./.70ضٔ إٛاقْض ١ؽٍضَ يًتىضػ./.30ٚ ١ًٝٝ
يًُىضضاـ ٗ , ٜذكبضض ١ذهضضِ ٌضضؽاّ عُضضؽ إٍ إقاَضض ١بّ ض عُضضاـا لضضهٓ ٗ ١ٝوضضاـع ذٝؿضضا
ٚايٍاؿ ١ٝيًتبحس أَاّ َُ٪ف ايكُ ١ايعفب ١ٝإٓعكؽ ٗ بػؽاؼ ُ٪َٚف ؼ ٍٚعؽّ ا٫مٝاق ايؿٟ
مل ٜٓعكؽ ٗٚ ,ؾذل ٠اؿٍاـ اييت اَتؽ عًَ ٢ؽ 13 ٣لٓ ١أيػٌ ٢ؽاّ إٛاقْا ٚاعتُؽ طفٜك١
إهفَ ١ؾٝهفّ َٔ ٜىاّٚ ٤مو عُٔ ٜىا .٤بعؽ عاّ ٚ 2003لضكْٛ ٙٛضاّ ٌضؽاّ ناْضت
ا٭ِٚاع ٗ ايعفام ناـث ١ٝبهٌ َا تعب ايهًُ .١ايبٓ ١ٝايترتَ ١ٝؽَفُ ٠اَا ٚايؿكف ٚايبطاي١
ٜطبكإ عً ٢ايٓاه ٗ ايعفام ؾهإ إٓتٛف َٔ ايٓٛاّ اؾؽٜؽ إٔ ٜعتُؽ لٝال ١وؽ ا٭ذكَ١
عً ٢ايبط ٕٛؾُٝا ٜتعًل بايٓ ؿكا ا٫ؼاـٚ ١ٜايتىػٜٛٚ ١ًٝٝج٘ َعٛضِ إضٛاـؼ إايٝض ١إتاذض ١إٍ
إىاـ ٜـًل ؾفُ عٌُ ٚتضٛؾرل َضؽاظ ٌٝيًٓضاه ٚأّٜضا تضٛؾرل اـضؽَا ا٭لالض ,١ٝيهضٔ
اؿهاّ اؾؽؼ ٚبؽ َٔ ٫وؽ اؿحف عً ٢ايبط ٕٛنُا تأَفِٖ بؿيو ا٭ٜؽٜٛيٛج ١ٝإعًَٓٔ ١
قبًِٗ ؾإ إِٛٛع ايٛذٝؽ ايؿ ٟمل ٜأظؿ َٔ فًن اؿهِ ْكاوا طٚ ٬ٜٛاؽضؿٚا قضفاـِٖ
بٍؽؼ ٙظ 5 ٍ٬ؼقا٥ل ؾك٘ ٖ ٛؼؽٜؽ ـٚاتبِٗ ض نُا جا ٤ؾيو عً ٢يمإ بفّف ٗ َؿنفات٘
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إٓىٛـ ٗ ٠نتاب٘ :لٓيت ٗ ايعفام ض ٚبؽ َٔ ٫إٔ ٜٛجٗٛا  َٔ ./.70ؽٍٍٝا إٛاقْا ظٍ٬
ايمٓٛا ايتاي ١ٝيًُىاـ ./.30ٚ ٜىٍٍْٗٛا يًٓؿكا ايتىػ ١ًٝٝأ ٚجعًٗا َٓاٌؿ ١نُا ؾعًت
ذهَٛضض ١عبضضؽ ايهضضف ِٜقالضضِ .ؾكضضؽ ناْضضت إٛاقْضضا ايمضضٜٓ ١ٜٛضضؿٖب َٓٗضضا  ./.70يًٓؿكضضا
ايتىضضػ ./.30ٚ ً٘ٝٝي٬لضضتثُاـٚ ,١ٜأٜضض ١الضضتثُاـ ?.ٜ٘جًضضٗا َكضضفا يًحضضٝي ٚايىضضفطٚ ١أـٌضضؿ١
ايىضضضٛاـعَٚ ,عضضضفٚف يًحُٝض ض إٔ ايتعٍٍٝضضضا ايتىضضضػَ ١ًٝٝعُٗٛضضضا ـٚاتضضضب ْٚؿكض ضا إٜؿضضضاؼ
يًرهٚ ٌَٝٛايدلٕاْ ٌٝؾٝتعِ بٗا إىاـ إيٚ ِٗٝعاَ ١ايىعب ٜكض َّاجع٘ ايؿكف ٚاْعؽاّ
اـؽَا ٗ ذٌ اْ٘ ي ٛمت ايذلنٝك عً ٢إىاـ ٜؾإْٗا ٖ ٞاييت ؽًل ؾفُ عٌُ َٚؽاظٌٝ
يًٓاه  ٖٞٚايمبٕ ٌٝعاؾ ١ايؿكف ٚايبطايٚ ١اؾٌٗ ٚإفضٚ ,قؽ ٜك ٍٛبعّضِٗ إٕ ايتىضػ١ًٝٝ
تتُّٔ ـٚاتب وفطٚ ١جٝيٚ ,ايفؼ عًٖ ٢ؿا ٖ :ٛإٔ تًو إٗٔ َمتًٗهٚ ١غرل َٓتحٚ ١إبايػ١
ؾٗٝا تعب ؼ ٌٜٛايىعب ايعفاق ٞإٍ ففؼ وفط٘ أ ٚعمهف ٠ايىعبٜ ٕٔٚ .ك ٍٛإٔ ايتىػ١ًٝٝ
تتُّٔ إعاْا يبعض ايىفا٥س أق ٍٛي٘ :ي ٛناْت يؽٜو َٛاقْ ١أَفٜها ٚتٛقعٗا ؾك٘ إعاْا
ؾإْٗا ئ تهؿ ٞثِ إٔ ؾيو ٜعب ؼ ٌٜٛايىعب إٍ َتمٛيٌ ٚؾكفا ٤ؾايؿكرل ٖ ٛايؿٜ ٟتمضًِ
اٱعاْٚ ١يٝن ايػب.
ٚعً ٘ٝؾإ التُفاـ ٖٝهً ١إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛبٗؿ ٙايٍٛـ ٗ ٠ايعفام أْضا ازلٝض٘ ؾمضاؼاّ
ٚؾماؼ نبرل .يٝن ؾيو ؾرمب بٌ أذؽؼ أبطاي٘  ِٖٚاؿهٚ ١َٛفًن ايٓٛاب ذٍفاّ.
ٖؿا عً ٢إ مت ٣ٛايعاّ أَا عً ٢إمت ٣ٛايكطاع ٞؾإ ذحضِ ايؿمضاؼ ٜضفتب٘ َِٛضٛعٝا
َكط ايمًطٚ .١ذحِ ايؿماؼ ٜىهٌ ؼاي ١ؿحِ ايمًطَ ١عٓ ٢اْ٘ نًُا اتمعت ٌ٬ذٝا
إٚٛـ ؾإ إكؽـا اييت ّهٓ٘ ايتٍفف بٗا ته ٕٛاندل ٖٚؿا ٜعب إ ٖاـل ١ايؿمضاؼ
ته ٕٛأِعِ ٚيؿيو ؾإ ا٫لتبؽاؼ ؾماؼ َطًل .ؾعٓؽَا ٜهَٚٛ ٕٛؿا ٗ ذاؾا ٖفّ اؾٗاق
اؿه َٞٛؾإ ذحِ َا ّهٔ إٔ ّاـل٘ َٔ ؾماؼ إِا ٜتٛقـ عًَ ٢كط ايمًط ١إُٓٛذ١
ي٘ ٚذحِ إكؽـا اييت ٜترهِ بٗا ,ؾؿ٪َ ٞلم ١إٛاَْ ٧ث ّ٬ؾإ ايبٛاب ؼت إَفت٘ عاـِ١
ايباب ايفٝ٥ن يمٝاـا اؿٌُ ٗ إٛاْ ٧لع ١إماذ ١إتاذٕ ١اـلت٘ يًؿماؼ تتٛقـ عٓؽ ذؽٚؼ
ايبٛابُ ٫ٚ ١تؽ إٍ إعاقٕ ٚأـٌؿ ١ايترَُٚ ٌٝاي ١ٝإٛاْٚ ٧ؼا٥ف ٠ا٭ؾفاؼ ٚايعكٛؼٜٚ ,ترؽؼ
َؽاٖا ايكَب ُِٔ ايماعا إهًـ ُِٓٗا َُاـلٚ ١اجب٘ عٓؽ عاـِ ١باب َػاؼـ ٠لٝاـا
اؿٌُ ,يهٔ َؽٜف عاّ إٛاْ ٧تىهٌ َكؽـا ؼا٥ف ٠إٛاـؼ بفَتٗا لاذُٕ ١اـل ١ايؿمضاؼ
بايٓمب ١ي٘ إٕ نإ ؾالؽاٚ ,ايٛقٜف  ٫تٓرٍف َماذ ١ايؿماؼ بايٓمب ١ي٘ ُِٔ ؼا٥ف ٠إٛاْ٧
إِا بك ١ٝؼٚا٥ف ايٛقاـ ٠إٕ نإ ؾالؽا ٚـٝ٥ن اؿه ١َٛنٌ ايٛقاـا َٝؽإ ًَعب٘ٚ .عٓؽَا
ٜمتك ٟٛعً ٢ايكّضاٚ ٤ىّضع٘ يمضطٛت٘ ٚعٓضؽَا ىّض جٗضا تٓؿٝضؿ اْ٫تعابضا يمضطٛت٘
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ٚعٓؽَا ىّ اٱع ّ٬يمطٛت٘ ٚعٓؽَا ٜؿفض لطٛت٘ عً ٢أجٗك ٠ايفقابَٚ ١هاؾر ١ايؿماؼ
ٚعٓؽَا ٜؿفض عًٜٛت٘ عً ٢فًن ايٓٛاب .عٓؽٖا ٜه ٕٛاؿضانِ إطًضل ٗ ايبًضؽ ٚتهضٕٛ
ايؽّكفاط ١ٝؼّكفاط ١ٝوهً ٗٚ ٘ٝاؿاي ١ايعفاق ١ٝذٝث ْٛاّ اؿهِ بفٕاْٚ ٞيٝن ـ٥الٝا
ؾإ أجٗك ٠ايؽٚي ١نًٗا تىهٌ لاذ ١إُاـل ١ي٘ ؾماؼا أ ٚالتكاَ ٕ٫ٚ ,١ايمًط ١تؿٛض ؾإ
ذحِ ايمًط ١إؿٕ ١ِٛؽٜف َهتب َؽٜف ؼا٥ف ٠إٛاْ ٧غرل ذحِ ايمًط ١اييت ٜتُت بٗا َؽٜف
َهتب ٚقٜف ايٓكٌ ٖٚؿ ٙؽتًـ بىهٌ ذاؼ عٔ ذحِ ايمًط ١اييت ٜتُت بٗا َؽٜف َهتضب
ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤احملٝط ٕٛبفٝ٥ن ايٛقـا .٤تٛق ٜايمًط ١وؽ َٔ ايؿماؼ إطًل يهٓ٘ أذٝاْضا
ٜٛقع َماذ ١ايؿماؼ يٝن إ ,٫ايدلٕإ ايؿاعٌ ٜكتط َٔ لًط ١اؿهٚ ١َٛايدلٕإ ايٓكٜ ١ٜكًٌ
َٔ ذحِ ايؿماؼ ٭ْ٘ ٜكتط يٓؿم٘ ْمب ١نبرلَ َٔ ٠ماذ ١ايمًط ١إتاذ ١يًرهٜٚ ١َٛتٍفف
بٗا بالتكاَْ ٗٚ ١ؿن ايٛقت ٜؿفض عًٜٛت٘ عً ٢اؿه ١َٛؾرلاقبٗاٖ .ؿا إؾا نضإ ايدلٕضإ
قٜٛا ْٚكٜٗا ٚيهٔ عٓؽَا ٜ ٫هْ ٕٛكٜٗا ؾاْ٘ ففؼ وفٜو ٗ ايؿماؼ ٚعٓؽَا ٜ ٫ه ٕٛقٜٛا
ٜه ٕٛأؼا ٠إِاؾ ١ٝبٝؽ اؿهُٕ ١َٛاـل ١ايؿمضاؼ ,ايطبكض ١ايمٝالض ١ٝاؿاِضٓ ١يًرهَٛض١
تتُت بمًط ١نبرلٖ ٙاثً ١يمًط ١ٜ٫ٚ ١ايؿكٚ .٘ٝذحِ ايؿماؼ ايؿُ ٟاـل٘ ّتؽ عًَ ٢ماذ١
ايمًط ١اييت تتُت بٗا ٚايطبك ١ايمٝال ١ٝإٓا ١٥ٚيًره ١َٛتتُت بضايطب بكضؽـ َضٔ ايمضًط١
ٜتٓالب َ قؽـتٗا ٗ َٓاؾم ١ايطبكض ١ايمٝالض ١ٝاؿاِضٓ ١يًرهَٛضٚ ١ذحضِ ايتٗؽٜضؽ ايضؿٟ
ُاـل٘ عًٗٝا ٚتكبض مثٔ ؾيو َكطعا َٔ ايمًطُ ١اـل٘ َٔ ظ ٍ٬اؿه ١َٛؾاتٗا ٚبىهٌ
غرل َباوف ٜتُثٌ بايٓؿٛؾ ٚإماذ ١إتاذ ١شلا ُٕاـل ١ايؿماؼ ٜتٛقـ عً ٢ذحِ ؾيو إكط َٔ
ايمًطٚ ١ذحِ ايٓؿٛؾ.
اؾٗا ايفقابٝض ١لضٛا ٤ناْضت إعتٍض ١أ ٚايدلٕضإ أ ٚاٱعض ّ٬أ ٚايىضعب  ٫تكتطض َضٔ
ايٍ٬ذٝا إِا تفاقب ٖاـلتٗا بالتكاَ ُٓٚ ١ػاٚق اؿه ١َٛأ ٚبعض أ ٚأذؽ أؾفاؼٖا
َٔ ػاٚق تًو ايٍ٬ذٝا ٚ .تتٛقـ إماذ ١إكتطعَ َٔ ١ماذ ١ايؿماؼ عًَ ٢كؽاـ ا٫لتكٍ٬
ايؿ ٟتتُت ب٘ ٚعًَ ٢ؽ ٣قؽـْٚ ٠كاٖ ١تًو اؾٗا ٗ ٖاـلٚ ١اجباتٗا .ؾعٓؽَا ٜعٌ َفاقب
ٜكـ ٗ باب ظفٚد لٝاـا اؿٌُ ٗ ؼا٥ف ٠إٛاْ ٧اييت ٜبتك ايعاٌَ إهًـ بفؾ ايعاـِ ١أٚ
تٓكًٜٗا ٜٚفغِ لٛام ايًٛـٜا احملًُ ١بايبّاع ١عً ٢عؽّ اـفٚد إ ٫بعؽ ؼؾع٘  30أيـ ؼٜٓاـ.
ٜٚكاٍ يًُفاقب أْت  ٫وإٔ يوُٓ ٫ .ع٘ٚ.عٓضؽَا ٜٓكضٌ َضا ـإٔ ٣ضٔ َٓرض٘ ايٍض٬ذٚ ١ٝلضًط١
إفاقبٚ ١هؽ إٔ ٖؿا ا٭ظرل ٜٗ ٫تِ َا ْكٌ أيٜ ٘ٝه ٕٛإفاقب أَاّ ظٝضاـ ٜٔإَضا إٔ ٍٜضاب
باٱذبا ٙأٜ ٚذلى ايعٌُ أٜ ٚتر ٍٛإٍ وفٜو ٗ ٖاـل ١ا٫بتكاقٚ .يهٔ ٗ نٌ اؿا ٫ئ
ٜتٛقـ ا٫بتكاق إِا ٜكؼاؼ نُٝا أْٛ ٚعٝاٖٚ .ؿا ٖ ٛذاٍ ايؿماؼٖ .ا تكؽّ ٜتّس إٔ ايؿماؼ
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ايمٝالٜ ٞىٌُ نٌ َكؽـا ايب٬ؼ ايبىفٚ ١ٜا٫قتٍاؼٚ ١ٜإايٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايمٝالٚ ١ٝايؽ١ٜٝٓ
ؾايؿماؼ ايمٝال ٞايٓاجِ َٔ جفا ٤اعتُاؼ لٝالا ظاطٚ ١٦ؾالؽٜٛ ٠ؼ ٟعٝا ٠أعؽاؼ ٖأَ ١ً٥
ايبىف جفا ٤ايتمبب ٗ اؿفٚب ٚاِ٫طفابا ٚايتٍاؼّ اجملتُعضٚ ٞاْتٗضاى ذكضٛم اٱْمضإ
ٚايؿكف ٚإفض ٚاؾٌٗ ٚتؽْ ٞايع٬د ٚؾىٌ لٝالا ايتعًٚ ,ِٝايؿماؼ ايمٝالٜ ٞكٛض ٜٚبؽؼ
إكضضؽـا ا٫قتٍضضاؼ ٗ ١ٜايضضب٬ؼ َضضٔ جضضفاْٗ ٤ضضب ثضضف ٠ٚايىضضعب أ ٚايتعضضب٘ ٗ إؼاـ ٠ا٫قتٍضضاؼ
ايٛطبٚ ,ايؿماؼ ايمٝالٜٗٓ ٞب ٜٚبؽؼ إكؽـا إاي ١ٝبفَتٗا ٜ ٫ٚتعًل ا٭َف ببّع ٌٜ٬َ ١أٚ
ًَٝاـا إِا بعؽؼ ٖاَٗٓ ٌ٥ا ٚأـقاّ تهمف ٗٚف َٛاقْا ايؽٚيٚ ,١ايؿماؼ ايمٝال ٞىفب
ٜٚى ٙٛثكاؾ ١ايىعب ٜٚمتبؽشلا بثكاؾَٓ ١رفؾ ١تٗؽؼ ايمًِ ا٭ًٖٚ ٞؽًل ذايض ١ايتٍضاؼّ بضٌ
وفا٥س اجملتُ ٚتثرل ايؿفقٚ ١ايتباغض ٚايتطاذٔ بٌ أؾفاؼ ٚؾ٦ا ايىعبٚ ,ايؿماؼ ايمٝالٞ
ٜكٛض لٝاؼ ٠ايبًؽ ٜٓٚتٗو نفاَ ١ايٛطٔ ٚذفٚ ١ٜنفاَ ١ايىعب ٜٚعتؽ ٟعً ٢ذكٛم اٱْمإ.
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الفصل اخلامس
أضرار الفصاد يف العراق
أّالً :التطب بالفكس
ْمب ١ايؿكف إعًٓ ٗ ١ايعفام ٚؾكا يًره ./.32 ٖٞ ١َٛيهٔ ؾيو غضرل ٌضرٝس َّٚضًٌ
با٫لتٓاؼ اٍ ذكٝك ١بمٝط ١يًػا :ٖٞٚ ١ٜاِْٗ اعتدلٚا إ َا َكؽاـ 70 ٙأيـ ؼٜٓاـ ٖض ٞاؿضؽ
ايؿاٌٌ بٌ ايؿكف ٚاي٬ؾكف ؾُٔ نإ ؼظً٘ ٗ ايىٗف ٜتحاٚق  70أيـ ؼٜٓاـ بؽٜٓاـ ٚاذؽ ؾاْ٘
ظضاـد ْطضام ايؿكضف ٗ ذضضٌ إٔ ايضؿ ٟذضؽؼ ؾيضو ٜعضضفف إٕ أجضف ٠ايتانمض ٞإؾا نضإ ٜتٓكضضٌ
بايتانم َٔ ٞإطاـ إٍ ع ٟٚ٬اؿً ١تبًؼ  70أيـ ؼٜٓاـ.
ٚؾكا يتكفٜف اؾٗاق إفنك ٟيٲذٍا ٤ايتاب يٛقاـ ٠ايتعط ٘ٝايعفاق ١ٝؾإ:
ضض عؽؼ ايؿٜ ٜٔكع ٕٛؼت ظ٘ ايؿكف ٗ ايعفام ٚذمضب ايتٍضٓٝـ ا٭ظضرل يًحٗضاق ٜبًضؼ 6
َ 900ٚ ٌٜ٬أيـ َٛاطٔ أ ٟم.#% 22.9 ٛ
ضض ٚأواـ ايتكفٜف إٍ إٔ  َٔ %40$لهإ احملاؾٛا ِٖ َٔ ايؿكفاٚ ٤تبًؼ ْمب ١ايؿكف عً٢
أوؽٖا ٗ قاؾ ١ٛإثٓ ٢بٓمب % 49 ١تًٗٝا قاؾ ١ٛبابٌ بٓر٬ٌٚ % 41 ٛط ايؽٖٓٚ % 40 ٜٔاى
َا ْمبتِٗ  َٔ % 13ايؿكفاٜ ٤تُفنك ٗ ٕٚعُ ّٛايعاٌَُ َِٗٓ % 11ٚ ١راؾ ١ٛايبٍف.#٠
ضض َ٪نؽا إ ْمب ١ايؿكف ٗ ايفٜـ تفتؿ عٔ إؽٕ بٛاق  ٗ % 75قاؾ ١ٛإثٓٗ % 61ٚ ٢
بابٌ ٚ ٗ % 60ٚال٘ إؾ تكؽـ ْمب ١ايؿكف ٗ ايفٜـ  % 39بُٓٝا تبًؼ ٗ اؿّف .#% 15.17
ضضضض ٚأِضضاف إٔ َ %57ضضٔ ْمضضب ١ايمضضهإ ٗ لضضٔ ايعُضضٌ ٖضضٔ ٖضضِ ظضضاـد ؼا٥ضضف ٠ايٓىضضاٙ
ا٫قتٍاؼٜ ٫) ٟعًُٜٚ ٕٛبرث ٕٛعٔ عٌُ  ٫ٚهضؽٚ ,(ٕٚتبًضؼ  %87بايٓمضب ١يًٓمضا ,٤نضؿيو
َعؽٍ ايعُاي ١ايٓاقٍ ١قضؽ اـتؿض َض٪ظفا بمضبب قًض ١لضاعا ايعُضٌ يًمضهإ بعُضف  15لضٓ١
ؾأنثف إؾ تبًؼ ْمب ١ايؿنٛـ َِٓٗ .%23
ضض ٚبضٌ ايتكفٜضف إٔ ْ$مضبَ ١تٛلض٘ اٱْؿضام ا٭لضف ٟايىضٗف ٟعًض ٢ايمضهٔ ٚايهٗفبضا٤
ٚايٛقٛؼ بًػضت ٚ %29بٓرض %10 ٛيًٓكضٌ بمضبب اـتؿضاع ألضعاـ ايٛقضٛؼ ٚؽؿضٝض لٝالض ١ايضؽعِ
اؿه َٞٛيًُىتكا ايٓؿط.#١ٝ
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ضض ٚيؿت إٍ ٚ$جٛؼ  َٔ %33ا٭لف ايؿكرل ٠غرل َفتبط ١بىضبه ١إضا ٤ايفٝ٥مضَ %35ٚ ١ضٔ
ا٭لف ٜعاْ ٕٛعؽّ اـتبآَ ٙاقشلِ بىبه ١ايٍفف ايٍر.#ٞ
ٚأنؽ ايتكفٜف أّٜا اْ٘  ٗ$ذاي ١ايفؾ ايتاّ ٚذحب ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛعٔ ْ ٝا٭لف
ؾاْ٘ لرلؾ َعؽٍ ايؿكف بايعفام َٔ  %23إٍ .%34
ض اي 32 ّٛٝأيـ َٚٛـ ذهٜ َٞٛكبض ـاتب َٔ اـكْ ٗٚ ١ٜٓؿن ايٛقضت ٜمضط ٛعًض٢
إعاْا ايفعا ١ٜا٫جتُاع ١ٝإعٍٍ ١يًؿكفاٜٚ ٤كبض ـاتب اٱعاَْٚ ١عٓ ٢ؾيو ذفَاِْٗ َٔ
تًو اٱعاْ ٖٛٚ ١أبى أْٛاع ايؿماؼ.
تٛق 1000 - 500 ٜؼ٫ٚـ وٗفٜا ٕٛاطب اقً ِٝنٛـؼلتإ وب٘ إمتكٌ.
2013/09/11
إؽاـ اٱظباـٟ
اعًٔ اؿكب ايؽّكفاط ٞايهٛـؼلتاْ ٞبكعاَ ١ـٝ٥ن اقً ِٝنٛـؼلتإ َمعٛؼ باـقاْ,ٞ
ا٫ذؽ ,عٔ إ ـٝ٥ن ذه ١َٛا٫قً ِٝنيچيرفان باـقاْ ٞاعؽ بفْافا قفـ ؾ ٘ٝتٛقَ ٜبًؼ ْكؽٟ
ٜذلاٚط بٌ  500ضض  1000ؼ٫ٚـ أَفٜه ٞيهٌ الفٚ َٔ ٠اـؼا ْؿ٘ ا٫قً.ِٝ
ٚقاٍ َرلاْ ٗ ٞاجتُاع يتُٓٝٛا ذكب٘ ٗ ايعُاؼ) ١ٜآَٝؽ ,(ٟإ باـقاْٜ ٞعٌُ بىهٌ
ٜىاب٘ َا ٜتِ ايعٌُ ب٘ ٗ ؼٚي ١اَ٫اـا ايعفب ١ٝإترؽ َٔ ٠ظ ٍ٬تٛق ٜـاتب وٗفٚ َٔ ٟاـؼا
ايٓؿ٘ ؾُ ٝلهٓ ١ا٫قً َٔ ِٝغرل ُٝٝك.
طبعاّ اْا يمت ِؽ ؼمٌ أذٛاٍ ايٓاه ٚا٫ـت كا ٤باِٚاعِٗ إعٝى ١ٝـغِ إ إٛاقْ ١اييت
تٛقع َٓٗا لًطا اقً ِٝنفؼلتإ ٖؿ ٙإبايؼ ٖ ٞبا٫لاه قؽ ذٛيت ايٗٝا نٓمب َٔ ١إٛاقْ١
إفنك ١ٜيًره ١َٛا٫ؼاؼَٓٚ.١ٜؿ لٓٛا ٚقؽ طايبت ْٚاؼٜت بتعٜٛض نٌ عا ١ً٥عفاقٝض١
ٖٔ تك ُِٔ ظ٘ ايؿكف بض  600ايـ ؼٜٓاـ )َا ٜعاؼٍ  500ؼ٫ٚـ( وٗفٜاّ عٔ ا٭ِضفاـ ايضيت
ؿكتٗا َٔ جفا ٤لٝالا اؿه ١َٛغرل إتٛاقْ ١عٓؽَا ـؾعت العاـ احملفٚقا بٓمب./.500 ١
ٚاّٜا أجٛـ ايهٗفباٚ ٤بُٓٝا نإ لعف قٓ ١ٓٝغاق ايطبغ قبٌ عاّ ٜ 2003بًؼ  500ؼٜٓاـ ؾإ
لعف ايكٓ ١ٓٝاٯٕ ٜ ٫كٌ عٔ  15أيـ ؼٜٓاـ ٗ ا٭لٛام.
ثاىٔاً :التضبب ظالبطالة
ٚايبطاي ٖٞ ١ايمبب ـقِ ٚاذؽ ٗ ايؿكف ؾإ َٔ ٜ ٫عٌُ  ٫وٌٍ عً ٢ؼظٌ َٚضٔ يضٝن
يؽ ٜ٘ؼظٌ ٜ ٫أنٌ )ٚيهٔ يٝن َكٛيٌ ١ؽاّ ٚايبعث ٌٝايكاَ :١ً٥ضٔ ٜ ٫عُضٌ ٜ ٫أنضٌ !.٭ٕ
ْمب ١نبرل َٔ ٠وفا٥س نٌ اجملتُعا  ٫تعُضٌ يهٓٗضا تأنضٌ ٚتأنضٌ َضٔ لضؿف ٠اجملتُض
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ؾايطؿٌ ٜأنٌ ٚإفٜض ٜأنٌ ٚإعام ٜأنٌ ٚنبرل ايمٔ ٜأنٌ ٚنٌ ٖٜ ٫ ٤٫٪عًُٖٚ ٕٛؿٙ
ٖ ١َُٗ ٞايؽٚي ٗ ١إعاؼ ٠تٛق ٜايثفٚ (٠ٚيهٔ ايبطاي ١يٝمضت عضؽّ ذٍض ٍٛايطؿضٌ ٚإضفٜض
ٚإعام ٚنبرل ايمٔ عً ٢ؾفٌ ١عٌُ ؾتًو  ٫تعؽ بطايٚ ١يهٔ ايبطايٖ ١ض ٞإ ايكضاؼـ عًض٢
ايعٌُ ٚايفاغب ؾ ٫ ٘ٝوٌٍ عً ٢ؾفٌ ١عٌُ  َٔٚثِ  ٫وٌٍ عً ٢ؼظٌ ٚبايٓتٝح ٫ ١وٌٍ
عً ٢أنٌ أَ ٚتطًبا ايبكا ٤عً ٢قٝؽ اؿٝا ٠٭ٕ ايؽٚي ١عٓؽْا  ٫تٍفف إعاْا بطاي ٫ٚ ١تٛؾف
ؾفُ عٌُ يًٓاه.
ٕاؾا ؼٌٍ ايبطاي .١٭ْو تػتٍب  َٔ %70أَضٛاٍ إٛاقْض ١ايمضٓ ١ٜٛإتأتٝضَ ١ضٔ إٜضفاؼا
ايٓؿ٘ ًَ ٖٞٚو نٌ ايعفاق ٌٝيتٓؿكٗا عً ٢ايٓؿكا ايتىػ ١ًٝٝيًره ٫ ٖٞٚ ١َٛتعؽ ٚـٚاتب
َٗٛيْٚ ١ؿكا يًف٥الا ٚاٜؿاؼا ٓٚاٜضا عًض ٢ذمضاب تُٓٝض ١ايكطضاع ايٍضٓاعٚ ٞايكطضاع
ايكـاع ٞايؿٜٛ ٟؾف ؾفُ عٌُ يًٓاه ٍَٚؽـ ـقم ٜٚمؽ ذاجاتِٗ َٔ ِفٚـا ايعٝي .بؽ٫
َٔ ؾيو ؾإ ايعفام ٜمتٛـؼ ذت ٢اـّفاٚا  ٖٛٚاـض ايمٛاؼ ٚب٬ؼ َابٌ ايٓٗف!.ٜٔ
ثِ ٖٓاى أَف آظف .اْو تعاجل ايؿكف باٱعاْا ا٫جتُاعٚ .١ٝأْت  ٫تؽـ ٟبإ َٔ ٜعضٝي
عً ٢اٱعاْا ا٫جتُاعٜ ٫ ١ٝىطب َٔ قا ١ُ٥ايؿكف َُٗا ناْت َبايؼ تًو اٱعاْا  ,٭ٕ َٔ
ّاـه ؼٚـ ٗ ٙاؿٝاٚ ٠وٌٍ َكابٌ ؾيو عًَٛ ٢ـؼ ٖ ٛغرل ايؿكرل! .ؾإ تبب فتُ ايعؽاي١
ؾٗؿا يٝن ا٭لًٛب ايٍرٝس ٕعاؾ ١ايؿكف ؾكؽ قايٛا ٫ :تع٘ ايؿكرل زله ١بٌ أعط٘ لٓٸاـ٠
ٚقٌ ي٘ :اؾٖب اٌطؽ ايمُو.
ٚأّٜا أِٝـ يو أَفا آظف .ايؿكف ٚعؽّ ايؿكف  ٫وؽؼَ ٙبًؼ إٛـؼ ايضؿ ٟوٍضٌ عًٝض١
ايؿفؼ ؾُا ق ١ُٝإٔ وٌٍ عً 500 ٢أيـ ؼٜٓاـ وٗفٜا ٚايػاق ٜهًؿض٘  100أيضـ ؼٜٓضاـ وضٗفٜا
ٚايهٗفبا ٤تهًؿ٘ َ ١٦أظفٚ ٣ايٓكٌ ٜهًؿ٘ َثٌ ؾيو ٚإا ٤ايٍاحل ٜهًؿ٘  100أظفٚ ٣إهاـ
ايمهٔ َا ٜعاؼشلٔ ْٝعا ?.عؽّ ايؿكف ٖ ٛإٔ وٌٍ ايؿفؼ عً ٢اذتٝاجات٘ ا٭لال ١ٝناًَ١
ٚإ ّاـه ؼٚـ ٙاٱْماْ ٗ ٞاؿٍ ٍٛعً ٢تًو اؿاجا ٚ .يؿيو ؾُٔ غرل إكب ٍٛإٔ ٜكاٍ يٞ
يٝن ٗ ايعفام ؾكف ٭ٕ ايفٚاتب قاؼ عُا ناْت عً ٘ٝقبٌ عاّ  2003ؾإِٗ ٖ ٛأعبا ٤إعٝى١
ٚنًؿَ ١تطايباتٗا َكابٌ َا ٜتٛؾف يًٓاه َٔ ؼظ.ٍٛ
إِْٗ َىػٛي ٕٛبايعًُ ١ٝايمٝال!.١ٝ
يف العزام قضٔتاٌ حكٔكة ت مٔاٌ الكنب:
األّىلٜٛ :جؽ ٗ ايعفام يػِ غرل َٓؿًل َكابٌ نٌ وعَ ٚأْا أٌٝس َٓؿ لٓٛا َ .ا ٖٛ
َٛقؿهِ ي ٛإٔ نٌ ٚاذؽ َٓهِ ٗ ذؽٜك ١بٝت٘ يػِ غرل َٓؿًل ٗ .أٜض ١ؿٛضٜٓ ١ؿحضف ؾٝضبذل
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لاق ٘ٝأ ٚلاق ٞطؿً٘ أ ٚقٚجت٘? ٕاؾا  ٫ػُؽًَٗ ٕٚاتهِ ايمٝالٚ ١ٝػٓؽ ٕٚنٌ إَهاْا
ايؽٚيٕ ١عاؾٖ ١ؿا ايٛذي ايؿٜ ٟبذل لٝكإ ايٍبٚ ١ٝايٓمضاَٚ ٤ضٔ ثضِ عضٛؼٚا إٍ تطضاذٓهِ
ايمٝال .?ٞطٛاٍ  9لٓٛا مل ٜؿعًٛا و٦ٝا ٚايباـذ ١قفأ تٍفٜس ٚقاـ ٠ايب ١٦ٝتكض ٍٛأْض٘ َضٔ
إىهٛى ؾ ٘ٝاٱع ٕ٬عٔ إٔ ايعفام ظاٍ َٔ ا٭يػاّ ٗ عاّ !2018
الجاىٔة :ا٭َفٜهإ .اـتهبٛا أبى جفّضٜٓ ١ضؽ ٣شلضا جضبٌ ايضؿ٥اب ٚيضٝن ايبىضف ؾكضؽ
الضضتعؽَٛا بتعطضضٚ ٘ٝلضضابل إٌضضفاـ ٗ ذضضفٚبِٗ ِضضؽ ايعضضفام اعتضضؽٍَ ٙضضٓٛعَ ١ضضٔ كًؿضضا
ايٛٝاـَْ ٖٛٚ ّٛٝا ٜمُ ٢بايٛٝـاْ ّٛٝإّٓب َ ٖٛٚى ٜٚتى ٢ٛإٍ جك٦ٜا ذحُٗا اٌػف َٔ
ذحِ نفٜا ايؽّ اؿُفاٜ ٤متٓىكٗا اٱْمإ َ اشلٛاٚ ٤تتمبب باٱِاؾ ١إٍ لفطإ ايؽّ
ؾإْٗا تتػًػٌ إٍ إغ ٚتعٝث بإَٓٛٛض ١اؾٝٓٝض ١ؾمضاؼا ٚا٭طؿضاٍ إٛيضٛؼٜٛ ٕٚيضؽَ ٕٚىضٌٖٛ
ٚظٌٍٛا َا ٜمُ ٢بىهٌ ايمُه ١ذٝث ٜٛيؽ ايطؿضٌ بعضٌ ٚاذضؽٚ .٠أوضهاٍ غفٜبضَ ١ضٔ
ايتىٖٛا  ٌٖ .ؾتس ٚاذؽا َِٓٗ ؾُ٘ يٝطايب ا٭َفٜهإ ٜٚفغُِٗ عًَ ٢عاؾ ١تًو اؿا ٫أٚ
التح٬ب َمتىؿٝا ٕعاؾتٗا ٗ ايعفام .٫ .?.عًُا بإ ايم٬ط إؿنٛـ تكفـ عإٝا اعتباـٙ
َٔ ا٭لًر ١احملفَ ١ـغِ َعاـِ ١أَفٜها ٚبفٜطاْٝا ٚؾفْما ٚإلفاٚ .ٌٝ٥ايمال ٗ ١ايعفام
بىك :ِٗٝأٌؽقا ٤أَفٜها ٜ ٫ثرل ٕٚؾيو َٔ َٓطًل ايٍؽاقٚ ,١أعؽا ٤أَفٜها ٜ ٫ثرل ٕٚؾيو
َٔ َٓطًل :اْ٘ يٝن أَفا ؾا باٍ.
 َٔٚأِفاـ ٙأّٜا :أـبع ٌٜ٬َ ١عفاق ٞؾاقؽ ٜٔيٮَٔ ايػؿاٚ ,ٞ٥لت ٌٜ٬َ ١ؼت ظ٘
ايؿكفَٚ.ؽ ١ٜٓبػؽاؼ ألٛأ َؽ ٗ ١ٜٓايعامل;  َٔٚذٝث َمت ٣ٛإعٝىٚ ١جٛؼتٗا عاّ .2010
َٚضضٔ اِضضفاـ ايؿمضضاؼ اْضض٘ إُضض ٍٛايضضفٝ٥ن ي٬ـٖضضاب ٖٚضضؿا َضضا ٜعضضذلف بضض٘ ايدلٕضضإ ْؿمضض٘ .
ايعًُٝا إمًر َٔ ٍُٛ ١أَٛاٍ ايؿماؼ :طايبت ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايٓٝاب ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١باٱلفاع ٗ
ذمِ ؼعا ٣ٚايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـ ٟاييت يؽٜٗا٪َ ,وف ٠إ ْ ٝايعًُٝا إمًرَٔ ٍُٛ ١
أَٛاٍ ايؿماؼ.
ّالفطاد ٓعٔل االضتجناز:
اْتىاـ ايؿماؼ أؼ ٣إٍ َٓ ايىفنا ايعإَ ١ٝضٔ ؼ ٍٚإٔاْٝضا ٚايٝابضإ ٚأَفٜهضا ايضيت
ؽّ ٕعاٜف ايىؿاؾٚ ١ٝاؿانُٚ ١ٝاحملالب ْٝ ٗ ١أعُاشلا َٔ ا٫لتثُاـ ٗ ايعفام.
تكاـٜف ايْٛٝمه ٛتىرل اٍ :إ ْمب ١ا٭َ ١ٝتبًؼ  َٔ ./. 20لهٓ ١إؽٕ ٚتفتؿ ٗ ايفٜـ
يتبًؼ ْمبٚٚ ./. 50 ١جٛؼ ٌٜ٬َ 7أَ ٞعفاق.ٞ
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 َٔٚأِفاـ ايؿماؼ اْ٘ ىفب ايع٬قا ا٫جتُاع ١ٝبٌ ايٓاه بٌ ذت ٢بٌ ايعا ١ً٥ؾٝحعًٗا
قا ١ُ٥عً ٢ايذلبَ باٯظف ٫غتٍاب ذكٛق٘ بؽ َٔ ٫اعتُاؼٖا ايًٍ ١اٱْماْ ١ٝايكا ١ُ٥عً٢
ايفٓٚ ١ايتٛاؼؼ ٚاٱظا ٚ ٤نٌ يبٓ ١تمٓؽ أظتٗا ُِٔ اؾؽاـَّ َٔٚ .اـ ٙأّٜا إٌاب ١ايبعض
باشلٛه عًض ٢إمضتكبٌ ؾٝمضع ٢ؾُض ٚتهضؽٜن ايثضفٚ ٠ٚبطضفم  ٫أظ٬قٝض ١ؼمضبا يًعضٛق ٗ
إمتكبٌ .ـَا تؿٝض عٔ ذاجت٘ يض  300لٓ ١قاؼَ!١
 َٔٚأِفاـ ايؿماؼ اْ٘ ّٜعـ بٌ ٜعؽّ ايثك ١باؿهاّ ٚهعٌ ايىعب ٜ ٫ثل بَِٗٔٚ ,
أِضضفاـ ٙأّٜضضا قضضل ٖٝبضض ١اؿهضضاّ إؾ إٔ ايىضضعب ٜٛٓضضف إيضض ِٗٝايٝضض ّٛبٌٛضضؿِٗ فضضفؼ لضضفام
ٚذفاَٚ .٘ٝأِفاـ أظف ٣نثرل ٠يًؿماؼ.
ا٥ت٬ف إايهٜٓ ٞتكؽ ايتكاـٜف ا٭َفٜه ١ٝاييت ٌٓؿت ايعفام َٔ أنثف ايؽ ٍٚؾىض:ّ٬
يمٓا بانمتإ.
ا٭ذؽ 26 ,آب/أغمطن .2012
اْتكضضؽ ا٥ضضت٬ف ؼٚيضض ١ايكضضاْ ٕٛبكعاَضض ١ـ٥ضضٝن ايضضٛقـاْ ٤ضضٛـ ٟإضضايه ,ٞا٭ذضضؽ ,ايتكضضاـٜف
ا٭َفٜه ١ٝاييت ٌٓؿت ايعفام ُِٔ أنثف ايؽ ٍٚؾى ٗ ّ٬ايعاملٚ ,اٌؿاّ تًو ايتكاـٜف أْٗا
 $غرل ٚاقع.#١ٝ
ٚقاٍ عّ ٛا٥ت٬ف ؼٚي ١ايكاْ ٕٛلعؽ إطًيب ٗ ,ذؽٜث يض$وؿل ْٛٝق ,#إْض٘ $يضٝن َضٔ
اٱٍْاف  ِٚايعفام ُِٔ ٖؿ ٙاي٥٬ر ,١عً ٢اعتباـ إ ايعفام َف بٛفٚف عًَ ٢ؽ 50 ٣لٓ١
مل ُف بٗا تًو ايبًؽإ ,#عاؼاّ  $إكاـْ ١غرل ٚاقع ١ٝعً ٢اعتباـ اْٗا مل تمتعؽّ إعاٜرل ايكٝال١ٝ
ْؿمٗا ,ؾُا ٜٓطبل عً ٢ايعضفام قضؽ ٜٓ ٫طبضل عًض ٢بانمضتإ يضؿيو ٖٓضاى ظطضأ ٗ اعتُضاؼ
إعاٜرل.#
ٚأِاف إطًيب إٔ  $ايعفام ظفد َٔ أقَ ١ذكٝكٚ ١ٝاٯٕ ٖض ٛعًض ٢ايمضه ١ايٍضرٝر,#١
َبٓٝاّ أْ٘ $يؽٜٓا َىهٚ ٬نٛاـث إؼاـ ١ٜيهٔ ٖٓاى تؿا ٫٩بايف ١ٜ٩إمتكبًٖٚ ١ٝؿا ىتًـ
عٔ ايؽ ٍٚا٭ظف ٣اييت َ ٫متكبٌ شلا.#
ٚأعًٓت فً$ ١ؾٛـ ٜٔبٛيٝم #ٞا٭َفٜه ٗ ١ٝتكفٜف شلا  ٗ ,وٗف ُٛق إٍٓفّ ,عٔ بكا٤
ايعفام ُِٔ ايبًؽإ اييت ؼتٌ إفاتب ايعىف ا٭ َٔ ٍٚبٌ ايؽ ٍٚا٭نثف ؾى177 ُِٔ ٬
ؼٚي ٗ ١ايعامل.
 َٔٚبٌ فُٛع ايؽ ٍٚا٭نثف ؾىٖٓ ٬اى  37ؼٚيَ ٗ ١فذً ١اـطفٚ ,نإ أبفقٖا10
ؼَ ٍٚفتب ١عؽؼٜا َٔ  1إٍ  :ٖٞ 10ايٍَٛاٍ ٚتىاؼ ٚايم ٛؼإ ٚقّبابْٛٗٚ ٟٛـ ١ٜايهْٛػٛ
ايؽّكفاطٚ ١ٝأؾػاْمتإ ٚايعفام ْٛٗٚـ ١ٜأؾفٜكٝا ايٛلطٚ ٢غٝٓٝا ٚبانمتإ.
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ٚاعتُؽ ايتكفٜف عً ٢فُٛع َٔ ١إعضاٜرل ايعإٝضَ ١ضٔ أبفقٖضا ايؽّكفاطٝض ١ايمضا٥ؽٗ ٠
ايبًؽُٚ ,اله٘ ايعفقضٚ ٞايثكضاٗٚ ,إمضت ٣ٛا٫قتٍضاؼٚ ٟايتعًُٝضَٚ ,ٞضؽ ٣ذفٜضٚ ١لضاٌ٥
اٱع ,ّ٬ذكٛم اٱْمإ ,اذتحاجا ٚوها ٣ٚإٛاطٌٓ َٔ أِٚاعِٗ إعٝى ,١ٝإٍ غرلٖا
َٔ إ٪وفا .
ٚقؽ َ ِٚكاٜٝن ايتٍٓٝـ ظدلا ٤اعتُؽٚا ؾ ٘ٝعً ٢ا٭ظباـ ايٛاـؼ 90 َٔ ٠أيـ ٍَؽـ
ظاٌٚ َٔ ١لا ٌ٥إع ّ٬ذهٚ ١َٝٛغرل ذه ,١َٝٛأ ٚإُٓٛا اٱْماْ 177 َٔ ١ٝؼٚي.١
ٚاعاؼ ٌرٝؿْٜٛٛٝ ١ـى تاّك ا٭َفٜه ,١ٝا٭لبٛع إاِْ ,ٞىف تكفٜف فً$ ١ؾٛـٜٔ
بٛيٝمَ , #ٞعتُؽ ٠عًَ ٢ا ٚـؼ ؾَ َٔ ٘ٝعًَٛا
ٜٚىرل َفاقبٜ٪ٜٚ ٕٛؽ َٛاطٓ ٕٛعفاق ,ٕٛٝإٔ ٖٓاى أقَا َت٬ذكض ١تعٍضـ بايبًضؽ مل ػضؽ
اؿهَٛا إتعاقب ١شلا ذَٓ ٬ؿ تػٝرل ايٓٛاّ ايمابل ٗ عاّ ٚ ,2003اِٖ تًضو ا٭قَضا ايِٛض
ا٭َب غرل إمتتبٚ ,اٱظؿام ٚايتًه ٗ ٪إعاؼ ٠أعُاـ ايبٓ ٢ايترت ١ٝبفغِ تٛؾف ا٭َضٛاٍ اشلاً٥ض١
اييت ٜكٛي ٕٛإ َعُٗٛا ٜتمفب ٗ ٌؿكا ؾالؽٜ ٠ىاـى ؾٗٝا َمٚ٪ي.ٕٛ
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ملفات الفصاد الرّٙصٕ
ًَؿا ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام نضثرلَٚ ٠تعضؽؼَٚ ٠تىضعبّ ٫ٚ ١هضٔ إٔ وتٜٗٛضا عٝثٝاتٗضا
نتاب ٚاذؽ إ ٫ايًِٗ إؾا عُؽْا إٍ إؼـاجٗا بٍٝػ ١قا ٖٛٚ ١ُ٥أَف ٜ ٫ؿٝضؽ ايكضاـ ٨نضثرلاّ.
ٚتٛجؽ أنثف َٔ ٌٝػ ١يعفض قّاٜا ايؿماؼ َٔ بٗٓٝا:
ض ايٍٝػ ١إعتُؽ َٔ ٠قبٌ ايكّاَٛٚ ٤جبٗا ٜتِ إؼـاد ايكّاٜا بىهٌ تمًمً ٞعمب
تاـٜغ تمحًٗٝا قّاٝ٥اّ بٍفف ايٓٛف عٔ ذحِ ايكّٚ ١ٝذحِ ايّفـ
ضض ايٍٝػ ١إعتُؽ َٔ ٠قبٌ ٚلا ٌ٥اٱعٚ ّ٬لا ٌ٥اٱعٌٓ ّ٬ؿإ:
اٱعضض ّ٬اؿهضضٜٚ :َٞٛىضضرل إٍ قّضضاٜا ايؿمضضاؼ بىضضهٌ عضضابف أ ٚبٍضضٝؼ عَُٝٛضض ١إٕ مل
ٜتحاٌٖ َعُٗٛا ٚتًو اييت ٜىرل إيٗٝا ٜعفِٗا بعؽ ايؽبًح ١عٝث  ٫تعًل َمضٚ٪يَ ١ٝضا عًض٢
اؿه ١َٛبايّب٘ َثٌ عفض قّاٜا اٱـٖاب ؾِٗ عٓؽَا ٜعفِ ٕٛقّ ١ٝاْؿحاـ َؿععا
ٜكؽَ ٕٛيًعدل بإ اؿه ١َٛجاؼ٬َ ٗ ٠ذك ١اٱـٖاب ٚإ ايتؿحرلا اييت ذًٍت َا ٖ ٞإ٫
تعبرل َٔ قبٌ تٓ ِٝٛايكاعؽ ٠اٱـٖاب ٞي٪ٝنؽ اْ٘  ٫قاٍ َٛجٛؼا ـغِ اْ٘ ٗ ايٓكع ا٭ظرلٚ.يهٔ
 ٫ؼً ٌٝ٭لضباب تهضفاـ اْ٫ؿحضاـا  ٫ٚؼًٝضٌ يًُمضٚ٪ي ١ٝعضٔ لضبب تهفاـٖضا  ٫ٚؼًٝضٌ
يًعطٛا ايعًُ ١ٝاييت هب اعتُاؼٖا ٕٛاجٗ ١تًو ايعًُٝا أ ٚاـطٛا إتعؿ ٠ؾعَٚ ٬ؽ٣
ؾاعًٝتٗا َٛٚاطٔ ايّعـ ؾٗٝا.
أَا اٱع ّ٬إٓاٖض يًرهٚ ١َٛايٓٛاّ ايمٝال :ٞؾإ ي٘ ـأ ٟآظف َا وٍضٌ ٚتؿمضرل
آظف ٖٚؽف كتًـ ؾٜٗ ٛبؽٖ٩ا بايىضتاّٚ ِ٥ضف عًض ٢ايمضعفٜٗٝٗٓٚ ١ٜضا بضايترفٜض ٚايضؽع٠ٛ
ٱلكا ٙاؿه ٫ .١َٛتُٗ٘ نُ ١ٝايؽّ إفام إ ٫بايكؽـ ايؿٜ ٟىب ذاجت٘ ٗ تبٝإ نِ ٖٞ
ؾاوً ١ذه ١َٛإايهٚ ?.ٞيهٔ َٔ ٖ ٛايبؽٚ َٔ ٌٜجْٗٛ ١ف ٖٛ ?.ٙاؾٗ ١اييت ُ ٍٛايٛل١ًٝ
اٱع ١َٝ٬أ ٚاييت تتؿل َعٗا أٜؽٜٛيٛجٝا ٗ.ذٌ إٔ ايٛاقع ا٭ظ٬قٚ ٞايٛطب ٜكتّ ٞايذلنٝك
عًَٗٓ ٢خ اؿه ١َٛإطًٛبَٛٚ ١اٌؿاتٗا ٚطبٝع ١ايٓٛاّ ايمٝال ٞإطًٛب َٗٓٚح٘ ٚيٝن عً٢
ايىعٚ ُٛاٱٜؽٜٛيٛجٝا ؾايعفام ًٜكَ٘ ْٛضاّ ذهضِ ٌضاحل ٚذهَٛضٚ ١طٓٝضَٝٓٗ ١ضٚ ١غضرل
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َتركبٖٚ.١هؿا تتر ٍٛنٛاـث ايىعب إٍ ففؼ ٚلا ٌ٥تٚٛؿٗا ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬يػاٜاتٗا ٖٞ
َٓٚؿ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ ٗ ٚ 2003/4/9ايعفام ٜعٝي ٗ ٖفد إع َٞ٬ذكٝكٚ ٞيهٔ ل٤ٞ
ايٓ ١ٝظٌٍٛاّ وفنا ٚاجٗ ٘ٝناْت ُٛشلا كابفا ٌؽاّ ٕ٬ذك ١ايعفاق ٗ ٌٝاـاـد
ؼٛيت بعؽ عاّ  2003إٍ ؾّاٝ٥ا تمعٚ ٢بٓكع ١اْتكاََ ١ٝهىٛؾ ١ٱعضاؼ ٠ا٭َضٛـ إٍ َضا
ناْت عً ٘ٝقبٌ ؾيو ايتاـٜغ.
عٓؽَا تتٓضاٚ ٍٚلضا ٌ٥اٱعضَ ّ٬ضٔ ٖضؿا ايٍضٓـ قّضاٜا ًَٚؿضا ايؿمضاؼ تتٓاٚشلضا بضٓؿن
ايطفٜك ١اييت تتٓا ٍٚؾٗٝا قّاٜا اٱـٖاب ؾتؿفؽ قّ ١ٝايؿماؼ َٔ قتٛاٖا اؿكٝكٚ ٞتكتَٓ
اؾاْب ايؿّا٥رَٗٓ ٞا بٗؽف ايتمك ٗ ٘ٝذٌ إٔ التٗؽاف ايػفض ايؿّا٥ر ٞؾك٘ ٌرٝس
أْ٘ هًب اْتبا ٙإتًك ٞأ ٍٚا٭َف ٚيهٔ بعؽ ذٌ ٜتر ٍٛا٭َف ٗ ْٛف إتًك ٞإٍ ففؼ ٌعب
ٚتٗفٜخ ٚتّ ٝق ١ُٝإعًٚ ١َٛتؿكؽ تأثرلٖا بمبب ايتعٛؼ عًٗٝاٚ .ـَا بعؽ ؾيو عٓؽَا ٜمُ إٕ
ايؿالؽ ٜٔباعٛا قاؾٛتٌ عفاقٝتٌ إٍ قطف ئ ٜٗتِ باعتباـ إٔ ٗ ايعفام  18قاؾٚ ٘ٛيٝن
اثٓتإٚ.ي ٛناْت تًو ايؿّاٝ٥ا ْاِح ١أ ٚذمٓ ١ايٓ٫ ١ٝعتُؽ طفٜل ايترًٚ ٌٝعفض تًو
إًؿا أ ٚقّاٜا ايؿماؼ بٌٛؿٗا جك٤اّ َٔ جٗؽ تثكٝؿَ ٞعاطف ايؿماؼ ٚلبٌ ايتعًَ َٓ٘.
ضض اعتُؽ ٗ عفض ًَؿا ايؿماؼ ٗ ٖؿا ايهتاب عً ٢ألاه :إًؿا ايفٝ٥مٚ ١يٝمت
ايتؿٍٚ ١ًٝٝاشلاَى َٔٚ ١ٝثِ جا ٤تفتٝب عفِٗا عً ٢ألاه ذحِ ايؿماؼ ٚذحِ ايّفـ إذلتب
عًٖٚ.٘ٝؿ ٙايٍٝػ ١اعتُؽتٗا ٗ َٛاجٗيت يًؿماؼ أثٓا ٤عًُ ١٦ٖٝ ٗ ٞايٓكاٖ ١ؾكؽ ظفجت عً٢
ايٍٝػ ١إعتُؽ ٠قبًٚ ٞاييت تك ّٛعً ٢ايترفى عً ٢قّاٜا ايؿماؼ ٚؾكا يتمًمٌ ٚـٚؼٖا ايكَب
ٚتاـٜغ ؾتس إًـ اـاُ بايكّ ١ٝيتٛج ٘ٝإٛاـؼ ايبىفٚ ١ٜايفزل ١ٝيًٗ ١٦ٝا٭َف ايؿ٪ٜ ٟؼ ٟإٍ
بعثفٚ ٠تىتٝت تًو إٛاـؼ بعٝؽاّ عٔ إًؿا إُٗٚ ١اـطرل .٠تًو ايطفٜك ١تك ّٛعً ٢ايتاي:ٞ
 .1إعاؼ ٠تفتٝب ايكّاٜا ٚإًؿا ذمب أُٖٝتٗضا َضٔ ذٝضث ذحضِ اشلضؽـ ٚأِضفاـ ٙعًض٢
ايىعب ؾهإ ًَـ ايؿماؼ ٗ قطاع ايٓؿ٘ أًَ ًٜ٘ٝ ,ّ٫ٚـ ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع  َٔٚثِ ًَـ
ايؿمضضضاؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظًٝضضضض ١ؾايهٗفبضضضا ٤ؾايتحضضضضاـ ٠ؾايبطاقضضض ١ايتُٜٝٓٛضضضض ١ؾفٚاتضضضب ايفعاٜضضضض١
ا٫جتُاعٖٚ.١ٝهؿا.
 .2بؽ َٔ ٫تىتٝت إٛاـؼ ايبىف ٗ ١ٜاشل ١٦ٝعً ٢ألضاه إًؿضا ايؿفعٝض ١إؿتٛذض ١ؾٗٝضا
جملفؼ إٔ ٜكاٍ إٔ عؽؼ ايكّاٜا إؿتٛذ ١٦ٖٝ ٗ ١ايٓكاٖ ٖٞ ١نؿا أيـ قّٚ ١ٝـَا ٜهَٔ ٕٛ
بٗٓٝا قّاٜا تتعًل بفوَ ٠ٛكؽاـٖا  10آ٫ف ؼٜٓاـ ؾكؽ مت تىه ٌٝؾفٜل َفنك ٟيهٌ ًَـ
ـٝ٥ن ؾفٜل َفنكٕٛ ٟاجٗ ١ايؿماؼ ٗ قطاع ايٓؿ٘ .ؾفٜل َفنكٕٛ ٟاجٗ ١ايؿماؼ ٗ قطاع
ايتحاـ ٠ؾفٜل َفنك ٟيكّاٜا ايؿماؼ ٗ ـٚاتب ايفعا ١ٜا٫جتُاع .١ٝؾفٜل َفنك ٟيكّاٜا
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ايفٚاتب ايٖٚ١ُٖٝٛهؿا.
 ٗ .3عفًِٕ ٞؿا ايؿماؼ ٗ ٖؿا ايهتاب اعتُؽ ايٍٝػْ ١ؿمٗا ؾًُضـ ايؿمضاؼ ٗ
ايهٗفبا ٗ ٤إكؽًََ ًٜ٘ٝٚ ١ـ ايؿماؼ ٗ ايٓؿٖ٘ٚ.هؿا.
 .4ئ اوب ـغب ١اٱع ّ٬ايؿّا٥ر ٞبعفِٚ ٞثا٥ل ـزل ١ٝيمببٌ:
ا٭ :ٍٚإٕ عفض تًو ايٛثا٥ل ٗ نتضاب هعضٌ َضٔ ذحضِ ايهتضاب ٜتّضاعـ إٍ عىضف٠
أِعاف ثِ إٕ تًو ايٛثا٥ل َتاذ ١يًكاـ ٨عً ٢اْ٫ذلْت َٛٚاق ايتٛاٌٌ ا٫جتُاعٚ ٞمت تمفٜبٗا
َٔ قبٌ ايدلٕاْٚ ٌٝايهتٌ ايمٝال ١ٝإتٓاؾمٚ ١أؾـعٗا ٗ أجٗك ٠اؿه.١َٛ
ايثاْ :ٞأَْ ّٜٛ ٗ ٞا نٓت أوػٌ ـزلٝا ٝٚٚؿ ١٦ٖٝ ٗ ١ايٓكاٖ َٔٚ ١غضرل اؾضا٥ك عًض٢
ايٍعٝؽ ا٭ظ٬قٚ ٞايكاْ ْٞٛإٔ التعؽّ تًو ايٛثا٥ل بعؽ َػاؼـت ٞيٝٚٛؿيت أ ٚأعفِٗا ؼٕٚ
َٛاؾك ١ظط َٔ ١ٝاشل ١٦ٝإ ٫إؾا ناْت تًو ايٛثا٥ل َعًٓٚ ٗ ١لا ٌ٥اٱع ّ٬بٍٛـ ٠عًٓ.١ٝ
 .5أوف ٗ بعض اؿا ٫إٍ وٗاؼا أؼٍ بٗا أعّا ٗ ٤فًن ايٓٛاب ٚظٌٍٛاّ َِٓٗ
بعض أعّا ٤ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١اجملًن ٚاييت أعًٖٓٛا َٔ عً ٢واوضا ايتًؿضاق ٜٚترًُضٖ ٕٛضِ
َمٚ٪ي ١ٝايؽق ١ؾٗٝاٚ ,بٓا ٤عً ٘ٝجا ٤عفض ًَؿا ايؿماؼ ٗ ٖؿا ايباب َٔ ايهتاب ٚؾكاّ يتًو
ايمٝاقا .
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ملف الفصاد يف اللًربا٘
ٜعؽټ ًَـ ايؿماؼ ٗ ايهٗفباًَ ٤ـ اِٛؾج ٞيًؿماؼ ٗ ايعفام ٚيٮلباب اٯت:١ٝ
 بمبب أُٖ ١ٝايهٗفبا ٤ا٫لتثٓا ٗ ١ٝ٥ذٝضا ٠أ ٟوضعب َضٔ وضعٛب ا٭ـض ٗ ايٛقضت
اؿاِف  َٔٚبٌ تًو ايىعٛب وعب ايعفام طبعاّ.
ٚ بمبب ِعاَ ١ا٭َٛاٍ إٍفٚؾ ١ظ ٍ٬ا٭عٛاّ  2003ض  2013يُّإ اؿؽ ا٭ؼْض٢
إكب َٔ ٍٛايهٗفبا.٤
ٚ ٭ٕ َ٪وفا قٝاه نِ ايؿماؼ ٗ قطاع ايهٗفباٚ ٤اِرّٚ ١هٔ ايٛقٛف عًٗٝا
بمٗٛي ١قٝالا بايكطاعا ا٭ظف.٣
 ٗ قطاع ايهٗفبا ٤بايؿا َٛـلت ناؾ ١أوهاٍ ايؿماؼ إاي .ٞاٱؼاـ.ٟايمٝال.ٞ
ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه .َٞٛايفوا .ايتؽيٝن .ايهؿبٓ .ا ١ٜايؿالؽ .ٜٔإاؾٝضا .اخل,
ذت ٢أْ٘ ّهٔ تىبَِٛٛ ٘ٝع ايؿماؼ ٗ قطاع ايهٗفبا ٗ ٤ايعضفام بإذضؽ ٣تًضو
إعاـى اٱِٛؾج ١ٝاييت تٴؽـه ٗ نًٝا ا٭ـنإ ايعمهفَ .١ٜعفن ١ايعًٌُ أٚ
َعفن ١ؼٜإ بٝإ ؾَ.ٛث .٬يتعفٜخ ِبا ٙأـنإ إلذلاتٝح ٌٝؾ ٟٚنؿا ٠٤عاي.١ٝ
ايكٍ َٔ ١أٚشلا:
ضض ناْت ايطاق ١ايتٍُ ١ُٝٝيت ٛيٝؽ ايهٗفبا ٗ ٤ايعفام ٗ عاّ  2003ذٛايَٝ 9000 ٞها
ٚا ٙغرل إٕ اٱْتاد ايؿعً ٞيًهٗفبا ٤نإ )َٝ ( 4075هَا ٚاٖ ٙؿا نإ قبٌ بؽ ٤ايعًُٝا
اؿفب ٗ ١ٝعاّ ٚ . 2003ناْت ا٭ؾًّ ١ٝبايهٗفبا ٤يبػؽاؼ اييت ؼٌٍ عً ٢لاعا اوتػاٍ
بٌ  24ٚ 16لاع َٔ ١ايطاق ٗ ١اي ّٛٝبُٓٝا ؼٌٍ إمانٔ ظاـد ايعاٌُ ١عً ٢لاعا طاق١
تذلاٚط بٌ  8ٚ4لاع ٗ ١اي.ّٛٝ
ضض ايؿ ٟذٌٍ بعؽ ايػك ٚإٕ عٍابا ايمفقٚ ١ايٓٗب جفؼ َٓ ١َٛٛايهٗفبا َٔ ٤أل٬ى ْكٌ
ايطاقٚ ١بٝعت ٗ ا٭لٛام احملً ١ٝنٓراه أ ٚمت تٗفٜبٗضا يًعضاـد ٚمت ْٗضب اؿٛالضٝب َٚعضؽا
ا٫تٍا . ٫طبعاّ إٍ جاْب ِفب ٚؼط ِٝايعؽٜؽ َٔ أبفاد ْكٌ ايطاقَ ١ضٔ قبضٌ أتبضاع ٌضؽاّ ٗ
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عًُٝا ايتعفٜبٖ .ا أؼ ٣إٍ تكًَ تٛيٝؽ ايطاق ١ايهٗفبا ١ٝ٥إٍ َٝ 711ها ٚا ٙؾك٘.
ضض مت تىه ٌٝق 6000 َٔ ٠ٛوعَ ؿُا ١ٜايهٗفبضاٚ ٤يهٓٗضا ؾىضًت َثضٌ ْٛرلتٗضا ٗ
ايٓؿ٘ ٗ ايكٝاّ َُٗتٗا.
ضض عًٌٝ ٍٛـ عاّ  2003ناْت قطا ايطاق ٗ ١ايعفام تٛيؽ َا َكؽاـَٝ 3000 ٙها
ٚا ٖٞٚ ٙتعب قٜاؼ ٠عٛاي 5 ٞأِاف َا  ٌٌٚإي ٘ٝإْتاد ايهٗفبا ٤أثٓا ٤ايػكٚ ٚأقٌ عٛايٞ
َٝ 500ها عُا نإ عً ٘ٝعى ١ٝايػكٚ ٚمل تهٔ أْ ١ُٛايٓكٌ ٚوبها ايتٛقَٛ ٜذؽ ٠عً٢
َمت ٣ٛايعفام بمبب تعؽؼ اؾٗا اي يت مت الترلاؼ احملطا َٓٗا.
ضض قاّ ايعفاق ٕٛٝبا٫عتُضاؼ عًض ٢أْؿمضِٗ يتضٛؾرل ايهٗفبضاَ ٤ضٔ ظض ٍ٬الضترلاؼ إٛيضؽا
ايٍػرلٚ ٠إٓكي ١ٝبعؽ إٕ ـٴؾ اؿٍاـ ٚأطًل ا٫لترلاؼ بىهٌ لا٥ب ٚؾ ِٟٛٛا٭َف ايضؿٟ
ـاؾك٘ تٛل ايطًب عً ٢احملفٚقا بىهٌ نبرل ٚأوعٌ ايمٛم ايمٛؼا.٤
ضض بم بب أُٖ ١ٝايهٗفبا ٗ ٤ذٝا ٠ايٓاه ٚإعاْا ٠إمتؽاَ ١اييت نابؽٖا ايعفاقَٓ ٕٛٝؿ
أٚاظف عكؽ ايمبعٝٓٝا َٔ جفا ٤ايٓكَ ٗ ايهٗفبا ٤ؾإ ايٛعٛؼ بتٛؾرلٖا تمتكطب اٖتُاّ
ايٓاه ٗ ايعفام َثًُا تمتكطب ايٛعٛؼ باؿً ٣ٛاٖتُاّ ا٭طؿاٍَٚ .ثًُا  ٫وذلّ ا٭طؿاٍ َٔ
ٜعؽِٖ با ؿًٜٚ ٣ٛهؿب ؾإ عؽّ اٱٜؿا ٤بايٛعٛؼ بىإ تٛؾرل ايهٗفباّ ٫ ٤هٔ ايمهٛ
عًّ ٫ٚ ٘ٝهٔ ُّٖ٘ ظٌٍٛا ٚإ إاٍ َتٛؾف ٚاؿاجَ ١ال٘ ٚايٍفف مت بإؾفاٖٚ.ٙؿا َا
ذٌٍ ؾع.ّ٬
تعايٛا َع ٞيذلٚا نِ ٖ ٛنِ ْٛٚع ايٛعٛؼ ٚا٭ناؾٜب اييت َٛـلت عً ٢ايعفاق:ٌٝ
 .1بتاـٜغ  2003/8/29أ ؾاع بفّف بٝاْا عً ٢ايىعب ايعفاقٜ ٞك) :ٍٛبعؽ ذٛاي ٞلَٓٔ ١
اٯٕ ٚ٭َ ٍٚف ٗ ٠ايتاـٜغ لٛف ٜه ٕٛيهضٌ عفاقض ٗ ٞنضٌ َؽٜٓض ١أ ٚقفٜض ١ايهُٝض ١ايضيت
ٜمتط ٝالتعؽاَٗا َٔ ايهٗفباٚ ٤لٛف تتٛؾف ي٘ ٖؿ ٙايهُ 24 ١ٝلاع ٗ ١ايٚ.(.ّٛٝنؿب
بفّفٚ .ايهؿب عٓؽ بفّف ٌؿ ١أٌٚ ١ًٝؾٛم ؾيو ؾإ لٓت٘ ٗ ايعفام ػاٚق طبعاّ ايض 40
َٜٛاّ اييت ػعٌ َٓ٘ ٚاذؽاّ َٔ أٌٖ ايؽاـ.
ٌ .2فط ٚذٝؽ نفٚ ِٜقٜف ايهٗفباٚ ٤بىهٌ َتهفـ بإٔ ايعفام َكبٌ عً ٢إٔ ٜهٕٛ
بًؽ ٍَؽٸـ يًهٗفباٚ ٤يٝن َمتٛـؼٚ.نؿب ٚذٝؽ ٕفا عؽٜؽٚ ٠مل ٜفاعٻ ازل٘ ٗ ٖؿا اجملاٍ
ؾرلتهب ٚاذؽ ٠ؾك٘.
 .3ـ٥ضضٝن اؿ هَٛضضْ ١ضضٛـ ٟإضضايه ٞناْضضت ٚعضضٛؼ ٙلضضٓٚ ١ٜٛؾٍضضً .١ٝت٪نضضؽ بضضإ وضضر١
ايهٗفبا ٤باتت َٔ إاِ.ٞيهٓ٘  ِٚذؽ يٛعٛؼ ٙبايك ٍٛإٔ ْا٥ب٘ ايىٗفلتاْ ٞنإ ٜػى٘
باعطا ٘٥أـقاّ َػًٛطٚ.١تًو ا٭ـقاّ إػًٛط ١عٔ إْتاد ايهٗفبا ٤مل تهىضؿٗا أجٗضك ٠ـ٥ضٝن
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اؿه ١َٛآَ ٗ ٫تٍـ عاّ ٜ 2013عب ب عؽ َفٚـ  10لٓٛا َ .!.تٛاٖف ٚوبا ٗ ٙبػؽاؼ
ٚإتٛاٖف ٗ ٕٚايبٍفٚ ٠ايٓاٌفَٚ ١ٜعَ ِٛؽٕ ايعفام قايت يًُايهَ ٞا تعتكضؽ ٙبض٘ بىضإٔ
ايؿماؼ ٗ فاٍ ايهٗفبا ٤بِٛٛط.
 .4أَا ايؿ ٟبكٻ أٚي ٞايعكّ نًِٗ بتٍفوات٘ ايٓاـ ١ٜبىإٔ جعٌ ايعفام ٍَؽٸـاّ يًهٗفبا٤
ٗ عضضضاّ َٚ 2011ضضضٔ ثضضضِ ؼضضض ٍٛؾحعًضضضٗا ٚ 2012أظضضضرلا ٚيضضضٝن آظضضضفا ؼضضض ٍٛإٍ ٶ  2013ؾٗضضضٛ
ايىٗفلتاْْ ٞا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤يى ٕٚ٪ايطاقٚ.١ي ٛذالب٘ اهلل عًٖ ٢ؿ ٙؾك٘ يهضإ ظضايٞ
ايٛؾاض َٔ نٌ ثٛاب جٓت٘ ٜؽا.ٙ
 .5مٔ اٯٕ ٗ َٓتٍـ عاّ ٫ٚ 2013قاٍ ايعفاقٜ ٞكًب ٚجٗض٘ طًٝض ١ايضض  24لضاع٘ بضٌ
إٍاؼـ ايث٬ث ١يًه ٗفبا ٗ ٤ايعفام :اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖٚ ١ٝإٛيؽ ٠إٓكيَٚ ١ٝا قايت ايىبه١
ايعٓهبٛت ١ٝاـاٌ ١بأل٬ى إٛيؽا ايهٗفبا ١ٝ٥ؼحضب ايفٜ٩ض ١عضٔ وضٛاـع ٚأققٓض ١بػضؽاؼ
ٚإؽٕ ايعفاق!.١ٝ
ننفة الفضاد يف قطاع الهَزظاء يف العزام
ّهٔ ايٛقٛف عً ٢ؾيو َٔ ظَ ٍ٬كاـْ ١إبايؼ إٍفٚؾ َ ١ايٓتا٥خ إترككٚ ١نُا :ًٜٞ
أّال :إبايؼ إٍفٚؾ ١عً ٢قطاع ايهٗفبا:٤
إبايؼ إٍفٚؾ ١عً ٢قطاع ايهٗفبا َٔ ٤إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛيًؽٚي ١يػاُٛ ١ٜق ٚطبكا يبٝإ
ٚقاـ ٠ايهٗفبا ٤بايؿا ؾإ َٛاقْاتٗا يًُؽ َٔ ٠عاّ  2003يػا ١ٜعاّ  2012بًػت ًَٝ 37اـ ؼ٫ٚـ
)ًَٝ 16اـ َٓٗا تىػ ,١ًٝٝأَا إتبكٚ ٞقؽـًَٝ 21ٙاـ ؾكؽ ٌفؾت عًَ ٢ىاـ ٜايٛقاـ ٠عً ٢ذؽ
بٝإ ايٛقاـ.(٠
)بٝإ إترؽث ايفزل ٞبالِ ٚقاـ ٠ايهٗفباٍَ ٤ضعب إؽـه/جفٜضؽ ٠ايٍضباط اؾؽٜضؽ
(2012/7/24
ّٜاف إٍ ؾيو ًَٝ 6اـ ؼ٫ٚـ مت ٌفؾٗا ظ ٍ٬عاّ ٚ 2013بؿيو ٜهض ٕٛإْضايَ ٞضا مت
إْؿ اق٘ عً ٢ايهٗفبا ٗ ٤اؾاْب ا٫لتثُاـَ ٟعٓ ٢بإقاَ ١قطا تٛيٝؽ ايطاق َٔ ١إٛاقْا
ايمٓ ١ٜٛيًؽٚي ١يػا ١ٜعاّ ٜ 2013ماًَٝ 27 ٟٚاـ ؼ٫ٚـ أَفٜه.ٞ
ض ّٜاف أّٜا إبايؼ اييت مت ٌفؾٗا َٔ قبٌ اؾاْب ا٭َفٜه :ٞإبايؼ إٍفٚؾ َٔ ١قبٌ
ا٭َفٜهإ عً ٢قطاع ايهٗفبا ٗ ٤ايعفام ٚتماَ ٟٚبًؼ 7صًَٝ 5اـ ؼ٫ٚـ أ ٚذٛائَ ./.30 ٞ
ؽٍٍٝا ٌٓؽٚم أعُاـ ايعفام )ايدلْاَخ ايثاْ.(ٞ
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ثاىٔا :ايٓتا٥خ إتركك:١
اـتؿ تٛيٝؽ ايطاق ١ايهٗفبا ٗ ١ٝ٥عاّ  2013إٍ َٝ 7000ها ٚا ٙبعؽ إ نإ ايتٛيٝؽ
ايؿعً ٗ ٞعاّ ٚ 2003بعؽ ايعًُٝا اؿفبَٝ 3000 ٖٛ ١ٝها ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١ؾإ طاق ١ايتٛيٝؽ
إّاؾ ١ظ 10 ٍ٬لٓٛا تبًؼ َٝ 4000ها ٚا.ٙ
ثالجا :ايهًؿ ١اؿكٝك ١ٝي٬لاق:
َعً :١َُٗ ١َٛإقاََ ١ىاـ ٜتٛيٝؽ ايهٗفباٜٛ ٤جؽ شلا لعف عإِ ٞطَٚ ٞعضفٚف ٖٚضٛ
 800أيـ ؼ٫ٚـ يًُٝها ٚاَ .ٙعٓ ٢اْو ي ٛأـؼ بٓا ٤قط ١تٛيٝؽ بطاق ١ؾضإ ؼؽٜضؽ لضعف
إكاٚيٜ ١تِ عً ٢ألاه عؽؼ إٝهاٚا ٙإطًٛب ١ؾإ أـؼ بٓا ٤قط ١نٗفبا ٤بطاق1000 ١
َٝها ٚا ٙؾإ احملط ١تهًؿو  ًَٕٛٝ 800ؼ٫ٚـ تمًَ ِٝؿتاط قمٛب ١عًض ٢ألضاه1000 :
َٝها ٚا 800 & ٙأيـ ؼ٫ٚـ يًُٝها ٚا ًَٕٛٝ 800 = ٙؼ٫ٚـ أَفٜه.ٞ
َٚا إٔ ايطاق ١اـتؿعت َٔ  3000إٍ َٝ 7000ها َعَٓٝ 4000 ٢ها ٚا ٙؾإ إبًضؼ
ايؿٜ ٟذلتب عًٝو ؼؾع٘ ًَٖٝ 3,2 ٛاـ ؼ٫ٚـ ٗ) .عاّ  2007تعاقؽ يٝبٝا َ وفن ١ؾفْم١ٝ
يبٓا ٤قطتٌ ٱْتضاد ايهٗفبضا ٤لضع ١ايٛاذضؽَُٗٓ ٠ضا َٝ 1300هضا ٚا ٙبهًؿضًَٝ ١ضاـ ؼ٫ٚـ
يًُرطَٚ ١ؽ ٠الاق لٓٚ ١اذؽَ .٠عٓ ٢إٔ إقاَ ١قطتٌ ٱْتاد َٝ 2300ها نًـ يٝبٝا 2
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ(.
يهٓٓا ٌفؾٓا ًَٝ 32,7اـ ؼ٫ٚـ يبٓاَ ٤ىاـ ٜإْتاد ايطاق.١
ؾإ ايؿفم أ ٚاشلؽـ أنثف َٔ ًَٝ 29اـ ؼ٫ٚـ أَفٜه.ٞ
ٚيتِٝٛس ايٍٛـ ٠بٍٛـ ٠أندل أورل إٍ:
 إٔ إٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيؽٚي ١ا٭ـؼٕ بكّٗا ٚقّّٗٝا تبًؼ ًَٝ 7اـ ؼ ٫ٚـ أَفٜه ٞؾك٘
ٗ ذٌ َا مت تبؽٜؽ َٔ ٙأَٛاٍ ايىعب ايعفاق ٞعً ٢ايهٗفبا ٤ؾك٘ 7صًَٝ 46اـ ؼ٫ٚـ
) َٔ41إٛاقْا ايمٓ7 + ١ٜٛص َٔ 5ظ ٍ٬ا٭َفٜهإ( أـأٜتِ?.
 إٕ إبًؼ إىاـ إي ٘ٝبعؽ ظٍِ ايٓؿكا ايتىػٜ ١ًٝٝبًؼ 7صًَٝ 32اـ ؼ٫ٚـ )ًَٝ 27اـ َٔ
إٛاقْضا 7 +صَ (5ضٔ ظض ٍ٬ا٭َفٜهضإ بإَهاْض٘ إٔ ٜٓضتخ َىضاـ ٜإْتضاد نٗفبضا٤
طاقتٗا َٝ 38ها ٚاٖٚ ٙؿ ٙتهؿ ٞٱْاـ ٠قاـ ٠أؾفٜكٝا بهاًَٗا.


أِـ اٍ ؾيو إ ْمب ١التػ ٍ٬ايطاق ١إتاذ ١يًُىاـ ٜايكا ١ُ٥ؾع ٫ ٬تتعؽْ ٣مب١
./.40

ثالجاً ٌٖ :إٔ نًؿض ١ايؿمضاؼ ٗ قطضاع ايهٗفبضاٖ ٤ض ٞؾكض٘ َضا مت تبؽٜضؽَ ٙضٔ َٛاقْضا
اؿه ١َٛعًِ ٢عاَت٘?
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٫طبعاّ ؾكؽ بٓٝت آْؿاّ إٔ ايٓاه ٗ ايعفام َٓٚؿ ا٭وٗف ا٭ َٔ ٍٚعاّ ٚ 2003بعضؽ إٔ
تٝكٓٛا بإ اؿه ١َٛئ تٛؾف نٗفباٜ ٤ػط ٞلاعا ايٚ ,ّٛٝذٝث إٔ ا٫لترلاؼ ؾتس ٚـٴؾعت
قٛٝؼ اؿٍاـ ؾكؽ تٛجٗٛا إٍ ٍَؽـ:ٜٔ
األّل :وفا ٤إٛيؽا ايٍػرل ٠إٓكيٖٚ :١ٝؿ ٙتهًـ )ايٍػرل ٠جؽا( َٓٗا أنثف َٔ 300
ؼ٫ٚـ أَفٜه .ٞعُفٖا اٱْتاج ٞتكفٜب ّا لضٓٚ ١اذضؽٍٜٚ .٠ضفف عًٗٝضا ظض ٍ٬ايمضٓ ١٭غضفاض
ايٍٝاْ ١ذٛاي 300 ٞؼ٫ٚـ أّٜا إِاؾ ١إٍ َعؽٍ  15ؼ٫ٚـ َٜٝٛاّ مثٓضا يًبٓضكٚ ٜٔايكٜضت ٜعضب
أنثف َٔ  5آ٫ف ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ بايكً) ٌٝايع ٛا ٌ٥ايػٜٓ ٖٔ ١ٝتٛيَٓ ٕٛاٌب ٗ اؿهٜ ١َٛكتٕٓٛ
َٛيؽا أندل ٚتمتًٗو ٚقٛؼ أنثف ( ؾإؾٕ ايعا ١ً٥تٍفف لٜٓٛا  5600ؼ٫ٚـ أَفٜه ٞعً٢
إٛيؽ ٠إٓكي ١ٝلٜٓٛا نُعؽٍ.
الجاىٕ :ا٫وذلاى غؽَ ١إٛيؽا ا٭ًٖٚ :١ٝاييت اْتىف ٗ ايىٛاـع ٚا٭ذٝا ٤ايمهٓ١ٝ
بعؽ عاّ  2003يتٛؾف يًٓاه  6لاعا نٗفبا ٤نأقٍض ٢ذضؽ ٚباوضذلاى وضٗفٜ ٟبًضؼ َضابٌ
50أيـ 100ٚأيـ ؼٜٓاـ وٗفٜاٜ.عب بإتٛل٘  600ؼ٫ٚـ لٜٓٛا.
يٓرمبٗا مٔ 300 :ؼ٫ٚـ مثٔ إٛيؽ ٠ايٍػرل ٠لٜٓٛا  300 +ؼ٫ٚـ ٌٝاْ ١لٓ5000 + ٜ٘ٛ
ؼ٫ٚـ لٜٓٛا نًؿ ١ايٛقٛؼ  600+ؼ٫ٚـ لٜٓٛا نًؿ ١ا٫وذلاى ٗ إٛيضؽ ٠ا٭ًٖٝضٜ٬َ 4 & ١ضٌ
عا ١ً٥عفاقْ 8 ' ًَٕٛٝ 32 ) ١ٝمُا ذحِ ايعا8 =( ١ً٥صًَٝ 24اـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا &  10لٓٛا =
ًَٝ 248اـ ؼ٫ٚـ ظما٥ف ايىعب ايعفاق َٔ ٞجفا ٤ايؿماؼ ٗ ايهٗفبا َٔٚ ٤جٝب٘ اـاُ ظٍ٬
 10لٓٛا .
راظعاً ٌٖٚ :إٔ ايّفـ بمبب ايؿماؼ ٗ ًَـ ايهٗفباٜ ٤ك ـ عٓؽ ٖؿا اؿؽ? طبعاّ ٫
ٌ . 1ؽٚـ ايعفاق ٌٝباتت ظفب٘ َٔ جفاَ ٤ا تٓؿث٘ إٛيؽا إٓكيٚ ١ٝا٭ًٖ َٔ ١ٝعاؼّ لاّ,
ٚؾٛم نٌ واـع ٚقً ١عفاق ١ٝثكب أٚقٚ.ٕٚؾٛم ؾيو ؾإ ايؿّاٝ٥ا ايعفاق ١ٝتىاـى ٗ ّٜٛ
َهاؾر ١ايتؽظٌ ايعإٚ !.ٞتٓم ٢ايمفطإ إتؿى ٞبمبب تًٛث اشلٛا.٤
 . 2أٜؽٜٓا تذلْضس بضٌ لضٛها ايٛطٓٝضٚ ١ا٭ًٖٝضٚ ١إٓكيٝضٚ ١عٝض ٕٛايعضفاق ٌٝغضاب عٓٗضا
ا٫لتكفاـ َٔ جفا ٤ايتكًب بٌ ايٚ ١ًُٛايٓٛـ.
ٚ . 3نِ َٔ ؾفُ ٓ ١ُٝأٖؽـ َٔ جفا ٤إؿاج٦ا غرل احملمٛب ١ؿا٫

اْ٫كطضاع

ٚايتىػٚ ٌٝايتٓاٚب بٌ ا٭طفاف ايماَ ١ٝيتٛيٝؽ ايهٗفبا.٤
َِٛٛ . 4ع َِٗ جؽاّ .أظف ٗ :ايثُآْٝا ٚيػا ١ٜعاّ  2003نإ ا٫وذلاى ايىضٗفٗ ٟ
ايهٗفبا ٤اؿهٜ ٫ ١َٝٛتعؽ ٣نمٛـ ايؽ٫ٚـ وٗفٜا ٚـغِ ورتٗا يهٔ إٛاطٔ ايعفاق ٞعؽا
ا٭غٓٝاٜٛ ٫ ٤جؽ َٓؿؿ شلضِ يًراجض ١يٲْؿضام عًض ٢ايهٗفبضا ٤بمضبب ظٓضل ا٫لضترلاؼ يٮجٗضك٠
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ايهٗفبا ١ٝ٥إٍ جاْب إٔ تمعرل ٠ايهٗفبا ٤ناْت َؽعٚ ١َٛؼمب بايؿًمضا  .اٯٕ .قاُ٥ض١
ايهٗفبا ٤اؿه ١َٝٛاـتؿعت ألعاـٖا ـغِ ورٗا ٚباتت ايعاَ ١ً٥فغُ ١عً ٢ؼؾ عؽٚؼ 100
أيـ إٍ  300أيـ ؼٜٓاـ وٗفٜا باٱِاؾ ١إٍ ق ١ُٝا٫وذلاى ٗ إٛيضؽ ٠ا٭ًٖٝض ١إٍ جاْضب َضا
تتهبؽ ٙايعا ١ً٥يًُٛيؽ ٠إ ٓكيٝضٖ ٗ.١ضؿ ٙاؿايضَ.١اؾا ذضٌ بايضؽظٌ ايىضٗف ٟيًعاً٥ض ١أ ٚايضؽظٌ
ايؿفؼ ?.ٟباؿّٝضٚ .ؾٛم ؾيو ؾإ اؿه ١َٛتعؽٸ إٔ  70أيـ ؼٜٓاـ عفاق ٞنؽظٌ ؾفؼٟ
ٖ ٞاؿؽ ايؿاٌٌ بٌ ايؿكف ٚاي٬ؾكف!.
خامضاًٜ :بكَِٛٛ ٢ع آظف :قؽ ٜك ٍٛقإ :ٌ٥اؾا ٜ ٫تُّٔ نتابو ًَؿا ايؿماؼ إتعًك١
بايه ٗفباًَ ٤ـ ًَـ ٚبايتؿاٌٚ ٌٝايٛثا٥ل ٚاؾٛاب ٖ ٛاٯت :ٞنٌ ًَـ ؾماؼ َٔ تًو إًؿا
ٜٓط ٟٛعًٚ ٢ثا٥ل ٚذٝثٝا تٛاق ٟتكفٜبا عؽؼ ٌؿرا ٖؿ ٙايهتاب ًَٚؿا ايؿماؼ ٗ ايعفم
تتحاٚق اٯ٫ف ؾٌٗ إٔ إطًٛب َب إٔ أقؽّ يًكاـَ ٨ا ٜضٛاقَ ٟهتبض ١اٱلضهٓؽـ ?.١ٜثضِ إٔ
ايتؿاٌ ٌٝػؽْٗ ٚا ٗ َٛاق ايتٛاٌٌ ا٫جتُاع ٗٚ ٞايؿّاٝ٥ا ٚبىهٌ  َٜٞٛؼ ٕٚاْكطاع.
صادصاًَ :ـ ايؿماؼ ٗ ايهٗفبا :٤بايؿا أقؽَ٘ ؼي ّ٬ٝعًٌٛ ٢اب ٚجْٗٛ ١ف ٟايكا١ً٥
بإٔ نًؿ ١ايؿماؼ ِٚفـ ايؿماؼ ٜٓ ٫رٍف ٗ َكؽاـ إبايؼ اييت ٜمترٛؾ عًٗٝا ايؿالضؽ َضٔ
جفا ٤إلا٤ت٘ يًمًط ١إُٓٛذ ١ي٘ نُا تؿٖب إٍ ؾيو َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٚ .١ٝإِضا نضٌ
ا٭ِفاـ إايٚ ١ٝغرل إاي .١ٝإباوفٚ ٠غرل إباوف ٠اييت ٜتمببٗا إم ٍٚ٪أ ٚإمٚ٪ي ٕٛعٔ أؼا٤
َُٗ ١أ ٚعٌُ َا َٔ جفا ٤عٛاٌَ  ٫تهِ َٔ ٕٛضُٔ ايعٛاَضٌ ايضيت ّهضٔ ٌٚضؿٗا باـضاـد
ايترهِ َٔ قبٌ لًمً ١إمٚ٪ي ١ٝا ٕٛن ٍٛشلا أؼا ٤عٌُ أَ ١َُٗ ٚاٚ .إ ٫ؾاْض٘ إٕ مت اعتبضاـ
نًؿ ١ايؿماؼ ؾك٘ تًو ايهَٛىٓا ٚا٫ظت٬لا ٗ قطاع ايهٗفبا.٤ؾُٔ إم ٍٚ٪عٔ تًو
إبايؼ ايطا ١ً٥اييت ؼًُٗا إٛاطٓ َٔ ٕٛجفا ٤ايؿماؼ ٗ ايهٗفبا َٔٚ ٤إم ٍٚ٪عٔ ا٭ـٚاط
اييت ؾكؽ بمب عؽّ اْتٛاّ ظؽَ ١ايهٗف با ٗ ٤إمتىؿٝا  َٔٚإم ٍٚ٪عٔ ٚعٔ ٚعٔ?.
صاظعاً :ألباب ايؿماؼ ٗ ًَـ ايهٗفبا ٗ :٤ناؾًَ ١ؿا ايؿماؼ تكـ ٚـا ٤ؾيو ايعٛاٌَ
ايُٓط ١ٝيًؿماؼ ٗ ايعفام ٚأُٖٗا اٯت:ٞ
 . 1ايٍفاع عً ٢اؿهِ ٚاْ٫ىػاٍ بؿيو بؽ َٔ ٫ايتٛج٘ يبٓا ٤ايؽٚيٚ ١تضٛؾرل َتطًبضا
اؿٝا ٠يًٓاه.
 . 2ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٗ :َٞٛآظف تٍضفٜس يض٘ ٜكض ٍٛايىٗفلضتاْْ ٞا٥ضب ـ٥ضٝن ايضٛقـا٤
يى ٕٚ٪ايطاقَ ١دلـاّ ؾىً٘ ٗ تٓؿٝؿ ايٛعٛؼ إتهفـ ٠ظعٌ َِٛٛع ْكَ ايهٗفبا َٔ ٤إاِٞ
ٚايتر ٍٛبايعفام اٍ تٍؽٜف ايطاق ١ايهٗفباٜ ١ٝ٥كض :ٍٛإ ايعضفام ٜؿكضؽ طاقضَٝ 3540 ١هضا
بمبب ايٓكَ ٗ ايٛق ٛؼ ٗ .ذٌ إٔ ايىٗفلتاْٚٚ ٞقاـ ٠ايهٗفبا ٗ ٤ايٛقت ايؿٜ ٟعفؾ ٕٛؾ٘ٝ
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عؽّ نؿا ١ٜاْتاد ايعفام َٔ ايػاقٍ ايما ٌ٥ؾاِْٗ ٍٜف ٕٚعً ٢الترلاؼ قطا ايهٗفبا ٤اييت
تىتػٌ عًٚ ٢قٛؼ ايػاق َٔ.جاْب آظف ؾإ نُ ١ٝايػاق ايما ٌ٥ايؿ ٟػٗكٚ ٙقاـ ٠ايهٗفباٗ ٤
إاِٜ ٞبًؼ َ 350كُل اَ ا اي ّٛٝؾإ اجملٗك َٔ غاق َٔ قبٌ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ اٍ ٚقاـ ٠ايهٗفبا٫ ٤
ٜكٜؽ عًَ 175 ٢كُل ٗ.ذٌ ٜؿذلض إ ٜه ٕٛايتحٗٝك َ 700كُل ٚيٝن  . 175٭ٕ اْتاد ايٓؿ٘
قؽ تّاعـ ٚايػاق ٍَاذب يًٓؿ٘ إمتعفد ٜكؼاؼ بكٜاؼت٘ ٜٓٚكَ بٓكٍ٘.
 . 3اعتُضضضاؼ احملاٌٍضضض ٗ ١تضضضٛي ٞإٓاٌضضضب ايكٝاؼٜض ض ٚ ١قٜضضضف ٚنٝضضضٌ ٚقٜضضضفَ .ضضضؽٜف عضضضاّ.
وٗاؼا ذ ٍٛايؿماؼ ٗ قطاع ايهٗفبا.٤
تعاقؽ اؿه َ ١َٛايىفنا ايذلن ١ٝيىفا ٤طاق ١نٗفبا َٔ ١ٝ٥قطا قُٛي١
عً ٢باـجا ت فل ٗ ٛو٘ ايعفب ٗ ايبٍف.ٙ
ض ٜك ٍٛايٓا٥ب ذمٌ ا٭لؽ :ٟأَا بايٓمب ١يًباـجا ؾٗضؿٚ ٙاذضؽَ ٠ضٔ ٌضؿكا ايؿمضاؼ
ايهضضبرل ,٠ذٝضضث إ لضضعف اَ٫ضضبرل ٚؾضضل إكضضاٜٝن ايعإٝضضٜ ١ىضضذل ٣بضضض 7لضضٓتٚ ,تعاقضضؽ ٚقاـ٠
ايهٗفباٖ َ ٤ؿ ٙايباـجا بض 14لٓت ,أ ٟبّعـ ايكٖٚ ,١ُٝؿ ٙايباـجا تكٚؼ بايٛقٛؼ َٔ
ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ٚ ,ايتعاقؽ َعٗا نإ ٜٗؽف اٍ تكٜٚؽ ايعفام بضَٝ 500هاٚا  ,يهٓٗا مل تكٚؼ
ايعفام ذت ٢بضَٝ 250هاٚا ٜٚ ,عب إٔ ايعفام ٜؽؾ اَٛاٍ ؼ ٕٚا٫لتؿاؼ َٔ ٠و.٤ٞ
قاٍ ايمٝؽ بٗا ٤ا٭عفج ٞـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاًَْ :١ٝؿا ؾماؼ ايهٗفبضا ٤نضثرل٠
ٚنضبرلٖٓٚ ,٠ضاى تٍضفوا زلعٓاٖضا َضٔ ايهضضثرل َضٔ إمضٚ٪يٌ بضإٔ ٖضؿا ايعضاّ لضضتهٕٛ
ايهٗفبا 24 ٤لاعَٜٝٛ ١اّ ,يهٓب  ٫اعتكؽ ؾيو ,٭ْ٘ ذت ٢ي ٛالتطعٓا اْتاد طاق ١نٗفبا١ٝ٥
نبرل ٠نُا ٜكاٍ ,ؾإٕ ٖؿ ٙا٫ل٬ى إٛجٛؼ ٠ئ تترٌُ ٖؿ ٙايطاق ١إٓتح.١
ٚأِاف ا٭عفج ٞبإٔ وعَ ٜؽع ٢عبؽايفٓٔ ايؿت ٟٚ٬نإ ِاب٘ كابفا ٗ عٗؽ
ٌؽاّ ,ؼظٌ اٍ ايعفام عً ٢اْ٘ تاجف ٚأذّف َع٘ وفن ١اَاـت ١ٝتؽع ٢وفنَٓٝ ١ا ٱْتاد
ايطاق ١ايهٗفبا ١ٝ٥إٍ فًن ايٛقـا .٤ؾتعاقؽٚا َعٗا َبًؼ ًَٝ 3.175اـ َٔٚ ,ثِ اـتؿعت الِٗ
ايىفن ٗ ١ايبٛـٌ ١بٓا ٤عًٖ ٢ؿا ايتعاقؽ.ؾكاّ ٌاذب ايىفن ١بب ٝعٗا ؾحٓٚ َٔ ٢ـا ٤ؾيو
أَٛا ٫طاٚ .١ً٥عٓؽَا لأٍ إمٚ٪ي ٕٛايعفاق ١ٝؼٚي ١نٛـٜا عٔ تًو ايىفن ,١أجابت اْٗا ٫
تعًِ عٓٗا و٦ٝاّٚ .قؽ أذًٓا ٖؿا إًـ اٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اييت قاَت بؽٚـٖا بتر ًٜ٘ٛاٍ ايكّا٤
ايؿ ٟمل وفى لانٓاّ ذت ٢اٯٕ.
ٚأؾاؼ ا٭عفجٜٛ ٞجؽ ٗ ايبٍف ٠اٯٕ عىف َٛيؽا نٗفباٝ٥ضِ ١ضعًَُ ١كضا ٗ ٠ايعضفا٤
َعاقٕ ظٛـ ايكبرلٖٚ ,ؿ ٙإٛيؽا َٓؿ عاّ  2005ذت ٢عاّ  2012بكًَٝ 4 ١ُٝاـ ؼ٫ٚـٖٞٚ ,
تهؿ ٞٱْتاد َا َكؽاـ 4 ٙآ٫ف َٝحا ٚا ٚتك ّٛعً ٢ا٭قٌ عٌ ٍْـ َىهً ١ايعضفام َضٔ
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ايهٗفبا ,٤يهٓٗا اٯٕ ٚبعؽ تفنٗا ٗ ايعفا ٤نٌ ٖؿ ٙايمٓٛا  ,قمِ َٓٗا ٌؽأٚ ,ايكمِ
اٯظف ٜ ٫عٌُ.
ٚأظرلاّ ٜك ٍٛا٭عفجٌ ٞفف ايعفام عً ٢ايهٗفبا ٤ذٛايًَٝ 30 ٞاـ ؼ٫ٚـٚ ,ي ٛعًُٓا إ
إًٝاـ ؼ٫ٚـ ٜٛيؽ أيـ َٝحاٚا  ,ؾٝحب إٔ ٜه ٕٛيؽٜٓا اٯٕ  30آيـ َٝحاٚا  َ ,ايعًِ إٔ
إْتاجٓا اي َٔ ّٛٝايهٗفباٜ ٤ذلاٚط َا بٌ  7إٍ  8آ٫ف َٝحاٚا ٖٚ ,ؿا ؼي ٌٝعًٚ ٢جٛؼ ؾماؼ
نبرل ٗ ٚقاـ ٠ايهٗفبا.٤
 َٔٚبٌ ا٭ل ١ً٦اييت أِعٗا ؼت أْٛاـ ايىٗفلضتاْ.ٞاْو تعتُضؽ اٯٕ ٗ تضٛؾرل ايٛقضٛؼ
يًهٗفبا ٤عً ٢ايػاق اٱٜفاْ ٞؼ ٕٚإٔ تطٛـ َٓى٦ا ايتٍؿ ١ٝيتعتُؽ عًْ ٢ؿمو بٌٛؿو بًؽ
ْؿط ٞأّٜاَّ.ؽؾٛعا وفا ٤ايٓؿ٘ ٜت ِ تمٜٛتٗا َٔ ظ ٍ٬بٓو َٛـنَإ ا٭َفٜهٚ ٞيٝن َٔ
لب ٌٝغرلَ .ٙاؾا يٌ ٛؽـ قفاـ أَفٜه ٞبتٛل ٝاؿٛف ا٫قتٍاؼ ٟعً ٢اٜفإ يٝىضٌُ ايػضاق
أّٜاّ ٌٖ.تىػٌ ايهٗفبا ٤عً ٢اؿطب? َٔ ٜؽـ.ٟ
بك ٞوْ ٤ٞكٛي٘ بىإٔ ايهٗفبا:٤
َٔ إعفٚف إٔ إٓاػ ايعفاق ٞقاـ ٟذاـ بىهٌ عاّ  ٫ٚتٛجؽ ؾٛاٌٌ بٝٸٓ ١بٌ ايؿٍٍٛ
ٚايٍٝـ ؾًٜ ٘ٝتِٗ ذٛاي 10 ٞاوٗف بُٓٝا ٜمتػفم ايىتا ٤بٌ وضٗف ٚوضٗف ٍْٚضـ ٚاـفٜضـ
َٓؽَخ ٗ ايٍٝـ أَا ايفب ٝؾٓمُ ب٘ ْ ٫ٚفاٚ .ٙيهٔ ٜٛجؽ ألبٛع قبٌ ؾـ ٠ٚايٍٝـ ٚالبٛع
آظف ٗ ْٗاٜت٘ ٜه ٕٛاؾَ ٛعتؽٍ ظ٬شلُا  ٫ٚؼتضاد ايٓضاه يٛلضا ٌ٥ايتدلٜضؽ عٓضؽٖا تهضٕٛ
اؿاج ١يًهٗفبا ٗ ٤ايعضفام يْ٬ضاـ ٠ؾكض٘ ٚا٫لضتٗ٬ى ٗ أؼْض ٢ذا٫تض٘ .اؾُاعض٘ بضؽّ ٤ا َضٔ
ايىٗفلتاَْ ٞفٚـاّ بعبؽ ايهف ِٜعؿتإ ٚقٜف ايهٗفباٚ ٤يٝن اْتٗا ٤بايٓاطل ايفزل ٞيٛقـا٠
ايهٗفبآٜ ٤تٛفٖ ٕٚاؾ ٜٔا٫لضبٛعٌ يٝطًكضٛا ًٓضتِٗ ايؽعاٝ٥ض ١بضإ ايهٗفبضا ٤ناؾٝضٗ ١
ايعف ام ٚاْ٘ َ ٌٖ٪يًتٍؽٜف! ٚيهٔ نُا َٖ ٛعفٚف ؾإ ا٫لبٛع  7أٜاّ ٚتٓكّ ٞبمفع٘.
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ملف الفصاد يف الهفط
ض ايعفام ّتًو ثايث اندل اذتٝاطْ ٞؿط ٗ ٞايعامل ًَٝ 145اـ بفَ ٌٝاذتٝاطَ ٞعفٚف
ٚأنثف ًََٔٝ 100اـ ٗ اْ٫تٛاـٌٜٛٚ.ـ ايعفام بأْ٘ ايبًؽ ايؿٍٜ ٟؽٸـ آظف بفَْ ٌٝؿض٘ ٗ
ايعامل.
ضض أَا ايػاق ايطبٝع ٗ ٞايعفام ؾٝبًؼ ا٫ذتٝاط ٞايثابت ي٘  112تفَ ًٕٜٛٝذل َهعب ٖٛٚ
عاوف اندل اذتٝاط ٗ ٞايعامل.
ض َع ِٛاذتٝاط ٞايٓؿ٘ ٚايػاق ايعفاقٜٛ ٞجؽ ٗ إٓطك ١اؾٓٛبٚ ١ٝايىفق ٗٚ ١ٝعاّ 2003
ناْت ايفَ ١ًٝايىُاي ١ٝتٓتخ  َٔ ./.70إْتاد ايعفام ايٓؿطَٚ ٞعفٚف إٕ ْؿ٘ ذك ٍٛايفَ١ًٝ
ّتاق بٍؿتٌ َُٗتٌ ا٭ :ٍٚاْ٘ ظؿٝـ ٜٛٚيؽ ْمب ١عاي َٔ ١ٝإٓتحا إطًٛب ١بعؽ تهفٜف.ٙ
ٚايثاْ :١ٝاْ٘ ذً ٛبمبب قً ١اشلٝؽـٚجٌ ٚثاْ ٞاٚنمٝؽ ايهاـب ٕٛايًؿإ ٜمببإ تآنٌ َفاؾل
اٱْتاد ؾَٗ ٛحفؼ ظفٚج٘ َٔ ا٭ـض ٜٛج٘ يؿٌٍ ايػاق ع ٔ ايٓؿ٘  َٔٚثِ إٍ لؿٔ ايتٍؽٜف
 ٫ٚوتاد إٍ َعاؾا إِاؾ.١ٝ
ض ايعفاق ٗ ٕٛٝذرل َٔ ٠أَفِٖ ٚظٌٍٛاّ ؾُٝا ٜتعًل َِٛٛع ايٓؿ٘ ؾُضٔ جٗض ١ناْضت
بانٛـّْ ٠اشلِ ٚنؿاذِٗ ايضٛطب قضؽ عضدلٚا عٓض٘ ٗ ايضؿٚؼ عضٔ ثضفٚتِٗ ايٓؿطٝض ١ؾهاْضت
اِفابا ايىعٝب٘ ٗ ايبٍفٚ ٠ناٚـباغ ٗ ٞنفنٛى ٚناْت ٚناْتٚ .قؽ ذككٛا الاقا
ٜفْٗٚا َُٗ ١عًٖ ٢ؿا ايطفٜل قاْ ٕٛـقِ ٚ 80تألٝن وفن ١ايٓؿ٘ ايٛطٓٚ ١ٝؼفٜف َعٛضِ
ا٭ـاِ ٞاييت ؼَ ٟٛهأَ ايٓؿ٘ َٔ لٝطف ٠ايىفنا ا٭جٓب ١ٝذت ٢إٔ ايمبب إباوضف
٫غتٝاٍ ايكع ِٝايٛطب عبؽ ايهف ِٜقالِ ٜعك ٣إٍ ايعؽا ٤ايؿ ٟأُِفت٘ وضفنا ايضٓؿ٘
ا٭جٓب ١ٝي٘ بمبب اٱجفا٤ا اؿازل ١اييت اؽؿتٗا ذهُٛ 14 ١َٛق َِٛٛ َٔ 1958ع ؼفٜف
ايثف ٠ٚايٓؿطٚ .١ٝبعؽ تَٗ ١٦ٝتطًبا تأَ ِٝايٓؿ٘ قاَت ذه ١َٛايبعث ٌٝبتأَ ِٝايٓؿ٘ عضاّ
ٚ 1971نإ ؾيو ّثٌ ذؽثاّ ٗ ذٝا ٠ايعفاق ٌٝيهٔ تًضو إٓالضبا ْٝعضا جعًضٗا ٌضؽاّ
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َك ٚـٚ ٙأؾفغٗا َٔ قتٛاٖا اؿكٝك َٔ.ٞجاْب آظف ؾإ ايعفاقٜ ٕٛٝىعف ٕٚإٔ نٌ إٍا٥ب
جا٤تِٗ َٔ ؼت ـأه ايٓؿ٘ .ؾإ٪اَفا ٚاؿفٚب ٚا٫ذتَ ٍ٬ا ناْت ي ٛمل ٜهٔ ايٓؿ٘ بٌ
ٗٚفاْٚ ِٗٝؾٛم ؾيو ؾإ ايكبؽ ٠تؿٖب يًمًطا ايؿالؽٚ ٠يًىعب ايب.ٟٚ٬
ذت ٢إٔ ٖتاؾِٗ ايعتٝؽ با ٜتُثٌ ْٗ) :ؿ٘ ايىعب يًىعب َ ٛيًرفاَ.(٘ٝ
ضض إٍ جاْب ا٭ِفاـ ايبايػ ١اييت ؿكت بايبٓ ١ٝايترت ١ٝا٭لال ١ٝيًكطاع ايٓؿط ٞايعفاقٞ
ٗ ذضفب أيثُضإ لضٓٛا  .ؾكضؽ أؿضل ايكٍضـ اؾض ٟٛظض ٍ٬ذضفب عضاّ  1991أِضفاـ بايػضض١
بىبه ١تٛق ٜايٓؿ٘ ٍَٚاٗ ايٓؿ٘ ٗ ايعفام ٚـغِ قٝاّ اؿه ١َٛبا لترلاؼ َعؽا َٛٚاؼ
اذتٝاط ١ٝيكطاع ايٓؿ٘ عٛايًَٝ ٞاـ ؼ٫ٚـ َٔ ظ ٍ٬بفْاَخ ايٓؿ٘ َكابٌ ايػؿاٚ ٤ايؽٚا ٤يهٔ
غٝاب ايٍٝاْ ١ظ ٍ٬ؾذل ٠اؿٍاـ نإ قؽ ذاٍ ؼُ ٕٚهٔ ْٛاّ ٌؽاّ َضٔ ا٫لضتؿاؼَ ٠ضٔ
تفظ َٝا٭َِ إترؽ ٠ي٘ َّاعؿَ ١بٝعا ايٓؿ٘.
ض ايّفـ ايؿ ٟؿل بٍٓاع ١ايٓؿ٘ ٗ ايعفام قبٌ عاّ  2003طاٍ إمتٜٛا ايث٬ث ١ذكٍٛ
ايٓؿ٘ ٚايػاقٚ .أّٜضا قطضا ايتهفٜضف ٚقطضا َعاؾض ١ايػضاقٚ .نضؿيو وضبه ١ايتٛقٜض
ٚقطا ايتٍؽٜف.
إىتاز اليفط
ٚؾُٝا ٜتعًل باٱْتاد ؾكؽ بًؼ إْتاد ايٓؿ٘ ٗ ايعفام 5ص ًَٕٛٝ 3بفََٜٝٛ ٌٝاّ ٗ ُٛق 1990
ٗ ذٌ ناْت اؿٍ  ١ايتٍؽٜف ١ٜإكفـ َٔ ٠قبٌ َٓ ١ُٛأٚبضو يًعضفام تبًضؼ ًَٝ 4ض ٕٛبفَٝضٌ
َٜٝٛاّٚ.بمبب ايّفـ اؿاٌٌ َٔ جفا ٤ذفب اـًٝخ ايثاْ ١ٝانؿض اٱْتاد ي ٌٍٝإٍ  500أيـ
بفََٜٝٛ ٌٝاّ بعؽ ايعًُٝا اؿفبَ ١ٝباوف ٗ ٠عاّ  2003يهٓ٘ اـتؿ تؽـهٝاّ ي ٌٍٝإٍ 5ص2
ًَ ٗ ٕٛٝأٚا ٌ٥عاّ ٌٚ , 2003فط ثاَف ايػّبإ أٚ ٍٚقٜف ْؿ٘ عفاق ٞبإٔ اٱْتضاد ٜبًضؼ 8ص2
ًَ ٕٛٝبفََٜٝٛ ٌٝاّ .نُا مت َٓس وفنٖ ١ايٝدلت ٕٛإًُٛن َٔ ١قبٌ ؼٜو تىٝب ْا٥ب ايفٝ٥ن
ا٭َفٜه ٞبَ ًٛبًؼ 142صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ ذٝث تعٗؽ ايىفن ١بإعاؼَ ٠مت ٣ٛاٱْتاد إٍ َا
نإ عً ٘ٝقبٌ عاّ .2003
ٖب٘ إْ تاد ايٓؿ٘ َٔ 54ص ًَٕٛٝ 2بفََٜٝٛ ٌٝا ٗ ذكٜفإ  2004إٍ 2ص ًَٕٛٝ 2بفََٜٝٛ ٌٝا
ٗ ذكٜفإ عاّ ٚ 2005ناْت نُ ١ٝإٍؽٸـ 4ص ًَٕٛٝ 1بفََٜٝٛ ٌٝا ٗ .ناْ ٕٛا٭ ٍٚعضاّ
 2005تٛقؿت ُاَا ٌاؼـا ايٓؿ٘ َٔ نفنٛى بمبب ا٭عُاٍ ايتعفٜبٚ ١ٝبًؼ عؽؼٖا 186
ٖحَٛا ظٚ 2004 ٍ٬أؿكت أِفاـ ٗ قطاع ايٓؿ٘ بًػت قُٝتٗا ًَٝ 6اـ ؼ٫ٚـ ٚقتٌ َا ٜ ٫كٌ
عٔ َٚٛ 138ـ أَ ٚاظتٍاٌ ٞؾب بايٓؿ٘ ظ ٍ٬تًو ايؿذل.٠
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األضساز اليت قحكت بالكطاع اليفطٕ
ٗ عاّ  2003نإ اقٌ َٔ  10آباـ يًٓؿ٘ اوتعًت ؾٗٝا ايٓرلإ َٔ جفا ٤اؿضفب يهضٔ
أعُاٍ ايٓٗب تمببت ٗ أِفاـ ٗ إ عؽا ايٓؿط ١ٝبًػضت قُٝتٗضا ًَٝ 943ض ٕٛؼ٫ٚـ ثضِ بضؽأ
٫ذكاّ ٌؿر ١ايتعفٜب َٔ قبٌ أتباع ْٛاّ ٌؽاّ ؾتِ إذفام  َٔ ./. 30آباـ ايٓؿ٘ ٗ اؾٓٛب
ايبايؼ عؽؼٖا  1000ب٦ف بعًُٝا إـٖابٚ ١ٝمت تؿحرل أْابٝب ْكٌ ايٓؿ٘ إُتؽ ٠إٍ َٓٝا ٤جٗٝإ
ايذلنٚ ٞظ٘ ا٭ْابٝب إُتؽ َٔ ايى ُاٍ إٍ اؾٓٛب ٚظ٘ أْابٝب ايػاق ايطبٝع ٞبٌ ذكٜفإ
ٚتىف ٜٔا٭ ٍٚعاّ ٚ. 2003ناْت ظط ١إعفبٌ تكّ ٞبتعفٜب ايبٓ ١ٝايترت ١ٝيًٓؿ٘ ايعفاق.ٞ
ٗ ُٛق َٓ 2003س عكؽ ًَؼ  ًَٕٛٝ 50ؼ٫ٚـ يىفن ١أَٓ ١ٝيػفض ٓآَ ١ٜى٦ا ايٓؿ٘.
ٚقؽـ اـما٥ف اي ١َٝٛٝيًٓؿ٘ َٔ جفا ٤ايعًُٝا اٱـٖاب ١ٝبض  ًَٕٛٝ 20ؼ٫ٚـ َٜٝٛا.
ٍَؿا ٠ايبٍف ٠مل تتعضفض ٭عُضاٍ ايمضًب ٚايٓٗضب ٭ٕ إٗٓؽلضٌ ؾٗٝضا أغًكضٛا ا٭بضٛاب
ايفٝ٥م ١بإعؽا ايثك.١ًٝ
عًُٛ ٍٛق  2005ناْت اؿه ١َٛا٭َفٜه ١ٝقؽ ٌفؾت ذٛاي7 ٞصًَٝ 2ضاـ ؼ٫ٚـ َضٔ
ا٭َٛاٍ ا٭َفٜه7ٚ ١ٝصًَٝ 2اـ ؼ٫ٚـ أظضفَ ٣ضٔ ا٭ َضٛاٍ ايعفاقٝضَٚ ١عٛضِ إبضايؼ ٌضفؾت إٍ
وفن ١نًٛٝؽ بفا ٕٚأْؽ ـ ٚٱعاؼ ٠ايبٓ ١ٝايترت ١ٝيًٓؿ٘ ٚالترلاؼ ايٛقٛؼ إهفـ ٚتىهٌٝ
ؾفم أَ ايٓؿ٘ ٚإٌ٬ط ظط ٙٛاْ٫اْبٝب.
اهلدز ّالطسق٘ يف الجسّٗ اليفطٔ٘
ذٌٍ اشلؽـ ٚايّفـ ٗ ايكطاع ايٓؿط ٗ ٞث٬ث ٌؿرا :
 . 1ايمفقٚ ١ايتٗ فٜب ٚال ايٓطام
 .2لفق ١ايٓؿ٘ َٔ ظ ٍ٬اؿؿف إاٌ٥
 . 3لفق ١آباـ ْؿط١ٝ
 . 4ايؿماؼ ٗ الترلاؼ إىتكا ايٓؿط.١ٝ
ّٚهٔ تتب إذؽاثٝا ًَـ ايٓؿ٘ باٯت:ٞ
 ٗ بٝإ ٌاؼـ َٔ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ ظاُ بإْتضاد ايضٓؿ٘ اـضاّ يًمضٓٛا  1984 :ضضض 2000
ٜٗٛٚف ؾ ٘ٝإٔ اٱْتاد ٗ عاّ  1989بًؼ  ًَٕٛٝ 3بفََٜٝٛ ٌٝا .ذٌٍ ٖؿا بعؽ َفٚـ لٓٚ ١اذؽ٠
عً ٢تٛقـ ذفب ؼاَت مثإ لٓٛا مل ٜبل َٔ جفاٗ ٥ا واٖؽ ْؿط ٞعً ٢ا٭ـض ٗ ,ذٌ بًؼ
اٱْتاد عاّ ٚ ٗ 2001فٚف ذٍاـ ظاْل 6ص ًَٕٛٝ 2بفَٚ ٌٝبًؼ اٱْتاد إعًٔ ٗ عاّ 2003

166

ث٬ث ٌٜ٬َ ١بفََٜٝٛ ٌٝاّ إِاؾ ١إٍ ن ٛبْٛا ايٓؿ٘ اييت ناْت تٌٍ إٍ ًَ ٕٛٝبفَٚ ٌٝاييت
نإ ّٓرٗا ٌؽاّ ٚابٓاٚ ٙأْمبا ٙبٍؿٖ ١ؽاٜا ٚـوا .٣ٚعًُا بإٔ َعؽٸٍ إْتاد ايٓؿ٘ عاّ 1982
نإ ٜبًؼ  ًَٕٛٝ 4بفََٜٝٛ ٌٝاّ.
 ٗٚ عاّ ٚ 2003بعؽ اْتٗا ٤ايعًُٝا اؿفبٝضٚ ١تىضه ٌٝأ ٍٚذهَٛض ١عفاقٝض ١ؾضإ
ثاَف ايػّبإ أٚ ٍٚق ٜف ْؿ٘ عفاق ٞبعؽ ٌ 2003فٸط بإٔ َعؽٍ اٱْتضاد ٍٜضٌ إٍ 8صًَٝ 2ضٕٛ
بفَ.ٌٝ
 تعٗؽ وفنٖ ١ايٝدلت ٕٛإًُٛنضَ ١ضٔ قبضٌ ؼى تىضٝب ْا٥ضب ايضفٝ٥ن ا٭َفٜهضٞ
بإعاؼَ ٠عؽ ٫اٱْتاد إٍ َا ناْت عً ٘ٝقبٌ عاّ  2003يكاَ ٤بًؼ قؽـ4 ٙصًَٝ 2اـ ؼ٫ٚـ َٔٚ
ُِٔ َا ايتكَت ب٘ ايىفنٍْ ١ب عؽاؼا ايهذلٚ .١ْٝٚذًٍت ايىفن ١عً ٢إبًؼ ؼ ٕٚإٔ
تؿ ٞبؿيو .يهٔ ا ٱْتاد إعًٔ مل ٜتحاٚق 8ص ًَٕٛٝ 1بفَ ٌٝط ١ًٝايمٓٛا اييت تًت.
ِٚ ٴ عت ؼت تٍفف ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ َا بٌ  6ض ًَٝ 8اـ ؼ٫ٚـ ٱؼاَضٚ ١تطضٜٛف إٓىضآ
ايٓؿطٚ ١ٝنإ ٗ ـأه ايكا ١ُ٥تأٌَ عؽاؼا ايهذل ٗ ١ْٝٚإٛاق ايٓؿطٚ ١ٝمل وٌٍ.
 ايعًُٝا اٱـٖاب ١ٝإٛجٗ ١يًكطاع ايٓؿط ٞناْت تؽٚـ ٗ بٝحٚ ٞبتٛاط َٔ ٪عّٛ
ايدلٕإ ايمابل َىعإ ـناض ِأَ اؾبٛـٚ ٟقؽ ٌؽـ أٚاَف قبض بضايكبض عًٝض٘ عضاّ
ٖٚ .2006فب اٍ لٛـٜا ٌٚضؽـ اذهضاّ ِضؽ ٙبايمضحٔ َٚضٔ ٖٓضاى نضإ احملضفض عًض٢
ايعًُٝا ا٫ـٖا ب ١ٝيػا ١ٜلكْٛ ٙٛاّ ايكؿاٗ ٗ يٝبٝا يهٔ ٌؿكا لٝال ١احملاٌٍ ١ايكا١ُ٥
ٗ بػؽاؼ جعًت َٔ َىعإ اؾبٛـ َٔ ٟإكضفبٌ َضٔ ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١إضايه ٞؾألضكطت
ا٭ذهاّ ايكّاٚ ١ٝ٥با ٚي.ِٝٓ ٞ
ٚ يهٔ ٗ ايبٍف ٠مل ؼٌٍ عًُٝا إـٖابَٛ ١ٝجِٗ ١ؽ ايكطاع ايٓؿطض ٞإ ٫قًض٬ٝ
ٚتفنك ت ًو ايعًُٝا ٗ قطاع بٝحَٚ ٞضا جاٚـٖضاٚ .يهضٔ أَضفاّ آظضف ذٍضٌ ٖٚض ٛايمضفق١
ٚايتٗفٜضضب ٚالض ض ايٓطضضضام يًضضٓؿ٘ اـضضضاّ ٚإىضضضتكا ايٓؿطٝضضضٚ ١تؿضضاقِ ؾيضضضو ٗ عٗضضضؽ ايضضضٛقٜف
ايىٗفلتاْ.ٞ
 أٌؽـ ا٭َفٜهإ عؽٸ ٠تكاـٜف َٔ بٗٓٝا تكفٜف ٪ٜنٓؽ عً ٢إٔ َضا ٜمضفم َضٔ ايضٓؿ٘
اـاّ ٜبًؼ بٌ  300ضض  500أيـ بفََٜٝٛ ٌٝا ٖٚؿا ٜعب إٔ ظماـ ٠ايعفام َٔ جفا ٤ؾيو تبًؼ 60
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا بٛاق :
) 500أيـ& 5&ّٜٛ 300لٓٛا & 80ؼ٫ٚـ يًدلَٚ ,(ٌٝأٌؽـٚا تكفٜف آظف ٜك ٍٛإٔ َا وٌٍ
عً ٘ٝنٌ َٗفب َٔ َٗفب ٞايٓؿ٘ ٗ ايبٍضفٜ ٠بًضؼ ًَٝ 5ض ٕٛؼ٫ٚـ ألضبٛعٝا يكضا 250 ٤أيضـ ؼ٫ٚـ
ٜؽؾعْٗٛا يًمفامَ ,عٖٓ ٢ؿا إٔ ايعفام ظمف ًَٝ 83اـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا ٚبٛاق )ًَٝ 5ض52&ٕٛ
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ألبٛع& 5لٓٛا &َٛ 62ق تٗفٜب( ,لبل ٚإ أٌؽـ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ )ايمابل( ذايٝا أٌَ
عاّ فًن ايٛقـا ٤تكفٜف ٙايمٜٓ ٟٛتُّٔ إٔ َا ىمف ٙايعفام َٔ جفا ٤لفقٚ ١تٗفٜب َىتكا
ايٓؿ٘ ٜبًؼ ًَٝ 19اـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا ٜعب ًَٝ 85اـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا ٚعً ٘ٝؾإ ظماـ ٠ايعفام َٔ
لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ بالتعؽاّ َعؽٍ ا٭ـقاّ ايٛاـؼ ٗ ٠تًو ايتكاـٜف = ًَٝ 79اـ ؼ٫ٚـ ظٔ ٍ٬ن
لٓٛا

).(3' 85 + 83 + 60
 لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٗ ايبٍف ٠ظ ٍ٬ايمٓٛا  2003ضض  2009مل ته ٔ ٖاَى ١ٝؾٝتِ

غض ايٓٛف عٓٗا ٚمل تهٔ لف ١ٜؾكؽ بًػت َٛاْ ٧تٍؽٜف ايٓؿ٘ إٗفب غرل ايفزل ١ٝذٛايٞ
َٓٝ 62ا ٗ ٤ذٌ ًُو ايؽٚيَٓٝ ١ا ٌ٥ؾك٘ ٚعرلا ايٓؿ٘ إمفٚم َٔ ظ ٍ٬ثكب ا٭ْابٝضب
ٍْٚب َّعا وؿ٘ عًٗٝا قا ٗ ١ُ٥نضٌ ا٭ٌضكاع  24ٚلضاع ١ذٝضث هضف ٟلضفق ١ايضٓؿ٘
ٚتٗفٜب٘ إ ٍ بٛاظف تفلٛا قباي ١ايمٛاذٌ تٓكً٘ إٍ َٓٝا ٤ايؿحرلٖٓ َٔٚ ٠اى هضؽ طفٜكض٘ إٍ
اشلٓؽ ٚايٌٍ ٚايبانمتإ ٚإٜفإ.
 ا٭َفٜهإ ٜمٝطف ٕٚـزلٝا عًَٛ ٢اق ايتٍؽٜف ذت ٢أْض ٞعٓضؽَا قضفـ ايٛقضٛف
َٝؽاْٝا ٚوعٍٝاّ عً ٢تًو إٛاق أثٓا ٤ـ٥اليت شل ١٦ٝايٓكاٖ ١ذّف إٍ َهتيب ٖضثًٌ عضٔ
ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝىدلاْب بإ ؾيو ٜتطًب اؿٍ ٍٛعًَٛ ٢اؾكٚ ١اوٓطٔ!
ٚ يعؽّ إَهاْ ١ٝايٛقٛف َٛقعٝا عً ٢ايمفقٚ ١ايتٗفٜب ٌٚعٛب ١اؿٍ ٍٛعً ٢ايٓتا٥خ
َٔ ظ ٍ٬إـلاٍ ؾفٜل َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾكؽ التعٓت َٛاطٌٓ َٔ أٌٖ ايبٍضفٚ ٠قاؾٛضا
أظف ٣بايتػًػٌ بٌ لفام َٗٚفب ٞايٓؿ ٘ ٚتٍٜٛفٖا ٚتٍٜٛف إٛاق َٔ ظ ٍ٬ا٭قُاـ ايٍٓاع١ٝ
بٛالط ١اٱْذلْتٚ ,ذًٍت عًٌٛ ٢ـ ٕعؽا ثكب أْابٝب ايٓؿ٘ )أؼيٓ ١اؾفٌّٛٚ (١ـ أْابٝب
ايٓؿ٘ إثكٛبَ) ١عُٗٛا ُِٔ َمٚ٪يٓ ١ٝا ١ٜأْابٝب ايٓؿ٘( ٌٛٚـ يبررلا ايٓؿ٘ إمفٚم
إعؽ يًتٗفٜب ٚإّعا اييت تك ّٛبترُ ً٘ٝإٍ ايىاذٓا ٚٚلاْ ٘٥كٌ ايٓؿ٘ إٗفٸب َٛٚاق
تٗفٜب ايٓؿ٘ )إٛاْ ٤ٞغرل ايفزلٚ (١ٝعؽؼٖا ٌٛٚ 62ـ ٕعؽا ْكٌ ايٓؿ٘ إٗفٸب )ايباطْٛا
ٚايبٛاظف اييت مت اْتىاشلا َٔ أّ قٍف ٚتًٍٝرٗا( َٚعاٌَ )َماؾٔ( ٌٓاعٚ ١لاْ ٘٥كٌ ايٓؿ٘
إٗفٸب ٌٛٚـ ب ٛٝإٗفبٌ ٚأزلاٚ ِٗ٥أزلا  ٤إتٛاطَ ٌ٦عِٗ َٔ َمٚ٪يٌ ذهٚ ٌَٝٛأذكاب
ٗ ايبٍفٚ (٠عفِتٗا بهتاب ـزل ٞعً ٢ـٝ٥ن ايٛقـا ٚ ٤ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب بايهتاب إفقِ
 1402بتاـٜغ .2007/10/29
 ذّف عؽٸ ٠اجتُاعا ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ُِت أّٜا ٚقٜفا ايٓؿ٘ ٚايؽؾاع َٚمٚ٪يٌ
عمهف ٌٜعفاقٚ ٌٝأَفٜهإ ٕٓاقى ١ا يتكفٜف إفؾل بايهتاب إىاـ إيٚ ٘ٝنإ ٜتُّٔ
ظط ١ي ِٛذؽ يمفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ تكّ ٞبترفٜو قٛا َٔ اؾٝي َٔ بػؽاؼ ٭ٕ ايكٛا
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ا٭َٓ ٗ ١ٝايبٍفَ ٠مٝطف عًٗٝا ٗ ذ َٔ ٘ٓٝقبٌ ا٭طفاف ؾا ايًٍ ١بتٗفٜب ايٓؿ٘ ٚناْت
اـط ١إكذلذ ١تك ّٛعً ٢ألاه التعؽاّ طا٥فا عُٛؼ ١ٜيّفب َٛاْ ٧ايتٗفٜب غرل ايفزل١ٝ
َٚماؾٔ تٍٓٚ ٝلا ٘٥ايتٗفٜب ٚبىهٌ غرل قابٌ يٲٌ٬ط.إ ٫إٔ ا٭َفٜهإ أِٚرٛا بأْ٘ ٫
تٛجؽ يؽ ِٜٗذايٝا طا٥فا عُٛؼّٚ ١ٜهٔ تأَٗٓٝا بعؽ  4أوٗف! ٌٖ ٜعكٌ إٔ ا٭َفٜهإ ٫
وتهُ ٕٛعً ٢بّع ١طا٥فا عُٛؼ ?.١ٜا٭َف ٚاِس.إِْٗ ٜمع ٕٛٱؼاَ ١لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘
َٔ ا٭ْابٝب يٝىعفٚا اؾُ ٝبإٔ اؿه ١َٛايعفاق ١ٝغرل قاؼـ ٠عًٓ ٢ا ١ٜايٓؿ٘ ؾ ِٛٝؼت
تٍفف ايىفنا ا٭َفٜهْ ٗٚ .١ٝؿن ايٛقت تٛجؽ اذتُا ٫نبرل ٠بٛجٛؼ لفقا أّٜا
ٗ َٛاق ايتٍؽٜف اييت ٖ ٞؼت إوفاؾِٗ.
ٚ جٸٗت ؾفٜل ؼكٝل بف٥الَ.ّ ١ؽٜف عاّ يًتركٝل ٗ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٚعٓؽَا ٌٌٚ
ايؿفٜل إٍ ايه ٛاتٌٍ ب ٞـٝ٥ن ايؿفٜل ىدلْ ٞإٔ ٖٛاتؿِٗ اـً ١ٜٛاَتٮ بفلا ٌ٥ايتٗؽٜؽ
ٚايضضيت ؼضضؿـِٖ َضضٔ ايٌٛضض ٍٛإٍ ايبٍضضفٚ ٠إ ٫قطعضضت ـٚ٩لضضِٗٚ.عٓؽَا ٌٚضضٌ ؾفٜضضل ايترضضفٟ
ٚايتركٝل إٍ لٝطف ٠ايبٍفٚٚ ٠جؽ َ٪وفا غرل َ٪ات ١ٝاؼٸعٛا بأِْٗ َٚٛؿٚ ٗ ٕ ٛقاـ ٠ايىباب
جاٚ٩ا يتؿكضؽ إؽٜٓض ١ايفٜاِضٚ .١ٝعٓضؽَا ٌٚضًٛا ايؿٓضؽم اتٍضًٛا بضٖ ٞاتؿٝضا ٚأظدلْٚض ٞبضأِْٗ
قاٌضضف ٕ ٚؾاتٍضضًت بضضإٛاطٌٓ إتعضضا َ ٌْٚض اشل٦ٝضض ١ؾرّضضفٚا شلضضِ ٚاٌضضطربٛا اثضضٌٓ َضضِٓٗ
َتٓهفٚ ٜٔأٚقؿ ِٖٛعًَٛ ٢اقـ ايمفقٚ ١ثكب ا٭ْابٝب ٚايتٗفٜب ٚعاؼٚا بتكفٜف ٚيٝن  ٜتُّٔ
ا٭َٛـ ْؿمٗا اييت أذًتٗا لابكاّ إٍ ـ٥ال ١اؿهٚ ١َٛـ٥ال ١فًن ايٓٛاب.
 ؾٖبت إٍ َهتب ٚقٜف ايٓؿ٘ يتىضه ٌٝؾفٜضل َىضذلى َضٔ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضَٚ ١هتضب
إؿتي ايعاّ يًٛقٛف عً ٢اؿكا٥ل بىإٔ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ يهِٓٗ عفِٛا إٔ أٚج٘ ايؿفٜل
إٍ بٝحضٚ ٞنفنضضٛى بضؽَ ّ٫ضضٔ ايبٍض فٚ ٠نضضإ َضضٛقؿِٗ عضؽا ٞ٥يًػاٜضض .١قًضت يضضٛقٜف ايضضٓؿ٘:
ظٍٍت يٛقاـتهِ بضٌ  6ضضض ًَٝ 8ضاـ ؼ٫ٚـ ٚتعًضٔ ٚقاـتهضِ بالضتُفاـ أْٗضا تعتُضؽ عضؽاؼا
ايهذل ٗ ١ْٝٚذٌ تبٝٸٔ عؽّ ٚجٛؼ عؽاؼا ايهذل ٫ ١ْٝٚعً ٢اٯباـ  ٫ٚعً ٢قطا ايّغ
عً ٢ا٭ْابٝب بضٌ بّضع ١عضؽاؼا عًض ٢بّضعَٛ ١اقض يًتٍضؽٜف ؾرضا ٍٚإقٓضاع ٞبعضؽّ اؿاجض١
يًعؽاؼا عً ٢اٯباـ  ٫ٚقطا ايّغ ايٛاقع ١عً ٢أْابٝب ايٓؿ٘ ٚإِْٗ وتاج ٕٛؾك٘ عؽاؼا
عًَٛ ٢اق ايتٍؽٜف يػفض اذتماب نُٝا ايٓؿ٘ ٗ ايبضٛاظف ٗ ,ذضٌ يضٝن ٗ ايعضفام
ؾك٘ بٌ با َعفٚف عإٝا بأْ٘ ٜتِ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٚوٌٍ ؾيو َٔ ظ ٍ٬ثكب ا٭ْابٝب
ٖٚؿٌٛ ٙـ ا٭ْابٝب إثكٛبٚ ١عرلا ايٓؿ٘ إمرٛبٚ ١أؼٚا ايتثكٝب ٖٚؿٌٛ ٙـ َٛاْ ٧تٗفٜب
ايٓؿ٘ ٗ ٚقت يٝن يًعفام غرل َٓٝا ٜٔ٤ـزل ٗ ٌٝايعُٝٸٚ ١أب ٛؾًٛه ٚأَاَهِ ظٝاـإ :أَا إٔ
تعفِضٛا ٌضٛـ يًعضؽاؼا اٱيهذلْٝٚضٍَٓ ١ضٛب ١عًضض ٢اٯبضاـ يترؽٜضؽ نُٝض ١إمضتعفد ٚعًضض٢
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ا٭ْابٝب يترؽٜؽ نُ ١ٝإاـ ٚعًَٛ ٢اق ايتٍؽٜف ٚإٍاٗ يترؽٜؽ نُ ١ٝإٍضؽٸـ ٚاجملٗٸضك
يًٍُاٗ ٚغ٬ؾ٘ ؾإٕ َا ٜمفم َٔ ايٓؿ٘  500أيـ ايٛاـؼ ٗ ٠تكاـٜف ا٭َفٜهإ ٚاييت تمفم
َٔ ا٭ْابٝب.
 عفِت عً ٘ٝأّٜا ٚثا٥ل ـزل ١ٝت٪نؽ طفؼ اؾاْب اٱٜفاْ ٞيعُاٍ َٓٗٚؽلٚ ٞقاـ٠
ايٓؿ٘ ايعفاق َٔ ١ٝذك ٍٛأب ٛغفب ٗ ايطٝب ؾبٝٸٔ بأْ٘ قابٌ ٚقٜف اـاـج ١ٝاٱٜفاَْ ٞتكٗ ٞ
ايهٜٛت ٚعفض عً ٘ٝإِٛٛع ؾأجاب٘ ا٭ظرل )يٝي ٖ ٞاؿؽٚؼ ٚاِر (?١قًت يٛقٜف ايٓؿ٘:
ظفا ٘٥اؿؽٚؼ ٍَاؼم عًٗٝا َٔ ا٭َِ إترؽٚ ٠إ مل تهٔ ٚاِر ١ؾإٕ ا٭بٓ ١ٝإكاَ ١عً٢
إ ٛاق ايٓؿط ١ٝعفاق٫ .١ٝذك ّا أْهضف ٚقٜضف ايضٓؿ٘ ػضاٚق اؾاْضب اٱٜفاْض ٞعًض ٢آبضاـ ايضٓؿ٘
ايعفاق ١ٝإ ٫إٔ إٓانؿا بٌ ٚقاـ ٠اـاـجٚٚ ١ٝقاـ ٠ايٓؿ٘ عً ٢ظًؿ ١ٝاـ٬ف بىإٔ ؼهِ
إقً ِٝنفؼلتإ بايثف ٠ٚايٓؿط ٗ ١ٝاٱقً ِٝظ٬ؾاّ يًؽلتٛـ ؼؾ ٚقاـ ٠اـاـج ١ٝعًْ ٢ىف ٚثا٥ل
 ٚكاطبا تتعًل بالت ٤٬ٝاؾاْب اٱٜفاْ ٞعً ٢آباـ ايٓؿ٘ إؿنٛـ ٠ؾاِضطفٸ ٚقٜضف ايضٓؿ٘
ي٬عذلاف بؿيو  ٗٚا٭وٗف ا٭ظرلٌ ٠فٸط ٚقٜف ايٓؿ٘ بإٔ اؾاْب اٱٜفاْ ٞالتعؽّ ا٭لًر١
يطفؼ ايعفاق َٔ ٌٝتًو إٛاق !
ٗٚ ف اؿهٚٚ ١َٛقاـ ٠ايٓؿ٘ بألًٛب التعفاِ ٞيتك ٍٛإٕ ذكضٌ فٓض ٕٛعفاقضٞ
ٚيٝن َىذلى ٚيهٔ اؿك ٍٛا٭ظفَ ٣ىذلن ٗ.١ذٌ أْ ٞمل ازل َحٓض ٕٛعفاقضٚ ٞاذضؽ
ٜىهو بعفاق ١ٝذكٌ فٓ ٕٛيهٔ ا٭َف ٜبؽ ٚاْ٘ ٜتعًل بتُفٜف َِٛٛع ا٫قفاـ بإٔ اؿكٍٛ
ا٭ظفَ ٣ىذلن.١
ٌفط ٚقٜف ايٓؿ٘ بأْ٘ ٜٛ ٫جؽ تٗفٜضب يًضٓؿ٘ ٜٚبضؽ ٚأْض٘ ْمض ٞتٍضفوات٘ أثٓضا ٤اؿًُض١
ايعمهف ١ٜعً ٢ايبٍفٚ ٠اييت اتِٗ ؾٗٝا إزلاعٍَ ٌٝبس ايٛا ًٞ٥أظض ٛقضاؾ ٜايبٍضف ٠بأْض٘
أندل َٗفب يًٓؿ٘ ٗ ايبٍفٖٚ ٠ؿا ٜعب ٚجٛؼ َٗفبٌ ٌػاـ َٚتٛلطٌ ٚنباـ.
 أٌؽـ ٫ذكاّ أٚاَف ـزل ١ٝبالتكؽاّ قاؾ ٜايبٍفٍَ ٠بس ايٛاٚ ًٞ٥ـ٥ضٝن ؾٓض١
ايٓكاٖ ٗ ١فًن قاؾ ١ٛايبٍف ٠ظكعٌ اي ماعؽ ٟأظٌ ٛباط ايماعؽ ٟـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ١
ٗ فًن ايٓٛاب ٗ ذٚ ٘ٓٝأّٜا ايّاب٘ إم ٍٚ٪عٔ ٓاٜا ايٓؿ٘ ٗ ايبٍفٚ.٠قؽ ذّف
ٌباط ايماعؽ ٟإٍ َهتيب ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١حملاٚي ١ثٓ ٞٝعٔ التكؽاّ إضؿنٛـ ٜٔنضِْٗٛ
أظٚ ٙٛإٓتمبٌ إٍ ذكب٘ يهٓ٘ مل ٜٓحس.ؾكاّ َٔ لاعت٘ يٝرف ض إايه ٞـٝ٥ن اؿه١َٛ
عً ٢إبعاؼ َٔ ٟـ٥ال ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖ َ ١التعؽاؼ ٙ٭ٕ هعٌ َضٔ ؾٓض ١ايٓكاٖض ١ايدلٕاْٝض ١ايضيت
ٜفألٗا ؼت إَف ٠أٌَ عاّ فًن ايٛقـا ٖٛٚ ٤أذؽ َٚٛؿ ٞـٝ٥ن اؿهَٛض .١نضإ ٌضباط
ايماعؽٚ ٗ ٟقتٗا ٜمُ ٢بأَرل تٗفٜب ايٓؿ٘ٚ.ـغِ ـ٥الضت٘ يًحٓض ١ايٓكاٖض ٗ ١ايدلٕضإ ٚـغضِ
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لهٓ٘ ايبٍفٚ ٠أظ ٙٛـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١احملاؾٚ ١ٛذكب٘ نإ إٗ ُٔٝعً ٢إؼاـ ٠ايبٍف ٠ؾًِ
ٜكؽّ ط ١ًٝتًو ايمٓٛا لطفاّ ٚاذؽاّ ٜتعًل بمفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٗ ايبٍف ٠ايؿ ٟنإ ٗ َكؽَ١
ْىفا ا٭ظباـ ٗ كتًـ ؼ ٍٚايعامل يهٔ اٱع ّ٬إٓاٖض يًره ١َٛهعٌ َٓ٘ غرل ؾيو.
ٚ ؾُٝا ٜتعًل عكٌ ْؿ٘ ظاْ ١ؾكؽ نإ هٗٸك ٍَؿ ٢ايؽٚـ ٠بض  18أيـ بفََٜٝٛ ٌٝا
يػا ١ٜعاّ  2003إ ٫أْ٘ بعؽ ٖؿا ايتاـٜغ تٛقـ ايمرب َٓ٘ ٚالتُف اؾاْب اٱٜفاْ ٗ ٞايمرب
ط ١ًٝايؿذل.٠
 أواـ ايمٝؽ بفِٖ ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بإٔ َا ٜمفم َٔ بٝح ٌٍٜ ٞإٍ ًَٝ 2اـ
ؼ٫ٚـ لٜٓٛا = ًَٝ 10اـ ظٔ ٍ٬ن لٓٛا .
إىتاز الػاش
ٚؾُٝا ٜتعًل بايػاق ايطبٝع ٞؾكؽ انؿض اٱْتاد بعؽ ذفب اـًٝخ ايثاْ ٗٚ ١ٝعاّ 2000
نإ ٜتِ ذفم ذٛاي َٔ ./. 60 ٞايػاق إٍاذب ٱْتاد ايٓؿ٘ ٚعؽّ ا٫لضتؿاؼَٓ ٠ض٘ ٱغضفاض
ا٫لتٗ٬ى احملًٚ ٞعؽّ ايتٍؽٜف.
بًػت ظما ٥ف ايعفام َٔ جفا ٤ذفم ايػاق ًَٝ 15اـ ؼ٫ٚـ ٗ ذضٌ إٔ ايػضاق ٜىضهٌ ثضف٠ٚ
ذكٝك ١ٝ٭ٕ نًؿ ١إْتاد َذل َهعب غاق تبًؼ ؼٜٓاـ ٚاذؽ ) 1لٓت( ٗ ذٌ إٕ لضعف بٝعض٘ ٗ
ا٭لٛام اـاـج 5 ١ٝؼ٫ٚـ  ٗٚايمٛم احملً 12 ١ٝأيـ ؼٜٓاـ ٖٚؿا ٜعب إٔ ايفبس =  10آ٫ف َف٠
َٔ ايتهًؿ.١
تهسٓس اليفط
ضض تهفٜف ايٓؿ٘ ٗ ايعفام ٜتِ ٗ ث٬ثَٛ ١اق :
ايطاق ١اٱْتاج ١ٝايؿعً ١ٝبًػت تهفٜف  570ضض  700أيـ بفََٜٝٛ ٌٝا َٛقع ١ناٯت:ٞ
ايؽٚـ 110 ٠أيـ بفَ .ٌٝببح 310 ٞأيـ بفََٜٝٛ ٌٝا ٚايبٍف 150 ٠أيـ بفََٜٝٛ ٌٝا.
ٚنإ ايعفام ٍٜؽـ َٔ إىتكا ايٓؿط ١ٝعؽٚؼ ٔمًَٝ ١اـا ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ ,أَا ايّٛٝ
ؾإٕ ايعفام ٜمتٛـؼ َىتكا ْؿطَ ١ٝبايؼ تهؿ ٞٱْىاٍَ ٤ؿا ٠بطاق 300 ١أيـ بفََٜٝٛ ٌٝاّ,
باٱِاؾ ١إٍ اـتؿاع ألعاـٖا ٭نثف َٔ ِ 20عؿاّ َ ٌعٛب ١اؿٍ ٍٛعًٗٝا َٔٚ .بٌ ًَؿا
اشلؽـ ٗ ايثف ٠ٚايٛطٓ ١ٝإٔ ايهدلٜت ا يؿٜ ٟىهٌ ثضاْ ٞانضدل َعضؽٕ ٗ ايعضفام بعضؽ ايضٓؿ٘
ٚناْت ايكطاـا اييت ؼٌُ إٓتٛد ا٭ٌؿف  ٫تؿاـم أْٛاـ ايعفاق ٌٝعًَ ٢ؽاـ اي ّٛٝمل ٜمُ
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ؼظ ٍٛؼٜٓاـ ٚاذؽ إٍ ظك ١ٜٓاؿه َ٘ٓ ١َٛبعؽ عاّ .2003
ٚأّٜضضا ايؿٛلضضؿا ايضضؿ ٟأقُٝضضت يضض٘ َٓىضضآ عُ٬قضض ٗ ١أّ قٍضضف ٚايكضضاٚ ِ٥تعتُضضؽ عًٝضض٘
اقتٍاؼٜا ؼ ٍٚعفبَ ١ٝثٌ إػفب ٚا٭ـؼٕ.
قبٌ ألبٛع ٚاذؽ َٔ اٯٕ ٗٚف ٚقٜف ايٓؿ٘ عً ٢إذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا ٜ ٖٛٚك:ٍٛ
اٯٕ التهٌُ ٍْب ايعؽاؼا ا٫يهذل.١ْٝٚيهٔ ٖؿا ذٌٍ بعؽ  10لٓٛا َٔ جاْضب
 َٔٚجاْب آظف ؾاْ٘ ٜىرل إٍ تطابل ا٭ـقاّ بٌ نُٚ ١ٝق ١ُٝايٓؿ٘ إٍؽـ َٛجب لح٬
ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ ٚبٌ ا٭ـقاّ ايٛاـؼ ٗ ٠بٝاْا ايىفنا إىذل ١ٜيًٓؿ٘ ايعفاقَٛ ٞجب َباؼـ٠
ايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝيًٍٓاعا ا٫لتعفاجٜٚ ١ٝىرل إٍ اْ٘ ٜٛ ٫جؽ ذايٝا تٗفٜب ٚيهضٔ تٛجضؽ
لفق َٔ ١ا٭ْابٝب ٗ ذٌ:
إٔ ايؿ ٟقًٓا ٙتهفاـا إٔ ايّفـ ٚايؿماؼ ٚلفق ١ايٓؿ٘ ٚتٗفٜب٘ ؼ ٌٍ َٔ ظ ٍ٬ا٫عتؽا٤
عً ٢أْابٝب ايٓؿ٘ ٚيٝن َٔ ظَٓ ٍ٬اؾؿ ايتٍؽٜف ايفزلٖٚ ١ٝؿا َمتُف يػا ١ٜايَٓ ٗ ّٛٝاطل
َتؿفق َٔ ١ايعفام ٚذت ٢عًَ ٢ىاـف بػؽاؼ.
ٚايؿ ٟقًٓا ٙاْ٘ مل ٜتِ ٍْب عؽاؼا ايٝهذل ١ْٝٚعً ٢اٯباـ ٚقطا ايّغ ٚيٝن عً٢
َٛاق ايتٍؽٜفٖٚ .ؿ ٙاؿاي ١قا ١ُ٥يً.ّٛٝ
ٚؾُٝا ٜعًل بايػاق َٚعً ّٛاْ٘ ٍَاذب ـفٚد ايٓؿ٘ ٜكٜؽ بكٜاؼت٘ ٜٓٚكَ بٓكٍاْ٘ ؾاْ٘
ٚـغِ قؽٚؼ ١ٜإْتاد ايعفام يًػاق ؾاْ٘ ٗ ايمابل ناْت ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ ػٗك ايهٗفبا ٤بض 350
َكُل.اٯٕ ٚبعؽ إٕ تّاعـ إْتاد ايعفام َٔ ايٓؿ٘ ؾإ َا ٜتِ ػٗٝك َٔ ٙغاق يكطاع ايهٗفبا٤
ٜ ٫تحاٚق َ 175كُل ٗ ذٌ ٜتِ الترلاؼ ايػاق ٜٚمتٛـؼ ٕٚايػاق ٭غفاض تىػ ٌٝايهٗفبأَ ٤
إٜفإٚ .يهٔ َاؾا ي ٛمت سل ٍٛايػاق اٱٜفاْ ٞباؿٍاـ ا٭َفٜه?ٞ
َٔ جاْب آظف ؾإ التُفاـ ا٫قتٍاؼ ايعفاق ٞـٜعٝاّ َٚعتُؽ عًَ ٢بٝعات٘ يمًعٚ ١ذٝؽٖٞ ٠
ايٓؿ٘ ٜٓط ٟٛعً ٢كاطف جم .١ُٝؾكؽ ٜػًل َّٝل ٖفَك ؾٝتٛقـ تٍؽٜف ايٓؿ٘ ايعفاقٚ.ٞقؽ
تأَف أَفٜها ايمعٛؼ ١ٜبفؾ إْتاجٗا إٍ ايّعـ ؾتٓعؿض ألعاـ ايٓؿ٘ إٍ ايٍٓـ.
عْدٗ تَسٓ الْقْد اىل الْادَ٘ جمددا
تابعت ؼكٝل َتًؿك ْىفت٘ اؿف/ٙعفام ٜٗٛف قٝاّ ظؿف ايمٛاذٌ ايعفاقٍَ ١ٝاؼـ25 ٠
لك ١ٓٝقًُ ١بكٜت ايػاق إعؽ يًتٗفٜب ذٝث تكـ بٛاظف ٗ عفض ايبرف ػُ قٜت ايػاق ٖٔ
ٜمُ ٢بايطٛاوٚ ١تك ّٛبتٗفٜب٘ اٍ ايؽ ٍٚا٭ظف ٣أ ٚتٓ ِٛب٘ َمتٓؽا ٌٛـ ١ٜباعتباـَ ٙمتٛـؼ
َٔ ؼٚي ١اَ٫اـا يتبٝع٘ اٍ ايعفام ثاْ) ١ٝغمْ ٌٝؿ٘ بؽ َٔ ٫غم ٌٝأَٛاٍ(.
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ملف الفصاد يف َزارٔ الذفاع
ظًٍَ ١ٌٝٛـ ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع جا َٔ ٤ا٭لباب اٯت:١ٝ
 .1ألىُ األخطز :ؾطبٝعْ ١ىاٚ ٙقاـ ٠ايؽؾاع  ٫تتعًل بتٛؾرل اـؽَا أ ٚايػضؿاٚ ٤إِضا
تتعًل بأـٚاط ايٓاه َباوفٚ ٠طبٝع ١تعاقؽا ٚقاـ ٠ايؽؾاع  ٫تتعًل بتٛؾرل إٛاؼ ٚا٭جٗك ٠يتٛؾرل
تًو اـؽَا إِا تتعًل بايت عاٌَ إباوف َ أـٚاط ايٓاه ٚابم٘ تًو ا٭َٛـ ايبٓؽقٚ ١ٝعتاؼٖا
ؾعٓؽَا ته ٕٛايبٓؽق ١ٝأ ٚعتاؼٖا ؾالؽ ٜٔؾضإ ؾيضو ٜعضب ٚاذضؽ َضٔ أَضف :ٜٔأَضا إٔ تٓؿحضف
ايبٓؽق ١ٝبٝؽ اؾٓؽ ٟؾتٛؼ ٟعٝات٘ أ ٚأْٗا ؽؿي٘ أثٓا ٤ا٫وتباى ؾٝكتً٘ عؽ.ٙٚ
َٔ جاْب آظف ؾإ ايهثرل َٔ ٖاـلا ايؿماؼ اييت ناْت لا٥ؽٌ ٗ ٠ؿٛف اؾٝي
ايمابل اْتكًت أيٝاّ إٍ اؿاي ٞـغِ ذٌ ايمابل ٚالترؽاث جٝي جؽٜؽ ٚيهٔ ْؿن ايّباٙ
ايؿالؽ َٔ ٜٔاؾٝي ايمابل ايتركٛا باؿاي ٞذٝث اْتكًت ؾا إُاـلا ٚايثكاؾ َٔٚ ١بٗٓٝا:
إٔ إٝمٛـ ٜٔناْٛا ًٜ ٫ترك ٕٛبٍؿٛف اؾٝي ٜٚىضذل ٕٚبكضا ٗ ِٖ٤بٝضٛتِٗ َكابضٌ ـوضا٣ٚ
ٜؽؾعْٗٛا إٍ آَف ِٜٗ٭ٕ اـؽَ ١ناْت إيكاَٚ ١ٝا٫يترام إجباـٚ ٟايفٚاتب قً ١ًٝجؽاّ.اي٫ ّٛٝ
تٛجؽ ظؽَ ١إيكاَٚ ١ٝايفٚاتب عاي ١ٝؾتهفـ ْؿن إُاـلٚ ١يهٔ بألًٛب كتًـ ؾٛٝجؽ
جٝي ٖا ٜمُ ٢بض )ايؿّا ِٖٚ (ٌٝ٥ايعٓاٌف اييت تىذل ٟبكاٖ٤ا ٗ بٛٝتٗا َك ابٌ ايتٓاقٍ عٔ
ٍْـ َفتباتٗا يًّبا َٔ ٙاٯَفَ .ٜٔعٓ ٢إٔ ايّاب٘ ٜٓ ٫ىف غٝاب اؾٓٛؼ غرل إٛجٛؼَٔ ٜٔ
َعٝت٘ َكابٌ ؾيو ؾإِْٗ عٓؽَا وّف ٕٚيًفٚاتب ٜمًٍُْ ْ٘ٛـ ايفاتب ٖٚؿا ٜعب إٔ ايمٝطف٠
)إؿفق (٠اييت َ٬نٗا  50عٍٓف إٛجٛؼ ايؿعً 20 ٞعٍٓف ؾك٘ ٚايٛاجبا اـاٌ ١بايض 50
تٛقع عً ٢ايض  20ؾتٓعؿض نؿا ٠٤ايض  20إٍ أؼْ ٢ذؽ بمضبب َضا ٜفْٚض٘ َضٔ ؾمضاؼ ٜٚترًُضٕٛ
ْتا٥حِٗ.
ّ .2ألىددُ األن د  :ؾٍضضؿكا ٚقاـ ٠ايضضؽؾاع  ٫تتعًضضل َٜ٬ضضٌ ايضضؽ٫ٚـا ٚأجكاٗ٥ضضا ٫ٚ
بعىفا إٚ ٌٜ٬أجكاٗ٥ا إِا َ٦ا إًَٝٚ ٌٜ٬اـا ايؽ٫ٚـا ٚعً ٢ذؽ عًُ ٞؾإ ٖ١ ٦ٝ
ايٓكآَٖٚ ١ؿ تألٝمٗا ٗ عاّ ٚ 2004ؿٌ َػاؼـت ٞشلا ٗ عضاّ  2008ؾضإ ًَضـ ايؿمضاؼ ٗ
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ٚقاـ ٠ايؽؾاع ٖ ٛا٭ِعِ َٔ بٌ ًَؿا ايؿماؼ إؿتٛذ ١يؽٜٗا ٚٚقاـ ٠ايؽؾاع ؼتٌ ايفقِ َٔ 1
ذٝث ذحِ ايؿماؼ ٗ بك ١ٝايٛقاـا ايعفاق.١ٝ
ٚ .3٭ْٗا ايٛقاـ ٠ايفا٥ؽ ٗ ٠ايؿماؼ َٔ بٌ اي ٛقاـا ايعفاق :١ٝؾُٓؿ ذكٜفإ ّٜٛ 2004
لًِ بفّف ايمًط ١إ٪قت ٗ ١ايعفام ٭ٜاؼ ع ٟٚ٬ؾكؽ بؽأ ايؿمضاؼ ٗ ٚقاـ ٠ايضؽؾاع ٚبىضهٌ
َبهف.
ايكٍ َٔ ١أٚشلا
املزحنة األّىلَ :فذً ١ايٛقٜف ذاقّ ايىعٕ٬
بتاـٜغ  2004/5/ 28لًِ بفّف با٫تؿام َ ا٭ظّف اٱبفاٖٖ ُٞٝثٌ ا٭ٌَ اي عاّ يٮَِ
إترؽ ٠ـ٥ال ١اؿه ١َٛإ٪قت ١إٍ أٜاؼ ع.ٟٚ٬اْتؽب ع ٟٚ٬قَٚ ً٘ٝـؾٝك٘ ذاقّ وع ٕ٬عً٢
ٚقاـ ٠ايؽؾاع ؾأيـ ا٭ظرل َاؾٝا ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاعٚ .بعؽ أـبع ١أوٗف أ ٗ ٟأًٜض 2004 ٍٛؾضٛج٧
عً ٞعٚ ٟٚ٬قٜف إاي ١ٝذٓٝؿاى بّٝاع 3صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ َٔ أَٛاٍ ايعفام تبٌ ٫ذكا إٔ تًو
إاؾٝا ألمت بالِ وعَ َػُٛـ ازل٘ ْا٥ف اؾُ ًٞٝوفن ١ايعٌ اؾاـ ١ٜبفأزلاٍ َكؽاـٙ
 2000ؼ٫ٚـ ٌٚضضٓؽٚم بفٜضضؽ ٖٚاتؿٗضضا ظًضضٚ ٟٛقبضضٌ إٔ ّّضض ٞعًضض ٢تألٝمضضٗا وضضٗف ٜٔمت َضضٓس
وٝها بأنثف َٔ ًَٝاـ ؼ٫ٚـ يٓا٥ف اؾُ ًٞٝايؿْ ٟكٌ ا٭َضٛاٍ عكا٥ضب َ٬بضن ٚأٚؼعٗضا
عماب٘ اـا ُ ٗ بٓو اٱلهإ ٗ عُإ ٚلاـع ٱقاَ ١ع٬قضَ ١ض قُضؽ ايضؿٖيب َضؽٜف
إعابفا ا٭ـؼْ ٞيٝرٌٍ َٓ٘ عً ٢جٓمٚ ١ٝـقِ ٚطب ظ ٍ٬ثٛإ  20ٚجٛاق لؿف ٚـقِ ٚطب
أـؼْ ٞبأزلا ٤عفاقَ ٌٝكابٌ ًَ ٕٛٝؼٜٓاـ أـؼْ ٞيهٌ جٛاق لؿف ٗٚ .ؾيو ايىٗف أّٜا َٔ
ؾيو ايعاّ ٚقعت وفنَ ١محً ٗ ١ا٭ـؼٕ بالِ "وفن ١أـٚؼ" يٍاذبٗا آؽ لًُإ ظًـ
اؿاَؽ ٖٛٚ) ,ٟقفٜب ٚقٜف ايؽؾاع ايمابل ٚإمتىاـ ٫ذكاّ ؾٗٝا عبؽ ايكاؼـ ايعبٝؽٚ .ٟنإ
ٜىػٌ أثٓا ٤تٛق ٝايعكؽ ٍَٓب قا٥ؽ ايكٛا ايدل ,(١ٜعكؽا َبًؼ ٜكاـب ًَٝ 15ض ٕٛؼ٫ٚـ َض
ٚقاـ ٠ايؽؾاع يتٛـٜؽ ألًر ١ظؿٝؿٚ ١اعتؽ.ٙ
ٚتبٌ ٫ذكا إٔ ْا٥ف اؾُٚ ًٞٝقٜاؼ ايكطإ )عفاقَ ٞػذلب ٗ بٛيْٝٛا َتُفه ٗ تٗفٜب
ا٭وعاُ ٚا٭َٛاٍ نضإ عًضٌ ٢ضً ١بعضؽٌ ٟضؽاّ قبضٌ عضاّ ٖٝٚ 2003ضأ يض٘ ٌضؿك ١لضٝاـا
َفلٝؽه كذلقا اؿٍاـ ايؽٚي ٞايؿ ٟنإ َؿفِٚاّ عً ٢ايعفام ٗ ذ (٘ٓٝقؽ أب فَا عكٛؼ
يىفا ٤ألًر٘ ٚطا٥فا ظفؼ ٢َّ ٙعًٌٓ ٢عٗا  28لٓ٘.
نىـ َٛق ٚنًٝٝهن ٫ذكا ٚثا٥ل ٌاؼـ َٔ ٠لؿاـت ٞايٜ٫ٛا إترؽ ٠ا٭َفٜهٗ ١ٝ
نٌ َٔ بػؽاؼ ٚعُإ بتاـٜغ  25ذكٜفإ  2005تىرل إٍ تٛـ ٙبفٚلها ْٛـ ٟواٜٚن وكٝل
ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ايمابل ٚـجاٍ أعُاٍ بتٗف ٜب ا٭َٛاٍ ايعفاق٦َٚ ١ٝا إ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا
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إٍ ظاـد ايعفام ٚا٭ـؼٕ بىهٌ ظاُ ٚإجفا ٤عكضٛؼ ُٖٝٚضَ ١ض ٚقٜضف ايضؽؾاع ايمضابل ذضاقّ
وعٚ) ٕ٬ؾكاّ يٛثا٥ل ٚنًٝٝهن(.
ٌٚؿت ايٍؿك ١اي ١ُٖٝٛاييت عكؽٖا ْا٥ف اؾُُٚ ًٞٝهٔ َٔ ظ٬شلا َٔ لضفقًَٝ ١ضاـ
ؼ٫ٚـ َٔ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ايعفاق ١ٝبأْٗا اندل ٌؿك ١ؾماؼ ٗ ايتاـٜغ.
قاَضضضت تًضضضو إاؾٝضضضا باغتٝضضضاٍ لضضضٝؽ ٠عفاقٝضضض ١ناْضضضت تىضضضػٌ ٍَٓضضضب َؿضضضتي عضضضاّ ٚقاـ٠
ايؽؾاع.أٌؽـ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ذ 27 ٘ٓٝأَف قبض عل أوعاُ َٔ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ب ِٗٓٝذاقّ
وعٚ ٕ٬قٜف ايؽؾاع ايمابل.
ٖفب ذاقّ وع ٕ٬إٍ اـبٚ ٌٝبا عُاَ ١ٜمعٛؼ بفقاْض ٞايضؿ ٟبضؽأ ٜطًضل ايتٍضفوا
ايٍاظب ١بىإٔ ؾماؼ ٚعؽّ أًٖ ١ٝايكّا ٤ايعفاق َٓٚ ٞايدلقاْض ٞيًكّضا ٤ايعفاقضَُ ٞاـلض١
اظتٍاٌات٘ بىإٔ ذاقّ ايىع.ٕ٬
ٜك ٍٛايىٝعً ٞعكؽ وفنَ ١هَٛ 2005/4/20 ٗ ١ق َٔ قبٌ قٜاؼ ايكطإ يىفا ٤عىف
َىضػ ٬طضضا٥فا َ ,بًضضؼ ًَٝضض٦َٚ ٕٛضضٚ ١تمضع ٕٛأيضضـ ؼ٫ٚـ ,يهٓٓضضا أبفَٓضضا عكضضؽ جؽٜضضؽ ٗ
ْ َ 2005/8/23ؿن ايىفنٚ ١أبؽيٓا ايعىف َىػ ٬غُم ١عىفٚٚ ,ؾفْا يًٛقاـ 180 ٠أيـ
ؼ٫ٚـ َ ,ايعًِ أْٓا اوذلٜٓا ٖؿ ٙإىػ ٬بٓا ٤عً ٢طًب ايك ٠ٛاؾَٛٚ ١ٜٛاؾك ١نٌ َٔ ـ٥ال١
ا٭ـنإٚ ,إٛاقْٚ ,١ايٛقٜف َٔٚ ,ثِ قُٓا بإجفا٤ا ايتعاقؽ.
٫ذكاّ ٌؽـ أذهاّ قّا ١ٝ٥عل نٌ َٔ:
ذاقّ ايىعٌ :ٕ٬ضؽـ عكض٘  8أذهضاّ َحُضٛع  21لضٓ ٗ ١عضؽ ٠قّضاٜا َٓٗضا َٛاؾكتض١
بٍؿت٘ ٚقٜف عً ٢ث٬ث ١عكٛؼ بٌ ايٛقاـٚ ٠وفن ١ايعٌ اؾاـٌٚ ,١ٜفف َبًؼ  4.332.500ؼ٫ٚـ
ظاـد ايّٛاب٘ َ وفن ١أَرلنٚ ,١ٝنؿيو ا٫تؿام ٚا٫وذلاى ٗ إبفاّ عكؽ غرل َهتٛب
َ وفن ١ذمٌ ايٛن ٌٝظ٬ف ايمٝاقا ايكاْ ١ْٝٛإتبعٌٚ ١فف َبًؼ  83.595.000ؼ٫ٚـ,
ٚتٛق ٝعكؽ ٜٔيىفا ٤ا٭لًر َٔ ١وفن ١بانمتاْ ١ٝؼ ٕٚإتباع اٱجفا٤ا ايكاْ.١ْٝٛ
َ٬ذ :٘ٛإؽإ ذاقّ ايىع ٕ٬مت سلٛي٘ بكاْ ٕٛعؿ ٛعاّ .2008
قٜاؼ ايكطإٌ :ؽـ عك٘  22ذهضِ َحُضٛع  159لضٓ ٗ ١عضؽ ٠قّضاٜا َٓٗضا عكضٛؼ َض
وفن ١ب ٞأـ أه يتحٗٝك ايٛقاـ ٠بؽـٚع ِؽ ايفٌاُٚ ,عؽّ تمؽٜؽ لًـ بؿَت٘ٚ ,ا٫لت٤٬ٝ
عً ٢أـب عكاـا ًٖٛن ١يًؽٚيٚ ,١عكؽ َ وفن ١ايعٌ اؾاـ.١ٜ
يهٔ ايعؿ ٛايعاّ ايؿٌ ٟؽـ عاّ  2008قؽ الك٘ نٌ ايعكٛبا

اييت لضبكت ٌضؽٚـٙ

عل إىاـ إيٚ ِٗٝغرلِٖ.
عًُ ّا بإٔ قاْ ٕٛايعؿ ٛإىاـ إي ٘ٝكايـ يًؽلضتٛـ ايضؿٜ ٟضَٓ عًض ٢عضؽّ سلض ٍٛجضفاِ٥
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اٱـٖاب ٚايؿماؼ إاي ٞبأ ٟعؿٍٜ ٛؽـ َٔ اؿه ١َٛأ ٚايدلٕإ.
ٚـغِ تٛق ٝايعفام عً ٢اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ  َٔٚبٌ َٛاؼٖضا تمضًِٝ
َفتهيب جفا ِ٥ايؿماؼ ٚالذلؼاؼ ا٭َضٛاٍ إمضفٚق ١إ ٫إٔ ايمضفٸام َثضٌ ذضاقّ وضعٚ ٕ٬أٜٗضِ
ايماَفاٚ ٞ٥ؾ٬ط ايمٛؼاْٚ ٞغرلِٖ ٜعٝى ٗ ٕٛأَفٜهضا ٚبفٜطاْٝضا ٜٚعبثض ٕٛبإضاٍ ايعفاقضٞ
إمفٚم.
املزحنة الجاىٔةَ :فذً ١ايٛقٜف عبؽ ايكاؼـ ايعبٝؽٟ
ؾفاـ ٚقٜف ايؽؾاع ايعفاق ٞايمابل إٍ أَرلنا بعؽ اتٗاَ٘ بايؿماؼ.
)نىؿت ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ايدلٕإ ايعفاق ٞأَن َعًَٛا ت٪نؽ ؾفاـ ٚقٜف ايؽؾاع ايمابل
ايؿفٜل عبؽ ايكاؼـ قُؽ جالِ ايعبٝؽ ٟإٍ أَرلنا ,بعؽ ؼفٜو قّاٜا تمًٝس أبفَٗا ٜىٛبٗا
ؾماؼٚ .ؼعا ايٓا٥ب ايثضاْ ٞيضفٝ٥ن ايدلٕضإ اؿهَٛض ١إٍ اؽضاؾ إجضفا٤ا قاْْٝٛضٕٓ ١ض لضؿف
إمٚ٪يٌ إتٌُٗ بايؿماؼ(.
ٚقضضاٍ ٍَضضؽـ ٗ ؾٓضض ١ايٓكاٖضض ٗ ١تٍضضفوا ٌضضراؾ ٗ ١ٝبػضضؽاؼ أَضضن إٔ يضضؽ ٣ايًحٓضض١
َ$عًَٛا َ٪نؽ ٠تؿٝؽ بؿفاـ ٚقٜف ايؽؾاع ايمابل عبؽ ايكاؼـ ايعبٝؽ ٟإٍ ايٜ٫ٛا إترؽ,٠
اثف عًُ٘ إٔ ايًحٓ ١بؽأ تؽـه ًَؿا عكٛؼ ايتمًٝس اييت ٚقعٗا ظ ٍ٬تٛي ٘ٝايٛقاـٚ .#٠أِاف
إٔ $وعٍٝا عفاقَ ١ٝك ٗ ١ُٝأَرلنا أعًُتٓا أْ٘ َك ِٝذايٝاّ َ ٚيضؽ ٙقُضؽ إٚٛضـ ٗ
ايمؿاـ ٠ايعفاقٚ ٗ ١ٝاوٓطٔ(.
صفك٘ الطالح األّنساىٔ٘
ٌٚؿت ٌؿك ١إؽـعا ا٭ٚنفاْ َٔ ١ٝقبٌ ْٛاب ٗ فًن ايٓٛاب بأْٗا أندل ؾّٝر١
ٚأظطف عًُ ١ٝؾماؼ ٗ عك ٛؼ ا٭لًر ١ايعفاقٚ ١ٝبأْٗا ٌؿكُ ١ت ٚاْهىـ أَفٖا ذٝث ٖفب
بمببٗا ٚقٜف ايؽؾاع ايمابل َٚمتىاـ ـٝ٥ن ايٛقـا٫ ٤ذكاّ عبؽ ايكاؼـ ايعبٝضؽ ٟاٍ أَفٜهضا
إِاؾ ١اٍ اْهىاف ؾماؼ جؽٜؽ ٗ ٚجبَ ١ؽـعا أٚنفاْ ١ٝجؽٜؽ ٠ذٝث تبٌ إ َ 30ؽـع١
َٔ أٌضٌ َ 60ؽـعض ١مت تٛـٜضؽٖا اٍ ايعض فام بضإٔ ٖٓضاى وضكٛقا ظطضرلٖٝ ٗ ٠هًضٗا ٚمل ٜضتِ
التعؽاَٗا بعؽٚ .قؽ تبٛؼيت ا٫تٗاَضا بضٌ ايٓضاطل ايفزلض ٞبالضِ اؿهَٛض ١عًض ٞايضؽباؽ
ٚايىابٓؽـ ايدلٕاْ ٞإكفب َٔ ـٝ٥ن اؿهَٛض ١بىضإٔ ٌضؿك ١ايمض٬ط ايفٚلض ١ٝايضيت مل تضتِ
ٚا٭ٚنفاْ ١ٝاييت تت ِ بب٘ ٤بمبب عؽّ َكؽـ ٠ايىفن ١ا٭ ٚنفاْ َٔ ١ٝتٓؿٝؿ عكؽٖا َٓؿ عاّ
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صفك٘ الطالح مع زّضٔا
أؾاؼ عً ٞإٛلَ ٟٛمتىاـ ـٝ٥ن اؿهَٛض ١اٱعَ٬ض ٞبضإ عًض ٞايضؽباؽ ايٓضاطل بالضِ
اؿه ١َٛقؽ ايتك َ ٢لعؽ ٕٚايؽيٚ ُٞٝقٜف ايؽؾاع ٚتاجف ل٬ط يبٓاْٚ ٞعبؽ ايعكٜك ايبؽـٟ
ٚبؽأ َُٗتِٗ ٗ َٛله ٛبعكؽ إعاَٚ ٬ايعُ ٫ٛناًَ َٔٚ ,١ثِ ؾٖب ايؽيٚ ُٞٝايبؽـٟ
يرلتبٛا قٜاـ ٠يًمضٝؽ إضايه ٞيتهًُض ١ايكّضاٜا ايؿٓٝضٚ ١تٛقٝض ايعكضؽٚ .عٓضؽَا ايتكض ٢ايمضٝؽ
إايه ٞبايفٝ٥ن ايفٚل ٞبٛتٌ ايؿ ٟأؾاؼ ٙبإ ٖٓاى ٚؾؽ جا ٤بازلهِ ٚعكؽ عكٛؼ ٚطًب
عُ ٫ٛبضٚ ,%10طًب ايمٝؽ إايه َٔ ٞبٛتٌ إعطا٤ٳْ ٙمع َٔ ١ايعكٛؼ ؾضفؾض بضٛتٌ ٭ٕ
قاْ ٕٛؼٚيتِٗ ّٓ ؾيو ,يهٓض٘ أعطضا ٙنضف ٚايتعفٜضـ اـاٌض ١بايٛؾضؽ ٖٚضِ ايمضٝؽ عًضٞ
ايؽباؽٚ ,ايمٝؽ لعؽ ٕٚايؽيٚ ,ُٞٝايمٝؽ عبؽايعكٜك ايبؽـٚ ,ٟايمٝؽ َاجؽ ايكٝم ٞزلماـ
ايٍؿك.١
وهٌ فًن ايٓٛاب ؾٓ ١يًتركٝل ٗ ٗ ) 20تىف ٜٔايثضاْ ,(2012 ٞتّضِ أع ّضاٗ ٤
ؾٓيت ايٓكاٖٚ ١ا٭َٔ ٚايؽؾاع ايدلٕاْٝتٌٚ .نإ ْ 50ا٥با ٗ فًن ايٓٛاب قضؽَٛا طًبضا إٍ
ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب 20) ٗ ,تىف ٜٔايثاْ (2012 ٞيًُٛاؾك ١عً ٢تىه ٌٝؾٓ ١ؼكٝك ١ٝؾُٝا
ىَ ٌؿك ١ا٭لًر ١ايفٚل.١ٝ
 ٗٚايٛقت ايؿ ٟأقٍ ٢ؾ ٘ٝايضفٝ٥ن ايفٚلضٚ ٞقٜضف ؼؾاعض٘ عًض ٢ظًؿٝض ١تهىضـ ظٝضٙٛ
ايؿماؼ ٗ ايٍؿك ١ؾإ إمٚ٪يٌ ايعفاق ٌٝاْىػًٛا بأَٛـ أظف ٣ـَا.
ؾاؿهٚ ١َٛإكفبٌ َٓٗا ٜكٛي:ٕٛناْت ففؼ قاٚي٘ ٚايعكؽ مل ٜتِ تٛقٝع٘!.
ٚعٓؽَا أذ ٌٝإًـ إٍ احملهُ.١أعتكؽ قفـ قاِ ٞايتركٝل غًل إِٛضٛع بمضبب عضؽّ
ذٍِ ٍٛفـ ؾعً ٞقؽ ؿل بإاٍ اي عاّ ٗ .ذٌ تَٓ إاؼ َٔ (30) ٠قاْ ٕٛايعكٛبا عً ٢إٔ
"ايىفٚع ٖ ٛايبؽ ٗ ٤تٓؿٝؿ ؾعٌ بكٍؽ اـتهاب جٓا ١ٜأ ٚجٓرْٗ ٗٚ ".١ا ١ٜإاؼ ٠تكٜ" ٍٛعاقب
َٔ وفع ٗ جفّ ١بٓؿن عكٛب ١ايؿاعٌ يًحفّٚ ,"١يهٔ عكٛب ١اؾفّ ١تتما َ ٣ٚعكٛب١
ايىفٚع.
قاٍ بٗا ٤ا٭عفج ٞـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ ١ٝإٕ ا٭ذكاب ٚايهتٌ ايمٝالَٔ ٖٞ ١ٝ
تكـ ٚـا ٤ايؿماؼ ٚايؿالؽ.ٜٔ
ٚأِضضاف ا٭عفجضض ٞإٔ ؾٓضض ١ايٓكاٖضض ٗ ١فًضضن ايٓضضٛاب ايضضيت ٜفألضضٗا ٖضض ٛأذايضضت لضضبع١
أوعاُ يًتركٝل ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بعؽ ا٫لتُاع يٲؾاؼا ٚ ,ِٖٚقٜف ايؽؾاعٚ ,ايٓاطل ايفزلٞ
ايمابل عً ٞايؽباؽَٚ ,متىاـ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜعبؽ ايعكٜك ايبؽـٚ ,ٟـجٌ ا٭عُاٍ ايعفاقٞ
ذاٌَ اؾٓم ١ٝا٭ٚنفاَْ ١ٝاجؽ ايكٝمٚ ,ٞـجٌ ا٭عُاٍ ايًبٓاْ ٞجٛـد ْاؼـٚ ,تاجف ايم٬ط
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عً ٞؾٝاضٜٛٚ ,ـ ٟوٌ َؽٜف وفن ١ـٚلٚٚ ١ٝقٜف لابل ٫ٚ ,قاٍ ايكّاٜ ٤تاب ايكَّ ١ٝعِٗ.
قّ ١ٝايؿماؼ )ا٭نثف ظم ٚ ٗ (١قاـ ٠ايؽؾاع:
عؽَ ٠فا ٗٚف ل ّ٬ايكٚبعْ ٞا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤لابكا عً ٢ايؿّاٝ٥ا ايعفاقٖٚ ١ٝضٛ
ٍٜفػ بإٔ ايهتً ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا تب ٝإٓاٌب َ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا .
ٗٚٚف عً ٢ايتًؿاق ٜ ٖٛٚىرل إٍ إٔ ٚقاـ ٠ايؽؾاع باعت  40قفى طا٥فا َٝؼ َبًؼ ًَٕٛٝ
ؼ٫ٚـ عً ٢وفنٖٚ ١ؿ  ٙقاَت بب ٝقفنا ايطا٥فا إىاـ إيٗٝا إٍ اشلٓضؽ بمضعف ًَٝضٕٛ
ؼ٫ٚـ يًُرفى ايٛاذؽٚ /عٓؽَا قبض ٌاذب ايىفن ١ايثُٔ جاٜ ٤عفض  ًَٕٛٝ 40ؼ٫ٚـ عً٢
نتًت٘ يٝىذلٍَٓ ٟب ٚقٜف ايؽؾاعٚ .بعًِ ـٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜقتؿاى غاق ٟايٝاٚـ.
ل ّ٬ايكٚبعْ ٞا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤لابكاّ َٔ :عً  ٢إذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا ايعفاق )١ٝقٓا ٠ا٫ػا(ٙ
ٚبع ١ُٛيماْ٘ ٜكٛشلا بٍفاذ٘ إٕ جبٗ ١ايتٛاؾل  ٖٛٚوعٍٝاّ قؽ وػٌ ٍَٓب٘ َفورا َٓٗا,
إْٗا باعت ٍَٓب ٚقٜف ايؽؾاع ٭ثٌٓ َٔ ايتحاـ َٔ قاؾ ١ٛا٭ْباـ بض  ٌٜ٬َ 10ؼ٫ٚـ يُٝفـ
شلضضِ ٌضضؿكا ٚأوضضاـ إترضضؽث إٍ إٔ إضضايه ٞـ٥ضضٝن اؿهَ ٛضضٜ ١عًضضِ بضضؿيو ٜٚعضضفف أزلضضا٤
ايتاجف ٜٔيهٓ٘ ٜمهت يٝمتػٌ ؾيو عًٜٚ .ِٗٝك ٍٛايكٚبع ٞإٕ ايؽ٫ٚـ ٖ ٛايمفطإ ايؿ ٟنف
جبٗ ١ايتٛاؾل َثًُا نف ايعفاق ١ٝبكٝاؼ ٠ع ٟٚ٬ؾكؽ بٝعت ايضٛقاـا َٜ٬ضٌ ايضؽ٫ٚـا قبضٌ
إوػاشلا ٚػؽ َهتب نٌ ٚقٜف َهت ٜبتحاـ ٚـجاٍ أعُاٍ ٜٓتٛف ٕٚإذاي ١ايعكٛؼ عً.ِٗٝ
ٜٚك ٍٛايكٚبع ٞأّٜا إٕ ٖٓاى َٔ ايمٝالٜٓ َٔ ٌٝمل َ تٓ ِٝٛايكاعضؽٜٚ ٠مضتعؽَٗا
نٛـقِ ١ػ٘ لٝالٖٓٚ ١ٝاى ِباٜ ٙتمًُ ٕٛـٚاتب َٔ ٚقاـ ٠ايؽاظًٜٚ ١ٝعًُض ٗ ٕٛتٓٛضِٝ
ايكاعؽٚ ٠إم ٍٚ٪عٔ قاٚي ١اغتٝاي٘ اييت التىٗؽ ؾٗٝا  9نإ ِاب٘ َٔ ٚقاـ ٠ايؽاظًٖٛٚ ١ٝ
ْؿم٘ َ م ٍٚ٪عٔ تٓ ِٝٛايكاعؽ ٗ ٠إٍٓٛـ.
قا ١ُ٥أٜاؼ ع ٟٚ٬تتعا َ ٕٚايبعث ظاْب ٘ٝظ٘ عك ايؽٚـٚ ٟقُؽ ْٜٛن ا٭ٓؽ( ٖؿا
َا ٜكٛي٘ ل ّ٬ايكٚبع.ٞ
ظًـ ايعًٝإ ـٝ٥ن فًن اؿٛاـ ي٘ عؽؼ َٔ ا٭عّا ٗ ٤فًن ايٓٛاب ٗٚف عً ٢بفْاَخ
لرٛـ لٝال َٔ ٞايبػؽاؼٜ ٖٛٚ ١ٜكٚ ٍٛبٍفاذ ١تاَ١
إٔ أ ِٜٗايماَفاٚ ٞ٥قٜف ايهٗفبا ٤ا٭لبل عفض عً ًَٕٛٝ 2 ٘ٝؼ٫ٚـ أَفٜه ٞنؽؾع١
أ ًَٕٛٝٚ ٍٚؼ٫ٚـ أَفٜهٜ ٞؽؾ ي٘ وٗفٜاّ َكابضٌ تفوضٝر٘ قمضٛبا عًض ٢قضاُ٥تِٗ نضٛقٜف
يًهٗفبإ ٤ف ٠ثاْ.١ٝ
ٚإ قٜاؼ ايكطإ عفض عً ٌٜ٬َ 10 ٘ٝؼ٫ٚـ َكابٌ إٔ ٜفور٘ قمٛبا عً ٢ذٍ ١قاُ٥ت٘
ٚق ٜفا يًؽؾاع.
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ٚإ ِاب٘ َٛجٛؼ ذايٝا ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع عفض عًٜ٬َ 10 ٘ٝضٌ ؼ٫ٚـ نفوض ٠ٛجملًضن
اؿٛاـ  ٌٜ٬َ 3ٚؼ٫ٚـ يًعًٝإ وعٍٝا ؼ ٕٚإٔ ىدل فًن اؿٛاـ بٗا َكابٌ تفوٝر٘ عًض٢
ذٍتِٗ نٛقٜف يًؽؾاع.
ٌٖ بًػهِ ٖؿا ٌٖ ?.بًؼ ايؿماؼ ٗ أ َٔ ٟؼ ٍٚايعامل أ ٗ ٚتاـٜغ ايؽٚي ١ايعفاقَ ١ٝؽٜا
ابعؽ َٔ ٖؿا?.
َا ٖٚ ١َُٗ ٞقاـ ٠ايؽؾاع ?.إْٗا ٓا ١ٜذؽٚؼ ٚلٝاؼٚ ٠التك ٍ٬ايبًؽ  ٗٚاؿاي ١ايعفاق١ٝ
ذٝث اٱـٖاب ؾإ ٚقاـ ٠ايؽؾاع َٓاط ١بٗا َُٗض ١أظضفٖٚ ٣ضٓ ٞاٜض ١أـٚاط ايٓضاه َضٔ ايكتضٌ
اٱـٖاب ٞاي.َٞٛٝؾٌٗ ّهٔ ِّٖ أ ٚقب ٍٛؾهف ٠إٔ ٜهٍَٓ ٕٛب ٚقٜف ايضؽؾاع ٚإٓاٌضب
ا٭ظف ٗ ٣ايٛقاـ ٠إٓاط ١بٗا تًو إمٚ٪ي ١ٝقٌ بٚ ٝوفاٚ ?٤إؾا نإ إعٝاـ ٖ ٛعؽؼ ٌَٜ٬
ايؽ٫ٚـا اييت تؽؾ َكابٌ إٍٓب ؾٌٗ بك ٞأ ٟاعتباـ ؿؽٚؼ ايٛطٔ ٚلٝاؼٚ ٠التك ٍ٬ايبًؽ
ٚأـٚاط ايىعب?
َف بٓا  َٔٚظ ٍ٬ؾٍٖ ٍٛؿا ايهتاب إٔ ايؿماؼ إاي ٞقؽ ٜه  ٕٛفاي٘ ايهَٛىٓا ٗ
ايعكٛؼ أ ٚايفوا ٣ٚأ ٚا٫ظت٬ه ٚيهٔ إٔ  ٌٍٜإٍ إما ١َٚعً ٢ذؽٚؼ ايٛطٔ ٚالتك ٍ٬ايبًؽ
ٚأـٚاط ايىعب ٚإكابٌ ٖ ٛإاٍ ٚإاٍ ؾك٘.ؾأْا ٚبٍؿيت كتَ ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ مل أؽٌٝ
ٚي ٛؿ ١ٛإٔ ٜبًؼ ايؽـى بايؿالؽ ٜٔإٍ ٖؿا اؿؽ.
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ملف الفصاد يف َزارٔ الذاخلّٕ
ٗ يكا ٤ي ٗ ٞعاّ  َ 2008جٛاؼ ايب ْٞ٫ٛعاتبب قا :٬٥إْهِ ٗ ٖ ١٦ٝايٓ كاٖ ١تعؽٕٚ
ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝؼتٌ ايتمًمٌ ايثاْ ٞبعؽ ٚقاـ ٠ايؽؾاع َٔ ذٝث التىفا ٤ايؿماؼ ٗ ذٌ إْٗا
يٝن يؽٜٗا عكٛؼ الترلاؼ ِعُ٘..
قًت ي٘ :ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً  َٔ ١ٝايٓٛع إ٪ؾ ٟؾَٗ ٛضٔ جاْضب ٍٜضٓـ ِضُٔ َؿٗضّٛ
ايؿمضضاؼ ايٍضضػرل َٚضضٔ جاْضضب ٜذلنضضك ٗ ابتضضكاق إضضٛاطٌٓ َضضٔ قبضضٌ ايىضضفطٚ ١ؼٚا٥ضضف ٚقاـ٠
ايؽاظً,١ٝؾعًُٝا ا٫بتكاق اييت ُاـلٗا أجٗك ٠ايىفطِ ١ؽ إٛاطٌٓ َٔ ظ ٍ٬تٛج ٘ٝايتِٗ
ايهاؾب ١شلِ  َٔٚثِ إط٬م لب ًِٗٝبعؽ ابتكاقِٖ بأَ ٛاٍ  َٔٚجٗ ١أظف ٣إؾ ٬اجملفٌَ َٔ
ظ ٍ٬تكاِ ٞـوا َٔٚ َِٗٓ ٣ٚجٗ ١ثايث ١قًُا تٓحك ؼٚا٥ف ٚقاـ ٠ايؽاظًَ ١ٝعإًَٛ ١اطٔ ؼ ٕٚإٔ
تمت ٗٛعٓاٌفٖا ـواٚ . .باجملٌُ ؾإٓتمب ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظًّ ١ٝاـه ايؿماؼ َٔ قبٌ ؼظٛي٘ إٍ
َػاؼـت٘ ؾٜٗ ٛبؽأ ذٝات٘ ؾٗٝا َٔ ظ ٍ٬ـو ٠ٛن ٜٓ ٞتمب إيٗٝا ّٚاـه ايؿماؼ ط ١ًٝذٝاتض٘
ؾٗٝا إ ٫ايكًٚ َِٗٓ ١عٓؽَا  ٜٞٗٓظؽَات٘ ؾٗٝا ؾإ َعاًَت٘ ئ تٓحك إ ٫بفو ٠ٛقَ ٤٬ا٭َن ثِ
إٕ ا٭زلا ٤ايٚ ٗ ١ُٖٝٛقاـ ٠ايؽاظً ١ٝبًػت أعؽاؼِٖ ٗ َفذًَ ١ا بعؽ عاّ  2003ذضٛاي90 ٞ
أيـ ـاتب َ ,عٓ ٢إٔ ٖٓاى ذٛاي 90 ٞأيـ َٓتمب ٗ  ٚقاـ ٠ايؽاظًَٛ ُٕٖٛٝٚ ١ٝجضٛؼٗ ٕٚ
ايكٛا ِ٥ؾك٘ ٚؾالؽ ٜ ٕٚمتًُ ٕٛبازلا ِٗ٥ـٚاتب.
ايْ ّٛٝؿن ايٍٝػَٛ ١جٛؼ ٠إؾ إٔ ْمب ١إٛجٛؼ ايؿعًَٓ َٔ ٞتميب ٚقاـ ٠ايؽاظًٜ ٫ ١ٝتعؽ٣
ايض  َٔ ./. 60إ٬ى أَا اٯظف ٜٔؾإِْٗ ٗ بٛٝتِٗ ٚوّف ٕٚعٓؽ الت ّ٬ايفاتب َكابٌ ؼؾعِٗ
 َٔ ./.50ـٚاتبِٗ ٯَف..ِٜٗ
ايتع ٗ ٌٝايىفط ١با ٌٓؽٚم تأٌَ يًؿالؽٜ ٜٔمتعؽَٚ ٘ ْٛقت اْ٫تعابا إمٚ٪يٕٛ
ايؿالؽٚ ٗ ٕ ٚقاـ ٠ايؽاظًٜ ١ٝمتعؽَ ٕٛايتعٓٝٝا ٗ ايىفطٚ ١ـق ١اْتعاب ١ٝوب ١ٗٝبهٛبْٛا
ايٓؿ٘ اييت نإ ٜمتعؽَٗا ٌؽاّ ؾؿٚ ٞقت اْ٫تعابضا ّضٓس إتٓؿضؿٚ ٗ ٕٚقاـ ٠اي ؽاظًٝض١
ذٍَ َٔ ايتعٓٝٝا يىٛٝػ ايعىا٥ف َكابٌ اؿٍ ٍٛعً ٢أٌٛا أؾفاؼ عىا٥فِٖ ٚاْتكٌ ؾيو
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إٍ اْتعابا احملاؾٛا ؾٛٝقع إمٚ ٗ ٍٚ٪قاـ ٠ايؽاظً ١ٝذٍَ ايتعٓٝٝضا عًض ٢أتباعض٘ أٚ
أتباع ذكب٘ يٛٝقعٗا ا٭ظرل بٗ ١٦ٝـوا ٣ٚيىٛٝػ ايعىا٥ف َكابٌ أٌٛا أؾفاؼ ايعىرل..٠
ٗ تًو ايمٓٛا ناْت تٛجؽ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝقّاٜا ْٛع ٗ ١ٝايؿماؼ َٔ بٗٓٝا ا٭عؽاؼ
اشلا َٔ ١ً٥جٛاقا ايمؿف اييت ناْت تباع يًُعكبٌ ٜ ٤٫٪ٖٚبٝعْٗٛا ٕاؾٝا َُٛٓٚا اٱـٖاب
ؾٝؽظٌ بٛالطتٗا اٱـٖابٚ ..ٌٝأّٜا قّ ١ٝاٱذحاّ عٔ إٌؽاـ لٜٓٛا ايمٝاـا بعؽ عاّ
 2003ؼت ؾـا  ٥وت ٗ..٢ذٌ إ ؾيو ي ٛمت يتِ اظتٍاـ تؿحرل ايمٝاـا إؿععض ١اٍ ذضؽ
نبرل ٭ٕ باَ٫هإ َتابع ١عا٥ؽ ١ٜايمٝاـا إت ؿحف َٔ ٠ظ ٍ٬ـقِ ايىاٌ ٞايؿ ٟئ ٜتاثف
بعًُ ١ٝايتؿحرل..
ملف أدَصٗ نػف املتفذسات:
 ٫تهُٔ َىهً ١ايؿماؼ ٗ الترلاؼ أجٗك ٠نىـ إتؿحفا ٗ اؾا ْب إضاي ٞؾكض٘
ٚيهٔ ا٭َف ٜتعًل بأـٚاط ايٓاه ؾكؽ مت الترلاؼ تًو ا٭جٗكٚ ٠اعتُؽ عًٗٝا ايعٓاٌف ا٭َٓ١ٝ
ٗ ايمٝطفا

ٚايىٛاـع ٚاؾمٛـ يتؿتٝي إفنبضا ٚايمضٝاـا باعتبضاـ أْٗضا تضتُهٔ َضٔ

ظ٬شلا نىـ ايمٝاـا إؿععٚ ١نىـ إتؿحفا ٚيهٔ تبٌ ٗ ايٓٗا ١ٜإْٗا َكٜؿٚ ١أْٗا
ففؼ يعب أطؿاٍ يهٔ ؾيو مل ٜتِ بعؽ َفٚـ ألبٛع أ ٚوٗف إِا بعؽ لٓٛا ٚمل ٜتِ نىـ
ايهاـث َٔ ١قبٌ اؾاْب ايعفاق ٞإِا َٔ قبٌ ايمًطا ايدلٜطاْٚ ١ٝمل ٜتِ َعاقب ١ايؿالؽٜٔ
ٖٔ التٛـؼ ٚؾرَ ٚأجاق الترلاؼ تًو ا٭جٗك ٗ ٠ذٌ ُت َعاقب ١اجملٗك َٔ قبٌ قّا ٤بًؽٙ
ايؿ ٟمل ىمف أـٚاذا َٔ جفا ٤التعؽاّ تو ا٭جٗضك ٠٭ْٗضا ٗ ا٭لضاه مل تمضتعؽّ ٗ بًضؽ
اجملٗك..

.

ايمحٔ  10لٓٛا يًدلٜطاْ ٞجُٝن َانٛـَٝو يبٝع٘ أجٗضكَ ٠كٜؿض ١يهىضـ ايكٓابضٌ
يؽ ٍٚأبفقٖا ايعفام..
قّت قهُ ١بفٜطاْ ١ٝعبن ـجٌ ا٭عُاٍ ايدلٜطاْ ٞإًْٛٝرل جُٝن َانٛـ َٝو,
 56عاَا ,بايمحٔ عىف لٓٛا ٚغفاََ ١كؽاـٖا  ًَٕٛٝ 50جٓ ٘ٝإلذليٝب بعضؽ إؼاْتض٘ ببٝض
أجٗكَ ٠كٜؿ ١يًهىـ عٔ ايكٓابٌ.
ٚلبل إٕ قؽّ ايعكٝؽ ايدلٜطاْ ٞبا ٍٚأٚيؽ ؾًٝؽ نبرل َمتىاـٚ ٟقاـ ٠ايؽاظًٝض ١تكفٜضفا
قاٍ ؾ :٘ٝإٕ ٖؿا اؾٗاق عباـ ٠عٔ أنؿٚبٚ ١يعب ١أطؿاٍ ,نُا ٚج٘ تكفٜف ؾفٜضل َهاؾرض١
إتؿحفا ٚايعبٛا ايٓالؿ ٗ ١وٗف آؾاـ يعاّ  2007أْ٘ بعؽ ايكٝاّ باظتباـ َؿٌٍ شلؿا اؾٗاق
ٚجؽ أْ٘ عؽ ِٜايؿا٥ؽ.٠
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ٜٚعتكؽ بإٔ َانٛـَٝو ذكل  ًَٕٛٝ 50جٓ ٘ٝإلذليٝب َٔ َبٝعا ٖؿ ٙا٭جٗك َٔ ,٠بٗٓٝا
ًَْٛٝ 26.2ا ق ١ُٝأجٗك ٠بٝعت يًعفام ٚذؽ.ٙ
ٚقاٍ ايكاِ ٞايدلٜطاْ ٞإٕ جفّ ١ا٫ذتٝاٍ ٖؿ" ٙأثاـ وعٛـا َكٜؿا با٭َإ"ٚ ,نإ شلا
ؼٚـ ٗ لك ٙٛقتًٚ ٢إٌابا ٌٚٚ ,ـ ا٭ـباط اييت ؼكل َٔ ٚـاٗ٥ا بأْٗضا "َىضٚ ..١ٓٝأِٚضس
اٱؼعا ٤بإٔ "ايٓتٝح ١اؿتُ "١ٝناْت َكتٌ عفاق ٌٝبمبب التعؽاّ ٖؿ ٙا٭جٗك.٠
إىهً ٫ ١تهُٔ ؾك٘ ٗ إٔ اؾٗاق ايٛاذؽ ٜ ٫هًـ أنثف َٔ  25ؼ٫ٚـ يهٔ ٚقاـ٠
ايؽاظً ١ٝأوذل اؾٗاق ايٛاذؽ بض  ًَٕٛٝ 66ؼٜٓاـٚ. .يهٔ إىهً ١إٕ أجٗكٚ ٠قاـ ٠ايؽاظً١ٝ
يً ّٛٝتمتعؽّ اؾٗاق ايًعب ١يهىـ إتؿحفا ـغِ إٔ ايبضا ٥اْ٫هًٝضكٜ ٟكبض ٗ ايمضحٔ
ذايٝاّ.!..
ذهاٜضض ١ايعكضضؽ ٚ 2007 / 2انضضدل قّضض ١ٝؾمضضاؼ َضضايٚ ٞإؼاـ ٗ ٟتضضاـٜغ ٚقاـ ٠ايؽاظًٝضض١
ايعفاقَ) ١ٝكتبن باظتٍاـ َٔ َٛق َمً٘ ا٫يهذل:(ْٞٚ
قبٌ لت لٓٛا ذٝث نإ ي ٕٛايؽّ ٜػط ٞايىٛاـع ٚأـٌؿتٗا ٚعٓٛاْا يٓٗاـا َٚما٤ا
ايعفام ,قؽّ آؽ و ٢ٝعبؽ ايعكٜك ايبؽـإ عفِا اٍ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝايعفاق ,١ٝمل ٜؿهف
اذؽ ذٗٓٝا إٔ ٖؿا ايعفض لٝتر ٍٛاٍ َٗفجإ َٔ ايٍٓب ٚا٫ذتٝاٍ ٚذًك ٗ ١اٱٜػاٍ بايؽّ.
ٚذٝث نإ اؾُٜ ٝبرث عٔ أٌَ ٱٜكاف َان َٛ ١ٓٝطا٥ى ,١نإ عفض وفن١
)ٚاذ ١ايباؼ (١ٜبإع ٕ٬قؽـتٗا عً ٢تكٜٚؽ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝبأجٗك ٠يهىـ إتؿحفا "إمضً"١
تتبعت ؾيو إماـٚ ,اؿها ١ٜتبؽأ ٗ:
إٔ وفنٚ ١اذ ١ايباؼٌٚ ١ٜاذبٗا التٓؽا ٗ ايعفض ايؿ ٟقؽّ إٍ ايٛقاـ ٠عًض ٢اتؿاقٝض١
ابفَٗا َ وفن) ١بفٚلو( ايًبٓاْ ١ٝإعتٍ ٗ ١اجملاٍ ا٭َب ٚاييت ًّهٗا ٜٚؽٜفٖا ايعُٝؽ
ايًبٓاْ ٞإتكاعؽ بٝاـ ذاج..ٞ
مل تهٔ وفن ١بفٚلو جٗ ١تٍٓ ٝإِا وفنَٛ ١ـؼ ٠أّٜا َٚكفٖا ٗ يبٓإ..
ٚإؿاـق ١إ ايىفنٚ) ١اذ ١ايباؼ (١ٜمل تكِ بأعُاٍ ٖاثً ١لابكاٚ ..قؽ اْتكًت ًَهٝتٗا
ٚمت ايت٬عب بتٛاقٝعٗا يهٔ تًو إؿاـق ١ناْضت َثضٌ جضفط ذضا ٍٚايعكٝضؽ بضا ٍٚأٚيؿًٝضؽ َضٔ
اؾٝي ايدلٜطاْ ٞـٝ٥ن ؾفٜل َمتىاـ ٟايك ٠ٛايماْؽٚ ٗ ٠قاـ ٠ايؽاظً ١ٝايعفاق ١ٝآْؿاى إٔ
 ّٜأٌبع٘ عً ,٘ٝيهٔ أذؽا ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝمل ٜباٍ ٚمل ٜعف تكفٜف ٙعٔ اؾٗاق "ايهؿب" ١
اٖتُاَاٚ..قؽ جا ٗ ٤تكفٜف :ٙاْ٘ ٗ "نٌ َف ٠ته ٕٛايىفن ١إٍٓع ١أ ٚإمضٛقَٛ ١جضٛؼ٠
يؿذل َٔ ٠ايكَٔ قبٌ إٔ ؽتؿٚ ٞتٗٛف ٗ َهإ آظف يتبْ ٝؿن اؾٗاق ؼت َمُ ٢أ ٚوهٌ
آظف".
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قؽّ آؽ ايبؽـإ ٗ عفِ٘ إٍ اذؽ ايٛنٚ ٗ ٤٬قاـ ٠ايؽاظًٚ ١ٝايؿ ٟقؽّ ؾهف ٠ايعكؽ
بؽٚـ ٙإٍ ٚقٜف ايؽاظً ١ٝآْؿاى جٛاؼ ايب ْٞ٫ٛيٓٝاٍ َٛاؾكت٘ يًتعاقؽ عً ٢وفاٖ ٤ؿ ٙا٭جٗكَٔ ٠
ظَ ٍ٬ؽٜف ١ٜايعكٛؼ ٗ ايٛقاـ.٠
ٚمت تٛج ٘ٝايؽع ٠ٛإباوضف ٠بايعضؽؼ ) ( 2006 / 9/ 3 ٗ 1930إٍ وضفنٚ ١اذض ١ايباؼٜض١
ٚوفنا أظف ٣يتكؽ ِٜعفِٗٚا ٗ َٛعؽ أقٍا2006 / 9/11 ٙ
ٚذمب وفَٛٚ ٙٚاٌؿا ٚجا ٗ ٤ابفق َّضاَٗٓٝا :إٕ اؾٗضاق ٜمضتط ٝايهىضـ عضٔ
َىتكا ايٓذلا ْٚذلا اَْٝٛ٫ا ٚايؽٜٓاَٝت ٚا٫ـ ؼ ٟأنن ٚايباـٚؼ نُا ٜمتط ٝايهىـ
عٔ إعؽـا بأْٛاعٗا ٚؾيو نً٘ لٛا ٤نإ عً ٢ا٭ـض بضأنثف َضٔ َ 650ضذلا َٚضٔ اؾضٛ
بأنثف َٔ َ 5000ذل ٚؼت إا ٤بأنثف َٔ َ 30ذلا..
ٚنتب ِاب٘ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝتكفٜف ٙعضٔ اؾٗضاق ٖٚضٜ ٛكض :ٍٛاؾٗضاق ّثضٌ ثضٛـٗ ٠
تهٓٛيٛجٝا أجٗك ٠ا٫لتىعاـ عٔ بعؽ يًُتؿحفا ..
التحابت وفنٚ ١اذ ١ايباؼ ١ٜشلؿ ٙايؽع ٠ٛباٱِاؾ ١إٍ وفن ١ايعذلٚ ٠وفن ١أيطـ
ٚايىفن ١ايىاًَ َٔ .١جٗتٗا وهًت ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝؾٕٓ ١تابع ١ايتٓؿٝؿ.
ٚتىهًت ٖؿ ٙايًحَٓٛ ١جب ا٭َف ايٛقاـ 2006/6/15 ٗ 11421 ٟبف٥ال ١ايًٛا ٤جٗاؼ
يعٝيب اؾابفَ ٟؽٜف عاّ َؽٜفَ ١ٜهاؾر ١إتؿحفا ذٗٓٝاٚ ,ايتأَت ٗ أ ٍٚاجتُاع شلا ٗ
 2006/10/16ي ِٛجؽَ ٍٚكاـْ ١بٌ ايىفنا إتكؽَٚ ١ؼت٘ إَّا ٤اؾابف.ٟ
مل تهٔ ايٍؿك ١قٍٛـ ٠ظٗاق ايهىـ عٔ بعؽ ٚ ADE 650ذمب ,بٌ ناْت تِّ
أ ّٜضاّ أجٗضضك ٠نىضضـ ايعحضضٚ ٬أجٗضضك ٠ايهىضضـ عضضٔ ايكٓابضضٌ إطُضضٛـٚ ٠أجٗضضك ٠ايتىضضٜٛي
ٚاٱْمإ اٯيٚ ٞأجٗك ٠ايهىـ عٔ قفب إِاؾ ١إٍ بؽي ١ايٛقاِ ١ٜؽ اْ٫ؿحاـ.
َ ٗٚفاجع ١لفٜع ١يترً ٌٝا٭لعاـ بٌ ايىفنا ايث٬ث إتكؽَٜٗٛ ١ضف اْض٘ مت قبضٍٛ
عفض وفنٚ) ١اذ ١ايباؼ (١ٜؾٗاق َ ADE 650ث ٬بمعف  ًَٕٛٝ 93ؼٜٓاـ عفاق ٗ ٞذٌ إٔ
وفن ١ايعذل ٠قؽَت لعفا يًحٗاق ْؿم٘ َبًؼ  27950ؼ٫ٚـ أَفٜهٚ ٞقؽَت وفن ١ايىاًَ١
لعفا َبًؼ  36500ؼ٫ٚـ ٚقاَت ايًحٓ ١بؽـال ١ايعفٚض إكؽَ َٔ ١ايىفنا يتعًَ إٍ إٔ
وفنٚ ١اذ ١ايباؼ ٖٞ ١ٜأؾٌّ ايىفنا ٭لباب أٚجكتٗا ايًحٓ ١بض" إٔ ألعاـ وفن ١ايباؼ١ٜ
ٖ ٞا٭قٌ َٔ َٓاؾماتٗا ٚإ َؽ ٠ايتحٗٝك لتهَٜٛ 90 ٕٛا ٚإ ػُ ٝا٭جٗك ٠لٝتِ ٗ َهإ
ٚاذؽ ٖ ٛيبٓإ...
نُا أواـ إٍ إٔ "طفٜك ١ايتمؽٜؽ َٔ ؼ ٕٚؼؾع ١أٚيٚ ,١ٝإ َٛاٌؿا ا٭جٗك ٠ايؿٓ١ٝ
جٝؽٚ ٠إ ايىفن ١تبؽ ٟالتعؽاؼٖا ٫لتكباٍ ٚؾؽ ايٛقاـ ٠ظاـد ايعفام ي٬ط٬ع عً ٢ا٭جٗك."٠
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مل تترؽث ايًحٓ ١عٔ التىاـ ٠ظدلا ٤اشلٓؽل ١ايعمهف ١ٜأ ٚا٫لتعاْ ١بفأ , ِٜٗنُا مل
تتطفم إٍ ق ١ُٝايعكؽ  ٫ٚتهًؿت٘ ايباّٖٚ ١قاٚي ١ؽؿّٝض٘ َضث ٬إؾ بًضؼ اجملُضٛع ايهًضٞ
بايؽٜٓاـ ايعفاق ٞعىفًَٝ ٜٔاـا ًَْٛٝ 992ٚا  500ٚأيـ ؼٜٓاـ عفاق ٞعٔ فٌُ ايٍؿك.١
َّت ايٍؿك) ١جٗاق ايهىـ عٔ ايعح ZBV ٬ايمْٛاـ  ٚجٗاق نىـ إتؿحفا عٔ
بعؽ ٚ SNIFEXجٗاق نىـ إتؿحفا ٚ ٚ ADE650جٗاق نىـ إتؿحفا

عٔ قفب QSH100

ٚجٗاق ايتىٜٛي ايؿبؿبٚ JAMMAR ٞجٗاق نىـ ايكٓابٌ إطُٛـ.(٠
يهٔ اؿكٝك ١ناْت ظ٬ف ؾيو  ,ؾ ٬ا٭لعاـ ناْت اقٌ ٫ٚ ,ايتحٗٝك مت ظض90 ٍ٬
َٜٛا إؾ اْتٗ ٢ايتحٗٝك بعؽ ذٛاي ٞعاٌَ َٔ تاـٜغ تٛق ٝايعكؽ ذت ٢ألك ايتٓؿٝؿ ٗ أ ًٍٜٛعاّ
.2008
نُا مل ٜتِ ػُ ٝا٭جٗك ٗ ٠يبٓإ ٚإِا مت تٍٓٝعٗا ٗ تفنٝا ٚجف ٣تٍضؽٜفٖا إٍ
بفٜطاْٝا ٚأعٝؽ َٔ بفٜطاْٝا إٍ ايعفام.
ايبٓؽ ايٛذٝؽ َٔ ايعكؽ ايؿ ٟايتكَت ايىفن ١ؾع ٬بتٓؿٝؿ ٖٛ ٙتفتٝضب ـذًض ١إٍ بضرلٚ
ي٬ط٬ع عًِ ٢اؾد ا٭جٗك ٠اييت مل ٜتِ الترلاؼٖا أٌٖٓ َٔ ٬اى.
ٚقاـ ٠ايٍر ١ناْت ُتٓ عٔ نىـ ذٍ ١ًٝذكٝكٚ ١ٝؼقٝك ١يًؿ ٜٔلكطٛا آْؿاى.
ؼا٥ف ٠ايطب ايعؽي ٗ ٞبػؽاؼ تتًك ٢أنثف َٔ لت ١آ٫ف جث ١ظ ٍ٬ايؿذلَ َٔ ٠طً وٗف
ُٛق ٚذت ٢وٗف أ.ًٍٜٛ
عىفِ ٠باٚ َٔ ٙقاـ ٠ايؽاظًًٛٓ ١ٝا ذكا٥بِٗ ٗ إٜؿاؼ إٍ برلَٛ ٚجب أَف ايٛقاـٗ ٠
 , 2006/11/4يٝرًٛا بّٝاؾ ١بٝاـ ذاج ٞجٛـج ,ٛٝذٝث قاَت وفن) ١بفٚلو( ايًبٓاْٝض١
بتٗ ١٦ٝايُٓاؾد إطًٛب الترلاؼٖا يػفض اط٬ع ايًحٓ ١عًٗٝا عؽ عٛؼ ٠ايٛؾؽ إٍ بػؽاؼ مت تٛقٝ
ايعكؽ َ وفنٚ) ١اذ ١ايباؼ , (١ٜيهٔ مل ٜتِ الترلاؼ ا٭جٗك ٫ ٠عدل يبٓإ  ٫ٚعدل وفن١
)بفٚلو(..
ٚق ٚقٜف ايؽاظً ١ٝايمابل جٛاؼ ايب 2007/1/27 ٗ ْٞ٫ٛعً ٢قّف تٛق ٝـزل ٞيًعكؽ
َ وفنٚ ١اذ ١ايباؼ.١ٜ
بعؽ تٛق ٝايعكؽ َ وفنٚ ١اذ ١ايباؼٜض ١ايضيت ٗٚضف أ ّ٫ٚبٌٛضؿٗا ايٛنٝضٌ اؿٍضفٟ
يىفن ١بفٚلو ٚا٫ظرل ٖٞ ٠اييت اذّف ايعٓٝا ٚقاَت بالتّاؾٚ ١ؾؽ ايؽاظً ١ٝايعفاق١ٝ
ٗ برل ٚقاَت ايىفن ١اييت مت تٛق ٝايعكؽ َعٗا )ٚاذ ١ايباؼ (١ٜبايتر ٍٛاٍ تػضٝرل اؾٗضاق
)ايبّاعٚ (١تػٝرل إٍؽـ ؾاتًٍت ٍَٓع ٞأجٗكٖ ٠اثًَٓ َٔ ١او ٧أظفٚ ٣بضؿيو ظايؿضت
تعاقؽٖا َ ايٛقاـٚ ٠اتؿاقٗا َ وفن ١بفٚلو..
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قاَت وفن ١بفٚلو َٚايهٗضا ايعُٝضؽ بٝضاـ ذضاج ٞجٛـجٝض٬َ ٛذكض ١وضفنٚ) ١اذض١
ايباؼ (١ٜقّاٝ٥ا  ٗٚاحملانِ ايعفاق ١ٝبفؾ ؼعِ ٣ٛؽ َؽٜفٖا إؿٛض َٚايهٗا لابكا آؽ
ايبؽـإ تطايبٗا بؽؾ ايٓؿكا اييت تفتبت عً ٢التكؽاّ ا٭جٗك ٠اِٛ٫ؾد ٚعً ٢التّضاؾتٗا
يٛؾؽ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝبف٥ال ١ايًٛا ٤جٗاؼ اؾابف.ٟ
نإ ايعكٝؽ ا ٍٚاٚيؿًٝؽ َٔ اؾٝي ايدلٜطاْ ٞـٝ٥ن ؾفٜل َمتىاـ ٟايك ٠ٛايماْؽٗ ٠
ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝايعفاق ١ٝاْؿاى ٍٜفػ ٗ تكفٜفٖ :ٙؿا اؾٗاق عؽ ِٜايؿا٥ؽ ٌْٞٛٚ ٠بإجفا٤ا
َىؽؼٚ ٠عاجً ١يعؽّ وفا ٤إكٜؽ َٔ أجٗك ٠ايهىـ عٔ إتؿحفا ٚبايتٛقـ عٔ التعؽاَٗا
َٔ قبٌ ايكٛا ا٭َٓ ١ٝايعفاق."١ٝ
َا ٖ ٞا٭لعاـ اؿكٝك ١ٝيٮجٗكٚ ٠بهِ بٝعت يٛقاـ ٠ايؽاظً.?..١ٝ
ضض ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝتعاقؽ عً ٢لعف َكؽاـ ًَٕٛٝ (66) ٙؼٜٓاـ عفاق ٞيهٌ جٗاق ADE 651

ٗ ذٌ نإ لعف ٗ ٙا٭لٛام  25ؼ٫ٚـ...
اوذل ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝايهاوؿ) ١وْٛمتاؼ( بمعف  ًَٕٛٝ 18ؼٜٓاـ ٚلضعفٖا اؿكٝكضٞ
 1041ؼ٫ٚـا?
ـٝ٥ن ؾفٜل إمتىاـ ٜٔيى ٕٚ٪ايك ٣ٛايماْؽ ٠إماعؽ يتؽـٜب ايىفط ١ايعفاق ١ٝايعكٝؽ
ايدلٜطاْ ٞبا ٍٚد .اٚيؽؾًٝؽ ٚايضؿ ٟاٌٚض ٢بضاجفا٤ا َىضؽؼ ٠بضايتٛقـ عضٔ الضتعؽاّ اجٗضك٠
ايهىـ عٔ إتؿحفا َٔ قبٌ ايكٛا اٌٚ , ١َٝٓ٫ـ ايٍؿك ١باْٗا "ال ٤ٛاْٛاع ا٫ذتٝاٍ ٕ٫
اؾٗاق ىًل آَاٍ ناؾب ١يًُىذلٚ ٜٔهعًِٗ ٜعتكؽ ٕٚأِْٗ بأَإ أنثف..
ٚذٝث نإ ٜؿذلض إ ٜمتٛـؼ اؾٗاق َٔ بفٜطاْٝاٖ ٗ ,ؿ ٙاؿايٜ ١هَ ٕٛمحٌ ٗ
ٚقاـ ٠ايتحاـٚ ٠ايٍٓاع ١ايدلٜطاْ .١ٝيهٔ اؾٗا ايدلٜطاْ ١ٝـؾّت ا٫عذلاف ب٘ ٌٚٚؿ٘ ظدلا٤
اشلٓؽل ١ايعمهف ١ٜايدلٜطاْ ١ٝباْ٘ ٍَٓٛع ٗ َعاٌَ ٗ ايٌٍ ٚيٝن ٗ بفٜطاْٝا..
قاَت وفنٚ ١اذ ١ايباؼ ١ٜبايترا ٌٜعًٚ ٢قاـ ٠ايؽاظًٚ ١ٝاجف عًٍَُ ١ٝاؼق ١عًٚ ٢ثا٥ل
َكٜؿٚ ١ؾٖبت يترٌٍ عً ٢إٍاؼق َٔ ١غفؾ ١ايتحاـ ٠ايعفب ١ٝايدلٜطاْ ٖٞٚ ١ٝجٗ ١غرل كٛي١
اط٬قا بإٍاؼق ١عً ٢قٛا ِ٥الترلاؼ ا ٟجٗاق ا ٚلًعٚ ١يٝن يؽٜٗا اؿل ٗ تك ِٝٝا ٟجٗاق اٚ
لًع ١ا ٚاعطاَٛ ٤ثٛق ١ٝعًُ ١ٝتٍؽٜف  ٟ٫لًعٍَٓ ١ع ٗ ١بفٜطاْٝا َٚ ..ؾيو ٌاؼقت عً٢
اؾٗاق ٗ ٖؿ ٙاؿايضّ ١هضٔ إ تمضتهٌُ ا٫جضفا٩ا اي٬ذكضَ ١ضٔ قبضٌ ٍَضاؼق ١ايمضؿاـ٠
ايعفاقٚ ١ٝاـاـج ١ٝايدلٜطاْ ١ٝبمٗٛي٘ .
ايدلٜطاْ ٞايؿ ٟقاّ بب ٝاؾٗاق اٍ وفنٚ ١اذ ١ايباؼ ٖٛ ١ٜجَ ِٝانٛـْٝضو  54عاَضا
ٌاذب ايىفن ١إٛـؼ ٠يىفنٚ ١اذ ١ايباؼٚ , ١ٜقؽ باع٘ أ ٍٚا٭َف بمعف  21500ؼ٫ٚـ  ,ثِ
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بضمعف  16000ؼ٫ٚـ ثِ بمعف  7700جٓ ٘ٝالذليٝب اَ ٟا ٜعاؼٍ عىف ٠ا٫ف ؼ٫ٚـٚ ,اظرلا بٝ
باقٌ َٔ ٔم ١ا٫ف ؼ٫ٚـ ,يهٔ وضفنٚ ١اذض ١ايباؼٜض ١باعتض٘ اٍ ٚقاـ ٠ايؽاظًٝضٚ ١ايضؽٚا٥ف
ايعفاق ٗ ١ٝبػؽاؼ ٚاحملاؾٛا بمعف  ًَٕٛٝ 66ؼٜٓاـ عفاقضَ ٞكضؽاـ ايضفبس ايٓضاجِ ؾكض٘ عضٔ
ايترا ٌٜايؿ ٟجٓت٘ وفنٚ ١اذ ١ايباؼٚ ١ٜايىفنا ا٭ظف ٣اييت لٛقت ٖؿا اؾٗاق بأنثف
َٔ  3000قطع ٗ ١ايعفامٚ ,بٗاَي ـبس بًؼ أنثف َٔ  35إيـ ؼ٫ٚـ يًكطع ١ايٛاذؽ ٠أَ ٟضا
ٜعاؼٍ أنثف َٔ  ًَٕٛٝ 40ؼٜٓاـ عفاقٖٚ ٞؿا ٜعب إ ايفبس اْ٫ضاي ٞبًضؼ ًَٝ 105ض ٕٛؼ٫ٚـ
أَفٜهٜٚ ٞعاؼٍ ًَٝ 120اـ ؼٜٓاـ عفاق..ٞ
مل ٜهٔ جٗاق ايعٍا ايمرفٚ ١ٜايؿ ٟوًُ٘ اؾفاؼ ايىفط ١ايعفاقٚ , ١ٝنًِٗ اٌَ ٗ إ
ٜعثفٚا بؿًّ٘ عًَ ٢تؿحفا ؽطـ ا٭ـٚاط ٗ وٛاـع بػؽاؼ ٚإؽٕ ايعفاق ٖٛ ,١ٝاؿهاٜض١
ايٛذٝؽ٫ ٠ندل ؾّٝرٌ ٗ ١ؿك ١أجٗك ٠ايهىـ عٔ إتؿحفا  ,ؾكؽ ناْت ٖٓاى ايكطع١
ا٭ندل ٗ يعب ١ايؿمضاؼ ٖٚض ٞعحًض ١أَفٜهٝض ١إٓىضأ تكض ّٛبايهىضـ عضٔ إتؿحضفا
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ايمٝاـا اييت ُف بايكفب َٓٗاٚ..قؽ بٝعت اٍ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝبمعف ًَٝاـ  ًَٕٛٝ 580ٚؼٜٓاـ
اَ ٟا ٜعاؼٍ ًَ 264ٚ ٕٛٝايـ ؼ٫ٚـ َ إ لعفٖا اؿكٝكٚ ٞايفزل ٞنُا َٛجٛؼ ٗ لح٬
ايىفن ١إٍٓع 690 ٖٛ ١ايـ ؼ٫ٚـ  ,ايفبس اْ٫اي ٞيعح ZBV ٬ايتم بًؼ ٔمٌٜ٬َ١
 166ٚايـ ؼ٫ٚـ اَفٜهٚ , ٞـغِ تًو إ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ايضيت اْؿكتٗضا ايؽاظًٝض ,١ا ٫إ
ايعح ٬ايتم مل تٓحس ٗ ايهىـ  ٫عٔ ـٌاٌٚ ١اذؽ ٫ٚ ٠عٔ َؿعع ١ل ٣ٛإ ٚاذؽَٔ ٠
تًو ايعحِ ٬بطت ث٬ث قجاجا ٜٚمه ٗ ٞقاؾ ١ٛايٓحـ ٗ لٝاـ ٠نإ لا٥كٗا قؽ
ظبأ ايكجاجا ٗ بطاْ ١باب ايمٝاـ ٠ايكفٜب َٓ٘ٚ .ؾيضو  ٕ٫قضؽـ ٠عحًض ZBV ١عًض ٢نىضـ
إتؿحفا

ٜ ٫تحاٚق َضؽاٖا َضذلا ٍْٚضـ إضذل ٗ ذضٌ إ إمضاؾ ١بضٌ عحًض ١ايهىضـ ZBV

ٚايمٝاـ ٠إؿر ٖٛ ١ٌٛانثف َٔ َذل ٍْٚـ ٚ ,بايتاي ٞؾإ ا ٟو ٧كبأ ٗ ايٍٓـ ا٫ظف َٔ
ايمٝاـ ٫ ٠تمتط ٝبهٌ ا٫ذٛاٍ نىؿ٘..
بايٓمب٫ ١جٗك ٠نىـ إتؿحفا ) (ADE 651ؾإ اي كّا ٤ايدلٜطاْ ٞنىضـ عضٔ أْٗضا
"غرل ٌاؿ ١يًعٌُ" ٚأٌؽـ قفاـاّ قّاٝ٥اّ عبن َٛـٸؼ ا٭جٗك ٠ايؿ ٟاوضذل ٣اؾٗضاق ايٛاذضؽ
بمعف م ١٦َ ٛؼ٫ٚـ ,يٝباع اٍ ايعفام َبًؼ  ٌٍٜاٍ م 45 ٛأيـ جٓ ٘ٝإلذليٝب أَ ٟا ٜكاـب
ايثُاٌْ أيـ ؼ٫ٚـ ,بٍؿكًٌٚ ١ت قُٝتٗا إٍ أنثف َٔ ٔمٚ ١مثاٌْ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ,ذٌٍ
ؾٗٝا إٛـٸؼ عًَ ٢بًؼ عىف ٌٜ٬َ ٠ؾك٘ ٗ ,ذٌ ؾٖبت ا٭َٛاٍ ا٭ظف ٣إٍ جٛٝب ايىفنا
ايٛلضضضٝطٚ ١ايبٓضضضضٛى ٗ عُضضضإ ٚإمضضضضٚ٪يٌ إتضضضٛـطٌ ٗ ايكّضضضض..١ٝ

.

ٖؿ ٙايٍؿك ١بايؿا ؼٌُ ايؽي ٌٝايكاط بإٔ ايؿماؼ ٜ ٫تٗؽؼ ا٭ َٛاٍ ؾك٘ اِا اـٚاط ايٓاه. .
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ٖ ٗٚؿا ايمٝام ّهٔ أّٜا ا٫واـ ٠اٍ ع٬ق ١ايؿماؼ با٫ـٖاب َٔ قاٜٚض ١اظضف ..٣ؾتعضايٛا
َع:ٞ
الفطاد ٓصعّد ّتريٗ العيف بتنهٔيُ اإلزٍابٔني مً غسا ٛاملعلْمات األمئ٘:
َٛقضض ض )لضضضضذلاتٝح ٞبضضضضٝخ( ا٭َفٜهضضضض ٞإعضضضضب بايؽـالضضضضا ٚايبرضضضضٛث ايمضضضضذلاتٝح:١ٝ
قايت ٍَاؼـ ٗ ايىفط ١احملً ١ٝإٕ  51وعٍا عً ٢ا٫قٌ يكٛا ٍَفعِٗ ٚأٌٝب َا ٜكٜؽ عً٢
 ٗ 100لًمً ١تؿحرلا يمٝاـا ًَػ ١َٛالتٗؽؾت ألٛاقا ٚوٛاـع ػاـ ٗ ١ٜبػؽاؼ َٓٚاطل
قٝط ١بايعاٌُ ١ايث٬ثا ..٤إٕ "التُفاـ لاط ا٫ـٖاب ٗ ٌٝايعفام ٜعٛؼ ٗ جك َ٘ٓ ٤اٍ ايؿماؼ
ٚل ٤ٛإُاـلا ايمٝال ٗ ١ٝايدلٕإ"َ ,بٓٝا إٔ "ايؿماؼ َهٓٔ ا٫ـٖاب ٗ ٌٝنثرل َٔ ا٫ذٝا٤
َٔ وفاْ ٤كا ٙايتؿتٝي ا ٚاؿفاه اَ ٖٛٚ ٌَٝٓ٫ا ٜعب إٔ إعًَٛا ا٭َٓ ١ٝاؿّ ١ٜٛٝهٔ
وفاٖ٩ا".
ٚػٖ ٤ٞؿ ٙاشلحُا ٗ ٚقت تٛاًٌت ؾ ٘ٝعًُ" ١ٝثأـ ايىٗؽا "٤اييت تىٓٗا ايكٛا ا١َٝٓ٫
ٚايعمضضضضهفَٓ ١ٜضضضضؿ اٜضضضضاّ ٚتمضضضضتٗؽف َ٬ذكضضضضَ ١طًضضضضٛبٌ ٗ َٓضضضضاطل قٝطضضضض ١بايعاٌضضضضُ.١
ذٝث قاٍ ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه" ٞعًُٝا َطاـؼ ٠ا٫ـٖاب ٌٝلتمتُف ذت ٢ايكّا ٤عً٢
اٱـٖاب ٚالتٍ٦اٍ ايؿتٓ ١اييت تفٜؽ ل٤ٛا بايعفام ٚوعب٘".
ٚأِاف إايه ٗ ٞبٝإ ٌرؿ ٞإٔ "ايعفاق ٌٝئ ٜهْٛٛا ِراٜا ايؿتا ٣ٚايتهؿرلٜض١
ٚأٌراب ايؿهف ايؿالؽ" ,ؼاعٝا اٖاي ٞإٓاطل اييت تىٗؽ عًُٝا عمهف ١ٜاٍ "ايتعاَ ٕٚ
ايكٛا إمًر."١
ٚتضضاب "ْعتضضؿـ يهضضِ ٖضضا وٍضضٌ َضضٔ َّضضاٜكا ٚيهضضٔ ٖضضؿا اٱجضضفا ٤اِضضطفـْا ايٝضض٘
ؿُاٜتهِ َٔ ٖ ٤٫٪ا٫ـٖابَّٝ ,"ٌٝؿا "ئ ْذلى اطؿايٓا شل ٤٫٪ايكتًَٚ ١ضٔ ٜكضـ ٚـاٖ٤ضِ
ٜٚؽعُِٗ ٗ ايؽاظٌ ٚاـاـد".
ٜٚىٗؽ ايعفام َٛج ١عٓـ َتٍاعؽ ٠ذٝث قتٌ ٗ ا٫وٗف ا٫ـبع ١ا٫ظرل ٠انثف َٔ 3500
وضعَ عمضضب اـقضضاّ ا٭َضضِ إترضضؽ ,٠بٝضضِٓٗ مضض ٛايضضـ قتًضضٛا ٗ وضضٗف ُضضٛقٜٛ /يٝضض ٛإاِضض.ٞ
ٚقايت ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝإٕ ايعفام ٗ "ذفب َؿتٛذ٪ٜ "١جحٗضا ايعٓضـ ايطضا٥ؿ ,ٞذٝضث وضؽؼ
اجفا٤ا ا٭َٔ ٗ ايعاٌُٖ ١ؿا ا٫لبٛع َٔ ظ ٍ٬اغ٬م بعض ايطفم ْٚىف َكٜؽ َٔ اؾفاؼ
ايىفطٚ ١طا٥فا اشلًٝهٛبذلٚ.اْؿحف قٓابٌ ٗ أذٝا ٤بىُاٍ ايعاٌُٚ ١وفقٗا ٚجٓٛبٗا ٗ
تتاب لفَ ٜما ّٜٛ ٤ايث٬ثآَ ٗ ٤ضاطل َكؼٓض ١بإتمضٛقٌ ٚإٍضًٌ قضفب أذضؽ إمضاجؽ.
ٚقاٍ واٖؽ عٝإ عً ٢تؿحرل َٓطك ١اؿم ّٜٛ ١ٝٓٝا٭ـبعا ٤إاِ ٞإٕ "َٔ بٌ ايّراٜا ْما٤
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ٚأطؿاٍ"َّٝ ,ؿاّ إٔٸ "ايمٝاـ ٠ناْت َتٛقؿٖ ٗ ١ؿا إهإ ٭نثف َٔ  30ؼقٝكٚ ١مل ٜؿرٍٗا
أذؽ ٚاْؿحف ٖا ألؿف عٔ َكتٌ ْماٚ ٤أطؿاٍ ناْٛا ٜتبّع."ٕٛ
ٚٚق أذؽ ايتؿحرلا ٗ َٝؽإ ٗ ٚل٘ بػؽاؼ ,ذٝث اْؿحف لٝاـ ٠ناْضت َتٛقؿض,١
ٚألؿف اْ٫ؿحاـ عٔ َكتٌ ٔم ١اوعاُ ٚإٌاب 18 ١اظف..ٕٚ
ٚالتٗؽف تؿحرل لٝاـًَ ٠ػ ١َٛواـعا ػاـٜا َكؼٓا ٗ ايٓٗفٚإ عً ٢بعؽ  30نًَٛٝذلا
جٓٛب وفق ٞبػؽاؼٚ .اْؿحف قٓبً ١قفب لٛم َكؼٓ ١عً ٢أطفاف ايعاٌُ ١ايىُاي.١ٝ
ٚأٌبرت َٛجا اشلحُا إٓمك ١اييت تكتٌ عىفا ا٭وعاُ أنثف تؿىٝا ٗ ايعفام
ٗ ا٭وٗف ايكً ١ًٝإاِ..١ٝاٍ ؾيو عكا تكفٜف َٛق )لذلاتٝح ٞبٝخ( ايٛاـؼ لضًؿا ,الضتُفاـ
لاط "ا٫ـٖاب ٗ "ٌٝايعفام ,اٍ "ايؿماؼ ٚل ٤ٛإُاـلا ايمٝال ٗ ١ٝايدلٕإ"٪َ ,نؽا إ
"إعًَٛا اّ ١َٝٓ٫هٔ وفاٖ٩ا" ,نُا إ "ايؽٜهتاتٛـ ١ٜقؽ تدلق ؾحأ ٠نرٌ".
ّٜٝٚـ ايتكفٜف إٔ "ٖٓاى َىانٌ ٗ ايدلٕإ ذٝث ايمال ١ايعفاق ٕٛٝمل ٜتعًُٛا بعؽ باْ٘
ؼ ٕٚتمٜ٫ ١ٜٛهٖٓ ٕٛاى ذهَ ٖٛٚ ١َٛا هعٌ َٔ ايؽنتاتٛـ ١ٜؾحأ ٠نبؽ ٌٜقابٌ يًتطبٝل
يؽ ٣ايهثرل َٔ ايعفاق٪َ ,"ٌٝنؽا إ "ا٫ـٖابٜ ٌٝكاتً َٔ ٕٛاجٌ إقاي ١ايؽّكفاط ,١ٝيؿا
ؾإ اقؼٜاؼ َٛجا ايعٓـ هدل ايىٝعٚ ١ايمٓٚ ١ايهفؼ عً ٢ايتعا ٕٚا ٚعً ٢ا٫قٌ نُا ي ٛاِْٗ
واٚي ٕٛؾيو بٍعٛب."١
ٚعمب ايتكفٜف ؾإٕ "ايٓاظبٌ غرل ـاٌِ عٔ ٖؿا اؾُٛؼ ٚغاِب ٕٛجؽا بمضبب عضؽّ
ايكؽـ ٠عً ٢قُ اٱـٖابٖٚ ٌٝؿا َا ّهٔ إ ٜٛيؽ آثاـا ظطرل ٠ظ ٍ٬اْ٫تعابا ايكاؼَض,١
نُا إٔ اعّا ٤ايدلٕإ ٜتكاِ ٕٛـٚاتب عاي ١ٝقؽ ته ٕٛاعً ٢ذتْٛ َٔ ٢فا ِٗ٥ايػضفب,ٌٝ
نُا إٔ اـطٛـ ٠عً ِٗٝاقٌ ذُٓٝا ٜتعًل ا٭َف بتكاِ ِٗٝـوا ٣ٚا ٚغرلٖا َٔ ايكّاٜا إتعًك١
بايؿماؼ".
ٚاْتٗ ٢ايتكفٜف اٍ إٔ "َع ِٛايعفاق ٌٝناْٛا ٜؿًّ ٕٛإ ٜتعًِ لٝال ِٖٛٝنٝـ ٜعًُٕٛ
َعا بؽ َٔ ٫ايتٛلضٌ بايٜ٫ٛضا إترضؽَ ٠ضٔ اجضٌ ايعضٛؼٚ ٠جعضٌ نضٌ اَ٫ضٛـ اؾّضٌ .ايتعضٛف
اؿاٌٌ ٖ ٛإ ايتؿحرلا ت٪وف عٛؼ ٠إًٝىٝا ٚؾفم إَ ٖٛٚ , ٛا ٜٗؽؼ بعٛؼ ٠اِٚ٫اع اٍ
اؿاي ١ناْت عًٗٝا ٗ ؾـ ٠ٚايعٓـ ايطا٥ؿ ٗ ٞايب٬ؼ بٌ اعٛاّ .."2008 – 2006
ٜ ٫ٚذلؼؼ عفاق ٕٛٝعٔ ايتعبرل عٔ )ظٝب ١أٌَ( َفل ١َٛعًٚ ٢ج ِٖٗٛبعؽَا انتىؿٛا اِْٗ
ِر ١ٝؾماؼ نإ عٓٛاْ٘ ا٫ندل )ناوـ إتؿحفا ( ايؿ ٟاعتاؼٚا عًَٓ ٘ٝؿ لٓٛا  ,ذت٢
با جك٤ا َُٗا ٗ ذٝاتِٗ ذٌ ٜتٓكًَ َٔ ٕٛهإ اٍ آظف ,بٌ إ َٛاطٌٓ ٜىعف ٕٚبؿكؽإ
ا ٗ َٔ٫ذاي ١غٝاب٘ عٓؽ )َؿفق (٠آَ ,١ٝذتّٜ ٢طف ايبعض اٍ ل٪اٍ اؾفاؼ )ْكط ١ايتؿتٝي (
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عٔ الباب عؽّ تٛؾف اؾٗاق بٌ أٜؽ..ِٜٗ
ْ َٚىف ايهثرل َٔ الفاـ ٌؿك ١ناوـ إتؿحفا إكٜـ ٫لُٝا بعؽ اؿهِ عً٢
َضضٛـؼ اؾٗضضاق إكٜضضـ )أٜضض٘ ؼ ٟا (651 ٟايدلٜطضضاْ ٞجضضُٝن َانٛـَٝضضو َضضٔ قبضضٌ قهُضض١
بفٜطاْ ,١ٝبايمحٔ عىف لٓٛا  ,ؾإ إٛاطٌٓ ٜفؾّ ٕٛأ ٟقاٚي ١يطُن اؿكا٥ل ٚاؾتعاٍ
ا٫قَا اؾاْب ١ٝيتُفٜف اعاؼ ٠ايتركٝل عٔ ايٍؿك ,١عٝث  ٫تضتُعض عضٔ ْتضا٥خ جؽٜضؽ..٠
ٚأؾٍضضس َٛاطٓضض ٗ , ٕٛاذضضؽ ٣ؼكٝكاتٗضضا عضضٔ ٌضضؿك ١ايؿمضضاؼ ايضضيت ؽًًضضت ٌضضؿك ١ناوضضـ
إتؿحضفا إكٜضضـ ,عضٔ اٌضضفاـِٖ عًض) ٢ايّضضػ٘( عًض ٢اؿهَٛضض ١يهىضـ إتضضٛـطٌ َضضٔ
َٚٛؿٌ أََٓٚ ,ٌٝمٚ٪يٌ آظفٚ ,ٜٔػاـ ٜك ٗ ُٕٛٝؼ ٍٚاؾٛاـ ذٝث اثبتت ٚثا٥ل ْىفتٗا
ٚلا ٌ٥ا٫ع ّ٬تٛـطِٗ َ ايىفن ١ايفٝ٥م..١
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ملف الفصاد يف َزارٔ التجارٔ
ٗ َفذًَ َٔ ١فاذٌ ٚقاـ ٠ايتحاـ ٠إٕ أجٗك ٠ايٛقاـ ٠تعتُؽ طفٜك ١ايىفا َٔ ٤ا٭لٛام
احملًٚ ١ٝتك ّٛعً ٢قٝاّ أوعاُ بىفا ٤إٛاؼ ايتايؿ َٔ ١ا٭لضٛام عًض ٢طفٜكض) ١عتٝضل يًبٝض (
ٚػُٝعٗا يؽ ٣ػٓاـ ٗ ايىٛـجٚ ١بٝعٗا إٍ ػاـ ٗ ْٚ ١ًٝتىذلٚ ٟقاـ ٠ايتحضاـَ ٠ضِٓٗ تًضو
إٛاؼ يتّعٸٗا ُِٔ ايبطاق ١ايتُ ٖٞٚ ١ٜٝٓٛتايؿ.١
 ٚقٝاّ ايؿالؽٚ ٗ ٜٔقاـ ٠ايتحاـ ٠بب ٝإٛاؼ إمتٛـؼ ٠إٍ ايتحاـ بؽِ َٔ ٫عٸٗا ُِٔ
ايبطاق ١ايتُٚ ١ٜٝٓٛيؿيو ؾإٕ إٛاطٔ ٜف ٣إٔ َؿفؼا ايبطاق ١ايتَُٛ ١ٜٝٓٛجٛؼ ٠يؽ ٣احمل٬
ايتحاـٜضضضض ٗ ١ذضضضضٌ غضضضضرل َٛجضضضضٛؼِ ٠ضضضضُٔ َؿضضضضفؼا ايبطاقضضضض ١ايتُٜٝٓٛضضضض ١ايضضضضيت ػٗضضضضك يضضضض٘.
ض ايٚ ّٛٝـغِ إًٝاـا اييت تٓؿل عًَ ٢ؿ فؼا ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛاييت ٜؿذلض إٔ ػٗكٖا ٚقاـ٠
ايتحاـ ٠يًٓاه ؾاْ٘ مل وٍضٌ قض٘ إٔ الضتًِ إضٛاطٔ ناَضٌ تًضو إؿضفؼا ـغضِ إٔ عضؽؼٖا
انؿض َٔ َ 10ؿفؼا إٍ  5ؾك٘ يىٗف ٚاذؽ ؾك٘...

ض ٚي ٛقمُت إعٍَ ٗ إٛاقْ١

يًبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛيٛجؽ إٔ ذٍ ١ايؿفؼ  17أيـ ؼٓ ٜاـ وٗفٜاّٚ..ي ٛؾٖبت يتىذلْ ٟؿضن تًضو
إؿفؼا َٔ ايمٛم لتحؽ إٔ قُٝتٗا  11000ؼٜٓاـ.!..
ض إٍ جاْب قّاٜا ايؿماؼ ا٭ظف ٗ ٣تعاقؽا ٚقاـ ٠ايتحاـٚ ٠ظٌٍٛاّ الضترلاؼ بّضا٥
تايؿ ١أ ٚعًٚ ٢وو..
ض ٚايمفقا ايهب رل ٠يًبّا ٥أثٓاْ ٤كًٗا َٔ إٛاْ ٧إٍ كاقٕ ٚقاـ ٠ايتحاـ ٗ ٠بػضؽاؼ
ٚاحملاؾٛا ..
ض ذحِ إٍفٚف ايؿعً ٞعً ٢ايبطاقض ١ايتُٜٝٓٛض ١يًمضٓٛا  2003ضض  2012بًضؼ ًَٝ 48ضاـ
ؼ٫ٚـَٚ ,عؽٍ لَٓ ٟٛكؽاـ 4 َٔ ٙض ًَٝ 5اـ ؼ٫ٚـ تٍفف عً ٢ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛيهٔ ايؿماؼ
ٚل ٤ٛايتعط ٘ٝذاٍ ؼ ٌٍٛٚ ٕٚإؿفؼا يًُٛاطٌٓ..
ض تكفٜف ٪ٜ 2010نؽ إٔ عحك َٛاقْٚ ١قاـ ٠ايتحاـ ٗ ٠ا٭عٛاّ َٔ 2006ض  2009بًؼ 2.25
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ.
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ـ ضْ ٛالتدطٔط ّاالدازٗ:
َث :ّ٬ايٛقاـ ٠اوذل نُٝا َٔ ايكٜت عاّ  2008قا٥ؽ ٠عٔ اؿاجَ ١كؽاـ  813178طٔ
بمعف  2400ؼ٫ٚـ يًطٔ ٗ ذٌ إ لعف ٗ ٙعاّ  1335 ٖٛ 2009ؼ٫ٚـ يًطٔ بؿاـم  1100ؼ٫ٚـ
يًطٔٚ ,بعًُ ١ٝذمابٜٗٛ ١ٝف إ ؾفم ايمعف يًبّاع ١بٌ عاّ  2009عٔ عاّ 894 ٖٛ 2008
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ  ٖٛٚذحِ ايؿماؼ ٗ ٖؿ ٙايٍؿكٚ ١ذؽٖا..اؾ أْ٘ تٛجؽ طفم عًَُ ١ٝعفٚؾ ١يترؽٜؽ
اؿؽٚؼ ايك ٝاؼ ١ٜيًعك) ٜٔاؿؽ ا٭عًٚ ٢اؿؽ ا٭ؼْٚ ٢نُ ١ٝاعاؼ ٠ايطًب(..
ض تًـ إٛاؼ :أِاؾ ١اٍ تفى نُ َٔ ١ٝايكٜت تكؽـ بض 30549طٔ َٔ ايكٜت ٗ َٓٝا ٤أّ
قٍف بأَف ٚقٜف ايتحاـ ٠ذت ٢اٌبرت غرلٌاؿ ١ي٬لتٗ٬ى ايبىف..ٟ
ض لفق ١إٛاؼ اثٓا ٤ايٓكٌٜ :ىرلتكفٜف ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝيعاّ  2011اٍ ؾكؽإ نُٝا
نبرلَ َٔ ٠ؿفؼا ايبطاق ١ايتُ َٔ ١ٜٝٓٛقبٌ ايىفنا ايٓاقً ١بًػت قُٝتٗا 665صًَٝ 106اـ
ؼٜٓاـ168 ,صًَٝ 30اـ ؼٜٓاـ عً ٢ايتٛاي..ٞ
ض نُا ٜىرل ايتكفٜف اٍ تعاقؽ ايٛقاـَ ٠ض وضفن ١عطضاـؼ اَ٫اـاتٝض ١ؾاقضؽ ٠ايٍض٬ذ١ٝ
)َؽـج ٗ ١ايكا ١ُ٥ايمٛؼا ٗ ( ٤اَ٫اـا ْؿمٗا ٗ  َٚ ,2009ؾيو قاَت ايٛقاـ ٠بايتعاقضؽ
َعٗا ٗ عاّ  2010يتحٗٝك ايٛقاـَ ٠اؼ ٠ذًٝب ا٫طؿاٍٚ ,مت تٛق ٝايعكؽ قبضٌ ايتأنضؽ َضٔ
ٌضض٬ذ ١ٝاؿًٝضضب ٖضضا اؼ ٣اٍ انتىضضاف ْمضضبَ %27.8 ١ضضٔ اْضضاي ٞايهُٝضض ١غضضرل ٌضضاؿ١
ي٬لتٗ٬ى ايبىف ,ٟنُا تعاقؽ ايٛقاـ َ ٠وفن ١باخل يتحٗٝك ايٛقاـَ ٠اؼ ٠ذًٝب ايهباـ
بهُ 1250 ١ٝطٔ بمعف  4250ؼ٫ٚـ يًطٔٚ ,قاَت وفن ١باخل بىفا َٔ ٙ٩وضفنَ ١ىضٗؽ
اٜ٫فاْ ١ٝإٍٓع ١بمعف  3700ؼ٫ٚـ يًطٔ ,بؿاـم  550ؼ٫ٚـ يًطٔ..
ٗ عاّ  2006نٓت اَاّ قّٚ ٗ ١ٝقاـ  ٠ايتحاـَ ٗٚ ٠ؿفؼا ايبطاق ١ايت ُ ١ٜٝٓٛبايؿا
ؾكؽ ٚـؼ َعًَٛا تؿٝؽ باْ٘ مت  ِٚايٝؽ عً ٢نُٝا نبرل َٔ ٠ايىا ٟإمفطٔ ٚايمهف
ايتايـ ٗ قاؾ٬ٌ ١ٛط ايؽٚ ٜٔمت ؼـال ١إِٛٛع ٚاذايت٘ اٍ احملهًٌُٚ. .١ب نتاب َٔ
ا٭ َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بتٛقْ ٝا٥ب اٌَ عاّ فًن ايٛقـا ٤ؾفٖاؼ ْعُ ١اهلل ٜك ٍٛؾ ٘ٝاْ٘
ٚبٓا ٤عً ٢نتاب ٚـؼِٖ َٔ ٚقٜف ايتحاـ ٠ت ٓمب ٌفف ايٓٛف عٔ إِٛٛع ٚإ ٚقاـ ٠ايتحاـ٠
لتتعؿ ا٫جفا٤ا إكتّٚ .!..١ٝجٗت ي٘ نتاب ـزل ٞجا ٤ؾ:٘ٝ
َ . 1اٖ ٛايمٓؽ ايكاْ ْٞٛي تٛج٘ ا٭ٚاَف شل ١٦ٝايٓكاٖ.?..١
 ٌٖ .2تعًِ بإ أ نٝاه اؾٓؿاُ إعبأ ؾٗٝا ايىاَ ٟهتٛب عًٗٝا اْتخ ٗ ل ٗ ٕ٬ٝعاّ
 ٗ 2006ذٌ إ ايعبٛا ايٍػرل ) ٠ا٭نٝاه( ٚجؽ إ إهتٛب عًٗٝا إ تاـٜغ اْ٫تاد ٜعٛؼ
اٍ عكؽ ايمبعٝٓٝا َٔ ايكفٕ إاَِ ٖٛٚ ٞا ٜتمضبب باٌضابا َ٪نضؽ ٠بايمضفطإ يًٓضاه

191

ٚلته ٕٛاِ٫فاـ ؾاؼذ ١اؾ إ اؾُ ٗ ٝايعفام ٜىفب ايىا .?. .ٟأَا ايمهف ؾتايـ ٚيْ٘ٛ
بب..
 ٗ . 3إضضف ٠ايكاؼَضضٚ ١عٓضضؽَا ٍٜضضٌ َٓضضو نتاب ضاّ ٜىضضرل اٍ َثضضٌ ؾيضضو ؾمضضتتِ اذايتضضو اٍ
احملهُ ١بتُٗ ١اعاق ١اجفا٤ا َهاؾر ١ايؿماؼ  ٖٞٚتُٜٗ ١عاقب عًٗٝا ايكاْ ٕٛبٓؿن ايعكٛب١
إذلتب ١عً ٢اـتهاب أؾعاٍ ايؿماؼ..
َِٛٛع ايىا ٟإمفطٔ مل ٜٓرٍف ٗ ٌ٬ط ايؽ ٜٔاِا ٗ ايٓ اٌفٚ ١ٜنفبٚ ٤٬اؿًض١
ٚايمُاُٚ ٠ٚت اذاي ١ايؿالؽ َٔ ٜٔايتحاـ اٍ قهُ ٗ ١اؿً ١بىإٔ قّ ١ٝايىا ٗ ٟابٞ
غفم ٚؾٛج٦ت بعؽ أٜاّ بٓكٌ ايؽع َٔ ٣ٛقهُ ١اؿً ١اٍ قهُ ١ايهفاؼٕ. .٠اؾا ?..بؽع٣ٛ
إ ايٛضضضفٚف ا٭َٓٝضضض ٗ ١اؿًضضض ١غضضضرل َ٪اتٝضضض ٗ !..١ذضضضٌ نض ض إ ايكٍضضضؽ َضضضٔ ٚـا ٤ؾيضضضو ًُٕضضض١
ايكّٚ..١ٝجٗت نتاب اٍ ايمٝؽ َؽذت احملُٛؼ ـٝ٥ن فًن ايكّا ٤ا٭ عً ٢طايبضاّ لضرب
ايكّ َٔ ١ٝاحملهُٚ ١تمًُٗٝا اٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ١تٓؿٝضؿا يكضاْ٦ٖٝ ٕٛض ١ايٓكاٖض ١ايضؿٜ ٟكّضٞ
بٍ٬ذ ١ٝاشل ١٦ٝبمرب ا ١ٜقّ ١ٝؾماؼ َٔ احملانِ ايعفاق ١ٝيًتركٝل ؾٗٝضا..ؾعض ٬مت لضرب
إًضضـ اٍ ٖ٦ٝضض ١ايٓكاٖضض ١ؾؽـلضضتٗا ٚأذايضضت ايكّضض ١ٝاٍ احملهُضض ١إفنكٜضضٌٚ ١ضضؽـ ايكضضفاـ
باؿهِ  15لٓ ١عًَ ٢فتهيب ايؿماؼ ؾٗٝا اؿايَ ١متُفٚ ٠اٍ اي ّٛٝيهٔ ايتػرل ذٌٍ ٗ
إٔ فًن ايٛقـاٜٛ ٤ج٘ ٚقاـ ٠إاي ١ٝباعاؼ ٠تٍؽٜف ايبّا ٥اييت تٌٍ تايؿ ٖٛٚ !!. .١أَف ٜعب
غم  ٌٝقّاٜا ايؿماؼ ٚايتىح ٝعًٗٝا ..بٌ ٚؾٖب فًن ايٛقـا ٤اٍ أبعؽ َ ٔ ؾيو ؾكؽ ظٍَ
ذٛايًَٝ ٞاـ ٍْٚـ ؼٜٓاـ عفاق ٞيتػط ١ٝتهايٝـ ات٬ف ٚجب َٔ ١ايىا ٟايؿالؽ..
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ملف الفصاد يف َزارٔ الصحٕ
أّدُ الفطاد اخلطريٗ يف ّشازٗ الصش٘ تيطْٖ عل ٙاآلتٕ:
أّال :الفضاد يف ال ّاء:
 . 1ؾٝتِ الترلاؼ أؼَ ١ٜٚػىٛو َ ١يٍل عَ٬ا َكٜؿ ١عً ٢ايعبٛا ..
 . 2الترلاؼ أؼ ١ٜٚتايؿ ١أَٓ ٚتٗ ١ٝايٍ٬ذ ١ٝأ ٚعًٚ ٢وو اْتٗا ٤ايٍ٬ذ ١ٝعٝث اْٗا ٚبعؽ
َفٚـ عؽ ٠اوٗف بٌ ؽًٍٗٝا َٔ ايهُاـى ٚالتَٗ٬ا ٗ َمتٛؼعا ٚقاـ ٠ايٍرِٚ ١عٗا
اٍ اؾٗا ا يٍر ٗ ١ٝاحملاؾٛا تهَ ٕٛؽ٬ٌ ٠ذٝتٗا قؽ اْتٗت..
 .3تمفب ا٭ؼ َٔ ١ٜٚؼٚا٥ف ٚقاـ ٠ايٍر ١إٍ باع ١ا٭ـٌؿٚ ١تًو ا٭ؼ ١ٜٚتتعًل با٭َفاض
اـطرل َٔٚ ٠جفا ٤عؽّ تٛؾف َتطًبا اؿؿٚ ٜاـكٕ يؽ ٣باع ١ايفٌضؿ ١ؾاْٗضا لتٍضٌ اٍ
إفٜض تايؿ ١اٍ جاْب إ َثٌ تًو ا٭ؼ ١ٜٚتتطًب ؼـا ١ٜطبٌ ٗ ١ٝفؾٗا ٚطفٜك ١تٓاٚشلا ٚباع١
ايفٌٝـ ّ ٫تًه ٕٛتًو ايؽـا ١ٜطبعا ؾٝترَ ٍٛؿعٛشلا َٔ وؿا ٤يًُفٜض اٍ َ ٛقكل ي٘ .
ثاىٔاً :تضٔب ّع و نفاءة ّسارة الصخة:
ْ . 1مبَ ١ا تمتٛـؼٚ ٙقاـ ٠ايٍر َٔ ١قبًٗا َباوف ٫ ٠تتعؽ َٔ ./. 10 ٣ا٭ؼ ١ٜٚإتؽاٚيٗ ١
ايمٛم ٚتًو ايٓمب ١تٍؿٗا ٚقاـ ٠ايٍر ١با٭ؼ ١ٜٚاـاٌض ١بضبعض ا٭َضفاض اـطضرل..٠يهضٔ
 َٔ ./. 90ا٭ؼ ١ٜٚإتؽاٚي ٗ ١ايمٛم  ٫تمتٛـؼٖا أجٗضكٚ ٠قاـ ٠ايٍضرٚ ١تمضتٛـؼٖا إهاتضب
ٚإؿاظف ا٭ًٖ..١ٝ
ٖ .2ؿ ٙايض  ./.90اييت تمٛـؼٖا اؾٗا ا٭ًَٖ ٗ ١ٝع ُٗٛا إ مل تهٔ ْٝعٗا تمتٛـؼٖا
َٔ َٓاو ٧ـؼٚ ١٦ٜغرل َعفٚؾ ٖٞٚ ١أَا َػىٛو ١أ ٚـؼ ١٦ٜأَٓ ٚتٗ ١ٝايٍ٬ذٚ ١ٝإًٍر ١ايعاَ١
ٚايكاْٜ ٕٛكتّٝإ إٔ ٜه ٕٛا٫لترلاؼ ؼت اوفاف ٚقاـ ٠ايٍر ١يهٔ ٖؿا  ٫وٌٍ.
ٚ . 3ؾٛم ؾيو ؾإ ا٭ؼ ١ٜٚإمتٛـؼ ٔ َ ٠قبٌ اؾٗا ا٭ًٖٜ ١ٝؿذلض ؾرَ عٓٝا َٓٗا ٗ
كتدلا ٚقاـ ٠ايٍر ١قبٌ اط٬م عًُ ١ٝبٝعٗا ٖٚؿا أّٜاّ  ٫وٌٍ.
ض ٗ كابفٖ ٠اتؿ ٗ ١ٝعاّ ٚ 2008أثٓاٚ ٤جٛؼ ١٦ٖٝ ٗ ٟايٓكاٖ ١نإ ٚقٜف ايٍرٌ ١احل
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اؿمٓا ٟٚىابفَْ ٞعاتبا بىإٔ قٝاّ اجٗك ١٦ٖٝ ٠ايٓكاٖ ١باذايٌٝ ١ؽي ٗ ٞاؿً ١اٍ احملهُ١
نإ ٖؿا اؿؽٜث:
ض ٌاحل اؿمٓا ١٦ٖٝ :ٟٚايٓكاٖ ١أذايت ٌٝؽي ٞاٍ احملهُ ٗ ١اؿً ٗ ٖٛٚ ١ايتٛقٝـ..
ض ض أْضضاٌ :ضضرٝس ..٭ٕ ٌضضٝؽي ٞوضضاب مل ّّضض ٞعًضض ٢قٚاجضض٘ وضضٗف ٜٔؼظًضضٛا عًٝضض٘ ٗ ٌضضٝؽيٝت٘
ٚقتً. .ٙٛ٭ْ٘ لبل ٚإ أظدل ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بإٔ عكاـ ا٭يب ٌَٛاـاُ با٭طؿاٍ ًَٛث باٯٜؽق ٖٚا
إٛقٛف ٖ ٛأذؽ ايؿ ٜٔؼظًٛا عً ٘ٝيتٓؿٝؿ اؾفّ....١
ض اؿمٓاٚ :ٟٚيهٔ ٗٚف إ ايؽٚا ٤غضرل ًَضٛث باٜ٫ضؽق ذمضب نتضاب َؿضتي عضاّ ٚقاـ٠
ايٍر.١
ض َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍر ١ؾالؽ . .٭ٕ ايؿرَ إعتدل ٟايفزل ٞايٍاؼـ عٔ كتدل ؾرَ
ا٭ؼ ١ٜٚإفنك ٟايتاب يٛقاـتهِ ٜك ٍٛبإٔ ْتٝح ١ايؿرَ )َٛجب( ٜٛٚجؽ ٯٜضؽق ٗ ايعكضاـ
إؿنٛـ  ٖٛٚظاُ بع٬د أَفاض ايؽّ يٮطؿاٍٚ. .ؾٖب َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍر ١اٍ ا٭ـؼٕ
ٚاذّف تكفٜف ؾرَ َٔ كتدل أًٖٜ ٞك ٍٛبعؽّ تمفب اٯٜؽق يًعكاـ. .ؾٌٗ تفٜؽْ ٞإٔ اعتُؽ
تكفٜف ٌاؼـ َٔ َهتب أًٖ ٞغرل َعفٚف أّ اعتُؽ تكفٜف ـزلٌ ٞاؼـ َٔ جٗض ١ـزلٝضٗ ١
ٚقاـتهِ بايؿا ?. .ا٭ ٜؿذلض إٔ ٜتِ التبعاؼ ايؽٚاٚ ٤عؽّ ٌفؾ٘ يًُفِ ٢ؿٌ ذمِ ا٭َف
ٚاْت ٚقٜف ٌر٘.?..
ض ٌاحل اؿمٓا :ٟٚالتاؾَ :اٖ ٛؾْبٓا اؾا  َٔ ./. 90ايؽٚا ٗ ٤ايمٛم ـؼَٚ ٨ػىَٔٚ ًٛ
َٓاو ٧غرل َعفٚؾ٘.?..
ض أْإ :اؾا  ٫تكٚ ّٛقاـ ٠ايٍر ١بالترلاؼ تًو ا٭ؼ.?..١ٜٚ
ض ٌاحل اؿمٓا :ٟٚ٭ْٓا ي ٛالتٛـؼْا تًو ا٭ؼ ١ٜٚؾإ ايٌٛؿَٗٓ ١ا تهًـ  10000ؼٜٓاـ
)ذٛاي 9 ٞؼ٫ٚـ أَفٜه ( ٞب ُٓٝا اؾا التٛـؼٖا ايكطاع ا٭ًٖ ٞؾًٔ تهًـ انثضف َضٔ 2000
ؼٜٓاـ )أقٌ َٔ  2ؼ٫ٚـ أَفٜه..(ٞ
ض أْا ٌٖٚ :إ َٛاقْا ايعفام اييت تعاؼٍ َٛاقْا  4ؼ ٍٚعاجك ٠عٔ ؼٌُ بّع ١ؼ٫ٚـا
ْ٫كاؾ اْمإ عفاق ?..ٞأّ إ ؾٖاب إٛاقْا نفٚاتب ٚاَتٝاقا يًُمٚ٪يٌ أٚجب َٔ ٚجٗ١
ْٛفى ?. .ثِ ٌٖ أْهِ تؿرٍ ٗ ٕٛكتدل ٚقاـ ٠ايٍر ١عٓٝا َٔ ا٭ؼ ١ٜٚإمتٛـؼ َٔ ٠قبٌ
اؾٗا ا٭ًٖ ١ٝقبٌ بٝعٗا يًٓاه ٚأْت تك ٍٛعٓٗا َػىٛو٘ ٚـؼ٦ٜضٚ ١غضرل َعفٚؾض ١إٓاوض.?..٧
ضض ٌضضاحل اؿمضضٓا٫ ٫ :ٟٚوٍضٌ ؾيضضو ٭ٕ أٌضضراب إضضؿاظف ٜ ٫فلضً ٕٛعٓٝضضا َضضٔ ا٭ؼٜٚضض..١
ض أْا :٭ٕ ايٓتٝح ٫ ١وٌٍ عًٗٝا ٌاذب إؿظف قبٌ  4أوٗف..
ض ٌاحل اؿمٓا :ٟٚالتاؾ غرل لٝاقا ايعٌُ..
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ض أْا ٫ :يٝن لٝاقا ايعٌُ ٚيه ٔ يٛجٛؼ ايؿماؼ ٚايػي ٗ ا٭ؼ ١ٜٚؾإ كتدل ٚاذؽ ؾك٘
ٜ ٫هؿٚ ٞاِا ٜؿذلض الترؽاث ٚاذؽ ٗ ايبٍفٚ ٠ثإ ٗ إٚ ٌٌٛثايث ٗ أـبٚ ٌٝـاب ٗ
ايٓحـ عً ٢ا٭قٌ ٚئ ٜهًؿهِ ؾيو ٭ٕ تًو إعتدلا يٝمت كتدلا عً ّٛايؿّا ٫ٚ ٤ؾفٚع
َٔ ْالا..
ضضض أْضضا :لضض٪اٍ أظضضرل لضضٝؽ ٌضضاحل :نضضِ تكضضؽـ ْمضضب ١ايىضضعٛـ بإمضضٚ٪ي ١ٝعٓضضؽى. .?..
ض ٌاحل اؿمٓاٚ ٟٚقٜف ايٍر ٫ :١هؽ جٛاب....
ض ناْت إعابف ٗ ٠ايتالع ١ي ٬ٝبعؽ إ لأيب اؿمٓا ٟٚؾُٝا اؾا نٓت ٗ بػؽاؼ أّ ٗ
ايمُا ٠ٚؾهإ جٛاب :ٞؾٖبت يًمُا ٠ٚاي ّٛٝ٭ٕ غؽا أ ّٜٛ ٍٚع ٝؽ ايؿطف ٚؾكا يبٝإ اؿه١َٛ
ٚيهٔ عٓؽَا ًٌٚت أظدل ْٞٚبإ ايمٝؽ ايمٝمتاْ ٞأٌؽـ بٝإ ٜك ٍٛإ  ّٜٛغضؽ يضٝن عٝضؽ
ؾفغبضضضت إٔ  ٫أٖضضضؽـ ٜضضض ّٛؾعضضضؽ اٍ بػضضضؽاؼ ٫لضضضاق بعضضضض ايكّضضضاٜا ايفزلٝضضض ١إتضضضأظف..٠
ض بعؽ َػاؼـت ١٦ٖٝ ٞايٓكاَٖ ١تكاعؽا بأـبع ١أوٗف ٚبعؽ إ تأنؽ اؿمٓا َٔ ٟٚؾيو ..ذّف اٍ
بٝيت ٗ ايمُاَ ٠ٚؽٜف عاّ ايتركٝكا ٗ اشلٚ ١٦ٝؾفٜل ايعٌُ  ِٖٚ ٖٛٚاٌؽقاٚ ٞ٥قَٚ..ٞ٥٬بعؽ
َٛجبا ايّٝاؾ ١ـاٜت ٌؽٜك ًٟٜٛ ٞبفقبت٘ وا ٍٚإ ٜك ٍٛو٦ٝاَّ..ا ا٭ َف ٜا َاٖف ?..قاٍ بٌ
ثٓاٜا ا٫ذفاد ٚاـحٌٚ :اهلل التاؾ جٓ٦ا يٓركل َعوِ !. .رهت ٚقًت ي٘ :بهٌ لفٚـ ٚأْضا
ؼت أَفىَ. .ا ٖ ٛإِٛٛع ?..قاٌٍ :احل اؿمٓاٚ ٟٚقٜف ايٍر ١با٫تؿام َض َؿتىض٘ ايعضاّ
تكؽَٛٚا بىهِ ٣ٛؽى ) ٜؽعٝإ اْو ٌفذت ٗ ٚلا ٌ٥ا٫ع ّ٬بٛجٛؼ ؾماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايٍر١
ٗ ٚقضضت مل تع ضؽ ؾٝضض٘ ـٝ٥م ضاّ شل٦ٝضض ١ايٓكاٖضض..(١قًضضت يضض٘ :عًضض ٢ايفذضضب ٚايمضضع ١اؾضضتس احملّضضف
ض ٖؿْ ٙمع َٔ ١أَف اْؿهانٚ ٞتاـى٘ ٫ذل يتاـٜغ ايتٍفٜس نُا ٚـؼ بىه ٟٛاؿمٓاٟٚ
عٛاي ٞايىٗفٚ , ٜٔلًُت٘ ْمع َٔ ١ايهتابَ. .اؾا بعؽ ?..قاٍ :اْتٗ ٢ا٭َف  ٜٚػًل احملّف..
قًت ي٘ ٫ :ئ ٜػًل احملّف . .بٌ انتب لض٪اَٛ ٫جض٘ يضٖ :ٞضٌ يضؽٜو أقضٛاٍ أظضف ?..٣ؾهتضب
ايم٪اٍ ..قًت ي٘ انتب اؾٛابْ :عِ ٚاْ ٞآٌ ٌاحل اؿمٓاٚ ٟٚقٜف ايٍرَٚ ١ؿتى٘ ايعاّ
عاؼٍ قمٔ َمٚ٪ي ١ٝايّفـ اؿاٌٌ ٗ أـٚاط ايعفاق َٔ ٌٝجفا ٤الترلاؼُٖا أؼَ ١ٜٚػىٛو١
ٓ َٚتٗ ١ٝايٍ٬ذٚ ١ٝتكٍرلُٖا ٗ ٚاجباتُٗا ٗ عؽّ تأٌَ ؾرَ أيٮؼ ١ٜٚإمتٛـؼ َٔ ٠قٌٝ
اؾٗا ا٭ًَٖٚ, ١ٝمٚ٪يٝتُٗا ٗ تمفب ا٭ؼ َٔ ١ٜٚؼٚا٥ف ايٍر ١إٍ باع ١ا٭ـٌؿَٚ ١ا أؿك٘
ؾيو َٔ ِفـ َاذل ٗ أـٚاط ايٓاهَٚ. .م٪يٝتُٗا ٗ تمفب اٜ٫ؽق يعكاـ تثبٝت اؿُضٌ ايضؿٟ
ٌفف يًر ٛاٌَ ٗ ايٓاٌفَٚ ١ٜمٚ٪يٝتُٗا ٗ تمفب اٯٜؽق يعكاـ ا٭يب ٌَٛاـاُ با٭طؿاٍ ٗ
اؿًضضَٚ. .١مضضٚ٪يٝتُٗا ٗ قٝضضاّ ايضضؽٚا٥ف ايٍضضر ٗ ١ٝايؽٜٛاْٝضض ١بٍضضفف أؼٜٚضض ١بٝطفٜضض ١ظاٌضض١
باؿٛٝاْا اٍ َفِ ٢بىفٚ . .اطًب َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايكٝاّ بٛاجبٗا ٗ إذاي ١قّف ايتركٝل
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ٖؿا إٍ احملهُ ١إفنك ١ٜعً ٢ايؿٛـٚ..لٝحؽاْ ٞقؽ لبكتُٗا ٗ اؿّٛـ ٗ ايكَإ ٚإهإ
احملؽؼِ ..ٜٔرهٓا َفاـٚ. .٠طبعا ئ ٜتِ تؿع ٌٝقّف ؼكٝل ٜٓط ٟٛعًٖ ٢هؿا أَٛـ ٫
َضضٔ قبضضٌ احملهُضضَ ٫ٚ ١ضضٔ قبضضٌ ٖ٦ٝضض ١ايٓكاٖضض ١بِٛضضعٗا َٜٛضضؿاىَ . .ضضا ايضضؿ ٟذٍضضٌ ٫ذك ضاّ:?..
ٌ . 1احل اؿمٓاٚ ٟٚقٜف ايٍرٚ ١ج٘ ِؽَ ٙؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍضر ١عضاؼٍ قمضٔ نتابضاّ
ـزلٝاّ إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٜ ١تُٗ٘ بؿماؼ َكؽاـ ًَٕٛٝ 29 ٙؼ٫ٚـ أَفٜهٞ
 . 2أَا عاؼٍ قمٔ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍر ..١ؾٗؿا ٖ:ٛ
ض بػؽاؼ/ؼْاْرل ../أعًٓت ؾٓ ١ايٍر ١ايدلٕاْ ١ٝعٔ عٛؼَ ٠ؿتي ٚقاـ ٠ايٍر ١عاؼٍ قمٔ
إٍ ايعفام ٪َ ,نؽ ٠إٔ ٖٓاى أنثف َٔ  175قّ ١ٝؾماؼ باْتٛضاـَ , ٙتُٗض٦ٖٝ ١ض ١ايٓكاٖض١
بايتًه ٗ ٪ايكبض عً..٘ٝ
ٚقاٍ ـٝ٥ن ايًحٓ ١ايتركٝك ١ٝذمٌ اؾبٛـ ٟيٛناي/ ١ؼْاْرل :/إ "َؿتي ٚقاـ ٠ايٍر١
ايؿ ٟعاؼ إٍ ايعفام ايَ ّٛٝتِٗ بض أنثف َٔ  175قّ ١ٝؾماؼ ٌٚ ,ؽـ

َؿنف ٠أَف قبض

ٚؼف ٟعك٘ ذمب إاؼ 319 ٠اظت٬ه أَٛاٍ ايؽٚي..١
ٚأِاف :إٕ ٖٓاى تًه َٔ ٪قبٌ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤باؽاؾ قفاـ إقايض ١إؿضتي ـغضِ تٍضٜٛت
ايدلٕإ عً ٢ؾيضو  ,بضؽي ٌٝإ ٖٓايضو َؿتىضٌ عُض ٌَٛقضؽ اظفجضٛا ٗ قّضاٜا اقضٌ َضٔ تًضو
إٛجٛؼ ٠يؽ ٣عاؼٍ قمٔ َ ,ثٌ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ا٫تٍا ٫ايؿ ٟمت عكي٘ ٚلرب ٜؽٚ ٙإقايت٘
ظ ٍ٬أٜاّ..
ٚأِٚس إٔ ابفق ايكّاٜا إتِٗ بٗا قمٔ  ,ا٫بتكاق ؾُٝا ىَ إىاـ ٜنإمتىؿٝا
ٚإفانك ٚإ٪لما ايٍرٚ ١ٝعكٛؼ ا٭ؼٚ ١ٜٚا٭جٗكٚ ٠إمتًكَا ايطبٝضٚ ١تضاب  :نُضا إٔ
ٖٓضضضضاى قّضضضضاٜا تكٜٚضضضضف ٗ ايتعٓٝٝضضضضا ٚإمضضضضتٓؽا ايفزلٝضضضضٚ ١ظفٚقضضضضا إؼاـٜضضضض ١نضضضضبرل.٠
ٚنىـ عٔ ٚجٛؼ  101قِّ ١ٝؽ ٖؿا إؿتي ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١مل ٜتعؿ أ ٟإجفا ٤ؾٗٝا ْٛفا
يتًهٗ٦ا ٚتفؼؼٖا بمبب ايّػ ٙٛاييت تتعفض شلا ٖٚ,ؿا ٜعؽ َ٪وفا ظطرلا  ْٙٛٚإٍ إٔ َا
ٜكاـب ايض 89قّ ١ٝجٓا ١ٝ٥عفِت عً ٢ايكّا 13ٚ ٤قّ ١ٝإظباـِ ١ٜؽ قمٔ ٪َ,نؽا ٚجٛؼ
 30واٖؽا َٔ َٚٛؿٚ ٞقاـ ٠ايٍر , ١بَ ِٗٓٝؽـا ٤عاََٚ ٌٝضؽـا ٤أقمضاّ َٚعضا ٌْٚإضؽـا٤
اثبتٛا تٛـ ٙإؿتي ايعاّ بٗؿ ٙإًؿا ..
ٚطايب بإجفا ٤ؼكٝل عاجٌ ٗ ألباب عؽّ تعَُ ِٝؿنف ٠ايكبض عً ٢إطاـا ٚإٓاؾؿ
اؿؽٚؼٚ ١ٜايمُاط يعاؼٍ قمٔ بايمؿفعً ٢ايفغِ َٔ ٌؽٚـ َؿنف ٠ايكبض...
ٖٚؿ ٖٞ ٙبعض ْتا٥خ ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايٍر:١
بػؽاؼ – غّٓؿف يعٝيب.
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ذضضٌ ؾٖضضب أبضض ٛقُضضؽ إٍ إذضضؽ ٣ايٍضضٝؽيٝا يىضضفا ٤أقضضفاُ يٍضضؽاع ايضضفأه ,قضضاٍ يضض٘
ايٍضٝؽ" ْٞ٫تفٜضؽ بفالضٝت ٍٛأٌضضً ٞيض ٛعضاؼ ..ٟا٭ٌضً ٞبضضض  1000ؼٜٓضاـٚ ,ايعضاؼ ٟبضض )ـب ض ("..
إِٛٛع ايؿٜٓ ٟطبل عً ٢نٌ ا٭ؼ ١ٜٚاييت تباع ٗ ايٍٝؽيٝا ٚإؿاظف ,أثاـ قًل إفِ,٢
ّٝ ٫ ِٖٚك ٕٚبٌ ايؽٚا ٤ا٭ًٌٚ ٞايعاؼ.ٟ
ٚذٌ لأيٓا أب ٛقُؽ عٔ َعٓض ٢ايهًُضتٌ ,قضاٍ " ٫اؾضفم بضٌ ايعضاؼٚ ٟا٭ٌضً ..ٞاهلل
وُٓٝا".
ؾُٝا قاٍ طبٝب ٜعٌُ بٛقاـ ٠ايٍر ,١ـؾض ا٫ؾٍاط عٔ ازل٘ ,إ "ايؿماؼ ا٫ؼاـٚ ٟإايٞ
ٜٓتىف ٗ إ٪لما ايٍر ,١ٝايفقابَٗٓ ١ٝضا ٚايتٓؿٝؿٜضَ ,١ضا وض ٍٛؼ ٕٚتطضٜٛف ٚاقض ايضؽٚا٤
ٚايع٬جا ٗ ايعفام يٮلـ"َ ,بٓٝا ٚجٛؼ "اؼَ ١ٜٚػىٛو ١تٓتخ عً ًَ ٢لؿٔ بالِ وفنا
ندلٜٚ ,٣ه ٕٛوهٌ ايؽٚا ٤إػىَ ًٛىاب٘ يًؽٚا ٤اٚ٫ـٚب ٞا ,ًٌٞ٫يهٔ إاؼ ٠ايؿعايٗ ١
ايؽٚا ٤إػى ًٛته ٕٛاقٌ بهثرل َٔ ايؽٚا ٤اٖٚ ,ًٌٞ٫ؿا ايٓٛع َٔ ايػي َٓتىف ٗ اغًب
ؼ ٍٚايعامل ايثايث َٔٚ ,ايٍضعٛب ١ايتؿفٜضل بٓٝض٘ ٚبضٌ اٌ٫ضًٖٚ ,ٞضَ ٛضا ٜطًضل عًٝض٘ بايضؽٚا٤
)إّفٚب("ٚ .بٌ ايطبٝب إ "ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ٚايتكٜٚف ٜتِ "بايتعاَ َ ٕٚمٚ٪يٌ نباـ
عًَ ٢مت ٣ٛؼ ,"ٍٚذمب ٌٚؿَ٘ ,ا ٜتٝس ٭ٌراب وفنا ا٫ؼ ١ٜٚتٍؽٜف َٓتحاتٗا اٍ ؼٍٚ
ايعامل ايثايث َٗٓٚا ايعفام يػفض ا٫ـباط غرل إىفٚع ١بالِ وفنا اؼ ١ٜٚاٚـٚبٚ ,١ٝاييت
ٖ ٗ ٞايٛاق عباـ ٠عٔ لؿ ١ٓٝتكـ قباي ١وٛاط ٧ايْٛٝإ ا ٚتفنٝا ,تٓتخ ا٫ؼ ١ٜٚايفؼَٔ ١٦ٜ
ظ ٍ٬تكًٝؽ ٚتكٜٚف ا٫ؼ ١ٜٚا َٔ ١ًٌٝ٫ذٝث ايىهٌ ,يهٓٗا ؽتًـ َٔ ذٝث ؾعاي ١ٝايؽٚا,٤
ٚػب اـباذا طا َٔ ١ً٥ػاـتٗا ٖؿ .."ٙلٝام ايؿماؼ إايٚ ٞا٫ؼاـ ٟإمتىف ٗ ٟايعفام َٓؿ
ابت ٘٥٬با٫ذت ٍ٬ايماؾف ٚاؿهَٛا ايؿاوً ١اييت ْىأ ٚتفعفعت ٗ  ً٘ٚتٓتىف ٗ ألٛام
ٖؿا ايبًؽ اؾفٜس كتًـ أ٫ؼ ١ٜٚإػىٛوَٓٚ ١تٗ ١ٝايٍ٬ذَ ,١ٝا جعٌ إفِ ٢ايعفاق ٌٝغرل
قاؼـ ٜٔعً ٢ايتُٝٝك بٌ ؼٚاٜ ٤ىؿٚ ِٗٝآظف ٜكتًِٗ ٕ٫ ,نُٖ٬ا ٜباع ٗ ايٍضٝؽيٝا ٚعًض٢
ا٭ـٌؿ..١
ٚإؾا ٚجؽ ايعٛا ٌ٥إٝمٛـ ٠ذً ٫ٛشلؿ ٙإعًّ ١ايهبرل ,٠بىفاٗ٥ا ا٭ؼ ١ٜٚا٭جٓبَ ١ٝضٔ
ٌٝؽيٝا قؽؼ ,٠ؾإٕ ايؿكفاٚ ٤ايكاطٌٓ ٗ ايكفٚ ٣ا٭ـٜاف ايٓاٜ ٫ ١ٝ٥متطٝع ٕٛاي ٌٍٛٛإٍ
تًو ايٍٝؽيٝا بمبب عؽّ قؽـتِٗ عً ٢ؼؾ امثإ ا٫ؼ ١ٜٚايػاي ١ٝجؽا.
ؾٓ ١ايٍرٚ ١ايب ٗ ١٦ٝفًن ايٓٛاب اؿاي) ٞآَٓ ١ايكاِ (ٞقٛشلا :إٕ اجملًن وهٌ قبٌ
وٗف ٜٔؾٕٓ ١تابعَِٛٛ ١ع الترلاؼ ا٭ؼِٚ ١ٜٚضفٚـ ٠إظّضاعٗا يًؿرضَ ٗ ؼٚا٥ضف ايمضٝطف٠
ايٓٛع ,١ٝيهٓ٘ مل ٜتِ ايعٌُ بٗؿ ٙاٱجفا٤ا ذت ٢اٯٕ بايفغِ َٔ ظطٛـٖ ٠ؿ ٙايمُ ّٛايكاتً١
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عًٌ ٢ر ١إٛاطٌٓ عَُٛاٚ..اعذلؾت )ايكاِ (ٞبضإٔ ٖٓضاى وضفنا ظاٌض ١تمضتٛـؼ أؼٜٚض١
َٓتٗ ١ٝايٍ٬ذٚ ١ٝتك ّٛباؼظاشلا اٍ ايعفام بٍٛـ ٠غرل َىفٚع َٔ ١ظ ٍ٬عًُٝا ايتٗفٜضب
َمتػًٚ ّ١اٖف ٠ايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـ ٟإمتىف ٗ ١ٜإٓاؾؿ اؿؽٚؼَ ..١ٜىضرل ٠إٍ إٔ ٚضاٖف٠
ٚجٛؼ ا٭ؼ ١ٜٚايؿالؽَٓ ٠تىف ٗ ٠قاؾٛا ايبٍفٚ ٠بػؽاؼ ٚؼٜاٍ أنثف َٔ باق ٞاحملاؾٛا . .
َٔ جٗت٘ أنؽ ايؽنتٛـ )عُف ايهبٝم (ٞا٫ظتٍاٌ ٞبا٭َفاض ايكًب ٗ ١ٝتٍفٜس ٖاثٌ إٕ
ٖٓاى كاطف عؽٜؽ ٠شلؿ ٙا٭ؼٜٚض ١ايؿالضؽ ,٠أُٖٗضا إٔ إضفض ٜتؿضاقِ ظاٌض ١يضؽ ٣إٍضابٌ
بضا٭َفاض إكَٓضٚ ١قضؽ ٍٜضٌ إٍ ذايضٜٓ ٫ ١ؿ ض ايعض٬د َعٗضاَ ,ثضٌ َفِض ٢ايمضهف ٟايضضؿٜٔ
ٜتعفِ ٕٛإٍ َّاعؿا قؽ ت٪ؼ ٟإٍ بذل أعّا َٔ ٤أجماََِٗ ..تُٗضا ايىضفنا ٚايتحضاـ
ايؿٜ ٜٔمتٛـؼٖ ٕٚؿ ٙا٭ؼٚ ,١ٜٚاؿه ١َٛاؿاي ١ٝبىفٚعِٗ ٗ قتٌ َتعُؽ طاٍ آ٫ف إفِ,٢
ايؿ ٜٔقاٍ إِْٗ وًٍ ٕٛعًٖ ٢ؿ ٙا٭ؼ ١ٜٚايؿالؽٜ ٫ٚ ٠عفؾ ٕٛوض٦ٝا عضٔ قتٜٛاتٗضا ايكاتًض..١
ٚناْت ٚقاـ ٠ايٍر ٗ ١اؿهَٛض ١اؿايٝض ١قضؽ اعذلؾضت بٛجضٛؼ أؼٜٚضٚ ١عكضاقرل ؾالضؽٜ ٠ضتِ
تٍٓٝعٗا ؼاظٌ إٓاقٍ ٫ٚلُٝا ٗ ايعاٌُ ١بػؽاؼ ,نُا انؽ َا ٜمُ ٢إؿتي ايعاّ ٗ ايٛقاـ٠
)عاؼٍ قمٔ( ٚجٛؼ عٍابا تكض ّٛبتٍضٓ ٝا٭ؼٜٚض ٗ ١ايعؽٜضؽ َضٔ َٓضاطل ايعضفامٚ ,بٝعٗضا
يًُفِ ٢بألعاـ ـظَِٛ ..١ٍٝضرا إ ا٫ؼٜٚض ١ايؿالضؽ ٠ايكاتًضِٚ ١ضعت ٗ ذاٜٚضا نضبرل..٠
اؾؽٜف بايؿنف إ ْمب ١ايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإايٚ ٗ ٞقـا ٠ايٍرًٌٚ ١ت ظ ٍ٬ايٍٓـ ا٭ٍٚ
َٔ ايعاّ اؾاـ ٟإٍ  ,%30نُا مت ظ ٍ٬ايمٓٛا ايثُاْ ٞإاِ ,١ٝإيكضا ٤ايكضبض عًض17 ٢
طبٝباّ وًُ ٕٛوٗاؼا َكٚـ ٠اِاؾ ١اٍ إغ٬م ايعؽٜؽ َٔ ايٍٝؽيٝا اييت ٜؽٜفٖا اوعاُ ٫
وًُ ٕٛوٗاؼ ٠ايٍٝؽي..١
اؿاٍ يٝن اؾٌّ ٗ نفؼلتإ..
إمً٘2012/12/7:
ا٭ؼٜٚضضض ١ايؿالضضضؽ ٠تؿتضضضو بهفؼلضضضتإ ايعضضضفام :ذهَٛضضض ١ا٫قًضضض ِٝعضضضاجكٚ ٠ايىضضضفنا
"إتٓؿؿ"٠ؼت ٓاَ ١ٜمٚ٪ي ١ٝايهباـ..
َعٌُ يض"اْتاد إ ٗ " ٛاـبٌٝ
ذحِ ا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽٚ ٠إػىٛو ١ايضيت ؼظًضت اقًض ِٝنفؼلضتإ ايعضفام ظض ٍ٬ايمضٓٛا
إاِٚ ,١ٝاييت ٜكؽـٖا ٚقٜف ايٍر ١ايمابل طاٖف ٖٛـاَ ٞبض  َٔ %18فُٛع ا٫ؼ ١ٜٚإتؽاٚي١
ٗ نفؼلضضتإ٪ٜ ,نضضؽ إٔ ايٛضضاٖف ٠ؼٛيضضت اٍ "غضضٜ "ٍٛؿتضضو باجمضضاؼ اٯ٫ف َضضٔ َضضٛاطب
نفؼلتإ ايعفامٖٚ ,ؿا َا تعذلف ب٘ ْا٥ب ١ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٍرٚ ١ايب ٗ ١٦ٝبفٕإ نفؼلضتإ
ايعفامٖ ,اٚـاق وٝغ آؽ ,ؾا٭ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايؿالؽ ٠نُا تك ٍٛوٝغ آضؽ "تٓتىضف ٗ
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نٌ َهإ ٗ نفؼلتإ ٖٞٚ ,تؽظٌ اٍ ا٫قً ِٝعدل نٌ إٓاؾؿٚ ,وتهفٖا ػاـ  ٫أذؽ
باَهاْ٘ إٔ ٜٛقؿِٗ ,٭ِْٗ باظتٍاـَ ,ؽع َٔ َٕٛٛقبٌ لالَ ١تٓؿؿ ٗ ٜٔاقً ِٝنفؼلتإ".
ٜؽعِ َا تضؿٖب ايٝض٘ وضٝغ آضؽ ,اعضذلاف ٚقاـ ٠ايٍضر ١ايهفؼلضتاْ ٗ ١ٝاؾاـ َضاـه
إاِ ٞبإٔ َعُ" ٬غرل َفظَ" مت انتىاؾ٘ ٗ َؽ ١ٜٓاـب ,ٌٝعثف ؾ ٘ٝعً ٢ث٬ث ١أطٓإ َٔ
َٛاؼ نُٝا ١ٝ٥ظطرل ٠مت تٗفٜبٗا اٍ ؼاظٌ نفؼلتإ ٫لتعؽاَٗا ٗ ٌٓ أؼَ ١ٜٚكًؽ ٠غرل
ٌاؿ ١ي٬لتعُاٍ ,ت ٗ ِٛاغًؿ ١ؼٚا ٤لٛـٖٓٚ ١ٜؽٚ ١ٜتباع ٗ ايٍٝؽيٝا عً ٢اْٗا "أؼ١ٜٚ
اٌضضًَ ١ٝمضضتٛـؼَ ٠ضضٔ َٓاوضض ٧عإٝضضٚ ,"١بألضضعاـ ٍٜضضٌ بعّضضٗا اٍ  50ؼ٫ٚـا يًعًبضض ١ايٛاذضضؽ.٠
قّٖ ١ٝؿا إعٌُ "غرل إفظَ" ايؿ ٟاْتخ ا٫٫ف َٔ عًب ايؽٚا ٤ايؿالؽ ,تعاطاٖا ا٫٫ف َٔ
َٛاطب نفؼلتإ ايعفام ,يؿٗا ايٍُت ؾُٝا بعؽ ,ؼ ٕٚإ ٜتحفأ أذؽ عً ٢ايّػ٘ يهىـ
ظؿاٜاٖضضاُ ,اَضضا َثضضٌ ؾّضضٝر ١تٍضضفٜـ  2500عًبضضَ ١ضضٔ ذكضضٔ اْ٫مضضٛيٌ اٍ إمتىضضؿٝا
ٚايٍٝؽيٝا بهتب ـزلٌ ١ٝضاؼـَ ٠ضٔ قبضٌ ٚقاـ ٠ايٍضر ١ايهفؼلضتاْ ,١ٝقبضٌ إ تهىضـ
ايؿرٌٛا اْٗا ناْت "أؼ١ٜٚؾالؽ."٠
ايتركٝل ايؿ ٟاجف 27 َ ٟوعٍا ٜعتكؽ إٔ شلِ ًٌ ١بايكّ َٔ ,١ٝؾَ ِٗٝمٚ٪يٗ ٕٛ
ٚقاـ ٠ايٍر ,١اْتٗ ٢بتٛج ٘ٝعكٛب" ١تٛبٝغ" يًُتٛـطٌ ,نُا ٜهىـ بفٕاْ ٞنفؼ ٟطًضب
عؽّ ايهىـ عٔ ٖٜٛت٘ ؿمال ١ٝايكّ ٗ ١ٝايٛقت اؿاِف.
اجفا٤ا عك..١ُٝ
٪ٜنؽ َؽٜف َعدل باسلاؽ لرلٚإ عبؽاهلل ,إ َمًمٌ تٗفٜب ا٫ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايتايؿ١
َمتُف ,ـغِ احملا ٫ٚاييت تبؿٍ يٛقضـ تضؽؾكٗا اٍ ؼاظضٌ نفؼلضتإ .ؾضا٫جفا٤ا إتبعض١
تكَّ ٞطابك ١اٚ٫ـام اييت ٜكؽَٗا ايتاجف ٚايتأنؽ َٔ ٌرٌ ١ؽٚـٖا َٔ ٚقاـ ٠ايٍر ,١ثِ
أظؿ عٓٝا َٔ ٖؿ ٙا٫ؼٚ ١ٜٚاـلاشلا اٍ َؽٜف ١ٜايتكٝٝن ايهفؼلتاْ ,١ٝعً ٢إ ٜتِ ايمُاط
يًىضضضفن ١إمضضضتٛـؼ ٠باؼظضضضاٍ ايبّضضضاع ١اٍ كاقْٗضضضا ـٜثُضضضا تهتُضضضٌ اجضضضفا٤ا ايؿرضضضَ..
غرل ؾيو ,نُا ٜك ٍٛعبؽ اهلل ,قؽ وؽث إ ٜىضو إفاقبض ٗ ٕٛإعضدل بىضرٓا َعٓٝضَ ١ضٔ
ا٫ؼٜٚضضض ١ؾٝعُضضضؽ ٕٚاٍ ايضضضترؿ ٜعًٗٝضضضا ؿضضضٌ ٚـٚؼ ْتٝحضضض ١ايؿرضضضَ َضضضٔ ؼا٥ضضضف ٠ايتكٝضضضٝن..
ٜٚهىـ عبؽ اهلل إ إعدل ٜترؿ ٜا ٕ٫عً 47 ٢طٓا َٔ ا٫ؼ ١ٜٚاييت ئ ٜمُس بعبٛـٖضا اٍ
نفؼلتإ َا مل ٜتِ ايتأنؽ َٔ ِٚعٗا ايكاْ ,ْٞٛباِ٫اؾ ١اٍ ايضترؿ ٜعًض ٢لضت ١أطٓضإ
اظف ٣ثبت اْٗا َٓتٗ ١ٝايٍ٬ذ ,١ٝؾُٝا ؼيًت ايؿرٌٛا إٔ ٌٓ 40ؽٚقا َٔ ا٭ؼ ١ٜٚايضيت مت
ايترؿ ٜعًٗٝا ٖٞ ,اؼ ١ٜٚؾالؽ.٠
عىفا ا٫طٓإ َٔ ا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽٚ ٠إػىٛو ١اييت ِبطت عً ٢إعابف ٖٞ ,جكٌ ٤ػرل

199

َٔ جبٌ اؾًٝؽ ايؿ ٟأظؿ ٜهدل َ َفٚـ ايٛقت ٗ نفؼلضتإٚ ,ـَضا ًٜكض ٞايتكفٜضف ايضؿٟ
أٌؽـت٘ ؾٓ ١ا٬ٌ٫ذا اييت وهًتٗا ـ٥ال ١ا٫قً ِٝبايتكأَ َ ايفب ٝايعفبَ ٞطً ايعاّ
 ,2011بعض ايّ ٤ٛعً ٢ذحِ ٖؿ ٙايٛاٖف ٠اـطرل.٠
ؾؿ ٞآؾاـ َاـه  ,2012أ ٟبعؽ م ٛعاّ َٔ ايعٌُ إتٛاٌٌ ,اعذلؾت ؾٓ ١ا٬ٌ٫ذا
بؽظ ٍٛنُٝا نبرل َٔ ٠ا٭ؼ ١ٜٚايؿالؽٚ ٠إػىٛو ١اٍ اقً ِٝنفؼلتإٚ ,قضؽـ ايتكفٜضف
ذحِ ا٫ؼ ١ٜٚاييت مل ؽّ يًؿرٌٛا َ ,ا ْمبت٘  َٔ %90ا٫ؼ ١ٜٚإتؽاٚي ٗ ١نفؼلتإ.
ٖؿ ٙا٫ـقاّ ايهبرل ,٠تؿنف عؽؼا َٔ َٛاطب نفؼلتإ بتؿاٌ ٌٝؾّٝرُ ١فٜف 400
طٔ َٔ ا٫ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايؿالؽ ٠اٍ ؼاظٌ ا٫قً َٔ ِٝاذؽ إعابف اؿؽٚؼٜض ٗ ١وضتا ٤عضاّ
 .2010ؾايٍؿك ١اييت ؼظًت عً ٢اثفٖا  20واذٓ ١قًُ ١با٫ؼ ١ٜٚايؿالؽٚ ٠إػىٛو ١اٍ اقًِٝ
نفؼلتإ ايعفام ,عكؽٖا َم ٍٚ٪نبرل ٗ إعدل َ اٌراب ايىفنتٌ ايًتٌ التٛـؼتا ٖؿٙ
ا٫ؼٜٚض ١ايؿتانضض ,١نُضا ٜهىضضـ َمض ٍٚ٪ذهضض َٞٛنضإ ٜعُضضٌ َٜٗٛضا ِضضُٔ طضاقِ إعضضدل
اؿؽٚؼ.ٟتٗفٜب اؼ ..١ٜٚانتىؿت ايعًُ ,١ٝنُا ٜك ٍٛإم ٍٚ٪ايؿ ٟطًب عؽّ ايهىـ عٔ
ٖٜٛت٘ ,بعؽ إ ِبطت اذؽ ٣ايىاذٓا ايعىفْ ٗ ٜٔكط ١تؿتٝي قفب َٓطك ١ؼٚنإ ٚتبٌ
اْٗضضا ؼُضضٌ اؼٜٚضض ١ؾالضضؽ ٗ ,٠ذضضٌ اظتؿضضت بضضاق ٞايىضضاذٓا ؼاظضضٌ إؽٜٓضض ,١بًُضضس ايبٍضضف..
 ٫اذؽ ٜعفف ذت ٢اٯٕ ,ا ٜٔؾٖبت ٖؿ ٙا٫ؼ ٫ٚ ,١ٜٚذحِ ايّراٜا ايؿ ٜٔؾتهت بِٗٚ ,يهٔ
ايكّ ١ٝاْتٗت نُا ٜعفف ايهثرلٖٓ ٕٚا ٗ نفؼلتإ ايعفام ,بٓكضٌ إمض ٍٚ٪إتضٛـ ٙاٍ
ٝٚٚؿ ١اظف ,٣بعؽ إ تؽظٌ اذؽ ـ٩لاٚ ٤قـا ٤نفؼلتإ ايمابكٌ ,عهِ ًٌ ١ايكفاب ١اييت
ناْت تفبط٘ َ إم ٍٚ٪إتٛـ.ٙ
ٚقاـ ٠ايٍر ٗ ١ا٫قً ,ِٝتعذلف:
تٓؿٚ ٞقاـ ٠ايٍر ١إ ته ٕٛا٫ـقاّ اييت طفذتٗا ؾٓ ١ا٬ٌ٫ذا "ٚاقع ,"١ٝيهٓٗا ٗ
إكابٌ  ٫تكؽّ ـقُاٚ ,ي ٛبىهٌ تكفٜيب ,ؿحِ ا٫ؼ ١ٜٚاييت ؼظًت نفؼلتإ ؼ ٕٚظّٛعٗا
يًفقاب.١ظايَ قاؼـ.
ٜٚعذلف إترؽث بالِ ٚقاـ ٠ايٍر ٗ ١اقً ِٝنفؼلتإ ايعفام ظايَ قاؼـ ,بإٔ ٚاٖف٠
ؼظ ٍٛا٫ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايؿالؽ ٠اٍ نفؼلتإ "يٝمت جؽٜؽ ٠عً ٢ا٫ط٬م" ,يهٓ٘ ٜدلـ عؽّ
ايمٝطف ٠عً ٢تؽؾل ٖؿا ايٓٛع َٔ ا٫ؼ ١ٜٚبض"ْكَ اـدلا ٚايهٛاؼـٚ ,اّٜاْ ,كَ ا٫جٗك٠
اي٬قَ ١يؿرَ ا٫ؼ."١ٜٚ
ٜٚهفـ ـٝ٥ن قمِ ا٫ؼَ ٗ ١ٜٚؽٜف ١ٜايمٝطف ٠ايٓٛعَ ١ٝؽ ١ٜٓاـب ,ٌٝايؽنتٛـ ـٚقناـ
ٓٝؽْ ,ؿن َا قاي٘ إترؽث بالِ ٚقاـ ٠ايٍر ١ذ" ٍٛقً ١ايهٛاؼـْٚ ,ؽـ ٠ا٭جٗك ٠اي٬قَ١
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يؿرَ ا٫ؼ ١ٜٚايؽاظً ١اٍ ا٫قً."ِٝ
ٓٝؽ ٜك ٍٛإٔ ا٫جفا٤ا تكّ ٞبإٔ عًَٛ ٢ـؼ ٟا٭ؼ ١ٜٚاْ٫تٛاـ يؿذلا ط ١ًٜٛقبٌ إ
تٗٛف ْتا٥خ ايؿرٌٛا ٚ ,قضؽ ٜمضتػفم ؾرضَ اِضٛؾد ايضؽٚا ٤ايٛاذضؽ ث٬ثض ١اوضٗف نُعضؽٍ
تكفٜيب..
ظٖ ٍ٬ؿ ٙايؿذل ٠نُا ٜكٝٓ ٍٛؽ " ٫ول يًتاجف إ ٜب ٝا٫ؼ ١ٜٚا ٫بعؽ ٛٗٚـ ايٓتضا٥خ
ايٓٗا ١ٝ٥يًؿرَ".
 ٫أذؽ ٜٓتٛف ..يهٔ  ٫اذؽ باَهاْ٘ إ ٜٓتٛف ـٜثُا تهتٌُ اجفا٤ا ايؿرَ إطٛي١
ٗ إؽٜف ١ٜاييت ٜفألٗا ٓٝؽَ ٫ ,فِ ٢ا٫قً ِٝايهفؼ ٟايؿٜ ٟتحاٚق عؽؼ لهاْ٘ اـُم١
َْ ٌٜ٬مُ ٫ٚ ,١ػاـ ا٫ؼ ١ٜٚايؿ ٜٔؼظً ٛإُّاـ عثا عٔ ايفبس إُّٚ ٕٛايمف , ٜنُا
ٜك ٍٛايتاجف اب ٛاٜٛب ايؿ ِٚ ٟجٌ ثفٚت٘ ٗ ٌؿك ١اؼَ٫ ١ٜٚفاض ايّضػ٘ ٚايمضهفَ ٟضا
قايضضضضت قابعضضضض ٗ ١إعضضضضاقٕ باْتٛضضضضاـ ٗٚضضضضٛـ ْتضضضضا٥خ ايؿرضضضضََٓ ,ضضضضؿ انثضضضضف َضضضضٔ وضضضضٗف..ٜٔ
ٜىعف اب ٛاٜٛب بايكًل َٔ إ تتعفض ا٫ؼ ١ٜٚاييت التٛـؼٖا اٍ ايتًـ بمبب تأظف عًُ ١ٝؾرَ
عٓٝا ا٫ؼٜٚ ,١ٜٚك ٍٛاب ٛاٜٛب إٕ "اغًب ايتحاـ ايؿٜ ٜٔتكازل ٕٛا٫ـباط َ وفناْ ٤اؾؿٗ ٜٔ
ا٫قًٜٓ ٫ ,ِٝتٛفَ ,ٕٚثًض٘ ,إٛاؾكضا ايفزلٝض ,١ؾًضؽَ ِٜٗضٔ ٜمضٓؽِٖ اؾا َضا تعفِضٛا ٭ٜض١
اوها ٫قاْ ٗ ِٖٚ ,١ْٝٛايػايب ٜمضاـع ٕٛاٍ تمضٜٛل بّضاعتِٗ َحضفؼ إ تعضدل اؿضؽٚؼ
ٚت٪ظؿ عٓٝا َٓٗا يؿرٍٗا ٗ ايمٝطف ٠ايٓٛع.."١ٝ
اب ٛاٜٛب ٜبؽ ٟتؿَف َٔ ٙا٫جفا٤ا ايفٚتٚ ١ٝٓٝايتأظرل ٗ ايؿرٌٛا  ,ؾٜٗ ٛعتكؽ إٔ ٖؿٙ
ايطفٜكُ ١ثٌ بايٓمب ١يًتاجف "غرل إمٓٛؼ" ِفب ١قاٌُ ,١إؾ إ عً ٘ٝإ ٍٜفف َبايؼ نبرل٠
يتأٌَ تدلٜؽ َٓالب ي٬ؼٚ ١ٜٚتٛؾرل نٌ َمتًكَا ذؿٗٛا َٔ ايتًـ ,اِاؾ ١اٍ إ تضأظرل
ا٫ؼ٫ ١ٜٚوٗف اِاؾ ١ٝلٝبعؽ ٙعٔ إٓاؾم ١اؿكٝك ٗ ١ٝايمٛمٜٚ ,عب اّٜا إٔ تٛاـٜغ اْ٫تاد
لتبؽا بايٓؿاؼ َ َفٚـ ايٛقتَ ٖٛٚ ,ا قؽ ٜكًٌ َٔ العاـ بٝعٗاٚ ,ـَا تًؿٗا ٫ذكا.
ٌٝ 14ؽْٝ٫ا ؾك٘ يؿرَ ا٭ؼ ٗ ١ٜٚنفؼلتإ ايعفامٜ ..كف َم ٍٚ٪ايمٝطف ٠ايٓٛع١ٝ
ـٚقناـ ٓٝؽ بإٔ عؽؼ ايٍٝؽ ٌْٝ٫ايؿٜ ٟعًُ ٕٛعً ٢ؾرَ عٓٝا ا٫ؼٜٚض ١إمضتٛـؼ٫ ,٠
ٜتحاٚق ايض ٌٝ 14ؽْٝ٫ا ؾك٘ٚ ,ظدل" ٤٫٪ٖ ٠قؽٚؼ ٫ ٠تتحاٚق بّ لٓٛا َٔ ايعٌُ"ٚ .يهٔ
َُٗتِٗ تتطًب ؾرَ نُٝا ِعُ َٔ ١ا٫ؼ ١ٜٚعًَ ٢ؽاـ ايٛقت.
شلؿاٜ ,فٝٓ ٣ؽ إ َٔ إُهٔ إ ٜك ّٛعؽؼ َٔ ايتحاـ ؾع ٬بتمٜٛل بّاعتِٗ قبٌ اْتٗا٤
عًُ ١ٝايؿرَٖٓ ..اى اّٜاّٜٝ ,ـ ٓٝؽْ ,كَ ٗ ا٫جٗك ٠اي٬قَ ١يؿرَ بعض اْٛ٫اع
َٔ ا٫ؼَ ,١ٜٚثٌ اْ٫مٛيٌَ ٖٛٚ ,ا ّٜٝـ اعبا ٤جؽٜؽ ٠عً ٢ؼا٥ف ٠ايتكٝضٝن ٚػدلٖضا عًض٢
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اـلاٍ ِاؾد اْ٫مٛيٌ اٍ ايعاٌضُ ١بػضؽاؼ يؿرٍضٗا َضٔ ظض ٍ٬نٛاؼـٖضا إتعٍٍض ١ايضيت
تمتط ٝؾرَ ايعٓٝا بمفعٚ ١اٗٚاـ ايٓتا٥خ ظ ٍ٬بّع ١اٜاّ..
 ٌٚ ٗٚغٝاب ايعكٛبا ايٍاـَٚ ,١قٝالا اٍ ايٛقت ايط ٌٜٛايؿٜ ٟمتػفق٘ ؾرَ عٓٝا
ا٫ؼ ٫ ,١ٜٚاذؽ ّهٓض٘ إ ّٜضُٔ ايتضكاّ ايتضاجف بعضؽّ تمضٜٛل ا٫ؼٜٚض ١بعضؽ اؼظاشلضا ٕعضاقٕ
ايىفن..١
ْؿن اؿاٍ ٜٓطبل عً ٢ا٫ؼ ١ٜٚإػىٛو ١اييت تؽظٌ َٔ َطاـ اـب ٌٝايؽٚي ,ٞؾٗ ٞا٫ظف٣
ؽّ يٓؿن ِٛاب٘ ايؿرَ إتبع ٗ ١إعابف ايدل ,١ٜنُا ٜك ٍٛنٛـإ لعٝؽ ايؿٜ ٟعٌُ
عً ٢تؽقٝل ؼظ ٍٛا٫ؼ ١ٜٚإمتٛـؼَ ٗ ٠طاـ اـب..ٌٝ
ٍٜـ لعٝؽ عًُ ١ٝاؼظاٍ ا٫ؼ َٔ ١ٜٚإطاـ باْٗا "الٛأ بهثرل ٖا هضف ٟعًض ٢إعضابف
ايدل ,"١ٜؾؿ ٞإطاـ ٫ ,تتُّٔ عًُٝا ؾرَ ا٫ؼ ١ٜٚل ٣ٛايؿرَ ايؿٝكٜا ,ٟٚاؾ إ عضؽّ
ٚجٛؼ ا٫جٗك ٠اي٬قَ ١يًؿرَ ايهُٝا ٟٚو ٍٛؼ ٕٚاجفاٖ ٤ضؿا ايٓضٛع َضٔ ايؿرٌٛضا ٫ٚ ,
ّهٔ بٗضؿ ٙايطفٜكضَ ١عفؾضْ ١ضٛع إهْٛضا ايهُٝٝاٜٚض ١ايؽاظًضٌ ٗ ١ضٓاع ١ايضؽٚاَٚ ٤ضؽ٣
َطابكت٘ يًُٛاٌؿا .
تطًل ا٫ؼ ١ٜٚإمتٛـؼ َٔ ٠إطاـ ,نُا ٗ إعابف ايدل ,١ٜاٍ كضاقٕ ايتحضاـ َباوضف,٠
َٗٓٚا اٍ ايمٛم ,ؼ ٕٚاْتٛاـ ْتا٥خ ايؿرٌٛا .
ظٖ ٍ٬ؿ ٙايؿذل ,٠لٝهَ ٕٛؿع ٍٛا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽ ٠قؽ التىف ٗ ٣اجماؼ إفِ ٢ايؿٜٔ
لٝكؽـ شلِ تعاطٖ ٞؿ ٙا٫ؼَ ٖٛٚ ,١ٜٚا ٪ٜنؽْ ٙكٝب ايٍٝاؼي ٗ ١اقً ِٝنفؼلتإ ايؽنتٛـ
أَرل وٝت ايؿٜ ٟترؽث عٔ تعُ ِٝقٛا ِ٥وٗفٚ َٔ ١ٜقاـ ٠ايٍضر ١ايعفاقٝضٚ ١ؼا٥ضف ٠ايمضٝطف٠
ايٓٛعٝضض ٗ ١ا٫قًضض ,ِٝاٍ نضضٌ ايٍضضٝؽيٝا ٗ ايعضضفام٫ ,ب٬غٗضضا بّضضفٚـ ٠اتضض٬ف اْضضٛاع َضضٔ
ا٫ؼ,١ٜٚمل تتُهٔ َٔ اجتٝاق عًُ ١ٝايؿرَ بٓحاط.
مٔصاىٔ٘ اىفذازّٓ٘ ،نْادز غاٜب٘.
ِعـ ايهٛاؼـ ايطبٚ ,١ٝعؽّ ٚجٛؼ أجٗك ٠ناؾٕ ١ٝتابع ١عًُٝض ١ايؿرضَ نُضا تكضٍٛ
ٚقاـ ٠ايٍر ٗ ١اقً ِٝنفؼلضتإ ايعضفام ٚؼا٥ضف ٠ايتكٝضٝن ٫ ,تتٓالضب َطًكا,نُضا ٜعتكضؽ
ايٓاو٘ إؽْ ٞآؽ برل َ ,٠إٝكاْ ١ٝاشلا ١ً٥اييت تتًكاٖا ذه ١َٛاقً ِٝن فؼلتإ َٔ بػؽاؼ
)قفابًَٝ 12 ١اـ عاّ  2012ؾك٘( ,باِ٫اؾ ١اٍ إٛاـؼ إترًٍ َٔ ١عكٛؼ ايٓؿ٘ اييت ٚقعتٗا
ذهَٛضضضض ١نفؼلضضضضتإ َٓٚضضضضاؾ ا٫لضضضضتثُاـا ا٫جٓبٝضضضض ١ايّضضضضعُ ١ايضضضضيت تضضضضفؼ اٍ ا٫قًضضضض.ِٝ
ٚقٝالا اٍ ذحِ ايتٝٚٛـ اؿهٚ َٞٛايبايؼ ًَ 350ٚ ٕٛٝايـ َٚٛـ ذهٚ َٞٛعٍٓف أَب
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َٔ بٌ لهإ نفؼلتإ ايعضفام ايبضايؼ ٔمضٜ٬َ ١ضٌ ْمضُ) ١أنثضف َضٔ ٖٚ %30ضْ ٞمضب١
ايتٝٚٛـ ا٫ندل ٗ إٓطكّ ,(١ثٌ ٚجٛؼ ٌٝ 14ؽْٝ٫ا ؾك٘ يؿرَ ا٫ف ا٫طٓإ َٔ ا٫ؼ١ٜٚ
إمتٛـؼ ٠يتػط ١ٝاذتٝاجا ٖؿا ايعؽؼ َٔ ايمهإ" ,جفّ ١اباؼ ٠ػف ٟعًَ ٢مُ َٚفأ٣
لًطا نفؼلتإ ايعفام" .نُا ٜك ٍٛايٓاو٘ بضرل ..٠بضرلٜ ٠كضاـٕ عضؽؼ ٓاٜضا إ٦ضا َضٔ
َكفا اؿكبٌ ايفٝ٥مٔ ٗ َؽٕ نفؼلتإٓٚ ,اٜا ب٦َ ٛٝا ايكعُا ٤اؿكبٚ ٌٝايٛقـا٤
ٚنباـ إمٚ٪يٌ ٗ نفؼلتإ ,بعؽؼ ايٍٝاؼي ١ايؿٜ ٜٔتٛي ٕٛؾرَ ا٫ؼٜٚض ١إمضتٛـؼ14) ٠
ٌضٝؽْٝ٫ا ؾكضض٘(ٜٚ ,عضضؽ ٖضضؿا ّثضٌ َ٪وضضفا ؾاِضضرا عضضٔ نٝؿٝض ١ا٫لضضتٗاٍَْ ١ضضرل َضضٛاطب
نفؼلتإٜ ..مٓؽ َا ؾٖب اي ٘ٝبرلَ ,٠ا ٪ٜنؽ ٙعّ ٛبفٕإ نفؼلتإ بفٖإ ـوٝؽ ,ؾٗٛ
ٜك ٍٛإ عًُٝا ؾرَ ا٫ؼ ٗ ١ٜٚنفؼلتإ "ؾاوًٚ ,"١ايعٌُ ايؿ ٟتك ّٛب٘ َؽٜف ١ٜايمٝطف٠
ايٓٛع" ١ٝل ٤ٞجؽا" ,ؾهفؼلتإ ٌاـ ا" ٕ٫قط ١يب ٝنٌ َا ٖض ٛلض ٤ٞايٓٛعٝضٚ ١ؾاقضؽ
يًٍ٬ذ."١ٝ
عًُٝا الترلاؼ ا٫ؼ َٔ ١ٜٚقبٌ ايتحاـ ,نُا ٜف ٣ـوٝؽٜٛٓ ,ف ايٗٝا ظطأ عً ٢أْ٘ تىب٘
أ ١ٜعًُ ١ٝػاـ ١ٜعاؼ ,١ٜؾٗ ٞتتِ ؾكض٘ ٚؾكضا ٕعاؼيض ١ايضفبس ا٭نثضف ذتض ٢يض ٛنضإ َفتبطضا
بايبّاع ١ا٫نثف ل٤ٛا ٚظطفاَ ٖٛٚ ,ا ٜعك ٙٚـوضٝؽ اٍ عحضك اؿهَٛض ١عضٔ اهضاؼ ْٛضاّ
ٌضضرّٜ ٞضضُٔ ذٝضضا ٠اـٚاط َضضٛاطب نفؼلضضتإ" ,ـغضضِ اقفاـٖضضا عحضضِ اـطضضف ايضضؿُ ٟثًضض٘
ايٛاٖف."٠
خلل يف اليعاو..
ٜعضضذلف َمضضٚ٪ي ٗ ٕٛذهَٛضض ١اقًضض ِٝنفؼلضضتإ ايعضضفام ,بفٕضضاْ ,ٕٛٝاطبضضاٌٚ ٤ضضٝاؼي١
ٚاٌراب وفنا اؼ ,١ٜٚظدلاْٚ ٤اوطَ ٕٛؽْ ,ٕٛٝإٔ ٖٓايو ظً ٬ؾاؼذا ٗ ايٓٛاّ ايٍرٞ
إتعًل بالترلاؼ ا٫ؼ ٗ ١ٜٚنفؼلتإ ايعضفامٜ ٫ٚ .تعًضل ا٭َضف ؾكض٘ بػٝضاب ََٓٛٛضٌ ١ضر١ٝ
َتهاًَ٫ ١لترلاؼ ٚؾرَ ا٫ؼٜٚض ١قبضٌ تٛقٜعٗضا عًض ٢ايٍضٝؽيٝا

ٚإمتىضؿٝا َٗٓٚ ,ضا اٍ

إٛاطٌٓ ,بٌ ٗ ؼظ ٍٛايمالٚ ١ايك ٣ٛايٓاؾؿ ٗ ٠نفؼلتإ اٍ لضٛم ػضاـ ٠ا٫ؼٜٚضَ ١ثًُضا
ؼظًٛا اٍ باق ٞقطاعا ايتحاـ ٗ ٠نفؼلتإٍٜ ..ـ َؽٜف َعٌُ أؼ ١ٜٚاٚاَٝؽٜها ٗ اـب,ٌٝ
ايؽنتٛـ باـاّ ـلٚ ,ٍٛاق ا٭ؼ ٗ ١ٜٚا٫قً ِٝبأْ٘ "ناـث ,"ٞؾُا وؽث ٖ ٛإ ٖٓاى ػاـا
"ُِٖٗ ايٛذٝؽ ٖ ٛإتاجف ٠عٝا ٠ايٓاه َٔ اجٌ َهالب لفٜع ,١ذت ٢ي ٛناْت ا٫ـباط اييت
وككْٗٛا عً ٢ذماب ذٝا ٠ا٫ف ايٓاه"..
اْٗا باظتٍاـ ,نُا ٜك ٍٛايؽنتٛـ ـل" ٍٛاْؿاٍ جؽٜضؽ ٠تٓؿضؿٖا َاؾٝضا ػضاـ ٠ا٫ؼٜٚض١
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ايؿالؽٚ ٠إػىٛو ١يٍاحل بعض إتٓؿؿٚ ٜٔاٌراب ايكفاـ" ٗ .اواـ ٠اٍ ٓ ٬اْ٫ؿاٍ اييت
اـتهبٗا ايٓٛاّ ايمابل ٗ ايعفام ٚاٚؼ ٣عٝا 180 ٠ايـ َٛاطٔ نفؼ ٗ ٟمثاْٝٓٝا ايكفٕ
إآِٖ ..ٞاى اّٜا ,ناـث ١اِاؾ ١ٝتىرل ايٗٝا بِٛٛط إعًَٛا اييت ٜؽي ٞبٗا ْكٝب ٌٝاؼي١
نفؼلتإ ,ؾٗٓاى ٌٝ 320ؽيَ 57ٚ ١ٝؿظفا ؾك٘ ّتًه ٕٛاجاقا ـزلَ ,١ٝكابٌ انثف َٔ
 4ا٫ف ٌٝؽيَٚ ١ٝؿظف ٚعٝاؼ ٠وعب ١ٝغرل َفظٍ ١تك ّٛبتٍفٜـ اؾك ٤ا٫ندل َٔ ا٫ؼ١ٜٚ
إمتٛـؼ.٠
ٖٚضضؿ ٙا٫ـقضضاّ تعضضب ,إٔ عضضؽؼ ايٍضضٝؽيٝا ٚإضضؿاظف إفظٍضضٜ ٫ ١تحضضاٚق َ %9ضضٔ عضضؽؼ
ايٍٝؽيٝا اييت تػَ بٗا َؽٕ اقً ِٝنفؼلتإٖٚ .ضؿا ٜعضب اّٜضا إ َ %91ضٔ ايٍضٝؽيٝا
َٓٚاؾؿ ايب ٫ , ٝتٍضٌ ايٗٝضا قضٛا ِ٥اتض٬ف ا٫ؼٜٚض ١ايؿالضؽٚ ٠إػىٛوض ١ايضيت تٍضؽـٖا ٚقاـ٠
ايٍر.١
أدّٓ٘ سط الطل ":
ْكٝب ٌٝاؼي ١نفؼلتإٜ ,عذلف عاج ١اقً ِٝنفؼلتإ اٍ تٍرٝس ا٫جفا٤ا اـاٌ١
بالترلاؼ ٚتٛق ٜا٫ؼٚ ,١ٜٚاِٖ ا٫جفا٤ا اييت لتهْ ٕٛاجع ,١ذمبُا ٜفا ٖٛ ,ٙذٍف الترلاؼ
ا٭ؼ ١ٜٚبإتعٌٍٍ ,إؾ إٔ ايهثرل َٔ اٌراب ايىفنا  ٫ع٬ق ١شلِ َٗٓ ١ايٍٝؽي٫ٚ ١
.

بعامل ا٫ؼ..١ٜٚ

غ٬ف وٝتٜ ,ف ٣تاجف ا٫ؼ ١ٜٚغفٜب لعؽ اهلل ,إ ا٭َف ٜتعًل الالا بٓٛضاّ ؾرضَ
ا٫ؼ ١ٜٚإمتٛـؼٚ ,٠يٝن َضٔ ٜمضتٛـؼٖا .ؾمضٛا ٤نضإ َضٔ ٜىضذل ٟا٫ؼٜٚضٌ ١ضٝؽْٝ٫ا أّ ,٫
لٝه ٕٛاؿهِ عً ٢جٛؼ ٠ا٫ؼ ٗ ١ٜٚايٓٗاْ ٖٞ ١ٜتا٥خ ايؿرٌٛا ايضيت ػفٜٗضا ايمضًطا
إعتٍٚ ,١يٝن "ُِرل ايتاجف".
ٜهىـ لعؽ اهلل إٔ بٛل أ ٟتاجف أؼ ,١ٜٚإٔ ٜماؾف اٍ اشلٓؽ ا ٚايٌٍ ا ٚاٜفإ ٚىتاـ
أْٛ ٟع َٔ اْٛاع ايؽٚا ٤ايؿ ٟوكل ي٘ ايفبس ايٛؾرل .ؾؿٖ ٞؿ ٙايبًؽإ ,تعفض وفنا ا٫ؼ١ٜٚ
عً ٢ايتاجف ظٝاـا َتعؽؼ ٠يًٓمب اييت ؼٜٗٛا ا٫ؼ َٔ ١ٜٚإٛاؼ ايؿعايَ ,١كابٌ العاـ تٓعؿض
َ انؿاض ٖؿ ٙايٓمبٚ .بٛل ايتاجف "لٛا ٤نإ ٌٝؽْٝ٫ا اّ  ,"٫إ ٜتؿل َض ايىضفن١
إٓتح ١يٮؼ ,١ٜٚعًَٓ ٢تحا ؼْ ٟٛمب َٓعؿّ َٔ ١إٛاؼ ايؿعاي ١قؽ تٌٍ اٍ  %1ؾكض٘.
ٖٓٚضضا بايّضضب٘ ,نُضضا ٜكضض ٍٛلضضعؽ اهلل" ,تهضض ٕٛا٫ـبضضاط ايضضيت ٜمضض ٌٝشلضضا يعضضاب ايتحضضاـ"..
اغًب ايتحاـ نُا ٜك ٍٛلعؽ اهللٜ ,فآٖ ٕٛبكض ٠ٛعًض ٢إ بّضاعتِٗ لضتعدل َضٔ إٓاؾضؿ ؼٕٚ
َىانٌٚ ,ىطط ٕٛلًؿا يتٍفٜـ نٌ بّاعتِٗ َحفؼ اجتٝاقٖا إعابف اؿؽٚؼٚ ١ٜؼظٛشلا
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كضضاقٕ ايىضضضفن ,١يضضضؿيو ٜعُضضضؽ ٕٚاٍ وضضضفا ٤ا٫ؼٜٚضضض ١ايفظٍٝضضضٚٚ ١ؾضضضل اؼْضضض ٢إٛاٌضضضؿا ..
ٗ ايػايبٜ ,ؿهف ايٓاه ٗ نفؼلتإ َثٌ ْاؼ ١ٜنًُا زلعٛا عضٔ ٚؾضا ٠وضعَ َضا بمضبب
ا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽ ,٠ا ٚاؾٜعت تكاـٜف عٔ انتىاف اؼ ١ٜٚؾالؽٚ .٠شلؿا ناْت ْاؼَ ١ٜتررل ٠بٌ إ
تىذل ٟعًب ١ؼٚا ٤يٛايؽٖا َٔ َٓىأ ٖٓؽ ٟبايؿ ٞؼٜٓاـ )ؼ٫ٚـ ٍْٚـ تكفٜبا( ا ٚعًب ١ؾفْم١ٝ
إٓىأ  ٌٍٜلعفٖا اٍ  75ؼ٫ٚـا.
اىَه ٓبٔعٌْ ليا املْت:
ٖهؿا ـؼؼ ؾاتس َ ٬قُؽ ٜ ٖٛٚؽؾ قفاب ١ايض 65ؼ٫ٚـا ,مثٓا يعًبتٌ َٔ اؼ ١ٜٚإؿاٌٌ,
"نٌ ايٓاه ٗ نفؼلتإ تعفف إ ٌٝؽيٝا ا٫قً ١٦ًَٝ ِٝبا٫ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايؿالؽ ,٠يهٔ
 ٫اذؽ ٜمتط ٝإ ٜؿعٌ و٦ٝا يتػضٝرل ؾيضو"ٜ ,تُضتِ َض ٬قُضؽ بػّضب ٖٚضٜٛ ٛوضو إ ٜػضاؼـ
إهإ "ايتحاـ ٜمتٛـؼ ٕٚالٛأ اْٛاع ا٫ؼ ٫ٚ ١ٜٚاذؽ والبِٗ  ِْٗ٫وضفناَ ٤ض َمضٚ٪يٌ
َتٓؿؿ ,ٜٔاِْٗ ٜبٝع ٕٛيٓا إٖٓ ٛا ٜٓٚكً ٕٛعٛا ًِٗ٥يًع٬د ٗ اـق ٢إمتىؿٝا ٗ اـاـد ".
ٚجٛؼ وفنا َتٓؿؿ ٠تتىاـى َ َمٚ٪يٌ نباـ٪ٜ ,نؽَ ٙفٜضٛإ نضفٖٚ ,ِٜضٌ ٛضاذب
وفن ١أؼٜ ١ٜٚؿهف جؽٜا ٗ تفى ػاـ ٠ا٫ؼَٓ ١ٜٚؿ قَٔ ,ؾٜٗ ٛىرل اٍ إٔ ٖٓاى وفنا
"َتٓؿؿ "٠تب ٝاؼٜٚتٗا بعؽ ؼظٛشلا اٍ ا٫قًَ ِٝباوف ,٠ؾُٝا هب عً ٢ايىفنا غرل إمٓٛؼ٠
"إٔ تٓتٛف اوٗفا طٚ ,١ًٜٛـَا عاَا ناَ ٬يًرٍ ٍٛعًْ ٢تا٥خ ايؿرٌٛا ثِ ايبؽ ٤بعًُ١ٝ
ايتمٜٛل.

.

نفٜ ِٜعتكؽ إ اشلؽف َٔ تأظرل ايؿرٌٛا ٚاـغاّ ايىفنا عً ٢ا٫ذتؿا ٚببّا٥عٗا
ٗ إعاقٕ" ٖٛ ,لؽ ايطفٜل اَاّ ايىفنا غرل ايتابع ١يًُمٚ٪يٌ إتٓؿؿٚ ,ٜٔاجباـٖا عً٢
اْ٫مراب َٔ إٓاؾم."١
٪ٜٚنؽ تكفٜف ؾٓ ١ا٬ٌ٫ذا ايهفؼلتاَْ ١ٝا ٜؿٖب اي ٘ٝنف,ِٜؾٜٗ ٛىرل اٍ ٚجٛؼ
ث٬ثَ ١مٚ٪يٌ "مل ٜمُِٗ ايتكفٜف"ٜ ,كؿ ٕٛظًـ ٚاٖف ٠الترلاؼ ا٫ؼ ١ٜٚإػىٛوٚ ١ايؿالؽ.٠
باىتعاز تفعٔل " مبدأ احملاضب٘":
تىرل إاؼ َٔ 50 ٠قاْ ٕٛايٍٝاؼي ٗ ١اقً ِٝنفؼلتإ ايعفام  ,اٍ إٔ عكٛب ١تعفٜض ذٝا٠
اْمإ بمبب اُٖ٫اٍ ٗ فاٍ ا٫ؼ ,١ٜٚتٌٍ اٍ ايمحٔ ث٬ث لٓٛا  .ؾُٝا تذلٚاط ايعكٛبا
ايضضيت تؿفِضضٗا ايمضضًطا عًضض ٢ايٍضضٝؽيٝا ايضضيت تب ٝض اؼٜٚضض ١ؾالضضؽ ٠اَ ٚػىٛوضض ١ا ٚتفتهضضب
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كايؿا ٌرَ ,١ٝا بٌ عكٛب" ١ايتٓب "٘ٝاٍ "اغ٬م ايٍٝؽي ١ٝيبّع ١اٜاّ ا ٚالاب ٝا ٚبىهٌ
ْٗا ."ٞ٥يهٔ ٚجٛؼ اـبع ١ا٫ف ٌٝؽي ١ٝغرل َفظٍ ٗ ١اقً ِٝنفؼلتإ ,هعٌ َٔ إمترٌٝ
ا٫ذاطض ض ١بىضضضهٌ ناَضضضٌ بتؿاٌضضض ٌٝعًُٝضضضَ ١تابعضضض ١تمضضضٜٛل ا٫ؼٜٚضضض ,١أِ ٚضضضب٘ إعضضضايؿٌ.
أغًب إفِ ٢ايضؿٜ ٜٔتعفِضّٕ ٕٛضاعؿا ظطضرلٚ ,٠اذٝاْضا ٖٝتضْ ,١تٝحض ١يتعضاط ِٗٝاؼٜٚض١
َػىٛوض ١ا ٚؾالضؽٜ ٫ ,٠تُهٓضَ ٗ ٕٛضٔ اؿٍض ٍٛعًض ٢تعّٜٛضا َضٔ ايٍضٝاؼي ١ا ٚايتحضاـ
إتٛـطٌ .ؾؿ ٞايٓٗا َٔ ,١ٜايٍعب جؽا إ تثبت إ ايؽٚا ٤ايؿ ٟتعاطا ٙإفٜض نإ َػىٛوا
َا ؼاَت اؾٗا إعتٍ ١غرل قاؼـ ٠عً ٢ؼؽٜؽ ؾيضو لضًؿا ,نُضا إ ا٫جضفا٤ا ايكاْْٝٛض١
إطٛيٚ ١إُاطًٚ ,١تؽظٌ جٗا ذكب ,١ٝا ٚذت ٢عىا٥ف ٜٞٗٓ ,١ٜايكّ ١ٝؼاُ٥ا نُا بؽأ ,
بْ ٬تٝح.١
ٚقؽ ُ ٫ثٌ إمٚ٪ي ١ٝاييت تك عً ٢عاتل اٌراب ايٍٝؽيٝا ا ٚايعٝاؼا ايىعب ,١ٝا٫
جك٤ا ٜهاؼ ٜ ٫ف َٔ ٣ذحِ إمٚ٪ي ١ٝايضيت ٜترًُضٗا "ذٝتضإ ا٫ؼٜٚض ١ايهبضاـ" ,نُضا ٜكضٍٛ
ايٍرؿٚ ٞايٓاو٘ إؽْٖ ٞاناـ قُؽ ,ؾايٍٝاؼي ٗ ١ايٓٗا ١ٜيٝمٛا انثف َٔ " ِراٜا يًعًٌ
ايهبرل ٗ ايٓٛاّ ايٍر ٗ ٞنفؼلتإ".
ايتركٝكا اييت اجفٜت ذ ٍٛكايؿا ايهدلَ ,٣ثٌ تٗفٜب ا٫ؼ ١ٜٚإػىٛو ١آٌ ٚاع١
اؼَ ١ٜٚكًؽ ٠ؼاظٌ إؽٕٚ ,بؽ ٕٚتفظ ,َٝمل تمؿف عٔ اجفا٤ا ذكٝك ١ـاؼعٜ .١ك ٍٛقُضؽ
َمتىٗؽا با٫جفا٤ا اييت ؼؽث عٓٗا تكفٜف ؾٓ ١ا٬ٌ٫ط ايهفؼلتاْ.١ٝ
ايتكفٜف ؼؽث َط ٫ٛعٔ "ِفٚـ ٠اؽاؾ إجفا٤ا تىٌُ إبعاؼ َمٚ٪يٌ ٗ ايكطاع ايٍرٞ
عٔ َٓاٌبِٗٚ ,تكؽ ِٜإضؿْبٌ بكّضاٜا الضترلاؼ أؼٜٚضَ ١ػىٛوض ١اٍ ايكّضاِٚٚ ,٤ض بعضض
وفنا ا٫ؼ ٗ ١ٜٚايكا ١ُ٥ايمٛؼا ٤بٗؽف َٓ ٖؽـ َكٜؽ َٔ ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا ا٭َرلن١ٝ
َٔ ا٭َٛاٍ ايعاَ ٗ ١اٱقً .",ِٝيهٔ ٖؿ ٙا٫جفا٤ا إؿذلِ" ١مل تػرل َٔ ا٭َف و٦ٝا" نُا
ٜك ّٛقُؽ ,ؾًِ ٜعاقب اذؽ َٔ إؿمؽٚ ,ٜٔمل ٜبعؽ اذؽ َٔ ٍَٓب٘ٚ ,مل وؽث و ٤ٞل٣ٛ
إ قضضٛا ِ٥ا٫ؼٜٚضض ١ايضضيت تطًضضب ٚقاـ ٠ايٍضضرَ ١ضضٔ ايٍضضٝاؼي ١ات٬ؾٗضضا ,تتٛل ض َٜٛضضا بعضضؽ ٜضض.ّٛ
ًٜعَ َم ٍٚ٪بؽا٥ف ٠ايمٝطف ٠ايٓٛع ٗ ١ٝنفؼلتإ ايعفام َ ,ىهً ١غٝاب احملالب ١عل
ايتحاـ إتٛـطٌ بالترلاؼ ا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽ ,٠بعباـٜ ٠كٛشلضا ٜا٥مضا "أْضا ٌضاذب لضًط ,١يهضٔ
ـزلٝضضا ؾكضض٘ٚ ,ذكٝكضض ١ا٭َضضف أْضضب  ٫أَتًضضو أ ٟلضضًط ١ؾعًٝضض ,١إؾ إٔ ايٍضض٬ذٝا اؿكٝكٝضض١
ؼتهفٖا جٗا أقَٓ ٣ٛا ْ ٫ٚمتط ٝإٔ ْٛاجٗٗا".
ت٪نؽ ايٓا٥ب ١وٝغ آؽ ,إٔ أٜا َٔ إمٚ٪يٌ ايؿعً ٌٝعضٔ إبضاؼَ ٠ضٛاطب نفؼلضتإ
با٫ؼ ١ٜٚايؿالؽ" ٠مل ٜكؽّ يًكّا ٤أٜ ٚتعفض يًُرالبَ ١طًكضا" ,تىضرل وضٝغ آضؽ ٗ ٖضؿا
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ايمٝام اٍ إٔ َعٌُ ا٫ؼ ١ٜٚايؿ ٟمت انتىاؾ٘ ٗ َؽ ١ٜٓاـبٚ ٌٝاعًٔ ذٗٓٝا اْ٘ ٜك ّٛبٍٓاع١
اؼَ ١ٜٚػىٛو ,١قؽ ٜعٛؼ فؽؼا اٍ ايعٌُ بٓا ٤عً ٢قاٜ ٫ٚك ّٛبٗا بعِّٗٚ ,يهٔ ؼت
الِ جؽٜؽ.
تعٝؽ وٝغ آؽ عًَ ٢ماَ ناتب ايتركٝل ,عباـتٗا ايمابك ١ذفؾٝا ٖٚض ٞتعًضل عًض٢
ذحِ ايمط ٠ٛاييت ٜتُت بٗا ػاـ ا٫ؼ ١ٜٚإتٓؿؿٚ ٜٔذٍاْتِٗ ِؽ احملالب ٫" ١اذؽ باَهاْ٘
إ ٜٛقؿِٗ ,٭ِْٗ َؽع َٔ َٕٛٛقبٌ لالَ ١تٓؿؿ ٗ ٕٚاقً ِٝنفؼلتإ"ٚ ..ل٘ ايترؿٜفا
اييت ٜطًكٗا ايدلٕاْ ٕٛٝايهفؼلتاْ ,ٕٛٝا٫طبضاٚ ٤ايٍضٝاؼيٚ ١ايٓاوضط ٕٛإضؽْٚ ٕٛٝعضؽؼ َضٔ
ايتحاـ ٚإمٚ٪يٌ ايضؿ ٜٔايتكضاِٖ ناتضب ايتركٝضلَ ,ضٔ "ناـثض ١ا٫بضاؼ ٠اؾُاعٝض ١با٭ؼٜٚض١
إػىٛوٚ ١ايؿالؽ ٗ ٠نفؼلتإ ايعفام"ٜ ,أٌَ ايّراٜا ايؿًٛٚ ٜٔا عً ٢قٝؽ اؿٝاٚ ,٠عٛاٌ٥
اٚي٦و ايؿ ٜٔقتًتِٗ ا٫ؼ ١ٜٚايؿالؽ ٠بٍُت ,إ ٜفٚا قاتًَٜٛ ِٗٝا َا ٜ ِٖٚكؿ ٕٛأَاّ قانِ
عاؼي ١تكتَ َٔ اْتٗاناتِٗ ٫ٚ ,تهتؿ ٞبتٛج" ٘ٝنتب ايتٛبٝغ".
الك ٖؿا ايتركٝل بؽعِ َٔ وبه ١ايٍراؾ ١ا٫لتكٍا ١ٝ٥ايعفاقْ) ١ٝرلٜخ(..
ّشازٗ الصش٘ العساقٔ٘ ّسكاٜل مسٓسٗ عً الفطاد:
تكفٜف ايؿ ٟأعؽت٘ ََٓٝ ١ُٛؽانت :Medact
إٕ م 75 ٛبإ َٔ ١٦ا٫طباٚ ٤ايٍٝاؼيٚ ١ايعاًٌَ بايتُفٜض ايعفاق ٌٝتفنٛا ٚٚا٥ؿِٗ
َٓؿ ايػك ٚايؿ ٟقاؼت٘ ايٜ٫ٛا إترؽ ٠عً ٢ايب٬ؼ عاّ ٖٚ 2003اجف أنثف َٔ ٍْـ ايؿاـ.ٜٔ
عمب ـٜٚذلق.

.

ٚيٝن ٗ ايعفام ذايٝا ل ٣ٛتمع ١ا٫ف طبٝب أَ ٟعؽٍ لت ١أطبضا ٤يهضٌ عىضف ٠ا٫ف
وعَ بإكاـْ 23 َ ١طبٝبا يهٌ عىف ٠ا٫ف ٗ بفٜطاْٝا ٗٚ .ذٌ اـتؿ ٍْٝب ايؿفؼ َٔ
اْ٫ؿام عً ٢ايفعا ١ٜايٍر 23 َٔ ١ٝؼ٫ٚـا ٗ  2003اٍ  58ؼ٫ٚـا ٗ  2004قايت َٝؽانت إ
ايبرلٚقفاطٚ ١ٝا٫ؾتكاـ يًهؿا ٠٤أؼ ٣اٍ إ جك٤ا َٔ َٝكاْ ١ٝايفعا ١ٜايٍر ١ٝمل ٜٓؿضل بعضؽ.
ٚقاٍ ايتكفٜفَٓ ,رت ايعكٛؼ ايهبرل٫ ٠عاؼ ٠اعُاـ ايكطاع ايٍر ٞبتمفع وؽٜؽ ٚبكًَٔ ٌٝ
إىاٚـا .
َعؽٍ ٚؾٝا ا٫طؿاٍ ؼ ٕٚلٔ اـاَمٜ ١كذلب اَ َٔ ٕ٫متٛا ٗ ٙؼ ٍٚجٓٛب ايٍرفاٗ ٤
اؾفٜكٝا عً ٢ايفغِ َٔ إ ايعفام ؼٚي ١غْٓ ١ٝمبٝا ٚتتُت َٛاـؼ َٚمتَ ٣ٛفتؿ َٔ ايتعً.ِٝ
ٚقاٍ ايتكفٜف إ مثاْ ٌٜ٬َ ١ٝعفاق ٞوتاج ٕٛاٍ َماعؽا طب ١ٝعاجً.١
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مٝات األطفال ميْتٌْ يف العسام.
 ٗٚتكفٜف ٜٗٛف َؽ ٣تؽٖٛـ اؿاي ١ايٍر ١ٝايعاَ ٗ ١ايعفامٚ ,اؿاي ١ايٍر ١ٝيٮطؿاٍ
بٍؿ ١ظاٌ ,١ـٌؽ ٌرٝؿ) ١اؾاـؼٜإ( ايدلٜطاْ ١ٝأِٖ ا٭لباب اييت أؼ إٍ تًو اؿاي١
ايٍر ١ٝايهاـثٚ ,١ٝأبعاؼ تًو ا٭قَ ١اييت بؽأ َٓؿ أنثف َٔ عىف لٓٛا أثٓا ٤ذفب اـًٝخ
ا٭َٚ ٍٚا تٖ٬ا َٔ عكٛبا اقتٍاؼ ١ٜظاْك ١عً ٢ايعفامٚ ,غاٌ ١عً ٢إعؽا ايطب ١ٝاييت
َٓعتٗا ا٭َِ إترؽ ٠بّػ٘ َٔ ايٜ٫ٛا إترؽ ٠عح ١أْٗا ّهٔ إٔ تمتعؽّ ٗ ا٭غفاض
ايعمهف ,١ٜثِ ًٌٚت إٍ ذايَ ١كـ ١ٜبعؽ ؼظ ٍٛا٫ذت ٍ٬بكٝاؼ ٠ايٜ٫ٛا إترؽ ٠إٍ أـض
ايعفام ٚتؽَرل ٙيًبٓ ١ٝايترتٚ ١ٝإفاؾل ايٍرَٚ ١ٝفاؾل إٝضاٚ ٙايهٗفبضاٖ ,٤ضا ظًضل ٚفٚؾضاّ
ٌرَ ١ٝألاٜ ١ٜٚعٝي ؾٗٝا ايىعب ايعفاق ٞاٯٕ٪ٜٚ ,نؽ ايتكفٜف عً ٢إٔ ؾيو ايتؽَرل يًبٓ١ٝ
ايترتٚ ١ٝإفاؾل ايٍر ١ٝنإ َتعُؽاّ َٔ اٱؼاـ ٠ا٭َفٜهٚ ,١ٝنإ أِعـ ايّراٜا شلؿا
ايضضؽَاـ ٖضضِ أطؿضضاٍ ايعضضفامٚ ,غاٌضض ١أٚي٦ضضو ايضضؿ ٜٔؼ ٕٚلضضٔ اـاَمضض.١

.

ٜمتؽٍ ايتكفٜف بؽـالَ ١ؿًٍ ١أجفتٗا َ٪لمَٝ) ١ؽانت( اـرل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝايضيت ٌضؽـ
َ٪ظفاّٚ ,اييت قاَت بتؿكؽ آثاـ اؿفب عً ٢ايٍر ١ايعفاق ,١ٝنُا نىؿت عٔ اْتىاـ ٚال
يًعؽٜؽ َٔ ا٭َفاض اييت نإ ّهٔ ايٛقاَٗٓ ١ٜا بالتعؽاّ أبم٘ ا٭ٍَاٍ اييت مل تهٔ
َتضضٛؾف ٗ ,٠ايٛقضضت ايضضضؿ ٟتىضضٗؽ ؾٝضض٘ عًُٝضضض ١إعضضاؼ ٠إعُضضاـ ايضضضب٬ؼ ايهضضثرل َضضٔ إعٛقضضضا .
ٚقؽ ٌفط ج ٌٝـٜـ ْا٥ب َؽٜف )َٝؽانت( اييت ْىف ايتكفٜف إٔ )ٌر ١ايىعب ايعفاق ٞقؽ
تؽٖٛـ بٍٛـ ٠نبرلَٓ ٠ؿ ايػك ٗ ٚعاّ  ,2003إِاؾ ١إٍ إٔ ايػك ٚقؽ ظًل ايٛفٚف اييت
لببت إكٜؽ َٔ ايتؽٖٛـ ايٍرٚ ٞاٱِفاـ بكؽـ ٠اجملتُ ايعفاق ٞعً ٢ػاٚق ؾيو(.
ضْ ٛالتػرٓ٘
 َٔٚإكفـ إٔ ٍٜؽـ تكفٜف آظف قفٜباّ ٜهىـ إٔ ل ٤ٛايتػؿ ١ٜاؿضاؼ ايضؿ ٟاْتىضف بضٌ
ا٭طؿاٍ ايعفاق ٌٝبٌ لٔ لت ١أوٗف  5ٚلٓٛا قؽ نإ بٓمب %4 ١قبٌ ايػكٚ ٚقاؼ ي ٌٍٝإٍ
َٓ %7.7ؿ بؽ ٤ايػك ٚا٭َفٜه ٞعً ٢ايعفام..
ٖٚؿا ايتكفٜف ا٭ظرل ايؿ ٟأجفاَ ٙعٗؽ ايؽـالا ايتطبٝك ١ٝايؽٚي ١ٝبايٓفٜٚخ بايتعاَ ٕٚ
إهتب إفنك ٟايعفاق ٞيٲذٍاٚ ٤إعًَٛا ٚ ,ؼت ـعاٚ ١ٜقاـ ٠ايٍر ١ايعفاقٚ ١ٝبفْاَخ
ايتُٓ ١ٝايتاب يٮَِ إترؽ ٠قؽ أٗٚف إٔ َا ٜكفب َٔ  400أيـ طؿٌ عفاقٜ ٞعاْٖ َٔ ٕٛكاٍ
ٚجؿاف ٪ٜؼٜإ إٍ إلٗاٍ ذاؼ ْٚكَ ٗ ايدلٚتٌ..
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ٜٗٛٚف تكفٜف ايْٝٛٝمٝـ إٔ عؽؼ ٚؾٝا ا٭طؿاٍ مل ٜىٗؽ تٓاقٍاّ َٓؿ بؽ ٤ايٍفاع ٗ عاّ
ٚ 2003إٔ ْمب ايٛؾٝا بٌ ا٭طؿاٍ ٗ اقؼٜاؼ َطفؼ.
ٚتكؽـ ايْٝٛٝمٝـ إٔ ٖٓاى َا ٜكفب َٔ  6880ذايٚ ١ؾا ٠يٮطؿاٍ ؼت لٔ اـاَم ١نٌ
عاّ ٗ ايعفامَ ٖٛٚ ,ا ٜعاؼٍ ٚؾا 125 ٠طؿ ّ٬بٌ نٌ أيـ َٛيٛؼ..

.
َؿتي ايٍر ١عاؼٍ قمٔ ٜٗؽؼ بهىـ ًَؿا ايؿماؼ ٕمٚ٪يٌ بايؽٚي ..١نىـ ايّٛٝ
ٗ َُ٪ف ٌرؿ ٗ ٞبٓا ١ٜفًن ايٓٛاب َؿتي ايٍر ١عاؼٍ قمضٔ ٜٗضؽؼ بهىضـ ًَؿضا
ايؿماؼ إمٚ٪يٌ بايؽٚيٚ , ١ؾُٝا أواـ إٍ إ إطايبٌ َرالبت٘ يؽٍَ ِٜٗاؿِٗ ٚأجٓؽاتِٗ
اـاٌ ,١يؿت إٍ أْ٘ لٝهىـ قّاٜا ؾماؼ ؽٍِٗ بعؽ إٔ ٜأؾٕ ي٘ ـٝ٥ن اؿهْٛ ١َٛـٟ
إايه..ٞ
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ملف البهم املركسٓ
ض ٗ َكابً ١تًؿكَ ١ْٜٝٛىذلن َ ١ؾّاٝ٥ا

ب٬ؼٚ ٟايػؽٜف ٚإماـ ا٭ٚ ٍٚآؾام أْٸضب

ـٝ٥ن ا ؿهْٛ ١َٛـ ٟإايه ٞأذؽ اٱع ٌَٝ٬عٓؽَا قاٍ ي٘ ٕاؾا غطت ؾّٝر ١ايؿماؼ ٗ
ا٭لضضًر ١ايفٚلضض ١ٝعًضض ٢قّضض ١ٝايؿمضضاؼ ٗ ايبٓضضو إفنضضك..?. .ٟؾكضضاٍ يضضٜ٘ :بضضؽ ٚيضض ٞأْضضو ٫
تتاب . .اعتكا٫

ايبٓو إفنكٚ ٟاعتكاٍ ْا٥ب ـٝ٥ن ايبٓو إفنكٚ ٟـٝ٥ن ايبٓو إفنكٟ

واـؼ  18ٚوعَ َٔ ايبٓو إفنكَ ٟعتكًٌ ٚمت تػٝرل ـٝ٥ن ايبٓو إفنكٚ ٟا٫عتكا٫
َمتُفٚ. .٠تك ٍٛمل ؼٌٍ َهاؾر ١يًؿماؼ..!?..
ض ُ٪َ ٗٚف ٌرؿ ٞقاٍ ـٝ٥ن اؿه ١َٛإايه :ٞإ ايىعَ ايؿ ٟؼاُ٥اّ ٌٛت٘ عايٝا
ٗ فًن ايٓٛاب ٜٚتهًِ عٔ ايؿماؼ ْٖ ٛؿم٘ عفض  ٌٜ٬َ 5ؼ٫ٚـ عً ٢ايكّا َٔ ٤اجٌ غًل
َِٛضضضضضضضٛع ايبٓضضضضضضضو إفنضضضضضضضكٚ ٟآظضضضضضضضف عضضضضضضضفض ٜ ٬َ 10ضضضضضضضٌ ؼ٫ٚـ يضضضضضضضٓؿن ايػاٜضضضضضضض.!..١
ض ض ٗ يكضضا ٤عًضض ٢واوضض ١ايبػؽاؼٜضض َ ١ض ايٓا٥ضضب لضضاَ ٞايعمضضهف ٟلضضأي٘ َكضضؽّ ايدلْضضاَخ أْضضٛـ
اؿُؽاْٖ :ٞضٌ إٔ ايىض عَ إكٍضٛؼ بتٍضفٜس إضايهٖ ٞض ٛـ٥ضٝن ؾٓض ١ايٓكاٖض ٗ ١فًضن
ايٓٛاب ?..قاٍ ي٘ :بٌ قٌ إ ايىعَ إكٍٛؼ ٖ ٛبٗا ٤ا٫عفج ٞؾاْ٘ ٖ ٛايؿ ٟعفض ـو ٠ٛعً٢
قاِ ٞايتركٝل َكؽاـٖا  ٌٜ٬َ 5ؼ٫ٚـ َٔ اجٌ غًل َِٛٛع ايبٓو إفنك..ٟ
ض قالِ ا٫عفج ٞعّ ٛفًن ايٓٛاب ٌفط َٔ جاْب٘ إٔ :وعٍ ١ٝنضبرل ٠تمضتؿٝؽ َضٔ
ايؿماؼ ٗ ايبٓو إفنكٚ ٟؼٌٍ عً 800 ٢أيـ ؼ٫ٚـ َٜٝٛاّ..
ض مت اٱؾفاد عٔ َٗٛف قُؽ ٌاحل ْا٥ب قاؾ ٜايبٓو إفنك ٟبهؿاي . .١ض إقاي ١لٓإ
ايىبٝيب َٔ ٍَٓب٘ نُراؾ ٜيًبٓو إفنك َٔ ٟقبض ٌ ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١إضايه ٞمت عًض٢
ظًؿ ١ٝإٔ لٝالات٘ ٗ ايبٓو إفنك ٟأؼ إٍ ب ٝعًٌُ ١عبَ ٗ ١كاؼ ايبٓو إفنك ٟبًػت 4
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ وٗفٜاّ.. .
ض يهٔ ايىعَ ايؿ ٟع ٘ٓ ٝـٝ٥ن اؿه ١َٛظًؿاّ يًىبٝيب ) عبؽ ايبال٘ تفن ٞـٝ٥ن
ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي (١ٝاعتُؽ ؾا ايمٝالا ٚػاٚق َبٝعا ايعًُ ١ايٍعب ٗ ١ايبٓو إفنكٟ
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ًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـ وٗفٜاّٚ ..مل وٌٍ تػٝرل.!..
ض أعًٓت ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب إٔ :قهُ ١ايتركٝل إعتٍ ١بايٓٛف ٗ قّاٜا
ايٓكاٖ ١أبطًت ايتٗ ِ إٛجٗ ١اٍ قاؾ ٜايبٓو إفنك ٟإكاٍ لٓإ ايىبٝيب ٚاٌؿ ١ابعاؼَٔ ٙ
ٍَٓب٘ با٫لتٗؽاف ايىعٍ..ٞ

.

ض ؾٛق ٜ٘ناَ ِٚؽٜف ٗ ٠ايبٓو إفنكٗٚ ٟف عً ٢اذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا تك :ٍٛاؾا ناْٛا
ٜتُٗ ٕٛايبٓو إفنك ٟبػم  ٌٝا٭َٛاٍ ؾإ ظايؽ وًتاؽ ٚايؿ ٟنإ لابكا َؽٜف َهتب بفِٖ
ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤لابكا فًن ايٛقـا ٤عَ ٘ٓٝؽٜف عاّ ايؽـالا ٚاٱذٍا ٗ ٤ايبٓو
 َٔٚثِ ع ٘ٓٝفًن ايٛقـا ٤بعؽ ؾيو َؽٜف عاّ ٕهتب غم ٌٝا٭َٛاٍ ـغِ اعذلاض قاؾٜ
ايبٓو إفنك ٟيهٔ إؿنٛـ مل ٜىف َف ٚ ٠اذؽ ٠بٛجٛؼ غم ٌٝأَٛاٍ ّاـه َٔ ظ ٍ٬ايبٓو
إفنك..ٟ
ض ٌباط ايماعؽ ٟعّ ٛفًن ايٓٛاب ٗٚف ٗ يكا ٤تًؿكٜ ْٜٞٛك :ٍٛإ ـٝ٥ن ايٛقـاٖ ٤ؽؼ
ـ٥ضٝن ؾٓض ١ايٓكاٖض ٗ ١فًضضن ايٓضٛاب َضٔ ظض ٍ٬ا٫تٍضضاٍ إباوضف أ ٚبٛالضط ١وضعَ باْضض٘
لٝهمف ي٘ ـج ٙ٬إ مل ٜبعؽ ْؿم٘ َٔ َِٛٛع ايبٓو إفنكٟ
ض لٓإ ايىبٝيب قاؾ ٜايبٓو إفنك ٟإكاٍ ٗ يكا ٤تًؿك َٔ ْٜٞٛلٜٛمفا ٜك :ٍٛإ أَف
ايكبض ايؿٌ ٟؽـ ِؽ ٟنإ هضب إٔ ٍٜضؽـ عضل َضٔ أٌضؽـٚ ٙيضٝن اْضا ٚ ,اوضاـ اٍ إ
ايمٝال ١ايٓكؽ َٔ ١ٜاظتٍاُ ايبٓو إفنكٚ ٟيٝن فًن ايٛقـاٚ ٤إ ايبٓو إفنك ٟذكل
الاقا َٔ اُٖٗا:
 . 1التكفاـ َاي.ٞ
 .2التكفاـ ْكؽ.ٟ
 .3ؽؿٝض ؼ ٕٜٛايعفام بٓمب./.80 ١
ٚنإ َٔ ٚاجب اؿه ١َٛإ تمضٓػٌ ا٫لضتكفاـ ايٓكضؽ ٗ ٟايتُٓٝض ١يهٓٗضا ؾىضًت ٗ
ؼكٝل ْمب تٓؿٝؿ ٗ ايدلاَخ ايتُٓ ١ٜٛتتعؽْ ٣مب..../.30 ١
قّ ١ٝايبٓو إفنكٚ ..ٟإذبا ٙجٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام
َٛل ٢ؾفد
ثالجا :جا ٤إعاؼ ٠تٓ ِٝٛايبٓو إفنك ٗ ٟعاّ  ٗ 2003أعكاب تًو إفذً ١ايهاـث١ٝ
يًؽٜٓاـ ايعفاق ٞظٌٍٛا ٚي٬قتٍاؼ ايعفاق ٞعَُٛا َٔ جفا ٤لٝطفْٛ ٠اّ ٌؽاّ عًَ ٢كؽـا
ٚقفاـا ايبٓو إفنكٚ ٟذؽؼ َٗاّ ايبٓو إفنك ٟنبٓو عفاقَ ٞمتكٌ َٛجب قإْٛ
ايبٓو إفنك ٟايعفاق ٞايٍاؼـ ٗ  6آؾاـ  2004باٯت:ٞ
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ٜه ٕٛايبٓو َم ٫ٚ٪عٔ:
 .1اؿؿا ٚعً ٢التكفاـ ا٭لعاـ.
 .2تٓؿٝؿ ايمٝال ١ايٓكؽَ) ١ٜا ٗ ؾيو لٝالا ألعاـ ايٍفف(.
 .3إؼاـ ٠ا٫ذتٝاطٝا ا٭جٓب.١ٝ
 .4إٌؽاـ ٚإؼاـ ٠ايعًُ.١
 .5تٓ ِٝٛايكطاع إٍفٗ يًٓٗٛض بٓٛاّ َاي ٞتٓاؾمَٚ ٞمتكف..
راظعاً :أثرل اتٗاَا ِؽ ايبٓو إفنكَٓٚ ٟؿ عاّ  2004بأْ٘ أتاط يًٍُاـف ا٭ًٖ ١ٝاٱثفا٤
عً ٢ذماب ًٍَر ١ايبًؽ ٭ْ٘ نإ ّٓس ؾٛا٥ؽ عاي ١ٝعً ٢اٱٜؽاعا ٚاؿمابا اؾاـ ١ٜؾ ٘ٝتؿٛم
ايعٛا٥ؽ اييت هٓٗٝا أَ ٟمتثُف ٗ ايٓىاطا ا٭ظفٚ ..٣نٓت َٔ بٌ َٓتكؽ...ٜ٘
ض ٚذٌٍ ٗ عاّ  2008إٕ وب ذفٜل ٗ ايبٓو إفنك ٟؾمض٦ٴًت َضٔ قبضٌ بعضض ٚلضاٌ٥
اٱعٚ ّ٬نٓت َٜٗٛا ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١عٔ ٌر ١ظدل اذذلام ذٛاي ًَٕٛٝ 800 ٞؼٜٓاـ ؾكًت :
ؾًترذلم ..ايؿًٛه ايًَ ٞا تٍٓفف عً ٢ايىعب عماٖا باؿفمٚ ..أـؼؾت :يهب أظى ٢عً٢
ايٛثا٥ل ؾتًو إتعًك ١بعا٥ؽا ايعفام َٔ ايٓؿ٘ َٛجٛؼ ٠بايبٓو إفنكٚ ٟنؿيو ٚثا٥ل ايعكٛؼ
ٚنٌ ايتر ٬ٜٛيًُبايؼ ايعفاق.١ٝ
ض قبٌ أنثف َٔ لٓ٘ ذٌٍ ٚإ نٓت ٗ َُ٪ف ٕٓاقىَٛ ١اقْ ١ايؽٚي ١يعاّ ٚ 2011نإ
َٔ بٌ اؿّٛـ ايمٝؽ َٗٛف قُؽ ٌاحل َمتىاـ ايبٓو إفنك ٟض ذايٝا ْا٥ب ضض قضاؾٜ
ايبٓو إفنكَ ٗٚ ٟعفض ذؽٜث٘ أواـ إٍ ٚجٛؼ َبًؼ تا ) ٘٥عً ٢ذؽ تعبرلٜ ( ٙبًؼ  43تفيٕٛٝ
ؼٜٓاـ عفاق ..ٞؾًِ أعكب ٚيهٔ ٗ ا٫لذلاذ ١ايتٍكت ب٘ ٚقًت ي٘ ُٖماّ ٌٖ قًت اْض٘ ٜٛجضؽ
َبًؼ تاٜ ٘٥عاؼٍ ًَٝ 30اـ ؼ٫ٚـ ? قاٍ ْعِ ٚاهلل ..قًت ي٘ ٌٖ تتؿنف ذهُت ايعكا ٟٚقاؾٜ
ايبٓو إفنك ٗ ٟذكبٌ ١ؽاّ ?..قاٍْ :عِ ..قًت يْ٘ :ؿفض إٔ ظدلا  ٌٌٚإٍ ٌؽاّ ٜك ٍٛبأْ٘
ٜٛجؽ َبًؼ تاَ ٘٥كؽاـ 43 ٙتف ًٕٜٛٝؼٜٓاـ َاؾا  ٍٜٓب٘ باعتكاؼى ?..قاٍٍٜ :ه٘ !..ؾًِ أِـ
عً ٢نٚ َ٘٬عٓؽَا عؽْا إٍ ا٫جتُاع طًبت ايهٚ ّ٬ذهٝت شلضِ احملاؼثض ١ايضيت ؼاـ ٗ
الذلاذ ١وفب ايىا ٟعؿاؾرلٖا ٚقًت شلِ أْا أجكّ بإ ث٬ث ١أـباع اؿهٜٓ ١َٛفاؼشلا ٌه٘..
طبعا َٔ ؾاى اي ّٛٝبطًٛا ٜمتّٝؿ..ْٞٛ
خامضا :لحٌ اؿه َ ١َٛايبٓو إفنكٜ ٟتُّٔ اٯت.:ٞ
 .1اؿه ١َٛذاٚيضت ايمضرب َضٔ اذتٝضاط ٞايعًُض ١ايعفاقٝض ٗ ١ايبٓضو إفنضك ٟيضؽعِ
إٛاقْ ١ايمٓ ٖٛٚ ١ٜٛإجفا ٤ظاط ٧يٮلباب ايتاي:١ٝ
ا٭ :ٍٚ٭ٕ ا٫ذتٝاط ٞايٓكؽ ٗ ٟايبٓو إفنكٝٚٚ ٟؿت٘ ظطرل ٠يًػاٚ ١ٜإماه بض٘ َضٔ
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اندل ايهبا٥ف ؾِٗ ٛأَ ٫لتكفاـ ايؽٜٓاـ ٚؼ ْ٘ٚتعٛؼ اؿاي ١إٍ َضا ناْضت عًٝض٘ ٗ عٗضؽ
ٌؽاّ ٚففؼ ايتؿهرل ٗ ؾيو ناـث..١
ايثاْ :ٞإٕ ايكؽـ ٠اْ٫ؿاق ١ٝيًرهَ ١َٝٛتؽْ ٖٞٚ ١ٝمل تٍفف َٛاقْتٗا ايمٓ ٗ ١ٜٛأَٔ ٟ
ايمٓٛا إاِٜ ٫ٚ ١ٝتعؽ ٣التػ ٍ٬إبايؼ ٗ إٛاقْ ١ا٫لتثُاـ ١ٜعٔ  % 40ؾًُاؾا ايمرب َٔ
ا٫ذتٝاط ٞاـاُ بثبا ايعًُ.?..١
 .2اؿه ١َٛذاٚيت بم٘ لٝطفتٗا عً ٢ايبٓو إفنكَ ٟثًُا ؾعًت َ اشل٦ٝا إمتكً١
 ٖٛٚأَف كايـ يًؽلتٛـ َٔ جاْب  َٔٚجاْب ؾاْ٘ ٜكعكع ثك ١ايؽ ٍٚا٭جٓب ١ٝبايبٓو إفنكٟ
ن ٕٛالتك٬يٝت٘ عٔ ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ١ٜباتت َثًٚ ...١َٛلضبل إٕ ـؾضض ايىضبٝيب قضفاـ ـ٥ضٝن
اؿهْٛ ١َٛـ ٟإايه ٞبإؿام ايبٓو إفنك ٟب٘ باعتباـَ ١٦ٖٝ ٙمتكً ١تابع ١يًدلٕإ ٌٚؽـ
قفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜبفب٘ اؾٗا إمتكًُِٗٓ َٔٚ ١ا ايبٓو إفنك ٟبفٝ٥ن فًضن
ايٛقـا ٤يهٔ فًن ايٓٛاب ـؾض ؾيو بىهٌ قاط ..
 .3ايّح ١اييت أثرل َ٪ظفا ِؽ لٓإ ايىبٝيب قاؾ ٜايبٓو إفنك ٟناْت ا٭ٚـام ؾٗٝا
كتًط ..١ؾايمٝؽ ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب ٜىرل إٍ عؽّ ٚجضٛؼ ؾمضاؼ ٚيهضٔ تٛجضؽ
إجفا٤ا تتعًل ببٛٝعا ايعًُ ١ا٭جٓب ١ٝوابٗا ايهثرل ٚتًرل أِفاـ نبرل ٠بايعفامٚ ...ايمٝؽ عبؽ
اؿمٌ ايٝالف َٔ ٟايًحٓ ١إاي ٗ ١ٝفًن ايٓٛاب ٚعّ ٛؾٓ ١تكٍ ٞاؿكا٥ل إىهً ١يتكٍٞ
أِٚاع ايبٓو إفنكٜ ٟىرل إٍ إٔ ؾٓت٘  ٫تعًِ ٚمل ٪ٜظؿ ـأٜٗا ٗ إٌؽاـ َؿنف ٠تٛقٝـ عل
ايىبٝيب ١٦ٖٝ .ايٓكاْٖ ١ؿت إٔ ته ٕٛطفؾا ٗ َؿنف ٠ايكبض عل ايىبٝيب ٚأْٗا تمًُت إًضـ
اـاُ بايبٓو إفنكٖٚ ..ٟؿا ٜعب ُِٓاّ إٔ أٚاَف ايكبض ٌؽـ قبضٌ إٔ تكض٦ٖٝ ّٛض ١ايٓكاٖض١
بإجفا٤اتٗا ..ايىبٝيب ْؿم٘ ٜك ٍٛاْ٘ لبل إٕ ذا ٍٚإبعاؼ َ 4ؽـا ٤عاٌَ قمٛبٌ عً ٢ذكب ـٝ٥ن
اؿه َٔ ١َٛايبٓو إفنك ٟإ ٫إٔ ـٝ٥ن اؿهَٓ ١َٛع٘ َىرلا بإ إقاي ١أ ٚإبعاؼ إؿنٛـَٔ ٜٔ
ٌ٬ذ ١ٝفًن ايٛقـا ...٤فًن ايٓٛاب ٜك ٍٛإٔ إٜكضاف ـ٥ضٝن ايضٛقـا ٤حملضاؾ ٜايبٓضو إفنضكٟ
ٚلرب ٜؽٚ ٙتع ٌٝبؽ ٌٜعٓ٘ بايٛناي ١نُٖ٬ا ٜىهٌ ظفقا يًؽلتٛـ ٭ٕ ا٫ـتبا ٙاٱؼاـ ٟيًبٓو
إفنكَ ٟحًن ايٓضٛاب ٖ ٗٚضؿ ٙاؿايض ١ؾضإ إقايض ١احملضاؾ ٜأ ٚتعض ٌٝبضؽ ٌٜعٓض٘ نُٖ٬ضا َضٔ
اظتٍاُ فًن ايٓٛاب ٚيٝن ـ٥ال ١اؿه ١َٛباعتباـ إٔ ايبٓو إفنك َٔ ٟاشل٦ٝا إمتكً١
ايتابع ١يًدلٕإ ٖٛٚ ..قٌ ٍٛرٝس ٚلبل إٕ اؽؿ ـٝ٥ن ايٛقـاْ ٤ؿن اٱجفاَ ٤ع ٞبايؿا ؾكؽ أقاٍ
ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١عٌ آظف َٔ قبً٘ ٚقًٓا ٗ ذ ٘ٓٝإٔ اٱجفاٜ ٤تعاـض َ أذهاّ ايؽلتٛـ َٔ
جاْب٘ ؾكؽ ٌفط نُاٍ ايماعؽ ٟإكضفب َضٔ ـ٥ضٝن اؿهَٛضٚ ١أذضؽ قٝضاؼ ٜٞذكبض٘ بضإ ايضؿٜٔ
ٜعاـِ ٕٛاٱجفا٤ا إتعؿِ ٠ؽ قاؾ ٜايبٓو إفنكٚ ِٖ ٟاذؽ َضٔ ث٬ثض :١إَضا ٌضاذب بٓضو
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نإ َمتؿٝؽ َٔ ٚجٛؼ ايىبٝيب أ ٚعّ ٛفًضن ْضٛاب نضإ ٜضؽظٌ طفؾضا ٗ ٌضؿكا بٛٝعضا
ايعًُ ١ا٭جٓب ١ٝأ ٚاْ٘ ٜ ٫عفف و٦ٝاّٚ ..عاؼ يٝك ) ٍٛإٕ اؿؽٜث ٜؽٚـ ذ ٍٛايىبٗا اييت ؼ ّٛعً٢
عٌُ ايبٓو إفنك ٟايعفاق ٚ ٞيٝن ايىبٝيب ٚأِضاف إٕ َضا ذٍضٌ ٗ ايبٓضو ٜ ٫ترًُض٘ وضعَ
ٚاذؽ أ ٚذتٌٝٓ ٢ع ١وعَ بٌ فُٛع ١قؽ تهض ٕٛنضبرل ٠تٍضٌ ذضؽٚؼٖا إٍ ظضاـد ايبٓضو َضٔ
ظ ٍ٬بعض أٌراب إٍاـف ا٭ًٖ ٚ ١ٝايىفنا إاي) ١ٝايٍرلؾ ٚ ( ١ايتحاـ اي ٌُٖٝٛايؿ ٜٔثبت
تٛـطِٗ بتٗفٜب ايعًُٚ ..١ٝأواـ ايمضاعؽ ٟإٍ أْٗضا لًمضً ١ذًكضا بضؽاٜتٗا ٗ ايبٓضو إفنضكٚ ٟ
ْٗاٜتٗا  ٫اذؽ ٜعفف إٍ أُ ٜٔتؽ ٚ ,إ َٔ إمتبعؽ ذت ٢ايًر ١ٛتٛج ٘ٝأ ٟتُٗ ١إٍ ايىضبٝيب ٚ
ايكّ ٫ ١ٝتتعًل ب٘ إط٬قا  ٚايكّا ٤لٝثبت ٖؿا(..
يعؽ اوً ٕٛلربتٛا ٜؽٚ ٙأٌؽـمت أٚاَف قبض عك٘.?..
أْا وعٍٝا أق ٍٛيهِ و٦ٝاّ َؿٝؽاّ  ٖٛٚاٯتض :ٞباعتبضاـٜ ٙضؽـه قضاْٖ ٕٛضؿ ٙا٭ٜضاّ ؾضإ
ٌؽٜك ٞايٓا٥ب نُاٍ ايماعؽٜ ٟعفف عٔ َِٛٛع ازل٘ ايمٛابل اؾٓاٚ ..١ٝ٥اْتِ ٜا ٌؽٜكٞ
يؽٜهِ لٛابل َٚا ؼاَت ايمٛابل إىاـ إيٗٝا َٛجٛؼ ٙأعب.:
 .1ايمع ٞيًمرب َٔ اذتٝاط ٞايبٓو إفنك ٟظ٬ؾا يًمٝال ١إعتُؽ َٔ ٠قبً٘
 .2ايمع ٞيؿفض ايمٝطف ٠عً ٢ايبٓو إفنك ٟظ٬ؾا يًؽلتٛـ..
 .3ايّح ١اييت أثفُٖٛا ِؽ قاؾ ٜايبٓو إفنكٚ ٟقّفٌ ٜٔؽٜكٓا عبؽ اؿمٌ
ايعٓبه ٞبؽ.٬ٜ
ٚؼاعتو ي ٛتفٚط أْت ٚاؾُاع ١نًُرل ؿحضاد ايضؽٜاـ إكؽلض٘ شلضؿا ايعضاّ ٚؼّضٕٓٛ
اؿحف ا٭لٛؼ ٚػًب ٙٛيًُٓطك ١اـّفاٚ ٤تعفِ ٙٛأَاّ واوا ايتًؿاق ٚؼًؿ ٕٛب٘ باْهِ مل
تمتٗؽؾٛا ايىبٝيب ئ ٍٜؽقهِ أذؽ..
ٕاؾا ?..٭ٕ عٓؽنِ لٛابلٚ ..إ ٫ؾإ ايٍرٝس ٖ ٛا٫يتكاّ بايؽلتٛـ  ٫ٚتمتٗؽؾ ٕٛؾاى
 ٫ٚتمتٗؽؾٖ ٕٛؿا ٚإواـ ٠بمٝط ١إٍ اؾٗا إعتٍَ ١هاؾر ١ايؿماؼ تكٛي ٕٛشلِْ :ىو
بٛجٛؼ قّاٜا ؾمضاؼ ٗ ايبٓضو إفنضك ٟأ ٚغضرل ٙؾُٝاـلضٚ ٕٛاجبضاتِٗ ٗ ايترضفٚ ٟايتضؽقٝل
ٚايتركٝلٚ ..نؿ ٢اهلل إكفبٌ وف ايكتاٍُ ..اّ ?..يُ َٛ ٛاّ.??..
ٖؿا إمًو ٜؽؾ باػا:ٙ
 .1تمؿ ٘ٝقَّ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ ٚإٗٚاـٖا ٚنأْٗا تثاـ ٕفاَٚ ٞأٖؽاف وعٍٚ ١ٝذكب١ٝ
 ١ًٌ ٫شلا َٛاجٗ ١ايؿماؼٖ ..ا ٪ٜؼ ٟإٍ ـؼ ٠ؾعٌ ِؽٖا تؿّ ٞإٍ تفى ا٭َٛـ عً ٢ايػاـب
ٚايتعاٌَ َ ايؿماؼ باعتباـ ٙأٖ َٔ ٕٛقّ ١ٝالتػ٬ي٘ ٭غفاض أظف..٣
 .2ايتأيٝب ِؽ أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ُٗٝؽا ٫يػاٖ٤ا..
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ملف فصل األدا٘ احللُمْ
ٖؿا إًـ بايؿا ٖ ٛأٌٌ نٌ إىانٌ ٗ ايعفام بعؽ عاّ  2003لضٛا ٤ناْضت َٓٗضا
إعٝى ١ٝأ ٚا٭ َٓ ١ٝأ ٚاـؽَٚ ١ٝإٕ التعفْا تمُٝا ٌؽاّ ايكا ١ً٥بأّ إعاـى  ّٜٛٚا٭ٜاّ ؾإ
ًَـ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٖٛ َٞٛأب ٛإًؿا ْٝعا ؾكؽ أذب٘ جٗٛؼ ؼمٌ ايِٛض إعاوضٞ
يًٓاه َٚعاؾ ١إعّ ٬إعٝىٚ ١ٝاـؽَ ١ٝايكا ٗ ١ُ٥ايعفام ـغِ تٛؾف إاٍ ٚاٱَهاْضا
ا٫قتٍاؼٚ ١ٜايبىف ١ٜذت ٢إٔ ٖثٌ ا٭َِ إترؽ ٠إك ِٝأٌؽـ تكفٜف ٙيعاّ  ٖٛٚ 2007وُضٌ
تماَ ّ٫٩فٜف ّا ٜك َٔٚ :ٍٛايعحٝب إٔ ٖؿا ايبًؽ ايؿّ ٟتًو ثفٚا طبٝعٖ ١ٝاً٥ضٚ ١إَهاْضا
بىضضف ١ٜقضضٌ ْٛرلٖضضضا ٗ ايعضضامل ٜٛاجضضض٘ ٖضضؿا ايكضضؽـ َضضضٔ ايؿكضضف ٚاْعضضضؽاّ َكَٛضضا اؿٝضضضا.!..٠
ؾىٌ ا٭ؼا ٖٛ ٤إم ٍٚ٪عٔ تبؽٜؽ أنثف َٔ ٍْـ تفي ٕٛٝؼ٫ٚـ أَفٜهّ ٞثٌ ذحِ إٛاقْا
ايعفاق ١ٝبعؽ عاّ  2004ؼ ٕٚتأثرل بٌ ٗ ايِٛض إعٝىضٚ ٞاـضؽَ ٞيًىضعب ايعفاقضَ ٞكضاـ..
 َٔٚبٌ أِٖ أوهاٍ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٗ َٞٛايعفام ٖ:ٛ
 .1تؽْ ٞايكؽـ ٠اْ٫ؿاق :١ٝؾايكؽـ ٠اْ٫ؿاق ) ١ٝعؽا ايفٚاتب ٚاَ٫تٝاقا ( ٗ عُ ّٛاجٗك٠
اؿه ٫ ١َٛتتعؽ ٗ ./. 40 ٣ذٌ تعٛؼ ا٭َ ٛاٍ ٗ ْٗاٜض ١ايمضٓ ١اٍ اـكٜٓض . 2 ..١تضؽْْ ٞمضب١
ايتٓؿٝؿ :أَا ْمب ١ايتؿٝؿ ٗ فاٍ إىضاـ) ٜايٓؿكضا ا٫لضتثُاـ (١ٜؾًضِ تتعضؽْ ٣مضب./.26 ١
قٝالا يًُبايؼ إٍفٚؾَ ١عٓ ٢إ ايؽٚا٥ف تٍفف اَٛ٫اٍ إعٍٍ ١يًُىاـٚ ٜيهٔ ٜٛ ٫جؽ
تٓؿٝؿ عً ٢ا٫ـض ؾٝتِ اذاي ١إىاـ ٜعً ٢وفنا إكا) ٫ٚايفٌٖٚ (١ٓٝؿ ٙايفٌ !..١ٓٝتكّٛ
ببٝعٗا عً ٢اظف ٍْ ٣ـ ـٌٍْٚ ١ٓٝـ ايفٌ ١ٓٝتب ٝإكاٚي ١عًَ ٢كا َْ) ٍٚاـؼإ ( ٚإكاٍٚ
َْ اـؼإ ٍٜبس بعُإٖٚ . .هؿا ػف ٟا٭ َضٛـ ٗ َعٛضِ ايضٛقاـا ٖٚ !..ضؿا لضبب٘ اذتهضاـ
ايٚٛا٥ـ ا٭وفاؾ َٔ ١ٝقبٌ ا٭ذكاب إٗ ١ُٓٝعً ٢ايمًط ١بٌ اتباعٗا ٚابعاؼ اٯظفٚ..ٜٔؾىٌ
ا٭ؼا ٤اؿهٜ َٞٛكـ ظً ؿ٘ إٍ جاْب ذفب ايؿىٌ ٚاٱؾىاٍ إمعٛـ ٠اييت َاـلتٗا ا٭طفاف
اؿانُْ ١ؿمٗا ِؽ بعّضٗا بٗضؽف تأنٝضؽ ؾىضٌ بعّضِٗ أَضاّ اٯظفيتمضٗ ٌٝإقٍضا ٘٥عضٔ
اؿهِ ٚاؿًٛٝيَ ١هاْ٘ ؼ ٕٚاعتباـ يٮٖؽاف ايٛطٓٚ ١ٝذاجا ايىعب ؾإ ٖٓاى عٛاَضٌ
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ـٝ٥م  ١تكـ ظًؿ٘  ٖٞٚاٯت:ٞ
1ض ايؿ ٢ِٛاٱؼ اـٚ ١ٜاؿه :١َٝٛايٓاْ ١عٔ ايٍفاع عً ٢اؿهِ ٚإٓاٌب ٚايٓؿٛؾ ٗٚ
ايٓٗا ١ٜإاٍ..
 2ض تكاؾف أجٗك ٠ايؽٚي ١بٌ ايؿاوًٌ ٚايؿالؽ ٚ ٜٔعضؽّ ٛايهؿضاٚ ٠٤ؾكضاّ يًُراٌٍض..١
قفأ أَن أَف ّا ذهّ َٝٛا ٌاؼـ ّا بتع ٌٝوعَ بٝٚٛؿَ ١عا٬َ ٕٚذٌٚ ٜؽـ ٗ ْؿن ايّٛٝ
أَف بتهًٝؿ٘ َٗا ّ َؽٜف عاّ ٗ ايؽا٥فْ ٠ؿمٗا.!..
 3ض إغفام أجٗك ٠ايؽٚي ١بإٚٛؿٌْٗ ٗ :ا ١ٜعكؽ ايمبعٝٓٝا نإ فُٛع َٚٛؿ ٞايؽٚي١
ٜكٜؽ قً ّ٬ٝعٔ  400أيـ َٚٛـ . .ايٜ ّٛٝتحاٚق عؽؼ َٚٛؿ  ٞايؽٚي !..ٌٜ٬َ 3 ١تابعت بفْاَخ
ؾّا ٤اؿف َٔ ١ٜايؿٝراٚ ٤قؽ واـى ؾ ٘ٝايٓا٥ب ذٝؽـ ايعباؼ ٟـٝ٥ن ايًحٓ ١إاي ٗ ١ٝفًن
ايٓٛاب ٚأواـ إٍ إٔ عؽؼ َٚٛؿ ٞايؽٚي ٗ ١إٜفإ ٜبًؼ َ ًَٕٛٝ 2كاـْ ١بايعؽؼ عٓؽْا ايؿٜ ٟبًؼ 4
ًَ. .ٕٛٝطبعاّ بايكٝاه إٍ عؽؼ ايمهإ ؾإ ايعؽؼ عٓؽْا ٜؿذلض إٔ ٜه 600 ٕٛأيـ يه ٕٛإٔ
عؽؼ لهإ ايعفام ٜ ٫تحاٚق ثًث عؽؼ لهإ إٜفإ..
 4ض أَا ٗ احملاؾٛا . .ؾرؽث  ٫ٚذفد. .ؾبعؽ نٌ اْتعابا جملاين احملاؾٛضا  :هتُض
ايؿا٥ك ٕٚبايعّٜٚ ١ٜٛعفِ ٕٛوفٚطِٗ عً َٔ ٢تم ٍٛي٘ ْؿم٘ بايذلوٝس ٍٕٓب احملاؾٖ :ٜؿا
ٜفٜؽ أظَ ٙٛعا ٕٚقاؾٚ ٜؾاى ٜفٜؽ ابٓ٘ َمتىاـ يًُراؾٚ ٜتًو تىذل ٙإٔ ٜهض ٕٛقٚجٗضا
ْا٥بضاّ أ ٍٚيًُرضاؾٖٚ..ٜهضؿا ٗٚ. .ذضضٌ إٔ إض٬ى ايُٓطض ٞيًُراؾٛضضا قبضٌ عضاّ ٖ 2003ضضٛ
َعا ٌْٚاثٌٓ يًُراؾ ٜا٭ ٍٚإؼاـٚ ٟايثاْ ٞؾب إٍ جاْب ْا٥ب يًُراؾ ٜؾضإ إض٬ى ايٝضّٛ
َما٬ٕ ٚى عىرل َٔ ٠عىا٥ف ا٫لٓاؼٖ . .ؿا ايه ّ٬يٝن َكاذاّ  ٫ٚيىؽنِ يًكضفاٚ ٠٤إِضا
ٚاق بإٝؽإ ٚتؿًّٛا:
املد ٚبسع /بابل:
)نىؿت إؼاـ ٠قاؾ ١ٛبابٌ ,اي ّٛٝايث٬ثا ,٤عٔ تعٔ ٌٝمَ ١عاٚ ٌْٚلبعَ ١متىاـٜٔ
جؽؼ يًُراؾَ ,ٜب ١ٓٝإٔ ؾيو ٜأتٕ" ٞكتّٝا إًٍر ١ايعاَ."١
جا ٤ؾيو ٗ قفاـ أٌؽـ ٙقاؾ ٜبابٌٌ ,اؼم َؽي ٍٛايمًطاْ ,ٞبفقِ ٚ ,1551ذًٍت
)إؽ ٣بفه( عًْ ٢مع.َ٘ٓ ١
ٚعكا ايمًطاْ ٞقفاـ ٙإٍ "َكتّٝا إًٍر ١ايعاَٚ ١عًٚ ٢ؾل ٌ٬ذٝات٘ َٛجب إاؼ٠
ايض 33أ َٔ ّ٫ٚقاْ ٕٛفاين احملاؾٛا غرل إفتبط ١بإقً ِٝـقِ  26يعاّ َ ,"2008كفـاّ "تعٌ
ٔمَ ١عاٚ ٌْٚلبعَ ١متىاـ ٜٔجؽؼ يًُراؾ."ٜ
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ٚأِٚس قضاؾ ٜبابضٌ ,إٔ "ايكضفاـ ٜكّض ٞبتعض ٌٝعًض ٞذمضٌ ـاِض ٞايعضٛاؼَ ,ٟعاْٚضاّ
يًُراؾ ٜيًى ٕٚ٪ايكاَْٝٚ ,١ْٝٛثِ ـَّضإ عبضؽ عًض ٞاؾبضٛـَ ,ٟعاْٚضاّ يًُرضاؾ ٜيًىضٕٚ٪
اٱؼاـٚ ,١ٜأٓؽ قمٔ عًَ ,ٞعاْٚاّ يًُراؾ ٜيًى ٕٚ٪إايٚ ,١ٝأٓؽ َه ٞعبؽ اؿمٌ,
َعاْٚاّ يى ٕٚ٪ايتعطَٛٚ ,٘ٝل ٢عُفإ عٝؽإَ ,عاْٚاّ يى ٕٚ٪ا٫عُاـ"٪َ ,نؽاّ أْ٘ "قفـ
أّٜاّ تعٌ لبع َٔ ١إمتىاـ ٜٔاؾؽؼ بؽ َٔ ّ٫ايمابكٌ".
ٜؿنف إٔ إعا ٌْٚاـُم ١ايمابكٌ حملاؾ ٜبابٌ ِٖ ,نٌٷ َٔ قُؽ ايعُىا ٟٚيًىٕٚ٪
اٱؼاـٚ ,١ٜعً ٞجباـ ًَٛط يى ٕٚ٪ا٫عُاـٚ ,قُؽ عبؽ ايكٖفا ٤يى ٕٚ٪ايتعطضٚ ,٘ٝبالضِ
ايكٝم ٞيًى ٕٚ٪ايكاْٚ ,١ْٝٛعباه ٓكٜٛ ٠لـ يًى ٕٚ٪إاي.(.١ٝ
5ض عؽّ ٚجٛؼ لٝال ١ذكٝك ١ٝيًتُٓ  :١ٝؾايمالض ٗ ١ايعضفام يضٝن َضٔ بضٌ اظتٍاٌضاتِٗ
َِٛٛع ايتُٓ ١ٝإِا ٜٓرٍف اٖتُاَِٗ ٗ بٓا ٤ايعًُ ١ٝايمٝالٚ ١ٝاحملاؾ ١ٛعًٗٝا ٚإىهً ١اْ٘
ي ٛناْت ايعًُ ١ٝايمٝال ١ٝذكٝك ١ٝيىؽ اي عفاق ٕٛٝا٫ذكَ ١عً ٢ايبط ٕٛؿٌ الاقٖا ٚجعًٗا
ناٜ ٔ٥فا ٙايٓاه ًُٜٚمٚ ْ٘ٛيُٝتؽ ؾيو عًَ ٢ؽ 20 ٣لٓ ١ؾُا ق ١ُٝإ ٜكّ ٞإف 20 ٤لٓ١
عؿاب َكابٌ قف َٔ ٕٚايفظاٚ ٤ا٫قؼٖاـ يىعب٘ ٚيٮجٝاٍ ايكاؼَٚ . .١يهٔ ٜٚا ذمفت ٞؾإ َا
ٜطًك ٕٛعً ٘ٝايعًُ ١ٝايمٝال ٖٛ ١ٝففؼ تؽاؾ عً ٢إٓاٌب َٚا ػًب٘ شلِ َٔ ْؿٛؾ ٚثفٚ..٠ٚيٝن
عؽ َٔ ٫ٚ ّ٫باب ايٓباٖ ١إٔ ْٗؽـ عىفا ايمٌٓ ْتؿفد عً ٢أقؿٝتِٗ تتكاذِ عً ٢ايهفال٫ٚ ٞ
ْف ٣اؼَػ ١تتباـ َٔ ٣أجٌ ـؾع ١ايعفام ٚالعاؼ ايىعب  ,ؾابٍضاـْا ٗ ايعضفام تتحض٘ اٍ َكضؽَا
ايٓاه ْٚأْـ َٔ ايترؽٜل ٗ أقؿٝتَِٗٚ ..ا ؼاَت ـٚاتب ٚكٍٍا ايف٥الا ايث٬ثض ٗ ١ايمضٓ١
تعاؼٍ َٝكاْ ١ٝلت ١قاؾٛا عفاق ١ٝبمانٓٗٝا  ٖٞٚغرل ظاِع ١٭ ٟقاْ ٕٛأ ٚتىف ٜأ ٚـقاب..١
َٚاؼاَت ـٚاتب َٚٛؿ ٞاؿه َٔ ِٖٚ ١َٛأذكابِٗ ٚأتباعِٗ تهًـ إٛاقًَْٝ 47 ١اـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا
َكاـَْٛ ١اقْ ١ؼٚي ١ا٭ـؼٕ ايبايػًَٝ 7 ١اـ ؼ٫ٚـ..ؾُاؾا ٜعب عٓؽِٖ إٔ9 :صًَٝ 1ضَ ٕٛضٔ ايعضفاقٌٝ
ُِٔ ظ٘ ؾكؽإ ا٭َٔ ايػؿا ٌٜ٬َ 4ٚ ٞ٥عفاقَ ٞعفٌِ يؿكؽإ ا٭َٔ ايػؿاَٚ ٞ٥ضاؾا ٜعضب
عٓؽِٖ إٔ غً ١ايؽٚمن َٔ اؿٓط 60 ١نػِ  ٗٚؼ ٍٚاؾٛاـ بٌ  500إٍ  ٗٚ 1000أَفٜها 2000
نػَِٚ , ?..اؾا ٜعب عٓؽِٖ إٔ  4 َٔ 1أطؿاٍ عفاقٜ ٌٝعاَْ َٔ ٕٛىانٌ ٌرٌٜ٬َ 6 ٚ ١ٝ
عفاقٜ ٞتكاِ ٕٛأقٌ َٔ ؼ٫ٚـ 18ٚ ,ٜٔإٍ  ./.25اقٌ َٔ ظ٘ ايؿكف  2 ٖٛٚؼ٫ٚـ ٚ ,إ َٔ ./.70
اـّفٚا َمتٛـؼٚ ,ٙنؿيو اؿٓطٚ ١إٛاوٚ ٗ .?..ٞاق اؿاٍ  ٫تٛجضؽ ظطض ١وضاًَٚ ١إِضا
ظط٘ قطاع ١ٝغرل َتمكَ ٫ٚ ١تؿاعً ٖٛ ٫..١اقتٍاؼ لٛم  ٫ٚاقتٍاؼ ؼٚي٘ ٚإ َُٗ ١اؿهٗ ١َٛ
اؾاْب ا٫قتٍاؼ ٟففؼ إطؿا ٤ذفا٥ل..
 . 6إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛاييت ٜؿذلض إٔ ته ٕٛايذلْ ١إايٝض ١يدلْضاَخ اؿهَٛض ١ايمضٟٓٛ
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ُٚثٌ ـٜ٩تٗا ٗ اجملاٍ ا٫قتٍاؼ ٟا٫جتُاع ٖٞ ٞيٝمت نؿيو ٭ْٗا ففؼ تٛقٜض يٮَضٛاٍ
عًضضض ٢ا٭جٗضضضك ٠اؿهَٝٛضضضٚ ١ؾكض ضاّ يؽـجضضض ١قفابتٗضضضا ٚقضضضؽـتٗا ايتؿاِٚضضض ٗٚ ,١ٝايػايضضضب تبكضضض٢
ايتعٍٍٝا بضؽٌ ٕٚضفف بالضتثٓا ٤ايفٚاتضب ٚاٜ٫ؿضاؼا . .وٍضٌ ؾيضو بمضبب تضؽْ ٞايكضؽـ٠
اْ٫ؿاقٚ ١ٝايتٓؿٝؿ ١ٜ٭جٗك ٠اؿه.١َٛ
7ض تؿى ٞايؿماؼ ٜبٝؽ ٜٚبؽؼ ايثفٚا ايعفاق ١ٝبىهٌ َف.. ٜ
8ض عؽؼ ايؿكفا ٤نإ لبع ٌٜ٬َ ١عفاقٚ ,ٞايٝضٚ ّٛبضؽَ ّ٫ضٔ إٔ تضٓعؿض ٖضؿ ٙايٓمضب١
اـتؿعت ٚأٌبس ايعؽؼ تمع ٌٜ٬َ ١عفاقٜ ٞعٝى ٕٛؼت ظ٘ ايؿكف ٖٛٚ.ذاٍ َؿكع ذكا.
َىرلا إٍ ِعاَ ١إٝكاْٝا إتتايِ ٚ ١ٝعاَ ١ا٭َٛاٍ إذلانُ ١اييت أْؿكت َٓؿ عاّ
 2003ذت ٢اٯٕ ٚاييت ـاؾ كٗا تكاٜؽ ايؿكف ٚالتُفاـ ا٭َفاض ٚاْتىاـ ا٭َٚ ١ٝتفلعٗا إٍ َا
غرل ؾيو َٔ ايٛٛاٖف غرل ايٍر.. ١ٝ
9ض ايؿماؼ ايؿٜ ٟبؽؼ ا٭َٛاٍ ٜٚبٝؽٖا..
 10ض التُفاـ ايطبٝع ١ايفٜع ١ٝي٬قتٍاؼ ايعفاقٚ ٞاعتُاؼ ٙعًَ ٢بٝعا ايٓؿ٘ ؾك٘ ٜٓطٟٛ
عً ٢كاطف جم ٗ ١ُٝإمتكبٌ ٜٚىهٌ قٓبًٖ ١اّ ١ً٥هضٔ إٔ تٓؿحضف ٗ أٜض ١ؿٛض ١بٛجض٘
اؿهٚ ١َٛايىعب ايعفاق. .ٞؾايٍفاع بٌ أَفٜها ٚإٜفإ عً ٢أوؽ ٗٚ ٙأ ١ٜؿّ ١ٛهٔ إٔ
تٓىب اؿفب ٚأ ٍٚإجفاٜ ٤تعؿ ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١غًل َّٝل ٖفَك ٚعٓؽٖا ٜتٛقـ تٍؽٜف ايٓؿ٘
ايعفاقٚ ٞتتٛقـ عا٥ؽا ايٓؿ٘..ؾٝىؽ لال ١ايعفام ـذاشلِ إٍ أٚطاِْٗ ايبؽ ١ًٜاييت وًُٕٛ
جٓمٝاتٗا كًؿٌ ايعفام ايؿ ٟمل ٜعؽ يؽَ ٜ٘اٖ . .ّ٫ؿ ٙاؿاي ١ؼٌٍ ذت ٗ ٢ذاي ١عؽّ ْىٛب
ذفب. .عٓؽَا ٜمتا ٤ايٓاظب ا٭َفٜه َٔ ٞاـتؿاع تهايٝـ ايطاق ١ؾإ ا٭َفٜهإ ٍٜؽـٕٚ
أٚاَفِٖ إٍ ظاؼّ اؿفٌَ ّٕاعؿ ١إْتاد ايٓ ؿ٘ ايمعٛؼٚ ٟعٓؽٖا تٓعؿض ألعاـ ايٓؿ٘ ٗ
ايمٛم ايعإ ٞإٍ ايٍٓـٖ . .ؿا عً ٢إؽ ٣ايكفٜب احملتٌُ أَا عً ٢إؽ ٣ا٭بعؽ ا٭نٝؽ ؾإ
ايعفام ايؿٜ ٟؿعف بأيكاب ذٌٍ عًٗٝا عدل ايتاـٜغ َٔ قب ٌٝب٬ؼ َا بٌ ايٓٗفٚ ٜٔاـض ايمٛاؼ
ٚلً ١ايعفب تًو ا٭يكاب باتت ٗ ظدل نإ ٚبا ايعفام اي ّٛٝوٌُ أيكاب َٔ قب ٌٝؼٚي ١ايؿماؼ
ٚب٬ؼ ايطٛا٥ـ ٚٚاؼ ٟايعىا٥ف ٖٞٚ. .طبعاّ أيكاب غرل َٓتح٘..
ٚؾُٝا ٜتعًل با٭ؼا ٤اؿه َٞٛؾ ف٩لا ٤ايؽٚ ٍٚاؿهَٛا ٜتكؽَ ٕٛؼٚـ ٜاّ ٚبىهٌ
ٍْـ لٓ ٟٛأ ٚلٓ ٟٛإٍ وعٛبِٗ بإهاق عُا ؼكل عًٌ ٢عٝؽ ا٫قتٍضاؼ ,اـضؽَا ,
إمت ٣ٛإعاو ,ٞإا , ٤ايهٗفبا ..٤اخل ؼؽٜؽ َا مت الاقٚ ٙإعط٘ الاقٚ ٙايٍعٛبا
ي ِٛوعٛبِٗ ٗ ايٍٛـٚ ٠اؿٍ ٍٛعً ٢ايؽعِ ايىعيب يتٓؿٝؿ تًو ا٭ٖؽاف ..ؾٌٗ ذٌٍ
ٖؿا ٗ ايعفام َٓؿ عاّ  ٌٖٚ ? ..2003ق ٝٸُت اؿه ١َٛأؼاٖ٤ا? أّ ٌٖ إٔ اؿه ١َٛأـؾكت

218

َ َٛاقْاتٗا ايتكفٜف  ?..أبؽا . .قبٌ أٜاّ ايتك ٢ـٝ٥ن اؿه ١َٛبعؽؼ َٔ إثكؿٌ ٚاٱعٌَٝ٬
ْٚبٗ٘ اذضؽِٖ بضإ ايضفٝ٥ن ا٭َفٜهض ٞىاطضب وضعب٘ نضٌ ٜض ّٛأـبعضا ٤ؾالضتًِٗ ـ٥ضٝن
ذهَٛتٓا تًو إُاـلٚ ١ظفد عًٓٝا يٝعاطبٓضا بهًُضَ ١تًؿضك ٠يهٓٗضا ناْضت بايّضب٘
نايؿٜ ٟك ٍٛيو  :إٔ جمِ اٱْمإ ٜته َٔ ٕٛـأه ٚجؿع ٚأطفاف  ٗ . .ذٌ إٔ ايهّ٬
ٚؾكاّ شلؿ ٙإُاـل ١إؾا أـٜؽ ي٘ إٔ ٜهَ ٕٛؿٝؽاّ هب إٔ ٜتٓا ٍٚذؽث قًب ايىاـع ايعفاقٞ
ٗ ذ ٖٛٚ ٘ٓٝقّٖ ١ٝفٚب إعتكًٌ َٔ نباـ إـٖاب ٞٝايكاعؽ َٔ ٠لحٔ أب ٞغفٜبٜ..بٌ
ألباب٘ ٚنٝؿ ١ٝذٍٛي٘ ٚاٱج فا٤ا إتعؿ َٔ ٠قبٌ اؿه ١َٛيُّإ عؽّ تهفاـ.. . ٙ
ٚإؾا ناْت احملاٌٍ ١لبباّ جٖٛفٜاّ ٗ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه َٞٛؾٌٗ إٔ ايىعب ايعفاقٞ
ٖ َٔ ٛوفعٔ احملاٌٍٜ ٌٖٚ ?..١ترٌُ أٚقاـٖا ? ..ثِ ٌٖ إٔ احملآٌٍُ ١ض ايمضٝؽ ـ٥ضٝن
اؿهَٛضَ ١ضٔ إٔ ٜكضضـ أَضاّ فًضن ايٓضضٛاب ٜٚكضٜ ٍٛضضا ذضكب ؾْ٬ض ٚ :ٞقٜضضفنِ ؾاوضٌ ٖٚضضؿٙ
َ٪وضضفا ؾىضضٌ أؼا ٙ٤ؾأبضضؽيٜٚ ..ٙٛضضا ذضضكب ؾْ٬ضضٚ :ٞقٜضضفنِ ؾالضضؽ ٖٚضضؿ ٙايضضتِٗ إثضضاـِ ٠ضضؽٙ
ؾػرلٚ ..ٙٚإ ٫ؾاْ ٞئ أؼٌُ إمٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛعٔ ٚقـا ٤ؾاوًٌ أ ٚؾالؽ ٜٔ٭ٕ ايؽلتٛـ َٜٓ
عً ٢إٔ إمٚ٪ي ٗ ١ٝفًن ايٛقـا ٤تّآَٚ ١ٝؾفاؼٚ ٣ئ أؼٌُ إمٚ٪ي ١ٝاي ٛطٓٚ ١ٝا٭ظ٬ق١ٝ
أَاّ ايىعب ٌٖ ..ؾعًت ـ٥ال ١اؿه ١َٛؾيو ٚيَ ٛفٚ ٠اذؽ..٫ ..?٠
لٝالا اؿه ١َٛتمببت ٗ تعُٝل احملٓ ١إعاو ١ٝيًىعب ايعفاق:ٞ
قفـ اؿه ١َٛإيػا ٤ايؽعِ اؿه َٞٛيًُرفٚقا ؾفؾعت ا٭لعاـ إٍ أـبع ١أَثاشلا..
ٕاؾا ذٌٍ ٖؿا ٚؼت أَ ٟدلٸـ?..
َا ايؿ ٟتمبب٘ ؾيو?..
 1ض إٕ ًٌ ١إٛاطٔ باحملفٚقا  ٫تٓرٍف ٗ أْٗا تمتٓؿؿ ثًث ؼظً٘ ايىٗف ٟيهٓٗا تؽظٌ
ٗ نًؿ ١إْتاد إٓتحا ايٍٓاعٚ ١ٝايكـاعٚ ١ٝتىهٌ ذٛاي َٔ %40 ٞايهًؿٚ ٗ ١فٚف عؽّ
تٛؾف ايهٗفباٖ ٗٚ ٤ؿ ٙاؿاي ١اـتؿعت نًؿ ١تًو إٓتحا ٚتبعاّ يؿيو ألعاـ بٝعٗا ٚاؿ ؽٚؼ
َىفع ١أَاّ ا٫لترلاؼ ؾًِ تٍُؽ ٗ َٛاجٗ ١ألعاـ إمتٛـؼ ٠ؾأظًٓت ايمٛم ؾاـتؿعت ألعاـ
إمتٛـؼ ٠بىهٌ نٝؿٚ ٞالتٓكؾت أنثف َٔ ٍْـ ؼظٌ ا٭لف ٠ؾاـتؿعت تهايٝـ إعٝى١
عً ٢إٛاطٔ ٚانؿض إمت ٣ٛإعاو ٞإٍ ذؽٚؼ غرل َعكٛي ١ظاٌٚ ١إ تهاي ٝـ ايٓكٌ أّٜا
اـتؿعت ٚتهايٝـ ايمً ٚاـؽَا ايب ١ٝٓٝناؾ.١
 2ض َٔ جفا ٤اـتؿاع ألعاـ احملفٚقا ٚعؽّ قؽـ ٠ايٍٓاع ١احملً ١ٝعً ٢إٓاؾمض ١ؾكضؽ أغًكضت
إٍاْ أبٛابٗا ٚؼ ٍٛايٍٓاع ٕٛٝإٍ ػاـ اغفقٛا ا٭لضٛام بهضٌ َضا ٖض ٛؾالضؽ ٚتضايـ َٓٚتٗضٞ
ايٍ٬ذ.١ٝ
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 3ض  َٔٚجفا ٙ٤أّٜا اـتؿعت أعؽاؼ ايعاطًٌ إٍ َ ؽٜا غرل َمبٛق ١ظٌٍٛاّ ٚإ ايطابٛم
با َمتٛـ ؼ ٚا٭ـٌؿَ ١متٛـؼٚ ٠ايؿفو ٖٛ ٞاٯظف
 4ض  َٔٚجفا ٙ٤أّٜا ذًٍت ذايٖ ١اثً ٗ ١اجملاٍ ايكـاع.ٞ
 . 2قفـ اؿه ١َٛؽؿٝض ايؽعِ اؿه َٞٛيًبطاقض ١ايتُٜٝٓٛض ١إٍ ايٍٓضـ يٮعضٛاّ
ٚ 2007.2006.2005ـَا التُف اؿاٍ ٚإكٍٛؼ ٖٓا ايٓمب َٔ ١إْاي ٞإٛاقْ ١ؾذلتٸب عًٝض٘
اظتكاٍ َؿفؼا ايبطاق ١ايتُ 10 َٔ ١ٜٝٓٛإٍ ٚ 5أل ِٗ ايؿمضاؼ ٗ ٚقاـ ٠ايتحضاـ ٠إٍ اظتضكاٍ
ايعؽؼ ٗ َمرٛم ايػمٚ ٌٝواًٍٜ ٫ ٟس زلاؼ يًرؽا٥ل!..
ٌ . 3فط َمتىاـ ٚقاـ ٠ايٍٓاع ١بإٔ فُٛع َا ظٍٍت٘ اؿه ١َٛيًكطاع ايٍٓاعَٓ ٞؿ
عاّ  2003بًؼ  ًَٕٛٝ 262ؼ٫ٚـٖ ..ؿا ٜعب  ًَٕٛٝ 40ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ ٜ ٫ ٖٛٚهؿ ٞيبٓآٍَ ٤
ِعِ ٚاذؽ..
 . 4اؿه ١َٛػب َٔ وفنا اشلاتـ ايٓكاٍ ًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛاٌٚ ..فط عً ٞايؽٖٟٛ
ـٝ٥ن ناـتٌ ق ٜٔايعفام إٔ اؿه ١َٛتمترٌٍ َٓ٘  َٔ %20إٜفاؼات٘ ٚيهٔ َٔ ..أ ٜٔوٌٍ
ايؽٖ ٟٛعً ٢إٜفاؼات٘ ? إْٗا َٔ جٛٝب ايعفاقٚ ,ٌٝايؿكفا َِٗٓ ٤ؼؽٜؽاّ ٭ٕ ايعا ١ً٥ايعفاقٝض١
ايؿكرل ٫ ٠تمتطَ َٓ ٝفاٖكٗٝا َٔ اقتٓا ٤اـً) ٟٛٝإٛبا (ٌٜباعتباـ ٙإتع ١ايٛذٝؽ ٠إتبك ١ٝشلِ
ٜ ٖٛٚىهٌ ـؼ اعتباـ َعٓ ٟٛهعًِٗ ٜتماَ َ ٕٚٚفاٖك ٞإذلؾٌ ٚايؿالؽٚ ٜٔبضؽَ ٫ضٔ إٔ
تك ّٛاؿ ه ١َٛبٛاجباتٗا ٗ تٛؾرل ظؽَ ١اشلاتـ ا ٭ـِ ٞؾإْٗا ؼؾعت ايٓاه إٍ اـًٚ ٟٛبؽ٫
َٔ إٔ تمِٗ ٗ نًؿ ١اـً ٟٛٝتعّٜٛا عٔ اشلاتـ ا٭ـِ ٞؾإْٗا تىذلى َ ايؽٖ ٗ ٟٛايمطٛ
ٚاْ٫كّاض عً ٢جٛٝب ايؿكفا ٤يتتر ٍٛإٍ ْثف ١ٜيًٓٛابٚ ..عٓؽَا هؽ ايؽْٖ ٟٛؿم٘ ٚذٝؽاّ ٗ
ايماذٜ ١تُاؼٚ ,٣اؿه ١َٛعٓؽَا تؿفض عً ًَٕٛٝ 20 ٘ٝؼ٫ٚـ غفاَ ١بمبب لض ٤ٛظؽَاتض٘
ؾإْٗا تؿٖب إٍ اـكٚ ١ٜٓيٝن ؾٛٝب ايىعب ايعفاق ٞؾتكؼاؼ اؿٍ ١ًٝإٍ أـب ًَٝاـا 20ٚ
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ يهٓٗا ٖٔ َٔ ? ..جٛٝب ايىضعب ايعفقٚ..ٞنضأ ٕ إٜضفاؼا ايضٓؿ٘  ٫تمضؽ جىض
اؿه...١َٛ
 َٔٚ .5بٌ أنثف لٝالا اؿه ١َٛإٜؿا ٖٛ ٤إيػاَ ٤بؽأ تهاؾ ٪ايؿفُ بٌ ايعفاقٌٝ
ؾإٓاٌب ٜتطًب بًٛغٗا أ ٚا٫لتُفاـ ٗ إوػاشلا وضفطاّ عفاقٝضاّ جؽٜضؽاّ ٖٚضٛإ ؼُضٌ ٖٜٛض١
اْ٫تُا ٤٭ذؽ ا٭ذكاب اؿانُ ١أ ٚإٔ تعٌُ )يض( ٖؿا اؿه َٞٛأ ٚايدلٕاْ ٞأ ٚؾاى ايمٝالٞ
أَا إٔ تعٌُ يًىعب ؾًٔ تكذلب..
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تكٔٔه األداء احلهْمٕ ّالضٔاصٕ مً قبل املْاطً:
إٕ تك ِٝٝا٭ؼا ٤اؿه َٞٛظ ٍ٬ؾضذلَ ٠مضتكبًٍٜ ٘ٝضًس اعتُضاؼ ٙؿضا ٫قضؽؼَ ٙضٔ بٗٓٝضا:
ذه ١َٛجؽٜؽ ٠جا ٗ ٤أعكاب ذه ١َٛأطضٝس بٗضا ..أْٛ ٚضاّ لٝالض ٞجؽٜضؽ أ ٚـ٥ضٝن تٓؿٝضؿٟ
جؽٜؽ ,أَٓ ٚس ايؿفٌ ١ا٭ظرل ٠ؿه ١َٛقا ١ُ٥أ ٚـٝ٥ن تٓؿٝؿَٛ ٟجٛؼ عً ٢ـأه ايمًط ..١إَا ٗ
اؿاي ١ايعفاق ١ٝؾإ أ َٔ ٟؾيو غرل قا ِ٥ؾاؿه ١َٛاؿاي ١ٝتىهٌ اَتؽاؼا يًرهَٛا ايمابك١
ٚايفٝ٥ن ايتٓؿٝؿ ٟيًرهْ ٖٛ ١َٛؿن ايفٝ٥ن ايتٓؿٝؿ ٟظ ٍ٬ايؿذل ٠ايمابكٚ ,١إٓٗخ ؾا إٓٗخ..
ٖ ٗٚؿ ٙاؿاي ١ؾإ تك ِٝٝأؼا ٤اؿه ١َٛظ ٍ٬ايؿذل ٠إاَِ ٖٛ ١ٝا هب إٔ ٜعتُؽ َٔ ..جاْب آظف
ؾاْ٘  ٫اؿه ١َٛأقف بأْٗا ؼ ٕٚإمت ٫ٚ ٣ٛايدلٕإ اعذلف بإظؿام  ٫ٚايطبك ١ايمٝال ١ٝؾا ٤إٍ
ـوؽٖا..
أؾٕ َا َِٖٛٛ ٛع ايض  ّٜٛ 100ايعفاق..?..١ٝ
إٕ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٗ َٞٛايعفام َٚا لِ عٓ٘ َٔ إغضفام ايىضعب ايعفاقض ٗ ٞقضٔ
ايؿكف ٚايبطايٚ ١اْعؽاّ اـؽَا مل ٜهٔ ذاي ١طاـ ١٥أَ ٚكطٛع ١ايًٍ ١ؾتتٛج٘ إيٗٝا اؾٗٛؼ
يتكّٗٛا ٚإّض ٞبعضؽٖا قضؽَا ٗ ايطفٜضل ايمضً ِٝإؿّضٕ ٞعاؾض ١إعّض ٬ايضيت ٜٛاجٗٗضا
ايىضضعب ..ب ض ٌ إٔ ؾىضضٌ ا٭ؼا ٤اؿهضض َٞٛنضضإ ْتٝحضضَٓ ١طكٝضض ١يعٝضضٛب بٜٓٛٝضض ٗ ١بٓضضا ٤ايٓٛضضاّ
ايمٝالٚ ٞاؿه ٗ َٞٛايعفام ّ ٫هٔ ؼكٝل أْ ١ٜتا٥خ تؿنف ؼَٛ ٕٚاجٗ ١تًو ايعٝضٛب
ايبٓ ,١ٜٛٝتىع َٝتًو ايعٛٝب با َعفٚؾا يًؽاْٞ
ـٝ٥ن اؿهٜ ١َٛطًب ـأ ٟايىعب ٌٖ :ذككت ايض  ّٜٛ 100أٖؽاؾٗا.?..
ن ٓت أتاب ذؽٜث ايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـاٜ ٖٛٚ ٤عًٔ يًىعب ايعفاق ٞإٔ ًَٗ ١ايض ٜ 100ضّٛ
اييت طًبتٗا اؿه ١َٛقؽ اْتٗت ٚإ ايٓتا٥خ ناْت َفَٛقُ ١ثًت ٗ عٌُ أجٗك ٠ايؽٚيَ ١ثٌ
ظً ١ٝمٌ ..إٍ جاْب تطٛـ ايع٬ق ١بٌ احملاؾٛا ٚبٌ إفنكٚ ,أٖاب ايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـا٤
بايعفاق ٌٝب إ ٜكُٛٝا أؼا ٤اؿهٚ ١َٛيهٔ ؼ ٕٚإبايػ ٗ ١اٱطفاٚ ٤أّٜا ؼ ٕٚايتحبٚ ..تًب١ ٝ
يٓؽا ٤ايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤الٗا َ ١بمٝط ٗ ١تك ِٝٝا٭ؼا ٤ا ؿهٚ َٞٛايمٝال:ٞ
إٕ أ ١ٜجٗ ١لٛا ٤ناْت وعٍا أ ١َُٛٓ ٚعٓؽَا تهًـ بإلاق ََُٗ ١اٚ ,تعفف بأْ٘
لٝتِ تك ِٝٝا٫لاق ٗ آظف إطاف ؾإْٗا تعتُؽ َعطٝا ا٭لاه يتكاـٕ بٌ َا ٖ ٛقاٚ ِ٥بٌ َا
نإ عً ٘ٝاؿاٍ أ ٚبٌ َا ٖ ٛناٚ ٔ٥بٌ َا َٖ ٛطًٛب إٔ ٜهٚ ٕٛقؽ تعتُؽ َعاٜرل َٚعؽ٫
يػفض ايتك ٗٚ ..ِٝٝاؿاي ١ايعفاق ١ٝؾإ ا٭َف غرل َعكؽ إؾ إٔ ايىعب ايعفاق ٞمل ٜهٔ ٜٓتٛف
َٔ اؿه ١َٛبٓا ٤بفاَخ ؾّاَ ١ٝ٥ثٌ ذفب ايٓح ّٛأ ٚالتهىاف ايؿّا ..٤إٛاطٔ ايبم٘ٝ
أَاّ اذتٝاجا  ١َٜٝٛبمٝطًَٚ ١رٸ ١تىهٌ اؿؽ ا٭ؼَْ ٢ضٔ َث٬ٝتٗضا ايضيت ٜؿهضف ؾٗٝضا أٟ
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وعب َٔ وعٛب ؼ ٍٚايعامل ,أَا اٱْمإ إتعًِ ٚإثكـ َٔ أٚلا ٙايىعب ايعفاق ٞؾاْ٘ أنثف
تؿُٗا َٔ اٱْمإ ايبمٜٚ ٘ٝؽـى بإ تًو ا ٫ذتٝاجا ايبمٝطّ ٫ ١هٔ إٔ تتِ ؼ ٕٚتٗ ١٦ٝبٓ١ٝ
لٝالٚ ١ٝبٓ ١ٝذهِ َٗٓٚخ يًرهِ ٚثٛابت َٗٓٚ ١ٝأظ٬قٝضٚ ١قاْْٝٛضَ ١ضٔ ؼ ٕٚايتكٝضؽ بٗضا ٫
ّهٔ ؼكٝل وَٗٓ ٤ٞا..
ٚٚؾكا يؿيو ؾاْ٘ بُٓٝا ٜمأٍ إٛاطٔ ايبم ٘ٝعٔ َؽَ ٣ا مت ؼكٝك٘ َٔ تًو ا٫ذتٝاجا
ؾإ إٛاطٔ إثكـ َا ًّه ٘ َٔ إؼـاى أٚل ٜتٓاقٍ عٔ اٯْ ٞـغِ َا ٜٛاجٗ٘ َٔ ظٍاٌ١
َكابٌ ظرل ًٜٛط ٗ ا٭ؾل...
أّال :إعاٜرل إعتُؽ َٔ ٠قبٌ إٛاطٔ ايبم ٗ ٘ٝتك ُ٘ٝٝ٭ؼا ٤اؿه ١َٛتتح٘ َباوف ٠إٍ
َا مت بىإٔ َعاؾَ ١عّ٬ت٘ ٚقٓ٘ اي ١َٝٛٝؾٝمأٍ عٔ اٯت:ٞ
 .1نِ ناْت لاعا اْكطاع ايهٗفبا ٤اؿهٚ ..َٞٛنِ باتت اي?..ّٛٝ
 .2نِ ناْت َؿفؼا ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛاييت ٜتمًُٗا إٛاطٔ ٚنِ باتت اي...?..ّٛٝ
 .3نِ ناْت ْمب ١ايبطايٚ ١نِ باتت اي...?..ّٛٝ
 .4نِ ناْت ْمب ١ايؿكف ٚنِ باتت اي...?..ّٛٝ
 .5نِ ناْت ألعاـ احملفٚقا ٚإٛاؼ ايػؿاٚ ١ٝ٥نِ باتت ألعاـٖا اي...?..ّٛٝ
 .6نِ نإ عؽؼ ايؿٜ ٜٔمهَٓ ٗ ٕٛمانٔ ايٍؿٝس ٚنِ با عؽؼِٖ اي...?..ّٛٝ
 .7نِ عا ١ً٥ناْت َىُٛيَ ١ا ٜعفف بايمهٔ ػضاٚقا ٚنضِ َضِٓٗ ذًضت اؿهَٛض١
َىهًت٘ اي...?..ّٛٝ
 .8نِ عؽؼ إكتٛيٌ بايهامت ألبٛعٝا ٚنِ با عؽؼِٖ اي...?,,ّٛٝ
 .9نِ عؽؼ ايؿ ٜٔمت إيكا ٤ا يكبض عًَ َٔ ِٗٝفتهيب أؾعاٍ اٱـٖاب ألبٛعٝا ٚنِ ٖٛ
ايعؽؼ اي...?..ّٛٝ
 .10نِ ناْت ْمب ١تٛؾف َٝا ٙايىفب ايٍاحل ٚنِ ٌاـ اي...?..ّٛٝ
 .11نِ نإ َٓمٛب إٝا ٗ ٙؼجًٚ ١ايؿفا ٚنِ ٌاـ َٓمٛب٘ اي..?..ّٛٝ
 ٌٖ .12إٕ ايٓؿاٜا ٗ و٘ ايعفب اييت تكؿؾٗا إٜفإ قًٓت أّ قاؼ اي..?..ّٛٝ
 ٌٖٚ .13إٔ إمتٓكعا ٗ ا٭ذٝا ٤ايمهٓ ١ٝاظتؿت أّ أْٗا باق ١ٝذت ٢اي...?..ّٛٝ
 .14نِ نإ عؽؼ ا٭يػاّ غرل إٓؿًكٚ ١نِ با عؽؼٖا اي...?..ّٛٝ
 ٌٖٚ .15إٕ إًٛذ ١ايكاذؿ َٔ ١ايبرف َٔ جفا ٤ؼ ٌٜٛفف ٣ايهاـ ٕٚقؽ ذًت ..أّ َا
قايت قا ١ُ٥ذت ٢اي...?..ّٛٝ
 .16نِ نإ َعؽٍ اؿاًٌٌ عً ٢ا٭طفاف ايٍٓاع َٔ ١ٝإبتٛـ ٠أقؽاَِٗ ٚنِ با
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عؽؼِٖ اي...?..ّٛٝ
 .17نِ نإ عؽؼ إمتىؿٝا ٚنِ با عؽؼٖا اي...?..ّٛٝ
 .18نِ عؽؼ ايؿ ٜٔناْٛا وًٍ ٕٛعً ٢ؼٚا ٤فاْ َٔ ٞإٍابٌ بايمفطإ ٚنِ با
عؽؼِٖ اي...?..ّٛٝ
 .19نِ نإ عؽؼ ايعف اق ٌٝايؿ ٜٔناْٛا ّٜطف ٕٚٱجفا ٤ايعًُٝا اؾفاذ ٗ ١ٝاشلٓؽ
ٚإٜفإ ٚا٭ـؼٕ ٚنِ با عؽؼِٖ اي...?..ّٛٝ
 .20نِ نإ عؽؼ إؽاـه ايطٚ ١ٝٓٝنِ با عؽؼٖا اي...?..ّٛٝ
 .21نِ نإ عؽؼ إتمفبٌ َٔ تَٝ٬ؿ إؽاـه ٚنِ بًؼ عؽؼِٖ اي..?..ّٛٝ
 .22نِ ٖ ٛعؽؼ ا٭طؿاٍ ايؿٜ ٜٔب ٝع ٕٛعًب ايهًٓٝهن ٗ ايىٛاـع ٜٚتعفِٕ ٕٛا ٫
ٜكبً٘ اؿهاّ عً ٢أطؿاشلِ ٚنِ با عؽؼِٖ اي..?..ّٛٝ
 ٌٖ .23مت الذلجاع ذكض ٍٛايضٓؿ٘ ٗ ايؿهضٖٚ ١ضٌ بضا ٜمضتعفد َٓٗضا ايضٓؿ٘ َضٔ قبضٌ
ايعفاق ٌٝاي...?..ّٛٝ
ٖ .24ضضٌ إٔ إؿٍضضٛيٌ ايمٝالضضَ ٌٝضضٔ أذضضكاب ايمضضًط ١وٍضضً ٕٛعًضض ٢اؿكضضٛم ٚؾٛقٗضضا
اَ٫تٝاقا ٚايباقٌ ٜطفؼ ٕٚيػا ١ٜاي..?..ّٛٝ
 ٌٖ .25إٔ عٛا ٌ٥ايىٗؽا ٤ذًٍٛا عً ٢ذكٛقِٗ ناًَٚ ١ؼُٝٝ ٕٚك أّ أِْٗ ٜعاْ َٔ ٕٛؾيو
يػا ١ٜاي..?..ّٛٝ
 ٌٖ .26إٔ ايٍٓاع ٫ ١قايت َٝت ١لفٜفٜا أّ مت اْكاؾٖا ..اي...?..ّٛٝ
 ٌٖ .27إٔ ايكـاع ١ايعفاق ١ٝمت اْكاؾٖا أّ أْٗا َا قايت غا٥ب ١ذت ٢اي...?..ّٛٝ
 .28زلعٓا ٗ ٚقت لابل بإٔ ايمٝؽ ـٝ٥ن اؿه ١َٛقؽ أعًٔ ٗ ايؿّا ١ٝ٥ايفزل ١ٝبأْ٘
طًب َٔ ٚقٜف إاي ١ٝإٔ وّف جؽاٚي٘ ٜٚبٌ أَاّ ايىعب إٛاقْا ايمابكٍَٚ ١رلٖا ٌٖ ..مت
ؾيو ..?..أّ  ٫قاٍ ففؼ ٚعؽ يػا ١ٜاي...?..ّٛٝ
َ .29ا ايؿ ٟذٌٍ ٕٓٝا ٤ايؿا ..ٚأألكت٘ اؿه ..?..١َٛأّ أْٗا أْكؿت٘ ?..أّ ٖ ٞلانت١
ذت ٢اي...?..ّٛٝ
 ٌٖ .30مت ذمِ ا٭َف بٌ فًن ايٓٛاب ٚفًن ايٛقـا ٤بىإٔ َٔ ٜعؽ ايكٛاٌْ..?..
 .31نِ نإ عؽؼ ْٛاب ـٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜنِ ٖ ٛايعؽؼ اي...?..ّٛٝ
 .32نِ نإ عؽؼ ْٛاب ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤نِ ٖ  ٛايعؽؼ اي...?..ّٛٝ
 .33نِ ٖ ٛعؽؼ ايٛقـا ٗ ٤ا٫ؼاؼ ا٭ٚـبٚ ٞنِ ٖ ٛعؽؼ ايٛقـا ٗ ٤ايعفام اي...?..ّٛٝ
 ٌٖ .34انؿض َٓمٛب ايؿماؼ أّ اْ٘ ٜتٍاعؽ َٜٛا بعؽ ...?..ّٜٛ
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 ٌٖ .35إٔ اؿه ١َٛتعرل اٖتُاَا يفأ ٟايٓاه أّ  ٫قايت تتعاٌَ َعِٗ تعاًَٗا َ قطٝ
ؿؽ اي...?..ّٛٝ
وٗاؼا :
عايٍْٝ ١ٝـ عّ ٛؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب:
ض أذكاب َتٓؿؿ ٠تك ّٛبمفق ١أِابرل ايعكاـا َٔ ؼٚا٥ف ايتمح ٌٝايعكاـٜ ٚ ٟتِ ايت٬عب
بٗا.
ض أذكاب َتٓؿؿُٖٓٝ ٠ت عً ٢ايعكٛؼ اـاٌ ٚ ١إتعًك ١با٭ـاِ ٞايكـاعٝض ١ذض ٍٛقض٘ٝ
بػؽاؼ ايعاٌُ.١
ض ايكٍٛـ ايف٥ال ١ٝيًٓٛاّ ايمابل لٝطف عًٗٝا ايبعض َٔ ايٓٛاب  ٚايٛقـا..٤
ض ؼٚـ ايؽٚي ٗ ١ذ ٞايتىف ٜؼاظٌ إٓطك ١اـّضفا ٤بٝعضت يمضانٓٗٝا ٖ ٚضِ َضٔ نبضاـ
ايٓعب ١اؿانَُ ٚ ١مٚ٪ي ٞايؽٚي ١بؽَ ٕٚكاٜؽ ٠عًٓ ٚ ١ٝبألعاـ غم.١
جلي٘ اليصاٍ٘ يف جملظ اليْاب:
ض َا تتكاِا ٙايف٥الا ايث٬ث ٖ ٛاندل َٔ ـٚاتب َٚٛؿ ٞايبٝت ا٭بٝض ا٭َفٜه ٞبمب
َفا .
ض  َٔ ./.21فُٛع إٛاقْ ١ايتىػ ١ًٝٝايعفاق ١ٝيًعاّ  َٔ ٖٞ 2013ذٍ ١ايف٥الا ايث٬ث
ٚأعّا ٤فًن ايٓٛاب.
ضض ض ـٚاتضضضب ٚكٍٍضضضا ايف٥الضضضا ايث٬ثضضض ٗ ١ايمضضضٓ ١تعضضضاؼٍ َٝكاْٝضضض ١لضضضت ١قاؾٛضضضا
عفاق..١ٝبمانٓٗٝا  ٖٞٚغرل ظاِع ١٭ ٟقاْ ٕٛأ ٚتىف ٜأ ٚـقاب..١

.

ض

وفآٍَ ٤ب عّ ٛفًن قاؾ ٗ ٘ٛايبٍفَ ٠بًؼ ًَ ْٞٛٝؼ٫ٚـ ًٌٚٚت ا٭لعاـ إٍ ٔم١
َ.ٌٜ٬
.
خربا ٛاقتصادٌْٓ:
ض 9ص ُِٔ ًَٕٛٝ 1ظ٘ ؾكؽإ ا َٔ٫ايػؿا ٌٜ٬َ 4ٚ ٞ٥عفاقَ ٞعفٌِ يؿكؽإ أَ٫
ايػؿا . .ٞ٥غً ١ايؽٚمن َٔ اؿٓط 60 ١نػِ  ٗٚؼ ٍٚاؾضٛاـ بضٌ  500اٍ  ٗٚ 1000أَفٜهضا
.

 2000نػِ..

ض  4 َٔ 1أطؿاٍ عفاقٜ ٌٝعاَْ َٔ ٕٛىانٌ ٌر ٌٜ٬َ 6 ...٘ٝعفاقٜ ٞتكاِ ٕٛأقٌ َٔ
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ؼ٫ٚـ 18..ٜٔاٍ  ./. 25اقضٌ َضٔ ظض٘ ايؿكضف ٖٚض2 ٛؼ٫ٚـ َ ./. 70ضٔ اـّضفٚا َمضتٛـؼ, ٙ
اؿٓطٚ ١إٛاو٫. .ٞتٛجؽ ظط ١واًَٚ ١اِا ظط٘ ق طاع ١ٝغرل َتمضك٘ َ ٫ٚتؿاعًض٘ .ض ٖ ٫ضٛ
اقتٍاؼ لٛم  ٫ٚاقتٍاؼ ؼٚي٘ ٚيؿيو اذتؿ ٜؾك٘ َما ٨ٚا٭ثٌٓ اقتٍاؼ ايمٛم ٚاقتٍضاؼ
ايؽٚي..١
جْاد الغَٔنٕ عضْ جلية اليشاٍة يف دلنط اليْاب:
ايتٗفٜب ٚغم ٌٝا٭َٛاٍ ٗ ايبٓو إفنك:ٟ
ض ٜك ٍٛعبؽ ايبال٘ ت فن ٞقاؾ ٜايبٓو إفنكٚ ٟناي ١عٓؽ ذّٛـ ٗ ٙفن ايٓٛاب
إٕ ذاج ١ا٫قتٍاؼ ايعفاق ٞيتر ٌٜٛايعًُ ١ا٭جٓبٜ ٫ ١ٝتعؽ ٗ ٣ناؾ ١ا٭ذٛاٍ  ًَٕٛٝ 500ؼ٫ٚـ
ألبٛعٝا ٚأ ٟؼ٫ٚـ أنثف َٔ ؾيو ؾٗ ٛتٗفٜب يًعًُٚ ١غم ٌٝيٮَٛاٍ ..يهٔ نىـ إكاؼ أثٓا٤
تٛي ٘ٝإؼاـ ٠ايبٓو إفنكٜ ٟىرل إٍ إٔ ايتر ٗ ٌٜٛوٗف أٜاـ  2013بًؼ ٗ ا٭لبٛع ا٭850 ٍٚ
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ  ٗٚا٭لبٛع ايثاًَْٝ ٞاـ ؼ٫ٚـ  ٗٚا٭لبٛع ايثايث 250صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ  ٗٚايفاب
5صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ
ض عفض ايٓا٥ب جٛاؼ ايىٗ ًٞٝنتب ـزل ١ٝتىرل إٍ ًِٛع إًركٝا ايتحاـ ١ٜايعفاق١ٝ
بتٗفٜب ا٭َٛاٍ َٔ ظ ٍ٬تأٜٝؽٖا ٍَٚاؼقتٗا عً ٢نتضب ـزلٝض ١ت٪نضؽ قٝضاّ ػضاـ بتٛـٜضؽ
بّا٦َ ٥ا إ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا يهٔ تًو ايبّا ٥مل تؽظٌ يًعفام ٚايهتب احملفـَٔ ٠
قبٌ تًو إًركٝا ٌٛـ...ٜ٘
اليشاٍة ال ملاىٔة:
ض ًَٝ 130اـ ؼ٫ٚـ ٖفبت ظ 10 ٍ٬أعٛاّ ٬ْٚذل َ 120مَ ّ٫ٚ٪تٛـطاّ..
ضضض ٚؿضضؽ ايٝضضٜ ّٛضضتِ تٗفٜضضب ًَٝ 800ضض ٕٛؼ٫ٚـ ألضضبٛعٝا َضضٔ أَضضٛاٍ ايعضضفام إٍ ايبٓضضٛى
ايمٜٛمف..١ٜ
ٍٔئة اليشاٍة:
) .20/08/2013ايػؽ بفه /بػؽاؼ :أعًٓت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ,١ايث٬ثاَ ,٤تابعتٗا ٭نثف َضٔ
 ًَٕٛٝ 795ؼ٫ٚـ َٔ ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝإٗفبٚ..١قاٍ ـٝ٥ن ٖ ٗ ١٦ٝبٝإ تًكت٘ "ايػؽ بفه" ,إٕ
"اشل ١٦ٝؾعًت قا٫ٚتٗا ٫لذلؼاؼ ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝإٗفب ٗ ١عؽؼ َٔ ؼ ٍٚايعامل ,بالترؽاث
وضضضعب ١ظاٌضضض ١باشل٦ٝضضض ١بعضضضؽ إٔ عُضضضؽ ـ٥ضضضٝن اشل٦ٝضضض ١ايمضضضابل)ـذ ِٝايعهًٝضضض (ٞإٍ إيػاٗ٥ضضضا".
ٚأواـ إٍ إٔ "تؿعٖ ٌٝؿا إِٛٛع َ ؼ ٍٚايعامل ٜتطًب تهاتـ نباـ إمٚ٪يٌ ٗ ايؽٚئَ ١
ظَ ٍ٬ؿاؼ ١قاؼ ٠ايؽ ٍٚاييت ٜكٚـْٗٚا ٭ٕ إعاؼ ٠ا٭َٛاٍ ٚا٭وعاُ ايمفام ٜتطًب ع٬قا
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التثٓاٚ ١ٝ٥وعٍ.."١ٝ
ٚناْت ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايٓٝاب ١ٝأنؽ ٗ ٚقت لابل عؽّ تعاٌَ ايىفط ١ايؽٚي ١ٝاْ٫ذلبٍٛ
ٗ إيكا ٤ايكبض عً ٢إطًٛبٌ ٚالذلجاع ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝإٗفب ١إٍ اـاـد..
ا٭َِ إترؽ :٠ايؿماؼ باقؼٜاؼ ٚايعفاقٜ ٞفو ٞأـب َفا ٗ ايمٓ:١
 / 20- 06- 2013ا٫ؼاؼ:
أعًٓت ا٭َِ إترؽ ,٠ا٭ـبعا ,٤إٔ ْمب ايؿماؼ اٱؼاـ ٗ ٟايعفاق< ٗ ٞتكاٜؽ َمتُف > ,
َب ١ٓٝإٕ ايعفاقّٜ ٞطف إٍ ؼؾ ـو< ٠ٛأـب َفا ٗ ايمٓ ٗ ,>١إعؽٍٚ ,أنؽ إٔ ايؿماؼ
ٜكؼاؼ إؾا ناْت إعاًَ َ ١ايىفط ١اَٚٛ ٚؿ ٞايعكاـا ٚ .قاٍ بٝإ يٮَِ إترؽ ,٠إٔ <ؼـال١
َٛلع ١أجفٜت بىفان ١نٌ َٔ َهتب ا٭َِ إترؽ ٠إعب بإعؽـا ٚاؾفّضٚ ١اؾٗضاق
إفنك ٟيٲذٍاٚ ٗ ٤قاـ ٠ايتعطٚ ٘ٝايتعا ٕٚاٱِضا) ٞ٥ا٫ؼاؼٜض٦ٖٝٚ ,(١ض ١إذٍضا ٤إقًضِٝ
نفؼلتإٚ ,ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ايعفام ,عمضب بٝضإ أٌضؽـ ٙبفْضاَخ ا٭َضِ إترضؽ ٠اٱِضاٞ٥
ٚ ,UNDPقايت إُثٌ إك ِٝيدلْاَخ ا٭َِ إترؽ ٠اٱِا ,ٞ٥جانًٌ باؼنٛى ,اييت أوفؾت
عً ٢ايؽـال ٗ ,١ايبٝإ ,إٕ <ايؿماؼ َا ٜكاٍ ٪ٜثف عً ٢ذٝا ٠أغًب ١ٝايعفاقَ ,>ٌٝىرل ٠إٍ إٔ
< َٔ %54ايعفاقٜ ٌٝف ٕٚإٔ ايؿماؼ ٗ اقؼٜاؼ َمتُف> ,ؾُٝا ٜؽؾ ايعفاقٝض ٕٛبٍضٛـ ٠عاَض١
ايفوا ٣ٚذٛاي ٞأـب َفا ٗ ايمٓٚ .>١تبٌ ايؽـال ١إ <ٖٓاى تبا ٜٔنبرل بٌ ا٭قايٗ ِٝ
ايعفام ٗ َؽ ٣اْتىاـ ايفوا ٣ٚإؾ ًٌٚت ايٓمب ٗ ١بػؽاؼ إٍ )ٚ (٪29.3احملاؾٛا ا٭ظف,٣
)ٚ ,(٪10.2إقً ِٝنفؼلتإَِٛ ,>(٪3.7) ,ر ١اْ٘ <ّٜطف  َٔ ٪45.8ؼاؾع ٞايفوا ٣ٚإٍ
ايًح ٤ٛإٍ ايفو ٠ٛيتمف ٜاٱجفا٤ا اٱؼاـٜضّٜٚ ,١ضطف أنثضف َضٔ ايفبض ) (٪26.6إٍ ؼؾض
ـوا ٣ٚيًرٍ ٍٛعًَ ٢عاًَ ١أ ٚظؽَ ١أؾٌّ>ٚ ,ت٪نؽ ايؽـال ١إٔ < أعًَ ٢عؽ ٫ايفو٠ٛ
تٓتىف بٌ إٛاطٌٓ ايؿٜ ٜٔتعاًَ َ ٕٛايىفطَٚٛٚ ١ؿ ٞتمح ٌٝا٭ـاِ) ٞايعكاـَٚٛٚ (ٟؿٞ
ايّفا٥ب ٚايعا٥ؽا >ٚ .تبٌ ايؽـال ١إٔ <لتٌ بإ٦ضَ ١ضٔ َضٚٛؿ ٞاـؽَض ١إؽْٝضٜ ١عفِضٕٛ
ايفو ٠ٛؾُٝا ٜٗاب  66بإ َٔ ١٦إٚٛؿٌ ؾهف ٠ا٫ب٬ؽ عٔ ذا ٫ايؿماؼ ٗ ايضٛقاـا ايضيت
ٜعًُ ٕٛبٗا ,ؾُٝا مل ٜبًؼ ل 4.5 ٣ٛبإ َِٗٓ ١٦عٔ ذا ٫ايؿماؼ اييت ؼٌٍ ٗ ؼٚا٥فِٖ>,
َىرل ٠إٍ إٔ <َٚٛؿ ٞاـؽَ ١إؽْ ٗ ١ٝبػؽاؼ ٜعفِ ٕٛايفو ٠ٛأنثف َٔ َضٚٛؿ ٞاـؽَض١
إؽْ ٗ ١ٝاحملاؾٛا ا٭ظفٚ .>٣أِٚرت إُثضٌ إكض ِٝيدلْضاَخ ا٭َضِ إترضؽ ٠اٱِضا ,ٞ٥إٔ
<ايؽـال ١تبٌ أْ٘ مت تٝٚٛـ  35بإَ ١٦ضٔ َضٚٛؿ ٞاـؽَض ١إؽْٝض ١ؼ ٕٚاـّضٛع إٍ عًُٝض١
اظتٝاـ ـزلْ ١ٝتٝح ١ايعؽٜؽ َٔ ايفواٖ ٣ٚا أؼ ٣إٍ قٜضاؼ ٠عضؽّ ايفِضا بىضإٔ ايهضثرل َضٔ
اـؽَا ايعاَ ٗ ١ايعفام>ٚ .أِاؾت باؼنٛى ,عمب ايبٝإ ,أْ٘ عً ٢ايفغِ َضٔ <اؽضاؾ
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ظطٛا إهاب ١ٝيًرؽ َٔ ايؿماؼ ,إ ٫إٔ عؽؼ اؿا ٫إىتب٘ بٗا قاؼ َٔ  786ذاي ١ؾماؼ ٗ
عاّ  2004إٍ  12.520ذاي 2011 ٗ ١مت اٱب٬ؽ عٓٗا>َ ,ب ١ٓٝإٔ < عًُ ١ٝقاـبض ١ايؿمضاؼ ٗ
ايكطاع ايعاّ ايعفاقَ ٞا تكاٍ تٛاج٘ ؼؽٜا ْٚ .>١تمتطفؼ باؼنٛى ,إٔ <ايؽـال ١تُّٓت
َمراّ ِِ  31أيـ َٚٛـ ظؽََ ١ؽْ ١ٝنُا سلًت َٛاِ ٝتتعًضل بٛضفٚف ايعُضٌ ٚايفِضا
ايضضضضٝٚٛؿْٚ ٞكاٖضضضضَ ١ضضضضٚٛؿ ٞاـؽَضضضض ١إؽْٝضضضض ٗ ١ايعضضضضفام ٚقّضضضضاٜا ايفوضضضضٚ ٠ٛايىضضضضؿاؾ..>١ٝ
ايٓرلإ تأت ٞعًًَ ٢ؿا ايؿماؼ ٗ بػؽاؼ:
مطالبات ظفتح حتكٔل حْل أصباب احلزائل
"ُاه نٗفبا ٖٛ "ٞ٥ايعؿـ ايؿ ٟتٓتٗ ٞعٓؽ ٙتكاـٜف ايًحإ ايتركٝك ْٝ ٗ ١ٝايٛقاـا
ٚإ٪لما اؿه ١َٝٛعكب اْؽ٫ع اؿفا٥ل ٗ َباْٗٝا ٖٛٚ ,عؿـ ٜفؾّ٘ بفٕاْٚ ٕٛٝلٝالٕٛٝ
َطًع ٕٛعً ٢ذحِ قّاٜا ايؿماؼ ٗ تًو إ٪لما .
ا٫ظت٬ف ايهبرل بٌ َٛاق اؿفا٥ل اييت تٓؽي ٗ َ٪لما ايؽٚيٚٚ ١قاـاتٗا ٗ ايعفام
 َٔ ّٓ ٫ايتكاٗ٥ا عٓؽ ْكطٚ ١اذؽ ,٠ؾحُٝعٗضا تضأت ٞعكضب ؼفٜضو ًَؿضا ايؿمضاؼ ٗ ٖضؿٙ
إ٪لم ١أ ٚتًو َٔ قبٌ ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ايدلٕإ أ ١٦ٖٝ ٚايٓكاٖ ١ايعاََٛ .١ج ١اؿفا٥ضل ايضيت
بؽأ تٗٛف ٗ ايعفام َٓضؿ عضاّ  2008بعضؽ اطض٬م إضايهٜ ٞضؽ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١يًترضفى عًض٢
ايٛقاـا ٚإ٪لما اؿه ١َٝٛألؿف عٔ ذفا٥ل وٗرل ٠ابفقٖا ذفٜل ايبٓو إفنكٗ ٟ
ْٗا ١ٜناْ ٕٛايثآْٜ) ٞاٜف( عاّ ٚ 2008ذفٜل ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ ايؿٚ ٟق ٗ آؾاـ )َاـه( َٔ ايعاّ
ؾات٘ ٗ قمِ ايعكٛؼ ٚا٫لترلاؼ ,ثِ ذفٜل ٚقاـ ٠ايٍر 18 ٗ ١ذكٜفإ ) َٔ (ْٜٛٝٛايعاّ ْؿم٘,
ٚايضضضتِٗ ايطضضضابل ايتالض ض ظُٝض ض َضضضا وٜٛضضض٘ َضضضٔ ٚثضضضا٥ل بّضضضُٓٗا عكضضضٛؼ الضضضترلاؼ ا٭ؼٜٚضضض.١
ٍَاؼـ "ْكاً" ٗ ٚقاـ ٠ايٍر ١أنؽ إٔ إؿتي ايعاّ ٗ ايٛقاـ ٠إفتب٘ إؼاـٜا بٗ ١٦ٝايٓكاٖ١
ايعاَ ١اتٌٍ آْؿاى َهتب إايهٚ ٞاتِٗ ٚقٜف ايٍر ١ايمابل ٌاحل اؿمٓاَٚ ٟٚمتىاـٟ
َهتب٘ اـاُ بايتكٍرلٚ ,طايب بإٌؽاـ أٚاَف َباوف ٠بتىه ٌٝغفؾ ١طٛاـ ٨ظاٌ ١ٱبفاّ
ايعكٛؼ اـاٌ ١بالترلاؼ ا٭ؼٚ ١ٜٚا٭جٗك ٠ايطب ١ٝبؽ َٔ ٫ايعكٛؼ اييت ابفَٗا ايٛقٜف ٚايتُٗتٗا
ايٓرلإ.
ٚقاـ ٠ايتحاـ ٖٞ ٠ا٭ظف ٣وٗؽ اْضؽ٫ع ذفٜضل ٗ ايطضابل اـضاَن ايضؿّٜ ٟضِ عكضٛؼا
ٚٚثا٥ل تتعًل بالترلاؼ َؿفؼا ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛاييت وابٗا ايهثرل َٔ ايػُٛض ٚناْت عً٢
ـأه ًَؿا ايؿماؼ ٗ ايٛقاـ..٠
اؿفٜل ٚق بعؽ تىؽٜؽ ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ايدلٕإ ايعفاق ٞعًٚ ٢قٜف ايتحاـ ٠ايمابل عبؽ
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ايؿ٬ط ايمٛؼاْٚ ٞاتٗاَ٘ ٚوكٝك ٘ٝبكّاٜا ؾماؼ َٔ ايٓٛع ايثكٚ ٌٝطًب التؽعا ٘٥اٍ ايدلٕإ
َٓتٍـ عاّ .2009
أيمٓ ١ايٓرلإ اييت ايتُٗت ايطابل إؿنٛـ اْؽيعت فؽؼا ٗ  6ذكٜفإ ) (ْٜٛٝٛعاّ 2010
٫يتٗاّ َمتٛؼعا ْؿطَٓ ٗ ١ٝطك ١ايًطٝؿ ١ٝأذؽ أِٖ اِ٬ع َٓطكَ ١ثًضث إض ٗ ٛسلضاٍ
بابٌ ,ثِ غاؼـتٗا ٗ اي ّٛٝايتاي ٞإٍ كاقٕ أؼ ١ٜٚايؽباً ٗ ذ ٞاؿف ١ٜايىعيب ٚل٘ بػؽاؼ.
اؿفا٥ل اييت غايبا َا تٓؽي ي ٬ٝأ ٗ ٚلاعا َتأظف َٔ ٠إما ٤أعؿت َٚٛؿ ٞايٍٝاْ١
َٔ إمٚ٪ي ,١ٝإؾ إٔ عًُِٗ ٜٓتٗ ٞباْتٗا ٤ايضؽٚاّ ايفزلضَ ,ٞثًُضا أعؿضت عضاًٌَ آظضفَ ٜٔضٔ
َمٚ٪ي ١ٝالتعؽاّ َطؿأ ٠اؿفٜل ايٝؽ ١ٜٚٱٜكاف ايٓرلإ.
ؾانتىاف تًو اؿفا٥ل غايبا َا ٜتِ ٗ ٚقت َتأظف َٔ ايً َٔ ٌٝقبٌ ذفاه إبٓ ٢أٗ ٚ
لاعا ايٍباط ايبانف ,ذٝث ٜمضتؽعٌٚ ٞض ٍٛلضٝاـا ايضؽؾاع إضؽْ ٞإٍ إهضإ لضاع١
ناًَ ٗ ١أؾٌّ ا٭ذٛاٍ بمبب ايكذاّ ٚاْكطاع بعض ايطفم.
إطايبا بؿتس ؼكٝل ذ ٍٛألضباب اؿفا٥ضل مل تكتٍضف عًض ٢ايدلٕضاْٚ ٌٝأعّضا ٤ؾٓض١
ايٓكاٖضض ٗ ١فًضضن ايٓضضٛاب ,بضضٌ اَتضضؽ إٍ ـجضضاٍ ايضضؽ ٜٔأْؿمضضِٗ ايضضؿ ٜٔغايبضضا َضضا ّٓرضضٕٛ
ايمٝال ٌٝؾفٌا عؽ ٠قبٌ اْتكاؼ لٝالاتِٗ.
عبؽ إٗؽ ٟايهفبٖ ٞ٥٬ثٌ إفج ايىضٝع ٞايمضٝؽ عًض ٞايمٝمضتاْ ٞطايضب ٗ ظطبض١
اؾُع ١اييت أيكاٖا َٓتٍـ ُضٛق )ٜٛيٝض (ٛإاِض ٞذهَٛض ١إضايه ٞبضإجفا" ٤ؼكٝضل عضاؼٍ
ٚوؿاف ٜهىـ عٔ ا٭لباب اؿكٝك ١ٝاييت تكـ ٚـاْ ٤ىٛب اؿفا٥ل إتهفـ ٗ ٠ايٛقاـا
ايعفاق."١ٝ
ايهفب ٞ٥٬قاٍ أّٜا إٕ "تًو اؿفا٥ل أثاـ ايهثرل َٔ ايتماٚ ٫٩عَ٬ا ا٫لتؿٗاّ
ذ ٍٛا٭لباب اييت ت ٍٚ٪إٍ اذفام آ٫ف إمتٓؽا اييت تتعًل بكّاٜا ٚعكٛؼ تِٗ إضٛاطٌٓ
ايعفاق."ٌٝ
َٛج ١اؿفا٥ل اييت اجتاذت ايب٬ؼ َٓؿ انثف َٔ عاٌَ اَتؽ يتطاٍ ايٛقاـا ا١َٝٓ٫
َثٌ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝاييت اْؽي ؾٗٝا ذفٜل ٖا 30 ٗ ٌ٥ذكٜفإ إاِ ٞأـج ٫ذكا اٍ إُٖاٍ
إٚٛؿٌٚ .ا٭َف ؾات٘ ذؽث ٗ ذفٜل ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعاي ٞايؿٚ ٟق ٗ ُٛ 4ق إاِ ٞأ ٟبعؽ
َفٚـ أـبع ١أٜاّ ؾك٘ عً ٢ذفٜل ايؽاظً.١ٝ
اؿفٜل ايؿ ٟالتٗؽف ايطابل اؿاؼ ٟعىف  ٖٛٚايطابل اـاُ بٛن ٌٝايٛقٜف آٜؽٕ قاؼـ
أت ٢عً ٢فُٛع َٔ ١لح ٬ايمحٓا ٤إعتكًٌ يؽٚ ٣قاـ ٠ايؽاظً ١ٝعمب أذؽ إٚٛؿٌ ٗ
إهإ ؾات٘.
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ايتكفٜف ايؿ ٟـؾعت٘ ايًحٓ ١ايتركٝك ١ٝإهًؿ ١واب٘ باق ٞايتكاـٜف ا٭ظف ٗ ٣إـجاع لبب
اؿفٜل إٍ ُاه نٗفباٚ ,ٞ٥أنؽ عً ٢إ اؿفٜل مل ٜهٔ َكٍٛؼا ُاَا َثًُا ذؽث ٗ
ذفٜل ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعاي ٞايؿ ٟت ٙ٬بأـبع ١اٜاّ ٗ قمِ ايىٗاؼا ..
أذؽ نباـ إٚٛؿٌ ٗ ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعاي ٞقاٍ يض"ْكاً" إٕ ذفٜل ايٛقاـ ٠ايتِٗ ايكمضِ
إم ٍٚ٪عٔ تؽقٝل ايىٗاؼا َٗٓٚا وٗاؼا إمٚ٪يٌ ايؿ ٜٔالتؿمف ايٛقاـ ٠عٔ ٌضرتٗا
بٓا٤ا عً ٢طًب ظاُ َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايعاَ.١
إٚٛـ ؾنف أّٜا إٕ "ايتٗاّ ايٓرلإ يتًو ايٛثا٥ل لرلج ٧ايهىـ عٔ ٌضر ١ايٛثضا٥ل
ايؽـال ١ٝاييت وًُٗا بعض إمٚ٪ي ٕٛعاَا ناَ ٬عً ٢ا٭قٌ".
ايتاـٜغ إكؼذِ َٔ اؿفا٥ل ٗ ايب٬ؼ لحٌ ذٛاؼث أظفٚ ٗ ٣قاـ ٠إايَٓٝٚ ١ٝا ٤أّ قٍف
ٚقهُ ١ايتُٝٝك ٗ بػؽاؼٚ ,جاَع ١ايهٛؾٚ ١كاقٕ ايٓحضـ ٍَٚضؿ ٢ايىضعٝب ٗ ١ايبٍضف٠
ٚلٛم ايىٛـج ٗ ١بػؽاؼ ,ؾّ ٬عٔ اؿفٜل ايؿ ٟايتِٗ أجكا٤ا نبرلَ ٠ضٔ َؽٜفٜضْ ١ضاـى
ايبٍف ٠قبٌ قفاب ١ألبٛعٌ..
ا٭ـقاّ ايفزل ١ٝاييت ذًٍت عًٗٝا "ْكاً" َٔ ٍَاؼـ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝأواـ اٍ ٚقٛع
 37ذفٜكا طٛاٍ ايمٓٛا ايث٬ث إاِْٝ ١ٝعٗا َعُٗٛا ٗ ايعاٌُ ,١بُّٓٗا ذفٜل قط١
تٛيٝؽ ايهٗفبضا ٤ايضؿٚ ٟقض ٗ ْاذٝض ١بضب لضعؽ ا٭ذضؽ إاِض .ٞعّض ٛؾٓض ١ايٓكاٖض ١عثُضإ
اؾرٝى ٞأنؽ يض"ْكاً" إٔ "إذفام إمتٓؽا اييت تؽ ٜٔإؿمضؽ ٜٔباتضت اؿضٌ ا٭َثضٌ ٭ٜض١
ظط ٠ٛتك ّٛبٗا ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ؼاظٌ ايدلٕإ يًهىـ عٔ قّاٜا ايؿماؼ ٗ إ٪لما ".
اؾرٝىضض ٞقضضاٍ إٕ ٖٓضضاى "َمضضٚ٪يٌ َٚضضٚٛؿٌ نبضضاـ َتضضٛـطٌ ٗ ايتعطضض ٘ٝيًرفا٥ضضل
ٚتٓؿٝؿٖا ٱظؿاًَ ٤ؿا ايؿماؼ إٛجٛؼ ٗ ٠ؼٚا٥ف ايؽٚيٚ ,١إٕ ذح ١ايتُاه ايهٗفبا ٞ٥باتت
سلاع ١تعًل عًٗٝا ؾإ ايتركٝل ٗ ايٛقاـا أظطا ٤أٚي٦و إمٚ٪يٌ"..
ّمً أعهال الفضاد أٓضاً:
أَثً٘:
إثاٍ ا٭:ٍٚ
ٗ عاّ  2008قًت إٔ اٜفإ ػاٚق عً ٢ذك ٍٛايؿه ١ايٓؿط ١ٝايعفاقٚ ..١ٝتؿّضًٛا ) :ض
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ :١إٜفإ التٛيت عً 15 ٢ب٦فاّ يًٓؿ٘...
بػؽاؼ ,طٗفإ ض ل٪ؼؼ ايٍاؿ ,ٞذمٔ ؾرَ...
اؿٝا..2008/2/1 :٠
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نىؿت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايعفاق$ ١ٝالت ٤٬ٝاٜفإ عً ٢أنثف َٔ  15ب٦ف ّا يًٓؿ٘ ٗ َٓطك١
ايطٝب اؿؽٚؼ ١ٜجٓٛب ايب٬ؼٚ .#أواـ اٍ $التُفاـ عًُٝا ايمفقٚ ١ايتٗفٜب ٗ ايكطضاع
ايٓؿط ,ٞظٌٍٛاّ ٗ ايبٍفٚ .#٠أنؽ إ $ايمفقا تىٌُ إىتكا ايٓؿط ١ٝإمتٛـؼ ٠اّٜاّ.
يهٔ ٍَؽـاّ ٗ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘ اٜ٫فاْْ ١ٝؿ ٢ؾيوَِٛ ,راَ إٔ طٗفإ تمرب ايٓؿ٘ عدل أْبٛب
ظاُ َٔ ايبٍف ٠اٍ ٍَاٗ عباؼإ يتهفٜفٚ ٙإعاؼت٘ ,بٓا ٤عً ٢اتؿام َ بػؽاؼٚ .أنؽ إٔ
ب٬ؼ ٙتعاْ َٔ ٞتٗفٜب ْؿطٗا اٍ ايعفام.(..
ٖؿا َا قايت٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ّٜٛ ١نٓت ـٝ٥ما شلا ٜكابٌ ؾيو أْ ٞبعٝب ٚبأؾْ ٞتابعت يكا ٤بٌ
بفٕاْٝا ٚبفٕاْ ٌٝعفاقٚ ٌٝجؽشلِ ٜؽٚـ يٝن عً ٢ايطفٜك ١ا٭َثٌ يًؽؾاع عٔ لٝاؼٍَٚ ٠احل
ايعفام ٚاِاٖ..ؿا ٜكٕ :ٍٛاؾا عٓؽَا ٜه ٕٛايتحاٚق َٔ اٜفإ تعذلِٚ ٕٛعٓؽَا ٜه ٕٛايتحاٚق
َٔ تفنٝا تٍُت ?..ٕٛاٯظضف ٍ ٜضفػ ٗ ٚجض٘ ا٭ٕ :ٍٚضاؾا تعذلِض ٕٛعًض ٢اْتٗانضا تفنٝضا
اي ١َٝٛٝيٮـاِ ٞايعفاقٚ ١ٝتٍُت  ٕٛعٔ اْ٫تٗانا اٜ٫فاْ.?!!..١ٝ
إثاٍ ايثاْ:ٞ
ايىٜ٪ٜ ٙ٬ؽ اتؿاق ١ٝظٛـعبؽ اهللٚ ..أْا أـؼ عً \ ٘ٝإٗٓؽه عاَف عبؽ اؾباـ ازلاع*ٌٝ
ايث٬ثا 10 ,٤أ/ًٍٜٛلبتُدل 2013
ٌفط ايٓا٥ب عً ٞايى ٙ٬عًَٛ ٢ق "عفام ايكاَْ "ٕٛتٗحُا عً ٢ايفاؾٌّ ٫تؿاق ١ٝإ٬ذ١
ٗ ظٛـ عبؽ اهللٖٓٚ .ا أـؼ عً ٘ٝبايتؿٍٚ ٌٝنُا :ًٜٞ
* نىـ ايٓا٥ب عٔ ا٥ت٬ف ؼٚي ١ايكاْ ٕٛعً ٞايى ٙ٬إ ظٛـ عبؽاهلل نٜٛتٝا  ,عمب
قفاـا ا َِ٫إترؽ."٠
ـؼ ٟعً ٫ :٘ٝتٛجؽ قفاـا يٮَِ إترؽ ٠تؿنف بإ ظٛـ عبؽ اهلل نٜٛيت ٚايكضفاـا
اييت ٌؽـ بعؽ ايػك ٚايٍؽاَ ٞيًهٜٛت ٌؽـ َٔ فًن اٚ َٔ٫يٝن َٔ ا َِ٫إترؽَ ٠
ايعًِ بإ تؽظٌ فًن ا ٗ َٔ٫تفل ِٝاؿؽٚؼ بٌ بًؽٜ ٜٔعؽ لابك ٗ ١تاـى٘ ٚـغِ ؾيو ؾكؽ
قمِ قٓا ٠ظٛـ عبؽ اهلل ايعفاقَٓ ١ٝاٌؿ َ ١ايهٜٛت ٚؾل ايتكم ِٝايٍؿف ,ٟؾُٔ ا ٜٔجضا٤
ايٓا٥ب بإٔ ظٛـ عبؽ اهلل نٜٛت ١ٝؾعحبا يعفاقٜ ٞطايب َهالب يٍاحل ايهٜٛت  ٚايهٜٛت
مل تطًب ؾٗٝا اٌ َ !!..٬ايعًِ بإٔ اٜفإ عٓؽَا اذتًت ايؿا ٚ ٚقٓا ٠ظٛـ عبؽ اهلل,قاَت بػًل
ايكٓا ٠عٔ إ٬ذ ١ايبرفٚ ١ٜمل تٍؽـ اـاـج ١ٝايهٜٛت ١ٝآْؿاى أ ٟاذتحاد ـزلِ ٞؽ اٜفإ
ٚايعفام ؼٌُ مثٔ ؼفٜفٖا بؽَا ٤ابٓاٚ ٙ٤نؿيو ؼٌُ تهايٝـ نىـ ا٫يػاّ اييت قـعتٗا
اٜفإ ٗ ايكٓاٚ ٠ايعفام يٛذؽَٓ ٙؿ عىفا ايمٌٓ ٜترٌُ ٚذؽ ٙذؿف ٌٝٚاْٚ ١تأثٝث ايكٓا٠
ٚؿؽ ا ٕ٫ا٫ؼَرلاي ١ٝايبرف ١ٜايؽٚي ١ٝتتًك َٔ ٢وفن ١إٛاْ ٧ذٍفا أَ ٟعًَٛا يترؽٜث
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اـفا ٘٥ايبرف ١ٜيًكٓا.٠
*قاٍ ايىَ ٙ٬بٓٝا إ اتؿاق ١ٝتٓ ِٝٛإ٬ذ ١تعؽ اْتٍاـا يًعفامْٗ٫ ,ضا زلرضت يًمضؿٔ
ٚايبٛاظف ايكاؼَ ١ايٓٝا إفٚـ بإٝا ٙايهٜٛت ١ٝؼ ٕٚقٝؽ ا ٚوف.ٙ
ـؼ ٟعً :٘ٝنٝـ ٜه ٕٛؾيو اْتٍاـ?!  ٌٖٚنإ لابكا إفٚـ بكٝؽ ٚوف ٌٖٚ !? ٙتعًِ
بإ ايكفاـ  833ـغِ ن ْ٘ٛجا٥ف ٚيهٓ٘ اعط ٢ايعفام ذل إ٬ذ ١ايدلٚ ١٦ٜاييت عفؾت بكإْٛ
ايبراـ ٗ إٛاؼ  22ٚ 21ٚ 19ٚ 18ٚ 17ؾ ٬وضل ٭َ ٟفوضؽ نضٜٛيت ايتضؽظٌ بىض ٕٚ٪ايمضؿٔ
ايكاؼَ ١يًعضفام  ٫ٚوضل يًهٜٛضت اْضكاٍ ايعًضِ ايعفاقض ٫ٚ ٞوضل يًهٜٛضت اظضؿ اجضٛـ ٖٚضؿٙ
ِٛاب٘ ؼٚيٚ ١ٝإ ا٫تؿاق ١ٝاييت ٌاؼم عًٗٝا ايدلٕإ َ٪ظفا لتحعٌ يًهٜٛت ذل إىاـن١
َ ايعفام ٗ ا٫ـواؼ إ٬ذ ُٓٚ ٞـؾ ايعًِ ايعفاق ٞعً ٢ايمؿٔ ايكاؼَ ١يًعفام بٌ ول شلا
إطايب ١باجٛـ إىاـن ٗ ١ا٫ـواؼ ايبرف ١ٜا ٚأ ٟظؽَا اظف.٣
*قاٍ ايىْٛ" :ٙ٬اّ ٌؽاّ قاّ بب ٝايعفام اـِا ٚوعبا َٔ اجٌ ايبكا ٗ ٤ايمًطٚ, ١ؾيو
بعؽ َٛاؾكت٘ عً ٢ايكفاـا ايؽٚي ,"١ٝعاؼا تٓؿٝؿٖا "ٚاجب عً ٢ايعفام ٚنٌ ؼ ٍٚإٓطك.."١
ـؼ ٟعًْ :٘ٝعِ ايٓٛاّ ايبا٥ؽ تٓاقٍ عٔ اـاِ ٞيؽ ٍٚاؾٛاـ نُا تٓاقٍ عٔ ٍْـ و٘
ايعفب اٍ اٜفإ ٚاٍ ا٫ـؼٕ َٓٚطك ١اؿٝاؼ ٚغرلٖا ٚيهضٔ ايٓٛضاّ اؿضاي ٞاّٜضا تٓضاقٍ ٕ٫
إٛاؾك ١عًَٛ ٢ق َٓٝاَ ٤باـى يٝن ٗ قَٔ ايٓٛاّ ايبا٥ؽ  ٫ٚع٬ق ١يًُٓٝا ٤بكفاـ فًن أَ٫
اؾا٥ف  833٭ْ٘ ٌؽـ عاّ ٚ 1993إباوف ٠ببٓآَٝ ٤اَ ٤باـى  َ 2011.04.02ايعًِ بإٔ َٛٚق
إٓٝا ٤ىايـ قاْ ٕٛايبراـ ايؽٚي ٞإاؼ 70 ٠ايؿكف ٫ٚ 2 ٠ع٬ق ١يض٘ ٗ ايؿٍضٌ ايمضاب ٗ ٫ٚ
ايكفاـ اؾا٥ف ٚ 833ي ٛؾفِٓا بإ ايعفام ٚاؾل عً ٢تطبٝضل ايكضفاـ  833يًعضفٚد َضٔ ايؿٍضٌ
ايماب ؾٝرل ي٘ اقاَ ١ؼع ٣ٛعً ٢ايهٜٛت ٕعايؿتٗا قاْ ٕٛايبرضاـ  ٕ٫إٛقض ّٜضفـ ايعضفام
جػفاؾٝا ٜعب اؾا نإ اـٛـ بإٓاٌـ هب إ ٜبك ٢إٝا ٙايعُٝكٚ ١ا٫ـظبٚ ١ًٝٝايٝابم ١عً٢
ذاي٘  ٫ٚول ٭ ٟطفف ايت٬عب ظػفاؾ ١ٝايكٓا ٠ؾايهٜٛت ظٓكت ايكٓا ٠عً ٢ايعفام ٫ظتٝاـٖا
َٛق إٓٝا ٗ ٤اِٝل ْكط ١عٓؽ ايعٛاَ16 ١صَٓ ٖٞٚ 17طكَٓ ١اٚـ ٠عف ١ٜذفجض٘ ٚظٌٍٛضا
يًمؿٔ احملفج ١بػاطمٗا ٚيًعًضِ تٓضاقٍ ايعضفام عضٔ ذكض٘ ٗ َٓٝضاَ ٤بضاـى ٜعتضدل تٓضاقٍ جؽٜضؽ
يًهٜٛت ٜترًُ٘ ايٓٛاّ اؿايٚ ٞيٝن ايمابل ٚنؿيو تعؽ ا٫تؿاق ١ٝإ٬ذ ٗ ١ٝظٛـ عبؽ اهلل
تٓاقٍ جؽٜؽ ٭ْٗا لًب ذل إ٬ذ ١ايدل ١٦ٜايؿَٓ ٟرٓا اٜا ٙايكفاـ ٚ 833عً ٢ايفغِ َٔ نْ٘ٛ
جا٥ف ٚيؿيو تعتدل ا٫تؿاقَ ١ٝهمب جؽٜؽ يًحاْب ايهٜٛيت انثف ٖا اغتًُُٓٚ ٙٛا ٗ قَٔ
ايٓٛاّ ايبا٥ؽ عًُا باْ٘ ٜٛ ٫جؽ اعذلاض يًعفام عًض ٢بٓضآَٝ ٤ضا ٤يًهٜٛضت ٗ جكٜضف ٠بٛبٝضإ
ٚيهضضٔ اعضضذلاض ايعضضفام عًضض ٢إٛق ض ذٝضضث تؿاجضضأ ؾٝضض٘ عٓضضؽ َباوضضف ٠ايهٜٛضضت ببٓضضا ٤إٓٝضضا٤
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نُا اٚؼ اِٚس ذاؼثَ ١ىاب٘ ذؽثت بٌ نٓؽا ٚاَفٜها عٓؽَا اْىأ نٓضؽا ٍَضٓ
)تف ( ٌٜيٍٓاع ١ا ّٕٛٝٓ٫عً ٢اـاِٗٝا ٚيهٔ اَفٜها اقاَت ؼع ٣ٛقّا ١ٝ٥عً ٢نٓؽا ٭ْٗا
تعتكؽ بإ ؼظإ إٍٓ اذٝاْا ٜٓتكٌ بك ٠ٛايفٜاط اٍ اجٛاٖ٤ا ٌٚؽـ ذهِ بإغ٬م إٍٓ ؾٗؿا
ٜعب يٝن ذل ايهٜٛت اْىآَٝ ٤اٚ ٤إ نإ ٗ اـاِٗٝا َاؼاّ ٖٓايو ِفـ ٜمبب٘ ؾضاـٙ
)ايعفام(.
*قضضاٍ ايىضض" :ٙ٬نضضٌ ا٫ذاؼٜضضث ايضضيت ْمضضُعٗا ِضضؽ ٖضضؿ ٙا٫تؿاقٝضضٖ ١ضض ٞلٝالضضٚ ١ٝغضضرل
َِٛٛع ١ٝا ٚقاَْ ,"١ْٝٛتماٜ ٌٖ" ٬٥متط ٝايعفام ايػا ٤ايكفاـا إًكَ َٔ ١ا َِ٫إترؽ."?٠
َىؽؼا عًِ " ٢فٚـ ٠التُفاـ ايعفام بايؽبًَٛال ١ٝيً ٌٍٛٛاٍ ذًَ ٍٛفِ ١ٝجكٝ٥اّ يًعفام"..
ـؼ ٟعً :٘ٝاؾا نإ طفذٓا غرل َِٛٛعٚ ٞغرل قاْْ ْٞٛؽع ٛايٓا٥ب يكفا ٠٤قاْ ٕٛايبراـ
ْٚؽع ٙٛإ ٜؿفم بٌ ا َِ٫إترؽٚ ٠فًن اْ,َٔ٫عِ ْٜ٪ؽ ايعُضٌ ايؽبًَٛالضٚ ٞيهضٔ يضٝن
بألًٛب ايذلجٚ ٞايتٛلٌ ٚالت ّ٬اشلؽاٜا  َٔٚثِ ٜتِ اـجاعٗا ! ٚي ٛاطً ايٓا٥ب عً ٢اؿًٍٛ
إكذلذ ١اييت قؽَٓاٖا جملًن ايٓٛاب يعًِ بإٔ ٖٓايو ذًْ ٍٛمتط ٝؾٗٝضا ايػضا ٤قضفاـ فًضن
ا ٖٞٚ َٔ٫اؿً ٍٛايفِاٚ ١ٝ٥اييت ُثٌ )ؾٝت ٛقاْ (ْٞٛبٛج٘ ايكفاـ اؾا٥ف ٚ 833ؾيو ٜتِ بعؽ
ؾتس عؽًَ ٠ؿا ْؽ ٜٔؾٗٝا ذه ١َٛايهٜٛت ٗ احملانِ ايؽٚيٚ) ١ٝيؽٜٓا ًَ 8ؿا َُّ(ْ٘ٛ
ٚعٓؽٖا ْؿاٚض ٚؾكا ٕبؽأ الكاًَ ٙـ َكابٌ ًَـ ٚيهٔ يٮلـ ايىؽٜؽ لٝالتٓا اـاـج١ٝ
اظتاـ الٌٗ ايمبٌ ايؽبًَٛال ٖٞٚ ١ٝايفِضٛػ ٚا٫لتمض ّ٬يًكضفاـ اٖ٫ض ٞاؾضا٥ف ؼ ٕٚأٟ
قاٚي ١ػٓبض٘ ٚؾيضو باؽضاؾ إجضفا٤ا قاْْٝٛض ١نُضا ٚـؼ اعض ٙ٬ا ٚاجضفا٤ا اقتٍضاؼَ ١ٜثضٌ
ايتؿاٚض َ ايهٜٛت عً ٢ايػا ٤ايكفاـ ٚ 833ايعٛؼ ٠اٍ اؿؽٚؼ قبٌ عاّ َ 1990كابٌ َٛاؾك١
ايعفام عً ٢ـب٘ ايهٜٛت بايكٓا ٠اؾاؾ ١لههٝا ٚايطفم ايدل.١ٜ
* قاٍ ايى" :ٙ٬ايمؿٔ ايكاؼَ ١يًعفام لذلؾ ا٫ع ّ٬ايعفاقٚ ١ٝئ تمتط ٝايهٜٛت ِٚ
ـل ّٛعًٖ ٢ؿ ٙايمؿٔ ذمب ا٫تؿاق ١ٝإٛقع٪َ ١ظفا"َ ,ىرلا اٍ إ "قٓا ٠ظٛـ عبؽاهلل ٜضتِ
اؼاـتٗا ذايٝا َٔ قبٌ ايعفام ؾك٘ ن ٕٛإ ايهٜٛت ًُ ٫و َٓٝا ٤عف ٟذايٝا ٗ تًو إٓطك١
 ٗٚ,ذاٍ انتُاٍ َٓٝاَ ٤باـى ؾإ ا٫ؼاـ ٠لتهَ ٕٛىذلن ١بٌ ايهٜٛت ٚايعفام".
ـؼ ٟعً :٘ٝاؼع ٛايٓا٥ب َفاجع ١ا٫تؿاق ٚ ١ٝقفا٤تٗا جٝضؽا  ٕ٫ا٫تؿاقٝضُٓ ١ض ـؾض ايعًضِ
ايعفاق ٞعً ٢ايمؿٔ ايؽاظً ١يًُٛاْ ٧ايعفاق ١ٝظَ ٍ٬فٚـٖا بايكٓا َ ٠ايعًِ بإ قٛاعؽ إ٬ذ١
ايدلٚ ١٦ٜاييت َٓرٗا ايكفاـ  833يًعفام  ٫تًكّ ايعفام بإْكاٍ ايعًِ ايعفاق َٔ ٞايمؿٔ ايؽاظً١
يًعفام ٚاَا ق ٍٛايٓا٥ب بإ ا٫تؿاق ١ٝلتُٓ ايهٜٛت َٔ اظؿ ـل ّٛإفٚـ!!  ٌٖٚنإ ايعفام
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ٜؽؾ ـلٚ ّٛعً ٢ايٓا٥ب قفا ٠٤قاْ ٕٛايبرضاـ ايضؽٚي ٞإضاؼ ٗ 22ٚ 21ٚ 19ٚ 18ٚ 17 ٠تعفٜضـ
إ٬ذ ١ايدل ١٦ٜؾٜٛ ٬جؽ َا ًٜكّ ايعفام ؼؾ ـلٖٚ ! ّٛؿ ٙايؿكف ٠تعتدل لايب ١باْتؿا ٤إِٛٛع
ٚقٛي٘ ٗ ذاٍ انتُاٍ َٓٝاَ ٤باـى لته ٕٛا٫ؼاـَ ٠ىذلن ١اٜ ٫ٚعؽ ٖؿا ايه ّ٬اعذلاف
ُِب ٗ َٛق َٓٝاَ ٤باـى َ ايعًِ بإ إٛق ىايـ قاْ ٕٛايبراـ إاؼ 70 ٠ايؿكفٚ 2 ٠ثاْٝا
ا٫تؿاق ١ٝتٓؿؿ بعؽ ْىفٖا ٗ اؾفٜؽ ٠ايفزلٚ ١ٝيٝن عٓؽ انتُاٍ َٓٝاَ ٤باـى.
*قاٍ ايى" :ٙ٬ا ٟلضبٌٜٛ ٌٝضٌ اٍ ايػضا ٤ايكضفاـا ايؽٚيٝض ١اؾضا٥ف ٠عًض ٢ايعضفام ْفذضب بض٘
ْٚؽعُ٘ ,ا ٫اْ٘  ٫لب ٌٝيًعفام غرل ٖؿ ٙا٫تؿاق ١ٝتُّٔ ذكٛق٘ ايبرف."١ٜ
ـؼ ٟعً ٌٖ :٘ٝقفاـ فًن ا َٔ٫اؾا٥ف  ّٓ 833ايعفام َٔ تىضه ٌٝؾفٜضل عُضٌ َضٔ
ظدلا ٤قاْٚ ٌْٝٛقّاٖٚ ٠ثًْ ٞكابض ١احملضاَٖٚ ٌٝثًض ٞاؼضاؼ اؿكضٛق ٌٝايعضفاقٚ ٌٝظضدلا٤
ؼٚي ٌٝيؿتس ًَؿا عؽٜؽٚ ١َُٗٚ ٠اثاـتٗا ِؽ ذهاّ ايهٜٛت قّاٝ٥ا ٚقاٍ إ َٔ بٌ اِٖ
ٖؿ ٙإًؿا ٖ:ٞ
ًَ (1ـ ؼعِ ايهٜٛت يٓٛاّ ٌؽاّ بأَٛاٍ قؿـ ٗ ٠ذفب٘ ِؽ اٜفإ ٚعٜ ١ًٝعتدل ذهاّ
ايهٜٛت وفنا ٤بالتباذ ١ايؽَا ٤ايعفاق ١ٝط ١ًٝايثُاْ ٞلٓٛا ٗ اؿفب ايعفاق ١ٝاٜ٫فاْ١ٝ
ًَ (2ـ اذت ٍ٬اٜفإ ـٛـ عبؽ اهلل ٚايؿاٚ ٚايعفام ؼؾ ؼَا ٤نثرل ٠يترفٜف ظٛـ عبؽ
اهلل ؾعً ٘ٝعً ٢ايهٜٛت تعٜٛض ايعفام عٔ ؼَا ٤ابٓا ٙ٤عًُا إ ايهٜٛت مل ؼتخ عً ٢اٜفإ
آْؿاى.
ًَ (3ـ فكـ ٠ذًبح٫ ١بؽ َٔ اعاؼ ٠ؾتر٘ ٚاؼظاٍ ذهاّ ايهٜٛت نُتٌُٗ جضؽؼ,
ْٗ٫ضِ ؼعُضضٛا ٌضؽاّ بضضا٭َٛاٍ ايكضؿـٚ ٠ج ضكَ ٤ضٔ ٖضضؿ ٙاَ٫ضٛاٍ مت وضضفا ٤ايمض٬ط ايهُٝٝضضاٟٚ
إمتعؽّ ٗ ٖؿ ٙاجملكـ.٠
ًَ (4ـ " ّٜٛايهٜٛت" ذٝث عٓؽَا تعفض جابف اَرل ايهٜٛت ايمابل حملاٚي ١اغتٝاٍ ابإ
اؿفب ايعفاق ١ٝاٜ٫فاْ ١ٝاتِٗ اٜفإ ؾٗٝا ٚالتٓحؽ بٍؽاّ يٮظؿ بثأـٚ ٙالتحابٌ ١ؽاّ بإعْ٘٬
عؽَ ٠عاـى ؼاَ َ ٘ٝاٜفإ ؼت الِ "ٜض ّٛايهٜٛضت" ٜٚعضؽ ٖضؿا الضًٛب ؼفّٜضَ ٞضٔ قبضٌ
ذانِ ايهٜٛت تمبب بٗؽـ ؼَا ٤نثرل َٔ ٠ابٓا ٤وعبٓا ايعكٜك.
ًَ (5ـ اعذلاف عً ٞإ َٔ٪ايمؿرل ايهٜٛيت ٗ بػؽاؼ عدل قٓا ٠ايعفاقٚ ١ٝقاٍ باْ٘ ٗ عاّ
 1991ؼظٌ اٍ ايٓاٌف ١ٜبطا٥فَ ٠فٚذٚ ١ٝاؼع ٢اْ٘ عاجل طؿٌ عفاقٚ ٞيهضٔ ٖضؿا ا٫جضفا٤
ٜعتدل غك ٚنٜٛيت يًعفام  ٕ٫عً ٞإ َٔ٪نإ ٗ  1991ـٝ٥ن اـنإ اؾضٝي ؾُضاؾا ٜؿعضٌ
ؼاظٌ بًؽٚ ٟبطا٥ف ٠عمهف َ)....١ٜايىهف ٕعاؾت٘ طؿٌ عفاق.(!ٞ
ًَ (6ـ إؿكٛؼٚ ٜٔا٫لف ٣ايعفاقٚ ٌٝايًؿ ٜٔمت تعؿٜبِٗ ٚقتًِٗ بعضؽ اْمضراب اؾضٝي
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ايعفاق1991. ٞ
ًَ (7ـ اذت ٍ٬ايعفام ذٝث ؼظًت قٛا ا٫ذت ٍ٬يًعفام عدل ايهٜٛت  2003ؼ ٕٚغطا٤
وفعٚ ٞتمببت بؽَاـ نبرل يًعفام.
ًَ (8ـ ْؿكا ظٛـ عبؽ اهلل ذٝث نإ ايعفام يٛذضؽٜ ٙترُضٌ ْؿكضا اؿؿضف ٚا٫ؼاَض١
ٚايٍٝآَْ ١ؿ عاّ  1961اٍ ٚ 2005اْؿل َبايؼ طا ١ً٥ؾاؾا نضإ يًهٜٛضت ٍْضـ ؾٝض٘ هضب
تعٜٛض ايعفام ًَ (9ـ َٛق َٓٝضاَ ٤بضاـى إعضايـ يكضاْ ٕٛايبرضاـ ايضؽٚيٚ ٞؾكضا يًُضاؼ70 ٠
ايؿكف.2 ٠
ٚاتمآٖ ٍ٤ا ٌٖ :إ قفاـ فًن ا٭َٔ اؾضا٥ف ّٓ 833ض ايعضفام َضٔ اؽضاؾ ا٫جضفا٤ا
ا٫قتٍاؼ ١ٜايٛاـؼ ٠اؼْا:ٙ
 (1عؽّ َٓس ايهٜٛت َٛاؾك ١يًفب٘ ايمهه ٞعدل ايعفام.
 (2جعٌ َٓؿؿ لؿٛإ يًُماؾف ٜٔؾك٘ أ ٟذٛف ذفن ١ايبّا. ٥
 (3اب٬ؽ ايٛقاـا ايعفاق ١ٝبعؽ ا٫لترلاؼ َٔ ا ٚعدل ايهٜٛت.
 (4عؽّ َٓس ؾفُ التثُاـ ١ٜيًهٜٛت ٌٝظٌٍٛا عً ٢ا٫ـاِ ٞاؿؽٚؼَ ١ٜعِٗ.
 (5اجفا ٤ؽؿّٝا اجٛـ ٚايعٛا٥ؽ ٗ إٛاْ ٧ايبرف ١ٜايعفاقٚ ١ٝنؿيو ٗ اجٛـ ٚعٛا٥ؽ
ايٛنا ٫ايبرف.١ٜ
 (6ذث اؾُاـى ايعفاق ١ٝيتمٗ ٌٝاجضفا٤ا اظضفاد ايبّضاَ ٥ضٔ إضٛاْ ٧ايعفاقٝض ١ؼٕٚ
عفقً ١ا ٚتأظرل.
 (7تٛجٚ ٘ٝقاـ ٠ايتعط ٘ٝب ِٛكتدلا ؾرَ ايتكٝٝن ٚايمٝطف ٠ايٓٛعَ ١ٝا تُّٔ
عؽّ تأظرل ايبّا ٥بإٛاْ ٧ايعفاق.١ٝ
ٚبؿيو ْتُهٔ َٔ ؼعِ إؿاٚض ايعفاق ٞبفٌٝؽ تؿا ِٞٚق ٟٛؼ ٕٚاؿاج ١اٍ التعؽاّ
الًٛب ايذلجٚ ٞايتٛلٌ بإؾٚ ٍ٫ايؿْ ٫ ٟتُٓا ٙنٓٗخ "ؼبًَٛال ٗ "ٞع٬قاتٓا اـاـجَ ١ٝض
ايهٜٛت ا ٚغرلٖاٚ.باعتُاؼْا ٖؿ ٙا٫جفا٤ا ايكاْٚ ١ْٝٛا٫قتٍاؼ ١ٜلٓتُهٔ ذٗٓٝضا إجبضاـ
ذهاّ ايهٜٛت عً ٢اعاؼ ٠ذكٛقٓا إٗؽٚـ ٠ا ٚجك٤ا َٓٗا عل "ايؿٝت ٛايكاْٚ "ْٞٛايؿٜ ٟتُثٌ
باؿٌ ايفِاٚ ,ٞ٥ؾيو بايتؿاٚض ٚايعٌُ ٚؾكا ٕبؽأ الكاًَ ٙـ َكابٌ ًَـ ؿٌ اي ٌٍٛٛاٍ
اؿً ٍٛايفِاٚ ١ٝ٥اييت تعتدل ايمب ٌٝايٛذٝؽ ؿٌ ا٫قَ ١بٌ ايبًؽ ٜٔايىكٝكٌ ؼ ٕٚايتؿهرل
باؿً ٍٛايعمهف ١ٜإمًر.١
اَا ٗ ذاٍ عؽّ اؽاؾ ا٫جفا٤ا اع٫ ٙ٬لذلؼاؼ ذكٛقٓا إػتٍب َٔ ١ذهاّ ايهٜٛت
ؾًعفٚد َٔ ايؿٌٍ ايماب ّ ٫ثٌ ا ٫اْتٍاـ اع ُٖٞٚ َٞ٬ـٝب ١اٌَ ٚظماـ ٠نبرل ٠تٓاقٍ
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ايعفام ؾٗٝا يٍاحل ايٓٛاّ ايهٜٛيت ٚايؿ ٟلاِٖ ٗ ؼفٜو بعض اٌ٫اب ا٫ع ١َٝ٬ايعفاق١ٝ
يًتطبٚ ٌٝايتكَرل شلؿا ا٫لاق ايٖٚ ُٖٞٛؿا َا ٜؿنفْا بمٝال ١ايٓٛاّ ايبا٥ؽ عٓضؽَا نضإ
و ٍٛظماـت٘ ايعمهف ٗ ١ٜاَ ٟعفن ١ظ ٍ٬ذفب٘ َ اٜفإ اٍ اْتٍاـ اع َٞ٬ؼت عٓٛإ
"اْ٫مراب ايتهتٝهٜ ٚ "ٞا قً ٢ايٍٓف بع ٕٛاهلل عٓؽ ايٓٛاٌَ!..
ٚابٌ أّٜا بإٔ ٖؿ ٙا٫تؿاق ١ٝلتمبب اِ٫فاـ ايتاي:١ٝ
 (1لتحعٌ ٖ ُ٘ٓٝيًهٜٛت عً ٢ايمٝاؼ ٠ايبرفٜض ١ايعفاقٝضٚ ١يض ٛناْضت يًهٜٛضت ْٛاٜضا
ذمٓ ١ؾعًٛا َٛق إٓٝا ٤عًٌ ٢ؽـ اـًٝخ ايعفب.ٞ
َٛ (2ق َٓٝاَ ٤باـى ٚا٫تؿاق ١ٝاع ٙ٬لتمبب بفؾ اجٛـ ايتأٌَ عً ٢ايمؿٔ ايؽاظً١
يًعفام.
 (3ا٫تؿاق ١ٝلتّٝل عً ٢ايٍٝاؼ ايعفاقٚ ٞػٝك يًمضًطا ايهٜٛتٝض ١ذحضك ايٍضٝاؼٜٔ
إاـ ٜٔعدل ايكٓا 6 ٠اوٗف.
 (4تعتدل ا٫تؿاق ١ٝاعذلاف ُِب َٛق َٓٝاَ ٤باـى.
 (5لتّفـ ايٍٝاؼ ٜٔايعفاقٚ ٌٝقؽ اجاق ا٫تؿاق ١ٝذحك ايٍٝاؼ ايعفاقٕ ٞؽ 6 ٠اوٗف
ٚعًُا بإٔ ايٍٝاؼ ٜٔايهٜٛت ٌٝيؽ ِٜٗلاذٌ عً ٢اـًٝخ ايعفب ٞبط ٍٛذٛاي 500 ٞنِ ؾ٬
ٜمتعؽَٖ ٕٛؿ ٙإٓطك ١يًٍٝؽ عً ٢ايعهن غٍ ُٛايٍٝاؼ ايعفاق.ٞ
 (6لابل ايعفام ٜىفف عً ٢ؼظ ٍٛايمضؿٔ يًعضفام ؼ ٕٚؼؾض أ ٟاجضٛـ ٚ ٗٚضٌ ا٫تؿاقٝض١
لٝحعٌ ايهٜٛت وفٜو ٗ ا٫وفاف ٚتطايب بفل ّٛظؽَاتٗا.
ٚ (7ـؼ ٗ ا٫تؿاق ١ٝايتعؽ ٌٜا ٚايػا ٤ا٫تؿاقٜ ١ٝتٛجب َٛاؾك ١ايطفؾٌ ٖٚؿا ٜعب يٝن َٔ
ذل ايعفام تعؽًٜٗا ا ٚايػاٖ٤ا َمتكب ٬اَٛ ٫اؾك ١ايهٜٛت !!.
 ٗٚاـتاّ أق :ٍٛاؾا نإ ن ّ٬ايمٝؽ ايٓا٥ب ٌرٝس ؾًُاؾا مل ٜمتّـ فًن ايٓٛاب
ظبرل عف ٟي٬لتٓ٦اه بفأ ٜ٘قبٌ ايتٍٜٛت عً ٢ا٫تؿاقٚ..١ٝاظرلا ٚيٝن اظفا ْك ٍٛيًٓا٥ب يكؽ
ْاٚف ٔم ١ظدلا ٤نٜٛت ٌٝؾعحكٚا ٚاؾا ايمٝؽ ايٓا٥ب ا ٚغرلٍٜ ٫ ٙؽم ؾاْ ٞعً ٢التعؽاؼ
ٕٓاٚفت٘ عدل واوا ايتًؿاق ٚيؽ َٔ ٟا٭ؼي ١ايهثرل...
َٛؾل ايفبٝع :ٞاْ٫تراـ ٕٜٛايؿٜ ٜٔكتً ٕٛايعفاق َٔ ِٖ ٌٝايعفام ٚيٝن َٔ ظاـج٘
لٝال 2013- 9- 11 ١ايماع١
نٓٛق َٝؽٜا  -ظاُ نىـ َٛؾل ايفبٝعَ ٞمتىاـ ا َٔ٫ايك َٞٛايعفاق ٞايمابل إٕ
أغًب اْ٫تراـ ٗ ٌٜايعًُٝا ا٫ـٖابٚ ١ٝايتؿحرلا اجملفَ َٔ ِٖ ١ايعفاقٚ ٌٝبٌ ايفبٝعٗ ٞ
ذؽٜث ٫ذؽ ٣ايكٓٛا ايؿّا ١ٝ٥ايعفاقَٓ ١ٝتٍـ ايً ١ًٝإاِٚ ١ٝتابعت٘ ٚناي ١نٓٛق َٝؽٜا إٕ
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عًُٝا ايتُٚ ٜٔٛا٫لتعباـا ٚا٫ؼاـٚ ٠ا٫عٚ ّ٬غرلٖا ٜؽٜفٖا عفاقٚ ٕٛٝيضٝن َضٔ ايعضفب
ٚا٫جاْب نُا َٖ ٛىٗٛـ بٌ ايٓاه ٚأِاف ايفبٝع ٞإ ٖٓاى عؽؼ قؽٚؼ جؽا َٔ ايعفب
ٚا٫جاْب ٖٔ ٜعًَُ ٕٛض ايكاعضؽ ٗ ٠ايعضفام ٚايهثضف ٠ايهضاثفَ ٠ضٔ ا٫ـٖضاببٌ ٚاجملضفٌَ
ٚايؿ ٜٔلؿرٛا ايؽّ ايعفاق َٔ ِٖ ٞايعفاق َ ٌٝا٫لـ....
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ملف فصاد األمرِلاى
مل ٜهٔ اؿفٜل ا٭َفٜه ٗ ٞايعفام ٜٓرٍف ٗ ؾيو اؾك ٤ايضؿٗٚ ٟضف يًعٝضإ ض ـغضِ
بىاعت٘ ض ٚإتُثٌ ٗ تؽَرل ايكؽـا ايعمهف ١ٜيًعفام ٚإؿام ايّفـ بايبٓ ١ٝايترتٚ ١ٝبىهٌ
ٖا ٌ٥ؾك٘  ,إِا تٛجؽ جٛاْب ٗ اؿفٜل أنثف ٖ..ّ٫ٛ
ض ؾكؽ ؾتس اؿؽٚؼ ايعفاق ١ٝعًٍَ ٢فاعٗٝا أَاّ اٱـٖاب بضؽع ٣ٛجعضٌ ايعضفام ٍَضٝؽ٠
٫لتؽـاد اٱـٖاب ٌٝيٝتًكؿِٗ ايعفاق ٕٛٝقتٚ ٬قٍٓا ٗ ايٛقت ايؿ ٟناْت ؾ ٘ٝوفا٥س ٚالع١
َٔ ايعفاق ٌٝتف ٣إٔ ؼظ ٍٛاٱـٖاب ّثٌ ؾتراّ شلا ٕٛاجٗ ١ايٓٛاّ اؾؽٜؽ ؼت لتاـ ـؾضض
ا٫ذت ٍ٬ا٭َفٜه ٞيتباوف بعؽ ؾيو عًُ ١ٝتعف ٜل اٱـٖاب بػٝض ١الضذلؼاؼ ايمضًطٚ ١ايٓؿضٛؾ..
ض ا٭َفٜهإ أّٜاّ اعتُؽٚا ٌٝػ ١غرل أظ٬ق ٗ ١ٝذفبِٗ عً ٢ايعفام ـغِ إٔ اؿفب عؽ ؾاتٗا
عًُ ٫ ١ٝأظ٬ق ١ٝيهٔ اؾؽٜؽ أِْٗ اعتُضؽٚا َضا ّهضٔ تمضُٝت٘ غٍعٍض ١اؿضفب عًض٢
ايعفام  ,ؾكؽ تعاقؽ ايبٓتاغ َ ٕٛوفنا أزلٖٛا وفنا اؿُا ١ٜا٭َٓ ٗ ٖٞٚ ١ٝذكٝك١
ا٭َضف فضفؼ ػُٝض ٕفتكقضَ ١ضٔ ناؾض ١أمضا ٤ايعضامل تعاقضؽٚا َعٗضا ٚبعىضفا إًٝضاـا َضضٔ
ايؽ٫ٚـا ا٭َفٜه ١ٝيتُاـه اؿفب ايكؿـ ٗ ٠ايعفام..
ض  ٗٚأثٓ ا ٤ذفبِٗ عًض ٢ايعضفام الضتعؽّ ا٭َفٜهضإ ايٛٝـ اْٝض ّٛإّٓضب ٖٚض ٛكًؿضا
ايٛٝـاْ ّٛٝتطً ٢ب٘ إكؿٚؾا اؿفبٚ ١ٝايؿ ٟتمبب ٗ ٛٗٚـ ايمفطإ ٚايتىٖٛا اـًكٗ ١ٝ
ا٭طؿاٍ عًْ ٢طام ٚال ٚؼ ٕٚإٔ تٓتٗ ٞآثاـ ٙقبٌ  400لٓ ١عً ٢ا٭قٌ ـغِ اعتباـ َٔ ٙألًر١
اٱباؼ ٠ايىاًَٚ ١ؼفّ٘ ؼٚيٝا َٛجب اتؿاق ١ٝؼٚي ١ٝعاـِتٗا ث ٬ث ؼ ٍٚؾكض٘ ٖض ٞأَفٜهضا
ٚبفٜطاْٝا ٚإلفا..ٌٝ٥
ض ٚنإ ايٓٛاّ ايمٝال ٞايؿ ٌُُٙٛ ٟطا٥ؿٝا عفقٝا يكـع ـٚط ايهفاٖ ١ٝبٌ ايعفاقٌٝ
ٚؼ ًٜ٘ٛاٍ َؿععا تٍٓ إ ٛاي َٞٛٝيًٓاه ٚقـع ايكٓابٌ إٛقٛت ١بٌ أـجا ٘٥يتتؿحف ٗ
اؿاِف ٚإمتكبٌ ٚبا ٫عًٚ ٢ذؽ ٠ايعفام ٚوعب ايعفام..
ض ٚبا ا٭َفٜهإ ذت ٢بعؽ َػاؼـ ٠قٛاتِٗ ايعفام ِٖ َٔ ٍٜٓب اؿهاّ ٗ ايعفام ِٖٚ
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َٔ ٜكوِٗٚ . .ـغِ َا ٜىاٖؽ ٙإفَٗ َٔ ٤فجاْا ٚنفْؿا ٫اْتعاب ١ٝتضاـ ٠قًٝضٚ ١أظضف٣
بفٕاْ ١ٝؾضإ ايمضؿاـ ٠ا٭َفٜهٝضْٗ ٗ ١اٜض ١ا٭َضف ٖضَ ٞضٔ تكضٖ ٍٛضؿا ٜهض ٕٛذانُض ّا ٚيضٝن
ؾاى..ذٌٍ ٖؿا ٭ِْٗ جفبٛا إٔ ٜؿعًٛا ٚيٝن َٔ نًُ (..٫) ١وعبَ ١ٝثٌ تًو اييت جٛبٗٛا بٗا
ٗ ٍَف ٚايمبب َعفٚف طبعاّ ؾايىعب إٍف ٟؾٌّ إٛاطٓ ١ع ً ٢بك ١ٝايتٌٝٛؿا ايؿفع١ٝ
 ٗ ٚايعفام وطبٛا إٛاطٓ ١ؿماب ايطا٥ؿٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜايتعًـ..
ضض ٚنإ ايؿماؼ ايؿ٪ٖٝ ٟا ي٘ ايبٚ ١٦ٝاي ترّرلا ٚواـنٛا بؿاعً ١ٝؾ ٘ٝيٝحعًٛا َٓ٘ غ٫ٛ
ٜأنٌ ا٭ظّف ٚايٝابن ٚأذاي ٙٛإظطبٜ ٙٛمتىف ٗ ٟنٌ ا٫ػاٖا ..
يكؽ ذا ٍٚا٭َفٜهإ ٚظٌٍٛا بعؽ اْتٗضا ٤اؿضفب ايبضاـؼٚ ٠اْٗٝضاـ ا٫ؼضاؼ ايمضٛؾٝيت
ايٛٗٛـ يًعامل بٍٛـ ٠ايؿ ٟنإ ؾ٥باّ ٚبا ٓٚ , ّ٬إتٗتضو ايضؿ ٟتضاب أظضرلاّ ٌ ٚضاـ ـاٖبضاّ
ؾًبمٛا ايع ١ٕٛجًباب ّا يٝعؽعٛا ايعضامل بضأِْٗ بضاتٛا ـلض ٬يًفٓضٚ ١اٱْمضاْ ١ٝبتعُضْ ِٝتضا٥خ
َٚعطٝا ايتهٓٛيٛجٝا عً ٢ايضؽ ٍٚيتضٓٗض اٱْمضاْ ١ٝبىضهٌ َتضٛاقٕ ٗ ذضٌ أْٗضِ نضاْٛا
ىؿ ٕٛؼت ايع ١ٕٛلع ِٗٝٱقاَْٛ ١اّ ايكطب ايٛاذؽ ٚاشل ١ُٓٝعً ٢ايعضامل ٚباتضت َانٓٝض١
إع َِٗ٬تى ٝبأِْٗ ؼٓ َٔ ٍٛاٚ ١ٜاذتّإ ايؽنتاتٛـٜا إٍ تبب ْٚىف ايؽّكفاطٗ ١ٝ
ايؽ ٍٚاييت ؼهُٗا ْ ِٛا٫لتبؽاؼ..
الدٌْٓ الدّلٔ٘ عل ٙالعسام..
بًػت تكؽٜفا ايؽ ٜٔاـاـج ٞعً ٢ايعفام ٗ عاّ  2003ذٛايًَٝ 130 ٞضاـ ؼ٫ٚـ ٖٚضؿا
ٜعب اْ٘ ي ٛبكٝت تًو ا يضؽ ٕٜٛعًض ٢ايعضفام ؾضإ َضا هضب ؼؾعض٘ عضٔ ؾٛا٥ضؽٖا ؾكض٘ ٜض٪ؼ ٟإٍ
التٗ٬ى َع ِٛؼظٌ ايب٬ؼ.
ٗ اجتُاع ايكُ ١ا٫قتٍاؼ ١ٜايؿ ٟاْعكؽ ٗ ذكٜفإ ٚ 2004اؾكت فُٛع ١ايثُاْٚ ١ٝاييت
تِّ ايؽ ٍٚأيثُإ ايٍٓاع ٗ ١ٝايعامل ض بعؽ إٕ أَٸٓت اـاـج ١ٝا٭َفٜه ١ٝؾذل ٠زلاط َكؽاـٖا
 18وٗفاّ قبٌ إطايب ١بؽؾ أ ١ٜؾٛا٥ؽ عً ٢ايؽ ٕٜٛايعفاق ١ٝض عًَ ٢ا ت ٌٌٛإيٌٓ ٘ٝؽٚم ايٓكؽ
ايؽٚي َٔ ٞإٔ ؼ ٕٜٛايعفام هب إٔ تٴعؿض بٓمب 90 ١إٍ ٚ ./. 95عً ٢أثف ؾيو طايب ٚقٜف إاي١ٝ
ايعفاق ٞاؾؽٜؽ ) عاؼٍ عبؽ إٗؽْ َٔ ( ٟاؼ ٟبضاـٜن غؿضض ايضؽ ٜٔايعفاقض ٞبٓمضب./.95 ١
 ٚبإعاؼ ٠جؽٚيَ ١ؽؾٛعا باق ٞايؽ ٜٔعًَ ٢ؽ ٠قََٓ ١ٝكؽاـٖا  23لٓ ١ؾأٜؽ ايٜ٫ٛا إترؽ٠
ٚبفٜطاْٝا ٚنٓؽا ؾيو..
 ٗٚا٭وٗف اـُم ١اي٬ذك ١مت إعؿا ٤ايعفام َٔ  َٔ ./. 80ؼ ٕٜٛايعفام ٕؽٜب ْاؼ ٟباـٜن
ايبايؼ 9صًَٝ 39اـ ؼ٫ٚـٚ . .نإ َكؽاـ إبايؼ اييت مت ؽ ؿضٝض ؼٜض ٕٛايعضفام بٗضا ُثضٌ انضدل
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عًُٝا ؽؿٝض يًؽ ٗ ٕٜٛايتاـٜغ..
ٗ أٚاظف تىف ٜٔا٭ ٍٚعاّ  2003واـى  76بًؽ  ١َُٛٓ 20ٚؼٚي ١ٝبُّٓٗا ايبٓو ايؽٚيٞ
 ١َُٛٓ 13ٚغرل ذهُ٪َ ٗ ١َٝٛف إامٌ ٗ َؽـٜؽ تعٗؽ ايٜ٫ٛا إترؽٚ ٠ذؽٖا ؼؾض
4صًَٝ 18اـ ؼ٫ٚـ ٗ ذٌ تعٗؽ بك ١ٝايؽ ٍٚبؽؾ 5صًَٝ 13اـ ؼ٫ٚـ بٍٝػَٓ ١س ٚقفٚض ألُٗت
ايٝابإ بؽؾ ثًث إبًؼ إىاـ إي..٘ٝ
األمْال العساقٔ٘:
ٗ أٜاـ  2003اؽؿ اٱؼاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝقفاـا بتحُ ٝأَٛاٍ عفاقَ ١ٝكؽاـٖا 7صًَٝ 1اـ
ؼ٫ٚـ َٔ ايبٓٛى ا٭َفٜهٚ ١ٝإٜؽاعٗا ٗ بٓو ا٫ذتٝا ٙايؿٝضؽـاي ٞا٭َفٜهض ٞأِضٝـ إيٗٝضا
ذٛاي ًَٕٛٝ 900 ٞؼ٫ٚـ عثف عًٗٝا ٗ قٍٛـ ٌؽاّ ٚمت  ِٚإْاي ٞتًو ا٭َٛاٍ ؼت تٍفف
بفّف ٫لتعؽاَٗا ٗ ُ ٌٜٛبفْاَخ إعاؼ ٠أعُاـ ايعفام  ٌُٜٛٚايعًُٝا اؿه..١َٝٛ
 22 ٗٚأٜاـ ٌ 2003اؼم فًن ا٭َٔ ايؽٚي ٞايتاب يٮَِ إترؽ ٠عً ٢ايكفاـ  1483ايؿٟ
ٜتُّٔ إْىآٌ ٤ؽٚم تُٓ ١ٝايعفام  ) DFIذماب تٛؼع ب٘  َٔ ./. 95عا٥ؽا ايٓؿ٘ ايعفاقٞ
ٚتمرب َٓ٘ ا٭َٛاٍ ٱعاؼ ٠أعُاـ ايعفام ٚإٌ٬ط ايبٓ ١ٝايترتٕٛٚ ١ٝاًٌْ ١كع ل٬ط ايعفام ٗ
ذٌ تٛؼع ايض  ./. 5ا٭ظفٌٓ ٗ ٣ؽٚم ايتعّٜٛا ايتاب يٮَِ إترؽ ٠يًتعّٜٛا يًهٜٛت عٔ
غكٌ ٚؽاّ شلا (. .نُا أْىأ ايكفاـ ايؽٚيْ ٞؿم٘ اشل ١٦ٝايؽٚي ١ٝا٫لتىاـٚ ١ٜايفقابٝضIAMB ١

يتأٌَ اٱوفاف عًٌٓ ٢ؽٚم تُٓ ١ٝايعفامْٗ ٗ ..ا ١ٜأٜاـ  2003ذٛيت ا٭َِ إترؽًَٝ ٠اـ ؼ٫ٚـ
إٍ ذماب ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام يتأٌَ اؿاجا ايؿٛـ ١ٜٱعاؼ ٠ا٭عُاـ ٚبؽأ لًط ١ا٥٫ت٬ف
باٱْؿام َٓ٘ ٭غفاض ايفٚاتب ٚايفٚاتب ايتكاعؽٚ ١ٜقّاٜا ا٭عُاـ..
جمف ج َٔ ٟٛايؽ٫ٚـا :
أ ٍٚجمف ج ٟٛطاـ ٨يٓكٌ ا٭َٛاٍ إٍ ايعفام بؽأ بعىف ًَٕٛٝ ٜٔؼ٫ٚـ اـتؿ ٗ نإْٛ
ا٭ 2003 ٍٚيتٌٍ ذحِ ايىرٓ ١إٍ 5صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ ٚناْت ٚؾكاّ يٮَفٜهإ اندل إْؿام
َٓؿضفؼ يًعًُض ١ا٭َفٜهٝضض ٗ ١تضاـٜغ بٓضضو ا٫ذتٝضا ٙايؿضضؽـاي ٞيهضٔ ٖضضؿا ايضفقِ ايكٝالضض ٞمت
ؼط ٗ ُ٘ٝذكٜفإ  2004عٓؽَا مت ْكٌ ًَٝ 4اـ ؼ٫ٚـ إٍ ايعضفام قبٝضٌ تمضً ِٝايمضٝاؼ ٠إٍ
اؿه ١َٛايعفاق ١ٝإ٪قت..١

239

صيدّم تينٔ٘ العسام:
أٚؼع ذٛايًَٝ 20 ٞاـ ؼ ٫ٚـ َٚعُٗٛا َٔ َبٝعا ايٓؿ٘ ٗ ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعضفام ظضٍ٬
ايؿذل َٔ ٠أٜاـ  2003إٍ ذكٜفإ ٚ 2004اييت عاؼيت تكفٜبا فُٛع ؽٍٍٝا ٌٓؽٚم إغاث١
ٚإعاؼ ٠أعُاـ ايعفام  ,التعًُت لًط ١ا٥٫ت٬ف إ٪قتَ ١عَٛ ِٛجٛؼا ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام
يتُ ٌٜٛإٛاقْ ١ايعفاقٚ..١ٝقؽ عاـض بفّف ظّٛع ا٭َٛاٍ اييت تٓؿكٗا لًط ١ا٥٫ت٬ف يًتؽقٝل
بؽع ٣ٛايٛفٚف ا٭َٓ ٗ ١ٝذٌ إٔ ايمبب ٜ ٫عٛؼ إٍ ؾيو إِا ـغبَٓ ١ض٘ ٗ تمضٝٝس ا٭َضٛاٍ
ايعفاقٝضضٚ ١ايٍضضفف بضضؽ ٕٚأٜضضِ ١ضضٛاب٘..ذتضض ٢إٕ ا٭ َضضٛاٍ ناْضضت تٓكضضٌ بأنٝضضاه اؾٓؿضضاُ
) ايهَٛاْٚ (ٞنإ بفّف ٖ ٌٜٞٛثً ٗ ٘ٝاحملاؾٛا بإ ٜعطٛا ـواَ ٣ٚدلـاّ ؾيو بإ ا٭َٛاٍ
ٗ ايٓٗا ١ٜتٍفف ٗ ايمٛم ايعفاقٚ ٞتٓى٘ ا٫قتٍاؼ.!..
ٚبؿيو ؾكؽ ألن ا٭َفٜهإ يتمْٛاَ ٞايؿماؼ ٚيًٛقٛف عً ٢ؾيو ؾكؽ اظذل وٗاؼا
أَفٜه َٔ ١ٝبٌ َا ْىفت٘ ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬ا٭َفٜه ١ٝؾاتٗا:
ض )قايت نًٓٝتٚ ٕٛقٜف ٠اـاـج ١ٝا٭َفٜه ٗ ١ٝبٝضإ أٌضؽـت٘ بٗضؿا ايىضإٖٔ" :ضؿٖ ٙضٞ
اؿًك ١ا٭ظرلَ ٗ ٠مًمٌ ايتكاـٜف إؿًٖٚ ١ايٍاعك ١اييت أغُّت إؼاـ ٠ايفٝ٥ن جٛـد ؼبًٛٝ
ب ًٛعْٗٛٝا عٓٗا ٗ ايٛقت ايؿ ٟـاذت ؾٝض٘ وضفنا إكضا ٫ٚاـاٌض ١تٓضؽؾ ظٓض ٕٛإٍ
ايعفام..(".
ٚأِاؾت نًٓٝت ٕٛقا" :١ً٥إٕ ٖؿ ٙاٱؼاـ) ٠إؼاـ ٠بَ (ًٛؽ ١ٜٓيًىعب ا٭َفٜه ٞبتِٝٛس
ٕاؾا زلرت يىفن ١ن ٞب ٞآـ ٚوفنا إكا ٫ٚاـاٌ ١ا٭ظف ٣بإما ١َٚعً ٢طبٝعض١
َُٗتٓا ٗ ايعفام ٚإٖؽاـ إًٝاـا َٔ ايؽ٫ٚـا ٗ َثٌ ٖؿ ٙايعًُ.١ٝ
ٜٚىرل $ـاجٝـ واْؽـ الهاـإٌ َٔ #رٝؿٚ$ ١اوٓطٔ بٛلت #إٍ ذاؼث ١تبضاٖ ٢ؾٗٝضا
$تَٛاه ؾٛي #ٞإاْس اؾُٗٛـ ٟإعٝٻٔ ٗ أغمطن  ّ2003ـٝ٥ماّ يًحٓ ١تطٜٛف ايكطاع اـاُ
ٗ ايعفام ,بأْ٘ $لٛف ىٍعَ ْ ٝإىاـ ٜاييت ًُهٗا ايؽٚي ١ايعفاق ٗ ١ٝغّ ٕٛوٗف#
ٚعٓؽَا ق ٌٝي٘ :إٕ ؾيو كايـ يًكاْ ٕٛايؽٚي ٞـؼ قا ٫$ :ّ٬٥آب٘ يىٖ َٔ ٤ٞؿا ايكب ,ٌٝإْب ٫
أقٚ ِٝقْاّ يًكاْ ٕٛايؽٚي ,ٞؾك٘ تعٗؽ يًفٝ٥ن بإٔ أظٍعَ َىاـ ٜا٭عُاٍ ٗ ايعفام. . #
ٖؿا ايتعٗؽ ذٌٍ بايؿعٌ ٚيهٔ بأٜؽ ٟاؿه ٌَٝٛايؿالؽ َٔ ٜٔايعفاقٚ ٌٝيٝن َضٔ قبضٌ
تَٛاه ؾٛي ٞؾكؽ ْٗبت َعٍَ ِٛاْ ايؽٚيٚ ١ظ رلَٓ ٠ى٦اتٗا اٱْتاج َٔ ١ٝظ ٍ٬بٝعٗا ٚبطفم
اذتٝايٚ ١ٝـوا ٣ٚبأمثإ  ٫تكٜؽ عٔ عىضف أمثاْٗضا اؿكٝكٝض ١إٍ ػضاـ َٚمضتثُف ٜٔعضفاقٌٝ
ٚأجاْب..
ض عٓؽَا أؼاـ ايّبا ٙا٭َفٜهإ ٚقاـ ٠ؼؾاع ذهَٛض ١ا٫ذضت ٗ ٍ٬بػضؽاؼ ظض ٍ٬ايؿضذل٠
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 , 2005- 2004ؾكؽ اظتؿت َٝكاْ ١ٝلٓ ١ناًََ ١بًؼ  1.3بً ٕٛٝؼ٫ٚـ عً" ٢تعاقؽا " ٚقعت
ٗ بٛيٓؽا ٚبانمتإ ٭غفاض ػٗٝكا عمهف ١ٜمل تفلٌ ٚمل ٜتِ تمًُٗٝا أبؽاٚ .نُا عدل
ؾفاْو ـٜتي عٔ ؾيو ٗ ْٜٛٛٝـى تاّك ٚبؽٖا ٤بؿناٌ" ٤اـ ايؿماؼ ٗ ايعفام قٛـ ايبعث١
)ا٫ذت , (ٍ٬بٌ ـَا وهٌ ايعاٌَ ا٭لاه يؿىٌ ناٌَ بفْاَخ إعضاؼ ٠ا٭عُضاـ ٖٚضؿٖ ٙضٞ
ايهاـثٚ ١إٍٝب ١ايهدل ٣اييت أيك ٞايً ّٛؾٗٝا عً ٢عؽّ نؿا ١ٜايتعطٚ ٘ٝإمت ٣ٛإفتؿ
يًعٓـ ".
ض ض مل تؿتكضضف ايٜ٫ٛضضا إترضضؽ ٠أبضضؽا يٮثفٜضضا / ٤ػضضاـ اؿضضفٚب أثفٜضضا ٤اؿضضفب ي٬لضضٗاّ..
ٚبترفٜض َٔ ـزلٜ ٌٝؿتكؽ ٕٚوفف ا٭َاْ , ١يهٔ اؿفب ٗ ايعفام تٍاعؽ إٍ َمتٜٛا
جؽٜؽ َٔ ٠ايؿماؼ .ؾؿ ٞب ١٦ٝتٛؾف ؾٗٝا نثف َٔ ٠ب ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا غرل اـاِع ١يًُما٤ي, ١
َهؽلٍَٓ ٗ ١ا عا ١ُ٥ؼ ٕٚـقاب ١ؾعً , ١ٝـَا مل ٜهٔ باٱَهإ ػٓب ايؿماؼ .اؾٗٛؼ
إبؿٚي ١يًتػًب عً ٢ايػي ٚايتبؿٜف ؾّ ٬أٌبرت ٗ ْٗا ١ٜإطاف ٚ ,نُا عدل عٓٗا أذؽِٖ
ػمؽ "اؿفب ايثاْٖ ٗ "١ٝؿا ايبًؽ إٓهٛؼ ؼؾ ايؿماؼ إٓتىف ٗ ايعفام )ا٫ذت ٍ٬بؿعٌ(
بؽٚـ ٙا٭َفٜهإ يًٛقٛع ٗ وفن٘ ٖ ,ا ٜؽٍ عًض ٢إٔ اؿضفب تٛيضؽ ـؼ ؾعضٌ لضًيب ,تٓىضف
أِفاـٖا عًَ ٢مت٪َ ٣ٛلما إٓتٍف ٚإٗك ّٚعً ٢ذؽ لٛا..٤
ضض أقضؽّ نضضٌ َضٔ ِضاب٘ اؾضضٝي إٝحضٛـ غًٛـٜضضا ؼٜؿضٝن ِٚضاب٘ لضض٬ط اؾض ٛتىضضاـيك
 Riechersعً ٢اْ٫تراـ اذتحاجا عًٖ ٢اـلا ايػي ٚايفوضا ٗ ٣ٚفضاٍ ايتعاقضؽا ٗ ,
ذٌ بعث ايهٛي ٌْٝٛتٝؽ لتٗالٓٝؼ ,قبٌ اْتراـ , ٙبفلاي ١إٍ اؾٓفاٍ ؼٜؿٝؽ بذلٜٛه ظتُٗا
بكٛيّ٘ ٫" :هٓب ؼعِ بعث ١تكٛؼ إٍ ايؿماؼ ٚاْتٗاى ذكٛم اٱْمإ ٚ ,تِّ نؿابٌ"ٜٚ .ف٣
بعِّٗ إٔ ٜٚمتٗٛلٓؼ قؽ اغت ٌٝ٭ْ٘ نإ عًٚ ٢وو نىـ ٖؿ ٙايؿّا٥س.
ض ايفٝ٥ن ايمابل يمًط ١ا٥٫ت٬ف إ٪قتٕ ١فاقبٚ ١ذؽ ٠ؼهِ َٓطك ١جٓٛب ٚل٘ ايعفام
ـٚبف وتا :ٜٔجمؽ ٚاذؽ َٔ ٠أ ٍٚاحملانُا ايٓاْ ١عٔ ايؿماؼ .قاّ وتا ٜٔبتر8.6 ٌٜٛ
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ َٔ ظ ٍ٬ـجٌ ا٭عُاٍ ٗ نايٝؿٛـْٝا ؾًٝٝب بً ّٛاعذلف بً ّٛبأْ٘ ؼؾ أنثف َٔ
ًَٝ 2ضض ٕٛؼ٫ٚـ ـوضضا ٣ٚيًضضفزل ٌٝا٭َفٜهضضإ  ,بّضضُِٓٗ أـبعضض ٗ ١اؾضضٝي بفتبضض ١نٛيْٝٛضضٌ
نٛـتٝن  , Whitefordبفٚه ٖٛؾٓٝحاـؼْف  ,ؼٜدلا ٖاـٜمَٚ , ٕٛاٜهٌ ًٜٚف .بُٓٝا ذٌٍ
ِاب٘ اؾٝي إٝحٛـ ج ٕٛا٭ٚـغٔ نٛنفٖاّ عً ٢عىف ٌٜ٬َ ٠ؼ٫ٚـ ـوا ٣ٚعٓؽَا نإ
ٗ ايهٜٛضضت ٚ ,تمضضضًِ لضضًؿ٘ إٝحضضضٛـ جضضضُٝن  Momon 5.8ؼ٫ٚـ ًَٝضضِ .ٕٛضضضبا ٙاؾضضضٝي
ا٭َفٜهإ اٯت ١ٝازلا :ِٖ٩إٝحٛـ نفٜمتٛؾف َٛـاٚ , ٟايًؿتٓاْضت نٛيْٝٛضٌ Levonda

لًٝـ ٚ ,إٝحٛـ ج ٕٛـٜؿاـ  ,ايهابً َاٜهٌ ْػ ٜٔٛؼْٚؼ ٚ ,ايهابً بفآٜضت ٚيٝضاَك مت
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اؿهِ عًْٝ ِٗٝعا بايمحٔ يتمًُِٗ ـوا ٗٚ .٣ٚقاؾ ١ٛاْ٫باـ  - -ايعفام  ,نىـ
ـزل ٕٛٝعفاق ٕٛٝبإٔ ايّبا ٙا٭َفٜهإ ناْٛا ٜطًب ٕٛبىهٌ َتٛاٌٌ  َٔ ٪ 15ناؾض١
.

أـٌضضضضضضضضؽ ٠إعضضضضضضضضاؼ ٠ا٭عُضضضضضضضضاـ.

 ٚنىـ "تىاـيك إّ زلٝث" إم ٍٚ٪إؽْ ٞايمابل ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ا٭َفٜهٚ ,١ٝايؿ ٟنإ
َم ٫ٚ٪عٔ أندل ايعكٛؼ ايعمهف ١ٜا٭َفٜه ٗ ١ٝايعفام ,أْ٘ أُقٜس َٔ ٍَٓب٘ عاّ 2004
بعؽ إٔ ـؾض ؼؾ َبًؼ ًَٝاـ ؼ٫ٚـ أَفٜه ٞيىفن" ١ن ٞب ٞآـ" ٭ٕ ا٭ظرل ٠ؾىًت ٗ تدلٜف
ْؿكاتٗا إتعًك ١با٭عُاٍ اييت قعُت أْٗا ناْت قؽ ْؿؿتٗا.
ْٚكًت ٌرٝؿْٜٛٛٝ ١ـى تاّك ا٭َفٜه ١ٝعٔ زلٝث قٛي٘ غٍ ُٛؾىٌ ايىفن ١بتدلٜف
ْؿكاتٗا َٔ أجٌ اؿٍ ٍٛعً ٢إبًؼ ايؿ ٟطًبت٘" :مل ٜمتطٝعٛا تدلٜف إبًؼ اشلا َٔ ٌ٥ايٓؿكا
ٚايتهايٝـ اييت قؽَٖٛاْٗ ٗٚ .ا ١ٜإطاف ,ؾإٕ تًو ا٭َٛاٍ اييت ناْت لتؿٖب يىفن١
"ن ٞب ٞآـ" ناْت َكتطع َٔ ١ذماب ايكٛا ا٭َفٜهٚ ,١ٝمل أٚاؾل عًَٓ ٢رٗا شلِ..
ٚبعؽ َفٚـ لٓ ١عً ٢إْىآٌ ٤ؽٚم تُٓ ١ٝايعفام ٚقبٌ ث٬ث ١أوٗف َٔ اْتٗا ١َُٗ ٤لًط١
ا٥٫ت٬ف ٚاؾل بفّف عً ٢ايتعاقؽ َ وفن KPMG ١يًتؽقٝل) ٖؿا ٜعب اْ٘ ٚاؾل بعؽ اْتٗا٤
َؽَُٗ ٠ت٘ ايبايػ ١لٓٚ ١اذؽ.(..٠
الػسنات األمسٓهٔ٘ ّعكْد إعادٗ األعناز:
أْؿكت ايٜ٫ٛا إترؽًَٝ 145 ٠اـ ؼ٫ٚـ عًَ ٢ىاـ ٜإعاؼ ٠ا٭عُاـ ٚايؽعِ ايعمهفٗ ٟ
ايعفام ..إبايؼ ٖؿ ٙاييت عاْت َٔ ايتبؿٜف  /ايؿماؼ  ,تماِ ٟٚعـ َا مت إْؿاق٘ عً ٢إعاؼ٠
بٓا ٤ايٝابإ بعؽ اؿفب ايعإ ١ٝايثاْ , ١ٝـغِ إٔ آثاـ ايتؽَرل ناْت أندل بهثرل ٚايبًؽ نإ
أنثف لهاْا.
 . 1اعتُؽ ا٭َفٜهإ طفٜك ١غفٜب ٗ ١إذاي ١ايعكٛؼ عً ٢ايىفنا َٔ بٗٓٝا ٌٝػ ١تمُ٢
) نًؿ٘ قا٥ؽ(  ٖٞٚتك ّٛعً ٢عؽّ تكؽ ِٜايىفن ١إكاٚي ١لعفاّ يًتٓاؾن أ ٚايتؿاٚض ُٗٝؽا
ٱذاي ١إكاٚي ١عًٗٝا ٚإِا تتِ ايتم ١ٜٛايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ألاه :ايهًؿ ١اييت لحًتٗا َّٖ ٞاف
إيٗٝا تهايٝـ أَٓ ١ٝبٓمبٖ ./ .30 ١ا لحًت٘ ٖٚ ) ٞبايٓمب ١يهفؼلتإ َّ (./. 10ضاؾا إٍ
ؾيو ٖ ./. 10اَي ـبسَ . .عٖٓ ٢ؿا أْٗا تُّٔ أـباط بٓمب ./. 40 ١بىهٌ أٚي..ٞ
 . 2ؼاٍ إكا٫ٚ

بؽ ٕٚتكؽ ِٜعفٚض  ٫ٚعً ٢ألضاه ايتٓضاؾن ٚإِضا ُضٓس يىضفنيت

ٖايٝدلتٚ ٕٛبهتٌ بؽَٓ ٕٚاؾمٌٚ ..ذت ٢عٓؽ ذٍ ٍٛإٓاقٍا  ,ؾكؽ نإ ايتٓاؾن ٜىضب٘
ايتُث ,١ًٝٝذٝث ٜؽؾ َبًؼ َٔ إاٍ يىفن ١التىاـ ,١ٜبرلٜٓؼ بٜٓٛت ,يه ٞتهتب َٛاٌؿا
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ايعكؽ ايؿ ٟتفغب ؾٝض٘ وضفن ١اٱْىضا .٤عٓضؽٖا ٜعًضٔ عٓض٘ يًُٓاقٍضًّ ٫ٚ ,١ضو إتٓاؾمضٕٛ
اٯظف ٕٚل ٟٛألبٛع ٚاذؽ يتكؽ ِٜعفٚ .ِِٗٚبىهٌ عاّ ,تتحاٌٖ اؿه ١َٛا٭َفٜهٝض١
قضضٛاٌْ ايعكضضٛؼُ ..٫ٚ ,ضضاـه اشلٝضضآ ـقابتٗضضا عًضض ٞؾيضضوٚ .باٱِضضاؾ ١إيضض ٞوضضفنٖ ١ضضايٝدلتٕٛ
)ٚايىضفنا ايؿفعٝضض ١إتعاقضضؽَ ٠عٗضضا(ٖٓ ,ضضاى وضفن ١بهتضضٌٚ ,ؾًضضٛـٚ ,باـلضضْٛكٚ ,بّ ض
وضضفنا ٖٓؽلضض ١ٝنضضدل ٟأَفٜهٝضض ١ؾا اـتباطضضا ٚثٝكضض َ ١ض ايبٓتضضاغٚ ٕٛوضضبهَ ١عضضاـف
ٌٚؽاقا ُِٔ اٱؼاـ ٠ا٭َفٜه.١ٝ
 . 3تك ّٛتًو ايىفنا بتٓ ِٝٛعكٛؼ َٔ قبًٗا ٚؼ ٕٚإٔ تٛجؽ اذتٝاجا ٕىاـ َٔ ٜأًٌ٘
َٚا تفغب٘ ٖ ٞيتكؽَٗا ؾترٌٍ عً ٢عكٛؼ..
 . 4عٓؽَا ؼاٍ إكاٚي ١عً ٢ايىفن ١ا٭َ فٜه ًَٕٛٝ ١ٝؼ٫ٚـ عً ٢لضب ٌٝإثضاٍ ؾإْٗضا
تكضض ّٛبب ٝض إكاٚيضض ١عًضض ٢وضضفن ١تفنٝضض ١أ ٚنفؼٜضضَ ١بًضضؼ  400أيضضـ ؼ٫ٚـ ٚتٓتٗضض ٞع٬قتٗضضا
ٚايىفن ١ايذلن ١ٝأ ٚايهفؼ ١ٜتك ّٛبب ٝإكاٚي ١عًَ ٢كا ٍٚقً َٔ ٞاحملاؾ ١ٛغُمٌ أيـ
ؼ٫ٚـ ٚتٓتٗ ٞع٬قتٗا أّٜاّ ٚإكا ٍٚاحملًٜ ٞفٜؽ ـعاّ َكؽاـ 30 ٙأيـ ؼ٫ٚـ عً ٢ا٭قٌ ؾٍٝفف
 20أيـ ؼ٫ٚـ ٜٚىُ اـٚ ٘ٝعٓؽَا ٜثٛـ ا ٕٛاطٓ ٗ ٕٛتًو احملاؾ ١ٛأِْٗ لبل ٚإ ابًػٛا بإ
َىفٚعاّ يًٍفف ايٍر ٞلٓٝحك ٗ َٓطكتِٗ َبًؼ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ يهٔ ا٭َضف اْتٗض ٢بمضاق١ٝ
ؾك٘ ُتؽ ٗ ايىاـع َثٌ أؾع ٠٤ًٖٛ ٢بإٝا ٙاٯلٓٚ ١عٓ ؽَا ٜٗفع ٕٛيؽاـ إكا ٍٚبػٖ ١ٝفو٘
ْٗٚى٘ ٜك ٍٛشلِ إكاَ :ٍٚكاٚيتهِ أٜٗا ا٭واٚه غُمٌ أيـ ؼ٫ٚـ ؾٌٗ تفٜؽَ ٕٚب فاـٟ
َثٌ تًو اييت ٖفب َٔ ظ٬شلا جإ ؾاؾإ ٗ قٍ ١ايب٪لا ٤شلٝحضٚ ?..ٛتؿّضًٛا ٖضؿا ايعكضؽ..
ٚعًٖ ٢ؿا إٓٛاٍ جف ا٭َٛـ.
 . 5ناْت إبايؼ تٍفف ْكؽ ا ٚوًُْٗٛا بأنٝضاه اؾٓؿضاُ ٗ ايػايضب ؼ ٕٚالضتعؽاّ
يىٝها أَ ٚمتٓؽا ..
َٓرت ايٛناي ١ا٭َفٜه ١ٝوفن ١بهتٌ عكؽا بؽ ٕٚعفٚض َٓاؾم ٗٚ ١إف ٠ايثاْٝض١
تكؽَت َعٗا  3عفٚض يهٓٗا َٓرت عكؽ نبرل َبًؼ 8صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ ٗٚ..عاّ َٓ 2004رت
ايىفنا ؾاتٗا عكٛؼ بأنثف َٔ ًَٝ 5اـ ؼ٫ٚـ َٓٚرت ايعكٛؼ ظ ٗ ّٜٛ 90 ٍ٬ذٌ ناْت
إؽ ٠اييت تتطًبٗا ايؽـال ١تكٜؽ عً ٢ايمٓ.١
 ٗٚفاٍ ايٓؿ٘ ؾكؽ ؾٖب عكؽ سلاٍ ايعفام إٍ فُٛع ١وفنا باـلْٛك َبًؼ 800
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ٚؾٖب عكؽ جٓٛب ايعفام إٍ وفن ١نًٛٝؽ بفاًَ ٕٚؼ 2صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـٚ..مت َٓس
عكؽ ًَؼ ًَٝ 7اـ ؼ٫ٚـ إٍ وفن ١نًٛٝؽ بفا ٕٚٱٌ٬ط ايبٓ ١ٝايٓؿط ١ٝإتّفـٚ ٠الضترلاؼ
ايٛقٛؼ.
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ٚقؽ ؾٖبت َع ِٛايعكٛؼ إي ٞفُٛع ١وفنا عُ٬ق ١تفتب٘ بع٬قا لٝالٚ ١ٝثٝكَ ١
ٚاوٓطٔ .ناْت وفنٖ ١ايٝدلت ٕٛاييت ذٍؽ ايكمِ ا٭ع َٔ ِٛايعكٛؼ عً ٞع٬قٚ ١ثٝكَ ١
ْا٥ب ايفٝ٥ن ,ؼٜو تىٝب ,ايؿ ٟتٛيٍَٓ ٞب ايفٝ٥ن ايتٓؿٝؿ ٟيًىضفن ١قبضٌ اْتكايض٘ إيضٞ
ايبٝت ا٭بٝض ؾكؽ أواـ تكفٜف أَفٜه ٞإٍ وفن ٖٞٚ "kbr " ١جكٖ" َٔ ٤ايٝدلت "ٕٛاييت
ٌٚؿت بأْٗا عُ٬م ايؿماؼ ا٭َفٜه ٗ ٞايعفام اييت نإ ٜفألٗا ؼٜو تىٝبْ ,ا٥ب ايفٝ٥ن
ا٭َفٜه ٞاؿايَٚ ,ٞكفٖا ٗ ٖٛٝلً.
نُا َٓس ل٬ط إٗٓؽلٌ ٗ اؾٝي ا٭َفٜه ٞوفنٖ ١ضايٝبٛـت ٕٛلضفاّ عكضؽاّ بعضؽ٠
ب َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ٱٌ٬ط ايكطاع ايٓؿط َٔ ,ٞؼَٓ ٕٚاقٍا ٚ ,عمب إٛاٌؿا ايضيت
تكفـٖا ايىفنْ ١ؿمٗاٚ .قؽ ذاَ ٍٚم ٍٚ٪إىذلٜا ٗ ايبٓتاغٚ ,ٕٛإم ٍٚ٪عٔ ٖؿا ايعكؽ,
ا٫عذلاض يهٓ٘ مل ٜمتط ؾعٌ وٚ ٤ٞناْت وفنٖ ١ايٝدلت ٕٛقضؽ ذضاق عكضؽاّ )َضٔ ؼٕٚ
َٓاقٍَ (١بًؼ  2.4بً ٕٛٝؼ٫ٚـ يتطٜٛف ػٗٝكا ذك ٍٛايٓؿ٘ ,بٗؽف ـؾ َمت ٟٛايتٍؽٜف
ٚقٜاؼ ٠ايعا٥ؽا  .يهٔ ايىفن ١ؾىًت ٗ ايتمًٚ ِٝقؽ ؾحف ؼؾل إّضعا ايكض ٟٛا٭ْابٝضب
ايكؽّٚ ١اْٗاـ إّعا ْؿمٗا بعؽ ٚقت قٍرل ٗ ٚذؽ ٠ذكٔ إٝا ٗ ٙنفَ ١عً ,ٞقفب
ايبٍفٚ ,٠بكٝت ايٛذؽ ٠إعتًٓ ١تعٌُ بىهٌ ـؼٖ ٤ٟا أؿل ِفـاّ ظطضرلاّ ٗ ذكض ٍٛايضٓؿ٘
اؾٓٛب..١ٝ
* ظ٘ أْابٝب ايؿتسَ :ىفٚع آظف تعٗؽ ٖايٝدلت ٕٛبإلاقّ ٙف ظ٘ ا٭ْابٝب ٖؿا َضٔ
سلاٍ بػؽاؼ يٝكط ْٗف ؼجً ١عدل اؾمف ايؿ ٟؼَف ٙايكٍـ ا٭َفٜه ٗ ٞعضاّ ٚ .2003قضؽ
لًُت ٖايٝدلت ٕٛإىفٚع إي ٞاذؽ ٟايىفنا ايتابع ١شلضا يهضٔ بضؽَ ّ٫ضٔ إٌض٬ط اؾمضف,
إكؽـَٝ ٠كاْ ١ٝتفَ ُ٘ٝبض ٜ٬َ 5ضٌ ؼ٫ٚـ ,أـاؼ ايىضفن ١إتعٗضؽ ٠ذؿضف ْؿضل ؼضت ايٓٗضف,
َٝكاْٝضضضًَٝ 75 ١ضضض ٕٛؼ٫ٚـٚ .ػاٖضضضٌ َٗٓؽلضضض ٛايىضضضفن ١ايترضضضؿٜفا َضضضٔ اْك٫قضضضا ايذلبضضض١
ٚتىه ٬ٝايٍعٛـٚ .بعؽ إِاع ١إٝكاْ ١ٝبأنًُٗا عً ٞعًُٝا اؿؿضف ايؿاوضً ,١أٚقؿضت
ايىفن ١ايعٌُ ٚتٓرٸت عٔ إىفٚع...
أَثً:١
* َفانك ايعٓا ١ٜايٍر :١ٝنإ ٜؿذلض إٔ ته ٕٛايعٍٓف ا٭لالض ٞيدلْضاَخ ايكطضاع
ايٍرٚ ,ٞت َٔ٪اـؽَا ايطبَ ٗ ١ٝؽٕ ايعفام ِٛٚاذٗٝاٚ .قؽ َٓرت وفن ١باـلْٛكٗ ,
آؾاـ)َاـه(  ,2004عكؽاّ بك ًَٕٛٝ 253 ١ُٝؼ٫ٚـ يبٓا 150 ٤عٝاؼ ٠قًٚ .١ٝبعؽ لٓتٌ ,مت إْٗا٤
ٔن عٝاؼا ؾك٘ بعؽ ٌفف َبًؼ  ًَٕٛٝ 186ؼ٫ٚـ َٔ إٝكاْ ١ٝإعٍٍٚ .١قؽ تٓب٘ يؿيو
ؾًٝل إٗٓؽلٌ ايعمهف ,ٌٜإم ٍٚ٪عٔ َفاقب ١تٓؿٝؿ ايعكؽ ,يهٓ٘ مل ٜؿعٌ و٦ٝاّ.
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* َمتىؿ ٞا٭طؿاٍ ٗ ايبٍفَ ٖٛ :٠ىفٚع َِٗ ,بفعا ١ٜايمٝؽ ٠ا٭ٚي ٞيٛـا بٚٚ ًٛقٜف٠
اـاـج ١ٝنْٛؽٚيٝكا ـاٜنٚ .قؽ ذًٍت وفن ١بهتٌ عًضًَٝ 50 ٞض ٕٛؼ٫ٚـ َضٔ إمضاعؽ٠
ا٭َفٜه ٗ ,١ٝآب )أغمطن(  ,2004ٱلاق إمتىؿ ٗ ٞنضاْ ٕٛا٭) ٍٚؼٜمضُدل( .2005
ٚقؽ انتىـ إؽقكُٛ ٗ ,ٕٛق )ٜٛي ,2006 (ٛٝإٔ إىفٚع َتأظف نثرلاّ عٔ اؾؽ ٍٚايكَب
إؿفٚض ,نُا إْ٘ لٝهًـ  150ض  ًَٕٛٝ 170ؼ٫ٚـ .يؿا ,أظضفد ؾًٝضل اشلٓؽلض ٗ ١اؾضٝي
ا٭َفٜه ٞباـلْٛك َٔ قا ١ُ٥إتعاقؽ ,ٜٔ٭ٕٸ عىضفا إىضاـ ٜا٭ظضف ٟايضيت تعٗضؽتٗا َثضٌ
ايمحَٚ ,ٕٛفانك اٱطؿاٚ ,٤عؽاؼا قطْ ١ؿ٘ ايبٍف ,٠مل تٓحك.
ذ ٍٛتكفٜف إؿتي ايعاّ ا٭َفٜه ٞلتٛٝاـ ب ٜٔٚٛبىإٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام.:
َٛل ٢ؾفد
تكفٜف ب ٜٔٚٛاظتكٍ ؾماؼ ا٭َفٜهإ ببّعًَٝ ١اـا ٚالتػًت٘ اؿه٫ ١َٛيكا ٤تبعا
ايؿماؼ عً ٢ا٭َفٜهإ..
ايعٓٛإ ايٝٚٛؿ ٞيمتٛٝاـ بَ ٖٛ ٜٔٚٛؿتي عاّ )ٚ . .( Inspector generalؼضت ٖضؿا
ايعٓٛإ ايٝٚٛؿٜٛ ٞجؽ أنثف َٔ  30عفاقٜٛٚ ٞجؽ َٔ ٖ ٛأـؾ َِٓٗ ٍَٓبا ٗ ٖؿا اجملاٍ ٗ
ايعفام  ,يهٔ باباّ َٔ تًو ا٭بٛاب مل تؿتس ٭ َِٗٓ ٟإ ٫إؾا نإ ايػفض َٔ ؾيو قالب١
ذاٌَ ايًكب أ ٚػٓٝؽ ٙؿماب ٌاذب ايؽاـ ..ايؿفم بٌ ؾاى ٚبٌ ٖٚ ٤٫٪اِس ٖٛٚ ,إٕ ؾاى
أَفٜه ٤٫٪ٖٚ ٞعفاق..ٕٛٝ
ض بؽأ وٗف ٠لتٛٝاـ ب ٗ ٜٔٚٛايعفام عٓؽَا قاٍ ٗ عاّ  :2007إٔ ايؿماؼ ٚاشلؽـ ٗ
عكٛؼ أعُاـ ايعفام ٜبًؼ ًَٝ 8اـ ؼ٫ٚـ َٔٚ . .ثِ ُِٸٔ تكفٜف ٗ ٙنتاب٘ )ايؽـٚه ايكال (١ٝايؿٟ
أٌؽـ ٗ ٙوباٚ 2009 ٙايؿ ٟتُّٸٔ إٖؽا٪َ ٤ثف جا ٤ؾ ) :٘ٝيفٚط ب ٍٛنْٛؿرله ايؿ ٟتٛؾ٢
أثف جفٚط أٌٝب بٗا جفا ٤قٍـ ٌٛاـٜغ عٝؽ ايؿٍس ٗ إٓطك ١اـّفا ٗ ٤آؾاـ  2005ي٘
ٚؾُ ٝايؿ ٜٔقؽَٛا ذٝاتِٗ ٗ ايعفام ظؽَ ١يبًؽْا.(..
ايؽـٚه ايكال ١ٝيمتٛٝاـ بٚ ٜٔٚٛلٓيت ٗ ايعفام يب ٍٛبفّف با ٜٛٓف إيُٗٝا بأُٖ١ٝ
٭ُْٗا إٍؽـإ إُٗٸإ ٕعفؾَ ١ا ذٌٍ ٗ ايعفام ظ ٍ٬ايعىف لٓٛا إُتؽ ٠بٌ عاَ2003 ٞ
.2013ٚ
ض َٚاؼاَت وٗف ٠لتٛٝاـ ب ٜٔٚٛقضؽ بضؽأ َضٔ تضاـٜغ نىضؿ٘ ٗ عضاّ  2007يًًُٝضاـا
ايثُاْ َٔ ١ٝايؽ٫ٚـا ؾاْ ٞأورل إٍ أْٚ ٞجٗت نتابٌ ـزلٚ ٌٝبتاـٜغ  2006/5/28ٚ 23إٍ
أَاْ ١فًن ايٛقـاَٚ ٤هتب ـٝ٥ن ايٛقـا ,٤ا٭ ٍٚعضٔ ايؿمضاؼ ٗ ٌضٓؽٚم تُٓٝض ١ايعضفام ايضض
)ٚ ( DFIايثاْ ٞعٔ ًَـ إعاؼ ٠ا٭عُاـ )ا٭َفٜهَٜٗٛٚ (ٞا نإ إْاي ٞا٭َٛاٍ إٍفٚؾ ١عً٢
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إعضضاؼ ٠أعُضضاـ ايعضضفام 3صًٝ َ 18ضضاـ ؼ٫ٚـ بٓٝضضت ؾُٗٝضضا بضضإٔ )ًَضضـ أعُضضاـ ايعضضفام ٗ ايمضضؿاـ٠
ا٭َفٜهٜ ١ٝتعفض إٍ ٖؽـ َكؽاـٜ %50 ٙعب ًَٝ 9اـ ؼ٫ٚـ ٚطايبت بَ ِٛبايؼ ٌٓؽٚم تُٓ١ٝ
ايعفام ؼت تٍفف ٚقاـ ٠إاي ١ٝايعفاقٚ ١ٝإظّضاعٗا إٍ ـقابض ١ؼٜضٛإ ايفقابض ١إايٝضٚ , ١اْض٘
باٱَهإ تىه ٌٝؾَٓ ١ىضذلنَ ١ضٔ أَفٜهضإ  ٚعضفاق ٌٝيًتأنضؽ َضٔ تٛجٝض٘ إبضايؼ ٗ
اٱغفاض اييت ظٍٍت شلا ,( ..عًُا بضإ إبًضؼ إىضاـ إيٝض٘ ًَٝ 9ضاـ ؼ٫ٚـ  ٫تتعًضل ًَٝضاـا
لتٛٝاـ ب ٜٔٚٛايثُاْٚ ١ٝإِا إِاؾ ١شلا.
بعؽ َفٚـ لبع ١أوٗف ٌؽـ بٝاْا َٔ إؿتي ايعاّ ا٭َفٜه ٞتىرل إٍ إٔ َكؽاـ اشلؽـ
ٗ ٖؿا ًَـ إعاؼ ٠ا٭عُاـ ٜبًؼ ًَٝ 8اـ ؼ٫ٚـ ..ايؿفم بٌ َا قًت٘  ٚبٌ َا قاي٘ لتٛٝاـ بٜٔٚٛ
إٕ ن َٞ٬مل و ٜبإعاـ ٠أ ٟاْتبا َٔ ٙإمٚ٪يٌ ايعفاق ٗ ٌٝذٌ إٕ ن ّ٬لتٛٝاـ بٜٔٚٛ
با َاؼ ٠يًتثكٝـ ٗ َهاتب إمٚ٪يٌ ايعفاقَ ٌٝثٌ )ّْاٍ ايبعث( ٗ ذكبٌ ١ؽاّ..
أورل اٍ إٔ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ٗ ١ٝبػؽاؼ أٌؽـ ٗ عاّ  2008تكفٜف ّا عٔ ايؿماؼ أعؽٙ
ؾفٜضضضل الضضضتكؽّ شلضضضؿا ايػضضضفض َضضضٔ ٚاوضضضٓطٔ ٚقضضضؽ ُضضضت َٓاقىضضض ١ايتكفٜضضضف ٗ جًمضضض ١ظاٌضضض١
يًهْٛهفه ا٭َفٜهٚ..ٞنإ ايتكفٜف ٖكَٚ ٬ٜعٝبا ٚاعتُؽ إٓٗخ ايطا٥ؿ. .ٞقؽ ٜك ٍٛقا:ٌ٥
نٝـ ٜه ٕٛطا٥ؿ ?. .ٞؾاق ٍٛي٘ :يكؽ قاَٛا بتٍٓٝـ قّاٜا ايؿماؼ التٓاؼا ٕفتهبٗٝا اٍ
ٖؿ ٙلٖٓٚ ١ٝؿ ٙوٝعٚ ١ٝقاَٛا بتٍٓٝـ إؿتىٌ ايعاٌَ ٗ ايٛقاـا ٚؾنفٚا أَاّ نٌ ألِ
وٝع ٞاّ لب ٚنؿيو ايٛقـا !. .٤ا٭َف ايؿ ٟؼؾعب أثٓا ٤ـ٥اليت شل ١٦ٝايٓكاٖ ١يٛقـ أ ٟتعاٌَ
يًٗ َ ١٦ٝايمؿاـ َٓٚ ٠ؼظٛشلِ يًٗٚ ١ ٦ٝتٛج ٘ٝنتاب اذتحاد إٍ ايهْٛهفه ا٭َفٜهٞ
بٛالط ١ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ٗ ١ٝبػؽاؼ ٚفًن ايٓٛاب ايعفاقَ ٞىرلاّ إٍ اٯت:ٞ
 .1إٕ َىهً ١ايؿماؼ ٗ ايعفام َىهً ١عفاقٚ ١ٝيٝمت أَفٜه..١ٝ
ٚ .2إ إعب َٓاقىتٗا ٖ ٛفًن ايٓٛاب ايعفاقٚ ٞيٝن ايهْٛهفه ا٭َفٜه..ٞ
ٚ .3هب إٔ ٜه ٕٛؾيو ٗ قاع ١فًن ايٓٛاب ٗ ايعفام ٚيٝن ايهابٝت...ٍٛ
ؾؿ ٞايٛقت ايؿ ٟأِطف ا٭َفٜهإ يتكؽ ِٜا٫عتضؿاـ يًٗ٦ٝض ١بعضؽ وضٗفْٚ ٜٔىضف ؾيضو
ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬ؾإ فًن ْٛابٓا نإ َىػ ٍٛبكٜاؼ ٠ظفج ١ٝأعّا.!..ٙ٤
َا ٖ ٞذكٝك ١تكفٜضف إؿضتي ايعضاّ ا٭َفٜهض ٞلضتٛٝاـ بضَٚ ٜٔٚٛضا ٖض ٞايضؽٚاؾ ٚـا٤
تفنٝك ا٭ِٛا ٤عً ٘ٝؼ ٕٚغرل.?..ٙ
ض ايٜ٫ٛا إترضؽ ٠ا٭َفٜهٝضٚ ١عمضب ٍَضاؼـٖ ا ايفزلٝض ١أْؿكضت ًَٝ 800ضاـ ؼ٫ٚـ ٗ
اذت٬شلا يًعفام يػا ١ٜتاـى٘ ٚ ,اؿه ٗ ١َٛايعفام أْؿكت أنثف َٔ ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ بىهٌ
َٛاقْا ذهًَٝ 480) ١َٝٛاـ ؼ٫ٚـ يًمٓٛا 2004ض ًَٝ 100ٚ 2011اـ ؼ٫ٚـ َٛاقْ ١عاّ 2012
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ًَٝ 112ٚاـ ؼ٫ٚـ َٛاقْ ١عاّ ٚ. .( 2013بٌ ٖؿا ٚؾاى ًَ ـ إعاؼ ٠أعُاـ ايعفام َبًػ٘ 48ص60
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ مت ُ َٔ ًٜ٘ٛعا٥ؽا ايٓؿ٘ ايعفاق ٞإٛؼع ٗ ١ذماب ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام َٔٚ
إعْٛا ٚايكفٚض ايؽٚي َٔٚ ١ٝبٗٓٝا ا٭َفٜهْ . .١ٝطام تكفٜف لتٛٝاـ بٖ ٖٛ ٜٔٚٛؿا إًـ ؾٚ
ايض 48صًَٝ 60اـ ؼ٫ٚـ.
ض ٕاؾا مت ذٍف إِٛٛع بٗ ؿا إًـ ؼ ٕٚإًؿٌ اٯظفٚ?. .ٜٔمت تمً ٘ٝايّ ٤ٛعًٚ ٘ٝذؽ?..ٙ
ٌٖ ٜعب ؾيو إٔ ًَؿا ايض ًَٝ 800اـ ؼ٫ٚـ ٚايض ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ ظً َٔ ٛايؿماؼ.?..
ض أّ إٔ َى ١٦ٝاٱؼاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝتكتّ ٞإبعاؼ أْٛاـ ايفأ ٟايعاّ ا٭َفٜه ٞعٔ ايتماٍ٩
عٔ نٝؿ ١ٝإْؿام ايض ًَٝ 800اـ ؼ٫ٚـَٚ , ?..ى ١٦ٝاؿه ١َٛايعفاقٝض ١تكتّض ٞأّٜضا إٔ تًضِ
ايّ ٗ ٤ٛذكََ ١هثؿٚ ١تمًط٘ عً ٢ؾيو إًـ ؾك٘ ؾتحدل ا٭ْٛاـ ن ٞتتب ذكَ ١ايّ٤ٛ
ؾتبتعؽ عٔ إًـ ايفٝ٥ن ؾ ٚايض ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ أٜ ٚكٜؽ.?..
ض ٌٖ إٔ عؽّ زلاعٓا ِحٝحا ٗ أَفٜها بىإٔ ايض ًَٝ 800اـ ؼ٫ٚـ ٗ ٚقت مل ٜٓحس ؾ٘ٝ
 ٫تكفٜف بَ ٫ٚ ٜٔٚٛماع ٞذهَٛتٓا ٗ ٌفف أْٛاـ ايعفاق ٌٝعٔ ٍَرل ايض ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ
أٜ ٚكٜؽ ٜعب إٕ ا٭َفٜهإ َػؿً ٗ ٕٛذٌ أْٓا يمٓا نؿيو ?..أّ إٔ لبب ؾيو ٖ ٛإٔ ايض 800
ًَٝاـ بايٓمب ١يٮَفٜهإ ًَـ ثاْٚ ٟٛآثاـ ٙعً ٢ايىعب ا٭َفٜه ٞبض ) ايضفٜي( ٗ ذضٌ إٕ
ًَـ ايض ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ أٜ ٚكٜؽ بايٓمب ١يًعفاقّ ٌٝثٌ نٌ َا يؽٚ ِٜٗيٝن ثاْٜٛاّ ٚآثاـ ٙعً٢
ايىعب ايعفاق) ٞتطغ بايعٚ ِٛيٝن بايفٜي(.?..
ؾضضضإؾٕ ْطضضضام تكفٜضضضف لضضضتٛٝاـ بضضض ٜٔٚٛمل ٜػضضض٘ نضضضٌ )أؿمضضضب٘( ٚإِضضضا وضضضاظَٗٓ ١ضضضا...
لأجتٗؽ يهِ ؾازلعٛا اجتٗاؼ ٟأيٝن يًُحتٗؽ ثٛابٌ إٕ أٌاب ٚٚاذؽ إٕ أظطأ ض عً ٢ـأٟ
ايؿكٗا ٤ض أْا أنتؿ ٞبٗؿا ا٭ظرل..
أ :ّ٫ٚا٭َفٜه إٖٚ :ؽؾِٗ َٔ ٚـا ٤ؾيو اٯت:ٞ
 . 1قاٚي ١ذٍف ايؿماؼ ٚؼح ُ٘ٝبٗؿا ايكؽـ ؾك٘ أَاّ ايفأ ٟايعاّ ا٭َفٜهٚ ٞإبعاؼ
ا٭ْٛاـ عُا تهبؽت٘ ايٜ٫ٛا إترؽ َٔ ٠جفا ٤غكٖٚا يًعفام..
 . 2إبعاؼ ا٭ْٛاـ عٔ ايفٚ٩ه ايهبرل ٗ ٠ايؿماؼ ٚتٛج ٘ٗٝ٭وعاُ ثاْ.ٌٜٛ
 . 3قط ايطفٜل أَا ّ أَ ١ٜطايبا عفاق ١ٝيٮَفٜهإ عُا اـتهب َٔ ٙٛتضؽَرل ٚلضفق١
يًُاٍ ايعاّ ٚإؿام ايّفـ بايعفامٖ )..ؿا ًٜ ٫ػَ ٞا ؼكل عًٜ ٢ؽ ا٭َفٜهإ َضٔ إلضكاٙ
ْٛاّ ٌؽاّ ٚإلكا ٙإؽ ١ْٜٝٛاشلا ١ً٥عً ٢ايعفام اييت تمبب بٗا ٌؽاّ ْٛٚاَ٘(. .
ثاْٝاّ :إمٚ٪ي ٕٛايعفاقٖٚ :ٕٛٝؽؾِٗ َ ٔ ٚـا ٤ؾيو ؼكٝل ث٬ث غاٜا :
.
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 . 1نٜ ٞتِ ايذلنٝك عًَ ٢ا أواـ إي ٘ٝؾك٘) ًَـ إعاؼ ٠أعُاـ ايعفام( ٜٚتِ ايتعت ِٝعً٢
َا لٛا ٗ ٙذٌ إٔ َا ٜىرل إيٜ ٫ ١ٝىهٌ أنثف َٔ  َٔ ./. 1ايؿماؼ ٗ ايعفام لٛا َ٘ٓ ٤ايؿٟ
اـتهب٘ ا٭َفٜهإ أ َٔ ٚقبٌ ا٭طفاف ايعفاق..١ٝ
ٚ . 2أ ّٜضاّ يًتضضدلَ ٩ضضٔ ايؿمضضاؼ َضضٔ ظضض ٍ٬تٛجٝضض٘ ا٭ْٛضضاـ إٍ ًَضضـ ايؿمضضاؼ ا٭َفٜهضضٞ
ؾك٘. .نٜ ٞكٛي :ٕٛإٔ ايؿماؼ أَفٜه ٞايٓمب ٚاؿمب أٌٚ ّ٬ؾٍ..ّ٬
ٚيؿيو ؾإِْٗ ٜعًك ٕٛايؿماؼ عً ٢سلاع ١بفّف ايؿ ٟغاؼـ بػؽاؼ عا٥ؽا إٍ ٚاوٓطٔ بتاـٜغ
ٚ 2004/6/ 28نإ ؼت تٍفؾ٘ قبٌ ؾيو 7صًَٝ 20اـ ؼ٫ٚـ ٖ ٛـٌٝؽ ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام ايض
)ٚ (DFIلًِ اؿهِ إٍ ع.ٟٚ٬
ٚ . 3نؿيو ٜتٝس شلِ ايك ٍٛبعؽّ إَهاْ َٓ ١ٝذ ٍ ٍٛؾيو ايؿماؼ ٭ْ٘ أَفٜهٚ ٞظاـد
ْطام ايترهِ ٜ ٫ٚؽظٌ ُِٔ لًطتِٗ.
ثايثاّٚ :اٱع ّ٬ايعفبٚ ٞظٌٍٛاّ ايػيب َٓ٘ ٚنؿيو ايعفاقض ٞإعاؼٜضإ يًٓٛضاّ اؾؽٜضؽ
ٚايًؿإ ٜ ٫ىػًُٗا ل ٣ٛايٓٛاط عًْٛ ٢اّ ٌؽاّ َٔ ظ ٍ٬تمك٘ أٜضٖٓ ١ضٖٓ ١ضا ٖٓٚضاى ؾكضؽ
ألض ض ُٗا بذلنضضضك اٖ٫تُضضضاّ عًضضض ٢تكفٜضضضف لضضضتٛٝاـ بضضض ٜٔٚٛبٗضضضؿا ايىضضضهٌٖٚ ..ضضضانِ َضضضث:ّ٬
ؾّا ١ٝ٥ايعفب) :١ٝايؿماؼ ٜمفم ًَٝاـ ؼ٫ٚـ َٔ جٛٝب ايعفاق ٌٝلٜٓٛاّ تكفٜف أَفٜهٜ ٞؿّس
َىاـ ٜإعاؼ ٠ا٭عُاـ ٜٓٚىف أـقاَاّ َفعبٖ (..١ؿا ايعٓضٛإ ْىضفت٘ ؾّضا ١ٝ٥ايعفبٝض ١إعفٚؾض١
َٛٚجضضٛؼ عًضضَٛ ٢قعٗضضا ا٫يهذلْٚضضٚ ٞتهضضفـ ْؿضضن ايعٓضضٛإ عًضض ٢عىضضفا ايٍضضرـ ٚإٛاق ض
ايهذلٚ . .١ْٝٚيهٔ ي ٛنإ ايؿماؼ ٗ ايعفام قؽ تمبب بؿكؽإ ؾك٘ ًَ ٝاـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا َٔ
ايعفاق ٌٝيترًُت أْا ايؿكرل هلل ْؿكا ايمؿف ٚؾٖبت إٍ َكف ايعفبٚ ١ٝعًكت بفقبتٗا ٚلاّ أّ
إعاـى . .ايتكفٜف ا٭َفٜه ٞايؿ ٟالتٓؽ إيٝض٘ ٚلضا ٌ٥اٱعض ّ٬تًضو ٜكض) :ٍٛإٕ ًَضـ إعضاؼ٠
ا٭عُاـ ا٭َفٜه ٗ ٞايعفام ٚايؿ ٟالتُف تٓؿٝؿ ٙيعىف لٓٛا تبٌ ؾٝض٘ ؾمضاؼ َكضؽاـ10 ٙ
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ َٚعؽٍ ًَٝاـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ(ٖ..ؿا نٌ َا ٗ ا٭َفٚ ,مل ٜهٔ ا٭َف َتعًكا  ٫بايض
ًَٝ 800اـ ؼ٫ٚـ  ٫ٚبايض ًَٝ 692اـ ؼ٫ٚـ..
ٚيًٛقٛف عً ٢طبٝعٚ ١ذحِ ايؿمضاؼ ٗ ًَضـ إعضاؼ ٠أعُضاـ ايعضفام َضٔ قبضٌ ا٭َفٜهضإ
بايؿا ٚؼ ٕٚإًؿٌ ايّعٌُ أبٌ اٯت:ٞ
ْ . 1طام تكفٜف لتٛٝاـ ب :ٜٔٚٛإٕ َا ؼؽث عٓ٘ لتٛٝاـ بًَ ٖٛ ٜٔٚٛـ إعاؼ ٠أعُاـ
ايعفام ٖٚؿا َبًػ٘ اٱْاي48 ٞصًَٝ 60اـ ؼ٫ٚـ أَفٜهٚ..ٞيهٔ ا٭َٛاٍ اييت أْؿكت ٗ ايعفام
َٓؿ عاّ  َٔ 2003قبٌ اؿهَٛا ايعفاقٚ ١ٝيػا ١ٜتاـىض٘ تتحضاٚق ايضض ًَٝ 692ضاـ ؼ٫ٚـ ٫ٚ
ٜعضضاؼٍ ْطضضام لضضتٛٝاـ بضض َٗٓ ٜٔٚٛضضا أنثضضف َضضٔ  ٗ ./.12ا٭ذضضٛاٍ ناؾضضٚ ١نُضضا بٓٝضضضت.
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 .2تكفٜف لتٛٝاـ ب ٜٔٚٛتهًِ عٔ ْٛع ٚاذؽ َٔ أْٛاع ايؿماؼ ٗ ؾيو إًـ ٚيٝن عٔ ناؾ١

أْٛاع ايؿماؼ ؾٚ , ٘ٝتهًِ عٔ ايؿالؽ ٜٔايٍػاـ بُٓٝا ػٓب ايه ّ٬عٔ ايؿالؽ ٜٔايهباـ.
ٚقؽـ تعًل ا٭َف بٗؿا إًـ بايؿا أثرل ا٭ل ١ً٦اٯت:١ٝ
ه ٖٞ َٔ : 1ايىفنا اييت الترٛؾ عًَ ٢ع ِٛايعكٛؼ ٗ ًَـ إعاؼ ٠أعُاـ ايعفام.?..
جٛاب :وفنٖ ١ايٝدلتٚ ٕٛوفن ١بهتٌ ا٭َفٜهٝتٌ ٚوفن ١نٜٛت) ١ٝنىـ تكفٜف
أعؽت٘ ٌرٝؿ ١ؾآٜاْىاٍ تاّك  Financial Timesإٔ عىف وفنا عُ٬ق ١ذككت أـباذ اّ
طا ١ً٥قؽـٖا ًَٝ 72اـ ؼ٫ٚـ ظ ٍ٬عًُٗا عً ٢تكؽ ِٜاـؽَا ٚا٭عُاـ ٗ ايعفامَ ,ب ١ٓٝإٔ
وفنتٌ أَرلنٚ ١ٝنٜٛت ١ٝتكؿإ عً ٢ـأه َٔ ذٍؽٚا تًو ا٭ـباط(.
هٕ : 2ضضضضضضاؾا لضضضضضضٝطف وضضضضضضفنتا ٖضضضضضضايٝدلت ٚ ٕٛبهتضضضضضضٌ عًضضضضضض ٢عكضضضضضضٛؼ ا٭عُضضضضضضاـ.?..
اؾٛاب :بمبب ًٌتُٗا باٱؼاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝإؾ إٕ ٖايٝدلتٜ ٕٛفألٗا ؼٜو تىٝب قبٌ ٌٛٚي٘ إٍ
ايبٝت ا٭بضٝض ْا٥بضاّ ايضفٝ٥ن ا٭َفٜهض) ٞناْضت وضفنٖ ١ضايٝبٛـت ٕٛايضيت ذٍضؽ ايكمضِ
ا٭ع َٔ ِٛايعكٛؼ عً ٞع٬قٚ ١ثٝكْ َ ١ا٥ب ايفٝ٥ن ,ؼٜو تىٝب ,ايؿ ٟتٛيٍَٓ ٞب ايفٝ٥ن
ايتٓؿٝؿ ٟيًىفن ١قبٌ اْتكاي٘ إي ٞايبٝت ا٭بٝض.( ..
ه ٌٖ : 3إٔ ؾيو كايـ يًكاْ ٕٛا٭َفٜهٜٚ ٞعؽ ؾماؼ ّا.?..
اؾٛابْ :عِ بمبب تعاـض إٍاحل.
هٖ : 4ضضٌ مت َضضضٓس ايعكضضٛؼ إٍ ٖضضضايٝدلتٚ ٕٛبهتضضٌ عًضضض ٢ألضضاه إٓاؾمضضض ١ا٭ٌضضضٛي.?..١ٝ
اؾٛاب ..٫ :بٌ ذًٍتا عً ٢ايعكٛؼ بؽ ٕٚإجفا٤ا َٓاقٍ ١أَٓ ٚاؾمٚ )١نإ آظف تكفٜف ٌاؼـ
عٔ إؿتي ايعاّ يًبٓتاج ٕٛقؽ نىـ أْ٘ مت إْؿام َا فُٛع٘ ذٛاي ٞمثاًَْٝ ١ٝضاـا ؼ٫ٚـ
عً ١٦ٖٝ ٢عكٛؼ عمهفْ ١ٜؿؿٖا َكاٚي َٔ ٕٛايباطٔ ٗ ايعضفام ,ؼ ٕٚإٔ ٜتكٝضؽٚا بضايكٛاٌْ
ٚايّٛاب٘ ايؿٝؽـاي ١ٝاييت تٗؽف إٍ َٓ ايػي ٚايتكٜٚف.(..
ه : 5نٝـ نإ ٜتِ ؼؽٜؽ َبًؼ إكاٚي.?..١
اؾٛابٚ :ؾكاّ يطفٜك ١ايهًؿ ١قا٥ؽٚ . .تعب اْ٘ ٜ ٫تِ ؼؽٜؽ لكـ يًُبًضؼ ٚإِضا ػعضٌ
إكا ٍٚغرل قؽؼ بايٍضفف ٚنًُضا ٌضفف أنثضف قاؼ أـباذض٘ أنثضف )ذايضٚ ١اذضؽَ ٙثًٝض٘
ذًٍت ٗ ايعفام عً ٢ذؽ عًُ ٖٞٚ ٞإٕ ذهٌ ١َٛؽاّ عٓؽَا أـاؼ بٓا ٤ايكٝضاؼ ٠ايكَٝٛض١
ؿكب ايبعث ٗ واـع ايكٜت ٗ ٕٛأٚا ٌ٥ايمبعٓٝا نًؿت وفنٜٛ ١غم٬ؾٚ ١ٝقايٛا شلِ٫ :
ُٜٓٗا إاٍ إِا تُٗٓا ايٓٛع ١ٝؾاٌفؾٛا قؽـ َا و٦تِ ٚممب يهِ ٖاَي ـبس ومضب عًض٢
ألاه نؿا ْمب َٔ ١ايهًؿ..١
هَ : 6ا َٖ ٞؿفؼا ايهًؿ ١قا٥ؽ ٗ إكا ٫ٚا٭َفٜه.?..١ٝ
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اؾٛاب :ايهًؿ + ١تهايٝـ أَٓ ١ٝبٓمب َٔ ./. 30 ١ايهًؿٖ + ١اَي ـبس بٓمبَٔ./.12 ١
ايهًؿ.١
ٖٚؿا َْ ؾكفا ايهتاب إٛج٘ َٔ قبً ٞإٍ َهتب ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بتاـٜغ : 2006 /5/28
)) إٕ إىاـ ٜاييت ٜتِ إذ ايتٗا َٔ َهتب أعُاـ ايعفام ايتاب يًمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝتتِ ٚؾكضاّ
يٰت:ٞ
. 1تّاف َكؽَاّ ْمب َٔ ./. 30 ١ق ١ُٝإىفٚع بالِ ؾكف ) ٠اـؽَا ا٭َٓ ٗ ( ١ٝكتًـ
َٓاطل ايعفام )بالتثٓا ٤نفؼلتإ ؾتّاف ْمب.(./.8 ١
 . 2تّاف ْمب َٔ ./. 12 ١ايك ١ُٝاٱْاي ١ٝيًُىفٚع تمُٖ ٢اَي ـبس..
 . 3إٕ اعتُاؼ ٌٝػ ١اٱذاي ١تًو هعٌ ايىفنا إٓؿؿ ٠غرل ًَكَض ١بمضكـ يًٍضفف أٚ
ؼؽٜؽ يًهًؿ ١اٱْايَ ١ٝمبكا ٚإٓاؾم ١عً ٢ألالٗا.
 . 4إٕ ايٍٝػ ١أع ٗ ٙ٬إذاي ١ايعكٛؼ تتعاـض َ ايٍٝػ ١إعتُؽَ ٠ضٔ قبضٌ ؾٓض ١ايعكضٛؼ
إفنك ٗ ١ٜفًن ايٛقـاٚ ٤تٓط ٟٛعً َّ ٢اعؿ ١إ بايؼ ٫لاق إىاـ.. ٜ
 . 5إٕ ا٭َٛاٍ ٗ ناؾ ١ا٭ذٛاٍ ٖ ٞأَٛاٍ عفاقٚ ١ٝبٍضفف ايٓٛضف عضٔ ٍَضؽـٖا لضٛا٤
نإ ٌٓؽٚم تُٓ ١ٝايعفام ايؿ ٟتٛؼع ؾ ٘ٝعا٥ؽا ايٓؿ٘ أ ٚإتأت َٔ ١ٝقفٚض أَٓ ٚسٜٓٚ ,بػٞ
ايتعاٌَ َعٗا ٚؾكا شلؿا إٓٛٛـ.
 . 6لبل ٚإ أنؽْا عً ٢أ ُٖ ١ٝإٔ ٜتِ تمً ِٝإٓس أ ٚايكفٚض إٍ ٚقاـ ٠إاي ١ٝايعفاقٝض١
ٚإظّاعٗا يفقاب ١اؾٗا ايعفاق ١ٝإعتٍ ّٓ ٫ٚ ,١ؾيو َٔ ٚجضٛؼ ؾضإ َىضذلن ١تّضِ
ٖثًٌ عٔ اؾٗا إامٕ ١تابع ١ؽٍ َٝتًو إٓس يٮغفاض ايضيت َٓرضت ٭جًضٗا َٚتابعض١
نؿا ٠٤ايتٍفف ؾٗٝا ٚ ,ايتٓب ٘ٝإٍ ظط ٛـ ٠تهفاـ ٚاٖفْ ٠كٌ ايٛثا٥ل َٔ قبٌ ايض ) (CPAاييت
ذًٍت ُِٔ َفذً ١لًط ١ا٥٫ت٬ف..(.
مت تٛجٝضض٘ ْمضضغ َضضٔ ايهتضضاب أعضض ٙ٬إٍ :ايمضضؿاـ ٠ا٭َفٜهٝضض ١ض َهتضضب إؿضضتي ايعضضاّ
ا٭َفٜه ٞيتكٜٚؽ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بهىـ ٜتُّٔ إبايؼ ٌٛٚـ َٔ ١ٝ٥ِٛ ٠عكٛؼ إىاـ.. ٜيهٔ
لتٛٝاـ ب ٜٔٚٛمل ٜتعاٌَ َ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ,١اؿه ١َٛمل ؼفى لانٓا..
إؿتي ايعاّ ا٭َفٜه ٞلتٛٝاـ ب ٜٔٚٛتهًِ عٔ ا٫ظت٬لا ايٓكؽًَ ٗ ١ٜـ ا٭عُاـ
ٚايبايػًَٝ 8 ١اـ ٜعب إبايؼ إٍفٚؾ ١اييت مل هؽ شلا َمتٓؽا تٜ٪ؽ ٌفؾٗا ٚجا ٗ ٤ؼكٝل
ايبٓتاغ ) :ٕٛأْ٘ ٗ بعض إما , ٌ٥مل ٜهٔ ٖٓاى ذت ٢ؾٛاترل ألال ١ٝتٛثل إبًؼ إٍفٚف .
عمب ا٭لٛوٝتؽ بفه ٚقاٍ ايتركٝل إْ٘ ٚظ ٍ٬ؾذلٔ ٠م ١أعٛاّ  َٔ -ايعاّ  2001ذت٢
ٌ ,2006فف َبًؼ ًَٝ 7.8اـا ؼ٫ٚـ ؼ ٕٚتكٝٝؽ ٙبؿٛاترل َ ٚجٛؼ اْتٗانا ؾاِر ,١تعؽ
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ناؾ ١ٝيطفط تما ٫٩ذ ٍٛاذتُاٍ ٚجٛؼ اذتٝاٍ ٚؾمضاؼٚ .(..ن أْٗضا نضٌ ايؿمضاؼ ٗ ًَضـ
ا٭عُاـ.
يهٔ قّاٜا ايؿماؼ ٗ ٖؿا إًـ مل تٓرٍف ٗ ؾيو ٚإِا تىٌُ اٯت:ٞ
َ ٗ .1فذً ١ايض )  ٖٞٚ ( CPAإفذً ١اييت غطت إؽ 2003/4/9 َٔ ٠ؿٌ َػاؼـ ٠بفّف
ٗ ذكٜفإ  ًَٕٛٝ 900 ) :2004ؼ٫ٚـ ْعت َٔ قاٌا ٍَفٗ ايفاؾؽٚ ٜٔايفو ٝؽ إٍ جاْب
إفنكَٚ ٟا عثف عً ٘ٝا٭َفٜهإ ٗ قٍٛـ ٌؽاّ )عؽا َضا لضفم َٓٗضا َضٔ قبضٌ عٍضابا
اؾفّ ١أ ٚا٭َفٜهإ أْؿمِٗ( 7 +صًَٝ 1اـ ؼ٫ٚـ َٔ ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝاجملُؽ ٠لربت َضٔ
إٍاـف ا٭َفٜهٝضٚ ١أٚؼعضت ٗ بٓضو ا٫ذتٝضا ٙايؿٝضؽـاي ٞا٭َفٜهضْٜٛٝ ٗ ٞضٛـىٖ (..ضؿٙ
إفذً ١ناْت عباـ ٠عٔ تمٝٝس يٮَٛاٍ ايعفاقٚ ١ٝوهًت بفٚؾض ١ايؿمضاؼ ٚالض ايٓطضام ٗ
ايعفام ٗ ذكبَ ١ا بعؽ لكٌ ٙٛؽاّٚ. .ناْت ا٭َٛاٍ تٓؿل ظ٬شلا ناٯت:ٞ
ٜ . 1تِ إذاي ١إكا  ٫ٚعًَ ٢كضاٚيٌ قًض ٗ ٌٝاحملاؾٛضا بعضؽؼ ٖا٥ضٌ َٚبضايؼ ٌضػرل٠
ٚإكاٚيٜ ٕٛأظؿ ٕٚايٓكٛؼ ٜٗٚفب..ٕٛ
ٜ . 2تِ تٛق ٜايٓكٛؼ َٔ قبٌ ِبا ٗ ٙلًط ١ا٥٫ت٬ف عً ٢اؾٗضا إمضتؿٝؽ ٠بىضهٌ
ْكؽ ٟؾؽظٌ ايّبا ٙا٭جاْب ؼٚـا َٝؽاَْ ١ٝهثؿٚ ١قٍرل ٗ ٠ايؿماؼ عً ٢أٜؽ ٟايؿالؽٜٔ
َٔ ايعفاقٚ ٌٝؾاى ٜ ٫ىهٌ وّ ٦ٝا ٜؿنف ٖضا تعًُضَ ٙٛضٔ طضفم ايؿمضاؼ ٗ ذكبضٌ ١ضؽاّ ,
ؾفٝ٥ن ايؽا٥ف ٠أ ٚاؾٗ ١إمتؿٝؽٜ ٠ك ٍٛيًّاب٘ ايؿٜٛ ٟقع تًو إٓس :بؽ َٔ ّ٫إٔ تعطٝب أيـ
ؼ٫ٚـ أٌفف ي 10 ٞآ٫ف ؼ٫ٚـ ٚلأقٚؼى بٜ٪ٜ ٌٌٛؽ ن ْٞٛالتًُت  10آ٫ف ؼ٫ٚـ ٚيهٔ
ؾعًٝاّ لأقبض َٓو  5آ٫ف ؼ٫ٚـ ؾك٘ ٚايض  5آ٫ف ؼ٫ٚـ ا٭ظف ٗ ٣جٝبضوٖ ٗٚ. .ضؿ ٙاؿايض١
ّتً ٧جٝبو بايؽ٫ٚـا َٛٚقؿو ل ً ِٝأَاّ اؾٗ ١اييت تؽقل عًٝو ٚأَاَ ٞأّٜاّ.
ٚ . 3ج٘ بفّف َعا ْ٘ٝٚبإ ٜٗ ٫تُٛا بايفوا ٚلفق ١ا٭ َضٛاٍ ؾؿض ٞايٓٗاٜض ١إٕ تًضو ايٓكضٛؼ
تٓى٘ ايمٛم ؾٝكؼٖف ا٫قتٍاؼ ايعفاق . .ٞيهٔ َٔ وًٍ ٕٛعًٗٝا ىفجْٗٛا إٍ عُضإ ٫ٚ
ٜٓؿكْٗٛا ٗ ايعفام...
خط٘ مازغال ّبسىامر إع ادٗ أعناز العسام:
ظٍضضضَ ايهضضضْٛهفه ا٭َفٜهضضض ٞبضضضٌ عضضضاَ 1951ٚ 1948 ٞذضضضٛايًَٝ 12 ٞضضضاـ ؼ٫ٚـ
أَفٜه ٞيتُ ٌٜٛظطَ ١اـواٍ أَ ٟا ٜعاؼٍ تكفٜبا قًَٝ 100 ١ُٝاـ ؼ٫ٚـ َٔ ؼ٫ٚـا عاّ 2008
نإ إىفٚع َىذلى أَفٜه ٞأٚـبٚ ٞقؽّ إماعؽا يض  16ؼٚي ٗ ١أعكضاب ايضؽَاـ اشلا٥ضٌ
ايؿ ٟؿ ل بأٚـبا ْتٝح ١اؿفب ايعإ ١ٝايثاْ..١ٝ
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 ٗٚاذتؿاٍ لًط ١ا٥٫ت٬ف بٓٗاَُٗ ١ٜتٗا اٌؽـ بفّف تكفٜف عٔ أعُاشلا قاـٕ ؾ ٘ٝبٌ
إعاؼ ٠أعُاـ ايعفام ٚبٌ ظطَ ١اـواٍ إعفٚؾ ٗ ١أٚـبا:
ايمٝاؼ ٠ايعفاق ١ٝؼككت بعؽ لٓٚ ١اذؽ ٠يهٔ ايمٝاؼ ٗ ٠إٔاْٝا مل تتركضل إ ٫بعضؽ 10
لٓٛا ٚظطَ ١اـواٍ التػفم إعؽاؼٖا أنثف َٔ  3لٓٛا ٗ ذٌ ٗ ايعفام التػفم  3أوٗف
ٚظطَ ١اـواٍ التُف الاقٖا  10لٓٛا .!..
لتٛٝاـ بٜ ٜٔٛعٛؼ اٍ بؿؽاؼ ٚقؽ ـؾ لكـ ا٭َٛاٍ إؿكٛؼ ٠اٍ ًَٝ 400اـ ؼ٫ٚـ ٚيٝن
ًَٝ 60اـ ؼ٫ٚـ.!..
اجلليب مَامجا املالهٕ:
ًَٝ 44اـ ؼ٫ٚـ أَٛاٍ َؿكٛؼ ٠ظاـد إطاـ إٛاقْ!!١
ايث٬ثا 01 ,٤تىف/1ٜٔأنتٜٛف .. 2013
أْتكؽ عّ ٛايدلٕإ ايعفاق ٞآؽ اؾًيب لٝال ١تىه ٌٝايًحإ ايتركٝك ١ٝاييت تعكب
أ ٟظفم أَب أ ٚؾماؼ َايٚ ٞإؼاـَ ٟبٓٝا إٔ ٖٓاى أَٛـ مل ؽّ شلؿ ٙايًحإٚ,قاٍ اؾًيب ٗ
تٍفٜس ٌرؿ ٞإ ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞاْؿل مًَٝ 44 ٛاـ ؼ٫ٚـ ظاـد إطاـ إٛاقْض١
ايعاَٚ ١بىهٌ غرل قاْ ْٞٛظ ٍ٬لٓٛا ذهُ ١نُا ٪ٜنؽ بضإ إٝكاْٝض ١ايمضف ١ٜيضفٝ٥ن
ايٛقـا ٤تبًؼ ًَٝ 7اـا ؼ٫ٚـ ٖٚؿ ٫ ٙؽّ يفقاب ١ايدلٕإ أٚ ٚقاـ ٠إاي ٖٞٚ ١ٝغرل َؽٗ ١ْٚ
إٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚيٚ ١عًَ ٢اؾا اْؿل ٖؿا إبًؼ ايؿّ ٟثٌ ٍْـ َٝكاْ ١ٝا٭ـؼٕ ٚلٛـٜا أيٝن
ٖؿا لبب َٔ ألباب التىفا ٤ايؿماؼ.
ٚأِضاف :أٜضٔ ْتضا٥خ ايتركٝكضا ٗ ا٫ظضضذلام ا٭َضب ٚؾمضاؼ ا٭لضًر ١ايفٚلضٚ ١ٝفضضكـ٠
اؿٛهٚ ١لٛاٖا..
ٜؿنف إٔ إؿتي ايعاّ ا٭َفٜه ٞإعتَ ًَضـ ٌضٓؽٚم إعضاؼ ٠أعُضاـ ايعضفام ايمضٝؽ
لتٛٝـا بٜٛ ٜٔٚٛجؽ ذايٝاّ ٗ بػؽاؼ ٜتباذث َ إمٚ٪يٌ ايعفاق ٌٝيًهىـ عٔ ٍَرل 400
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ ؾكؽ بعؽ اذت ٍ٬ايعفام ..ؾُت ٢تىهٌ ؾٓ ١أظف ٣بٗؿا اـٍ...ُٛ
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ملفات فصاد أخرٗ
ًَ . 1ـ ٌٓؽٚم تُٓٝض ١ايعضفام )ًَٝ 21 (DFIضاـ ؼ٫ٚـ ٖٚض  ٛظضاُ بإبضايؼ إمضرٛبَ ١ضٔ
ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝاجملُٸؽ ِٚٚ ٠ؼت تٍفف بفّف..

.

ًَ . 2ـ ايطا٥فا ايعفاق ١ٝإؽْٚ ١ٝايعمهف ١ٜإٛؼع ١يؽ ٣ايؽ ٍٚاجملاٚـٚ ٠ؼ ٍٚعفب...١ٝ
ًَ . 3ـ ايبٛاظف ايعفاق َٔٚ ١ٝبٗٓٝا  8بٛاظف تعٛؼ يٛقاـ ٠ايضٓؿ٘ ٚأظضف ٣إٍ ٚقاـ ٠ايٓكضٌ
َتٓاثف ٗ ٠عؽٕ ٚظًحإ أظفٚ ٣قؽ عُؽ ْٛاّ ٌؽاّ  ٚؼاوٝاّ يًرٍاـ إٍ تمحًٗٝا بأزلا٤
عفاقٚ ٌٝجٗا أظف ٣يتمحًٗٝا ٗ ؼ ٍٚأظفٚ ٣ـؾ عًِ تًو ايؽٚ , ٍٚتٛجؽ عكٛؼ لف ١ٜتَٓ
عً ٢إٔ عا٥ؽ ١ٜتًو ايبٛاظف تبكض ٢يًرهَٛض ١ايعفاقٝضَ ١كابضٌ ْمضبَ ١ضٔ اٱٜضفاؼا يًُمضحً١
بأزلا ِٗ٥عفِت ًَؿا ايبٛاظف ٚايعكٛؼ ايمف ١ٜعً ٢فًن ايٛقـاٚ ٤ايٛقاـا إعٓٚ ١ٝطايبت
َعاؾ ١إِٛٛع.
ًَ . 4ـ ا٭ـٌؽ ٠إاي ١ٝايعا٥ؽ ٠يًٛقاـا ٚؼٚا٥ف ايؽٚي ١اجملُؽ ٗ ٠ايبٓٛى ايعفبٚ ١ٝا٭جٓب١ٝ
فُٸؽَٓ ٠ؿ عاّ ٚ 2003تىٌُ َبا يؼ نبرل ٠طًبت َتابعتٗا ٚالترٍاشلا.
 . 5ايىفنا ايٛاجٗ ١ٝإ٪لمض ١بضأَٛاٍ ايىضعب ايعفاقض ٞبأزلضا ٤أوضعاُ تمضتعؽَٗا
إعابفا ايٍؽاَ٬ٕ.. ١ٝذك ١ايعفاق ٗ ٌٝاـاـد ٚؼؾ ايفوا ٣ٚيًُمٚ٪يٌ ا٭جاْضب يضؽعِ
ْٛاّ ٌؽاّ...
 .6أـٌؽ ٠ايٓٛاّ ايبا٥ؽ ٗ ايؽ ٍٚا٭ٚـبٚ ١ٝظاٌ ٗ ١إٔاْٝا  ٗٚايٚ ُٔٝتِّ َبايؼ طا١ً٥
بعّٗا مت تٝٓٚٛؿ٘ ٗ ُ ٌٜٛاٱـٖاب ٚاٱع ّ٬ايؿ ٟوا ٍٚإعاؼ ٠ا٭َٛـ إٍ َا قبٌ عاّ .2003
 . 7طا٥فا عُٛؼ ١ٜعفاق ١ٝلفقت َٔ قبٌ ايب٬ى ٚٚتف ٚطا٥فا ٗ ايٍٓاؼٜل اظتؿت َٔ
َمتٛؼعا َعمهف ايتاج ٞأذًٝت إٍ احملهُ ١ؼْ ٕٚتٝح.١
َٓ . 8اقٍا ٚعكٛؼ ايٛقاـا ايعفاق ١ٝيعاَٚ 2005.2004 ٞؾٗٝا ؾماؼ َٖ ٌٜ٬ا.١ً٥
ًَ . 9ـ ايٓؿ٘ َكابٌ ايػؿا َٔ % 10 ِّٜ ٤ق ١ُٝايعكٛؼ إدلَ ١ناْت اؿه ١َٛتتؿل َ
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ايىفنا عً ٢إِاؾتٗا إٍ َبايؼ ايعكٛؼ ُٚفٜفٖا عً ٢ؾٓ َٔٚ 661 ١ثِ تمذلؼٸٖا اؿه١َٛ
يتػط ١ٝذًٝب ا٭طؿاٍ ٚأق ّ٬ايفٌاُ ! ..ؾمك٘ ايٓٛاّ ٚؾٖبت تًو إبايؼ ٜكؽـ َبًؼ إًضـ
عٛايًَٝ 10 ٞاـ ؼ٫ٚـ ٌؽـ تٛج َٔ ٘ٝفًن ايٓٛاب بإذاي ١إًـ إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يًتركٝل
ؾ ٘ٝإ ٫إٕ ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝأـلً٘ إٍ ٚاوٓطٔ ٗ عاّ .2006
 . 10ايمفقا ٗ أَٛاٍ أعُاـ ايعفام ٗ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه..١ٝ
ًَ . 11ـ ٌؿكا اي ؽاظًٚ ١ٝايؽؾاع ٗ ا٭عٛاّ ٚ 2006.2005ؾٗٝا ايهثرل..
 . 12ايتعٓٝٝا ايٓ ٗ ١ُٖٝٛاٜا إمٚ٪يٌ ) نإ ٍٜفف يٓا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜغاقٟ
ايٝاٚـ وضٗفٜا وضٝو َضٔ ٚقاـ ٠ايضؽؾاع بفٚاتضب  825عٍٓضف ٓاٜض٘ ٚعٓضؽَا أوضف إٍ ؾيضو
َعذلِاّ ٗ يكا ٤عً ٢واو ١ايعفاق ١ٝاتٌٍ ب ٗ ٞاي ّٛ ٝايتايَ ٞؽٜف وفط ١اؿؽٚؼ ٗ إٌٌٛ
ىدلْ ٞاْ٘ ٜمًِ وٝو َبًؼ ٖاثٌ يًُؿنٛـ وٗفٜا قمٛبا عً ٢ؽٍٍٝا ٚقاـ ٠ايؽاظً. .١ٝ
ٜعب َكؼٚد.!..
ًَ . 8ـ ٌٛاـٜغ ٚقفنا طا٥فا َؽؾ ١ْٛيؽ ٣عفاق ٗ ٌٝايبٍفٚ ٠ايعُاـ ٠مت تمًِٝ
إًـ إٍ ٚقاـ ٠ايؽؾاع.
ًَ .9ـ ايىٗاؼا إكٚـ.٠
ًَ .10ـ ا يمفقٚ ١ايتكٜٚف ٗ ـٚاتب ايفعا ١ٜا٫جتُاع...١ٝ
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الفصل األول
يل ِتُقف الفصاد..؟
ٌٖ ٜتٛقـ ايؿماؼ ٗ ايعفامٖ ?..ؿا َٖ ٛفب٘ ايؿضفه ..ؾضٓرٔ عٓضؽَا ْضؽـه ايؿمضاؼ ٗ
ايعفام ْ ٫معٚ َٔ ٢ـا ٤ؾيو يًتُت بٍربت٘ إِا ْمع ٢ي ِٛذؽ ي٘ ٚإٜكاؾ٘  ٖٛٚأَف ٜتركل
ٗ ذاي َٔ ١ث٬ث:
 .1تٛقـ ايؿماؼ طٛعاّ.
 .2ؾِ ايؿماؼ )َهاؾر ١ايؿماؼ(.
 .3نبس ايؿماؼ )َٛاجٗ ١ايؿماؼ(.
أّالًٍ :ل ٓتْقف الفطاد طْعاً:
ْعِ ؾايؿالؽ قؽ ٜتٛقـ َٔ تًكاْ ٤ؿم٘ عٔ ٖاـل ١أؾعاٍ ايؿماؼ ٖٚؿا وٌٍ ٗ ذاي١
ايفغب ١احملّ ١أ ٚاٱعٝا ٤أ ٚبمبب ايتكؽّ ٗ ايمٔ )عٓؽَا تبٛـ لًعت٘( يهٓٓا ٚيم ٤ٛاؿٜ
يمٓا أَاّ ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ أعب ؾماؼ َابٌ ايؿعؿٚ ..ٜٔي ٛنإ ا٭َف َتعًكاّ بؿيو يهإ
ا٭َف ألٌٗ ؾعً ٢ا٭قٌ ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿم اؼ َفَٖ ٕٛفذً ١عُف ١ٜقؽؼٜ ٫ٚ ٙمتُف َٔ إٗؽ
إٍ ايًرؽ . .ايؿماؼ ايؿ ٟمٔ بٍؽؼ َٔ ٙايٍٓـ ايىا٥و ؾايؿالؽ ئ ٜتٛقـ بفغب , َ٘ٓ ١٭ٕ
ايباعث عً ٢اـتهاب ايؿماؼ قاَٚ ِ٥تحؽؼ ٚ ,ايؿالؽ ئ ٜتٛقـ بمبب اٱعٝا ٤ايٓضاجِ عضٔ
ٖاـلٖ ١ؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ  ,ؾٗ ٛيٝن َٔ ايٓٛع اجملٗؽ ٜ ٫ ٖٛٚ ..تٛقـ عٓؽ عُف َعٌ بٌ
بايعهن نًُا تكؽّ ايعُف َتعاطٖ ٞؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ُفه ؾ ٘ٝأنثضف ٌٚضاـ أنثضف
وػؿاّ ٚأنثف ؼـاٚ ..١ٜأّٜاّ ؾإ إهالب ايٓاػ ١عٓ٘ تىهٌ طاق ١ؼاؾعُٕ ١اـل ١إكٜؽ َٓ٘ ,
ٚؾٛم ؾيو ؾإ ْكع ١ايؿماؼ ٗ ايؿالؽ طب ٚتطب ؾَٗ ٞتأًٌ ٖٞ ٚ ١نُا ٌٚضؿٗا ايىضاعف
بكٛي٘:
إؾا نإ ايطباع طباع ل.. .٤ٛؾ ٬أؼب ٜؿٝؽ  ٫ٚأؼٜب.
يكؽ اطًعت عً ٢عث التكٍا ٞ٥عفض ٗ َُ٪ف ٕهاؾر ١ايؿماؼ ذّفت٘ ٗ بفٜطاْٝا
.

ٗ عاّ  2005تىرل ْ تا٥ح٘ إٍ اٯت:ٞ
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ض  َٔ ./. 10ايعاًٌَ ٗ ايؽٚي) ١أ ١ٜؼٚيْ ( ١كّ ٫ ٌٜٗهٔ إؾماؼِٖ.
ض  َِٗٓ ./. 10ٚؾالؽّ ٫ ٜٔهٔ إٌ٬ذِٗ.
ض  ./. 80ٚبٌ بٌ ٖٚ ,ؿ ٙايض بٌ بٌ تعب اْ٘ إٕ تٛؾف وف ٙٚايٛقا َٔ ١ ٜايؿماؼ ٚقمت
ٚفٚف َٛاجَٗ ١فتهب  ٘ٝؾضإ ْمضب ١نضبرلَ ٠ضٔ ايضض ٜ ./.80تحٓبض ٕٛاـتهضاب أؾعضاٍ ايؿمضاؼ
َفغٌُ ) أَا بؿعٌ ايتثكٝـ ا َٔ ٚجفا ٤ايتعٜٛـ (  ٗٚغرل تًو اؿاٍ لاـعٛا إٍ ٖاـلت٘
عؽٚا ؾإاٍ ايما٥ب ٜعًِ عً ٢ايمفق..١
ايٓمب اع ٙ٬تًٍس يهاؾ ١ايؽ ٍٚيهٔ اي ؿفم ٗ ايٓتٝح ١ؾايبًؽ ايضؿ ٟثكاؾتض٘ اؾُعٝض١
تفؾض ايؿماؼ ؾإ ايض  ./. 80ايض بٌ بٌ ّ ٫اـه َِٓٗ ايؿماؼ ٚ ٫ٚاذؽٖ ٗ. .ؿ ٙاؿاي ١تهٕٛ
ايٓتٝح ١عٓؽِٖ ْ ./. 90كّ٫ ./. 10 َِٗٓ ٜٔٗهٔ اؾماؼِٖ َكابٌ  ./. 10ؾك٘ ؾالؽ ِٖٚ ٕٚايض
 ./. 10ايؿّ٫ ٜٔهٔ اٌ٬ذِٗ ٖ ,ؿ ٙاؿايّ ١ه ٔ بًٛغٗا ٗ ذايَٛ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٚايّفب
عً ٢اٜؽ ٟايؿالؽ . .ٜٔاَا ٗ ايؽ ٍٚاييت ته ٕٛؾٗٝا ثكاؾ ١ايؿماؼ ٖ ٞايما٥ؽ ٫ٚ ٠تٛجؽ جٗ١
تّفب عً ٢اٜؽَ ٟفتهيب ايؿماؼ اٜ ٫ ٚتِ ُهٗٓٝا َٔ ؾيو نُضا ٖض ٛاؿضاٍ عٓضؽْا ؾضإ
ايضٜ ./.80ه ْٕٛٛؾالؽ ٜٔؾته ٕٛايٓتٝح ./.90 :١ؾالؽَ ٕٚكابٌ ْ ./. 10ك ِٖٚ ٕٜٛٗايؿ٫ ٜٔ
ّهٔ اؾماؼِٖ ِٛٚاب٘ ؾات ٫ ١ٝتتعًل بايثكاؾ ١اؾُع ١ٝايما٥ؽ ٠ؾِٗ يٝن َٔ ايٓضٛع ايضؿٟ
ٜتبٓ ٢إبؽأ ايكا :ٌ٥ذىف َ ايٓاه عٝؽ ؾذلنٝبتِٗ ايثكاؾ ١ٝايىعٍ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ا٫لتكاَ..١
ٚأؾٕ َاؼاّ ايؿالؽ ئ ٜتٛقـ ْ٫تؿا ٤ايفغبٚ ١ئ ٜتعب َٔ ٖاـل ١ايؿماؼ ٜ ٫ٚعٝا ٫ٚ ,
ٜىهٌ ايعُف عا٥كا ٗ طفٜل ٖؿا ايٓٛع َٔ ايؿماؼ ..ؾ٬بؽ َٔ لب ٌٝآظف ٚايمب ٌٝاٯظف ٖ ٛإٔ
ٜٴفغِ ايؿالؽ عً ٢ايتٛقـ عٔ ٖاـل ١ايؿماؼ ٜٚه ٕٛؾيو َٔ ظ ٍ٬ايٛقاٜض ١أ ٚإٛاجٗض ١أٚ
نُٖ٬ضضا َع ضاّ ..يهضضٔ ؾيضضو ٜتطًضضب تضضٛؾف وضضف ,ٙٚؾٗضضٌ إٔ تًضضو ايىضضفَ ٙٚتضضٛؾف ٗ ٠اؿايضض١
ايعفاق?..١ٝل ٓٓاقي ا٭َف بف.١ٜٚ
ثاىٔاً :جله الفطاد:
ؾِ ايؿماؼ ٜعب ايٛقاٚ َ٘ٓ ١ٜبه ّ٬آظف ذفَإ ايؿماؼ َٔ ايب ١٦ٝاي٬قَ٫ ١لتىفا٘٥
ٚبتعبرل ثايث ػؿٝـ َٓابع٘ ٚقط إَؽاؼات٘ ٚبتعبرل ـاب إذ ٍ٬ثكاؾ ١ايٓكاٖ ١بؽ ٬ٜعٔ ثكاؾ١
ايؿماؼٚ ..ؾيو ٜتِ َٔ ظ ٍ ٬إعاؼ ٠تفنٝب ايثكاؾض ١اؾُعٝض ١يًعضاًٌَ ٗ أجٗضك ٠ايؽٚيضَٚ ١ضا
وٍضضِٓٗ ؾات ٝضاّ أ ٚعًضض ٢ا٭قضضٌ ايػايبٝضضَ ١ضضِٓٗ َضضٔ اـتهضضاب أؾعضضاٍ ايؿمضضاؼ ٚؼ ٕٚايًحضض ٤ٛإٍ
اٱجفا٤ا ايعكاب ٖٞٚ ,١ٝعًُٝض ١كتًؿض ١عضٔ َٛاجٗض ١ايؿمضاؼ ؾتًضو َُٗض ١أظضف ٣تكض ّٛعًض٢
إجضضضضضفا٤ا قضضضضضؽؼُ ٠اـلضضضضضٗا جٗضضضضضا ـزلٝضضضضضَ ١عٓٝضضض ض ٕ ١عاقبضضضضض ١ايؿالضضضضضؽٚ ٜٔإؿمضضضضضؽ.ٜٔ
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.
َ ٔ ايٓاذ ١ٝإبؽ ١ٝ٥ؾإ ؾِ ايؿماؼ ظرل ٚأٚؾف ؾايٛقا ١ٜظرل َٔ ايع٬د ٚ ,ي ٛاْ٘ يٝن ٗ نٌ
اؿا ٫ايٛقا ١ٜظرل َٔ ايع٬د ؾكؽ لؽ أْؿمٓا أَاّ َفض عّاٍ  ٫تؿٝؽ َع٘ ألباب ايٛقا١ٜ
 ٫ٚذت ٢ايع٬د ؾٓهٚ ٕٛجٗاّ يٛج٘ أَاّ ايه . .ٞعً ٢أ ١ٜذاٍ ؾً ٛذفّ ايؿماؼ َضٔ ا٭لضاه
إ ِٛٛع ٞيٛجٛؼ ٙيهؿ ٢اهلل إ ٌَٓ٪ايكتاٍٚ ..يهٔ ٌٖ إٔ ؾيو َتٝمف ٗ ايعفامٖ ?..ؿا ٖٛ
ايم٪اٍ إِٗ..
إؾا نٓا قؽ أقفـْا ٚيٝن ؼ ٕٚاٱقفاـ َٔ بؽٷ بإٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام جاَس ؾاؾاَس ٜتٛقـ
عٓؽَا ّٜػ٘ قـٶؼ ايًحاّ بىؽ ٠عً ٢وؽقٚ ..٘ٝايضؿٜ ٟىضؽ ايًحضاّ ٖض ٛايؿضاـه ٚايؿضاـه ٖضٛ
اؿانِٚ ..ذهآَا) ٫ٚأؾ ٜلفاّ( يٝمٛا َٔ ايٓٛع ايؿًٜ ٟحِ ايؿماؼ اؾاَس  ,بٌ َٔ ايٓٛع
ايؿٜ ٟمابك٘ ٗ ايطفاؼ ..٭ٕ اؿاي ١ايعفاق ١ٝكتًؿ ١جؿـٜاّ ؾأْت ؼتاد ايكـؼ يًؿاـه ٚيٝن
يًرٍإ.!..
ْٛٚآَا ايمٝال ٞيٝن َٔ ايٓٛع ايطاـؼ يًؿماؼ ؾ اؿهِ إٓاٖض يًؿماؼ ٖ ٛاؿهضِ
ايٍاحل ايفوٝؽ ْٛٚاّ اؿهِ عٓؽْا يٝن َٔ ٖضؿا ايٓضٛع ..ثضِ إٕ ـؾضض ٚالضتٗحإ ايؿمضاؼ
فتُعٝاّ ٜتطًب بٓ ١ٝق ١ُٝٝفتُع ٘ٝعاَفٚ ٙبٓٝتٓا ايك ١ُٝٝاجملتُع ١ٝوأْٗا وإٔ ايبٓ ١ٝايك١ُٝٝ
يًُر ٘ٝايعفب ٫ ٞتف ٗ ٣ايىفف ْٚك ّ٘ٝغرل تًو ايبكع ١احملٍٛـ ٠بٌ ايؿعؿٚ ٜٔؾُٝا عؽا
ؾيو ؾأَف ؾْٛ ٘ٝف  ,بإٓالب٘ :ـذِ اهلل ْاٍ عبؽ ايٓاٌف ؾكضؽ تمضبب يض٘ وضػؿ٘ بايكَٝٛض١
ايعفبَ ١ٝفض ايكًب ٚغاؼـ ٚمل تتركل ايٛذؽ ٠ايعفبٚ , ١ٝأّٜاّ ْاٍ ا٭ؾػاْ ٞغاؼـ ٚمل تتركل
ايٛذضؽ ٠اٱلضض..١َٝ٬ي ٛنٓضضت قضضؽ عاٌضضفتُٗا يضضؽيًتُٗا عًضضَ ٢ضضا ٜٛذضضؽ ايعضضفب ٚإمضضًٌُ..أْ٘
ايؿماؼ.!..
ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١مل ٜبل أَآَا غرل إٔ ٜٴهبس ايؿماؼ..
ْىف ثكاؾ ١ايٓكاٖٜ ١تطًب وفٚ ٙٚأؼٚا ألال َٔ ١ٝؼْٗٚا ٜه ٕٛايه ّ٬عٔ قٝاّ تًو
ايبْٚ ١٦ٝىف تًو ايثكاؾ ١قض ٖفاٚ ٤ففؼ ْؿام  ,تًو ايىف ٖٞ ٙٚاٯت:ٞ
 .1لٝالٚ ٕٛٝذه َٕٛٝٛقؽ.ٙٚ
ْٛ .2اّ ؼٚي ١إ٪لما .
 .3ؼٚي ١إٛاطٓ.١
ٚيهٔ ٖؿ ٙايىضف ٙٚغضرل َتضٛؾف ٗ ٠ايٛاقض ايعفاقض ٞاؿضايٚ ٞنُضا لضٓأت ٞعًض ٢ؾيضو
تؿٍ..ّ٬ٝ
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ثالجاً :نبح الفطاد:
نبس ايؿماؼ ٜعب َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٱٜكاؾض٘ ِٚٚض ذضؽ يض٘ َضٔ ظضَ ٍ٬عاقبضَ ١فتهبٝض٘
َٚعً ّٛإٔ يؿعٌ ٜهبس َؽي ٫ٛآظف ك تًـ عُا ٜعٓ ٘ٝؾعٌ ًٜحِ ؾايهبس ٜك ّٛبض٘ وضعَ أٚ
جٗ ١أظف ٣غرل ايؿاـه ايؿٜ ٟعتً ٠ٌٛٗ ٞاؾاَس ؾٜٗ ٛكـ ٗ ٚج٘ اؾاَس ٜٚمؽ عً ٘ٝايطفٜل
ؾٝتٛقـ اؾاَس ٌاغفا ٚإهًـ ـزلٝاّ بهبس ايؿماؼ اؾاَس ٗ ايعفام ٖ ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖض١
وف ٙإٔ ٜهٜ َٔ ٕٛكٛؼٖا ْٝٛؿا ٚوحاعا ٚإ ٜه ٫ ٕٛلً طإ عًٗٝا يػرل ايكاْٚ..ٕٛيهٔ ٌٖ
إٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قاؼـ ٠عً ٢إٔ تهبس ؾماؼ َٔ  ٫تطاي٘ لًطتٗا ٫ ?..طبعاّ..ؾض )ايعٌ َا تعً٢
عً ٢اؿاجب( ٚاؿاجب ٖٓا ّٖ َٔ ٛاـه ايؿماؼ  ٖٛٚايؿٜ ٟػُك ًُٜٚكٚ..يٝن نُا أـاؼ ٙاهلل
وُ ٞايعٌ َٔ ٖٚخ ايىُنٖ ٗ ..ؿ ٙاؿايٜ َٔ ١طاٍ اؿاجب ?..اْ٘ ايىعب ٌٖ . .عفؾتِ اٯٕ
لبب عؽّ ؼكٝل ْتا٥خ ذكٝكَٛ ٗ ١ٝاجٗ ١ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام .?. .ايمضبب ٖض ٛ٭ٕ اؿاجضب ٫
تطاي٘ ايعٌ اَا بمبب اؿٍاْٚ ١ايٓؿٛؾ ٚأذٝاْاّ ؿ ٗ ٍٛايعٌ ٚإقٚـاـ.

.

ٚاٍ جاْب عؽّ تٛؾف ٖؿا ايىف ٙؾ اْ٘ تٛجؽ َىانٌ أظف َٔ ٣بٗٓٝا إ  ٫ته ٕٛاشلٖٞ ١٦ٝ
اـٍِ ٚاؿهِ ٚقؽ ٜمتبؽ ايكا ُٕٛ٥عًٗٝا أَٚٛ ٚؿٖٛا ؾًُٛٛٝا ايٓاه ؼٚ ٕٚج٘ ذل نإ
اظتٍاٌٗا ـقابٝاّ ٚايفقابٜ ٞترفٜٚ ٣ىعَ ٜٚؽقل ٚوكل ٚيهٓ٘ ٍٜ ٫ؽـ أذهاَا ؾايكّا٤
ٖ ٛايؿٍٜ ٟؽـ أذهاَاّ ٖ ٗٚؿ ٙاؿاي ١ؾإ اذتُاٍ اٱظؿضام ٗ ؼكٝضل ايٓتضا٥خ إفجض٫ ٠ٛ
 ٜتٛقـ عً ٢ؾاعً ١ٝقٝاّ اشل ١٦ٝباظتٍاٌاتٗا ٚإِا ٜتٛقـ أّٜا عً ٢قٝاّ ايكّضا ٤بٛاجباتض٘
َِٛٛعٚ ١ٝنؿاٚ ٠٤عٓؽَا  ٫تتٛؾف ٗ ايكّاٖ ٤ؿ ٙاـاٌ ١ٝؾإ َآٍ ا٭َف إٍ اٱظؿام ..ثِ
اْ٘ ٚعً ٢اؾذلاض ؼكل اؾٛؼ ٗ ٠أؼا ٤جٗاق ايكّا ٤ؾإ ا٭ذهاّ اييت ٍٜؽـٖا تبك ٢ذضدل
عًٚ ٢ـم َا مل ٜتِ تٓؿٝؿٖا ٚعٓؽَا ّتٓ ايتٓؿٝؿ ٕٜٛعٔ تٓؿٝؿ أذهاّ ايكّا ٤ؾإ ايٓتٝح١
ته ٫ ٕٛوٚ..٤ٞقبٌ ؾيو ٜٓبػ ٞاْ٫تبا ٙإٍ َِٛٛع َِٗ أّٜاّ ؾايكّاٍٜ ٤ؽـ أذهاَ٘ التٓاؼ
إٍ قٛاٌْ ْاؾؿٚ ٠ايكٛاٌْ تعبرل عٔ ؾًمؿ ١اؿهاّ ؾإؾا ناْت ايطبك ١اؿانُ ١عٓؽْا ٖٞ
َٔ ًٜكَٗا ايً حاّ  ٖٞٚاؿؽاؼ ايؿ ٍٜٓ ٟايًحاّ ؾٌٗ ت ٔٛأْٗا تٍٓ يٓؿمٗا ؾاّ َٔ ؾ٫ٛؾ?..
طبعاّ ٖ ٗٚ..٫ؿ ٙاؿاي ١ؾإ ايكٛاٌْ تتر ٍٛإٍ َٛاظرل ُٕاـل ١ايؿماؼ . .ؾٜ ٬ػفْو ٌٝاذِٗ
بؽٚي ١ايكاْ ٕٛؾؽْٚو ايكٛاٌْ أ..ّ٫ٚؾأْٛفٖا لتحؽٖا ؼٖا يٝك يمفق ١أَٛاٍ ايىعب َٚكؽـات٘.
 ٗٚذاي ١عؽّ إتاذ ١ايؿفٌ ١شل٦ٝض ١ايٓكاٖض ١نض ٞتكض ّٛبٛاجباتٗضا أ ٚعٓضؽَا ٜ ٫كض ّٛايكّضا٤
بٛاجبات٘ بىهٌ لً ِٝأ ٚعٓؽَا ُتٓ اؾٗا ايتٓؿٝؿ ١ٜعٔ اي كٝاّ بٛاجباتٗا بىهٌ نؿ٤ٛ
ٚأٌَ ٜتِ ايًح ٤ٛإٍ ايدلٕإ ٌ ٖٛٚاذب ايك ٍٛايؿٌٍ ٚيهٔ عٓؽَا ٜ ٫ه ٕٛق ٍٛايدلٕضإ
ؾٍ ّ٬يّعـ ؾ ٘ٝأ ٚ٭ْ٘ ٖ ٛذاؼ ٟـنب ايؿماؼٖ ٗ . .ؿ ٙاؿايٜ ١تِ طًب ايػٛث َٔ ايىعب
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ٚيهٜ ٞه ٕٛايىعب َ ٌٖ٪٭ٕ ٜػٝث ؾإ ا٭َف ٜتطًب إٔ ّتًو ـأ ٟعاّ ق ٚ ٟٛبٓا ٤ايضفأٟ
ايعضاّ ايكضضٜ ٟٛتطًضضب ٚجضٛؼ إعضضْ ّ٬كٜضض٘ ّٜض ٗ َكؽَضضٖٛ ١اجمضض٘ ٍَضًر ١ايىضضعب ٜ ٫ٚعُضضٌ
٭جٓؽا ٚ. .اٱع ّ٬ايٓك ٜ٘يهٜ ٞكَُٗ ّٛت٘ ٗ تبٍرل ايىعب ٚتٗ ١٦ٝايفأ ٟايعاّ ؾإ ل٬ذ٘
إعًٖٚ ١َٛؿا ئ ٜتركل ي٘ َا مل ٜتِ اعتُاؼ ايىؿاؾ ٗ ١ٝايعٌُ اؿهَٚ َٞٛعٓ ٢ايىؿاؾ ١ٝإٔ
ٜه ٕٛاؿٍ ٍٛعً ٢إعً ٕٔ ١َٛوتاجٗا َتاذاّ ٚؼ ٕٚقٛٝؼ ٗ..ذاٍ عؽّ تٛؾرل أ َٔ ٟايىفٙٚ
إىاـ إيٗٝا أ ٚعؽّ إتاذ ١ايؿفٌ ١٭ َٔ ٟاؾٗا إؿنٛـُٕ ٠اـل ١ؼٚـ ٙؾإ ٖؿا ٜعب عؽّ
تٛؾف اٱـاؼ ٠ايمٝالٕٛ ١ٝاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٗ . .ايكاؼّ َٔ عثٓا لًٓك ٞايّ ٤ٛعًَ ٢ؽ٣
تٛؾف تًو ايىف ٙنْ ٞكفـ عٓؽ ؾاى ٌٖ. .إٔ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام قا ١ُ٥أّ َتعثف.?..٠
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الفصل الثاني
بّ ٕٚالفصاد يف العراق
ايؿماؼ ٗ أَ ٟهإ أ ٚقَإ ئ ٜتٛقـ طٛعاّٚ ..أّٜاّ ّ ٫هٔ اؿؽٜث عٔ التٍ٦اي٘
نًٝضضضاّ ؾايؿمضضضاؼ لضضضًٛى بىضضضفٚ ٟعٓضضضؽَا تمضضضع ٢ٱٜكاؾضضض٘ ؾإَضضضا إٔ تٴػضضضرل اؿضضضا ٟٚأ ٚتٴػضضضرل
احملتَِٛٛٚ..٣ٛع تػٝرل اؿاَ ٟٚعٓا ٙإٔ تمتبؽٍ ايبىف َ ٥٬ه َٔ ١ايمُا ٤التبؽاَ ّ٫اؼٜاّ
ذمٝاّ ٚيٝن عً ٢طفٜك ١ت٬قس ا٭ؾهاـ  ,٭ٕ ايؿماؼ ٌؿ َٔ ١بٌ ايٍؿا ا٭ٌ ٗ ١ًٝايبىف
إ َٔ ٫ـذِ ـبٚ ٞعٓؽَا ىتً٘ ايبىف بإ٥٬هض ١ؾرضلٷ عًٝضو إٔ ؽضاف عًض٥٬َ ٢هتضو إٔ
ٜٴؿمؽٚا بؽ َٔ ّ٫إٔ تطُ ٔ٦إٔ ٜمتك ِٝايؿالؽ َٔ ٕٚقَٛو ,ؾكؽ ظاي٘ اهلل تعاٍ أبٜٛو َ
إ٥٬ه ٗ ١ايعٴً ٢يهِٓٗ ؾمؽٚا َٔٚ..جفا ٤ؾيو طُفؼا َٓٗا ؾهٓا مٔ ايّرٚ ,١ٝيٝن يًُف٤
إٔ ىتاـ أبٜ َٔٚ .. ٜ٘ٛؽـ ٟـَا ي ٛنضإ تعضاٍ قضؽ تمضاٌٖ َعٗضِ ٚأبكضاِٖ ٖٓضاى ؾكضؽ هضؽ
َ٥٬هت٘ ٚقؽ ؾمؽٚا..
َٔ إِٗ اٱواـ ٠إٍ إٔ َُْٗ ١ىف ثكاؾ ١ايٓكاٖٚ ١اييت تعب ٗ جٖٛفٖضا ػؿٝضـ َٓضاب
ايؿماؼ تٓط ٟٛعً ٢ظٍ ١ٌٝٛؾفٜؽ ٠يًػا ٖٞٚ ١ٜأْٗا تعب إعاؼ ٠تىه ٌٝقٓاعا ا٭وعاُ
ٚيهٔ ؼَ ٕٚكابضٌ ؾفؼٚ..ٟتًضو َضٔ أٌضعب إٗضاّ ٚأعكضؽٖا ٭ْٗضا تٓطض ٟٛعًض ٢لضعٝو إقٓضاع
اٯظف ٜٔعً ٢ايتعً ٞعٔ َهالب َاؼ ١ٜبإَهاِْٗ جٓٗٝا ٚيهٔ ؼ ٕٚإٔ تكؽّ شلِ عِٛا َاؼٜا
 ,ؾًٝن َٔ إعك ٍٛإٔ تٍفف يًُعتًن أ ٚيًُفتى ٞكٍٍا َكابٌ اَتٓاع٘ عٔ ايمفق ١أٚ
تعاط ٞايفوٚ ٠ٛأّٜا يٝن َكؽٚـى إٔ تعؽِٖ بعِٛا أظفٜٚا ؾأْت يمت ك ٫ٛبؿيو إِا
أْت َٚٛـ ؼْٚ ٟٛٝغرلى اقؽـ َٓو ٗ ايكٝاّ بٗؿ ٙإُٗ.١
أْت تفٜؽ َٔ ٖ ٤٫٪إٔ ٜمتكُٛٝا ٚإ ٜىعفٚا بإمٚ٪يٚ ١ٝنٌ َا يؽٜو يتكؽَ٘ شلِ ٖ ٛاْو
لتك ٍٛشلِ :أْتِ ٚطٓٚ ٕٛٝأْتِ ٌاؿ ..ٕٛؾٌٗ إٔ ؾيو ٜهؿ..?..ٞ
اجملبٛي َِٗٓ ٕٛعً ٢ا٫لتكاَ ١قؽ ٜكٜؽِٖ ؾيو ُمهاّ ؾٛم ُمهِٗ بكَ ِٖٚ ُِٗٝثًو
جٓٛؼ ا٫لتكاَٚ ١ثٛابِٗ ٖ ٛؾيو ايىعٛـ ايؽاظً ٞبايفِا عٔ ايٓؿن ٚايؿعف بايؿا  ِٖٚ ,أّٜا
ئ ٜمًُٛا َٔ اؿفب اييت ٜىٓٗا ِؽِٖ ايؿالؽٚ ٕٚقؽ ٜؽؾع ِْٗٛإٍ َػاؼـ ٠لاذ ١ايٝٚٛؿ١
بفَتٗا..ؾِٗ نايكابض عً ٢اؾُف..
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ٖ ِٖ ٤٫٪ايض ./. 10ايٓك ٕٜٛٗايؿّ ٫ ٜٔهٔ إؾماؼِٖ..
ٚيهٔ َاؾا بىإٔ ايض ./.80اٯظف..?. .ٜٔأِْٗ ٜفٜؽْٚو بٌٛؿو ؼاع ١ٝـزل ١ٝٱذ ٍ٬ثكاؾ١
ايٓكاٖ ١أ ّ٫ٚإٔ ٜه ٕٛلًٛنو َٓمحُاّ ٚبىهٌ َىٗٛؼ َ َا تؽع ٛإيٚ ٘ٝعً ٢اؾذلاض اْو
نؿيو. .ؾإِْٗ ٜفٜؽَٓ ٕٚو ؾٛم ؾيو ؼكٝل ايعؽاي ١نتأنٝؽ عًَ ٢ؽ ٣اؾؽ ٗ ١ٜؼعٛتضو
يًٓكاٖٚ , ١ؼك ٝل ايعؽايٚ َٔ ١جْٗٛ ١فِٖ ٜه ٕٛبايدلٖٓ ١عً ٢إٔ ا٭عًٝٚٚ َِٗٓ ٢ؿٝا أؾٌّ
َِٓٗ َٔ ذٝث ايهؿا َٔٚ ٠٤ذٝث ا٫لتكاَٚ. .١إ ٫ؾًُاؾا ٜكبّ ٕٛأنثف َِٓٗ ٚوتًَ ٕٛفانك
ٝٚٚؿ ١ٝأعًٚ ?. .٢إ مل ٜهْٛٛا نؿيو ؾإ عًٝو التبعاؼِٖ َٚعاقبتِٗ ٖؿ ٖٞ ٙايعؽائَ ١
ٚجْٗٛ ١فِٖ ٚ ,ئ تمتط ٝإقٓاعِٗ بإٔ  ٫وإٔ شلِ باٯظف ٜٔ٭ٕ َطًبِٗ َِٛٛعٚ ٞعاؼٍ ,
َٚا مل ؼكل ؾا إطًب ؾإِْٗ لٓٝؿّ ٕٛعٓو بٌ ٜٚمتعؿ ٕٛبو ٜٚترؽْٚو إٔ تًٍس ايهباـ
أٚ ..٫ٚإ أؿؿضضت عًضض ِٗٝقضضايٛا يضضو :ذالضضب َضضٔ ِٚضضعتُ ِٖٛعًضض ٢ـٚ٩لضضٓا إٕ الضضتطعت..
ٖؿا ٭ ْو جٗ ١ـزلٜ ١ٝؿذلض إٔ ته ٕٛشلا ايكؽـ ٠عً ٢تك ِٜٛا٫عٛجاد ايبا ٖٛٚ ٔ٥أ ٍٚبتكِٜٛ
ا٫عٛجاد إمتذل ٚ ,ي ٛنٓت جٗ ١غرل ـزلٕ ١ٝا أٌػٛا إيٝو أٌٚ ّ٬يكايٛا يو بأؼب جِ :إْٓا
يمٓا إٝؽإ إكٍٛؼ ؾٗٛؼنِ ٖؿ ..ٙإِ ا إٝؽإ إٓالب يؿيو ْٖ ٛاٖب ٛإاٍ ايعاّ َٚػتٍبٛ
ذكٛم اؾَُ َٔ ٝمٚ٪يٌ ذهٚ ٌَٝٛبفٕاْ ٫ٚ ٌٝؼتاد ؼي ّ٬ٝٱـواؼى إي ِٗٝؾأْت تعفؾِٗ..
ٖٚ .هؿا ٜ ٫هتؿ ٞايهباـ بؿماؼِٖ ِٖ إِا قاؼٚا ا٭ؼْ٫ ٢ـتهاب ايؿماؼ ,يكؽ ٌاؼؾت
ؾيو وعٍٝا ٚعاْٝت َٓ٘ ؾأْا أعفف ٜكٓٝاّ إٔ إضٚٛؿٌ ايٍضػاـ ٗ كتًضـ ؼٚا٥ضف ايؽٚيض٫ ١
ٜٓحك ٕٚايَ ّٛٝعاًَ ١ؼ ٕٚإٔ ٜبتكٚا إٛاطٔ ٚأْت قاؼـ عً ٢ايبطي بِٗ ٚيهٔ َاؾا ي ٛقاٍ يو
أذؽِٖٕ :اؾا  ٫تؿعٌ ؾيو َ ايهباـ ٚأْت  ٫ػٌٗ َا ٜؿعً ?..ٕٛذكٝك ١ناْت ػتاذب َٛج١
ؾّٝع َٔ ١ايفعب َٔ اذتُاٍ إٔ ٜٛاجٗب وعَ بٗؿا ؾايؿٜ ٫ ٟباي ٞبؿيو ٖ ٛؾك٘ ايؿٟ
ٜعٌُ ًٍٕرت٘ أ ٚإأَٛـ ٭ٚيٝاْ ٤عُت٘ ٚأْا يمت َٔ ٖؿا ايٍٓـ ٚيؿيو اتمُت َؽ ٠عًُٗ ٞ
ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١كاـع ١ايفؾٛف ايعاي َٔ ١ٝايؿماؼ ٚناْت َضؽَ ٠هضٛثٍَٓ ٗ ٞضيب ا٭قٍضف
ٚا٭ٌعب بٌ قَ..ٞ٥٬
ٌٜٛـ ايؿماؼ بأْ٘ ٚاٖف ٠عإَٛ ١ٝجضٛؼ ٗ ٠كتًضـ اجملتُعضا ٖ..ضؿا ٌضرٝس ٚيهضٔ
ايؿماؼ ٗ ايعفام ذاي ١أظف ٣كتًؿ ١نُاّ ْٛٚعاّ عُا ٗ لٛاٚ , ٙنُا َف ٗ َضا تكضؽّ َضٔ
ؾٍٖ ٍٛؿا ايهتاب ..يهٔ ايؿماؼ ٜ ٫عٝي ٗ ايؿفاؽ ٜ ٫ٚتٛقـ َٔ ؾفاؽ. .ؾٗ ٛنا ٔ٥نفٜ٘
ٜٚ ُٜٛٓهدل ٜٓٚتىف ٜٚمتىف ٗ ٟب ١٦ٝقؽؼٜٚ , ٠ٴًحِ ٜٚٴهبس ٜٚټرحِ ّٜٚضُٴف ٜٚٷرٍضف ٗ
أ ِٝل اؿؽٚؼ ٗ ب ١٦ٝأظف ٣قؽؼٚ ..ٙن ٬اؿايٌ ٜتطًب وفٚطاّ ؾالتىفا ٤ايؿماؼ تًكَ٘
ذآِٚ ١ايمع ٞٱٜكاؾ٘ ٜتطًب تٛؾف بَ ١٦ٝع ١ٓٝتىهٌ ْكّٝاّ يٮٚ..ٍٚاْتِ تتؿنفَ ٕٚع ٞإٔ
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 َٔ ./. 80ا٭وعاُ ٗ أجٗك ٠ايؽٚيٚ ١اجملتُض ٖضٔ ٌٚضؿتِٗ بضض بضٌ بضٌٖ. .ضّ ٤٫٪هضٔ إٔ
ٜٓعفطٛا ْ ٝعا أ ٚاغًبِٗ ٗ ٖاـلا ايؿماؼ إؾا ناْت ايب ١٦ٝتىح عً ٢ؾيو ّٚهٔ إٔ
ٜتحضض٘ َعُٗٛضضِ أْٝ ٚعضضا إٍ ٖاـلضضا ا٫لضضتكاَٚ ١ايٓكاٖضض ١إؾا ناْضضت ايب٦ٝضض ١تىضضح عًضض٢
ا٫لتكاَٚ . .١ب ١٦ٝايؿماؼ ٚذآِت ٗ ١ايعفام تك ّٛعً ٢ايعٛاٌَ اٯت:١ٝ
 . 1ظفاب ايكؽ.٠ٚ
 . 2تؽٖٛـ ايىعٛـ بإمٚ٪ي.١ٝ
 . 3ايؿ ٢ِٛاؿه.١َٝٛ
 . 4ايؿ ٢ِٛايمٝال.١ٝ
 . 5ايؿ ٢ِٛايك.١ُٝٝ
ٖؿ ٙايكّاٜا ٗ ..ع٬جٗا ٜضتِ ػؿٝضـ َٓضاب ايؿمضاؼ  ٗٚالضتُفاـٖا ٜتؿضاقِ ايؿمضاؼ...
 ٬عضٔ ثكاؾض ١ايؿمضاؼ ٜتطًضب تضٛؾف
ٗ ذٌ إٔ وضف ٙٚلضاط َُٗض ١إوضاع ١ثكاؾض ١ايٓكاٖض ١بضؽّ ٜ
ايىف ٙٚاٯت:١ٝ
 .1لٝالٚ ٕٛٝذه َٕٛٝٛقؽ.ٙٚ
ْٛ .2اّ ؼٚي ١إ٪لما .
 .3ؼٚي ١إٛاطٓ١
أَا َٛاجٗ ١ايؿماؼ  ِٚٚذؽ ي٘ ؾتتطًب ايىف ٙٚاٯت:١ٝ
 .1ذهٚ َٕٛٝٛبفٕاْ ٕٛٝقؽ.ٙٚ
ْ ١٦ٖٝ .2كاَٖ ١متكًٚ ١ق.ٜ٘ٛ
 .3قّاَ ٤متكٌ ْٚك.ٜ٘
 .4فًن ْٛاب ْكٚ ٜ٘ق.ٟٛ
 .5ـأ ٟعاّ ؾاعٌ ٚق.ٟٛ
ت ًهِ ب ١٦ٝايؿماؼ ٚتًهِ ايب ١٦ٝاي٬قَ ١ٱٜكاؾ٘ٚ. .يهٔ قبٌ إٔ ْأت ٞعًَٓ ٢اقى ١تًضو
ايكّاٜا نٌ عً ٢ذؽ َٔ ٙذٝثَ :اٖٝتٗا  ,ظطٛـتٗا ٚ ,اق اؿاٍ . .يٓتعفف أ ّ٫ٚعً ٢ذحِ
ٚظطٛـ ٠ايؿماؼ َٔ ٚجْٗٛ ١ف اؿهٚ َٕٛٝٛايمال ٗ ١ايعضفام ؾكضؽ ٜهض ٕٛا٭َضف ٖاَىضٞ
 ُِٔٚاؿؽٚؼ ايطبٝع ١ٝي هٓٓا ْٗ ٍٛا٭َفٖٚ..ؿا ا٫ذتُاٍ ٗ ٚضفٚف ايتكاتضٌ عًض ٢ايمضًط١
بالتعؽاّ نٌ ا٭لًرٚ ١أَّاٖا ايتمك ٘ٝايمٝالضٚ ٞاـؼ ظٌٍٛضا ٚإ َٛاجٗض ١اـٍضّٛ
بالتعؽاّ ل٬ط ا٫تٗاّ بايؿماؼ ِاـب ٗ تأثرل َٔ , ٙجاْب آظف يٓتعفف عًْٛ ٢ضفتِٗ إٍ
َاٖٚ ١ٝألباب ايؿماؼٖ ٗ ..ؿا ايهتاب قًت ٚجْٗٛ ١ف ٟعٔ َؿٗ ّٛايؿماؼ ٗ ايعفام ٚطبٝعت٘
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ٚذحُ٘ ًَٚؿات٘ ٚظطٛـت٘ ٚـغِ أْ ٞمل أنٔ قؽ بٓٝت تٍٛـات ٞعٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام َٔ ظٍ٬
ايٓٛف إٍ ايبٝت َٔ ظاـج٘ إِا َٔ ظ ٍ٬ؼـاٜض ١ايعضاـ ف ببٛاطٓض٘ ٚظؿاٜضا , ٙيهضٔ َض ؾيضو
ٜٓبػ ٞايتعفف عً ٢ـأ ٟاٯظف ؾإ نإ َِٛٛعٝا اٌضطؿؿٓا َعض٘ غضرل َتعٍضبٌ ٚإ نضإ
ظاطّ ٦ا قًٓا ي٘ بهٚ ّ٬اِضس َٚعضاـد ذضفٚف لضً :١ُٝا٭َضف يضٝن ٖهضؿا. .ظٌٍٛضاّ ٚمضٔ
ْتهًِ ٗ اؾاْب ا٭ِٖ ٚا٭ظطضف َضٔ إِٛضٛع :نٝضـ يٓضا إٔ ْٛقضـ ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام..?..
ايٍعٛب ١نبرل ٠طبع ّا ؾٓرٔ يمٓا ٗ فضاٍ عضث ـٜاِض ٞؾضٓؿرَ ا٭َضف َضٔ ظض ٍ٬أ ِضٛؾد
) َٛؼٜضٌ ـٜاِضٚ (ٞيمضٓا ٗ فضاٍ ايكضاْ ٕٛؾٓكضٖ ٍٛضضؿا ايؿعضٌ ػفَض٘ إضاؼ ٠نضؿا َضٔ قضضإْٛ
ايعكٛبا ـقِ  111يمٓٚ 1969 ١يمٓا ٗ اجملاٍ ايؿكٗ ٞنْ ٞكٖ ٍٛؿا ايفأٜ ٟتعاـض َ َا
جا ٗ ٤اٯ ١ٜايهف ّ ١نؿا أ ٚاؿؽٜث ايىفٜـ نؿا. .مٔ ْضتهًِ ٗ اجملضاٍ ايكُٝضٖٚ ٞضٛ
ايكالِ إىذلى ٚايٛعا ٤ا٭ـذب يهٌ تًو اجملاٚ , ٫يهْ ٞه ٕٛعً ٢ب َٔ ١ٓٝأَفْا أورل
إٍ إٔ ٖؿ ٙاؿؿف ٠أعب ايؿماؼ قؽ لكطت ؾٗٝا قٝاؼا ذهٚ ١َٝٛلٝال ١ٝعًَ ٢ف ايتاـٜغ
ٚمل تمًِ َٔ ايمك ٙٛؾٗٝا ذت ٢قٝاؼا ؼ َٔ ١ٜٝٓكتًـ ايؽٜاْا ٚعًَ ٢ف ايتاـٜغ أّٜا بٌ
ٚذتَ ٢فاج ؼ ١ٜٝٓبعّٗا َٓكٛع ١أؾٜاشلا ٗ ايؿماؼ ٚإ و٦تِ ؾرتض ٢ايٍضرابْ ١عضِ ٌضراب١
ـل ٍٛاهلل )ُ(.
ٚمل ّض عً ٢غٝاب٘ عِٓٗ ل ٣ٛبّ لٌٓ يؿضتِٗ ؼٚاَض ١ايؿمضاؼ نُضا مل تًضـ أذضؽاّ
َٓهِ..
ق بٌ ؾيو يٓتؿرَ ذحِ ايؿماؼ  ٚذحِ ا٭ِفاـ ايٓاْ ١عٓ٘ عًض ٢ايىضعب ايعفاقضَ ٞضٔ
ٚجْٗٛ ١ف إمٚ٪يٌ أْؿمِٗ ٚيٝن أؾٌّ َٔ ا٫لتٓاؼ إٍ وضٗاؼ ٠ايمضٝؽ إبضفاٖ ِٝاؾعؿضفٟ
باعتباـ ٙـٝ٥ن ايٛقـا ٤ايمابل ٗ ايعفام ٚـٝ٥ن ا٥٫ت٬ف ايٛطب ذايٝا:
ض ض ٗ نًُتضض٘ ايضضيت أيكاٖضضا ٗ اؿؿضضٌ ايت ض أبٝب ايضضؿ ٟأقضضَٓ ِٝالضضب ١ايضضؿنف ٣ايمضضٓ١ٜٛ
٫لتىٗاؼ ايمٝؽ قُؽ قُؽ ٌاؼم ايٍؽـ شلؿ ٙايمٓ ..١قاٍ ايمٝؽ إبفاٖ ِٝاؾعؿفَ ٟا :ًٜٞ
ض )متاد ثٛـ ٠إٌ٬ذِ ١ٝؽ ايؿالؽ , ٜٔذت ٢مٛٸٍ ايثف ٠ٚإاي َٔ ١ٝبًؽ ايعفام اؿبٝب إٍ
أبٓا ٤وعب٘ ْٗٚ ,كّ ايؿكفَٛ ..اقْ ١ايعفام ٖؿ ٙايعاّ  130تف ًٕٜٛٝؼٜٓاـ أ ٟذٛايًَٝ 100 ٞاـ
ؼ٫ٚـْٚ ,ؿٛه ايعفام ًَْٛٝ 32اّ ٍْٚـ إًَٛ , ٕٛٝاقْ ١ايعفام تعضاؼٍ َٛاقْضٍَ ١ضف ٚا٭ـؼٕ
ٚلٛـٚ ١ٜؾًمطٌ ٚيبٓإْٚ ,ؿٛه ٖؿ ٙايؽ ٍٚأنثف َٔ َٚ ,ًَٕٛٝ 100مت ٣ٛإعٝىٖ ٗ ١ؿٙ
ايبًؽإ أؾٌّ َٔ َمت ٣ٛإعٝى ٗ ١ايعفام.(..
 ٖ ٗٚؿا اؾاْب ؾاْا  ٫اتؿل َ َا جا ٤عً ٢يمإ ايمٝؽ اؾعؿف ٟؾك٘ ٚإِا أورل إٍ أْٞ
لبل ٚإ نتبت ؾيو ٚقًت٘ تهفاـاّ عًٚ ٢لا ٌ٥اٱعضٚ ّ٬أعضاؼ ْىضفٚ ٙلضا ٌ٥إعض ّ٬تابعض١
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٭طفاف لٝال ١ٝعًْ ٢طام ٚال ٚبا ذح ١ػاب٘ بٗا اؿهَٓ ١َٛؿ أنثف َٔ ث٬ث لٓٛا
ٖٚؿا ٍْ٘:
َٛ .1اقْا ايعفام ايمٓ ١ٜٛتؿٛم َٛاقْا  َٔ 4ايؽ ٍٚاجملاٚـ ٠فتُع ٖٞٚ ١ا٭ـؼٕ ,لٛـٜا,
يبٓإٍَ ,ف ٗ ,ذٌ إٔ عؽؼ ْؿٛه ايعفام ٜ ٫تحاٚق عؽؼ ثًث لهإ ٚاذؽ ٠ؾك٘ َٔ تًو ايؽٍٚ
أعب ٍَف..يهٔ َعؽٍ ايؿكف ٗ ايعفام ٜؿٛم َعؽ ٫ايؿكف ٗ تًو ايؽ ٍٚفتُع.(..١
َٛٚ . 2اقْضضا اي عضضفام بًػضضت ظضض ٍ٬ا٭عضضٛاّ2014 ,2013 ,2012 ,2011 ,2010 :عًضض٢
ايتٛايًَٝ 82 :ٞاـ 6 ,صًَٝ 84اـ ًَٝ 100 ,اـ ًَٝ 118 ,اـ ) 148 ,ؼ٫ٚـ أَفٜه..(ٞ
ض ٜٚمذللٌ ايمٝؽ اؾعؿفْ ٗ ٟؿن اـطاب ؾٝتما:ٍ٤
)أ ٜٔاؿًك ١إؿكٛؼٚ ( ?٠هٝب عً ٢تما٩ي٘ بٓؿم٘ ؾٝك:ٍٛ
)إْٗا ايؿماؼ ..ايٓاه بؽأ ُاـه ايؿماؼ ٫ٚ ,تمترٚ ,ٞؼٛٸٍ ايؿماؼ إٍ ثكاؾ , ١ؾكؽ
أٌبس إٚٛـ ٜبتكٸ إٛاطٔ عًٓاّ َٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمتر ,ٞبٌ ٌاـ ايبعض ٜتؿٓٓ ٗ ٕٛايؿماؼ.(..
ٖ ٗٚؿا نتًـ ٗ جاْب ْٚتؿل ٗ اٯظف. .ؾُِٛٛع إٔ ايؿماؼ بضا ايثكاؾض ١ايمضا٥ؽٗ ٠
ايعفام ٖؿا َا  ٫نتًـ عًٚ ٘ ٝقؽ قًت ؾيو تهفاـا َٓٚؿ عضؽ ٠لضٓٛا ٚ. .يهضٔ اـض٬ف ٗ
قٛي٘) :ايٓاه بؽأ ُاـه ايؿماؼ  ٫ٚتمترٖٚ (ٞؿا َعٓا ٙأْ٘ ٜكٝٸ ؽ ايؿماؼ ِؽ فٗٚ..ٍٛؾ٘ٝ
ظً٘ يٮٚـام ؾتعبرل ايٓاه ٜىٌُ اؾاْٚ ٞاجملب عً ..٘ٝؾايىعب ايعفاق ٖٛ ٞايٓاه بؿكفا٘٥
َٚعٛقَٛٗٓٚ ٜ٘ب ..٘ٝؾٌٗ إٔ ّٖ َٔ ِٖ ٤٫٪اـل ٕٛايؿماؼ ٜ ٫ٚمتر ٌٖٚ ?..ٕٛأِْٗ ِٖ َٔ تمًِ
إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛاييت تعاؼٍ فُٛع َٛاقْا  5ؼ ٍٚفاٚـ ٠نُا ٜك ٍٛايمٝؽ اؾعؿفْ ٟؿم٘
ٚبؽؼٖٚا ؼ ٕٚإٔ ٜعاؾٛا ايؿكف ٚتؽَْ ٞمت ٣ٛإعٝى ٫ ?..١طبعاِّ ٤٫٪ٖ..رٚ ١ٝيٝمٛا جٓا..٠
ٚايك ٍٛبإٔ )إٚٛـ أٌبس ٜبتك إ ٛاطٔ عًٓا َٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمترٖ (ٞؿا ايك ٍٛأعذلض عً٘ٝ
ْ ٖٛٚؿن ايك ٍٛايؿ ٟؼـجت عً ٘ٝنٌ ايمًطا ايؿالؽٚ ٠عًَ ٢ف ايعٍٛـ. .ؾٗ ٞتًك ٞايًّٛ
عًٌ ٢ػاـ ايمفام ٚتػض ايٓٛف عضٔ ايهبضاـ بضٌ تبضاـى يًمضفام ايهبضاـ أؾعضاشلِ ؾترضبن
ايماـم ايٍػرل ٗ ذٌ تّ ايماـم ايهبرل عً ٢ـأه أجٗك ٠ايؽٚي..١
ؾايك ٍٛبإٔ )إٚٛـ أٌبس ٜبتك إٛاطٔ عًٓاّ َٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمتر ٗ (ٞايٛقت ايؿٜ ٟىرل ؾ ٘ٝإٍ
ْٛع ٚاذؽ َٔ ايؿماؼ َ ٖٛٚا ٜمُ ٢بايؿماؼ ايٍػرل  ٖٛٚب ٬وو َ٪ؾٺ ٚظطرل ٭ْ٘ ٜعب الضتٗتاـاّ
بإٛاطٓٚ ١ذكٛقٗا ٜٚعب التٗتاـاّ بايكاْٖٝٚ ٕٛب ١ايؽٚيٜٚ ١عب اْتٗاناّ يًُٛاطٔ ٚقبضٌ ؾيضو قضِٝ
ايٝٚٛؿ ١يهٓ٘ ٜبكٜ ٢ىهٌ ْٛع ٚاذؽ َٔ أْٛاع ايؿمضاؼ ٜٚبكضٜ ٢ىضهٌ ايٓضٛع ايٍضػرل َضٔ أْضٛاع
ايؿماؼ..يهٔ ايهبرل َٔ أْٛاع ايؿماؼ َٖ ٛا ُاـل٘ اؿهٚ ١َٛايطبك ١اؿانُ ٖٛٚ ١اٯت:ٞ
 1ض ؾٗ ٞتبؽؼ إاٍ ايعاّ تبؽٜؽاّ ؼ ٕٚإٔ ؼكل ْتا٥خ تؿنف عً ٢ا٭ـض..
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 2ض  ٖٞٚتػتٍب أَٛاٍ ايىعب تاـ ٠بايتؽيٝن ٚتاـ ٠بكٛاٌْ تىفعٗا ٍٕضًرتٗا ٍَٚضًر١
أذكابٗا..
 3ض  ٖٞٚتػتٍب ذكضٛم إٛاطٓض ٗ ١إوضػاٍ ايٚٛضا٥ـ ايعاَض ٗ ١ايؽٚيض ١ؾتحعًضٗا ذهضف ّا
٭تباعٗا ؼ ٕٚغرلِٖ َٔ إٛاطٌٓ..
 4ض  ٖٞٚتؽؾ بايؿاوًٌ ٚغضرل ايٓضك ٌٜٗإٍ َٓاٌضب ايؽٚيض ٗ ١اٱؼاـا ايعًٝضا ٚايضؽٚا٥ف
ايؿفعٝضض ١ؾترضضب٘ اؾٗضضؽ ٚتؿىضضٌ ا٭ؼاٜٚ. .٤ترُضضٌ ايىضضعب ايعفاقضض ٞتبعضض ١ؾيضضو َضضٔ ؼَضض٘ َٚايضض٘
ٚنفاَت٘ ٚذكٛق٘..
 5ض  ٖٞٚايؿ ٢ِٛا٭َٓ ١ٝاييت تمببت ٗ إغفام ايعفام بايؽّ ٚايكتٌ.
6ض  ٖٞٚايؿ ٢ِٛا٫قتٍاؼ ١ٜاييت جعًت َٔ ايعفام ففؼ ألٛامٔ يتٍفٜـ ْؿاٜا

ايعامل..

 7ض  ٖٞٚايمٝالا اؿه ١َٝٛاييت تؿتكف يًرهَُٚ ١فاعاًٍَ ٠ر ١ايىعب ٚاييت تمببت
ٗ إؾكاـ ايٓاه عٓؽَا ِاعؿت ألعاـ ايٛقٛؼ إٍ أـبع ١أَثاشلا ؾباتت ايعا ١ً٥تؽؾ َٔ  15إٍ
 25أيـ ؼٜٓاـ مثٓا يكٓ ١ٓٝايػاق بعؽ إٕ نإ مثٓٗا قبٌ ؾيو  500ؼٜٓاـ ؾك٘ ٚبا ايؿ٬ط ٜؽؾ
 50أيـ ؼٜٓاـ يٓكٌ قٍٛي٘ بعؽ إٕ نإ ٜؽؾ  10آ٫ف ؼٜٓاـ ؾك٘ ؾاـتؿعت ا٭لعاـ ٚانؿض
إمت ٣ٛإعاو ٞيًٓاه ٚاـتؿعت َٓالٝب ايؿكف ٚباتت نًؿ ١اٱْتاد ايكـاع ٞتؿٛم ث٬ث ١أَثاٍ
نًؿ ١إمتٛـؼ َٓٗا ؾذلى ايؿ٬ط ا٭ـض ٭ٕ قاٌ ٫ ً٘ٝتٓاؾن ألعاـ إمتٛـؼ بمبب وفا٘٥
يًٛقٛؼ ايؿٜ ٟىهٌ  َٔ ./. 40نًؿ ١اٱْتاد بأـبع ١أِضعاف لضعفْٚ ٙؿضن ايىض ٤ٞذٍضٌ َض
ايٍٓاع ١ؾأغًكت إعاٌَ أبٛابٗا ٚؼؾعت بايٓاه إٍ ايبطايٚ ١بعِّٗ إٍ اٱـٖابٜٚ..هؿب َٔ
ٜك ٍٛإِا تًو اوذلاطا ايبٓو ايؽٚي..ٞ
أـأٜتِ ايؿفم بٌ ايؿماؼ ايٍػرل ٚايؿماؼ ايهبرل ?..يكؽ نٓت طايبا ٗ اؾاَع ٗ ١أٚاظف
ايمتٝٓٝا َٔ ايكفٕ إاِٚ ٞنإ بعض ايطًبٜ ١تباُٖٖ ٕٛماّ بإٔ عٓؽِٖ اقتٍاؼْا يًُفذّٛ
ايمٝؽ قُؽ باقف ايٍؽـ ٚؾًمؿتٓا ٚ ,يهٔ ٜبؽ ٚإٔ َكٛي ١عبؽ إًو بٔ َفٚإ عٓؽَا بًػ٘ اْ٘
ٌاـ ذانُاّ ؾعاطب ايكفإٓ ايهف ِٜبكٛيٖ٘:ؿا ؾف ام بٝب ٚبٓٝو قؽ تهفـ ٗ ايعفام أّٜا
ٚيهٔ ٗ أٜآَا ٚيٝن ٗ عٍف َفٚإ بٔ اؿهِ ٚيًُكٜؽ أق:ٍٛ
ض إٕ ٖؿا إٚٛـ ايؿٜ ٟبتك إٛاطٔ عًٓا ؼ ٕٚإٔ ٜمترَ . .ٞاـه ايمط ٛعً ٢جٝب إٛاطٔ
ٚيهٔ إٛاقْا ايعفاق ١ٝاشلا ١ً٥اييت ٜؿٛم ذحُٗا ذحِ َٛاقْا  5ؼ ٍٚفتُع ١بٝؽ ا ؿه١َٛ
ؾأْ ٜٔتا٥خ اؿه..?..١َٛ
ض ٚإٔ ايض ًَٝ 60اـ ؼ٫ٚـ ايضيت ظٍٍضت َضٔ َٛاقْضا ايىضعب ايعفاقض ٞيتضٛؾرل ايهٗفبضا٤
ناْت بٝؽ اؿهٚ ١َٛيٝن بٝؽ ٖؿا إٚٛـ ايؿٜ ٟبتك إٛاطٔ عًٓاّ َٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمتر..ٞأٜٔ
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ايهٗفبا.?..٤
ض ٚايؿ ٟتمبب ٗ إجباـ ايٓاه ٗ ايعفام إٔ ٜٓؿك ٛا ؼٚ ٕٚج٘ ذضل أنثضف َضٔ ًَٝ 200ضاـ
ؼ٫ٚـ ظ 10 ٍ٬لٓٛا َٔ جٛٝبِٗ عً ٢تٛؾرل ايهٗفبا ٤بٛالط ١إٛيضؽا إٓكيٝضَٛٚ ١يضؽا
ايهٗفبا ٤إًُٛن َٔ ١قبٌ ا٭ٖاي ٗ ٞا٭ذٝا ٤ايمهٓ ٖٞ ١ٝاؿهٚ ١َٛيٝن ٖؿا إٚٛـ
ايؿٜ ٟبتك إٛاطٔ عًٓا ؼ ٕٚإٔ ٜمتر ٞ٭ْٗا ٖ ٞاييت بؽؼ إًٝاـا ؼ ٕٚإٔ تٛؾف ايهٗفبا٤
يًُٛاطٔ ٚ ٖٛٚاجب ألالٚ َٔ ٞاجباتٗا ؾاِطف إٛاطٔ ٭ٕ ٜؽبف ايهٗفبا ٤يعاً٥ت٘ َٔ جٝب٘
اـاُ باقتٓا ٤إٛيؽا إٓكيٚ ١ٝتىػًٗٝا ٚتٛؾرل ايٛقٛؼ ايؿ ٟاـتؿعت ألعاـ ٙإٍ أـبع ١أِعاف
َا نإ عً ٘ٝلابكا إٍ جاْب ا٫وذلاى َٛيؽ ٠ايىاـع..
 ٗٚظ طابض٘ بتضضاـٜغ . .2013/4/17قضاٍ ايمضضٝؽ اؾعؿضف ٟأَضضاّ ايتحُټض اؾُضضاٖرلٟټ يتٝضضاـ
اٱٌ٬ط ايٛطبِّ يؽعِ قا ١ُ٥ا٥ت٬ف ؼٚي ١ايكاْ) :ٕٛإٔٻ ايؿماؼ ٚـا ٙ٤جٝي َٔ ايؿالؽَٚ ,ٜٔا
ٍّ إٜٚ ٫ٴؽـى جِّٝؽاّ أْ٘ عٓؽَا ٜٛاج٘ ايؿماؼ ٜٛاج٘ َٴٓضتؿٹعٌ نُثٴضفاّ ظٌٍٛضاّ عٓضؽَا
َٔ َٴتٍؽ
ٜترٛٸٍ ايؿماؼ إٍ ثكاؾ.(..١
ْعِ ٖؿا ٌرٝس  ٫ٚنتًـ عًٚ..٘ٝيهٔ َٔ ٖٖ ٛؿا اؾٝي َٔ ايؿالؽ ِٖ َٔ ?. .ٜٔقاؼت٘
 ِٖ َٔٚأَفا ِٖ َٔٚ ٙ٤أؾفاؼَٚ ٙا ٖ ٞعكٝؽت٘ ايعمهف.?..١ٜ
لأق ٍٛيهِ َٔ ِٖ قاؼت٘ ٚآَفَٚ ٙٚا ٖٚ ٞفٚف ْىأت٘ ٚلاذ ١ذفب٘ ؾتعايٛا َع:ٞ
أّالً :خساب الكدّٗ:
ْعِ ايكؽ ..ٙٚيكؽ عدل إٛاطٔ ايعفاق ٞايبم ٘ٝعٔ ٖؿا اؾاْب َا مل تبًػ٘ عُكاّ نضٌ
أقٛاٍ ايؿ٬لؿٚ ١ايؿكٗا. .٤عٓؽَا ٚقـ عً ٢با ٥ايمُو يٝىذل ٟزله ١يعٝاي٘ ؾرا ٍٚايبا ٥إٔ
وٍف عٛٝب ايمُه ٗ ١ؾًٜٗا ؾكضاٍ يض٘) :ظض ًٛزلحض٘ بضن وض ٜ٘ٛظٝضاه بؿًٜضٗا (..ؾكضاٍ
إىذلَ ) :ٟا ُٜٗب ؾ ٌٜأيمُه٘..ألأيو :ـألٗا ظاٜن ي .(?..٫ ٛؾؿٖبت َث ّ٬وا٥عاّ عٓؽ
ايعفاق) :ٌٝايمُح٘ ظاٜم٘ َٔ ـالٗاَ ..ا ٜؿٝؽ اؿح ..(..ٞأـأٜت ٜاٌؽٜك ٞاؾعؿف ?..ٟجٝي
ايؿماؼ ايؿ ٟتىرل إيْ ٖٛ ٘ٝؿم٘ ـأه ايمُح٘  ِٖٚاؿهٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ١ٝبايؿا ..
ؾإ نإ ايهباـ ٜٓأ ٕٚبأْؿمِٗ عٔ ٖاـل ١ايؿماؼ ٜٚضأْؿَ ٕٛضٔ تعاطٝض٘ ٜٚػّضبٖ ٕٛضٔ
ٜفتهب٘ لع ٢إع ١ٝٱـِا ٤ـ٩لا َٔ ِٗ٥ظ ٍ٬ايترً ٞبطباعِٗ ؾتكٝؽٚا ٚابتعؽ ايػايب َِٗٓ ١ٝعٔ
ٖاـلت٘ ٚايهباـ ِٖ طبعاّ ايكاؼ ٠اؿهٚ َٕٛٝٛايدلٕاْ ٕٛٝلٛا ٤ناْٛا ٗ ـ٥ال ١اؿهَٛض ١أٚ
فًن ايٓٛاب أ ٚـ٥ال ١اؾُٗٛـ ٗٚ ١ٜاحملاؾٛا أّٜا َٔ قاؾٚ ٌٛفاين قاؾٛا ..
ٗ ٖؿا اجملاٍ بايؿا ؾإ تأثرل ايكؽ ٗ ٠ٚلًٛى ايٓاه ٚإع ١ٝظٌٍٛاّ ٜؿٛم تأثرل نٌ
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ايٛعاٚ ٚنٌ نتب ايتثكٝـ بك ِٝايٓكاٖٖ ١ؿا َٔ جاْب  َٔٚجاْب آظف ؾإْٗا ػعٌ َٔ اؽاؾ
اٱجفا٤ا ايعكابَٛ ٗ ١ٝاجٗ ١ايؿالؽ ٜٔعًَُ ١ٝىفٚعَٚ ١كبٛيٚ ١يهٔ ٗ غرل ؾيو تٍبس تًو
اٱجفا٤ا َ ٫ىفٚعَ ٫ٚ ١كبٛي ١إِا غاسلَٓٚ ١اؾك٘..
ٚعً ٘ٝؾإ ؼٚـ تًضو ايمضًطا ٗ عًُٝضَ ١هاؾرض ١ايؿمضاؼ َٗضِ ٚظطضرل يًػاٜض ١ؾٗض ٞإٕ
ًٌرت ًٌس ثًث ايمُح٘ ٚلاُٖت بإٌ٬ط َا ؼ ٕٚايفأه ٭ْٗا ل تتٝس يًحٗض ١ايضيت تتضٍٛ
َُٗ ١نبس ايؿماؼ ٖاـلَُٗ ١تٗا ٗ َٛاجٗض ١ايؿمضاؼ ٗ بضاق ٞجمضِ ايمضُح٘ بٓحضاطٚ ..إ
ؾمؽ ؾٗؿا ٜعب ) :إٕ ـأه ايمُح٘ ظاٜن َٚا ٜؿٝضؽ اؿحض ..( ..ٞ٭ْضب إٕ ُُٖضت بؿالضؽ
ٌػرل وتُتب ع ْ٘ٛٝقبٌ يماْ٘  ٖٞٚتكٕ :ٍٛاؾا  ُٓ ٫ايهباـ.?..
بإٓالب٘ :غٍ ُٛايمُح٘ اظتًؿٛا ايعفاق ٌٝبن اظت٬ؾِٗ ٗ تًو إف ٠نإ اهابٞ
ٚجٝؽ ٭ْ٘ ذٌٍ بٌ ايطبكا ايىعب َٔ ١ٝجٗ٘ ٚاؿه َٔ ١َٛجٗ ١أظفٚ ٣مل ٜهٔ اظت٬ؾا
بٝٓٝاّ ب. .ِٗٓٝؾهُا ـأٜتِ إٔ ايطبكا ايىعب ١ٝتمأٍ عٔ ـاه ايمُح٘..ظاٜن ي..٫ ٛاؿهَ٘ٛ
ٖثً ١بفٝ ٥مٗا ْٛـ ٟلعٝؽ ٜماٍ عٔ ؾًٜٗا ؾٗ ٛعٓؽَا ؼظٌ ٗ اذؽ ا٭ٜاّ يمٛم ايمُو َىذل ٜاّ
عفض عً ٘ٝاذؽ ايباع ١بّاعت٘ َٔ ايمُو ٖتؽذاّ ٜ ٖٛٚك :ٍٛباوا ٖؿا ايمُو تاق ٙوٛف
ْػاْٝػٗضضا ٓضضفا )ظٝاوضض ِٝايمضضُه٘( . .ؾكضضاٍ يضض٘ ْضضٛـ ٫ :ٟتىضضٛؾب ـاه ايمضضُح٘..وضضٛؾب
ؾًٜٗا. .أـٜؽ أوٛف اـٝاه  ٌٌٚيًؿ ٌٜي ٛبعضؽ ٗ) !. .ٙقضاؾٛيت أذضؽ ايضفٜؿ ٌٝقتضٌ وعٍضاّ
ؾكبّٛا عًٚ ٘ٝأٚؼع ٙٛايتٛقٝـ ؾأٚنًت عاً٥ت٘ قاَٚ ٞعٓؽَا قابٌ احملاَ ٞإتِٗ أٌٚا ٙبإ
ٜ ٫عذلف أَاّ ايكاِ ٞظفّ ١ايكتٌ ٭ْ٘ ي ٛاعذلف ؾًٔ ٜبك ٢ؼٚـ يًُراَ ٞباعتباـ إ ا٫عذلاف
ٖ ٛلٝؽ ا٭ؼيٚ. .١عٓؽَا َثٌ إ تِٗ أَاّ ايكاِ ٞلأيٜ٘ :اؾ ٌٖ ٕ٬قتًت ؾ ?. .ٕ٬ـؼ إتِٗ :آْا
جاتٌ َٓٚحف ض ٜكٍؽ قاتٌ َٓٚهف ض ٌاط عً ٘ٝايكاِ :ٞبابا وٓ ٛجاتٌ َٓٚحف ?..ي ٛتعذلف بأْو
قتًت اجملب عً ٘ٝي ٛتٓؿ ٞايكٝاّ بؿيو..قاٍ إتِٗ..٫ :آْا أنًَو:آْا جاتٌ َٓٚحف..ايباوا ٜعذلف
بإ ـأه ايمُح٘ ظا ٜن ٗٚٚفٖا بن َا َتأنؽ َٔ ايؿٚ . .ٌٜهٝو ٚاذؽ ٜهًَو ْٛـ ٟلعٝؽ
نإ عؿٝؿاّ !..اْتِ وؿتٛا بعُف نِ ْٛـٜٓٚ ٟحفع.?..
قبٌ لٓٛا قفأ نتاباّ ـا٥عاّ يفجٌ ايؽ ٜٔايمٛـْ ٟؽ ِٜاؾمف)قٍ ١اٱّإ( ٚقؽ نتب
ْؽ ِٜاؾمف نتاب٘ عً ١٦ٖٝ ٢قاٚـ ٠بٌ تًُٝؿ َؿذلض ازل٘ ذرلإ ٚبٌ وٝع٘ ـجٌ ايؽٜٔ
ؾهإ ٜطفط ا٭ل ١ً٦عً ٢يمإ ايتًُٝؿ ذرلإ ٚهٝب عًٗٝا ٖ. .ٛأْا لأقًب ايٍٛـ ٠ؾأن ٕٛأْا
ايتًُٝؿ ٚلأٚج٘ ا٭لٚ ١ً٦يهب ٗ اٱجاب ١عًٗٝا أعٛؼ يًُٓب إٍ وٝعٚ ٞقؽٚت ٞعً ٞعًٝض٘
ايم ..ّ٬يٝن َٔ َٓطًل طا٥ؿ ٞأَ ٚؿٖيب ٚيهٔ..٭ْ٘ عًضٖٚ ..ٞض ٛايكا ٥ضٌ :إٕ ٌضًس ايفاعضٞ
ًٌرت ايفعٖٚ,١ٝؿَٗ ٙؽا ٠اٍ ايمٝؽ ابفاٖ ِٝاؾعؿف.ٟ
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الكدّٗ قدمياً:
يكؽ قفأ نثرلاّ ٚزلعت أنثف ٚـأٜت ٕٚمت ؾًِ أجؽ يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايمٖ ٗ ّ٬ؿا
ْٛرلاٚ ..ـغِ أْهِ تؽع ٕٛأْهِ ؼ ٕٚغرلنِ ٚـثت٘ ٚأَٓا ٤لف ٙؾتعايٛا َع ٞيٓفٻ َٔ َٓا إٍ
ق ُ٘ٝأقفب اْتِ أذكاب اٱل ّ٬ايمٝال ٞأّ مٔ ايؿَٝ ٜٔكْا أْؿمٓا عٓهِ بايتكآَا بايكِٝ
ٚعؿٓا ايكىٛـ ٚجاًَتُْٛا بتٍٓٝؿٓا ُِٔ ظاْ ١ايعًُاْ ١ٝاييت تعب عٓؽْا ا٫يتكاّ بايكٚ ِٝتعب
عٓؽنِ أْٓا نؿاـاّ) ..بإٓالب :١قفأ قبٌ أٜاّ ؾت ٣ٛ٭ذؽِٖ بتهؿرل ِ٘ َٔ ايٓاه ٚاْٞ
أؼع ٙٛإٔ ىفد ٜؽ َٔ ٙؼت إبط٘ ؾإ ناْت بّٝا ٤نأٜؽ ِٗ ٜؾٌٗ ٛاؼم ٚأذف ٣بإٔ ٜتب ٚإ
ناْت لٛؼا ٤نأؾعاي٘ ؾا٭ذف ٣بإف ٤إٔ ته ٕٛؾٹ عاي٘ ٜٚؽ ٙبّٝاٚ ٤إ نإ ـبو قؽ أٌَٗ
إبًٝن ي ّٛٝذىف ؾًُاؾا  ٌُٗ ٫ايٓاه يؿيو ايٚ ?. .ّٛٝبإٓالب ١أّٜا ٗ :ايعضٛؼ ٠إٍ وضٝعٞ
ٚقؽٚت..ٞمل اعتُؽ عًَٓ ٢ك ٫ٛتهِ إِا اظذل عباه قُٛؼ ايعكاؼ ( :ؾتعايٛا َع:ٞ
ض ) نإ ؼلتٛـ ٗ ٙؼٍ ٌٝايّفا٥ب إؿف ١ِٚعً ٢ايٓاه إٕ ايٓٛف ٗ عُاـ ٠ا٭ـض أِٖ
َٔ ايٓٛف ٗ التح٬ب ايّفٜب ١ؾهضإ ٜهتضب إٍ ٚايٝض٘ :تؿكضؽ ٗ أَضف اـضفاد َضا ٍٜضًس
أًٖ٘. .ؾإ ٗ ٌ٬ذ٘ ٬ٌٚذِٗ ٌ٬ذاّ ٕٔ لٛاِٖ ٬ ٌ ٫ٚط ٕٔ لضٛاِٖ إ ٫بٗضِ. .٭ٕ ايٓضاه
نًِٗ عٝاٍ عً ٢اـفاد ٚأًٖ٘ ٚ ,يٝهٔ ْٛفى ٗ عُاـ ٠ا٭ـض ابًؼ َٔ ْٛفى ٗ التح٬ب
اـفاد  ,٭ٕ ؾيو ٜ ٫ؽـى إ ٫بايعُاـ َٔٚ , ٠هًب اـفاد بػرل عُاـ ٠أظفب ايب٬ؼ ٚاًٖو
ايع باؼ ٚمل ٜمتكِ أَف ٙإ ٫قً..(..٬ٝ
ؾإؾٕ َٔ هًب اـفاد بػرل عُاـ ٠أظفب ايب٬ؼ ٚاًٖو ايعباؼٖ. .ؿا ايك ٍٛيٝن ٯؼّ زلث
 ٫ٚيفٜهاـؼ ٫ٚ ٚيهاـٍ َاـنن. .اْ٘ ق ٍٛاٱَاّ عً) ٞع( ٚاـفاد بًػ ١اي ّٛٝتعضب إضٛاـؼ
إايٚ ١ٝايعُاـ ٠تعب اٱْؿام ا٫لتثُاـٖ ٗ. .ٟؿ ٙاؿاي َٔ. .١ا٭قفب إٍ جٖٛف ؾهف عً)ٞع(
مٔ أّ أْتِ ?..مضٔ ْكضَٓ ٍٛضؿ عىضفٜ :ضا ْاعض٘ َضا هضٛق ؽٍٍضَ ٕٛضٔ اـضفاد ) إٛاقْض١
ايمٓ ./. 70 (١ٜٛيًٓؿكا ايتىػ ٫ ٖٞٚ ١ًٝٝتكٜؽ عٔ ـٚاتب ٚإٜؿاؼا ٍَٚاـٜـ ْثف ٗ ١ٜذٌ ٫
ؽٍٍَٛ ٗ ٕٛاقْتهِ إ ./. 30 ٫يًٓؿكا ا٫لتثُاـ ٖٞٚ ١ٜإىاـ ٜبًػ ١ايٚ ّٛٝأعُاـ ا٭ـض
بًػ ١ؾيو ايكَإ ..ثِ إٕ تًو ا يفٚاتب إٍاـٜـ اييت ؽٍٍ ٕٛشلا  َٔ ./. 70إٛاقْا ايمٓ١ٜٛ
ٗ ٚاق ا٭َف َعُٗٛا ٜؿٖب نفٚاتب ٚاَتٝاقا ٚاٜؿضاؼا يًرهضاّ ٭ٕ وضاغً ٞايضؽـجا
اـاٌَ َٔ ١ؽٜف عاّ ؾُا ؾٛم ٜ ٫ىهً ٕٛأنثف َٔ  َٔ ./. 20عؽؼ َٓتميب ايؽٚي ٗ ١ذٌ
أِْٗ ٜكبّ َٔ ./. 80 ٕٛفُٛع ايفٚاتب ٚإعٍ ٍا يهٌ َٓتميب ايؽٚي . .١أَا َٔ ِٖ ؼٕٚ
تًو ايؽـجا ؾفغِ إِْٗ ٜىهً َٔ ./. 80 ٕٛفُٛع َٓتميب ايؽٚي ١يهٔ فُٛع َا ٜكبّْ٘ٛ
ٜ ٫كٜؽ عً َٔ ./. 20 ٢إْايَ ٞا ٜٓؿلٚ ..أْتِ بٗؿا ؽفب ٕٛايب٬ؼ ٚتًٗه ٕٛايعباؼ ٖٛٚ ..عً٘ٝ
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ايمٜ ٫ ّ٬ك ٍٛي٫ٛت٘ ) ٚقـاٚ (ٙ٤قعٛا نٌ اـفاد عً  ٢ايٓاه َٓس ٚعطاٜا ٚإعاْا إِا ٜكٍٛ
شلِ أقُٛٝا بٗا َىاـ ) ٜعُفٚا ا٭ـض ( ؾأْت عٓؽَا تٛقع إاٍ بىهٌ إعاْا يًكاؼـ ٜٔعً٢
ايعٌُ  ٫تػرل َٔ ٌؿتِٗ نؿكفا ٤ؾٜ ٬مترل اٱعاْ ١إ ٫ايؿكرل ٚيهٔ عٓؽَا تًٍس ا٭ـض
ٚتك ِٝإٍاْ تٛؾف شلِ ؾفُ عٌُ ٍَٚاؼـ يًفقم ؾتبؽٍ ٌؿت ِٗ إٍ ايػٓ ٢٭ِْٗ لضٝطعُٕٛ
اٯظف ًٜٚب ٕٛاذتٝاجاتِٗ ْ ٗٚؿن ايٛقت ٜمؽ ٕٚاذتٝاجاتِٗ ِٖ  ,ؾايٝؽ ايعًٝا ظرل َٔ ايٝؽ
ايمؿً ..٢امل تمُ بايك ٍٛاؾُ:ٌٝأعط٘ ل ٸٓ اـٚ ٠عًُ٘ نٝـ ٍٜطاؼ ايمُو بؽ َٔ ُ٫إٔ تعط٘ٝ
زله !. .١مٔ ْكٖ ٍٛؿا ٭ْٓا ْتُمو ظٖٛف قض ِٝعًض) ٞع( َضٔ بضاب اي ٓضكٚع يًتمضاَٚ ٞاْضتِ
تتُمه ٕٛبكىٛـٖا يتعتاوٛا عً ٢جٛٝب٘..ؾىأْٓا ٚوأْهِ َثٌ ايٓرً ١اييت تٍٓ َٓ٘ عم ّ٬
ٚايؽبٛـ ايؿٜ ٟتطؿٌ عً ٢ايكٖفٜٚ ٠مؿس ايعمٌ..
يكؽ بايؼ إمٚ٪ي ٕٛاؿهٚ َٕٛٝٛايدلٕاْ ٗ ٕٛٝالترٛاؾِٖ عً ٢أَٛاٍ ايىعب ُٚضاؼٚا
نثرلاّ ذت ٢با ايٛاذؽ َِٓٗ ٜتبحس َمتعؿاّ َعاْا ٠ايىعب ايعفاق  َٔ ٞجفا ٤تفؼ ٟإمت٣ٛ
إعاوٚ ٞاـؽَا ٚؾكؽإ ايهٗفباٚ ٤تكاٜؽ َعؽ ٫ايؿكف بايك ٍٛيٛلا ٌ٥اٱعٌ ّ٬فاذ ّ١بإٔ
ابٓ٘ ايؿ ٟمل ٜبًؼ اؿًِ ٚمل ٜتحاٚق عُف ٙايفابعٜٓ ١ؿل عً ٢إٛبا ٌٜأـبع ٌٜ٬َ ١ؼٜٓاـ وٗفٜاّ!..
 ٖٛٚذاٍ مل ٜىٗؽ ي٘ ايعفام وبٗٝا  ٗ ٫عٗؽ بب ايعباه  ٗ ٫ٚبؿػ ايدلاَهٚ ,١ـَا مل
ٜتمٔ يكاـ ٕٚإٔ ٜتُت َثًُ٘..عٓٛا ٗ ٖؿ ٙايبٝاْا :
ض ٗ عاّ  2011بًػت إٓاؾ ا٫جتُاع ) ١ٝايٓثف (١ٜيًف٥الا نُا :ًٜٞ
ـ٥ال ١اؾُٗٛـًَٝ (103) ١ٜاـ  ًَٕٛٝ (263) ٚؼٜٓاـ.ض فًن ايٓٛاب )ًَٝ (289اـ  ًَٕٛٝ (752) ٚؼٜٓاـ.
 ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاًَٝ (141) ٤اـ  ًَٕٛٝ (553)ٚؼٜٓاـ..ـ٥ال ١فًن ايٛقـاًَٝ (424) ٤اـ  ًَٕٛٝ (256) ٚؼٜٓاـ.اجملُٛعًَٝ 824,958:اـ ؼٜٓاـ..
ٚبًػضضت إٓضضاؾ ا٫جتُاعٝضض ١ؾكضض٘ يف٥الضض ١اؾٗٛـٜضض ١يٮعضضٛاّ  2005ض  2011نُضضا  ًٜض:ٞ
)ًَٝ (107اـ .2005
)ًَٝ (107اـ .2006
)ًَٝ (117اـ .2007
)ًَٝ (128اـ 2008
)ًَٝ (98اـ .2009
)ًَٝ (119اـ .2010
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)ًَٝ (103اـ.2011
اجملُٛعًَٝ 779 :اـ ؼٜٓاـ..
 ٗٚذٌ بًػت ؽٍٍٝا إٓاؾ ا٫جتُاع ١ٝيف٥ال ١ايٛقـاَٛ ٗ ٤اقْ ١عاّ 5 :2012ص457
َ ًٝاـ ؼٜٓاـ ؾإ ؽٍٍٝا إٓاؾ ا٫جتُاع) ١ٝإعٍٍا ايمف ١ٜنُا ناْضت تمضُٗ ٢
ذ ( ٘ٓٝيف٥ال ١ايٛقـا ٤تبًؼ  6آ٫ف ؼٜٓاـ ؾك٘ٚ. .يهٔ ٗ عٗؽ عبؽ ايهف ِٜقالِ..
أْٛفٚا ٗ ٖؿ ٙايبٝاْا : . 1ـ٥ال ١ايٛقـا :٤اـتؿعت إبايؼ إعٍٍ ١شلا ٗ إٛاقْ ١ايعاًََٝ 134 َٔ ١اـ ؼٜٓاـ عاّ
 2006إٍ ًَٝ 566اـ ٗ عاّ َٚ 2011عً ّٛإٔ ـ٥ال ١ايٛقـا ٤تِّ َهتب ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤ا٭َاْ١
ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٚ ٤ا٭ظرل ٖٞ ٠لهفتاـ ١ٜفًن ايٛقـا ٤ؾفٚاتب ايٛقـا ٤تٍفف نٌ َٔ
ٚقاـت٘ . .ؾًُاؾا قاؼ إْؿاقٗا إٍ أـبع ١أَثاٍ َا نإ عً ٘ٝاؿاٍ ٗ ٚقت ايمٝؽ اؾعؿف.?..ٟ
 . 2فًن ايٓٛاب :قبٌ أٜاّ ٌ ٛفًن ايٓٛاب عًَٛ ٢اقْت٘ إكذلذ ١يعاّ ٚ 2014ايضيت
بًػت ًَٝ 528اـ ؼٜٓاـ..إْاي ٞايفٚاتب بًؼ ًَٝ 33اـ ؼٜٓاـ ٗ ذٌ إٔ َا ظٍَ يًُعٍٍا
بًؼ ًَٝ 127اـ ؼٜٓاـٚ..إٔ إبايؼ إعٍٍٕ ١عٍٍا ٓا ١ٜتٍفف ٭عّا ٤فًن ايٓٛاب عً٢
اؾ ذلاض أِْٗ ٍٜفؾْٗٛا يعٓاٌف اؿُا ١ٜايؿٜ ٜٔع َٔ ِْٗٛٓٝقبًِٗ ِٖ بًؼ ًَٝ 134اـ ؼٜٓاـ ٖٛٚ
َا ٜكٜؽ عً ٢إْاي ٞايفٚاتب بأـبع ١أِعاف تًو ايفٚاتب  ,إٓس ٚإهاؾ٦ا

بًؼ إعٍَ

شلا ًَٝ 28اـ  28ٚأظفٜ ٫ ٣عفف نٓٗٗا ٚيهٔ قاٍ أعّا ٗ ٤فًن ايٓٛاب إٔ َٔ بٗٓٝا َبايؼ
ٌضضف ؾت يعًُٝضضا ػُٝضضٌ يضضبعض ا٭عّضضا ,٤عىضضفا إًٝضضاـا يٮثضضاث ٚإ٬بضضن ٚا٭غؿٜضض١
ٚكٍٍا اْ٫ذلْت اييت بًؼ إعٍَ شلا 6صًَٝ 2اـ ؼٜٓاـ ٗ ذٌ ْٴىف التط٬ع قبٌ أوٗف
ٜىرل إٍ إٔ ثًث ايٓٛاب ٜ ٫متعؽََٛ ٕٛباٚ ٌٜأنثف َٔ ؾيو ايعؽؼ ٖٔ ٜ ٫متعؽَ ٕٛظؽَ١
اْ٫ذلْت ٚذت ٗ ٢ذاي  ١التعؽاَِٗ تًضو اـضؽَا ؾٗضٌ ٜعكضٌ إٔ ـٚاتضبِٗ ايضيت تؿضٛم ـٚاتضب
أقفاِْٗ ٗ فًن ايًٛـؼا ايدلٜطاْٚ ٞايهضْٛهفه ا٭َفٜهض ٞيضٝن ؾٗٝضا َتمض يتػطٝض١
ْؿكاتِٗ عً ٢تًو اـؽَا ?..
َٛ . 3اقْ ١عاّ  2012بًػضت ؽٍٍٝضاتٗا  117أيضـ ًَٝضاـ ؼٜٓضاـ ٜعضب ًَٝ 100ضاـ ؼ٫ٚـ,
ٌٚٚؿت َٔ قبٌ ٚل ا ٌ٥اٱع ّ٬باْ٫ؿحاـ..١ٜيهٓٗا بؽ ّ٫إٔ تٓؿحف عًضَ ٢ىضاـ ٗ ٜايكطضاع
ايكـاعٚ ٞايٍٓاعٚ ٞاٱلهإ نض ٞتضٛؾف ؾضفُ عُضٌ يًٓضاه ؾتضٓعؿض َعضؽ ٫ايؿكضف ٗ
ايعفام ..ؾإ اْؿحاـٖا نإ ٗ ًَعب ايتىػ ١ًٝٝؾالترٛؾ ايتىػ ١ًٝٝعً 80 ٢أيـ ًَٝاـ ؼٜٓاـ
ٗ ذٌ ناْت ؽٍٍٝا ا٫لتثُاـ 37 ١ٜأيـ !..ؾهإ اْ٫ؿحاـ ٗ أـضٔ ٌؽٜك٘.!..
 ٗ .4عاّ  2006نإ إعٍَ يٛقاـ ٠ايكـاع ١يتًو ايمًَٓٝ 57 ١اـ ؼٜٓاـٜ ٌٖ ..مضتكِٝ

272

ٖؿا ?..ايكطاع ايكـاع ٞإم ٍٚ٪عٔ تٛؾرل ايػؿا ٌٜ٬ٕ ٤ايٓضاه َضٔ لضهإ ايفٜضـ ٚيبكٝض١
ايىعب ايعفاق , ٞىٍَ ي٘  55أيـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا ٚ,ناْت اي ٓتٝح ١إٔ ايعفام ٜمتٛـؼ ذت٢
اـّضفٚا َضٔ ايه ضفٸاث ٚايمضبكٚ ?..ٟلضضهإ ايفٜضـ أْؿمضضِٗ بضؽَ ٫ضضٔ إٔ ٜضٛؾفٚا ايػضضٍ٬
يمهٓ ١إؽٕ ؾإِْٗ ٜعتُؽ ٗ ٕٚغؿا ِٖ٤عً ٢إؽٚ ١ٜٓإؽ ١ٜٓتعتُؽ عًض ٢ا٫لضترلاؼٚ..ؾٖبضت
أؼـاد ايفٜاط تًو ا٭يكاب إعتدل ٠يًعفام بٌٛؿ٘ أـض ايمٛاؼ ٚلً ١غؿا ٤اي عفب ٚب٬ؼ َا بٌ
ايٓٗف َٔ. .ٜٔؾعٌ ٖؿا ?. .أٖ ٛؾيو إٚٛـ ايؿٜ ٟبتضك ايٓضاه عًٓضا َضٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمضتر ٞأّ ٖضٞ
اؿهٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ١ٝاييت ؼهِ.?..
مٔ اٯٕ ٗ ـَّإ ٚقبٌ أٜاّ تابعضت ٗ ايتًؿضاق َأؼبض ١إؾطضاـ أقاَٗضا ايمضٝؽ اؾعؿضفٟ
يهباـ اؿهٚ ٌَٝٛايدلٕاْٚ ٌٝايمالٚ ١نً ِٗ ٌاٚ ُٕٛ٥يهٔ ايؿ ٟيؿت ْٛفٚ ٟإىاٖؽٕٚ
تًو ايعًب ٚايكٓاْ َٔ ٞايًي ٚإىفٚبا ايػاقٚ ١ٜنًٗا َمتٛـؼ . .٠بٌ ٚذت ٢قٓاْ ٞإا ٤ايؿٟ
ٜىفبَ ْ٘ٛمتٛـؼاّ َٔ ايمعٛؼ ١ٜؼ ٕٚإٔ ٜٓتبٗٛا إٍ غفاب ١إٔ ٜىفب َٔ عٓؽ ٙايٓٗفإ ايعُٝٛإ
ٖضضٔ ْٗ ٫ضضف عٓضضؽ !. .ٙأيضضٝن ايؿضضفا قضضؽ اعتُضضؽ ٙاهلل تعضضاٍ َعٝضضاـاّ يعؿٚبضض ١إٝضضا ٙؾكضضاٍ عضضؿباّ
ؾفاتاٚ..ايؿفا بٌ ٗٚفاْٝهِ.?..
 ٗٚ .5لٓ 2006١ظٍٍٛا يًٍٓاعًَٝ 22 ١اـٜ..عب ٔن إعٍَ جملًن ايٓٛابَ !..ا
ٖ ٞايٓتٝح ?. .١إٔ ايعفام ٜمتٛـؼ ذت ٢ايطابٛم ايؿ ٟاوتٗف ب٘ ايمَٛف ٕٜٛبٌ ٜٚمتٛـؼ ٕٚذت٢
)ع٬يٝو ايٓا ٗ ..( ٕ ًٜٛذٌ إٔ ايؽٌ ٍٚاـ ِٛـا ٚالٛؼا بٍٓاعتٗا ٚي ٝن بهثف ٠فايمٗا
 ٫ٚبهثف ٠ظطباٗ٥ا..
 . 6ؽٍٍٝا ٚقاـ ٠اـاـجَٛ َٔ ١ٝاقْ ١عاّ  2006ناْت ًَٝ 133اـ ؼٜٓاـ) 6اِعاف
إعٍَ يًٍٓاع( ١اـتؿعت ٗ عاّ  2011إٍ ًَٝ 840اـ ؼٜٓاـ..
ٚقفأ قبٌ  ٌَٜٛقا ١ُ٥بض  36لؿرل عفاق ٗ ٞايؽ ٍٚا٭ٚـب ِٖٚ ١ٝوًُ ٕٛجٓمٝا ايبًضؽإ
اييت ّثً ٕٛايعفام ؾٗٝا..ؾمؿرل ايعفام ٗ إٔاْٝا َثَٛ ٬اطٔ إٔاْ ٞاؾٓم ١ٝيهٓ٘ عفاقض ٞإٛيضؽ
ٚا٭ب ٜٚكبض ـاتب٘ َٔ ايعفام ٖ ٗٚؿ ٙاؿايّ َٔ ..١ثٌّ ٌٖ ?..ثٌ ٍَاحل إٔاْٝا اييت أؼ ٣قمِ
اي ٤٫ٛشلا  ّٜٛانتمب جٓمٝتٗا ٚؾٗٝا َا يؿ ٚطاب ?..أّ ّثٌ ٍَاحل ايعفام ايؿ ٟانتمب جٓمٝت٘
ؼ ٕٚاؿاج ١٭ؼا ٤ايكمِ بايٚ ٤٫ٛيٝن ؾ ٘ٝغرل ايؿماؼ ٚايٝباب.?..
َٛ . 7اقْ ١عاّ  2012ذمبت عً ٢ألاه إٔ لعف بفَ ٌٝايضٓؿ٘  85ؼ٫ٚـا يهضٔ ايضٓؿ٘
ايعفاقٜ ٞباع ؾع ٬بمعف  105ؼ٫ٚـ يًدلََ ..ٌٝعٖٓ ٢ؿا إٔ إٜفاؼا إٛاقْ ١ظ ٍ٬عاّ 2012ئ
تهًَٝ 100 ٕٛاـ ؼ٫ٚـ ٚإِا ًَٝ 124اـ ؼ٫ٚـَٛ ..اقْ ١ايعفام إعًٓ ١يعاّ ٚ 2013ايبايػ118 ١
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ )اؿكٝكًَٝ 140 ١ٝاـ ؼ٫ٚـ عً ٢ألاه ألعاـ بفَ ٌٝايٓؿ٘ ٗ ايمٛم( َٛٚاقْ ١عاّ
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 2014ايبايػ 148 ١لته ٗ ٕٛذكٝكتٗا انثف َٔ ًَٝ 175اـ ؼ٫ٚـ يٓؿن ايمبب..
 . 8قًٓا ٚعؽْا بإٔ ايٝٚٛؿ ١اؿهٚ ٖٞ ١َٝٛكفجاتٗا ذل ايىعب ؾإوػاشلا هب إٔ ٜهٕٛ
َٔ ظ ٍ٬إٓاؾم ١ايىفٜؿ ١بٌ أبٓا ٤ايىعب ايعفاق ٞعً ٢ألاه إكؽـٚ ٠ايٓكاٖٚٚ ١ؾل َعٝاـ
ٚاذؽ  ٫غرل ٖ ٛإٛاطٜٓٛ ٌٖ ..١جؽ غباـ عً ٢ؾيو ?..اؿل ٜك ٖ ٍٛؿا ٚايؽلتٛـ  َٜٓعًٖ ٢ؿا..
يهٔ ايؿ ٟوٌٍ عً ٢اـض ايٛاق يٝن ٖؿا إِا تمترٛؾ ا٭ذكاب إتٓؿؿ ٠عًض ٢ايٚٛضا٥ـ
ٚتٛقعٗا عًَٓ ٢تمبٗٝا بطفٜك ١احملاٌٍ ١ل ١٦ٝايٍٝتٚ ..ايٚٛا٥ـ ايبمٝطَ ١ثٌ ايتعٗ ٌٝ
ايىفطٚٚ ١ؿت باعتباـٖا ـوا ٟٚ٭غفاض اْ٫تعابا أ ٚتباع يكا ٤ايؽ٫ٚـا ٖ ٌٖ ..ؿا ذاٌٌ?..
ْعِ ذاٌٌ َٔٚ ,بطٔ ٚاذؽ ٜٛجؽ ٗ ذهَٛتو اي ّٛٝأـبع٘ بؽـجا ظاٌ٘ تذلاٚط بٌ ؼـج١
ٚقٜف ٚؼـجَ ١ؽٜف عاّ )غرل إٔا أؼـ ٟب ٌٖ (..ِٗٝإٔ ؾيو َفؼ ٙإٍ إٔ أـذاّ ايٓما ٗ ٤ايعفام
عحضك عضضٔ إٔ تٓحضضب ْٛضضفا ٤شلضضِ أّ ٭ْٗضضِ ؾكضض٘ َضضٔ ذكبضضوَٚ ?. .ثضضٌ ؾيضضو عىضضفا ا٭َثًضض..١
ض )التعًُِٗ اظتباـاّ  ٫ٚتٛشلِ قاباٚ ٠أثف ٙؾإِْٗ ْاع َٔ وعب اؾٛـ ٚاـٝاْ ..(١أزلعتِ ?. .
ٖؿا ق ٍٛعً ...ٞؾأٜٓا أقفب إٍ ق ِٝعً ?. .ٞأْا ايعًُاْ ٞايؿ ٟمل ٜعٌ ابٓاّ أ ٚأظاّ أّ ايؿٜ ٟعٌ
نٌ إظٛاْ٘ ٗ َٓاٌب عًٝاَ ?..ا ٖ ٞايٓتٝح ?. .١إؼاـ ٠ايؽٚي ٗ ١ؾ , ٢ِٛإؼاـ ٠ا٫قتٍاؼ ٗ
ؾ , ٢ِٛإؼاـ ٠اـؽَا ٗ ؾ , ٢ِٛإؼاـ ٠اي ِٛا٭َب ٗ ؾ..٢ِٛ
لضأقٜؽْهِ ٚيهضٔ يضٝن عًض ٢طفٜكض ١ابضٔ َعض:٘ٝ

.

ض )ٚتٛػ َِٓٗ أٌٖ ايتحفبٚ ١اؿٝا..(..٤
َاؾا ٜعب ٖؿا.?..
ٜعب اـدل ٗ ٠فاٍ عًُ٘ ٚايتعٍَ ؾ ٘ٝإٍ جاْب ا٫لتكاَٚ. .١يهٔ َا ٖ ٛايكا ِ٥عً٢
أـض ايٛاق .?..
ض ٚقٜف إاي ١ٝطبٝب ٚٚ ,قٜف ايكـاع ١كتَ بايعً ّٛايمٝالٚٚ ,١ٝقٜف ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛجٝا
ظفٜخ ايؽـال ا اٱلٚٚ ,١َٝ٬قٜف ّٝ ٫ك بٌ ؾعاَت٘ ِٚعاَت٘ ؾٝكَ ٗ ٍٛكابً ١تًؿاق ٜ٘عٔ
ـٝ٥ن ْٗٛـِ ١ٜعاَت٘ ٜ ٫ٚك ٍٛؾعاَت٘ ٚإىهً ١اْ٘ َٔ أبٓا ٤احملاؾ ١ٛاييت ألبت ٍَطؿ٢
جٛاؼ ٌاذب َكٛي :١قٌ  ٫ٚتكٌ..
ٚقاؾ ٫ ٕٛٛوتهُ ٕٛعً ٢إتٛلطٚ , ١أعّا ٤فاين قاؾٛا نٌ ظدلتِٗ ايمابك١
تٗفٜب اؿىٝى٘ ْٚ ,ا٥ب ـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١قهض ّٛلضابكا بضض  10لضٓٛا لضحٔ ظفّض١
اظضضضت٬هٚ. .تفٜضضضؽ ٕٚعفاقضضضا َٓعُضضضا ٚاقتٍضضضاؼا َكؼٖضضضف ٚعٝىض ضاّ ـغٝضضضؽا ٚأَٓض ضاّ َمضضضتكفا. .!..
ٚعٓؽَا تك ٍٛنٝـ ٜهٖ ٕٛؿاٜ ?. .كٛي ٕٛيو ٖ ٞاحملاٌٍ.!..١
ٚاحملاٌٍَٛ ١جٛؼ ٗ ٠ؼ ٍٚأظف ٣تتٛقـ عٓؽ إٓاٌب ايعًٝا..يهٔ ْاعتٓا عكٝؽتِٗ ٫
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ته ٕٛبتكالِ إٓاٌب ايكٝاؼ ١ٜنايٛقـاَ ٤ث ٬تعبرلاّ عٔ ٕىاـن ٗ ١اؽاؾ ايكفاـ ٚيهٔ
ايٛقاـ ٠اييت ته َٔ ٕٛذٍٖ ١ؿا اؿكب أ ٚؾاى ٜه ٕٛطاقُٗا َٔ ٚنٚ ٌٝقاـ ٙإٍ ايؿفاً َٔ
أتباع ذكب ايٛقٜف ٚـَا ذت ٢إفاج ٜٓبػ ٞإٔ ٜهْٛٗ َٔ ٕٛـ اؿكب . .بٌ ذت ٢ايىاـع ايؿٟ
تك ؾ ٘ٝايٛقاـ ٠ؾإ ٌٛـ ـٝ٥ن اؿكب ايؿٜٓ ٟتُ ٞي٘ ايٛقٜف بإَهاْو َتابعتٗا َثٌ ظ٘ لرل
ايٌُٓ َٔ ايىاـع إٍ ايهفاد إٍ ا٫لتعَ٬ا إٍ أـ ٚق ١ايٛقاـ ٠إٍ َهتب ايٛقٜف ٗ ..أذؽ٣
إفا ؼظٌ فُٛع َٔ ١أعّا ٤فًن ايٓٛاب َٔ بْٛ ِٗٓٝاب َٔ ذكب ايؿّ ١ًٝإٍ ٚقاـ ٠ايٓؿ٘
ٚنإ ايٛقٜف ايمابل َٔ نتًتِٗ يهٔ ايٛقاـ ٠باتت بإَف ٠ايىٗفلتاْ. .ٞذضٌ َٛعضؽ ايٍض٠٬
ؾفؾّٛا ايٍٕ..٠٬اؾا ?..قايٛاَ :ػٍٛب٘..ايٛقاـَ ٠ػٍٛب ٫ٚ ١هٛق ايٍَ ٗ ٠٬هإ َػٍٛب.!..
ٚأقٜؽْهِ:
ض )ثِ تؿكؽ أعُاشلِ ٚابعث ايع َٔ ٕٛٝأٌٖ ايٍؽم ٚايع ٕٛٝعً..(.ِٗٝ
عًِ اٱؼاـ ٠اؿؽٜث ٜك:ٍٛعٓاٌف ايكٝاؼ :ٖٞ ٠ؼؽٜؽ ا٭ٖؽاف ,ايتٓ ,ِٝٛإعؽاؼ إؽـا, ٤
ايفقابٚ , ١اؽاؾ ايكفاـ . .ؾايفقاب ١ـنٔ قؽ َٔ ِٜأـنإ اٱؼ اـ ٠يهِٓٗ ايٚ ٗ ّٛٝاق اؿاٍ
أؾفغٛا أجٗك ٠ايفقاب َٔ ١قتٛاٖا بٌ ٚوُ ٕٛؾُماؼِٖ..
ٚأقٜؽْهِ أظف:٣
ض )إٕ وف ٚقـا٤ى َٔ نإ يٮوفاـ قبًو ٚقٜفا  َٔٚ ,وا ـنِٗ ٗ اٯثاّ ؾٜ ٬ه ٕٛيو
بطاْ ١ؾإِْٗ أعٛإ اٯمثٚ ١إظٛإ أي..(.ًُ٘ٛ
يكؽ با َىعإ ـناض اؾبٛـٚ ٟيَٚ. .ِٝٓ ٞهاتبِٗ تهت ٜباحملاـبٌ ايكؽَاٗ ٤
ذكب ايبعث ٚؾؽاٌ ٛٝ٥ؽاّ ٚقؽ ؾعًت َعاٚشلِ ٗ جمؽ ايؽٚي ١امفاؾا ٚؽفٜبا...
ٚأقٜؽْهِ تاـ ٠أظف:٣
ض )ٚقؽ نإ والب ٫ٚت٘ ذت ٢عً ٢ذّٛـِٖ اي ِ٥٫ٛاييت  ٫هٌُ بِٗ ذّٛـٖا..ؾهتب
إٍ عثُإ بٔ ذٓٝـ عاًَ٘ عً ٢ايبٍفَ :ًَٜ٘ٛ ٠ا ٓٓٚت اْو ػٝب إٍ طعاّ ق ّٛعا ًِٗ٥فؿٛ
ٚغَٓ ِٗٝؽع.(..ٛ
إكفب ٕٛاي ِٖ ّٛٝوٛٝػ ايعىا٥ف ٚأٌراب إاٍ ٚأـباب ايىفنا ..
ٚأّٜاّ:
ض )ذالب وفٜس قاِ ٘ٝعٓؽَا ٚجؽ ٙقؽ بٓض ٢ؼاـا بثُضاٌْ ؼٜٓضاـا ٗ ذضٌ إٔ ؼظًض٘ 500
ؼـِٖ.(..
) نىؿت ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايٓٝاب , ١ٝأَن اؾُع ١عٔ إٔ ذحِ ا٭َٛاٍ ايعفاق ١ٝاييت "ٖٴفبت"
إٍ ظاـد ايب٬ؼ َٓؿ  ,2003تٌٍ إٍ ًَٝ 130اـ ؼ٫ٚـ  ,باٱِاؾ ١إٍ َ٬ذكَ 120 ١م٫ٚ٪
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ذهَٝٛا ,بٚ ِٗٓٝقـاَٚ ٤ؽـا ٤عاَ ,ٕٛعًًَ ١ًٌ ٢ؿا ايؿماؼ إايٚ ٞا٭َٛاٍ إٗفب130 (...١
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ أَفٜهَٚ ٞا ٜعاؼٍ ذٛاي 150 ٞتف ًٕٜٛٝؼٜٓاـٚ..ايؿ ٜٔلفقٛا تًو ا٭َٛاٍ ٖٚفبٖٛا
إٍ ظضضاـد ايعضضفام َمضضٚ٪ي ٕٛذهَٝٛضض ٕٛبٝضضِٓٗ ٚقـاَٚ ٤ضضؽـا ٤عضضاَٸٚ ٕٛطبعضضا ٚنضضٚ ٤٬قاـا
ٚأعّا ٤فًن ْٛاب ٚأعّا ٤فاين قاؾٛا ٚ ,يٝن ب٬َ ِٗٓٝذ ٜأَ ٚعا٬َ ٕٚذِٖٚ ٜ
ايؿ٦ا اييت ٜٓطبل عًٗٝا ق ٍٛايمٝؽ اؾعؿف . .ٟيٝن ٭ْ٘ ٜٛ ٫جؽ َٔ بضٌ وضاغً ٞايضؽـجا
ايؽْٝا ؾالؽٚ ٕٚيهٔ ٖٜٗ ٫ ٤٫٪فب ٕٛؼ٫ٚـاتِٗ إٍ اـاـد إِا ٜمتعؽَْٗٛا يىفا ٤ا٭نٌ
ايؽلِ ٚايًباه ايٓاعِ ٚايؿفاً ايٛثرل ٚايكٚجا ايمٝاـا ٚايب. ٛٝ
)ٚنتب إٍ ٚاي ٌٜ٘ٝٛ ٘ٝقا :ّ٬٥يٝهٔ أقفبِٗ إيٝو أَفٸِٖ ٗ ق ٍٛاؿل ٗ ذّفتو.(..
أْضضا نٓضضت أَ ضفٸِٖ ٗ قَضضٔ احملاٌٍضض ١ذتضض ٢إٔ ايمضضٝؽ إبضضفاٖ ِٝاؾعؿضضفٜ ٟضض ّٛنضضإ ـٝ٥م ضاّ
يًره ١َٛأطًل عًٞٸ يكب إبؽ. .ٞ٥يهضب ٚاؿضل ٜكضاٍ مل أنضٔ أقضفبِٗ ؾكَآْضا غضرل قَضإ
ا٭وذل..
ق ّ ١َُٗ ١ٝأيؿت أْٛاـنِ إيٗٝا :طبعاّ قَإ عً) ٞع( مل ٜهٔ ظايّ ٝا َٔ ايؿماؼ أ ٚإٔ
ايؿماؼ ٗ أؼَْ ٢متٜٛات٘..أبؽاّ. .ؾتعايٛا اْٛفٚا:
ٖؿا َا نتب٘ عباه قُٛؼ ايعكاؼ ٗ نتاب٘ ض عبكف ١ٜاٱَاّ عً)ٞع( ٗ ايٍؿر:63 ١
))ٗ أٜاّ عثُإ اقتٓ ٢ايٍراب ١ايّٝاع ٚإاٍ ؾهإ ي عثُإ  ّٜٛقتٌ عٓؽ ظاقْ٘ ٔمَٚ ٕٛا١٥
أيـ ؼٜٓاـ ٚأيـ أيـ ؼـِٖ ٚ ,قِٝ ١ُٝاع٘ بٛاؼ ٟايكفٚ ٣ذٌٓ ٚغرلٖا َا ١٥أيـ ؼٜٓاـ ٚظًـ
إبٚ ٬ظ ّ٬ٝنثرلٚ ,٠بًؼ ايثُٔ ايٛاذؽ َٔ َٳذلٴٚى ايكبرل بعؽ ٚؾات٘ ٔمٌ أيـ ؼٜٓاـٚ ,ظًـ
أيـ ؾفه ٚأيـ أَٚ ,١ناْت غً ١طًر٘ َٔ ايعفام أيـ ؼ ٜٓاـ نضٌ ٜضَٚ ّٛضٔ ْاذٝض ١ايمضفا٠
أنثف َٔ ؾيوٚ ,نإ عًَ ٢فب٘ عبؽ ايفٓٔ بٔ عٛف أيـ ؾفه ٚي٘ أيـ بعرل ٚعىف ٠آ٫ف
َٔ ايػِٓ ٚ ,بًؼ ايفب َٔ َٳذلٴٚن٘ بعؽ ٚؾات٘ أـبعٚ ١مثاٌْ أيؿاٚ ,ظًـ قٜؽ بٔ ثابت َٔ ايؿٖب
ٚايؿَّ ١ا نإ ٜٴهمٻف بايؿ٦ٴٛه غرل َا ظًـ َٔ ا٭َٛاٍ ٚايّٝاعٚ ,بٓ ٢ايكبرل ؼاـ ٙبايبٍف٠
ٚبٓ ٢أّٜاّ ٍَضف ٚايهٛؾضٚ ١ا٫لضهٓؽـٚ. .١ٜنضؿيو بٓض ٢طًرض ١ؼاـ ٙبايهٛؾضٚ ١وضٝٻؽ ؼاـٙ
بإؽٚ ١ٜٓبٓاٖا باؾَ ٚاٯجف ٚايمادٚ ,بٓ ٢لعؽ بٔ أبٚ ٞقاُ ؼاـ ٙبايعكٝل ٚـؾ زلهٗا
ٚأٚل ؾّاٖ٤ا ٚجعٌ عً ٢أعٖ٬ا وفؾا ٚ ,بٓ ٢إكؽاؼ ؼاـ ٙبإؽٚ ١ٜٓجعًٗا ف ٍٍ ١ايٛاٖف
ٚايباطٔٚ ,ظًـ ٜعً ٢بٔ َٓب٘ ٔمٌ أيـ ؼٜٓاـ ٚعكضاـا ٚغضرل ؾيضو َضا قُٝتض٘ ث٬مث ٦ض ١أيضـ
ؼـِٖ(..
أَا بعؽ ؾيو ؾكؽ ذٌٍ َا ٖ ٛأنثف َفاـٚ ٠أوؽټ بػٝا..
ض عبؽ إًو بٔ َفٚإ ايؿ ٟاعتً ٢إٓدل يٝعاطب ايىعب َا قاي٘ َعا) :١ٜٚاِا إاٍ َايٓا
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ٚايؿ ٤ٞؾٓ٦ٝا ؾُٔ وٓ٦ا أعطٓٝا َٔٚ ٙوٓ٦ا ذفَٓا.!..( ٙ
ض ٚأب ٛجعؿف إٍٓٛـ ايؿٜ ٟك :ٍٛإِا أْا لًطإ اهلل ٗ أـِ٘ ألٛلهِ بتٛؾٝك٘ ٚتمؽٜؽٙ
ٚتأٜٝؽٚ ٙذاـل٘ عًَ ٢اي٘ أعٌُ ؾَ ٘ٝى٦ٝت٘ ٚإـاؼت٘ ٚأعط ٘ٝبإؾْ٘ ؾكؽ جعًب اهلل عً ٘ٝقؿ٬
إٕ وا ٤إٔ ٜؿترب ؾترب ٱعطا٥هِ ٚقمِ أـقاقهِ ٚإٕ وا ٤إٔ ٜكؿًب عًٗٝا أقؿًبٖ !..ؿا
َعٓا :ٙاْ٘ َاؼاّ قؽ ٌاـ ذانُا ؾكؽ با ذاـه اهلل ٚقؿً٘ عً ٢أَٛاٍ ايٓاه ٚلًطإ اهلل
عً ٢ا٭ـض..يهٔ اؿهِ مل ٜٓكي٘ اهلل ي٘ بٝؽ جدلاٚ ٌٝ٥إِ ا أظؿَ َٔ ٙفٚإ اؿُاـ بمٝـ
أبَ ٞمًِ اـفالاْٚ ٞبعؽ إٕ التتب ي٘ ا٭َف قتٌ أبا َمًُ ّاٖ ٗٚ..ؿ ٙاؿاي ١ؾاْ٘ ففؼ ذهِ
اْتكٌ َٔ ٓاـ إٍ ٓاـ ٚا٭َ ١اييت ٜمٛلٗا اؿُرل تمترل َثٌ ٖؿا إٓطل..
ض ٖٚف ٕٚايفوٝؽ ايؿٜ ٟأؾٕ يًمراب ١إٔ ػف ٟعًٖٛ ٢اٖا ؾٗ ٞأْٸآ ؾٖبت ؾبًُهض٘ٚ ..نضإ
عٓؽ ٖف 2000 ٕٚجاـ , ٜ٘ايٛاذؽ َٔٗٓ ٠تٓتٛف ؼٚـتٌ بفٕاْٝتٌ ن ٞتػُن لبابتٗا بايبٓؿمخ..
ض ٚناْٛا ٜؽـلْٓٛا ٗ إتٛلط ١ايتاـٜغ ايعفبضَٚ ٞضٔ ؼــ ٙإٔ اـًؿضا ٤نضإ تٍضٓ شلضِ
أوحاـ َٔ ؾٖب عًٗٝا ب٬بٌ تكقكم َٔ قَفؼ ٜٚاقٜٚ ٛأنً٬َ ٕٛعل َٔ ؾٖب ٕفٚ ٠اذضؽ٠
ؾتمتبؽٍ بػرلٖا ٗ نٌ ٚجب..١
ض يهٔ ايؿ ٟؾام اؾُ ٝلؿايٚ ١عتٛاّ ٖ ٛؾاى ايؿ ٟظا طضب ايعضفاق ٌٝبكٛيض٘ :أْض ٞأـٟ
ـٚ٩لا قؽ أٜٓعت ٚقؽ ذإ قطاؾٗا ٚأْ ٞيٍاذبٗا.!..
يكؽ أغاٚب اٱع َٞ٬عُاؼ جالِ  ّٜٛقاٍ يّٛٝؾ٘ ٗ بفْاَخ بايعفاق ٞايؿ ٟتبث٘ قٓا٠
اؿف ٙض عفام ألبٛعٝا إٕ ايىاـع ايعفاق ٞبضا ٜٛٓضف بالضتعؿاف إٍ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١٭ْٗضا مل
تهمف ٗٚف ايؿماؼ.!..
ٚأق ٍٛيٍؽٜك :ٞإٕ أجؽاؼى مل ّض عً ٢ؾضفاقِٗ يًفلض ٍٛايهضف (ُ) ِٜلض ٣ٛؾضذل٠
قفٜب ١ؾهإ ايؿ ٟتفٚ ,٣عٓؽَا ـؾ أب ٛؾـ عكرلت٘ ٌاؼذاّ باؿل اْتٗ ٢ب٘ ا٭َف ٗ ايفبؿٌٖ..ٙ
تعفف ايفبؿٜ ٫ ..?. .٠هؿ ٞوعَ يٛذؽ ٙإٔ ٜه مف ٗٚف ايؿماؼ ٚإ نإ بٍض٬ب ١أبض ٞؾـ
ايػؿاـٚ ٟيهٔ ايؿ ٜ ٟهمف ٗٚف ايؿماؼ ٚاذؽ َٔ أثٌٓ:
ا٭ :ٍٚايٛع ٞاؾُع ٞايؿ ٟؼؾ بإٍف ٌٜإٔ ٜؿٖبٛا َٔ أَباب٘ إٍ إؽ ١ٜٓن ٞواٌفٚا
َكف اؿهِ ٜٚكترُٚ ْ٘ٛعٓؽَا الضتكف ايكض ّٛعًض ٢قضٛؼ إكضترٌُ يًكٍضاُ ـؾض  10آ٫ف
لٛٝؾِٗ ٜٗ ِٖٚؽـ ٕٚنًٓا قٛؼ ..ؾإ أـؼمت ؾكٛؼْٚا ْٝعاّٚ !..اي ّٛٝأٌٖ أَباب٘ بايؿا ؾعًٛا
َثٌ ايؿ ٟؾعً٘ أل٬ؾِٗ ٚيهٔ َ َفل ٞؾٌٗ ؾعًتِ َثٌ ؾيو بٛاذؽ َٔ َفالٝهِٚ ?..يؿيو
ق :ٌٝنُا تهْٛٛا ٍٜٛٻ عًٝهِ..
ايثاْ :ٞايكؽٜ َٔ ٖٛ..ٙٚهمف ٗٚف ايؿماؼ ٚيهٔ َ لًط٘ )ؾ ٬ـأٜ ٫ ٕٔ ٟطاع (..
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ض )ايٓاه ٗ اؿكٛم لٛا ٫ , ٤قابا  ٠يك ٫ٚ ٟٛإجراف يّعٝـٚ. .قؽ عُؽ إٍ ايكطا٥
اييت ٚقعت قبً٘ عً ٢إكفبٌ ٚايف٩لا َٔ ٤ايكابٌّ عًٗٝا ٚـؼٖا إٍ َاٍ إمًٌُ يتٛقٜعٗا
بٌ َٔ ٜمتركْٗٛا عً ٢لٓٸ ١إماٚاٚ ٠قاٍٚ) :اهلل يٚ ٛجؽت٘ قؽ تكٚد ب٘ ايٓماًَٚ ٤و ب٘ اٱَا٤
يفؼؼت٘  ,ؾإ ٗ ايعؽٍ لعِ َٔٚ..١ام عً ٘ٝايعؽٍ ؾاؾٛـ عً ٘ٝأِٝل ( ٌٖ..عٓؽنِ قؽَ ٠ٚثٌ
ٖؿاٖ ?. .اتٚ ٙٛلأنمف ٗٚف ايؿماؼ...
ٖؿا ٖ ٛايكؽ ٠ٚيهٓ٘ قبٌ ؾيضو مل ٜهضٔ يض٘ إٔ وكضل َضا ٜض َٔ٪بض٘ ٚيهضٔ َض ايمضًط١
ٜمتطٚ. . ٝيؿيو عٓؽَا أقض ٍٛايكضؽ ٠ٚأظفجضت ا٭َضف ٖضٔ يضٝن بٝضؽِٖ لضًطَ ١ضٔ َؿهضفٜٔ
ًٍَٚرٌ يٝن ٭ٕ تأثرلِٖ ٌٖ ٚيهب ألع ٢يترُ ٌٝإمٚ٪ي ١ٝإباوف.٠
ٕ .اؾا اَ٫اّ عً)ٞع(.?..
٭ٕ َٓٗح٘ ٖؿا:
 .1ع٬قت٘ بايىعب:
)ايٓاه ٌٓؿإ :إَا أػ يو ٗ ايؽٚ ٜٔإَا ْٛرل يو ٗ اـًل.(..
َٛ .2قؿ٘ َٔ ايتركب:
) ؾإ ايٛاي ٞإؾا اظتًـ ٖٛآَ ٙع٘ ؾيو نثرلاّ َٔ ايعؽٍ ؾًضٝهٔ أَضف ايٓضاه عٓضؽى ٗ
اؿل لٛا , ٤ؾاْ٘ يٝن ٗ اؾٛـ عٛض َٔ ايعؽٍ(.
 .3عىك٘ ايعؽٍ:
) ٚاهلل ٭ٕ أبٝت عً ٢ذمو ايمعؽإ لٗؽاّ أ ٚأُجف ٗ ا٭غٍَ ٍ٬ؿؽ ّا أذب إيٞٻ َضٔ إٔ
أيك ٞاهلل ٚـلٛي٘  ّٜٛايكٝاَٚ ١إاّ يبعض ايعباؼ ٚغاٌباّ يى َٔ ٤ٞاؿطاّ (.
ُ .4مه٘ بايك:ِٝ
ٜك٫ ٍٛبٔ أظ ٘ٝعبؽ اهلل بٔ جعؿف ٚقؽ أًَل ٚٚاج٘ قٓ ١إٔت ب٘ ؾطًب َٔ عُ٘ ٜكٜ :ٍٛا
أَرل إ ٌَٓ٪ي ٛأَف يَ ٞع ١ْٛأْ ٚؿك..١ؾ ٛاهلل َايْ ٞؿك ١إ ٫إٔ أب ٝؼابيت..ؾهإ جٛاب عًٞ
ٖٖ ٛؿاٚ ٫ ) :اهلل  ٫أجؽ يو و٦ٝاّ إ ٫إٔ تأَف عُو إٔ ٜمفم ؾٝعطٝو.(!..
َ .5عٝاـ ا٫لت كاَ ١عٓؽٚ ٙاِس ٚبم:٘ٝ
 ٌٜٞٛابٓ٘ اؿمٔ ؾٝكٜ ) :ٍٛا بب:اجعٌ َٔ ْؿمو َٝكاْاّ بٓٝضو ٚبضٌ غضرلى ,ؾأذبضب
يػرلى َا ؼب يٓؿمو ٚانف ٙي٘ َا تهف ٙشلا  ٫ٚ ,ت ًِٛنُا  ٫تتُٓ ٢إٔ تًٛضِٚ ,أذمضٔ
نُا ؼب إٔ ومٔ إيٝوٚ ,التكبس َٔ ْؿمو َا تمتكبس َٔ غرلىٚ ,اـض َٔ ايٓاه َضا
تفِا ٙشلِ َٔ ْؿمو.(..
 .6ايكؽَٛٛٓ ٗ ٠ٚـ اٱَاّ عً) ٞع(:
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إِا ؾفض اهلل عً ٠٫ٚ ٢ا٭َف إٔ ٜتألٛا بأؼْ ٢ـعٝتِٗ...
ٖٚا نِ أْٛفٚا ايٓتٝح..١
ناْت ايٓتٝح ٗ ١إٝؽإ ٕٓٗخ اٱَاّ عً) ٞع( ٖ:ٞ
)إٔ أذؽ ّا َٔ ـعاٜا ٙمل ّضت عضٔ ٍْضٝب اقضٌ َضٔ ايٍٓضٝب ايضؿَ ٟضا عٓض٘ ٖٚض ٛظًٝؿض١
إمًٌُ(..
َٓؿ أٚاظف عاّ ٚ 2003قؽ قًت يهباـ قاؼتِٗ ايمٝالضٚ ٌٝيهبضاـ َفجعٝضاتِٗ ايؽٜٝٓض١
ٚبكٝت أـؼؼٖا عًَ ٢ماَعَِٗ :ا ـأٜهِ يْ ٛعتُؽ جٖٛف َٓٗاد عً ٗ ٞإؼاـ ٠ايؽٚي ١إمطف ٗ
ـلضايت٘ إٍ َايضو ا٫وضضذل ٜضٍَ ٙ٫ٚ ّٛضضفٚ ?. .ؼ ٕٚإٔ ٍْضفط بضضؿيو ٚ ,إْض ٞأِضضُٔ يهضِ ب ضإٔ
ايفٚذاْ ٞلٝمف بؿيو ٚايعًُاْٜ ٞؿفذ٘ ؾيو. .يهٔ ـؼ ؾعٌ ا٫ثٌٓ نإ نُا  :ًٜٞايمٝالٞ
ٜىٝس بٛجٗ٘ٚ ..إفجع ٞوؽم بؿقب اؿًٝك ١بإٛه ٚيمإ ذاي٘ ٜعتدلْ ٞؾالل. .أ ٚأْ٘ ٜ ٫أب٘
بعً ٞنُا ٜأب٘ بايُٝاْٚ ٞايبرفاْٚ ٞايعُاْ..ٞ
ٖؿا ٖ ٛايكؽ ٗ ٠ٚا٭ٚيٌ ؾُاؾا بىإٔ إ عاٌفٜٛ ٌٖ ?..ٜٔجؽ قؽ.?..ٙٚ
ْعِ ..تعاٍ َع ٞيٓفٻ:
ايكؽ ٠ٚذؽٜثاّ:
َٔ أـوٝـ ٚقاـ ٠ايعؽٍ ايعفاق:١ٝ
إؽع :ٞايمٝؽ نا ِٚجًعٌ ٙٛاذب َعٌُ طابٛم جًع.ٙٛ
إؽع ٢عً :٘ٝؾ ٌٍٝبٔ اؿمًٌَ /و ايعفام.
ٜؽع ٞايمٝؽ /نا ِٚبأْ٘ جٗك إًو ..بهُ َٔ ٘ٝايطابٛم تما 100 ٟٚؼٜٓاـ ..مل ٜمؽؼٖا
إًو..
ٚقاٍ ايكاِ ..ٞبأْ٘ ؼـه إًـ بايهاٌَٚ ..مل هؽ أ ٟو ٤ٞغرل قاْ ..ْٞٛأ ٚأَ ٟعاًَ٘
ظاٌ ..١يًًُو.
ذٝث مت التؽعا ٤إًو ..عٔ طفٜل َبًؼ احملهُ ١إٍ اؿّٛـ أَاّ ايكاِ ٗ ..ٞايٛقت
ٚإهإ احملؽؼٚ..ٜٔذّف إًو ٗ ايٛقت ٚإهإ احملؽؼْٛٚ ..ٜٔؼ ٟعً ٘ٝبٍ ٛعاٍ َٔ قبٌ
َٓاؼ ٟاحملهُ ١بازل٘ ايٍفٜسٚ ..أجاب ..ذاِف.
 ْٝٚأقٛاٍ إًوَ ...ؽًَ ٗ ْ٘ٚـ ايكّ ,١ٝذٝث اعذلف إًوَ ..ا اؼع ٢عً ٘ٝايمٝؽ
/نضضضا ِٚجًعضضضٚ ٙٛطًضضضب إًضضضو َضضضٔ ايكاِضضض ..ٞإٔ ٜكمضضض٘ إبًضضضؼ  10ؼْضضضاْرل نضضضٌ وضضضٗف.
ؾٛاؾضل ..ايمضضٝؽ نضضا ِٚعًضض ٢ؾيضضوٚ ..أَضضف ايكاِضض ٞإٔ ٜضضؽؾ ٖضضؿا ايكمضض٘ أ ٍٚنضضٌ وضضٗف ٗ
احملهُ ..١أـأٜتِٖ?. .ؿا ٖ ٛايكؽ..ٙٚ
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ٚؼاعتهِ جاَٜٛ ْٞ٤اّ عّ ٛفًن ْٛاب ٚقاٍ :أْا قاؼّ ايًر َٔ ١ٛؾض ٗ ٕ٬قُضٖ ١ضفّ
ايمًطٚ ١نٓت أؼؽث َع٘ بىإٔ أَضف َضا ؾكًضت يضَ٘ :ضٔ احملتُضٌ إٔ ٜعضاـض ـ٥ضٝن فًضن
ايكّا ٤ا٭عً ٢ؾيو ؾكاٍ يٚ :ٞاهلل أنمف ٗٚف ٙإؾا ٜعاـض.!..
ٚمل ٜٓضضضتؿض ايكّضضضاَٚ. .٤ضضضٔ ؾاى ايٝضضضٌ ّٛضضضاـ زلعضضض ١ايكّضضضا ٤بضضضايعفام بضضضض )عاْضضض٘(. ..
ايكؽ ٠ٚايكؽ:٠ٚ
عبؽ ايهف ِٜقالِ ـٝ٥ن ٚقـا ٤ايعفام ُٛ 14ق  1958ض  8وبا:1963 ٙ
ض غؽا :ٙ٩نإ هًب٘ ي٘ إفاؾل َٜٝٛا َٔ بٝت وكٝك٘ ذاَؽ َكابٌ َبًؼ َكؽاـ ١٦َ ٙؼٜٓاـ
ٜفلً٘ ي٘ َٔ ـاتب٘ ٚنإ ايطعاّ َِٛٛعا ٗ )لؿف طاه ٌػرل( َتهَ ٕٛضٔ ثض٬ث ظاْضا
ٚاذؽ ٠ؾٗٝا ايفق ٚايثاْ ١ٝؾٗٝا إفم ٚايثايث ١ؾٗٝا ؼجاجٌ ١ػرلٚ..٠مل ٜتػرل ٖؿا ايمؿف طاه إٍ
 ّٜٛالتىٗاؼ 8 ٗ ٙوبا.1963 ٙ
ض عىاٜ :ٙ٤ته) َٔ ٕٛوٝىٌ تهَ َٔ (١طعِ ايٛقاـ.٠
ض ٚؾطٛـ ٙقؽط وا ٟباؿًٝب َٔ َطعِ ايٛقاـ ٠أّٜاٜ. .ؽؾ وٗفٜا ٕطعِ ايٛقاـ ٠عٔ ايعىا٤
ٚايؿطٛـ َبًؼ  40ؼٜٓاـ َٔ ـاتب٘ ايىٗف..ٟ
ض لهٓ٘ :نإ ٜمهٔ ٗ َكف ٚقاـ ٠ايؽؾاع ٗ أنثف أٜاّ ا٭لبٛع ٚؾُٝا عؽا ؾيو ؾاْ٘
ٜمهٔ ٗ بٝت َ متأجف َٔ قبً٘ ٜعٛؼ يؽا٥ف ٠ا٭َٛاٍ اجملُؽ..٠
ض ـاتب٘ :نإ ٜىػٌ ٍَٓب ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤ايكا٥ؽ ايعاّ يًكٛا إمًرٚٚ ١قٜف ايؽؾاع يهٓ٘
نإ ٜمتًِ ـاتب ٚقٜف ؼؾاع ؾك٘ٚ ..مل ٜمتًِ ـاتب٘ بٝؽ ٙؾكؽ نإ َفاؾك٘ ٖ ٛايضؿٜ ٟمضتًِ
ايفاتب ٜٚفلٌ َٓ٘  100ؼٜٓاـ اٍ وكٝك٘ ذاَؽ قا لِ َكابٌ ايمؿفطاه ايٜٚ َٞٛٝفلٌ  100اٍ
وكٝكت٘ أّ طاـم ٜٚ ,ؽؾ  40ؼٜٓاـ اٍ ذاْ ٛايٛقاـ ٠عٔ ايعىاٚ ٤ايؿطٛـ ايَٝٛٝإ. .إتبكَٔ ٞ
ايفاتب َٚكؽاـ 200 ٙؼٜٓاـ ّٜع٘ إفاؾل ٗ اـكاْ ١اؿؽٜؽ ١ٜيٝمرب َٓ٘ َا ٜتِ تٛقٜع٘ عً٢
ايؿكفا ٤أثٓا ٤ج ٫ٛعبؽ ايهف ِٜقالِ ٗ َٓاطل بػؽاؼ ٚبعؽ التىٗاؼ 8 ٗ ٙوبا 1963 ٙمل
هؽٚا ٗ اـكاْ ١غرل ؼٜٓاـ ٚـب ايؽٜٓاـ..
ض إعٍٍا ايمف :١ٜإعٍٍا ايمفَ ٖٞ ١ٜا ٜكابٌ كٍٍا إٓاؾ ا٫جتُاعٝض١
اييت ؽٍَ يًف٥الا اؿه ٗ ١َٝٛعٗؽ احملاٌٍ ١اؿضايٚ ٞايضيت بًػضتًَٝ 958,824ضاـ
ؼٜٓاـ ٗ عاّ  ...2011إ عٍٍا ايمف ١ٜايمٓ ١ٜٛيعبضؽ ايهضف ِٜقالضِ ناْضت  6000ؼٜٓضاـ
ٍٜفف َٓٗا ٗ ث٬ث َٓالبا ؾك٘ :عٝؽ ا٭ِرٚ ٢عٝؽ ايؿطف ٚايؿنف ٣ايمٓ ١ٜٛيثٛـ14 ٠
ُٛق ذٝث ٜك ّٛبتٛق ٜإبايؼ عً ٢ايعفؾاْٛٚ ٤اب ايّباٚ ٙايؿكفا.٤
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 .5احملمٛبٚ ١ٝإٓمٛب:٘ٝ
ض نإ وكٝك٘ عبؽ ايًطٝـ قالِ ْا٥ب ِاب٘ ٗ ايك ٠ٛاؾٜ ١ٜٛؿٖب إٍ َكف عًُ٘ عً٢
ؼـاجٖٛ ١اٚ ١ٝ٥قؽ أَف آَف ايكاعؽ ٠اؾ ١ٜٛبتعٍ َٝلٝاـ ٠يٓكً٘ إٍ ؼاـ ٙاؿه ١َٝٛعِٛا
عٔ ايؽـاج ١اشلٛاٚ ١ٝ٥عٓؽَا عًِ عبؽ ايهف ِٜقالِ بؿيو طًب َٔ وكٝك٘ إٔ ٜتكاعؽ ؾتكاعؽ
اعتباـاّ َٔ ؾيو اي..ّٛٝ
ض وضكٝك ١عبضؽ ايهضف ِٜقالضِ طًبضت َٓض٘ ؽٍض َٝؼاـ لضهٓ ١ٝشلضا ؾكضاّ باٌضطرابٗا
بايمٝاـ ٠إٍ اؾٗ ١ايىفق ٗ ١ٝبػؽاؼ ٚطًب َٓٗا ايٓك ٍٚذٝث ـأ بٓؿمٗا ايؿٜ ٫ ٜٔمهٕٓٛ
ؼٚـاّ لهٓ ١ٝتًٝل بِٗ ٚأظدلٖا بأْ٘ لٝبب شلِ ؼٚـ لهٓٚ ٘ٝعٓؽَا ٜتِ ؾيو لٝه ٕٛشلا اؿل
ٗ اؿٍ ٍٛعً ٢ؼاـ لهَٓ ١ٝثًِٗ..
ٚظ َ ٍ٬ؽ ٠ذهُ٘ اييت التُف أـب لٓٛا ٍْٚـ بَٓ 40 ٢ؽ ١ٜٓلهٓ ٗ ١ٝبػؽاؼ .ض
)) إْٓا ٍَُُ ٕٛذتُا عً ٢إقاي ١ايٍفا٥ـ َٔ ايٛجضٛؼ ؼاظضٌ ايعضفامٚ ,يكضؽ ِٚضعٓا َٓٗاجضا
ٕىفٚع ٜهًـ ايب٬ؼ ) ًَٕٛٝ (450ؼٜٓاـ شلؿا إىضفٚع ايضؿ ٟلض َٔ٪ٝايمضهٔ اي٥٬ضل ٭بٓضا٤
اؾُٗٛـ ١ٜايعفاق ١ٝاـايؽٚ ..٠إٔ آظف عفاقٜ ٞمهٔ ؼاـاّ ّتًهٗا ٖ ٛعبؽ ايهف ِٜقالِ((.
)َٔ ظطاب٘ ٗ ذؿٌ اؾتتاط َىفٚع ؼٚـ ايّباُٛ ٗ ٙق عاّ .(1959

ٚ .اـؼٌ ؼ ٕٚإٔ

ٜمهٔ ؼاـا ّتًهٗا.
 .6ايٛطٓ :١ٝعبؽ ايهف ِٜقالِ عٓؽَا نإ ٪ٜؼ ٟايٍٜ ٠٬ػًل باب ايػفؾ ١عً ٘ٝن٫ ٞ
ٜعفف اٯظف ٌٖ ٕٚأْ٘  ًٍٜٞعً ٢طفٜك ١ايىٝع ١أّ أيمٓ٘..
 ٗٚ .7أ ٍٚيكاٚ َ ٤ؾؽ وفنا ايٓؿ٘ إؿا ١ِٚإمضٝطف ٠عًضْ ٢ؿض٘ ايعضفام ٗ ٚقتض٘
ْكًِٗ إٍ َٓاطل ظًـ ايمؽ ٠ايىفق ١ٝذٝث ايٍفا٥ـ ٚؼٚـ إعؽٌَ ٚايهاؼذٌ ٚاشلاـبٌ َٔ
ْرل اٱقطاع ,عٝث إٔ أعّا ٤ايٛؾؽ إؿاٚض ِٚعٛا َٓاؼ ًِٜٗعً ٢أْٛؾِٗ َٔ ٖ ٍٛايضفٚا٥س
ايٓتٓ ١إٓبعث َٔ ١إٝا ٙاٯلٓٚ ١ايؿّٚ ٬ايٓؿاٜا  ,ذٗٓٝا ايتؿت إي ِٗٝعبؽ ايهف ِٜقالضِ
ٚقاٍ شلِ :بالِ ٖ ٤٫٪لأبؽأ إباذثا َعهضِ َضٔ اجضٌ ذكضٛقِٗ ٚبٓضاَ ٤مضانٔ يًُعضؽٌَ
لأبؽأ إؿاِٚا ..
ٖؿا َٔ ذٝث ايمحاٜا ايىعٍٚ ١ٝايعؿ َٔٚ ١ذٝث اٱؼاـ ٠ؾهإ اٯت:ٞ
1ض قبٌ عاّ  1958ناْت إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛعً ٢قًَ ١بايػٗا تكمضِ إٍ قمضٌُ ايٓؿكضا
ايتىػٍَ) ١ًٝٝاـٜـ ايؽٚيٚ (١ىٍَ شلا ٚ ./. 30ايباق ./. 70 ٞىٍَ يًُىاـ , ٜبعؽ عاّ
ْٛٚ 1958فا ؿاج ١اؿه ٗ ١َٛذ ٘ٓٝإٍ إعاؼ ٠تمضًٝس اؾضٝي ٚذاجتٗضا ٱـلضاٍ ايبعثضا
ايؽـال ١ٝعُؽ إٍ تكم ِٝؽٍٍٝا إٛاقَْٓ ١اٌؿ ١إٍ قمٌُ َتما ./. 50 :ٌٜٚيًٓؿكا
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ايتىػ ./. 50ٚ ١ًٝٝيًُىاـٚ .. ٜوٛاٖؽ الاقا ذهَٛض ١عبضؽ ايهضف ِٜقالضِ ظض ٍ٬لضٓٛا
ذهُ٘ ا٭ـب قا ١ُ٥يػا ١ٜاي.ّٛٝ
2ض َٔ ذٝث ايف :١ٜ٩ذكبَ ١ا قبٌ عاّ  1958نإ ايتٛج٘ ا٫قتٍاؼَ ٟعفٚؾا ؾٗ ٛاقتٍاؼ
لٛم ؾ ٚطبٝع ١إقطاع ..١ٝبعؽ عاّ  1958نإ ايتٛج٘ ايعاّ ٗ ايؿهف ٚإُاـل ١ا٫قتٍاؼ١ٜ
باػا ٙا٫قتٍاؼ ا٫وذلان ..ٞاي ..ّٛٝا٫قتٍاؼ ايعفاق ٞعؽ ِٜايًٚ ٕٛايطعِ ٚايفا٥ر٘ ٫ ,ـ١ٜ٩
 ٫ٚ ِ٘ ٫ٚلذلاتٝح ,٘ٝالأيٛا ـ٥ضٝن اؾُٗٛـٜضٚ ١الضأيٛا ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١إٕ ُهضٔ أٟ
َُٓٗا إٔ وؽؼ بايّب٘ ٚٚؾل وٛاٖؽ ًَُٛلَٚ ١عاٜرل ذكٝك ١ٝؾُٝا إؾا نإ ا٫قتٍاؼ ايعفاقٞ
اقتٍاؼ اوذلان ٞأ ٚاقتٍاؼ لٛم ..اقتٍاؼ ايعفام اقتٍاؼ ـٜع ٜ ٞعتُؽ عًٌ ٢اؼـا ايٓؿ٘
ؾك٘ ٚاؾا َا اْؿحف ي ػِ عف ٗ ٟاـًٝخ ايؿَ ٟضاقا ٍ ازلض٘ غضرل َتؿضل عًٝض٘ بعّضِٗ ٜمضُ٘ٝ
ؾاـلٚ ٞاٯظف ٜمُ ٘ٝعفب ٞؼٌ إٍٝب ١با٫قتٍاؼ ايعفاق.ٞ
 . 3أَا ايتٓؿٝؿ ؾإ َٓحكا ذه ١َٛعبؽ ايهف ِٜقالِ وٛاٖؽٖا ٗ ايتر ٫ٛا٫قتٍاؼ١ٜ
ٚا٫جتُاع ٗ ١ٝايعفام قا ١ُ٥ذت ٢اي..ّٛٝأَا ذكبَ ١ا بعؽ عاّ  2003ؾاِفب يهِ أَثًَ :١ىفٚع
َا ٤نفب ٤٬أذ ٌٝعاّ ٚ 2004نإ َٔ إ ٌَ٪الاق ٙظ ٍ٬لٍْٓٚ ١ـ ؾٛج٦ت قبٌ أٜاّ ٚمٔ قؽ
ػاٚقْا َٓتٍـ عاّ  2013بإ إىفٚع مل ٜٓحك بعؽ َٚثٌ ؾيو َىضاـ ٜاجملضاـٚ ..ٟإمتىضؿٝا
ؾايعكٛؼ تتِ إذايتٗا َؽؼ الاق تذلاٚط بٌ لٓ٘ ٍْٚضـ ٚلضٓتٌُ ..ضف 7عحضاف ٚتمضُ إٔ ْمضب١
ايتٓؿٝؿ مل تبًؼ  ٌٖ ./.40إٔ ٗ ؾيو ـا٥رض ١ؾمضاؼ ٫ ? .تكضٌ ٖضؿا ..بضٌ قضٌٖ :ضٌ إٔ ٗ ؾيضو ـا٥رض١
ْكاٖ.?..١
 َٔ . 5ذٝث اٱوفاف ٗ :ذكب ١ذه ١َٛعبؽ ايهف ِٜقالِ ناْت ي٬قتٍاؼ ايعفاقٞ
ظطٜٚ ١ؽٜف ٙأؾؿاؾاّ َثٌ إبفاٖ ِٝنب٘ ٚقُؽ لًُإ ذمٔ ؾأْتحت تًو اؿكب ١اييت مل تكؼ
عٔ ا٭ـب لٓٛا ؼ ٫ٛجؿـ ٗ ١ٜاي ِٛا٫قتٍاؼٚ ٟا٫جتُاع ٗ ٞايعفام َعإٗضا َاثًض١
ذت ٢ايماع..١
ايٓتٝح..١
ايٓتٝح ٗ ١إٝؽإ ٖ:ٞ
قؽ وٗؽ بأّ عٝب نٝـ اـتؿعت أبفاد ايّػ٘ ايعاي ٞيًهٗفباٚ ٤قطاـ اـ٘ ايعفٜض
ٚاظتؿا ٤ايٍفا٥ـ اييت ناْت قبٌ ؾيو تىهٌ أذكَ ١يًؿكف ٚإفض ذ ٍٛنٌ إؽٕ ايعفاق١ٝ
ٚزلعت بأؾْ ٞعٔ إٛاْٚ ٧اؾمٛـ ٚإمتىؿٝا ٚبٓا ٤ايٍٓاعٚ ١إقاَ ١اؾاَعا ٚاِٖ َٔ ؾيو
طفؼ اٱقطاع َٔ ٌٝا٭ـاِٚ ٞؼفٜف ايؿ٬ط ٚإقٍا ٤عمـ ايىٛٝػ ٚقط ايًٍ ١باٱلذليٝب
ٚاـضضضفٚد َضضضٔ ذًضضضـ بػضضضؽاؼ ٚقضضضاْ ٕٛاٱٌضضض٬ط ايكـاعضضضٚ ٞقضضضاْ ٕٛـقضضضِ ٚ 80قضضضاْ ٕٛا٭ذضضضٛاٍ
إؽْٚ..١ٝغرلٖا ٚغرلٖا ٚغرلٖا ايهثرل ٗ..غّ 4 ٕٛلٓٛا ..
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 .3ؾ ٢ِٛاؿهِ.
 .4ايؿ ٢ِٛايمٝال.١ٝ
 .5احملاٌٍ.١
 .6ايؿ ٢ِٛايك.١ُٝٝ
أّال :خساب الكدّٗ:
 1ض لًٛى ايكاؼ ٠اؿه:َٕٛٝٛ
ض ـاتب ـٝ٥ن ْٗٛـ ١ٜايعفام ًَٕٛٝ 84 :ؼٜٓاـ وٗفٜاّ.
ض ـاتب نٌ ْا٥ب َٔ ْ ٛاب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ًَٕٛٝ 65 :١ٜؼٜٓاـ وٗفٜاّ.
ـاتب ـٝ٥ن ٚقـا ٤ايعفام ًَٕٛٝ 62 :ؼٜٓاـ وٗفٜاّ.ض ـاتب نٌ ْا٥ب َٔ ْٛاب ـٝ٥ن ايٛقـا ًَٕٛٝ 57 :٤ؼٜٓاـ.
باهلل ي ٛعً ٢ايكطع٘ . .أوػٌ أٚ ٟاذؽ َِٓٗ بفاتب ٜ٬َ 5ضٌ ?. .طبعضاّ ٖضؿ ٙايفٚاتضب عضؽا
إعٍٍا ٚ ..ايٓثفٚ..ٜ٘ظىُو أؾْو.!..
ض ـٝ٥ن اؾُٗٛـٜض ١عٓضؽَا ؾٖضب ؿّضٛـ اجتُاعضا اؾُعٝض ١ايعاَض ١يٮَضِ إترضؽٗ ٠
ْٜٛٛٝـى لرب يػفض اٱْؿام عً ٢إٜؿاؼ َؽت٘ لت يٝاٍ ٍَفٚف جٝب َكؽاـ ًَْٞٛٝ ٙؼ٫ٚـ?..
ٚعٓؽَا تعايت ايٍٝرا إٓؽؼ ٠بؿيو َٔ قبٌ بعض إثكؿٌ إىانمٌ قاٍ بدلٚؼ) :اْتِ غرل
ؾ٘ )ًَراذٌ(ٜ ,اب٘ ٖا ٟقاؼ ظٝيب ٍْـ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ـاط أعٝؽٖا يًعك ,( !..١ٜٓعًُاّ بإٔ
ٓ
إٓ ١ُٛايؽٚي ١ٝتترٌُ ناؾْ ١ؿكضا ايّضٝاؾٚ ١ايضؽ ٍٚتضؽؾ اوضذلانا لضٓ ١ٜٛشلضا يتػطٝض١
ْؿكاتٗا..
ض ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜايؿ ٟلبك٘ ٗ ..عاّ ٚ 2006ـؼ إيٞٸ َعًَٛا تىضرل إٍ أْض٘ ٜكضبض
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وٗفٜاّ وٝو َٔ ٚقاـ ٠ايؽؾاع عٔ  873ـاتب يتٛقٜعٗا عًٓ ٢اٜت٘ ٚنإ َٜٗٛا ٜىػٌ ٍَٓب
ْا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ٗ) ..١ٜذٚ ٘ٓٝعح ١عؽّ ايثكَٓ ١تميب ٚقاـ ٠ايؽاظًٚ ١ٝايؽؾاع ؾاْ٘ ٜتِ
َٓس إم ٍٚ٪اؿه َٞٛأ ٚايدلٕاْ ٞإْاي ٞـٚاتب عٓاٌف ٓاٜات٘ ايؿٜ ٜٔؽع ٞاْ٘ ٜىػًِٗ
َع٘ شلؿا ايػفض عً ٢اؾذلاض اْ٘ ٜعٌ َٔ ٜثل بِٗ ٍٜٚفف شلِ ـٚاتبِٗ َٔ قبً٘ ٖٚؿا اٱجفا٤
َعُ ٍٛب٘ ذايٝا َٔ قبٌ ايدلٕاْ ,ٌٝأـلًت ؼفَٚٛ َٔ ٟؿ ٞاشل ١٦ٝيًتأنؽ َٔ ٚجضٛؼ ؾيضو
ايعؽؼ ؾع َٔ ٬ظَ ٍ٬فاجع ١أٚاَف ايكمِ ايثاْ ٞاـاٌ ١باؿّٛـ ٚايػٝابا ٚايتأنؽ َضٔ
أِْٗ ٜتمًُ ٕٛؾع ّ٬ـٚات ب  ,ؾض َ إٔ ايعؽؼ َبايؼ ب٘ ٜٚؿذلض تأَ َٔ ٘ٓٝظ ٍ٬ؼٚا٥ف ٚقاـتضٞ
ايؽاظًٚ ١ٝايؽؾاع ٚيهٔ َ ؾيو إٕ نإ ايعؽؼ ؾع ٬ذكٝك ٞؾاْ٘ ٜمِٗ ٗ ايتكً َٔ ٌٝايبطاي١
عً ٢ا٭قٌ . .عاؼ ؾفٜل ايترف ٟىدلْ ٞبضإ ٚ ٫جضٛؼ شلضؿا ايعضؽؼ !..ظاطبضت اؾٗضا ايفزلٝض١
َعاؾضض ١إِٛضضٛع. .أذحُضضت تًضضو اؾٗضضا ًٓ ,ضضت إً ض ـ ٚؾٖبضضت إٍ ايؿّضضا ١ٝ٥اؿهَٝٛضض١
) ايعفاقٚ ( ١ٝقًت يًٓاه ٖؿا ايؿ ٟوٌٍ َٔ قبٌ قاؼتهٌِ ٗ ,باط اي ّٛٝايتايٚ ٞنٓت ٗ
َكضضف عًُضض ٗ ٞاشل٦ٝضضٖ ١ضضاتؿب َضضؽٜف وضضفطْٓٝ ١ضض ٣ٛىدلْضض ٞبأْضض٘ ٖضض ٛأّٜضضا وضضفـ وضضٝو َضضٔ
ؽٍٍٝا وضفط ١اؿضؽٚؼ بضٓؿن إبًضؼ ٚعضؽؼ ايفٚاتضب يرللضً٘ إ ٍ ْا٥ضب ـ٥ضٝن اؾُٗٛـٜض١
باعتباـ ٙـٚاتب يعٓاٌف ٓاٜاتٜ٘. .عب ٌفف َهفـ يعؽؼ غرل َٛجٛؼ ..ؾكًت ي٘ :ظفباْ٘ ٜا أبٔ
ايعِ.!..
يٮَاْٖ ١ؿ ٙاؿاي ١مل ٜٓؿفؼ بٗا إم ٍٚ٪إؿنٛـ بٌ ناْت عاَ ١بٌ َع..ُِٗٛ
ض ـٝ٥ن ايٛقـاٜ ٤أَف بايٍفف عً ٢فاين اٱلٓاؼ َٔ َٛاقْ ١ايؽٚيضٚ ١فضاين اٱلضٓاؼ
بؽأ ؾهف ٠تىهًٗٝا يؽعِ ٚإلٓاؼ ايك ٣ٛا٭ََٓٛ ٗ ١ٝاجٗتٗا يٲـٖاب إتُفنك ٗ عؽؼ َٔ
احملاؾٛا . .يهٔ احملٝطٌ بفٝ٥ن اؿه ١َٛأعحبتِٗ ايؿهف ٠ؾأواـ ٚا عً ٘ٝبتعُ ِٝايتحفب١
يتىٌُ احملاؾٛا ناؾض٫ ١لضتكطاب وضٛٝػ ايعىضا٥ف ؾٗٝضا بكٍضؽ ذىضؽ أٌضٛا عىضا٥فِٖ
٭غ فاض اْتعاب ٚ ..١ٝعٓؽَا ٜكاٍ ي٘ :اْو ظايؿت ايؽلتٛـ باٱْؿام عً ٢فاين اٱلٓاؼ َضٔ
إٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚي ١ؼ ٕٚإٔ ٜه ٕٛيؿيو ؽٍ ٗ َٝإٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚي ٖٛٚ ١أَف غرل جا٥ك
ٖٚضض ٞػُعضضا يىضضٛٝػ ايعىضضا٥ف ٜضضفاؼ َٓٗضضا ٗ ْٗاٜضض ١ا٭َضضف إقٓضضاع ايبمضضطا ٤بايتٍضضٜٛت يضضو ٗ
اْ٫تعاب ا ٜ ..فؼ عً ٢إٓتكؽ ٜٔبكٛي٘) :يٝي ٖ ٛبن آْض ٞكايؿض٘ يًؽلضتٛـ ..يضٖ ٛٴض ٻِ ُٖضٌ?..
الضأي ِٖٛبضاهلل :عكضضٛؼ تٍضؽٜف ايضٓؿ٘ ٗ نفؼلضضتإ أيٝمضت كايؿض ١يًؽلضضتٛـ ?..بعضؽٖ ٜٔضضٛ
ايؽلتٛـ ًَٝإ َطبا ٚأيػاّ ّٜٝ ..ـ ؼٚي ١ـٝ٥ن ايٛقـا.(!..٤
ض ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ا٭لبل ٚـٝ٥ن اندل قا ١ُ٥بفٕ اْ ٗ ١ٝفًضن ايٓضٛاب ٌٚضاذب إىضفٚع
ايٛطب !..مت تمح ٌٝقطع ١أـض بازل٘ َٔ قبٌ أَاْ ١ايعاٌُ ١بٝعا بثُٔ  ٌٍٜ ٫إٍ لعف َذل
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ٚاذؽ َٓٗا ٗ ايمٛمٜ ..طً بايتًؿكٚ ٕٜٛوح ٞبإىفٚع ايٛطب.!..
ض ْا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـٜ ١ٜىذلٚ ٟبٓؿن طفٜك ١قَ ً٘ٝقطع ١اـض بثُٔ إْايٜ ٫ ٞماٟٚ
مثٔ َذل ٚاذؽ َٓٗا ٗ ايمٛمٚ ..عٓؽَا ٜٛؾضؽ ؿّضٛـ اجتُاعضا اؾُعٝض ١ايعاَضٜ ١تػٝضب عضٔ
ا٫جتُاعا ٜٚؿٖب يكٜاـ ٠عاً٥ت٘ ٗ نٓؽا.
ض َع ِٛواغً ٞايٚٛا٥ـ ايفزل ١ٝايعًٝا وًُ ٕٛجٓمٝا أظفٚ ٣عٛاَ ًِٗ٥اقايت ذت٢
ايماع ١تك ٗ ِٝتًو ايؽ ِٖٚ ٍٚوعٍٝاّ َا قايٛا قتؿ ٌٛظٓ مٝا تًو ايؽٜٚ ٍٚمتعؽَٕٛ
جٛاقا ايمؿف ايٍاؼـَٗٓ ٠ا . .أْا  ٫أعفف ايباعث ٗ اذتؿا ِٗٚبتًو اؾٓمضٝا ٚجضٛاقا
ايمؿف يهب أتما ٍ٤عٔ َضؽَِٛ ٣ضٛع ١ٝإوضػاشلِ ٕٓاٌضب قٝاؼٜض ٗ ١ايؽٚيض ١ايعفاقٝضٖٚ ١ضِ
ٍَف ٜٔعً ٢إٔ ٜمتُفٚا ـعاٜا يؽ ٍٚأجٓب ٗ ١ٝذٌ إٔ ايؽلتٛـ ايعفاق ٞاؿايٜ ٞضَٓ عًض٢
ٚجٛب ؽً ٞواغً ٞإٓاٌب ايمٝاؼ ١ٜعٔ اؾٓمٝا ا٭جٓب ..١ٝبإٓالب ١إٕ َٔ ٜٓطبل عًِٗٝ
ٖؿا ايٌٛـ ٜٓ ٫رٍف ُِٔ ٕٚذكب أ ٚنتً ١بٌ إٔ ْٝعِٗ ) ٗ اشل ٣ٛلٛا (يهٔ ايػمٌٝ
هُ عً ٢ذبٌ إذؽ ٣تًو اؾٗا ٭ٕ ذبٌ غمًٗٝا  ٤ٜٛٓعًُ٘ ألالاّ..
ض بٌ ٚا٭نثف َفاـ َٔ ٠ؾيو إٔ عٛا ٌ٥بعض إمٚ٪يٌ ٗ ايؽٚيَ ١ضٔ ذهضْٚ ٌَٝٛضٛاب
٫قايت تكبض َٔ ؼ ٍٚايًحَ ٤ٛبايؼ اٱعاْ ١اـاٌ ١باي٬جٚ ٌ٦بٌ آٚ ١ْٚأظف ٣تثاـ ٗ ٚلاٌ٥
إع ّ٬تًو ايؽ ٍٚؾّٝرِ ١ؽ ٖ ٤٫٪باعتباـ إٔ ا٫لتُفاـ ٗ تمًِ َبايؼ اٱعاْضا َضٔ قبضٌ
ٖ ٤٫٪غرل قاْ ٗ ْٞٛذاي ١تمًُِٗ ؼظ ٍَ َٔ ٫ٛاؼـ أظفٜٚ ٣فاؾك٘ عؽّ اٱؾٍاط عُا ٜكبّْ٘ٛ
َٔ َبايؼ ٖا ٗ ١ً٥ايعفام َ ٖٛٚا ٜعب عضؽّ اٱؾٍضاط عضٔ َضؽظ٫ٛتِٗ ايضيت هضب إٔ ؽّض
يكٛاٌْ ايّفا٥ب ٗ تًو ايؽ َٔ ٖٞٚ ٍٚاؾفا ِ٥ايهبرل ٠عٓؽِٖ..
ض ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب ٜٛؾؽ َع٘ إٍ اٜ٫ؿاؼا ايفزل ١ٝعاي ١ٝإمت ٣ٛابٓ٘ ٚلا٥ك٘ ٚآٍ بٝت٘
بٍؿ ١أعّا ٗ ٤ايٛؾٛؼ ؿّٛـ اجتُاعا ايدلٕإ ا٭ٚـبٚ ,ٞهؽؼ أثاث ؼاـَ ٙبايؼ ظفاؾ.?..١ٝ
ض ْا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜايثاْٜٛ ٞج٘ نتابا ـزلٝا ٜطًب ٌفف َبًؼ يًٓثف) ١ٜإعٛاق (ٙ٭ٕ
ايتعٍٍٝا إايْ ١ٝؿؿ أ ٚتهاؼ يهٔ َبًؼ ايعٛاقٜ ٠ؿٛم َٛاقْ ١جكـ ايكُف.?..
ض ٚـٝ٥ن ايٛقـ ايىٝعٜ ٞمتٛي ٞعً ٢بٓا) ١ٜجاَع ١ايبهف يًؽـالا ايعمهف (١ٜبذلاب
ايؿًٛه ٜٚمحًٗا بالِ جاَع ١أًٖٜ ٖٛ ١ٝؽٜفٖاٚ ..تمت ٗٛأجٛـا َٔ ايطًبُٓ ٫ٚ ١س ايعًِ عً٢
ذب٘.!..
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.2امليافع االدتناعٔ٘ ّزّات السٜاضات الجالخ:
ض يًفٚاتب ٚإٓاؾ ا٫جتُاعٝض ١إعٍٍض ١يًف٥الضا ايضث٬ث )ـ٥الض ١اؾُٗٛـٜضٚ ١ـ٥الض١
ايٛقـاٚ ٤ـ٥ال ١فًن ايٓٛاب( قٍ ١تىٝب ايٛيؽإ عٝث  ٌٌٚإبًؼ إٍ ًَٝاـًَْٛٝ 131ٚاّ ٚ
 116أيـ ؼ٫ٚـ َ ٖٛٚبًؼ ـَا ٜىهٌ َٛاقْ ١ؼٚيَ ١تهاًَ ٗ ١ايعامل ايثايث أ ٚايؽ ٍٚايٓاَ١ٝ
ٚايؿكرل ٗٚ ..٠اؼْا ٙبٝإ ٕا مت ؽٍ ٘ ٍٝيًُٓاؾ ا٫جتُاع ) ١ٝايٓثف (١ٜيًف٥الا ايث٬ث يمٓ١
ٚاذؽ ٖٞ ٠لٓ:2010 ١
ض فًن ايٛقـاًَْٛٝ 470 ٤اّ  939ٚأيـ ؼ٫ٚـ
ض ـ٥ال ١اؾُٗٛـ 15 ٚ ًَٕٛٝ 102 ١ٜأيـ ؼ٫ٚـ
ض اَاْ ١فًن ايٛقـاًَْٛٝ 87 ٤اّ  843ٚؼ٫ٚـ..
ض ـ٥ال ١فًن ايٓٛاب  319 ٚ 270أيـ ؼ٫ٚـ.
اجملُٛع = 116ص ًَٕٛٝ 931ؼ٫ٚـ..
 ٗٚذٌ مت ؽٍ َٝتًو إبايؼ باعتباـٖا تٛقع يًُرتاجٌ َُٛٓٚا اجملتُ إؽْ ٞاٚ
إٓضضضضاؾ ايعاَضضضض ١يهٓٗضضضضا ٗ ٚاقضض ض اؿضضضضاٍ ؾٖبضضضضت يًرُضضضض ٬اْ٫تعابٝضضضض ١يىضضضضفا ٤اؿهضضضضِ.
ايفٚاتب اؿايٚ ١ٝايتكاعؽ ١ٜيًُمٚ٪يٌ ٚايدلٕاْ:ٌٝ
 .1ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ًَٕٛٝ 82 :١ٜؼٜٓاـ..
ْٛ .2اب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ًَٕٛٝ 65:١ٜؼٜٓاـ...
 . 3ـٝ٥ن ايٛقـا..ًَٕٛٝ 62 :٤
ْٛ . 4اب ـٝ٥ن ايٛقـا..ًَٕٛٝ 57 :٤
 .5ايٛقٜف 4 )..ًَٕٛٝ 12 :أزل 8 + ٞكٍٍا (..
 . 6عّ ٛفًن ايٓٛاب9 :ص 4) ًَٕٛٝ 12أزل 8+ٞكٍٍا (  +كٍٍا ٓا30 ٜ٘
ًَ..ٕٛٝاجملُٛع أنثف َٔ ..ًَٕٛٝ 40
ايتكاعؽ:
ٖ./. 80ا ٜتكاِا ٙأقفاْ٘ إٛجٛؼ ٗ ٜٔاـؽَ َٔ ١ـاتب ٚكٍٍا :
ٚيؿيو:
 .1إىٗؽاْ800 :ٞص280ص..ًَٕٛٝ 57
 .2أٜاؼ ايماَفا800 :ٞ٥ص280ص..ًَٕٛٝ 57
. 3بفِٖ ٌاحل..ًَٕٛٝ 48 :
 . 4ايٛقٜف:عبؽ ايكاؼـ ايعبٝؽ640:ٟص..ًَٕٛٝ 20
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 . 5عّ ٛاؾُع ١ٝايٛطٓ540:١ٝص..ًَٕٛٝ 20
 . 6عّ ٛفًن اؿهِ..ًَٕٛٝ 12 :
 . 7عّ ٛفًن ايٓٛاب720 :صٜ ًَٕٛٝ 22ته:َٔ ٕٛ
320ص 10ـاتب )900ص+ (./. 80& 12كٍٍا ٓا5 ١ٜص250) ًَٕٛٝ 12ص...( 10&1
نُا :ًٜٞ
ـ٥ال ١اؾُٗٛـًَٝ (103) ١ٜاـ  ًَٕٛٝ (263) ٚؼٜٓاـ.فًن ايٓٛاب )ًَٝ (289اـ  ًَٕٛٝ (752) ٚؼٜٓاـ.ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاًَٝ (141) ٤اـ  ًَٕٛٝ (553)ٚؼٜٓاـ.ـ٥ال ١فًن ايٛقـاًَٝ (424) ٤اـ  ًَٕٛٝ (256) ٚؼٜٓاـ.اجملُٛعًَٝ 958,824:اـ ؼٜٓاـ.
 .3لًٛى ٖثً ٞايىعب )ايٓٛاب(:
ض عٓؽَا ِػ٘ ْٛاب ايدلٕإ ب اػا ٙالتحٛاب ـٝ٥ن اؿه ٗ ١َٛايؽٚـ ٠ايدلٕاْ ١ٝايمابك١
نإ جٛاب٘ ٤٫٪ٖ َٔ :ايؿٜ ٜٔمتحٛبْٛب..ايٓٛاب ?..أٌ َٔ ./.90 ّ٬أعّضا ٤فًضن ايٓضٛاب
ؾالؽٚ , !..ٜٔنٌ َ٘٬رٝس ؾكؽ نإ عّٛا ٗ اجملًن ٜٚعفف قَ ٙ٤٬عٔ نثب..
ض أواـ إذؽ ٣ايدلٕاْٝا ٗ يكا َ ٤إذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا إٔ أٌَ بػؽاؼ ٜك ٍٛيًٓٛاب :نٌ
َٓ 10هِ ؾ 9 ِٗٝؾالؽ.ٜٔ
ض ـاجعٛا لح ٬اؿّضٛـ ٭عّضا ٤فًضن ايٓضٛاب يضذلٚا بضأّ أعٝضٓهِ نضِ ٖضْ ٞمضب١
إؽٌَٓ َِٓٗ عً ٢ايتػٝب ٚعؽّ اؿّٛـٚ ..بعِّٗ ٜ ٫عفؾ٘ قَ ٙ٤٬٭ٕ ـٚاتب٘ تفلٌ ي٘ إٍ َكف
إقاَت٘ ايؽا ٗ ِ٥عُإ ..أٜ ٫تٓاقض ٖ ؿا َ َٛجبا ٚؼ ٌ٥٫ايىعٛـ بإمٚ٪ي..!..١ٝ
ض ـٚاتب أعّا ٤فًن ايٓضٛاب ايعفاقض ٞتعضؽ ا٭عًض ٢بضٌ ـٚاتضب ايٓضٛاب ٗ ايعضامل ذٝضث
ٜتكاِ ٢عّ ٛفًن ايٓٛاب ا٭َفٜه ٞأقٌ َٔ  165أيـ ؼ٫ٚـ لٜٓٛا /أ ٟمًَٕٛٝ 190 ٛ
ؼٜٓاـ عفاق /ٞنُا ٜتكاِ ٢عّ ٛفًن ايعُ ّٛايدلٜطاْ ٞم 170 ٛأيـ ؼ٫ٚـ /أ ٟم200 ٛ
ًَ ٕٛٝؼٜٓاـ عفاق ٗ ٞذٌ ٜتكاِ ٞعّ ٛفًن ايٓٛاب ايعفاق ًَٕٛٝ 384 ٞؼٜٓاـ.
ض أعّا ٤فًن ايٓٛاب ٖثً ٛايىضعب لضاـعٛا ٫قتٓضا ٤قطض أـاِضَ ٞتُٝضك ٠عًض ٢ؼجًض٘
 ٚبعِّٗ با ٜكتب ىٜ ِٖٚ ٛكتٓ ٕٛجٛاقا لؿف ؼبًَٛال ١ٝتمف ٟيثُاْ ٞلٓٛا بعؽ اْتٗا٤
ايؽٚـ ٠اْ٫تعابٚ ١ٝـٚاتبِٗ ٖ ٞا٭عً ٢بٌ بفٕاْ ٞٝيٓؽٕ ًٜٚٚك ٚقاـ ٠أٚـبا ..أيضٝن نضٌ ؾيضو
ؼ ٌ٥٫عً ٢عؿ ١ايكؽ.?..٠ٚ
ض ٗ إاِ ٞنإ ايٓاه ٜتٓؽـ ٕٚعً ٢عفً ايطاٚٚه ايؿ ٟنإ ٜكتٓ ٘ٝوا ٙإٜفإ ..ايّٛٝ
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تف ٣عّ ٛفًن ايٓٛاب أ ٚاحملاؾ ٜأ ٚعّ ٛفًن قاؾ ٘ٛؾترمب٘ ٖٴفٜف َٓؽه ٗ ن١َٛ
قيٜ ٖٛٚ ..ػ ٗ ُٛتًو ايهفال ٞايػفٜب ١ايعحٝب ١اييت ٜتؿٛم ذحِ ايٛاذؽ َٓٗا عً ٢اـبع١
عف َٔ ًٚعف ًٚايطاٚٚه ايىآٖىاٖٜٚ ..ٞبؽ ٚإٔ ا٭تفاى ٍٜٓعْٗٛا ظٍٍٝا يكؽٚا ٖؿا
ايكَإ.!..
أَا عٔ أـتاٍ ايمٝاـا اييت تفاؾل إمٚ٪يٌ ؾإ إكٝاه ايٛذٝؽ ايؿّ ٟهٔ ايفنٕٛ
إيٖ ٗ ٘ٝؿا اجملاٍ ٖ ٛإٔ ٖؿ ٙايكّ ١ٝبايؿا أثبتت أِْٗ مل وٛٛا بض  َٔ ./.. 1ايّٓخ ايعكًٞ
ٚايٓؿم ٞعًَ ٢كٝاه ـىذل..
ض ض عىضض ١ٝاْ٫تعابضضا ايتىضضفٜع ١ٝايمضضابك (2010) ١نتبضضت ٚقًضضت :هضضب ؽؿضضٝض ـٚاتضضب
إمٚ٪يٌ :ايف٥الا ايث٬ث ٚايٛقـاٚ ٤أعّا ٤فًن ايٓٛاب ٚواغً ٞايؽـجا اـاٌ ١بٓمب١
ٚ ./. 50ؼؽٜؽ لكـ أعً ٢يتًو ايفٚاتب ٚإعٍٍا َا ٜعاؼٍ َعؽٍ َا وٌٍ عًْٛ ٘ٝفاِٖ٤
ٗ ٔن َٔ ايؽ ٍٚاحملٝطٚ ..١٭ٕ إٛلِ نإ َٛلِ اْتعابا ؾكؽ ؾضٛج ٧ايٓضاه ٗ ايٝضّٛ
ايتايُ٪ َ ٞف ٌرؿ ٞعكؽ ٙأعّا ٤ايترايـ ايٛطب ٚأٌؽـٚا بٝاْا ٌرؿٝا ٜك:ٍٛ
وعٛـا َٓا بإمٚ٪ي ١ٝػاٖهِ ٚإذمالا َفٖؿا َعاْا ٠ايؿكفاٚ ٤إمرٛقٌ ٚ٭ٕ ./.70
َٔ إٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚيض ١تبتًعٗضا ايٓؿكضا ايتىضػٚ ١ًٝٝايضيت تىضهٌ ـٚاتضب إمضٚ٪يٌ اؾضك٤
ا٭عَٗٓ ِٛا ؾكؽ قفـْا ايتٍٜٛت غؽا ٗ قاع ١ايدلٕإ عًض ٢ؽؿضٝض ايفٚاتضب ٚإعٍٍضا
يًف٥الا ٚايٛقـاٚ ٤أعّا ٤فًن ايٓٛاب ٚواغً ٞايؽـجا اـاٌ ١بٓمبٖ ./. 50 ١ا ٜكبّْ٘ٛ
ذايٝاْٚ ,عاٖؽنِ بأْٓا ئ ْدلط قاع ١ايدلٕإ غؽا إٚ ٫مٔ ٍَٛت ٕٛعً ٢ؾيو ٚئ ْدلط ايكاع١
ؼ ٕٚؾيو إ ٫عً ٢ألٓ ١ايفَاط..
ٚاْتٛف ايٓاه ايٍبس أيٝن ايٍضبس بكفٜضب ..ؾٍضٖ ٛثًض ٛايىضعب عًض ٢قضاْ ٕٛإٛاقْض١
ٚاؼظًٛا بايؿعٌ َاؼ ٠تك ٍٛبتعؿٝض ـٚاتب ايف٥الا ٚايٛقـاٚ ٤واغً ٞايؽـجا اـاٌٚ ١يهٔ
بٓمبٚ ./.10 ١يضٝن  ,./.50يضٝن ٖضؿا ؾكض٘ بضٌ إٔ ايتىضف ٜجضا ٤بتعؿضٝض ايفٚاتضب يًؿ٦ضا
إؿنٛـ ٠عؽا ـٚاتب ايٓٛاب..
ٌؽـ قاْ ٕٛايتعؿٝض ..قاٍ ـٝ٥ن ايٛقـاٖ) :٤ا ٟوضٓ ٛأ وض ٛإىضفعٌ كؿّضٌ ـٚاتضب
ايٛقـاٚ ٤مل ىؿّٛا ـٚاتبِٜٗ ?..عب ٌاـ ـاتب عّ ٛفًن ايٓٛاب أنثف َٔ ـاتب ايٛقٜف.?..
ٖؿا ئ ٜهضٚ ..(!..ٕٛجض٘ ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١أَضفاّ إٍ ٚقٜضف إايٝضٜ ١كّض ٞبعضؽّ تطبٝكض٘ عًض٢
إٛجٛؼ ٜٔباـؽَ ١اٯٕٚ ..يهٔ ايكاْْ ٕٛىف بايٛقا ٥أيفزلٚ ٘ٝؼظٌ ذٝك ايتٓؿٝؿ ..مل هؽٹٟ
ؾيو ْؿعاّ ٚ ..ق تطبٝك٘ بفٚ٩ه إتكاعؽ ..ٜٔأيٝن ؾيو َٓتٗ ٢اٱٜثاـ ٚايىعٛـ بإمٚ٪ي َٔ ١ٝيؽٕ
بفٕاْ ٞٝايبًؽ ٚقاؼت٘.?..
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ؾأؾٕ ايىف ٙايثاْ َٔ ٞايىف ٙٚاي٬قَ ١يًٛقا َٔ ١ٜايؿماؼ ٚػؿٝـ َٓابعض٘ أّٜضاّ غضرل
َتٛؾف..
ض نتبت إٍ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٚ ٤فًن اي ٓٛاب ٚقًت ؾيو ٗ ايؿّاٝ٥ا َٔٚ
بٗٓٝا ؾّا ١ٝ٥ب٬ؼ ..ٟبإٔ :ايٛقـاٚ ٤واغً ٞايؽـجا اـاٌض ١ـٚاتضبِٗ ِضعُ٘  ٫ٚوتضاجٕٛ
َؿفؼا ايبطاق ١ايتُٚ ..١ٜٝٓٛطايبت إٔ ٜتِ التبعاؼِٖ َٓٗا ٜٚتِ ؼ ٌٜٛايؿفم إٍ َبايؼ ْكؽ١ٜ
تمًِ إٍ إىُٛيٌ بايبطاق َٔ ١ايؿكفا ٤أ ٚإٔ ٜتِ قٜاؼَ ٠ؿفؼا ايبطاق ١ايتُٜٝٓٛض ١اـاٌض١
بِٗ..
َاؾا ؾعًت أَاْ ١فًن ايٛقـا..?..٤
أٌؽٳـ قفاـا بعؽّ سل ٍٛواغً ٞايؽـجا اـاٌَ ١ؿفؼا ايبطاق ١ايتُ ١ٜٝٓٛيهٓٗا
ذٛيت َا ٜعاؼٍ ذٍٍِٗ إٍ ٚقاـ ٠إاي.!..١ٝ
ض ي ٛمت تؿع ٌٝنىـ إٍاحل إاي ١ٝيتِ ايٛقٛف عً ٢عكاـاتِٗ ٚأ َ٬نِٗ ٗ اٱَضاـا
ٚا٭ـؼٕ ٚنٓؽا ٚايمٜٛؽ ٚيٓؽٕ..
ض ْٛاب ايىعب ٜكبّ ٕٛوٗفٜا عؽا ـٚاتبِٗ َبًؼ  ًَٕٛٝ 22,5ؼٜٓاـ بٌٛؿٗا كٍٍا
ٓا ١ٜبٛاق  30عٍٓف ٓا & ١ٜـاتب وٗفَ ٟكؽاـ 750 ٙأيـ ؼٜٓاـ ..يهٔ بعِّٗ ٜ ٫عٌ ٖؿا
ايعؽؼ  ٫ٚـبع٘ ٜٚهتؿ ٞبكبض إبًؼ ,طبعاّ ٖؿا اظت٬ه.?..
ٚبعض آظف ٜك ّٛبإـلاٍ َٔ ٜفٜؽ تعَ ِٗٓٝٝعٝت٘ إٍ ٚقاـ ٠ايؽؾاع يتع ِٗٓٝٝعً٬َ ٢نٗا
 َٔٚثِ تؿفٜػِٗ ـؽَت٘  ٖٞٚتؽؾ ـٚاتبِٗ ٗ ذٌ ّٜض ايدلٕضاْ ٞا٭َضٌ إبضايؼ إعٍٍض١
نفٚاتضب شلضِ ٗ جٝبض٘ ٚعٓضؽَا ٜعحبض٘ إٔ ٜٓتكضؽ عكضٛؼ ٚقاـ ٠ايضؽؾاع ٖاـلضَٓ ١ض٘ يٝٚٛؿتضض٘
ايفقاب !..١ٝتك ّٛايٛقاـ ٠بمرب تًو ايعٓاٌف ٖ ٗٚؿ ٙاؿاي ١أَاَ٘ ٚاذؽ َٔ ذايٌ:أَا إٔ ٜبك٢
ؼٓ ٕٚا ١ٜأٜٓ ٚؿل ٖا طايت٘ ٜؽ َٔ ٙأَٛاٍ ايىعب ..ؾٝذلاج ٜٚمهت عٔ ايؿماؼ ٗ ٚقاـ٠
ايؽؾاع . .أيٝن ٖؿا َٓتٗ ٢ا٭ْؿٚ ١ايهدلٜا.?..٤
ٚإىهً ١إٔ اذؽ ايٓٛاب ٜىهِٝ َٔ ٛل ؾا ايٝؽ ٗ ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬تؿًّٛا وٛؾٛا:
جفٜؽ ٠بضضابٌْ :ا٥ب ٜكٖ ..ٍٛؿ ٙايفٚاتب  ٫تهؿ ٞجٗٛؼ عٌُ ايٓا٥ب.!..
ٗ إذؽ ٣جًما فًن ايٓٛاب ايعفاق ..ٞقٖو ـٝ٥ن ايدلٕإ قُٛؼ إىٗؽاْ ٞعً ٢اذؽ
أعّا ٤اجملًن ؾٍفػ ٗ ٚجٗ٘ٚ) :يو أْت َ ٛجٓت تب  ٝبتٝت٘ َؿفؼ ٚجبٓاى ٜٚاْا..(?...
ض بفٕاْ ٕٛٝنثف وٗاؼاتِٗ َكٚـٚ ..ٙقؽ ؽط ٢بعِّٗ َفذً ١وفا ٤إكٚٻـ يُٝاـه إْتاج٘
ؾاتٝا َُاـل ١ايػي ٗ اَ٫ترإْ ..عِ ؾكؽ ِب٘ َهتب إؿتي ايعاّ ٗ ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٞ
أثٌٓ َٔ ا٭غفاب عٔ نً ١ٝايكضاْ ٗ ٕٛجاَعض ١بضٌ ايٓٗضفٖٚ ٔ ٜضِ ٜض٪ؼ ٕٚاَ٫ترضإ بضؽَ ٫ضٔ
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عّ ٜٔٛبفٕاْٚ ,ٌٝعٓؽَا أُـلًت ؼؾاتفِٖ اَ٫تراْ ١ٝيًمٓٛا ايمابك ١يٮؼي ١اؾٓا ١ٝ٥يػفض
إّاٖا ٠تبٌ إٔ اـ٘ َطابل ـ٘ ايبؽ !..٤٫يٝن ٖؿا ؾك٘ إِا ٜٛجؽ قفاـ ًَكّ بإ إنُاٍ
ايؽـالٜ ١تطًب إٔ ٜه ٕٛايطايب َتؿفغا ٜ ٫ٚه ٕٛعّ ٛبفٕاْ . .ٞأيٝن ٖؿا غاٜض ١ا٭َاْض١
ٚإبؽ..?..١ٝ٥
ض ـٝ٥ن فًن قاؾ ١ٛايؽٜٛاْ ١ٝإٓتٜٗ٫ٚ ١ٝت٘ قبٌ إٔ ٜمًِ ايفا ١ٜأٌؽـ قفاـاّ  َٜٓعً٢
َٓس َٓرَ ١كؽاـٖا ًَٝ 75ض ٕٛؼٜٓض اـ يهضٌ عّضًَٝ 150ٚ ٛض ٕٛؼٜٓضاـ َٓرض ْ ١يىعٍض٘ تكضؽٜفاّ
يتؿاَْٚ ! ..ِٗٝعفٚف طبعا أْ٘  ٫تٛجؽ ٌ٬ذ ٘ٝيٝهاؾ ٧إٚٛـ ْؿم٘. .
ض ٚتٛجؽ بٌ بٓٛؼ ايٓؿكا جملًن ايٓٛاب بٓؽ ظاُ باٱْؿام عً ٢عًُٝا ػُ ١ًٝٝ٭عّا٘٥
ٚعّٛات٘.!..
ض ٚعّ ٛفًن ْٛاب ٜكؽّ طًب ي فٝ٥ن اجملًن ٕٓرض٘ َٓرض٘ بعضؽٜ٬َ ٠ضٌ يضكـع ٚتكضِٜٛ
ألٓإٚ. .ـٝ٥ن اجملًن ٜٛؾؽ َٚٛـ إٍ اـب ٌٝيىفا ٤ؼـاج ١ـٜاِ ١ٝيتعؿٝـ ايٛقٕ بك ١ُٝعؽ٠
عىفا َٔ إ.!..ٌٜ٬
ض عٓؽَا قفـ اؿهٌ ١َٛفف كٍٍا إطعاّ عٓاٌف ٓاٜا أعّا ٤فًن ايٓٛاب
يتًو ايعٓاٌف َباوف ٠٭ْ٘ ٚاِس إٔ أع ّا ٤فًن ايٓٛاب ٜكبّ ٕٛتًو إبايؼ ّٜٚعْٗٛا ٗ
جٛٝبِٗ ٭ْ٘ ٗ ٚاق اؿاٍ ؾإ عّ ٛفًن ايٓٛاب ٜ ٫ىػٌ  30عٍٓف ٓاَ ١ٜعٝت٘ ٗ ايٛقت
ايؿٜ ٟكبض ؾعَ ٬ا ٜعاؼٍ ـٚاتب  30عٍٓف ٓاٚ ٜ٘بايتاي ٞؾإ كٍٍا ايطعاّ إعٍٍ١
يًرُاٜضضا أّٜضضا ّٜضضعٗا ٗ جٝبضض٘ ؾكضضؽ قضضفـ اؿهَٛضض ١إ ِضضاؾَ ١بًضضؼ ًَٝ 146ضضاـ ؼٜٓضضاـ إٍ
ؽٍٍٝضضا ٚقاـ ٠ايؽاظًٝضض ١يٝضضتِ ٌضضفؾٗا إٍ عٓاٌضضف تًضضو اؿُاٜضضا إٕ ٚجضضؽٚا َضضٔ قبًضضٗا
َباوف. .٠أٌف ـ٥ال ١فًن ايٓضٛاب عًضَٓ ٢اقًض ١إبًضؼ َضٔ ؽٍٍٝضا ٚقاـ ٠ايؽاظًٝض ١اٍ
ؽٍٍٝا فًن ايٓٛاب يٝتِ ٌفف إباي يًٓٛاب ٚيٝن يعٓاٌف ٓاٜاتِٗ..
ض ْا ٥ب ١عضٔ نتًض ١ا٭ذضفاـ ايٓٝابٝض ١تكض :ٍٛإٕ َ % 40ضٔ إٛاقْض ١إايٝض ١ايعاَض ١يعضاّ 2012
ظٍٍت يًف٥الا ايث٬ث ٚأِاؾت إٕ  $ا٭ْؿام اؿه َٞٛنبرل ٚأذؽث ؾٛاـم ٚؾح ٠ٛطبك١ٝ
ٗ اؿٝا ٠ا٫قتٍاؼٚ ١ٜإعٝى ١ٝبٌ اجملتُ إؾ ّتًو اٯٕ بعض إمٚ٪يٌ أـب َٓاقٍ أ ٚأنثف
َٛٚانب ٓا ٜا ٖٚؿ ٙإٍاـٜـ نًٗا تترًُٗا اؿهٚ ١َٛذتٍَ ٢اـٜـ عٛاٚ ًِٗ٥تفَِٝ
بٛٝتِٗ..
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تأملْا معٕ ٍرِ اقحال٘:
ٜٛ ٫جؽ ٗ ايعفام قاْ ٕٛوؽؼ ـٚاتب ايف٥الا ٚيهٔ َٛجب بٝاْا ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي١ٝ
ؾإٕ َا ٜتكاِا ٙـٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜـٝ٥ن ايدلٕإ َٔ ـاتب ٚكٍ ٍا ٜبًؼ ذٛايًَٕٛٝ 82 ٞ
ؼٜٓاـ أ 70 ٟأيـ ؼ٫ٚـاّ وٗفٜاّ يهٌ َُٓٗا..
ض َكاـْ ١بفاتب ايفٝ٥ن ايؿٝتٓضاَ ٞايضؿٜ ٟتكاِض 1650 ٢ؼ٫ٚـاّ وضٗفٜا ؾضإ ـاتضب ـ٥ضٝن
اؾُٗٛـ ٗ ١ٜايعفام يىٗف ٚاذؽ َٚثً٘ ـاتب ـٝ٥ن ايدلٕإ ٜعاؼٍ ـاتب ايفٝ٥ن ايؿٝتٓإَ ٞؽ٠
 42وٗف ٜعب ث٬ث لٓٛا ٍْٚـ..
ض َٚكاـْ ١بفاتب ايفٝ٥ن اْ٫ؽْٝٚم ٞايبايؼ  1900ؼ٫ٚـ وٗفٜا ؾإ ايفاتب ايىٗف ٟيٓٛرلٙ
ايعفاقٜ ٞعاؼٍ ـٚاتب ـٝ٥ن اْؽْٝٚمٝا اييت ٜبًؼ تعؽاؼ وعبٗا أـبع ١أَثاٍ تعؽاؼ ايؽ ٍٚإّٓ١ٜٛ
ٗ جاَع ١ايؽ ٍٚايعفب ١ٝفتُعٕ ١ؽ ٠ث٬ث لٓٛا ..
ض َٚكاـْ ١بفاتب ايفٝ٥ن ايؿًبٝب ايبايؼ  2000ؼ٫ٚـ وٗفٜا ؾإ ايفاتب ايىضٗف ٟيضفٝ٥ن
ايعفام ٜعاؼٍ ـٚاتب ـٝ٥ن ايؿًبٌ ٕؽ ٠ث٬ث لٓٛا .
ض اَا ايفٝ٥ن ايٍٝب ؾفاتب٘ 4 :آ٫ف ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّ أ 333 ٟؼ٫ٚـاّ وٗفٜاّ ٜ ,عب إٔ ـاتب
ـٝ٥مٓا ايىٗفٜ ٟعاؼٍ ـٚاتب ايفٝ٥ن ايٍٝب ايؿٜ ٟؽٜف وًَٝ ٕٚ٪اـ  ٍْٚـ َٔ ايبىف ٕؽ٠
5ص 17لٓ٘..!..
ض أَا ايفٝ٥ن اَ٫فٜه ٞباـاى أٚباَا ؾفاتب٘ ايمٜٓ ٟٛبًؼ  285.000أيـ ٜٛـَ ..ٚا ٜعضب
ٜٛ 23.750ـ ٚوٗفٜاّٖ ٗ ..ؿ ٙاؿاي ١ؾإ ـاتب ايطايباَْٚ ٞثً٘ ايٓحٝؿٜ ٞعاؼٍ ث٬ث ١أَثاٍ ـاتب
ايفٝ٥ن ا٭َفٜهٚ ٞث٬ث ١اَثاٍ ـاتب َرلنٌ َمتىاـ ٠إا ْٝا ايبايؼ ٜٛ 22.711ـ ٚوٗفٜاّ..
ض ٚأـبع ١أَثاٍ ـاتب ؼاؾٝؽ ناَرل ٕٚايبايؼ ٜٛ 16.100ـ ٚايؿٜ ٟؽٜف و ٕٚ٪بفٜطاْٝا.
ض ٚث٬ث ١أَثاٍ ـاتب لاـنٛق ٟايبايؼ ٜٛ 19.300ـ ٚايؿٜ ٟؽٜف و ٕٚ٪ؾفْما.
ـاتب ْا٥با ـٝ٥ن اؾُٗٛـْٚ ١ٜا٥با ـٝ٥ن ايدلٕضإ ًَٝ 65ض ٕٛؼٜٓضاـ وضٗفٜا ..أ 54) ٟأيضـ
ؼ٫ٚـاّ( يهٌ َُٓٗا..
ٚـاتب ـٝ٥ن ايٛقـا ًَٕٛٝ 62 ٖٛ ٤ؼٜٓاـ ..أ 51) ٟأيـ ؼ٫ٚـاّ( ٚ ,ـاتب ْا٥با ـٝ٥ن ايٛقـا٤
ٖ ًَٕٛٝ 57 ٛؼٜٓاـ يهٌ ْا٥ب ) 47أيـ ؼ٫ٚـا(.
 ٚقاٍ عاؼٍ عبؽ إٗؽْ ٟا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜايمابل بتاـٜغ  ٗ 2010/2/3يكاِ ٤ضُٔ
بفْاَخ ٚ$يهِ ايكفاـ ,#ا يؿ ٟتبث٘ قٓا ٠ايمَٛف ١ٜايؿّا ١ٝ٥إٕ  $ا٭َٛاٍ إعٍٍ ١نُٓضاؾ
إجتُاع ١ٝيٓا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜتٌٍ إٍ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ٗ ايىٗفَ ,#بٓٝا إٔ $إبًضؼ ايهًضٞ
ايؿ ٟذٌٍ عًْ ٘ٝا٥ب ايفٝ٥ن ظ ٍ٬ايعاّ إاِٜ ٞكؽـ بض ًَٕٛٝ 11ؼ٫ٚـ ٚقؽ ٌفف ْٝع٘
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يًرا ٫ايطاـ ٗ#١٥ذ ٌ إٔ اؿا ٫ايطاـ ١٥شلا ؽٍَٛ ُِٔ َٝاقْ ١ايؽٚي.١
ض أؾاعت ايؿّاٝ٥ا ايعفاقْ ُِٔ ١ٝىفا ا٭ظباـ إٕ ٍَٓب قاؾٜ

اْ٫باـ  ٌٌٚلعف

بٝع٘ إٍ ًَٝ 5اـ ؼٜٓاـ ٍَٓٚب ـٝ٥ن فًن احملاؾًَٝ 3 ١ٛاـ ؼٜٓاـ. .تىذل ٜ٘وفنا يتُاـه
ْٗب أَٛاٍ ايىعب ايعفاق َٔ ٞظ٬ي٘ ٗ ذٌ أِْٗ ذًٍٛا عً ٘ٝبأٌٛا ايعفاق ٌٝعٓؽَا قايٛا
ي٘ بأِْٗ جاٚ٤ا يٛٝؾف ٕٚشلِ اـؽَا ٚايهٗفباٚ . .٤اْ٫باـ مل تٓؿفؼ بٗؿا إِا ذٌٍ ؾيو ٗ
ايبٍف ٠أّٜا َٚع ِٛاحملاؾٛا ايعفاقٖ ٗ ١ٝؿ ٙاؿايّ ٌٖ ١ثٌ ٖ ٤٫٪قؽَٚ ٠ٚثٌ أعًٕ ٢عٝتِٗ
َٛٚاطٓ ِٗٝيٓٝأٚا بعٝؽاّ عٔ ؼـٚب ايؿماؼ.?..
يٛجٛؼ ايكؽ ٗ ٠ٚايعٌُ اؿه َٞٛتأثرل َّاعـ َٚكؼٚد ٭ٕ ثكٌ ايؿماؼ ٜتٓالب تٓالب اّ
طفؼّ ٜا َ َٛق ايىعَ ٗ ٖفّ ايؽٚي ١ؾٗضٜ ٛعتُضؽ عًضَ ٢مضاذ ١ايمضًط ١إٓاطض ١بض٘ ٚذحضِ
ٌ٬ذٝات٘ ٚعٓؽَا تتٛؾف ايكؽ ٠ٚايٓك ٗ ١ٜٗإمتٜٛا ايعًٝا َٔ ٖفّ ايؽٚيْ ١ه ٕٛعٓؽٖا قؽ
ؽًٍٓا أ َٔ ّ٫ٚؾما ؼ ايهباـ  ٖٛ ٚبٝت ايكٍٝؽ ٖٝٚأ ْا ا٭ـِ ١ٝإ ١ُ٥٬يًتعًَ َٔ ؾمضاؼ
ايٍػاـٚ ..يهٔ إؾا نإ ا٭َف غرل ؾيو ؾاؿاٍ ٜه ٕٛغرل ؾيضو طبعضاٚ ..ايكاعضؽ ٠إعفٚؾض١
تك:ٍٛ
) إؾا نإ ـب ايبٝت ٗ ايؽف ْاقفاّ ض ؾى ١ُٝأٌٖ ايبٝت نًِٗ ـقَ.(..
ـغِ إٔ ا٭َف مل ٜعؽ ظاؾٝاّ ٚيهٔ ٚعهِ َعفؾيت عٔ قفب يٛاق اؿاٍ ٗ إمتٜٛا
ايعًٝا ٗ ٖفّ ايؽٚي ١ؾإْ ٞاعفف إٔ ايهباـ ّاـل ٕٛايٓكف ٚايفقَ َعاٖ ٗٚ ,ضؿا تهُضٔ
إٍٝب ..١ؾ ٬إاٍ ايعاّ ي٘ عٓؽِٖ ذفَ ٫ٚ ١ايؽلتٛـ و ٢ٛباذذلاَِٗ ٜ ٫ٚفَي شلِ جؿٔ عٓؽ
ايتعاٌَ َ ايكاْ ٫ٚ ٕٛتًو ايك ِٝاييت ْاؼٚا بٗا ق بٌ ٌٛٚشلِ يًمًطٚ ١باتت ؼَ ٕٜٛمتركٗ ١
أعٓاقِٗ ٚاجب ١ايتمؽٜؽ عٓؽ ٌٛٚشلِ يًمًط ١قؽ وهًت بعض ٖا ٜؽؾعِٗ إٍ ا٫لتكاَ..١
ٚإٌ٬ذِٗ ٜ ٫هَ ٕٛؽآٖتِٗ ٜ ٫ٚه ٕٛبض يعضٌ ٚعمضٚ ٢يهضٔ َضا ـزلض٘ جضٌ وضأْ٘
بىأِْٗ )ًٜٗو ًَٛناّ ٜٚمتعًـ آظف (ٜٔؾأؾٕ ايىف ٙا٭ ٍٚايٛاجب تٛؾفٕ ٙهاؾر ١ايؿماؼ
ٚؼكٝل ايٛقاٚ َ٘ٓ ١ٜػؿٝـ َٓابع٘ ٚإتُثٌ بٛجٛؼ ايكؽ ٠ٚاؿمٓ٘ ٚإثٌ ايٍاحل ايؿٜ ٟكتؽٟ
ب٘ إع ِٖٚ ١ٝلال ١ايبًضؽ ٚذهاَض٘ ايضؿ ٜٔوذلَض ٕٛإضاٍ ايعضاّ ٚهًضٛٸٕ ايؽلضتٛـ ًٜٚتكَضٕٛ
بايكاْ ٕٛغرل َتضٛؾفٚ ..ا٫قتضؽا ٤بايكضاؼ ٠ايعضفاقٍَ ٌٝضٝبَ ١ضا بعضؽٖا ٍَضٝبٚ ١يض ٛتضٛؾف قضاؼ٠
َمتك ُٕٛٝؾإ بإَهاْو إٔ تٓحب وضعبا طٝضب ا٭عضفام ٚبإَهاْضو ػؿٝضـ َٓضاب ايؿمضاؼ
ٚؼكٝل ايٛقاٚ. .َ٘ٓ ١ٜيهٔ ٗ ٚاق اؿاٍ ٖؿا ايىف ٙغرل َتركلٚ ..قضؽ قٝضٌ :إٔ ايعضامل ٫
وتاد إٍ ٍْا٥س ؾك٘ بٌ إٍ قؽ..٠ٚ
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ثاىٔاً :اىَٔاز مبدأ الػعْز باملطؤّلٔ٘:
ض )َكتٌ أ ٚإٌابَ ١ا ٜ ٫كٌ عٔ  165وعٍاّ بمًمًٖ ١حُا َمًر ,١أَن ايمبت َضٔ
ُٛق  2013اؿايِ , ٞفبت ايعاٌُ ١بػؽاؼ ٚقاؾٛيت ْٚ ٣ٛٓٝنفنٛى ايىُايٝتٌ ٜؿنف
إٔ َعؽ ٫ايعٓـ ٗ ايعفام وٗؽ َٓؿَ ,طً وبا ,2013 ٙتٍاعؽاّ َطفؼاّ ,نُا ؾنف
بعث ١ا٭َِ إترؽْٜٛ) ٠اَ ٗ ,(ٞبٝإ شلا ) ٗ ,ا٭ُٛ َٔ ٍٚق  2013اؿاي ,(ٞإٔ ذٍ ١ًٝأعُاٍ
ايعٓـ ٗ ايعفام بًػت ظ ٍ٬ذكٜضفإ إاِض ,ٞمض 2532 ٛوعٍضاّ )بٛاقض  761قتض1771 ّ٬ٝ
جفواّ( َب ١ٓٝإٔ ايعاٌُ ١بػؽاؼ ناْت ا٭نثف تأثفاّ بإعُاٍ ايعٓـ ٚناْت ْٜٛاَ ٞقؽ أعًٓت
ٗ )ا٭ َٔ ٍٚذكٜفإ  ,(2013إٔ أٜاـ إاِ ,ٞنإ ا٭نثف ؼَ ١ٜٛبعؽ َكتٌ أ ٚإٌاب3442 ١
عفاقٝاّ بعًُٝا عٓـ ٗ َٓاطل َتؿفق َٔ ١ايب٬ؼٚ ,أنضؽ أْٗضا "ذكٜٓض ١جضؽا" شلضؿا ايعضؽؼ
ايهبرل ,ؾُٝا ؼعت ايكاؼ ٠ايمٝال ٌٝايعفاق ٌٝإٍ "ايتٍفف" بىهٌ عاجٌ يض"إٜكاف ْكٜـ
ايؽّ ايؿٜ ٫ ٟطام(..
ض ٖفٚب ايمحٓا َٔ ٤لحٔ أب ٛغفٜب:
بػؽاؼ )ـٜٚذلق(  -نإ اؿفاه ٜك َٕٛٛبايتعؽاؼ إما ٞ٥يٓك ٤٫لحٔ اب ٛغفٜضب بعضؽ
ٚجب ١ايعىا ٤ذٌ اْطؿأ ا٭ِٛا ٤ؾحأ ٠يتبؽأ اندل عًُ ١ٝاقتراّ ٜٓؿؿٖا َمًر ٕٛعفاقٕٛٝ
ظ ٍ٬ايمٓٛا اـُن إاِ.١ٝ
ٚؾُٝا نإ ايمحٓاّٜ ٤فَ ٕٛايٓرلإ ٜٚىفع ٕٛبأعُاٍ وػب ٗ ايؽاظٌ بؽأ َمضًرٕٛ
ٖحَٛا بكؿا٥ـ إٛـتف َٔ اـاـدٚ .قاؼ اْتراـ ٟلٝاـَ ٠ؿعع ١يٝؿحفٖا عٓؽ ايبٛاب ١ايفٝ٥م١
يًمضحٔ ٜٚؿضضتس ايطفٜضل ٫قتراَضض٘ٚ..عٓضؽَا لرضضت قضٛا ا٭َضضٔ ايعفاقٝضَ ١مضضاعؽ ٠طضضا٥فا
ًٖٝهٛبذل ٗ التعاؼ ٠لٝطفتٗا عً ٢إٛق ٗ ايماعا ا٭ٌ َٔ ٍٚباط اي ّٛٝايتضاي ٞنضإ
أنثف َٔ  500لحٌ َؽإ ب ِٗٓٝقٝاؼ ٕٜٛنباـ بتٓ ِٝٛايكاعؽ ٠قؽ ٚجؽٚا طفٜكِٗ يًؿفاـ. .
ٚأثاـ ٖؿا قًل ايىفط ١ايؽٚي) ١ٝاْ٫ذلب (ٍٛاييت ٌٚؿت عًُ ١ٝؾفاـ ايمحٓا ٤اؾُاع ١ٝبأْ٘ ظطف
نبرل ٜٗؽؼ ا٭َٔ ايعإ.ٞ
بعؽ ث٬ث لٓٛا َٔ اْمراب ايكٛا ا٭َفٜهَ ١ٝعًٓ ١إٔ َُٗ ١التعاؼ ٠ايم ّ٬انتًُت
أ ٚناؼ تهتٌُ مل ٜعؽ ايعفام بًؽا ٜتعاٌَ َ تًو اشلحُا احملؽٚؼ ٠اييت ؼؽث عاؼ ٠بعؽ
ايٍفاعا بٌ عاؼ َف ٠أظفَٓ ٣طكٌ ١فاع طا٥ؿ ٞناٌَ تمٝطف ؾٗٝا قَ ٣ٛمًر ١عً ٢أـاض
ٚتكتٌ َؽْ..ٌٝ
ؾبعؽ ألبٛع ٚاذؽ عً ٢ذاؼث ١اقتراّ ايمضحٔ تمضاـعت ٚتضرل ٠اشلحُضا ٚوضٗؽ ايضب٬ؼ
تؿحرل  17لٝاـَ ٠ؿعع ١التٗؽؾت ْٝعٗا َٓاطل وٝعٚ ١ٝأؼ إٍ َكتضٌ َضا ٜ ٫كضٌ عضٔ 60
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وعٍا ٗ ٚ ّٜٛاذؽ..
ٚأظرلا أقف ٚقاـ ٠ايؽاظً ٗ ١ٝبٝإ أٌؽـت٘ بىٜ ٤ٞؽـن٘ َع ِٛايعفاقَٓ ٌٝؿ ؾذل ٠ذٌ
قايت "ايبًؽ ذايٝا ٜٛاج٘ ذفبا َؿتٛذ ١تىٓٗا ق ٣ٛطا٥ؿ ١ٝتمع ٢ٱغفام ايبًؽ ٗ ايؿ..٢ِٛ
قبضٌ أٜضاّ وضٓت ايكاعضؽٖ ٠حَٛضا كطض٘ يض٘ بإذهضاّ عًض ٢لضحب ايتضاجٚ ٞأبض ٛغفٜضب
ٚأظفجضت ذضٛاي 600 ٞلضحٌ َضٔ عتضا ٠إـٖضاب ٞٝايكاعضؽ ٠ؾكضؽ وضٓت ٖحَٛضا عًض ٢ايٛذضضؽا
ايعمهف ١ٜاجملضاٚـ ٠بكضؿا٥ـ اشلضاٌٚ ٕٚضٛاـٜغ نَضفاؼ ٚٚجٗضت اْترضاـ ٌٜيٝؿحضفٚا لضٝاـا
َؿعع ١قفب جؽاـ ايمحٔ ٱذؽاث ايثػفا ٗ اؾضؽاـ َٚضٔ ثضِ ٖحُضت فضاََ ٝضِٓٗ عًض٢
ايمحٔ ٱظفاد إ عتكًٌ  ,نىـ ايٓا٥ب ذانِ ايكاًَ ٞعّض ٛفًضن ايٓضٛاب عّض ٛؾٓض١
ا٭َٔ ٚايؽؾاع ٱذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا َما ٤اي ّٛٝإٔ عًُ ١ٝاشلح ّٛاٱـٖاب ٞعً ٢لحب أب ٛغفٜب
ٚايتاجٚ ٞاييت ألؿف عٔ ٖفٚب  500إٍ  1000لحٌ َٔ عتضا ٠ففَض ٞايكاعضؽ ٠ناْضت
ألباب٘ اٯت:ٞ
 .1قبٌ  ّٜٛ 15مت ػ ُ ٗ ٤٫٪ٖ ٝلضحٔ أبض ٛغفٜضب بضؽَ ٫ضٔ إٜضؽاعِٗ ٗ لضحٔ بٛنضا
بايبٍف ٠أ ٚلحٔ ايٓاٌفَٚ ١ٜعفٚف إٔ لحٔ أب ٛغفٜب ٜك ٗ إٓطك ١اؿآِ ١شلِ.
 . 2إٕ َؽٜف ايمحٔ غرل نؿ ٫ٚ ٤ٛظدل ٠ي٘ ٚإِا مت تع ٗ ٘ٓٝٝإٍٓب ٭ْ٘ ٜٓتُ ٞإٍ ذكب
ٚقٜف ايعؽٍ ٚقاّ ٖؿا ا٭ظرل باظتٝاـ ِبا ٙايمحٔ ٖٔ تمهٔ عٛا ٗ ًِٗ٥أب ٞغفٜب بايؿا
ٖ ٗٚؿ ٙاؿاي ١ؾإ ايّاب٘ َِٓٗ إَا إٔ ٜتٛاطأ بإاٍ أٜ ٚتِ ابتكاق ٙبتٗؽٜضؽ ٙغطضـ أؾضفاؼ
عاً٥ت٘ ٚقتًِٗ.
 . 3قاّ ٚقٜف ايعؽٍ بٓكٌ ا٭ وعاُ ؾ ٟٚاـدل ٠إٍ لحٔ باؼٚ ًٚعٌ قًضِٗ أوضعاُ
بعكٛؼ ٜٓتُ ٕٛإٍ ذكب٘ ؼ ٕٚأ ١ٜظدل ٠أٖ ٚاـل٘..
ٚ .4إ احملهٜ ٌَٛك َٕٛٛبؽؾ إبايؼ ؾٝرًٍ ٕٛعً ٢نٌ َا وتاج َٔ ْ٘ٛأجٗكْ ٠كاٍ
ٚاْذلْت ٚغرلٖا عٝث ٜك َٕٛٛبإؼاـ ٠عًُٝا إـٖاب ٗ ١ٝلٛـٜا َٛ ِٖٚجٛؼ ٗ ٕٚلضحٔ أبضٛ
غفٜب.
ٚنىضؿت إٍضاؼـ يضض"إضؽَ "٣عًَٛضا ذمالض ١تعهضن ذحضِ ايؿِٛض ٢ايضيت تعضضِ إؼاـ٠
ايمح ٕٛايهدلٚ ,٣ؼ ٘ٝبأؼاٚ ٤قاـت ٞايؽؾاع ٚايؽاظً ُِٔ ١ٝأنثف إٓاطل تعكٝؽاْٚ .ؿت
إٍاؼـ ذٍ ٍٛاقتراّ يمحٔ أب ٛغفٜب٪َ ,نؽٚ ٠جٛؼ تٛاط َٔ ٪بعض َمٚ٪ي ٞاٱٌض٬ط
ايؿالؽ ٜٔزلس بٗفٚب إ٦ا َٔ اظطف َعتكً ٞايكاعؽ٫ ,٠ؾت ١إٍ إ ايعًُ ١ٝناْت ٍَُُ١
بؽق ١ٱط٬م لفاط َا بٌ  30 – 20ؾك٘ َٔ ,ابفق قاؼ ٠ايتٓ ِٝٛمت ْكًِٗ َٔ إٓطك ١بمٝاـا
َعؽ ٠لًؿا عًٚ ٢ج٘ ايمفع ,١يهٓٗا اْتٗت بترفٜف إ٦ا ٖٚ..اجِ عىفا َٔ إمًرٌ َما٤
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ا٭ذؽ إاِ ٞلحب اب ٛغفٜب ٚايتاجٚ ٞلرٛا بإط٬م لفاط َا ٜ ٫كٌ عٔ َ 800عتكٌ..
ٚتابعت "تكأَ اشلحٚ ّٛبىهٌ َفٜب َ إطؿا ٤يًتٝاـ ايهٗفباٚ ٞ٥إطؿا ٤أجٗك ٠تىتٝت
بث اشلٛاتـ ايٓكاي ١اييت عاؼَ ٠ا ته ٕٛوػايَ ٖٛٚ ١ا لٌٗ اتٍاٍ إعتكًٌ بايك ٠ٛإٗاْ, " ١
٫ؾت ١إٍ إٕ "تىتٝت ايبث ٜتِ إٜكاؾ٘ ٗ أٚقضا قضؽؼَ ٠ضٔ ايٝض ّٛأ ٚا٭لضبٛع يػضفض تمضٌٗٝ
اتٍاٍ إعضتكًٌ َض ؾٜٗٚضِ ٗ اـضاـد"ٚ..اتُٗضت إٍضاؼـ إؼاـا اٱٌض٬ط ٚذضفاه ايمضحٕٛ
بايتٛـ ٗ ٙؾماؼ نبرل نإ لببا ـٝ٥ما ٗ ٖؿا اـفم ا٭َب اـطرلٚ .أِٚرت إٍاؼـ إ
"إعًَٛا تؿٝؽ بضإٔ َضؽـا ٤اٱٌض٬ط وٍضً ٕٛعًض 200 ٢أيضـ ؼ٫ٚـ نفوضاٚ ٣ٚإتضاٚا َضٔ
ايمحٓاٚ ,"٤أِاؾت "إٕ إٜكاف أجٗك ٠تىتٝت ايبث مت َكابٌ َبايؼ نبرلٚ ,"٠تابعت "َٔ أٚج٘
ايؿماؼ ايؿ ٟتىٗؽ ٙايمح ٖٛ ٕٛإٔ لعف جٗاق إٛباْٛ ٌٜع ن٬نمٜ ٞبًضؼ ٜ٬َ 3ضٌ ؼٜٓضاـ
ٚا٭جٗك ٠ايعاؼٜ ١ٜذلاٚط لعفٖا بٌ  ًَٕٛٝ 2 – 1ؼٜٓاـ٪َ ,نؽ ٠إ "ٖؿا ايؿماؼ ايهبرل نإ
لببا بالتُفاـ ا٫تٍا ٫بٌ ايمحٓاٚ ٤قَ ٗ ِٗ٥٬ايتُٓٝٛا "ٚ ,يؿتت إٍ إٔ "ايتركٝكا
لتذلنك عً ٢إٌ٬ط ؾماؼ ؼٚا٥ف ايعؽٍ ٚايتىؽؼ َ َؽـاٗ٥ا".
ٌٛـ ٠تؿٍس عٔ َؽ ٣ايؿٚ ٢ِٛاْعؽاّ ايىعٛـ بإمٚ٪يٚ ١ٝايؿماؼ ٗ عٌُ اؿه:١َٛ
)بفق ١ٝلفٚ ١ٜؾٛـ ١ٜلفبت ٍَٛـ ٠اٍ ٚلا ٌ٥ا٫ع. :( ّ٬
)ٌٛـ ٠عٔ ايدلق ١ٝايمفٚ ١ٜايؿٛـ ١ٜإفقُٚ 9018 ١ايٍاؼـ ٠عٔ ٖ ١٦ٝايتٓمٝل اٱلتعباـ ٟض
ظً ١ٝا٫لتعباـا ايٛطٓ ١ٝإفلً ١إٍ ناؾ ١ا٭جٗك ٠ا٭لتعباـَٚ ١ٜهتب ايكا٥ؽ ايعاّ يًكٛا
إمًرٚ ١إبٓ ١ٝعً ٢ألاه بفق ١ٝجٗاق إعابفا ايٛطب إفقُٚ2013/7/20 ٗ 6153 ١اييت
تىرل بِٛٛط إٍ إٔ تٓ ِٝٛايكاعؽ ٟٜٛٓ ٠تٓؿٝؿ عًُٝا إـٖابٜ ١ٝمتٗؽف بٗا لحب أب ٞغفٜب
ٚايتاجٚ ,ٞبايهٝؿ ١ٝاييت ذًٍت بايّب٘..!..
ا٭جٗك ٠إؿنٛـ ٠مل ؼفى لانٓاَٚ ,هتب ايكا٥ؽ ايعاّ مل ٜعف ٖؿ ٙايدلق ١ٝاؿضؽ
ا٭ؼْ َٔ ٢اٖ٫تُاّ ...غفٜبٚ ..نإٔ اؾُ ٝمل ٜمتًُٖٛا ٚذٌٍ ايؿ ٟذٌٍ..ؾُا ايؿٜ ٟعب
ؾيوٚ !?...نىـ عّ ٛؾٓ ١ا٭َٔ ٚايؽؾاع ايٓٝاب ١ٝعّ ٛؾٓ ١ايتركٝل بؿضفاـ ايمضحٓاَ ٤ضٔ
لحٔ أب ٛغفٜب ايٓا٥ب َٗٛف اؾٓاب ٗ ٞتٍفٜس ٌرؿ ٞعٔ ٚثا٥ل ٖ ٞعباـ ٠عٔ بفقٝا لف١ٜ
إٔ جٗاق إعابفا ايٛطب ايعفاق ٞذؿـ اؾٗا ا٭َٓ ١ٝلب َفا َٔ عكّ تٓ ِٝٛايكاعضؽ٠
اقتراّ لحب ايتاجٚ ٞأب ٛغفٜب بالتعؽاّ اشلاْٚا ٚاشلحُا اْ٫تراـ ١ٜبا٭ذكَ ١ايٓالؿ١
ٚايمٝاـا إؿعع.١
ٚأنؽ إٔ "ٖٓايو تكٍرلاّ َٔ ا٭جٗك ٠ا٭َٓ ١ٝإهًؿ ١عُا ١ٜايمحٔ ٚإٓاطل احملٝط ١ب٘
إؾ إٔ إعابفا أعطت إذؽاثٝا ؼقٝك ١يًٛاقع ١قبضٌ ذضؽٚثٗا عضدل بفقٝضا ٚجٗضت إٍ ْٝض
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َ٪لما اؿه ١َٛإعٓٚ ١ٝمل ٜتِ اؽاؾ اي٬قّ  ٫ٚا٫لتعؽاؼ ٱذباَ ٙثٌ تًو ايعًُ.."١ٝ
ٚأِٚس اؾٓاب ٞإٕ "لب بفقٝا أـلًٗا جٗاق إعابفا أٚشلا ناْت ٗ  24أٜاـ ٚآظفٖا
ناْت ُٛ 20ق قبٌ اقٌ َٔ  12لاع َٔ ١اشلحَ ,"ّٛىرلاّ إٍ إٔ "ايدلقٝا أؾٍرت عٔ لاع١
ايٍؿف ٗ تٓؿٝؿ ايعًُ."١ٝ
َتما ّ٬٥عٔ عٌُ قٛا لٛا اييت تٓتىضف يًبرضث عضٔ فضفّ أَ ٚطًضٛب ٚتضذلى قّض١ٝ
ظطف ٠بٗؿا اؿحِ? َبٓٝاّ أْ٘ "ذمب إؾاؼا ؾإٕ اجملفٌَ أـاؼٚا ايمٝطف ٠عً ٢ايمحٔ ٚإظفاد
 200لحٌ مت ْكًِٗ َٔ لحٔ ايٓاٌف ١ٜإٍ لحٔ أب ٛغفٜب ذٝث مت تٗفٜبِٗ ؾُٝا بعؽ".
ٚأعًٔ إٔ "ؾٓ ١ايتركٝل ايٓٝاب ٗ ١ٝعًُٖ ١ٝفٚب ايمحٓا ٤تٛجٗت ,ا٭ذؽ ,إٍ ايمحٌٓ
بعؽ جؽاٍ ْٚكاً طَ ,"ًٌٜٛبٓٝاّ أْ٘ "نإ َٔ إؿفٚض إٔ ْؿٖب إٍ ايمحٌٓ قبضٌ تبضؽٌٜ
ايكٛا ٚـؾ َعامل اؾفَّ ,"١تُٗاّ بعض اؾٗا اييت مل ٜمُٗا بض"تأظرل ٚتعط ٌٝعٌُ ايًحٓ١
٭لباب َكٍٛؼَ ,"٠تماَ" ّ٬٥ا ايؿ ٟلضٓحؽَٛ ٗ ٙقض اؾفّض ١بعضؽ لضبع ١أٜضاّ? نضإ َضٔ
إؿفٚض إٔ ْؿٖب إٍ ايمحٌٓ قبٌ تبؽ ٌٜايكٛا ٚـؾ َعامل اؾفّ.."١
ٚتاب "قبٌ لٓ ١ذًٍت قاٚيٖ ١فٚب ٖاثًٚ ١قؽَٓا َٜٗٛا طًباّ ٫لضتؽعاٚ ٤قٜضف ايعضؽٍ
َٚؽٜف ايمحٔ إ ٫إٔ ٖٓاى َٔ ٜمٝٸن عٌُ ايًحٓ ١بمبب احملمٛبٚ ١ٝإٓمٛب..(."١ٝ
َ٬ذٖ :٘ٛف ٚب لحٓا ٤قه ٌَٛبكّاٜا اظت٬ه أ ٚـو ٠ٛأ ٚجفا ِ٥قتٌ عاؼٜ ٜ٘ذلتب
عً ٘ٝإؾ ٬ففٌَ َٔ ايعكاب ٚايكٍاُ ٖضؿا نضٌ َضا ٗ ا٭َضف ٚ ,يهضٔ ٖضفٚب لضحٓا٤
إـٖاب َٔٚ ٌٝعتا ٠ايكاعؽٜ ٠ذلتب عًَٛ ٘ٝجضا َٜٝٛضَ ١ضٔ قتضٌ ا٭بفٜضا ٤بضايتؿعٝغ ٚا٭ذكَض١
ايٓالؿٚ ١إذؽاث ايؿ ٗ ٢ِٛايؽٚي.١
 ٚيكٝاه َكؽاـ ايؿفم بٌ ؼـج ١ايىعٛـ بإمٚ٪ي ١ٝعٓؽ إمٚ٪يٌ عٓؽْا ٚبٌ ْٛفاٗ ِٗ٥
ايؽ ٍٚا٭ظف ٣تعايٛا َعْ ٞكفأ ٖؿا:
ايدلٕإ اشلٛيٓؽ ٟىٍَ جًم ١ناًَ ١يٛؾاَ ٠ؽـب نفبٜٚ..٤٬عٸؽ اؿاؼث ُٖحٝاّ..
ايهاتب :ا٭ٌَ لبٛـ
2013/7/28
)أنؽ ٌرٝؿٖ ١رلؾٓٝػٌ اشلٛيٓؽ ١ٜإ ايدلٕإ اشلٛيٓؽ ٟذؽؼ جًم ١ظإٌٓ ١اقىٚ ١ؾا٠
َؽـب ْاؼ ٟنفب ٤٬قُؽ عباه ايؿ ٟقاَت فُٛع َٔ ١قضٛا لضٛا با٫عتضؽا ٤عًٝض٘ ٗ
ايعفامٚ .أنؽ ايٍرٝؿ ١إ إؽـب ايعفاق ٞايؿ ٟوٌُ اؾٓم ١ٝاشلٛيٓؽ ١ٜمت اغتٝاي٘ بٍٛـ٠
ٚذىض ٗ ١ٝذضضاؼث ُٖحضض ٞذمضضب ٌٚضـ ايٍضضرٝؿ ١ا٭َضضف ايضضؿ ٟاجضدل ايدلٕضضإ اشلٛيٓضضؽ ٟعًضض٢
ؽٍ َٝجًم ١ظاٌ ١يًراؼث إ٪لـ َٔ ..جاْب آظف اجتُعت ؾٓ ١تكٍ ٞاؿكا٥ل إىهً١
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َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝـ٥ال ١فًن ايٓٛاب ٗ َهتب فًن ايٓٛاب ٗ نفب ٤٬إكؽلٚ ١عً ٢ظًؿ١ٝ
ا٫عتؽا ٤ايؿ ٟأٚؼ ٣عٝا ٠ايهابً قُؽ عباه َؽـب ْاؼ ٟنفب ٤٬ايفٜاِْٚ ,ٞكٌ بٝإ
أٌؽـ ٙإهتب اٱع َٞ٬جملًن ايٓٛاب ايعفاق :ٞإٕ ؾٓ ١تكٍ ٞاؿكا٥ل قؽ ايتكت بعؽؼ َٔ
اؾٗا إعٓ ١ٝبإِٛٛع َٔ ٖثً ٞاشل ١٦ٝاٱؼاـ ١ٜيًٓاؼٚ ٟبعض ايكٝاؼا ا٭َٓ ١ٝإمٚ٪ي ١عٔ
ٓا ١ٜإًعب ٗ  ّٜٛاؿاؼث ٚنؿيو ايتكت بىكٝل إفذٚ ّٛبعؽٖا ُت قٜاـ ٠إًعب ٚـ٥ال ١
احملهُٚ ١ايًكا ٤بفٝ٥ن احملهُٚ ١قاِ ٞايى ٕٚ٪ايؽاظً ١ٝايًؿ ٜٔقٚٳٸؼا ايًحٓ ١بهٌ ايتؿاٌٌٝ
إتعًك ١بايتركٝل ايؿ ٌٌٚ ٟإٍ َفاذٌ َتكؽَ ١عٔ قّ ١ٝذضاؼث ا٫عتضؽاَ ٤ض إعطضاٖ ٤ضؿٙ
ايكَّٝ ١ٝك ٠ظاٌ ١نْٗٛا أٌبرت قّ ١ٝذمال ١َُٗٚ ١يًفأ ٟايعاّٚ.ناْت تكاـٜف إع١َٝ٬
قؽ أنؽ إٔ ِػٛطا لٝال ١ٝقؽ أؼ إٍ إغض٬م قّضَ ١ٝضؽـب نضفب ٤٬بمضبب اـتبضاٙ
اؾٓا ٠ظٗا لٝالَ ١ٝتٓؿؿ..٠
اؾؽٜف بايؿنف إٔ َؽـب ؾفٜل نفب ٤٬يهف ٠ايكؽّ قُؽ عباه تَ ٗٛتأثفا ظفاذ٘
ٗ َمتىؿَ ٢ؽ ١ٜٓاؿمٌ ايطب ١ٝبعؽ ألبٛع ٚاذؽ َٔ تعفِ٘ يًّفب َٔ قبٌ ايكٛا ا٭َٓ١ٝ
إهًؿ ١عُاَ ١ٜباـا ٠ؾفٜك ٞنفبٚ ٤٬ايك ٠ٛاؾ ُِٔ ١ٜٛايؽٚـ ايماب َٔ إفذًض ١ايثاْٝض١
يؽٚـ ٟايٓعب ١يًُٛلِ اؿاي.(..ٞ
ؾإؾٕ ايؿفم ٗ َمت ٣ٛايىعٛـ بإمٚ٪يَ ١ٝكؽاـَ :ٙما ٚيّعـ ايؿفم بٌ إٔ ىٍَ
ايدلٕإ اشلٛيٓؽ ٟجًم ١ظاٌ ١يبرث َمايٚ ١ؾا ٠عفاق ٞيهٓ٘ وٌُ جٓمٖٛ ١ٝيٓؽٚ ..١ٜبضٌ
ػٓب ايكّ ١ٝ٭ٕ قٛا )لٛا ( اييت قاَت بايؿعٌ تابعٕ ١هتضب ـ٥ضٝن اؿهَٛضٚ ..١لضبب
إّاعؿ ١إٔ ايفجٌ با٭لاه يٝن ٖٛيٓؽٚ ٟإِا ففؼ ذاٌٌ عً ٢اؾٓم ١ٝاشلٛيٓؽٚ ١ٜايؿٟ
جف ٣ي٘ جف ٗ ٣بًؽ إٛيؽ.!..
ض مت الترلاؼ واَ ٟمفطٔ ٚايترؿ ٜعً ٗ ٘ٝإعاقٕ يمٓٛا  ٗ ٚايٓٗا ١ٜظٍَ فًن
ايٛقـاَ ٤بًؼ 5صًَٝ 1اـ ؼٜٓاـ يتػط ١ٝنًؿ ١إت٬ف  19970طٔ َٔ ايىا..ٟ
ض قبٌ أٜاّ اْؿحف يٛـَ ٟؿعغ ٗ َٓٝا ٤أّ قٍف بايكفب َٔ باظف ٠ـالٚ ١ٝأٌٝبت ايباظف٠
بأِفاـ. .تبٌ ٫ذكاّ إ ايباظف ٠قًُ ١عُٛي َٔ ١ايمهف إمتٛـؼ ؿماب ٚقاـ ٠ايتحاـٚ ٠تبٌ
إ ايمهف تايـ ٚغرل ٌاحل ٚإ ايتؿحرل نإ ٜفاؼ َٓ٘ إغفام ايباظف ٠ؾٝتِ تعّٜٗٛا َٔ قبٌ
وفنا ايتأٌَ أَا ايمهف ؾكؽ غفم عً ٢أعتاب باب أًٖ٘.!..
ض نىـ ايٓا٥ب جٛاؼ ايى ٗ ًٞٝيكٓا ٠ايبػؽاؼٚ ١ٜثا٥ل ـزلَٛ ١ٝقع َٔ ١إًرك ١ٝايتحاـ١ٜ
ايعفاق ٗ ١ٝا٭َاـا ايعفب ١ٝتٜ٪ؽ َٛجبٗا ٭ذؽ ايتحاـ قٝاَ٘ بتٛـٜؽ ؼواؼٜي ْمضا ١ٝ٥إٍ
ايعفام يػفض ؼَ ٌٜٛبايؼ بايعًُ ١ايٍعب ١ي٘ َٔ ظ ٍ٬اؾٗاق إٍفٗ ايعفاق. .ٞيهٔ عؽؼ
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ايؽواؼٜي ايٓما ١ٝ٥إمتٛـؼٚ ّٜٛ ٗ ٠اذؽ بًؼ ًَٝ 35ض ٕٛؼوؽاوض٘ َٚعضفٚف إٔ عضؽؼ ْؿضٛه
ايعضضفام ًَٝ 32ضضْ ٕٛمضضُ٘ ؾضض ِٗٝايضضؿنٛـ ٚاٱْضضاث ٚؾضض ِٗٝا٭طؿضضاٍ ٚايبضضايػٌ ٚؾضض ِٗٝإػذلبضضٕٛ
ٚاحملًَٚ..ٕٛٝعً ّٛإ ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ايدلٕإ قؽ أعًٓت قبٌ اٜاّ بإ ا٭ َٛاٍ إٗفب ١عٔ طفٜل
اؾٗاق إ ٍفٗ ايعفام بايطفٜك ١إؿنٛـ ٠أ ٚغرلٖا بًػت ظ ٍ٬ايمٓٛا إاًَِٝ 130 ١ٝاـ
ؼ٫ٚـ.!. .
ض وفا ٤نُٝا نبرل َٔ ٠ق ٜٛايطعاّ بٛالط ١وفنا ٚلٝط ١تكَّ ّٛاعؿ ١ايمعف
ْ ٗٚؿن ايٛقت تؿكؽ نُٝضا نضبرل ٠أثٓضاْ ٤كضٌ إضاؼَ ٠ضٔ إٓٝضا ٤إٍ إعضاقٕ ) بًػضت قُٝض١
اؿُ ٫ٛإؿكٛؼًَٝ 106 ٠اـ ؼٜٓاـ ًَٝ 30ٚاـ ؼٜٓاـ عً ٢ايتٛاي..ٞ
ض احملضانِ ايدلٜطاْٝض ١قّضت عضبن ايتضاجف ايدلٜطضاْ ٞايضؿ ٟجٗضك ايمضًطا ايعفاقٝض١
بأجٗك ٠ناؾب ١يهىـ إتؿحفا  10لٓٛا لحٔ ٚغفَت٘  ٕٛٝ ًَ 50جَٓ ) ١ٝضا ٜعضاؼٍ 70
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ( يهٔ اؾاْب ايعفاق ٞمل ٜتعؿ إجفا٤ا بىإٔ ايؿالؽ ٜٔايؿ ٜٔالتٛـؼٚا تًو
ا٭جٗك ٠أ ٚايؿ ٜٔأؾتٛا بهؿا٤تٗا..
ايكّاٜا إعف ٗ ١ِٚأعُ ٙ٬ثٌ عٓٝٝا ٖا وٌٍ تذلاٚط ظطٛـتٗضا بضٌ ؾكضؽإ إضاٍ
ايعفاق َٔ ٞجفا ٤ايمفقٚ ١ت ٗفٜب ا٭َٛاٍ يًعاـد بطفم َؽبفَ ٠ثٌ وفا ٤نُٝا غرل َعكٛي١
َٔ ايؽواؼٜي ايٓماٚ , ١ٝ٥ؼٌُ اـكًَٝ ١ٜٓاـا ايؽْاْرل ؾك٘ يًتعًَ َٔ ٚإت٬ف بّاع١
َمتٛـؼ َٔ ٠قبٌ ٚقاـ ٠ايتحاـ ٖٞٚ ٠با٭لاه غرل ٌاؿٚ ١مت إُٖاشلا يتبك ٢لٓٛا ٗ إعاقٕ
يٝتؿاقِ ايّفـ ٚاـطف َٔ ٚجٛؼٖا ا ٭َف ايؿ ٟالتؽع ٢ؼٌُ تًو إًٝاـا ؾكض٘ َضٔ اجضٌ
ايتعًَ َٓٗا. .إٍ قّاٜا ظطرلَ ٠ثٌ الترلاؼ أجٗكَ ٠كٜؿ ١يهىـ إتؿحفا ذٝث ايّفـ ٫
ٜٓرٍف بهُ ١ٝا٭َٛاٍ ايطا ١ً٥ايضيت ظمضفتٗا ظكٜٓض ١ايؽٚيض ١إِضا ٗ ا٫عتُضاؼ عًٗٝضا ٚايضؿٟ
ٜتمبب ٗ عبٛـ إؿععا يترٍؽ أـٚاط ايٓاه باؾُ ً ..١إٍ ٖفٚب إ٦ا َضٔ ايمضحٓاَ ٤ضٔ
ايمح ٗ ِٖٚ ٕٛا٭لاه َٔ عتاٚ ٠قاؼ ٠اٱـٖاب ٚايؿ ٜٔغفٚجِٗ َٔ ايمحٔ ؾإِْٗ بايطب ئ
ٜؿٖبٛا إٍ نٓؽا أ ٚالذلايٝا طايبٌ ايًح ٤ٛاٱْماْٚ ٞإِا ًٜتركٚ ٕٛعً ٢ايؿٛـ بتىه٬ٝتِٗ
اٱـٖابٝضض ١يٝرفقضضٛا ايىضضٛاـع ايعفاقٝضض ١بايضضؽّ ٚايكتضضٌ ٗٚ..ايٛقضضت ايضضؿ ٟتٍضضؽـ ؾٝضض٘ احملضضانِ
ايدلٜطاْ ١ٝا٭ذهاّ ايكال ١ٝعل أذؽ َٛاطٓٗٝا ٭ْ٘ اوذلى ٗ تًو ايٍؿكا ٚ ٗٚقت تعًٔ
ؾ ٘ٝاْ٫ذلب ٍٛاٱْؿاـ َٔ جفاٖ ٤فٚب أ٥٫ٚو إمح ٌْٛؾ إ أذؽا ٗ ايعفام مل وفى لانٓا ,
بٌ بايعهن ٜٚٛؿْٗٛا ٗ ٓ ٬ايتمكٚ ٘ٝايتمك ٘ٝإّاؼ.
أعًٔ إفٌؽ ايٓٝاب ٞايعفاق ,ٞاـُٝن ,عٔ إٔ عؽؼ لاعا ؼٚاّ فًن ايٓٛاب ظٍ٬
لت ١أوٗف بًػت ؾك٘  74لاعٚ..١قاٍ إفٌؽ ٗ بٝإ ي٘ ,اطًعت عً" ٘ٝأٚإ" ,اْ٘ مت تكمِٝ
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عؽؼ لاعا عٌُ ايدلٕإ عً ٢ايىٗٛـ ايمت ١ا٭ ٍٚيمٓٚ 2013 ١نضإ اجملُضٛع ايٓٗضاٖ ٞ٥ضٛ
 73.57لاع ١جملُٛع اؾًما ٚ..بٌ إ "عؽؼ ايماعا نإ َا ٜعاؼٍ ث٬ث ١أٜاّ ناًَض ١أٟ
َعؽٍ لب لاعا ..
 َٔٚأجٌ ايؽق ١ؾاْ٘ ي ٛعؽ  ّٜٛايعٌُ  7لاعا

ؾإ  74لاع ١تعب  10أٜاّ ٍْٚـ ّٜٛ

عٌُ ٖؿا ٖ ٛؼٚاّ فًن ايٓٛاب ؾع ٬ظ ٍ٬لت ١أوٗف..
 َٔٚظ ٍ٬ؾيو ٜتّس َؽ ٣ايتؽٖٛـ ٗ ايىعٛـ بإمٚ٪ي ١ٝيؽ ٣إمٚ٪يٌ ٗ ايعفام..
ثالجاً :فْض ٙاقحهه:
 . 1الفْضى يف إدارة ال ّلة:
.1ا ٕٛاقْضضضا ايمضضضٓ ١ٜٛذايٝض ضاّ ٜضضضؿٖب َٓٗضضضا  ./. 70يًٓؿكضضضا ايتىض ض ػ ./. 30ٚ ١ًٝٝيٲْؿضضضام
ا٫لتثُاـٚ , ٟيهٔ َا ٖ ٞطبٝع ١ايٓؿكا ا٫لتثُاـ ?..١ٜاؾٛابَ :عُٗٛا َكضفا يًحضٝي
ٚايىفطٚ ١أـٌؿ ١ايىٛاـعَٚ ,عفٚف يًحُ ٝإٔ ايتعٍٍٝا ايتىػَ ١ًٝٝعُٗٛا ـٚاتب ْٚؿكا
إٜؿاؼ يًرهٚ ٌَٝٛايدلٕاْ ٌٝؾٝتعِ بٗا ٖٚ ٤٫٪عاَ ١ايىعب ٜكض َّاجع٘ ايؿكف ٚاْعضؽاّ
اـؽَا ٗ ذٌ اْ٘ ي ٛمت ايذلنٝك عً ٢إىاـ ٜؾإْٗا ٖ ٞاييت ؽًل ؾفُ عٌُ َٚؽاظٌٝ
يًٓاه  ٖٞٚايمبٕ ٌٝعاؾ ١ايؿكف ٚاي بطايٚ ١اؾٌٗ ٚإفضٚ ,قؽ ٜك ٍٛبعِّٗ إٕ ايتىػ١ًٝٝ
تتُّٔ ـٚاتب وفطٚ ١جٝيٚ ,ايفؼ عًٖ ٢ؿا ٖ :ٛإٔ تًو إٗٔ َمتًٗهٚ ١غرل َٓتحٚ ١إبايػ١
ؾٗٝا تعب ؼ ٌٜٛايىعب ايعفاق ٞإٍ ففؼ وفط٘ أ ٚعمهف ٠ايىعبٜ ٕٔٚ ..ك ٍٛإٔ ايتىػ١ًٝٝ
تتُّٔ إعاْا يبعض ايىفا٥س أقض ٍٛيض٘ :إٕ ؾيضو ٜعضب ؼٜٛضٌ ايىضعب إٍ َتمضٛيٌ ٚؾكضفا٤
ؾايؿكرل ٖ ٛايؿٜ ٟتمًِ اٱعاْٚ ١يٝن ايػب..
ٚعً ٘ٝؾإ التُفاـ ٖٝهً ١إٛاقْا ايمٓ ١ٜٛبٗؿ ٙايٍٛـ ٗ ٠ايعفام ؾماؼٴ ٚؾماؼ نبرل..
 . 2إٛاقْا ايمٜٓ ١ٜٛتِ إقفاـٖا ٚتٍؽـ بكٛاٌْ بضؽَٓ ٕٚاقىض ١تكضاـٜف ْتضا٥خ إٛاقْضا
ايمضابكَ ?..١ض إٔ ايؽلضتٛـ ٜضَٓ عًض ٢ؼضف ِٜإجضاق ٠أٜضَٛ ١اقْض ١ؼَٓ ٕٚاقىضْ ١تضا٥خ ايمضابك١
شلاٚ..تؿًّٛا ٖؿا ايؽي:ٌٝ
إاي ١ٝايٓٝاب ١ٝتطايب اؿه ١َٛباؿمابا اـتاَ ١ٝاييت مل تكؽّ َٓؿ .2003
 . 3إٛاقْا ايمٜٓ ١ٜٛؿ ذلض أْٗا تتعًل غبك َٚاٚ ٤ؼٚاٚ ٤نٗفبا ٤ايىعب ٗ ٖؿ ٙاؿاي١
ٜؿذلض إٔ ته ٕٛظاـد إُاذها اؿكبٚ ١ٝاـ٬ؾا ايمٝال..١ٝيهٔ ا٭َف عً ٢غرل ٖؿٙ
ايٍٛـ ٠ؾإٛاقْضا ايمضٓ ٗ ١ٜٛايعضفام تىضهٌ َٛزلضاّ ي ًُكاٜضؽا َٓٚالضب ١مثٓٝض ١يٮطضفاف
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ايمٝال ١ٝنُ ٞفـ ٍَاؿٗا ايىعٍٚ ١ٝاؿ كب َٔ ١ٝظ ٍ٬ا٫بتكاق ٜٚتأظف ٌؽٚـ إٛاقْ ١إٍ
ذٛايٍْ ٞـ ايمٓ ١اي٬ذك ٗ ١نٌ لٓ..١
ٚ .4٭ٕ ا٭َف ٜتعًل َعٝى ١اٱْمإ ٚعاً٥ت٘  ٖٛٚأَف ٜتكضؽّ عًضَ ٢ضا لضٛاَ ٙضٔ تأنٝضؽ
اْ٫تُا ٤ايطا٥ؿ ٞأ ٚايعفق ٞأ ٚإٔٓاطك ٞؾإٕ ا٫لتٝا ٤با َتٍاعؽاّ َمتُفاّ ٚيضٔ ٜتٛقضـ إ٫
ب ِٛذؽ يًؿماؼ ٚتٛؾرل َتطًبا َعٝى ١ايىعب.
ٚ .5٭ٕ َٓ ١َٛٛاؿهِ ٗ ايعفام َتؽاظً ١ؾاؿهْ ١َٛتاد احملاٌٍ ١ايدلٕاْٚ ١ٝايدلٕإ
ْتاد اٱٌطؿاؾا اؿكبٚ ١ٝا٭ذكاب ْتاد وعاـا ايطا٥ؿ ١ٝايمٝالٚ ١ٝايعفقٚ ١ٝإٓاطكٚ ١ٝ٭ٕ
ا٭طفاف ايث٬ثضََٛٛٓ ٗ ١ض ١اؿهضِ )اؿهَٛضٚ ١ايدلٕضإ  ٚا٭ذضكاب( ٖض ٞأطضفاف ايؿمضاؼ
ايفٝ٥م  ١ؾأجٗك ٠اؿهَٝ ٖٞ ١َٛؽإ ايؿماؼ ٚايدلٕإ اْىػٌ بايتكاتٌ عً ٢إٓاٌب باٱقاذ١
ٚاٱقاذ ١إّضاؼٚ ٠ؾىضٌ ٗ ٖاـلضٚ ١اجباتض٘ ايؽلضتٛـ ٗ ١ٜايتٍضؽ ٟيتكٝض ِٝأؼا ٤اؿهَٛض١
ٚتكٚ ّ٘ٛقالبتٗا ٚا٭ذكاب مل تػاؼـ ؼا٥ف ٠ايتكاتٌ عً ٢ايمًطٚ ١ا يثف ٠ٚؾإ ايمع٘ ايىعيب
سلٌ ْ ٝتًو ا٭طفاف ٚمل ٜٓرٍف ٗ ٚاذؽ َٓٗا ؾك٘...
ؾِٛضض ٢اؿهضضِ ٗ ايعضضفام تتُثضضٌ ٗ ْضضٛعٌ َضضٔ ايؿِٛضض :٢ايؿِٛضض ٗ ٢ايعُضضٌ اؿهضضَٞٛ
ٚايؿ ٢ِٛايمٝالُٖٚ ١ٝا لبب ألال ٗ ٞالتىفا ٤ايؿماؼ ٗ ايعفام:
.1الفْضى يف العنل احلهْمٕ:
َا ع٬ق ١ايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛبالتىفا ٤ايؿماؼ..?..
 .1ايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛت٪ؼ ٟإٍ تعط ٌٝايكٛاٌْ ٖؿا ٜعب غٝاب إٍؽا اييت
تكـ ٗ ٚج٘ ايؿالؽ ٜٔعٓؽ ٖاـلتِٗ أؾعاٍ ايؿماؼ..
ٚ . 2أّٜاّ ت٪ؼ ٟإٍ ؾكؽإ لًمً ١ا٭ٚاَف ٚايٓٛاٖ ٞاؿه ١َٝٛؾ ٬اذؽ ّٓ أذؽا ٖا
ّاـل٘ ٖ ٛ٭ْ٘ ٜعفف إٔ اؾٛاب لٝهٚ ..ٕٛأْت ٫ٚ ..?..أذؽ ىىْٛ َٔ ٢اٖ ٞأذؽ إؾا نإ
ّاـه ؾا ايؿعٌٖ ٗٚ..ؿ ٙاؿايٜ ١تر ٍٛايؿماؼ ٭ٕ ٜه ٕٛا٫ظتٍاُ ايفٝ٥ن ٕٚٛـ ايؽٚي١
ّاـل٘ َٔ ظٝٚٚ ٍ٬ؿت٘ أَا بك ١ٝإٗاّ ؾاظتٍاٌا ثاْ..١ٜٛ
 ٖٞٚ . 3ت٪ؼ ٟأّٜا ض ٖٚؿا ٖ ٛا٭ظطف ض إٍ انفا ٙا٭ؼْٚ ٢ا٭عً ٗ ٢أؾعاٍ ايؿماؼ عً٢
ذؽ لٛا ..٤ؾايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛت٪ؼ ٟإٍ ـؾ اؿفد َٔ أ َاّ َٔ ٜفٜؽ ٖاـل ١ايؿماؼ
ٚاْٗٝاـ ايّٛاب٘ ٚايهٛابس اييت تكـ ٗ لبٖ ..ً٘ٝؿا ٜعب ذٍ ٍٛا٭َفَ ٜٔعاّ:
 َٔ .1آَٔ ايعكاب ألا ٤ا٭ؼب..
 ٫ .2تمترٚ ٞأؾعٌ َا و٦ت..
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زابعاً :الفْض ٙالطٔاضٔ٘:
ّ ٫هٔ تأٌَ اؿؽ ا٭ؼْ َٔ ٢ا٭َٔ ٚايفظا ٤يًٓاه ُِٔ أ ١ٜؼٚي َٔ ١ؼ ٍٚايعامل َا مل
ٜتِ تأٌَ ا٫لتكفاـ ايمٝالٚ , ٞاؿه ١َٛايٓاجر َٔ ٖٞ ١ت َٔ٪ا٫لتكفاـ ايمٝال ٞأٗ ٫ٚ
ايبًؽٚ. .يهٔ َٓؿ ٚ 2003/4/9ايعفام ٜتعب٘ ٗ ايؿ ٢ِٛايمٝالٚ ١ٝعؽّ ا٫لضتكفاـٕ ,ضاؾا
ذٌٍ ٖؿا ?. .٭ٕ ايٓٛاّ ايمٝال ٞايؿ ٟقاّ ٗ ايعفام بعؽ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّْٛ . .اّ لٝالٞ
َٓتخ يعؽّ ا٫لتكفاـ ?. .٭ْو ٗ بًؽ َتعؽؼ ا٫ػاٖا ٚإؿاٖب ٚايعفقٝا ٚايٓٛاّ ايمٝالٞ
ايٛذٝؽ ايؿ ٟبإَهاْ٘ إٔ ٜه ٕٛذٚ ّ٬لطاّ ٚقازلاّ َىذلنا يًمهإ ٖ ٛايؿٜ ٟكـ عًض٢
َماؾَ ١تما ١ٜٚبضٌ تًضو ايتهٜٓٛضا ْٝعضا ٖٚضْٛ ٛضاّ ايؽٚيض ١إؽْٝض ١ايكضا ِ٥عًض ٢إٛاطٓض١
ٚإٛاطٓٚ ١ذؽٖا.
َا ٖ ٞذكٝكْٛ ١اّ ذهِ إهْٛا .?..
اعتُاؼ إٛاطٓ ١نألضاه يبٓضاْٛ ٤ضاّ اؿهضِ وكضل ايػاٜضا ايضث٬ث ايمضاَ ١ٝيًىضعب
ايعفاقضضٖٚ ٞضضِ :ٞضضُإ ٚذضضؽ ٠ايعضضفام ,تضضأٌَ ايعضضٝي ايهضضف ,ِٜؼكٝضضل ايعؽايضض ١ا٫جتُاعٝضض١
ٚإماٚا ٠بٌ ايعفاق.ٌٝ
يهٔ يًمال ٗ ١ايعفام أٖؽاف ٚغاٜا أظف ١ًٌ ٫ ٣شلا بأٚيٜٛا ايىعب  ,تًو ايػاٜا
تؽٚـ ذ ٍٛقٛـ إٍاحل ايىعٍ ١ٝؾِٗ ٜمضع ٕٛيتركٝضل :اؿهضِ نض ّ٬أ ٚجضكأّ ,ايٓؿضٛؾ ,
ايثف.٠ٚ
 َٔٚاجٌ ٖؿا ؾكؽ ابتهفٚا ْٛاّ ذهِ إهْٛا يتكالضِ اؿهضِ ٚايمضًطٚ ١ايٓؿضٛؾ
ٚإاٍ بٌ أطفاف ايطبك ١ايمٝال ١ٝؾٚٛؿٛا ايته ٜٔٛايؽّٛغفاٗ إؿٖيب يٍٓٝعٛا َٓ٘ ْٛاّ
لٝال ٞؾكايٛا بإ اجملتُ ايعفاقٜ ٞتهَ َٔ ٕٛهْٛا ـٝ٥م ١ٝث٬ث :١وٝع ,ٞنفؼ ,ٟلب
ٜٓٚبػضض ٞتكالضضِ اؿهضضِ بضضٌ ٖثًضض ٛتًضضو إهْٛضضا ؾاٜكّضضٛا ايؿتٓضض ١ايضضيت ناْضضت ْاُ٥ضض..١
ْٛاّ ذهِ إهْٛا ٜمتبعؽ َِٛٛع اؾؽاـٚ ٠إكؽـ ٠ايىعٍٚ ١ٝهعٌ ا٭َف َفٖ ٕٛباْتُا٤
ايىعَ ٜ ٚمؽ ايطفٜل ٚبىهٌ تعمؿ ٞعً ٢إٛاطٌٓ َٔ اْ٫تُا٤ا ٌػرل ٠ايعؽؼ  ٖٛٚبؿيو
ٜتعاـض َ ألن ايعؽايٚ ١أذهاّ ايؽلتٛـ ؾايؽلتٛـ ٜك ٍٛبإماٚا ٠بٌ ايعفاق:ٌٝ
إاؼ :(14) ٠ايعفاقَ ٕٛٝتما ٕٚٚأَاّ ايكاْ ٕٛؼُٝٝ ٕٚكٕ بمبب اؾٓن أ ٚايعفم أ ٚايك١َٝٛ
أ ٚا٭ٌٌ أ ٚايً ٕٛأ ٚايؽ ٜٔأ ٚإؿٖب أ ٚإعتكؽ أ ٚاي ِٛا٫قتٍاؼ ٟأ ٚا٫جتُاع..ٞ
ٚايؽلتٛـ ٜك ٍٛبتهاؾ ٪ايؿفُ بٌ ايعفاق:ٌٝ
إضضاؼ :(16) ٠تهضضاؾ ٪ايؿضضفُ ذ ضلٷ َهؿضضٍٛٷ ؾُ ٝض ايعضضفاقٚ ,ٌٝتهؿضضٌ ايؽٚيضض ١اؽضضاؾ
اٱجفا٤ا اي٬قَ ١يتركٝل ؾيو.
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ايطبك ١ايمٝال َٔٚ ١ٝظْٛ ٍ٬اّ ذهِ إهْٛا  ..ذٛيت إؿٖب ١ٝايؿكٗ ١ٝإٍ طا٥ؿ١ٝ
لٝال..١ٝ
ٚاظتكيٛا ايىعب بإهٚ ٕٛإه ٕٛباؿكب ٚاؿكب بايبطاْٚ ١ايبطاْ ١بايعاٚ ١ً٥نًِٗ
ٜمع ٕٛإٍ ايتٛـٜث ٚيهٔ ٜىتَُ ٕٛعا.!..ٜ٘ٚ
َٚ . .ا ايمٓٛا ايعىف إاِ ١ٝإَٜٝٛ ٫ا يًٍفاع ايؽَ ٟٛعًٖ ٢ؿا َٚا ٜٓط ٟٛعًَٔ ٘ٝ
ايمًطٚ ١ايٓؿٛؾ  ٫ٌٛٚيًُاٍ ٚايؿٜ ٟىهٌ غا ١ٜايػاٜا ٕع ِٛا٭طفاف ايمٝالض ١ٝاؿايٝض١
أوضضضضضضضعاُ ٚأذضضضضضضضكابٖ. .ضضضضضضضؿا ٖضضضضضضض ٛجضضضضضضضٖٛف ايٍضضضضضضضفاع ايمٝالضضضضضضض ٗ ٞايعضضضضضضضفام ايٝضضضضضضض.ّٛ
ٖ ٗٚؿا ايٍفاع ايفٖٝضب ٜضتِ اعتُضاؼ لض٬ذٌ ـٖٝضبٌ ٗ إٓ َعضاّ :إغضفام ايعضفام باٱـٖضاب
ٚإغفاق٘ بايؿماؼ ..ؾايؿما ؼ ٚاٱـٖاب ٚجٗإ يعًُٚ ١اذؽٖ) ٙؿا َا قًت٘ ٕفالٌ ٌرٝؿ ١ايٍباط
ٗ قاؾٚ ١ٛال٘ أثٓا ٤قٜاـت ٞشلا عاّ  ّٜٛ َٔٚ 2005ؾاى با وعاـاّ ٗ ايعفام(..
 ٗٚذٌ ناْت ايٍؿر ١ا٭ ٍٚيًؿماؼ ٖ ٞلضفق ١إضاٍ ايعضاّ َعتًضـ ايطضفم :ايٓٗضب
إكٓٔ ٚإىفعٔ ,ايهَٛىٓا ٗ ايعكٛؼ ٚإكا , ٫ٚايفوا ,ٟٚا٫ظت٬لا  ,ؾكؽ ناْضت
ايٍؿر ١ا٭ظطف ٖٞ :ذفب ايؿىٌ ٚاٱؾىاٍ ٭ؼا ٤أجٗك ٠ايؽٚي ٗ ١ؼكٝل ْتا٥خ عً ٢ا٭ـض
بٗؽف إلكا ٙايٓٛاّ ايمٝالٚ ٞإعاؼ ٠ا٭َٛـ إٍ َا ناْت عً ٘ٝقبٌ عاّ ..2003
ٚإىهً ١إٔ ن ٬ايطفؾٌ اؿهٚ ١َٛظٍَٗٛا ٜىذلنإ ٗ ؾيو  ,ـ٥ال ١اؿه١َٛ
ٚايتهتٌ ايؿ ٟتٓتُ ٞإيٜ ٫ ٘ٝؽؾع ٕٛإٍ إٓاٌب غرل ايؿاوًٌ بمبب اعتُاؼ َعٝاـ اْ٫تُا٤
اؿكبٚ ٞيٝن إكؽـٚ ٠ايٓكاٖٚ ١إٓا ٌ٥ٚشلِ ٗ ايهاب ١ٓٝاؿهٚ ١َٝٛايمٝالٜ ٫ ١ٝؿعً ٕٛغرل
ؾيو ْ ٗٚؿن ايٛقت ٪ٜيبض ٕٛعًض ِٗٝبمضبب ؾىضٌ ا٭ؼا ٤اؿهض , َٞٛؾطفؾضا ايٍضفاع ناْضا
ٜتمابكإ ٗ إُاـل ١ؾاتٗا لفق ١ا٭َٛاٍ ٚإؾىاٍ أجٗك ٠ايؽٚيضٚ..١إٛاطٔ ٚايضٛطٔ ٖض ٛايضؿٟ
ؼٌُ ٜٚترٌُ ْتا٥خ ؾيو..
خامطاً :احملاصص٘:
ٚ . 1اق اؿاٍ أثبت عًُٝاّ إٔ اجملُٛعا ايمٝال ١ٝايعفاق ١ٝاييت قؽَت َ قٛا ا٫ذتٍ٬
ا٭َفٜه ٞأ ٗ ٚأعكاب٘ َعُٗٛا مل هُعٗا جاَ أق َٔ ٣ٛا٫لتُات ١عً ٢اؿهِ باعتباـٙ
ايمب ٌٝايمًطٚ ١ايٓؿٛؾ ْٗ ٗٚا ١ٜا٭َف إاٍ..
 . 2ايعفام بايٓمب ١شلِ لًطْٚ ١ؿٛؾ ٚثف ٠ٚؾإَا إٔ ٜتركل شلِ َٓ٘ ؾيضو أ ٚاْتٗضاد ألضًٛب
ا٭ـض احملفٚق ١ؾٝؽَف ْ٘ٚغرل آلؿٌ..
 . 3إِْٗ ظً ٘ٝيهٓ٘ ابعؽ عٔ ايتحضاْن ٚإتٓؿضؿ ٕٚؾضَ ِٗٝضٔ أبٓضا ٤اٱقطضاعٚ ٌٝوضٛٝػ
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ايعىا٥ف ايؿ ٜٔؾكؽٚا لطٛتِٗ ٚعٓحٗٝتِٗ ٚاَتٝاقاتِٗ بعؽ إٕ أقٍتِٗ ثٛـُٛ 14 ٠ق عاّ 1958
ؾأُِفٚا ذب اْ٫تكاّ ُٚمهٛا با٫لتع ٤٬عًض ٢ايعضفاقٚ ..ٌٝايبعثض ٌٝايضؿ ٜٔؾكضؽٚا ـِضا
ٌؽاّ ٕعتًـ ا٭لباب ٚـاذٛا ٜٓعفط ُِٔ ٕٛطابٛـ ايعُٜ ٕٔ ٤٬ؽؾ َٔ إعابفا ايػفب١ٝ
ٚا٭َفٜه ..١ٝإٍ جاْب َٓتمب ٛا٭ذكاب إطاـؼ ٠أٌ َٔ ٬قبٌ ْٛاّ ٌؽاّ ٖٚض ٞا٭ذضكاب
ايؽٚ ١ٜٝٓايٝماـ..١ٜ
ٚ . 4ؾٛم ؾيو ؾإِْٗ ٜىذلن ٕٛبايٓٛف ٠ايؽ ١ْٝٚيًعفاق ٌٝايؿ ٜٔمل ٜػاؼـٚا ايعفام
ٚ . 5إٔ لٓٛا ا٫غذلاب ايط ١ًٜٛيتًو اجملُٛعا ايمٝال ١ٝايكاؼَ َٔ ١اـاـد مل ؼكل
شلِ أ ١ٜإِاؾ ١ؾهف ١ٜأ ٚق ٗ ١ُٝٝايٛقت ايؿ ٟؽًٛا ؾ ٘ٝعٔ ا٭ٌ َٔ ٌٝايك ِٝايعفاق ١ٝيٍاحل
اْػ٬قِٗ إكؼٚد عًض ٢فُٛعضاتِٗ اؿكبٝضٚ ١عًض ٢ؾٚاتٗضِ ايٓؿعٝض ١ؾًضِ وككضٛا اْ٫ضؽَاد َض
ايعفاق ٗ ٌٝايؽاظٌ َثًُضا ؾىضًٛا ٗ ؼكٝضل ؾيضو اْ٫ضؽَاد َض اجملتُعضا ايضيت عاوضٛا بضٌ
ٗٚفاْٗٝا يمٓٛا ط..١ًٜٛ
ٚ . 7اْمحاَا َ ايبٓا ٤ايؿهف ٟيتً و اجملُٛعا ؾإْٗا مل ػؽ لب ٬ٝيبًضٛؽ غاٜاتٗضا ٗ
اي ٌٍٛٛإٍ اؿهِ إ َٔ ٫ظ ٍ٬ـنٛب َٛج ١ايطا٥ؿ ٚ ١ٝا٫ؼعا ٤بأِْٗ ٖثً ٕٛيًُحُٛعا
إؿٖبٚ ١ٝايعفق ١ٝؾهإ إٕ عُؽٚا إٍ ؼم ا٭لؿٌ بإٛاطٓٚ ١التبؽيٖٛا بايطا٥ؿ ١ٝؼ ٕٚإٔ
ٜأبٗٛا بإٔ ؾيو َٓكيل ٖٝت ٜؽؾع ٕٛايىعب إي. .٘ٝؾأعًٓٛا َ٬ٝؼ ْٛاّ ذهِ إهْٛا َٗٚؽٚا
ي٘ بإ ايعفام َه َٔ ٕٛايىٝعٚ ١ايمٓٚ ١ايهٛـؼ ٜٓٚبػ ٞتٛق  ٜايمضًطٚ ١ؾكضا يضؿيو ٚنضإ
ايٍفاع بٌ:
ٌ . 1فاع بٌ َٔ ِٖ ظاـد ايعًُ ١ٝايمٝالٚ ١ٝبٌ إٓت ٗ ٌُٛإطاـٖا ٌ ٖٛٚفاع ٜ ٫كـ
عٓؽ ذؽٚؼ ؾٜٗ ٛتعؿ َٔ اٱـٖاب ٚايؿماؼ ٚإغفام أجٗك ٠ايؽٚي ١بايؿ ٢ِٛلعٝا ٱلكاْٛ ٙاّ
اؿهِ ٚالذلؼاؼ ايمًطٚ ١أبطاي٘ ؼايـ ايبعثٚ ٌٝايؿ ٜٔؾكؽ ٚا اذتهاـِٖ يًٓؿٛؾ بايتّأَ
ٚايتىاـى ذؽ اْ٫ؽَاد ايعّ َ ٟٛتٓ ِٝٛايكاعؽ.٠
ٌ . 2فاع بٌ ا٭طفاف إتىاط ١٦عً ٢اؿهِ إؾ باتت ْؿن ايٛلا :ٌ٥إـٖاب )تؿحرل ٚقتٌ
بايهٛامت( ٚؾماؼ ٚإواع ١ايؿ ٗ ٢ِٛأجٗك ٠ايؽٚي ٖٞ ١يػ ١ايتؿاِٖ إعتُؽ ٠ـزلٝا بَٚ ِٗٓٝ
نٌ ظ٬ف ب ِٗٓٝؼذل م ايعاٌُٚ ١أغًب احملاؾٛا ايعفاق ١ٝبإؿععا ٜٚػفم ا٭بفٜا ٤بايؽّ
ٚإٚ , ٛيؿـ ايفَاؼ ٗ ايعٚ ٕٛٝـَا ايىُات ١ؾاِْٗ ٜؽظ ٕٛبٝاْا وحب ٚالتٓهاـ..!..
ٚ . 3إمت ٣ٛايثايث َضٔ ايٍضفاع ٖض ٛايٍضفاع ايبضٝب بضٌ ا٭طضفاف إٓتُٛض ٗ ١ايهتًض١
ايٛاذؽ ٠اييت تتىهٌ نٌ َٓٗا َٔ أذكاب ٚنٝاْا ٚبٌ أطفاف اؿكب ايٛاذؽ  ٫ٌٛٚإٍ
ا٭وعاُ ...ايٍفاع ايمٝال ٗ ٞجٖٛفٌ ٙفاع عً ٢إاٍ.
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ضادضاً :الفْض ٙالكٔنٔ٘:
د عَادة خنف العنٔاٌ:
ظًـ ايعًٝإ عّ ٛفًن ْٛاب لضابل ٚـ٥ضٝن فًضن اؿضٛاـ  ,قضاٍ ٗ بفْضاَخ لضرٛـ
لٝال ٞقؽَت٘ ايبػؽاؼ ١ٜبتاـٜغ  2013/8/1اٯت:ٞ
 . 1عفض عًٞٸ أ ِٜٗايماَفاٚ ٞ٥قٜف ايهٗفبا ٤ايمابل  ٌٜ٬َ 3ؼ٫ٚـ َكؽَ٘  ٗٚنٌ
لضضضٓ٘ ًَٝضضض ٕٛؼ٫ٚـ يهضضض ٞأـوضضضضر٘ َضضضٔ ظضضض ٍ٬فًضضضن اؿضضضضٛاـ نضضضٛقٜف نٗفبضضضا ٤يًُضضضضف٠
ايثاْ..١ٝؾفؾّت..
 . 2قٜاؼ ايكطإ ) وفٜو ذاقّ وع ٗ ٕ٬قّاٜا ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاعٌ. .ؽـ عك٘
أذهاّ قّا ١ٝ٥بكّاٜا ؾماؼ ػاٚق َؽ ٠احملهَٝٛا ؾٗٝا إ  ١٦لٓ٘ َ ٖٛٚؽإ ؾاـ ذايٝا (
عفض عً ٢فًن اؿٛاـ ايؿ ٟأـأل٘ َبًضؼ ٜ٬َ 10ضٌ ؼ٫ٚـ َكابضٌ ِضُإ تفوضٝر٘ ٚقٜضفا
يًؽؾاع ٚـؾّت..

.

ِ . 3اب٘ َٛجٛؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ذايٝا عفض ًَٝ 13ض ٕٛؼ٫ٚـ َٓٗضا ٜ٬َ 10ضٌ جملًضن
اؿٛاـ ايؿ ٟاـأل٘  ٌٜ٬َ 3ٚؼ٫ٚـ ي ٞوعٍٝا َكابٌ إٔ ْفور٘ ٚقٜفا يًؽؾاع ٚـؾّت أّٜا..
ؾإؾا نإ ايمٝؽ ظًـ ايعًٝإ قؽـ ـؾض تًو إُاـلا ؾإ غرلٜ ٫ ٙفؾض..
ض مٔ ٖؿا اؾ ٌٝقؽ عاٌفْا ٚعاٜىٓا قّاٜا ٜىٝب شلا إعبٚ ٍٛيٝن ايٍاذ َٔ ٞذفب
أيثُإ لٓٛا إٍ عاٌؿ ١ايٍرفا ٤إٍ اؿٍاـ إٍ اذت ٍ٬ايعفام ٚقبٌ تًهِ نًٗا اؿفه
ايكٚ َٞٛتمٝؽ ايمفانٚ ٌٝاٱقطاع ٌٝعً ٢ـقابٓا َٚكؽـاتٓا يهٓٓا مل ْكط ايع٬ق ١بٛطٓٝتٓا
أْ ٚعًكٗا إٍ أجٌ ؾُاي ٞأـ ٣ايك ّٛايٜ َِٗٓ ّٛٝتمابك ٕٛإٍ ايمعٛؼٚ ٌٜايكطفٚ ٌٜاٱٜفاٌْٝ
ٚا٭تفاى ٚيٝن بعٝؽا اٱلفا.?..ًٌٝٝ٥
ض ايتاجف ايعفاق ٞؾترت ي٘ اٯؾام بعؽ عاّ ٚ 2003با هٛب ألٛام ايعامل ىتاـ َا ٜٓالب٘ َٔ
بّا ٥يٝمٛقٗا عً ٢أبٓا ٤بًؽ ٙؾٝعتاـ أـؼأٖا ٜٚعؿي٘ ايبضا ٥ا٭جضٓيب قضاٖ ٬٥ضؿ ٙايبّضاع ١يٝمضت
ٌاؿٕ ١اؾا  ٫ؽتاـ ا٭ؾٌّ إِْٗ أبٓاٚ ٤طٓو ؾٍٝف عًٗٝا بٌ ٜٚمتٛـؼ َٛاؼ اذتٝاط ١ٝيًمٝاـا
ًَٛث ١باٱوعاع ايٓ َٔ ٟٚٛجفا ٤ايتمْٛاَ ٞايؿِ ٟفب ايٝابإ ٚاْؿحف َٔ جفا ٘٥قطا ْ١ٜٚٛ
ؾٝك ٍٛي٘ ايبا ٥ا٭جٓيب ٖؿ ٙتمفطٔ أبٓا ٤جًؽتو !..ؾٝك ٍٛي٘ ٫ :عًٝوٚ..يهٔ عٓؽ ايٗٛرلٜ ٠ماٍ
ايباٜٛ ٌٖ : ٥جؽ قفٜب َٔ ٖٓا َطعِ ٜؿبس عً ٢ايطفٜك ١اٱل ??..١َٝ٬عحٝب ..أ ١ََٛٛٓ ١ٜق١ُٝٝ
ٖؿٖ َٔ ??. .ٙؿ ٙايٓاذ ١ٝؾايعفاق ّ٬ٜ ٫ ٞؾإ أتفاب٘ َٔ ايعفب ٚإمًٌُ ؾعًٛا ا٭ؾاع..ٌٝ
ٗ أعكاب ؼظ ٍٛايكٛا ا٭َفٜه ١ٝعاّ  2003ؾإ أعُضاٍ ايمضًب ٚايٓٗضب سلًضت يضٝن
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قتٜٛا إباْ ٞؾرمب بٌ ا٭ل٬ى ايهٗفباُٚ ١ٝ٥ؽٜؽا إٝا ٙأّٜا  َٔٚثِ ؼٛيت أعُاٍ
ايمًب ٚايٓٗب إٍ لفقا َٓ ١ُٛعًٜ ٢ؽ عٍابا َٔ اجملفٌَ اييت تعٛؼ اـدلٖ ٗ ٠اـلتٗ ا
 َٚا ذٌٍ يب ٛٝاحملُفٚ ٠اي هٜٛت ٗ عٗؽ ٌؽاّ َ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ْكؽا ناْت ككٗ ١ْٚ
ؾفٚع ٍَفٗ ايفاؾؽٚ ٜٔايفوٝؽ  ٗٚايبٓو إفنكْٗ ٟبت أ ٚؼٴَف  ,باع اذؽ ذفاه ايمحٔ
ٗ إ ٌٌٛا٭لف ٠اؿؽٜؽ ٗ ١ٜلٛم اـضفؼ . .٠أعُضاٍ ايمضًب ٚايٓٗضب مل تتمضبب ٗ ًَٝضاـا
ايؽ٫ٚـا َٔ ا٭ِفاـ إِا نإ يعٛاقب ْٗ ب َمتٛؼعا ايؿظرلٚ ٠لفق ١آ٫ف ا٭طٓإ َٔ
ا٫عتؽ ٠ا٭ثف ايكال ٗ ٞالتعؽاَٗا ٫ذكا يكتٌ ايٓاه..
.6غٝاب ايىؿاؾ:١ٝ
إاي ١ٝايٓٝاب ١ٝتطايب اؿه ١َٛباؿمابا اـتاَ ١ٝاييت مل تكؽّ َٓؿ عاّ ..2003
اـُٝن 17 ,تىفْٛ/2ٜٔؾُدل .2011
وؿل ْٛٝق /طايبت ايًحٓ ١إاي ٗ ١ٝفًن ايٓٛاب ,اـُٝن ,اؿه ١َٛايعفاق ١ٝبتكؽِٜ
ذماباتٗا اـتاَ ١ٝاييت مل ٜطً عًٗٝا اجملًن َٓؿ عاّ َ , 2003ب ّ١ٓٝإٕ اٱٌفاـ اؿهَٞٛ
عً ٢عؽّ اط٬ع فًن ايٓٛاب ٚايفأ ٟايعضاّ عًضٖ ٢ضؿ ٙاؿمضابا ؾضتس ا٭بضٛاب ٚالضع ١أَضاّ
ايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإاي.ٞ
ٚقايت عّ ٛايًحٓ ١إا ي ١ٝايٓٝاب ١ٝلٝب ١لٝب يضض وضؿل ْٝضٛق ,إٕ اؿهَٛضا ايعفاقٝض١
إتعاقبَٓ ١ؿ عاّ ٚ 2003اٍ اي ّٛٝمل تكؽّ ذماباتٗا اـتاَ ١ٝإٍ فًن ايٓٛاب.
ٚأِٚرت إٕ عؽّ تكؽ ِٜاؿمابا اـتاَٜ ١ٝعؽ كايؿ ١ؼلتٛـ ١ٜوالب عًٗٝا ايكاْ,ٕٛ
ٚاقذلذت ايًحٓ ١إاي ١ٝعً ٢ـ٥ال ١فًن ايٓٛا ب عؽّ إٍاؼق ١عًَٛ ٢اقْ ١ايعاّ إكبٌ 2012
إ ٫بعؽ إٔ تكؽّ اؿه ١َٛذماباتٗا اـتاَ ١ٝيٮعٛاّ إٍٓفَ.١
ٚتىرل إاؼ َٔ 62 ٠ايؽلتٛـ ايعفاق ٞأ ٫ٚإٍ إٔ عً ٢فًن ايٛقـا ٤إٔ ٜكؽّ َىفٚع قإْٛ
إٛاقْ ١ايعاَٚ ١اؿماب اـتاَ ٞإٍ فًن ايٓٛاب ٱقفاـ.ٙ
ٜٚؿضضفض ْٛضضاّ إٛاقْضض ١إايٝضض ١ايعفاقٝضض ١عًضض ٢ايضضٛقاـا ٚاشل٦ٝضضا اؿهَٝٛضض ١إٔ تكضضؽّ
نىٛؾاتٗا إاي ٗ ١ٝايفب ا٭ َٔ ٍٚنٌ عاّ  ًٜٞعاّ إٛاقْ.١
ٚأواـ لٝب إٍ إٔ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝقاّ بتؽقٝل اؿمابا اـتاَ ١ٝإٍ عاّ 2009
ٚأعاؼٖا إٍ ٚقاـ ٠إاي ١ٝاييت ُتٓ إٍ اي ّٛٝعٔ تكؽّٗا إٍ فًن ايٓٛاب..
اْعؽاّ ايىؿاؾ ٗ ١ٝايعٌُ اؿه َٞٛأ ٚعؽّ نؿاٜتٗا لبب ألالضَ ٞضٔ ألضباب التىضفا٤
ايؿماؼٚ..ايىؿاؾ ١ٝتعب بإعٓ ٢إعتٍف إَهاْ ١ٝاؿٍ ٍٛعً ٢إعًَٛا َضٔ قبضٌ طايبٗٝضا ؼٕٚ
قٛٝؼ..
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الفصل الرابع
مهظُمٕ مُاجًٕ الفصاد يف العراق
تتهَٛ ١ََٛٛٓ ٕٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام َٔ ا٭جٗك ٠اٯت:١ٝ
 ١٦ٖٝ .1ايٓكاٖ..١
َ .2هاتب إؿتىٌ ايعُ..ٌَٝٛ
 .3ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي..١ٝ
 .4فًن ايكّا..٤
 .5ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب..
 .6اٱع..ّ٬
َُٛٓ .7ا اجملتُ إؽْ..ٞ
أّال ٍ٘ٝٔ :اليصاٍ٘:
ألمت َٛجب قفاـ لًط ١ا٥٫ت٬ف )بفّف( ـقِ  55يمٓ ١٦ٖٝ 2004 ١ايٓكاٖ١
مت إْىا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاَٖٛ ١جب أَف لًط ١ا٥٫ت٬ف ـقِ ) (55يمٓ ,2004 ١إؾ ناْت تمضُ٢
َؿِٝٛض ١ايٓكاٖ ١ايعاَٚ ١عؽٸٖا ايؽلتٛـ ايعفاقض ٞايؽا ِ٥يعاّ  2005إذؽ ٣اشل٦ٝا إمتكًٚ ١جعًٗا
ظاِع ١يفقاب ١فًن ايٓٛاب ٚبؽٍ ازلٗا إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ .١جب ٖؿ ٙايٍٓ..ُٛ
ايػفض َٓٗا) :إقاَ ١اؿهِ ايٓكٚ ٜ٘ايىؿاف ٗ ايعفام ٚإْىاَ ١٦ٖٝ ٤متكً ١قاؼـ ٠عً٢
ت طبٝل قٛاٌْ َهاؾر ١ايؿماؼ َٚعاٜرل اـؽَ ١إؽْٚ ١ٝتكَ ١ٜٛطايبض ١ايىضعب ٱهضاؼ قٝضاؼ٠
ْكٚ ١ٜٗوؿاؾ ١تهَ ٕٛمٚ٪يٚ ١ظاِع ١يًُرالب.(..١
ثاىٔاً :املفتػٌْ العنْمٌْٔ:
تألمت َهاتب إؿتىٌ ايعَُٛ ٌَٝٛجب قفاـ لًط ١ا٥٫ت٬ف )بفّف ( ـقضِ ٗ 57
وبا..2004 ٙ
ايػفض َٓٗا) :إظّاع أؼا ٤ايٛقاـا ٱجضفا٤ا إفاجعضٚ ١ايتضؽقٝل ٚايتركٝضل بػٝض ١ـؾض
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َمتٜٛا إمٚ٪يٚ ١ٝايٓكاٖٚ ١اٱوفاف عً ٢أؼا ٤ايٛقاـا ٚ ,بػَٓ ١ٝض ٚقضٛع أعُضاٍ ايتبضؿٜف
ٚايػي ٚإلا ٠٤التعؽاّ ايمًط..(١
مل تهٔ ؾهف ٠إؿتي ايعاّ غفٜبض ١عًض ٢اٱؼاـ  ٠ايعفاقٝض ١ؾكضؽ ناْضت تٛجضؽ ٗ ذكبض١
ا٫ذت ٍ٬اْ٫هًٝكٝٚٚ ٟؿ ١بالِ إؿتي ايعاّ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظًٝض ١ؼٛيضت إٍ ٖ٦ٝض ١ايتؿتضٝي
اٱؼاـ..ٟ
ٚقؽ َٓس ايكاَْ ٕٛهاتب إؿتىٌ ايعُ٬ٌ ٌَٝٛذٝا ٚلًطا ٖتاق َٔ ٠بٗٓٝا:
ض إَهاْ ١ٝاي ٌٍٛٛبؽ ٕٚقٛٝؼ إٍ َْ ٝهاتب ايٛقاـٚ ٠ا٭َضانٔ ايضيت وٛضف عضاؼ٠
ايؽظ ٍٛإيٗٝا ٚا٫ط٬ع عً ٢ناؾ ١ايبٝاْا ٚإفالَ ٬ا ؾٗٝا ا٫يهذل..١ْٝٚ
ض ٚلًط ١إٌؽاـ طًبا ا٫لتؽعا ٤يًىٗٛؼ ٚا٫لتُاع ٚاي ٌُٝأ ٚاي كمِ ايؿ٪ٜ ٟؼ ٜ٘ايىٗٛؼ
ٚلًط ١ا٫لتُاع إٍ أقٛاٍ ايىٗٛؼ ٚتمحًٗٝا..
ض قؽـ ٠اي ٌٍٛٛعٓؽ ايًكٚ ّٚبايكؽـ إعك ٍٛإٍ ـٝ٥ن أ ٟجٗاق ذه َٞٛ٭غفاض تتعًل
بعٌُ إهتب.
ٚقؽ ناْت ايؽؾعا ا٭ َٔ ٍٚإؿتىٌ ايعُٚ ٌَٝٛاييت عٓٝت ٗ ٚقت بفّف ٚبكفاـا
تعَٛ ٌٝقع َٔ ١قبً٘ تِّ أوعاُ عً ٢قؽـ ٖتاق َٔ إٗٓٚ ١ٝاـدلٚ ٠إكؽـٚ ٠قؽ التىٗؽ
َٔ بَ ِ ٗٓٝؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايذلب ١ٝايكاَِٗ ٞؽ ٟأب ٛإعاي ٖٛٚ ٞأَ ٍٚؿتي عاّ جف ٣اغتٝاي٘
ٚنؿيو َؿتي عاّ ٚقاـ ٠إايَٚ ١ٝؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ٚايعؽٜؽ َٔ ايهٛاؼـ اييت عًُت َ
إؿتىٌ ايعُ.ٌَٝٛ
ايؿ ٟذٌٍ ٖ ٛإٔ ايٍفاع بؽأ ٚاِرا بٌ إؿتىٌ ايعُٚ ٌَٝٛبٌ ايٛقـا ٤ؾإؿ تي ايعاّ
ٜمع ٢يًكٝاّ بٛاجبات٘ ٗ َ٬ذك ١ايؿماؼ ٗ ايٛقاـٚ ٠ايٛقٜف ٚبطاْت٘ ٜمع ٕٛ٭ٕ ٜه ٕٛايًراف
ٚالعا يُٝؽؼٚا أـجًِٗ ٗ ايؿماؼ إٍ أقٍَ ٢ا تمتط ٝايتُؽؼٚ .!..نإ ايتعاـض بٌ َؿٌَٗٛ
يطبٝعَُٗ ١ض ١إؿضتي ايعضاّ قاُ٥ضا ا٭ ٍٚغفبٝضٚ ١تكض :ٍٛإٕ إؿضتي ايعضاّ إؾٕ ايضٛقٜف ٚعٓٝض٘,
ٚعفاق ١ٝتك :ٍٛإٕ لًُت َٔ ايٛقٜف ٚبطاْت٘ ؾ ٬ظٛف عًٗٝا..
ثالجاً :دْٓاٌ السقاب٘ املالٔ٘:
أعٝؽ إْىاَٛ ٘٥جب قفاـ لًط ١ا٥٫ت٬ف )بفّف( ـقِ  77يمٓ..2004 ١
ايػفض َٜٓ٘) :عٌُ ايؽٜٛإ َكذلْا بٗ ١٦ٝايٓكاَٖٚ ١هاتب إؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛيهٌ ٚقاـ٠
يُّإ بكا ٤اؿه ١َٛايعفاقٝضَ ١مضتكٚ ١ُٝؾا وضؿاؾّ ١ٝهضٔ َمضا٤يتٗا َضٔ قبضٌ ايىضعب
ايعفاق..(..ٞ
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ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝجٗاق قؽ ٗ ِٜايعفام ٜبًؼ عُف ٙانثف َٔ  85لٓ٘ مت إْىضا ٤ؼٜضٛإ
ايفقاب ١إايَٛ ١ٝجب ايكاْ ٕٛـقِ ) (17يمٓ 1927 ١إؾ نإ ٜمُ ٢بؽا٥ف ٠تؽقٝل اؿمابا
ايعاَ ,١ثِ عف ف ؾُٝا بعؽ بالِ ؼٜٛإ َفاقب اؿمابا ايعاّٚ ,ا ٕ٫ؼٜٛإ ايفقاب ١إايِٜٛٓ .١ٝ
عٌُ ايؽٜٛإ ايكاْ ٕٛـقِ ) (6يمٓ 1990 ١إعؽٍٚ ,أَف لًط ١ا٥٫ت٬ف ـقِ ) (77ايٍاؼـ ٗ
َٛٚ .2004/4/25جب ٖؿ ٙايٍٜٓ ,ُٛعؽ ايؽٜٛإ َ٪لم ١ذهَ ١َٝٛمتكً ١ؾا وعٍ١ٝ
َعٜٓٚ ١ٜٛت ١َُٗ ٍٛـقا بٚ ١تؽقٝل ذمابا ْٚىاطا اؾٗا اـاِع ١يًفقابٚ ,١تكؽ ِٜايعٕٛ
ايؿب ٗ اجملا ٫احملالبٚ ١ٝايفقابٜٚ ,١ٝك ّٛبٓىف أْ ١ُٛاحملالضبٚ ١ايتضؽقٝل .نُضا ٜتضٍٛ
ايتركٝل ٚايتبًٝؼ ٗ ا٭َٛـ إتعًك ١بهؿا ٠٤ايترٍٚ ٌٝاٱْؿام ٚالتعُاٍ ا٭َٛاٍ ايعاَٗٚ ..١
َطً عكؽ ايمبعٝٓٝا مت ـبط٘ بؽٜٛإ ايف٥الَٓٚ ١س ٌ٬ذ ١ٝايتركٝل َٔ إٚٛؿٌ ٗ ؼٚا٥ف
ايؽٚي َٔٚ ١جفا ٤ؾيو أذ ٘ٝبٗايٚ ١با جٗاقا َفعباٚ ,٭ٕ ايٓٛاّ ٗ ذَ ٘ٓٝتح٘ اٍ ـازلاي١ٝ
ايؽٚي ١ؼت غطا ٤ا٫وذلان ١ٝؾكؽ بٛيؼ ٗ اتماع ْىا ٙؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝيٝىٌُ ْىاط٘
باِ٫اؾ ١اٍ اجٗك ٠ا يؽٚي ١ايكطاع إعتً٘ ٚايتعا ْٞٚأّٜا ٚنؿيو اؾُعٝا ٖضا أؼ ٣إٍ
تفًٖ٘ ُِٛٚـ تًو اشلايٚ ١عٓؽَا جاَ ٤فذً ١اؿٍاـ إؾ ؾتس ْٛاّ ٌؽاّ ايؿماؼ اؿهَٞٛ
عًٍَ ٢فاعٚ ٘ٝبا َٚٛـ ايؽٚي ١وٌٍ عًَ ٢اٖٝت٘ َٔ إضٛاطٔ بىضهٌ ـوضاٚ ٣ٚابتضكاق
ٚبىهٌ عًب إؾ باتت ايضؽٚا٥ف تعتُضؽ عًض ٢ؾ اتٗضا ٗ ُٜٛضٌ ْؿمضٗا )ٖٚض ٞعبضاـًَ ٠طؿض ١عضٔ
ابتكاقٖا إٛاطٔ( ,الك٘ بٝؽ ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٚ ١ٝباتت تكاـٜف ٫ ٙتكؽّ  ٫ٚت٪ظفٚ ..غضاؼـٙ
ايهثرل َٔ ايهٛاؼـٚ ,٭ْ٘ َفتب٘ اؼاـٜا بؽٜٛإ ـ٥ال ١اؾُٗٛـ ١ٜؾكؽ مت ذً٘ َٔ ُِٔ َامت
ذً٘ َٔ ؼٚا٥ف ايٓٛاّ ايف٥ال َٔ ١ٝقبٌ بفّفٚ ,يهٔ أعٝؽ تالٝم٘ فؽؼا بكفاـ بفّف ـقِ
 77يمَٓ ٗٚ ..2004 ١طً عاّ  2004مت ايتٛج ٘ٝيًٛقاـا ناؾ ١بتحُٚ ٝثا٥ل ايٓؿ٘ َكابٌ
ايػؿاَ ٗ ٤عٗؽ ايتؽـٜب ايٓؿطٚ ٞنًـ ـٝ٥ن ايؽٜٛإ ٗ ٚقت٘ إذمإ نف ِٜغضامن بتضؽقٝل
ٚثا٥ل ايدلْاَخ ٚنإ ؾيو لببا ٗ اغتٝاي٘ عٓؽَا نإ َت ٛجٗا َٔ بٝت٘ ٗ َٓطك ١إأَ ٕٛإٍ
َكف عًُ٘ ٗ ٌٛب ايهفػٚ ..عٌ بعؽ ؾيو عبؽ ايبال٘ تفن ٞايؿ ٟوػٌ ٍَٓب ٚقٜف ذكٛم
اٱْمإ ٚالتكاٍ اذتحاجا عًِ ٢فب ا٭َفٜهإ يًؿًٛج...١
زابعاً :جملظ الكضا ٛاألعل:ٙ
ُت إعاؼ ٠تألٝن فًن ايكّاَٛ ٤جب ا٭َف ـقضِ ) (35يمضٓٚ ,2003 ١أعطض ٞازلضاّ
جؽٜؽاّ  ٖٛٚفًن ايكّا ٤ا٭عً ٢يٝهَ ٕٛمَٚ ّ٫ٚ٪ىفؾاّ عً ٢ايٓٛاّ ايكّضا ٗ ٞ٥ايعضفام
ٚبىهٌ َمتكٌ عٔ ٚقاـ ٠ايعؽٍَٛٚ .جب ا٭َف إىاـ إيٜ ,٘ٝت ٍٛاجملًن اٱوفاف اٱؼاـٟ
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عً ٢ايكّاٚ ٠أعّا ٤ا٫ؼعضا ٤ايعضاّ ناؾض ,١بالضتثٓا ٤أعّضا ٤قهُض ١ايتُٝٝضكٜٛٓٚ ,ضف ٗ
اؼعا٤ا إلا ٠٤ايمًٛى إٗب ِؽ ايكّاٚ ٠أعّا ٤ا٫ؼعا ٤ايعضاّٜٚ ,فوضس ا٭ؾضفاؼ إضًٌٖ٪
يىػٌ ايٚٛا٥ـ ايكّا ١ٝ٥أ ٚعّ ١ٜٛا٫ؼعا ٤ايعاّ ٚايت ١ٌٝٛبتعٜٚ .ِٗٓٝٝك ّٛبذلقٚ ,١ٝتفؾ, ٝ
ٚاْتؽابْٚ ,كٌ ايكّاٚ ٠أعّا ٤ا٫ؼعا ٤ايعاّ.
خامطا :جلي٘ اليصاٍ٘ يف جملظ اليْاب:
 ٖٞٚإذؽ ٣ؾإ فًن ايٓٛاب ٜتِ تىهًٗٝا َٔ بٌ ايفاغبٌ َٔ أعّا ٤اجملًن يًعٌُ
ؾٗٝا عً ٢ألاه احملاٌٍض ٫ٚ ١ع٬قض٫ ١ظتٝضاـِٖ بايتعٍضَ أ ٚايترٍض ٌٝايعًُضَُٗ ٞتٗضا
َفاقب ١أؼا ٤اؾٗا ايفقابٚ ١ٝتؿيَ ٌٝعٛقاتٗاٚ. .قؽ ْىطت ايًحٓض ٗ ١ايضؽٚـ ٠ا٭ظضرل ٠جملًضن
ايٓٛاب بمبب ـ٥الضتٗا َضٔ قبضٌ ايٓا٥ضب عضٔ ايتٝضاـ ايٍضؽـ ٟبٗضا ٤ا٭عفجضٚٚ ٞجضٛؼ عضؽؼ َضٔ
أعّاٗ ٥ا َٔ ايتٝاـ ايٍؽـ..ٟ
ضادضا :اإلعالو:
 .1طبٝع ١عٌُ ا٫ع :ّ٬اٱع ٖٛٚ ّ٬ؾٍ ٌٝؾفع َٔ ٞوفو ١ايثكاؾٚ ١اٱع َٕٛٝ٬وعب٘
َٔ إثكؿٌ ٚ ..عهِ إٗٓ ١ؾإ اٱعٜ َٞ٬برث عُا هتؿب اٖتُاّ إتًكٚ ٞيٝن أنثف إثاـ٠
أ ٚجؿبا ْ٫تبا ٙإتًك َٔ ٞإؿفقعا ٚايكٓابٌ ايٍٛتٚ ..٘ٝقؽ نتبت إٍ اذؽ أٌؽقا ٞ٥ايباـذ٘:
إٔ اٱع َٞ٬عٓؽَا ٬ٜذ ٜتٍؽعا ٗ ايكىف ٠ا٭ـِ ١ٝأَاَ٘ ٗ َؽَ ١ٜٓهت ١ٛبايمهإ ؼٕٚ
إٔ وٌٍ ؾكؽإ يٮـٚاط بعؽٜٚ ..مُ اْؿحاـ َؿعع ١عً ٢بعؽ َ٦يت َذل ؾاْ٘ ٜٗفع إٍ َٛق
اْ٫ؿحاـ ٜ ٫ٚباي ٞبتٍؽع ا٭ـض ..ن ٬اؿؽثٌ تٓحِ عٓ٘ ظما٥فٚ ..يهٔ إؿعع ١قؽ ت٪ؼٟ
عٝا ٠ايعىفا ٗ ذٌ إٔ ايتٍؽع ا٭ـِ ٞقؽ ٜٛؼ ٟعٝا ٠اٯ٫ف ٗ ..ذٌ إٔ إثكـ ٜىػً٘
ايتٍؽع ٗ ا٭ـض عٔ اْؿحاـ ايكٓبً..١
 .2اٱع ٗ ّ٬ايعفام عًٚ ٢ج٘ ايترؽٜؽ ٫ :تٓرٍف إىضهً ٗ ١ا٫عض ّ٬ايعفاقض ٞعًض٢
ايطاب إىاـ أي ٘ٝإِا ؾَ ٘ٝىهً ١أظف ٣أوؽ َّا ..٤تًو ٖ ٞإٔ اٱع ٗ ّ٬ايعفام َتركب..
ؾُٓؿ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ قبٌ عىف لٓٛا ٚاٱع ّ٬ايعفاقٜٓ ٞت ٗ ِٛظٓؽقٌ :ظٓؽم ٜمع٢
يتكٜٛض ايٓٛاّ ايمٝال ٞايكا َٔ ِ٥ظ ٍ٬تمك ٘ٝأطفاؾ٘ ْاعا أ ٚأؾفاؼٜٚ ..معَ ٢متُٝتا
يعٛؼ ٠ايمًط ١إٍ ايبعثَ ..ثٌ ٖؿا اٱع ّ٬ايؿّا٥ر ٞايتمكٝط ُٜ٘ٗ ٞجؽا إٔ ٜٛؿف َعً١َٛ
تىرل إٍ إٔ ؾ َٔ ٕ٬إمٚ٪يٌ لضفم  10ؼ٫ٚـا يٍٝضٓ َضٔ ؾيضو ذهاٜض٘ ..يهٓض٘ ٜٗ ٫ضتِ
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بتبؽٜؽ أ ٚإٖؽاـ ًَٝاـ ؼ٫ٚـا َٔ جضفا ٤لٝالضا ظاط٦ض ١أ ٚغضرل ذهُٝضُٜ٘ٗٚ ..ض٘ جضؽا إٔ
ٍٜطاؼ َعً ١َٛأظف ٣تىرل إٍ إٔ ع َٔ ٕ٬إمٚ٪يٌ الِ جؽ ٙالِ إٜفاْ ٞي َٔ ٍٓٝؾيضو
ـٚا ..ٜ٘يهٓ٘ ٜٗ ٫تِ بتكٜٛض اٱَهاْا ايكـاع ١ٝأ ٚاٱَهاْا ايٍضٓاع ١ٝبضٓؿن ايكضؽـ..
ٚبعِّٗ ٜٓكٍ باٱع ّ٬إٍ ؼـى ألؿٌ ؾٝك ّٛبؿدلن ١ايٍٛـ ٚا٫ظباـ عٔ إمٚ٪يٌ ٚايمال١
ٚهعٌ َٓٗا َعٝبٚ ١ظاؼو ١يًرٝاٚ ٤اـًل ؾٝعهن ٌٛـَ ٠ى ١ٖٛيًحٗٛؼ اؿكٝكٝض ١إتحٗض١
ٌٛب َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٜٚتمبب ٗ ـؼ ٠ؾعٌ عٓؽ ايٓاه ٚعكٚف عٔ زل ا٭َٛـ اؿكٝك ١ٝعٔ
ايؿماؼ ذت ٢أْ ٞنتبت َٜٛا :إٕ اؿه ١َٛيٝمت ٚذؽٖا إعطٌٚ ٗ ١٦ـ َٔ ٜتهًُ ٕٛعٔ
ايؿماؼ بأِْٗ بعث ٌٝإِا تًو ا٭قٚ ّ٬تًهِ ايؿّاٝ٥ا ٚتًو إٛاق  ..ذت ٢بتٓا ْٛاج٘ َعًّ١
ذكٝك ٗ ١ٝتًُن ايطفٜك ١يؿفق أْؿمٓا عٔ إٓطضل ايبعثض ٗ ٞاٱعض ّ٬ايضؿٜ ٫ ٟفٜضؽ َعاؾض١
ايؿماؼ ٭ِْٗ ِٖ ـب ايىٚ ١ٜٗٛايبعرل ٗ ٖؿا اجملاٍٚ ..٭ِْٗ ِٖ َٔ ٜ ٫فٜؽ  ِٚذؽ يًؿماؼ بٌ
إبكاٚ ٙ٤التىفا ٙ٤نٜ ٞكٛيٛا :يكؽ نإ ٌؽاَِٗ ٚبعثِٗ أؾٌّ ..ؾعٓؽَا تمتّٝؿو ؾّا١ٝ٥
أَٛ ٚق ٜفٜؽ َٓو إٔ تىتِ ايٓٛاّ اؿايٚ ٞإ ُحؽ ْٛاّ ٌؽاّ ٗ ..ذٌ أْ٘ :إؾا نإ ايٓٛاّ
اؿاي ٢ٓ ٞؾإ ْٛاّ ٌؽاّ ٚايبعث ايطاع ٕٛبع..٘ٓٝ
ٗ اؾاْب اٯظف ٜتعٓؽم اٱع ّ٬اؿهضٚ َٞٛاؿكبضٚ ٞطإضا إٔ اؿهَٛض ٗ ١ايعضفام
قا ١ُ٥عً ٢ألاه احملاٌٍ٘ ؾإ ٖؿا اـٓؽم ّاـه َُٗت٘ اٱع ٗ ١َٝ٬وكٌ ا٭ٜ ٍٚؽاؾ
ٜٚػطٜٚ ٞضدلـ ًُٜٚض ٜٛٚعضؽ ٕضٔ ٜعُضٌ ؿمضابِٗ ٚايىضل ايثضاْٖ ٞاـلض ١اؿضفب ايبٝٓٝضِ ١ضؽ
ا٭طفاف اؿهٚ ١َٝٛايمٝال ١ٝعؽا َٔ ٜٓتُ ٞإيٚ .. ِٗٝعٓؽَا  ٫تهَٓ ٕٛت ُٝاّ يؿٍضٖ ً٘ٝضٛ
بايؿا أ ٫ ٚتًُ يكاؼ ٠ؾٍ ً٘ٝؾاْت غفٜب  ٫ٚػٛق إلتّؿتو ٗ ذٌ أْت تعفف ٜ ٖٛٚعفف
بإٔ َا ٜٓؿل عً ٢ايؿّاَ ١ٝ٥مفٚم َٔ أَٛاٍ ايىعبٚ ..اْت تعفف ٚاْا أعفف إٔ يضٝن ؾضِٗٝ
بفيمهٚ ْٞٛاذؽ اِا ْٖ ٞعَُ ١مترؽث َٔ ١ايؿماؼٖ ..ؿا ٜ ٫عب أيبتض٘ ظًض ٛايمضاذَ ١ضٔ
اٱع ٌَٝ٬ؾ ٟٚايكٚ ِٝاْ٫تُا ٤يًىعب ٚايٛطٔ ٚيٝن غرل ؾيو ٚيهضٔ ٖضؿا ٖضٚ ٛاقض اؿضاٍ
ٚايعًُ ١ايفؼ ١٦ٜتطفؼ اؾٝؽ َٔ ٠ايمٛم ..ظٌٍٛا ٗ َٓ ٌٚطل قاٜ ِ٥ك :ٍٛإٕ مل تهٔ َعٞ
ؾأْت ِؽ..ٟ
ٖٚؿ ٙوٗاؼ ٠ايمٝؽ ؾ٬ط إىعٌ ـٝ٥ن ؼفٜف ٌرٝؿ ١ايٍباط )لابكا(:
ايؿماؼ ا٭ع..َٞ٬
ؾ٬ط إىعٌ
تفاج ض َىضضفٚع ا٭عضض ّ٬اؿضضف ٗ ايعضضفام بعضضؽ ٚ ,2003اممضضف َمضضاذا الضضتك٬ي١ٝ
ايٍراؾ ١بعؽ إ تٗٝهٌ ا٭عٚ ّ٬ؾل اْهؿا٤ا اْ ٚكعا لًطٚ ١ٜٛطا٥ؿٚ ١ٝذكب ١ٝوضٝعت
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أِٖ َفتهك يًٓٛاّ ايؽّكفاط.ٞ
أقَ ١ا٭ع ّ٬ايعفاقٚ ٞذفٜت٘ ,أقَ ١بٓ ,١ٜٛٝتفتب٘ بأقَ ١ايعكٌ ايمٝال ٞايعفاقٚ ٞطبكت٘
اؿانُ ١ظ ٍ٬ايمٓٛا ايعىف إاِٚ ,١ٝاؾ تتٛاٖف َ٪وفا ا٭قَ ١ايمٝال ١ٝظ ٤٬تاّ ٗ
َٛاٖف ايؿماؼ ٚغٝاب َىفٚع بٓا ٤ايؽٚي ١إؽْ ١ٝايؽّكفاطٚ , ١ٝعمهف ٠اجملتُ ٚ ,ايتٛايؽ
إمتُف يًًُٝٝىٝا ايطا٥ؿ ,١ٝؾإٔ ايذلاب٘ اؾؽي ٞبٌ بٓ ١ٝايٓٛاّ ايمٝالٚ ٞبٓ ١ٝإ٪لم١
ا٭ع , ١َٝ٬أعطٌٛ ٢ـٚ ٠اِر ١يًرهِ عً ٢ؾىٌ ٚتفاج ا٭ع ّ٬ايعفاق ٞنفاؾعٕ ١ىفٚع
اؿفٚ ١ٜايؽّكفاط.١ٝ
ايعكٌ ايمٝال ٞاؿانِ ٜعدل عٔ ـَٓٚ ١ٜ٩طل تؿهرل سلٛي ٞإ مل ْكٌ ؼنتاتٛـَٔٚ ,ٟ
ٖٓا ؾأْ٘ ٭  َٔ٪ٜبٛجٛؼ ذف ١ٜؾاعً ١يمًط ١ا٭ع , ّ٬بٌ ٌاـ ٜطايب بالتعاؼ ٠ؼٚـ إانٓض١
ايؽعا ١ٝ٥اييت ٜكؽَٗا ا٭ع ّ٬يًمًطَ ٖٛٚ , ١اْفا ٙعً ٢مٌ ٛاـػ لٛا٤ا ٗ أع ّ٬اؿه,١َٛ
اّ ٗ ا٭ع ّ٬اؿكبٚ ٞايطا٥ؿ.ٞ
ٖٚهؿا اظتؿت ب ١٦ٝايثكاؾ ١ايمٝال ١ٝيٮعٚ , ّ٬اْعؽَت ايتىفٜعا اييت تٗ ٤ٞقٛاعؽ
ايعٌُ اؿف ٚ ,ت٬وت عًُٝا ا ٟبٓا٤ا اَٛ ٚاٖف ؼعِ ٚاذذلاّ َٚفاعا ٠يًكٛاعؽ ايؽلضتٛـ١ٜ
اييت جا ٤بإٛاؼ  َٔ 38ٚ 37ايؽلتٛـ ايؽا.ِ٥
تٝٚٛضـ ا٭عض ٗ ّ٬إىضاـ ٜايتحاـٜضٚ ١ا٭ٖضضؽاف ايمٝالض ١ٝإٓرطض ١اظ٬قٝضاٌٚ ,ضضفاع
إٍاحل ٚايتٓاؾن عً ٢ايٓؿٛؾ ٚإاٍ ,أوف ـفٚج٘ عٔ َماـ ا٭ٖؽاف ايٛطٓ ١ٝا٭ٌ٬ذ,١ٝ
 ِٚٚي٘ ٝٚٚؿ ١ؽتًـ عٔ لٝاقات٘ ا٭ٌٛيٚ ١ٝايطبٝع ٌٚ ٗ ١ٝايٓٛاّ ايؽّكفاطٚ ٞايؽٚي١
إؽْ..١ٝ
ضابعاً :ميعنات اجملتنع املدىٕ..
َُٓٛا اجملتُ إؽْ ٗ ٞايعفام ٖاـل ١جؽٜؽ ٠عً ٢اجملتُ اي عفاق ٞقاَت بعؽ عضاّ
ٚ 2003قؽ جف ٣ايتٛل ؾٗٝا بىضهٌ نضبرل إ ٫إٕ اؿاجض ١يًُضاٍ َضٔ جٗضٚ ١لضع ٞا٭طضفاف
ٚا٭ذكاب ايمٝالض ١ٝيتألضٝن ْمضب ١نضبرلَ ٠ضٔ تًضو إُٓٛضا نٛاجٗضا ؽضؽّ ا٭غضفاض
اؿكبْٚ ١ٝػًػٌ ايؿماؼ ٗ ْمب ١نبرل ٠أؾكؽٖا بفٜكٗا ؾاعًٝتٗا ٚمل ٍُٜؽ قاؾٛاّ عًٜٖٛ ٢ت٘
ا٭ ًٌ ١ٝإ ٫ايكًَٗٓ ٌٝا..
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الفصل اخلامس
مُقف رٙاشٕ احللُمٕ مو الفصاد
أّال :مْقف اقحهْم٘ مً معاٍدٗ األمه املتشدٗ ملهافش٘ الفطاد:
اِّْ ايعفام اٍ إ تؿاق ١ٝا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ َٛجضب ايكضاْ ٕٛـقضِ  35يمضٓ١
.2007
ٚيهٔ اؿهَٛا ٚظٌٍٛا ٗ ؼ ٍٚايعامل ايثايث عٓؽَا تٛق عًض ٢إعاٖضؽ ٠ايؽٚيٝض١
اـاٌَ ١هاؾر ١ايؿماؼ ؾإ ؾيو ٜ ٫ىهٌ ؼي ٬ٝعً ٢ايتكاَٗا عًُٝا َا ٚـؼ ؾٗٝاٜ ,عب. .
َا ؼاّ ايتٛق ٝعً ٢تًو إعاٖؽٜ ٫ ٠هًؿٗا إ ٫لاعٚ َٔ ١قت ٖثًٗا ٗ ا٭َِ إترؽٚ ٠هًب
شلا َٓاؾ وت َٔ ٢بٗٓٝا ايٛٗٛـ َٗٛف ايعؿٝـ أَاّ اجملتُ ايؽٚيٚ ٞوكل شلا إظفاه ايكاًٌ٥
بعؽّ تعاْٗٚا ٗ فاٍ َهاؾر ١ايؿماؼ..
ٚايتٛق ٝعًٗٝا ٜعؽ َ٪وف يٍاؿٗا َٔ قبٌ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝؾًُاؾا  ٫تٛق عً٢
ا٫تؿاق ١ٝايؽٚي ٗ ?..١ٝذٌ أْا ٚأْتِ ْعفف إٔ إعاٖؽا ايؽٚيَ ١ٝا مل ٜهٔ ا٫يتكاّ بٗا ٍٜب
ٗ ًٍَر ١ؼٚي ١نبرل ٠أ ٚؼٚيَ ١تٓؿؿ ٠تفبطٗا ًٌ ١ايضفذِ بايؽٚيض ١ايهضبرل..٠يضٔ ٜضتِ َتابعض١
ا٫يتكاّ بٗا  ٫ٚهف ٟإـغاّ ايؽ ٍٚيًتكٝؽ بٗا ..ؾإعاٖؽ ٠ايؽٚي ١ٝايؿاعًٚ ١إؿعً ١ايٛذٝؽٖٞ ٠
َعاٖؽ ٠ذٛف اْتىاـ ايم٬ط ايٓٚ ٟٚٛظٌٍٛا ٗ َٓطكض ١ايىضفم ا٭ٚلضٖ٘ ..ضؿا َضا وٍضٌ
بٍؽؼ إعاٖؽا ايؽٚي َٔٚ ١ٝبٗٓٝا َهاؾر ١ايؿكف َٚهاؾر ١ايؿماؼ َٚهاؾر ١ايتًٛث..
ٚغرلٖضضا ايهضضثرل ..ايهضضثرل ,ؾضضإؾٕ ايتٛقٝضض عًضضَ ٢عاٖضضؽَ ٠هاؾرضض ١ايؿمضضاؼ َضضٔ قبضضٌ
ذهَٛاتهِ ٜ٫عب ايتكؽّ إًُٛه ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ؾ ٖٞ ٬تًتكّ َا عًٗٝا  ٫ٚا٭طفاف
ا٭ظفْ ٣ؿؿ شلا َا عًٗٝا ٚايؽي ٌٝعً ٢ؾيو ٖ ٛإٔ َضٔ بضٌ بٓضٛؼ ا٫تؿاقٝض ١الضذلؼاؼ ا٭َضٛاٍ
إمفٚق ١عٔ طفٜل ايؿماؼ ٚالذلؼاؼ إطًٛبٌ ظضفا ِ٥ايؿمضاؼ ٗ ذضٌ إٔ نبضاـ ايؿالضؽٜٔ
ايعفاق ٌٝإطًٛبٌ يًكّا ٤ايعفاقٜ ٞمفذّٚ ٕٛفذ ٗ ٕٛأَفٜها ٚبفٜطاْٝا ٚا٭ـؼٕ  ٫ٚاذؽ
ّٜاٜكِٗ  ,بٌ ذت ٢ايىفط ١ايؽٚي) ١ٝا٭ْذلب (ٍٛمل ٜتعاَ ٕٚض اؿهَٛض ١ايعفاقٝضٜٚ ١ضفؾض
ايتعاٌَ َعٗا عح ١إٔ ايكّا ٗ ٤ايعفام َمٝن ٚغرل َِٛٛع..ٞ
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ثاْٝاَّٛ :قـ اؿه َٔ ١َٛتكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي:١ٝ
أ َاْ ١فًن ايٛقـا ٤تىهو بؽق ١تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ.....١ٝ
ايتاـٜغNovember 25 :

ايٍؿر ١ا :ٍٚ٫جفٜؽ ٠ايٍباط:
أنؽ إٔ جٗٛؼ اؿه ١َٛتٍٓب ذايٝا عً ٢التعاؼ ٠ا٭َٛاٍ إٗفب.١
بػؽاؼ ض طاـم ا٭عفج..ٞ
وههت ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بايبٝاْا اييت تعتُؽٖا َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإٗ ١ٝ
إٌؽاـ تكاـٜفٖا ايؽٚـ ١ٜاييت تّ ايعفام ٗ إفانك ا٭ َٔ ٍٚبٌ ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼاٗ ,
ذٌ أنؽ إٔ تفنٝك اؿهٍٜٓ ١َٛب ذايٝا عً ٢التعاؼ ٠ا٭َٛاٍ إمفٚقٚ ١إٗفب ١باٱؾاؼ٠
َٔ اُّْاَٗا إٍ َباؼـ$ ٠لتاـ ٚأنؽ ا٭ٌَ ايعاّ يًُحًن إ ايضؽ ٍٚإىض اـن ٗ ١إضُ٪ف
ايثايث ٫تؿاق ١ٝا٭َِ إترؽ ٠ايؿ ٟعكؽ َ٪ظفا ٗ قطف ,أواؼ ظٗٛؼ اؿه ١َٛايعفاقٗ ١ٝ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٚأِاف ٗ يكا ٤ظاُ َ $ايٍباط #إ ايعضفام ٚبعضؽ اّْضُاَ٘ اٍ َبضاؼـ٠
$لتاـٜ #فنك ذايٝا عً ٢الذلؼاؼ ا٭َٛاٍ إمفٚق ١ايضيت ٖفبضت إٍ اـضاـدَٖٛٓ ,ضا بأْض٘ مت
ؽ ١٦ٖٝ ٌٜٛايٓكاَٖ ١تابعٖ ١ؿا إًـ َٔ ظ ٍ٬ايتعا ٕٚايؽٚيٚ ٞبٌ ايع٬م إ َباؼـ$ ٠لتاـ #
تعَٓ ٢تابع ١ا٭َٛاٍ إمفٚق َٔ ١عًُٝا ا٫ظت٬ه ٚايؿماؼ ؾك٘ إٛؼع ١بأزلا ٤أق ّ٫ايٓٛاّ
إباؼَ ,ىرلا إٍ إٔ عٌُ فُٛع ١لتاـ ٜتُثٌ َ٬ذك ١اؾٓاٚ ٠إؿمؽ ٜٔؿٌ ايكبض عًِٗٝ
ٚالذلؼاؼ ا٭َٛاٍ ٚأنؽ إٕ اُّْاّ ايعفام إٍ إباؼـ ٠لضُٝهٓ٘ َضٔ الضتعاؼْٝ ٠ض أَٛايض٘
إمضضفٚقَ ١ضضٔ عًُٝضضا ايؿمضضاؼ اٱؼاـٚ ٟإضضاي ٞإِضضاؾ ١إٍ الضضذلؼاؼ إتضضٛـطٌ بٗضضؿ ٙا٭عُضضاٍ
ٚقانُتِٗ ٗ ايعفام.
ٚأواـ إٍ إٔ أِٖ َا مت طفذ٘ ٗ َُ٪ف ؼ ٍٚا٭طفاف ٗ اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽَ ٖٛ ٠ا قاّ
ب٘ ايعفام َٔ تىه ٌٝفًن ٕهاؾر ١ايؿماؼ ايؿٜ ٟعؽ ا٭ْٛ َٔ ٍٚع٘ ٗ إٓطكَّٝ ,١ؿا إٕ
َا طفط ظ ٍ٬إُ٪ف ٜعؽ ؼي ٬ٝعًٚ ٢جٛؼ تكؽّ ٗ ٖؿا إًـ ٚبىإٔ إؼـاد ايعفام ُِٔ إفاتب
إتكؽَ ٗ ١ايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإاي ٞنُا ٜفؼ ٗ تكاـٜف إُٓ ٛا ايؽٚي ,١ٝأِٚس ايع٬م إٕ َٔ
ٜكٝن َمت ٣ٛايؿماؼ ٗ ايؽٚ ١َُٛٓ ٖٞ ٍٚاذؽ ١َُٛٓ ٖٞ ٠ايىؿاؾ ١ٝايعإَٖٛٓ ,١ٝا بإ يؽ٣
ايعفام َ٬ذٛا بىإٔ أؼاٖ ٤ؿ ٙإٓ٫ ١ُٛلُٝا أْٗا  ٫ؼ ٢ٛبكب ٍٛؼٚي َٔ ٞايٓاذ ١ٝإٗٓ١ٝ
ٚإِٛٛعَٓٚ ١ٝعت َٔ ذّٛـ ايعؽٜؽ َٔ إُ٪فا ايؽٚي ١ٝا يفقاب ١ٝيعؽّ ٚجٛؼ قٓاع ١عًُ١ٝ
ناؾ ٗ ١ٝأؼاٗ٥ا ٚبٌ إٔ ايعفام ذا ٍٚنثرلا ايؽظ َ ٍٛإَٓٓ ٗ ١ُٛاقىا بىإٔ نٝؿ١ٝ
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تًٌٗٛا ٕثٌ ٖؿ ٙإعًَٛا ٚايتمًمٌ ايؿ ٟتعتُؽْ ٗ ٙتضا٥خ ايتكضاـٜف يهٓٗضا ـؾّضت ؾيضو,
َٖٓٛا بإ َا تٓىف ٙإْٓ ١ُٛاتخ عٔ التبٝاْا ٜىاـى ؾٗٝا عؽؼ قؽٚؼ َٔ ايؽ..ٍٚ
ٚأِاف إٕ  ِٚايعفام ٗ إفاتب ا٭ ٍٚيًؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼا ٜأت ٞن ْ٘ٛبًؽا ؾا ْٛاّ
وؿاف ٚايؿماؼ ؾ ٘ٝغرل كؿَ ,ٞىرلا إٍ إٔ اؿه ٫ ١َٛتٓهف ٚجٛؼ ايؿماؼ يهٓٗا تعٌُ
عً ٢قاـبت٘ ٚلرت إٍ ذؽ نبرل ٗ اؿؽ َٓ٘ ٚأـؼف إٕ ٖٓاى ؼٜ ٫ٚمتىف ٟؾٗٝا ايؿماؼ
َ مت ٣ٛعاٍ جؽا قٝالا بايعفام يهٔ يٝن باٱَهإ اٱواـ ٠شلا بمبب طبٝع ١ا٭َْٚ ١ُٛا
تترٍٔ ب٘ َٔ أِٚاع لٝالٚ ١ٝأَٓ ٖٞٚ ١ٝأَْ ١ُٛػًك ٫ ١تمُس بؿنف أ ٟتكفٜف ٜىضرل إٍ
ٚجٛؼ ؾماؼ ٚيؿيو تبؽ ٚأنثف ْكاٖ َٔ ١ايعفامَٖٛٓ ,ا بإ ْتا٥خ َٓ ١ُٛايىؿاؾٚٚ ١ٝؾل ٖؿٙ
إعطٝا َىهو بٗا ٭ْٗا تعتُؽ عٓٝا َٔ ظاـد ايعفام ٚيٝن َٔ ؼاظً٘ ٭ْٗا يٝن يؽٜٗا أٟ
ْىا ٗ ٙؼاظٌ ايعفام..
ض ٚتعكٝباّ عًَ ٢ا ٚـؼ أبٌ اٯت:ٞ
مل ٜتِ الذلؼاؼ ا٭َٛاٍ إمفٚق َٔ ١قبٌ ْٛاّ ٌؽاّ ٚاؿكٝك ٖٞ ١اٯت:ٞ
ٗ عاّ ٚ 2006نٓت اوػٌ ٍَٓب ْا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾترت ًَـ با٭َٛاٍ إمفٚق١
َٔ قبٌ ْٛاّ ٌؽاّ ٚتىٌُ ايؿكفا ايتاي:١ٝ
 . 1ايىفنا ايٛاجٗ ١ٝاييت ألمٗا ْ ٛاّ ٌؽاّ ٗ اـاـد ٚناْت ُ َٔ ٍٛظك ١ٜٓايؽٚي١
ٚتؽٜفٖا عٓاٌف إعابفا ُٚاـه ٗ ايٛاٖف أعُاٍ ػاـ ٗ ١ٜذٌ إٔ ْىاطٗا اؿكٝكٖٛ ٞ
َ٬ذك ١ايعفاق ٌٝايؿاـْٛ َٔ ٜٔاّ ٌؽاّ  ٌُٜٛٚايفوا ٣ٚاييت نإ ْٛاّ ٌضؽاّ ٜكضؽَٗا
يًرهٚ ٌَٝٛإتٓؿؿٚ ٜٔاٱع ٌَٝ٬ا٭جاْضب ٕمضاْؽت٘ ٗ َٛاقؿض٘ ٚقضؽ سلضٌ ؾيضو ذتض ٢ابضٔ
ن ٗٛعٓإ لهفترل عاّ َٓ ١ُٛا٭َِ إترؽٚ ٠بعؽ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ التٛيت تًو ايعٓاٌف
عًٗٝا ٚاظتؿت ا٭َٛاٍٚ..ا٭غًب َٓٗا ّ ٍٛاي ّٛٝايؿّاٝ٥ا اييت تبث ايهفاٖٚ ١ٝايؿفقٗ ١
ْؿٛه ايعفاقٚ ٌٝأّٜا ُ ٌٜٛاٱـٖاب...
 . 2أـٌؽ ٠اؿمابا إٍفؾ ١ٝيؽٚا٥ف ايؽٚي ١ايعفاقٚ ١ٝاييت ناْت َٛجٛؼ ٗ ٠بٓٛى ايؽٍٚ
ايعفبٚ ١ٝا٭جٓبٚ ١ٝاييت مت ػُٝؽٖا بعؽ عاّ ٚ 2003مل ٜعفف ٍَرلٖا...
 . 3بٛاظف عفاقَٗٓ ١ٝا  5بٛاظف تعٛؼ يٛقاـ ٠ايٓؿ٘ ٚث٬ث يٛقاـ ٠ايٓكٌ نضإ ايٓٛضاّ قضؽ
ابتهف طفٜك ١يتؽبرل إؾ٬تٗا َٔ ْطام اؿٍاـ إؿفٚض عً ٢ايعفام بعؽ اذت ٍ٬ايهٜٛت ؾكاّ
ببٝعٗا ٌٛـٜا إٍ ػاـ عفاقْ ٗٚ ٌٝؿن ايٛقت إبفاّ عكٛؼ لفَ ١ٜعِٗ تَٓ عًض ٢إٔ تبكض٢
عا ٥ؽ ١ٜتًو ايبٛاظف يًرهَ ١َٛكابٌ ْمب َٔ ١إٜفاؼا تًو ايبٛاظف يًُمحً ١بأزلا ..ِٗ٥اْتٗ٢
إطاف بتًو ايبٛاظف ٗ َضٛاْ ٧عضؽٕ ٚغرلٖضا ٚقضؽ الضت ٍٛعًٗٝضا ايتحضاـ ايعضفاق ٌٝإمضحً١
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بأزلاٌٛ ِٗ٥ـٜا ٚايؿ ٜٔلاـع بعِّٗ يٝه َٔ ٕٛاحملمٛبٌ ُِٔ فاين يٲلٓاؼ اييت اِّْ
إيٗٝا وٛٝػ ايعىا٥ف ٚباتت َكفب َٔ ١اؿهِ..
 . 4أـٌؽْٛ ٠اّ ٌؽاّ ايمف ٗ ١ٜذمابا بٓه ٗ ١ٝإٔاْٝا ٚلٜٛمفا ٚغرلٖا َٔ ايؽٍٚ
ا٭ٚـب ٗٚ ١ٝايَٚ . .ُٔٝعً ّٛإٔ ْٛاّ ٌؽاّ قفـ َٓٚؿ تأَ ِٝايٓؿ٘ ٗ َطً ايمبعٝٓٝا ؼٌٜٛ
ْمب ١ايض  َٔ ./. 5عا٥ؽا ايٓؿ٘ اييت نإ ٜتكاِاٖا ايٛل ٘ٝا٫ـ َب نٛيبٓهٝإ ؿماب
ؾتس بالِ ذكب ايبعث تٛؼع ؾ ٘ٝيتػطٍَ ١ٝاـٜـ اؿكب.!..
 . 5ايطا٥فا إؽْ ١ٝاييت أٚؼعٗا ْٛاّ ٌؽاّ يؽَ ٣طاـا عفب ١ٝت٬ؾٝا يتعفِٗا يًكٍـ
َٔ قبٌ ا٭َفٜهإ بعؽ عاّ ٚ 1990بكٝت ٗ تًو إطاـا ..
 . 6طا٥فا ذفب ١ٝنإ ٌؽاّ قؽ أٚؼعٗا يؽ ٣إٜفإ يت ٗ٬تؽَرلٖا َٔ قبٌ ا٭َفٜهإ
عاّ َٚ 1990ا تٚ ٙ٬عٓؽَا طايب إٜفإ بإعاؼتٗا لعف َٓ٘ٚ . .أّٜاّ طا٥فا َؽْ ١ٝنإ قؽ
أٚؼعٗا يؽٜٗا تمتعؽَٗا اٯٕ ٗ ايفذ ٬ايؽاظً..١ٝ
 .7ايؿُ ٟت إعاؼت٘ ٖ ٛؾك٘ ىت ٌؽاّ ايؿ ٟلًُت٘ ؾ فْما يًمًطا ايعفاق..١ٝ
مل تتِ ا٫لتؿاؼ َٔ ٠تٛق ٝايعفام عًضَ ٢عاٖضؽ ٠ا٭َضِ إترضؽ ٠بالضذلؼاؼ أَضٛاٍ ايؿمضاؼ
ٚايؿالؽٚ ٜٔذاقّ وعٜ ٕ٬عبث بضأَٛاٍ ايىضعب ايعفاقض ٗ ٞيٓضؽٕ َٚثًض٘ أٜٗضِ ايمضاَفاٗ ٞ٥
أَفٜها ٚؾ٬ط ايمٛؼاْٜ ٞىذلْ ٟاؼ ٟـٜاِ ٗ ٞيٓؽٕ..
ٖ ٚؿا ايؿٜ ٟعؽ ٙأٌَ عاّ فًن ايٛقـا ٤الاقا اعب تألٝن فًن َه اؾر ١ايؿماؼ
بف٥الت٘ وهٌ بؽا ١ٜلٝطف ٠اؿه ١َٛعً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖ ٖٛٚ ١كايـ يًؽلتٛـ) إاؼ( 102 ٠
ٚكايـ يبٓٛؼ اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٚقؽ أٌؽـ وعٍٝا قفاـ ـزل ٞبإيػا٤
عّ ١٦ ٖٝ ١ٜٛايٓكاٖ َٔ ١اجملًن إؿنٛـٚ ..قؽ نتبضت ٗ ذٓٝض٘ َكايض ١لضًطت ايّض ٤ٛعًض٢
َٛقـ اؿه َٔ ١َٛتكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٖٚ ١ٝؿا َا جا ٤ؾٗٝا:
تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايعإ ١ٝتكابًٗا اؿهَ ١َٛثٌ طفٜكٌ ١ؽاّ َ تكاـٜف ا٭َِ
إترؽ..٠
َٛل ٢ؾفد
ٌؽـ قبٌ أٜاّ تكفٜف ايىؿاؾ ١ٝايعإ ٞيعاّ ٚ 2010ايؿ ٟتٍؽـ ١َُٛٓ ٙايىؿاؾ ١ٝايؽٚي١ٝ
لٜٓٛاَٚ ,اقاٍ ايعفام ٜكب ٗ ْٗا ١ٜايكا ١ُ٥اييت تِّ ؼ ٍٚايعامل َفتب ١ذمب ؼـج ١ايٓكاٖ١
ٚايىؿاؾ ١ٝؾٗٝاٚ ,عٍ ٍٛايعفام عً ٢إفنك ايثايث عإٝا ٗ ايؿماؼ ٚيًمٓ ١اـاَم ١عً٢
ايتٛاي ٞؾإ ؾيو ٜعب إٕ ايعفام با وتٌ َكعؽا ؼاُ٥ا ٗ ٌؽاـ ٠ايضؽ ٍٚا٭نثضف ؾمضاؼا ٗ
ايعامل  ,تىاـن٘ ايٍَٛاٍ َٚآُٜاـ ٚأؾػاْمتإ نؽ ٍٚؼا ١ُ٥ايعّ ُِٔ ١ٜٛفُٛع ١ايؽٍٚ
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ا٭نثف ؾماؼا ٗ ايعامل ٜ ,ىاـ إٍ إٕ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝتعتُؽ َكٝالا َٔ ) (10ؼـجا
يترؽٜؽ ايؽ ٍٚا٭نثف ْكاٖ ٗ ١ايعامل  ٖٞٚاييت ؼٌٍ عً ٢ؼـجا قفٜب َٔ ١ايؽـج ١ايعًٝا
)ٖ ٗٚ (10ؿا ايعاّ تٓاؾمت نٌ َْٔٛٝ :قيٓؽا ٚلٓػاؾٛـٚ ٠ايؽِاـى عٍ ٍٛنٌ َٓٗا عً٢
ؼـج9) ١صٚ (10) َٔ (3جا ٤ؾًٓٓؽا ٚايمٜٛؽ ٗ إفتب ١ايثاْ ١ٝذٝث ذٌٍ نٌ َٓٗا عً9) ٢ص(2
ٗ ذٌ ناْت ايٍَٛاٍ ٗ ٌؽاـ ٠ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼا ٗ ايعامل ٚذًٍت عً ٢ؼـج( 1.1) ١
َٔ ) (10تًتٗا َآُٜاـ ٚايمٛؼإ ايًتإ جا٤تا بإفنك ايثاْ ٗ ٞقا ١ُ٥ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼا ٗ
ايعامل ٚذًٍت نٌ َٔ ايؽٚيتٌ عً ٢ؼـجَ (1.4) ١ضٔ ) ٗ (10ذضٌ ذٍضؽ ايعضفام إفنضك
ايثايث ٗ ايؿماؼ َٔ بٌ  178ؼٚي ١سلًٗا ايتكفٜف شلؿا ايعاّٚ ,ذٍضٌ عًض ٢ؼـجض5) ١صَ (1ضٔ
) ..(10إَا لحٌ ايعفام ٗ ٖؿا اجملاٍ ؾكؽ نإ نُا ٜأت:ٞ
 .1قبٌ عاّ  2003مل ٜهٔ َتاذا  ١ُٕٛٓ ٫ايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٝض ٫ٚ ١غرلٖضا اؿٍض ٍٛعًض٢
َعًَٛا بىهٌ َباوف أ ٚغرل َباوف عٔ ا٭ِٚاع ٗ ايعفام..
 .2بعؽ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ با َٔ إُهٔ اؿٍ ٍٛعًَ ٢عًَٛا  ..ؾتِ سل ٍٛايعضفام
بتكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ٗٚ :١ٝعاّ  2003نإ تفتٝب ايعفام  َٔ 112فُٛع ايضؽٍٚ
إىُٛيٚ ١ايبايؼ عؽؼٖا  ٗ 133تًضو ايمضٓٚ ١ذٍضٌ عًض2 ٢صَ 2ضٔ  ٗٚ ,10عضاّ  2004نضإ
تفتٝب ايعفام  َٔ 141أٌٌ  159ؼٚيَ ١ىُٛيٚ ١ذٌٍ عً2 ٢ص ٗٚ ,10 َٔ 1عاّ  2005ذٌٍ
ايعفام عً ٢ؼـج2 ١ص ,10 َٔ 2أَا ٗ عضاّ  2006ؾكضؽ نضإ تفتٝضب ايعضفام ايثضاْ ٞعإٝضا ٗ
ايؿماؼ ٚأذتٌ ايتمًمٌ  َٔ 161أٌٌ  163ؼٚيَ ١ىُٛيٚ ١ذٌٍ عً ٢ؼـج9 ١صٗٚ ,10 َٔ 1
عاّ  2007نإ تفتٝب ايعفام ايثايث ٗ تمًمٌ ايؽ ٍٚا٭نثف ؾماؼ ٗ ايعامل ٚأذتٌ ايتمًمٌ
 َٔ 178أٌٌ  180ؼٚيَ ١ىُٛي ١بايتكفٜف ٚذٌٍ عً ٢ؼـج ٗٚ ..10 َٔ 5,1 ١عاّ  2008نإ
تفتٝب ايعفام ايثايث عإٝا ٚاذتٌ ايتمًمٌ  163 َٔ 161ؼٚيَ ١ىُٛيٚ ١ذٌٍ عً ٢ؼـج3,1 ١
َٔ  ٗٚ ,10عاّ  2009نإ تفتٝب ايعفام ايثايث عإٝا ٗ ايؿماؼ ٚاذتٌ ايتمًمٌ ـقِ 161
َٔ أٌٌ  163ؼٚيَ ١ىُٛيٚ ١ذٌٍ عً ٢ؼـج5 ١ص ,10 َٔ 1أَضا ٗ ٖضؿ ٙايمضٓ (2010) ١ؾكضؽ
اذتٌ ايعفام ايذلتٝب ايثايث ٗ ايؿماؼ عإٝا ٚذٌٍ عً ٢ؼـج5 ١ص 10 َٔ 1بعؽ ايٍَٛاٍ اييت
ذًٍت عً1 ٢صَٚ 10 َٔ 1آُٜاـ ٚأؾػاْمتإ ايًتإ ذًٍتا عً1 ٢ص....10 َٔ 4
َٓٚالبٌ ١ؽٚـ تكفٜف ايىؿاؾ ١ٝايعإٚ ٞالتكفاـ ألِ ايعفام ُِٔ ٌؽاـ ٠ايؽ ٍٚا٭نثف
ؾماؼا ٗ ايعامل..نإ ٫بؽ َٔ إيكا ٤ايّ ٤ٛعً ٘ٝبايفغِ َٔ إٔ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝجٗ١
غرل ذهًُ ٫ٚ ١َٝٛو لًط ١اؽاؾ قفاـا ًَكَ ١يًرهَٛا ًُ ٫ٚو ق ٠ٛاٱجباـ ايفزل١ٝ
اييت تؿفض َٔ ظ٬شلا تٌٝٛاتٗا ٜ ٫ٚكـ ظًؿٗا فًن ا٭َٔ ايؽٚي ..ٞإِا تتبْٓ ٢ىف ثكاؾ١
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ايىضؿاؾٚ ١ٝايٓكاٖضٚ ١ايمضع ٞيًرضؽ َضٔ ايؿمضاؼ ٗ كتًضـ ؼ ٍٚايعضاملٚ ,تٗٝض ٧أؼٚا ثكاؾٝض١
٪َٚلم ١ٝيًرهَٛا بكٍؽ تًُن ايمبٌ ا٭ل ٚا٭نثف ؾعاي ١ٝيًرؽ َٔ َىهً ١ايؿماؼ ض
إٕ ـغبت تًو اؿهَٛا ض ٚتكٚؼ وعٛب ايعامل ٚا٭ؾفاؼ بثكاؾ ١تبٍٸف بعٛاقب ٚكاطف ايؿماؼ
ٚأثاـ ٙإؽَف ٠عً ٢ذٝا ٠ايىعٛب َٚمتكبًٗاٚ ,أؼٚا تضتُهٔ َضٔ ظ٬شلضا تًضو ايىضعٛب َضٔ
ٖاـل ١ايّػ ٙٛعً ٢اؿهَٛا َٔ أجٌ اعتُاؼ تٛج٘ ٌاؼم حملاـب ١ايؿماؼٚ ,الضتعؽاّ
طفا٥ل ٚأؼٚا ؾعاي ١يتركٝل ٖؿ ٙايػا ..١ٜإ ٫إٔ اؿه ١َٛايعفاقٚ ١ٝؼؽٜؽا ٗ عٗضؽ ـ٥ضٝن
ايٛقـا ٤إايه ٞنإ َٛقؿٗا َٔ تًو ايتكاـٜف ٖ ٛاٯت:ٞ
ٚاجٗت تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝعمالَ ١ٝؿفطٚ ١عؽاًَُٛ ١ٝ٥ل ١تكذلب نثرلا
َٔ َٓٗخ ٌؽاّ ذمٌ ٗ تعاًَ٘ َ تكاـٜف ا٭َِ إترؽ ٠ظ ٍ٬ايمٓٛا  1990ض  ,2003بؽ٫
َٔ اعتُاؼ إٓٗخ ايعكٚ ْٞ٬إِٛٛع ٗ ٞايتعاٌَ َ تًو ايتكاـٜف ٚايضؿٜ ٟكض ّٛعًض ٢ؾرضَ
َٓٚاقىَ ١ا ٜتعًل بايعفام ُِٔ تًو ايتكاـٜف ٚايتحاٚب َ ايتٌٝٛا إِٛٛع ٗ ١ٝقاـب١
ايؿماؼٚ ..يًٛقٛف عً ٢ذكٝكَٛ ١قـ اؿه َٔ ١َٛتكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝأبٌ اٯت:ٞ
أ :٫ٚاتُٗت اؿه ١َُٛٓ ١َٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝبأْٗا تمتكَ ٞعًَٛاتٗا بىإٔ ايؿماؼ ٗ
ايعفام َضٔ بعثضَ ٌٝضٛايٌ يٍضؽاّ ذمضٌ نضاْٛا ٜىضػًَ ٕٛفانضك َتكؽَض ٗ ١ذضكب ايبعضث
ٜٚك ٗ ُٕٛٝعُإ َ ِٖٚعاؼ ٕٚيًٓٛاّ اؾؽٜؽ ٗ ايعفامٚ ...يًفؼ عًضٖ ٢ضؿ ٙاؿحض ١أوضرل إٍ
اٯت:ٞ
 .1عً ٢اؾذلاض ايتمً ِٝبٗؿ ٙاؿحٚ ١إ ايبعثَ ٌٝعضاؼ ٕٚيًٓٛضاّ اؾؽٜضؽ ٖٚضِ ٜمضعٕٛ
ٱلكاط٘ بكٍؽ ايعٛؼ ٠إٍ ْٛاّ ايبعث ٚاؿاٍ اييت لبكت لكٌ ٙٛؽاّ ذمٌ عاّ , 2003
ٚإْٗضضِ ٜمضضتػًَِٛ ٕٛضضٛع ؾمضضاؼ اؿهَٛضض ١شلضضؿا ايػضضفض ٖٚضض ٛاؼعضضاٌ ٤ضضرٝس ْضضفاًُْٚ ٙمضض٘
ْٚؽـن٘..يهٔ ايتٍفف ايعك َٔ ْٞ٬قبٌ اؿهٜ ١َٛه ٕٛبتحفٜؽ ايبعثٖ َٔ ٌٝؿا ايم٬ط
ٚؼ ًٜ٘ٛإٍ ل٬ط ِؽِٖ يكط ايطفٜل أَاّ عضٛؼ ٠ايؽنتاتٛـٜضٚ ١ا٫لضتبؽاؼ َضٔ جؽٜضؽ إٍ
ايعفامٜٚ ..ه ٕٛؾيو بتؿع ٌٝجٗٛؼ اؿهٚ ١َٛػاٚبٗا أنثف باػا ٙقاـب ١ايؿماؼ ٚػؿٝـ
َٓابع٘ٚ..عٓؽ ؾيو ؼكل اؿهْ ١َٛتا٥خ ع ١ُٝٛتأتَ ٗ ٞكؽَتٗا اٯت:ٞ
ا٭ :ٍٚتٝٚٛـ ناٌَ إَهاْا ايعفام ايبىفٚ ١ٜإايٚ ١ٝإاؼ ١ٜيتٛؾرل ايعٝي ايهضفِٜ
يًعفاقٚ , ٌٝعٓؽٖا ؾإ ايىعب ايعفاقٜ ٞكاـٕ بٌ َا نإ ٜٛاجٗ٘ َٔ ؾكف ٚذفَإ ٚور٘
ٗ عٗؽ ٌؽاّ ٚبٌ َا ٜتُت ب٘ اٯٕ ٗ  ٌٚايٓٛاّ اؾؽٜؽ َٔ ـظاٚ ٤اقؼٖاـ ٚعٓؽٖا ٜهٕٛ
ايىعب بايؿا ذاجكا عُٝٛا ٚواٖكا ّٓ عٛؼ ٠ايٓٛاّ ايكؽٜٛٚ ِٜاج٘ باقؼـا ٤نٌ َٔ واٍٚ
ٜٚمع ٞيعٛؼت٘..
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ايثاْٚ :١ٝؼكل اؿه ١َٛأّٜا عٓؽَا ؼاـب ايؿماؼ ْتٝح ١عُٝٛض ١أظضف ٫ ٣تكضٌ عضٔ
ا٭ ٍٚأُٖ ٖٞٚ ١ٝوعٛـ إٛاطٔ ٚايىعب بإ ذكٛق٘ باتت قذلَٚ ١مل ٜعؽ ذاي٘ َثًُا نإ
عً ٗ ٘ٝعٗؽ ٌؽاّ َٔ التبؽاؼ ٚتعؿٜب ٚقتٌ ٚتىفٜؽ ٚ ..ًِٚٚعٓؽٖا ٜتُمو ايىعب ٚإٛاطٔ
بايٓٛاّ اؾؽٜؽ ٚقاؼت٘ ٜٚفؾض ٜٚكا ّٚأ ١ٜقا ٫ٚيًعٛؼ ٠إٍ عٗؽ ا٫لتبؽاؼ ٚايٚ ًِٛا٫عتؽا٤
عً ٢ذكٛم اٱْمإ ٚايتُٝٝك بٌ إٛاطٌٓ ايؿ ٟنإ لا٥ؽا ٗ عٗؽ ٌؽاّ ْٛٚاّ ايبعث.
ايثايث :١إٍ جاْب ٖاتٌ ايٓتٝحتٌ ايعُٝٛتٌ ؾإ ْتٝح ١ثايث ١تتركل  ٖٞٚظًل ٚتعُٝضل
ايثك ١بايٓٛاّ اؾؽٜؽ َٓٚطًكات٘ ٚؾًمؿت٘ ٚقاؼت٘ ٚا٫طُٓ٦إ إٍ إمتكبٌ ٚايثكض ١بضإ ٖض٤٫٪
ايكاؼ ِٖ ٠ؼ ٕٚغرلِٖ ايكاؼـ ٕٚعً ٢بٓاْٛ ٤اّ ؼّكفاط ٞؼذلّ ؾ ٘ٝذكٛم اٱْمإ ٚتتٛؾف ب٘
لبٌ ايفظاٚ ٤ا٫قؼٖاـ ؾٝتُمو ايىعب بكاؼت٘ اؿايٜٚ ٌٝفؾض َٔ ِٖ لٛاِٖ...
 .2إٕ ناْت تًو ايػاٜا ذاِف ٗ ٠ؾهف اؿهٚ ١َٛتىهٌ أٚيٜٛا شلا ؾاْ٘ هعٌ َٔ
اؿهَ ١َٛتعطى ١يمُاع أْ ٟكؽ ٚأ ٟاؼعا٤ا بٛجٛؼ ايؿماؼ  ,أ ٚؾىٌ ٗ ا٭ؼا ٤اؿهَٞٛ
يتٓكب عٔ ألباب٘ ٚتعاؾٗا بفغبٌ ١اؼقٚ ١تؿاعٌ عُٝل ؾإٜ َٔ٪برث عُٔ ٜؽي٘ عً ٢أظطاٙ٤
ن ٞهب ايػٝب ١عٔ ْؿم٘ ..إَا إٔ تٓػُن اؿه ٗ ١َٛايؿماؼ أنثف ٖا نإ عً ٘ٝاؿاٍ
ٗ عٗؽ ٌؽاّ ٚتٓعؽّ ـغبتٗا ٍَٚضؽاقٝتٗا ٗ َػاؼـتض٘ أ ٚاؿضؽ َٓض٘ عًض ٢ا٭قضٌ ٚتٓىضػٌ ٗ
إُاذها ايمٝالٚ ١ٝايمع ٞإٍ اؿهِ ٚايتُمو ب٘ عٔ َعٝى ١ايٓاهٚ ,تؿىٌ ٗ ؼكٝل
ْتا٥خ عً ٢ا٭ـض ؼكل َٔ ظ٬شلا ـؾ يًُمت ٣ٛإعٝى ٞيًٓاه ٚتكً ٌٝايؿكف ٚتكً ٌٝايبطاي١
ٚتٛؾرل اؿؽ ا٭ؼْضَ ٢ضٔ اـضؽَا ؾا إمضاه إباوضف عٝضا ٠إضٛاطٌٓ ظٌٍٛضا ايمضهٔ
ٚايهٗفباٚ ٤إاٚ ٤اجملاـٚ ٟايتعًضٚ ِٝايثكاؾضٚ ١اـضؽَا ايبًؽٜض ..١ؾضإ نضٌ َؿضفؼَ ٠ضٔ تًضو
إؿفؼا ُثٌ بابا تؿتر٘ اؿه ١َٛبٝؽٖا يعٛؼْٛ ٠اّ ٌؽاّٚ ,نٌ َؿفؼ َٔ ٠تًو إؿفؼا
ٜعؽ ٙل٬ذا َاِٝا ٚإِاؾٝا تّع٘ اؿه ١َٛبٝؽ إمتُٝتٌ ٗ ايمع ٞيعٛؼْٛ ٠اّ ٌؽاّ َٔ
جؽٜؽ.
 .3نُا إٔ اؿاجا اٱْماْ ٫ ١ٝتكـ عٓؽ ذؽٚؼ اؿاجا إاؼٚ ١ٜإعٝى ١ٝإًر ١يٲْمإ
إِا تٛجؽ ذاجا أظف ٫ ٣تكٌ أُٖ ١ٝعٔ تًو اؿاجا تىٌُ :ذاجت٘ ٭ٕ ٜه ٕٛذفاَٚ ,طُٓ٦ا,
ٚٚاثل بإمتكبٌٚ ,اْ٘ وٌٍ عً ٢تعً ِٝؾعاٍٚ ,ثكاؾ ١ـاقَٚ ,١ٝطُ ٔ٦إٍ إٕ ظٝاـاتض٘ ٗ اؿٝضا٠
قذلَ ..١تًو اؿاجا ٜتِ إوباعٗا عٓؽَا ٜىعف اٱْمإ بأْ٘ غا ١ٜايدلاَخ ايمٝالٚ ١ٝاؿه١َٝٛ
ٚيٝن ٚلًٝتٗا ؾك٘ ٚ ,اْ٘ َىاـى ؾعاٍ ٗ إؼاـ ٠و ٕٚ٪بًؽ ٗٚ ٙـقابَ ١ا هفٚ ,ٟاْ٘ والب َٔ
ٜفتهب أظطا ٤عكٖ٘ ,ؿ ٙا٭َٛـ تتركل عٓؽَا ٜه ٕٛاٱْمإ ذفا ٗ اظتٝاـ ٖثً ٘ٝؼٚ ٕٚجٛؼ
قٛاٌْ ؼ ٍٛؼ ٕٚؾيو أ ٚتعفقٌ بًٛغ٘ ٖؿا اشلؽفٚ ,عٓؽَا ٜىعف إٔ  ٫اذؽ ٜمضتػؿً٘ أٜ ٚمضتػؿٌ
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غرل ٙباؼعا٤ا عفق ١ٝأ ٚؼ ١ٜٝٓأَ ٚؿٖب ١ٝأ ٚطا٥ؿ ١ٝيٝحٝٸف اْ٫تعابا َٚضٔ ثضِ اؿهضِ يٍضاؿ٘
ّٚاـه ايؿماؼ َٔ ظ٬ي٘ٚ ,عٓؽَا ٜىعف اٱْمضإ بضإ إـاؼ ٠ايٓاظضب ناْضت ذضفٚ ٠غضرل َهبًض١
بكٛاٌْ َعٝكٚ ,١ؼ ٕٚتكٜٚف ٭ـاؼت٘ بأ ٟوهٌ نإٜٚ ,ىعف إٔ َٔ ًٌٛٚا إٍ فًن ايٓٛاب أٚ
اؿه ِٖ ١َٛؾع ٬أؾٌّ إٛجٛؼ َٔ ٜٔأبٓاٜٚ , ٘٥فًُٜٚ ٣ن بضأِْٗ ّثًْٛض٘ ذكضا ٜٚعًُض ٕٛعًض٢
ظؽَت٘ ذكضا ..ؾايؽّكفاطٝض ١يٝمضت فضفؼ ٌضٓؽٚم يْ٬تعابضا  ..عٓضؽَا تتضٛؾف ٗ ايعضفام لضًط١
لٝالٚ ١ٝذه ١َٝٛتتٛؾف ؾٗٝا تًو إٛاٌؿا  ..عٓؽٖا ته ٕٛعٛؼ ٠ايبعث َمتر ,١ًٝيهٔ ايؿٟ
ذٌٍ إٔ اندل ظط ١٦ٝعً ٢اٱط٬م اـتهبتٗا ا٭طضفاف ايمٝالضٚ ١ٝاؿهَٝٛض ٗ ١ايعضفام إْٗضا
قضضؽَت ألضضًر ١يًمضضاعٌ ٱعضضاؼ ٠ايعضضفام إٍ ٚضضفٚف َضضا قبضضٌ ٚ ,2003إْٗضضا َهٓضضت تًضضو اؾٗضضا
يْ٬كّاض عً ٢ايىعب ايعفاق َٔ ٞجؽٜؽٚ ..إ التُف أِٚاعٗا عًَ ٢ا ٖ ٛعً ٘ٝاٯٕ ؾإ ؾيو
ذاٌٌ  ٫قاٍ  ٖٛٚإْٗا لتمًِ َؿاتٝس ايعفام يًؽنتاتٛـٚ ١ٜا٫لتبؽاؼ َٔ جؽٜؽ ,تًو ا٭لًر١
ٖ :ٞؾماؼٖا ٚؾىضٌ أؼاٗ٥ضا ٖضٚ ,ٞعضؽّ اذضذلاّ َعاْضا ٠ايىضعب ٚذكٛقض٘ ا٭لالضٚ ١ٝأّٜضاّ تػًٝضب
أٜؽٜٛؾتٗا ٖٖ٤٫ٚ ٞا ٖ ٞعً ٢ايثٛابت ايعفاق..١ٝ
ثاْٝا :ؼ ٍٛا٫تٗاّ اؿه٫ َٞٛذكضا إٍ اتٗضاّ تكضاـٜف َُٓٛض ١ايىضؿاؾ ١ٝايؽٚيٝض ١بأْٗضا غضرل
ؼقٝكٖٚ ..١ؿ ٙاؿحّ ١هٔ تؿٓٝؽٖا أّٜا بأْ٘ إؾا ناْت َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝغرل َمُٛط شلا
باي ٌٍٛٛإٍ ايٛثا٥ل ٚايٛقا ٥ايفزل ١ٝإتعًك ١بايؿماؼ ٗ أ ١ٜؼٚي َٔ ١ؼ ٍٚايعامل ؾإْٗا ؼا ٍٚلؽ
ٖؿ ٙايثػضفَ ٠ضٔ ظضَ ٍ٬عضاٜرل أعضؽٖا ٜٚمضتُف ٗ تطٜٛفٖضا ظضدلا ٤عضإ ٗ ٕٛٝا٫قتٍضاؼ ٚايؿمضاؼ
ٚايمٝال ١عً ٢ؼـج ١عاي َٔ ١ٝإٗٓٚ ١ٝايعًُ ,١ٝثِ إٔ إٓ ١ُٛتمتعؽّ ٍَاؼـ عؽٜؽ ٠ؾُ اندل
نُٖ ١ٝهٓ َٔ ١إعًَٛضا لضٛا ٤نضإ ؾيضو َضٔ َ٪لمضا ؼٚيٝضَ ١عفٚؾضَ ١ثضٌ ايبٓضو ايضؽٚيٞ
٪َٚلما عإَ ١ٝعفٚؾ ١أ َٔ ٚظ ٍ٬ا٫لتكٍا٤ا ٚا٫لتط٬عا ٚالع ١ايٓطام.
ثايثا :ؼَٛ ٍٛقـ اؿه َٔ ١َٛتكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝإٍ ايكض ٍٛبأْٗضا جٗض ١غضرل
ذه َٔٚ ١َٝٛثِ ؾأْٗا تؿتكف إٍ إٍؽاقٚ ١ٝأْٗا ّهٔ إٔ تٚٛـ ِؽ ايٓٛاّ اؾؽٜؽ ٚأْٗا قؽ
تىذل َٔ ٣قبٌ جٗا ٚأوعاُ َٓا ٌ٥ٚيًٓٛاّ اؾؽٜؽَ ,متػً ٗ ١ؾيو عُل ايتعًـ ٗ ايٛعٞ
ايعاّ يؽ ٣إٛاطٌٓ ٚايكٝاه عً ٢ألاه إُٓٛا ا٭ًٖ ١ٝايؿالؽ ٗ ٠ايعفام ٗ َعُٗٛا ٗ ..ذٌ
إٔ إٓ ١ُٛعٓؽَا ته ٕٛغرل تابع ١يًرهٚ ١َٛغرل ٖٛيَٗٓ ١ا تتُت بالتك٬ي ١ٝأندل ٗ ٖاـل١
اظتٍاٌاتٗاٚ ..تٓأ ٣بعٝؽا عٔ ايّػ ٙٛاييت تؿفِٗا ايمًطٚ ١إاٍ عًٗٝا.
ـابعا :مت ايتر٫ ٍٛذكا َٔ قبٌ اؿه ١َٛإٍ التعؽاّ تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيَ ٗ ١ٝا
ٜعُل َٔ التىفا ٤ايؿماؼ ٚبىهٌ َطفؼ َٔ ظ ٍ٬ا٫ؼعضا ٤بضإ ايؿمضاؼ َضٔ ٚجٗضْٛ ١ضف َُٓٛض١
ايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٜ ١ٝكٍؽ َٓ٘ ايفوا ٣ٚؾك٘ٚ ,إ اؿهٚ ١َٛأجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ؾٗٝا جاؼٗ ٠
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َ٬ذكضض ١قّضضاٜا ايؿمضضاؼ ٚمت تٛجٝضض٘ ا٭عضض ّ٬عًضض ٢ايذلنٝضضك ؾكضض٘ عًضض ٢ايفوضضاٚ ..٣ٚأْ ٟضضٛع َضضٔ
ايفوا ..?٣ٚؾيو ايٓٛع َٔ ايفوا ٣ٚايؿٜ ٟعفؾ٘ إٛاطٜٓٚ ٕٛىهٚ !..َ٘ٓ ٕٛإكٍٛؼ بض٘ ايفوضا٣ٚ
اييت ت٪ظضؿ َباوضفَ ٠ضٔ إضٛاطٔ َضٔ قبضٌ ٌضػاـ إضٚٛؿٌ ٗ ذاؾضا اؾٗضاق اؿهض َٞٛٱلضاق
َعاَ٬تِٗ اي ٗ !...١َٝٛٝذٌ إٔ ايفوا ٣ٚايهبرل ٖٞ ٠يٝمت َا ٜأظؿ ٙإٚٛـ ايٍػرل ٗ ذاؾا
اؾٗضاق اؿهضضَ َٞٛضضٔ إضضٛاطٔ ٱلضضاق َعاًَت ض٘ !..ـغضِ أْٗضضا تتمضضبب ٗ غّضضب إضضٛاطٔ ..بضضٌ إٔ
ايفوا ٣ٚايهبرل ٖٞ ٠اييت تمفم َٔ جٝب ايىعب ؼ ٕٚإٔ ٜؽـٚ ٟؼ ٕٚإٔ ٜعذلض ٭ْ٘ ٍٜ ٫طؽّ
بٗا َباوف ,٠تًو ايفوا ٫ ٣ٚتتمبب ٗ غّب ٚتؿَف َٔ ٜؽؾعٗا ..بٌ بايعهن بعِّٗ ٖٜ ٛمع٢
٭ٕ ٜؽؾعٗا ,٭ْٗا ػًب ي٘ عا٥ؽا بأِعاف َبًػٗا ..تًو ايفوا ٖٞ ٣ٚاـاٌ ١بايعكٛؼ ٚإكا٫ٚ
ٚا٫تؿاقا  ...تًو ايفواَ ٣ٚبايػٗا طاٚ ,١ً٥ايفاوٜ َٔ) ٞؽؾ ايفوٜ ٫ (٠ٛتضؿَف َٓٗضا بضٌ ٜكابًضٗا
بمفٚـ ٭ْٗا تىهٌ َٓؿؿ أَاَ٘ يٲثفاٜ ..!٤أظؿ َٔ ٙجٛٝب ايٓاه ؼ ٕٚإٔ ٜعًُٛا ؾّٜٗٝ ٛؿٗا إٍ
ايهًؿٜٚ ١مفم بمببٗا أِعاف َا ؼؾ  ..أَا َٔ ظ ٍ٬ذٍٛي٘ عً ٢لعف أعً ٢يًُكاٚي ١أ َٔ ٚظٍ٬
إؾ٬ت٘ َٔ تٓؿٝؿ بٓٛؼ ايعكٛؼ بىهٌ لًٚ ِٝظ٬ؾا ٕا هب إٔ ته ٕٛعًٚ ,٘ٝعٓؽٖا تٓكٍ نًؿ١
الاقٖا إٍ ايٍٓـ ٚؾفم ايهًؿٜ ١ىهٌ عا٥ؽا ٕا ؼؾع٘ َٔ ـوضَ ٠ٛكابضٌ تػاؾضٌ ٚتٛاطض ٪اؾٗض١
اؿه ١َٝٛعٔ عٛٝب ايتٓؿٝؿٚ ..يهٔ بايٓتٝحٜ َٔ ١ؽؾ تًو ايعٛا٥ؽ ?..إٛاطٔ بايطب  ..٭ٕ إٛاطٔ
ٖ ٛايؿ ٟؼؾ ٚيهٔ يٝن َٔ جٝب٘ ايٍػرل بٌ َٔ جٝب٘ ايهبرل  ٖٛٚظك ١ٜٓايؽٚيٚ !..١يٝن َباوف٠
نٜ ٞتؿَف ٚيهٔ بٍٛـ ٠غرل َباوف ٠ض َٔ ؼٚا٥ف ايؽٚي ١ض ٗ ٚقت ناْت تًو ا٭َٛاٍ كٍٍ ١ي٘
ٖ ٛبايؿا ض إٛاطٔ ض ٚايؽٚا٥ف َ ١ُٓ٪عًٗٝا ؾك٘ ...ثِ اْ٘ َٔ قاٍ إٕ ايفو ٖٞ ٠ٛايىهٌ ايٛذٝؽ
يًؿماؼ َٔٚ ?..قاٍ إٕ ا٫ظضت٬ه ٖض ٛايىضهٌ ايٛذٝضؽ يًؿمضاؼ ?..ؾضإٔ ؾىضٌ ا٭ؼا ٤اؿهضٗ َٞٛ
ؼكٝل ْتا٥خ ًَُٛلَٚ ١فَ ١ٝ٥ما ١ٜٚيًُبايؼ إِٛٛع ؼت تٍفؾٗا ٜؿٛم أيـ َف ٠نٌ ايفوا٣ٚ
إباوفٚ ٠ا٫ظت٬لا إباوف ٌٖ ٠إٔ ؾىٌ ا٭ؼا ٤اؿه ٗ َٞٛؼكٝل ْتا٥خ َٓاٚف ٠يٮَٛاٍ اييت
مت ِٚعٗا ؼت تٍفؾٗا..ؾماؼْ...عِ ؾماؼٚ..أِعِ جفّ ١ؾماؼ عً ٢اٱط٬م ..ؾْٗ ٛاجِ عٔ ؾماؼ
اؿهَٛضض ١إتُثضضٌ باذتهاـٖضضا ٚٚضضا٥ـ ايؽٚيضض ١٭تباعٗضضا ؼ ٕٚغرلٖضضِٚ ,ذحبٗضضا عضضٔ ايهؿضضٌ٥ٛ
ٚإعًٌٍ َٔ أبٓا ٤ايىعب ٚتٝٚٛـ ايؿاوًٌ ٚغرل ايهؿ ٌ٥ٛبؽ , َِٗٓ ٫جملفؼ إٔ َٔ ٚٚؿتِٗ
ِٖ َٔ إكفبٌ يًره ١َٛأ ٚايمانتٌ عٔ ظفٚقاتٗا ٚؾماؼٖا..
ظاَما :ثِ ٗٚف ْٛع جؽٜؽ َٔ تعاٌَ اؿهَ ١َٛض تكضاـٜف َُٓٛض ١ايىضؿاؾ ١ٝايؽٚيٝضٖٚ ..١ضٛ
ايكا ِ٥عً ٢تٝٚٛـ تًو ايتكاـٜف َٔ أجٌ جب َٓاؾ بايّؽ َٔ أٖؽاف َٓٚطًكا تكاـٜف َٓ١ُٛ
ايىؿاؾ ١ٝايؽٚيٚ ١ٝيهٔ بىهٌ َػًـ  ٖٙٛٚجٝؽا ..نٝـ? ..اؿه ١َٛتعًِ بإ َٓ ١ُٛايىؿاؾ١ٝ
ايؽٚي ١ٝتعتُؽ ٗ َعاٜرلٖا ٗ إعؽاؼ تًو ايتكاـٜف  ٗٚؼؽٜؽٖا يؽـج ١ايؿماؼ ٗ نٌ ؼٚي َٔ ١ؼٍٚ
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ايعامل عًَ ٢عٝاـ ٜك ٌٖ :ٍٛإٕ ايؽٚي ١ت٪لن ٚتمترؽث جٗا قًٝض ١ـزلٝض ١حملاـبض ١ايؿمضاؼ أّ
تفؾض ؾيو?ٖ..ؿا ا٭َف لٌٗ تًبٝت٘ ٗ ايعفام ..٭ْ٘ باب ٫لضترؽاث عىضفا بضٌ َ٦ضا إٓاٌضب
ايعاي ١ٝؾفٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفام بؽـجٚ ١قٜف ْٚا٥ب٘ بؽـجٚ ١نٚ ٌٝقٜف ٚؾٗٝا عؽؼ ٜ ٫كٌ عٔ
مثاْ ١ٝبؽـجَ ١ؽٜف عاّٚ ,طبعا ٜٛجؽ َٔ ِٖ بؽـجَ ١عاَ ٕٚؽٜف عاّ ٗٚ ,نٌ ٚقاـَ ٠ؿتي عاّ
بؽـجٚ ١نٚ ٌٝقٜف ٗٚ ,نٌ َهتب َؿتي عاّ ٜٛجؽ عؽؼ َٔ إؽـا ٤ايعاٌَٚ ..٭ٕ اؿه٫ ١َٛ
ُاـه اظتٍاٌاتٗا َٔ َٓطًل ايفاع ٞيًحُٚ ٝإِا ايفاع ٞيًُكفبٌ ٚاؿكب ,ؾإْٗا ٚبؽَٔ ٫
ذٍف ا٭َف ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٚ ١هاتب إؿتىٌ ايعاٌَ ٗ ايٛقاـا  ,ؾأْ٘ مت الترؽاث َهتضب
َؿتي عاّ ٗ جٗا أظف ٣ـَا ٜكٜؽ عؽؼٖا عً ٢عؽؼ ايٛقاـا  ٖٞٚيٝمت ٚقاـا ٚقؽ ٜهضٕٛ
إؿتي ايعاّ أعًٝٚٚ ٢ؿٝا َٔ ـٝ٥ن اؾٗ ٌٖ ..١إٔ اشلؽف َٔ ؾيو تىؽٜؽ اؿفب عً ٢ايؿماؼ..٫ ?..
ٚأبؽاّ ..إِا اشلؽف َٓ٘ تٛؾرل إكٜؽ َٔ إٓاٌضب يًُكضفبٌ َضٔ اؿهَٛضٚ ١ا٭ذضكاب اؿانُض..١
تمبب ؾيو ٗ تؽْ ٞؼٚـ ا٭جٗك ٠ايفقابَٛ ٗ ١ٝاجٗ ١ايؿماؼ يٝن ٭ْٗا تعؽؼ بضٌ ٭ْٗضا أظّضعت
يمطٚ ٠ٛلٝطف ٠اؿه ١َٛايتٓؿٝؿٚ ,١ٜـلِ شلا ؼٚـ  ٫هٛق إٔ تتعطاٚ ..ٙإؿتي ايعاّ أ ٚإمٍٚ٪
ايفقاب ٞايؿٜ ٟتحاٚق تًو اؿؽٚؼ ٜتِ إبعاؼْ ٙك ٬أ ٚإقايٖٚ ..١ؿ ٙايعًَُ ١ٝفعض ١أّٜضا يًرهَٛض١
٭ْٗا تتٝس َٓاٌب واغف ٠يًُكفبٌ َٓٗا!..
لاؼلا :جاْب آظف ٗ تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝالتػًت٘ اؿه..١َٛ
ٖ ٛإٔ َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝتف ٣إٔ اؿهَٛا اييت تٛق عً ٢إعاٖؽا ايؽٚي ١ٝاـاٌ١
َهاؾر ١ايؿماؼ ..إِا تمع ٢ؾع ٬حملاـب ١ايؿماؼ ..بايٓمب ١يًعفام َٚع ِٛاؿهَٛا ايعفبٝض١
ؾإ ٖؿ ٙايعًُ ١ٝبايٓمب ١شلا َفع ١أّٜاٚ !..أّٜا ؼ ٕٚمثٔ ..ؾا٭َف بايٓمب ١يتٛقٝعٗا عً ٢ا٫تؿاقٝا
ٜ ٫تعؽ ٣تٛقٝعا ٗ ذؿًَ ١ؽؾٛع ١ايتهايٝـٚ ..اْتٗ ٢ا٭َفٚ ٗ ..قت هًب شلا ؾيو ايتٛق ٝزلع١
جٝؽٚ ٠قؽ ّٜؿ ٞعًٗٝا ذٍاِْ ١ؽ اتٗاَا وعٛبٗا شلا بإعاق ١جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼٚ...يهٔ ٌٖ
إٔ اؿه ١َٛتًتكّ بإعاٖؽا اييت تٛق عًٗٝا ٗ ٖؿا اجملاٍ ..٫ ?..٭ْٗا يٝمت َعاٖؽا ظاٌ١
باؿؽ َٔ ا٭لًر ١ايٓ ١ٜٚٛؾتٛجؽ جٗا ؼٚي ١ٝتفاقب ؾيو ًُٚو ٌض٬ذٝا ًَكَض ١يًرهَٛضا
ٚتٛجؽ ؼ ٍٚشلا ًٍَرَ ١باوف ٗ ٠ؼف ِٜإْتاد أ ٚاَت٬ى ألًر َٔ ١ْٜٚٛ ١قبٌ غرلٖضا َضٔ ايضؽٍٚ
َٚمضضتعؽ ٠يًّضضػ٘ عًضض ٢اجملتُ ض ايضضؽٚي ٞيؿضضفض عكٛبضضا عًضض ٢اؿهَٛضضا ايضضيت  ٫تًتضضكّ ببٓضضٛؼ
َعاٖؽا ذٛف إْتاد ٚاَت٬ى ايم٬ط ايٓ ,ٟٚٛبٌ َمتعؽ ٠ذت ٢إٍ ايؽظ ٗ ٍٛذفب ِؽ ايضؽٍٚ
اييت  ٫تًتكّ بتًو إعاٖؽا  ٗ ..ذٌ إٔ ايتٛق ٝعًَ ٢عاٖؽا َهاؾر ١ايؿماؼ أَٓ ٚض اْتٗضاى
ذكٛم اٱْمإ ٜ ٫ذلتب عًَ ٘ٝثٌ ؾيو..ؾُا إاْ َٔ إٔ تماـع اؿهَٛا بايتٛق ٝعًٗٝضا َضاؼاّ
أقٍَ ٢ا ّهٔ إٔ تتعفض ي٘ ففؼ إذفاد أ ٚتبعا أظ٬قَٚ , ١ٝا ؼاَت أٌ ٫ ٬تكٚ ِٝقْا يتًو
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ا٫عتباـا  ?..بايعهن ؾكؽ ٚٚؿت اؿهَٛا ٗ َٓطكتٓا ؾيو ًٍٕرتٗا ٗ ايتُاؼ ٟأنثف ٗ
ايؿماؼ  ٗٚاْتٗاى ذكٛم اٱْمإ ..تابعت يكا ٤عً ٢اؾكٜفٖ ِِ ٠ث ٬عٔ إٓ ١ُٛايؽٚي ١ٝؿكٛم
اٱْمإ ٚعّٛا ٗ اشل ١٦ٝايكٝاؼ ١ٜيًركب اؿانِ ٗ إػفب ٜ ٖٛٚفؼ عً ٢اتٗاَا إٓ ١ُٛايؽٚي١ٝ
ؿكٛم اٱْمإ بىإٔ اْتٗانا َٔ قبٌ اؿه ١َٛؿكٛم اٱْمإ ٗ إػفب بكٛي٘ :إٕ ٗ إػفب
قٛاٌْ جٝؽ ٕٓ ٠اْتٗاى ذكٛم اٱْمإٚ ,إ إػفب َٓٚؿ عاّ  1996قؽ ٚق عً ٢إعاٖؽ ٠ايؽٚي١ٝ
ٕٓ اْتٗاى ذكٛم اٱْمإ! ٖٛٚ ..ؼي ٌٝعًَ ٢ا ؾنفتض٘ َضٔ إٔ اؿهَٛضا ايعفبٝضُ ٫ ١تٓض عضٔ
إٌؽاـ قٛاٌْ يهٓٗا تعٝل تٓؿٝؿٖاُ ٫ٚ ,تٓ َٔ ايتٛق ٝعًَ ٢عاٖؽا َهاؾرض ١ايؿمضاؼ ..ثضِ
تٓماٖا قبٌ إٔ هـ ذدل ايتٛق ٝعًٗٝا ٚ ,تمتعؽَٗا ؾك٘ بكٍؽ اؿٍ ٍٛعً ٢تكن ١ٝ٭ؾعاشلا..
ٚأؾٕ ؾإ ا٭َف ٜتٛقـ أٚ ٫ٚأظضرلا عًض ٢وضعٛب تًضو ايضؽٚ ,ٍٚؼـجضٚ ١عٗٝضا بايٓتضا٥خ إذلتبض ١عًض٢
التُفاـ ٚتؿاقِ ايؿماؼ َٚؽ ٣ذ ١ٜٛٝايىعٛب ٗ ؼؾاعٗا عٔ ذكٛقٗا ..نٓت أتاب ذحِ إٛاٖفا
اييت ظفجت ٗ إؽٕ ايؿفْم ١ٝأَن بمبب تعؽ ٌٜقاْ ٕٛايتكاعؽ ؾٗٝا ٖٛٚ..أَف  ٫تتعؽ ٣ا٭ِفاـ
ايٓاْ ١عٓ٘ ْمب ١ايٛاذؽ با٭يـ َٔ ذحِ ا٭ِفاـ ايٓاْ ١عٔ ايؿماؼ ٗ عىفا َٔ ايكطاعا
ٗ ايعفام َثٌ ايهٗفباٚ ٤احملفٚقا ٚايبطاق ١ايتُٚ ١ٜٝٓٛايٛاق ايٍرٚ ٞايٛاق اـؽَٚ ٞتأظرل
تىه ٌٝاؿه ١َٛيض  8أوٗف ٚتٍؽـ ايعفام ؼ ٍٚايعامل ٗ ايؿماؼ ٚاْ٫تٗانا اؿاًٌ ١ؿكٛم
اٱْمإ ٚاذتهاـ ٚٚا٥ـ ايؽٚي ١٭تباع اؿهٚ ١َٛا٭ذكاب اؿانُٚ ١عؽّ اؽاؾ إجفا٤ا ؾعاي١
يًتعًَ َٔ ا٭يػاّ غرل إٓؿًكٚ ١اي ِٛايب ٞ٦ٝايهاـث َ ..ٞؾيو ؾإ ايىعب ايعفاق ٞبا ٜؽـى
نِ ٖ ٛذحِ ايؿماؼ ٗ ايعفام ؼ ٕٚاؿاج ١إٍ تكفٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي..١ٝأْ٘ ٜكاـٕ بٌ َا
 َٔ ِٜٛأَٛاٍ بٍٝػَٛ ١اقْا لٓٚ ١ٜٛبٌ ايٓتا٥خ عً ٢ا٭ـض ٚبٌ ؼـج ١اؿفَإ ٚايؿكف ٚاْعؽاّ
اـؽَا  َ ,ؾيو ٜبك ٢يتكفٜف ايىؿاؾ ١ٝايعإ ٞؼ ٗ ٟٚنٌ ؼ ٍٚايعاملٚ ..اظى ٞإٔ ٜتعٛؼ ايٓاه
ٗ ايعفام عً ٘ٝؾٝؿكؽ َؿعٛي٘ ٗ إٜكا ..ِٗٚ٭ٕ إف ٗ ٤اؿفب قؽ ٜتعٛؼ عً ٢ؼ ٟٚإؽاؾ ٜٚؽؾع٘
اٱْٗاى ٭ٕ ٜٓاّ ؼت أقٜكٖا..
ثالجاً :مْقف اقحهْم٘ مً الكضا:ٛ
 .1طبٝع ١عٌُ ايكاِ ٞاْ٘ ٜ ٫ترفى إ ٫بٓا ٤عً ٢ؼفٜو وهٜٚ ..٣ٛتِ ؼفٜو ايىه٣ٛ
َٔ ظ ٍ٬جٗتٌ ؾك٘ :إىته ٞأ ٚجٗاق ا٫ؼعا ٤ايعاّ إَا غرل ؾيو ؾطبٝع ١عٌُ ايكّا ٤تكٍٛ
إ ا٭َٛـ ظاـد فاٍ عًُ٘.
ٚ .2طبٝع ١عٌُ ايكّا ٤ػعً٘ َٗتُا بٓٛع ايؿعٌ ٚيٝن عحُ٘ ؾايماـم يًؽٜٓاـ ايٛاذضؽ
ٚايماـم ًٕٝاـ ؼٜٓاـ ايؿعٌ ؾات٘ ٚإٛاؼ ايكاْ ١ْٝٛايعكاب ١ٝاـاٌ ١بؿيو ٜٛ ٫جؽ ؾٗٝا تؽـد عٝث
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إٔ عكٛب ١لفق 10 ١ؼْاْرل غرل ايعكٛب ١إذلتب ١عًض ٢لضفقًَٝ ١ضاـ ؼٜٓضاـ )بالضتثٓاَ ٤ضا ٚـؼ َضٔ
عكٛبا َىؽؼ َٔ ٠جفا ٤ايٛفٚف اييت تفاؾل اؾفّ.( ١
ٚ .3طبٝع ١عٌُ ايكّا ٤ؼتِ عً ٘ٝا٫لتٓاؼ إٍ أؼي ١جفَٚ ٘ٝتٛؾف ايكٍؽ اؾٓاٖٚ ٞ٥ؿا
ٜتٛؾف ٗ ؾعٌ ٜ ٫تعؽ ٣لفق ١ؼٜٓاـ ٚاذؽ ٗ ..ذٌ إٔ تًو ايىضف ٙٚقضؽ  ٫تتضٛؾف ٗ ايتمضبب
بتبؽٜؽ ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا  َٔٚجفاٗ٥ا مل ٜتٛؾف إا ٤ايٍاٗ أ ٚايؽٚا ٤أ ٚايمهٔ ٭عؽاؼ ٖا١ً٥
َٔ ايىعب ٚبمببٗا اْتىف ٗ أٚلا ٙنثرل ٠ايؿكفٚ ..ايؿ ٟتفتب عً ٘ٝأِفاـ ٜؿٛم ذحُٗا
ذحِ ايّفـ ايٓاجِ عٔ ؾعٌ َٔ أؾعضاٍ اٱبضاؼ ٠اؾُاعٝضٚ ..١إؾٕ ..ايكّضاٚ ٤ذضؽ ٙغضرل نضافٹ
ٕٛاجٗ ١ايؿماؼ ..بمبب طبٝع ١آيٝات٘..
ٚ .4ؾٛم ؾيو ؾإ ايبعض عٓؽَا ٜتهًِ عٔ ايكّاٜ ٤تهًِ َٓطل اذؽ ايٍٓؿٌ :قب
َٚبػض ؾايٍٓـ ا٭ ٍٚعٓؽَا ٜتهًِ عٔ ايكّاٜ ٤تهًِ عٓ٘ ٚنأْ٘ ٜتهًِ عٔ أذؽ َ٪لمٞ
إؿاٖب اـُم٘ ..إَا ايٍٓـ ايثاْ ٞؾاْ٘ عٓؽَا ٜتهًِ عضٔ ايكّضا ٤ؾٝضتهًِ عٓض٘ ٚنأْض٘
ٜتهًِ عٔ بفّف ..ايٍٓـ ا٭ ِٖ ٍٚإَا َٔ َٓتميب جٗاق ايكّضا ٤أ ٚأْٗضِ َفعضٛبٌ َضٔ إٔ
ّثًٛا َٜٛا أَاّ ايكّا ..٤ايٍٓـ ايثاْ ِٖ ٞايؿٜ ٜٔف ٗ ٕٚنٌ ايؿ ٟذٌٍ بعؽ 2003 / 4/ 9
بؽع٘ ٚنٌ بؽع ٗ ١ايٓاـ ..إِٛٛعٖ ٫ ٞؿا  ٫ٚؾاى ..ؾحٗاق ايكّاٜ ٤عٌُ ؾ ٘ٝأْاه ٚيٝمٛا
َهاٚ ..ٔ٥ايٓاه َِٓٗ ايؿالؽ  َِٗٓٚايٓك َِٗٓٚ ٜ٘ايؿٜ ٟك ٍٛ٭ذؽ إتعاٌٌُ ُٖما) :عٛؼ
ؼٜف بايو عًٓٝاَ ..ثٌ َا نإ ٜكٛشلا ٗ ذكب ١ذهِ ٌؽاّ( َ ٖٛٚعتاؼ عًٗٝا ٚئ ٜكً عٓٗا يٛ
جعًت ـاتب٘ َما ٚيفاتب ـٝ٥ن ْٗٛـٜتٓاٚ ..ايبعض اٯظضف ْكٜض٘ ٚإ أوضبعت٘ ًَكضا ..٭ْض٘ َضٔ
ايض ./. 10ايؿّ ٫ ٜٔهٔ إؾماؼِٖ.
ٖٓاى جاْب آظف ٜٓبػ ٞاْ٫تبا ٙي٘  ٖٛٚاٯت:ٞ
ٌٖ إ ايكاْ ٕٛوكل ايعؽاي.?..١
..٫يٝن بايّفٚـٚ. .٠ي٬لباب ايتاي:١ٝ
 . 1٭ٕ ايكضضضاّْ ٕٛثضضضٌ ـٜ٩ضضض ١اؾٗضضض ١ايضضضيت وضضضفعت٘ ٖٚضضضؿ ٙيٝمضضضت َعٍضضضَ ١َٛضضضٔ ايكيضضضٌ
ٚايؿماؼٚ. .عٓؽَا ته ٕٛايطبك ١إتٓؿؿ ٖٞ ٠اييت تٗٚ ُٔٝتؿفض لطْٗٛا عً ٢ا ٚتٓتُ ٞايٗٝا
اؾٗ ١اييت تىفع ايكاْ ٕٛؾإ ايتىفٜ ٜاتٖ ٞث ٬يفٍَٚ ٣٩احل تًضو ايطبكضَٚ ١ؿٍضٌ عًض٢
َكالاتٗا ٚيهِ ٗ تىفٜعا ايفٚاتب ٚاَ٫تٝاقا ٚايٓثفٜا )ؽٍ ٍٝا إٓاؾ يًف٥الا (
ٗ عٍف ايؿماؼ ٚاحملاٌٍ ١ظرل بفٖضإ ؾضا٭َف ٜ ٫عضؽ ٚعضٔ نْٛض٘ ؾمضاؼ َىضفعٔ ٚلضفق١
َكٓٓ..١
 ٗ .2ا٭ْ ١ُٛايؽنتاتٛـ ١ٜؾإ ايكٛاٌْ ُثٌ وعط ١قًِ اؿانِ اؾا٥ف إمتبؽٚ..يهِ
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ٗ قٛاٌْ ٌؽاّ ظرل ؼي ٌٝؾكضؽ وضفعٔ بضذل ايًمضإ ٚجضؽع ا٭ْضـ ٚقطض ا٭ؾٕ ٚنض ٞاؾبٗض١
ٚايتُث ٌٝبايٓاه..
 .3ايكٛاٌْ عٓؽْا تتُّٔ َاؼ ٠تكًٜٚ :ٍٛػ ٢أ َْ ٟأ ٚقاْٜ ٕٛتعاـض َ أذهاَ٘ٗ ..
ذٌ ي ٛناْت اؾٗ ١اييت وفعت ايكاْٚ ١َٝٓٗ ٕٛكتٍٚ ١عاؼيَٚ ١متكٚ ١ُٝقاٜؽ ٠٭ظؿ
بعٌ ا٭عتباـ َا :ًٜٞ
ض ٌٖ ٜتعاـض َىف ٚع ايتىف َ ٜألن ٚؼٚاع ٞايعؽاي.?..١
ض ٌٖ ٜتعاـض َىفٚع ايتىفَٛ َ ٜاؼ ا ٚؾًمؿ ١ايؽلتٛـ.?..
ضضض ٖضضضٌ ٜتعضضضاـض َىضضضفٚع ايتىضضضفَ ٜض ض ٍْضض ُٛقاْْٝٛضضض ١قضضضؽ تهضضض ٕٛأنثضضضف عؽايضضض.?..١
ؾاؾٕ ايكاْ ٕٛيٝن بايّفٚـ ٠وكل ايعؽايٖٓ. .١اى اؾاْب ا٭ظطف أعب ايكاِ ٞايؿٜ ٟطبل
ايكاْ:ٕٛ
 . 1ايكاِ ٞغرل إًِ ئ ٜه ٕٛعاؼٚ ّ٫إ نضإ ايتىضف ٜلضًُٝاّٚ ..ايكض ٍٛايضؿٜ ٟتؽاٚيض٘
بعِّٗ َٔ إ ي٘ ذمٓتإ إٕ اٌاب ٚذمٓ ١إٕ أظطأٜ ٫..كٍؽ بٗا ايكاِٚ ٞاِا ايؿك..٘ٝأَا
ايكاِ ٞؾٓٝطبل عً ٘ٝايكٜ :ٍٛٴؿبس بػرل لهٌ..
 . 2ايكاِ ٞايؿٜ ٟتب ٖٛا..ٙيٝن عاؼ..ّ٫
ٚ . 3ايكاِ ٞغرل إمتكٌ يٝن عاؼ..ّ٫
ٚ . 4ايكاِ ٞايفعؽٜؽ. .يٝن عاؼ..٫
ٚ . 5ايكاِ ٞايؿالؽ. .يٝن عاؼ..ّ٫
ؾضضاؾٕ ايكضضاْ ٕٛيضضٝن بايّضضف ٠ٚاْضض٘ وكضضل ايعؽايضض ١ا ٫اؾا نضضإ ايتىضضف ٜعضضاؼٚ ّ٫ل ضًُٝاّ..
ٚايكاًَُِ :ٞا بعًُ٘ َٚمتك ّ٬عٔ اشلٚ ٣ٛاٯظفٚ ٜٔوحاعا ْٚكٜٗاّٚ..ايىحاع ٫ ١ته ٕٛبعؽّ
اـّٛع يًرهاّ ٚايمال ١ؾك٘ ٚاِا ذت َ ٢ايكاْْ ٕٛؿم٘ ؾعٓؽَا ٜه ٕٛايكاْ ٕٛجا٥فٚ ..أْا
قاَِٚ ٞطًٛب َب ايؽق ٗ ١تٓؿٝؿ ايكاْ ٕٛؾإ مل ال تط ؾعٌ و ٤ٞأ ٚؼؾض ايكّض ١ٝبعٝضؽاّ
عب )..أبطٌٓ َٔ ايٝٚٛؿٚ..١أوتػٌ لٝال ٞبًه ٞاهلل ٜطفط بٞٻ اي دلن٘ ٚأٌرل عّ ٛفًن
ْٛاب ٚأٌرل َىفٸع (..أَا إٔ أطبل ايكاْ ٕٛاؾا٥ف ٚأنًَ ٕٛه ٞأنثف َٔ إًو ?..ؾعً ٞإٔ
أؼـى نكاِضض ٞإٔ الضضتط٬ع ايدلٜطضضاْٜ ٌٝىضضٌُ ايكّضضا ٤ا ّٜضاّْ ./. 10 ..كٜٗضضّ ٫ ٕٛهضضٔ
اؾماؼِٖ  ./. 10 ,ؾالؽّ ٫ ٕٚهٔ اٌ٬ذِٗ  ./. 80 ,بٌ بٌ.!..
ٚقؽ نتبت بتاـٜغ َ 2013/2/ 21كاي ١قؽ تًك ٞايّ ٤ٛعًَ ٢ا ٜهتٓضـ جٗضاق ايكّضا٤
عٓؽْا َٔ ِعـ ٚجا ٤ؾٗٝا اٯت:ٞ
 ٫تهٔ $طًك #١ؾضَ ٞمؽلا اٯظف..ٜٔ

324

َٛل ٢ؾفد
ٗ ا٭ َٔ ٍٚآب  2010نتبت َكاي ١ذ ٍٛايكّا ٤ايعفاق ٞأؿكتٗا بمًمً َٔ ١إكضا٫
ؼت عٓٛإ )ألباب تؽٖٛـ ايثك ١بايكّا ٤ايعفاقٚ (..ٞتُّٓت تًو إكاَ ٫ا :ًٜٞ
 . 1ألباب تؽٖٛـ ايثك ١بايكّا ٤ايعفاقٖ :ٞؿ ٙايعباـ ٠قؽ ؽؽً َماَ ايهثرل ٜٔباعتباـ
إٔ أغًب ا٭طفاف اؿهٚ ١َٝٛايمٝالٚ , ١ٝذت ٢ايىعب , ١ٝعٓؽَا ٜضتهًِ أٜ ٚهتضب ؾاْض٘
ٜىٝؽ بايكّا ٤ايعفاق ٖٛٚ ,ٞأَف ٜتعاـض َ ايك ٍٛبّعـ ايثك ١ؾ .٘ٝا٭ٌٛا أ ٚا٭ق ّ٬اييت
تىٝؽ بايكّا ٤ايعفاق ٞبعّٗا ٜٓطًل َٔ ايفغبٕ ١ا ٜه ٕٛعً ٘ٝايكّا ٤ايعفاقٚ ,ٞأقعِ أْٞ
َٔ ُِٔ ٖؿ ٙايؿٚ ,١٦بعّٗا ٜتكيـ اٍ ايكّا ٤ايعفاقَ ٞمبكا ظىَٛ ١ٝاجٗت٘ ٗ إمتكبٌ
ؾٝتعفض يفؼ ايؿعٌ  ٖٛٚ ,أَف ْاجِ عٔ وعٛـ بايفعب كك ٗ ٕٚؼٚاظٌ إٛاطٔ ايعفاقَٔ ٞ
ايكّا ٤بٌٛؿ٘ ايؿـاع ايّاـب ي٬لتبؽاؼ ايٍؽٸاَ ٞايؿ ٟعفف عٓ٘ ٖاـلا قط ايًمإ
ٚا٭ؾٕ ٚاـّٛع ا٭عُ ٢يًمًط ١ايتٓؿٝؿٚ , ١ٜبعّٗا ٜتكيـ اٍ ايكّا ٤أََٛ ٗ ٬قـ لاْؽ
يِٛع٘ ايمٝال ٞؾإٕ مل وٌٍ عًَ ٢ا ٜىتٗ ٞقًب ي٘ ٗٚف اجملٔٚ ,بعّٗا ٜطعٔ بايكّضا٤
ايعفاقَٓ ٞطًكا َٔ َٛقؿ٘ إٓاٖض َٔ ايٓٛاّ ايمٝال ٞاؾؽٜؽ بفَت٘ ٚ ,يهٔ ٖؿا مل ّٓ
َٔ ٚجٛؼ أٌٛا تٓكؽ ايكّا  ٤ايعفاق ٞبٗؽف ايتك ٖٛٚ ِٜٛأَف َىفٚع َٚؿٝؽ ِٚفٚـٜٓٚ ٟطًل
َٔ ايطُٛط ٕا ْتُٓ ٢إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝايكّا ٤ايعفاقٚ ..ٞقؽ ٜمتط ٝايكّا ٤إٕ تٛاؾف اٱـاؼ٠
ايًٍب ١يؽ ٜ٘إٔ ٜكٛؼ عًُ ١ٝايتػٝرل ٚاٱٌ٬ط ٗ ايعفام..
 ٗ .2ايعاّ ٚ , 2006عٓؽَا ٖفب ٚقٜف ايؽؾاع ا٭لبل  ,ذاقّ وع ٕ٬إٍ نفؼلتإ بعؽ
تٛج ٘ٝتِٗ ي٘ بايؿماؼ َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١إذايتٗا يًكّاٌٚ ٤ضؽٚـ أَضف بضايكبض ِضؽ ..ٙأطًضل
ايمٝؽ َمعٛؼ باـقاْ ٞتٍفوات٘ ايىٗرلِ ٠ؽ ايكّا ٤ايعفاقَ ٞتُٗا إٜا ٙبأْ٘ غرل َٚ ٌٖ٪غرل
عاؼٍ ,ـؼؼ عًُ٪َ ٘ٝف ٌرؿ  ٞعكؽ ٗ قٍف إُ٪فا ْكًت٘ َعٚ ِٛلا ٌ٥اٱعَ ّ٬بٓٝا إٔ
طبٝع ١ظؽَا ايكّاّ ٫ ٤هٔ الترلاؼٖا َضٔ اـضاـد َثضٌ ا٭ؼٚا ا٫ذتٝاطٝضٚ ..١أّٜضا ٫
ّهٔ إـلاٍ احملتاجٌ ـؽَا ايكّا ٤يًعاـد نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓمب ١يًعؽَا ايع٬ج١ٝ
ٚايٍرٜٛٚ , ١ٝجؽ لبٚ ٌٝاذؽ ٕعاؾَ ١هاَ ٔ ايّعـ ٗ ايكّا ٤ايعفاقٜٓ ٞرٍف ٗ بٝإ
ْكا ٙايّعـ َِٛٛعٚ ١ٝوحاعَٚ ١عاؾتٗا ..أَا ا٫نتؿا ٤بايطعٔ بأًٖٚ ١ٝعؽاي ١ايكّا٤
.

ايعفاق ٞؾأَف  ٫وٌ إىهً.١

 ١َٓٗ .3ايكّا ٗ ٤ايعفام نُا إٗٔ ا٭ظف ,٣نايطب َث ,٬شلا تاـٜغ َىفف يهٓٗا
تعفِت إٍ ؽفٜب ٚتؽَرل َاذل ٗ عٗؽ ْٛاّ ٌؽاّ ٚقُِٛت تكفٜبا ا٭لن ا٭ظ٬ق ١ٝاييت
ٜك ّٛعًٗٝاٚ ,مل ٜٓؿفؼ ايكّا ٤بؿيو ..ؾؿ ٞفاٍ ايطب مل وٌٍ ٗ تاـٜغ ايعفام قبٌ ْٛاّ
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ٌؽاّ إٔ قاّ طبٝب عفاق ٞبكط ايًمإ أ ٚجؽع ا٭ؾٕ أ ٚا٭ْـ أٚ ٚلِ اؾبٗض ١يهضٔ ؾيضو
ذٌٍ ٗ ايعفام َٔ ظ ٍ٬أطباَ ٤أَٛـ ..ٜٔايٓب َِٗٓ ٌٝغاؼـ ايعفام ٖاـبا َٔ ايتٛـ ٗ ٙتًو
إُاـلٚ ,١ايّعٝـ َِٓٗ َاـلٗا غّٛعٚ ,ايؽَْ ٤ٞاـلٗا بف ٚذ ١ٝإًه ٞأنثف َٔ إًو..
تًو إُاـلا مل تهٔ آْٚ ١ٝاْؿعاي ,١ٝبٌ ناْت َكَٓٓٚ ١ىفعٓ ١بٍٓ ُٛقاْ ..١ْٝٛايؿْ ٟب٘
أ ٚوح أ ٚألِٗ ٗ لٓٗا وتٌ َهاْ٘ ايٚ ٗ ِٝٛاؼ ٟإكت ايعفاقٚ ,ٞإٕ مل تتِ اٱواـ ٠إٍ
ازل٘ ٌفوا.
 ٗ . 4ايكّا ٤ايعفاق ٞذٌٍ َثٌ ؾي و أّٜا عٓضؽَا بضا ايكاِضَ ٞضأَٛـا يضؽ ٣ايمضًط١
ايتٓؿٝؿ ١ٜايػاسل .١بعض ايكّا ٠غاؼـٚا لاذ ١ايكّا ,٤بٌ ٚايعفامٚ ,بعِّٗ عكف عٔ ايعٌُ
ٗ إٝضضؽإٚ ,بعّضضِٗ نايكضضابض عًضض ٢اؾُضضفٚ ,بعّضضِٗ ُٜٗضضن ٭ذضضؽ إتعاٌضضٌُ ٚـَضضا
يهًُٗٝا) :ؼٜف بايو عًٓٝاٚ ,(..بعِّٗ هًب ٕٛي٘ إتِٗ إٍ احمل هُٚ ١ثٛب٘ َٓكٛع ٗ ؼَ٘ ٖٛٚ
ٜمتحرل بعؽاي ١ايكاِ ٞقا :٬٥يكؽ أظؿٚا ا٫عذلاف َب باٱنفا ,ٙؾٝهتب عًًَ ٢ؿ٘) :احملكل
 /يًتعُل بايتركٝل!( ٖٚؿا ٜعب ا٭َف َكٜؽ َٔ ايتعؿٜب نٜ ٞفؼؼ ؾا ا٫عذلاؾا اييت يكٓٙٛ
بكٛشلا ٗ ايتركٝل اغتٍاباٚ ,بعِّٗ با غىَٛا أنثف َٔ ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ١ٜايػاسل ,١بٌ ٚإٔ
بعِّٗ نإ جك٤ا َٓٗا .بًؼ ا٭َف بإٔ تٍاؼف قاِٝا ٜفتؽ ٟايكٜتٜٚ ْٞٛكـ بإَف ٠أذؽ أؾفاؼ
اؾٝي ايىعيب ٗ ايمٝطفا ٜؿتي إاـ .٠نضٌ ٖضؿا ذٍضٌ يًكّضا ٗٚ ٤ايكّضا ٗ .٤أجضٛا٤
ايٓٛاّ ايٍؽاَ ٞنإ ٖٓاى ثايٛث غرل َكضؽه قضا ِ٥ازلض٘) :قضاّ قضاض ِضاب٘(  ٚعٓضؽَا
ٜهتب يًعفاق ٞإٔ ٜهَٛ ٕٛاجٗ َ ١ايكّا ٤ؾًٝن أَاَ٘ ايبرث عٔ احملاَ ٞايهضـ ٤بضٌ
احملاَ ٞإعفٚف بض)ٜٓمل( َ ٖٞٚؿفؼ ٠تعب ٚجٛؼ ايًٍ ١غرل ايىفٜؿ ١بٌ احملاَٚ ٞايكاِٞ
ِٚاب٘ ايىفطٚ ,١نًُا ناْت ًٌ ١احملاَ ٞبأـنإ ايٓٛاّ أ ٚأق َ٘٫ق ١ٜٛناْت ايثك ١ب٘
َطًك ٌٖ ..١اْتٗت تًو إُاـلا ? قطعا  .٫قؽ ته ٕٛؼحٸُتٚ ,يهٔ َٔ ؼ ٕٚإٔ تٓتٗ ,ٞ٭ٕ
ٚجٛؼٖا َفٖ ٕٛبايكاِ ٞاٱْمإ ٚبفأه ايمًط ١ايتٓؿٝؿ..١ٜ
. 5إىهً ١ا٭قي ٗ ١ٝايكّاٖ ٤ضَِٛ ٞضٛع ا٫لضتك٬يٚ ..١ٝعٓضؽَا تضتهًِ اؿهَٛض ١أٚ
فًن ايٓٛاب أ ٚايكّاْ ٤ؿم٘ ٜمُ َِٓٗ ايٓاه بإٔ ايكّاَ ٤متكٌَ ..ا ايؽيٜ ?ٌٝماـع ٕٛإٍ
اٱوضضاـ ٠إٍ ْضضَ ٗ ايؽلضضتٛـ ٜضضَٓ عًضض ٢إٔ ايكّضضاَ ٤مضضتكٌ  ٫ٚلضضًطإ عًٝضض٘ إ ٫يًكضضاْ,ٕٛ
ٜٚعفِ ٕٛعًٝو ٍْا آظف  َٜٓعًَ ٢بؽأ ؾٌٍ ايمًطا ٚ ,يهٔ ٌٖ ٜهؿٚ ٞجٛؼ أَ ٟضٔ
ايٌٍٓ أ ٚنًُٗٝا يُّإ التك ٍ٬ايكّا ?٤أبؽاّ  ٌٖٚ ..إٔ التك ٍ٬ايكاِ ٞنؿٚ ٌٝذؽ ٙبإٔ
هعٌ َٓ٘ عاؼ ? ..٫أّٜا .٫ ..ا٭ٌٌ ٗ ايكاِ ٞإٔ ٜه ٕٛعضاؼَٚ ,٫ضٔ بضٌ ايىضفٚ ٙٚيضٝن
نًٗا إٔ ٜهَ ٕٛمتك .٬ؾعٓؽَا ٜه ٕٛجا٥فاٚ ,إٕ نإ َمتك ,٬ؾًٔ تتركل ايعؽاي ٚ ,١إٕ
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نإ غرل ًَِ ٚبأؾٌّ ٌٛـ ٠ؾًٔ ٜه ٕٛعاؼٚ ٫إٕ تٛاؾف ي٘ لبٌ ا٫لضتك٬ي .١ٝإؾٕ يهضٞ
 ٌٍٜايكاِ ٞإٍ غاٜت٘ ٗ ؼكٝل ايعؽاي ١عً ٘ٝإٔ ٜهًَُ ٕٛا أٚ ,٫ٚإٔ ٜهَ ٕٛمتك ٬ثاْٝا,
ٚا٫لتكَ ٍ٬فب٘ ايؿفه ْٛ ٖٛٚعإ:
التك٬ي٘ عٔ اشل ٖٛٚ :٣ٛأَف  ٫وكك٘ ايَٓ عً ٢التك ٍ٬ايكّضا ٗ ٤ايؽلضتٛـ ٫ٚايَٓ عًَ ٢بؽأ ؾٌٍ ايمًطا ٗ ايؽلتٛـ ,إِا ؼكك٘ التكاَ ١ايكاَِٚ ٞبؽٝ٥ت٘ ْٚكاٖت٘
ٚوحاعت٘.
– التك٬ي٘ عٔ ايّػ ٖٛٚ :ٙٛأَف تماعؽ عً ٘ٝايٍٓ ُٛإىاـ إيٗٝاٚ ,يهٔ ئ تٍٓع٘
ٚذؽٖا ,بٌ اْ٘ ٜتٛقـ عً ٢عاًٌَ:
ا٭ :ٍٚإٕ اؿانِ ايتٓؿ ٝؿٜ ٟفٜؽ ؾيو ٭ْ٘ با٭لاه َمتك.ِٝ
ٚايثاْ :ٞ٭ٕ ايكاَِ ٞمتك ِٝبٍفف ايٓٛف عٔ ذاٍ اؿانِ أ ٚـغبت٘.
ٗ اؿكب ١ايؽّكفاط ٗ ,١ٝعفام اي ,ّٛٝبًػب إٔ اذؽِٖ وها عٓؽ َم ٍٚ٪قٝاؼٗ ٟ
ايمضضًط ١ايتٓؿٝؿٜضض ١بضضإٔ ـ٥ضضٝن فًضضن ايكّضضا ٤ا٭عًضضٜ ٫ ٢تعضضاَ ٕٚعٗضضِ ,ؾهضضإ ـؼ إمضضٍٚ٪
ايتٓؿٝؿٚ :ٟاهلل أنمف ٗٚف..!ٙ
َ ٗٚف ٠نٓت ٗ قٜاـ ٠٭ذؽ قٝاؼ ٜٞفًن ايكّا ,٤ؾكاٍ :أَضن ؼٳقٻ عًضٞٸ ْا٥ضب ـ٥ضٝن
اؾُٗٛـ ١ٜبىإٔ ْاه َٛقٛؾٌ ٚبايىاؾعا ظًٍت ـٚذْٛ ..ٞف اٍ ٚجٗ٘ ِٚرهت ..قاٍ:
َا ّٜرهو? ..قًت ي٘ :قبٌ ألبٛعٌ نٓت أتاب بفْاَخ )َٔ ؼاظٌ ٚاوٓطٔ( َضٔ ؾّضا١ٝ٥
اؿف ٠ض عفام ٜٚكؽَ٘ أَرلنٜ ٞتهًِ بًػ ١عفبَ ١ٝهمفٚ ,٠نإ ِٝـ ايدلْاَخ قاِٝا َٔ
احملهُ ١ا٫ؼاؼ ٗ ١ٜعٗؽ بٚ ًٛلأي٘ َكؽّ ايدلْاَخٜ ٌٖ :تٌٍ بو ايضفٝ٥ن بضٖ ًٛاتؿٝضا
يُٝضضاـه عًٝضضو ِضضػٛطا ? ..ؾكضضاٍ ايفجضضٌ بإبضضا ٤ـا ٥ض َّ :ضض ٢عًضضٚٚ ٗ ٞضضٝؿيت ٖ ضؿ 30 ٙلضضٓ,١
ٚعاٌف عؽؼا َٔ ايف٩لاٚ ,٤مل ٜفؾ ـٝ٥ن أَرلن ٞزلاع ١اشلاتـ يٝطًضببٚ ..يض ٛذٍضٌ
يهإ جٛاب ٖٛ ٞإٔ أِ ٚـق ١التكاييت عً ٢إٝك ٚأغاؼـ َهتيبٖ ..ضؿٖ ٙض ٞاٱلضتك٬ي..١ٝ
ٚيهٔ َٔ ٌٓعٗا? ايفٝ٥ن ا٭َرلنْ ..٫ ?ٞا٥ب ايفٝ٥ن ايعفاق ..٫ ?ٞإِا ٌٓعتٗا التك٬ي١ٝ
ايك اِٚ ٞايتكاّ إم ٍٚ٪ايتٓؿٝؿ ٟا٭عً ٢بايؽلتٛـ..عؽؼ ٖا َٔ ٌ٥قّاتٓا ػؽِٖ ٜتًبهٗ ٕٛ
َكفا ا٭ذكابٚ ..ا٭ذكاب َتٓاطرضٖٚ ,١ض ٛأَضف قضفّ قاْْٛضا ٚؼلضتٛـٜاٜٚ ! ..تًبهضٗ *ٕٛ
التعَ٬ا ايتٓؿٝؿٜ )* , !ٌٜتًبهَ :ٕٛؿفؼ ٠وضعب ١ٝعفاقٝضَ ١عٓاٖضا ٜهثضف ٕٚايضذلؼؼ عًض٢
.

إهإ إعب(.

ٗ تاـىٓا ايعفاق ٞايكؽَ ِٜا ٖ ٛجؽٜف باؽاؾَ ٙث ٬أعًٖ ٗ ٢ضؿا اجملضاٍ ,ؾكضؽ أـلضٌ
ايكاِ ٗ ٞقَٔ ٖاـ ٕٚايفوٝؽ ٜطًب عِ ايفوضٝؽٚ ,نضإ َىضه ٸّ ٛا َٓض٘ ,ؾضاَتٓ ٖضؿا عضٔ
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اؿّٛـ ,ؾُا نإ َٔ ايكاِ ٞإٚ ٫غاؼـ فًن قّاَ ٘٥متك ..٬ٝؾأـغِ ايفوٝؽ عُ٘ يًُثٍٛ
بٌ ٜؽ ٟايكاِ ..ٞأَا عً ٞعً ٘ٝايمٚ ..ّ٬نإ وهِ ؼٚيُ ١تؽ ذؽٚؼٖا َٔ عف ايعفب إٍ
ايىٝىإ  َٔٚبٓػاق ٟإٍ ايبانمتإ ؾاْ٘ َثٌ بٌ ٜؽ ٟايكاِ ٞبىإٔ وه ٣ٛقؽَٗا ِؽٙ
أذؽ ـعاٜاٜ ٙتُٗض٘ ؾٗٝضا بمضفق ١ؼـع٘ٚ..عٓضؽَا قضاٍ ايكاِض :ٞقضِ ٜضا أبضا اؿمضٔ ؾكضـ جٓضب
ظٍُو..إَتك يٚ , ْ٘ٛعٓؽَا اْتٗت إفاؾع ١قاٍ ايكاِ ٞيًعًٝؿ ١يكؽ ٚجؽ يْٛو ٚقؽ اَتك
ؾٌٗ ؽاف اؿل ٜا أبا اؿمٔ ?..قاٍ ي٘ عً ٞعً ٘ٝايمٜ ٫ :ّ٬ا أظ ٞإِضا اَتكض يض ْٞٛ٭ْضو
نٓٝضضتب بضضأب ٞاؿمضضٔ ٚمل تهضضٔ ظٍضضُٚ ,ٞبضضؿيو جعًضضت يضضَٓ ٞكيضض ١أعًضضٚ ,٢مل تمضضا ٚبضضٌ
اـٍ ..ّٛـغِ إٔ عًٝا مل ٜهٔ ظًٝؿٚ ١ذانُا أعً ٢ؾك٘  ,بٌ نإ ظٍُ٘ عً ٢غرل ايؽٜٔ
ايما٥ؽ ٗ ايؽٚيٜٛٚ , ١جؽ ٌفاع َف بٌ أتباع ؼ ٜٔايفجٌ ٚأ تباع ؼ ٜٔاؿهِ  ,يهٓ٘ عً.ٞ
ٖؿا ٖ ٛالتك ٍ٬ايكّا ٤ايؿٍٜٓ ٟع٘ ايكاِ ٞأٚ ٫ٚاؿانِ ثاْٝاٚ ..يهٔ  ٫ايكاِٞ
ايعفاق ٞايَ ّٛٝثٌ ايكاِ ٞا٭َرلن ٫ٚ ٞايتٓؿٝؿ ٟا٭ ٗ ٍٚايعفام ايٝضَ ّٛثضٌ عًض ٞبضٔ أبضٞ
طايب..
ايض )إٕٻ( ٖ ٞذحف اي كا ٗ ١ٜٚإظّاع اٯظف..?ٜٔ
ٜٛ ِٖ . 1نً ٕٛـ٥ال ١أجٗك ٠ايؽٚي ١٭تباعِٗ ٚإٕ مل ٜهٔ ٖؿا ؾإِْٗ ٜمتحًب َٔ ٕٛب٘
)إٕٻ( ٜٚكٛي ٕٛي٘ :لّٓعو ٗ إٛق ايؿٚ ْٞ٬يهٔ :اْٛفٖ ..ؿ) ٙإْٻاتو(..ؾإ نٓت ـٖٔ طٛعٓا
لًُتٚ. .إ ..٫ؾإْٓا لٓثرل عًٝو )إْٻاتو( ٚأْت تعفف ايبك..١ٝ
 َٔٚ .2ثِ ىتاـ َٔ ٕٚي٘ بأذؽِٖ ًٌ ١ذكب ١ٝأ ٚعىضا٥ف ١ٜأَٓ ٚاطكٝضّٜٚ ١ضع ْ٘ٛؼضت
ظىِ إم ٍٚ٪عٔ اؾٗاق اؿه َٞٛيٝىػٌ اـ٘ ايثاْ ٞبعؽ ..ٙعً ٢إ ٜهَٛ ٕٛإٍ أ ٚعٓؽٙ
)إْٻا ( ٚتهَُٗ ٕٛت٘ إٔ ٜه ٕٛع ِٗٓٝعً ٢إمض ٍٚ٪ا٭ ٗ ٍٚإ٪لمض ١أ ٚاؾٗضاق ٜٚػضؽقٕٛ
عًُٗٝا..
 .3ؾُٔ ظؿضت َٛاقٜٓض٘ ٌضاـ فضفؼ طًكضَ ٗ ١مؽلضاتِٗ ٚبضا ـٖضٌ لضباباتِٗ َتضَ ٢ضا
ِػطت عً ٢ايكْاؼ  ٚأَا َٔ ناْت َٛاق ٜ٘ٓثكٜٚ ١ًٝتٍضفف بضٛذَ ٞضٔ إٍضًر ١ايعًٝضا يًبًضؽ
ٚايكٚ ِٝإثٌ ايعًٝا  ٫ٚىّ شلِ ٚيٝن يؽ) ٜ٘إْٻا ( ؾإِْٗ ٜٓاٌب ْ٘ٛايعؽا ٤ؾإ أتعبِٗ أقاي..ٙٛ
ْعضضضضٛؼ يكّضضضضض ١ٝايمضضضضٝؽ َضضضضضؽذت احملُضضضضضٛؼ:

.

 . 1قاٍ ْا٥ب ـٝ٥ن "إما٤يٚ ١ايعؽاي "١غتٝاـ عُضف ٗ ا٭ٜضاّ إاِض" :١ٝاؽضؿْا قضفاـا بػايبٝض١
ا٭عّا ٤بىُ ٍٛـٝ٥ن احملهُ  ١ا٫ؼاؼَ ١ٜؽذت احملُٛؼ بإجفا٤ا إما٤يٚ ١ايعؽاي ١بعؽ إٔ
ثبت قطعٝا أْ٘ َٔ أعٛإ ٌؽاّ ذمٌ ٚتكًؽ َٓاٌب َُٗ ١إبإ ذهُ٘ ٚعكا ألباب ا٫جتثاث
إٍ اؿٍ ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل ـزل ١ٝتثبت ؾيو"..
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ٗ ذٌ إٔ ايمٝؽ احملُٛؼ ٜفأه إذؽ ٣ايمًطا إفنك ١ٜا يث٬ث ٗ ايبًؽ َٓٚضؿ ايعضاّ
ٚ , 2003لرل ٠ذٝات٘ َعفٚؾ٘ َٔ طكطل يًم ّ٬عًٝهَِٚ ,اِ ٘ٝيٝن غاَّا عً ٢اؾُاع١
ٚاي ّٛٝنىؿ .ٙٛـٝ٥ن ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽايٜ ١ك ٍٛإٕ ايمٝؽ احملُٛؼ ٌاؼـ عك٘ قفاـ ا٫جتثاث
َٓؿ ايعاّ  2006يهٔ فًن ايكّاٚ ٤ـ٥ال ١ايٛقـا ٤مل ٜٓؿؿا ايكفاـ.
. 2ايٓاطل بالِ فًن ايكّا ٤ا٭عًٜ ٢ك :ٍٛايكاْ ٕٛايمابل جملًن ايكّا ٤ا٭عً ٢ايؿٟ
ٌؽـ ٗ عٗؽ بفّف  َٜٓعً ٢إٔ ـٝ٥ن قهُ ١ايتُٝٝك ٜه ٕٛذهُاّ ـٝ٥ن فًن ايكّا٤
ا٭عًَ ,٢عٓ ٢إٕ َٔ ٜت ِ تع ٘ٓٝٝـٝ٥ما حملهُ ١ايتُٝٝضك ؾاْض٘ ٜهض ٕٛتًكاٝ٥ضا ـٝ٥مضا جملًضن
ايكّا ٤ا٭عًَٛ ٢جضب ايكضاْٚ ٕٛإ مل ٍٜضؽـ قضفاـ بتعٓٝٝض٘ ٍَٓضب ـ٥ضٝن فًضن ايكّضا٤
ا٭عً ,٢ؾهإ ايمٝؽ احملُٛؼ بٌٛؿ٘ ـٝ٥ما حملهُ ١ايتُٝٝضك ٜىضػٌ ٍَٓضب ـ٥ضٝن فًضن
ايكّا ٤ا٭عً ٢تبعا يؿيو..
ذٌٍ ٫ذكا اْ٘ مت تألٝن احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜـألٗا أّٜا ايمٝؽ احملُٛؼ ,ؾٍاـ ٜىػٌ
ث٬ثَٓ ١اٌب :ـٝ٥ن قهُ ١ايتُٝٝضكٚ ,ـ٥ضٝن فًضن ايكّضا ٤ا٭عًضٚ ,٢ـ٥ضٝن احملهُض١
ا٫ؼاؼ .١ٜايؿ ٟذٌٍ إ ايمٝؽ احملُٛؼ عٌ ْا٥ب٘ ٗ قهُ ١ايتُٝٝك ـٝ٥ما شلا ٚيهٔ ظ٬ؾا
يًؽلتٛـ ايؿٜ ٟىذل ٙايتٍٜٛت عً ٢تع ٌ ٝـٝ٥ن ٚأعّا ٤قهُ ١ايتُٝٝك.
تبٌ ٫ذكا إٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ٖٞ ١ٜاييت تبٝض ؾٖبا ٭ْٗضا ٖض ٞايضيت تضٓكض ايكضٛاٌْ
ٚتثبتٗا ٚفاٍ عًُٗا اؿهِ ٚيٝن إٛاطٔ ,أَضا إضٛاطٔ ؾٝعضتَ بىض ْ٘ٚ٪فًضن ايكّضا٤
ا٭عً ٢ايؿٜ ٟؽٜف ايؽٚا٥ف ايكّا ٗ ١ٝ٥بػؽاؼ ٚاحملاؾٛا إعتٍ ١بى ٕٚ٪ايتكاِ ٞإتعًك١
بايىعب ؾتعً ٢ايمٝؽ احملُٛؼ عٔ ـ٥ال ١قهُ ١ايتُٝٝك يٍاحل ْا٥بض٘ ٚتبعضا يضؿيو ـ٥الض١
فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ ٢بك ٞقتؿٛا بف٥ال ١احملهُ ١ا٫ؼاؼ..١ٜ
احملهُ ١ا٫ؼاؼ ٞ ٖ ١ٜاييت أٌؽـ :
 .1قفاـ ـب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١اشل٦ٝا إمتكًَ ١حًن ايٛقـاَ ٤ثًُا ٜفٜؽ ٙايمٝؽ إايهٞ
ٚإكفب ٚ َ٘ٓ ٕٛايؿ ٟأٌؽـ ٙايمٝؽ احملُٛؼ ـٝ٥ن احملهُ ١ا٫ؼاؼ ٗ ١ٜايعاّ إاِ َٔ ٞؼٕٚ
إٔ ٜأب٘ بإٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜؾاتٗا ٚبتٛقٝع٘ قؽ أٌؽـ قفاـا تؿمرلٜا ٗ ايعاّ ٜ 2006ك:ٍٛ
إٕ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١٦ٖٝ ١متكًَٛ ١جب ايؽلتٛـ  ٫تفتب٘ َحًن ايٛقـا ٫ٚ ٤ذتَ ٢حًن ايٓٛاب
ٚإِا ؽّ ؾك٘ يفقاب ١فًن ايٓٛاب..
ٚ .2احملهُ ١ا٫ؼاؼ ٖٞ ١ٜاييت أٌؽـ قفاـا تؿمرلٜا ٜك :ٍٛإ فًن ايٓٛاب يٝن َٔ
اظتٍاٌ٘ إعؽاؼ َىفٚعا ايكٛاٌْٚ ,إ ؾيو َٓضا ٙذٍضفا َحًضن ايضٛقـاَ ٤ثًُضا ٜفٜضؽٙ
ايمٝؽ إايهٚ ٞإكفبٚ ,َ٘ٓ ٕٛإ فًن ايٓٛاب بإَهاْض٘ ؾكض٘ إٔ ٜعضؽ َكذلذضا قضٛاٌْ
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ٜٚفلًٗا إٍ فًن ايٛقـا ٤ايؿ َٔ ٟذك٘ إٔ ٜعؽ بٗا َىفٚعا قٛاٌْ يتعٛؼ جملًضن ايٓضٛاب
يًتٍٜٛت عًٗٝا أ ٚو ؿ ٜتًو إكذلذا ٗ اجملفا ايمؿًٖٚ , ٢ض ؿا ٜعضب إٔ ايكضٛاٌْ ايضيت
ٜفٜؽٖا فًن ايٛقـا ٖٞ ٤اييت تف ٣ايٓٛـ ,ؾٍاـ اؿه ٖٞ ١َٛإىفع ايؿعًٚ ٞيٝن فًن
ايٓٛاب ٜعب :تعاًَت َ فًن ايٓٛاب ٚؾكاّ ٕبؽأ واٚـٚ ٖٔٚظايؿ ٗ , !..ٖٔٛذٌ إٔ ايَٓ ٗ
ايؽلتٛـ ٚاِس بإٔ ٍَؽـ ايتىف ٜأَا إٔ تهَ ٕٛىفٚعا ايكضٛاٌْ ايضيت تض فؼ َضٔ فًضن
ايٛقـا ٤أَ ٚكذلذا ايكٛاٌْ اييت ٜكذلذٗا فًن ايٓٛاب.
ٚ .3عٓؽَا اذتؽّ اؾؽٍ بٌ ايمٝؽ إضايهٚ ٞظٍض ٗ َ٘ٛفًضن ايٓضٛاب ذض ٍٛتكٝٝضؽ
ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بؿذلتٌ ؾك٘ أل ٠ٛبفٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜـٝ٥ن ف ًن ايٓٛاب وفع فًن ايٓٛاب
قاْْٛا  َٜٓعً ٢تكٝٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بؿذلتٌ ؾكض٘ ألض ٠ٛبضفٝ٥ن اؾُٗٛـٜضٚ ١ـ٥ضٝن فًضن
ايٓٛاب ٚ ,بأثف ـجع ٞجف ٣ا٫عذلاض عً َٔ ٘ٝـ٥ال ١اؿه ١َٛيؽ ٣احملهُ ١ا٫ؼاؼٜض, ١
ؾتمفبت ا٭ظباـ بإٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜباػاَ ٙا ٜعفف ٗ ايًٗح ١ايىعب ١ٝبض"ايؽاٚـنٝم٘"..
ؾتحٝك ايكاْ ٕٛايؿ ٟلٓ٘ فًن ايٓٛاب بترؽٜؽ ؾذلتٌ ؾك٘ يفٝ٥ن ايٛقـا ٤عً ٢أٜ ٫تُّٔ
ا٭ثف ايفجع ٖ ٗٚ ,ٞؿ ٙاؿايض ١ؾضإ ايكضاْ ٕٛمل ّضف )بعفِض (١إضايه ٞنُضا تكض ٍٛايًٗحض١
ايىعب ١ٝايعفاق ..١ٝأؾُٗتِ اٯٕ نٝـ إٔ ايكٛاٌْ ٚايتىفٜعا ُثٌ ـ ١ٜ٩اؾٗا إتٓؿؿُِٔ ٠
أَ ١ٜفذً ١قَٓ. .?..١ٝ
ايمٝؽ َؽذت احملُٛؼ بايؼ باـّٛع ٚإظّاع ايكّا ٤ايعفاق ٞيًمٝؽ ـٝ٥ن اؿهَٛض١
ٚإكفبٌ َٓ٘ ٚظٌٍٛا احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜاييت تتِٗ قفاـتٗا بأْٗا تٍؽـ َؿًٍ ١عً ٢ـغبا
ايمٝؽ إايهٜٚ ..ٞبؽ ٚإٔ اي مٝؽ احملُٛؼ قؽ اؽؿ َٔ قٍٝؽ ٠أب ٞؾفاه اؿُؽاْ ٞؼي ٬ٝيفلِ
ع٬قت٘ بايمٝؽ إايهٚ ٞايكٍٝؽ ٠تك:ٍٛ
يَضٝٵضتٳضوَ تٳضرٵضًُضضٚ ,ٛٳايضرٳضضٝٳضضاَ ٠ٳضضفٜٔضضضفٳٚ ..ْ٠ٳيَضٝٵضتٳضضوَ تٳضض فٵِٳضضٚ ٢ٳا٭َْٳضضضضضاّٴ غٹضضّٳضضضابٴٚ ..ٳيَضٝٵضضتٳ ايٓضضضؿٟ
بٳضٝٵضٓضضٚ ٞٳبٳضٝٵضٓٳضضوَ عٳضضاَٹضضفٷ ٚ ..بضٝضٓضضٚ ٞبضضٝضضٔٳ ايضعضايضُضٝضٔٳ ظضضضضضفابٴ ..ؾضضإٕ ٌضضس َضٓضضو ايضضضٛؼ ؾضايضهضٌ
ٖضٝضضٔٚ ..نضضضٌ ايضضضؿ ٟؾضضضضٛم ايضضتضضفاب تضضضضفابٴ..
يهٔ ا٭ِٚاع اي ّ ٛٝكتًؿ ١عٔ ا٭ِٚاع ايما٥ؽ ٗ ٠عٍف أب ٞؾفاه اؿُؽاْ ٞؾمٝـ
ايؽٚي ١اي ّٛٝيٝن ٚذؽ ٗ ٙايماذ ١إِا ٜٛجؽ َع٘ آظفٚ ,ٕٚيٝن )ايهضٌ ٖضٌ( َثًُضا نضإ
ا٭َف إِا با ايهٌ )ٜعٛٸ ـ(ٚ ..إبؽأ ايمًٜ ِٝك ٫ ٍٛتّ نٌ بّٝاتو ٗ لًٚ ١اذضؽٚ ٠قضؽ
.

ٜٓكط اـ ٘ٝأٜٓ ٚىً إمُاـ.

ايمٝؽ إايه :ٞتُٗ٘ ؾك٘ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜ٭ْٗا ايؽجاج ١ايضيت تبضٝض قضفاـا َضٔ
قب :ٌٝـب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١اشل٦ٝا إمتكًَ ١حًن ايٛقـاَ ٤ثًُا ٜفٜؽ ٙايمٝؽ إايهٚ ٞإكفبٕٛ
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َٓ٘ٚ ..قفاـ تؿمرلٜ ٟك ٍٛبإ فًن ايٓٛاب يٝن َٔ اظتٍاٌ٘ إعؽاؼ َىفٚعا ايكٛاٌْ ٚإ
ؾيو َٓا ٙذٍفا َحًن ايٛقـاٚ ,٤اذتُاٍ إٌؽاـ ايكفاـ ايؿ ٟهعضٌ َضٔ إضايهّ ٞمضو
عٍ ٢اي ١ٜ٫ٛايثايثَٓ َٔ ١تٍؿٗا ُٜ٘ٗٚ ,جؽا إٔ ٜه ٕٛعً ٢ـأه احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايمٝؽ
احمل ُٛؼ ٚيٝن غرل ,ٙؾايمٝؽ احملُٛؼ َمتعؽ إٔ ٍٜؽـ بتٛقٝع٘ َٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜقفاـ
ٜتٓاقض َ قفاـ لابل ٚإٕ أٌؽـت٘ احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜبتٛقٝع٘ ٖ ٛبايؿا طإا إٔ ؾيو ٖٛ
َا ٜفٜؽ ٙايمٝؽ إايهَٚ .ٞثاٍ ؾيو قفاـ ـب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١اشل٦ٝا إمتكًَ ١حًن ايٛقـا٤
إىاـ إي ٘ٝآْؿا..
ٚيٝن ظٍ ّٛإايه ِٖ ٞإمتا ٕٚ٩ؾك٘ َٔ أؼا ٤ايكّا ٤ايعفاق ٞإِا ا٭ٚلا ٙايىعب١ٝ
ٗ ايعفام ٚأّٜا ا٭ٚلا ٙايؽٚيٚ ١ٝاؿكٛقٚ , ١ٝقؽ أٚقـ اْ٫ذلب ٍٛتعاًَ٘ َ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض١
بىإٔ تٓؿٝؿ اتؿاق ١ٝا٭َِ إترؽ ٠اـاٌ ١بالذلؼاؼ َفتهيب أؾعاٍ ايؿماؼ ٚايمبب َٔ ٚجٗ١
ْٛفِٖ َٔ :جفاِ ٤عـ ايثك ١بايكّا ٤ايعفاق.ٞ
ظٍ ّٛايمٝؽ َؽذت احملُٛؼ ِٖ:
 . 1ظٍ ّٛإايه ُِٜٗٗ ٫ ٤٫٪ٖٚ :ٞفًن ايكّا ٫ٚ ٤قهُض ١ايتُٝٝضك ٚإِضا ُٜٗٗضِ
)ظ ً ( إضايهَ ٞضٔ ايهفلضٖٚ ٞض ِ ٜضف ٕٚإٔ ٖضؿا يضٔ ٜهضَ ٕٛضا ؼاّ ايمضٝؽ احملُضٛؼ ـٝ٥مضا
يًُرهُ ١ا٫ؼاؼٚ ..١ٜبا ايمٝؽ احملُٛؼ ٜمتكطب عؽا ٤نٌ ظٍ ّٛإايه ٞايؿ ٜٔبضاتٛا
ٜٛٓف ٕٚي٘ بٌٛؿ٘ ففؼ طًكَ ٗ ١مضؽه ايمضٝؽ إضايهٚ , ٞقضؽ ذضاٚيٛا إلضكا ٙذهَٛض١
إايه َٔ ٞظ ٍ٬لرب ايثك ١ؾًِ ٜٓحرٛا  ..اػٗٛا يترفٜو ايىضاـع ..مل ٜٓؿض  ,عُضؽٚا إٍ
ؼفٜو احملاؾٛا  ..مل هؽٹ  ..ؾاػٗٛا إٍ ػفٜؽ إايه َٔ ٞألًرت٘ ٚلاع ١ايٍؿف تبؽأ ٗ
ظً ايمٝؽ احملُٛؼ ,ؾفزلضٛا ايكضاْ ٕٛاؾؽٜضؽ جملًضن ايكّضا ٤ا٭عًض ٢عٝضث ٜهض ٕٛـ٥ضٝن
قهُ ١ايتُٝٝك ٖ ٛايؿٜ ٟفأه فًن ايكّا ٤ذهُا ٚ ,يٝن ـٝ٥ن احملهُ ١ا٫ؼاؼ,١ٜ
٭ِْٗ ٜعًُ ٕٛإٔ ايمٝؽ احملُٛؼ لبل ٚإٔ أٌضؽـ أَضفا بضايتعً ٞعضٔ ـ٥الض ١قهُض ١ايتُٝٝضك
يٍاحل ْا٥ب٘ ايكاِ ٞاؿُرل ٟيٝعتَ ٖ ٛباحملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜبمبب أُٖٝتٗا قٝالا بػرلٖا,
ْٚىف ايكاْ ٗ ٕٛاؾفٜؽ ٠ايفزلٚ ١ٝبا ْاؾؿا ٚمل ّاْ ايمٝؽ إايه ٫ٚ ٞنتًت٘ بىإٔ ؽًٞ
ا يمٝؽ احملُٛؼ عٔ ـ٥ال ١فًن ايكّا ٤ا٭عً ,٢ؾاحملهُ ١ا٫ؼاؼٖ ١ٜض ٞا٭ٖضِ ٖٚض ٞبٝضؽ
ايمٝؽ احملُٛؼ ..ؾض الك٘ ٗ أٜؽٚ. .ِٜٗظٍ ّٛإايه ٞلبل إٔ ـزلٛا ظط ١بؽ ١ًٜبتىه١٦ٖٝ ٌٝ
إما٤يٚ ١ايعؽاي ١يٝتِ اظتٝاـ أعّاٗ٥ا عً ٢ألاه احملاٌٍٖ ٗٚ , ١ضؿ ٙاؿايض ١ؾضإ ذٍض١
قا ١ُ٥إايه ٞاثٓإ ؾك٘ َٔ أعّاٗ٥ا ايمبعٚ ١ؼؾعٛا ؾ٬ط وٓىٌ  َٔ ٖٛٚايتٝاـ ايٍؽـٗ ٟ
طفٜل إايه ٞيٝعتاـ ٙـٝ٥ما شل ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽايٚ , ١ؾع ٬اظتاـ ٙإايه ٞيف٥التٗا ٚايتٝاـ
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ايٍؽـٚ ٟؾ٬ط وٓىٌ ٜطًب ٕٛإايه ٞبثأـ ٌٛي ١ايؿفلإ ايؿ ٟمل ٜٓؽٌَ بعؽ يهٔ ايمٝؽ
إايهٜٓ ٞم ٢بمفع٘  ,إٍ جاْب إٔ ايتٝاـ ايٍؽـَ ٟترُن يض)ظً ( إايه َٔ ٞاؿهِ,
ؾتِ ؾتس ًَـ ايمٝؽ احملُٛؼ ٚمت ايتٍٜٛت عً ٢اجتثاث٘ بٛاق أـبع ١أٌٛا َكابٌ عّ ٛاَتٓ
عٔ ايتٍٜٛت ٚعِّ ٜٔٛؽ ا٫جتثاث )ُٖٚا ذٍ ١إايه ٗ ٞاشل ١٦ٝايمباع.(١ٝ
َا ٖ ٞـؼٚؼ ؾعٌ ايمٝؽ إايه ٞعً ٢اجتثاث ايمٝؽ احملُٛؼ? .
ٖ .1اتـ إايه ٞـٝ٥ن ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي ١ذمبُا ٌفط بؿيو ايمٝؽ وٓىٌ طايبا
تأج ٌٝا٫جتثاث ٕؽ ٠ألبٛع  ,يهٔ وٓىٌ أجف ٣ايتٍٜٛت عً ٢ا٫جتثاث ٚلبل ايمٝـ ايعؿٍ..
 .2وحب إايه ٞقفاـ ا٫جتثاث ٌٚٚؿ٘ باـاط) :٧إمتكبٌ  /قاٍ ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـٟ
إايه ,ٞإٕ ألبابا لٝال ١ٝتكـ ٚـا ٤قفاـ اجتثاث ـٝ٥ن فًن ايكّاَ ٤ؽذت احملُضٛؼ,
نُا وؽؼ عً ِ ٢فٚـ ٠تٍرٝس ايكفاـ ٚاٌؿا إٜضا ٙبايضض"اـاطٚ..("٧بضٝٸ ٔ إضايه ٞإٔ "ٖٓضاى
ِفٚـٕ ٠ماْؽ ٠ايىعٍٝا اييت ٚقؿت إٍ جاْب ايٓٛاّ ايمٝال ٞاؾؽٜؽ ٗ ايعفام ٚقؽَت
ايهثرل َٔ اجضٌ تطضٜٛف .."ٙبعضض اـبثضا ٤أوضاـٚا إٍ إٔ ؼٚيض ١ـ٥ضٝن ايضٛقـاٜ ٤كٍضؽ بايٓٛضاّ
ايمٝال ٞاؾؽٜؽ ٗ ايعفام وعٍ٘ ٖ..ٛ
 .3أ قاٍ إايه ٞـ٥ضٝن ٖ٦ٝض ١إمضا٤يٚ ١ايعؽايض) :١إمضتكبٌ /اعتضدل إمتىضاـ ا٫عَ٬ضٞ
يفٝ٥ن اؿهْٛ ١َٛـ ٟإايه ,ٞا٭ذؽ ,إٔ قفاـ لرب تهًٝـ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي١
ؾ٬ط ذمٔ وٓىٌ اؽؿ ٭ٕ ا٭ظرل مل ٜهٔ َٓتعبا َٔ ايدلٕإ ,ذمبُا  َٜٓايكاْٚ..ٕٛقاٍ
عً ٞإٛل ٗ ,ٟٛذؽ ٜث يض"ايمَٛفْٛٝ ١ٜق" ,إٕ "ـٝ٥ن ايٛقـا ٤نضإ قضؽ نًٓضـ ؾض٬ط ذمضٔ
وٓىٌ بف٥ال ١٦ٖٝ ١إما٤يٚ ١ايعؽاي ١يتمٝرل أعُاشلا ,بعؽَا ؾىٌ ايدلٕإ ٗ ايتٍضٜٛت عًض٢
ـٝ٥ن ْٚا٥ب ـٝ٥ن اشلَ ,"١٦ٝعتدلا إٔ "قفاـ إْٗاٖ ٤ؿا ايتهًٝـ اؽؿ بمضبب تٍضفف ـ٥ضٝن
اشل ١٦ٝإهًـ ٚنأْ٘ أٌَٓٚ ٌٝتعب َٔ ايدلٕإ"ٚ ..أِاف إٛل ,ٟٛإٔ "قفاـ إْٗا ٤ايتهًٝـ
لٝعٝؽ أَف ايتٍٜٛت عً ٢ـٝ٥ن اشلْٚ ١٦ٝا٥ب٘ إٍ ايدلٕإ التٓاؼا إٍ ايكاْٚ ."ٕٛاتُٗت ا٭َاْ١
ايعاَضض ١جملًضضن ايضضٛقـا ٤وٓىضضٌ بكٝاَضض٘ باجتثضضاث احملُضضٛؼ بمضضبب أجٓضضؽا لٝالضض ١ٝيضضؿا مت
طضفؼ )....ٙأَضٌ عضضاّ فًضن ايضٛقـاٜ ٤ىضضػٌ َٓ ٍضب٘ َٓضؿ عضضاّ ٚ 2006مل ٍٜض ٛعًٝض٘ ايدلٕضضإ
يًٚ ..(!..ّٛٝأعًٓت ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي ,١اي ّٛٝا٭ذؽ ,إٔ قفاـ ـ٥ضٝن فًضن ايضٛقـاْ ٤ضٛـٟ
إايه ٞبطفؼ وٓىٌ َٔ ـ٥ال ١اشلٜ ٫ ١٦ٝعب بط ٕ٬قفاـاتٗاٚ ,اْتكؽ ؾٓ ١إما٤يٚ ١ايعؽاي١
ايدلٕاْ ,١ٝاي ّٛٝا٭ذؽ ,ايكفاـ َعتدل ٠إ ٜا ٙغرل قاْ ,ْٞٛن ٕٛاشلَ ١٦ٝفتبطَ ١حًضن ايٓضٛاب
ٚيٝن َحًن ايٛقـا..(٤
 .4ايػا ٤قفاـ ا٫جتثاث :إؽ ٣بفه /بػضؽاؼ :نىضؿت ٚثٝكضٌ ١ضاؼـ ٠عضٔ ا٭َاْض ١ايعاَض١
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جملًن ايٛقـا ٤ايعفاق ٞبعؽ ٚ ّٜٛاذؽ َٔ قفاـ اجتثاث ـٝ٥ن احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا َؽذت
احملُٛؼ ,عٔ تٛج ٔ َ ٘ٝـٝ٥ن فًضن ايضٛقـا ٤إٍ ايف٥الضا ٚايكّضاٚ ٤احملضاؾٚ ٌٛاشل٦ٝضا
٪ٜنضضؽ ؾٝضض٘ بطضض ٕ٬قضضفاـا ٖ٦ٝضض ١إمضضا٤يٚ ١ايعؽايضض ١ا٭ظضضرل" ٠نْٗٛضضا اؽضضؿ َٛجضضب إضضاؼ٠
ايماؼل َٔ ١قاْ ٕٛاشل ,"١٦ٝؾُٝا اعتدل ايتٛج ٘ٝإٔ ايكفاـا "غرل ًَكَ ١قاْْٝٛا" يًىضعَ أٚ
اؾٗ ١اييت اؽؿ قفاـ ا٫جتثاث عكٗاٜٚ ..ىرل ايهتاب ايٍاؼـ َٔ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ  2013 / 2 / 14أ ٟبعؽ ٚ ّٜٛاذؽ َٔ قفاـ اجتثاث ايكاَِ ٞؽذت احملُٛؼ إٍ ٚجٛؼ
تٛج َٔ ٘ٝـٝ٥ن فًن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞإٍ ايف٥الضا ٚايضٛقـاٚ ٤ايكّضاٚ ٤احملضاؾٌٛ
ٚفاين احملاؾٛا ٚاشل٦ٝا غرل إفت بط ١بٛقاـا بىإٔ قفاـا ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي ١ا٭ظرل٠
٪ٜٚنؽ ؾٗٝا إٔ "ٍْاب اشلٜ ٫ ١٦ٝهتٌُ إ ٫بتٓؿٝؿ ايبٓؽ) ٜٔـابعا ٚلاؼلا َٔ إاؼ ٠ايثأَْ ١ٝ
قاْ ٕٛاشل ١٦ٝـقِ  10يعاّ َ ." 2008تابعا إٔ "عؽّ ٍَاؼق ١ايدلٕإ عً ٢اْتعضاب ـ٥ضٝن اشل٦ٝض١
ْٚا٥ب٘ ٚؽًـ عٍٓف ايىهً ٗ ١ٝايكفاـ اٱؼاـٜٗ ٟب٘ إٍ َمت ٣ٛايضبط ٕ٬بضٌ إٍ َمضت٣ٛ
اْ٫عضضؽاّ ًٜٚػضض ٞاٯثضضاـ ٚإفانضضك ايضضيت ٪ٜلمضضٗا بضضأثف ـجعضضٜٚ ٞعضضاؼ اي ِٛض إٍ لضضابك٘ قبضضٌ
ٌؽٚـًٜٚ .."ٙؿت ايهتاب إٍ إٔ "ناؾ ١ايكفاـا اييت اؽضؿتٗا اشل٦ٝض ١تطبٝكضا ؿهضِ إضاؼ٠
ايماؼل َٔ ١قاْ ١٦ٖٝ ٕٛإما٤يٚ ١ايعؽاي ١تعؽ ٫غ ٫ٚ ١ٝتفتب أ ٟاثف".
ٜٚأتٌ ٞؽٚـ ايهتاب إٛج٘ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞبعؽ َ ّٜٛضٔ قضفاـ
ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي ١ا٭ـبعا 13) ٤وبا ,( 2013 ٙباجتثاث ـٝ٥ن احملهُ ١ا٫ؼاؼَ ,١ٜؽذت
احملُٛؼ ,يىُٛي٘ بإجفا٤اتٗا ,نُا ٜعؽ ٫غٝا شلؿا ايكفاـ..
َا ٖ ٞاٯثاـ إذلتب ٗ ١اعتباـ قفاـا اشل٫ ١٦ٝغ..?١ٝ
تٛج ٘ٝايمٝؽ إايه ٞباعتباـ قفاـ اجتثاث ايمٝؽ احملُٛؼ ٫غٝا ٜ ٫متٓؽ إٍ إٔ ايمٝؽ
احملُٛؼ غرل َىُ ٍٛبا٫جتثاث ٚإِا عً ٢ألاه :إٔ ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي ١غرل َ ١ًٖ٪ٱٌؽاـ
قفاـا عح ١إٔ فًن ايٓٛاب مل  ٍٜٛبعؽ عً  ٢تع ٌٝأعّاٗ٥اٖ ٗ ..ؿ ٙاؿاي ١ؾإْٓا أَاّ
َىهًتٌ..
ا٭ :ٍٚيٝن قفاـ اجتثاث ايمٝؽ احملُٛؼ باط ٬إِا نٌ ايكفاـا اييت أٌؽـتٗا ٖ٦ٝض١
إما٤يٚ ١ايعؽاي ١بىعٌٗٛا اؿاي َٔٚ ٌٝبٌ تًو ايكفاـا :
 . 1قفاـا ايًحٓ ١ايٛقاـ ١ٜإهًؿَ ١تابعَ ١طايب إتٛضاٖف ٗ) ٜٔا٭ْبضاـ ٚاحملاؾٛضا
ا٭ظف (٣بإذاي " 28595" ١بعثٝا َىُ ٫ٛبكاْ ٕٛإما٤يٚ ١ايعؽاي ١إٍ ايتكاعؽ ,عمب َا أعًٔ
ـٝ٥ن ايًحٓ ١ذمٌ ايىٗفلتاْ 22) ٗ ٞناْ ٕٛايثاْ.(2013 ٞ
 .2نُا ٜعؽ نتاب ا٭َاْ ١ايعاَ ١يف٥ال ١ايٛقـا٫ ٤غٝا أّٜا يكفاـ ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي١
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ايضضؿ ٟأعًٓضض٘ ـٝ٥مضضٗا إكضضاٍ وٓىضضٌ ٗ ) 16نضضاْ ٕٛايثضضاْ (2013 ٞبإذايضض 10 ١آ٫ف بعثضض ٞإٍ
ايتكاعؽٚ ,ـؾ اؿحك عٔ  4000ؼاـ ّتًهٗا عٓاٌف ٗ ذكب ايبعث إٓرٌ..
ًٜٚ .3ػ ٞتٛج ٘ٝإايه ٞقفاـ إؿ ١ِٝٛايعًٝا يْ٬تعابا ٗ ) 6وبا (2013 ٙبىُ130 ٍٛ
َفورا يْ٬تعابا احملً ١ٝإكبً ١بإجفا٤ا ٖ ١٦ٝإما٤يٚ ١ايعؽاي َٔ ١أٌٌ َ 8284فوضرا,
ٖٚؿا ٜعب عؽّ اٱٜؿا ٤بايبٝاْا اييت أؾٜعتٚ ..بٝي بًىت ٜا ب ٛبىت..
ايثاْ :١ٝإىهً ١اييت ٜىرل إيٗٝا تٛج ٘ٝـٝ٥ن اؿه ١َٛإتعًكض ١بعضؽّ تٍضٜٛت فًضن
ايٓٛاب عً ٢أعّا ٤ؾٓ ١إما٤يٚ ١ايعؽاي ١ذًٗا ٗ غا ١ٜايبمضاط ١٭ٕ ايذلوضٝرا طإضا أْٗضا
ٌؽـ ألالا َٔ ـ٥ال ١اؿهٜٚ ١َٛعٛقٖا ؾك٘ تٍٜٛت فًن ايٓٛابَٚ ,ا ؼاَت ايكفاـا
اييت اؽؿتٗا ناْت ؼ ٢ٛبفِا أعّا ٤فًن ايٓٛاب َٔ ظٍ ّٛإايهٚ ٞبٛذ َِٗٓ ٞؾإ
اجملًن  ٍٜٛعً ٢تثبٝتِٗ ٗ غّ 5 ٕٛؼقا٥ل
ٖٚؿا َا ذٌٍ ؾع ّ٬ؾبعؽ َفٚـ ذٛاي ٞوٗف ٌٛ ٜٔايدلٕضإ عًض ٢تثبٝضت ايمضٝؽ ؾض٬ط
وٓىٌ نفٝ٥ن شل ١٦ٝإماٚ ١ً٥ايعؽايٚ ١نإ ػاٚب ا٭عّا ٗ ٤ايتٍضٜٛت ٚاِضراّ ْهاٜض١
بإايهٚ ..ٞاْؿترت جبٗ ١جؽٜؽ ٗ ٠ذفب احملاٌٍ ١طفؾاٖا فًن ايٓٛاب ٚجٗاق ايكّا..٤
ٚجٝب يٚ ٌٝظؿ عتاب٘.!..
اي ّٛٝنتبت َكاي ١ذ ٍٛقفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜاـاُ بٓكّٗا قاْ ٕٛفًن ايكّا٤
ا٭عًٖٚ..٢ؿا َا ٚـؼ ؾ:٘ٝ
ٖٓٻ٘ ٗ ..قفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا...
َٛل ٢ؾفد
قفأ قفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا إفقِ/ 87 :اؼاؼٚ 2013/١ٜإ ٓىٛـ ؼت الِ:
/ 87اؼاؼ / ١ٜإعٚ 2013 / ّ٬تؿٌّ ايمٝؽ ايكاِ ٞعبؽ ايمتاـ ايبرلقؽاـ ؾٓىف ٙعً٢
َٛقع٘ ا٫يهذلٚ ْٞٚعُُ٘ عً ٢أٌؽقاٚ ٘٥أْا َٔ ب.ِٗٓٝ
ٚايؿ ٟيؿت ْٛف ٗ ٟقفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜايؿٌ ٟؽـ بٓا ٤عً ٢ايؽع ٣ٛاييت أقاَٗا
إؽع ٞظ ايؽ ايعط ) ١ٝنُا أعتكؽ(عّ ٛفًن ايٓٛاب ٚايضؿ ٟـَضك يض٘ ايكضفاـ بضايفَك )ػ.أ(
ٚأواـ إٍ ٌؿت٘ ٫ذكا بكٛي٘ ـٝ٥ن نتًْٝ ١اب ١ٝعً ٢إؽع ٢عً ٘ٝـٝ٥ن فًن ايٓٛاب إِاؾ١
يٝٚٛؿت٘ . .طايباّ ايطعٔ بكاْ ٕٛفًن ايكّا ٤ا٭عً ٢ـقِ  112يمٓ 2012 ١ايؿ ٟأٌؽـ ٙفًن
ايٓٛاب ) اـٍِ( ّ ثً٘ ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب..
ايؿ ٟيؿت ْٛف ٖٛ ٟايَٓ ايتايٚ ٞايؿٜ ٟبؽ ٚاْ٘ نإ ذازلاّ ٗ قب ٍٛايؽع ٣ٛأ ٚـؼٖا
ٚإٕ ٫اؾا أٚـؼ ٙايكفاـ.?..

334

ايَٓٚ) :ذٝث ؼؾٛع ٚن ٌٝإؽع ٞعً ٘ٝاييت اٍْبت بػايبٝتٗا عً ٢عؽّ ٚجٛؼ ًٍَر١
يًُؽع ٗ ٞإقاَ ١ايؽع..٣ٛؾتحؽ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا إٔ إؽعٖٚ ٞض ٛعّض ٗ ٛفًضن
ايٓٛاب ٚـٝ٥ن نتًْٝ ١ابّ ٖٛٚ ١ٝثٌ فُٛع ايىعب ايعفاقٚ ٞؾل إاؼ/ 49) ٠أ َٔ (ّ٫ٚايؽلتٛـ
ٚإ ايكاَِْٛٛ ٕٛع ايطعٔ ٖ ٛيٝن طًباّ وعٍٝاّ ذتٜ ٢تطًب ايطعٔ ب٘ ٚجٛؼ ًٍَر ١ظاٌ١
يًطاعٔ ٚإِا ٖ ٛقاْ ٕٛعاّ ىَ إًٍر ١ايعاَ ١ؾٝه ٕٛايطعٔ بعؽّ ؼلتٛـٜت٘ َمأي ١ؽَ
ايعفاقْٝ ٌٝعاّ ّٚثًِٗ ْٛاب ايىعب  َِٗٓٚإؽع ٞالتٓاؼا إٍ أذهاّ إاؼ / 93 ٠ثايثا َٔ
ايؽلتٛـ ٖٚؿا َا تًٌٛت إي ٘ٝاحملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝضا با٭نثفٜض ١بكبض ٍٛايضؽع ٣ٛوضهّ٬
ٚبا٫تؿام َِٛٛعاّ( اْتٗ ٢ايَٓ..
اشلٓ٘:
ي ٛنإ اـٍِ )إؽع ٢عًَٚٛ ( ٘ٝـ تٓؿٝؿ :ٟقاؾٚ , ٜقٜف  ,ـٝ٥ن ْٗٛـ..١ٜ
ؾإ ا٭ـجرُ ٗ ١ٝث ٌٝايىعب تهضٖ ٗ ٕٛضؿ ٙاؿايض ١يعّض ٛفًضن ايٓضٛاب ٚإ نضإ
ٚاذؽاّ باعتباـّ ٫ ٙثٌ إـاؼت٘ ؾك٘ ٚإِا ّثٌ إـاؼ ٠فُٛع َٔ ١ايٓاه ّٚهٔ ايكٝاه عً٢
ؾيو يٝىٌُ ُث ً٘ٝيًىعب ايعفاقٚ . .ٞيهٔ اـٍِ ٗ ٖؿ  ٙايؽع) ٣ٛإؽع ٢عً ٖٛ (٘ٝـٝ٥ن
فًن ايٓٛاب ٚايؽعَ ٣ٛكؽَِ ١ؽ فًن ايٓٛابّ ,ثً٘ ـ٥ضٝن فًضن ايٓضٛاب ٭ٕ ايكضإْٛ
إطع ٕٛؾ ٘ٝأٌؽـ ٙفًن ايٓٛاب با٭غًبٖ ٗٚ ١ٝؿ ٙاؿاي:١
 . 1ؾإ ُث ٌٝإؽع ٞٱـاؼ ٠ايىعب قٝالا بتُث ٌٝإ ؽع ٢عً ٘ٝٱـاؼ ٠ايىعب ٜعاؼٍ 325 /1
ؾهٝـ ته ٕٛا٭ـجر ١ٝيًض  1عً ٢ايض .?..324
ٚ . 2عًضض ٢ا٭لضضاه ْؿمضض٘ َٚضضٔ إٓطًضضل ؾاتضضٜ٘ ..كضض ٍٛقضضفاـ احملهُضض ١ا٫ؼاؼٜضض:١

.

) ٚإ ايكاَِْٛٛ ٕٛع ايطعٔ ٖ ٛيٝن طًباّ وعٍٝاّ ذتٜ ٢تطًب ايطعٔ ب٘ ٚجٛؼ ًٍَر ١ظاٌ١
يًطا عٔ ٚإِا ٖ ٛقاْ ٕٛعاّ ىَ إًٍر ١ايعاَ ١ؾٝه ٕٛايطعٔ بعؽّ ؼلتٛـٜت٘ َمأي ١ؽَ
ايعفاقْٝ ٌٝعاّ ّٚثًِٗ ْٛاب ايىعب  َِٗٓٚإؽع ( ٞاْتٗ ٢ايَٓ...
 َٚاٱقفاـ بإ ايكاْ ٕٛىَ إ ًٍر ١ايعاَٜٚ ١ه ٕٛايطعٔ بعؽّ ؼلتٛـٜت٘ َماي ١ؽَ
ايعفاقْٝ ٌٝعاّٚ..يهٔ َٔ ٖ ٛا٭ـجس ٗ ُث ٌٝإًٍر ١ايعاَ.?..١
ٌٖ ٖ..ٛعّ ٛفًن ايٓٛاب َا ٜىهً٘ َٔ َكط يتُث ٌٝإًٍر ١ايعاََ ١كؽاـ 1 ٙأّ
ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب ايؿّ ٟثٌ ٗ ٖؿ ٙايؽع ٣ٛفًن ايٓٛاب ايؿّ ٟثٌ َكطعاّ َٔ إًٍر١
ايعاََ ١كؽاـ..?...324 :ٙ
َٚ . 3ا إٔ احملهُ ١مل تٓٛف يًُؽع ٞبٍؿت٘ ايىعٍٚ ١ٝإِا بٍؿت٘ ايتُث ١ًٝٝباعتباـ
عّ ٛفًن ْٛاب ؾاْ٘ ي ٛناْت ا٭ـجر ١ٝي٘ يٛجؽ َؿعٛشلا ٗ ايتٍٜٛت عً ٢ايكإْٓٚ ٕٛ
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ٌؽٚـ ٙأٌ َٔ ّ٬قبٌ فًن ايٓٛاب..
أيٝن ٗ ايكفاـ..??..ٖ٘ٓ..
أـج ٛإٔ ٜكٓعب تِٝٛراّ َٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜأ ٚأ َٔ ٟأعّاٖ٤ا بعؽّ ٚجٛؼ َٖٓ ٗ ١ا
ؾٖبت إيْ) ٘ٝكضض ايكضاَْ . .(ٕٛض أطٝضب ايتراٜضا يًُرهُض ١ا٫ؼاؼٜض ١ايعًٝضا نٝاْض ّا ٚـٝ٥مض ّا
ٚأعّا . .٤نتب اذؽ اٌؽقاَ ٞ٥عًكاّ :ـَا ٭ٕ ايٓكض التٓؽ اٍ إ َىف ٚعا ايكٛاٌْ هب
إ تفؼ َٔ ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاٍ فًن ايٓٛاب يتىفٜعٗا ٗ ذٌ إ فًن ايٓٛاب ٖ ٛايؿ ٟأعؽ
إىفٚع  ٌٛٚعً , ٘ٝؾهاْت اجابيت ي٘ نُا  :ًٜٞقفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼٜ ١ٜىرل ٌفاذ١
بإ َمٛؼ ٠ايكاْ ٕٛلبل ٚإ اعؽٖا فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ ٢ـؾعٗا اٍ ـ٥ال ١اؾُٛـ ٗ ١ٜعاّ
 2007ؾاذايتٗا ـ٥ال ١اؾُٗٛـٜض ) ١لضًط ١تٓؿٝؿٜض (١اٍ فًضن ايٓضٛاب ٗ عضاّ  2008يهضٔ
فًن ايٓٛاب تأظف باٌؽاـ ايكاْ ٕٛيػا ١ٜعاّ ٚ 2012غرل ؾ ٌٛٚ ٘ٝعًٚ ٘ٝاـلً٘ اٍ ـ٥ال١
اؾُٗٛـ ١ٜاييت ٌاؼقت عًٖ . .٘ٝؿا َا ٚـؼ ٗ قفاـ ايٓكض ايٍاؼـ َٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜيٛ
نضإ ايمضضبب ٖضض ٛتعضضاـض ا٫ظتٍاٌضضا ) َىضفٚعا ايكضضٛاٌْ هضضب إ ؼضضاٍ َضضٔ ايمضضًط١
ايتٓؿٝؿ ١ٜاٍ فًن ايٓٛاب ( يهاْت احملهُ ١قؽ التٓؽ ايْ ٗ ٘ٝكض ايكاَْ ٗٚ..ٕٛثٌ ٖؿٙ
اؿاي ١ؾإ إِٛٛع اؾا نإ ٜتعًل بتػٝرل إىفٚع َٔ قبٌ ايدلٕإ ؾإ ـ٥ال ١اؾُٗٛـ ١ٜتعٝؽ
ايكاْ ٕٛقب ٌ إٍاؼقٚ ١تطًب َٔ فًن ايٓٛاب تعؽٚ ًٜ٘يهٔ ٖؿا مل وٌٍ ٌٚاؼقت عً٘ٝ
ـ٥ال ١اؾُٗٛـٖ ٗٚ. .١ٜؿ ٙاؿايٜ ١ؿذلض إ ٜتِ ْكض إٛاؼ احملؽؼ ٠اييت ٜٛجؽ ؾٗٝا تعاـض َ
ايؽلتٛـ إ ٚجؽ  ٫إ ٜٓكض ايكاْ ٕٛبايهاٌَ ٗٚ. .ذاي ١عضؽّ ٚجضٛؼ تٓضاقض بضٌ َضٛاؼَ ٙض
ايؽلتٛـٚ ..يهٔ فًن ايكّا ٤ا٭عًٜ ٫ ٢ف ٣ؾ ٘ٝطُٛذ٘ ؾُٝهٔ إ ٜكؽّ فًن ايكّا٤
ا٭عًَ ٢ىفٚع ٫ذل يتعؽٜ ًٜ٘كؽّ اٍ ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ١ٜـ٥الض ١اؾُٗٛـٜض ١أ ٚـ٥الض ١ايضٛقـا٤
ٚواٍ َىفٚع ايتعؽ ٌٜاٍ فًن ايٓٛاب ٜٚىفع..

.

ٖؿ ٙاؿاي ١ت٪نؽ ذاي ١ايؿ ٗ ٢ِٛاجٗك ٠ايؽٚي ١ايعًٝا ٚاييت اْمربت عً ٢ايكّا ٤أّٜاّ
ٚمل ٜعؽ ٗ َٓأ ٣عٓٗاٚ . .ايكّا ٍٜٓ ٫ ٤الك٬ي٘ ايَٓ عً ٢التك٬ي٘ ٗ ايؽلتٛـ ٚذؽ٫ٚ ٙ
هعً٘ َمتك ٬ففؼ ايترَ ٍٛضٔ ٚقاـ ٠ايعضؽٍ ايضيت تضؽظٌ ِضُٔ فًضن ايضٛقـاٖٚ ٤ض ٛلضًط١
تٓؿٝؿ ١ٜيته ٕٛاؼاـت٘ ؼت اَف ٠ـٝ٥ن فًن ايكّا ٤ا٭عً ..٢ايؿٜ٫ ٟىهٌ اذؽ اعّضا٤
فًن ايٛقـا ٤ايؿٜ ٜٔفالٗ ِ ـٝ٥ن اؿه ١َٛاِا اـفٚد َٔ ؼا٥فْ ٠ؿٛؾ اؿهُٖٓٝٚ ١َٛتٗا
ٚالتك ٍ٬إٛقـ عٓؽ ايكاِ ٞا ٫يًكاْٖ . .ٕٛؿا ٖ ٛايؿ ٍٓ ٜ ٟقّا٤ٶ َمتك..ّ٬
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خامطاً :مْقف اقحهْم٘ مً جملظ اليْاب:
ٗ ايٓٛاّ ايؽّكفاطٜ ٞىهٌ ايؽلضتٛـ ِضُاْ ١يًؽّكفاطٝض ٗ ١ذضٌ تعتضدل احملهُض١
ايؽلتٛـ ١ٜاؿاـه يًؽلتٛـٜٚ ,عتدل ايدلٕإ اؿاَ ٞيًؽّكفاطٝضٖ , ١ضؿ ٙا٭ـنضإ ايث٬ثض:١
ايؽلتٛـ ايدلٕإ ايكّا ٤تعٌُ ُِٔ اؿاِ ٓ ١ا٭عِ  ٖٞٚايفأ ٟايعاّٚ ..يهٔ َثًُضا الضتػٌ
إػاَف ٕٚتطًعا ايىعٛب إمتعُٳ ٳف  ٠يًترفـ َٔ ا٫لتعُاـ ايهٛيْٝٛاي ٞؾؿفِٛا عً ٢وعٛبِٗ
ؼنتاتٛـٜا ا٫لتبؽاؼ ٚايؿماؼ ذت ٢باتت تًو ايىعٛب تتُٓ ٢ي ٛناْت قؽ بكٝت ؼت ـٓ١
ا٫لضتعُاـ  ,ؾضضإ ايطبكضا ايمٝالضض ١ٝايؿالضؽ ٠الضضتػ ًت تطًض ايىضضعٛب يبٓضا ٤أُْٛضض ١ذهضضِ
ؼّكفاط ٫ٌٛٚ ١ٝيبٓا ٤ؼٚي ١اجملتُ إؽْ ٞايكا ١ُ٥عً ٢اعتُاؼ إٛاطٓ ١نُعٝاـ ٚذٝؽ يتكفٜف
اؿكٛم ٚايٛاجبا يتبب ْٛاّ َىٜ ٙٛمتعؽّ أؼٚا ايؽّكفاطَٛٚ ١ٝاٖفٖا َٔ ؼلتٛـ ٚبفٕإ
ٌٓٚاؼٜل اقذلاع يهٓ٘ ٜبب ذهِ ٖحٌ َبب عً ٢ا٫لت٦ثاـ ٚايىًًٚ ١ٝايؿماؼ ذت ٢لُ٦ت
ايىعٛب َٔ ايؽّكفاطٚ ١ٝبؽأ ؼٔ إٍ ايؽنتاتٛـٜا ؼت غطا ٤ايؽع ٠ٛؿهِ إمتبؽ
ايعاؼٍ  ٗٚاؿكٝكٜٛ ٫ ١جؽ َمتبؽ ٚعاؼٍ ٗ ْؿن ايٛقت ؾإَا إٔ ٜهَ ٕٛمتبؽ ّا أ ٚعاؼ..ّ٫
يهٓٗا ا٫لتحاـ ٠بايٓاـ يًع َٔ ُ٬ايفَّا..٤
ٗ ايعفام ..ايؿ ٟذٌٍ ٖ  ٛاْ٫تكاٍ َٔ ْٛاّ ٌؽاّ ايؽنتاتٛـ ٟايكُع ٞإٍ ْٛاّ ٜمُٞ
ْؿم٘ ؼّكفاطٜٚ ٞمتعؽّ أؼٚا ايؽّكفاط ..١ٝؼلتٛـ ٚبفٕإ ٌٚضٓاؼٜل اقضذلاع ٚاْتعابضا
ٚأذكاب ٚ ,يهٔ ٜٓطبل عًَ ٘ٝا قاي٘ َعفٚف اي فٌاٗ قبٌ ذٛاي ٞقفٕ َٔ ايكَإ )نٌٷ عٔ
إعٓ ٢ايٍرٝس قفف ٴ.(..
ؾايؽّكفاط ١ٝتؿذلض إٔ ٜه ٕٛايدلٕ إ ٖث ّ٬يًىعب باعتباـ إٔ أعّاْٛ ٘٥اباّ عٓ٘ ٚقؽ
اظتاـِٖ ٖٚ ..ٛ٭ِْٗ ْٛاب عٓ٘ ؾِٗ ّثًٍَ ٕٛاؿ٘ ّ ٫ٚثًٍَ ٕٛاحل أطفاف أظف ٣بٌ ٫ٚ
ذتٍَ ٢اؿِٗٚ. .٭ْ٘ ٖ ٛايىعب ٍَ ٖٛٚضؽـ ايمضًطا ٚ ..ايكضٛاٌْ ٚايكضفاـا تٍضؽـ بالضِ
ايىعب ٜٛٓ َٔ ِٖ ٤٫٪ٖٚب عٓ٘ ؾٝؿذلض إٔ ته ٕٛنًُتِٗ ٖ ٞايعًٝا عً ٢اؿه ..١َٛؾٌٗ
إٔ ايكا ِ٥عٓؽْا ٖٖ ٛؿا ..٫ ?..طبعاّ.
ايكا ِ٥ذايٝاّ ٖ ٛاٯت :ٞايىعب ايعفاقٜ ٞض ّٛلضكٌ ٙٛضؽاّ ٜٓطبضل عًٝض٘ ٌٚضـ..تضفاِٖ
لهاـ ِٖٚ ٣يٝمٛا لهاـ ..٣ؾ ٬أذكاب قا ٗ ١ُ٥ايبًؽ  ٫ٚػُعا لٝال ١ٝأ ٚؾهف ١ٜذت٢
ا٭وعاُ ٜت هًِ َعو ٜٚتًؿت ظى ١ٝإٔ ٜهضَ ٕٛفاقضب َضٔ أجٗضكْٛ ٠ضاّ ٌضؽاّ..ا٭طضفاف
ايمٝال ١ٝايعفاق ٗ ١ٝاـاـد ٜعكؽَٓ ٕٚؿ لٓٛا َُ٪فاتِٗ ٗ قاعضا ؾاـٖضٜٚ ١مضتعؽَٕٛ
َهدلا ايٍٚ ٛإاٜهفٚؾْٛا ٚٚلا ٌ٥ا٫تٍضاٍ إعتًؿضٜٚ ١فتبض ٕٛايبضؽا ٌ٥اجملكٜض ١شلضِ
ؾاتؿكٛا عً ٢تكالِ إٛـٚث عً ٢ألا ه قمُ ١إهْٛا ٚظؽعٛا ايبمطا َٔ ٤ايٓاه بأِْٗ ِٖ
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َٔ ّثٌ ٍَاحل َهْٛا ايىعب. .نٌ َٔ َٛقع٘  ,يهٔ ا٭َٛـ تبٓٝت ٫ذكاّ بأِْٗ ّثًٕٛ
ٍَاؿِٗ ايىعٍٚ ١ٝبطاْاتِٗ ٚإِْٗ ٜعفؾ ٕٛتًو إهْٛا ٗ َٛالِ اْ ٫تعابا ؾك٘ ٚبعؽ
ؾيو ٜه ٤٫ٚ ٕٛايٓٛاب يفٚ٩لا ٤نتًِٗ باعتباـِٖ اـ باب ايٓعُٜٚ ١ه ِٖ ٩٫ٚ ٕٛقٍٛـا بِٗ
َٔ ؼ ٕٚايىعب . .ا٭َف ايؿ ٟنىـ عٔ تؿهو ايدلٕإ ٚاؾتكاـ ٙيب ١ًٌٛايتٛج٘ ٚايف ١ٜ٩ؾهإ
ٗ أؼْض ٢ؼـجضا ايّضعـ ٖ ٗٚضؿ ٙاؿايض ١ؾفِضت اؿهَٛض ١لضطٛتٗا عًٝض٘ ٚباتضت ايعًٜٛض١
يًره ١َٛعً ٢ايدلٕإ ٚيٝن ايعهن. .ذت ٢إٔ اذؽ أعّا ٤فًن ايٓٛاب ٌ فط ٜكض :ٍٛبضإٔ
فًن ايٓٛاب با ففؼ َهتب تاب يٮَاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٌٚ , !. .٤ؽـ نتب ـزل١ٝ
َٔ أَاْ ١فًن ايٛقـا َٓ ٤التحٛاب أَ ٟم ٍٚ٪ذه َٞٛإ ٗ ٫ذايَٛ ١اؾك ١ـ٥ال ١ايٛقـا٤
ٚبؽ َٔ ّ٫إٔ ٜهٚ ٕٛقٜف ايؽٚي ١يى ٕٚ٪فًن ايٓٛاب جٗ ١تٓمٝل ٚتأٌَ ايكّاٜا ايًٛجمت١ٝ
يًدلٕإ با ؾـاع اؿه ٗ ١َٛايدلٕإ ٜعا ٗ ْ٘ٚؾيو ايٓا٥ب ا٭ ٍٚيفٝ٥ن ايدلٕإ ظٍ ٌٛاّ ٗ
ايؽٚـ ٠ايمابك ) ١ظايؽ ايعطٚٚ ( ٘ٝجٗت أَاْض ١فًضن ايضٛقـا ٤تعُُٝضا بعضؽّ ايمضُاط يضؽظٍٛ
ايدلٕاَْ ٞا مل وٌٍ عًَٛ ٢اؾك َٔ ١أَاْ ١فًن ايٛقـاٚ ٤ا٭ظرل ٫ ٠تعط ٞيًدلٕاَْ ٞثٌ تًو
إٛاؾكٚ. .١إ ع ٌٛ ٬ايدلٕإ َٓؽؼاّ أَٗ ٚؽؼاّ جا ٙ٤ايفؼ َٔ ـٝ٥ن اؿه :١َٛبأْ ٞلأنىـ
ًَؿا ؾماؼنِ ًِٛٚعهِ باٱـٖاب.!...ذت ٢باتت عباـ ) ٠أنىـ ًَؿاتهِ ( ?..تأظؿ ْؿن
إؿع ٍٛايؿ ٟتتُت ب٘ َماي ١ايتٗؽٜؽ بايم٬ط ايَٓ ٗ ٟٚٛفذً ١اؿفب ايباـؼ ٠يتىهٌ ْكط١
تٛاقٕ ايفعب ايٓ ٟٚٛاييت ٜتر ٍٛعٓؽٖا ذضاٍ اؾعحعض ١بايمض٬ط إٍ ذايض ١ايتراِضٔ ٚتكبٝضٌ
ايٛجٓا بٌ ايمٝال ٌٝايعفاق ..ٌٝ٭ٕ يهٌ َِٓٗ ًَؿات٘ ٚمل ٜمًِ َٓٗا إ ٫أْا ْٚاقيت ٚابٔ
ايمٜٛؽٚ. .!..ايًطٝؿ٘..إ ًَؿا إايه ٞبايؿا ي ٛؾفوت ؾاْٗا لتبًؼ َىاـف طٜٛفٜخٚ..يهِٓٗ
يٝمٛا بكاؼـ ٜٔعً ٢ؾيو ٭ٕ ايكاؼـ عً ٖٛ ٘ٝإؿًن ٗ ايكاؾً ِٖٚ..١نٌ ي٘ بّاعت٘ ٗ ايكاؾً..١
ضادضا :مْقف زٜاض٘ اقحهْم٘ مً الْشازات:
ٗ عٗؽ ٌؽاّ ناْت ايٛقاـا ففؼ ٚاجٗا ٚتؽاـ و ٕٚ٪ايؽٚيَ َٔ ١هاتب ٗ ـ٥ال١
اؾُٗٛـ ١ٜؾًهٌ ٚقاـَ ٠هتب َٓاٚف ٗ ايف٥الٜ ١ؽٜف ا٭َٛـ ٗ ايضٛقاـ ٗ. .٠عٗضؽ إضايهٞ
ذٌٍ ْؿن ايى ٤ٞؾإ ا٭َٛـ تؽاـ َٔ قبٌ َهتب ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا٤
ؾايعكٛؼ إُٗٚ ١ايكفاـا إُٗ ١تدلّ َٔ ٖٓاى ٚتٍؽـ َٔ ٖٓاى ٚإؾا ناْت إٓاٌب ايٛقاـ١ٜ
تٛقع عً ٢ا٭طفاف ا يمٝالٚ ١ٝؾكا يًُراٌٍ ١ؾإ ٚن ٤٬ايٛقاـا ٚإؽـا ٤ايعاٌَ ٚإؿتىٌ
ايعُٜ ٌَٝٛتِ تع َٔ ِٗٓٝٝقبٌ أَاْ ١فًن ايٛقـا َٔٚ ٤إكفبٌ يفٝ٥ن اؿهٚ ١َٛذكب٘..
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ضابع ًا :مْقف زٜاض٘ اقحهْم٘ مً الػفافٔ٘:
إؽ ٣بفه /بػؽاؼ
قفـ فًن ايٛقـا ٤ايعفاق ,ٞاي ّٛٝاـُٝن َٓ ,تمفٜب أٚ ٟثٝك ١ـزل ١ٝؾٗا غضرل
ـزل ١ٝأْ ٚىفٖا عدل ٚلا ٌ٥اٱعٚ ,ّ٬ؾُٝا عؽ إعْٚ ٌَٝ٬اوطٌ بضاجملتُ إضؽْ ٞايكضفاـ
"إجفا٤ا" ٜتٓاؾ َ ٢ذل اؿٍ ٍٛعً ٢إعًَٚ ١َٛباؼ ٨ايؽّكفاطٜٚ ١ٝػط ٞعً ٢ايؿماؼ ٪ٜٚوف
تٛج٘ اؿه ١َٛم ٛايؽنتاتٛـٚ ١ٜاْ٫ػ٬م ٜٚعٝؽ ا٭جٛا" ٤ايهابٛل ,"١ٝؾُٝا أنؽ قاْ ْٞٛإٔ
َٔ ٜمع ٢يهىـ "ايؿماؼ" عً ٘ٝإٔ ٜطًب ايٛثا٥ل اييت ٜفٜؽ َٔ اؾٗ ١إعٓ..١ٝ
ٚذًٍت "إؽ ٣بفه" عً ٢نتاب ٌاؼـ َٔ ا٭َاْض ١ايعاَض ١جملًضن ايضٛقـا ٤إٍ ٚقاـا
ايؽٚيٚ ١اؾٗا غرل إفتبط ١بٛقاـ ٠ناؾ ّٓ ,١تمفٜب أٚ ٟثٝك ١ـزل ١ٝؾٗا غرل ـزل ١ٝأٚ
ْىفٖا عدل ٚلا ٌ٥اٱع..ّ٬
ٜٚبٌ َْ ايهتاب ايٍاؼـ بتاـٜغ )ايض َٔ 19ذكٜفإ  ,(2013أْ٘ ْٛف ّا ٕا يٛذ٪َ ٜظفاّ
َٔ تمفٜب يًعؽٜؽ َٔ ايهتب ايفزل ١ٝؾٗا غرل ـزلْٚ ١ٝىفٖا ٗ ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬ظاٌ١
َٓٗا إفٚ ,١ٝ٥التعُاشلا َا ٜم ٤ٞيمُع ١ايؽٚيٚ ١اؿهٚ ,١َٛج٘ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بإٔ َمٚ٪ي١ٝ
تًو ايٛثا٥ل  َٓٚتمفٜبٗا تك عً ٢عاتل إم ٍٚ٪اٱؼاـ ٟايؿٜ ٟتعفض يًعكاب ٗ ذاي ١اظ٬ي٘
بٛاجبات٘ ايفقاب ١ٝأ ٚتمبب٘ ٗ تمفٜب تًو ايٛثا٥ل..
إع :َٞ٬إجفاٜ ٤تكاط َ ذل اؿٍ ٍٛعً ٢إعً:١َٛ
ٜٚك ٍٛايهتاب ٚاٱعَ ,َٞ٬ىفم عباه ٗ ذضؽٜث إٍ )إضؽ ٣بضفه( ,إْض٘ نضإ َضٔ
"إؿفٚض إٔ تهٖٓ ٕٛاى َعاٜرل قؽؼ ٠يتعفٜـ إعً ,١َٛ٭ٕ َعٝاـ ايىؿاؾٜٓ ٫ ١ٝطبل عً٢
ْ ٝإعًَٛا اييت تٍؽـ عٔ ايؽٚيٜٚ ,"١ىرل إٍ إٔ "إىهً ٗ ١ايعفام تهُٔ ٗ ٚجضٛؼ
ظً٘ ٖا ٗ ٌ٥إعً ١َٛإعؽ ٠يًٓىف أ ٚايمف..."١ٜ
ّٜٝٚـ عباه إٔ ٖٓاى "َعًَٛا َضٔ ؼا٥ضف ٠عكضاـا ايؽٚيض ١عضٔ ايضؿٜ ٜٔمضتٛي ٕٛعًض٢
ا٭ـاِٚ ٞا٭بٖٓٚ ١ٝؿ ٙيٝمت لفٚ ,١ٜعً ٢ايؽٚيْ ١ىفٖا َ ْ ٝتعاَ٬تٗا ايتحاـٚ ١ٜعكٛؼٖا
َٚكا٫ٚتٗا يًعًٔ ,نحكَ َٔ ٤ؿٗ ّٛايىؿاؾ ١ٝيٮؼا ٤اؿهٜٚ ,"َٞٛبٌ إٔ "تٛج ٘ٝاؿه١َٛ
ا٭ظرل ٜٓاٗ ذل اؿٍ ٍٛعً ٢إعً ١َٛاييت ٖ ٞيٝمت ذكاّ وعٍٝاّ يًٍراؾ ٌٝذمب ,بضٌ
 َٔٚذل عاَ ١ايىعب ٕعفؾ ١تؿاٌ ٌٝإؼاـ ٠ايؽٚي ,١بالتثٓا ٤تًو اييت تتعًل با٭َٔ ٚإعاطبا
عاي ١ٝايمف ١ٜأ ٚإعابفاتَ ٖٛٚ ,١ٝا مل وٌٍ َٔ أ ٟجٗ.."١
َٔ جاْب٘ ٪ٜنؽ اٱع َٞ٬ؾ٬ط إىعٌ ٗ ,ذؽٜث إٍ )إؽ ٣بفه( ,إٔ "نتاب ا٭َاْ١
ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٜ ٤تٓاؾَ َ ٢باؼ ٨اؿٝا ٠ايؽّكفاط ١ٝاييت تعتُؽ َبؽأ ايىؿاؾٜٚ ,"١ٝبٌ
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إٔ "ؾ ٤ٛايمًط ١شلؿا اٱجفاٜ ٤عب َىاـن ١بايتػط ١ٝعً ٢ايؿماؼ ٚايتىح ٝعً ٢تهفٜم٘,
 ٖٛٚألًٛب تًحأ ي٘ ايمًط ١بعؽ إٔ تتٛـ ٗ ٙجفا ِ٥نبرل."٠
ٜٚؽع ٛإىعٌ ,ايفأ ٟايعاّ ٫ٚلُٝا ايٛل٘ اٱعٚ َٞ٬ايٍراٗ ٚايمٝالٚ ٞايثكاٗ إٍ
"ا٫ذتحاد ِؽ ٖؿا اٱجفا ٤ايؿٜٛ ٟؾف َٓاظا جؽٜؽ ٠يكٜاؼ ٠ايؿماؼ ٚتعُٝضل بض٪ه إضٛاطٔ
َٚعاْات٘ إتكاٜؽّٜٚ ,"٠ضٝـ إٔ "َٓض ٌٚض ٍٛإعًَٛضٚ ١ذفٜض ١تضؽاٚشلا ٜعٝضؽ ايضؿانفٚ ٠إٓضاػ
ايمٝال ٞإٍ ا٭جٛا ٤ايهابٛل ٗ ١ٝقَٔ ايؽنتاتٛـٖٓ َٔٚ ,١ٜا ْعتدل إ ٖؿا اٱجفا ٤ايكُعٞ
ؿف ١ٜإعًَٛا ٜعٝؽْا اٍ ِ٘ ايمًط ١ا٫لتبؽاؼٚ ١ٜإٓٗخ ايؽنتاتٛـ."ٟ
ْاو٘ َؽْْٛ :ٞف ١ٜإ٪اَف ٖٞ ٠اييت ؼهِ قفاـا ايمٝال.ٌٝ
ٜٚف ٣ايٓاو٘ ٗ فاٍ ذكٛم اٱْمإ عًَ ٞفقٚم ,إٔ نضٌ "ايضؽّكفاطٝا تتضٝس ذضل
اؿٍ ٍٛعً ٢إعً ُِٔ ١َٛايكاْٜٚ ,"ٕٛىرل إٍ إٔ "اط٬ع ايفأ ٟايعاّ ذل َهؿ ٍٛبايؽلتٛـ
 ٫ٚهٛق ذحب إعً ١َٛإ ٫إؾا أِفٸ ايهىـ عٓٗا بأَٔ ايبًؽ"...
ٜٚكَ ٍٛفقٚم ٗ ,ذؽٜث إٍ )إؽ ٣بفه( ,إٕ ٖؿا "إِٛٛع اوب نتابٚ ١ؼًَٚ ّ٬ٝ
ؾيو ؾإٕ ايعفام ىً َٔ ٛلٝال َٕٛٓ٪ٜ ٌٝعل اؿٍ ٍٛعً ٢إعًٜٚ ,"١َٛبٌ إٔ "ا٭َٛـ نًٗا
ٗ ايعفام تمرل عمب ْٛف ١ٜإ٪اَفٚ ,٠أ ٟنىضـ يًُ عًَٛضٚ ١إٍٜضاشلا يًضفأ ٟايعضاّ وضؽث
ِحٖٚ ١ك ٠اجتُاع."١ٝ
َفٌؽ اؿفٜا ايٍرؿ:١ٝ
ٜٚكَ ٍٛؽٜف َفٌؽ اؿفٜا ايٍرؿ ,١ٝقٜاؼ ايعح ,ًٞٝإٔ "ايؽٚا٥ف ايفزل ١ٝيٝمت ًَه اّ
يٮَاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤أ ٚـٝ٥ن اؿهْٛ ١َٛـ ٟإايهٜٚ ,"ٞعؽ إٔ "ايهتب ٚايٛثا٥ل
ايفزلًٍ َ ١ٝر ١عاَ٫ ١لُٝا إؾا ناْضت تهىضـ عضٔ قّضاٜا ؾمضاؼ إؼاـٚ ٟإُٖضاٍ بايعُضٌ
ٚاظؿاقا ٜٓ ٫ٚبػ ٞايتعٛف َٓٗا"..
ّٜٝٚـ ايعح ٗ ,ًٞٝذؽٜث إٍ )إؽ ٣بفه( ,إٔ "َا وؽث ٗ عٌُ اؿهٜٓ ١َٛطٟٛ
ٗ ا٭لاه عً ٢اظؿاقا نبرل ,٠يؿيو ؽى َٔ ٢تمفب ايٛثا٥ل"ِٜٛٚ ,س إٔ "نتاب ا٭َاْ١
ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤مل ٜترؽث عٔ ٚثا٥ل ُن با٭َٔ ايٛطب"ٜٚ ,متؽـى "ذت ٢ايٛثا٥ل اييت
ْىف ٗ ٚلا ٌ٥اٱع ٖٞ ّ٬نًٗا تتعًل بايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإايٚ ٞاٱُٖاٍ ٗ أؼا ٤ايٛاجبا
ٚايٛعٛؼ ايهاؾب ١اييت أطًكتٗا اؿه..."١َٛ
ٜٚتاب َؽٜف َفٌؽ اؿفٜا ايٍرؿ ,١ٝإٔ ٖؿا "ايهتاب ٜعب إٔ اؿهَٛض ١ايعفاقٝض١
تتح٘ م ٛاْ٫ػ٬م عًْ ٢ؿمٗا ٖٚؿا يٝن بايػفٜب ,ؾُٓؿ انثف َٔ البٛعٌ ٚذتض ٢اٯٕ مل
تؽظٌ َ٪لم ١إع ١َٝ٬أٌ ٚراٗ ٚاذؽ إٍ لحٔ )أب ٛغفٜب( ي٬ط٬ع عًَ ٢ا ذؽث ٚوؽث
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ٖٓاى" .بإكابٌ ٜف ٣اـبرل ايكاْ ْٞٛايكاِٚ ٞا ٌ٥عبؽ ايًطٝـ ٗ ,ذؽٜث إٍ )إؽ ٣بفه( ,
إٔ "نتاب ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤وت ٟٛعً ٢جاْبٌ ,أٚشلُا إٔ ايهتب ايفزل ١ٝايمف١ٜ
 ٫هٛق إؾىاٖ٤ا ٖٚؿ ٙقاعؽ ٠قاّْٜٝٚ ,"١ْٝٛـ إٔ "ايهثرل َٔ ا٭َٛـ اييت ٜطً عًٗٝا إٚٛـ
عهِ عًُ٘ ايفزل ٫ ٞهٛق ي٘ َٔ ايٓاذ ١ٝايؿعً ١ٝنىؿٗا"..
٪ٜٚنؽ عبؽ ايًطٝـ ,إٔ عًٜ" َٔ ٢ىو بٛجٛؼ وبٗا ؾماؼ ٜٚفغب با٫ط٬ع عًَ ٢ضا
ٜتعًل بؿيو إٔ ٜطًبٗا بٍٛـ ٠قاْٚ ١ْٝٛإؾا مل ٜتِ اؿٍض ٍٛعًٗٝضا ّهٓض٘ إٔ ٜىضه ٛاؾٗض١
إُتٓع ١أ ٚؾّرٗا".
ٜٚتاب اـبرل ايكاْ ,ْٞٛإٔ "اٱع ّ٬عٓؽَا ٜترؽث بكَّ ١ٝعٓ ١ٝأٜٓ ٚىف نتاباّ َا هب
إٔ ٜتأنؽ َٔ َٛثٛقٝت٘"ٜٚ ,متؽـى "َ إٔ َٔ ذل اٱع ّ٬اؿٍ ٍٛعً ٢إعً ,١َٛيهٔ ذت٢
ايٜٛ ٫ ّٛٝجؽ قاْٜ ٕٛتٝس ؾيو"..
ٜٚبٌ قفاـ فًن قٝاؼ ٠ايثٛـ ٠إٓرٌ ـقِ"  ,1984- 11- 11 ٗ "1237أْ٘ التٓاؼا إٍ
أذهاّ ايؿكف" ٠أ "ٗ إاؼ َٔ , 42 ٠ايؽلتٛـ إ٪قت قفـ فًن قٝاؼ ٠ايثٛـْٛ )٠اّ ٌؽاّ ( َا
ٜ :ًٜٞعاقب باؿبن ٕؽٔ ٠م ١لٓٛا أ ٚبايمحٔ ٕؽ ٫ ٠تكٜؽ عً ٢عىف لٓٛا نٌ َٚٛـ
أَ ٚهًـ غؽَ ١عاَ ١وتؿ ٜبٛثا٥ل ـزل ١ٝلف ١ٜبعؽ إذايت٘ عً ٢ايتكاعؽ أ ٚاْتٗا ٤ظؽَت٘
بأٚ ٟج٘ نإ ,عًُا إٔ ٖؿا ايكفاـ ٫قاٍ ذتٚ ٢قتٓا ٖؿا لاـ ٟإؿع ,ٍٛذٝث تٛجب إاؼ٠
"َٚ" 322ا تًٗٝا َٔ َٛاؼ ٗ قاْ ٕٛػاٚق إٚٛؿٌ ذؽٚؼ ٚٚا٥ؿِٗ ,إٕ إٚٛـ إؾا أؾى ٢ألفاـ
ايؽا٥ف ٠اييت ٜعٌُ بٗا لٝهَ ٕٛتابعا ذت ٢بعؽ إذايت٘ إٍ ايتكاعؽ.
ٜٚفَ ٣فاقب ٕٛإٔ َا مت تمفٜب٘ ذتٖ ٢ؿ ٙايًر ,١ٛنًٗا أَٛـ تتعًل بايؿماؼ اٱؼاـٚ ٟإاي,ٞ
ؾُٝا مل ٜتعؿ بىأْٗا أ ١ٜإجفا٤ا

ذه ١َٝٛأ ٚقّا ١ٝ٥ؼضؽ َضٔ ذضؽٚثٗا ,نُضا ٜبتعضؽ آظضفٕٚ

بايك ٍٛإٔ َا ٜتِ ْىفٚ َٔ ٙثا٥ل أٍَ ٚاؼـ إظباـ ١ٜمل ٜتمبب َٜٛا ٗ ظفم اَب ,أ ٚاقتراّ َمًس
يمح ,ٕٛنُا ذؽث ٗ لحب أب ٛغفٜب ٚايتاجَ ٞضٔ تٗفٜضب  ٫ظطضف َض٪ظفا ,نُضا مل تٗٛضف
ٚثا٥ل ٫تؿاقا لٝال ١ٝلف ,١ٜبمبب ا٭قَا ايمٝال ١ٝاييت ّف بٗا ايبًؽ بٌ َؽٚ ٠أظف..٣
ٜؿنف إٔ ايعؽٜؽ َٔ ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬ايعفاقٝض٫ ,١لضُٝا ايؿّضاَٗٓ ١ٝ٥ضا ,بضؽأ تتمضابل
بعفض ٚثا٥ل ـزل ١ٝتهىـ با٭ؼيٚ ١جٛؼ ذا ٫ؾماؼ أ ٚظًٌ ٗ ايعؽٜؽ َٔ َؿاٌٌ ايؽٚي١
ٖا وهٌ إذفاجاّ بايػاّ يًره..١َٛ
أورل إٍ اٯت :ٞايىؿاؾ ١ٝذل ؼلتٛـ ٟيًُٛاطٔٚ ,ايىؿاؾ ١ٝإٍ جاْب اـّٛع يًُما١ً٥
ٖ ٞإذؽٚ ٣اجبا اؿهاّ ٚاـنإ ايؽّكفاطٚ , ١ٝايىؿاؾَ ١ٝعٓاٖا ايبم ٘ٝتعب :تٛؾرل
إعًَٛا ٕٔ ٜطًبٗا ؼ ٕٚقٛٝؼ ٚايىؿاؾ ١ٝاذؽ ا٭ـنإ إٗ ُ ٗ ١قاـب ١ايؿماؼ...
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الفصل السادس
يّٚــٕ الهـسايـــٕ
 .1تأضٔظ ٍٔ ٘ٝاليصاٍ٘:
مت تألٝن ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ ١جب أَضف لضًط ١ا٥٫ضت٬ف ـقضِ ) (55يمضٓٚ ,2004 ١ناْضت
تمَُ ٢ؿِٝٛض ١ايٓكاٖ ١ايعاَٚ ١أزلاٖا ايؽلتٛـ ايعفاقض ٞايضؽا ِ٥يعضاّ ٦ٖٝ 2005ض ١ايٓكاٖض١
ٚعؽٖا إذؽ ٣اشل ٦ٝا إمتكًٚ ١جعًٗا ظاِع ١يفقاب ١فًن ايٓٛاب َٛجب ٖؿ ٙايٍٓ..ُٛ
ايػفض َٓٗا) :إقاَ ١اؿهِ ايٓكٚ ٜ٘ايىؿاف ٗ ايعفام ٚإْىاَ ١٦ٖٝ ٤متكً ١قاؼـ ٠عً٢
تطبٝل قٛاٌْ َهاؾر ١ايؿماؼ َٚعاٜرل اـؽَ ١إؽْٚ ١ٝتكَ ١ٜٛطايبض ١ايىضعب ٱهضاؼ قٝضاؼ٠
ْكٚ ١ٜٗوؿاؾ ١تهَ ٕٛمٚ٪يٚ ١ظاِع ١يًُرالب.(..١
أيكٍ٘ َٔ أٚشلا:
بتضضضاـٜغ ْ 2003/11/14ىضضضف َكايضضض ١ؼضضضت عٓضضضٛإ) ايؿمضضضاؼ إضضضايٚ ٞاٱؼاـ ٗ ٟؼٚا٥ضضضف
ايؽٚي..١كاطفٚ ٙلبٌ َٛاجٗت٘(ْٚ ,ىف إكاي ٗ ١إٓ ٚاذؽ ٗ ٌرٝؿيت إُ٪ف ٚايكَإ ٗٚ
اي ّٛٝايتايْ 2003/11/15 ٞىف إكاي ١ايثاْٚ ١ٝعً ٢ؾا ايٍرٝؿتٌ ٚناْت بعٓٛإ ) ايؿماؼ
إايٚ ٞاٱؼاـ ٗ ٟاحملاؾٛا  ..إعاطف ٚإَهاْا إٛاجٗ ( ١ناْت تًهِ إكايتٌ أ ٍٚإواـ٠
يًؿماؼ ٗ ايعفام تٗٛف عً ٚ ٢لا ٌ٥اٱع ّ٬بعؽ عاّ  2003ؾ كبٌ عاّ  2003ناْت اٱواـ ٠إٍ
ايؿماؼ تذلتب عًٗٝا ْت ا٥خ ٚظ..١ُٝ
قُضضت بٓمضضغ إكضضايتٌ ٚإـؾكت ُٗضضا بفلضضايَٛ ١جٗضض ١إٍ ـ٥ضضٝن فًضضن اؿهضضِ أؼعضض ٙٛإٍ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ أجٗك ٠ايؽٚيٚ ١نإ ـٝ٥ن فًن اؿهِ يؿيو ايىٗف ٖ ٛإفذ ّٛعبؽ
ايعكٜك اؿهٚ , ِٝلضًُت إٛضفٚف إٍ الضتعَ٬ا فًضن اؿهضِ )ذايٝضاّ ا٭َاْض ١ايعاَض١
جملًن ايٛقـا ٤ض ايباب اـًؿ..(ٞ
بعؽ َفٚـ ألبٛع ـاجعت التعَ٬ا فًن اؿهِ ي٬لتؿماـ عٔ اؾٛاب ؾأؼظً ْٞٛإٍ
َهتب ايؽنتٛـ َٛؾل ايفبٝع ٞعّ ٛفًن اؿهِ ؾٛجؽت٘ َٓتٛفا ٗ باب َهتب٘ ٚؼ ٕٚإٔ
ْؽظٌ إهتب ْكيٓا ل ١ٜٛإٍ قاع ١ي٬جتُاعا ذٝث ٚجؽ مثاْ َٔ ١ٝأعّا ٤فًن اؿهِ
أ ٖ ٚثً ِٖٚ ِٗٝنٌ َٔ:
ض َٛؾل ايفبٝع ٞعّ ٛفًن اؿهِ . .ـٝ٥ن ايًحٓ.١
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ض ايكاِ ٞؼاـا ْٛـ ايؽ ٜٔعّ ٛفًن اؿهِ..عّ.ٛ
ض زلرل ايٍُٝؽع ٞعّ ٛفًن اؿهِ..عّ.ٛ
ض ٖثٌ ٓٝؽ فٝؽ َٛل ٢عّ ٛفًن اؿهِ..عّ.ٛ
ض ٖثٌ َمعٛؼ بفقاْ ٞعّ ٛفًن اؿهِ..عّ.ٛ
ض ٖثٌ ل َ٘٬اـؿاج  ٞعّ ٛفًن اؿهِ..عّ.ٛ
باٱِاؾ ١إٍ أثٌٓ َٔ ا٭َفٜهإ.
اُُّْت إٍ ايًحٓ ١بٍؿ ١ظبرل ٚناْت بف٥الَٛ ١ؾل ايفبٝعٚ ٞازلٗا ؾٓ ١قاـب ١ايؿماؼ ٗ
ؼٚا٥ف ايؽٚيَُٗ ١تٗا إعؽاؼ َىفٚع ٞقاْ ْٞٛإؿتي ايعاّ َٚؿ ١ِٝٛايٓكاٖ , ١التُف عٌُ ايًحٓ١
أنثف َٔ وٗف بكً..ٌٝنإ ايكاِ ٞؼاـا ْٛـ ايؽ ٜٔعّ ٛفًن اؿهِ )ٚقٜف ايعؽٍ ٫ذكاّ( َٔ
ابفق أعّا ٤ايًحٓ َٔ ١ايٓاذ ١ٝإٗٓٚ ١ٝ٭ْ٘ ؾ ٚظًؿ ١ٝقاْ ١ْٝٛؾكؽ جا ٤ايتٛج٘ ايعاّ يًٗ ١٦ٝؾٌ ٚبػ١
قاْ ٗ ١ْٝٛذٌ أْٗا جٗ ١ـقابٚ ١ٝ٭ٕ إِٛٛع جؽٜؽٚ ,قؽ مت تٌُّ َىفٚع قاْ٦ٖٝ ٕٛض ١ايٓكاٖض١
اٱواـ ٠إٍ ؼٚـ إفنك ايك) َٞٛايضٛطب ذايٝضاّ( ي٬لتىضاـا ٚايتطضٜٛف اٱؼاـ ٟباعتبضاـ ٙاؾٗض١
اؿه ١َٝٛايفزل ١ٝإهًؿ ١بإعؽاؼ ٚتٓؿٝؿ ظط ١ايتُٓ ١ٝاٱؼاـٚ ١ٜتطٜٛف اٱؼاـ ٠اؿهَٝٛضَ ١ضٔ
قبً ٞن ْٞٛقبٌ ؾيو نٓت قؽ اوتػًت ٗ إفنك إؿنٛـ يًُؽ َٔ ٠عاّ  1973إٍ عاّ 1987
)ٖؿ ٙايٛقاّ ٥هٔ ايفجٛع إيٗٝا ٗ أـوٝـ َمتىاـ ١ٜا٭َٔ ايٛطب ذٝث ٌاـ ايؽنتٛـ َٛؾل
ايفبٝع ٞبعؽ ؾيو َمتىاـ ا٭َٔ ايٛطب ٗ ايعفام ٚاْتكٌ أـوٝـ ؾَٓ ١هاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام
َع٘ ,نُا أْ ٞأ َٔ ٍٚأطًل َؿٗ :ّٛايؿماؼ ٚاٱـٖاب ٚجٗإ يعًُٚ ١اذؽ ٗ ٠ايًكا ٤ايٍرؿ ٞايؿٟ
ْىفت٘ جفٜؽ ٠ايٍباط بعؽ ؾيو ) ,(..نٓت اذمب إٔ َِٛٛع َهاؾرض ١ايؿمضاؼ َِٛضٛع جؽٜضؽ
َٛٚجٛؼ ؾك٘ ٗ ايعفام ٫لتىفا ٤ايؿمضاؼ ؾٝض٘ بمضبب ا٫لضتبؽاؼ ٚيهضٔ تضبٌ ٫ذكضا إٔ َُٓٛض١
ايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝتألمت ٗ عاّ ٚ 1993أٌؽـ أ ٍٚتكفٜف شلا ٗ عاّ ٜ 1994عب لبكت ػفبتٓا
بض  9لٓٛا ؾك٘ عًُا أْ ٞوعٍٝاّ مل ازل َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝقبٌ ؾيو ٚمل أطً عً ٢أٟ
تكفٜف ٌاؼـ عٓٗا  ,ذٌٍ ؾيو بمبب ايمحٔ ايثكاٗ ٚاٱع َٞ٬ايؿ ٟنإ ٜفقط ؾ ٘ٝايعفاقٗ ٕٛٝ
ايؽاظٌ..(..شلؿ ٙا٭لباب ؾإ َىفٚع قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١إىاـ إيٚ ٘ٝايؿٌ ٟاـ بعؽ ؾيو قاْْٛا مل
ٜمتٓؽ إٍ ؼـالَٝ ١ؽاْ ١ٝيترؽٜؽ َاٖ ١ٝا٭ؾعاٍ ايضيت تعضؽ ؾمضاؼاّٚ..بٓا ٤عًٝض٘ ؾكضؽ مت جضفؼ إضٛاؼ
ايعكاب ١ٝإتعًك ١بايتكٜٚف ٚايفوٚ ٠ٛا٫ظت٬ه ٚغرلٖا  ,إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ قاْ ٕٛايعكٛبا ايعفاقٞ
ـقِ  111يمٓٚ 1969 ١مت اعتباـٖا تعفٜؿاّ يض ) قّ ١ٝؾماؼ( طبكا يًكاْٚ ٕٛطبعاّ ٖؿا ايٓكَ قاِ٥
يػا ١ٜتاـى٘ ـغِ إٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ) ١ا٭ًٌ ٞـقِ  55يمٓ ( 2004 ١قضؽ مت إيػضاٚ ٙ٤الضتبؽٍ
بكاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١ـقِ  30يمٓ 2011 ١يهٔ ايكاْ ٕٛايبؽ ٌٜجا ٤التٓماظا يٮًٌ ٞبالتثٓاَ ٤اؼ٠
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ٚاذؽ ٠التبؽيت يػفض ٗ ْؿن ـذ ِٝايعه ًٞٝايؿ ٟظًؿب ٗ ـ٥ال ١اشلٚ ١٦ٝمت ْكّٗا ٫ذكا َٔ
قبٌ احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜتمببت َ غرلٖا ٗ ْهب ١ايدلاَه ١بايٓمضب ١يض٘ لضتتِ ا٫وضاـ ٠شلضا ٗ
ذ..٘ٓٝ
عٓؽَا مت تألٝن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ـٚعَ ٞا :ًٜٞ
 . 1إٔ ته ٕٛاشل ١٦ٝجٗ ١ـقابٚ ١ٝيٝمت قّا:١ٝ٥
إاؼ/ 4 ٠ايكمِ  ) : 4تٚٛـ اشل َٔ ١٦ٝبٌ َٔ تٚٛؿِٗ َؽق ك ٞاؿمابا إايٚ ١ٝقككٌ
َٔ ايؽـج ١ا٭ٚ, ٍٚى ٍٛاحملكل َٔ ايؽـج ١ا٭.(..ٍٚ
ٚ . 2تؽظٌ طفؾاّ ٗ أَاّ احملانِ ٗ قّاٜا ايؿماؼ:
إاؼ/1 ٠ايكمضِ ٚ) : 4عٓضؽ عضفض ايكّض ١ٝعًض ٢قاِض ٞايتركٝضل تٍضبس اشل٦ٝض ١طفؾضا ٗ
ايكّ.(..١ٝ
٦ٖٝ . 3ضض ١ايٓكاٖضض٦ٖٝٚ ١ضضا أظضضف ٣مت تألٝمضضٗا قبضضٌ ٌضضؽٚـ ايؽلضضتٛـ ايعفاقضضٚ ٞيّضضُإ
التُفاـٖا ٚت٬ؾٝا ٫ذتُاٍ ؽً ٞايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفام عٔ تًو اشل٦ٝا عٓضؽ إعضؽاؼ
ايؽلتٛـ ؾكؽ جف ٣تثبٝتٗا ٗ ايؽلتٛـ َكؽَا ٚقبٌ ٌؽٚـ َٔ ٙظ ٍ٬ا يَٓ عً ٢ؾيو ٗ قإْٛ
إؼاـ ٠ايؽٚي ١ايؿ ٟلٔ نبؽ ٌٜيًؽلتٛـ يتػط ١ٝإفذً ١اْ٫تكاي ١ٝؿٌ ٌؽٚـ ايؽلضتٛـ ؾكضؽ
ٍْت إاؼ 49 ٠ؾكف ٙأ َٔ قاْ ٕٛإؼاـ ٠ايؽٚي ١ايعفاق ١ٝيعاّ  2004عً ٢اٯت:ٞ
إاؼ ٠ايتالعٚ ١ا٭ـبع:ٕٛ
)أ( ض إٕ تألٝن اشل٦ٝا ايٛطَٓ ١ٝثٌ اشل ١٦ٝايٛطٓٝض ١يًٓكاٖض ١ايعاَضٚ ١اشل٦ٝض ١ايعًٝضا ؿضٌ
ايٓكاعا إًه ١ٝايعكاـٚ ١ٜاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا ٫جتثاث ايبعثٜ ,عؽ ٍَؽقا عً ,٘ٝنُا ٜعؽ
ٍَؽقا عً ٢تألٝن اشل٦ٝا إىهً ١بعؽ ْؿاؾ ٖضؿا ايكضاْٜٚ ٕٛمضتُف أعّضاٖ ٤ضؿ ٙاشل٦ٝضا
ايٛطٓٝضضضضضض ١بعًُضضضضضضِٗ بعضضضضضضؽ ْؿضضضضضضاؾ ٖضضضضضضؿا ايكضضضضضضاَْ ٕٛضضضض ض َفاعضضضضضضاَ ٠ضضضضضضا ٚـؼ ٗ إضضضضضضاؼ.51 ٠
قاْ ٕٛتألٝن ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ) ١كتطؿا (:
ٍْت إضاؼَ 4 ٠ضٔ أَضف لضًط ١ا٥٫ضت٬ف ـقضِ  55يمضٓ ) 2004 ١قضاْ ٕٛتألضٝن َؿِٛض١ٝ
ايٓكاٖ (١عً ٢اٯت:ٞ
. 4تعب قّ ١ٝؾماؼ قّ ١ٝجٓا ١ٝ٥تتعًل عايٜ ١ى تب٘ بأْٗا تٓط ٟٛعً ٢ظفم َْ ٖا :ًٜٞ
أ .ايؿكفا  َٔ 296ٚ, 293, 276,290 ,272,275 ,234,271, 233:قاْ ٕٛايعكٛبا ..
ٜ : 233عاقب باؿبن َؽ ٫ ٠تكٜؽ عً ٢لضٓٚ ١اذضؽ ٚ ٠بػفاَض ٫ ١تكٜضؽ عضٔ  100ؼٜٓضاـ أٚ
بإذؽٖ ٣اتٌ ايعكٛبتٌ نٌ َٚٛـ أ ٚوعَ َهًـ غؽَ ١عاَ ١تٛلض٘ يضؽ ٣ذضانِ أٚ
قاض أ ٚقهُ ١يٍاحل اذؽ اـٍ ّٛأ ٚاٱِفاـ ب٘..
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ب.ايؿكفا َٔ 307إٍ ) 341ايؿٌٍ ايماؼه ( َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا .
د .أ ٟبٓؽ َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا ٜٓطبضل عًٝض٘ ْضَ ايبٓضٛؼ  6ٚ 5أَ 7 ٚضٔ ايؿكضف 135 ٠ايضيت
أِٝؿت بٛالط ١ايكمِ ٖ َٔ 6ؿا اٱجفا ٤أ.ٚ
ؼ .أ ٟبٓؽ آظف َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا ته ٕٛؾٚ ٘ٝقا ٥اؿاي ١اييت ٜىتب٘ أْٗا تٓط ٟٛعً٢
ظفم َىابٗ ١ؿاٜ ٫ىتب٘ أْٗا تٓ ط ٟٛعً ٢ظفم يٍٓ ُٛا٭ذهاّ ايٛاـؼ ؾنفٖا ٗ ايبٓٛؼ
ايؿفع َٔ ١ٝأ إٍ د أع.ٙ٬
الكضه الزاظ::
/1قمِ . .4تتُت اشل ١٦ٝبٍ٬ذ ١ٝايتركٝضل ٗ قّض ١ٝؾمضاؼ ٚشلضا إٔ تعضفض عًض ٢قاِضٞ
بٛالط ١قكل َٔ ايؽـج ١ا ٍٚ٫قّ ١ٝؾماؼ تٓط ٟٛعً ٢أعُاٍ ُت ٗ إاِ ٞذت ٢تاـٜغ 17
ُٛق َٔ عاّ ٚ 1968ع ٓؽ عفض ايكّ ١ٝعً ٢قاِ ٞايتركٝل ت ٍبس اشل ١٦ٝطفؾا ٗ ايكّ..١ٝ
/4قمِ  . .4تٚٛـ اشل َٔ ١٦ٝبٌ َٔ تٚٛؿِٗ َؽقك ٞاؿمابا إايٚ ١ٝقككٌ َٔ ايؽـج١
ا٭ٚ, ٍٚى ٍٛاحملكل َٔ ايؽـج ١ا٭َٛ ٍٚجب٘ ٖاـل  ١ايٍ٬ذٝا إهؿٛي ١ي٘ ٗ ايكإْٛ
ايعفاق ٞحملكل احملهُٚ ١ي٘ إٔ ّاـه تًو ايٍ٬ذٝا ٗ أَٓ ٟطك َٔ ١ايعفام..
/ 5قمِ . .4عٓؽَا ٜمتٌٗ قاِ ٞايتركٝل إجفا٤ا ايتركٝل ٗ قّ ١ٝؾماؼ ٜك ّٛبإب٬ؽ
َؽٜف ايى ٕٚ ٪ايكاْ ٗ ١ْٝٛاشل ١٦ٝبؿيو ٜٚطً اشل ١٦ٝبمرل ايتركٝل أ ٍٚبأ ٍٚبٓضا ٤عًض ٢طًبٗضا
ٚهٛق يًٗ ١٦ٝإٔ ؽتاـ ٗ أٚ ٟقت تىا ٤إٔ تترٌُ َٖ ٞمٚ٪ي ١ٝايتركٝل ؾإؾا اظتاـ اشل ١٦ٝإٔ
تترٌُ ٖٖ ٞؿ ٙإمٚ٪ي ١ٝو ٍٛقاِ ٞايتركٝل ًَـ ايكّ ١ٝبايهاٌَ إٍ اشل ١٦ٝؾٛـا ٜٚتعإٚ
َعٗا ٜ ٚعًُٗا عٔ ايكّٜٚ ١ٝتٛقـ عٔ ايكٝاّ بايتركٝل ايؿ ٟنإ هف..ٜ٘
/7قمِ  ... 4تٍؽـ اشلٍْ ١٦ٝاّ َٓكراّ يكٛاعؽ ايمًٛى يتِٝٛس َعاٜرل ايمًٛى ا٭ظ٬قٞ
اييت هب إٔ ًٜتكّ بٗا َٚٛؿ ٛاؿه ١َٛايعفاقٚ ١ٝايتىؽٜؽ عًٗٝا ٚتتىاٚـ اشل َ ١٦ٝإفنك
ايٛطب ي٬لتىاـا ٚتطٜٛف اٱؼاـ ٠اؿه ) ١َٝٛايتطٜٛف اٱؼاـ ( ٟأثٓاَ ٤فاجعتٗا يكٛاعضؽ
ايمًٛى نُا تتىاٚـ َ إؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايٛقاـا ايعفاقٜٚ. .١ٝفاع ٢إٔ تتٓا ٍٚقٛاعؽ
ايمًٛى إٔ ٚاجبا َٚٛؿ ٞاؿه ١َٛتىٌُ َا :ًٜٞ
أ.تبًٝؼ اي مًطا إٓالب ١عٔ ايؿماؼ.
ب .ايعٌُ ؼ ٕٚؼٝك ٚاَ٫تٓاع عٔ ايتعاٌَ َ أ٪َ ٟلم ١أ ٚوعَ عً ٢م ٛغرل قاْْٞٛ
عٓؽ ايتعاٌَ َ أَُٗٓ ٟا.
د .اَ٫تٓاع عٔ ايؽظ ٗ ٍٛتعاََ ٬باوف ٠أ ٚغرل َباوف ٠بالتعُاٍ َعًَٛا ـزل ١ٝغرل
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َتاذ ١يًعُ.ّٛ
ؼ.عؽّ تكٜٚؽ ٖ ١٦ٝاي ٓكاَٖ ١عًَٛا ناؾب ١أ ١ًًَّ ٚأ ٚغرل ناًَ ١عٔ غرل َعفؾ١
 .ٙاَ٫تٓاع عٔ قب ٍٛاشلؽاٜا اييت تتحاٚق قُٝتٗا َبًؼ ـَك ٟؼؽؼ ٙاشل..١٦ٝ
 .ٚاَ٫تٓاع عٔ إىاـنَ ٗ ١ما ٌ٥ـزل ١ٝشلا ع٬قٍَ ١اؿِٗ أٍَ ٚاحل قٚجاتِٗ أٚ
أقاـبِٗ ذت ٢ايؽـج ١ايثاْ ..١ٝهب عً ٢نٌ َٚٛـ ذه َٞٛإٔ ٜٛق عً ٢تعٗؽ ظطًٜ ٞتكّ
َٛجب٘ بكٛاعؽ ايمًٛى نىف َٔ ٙوف ٙٚايتٝٚٛضـ ٜٚهض ٕٛايضٛقٜف أ ٚـ٥ضٝن اؾٗض ١غضرل
إفتبط ١بٛقاـَ ٠م ٍٚ٪عٔ تٛق ٝإٚٛؿٌ ايؿ ٗ ِٖ ٜٔاـؽَ ١عً ٢ايتعٗؽ بكٛاعؽ ايمًٛى.
/8قمِ  . .4هٛق يًٗ ١٦ٝإٔ تكذلط عً ٢اشل ١٦ٝايتىفٜع ١ٝايٛطٓ ١ٝتىفٜعا ٌُُت يًكّا٤
عًضض ٢ايؿمضضاؼ ٚتُٓٝضض ١ثكاؾضض ١ا٫لضضتكاَٚ ١ايٓكاٖضضٚ ١ايىضضؿاؾٚ ١ٝاـّضضٛع يًُرالضضبٚ ١ايتعضضفض
ي٬لتحٛاب ٚايتعاٌَ إٍٓـ َ اؿه.١َٛ
الكضه  5التي ٔه ّاملَاو:
/1قمِ ٜ 5ك ّٛفًن اؿهِ بذلوٝس أ ٍٚـٝ٥ن يًٜٗٚ ١٦ٝع ٘ٓٝيتٛي ٞؾذل ٠ايف٥ال ١ا٭ٍٚ
إؽٜف يمًط ١ا٥٫ت٬ف إ٪قتٜٚ ١تِ تع ٌٝـ٩لا ٤اشل ١٦ٝبعضؽ ؾيضو بٛالضط ١إمض ٍٚ٪ايتٓؿٝضؿٟ
ايفٝ٥مضض ٗ ٞايعضضفام ايضضؿ ٟىتضضاـ ـ٥ضضٝن اشل٦ٝضضَ ١ضضٔ بضضٌ ث٬ثضضَ ١فوضضرٌ ٜفوضضرِٗ فًضضن
ايكّاٚ..٤ىّ ٖؿا ايتع ٌٝٱقفاـٚ ٙإٛاؾك ١عً ٘ٝبٛالط ١أغًب ١ٝا٭ٌٛا ٗ اشل ١٦ٝايتىفٜع١ٝ
ايٛطٓ.١ٝ
ٚهٛق إقاي ١ـٝ٥ن اشلَٛ ١٦ٝاؾك ١ثًث ٞأعّا ٤اشل ١٦ٝايتىفٜع ١ٝايٛطٜٓٚ ..١ٝكاٍ ـٝ٥ن اشل١٦ٝ
َٔ ٍَٓب٘ بمبب عؽّ ايهؿا ٠٤أ ٚبمبب الا٥ت٘ يًتٍفف عً ٢م ٛظطرل لضٛا ٤نضإ ؾيضو
بٍؿت٘ ايفزل ١ٝأ ٚايىعٍٚ ١ٝبمضبب تكٍض رل ٗ ٙتأؼٜضَٗ ١اَض٘ أ ٚبمضبب الضا٤ت٘ ٫لضتعؽاّ
ٍَٓب٘.
 /5ؾمِ ٜ 5هَ ٕٛؽٜف عاّ ايتركٝكا َم ٫ٚ٪بايؽـج ١ا٭ ٍٚعٔ نىضـ ايؿمضاؼ ٗ
اؿه ١َٛايعفاقٚ ١ٝايتركٝل ؾ.٘ٝ
الكضه  6تع ٓل قاىٌْ العكْظات:
ٜعؽٍ قاْ ٕٛايعكٛبا :
 . 1بإِاؾَ ١ا  ًٜٞإٍ ْٗا ١ٜايؿكف:135 ٠
)  (5إ لا ٠٤التعُاٍ إفنك ايعاّ أ ٚايثك ١إفتبط ١ب٘ َٔ أجٌ اؿٍ ٍٛعًضَ ٢همضب
وعٍ ٞأ ٚعفض أَٓ ٚس أ ٚقب ٍٛبعض اَ٫تٝاقا كايؿ ١يًُٗاّ إٓٛطض ١بضإفنك ايعضاّ اٚ
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بايثك ١إُٓٛذٜ ٕٔ ١ىػٌ ٖؿا إفنك ٚاٱلا ٠٤ؿكٛم اٯظف ٜٔبٍؿ ١ـزل ١ٝا ٚقاٚي ١ايتمبب
ٗ ٚقٛع َثٌ ٖؿ ٙاٱ لاٚ ٠٤إعايؿا .
) ( 6اـتهاب كايؿ ١ؾُٝا ٜتعًل با٭ذهاّ إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ا٭قماّ ايؿفعٝض(4)2 ١
)أ(إٍ )ؼ( َٔ ايكاْ ٕٛا٭لال ٞايؿ ٟمت َٛجب٘ إْىا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖ ١أ ٚتأٜٝؽ َٔ ٜفتهب ٖؿٙ
إعايؿا أٜ ٚعٝل قاٚي ١ايهىـ عٓٗا.
) ( 7كايؿ ١ايًٛا٥س ايتٓ ١ُٝٝٛايٍا ؼـ ٠عٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١غٍ ُٛايهىـ عٔ إٍاحل
إاي.١ٝ
 . 2بإِاؾَ ١ا  ًٜٞإٍ ْٗا ١ٜايؿكف:(136 ) ٠
) ( 4إؾا نإ ايعٌُ ٜٓط ٟٛعً ٢كايؿ ١اٱذهاّ إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ا٭قماّ ايؿفع١ٝ
) ( 4)2أ( إٍ ) ؼ( َٔ ايكاْ ٕٛا٭لال ٞايؿ ٟمت َٛجب٘ إْىا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖٜ , ١ؿكؽ َفتهب
إعايؿ ١ؾٛـ ّا ٚبٍٛـ ٠ؼاُٝ٥ض ١أًٖٝتض٘ يًعُضٌ ٗ ٝٚٚؿض ١ذهَٝٛض ١أ ٚيًتعاقضؽ يتضٛؾرل ايبّضا٥
ٚاـؽَا يًرهٚ ١َٛته ٕٛعكٛبت٘ ٗ تًو اؿاي ١ض َا مل ٜكتض ٍْاّ آظف ٗ ايكاْ ٕٛعكٛب١
أنثف ٌفاَ ١ايمحٔ ٕؽ ٠تٌٍ إٍ  10لضٓٛا ٚغفاَض ١تٍضٌ إٍ عىضفٜ٬َ (10) ٠ضٌ ؼ٫ٚـ
أ َفٜه ٞأَ ٚا ٜعاؼشلا بايؽٜٓاـ ايعفاقٍَٚ ٞضاؼـْٝ ٠ض أ ٚأَ ٟضٔ إبضايؼ إايٝضٚ ١ا٭ٌضٍٛ
ٚا٭وٝا ٤إًُٛل ١إمترًٍ َٔ ١اـتهاب إعايؿ ١أٖ َٔ ٚاـلْ ١ىاٜ ٙتعًل بٗا ٚ ,إـغاّ
إعايـ يتعٜٛض إتّفـ..ٜٔ
ا لكضه  7الهغف عً املصاحل املالٔة:
 /4قمِ  :7تك ّٛاشلَ ١٦ٝفاجع ١ايتكاـٜف اييت ٜكؽَٗا إمٚ٪ي ٕٛعٔ ٍَاؿِٗ إايٝض١
ٚتؽقل إعًَٛا ايٛاـؼ ٠ؾٗٝا ٚ ,ؼكل ؾٗٝا ٚؾكا ٕا ٜهَٓ ٕٛالبا بػُِ ١ٝإ اَ٫تثاٍ ايٍاؼم
ٕتطًبا ايهىـ عٔ إٍاحل إاي.١ٝ
نىـ إٍاحل إاي:١ٝ
إاؼ / 4 ٠أ :ٕ / ٫ٚأَٓ ٟؿعٜ ١تًكاٖا إهًـ أ ٚقٚجت٘ أ ٚأ٫ٚؼ ٙإهًـ بإعايتِٗ وفعا
ٚقاْْٛا إؾا ػاٚق إًٍر ١إاي ١ٝؾ ٘ٝأيـ ؼ٫ٚـ أَفٜه ٞأَ ٚا ٜعاؼٍ ؾيو بايؽٜٓاـ ايعفاقٞ
ظ ٍ ٬لٓ ١تكؽ ِٜايتكفٜف.
قاْ ٕٛاشل ١٦ٝـقِ  30يمٓ:2011 ١
إاؼ :(1) ٠قّ ١ٝؾماؼ ٖٞ :ؼع ٣ٛجكا ١ٝ٥هف ٟايتركٝل ؾٗٝا بىإٔ جفّ َٔ ١اؾفاِ٥
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إعً ١بٛاجبا ايٝٚٛؿٖٚ ١ض ٞايفوضٚ ٠ٛا٫ظضت٬ه ٚػضاٚق إضٚٛؿٌ ذضؽٚؼ ٚٚضا٥ؿِٗ ٚ ,أٜض١
جفّ َٔ ١اؾفا ِ٥إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ إٛاؼ296 ٚ293ٚ290ٚ276ٚ275ٚ272ٚ271ٚ 234ٚ 233:
َٔ قاْ ٕٛايعكٛبا ـقِ  111يمٓ 1969 ١إعؽٍ ٚأ ٟجفّ ١أظفٜ ٣تٛؾف ؾٗٝا أذضؽ ايٛضفٚف
إىؽؼ ٠إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ايؿكفا  َٔ 7ٚ6ٚ5إاؼ َٔ 135 ٠قاْ ٕٛايعكٛبا ايٓاؾؿ إعؽي١
بايكمِ  َٔ 6ايكاْ ٕٛايتٓ ُٞٝٛايٍاؼـ عٔ فًن اؿ هِ إٓرٌ إًرل بأَف لًط ١ا٥٫ت٬ف
إ٪قت ١إٓرً ١إفقِ  55يمٓ.2004 ١
إاؼ ١٦ٖٝ :( 2) ٠ايٓكاَٖ ١٦ٖٝ ١متكً ١ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب..
إاؼ :( 3) ٠تعٌُ اشل ١٦ٝعً ٢ا٫لٗاّ ٗ َٓ ايؿماؼ َٚهاؾرت٘ ٚاعتُاؼ ايىؿاؾ ٗ ١ٝإؼاـ٠
و ٕٚ٪اؿهِ عً ْٝ ٢إمتٜٛا عٔ طفٜل:
أ :ّ٫ٚايتركٝل ٗ قّاٜا ايؿماؼ طبكاّ ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛبٛالط ١قككٌ ؼت إوفاف
قاِ ٞايتركٝل إعتَ ٚٚؾكا ٭ذهاّ قاْ ٕٛأٌ ٍٛاحملانُا اؾكا..١ٝ٥
ثايثاّ :تُٓ ١ٝثكاؾ ٗ ١ايكطاعٌ ايعاّ ٚاـاُ تكؽـ ا٫لتكاَٚ ١ايٓكاٖ ١ايىعٍٚ ١ٝاذذلاّ
أظ٬قٝا اـؽَ ١ايعاَٚ ١اعتُاؼ ايىؿاؾٚ ١ٝاـّٛع يًُماٚ ١ً٥ا٫لتحٛاب عدل ايدلاَخ ايعاَ١
يًتٛعٚ ١ٝايتثكٝـ.
ته ٜٔٛاشل:١٦ٝ
إاؼ:(4) ٠
أٜ :ّ٫ٚىهٌ فًن ايٓٛاب ؾٓ٪َ ١يؿ 9 َٔ ١أعّا َٔ ٤ؾٓ ١ايٓكاٖٚ ١ايكاْ٫ ١ْٝٛظتٝاـ
ث٬ثَ ١فورٌ ٍٕٓب ـٝ٥ن اشل.١٦ٝ
ثاْ ٝضاٍّٜ :ضضاؼم فًضضن ايٓضضٛاب عًضض ٢أذضضؽ إفو ض رٌ با٭غًبٝضض ١إطًكضض ١يعضضؽؼ أعّضضا٘٥
ايكضضضضاْ ٕٛـقضضضضِ  30يمضضضضٓ 2011 ١وضضضضهٌ تفاجعضضضضا عضضضضٔ ايكضضضضاْ ٕٛـقضضضضِ  55يعضضضضاّ  2004٭ْضضضض٘
ذٍف قّاٜا ايؿماؼ )بايفوٚ ٠ٛا٫ظت ٬ه ٚػاٚق إٚٛؿٌ ذؽٚؼ ٚٚا٥ؿِٗ(.
ؾا٭ؾعاٍ إعاقب عًٗٝا بإٛاؼ إىاـ إيٗٝا ٖ ٞأؾعاٍ ؾماؼ  ٫غباـ ٗ ؾيو ٚيهٓٗا يٝمت
ٖ ٞاييت تكٍِ ٗٚف إاٍ ايعاّ  ٖٞ ٫ٚاييت ٜذلتب عًٗٝا ظفاب ايبٝت نُا أثبتت ؾيو ٚقا٥
ايؿماؼ ٗ ايعفام ظ ٍ٬ايعىف لٓٛا اييت أعكبت تألٝن ٖ  ١٦ٝايٓكاٖ...١
ٖؿا ٜعب إٔ َا مت اعتباـ ٙؾماؼا ٚهب قاـبت٘ َٖ ٛا مت ػفّ٘ ؾع ٗ ّ٬قاْ ٕٛايعكٛبا
ايؿٌ ٟؽـ قبٌ ؾيو بض  35لٓ َٔٚ ١قبٌ لًط ١ايبعضث ٜٚتعًضل باؾٛاْضب إايٝض ٗ ..١ذضٌ أْض٘
ٜىٌُ إٛاؼ أؼْاٚ ٙيٝن غرلٖا:
ٜ : 233عاقب باؿبن َؽ ٫ ٠تكٜؽ عً ٢لضٓٚ ١اذضؽ ٚ ٠بػفاَض ٫ ١تكٜضؽ عضٔ  100ؼٜٓضاـ أٚ
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بإذؽٖ ٣اتٌ ايعكٛبتٌ نٌ َٚٛـ أ ٚوعَ َهًـ غؽَ ١عاَ ١تٛلض٘ يضؽ ٣ذضانِ أٚ
قاض أ ٚقهُ ١يٍاحل اذؽ اـٍ ّٛأ ٚا٭ِفاـ ب٘.
ٜ : 234عاقب باؿبن أ ٚايػفاَ ١أ ٚنُٖ٬ا َعا نٌ ذانِ ٚنٌ قاُ اٌؽـ ذهُا
ثبت اْ٘ غرل ٚنإ ؾيو ْتٝح ١ايتٛل٘ يؽ.ٜ٘
ٚ : 271اييت ٍْت عً :٢نٌ َٚٛـ أَ ٚهًـ غؽَ ١عاَ ١نًـ بايكبض عً ٢وعَ
أ ٚعفالَ ١كبٛض عً ٘ٝأ ٚقحٛق أَٛ ٚقٛف أ ٚقبٛه أَ ٚفاؾكض ١أَ ٟضِٓٗ ؾُهٓض٘ َضٔ
اشلفب ا ٚتػاؾٌ عٓ٘ ا ٚتفاظ ٗ ٢ا٫جفا٤ا اي٬قَ ١يًكبض عً ٘ٝقاٌؽا َعاْٚت٘ عً ٢اشلفب
ٜعاقب بايمحٔ اؾا نإ اشلاـب قهَٛا عً ٘ٝبا٫عؽاّ ٜٚعاقب بايمحٔ ٕؽ ٫ ٠تكٜؽ عٔ عىف
لٌٓ اؾا نإ اشلاـب قهَٛا عً ٘ٝبايمحٔ إ٪بؽ ا ٚإ٪قت ا ٚنإ َتُٗا ظٓا ١ٜعكٛبتٗا
ا٫عضضضضضضضضؽاّ اؾا نضضضضضضضضإ اشلضضضضضضضضاـب قهَٛضضضضضضضضا َتُٗضضضضضضضضا ظٓاٜضضضضضضضض ١عكٛبتٗضضضضضضضضا ا٫عضضضضضضضضؽاّ..
ٜ :272عاقب باؿبن ا ٚبايػفاَ ١نٌ َٔ نإ َهًـ عفالَ ١كبٛض عً ٘ٝا ٚقحٛق اٚ
َٛقٛف ا ٚقبٛه اَ ٚفاؾكت٘ اْ ٚكً٘ ٚتمبب باُٖاي٘ ٗ ٖفب اذؽ َِٓٗ ٜ : 275عاقب بايمحٔ
َٔ قًؽ ا ٚقٚـ لٛا ٤بٓؿم٘ ا ٚبٛالط ١غرل ٙظتِ ا ٚاَّاـ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜا ٚظتِ ا ٚع١َ٬
يًره ١َٛاٚاذؽ ٣ايؽٚا٥ف اَٚٛ ٚؿ..٘ٝ
ٜ :276عاقب بايمحٔ َؽ ٫ ٠تكٜؽ عٔ عىف لٌٓ َٔ التعٌُ بضؽٚ ٕٚجض٘ َىضفٚع ظضتِ
ايؽٚي ١ا ٚظتِ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜا ٚظتُا ا ٚع ١َ٬يًرهَٛض ١ا٫ ٚذضؽ ٣ؼٚا٥فٖضا إضاؼ:290 ٠
ٜعاقب بايمحٔ َؽ ٫ ٠تكٜؽ عًٔ ٢ن عىف ٠لٓ ١نٌ َٔ ٌٓ َٚٛضـ اَ ٚهًضـ غؽَض١
اثثٓا ٤تؽ ٜ٘ٓٚقفـا َٔ اظتٍاُ ٝٚٚؿت٘ اَا باْتراٍ الِ وعَ اظف ا ٚبا٫تٍاف بٍؿ١
يٝمت ي٘ ا ٚبتكفٜف ٚقا ٥ناؾب..١
إاؼٜ : 293 ٠عاقب باؿبن نٌ َٚٛضـ اَ ٚهًضـ غؽَض ١عاَض ١اٌضؽـ اذضؽ ٣اٚ٫ـام
إؿنٛـ ٗ ٠إاؼ ٠ايمابك َ ١عًُ٘ بإ َٔ ٌؽـ يض٘ قضؽ اْترضٌ ازلضا ناؾبضا ا ٚوعٍض١ٝ
ناؾب.١
إاؼٜ :296 ٠عاقب باؿبن َؽ ٫ ٠ت كٜؽ عٔ لٓٚ ١بػفاَ ٫ ١تكٜؽ عٔ َ  ١٦ؼٜٓاـ َٔ نإ
َهًـ َمو ؼؾاتف ا ٚاٚـام ظاِع ١يًفقاب ١ؾؽ ٕٚؾٗٝا اَٛـ غرل ٌرٝرٚ ١اغؿٌ تؽ ٜٔٚاَٛـ
ٌرٝر ١ؾٗٝا ٚنإ َٔ وإ ؾيو ظؽع ايمًطا إؿنٛـٚ ٠اٜكاعٗا ٗ ايػً٘.
ٚنؿيو اؾفا ِ٥اييت ٜتٛؾف ؾٗٝا ٚفف َىؽؼ َٔ تًو إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ايؿكفا 7ٚ6ٚ5
َٔ إاؼ 135 ٠عكٛبا ٚقؽ مت تعؽًٜٗا َٛجب ايكمِ  َٔ 6قفاـ لًط ١ا٥٫ت٬ف ـقِ  55يمٓ١
ٚ 2004قؽ اٌبرت ايعكٛب ١ا يمحٔ ٕؽ ٠تٌٍ اٍ عىف لٓٛا ٚغفاَ ١تٍضٌ اٍ ٜ٬َ 10ضٌ
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ؼ٫ٚـ اَفٜه ٞاَ ٚا ٜعاؼشلا بايؽٜٓاـ ايعفاقٍَٚ ٞاؼـ ْٝ ٠ا ٚأ َٔ ٟإبايؼ إايٚ ١ٝا٫وٝا٤
ٚا ٌٍٛ٫إًُٛل ١إمترًٍ َٔ ١اـتهاب إعايؿ ١اٖ َٔ ٚاـلْ ١ىضاٜ ٙتعًضل بٗضا ٚاـغضاّ
ا ٕعايـ عً ٢تعٜٛض إتّفـ...(ٜٔ
ايتػٝرل ايٛذٝؽ بٌ ٖ ؿا ايكاْٚ ٕٛقاْ ٕٛاشل٦ٝض ١ا٭ٌضً) ٞا٭َضف ـقضِ  55يمضٖٓ (2004 ١ضٛ
اِضاؾ ١إضاؼ (4) ٠أٜ :ّ٫ٚىضهٌ فًضضن ايٓضٛاب ؾٓض٪َ ١يؿضَ ١ضضٔ  9أعّضاَ ٤ضٔ ؾٓض ١ايٓكاٖضض١
ٚايكاْ٫ ١ْٝٛظتٝضاـ ث٬ثضَ ١فوضرٌ ٍٕٓضب ـ٥ضٝن اشل٦ٝضَ (. .١ضاؾا ٜعضب ٖضؿاٜ ?. .عضب إٔ ـذضِٝ
ايعه ًٞٝلٝه  ٕٛتفوٝر٘ َٔ قبٌ فًن ايٓٛاب ٚيٝن َٔ قبٌ ـ٥ال ١اؿهٖ ٗٚ ١َٛضؿٙ
اؿاي ١ؾإ  ٙ٤٫ٚلٝه ٕٛجملًن ايٓٛاب ٚيٝن يفٝ٥ن اؿهَ ١َٛعٓ ٢اْ٘ لٝه ٕٛطًكٗ ١
َمؽه فًن ايٓٛاب ٚيٝن ٗ َمؽه ـٝ٥ن اؿهَٚ . .١َٛاؼاَت ع٬قت٘ بٍباط ايماعؽٟ
ٌضضٓؽٜؽ ؾٓضض ١ايٓكاٖضض ٗ ١فًضضن ايٓضضٛاب اَ ٫ضضا ذضضفّ اهلل ؾضضإ ا٫ظضضرل لضضٝحُ يضض٘  9اعّضضا٤
ٜٚفورَ ٕٛع٘ اثٌٓ ٚاذؽ َا ٜؿو اـ٘ ٚٚاذؽ اذتُاٍ وفطٚ ٞبايتايٜ ٞتِ اظتٝاـ ٖٛ ٙؼٕٚ
اٯظفإٖ ..ؿ ٟايىػً٘ تٍفٸف يفٝ٥ن اؿه ?..َ٘ٛطبعاّٖ ٗ. .٫..ؿ ٙاؿاي:١
 . 1قايٛا ي٘ :أيمت َىُ ّ٫ٛبا٫جتثاث ٗ ?..ذٌ ِٖ ٜعفؾ ٕٛؾيو  ٖٞٚاي ٓكط ١ا٫لال١ٝ
اييت جعًتِٗ ٜع ْ٘ٛٓٝأٌ ّ٬نبؽ ٌٜي ٞيؿفض ايمط ٠ٛعًُِٚ ٘ٝإ عؽّ ظفٚج٘ عٔ طٛـِٖ..
ٌ .2ؽـ قفاـ َٔ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤باْٗا ٤تهًٝؿ٘ بف٥ال ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖٚ ١اعاؼ ٙٚاٍ ٝٚٚؿت٘
ايمابك ١قاِ ٗ ٞفًن ايكّا ٤ا٭عًٚ . .٢مل ًٜبٛا طًب٘ با٫ذاي ١عً ٢ايتكاعؽ. .ـغِ اْ٘ بث
اواع ١تك ٍٛباْ٘ تكؽّ بالتكايت٘ َٔ ـ٥ال ١اشل..١٦ٝ
ْ .3كّٛا إاؼ 4) ٠أ (ّ٫ٚاييت الترؽثٗا عً ٢قضاْ٦ٖٝ ٕٛض ١ايٓكاٖض ١ا ٭ٌضًَ ٞضٔ ظضٍ٬
احملهُ ١ا٫ؼاؼ:١ٜ
احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜتٓكض ايتػ ٝرل ايٛذٝؽ ايضؿ ٟاذؽثض٘ ـذض ِٝايعهًٝض ٗ ٞقضاْ٦ٖٝ ٕٛض١
ايٓكاٖ ١ا٭ًٌ:ٞ
ايكفاـ ـقِ/ 105:اؼاؼ:2011/ ٜ٘
)) يؽ ٣ايتؽقٝل ٚإؽاٚي َٔ ١احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا ٚجؽ إٔ ٚن ٌٝإؽع ٞإِاؾ ١إٍ
ٝٚٚؿت٘ طًب َٔ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا اؿهِ بعؽّ ؼلتٛـ ١ٜإاؼ/ 4 ) ٠أ َٔ (٫ٚقضإْٛ
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ـقِ  30يمٓٚ 2011 ١اؿهِ بإيكاّ إؽع ٞعًُٗٝا إِاؾ ١يٝٚٛؿتُٗضا بإٌضؽاـ
تىف ٜبايػاٖ٤ا ٕعايؿتٗا إضاؼٚ 47 ٠إضاؼ/ 61 ٠ظاَمضا/ب( ٚإضاؼ/ 80 ٠ظاَمضاَ 9ضٔ ؼلضتٛـ
ْٗٛـ ١ٜايعفامٚ. .يؽ ٣ايفجٛع إٍ إاؼ/ 4 ٠أ َٔ ٫ٚقاْ ١٦ٖٝ ٕٛـقِ  30يمٓ 2011 ١تبٌ أْٗا
ٍْت عًٜ ) ٢ىهٌ فًن ايٓضٛاب ؾٓض٪َ ١يؿضَ ١ضٔ  9أعّضاَ ٤ضٔ ؾٓض ١ايٓكاٖضٚ ١ايكاْْٝٛض١
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٫ظتٝاـ )ث٬ث( َفورٌ ٍٕٓب ـٝ٥ن اشلٍْٚ ( ١٦ٝت ٗ ايبٓؽ ثايثا َٔ ْؿن إاؼ ٠بإ ) ـٝ٥ن
اشل ١٦ٝبؽـجٚ ١قٜف ( ٚذٝث إ اظتٍاٌا فًن ايٓٛاب قؽؼ ٗ ٠إاؼ َٔ 61 ٠ايؽلتٛـ ٚمل
ٜهٔ َٔ بٌ تًو ا٫ظتٍاٌا تفوٝس إٖ٪ضٌ ٕ ٍٓضب ـ٥الض٦ٖٝ ١ض ١ايٓكاٖض ١بضٌ إٕ إضاؼ) ٠
/ 61ظاَما/ب ( َٔ ايؽلتٛـ أعطت اؿل جملًن ايٓٛاب إٛاؾك ١عً ٢تع ٌٝايمؿفاٚ ٤ايؽـجا
اـاٌ ١باقذلاط َٔ فًن ايٛقـا ,٤نُا إٔ ايبٓؽ )ظاَما( َٔ إاؼ َٔ ( 80) ٠ايؽلتٛـ اظتَ
جملًن ايٛقـا ٤بايت ١ٌٝٛإٍ فًن ايٓٛاب بتعض ٌٝايمض ؿفاٚ ٤ايضؽـجا اـاٌض ١عٓضؽ تعضؽاؼٙ
يًٍ٬ذٝا اييت ُاـلٗا فًن ايٛقـاٚ ٤ذٝث إ ٍَٓب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖضٚ ١ؾكضا يًُضاؼ٠
)/ 4ثايثا( َٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١ـقِ  30يمٓ ٖٛ 2011 ١بؽـجٚ ١قٜف ٚإ إاؼ َٔ 76 ٠ايؽلتٛـ
تَٓ عًٜ ) ٢ت ٍٛـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤إهًضـ تمضُ ١ٝأعّضاٚ ٤قا ـتض٘ ظضَ ٍ٬ضؽ ٠أقٍضاٖا
ث٬ثَٜٛ ٕٛا َٔ تاـٜغ ايتهًٝـ ( ٚ.. .ٚذٝضث إٔ إضاؼَ 47 ٠ضٔ ايؽلضتٛـ قضؽ ٍْضت عًضَ ٢بضؽأ
ايؿٍضضٌ بضضٌ ايمضضًطا ايتىضضفٜعٚ ١ٝايتٓؿٝؿٜضضضٚ ١ايكّضضاٚ ١ٝ٥قّضضت إٔ ُضضاـه نضضٌ لضضضًط١
اظتٍاٌاتٗا َُٗٚاتٗا عً ٢ألاه َبؽأ ايؿٌٍ بٌ ايمًطا ...يؿا ته ٕٛؼع ٣ٛإؽع ٞإِاؾ١
ي ٝٚٛؿت٘ َبٓ ١ٝعً ٢لٓؽ ٗ ايؽلتٛـ ٖا ٜكتّ ٞاؿهِ بعؽّ ؼلضتٛـ ١ٜإضاؼ/ 4) ٠أَ (٫ٚضٔ
قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١ـقِ )30يمٓ( 2011 ١يؿا قفـ احملهُ ١ا٫ؼاؼٜض ١ايعًٝضا اؿهضِ بعضؽّ
ؼلتٛـ ١ٜإاؼ / 4 ٠أ َٔ (٫ٚقاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١ـقِ  30يمٓٚ ( 2011 ١اٱوعاـ إٍ فًن ايٓٛاب
بتعؽ ٌٜإ اؼ ٠إؿنٛـٚ ٠ؾكا يٰي ١ٝإفل...١َٛ
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الفصل السابع
يّ ٕٚالهسايٕ ..فصلت أم أُفصلت..؟.
مل ؼكل ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١إُٗ ١اييت قاَت َٔ أجًٗا  ِٚ ٖٞٚذؽ يًؿماؼ ٗ ايعفام ٖٚؿا
أَف ثابت ٚ ,قؽ وعف َكٜخ َٔ ا٭مل ٚا٭لـ ذكٝك ٗ ١أذؽ ا٭ٜاّ ٚأْا أتاب اٱع َٞ٬عُاؼ
جالِ عً ٢ؾّا ١ٝ٥اؿفٜ ٖٛٚ ٙك ٍٛيّٛٝؾ٘ إٕ ايىاـع ايعفاق ٞبا ٜٛٓف بالتعؿاف إٍ ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١٭ْٗا مل تهمف ٗٚف ايؿماؼ ٗ ايعفامٖ . .ؿا ٌرٝس ؾٗ ١٦ٝايٓكاٖ ١مل تهمف ٗٚضف
ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚمل تّ ذؽ يض٘ ٚقضؽ تؿضاقِ ايؿمضاؼ أنثضف ٗ ايعضفام ٖٚضَ ٛضؽعا ٠يبرضث
ا٭لباب ٚايعٛاٌَ اييت أؾّت إٍ ٖؿ ٙايٓتٝح ٗ ١قاٚي ١يتكّٗٛا أ ٚإبفا ٤ايؿَ َٔ ١تبعتٗا..
ٚ٭ْ ٞوعٍٝا ٖ ٗ ٚؿا إِٛٛع بايؿا ٖ ٗٚؿا ايهتاب ؼؽٜؽا  ٫تٓرٍف َُٗيت َا ًٜك٢
عً ٢عاتل ايباذث َٔ َمٚ٪ي ١ٝؾك٘ إِا ٜتعٌ عًٞٸ اٱؼ ٤٫بىٗاؼتٖ ٗ ٞؿا اؾاْب بٍؿيت
نٓت جك َٔ ٤اشلٚ ١٦ٝيمت َتطؿ ّ٬أ ٚطاـ٥اّ عًٗٝا أق ٍٛإٕ اشل ١٦ٝمل ؼكل ايٓتا٥خ إفجَٔ ٠ٛ
ٚجٛؼٖا  ٖٛٚأَف ٜعٛؼ إٍ ايعٛاٌَ ايتاي:١ٝ
ا٭ :ٍٚإىانٌ ايؽاظً ٗ ١ٝاشل..١٦ٝ
ايثاْ :ٞبَٛ ١٦ٝاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام..
ايثايث :ايتحاٚق عً ٢التك ٍ٬اشل..١٦ٝ
التشد ٓات اليت ّادَت ٍٔ ٘ٝاليصاٍ٘:
ٚاجٗت ٖ ١٦ٝايٓكآَٖٚ ١ؿ تألٝمٗا ًْ َٔ ١ايترؽٜا ايٍعب ١بعّٗا ؼاظًٝضٚ ١أظضف٣
ظاـجٚ ١ٝتًو ايترؽٜا ٖ ٞاييت ؼهُت َمت ٣ٛأؼاٖ٤ضا ٚقضفـ َضؽ ٣لاذٗضا ٗ ايكٝضاّ
بٛاجباتٗا ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚأِٖ تًو ايترؽٜا اٯت:ٞ
أ :٫ٚايٛفٚف ايؿات ١ٝشل ١٦ٝايٓكاٖ..١
 . 1اظتٍاُ اشلٚ ١٦ٝطبٝع ١عًُٗا..
 . 2ظًٌ ٚؾٖ ٗ ٢ِٛاـل ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖ ١يٛاجباتٗا..
ثاْٝا :ب ١٦ٝعٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ..١
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ثايثا :إٛقـ َٔ التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ..١
أ :٫ٚايٛفٚف ايؿات ١ٝشل ١٦ٝايٓكاٖ:١
ض ٌٖ إٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١جٗ ١ـقاب ١ٝأّ قّا.?..١ٝ٥
ض ٌٖ إٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ففؼ كدل أّ أْٗا جٗاق ايؽٚي ١إفنكٕٛ ٟاجٗ ١ايؿماؼ..?..
ض  ٌٖٚإٔ اظتٍاُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٜ ١تٛقـ عٓؽ ذؽٚؼ أجفا ٤ايتركٝل.?..
أّ ٜٓمرب عًَ ٢ا قبً٘ ٚاٍ َا بعؽ.?..ٙ
ض َا ٍَٖ ٞاؼـ إعً َٛا بايٓمب ١يًٗ.?..١٦ٝ
ض َا ٖ ٞذؽٚؼ اظتٍاٌا اشل..?..١٦ٝ
ض ٌٖ إٔ التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ ١أَف ٜفاؼ َٓ٘ إوباع ـغبٜ َٔ ١فأه ٖ ١٦ٝايٓكاٖ َٔ ١ايٓاذ١ٝ
ا٫عتباـ ١ٜأّ إٔ الضتك٬شلا ٜىضهٌ ذحضف ايكاٜٚضَِٛ ٗ ١ضٛع ُهٗٓٝضا َضٔ تأؼٜض ١ؼٚـٖضا ٗ
َٛاجٗ ١ايؿماؼ?..
ٖؿ ٙا٭ل َٔ ١ً٦ايّفٚـَ ٟهإ إٔ ٜتٛقـ َٔ ٜكٛؼ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١عٓؽ اٱجاب ١اؿازل١
عً ٢نٌ ٚاذؽ َٓٗا قبٌ إٔ ٜباوف بتٓؿٝؿ بفْاف٘ أ ٚـٜ٩ت٘ يكٝاؼ ١٦ٖٝ ٠ايٓكاٖٚ..١أّٜاّ ٜٓبػٞ
ايتٛقـ عٓؽٖا عٓؽَا ٜتِ تك ِٝٝأؼا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖ ٗ ١ايكٝاّ بؽٚـٖا ٗ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٚ ,تكِٝٝ
جٗ ض ٛؼ َهاؾرضض ١ايؿمضضاؼ ٗ ايعضضفامٚ. .التىضضفاف َمضضتكبٌ ايٍضضفاع ِضضؽ ايؿمضضاؼ ٗ ايعضضفام..
ٚلأذا ٍٚاٱجاب ١عٓٗا ٚيهٔ بعؽ إٔ أطًعهِ عًَ ٢ؽ ٣ا٫مفاف عٔ ؾيو ٚذحضِ ايّضفـ
ايؿ ٟأٌاب اشل ١٦ٝبىهٌ ظاُ ٚجٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام بىهٌ عاّ َٔ . .جفا.ٙ٤
 .1اظ تٍاُ اشلٚ ١٦ٝطبٝع ١عًُٗا:
ايكّ ١ٝإفنك ١ٜإمتٗؽؾ َٔ ١قٝاّ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ ٖٞ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام َٔ ظٍ٬
ايٛلا ٌ٥ايتاي:١ٝ
إُٗ ١ا٭ :ٍٚتعُ ِٝق ِٝايٓكاٖ ١عٓؽ إٚٛـ اؿه َٞٛأ َٔ ّ٫ٚظ ٍ٬إيكاَ٘ بضايتٛقٝ
عً ٢قٛاعؽ ايمًٛى ايٝٚٛؿ ٞنىف ٙقبٌ ايتع ٌٝإٕ نإ قؽ ايترل بايٝٚٛؿ ١بعؽ تألٝن
اشلٚ ١٦ٝإيكاّ إٛجٛؼ ٜٔبايٝٚٛؿ ١قبٌ تألٝمٗا بايتٛق ٝعً٥٫ ٢ر ١قٛاعؽ ايمًٛى إىاـ إيٗٝا ,
ٚعٓؽ ظفق٘ يتو ايكٛاعؽ ؾإ ؾيو ٪ٜؼ ٟإٍ طفؼ َٔ ٙايٝٚٛؿ ١إٍ جاْب َا ٜذلتضب عًٝض٘ َضٔ
تبعا عكاب ١ٝأظف..٣إٍ جاْب ايمع ٞيٓىف ق ِٝايٓكا ٖ ٗ ١ا٭ٚلا ٙايىعبٚ ١ٝاجملتُ بٗؽف
ؾِ ايؿماؼ ٚػؿٝـ َٓابع٘ ٖٚؿا َا ٚـؼ ٗ قاْ ٕٛتألٝن اشلَٚ ١٦ٝا لعٝت ي٘ وعٍٝاّ ذت٢
أْ ٞقًت ٗ فًن ايٓٛاب  َٔٚعٗؽ اؾُع ١ٝايٛطَٓ ١ٝطً عاّ  :2005إٕ ثكاؾ ١ايٓكاٖ ١هب
تعُُٗٝا َٓٚؿ َفذً ١ـٜاض ا٭طؿضاٍ ٜٓٚبػض ٞاؼظاشلضا ٗ َٓضاٖ خ ايتعًض ِٝا٫بتضؽاٚ ٞ٥ايثضاْٟٛ
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ٚايعايٚ ٞالتػَ ٍ٬ا نإ ٜمتػٌ َٔ ذٍَ يٓىف ثكاؾ ١ذكب ايبعث قبٌ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ
يٓىف ثكاؾ ١ايٓكاٖ ٗٚ , ١ذٌ أؼظًت َٛاَِ ٝهاؾر ١ايؿماؼ ٗ إٓاٖخ ايؽـال ٗ ١ٝبعض
ايهًٝضضا ٗ اؾاَعضضا ايعفاقٝضضٚ ١بضضا إِٛضضٛع أذضضؽ فضضا ٫ايؽـالضضا ايعًٝضضا ٚتكضضؽِٜ
ا٭طفٚذا يًرٍ ٍٛعً ٢ايىٗاؼا ايعًٝا ؾإ اشل ١٦ٝانتؿت بإعؽاؼ ٥٫ر ١ايمًٛى ايٝٚٛؿٞ
ٚتعُُٗٝا عً ٢ؼٚا٥ف ايؽٚيٚ ١يهٔ ؼَ ٕٚتابع ١تؿنف ٕٔ ايتكّ بٗا أ ٚمل ًٜتكّ ٖٔ ٚق عًٗٝا
َٔ َٚٛؿ ٞايؽٚيٚ ١تفنت ا٭َف يًٛقـا ٤نٌ ُِٔ ٚقاـت٘ ٚيف٩لا ٤ؼٚا٥ف ايؽٚي ٗ..١ذٌ أْ٘
ٚنُا َٖ ٛعفٚف َٔ ٚفٚف ايؿ ٢ِٛايمٝالٚ ١ٝاٱؼاـٜضٚ ٗٚ ١ضفٚف ظضفاب ايكضؽٚ ٠ٚعضؽّ
ا٫يتكاّ بايكاْٚ ٕٛعؽّ اذذلاّ ايؽلتٛـ ٚايتؽٖٛـ ايكٚ ُٞٝتؽٖٛـ َبؽأ ايىعٛـ بإمٚ٪يٗ ١ٝ
أجٗك ٠ايؽٚي ١نٌ ؾيو جعٌ َٔ قضاؼ ٠ايضٛقاـا ٚايضؽٚا٥ف ٜمضابكَ ٕٛعٝضتِٗ يضٝن ٗ َّضُاـ
ا٫لتكاَٚ ١ا يٓكاٖ ١إِا ٗ َُّاـ ايؿماؼ ض ـغضِ تضٛقٝعِٗ ٖضِ عًض٥٫ ٢رض ١قٛاعضؽ ايمضًٛى ض
ؾأنثف قّاٜا ايؿماؼ إثاـ ٠ذايٝا َثاـِ ٠ؽ تًو ايٓعب ٚبايتايّ ٫ ٞهٔ ايتع ٌٜٛعً, ِٗٝ
ٌٚاـ َِٛٛع ايتٛق ٝعً٥٫ ٢ر ١قٛاعؽ ايمًٛى ففؼ ْهت٘. .ؾعٓؽَا ٜ ٫متر ٞايؿالؽ ٫ٚ
ىاف ؾاْ٘ ٜؿعٌ َا وً ٛي٘..
إُٗ ١ايثاَْ :١ٝكا ١َٚاٱثفا ٤عً ٢ذماب إاٍ ايعاّ:
َٔ ظ ٍ٬نىـ ايؿَ ١إايٚ ١ٝايؿٜ ٟمع ٢يهىـ ايُٓ ٛغرل إىفٚع ُٕتًها َٚٛؿٞ
ايؽٚيٚ ١عٛا..ًِٗ٥
ٖضؿ ٙايكّضض ١ٝأّٜضضا نضضإ ت ٓؿٝضضؿ اشل٦ٝضض ١شلضا ٌضضٛـٜا ٚؼ ٕٚأ ٟتضضأثرل بضضايفغِ َضضٔ ِضضعاَ١
إعًَٛا ايٛاـؼ ٗ ٠التُاـ ٠نىـ ايؿَ ١إايٚ ١ٝاييت ٜتعٌ عً ٢إهًـ تعب٦تٗا يهٔ ا٭َف
بفَت٘ غرل ؾعاٍٚ . .ايمبب ٜعٛؼ إٍ اٯت:ٞ
 . 1إٕ تعب ١٦تًو إعًَٛضا بىضإٔ أَضٛاٍ إهًضـ باَٖ٤٬ضا ٗ بؽاٜض ١إوضػاي٘ إٍٓضب أٚ
ايٝٚٛؿ ١تعتُؽ عً ٫ٚ ٖٛ ٘ٝتٛجؽ قاعؽَ ٠عًَٛا ّهٔ ا٫لتٓاؼ إيٗٝا ٗ ؼؽٜؽ َؽ ٣ؼقض١
إعًَٛا إهتٛب ١ؾٗٝا ؾّٜٗ ٛعِ ثفٚت٘ إٕ أـاؼ يه ٞتتٓالب َض ثفٚتض٘ ٗ ْٗاٜض ١ظؽَتض٘
ٚإوػاي٘ إٍٓب ّٜٚػطٗا إٕ أـاؼّ ٫ٚ. .هٔ ايتع ٌٜٛعً ٢إعًَٛا اييت ٜؿنفٖا ٖ ٛيعؽّ
إَهاْ ١ٝإكاـْ..١
 . 2عٓؽَا ٜىرل إٍ تٓاَ ٞثفٚت٘ ٗ ْٗا ١ٜإوػاي٘ إٍٓب ؾأّٜاّ ّهٓ٘ ِػطٗا يٝحعًٗا
ذت ٢أقٌ َٔ ْكط ١ايىفٚع يًمبب ْؿم٘ :عؽّ ٚجٛؼ قاعؽَ ٠عًَٛا ّهٔ ايتٝكٔ بٛالطتٗا
َٔ ؼق ١إعًَٛا ؾاشل ٫ ١٦ٝتفلٌ عًض ٢لضب ٌٝإثضاٍ طًضب تأٜٝضؽ َضٔ ناؾض ١ؼٚا٥ضف ايتمضحٌٝ
ايعكاـ ٗٚ ٟناؾ ١احملاؾٛا يتأٜٝؽ ا٭َ٬ى نُا جا ٗ ٤التُاـ ٠نىـ ايؿَٜٛ ٫ٚ ١جؽ
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غرلٖا ٚنؿا إفٚـ ٚبك ١ٝاؾٗا  . .ؾإؾٕ نىـ ايؿَ ١إاي ١ٝـغِ اؾعحع ١اييت تفاؾل عؽّ
تكؽّ٘ ٗ ٚقت٘ إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١غرل ؾعاٍ يعؽّ ٚجٛؼ قاعؽ ٠بٝاْا ّهٔ َكاـْ ١إعً َٛا
ايٛاـؼ ٠بايهىـ إؿنٛـ َعٗا ٚيٛجٛؼ طفم عؽٜؽّ ٠هٔ تمح ٌٝا٭َٛاٍ غرل إٓكٛئَ ١
ظ٬شلا ٌٛـٜا بالِ ايػرل..
ٚؾٛم ؾيو نِ ْٖ ٞمب ١ايؿٜ ٜٔهىؿ ٕٛعٔ ايؿَ ١إاي ١ٝشلِ َٔ ايدلٕاْ ٌٝبايؿا ٚإٕ
نضضإ ؾيضضو َٗٛف ٜضاّ َضضٔ ظضضًَ ٍ٬ضض ٧الضضتُاـ ٠نىضضـ ايؿَضض ١إايٝضضْ ..?..١مضضب ١قًًٝضض ١جضضؽاّ..
ٜ ِٖٚكا َٕٛٚأ ٟتىف ٜتمع ١٦ٖٝ ٢ايٓ كاٖ٫ ١لتٍؽاـ ٙوكل ٖؿ ٙايػا..١ٜ
إُٗضضضض ١ايثايثَٛ:١اجٗضضضض ١ايؿمضضضضاؼ )َعاقبضضضض ١ايؿالضضضضؽٚ ٜٔالضضضضذلؼاؼ ا٭َضضضضٛاٍ إمضضضضفٚق:(١
 ٖٞٚإُٗ ١ايفٝ٥م ١شل ١٦ٝايٓكاٖٚ ١لبب ٚجٛؼٖا..
خلل ّفْض ٙيف ٍٔ ٘ٝاليصاٍ٘ ما شال قاٜناً:
ايتركت بٗ ١٦ٝايٓكاٖ ١بٍؿْ ١ا٥ب ـٝ٥ن اشل ٗ ١٦ٝأٚاظف عاّ ٚ 2005بعؽ َفٚـ أنثف َٔ
لٓ ١بكً ٌٝعًَ ٢باوفتٗا بأعُاشل ا ٚجؽ ؾٗٝا اٯت:ٞ
أ :ّ٫ٚاظتٍاُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ:١
َٔ ٚجْٗٛ ١ف ـٝ٥ن اشل) ١٦ٝذٓٝؿاى( ٚنٛاؼـٖا ؾإ اشل ١٦ٝتعتدل ْؿمٗا جٗض ١ؼكٝكٝض٘
ٚيٝمت جٗ ١ـقاب ٖٞٚ ١ٝبٗؿا تكذلب َٔ اظتٍاُ أجٗك ٠ايكّاٚ ٤تىهٌ َتُُاّ أ ٚاَتؽاؼ اّ
يضضٖ٘ٚ ..ضض ٛتٍضضٛـ ظضضاط ٧يضضؽٚـ اشل٦ٝضضٚ ١اظتٍاٌضضاتٗا ٚأ ّٜضاُ تمضضبب شلضضا َىضضانٌ نضضبرل, ٠
ٚيٮلباب ايتاي:١ٝ
 . 1إٕ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١جٗ ١ـقابَٛ ١ٝجب ايؽلضتٛـ ايعفاقض ٞايٍضاؼـ ٗ عضاّ ٚ 2005أّٜضا
َٛجب قاْ ٕٛإؼاـ ٠ايؽٚي ١ايؿ ٟلبك٘ ٚنْٗٛا جٗ ١ـقاب ١ٝؾإ ا٭َف ٜٓ ٫تكَ َٔ َهاْتٗا.
 ٖٞٚ . 2يٝمت جٗ ١قّا َٔ ٫..١ٝ٥ذٝث ايتهٚ ٜٔٛا٫ـتبا َٔ ٫ٚ ٙذٝث ا٫ظتٍاُ ٫ٚ
َٔ ذٝث ايٍ٬ذٝا  َٔ ٫ٚذٝث ٌٝؼ ايعٌُ:
ؾُٔ ذٝث ايتهٚ ٜٔٛا٫ـتبا :ٙؾإ ايمًط ١ايكّا ٗ ١ٝ٥ايعفام قؽؼَٛ ٠جب ايؽلتٛـ
ٚتِّ :فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ ٢احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜقهُ ١ايتُٝٝك ا٫ؼاؼ ١٦ٖٝٚ , ١ٜايٓكاٖ١
يٝمت َٔ بٌ تًو اي تىه .. ٬ٝإِا َٖٛ ٞجب َْ إاؼ َٔ 102 ٠ايؽلتٛـَ ١٦ٖٝ ) :متكً١
ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب (..
ض أَا َٔ ذٝث ا٫ظتٍاُ :ؾإ ايكّ ١ٝإفنك ١ٜإمتٗؽؾٚ َٔ ١ـا ٤قٝاّ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ١
َٖٛ ٞاجٗ ١اي ؿماؼ ٗ ايعفامٚ..اؾٗا ايكّا ١ٝ٥تّطً بؽٚـ َِٗ ٗ ؾيو ٚتؽظٌ وفٜها ٗ
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ٖؿ ٙإَُٗ ٗ ١فذًَ َٔ ١فاذًٗا ٚيٝن أنثف..
ض أَا َٔ ذٝث ايٍ٬ذٝا . .ؾاْ٘ يٝن َٔ ٌ٬ذ ١ٝاشلٖ ١٦ٝاـل ١ايٍ٬ذٝا اييت َٓرٗا
ايكاْ ٕٛيًحٗا ايكّا ١ٝ٥ؾًٝن َٔ ٌ٬ذٝتٗا :إٌؽاـ َؿنفا قبض عل ا٭وعاُ َٔ ٫ٚ
ٌ٬ذٝتٗا تٓؿٝؿ َؿنفا ايكبض ايٍاؼـ ٠عكِٗ َٔ جٗا قّا٬ٌ َٔ ٫ٚ ١ٝ٥ذٝتٗا اؽاؾ
بعض َٔ أبٓٝتٗا أَانٔ تٛقٝضـ أ ٚذضبن ا٭وضعاُ ٚ ,طبعض ّا يضٝن َضٔ ٌض٬ذٝتٗا إٌضؽاـ
قفاـا ذهِ..
ض أَا َٔ ذٝث ٌٝؼ ايعٌُ ؾايكاِٜ ٫ ٞتعاٌَ َ ايكّ ١ٝإ ٫إؾا مت ؼفٜهٗا ٜٚهضٕٛ
ؾيو َٔ قبٌ ٚاذؽ َٔ أثٌٓ ؼؽٜؽاّ :إىتهٚ) ٞأذٝاْا ٜه ٕٛكدل( أ ٚا٫ؼعا ٤ايعاّ ) ٜمُ٢
ٗ بعض ايؽ ٍٚايعفب ١ٝايٓٝاب ١ايعاَٚ ( ١ايكاِٜ ٫ ٞؿٖب إٍ ا٭لٛام ٚا٭ذٝا ٤ايمهٓ ١ٝعثاّ
عٔ قّاٜا أ ٚجفا ِ٥يٝؿتس شلا ًَؿا قّضا ٗ ..١ٝ٥ذضٌ إٔ ؾيضو ٜكض ِضُٔ اظتٍضاُ ٖ٦ٝض١
ايٓكاٖ ١ؾَٗ ٞعٓ٬َ ١ٝذك ١قّاٜا ايؿماؼ ٚايهىـ عٓٗا ٚاؽاؾ اٱجفا٤ا اي٬ذك ١بىأْٗا.
ض  َٔٚذٝث ا٭لبكٝا ؾإ ايكاِضٜ ٞعٓٝض٘ ْضٛع اؾفّضٜ ٫ٚ ١عٓٝض٘ ذحُٗضا ..ؾايىضعَ
إ ُٔ٪عًَ ٢اٍ َِٛٛع ٗ عٗؽت٘ إٕ لفم َٓ٘ ؼٜٓاـاّ أًَٝ ٚاـاّ نإ ايؿعٌ اظت٬لاّ ٚوهِ
ٚؾل ؾا إاؼ ٠اييت تعاقب َفتهب جفّ ١ا٫ظت٬ه ٗ اؿايتٌ :ذاي ١ايؽٜٓاـ ايٛاذؽ ٚذاي١
إًٝاـ ؼٜٓاـ ) ,إ ٗ ٫ذاي ١ايٛفٚف إىؽؼٖ ٗٚ ٠ؿ ٙاؿاي ١ؾإ ا٭َضف أّٜضا ٜ ٫ت عًضل بهضِ
ايؽْاْرل إِضا بٛضفٚف اـتهضاب اؾفّض ٫ٚ ,( ١تٛجضؽ تمضعرل ٠يًعكٛبضا تعتُضؽ عًضَ ٢كضؽاـ
ا٫ظت٬ه..ؾا ٭جف عً ٢قؽـ إىكًٍٜ ٫ ١س شلؿا ٚ ,إ قاّ وعَ بمفق ١ؼجاجٚ ١آظف لفم
ْاق ١عؽ اؾفّ ١جفّ ١لفق ٗ ١اؿايٌ )عٓؽَا تتٛؾف أـناْٗا َٔ ـنٔ َاؼٚ ٟـنٔ
َعٓٚ..( ٟٛايفو ٠ٛـوٚ ّ٠ٛإ ناْت )ناـ تعب ١٦ـٌٝؽ إٛباٚ ..( ٌٜتٍٓٝـ اؾفا َٔ ِ٥ذٝث
جماَتٗا َٔ ٚجْٗٛ ١ف ايكاْ ٜ ٕٛعتُؽ ا٭لاه ايتاي:ٞ
إٕ اؾفا َٔ ِ٥ذٝث جماَتٗا  3أْٛاع :إعايؿا ٚاؾٓس ٚاؾٓاٜا ..
ض إعايؿ ٖٞ :١اؾفّ ١إعاقب عًٗٝا بإذؽ ٣ايعكٛبتٌ :اؿضبن ايبمضٕ ٘ٝضؽَ ٠ضٔ 24
لاع ١إٍ  3أوٗف أ ٚايػفاَ ١اييت ٜ ٫كٜؽ َكؽاـٖا عً 30 ٢ؼٜٓاـ)..إاؼ َٔ 27 ٠قاْ ٕٛايعكٛبا
ـقِ  111يمٓ.( 1969 ١
ض اؾٓر ٖٞ :١اؾفّ ١إعاقب عًٗٝا بإذؽ ٣ايعكٛبتٌ :اؿبن ايبم ٘ٝأ ٚايىؽٜؽ أنثف
َٔ  3أوٗف إٍ  5لٓٛا )إاؼ َٔ 26 ٠قاْ ٕٛايعكٛبا ـقِ  111يمٓ.(1969 ١
ض ٚاؾٓا ٖٞ ١ٜاؾفّ ١إعاقب عًٗٝا بإذؽ ٣ايعكٛبا  .1 :اٱعؽاّ  .2 ,ايمحٔ إ٪بؽ . 3 ,
ايمحٔ َٔ  5لٓٛا إٍ  15لٓ ) ١إاؼ َٔ 25 ٠قاْ ٕٛايعكٛبا ـقِ  111يمٓ.( 1969 ١

356

ٚيهٔ ٌٖ ٜٓطبل ؾيو عً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖ ١ؾتٓىػٌ ٚتىػٌ جٗاق ايكّضا ٤بكّض ١ٝنضاـ
َٛباٚ ..ٌٜأَاَٗا ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا َٔ أَٛاٍ ايىعب تٴمفم ٚتٴٗفم.??..
لٓأت ٞعً ٢عث ؾيو ٫ذكاّٚ. .يهٔ قبٌ إٔ ْؿاـم ٖؿ ٙايؿكف ٠أق :ٍٛي ٛنٓت َٔ ٜكفـ
ٍَرل ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚٚ ١جؽتِٗ ٜعتُؽٖ ٕٚؿا ا٭لاه َٚمتُف ٕٚؾٝض٘ ؿحضك َٚٛؿٗٝضا بضؽ٤اّ
بايفٝ٥ن ؿٌ قٝاَِٗ بفؼ ناؾَ ١ا قبّ َٔ ٙٛـٚاتب ٚكٍٍا ٚؾًٍِٗ َٔ ايٝٚٛؿْ ١عاّ
ٚيٝن ؾفاؼ.٣
ثاْٝاٍَّ :اؼـ )َؽظ ١٦ٖٝ ( ٬ايٓكاٖ:١
ٚجؽ إٔ اشل ١٦ٝقؽ اعتُؽ ٍَؽـٕ ٜٔؽظ٬تٗا:
ا٭ :ٍٚوعب ١اـ٘ ايماظٔ  ٖٞٚوعب ٗ ١اشل ١٦ٝتتًك ٢ا٫ظباـا عضٔ قّضاٜا ايؿمضاؼ
بٓٛعٗٝا :ا٫ظباـا ايٍفو ) ١اييت ٜؿٍس إعدل ؾٗٝا عٔ ازل٘( ٚا٫ظباـا إػًؿ) ١ايضيت ٫
ٜعًٔ إعدل عٔ ازل٘( ..عٔ طفٜل اشلاتـ أ ٚاْ٫ذلْت..
ايثاَْ :ٞا ٜفؼ َٔ قّاٜا قاي ١إٍ اشلَ َٔ ١٦ٝهاتب إؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايضٛقاـا
ايعفاق..١ٝ
ٗ ذٌ إٔ ؾيو يٝن ؼقٝكضاّ ؾٍُضاؼـ اشل٦ٝض ١تتمض يتىضٌُ باٱِض اؾ ١إٍ إٍضؽـ ٜٔإضاـ
ؾنفُٖا ) اـ٘ ايماظٔ ٚإؿتىٌ ايعُ (ٌَٝٛيتىٌُ إٍاؼـ ايتاي:١ٝ
 . 1تكاـٜف ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي.١ٝ
ٚ . 2لا ٌ٥اٱع ّ٬إعتًؿ.١
 . 3إمٚ٪يٌ اؿهٚ ٌَٝٛاي دلٕاْٚ ٌٝايمال..١عٓؽَا ٜهىـ بعِّٗ يًبعض اٯظف.
 . 4ايترف ٟايؿ ٟتك ّٛب٘ اشلْ ١٦ٝؿمٗا  َٔٚظَٚٛ ٍ٬ؿٗٝا ٬َٚناتٗا.
ثايثا:نٝـ تتعاٌَ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ َ ١ا  ٌٍٜإيٗٝا َٔ )قّاٜا أَ ٚكاعِ ؾماؼ(.?..
 . 1ايكّاٜا ايٛاـؼَ َٔ ٠هاتب إؿتىٌ ايعُ:ٌَٝٛ
ٚباعتباـ أ ٕ ٖؿ ٙايكّاٜا قؽ قطعت وٛطاّ ٚمت بىأْٗا إجفا ٤ايتركٝل اٱؼاـ ٟؾإ اشل١٦ٝ
ؼًٗٝا إٍ احملهُ )١باعتباـ إٕ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١جعًٗا ٚذؽٖا إعٛي ١بايتعاٌَ َ اؾٗا
ايكّا ١ٝ٥بىإٔ قّاٜا ايؿماؼ يهٔ ايكٛاٌْ ايعفاق ١ٝأتاذت ؾيو يًحُٚ , ٝتكض ّٛبتمضحٌٝ
وهِ ٣ٛؽ َفتهيب أؾعاٍ ايؿماؼ ٚٚؾكاّ ٕا مت ؼؽٜؽ َٔ ٙقبٌ إؿتي ايعاّ إعتَ.
 . 2ايكّاٜا اييت تفؼ إيٗٝا َٔ اـ٘ ايماظٜٔ :كَٚٛ ّٛـ اشل ١٦ٝبتؿفٜؼ إعًَٛا ايٛاـؼ٠
إيٜٚ ٘ٝفؾعٗا َؿنف ٠إٍ َؽٜف عاّ ايتركٝكا ٗ اشل.١٦ٝ
ض ٖ ٗٚؿ ٙاؿايَٚ ١ا ؼاَت اشل ١٦ٝقؽ قفـ إْٗا جٗ ١ؼكٝكٚ ٘ٝإْٗا اَتؽاؼ يًكّا ٤ؾإْٗا
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ؼ ) ٌٝإكاعِ( إٍ احملهُٚ ١تطًب التٍؽاـ َؿنف ٠قبض عل إثاـِ ٠ؽ ٙأِ ٚؽِٖ تًو
إكاعِٖ ٗٚ..ؿ ٙاؿاي ١ؾكؽ اـتهبت اشل ١٦ٝظطض ّأ َّضاعؿ ّا ؾٗضَ ٞضٔ جاْضب قضؽ تعاًَضت َض
ا٫ظباـا بٌٛؿٗا ذكا٥ل أَ ٚا ٜىب٘ اؿكا٥ل ٗ ذضٌ نضا ٕ ٜٓبػض ٞايتعاَضٌ َض ا٫ظبضاـا
بٌٛؿٗا َاؼ ٠ظاّ ٍٜ ٫س  ٫ٚهٛق اعتُاؼٖا نُا ٖٚ ٞإِا هب إٔ ٜعكبٗضا ؼضفٕ ٚتضؽقٝل
ٚؼكٝل َٔٚ..جاْب آظف ؾإْٗا تمببت ٗ ـؼٚؼ ؾعٌ ـزلٝضٚ ١بفٕاْٝضٚ ١وضعبِ ١ٝضؽ َضا ٜمضُ٢
بإعدل ايمفٚ ٟاـطأ يٝن ٗ َٔ أظدل ٚنإ َؿذلٜاّ ٚناؾباّ ؾك٘ ٚإِا ٗ اؾٗ ١اييت تًكت
اٱظباـ لٛا ٤نإ إِٛٛع ٜتعًل باٱـٖاب أ ٚايؿماؼ. .ؾٝؿذلض ض ٚأعٝؽ ايتأنٝؽ ض بإٔ اٱظباـ
هب ايتعاٌَ َع٘ بٍؿت٘ َاؼ ٠ظاّ ؾ ٬هٛق إُٖاي٘  ٫ٚهٛق ا٭ظؿ ب٘ عً ٢ع٬ت٘ٚ..إِا اعتباـٙ
ـأه اـ ٘ٝايؿٜ ٟعكب٘ ايترفَ . .ٟث :ّ٬ي ٛنٓت ٗ جٗاق اَب أ ٚوفطٚ ١اتٌٍ بو أذؽِٖ
َٔ اشلاتـ ايعُ َٞٛىدلى بٛجٛؼ بٝت َتعؿ نٛنف يتؿعٝغ ايمٝاـا ٗ إهإ ايؿْٞ٬
ٚأًُٖت اٱظباـ ٭ٕ إعدل مل ٍٜفط عٔ ازل٘ ايهاٌَ ـٛؾ٘ َٔ ايعٛاقب ؾأًُٖت اٱظبضاـ
عح ١أْ٘ َٔ كدل لفٚ..ٟتمبب عؽّ اؽاؾى ا٭جفا ٤إٓالب َكتٌ عضؽؼ َضٔ ايٓضاه ؾٗضٌ
تًٍس ذحتو ايكا ١ً٥بأْ٘ َٔ كدل لف ٟٱعاؼ ٠اؿٝا ٠إٍ ايّراٜا أ ٚعؽّ ؼٌُ إمٚ٪ي?. .١ٝ
ٚ ..٫يهٔ إٔ تمتؽع ٞطرلإ اؾٝي يكٍـ ايٛنف إكع ّٛأ ٚتٍٓب َؽاؾ اشلاٚ ٕٚتّب٘
إذؽاثٝاتٗا ن ٞتمك٘ ايكؿا٥ـ عً ٢ايبٝت إكع ّٛبأْ٘ ٚنفاّ..ؾٗ ٛقفاـ غرل عك ْٞ٬أّٜاّ..
ايٍر ٝس إٔ تباؼـ ؾٛـ تًك ٞاٱظباـ بايترف ٟعٔ إِٛٛع ؾإ ٚجؽت٘ ذكٝكٝاّ اؽؿ اٱجفا٤ا
إكتّٕٛ ١ٝاجٗت٘ ٚإ ٚجؽ ا٭َف غرل ٌرٝس ؾ ٬تتؿَف َٔ جفا ٤بؿيو اؾٗٛؼ ٗ ا٫لتعؽاؼ
ٚايترضضف ٟ٭ٕ أظبضضاـ ٚاذضضضؽ ٌضضرٝس تعضضضاؼٍ ْتا٥حضض٘ ايتعضضب إبضضضؿ ٍٚظًضضـ أيضضضـ إظبضضاـ غضضضرل
ٌرٝس..قّ ١ٝايؿماؼ ْؿن اؿاٍ ؾ ٬تٌُٗ اٱظباـ  ٫ٚتتعؿ َٓ٘ ذكٝكٚ ١إِا ٖ ٛففؼ َاؼ٠
ظاّ. .ظٌٍٛاّ ٚاْو هب إٔ تعًِ :إٔ اٱظباـ عضٔ اؾفّضٚ ١اجضب ٚطضب ٚأظ٬قضٚ ٞقضاْْٞٛ
ؾاٱذحاّ عٔ اٱظباـ ٜعؽ َٔ قبٌ ايكاْ ٕٛجفّٜ ١عاقب عًٗٝا ) إاؼ َٔ 245 ٠قاْ ٕٛايعكٛبا
ـقِ  111يمٓ 1969 ١إعؽٍ ( ٚأّٜا ؾإ اٱظباـ ايهاؾب جفّٜ ١عاقب عًٗٝا ايكاْ) ٕٛإاؼ٠
 َٔ 243ايكاْْ ٕٛؿم٘ ٖٛٚ ( . .أَف يٝن ظؽٜؽ ؾكاْٛٓ ٕٛـاب ٗ َٜٓ ٞإذؽَٛ ٣اؼ ٙبإ َٔ
أظدل نؿبا إٔ ـج ّ٬قتٌ ـجٚ ٬تبٌ اْ٘ ناؾبٜ. .كتٌ ايفجٌ ايؿ ٟأظدل..
ض بعؽ إذاي ١ايكّ ١٦ٖٝ َٔ ١ٝايٓكاٖ ١إٍ احملهٍُٜ. .١ؽـ قاِ ٞايتركٝل قفاـ ٙإَا بػًل
ايكّ ١ٝيعؽّ ايكٓاع ٖٛٚ ١أَف ْاؼـ اؿؽٚث أ ٚإٔ ٍٜؽـ َؿنف ٠بايكبض عً ٢إتِٗ أ ٚإتٌُٗ
 ٗٚايػايب ؾإ ؾيو َٖ ٛا وٌٍ..
ض ٜتِ إٜؽاع إت ِٗ /إتٌُٗ ٗ ايتٛقٝـ ٚعمب ايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛايؿٜٓ ٟمب٘ ايكاِٞ
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يًُاؼ ٠اييت ٜتِ ايتٛقٝـ َٛجبٗا  ٖٞٚإَا إٔ ته ٕٛقابً ١يًهؿاي ١ؾٝتِ إظض ٤٬لضب ٌٝإضتِٗ
بهؿاي ١ؿٌ َٛعؽ إفاؾع ١أ ٚإٔ إاؼ ٠عمب ايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛيًتُٗ ٫ ١تكبٌ ايهؿاي١
ٖٚؿا ٖ ٛايىا ٥بايٓمب  ١يتِٗ ايؿماؼ ؾٝتِ اٱبكا ٤عً ٢إٛقٛف ٚقؽ ّّٚ ٞقت ط ٌٜٛقؽ ّتؽ
إٍ أوضضضضٗف ) بعّضضضضِٗ أَّضضضض ٗ ٢ايتٛقٝضضضضـ  9أوضضضضضٗف ٚآظضضضضف ٜٔأَّضضضضٛا لضضضضٓ ١ناًَضضضضض..(١
.

ٕاؾا وٌٍ ؾيو.?..

وٌٍ ٭ٕ احملهُ َٔ ١جاْبٗضا يٝمضت جٗض ١ؼض ٕف أ ٚتضؽقٝل ٚغضرل َعٓٝض ١بضؿيو ٚقّض١ٝ
ايترف ٟنُا ٖ ٗ ٞايؽ ٍٚإتكؽَ ١غرل َعفٚؾ ٗ ١ايعفامٜٚ. .تِ ا٫لتعاِ ١عٓٗا باٱجفا٤ا
ايكمف َٔ ١ٜقبٌ ايىفطْ٫ ١تكاع ا٫عذلاف  َٔٚثِ تؽ ٜٔٚاعذلا ؾا إتِٗ قّاٝ٥ا أَاّ قاِٞ
ايتركٝلٚ . .أجٗك ٠ايتركٝل ٗ ايعفام ُتًو لح ّ٬غرل َىفف ٗ فاٍ اْتكاع ا٫عذلاؾا َٔ
ظ ٍ٬ايتعؿٜب بأوهاي٘ إعتًؿٚ ١ايؿ ٟبًؼ َمتٜٛا بىعْٛ ٗ ١اّ ٌؽاّٚ. .قضؽ أوضف ٗ
َهإ آظف بإٔ ايكاِ ٞهًب ٕٛي٘ إتِٗ ٚثٝاب٘ تٓك ؼَاّ ؾٝمتحرل إ تِٗ بايكاٌِ ٞاـظاّ :بإ
ا٫عذلاف أُظؿ َٓ٘ باٱنفا. .ٙيهٔ ايكاِضٜ ٞعٝضؽٚ ٙقضؽ نتضب عًض ٢أٚـام ايكّض :١ٝاحملكضل
يًتعُل بايتركٝلٖٚ !..ؿا ٜعب َكٜؽاّ َٔ ايتعؿٜبٖ ..ؿا اؿاٍ بعؽ عاّ  2003مت ايتر ٍٛعٓٗا ٗ
فاٍ ايكّاٜا غرل إتعًك ١باٱـٖاب ٚتىضرل ايضؽ ٌ٥٫إٍ أْٗضا  ٫قا يضت َتبعضَ ١ض إضتٌُٗ ٗ
قّاٜا إـٖاب  ,ـغِ إٔ ايترف ٖٛ ٟايبؽ ٌٜاؿّاـ ٟيًتعاٌَ َ ناؾ ١ايتِٗ . .بايٓمب ١يكّاٜا
ايؿماؼ ٜتِ إيكا ٤ايكبض عً ٢إتِٗ بٓا ٤عً ٢ؼفٜو وه َٔ ٣ٛقبٌ ايٓكاٖٜٛٚ ١ؼع ٗ ايتٛقٝـ
ٚقؽ ٜمتُف َٛقٛؾاّ ٕؽ ٠ط.١ًٜٛ
وٝطإ ايكاْ:ٕٛ
ايكاِ ٞجعؿف إٛل..ٟٛ
)يٓتعفف َعآ َٔ ٖ )ٛوٝطإ ايكاْٚ (ٕٛأثفٙٴ عً ٢إعتكٌ ايدل..٤ٟ
ِاب٘ ايتركٝل ٖ ٛاؿًك ١ا٭ ٍٚؿًكا ايعؽايٚ ,١أنضاؼٴ أجضكّ بضإٔ تكفٜضف ٍَضرل أٟ
إْمإ َتِٗ بكّٜ ,١ٝترؽؼ َٔ ظ ٍ٬إجفا٤ا ٖؿا ايّاب٘  ٗٚا٭ٜاّ ايث٬ث ١ا٭ ٍٚيتٛقٝـ
إتِٗ.
نإٳ ٜ٫ٚكاٍ ٜٴطًَلٴ عً ٢ايّاب٘ احملكل غرل ايٓك ٜ٘ب )وٝطإ ايكاْ (ٕٛ٭ْ٘ٴ إؾا أـاؼٳ إٔ ٜدل٤ٳ
ففّ ٜمتط ٝٴ ؾيو َٔ ظ ٍ٬تؽ ٜٔٚأقٛاي٘ٹ ٚبايهٝؿ ١ٝاييت ٜفٜؽٖا )ٖؿا ايىضٝطإ (ٚ.إؾا أـاؼ إٔ
ٜٴحفّ بف ٤ٟؾًَؽٜ٘ٹ ايٛلا ٌ٥ايهَؿ ١ًٝبإْتكاع اعذلاف أ ٟإْمإ بأْ٘ ففّ ٚأـتهضب نضٌ جضفاِ٥
ايهف ٠ا٫ـَِ,! ١ٝكابٌ إ ٖ ٜٞٗٓؿا ايّاب٘ احملكل )ايىٝطإ( ايّػ٘ ٚايتعؿٜب ايؿّ ٟاـل٘ٴ
ِؽ ٖؿا اٱْمإٜٗٚ,ؽؼٙٴ بإعاؼ ٠ايتعؿٜب َتَ ٢ا غرلٳ اقٛاي٘ أَاّ قاِ ٞايتركٝل.
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ٚيٮلـ ٖٓاىَ بعض َٔ قّا ٠ايتركٝل ٜف ٣آثاـ ايتعؿٜب ٚاِر ١عً ٢إتِٗ إمرل أَاَ٘ٴ
ٜٚتحاٌٖ ؾيو !.
ؾُف ٙـٟٚٳ ي) َٔ ٞثكا (٠بإٔ أذؽ إتٌُٗ إمضرل ٜٔأَضاّ قاِض ٞايتركٝضل نضإٳ ٜفتضؽٟ
)ؼوؽاو ١بّٝاٚ) (٤نأِا بكؽـ٠ٹ قاؼٹـ إْكًبٳ يْٗٛا اٍ آ٫ف(! ٚآثاـ ايتعؿٜب ناْت ٚاِر١
عًٚ ٢ج٘ ٚبك ١ٝجمؽ إتِٗٚ,ايػفٜب ٗ ؾيو ٜمأي٘ ايكاِ ٞبعؽ تؽ ٜٔٚأقٛاي٘ٹ با٭عذلافٌٖ :
تعفِت اٍ ايّػ٘ ٚايتعؿٜب ???!!! ؾٝحٝب إتِٗ ٖٚضٜٛٓ ٛضف اٍ َعؿبض٘ٹ ٚجض٬ؼٙٹ )ايّضاب٘
احملكل( ب ) ٫لٝؽٚ..( ٟيُ ٛعٓا قًٕ ٰٝاؾا ٜتٍفف ٖؿا ايىٝطإ بٗؿا ا٫لًٛب َ إعتكٌ.
ا٫جابٖٓ :١اى عؽ ٠الباب اُٖٗا:
إ نٌ ِاب٘ ؼكٝل يؽٜ٘ٹ فُٛع َٔ ١ايكّاٜا اييت وكلٴ بٗا ذٝث تٛقع ايكّاٜاعًِ ٢با ٙايتركٝل ٚنٌ ِاب٘ ٜٴمأٍ عٔ ذمِ ايكّاٜا اـاٌ ١ب٘ٹ ظَ ٍ٬ؽٚ ٠إٜ ٫ٴرالب
نْ٘ٛٹ َٴكٍفآ أ ٚأْ٘ٴ ِاب٘ ؼكٝل غرل ؾاعٌ ٜٚذلتب عً ٢ؾيو ْكً٘ أ ٚعضؽّ تفقٝتضٖ٘ٓٚ..ضاى
ألباب أُظفٜ ٣ط ٍٛوفذٗاٖ ٗٚ..ؿا ايٍؽؼ عًٓٝا إٔ ْتؿنف ْٚكتؽَ ٟكٛي ١أَرل إ ٌَٓ٪عًٞ
أبٔٳ أب ٞطايب )عً ٘ٝايم(ّ٬
)إؾا ؼٳعتوَ قُؽـٳتو عً ًِٔٚ ٢ايٓاه ؾَتٳؿنَف قُؽـٳ ُ٠اهلل عٳًَٝوَ(..
)ايكاِ ٞجعؿف إٛل...(ٟٛ
ٖؿا َا نتب٘ ايكاِٚ ٞعّ ٛفًن ايٓٛاب ٚإؽع ٞايعاّ ٗ احملهُ ١اؾ ٓا ١ٝ٥اـاٌ١
ايؿ ٟذانِ ٌؽاّٚ . .يهٔ اؿٌ ٜ ٫ه ٕٛبتؿنرل ايؿالؽَ ٜٔكٛيض ١اَ٫ضاّ عًض ٞابضٔ ابضٞ
طايب )ع( ؾِٗ ٜعفؾْٗٛا جٝؽاّٚ ..يهٔ اؿٌ َتابع ١لًٛنِٗ ٚؾماؼِٖ ٚايّفب بٝؽ َٔ ذؽٜؽ
عً ٢ـأه ايػاوِ ٚايؿالؽ َِٓٗ نٜ ٞفع ٟٛاٯظفٚ. .ٜٔيهٔ ٌٖ ٖؿا ذاٌٌ اي ?. .ّٛٝأبؽاّ....
ض ٗ ذايٚ ١جٛؼ ا٭ؼي ١ايهاؾ ١ٝي٬تٗاّ ؾإ قهُ ١ايتركٝل تٍؽـ قفاـ بإذاي ١إتِٗ
إٍ احملهُ ١إعتٍ ) ١قهُ ١اؾٓس أ ٚاؾٓاٜا ( ,يهٓٗضا قبضٌ ؾيضو تٛجض٘ نتابضاّ إٍ
ايٛقٜف إعتَ  ٖٛٚايٛقٜف ايؿٜ ٟعُضٌ إضتِٗ ِضُٔ ٚقاـتض٘ يطًضب َٛاؾكتض٘ ٱذايض ١إضتِٗ إٍ
احملهُ ١إعتٍ ١عُ ّ٬بإذهاّ إاؼ/ 136 ٠د اييت أعاؼ ايعُضٌ بٗضا أٜضاؼ عضٜ ٟٚ٬ض ّٛنضإ
ـٝ٥ماّ يًره ١َٛتًب ١ٝيفغبْ ١مف ٜٔبفٚاـٚ ٟقٜف ٠ايبًؽٜا  ٔ َٚظ ٍ٬بفِٖ ٌاحل ْا٥ب ـٝ٥ن
ايٛقـا ٗ ٤ذٚ ..٘ٓٝناْت ايٛقٜف ٠إؿنٛـ ٠تمعٚ َٔ ٢ـا ٤ؾيو إٍ َٓعض ٞوعٍضٝا عٓضؽَا
نٓت إؿتي ايعاّ ٗ تًو ايٛقاـ َٔ ٠إذايض ١ايؿالضؽ ٜٔإٍ ايكّضاٚ ٤٭ٕ تًبٝض ١طًبٗضا جضا٤
بٍٝػ ١إٌؽاـ قاْ ٕٛؾإ ؾيو ٜمف ٟعً ٢نٌ ايكّاٜا ٚنٌ ايٛقاـا ٚيكَٔ غرل قؽؼٚ !..قؽ
تمبب إعاؼ ٠ايعٌُ بٗؿ ٙإاؼ ٠لؽ ايطفٜل عًَٛ ٢اجٗ َٔ ./. 70 ١قّاٜا ايؿماؼ ٗ ايعفام.
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ض ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١ؾإ ايٛقٜف  ُٜ٘ٗالِ إتِٗ ؾإ نإ َٔ إكفبٌ ي٘ أ ٚيًُرضٝطٌ بض٘
نتب ٫ :أٚاؾل ؾٝتِ غًل ايكّٚ ١ٝتعاؼ ا٭ٚيٝا ذت ٢ي ٛناْت ايتُٗ ١لفق ١ايكٍف اؾُٗٛـٟ
ٚإ نإ إتِٗ ٖٔ  ٫لٓؽ ي٘ ٗ ايٛقاـ..٠نتب ايٛقٜفَٛ :اؾل ؾتك ّٛقهُ ١ايتركٝل بإذاي١
أٚـام إتِٗ إٍ قهُ ١اؾٓس أ ٚاؾٓاٜا ذتٚ ٢ي ٛناْضت ايتُٗض ١تتعًضل بهضاـ َٛباٜضٌ
بك 5 ١ُٝؼ٫ٚـا ٚ ..يهٔ إؾا نإ ايٛقٜف َٔ ِ٘ ذمٌ ايىٗفلتاْٚ ٞقٜف ايٓؿ٘ ايمابل ؾإ
إتِٗ َا مل ٜهٔ َٔ إكفبٌ ؾإٕ ذ ٘ٛايعاثف جعً٘ َٔ َع ١ٝايىٗفلتاْ ٞ٭ٕ ايىٗفلتاْ٫ ٞ
ٜهًـ ْؿم٘ عٓا ٤اٱجاب ١يًُرهُ ١لٛا ٤بٓعِ أ ٚبض  ..٫ؾٝبك ٢إتِٗ ٗ ايتٛقٝـ ٚتط ٍٛإؽ٠
ـغِ إعاطبا إتهفـ َٔ ٠قبٌ احملهُٚ ١ـغِ إٔ إتِٗ ٍٜضاؼف إٔ ٜهضٖ ٕٛضٔ ٜتُٓض٢
إذايت٘ يًُرهُ ١إعتٍ ١يثكت٘ بدلا٤ت٘.
ض ٗ ذايَٛ ١اؾك ١ايٛقٜف إعتَ عً ٢إذايض ١إضتِٗ يًُرهُض ١إعتٍض ١ؾضإ احملهُض١
تطًب ذّٛـ إُثٌ ايكاْ ْٞٛيًٛقاـ ٠إعتٍ ١أثٓا ٤إفاؾعا باعتباـٖ ٙثٌ ايٛقاـ ٠إىته ١ٝأٚ
ٌاذب ١إًٍر ١بايىه ٗ..٣ٛذٌ إٔ ايىه ٣ٛمل ؼفى َٔ قبٌ ايٛقاـ ٠إعتٍٚ ١إِا َٔ
قبٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ , ١ايكاْٜ ٕٛك ٍٛبأْٗا تؽظٌ طفف ٗ ايكّضٖ ٗٚ ١ٝضؿ ٙاؿايض ١ؾضإ ٖثضٌ
ايٛقاـٜ ٠تًهأ باؿّٛـ ٚقؽ  ٫وّف ٗٚ ..نٌ َف ٠تٓعكضؽ احملهُض ٫ٚ ١وّضف ؾاْض٘ ٜضتِ
تأج ٌٝايٓٛف ٗ ايكّٕ ١ٝؽ ٠طٜٚ ١ًٜٛعاؼ إتِٗ يًتٛقٝـ.
ض أَا ٕاؾا  ٫وّف إُثٌ ايكاْ ْٞٛإفاؾعا  ?. .ؾإ ؾيو وٌٍ إَا بتأثرل َٔ قَ ً٘ٝإتِٗ
أ ٚذفٌ٘ عً ٢زلعٚ ١قاـت٘ َٔ وبٗ ١ايؿماؼ..
ض ٚيهٔ ٕاؾا ٜ ٫هٖ ٕٛثٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايؿ َٔ ٖٛ ٟذفى ايىهَٛ ٖٛٚ ٣ٛجب قإْٛ
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١طفف ٗ ايكّٜٚ ١ٝؿذلض إٔ ّثٌ اؿل ايعاّ. .?..ؾض ٭ٕ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١أٌ ٬قضؽ
ألمٗا بفّف نُا ٜك ٍٛبعِّٗ ٗ !..ذٌ إٔ ايٛقا ٥تك :ٍٛإٔ فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ ٢ايؿٟ
ِٖ َٓتمب ٕٛإي ٘ٝقؽ ألم٘ بفّف أّٜاّٚ ..أَف تع ٌٝـٝ٥ن فًن ايكّا ٤ا٭عًَٛ ٢ق َٔ قبٌ
بفّف !..ؾإؾٕ ايمبب يٝن ٖؿا ٚيهٔ تٛجؽ عؽ ٠ألباب ٚـا ٤ؾيو:
ا٭ :ٍٚايؿ ٢ِٛاٱؼاـ ١ٜايما٥ؽٚ ٠غٝاب َبؽأ ذهِ إ٪لمضا ٚايضؿٜ ٟضتِ ايتعاَضٌ َض
ا٭َٛـ َٛجب٘ عً ٢ألاه َ٪لمٚ ٞيٝن عً ٢ألاه وعٍٓ ١ا٭َٛـ.
ايثاْ :ٞايٓفجمٚ ١ٝايتعاي ٞعٓؽ ايبعض َٔ ايكّا..٠
ايثايثٚ :أذٝاْاّ ايؿماؼ عٓؽ بعِّٗ ٖٛٚ ..أَف يٝن بإمتبعؽ ؾؿ ِٗٝايض  ./. 10ايٓك ٜ٘ايؿٟ
ّ ٫هٔ إؾماؼٚ ٙؾ ِٗٝايض  ./. 10ايؿالؽ ايؿّ ٫ ٟهٔ إٌ٬ذ٘ ٚؾ ./. 80 ِٗٝايضض بضٌ بضٌ..
ٚايؿماؼ ٗ ايكّا ٤يٝن بايّفٚـ ٠قبض ـوَ ٠ٛاي ١ٝؾإتباع اشل ٣ٛؾماؼ ٚايتبع ١ٝؾماؼ ٚعؽّ

361

ايىحاع ١ؾماؼ ٚعؽّ اٱٕاّ ؾماؼ..
ْٗ ٗٚا ١ٜإطاف:
ؾكؽ ٍٜؽـ قفاـ احملهُ ١بإؼاْ ١إتِٗ ٚ ,يهٔ أغًب قفاـا اٱؼاْ ١تتحٓب َا جفَٔ ٣
تعؽ ٌٜيكاْ ٕٛايعكٛبا ايعفاق ٞـقِ  111يمَٓٛ 1969 ١جب قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖٚ ١ايؿَٜٓ ٟ
عً ٢اٯت:ٞ
)بإِضاؾَ ١ضا ًٜض ٞإٍ ْٗاٜض ١ايؿكضضف :( 4) :(136 ) ٠إؾا نضإ ايعُضٌ ٜٓطض ٟٛعًض ٢كايؿضض١
اٱذهاّ إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ ا٭قماّ ايؿفع) ( 4)2 ١ٝأ( إٍ ) ؼ( َٔ ايكاْ ٕٛا٭لال ٞايؿ ٟمت
َٛجب٘ إْىا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖٜ , ١ؿكؽ َفتهب إعايؿ ١ؾضٛـاّ ٚبٍضٛـ ٠ؼاُٝ٥ض ١أًٖٝتض٘ يًعُضٌ ٗ
ٝٚٚؿ ١ذه ١َٝٛأ ٚيًتعاقؽ يتٛؾرل ايبّضاٚ ٥اـضؽَا يًرهَٛضٚ ١تهض ٕٛعكٛبتض٘ ٗ تًضو
اؿاي ١ض َا مل  ٜكتض ٍْاّ آظف ٗ ايكاْ ٕٛعكٛب ١أنثف ٌفاَ ١ايمحٔ ٕؽ ٠تٌٍ إٍ  10لٓٛا
ٚغفاَ ١تٌٍ إٍ عىف ٌٜ٬َ (10) ٠ؼ٫ٚـ أَفٜه ٞأَ ٚا ٜعاؼشلا بايؽٜٓاـ ايعفاقٍَٚ ٞاؼـ٠
ْ ٝأ ٚأ َٔ ٟإبايؼ إايٚ ١ٝا٭ٌٚ ٍٛا٭وٝا ٤إًُٛل ١إمترًٍ َٔ ١اـتهاب إعايؿ ١أَٔ ٚ
ٖاـلْ ١ىاٜ ٙتعًل بٗا ٚ ,إـغاّ إعايـ يتعٜٛض إتّفـ.(ٜٔ
ٖؿ ٙإاؼ ٠مل تطبل َٔ قبٌ احملانِ ايعفاقٚ ١ٝمل ٜػضفّ َضؽإ بكّضاٜا ؾمضاؼ َبًضؼ 10
َ ٌٜ٬ؼ٫ٚـ أَفٜه. .ٞبٌ ٜتِ تهٝٝـ اغًب ايكّاٜا ٚؾكا يًُٛاؼ إتعًك ١بعكٛب ١اٱُٖاٍ,!..
ٕاؾا ?. .٭ٕ ايتعؽٌ ٌٜؽـ ٗ عٗؽ بفّف ٗ !..ذٌ ٚنُا ؾنف ؾإ قاْ ٕٛفًضن ايكّضا٤
ا٭عًضٚ ٢قضاْ ٕٛاحملهُض ١اؾٓاٝ٥ضٚ ١عىضفا ايكضضٛاٌْ ا٭ظضفٌ ٣ضؽـ ٗ عٗضؽ بفّضف ٖٚضضِ
ٜطبكْٗٛا بأـو.!..١ٝ
أ ٚقؽ تؿفد احملهُ ١إعتٍ ) ١قهُ ١اؾٓس أ ٚاؾٓاٜا ( عٔ إتِٗ بمبب ايدلا ٠٤أٚ
يعؽّ نؿا ١ٜا٭ؼي ٖٛٚ..١ايؿ ٟوٌٍ ٗ اغً ب اؿا.. ٫ؾٝعٛؼ إٍ عاً٥ت٘ ـاوؽاّ يهٔ ناًٖ٘
َثكٌ بأوٗف َٔ ايتٛقٝـ قّاٖا ؼٚ ٕٚج٘ ذل ٚ ,زلعتض٘ قضؽ أٌضابٗا ِضفـ بضايؼ ٚ ,أذٛايض٘
ايٓؿم ١ٝأّٜاّ تّفـ .
ذٌٍ ٚبعؽ ايتراق ٞبٗ ١٦ٝايٓكاٖ ١بأٜاّ َعؽٚؼ ٠إٕ ًٌٚتب وهَ ٣ٛضٔ َٛقضٛف ازلض٘
واْت بهفا ٜك ٗ ٍٛـلايت٘:اْ٘ نإ َ ٚٛـ ٗ وفن ١ايك ٜٛايٓباتٚ ١ٝبٝت٘ ٌَ٬ل ٭ذؽ
كاقٕ ايىفنٚ ١ت٬ؾٝاّ يٓٗب٘ ظ ٍ٬أٜاّ ايؿفٖٛؼ اييت تكآَت َ ؼظ ٍٛايكٛا ا٭َفٜه ١ٝإٍ
بػؽاؼ عاّ  2003عُؽ إٍ إظؿا ٤ايًٛذ ١اييت تىرل إٍ إعكٕ ٚعا٥ؽٜت٘ ٚقاّ بط ٤٬باب إعكٕ
بايً ٕٛا٭قـم  ِٚٚي٘ نفل ٗ ٞباب إع كٕ ٚاؼع ٢اْ٘ بٝت٘ ٚيٝن يًرهٚ ١َٛبٗؿ ٙايطفٜك١
مل ٜٗٓب إعكٕ ذت ٢التكف ا٭ِٚاع ؾمًِ إعكٕ ٚقتٜٛات٘ لً ١ُٝإٍ ايؽا٥ف ٠اؿه..١َٝٛ
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ٚبعؽ َؽ ٠قاّ اذؽ ايؿَٓ ٜٔعِٗ َٔ اقتراّ إعكٕ ْٗٚب٘ بهتاب ١تكفٜف ِؽٜ ٙؽع ٞنؿبا اْ٘
قبض َٓ٘ ـوَ ٠ٛبًؼ  5آ٫ف ؼٜٓاـ ) َا ٜعاؼٍ  4ؼ٫ٚـا أَفٜهَٛ ٖٛٚ ( ١ٝقٛف َٓؿ  9أوٗف
َٔ قبٌ ايٓكاٖ ١بمضبب ٖضؿ ٙايتُٗضٚ. .١ىتضتِ ـلضايت٘ َتمضاٖ :ّ٬٥ضٌ ٖضؿا ٖض ٛجضكاَ ٤ضٔ وُضٞ
ٖتًها ايؽٚيٚ ١واؾ ٜعًٗٝا .?. .ؾالتؽعٝت َؽٜف عاّ ايتركٝكا ٗ اشلٚ ١٦ٝلضأيتٖ٘ :ضٌ
ؼفٜتِ ?..قاٍ ٌٖ ..٫ :ؼقكتِ ?..قاٍ ٌٖ ..٫ :ذككتِ ?..قاٍ ..٫ :قًت ي٘ :إؽ ٠اييت قّاٖا ايفجٌ
ٗ ايتٛقٝـ إٕ نإ بف٦ٜاّ ؾأْت َم ٍٚ٪عٓٗا أظ٬قٝاّٚ..إؽ ٠اييت ّّٗٝا ٖؿا ايفجٌ ابتؽا٤ٶ َٔ
ٖؿ ٙايًر ١ٛإٕ نإ بف٦ٜاّ. .أْا َم ٍٚ٪عٓٗا أظ٬قٝا ٭ٕ وهٛا ٙقؽ ًٌٚت إٍ عًُ..ٞطًبت
ًَـ ايفجٌٚ..بعؽ ؾرٍ٘ ٚايتركل َٔ قتٜٛات٘ ُت كاطب ١احملهُٚ ١مت عفِ٘ عً ٢قاِٞ
ايتركٝل ؾأظً ٢لب...ً٘ٝ
ايٓتا٥خ إذلتب ١عً ٢ايؿ ٗ ٢ِٛعٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ:١
أ :ّ٫ٚعؽّ ؼكٝل ْتا٥خ :ؾعؽّ قٝاّ اشل ١٦ٝبايترفٚ ٟايتؽقٝل  ٗٚأذٝإ نثرل ٫ ٠تكضّٛ
ذت ٢بايتركٝل ٚقٝاَٗا بإذاي ١ايكّاٜا َباوف ٠إٍ احملانِ لِ عٓ٘:
 1ض ض غًضضل ايكّضضاٜا َضضٔ قبضضٌ قهُضض ١ايتركٝضضل بمضضبب عضضؽ ّ تضضٛؾف ا٭ؼيضض ١أ ٚبمضضبب عضضؽّ
التهُاٍ اٱجفا٤ا ا٭ٌٛيٚ ١ٝظٌٍٛاّ ايتركٝل اٱؼاـ.ٟ
 2ض إظ ٤٬لب ٌٝإتٌُٗ َٔ قبٌ احملهُ ١إعتٍ ) ١اؾٓس أ ٚاؾٓاٜا ( بايدلا ٠٤أ ٚبمبب
عؽّ نؿا ١ٜا٭ؼيٚ) ١ـؼ ٗ تكفٜف ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يعاّ  : 2005إٔ عؽؼ ايكّاٜا اؾكا ١ٝ٥احملائَ ١
قب ًٗا ٚأذًٝت َٔ قهُ ١ايتركٝل إٍ احملانِ إعتٍ ١ض اؾٓس ٚاؾٓاٜا ض بًؼ  783قّ١ٝ
 ٖٞٚبا٭ٌٌ قايَ َٔ ١هاتب إؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايٛقاـا ٜٛ ٫ٚجؽ ل 3 ٣ٛقّاٜا قاي١
َٔ قبًٗا ٚـغِ ؾيو مل ومِ َٓٗا يػاْٗ ١ٜا ١ٜعاّ  2005أ ١ٜقّٚ ١ٝمل ٍٜؽـ قفاـ إؼاْٚ ١اذؽ .
ثاْٝاّ :إؿام ايّفـ بايٓاه ؼٚ ٕٚج٘ ذل ؾبعِّٗ قّ ٢بٌ  9أوٗف ٚلٓ ١ناًَ ٗ ١ايتٛقٝـ
 ٗٚايٓٗا ١ٜىً ٢لبٜٚ ًِٗٝؿضفد عضِٓٗ أَضا بمضبب ايضدلا ٠٤أ ٚبمضبب عضؽّ تضٛؾف ا٭ؼيضْ ١تٝحض١
إُاـلا اـاط ١٦إعتُؽ َٔ ٠قبٌ اشلٚ ١٦ٝإتُثً ١بعؽّ تٛؾرل ا٭ؼيٚ ١التهُاٍ اٱجفا٤ا
ايكاْ َٔ ١ْٝٛؼفٚ ٟتؽقٝل ٚؼكٝل إؼاـٚ ٟغرلٚ . .ٙقؽ بًؼ عؽؼ َٔ تٓطبل عًٖ ِٗٝؿ ٙاؿاي١
ٚايؿ ٜٔأؾفجت احملهُ ١عِٓٗ بايدلا ٠٤عؽٚؼ  200وعَ ٚيهٔ بعؽ إٕ تعفِٛا يًّفـ بؽٕٚ
ٚج٘ ذلٚ . .قؽ اِطفـ وعٍٝاّ إٔ أعكؽ َُ٪ف ٌرؿٚ ٞاعتؿـ َِٓٗ ْٝاب ١عٔ اشل ١٦ٝبعؽ إٕ
ٌف ـٝ٥مٗا  َ ,عًُ ٞإٕ ؾيو ٜ ٫هؿ ٞإِا ٜتطًب ا٭َف تع ِّٜٗٛعُا ؿل بِٗ َٔ ِفـ
َاؼَٚ ٟعٓ..ٟٛ
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ثالجاً :تفاقه الفطاد ّترمس السأٖ العاو..
ؼٛيت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١إٍ لبب يًتؿَف َٔ قبٌ ايفأ ٟايعاّ ايعفاق ٞؾٗ ٞمل ؼكضل ْتضا٥خ
ًَُٛلضضضَٛ ٗ ١اجٗضضض ١ايؿمضضضا ؼ َضضضٔ جٗضضضْ ٗٚ ١ؿضضضن ايٛقضضضت ٌٚضضضؿت إجفا٤اتٗضضضا بايػاسلضضض...١
ؾإؼاـ ٠اشل ١٦ٝنإ ُٜٗٗا بايؽـج ١ا٭لاه عؽؼ ايكّاٜا احملاي َٔ ١قبًٗا إٍ احملانِ ٚنثرلا
َا نإ إمٚ٪ي ٕٛؾٗٝا ٍٜفذ ٕٛبؿيو . .يهٔ ايهثرل َٔ تًو ايكّاٜا ٜتعًل بفو ٠ٛوفطٞ
َفٚـ بهاـ َٛبا ٌٜبك 5 ١ُٝؼ٫ٚـا أَفٜه ١ٝأ 10 ٚآ٫ف ؼٜٓاـ )تعاؼٍ  9ؼ٫ٚـا أَفٜه( ١ٝ
أ ٚبتِٗ اظت٬ه ٖاَى ١ٝأ ٚتكٜٚف لا٥ل لٝاـ ٠وٗاؼ ٠ايؽـال ١ا٫بتؽاٝ٥ض ١نض ٞوٍضٌ عًض٢
ؾفٌ ١عٌُ ٗ ايؽٚي ٗ ..١ايٛقت ايؿٜ ٟمفم ؾ ٘ٝايٓؿ٘ اـاّ ٜٗٚفب َٔ قبٌ عٍابا ايمفق١
ٚايتٗفٜب ًَٝٝٚىٝا ا٭ذكاب ٚبهُٝا تٌٍ إٍ ٍْـ ًَ ٕٛٝبفََٜٝٛ ٌٝا ٚبعىفا إًٝاـا
َٔ ايؽ٫ٚـا لٜٓٛاّ ٚأظباـ ؾيو تتؽاٚشلا ٚنا ٫ا٭ْبا ٤ايعإ ١ٝعًَ ٢ضؽاـ ايمضاعٚ ١ايٝض.ّٛ
إعاؼ ٠ايٓٛف ٗ ألايٝب عٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ:١
ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايؿ ٟلبكب قاٍ أثٓا ٤التحٛاب٘ َٔ قبٌ ايدلٕإ ١٦ٖٝ) :ايٓكاٖ ١يٝن
اظتٍاٌٗا ْ ٚتٗ ١٦ٝا٭ؼيٚ , ١مٔ م ٌٝايكّ ١ٝإٍ احملهُض ١لضٛا ٤تضٛؾف أؼيض ١أ ٚمل
تتٛؾف.!..(.
طبعا ٖؿا إٓطل  ٫هٛق إٔ ّثٌ ـ ١ٜ٩ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يعٌُ اشل ١٦ٝإهًؿَٛ ١اجٗ١
ايؿمضضاؼ إِضضا ّهضضٔ إٔ ٜهضضَٓ ٕٛطضضل َٚٛضضـ ؾاوضضٌ َٚػضضفٚـ ٗ إذضضؽ ٣ايضضؽٚا٥ف ايؿفعٝضض١
يًرهٍَ ٖٛٚ ..١َٛؽام ٕا وعٍت٘ ٗ ذ ٚ ٘ٓٝؾنفت٘ ٗ ايمطٛـ ايمابك١
ٕاؾا ٜك ٍٛـٝ٥ن اشل ١٦ٝؾيو.?..
٭ْ٘ ٜتىبث بأ ٕ ته ٕٛيًٌٗ ١٦ٝؿ ١قّا ١ٝ٥أ ٚعً ٢ا٭قٌ إٔ ته ٕٛاَتؽاؼ يًكّا ٤٭ْ٘ ٫
هؽ إوضباع يطُٛذض٘ ا٫عتبضاـ ٟإ ٫عٓضؽَا ٜٴعاطضب بايكاِض ٞأٜ ٚضدلـ يٓؿمض٘ ايتُمضو بًكضب
ايكاِٚ ٞقؽ ؾاتت٘ ذكٝك ١إٕ يٝن ايعٓٛإ ايٝٚٛؿ ٫ٚ ٞذتْٛ ٢ع إٖٗٓ ١ضَ ٛضٔ وضؽؼ ايكُٝض١
ا٫عتباـ ١ٜيًُف ٤إِا ايهؿا  ٗ ٠٤ايكٝاّ بإٗٓ ١اييت ّاـلٗا ٚا٫لتكاَٖ ٗ ١اـلتٗا أٜاّ نإ
الِ إٗٓ ١أ ٚوهًٗا ٫ٚ..تٛجؽ َٗٓ ١غرل ََُٗ ١ثًُضا  ٫تٛجضؽ َٗٓض ١تّضؿ ٞجملضفؼ َكاٚيتٗضا
ايك ١ُٝا٫عتباـ ١ٜعً ٢إف , ٤ؾهِ طبٝباّ تًٛثت ٜؽ ٙظؽع ٌٛٝإ ا٭ؾٕ تٓؿٝؿا يكٛاٌْ ٌؽاّ
اؾا٥فٚ ٠نِ قاِٝاّ أٌؽـ قفاـاّ باؿهِ ٗ تًو ايكّاٜا. .ثِ أيٝن:
ايٓاه يًٓاه َٔ بؽ َٔٚ ٕٚذّفٕ ..بعضٕ يبعضٕ ٚإ مل ٜىعفٚا ظؽّٴ?..
َا ٖ ٞاٯثاـ إذلتب ١شلؿا إٓطل عًْ ٢تا٥خ اشل.?..١٦ٝ
اشل ٗ ١٦ٝذاي ١ا٫نتؿا ٤بإذايتٗا ايكّاٜا يًُرهُ ١بؽ ٕٚتٛؾرل ا٭ؼي ١ؾإ ٍَرل ايكّ١ٝ
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َعفٚف أَ ا ايػًل بمبب عؽّ تٛؾف ا٭ؼي ١أ ٚاٱؾفاد عٔ إتِٗ ٚإظض ٤٬لضب ً٘ٝيعضؽّ نؿاٜتٗضا
ٚيهٔ بعؽ إٔ ّّ ٞبعِّٗ ٗ ايتٛقٝـ َؽ ٠ط ١ًٜٛؾتتمبب اشل ١٦ٝي٘ با٭ؾٚ ٣ايّفـ ؼٚ ٕٚج٘
ذل ٚؾٛم ؾيو ؾإ اشل ١٦ٝئ ؼكل ْتا٥خ  ,إٍ جاْب ٌٚؿٗا بأْٗا غاسل َ..١أَف آظف  :ٖٛٚاْ٘
ّٓس اؾٗا ايكّا ١ٝ٥إدلـ يتتعاٌَ َ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بٍؿتٗا ففؼ كدل يٝن أنثف.
َعاقب ١ايؿالؽٚ ٜٔالذلؼاؼ ا٭َٛاٍ إمفٚقٜٓ ١ط ٟٛعً ٢ث٬ث ؾعايٝا ـٝ٥مٜٓ ١بػ ٞعً٢
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايكٝاّ بٗا عًُٝاّ:
 .1ايٛقٛف عً ٢قّاٜا ايؿماؼ.
َ . 2عاقبَ ١فتهيب قّاٜا ايؿماؼ.
 . 3الذلؼاؼ ا٭َٛاٍ إمفٚق.َِٗٓ ١
ٚايكآَْ ٕٛس اشل ١٦ٝايٛلا ٌ٥ايتاي:١ٝ
 . 1لًط ١ايتركٝل ُِٓٚا لًط ١ايترفٚ ٟايتؽقٝل..
ٚ . 2اعتضضدل اشل٦ٝضض ١طفؾضضا ٗ قّضضاٜا ايؿمضضاؼ لضضٛا ٤أذًٝضضت َضضٔ قبًضضٗا َباوضضف ٠إٍ اؾٗضضا
ايكّا ١ٝ٥أ َٔ ٚقبٌ أ ١ٜجٗ ١أظف..٣
َٓٚ . 3س اشل ١٦ٝلًط ١لرب أ ١ٜقّ ١ٝؾماؼ َٔ احملانِ يتت ١ َُٗ ٖٞ ٍٛايتركٝل ؾٗٝا أٚ
إٔ ٜك ّٛقاِ ٞاحملهُ ١بايتركٝل ؾٗٝا ٚيهٔ ؼت إوفاف ٖ ١٦ٝايٓكاٖ.١
ٚ . 4ظٛشلا َٖ ٞتابع ١تٓؿٝؿ ا٭ذهاّ َٚتابع ١الذلؼاؼ ا٭َٛاٍ أ ٚإطًٛبٌ بكّاٜا ؾماؼ
ؾاـ ٜٔظاـد ايب٬ؼ..
َٚا هف ٟعًُٝا يٝن ٖ ٛعٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ..١إِا عًُٗا ٜك ّٛعً:٢
ايترف ٟأ ٫ٚيترؽٜؽ َٛاق َٚهأَ ايؿماؼ )ٚايترفٜ ٟك ّٛب٘ ؾفٜل َهَٓٗ َٔ ٕٛؽلٌ
ٚقاَْٚ ٌْٝٛؽقكٌ( ..بعؽ ؾيو ٜأت ٞؼٚـ ايت ؽقٝل يترؽٜؽ إعايؿْٛٚ ١عٗا ٚايتأنؽ َٔ ٚجٛؼٖا
 َٔٚثِ ايتركٝل ٕعفؾ ١اَتؽاؼا ايكّٚ ١ٝبعؽ ؾيو تك ّٛاشل ١٦ٝبإذاي ١ايكّ ١ٝيًُرهُ ١بعؽ
إٔ ته ٕٛقؽ ٖٝأ ا٭ؼي ١اييت َٔ ظ٬شلا تّضُٔ اؿٍض ٍٛعًض ٢قضفاـ إؼاْض ١يًُتِٗ)..عٝضث
ته ٕٛذاي ١عؽّ إؼاْ ١إتِٗ يًكّاٜا اييت ؼًٗٝا ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ذاي ّ١التثٓاٚ , (..١ٝ٥بعؽ ؾيو
تؽظٌ اشل ١٦ٝطفؾاّ ٗ ايكّٚ ١ٝيٝمت ففؼ كدلٚ ..بعؽ ؾيو تتاب تٓؿٝؿ ايكفاـا ايكّا١ٝ٥
ٚالذلؼاؼ ا٭َٛاٍٖ..ؿٚ ٙجْٗٛ ١ف ٟباظتٍاُ اشلٚ ١٦ٝطبكت٘ عًُٝاٚ . .نُا :ًٜٞ
 .1مت اعتُاؼ َٓٗخ شل ١٦ٝايٓكاٖٜ ١ك ّٛعً ٢ألاهْٛ :اج٘ ايؿم اؼ بّفا ٠ٚؼ ٕٚإٔ ًْرل
ِفـ بعفاق ٞبف.٤ٟ
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 .2مت َٓ إذاي ١أ ١ٜقّ ١ٝؾماؼ إٍ احملهُ ١إ ٫بعؽ التهُاٍ ناؾ ١إفاذٌ إكتَّٔ ١ٝ
ؼفٕ ٚتؽقٝل ٚؼكٝل.
 . 3اعتُاؼ ؾفٜل يًترف ٟعٔ قّاٜا ايؿماؼ ٚايؿٖاب إٍ قّاٜا ايؿماؼ بؽ َٔ ٫اْتٛاـ
ٚـٚؼٖا إٍ اشل.١٦ٝ
 .4مت التكطا ب َؽقكٌ ؾ ٟٚظدلٚ ٠ؼـا ١ٜيؽـال ١إًؿا ٚايكّاٜا ٚتؽقٝكٗا َايٝا يترؽٜؽ
إعايؿا ٚذحُٗا  َٔٚثِ إذايتٗا إٍ ايتركٝل..

.

 . 5مت اعتُاؼ ألبكٝا يكّاٜا ايؿمضاؼ تكض ّٛعًض ٢ألضاه :ذحضِ ايكّضَ ١ٝايٝضا ٚذحضِ
.

ايّفـ.

َ . 6عٝاـ ا٭ؼاٜ ٤ه ٗ ٕٛعؽؼ قفاـا اٱؼاْ ١ايٍاؼـ َٔ ٠احملانِ ٚيٝن عؽؼ ايكّاٜا
احملاي ١إيٗٝا ٚ ,ايؿٜ ٟعهن َؽ ٣اٖ٫تُاّ بتٗ ١٦ٝا٭ؼي ١ايثبٛتٚ ١ٝالتهُاٍ َفاذٌ ايكّاٜا
يُّإ ٌؽٚـ قفاـا اؿهِ باٱؼإْ ١فتهبٗٝا.
 . 7ايتٛجض٘ إٍ ايكّضاٜا ايّضعُ ٗ ١ايؿمضاؼ ٚاعتُضضا ؼ طفٜكض ١إًؿضا بضؽَ ٫ضٔ ايكّضضاٜا
اؾكٚ ١ٝ٥اشلاَىَ ١ٝثًَ :ّ٬ـ تٗفٜب ايٓؿ٘ ًَ ,ـ ايؿماؼ ٗ عكٛؼ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ًَ ,ـ ايؿماؼ
ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظًٚ , ١ٝقاـ ٠ايتحاـ ٠ايبطاق ١ايتٌُٓ , ١ٜٝٓٛؽٚم ـٚاتب ايفعا ..١ٜا٭َٛاٍ إٛؼع١
يٓٛاّ ٌؽاّ ٗ اـاـد  ,ا٭ـٌؽ ٠إاي ١ٝاجملُ ؽ ٗ ٠ايبٓٛى ايعفبٚ ١ٝا٭جٓب ١ٝايعا٥ؽ ٠يؽٚا٥ف
ايؽٚي ,١ايطا٥فا إؽْٚ ١ٝاؿفب ١ٝإٛؼع ٗ ١ؼ ٍٚاؾٛاـ  ,ايبٛاظف ايعفاق ١ٝإباعٌٛ ١ـٜا قبٌ
لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّٖٚ ..هؿا..
َا ؼاَت ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١عَٓٛ ١ٝاجٗ ١ايؿماؼ ؾإ شلا إٔ ؽتاـ ا٭ؼٚا إٓالب ١يتركٝضل
ٖؿ ٙايػا  ١ٜوف ٙإٔ ٜ ٫تعاـض الضتعؽاَٗا َض ايكضٛاٌْ ٚذكضٛم ٚنفاَض ١اٱْمضإ يتركٝضل
أٖؽاؾٗا ٚعً ٘ٝؾكؽ مت اعتُاؼ إٓٗح ١ٝايتاي:١ٝ
اـط ٠ٛا٭ :ٍٚايترف..ٟعٔ قّاٜا ايؿماؼ يترؽٜؽ َٛاقعٗا ٚجماَتٗا َٚفتهبٗٝا.
اـط ٠ٛايثاْ :١ٝايتؽقٝل ..يترؽٜؽ ْٛع إعايؿٚ ١ذحُٗا ٚتٗ ١٦ٝايٛثا٥ل ايثبٛت.١ٝ
اـط ٠ٛايثايث :١ايتركٝل ..يً ٌٍٛٛإٍ تىعَ َٝفتهبٗٝا ؼؽٜضؽا ٚاَتضؽاؼاتِٗ ٚايٛضفٚف
احملٝط ١بؿيو يتكفٜف إذايتِٗ إٍ احملانِ َٔ عؽَ٘  ,أ ٚإذاي ١أوعاُ آظفَ ٜٔعِٗ أ ٚبؽِْٗٚ
ٚتٗ ١٦ٝايٛثا٥ل ٚا٭ؼي ١ايثبٛت ١ٝأَاّ ايكّا ٗ ٠احملانِ يٝكفـٚا ايعكٛبا إكتّ ١ٝعل َفتهبٗٝا
عٝث ٜه ٕٛإؿفد عِٓٗ بمبب عؽّ تٛؾف ا٭ؼي ١أْ ٚكٍٗا ذاي ١التثٓا ١ٝ٥تمحٌ ِؽ اشلٚ ..١٦ٝإ٫
ؾاْ٘ إؾا نإ ا٭َف ٜتٛقـ عً ٢اٱذاي ١يًُرانِ ؾك٘ ٌ ,اـ اشل ١٦ٝففؼ كدل ٜٚذلتب عً٢
ؾيو ؾىًٗا ٗ ؼكٝل غاٜتٗا إٍ جاْب إؿاقٗا ايّفـ بعفاق ٌٝؼٚ ٕٚج٘ ذل..
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اـط ٠ٛايفابع :١ايتكاِ :ٞتؽظٌ اشل ١٦ٝباعتباـٖا طضفف ألالض ٗ ٞايكّضٚ ١ٝبٌٛضؿٗا
إُثٌ يًرل ايعاّ..
اـط ٠ٛاـاَم :١ايتٓؿٝؿ :ؾاحملهُٜٓ ١تٗ ٞؼٚـٖا بٍؽٚـ اؿهِ إؼاْ ١أ ٚبفاٚ ٠٤يهٔ
َا ق ١ُٝا٭ذهاّ َا مل ٜتِ تٓؿٝؿٖاَٚ..?. .ضٔ ٖض ٛإعضب بايتٓؿٝضؿ٦ٖٝ ?. .ض ١ايٓكاٖضَ ١ضٔ ظضٍ٬
َتابعتٗا اؾٗا إمٚ٪ي ١عٔ ايتٓؿٝؿ ٬َٚذكتٗا قّاٝ٥ا أ ٚإؼاـٜا ٗ ذاي ١ايتٗا ٗ ٕٚتٓؿٝضؿ
قفاـا احملانِ..
اـط ٠ٛايماؼل :١ا٫لذلؼاؼٚ..إكٍٛؼ ب٘ الذلؼاؼ َا ْٗب َٔ أَٛاٍ َٔ قبٌ ايؿالضؽٕٚ
ٚأّٜا الذلؼاؼ َفتهيب قّاٜا ايؿماؼ ايؿاـ َٔ ٜٔايعفام إٍ ؼ ٍٚأظفَ ٣كتّ ٢بٓٛؼ اتؿاق١ٝ
ا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ..
اـط ٠ٛايمابع :١ؼؽٜؽ ا٭لبكٝا ٖٚض ٞظطض ٠ٛهضب إٔ تمضبل نضٌ اـطضٛا ٜٚضأتٞ
تمًمًٗا بعؽ ايترفَ ٟباوف ٠ؾبايٓمب ١شل ١٦ٝايٓكاٖ ١يٝن َٔ إٓطل  َٔ ٫ٚإعك ٍٛإٔ تٛج٘
جٗٛؼٖا ٚٚقت ايعاًٌَ ؾٗٝا ٕ٬ذك ١قّ ١ٝـو ٠ٛوفطَ ٞفٚـ بهاـ َٛباٜضٌ عًض ٢ذمضاب
قّ ١ٝؾماؼ تتعًل ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا ٖ..ؿا إٓطل َكب ٗ ٍٛعٌُ ايكّا ٤٭ٕ َٓٗحٝض ١عُضٌ
ايكّاَ ٤عٓ ١ٝبٓٛع ايؿعٌ ٚيٝن عحُ٘..بايٓمب ١ي ٞنحٗٝٚٚ ١ؿتٗا َٛاجٗ ١ايؿماؼ  ٫أٌُٖ
ايكّاٜا ايٍػرلٚ ٠يهٔ ا٭لبك ٗ ١ٝا٭ُٖ ١ٝيتًو اييت تتمبب بإؿام ِفـ جم ِٝبإاٍ ايعاّ
أ ٚذٝا ٠ايىعب ٍَٚاؿ٘.
طبعاّ عٓؽَا ٜتِ إعاؼ ٠ايٓٛف َٓٗ حٌٝٚ ١ٝؼ ايعٌُ ؾإ ؾيو ٜفاؾك٘ إعاؼ ٠تىه ٌٝإٛاـؼ
ٗ اشل َٔ ١٦ٝذٝث ايهٛاؼـ ٚؽٍٍاتٗا ٚايتىه ُِٔ ٬ٝاشل ١٦ٝعًٖ ٢ؿا ا٭لاه .يكؽ
لاعؽْ ٗ ٞإذؽاث ايتػٝرل ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١أَفإ:
ا٭ :ٍٚثك ١ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايعاي  ١ٝبإَهاْات..ٞؾٗ ٛلبل ٚإ ٚج٘ نتاب ـزلض ٞإٍ ـ٥الض١
ايٛقـا ٤ظاُ بتك ِٝٝإؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايٛقاـا ايعفاق ) ١ٝؾاشل ١٦ٝـزلٝاّ َهًؿ ١بؿيو(
ٚقؽ ذك عً ٢إفتب ١ا٭َٓٚ ٍٚرب ؼـج) ١جٝؽ جؽاّ  ٫ٚهاَضٌٚ (..بٓضا ٤عًٝض٘ ؾاْض٘ أِضاف
يٍ٬ذٝات ٞنٓا٥ب ي٘ ١َُٗ..أظف ٖٞٚ ٣ا ْ٘ ـب٘ بَ ٞباوف ٠إؽٜف ١ٜايعاَ ١يًتركٝكا ٖٞٚ
أِٖ ؼٚا٥ف اشل ١٦ٝعً ٢اٱط٬م ٚأؼاتٗا ايفٝ٥مَٛ ٗ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٚباتت َفتبط ١بٚ ٞيٝن ب٘ ٗ
غٝاب٘  ٗٚذّٛـٚ ٙنؿيو ؼا٥ف ٠اـ٘ ايماظٔ  ٖٞٚايؽا٥ف ٠إعتٍ ١بتًك ٞا٫ظباـا عٔ
ايؿماؼ..
ايثاْ :ٞالتثُف غٝاب٘ إتٛاٌٌ  ٚعؽّ ٚجٛؼ ٗ ٙاشل ٗ ١٦ٝاغًب ا٭ذٝإ )نإ ّّٞ
 ّٜٛ 153عٌُ َٔ فُٛع أٜاّ ايعٌُ ايبايػ ّٜٛ 252 ١عٌُ ٗ ايمٓ ٗ ١اٜ٫ؿاؼا ظاـد ايعفام(
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 ٖٛٚأَف ّهٓب َٔ إذؽاث ايتػٝرلا إكتّ ٗ ١ٝألايٝب عٌُ اشلٚ ١٦ٝتىه٬ٝتٗا ..يهٓ٘
أظطأ ٗ أَف َِٗ ؾٗ ٛلبل ٚإ ٌٚؿيت بض )  ٫هاٌَ (..يهٓ٘ نإ ِرٖ ١ٝؿ ٙايض )  ٫هاٌَ(
ؾًِ أجاٌَ ـٝ٥م ٞعٓؽَا ٚجؽت٘ قؽ اـتهب قّاٜا ؾماؼ ؾأذًت ًَؿ٘ إٍ احملهُ ١إفنك١ٜ
ٚاْتٗ ٢ب ٞا٭َف َؿٍ َٔ ّ٫ٛايٝٚٛؿ ١يهب عؽ ؾاْتٗ ٢ا٭َف ب٘ ٖٖ ٛاـباّ إٍ ٚاوٓطٔ.!..
ايٓتا٥خ إتركك :١بعؽ عٛؼت ٞإٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١جؽ ا٭َفٜهإ قؽ أعؽٚا تكفٜفِٖ عٔ
ايؿماؼ ٗ ايعفام يعاّ ٚ 2006ايؿْٛ ٟقي َٔ قبٌ ايهْٛهفه ا٭َفٜهٜ ِٖٚ ٞىرل ٕٚاٍ
إ ايٓتا٥خ إتركك ١إتركك ١ظ ٍ٬ؾذل ٠ايمت ١أوٗف إُتؽ ٠بٌ 2006/1/1 :يػا2006/6/ 30 ١ٜ
قؽ تّاعؿت ايٓتا٥خ ظ٬شلا إٍ ِضعـ إتر كضل ظض ٍ٬لضٓ 2005 ١بهاًَضٗا..عًُا إٔ إضتػرل
ايٛذٝؽ ايؿ ٟذٌٍ ٗ اشل ١٦ٝظ ٍ٬تًو ايؿذلَ ٖٛ ٠باوفت ٞؾٗٝا ٗ أٚاظف عاّ َٚ 2005ػاؼـتٞ
شلا َؿٍ ّ٫ٛبتاـٜغ .. .2006 /6 /30
بعؽ َػاؼـت ٞاشلَ ١٦ٝؿٍ ّ٫ٛمت إعاؼ ٠ا٭َٛـ إٍ َا ناْضت عًٝض٘ٚ. .عضاؼ اشل٦ٝض ١إٍ ؼٚـ
إعدلٚ . .يهٔ بعؽ عٛؼت ٞإٍ اشل ١٦ٝثاْٖٚ ١ٝفٚب ـٝ٥مٗا إٍ ايٜ٫ٛا إترؽٌٚ ٠ف ـٝ٥ماّ شلا
اعتُؽ إٓٗح ١ٝاييت لبل ي ٞاعتُاؼٖاٚ ..بعؽ َػاؼـت ٞاشل ١٦ٝثاْٖٚ) ١ٝؿ ٙإفَ ٠تكاعؽا( ؾإ
ايؿ ٟظًؿب عً ٢ـ٥ال ١اشل ١٦ٝأعاؼ اشل ١٦ٝإٍ كدل ثاْ َ ١ٝإِاؾ ١قّاٜا ْٛعٝض ١أظضفَ ٣ضٔ
بٗٓٝا :ايترَٛ َٔ ٍٛاجٗ ١ايؿماؼ ايهبرل إٍ َٛاجٗض ١ايؿمضاؼ ايٍضػرل ٚايضؿٖاب اٍ ذاؾضا
اؾٗاق اؿهٚ َٞٛػٓب ايهباـ ٚايتر ٍٛبٗ ١٦ٝايٓكاَٖٛ َٔ ١اجٗض ١ايؿمضاؼ إٍ جٗض ١تكضّٛ
با٫لضضتط٬عا ايٍضضرؿ ١ٝيتكضض :ٍٛإٕ َمضضت ٣ٛايفوضض ٗ ٠ٛايضضٛقاـ ٠ايؿْٝ٬ضض ١نضضإ نضضؿا ٗٚ
احملاؾ ١ٛايؿ ١ْٝ٬نإ نٝت ..ـٝ٥ن اشلٚ ١٦ٝايؿ ٟظًؿب أيػ ٢ايتؽقٝل ٚأيػ ٢ايترفَ ٟثًُا
ؾعٌ ايؿ ٟلبكبٚ . .أْا ٙإُٗ ١إٍ َٚٛـ ٜتٌٍ ب٘ بكفاب ١ي٘ لحٌ جٓاًٍٜ ٫ ٞ٥س َع٘ إٔ
ٜه ٕٛاذؽ َٚٛؿ ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖٜ . .١متعؽّ ٚلا ٌ٥غرل َىفٚع ١قاْْٛا يٲٜكاع بإتِٗ ٚبؿيو
ظايـ ايكاْٚ ٕٛاْتٗو ذكٛم اٱْمإ ٚمل ٜٓحس ٗ ؼكٝل ْتا٥خٚ..ؾٛم ؾيو اؽؿ َٔ اذؽ َباْٞ
اشلَ ١٦ٝبٓ ٢التعؽَ٘ لحٓاّ ٖٛٚ !..أَف كايـ يًكاْ ٕٛأّٜاّ..ؾا٫ذتؿا ٚبايمحٓآَ ٤ا ٙبٛقاـ٠
ايعؽٍ ٚا٫ذتؿا ٚبإٛقٛؾٌ َٔ اظتٍاُ أجٗك ٠ايىفط ٗ. .١ذٌ إٔ اشل ١٦ٝيٝمت َٔ ؼٚا٥ف
ٚقاـ ٠ايعؽٍ  َٔ ٖٞ ٫ٚأجٗكٚ ٠قاـ ٠ايؽاظً..١ٝيهٔ ا٭َف اْتٗ ٢ب٘ إٍ َا  ٫وُؽ عكبا ٙنُا
ٜتّس ٫ذكاّ..
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بٔ ٘ٝعنل اهلٔ:٘ٝ
طبٝعض ١عُضٌ ٖ٦ٝضض ١ايٓكاٖضٜ ١ضفتب٘ َِٛضضٛعٝا بعُضٌ جٗضا ـزلٝضضٚ ١أظضف ٣غضرل ـزلٝضض..١
ؾُؽظ ١٦ٖٝ ٬ايٓكاٖٜ ١ؿذلض إٔ ؼٌٍ عًٗٝا َٔ اؾٗا ايتاي:١ٝ
َ . 1هاتب إؿتى ٕٛايعُ.َٕٛٝٛ
 . 2ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي.١ٝ
ٚ . 3لا ٌ٥اٱع.ّ٬
َ . 4ا ٜفوضس عضٔ إمضٚ٪يٌ اؿهضٚ ٌَٝٛايدلٕضاْٚ ٌٝايمالض ١عٓضؽَا ٜتٍضاعؽ ٜٚىضتؽ
اـ٬ف ب ِٗٓٝؾٝهىـ ايٛاذؽ َِٓٗ ٖاـلا اٯظف ) نُا وٌٍ ٖؿ ٙا٭ٜاّ (.
 . 4إٛاقْا إايٚ ١ٝظط٘ ٚقاـ ٠ايتعطٚ ٘ٝايبٝا ايٍاؼـَُٛٓ َٔ ٠ا ؼاظًٚ ١ٝظاـج١ٝ
تتعًل بايعفام.
 .6إٛاطٔ.
وفٜط ١إٔ ٜتِ ايتعاٌَ َ تًو إضؽظ ٬ب ٌٛضؿٗا َضٛاؼ ظضاّ ٜعكبٗضا ايترضفٚ ٟايتضؽقٝل
ٚايتركٝضضضل ٚعضضضؽّ ا٭ظضضضؿ بٗضضضا َباوضضضفٚ ٠اعتُاؼٖضضضا ٗ إذايض ض  ١ايكّضضضاٜا إٍ أجٗضضضك ٠ايكّضضضا..٤
أَا كفجا ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾتتح٘ إٍ اؾٗا ايتاي:١ٝ
 . 1أجٗك ٠ايكّا) ٤احملانِ(.
 . 2فًن ايٓٛاب.
سهآيت مع الفطاد:
ٖؿ ٙاؿها. .١ٜؼه ٞايتاـٜغ إٝؽإْ ٞمرل ٠أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٚففٜا جٗٛؼ
َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام . .ؾؿ 2004/5/28 ّٜٛ ٞبايترؽٜؽ َ ّٜٛ ٖٛٚػاؼـ ٠بفّضف يًعضفام
عا٥ؽاّ إٍ ٚاوٓطٔ ٌاؼف  ّٜٛا٫جتُاع ايىٗف ٟجملًن ايٛقاـٚ ٗ ٠قاـت ) ٞايبًؽٜا ٚا٭وػاٍ(
ٚنٓت إؿتي ايعاّ يًٛقاـ ٠أيتؿتت إيٞٻ ايٛقٜف ٖٞٚ ٠تك ٍٛبٍٝػَ ١ضٔ انتىضـ يًتض ٛقضإْٛ
ا ؾاؾب ١ٝيٓٛٝتٔ :يكضؽ غضاؼـ بفّضف !. .قًضت شلضاَٚ :ضا وضأْ ?..ٞقايضت أيضٝن ٖض ٛايضؿٚ ٟقض أَضف
تعٓٝٝضو ??. .قًضت شلضاٚ).. you too:أْضيت أّٜضا( ؾكابضٌ اؿاِضضف ٕٚؾيضو َٛجضَ ١ضٔ ايّضضرو..
أِاؾتٚ :يهٓو تمتًِ ـاتبو َٔ ايٛقاـٜٚ ٠ؿذلض إٔ تعٌُ ؿمابٓا..قًت شلا :التًِ ـاتيب َٔ
ظك ١ٜٓايىعب ٚا عٌُ ؿماب ايىعب . .إِٗ اْتٗ ٢ا٭َف بايمٝؽ ٠ايٛقٜف ٠قاي َٔ ١قبًض ٞإٍ
احملهُ ١إفنك ١ٜبكّاٜا ؾماؼ ٚمل ّٓعب َٔ ؾيو نْٗٛا قؽ باتت ٗ ذ ٘ٓٝلٝؽ ٠ايعفام
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ا٭) ٍٚقٚج ١ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜغاق ٟايٝاٚـ ( ٚتفتب٘ بًٍ ١قفاب َ ١ـٝ٥ن أندل ثاْ ٞنتً١
بفٕاْ ) ١ٝايهتً ١ايهفؼلتاْ. .( ١ٝيهب أْا أّٜا اْتٗ ٢ب ٞا٭َف إٍ َا  ٫وُؽ عكبا..ٙؾكؽ
أذاي ْٞٛإٍ احملهُ ١بتُٗ ١ايتىٗرل عً ٢أثف ظدل ْىف ٗ ٌؿر ١قًٝا

ٗ جفٜؽ ٠ايؽلتٛـ

نتب٘ َفالًِٗ ٜك ٍٛبإٔ إؿتي ايعاّ َٛل ٢ؾفد قؽ أذاٍ ايٛقٜف ٠إٍ احملهُ ١إفنك ١ٜبض 7
تِٗ ؾماؼٌٚ . .اؼؾت تًو اؿاي ١اٌ٫طؽاّ اؿاؼ ايؿ ٟذٌٍ بٌ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜاؾؽٜضؽ
ج ٍ٬ايطايباْٚ ٞـٝ٥ن اؿه ١َٛإبضفاٖ ِٝاؾعؿضفٚ ٟاـض٬ف اؿضاؼ بُٗٓٝضا بىضإٔ ظض٬ف
ذكٝك ٞغرل َعًٔ ٚظ٬ف ٚاٖفَ ٟعًٔ. .ؾأَا عٔ ايٛاٖف ٟإعًٔ ؾٗ ٛقٝضاّ اؾعؿضف ٟبكٜضاـ٠
تفنٝا ؼ ٕٚطًب الت٦ؿإ َٔ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜاي طايباْٚ ٞأَا عٔ غرل إعًٔ ؾٗ ٛعؽّ ـِٛػ
ـٝ٥ن ايٛقـا ٤اؾعؿف ٟيّػ ٙٛايهٛـؼ بىإ اؿام نفنٛى باقً ِٝنفؼلتإ ..تًو ا٫قَ١
اييت اْتٗت بإبعاؼ اؾعؿف ٟـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤تفوضٝس إضايه ٞظًؿضاّ يض٘ٚ.. .أّٜضا أٌضؽـ ايمضٝؽ
إبفاٖ ِٝاؾعؿف ٟـٝ٥ن ايٛقـا ) ٤بعؽ َٛاؾكيت( أَفاّ بٓكً ٞإٍ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايؽؾاع يهٔ
لعؽ ٕٚايؽيٚ ) ُٞٝقٜف ايؽؾاع ٗ ذ ٘ٓٝاتٌٍ ٖاتؿٝاّ َٔ عُإ ٜك :ٍٛإؾا ؼظٌ َٛل ٢ؾفد ٚقاـ٠
ايؽؾاع. .ئ أؼظًٗا أْإ..اؾا ?..عمَ ٢ا وف ..ؾهإ ـؼ ٙ٭ْ٘ )َٛل ٢ؾفد( لٝؿعٌ بَ ٞا ؾعً٘
بٛقٜف ٠ايبًؽٜا  ..بكٝت بٝٚٚ ٬ؿ 3 ١أوٗف..بعؽٖا اتٌٍ ب  ٞـاِ ٞايفاِ ٞـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ١
ٚعٓؽَا ؼظًت عًٚ ٘ٝنإ عٓؽ ٙقُٛؼ آٍ ايىٝغ ـاِ ٞعّ ٛاؾُع ١ٝايٛطٓٚ ١ٝقٜف ايعٌُ
٫ذك ّا  ,اظدلْ ٞبأْ٘ بٓا ٤عًض ٢اتؿاقض٘ َض ـ٥ضٝن اؿهَٛض ١ايمضٝؽ إبضفاٖ ِٝاؾعؿف..ٟؾضاْٞ
لأنْ ٕٛا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قًت ي٘ٚ :ـذ ِٝايعهٚ) ?..ًٞٝنإ ٜىػٌ ٝٚٚؿْ ١ا٥ب ـٝ٥ن
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ذ (. .٘ٓٝقاٍ ايفاِض :ٞيكضؽ الضتكاٍ ـذض ِٝايعهَّْٗ..ًٞٝضت ؼ ٕٚإٔ اتهًضِ
ٚؾٖبت اٍ غفؾ ١ـذ ِٝايعهَ ًٞٝؾٛجؽتٗا ؾاـغ ١ؾع. .ّ٬لأيت إٚٛؿٌ عٓ٘ قايٛا :يكؽ التكاٍ
 ٖٛٚذايٝا قاِ ٗ ٞقهُ ١ايهفاؼ ..٠عؽ إٍ ـاِ ٞايفاِٚ ٞلأيتٕ٘ :اؾا التكاٍ ـذِٝ
ايعهَ ?. .ًٞٝقاٍ :٭ْ٘ نإ ٗ إٜؿاؼ إٍ عُإ يهٓ٘ التػٌ ٚجٛؼ ٗ ٙعُإ يٓٝمل َ قاَٛ
ذضضاقّ ايىضضعٚ ٕ٬قٜضضف ايضضؽؾاع ايمضضابل ٚاشلضضاـب ذايٝضضا ٚإضضتِٗ بكّضضاٜا ؾمضضاؼ تبًضضؼ ًَٝضضاـا
ايؽ٫ٚـا ٚ..عٓؽَا عاؼ َٔ اٱٜؿاؼ التؽعٝت٘ ِٚٚعت نتاب سلٛيض٘ باجتثضاث ايبعضث أَاَض٘
ٚقًت ي٘ :أَاَو اذؽ ظٝاـ. .ٜٔتكؽّ التكايتو أ ٚأـلٌ نتاب اجتثاثو إٍ ايؽنتٛـ اؾًيب
ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝاجتثاث ايبعث..قاٍ :أقؽّ التكاييتٖٚ. .ضؿا َضا ذٍضٌ ؾعضٚ..ّ٬اٯٕ إٕ ٚاؾكضت أْضت
لتهْ ٕٛا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ.١
قًت ي٘ٚ :يهٔ أْت بايؿا لبل إٕ ٚقعت نتاباّ ٚجٗت٘ إٍ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ظاُ بتكِٝٝ
أؼا ٤إؿتىٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايٛقاـا ايعفاقٚ ١ٝناْت ْتٝحيت بايتك ٖٞ ِٝٝا٭عً ٢بْٝ ِٗٓٝعاّ

370

) جٝؽ جؽاّ  ٫ٚهاٌَ (ْ َٔ ..اذٝتو  ٫ػآًَب ٚيهب إٕ ٚجؽ أْو قؽ اـتهبت ؾماؼ اّ
)ٚؼاعتو( أذًٝو يًُرهُ ١إفنك ..١ٜأـج ٛأ ٫تٓمٖ ٢ؿا..ؾأْا  ٫أـٜضؽ تهضؿٜب ؾفالضتو
ٚأْت ٌؽٜك..ٞ
اتؿكٓا ٚٚج٘ نتاب إٍ َهتب ـٝ٥ن ايٛقـا ) ٤ايمٝؽ إبفاٖ ِٝاؾعؿفٜ . .(ٟطًب َٛاؾك١
ـٝ٥ن ايٛقـا ٤عً ٢ايػا ٤ا٭َف ايؽٜٛاْ ٞايٍاؼـ بٓكًَ َٔ ٞؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايبًؽٜا اٍ َؿتي
عاّ ٚقاـ ٠ايؽؾاع ٚالتبؽي٘ بإٛاؾك ١عًْ ٢كً ٞإٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١إٌؽاـ أَضف ؼ ٜضٛاْ ٞبضؿيو
بتعٝٝب ْا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾٍؽـ ا٭َف ايؽٜٛاْ ٞبتٛق ٝـٝ٥ن ايٛقـا ٤اؾعؿف..ٟنإ
ؾيو ٗ أٚاظف عاّ ٜ ٫ٚ 2005ؿٛتب إٔ أورل إٍ اٯت:ٞ
 . 1مل آَس َٛاؾكيت يفاِ ٞايفاِض ٞبإٛاؾكض ١عًض ٢ايتعض ٌٝبٍضؿْ ١ا٥ضب ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض١
ايٓكاٖ ١إ ٫بعؽ إٕ ؾٖبت إٍ ـذ ِٝايعه ٗ ًٞٝوكت٘ ٗ فُ ايٍاؿٚ ١ٝتبٓٝت َٓض٘ لضبب
التكايت٘ ٚالتأؾْت٘ ٗ اؿً ٍٛقً٘...
َ . 2هتب ـٝ٥ن ايٛقـاٜ ٤عًِ إٕ ـذ ِٝايعهَ ًٞٝىُ ٍٛبا جتثاث ايبعث َٓؿ ؾيو ايتاـٜغ
 . 3ـاِ ٞايفاِ ٞمل ٜأظؿ قٛي) ٞباْ ٞإٕ ٚجؽت٘ قؽ اـتهب ؾماؼا ؾضاْ ٞلضأذ ً٘ٝإٍ
احملهُ (١عً ٢قٌُ اؾؽ ٖٚؿا َا ٜترٌُ تبعات٘ ٖ.ٛ
ٚ . 4يهٔ ٫ذكاّ ٚـؼ تكاـٜف ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝتىرل إٍ اـتهاب٘ قّاٜا ؾماؼ َاي ٞ
ٚإؼاـٚ !. .ٟقؽ بؿيت إمتر ٌٝٱقٓاع٘ َعاؾ ١تًو ايكّاٜا. .٭ْض٘ ّ ٫هضٔ قبض ٍٛإٔ ـ٥ضٝن
اؾٗ ١إمٚ٪ي ١عٔ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايبًضؽ ٖض ٛبضؿا ْؿمض٘ ٜفتهضب قّضاٜا ؾمضاؼ ..ؼٜضٛإ
ايفقاب ١إاي َٔ ١ٝجاْب٘ تفى نضٌ ؼٚا٥ضف ايؽٚيضٚ ١بضٌ ألضبٛع ٚأظضف ٜٛجض٘ تكفٜضف إٍ ـ٥الض١
اؾُٗٛـٚ ١ٜـ٥ال ١ايٛقـاٚ ٤ـ٥الض ١ايدلٕضإ ٜطًضب َضِٓٗ إجبضاـ ـاِض ٞايفاِض ٞعًضَ ٢عاؾض١
إعايؿا إايٚ ١ٝا٫ؼاـ  ١ٜإفتهب َٔ ١قبً٘ ..يهٔ ـاِ ٞايفاِ ٞنإ َتعٓتاّ..
 . 5ؾًِ ٜبك ٢أَاَ ٞإ ٫تٓؿٝؿ َا ٚعؽت٘ ب٘ ؾكؽ أذًت ًَـ ـاِ ٞايفاِ) ٞـٝ٥م ( ٞإٍ
احملهُ ١إفنك ١ٜطايباّ اؽاؾ اٱجفا٤ا ايكاْ ١ْٝٛعك٘ ٚالذلؼاؼ أَٛاٍ ايؽٚي ) َ٘ٓ ١تكاـٜف
ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝإىاـ إيٗٝا تٛجؽ َٓٗا ْمغ ٗ أـوٝـ اشلٚ ١٦ٝاحملهُٚ ١ؼٜٛإ ايفقابض١
إايٚ ١ٝأّٜا يؽ ٣فًن ايٓٛاب ٚـ٥ال ١ايٛقـاٚ ٤ـ٥ال ١اؾُٗٛـ(١ٜ
 . 6ؾهإ ـؼ ؾعٌ ايفاِ ٞإٕ اٌؽـ قفاـ َٛق َٔ قبً٘ بؿًٍٝٚٚ َٔ ٞؿيت ٚجفؼَٔ ْٞٚ
ايم٬ط ٚايمٝاـٚ ٠اؿُا )ٚ ١ٜعدل ْٞٚاؾمف إعًل ظاـد إٓطك ١اـّفاٚ ٤ع اؼٚا إٍ ٖ٦ٝتِٗ
غاٌِ.(..
 . 7عفض عًٞٸ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ايؿ ٟبا إايه ٞعٔ طفٜل َؽٜف َهتب٘ بإ ٍٜؽـ ي ٞأَف
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بتعٝٝب َؿتي عاّ ٗ ٚقاـ ٠اٱلهإ..قًضت :بضٌ لضأٚاج٘ ايفاِض ٞقّضاٝ٥اّ ..ؾاٌضؽـ ـ٥ضٝن
ايٛقـا ٤أَفاّ بإقاَيت ٗ ؾٓضؽم ايفوضٝؽ ايٛاقض ٗ إٓطكض ١اـّضفا ٤يتضأٌَ لضَ٬يت ..يهضٔ
ايفاِٚ ٞيه ٞوفَب َٔ َفاجع ١ايكّا ٤أٌؽـ ِؽ ٟأٚاَف قبض بتِٗ َؿدلنٚ ١طًب َٔ
ا٭َفٜهإ اقتراّ ؾٓؽم ايفوٝؽ ٫عتكايٚ ٞؾع ٬ذٌٍ ؾيو.
ٚ . 8عًَ ٢ؽ 14 ٣وٗف نٓت قضؽ أـلضًت عضا ً٥يت إٍ ايمضُاَ ٙٚمضك٘ ـألضٚ ٞبكٝضت ٫
اَهث ٗ َٓطك ١بعٗٓٝا ٗ بػؽاؼ ٕؽ ٠تكٜؽ عً ٢وٗف ٚاذؽ ,أَا َبٝيت ؾكؽ نإ تاـَ ٗ ٠كف
إقاٌَ ١باط أيماعؽ ٟايؿ ٟبا بعضؽ ؾٍضً ٞعضٛاي ٞايىضٗف ـ٥ضٝن ؾٓض ١ايٓكاٖض ٗ ١فًضن
ايٓضضٛاب اؾؽٜضضضؽ ذٝضضث نضضضإ إضضؿنٛـ ٜتعضضضؿ َضضٔ جضضضاَ ايضضف ٓٔ ٗ إٍٓضضضٛـ َ كضضفاّ يضضض٘ )
ذٛالِ(ٚ. .نإ إكابٌ ٕبٝيت عٓؽ ٖٛ ٙإٔ هًب َع٘ ًَؿا ايؿماؼ اييت ناْت تعفض عًض٢
ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ ١ٝؾاؼـلٗا ٚاذؽؼ َٛاق ايؿماؼ ٚإعايؿا ؾٗٝا ٚانتب َمٛؼا ايهتب
ايفزلٚ ..١ٝانتب عًٗٝا :تطب  !. .ؾتك ٗ ّٛايٝض ّٛايتضاي ٞلضهفترل ٠ؾٓض ١ايٓكاٖض ٗ ١فًضن
ايٓٛاب بطبعٗا ٚتثبٝت الِ ٌباط ايماعؽ ٟعًٗٝا. .ذتٌٓ ٢عت َٓ٘ بًب ٗ ٬قاـب ١ايؿماؼ ٚبؽأ
ٌٛت٘ ًٜعً ٗ ايؿّاٝ٥ا بؽ ّ٫إٔ ٜػفؼ وإٔ ايب٬بٌ..يهٓ٘ أّٜاّ مل ٜأظؿ ن َٞ٬عً ٢قٌُ
اؾؽ عٓؽَا نٓت أقض ٍٛيض٘ :يض ٛعضؽ إٍ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضٚ ١تضبٌ يض ٞاْضو ؾالضؽ لضأذًٝو إٍ
احملهُ ١إفنكَ ٖٛٚ !. .١ٜا ذٌٍ بايؿعٌ..!..
 .9بايٓمب ١يفاِ ٞايفاِ ٞنٓا ٗ لبام ٖٜ ٛمع٫ ٢عتكايٚ ٞتٍؿٝيت ٚأْا الع ٞيًرٍٍٛ
عً ٢قفاـا قّا ١ٝ٥بإيػا ٤ا٭َف ايؿ ٟأٌؽـ ٙبؿًٍ َٔٚ ٞثِ َٛاجٗ ١أٚاَف ايكبض اييت أٌؽـٖا
ِؽٚ..ٟايعٛؼ ٠إٍ َٛاجٗت٘ َٝؽاْٝاّٚ ..ؾع ٬ذًٍت عً 6 ٢قفاـا قّا َٔ ١ٝ٥بٗٓٝا  َٔ 2احملهُ١
ا٫ؼاؼ ١ٜبإيػا ٤أَف ايؿٌٍ ٕعايؿت٘ يًؽلتٛـ ٚايكاْ ) ٕٛؾاْا اوػٌ ؼـج ١ظاٌ٘ ٚيٝن َٔ ٌ٬ذٝت٘
ؾًٍ ٞإِا ٜعٛؼ ا٭َف جملًن ايٓٛاب..ثِ اْ٘ مل وٍضٌ َعض ٫ ٞؼكٝضل َ ٫ٚمضاٚ ً٘٥مل تٛجض٘ يضٞ
تُٗٚ ..١إٚٛـ أَٚٛ ٟـ ّ ٫هٔ ؾًٍ٘ َٔ ايٝٚٛؿ ١إ ٫بعؽ ايتركٝل ٚاعتُاؼ إجفا٤ا قاْ١ْٝٛ
قؽؼ (..ٙإٍ جاْب قفاـا قّا ١ٝ٥بٍفف ـٚاتيب يض  14وٗفٚ ..عٓؽَا ـاجعت اشل ١٦ٝبػ ١ٝإباوف٠
بٝٚٛؿيت ناْٛا قؽ ٖٛ٦ٝا َؿفقٜ ٠كٛؼٖا وعَ ٗ اشل َٔ ١٦ٝأـباب ايمٛابل اؾٓا ) ١ٝ٥قبضٌ أٜضاّ
ٜطايب ـذ ِٝايعه ًٞٝبإقاَُ ١ثاٍ ي٘ ٖٛٚ..!..ذايٝا ٖاـب َٔ ٚج٘ ايعؽاي..(١قاَت إؿفق ٠باقتٝاؼٟ
إٍ اؿبن ٚمت تٛقٝؿَ ٗ ٞفنك وضفط ١ايهضفاؼ ٠ايىضفق ٗ ١ٝإٓطكض ١اـّضفا ٤يعضؽ ٠أٜضاّ ٫ٚ
ٜؿٛتب إٔ أؾنف بايىهف ٌؽٜك ٞا٭لتاؾ عاؼٍ اي َٞ٬ـٝ٥ن َؿ ١ِٝٛاْ٫تعابا ) ايمابل( ؾكؽ
نإ ٜترؿب بايهباب إٍ َفنك ايىفط ١بىهٌ وب٘ ٜضَٚ ..َٞٛضٔ ثضِ أظًض ٞلضب ًٞٝبهؿايض١
ٚـاجعت احملهُ ١يًفؼ عً ٢ايتِٗ إٛجٗض ١يض ٞؾضتِ إيػضا ٤ايضتِٗ ) ٭ْٗضا با٭ٌضٌ كتًكض٘( ٚإطض٬م
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لفاذ َٔٚ,ٞبٝيت ظابف ايفاِ َٔ ٞظ ٍ٬إٛبا ٌٜقا) :ّ٬٥أْا جاٜو ٚلأظرلى بٌ ث٬ث٘ ..يو إٔ
ؽتاـ َٓٗا ٚاذؽ ؾك٘ :أَا إٔ تٍرل أؼَٚ ٞتعاجل قّاٜا ايؿماؼ إفتهب َٔ ١قبًو أ ٚتعدل اؿؽٚؼ
ٖاـباّ أ ٚأذّٓو بٓؿمٚ ٞاؾٖضب بضو يًُرهُض ١إفنكٜض ٗ ..(١ايٝض ّٛايتضاي ٗٚ ٞايتالضع ١يض..ّ٬ٝ
اتًٍٛا ب ٞبإٛباٜ ٌٜكٛي :ٕٛإٕ ـاِ ٞايفاَِٚ ٞعٝت٘ عؽؼ َٔ َٚٛؿ ٞاشل ١٦ٝغضاؼـٚا ايعضفام إٍ
نضضٛاْ ) ٞأنٝضاه جٓؿضاُ( ٌٚضٓاؼٜل ذؽٜؽٜضضٚ ١ذكا٥ضب ًَ٦ٝض ١بايٛثضضا٥ل
ٚاوضٓطٔ ٖٚضِ وًُضَ ٕٛ
ايفزل..١ٝقًت شلِ ٚيهٔ أَفاّ ٌاؼـاّ َٓع٘ َٔ ايمؿف..قايٛاْ :عِ ٚقؽ ذاٚيت لًطا إطاـ َٓع٘
َٔ ايمؿف يهٔ لٝاـا ُٖف ٍَؿرًٌٚ ١ت َٔ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝقًُ ١باؾٓٛؼ ا٭َفٜهإ
َٓٚعت لًطا إطاـ َٔ ايتعفض ي٘ ٖٛٚ..اٯٕ ٗ طفٜك٘ إٍ ٚاوٓطٔ..
َٛجب قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١مل أعؽ ْا٥ب ـٝ٥ن اشل ١٦ٝبٌ ٌف ايفٝ٥ن..
بإٓالب٘ :ي ٞـأ ٟبايٝٚٛؿ ١قؽ ٜٓؿ ايىباب ٚإٚٛؿٌ اؾؽؼ ٖٛٚ ..اٯتٜٛ :ٞجؽ ْٛعٌ َٔ
إٚ ٛؿٌ ايٓٛع ا٭ ٍٚإٕ ذّف ٜ ٫عؽ ٚإ غاب ٜ ٫ؿتكؽُ . .ف عً ٘ٝايمٜٓٚ ٕٛتمًٌ ايىٝب يُٝٮ
َؿفقٜٚ ٘ٝتّعِ نفو٘ ٜٓٚرب ٗٚف ٗٚ. .ٙايٓٗاٜ ١ٜػاؼـ اؿٝا ٠ايٝٚٛؿَ ١ٝتكاعؽاّ ؼ ٕٚإٔ ٜبكٞ
َٔ أثف ل ٣ٛظمؿ٘ عفٚ ١ّٜعُٝك ٗ ١ايهفل ٞايؿ ٟنإ هًن عًٚ ..٘ٝايٓٛع ايثاْٚ ٞايؿٟ
اٍْ س باعتُاؼ ٙوٌُ ق ِٝـؾٝعٜ ١تُمو بٗا  ُٜ٘ٗ ٫ـِا ايفٝ٥ن  ٫ٚا٫لضتكفاـ ٗ ايٝٚٛؿض١
ٚعٍُت٘ بٝؽ ٗ ّٜٚ ٖٛ ٙاؿمبإ ٖاَي َٔ إعضاطف . .٠ؾًضٝن بايّضفٚـ ٠إٔ ٜفِض ٢عٓض٘
ـ٩لاٚ ٙ٤يٝن بايّفٚـ ٠إٔ ٜبك َٔ ٢إٗؽ إٍ ايتكاعؽ ٗ ْؿن ايؽا٥فْ ٗٚ ٠ؿن ايٝٚٛؿٗٚ ١
ْؿن اؿٝا ٠ايٝ ٚٛؿ ١ٝايفتٝب ١ؾاْا مل التكف ٗ ؼا٥فٚ ٠اذؽٚ ٠مل التكف ٗ ٝٚٚؿٚ ١اذؽٗ ٫ٚ ٠
نفلٚ ٞاذؽ ٚتاـَ ٠فِ ٞعب ٚتاـَ ٠ؿٍٚ ٍٛيهٔ عٍُيت مل أؾف ٙبٗاٚ. .ؼاُ٥ضا عٓضؽٟ
إباؼ ٨تتكؽّ عً ٢إهالب ايٝٚٛؿ. .١ٝذت ٢أْ ٞقبٌ أٜاّ نٓت َٔ بٌ َتٛاٖف 31 ٟآب ِؽ
ايفٚاتب ايتكاعؽ ١ٜيًدلٕاْٚ ٌ ٝايؽـجا اـاٌ ٗ ١ذٌ أْا َٔ ُِٔ إُتٛاٖف ِؽِٖ ٭ْضٞ
أقبض ـاتب تكاعؽ ٟقمٛب عً ٢ألاه ؼـجيت اـاٌ ٚ ١عٓؽَا عؽ َٔ إٛاٖف) ٠ؾرطإ(
التكبًتب قٚجيت  ٖٞٚتعفف بأْ ٞورٝس اـفٚد َتٛاٖفاّ ؾكايت :أبىف ?..قًضت شلضا لرٓضا
قايت :نٝـ ?..قًت شلا :ـاط ٜٓكٍ ـاتيب يًفب ٌاذت بىهٌ عؿٌ ّ٘ :ٟٛعاّ..!..قًت شلاَ :ا
إٍعِ ٗ ا٭َف ?. .قايت :لتعٝؽْا إٍ إمُٛطٚ ١تىفٜب ايًبًيب..قًت شلضا :ايٓضاه َٛاقؿٗضا
ٚيٝن بهفٚوٗا !..ؾّرهٓا ِرو طؿًٌ َعاّ ٚعؽْٚا ؾمبكٓا ًٓٚا.
أَا ؾُٝا ٜتعًل بايعكٛبا ؾأتؿنف أْ ٞقفأ إٔ ـٝ٥ن أَفٜه ٞلابل تفَٚإ أ ٚأٜكْٗاٚـ
ـورٛا ي٘ ِاب٘ يٝعٚ ٘ٓٝقٜفاّ يًؽؾاع ٚعٓؽَا قابً٘ ٚلفؼ ي٘ إتكؽّ ففٜا ظدلت٘ ٚذٝاتض٘
ايٝٚٛؿ ١ٝتٛـ ٙؾكاٍ ي٘ :ظؽَت ط 40 ١ًٝلٓ٘ ٗ ايكٛا ايبرفٚ ١ٜمل تٛج٘ ي ٞعكٛبٚ ١اذؽ٠
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ط ١ًٝتًو ايمٓٛا ..ؾكاٍ ي٘ ايفٝ٥ن ا٭َفٜه :ٞأْت َا تؿٝؽْ..ٞيٝي ?. .قاٍ يٖ٘ :ؿا  ٜعب اْو
 ٫تعٌُ ؾُٔ ٜعٌُ ىطأ ٚأْت مل ؽطٖٚ ٤ٞؿا ٜعب اْو مل تعٌُٜ..عب وَٓ ?. .ٛثٌ ٌاذبٓا
ايؿ ٟمل ٜبك ٞبعؽ ٙأثضف لض ٣ٛظمضؿ٘ ٚالضع٘ ٚعُٝكض٘ عًض ٢ايهفلض . .ٞؾض ٬تهضٔ ذٝضاتهِ
ايٝٚٛؿ ١ٝففؼ ظمؿ ٗ ١ايهفل ٞبٌ بٍُٜ ١ترؽث ٕٛعٓٗا بعؽنِ.
ْعٛؼ ٕا نٓا بٍؽؼ:ٙ
ض ٚي٬يتؿاف عًٖ ٢ؿا اٌؽـ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤إايه ٞأَف ؼٜٛاْ ٞبتعٝٝب ـٝ٥ما شل ١٦ٝايٓكاٖ١
ٚناي ١يٝحعٌ َب ٚبايتاي ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ ١تابع ١يف٥ال ١اؿه. .١َٛقًت ٚبىهٌ ـزل :ٞأْا ٫
ألتٓهـ بإ أن ٕٛبإَف ٠ـٝ٥ن ايٛقـا ٤أ ٚأ ٟوعَ آظف ٚيهٔ طبٝع ١عٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ١
َٖٛ ٞاجٗ ١ايؿماؼ ٗ أجٗك ٠ايؽٚيٚ ١أجٗضك ٠ايؽٚيضَ ١عُٗٛضا ِضُٔ ايمضًط ١ايتٓؿٝؿٜضٜ ١عضب
اؿهٚ ١َٛلٝطف ٠ـ٥ال ١اؿه ١َٛعً ٢اشل ١٦ٝػعًٗا َكٝؽٚ ٠غرل ؾعايٚ ١تتٝس اجملاٍ يبطاْ١
ـٝ٥ن اؿه ١َٛبايمٝطف ٠عً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖٚ ١تًو ايبطاَْ ١ع ُِٗ ٛؾالؽٚ..ٕٚعً ٘ٝؾإ ا٭َف
ايٍاؼـ بتٛق ٝـٝ٥ن ايٛقـا ) ٤إايه ( ٞبتعٝٝب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖضٜ ٫ ١كضؽّ ٜ ٫ٚض٪ظف ٭ٕ
قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكآّٖ ١رب ٖؿ ٙايٍؿٚ ١ايؽلتٛـ  َٜٓعًض ٢إٔ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض٦ٖٝ ١ضَ ١مضتكً١
ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب..
ض ٌفط ـاِ ٞايفاِٚ َٔ ٞاوضٓطٔ بأْض٘ اظضؿ َعض٘ طضٌٓ َضٔ ٚثضا٥ل ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضٚ ١اْض٘
لٝعفض تًو ايٛثا٥ل عً ٢ايهْٛهفه ا٭َفٜهٚ ٞـاط ٍٜفط ٗ قٓا ٠اؾكٜفِ ٠ؽ ـ٥ضٝن
ايٛقـاِٚ ٤ؽ ٟوعٍٝاّ..
ض قؽّ يَ ٞؽٜف عاّ ايتركٝكا َؿنفٜ ٠طًب إذايًَ ١ـ ـاِ ٞايفاِ ٞإٍ احملهُض١
بتُٗ ١لفقٚ ١ثا٥ل َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٜٚ ١طايب َعاقبت٘ ٚؾكا يكاْ ٕٛاّْضباَ ٙضٚٛؿ ٞايؽٚيض..١
نتبت عً ٢إؿنف :٠اْ٘ مل ٜمفم ٚثا٥ل ـزل ١ٝؾك٘ بٌ ْكًٗا إٍ ؼٚي ١أجٓب ٖٞٚ ١ٝتٓضاقي
اي ٗ ّٛٝايهْٛهفه ا٭َفٜهٚ ٞيٝن ٗ ايدلٕإ ايعفاقٚ..ٞعً ٘ٝواٍ ٚؾكا يكاْ ٕٛايعكٛبا
بتُٗ ١اـٝاْ ١ايعٚ ٢ُٛايتعابف َ ؼٚي ١أجٓب !..١ٝقاٍ َؽٜف عاّ ايتركٝكا  :ألتاؾ َ ٛظط٘ٝ
جإ ـٝ٥مٓا..قًت ي٘ ِاذهاّ :أْط ٘ٝايٍع ْ٘ٛـجعب يًُمُٛط٘ ٖٚا ٟأنثف َٔ لٓ٘ َا ِت
يًٝتٌ طبوَ َهإ ٚاذؽ َ ٖٛٚا ٪ٜثف عًْ ٢مب ١ايُٓ ٛايمهاْ ٗ ٞايعآٜٚ ١ً٥عهن لًبا
عً ٢إمت ٣ٛايٛطب ٚاّٜاّ عًَ ٢مت ٣ٛا٭ َ ١ؾٓرٔ ْباٖ ٞا٭َِ بعؽٜؽْا ٚيٝن َرتٛاْضا ,
ٚيهٔ احملرل إٔ عؽؼ لهإ ايعفام ٗ عٗؽ ٖف ٕٚايفوٝؽ ٜكاٍ اْض٘ ًَٝ 40ضٚ ٕٛبٓمضبِ ١ضٛ
لهاَْ ٞكؽاـٖا ٜ ./. 3ه ٕٛايعؽؼ ايٜٛ ّٛٝاق ٟلهإ ايٌٍ يهٔ ٚاق اؿاٍ ٜىضرل اٍ
غرل ؾيو ؾٓرٔ  ٫بايعؽٜؽ ؾاؿٌ  ٫ٚباحملت.!..٣ٛ
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عالق٘ اهلٔ ٘ٝبالطفازٗ األمسٓهٔ٘:
ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝناْت َىفؾ َٔ ١ايٓاذ ١ٝايؿٓ ١ٝعً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاَٖٚ ١هاتب إؿتىٌ
ايعَُٓ ٌَٝٛؿ تألٝمُٗا  ٗٚايٛقت ايؿ ٟجف ٣ؾَ ٘ٝا ٜعفف بتمً ِٝايمٝاؼ َٔ ٠قبٌ لًط١
ا٥٫ت٬ف يًٛقاـا ايعف اق ٗ ١ٝا٭ٜاّ ا٭ظرل َٔ ٠وٗف أٜاـ ٚ 2004قبٌ اْتٗا ٤لٓ ١بفّف ؾإ
ا٭َفٜهإ التُفٚا با٭وفاف عً ٢اؾٗا ايتاي:١ٝ
 ١٦ٖٝ . 1ايٓكاٖ َٔ ١ظَ ٍ٬هتب اـتبا ٗ ٙايمؿاـ ٠ا٭َفٜه.١ٝ
 . 2إؿتىٌ ايعُ َٔ ٌَٝٛظ ٍ٬ا٭وفاف ايؿفؼ َٔ ٟقبٌ ا٭َفٜه ٞؼ.جْٛم..ٕٛ
ٚ . 3قاـ ٠ايؽؾاع..
ٚ . 4قاـ ٠ايؽاظً..١ٝ
 . 5جٗاق إعابفا ..
ا٭َفٜهإ ثاْ:١ٝ
َٔ بٌ ا٭ظطا ٤اييت اـتهبٗا ـاِ ٞايفاِ ٖٛ ٞاْ٘ جعٌ َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ففؼ ذؽٜك١
ظًؿ ١ٝيًمؿاـ ٠ا٭َفٜه٫ ١ٝلتعؽاّ ْؿٛؾ ايم ؿاـَٛ ٗ ٠اجِٗ ١ػ ٙٛاؿهٚ ١َٛأّٜاّ نإ
وتُ ٞبايؽنتٛـ أٓؽ اؾًيب ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـا ٗ ٤ذ ٘ٓٝؾهضإ أثٓضا ٤غٝابض٘ إمضتُف ٗ
اٜ٫ؿاؼا بٌ اٜطايٝا ٚؾفْما ٚالذلايٝا ٚايٌٍ)نإ ّّب  َٔ ّٜٛ 153ايمٓ ١ظاـد ايعفام (
ٜٗاتؿب َٔ ٖٓاى  ّٜٛنٓت ْا٥با ٗ اشل :١٦ٝعٛؼ إؾا ّٜػط ٕٛعًٝو َهتب ـٝ٥ن ايٛقـا٤
ظابف اؾًيب..ؾهٓت اِرو َٓ٘ ٚعًٚ ٘ٝأق ٍٛي٘ َٔ :التعإ بػرل اهلل ؾٍٖ ٗ.. .ؿ ٙاؿاي ١با
ٜمتعٌ بايكٛا ا٭َفٜهٝضِ ١ضؽ ٟؾرٍضٌ إٕ ذاٌضفٚا ؾٓضؽم ايفوضٝؽ ٚاقترُضَ ٙٛض بعضض
َٚٛؿ ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ ١ٱيكا ٤ايكبض عً ّٜٛ ٞنٓت َؿٍ ٫ٛيهب نٓت الًِ..
ٚبعؽ ٖفٚب ـاِ ٞايفاِ ٞـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١إٍ ٚاوضٓطٔ ٚالضت َٞ٬ـ٥الض٦ٖٝ ١ض١
ايٓكاٖ ١ؾإِْٗ ) ا٭َفٜهإ ( َا طًٛا ٗ ُهٝب َٔ ايؽظ ٍٛإٍ إٓطك ١اـّفا ٤اييت تكّٛ
قٛاتِٗ بايمٝطف ٠عًٗٝا نًٝا بؽع ٣ٛأْ ٫ ٞآٌ باد ٌاؼـ َِٓٗ ٚنإ اذؽ َٚٛؿ ٞاشل١٦ٝ
ٜأت ٞيٍٝطربب ٚأؼظٌ بٛالط ١باج٘ ٖ ٛايؿٜ ٟتٝس ي٘ اٌطراب ِٝـ. .أٌؽـ بٝإ ـزلٞ
بأْ ٞأـؾض ٌٓ باد أَفٜهٚ ٞلأذتؿ ٜبٗ ١ٜٛا٭ذٛاٍ إؽْ ١ٝايعفاق ١ٝيًتحٛاٍ ٗ عاٌُ١
بًؽٚ ٟلأْكٌ اشل ١٦ٝإٍ اؾاؼـ ١ٜظاـد إٓطك ١اـّفاٚ ٤ؾع ّ٬أٌؽـ أَفاّ بتىه ٌٝؾٓ١
يًكٝاّ بالت ٦حاـ َبب ٗ اؾاؼـ..١ٜ
 ٗٚاذؽ ا٭ٜاّ قاَت عٓاٌفَٔ ايب٬ى ٚٚتف ) ٖٞٚوفنٓ ١ا ١ٜأَفٜه ١ٝتتضأيـ َضٔ
عتا ٠اجملفٌَ ايؿ ٜٔتًتكطِٗ أَفٜها َٔ كتًـ ؼ ٍٚايعامل ٚاـتهبٛا جفا ِ٥قتٌ بىعٗ ١
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ايعفام َٔ ب ٗٓٝا اؿاؼث ١إىٗٛـ ٠بكتٌ  17عفاقَ ٞؽْ ٗ ٞلاذ ١ايٓمٛـ(. .قاّ ٖ ٤٫٪باذتحاق
عؽؼ َٔ َٚٛؿا َٚٛٚؿ ٞاشل ٗ ١٦ٝاذؽ َباْ ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ ١ؾاتًٍت بايمضؿاـ ٠ا٭َفٜهٝض١
ٚقًت شلِ ٗ. .غٍّْ ٕٛـ لاع٘ بايّب٘ َا مل ؼّف ق ٠ٛأَفٜه َٔ ١ٝايمضؿاـٚ ٠تمضرب
ٖ ٤٫٪إفتكق ١لأطًب ذّٛـ ٚنا ٫اٱع ّ٬ا٭جٓب ١ٝإٛجٛؼ ٗ ٠بػؽاؼ إٍ َهإ اؿؽث
ٚأؼظضضٌ َ ض َضضٚٛؿ٦ٖٝ ٞضض ١ايٓكاٖضض ١احملتحضضكٚ ٜٔأجضضف ٟيكضضا٤ا َتًؿضضكٚ ٠لضضٝعدل ٌضضٛتَٝ ٞضضاٙ
ا٭طًم. .ٞبعؽ أقٌ َٔ ٍْـ لاع٘ ذّف ق ٠ٛأَفٜهٚ ١ٝلربت ع ٓاٌف ايب٬ى ٚٚتف..
ض ُت التّاؾ ١ـاِ ٞايفاِ ٗ ٞايهضْٛهفه ا٭َفٜهضٚ ٞظٍٍضت جًمض ١ظاٌض١
ٕٓاقىت٘ بىإٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام..
ض  ٗٚجًم ١أظف ٣يًهْٛهفه ْاقي تكفٜف عٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام نإ قؽ أعؽ ٙؾفٜل
َهَ ٕٛضٔ  17وضعَ أَفٜهض ٞمت الضتكؽاَِٗ َضٔ ٚاوضٓطٌٔٚ . .ضؽـ ؼعضٛا أَفٜهٝض١
بٛجٛب ـب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بايمؿاـ ٠ا٭َفٜهٖٚ ١ٝؿا ..تكفٜف ْىفت٘ وبه ١إع ١َٝ٬أَفٜه١ٝ
عٔ ؾيو:
تكفٜضف أَفٜهض ٞلضفٜ ٟفلضِ ٌضٛـ ٠قاُض ١يًؿمضاؼ ٜٚطايضب بإؿضام ايٓكاٖض ١بايمضضؿاـ٠
ا٭َفٜه ١ٝببػؽاؼ..
وضضبه ١أظبضضاـ ايعضضفام – بػضضؽاؼ – قمضضِ ايذلْضض – ١نىضضـ تكفٜضضف يىضضبه ١إٔ بضض ٞآـ
ا٭َفٜه ١ٝإٕ احملكك ٕٛا٭َفٜه ٕٛٝتًٌٛٛا إٍ قٓاع ١ناًَ ١إٔ ْٛـ ٟإايه ٞغرل قاؼـ عً٢
ايٛقٛف عكّ ِؽ تٓاَ ٞايؿماؼ ٗ ايعفامٚ .أواـ ايتكفٜف إٍ إٔ إضايهٜ ٞكضـ ذضا ٬٥ؼٕٚ
ُهٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٖ َٔ ١اـل ١ؼٚـٖا اؿكٝك٬َ ٗ ٞذكض ١ايؿمضاؼ ٚايكّضا ٤عًٝض٘ بتكضؽِٜ
إتٛـطٌ ؾٗٝا إٍ احملانِ إعتٍضٚ .١قضاٍ ايتكفٜضف إٔ احملككضٌ ا٭َضفٜهِٚ ٌٝضعٛا ٖضؿا
ايتٍضضٛـ ٗ تكفٜضضف لضضفٚ ٟمت تىعٍٝضض٘ عًضض ٢أْضض٘ )ذمضضاه( ٜ ٫ٚضضتِ تؽاٚيضض٘ ظضضاـد ايمضضؿاـ٠
ا٭َفٜه ٗ ١ٝايعاٌُ ١ايعفاق ١ٝبػضؽاؼٚ ,أْض٘ مت تمضفٜب٘ َض٪ظفا َضٔ ظضٚ ٍ٬قاـ ٠اـاـجٝض١
ا٭َفٜهٚ ,١ٝقايت ايىبه ١إ ايتكفٜف لٝعفض عً ٢ايهْٛػفه ا٭َفٜهٚ ٗ ٞقت ٫ذل .
ٚتكضض ٍٛنضضٛـ ٟؾًٓتضضٛف َفالضضً ١وضضبه ١إٔ بضض ٞآـ ا٭َفٜهٝضض ١إٔ ٖٓضضاى اْطبضضاع إٔ ايؿمضضاؼ
إمتىف ٗ ٟايعفام ٜمتٓكف َٛاـؼ ايعفامٚ ,قؽ ؼؽث َٚٛـ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝايعفاق ١ٝاييت
تىفف عً ٢ايىفط ١قا ٬٥بإ إمٚ٪يٌ ٗ ايٛقاـ ٠وٍضً ٕٛعًض ٢ا٭َضٛاٍ عضٔ طفٜضل عكضٛؼ
يىفاَ ٤عؽا ٚ ,قاٍ ِاب٘ وفط ١بػّب اْ٘ ّ ٫هضٔ اؿٍض ٍٛعًض ٢تفقٝضَ ١ضٔ ؼ ٕٚؼؾض
ـواٚ ,٣ٚقاٍ بعض ايعاًٌَ ٗ ٚقاـ ٠اـاـج ١ٝإٔ ايٛقاـا ا٭ظف ٣تفؾض ايتعا ٕٚبىضهٌ
ـٚتٝب َ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايعفاق ١ٝايعاَٚ ,١إ قكك ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ ٗ ١بعض ا٭ذٝإ ٜهْٕٛٛ
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غرل قاؼـ ٜٔعًض ٢ايضؽظ ٍٛإٍ إهاتضب اؿهَٝٛضٚ ١ؾيضو ٭ْٗضِ ًّ ٫هضَ ٕٛضا ٜهؿضَ ٞضٔ
ا٭لًر ١ايٓاـ ١ٜؿُا ١ٜأْؿمِٗٚ .أِاؾت ؾًٓتٛف إٔ ايتكفٜف ايمفٜ ٟفلِ ٌٛـ ٠لًب ٘ٝيًػا١ٜ
ؿهْٛ ١َٛـ ٟإايه ,ٞذٝث إٔ ايعفام غرل قاؼـ ذت ٢عً ٢تٓؿٝضؿ أنثضف ايكضٛاٌْ بؽاٝ٥ض١
ٕهاؾر ١ايؿماؼٚ .قايت إٔ ايعكب ١ايهدل ٣أَاّ َ٬ذكٖ ١ؿ ٙاؿإ ٫هاؾر ١ايؿماؼ ٖ ٛإٔ
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايعاَ ,١اييت ٖ ٞإمٚ٪ي ١عٔ َ٬ذك ١قّاٜا ايؿماؼّ ٫ ,هٓٗا إؼظاٍ احملككٌ
ايتابعٌ شلا ؼاظٌ ايٛقاـا َّٝ ,ؿ ١إٔ بعض ايٛقاـا َثٌ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝاييت ٜٛٓف إيٗٝا عً٢
أْٗا ٚقاـّ ٫ ٠هٔ ٕمٗا ٚؾيو بمبب ٌ٬تِٗ ايمٝال َ ١ٝاؿه .١َٛأَا بايٓمضب ١يضٛقاـ٠
ايٓؿ٘ ,اييت َٔ إؿذلض إٔ ته ٕٛاؿاَ ٞايفٝ٥مٕٛ ٞاـؼ ثف ٠ٚايب٬ؼ ,قعُت اْ٘ ٜتِ ايت٬عب
بايتركٝكا ِؽٖاٜٚ .متُف ايتكفٜف يٝك ٍٛبإ إؼاـا اؿه ١َٛتتحاٌٖ طًبا اؿٍ ٍٛعً٢
إعًَٛا بىهٌ ـٚتٝبٚ ,إِْٗ ٜؿعً ٕٛؾيو يٲؾ َٔ ٬ايعكابٚ ,إ ؾفم ايتركٝل غرل قاؼـ٠
عً ٢ايؽظ ٍٛإٍ َهاتبِٗ ٭ِْٗ ًّ ٫ه ٕٛقْ ٠ٛاـ ١ٜؿُاٜض ١أْؿمضِٗٚ .قايضت إٔ ا٫لضتُاع
يًعاًٌَ ٗ ايٛقاـا ايعفاق ١ٝىفد باْطباع إٔ ايؿماؼ اؿاٌٌ ٖ ٛإِعاف تاّ ٕٛاـؼ ايب٬ؼ .
ٚأنؽٚا ْٝعا إٔ ايؿماؼ َٔ ا٭عً ٢يٮلؿٌ ٚإ إمٚ٪يٌ ايؿ ٜٔعً ٢قُٖ ١ؿ ٙاؿهِٖ ١َٛ
ايؿ ٜٔوًٍ ٕٛعً ٢ا٭َٛاٍ َٔ أوٝاَ ٤ثٌ تٛق ٝعكٛؼ يىفاَ ٤عؽا ْٚ ..كًت َفالً ١وبه١
إٔ ب ٞآـ ا٭َفٜه ١ٝنٛـ ٟؾًٓتٛف إٔ ايتكفٜف ظفد بايعؽٜؽ َٔ ايتٌٝٛا لتتِ َٓاقىتٗا ٗ
ايهْٛػفه ا٭َفٜه َٔ ٞبٗٓٝا إعطا ٤ؾٓ ١إفاقب ١ايعفاقٝضِ ١ضؽ ايؿمضاؼ )ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض(١
َكٜضضؽا َضضٔ ايضضؽعِ َضضٔ قبضضٌ ايٜ٫ٛضضا إترضضؽ .٠ظاٌضض ١إٔ ذهَٛضض ١إضضايه ٞؼضضا ٍٚتكضضٜٛض
التك٬ي ١ٝايًحٓ ١عٔ طفٜل ػٜٛعٗا َايٝا ٚػؿٝـ إٛاـؼٚ .يؿا ٜٓبػ ٞإٔ تهٖ ٕٛضؿ ٙاشل٦ٝض١
ؼضت لضٝطف ٠ايكضضٛا ا٭َفٜهٝضٚ ١تابعضض ١شلضا ٚتكض ّٛايكضضٛا ا٭َفٜهٝض ١بتضضٛؾرل اؿُاٜض ١شلضضا
يتتُهٔ َٔ ايكٝاّ بعًُٗا..
ض ٚجٗت نتاباّ ـزلٝا إٍ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜهٚ ١ٝايهْٛهفه ا٭َفٜهٚ ٞأّٜا فًن
ايٓٛاب ايعفاقٚ . .ٞمت َٓ ؼظ ٍٛا٭َفٜهإ إٍ ٖ َٔٚ ١٦ٝثِ ذّف ٚؾؽ ي٬عتؿاـ جاٚ ٤نُا
عفِت ؾ يو ٚلا ٌ٥اٱع ّ٬ايعفاق:١ٝ
) ايمٝؽ َٛل ٢ؾفد ـٝ٥ن ٖ ٘٦ٝايٓكاًٖٜ ١تكَ ٗ ٞهتب٘ فُٛعَ َٔ ١متىاـ ٟايمؿاـ٠
ا٭َفٜه ٗ ١ٝبػؽاؼ(..
2007/1/30
ٚقؽ أبؽ ٣ايمٝؽ ـٝ٥ن اشل٬َ ١٦ٝذٛات٘ بٍؽؼ ايتكفٜف ايٍاؼـ َٔ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه١ٝ
ذٚ ٍٛاق ايؿماؼ ٚايؿٚ ٟـؼ ؾَ ٘ٝا ٜم ٤ٞإٍ زلع٘ ايعفام ايؽٚيٚ ..١ٝأعفب عٔ قًك٘ ٕا تٓاٚي٘
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ٖؿا ايتكفٜف بعؽّ ؼق٘ إعًَٛا ايٛاـؼ ٠ؾَ ٘ٝىرلا إٍ ايتٍٓٝـ ايطا٥ؿ ٞيٌٛـ بعض أٚجٗ٘
َىرلاّ عًِ ٢فٚـ ٠تٖ ٗ٬ؿ ٙايتٌٝٛؿا  ٕ٫ايىاـع ايعفاق ٞبا ٜترمن َٓٗا ٚأواـ إٍ إٔ
َفجع ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ٖٛ ١فًن ايٓٛاب ايؿّ ٟثٌ ايىعب ٚتمتُؽ اشل٬ٌ ١٦ٝذٝتٗا َٔ ايكإْٛ
ايعفاق ..ٞنُا أعفب ايٛؾؽ ا٭ َفٜه ٞايكا٥ف عٔ اعتؿاـ ٙعُا مت ايتعبرل عٓ٘ ٗ ايتكفٜف َبؽٜٔ
تأٜٝؽِٖ إٍ ايدلاَخ إفنك ٠اييت التحؽ ٗ اشل(..١٦ٝ
ا٭َفٜهإ ناْٛا قؽ أٌؽـٚا تكفٜفأ عٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام..أعؽ ٙؾفٜل َىذلى َٔ ايمؿاـ٠
ا٭َفٜه ٗ ١ٝبػؽاؼ ٚظدلا ٤قؽَٛا شلؿا ايػفض َٔ ٚاوٓطٔ ٚمت عفض ايتكفٜف عً ٢ايهْٛهفه
ا٭َفٜهْٛٚ ٞقي ٗ اجتُاع يًُحًن َهفه شلؿا ايػفض ..يهِٓٗ اعتُؽٚا جؽا ٍٚأؼـجت ؾٗٝا
قّاٜا ايؿماؼ عً ٢ألاه طا٥ؿ !..ٞؾكؽ نتبٛا ظاْب ألِ نضٌ َضتِٗ بكّضاٜا ؾمضاؼ :وضٝع,ٞ
لب ,نفؼْٚ !..ٟؿن ايى ٤ٞمت بايٓمب ١يًُؿتىٌ ايعُض ٌَٝٛؾكضؽ ِٚض أَضاّ نضٌ الضِ َضِٓٗ
)وٝع ,ٞلب ,نفؼٖٚ ..(ٟهؿاٚ ..ـغِ إٔ ايتكفٜف ؾنف ٌفاذ :١إ ْتا٥خ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ظٍ٬
ا٭وٗف ايمت ١إُتؽ 2006/1/1 َٔ ٠يػا2006/6/ 30 ١ٜبًػت ْتا٥حٗا ِعـ ذحِ ايٓتا٥خ إتركك١
ظ ٍ٬ناٌَ ايمٓ ١اييت لبكتٗاٚ..ظ ٍ٬تًو ايؿذل ٠مل وٌٍ أَ ٟتػرل  ٗ ٫إَهاْا اشل٫ٚ ١٦ٝ
ٗ ايٛضضفٚف ايضضيت تعُضضٌ ِضضُٓٗا غضضرل ايترضضاق ٞبٗضضا بٍضضؿْ ١ا٥ضضب ـ٥ضضٝن اشل٦ٝضض ١بتضضاـٜغ 2006/1/1
َٚػاؼـت) ٞا٭ (ٍٚشلا ٗ  ..2006/6/30إ ٫أْ ٞـؾّت ايتكفٜف بىؽٚٚ ٠جٗت نتابا إٍ ايمضؿاـ٠
ا٭َفٜهٚ ١ٝفًن ايٓٛاب ا٭َفٜه) ٞبٛالط ١فًن ايٓٛاب ايعفاق (ٞتُّٔ اٯت:ٞ
)إ ايؿماؼ ٗ ايعفام َىهً ١عفاقٜٓ ١ٝبػَٓ ٞاقىتٗا َٔ قبٌ فًضن ايٓضٛاب ايعفاقضٞ
ٚيٝن ايهْٛهفه ٗٚ ,قاع ١فًن ايٓٛاب ايعفاقٚ ٞيٝن ايهابٝتٚ ,ٍٛإ ايتٍٓٝـ ايؿٟ
اع تُؽ ٙايتكفٜف ٗ ؼؽٜؽ َفتهيب ايكّاٜا ٚنؿيو ايعاًٌَ ٗ اجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ عً٢
الاه طا٥ؿ ٞعفق ٞاِا ٜىهٌ تىحٝعا ٚتعُٝكاّ يًطا٥ؿ ١ٝايمٝالٚ ..١ٝعً ٢اؾٗ ١اييت اعؽ
ايتكفٜف ْٚاقىت٘ ..ا٫عتؿاـ ـزلٝاٚ ..(..مت ٚقـ ايتعاٌَ َ اـدلا ٤ا٭َفٜهإ  َٓٚؼظٛشلِ اٍ
ٖ ١ ٦ٝايٓكاٖٚ ,١بعؽ َفٚـ أنثف َٔ وٗف ٜٔذّف ٚؾؽ ي٬عتؿاـ...
عالق٘ اهلٔ ٘ٝبدْٓاٌ السقاب٘ املالٔ٘:
بايٓٛف ؿؽاث ١ايتحفب ٗ ١ايعفام ٚتؿى ٞـٚط ايىًًٚ ١ٝاْعؽاّ ا٫تمام ٗ قٝاّ ا٭جٗضك٠
ايتابع ١يًؽٚي ١بٚٛا٥ؿٗا ٚعؽّ ٚجٛؼ ْٛاّ ؼٚي ١إ٪لما ؾإ ؾيو أؼ ٣إٍ قٝاّ ذاي َٔ ١ايعؽا٤
بٌ ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٚ ١ٝبٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾؽٜٛإ ايفقاب ١إايٜ ١ٝفْ ٗ ٣ؿم٘ إعب بايفقاب١
َٚهاؾر ١ايؿماؼ ٜٓٚهف عً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖٚ ١جٛؼٖا ٜٓٚهف عًٗٝا ٖؿا ايؽٚـ ْٛ ٖٞٚفِٝ ٠ك١
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اتمِ بٗا تعاٌَ ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١٦ٖٝ َ ١ٝايٓكاٖٚ ١ذا ٍٚـٝ٥ن ايؽٜٛإ َٓؿ بؽاٜض١
تألٝن َهاتب إؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛاذتٛا ٤تًو إهاتب ٚتمَٗ ٌٝؽٖا بايبٝاْا ذت ٢أْضٞ
طًبت َٔ ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ٗ ١ٝعاّ  2004إٔ ٜٛج٘ ْمع َٔ ١أ ٟتكفٜف ٍٜؽـ ٙبىإٔ
ايٛقاـ ٠إٍ َهتب إؿتي ايعاّ ؾٗٝا ؾاعتُؽ ؾيو نتكًٝؽ َٔ قبٌ ؼٜٛإ اي فقابض ١إايٝضَ ١ض
َهاتب إؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛناؾٚ ١يهٔ َ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١مل ٜؿعضٌ َثضٌ ؾيضو. .بضٌ ذتض ٢إٔ
فًن ايٓٛاب اؽؿ قفاـ ٗ عاّ  2008بإ و ٌٝؼٜٛإ ايفقاب ١إايًَ ١ٝـ قّ ١ٝايٓؿ٘ َكابٌ
ايػؿا ٤إعفٚؾ ١إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يهٔ ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝبؽ َٔ ٫ؾيو أذاٍ إًـ إٍ
ا٭َفٜهإٖ . .ؿا َٔ ْاذْ َٔٚ ١ٝاذ ١ٝأظف ٣ؾإ طبٝع ١عٌُ ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٝض ١اْض٘ ٜكضّٛ
بتؽقٝل إعاَ ٬إاي ١ٝتؽقٝل ٫ذل يًٍضفف ٚعضاؼ ٠بعضؽ َضفٚـ لضٓ ١عًض ٢ذٍضٛشلا ٖضؿا َضٔ
ايٓاذ ١ٝايٓٛف ١ٜيهٓ٘ ٗ ايٛاق مل ٍٜؽـ تكفٜف اؿمابا اـتاَ..١ٝ
ع٬ق ١اشلَ ١٦ٝهاتب إؿتىٌ ايعُ:ٌَٝٛ
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١تىهٌ اؿًك ١بٌ ََٓ ١َٛٛهاؾر ١ايؿماؼ ؾؽٜٛإ ايفقاب ١إايٚ ١ٝايؿٟ
ٜؿذلض إٔ ته ٕٛكفجات٘ َؽظ ٬شل ١٦ٝايٓكاٖٚ ١أّٜضا َهاتضب إؿتىض ٕٛايعَُٝٛضٗ ٕٛ
ايضضٛقاـا ايضضؿٜ ٜٔهىضضؿ ٕٛق ّضضاٜا ايؿمضضاؼ َضضٔ ظضض ٍ٬نضضٛاؼـ تًضضو إهاتضضب أ ٚبالضضتعؽاّ
كفجا ) تكاـٜف( ؼٜٛإ ايفقابض ١إايٝضٜٚ ١كَٛض ٕٛبضإجفا ٤ايتركٝضل اٱؼاـ ٟبىضأْٗا َٚضٔ ثضِ
إذايتٗا إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اييت ٜؿذلض إٔ  ٫ته ٕٛفضفؼ ذًكضٌٚ ١ضٌ إِضا إٔ ُضاـه عًٗٝضا
اظتٍاٌاتٗا ُٖٝٗ ٞؽا إٍ إذايتٗا يًكّا َٚ , ٤إٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٜ ١ؿذلض إٔ ته ٕٛاؾٗ١
ايٛذٝؽ َٔ ٠بٌ تًو اؾٗا إعٛي ١بايتعاٌَ َ ايكّاَٛ ٤جب قاْ ٕٛتألٝمضٗا ٖ ٗٚضؿٙ
اؿاي ١ؾإْٗا تمتًِ ًَؿا ايكّاٜا َٔ َهاتب إؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛبعؽ إجفا ٤ايتركٝل اٱؼاـٟ
َٔ قبٌ تًو إهاتضب ٚتتعاَضٌ َعٗضا َٚضٔ ثضِ ؼًٝضٗ ا إٍ احملضانِ إ ٫إٔ َهاتضب إؿتىضٌ
ايعُ ٌَٝٛغرل ًَكَ ١عًُٝا بإَفاـ ايكّاٜا إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ َٔٚ ١ثِ إذايتٗا إٍ احملانِ ٭ٕ
ايكٛاٌْ ايعفاق ٫ ١ٝؼٍف ؼفٜو ايىه ٣ٛأ ٚتكؽ ِٜا٫ظباـا ) ايب٬غا ( ظٗ ١قؽؼ٠
إِا تبٝس ؾيو يًحُٖ .. ٝؿا َٔ ذٝث َٓٗح ١ٝايعٌُ أَ ا َٔ ذٝث ع٬قا ايعٌُ ؾاشلَ ١٦ٝعٓ١ٝ
بتك ِٝٝأؼا ٤إؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛلٜٓٛا ٚنؿيو عٓؽَا ٜتِ تعَ ٌٝؿتي عاّ ٱذؽ ٣ايٛقاـا
ؾإ تك َٔ ُ٘ٝٝايٓاذ ١ٝايؿٜٓ ١ٝه َٔ ٕٛاظتٍضاُ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضٜٚ ١ؿضذلض إٔ ٜهض ٕٛؾيضو
ايتك ) ِٝٝايؿرضَ ٚا٫ظتبضاـ( لضابكا يتعض ٌٝإؿضتي ايعضاّ ٗ ٍَٓضب٘ٚ. .يًُِٛضٛع ١ٝأقض ٍٛإٕ
ايؽؾعا ا٭ َٔ ٍٚإؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛنإ أؾفاؼٖا ٜتمُ ٕٛبإٗٓٚ ١ٝإٛاٌؿا ايىعٍ١ٝ
ايعايٚ ١ٝيهٔ بعؽ لٝطف ٠إكفب َٔ ٕٛـ٥ال ١اؿه ١َٛعً ٢أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ أذايٛا
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تًو ايعٓاٌف عً ٢ايتكاعؽ ٚالتعؽَٛا تًو إهاتب َمتٛؼعاُ يًٚٛا٥ـ إفَٛق ١يًُرمٛبٌ
عًٚ ِٗٝاـاِعٌ يتٛجٗاتِٗ ٚتٛلعٛا ٗ ايعؽؼ ذتضٌٚ ٢ضٌ ا٭َضف إٔ ٜعٓٝضٛا حملاؾٛض ١بػضؽاؼ
َؿتي عاّ  ٖٛٚبؽـجٚ ١نٚ ٌٝقٜف ٚاحملاؾ ٜبؿا ايؽـج ١ايٝٚٛؿٖ ١ٝا جعٌ قاؾ ٜبػؽاؼ
ٜطايب بإقاي ١إؿتي ايعاّ شلؿا ايمبب ٚيٝن يػرلٖ . .ٙؿا ٜعب إٔ ٝٚٚؿ ١إؿتي ايعاّ باتت غرل
ؾعاي ١إ ٫بعض ا٫لتثٓا٤ا ٚ ,مل ؽًٛا َهاتب إؿتىٌ ايعُ َٔ ٌَٝٛايؿماؼ أّٜاّ ِٚفب
ايفقِ ايكٝال ٗ ٞعؽؼ ٚذحِ ايكّاٜا إثاـِ ٠ؽَ ٙؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍر ١عاؼٍ قمٔ ٖٛٚ
َٔ اعتُؽ ٙـٝ٥ن اؿه ١َٛنُمتىاـ ي٘ يى ٕٚ٪ايفقابٚ ١ـٝ٥ماّ يًُؿتىٌ ايعُٚ..ٌَٝٛأّٜا
َ ا أثرل َ٪ظفا ذ ٍٛاـتهاب قّاٜا ؾماؼ َٔ ق بٌ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايهٗفبا..٤
مل ٍٜؽـ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝتكاـٜف ٙايمٓ ١ٜٛيًؽٚي ١يًمٓٛا اي٬ذك ١يعاّ  2003إٗ ٫
عاّ  2011ؾكؽ اٌؽـ تكفٜف ٙـُن لضٓٛا ٗ َضفٚ ٠اذضؽ ٠ـغضِ إٔ ايؽلضتٛـ ّٓض فًضن
ايٓٛاب َٔ إجاق ٠أَٛ ١ٜا قْ ١يًؽٚي ١إ ٫بعؽ َٓاقى ١تكفٜف اؿمابا اـتاَ ١ٝيًمٓ ١اييت قبًٗا..
يؿيو ناْت اؿاجَ ١ال ١يكٝاّ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بتؽقٝل قّاٜا ايؿماؼ إهتىؿ َٔ ١قبًٗا ٚعؽّ
اْتٛاـ تكاـٜف ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي..١ٝ
ٗ عاّ  2006نإ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝقؽ ِب٘ أثٓا ٤تؽقٝك٘ ذمابا اشل ١٦ٝكايؿا
َاي ١ٝوعٍِ ١ٝؽ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بايؿا  . .ؾهإ ٜٛج٘ تكاـٜف ٙبٍٛـ ٠ؼٚـ ٫ ١ٜتكٌ عٔ
َ فتٌ ٗ ايىٗف إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١طايبا ـٝ٥ن اشلَ ١٦ٝعاؾ ١تًو إعايؿا ٜٚفلٌ ْمغ َٓٗا
إٍ َهتب ـٝ٥ن اؾُٗٛـَٚ ١ٜهتب ـ٥ضٝن ايضٛقـاَٚ ٤هتضب ـ٥ضٝن فًضن ايٓضٛاب ٚؾٓض١
ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب قفِاّ ٚطايبا َِٓٗ ايتضؽظٌ ؿُضٌ ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضَ ١عاؾض١
كايؿات٘ ٚبايطب ٜٛج٘ ْمع َٔ ١تكاـٜف ٙي ٞبٍؿيت ْا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ . .١عً ٢أثف ؾيو
نإ َٛقؿ ٞوؽٜؽا يًػاِ ١ٜؽ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾأْؿـت٘ بٌ إٔ ٜعضاجل تًضو إعايؿضا أٚ
أذ ً٘ٝاحملهُ ١بتُٗ ١ايؿماؼ ٭ْ٘ َٔ غرل إعك ٍٛإٔ ـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١إهًؿضَٛ ١اجٗض١
ايؿماؼ ٗ ايعفام ٖ ٛبىعٍ٘ ٜفتهب ؾماؼاّٚ ..بايؿعٌ ؾكؽ أذًت٘ إٍ احملهُ ١إفنك ١ٜبتِٗ
ؾماؼ طايباّ اؽ اؾ اٱجفا٤ا ايكاْ ١ْٝٛعك٘ َٔ. .جاْب٘ ؾكؽ أٌؽـ قفاـ بؿًٍ َٔ ٞايٝٚٛؿ١
يهٔ ايكفاـ كايـ يًؽلتٛـ..
إًؿت إٔ ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝايؿ ٟنإ ٗ ايىٗف ايٛاذؽ ٜفلٌ تكفٜفَ ٜٔطايبا
ٚقفِاّ ِؽ ـٝ٥ن اشل ١٦ٝنَ ْ٘ٛفتهب قّاٜا ؾماؼ بعؽ إٕ تأنؽ َٔ َػا ؼـت٘ ايعفام إٍ
أَفٜها أـلٌ ٖثً٘ إٍ احملهَُ ١ؽعٝا إٔ إعايؿا إىاـ إيٗٝا ناْت فضفؼ كايؿضا
إؼاـٜ ٫ ١ٜذلتب عًٗٝا أثف جكا.!..ٞ٥
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ثاىٔاً :اضتكالل ٍٔ ٘ٝاليصاٍ٘:
 . 1التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاَٖٛ ١جب ايؽلتٛـ:
ؾايؽلتٛـ ايعفاق ٞقؽ ذؽؼ ث٬ث لًطا ـٝ٥م:١
ض ايمًط ١ايتىفٜعٚ ١ٝتِّ :فًن ايٓٛاب ٚفًن ا٫ؼاؼ.
ض ايمًط ١ايتٓؿٝؿٚ ١ٜتِّ:فًن ايٛقـاٚ ٤ـ٥ال ١اؾُٗٛـ.١ٜ
ض ايمًط ١ايكّاٚ ١ٝ٥تِّ:فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ ٢احملهُ ١ا٫ؼاؼٚ ١ٜقهُ ١ايتُٝٝك.
ض ٚأؾفؼ باب أظف ظاـد ايمًطا ايث٬ث يًٗ٦ٝا إمتكًٚ ١تِّ ١٦ٖٝ :ايٓكاٖض٦ٖٝٚ , ١ض١
اْ٫تعابا ٚ ,ايبٓو إفنك ١٦ٖٝٚ ٟاجتثاث ايبعث.
ٍْت إاؼ َٔ 102 ٠ايؽلتٛـ عً ٢اٯت :ٞتعؽ إؿ ١ِٝٛايعًٝا ؿكٛم اٱْمإ ٚإؿ١ِٝٛ
ايعًٝا إمتكً ١يْ٬تعابا  ١٦ٖٝٚايٓكاٖ٦ٖٝ ١ا َمتكً ١ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب ٚتضِٓٛ
أعُاشلا بكاْ..ٕٛ
 . 2التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖٚ ١ؾكاّ يًتعٍٍٝا إاي:١ٝ
ايتعٍٍٝا إاي ١ٝايمٓ ١ٜٛشل ١٦ٝايٓكاٖ ١تؽـد ط ١ًٝايمٓٛا ايؿا٥تٚ ١يػا ١ٜتاـى٘ ُِٔ
َٛاقْ ١فًن ايٓٛاب ٗ إٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚي ٫ٚ ١تؽـد ِضُٔ ؽٍٍٝض ا فًضن ايضٛقـا, ٤
ٜٚىٌُ ؾيو َٛاقْا َ :ؿ ١ِٝٛذكٛم اٱْمإ ْ ١٦ٖٝٚكٌ إًهٚ ١ٝؼٜٛإ ايفقاب ١إاي...١ٝ
 ١٦ٖٝ .3ايٓكاَٖ ١متكًَٛ ١جب ايكفاـ ايتؿمضرل ٟيًُرهُض ١ا٫ؼاؼٜض ٗ ١عضاّ :2006
.

ايعؽؼ.2006/ /228 :

ٚجا ٤ؾ ٘ٝاٯت) :ٞالتٓاؼا" إٍ أذهاّ إاؼ/93) ٠ثاْٝا"( َٔ ايؽلتٛـ ِٚعت احملهُض١
ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا ا٫لتؿماـ َ ِٛايتؽقٝل ٚإؽاٚيٚ ١تًٌٛت إٍ َا ٜأت:ٞ
أ ّ٫ٚض إٔ ا٫لتك ٍ٬إكٍٛؼ ٗ إاؼ َٔ (102) ٠ايؽلتٛـ ٖض ٛإٔ َٓتمضيب اشل٦ٝضٚ ١نضّ٬
ذمب اظتٍاٌ٘ َمتكً ٗ ٕٛأؼاَٗ ٤اَِٗ إٍٓ ُٛعًٗٝا ٗ قاْ ٕٛاشل ٫ ١٦ٝلًطإ عًٗ ِٗٝ
أؼاٖ ٤ؿ ٙإٗاّ يػرل ايكاْ ٫ٚ ٕٛهٛق ٭ ١ٜجٗ ١ايتؽظٌ أ ٚايتأثرل عً ٢أؼا ٤اشلٕٗ ١٦ٝاَٗا ,إ ٫إٔ
اشل ١٦ٝؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب ٗ أؼاٖ ٤ؿ ٙإٗضاّ ؾضإؾا َضا ذضاؼ عٓٗضا أ ٚػاٚقتٗضا ؾضإٔ
فًن ايٓٛاب ًّو يٛذؽ ٙقالبتٗا ٜٚتعؿ ا٭جفا ٤إٓالب ٗ ؾيو بٗا َٚعٓ ٢ؾيو إٔ ٖؿٙ
اشل ١٦ٝتضؽٜف ْؿمضٗا بٓؿمضٗا ٚٚؾكضا" يكاْْٗٛضا وضأْٗا وضإٔ ايبٓضو إفنضك ٟايضؿٜ ٟتُتض بٗضؿٙ
ا٫لتك٬ي ١ٝيتُه َٔ ٘ٓٝأؼاَٗ ٤اَ٘ ؼ ٕٚتؽظٌ َٔ إذؽ ٣اؾٗا (.
َضضضضضضضؽذت احملضضضُٛؼ
ـٝ٥ن احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا – ـٝ٥ن فًن ايكّا ٤ا٭عً.٢
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َ . 4عٓ ٢ا٫لتك:ٍ٬
ايؿكف َٔ 5 ٠ايكمِ  َٔ 2أَف لًط ١ا٥٫ت ٬ف إ٪قت ١ـقضِ  66يمضٓ 2004 ١قضفـ َعٓض٢
ا٫لتك ٍ٬باعتباـٜ ٙعب اٯت) :ٞايكؽـ ٠إايٚ ١ٝايترفـٚ ١ٜاٱؼاـ ١ٜعًٖ ٢اـل ١ايعٌُ بضؽٕٚ
اـّٛع يتأثرل أ ٚلٝطف ٠اؿه ١َٛأ ٚيتأثرل أٍَ ٟاحل ظاـج ١ٝغرل َ..(١ُ٥٬
 .5إٓطل:
ؾإؾٕ ايؽلتٛـ ٜك ٍٛبالتك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖٚ ١ايكاْٜ ٕٛك ٍٛبؿيو أّٜاّ َ ,اؾا تبك ?..٢تبك٢
إٓطل ٚإٓطل ٜك ٍٛإٕ ٖ ١٦ٝايٓكاَُٖٗ ١تٗا َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٚلاذٖ ١اـل ١ايؿماؼ ٖ ٞأجٗك٠
ايؽٚيٚ ١أجٗك ٠ايؽٚيَ ١عُٗٛا ٗ قاط اؿهَٚ..١َٛفتهب ٛايؿماؼ ٖضِ َٚٛؿض ٛاؿهَٛض١
ٚظطٛـ ٠تًو ا٭ؾعاٍ تتٓالب طفؼٜاّ َ إٛق ايؿٜ ٟىػً٘ إٚٛـ ٗ ٖفّ ايمضًطٖ ٗٚ ١ضؿٙ
اؿ اي ١ؾإ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٜ ١ؿذلض إٔ تٛج٘ َع ِٛقٛتٗا ايٓاـ ١ٜإٍ ايؿماؼ ٗ تًو إٛاق ٜٚؿذلض
إٔ تهَ ٕٛطًك ١ايٝؽ ٜٔؾإ باتت ؼت لٝطف ٠اؿهَٛض ١باتضت َػًٛيض ١ايٝضؽّ ٫ٚ ٜٔهضٔ
ٕػً ٍٛايٝؽ ٜٔإ وكل ْتا٥خ باٖف. .ٙأَا ايمٝطف ٠عًٗٝا ظىَ ١ٝضٔ ؼٛشلضا إٍ جٗضاق َتعمضـ
ؾؿيو نؿ ٌٝبتركٝك٘ ايكاْ ٕٛ٭ٕ اشل ١٦ٝيٝمت َطًك ١ايٝؽ ٗ عًُٗا ؾايكاْ ٕٛوهضِ نضٌ
إجفا٤اتٗا ايتؿٍ ١ًٝٝثِ إْٗا  ٫تٍؽـ أذهاَا ؾإ ؾيو َٔ اظتٍاُ ايكّا..٤
ض َٛقـ ـ٥ال ١اؿه َٔ ١َٛاشل:١٦ٝ
ع ٟٚ٬يض"ايٛطٔ" ايمعٛؼ :١ٜإايه ٞنفه ايؿماؼ ٚايطا٥ؿ:١ٝ
10- 12- 2012
اتِٗ قع" ِٝايكا ١ُ٥ايعفاق "١ٝإٜاؼ ع ,ٟٚ٬ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞبتهفٜن ايؿماؼ
ٚايطا٥ؿٚ ١ٝاْ٫ؿفاؼ بايكفاـ ايمٝال٪َ ,ٞنؽا ٗ ذٛاـ أجفت٘ "ايٛطٔ" َع٘ إٔ "تؽظ ٬إٜفإ
ٗ ايىإٔ ايعفاق ٞأؾىًت اؿٝا ٠ايمٝال.."١ٝ
ٚقاٍ ع ٟٚ٬إٕ "ايؿماؼ أٌبس آؾَ ١متىفَ ٗ ١ٜعَ ِٛؿاٌٌ ايؽٚيَ ,"١ىرلا إٍ ايٍفاع
ايؿ ٟجف ٣بٌ إايهٚ ٞقاؾ ٜإٍفف إفنك ٟذ ٍٛاذتٝاط ٞايعُ ٬ايٍعب.١
ٚعكا التُفاـ ايعٓـ ٗ ايب٬ؼ إٍ ايؿكف ٚاـتؿاع َعؽ ٫ايبطايٚ ١عؽّ ٚجٛؼ َ٪لما
أَٓ ١ٝتعٌُ بىهٌ َٗب ,إِاؾ ١إٍ لٝطف ٠إايه ٞعً ٢ايٛقاـا ا٭َٓ ١ٝإعتٍ..١
ايؿماؼ أٌبس ٚاٖف ٠قكَْٚ ١ؽَف ٌٚ ٗ ٠اؿه ١َٛاؿايٚ ,١ٝقؽ التىضف ٣بىضهٌ
ألِٗ ٗ ٖؽّ بٓ ١ٝايعفام ْ َٓٚى ٤ٛايؽٚي ١ايٓاجك..٠
أتىفف بضايك ٍٛإْضب أْضا ايٛذٝضؽ بضٌ ـ٩لضا ٤ايضٛقاـ ٗ ٠ايعضفام ايضؿ ٟأذضاٍ ٚ 4قـا ٤إٍ
ايتركٝل ,ذٝث ثبتت بفا ٠٤اثٌٓ ٚأؼ ٜٔاٯظفإٚ .ا٭ػ بفِٖ ايؿ ٟنإ ٜتضٍَٓ ٍٛضب ْا٥ضب
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ـٝ٥ن ايٛقـا ٗ ٤عٗؽٚ ٟنًؿت٘ َٗاّ ايتركٝل َ إىتب٘ ٗ ؾَتِٗ إاي ١ٝقاّ بتمً ِٝايٛثا٥ل
اييت تثبت ت٬عبِٗ يًره ١َٛاييت أتت بعؽْا ٭ٕ ايتركٝل التُف ذت ٢اْتٗا ٤ؾذل ٠ذهَٛتٓا,
يهٔ ٫ذكا ٌؽـ قفاـ بايعؿ ٛعٔ ايٛقٜف ٜٔايًؿُ ٜٔت إؼاْتُٗا..
ٖؿا َا قفأت٘ ٖا قاي٘ أٜاؼ عَ ٗ ٟٚ٬كابًَ ١طٛي ١ي٘ َ جفٜؽ ٠ايٛطٔ ايمعٛؼَٚ ..١ٜا
ٜكٛي٘ أٜاؼ ع ٟٚ٬نؿبٚ..أٜاؼ ع ٟٚ٬قاٍ نَ٬ا غرل ٌرٝس ..ؾُٓؿ أ ٍٚذه ١َٛوهًت ٗ
ايعفام بعؽ عاّ ٚ 2003ناْت بف٥ال ١أٜاؼ ع ٟٚ٬ؾكؽ مت ايتحاٚق عً ٢التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ١
ؾكؽ ٚج٘ ـٝ٥ن اؿه ١َٛبإظّاع ـٝ٥ن اشل ٗ ١٦ٝذ ٘ٓٝـاِ ٞايفاِ ٞيًتركٝلٕ..اؾا ?..٭ٕ
ايفاِ ٞأواـ ٗ يكا ٤تًؿك ْٜٞٛبإٔ أـبعٚ َٔ ١قـا ٤اؿهَ ١َٛثاـِ ٠ؽِٖ قّاٜا ؾماؼ ٚمل
ٜٓخٴ ايفاَِٗٓ ٞا إ ٫بتُاـِ٘ ٚؼظٛي٘ َؽ ١ٜٓايطب َؽعٝا إفض ٗ قًب٘ َٚهث ٗ ايفؼٖ١
ؿٌ اْتٗاَ ٤ؽ ٠ذه ١َٛعٚ ٟٚ٬تمً ُ٘ٝايمًط ١إٍ ظًؿ٘ اؾعؿفٚ.. ٟع ٖٛ ٟٚ٬ايؿ ٟاٌؽـ
قاْْٛا )نإ فًن ايٛقـاٚ ٗ ٤قت٘ ك ٍٛبإٌؽاـ قٛاٌْ يعؽّ ٚجٛؼ بفٕإ ٗ ذٜ ( ٘ٓٝكّٞ
بإعاؼ ٠ايعٌُ بإاؼ َٔ 136 ٠قاْ ٕٛأٌ ٍٛاحملانُا اييت تىذلَٛ ٙاؾك ١ايٛقٜف عً ٢إذاي١
إتِٗ بكّاٜا ؾماؼ إٍ احملهُ ١إعتٍ ) ١جٓس أ ٚجٓاٜا (ٚاييت أٚقؿت َٛاجَٗٔ ./.70 ١
قّاٜا ايؿماؼ ٚباتت أوٗف َاؼ ٗ ٠ايكٛاٌْ ايعفاق ١ٝإ ٫بعؽ إيػاٖ٤ا ٗ ؾذل ٠ذهِ إايهٞ
ايثاْ َٔ ١ٝقبٌ ايدلٕإ ٗٚ. .عٗؽ عِ ٟٚ٬بطت طا٥فَ ٗ ٠طاـ برلٛٓ ٚيتٗا بايهاٌَ أٚـام
ْكؽ ١ٜعفاق ١ٝذٛايًَٝ 19 ٞضاـ ؼٜٓضاـ عفاقض ٗٚ. .ٞعٗضؽ ٙقضاّ بالضتكطاب ايبعثضٚ ٌٝقجٗضِ ٗ
اؾٝي ٚايؽاظً ٗٚ. .١ٝعٗؽ ٙايهثرلٚ ,يهٔ إٔ ٜه ٕٛايؿماؼ بعؽ ؾيو قؽ تّاعـ ٚجٗٛؼ
َٛاجٗت٘ قؽ ٚاجٗت َعّ  ٬أٌعب ٗ عٗؽ إايه ٞؾإ ؾيضو يضٝن ؼيض ٬ٝعًض ٢عؿض ١إؼاـ٠
ع..ٟٚ٬
ٗ ؾذل ٠ذه ١َٛإبفاٖ ِٝاؾعؿف ٟتٓؿمت ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٚ ١هاتضب إؿتىضٌ ايعُضٌَٝٛ
ايٍعؽاٚ ٤زلس شلُا بايعٌُ َف ١ْٚعايٚ..١ٝعٓؽَا ل٦ٴًت ٗ َطً عاّ  َٔ 2006قبٌ ايتًؿكٕٜٛ
ايًبٓاْ ٞعٔ َٛقـ اؿه ١ ٦ٖٝ َٔ ١َٛايٓكاٖٚ ١نٓت ٗ ذْ ٘ٓٝا٥ب ـٝ٥ن اشل..١٦ٝقًت :قؽـ
تعًل ا٭َف بع٬ق ١اؿه ١َٛباؾٗا ايفقاب ١ٝؾإ ٖؿ ٙايؿذلُ ٠ثٌ ؾذل ٠ايتعاٌَ ا٫هاب ٞبٌ
اؿهٚ ١َٛاؾٗا ايفقابٚ , ١ٝيهٔ ؾيو مل ٜؽّ ط ٬ٜٛؾكؽ تمًِ ايمًطْٛ ١ـ ٟإضايهٞ
ؾهإ إٕ أذاْ ٙؿم٘ َحُٛع ١طاقٚ ١الت٦ث اـ ١ٜذاٚيت ايمٝطف ٠عً ٢نٌ أجٗك ٠ايؽٚي١
ٚجف ايبًؽ إٍ ؼٚاَ ٫ ١تٓتٗ َٔ ٞا٭قَا إؿتعً. ..١
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ضعٕ زٜاض٘ اقحهْم٘ للطٔطسٗ عل ٍ٘ٝٔ ٙاليصاٍ٘:
ٗ عاّ ُ 2008ت َٗاتؿيت َٔ قبٌ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بىإٔ اجتُاع تىاٚـ,ٟ
ٚعٓؽَا ؼظًت غف ؾ ١ا٫جتُاع ٚجؽ أٌَ عاّ فًن ايٛقـاٌٚ , ٤باط ايماعؽ ٟـٝ٥ن ؾٓ١
ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب ٗ ذٚ , ٘ٓٝغّٓؿف ٓٛؼ اؾالِ ـ٥ضٝن ا٫ؼعضا ٤ايعضاّ ٗ فًضن
ايكّا ٤ا٭عًٚ ,٢عبؽ ايبال٘ تفن ٞـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٚ ..١ٝمل أنٔ أعفف لبب أٚ
َِٛٛع ا٫جتُاع..
ٚعٓؽَا لأيتِٗ عٔ إِٛٛع قايٛا :اْ٘ اجتُاع فًن َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚأْت
عّ ٛؾ ٘ٝؾٛج٦ت بإِٛٛع ٚلأيتِٗ :أ ٟفًن?  َٔٚـٝ٥ن اجملًن.?..
قايٛا ٗ :قَٔ ـٝ٥ن اشل٦ٝض ١ايضؿ ٟلضبكو أٌضؽـ ـ٥ضٝن ايضٛقـا ٤قضفاـا بتىضه ٌٝفًضن
َهاؾر ١ايؿماؼ بف٥ال ١أٌَ عاّ فًن ايٛقـا ٗ ِّٜٚ ٤عّضٜٛت٘ نضٌ َضٔ :ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض١
ايٓكاٖٚ , ١ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛابٚ ,ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إايٖٚ ,١ٝثٌ فًن
ايكّا ٤ا٭عً.٢
ؾاْؽٖىت ٚقًت شلِ ٖؿا كايـ يًؽلتٛـ ٚيٮلباب اٯت:١ٝ
أ ١٦ٖٝ .ايٓكاَٖٛ :١جب ايؽلتٛـ َٖ ١٦ٝمتكً ١ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب ٚلاذ ١عًُٗا
ايفٝ٥مَ ١هاؾر ١ايؿماؼ ٗ اؿهٖٛٓٚ ١َٛع ظّٛعٗا ذت ٢يفٝ٥ن اؿهَٛض ,١ؾهٝضـ
ٜه ٕٛـٝ٥مٗا بإَفَٚٛ ٠ـ ٜفتب٘ بفٝ٥ن اؿهٚ ?..١َٛنٝـ تمتط ٝبعؽ ؾيضو إٔ تكضٍٛ
يًره :١َٛأُفٺ?.
ب .ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب :إذؽ ٣ؾإ فًن ايٓٛاب ٚفًن ايٓٛاب ٜؿذلض إٔ
ته ٕٛي٘ ايعً ١ٜٛعً ٢اؿه ١َٛؾهٝـ ٜه ٕٛـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب بإَف٠
َٚٛـ ٜفتب٘ بفٝ٥ن اؿهٚ ?..١َٛنٝـ ٜتُهٔ بعؽ ؾيو فًن ايٓٛاب َٔ ٖاـل١َُٗ ١
ايفقاب ١عً ٢اؿه ?١َٛؾهٝـ قبًت بؿيو ٜا ٌباط ايماعؽٚ ٟأْت ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖٗ ١
فًن ايٓٛاب? مل هؽ جٛابا ٚأْا أعفف ايمبب ..ؾكؽ نٓت قؽ ٚجٗت جاْبا َٔ جٗٛؼ ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖٕٛ ١اجٗ ١لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٗ ايبٍف ٗ ٠ذ ٖٛٚ ,٘ٓٝبايؿا ٌباط ايماعؽ ٟنإ
ٜطًل عً ٗ ٘ٝذ ٘ٓٝباَرل ايٓؿ٘ يٍتً٘ بتٗفٜب ايٓؿ٘ ثِ إٔ اظ ٙٛظكعٌ ايماعؽ ٟنإ ـٝ٥ماّ
يًحٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن قاؾ ١ٛايبٍفٚ ٠مل وفى لانٓاّ ٚقاؾ ٜايبٍف َٔ ٠ذكب ٌباط
ايماعؽٚ ٟايّاب٘ إم ٍٚ٪عٔ ٓاٜا أْابٝب ايٓؿ٘ َٔ ذكب٘ أّٜاّ ٚنٓت قؽ أٌؽـ أَف
بالتكؽاّ قاؾ ٜايبٍفٚ ٠ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١ق اؾ ١ٛايبٍف ٠أظٌ ٛباط ايماعؽٚ ٟآَف
ٓاٜا اْابٝب ايٓؿ٘ ٗ ايبٍف ٠يًتركٝل َعِٗ بىإ لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٗ ايبٍفٚ ٠ذّف
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ٌضضضباط ايمضضضاعؽ ٟاٍ َهضضضتيب ٗ ٖ٦ٝضضض ١ايٓكاٖضضض ٗ ١قاٚيضضض ١يثٓٝضضض ٞعضضضٔ ؾيضضضو يهٓضضض٘ مل
ٜتُهٔٚ. .نٓت قبٌ ؾيو قؽ نًؿت ؾفٜل ؼف ٟؾُ إعًَٛا ؾعاؼٚا ايٞٸ بازلضا ٤اؾضفاؼ
عٍابا ايمفقٚ ١عٍابا ايتٗفٜب ٚازلا ٤إتٛاطَ ٌ٦عِٗ َضٔ اؿهضٚ ٌَٝٛا٫ذضكاب ٗ
ايبٍفٌٛٚ ٠ـ بٛٝتِٗ ٚإمضاؾٔ ) َعاَضٌ ٌضت اي مضؿٔ ايضيت ٍٜضٓعْٗٛا ٗ َعاَضٌ ٗ ايبٍضف٠
با٫ؾاؼ َٔ ٠ايػٛاـم يًبٛاظف ٗ و٘ ايعفب اثٓا ٤اؿفب ٚاييت مل ٜتِ اْتىاشلا َٔ قبٌ ْٛضاّ
ٌؽاّ  ٚإٛاْ ٧غرل ايفزل ١ٝإمتعؽَ ١يتٗفٜب ايٓؿ٘ ْ ٗٚؿن ايٛقت تؿفٜغ ا٫ؼ ١ٜٚإٗفب١
غرل ايٍاؿ ١ي٬لتعؽاّ ٌٚضٛـ عضٔ عضرلا ايضٓؿ٘ (!....ذٝضث قُضت باعضؽاؼ تكفٜضف َؿٍضٌ
ٚاـلًت٘ اٍ ـٝ٥ن اؿه ١َٛطايبا َعاؾ ١ا٭َف عمهفٜا َٔ ظ ٍ٬التعؽاّ طا٥فا عُٛؼ١ٜ
يّفب إٛاْ ٧غرل ايفزلَٚ ١ٝعاٌَ ٌت لؿٔ ا يتٗفٜب ٚاعتكاٍ عٍابا ايتٗفٜب ٚايمفقَٔ ١
ظ ٍ٬ق َٔ ٠ٛاؾٝي ُٚت َٓاقى ١اـط ١إكذلذٚ ٗ ١قاـ ٠ايؿاع َ ٚقٜف ٟايؽؾاع ٚايضٓؿ٘
ٚعّٛـ عمهف ٌٜعفاقٚ ٌٝأَفٜهإْ ٗ. .ؿن ايٛقت اـلًت ايتكفٜضف اٍ ـ٥الض ١فًضن
ايٓٛاب ٚطًبت عكؽ جًم ١ظاٌ ١جملًن ايٓٛاب ٕٓاقىَِٛٛ ١ع لف قٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٖٚؿا
ٍَؽاقاّ ٕا أق:ٍٛ
)ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضضٜ ١ضتِٗ َمضضٚ٪يٌ بضايتًهَ ٗ ٪هاؾرض ١عًُٝضضا تٗفٜضب ايضضٓؿ٘ ٗ
ايبٍف..٠
ْاج ٞقُؽ .2008/2/3
اتِٗ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ ١ل ٢ؾفد ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب ايٓا٥ب ٌضباط
ايماعؽٚ ٟقاؾ ٜايبٍفٚ ٠ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن احملاؾْٝٚ ,١ٛعِٗ ٜٓتُ ٕٛؿكب
ايؿّ ١ًٝاٱل ,َٞ٬بضايتًهَ ٗ ٪تابعض ١عًُٝضا تٗفٜضب ايضٓؿ٘ ٗ احملاؾٛضٚٚ .١جض٘ ؾضفد ٗ
ذؽٜث يض$ـاؼ ٜٛلٛا #يَٛا يٛقاـ ٠ايٓؿ٘ ٕا ٌٚضؿ٘ بؿكضؽإ لضٝطفتٗا عًض ٢عًُٝضا الضتعفاد
ٚتٍؽٜف ٚتٛقٚ ٜالترلاؼ ايٓؿ٘ أَ ٚىتكاتَ٘ ,تُٗا ٗ ايٛقت ؾات٘ ا٭جٗك ٠ا٭َٓ ٗ ١ٝايبٍف٠
بايتٛاط َ ٪اؾٗا إمٚ٪ي ١عٔ تٗفٜب ايٓؿ٘ ٚوؿط٘ َٔ ا٭ْابٝب ,عً ٢ذؽ قٛي٘ ..(...نإ
ٌباط ايماعؽ ٟايؿٚ ٟجؽت٘ عٓؽَا عؽ اٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قضؽ ذضاق يكضب جؽٜضؽ أزلض٘ أَضرل
ايٓؿ٘ إٔ أغض ايٓٛف عٓ٘ ٚأظ ٕٛإاْ ١جملفؼ أْ ٞبت يٝاٍ عٓؽ ٗ ٙجاَ ايفْٓٔ..عِ  ٫أْهف
ؾّضضضٚ ّ٬يهضضضٔ ٫بضضضؽ َضضضٔ إتُٝٝضضضك بضضضٌ اؾٛاْضضضب ايىعٍضضضبٚ ١ا٭َاْضضض ٗ ١أؼا ٤ايٛاجضضضب..
د .ؼٜٛإ ايفقاب ١إايَٛ :١ٝجب ايؽلتٛـ ٜفتب٘ إؼاـٜا َحًن ايٓٛاب ٚلاذ ١عًُض٘ ايفٝ٥مض١
تؽقٝل ايتٍفؾا إاي ١ٝيًره ..١َٛؾهٝـ تكبٌ ٜا أظٜ ٞا عبؽ ايبال٘ تفن ٞبإٔ ٜفألو
َٚٛـ ٗ اؿهٚ ١َٛنٝـ تك ّٛبتأؼَُٗ ١ٜتو بهؿا ٠٤بعؽ ؾيو? نإ جٛاب ايمٝؽ عبؽ
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ايبال٘ تفن ٞـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ٖٛ ١ٝاٯت ٌٖ :ٞتعاـض قفاـا ٌاؼـا َٔ ؼٚي ١ـٝ٥ن
ايٛقـا ?٤قًت ي٘ :ؼٚي ١ـٝ٥ن ايٛقـا ٤يٝن ٌؽاّ ٚيمٓا ٗ عٗؽ ٌؽاّْٚ ,عِ أعاـض قفاـ ٙإؾا
نإ كايؿا يًؽلتٛـ ؾ ٬طاعٕ ١عًٛم ٗ َعٍ ١ٝاـايل ..قاٍ :إٕ ـؾّت تٓؿٝؿ ٙؾإْٓا ْطايب
بإيػا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖٚ ١لٝك ّٛؼٜٛإ ايفقاب ١إايَ ١ٝهاؾر ١ايؿماؼ! ,قًت ي٘ :قؽ اذتؿًتِ قبٌ
أٜاّ ببًٛؽ عُف ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝعاَ٘ ايض .. 81ؾًُاؾا مل ٜتُهٔ َٔ ِٚض ذضؽ يًؿمضاؼ ٗ
ايعفام?.
ؼ .فًن ايكّا ٤ا٭عًَٛ :٢جب ايؽلتٛـ َمتكٌ َٛٚجضب ايؽلضتٛـ ٜٛجضؽ ْضَ ٜكضٍٛ
بؿٌٍ ايمًطا ؾهٝـ تكبٌ ٜا أظٜ ٞا غّٓؿف اؾالِ إٔ ته ٕٛبإَف ٠أَضٌ عضاّ فًضن
ايٛقـاٚ ?٤أ ٜٔالتك ٍ٬ايكّاٚ ?٤أَ ٜٔبؽأ ايؿٌٍ بٌ ايمًطا ? ؾهإ جٛاب٘ ْؿضن جضٛاب
قَ :ً٘ٝإٕ نٓت َعاـِا ؾٝتِ إيػا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖٚ ١لٝت ٍٛايكّاَ ٤هاؾر ١ايؿماؼ ..قًت ي٘:
ايكّا ٗ ٤ايعفام قآَ ِ٥ؿ أبَٛ ٛل ٢ا٭وعف ٟؾًُاؾا مل  ّٜذؽا يًؿماؼ?.
ٖض :لأيَ :ْٞٛا ـأٜو اٯٕ?. .قًت شلِ :أَا عٔ إيػضا٦ٖٝ ٤ض ١ايٓكاٖض ١ؾٗ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١قاُ٥ض١
َٛجب ايؽلتٛـ ٚإيػاٖ٩ا ٜتطًب تعؽ ٗ ٬ٜايؽلتٛـ ٖٚؿا ٜتطًب ا٫لتؿتا ٤ايىعيب ٫ٚ ..أؼعٞ
إٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٖ ٌٚ ٗ ١ؿ ٙا٭ِٚاع قاؼـ ٠عً ِٚ ٢ذؽ يًؿماؼ يهب َٛاج٘ ايؿماؼ بّفا٠ٚ
يٝن بٛذ َٔ ٞاؿفُ عًٍَٓ ٢يب بٌ بمبب ُمهَ ٞباؼ ..ٞ٥أَا عٔ ـأَ ٜٞحًمهِ..
ؾمًٍٝهِ ـزلٝاٚ ,تفنت ا٫جتُاع ٚغاؼـ ايكاع..١
 :ٚبعؽ ٌٛٚي ٞاٍ َهتيب ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١أٌؽـ قضفاـا ـزلٝضا بإيػضا ٤عّض٦ٖٝ ١ٜٛض١
ايٓكاَٖ ١حًن َهاؾر ١ايؿماؼ ٚٚ ,جٗت ْمعا َٔ ايكضفاـ إٍ ـ٥الض ١اؾُٗٛـٜضٚ ١ـ٥الض١
فًن ايٓ ٛاب ٚـ٥ال ١فًن ايكّا ٤ا٭عًٚ .٢جؽ إٔ نتبا ـزل ١ٝقؽ ٌؽـ عضٔ ـ٥الض١
اؾُٗٛـٜضضٚ ١ـ٥الضض ١فًضضن ايٓضضٛاب َتؿكضض َ ١ض َضضا ؾٖبضضت إيٝضض٘ ٚتىضضرل إٍ إٔ تىضضه ٌٝـ٥ضضٝن
اؿه ١َٛجملًن َهاؾر ١ايؿماؼ كايـ يًؽلتٛـ ٍٜٚاؼـ اظتٍاٌا ٖ ١٦ٝايٓكاٖٗ ,١
ذٌ ايتكَت ـ٥ال ١فًن اي كّا ٤ا٭عً ٢ايٍُت..
عً ٢أثف ؾيو تعفِت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١إٍ ًٖٓٗٓ ١حَ ١ضٔ ؼٜضٛإ ايفقابض ١إايٝضٚ ١ـ٥الض١
ا٫ؼعا ٤ايعاّ ٗ فًن ايكّا ٤ا٭عً ٢يًتّٝٝل عًٗٝا ؾضؽٜٛإ ايفقابض ١إايٝضٜٛ ١جض٘ ايهتضب
ايفزلٜٚ ١ٝفلٌ ٖثًٜ ٘ٝطًب إًؿا ايتركٝك ١ٝاـاٌ ١بكّاٜا ايؿماؼ يػفض تك ِٝٝأؼا١٦ٖٝ ٤
ايٓكاٖ ٗ !. .١ذٌ إٔ اظتٍاُ ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ٖٛ ١ٝتؽقٝل ايؿًٛهٚ ,يٝن َٔ اظتٍاٌ٘
تك ِٝٝا٭ؼا ٤ايتعٍٍَ ,ٞثٌ ايكفاـا ايكّا ١ٝ٥أ ٚايعًُٝا اؾفاذ ١ٝأ ٚقاِفا ايؽـٚه
أ ٚظفا ٘٥إٗٓؽلٌ..
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ٚـٝ٥ن ٖ ١٦ٝاٱؼعا ٤ايعاّ ٜٛج٘ ايهتب ايفزلٝض ١إتٛايٝضٜ ١طًضب ؾٗٝضا َضٔ ا شل٦ٝض ١إذايض١
ايكّاٜا إٍ فًن ايكّا ٤ا٭عً َٔ ٢ؼ ٕٚاؽاؾ أ ٟإجفا ٤عًٗٝا َٔ اشل ,١٦ٝؾهضإ جضٛابٞ
يؽٜٛإ ايفقاب ١إاي َٓ ١ٝؼظٖ ٍٛثًِٗ إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ,١جٛاب ٞيفٝ٥ن ٖ ١٦ٝا٫ؼعا ٤ايعاّ
ٚبهتضضاب ـزلضض :ٞبضضإٔ اظتٍضضاُ ٖ٦ٝضض ١ايٓكاٖضضٚٚ ١جٛؼٖضضا َثبضضت ٗ ايؽلضضتٛـ ٚيٝمضضت فضضفؼ
ا لتعَ٬ا يًحٗا ايكّاٚ ..١ٝ٥مل تتٛقـ تًو اؿًُ ١ؿٌ َػاؼـت ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ..١
ٕاؾا ذٌٍ ٖؿا..?..
ـ٥ال ١ايٛقـا:٤
 . 1ناْضضت تمضضع ٢يًمضضٝطف ٠عًضض٦ٖٝ ٢ضض ١ايٓكاٖضض ١يتهضض ٕٛايكبّضض ١ايّضضاـب ١ايضضيت ٜٛجٗٗضضا
إايه ٞاٍ ظٍٚ ١َٛقؿاق اؿفٜف ايؿّ ٟمؽ ب٘ ٚجٓا إكفبٌ َٓ٘ يتحعًٗا ّْفٚ ٠انثف
آفاـاّ..
 . 2احملٝط ٕٛب٘ ٜكٛي ٕٛي٘ َٛل ٢ؾفد لٝمك٘ اؿه ١َٛبكٛي٘ بٛجٛؼ ايؿماؼ ٗ..ذضٌ
نٓت أق ٍٛي٘ ٚشلِ :بايعهن ؾعٓؽَا مؽ َٔ ايؿماؼ ًْٚحُ٘ ْٚهبر٘ ؾإ ؾيو ٜمحٌ يو
ٜٚكٜٛو..يهب َٛاج٘ ايؿماؼ ظؽَتو ايٓتٝح ١ا ٚأؿكت بو ِفـا..
أٌَ عاّ فًن ايٛقـا:٤
 . 1٭ٕ ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛ ) ١ل ٢ؾفد( مل ٜفِ غ ٫ـاؼتِٗ ٚايكب ٍٛبا٫ـتبا ٙبأٌَ عاّ
فًن ايٛقـا ٤ايؿ ٟجعٌ َٓ٘ ـٝ٥ن اؿه ١َٛـٝ٥ن ) فًن َهاؾر ١ايؿماؼ ( ٚايؿٜ ٟعب
ٗ ذكٝكت٘ ايمٝطف ٠عً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖٚ ١ذفؾٗضا عضٔ ايكٝضاّ بٛاجباتٗضا ٚالضتػ٬شلا ٗ اؿضفب
ايب ١ٝٓٝاحملتؽَ ١بٌ ايمال ١ايىفنا ٗ ٤اؿهِ يتمكٖ ٘ٝؿا  ٚتكن ١ٝؾاى َِٓٗ اٍ جاْب
ؼاوًَ ٞؿا ايؿماؼ ٗ أَاْ ١فًن ايٛقـا...٤
 . 2٭ٕ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بف٥الَٛ ١ل ٢ؾفد وعٍت ذكٝك ١ايؿماؼ ٚقايت ٚبهتب ـزل ١ٝإ
اَ٫اْ ١ايعاَ ١جملًن ا يٛقـا ٖٞ ٤ايب٪ـ ٠ا٭ظطف يًؿماؼ ٗ ايؽٚي ١ايعفاق ٖٞٚ ١ٝب٪ـ ٠ا٫ؾماؼ
اّٜاّ ٭ْٗا تعٝل جٗٛؼ ٚاجفا٤ا َٛاجٗ ١ايؿماؼٚ..تٍفؾت ٖهؿا ٚؼظًضت اٍ ًَؿضا أَاْض١
فًن ايٛقـا.٤
صباح الطاعدٖ زٜٔظ جلي٘ اليصاٍ٘ يف الربملاٌ:
 . 1٭ٕ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بف٥الَٛ ١ل ٢ؾفد ؾترت ًَـ لفق ْٗٚ ١فٜب ايٓؿ٘ ٌٚباط ايماعؽٟ
ٗ ذٜ ٘ٓٝمُ ٢اَرل ايٓؿ٘ ٚهف ٟؾيو ؼت اْٛاـ ٙباعتباـٜ ٙمهٔ ايبٍفٚ ٠ؼت اْٛاـ أظٙٛ
ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن قاؾ ١ٛايبٍفٚ ٠ؼت اْٛاـ إمٚ٪يٌ اؿهَٚ ٌَٝٛمٚ٪يٞ
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ٚذضضؽا ٓاٜضض ١اْاْٝضضب ايضضٓؿ٘ ٗ ايبٍضضفٖٚ ٠ضضِ ْٝعضضا َضضٔ اؿضضكب ايضضؿٜٓ ٟتُضض ٞايٝضض٘ ٌضضباط
ايماعؽ..ٟ
 . 2بايؿعٌ اٌؽـ أٚاَف ـزل ١ٝبالتكؽاّ قاؾ ٜايبٍف ٗ ٠ذٚ ٘ٓٝـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖٗ ١
فًن قاؾ ١ٛايبٍف)٠أظٌ ٛباط ايماعؽَٚ ( ٟمٓ ٍٚ٪اٜا اْابٝب ايٓؿ٘ٚ ..ذّف ٌباط
ايماعؽ ٟاٍ َهتيب ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قا ّ٫ٚثٓ ٞٝعٔ ؾيو ٚمل ٜٓحس.
ٌ . 3باط ايماعؽ ٟنإ ٜمع ٢يًمٝطف ٖٛ ٠عً ١٦ٖٝ ٢ايٓكاٖ , ١بٌ ٜٚضؽٜفٖا ٖضٚ ٛاْضا
أنض ٕٛفضفؼ ٚاجٗضض !..١ؾضأ ٟجٗضضٌ ٚأ ٟؽًضـ ٚأٜضضٓ ١اقضٚ ١أ ٟؾمضضاؼٚ !..ايٛفٜضـ إ ٌضضباط
ايما عؽ ٫ ٟقاٍ تًُٝؿا َتابعا ؾُا إ اْىف َكاي ١ذتٜ ٢أظؿ قبؽتٗا ٜٚؿٖب يكٓا ٠ايبػؽاؼ١ٜ
ٜػفؼ بٗا.!..
زٜٔظ دْٓاٌ السقاب٘ املالٔ٘:
ٜف ١٦ٖٝ ٗ ٣ايٓكآَٖ ١اؾن ظطرل يؽٜٛإ ايفقابٜٚ ١ف ٗ ٣ـٝ٥ن ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١لضاذب
يٮِضضضٛآَ ٤ضضضَ٘ٛٚ. .قؿضضض٘ َضضضٔ ـٝ٥مضضضٗا ايضضضؿ ٟلضضضبكب ٚاِضضضس ٚنُضضضا لٝىضضضاـ ايٝضضض٘ ٫ذكض ضاّ..
ٖثٌ فًن ايكّا ٤ا٭عً:٢
أظّ فًن ايكّا ٤ا٭عً ٢يمٝطف ٠اؾه ١َٛظ٬ؾاّ يًؽلتٛـ. .يٝتك ٞاؿهٜٓٚ ١َٛاٍ
ـِاٖا ٖٛٚ..بضا اؾٗض ١ايّضاغط ١عًض٦ٖٝ ٢ض ١ا يٓكاٖض ١يٍضاحل اظّضاعٗا يًرهَٛض ١يهٓض٘
ٍٜطؽّ باـاؼَٛ ٠ل ٢ؾفد.
ا٭َفٜهإ:
ا٭َفٜهإ َٔ جاْبِٗ ناْٛا وفِ ٕٛاؿه ١َٛبٌ ّٜٚػط ٕٛعًٗٝا ٫بعاؼ َٛل ٢ؾفد
ايؿ ٟـؾض إ ته ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١ففؼ ذؽٜك ١ظًؿ ١ٝيًمؿاـ ٠اَ٫فٜهٚ ١ٝتكٚؼٖا البٛعٝا
بهىـ اؿماب عٔ ايؿماؼ ٗ ايؽٚي ١ايعفاق ١ٝيتر ً٘ٝاٍ ايض  CIAيتمتعؽّ ٫ذكاّ قتٜٛات٘
٫بتكاق إمٚ٪يٌ ايعفاقٚ ٌٝتمكٝطِٗ ٗ ايٛقت ايؿ ٟتفٜؽ. ..
ٖؿ ٙا٭طفاف ْٝعا ٜٓ ٫محِ َ ٍَاؿٗا بكاَٛ ٤ل ٢ؾفد ـٝ٥ماّ يًٗٚ ١٦ٝتمع ٢يًتعًَ
َٓ٘ ,ؾاقٓعٛا إايه ٞـٝ٥ن اؿه ١َٛباقايَٛ ١ل ٢ؾفد ؾأٌؽـ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤إايه ٞقفاـاّ
عفض َٔ عً ٢واوا ايتًؿاق ..كايـ يًؽلتٛـ ٚايكاْ ٕٛض اؼع ٢بأْ٘ ٌاؼـ َٔ فًن ايٛقـا٤
ٚتبٌ ٫ذكاّ اْ٘ مل ٜٓاقي أٌ َٔ ٬قبٌ فًن ايٛقـا ٤ض ٜكّ ٞباْٗا ٤تهًٝؿ َٔ ٞـ٥ال١٦ٖٝ ١
ايٓكاٖ ١٭نْ ٕٛا٥ب ـٝ٥ن ٖٚ. .١٦ٝايكفاـ كايـ يًؽلضتٛـ ٭ٕ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضَٛ ١جضب ايضَٓ
ايؽلتٛـ ) ٟإاؼ ٫ ( 102 ٠تفتب٘ بفٝ٥ن اؿه ٫ٚ ١َٛؽّ ي٘ ؾٗ ) ٞجٗ ١ـقاب ١ٝؽّض

388

يفقاب ١فًن ايٓٛاب( ٚبايتاي ٞؾإ اٌؽاـ ٖٛ ٙأ ٚفًن اي ٛقـا ٤قفاـ بىأْٗا كايـ يًؽلتٛـ,
ٚأّٜاّ إ ـ٥اليت يًٗ ١٦ٝمل تأت ٞتٓؿٝؿا يكفاـ ٙبتهًٝؿ ٞايؿ ٟأقرُ٘ يٝدلـ بعؽ ؾيو اقاييت
ٚاِا جا ٤ـ٥اليت يًٗ ١٦ٝتٓؿٝؿا يكاْ ٕٛاشل ١٦ٝباعتباـ ٟالالا نٓت ْا٥ب ـٝ٥ن اشلٚ ١٦ٝوػف
ٍَٓب ايفٝ٥ن َٔ جفاٖ ٤فٚب٘ اٍ ٚاوٓط ٔ ؾٍف اْا ـٝ٥ن اشل ١٦ٝؿٌ ايتٍٜٛت َٔ قبٌ
فًن ايٓٛاب عً ٢تثبٝيت ا ٚاظتٝاـ ـٝ٥ن آظف شلا. .مت اْ ٞنٓت اق ٍٛيٛلا ٌ٥ا٫ع :ّ٬أْ٫ ٞ
أَاْ بإٔ ٜه ٕٛعٓٛإ ٝٚٚؿيت ؾفاً )لاعٚ (ٞبؽ َٔ ٫أنَ ٗ ٕٛهتب َ٪ثث اجًن ٗ
ا٫لتعَ٬ا وف ٙإ تطًل ٜؽَٛ ٗ ٟاجٗ ١ايؿماؼٚ..يهٔ أ ٕ أذتٌ ٍَٓباّ ٚأقٝؽ ٗ َٛاجٗيت
يًؿماؼ ؾإٍٓب عٓؽٜ ٫ ٟعاؼٍ عؿط ١عٓضك . .يمضبب ٚاِضس ٚبمضٖٚ ٘ٝض ٛأْض ٞاْٛضف ٕٛاجٗض١
ايؿماؼ بايٓمب ١ي ٞقّٚ ١ٝيٝمت ٝٚٚؿ٘ ؾأْا أ َٔ ٍٚنتب َٓاّٖاّ ايؿماؼ ٚالُٗت ٗ اعؽاؼ
قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ ١قبٌ تالٝمٗا ٚقاْ ٕٛإؿتىٌ ايعُ ٌَٝٛقبٌ تألٝم ٗا ٚمل انٔ ٚقت ؾاى
َٚٛؿاّ ٚمل ٜهٔ ٗ ذمباْ ٞإ انَ ٕٛؿتي عاّ  َٔٚثِ ْا٥ب ٚـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ..١عٓؽَا
ٌف ـٝ٥ن اشل ١٦ٝمل أِ ؼـُٖاّ ٗ جٝيب عؽا ـاتيب ٚمل أعٌ ابٓاّ أ ٚأظاّ ٚمل أظّ ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ أ ٚا٫ذكاب إتٓاطر ١أ ٚاؿه ١َٛظ٬ؾاّ يًؽلتٛـ ٚمل أو ػٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ١
َ٬ذك ١ناـ َٛبا ٌٜأ ٚـو 10 ٠ٛؼ٫ٚـا بٌ اػٗت يمفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٚؾماؼ اَ٫اْ١
ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٚ ٤ؾماؼ ايضؽؾاع ٚايؽاظًٝضٚ ١ايتحضاـٚ ٠لضفقَ ١ؿضفؼا ايبطاقض ١ايتُٜٝٓٛض١
ٚـٚاتب ايؿكفا ٗ ٤ايفعا ١ٜا٫جتُاعٚ ..١ٝاؾٕ ِٖ ٜفٜؽ ٕٚوعَ َٛاٌؿا كتًؿٚ ١ناْٛا قؽ
ٖٝأٚا ايمٝؽ ـذ ِٝايعه ًٞٝشلؿا ايػفضَٚ. .ؿفؼ ٟئ اٌٌ َعِٗ اٍ ْتٝحٚ ١فًن ايٓٛاب
َىػَٗ ٍٛاتفات٘ ٚوفعٓ ١ايفٚاتب ٚاَ٫تٝاقا اؾٓ ١ْٝٛي٘ ٚايكّاَ ٤مٝطف عًٚ ٘ٝايفأ ٟايعاّ
 ٫قاٍ مل ٍٜسٴ بعؽٜ ِٖٚ. .فٜؽْٚب ْا٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ١نُهتضب ٓٚاٜضا ٚلضٝاـا
ٚيهٔ ب ٬ؼٚـ ذكٝكٖ ٗ. .ٞؿ ٙاؿاي ١أْمرب َٔ اشلٚ ١٦ٝلأذاـب ايؿماؼ ٚايؿالؽ ٜٔبطفٜك١
اظف. .٣ؾكؽَت طًب اذاييت عً ٢ايتكاعؽ َٔ ٝٚٚؿيت ٚغاؼـ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ.١
جاٚ٤ا بفذ ِٝايعه ًٞٝـٝ٥ماّ يًٗ ١٦ٝيٝركل ـغبا اؾُ ٖٛٚ ٝالٌٗ َٔ َٛل ٢ؾفد ٭ٕ
نتاب سلٛي٘ با٫جتثاث ٗ ففات ِٗ ٜٚمتعؽَٚ ْ٘ٛقت اؿاج..١
ؾاؾٕ ـاِ ٞايفاِ ٞؾف ٙبالتك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ ١عٓؽَا جعًٗا ذؽٜكض ١ظًؿٝض ١يًمضؿاـ٠
ا٭َفٜهٚ ١ٝـذ ِٝايعه ًٞٝأٖإ التك ٍ٬اشل ١٦ٝنإ ٜكتاؼٖا ٚهعًٗا َىاعاّ بٌ ايع٬م ٗ
اَاْ ١فًن ايٛقـاٚ ٤بٌ ٌباط ايماعؽٚ ٟبٌ طاـم اشلاسل. .ٞنٌ ؾيو َٔ أجٌ إٍٓب..ؾٝا
تعن إٍٓب..
ٖٚؿ ٙبانٛـ ٠الاقا ايمٝؽ ايعه:ًٞٝ
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بانٛـ ٠أعُاٍ ـذ ِٝايعهًٞٝ
عٓؽَا ع ٙٛٓٝـٝ٥ماّ يًٗ ١٦ٝظًؿاّ ي ٞنإ أ ٍٚيكا ٤ي٘ َ ٚلا ٌ٥ا٫ع ٖٛ ّ٬ايتٓه ٌٝبٞ
ؾٗٝا ٚإْهاـ ايؿماؼ ٚتدل ١٥اؿهَٛضٚ ١إظّضاع ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضٕ ١ضا ٜمضَُ ٢حًضن َهاؾرض١
ايؿماؼ ايؿٜ ٟفأل٘ َٚٛـ تاب يفٝ٥ن اؿهٚ. .١َٛتؿًّٛا ٖؿا َا ْىفت٘ ٚلا ٌ٥اٱع:ّ٬
ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اؾؽٜؽ َؽاؾ عٓٝؽ عٔ اؿهٜٓٚ ١َٛؿ ٞنٌ َا قاي٘ ايمضابل عضٔ
ايؿماؼ:
ْؿا ايكاِ ٞـذ ِٝايعه ًٞٝـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايعاَ ١اتٗاَا لًؿ٘ َٛل ٢ؾفد يٮَاْ١
ايعاَ ٗ ١فًن ايٛقـا ٤بايتآَف يًمٝطف ٠عً ٢اشلٚ ١٦ٝعفقًَٗ ١اَٗا ٚعًُٗا ٗ ٖاـل ١ؼٚـٖا
ٚأذهاَٗا ايؽلتٛـ ١ٜبايفقاب ١عً٪َ ٢لما ايؽٚي.١
ٚقاٍ ايعه ًٞٝإْ٘ ٕن َٔ فًن ايٛقـا ٤نٌ ايؽعِ ٚاٱلٓاؼٚ ,أنؽ أْ٘ مل ًٜرَٓ ٜؿ
تٛيَٗ ٘ٝاَ٘ قبٌ ألبٛع أ ١ٜقاٚي ١يًتؽظٌ ٗ و ٕٚ٪اشل ١٦ٝبضٌ عًض ٢ايعهضن ُْٛضت ا٭َاْض١
ايعاَضضَ ١حًضضن ايضضٛقـا ٤اجتُاعضضا َ ض بضضاق ٞإ٪لمضضا إعٓٝضض ١بايفقابضضٚ ١ايتؿتضضٝي ايتىضضفٜع١ٝ
ٚايتٓؿٝؿٚ ١ٜايكّا َٔ ١ٝ٥أجٌ ايتعاٚ ٕٚايتٓمٝل َ اشلٚ ١٦ٝتمَٗٗ ٌٝاَٗاٚ .أنؽ ايعه ًٞٝأْ٘
ئ ٜمُس بتؽظٌ أ ٟطفف أ ٚجٗ ٗ ١عًُ٘ ,٭ٕ اشلَ ١٦ٝمتكًٚ ,١إٔ َا أؼٍ ب٘ ايفٝ٥ن ايمابل
يًٗ ١٦ٝإِا ٜعدل عٔ ٚقا ٥ذًٍت ٗ عٗؽ َٔ ٙإٔ ا٭َاْ ١ايعاَ ٗ ١فًن ايٛقـا ٤قاَت بإب٬ؽ
َ٪لما ايؽٚي ١بعؽّ ايتحاٚب َ اشلٚ ١٦ٝعؽّ تكٜٚؽٖا بايٛثا٥ل ٚإعًَٛا اييت ؼتاجٗضا,
ٚأْٗا ذاٚيت َٓؿ ايبؽا ١ٜايمٝطف ٠عً ٢اشل ١٦ٝعً ٢ايفغِ َٔ أْٗضا َفتبطض ١ؼلضتٛـٜا َحًضن
ايٓٛاب ٚيٝن فًن ايٛقـا..٤
ٚقاٍ ايكاِ ٞايعه ًٞٝإٕ َا ؾنف ٙلًؿ٘ ؾضفد َضٔ طبٝعض ١ايع٬قض ١بضٌ اشل٦ٝضٚ ١فًضن
ايٛقـا ٤قؽ ٜعٛؼ إٍ ايتٛتف ايؿ ٟلاؼ تًو ايع٬ق ١بمبب بعض إمٚ٪يٌ ٗ اشل ١٦ٝايؿ ٜٔناْٛا
ٜتعاًَ َ ٕٛإمٚ٪يٌ ٗ ايؽٚي ١بفٚط َٔ ايتعاي ٞايكا٥ؽ بٌ ٚتعؽ اشل ١٦ٝذؽٚؼ اظتٍاٌٗا,
ٚبًػت ذؽ ايتؽظٌ ٗ اظتٍاٌا اٯظفٚ ٜٔناؼ تبً ايؽٚيٖٚ ,١ؿا َضا ٫ذٛض٘ َٓضؿ عضاّ
 2005عٓؽَا نإ ْا٥با يفٝ٥مٗاٚ .أتِٗ َٛل ٢ؾفد ا٭َاْ ١ايعاَ ٗ ١فًن ايٛقـا ٤باٱلا٠٤
بىهٌ َباوف إٍ وعَ ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞعٓؽَا أثاـ تٍفؾاتٗا ايىبٗا ذٍٛ
تمذل ـٝ٥ن ايٛقـا ٤عً ٢ايؿماؼ ٚإؿمؽ ,ٜٔ٭ٕ ْ ٝايهتب ؾا ايع٬ق ١تٍؽـ َٔ ؼٜٛاْ٘
ٚؼٌُ تٛقَ ٝؽٜف َهتبَ٘ ٖٛٚ ,ا ألتػً٘ ايفٝ٥ن ا٭لبل يًٗ ١٦ٝـاِ ٞايفاِٚ ٞا٭َرلنٕٛٝ
ٗ ؼُ ٌٝإايه ٞإمٚ٪ي.١ٝ
ٚنىـ ؾفد عٔ إٔ ا٭َاْ ١ايعاََٚ ١هتب ـٝ٥ن ايٛقـآُ ٤عإ قكك ١٦ٖٝ ٞايٓكأَٖ ١
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ايؽظ ٍٛإٍ َباُْٗٝاٚ ,ظٌٍٛا ٗ َا ٜتعًل ٗ ايهىـ عضٔ إض ٬ٖ٪ايؽـالض ١ٝيًعضاًٌَ
ؾُٗٝا .يهٔ ايكاِ ٞايعه ًٞٝأنؽ أْ٘ مل ٜطً عً ٢أ ١ٜأٚاَف ٌاؼـ ٠عٔ فًن ايٛقـا ٤إٍ
ؼٚا٥ف ايؽٚي ُٓ ١إعطا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاَٖ ١عًَٛا ٚ ,إٔ أذؽا ّ ٫هٔ إٔ وحب َعًَٛا عٓٗا,
٭ْٗا ؼٌٍ عً ٢أٚاَف قّا ١ٝ٥بؿيو.
ٚذَ ٍٛا أٚـؼ ٙؾفد َٔ ِاؾد عٔ ذا ٫ؾماؼ ٗ ٚقاـا ايؽٚي ١إعتًؿ ١ذمضب قٛيض٘,
َٗٓٚا ذايٚ ٗ ١قاـ ٠ايٍر ١تتعًل َراٚي ١ـو ٠ٛأذضؽ إكضفبٌ َضٔ ـ٥ضٝن ايضٛقـاَ ٤ضٔ ظضٍ٬
قاٚي ١إبعاؼ ٙعٔ عًُ ١ٝايبت ٗ ٌؿك ١يبٓاَ 20 ٤متىؿَ ٢بًؼ ٜكٜؽ عٔ ًَٝ 10اـا ؼ٫ٚـ
يٍاحل وفنَ ١ع ,١ٓٝقاٍ ايكاِ ٞايعه ًٞٝإْ٘ مل ٜطً بعؽ عً ْٝ ٢ايكّاٜا إعف١ِٚ
عً ٢اشل ١٦ٝيهٓ٘ أقف بعًُ٘ ٗ إٔ ؼكٝكا ؾضتس بٗضؿ ٙايكّض ,١ٝإ ٫أْض٘ أوضاـ إٍ أْض٘  ٫هضٛق
ايترؽث عٔ تؿاٌ ً٘ٝؿٌ ٌؽٚـ قفاـا ْٗا.١ٝ٥
أَا عٔ ذاؼث َكتٌ ٌٝؽي ٞمل ّف عً ٢قٚاج٘ ل ٣ٛوٗف ٚاذؽ بؽع ٣ٛنىضؿ٘ تًضٛث
عكاـ ا٭يب ٌَٛايؿ ٟالتٛـؼت٘ ٚقاـ ٠ايٍر ١بؿرلٚه ا٭ٜؽق ,عً ٢ذؽ ق ٍٛؾفد ,ؾكاٍ ـ ٝ٥ن
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اؿاي ٞايكاِ ٞايعه ًٞٝإٕ ٖٓاى ؼكٝكاّ بىإٔ ٖؿا ايؽٚاٚ ٤قضؽ أؼٍ إؿضتي
ايعاّ بٛقاـ ٠ايٍر ١بفأٚ ٜ٘إِٛٛع َا قاٍ قٝؽ ايبرث..
ٚعٔ ذا ٫ايػي ٚايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايتحاـ ٠اييت ؼؽث عٓٗا ايفٝ٥ن ايمابل شل ١٦ٝايٓكاٖ١
ٚقٛي٘ إْ٘ ٗ ايٛقت ايؿ ٟمل تتُهٔ اشل ١٦ٝظ ٍ٬أـبع ١أعٛاّ َٔ عًُٗا لض ٣ٛايهىضـ عضٔ
ذاي ١أ ٚاثٓتٌ َٔ إٛاؼ ايػؿاُ ١ٝ٥هٓت ٗ عٗؽٚ ٙظ ٍ٬وٗف ٍْٚـ ؾك٘ َٔ ايهىـ عٔ
عىفا اٯ٫ف َٔ ا٭طٓإ  َٔٚايهىـ عٔ أغؿ ١ٜؾالؽ ٠غرل ٌاؿ ١ي٬لتٗ٬ى ايبىف,ٟ
قاٍ ايكاِ ٞايعه ًٞٝإٕ ٚقاـ ٠ايتحاـ ٖٞ ٠اييت نىؿت تًـ تًو إٛاؼٚ ,إٕ ٖ ١٦ٝايٓكاٖض١
وهًت ؾفم عٌُ تًٌٛت إٍ ايٓتا٥خ ْؿمٗاٚ .أِٚس إٔ عىفا اٯ٫ف َٔ ذا ٫ايؿماؼ اييت
أواـ إيٗٝا ؾفد ٗ ٖٞ ,اؿكٝك 10 ١آ٫ف طٔ َٔ ذًٝب ؾالؽ هف ٟاٯٕ ايتركٝل ٗ نٝؿ١ٝ
اظتؿا ٤أـبع ١آ٫ف طضٔ َٓض٘ ٕعفؾضَ ١ضٔ ٜكضـ ٚـا ٤الضترلاؼٖا ٚنٝضـ مت ايتٍضفف بايهُٝض١
إؿكٛؼ...٠
ٚـؾض ايكاِ ٞايعه ًٞٝاؿهِ عً ٢ايٛقـاٚ ٤أؼا ِٗ٥بؽع ٣ٛأِْٗ ذًٍٛا عً ٢ثك ١ايىعب
ٖث ٬بٓٛاب٘ ٗ ايدلٕإ ِٖٚ ,ايؿًّ ٜٔه ٕٛذل لرب ايثك َٔ ١أٚ ٟقٜف ٜف ٕٚأْ٘ غرل نؿ .٤ٛجا٤
ؾيو ٗ َعفض ـؼ ٙعً ٢لًؿ٘ َٛل ٢ؾفد ايؿ ٟقضاٍ إٕ ٚقٜضف ايذلبٝضٍٜ ١ضًس إٔ ٜهض ٕٛظطٝبضا ٗ
جاَ َٔ ذٝث أت ٗ ٢نٓؽا ٭ْ٘ مل ٍٜفف ل ٣ٛث٬ث ٗ ١إاَٝ َٔ ١٥كاْٚ ١ٝقاـت٘ عً ٢ايفغِ ٖا
تبث٘ ايؿّاٝ٥ا َٔ ٌٛـ غرل ٥٫كٕ ١ؽاـه ٗ ايعفام َٔ ذٝث ايبٓاٚ ٤احملت..٣ٛ
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ٚذ٬ٌ ٍٛذ ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١ايعاَ٬َ ٗ ١ذك ١إمٚ٪يٌ َٔ ًٓ ١ايىٗاؼا إكٚـ ٠قاٍ
ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايكاِ ٞـذ ِٝايعه ًٞٝإ ايتكٜٚف نحفّٜ ١ؽظٌ ٗ اظتٍضاُ ٖ٦ٝتض٘ يهضٔ
يٝن نٌ َٔ وٌُ وٗاؼٌ ٖٛ ٠اذب نؿاٚ ٠٤ايعهن ٌرٝس عً ٢ذؽ قٛي٘ .نُا تطضفم
ايكاِ ٞايعه ًٞٝإٍ عًُ ١ٝاظتطاف ٔم َٔ ١ظدلا ٤ايٓٛاّ احملاليب  َٔ FMISؼاظٌ َبٓ٢
تاب يٛقاـ ٠إاي ١ٝايعاّ إاِٚ ٞع٬ق ١ؾيو اؿؽث َٓ ايهىـ عٔ ايؿماؼٚ ,قاٍ إْ٘ قضؽ
ٜه َٔ ٕٛبٌ ألباب ٚقـ ايعٌُ بٗؿا ايٓٛاّ ٖ ٛعؽّ ٚجٛؼ نؿا٤ا ٚطٓ ١ٝقاؼـ ٠عً ٢تمٝرلٙ
ظاٌٚ ١إٔ اؿه ١َٛاٱيهذل ١ْٝٚمل تطبل بعؽ  ٖٞٚنؿ ١ًٝباؿؽ َٔ ايؿماؼ ,إ ٫أْ٘ أنؽ
إٔ ٖؿ ٙايكّ ١ٝقؽ أثاـ اٖتُاّ اؿهٚ ,١َٛمل ٜٓـ ايعه ًٞٝاَهاْٚ ١ٝجٛؼ جٗا ؾالؽ٠
ٗ ٚقاـ ٠إاي ُٓ ١ٝتٍٓٝب ٖؿا ايٓٛاّ ايؿٜ ٟعؽ َٔ أِٖ طفم ع٬د ايؿماؼ إاي. ..ٞ
َا ٖ ٞايٓتا٥خ إذلتب ١عً ٢ؾيو?..
لًٛى ٌباط ايماعؽ ٟتفتب عً ٘ٝإِعاف فًن ايٓٛاب ػا ٙاؿه ١َٛذت ٢إٔ أذضؽ
أعّا ٤ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب ٗ ذٌ ٘ٓٝفط يٛلا ٌ٥اٱع ّ٬قا :٬٥بإٔ فًن ايٓٛاب
با َهتبا تابعا يٮَاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ١٦ٖٝٚ ..٤ايٓكاٖ ١باتت بعؽ ؾيو قبما ٜتٓكٌ بٌ
ظٍٓف أٌَ عضاّ جملًضن ايضٛقـاٚ ٤بٍٓضف ٌضباط ايمضاعؽٚ ٟلضباب ١طضاـم اشلضاسلٚ ..ٞفًضن
ايكّا ٤ا٭عً ٢با ٌٜٛـ بإمضٝن َضٔ قبضٌ َعٛضِ ا٭طضفاف ايمٝالضٚ ..١ٝباتضت احملهُض١
ا٫ؼا ؼ ١ٜتٍؽـ ايكفاـا بتبع ١ٝاشل٦ٝا إمتكً ١يف٥ال ١ايٛقـا َٔٚ ٤بٌ تًو اشل٦ٝضا ٖ٦ٝض١
ايٓكاٖ ١ـغِ ايؽلتٛـ ايؿ َٜٓ ٟعً ٢التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖٚ ١ـغِ ايكاْٚ ٕٛـغِ قفاـ ٌاؼـ َٔ
احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜؾاتٗضا ٚبتٛقٝض ـٝ٥مضٗا ايكاِضَ ٞضؽذت احملُضٛؼ إ ٫إٔ ـ٥ضٝن احملهُض١
ا٫ؼاؼ ١ٜمت اذتٛا َٔ ٙ٤قبٌ احملٝطٌ بفٝ٥ن اؿهٚ ١َٛبا ٍٜؽـ ايكفاـا اييت تتُاو٢
ٚـغباتِٗ..
ٚباتت ايهتب ايفزل ١ٝتفؼ إٍ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بتٛق ٝايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤أَ ٚؽٜف َهتب٘
أَ ٚمتىاـ ٙايكاْ ْٞٛأ ٚأٌَ ع اّ فًن ايٛقـاٚ ٤اييت تتعاـض َ أذهاّ ايؽلتٛـ أ ٚايكإْٛ
ٚتت مبب ٗ تعط ٌٝتٓؿٝؿ قٛاٌْ ٚإجفا٤ا َهاؾر ١ايؿماؼ ٚتكٜٛض التك٬يٚ ١ٝؾاعً١٦ٖٝ ١ٝ
ايٓكاٖٚ ١إعاق ١قٝاّ فًن ايٓٛاب بٛاجبات٘ ٗ ايفقابٚ ١احملالب..١ذت ٢إٔ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن
ايٛقـا ٤تٛج٘ نتب ـزل ١ٝإٍ ايٛقاـا َٓ ؼظ ٍٛأعّا ٤فًن ايٓٛاب ٚتٛج٘ نتب ـزل١ٝ
إٍ فًن ايٓٛاب يًرًٛٝي ١ؼ ٕٚالتحٛاب ٚقـاَٚ ٤مٚ٪يٌ..
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ضٔطسٗ زٜاض٘ اقحهْم٘ عل ٙاهلٔ:٘ٝ
قفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜـقِ  / 88اؼاؼ:2010 / ١ٜ
ٚجا ٤ؾ ٘ٝاٯت:ٞ
بايفجٛع إٍ إاؼ َٔ 102 ٠ايؽلتٛـ ٚجؽ أْٗا تَٓ عً ٢ؾنف نٌ َٔ إؿ ١ِٝٛايعًٝا
ؿكٛم اٱْمضإ ٚإؿِٛض ١ٝايعًٝضا إمضتكً ١يْ٬تعابضا ٦ٖٝٚض ١ايٓكاٖضٌٚٚ ١ضـ ٖضؿ ٙاشل٦ٝضا
بهْٗٛا ٖ٦ٝا َمتكً ١ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب ) ..تف ٣احملهُ ١ا٫ؼاؼٜض ١إ اشل٦ٝضا
إمضتكً ١ايضيت مل وضضؽؼ ايؽلض تٛـ بضضَٓ ٌضفٜس اـتباطٗضضا َحًضن ايٓضضٛاب اَ ٚحًضن ايضضٛقـا٤
ُٚاـه َٗاّ تٓؿٝؿ ١ٜؾإ َفجعٝتٗا ته ٕٛجملًن ايٛقـاٜٚ ٤ه ٕٛجملًن ايٓٛاب ذل ايفقاب١
عً ٢أعُاشلا ْٚىاطاتٗا ٚتهَ ٕٛمٚ٪ي ١أَاَ٘ وأْٗا وإٔ أٚ ١ٜقاـ ٠أ ٚجٗ ١غرل َفتبط ١بٛقاـ٠
ؾنف ايؽلتٛـ ؾيو إقاٖ٤ا أّ مل ٜؿنف ان تؿاَ ٤ا أٚـؼ ٍُْٛ َٔ ٙتعط ٞذل ايفقاب ١جملًن
ايٓٛاب عً ٢أعُاٍ ايمًط ١ايتٓؿٝؿ ,١ٜأَا )اـتباٖ (ٙؿ ٙاشل٦ٝا إمتكًَٚ ١ؿٗض ّٛا٫ـتبضاٙ
ايؿٚ ٟـؼ وفذ٘ بٗؿا ايكفاـ ؾته ٕٛنُضا تكضؽّ جملًضن ايضٛقـاَ ٤ضا ؼاّ ايؽلضتٛـ مل ٜضَٓ
ٌفاذ ١عً ٢اـتباطٗا َحًن ايٓٛاب ٚؾيو يػًب ١ايٍؿ  ١ايتٓؿٝؿ ١ٜعً ٢أعُاشلا ْٚىاطٗا...
ذ ٍٛقفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜبفب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١حًن ايٛقـا:٤
جاَ ٤ضٔ بضٌ ا٭َضٛـ ايضيت الضتٓؽ ا يٗٝضا احملهُض ١ا٫ؼاؼٜض ٗ ١قفاـٖضا بضفب٘ اشل٦ٝضا
إمتكًَ ١حًن ايٛقـا ٤اٯت:ٞ
 .1ت طبٝكا يًُاؼ 80٠أ َٔ ٫ٚايؽلتٛـ ٍْٗٚا )ّاـه فًن ايٛقـا ٤أ :٫ٚؽطٚ ٘ٝتٓؿٝؿ
ايمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚيٚ ١ا٭وفاف عً ٢عٌُ ايٛقاـا ٚاؾٗا غرل إفتبط ١بٛقاـٚ (٠٭ٕ اشل٦ٝا
إمضتكً ١تك ض ِضضُٔ ٖٝهضضٌ ايؽٚيضٚ ١تضض٪ؼَٗ ٟضضاّ تٓؿٝؿٜضض ٫ٚ ١تضفتب٘ بضضٛقاـ ٠تضضفتب٘ َحًضضن
ايٛقـا ٗ .((٤ذٌ:
 .1إ نإ إعٝاـ ايؿ ٟالتٓؽ أي ٘ٝقفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼَ ٖٛ ١ٜؿفؼٖٝ) ٠هٌ ايؽٚي ..(١ؾإ
فًن ايٓٛاب ٚفًن ايكّا ٤أّٜا َٔ ُِٔ ٖٝهٌ ايؽٚيٚ ١يهضٔ ٖضٌ ٍٜضًس ؾيضو إٔ ٜهضٕٛ
َدلـا يفب٘ أَُٗٓ ٟا َحًن ايٛقـا ..٫..?..٤طبعا ٭ٕ ايؽٚي ٖٞ ١ايهٌ ٚاؿه ١َٛجكَٗٓ ٤ا..
ٚ .2إؾا نإ إعٝاـ ايؿ ٟالتٓؽ أي ٘ٝقضفاـ احملهُض ١ا٫ؼاؼٜضَ ١ؿفؼتض) ٞغضرل إفتبطض١
بٛقاـ (٠ؾإ فًن ايكّا ٤ا٭عً ٢أّٜا ٜ ٫فتب٘ بٛقاـ ٠ؾٌٗ ٜىًُ٘ ؾيضو ?..أّٜضاٚ ..٫..غضرل
إفتبط ١بٛقاـ ٖٞ ٠تًضو اؾٗضا ايتٓؿٝؿٜض ١غضرل إفتبطض ١بضٛقاـَ ٠ثضٌ أَاْض ١ايعاٌضُٚ ١جٗضاق
إعابفا ٚ ,ايًحٓ ١ا٭ٕٚب..(..١ٝ
 .3جا ٗ ٤قفاـ احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜايعًٝا :إٕ اشل٦ٝا إمتكً ١ت٪ؼَٗ ٟاّ تٓؿٝؿ ٗ ..١ٜذٌ إٔ
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َٗاّ اؾٗا إىاـ ايٗٝا يٝمت تٓؿٝؿٚ ١ٜايؽي ٌٝعً ٢ؾيو ٍْٚ ٞذم ..ٞؾايٍٖٓ ٞضَ ٛضا جضاٗ ٤
ايؽلتٛـ ؾكؽ ٍْت إاؼ ٠ـقِ  َٔ 102ايؽلتٛـ بإ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١٦ٖٝ ١متكً ١ؽّ يفقاب ١فًن
ايٓٛاب َٚاؼاّ إٕ اذؽ إباؼ ٨ا٭لال ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا ايكاْ ٕٛأْ٘ ٫ :اجتٗاؼ ٗ َ ِٛايَٓ ..ؾإ
ايَٓ ايؽلتٛـٜ ٟك ٍٛإْٗا ـقابٚ ١ٝيٝمت تٓؿٝؿ ٜ٘ؾُٔ أ ٜٔجا ٤احملهُ ١بايتٓؿٝؿ.?..١ٜ
 ٜ .4ىرل قفاـ احملهُض ١ا٫ؼاؼٜض ١إٍ إٔ ايؽلضتٛـ مل ٜىضف إٍ إٔ تًضو اؾٗضا تضفتب٘
َحًن ايٓٛابَٚ ..اؼاّ نؿيو ؾإْٗا تفتب٘ َحًن ايٛقـا ٗ ..٤ذٌ إٔ ايؽلتٛـ مل ٜىف أّٜا
إٍ أْٗا تفتب٘ فًن ايٛقـا ٤ؾُا ٖ ٛاؾاْب ايٍٓ ٞايؿ ٟمت ا٫لتٓاؼ أي ٘ٝيفبطٗضا َحًضن
ايٛقـا ? ..٤ثِ إٕ إبؽأ ايكاْٜ ْٞٛك ٍٛبإ اـاُ ٜكٝؽ ايعاّ ؾإ قًت ٖٓٛع ايتح ٍٛبالتثٓا٤
َٚٛؿٚ ٞقاـ ٠ايٍر ١ؾإ اـاُ  ٖٛٚعؽّ َٓ َٚٛؿٚ ٞقاـ ٠ايٍر َٔ ١ايتحٜ ٍٛكٝؽ ايعاّ
 َٓ ٖٛٚايتحٚ ..ٍٛايؽلتٛـ ظَ تًو اشل٦ٝا ؼ ٕٚغرلٖا با٫لتك٬ي..١ٝ
 .5ا ؾٛاْب اؿم :١ٝقبٌ عاّ  2003ناْضت ايضؽا٥ف ٠إؾا أـٜضؽ شلضا إٔ تهضَ ٕٛمضتكً ١مت
ـبطٗا بف٥ال ١اؾُٗٛـٕ ١ٜاؾا ?..٭ٕ ايٓٛاّ نإ ٜعتكؽ اْ٘ ـأه ايؽٚي ١ايعفاقٚ ١ٝنًُا ٖٛ
ؼ ٕٚايفأه ؾٗ ٛي٘ٚ ..طبكا يؿيو ؾاْ٘ ٜفْ ٣ؿم٘ بأْ٘ عًَ ٢ماؾٚ ١اذؽ َٔ ٠نٌ أجٗك ٠ايؽٚي..١
ٚعٓؽَا ٜفتب٘ جٗاق َا ب٘ َباوف ٠ؾاْ٘ ٜهَٓ ٗ ٕٛضأ ٣عضٔ ايتضؽظٌ بىض..ْ٘ٚ٪اٯٕ ايِٛضع١ٝ
تػرل ٚ..باتت أجٗك ٠اي ؽٚي ١قاٌٍ ١بٌ أطفاف عؽٜؽ ٠ايم٪اٍ ٌٖ :إٔ ـٝ٥ن اؿه ١َٛؾٛم
ا٭طفاف إتٓاؾم ١عً ٢اؿهِ أّ ٚاذؽا َٓٗا ?..اؾٛاب :اْ٘ ٚاذؽ َٓٗاٚ..أؾٕ ؾإ لٝطفت٘ أٚ
أ َٔ ٟإكفبٌ َٓ٘ عًٗٝاٜ ..فاؼ َٓ٘ اؿٍ ٍٛعًَٓ ٢اؾ لٝال ١ٝي٘ ٚؿكب٘ أ ..٫ٚعً ٢ذماب
ا٭طفاف ا٭ظفٚ ..٣إؾا نا ٕ اؾٗاق كفجات٘ ؾٗٝا ِفـ عً ٢ا٭وعاُ َثٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾاْ٘
ٜمع ٢إٍ ٓاْ ١ٜؿم٘ ٚإكفبٌ َٔ ِفـ ٙقبٌ إٔ ٜؿهف عُا ١ٜاٯظف َٔ ٜٔؾيضو ايّضفـ..
ُاّ?? ..ؾإؾٕ ـ٥ال ١اؿه ١َٛيٝمت ؾٛم إٚ ٍٛٝا٫ػاٖا ٚإِا اذؽ ا٫ػاٖا  ٖٛٚاذؽ
ا٭طفاف ٚعٓؽَا تفب٘ ب٘ جٗاقا ؾ ٬تتٛق إٔ ٜه ٕٛؾيو اؾٗاق َمتك..٬بٌ َمترٛؾا عً..٘ٝ
ما ٓجاز ضد الطٔد املالهٕ بػأٌ الفطاد:
ْٛـ ٟإايه ٞـٝ٥ن ايٛقـا ٤يؽٚـتٌ اْتعابٝتٌ تثاـ ِؽ  ٙايتِٗ ايفٝ٥م ١ايتاي:١ٝ
 .1اعاق ١جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام..
ٓ . 2ا ١ٜايؿالؽ..ٜٔ
 . 3ايتمذلعً ٢ايؿماؼ ٚتٝٚٛـ ًَؿا اي ؿماؼ ٫غفاض لٝال..١ٝ
 . 4اـتهاب قّاٜا ؾماؼ ِعُ. .١
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اعاق٘ دَْد مهافش٘ الفطاد يف العسام:
 .1تكْٓض اصتكالل ٍٔئة اليشاٍة ّاحتْاءٍا:
َٔ ظ ٍ٬ايّػ ٙٛاييت َاـلٗا عً ٢اؼاـتٗا  َٔٚظ ٍ٬اٌؽاـ ٙقفاـ بتىه) ٌٝفًن
َهاؾر ١ايؿماؼ ( ايؿ ٟجعًض٘ بف٥الض ١أَضٌ عضاّ فًضن ايضٛقـاّٜٚ ٤ضِ ٗ عّضٜٛت٘ اجٗضك٠
َهاؾر ١ايؿماؼ ايفٝ٥م ٗ ١ٝايعفام ١٦ٖٝ :ايٓكاٖ ,١ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓٛاب  ,ؼٜٛإ
ايفقاب ١إاي , ١ٝفًن ايكّا ٤ا٭عً َٔٚ , ٢ظ ٍ٬اذتٛا ٘٥احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜاييت اٌؽـ
قفاـا بفب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖ ١حًن ايٛقـا ٖٛٚ ٤قفاـ كايـ يًؽلتٛـ ايؿ َٜٓ ٟعً ٢إ ٖ١٦ٝ
ايٓكاَٖ ١٦ٖٝ ١متكً ١ؽّ يفقاب ١فًن ايٓٛاب ٚكايـ يكضفاـ تؿمضرل ٟلضبل إ اٌضؽـت٘
احملهُ ١ا٫ؼاؼ ١ٜبايؿا  َٜٓٚعً ٢التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ ١عٔ فًن ايٛقـاٚ..٤اّٜضاّ َضٔ
ظٖ ٍ٬اـلت٘ اظّاع ـٚ٩لا ١٦ٖٝ ٤ايٓكاٖ ١ا ٚاقايتِٗ.
. 1اضعاف دلنط اليْاب:
ذحب ايؽٚـ ايتىفٜع ٞجملًن ايٓٛاب َٔ ظ ٍ٬التػ ٗ َْ ٍ٬ايؽلتٛـ ٜك ٍٛبإ َىاـٜ
ايكٛاٌْ تعؽ َٔ قبٌ ايمضًط ١ايتٓؿٝؿٜض ٗ ١ذضٌ إ َكذلذضا ايكضٛاٌْ تعضؽ َضٔ قبضٌ فًضن
ايٓٛابٖ ..ؿا ايَٓ ٜك ّٛعً ٢إ آي ١ٝتىف ٜايكٛاٌْ تتِ بايٍٛـ ٠ايتاي :١ٝض اؿه ١َٛقؽ تفتأٟ
تىف ٜقاْٖ ٗ. .ٕٛؿ ٙاؿاي ١ؾاْٗا تك ّٛباعؽاؼ َىفٚع قاْ ٕٛتفؾع٘ اٍ فًن ايٓٛاب ايؿٟ
ٜٓاقى٘ ٜٚك ّٛبتعؽ ًٜ٘إ ـأ َٔٚ ٣ثِ ايتٍٜٛت عًٚ ٘ٝاذايت٘ اٍ ـ٥ال ١ا ؾُٗٛـ ١ٜاييت تكّٛ
بإٍاؼق ١عً ٘ٝاْ ٚكّ٘ ٚاعاؼت٘ اٍ فًن ايٓٛاب ٫جفا ٤ايتعؽ ٬ٜإكتّ ١ٝعًٚ ..٘ٝبعؽ إ
ٜتِ ْىف ٗ ٙاؾفٜؽ ٠ايفزلٜ ١ٝتر ٍٛاٍ قاْٚ ٕٛاجب ايتٓؿٝؿ..
ض فًن ايٓٛاب ٚباقذلاط عؽؼ َٔ اعّاٜ ٙ٤ك ّٛباعؽاؼ َكذلذضا ايكضٛاٌْ ٜٚفلضًٗا اٍ
اؿه ١َٛيٍ ٝاغتٗا بىهٌ َىفٚع قاْ ٕٛبعؽ ا٫ظؿ بٓٛف ا٫عتباـ ا٫يتكاَا إايٝض ١ايضيت
لتٓىأ عٔ تطبٝكض٘ َٚضؽ ٣قضؽـتٗا عًض ٢تًبٝتٗضا ٚؼًٝض٘ اٍ فًضن ايٓضٛاب ٕٓاقىضت٘ ٚتعؽًٜض٘
ٚايتٍٜٛت عًٚ ٘ٝاذايت٘ اٍ ـ٥ال ١اؾُٗٛـ ١ٜيًٍُاؼق ١عً َٔٚ ٘ٝثِ ْىف ٗ ٙاؾفٜؽ ٠ايفزل١ٝ
نٍٜ ٞبس قاًَْ ٕٛكّ ايتٓؿٝؿ..
ايؿ ٟذٌٍ ٖ ٛا٫ت:ٞ
ض ـٝ٥ن اؿهٜ ١َٛمع ٢اٍ اذتٛا ٤فًن ايٓضٛاب ٚاظّضاع٘ ؾضاذتهف يٓؿمض٘ تىضفٜ
ايكضضٛاٌْ عضضٔ طفٜضضل :الضضتػ ٍ٬ايضضَٓ ايؽلضضتٛـ ٟايكا٥ضضٌ )َىضضفٚعا ايكضضٛاٌْ تعضضؽ َضضٔ قبضضٌ
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اؿهَٚ ١َٛكذلذا ايكٛاٌْ تفؼ َٔ فًن ايٓٛاب ( ؾٜٗ ٛؽؾ َىفٚعا ايكٛاٌْ اييت تعؽ
َٔ قبٌ اؿه ١َٛاٍ فًن ايٓٛاب يتىفٜعٗا. .أَا إكذلذا اييت تفؼ َٔ فًن ايٓٛاب اٍ
اؿه٫ ١َٛعؽاؼ َىاـ ٜقٛاٌْ بىأْٗا ٚاعاؼتٗا اٍ فًن ايٓٛاب يٓىفٜعٗا وؿٗٛا ٜ ٫ٚتِ
ايتعاٌَ َعٗا ٚ ,إ قاّ فًن ايٓٛاب باعؽاؼ َىاـ ٜقٛاٌْ ْٚاقىٗا  ٌٛٚعًٗٝا ؾإ ـٝ٥ن
اؿهَٛضضٜ ١ضضؿٖب اٍ احملهُضض ١ا٫ؼاؼٜضض ١يٓكّضضٗا باعتبضضاـ إ اؿهَٛضض ١مل تكضضِ باعضضؽاؼ
َىفٚعاتٗا نُا  َٜٓعً ٘ٝايؽلتٛـ...
ض فًن ايٓٛاب َٔ جاْب٘ أعؽ ايهثرل َٔ َكذل ذا ايكٛاٌْ  ٌٛٚعًٗٝا ٚباتت قٛآْٝا
ؼ ٕٚإ ُف باؿهٚ ١َٛمت ايمه ٛعٔ ؾيوَٚ. .اـه اؿفب ِؽ اؿه ١َٛعؿ ٜبعض
َٔ َىفٚعا ايكٛاٌْ اييت اذًٝت ي٘ َٔ ـ٥ال ١اؿهٚ ١َٛوِٸ إ ـٝ٥ن اؿهَٛضَٗ ١ضتِ
بتىفٜعٗا َثٌ َىفٚع قاْ ٕٛايبٓ ٢ايترت..١ٝ
ض ٗ ٖؿ ٙاؿاي ١تٓتكٌ إعاـى اٍ ٚلا ٌ٥ا٫عٚ ّ٬تمتعؽّ يًترىٝؽ ٚايترىٝؽ إّاؼ :ض
ـٝ٥ن اؿهٍٜٝ ١َٛس :إ فًن ايٓٛاب ّ ٫فـ ايكٛاٌْ اييت ؾٗٝا ًٍَر ١يفٝ٥ن ايٛقـا٤
ٚتعكٜك َٛقؿ٘ َٔ ظ ٍ٬الاق ْتا٥خ َف ١ٝ٥عًَ ٢مت  ٣ٛإىاـ ٜاييت ؽؽّ ايىعب َثٌ َىفٚع
قاْ ٕٛايبٓ ٢ايترت ١ٝاييت تبًؼ نًؿت٘ ًَٝ 70اـ ؼ٫ٚـ تك ّٛايىفنا ا٫جٓب ١ٝبالاق َىاـٜ
ظؽََ ١ٝثٌ إؽاـه ٚايطفم ٚغرلٖا عً ٢الاه ايؽؾ باٯجٌ ٗ ) !. .ذٌ إ َٛاقْا ايعفام
بًػت ًَٝ 700اـ ؼ٫ٚـ ِٚعت ؼت تٍفف اؿهٚ ١َٛبٴؽؼ ؼْ ٕٚتا٥خٚ. .ا٭نثف َٔ ؾيو إٔ
ا٫جٗك ٠اؿه ١َٝٛمل تتعؽ ٣قؽـتٗا اْ٫ؿاق َٔ ./. 40 ١ٝايتعٍٍٝا ايمٓٚ ١ٜٛتعاؼ إبايؼ
يًعك.(..١ٜٓ
ض فًن ايٓٛاب َٔ جاْب٘ ٍٜٝس إ َثٌ ٖؿ ٙايكضٛاٌْ تضفتٗٔ ايىضعب ايعفاقض ٞبضؽ٫ ٕٜٛ
ذاج ١شلا ٚلتؿٖب اَٛ٫اٍ يًؿماؼ ٚا٭ِٖ َٔ ؾيو إ اؿه ١َٛمل تكؽّ ظط ١تؿٍ ١ًٝٝنُ١ٝ
ٚقَْٓ٫ ١ٝؿام ا ٕبً ٚاِا ففؼ ظط ٙٛعاَ . .١قبؽ ٠ايك ٍٛاِْٗ نٌٷ تّ ْػًٗا عً ٢عتب ١باب
جاـتٗضضا ٚتىضضضل جٛٝبٗضضضا تعضضرل اؾضضضاـ ٗ ..٠ذضضضٌ إ بٝضضٛتٗٔ ْٝعضضضا تػضضضَ َضضا ٜتعضضضاٜفٕ بضضض٘.
َاؾا ّهٔ ٌٚـ ٖؿ ٙاؿاي ?. .١بايؿ..٢ِٛ
ٜ َٔٚترٌُ ْتا٥حٗا ?. .ايىعب ايعفاق.ٞ
ض ـ٥ال ١اؿه ١َٛعطًت ايؽٚـ ايفقاب ٞجملًن ايٓٛاب ٚقبٌ ؾيو ٖ ١٦ٝايٓكاٖض..١ؾُضٔ ْاذٝض١
َٓعت قٝاّ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بترفٜو ا ١ٜقِّ ١ٝؽ ايٛقـآَٚ ٤تميب ايف٥الٚ ١ـ٥ال ١اؿهَٛض ١ؼٕٚ
َٛاؾك ١ـ٥ال ١اؿه ١َٛؼت ؾـٜعٚ ١جضٛؼ إضاؼ / 136 ٠ب ايضيت تىضذل ٙاؿٍض ٍٛعًضَٛ ٢اؾكض١
ايٛقٜف عً ٢اذاي ١إٚٛـ اٍ احملهُ ١إعتٍ ١ـغِ إ ٍَٓب ايٛقٜف ٜ ٫عؽ َٚٛـ طبكاّ يكإْٛ
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اّْباَٚٛ ٙؿ ٞايؽٚيٚ ١بايتاي ٞؾإ َا ٜٓطبل عً ٢إٚٛـ ٜٓ ٫طبل عًَ ٘ٝضٔ ٖضؿ ٙايٓاذٝضَٚ ١ضٔ
ْاذ ١ٝأظف ٣ؾإ إاؼ ٠إىاـ ايٗٝا قؽ مت ايػاٗ٥ضا ٫ذكضا يهضٔ ايكضٛاٌْ اـاٌض ١بضٛقاـ ٠ايؽاظًٝض١
ٚإعابفا ٚغرلٖا َٔ ا٫جٗك ٠تٓط ٟٛعًَٛ ٢اؼ َىابٗ ١ؾا٭َف ٜ ٫تعًل بٛجٛؼ تًو إاؼ ٠ا ٚعؽّ
ٚجٛؼٖا  ,ثِ إ أَاْ ١فًن ايٛقـا ٤تؽـعت بفٝ٥ن اؿه ١َٛؿُاٜتٗا َٔ أ ٟؼكٝل أَ ٚما..١ً٥
أَا عٔ فًن ايٓٛاب ؾكؽ نإ ايٓا٥ب ا٭ ٍٚيفٝ٥ن فًن ايٓٛاب ٗ ايؽٚـ ٠ايمابك ١ظايؽ ايعط١ٝ
 ٖٛٚـٝ٥ن قا ١ُ٥ـٝ٥ن ايٛقـا ّٓ ٤أ ٟالتؽعا ٤يٛقٜفٚ ..ؾٛم ؾيو ؾإ ٚقٜف ايؽٚي ١يى ٕٚ٪فًن
ايٓٛاب ٌؿا ٤ايؽ ٜٔايٍاٗ  ٖٛٚاّٜا َٔ ْٛاب نتً ١ـٝ٥ن اؿه ١َٛبؽ َٔ ٫إ تهَُٗ ٕٛت٘
ايتٓمٝل بٌ فًن ايٓٛاب ٚفًن ايٛقـا ٤يػفض تٗ ١٦ٝاؾٛاْب ايًٛجمت ١ٝجملًن ايٓٛاب َٚتابع١
تٓؿٝؿ اؿه ١َٛيتٛجٗا فًن ايٓٛاب نإ ؾـاع اؿه ١َٛعً ٢فًن ايٓٛاب ٚنإ ٍٜؽـ
ايهٓب ايفزل َٓ ١ٝأ ٟعَّ ٛضٔ اعّضا ٤فًضن ايٓضٛاب َفاجعض ١أٜض ١ؼا٥ضف ٠ذهَٝٛض ١يًكٝضاّ
بٛاجبات٘ ايفقاب..١ٝاَا أَاْ ١فًن ايٛقـا ٤ؾكؽ ناْت تٍؽـ ايهتب ايفزل ١ٝاٍ ؼٚا٥ف ايؽٚيَٓ ١
اعّا ٤فًن ايٓٛاب َٔ ايؽظ ٍٛايٗٝا ؼ ٕٚالترٍاشلِ َٛاؾك ١ـزل َٔ ١ٝاَاْ ١فًن ايٛقـا.٤
محآ٘ الفاضدًٓ:
ؼٚـ ـ٥ال ١اؿهٚ ١َٛاِس ٗ ٖؿا اجملاٍ ؾٗ ٓ ُ ٞايتركٝل َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ا٫
َٛاؾكتٗا  ُٓٚا٫لتؽعاٚ ٤ا٫لتحٛاب َٔ قبٌ فًن ايٓٛاب اَٛ ٫اؾكتٗا ٚتّػ٘ عً٢
اجٗك ٠ايكّإٓ ٤عٗا َٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛعل َضٔ تفٜضؽ ٓضاٜتِٗٚ . .إُاـلضا ٗ ٖضؿ اجملضاٍ
نثرلٚ ٠ابفقٖا قّٚ ١ٝقٜف ايتحاـ ٠ؾ٬ط ايمٛؼاْٚٚ ٞقٜف ايه ٗفباٚ ٤ذٝؽ نفٚٚ ِٜقٜف ايؽؾاع
عبؽ ايكاؼـ ايعبٝؽٚ ٟغرلِٖ ايهثرل...ٕٚ
ايتمذل عً ٢ايؿماؼ ٚتٝٚٛؿ٘ ٗ ا٭غفاض ايمٝال:١ٝ
تٍضضفوا ـ٥ضضٝن اؿهَٛضض ١إضضايهَ ٞعفٚؾضضَٚ ١ىضضٗٛـٖ ٗ ٠ضضؿا اجملضضاٍ ٚتعضضخ بٗضضا
ايؿّاٝ٥ا ٚٚلا ٌ٥ا٫ع ّ٬ا٫ظف َٔ ٣بٗٓٝا:
 .1آْا أعفف َٔ ٜؿحف ٗ ايعفام ٚآْا اَتًو ٚثا٥ل يهٔ أظاف عً ٢ايعًُ ١ٝايمٝال.!..١ٝ
. 2عٓؽًَ ٟؿا ؾماؼ اؾا ٜمتؽعٝب فًن ايٓٛاب..آظؿٖ ا ٜٚاٚ ٟاـٚط ٚانىؿٗا..وٛؾٛا
أٜي ـاط ٍٜرلٚ. .اهلل أظً ٞايؽْٝا تٓهًَب..ـاط تٍرل بايبٛنما .!..
 َٔ .3قبٌ  3لٓٛا عٓؽ ٟاعذلاؾا ٍَؽق٘ ِؽ طاـم اشلاسلٚ ٞعفِتٗا عً ٢ـ٥ال١
اؾُٗٛـٚ ١ٜايمٝؽ عبؽ ايعكٜك اؿه ِٝـٓ٘ اهللٚ..نٓت أٌدل ظٛؾاّ عً ٢ايعًُ ١ٝايمٝال!..١ٝ
يؽ ٟايهثرل َٔ إًؿا ٚعً ِٗٝإ ٜتٛقؿٛا ٚا ٫لاقؽَٗا يًكّاٚ ٤وضٛؾٛا أوضفاط ٍٜضرل..ـاط
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تٍرل بايبٛنما !..
ازتهاب قضآا فطاد ضدن٘:
اجلنيب مَامجا املالهٕ:
ًَٝ 44اـ ؼ٫ٚـ أَٛاٍ َؿكٛؼ ٠ظاـد إطاـ إٛاقْ!!..١
ايث٬ثا 01 ,٤تىف/1ٜٔأنتٜٛف .. 2013
أْتكؽ عّ ٛايدلٕإ ايعفاق ٞآؽ اؾًيب لٝال ١تىه ٌٝايًحإ ايتركٝك ١ٝاييت تعكب
أ ٟظفم أَب أ ٚؾماؼ َايٚ ٞإؼاـَ ٟبٓٝا إٔ ٖٓاى أَٛـ مل ؽّ شلؿ ٙايًحإٚ ,قاٍ اؾًيب
ٗ تٍفٜس ٌرؿ ٞإٕ ـٝ٥ن ايٛقـاْٛ ٤ـ ٟإايه ٞاْؿل مًَٝ 44 ٛاـ ؼ٫ٚـ ظاـد إطاـ إٛاقْ١
ايعاَٚ ١بىهٌ غرل قاْ ْٞٛظ ٍ٬لٓٛا ذهُ ١نُا ٪ٜنؽ بضإ إٝكاْٝض ١ايمضف ١ٜيضفٝ٥ن
ايٛقـا ٤تبًؼ ًَٝ 7اـا ؼ٫ٚـ ٖٚؿ ٫ ٙؽّ يفقاب ١ايدلٕإ أٚ ٚقاـ ٠إاي ٖٞٚ ١ٝغرل َؽٗ ١ْٚ
إٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚيٚ ١عًَ ٢اؾا اْؿل ٖؿا إبًؼ ايؿّ ٟثٌ ٍْـ َٝكاْ ١ٝا٭ـؼٕ ٚلٛـٜا أيٝن
ٖؿا لبب َٔ ألباب التىفا ٤ايؿماؼ..
ٚأِضاف :أٜضٔ ْتضا٥خ ايتركٝكضا ٗ ا٫ظضضذلام ا٭َضب ٚؾمضاؼ ا٭لضًر ١ايفٚلضٚ ١ٝفضضكـ٠
اؿٛهٚ ١لٛاٖا..
ٚيهٔ ٌٖ إٔ َٛقـ فًن ايٓٛاب َٔ ايؿماؼ أؾٌّ ذاَٛ َٔ ّ٫قـ ـٝ٥ن اؿه?. .١َٛ
ابؽاّ..ؾأعّا ٤فًن ايٓٛاب يٝمٛا ْٛاباّ عٔ ايىعب ٖٚثًٌ عٔ ٍَاؿ٘ اِا ِٖ ْٛاب عضٔ
نتًِٗ ٚ ِٖٚن ٤٬عٔ ـٚ٩لا ٤تًضو ايهتضٌ ٖٚضِ وُض ٕٛايؿالضؽَ ٜٔضٔ نتًضِٗ ٜٚٛٚؿضٕٛ
ايؿماؼ ٗ َعاـنِٗ ايبٜ ٫ٚ ١ٝٓٝهىؿ ٕٛعٔ ؾِٖٗ إايٜ ِٖٚ ١ٝعٝك ٕٛأَٛ ١ٜاجٗ ١ذكٝك١ٝ
يًؿماؼ ا ٚتك ١ ٜٛاجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ا ٚقٛاٌْ َهاؾر ١ايؿماؼ...
اليشاٍة تتَه رئٔضَا الضاظل:
2013/8/20
بػؽاؼ /ؼْاْرل ../اتُٗت ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ـٝ٥مٗا ايمابل ـذ ِٝايعه ًٞٝبكّاٜا ؾماؼ ٚػاٚق
ذؽٚؼ ٝٚٚؿت٘  ,ؾُٝا أنؽ إٕ ايعه ًٞٝنإ ٜتمذل عً ٢اذؽ احملككٌ ـغِ عًُ٘ بأْ٘ َٔ
أٌراب ايمٛابل ٚقاّ بابتكاق إمٚ٪يٌ.
ٚقايت ايٓكاٖ ٗ ١بٝإ تًكت ٚناي/ ١ؼْاْرلْ /مع " َ٘ٓ ١نىـ َمٚ٪ي ٕٛنباـ ٗ ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١عٔ إ ايتركٝكا ػف ٟغًٍِٛ ُٛع ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل ـذ ِٝايعهًٞٝ
بكّاٜا ؾماؼ ٚػاٚق ذؽٚؼ ٝٚٚؿت٘..
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ٚاِٚس ايبٝإ إٔ إؽٜف ٜٔايعاٌَ يؽا٥فت ٞايتركٝكا ٚايكاْ ١ْٝٛظ ٍ٬إُ٪ف ايٍرؿٞ
ايٍٓـ لٓ ٟٛاي ّٛٝايث٬ثا ٤إٔ "قكك ٞاشل ١٦ٝهفَ ٕٚتابعا ؼقٝكُٕ ١اـلا ايعه ًٞٝظٍ٬
تف٩ل٘ يًَٗ ١٦ٝؽ ٠أـب لٓٛا ..
ٚنىـ إؽٜف ايعاّ يؽا٥ف ٠ايتركٝكا إ "ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايمضابل ـذض ِٝايعهًٝض ٞنضإ
ٜتمذل عً ٢اذؽ احملككٌ ـغِ عًُ٘ بأْ٘ َٔ أٌراب ايمٛابل ٚاحمله ّٛعً ِٗٝبمٓٛا لحٔ
طَِٛ , ١ًٜٛرا إٕ "ايعه ًٞٝأعط ٢يًُركل ايمابل قُؽ ايعكاب ٞلًط ١ـؾٝع ١نُمٍٚ٪
يًعًُٝا اـاٌ ٗ ١اشلٚ ١٦ٝأتاط ي٘ ايتحاٚق عً ٢ايهثرل َٔ إمٚ٪يٌ ٚابتكاقِٖ.
ٚأواـ إؽٜف ايعاّ يؽا٥ف ٠ايتركٝكا بإٔ اشل ١٦ٝلتك ّٛبفؾ وه ٣ٛعل ْ ٝا٭وعاُ
ايؿٜ ٜٔمع ٕٛيًتىٗرل بمُعتٗا ٚايتىهٝو َٗٓٝتٗا ٚاٱلا ٠٤اٍ َُٗتٗا ايٛطٓ.١ٝ
ٚنؿب َم ٫ٚ٪اشل ١٦ٝاؼعا٤ا ايعه ًٞٝبٛجٛؼ عًُ ١ٝالترٛاؾ ٚلفقٕ ١ىتكا ْؿط١ٝ
ٜكٛؼٖا اذؽ ايٓٛاب عدل َٓىأ ٠لف ٗ ١ٜاذؽ َكاـع ايؽٚاجٔ اييت ّتًهٗا ٗ قاؾ ١ٛبابضٌ
ّٚف ؾٗٝا اْبٛب ايٓؿ٘.
ٚبٌ إؽٜف ايعاّ يؽا٥ف ٠ايتركٝكا بإٔ ايكّ ١ٝتعٛؼ اٍ َٓتٍـ ذكٜفإ ) (2011عٓؽَا
نإ ايعه ًٞٝـٝ٥ماّ يًَّٗٝ ,١٦ٝؿا إ عًُ ١ٝتؿتٝي إٛق إكع َٔ ّٛقبٌ ؾفٜل احملككٌ
َٚهتب َهاؾر ١اؾفّ ١ا٫قتٍاؼ ٗ ١ٜبابٌ مل تثبت ؾيو ا٫ؼعا ٤إكعٚ ّٛمل ٜعثف عً ٢اثف
يًُٓىأ ٠إؿنٛـ ٠ذٝث اٌؽـ ايكاِ َٔ 19 ٗ ٞتىف ٜٔا ٍٚ٫عاّ  2011قفاـاّ بفؼ ايؽع٣ٛ
يعؽّ ٌرتٗا..
بٝإ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ :١ـذ ِٝايعهَٝ ٗ ًٞٝكإ ايعؽاي..١
2013/8/28
ض كايؿا ٚػاٚقا ؼت فٗف احملككٌ.
ض لع ٢اٍ تٝٚٛـ الِ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يبٓا ٤فؽ وعٍ.ٞ
ض عٝٻٔ ففٌَ ٚقهَٓ ٌَٛاٌب َُٗ٫ ١بتكاق إٛاطٌٓ ٚإمٚ٪يٌ.
ض ذٛٻٍ اذؽ َباْ ٞاشل ١٦ٝاٍ لحٔ ظاُ ٜؽاـ بتعًُٝات٘ ايىعٍ١ٝ
ض  ٌٌٚيؽـج ١ؼؽٜؽ ؾذلا ا٫ذتحاق ظاـد ايكاْ.ٕٛ
ض ػاٌٖ اؿهٚ ١َٛايمًط ١ايتىفٜعٚ ١ٝاٌؽـ نتاباّ بالِ )قاَْ ٕٛهاؾر ١ايؿماؼ(.
ض ٚٚـ ْؿم٘ ـؽَ ١ايمؿاـ ٠ا٭َفٜهٚ ١ٝقٚؼٖا بتكاـٜف عٔ أْىط ١اشل.١٦ٝ
ض تعُؽ ظؽاع ايؽٚيٚ ١ايىعب ٚإُٓٛا ايؽٚي ١ٝباذٍاَّ ٤عُ ١عٔ أؼا ٤اشل.١٦ٝ
ض تمذل عًَ ٢ؿمؽ ٜٔبإظؿا ٤ا٫ظباـا عِٓٗ.
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لع ٢بهٌ ػاٚقات٘ إٍ ظًل بَ ١٦ٝىحع ١يًؿماؼ طاـؼ ٠يًٓكاٖ.١
وف إًٍرٌ أ ٚؼعا ٠اٱٌ٬ط ,ذٌ ٜهْٛٛا بؿاتِٗ بعٝؽ ٜٔعٔ اٱٌ٬طٚ ,ذٌ ٜتعؿٕٚ
َٔ قّٝتِٗ ٚل ١ًٝيًتحاٚقٚ ,ذٌ ىؽع ٕٛايٓضاه بتكٜٝضـ اؿكضا٥ل ,أ ٚالضتعؽاّ أٍْضاف
اؿكا٥ل َا  ِ٥٬ٜطُٛذِٗ ايىعٍٚ ,ٞأٖٛاْٚ ِٗ٥كٚاتِٗ ٚتطًعاتِٗ عً ٢ذماب ايكّ ١ٝاييت
ٜعًٓ ٕٛايؽؾاع عٓٗا أٜ ٚؽع ٕٛايتُمو بٗاٚ ,ذٌ ٜعًُ ٕٛي٬ذتٝاٍ عً ٢ايٓاه بكًب اؿكا٥ل
ٚايٛقاَ ٥ا  ِ٥٬ٜظٝا٫تِٗ ٜٚؽع ٕٛغرل ايؿٜ ٟعًُٜٚ ,ٕٛعًُ ٕٛبػرل ايؿٜ ٟعًٓٚ ,ٕٛمل تهٔ
ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بفغبَٗٓ ١ا اي ٌٍٛٛإٍ َثٌ ٖؿا ايمحاٍ َ أوعاُ أثبتت ايٛقا ٥عؽّ ٌ٬ط
طٜٛتِٗٚ ,لض ٤ٛغاٜضاتِٗٚ ,ا٫ذتٝضاٍ عًض ٢ايضفأ ٟايعضاّ بتُثٝضٌ ؼٚـ ايّضر ٗ ١ٝذضٌ نضاْٛا
ّاـلٕٚ ٕٛؽ ٠ط ١ًٜٛؼٚـ اؾ٬ؼ ,ؾًِ تهٔ ايٛطٓ ١ٝبايٓمب ١شلِ ل ٣ٛبّاع ١تًٍس يًتراٌٜ
عً ٢أؾٖإ ايٓاهٚ ,إَٗٓ ١ٝؽظ ّ٬يتعفٜب َ٪لم ١تبٓ ٢عًٗٝا اٯَاٍٚ ,إمٚ٪ي ١ٝألاه جملؽ
.

وعٍ.ٞ

اْ٘ ) ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ١ايمضابل :ـذض ِٝايعهًٝض / ٞإىضُ ٍٛبكضاْ ٕٛإمضايٚ ١ايعؽايض١
ْ٫تُا ٘٥يًركب إكبٛـ ( ٚايؿ ٟت ٍٛـ٥ال ١اشلٕ ١٦ٝؽ ٠أـب لٓٛا تعؽ َٔ أطَ ٍٛؽؼ ايف٥ال١
يًٗ ١٦ٝقٝالاّ َٔ لبك٘ ٗ ,تٛيٖ ٞؿ ٙإُٗٚ ١اييت لبكتٗا ؾذل ٠أظفَ ٣مٚ٪ي ١ٝايٓا٥ب التُف
بأظ٬قٝا اْتُا ٘٥اؿكب ٞا٭َُٚ ٍٚاـلا ٚلًٛنٝا بعٝؽ ٠عٔ إٗٓٚ .١ٝايؿ ٟؼؾعٓا إٍ
اعتُاؼ ألًٛب٘ ٗ ايفؼ ُاؼ ٗ ٜ٘قًب اؿكا٥ل ٚاتٗاّ اشل ١٦ٝبػرل َا َٛجٛؼ ؾٗٝا َ بطٖ ٕ٬ؿا
ا٫ؼعاٚ ,٤تهفاـ ٖؿ ٙا٭ناؾٜب ٚايترفٜض عً٪َ ٢لم ١اعذلف بعؽّ ُهٓ٘ َٔ تكؽَ ِٜا
ٜفجٛا ايىعب تكؽّ٘ َٔ َ٪لم ١تبٓ ٢عًٗٝا اٯَاٍ ٗ قاـب ١ايؿماؼ ٚإؿمؽٚ ٜٔاؿؿا ٚعً٢
إاٍ ايعاّ ,ؾكؽ التعؽّ قّ ١ٝايٓكاٖ ١أل ٤ٛالتعؽاّ َتعؿاّ َٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١نُ٪لم ١أؼا٠
ٗ اٱلا ٠٤إٍ قّٝتٗا ٚقا ّ٫ٚبٓا ٤فؽ وعٍ ٞي٘ ٚاٱلا ٠٤إٍ ايؽٚي ١ايعفاقٚ ,١ٝا٫عتؽا٤
عً ٢ايؽلتٛـ ٚايكاْٚ ٕٛاْتٗاى ذل إٛاطٔ بعؽاي ١ايتكاِٚ ٞا٫عتؽا ٤عً ٢ذفٜاتُ٘ٚ ,ثٝضٌ
أنثف َٔ ؼٚـ ٱؾماؼ ٖؿ ٙإ٪لم ١ظًباب ايٓكاٖ ١اؿفُ عً ٢قّٝتٗا..
ٚقؽ اؽؿ َٔ إُٗ ١ايٓب ١ًٝيًٗ ١٦ٝغطا٤ٶ يتركٝل أَاَْ ٘ٝمتعؽَاّ أنثضف عٓاٌضف اشل٦ٝض١
إلا ٠٤إٍ َعٓاٖا ٚقُٝتٗضا ٚتٛيٝتض٘ ٖضؿ ٙايعٓاٌضف َمضٚ٪يٝا ؾا ذمالض ١ٝظاٌض ٗ ١عًُض٘
يتركٝل َآـب٘.
ٖ َٔٚؿ ٙإُاـلما اـطرل ٠يفذ ِٝايعه ًٞٝـٝ٥ن اشل ١٦ٝايمابل ٚيط ١ًٝلٓٛا تٛي٘ٝ
َمٚ٪ي ١ٝإؼاـ ٠اشل٦ٝض ١ؼأبض٘ عًض ٢تكٜٚضؽ إذضؽ ٣ايمضؿاـا ا٭جٓبٝض ١بتكضاـٜف ألضبٛع ١ٝتتّضُٔ
َعًَٛضا ظاٌض ١بضضؽا٥ف ٠ايتركٝكضا ٚبّضضُٓٗا ا٫ظبضاـا َٚفاذضٌ ايتركٝضضل ٚأٚاَضف ايكضضبض
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ٚايكّاٜا احملايٚ ١ايكّاٜا اؾكاٚ ١ٝ٥بعؽؼ ) (100تكفٜفا ٚمل ٜٓكط عٔ تكٜٚؽ ٙتًو ايمؿاـ٠
ؿٌ ظفٚج٘ َٔ إؼاـ ٠اشلٖٚ ,١٦ٝؿا َا ؼؾ فًن ايكّا ٤ا٭عً ٢ظٛاب ي٘ عٔ نتاب شل١٦ٝ
ايٓكاٖ ١ؾ ٟايعؽؼ )م ً 2012/8/26 ٗ (4794/593/4/بٌٛـ ايعه ُِٔ َٔ ًٞٝأعُاي٘
َتُٗاّ ٚؾل إاؼ َٔ (331) ٠قاْ ٕٛايعكٛبا ذٝث قفـ قهُ ١ايتركٝل إفنك) ١ٜاؽضاؾ
اٱجفا٤ا ايكاْ ١ْٝٛعل ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل ـذ ِٝذمٔ ايعهٚ ًٞٝؾل إاؼ (331) ٠م.ع
عٔ جفّ ١قٝاَ٘ بتكٜٚؽ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝبتكاـٜف عٔ أعُاٍ ؼا٥ف ٠ايتركٝكا ٗ اشل.(١٦ٝ
ٖ َٔٚاـلات٘ إؽاْ ١قاْْٛاّ التػ٬ي٘ ٍَٓب٘ ايٝٚٛؿٚ ٞاذتؿا ٘ٚبٛثا٥ل ؽَ عٌُ اشل١٦ٝ
ٚإتُّٓ ١كايؿا تعاقؽٕ ١ٜىاـ ٜاحملاؾٛضا يعضاّ ٚ 2010عكضٛؼ ايضٛقاـا ٚاؾٗضا غضرل
إفتبط ١بضٛقاـٚ ٠نضؿيو تتّضُٔ أزلضا ٤أعّضا ٤فًضن ايٓضٛاب يًضؽٚـتٌ اؿايٝضٚ ١ايمضابك١
ٚإماٌُٖ ٚإ٪لمٌ شلا ٚعٛاٚ ,ًِٗ٥أؼ ٣ؾيو إٍ ِٝاع ؾفٌض٬َ ١ذكض ١إضتٌُٗ بايؿمضاؼ
ٚالتػ ٍ٬ايٛثا٥ل َٔ قبً٘ ٭غفاض غرل َعًٓ ,١يٝعفد عًٓٝا ايمٝؽ ـذ ِٝايعهَ ًٞٝتبانٝاّ
عٔ ذاٍ ايؿماؼ ايؿٜ ٟعذلف بعؽّ قؽـت٘ عًَٛ ٢اجٗت٘.
ٚذٌ ٜعٌُ عً ٢ؼ ١٦ٖٝ ٌٜٛايٓكاٖ ١إٍ َ٪لم ١أَٓ ١ٝأوب٘ )َؽٜف ١ٜا٭َٔ ايعاَ (١عً٢
ٌٚـ ـؾاق٘ ٗ ذانُ ١ٝا٭َٔ ايعاّ ,ذٌ ٜبب يٓؿم٘ َعتكٍٜٚ ّ٬ؽـ ا٭ٚاَف بتٓ ِٝٛايعٌُ ب٘
كايؿاّ أذهاّ ايؽلتٛـ ٚايكاْٚ ٕٛذكضٛم اٱْمضإٜٚ ,عضٌ إضٚٛؿٌ ؾ ٟٚايمضٛابل اؾٓاٝ٥ض١
َٓٚترً ٞايٍؿا َٚكٚـ ٟايىٗاؼا ٗ إؼاـَ ٠ؿاٌٌ ذ ٗ ١ٜٛٝاشل...١٦ٝ
ؾكؽ اٌؽـ ا٭َف ايٛقاـ ٟؾ ٟايعؽؼ )َهتضب  ( 20111/2/28 ٗ 1039/بتٓٛض ِٝعُضٌ
)ذبن إٛقٛؾٌ ٗ بٓا ١ٜايىٗٛؼ ٗ إٓطك ١اـّفاٚ (٤جعٌ إبكا ٤إٛقٛؾٌ َٓا ٙبكفاـ َٓ٘,
ٚمت إٜكاف نثرل َٔ إتٌُٗ َٔ ايٓماٚ ٤ايفجاٍ ٭وٗف عؽ ٠كايؿاّ بؿيو أذهاّ ايؽلتٛـ
ٚايكٛاٌْ ايٓاؾؿ ٠اييت جعًت َٔ ايتٛقٝـ ٕؽ ٠قؽٚؼَٓ ٠ا ٙبكفاـ َٔ قاِ ٞايتركٝل ٚإٜٛا٤
إٛقٛؾٌ َٓا ٙبٛقاـ ٠ايعؽٍ ٚايؽاظًٚ ١ٝايعٌُ ٚايى ٕٚ٪ا٫جتُاع ١ٝبايٓمب ١يٮذؽاثٍْٚ ,ب
ايهاَرلا ايؽاظًٚ ١ٝاـاـجٕ ١ٝفاقب ١إٛقٛؾا ٚإٛقٛؾٌ ٚبعًُ٘ ٚإوفاؾ٘  ِٚٚإمٚ٪يٌ
عٔ إفاقب َٔ ١ؾ ٟٚايمٛابل اؾٓا ١ٝ٥احمله ٌَٛعً ٢قّاٜا اْتراٍ ٌؿَ ١ثٌ ٌٗف) ٙقالِ
عبٝن(.
ٚتهًٝـ اـك ١ٜٓأَٛا ٫طا ١ً٥عً ٢إطعاّ إٛقٛؾٌ ٚإلهاِْٗ ٜ ٖٛٚتبان ٢عً ٢ذضل
ايىعب ٗ ـؾ ايٍ ٛيفؾ اي ًِٛايؿَ ٟاـلض٘ ٖض ٛغفقض٘ ايكضاْٚ ٕٛاٌضطٓاع ؼٚـ ايّضر١ٝ
إؽاؾع ١عٔ آَاٍ ايٓاه ٚذكٛقِٗ ٗ ذٝا ٠نفّ ١أٖؽـٖا ٖ ٛبٌٛؿ٘ ـٝ٥ما شلٜ ١٦ٝعذلف ٗ
أنثف َٔ َف ٠بؿىً٘ ط ١ًٝأـبع ١أعٛاّ َٔ ؼكٝل لاط ٗ َهاؾر ١ايؿماؼ َٔٚ ,إٓطك ٞإٔ
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ٜه ٕٛايؿىٌ ذًٝؿ٘ بمًٛى غرل لٚ ,ٟٛبا٫مفاف عٔ اٱؼاـ ٠ايمضًٖٚ ,١ُٝضَ ٛضا ظًضل َٓض٘
ٍَؽـاّ يتع ٌٝؾ ٟٚايمٛابل اؾٓا َٔ ١ٝ٥إـٖابَٛ ٌٝجب أذهاّ قّا ١ٝ٥أ ٚؾالؽ ٜٔبكفاـا
احملانِ يٝهْٛٛا بطاْ ١ي٘ ٗ إؼاـَ ٠ؿاٌٌ اشل ١٦ٝأَثاٍ )قُؽ ايعكاب (ٞاحمله ّٛبايمحٔ
ٕؽ ٠لت ١لٓٛا عٔ جفّض ١ايمضفقٚ ١ؾكضاّ ٭ذهضاّ إضاؼ 444/ ٠م.ع ٚايٍضاؼـ َضٔ قهُض١
أذؽاث ايفٌاؾٚ ١إطًل لفاذ٘ يىُٛي٘ بكفاـ قّف إعاٜى ١اؿكب ١ٝعاّ  1998بايؽع٣ٛ
إفقُ/446 ١دٚ 96/إٍؽقُٝٝ ١كاّ َٔ قبٌ ـ٥ال ١قهُ ١ايتُٝٝك بتاـٜغ ٚ 1997/3/25ايؿٟ
ٜؽاؾ عٓ٘ ـذ ِٝايعه ًٞٝبعؽ إٕ َ ٙ٫ٚمٚ٪يٝا ايعًُٝا اـاٌ ١باشلٜٚ ,١٦ٝؽاؾ عٓ٘ ؼؾاعا
َمتُٝت ّا ٚبٌٛؿ٘ ـَكاّ ول تىٝؽ ٍْباّ يٜ٘ٚ ,كعِ اْ٘ َطاـؼ ٭ْ٘ ٜهاؾس ايؿماؼ ,ـغِ َا
عاث ؾٗٝا ٖ َٔ ٛؾمضاؼ باْترضاٍ ٌضؿ ١قضاضٖٚ ,اـلض ١لضًٛنٝا وضاٌٚ ,١ٓ٥ضؽٚـ أٚاَضف
قّا ١ٝ٥بتٛقٝؿ٘ عً ٢جفا ِ٥اـتهبٗا٫ٚ ,ؾ بايؿفاـ ظى ١ٝايٛقٛع بٝضؽ ايعؽايضٚ ١ايضؿٜ ٟعتضدلٙ
ـؾٝك٘ ـذ ِٝايعهَ ًٞٝطاـؼاّ يؽٚـ ٙايبطٛيَ ٗ ٞهاؾر ١ايؿماؼ ,أٌٗ ٚف) ٙقالِ عبٝن (
احمله ّٛبايمحٔ َؽ 10) ٠لٓٛا ( عٔ جفّ ١اْتراٍ ٌضؿٚ ١تعُضؽ إظؿضا ٤ـذض ِٝايعهًٝضٞ
ٚإؽع ٛقالِ عبٝن ٖؿ ٙإعًَٛا عٓؽ ٌَ ٤التُاـ ٠تعٚ ٘ٓٝٝتٛيٝتض٘ َمضٚ٪يٝا ذمالضٗ ١
وعب) ١اٱلٓاؼ إفنك (ٟيتٓؿٝؿ أٚاَف قبض عً ٢ايفغِ َٔ عؽّ اظتٍاُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٗ ١
تٓؿٝؿ ٖؿ ٙا٭ٚاَف ٚإِا ٖ َٔ ٞاظتٍاُ جٗا إْؿاؾ ايكاْٚ) ٕٛقاـ ٠ايؽاظً (١ٝنؿيو ْكٌ
ظؽَا إؽع) ٛوٗٝؽ ٓٝؽ ؾٝاض( إتِٗ بكّاٜا إـٖاب ٚإطًٛب يًعؽاي ١بأَف قبض  )ٚغايب
ايؽعُ (ٞايؿٍَٓ ٙ٫ٚ ٟب َعاَ ٕٚؽٜف عاّ ٚؾيو بالتػْ ٍ٬ؿٛؾ ٙايٝٚٛؿٚ ٞتع ٌٝإَٛا إي٘ٝ
بؿيو إٍٓب ـغِ نَ ْ٘ٛطًٛباّ إٍ ايكّا ٤ايعفاق ٞبكّاٜا إـٖاب ؾّ ّ٬عٔ تع١٦ٖٝ ٗ ٘ٓٝٝ
ايٓكاٖ ١ـغِ ن ْ٘ٛعّ ٛفًن قاؾ ١ٛآْؿاى..
أ ٚالتػ ٍ٬ـذ ِٝايعهٍَٓ ًٞٝب٘ ايٝٚٛؿ ٗ ٞإظؿاَ ٤عًَٛا عٔ اظباـا بايؿماؼ تّف
بإاٍ ايعاّ ايؿٜ ٟتبان ٢عً ٘ٝقٚـاّ ٚبٗتاْا ٚباٌطٓاع َٛاٖف ايؽؾاع عٓ٘ ْٚىرل بٗؿا ايٍؽؼ
إٍ اٱظباـ إفقِ ) / 1359ػ (2005/ايؿ ٟاظتؿ ٢٭لباب غرل َعفٚؾ ١ـغِ أُٖٝت٘ ايهبرل٠
ٗ نىضضـ ذضضا ٫ؾمضضاؼ إؼاـَٚ ٟضضايٚ ...ٞبٗضضؿا ألضضِٗ ايعهًٝضضَ ٗ ٞضضٓس ؾفٌضض ١يًُؿمضضؽٜٔ
يٲِفاـ بإاٍ ايعاّ ٚايتٗفب َٔ اؿماب ذٝث إٔ ؾيو اٱظباـ ٜؿّس قٝاّ وفنا بتٓؿٝؿ
أعُاٍ  ١ُٖٝٚبايتٓمٝل َ َؽٜفَ ١ٜا ٤بػؽاؼ ٗ َٓطك ١أب ٛغفٜب ٚايؿٜ ٟىرل إٍ أنثف َضٔ
) (20عُ ّ٬ذٝث اذتؿ ٜايعه ًٞٝبٗؿا اٱظباـ ؿؽ أٚ ٕ٫٭لباب فٗٛيض ١عًُضاّ إٔ ٖٓايضو
ؾٓ ١ؼكٝك ٘ٝقؽ وهًت عٔ ٖؿا إِٛٛع.
ٚأَعٔ ايعه ٗ ًٞٝالتػٍَٓ ٍ٬ب٘ ايٝٚٛؿٚ ٞقاّ عؿ ٜآ٫ف ا٫ظباـا اييت ٚـؼ إٍ
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اشل ١٦ٝذٖ ٍٛاـلا ٭وعاُ َع ٌٓٝكايؿاّ بؿيو ا٭َف ) (55يمضَٓٓ 2004 ١اقّضاّ بضؿيو
ٚاجبات٘ ٚكايؿاّ ٭عُاٍ اشلٚ ١٦ٝبألًٛب ٜٓ ٫محِ َ ٌٚؿ٘ ـٝ٥ن شل ١٦ٝايٓكاٖٜ ١تطًب عًُ٘
اؿٝضضاؼ ـغضضِ ٚجضضٛؼ نتضضاب َضضٔ ـ٥الضض ١ا٫ؼعضضا ٤ايعضضاّ بايعضضؽؼ ٗ 10336/2007/9/6/)31
ٜ (2007/10/10ىرل إٍ عؽّ ٚجٛؼ ٌ٬ذ ١ٝشل ١٦ٝايٓكاٖ ١عؿ ٜاٱظباـ أٚ ٚقؿ٘ٚ ...قؽ أؼ٣
ؾيو إٍ جعٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ؾذل ٠تف٩ل٘ شلا أؼا ٠بٝؽ فُٛع ١تتُهٔ َٔ اٱؾ َٔ ٬ذماب
ايكاُْٚ ٕٛتًو قؽـ ٠ؼفٜو اظباـا ٚوهاِ ٣ٚؽ ظٍَٗٛا عدل لًٛى ايعه ًٞٝاْ٫تكاٞ٥
ي٬ظباـا ٚايىها .٣ٚيكؽ عٌُ ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايمابل ـذ ِٝايعه ًٞٝعً ٢ؼ ١٦ٖٝ ٌٜٛايٓكاٖ١
ظ ٍ٬تًو ايؿذل ٠إٍ َٓدلاّ ـًل فؽاّ وعٍٝا ي٘ ٚؼكٝل أٖؽاؾ٘ اـاٌَ ١بتعؽاّ باشل ١٦ٝعٔ
اظتٍاٌٗا ٚإؼظاشلا ٗ يعب ١لٝال ١ٝنإ ٖ ٛطفؾا ؾٗٝاَ ٖٛٚ ,ضا أؼ ٣إٍ اٱلضا ٠٤يمضُع١
اشلٚ ١٦ٝاِف َمت ٣ٛأؼاٗ٥اٚ .بًؼ ا٭َف بايعه ًٞٝذؽ ايت ِٖٛإٕ بإَهاْ٘ ا٫لتعاِ ١بٓؿم٘
عٔ اؾٗا ايتىفٜع ١ٝإعَٓٛ ١ٝجب ايؽلتٛـ َٓٚس بٗؿا ايضْ ِٖٛؿمض٘ ذضل تىضف ٜايكضٛاٌْ
ؾأقؽّ عً ٢إٌؽاـ نتاب٘ إٛل) ّٛقاَْ ٕٛهاؾر ١ايؿماؼ( ٚايؿ ٟمل ٜؽقل نُمٛؼَ ٠ىفٚع
أٜٓ ٚاقي أٜ ٚعفض عً ٢اؾٗ ١ايتىفٜع ٗ ١ٝايب٬ؼٚ ..قؽ قاّ بتٛقٜع٘ ٗ احملاؾٌ ٚإضُ٪فا
ايؽٚيٚ ١ٝاحملًٚٚ ١ٝـً ايعٌُ ؼاظٌ ٚظاـد ايعفام ٚأٚعك إٍ بعض إٚٛؿٌ بتٛقٜع٘ باعتباـٙ
قضاَْ ٕٛهاؾرض ١ايؿمضاؼ ٗ ْٗٛـٜض ١ايعضفام ٖٚض ٛظض٬ف اؿكٝكضَ ١مضتػ ّ٬ايٝٚٛؿض ١ايعاَضض١
يتهبٝؽ إاٍ ايعاّ ظما٥ف غرل َدلـ..٠
إٕ لًٛى ـذ ِٝايعه ًٞٝأثٓا ٤تف٩ل٘ يًٗ ١٦ٝاتمِ بايتحف ٩عً ٢ا٫ظتٍاُ ٚاٱٜػاٍ ٗ
إعايؿا ؼَ ٕٚفاعا ٠ؿفَ ١ايؽٚي ١ايعفاقٝض ١أ ٚاظتٍضاُ إ٪لمض ١ايضيت ٜفألضٗا أٌ ٚضؿت٘
نكاض ؾبًؼ ب٘ ا٭َف إٍ ؼـج ١ايتعاٌَ إباوف َ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜهٚ ١ٝقب ٍٛالت ّ٬أجٗك٠
َفاقبٚ ١تٍٓت َٓٗا ٫لتعؽاَٗا ٗ ايعًُٝا اـاٌٚ ١ايتٍٓت إِاؾ ١إٍ إٛاؾك ١عً ٢وفا٤
أجٗك َٔ ٠ا٭لٛام احملًٚ ١ٝعًُٝا ايّب٘ َٔ ؼَٛ ٕٚاؾك ١اؾٗا ايعفاق ١ٝؾا ا٫ظتٍاُ
ٚبؽ ٕٚلٓؽ قاْ..ْٞٛ
ٚقؽ  ِٚايعه ًٞٝتًو إعؽا ؼت تٍفف بطاْت٘ أَثاٍ )قُؽ ايعكاب (ٞيتمتعؽّ ٗ
ا٭غفاض ايىعٍٚ ١ٝابتكاق َٚٛؿ ٞايؽٚي ١ايعفاق ١ٝبٌ ٚذت ٢ابتكاق َٚٛؿ ٞاشل٦ٝضٚ ...١بضؿيو
ٜه ٕٛايعه ًٞٝقؽ أوفى بألايٝب٘ ايتحممَٚٛ ١ٝؿ ٞايؽٚي ١ايهباـ َٚٛٚؿ ١٦ٖٝ ٞايٓكاٖ١
ٚإٛقٛؾٌ ٗ ايمحٔ ايؿٌٓ ٟع٘ َمتػَٛ ّ٬قع٘ َٚمتػ ّ٬بطاْت٘ َٔ ؾ ٟٚايمٛابل ظايكاّ بؿيو
ؼايؿا َٓاقّ ١يًٓكاٖ ١عدل أنثف َٔ ٚلَٗٓ ١ًٝا إظؿاَ ٤عًَٛا ٚذؿ ٜاظباـا بٍضٝػ١
اْتكاٚ ١ٝ٥ايتمذل عًَ ٢ؿمؽ ٜٔبإظؿا ٤ايب٬غا عِٓٗ..
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يكضؽ نضإ ٖضؽف ايعهًٝضض ٞظٌٍٛضاّ بتعاًَض٘ َض تكضضاـٜف اشل٦ٝض ١ايضيت ٜؿضذلض إٔ تتمضضِ
بايِٛٛط ٚايىؿاؾ ١ٝظًل بَ ١٦ٝىحع ١يًؿماؼ طاـؼ ٠يًٓكاَٖ ١ثٌ إبايػ ١باٱذٍضا٤ا ِضُٔ
ايتكفٜف ايمٓٚ ٟٛقٜاؼ ٠أـقاّ ايؽعا ٣ٚأ ٚاؾضذلاض عضؽؼ انضدل َضٔ احملهضٚ ٌَٛاحملضايٌ ٗ
قّاٜا ؾماؼٚ ...إثٌ اؾً ٞعً ٢ؾيو جعٌ عؽؼ ايؽعا ٣ٚعً ٢ايٛقـا ٤إتٌُٗ بايؿماؼ ّثضٌ
عؽؼ ايٛقـا ٤بؽ َٔ ّ٫ايٌٛـ ايؽقٝل يًراي ٖٛٚ ١ألًٛب اعتُؽ ٙأّٜا ٗ احملاؾٌ ايؽٚيَ ١ٝثًُا
ٜمتعًُ٘ اٯٕ ٗ اٱع ّ٬ايؽاظً.ٞ
يكؽ اِطف ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ٗ ١تٍضفوٗا ٖضؿا إٍ اـضفٚد عضٔ لضٝاقا تٛجٗاتٗضا ايضيت
اعتُؽتٗا ٗ ايتعاٌَ َ اٱع ّ٬بمبب إٌفاـ ايعهُٚ ًٞٝاؼ ٗ ٜ٘اتٗاَات٘ يًٗٚ ١٦ٝتهفاـٙ
شلؿ ٙا٫تٗاَا ْٚ ...ىرل ٖٓا إٍ إٔ َْ ٝا ٚـؼ ٗ ٖؿا ايبٝإ عٔ كايؿات٘ اييت تىهٌ أؾعا٫
جفَٗا ايكاْٚ ٕٛاييت ناْضت ْتضاد تٌٛضٝا ؾٓض ١عًٝضا يتكٝض ِٝأؼا ٤اشل٦ٝض ١اؿضايٚ ٞايمضابل,
وهًت َٔ جٗا عؽ ٠قّاٚ ١ٝ٥ـقابٚ ١ٝتٓؿٝؿ ١ٜتفألٗا ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝاٱوفاف ايكّا ٞ٥ظفجت
بتٌٝٛا عؽُِٗٓ َٔ ٠ا تىه ٌٝؾإ ؼكٝكَ) .٘ٝفؾل ط ٞايبٝإ ْمع َٔ ١تٌٝٛاتٗا( تٴٓٛف
اٯٕ أَاّ ايكّا ٤ذٝث ٜبك ٢يًكّا ٤ايك ٍٛايؿٌٍ ٗ إؼاْت٘ أ ٚتدل٥ت٘ غرل أْٓا ْ٪نؽ إْٗا ُثٌ
ذكا٥ل عً ٢ا٭ـض أيكت ب٬ٛشلا عً ٢عٌُ اشلْٚ ١٦ٝعتكؽ أْٗا قاؼ إٍ ا٫مفاف عٔ ايمًٛى
ايك ِٜٛايؿ ٟهب إٔ ته ٕٛعًْ ١٦ٖٝ ٘ٝكاٖ ١تتمِ بإٗٓٚ ١ٝاؿٝاؼ ٚإِٛٛعٜٚ ١ٝهَٗٓ ٕٛحٗا
إظّضاع اؾُٝض يًُمضا٤يٚ ١احملالضضبٚ ١يضٝن َضٔ ٌضض٬ذٝاتٗا إعطضا ٤ايعٍضُ ١أ ٚاؿٍضضاْ ١أٚ
ايكؽل ١ٝ٭ ٟعٓٛإ ٝٚٚؿٚ ٞبُِّٓٗ ـ٥ال ١اشل٦ٝض ١اؿايٝض ١أ ٚأَ ٟضٔ إضٚٛؿٌ ايمضابكٌ أٚ
اؿاي..ٌٝ
بٝإ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ :١ذكا٥ل تكاعؽ )ـذ ِٝايعه َٔ (ًٞٝـ٥ال ١٦ٖٝ ١ايٓكاٖ..١
. 2013/8/29
بمِ اهلل ايفٓٔ ايفذٜ) ِٝفٜؽ ٕٚإ ٜطؿٛ٦ا ْٛـ اهلل بضأؾٛاِٖٜٗٚ ...ضأب ٢اهلل ا ٫إٔ ٜضتِ
ْٛـٌ (ٙؽم اهلل ايعً ٞايع.ِٝٛ
ٜك ٍٛإثٌ ايىعيب )إ ذبٌ ايهؿب قٍرل( ٚيكؽ ٌؽم ٖؿا إثٌ أّا ٌؽم عًَ ٢ا لع٢
ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل ـذ ِٝايعه ًٞٝإٍ إٜٗاّ ايٓاه ب٘ ظ٬ؾا يًركٝك ١ايهآَٚ ١ـا٤
طًبضض٘ إٍ ا٭َاْضض ١ايعاَضض ١جملًضضن ايضضٛقـا ٤إذايتضض٘ عًضض ٢ايتكاعضضؽ َضضٔ ٍَٓضضب ـ٥الضض ١اشل٦ٝضضٗ ١
.2011/9/8
ؾُٓؿ ؾاى ايتاـٜغ ٚؿؽ اٯٕ َٮ ايمٝؽ ايعه ًٞٝايؽْٝا ِحٝحا عدل واوا ؾّاٝ٥ا
ٌٚؿرا جفا٥ؽ َع ١ٓٝبأْ٘ اِطف إٍ تفى ٍَٓب٘ ٚتكؽ ِٜطًب إذايت٘ عً ٢ايتكاعؽ اذتحاجا
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عً ٢تؽظ ٬ظاـجٚ ١ٝـؾّا يّػ ٙٛنبرل َٔ ٠أطفاف َع ١ٓٝتمع ٢إٍ إْكاي٘ َٔ عً٠ٌٛٗ ٢
جٛاؼ ايٓكاٖٚ ١نمف ٌٍْ لٝؿ٘ ايؿ ٟاَتىك٘ حملاـب ١ايؿماؼ ٚثٓ ٘ٝعٔ ايكٍاُ َٔ ايؿٜٔ
واٚي ٕٛؽفٜب ايب٬ؼ ٚإؾىاٍ ايتحفب ١ايؽّكفاط ١ٝظفا ِ٥ايؿماؼ.
ٚيهٔ اهلل لبراْ٘ يًهاؾبٌ بإفٌاؼ ...ؾٗؿ ٙاؿكا٥ل تتهىـ ايٛاذؽ ٠تًض ٛا٭ظضف٣
يتؿّس ذكٝكٖ ١ؿا ايفجٌ ٚتمً٘ ا٭ِٛا ٤لاطع ١عًَ ٢ا لع ٢إي َٔ ٘ٝؽفٜب عدل التػٍ٬
ايمًطا ٚايٍ٬ذٝا اييت ظٛشلا إيٍَٓ ٘ٝب٘ ـٝ٥ما شل ١٦ٝايٓكاٖ ١ؾألتػًٗا  ٫يًٍاحل ايعاّ
 ٫ٚحملاـب ١ايؿماؼ ْٚىف ثكاؾَٚ ١باؼ ٨ايٓكاٖ ١بٌ يبٓا ٤فؽ وعٍٚ ٞؼكٝل َآـب ؾات ١ٝعدل
تمً ٘ٝثً َٔ ١ا٭قاـب ٚإكفبٌ َٔ ؾ ٟٚايمٛابل ٚإؽاٌْ ظفا ِ٥كتًؿ ١عً ٢ـقاب إٛاطٌٓ
ٚإمٚ٪يٌ يذلٖٝبِٗ ٚتفٜٚعِٗ ٚابتكاقِٖ ٚايتمذل عًَ ٢ؿمؽٚ ٜٔكفبٌ ظطفَ ٜٔضٔ ظضٍ٬
إظؿاٚ ٤إت٬ف ا٫ظباـا عِٓٗ..
ٚبعؽ اؾتّاط ذكٝك ١احملكل قُؽ ايعكاب ٞايؿ ٟؼعا ـذ ِٝايعه ًٞٝعدل واو ١إذؽ٣
ايؿّاٝ٥ا إٍ إقاٍَْ ١ب ي٘ نفَك يًٓكاٖ ١ؾتبٌ اْ٘ َضٔ إمضح ٌْٛإؿضفد عضِٓٗ بؿـٜعض١
إعاٜى ١اؿكب ١ٝن ٕٛأب ٙٛقٝاؼٜا بعثٝا إبإ اؿكب ١ايؽنتاتٛـ ...١ٜتؿتّس اٯٕ ذكٝك ١ـذِٝ
ايعهْ ًٞٝؿم٘ ٚتؿتّس َعٗا اؿكٝك ١ايهآَٚ ١ـا ٤طًب٘ ايمف ٜإؿاج ٤ٞيًتكاعؽ َٔ ٍَٓب٘
ـٝ٥ما شل ١٦ٝايٓكاٖ.١
ؾُٔ ظ ٍ٬تؽقٝل ا٭ٚـام ٚايدلٜؽ ٚايٛثا٥ل احملؿ ١ٚٛإبإ تٛي ٘ٝـ٥ال ١اشل ١٦ٝتبٌ إٔ ـذِٝ
ايعهًٝضضض ٞتمضضضًِ نتابضضضا َضضضٔ اشل٦ٝضضض ١ايٛطٓٝضضض ١يًُمضضضا٤يٚ ١ايعؽايضضض ١بضضضفقِ )/9/12 ٗ (4470
٪ٜ2011نؽ اْ٘ َىُ ٍٛبضإجفا٤ا إمضا٤يٚ ١ايعؽايض ...١إ ٫اْض٘ قضاّ بهتُاْض٘ ٚذؿٛض٘ ٚعضؽّ
تمضً ُ٘ٝإٍ ؾٓض ١إمضا٤يٚ ١ايعؽايض٦ٖٝ ٗ ١ض ١ايٓكاٖضٚ ١لضاـع بتكضؽ ِٜطًضب يًتكاعضؽ َضض٪ـػ ٗ
َٚ 2011/9/8فؾٛع إٍ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا ٤بهتاب اشلَ) ١٦ٝهتب ٗ (4079 / 34/
ٚ 2011/9/11ؾيو ٫لتبام اٱجفا٤ا ايكاْٚ ١ْٝٛايتًَُ َٔ تبعاتٗا٪ْٚ ..نؽ ٖٓا إٔ اشل١٦ٝ
لتكَ ّٛكاِات٘ عًٖ ٢ؿا ايتٍفف..
أْٓا ٗ ايٛقت ايؿْٓ ٟىف ؾٌٛ ٘ٝـ ايٛثا٥ل إضؿنٛـ ٠آْؿضا يٓضبٌ ٭بٓضا ٤وضعبٓا تؿاٌضٌٝ
اؿكا٥ل ٚيٓذلجِ ذكٝك ١إٔ اؾُ ٝىّ يًكاْٚ ٕٛإما٤يّ ٫ٚ ١هٔ ٭ذؽ إٔ ٜه ٕٛقٍٓا
َٔ ٖؿ ٙاٱجفا٤ا .
إفؾكا :
ٌٛ- 1ـ ٠طًب ايتكاعؽ..
2ض ٌٛـ ٠نتاب ٞإما٤يٚ ١ايعؽاي..١
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3ض ٌٛـ ٠نتاب ؼٚي ١ـٝ٥ن ايٛقـا ٤عً ٢إْٗا ٤تهًٝؿ٘ ٚإعاؼت٘ إٍ ٝٚٚؿت٘ ايمابل ٗ
فًن ايكّا..٤
ذ:ٍٛ
 . 1تكٜٚؽ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝبإعًَٛا ..
ٚ . 2ايتٛقٝـ ؼاظٌ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ..١
اـلاٍ إعًٛا اٍ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه:١ٝ
ض َٔ بٌ َا ؼـجت عًٗٝا ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ٗ ١قت إؼاـتٗا َٔ قبٌ ـاِ ٞايفاِضٖ ٞض ٛاْٗضِ
ٜفلً ٗ ٕٛنٌ  ّٜٛأذؽ تكفٜف ألبٛع ٞإٍ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜهٜ ١ٝتُّٔ تؿاٌ ٌٝعٌُ اشل١٦ٝ
ظ ٍ٬ا٭لبٛع ٚطبٝع ١قّاٜا ايؿماؼ ٚأزلاَ ٤فتهبٗٝاٚ. .قؽ اطًعت عً ٢ؾيو بايٍؽؾ ١ؾكؽ
نٓت أػ ٍٛبٌ غفف اشل ١٦ٝيًم ّ٬عً ٢إٚٛؿٌ ٚتٗٓ٦تِٗ َٓالب ١ايعٝؽ ٚـاٜت عًَ ٢هتب
أذؽِٖ تكفٜف مل انٔ قؽ اطًعت عًٚ ٘ٝبعضؽ إ قفاتض٘ لضايت إٚٛضـٖ :ضٌ اظضؿ َضٛاؾكيت
باـلاي٘ ?..قاٍٚ. .٫ :يهٓٓا َمتُف ٕٚباـلاي٘ باَف َٔ ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايمابلٚ ٌٖ. .جٗت ْمع١
َٓ٘ ي ٞنفٝ٥ن يًٗ ?. .١٦ٝقاٍٚ ٌٖ ..٫:جٗت ْمع َ٘ٓ ١اٍ ـٝ٥ن اؿه ?. .١َٛقاٍ ..٫ :فًن
ايٓٛاب ?..قاٍ..٫ :قًت ي٘ :يٹِٳ ػًن ٗ غفؾٜ ١فتؿ عًٗٝضا ايعًضِ ايعفاقض ٞاؾٖضب اٍ ايمضؿاـ٠
ا٭َفٜه ٫ ٖٞٚ ١ٝتبعؽ نثرلاّ ٚؼآٖ ّٚاى َٔ..اي ّٛٝئ تفلٌ اْت أ ٚغرلى نًُٚ ١اذؽ٫ٚ ٠
ٚـقٚ ١اذؽ ٠اٍ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه. .١ٝ٭ِْٗ ٜمتػً ٕٛؾيو بابتكاق إمٚ٪يٌ ٚايمال ١ايعفاق٫ ٌٝ
ذكا ؾُٔ ٜ ٫فِغ شلِ ٜثرل ٕٚعً ٘ٝقّاٜا ايؿماؼ ٚلتمتعؽّ ايم ٞآ ٟأ ٟؾيو اّٜاّ يتمك٘ٝ
ايمال ١ايعفاق.ٕٛٝ
ض ٗ يكا َ ٤ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب قُٛؼ إىٗؽاْ ٞض ٗ بٝت٘ أظدلت٘ باؿاؼث..١قاٍ :ا٭َف
ٌعب..قًت ي٘ ٫ :أباي..ٞ
ٖاد ا٭َفٜهإ َٚاجٛاٚ . .طًبٛا يكا ٗ ٞ٥ايمؿاـ ٠ؾؿٖبت َٚعَ 5 ٞضٔ َضٚٛؿ ٞاشل٦ٝض١
بَ ِٗٓٝؽٜف عاّ..قايٛآَ:عت ا ـلاٍ ايتكفٜف ا٫لبٛع ٞعٔ ْىاطا اشل ١٦ٝاٍ ايمؿاـ..٠قًتْ :عِ
ؾاشل ١٦ٝجٗ ١عفاقّ ٫ٚ ١ٝهٔ إٔ ته ٕٛاؿؽٜك ١اـًؿٝض ١يًمضؿاـ ٠ا٭َفٜهٝضٚ . .١باَهضإ
ايمؿاـ ٠اؿٍ ٍٛعًضَ ٢عًَٛضا عضٔ ْىضا ٙاشل٦ٝضَ ١ضٔ ظضَ ٍ٬ضا ْعفِض٘ ٗ ٚلضا ٌ٥ا٫عضّ٬
ايعفاق ١ٝاٍْ ٚؽـ َٔ ٙتكاـٜف لٓ ١ٜٛا ٚؾًٍ ١ٝعًٓٚ ١ٝغرل لف. .١ٜأَا ؾُٝا عؽا ؾيو. .ؾكؽ َٓعت
اشل َٔ ١٦ٝتكٜٚؽ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝا ٚأ ١ٜجٗ ١اجٓب ١ٝبى..َ٘ٓ ٤ٞقايٛا :لٓكط ايؽعِ إايٞ
ا٭َفٜه ٞعٔ اشل..١٦ٝقًت :إٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛايعفاقِ ١ٝعُ٘ ٍٜ ٫ٚفف َٓٗا أنثف َٔ ./.40
لٜٓٛا )عؽا ايفٚاتب ٚاَ٫تٝاقا (  ٖٚؿا أذؽ أٚج٘ ايؿماؼ..قايٛا :لٛف ئ ْعهن عٓو تكاـٜف
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اهاب ١ٝاٍ ٚقٜف ايعؽٍ ا٭َفٜه..ٞقًت :إ ـِ ٞعب قُٛؼ إىٗؽاَْٚ ٞكتؽ ٣ايٍؽـ ؾإ
ؾيو ٜػٓٝب عٔ ـِضا ٚقٜضف ايعضؽٍ ا٭َفٜهض..ٞقضايٛا :لضٛف يضٔ ْضؽعُو..قًضت شلضِ :عضٛؼ إؾا
اِطفتب ايٛفٚف يًح ٤ٛؾًٔ اؾضأ إٍ أَفٜهضاٚ..لضبل إٕ اِضطفـ يًضٗفب ٗ عضاّ 1991
وفؼ إٍ ك ِٝـؾرا ايمعٛؼ. .ٟقاٍ قَ ًٞٝلعؽ ايطاَ ٞ٥ؽٜف عاّ ٗ اشل ١٦ٝنإ ٜفاؾكب :
ألتاؾ عً ٢نٝؿو َ ٛأذٓا بمؿاـتِٗ..قًت ي٘ :ظٌ ٜٛيٖ ٕٛؿا ايكٍف اؾُٗٛـَ ٟايتٓا..لايٞ
إذلْ ١ايمٛؼاْ ١ٝاييت َعِٗ تّرو ؾكؽ ؼفنت عٓؽٖا ايؽَا ٤ايعفب..١ٝاْتٗ ٢ا٫جتُاع..قًت
شلِ :وٛؾْٛا قاعا ٚغفف ايكٍف اؾُٗٛـَ ٟاؼاّ اْتِ ؾ. .٘ٝ٭ْ٘ إؾا ٌاـ إمٚ٪ي ٕٛايعفاقٌٝ
ؾ ٘ٝئ تتاط يٓا ؾفٌ ١ؼظٛي٘ ..!..ؼظًٓا اٍ نٌ ايكاعضا َٚعٛضِ ايػضفف ٚوضاٖؽْا َ٬عٝضب
ٌؽاّ ٚازلا ٙ٤إعطٛط ١عً ٢جؽـإ ايكاعا َا ٜىب٘ ايٍٛـ ٠ايىا٥ع ١إع ط ٙٛعً ٘ٝازلا٤
اهلل اؿمٓٚ ٢يهٔ بعؽؼ ٜؿٛم ايض  99ألِ.
ٖؿا ؾُٝا ٜتعًل بتكٜٚؽ ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝبإعًَٛا  . .أَا ؾُٝا ٜتعًل بٛجٛؼ َبب تاب
يًٜٗ ١٦ٝتِ تٛقٝـ ا٭وعاُ ب٘. .ؾكؽ نإ ٜٛجؽ َبٓٚ َٔ ٢قت ـاِ ٞايفاِٚ ٞيهٔ ايػفض
َٓ٘ ٚبإٜعاق َٔ ا٭َفٜهإ ٖ ٛيػفض ٓا ١ٜايىٗٛؼ ايؿٜ ٜٔكؽََ ٕٛعًَٛا عضٔ ايؿالضؽٜٔ
ٚىى ٢عً ٢ذٝاتِٗٚ. .عٓؽَا ٌف ـٝ٥ماّ يًٗ ١٦ٝقًت شلِ ٖؿا إبٓ َٔ ٢اٯٕ ٌٚاعؽاّ لٝتِ
التعؽاَ٘ يػفض َبٝت َٚٛؿ ٞاشل ٗ ١٦ٝاحملاؾ ٛا ٚايؿٜ ٜٔتِ إٜؿاؼِٖ اٍ بػؽاؼ ٭غفاض
ـزل ١ٝبؽَ َٔ ٫بٝتِٗ ٗ ايؿٓاؼمٜ . .بؽ ٚاْ٘ بعؽ َػاؼـتٌٚ ٞاـ ـذ ِٝايعهَ ًٞٝـٝ٥ماّ يًٗ١٦ٝ
با ٜمتعؽّ يتٛقٝـ إتٌُٗ بايؿماؼ  ٖٛٚاَف كايـ يًكاْ ٕٛ٭ٕ ايتٛقٝـ ٜ ٫تِ ا ٗ ٫ؼٚا٥ف
ايىفطٚ ١ايمحٚ ٚ ٕٛا٭ظرل ٠تابع ١يٛقاـ ٠ايعضؽٍٚ. .يض ٛذٍضٌ َهضف ٙٚيٮوضعاُ ايضؿٜ ٜٔضتِ
تٛقٝؿِٗ ٗ َبٓ ٢تاب يًٗ ١٦ٝؾإ اشل ١٦ٝلتتعفض يًُما ١ً٥ايكاْ.١ْٝٛ
اَا عٔ إؽع ٛقُؽ ايعكاب ٞايؿٜٓ ٟاؼ ٟـذ ِٝايعهًٝض ٞبإقاَضُ ١ثضاٍ يض٘. .ؾكضؽ ٚـؼ
َعًَٛا ـزل ١ٝأثٓا ٤ـ٥اليت يًٗ ١٦ٝبأْ٘ َٔ أـباب ايمٛابل ٚأذًت ا٭َضف إٍ ؾٓض ١ؼكٝكٝض١
ٚلربت إٗاّ إٛنٛي ١ي٘ ٚغاؼـ اشلٚ ١٦ٝيهٔ تبٌ ٫ذكضا إ ـذض ِٝايعهًٝض ٞاذضتؿ ٜبض٘
ٚقفب٘ يهٜ ْ٘ٛفتب٘ ب٘ بًٍ ١قفابَٓٚ ١ر٘ ٌ٬ذٝا الا َٔ ٤ظ٬شلا يٰظف..ٜٔ
ٚؾُٝا ٜت عًل بىُ ٍٛـذ ِٝايعه ًٞٝباجتثاث ايبعث ؾا٭َف َعفٚف ٕهتب ـٝ٥ن ايٛقـا٤
ٚإكفبٌ َٓ٘ َٓؿ ْٗا ١ٜعاّ  2005عٓؽَا التكاٍ َٔ ٍَٓب ْا٥ب ـٝ٥ن اشل ١٦ٝعٓؽَا ٖضؽؼٙ
ـاِ ٞايفاِ ٞبإـلاٍ ايهتاب إٍ اؾًيب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝاجتثاث ايبعث ٗٚ . .ذٌ أْضا عٓضؽَا
عٓٝت بؽ ٬ٜعٓ٘ ٗ ٍَٓب ْا ٥ب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١نإ إٍٓب واغفاّ ؾٖبت إي ٘ٝإٍ وكت٘
ٗ عُاـا ايٍاؿٚ ١ٝعفِت عً ٘ٝعؽّ قبٛي ٞإٍٓب إ ٫بعؽ ايتأنؽ َٔ إ قفاـ التكايت٘
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قؽ مت بكٓاعٜٛ ٫ٚ َ٘ٓ ١جؽ أٌَ ٗ عٛؼت٘. .ؾاْ٘ عٓؽَا ٚجؽ اـ٬ف بٝب ٚبٌ َهتب ٚبطاْ١
ـٝ٥ن ايٛقـا ٤بىإٔ قّاٜا ايؿماؼ ٚظٌ َ ٗ٬باط ايماعؽ ٟبمبب تٛجٗ ٞاٍ َٛاجٗ ١لفق١
ٚتٗفٜب ايٓؿ٘ ٚايؿ ٟنإ ي٘ ٚأظ ٘ٝـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن قاؾ ١ٛايبٍفٚ ٠احملاؾٜ
ٚأظ ٗ ٙٛذٚ ٘ٓٝقؽ أٌؽـ بايؿعٌ أٚاَف التكؽاّ عكِٗ ـاط ايعهٜ ًٞٝعفض ظؽَات٘ عً٢
بطاْ ١ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤ظٌٍٛا أٌَ عاّ فًن ايٛقـاٚ ٤عاؼٍ قمٔ َؿتي عاّ ٚقاـ ٠ايٍر١
ٌٚضضباط ايمضضاعؽ ٟٱبعضضاؼَ ٟضضٔ اشل٦ٝضضٚ ١تعضض ٌٝـذضض ِٝايعهًٝضض ٞ٭ْضض٘ وكضضل ٍَضضًر ١نضضٌ
ا٭طفاف. .ؾٜٛ ٬اج٘ ؾماؼ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاٜٚ ٤كبٌ إ ته ٕٛاشل٦ٝض ١بضإَفٚ ٠ؼضت
لٝطف ٠ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـاْ ٗٚ..٤ؿن ايٛقت ٜػض ايٓٛف عٔ َٛ ِٛع ٌباط ايماعؽٟ
ٚتٗفٜب ايٓؿٜ٘ٚ. .ػًل ًَـ ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايٍرٚٚ ١قاـ ٠ايتحاـٚ ٠وٍف ايؿماؼ ٗ ايعفام ٗ
ففؼ التط٬عا وٗفٌ ١ٜرؿ ١ٝعٔ َمتٜٛا ايفوض ٗ ٠ٛايضؽٚا٥ف ايؿفعٝض ٗ ١احملاؾٛضا
ٚأّٜا وكل َتطًبا ايمؿاـ ٠ا٭َفٜه ١ٝبإعاؼ ١٦ٖٝ ٠ايٓكاٖ ١يته ٕٛاؿؽٜك ١اـًؿ ١ٝشلِ
ٜٚعٛؼ ّؽِٖ بايتكاـٜف ا٭لبٛع ١ٝعٔ تؿاٌ ٌٝايؿماؼ ٗ ايعفام.

.

أَا عٔ تكْ ِٝٝتا٥خ اشل..١٦ٝؾأَف  ٫وؽؼ بعؽؼ ا٫ذا ٫اٍ احملهُ ٫ٚ ١بعؽؼ ا٫ظباـا
ايٛاـؼ ٠اٍ اـ٘ ايماظٔ اِا ب عؽؼ قفاـا اؿهِ ايٍاؼـٚ ٠عحِ ايكّاٜا ٚذحِ ِفـٖا
ع ً ٢إاٍ ايعاّ أ ٚاجملتُ ٚا ٫ؾ اْ ٞعٓؽَا نٓت ٗ ـ٥ال ١اشل ١٦ٝقًت شلضِ ٫ :تؿترضٛا بهضٌ
قّض ١ٝلضفق ١يفاتضب ـعا ٜضض ١اجتُاعٝضًَ ١ضـ بضٌ مت تىضضه ٌٝؾفٜضل عُضٌ َفنضكٜ ٟضضؿٖب اٍ
احملاؾٛا ٚ..مت تٛج ٘ٗٝبإ ٜمرب ْمغ َٔ قٛا ِ٥ايفٚا تب يهاؾَٚٛ ١ؿ ٞايؽٚا٥ف ٗ احملاؾ١ٛ
ٜٚمرب ْمغ َٔ قٛا ِ٥ايفٚاتب يًُىُٛيٌ بفٚاتب ايفعاٜضَ ١ضثٜٚ ٬كضاـٕ يٝهىضـ ا٫زلضا٤
إهفـ ٠بٌ ا٭ ثٌٓ َ ٖٛٚا ٜعب َٚٛؿٜ ٕٛتمًُ ٕٛـٚاتب َهفـ َٔ ٠ؼٚا٥فِٖ  َٔٚايفعا١ٜ
ا٫جتُاعٚ ١ٝتؽقٝل ازلا ٤إىُٛيٌ بفٚاتب ايفعا ١ٜنٌ َ كتاـ ٙيًتأ نؽ َٔ اْ٘ ٜمترل
ـاتب ايفعا ١ٜؾهاْت ايٓتٝح ٗ ١قاؾ ١ٛبابٌ  18ايـ الِ بٌ َٔ ٜأ ظؿ ايفاتب َٔ ؼا٥فت٘
 َٔٚايفعا ١ٜا٫جتُاع َٔ ١ٝب ِٗٓٝاعّا ٗ ٤فًن احملاؾٚ ١ٛوفطَٚ ١ضٚٛؿٌ ٚبضٌ َضٔ ٫
ٜمتركٗا ؾعٜٚ ٬مط ٛعً ٢ذل ايؿكرلبٚ ِٗٓٝوٛٝػ عىا٥ف َٚكاٚيٌٚ ..ايؽٜٛاْ ١ٝع ؽؼ َكاـب
ٚنفبٚ ٤٬ؼٜاٍ ٖٚهؿاٚ. .بؽ َٔ ّ٫ػكأتٗا نٌ ٗ َ ًـ يًك ٍٛبإ ْتا٥خ اشل ١٦ٝبًػت نضؿا
عىفا ا٫٫ف ؾكؽ مت تٛذٝؽٖا ٗ قّٚ ١ٝاذضؽٚ ٠اذًٝضت اٍ احملهُضٚ. .١بضؽَ ٫ضٔ اْتٛضاـ
قفاـا اؿهِ اييت تط ٍٛمت ايتؿاٚض َ ٚقٜف ايعٌُ ٗ ذ ٘ٓٝقُٛؼ آٍ وٝغ ـاِ ٞبٛجٛب
وطب ا ٫زلا ٤اييت  ٫تمترل ٚتفوٝس ازلا ٤بؽ َٔ ١ًٜإمتركٌ ؾع َٔ ٬ايؿكفاٚ ٤ايٍفف
شلِْ..ؿن ايٍٝػ ١اعتُؽ ٗ ايبّا ٥ايتايؿٕ ١ؿفؼا ايبطاق ١ايتُ..١ٜٝٓٛؾفٜل عٌُ َفنكٟ

408

ٜباغضضضت كضضضاقٕ ٚقاـ ٠ايتحضضضاـٜ ٠هىضضضـ عًضضض ٢قتٜٛاتٗضضضا ..وضضضؽؼ ايبّضضضا ٥ايتايؿضضضٜ..١ىضضضُ
عًٗٝضضاٜ. .مترٍضضٌ قضضفاـ َضضٔ احملهُضض٫ ١ت ٬ؾٗضضا ٕٓ ض ِضضعٗا يًٓضضاه ِضضُٔ َؿضضفؼا ايبطاقضض١
ايتُ َٔٚ..١ْٝٛثِ ٜتاب اجفا٤ا احملهُ..١
أَا بىإٔ َٛقؿ َٔ ٞالتك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖ ١ؾكؽ قاشلا ـذ ِٝايعهَ ًٞٝبع ١ُٛيماْ٘ ٗ يكا٤
يض٘ عًضض ٢ايبػؽاؼٜض ١بتضضاـٜغ  2013/9/20ؾعٓضضؽَا لض ٍ٪عضضٔ ذكٝكضض ١الضتك ٍ٬اشل٦ٝضض..١قضضاٍ ):إ
التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاَٖٛ ١جٛؼ ع ً ٢ايٛـم َٛجب ايؽلتٛـ ؾك٘ ٚيهٔ ؾعًٝا ؾكؽ نإ ـ٩لا٤
اشل ١٦ٝايؿ ٜٔلبك :ْٞٛايكاِ ٞـاِ ٞايفاِ ٞنإ وحاع ا َٚمتك , ٬اَا عٔ ا٫لتاؾ َٛل٢
ؾفد ؾكؽ نإ ـج ٬وحاعاّ ٚنإ ـجٌ ّ٫هٔ إٔ ىّ ٭  ١ٜجٗ ١ناْت  ٫ـٝ٥ن ايٛقـا٤
٫ٚغرل ..ٙأَا عٔ اي ّٛٝؾإ اشل ١٦ٝتؽاـ َٔ قبٌ ابم٘ َٚٛـ ٗ ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا..(٤
يكؽ قاٍ ايمٝؽ ايعهٍْ ًٞٝـ اؿكٝك. .١أَا اؿكٝك ١بهاًَٗا ؾٗ ٞاٯت:ٞ
ـاِ ٞايفاِ ٞـؾض اظّاع ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يف٥ال ١اؿه ١َٛيهٓ٘ جعضٌ َٓٗضا ذؽٜكض١
ظًؿ ١ٝيٮَفٜهإ َٛ ,ل ٢ؾفد نُا ٌٚؿ٘ ايمٝؽ ايعهَٚ , ًٞٝيهٔ ايمٝؽ ـذ ِٝايعهًَٞٝ
ْؿم٘ ؾكؽ جعٌ َٔ ٖ ١ ٦ٝايٓكاٖ ١قبماّ تاـ ٗ ٠ظٍٓف أٌَ عضاّ فًضن ايضٛقـاٚ ٤أظضفٗ ٣
بٍٓف ٌباط ايماعؽٚ ٟثايث ٗ ١لباب ١طاـم اشلاسل..ٞ
الفطاد ّاإلزٍاب ّدَاٌ لعنل٘ ّاسدٗ:
بػؽاؼ )إٜبا(… طايبت ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايٓٝاب ١٦ٖٝ ١ٝايٓكاٖ ١باٱلفاع ٗ ذمِ ؼعا ٣ٚايؿماؼ
إايٚ ٞاٱؼاـ ٟاييت يؽٜٗا٪َ ,وف ٠إ ْ ٝايعًُٝا إمًر َٔ ٍُٛ ١أَٛاٍ ايؿماؼ..
ٚؾنف بٝإ ٌاؼـ عٔ َهتب ـ٥ضٝن ؾٓض ١ايٓكاٖض ١ايٓٝابٝض ١ا٫عفجض ٞؼٍضًت ٚنايض١
ايٍراؾ ١إمتكً) ١إٜبا(…عًْ ٢مع َ٘ٓ ١إٕ ا٫عفج > ٞقاـ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ٘ ٗ بػضؽاؼ ٚايتكض٢
ـٝ٥مٗا ايكاِ ٞع ٤٬ايماعؽْٚ ,ٟاقي ايطفؾإ ايؽعا ٣ٚؾا ايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـ..>ٟ
ٚاِاف ايبٝإ إٕ ا٫عفج ٞطايب <ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١بّفٚـ ٠اْٗضاٖ ٤ضؿ ٙإًؿضا ٚبايمضفع١
إُهٓ ١ذت ٢تهٖٓ ٕٛاى ثكَ ١ا بٌ ايكٓٛا ايكّاٚ ١ٝ٥إٛاطٔ ايعفاق ٞايؿ ٟؾكؽ ايهثرل
َٔ ايثك ٗ ١ايٛقت اؿاِف عً ٢ذؽ تعبرل ا٫عفج..ٞ

.

ْٚكٌ ايبٝإ عٔ ا٫عفج ٞقٛي٘ إ <قاـب ١ايؿماؼ ي٘ تأثرل اهاب ٞنبرل ٗ ايكّا ٤عً٢
اٱـٖاب>َّٝ ,ؿاّ إٔ <نٌ ايعًُٝا ا٫ـٖاب ١ٝاثبتت اْٗا ُ َٔ ٍٛأَٛاٍ ايؿماؼ>..
ٜٚعكَ ٚفاقب ٕٛتؽٖٛـ ا٭ِٚاع ا٭َٓٚ ١ٝاـؽَٚ ١ٝإعٝىض ٗ ١ٝايضب٬ؼ َٓضؿ ٚ 2003ذتض٢
اٯٕ ,إٍ تؿى ٞايؿماؼ إايٚ ٞاٱؼاـ ٗ ٟؼٚا٥ف ايؽٚي٪َٚ ١لماتٗا..
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َٔ جاْب٘ أنؽ ـٝ٥ن ايترايـ ايٛطب إبفاٖ ِٝاؾعؿف ٟعً ٢إٔ ٛٚاٖف ايؿماؼ إضايٞ
ٚاٱؼاـ ٟإمتىف ٗ ١ٜؼٚا٥ف ايؽٚي٪َٚ ١لماتٗا  ٫تعاجل بايىعاـا ..
وتٌ ايعفام إفنك ا٭ ٍٚبٌ ؼ ٍٚايعامل ٗ عؽؼ أٜاّ ايعطٌٚ ,اييت تٍضٌ ٚؾضل قضإْٛ
ايعطٌ ايفزل ١ٝإٍ َٜٛ 150ا ٗ ايمَٓ ,١ا ٜف ٣ؾ ٘ٝايهثرل َٔ اـدلا ٤الضتٓكاؾا ي٬قتٍضاؼ
ايعفاقٚ .ٞوتٌ ايعفام َفنك ايٍؽاـ ٗ ٠تٓٛع إٓالبا ايٛطٓٚ ١ٝايؽٚ ١ٜٝٓايعطٌ ايفزل١ٝ
ٚغرل ايفزلٚ ,١ٝقؽ اِٝؿت اٍ ٖؿ ٙإٓالبا عطٌ اظف ,٣غايبا َا تؿفِٗا اِٚ٫اع ا١َٝٓ٫
ٚايمٝالٚ .١ٝتكؽـ ظماـ ٠ايب٬ؼ ذمب ؼـالا اقتٍاؼ ١ٜظ 7 ٍ٬اٜضاّ َضٔ ايعطضٌ بٓرض30 ٛ
ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ..
عٔ :ـٚلٝا اي..ّٛٝ
َٛبا ٌٜبض 20أيـ ؼٜٓاـ ٜىػٌ ايٓكاٖ ١يمٓٛا ..
7/ 9/2013
إؽ ٣بفه /ايؽٜٛاْ١ٝ
اؾٗضضا ايفقابٝضضَٚ ١هاتضضب ايتركٝكضضا ايتابعضض ١شلضضا ,ايضضيت تألمضضت ٚؾضضل احملاٌٍضضا
اؿكبٝضض ,١مل تهضضٔ ناؾٝضض ١يًرضضؽ َضضٔ ًَؿضضا ايؿمضضاؼ ٗ ايعضضفامٚ ,ا٭لضضباب ٜعكٖٚضضا بعضضض
إمٚ٪يٌ ٗ قاؾ ١ٛايؽٜٛاْ ١ٝإٍ ْؿٛؾ ا٫ذكاب ٚتٛـ ٙإمٚ٪يٌ ًَؿا ايؿماؼ ,يتٓىػٌ
ا٫جٗك ٠ايفقاب ١ٝبٍػاـ إٚٛؿٌ.
ٜٚك ٍٛـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن قاؾ ١ٛايؽٜٛاْ ,١ٝباقف عً ٞايىع ٗ ,ٕ٬ذؽٜث
إٍ )إؽ ٣بفه( ,إٕ "ا٫لتبٝاْا اييت ْؿؿتٗا ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ٗ ١ايؽٜٛاْٝض ١أٗٚضف إٔ ؼا٥ضف٠
ايتمضح ٌٝايعكضاـ ٟتتٍضؽـ قاُ٥ض ١ايضؽٚا٥ف اؿهَٝٛض ١ا٫نثضف ؾمضاؼاّ ,بٓضا٤ٶ عًض ٢ا٫ذهضاّ
ٚايكفاـا ايكّاٚ ,١ٝ٥ايمبب ٗ ؾيو ايكظِ ايهبرل ٗ إفاجعا ايُٚ ١َٝٛٝاه إٛاطٔ َ
إٚٛؿٌ ؾٗٝاٚ ,تعاًَٗا َ٦ا إ ٌٜ٬نفلَٛا يتمح ٌٝايعكاـا ".
ِٜٛٚس ايىع ٕ٬إٔ "َؽٜف ١ٜإفٚـ ٚبعض ايؽٚا٥ف ا٫ظف ٫ ٣تكٌ وأْا عٔ ٚجٛؼ ايؿماؼ ٗ
ايتمح ٌٝايعكاـٚ ,ٟايمبب ْاتخ عٔ ا٫ـاؼا اؿكبٚ ١ٝاحملاٌٍ ١إكٝتض ١بتعض ٌٝإمضٚ٪يٌ
ؾٗٝا.
ٜٚتاب ايىع ٕ٬إٔ "َكذلط بعض َضٔ اـاؼ ايكّضا ٤عًض ٢ايؿمضاؼ ٗ ٚقاـ ٠ايضؽؾاع بٍضفف
ـٚاتب َٓتمبٗٝا بايبطاق ١ايؿن ,١ٝؼعا إؿمؽ ٜٔاٍ  ِٚايعفاق ٌٝاَاّ ؾهف ٠إىفٚع يهٞ
ٜ ٫تِ ؾّس إتٛـطٌ بٍفف ـٚاتب أزلا ١ُٖٝٚ ٤ا ٚجٓٛؼ تؿٖب ـٚاتبِٗ اٍ جٛٝب ِباطِٗ..
ايكّاٜ ٤هؿٌ َمٚ٪يٌ َتٛـطٌ بتٛاقٜٚ .. ٝبٌ ايىضع ٕ٬إٔ "َؽٜفٜض ١بًؽٜض ١ايؽٜٛاْٝض١
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ٚاذؽ َٔ ٠أنثف ايؽٚا٥ف اييت ٜهثف ؾٗٝا ايؿماؼ ٚبىهٌ نبرل جؽآّٖٚ ,اى قّ ١ٝأثرل
اي ,ّٛٝتعؽ ٖ ٞا٫ندل ٗ ًَؿا ايؿماؼ اييت وٗؽتٗا ايؽٜٛاْ ,١ٝمت ظ٬شلا ايت٬عب ٚا٫ذتٝاٍ
َٔ قبٌ بعض َٚٛؿ ٞايبًؽٚ ١ٜتٛط ٧قَ ٤٬شلِ ٗ ايتمضح ٌٝايعكضاـ ,ٟي٬لضت ٤٬ٝعًض ٢قطض
أـاض لهَٓٛ ١ٝاق َتُٝكٜ ,٠تحاٚق لعف قطع ١ا٭ـض ايٛاذؽ ٠إا٥يت ًَ ٕٛٝؼٜٓاـُ ,ت
بتكٜٚف ٗ ايٛثا٥لٚ ,إِاؾ ١أزلا ٤غرل َمترك ٗ ١ايكفع ١اييت ػفٜٗضا ايبًؽٜض ١يتٛقٜض قطض
ا٭ـاِ ٞايمهٓ ١ٝعً ٢ايىفا٥س إعتًؿ."١
ًٜٚؿت اٍ إٔ "ايتركٝل ٗ ايكّ ١ٝنىـ يػا ١ٜاٯٕ ٔمٚ ١لتٌ قطع ١أـض لهٓ١ٝ
ٜىٛبٗا ايؿماؼ ,اجتٗؽ ايكّا ٤بالتؽعاَ ٤مٚ٪يٌ لابكٌ ٗ ذه ١َٛايؽٜٛاْٝض ,١يهضِٓٗ
ظفجٛا بهؿاي َٔ ١ايكّ٪َ ١ٝقتا ,يٛجٛؼ تٛاق ٝشلِ عً ٢قاِف ايتٛق." ٜ
َٛبا ٌٜبعىف ٜٔأيؿا ٜىػٌ ايٓكاٖٚ ١ايكّأ ٤ن لٓٛا !..
ٜٚمتػفب ـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ" َٔ ١اْىػاٍ ا٭جٗك ٠ايفقابَٚ ١ٝهتب ؼكٝكضا ايٓكاٖض١
ٚايكّضضا ٤بكّضضاٜا ٌضضػرل ٠يعضضؽ ٠لضضٓٛا ٚ ,تفنضض٘ ًَؿضضا ؾمضضاؼ نضضبرلٚٚ ٠اِضضر ١ؼ ٕٚـقابضض١
ٚذماب ,ؾاْتكاٍ إمٚ٪يٌ َٔ ذضاٍ إٍ ذضاٍ آظضف ٗ اٱثضفا ٤بضٌ يًٝضِٚ ١ضراٖا ُٜٗضٌ ؼٕٚ
اٱواـ ٠إي٬َٚ ,٘ٝذك ١قَّ ١ٝؽٜف ايبًؽٜا ايمابل ٗ ايؽٜٛاْ ١ٝبىإٔ جٗاق َٛباٜ ٫ ٌٜتحاٚق
لعف ٙايعىف ٜٔأيـ ؼٜٓاـ ,تمًُ٘ ٚلًُ٘ َٛجب َمتٓؽا ـزل ١ٝعاّ ٚ ,2009لحٔ بمبب٘,
ٚإىهً ١إ ايؽعَ ٣ٛا قايت قاِ ١ُ٥ؽ ٙذت ٢اٯٕ ٚمل تػًل"..
ٜٚتاب إٔ "َهتب ايٓكاٖ ١وػٌ ْؿم٘ َٔ عؽ ٠أعٛاّ عٔ ايبرث ٚـا ٤إىاـ ٜايهدل٣
اييت ٜٗٛف ؾٗٝا ايؿماؼ ٚاِرا ,بكّ ١ٝب ٝالطٛاْ ١ايػاق غُمض ١آ٫ف ؼٜٓضاـ ,بكٜضاؼ ٠عضٔ
لعفٖا ايفزل ٞايبايؼ ) (4850ؼٜٓاـاّ ,أ ٟبؿاـم َٔٚ ١٦مٌ ؼٜٓاـا ؾكْ٘ٚ ,م ٞإ ايعًُ١
اؾؽٜؽ ٗ ٠ايعفام يٝن ؾٗٝا )ؾه٘( ,تتٝس يًٛن ٌٝإـجاعٗا إٍ إٛاطٔ عٓؽ وفا ٘٥الطٛاْ١
ايػاق".
 ٜٙٛٓٚايىع ٕ٬عٔ إٔ "ايؽٚا٥ف اؿه ٗ ١َٝٛايؽٜٛاْ ١ٝوأْٗا وإٔ باق ٞقاؾٛا ايب٬ؼ
ايكابع ١عً ٢عف َٔ ايؿماؼ ,ايؿ ٟئ ٜٓتًَٗ ٞؿ٘ َا مل ٜهٔ يًُٛاطٔ ؼٚـ ؾ.٘ٝ
مغارٓ :تْقفت ظضبب الفضاد ّميَا االصرتالٕ املٔت..
ٜٚك ٍٛـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ١إٔ "ايعؽٜؽ َٔ إىاـ ٜايٛقاـ ١ٜإتٛقؿ ١بمبب ًَؿا ايؿماؼ
أثكًت ناٌٖ اؿه ١َٛاحملًٚ ١ٝإٛاطٌٓ ٗ ايؽٜٛاْ َٔٚ ,١ٝبٗٓٝا ًَـ إمتىؿ ٢ايؿٜ ٟطًل
عً ٘ٝا٫لذلاي ,ٞايؿ ٟأذ ٌٝإٍ عفاق ٞوٌُ اؾٓم ١ٝا٫لذلاي ,١ٝأظضؿ ا٭َضٛاٍ إعٍٍض١
يبٓا ٤إىفٚع ٖٚفب بٗا َٔ ؼَ ٕٚعفؾ ١إتٛـطٌ َع٘ يػا ١ٜاٯٕ أ ٚنٝـ مت ٌفف إبايؼ قبٌ
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الاق َفاذٌ َٔ ايعٌُ نُا َٖ ٛتب ٗ إىاـ ٜذٝث تٍفف ا٭َٛاٍ عمب ْمب ا٫لاق".
ٚنإ ٌراؾ ٛٝايؿفا ا٭ٚل٘ ؼعٛا ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض 26) ٗ ,١آب إاِض ,(ٞإٍ إعضاؼ٠
ايٓٛف بتعاَ٬تٗا َ ايٍراؾٚ ٌٝتكً" ٌٝاـط ٙٛاؿُضفا "٤ايضيت تّضعٗا ايمضًط ١ايتٓؿٝؿٜض١
٫عذلاض عًُِٗ ٚعؽّ ُه َٔ ِٗٓٝإعؽاؼ ايتركٝكا ا٫لتكٍا ١ٝ٥يًرؽ َٔ "ايؿماؼ ايؿٟ
ٜٓعضضف عّضضؽ" ايؽٚيضض ٗ ,١ذضضٌ بٓٝضضت اشل٦ٝضض ١إٔ ذضضل ذٍضض ٍٛايٍضضراٗ عًضض ٢إعًَٛضضٜ" ١كضضذلٕ
بتىفٜعا قاْٚ ١ْٝٛتعًُٝا تّعٗا اؾٗا إعٓ ,"١ٝنىؿت عٔ ُهٓٗا َٔ الذلجاع عؽؼ
َٔ إتٌُٗ بايؿماؼ ٚا٭َٛاٍ إٗفب ١يًعاـد بأٌَ اٱع ٕ٬عٓٗا قفٜباّ..
ٚأنؽ ْاوط ٗ ٕٛايؽٜٛاْ ,١ٝاـُٝن إاِ ,ٞإٔ ايّ" ٤ٛأٌبس أظّفاّ" أَاّ اجملتُ
إؽْ ٞيًرٍ ٍٛعً ٢إعًَٛا اـاٌ ١بايٛاـؼا إايٚ ١ٝأٚج٘ إْؿاقٗا ٗٚ ,ذٌ بٛٓٝا أُٖ١ٝ
قٜاؼ ٠ايٛع ٞايىعيب بأقَا ايبًؽ َٚىانً٘ٚ ,اؿٍ ٍٛعً" ٢أندل قؽـ" َٔ ايٛثا٥ل يهىـ
"ايؿماؼ"....
ْٛاب ٜعتكَ ٕٛالتحٛاب ٖ ١٦ٝايٓكاٖ:١
اشل ٫ ١٦ٝتطًعٓا عً ٢إعًَٛا  ٫ٚتك ٖٞ ّٛبإتابع..١
ٌرٝؿ ١إؽ2013/9/11 ٣
أعًٓت ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ ,١ٝاَن ,عكَٗا ْ تٛاق ٝبٗضؽف الضتحٛاب ـ٥ضٝن ٖ٦ٝض١
ايٓكاَٖٚ ١ما٤يت٘ عٔ تفاج ْىا ٙاشلَ ١٦ٝكابٌ اـتؿاع َعؽ ٫ايؿماؼ ٚعضؽّ ذمضِ إًؿضا
اـطرل.٠
ٚاعتدل ْا٥ب عٔ ايًحٓ ١إٔ قٝاؼ ٠اشل ١٦ٝاؿايٝٚٚ ١ٝؿتٗا ؼًَ ٌٜٛؿا ايؿماؼ اٍ اؾٗا
ايكّا ٫ٚ ١ٝ٥تكَ ّٛتابعتٗا٪َ ,نؽا أْٗا تٓىػٌ بإًؿا ايٍػرل ٠عٔ ْٛرلتٗا ايهبرل ٠اييت
ٜتٛـ ٙبٗا ٚقـاَٚ ٤مٚ٪ي ٕٛنباـَ ,فجراّ إٔ ٜهٚ ٕٛـا ٤ؾيو الباب لٝال.١ٝ
ٗ إكابٌ ٜكْ ٍٛا٥ب آظف ٗ ايًحٓ ١ايدلٕاْ ١ٝإٕ اشل ١٦ٝالتعاؼ مٍْ ٛضـ ًَٝضاـ ؼ٫ٚـ
َ٪ظفاَ ,عتدلا اْ٘ الاق نبرل ـغِ اعذلاؾ٘ بٛجٛؼ ًَؿا ؾماؼ ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا ٚ .ؾُٝضا
عكا تًه ٪اشل ٗ ١٦ٝذمِ قّاٜا ايؿماؼ اٍ ايفٚتٌ ٚاؾتكاـ اٍ ايهٛاؼـ إٗٓ ,١ٝنىـ عٔ
ٚجٛؼ  12قاِٝا ؾك٘ ٜعًُ ٕٛؼاظٌ اشل.١٦ٝ
ٚنإ ـذ ِٝايعه ,ًٞٝـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ايمابل ,قاٍ ٗ تٍفٜس لابل يض "إؽ ,"٣إ
"ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اؿاي ٞع ٤٬جٛاؼ اٌؽـ تعًُٝا ؾٛـ تمُٓ٘ إٍٓب ظًؿا ي٘ ,باٜكضاف
ْ ٝاٚاَف ايكا ٤ايكبض ايٍاؼـ ٠عل ؾالؽ."ٜٔ
ٚيؿت اٍ إ "ْىا ١٦ٖٝ ٙايٓكاٖ ١تفاج بىضهٌ نضبرل بعضؽ تمضًِ جضٛاؼ اؼاـ ٠اشل٦ٝض,"١
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َِٛرا اْ٘ "ظ ٍ٬عاّ  2011بًؼ ذحِ ايب٬غا عٔ ايؿماؼ َا ٜكاـب َٔ  22ايـ ب٬ؽ بُٓٝا
بًػت ايب٬غا ظ ٍ٬ايٍٓـ ا َٔ ٍٚ٫ايمٓ ١اؿاي 1100 ١ٝب٬ؽ ؾك٘".
ٖ ٗٚؿا ايمٝام ,نىـ ايٓا٥ب عكٜك ايعه ,ًٞٝعّ ٛؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايٓٝاب ٗ ١ٝتٍفٜس
يض"إؽ "٣اَن ,عٔ إ "بعض أعّا ٤ؾٓ ١ايٓكاٖٜ ١عتكَ ْ ٕٛتٛاق٫ ٝلتحٛاب ـٝ٥ن اشل١٦ٝ
ٚناي ١ايكاِ ٞع ٤٬ايماعؽٚ ٟيطفط بعض ا٫ل ١ً٦اـاٌ ١بعٌُ اشل."١٦ٝ
ٚاِٚس ايعه ًٞٝبإ "اغًب ا٫ل ١ً٦اييت اعؽتٗا ؾٓ ١ايٓكاٖ ١تذلنك ذ ٍٛلبب تأظرل
ذمِ ًَؿا ايؿماؼ ٗ إ٪لما ايعمهف ,١ٜظٌٍٛا َِٛٛع ايؽبابا اٚ٫نفاْٚ ,١ٝجٗاق
نىـ إتؿحفا  ,باِ٫ضاؾ ١إٍ ًَؿضا ٗ ٚقاـ ٠ايهٗفبضا ٤ايضيت تكضؽـ قُٝض ١ايؿمضاؼ ؾٗٝضا
بانثف َٔ ًَٝ 25اـ ؼ٫ٚـًَٚ ,ؿا ايكُ ١ايعفبًَٚ ,١ٝـ اعُاـ َؽٜٓيت ايٍؽـ ٚايىعً."١
ٚـأ ٣ايٓا٥ب عٔ نتً ١إٛاطٔ إ "ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١تعٌُ اٯٕ ٚتهىـ ًَؿا ٌػرل ٠ؾك٘
يهٓٗا  ٫تتحفأ عً ٢ايتركٝل بإًؿا ايهبرل ٠اييت ٜه ٕٛإم ٍٚ٪عٔ ٚقٜف اٚ ٚنٚ ٌٝقٜف اٚ
وعٍٝا نبرل ٗ ٠ايؽٚي ١ايعفاق ,"١ٝعكا ؾيو اٍ "ألضباب لٝالضٚ ١ٝظّضٛع اشل٦ٝض٫ ١ـاؼ٠
ا٫ذكاب ايهبرل."٠
ٜٚىرل ايعٝهً ٞاٍ إ "ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١ؼٛيت َٔ جٗ ١تٓؿٝؿ ١ٜإٍ جَُٗٗ ١تٗا ا٫لال١ٝ
اـلاٍ كاطبا إٍ ايمًطا ايكّا ١ٝ٥بؽَ ٕٚفاقبَٚ ١تابع ١إًؿا احملاي ١إٍ ايكّا."٤
٪ٜٚنؽ إٔ اشل" ١٦ٝعًَ ٢ؽ ٣ايمٓتٌ إاِٝتٌ مل تؿًس َرالب ١اَ ٟم َٔ ٍٚ٪أٚ ٟقاـ٠
عً ٢ايفغِ َٔ ٚجٛؼ َ٦ا إًؿا اييت أذًٝت َٔ ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاَْ َٔٚ ١ٝهاتب إؿتىٌ
ايعُ."ٌَٝٛ
ٚاعتدل عّ ٛؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ ١ٝإ "اشل ١٦ٝمل تهٔ بكؽـ ٚذحِ ايؿماؼ ايؿ ٟاْتىف ٗ
ايمٓٛا ا٫ظرل ٠بىهٌ ًَؿت"ٚ ,ؾنف إ "ايٛقاـا ا ٕ٫اٌبرت بؽ ٕٚـقٝب ٚٚاٖف ٠ايؿماؼ
ٗ قٜاؼ ٠نبرل ٠يهٔ اشل ١٦ٝعاجك ٠اَ ٚتكٍؽ ٠بعؽّ قالب ١إؿمؽ ٜٔطٛاٍ ايؿذل ٠إاِ."١ٝ
ًٜٚؿت عكٜك ايعه ًٞٝإٍ إٔ "ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١غرل َهتًُ َٔ ١ايٓاذ ١ٝاٱؼاـٚ ١ٜايؿٓ ١ٝ٭ْٗا
تىه ٛؼاُ٥ا َٔ ْكَ اـدلاٚ ٤إمتىاـٚ ٜٔايكّاٖ ٠ا هعٌ عًُٗا غرل ؾعاٍ ٚغرل َكٓ ٗ
ايهثرل َٔ إًؿا ".
ٚـأ ٣ايعه ًٞٝإٔ "عٌُ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١نإ ٚاِس إعاملٚ ,نٓا ٗ ايًحٓ ١ايدلٕاْْ ١ٝعًِ
بهٌ تؿاٌ ٌٝإًؿا  ,اَا اٯٕ ؾٗٓاى غُٛض ْ ٫متطَ ٝع٘ ا٫ط٬ع عً ٢عٌُ اشل ١٦ٝذت٢
ٚإ نإ إًـ قاٍ َٔ قبًٓا"َ ,ىرلا اٍ إ ٖؿا اَ٫ف "جعًٓا نى ٢عًٍَ ٢رل ٖؿ ٙإًؿا
 ٕ٫اشل ١٦ٝمل تٌٍ اٍ ْتٝح ١ؾٗٝا ٚمل تكِ َرالب ١اَ ٟؿمؽ"َِٛ ,را "نٌ َا تؿعً٘ اشل١٦ٝ
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ٖ ٛاذاي ١نتب إٍ ايكّا ٤بؽَ ٕٚعفؾٍَ ١رل ٖؿ ٙإعاطبا ".
٪ٜٚنؽ عّ ٛنتً ١إٛاطٔ بكعاَ ١عُاـ اؿه ِٝإٔ "ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اؿاي ١ٝمل تمتط
إذايًَ ١ـ َٔ ًَؿا ايؿماؼ ايهثرلٚ ٠ايبت ؾٗٝا أَاّ قهُ ١جٓاٝ٥ضٚ ١ؾّضس إؿمضؽ,"ٜٔ
٫ؾتا إٍ إٕ "ايؿماؼ ٗ قَٔ ايماعؽَ ٟكؼٖضف ٜٚعضٝي أؾّضٌ ذايتض٘ ٫ٚ ,تٛجضؽ أ٪َ ٟلمض١
ـقاب ١ٝؼؽ َٓ٘"َ ,متؽ ٫بض"عؽّ إذايض ١اًَ ٟضـ ٭َ ٟمض ٍٚ٪إٍ ايدلٕضإ ٫ؽضاؾ اٱجضفا٤ا
اي٬قَ ١عك٘".
ٚؼؾاعضا عضٔ عُضضٌ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖضضٜ ,١كض ٍٛعُضاـ ايىضضبً ,ٞايعّض ٛاٯظضضف ٗ ؾٓض ١ايٓكاٖضض١
ايدلٕاْ ,١ٝإ "ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١اؿاي ١ٝالتطاعت إٔ تعٝؽ  ًَٕٛٝ 430ؼ٫ٚـ ظ ٍ٬ايؿذل ٠إاِ,"١ٝ
ٚـغِ اعذلاف ايىبً ٞبتٛاِ ٖؿا إبًؼ "قٝالا عحِ ايؿماؼ إمتىضف ٗ ٟايضب٬ؼ ٚظمضاـ٠
ايعفام إٍ ًَٝاـا ايؽ٫ٚـا بمبب ايؿماؼ" ,يهٓ٘ ٪ٜنؽ اْ٘ "ـقِ َِٗ ٜٚعتدل إلاقاّ يعٌُ
اشل ١٦ٝاؿاي."١ٝ
ِٜٛٚس ايىبً ٗ ,ٞتٍفٜس يض"إؽ "٣اَن ,إٕ "اشل ١٦ٝاؿايُ ٫ ١ٝتًو ا٭ؼٚا ايهاؾ١ٝ
 ٖٞٚتعاْ َٔ ٞقً ١اـدلا ٚايهؿا٤ا "ٚ ,ؾنف أْٗا "تتعفض إٍ ِػٛطا لٝال َٔ ١ٝقبٌ
وعٍٝا َتٓؿضؿ ٠ذايضت ؼ ٕٚنىضـ ايهضثرل َضٔ إًؿضا "َ ,ىضرلا إٍ إٔ "نضٌ إؿمضؽٜٔ
ٜتُتع ٕٛعُا ١ٜلٝال ْٝ َٔٚ ١ٝايهتٌ ايمٝال ١ٝبؽ ٕٚالتثٓا .. ..."٤ايىفط ١ايؽٚي:١ٝ
اْ٫ذلب ٍٛايؽٚيٚ ٞايىفط ١ايؽٚيٚ ١ٝايعفب ٫ ١ٝتتعاٌَ َ ايكّا ٤ايعفاق ٞذت ٢تثبت ْكاٖت٘
ٚذٝاؼٜت٘ ٚ ,بايتايٖ ٞؿٙٶَؿفؼ ٠لابٗٗا ٗ عًُ ١ٝالذلؼاؼ إتٌُٗ ,ؾٌٗ يؽٜٓا اؾفأ ٠إ ٍْٓ
ًَؿا الذلؼاؼ ذكٝكٚ ,١ٝبايتاي ٞايكّا ٤ايعفاق ٞاي ّٛٝعً ٢احملو ٱثبا ْكاٖت٘..
عؽؼ إمٚ٪يٌ اشلاـبٌ ظاـد ايعفام بًؼ َ 37م ّ٫ٚ٪بٚ 3 ِٗٓٝقـاَ 9ٚ ٤ؽـا ٤عاٌَ 25ٚ
آظف ٕٚؼَ ٕٚمتَ ٣ٛؽٜف عاّ ْٝٚ ,إتٛـطٌ ّتًه ٕٛجٓمٝا غرل عفاق...١ٝ
الكضا ٛضشٔ٘ الفطاد الطٔاضٕ يف العسام..
قاٍ ايمٝؽ بٗا ٤ا٭عفج- ٞـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ:١ٝايتعًُٝضا ايكّضا ١ٝ٥تكض ٍٛإٕ
أقٍ ٢ذؽ يًتركٝل باحملهُٚ ١إْٗا ٤إًـ ٖ ٛوٗف يًُعايؿا  ,وٗف ٜٔيًحٓسٚ ,أـبع ١أوٗف
يًحٓاٜا ٚ ,بايتاي ٞايكّا ٤مل ٜكؽّ وٖ ٗ ٤ٞؿا ا٭َف ,ؾًؽٜٓا ًَؿا ػاٚق ايث٬ث لٓٛا
ٗ احملانِ بمبب ايؿماؼ ايمٝال..ٞ
ٚعكب ا٭عفج ٞج٦ت إيٝهِ بضًَ 43ـ يعفِٗا عً ٢إٛاطٔ ايعفاق ٞبعؽَا عحك عٔ
َتابع ١ايكّا ٤ؾٗٝا ,٭ٕ إتُٗ ٕٛؾٗٝا ٚقـاٚ ,٤مضٔ نًحٓضْ ١كاٖضْ ١تهضَ ٕٛضٔ  17عّضٛاّ
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ايهٌ ٜعٌُ ْٓ ٫ٚم ٢جٗؽ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ,١يهٔ ايكّا ٤أٚقـ نٌ تًو ايكّاٜا يؽ..ٜ٘
ٚأؾاؼ ا٭عفج ٞإًؿا اٍ 43ؼ ٟٛقّاٜا عؽٜؽَٗٓ ٠ا ًَـ ايطا٥فا ايهٓؽٌٚ ,١ٜؿك١
ا٭لضًر ١ايفٚلضضٚ ,١ٝأجٗضك ٠نىضضـ إتؿحضضفا ًَٚ ,ضـ جاَعضض ١ايبهضفَِٛٚ ,ضضٛع إضضؽاـه
اؿؽٜؽَِٛٛٚ ,١ٜع بٓاٚ ٤ذؽا لهٓ ٗ ١ٝاٖٛ٫اـٚ ,نًٗا َتِٗ ؾٗٝا ٚقـاَٚ ٤متىاـ..ٜٔ
ٚأظرلاّ ٜك ٍٛا٭عفج ٞاقذلذت ٚأقذلط عً ٢ايمٝؽ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤إٕ قّا ٤ايٓكآٖٜ ١بػ ٞإ
ته ٕٛؾَٓ ١ىهً 3 َٔ ١إٍ  5قّا ,٠ذتٜٓ ٫ ٢ؿفؼ إمٚ٪يٚ ٕٛايمٝال ٕٛٝبكاِٚ ٞاذؽ,
٭ٕ ايكّا ٠إٓؿفؼ ٗ ٕٚايكّاٜا ايهبرلٜٗ ٠ؽؼ..ٕٚ
ذلهنة االصتئياف تيكض قزارٍا لتعزضَا لضغْط:
قاٍ ايمٝؽ بٗا ٤ا٭عفج- ٞـٝ٥ن ؾٓ ١ايٓكاٖ ١ايدلٕاْ ١ٝؼٛيت جاَع ١ا٭َاّ ايٍاؼم اٍ
جاَع ١أًٖٚ ,١ٝالتػًت َٔ قبٌ جٗ ١لٝالّ ١ٝثًٗا ايمٝؽ ذمٌ بفن ١ايىاَ ٢ايؿ ٟالترٛؾ
عً 18 ٢أيـ َذل َفب تابع ١يًحاَع ١اييت وهٌ شلضا فًضن إؼاـٖٚ ٠ض ٛيضٝن الضتاؾ ؼنتضٛـ
كايؿاّ بؿيو ايكاْٚ ,ٕٛبايتاي ٞلحًت ٖؿ ٙا٫ـض بالِ ٖؿا ايىعَ َٔٚ ,ثِ ذفنٓا ٖؿا
إًـ َرهُ ١ايبؽاٚ ١٥ذهُت يٍاحل اؾاَع ,١ؾالتٓ٦ؿٓا اؿهِ َرهُ ١ا٫لتٓ٦اف
اييت ْكّت ايكفاـ ٚقايت اْ٘ كايـ يًكاْ ,ٕٛيهٔ بعؽ ؾيو َٛـلت ِػ ٙٛعً ٢قهُ١
ا٫لتٓ٦اف ؾٓكّت قفاـٖا.
ٚعكب ا٭عفج ٞا٭ـض عباـ ٠عٔ قطعتٌ ,ا٭َ ٍٚماذتٗا  13أيـ َذل َفب تابع ١يٛقاـ٠
ا٫تٍاٚ , ٫ايثاَْ ١ٝماذتٗا  5آ٫ف َذل َفب تابع ١يٛقاـ ٠ايؽؾاعٚ ,ايبٓاٜا إٛجٛؼ ٠عً٢
ايكطعتٌ ناْت تابع ١يٛقاـ ٠ايؽؾاعٚ ,بايتايٖ ٞؿ ٙا٭ـض ظفجت َٔ ظاْ ١ايؽٚي ١ايعفاقٝض١
ٚؾٖبت يىعَ ايمٝؽ ذمٌ بفن ١ايىاَ...ٞ
ٚأؾضاؼ ا٭عفجضض ٞذهَٛضض ١ايمضٝؽ أٜضضاؼ عضضٚ ٟٚ٬بٓضا ٤عًضض ٢قضضفاـا بفّضف ناْضضت تتُت ض
بايمًطتٌ ايتىفٜعٚ ١ٝايتٓؿٝؿٚ ,١ٜبايتايٖٓ ٞضاى َ٦ضا ايضؽٚامن ٗ ايٓحضـ ا٫وضفف لضحًت
بأزلا ٤وعٍٝا لٝالٚ ١ٝـجاٍ ؼٚ ,ٜٔنؿيو بعض ايعكاـا ٗ قاؾٛا أظف ٣أبإ تًو
ايؿذل ,٠يؿيو متاد اٯٕ اٍ لٔ قٛاٌْ تٍرس َا جا ٤ب٘ بفّف..
ٚأظرلاّ ٜك ٍٛا٭عفج ٞاؾٗ ١إمٚ٪ي ١عٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام ٖ ٞإمٚ٪ي ١عٔ إؼاـ ٠ايؽٚي,١
َٔ ايؿ ٟالتًِ َٓؿ  ّٜٛذهُ٘ ذت ٢اٯٕ عؽٚؼ ًَٝ 700اـ ؼ٫ٚـ ٚايعضفام  ٫قاٍ ظفابضاّ٫ ,
نٗفباَ ٫ ,٤ا ٫ٚ ,٤أ ٟو ,٤ٞيؿيو عً ٢أظٛآْا ايٓاظبٌ اْتعاب ..جٛاؼ ايىٗ:ًٞٝ
بتاـٜغ َ ٗٚ 2013/6/19كابً َ ١قٓا ٠ايبػؽاؼ ١ٜايؿّا ١ٝ٥عفض عّ ٛفًضن ايٓضٛاب
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جضٛاؼ ايىضضٗ ًٞٝنتضضاب ـزلضَٛ ٞجضض٘ َضضٔ قبًض٘ إٍ ْكابضض ١احملالضضبٌ ٚإضؽقكٌ ٜمتؿمضضف عضضٔ
ايترٍ ٌٝايعًَُٚ ٞؽ ٣تٛؾف ايىف ٙٚايكاْ ١ْٝٛيؽ ٣عبؽ ايبال٘ تفن ٞـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب١
إايٚ ..١ٝناْت إؿ اجأ ٠إٔ نتاب ْكاب ١احملالبٌ ٚإؽقكٌ ايعفاقٜ ٌٝكٚ ٍٛبىهٌ ٌفٜس:
إٔ ايمٝؽ عبؽ ايبال٘ تفن ٞـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝاؿايًّ ٫ ٞو ا٫ظتٍاُ ايعًُٞ
ٚإٗب ُٕاـل ١أ ١َٓٗ ١ٜذماب ١ٝأ ٚتؽقٝك ١ٝأ ٚتؽـٜمُٗا.!..
ٚعفض أّٜا قاْ ٕٛؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝايؿ ٗ َٜٓ ٟايؿكف َ٘ٓ 3 ٠عً ٢إٔ ٜه ٕٛـٝ٥ن
ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝذاٌٌ عً ٢وٗاؼ ٠عًٝا باظتٍاٌ٘ ٚي٘ ٖاـل ١ؾعً ٫ ١ٝتكٌ عٔ  15لٓ٘.
ٗ ذٌ إ إؿنٛـ ٜ ٫ىػٌ ٍَٓب ـٝ٥ن ؼٜٛإ ايفقاب ١إاي ١ٝؾك٘ ٚإِا قاؾ ٜايبٓو
إفنكٚ ٟناي ١أّٜا ٝٚٚ ٖٞٚؿ ١ؽٍٍ ١ٝتتطًب ٗ َٔ ٜىػًٗا ؼٍٚ ٌٝظدلَ ٙتعٍٍ١
ٗ ايعً ّٛإايٚ ١ٝاحملالب.(.!..١ٝ
ٚناي ١إؽْٛٝ ١ٜٓق/
ٗ تٍفٜس ظَ ب٘ ٚناي ١إؽْٝ ١ٜٓضٛق أنضؽ ايٓا٥ضب عضٔ نتًض ١ا٭ذضفاـ ايٓٝابٝض ١جضٛاؼ
ايىٗ ًٞٝإٕ ا٭ٚـام اييت عفِتٗا ايٓا٥ب عٔ ؼٚي ١ايكاْ ٕٛذٓإ ايؿت ٖٞ ٟٚ٬أٚـام َكٚـ ٠غرل
َطابك ١يًٛاق ٚ ,أِاف ايىٗ ًٞٝاْ٘ تعضفض ؿضاؼث لضرل قبضٌ إٔ ٜهض ٕٛعّضٛا ٗ فًضن
ايٓضضٛاب ايعضضفام ٚؼظضضٌ ٕمتىضضؿ ٢ذهضضٚ َٞٛمل ٜتعضضاجل ٗ َمتىضضؿ ٢أًٖضض) ٞنُضضا عفِضضت
ايؿت٪َ , (ٟٚ٬نؽا اْ٘ ٚبعؽ ؼظٛي٘ قب ١ايدلٕإ ظّ يًع٬د َٔ إٌابت٘ ٚبهًؿ ٫ ١تكٜؽ عٔ
 ًَٕٛٝ 15ؼٜٓاـ َ ,تما ٬٥عٔ ايٓ ١ٝاؿكٝك ١ٝيًؿت ,ٟٚ٬ذٝث أِٚضس اْض٘ نضإ ا٭جضؽـ بٗضا
ا٫عذلاض عً ٢نًؿ ١ايع٬د اييت ؼًُتٗا َٝكاْ ١ٝايؽٚي ١ايعفاقٝضَٚ ١ضٔ ؽٍٍٝضا فًضن
ايٓٛاب يع٬د ايٓا٥ب ظايؽ ايعطٚ ١ٝاييت قاؼ عٔ ٚ ًَٕٛٝ 57ايٓا٥ب نُاٍ ايماعؽٚ ٟايؿٟ
بًػت نًؿض ١ع٬جض٘ ًَٝ 77ض ٕٛؼٜٓضاـ ُٖٚ ,ضا عّضٛإ ٗ ا٥ضت٬ف ؼٚيض ١ايكضاْٚ , ٕٛقضؽ وضؽؼ
ايىٗ ًٞٝعً ٢إٕ نتً ١ا٭ذفاـ ناْت َمتٗؽؾٚ ١بىهٌ ؼاَٚ ِ٥عتًـ ايٛلا َٔ ٌ٥ايتمك٘ٝ
ايمٝالٚ ٞاٱع..َٞ٬
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الفصل الثامن

مصتقبل املُاجًٕ مع الفصاد
السأٖ العاو ّتطْز الْعٕ اجلنعٕ ضد الفطاد:
قبٌ عاّ  2003مل تهٔ َؿفؼ ٠ايؿماؼ َتؽاٚي ١بٌ ايٓاه ٗ ايعفام . .يٝن ٭ْ٘ ٜٛ ٫جؽ
ؾماؼ ٚيهٔ بمبب ا٫لتبؽاؼ ٚتهُ ِٝا٭ؾٛا َٔٚ..ٙطفٜـ َا أتؿنف ٙيًتؽي ٌٝعًٖ ٢ؿا ..يكا٤
ٌرؿ ٗ ٞايثُآْٝا ٗ فً ١أيـ با ٤اييت ناْت تٍؽـٖا ٚقاـ ٠ايثكاؾٚ ١اٱعَ َ ّ٬اجؽ
ايماَفاٚ ٞ٥نإ ٜىػٌ ٍَٓب ـٝ٥ن َ٪لم ١اٱؾاعٚ ١ايتًؿك ٕٜٛؾهإ إٕ لأي٘ إفالٌ عٔ
لبب اْتىاـ إمًمٚ ٬ايتُثًٝٝا ايذلاث ١ٝايؿًهًٛـ َٔ ١ٜقبَ ٌٝمًمض ٬جرضا ..ؾهضإ
جٛاب ايماَفا :ٖٛ ٞ٥أْ٘ يٝن بإَهآْا تٛج ٘ٝايٓكؽ إٍ أٜضٚ ١ضاٖف ٗ ٠ايعضفام ؾضإ نضإ
ايعٌُ ايؿب ٜتطفم يًمفقَ ١ث , ٬ق ٌٝيٓا إٕ عفام ٌؽاّ ذمٌ ظاٍ َٔ ايمفقٚ ١إ نإ
ا٭َف ٜتعًل بايؿكف ق ٌٝيٓا إٕ عفام ٌؽاّ ذمٌ ظإٍ َٔ ايؿكفٖٚ..هؿاٚ ..يؿيو  ٫لؽ أَآَا
غرل جرا !..طبعاّ ناْت اٱجابا جفٚ ١٦ٜيؿيو ؾكؽ عًُت ٫ذكا إٕ ايًكاْ ٤ىف بعؽ إٕ ٖاجف
َاجؽ ايماَفا َٔ ٞ٥ايعفام) َا قاٍ ايفجٌ ذٝاّ ٜٚعٝي ظاـد ايعفام(.
اي ِٛبعؽ لكٌ ٙٛؽاّ اْكًب ـألاّ عً ٢عكب ؾكؽ اْطًكت ا٭يمٔ َٔ عكاشلا ٚالترايت
 ٬جاـؾ ّا ٚبا اؾُٜ ٝتهًِ ٚبعض ايهض ّ٬وضتا ..ِ٥يضٝن بمضبب لضعٌ ١ضؽـ اؿضانِ
لّ ٝ
ٚيهٔ بمبب:
 . 1تٛقع اؿهِ بٌ وفنا ٤عؽٜؽ َ ٕٚتؿا ٚذحِ إماذ َٔ ١ايمًط ١اييت ٜىػًٗا
نٌ َِٓٗ ٚإٓاؾم ١اؿاؼٚ ٠ايتمكٝط ١ٝبٌ أ٥٫ٚو ايىفنا ٤ؾإ ٚجؽ اؿانِ اْ٘ قاؼـ عً٢
إلها إٛاطٔ ؾضإ تًضو ايكضؽـ ٠غضرل َتضٛؾف ٠عٓضؽ ٙٱلضها وضفٜه٘ ٗ اؿهضِٕ٫ٚ ..
َٓاّٖ ١ايؿماؼ ٚايتؿَف َٓ٘ ٚايتٛج بمبب٘ تًٍس ٭ٕ ته ٕٛعاَ ١ؾتر ٍٛا٭َف َٔ ذاي٫ ١
ٜمُس يو بايه ّ٬إٍ ذاي ١ئ ٜمُ َٓو ايهٚ..ّ٬باتت َؿفؼ ٠ـؾض ايؿماؼ نًُ ١ايمٛا٤
ايٛذٝؽ ٠اييت هتُ عًٗٝا ايعفاق ٕٛٝعً ٢اظت٬ف اْتُا٤اتِٗ ٚوفا٥رِٗ ـغِ أِْٗ كتًؿٗ ٕٛ
نٌ وٚ ٤ٞبىإٔ أ ٟو.٤ٞ
إ ٫إٔ ؾيو  ٫ىًٛا َٔ عٛٝب بمبب التػَِٛٛ ٍ٬ع ـؾض َٛٚاجٗض ١ايؿمضاؼ ٭غضفاض
ايتمكٚ ٘ٝاٱذ ٍ٬بؽٚ ..ّ٫ايبؽ ٌٜيٝن بايّفٚـ ٠أقٌ ؾماؼاّ َٔ اٯظف.!..
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مْقف املجكفٌْ مً الفضاد:
ايؿ ٢ِٛايمٝال ١ٝاييت تّفب أطٓابٗا ذايٝاّ ٗ ايعفام تكابًٗا بًبًٚ ١ؾ ٢ِٛؾهف ١ٜتعِ
َع ِٛا٭ٚلا ٙايىعبٚ ١ٝايىاـع ايعفاقٚ ٞاييت بًػت ؾـٚتٗا ٗ ا٭وٗف ا٭ظرل ٠أل ١ً٦نثرل٠
تؿفض ْؿمٗا ٚتبرث عٔ إجاب ١ؼ ٕٚجؽ.٣ٚ
ٌٖ ٜٗٓاـ ايهٝإ ايمٝال ٞيًعفام ٜٚتى ٢ٛإٍ ؼٜ ٌٖ ?.. ٬ٜٚؽؾع ٕٛبا٭َٛـ إٍ اؿفب
ا٭ًٖ ?..١ٝإٍ َتض ٢تمضتُف اؿضفب ايبٝٓٝض ١بضٌ ايمالض ١ايعضفاقَ ?..ٌٝضا ٖضٚ ٞجٗتٗضا ?..إٍ ّ
تؿَّ ?..ٞا ٖ ٞألبابٗا ٚبٛاعثٗاٚ ?..اٍ َتٜ ٢متُف ايكتٌ اي َٞٛٝيًٓاه ٚايؿ ٟباتت أـقاَ٘
تتكؽّ نثرلاّ عًَ ٢ا هف ٗ ٟأؾػاْمتإ ٚلٛـٜا ٌٖ ?..تٛجؽ ظطٓ ٙٛفاٜ ٤تٛقـ عٓضؽٖا
لال ١ايطٛا٥ـ ٚايؿماؼ ٌٖ ?..إٔ َا ٜكاَف ٕٚب٘ َ ٓاٌبِٗ َٚهالبِٗ َٚكؽـاتِٗ ايىعٍ ١ٝأّ
إٔ ايفٖاْا إِٛٛع ١عً ٢طا ٫ٚايًعب تتعضؽ ٣ؾيضو نضثرلاّ يتىضٌُ نٝضإ ايضب٬ؼ ٚأـٚاط
ايٓاه َٚمتكبٌ ايب٬ؼ ?..ايكُاـ ؾعٌ َؿَ ٫ ّٛوو ٗ ؾيوٚ ..يهٔ َ ؾيو تٛجؽ أعفاف ٚقِٝ
عٓؽ إكاَفٜ ٜٔىهٌ اـفٚد عًٗٝا أ ٚػاٚقٖا َٓكٍٚ ١لًٛى وا َٔٚ ..ٔ٥بٗٓٝا إٔ ٜكضاَف
إكاَف عً ٢أوٝاًّ ٫ ٤هٗا ?..ؾًُاؾا ٜ ٫كاَف ٕٚعً ٢أوٝآَٚ ِٖ٤اٌبِٗ ٕٚاؾا ٜكاَف ٕٚعً٢
ٚذؽ ٠ايب٬ؼ ٚايمًِ ا٭ًٖ ٞيًىعب ايعفاقَ ?.. ٞا ْٖٛ ٞفتِٗ يًىعبٜٛٓ ٌٖ ?..ف ٕٚإي ٘ٝبٌٛؿ٘
غا ?..١ٜأّ أْ٘ ففؼ التُاـا تُٓٗف ٗ ٌٓاؼٜل اْ٫تعابا ٚلًِ يً ٌٍٛٛإٍ ايمًطٜ ١فنٌ
بعؽ إع ٕ٬ايٓتا٥خ َباوفَ ?..٠ا ايؿٜ ٟىػًِٗ ?..نِ ٖ ٞإماذ ١اييت ؼتًٗا قّاٜا ٍَٚاحل
ايىضضعب َضضٔ اٖتُضضاََِٗ ?..ضضا ٖضض ٞايكّضضاٜا ايضضيت ؼتضضٌ إفاتضضب ايضضث٬ث ا٭ ٗ ٍٚأذضضاؼٜثِٗ
ٚتٍفواتِٗ ٚأٚجاعِٗ ٖٞ ٌٖ?..ذاِف ايعفامَ ..متكبٌ ايعضفامَ ?..عٝىض  ١ايٓضاهُٖ ?..ضّٛ
ايٓاه ?..أّ إٓاٌب  ٫ٚو ٤ٞغرل إٓاٌب.?...
عٓؽَا ٜؽٸع ٞلٝال ٞأ ٚذانِ بأْ٘ أنثفِٖ ذفٌا عً ٢ايىعب ٚاْ٘ أنثفِٖ ُمها
بايعؽٍ ٚاْ٘ أنثفِٖ تؿاْٝا عً ٢لٝاؼٚ ٠نفاَ ١ايٛطٔ ..ؾٌٗ إٔ ؾيضو ٚذضؽ ٙنضاف ?..أّ إٔ
ايٓاه تكاـٕ بٌ قٛي٘ ٚبٌ ؾعً٘ ..بٌ اؼعا٤ات ٘ ٚبٌ ٖاـلت٘ ٗ إٝؽإ ٌٖ ?..إٔ َُٗ٤٫٪ٖ ١
اؿهاّ َٖ ٞعاؾ ١إعّ ٬اييت تٛاج٘ ايٓاه ?..أّ أِْٗ باتٛا كتٌٍ ٗ اؾتعاٍ ا٭قَا
اييت  ٫طاٚ َٔ ٌ٥ـاٗ ٥ا ٚاييت تًؽ بعّٗا  ٫ٚتٓحب غرل ايىًٌ ٕؿاٌٌ ايؽٚيٚ ١إغفام ايب٬ؼ ٗ
ايؿٚ ٢ِٛايؿماؼ يتٛؾرل ا٭جٛا ٤إُ ٥٬ض ١يتٍضاعؽ ٚتضرل ٠ايكتضٌ ايٝضٚ َٞٛبضث ايهفاٖٝض ١بضٌ
ايعفاقٚ ..ٌٝاؽاؾِٖ ؾيو ؾـٜع ١يتُكٜل ايهٝإ ايعفاقَٓ ?..ٞؿ عىف لضٓٛا أٜ ٚكٜضؽ ٖٚضِ
ٜكٛي ٕٛيًٓاه إٕ َٔ تكتًهِ ٖ ٞايكاعؽٚ ٠إِْٗ ا٭ؾػإ ٚايتهؿرلٚ ٕٜٛيٝن َٔ ب ِٗٓٝعفاقٌٝ
ٚمضٔ ْكضض :ٍٛبضضٌ ؼضض ٍٛاٱـٖضضاب ٚايتؿعضضٝغ ٚايكتضضٌ َٓضضؿ عضضاّ  2004إٍ عٗضضؽ ٠ايعضضفاقَ ٌٝضضٔ
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ايطا٥ؿ ٌٝايمٝال ٫ٚ ٌٝوإٔ ي٘ بايؽ ٜٔإِا ٌفاع عً ٢اؿهِ ٚنإ ّهٔ ت٬ؾَٓ ٘ٝضؿ
بؽاٜت٘ بايمع ٞيفنٌ ايطا٥ؿ ١ٝايمٝالٚ ١ٝايتٛج٘ إٍ اعتُضاؼ إٛاطٓضٚ ١ذضؽٖا ٚايتعًض ٞعضٔ
ايتبع ١ٝ٭طفاف احمل ٘ٝاٱقًٚ ُٞٝايتُمو بايعفام ايٛطٔ ٚايعفام ايىعب. ..
بعض ٖٔ ومب ٕٛأْؿمِٗ عً ٢ايثكاؾٓ ِٖ ٚ ١اي ١اؿطب يًمال ١ايؿالؽٜ ٜٔفٚجٕٛ
شلِ ٜٚؽاؾع ٕٛعِٓٗ ٕثٌ أ٥٫ٚو أق ٍٛالأيٛا أٚيٝاْ ٤عُتهِٜ َِٗٓ َٔ :ؽ ٜٔبإٛاطٓ ١نألاه
ٗ بٓاْٛ ٤اّ اؿهِ َِٗٓ َٔ ?..اؿف َٜعً ٢لٝاؼ ٠ايبًؽ َِٗٓ َٔ ?..ايؿٜ ٫ ٟف ٗ ٣ايعفام
ففؼ نفل ٞيًرهِ ٫ َِٗٓ َٔ ?..ىتكٍ ايىعب ايعفاق ٗ ٞعىرلت٘ ٚعاً٥ت٘ ٚبطاْتَ٘ٔ ?..
َِٓٗ َِٗٓ َٔ ?..قؽّ ًٍَر ١ايب٬ؼ عًًٍَ ٢رت٘ اؿكبٚ ١ٝايىعٍ...?..َِٗٓ َٔ ?..١ٝ
ٗ أـٚق ١ايكّاٍٜ ٤ؿ ٕٛاحملاَ ٞبايكاِ ٞايٛاقـ بمبب أُٖٚ ١ٝظطٛـ ٠ؼٚـ ٗ ٙؼكٝل
ايعؽاي ٗٚ ..١ايمٝالّ ١هٔ إٔ ٜٴمُ ٢إثكـ بايمٝال ٞايٚ ٌٛاؿانِ اي ٌٛ٭ُٖٚ ١ٝظطٛـ٠
ؼٚـ ٙأّٜاَٚ ..ثًُا قؽ ى ٕٛاحملاَ ٞأَاْت٘ ؾٝبَٛ ٝنً٘ ٜٚتٛاطأ َ اـٍِ ؾإ إثكـ قؽ
ٜب ٝقّٝت٘ ٜٚتر ٍٛإٍ فضفؼ ٌضؽ ٣يٰظضفَٚ ٜٔضفٚٸد شلضِ ٗ ..عضفف إضثكؿٌ تٛجضؽ ثٛابضت
َٚمًُا يعٌ ٗ َكؽَتٗا:
 1ض ايمع ٞيبٓا ٤ؼٚي ١ايعؽٍ ٚإماٚاٚ ٠تهاؾ ٪ايؿفُ ٌٖ :تتركل تًو إعاْ َٔ ٞظضٍ٬
ايعفقٚ ١ٝايطا٥ؿٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜايبعث ?..١ٝأّ أْٗا تتركل باعتُاؼ إٛاطٓٚ ١إٛاطٓٚ ١ذؽٖأَ ?..
َٔ لالتهِ إتٓؿؿ َٔ٪ٜ ٜٔبإٛاطٓٚ ١ذؽٖا.?..
 2ض ايمع ٞيبٓا ٤ايٓٛاّ ايؽّكفاط ٞا ؿكٝك ٗ ٞايعفامٜ ٌٖ :تركل ؾيو َٔ ظٚ ٍ٬ـاث١
اؿهِ َٔ اٯبا ٤إٍ ا٭بٓا ٤إٍ ا٭ذؿاؼٚ..ايتُمو بايعفقٚ ١ٝايطا٥ؿٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜايبعث?..١ٝ
ٌٖ اْ٘ اْ٫تكاٍ بايبًؽ اٍ ايعىا٥ف ١ٜأّ اْ٫تكاٍ بايعىا٥ف ١ٜإٍ اجملتُ إؽْ ?..ٞأّ إٔ ا٭لاه
ٗ بٓا ٤ايؽّكفاطٜ ١ٝه ٕٛباعتُاؼ إٛاطٓٚ ١إٛاطٓٚ ١ذؽٖا َٔ ?..لالتهِ إتٓؿؿٜ ٜٔعٌُ
ظاـد تًو إؽاـا .?..
 - 3ايمع ٞيبٓا ٤ؼٚي ١ايفؾاٖٚ ١ٝا٫قؼٖاـ ٗ ايعفامٜ ٌٖ :تركل ؾيو َٔ ظ ٍ٬ايؿمضاؼ
ٚؾىٌ ا٭ؼاٚ ٤لفقٚ ١تٗفٜب ايٓؿ٘ ٚتكٜٛض ايٍٓاعٚ ١ايكـاعٚ ١ايتٖٛإ ا٫قتٍاؼٚ ٟايتؿفٜ٘
بايثف ٠ٚايبى فٚ ١ٜإع ٤٬وإٔ اؾاٌٖ جملفؼ  ٙ٤٫ٚاؿكب?..ٞ
 4ض ايمع ٞيبٓا ٤ؼٚي ١اؿؽاثٚ ١ايعًِ ٚايتٜٓٛف ٚايثكاؾ ٗ ١ايعفامٜ ٌٖ :تركل ؾيو َٔ ظٍ٬
ايتعٓضضضؽقا إؿٖبٝضضضٚ ١ايعفقٝضضضٚ ١ايعىضضضا٥فٚ ١ٜايضضضتُذله إضضضؿٖيب ٚايعفقضضضٚ ٞايعىضضضا٥ف..?..ٟ
إثكـ غرل إٓرفف ٜعفف ُاّ إعفؾ ١إٔ إٛاطٓٚ ١ايؽّكفاط ٫ ١ٝتؿذلقإ ؾ ٬ؼّكفاط ١ٝؼٕٚ
َٛاطَٓٛ ٫ٚ ١اطٓ ٌٚ ٗ ١غٝاب ايؽّكفاطٜ ٫ٚ ..١ٝعكضٌ إٔ اٌضٓ َضٔ ايعىضا٥فٚ ١ٜايطا٥ؿٝض١
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ٚايعفق ١ٝأ ٚاحملاٌٍ ١ؼّكفاطٚ ..١ٝإثكـ غرل إٓرفف ٜعفف ُاّ إعفؾ ١إٔ ْٛاّ اؿهِ
ايٍاحل ّ ٫هٔ إٔ ٜهَ ٕٛعًكا ٗ ايؿّا ٤إِا ٫بضؽ َضٔ ألضن َٚفتهضكا ٗ َكضؽَتٗا
َ٪لمضا اؿهضضِ ٚايع٬قضض ١بضضٌ تًضضو إ٪لمضا ٚ,ق ِٝذانُضض٘ ىّ ض َٛجبٗضضا اؿضضانِ
يًُما٤يٚ ١تٓتكع ايمًط َ٘ٓ ١ذهُا يٝتِ تؽاٚشلا ؼٚـٜا.
ٚإثكـ غرل إٓرفف ٜعفف ُاّ إعفؾ ١إٔ اي ىعب ٍَؽـ ايمًطا ٚيٝن ايىعَ أٜا
نضإ ٫ ..ع٬قض ١يضؿيو بإٝضٌ إٍ ايىضعَ أ ٚايٛيض٘ بض٘ ..إِضا ٜتعًضل ا٭َضف بضايك ِٝا٭ظ٬قٝض١
اؿانُ ١عٓؽ إثكـ ًٍَٚر ١ايىعب ٚإثكـ غرل إٓرفف ٜؽـى بايّفٚـ ٠بإ إِؿا ٤اشلاي١
ٚاٱي ١ٖٝٛعً ٢وعَ اؿانِ ٜىهٌ تعبرلا ٚاِضر ّا عضٔ إىضاـن ١ايؿاعًض ٗ ١بٓضاْٛ ٤ضاّ
ا٫لتبؽاؼٚ..طفٜكا ٜؿّ ٞإٍ قٝاّ ايؽنتاتٛـ ٫ ١ٜقاي٘ٚ ..إثكـ غرل إٓرفف ٜعفف ُاّ
إعفؾ ١إٔ ٝٚٚؿ ١اؿهِ تىهٌ تهًٝؿاّ ٚيٝن تىفٜؿا ٚإ اؿانِ ٜمأٍ َكؽاـ َا ٜمأٍ
عٓضض٘ فُضضٛع اٯظضضفٚ ٜٔيضضٝن َكضضؽاـ َضضا ٜمضضأٍ عٓضض٘ نضضٌ ٚاذضضؽ َضضِٓٗ إؾا ناْضضت ايمضضًطا
َتُفنك ٠بضٌ ٜؽٜض٘ ٚنًُضا ِضُف ايمضًطا ايضيت ٗ قبّضت٘ ٚتكًٍضت ناْضت إمضٚ٪ي١ٝ
ٚإما٤ي ١ػاٖ٘ أقٌ..
ٚإثكـ غرل إٓرفف ٜعفف ُاّ إعفؾ ١أْ٘ ّ ٫هٔ قب ٍٛإعاؼ ٠إْتاد ٚتهضفاـ ذكبض١
ٌؽاّ َُاـلاتٗا ٚلًٛنٗا ؼت أ ١ٜؾـٜع ١ناْت..
إىهً ٗ ١ايؿهف ايمٝال ٞايىُٛيٚ ٞأ ذكاب اٱل ّ٬ايمٝال ٗ ٞإكؽَ َ٘ٓ ١اْ٘ َا
إٔ ٜتمًِ اؿهِ ذت ٢تفى إؼاـ ٠ايؽٚيٚ ١إؼاـ ٠ا٫قتٍاؼ ٚإؼاـ ٠اـؽَا ٚتٛج٘ ؾٛـاّ ٚبإباوف
إٍ إعاؼ ٠تىه ٌٝايٓاه أٜؽيٛجٝا عًٚ ٢ؾل أٜؽيٛجٝت٘ ٖ. .ٛؼ ٕٚإٔ ٜؽـى إ اؿهِ َُٗت٘
أظف ٖٞٚ..٣تٛؾرل ا٫ذتٝاجا اؿٝات ١ٝيًٓاه  َٚتَ ٢ا نإ ايمٝال ٞؾفؼا أ ٚذكب َٓحكات٘
ٗ إٝؽإ ٚاِر ١تعًكت ب٘ ايٓضاه لضًٛنا َٗٓٚحض ّا ٚأٜضؽيٛجٝا ٚظ٬ؾض ّا يضؿيو ؾضإ ايبعثضٌٝ
ٌٚؽاّ أَّٛا  40لٓ ١واٚي ٕٛإعاؼ ٠تىه ٌٝإٜؽٜٛيٛجٝا ايٓاه ٚيهِٓٗ ؾىًٛا بىهٌ ؾـٜ
َٚف. ٜ
ٜكاٍ اْ٘ ن ٞؽتدل َؽ ٣التكاَ ١إف ٤لًُ٘ لً طَٚ ١اٍ ٚاْٛف نٝـ ٜتٍففٖ ?..ؿإ
ايهُٓٝإ الكطا َع ِٛايمال ٗ ١ايعفام ٚعفتاِٖ بىهٌ با٥ن ؾكؽ ْٗبٛا إاٍ ٚاظتكيٛا
ايىعب بايطا٥ؿٚ ١اظتكيٛا ايطا٥ؿ ١باؿكب ٚاظتكيٛا اؿكب بايبطاْ..١
َٔ ّعٔ ٗ ايؿماؼ ٚايتمبب ٗ إؾكاـ ايٓاه ٚتعُٝل َعّ٬تِٗ ؾًٝػفم ٗ ْتا٥خ أؾعا ي٘
ٚيمٓا عْٛا يًؿالؽ ٚإمتأثف َكؽـا ايىعب ٚايػاٌب ؿكٛق٘.
عٓضضؽَا ٜهضض ٕٛإثكضضـ ٜتٍضضفف بضضٛذَ ٞضضٔ ٍَضضًر ١ايىضضعب ٚايضضٛطٔ ٜهضض ٕٛقضضؽ لضضاِٖ
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ٚبىهٌ قٝاؼ ٗ ٟتٛج ٘ٝؼؾ ١ايمؿ ١ٓٝبا٫ػا ٙايٍرٝس ايؿٜ ٟؿّ ٞإٍ ؼكٝل اؿًِ ..بإقاَ١
ٌفط اؿهِ ايٍاحل ايعاؼٍ ٚبٓا ٤ايؽّكفاط ٗ ١ٝايعفامٚ ..ؼ ٕٚؾيو ؾإٕ إثكـ ٜه ٕٛع ْٛا
ٕٔ هعٌ َٔ ؼكٝل اؿًِ َمتر.٬ٝ
 َٔ ./.50إثكؿٌ ايعفاقٜ ٌٝفنبَٛ ٕٛج ١قاـب ١ايؿماؼ ٗ لع ِٗٝيعٛؼ ٠ايبعث يًمًط١
أ ٚ٭ِْٗ ىتًؿ ٕٛأٜؽٜٛيٛجٝا َ أٜؽٜٛيٛج ١ٝا٭ذكاب اؿانُٚ , ١إىهً ١إٔ إثكؿٌ عٓؽْا
تباؼيٛا إٛا ق ؾبعؽ إٕ ناْٛا ٜكٛؼ ٕٚا٭لفاب باتٛا ٜتبع ٕٛايفؾاؾ إتطاٜف َٔ أقؿ ١ٝايمال١
ٚأٌراب إاٍ اؿفاّ ٚناْت ايؿّاٝ٥ا اييت تٓىف ايهفاٖ ١ٝبٌ ايعفاقٚ ٌٝتضفٚد يعضٛؼ٠
ايبعث َٔ اظتٍاُ ذه َٕٛٝٛوتًَٓ ٕٛاٌب ذه ١َٝٛعًٝا َٛجضب احملاٌٍض ١لضاذ١
ايعٌُ إثً ٢شلؿا ايٍٓـ َٔ إثكؿٌَ ..ثٌ ٖ ٤٫٪قاٍ عِٓٗ ايفٌاٗ َٜٛاُ:
 ٫ىؽعٓو ٖتاف بايٛطٔ ...ؾايك ٗ ّٛايمف غرل ايك ٗ ّٛايعًٔ.!..
دّز السأٖ العاو الػعيب يف حمازب٘ الفطاد:
قٓاع ١ـالع ١أأ َٔٚبٗا  ٖٞٚإٔ ايؿماؼ ٚبٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل ٚبٓا ٤ايؽّكفاط١ٝ
قّاٜا َٗٚاّ عٜ ٫ ١ُٝٛك ٣ٛعً ٢الاقٖا إ ٫ايىعب ٚيٝن لال ١احملاٌٍٚ ١ايؿمضاؼ َٚضا
ا٭جٗك ٠ايفزل ١ٝإ ٫أؼٚا ّهٔ إٔ ته ٕٛبٝؽ ايىعب ٫لاق تًضو إٗضاّ ٚإ ٫ؾإْٗضا أؼٚا
تعط ٌٝإٕ بكٝت ؼت لٝطف ٠أ٥٫ٚو ايؿالؽ. .ٕٚيكؽ ؾفذضت نضثرلاّ ٗ اذضؽ أٜضاّ عضاّ 2005
عٓؽَا ٌاؼؾت ٗ لاذ ١ايٛاثل َٛاٖف ٠وع ب ٖٞٚ ١ٝؼٌُ ٫ؾتا تٓؽؼ بايؿماؼ ٚتؽع ٛحملاـبت٘
وعف بايؿعف ٚايفِا عٔ ايٓؿن باعتباـ ٟأ َٔ ٍٚؼعا اٍ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ٚلاِٖ
ٗ قاْ ٕٛتألٝن أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ٭َ ٍٚف ٗ ٠ايعفامٚ ..يهٔ َتٜ ٢ه ٕٛيًىعب ؼٚـٙ
ايؿاعٌ ٗ تكٜٛض َفتهكا ايؿماؼ ?..عٓؽَا ٜفتكٚ ٞع ٘ٝاؾُع ٞإٍ ؼـج ١ؾِٗ ذكٛق٘ بعُل
ٚايتُمو بٗا ٚايؽؾاع عٓٗا ٚعٓؽَا ٜؽـى إ ايطا٥ؿ ١ٝايمٝال ١ٝـغضِ أْٗضا تؽغضؽؽ َىضاعفٙ
ٚظٌٍٝٛات٘ يهٔ طفٜل َمؽٚؼ ْٚؿل َعتِ بايهفاٖ ١ٝئ ٜؿّ ٞإ ٫إٍ ايكتٌ ٚايؽَاـ ٚ ,إ
إٛاطٓٚ ١ذؽٖا ٖ ٞايمب ٌٝايٛذٝؽ يتركٝل ايعؽاي ١بٌ إٛاط ٌٓ ٗ اؿكٛم ٚايٛاجبضا ٚإ
ايتبع ١ٝايمٝال ١ٝيػرل ٖؿا ايىعب َُٗا ناْت َدلـاتٗا ؾماؼ لٝال ٞأظفمٚ. .ٱعاؼ ٠تىهٌٝ
ايٛع ٞاؾُع ٞيًٓاه ٚؾكاّ شلؿ ٙايٍٛـ ٠ئ ٜه ٕٛؾيو ٖهٓاّ بؽ ٕٚإثكـ ايعفاق ٞإتماَٞ
عضضضٔ إٍضضضاحل إاؼٜضضضٚ ١ايٓؿعٝضضض ١ايّضضضٝكَٚ ١ترضضضفـاّ َضضضٔ وضضضباى اؾٗضضضٌ ٚاي تعًضضضـ ٚاـفاؾضضض.١
َٔ أجٌ ؼكٝل أٖؽاف اؿًُ ١ايٛطٓ ١ٝٱيػا ٤تكاعؽ ايدلٕاْٚٚ ٌٝقـ الترٛاؾ ايف٥الا عً٢
أَٛاٍ ايىعبَٛ ..ل ٢ؾفد
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ٗ ايٛقت ايؿ ٟم ٞٝؾ  ٘ٝايٛطٓ َٔ ٌٝأبٓا ٤ايىعب ٖٔ ٚاجٗٛا ايؿمضاؼ ٚتبؽٜضؽ أَضٛاٍ
ايىعب أ ٚا٫لترٛاؾ عًٗٝا َٔ ؼٚ ٕٚج٘ ذل ْٚ ,ىؽ ؾ ٘ٝعً ٢أٜؽ ٟايٛطٓ َٔ ٌٝأبٓا ٤ايىعب
ٖٔ ؼعا أ ٚقاؼ أ ٚتّأَ َ اؿًُ ١ايىعب ١ٝايٛطٓ ١ٝٱيػا ٤ـٚاتب ايتكاعؽ يًدلٕاْٚٚ ٌٝقـ
اَ٫تٝاقا إبايؼ بٗا ٚغرل إٓطك ١ٝيًُمضٚ٪يٌ اؿهض ٗ ٌَٝٛايف٥الضا ٚايضٛقـاٚ ٤ايٓضٛاب
ٚواغً ٞايؽـجا اـاٌٚ ١أعّا ٤فاين احملاؾٛضا ٚمٝض ٞإٛقضـ إبضؽ ٞ٥يًُفجعٝضا
ايؽ ١ٜٝٓايفوٝؽ ٠اييت ٚقؿت ِؽ تًو ايتحاٚقا

َٓٚؿ ٚقت َبهف ذت ٢تٛجت َٛقؿٗا ٗ ا٭ٜاّ

ا٭ظرل ٠إاِ ١ٝبترف ِٜؾيو وفعا  َٔٚ ,اجٌ إٔ تأظؿ اؿًُ ١ايىعب ١ٝايٛطٓ ١ٝناٌَ َؽاٖا
ٚؼكل أٖؽاؾٗا ْىرل إٍ اؾٛاْب ايتاي:١ٝ
أ :٫ٚإٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام ايؿ ٟؾام ذؽٚؼ ايتٍٛـ ٚػاٚق نٌ إعؽ ٫ايعإ ١ٝئ ِٜٛ
ي٘ ذؽ ٚئ ٜتٛقـ َٔ ؼٚ ٕٚجٛؼ ـأ ٟعاّ وعيب عاَف ٚق . .ٟٛؾايفأ ٟايعاّ ٚذؽ ٖٛ ٙايكضاؼـ
ع ً ٢إٔ هعٌ َٔ اؿهٚ ١َٛايدلٕإ ٚايطبك ١ايمٝال ١ٝإٔ تؿ ٤ٞإٍ ـوؽٖا ٚتعٛؼ إٍ جاؼ٠
ايٍٛاب ٚتٛقـ ػاٚقٖا عً ٢إاٍ ايعاّ َٛٚاـؼ ايؽٚيَٚ ١كؽـا ايىعب ٚتتٝس ٭جٗك ٠ايؽٚي١
َٔ قّاٚ ٤أجٗكَٛ ٠اجٗ ١ايؿماؼ إٔ تك ّٛبٛاجباتٗا ُِٔ َؿٗ ّٛؼٚي ١إ٪لما ..
ثاْٝاّٚ :بٝٸٓا َٓٚؿ لٓٛا إٔ ايؿماؼ إىفعٔ ٚإكضٓٔ ٖض ٛأظطضف أْضٛاع ايؿمضاؼ ٚايضؿ٫ ٟ
ّهٔ َٛاجٗت٘  َٔ ٫ظ ٍ٬ايكّاَ ٫ٚ ٤ضٔ ظض ٍ٬أجٗضكَ ٠هاؾرض ١ايؿمضاؼ ايفزلٝض ١٭ْضو
عٓؽَا تك ٍٛيًكاِ ٞإٔ ؾٚ ٕ٬ؾٚ ٕ٬ؾٜ ٕ٬كبَّ ٕٛفتبا َبايؼ ٖاٚ ١ً٥غرل َٓطكٚ ,١ٝؾٕ٬
ٚؾٚ ٕ٬ؾٜ ٕ٬مترٛؾ ٕٚعًَ ٢باي ؼ ٖا ١ً٥عً ٢وهٌ اَتٝاقا ٜك ٍٛيوْ :عِ إْٗا ٖاٚ ١ً٥غرل
َٓطكٚ ١ٝيٝمت عاؼي٘ ٚيهٔ يٝن ؾيو وأْ ٞطإا أْ٘ ٜٛجؽ لٓؽ قاْٜ ْٞٛؽعُٗا ؾإ ذؽٚؼ
ٌ٬ذٝات ٞتتٛقـ عً ٢أعتاب ايَٓ ايكاَْٚ ْٞٛا عؽا ؾيو ؾاْ٘ ٜك ُِٔ ٌ٬ذٝا إىفع
 ٖٛٚفًن ايٓٛاب ؾًٝىفع فًن ايٓٛاب تعؽ ٬ٜأ  ٚإيػضا ٤يًكضاْٚ ٕٛلضأذهِ َٛجبض٘ ٖٚضؿا
اؿاٍ ٜٓطبل أّٜا عً ٢أجٗكَ ٠هاؾر ١ايؿماؼ ايفزلٖ ٗٚ ١ٝؿ ٙاؿاي ١مل ٜبك ٢يتًو ا٭جٗك٠
ل ٣ٛايتٓؽٜؽ بتًو إُاـلا ٚوحبٗا ٚايترفٜض ِؽٖا عم ٢إٔ ٜترفى ايضفأ ٟايعضاّ ؾٗضٛ
ٌاذب ايك ٍٛايؿٌٍ . .يهٔ ايفؼ ٜأت ٞلفٜعا َٔ ـ٥ال ١اؿه ١َٛبإ قٍا ٤أ٥٫ٚو ٚإبعاؼِٖ
َٔ ٚٚا٥ؿِٗ يكط ايمب ٌٝعً ٢تبٍرل ايفأ ٟايعاّ.
ثايثاّ :يكؽ بايؼ إمٚ٪ي ٕٛاؿهَٝٛضٚ ٕٛايدلٕضاْ ٗ ٕٛٝالضترٛاؾِٖ عًض ٢أَضٛاٍ ايىضعب
ُٚاؼٚا نثرلاّ ذت ٢با ايٛاذؽ َِٓٗ ٜتبحس َمتعؿاّ َعاْا ٠ايىعب ايعفاق َٔ ٞجفا ٤تفؼٟ
إمت ٣ٛإعاوٚ ٞاـؽَا ٚؾكؽإ ايهٗفباٚ ٤تكاٜؽ َعؽ ٫ايؿكف بايك ٍٛيٛلا ٌ٥اٱعّ٬
ٌفاذ ّ١بإٔ ابٓ٘ ايؿ ٟمل ٜبًؼ اؿًِ ٚمل ٜتحاٚق عُف ٙايفابعٜٓ ١ؿل عً ٢إٛبا ٌٜأـبعٌٜ٬َ ١
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ؼٜٓاـ وٗفٜاّ ٖٛٚ !..ذاٍ مل ٜىٗؽ ي٘ ايعفام وبٗٝا  ٗ ٫عٗؽ بب اي عباه  ٗ ٫ٚبؿػ ايدلاَه,١
ٚـَا مل ٜتمٓ ٢يك اـ ٕٚإٔ ٜتُت َثً٘ ٗ ..ذٌ  ٫وً ٛيكَ َٔ ٘٥٬بفٕاْٚٚ ٌٝقـاٚ ٤قاؾٌٛ
ه ؾاقضت بّضعاَتٗا عضفً ايطضاٚٚه
ٚأعّا ٤فاين قاؾٛا إ ٫الضتعؽاّ أثضاث ٚنضفا ٕ
نثرلاّ.
ـابعاّٚ :عٓؽ ٖؿا اؿؽ بًضؼ ايمض ٌٝايكبضٚ ٢بضا ْٗضٛض ايضفأ ٟايعضاّ ٚإفجعٝضا ايؽٜٝٓض١
ٚايٛطٓٚ ١ٝاجب ٷٚؾفضٴ عٌ َٔٚ . .أجٌ  ِٚا٭َٛـ ٗ ٍْابٗا ايٍرٝس ٚتبٍرل اؾَُ ٝضا
آيت إي ٘ٝا٭َٛـ ْبٌ اٯت:ٞ
إٕ ايفٚاتب ايتكاعؽ ١ٜيًدلٕاْ ٌٝيٝمت نٌ وٞٵ  ٫ٚايفٚاتب ٖض ٞنضٌ َضا تتعضفض إيٝض٘
ذكٛم ايىعب َٔ ػاٚق ٚاْتٗاى إِا ٜتِ ْٗب إاٍ ايعاّ َٔ ظ ٍ٬اٯت:ٞ
 . 1إعٍٍا ؾإْاي ٞايفٚاتب إعٍٍ ١جملًن ايٓٛاب ٗ َٛاقْت٘ اييت ٌ ٛعًٗٝضا
قبٌ أٜاّ بًػت ًَٝ 33اـ ؼٜٓاـ ٗ ذٌ إٔ َا ظٍَ يًُعٍٍا بًؼ ًَٝ 127اـ ؼٜٓاـ..
 ٗٚ . 2ذٌ نإ إْايَ ٞا تُّٓت٘ َٛاقْ ١فًن ايٓٛاب نُعٍَ يًفٚاتب ٖ33 ٛ
ًَٝاـ ؼٜٓاـ ؾإ إعٍَ ٕعٍٍا ٓا ١ٜتٍفف ٭عّا ٤فًن ايٓٛاب عً ٢اؾذلاض أِْٗ
ٍٜفؾْٗٛا يعٓاٌف اؿُا ١ٜايؿٜ ٜٔع َٔ ِْٗٛٓٝقبًِٗ ِٖ بًؼ ًَٝ 134اـ ؼٜٓاـ َ ٖٛٚا ٜكٜؽ عً٢
إْاي ٞايفٚاتب بأـبع ١أِعاف تًو ايفٚاتب.
 . 3إٓس ٚإهاؾ٦ا اييت بًؼ إعٍَ شلا ًَٝ 28اـ  28ٚأظفٜ ٫ ٣عفف نٓٗٗا ٚعىفا
إًٝاـا يٮثاث ٚإ٬بن ٚا٭غؿٚ . .١ٜكٍٍا اْ٫ذلْت اييت بًؼ إعٍَ شلا 6صًَٝ 2اـ
ؼٜٓاـ ٗ ذٌ ْٴىف التط٬ع قبٌ أوٗف ٜىرل إٍ إٔ ثًث ايٓٛاب ٜ ٫م تعؽََٛ ٕٛباٚ ٌٜأنثف
َٔ ؾيو ايعؽؼ ٖٔ ٜ ٫متعؽَ ٕٛظؽَ ١اْ٫ذلْت ٚذت ٗ ٢ذاي ١التعؽاَِٗ تًو اـؽَا ؾٌٗ
ٜعكضٌ إٔ ـٚاتضضبِٗ ايضضيت تؿضٛم ـٚاتضضب أقضضفاِْٗ ٗ فًضن ايًضضٛـؼا ايدلٜطضضاْٚ ٞايهضضْٛهفه
ا٭َفٜه ٞيٝن ؾٗٝا َتم يتػطْ ١ٝؿكاتِٗ عً ٢تًو اـؽَا .?..
 . 4قط ا٭ـاِ ٞإت ُٝك ٠اييت ذٌٍ عًٗٝا إمٚ٪ي ٕٛاؿهٚ َٕٛٝٛايٛقـاٚ ٤ايٓٛاب بأمثإ
 ٫تكٜؽ عٔ قَ ١ُٝذل ٚاذؽ َٓٗا ٗ ايمٛمٚ. .ايضؽٚـ ايضيت الضترٛؾٚا عًٗٝضا بألضعاـ َٚكاٜضؽا
َؿدلنُ ٫ ١ثٌ لعفٖا اؿكٝك ٗ ٞايمٛم...
 . 5اـتاٍ ايمٝاـا ٚاؿُاٜا ا٭لطٛـ ١ٜاييت ؽٍَ ٕفاؾك ١إمضٚ٪يٌ اؿهضٌَٝٛ
ٚايٓٝابٚ ٌٝاحملاؾٚ ٌٛأعّا ٤فًن احملاؾٛا ٚاييت ٜكٍؽ َٓٗا ايبؿػ ٚايعًٚ ٛايتباٖ ٞيٝن
أنثف.
ٚبٓا ٤عً َٔٚ ٘ٝأجٌ ٚقـ ايٓٗضب ٭َضٛاٍ ايىضعب ٚا٫لضترٛاؾ عًٗٝضاَٚ ,ضٔ أجضٌ ؼكٝضل
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ناٌَ أٖؽاف اؿًُ ١ايىعب ١ٝايٛطٓ . .١ٝيتهٔ َطايب ايىعب ٖ ٞاٯت:ٞ
 . 1ؽؿٝض ايفٚاتب ا٫زل ١ٝيًف٥الا ٚايٛقـاٚ ٤ايٓٛاب ٚواغً ٞايؽـجا اـاٌ ١بٓمب١
 َٔ ./. 50ايفٚاتب ا٫زل ١ٝاؿايٚ ١ٝؼؽٜؽ لكـ أعً ٢يتًو ايفٚاتب ٜ ٫تحاٚق َعؽٍ َا ٍٜفف
٭قفاِْٗ ٗ ث٬ث َٔ ايؽ ٍٚاجملاٚـ.٠
 . 2إيػاَ ٤ا ٜمُ ٢بتعٍٍٝا إٓاؾ ا٫جتُاع ١ٝيًؿ٦ا ايٛاـؼ 1 ٗ ٠أع.ٙ٬
 . 3إيػا ٤أ ١ٜكٍٍا ْكؽٚ ١ٜا٫ذتؿا ٚبايفاتب ا٫زل ٞؾك٘.
 . 4إيػاَ ٤ا ٜمَُ ٢عٍٍا اؿُاٚ ١ٜالتبؽاشلا بتعٍ َٝعؽؼ َٔ أؾفاؼ ايىفطٜ ١تِ
تٓمٝبِٗ َٔ قبٌ ٚقاـ ٠ايؽاظًٜٚ ١ٝتمًُ ٕٛـٚاتبِٗ َٔ ايٛقاـ ٠إؿنٛـٜٚ ٠تِ ؼؽٜؽ أعؽاؼِٖ
بىهٌ َٛذؽ.
 . 5الذلؼاؼ َا َٓس يًؿ٦ا إؿنٛـ َٔ ٠قط أـاِٚ ٞؼٚـ ٖٚتًها ٜ َٔٚفغب َِٓٗ ٗ
وفا ٤قطع ١اـض أ ٚؼاـ تعٛؼ يًؽٚي ١ؾاْ٘ ٜؽظٌ إكاٜضؽَ ٠ثضٌ أَ ٟضٛاطٔ آظضف ٜ ٫ٚتُتض بأٜض١
أؾًّٝا .
ٜ . 6تِ َعاًَ ١ايؿ٦ا إؿنٛـَ ٠ثًُا ٜتِ ايتعاٌَ َ إ عًِ ٚإٗٓؽه ٚايطبٝب َٔ ذٝث
اؿكٛم ايتكاعؽ ١ٜؾُٔ يؽ ٜ٘ظؽَ ٗ ١ؼٚا٥ف ايؽٚي ١تكٌ عٔ  15لٌٓ ١فؾت ي٘ َهاؾأْٗ ٠ا١ٜ
ظؽَ ١قمٛب ١عً ٢ألاه عؽؼ ايمٓٛا ٚغرل َىُ ٍٛبايتكاعؽ إَ َٔ ٫ا َٔ جفا ٤ايٛاجب
أ ٚأثٓا ٙ٤ؾذلؾ َؽ ٠ظؽَتِٗ يتبًؼ  15لٓ ٖٞٚ ١إؽ ٠إىُٛي ١بايتكاعؽ  َٔٚيؽ ١ٜظؽَ ١تكاعؽ١ٜ
تكٜؽ عٔ  15لٜٓ ١ىٌُ بايتكاعؽ ٚعً ٢ألاه عؽؼ لضٓٛا اـؽَضَٚ ١ضٔ بًضؼ اؿضؽ ا٭عًض٢
إمُٛط ب٘ يًعٌُ أ ٚايٝٚٛؿ ١وتمب ي٘ ايفاتب ايتكاعؽ ٟعً ٢ألاه ؾيو...
 َ . 7اٱقفاـ بايٓٛاٜا ايطٝب ١يبعض ايدلٕاْ ٌٝأ ٚايهتٌ ايٓٝاب ١ٝبعكَٗا عً ٢ايتعً ٞأٚ
ايتٓاقٍ عٔ ايفٚاتب ايتكاعؽ ١ٜؾإ ؾيو َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُ ٫ ١ٝق ١ُٝي٘ ْ َٔٚاذ ١ٝأظف ٣ؾاْ٘ ٫
ٜىهٌ إ ٫جك َٔ ٤إٍٝب. .١إِا َا ّهث ٗ ا٭ـض ٖ ٛتكضؽَ ِٜىضفٚع قضاَْ ٕٛضا ٚـؼ ٗ
أعٚ ٙ٬ايتٍٜٛت عًٚ ٘ٝإقفاـْٚ ٙىف ٗ ٙجفٜؽ ٠ايٛقا ٥ايعفاقٚ ..١ٝقؽ قاشلا ايعفاق ٞايبم٫ :٘ٝ
تهَ ٍٛزلمِ ٕا تًِٗ. .ؾضاْتِ  ٫تػضفْهِ ايتٍضفوا ٚايتًُٝرضا عٓضؽَا تكضف ٕٚ٩ؾيضو ٗ
جفٜؽ ٠ايٛقا ٥ايعفاق ١ٝأشلُٛاٚ..قبٌ ؾيو ؾًتعًٛا أٌٛاتهِ َطايبٌ بايمُمِ َٓٚؽؼ ٜٔبم فٸام
أَٛاٍ ايىعب..
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مْقف املسدعٔ٘ الدٓئ٘ مً الفطادٍ:
ـغضِ إآظضضؿ ايهضبرلٚ ٠ايهضضثرل ٠عًض ٢إ فاج ض ايؽٜٝٓضضَ ١ضٔ ٚجٗضضْٛ ١ضف ايىضضاـع ايعفاقضضٞ
ٚظٌٍٛاّ وفو ١إثكؿٌ َِٓٗ بمبب:
 . 1تبب إفجعٝا ايؽ ١ٜٝٓايىٝعٚ ١ٝايمٓ ١ٝ٭ذكاب اٱل ّ٬ايمٝال ٞؼ ٕٚايتُٝٝك بٌ
جٖٛف ٚق ِٝايؽًٍَٚ ٜٔر ١ايبًؽ ٚبٌ إُاـلا ايمًٛن ١ٝيكاؼ ٠تًضو ا٭ذضكاب ٚإٓتمضبٌ
ايٗٝا ٗ ..ذٌ إٔ بٌ اؿايٌ بْٛا والعاّ َٔٚ ..جفا ٤ؾيو اـتهبت تًو إفجعٝا ظط٦ٝتٌ:
ا٭ :ٍٚعضل ايٓضاه َضٔ كتًضـ ايىضفا٥س ْٗ٫ضا ناْضت اؾمضف ايضؿ ٟعضدل عًٝض٘ عضضؽّٛ
ايهؿاٚ ٠٤ايٓكاٖ ١إٍ اؿهِ  ,ؾأَعٓٛا ٗ ايٓاه إؾكاـا ٚوراّ ُٝٝٚكاّ..
ايثاْ :١ٝعل ـَٛق ايؽ ٜٔبايؿا ٭ٕ ايدل بتً و ايفَٛق ٜ ٫ه َٔ ٕٛظ ٍ٬تٍٓٝب ا٭ؼعٝا٤
ٚايؿالؽ ٜٔأ ٚعؽّ ٞايهؿاٚ ٠٤إكؽـ ٠عً ٢أَٛـ ايٓاه إِا َٔ ظ ٍ٬تتب َٓٗخ تًو ايفَٛق
ٗ ايعؿٚ ١ايٓكاٖٚ ١ا٫لتكاَٚ ١ايعؽٍ ٚايذلؾ عٔ إػفٜا إاؼ..١ٜ
َ . 2ع ِٛـجاٍ ايؽ ٜٔلاـع إٍ تألٝن أذكاب اشلؽف َٓٗا إىاـن ٗ ١ايمًطَٓٚ ١اؾعٗا
ب ٌٛؿٗا غٓٚ ١ُٝيٝمضت تٛنٝضؽا ٕضٓٗخ ايفَضٛق ايؽٜٝٓض ١عًض ٢أـض ايٛاقض ْ ٗٚ ,ؿضن ايٛقضت
أذاطتٗا َٛاٖف ايتكؽٜن ٚايًٍ ١إباوف ٠بايفَٛق ايؽٜ ِٖٚ ١ٜٝٓؽؾع ٕٛبايٛاٖف ٠ايؽَٔ ١ٜٝٓ
َٓاّٖ ١ايباطٌ ٚايٚ ًِٛايتعمـ ٚايؿماؼ اييت اتمُت بٗا عدل ايتاـٜغ إٍ اْ٫ػُاه ٗ و٤ٞ
َٔ نٌ ٖؿا...
 ٗٚ . 3ايٛقت ايؿ ٟبًؼ ؾ ٘ٝايتى ٞٛبٌ ا٭ذكاب ايؽ ١ٜٝٓعًض ٢ألضاه إضؿٖب إٍ ذايض١
ايؿبس عً ٢اشل ١ٜٛؾإ ايتى ٞٛايبٝب بٌ ا٭ذكاب ايؽ ١ٜٝٓإٓتُ ١ٝيًُؿٖب ايٛاذؽ نإ أندل
إٍ اؿؽ ايؿًٍٜ ٫ ٟس ؾ ٘ٝ٭ٕ ٜه ٕٛقازلا َىذلنا هتُع ٕٛذٛي٘  ٫ايؽ ٫ٚ ٜٔايٛطٔ ٫ٚ
ـَٛقِٖ ايؽٚ . .١ٜٝٓبًؼ ايٍفاع ايؽَٚ ٟٛايتى ٜ٘ٛإتباؼٍ ب ِٗٓٝإٍ ذؽٚؼ غرل َمبٛقٚ ١تعاؾٗا
ايٓؿٛه ايٍاؿٚ ١إمتك..١ُٝ
ـغِ ؾيو ؾكؽ ٗٚف ؼٚ ٍٛاِس ظ ٍ٬ايمٓتٌ ا٭ظرلتٌ َٛٚقـ ومب يًُفجع ١ٝايؽ١ٜٝٓ
َٔ ايؿماؼ عدلا عٓ٘ بِٛٛط ٚنض ٬ٝإفجعٝض ٗ ١نضفب ٤ ٬ايمضٝؽ ٜٔآضؽ ايٍضاٗ َٗٚضؽٟ
ايهفب ٗ ٞ٥٬ظطبُٗا ا٭لبٛع ١ٝأٜاّ اؾُع ١بىهٌ ٚاِس ٌٚفٜس .َِٗٚ
أَا زلاذ ١إفج ايىٝغ بىرل ايٓحؿ ٞؾكؽ أبً ٢ب ٤٬ذمٓاّ ٚنإ َٛقؿ٘ َتؿاعٌ  ٚـا. ٥
ـأ ٟزلاذ ١إفج ذ ٍٛـٚاتب ايدلٕاْ..ٞ
بمِ اهلل ايفٓٔ ايفذِٝ
إٍ زلاذ ١إفج ايؽٜب ايهبرل آ ١ٜاهلل ايع ٢ُٛايىٝغ بىرل ذمٌ ايٓحؿ) ٞؼاّ (ً٘ٚ
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قاّ أعّا ٤ايدلٕإ ايعفاق ٞبتىف ٜقاْ ٕٛذضؽؼٚا ؾٝض٘ ـٚاتضب ٚكٍٍضا ٚغرلٖضا َضٔ
اَتٝاقا شلِٚ ..يًف٥الا ايث٬ث ١أؼ ٣إٍ تهبٝؽ ايؽٚيَٓ ١ؿ عاّ )ٚ (ّ2003ؿؽ اٯٕ أنثف َٔ
لتُأٚ ١٥مٔٚ ١مٌ ًَٝاـ ؼٜٓاـ عفاقَ ..ٞا ٖ ٛـأ ٟزلاذتهِ عٔ ٖؿ ٙا٭َٛاٍ  ٌٖٚهٛق
شلِ وفعاّ ؾيو? ـاجٌ اط٬عٓا ٚاط٬ع إ ٌَٓ٪عً ٢ؾيو..
ْ َٔ إٌَٓ٪
ٚإثكؿٌ ٚوفا٥س اجملتُ
2013/7/20
اؾٛاب:
بازلضض٘ لضضبراْ٘ :قضضؽ قًٓضضا َضضفاـاّ يضضٝن ٖٓضضاى َضضٔ وضضو ٗ إٔ  ِٚض َثضضٌ ٖضضؿ ٙايفٚاتضضب
ٚإعٍٍا  ٗ ًِٚذل ايىعب إٓٗو ؼت ِػ٘ ايؿكف ٚايعضٛق ٚإؿتكضف إٍ أبمض٘ يضٛاقّ
اؿٝاٚ ٠قؽ ْبٗٓا إمٚ٪يٌَٚ ,ا قيٓا ْٓضبِٗٗ ٍْٓٚضرِٗ يعًٓضا لضؽ آؾاْضاّ ٌضاغ ٗ ١ٝايكفٜضب
ايعاجٌ أ ٚاٯجٌ أٜ ٚبؽيٓا اهلل ظرلاّ َِٓٗ.
ٚاهلل إمتعإ..
ايىٝغ َٗؽ ٟايهفب2013/8/11 ٞ٥٬
ٚأواـ إٍ :إٔ ٚاٖف ٠ايؿماؼ مل تعاجل ؿؽ اٯٕ يعؽ ٠ألباب َٓٗا ٓا ١ٜايؿالؽٚ ٜٔتٛؾرل
اؿٍاْٚ ١اؿُا ١ٜشلِ َٔ قبٌ نتًِٗ ٚأذكابِٗ ٚ ,إ التُف ؾيو ؾمضٓكفأ عًضٖ ٢ضؿا ايبًضؽ
ايم ّ٬٭ْٓا ْ ٫ف ٣ؾك٘ إ ٫قالب ١إؿمؽ َٔ ٜٔإمٚ٪يٌ ايٍػاـ ٚتفى ايفٚ٩ه ايهبرل٠
َِٓٗ ٚإؾا ؾاذت ـا٥ر ١ؾماؼ اذؽ َٔ ٖ ٤٫٪ايهباـ هُ أَٛاي٘ ٚأٚـاق٘ ؼ ٕٚإٔ ٜفف ي٘ جؿٔ
ٜٗٚتك ي٘ ُِرل ٜٚػاؼـ ايبًؽ ظٓمٝت٘ ا٭ظفٚ ٣هًن ببًؽ ٙاٯظف َتٓعُا َذلؾٗا بأَٛاٍ ايىعب
إمفٚق..١
ٚاْتكؽ أّٜا آيٚ ١ٝطفٜك ١اظتٝاـ إمٚ٪يٌ يًُٓاٌب  ,قا ٬٥لؽ نثرلا إٔ بعض ايٛقـا٤
ٚإمٚ٪يٌ ىتاـَٚٛ ٕٚؿ ِٗٝأ ٚأوعاُ ؾك٘ ٫عتباـا ًٌ ١ايكفاب ١أ ٚإِْٗ قمٛبٌ عً٢
نتًِٗ ايمٝال ١ٝإٍٔ ٚاحل وعٍ ١ٝبإكابٌ ٜبعؽ ٕٚأٌراب ايهؿا٤ا ٚايٓكاٖ ١ؾٓأٌَ إٔ
تؽـه ٖؿ ٙا٭َٛـ ٜٚتِ َعاؾتٗا.
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معاٍسات  31آب استذاداً عل ٙزّات املتكاعدًٓ:
نتب ؾعف ٟنف ِٜـٝ٥ن ؼفٜف ٌرٝؿ ١إؽَ ٣كا ٫ا٫ثٌٓ يؿت ؾ ٘ٝاٍ إ َٛاٖفا
 ّٜٛايمبت اتمُت َٓتٗ ٢ايمًُٚ , ١ٝظًت بهٌ إعضاٜرل َضٔ َٛضاٖف َضا ٜٴمضُٸ ٢بضض"ايىضػب"
ٚايت٬لٔ إُمتؿك ,بٌ إٕ إتٛاٖف ٜٔذاؾٛٛا عً ٢ـباط ١اؾأً ٚايتعاٌَ ا٭ظ٬ق ٞإذلؾ عٔ
ايمًٛى "ايمٛق , "ٞعمب نف ِٜايؿٜ ٟف ٣إ ايتٛاٖفا ا٭ظرل ٠قؽ ـؼ ا٫عتباـ يًىعب
ٚجا ٤تأنٝؽا ٭ذك ١ٝايعفاق ٌٝنٍُؽـٕ ٚذٝؽ يًمًطٚ ١ايكفاـ ايٛطب ,يًىفٚع َراٌف٠
ايؿماؼٚ ,نمف وٛن ١ايؿالؽٚ ٜٔايتّٝٝل عً ,ِٗٝعدل إيػا ٤ايفٚاتب ايتكاعؽٚ ١ٜاَ٫تٝاقا
ايتٍاعؽ ١ٜيًٓٛاب ٚايٛقـاٚ ٤ايؽـجا اـاٌ "١عمب َكاي ١ؾعف ٟنف.ِٜ
عا َٔ ً٘٥ايبٍف ٠تتٛاٖف َؿفؼٖا:
ٖٛلتٗا )أٖكٚجتٗا( تك:ٍٛ
 ٜٔٚأٌٖ أيػرل . .ٙاي ّٛٝايؽّ ٜترفى.!..
ٗ ذٌ ناْت ٖتاؾا أٌٖ ايؽٜٛاْ ١ٝتك:ٍٛ
ْؿطا ايىعب ؾؽ ٙٚيبٛالرل..ٙ
ايكّاٜا اييت تٓاٚيتٗا َٛاٖفا آب:
 . 1إيػا ٤تكاعؽ أعّا ٤فًن ايٓٛاب..
 .2إٚٛؿ َِٗٓ ٕٛلابكا ٜعٛؼ يٝٚٛؿت٘ ٚتّاف لٓٛا اـؽَ ٗ ١فًن ايٓٛاب ـؽَات٘
ايٝٚٛؿ ١ٝايمابك ١إٕ ٚجؽ ٚ..ومب ـاتب٘ ايتكاعؽ ٟعً ٢ألاه فُٛع اـؽَ ١إذلانُٗ ١
اجملًن  ٗٚغرل.ٙ
 . 3تًػضض ٢إعٍٍضضا ايضضيت تٍضضفف َضضٔ ظكٜٓضض ١ايؽٚيضض ١٭عّضضا ٤فًضضن ايٓضضٛاب بهاؾضض١
أوهاشلا.
 . 4ىٍَ يهٌ عّ ٛفًن ْٛاب  4أؾفاؼ َٔ عٓاٌف ٚقاـ ٠ايؽاظًٚ ١ٝتتِ إعاؼتِٗ إٍ
ؼٚا٥فِٖ ذاٍ اْتٗا ٤عّ ١ٜٛايٓا٥ب ٗ فًن ايٓٛاب ٍٜ ٫ٚفف أَ ٟبًؼ ْكؽ ٟعضٔ اؿُاٜض١
يعّ ٛفًن ايٓٛاب..
ٜ . 5تِ إعاؼ ٠ؼؽٜؽ ـٚاتب ايف٥الا ٚايٛقـاٚ ٤ايٓ ٛاب ٚايؽـجا اـاٌ ١عًضٚ ٢ؾضل َضا
ٍٜفف ٭قفاِْٗ ٗ ث٬ث َٔ ايؽ ٍٚاجملاٚـ.٠
. 6تكً َٝأعؽاؼ ايمٝاـا إعٍٍ ١يًٛقـاٚ ٤ايٓٛاب إٍ اثٌٓ يهٌ َِٓٗ  4ٚيىاغًٞ
ايؽـجا ا٭عً ٢عً ٢إٔ ٜتِ تمً ِٝايمٝاـا إؿنٛـ ٠بعؽ اْتٗضا ٤ع٬قض ١إمض ٍٚ٪بٝٚٛؿتض٘
ايفزل.١ٝ
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 . 7تمضضذلؼ ناؾضض ١ا٭َضض٬ى ٚا٭ـاِضض ٞايعا٥ضضؽ ٠يًؽٚيضضٚ ١ايضضيت لضضحًت بٝعضضا أ ٚؽٍٍٝضضا
يًُؿنٛـ 5 ٗ ٜٔأع ٙ٬أثٓا ٤إوػاشلِ ٚٚا٥ؿِٗ ايفزل.١ٝ
أعّا ٤فاين احملاؾٛا :
 . 1إيػا ٤ايفاتب ايتكاعؽ ٟ٭عّا ٤فاين احملاؾٛا .
 . 2إعاؼ َٔ ٠نإ َِٓٗ َٚٛؿا إٍ ٝٚٚؿت٘ ايمابك.١
 . 3تّاف َؽ ٠عّٜٛت٘ ٗ اجملًن إٍ ظؽَت٘ ايمابك..١نُا ّهٓ٘ إِاؾتٗا ذٌ ايطًب.
 . 4ىٍَ ٭غفاض اؿُا ١ٜعٓ ٍف َٔ ٜٔأؾفاؼ ايىفط ١احملً ١ٝنرؽ أقًٍٜٚ ٢تركإ
باؾٗضضضضض ١ايضضضضضيت مت تٓمضضضضضٝبُٗا َٓٗضضضضضا عٓضضضضضؽ اْتٗضضضضضا ٤عّضضضضض ١ٜٛعّضضضضض ٛفًضضضضضن احملاؾٛضضضضض.١
ٜ . 5تِ جفؼ اؿُاٜا اؿاي ١ٝ٭عّا ٤فًن احملاؾ ٗٚ ١ٛذاي ١قٜاؼ ٠ايعؽؼ عٔ  4أؾفاؼ ٜػفّ
عّ ٛفًضن احملاؾٛض ١نًؿضَ ١ضا ٌضفف َضٔ اـكٜٓض ١عًض ٢نضٌ َضِٓٗ َٚضٔ تضاـٜغ ايتراقض٘.
 . 6ىٍَ يعّ ٛفًن احملاؾٛض ١لضٝاـٚ ٠اذضؽ٫ ٠لضتعؽاَ٘ طًٝض ١إوضػاي٘ عّض ١ٜٛفًضن
احملاؾٚ ١ٛتمذلؼ َٓ٘ ذاٍ اْتٗا ٤عّٜٛت٘.
 . 7تىه ٌٝؾٓ ١وعب ١ٝٱذٍا ٤ا٭ـاِٚ ٞا٭َ٬ى ايعا٥ضؽ ٠يًؽٚيضٚ ١ايضيت ذٍضٌ عًٗٝضا
أعّا ٤فًن احملاؾٚ ١ٛإٚٛؿٌ ايفزل)ٕٛٝاؿايٚ ٕٛٝايمضابك (ٕٛأثٓضا ٤ظضؽَتِٗ ايٝٚٛؿٝض١
ٚلضٛا ٤لضحًت بازلضا ِٖ٤أ ٚبأزلضا ٤أوضعاُ آظضفٜٚ ٜٔىضٌُ ؾيضو ا٭ـاِض ٞإتعاقضؽ عًٗٝضا
ٚالذلؼاؼٖا َِٓٗ ٚإعاؼ ٠تمحًٗٝا بالِ ايؽٚي. .١
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الفصل التاسع
مقاالت خمتارٍ..
قص٘ الفطاد يف العسام..
آؽ ايىٝغ َاجؽ ا٭ـبعا 13 ,٤آؾاـ..2013 ,
ايؿماؼ َمتىف ٟبىهٌ غفٜب ٗ ايعفام َ ْٝ ٗٚؿاٌٌ ايؽٚيٚ ١لًطاتٗا )ايتٓؿٝؿ,١ٜ
ٚايتىفٜعٚ ,١ٝايكّاٚ (١ٝ٥قؽ ٚق ايهثرل ٗ َمتٓكع٘ ٚاغفا ٘٥ايؿٜ ٟضتِ َضٔ ظض ٍ٬اَ٫ضٛاٍ
ٚايمضضٝاـا ؾا ا٫يضضٛإ ايؿاقعضض ,١ؾايضضؿٜ ٟضضف ٣اَ٫ضضٛاٍ ايطاً٥ضضٚ ١ايمضضٝاـا اؾًُٝضضٍٜ ١ضضاب
بايتعؽٜف ٚايؿٖٜ ٫ٚ,ٍٛعفف ايؿماؼ ٗ ايعفام نبرلاّ اٌ ٚػرلاّ ؾاغًب ايؿٜ ٜٔعًُ ٗ ٕٛايؽٚي١
ٚؼٚا٥فٖا َىذلن ٕٛؾ َٔ ,٘ٝإٚٛـ ايٍػرل ايؿٜ ٟأظؿ ايفو ٠ٛاٍ ايهبرل ايؿَ ًِٜٗ ٟاٍ
اهلل ٚعباؼٚ ,ٙقؽ الضتعؽَت نضثرل َضٔ إٍضطًرا يًتػطٝض ١عضٔ ٖضؿ ٙاؾفّضٚ ١تدلٜفٖضا,
ؾمُٝت بأزلا ٤ؼًًضٗاٖ ,ؽٜضَ ,١مضاعؽ ,٠ـٜضٛگَٚ ,اوضاب٘ ؾيضوٚ ,انضاؼ اجضكّ إٕ انثضف
إىانٌ اٜؿا ٤بايىعب ايعفاق ٖٛ ٞايؿماؼٚ ,قؽ نتب عٓ٘ ايهثرل ,ؾُِٓٗ َٔ اوب إِٛٛع
ٚنتب عٓ٘ بىهٌ ـا َٔ َِٗٓٚ ٥نتب عٓ٘ ٚمل ٜىاٖؽ بأّ ع ٘ٓٝبٌ ٜمُ َٔ ايٓاه ؾك٘
ٚيؿيو مل ٜـ بايػفضٚ ..قؽ قفأ َ٪ظفاّ نتاب ٌؽـ ذؽٜثاّ يًهاتب ٚايمٝالَٛ ٞل ٢ؾفد
ايؿ ٟنإ ٜىػٌ ٍَٓب ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفامٚ ,نإ عٓٛإ ايهتاب )قٍ ١ايؿماؼ
ٗ ايعفام( َٔ .ظٖ ٍ٬ؿا ايهتاب تمتط ٝإ تتطً عً ٢ذحضِ ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام بىضهٌ
ٚاِس ٚجً ,ٞظٌٍٛاّ ٚإ ناتب٘ نإ واٖؽاّ ٚـأ٦َ ٣ا اؾفا ِ٥بعٜ ...٘ٓٝتمِ ايهتاب
بالًٛب ـاٚ ٥جؿاب ,ؾتاـ ٠ػؽ ا٫لًٛب ا٫ناؼَّٚ ,ٞف ٠ػؽ ا٫لًٛب ايمضاظف ,ايضؿٟ
تتحً ٢بهًُات٘ نٌ َعاْ ٞاؿفقٚ ١ا٫مل عً ٢ايٓاه ايؿكفٜ ..ٙطفط ايهاتب قٍ ١ايؿمضاؼ
ايؿ ٟنف جمؽ اجملتُ ايعفاقٍٜٚ ٞؿ٘ َ ا٫ـٖاب ٚجٗإ يعًُٚ ١اذؽٚ ,٠هعً٘ لبباّ بانثف
إٍا٥ب ٚاِٚ٫اع إكـ ١ٜاييت ذًت بايىعب ايعفاق ,ٞؾضػٝاب اـؽَا ٚنثف ٠اؾفاٚ ِ٥عؽّ
ٚجٛؼ اٚ َٔ٫اَ٫إ ٚتؿى ٞايؿكف ٚنثف ٠ايبطاي ١بمبب٘ ,نٝـ ٜ ٖٛٚ ٫ك ٍٛإ ـاتب ـٝ٥ن
ٚقـا ٤ايعفام ٜعاؼٍ ـاتب ايفٝ٥ن ايٍٝب ٕؽ 16 ٠لضٜٓٓٚ ,١كضٌ ايهاتضب ذاؼثض ١عضٔ ايضفٝ٥ن
إ٫اْ ٞنفٜمتٝإ ؾٛؾًـ ..اْ٘ اجدل عً ٢تكؽ ِٜا٫عتؿاـ ٚطًب ايٍؿس َٔ ايىعب ؾٝتضماٍ٤
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ايهاتبَ..اٖ ٞجفٜفت٘?قٚجٌ ١ؽٜك٘ ايثف ٟذًٍت ي٘ عً ٢قفض بؿا٥ؽ ٠كؿّ٘ َٔ بٓو يٝن
ذهَٝٛاّ ٚاِا ًّه٘ قٚجٗا ايثف ٟيٝبب ب٘ ايفٝ٥ن َمهٓ٘ ٗ.ذٌ إ إ٫ضاْ ٞايعضاؼ٫ ٟ
وٌٍ عً ٢قفض َٔ ؾيو ايبٓو بؿٛا٥ؽ كؿّْ٘ ٗٚ.ؿن ايٛقت ـٝ٥مٓا ايع ِٝٛاظؿ ًَْٞٛٝ
ؼ٫ٚـ ٍَفٚف جٝضب عٓؽ اٜؿاؼ ٙؿّٛـ اجتُاع ا َِ٫إترؽٚ ٠عٓؽَا لضأي٘ ٚاعضذلض عًٝض٘
بعض إثكؿٌ ٗ اَفٜها بىهٌ َباوف ا ٚغرل َباوضف قضآٖ .ًٌ٥ضاى ٗ ْٜٛٝضٛـى )نًُضٔ
قٗٛت٘ َٔ نٝم ( ٛي ٛعً ٢ذماب إٓ ١ُٛايؽٚيِ?١ٝرو َطضٚ ّ٫ٛـؼ عًض ِٗٝغضرل ؾٓض٘ اْضتِ
ايعفاقٜ..ٌٝاب٘ ٖانِ ظفؼ ٙقاؼ ظٝيب َْ ًَ ٕٛٝؼ٫ٚـ ٚالهتٛا...إٕ َٔ ٜكفأ ايهتاب بتإٔ
هكّ بإٔ ايؿماؼ ٜٓ ٫تٗ ٞبمٗٛي ٗ ١ايعفام ٚظٌٍٛاّ إ نبرل ايكَ ّٛتُٝك بايؿماؼ ؾضهٝـ
بايتابعٌ ?! ا ٚنُا ٜمتىٗؽ ايهاتب َٛل ٢ؾفد ببٝت ٫ذؽ ايىعفا :٤اؾا نضإ ـب ايبٝضت
بايؽف ْاقفاّ .ؾىض ١ُٝاٖضٌ ايبٝضت نًضِٗ ايضفقَ...إ ًَضـ ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام وضا٥و َٚعكضؽ
ؾضضضٝعفض ايهاتضضب نضضٌ ٖضضؿ ٙايتعكٝضضؽا ايضضيت ٚاجٗتضض٘ اثٓضضاَ ٤مضضاـَ ٗ ٙهاؾرضض ١ايؿمضضاؼ,
ٚظٌٍٛاّ إ ٜضؽاّ ٚاذضؽ ٫ ٠تٍضؿل ,ذٝضث ػضؽ جضٌ اٌضراب إٓاٌضب َىضذلنٌ بايؿمضاؼ
ٚايهٌ وتؿًَ ٜـ لاع ١ايعاق ,٠اتؿنف اْ ٞزلعت ـٝ٥ن ايٛقـاٜ ٤ك) ٍٛآْا يؽٜٓا ًَؿا
ِعُ َٔ ١وفى لانٓاّ ِؽْا نفجٗا بٛجٗ٘ ْٚمهت٘( .إ ٖؿ ٙايمٝالض ١ايؿالضؽ ٠ايضيت
ٜتهًِ ايهاتب عٓٗا َٔ ُِٔ قٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ذٝث ٜكٜٓ :ٍٛىف ايػم ٌٝايٛلغ شلؿٙ
اؿه ,١َٛيهٔ لفعإ َا ىؿت ٚىبٖ ٛؿا ايّحٝخ ,ثِ ٜٓؽثف ٜٚتٛاـ ٗ ٣طٝا ايٓمٝإ ,
بؿعٌ ايتمذل ٚنِ ا٫ؾٛاَٚ ٙبؽأ ايؽٚي ١اؿؽٜث ١ايؿ ٟاؽؿت٘ َٓٗحاّ ُٕاـلتٗا ايٓتٓ) ٗ ١وًٝب
ٚوًٝو( )ٚالهت عب ٚالهت عٓو( .إ ٖؿا ا٫لًٛب ايًٓ نُا ٜمَُٛ ٘ٝل ٢ؾفد عاْ٢
َٓ٘ ايىعب اوؽ َعاْا ٠ذٝث اْ٘ لٝماعؽ ايؿ ٟوتؿ ٜبضًُـ إ ٜعٝث ٗ ايعفام ؾماؼاّ ٫ ْ٘٫
ٜمتط ٝابٔ اَضفأ ٠إ ّمض٘ بىضعف٫ ,٠لضُٝا ٚإٕ ايهضٌ ىضاؾ ٕٛعًضٍَٓ ٢ضبِٗ ٚزلعضتِٗ...
ٚنؿيو ٜطفط ايهاتب قّاٜا ذمال ١جؽاّ ْٚمتىعفٖا َٜٝٛاّ ؾضٜٗ ٛتما ٍ٤عٔ إضثكؿٌ ٗ
ايعفام ٜٚك ٌٖ ٍٛإ  ِٚإثكؿٌ عٓؽْا لًٕ..٫..ِٝاؾا?  ٕ٫ايؿٜ ٟمُِ ٚع ٞايٓاه بايتطاذٔ
ايىٝع ٞايمب ٖؿا يٝن َثكؿاّ..ثِ ٜك ,ٍٛإثكـ ٜ ٫كف بػرل إٛاطٔ ٖ ١ٜٛيًعفام ٚإثكـ ٖٛ
ايٓكٜض٘ ٚإٛاجضض٘ يًؿمضضاؼ ذك ضاّ ٚيضٝن ـٜضضا..٤ذٝضضث هعضضٌ ايهاتضب َٛقضضـ إثكضضـ يضضٝن عؿضضٜ
ايٓٛفٜا ٚايتىؽم بكّاٜا تًٛث ؾهف ايٓاهٚ ,يهٔ ٜٓبػ ٞعً ٢إثكـ إ ٜه ٕٛوضاٖؽاّ
عً ِٚ ٢اجملتُ ايؿٜ ٟؽٚـ ذٛي٘ ٚقاـباّ يًؿماؼ إتؿىٚ ٗ ٞطٓ٘...إ نتاب قٍ ١ايؿماؼ
ٗ ايعفام ذكاّ جؽٜف با٫ذذلاّ ٚآَٝيت إ ٜكفأ ٙنٌ عفاق ٞوفٜـ ذتٜ ٢ف ٣إؽعٌ يًٛطٓ١ٝ
ٚايؽ ,ٜٔنٝـ لاعؽٚا غفاب ٖؿا ايٛطٔ ٚقتٌ اَاٍ ٚاذ ّ٬ايٓاه إمانٌ ا ٚنُا ٜكٍٛ
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َٛل ٢ؾفد ذتٜ ٫ ٢ؿعف اذؿاؼِٖ بٌ اذؿاؼْا غؽاّ ٜٚكٛي ٕٛإ اباْ٤ا نؿا ٚنؿا ؾأنٝؽ إ
ٖ ٤٫٪ايٓاه إمانٌ لٝكؿ ٕٛبٛجٜٚ ِٖٗٛكٛي ٕٛشلِ ٖ ٤٫٪ابا٩نِ ٖٚؿًَ ٙؿا ؾماؼِٖ إ
َاهعًو ؼب ايهتاب ٚتتُمو بض٘ لضٗٛي ١ايتعضبرل ٚذض ٠ٚ٬ايتًضٚ ,ٜٔٛبمضطات٘ ايبعٝضؽ ٠عضٔ
ايتكٜٚل ٚايكظفؾ ١ايًؿٚ..١ٝٛايكا ٤ايّ ٤ٛعً ٢ا٫ؾ ١اـطرلٚ ,٠ذث ايػٛٝـٚ ٜٔنٌ ابٓا ٤ايعفام
ايىفؾا ٤عًٚ ٢أؼ ايؿماؼ ايؿ ٟاـجعٓا َ٦ا ا٫عٛاّ ٚجعًٓا ْتُٓ ٢إ ْهٍَ ٗ ٕٛاف ايؽٍٚ
اييت ناْت تتُٓ ٢إ ٜه ٕٛيؽٜٗا عىضف َايضؽٜٓا ٗٚ ,اعتكضاؼ ٟإ َُٗض ١تٓكٝض ١ايعضفام َضٔ
ايؿماؼ َُٗ ١واقٚ ١طٚ ١ًٜٛتتطًب جٗٛؼ نثرلٚ ٠ذاقَ ١ا ٫اْٗا يٝمت َمترَ ١ًٝاؼاّ ٖٓاى
َٛاطٓ ٕٛوفؾا َٔ ٤اَثاٍ َٛل ٢ؾفد قاؼـ ٕٚعً ٢تمً ٘ٝاِٛ٫ا ٤عًٗٝا ٚذث ايىضعب عًض٢
قاـبتٗا ؾٗؿا ايهتاب ايؿ ٟأيؿ٘ َٛل ٢ؾفد لٝهْ ٕٛاؾؿ ٠اٍ عٛامل ايؿماؼ ٗ ايعفام ٕٔ
ٜفٜؽ ا٫لتكٍا ٤عٔ ٖؿا إفض ايؿ ٟأظؿ ايىعب ايعفاق ٞاٍ اشلاٚ ,١ٜٚذكاّ ْك ٍٛإ ناتب٘
َتُٝك بٓباٖ ١اجتُاعٚٚ ١ٝطٓ ١ٝقٌ ْٛرلٖاٚ ..مٔ مل ْٓكٌ يهِ نٌ ايكّاٜا اييت تهًِ عٓٗا
َٛلضض ٢ؾضضفد ٭ٕ ايهتضضاب طٜٛضضٌ جضضؽاّ بضضض ٌ 560ضضؿرَ ,١ضضٔ ايكط ض ايهبرل,ؾٓكًٓضضا إٛاِضضٝ
اؿمال ١اييت تهًِ عٓٗا ايهاتب ٚي ٛتهًُٓا عٔ نٌ َؿاٌٌ ايهتاب يطاٍ إكاّ بٓضا,
ٚاظرلاّ اق ٍٛإ ايهتاب تٓا ٗ ٍٚطٝات٘ َفِا عفاقٝا عآْٝا َٓ٘ اوؽ إعاْا ٠ؾٓؽع ٛاٍ قفا٤ت٘
نٜ ٞتمٓ ٢يٓا َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٚا٫لتؿاؼ َٔ ٠ػاـب ا٫ظف ٗ ٜٔقاـبٖ ١ؿا إفض إتؿاقِ.
قص٘ الفطاد يف العسام نتاب ددٓد للهات الطٔاضٕ مْض ٙفسز
بٛالطalhayat :١
بتاـٜغ :ا٭ـبعاَ 02:00 2012- 12- 19 ٤ما٤
ٌؽـ ٗ بػؽاؼ ايطبع ١ا َٔ ٍٚ٫نتاب ا٫لتاؾ َٛل ٢ؾفد )ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١لابكا
ٗ ايعفام( ..قٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام.
ايهتضضاب ٜتّضضُٔ فُٛعضضَ ١ضضٔ إكضضاٚ ٫ايٛثضضا٥ل إُٗضض ١تتٓضضاَ ٍٚفذًضضَ ١ابعضضؽ لضضكٙٛ
ايؽنتاتٛـ..١ٜ
 َٔٚظ ٍ٬إكؽَٚ ١اٖ٫ؽاْ ٤متط ٝإ ْتعفف عًض ٢ـلضاي ١إ٪يضـ َٚكاٌضؽ ْىضف ٖضؿا
ايهتاب ايٛثٝك ٗ .١اٖ٫ؽاٜ ٤كَٛ ٗ) ٍٛقؿِٗ َٔ ايؿماؼ اْكمِ ايٓاه نُا ٖ ٛوأِْٗ ؼاُ٥ا,
ٗ ظٓاؼم,ؾُِٓٗ َٔ اْهف ٚجٛؼٚ ٙغن ِفـ ٙإاذل عً ٢ذاِف ايىعب َٚمتكبً٘٤٫٪ٖ,
ِٖ بطاْ ١ايم َٔ َِٗٓٚ,٤ٛـنب٘ َٛج ١يًتىٗرل ٚايتمكّ ٘ٝب ْؿم٘ إف ١ّٜبايعٛؼ ٠باَٛ٫ـ
اٍ َا ناْت عً ٘ٝقبٌ عاّ  ,,2003ن ٬ايؿ٦تٌ أؾمؽ َضٔ ) ِضفتٗا( ! ٚأوضفٚ ..نُٖ٬ضا
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تمبب ٗ التىفا ٤ايؿماؼ ٚتعُٝل آثاـٚ ,ٙيهٔ بإكابٌ ناْت ٖٓاى ؾ ١٦ثايث َٔ ١ايعفاقٌٝ
ٚاجٗت ايؿماؼ ؾٚؼا عٔ ايىعب ٚلعٝا يبٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل ٗ ايعفام ُٚمها بإثٌ
ايعًٝا  ٖٞٚ ,تف ٣إ َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٚبٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل ٜعب اَ٫ف ْؿمٖ٘ ,ؿ ٙايؿ١٦
ابًت ب ٤٬ذمٓا ٚيهٔ اَاَٗا أيهثرل ايهثرل ,اٍ ٖؿ ٙايؿ َٔ ١٦ايعفاق ٌٝايٓب ٤٬أـ :ٟٚقٍ١
ايؿماؼ ٗ ايعفام ,عم ٢إ ٜهتبٛا ِٖ ْٗا ١ٜشلا ٚي ٛبعؽ ذٌ.
مْض ٙفسز ّنتاب :قص٘ الفطاد يف العسام
27- 02- 2013
أٓؽ ٖاوِ

*

ٌؽـ عٔ ؼاـ ايىحف ٠يٓىف ٚايتٛق ٗ ٜلٛـ ١ٜنتاب )قٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام (...يٮلتاؾ
َٛلضض ٢ؾضضفد ايضضؿ ٟوضضػٌ ٍَٓضضب ـ٥ضضٝن ٖ٦ٝضض ١ايٓكاٖضض ٗ ١ايعضضفام )لضضابكا( ٚنضضإ أعضضفف ٗ
َؽاظَ ٬ا ٜؽٚـ ظًـ ايهٛايٝن َٔ يػ٘ ذضٖ ٍٛضؿا إًضـ إٗضِ ٚاـطضرل ايضؿ ٟاتّضرت
ْتا٥ح٘ بىهٌ ؾاِس ٚكحٌ ٗ اجملتُ ايعفاق َٔ ٞظَ ٍ٬ا أٌبرت ٚاٖف ٠بٌ لٝاـا
ٓٚاٜا تمؽ ايطفم عً ٢ايعاَ َٔ ١ايٓاه ,بؽ ٫الًٝكٚ ١ٜأذؿ ١ٜاٜطايَٓٚ ١ٝاقٍ ؾاظف,٠
عكاـا َبعثف ٗ ٠أـجا ٤إعُٛـٚ ٠أـٌؽ ٗ ٠بٓٛى ْ ٫عفف أزلاٗ٥اٖ ,ؿ ٙايٍٛـ ٠أٌبرت
ٚاِضضر ١عضضٔ ـجضضاٍ ؼٚيضض ١ايعضضفام قًٝضضا ٚعإٝضضا  ٗٚإكابضضٌ  ٫متضضاد عؽلضضا َهضضدل يٓضضف٣
إتىفؼ َٔ ٜٔايىعب ايؿٜ ٜٔمتحؽ ٗ ٕٚإواـا إفٚـ ايعاطً ١عٔ ايّٚ ٤ٛايىباب ايعاطًٌ
عٔ ايعٌُ إِاؾ ١اٍ اـدلا اييت أْتحٗا ٖؿا ايؿمضاؼ َضٔ عبكفٜض ١يكمضِ ٜ ٫مضتٗإ بض٘ َضٔ
إٛاطٌٓ بٓبي ايكباي ٗ ١أَانٔ ػُ ايٓؿاٜا ٚظدل ٠نبرل ٗ ٠ايبٓا ٤ايعىٛا ٞ٥بمبب غ٤٬
إعٝىٚ ١اـتؿاع ألعاـ اٱهاـا .
ٜته ٕٛايهتاب َٔ ٔمَ ١اٚ ١٥لتٌ ٌؿرٔ ِّٜٚ ١م٬َ ١ذل ٚنٌ َ٬ذل َتبٛعا
بعؽ ٠ؾٍ ٍٛإِاؾ ١اٍ َ٬ذل ٗ ْٗا ١ٜايهتاب  ٖٞٚعباـ ٠عضٔ ٌضٛـ ٚتعًٝكضا ٚ .ايهتضاب
بفَت٘ ايؿٜ ٟعتدل َٔ قب ٌٝإكا ٫إتؿفقٚ ١وٗاؼا

ِؽ  َٚآـا ٤إ٪يـ ٚالتحٛابا أّٜا

َٓٗا َا ذٌٍ ؼت قب ١ايدلٕإ ,إِضاؾ ١إٍ إذٍضاٝ٥ا بٝاْٝض ١با٭ـقضاّ عضٔ ايؿمضاؼ ٚأّٜضا
قٍٝؽ ٠يىاعف ْكاـ قباَْ ْٝٚ ٞا طفط ٗ ايهتاب ٜفنك ٜٚؽٚـ ٗ ٖؿ ٙايكّ ١ٝبىهٌ أٚ
أظف اييت ٜفاٖا ؾفد اـفاب ايفٝ٥م ٗ ٞايبًؽ ٚؾيضو َضٔ ظدلتض٘ ٗ َمضرل ٠ذٝاتض٘ ايعًُٝضٗ ١
فاٍ ايتعطْ .٘ٝكفأ ٗ إكؽَ ١تمُٚ ١ٝاِر ١يًؿماؼ:
ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ٜٴُاـه يؿات٘ ٜٚٴُاـه نم٬ط ٗ اؿفب احملتؽَ ١عً ٢اؿهِ
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ٚايؿماؼ ٗ ايعفام ٜكاه بإًٝاـا ٚيٝن بإؿفؼ..
ٚايؿماؼ ٗ ايعفام َٔ ؾعٌ نباـ إمٚ٪يٌ ٚايمالضْٚ ١ضٛاب ايىضعب ,ؾهضاْٛا ايكضؽ٠ٚ
يػرلِٖ َٚعًُا يهِٓٗ يٝمٛا ايؿٜٓ ٜٔبػ ٞايكٝاّ شلِ تبح..٬ٝ
ايفجضضٌ ٜمضضُ ٞا٭وضضٝا ٤بأزلاٗ٥ضضا ٚشلضضؿا ٜ ٫تؿضضل َضض بعضضض ايمالضض ١ايضضؿٜ ٜٔتهًُضضٕٛ
بايعَُٝٛا عٔ ٖهؿا ًَـ  ِٚؼٚي ١ايعفام ايفا٥ؽ عإٝا ٗ فاٍ ايؿماؼ ٚايفو ,٠ٛعً٢
لب ٌٝإثاٍ ,لؽ ؾفد ىتًـ َ ايمٝؽ إبضفاٖ ِٝاؾعؿضف ٗ ٟألضًٛب ايطضفط ٜٚضؿنف ؾيضو
ٌفاذَ) ٗ ١ؽظٌ( ايهتابٚ .لؽ ٗ ايهتاب ايهثرل َٔ ا٭طفٚذا ٚاؿً ٍٛالتٓاؼا اٍ
َا َف ب٘ عً ٢أـض ايٛاق عٓؽَا نإ ـٝ٥مضا شل٦ٝض ١ايٓكاٖض .١وًضٌ آـا ٤اٯظضفٜٚ ٜٔضفؼ عًض٢
اتٗاَا ٚجٗت إيٜ ٫ٚ .٘ٝمتثب ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١عٓؽَا نإ ٜفألٗا َٔ بعضض )اشلٓضا ( نُضا
ٜؿنف ) ٌرٝس قؽ ٜك ٍٛقا :ٌ٥إ َٛل ٢ؾفد  ١٦ٖٝٚايٓكاٖ ١مل ٜبطىا بايؿالؽٚ ٜٔمل ٜمذلؼا
ا٭َٛاٍ إٓٗٛبٖ ٗٚ ..١ؿا ايك ٍٛايهثرل َٔ ايٍرٚ ١يهب أق :ٍٛإ اشل ١٦ٝتترٌُ ٍْـ ايٛقـ
ٗ ٖؿا ؾإ ٗ بعض إؼاـاتٗا ٖٓا  َٔٚب٘ ًٍٖٜٓ ٫ ١س ٖٓا اٯظفٚ ..ٜٔيهٔ ايٍٓـ اٯظف
َٔ ٚقـ اٱظؿام تترٌُ َمٚ٪يٝت٘ بَ ١٦ٝهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام(.
ٜٚؿنف إ َٛل ٢ؾفد قؽ وػٌ َٓاٌب عؽَ ٗ ٠مرل ٠ذٝات٘ ايعًَُٗٓ ١ٝا اظتٍاٌٗ ٞ
إفنك ايك َٞٛي٬لتىاـا ٚايتطٜٛف اٱؼاـ ٗ ٟبػضؽاؼ بضٌ عضاََٚ .1987 – 1973 ٞضؽٜفا
يًتطٜٛف اٱؼاـٚ ٟايتعط ٗ ٘ٝإذؽ ٣ؼٚا٥ف ٚقاـ ٠ايٍٓاع ٗ ١ايمُاٚ ٠ٚنإ ٜكؽّ قاِفا
ظاـج ٗ ١ٝأذؽ٪َ ٣لما ايتعً ِٝايعايٚ .ٞغاؼـ ايعفام ٗ عاّ ٚ 1991ؾأ إٍ ايمعٛؼ ١ٜبعؽ
اْتؿاِ ١آؾاـ ٚعاؼ )إٕ ؼكٝل أ ٟتكؽّ ٗ بٓا ٤ايعفام اؾؽٜؽ َفٖ ٕٛبتركٝضل ايٍٓضف عًض٢
ايؿماؼ ٚإواع ١ق ِٝايٓكاٖ ٗ ١بٓاٖٚ ٤اـلا ايؽٚيٚ ..١إٕ ؼٚـْا ٗ َهاؾر ١ايؿمضاؼ يضٝن
َٝك ٠ما ٍٚاْتكاعٗا َٔ اٯظف ٜٔأ ٚتىفٜؿا ْمع٫ ٢ذتهاـ ,ٙبٌ َٛاجِٗ ١اـ ١ٜعٔ ايىعب
ٜؿفِٗا اْتُاْ٩ا يًعفام وعبا ٚٚطٓا ٚػفب ١لٝال ٖٞٚ ١ٝيٝمت ٖاذها بٌ ىتً٘
ؾٗٝا ايعفام ٚايؽّ ٚاٱٌفاـ ٚايعكّ ٚايتُمو بإباؼٚ ٨ا٫لتعؽاؼ ي٬لتىٗاؼ ؼْٗٚا ؾٚؼا عٔ
ؾكفاَٚ ٤عٛق ٟايىعب ٚنفاَت٘ ٚزلع ١ايعفام ايؽٚيٚ ١ٝثفٚت٘ ايٛطٓ.١ٝ
 ٫ٚبؽ َٔ ايٛقٛف َ اشلٚ ١٦ٝؼعُٗا يتركٝل َطايب ايىعب بإٔ ٜه ٕٛعاّ  2008عاَا
يتركٝل ايٍٓف عً ٢ايؿماؼ ٚايؿالؽٚ ٜٔإؿمؽٚ ,ٜٔعاَضا ٱوضاع ١قض ِٝايٓكاٖضٚ ١ا٫لضتكاَ١
ٚايهؿاٖ ٗ ٠٤اـل ١ايعٌُ اؿه(َٞٛ
ٚأّٜا عً ٢ايػ٬ف اـًؿ ٞلؽ ٌٛـ ٠إ٪يـ َٛل ٢ؾفد بىعف ٙا٭وٝب – أبٝض ُاَا,
أؾا ,عًٝو ا٫لتعؽاؼ ٫لتكباٍ ايىٝب أ ٚايًٍ أؾا َا قفـ قفاٖ ٠٤ؿا ايهتاب يتعفف بعض
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َا ٜؽٚـ ٗ بًؽ ٜع ّٛعً ٢عف َٔ ْؿ٘.
ايعفام َ 2012 ٜٞٗٓتٍؽـاّ ؾماؼ ِٚراٜا ايعامل ٚعاٌُت٘ ا٭لٛأ ٗ إعٝىٚ ١اـؽَا .
اـُٝن 06 ,ناْ/1ٕٛؼٜمُدل
2012
مْض ٙفسز يف نتابُ "قصّ٘ الفطاد يف العسام "ّ ..قف٘ دطْز ضْف تدخل تأزٓذ العسام..
ؼ .ذمٌ لفَو ذمٔ

*

)إِا جكا ٤ايؿ ٜٔواـب ٕٛاهلل ٚـلٛي٘ ٜٚمع ٗ ٕٛا٭ـض ؾماؼاّ إٔ ٜٴكتًٛا أٜ ٚٴًٍبٛا أٚ
تٴكطٓ أٜؽٚ ِٜٗأـجًِٗ َٔ ظ٬ف أٜ ٚٴٓؿٛا َٔ ا٭ـض() ..لٛـ ٠إا٥ؽ(33 :٠
)ٚاجٗتٴ ايؿماؼ ٗ ايعفام عٔ قفب ٚعفؾت٘ عٔ نثب نُؿتي عاّ ْٚا٥ب ـٝ٥ن ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖٚ ١ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفامٚ .ظ٬ؾاّ يػرل ٗ ٟعٗؽ احملاٌٍٚ ١ايؿماؼ ,مل أِ
ؼـُٖا ٗ جٝيب عؽا ـاتيبٚ .مل أعٝٸٔ إبٓاّ أ ٚأظاّٚ .مل أقاٜض ٍَٓباّ باـّٛع أ ٚإظّاع ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ أ ٚاؿه ١َٛأ ٚا٭ذكاب ظ٬ؾاّ يًؽلتٛـٚ ,يكا ٤ؾيو ذٝٛتٴ بفِا أْاه
طٝٸبٌ نثف ..يهٓب مل أؾك بفِا ا٭َفٜهإ  ٫ٚاؿه ٫ٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفام.
ٚيمت بآب٘ ؾؿاى ٜٴمحٌ يٚ ٞيٝن عً(ٞ
َٛل ٢ؾفد
نتاب "قٍٸ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام"
متَٔد :مأشم امسُ "علٕ بً أبٕ طال ":
ٗ إواـ ١َُٗ ٠يًباذث ايٓؿم ٞايؽنتٛـ "قُؽ ايعبٛؼ ٗ "ٟنتاب٘ "أذاؼٜث ْؿم,"١ٝ
أواـ إٍ إٔ ٖٓاى َعًّ ١نبرل ٠جؽاّ تٛاج٘ نٌ َٔ ٜتمِٓ َكايٝؽ ايمًط ٗ ١ايعفامَ ,عًّ١
ازلٗا "عً ٞبٔ اب ٞطايب"َ ,عٓ ٢إٔ نٌ َٔ ّٜع٘ ايكؽـ ٗ َٛق ايكٝاؼ ٗ ٠ايعفام ,لٝكّٛ
ايعفاق ,ٕٛٝبٍٛـَ ٠باوف ٠أ ٚغرل َباوفَ ,٠كاـْت٘ بايٍٛـ ٠ايكاٖؽ ٠ايعاؼي ١ايعٚ ١ُٝٛايمًٛى
اٱؼاـ ٟاؿاقّ إ َٔ٪يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايم ٗ ّ٬إؼاـ ٠و ٕٚ٪ا٭َٚ ١ايتعاٌَ َ َاٍ إمًٌُ .
ٖٚضضؿ ٙايٍضضٛـ ٠تًضضٛب ٗ ٫وضضعٛـِٖ اؾُعضض ٞبؿعضضٌ ايثكاؾضض ١ايؽٜٝٓضضٚ ١ايعاَضضٚ ,١تتضضأجخ بؿعضضٌ
اٱمطا ٙاي ٗ َٞٛٝلًٛى ايمٝالٚ ,ٌٝايؿٜٛ ٟغٌ ٗ ايذلؼٸَ َ ٟفٚـ ايعكٛؼّ ٫ٚ .هٔ إٔ
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تكفأ نتابا -عفاقٝاّ أ ٚعفبٝاّ -عٔ ايكٝاؼٚ ٠ايمًٛى ايمٝال ٗ ٞايتعاٌَ َ ثفٚا ا٭َ١
ٚإؼاـ ٠إاٍ ايعاّٜ ٫ ,تعفض ٭ِٛؾد عً ٞبٔ أب ٞطايضبٚ ,نأْض٘ إؼاْض ١غضرل َباوضف ٠يًرضاٍ
ايؿالؽ ايكاٚ .ِ٥ئ ٜه ٕٛنتاب "َٛل ٢ؾفد" ,ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفام لابكاّٖ ,ضؿا
"قٍٸ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام" ) (1التثٓا٤ٶ ,ؾكؽ اواـ إٍ اؿاؼث ١اييت قؽ تؽظٌ ٗ إطاـ "ا٭لاطرل "
ٚاـفاؾا ذٌ ْكاـْٗا بمًٛى ايمٝال ٌٝاؿايٚ ,ٌٝؾيو ذٌ ْضاؼ ٣أذضؽ ا٭عضفابٚ ,قضؽ
تمٛٸم بّاع ١ثك َٔ ١ًٝلٛم ايهٛؾْ ,١اؼ ٣عً ٢أذؽِٖ َٔ اٌراب ايبٓ ١ٝإتٜ :١ٓٝا ٓٓاٍ. .
ٚؼعا ٙيٝرٌُ بّاعت٘ ؾالتحاب ايفجٌٚ .يهٔ اٱعفاب ٞوعف إٔ عؽؼ ايؿٜ ٜٔمًُٓ ٕٛعًٖ ٢ؿا
اؿُٸاٍ نبرل ..ذتض ٢قضاٍ أذضؽِٖ يًرُٸضاٍ :ايمض ّ٬عًٝضو ٜضا أَضرل إض .ٌَٓ٪ؾتمضُٸف قضؽَا
اٱعفابٌٚ ٞاط جكعا :أأْت عً ٞبٔ أب ٞطايب? ؾفؼ عً ٘ٝأب ٛتفابْ :عِ ٜا أظ19ٚ 18 ُ) ٞ
بتٍفٸف(.
ٚذت ٢عٓؽَا ٜترؽٸث إم" ٍٚ٪اؿؽٜث" عٔ قٓ ١ايؿماؼ ٚايٓكاٖ ٗ ١إؼاـ ٠إاٍ ايعاّ,
ؾإْو ػؽ "ألًٛب٘" ّ ٌٝإٍ ـٚذ ١ٝظطاب اٱَاّ عًٚ ٞزلا ٚذفقٌ ١اذب ْٗخ ايب٬غ ١ؼيٌٝ
ْكاٖ ١اؿانِ إمًِٜ .كَٛ ٍٛل:٢
)ٚاجٗتٴ ايؿماؼ ٗ ايعفام عٔ قفب ٚعفؾت٘ عٔ نثب نُؿتي عاّ ْٚا٥ب ـٝ٥ن ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖٚ ١ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٗ ١ايعفامٚ .ظ٬ؾاّ يػرل ٗ ٟعٗؽ احملاٌٍٚ ١ايؿماؼ ,مل أِ
ؼـُٖا ٗ جٝيب عؽا ـاتيبٚ .مل أعٝٸٔ إبٓاّ أ ٚأظاّٚ .مل أقاٜض ٍَٓباّ باـّٛع أ ٚإظّاع ٖ١٦ٝ
ايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ أ ٚاؿه ١َٛأ ٚا٭ذكاب ظ٬ؾاّ يًؽلتٛـٚ ,يكا ٤ؾيو ذٝٛتٴ بفِا أْاه
طٝٸبٌ نثف ..يهٓب مل أؾك بفِا ا٭َفٜهإ  ٫ٚاؿه ٫ٚ ١َٛايطبك ١ايمٝال ٗ ١ٝايعفام.
ٚيمت بآب٘ ؾؿاى ٜٴمحٌ يٚ ٞيٝن عً.(8ٚ 7 ُ – ٞ
الهلن٘ تُشٕٔ ّتُنٔت:
ٚنٓت َٚا قيت أق ٍٛإٕ ايهًُ ١نُا ؾنف أجؽاؼْا ايمَٛفٚ ,ٕٜٛنُا جا ٗ ٤ايتٓكٌٜ
ايعكٜك أّٜا" ,ؼُٝٚ ٞٝت" ٫ ٖٞ .ؼُٝٚ ٞٝت َٔ ايٓاذ ١ٝاؾمؽَ ١ٜاؼٜضاَّٚ ,ضٔ ايٓاذٝض١
ايؿٛـ ١ٜقَٓٝا ,بفغِ أْب واٖؽ ٚزلعت عٔ أْاه قتًتِٗ نًَُ ١ثٌ ايىٝغ ايؿ ٟأٌٖ َٔ
قبٌ أذؽ ايٛقـا َٔ ٤ايعا ١ً٥اؿانُ ٗ ١عٗؽ ايٓٛاّ ايمابل ٗ اي تمعٓٝا بض "نًُ ,"١ؾأطًل
ايفٌاُ عً ٢ـأل٘ ٚاْترفٚ .يهٔ ايهًُ ١تكتٌ ٚتؽَٸف عً ٢إمت ٣ٛايتأـى ٞايؿٜ ٟمتعـ
ب٘ ايؿالؽ ٕٚاٯٕٖٚ .ؿا ٚاذؽ َٔ ايؽٚاؾ اـطرل ٠اييت تكـ ٚـاَ ٤ىفٚع َٛل ٢ؾفد ايتاـىٞ
ٖؿا ٗ ؾّس ايؿماؼ ذٝث ىاطب ايكفٸا ٤ايعفاق:ٌٝ
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)أقـ بٓٝهِ أْتِ ؾأقَ عًٝهِ قٍ ١ايؿمضاؼ ٗ ايعضفامٚ ,أِضعٗا بضٌ أٜضؽ ٟأ٫ٚؼْضا
ٚاذؿاؼْا نٜ ٞتمًرٛا بٗا ٗ َٛاجٗ ١ابٓاٚ ٤أذؿاؼ ايؿالؽ ,ٜٔؾإٕ تؿاظفٚا بال٬ؾِٗ ٚقاٍ
ايكا :َِٗٓ ٌ٥نإ أب ,ٞقاٍ ي٘ أذؿاؼْا َٔ :أبٛى ٜا ٖؿا? َا نإ أبٛى إ ٫ؾالؽاّ يػٸاؾاّ٫ٚ ,
تمترل ٌٛـت٘ إٔ تٴعًل ؾٛم ايفٚ٩ه .يكؽ لًب ْٗٚب ٚاغتٍب ذل ايىعب ٗ ايتُت َٛاـؼٙ
َٚكؽـات٘ٚ ,التأثف بإٓاٌب ٚإاٍ ٗٚ .عفؾٓا يٝن بايؽْاْرل ٚذضؽٖا ٜمضُ ٛاٱْمضإ .أْضكٍ
ٌٛـت٘ ٚإ ٫ؾترٓا ًَؿٓ٘ .ؾكؽ تفى آبآ٥ا ًَؿا آبا٤نِ  ٖٞٚتٓكٸ َا ٜكنِ ا٭ْٛفٖ ٗٚ .ؿٙ
اؿاي ١ئ ٜػًب اذؿاؼِٖ أذؿاؼْا َثًُا غًبْٛا  ّٜٛقايٛا :نإ أل٬ؾٓاٚ .أل٬ؾِٗ َا ناْٛا
ل ٣ٛوٛىا ٚإقطاع َٚطاٜا يٲلتعُاـ – ُ .(9
تْدّظ :تكصري ٍٔ ٘ٝاليصاٍ٘ ىفطَا:
ٚأق ٍٛاؿلٚ ,ب ٬تفؼٸؼ ,إْب ًٌٚ ّٜٛتب ْمع َٔ ١نتاب ا٭لتاؾ َٛل ٢ؾضفد ٖضؿا,
نإ ٍٜؽٸْ ٞعٔ قفا٤ت٘ إذماه َفٜف جؽاّٚ ,ـأ ٟـالغ َؿاؼ ٙإٔ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ٖٞ ١جكَٔ ٤
آيٝا ايؿماؼ ٗ ايعفامٚ ,أْٗا تترُٸٌ جك٤ا نبرلاّ َٔ َمٚ٪ي ١ٝالتىفا ٘٥ا٭ظطبٛط .ٞؾعً٢
أقٌ تكؽٜف إٔ اشلَ ١٦ٝطايب ١بعكؽ َُ٪ف لٓ ٟٛعًب ,تطفط ؾ ٘ٝأَاّ ايىعب ايٍٛـ ٠إؿحع,١
ٚا٭بعاؼ إ ١ٕ٪ايؽقٝك ١عٔ ايٓٗب ايؿ ٟتتعفض ي٘ َٛاـؼٚ ٙأَٛاي٘ ٚبا٭زلاٚ ٤ايتٛاـٜغ .ثِ نِ
َٖ ٛكؽاـ ا٭َٛاٍ إٓٗٛب ١اييت الذلؼتٗا اشلًٍٕ ١٦ٝر ١وعب ايعفام احملطِٓ? ٚنٝـ ٜمضاؾف
إمضضٚ٪ي ٕٛايؿالضضؽَ ٕٚضضٔ احملضضانِ أ ٚايمضضح ٕٛإٍ اـضضاـد عًٓضضا ٚبضض ٬ـاؼع? أ ٫ىّضضعٕٛ
يٲْذلب ٍٛايؽٚيَ ٞثٚ ?٬ناْت ْكُيت عً ٢اشل ١٦ٝتكٜؽ نًُٓضا زلعضت عضٔ َٚٛضـ بمض ٘ٝأٚ
َؿٛٸض وفط ١أَ ٚؽٜف َؽـلٜ ١ٴًك ٢ايكبض عًٚ ,٘ٝبايٍٚ ٛايٍٛـ ,٠بتُٗ ١ايؿماؼ ٗ ,ذٌ
ٜٛيؼ نباـ إمٚ٪يٌ ٗ ؼَاٖ ٤ؿا ايىعب ٚثفٚات٘.
َٚا قاؼ ايطٌ بًٓ ٖٛ ١اٱتٗاَا اييت تٛجٸ٘ إٍ اشلْ ١٦ٝؿمٗا عًٓا آْؿاى ٖٞٚ ,اييت هب
إٔ تهَٓ ٕٛكٸٖ ١عٔ ايؿماؼٚ ,ظٌٍٛا بعؽ ٖفٚب ـٝ٥مٗا ايمابل "ـاِض ٞايفاِضَ "ٞعًٓضا
ايتمً ِٝأَاّ طٛؾإ ايؿماؼ إاذل ,ثِ اتٗاَ٘ ْٖ ٛؿم٘ بايؿماؼ إايٚ ٞتع ٌٝاقفبا ..٘٥إخلٜ .فؼ
َٛل ٢ؾفد عً ٢ؾيو بايك:ٍٛ
) ٌرٝس قؽ ٜك ٍٛقا :ٌ٥إ َٛل ٢ؾفد  ١٦ٖٝٚايٓكاٖ ١مل ٜبطىا بايؿالضؽٚ ٜٔمل ٜمضذلؼٸا
ا٭َٛاٍ إٓٗٛبٖ ٗٚ .١ؿا ايك ٍٛايهثرل َٔ ايٍرٚ ١يهب أق :ٍٛإ اشل ١٦ٝتترُٸٌ ٍْـ ايٛقـ
ٗ ٖؿا ؾإٕ ٗ بعض إؼاـاتٗا ٖٓا  َٔٚ .ب٘ ٖٓ٘ ًٍٜ ٫س ٖٓا اٯظفٚ .ٜٔيهٔ ايٍٓـ اٯظف
َٔ ٚقـ اٱظؿام تترُٸٌ َمٚ٪يٝت٘ بَ ١٦ٝهاؾر ١ايؿماؼ ٗ ايعفام .ؾً ٛناْت اشلَ ١٦ٝفتبط١
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)بايؿٝؿا( ؿككت و٦ٝا ٚيهٔ إٔ ٜهَ ٕٛفاجعٗا ٚاذؽاّ نإ نٌ ث٬ث ١اٜضاّ ٜأتٝضو َكضب٬
َؽبفا ٜ ٖٛٚتأب٘ ذّٔ ؾضاٌ ٬ٜضؿفاّ ٜمضع ٢يتعض ٌٝأبٓضا ٤عَُٛتض٘ ا٭قضفبٌ َضٔ ايمضٛاعؽ
بٚٛا٥ـ )بٛؼ ٟناـؼا ( ٗ اشل ..١٦ٝؾتٴفَ ٢تًو ايؿا ٗ ٬ٜإهإ ايؿ ٟتمترك٘ٚ ,اٯظف
ٜفؾ عكرلت٘ ٜٚتآَف ِؽٸى نًُٓا ُُٖت بكط ايطفَب ١اـاٌ ١بىؿ٘ ايٓؿ٘ ٚايثايث ٜكٍٛ
يوَ :ا يهٝت غرل ْاعتٓا? ٚايفاب إؾا تضٓطغ بٛاذضؽ َضٔ ْاعتض٘ ٜتُٗضو بتٗؽٜضؽ إىضفٚع
ايٛطبٚ ?..اـاَن بن تكذلب َٔ ٚاذؽ َٔ ْاعت٘ ٍٜؽط بايٓىٝؽ ايك َٞٛايكا ٌ٥بإٔ ايعفام
مل ٜعؽ َٔ قاظ ٛإٍ جٓٛب ايهٜٛت إِا َٔ عؿو يًفقاقٚ ..ٙايتاجف ايعفاقٜ ٞمتٛـؼ َٛاؼ ًَٛث١
باٱوعاع ايكاتٌ يهٓ٘ ٍّّْ ٞـ  َٜ٘ٛبايبرث عٔ َطعِ ٜكؽّ ؿُا َؿبٛذا عً ٢ايطفٜك١
اٱل!..١َٝ٬
ٚإؾا تىته ٞعٓؽ إفاج ايؽ ١ٜٝٓعً ٢أٌَ تك ِٜٛلًٛى أتباعِٗ ؾإفج أ ٍٚوٜٛٓ ٤ٞف
إيٚ ٗ ٘ٝجٗو ٖ ٛؾقٓو ..قًٛم بإٛه ي ٛبإكَ )..(..
ٗ ب ١٦ٝنٗؿ ٙنٝـ ؼكل ْتا٥خ ٗ َٛاجٗتو يًؿماؼ?
ٗ ب ١٦ٝنٗؿ ٙنٝـ تفٜؽَٛ َٔ ٕٚل ٢ؾفد إٔ هعٌ ايعفام ظايٝا َٔ ايؿماؼ9 ُ- ?..
.(10ٚ
ثِ ٜطفط أَآَا ايىف ٙاؿالِ إؿكٛؼ ٗ ايب ١٦ٝايعفاقٚ ,١ٝإتُثٌ ٗ عؽّ ٚجٛؼ ـأ ٟعاّ
ِؽ ايؿماؼ:
)أق ٍٛيهِ لف َُّْ٘ٛ ..اٯت :ٞإ ؼكٝل ْتا٥خ ذازلَٛ ٗ ١اجٗ ١ايؿماؼ ٜتطًٓب ـأٟ
عاّ عاَف ,ؾٌٗ ٜٛجؽ ٗ ايعفام وٖ َٔ ٤ٞؿا ?..إعثٛا عٓ٘ أ ٚعُٸفٚ ٙٚاجتٗؽٚا ٗ ؾيو عٓؽٖا
تّع ٕٛذؽا يًؿماؼ ٗ ايعفامٚ ,ؼ ٕٚؾيو ئ تؿًرٛا – ُ .(10
ٚيهب يؽ ٣اعذلاِا نثرل ٠عً ٢ؾيو ,ؾعًُ ١ٝايضفأ ٟايعضاّ هضب إٔ تٴرضؽؼ ٌضٝػتٗا
َٚهٛٸْاتٗاَ .ا يًُكٍٛؼ بايفأ ٟايعاّ? َ ٚا ٖ ٞطبٝعت٘? إٕ أ ٟعفاق ٞتمأي٘ عٔ ايؿماؼ ٜكٍٛ
يو أْا ِؽ ايؿماؼًٜٚ ,عٓ٘ ٜٚكط جاقَا بإٔ َفتهبٝض٘ لضرلَ ٗ ٕٛجٗضِٜٓٚ .ضؿنٓفى ؾضٛـاّ
بعؽايٚ ١قٖؽ ٚتعؿـ قُؽ ٚعًٚ ٞعُف .اجملتُ عَُٛا ِؽ ايؿماؼ بهٌ ٖ٦ٝات٘ َٚهْٛات٘ .
يهٔ إكٍٛؼ بايفأ ٟايعاّ َٔ ٚجْٗٛ ١ف ٖٞ ٟاؾٗا ايفقاب .١ٝأيٝن ايُّرل اؾُعِ ٞؽ
ايؿماؼ? أيٝمت ايٍراؾ ١ايمًط ١ايفابع ١نُا تمُ ٢عبثا ِٖ ٞؽ ايؿماؼ? أيٝمت إفجعٝا
ايؽ ١ٜٝٓنُا تعًٔ ِٖ ٞؽ ايؿماؼ? ؾُا ٖ ٛإطًٛب? إطًٛب ٖض ٛايضؽٚـ ايفقضابٚ ٞايكضاْْٞٛ
إعاقب اؾمٛـ "ٚايؿؽاٖ ٗ "ٞ٥ؿ ٙايٛفٚف أٚ ,٫ٚأقٍؽ ب٘ ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ,١ؼؽٜؽ ايفقاب١
ٚايفأ ٟايعاّ )عًَٔ ٢ٵ( ثاْٝا.
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بني فطاد املطؤّل الهبري ّفطاد املْظّف الصػري:
ٖؿا َا وؽٸؼَٛ ٙل ٢بٍفاذ ٗ ١تعًٝك٘ عً ٢نًُ ١يًمٝؽ إبفاٖ ِٝاؾعؿفٚ ٟظ٬ؾ٘ َع٘:
)ْكط ١اـ٬ف ايبممٝط ١تًو ٖ :ٞاْ٘ ٜكٝؽ ايؿماؼ ٗ ايعفام ِؽ فٗ ,ٍٛؾايك) ٍٛبإٔ
ايٓاه بؽأ ُاـه ايؿماؼ  ٫ٚتمتر (ٞؾ َٔ ٘ٝايّضبابٚ ١ٝايعَُٝٛض ١ايىض ٤ٞايهضثرلٖٚ ,ضٛ
ٜىٌُ اؾاْٚ ٞاجملب عًٚ .٘ٝايك ٍٛبإٔ )إٚٛـ أٌبس ٜبتك إٛاطٔ عًٓا َٔ ؼ ٕٚإٔ ٜمتر(ٞ
أّٜا ؾ َٔ ٘ٝايعُ ١َٝٛايهثرل ؾضفٝ٥ن اؾُٗٛـٜضَٓٚٛ ١ضـ ٚايؿضفاً َٚٛضـ ٚـ٥ضٝن فًضن
ايٓٛٸاب َٚٛـ ٚلا٥ل ًٍَرْ ١كٌ ايفناب َٚٛـ ٚـٝ٥ن اؿهَٚٛ ١َٛـ ٚايىفطَٚٛ ٞـ
– .(12
إْب أعتكؽ إٔ ٖٓاى جٗا َعفٚؾًٍَ َٔ ١رتٗا َ٬ذك ١إٓٚٛؿٌ ايٍػاـ ٚؾّرِٗ -
ٖٚؿا ٜعب ؾّس عٛا ًِٗ٥أّٜا -عًٓاّ بمبب ايفوٚ ٠ٛايؿماؼ ,ٱِعاف ,ثِ ٱيػا ٤اٱْتبضاٙ
ٚايذلنٝك عً ٢ايؿماؼ إمتىف ٟبٌ اشل٦ٝا ايكٝاؼ ١ٜايعًٝا :ايف٥الضا ايضث٬ث ٚاؿهَٛض١
ٚفًن ايٓٛٸابٜ .كَٛ ٍٛل ٢ؾفد:
)قفأ قبٌ ألبٛع كاطبا بٌ ؼا٥ف ٠ايتمح ٌٝايعكاـ ٗ ٟبػؽاؼ ٚأَاْ ١ايعاٌُ ١يتمحٌٝ
قطع ١اـض َباع َٔ ١قبٌ أَاْ ١ايعاٌُ ١إٍ أٜاؼ ع ٟٚ٬ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ا٭لبل ٚـٝ٥ن ايكا١ُ٥
ايعفاقَ ١ٝماذ ١ايكطعَ 600 ١ذل َفب مثٓٗا  ًَٕٛٝ 6ؼٜٓاـ عفاق ٞيهضٔ لضعفٖا ايؿعًضٗ ٞ
ايمٛم ٖ ًَٕٛٝ 6 ٛؼٜٓاـ عفاق ٞيًُذل إفب ايٛاذؽ ٚيٝن يض َ 600ذل َفب ْ ٗ !..ؿن ايٛقضت
ايؿٍٜ ٟؽـ ؾ ٘ٝقاِ ٞعفاق ٗ ٞايٓاٌف ١ٜقفاـ قّا ٞ٥عبن َعًِ ألهٔ عاً٥ت٘ ٗ بٓا٤
عً ٢اـض تعٛؼ ًَهٝتٗا يًؽٚيٚ ١أ ٌٌٚتٝاـ نٗفبا َٔ ٞ٥ايىبه ١اؿه ١َٝٛبطفٜك ١اؾطٌ
ؾاعتدل لاـقا ٭َٛاٍ ايؽٚيٚ ١ايىعبٚ !..أْا وعٍٝا الترل ٚؾكضا يكضٛاٌْ ايؿمضاؼ إىضفعٓ١
قطع ١اـض عهِ ن ْٞٛقؽ أوػًت ٍَٓباٚ ..يهٔ ٌٖ ؾعًتٗا ..٫ ?..يهٔ أٜاؼ ع ٟٚ٬ؾعًٗا
ؾٌٗ ٜعب ٖؿا إٔ إَهاْات٘ إاي ١ٝئ تتٝس ي٘ وفا ٤قطع ١اـض يٝبتب عًٗٝضا ؼاـا ًٜضِ وضعث
عاً٥ت٘ !?..طبعا أٜاؼ ع ٟٚ٬يٝن ٖ ٛايٛذٝؽ ايؿ ٟلًو ٖؿا ايمًٛى ..إِا قَ ٗ ٙ٤٬ايطبك١
ايمٝال ١ٝايعفاقْٝ ١ٝعِٗ ٖٚؿ َٔ ٙابم٘ أؾعاشلِ ؾكؽ قفأ نتابا آظف  َٜٓعً ٢تمحٌٝ
قطع ١اـض ٖاثًَٓ ٗ ١طك ١ايعطٝؿ ١ٝـّرل اـكاعْ ٞا٥ب ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜبٝعت ي٘ َٔ قبٌ
أَاْ ١ايعاٌَُ ١بًؼ ٜعاؼٍ مثٔ َذل َفب ٚاذؽ َٓٗا ٗ ايمٛم(.
ثِ ّٜفب َث ٬آظف َٔ بٌ عىفا اؿا ٫اييت عاٜىٗا ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ:١
)ٚجؽ ٴ ٗ ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١قّاٜا َثاـ ٠أَاّ احملهُ َٔ ١قب ٌٝإٔ وضفطَ ٞضفٚـ تكاِض٢
ـوَ ٠ٛبًؼ  10آ٫ف ؼٜٓاـ ) 9ؼ٫ٚـا ( َٔ لا٥ل ظايـ إوضاـ ٠إضفٚـٚ ..قّض ١ٝأظضف ٣تتعًضل
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بىعَ تكاِ ٢ـو ٠ٛعباـ ٠عٔ ناـ َٛباٚ ..ٌٜقَّ ١ٝعف ١ِٚعً ٢احملهُ ١تتعًٓل بكٝاّ
ٚقٜف ٠عفاق ١ٝبإْؿام  300أيـ ؼٜٓاـ )ذٛاي 280 ٞؼ٫ٚـ(عً ٢تفَ ِٝلٝاد ايؽاـ اييت تمهٓٗا
ٚايعا٥ؽ ٠يًؽٚي .١أؼـٚ ..ٟاهلل أؼـ ٟبإٔ تًو ذا ٫ـو ٖٞٚ ٠ٛأؾعاٍ ؾمضاؼ ٚيهضٔ )جفٸـاتضو
ًَٝاْ٘ بكّاٜا ـوا ٟٚايٛاذؽَٗٓ ٠ا تبًؼ َ٦ا إ َٔ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا بٌ ٚتٌٍ َبايؼ بعّٗا إٍ
إًٝاـا ٕ ..اؾا  ٫تعطٗٝا ا٭ٚي ١ٜٛايكٍض ٣ٛبضؽَ ّ٫ضٔ اٱْػُضاه ٗ قّضاٜا ٖاَىضٝٸَ ١ضٔ قبٝضٌ
ناـ إٛبا.(461 ُ- ?..ٌٜ
عيدما ٓصبح الفطاد خط٘ تينٔ٘ زمسٔ٘:
 َٔٚايٓاذ ١ٝايٓؿم ,١ٝؾإٕ َ٬ذك ١إٚٛؿٌ ايٍػاـ عً ٢ذٛاؼث ايفوٚ ٠ٛاٱظت٬ه بفغِ
َىفٚعٝتٗا َ ,تفى اؾٗا ايكٝاؼ ١ٜطًٝك ١ايٝؽ ٗ التباذ ١ثف ٠ٚايىضعب ,لضٛف ٜضفانِ
ايعضؽٚإ ٗ ْؿضٛه ايٓضضاه إمضرٛق ,١يٝتؿحٸضضف ٗ ٌضٛـ" ٠ؾفٖضضٛؼ" َٴعًضٔ ذضضٌ تتضٛؾف ايؿفٌضض١
إٓالب ,١أ ٚؾفٖٛؼ "َمتذل" ٖكٚد بايٓكُٚ ١إضفاـ ٠نُضا هضف ٟاٯٕ ٗ َ٪لمضا ايؽٚيض,١
ايؽٚي ١اييت هب إٔ تبؽأ اـط ٠ٛا٭َ ٗ ٍٚكاتً ١ايؿماؼ – ٚيٝن َهاؾرت٘ ؾًؿ ١ٛإهاؾر١
ظؿٝؿَٚ ١مإ َٔ – ١ظ ٍ٬ـؼع اؾٗا ايكٝاؼ ١ٜعٔ ٖؿا اٱلتٗتاـ بإاٍ ايعاّٚ ,اٱلتعؿاف
بمبٌ ٌفؾٖ٘ٚ .ؿا َا ٜىرل إي ٘ٝبٍٛـَ ٠باوفَٛ ٠ل ٢ؾفد ذٌ ٜك:ٍٛ
)بًػت َٛاقْا ايعفام ظض ٍ٬ا٭عضٛاًَّٝ 82 ,2013 ,2012 ,2011 ,2010 :ضاـ ؼ٫ٚـ,
ًَٝ 468اـ ؼ٫ٚـًَٝ 100 ,اـ ؼ٫ٚـًَٝ 118 ,اـ ؼ٫ٚـَٛٚ .اقْا ايعفام ايمٓ ١ٜٛتؿٛم َٛاقْا 4
َٔ ايؽ ٍٚاجملاٚـ ٠فتُع ٖٞٚ ١ا٭ـؼٕ ٚلٛـٜا ٚيبٓإ ٍَٚفٚ ,أِاف شلٔ التاؾ ٟاؾعؿفٟ
ظاَم ٖٞ ١ؾًمطٌ ٚذمٓا ؾعٌ ٗ .ذٌ إٔ ْؿٛه ايعفام ٜ ٫تحاٚق عؽؼ ثًث لهإ ٍَف . .
يهٔ َعؽٍ ايؿكف ٗ ايعفام ٜؿٛم َعؽ ٫ايؿكف فتُع ٗ ١تًو ايؽ.ٍٚ
أْا أزلٸ ٞؾيو ؾماؼاَّ .اؾا ٜمُٸ ٘ٝاٯظف ?ٕٚا٭َف ٜعٛؼ شلِ .(15 ُ-
ثِ ٜٛاٌٌ تكط ٝقًٛبٓا عٔ ايؿماؼ اؿكٝك ٞايؿ" ٟؾٛم" ٫ ,ؾماؼ إٚٛؿٌ ايبمطاٗ ٤
"ا٭لؿٌ" ,ؾٝك:ٍٛ
) ؽٍٍٝا فًن ايٓضٛاب ٗ عضاّ  2006بًػضت ًَٝ 92ضاـ ؼٜٓضاـ عفاقض ٗ ٞذضٌ نضإ
إعٍَ يٛقاـ ٠ايكـاع ١يتًو ايمًَٓٝ 57 ١اـ ؼٜٓاـٍٜ .رل نٍَ يًكـاعٍْ ١ـ َا نٍٍ٘
يٓؿف َٔ ايَٓ ـؼٕ قنتِٗ ا٭ذكاب ٌٚضاـٚا ٖضثًٌ عٓٗضا َض ٛعضٔ ايىضعب ..الضتػٓٛا بضفاه
ايىعب ايعفاقْٚ ?ٞمتٛـؼ ؾحٌ ٚنفاث َٔ اـاـد?
ٚبٓؿن ايمٓ ١ظٍٍٛا يًٍٓاعًَٝ 22 ١اـ ٜعب ٔن إعٍَ جملًن ايٓٛاب ! ٚايٓتٝح١
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تؿذل با٭لٛام تفٜؽ وَ ٤ٞهتٛب عً ٌٓ ٘ٝبايعفام َانْٚ ٛمتٛـؼ ذت ٢اٱلاْٚ ١ايؽٚيه?١
ٍٜرل? ٖؿا ؾماؼ ي ٛإبٔ عُ٘ ?..اهلل عًٝهِ..
أعّا ٤فًن ايٓٛاب عؽؼِٖ ٗ عاّ  2006نإ ْ 275ا٥ب ٗ ..عاّ ٌ 2011اـ عؽؼِٖ
ْ 325ا٥ب .إؿفٚض إبًؼ إعٍَ شلضِ ٗ عضاّ ٜ 2011هضًَٝ 109 ٕٛضاـ ٭ٕ ٗ عضاّ 2006
نإ ًَٝ 92اـ ٚعؽؼِٖ قاؼ َٔ  275إٍ  325ؾك٘ ..يٝي طؿف إٍ ًَٝ 290اـ ٗ عاّ .2011
ٖؿا ؾماؼ يَٛ ٛؾماؼ ..بُّرلنِ?
ـ٥ال ١ايٛقـا ٤اـتؿعت ؽٍٍٝاتٗا َٔ ًَٝ134اـ ؼٜٓاـ عاّ  2006إٍ ًَٝ 566اـ ؼٜٓاـ ٗ
عاّ ٜ 2011عب أـب اِعافٖ ..ؿا ؾماؼ ي َٛ ٛؾماؼ? ٖا ٟاْتِ نٛيٖٛا ..أظاف ٚاذضؽ َضٔ
إكفٸبٌ َٔ إايهٜ ٞه ٍٛعًٞٸ بعث ٗ .ٞذٌٖ ..ؿا قهٚ ٞوٛؾٚ ٙٛاقٜانِٗ ّهِ :وٛؾٛا
ٜا قٜخ إكؽٚؼ َٔ قُبٴٌٜٚ ?..ا قٜخ إكؽٚؼ َٔ ؼٴبٴف?
ؽٍٍٝا ٚقاـ ٠اـاـجَٛ َٔ ١ٝاقْ ١عاّ  2006ناْت ًَٝ 133اـ ؼٜٓاـ اـتؿعت ٗ عاّ
 2011إٍ ًَٝ 840اـ ؼٜٓاـٜ .عب قاؼ ٔم ١اِعاف ٍْٚـ ..يٝي? ْٚاي٘ ٫ ..ـؼ أيٓا برل
ْؿضض٘ ٫ٚ ,طًعضضت ايعضضفام َضضٔ ايبٓضضؽ ايمضضاب  ٫ٚ ,قذكذضضت َٓٝضضا ٤أَبضضاـى أوضضدل ! ٚايمضضًو
ايؽبًَٛالضض ٞايعفاقضضَ ٞػًضضل عًضض ٢اٱبضضٔ ٚابضضٔ ا٭ظضضتٚ ,إؾا ٜضضفٚط ـ٥ضضٝن اؾُٗٛـٜضض ١ؿّضضٛـ
اجتُاعا اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ إترؽ ٠ؾإٔ ايٛؾؽ إفاؾل ي٘ نًِٗ َٔ ذكب٘ ٜٚتهًِ بالِ
اٱقً ِٝذٍفاّٚ ..إؾا ته :ٍٛاهلل ًٜعٔ ايىٝطإ ٜهٛي ٕٛعًٝو وضٛؾٝب ! – ُ ُ 15ٚ 12
(17ٚ 16ٚ
احملي٘ تهنً يف فكداٌ "الكدّٗ":
إٕ ايفأ ٟايعاّ َٗٝٸأ ,تفبٜٛا ٚؼٜٝٓا ,يفؾض ايؿماؼ ,٭ْ٘ تفب ٢عًٜ ٢ؽ" ٟقضؽ "٠ٚقاٖضؽ٠
ْٝٛؿ ١ايٛج٘ ٚايٝؽ ٚايًمإ كتكْ ٗ ١ايٛجؽإ اؾُعٚٚ ,ٞـثتٗا ا٭ب ٠ٛايٍاؿ ١إهاؾر١
ايكؽّ ٗ ١ايب . ٛٝيهٔ قُٗٝا اْٗاـ عٓؽَا تٍؽٸ يكٝاؼتٗا "قؽ "٠ٚؾالؽ ٠تعاْ" َٔ ٞاؾٛع
ايكؽ "ِٜإذلانِ َٔٚ .ايّفٚـ ٟإٔ ٜٓاقي اظتٍاٌٛٝا عًِ ايٓؿن ٚاٱجتُاع ٗ ب٬ؼْا -
ايٍاَتٚ ٕٛإػٝٸب- ٕٛأّٸ إىهٖ ٬ؿ ٙاييت أزلٸٗٝا "اؾٛع ايكؽ ِٜإذلانِ".
َ ٗٚفذً ١اٱعؽاؼ يىٗاؼ ٠إاجمترل ٗ ايثُآْٝضا ٗ ايكضاٖف ,٠نٓضت الضأٍ ألضتاؾٟ
إٍف ٟعٔ قٍَٓ ١ف َ ايؿماؼ إمتىف ,ٟؾهإ ٜفؼٸ :ناـث ١لببٗا ِٝاع "ايكؽ "٠ٚاييت
ٜكتضضؽ ٟبٗضضا ايٓضضاه أ ٚا٭بٓضضا ٗ ٤عًُٝضض" ١ايتُضضاٖ "identification – ٞايٓؿمضض ٗٚ ,١ٝايعضضفام
إكٍٛؼ ب٘ ؼؽٜؽا ٚب ٬يـ  ٫ٚؼٚـإ" ,قؽ ٠ٚاؿهٓاّ ٚايكٝاؼا "ٚ ,يٝن إٚٛؿٌ ايٍػاـ
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ايبمطا .٤إٕ ايهاـث ١تأتٖ َٔ ٞؿ ٙإفجعٝا ايمٝالٚ ,١ٝتتُثضٌ ؾٗٝضا  ٗٚلضًٛنٗاٜ .كضٍٛ
َٛل:٢
)ٚايؿٜ ٟىؽ ايًحاّ ش= عً ٢ايؿماؼز ٖ ٛايؿاـه ٚايؿاـه ٖ ٛاؿانِٚ ..ذهآَا يٝمٛا
َٔ ايٓٛع ايؿًٜ ٟحِ ايؿماؼ ,بٌ َٔ ايٓٛع ايؿٜٓ ٟكع عٓ٘ ايًحاّ ٜٚؿًت ايكَاّ بٌ ٜمضابك٘ ٗ
ايطفاؼ ..طبكا يًكاعؽ ٠إعفٚؾ :١إؾا نإ ـب ايبٝت ٗ ايؽف ْاقفاّ – ُ .(23
أَ ٚا جعً٘ عٓٛاْا ٱذؽَ ٣كا٫ت٘ ٗ َٛق "اؿٛاـ إتُؽٕ" ٖٛٚ ,وعاـ َفذً ١بهاًَٗا:
)اؿهِ ٗ ايعفام َٓتخ يًؿماؼ ٚيٝن قاـبا ي٘(
ّٜٚفب َٛلَ ٢ث ٬عًِٝ ٢اع ايكؽ ٠ٚبايك:ٍٛ
)بفٕاْ ٕٛٝنثف وٗاؼاتِٗ َكٚـٚ ,٠قؽ ؽط ٢بعِّٗ ٖؿ ٙإفذً ١يُٝاـه ايػي ٗ اٱَترإ.
ْعِ ؾكؽ ِب٘ َهتب إؿتي ايعاّ ٗ ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعاي ٞاثٌٓ َٔ ا٭غفاب عٔ نً ١ٝايكاْٗ ٕٛ
جاَع ١ايٓٗف٪ٜ ِٖٚ ٜٔؼ ٕٚاٱَترإ بؽ َٔ ٫عّ ٜٔٛبفٕاْٚ ,ٌٝعٓؽَا أـلًت ؼؾاتف اَتراْاتِٗ
يًمٓٛا ايمابك ١يٮؼي ١اؾٓا ١ٝ٥يػفض إّاٖا ٠تبٌ إٔ اـ٘ َطضابل ـض٘ ايبضؽٚ !..٤٫عٓضؽَا
ٜعفض ايكّ ١ٝعً ٢ؾٓ ١ايٓكاٖ ٗ ١فًن ايٓضٛاب ٜٓضدل ٟأذضؽ أعّضاٗ٥ا بضاٱعذلاض بضؽع ٣ٛإٔ
ٖؿ ٜٔايعّ ٜٔٛناْا َٔ بٌ ايؿٚ ٜٔقٓعٛا عً ٢لرب ايثك َٔ ١إايه ٞـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤أْو لتؿىٌ
ٖؿ ٙاـط ! ٠ٛقًت يًُٚٛـ ٖاتؿٝاٖ :ؿا ايعّ ٛايؿ ٟاعذلض عًٝو لبل إٔ قاّ بٓؿن بايؿعٌ ؾات٘
ؾٗ ٛقؽ اْتُ ٢إٍ إذؽ ٣نًٝا ايبٍف ٗ ٠ايٛقت ايؿٜ ٟباوف عًُ٘ ايٓٝاب ٗ ٞبػؽاؼ ٚنإ عٓؽَا
٪ٜؼ ٟاٱَترإ هًن ٗ إْٝٛها ٚهاٚب عً ٢ا٭ل ٖٛٚ .١ً٦اي ّٛٝأّٜا ٜؽـه ٗ جاَعض ١أًٖٝض١
ٚعٓؽَا ٪ٜؼ ٟاٱَترإ ٪ٜ ٫ؼ َ ٜ٘ايطًبٚ ١إِا هًن ٗ اٱؼاـ!..٠
ٗ ٖؿ ٙاؿايّ ٌٖ ١ثضٌ ٖض ٤٫٪ايكضؽٚ ٠ٚإثضٌ ا٭عًضٕ ٢ضٛاطٓ ِٗٝيٓٝضأٚا بعٝضؽاّ عضٔ ؼـٚب
ايؿماؼ? .(182 ُ-
طبٔع٘ اقحهه مً أٍه اضباب الفطاد:
 َٔٚأِٖ ألباب ايؿماؼ ٗ ايعفامٚ ,ن ْ٘ٛعاَ ٬ـٝ٥ما ٗ ايؽؾ إٍ اٱلتٗتاـ بإاٍ ايعاّ,
ٖ – ٛذمب ـأَٛ ٟل ٢ؾفد )-طبٝع ١اؿهِ ٚتفنٝبت٘ بعؽ عاّ  2003ؾاؿهِ ٗ ايعفام ٗ
ٖؿ ٙاؿكب ١مل تتٍؽـ أٚيٜٛات٘ َمأي ١بٓا ٤ذهِ ٌاحل ..إِا وهٌٓ اؿهضِ غاٜض ١ايػاٜضا بضٌ
ٚايػا ١ٜايٛذٝؽٚ ٠يعؽّ إَهاْ ١ٝاْؿفاؼ ؾٍ ٌٝأ ٚطفف لٝال ٞباؿهِ ٭ٕ ؾيضو ٜٓضاقض ايبٓضا٤
ايؿ ٟقاّ عً ٘ٝايٓٛاّ ايمٝالٚ ٞايؿ ٟاٌطًرٛا عًَ ٘ٝا ٜٴمُ ٢عهِ إهْٛا ٚأجفٚا عً٘ٝ
عًُٝا ايؽبًحٚ ١اٱظفاد ٚعفِ ٙٛعً ٢ايٓاه ؼت الِ احملاٌٍٚ .١طبكا ٕىاٖؽْٝ ٙعا ؾإٕ
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ناؾ ١ا٭طفاف با ٖاجمٗا ايٛذٝؽ ٖ ٛاٱلترٛاؾ عً ٢أندل َا ّهضٔ َضٔ بمضا ٙاؿهضِ,
ٚايمب ٌٝإٍ ؾيو َعفٚف  ٖٛٚالتعؽاّ إاٍ ٍَٚؽـ إاٍ َٖٛ ٛاقْا ايىعب .إٍ جاْب ؾيو ؾإٕ
نٌ طفف وا ٍٚإلكا ٙا٭طفاف ا٭ظفٚ ٣يهٔ َٔ ظ ٍ٬إعاق ١اؼا ٤ايؽٚي ١نهٌ ٚإعاق ١اؼا٤
إكط َٔ ايؽٚي ١ايؿٜ ٟؽٜف ٙأ َٔ ٟا٭طفاف ا٭ظفٖ ..٣ؿا ٜعضب إٔ نضٌ اؾٗضٛؼ َٛجٗض ١يًٗضؽّ
ٚيٝن ايبٓاٚ ٤يٝن ايتهاٌَ  ٫ٚاٱتمام – ُ .(42
سهْم٘ نلبتْقساطٔ٘ – :kleptocracy
قاـ ايٍرؿ ٞا٭ٜفيٓؽ" ٟباتفٜو نٛنبرلٕ" بػؽاؼ ٗ وٗف ناْ ٕٛايثاْٖ َٔ ٞؿا ايعاّ
ْٚ ,2013ىف اْطباعات٘ عٔ ٖؿ ٙايكٜاـ ٠إٝؽاٌْ ٗ ١ٝرٝؿ" ١اٱْؽبٓؽْت" ايدلٜطاْ ١ٝعدل ث٬ث
ذًكا  ,ناْت ا٭ ٍٚبعٓٛإ" ,نٝـ ْم ٞايعامل ايعفام" ,ؾُٝا ًٓت ايثاْ ١ٝعٓٛإ "جٗاق
نىـ إتؿحفا إػىّ ,ًٛهٓ٘ نىـ ا٭ؼ ,"١ٜٚأَا ايثايث ١ؾعٓٛاْٗا "نٝضـ ؼٛيضت
بػؽاؼ اٍ َؽ ١ٜٓيًؿماؼ?"ٚ .قؽ ٌٚـ اؿه ١َٛؾٗٝضا بأْٗضا "ذهَٛض ١نًبتٛقفاطٝضٚ ."١قضؽ
عثت عٔ َعٖٓ ٢ؿا إٍطًس "نًبتٛقفاط ,"١ٝؾٛجؽ أْض٘ ٜعضب "ْٛضاّ ذهضِ ايًٍض."ُٛ
ايهًبتٛقفاطٍَ ٖٛ ١ٝطًس ٜعب ْٛاّ ذهِ ايًٍ ِ٘ ٖٛٚ .ُٛاؿه ١َٛايؿٜ ٟضفانِ
ايثف ٠ٚايىعٍٚ ١ٝايمًط ١ايمٝال ١ٝيًُمٚ٪يٌ اؿهٚ ٌَٝٛايكً ١اؿانُ ,١ايؿٜ ٜٔهْٕٛٛ
ايهفبتٛقفاٚ ,ٙؾيو عً ٢ذماب اؾُاعٚ ,١أذٝاْاّ ؼ ٕٚذت ٢اؼعا٤ا ايمع ٞإٍ ظؽَتِٗ .
ٚايًؿَ ٜفنب َضٔ َكطعضٌ ْٜٛضاْ ,ٌٝأٚشلُضا "نًبتضَ (Κλεπτο) "ٛعٓض ٢يضَٚ ,ثاُْٗٝضا
"قفاَ (κρατ) "ٙعٓ ٢ذٴهِ.
ٚعاؼَ ٠ا ٜهْٛ ٕٛاّ اؿهِ ٗ تًو اؿهَٛا ٗ ا٭ٌٌ ؼٜهتاتٛـٜٶا أ ٚالتبؽاؼٜٶا,
َٚض ض ؾيضضضو ؾكضضضؽ تٗٛضضضف ايهًبتٛقفاطٝضضض ٗ ١بعضضضض ايضضضٓ ِٛايؽّٛقفاطٝضضض ١ايضضضيت اْكيكضضضت إٍ
ا٭ٚيٝحاـن) ١ٝذهِ ايكً.(2)(١
ٖٓٚاى ذايَ ١فِ ١ٝطبْ ١ٝؿمَ ١ٝعفٚؾ ١بٌ ا٭طبا ٤ايٓؿماَْ ٖٞٚ ,ٌٝىتك َٔ ١اؾؿـ
ْؿم٘ٚ ,تٴمُٸ" ٢نًٝبتَٛاْٝا  "kleptomania-أ" ٚجٓ ٕٛايمفق ٖٞٚ ,"١ذاي ١تتُٝٸك باْؽؾاع
ٜ ٫ٴكضضا ّٚإٍ ايمضضفق ١ؼِٚضضا ِضضفٚـ .٠ذٝضضث تٛجضضؽ ,يضضؽ ٣بعضضض ا٭ؾضضفاؼ ,غٛاٜضضَ ١تمضضًط ١إٍ
ايمفق ,١واٚيَ ٕٛكاَٚتٗا عبثاّٜٚ .ىعف ٕٚبايفاذ ١ذٌ ٜمتمًُ ٕٛشلا.
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الفطاد الْٔو ٍْ " فسٍْد" األمظ:
ٖٚضؿ٬َ ٙذٛض ١ظطضرلَ ٠ضٔ ايهاتضب ,تعٝضؽْا إٍ ٚاذضؽَ ٠ضٔ أظطضف أطفٚذضا ايفاذضضٌ
ايؽنتٛـ عً ٞايٛـؼٚ ٖٞٚ ,ٟاٖف" ٠ايؿفٖٛؼ" ٗ لًٛى ايؿفؼ ايعفاق .ٞؾُا هف َٔ ٟعًُ١ٝ
ؾماؼ لاذكَٚ ١ؽٚٸ ٗ ١ٜايعفام اٯٕ ٖٞ ,عًُ ١ٝتتُت بهٌ وف ٙٚعًُ" ١ٝايؿفٖٛؼ") .ايؿماؼ
عٓؽْا ؾفٖٛؼ( نُا ٜعًٔ َٛل ٢ؾفد )ُ ٚ .(44ايؿفٖٛؼ ثكاؾ ,١ؾٗ ِ٘ ٛلًٛن ٗ ٞايتعاٌَ
َ ِػٚ ٙٛاظت ٫٬اؿٝآٖٚ .٠ا وًٓٝا ايهاتب إٍ َِٛٛع ١أوؽ ظطٛـٚ ,٠تتألن عً٢
إِٛٛع ١ايمابكٚ ,١تتُثٌ ٗ "ؼٛٸٍ ايؿماؼ إٍ ثكاؾ ٖٛٚ ,"١هُ اؿايتٌ ايمفطاْٝتٌ ؼت
عاٌَ "ؾ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛايٓاْ ١عٔ ايؿ ٢ِٛايمٝالٚ ,"١ٝؾيو َٔ ظ ٍ٬إٔ:
)ايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛت٪ؼ ٟإٍ ؾكؽإ لًمً ١ا٭ٚاَف ٚايٓٛاٖ ٞاؿه ١َٝٛؾ٬
أذؽ ّٓ أذؽاّ ٖا ّاـل٘ ٖ ٛ٭ْ٘ ٜعفف إٔ اؾٛاب لٝهٚ :ٕٛأْضت?  ٫ٚأذضؽ ىىضَ ٢ضٔ
ْٛاٖ ٞأذؽ إؾا نإ ّاـه ؾا ايؿعٌٖ ٗٚ ..ؿ ٙاؿايٜ ١تر ٍٛايؿماؼ ٭ٕ ٜه ٕٛا٫ظتٍاُ
ايفٝ٥مٕٚٛ ٞـ ايؽٚيّ ١اـل٘ َٔ ظٝٚٚ ٍ٬ؿت٘ أَا بك ١ٝإٗاّ ؾاظتٍاٌا ثاْٖٚ ...١ٜٛضٞ
ت٪ؼ ٟأّٜا ض ٖٚؿا ٖ ٛا٭ظطف ض إٍ انفا ٙا٭ؼْٚ ٢ا٭عً ٗ ٢أؾعاٍ ايؿماؼ عً ٢ذؽ لٛا. . ٤
ؾايؿ ٗ ٢ِٛايعٌُ اؿه َٞٛت٪ؼ ٟإٍ ـؾ اؿفد َٔ أَاّ َٔ ٜفٜؽ ٖاـل ١ايؿماؼ ٚاْٗٝاـ
ايّٛاب٘ ٚايهٛابس اييت تكـ ٗ لب.(43 ُ – ً٘ٝ
 ّٜ ٖٛٚاجتُاع ٖؿ ٙايعٛاٌَ ٗ ٌضٛـَ ٠عاؼيض ١ؼقٝكض ,١بضفغِ أْٗضا قضؽ تبضؽ ٚلضاظف,٠
تًٌٓٛا إٍ ْتٝح َٔ ١أظطف ايٓتا٥خ عًٚ ٢اق ايعفام ايفأٖ َٚمتكبً٘:ٖٞٚ ,
)ٖؿا ٜعب ذٍ ٍٛا٭َفَ ٜٔعاّ:
َٔ آَٔ ايعكاب ألا ٤ا٭ؼب  ٫ +تمترٚ ٞأؾعٌ َا و٦ت = ايؿفٖٛؼ....
ؾإؾٕ ايؿماؼ عٓؽْا :ؾفٖٛؼ – ُ (43
ّٜٚفب يٓا َٛل ٢ؾفد َث ٬جف٦ٜا عً ٢ؾيو َكاـْض ١ـاتضب ـ٩لضا ٤بعضض ايضؽ ٍٚبفاتضب
ايفٝ٥ن ايعفاق:ٞ
)َكاـْ ١بفاتب ايفٝ٥ن ايؿًبٝب ايبايؼ  2000ؼ٫ٚـ وضٗفٜا ؾضإ ايفاتضب ايىضٗف ٟيضفٝ٥ن
ايعفام ٚأّٜا ـٝ٥ن بفٕإ ايعفام ٜعاؼٍ ـٚاتب ـٝ٥ن ايؿًبٌ ٕؽ ٠ث٬ث لٓٛا )ـبو إؾا ًٜتؿت
ٜػرل ا٭ذٛاٍ..ايؿًبٌ ٜطًعٗا َٔ ذهِ َاـنٛه ٚقٓاؼـ اًَٝؽا إٍ ٖضؿا أبض ٛا٭يؿضٌ ؼ٫ٚـ..
ٚايعفام ٜطً َٔ ذهِ ٌؽاّ ٚلحٛؼ ٙوط٘ عًضو ٖضؿ ٙايؽٜٓاٌضٛـا  ..(!..ضض أَضا ايضفٝ٥ن
ايٍٝب ؾفاتب٘ 333 :ؼ٫ٚـ وٗفٜاّ ,أ 4 ٟآ٫ف ؼ٫ٚـ لٜٓٛاّٜ ,عب ـاتب ؾعاَتٓا ايىٗفٜ ٟعاؼٍ
ـٚاتب ايفٝ٥ن ايٍٝب ايؿٜ ٟؽٜف وًَٝ ٕٚ٪اـ ٍْٚـ َٔ ايبىف ٕؽ 16 ٠لٓ٘.(24ُ – ! ..
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أيٝن ٖؿا وه َٔ ٬اوهاٍ "ايؿفٖٛؼ" ايفزل ٞإىفعٔ?
أـقاّ ؾفٖٛؼ ايٜ ّٛٝمترَٗٓ ٞا ؾفٖٛؼ ا٭َن:
إٕ اؾاْب اٱذٍا ٞ٥إؽَٸف ٚايؽقٝلٚ ٖٛ ,اذؽ َٔ أظطف اؾٛاْضب اٱهابٝض ٗ ١جٗضؽ
َٛل ٢ؾفد إٛلٛع ٞعٔ ايؿماؼ )ٚنتاب٘ ٗ ايٛاق "َٛلٛع "١عٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام( نؿٌٝ
بتُكٜل ا٭ْؿن ٚايكًٛب ٚايُّا٥فٚ ,تأيٝب ْؿٛه ايبىف عً ٢لاـقِٗ ايهبرل ٚا٭ٚ ٍٚا٭وطف
ٚاحملٍٸٔ قاْْٝٛاٚ .تٛاٌَِٛٛ َ ٬ع ـاتب ايفٝ٥نٜ ,عٛؼ َٛلضٖٓٚ – ٢ضا ٜهض ٕٛايتهضفاـ
َدلٸـاّ  -يٝطفم َٔ جؽٜؽ عًٖ ٢ؿ ٙإِٛٛع ١اييت  ٫تٍؽٸمٚ ,يهٔ بأـقاّ تثبت إٔ ؾفٖٛؼ
ا٭َن لٛف ٜمتر َٔ ٞؾفٖٛؼ اي .ّٛٝؾفاتب ـٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜـٝ٥ن ايدلٕإ ٗ ايعفام ٖ75 ٛ
ًَ ٕٛٝؼٜٓاـ أ (64103) ٟؼ٫ٚـاّ يهٌ َُٓٗاٖٚ ,ؿا ٜعب نُكاـْ ١إٔ ـاتب وٗف ٚاذؽ يًفٝ٥ن
أ ٚـٝ٥ن فًن ايٓٛاب ٜعاؼٍ ـاتب ايفٝ٥ن ايؿٝتٓاَ 1650) ٞؼ٫ٚـا( ٕؽ 4 ٠لٓٛا ٚ ,ايفٝ٥ن
ا٭ْؽْٝٚم 1900) ٞؼ٫ٚـاّ( ٕؽ 4 ٠لٓٛا ٚ ,ث٬ثض ١أَثضاٍ ـاتضب ايضفٝ٥ن ا٭َفٜهض23750) ٞ
ٜٛـٚ ..(ٚث٬ث ١أَثاٍ ـاتب َرلنٌ )ٜٛ 22711ـ (ٚوٗفٜاٚ ..أـبع ١أَثاٍ ـاتب ؼٜؿٝؽ ناَرلٕٚ
)ٜٛ 16100ـٚ ..(ٚث٬ث ١أَثاٍ ـاتب لاـنٛقٜٛ 19300) ٟـ.(ٚ
ـاتضضب ْا٥ضضب ـ٥ضضٝن اؾُٗٛـٜضضًَٝ 60 ١ضض ٕٛؼ٫ٚـ وضضٗفٜا ) 51283ؼ٫ٚـ( َ ض ًَٝضض ٕٛؼ٫ٚـ
كٍٍا !! نٌ وٗف )ٜؿنٓف َٛل ٢ؾفد بإٔ ايمٝؽ عاؼٍ عبؽ إٗضؽ ٟقضاٍ ٗ يكضا ٤عًض٢
ايمَٛفٜ ١ٜتاـٜغ  2010/2/3إْ٘ ٌفف  ًَٕٛٝ 11ؼ٫ٚـ َٓٗا يًرا ٫ايطاـٚ ..(??١٥ـاتب ايمٝٸؽ
َمعٛؼ ايباـقاْ (400) ٞأ٭ف ؼ٫ٚـ وٗفٜاَ ٖٛٚ ,ا ٜتكاِا ٙأٚباَا ظ ٍ٬لٓٚ ..١ـاتب َمعٛؼ
ايباـقاْ ٗ ٞإفتب ١ايثاْ ٗ ١ٝأعً ٢ايفٚاتب بٌ ـ٩لا ٤ايعامل بعؽ ايطايباْ.(183 ُ) ٞ
ٚـاتب ـٝ٥ن ايٛقـا ًَٕٛٝ 35 ٖٛ ٤ؼٜٓاـ أ 29915) ٟؼ٫ٚـ(ٚ ,ـاتب ْا٥با ـٝ٥ن ايٛقـاٖٛ ٤
 ًَٕٛٝ 17ؼ٫ٚـ وٗفٜا ) 14530ؼ٫ٚـا(  ًَٕٛٝٚؼ٫ٚـ وٗفٜا ٍَاـٜـ يهٌ َٔ ٖؿ ٙايف٥الا
ايث٬ثٚ .بٗؿا ٜكٜؽ ـٚاتب ٖ ٤٫٪عً ًَٕٛٝ 200 ٢ؼ٫ٚـ وٗفٜا.
ٚإؾا ِفبٓا  12 ٗ 200وٗفاّ ٜه ٕٛاجملُٛع ظٝايٝاّ :ٖٛٚ
 2400000000ؼ٫ٚـ !!!! – ُ .(184ٚ 183
ٚقؽ ٜتما ٍ٤قاـَ ٤ٟا عٔ إٔ ٖؿ ٙإعًَٛا اييت ٜؿنفٖا ا٭لتاؾ َٛل ٢ؾفد عٔ ـاتب
ايفٝ٥نٚ ,عٔ ـٚاتب ـٝ٥ن فًن ايٓٛاب ٚأعّا ٤اجملًن ٚـٝ٥ن اؿه ,١َٛقؽ  ٫تك ُِٔ
ايتعفٜـ إتؿل عً ٘ٝيًؿماؼ ,ؾهٝـ ٜٴؿمٹٸف ؾيو?
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حتدٓد مفَْو ددٓد للفطاد:
ٚاؾٛاب عًٖ ٢ؿا ايم٪اٍ لٝه ٗ ٕٛغا ١ٜاـطٛـ ,٠٭ْ٘ لٝرًٓٝا إٍ أظطف ٚأِٖ َا ٗ
نتاب َٛل ٢ؾفدِ ٖٛٚ ,فٚـ ٠اٱتؿام عًَ ٢ؿٗض ّٛجؽٜضؽ يًؿمضاؼ ٗ ايعضفام ,ىتًضـ عضٔ
ايتعفٜؿا ايؽ) ١ٜٝٓايؿكٗٚ (١ٝاٱقتٍاؼٚ ١ٜايمٝال ١ٝايعفبٚ ١ٝايعإٝضٚ .١أظطضف تًضو إؿضاِٖٝ
قًٝاَ ٖٛ ,ا ىتكٍ ايؿماؼ إٍ ايفوٚ ٠ٛاٱظت٬ه ؾك٘ .نُا إٔ َؿٗض ّٛايبٓضو ايضؽٚي٫ ٞ
ٜهؿ ,ٞؾٜٗ ٛف ٣إٔ ايؿمضاؼ ٖض) ٛؼؾض ـوض ٠ٛأ ٚعُٛيضَ ١باوضف ٠إٍ إضٚٛؿٌ ٚإمضٚ٪يٌ ٗ
اؿه ٗٚ ١َٛايكطاعٌ ايعاّ ٚاـاُ يتمٗ ٌٝعكؽ ايٍؿكا (ٚ .نؿيو ا٭َف َض تعفٜضـ
َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي ١ٝاييت تف ٣بأْ٘ )ل ٤ٛالتعُاٍ ايٝٚٛؿ ٗ ١ايكطاع ايعاّ َٔ أجٌ ؼكٝل
َهالب وعٍ ,(١ٝؾايبٓو ايؽٚيٜ ٞفنٓك عً ٢إعاَ ٬اييت ؽٍ٘ يًرؿا ٚعً ٢قف,ِ٘ٚ
 ١َُٛٓٚايىؿاؾ ١ٝتترؽث عٔ  ِٚالتثٓا ٗ ٞ٥ايؽ ٍٚإترّف ٠ذٌ ٜمتػٌ َٚٛـ لًطت٘
يتركٝل َهالب وعٍ ٗ ١ٝذٌ إٔ أْ ١ُٛناًَ ١ؾالؽ ٗ ٠ايعامل ايثايث.
أَا َؿَٗٛ ّٛل ٢ؾفد ؾٗ:ٛ
)ايؿماؼ ٖ ٛاؾٓضٛط عضٔ اٱلضتكاَٖ ٗ ١اـلض ١إٗضاّ إٛنًض ١يٮؾضفاؼ ٚاؾُاعضا ٗ
كتًـ أْىط ١ايؽٚيٚ ١اجملتُ ٚلٛا٤ٶ مت ػٓٝس ايؿعٌ أ ٚػفّ٘ قاْْٛاّ أّ  .٫ؾؿ ٞذاٍ عؽّ
ػٓٝس ؾعٌ ايؿماؼ أ ٚػفّ٘ ؾإٕ اـًٌ ٗ ايكاْ ٕٛايؿ ٟمل ًٜتؿت إٍ ؾيو ايؿعٌ بعؽ ؾٝعاؾ٘
ٚؾاى ٜ ٫ػٝٸف َٔ وا ١ٝٓ٥ايؿعٌ – ُ .(40
ٖٚؿا إؿٗ ٗ ّٛايٛاق ؾنٜٓ ٞالب ذاٍ ايعضفام احملطضِٚ ,ؾ ٚجضؿٚـ قفآْٝض ١قهُض١
غ٬ف ايتؿمرلا ايؿكٗ) ١ٝايؿماؼ َٓكيٚ ١لط ٢بٌ ايٍرٚ ١ايبط (!ٕ٬اييت طفذٗا ـجضاٍ
ايؽ ٜٔذُٓٝا ٌاـٚا ٚعاٚا يًم٬طٌٚ ,ايؿٜ ٜٔماَٛ ًِٗ٥ل ٢قا:ّ٬٥
)ٌٖ إٕ ايؿماؼ ٖ ٛإٛلٝكٚ ٢قٝاؼ ٠إفأ ٠يًمٝاـٚ ٠عؽّ يبن اؿحاب ..أّ أْ٘ فاْب ١اؿل
ٚايعؽٍ? ٌٖ قاٍ ايكفإٓ ايهف ٫ ِٜتعكؾٛا إٛلٝك ٢أّ قاٍ :إؾا تٛيٝتِ اَف ايٓاه  ٫تؿمؽٚا?
 ٌٖٚقاٍ ايكفإٓ ايهف ِٜإٔ إعٛٸٍ عً ٘ٝيبن ايعُاَٚ ١اؿحاب ٚتفؼٜؽ ا٭ؼعٚ ١ٝإطاي ١ايًر٢
ٚيبن احملابن? أّ ْ٘ قاٍ َٔٚ :ايٓاه َٔ ٜعحبو قٛي٘ ٗ اؿٝا ٠ايؽْٝا ٜٚىضٗؽ اهلل ٚـلضٛي٘
عًَ ٢ا ٗ قًب٘  ٖٛٚأيؽ اـٍاّ ٚإؾا تٛيٓ ٢لع ٗ ٢ا٭ـض يٝؿمؽ ؾٗٝا ًٜٗٚو اؿفث ٚايٓمٌ .
َٚا ٖ ٛإكٍٛؼ بض تٛيٓ ?٢أيٝن إكٍٛؼ ب٘ أْ٘ تٛيٓ ٢عً ٢ايٓاه – ٜعب ٌاـ ذانُاّ عًَٚ ?ِٗٝا
إؿٍٛؼ بإٖ٬ن٘ اؿفث ٚايٓمٌ? أيٝن إكٍٛؼ ب٘ تبؽٜؽ ثف ٠ٚايىعب ٚذٝاتِٗ? ٕاؾا التًًتِ
عباـٜ ٠تٚ ١ُٝـؼ ٗ ايكفإٓ ايهفٚ ِٜذفؾتِ َعٓاٖا ٚالضتعؽَتُٖٛا يتمضٜٛؼ ًٚضِ ٚطػٝضإ
ٚجدل ٚايؿالؽ َٔ ٜٔاؿهاّ ؾفؾعتِ )ٚأطٝعٛا أٚي ٞا٭َف َٓهِ( وعاـاّ يذلنٝض ايٓضاه
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أَاّ ايٛإٌ ٚايؿالؽ.(36ٚ 35 ُ – ٜٔ
ّقف٘ قسآىٔ٘:
تٓاَٛ ٍٚل ٢ؾفد إؿٗ ّٛايكفإِْٓٛٛ ٞع ١ايؿماؼ عدل لًمً َٔ ١اٯٜا ايكفآْ ١ٝبؽ٤ا َٔ
ٌٝػ ١اٱـواؼ ) ٫ٚتؿمؽٚا ٗ ا٭ـض بعؽ إٌ٬ذٗا( )ا٭عفافٌٝٚ ,(56 :ػ ١ايٍٓس ) ٫ٚتب ؼ
ايؿماؼ ٗ ا٭ـض إٕ اهلل  ٫وب إؿمؽ) (ٜٔايكٍََٚ ,(77 :فٚـاّ بايترؿٜف )ايبكف, ( 220 :٠
ٚاٱلتٓهاـ )ايبكف ,(12ٚ11 :٠ؾايػّب )إؾا تٛيٓ ٗ ٢ا٭ـض يٝؿمؽ ؾٗٝا ًٜٗٚو اؿفث ٚايٓمٌ
ٚاهلل  ٫وب ايؿماؼ( )ايبكفٚ ,(25ٚ 20 :٠اْتٗاٜ ٤اؿهِ ايٓٗا ٞ٥ايعكاب ٞايفٖٝب )إِا جكا٤
ايؿ ٜٔواـب ٕٛاهلل ٚـلٛي٘ ٜٚمضع ٗ ٕٛا٭ـض ؾمضاؼاّ إٔ ٜٴكتًضٛا أٜ ٚٴٍضًبٛا أ ٚتٴكطٓض أٜضؽِٜٗ
ٚأـجًِٗ َٔ ظ٬ف أٜ ٚٴٓؿٛا َٔ ا٭ـض( )إا٥ؽ.(33 :٠
 ٫ٚأعفف ٕاؾا تؽاع ٢ؾٖبٚ ,أْا أقفأ لًمً ١اٯٜضا ايهفّض ١ايضيت ؾنفٖضا ا٭لضتاؾ
َٛل ,٢إٍ آ ١ٜأظف ٣ظطرلٖ ٗ ٠ؿا اٱطاـٚ ,اييت تّ ايىف ٙإهُٸضٌ يًٍضٛـ ٠ايمضابك١
ٚ) :ٖٞٚٳإٔؾٳا أَـٳؼٵْٳا إَٔ ْٴٸٗٵًٹوَ قَفٵ ٳ ّ١ٜأََٳفٵْٳا َٴتٵفٳؾٹٗٝٳا ؾَؿَمٳكُٛاِ ؾٹٗٝٳا ؾَرٳلٳٸ عٳًَٝٵٗٳا ايِ َكٛٵٍٴ ؾَؽٳَٳٸفٵْٳاٖٳا تٳؽٵَٹرلٶا(
)لٛـ ٠اٱلفا.(16 :٤
ٚؼاُ٥ا نٓت أتمإ ٍ٤اؾا مل ٜكٌ ـبٸ ايعك ٠ؾؽَٸفْاِٖ أ ٟإذلؾضٌ ايؿالضكٌ ايؿالضؽٜٔ
ٚيٝن ايكف ١ٜإمضه ١ٓٝببىضفٖا إًٛض ٌَٛايضؿ ٜٔمل ٜؿمضكٛاٚ .اٯٕ اؾضٛاب ٚاِضس ٚقضؽٸؼ
ٚأؾٌّ أَثًت٘ ٖ ٛايٛاق ايعفاقٖ ٗ ٞؿ ٙإفذً .١أيٝن "ٍَطًس" "ايؿالك "ٕٛأنثف تعبرلاّ عٔ
لًٛى َٔ ْمُ ِٗٝايؿالؽ?ٜٔ
"أب ٛايبتٝت٘" عّٛاّ ٗ فًن ايٓٛاب:
ٜؿنف ا٭لتاؾ َٛل ٢تٍفوا ٭ذؽ ايٓٛاب ,بإٔ "ـاتب عّ ٛفًن ايٓٛاب ٜ ٫هؿٞ
جٗٛؼ عٌُ ايٓا٥ب" ,ؾٝعًٓل عً ٢ؾيو لاظفا:
)إ َٛ ٜ٘عً ٢ألاه ٜىتػٌ ظبرل بض ْالا ..اؿٛى ! ٚاذتُاٍ ٜؽٜف كتدل َؽاّ نضٛـ– ٟ
ُ.(24
ثِ ّٜفب َثٜ ّ٬ك ٍٛؾ:٘ٝ
)ٗ إذؽ ٣جًما فًن ايٓٛاب ايعفاق ..ٞقٖو ـٝ٥ن ايدلٕإ قُضٛؼ إىضٗؽاْ ٞعًض٢
أذؽ أعّا ٤اجملًن ؾٍفػ ٗ ٚجٗ٘ٚ :يو إْت َ ٛجٓت تب ٝبتٝتض٘ َؿضفؼ ٚجبٓضاى ٜٚاْضا? -
ُ.(24
ٚمل ًٜتؿت َٛل ٢إٍ َا ٖ ٛأظطف َٔ ؼٖ ٫٫ؿا إثٌ عٔ ذحِ اؾفّ ١اييت اـتهبت
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عل ايعفام ,ذٌ جًب ايمٝال ٕٛٝايؿٜ ٜٔعتكؽ ٕٚأْؿمِٗ "قذلؾٌ"ٜٚ" ,ٸاِٖ" ,أب ٛايبتٝت,١
ٚايؽيٓايٚ ,١با ٥ا٭ؼٚا اٱذتٝاطٚ ,١ٝايكٍٸعٚ ٕٛغرلِٖ يًتٍؽ ٟيكٝاؼ ٠ايعًُٝض ١ايمٝالض.١ٝ
ٖٚؿا ٜكٛؼْا إٍ إوهاي ١ٝظطرل) ٠نِ َٔ اٱوهايٝا اـطرل ٠زلٸُٛا بٗا ذٝاتٓا?( ,تتعًل
باؿؽٜث عٔ إٔ ايؿماؼ ٖ ٛا٭ؾعاٍ إباوف ٠اييت ٜك ّٛبٗا إٓٚٛـ اؿهٚ .َٞٛيٲطاذ ١بٗؿٙ
ايؿـٜع ١إمتىفّٜ ١ٜفب َٛل ٢ؾفد َث ّ٬عضٔ َمضٚ٪يٝتو – أٜٗضا ايكضاـ- ٤ٟيض ٛنٓضت أبضاّ
ـاوؽا عاقٚ ّ٬أعطٝت إبٓو ايػرل بايؼ ٚايػضرل ـاوضؽ بٓؽقٝض ١قىضَ ٠ٛمضرٛب ١ا٭قمضاّ ؾكتضٌ
وعٍا َا ,ؾٌٗ تمرب ْؿمو َٔ إمٚ٪يٚ ١ٝايعكضاب? أّ تٴعتضدل وضفٜها ٗ ايؿعضٌ اؾفَضٞ
ٖؿا?ٖٓ َٔ .ا ٚ-بالًٛب التؽـاجَ ٞضانف ٍٜ-ضٌ َٛلض ٢إٍ بٝضت ايكٍضٝؽ إضؽَٸف ذضٌ
ىاطب ايكاـ ٤ٟبأمل:
)أعطب ؾفقا بٌ ٖؿ ٙاؿايٚ ١بٌ ذاي ١إٔ تعٝٸٔ َؽٜف عاّ وٗاؼت٘ ايؽـالَ ١ٝكٚٸـٚ ٠قؽ
ٜهٚ ٕٛقٜفا  َٔٚباب أَ ٍٚىفٸع? أ ٚتمتٛقـ وعٍاّ يٛقاـ ٠ايكـاع ١وٌُ وٗاؼ ٗ ٠ايعًضّٛ
ايمٝال ?١ٝأعطب ؾفقا بٌ ٖؿ ٙاؿايضٚ ١بضٌ ذايض ١الضتٝكاـى وعٍضاّ وُضٌ وضٗاؼ ٠ايعًضّٛ
ايمٝالضضٚ ١ٝقٜضضفاّ يًٍضضٓاعٚ ?١الضضتٝكاـى يىضضعَ ظضضفٜخ ايؽـالضضا اٱلضض ١َٝ٬يضضٛقاـ ٠ايعًضضّٛ
ٚايتهٓٛيٛجٝا? ٚوعٍضاّ كتٍضاّ بطضب ا٭طؿضاٍ يضٛقاـ ٠إايٝض ?١بضٌ وضعَ مل وٍضٌ عًض٢
إتٛلٸطٜ ١ه ٕٛقاؾٛاّ? ٌٖ تفٜؽ إكٜؽ? ٚوعَ قه ّٛعً ٘ٝظفّ ١ايمفق 10 ١لٓٛا
لحٔ تّضع٘ ٗ ٍَٓضب قٝضاؼ٦ٖٝ ٗ ٟض ١ايٓكاٖض ١إهًٓؿضَٛ ١اجٗض ١ايؿمضاؼ ٗ ايبًضؽ? ُ-
.(69ٚ68
الفطاد ّاإلزٍاب ّدَاٌ لعنل٘ ّاسدٗ:
ٚذمٓا ؾعٌ َٛل ٢ؾفد ذٌ نىـ أٌٌ وعاـ َِٗ تؽاٚي٘ اٱعض ّ٬ايعفاقضَٓ ٞضؿ عضاّ
ٚ 2006ذتٖ ٢ؿا اي َٔ ّٛٝؼ ٕٚإٔ ْعفف ٍَؽـ ٙؼؽٜؽاٗٚٚ .ف اي ّٛٝإٔ ا٭لتاؾ َٛل ٖٛ ٢أٍٚ
َٔ أطًك٘ ٗ عاّ  ,2006عٓؽَا قاـ َؽ ١ٜٓايهٚ , ٛقاٍ ٕفالضٌ جفٜضؽ ٠ايٍضباط" :ايؿمضاؼ
ٚاٱـٖاب ٚجٗإ يعًُٚ ١اذؽ) "٠ؾكؿك ايىاب ؾفذاٖ ..ا ?ٙقاٍٚ :جؽ ايعٓٛإ ايكٌٚ .ٟٛؽـ
ايٍباط ٗ اي ّٛٝايتاي ٖٞٚ ٞؼٌُ عًٌ ٢ؿرتٗا ا٭ ٍٚغ٘ عفٜض :ايؿماؼ ٚاٱـٖاب ٚجٗإ
يعًُٚ ١اذؽَٜٗٛ َٔٚ .٠ا باتت تًو ايعباـ ٖٞ ٠اي٬قَ ١عً ٢أيمٓ ١ايمال ١ايعفاق ..ٌٝيهٔ يٛ
ٜؽـ ٕٚبٗٝا َٔ بٓا يمإ َٛل ٢ؾفد جإ بطًٛا ٜهٛيٖٛا.(94 ُ – ! ..
ٖٚؿ ٙإعً ١َٛيًتاـٜغ ,ايتاـٜغ ايؿٍَ ٟؽـ ظفابٓا ٖ ٛأْٓا أٌبرٓا  ٫مذلَ٘ ْ ٫ٚضَٔ٪
َٓطك٘ .آؾ ١ايؿماؼ ٖ ٛأْ٘ إبٔ اؿاِف ايِٓٗ اٱؾعٛاْ ٞايكًل ايضؿٌ ٫ ٟضً ١يض٘ بإاِض٫ٚ ٞ
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بإمتكبٌ .أَا اٱلتكاَ ١اييت ؼؽٸث عٓٗا اهللِٚٚ ,عٗا َٛلض ٢ؾضفد َفتهضكا ٕؿَٗٛض٘ عضٔ
ايؿماؼ ؾٗ ٞيًُمتكبٌ ..يًتاـٜغ ..يٮجٝاٍ ايكاؼَ ١تفاجع٘ ٚتتمًس ب٘ .اهلل بعُٛت٘ ٜفأٖ عً٢
ايتاـٜغ ٚوالب نَٓ ٬ا عً ٢تاـى٘ٚ ..يٝن َثٌ إب ٞاؿمٔ عً ٘ٝايمِ ّ٬ر ١ٝألضطٛـ٠
ؿنٸ إفآٖ ١إؽٚٸٚ ٟايعٚ ِٝٛإىفٸف عًَٓ ٢طل ايتاـٜغ ٚذفنت٘.
ٜؿنف يٓا َٛلَ َٔ ٢اِ ٞطؿٛيت٘ –  ٖٛٚأَف عىٓا َثًض٘ ٭ْٓضا َضٔ ب٦ٝضٚ ١اذضؽ – ٠إٔ
أَٗاتٓا نٔٸ وؿـٕ َٔ لضفق ١ظٝض ٙٛايٍضٛفٖٚ ,ض ٞايىض ٤ٞايٛذٝضؽ إتضٛؾف آْضؿاى ٜٚػضفٟ
بايمفق ,١٭ٕ ا٭طؿاٍ ناْٛا ٍٜٓع" َ٘ٓ ٕٛاحملحاٍ – إك٬ع" ) ٖٛٚايؿ ٟالتعؽَ٘ أطؿضاٍ
اؿحاـ ٗ ٠ؾًمطٌ ٗ َٛاجٗتِٗ يًٍٗاٜ – ١ٜٓا يفٚعتو ٜا َٛل ..(٢ؾكؽ ناْت أَٗاتٓا ٜكً ٔ
يٓا :ايؿٜ ٟمفم ظ ٗ ٙٛٝايؽْٝا ؾإٕ إ٥٬ه ١تمربٗا  ّٜٛايكٝآََ َٔ ١اظرل .(25 ُ) ٙنِ
لتمرب َ٥٬ه ١ايفٓٔ ايػاِب ١ظ ٙٛٝايمرت ايمٛؼا َٔ ٤أْٛف أـٚاط ايؿمؽ ٠ايمالض١
إ٬عٌ??
املعاجلات:
ٖٚا ٜكٜؽ نتاب َٛل ٢ؾفد ٖؿا أُٖٚ ١ٝسلٛيٚ ١ٝعًُ ٖٛ ,١ٝأْض٘ مل ٜهتضـ بترؽٜضؽ
َؿٗ ّٛلفطإ ايؿماؼٚ ,أبعاؼٚ ٙذحُ٘ ٚظاـطت٘ ٚأِفاـٚ ٙكاطفٚ ٙألباب٘ ٚألباب ؾىضٌ
جٗٛؼ َهاؾرت٘ ,بضٌ اجتٗضؽ ٗ طضفط ظطضٕ ١هاؾرتض٘ ذضؽؼٖا بضٌ اجضفا٤ا يًحضِ ايؿمضاؼ
ٚػؿٝـ َٓابع٘ )لًٛى ايكاؼٚ ,٠لضًٛى ٖثًض ٞايىضعبٚ ,ايىضؿاؾٖ ٗ ١ٝاـلض ١اؿهَٛض١
يٛاجباتٗضضاٚ ,ظّضضٛع اؿهضضاّ ٚإمضضٚ٪يٌ ٕمضضا ١ً٥ايىضضعب ٚقالضضبت٘ٚ ,اـّضضٛع يًؽلضضتٛـ
ٚاٱيتكاّ بايكاْٚ ,ٕٛاٱيتكاّ بايؿٌٍ بٌ ايمًطا ايث٬ثٚ ,إوفاى َُٓٛا اجملتُ إؽْ,ٞ
 ِٚٚقٛاٌْ اْتعاب عاؼيٚ ١قاْ ٕٛأذكابٚ ,اٱع ّ٬اؿفٸٚ ,التك ١٦ٖٝ ٍ٬ايٓكاٖٚ ,١اذذلاّ
ايضفأ ٟايعضاّ ٚغرلٖضا( ٚإجضفا٤ا ٕٛاجٗتض٘ ٚنبرض٘ ٖثًض ١بٗ٦ٝض ١ايٓكاٖضَٚ ١هاتضب إؿتىضٌ
ايعُٚ ٌَٝٛؼٚـِٖ أظطف َٔ اجملُٛع ١ا٭.ٍٚ
يهٔ ٖٓاى أّٜا َا زلٸاَٛ ٙل" ٢اٱجفا٤ا ايعاجً "١اييت ؼعا فًن ايٓٛاب إٍ اؽاؾٖا
ؾٛـاّ ٖٞٚ ,إجفا٤ا نؿ ١ًٝبًحِ ٚػؿٝـ َٓاب ايهثرل َٔ ٍَاؼـ ايؿماؼٖٚ .ؿ ٙاٱجفا٤ا
ايعاجًَٛ ١جٛؼ ٗ ٠ايؿٌٍ ايفاب )ايٍؿرا .(103ٚ 102ٚ 101ٚ 100
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ّسٔدا نصاحل يف مثْد:
قؽ ٜهَٛ ٕٛل ٢ؾفد ٌاذب أعًَ ٌٛ ٢عاـض ِضؽ ايؿمضاؼ اٯَٕ ,عضاـض َعٓض٢
"إعاـِ "١اؿكٝك ١ٝاييت  ٫تمعٸف إٛقـ إعاـض نُطٝٸ ١يًرٍ ٍٛعً ٢اٱَتٝاقا ايمرت,
ٚإٓاؾ اؿفاّ ٚتٝمرل ايمفقا  .يض ٛنضإ ٜبػض ٞالضتػٍَٓ ٍ٬ضب٘ ايمضابل َٚضٔ أٜضٔ ت٪نضٌ
ايهتـ اؿفاّ٫ ,لتطاع اٯٕ إٔ  ٤ٜٞٗي٘ ٚيعاً٥ت٘ َ٬ؾا َفؾٓٗا قذلَا ٗ إذؽ ٣أٌْ ايؽٍٚ
ا٭ٚـٚبٚ ,١ٝـٌٝؽا ٜٓ ٫ؿؽ َٔ ايؽ٫ٚـا  .يهٔ ٖٗٝا عًٖ ٢ؿا ايبطٌ ايعفاق ٞاؾمٛـ إبٔ
ٖؿا ايذلاب ايطٗٛـ ٚاجملب َٔ ٍٛطٌ ايؿفا اـايؽ:
)نُا ٖ ٛوأْ ٞؼاُ٥ا :ئ أظّ  ,ئ أٖفب ,ئ التحرل بػضرل ايعفاقض ٞعًض ٢عفاقضٚ ,ٞيضٔ
اؾٖب إٍ ايهْٛهفه أ ٚايؽَٚا بٌ إٍ فًن ايٓٛٸاب بعؽ إٔ ته ٕٛقؽ أعٝتب ايمبٌ ٚايكٓٛا
ايفزلًَٚ ١ٝحأ ٟا٭ظرل ايىعب ايعفاق ٞتًو إٛاٌؿا إٍ جاْب ايٓكاٖٚ ١ايهؿاٚ ٠٤ايىحاعٖٞ ١
َا أُمو بٗا ٚأؾتعف بٗا أَاّ عاً٥يت  ٖٞٚأمثٔ َٔ نٌ ٚٚا٥ـ اؿهٚ ١َٛنٌ َفتباتٗا ٚئ آب٘
بػرل ؾيو ٚإٔ ٚجؽ ايطفٜل َمؽٚؼاّ أَاَ َٔ ٞقبٌ ا٭طفاف ايعفاق ١ٝعؽ ٴ إٍ عاً٥يت ٭نضٕٛ
ؾعٛـاّ ب ِٗٓٝبمرلتٚ ٞعًُت يىعيب بك ١ٝذٝات ٗ ٞفاٍ آظف – ُ .(22
ثك٘ بالرات أو غسّز ّىسدطٔ٘ مسضٔ٘:
ٗ َٛاِ نثرلٜ ,٠ترؽث َٛل ٢ؾضفد عضٔ ؾاتض٘ٚ ,عضٔ ؼٚـ ٙإىضفٸف ٗ ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض١
ٚغرلٖا ,بٍٛـَ ٠تكاٜؽٚ ٠تؿٍٓٚ ١ًٝٝالٜ ٫ ٖٛٚ .١ٝذلؼؼ ٗ ن ٌٝإؽٜس يٓؿم٘ بٍٛـ ٠قؽ
ػعٌ ايكاـ ٤ٟون بأْ٘ أَاّ ؼـج َٔ ١ايػفٚـ ,بٌ  َٔٚايٓفجم ١ٝإفِ .١ٝيهٓب أـ ٣أْٗا
ْتٝح ١ايفٖاَ ٗ ٠ٚعفؾ ١ايؿا َ ٗٚعفؾَٛ ١اق تؿٛٸقٗا عً ٢اٯظفْ" ٖٞٚ ,فجمٌ ١ٝرٸ "١ٝإؾا
جاق ايتعبرل .إْٗا ْتاد ايثك ١بايٓؿن َٚعفؾ ١اٱَهاْا إ٪لم ١عًَ ٢عفؾ ١إعاطف اؾم١ُٝ
إٓتٛفٚ ٠ايكؽـ ٠عًَٛ ٢اجٗتٗا ٚاٱقتؽاـ عً ٢تكؽِ ِٜفٜب ١ايتّرٝا  .يكؽ ؼؽث َٛل ٢ع ٔ
لًبٝا اؾُ ٝبٍٛـَ ٠باوفٚ ٠جمٛـ ٚجاـذ ,١يهٓٗا عاؼيٚ ١اََِٛٚ ١ٓٝضٛع .١ٝمل ٜضٛؾٓف
أذؽا ٜعتكؽ بأْ٘ ٜماِٖ بىهٌ أ ٚبآظف ٗ ٖؿا ايتضؽٖٛـ إُٝضت ٚإعضكَ ٟضٔ ؼ ٕٚإٔ ّٜض
لًبٝات٘ أَاَ٘ .ذت ٢إفجعٝا ايؽ ١ٜٝٓطفط إآظؿ عً ٢بعض َٛاقؿٗا ٗ ايٍؿرا ),352
ٚ ,(354ٚ ,353تاب ؼٛٸ٫ت٘ اٱهاب ٗ ١ٝوحب ٚإؼاْ ١ايؿماؼ ٚايؽع ٠ٛإٍ َهاؾرت٘ ٖثًٗ ١
َٛاقـ ايمٝؽ ٜٔأٓؽ ايٍاٗ َٗٚؽ ٟايهفب.ٞ٥٬
يكؽ ٚاج٘ ايؿماؼ بٍؽـ َىفع ٚإـاؼ ٠ذؽٜؽَ ١ٜته ٬عً ٢اهلل ٚعً ٢ؾات٘ ..مل  ّٜؼـُٖا
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ٗ جٝب٘ ..مل ٜعٌ أبٓا أ ٚأظاٚ ..مل ٜكاٜض ٍَٓبا باـٓٛع أ ٚاـّٛع .إٕ ٖؿا ايٍ ٛايعايٞ
ايؿٜ ٟترؽث ب٘ َٛل ٢ؾفد"ٚ ,ايٓدل "٠ايٓفجم ١ٝإىفٚعْ ٖٞ ١تاد َا طفذ٘ َٔ إفآٖ ١عً٢
ايتاـٜغ .ؾً ٛنإ ومب ذماب اؿاِف َٚػفٜات٘ ٚايًضٗاث إمضعٛـ يٲؼاـٜضٌ ٚايمٝالضٌٝ
ايؿ َٔ ٜٔذٛي٘٫ ,نتٓك ايؿٖب ٚايؿّٚ ,١يهإ ذاي٘ غرل ٖؿا اؿضاٍٖ .ضؿ ٙإفآٖض ١عًض٢
ايتاـٜغ ٖ ٞاييت جعًت٘ ٜعًٔ َٔ عً ٢واو ١إذؽ ٣ايؿّاٝ٥ا قا:ّ٬٥
)أْا أناؾس ايؿماؼ ٚأٚاج٘ نباـ ايؿالؽ ٜٔقبٌ ايٍػاـ َِٓٗ  َٛٚبعٝؽٜ ٙذلاٌؿ ٕٛيٞ
بتُٗ ١ؾٝؽظًْٛب اؿبن بكٍؽ َٓع َٔ ٞأؼاَُٗ ٤يتٚ ,ا٭َف لٝإ عٓؽ ٟأنٓت طًٝكضاّ أٚ
نٓت قبٛلاّ ؾؿ ٞنُٖ٬ا أْا ذفٸ ٭ْب  ٫باٜو  ٫ٚلاٜوٚ !..ايٓاه تعفف ٖؿاٚ ..أْا أقٍٛ
يهِ :أَف ٚاذؽ ظؿَ ٙٚب ـاه َاٍ ..أْا يمت ؾالؽاّ ٚمل أـتهب ؾماؼاّ ..ؾإٕ ذٴبمت ؾإٕ
أٌْ ا٭ْبٝا ٤طفاّ قؽ ذبن َٔ قبٌٚ ,إٕ لٷحٓتٴ ؾإٕ باب اؿٛا٥خ قؽ لٴضحٔ َضٔ قبضٌ ..ؾض٬
تمٛ٦ٝا اي ٔٛب ٞـجا٤ٶ – ُ .(396
ٖٚؿ ٙإفآٖ ١أّٜا ٖ ٞاييت جعًت٘ ىتِ نتاب٘ إٛلٛعٖ ٞؿا عٔ قٍ ١ؾمضاؼ ايٓعبض١
ايمٝال ١ٝاؾؽٜؽ ٫ ٠بمرل ٠ؾات ١ٝنُا ٜؿعٌ أغًب ايهتاب ٚإ٪يؿيٚ ,يهٔ بتعفٜـ َعٟٓٛ
تكف ّٜٞؾعِ عٔ ؾات٘ عً ٢ايٍؿر ١ا٭ظرل ,(554 ُ) ٠ؼؽٸث ؾ ٘ٝأ ٫ٚبٍٝػُِ ١رل ايػا٥ب,
ٚمل ٜمتط ايترُٸٌ ٱنُاٍ ايتعفٜـ بٗؿ ٙايٍٝػ ,١ؾترٛٸٍ إٍ ُِرل "ا٭ْا":
)َٛل ٢ؾفد:
ٗ قَٔ احملاٌٍٚ ١اٱْتكضاٍ َضٔ جرض ِٝاٱلضتبؽاؼ إٍ َمضتٓك ايؿمضاؼ ..ؼظًضٗا بكُٝض٘
َٛٚاٌؿات٘ ايىعٍٚ ١ٝظفد َٓٗا  ٖٛٚمل  ّٜؼـُٖاّ غرل ـاتب٘ ٗ جٝب٘ٚ ,مل ٜعضٌ ابٓضاّ أٚ
أظاّٚ ,مل ٜكاٜض ٍَٓباّ بإظّاع ٖ ١٦ٝايٓكاٖ ١يٮَفٜهإ أ ٚا٭ذكاب إتٓاطر ١أ ٚاؿه١َٛ
ظ٬ؾاّ يًؽلتٛـ ًٍَٚر ١ايىعب ..مل تعًل بٛطٓٝت٘ وضا٥بٚ ..١مل تتًضٛٸث ؾَٸتض٘ َضا ٜىضٌٚ ..مل
تعذل ٟقٚ ُ٘ٝعهٖ٘ ..ؿا لحً٘ ٜذلن٘ ٭٫ٚؼٚ ٙأذؿاؼ ٙؾإ تكبً َ٘ٓ ٙٛبفٚط ـٜاِ ١ٝؾض أْعضِ
اهللٚ ,إ أذحُٛا ٚطًبٛا ا٭طٝإ ٚايعكب ؾًمت َػؿ ٬ن ٞأٖفم عُف ٟبٗؿا – ُ .(554
 ٫ٚأعًِ ٕاؾا أقرِ َؿفؼٚ" ٠عه٘" ٖٞٚ ,ذايَ ١فِ ١ٝعضابف ٠تٍضٝب ٌضر ١أ ٟإْمضإ
يرلبطٗا بايك ,ِٝأقرُٗا ٗ َماـ ٜترؽث عٔ ايتًٜٛث اـاـج ٞؾأـبو ايتٍاعؽ ايتعبرل٫ٚ ,ٟ
ٕاؾا التعؽّ َؿفؼت :ٞا٭طٝإ ٚايعكب ,ايًتٌ تٴمتعؽَإ ٗ ايعاَ ١ٝإٍف ١ٜبفغِ جؿـُٖا
ايؿٍٝس ,ؾُٗا غرل َتؽاٚيتٌ ٗ ايهتاب ١ايمٝالٚ ١ٝا٫جتُاع ١ٝايعفاق.١ٝ
ْ َٔٚؿن َٓطًل ايعٌُ َٔ أجٌ ايتاـٜغٚ ,إفآٖ ١عًَٓ ٢طك٘ٚ ,عً ٢إـاؼ ٠ايٓاه ؾ,٘ٝ
ّهٔ إٔ ْعؽ ٖؿا ايهتاب ,أَاْٚ ١ـلايٌ ,١اغٗا َٛل ٢ؾفد بٛع ٞذاؼ ٚذفقْ ١ؿن ُِٚرل
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٥٫ب ,يٝمًُٓا إٜاٖا جاٖكٚٚ ٠اِرّٜٚ ,١عٓا ٚجٗا يٛج٘ أَاّ إذفاد ٚالتركام تاـى ,ٞؾُٔ
مل ٜهٔ ٜعًِ بايهاـث ١ايتؿٍ ١ًٝٝايفٖٝبٚ ١ايؽاَ ١ٝاييت تعٍـ بٛطٓٓاٚ ,تٛوو عً ٢تؽَرل
َمتكبً٘ إٍ ا٭بؽٖ ,ا ٖ ٞايهاـثٚ ١اِرٌ ١اـظ ١بهٌ أبعاؼٖا ٚالفاـٖا ٖٚثًٗٝا:
)آٌَ إٔ أن ٕٛقؽ ٚٴؾكتٴ ٗ ـٚاٜيت يكٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام ..نُا جف ٚؼ ٕٚالاطرل ٫ٚ
تًُ ٝيٍٛـٖ ٠ؿا أ ٚؾاى ن ٞأأُٓهِ عًٗٝا يٝتٛقع عبًٗٓ ٤ا عً ٢ايؿٜ ٜٔى ًٕٛٝاؿٌُ
عٔ ايىعب – ُ .(10
ؾُٔ لٝى ٌٝاؿٌُ عٔ ٌؽـ ٖؿا ايىعب إػؽٚـ??
األضظ العلنٔ٘ ليػس الفطاد:
إْب  ٫ألتط ٝؾٌٍ طٛؾإ ايؿماؼ اؿاي ٞعٔ طبٝع ١ايتحفب ١ايؽّكفاط ١ٝايماظف ٠اييت
 ِٚا٭َفٜهإ ٚإًع ٕٛب ٍٛبفّف ألمٗا عًض ٢ـنضا٥ك طا٥ؿٝض ١أٚ ,٫ٚايمضُاط بتىضهٌٝ
إًٝٝىٝا ثاْٝا ِٚٚ ,ـنا٥ك ايؿماؼ ظ ٍ٬عاَ 2004ٚ 2003 ٞثايثا.
يكؽ أُْكيت ايتحفب ١ايمٝال ١ٝعً ٢أـض ايٛاق ايعفاق ٞبض "لفع ١ظاـق ,"١يىعب ٖكم
َؿٖ ,ٍٛمل ٍٜر ٛبعؽ عً ٢ا٭قٌ َٔ ٌؽَ ١ث٬ث ١عكٛؼ طػٝاْٚ ,١ٝذٍاـ ػٜٛع ٞظفٸب قِٝ
ايٓاهٚ ,اذت ٍ٬أٖاـ ايؽٚي ١ايعفاقٚ ١ٝقاْْٗٛاٚ ,ظًل أؾٛاد َٔ ايمضفٸام ٚايكؿٓاٌضٚ ١ايًػاؾض١
ايؿ ٜٔتمفبٛا إٍ أغًب َؿاٌٌ ايؽٚي ١اؾؽٜؽ ,٠باٱِاؾ ١إٍ عا٥ؽ ٜٔعاْٛا َٔ "اؾٛع ايكؽِٜ
إذلانضضِ" – ٚايىضضعب نضضؿيو – ٚايتُضضاَٖ ٞضض إعتضضؽidentification with the – ٟ

ٖٓٚ – aggressorا ذؽٜث ظطرل ٜطٖ .- ٍٛؿ ٙايمفع ١اـاـق ١أٌبرت يعٓ ١ذٝث جعًت
عًُ" ١ٝايتعٜٛض"  ٖٞٚأّ ٍَاؼـ ايؿماؼ ٗ ايعفام ػضف ٟبٍضٛـَ ٠اـاثْٝٛضٜ ٫ ١تٍضٛٸـٖا أٟ
عكٌٜ ٫ٚ ,متط ٝايًرام بٗا أ ٟـأ ٟعاّ ٫ٚ ,تفؼع٘ أٌ ٟراؾ ٫ٚ ,١تهبر٘ أْ ١٦ٖٝ ٟكاٖ.١
ٚأعتكؽ إٔ َٔ ا٭لن ايٓؿم ١ٝايضيت ػعضٌ ايؿمضاؼ عٍضٝٸاّ عًض ٢ايهضبس ٚايًحضِٚ ,ايضيت
ـٴزلت ٚظط٘ شلا بعكٌ عًُ ٖٛ ,ٞجعٌ ايؿماؼ ٜطؿس عًٓاّ ٗ )ايدلٸ ٚايبرف(ٚ ,ايؿ ٟلبل إٔ
ٌٶُِ يًتحفب ١إٍف ١ٜبعؽ لك ٙٛايتحفب ١ايٓاٌفٚ ,١ٜتٍؿ ١ٝايتحفب ١اٱوذلانٚ ,١ٝف٤ٞ
ايماؼا بمٝال ١اٱْؿتاطٚ ,يهٓٗا مل تهٔ عاٌؿَٚ ١ؽٚٸَٚ ١ٜاذكَ ١ثٌ ايتحفبض ١ايعفاقٝض١
ايؿماؼ ١ٜبمبب ايؿاـم اشلا ٗ ٌ٥اٱَهاْا إاي ١ٝيًبًؽ .ٜٔإْب أعتكؽ إٔ ايمفع ١اؾٓٗ ١ْٝٛ
بٓا ٤ايتحفب ١ايمٝال ٖٞ ١ٝاييت أؾفق

ٚ-نٓتٝحض ١طبٝعٝض- ١ؾمضاؼاّ بمضفعِ ١ض ١ٝ٥ٛذضؽٸ

ايؿمل ٚإعٍٚ ,١ٝؼت أغط ١ٝؼ ٫ ١ٜٝٓع٬ق ١شلا بفٚط ايؽٜ ٜٔمٸف لهٛتا غفٜباّ ٚإؾعاْاّ
َفٜباّ وب٘ عاّٚ ,الفاؾاّ ٜباـى بٍٛـ ٠وب٘ ْعَٚ ١ٝمتذل ٠م ٛتكالِ ايًكُ ١ايمرت ؼت
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وعاـ "أؾؽ ٚالتؿؽ".
إْو ذٌ تفٜؽ إٔ تطؿ ٤ٞكاٚف ٚذمالٝا وعَ َعٝٸٔ َٔ و ٤ٞأ ٚذٛٝإ أَ ِٚ ٚا
)َث ٬اَفأ ٠ؽاف َٔ ؾأـ ,(٠ؾٗٓاى طفٜك" ١ايتبًٝؽ  "desensitization-اييت تعفٸض ؾٗٝا
ايىعَ يًُثرل إعٝـ تؽـهٝا إٍ إٔ ُٝت ذمالٝت٘ ػاٖ ٙؿا إثرل ,وٌٍ ٖؿا َ وعب
نإ ذمالا تفبٜٛاّ ٚؼٜٝٓاّ ػا ٙايؿماؼ ٚايؿَٸ ١إًٛٸث ,١ذٌ ٜبؽأ ايؿماؼ ٚأظباـ ٙتؽظٌ ذٝات٘
ببٖ٘ٚ ٤ؽ ٗ ٤ٚتؽا ٫ٚايىاـع ٚايٍراؾٚ ١ا٭ظباـ ٚايتًؿاق ٚغرلٖاٚ ..ا٭ِٖ َفاقب ١ايٓاه
ايٍاَتٚ – ١اييت لتٍبس يٮلـ َترمٸف - ٠يًؿالؽٜ ِٖٚ ,ٜٔتهاثفٜٚ ٕٚترفنٚ ٕٛلطِٗ
ٚأَاّ أع ٗ ِٗٓٝاؿٝا ٠ايٚ ,١َٝٛٝا٭ظطف ذٌ ٜتٓاَِٚ ٢عِٗ ا٫جتُاعٚ ٞإَهاْاتِٗ إاي١ٝ
ٚتٛؾٓف وف ٙٚاٱذذلاّ ايعًٓ ٗ ١ٝايؽا٥فٚ ٠ايىاـع ٚإٓتؽٚ ٣ايعىرل ..٠إخل.
يهٔ ٖٓاى طفٜك ١ألفع ٖٞٚ ,طفٜك" ١ايػُف أ ٚاٱغفام  " flooding -اييت ؽتٍف
ايكَٔ ٚؼكل ْتا٥خ لفٜع ٗ ١إطؿا ٤ذمال ١ٝايىعَ ٚكاٚؾ٘ َٔ وَ ٤ٞا )إَفأ َٔ ٠ؾأـ ٠أٚ
وضضضعب َضضضٔ اقضضضذلاف إثضضضِ ايؿمضضضاؼ(ٚ ,ذمضضضب ايتطبٝض ض ايىضضضفط" ٞايبضضضاؾً"pavlpvian- ٗٛ
ايه٬لٝهٚ ,ٞؾيو بإٔ تعفٸض ايك ٕٜٛأ ٚإفٜض يًُثرل إ٪مل أ ٚإكًل أ ٚإعٝضـ بٍضٛـ٠
َباوفٚ ,٠ب ٬يـ  ٫ٚؼٚـإ نُا ٜكاٍ ,نإٔ تفب٘ إفأ ٠إٍاب ١بفٖاب اؾفؾإٚ ,تّ
ايؿأـ ٗ ٠ذّٓٗا ,أ" ٚتػُف" ايىعب ٗ َمتٓك ايؿماؼ بٍٛـ ٠ؾٛـٌٚ ١ٜاؼَٚ ,١تػطن ذٝات٘
ايعاَ ٗ ١عف َٔ أظباـ ايؿماؼ ٚذٛاؼث٘ ٚلًٛنٝات٘ اي ١َٝٛٝإٍ إٔ ٜترٛٸٍ إٍ "ثكاؾ "١نُا
وؿٸـ َٛل ٢ؾفدٚ .يهٔ ٖٓاى وفطاّ الالٝاّ ٖ ٛإٔ ٜذلاؾل َ ٖؿا ايتهٓٝو ألًٛب ُٜٓٸٞ
"اٱلضضذلظا ,"relaxation - ٤يهضضٜٓ ٞطؿضض ٤ٞاـضضٛفٜٚ ,ذلاج ض َمضضت" ٣ٛا٭ؼـٜٓضضايٌ -
 "adrenalineايضؿ ٟقضضؽ ٜمضبب ـؼٚؼاّ عٓٝؿضض ١أ ٍٚا٭َضضفٖٚ .ضؿا َضضا تتهؿضٌ بضض٘ اٯٕ ايكٝضضاؼا
ايمٝالٚ ١ٝبعض ايكٝاؼا ايكاْ ١ْٝٛايؿالؽ َ ,٠انتؿا ٤إفجعٝا إ٪ثف ٠بايؿفج ١أ ٚايىحب
إتكطٓ ايؿٜ ٫ ٟعاؼٍ نؿٓ ١نثاؾ ١إثرلا ايؿالؽ ٠ات ٞؼاٌضف إضٛاطٔ َضٔ نضٌ جاْضب,
ظٌٍٛا عٓؽَا ته ٗ ٕٛوهٌ عًُٝا ؾماؼ َاي ١ٝثكًٝض ١جضؽا ؼكضل ايٍضؽَ ١نُضا ٖضٛ
اؿاٍ ٗ ايعفامٚ .تماِٖ ايكٓٛا ايؿّا ١ٝ٥ايهثرل ٠اييت ؼاٌف إٛاطٔ ذت ٗ ٢ؾفاً َْ٘ٛ
٭ٕ ايىف ٙإهٌُ ٖ َٓ ٛايؿفؼ إعب َٔ ايؿفاـ أ ٚايتعًَ َضٔ إضثرل إكًضل ,نُضا أْٗضا
تىاـى ٗ عًُ ١ٝتٛؾرل وف ٙاٱلذلظا َٔ ٤ظ ٍ٬عًُ ١ٝايتهفاـ إ ٌٌٛإٍ "ايتبًٝؽ" ا٭ٚي.ٞ
ٚهب إٔ ّْ ٗ أؾٖآْا ,إٔ عًُ ١ٝغُف تاـى ١ٝندل ٣قؽ تعفٸض شلا إٛاطٔ ايعفاقُ ٞثًت
ٗ ْٗب ٚلًب ايؽٚي ١ايعفاق ٗ ١ٝعًُ" ١ٝؾفٖٛؼ"َ ,ا ايؿماؼ ايؿ ٟأعكبٗضا إ ٫عًُٝض ١ؾفٖضٛؼ
ٖاؼَ ١٥عكًٓ.١َٜٝٛٚ ١
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ٚنؿيو ْٓ ٫م ٢إٔ ـنضا٥ك ايؿمضاؼ ا٭ظ٬قض ٞإطًٛبضَ ٗٚ ١كضؽَتٗا تٍضعٝؽ إطايضب
اؿٛٝاْ ١ٝايػفٜك ٗ ١ٜايٓؿن ايبىفٚ ,١ٜؼط ِٝق ِٝإٛاطٓ ,١قؽ ؼككت قبٌ ؾيو َٔ ظٍ٬
اؿٍاـ ا٭َرلن ٞاؾا٥ف ايؿ ٟؾفِت٘ ايٜ٫ٛا إترضؽ ٠عًض ٢وضعب ايعضفام يعكضؽ ناَضٌ,
ٚايمًٛى إمتٗذل بايثف ٠ٚايٛطٓ ١ٝيًٓٛاّ ايمابل ٚـَٛق.ٙ
اقحل العلنٕ "العساقٕ" للفطاد:
ٚيعٌ َٛل ٢ؾفد  َٔٚ-ؼ ٕٚإٔ ىط٘ يؿيو ٚؾل أؼبٝا عًضِ ايضٓؿن ٚايطضب ايٓؿمضٞ
إتعٍٍ – ١قؽ اجذلط ذٜ ّ٬فتهك ٗ جاْب نبرل َٓ٘ عًض ٢لٝالض" ١ايػُضف أ ٚاٱغضفام أٚ
اٱؾاِٚ ,"flooding- ١يهٓ٘ إغفام َٔ ْٛع جؽٜؽٚ ,ؾيو ذٌ ـأ ٣إٔ ع٬د ٖؿا ايؿماؼ
ايطٛؾاْ ,ٞمل ٜعؽ ٜٓؿ َع٘ ٗ اٱٌ٬ط ل ٣ٛطفٜك ١تعاًَ٘ ٚؾل ذؽٸ ٚاذؽ َٔ ذؽٚؼ اي٘ ٗ
ايكفإٓ ايهف ٗٚ ,ِٜآٚ ١ٜاذؽ ٠قؽٸؼ ٫ ,٠تكبٌ ايتأ ٫ٚ ,ٌٜٚإُاطً:١
)إِا جكا ٤ايؿ ٜٔواـب ٕٛاهلل ٚـلٛي٘ ٜٚمع ٗ ٕٛا٭ـض ؾماؼاّ إٔ ٜٴكتًٛا أٜ ٚٴًٍبٛا أٚ
تٴكطٓ أٜؽٚ ِٜٗأـجًِٗ َٔ ظ٬ف أٜ ٚٴٓؿٛا َٔ ا٭ـض( )إا٥ؽ(33 :٠
ؾكؽ أٌبس ايؿماؼ َٔ ٚجْٗٛ ١فٚ ,ٙنؿيو ذكٝكض ١عًض ٢أـض ايٛاقض "ذفبضاّ عًض ٢اهلل
ٚـلٛي٘"ٚ ..قؽ عبٸفعٔ ٖؿا اؿٌ ظفأ ٠بكٛي٘:
)اٱٌ٬ط اؿكٝكٜ ٞبؽأ بىهً٘ اؿكٝك ٞعٓؽَا ٜفع ٤٫٪ٖ ٟٛايمالٜٚ ١ف ٣نٌ َِٓٗ
لٛاؼ ٚجٗ٘ ٖ ٛقبٌ إٔ ٜف ٣لٛاؼ ٚج٘ اٯظف ..ؾؿ ٞايعفام مل ٜعؽ اؿاٍ نُا نإ عً ٘ٝأٜاّ
عً ٞايٛـؼ ٟذٝث ٜكتٍف ا٭َف عً ٢غفابٌ ألٛؼ ٜٔاثٌٓ ؾك٘ ٜعرل ايٛاذؽ َِٓٗ اٯظف بإ
ٚجٗ٘ الٛؼا ٜ ٫ ٖٛٚؽـ ٟإٔ يٚ ٕٛجٗ٘ الٛؼا أّٜا بٌ أنثف لٛاؼا ..ؾكؽ باتت ايماذ ١تهتٜ
بألفاب ايػفبإ ٚايهٌ ٜٓعل بمٛاؼ ٚجْٛ ٙٛفا َ ٙ٤ؾاـم بم ٖٛ ٘ٝإٔ ايػفبإ اؿكٝك٫ ١ٝ
تؽـ ٟإٔ ٚجٖٗٛا لٛؼا ٗ ذٌ إٔ ايبىف ٜؽـٜٚ ٟؽـ ٟاْض٘ ٜضؽـ ٟإٔ ٚجٗض٘ بضٌ ِضُرلٚ ٙؾعًض٘
نًٗا لٛؼ َ..ؾيو ؾٍَٗ ٛف عً ٢ايٓعٝل ٜ ٫ٚؿٝؽ َع٘ اٱقٓضاع إِضا )أيطضو عًض ٢اـىضِ(..
ٚيهٔ َٔ أ ٜٔتأت ٞبايكبّا ايٛاع ١ٝاؾمٛـ ٠اييت تهؿ ٞيًطو عًض ٢تًضو )اـىض..?..(ّٛ
تٓ:ٜ٘ٛ
 ٫اقٍؽ بايػفبإ وعَ بؿات٘ ..إِا نٌ ٚاذؽ َٔ عٓاٌف ايطبك ١ايمٝال ١ٝايعفاق١ٝ
اييت ظفبت ايعفام َٚا قايت ٍَف ٠عً ٢ؽفٜب٘ ٫ٚ ..اقٍؽ باـى ّٛظىِ قؽؼ بٌ ظىضّٛ
ايؿٚا ْٝعاّ.(....
أظرلاَّٛ ٌٖ :ل ٢ؾفد "َبؽع"?:
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يكؽ ٌٚـ أذؽ ايهتاب َٛل ٢ؾفد بأْ٘ "َبؽع"ٚ ,قؽ ٜبؽٖ ٚؿا أَفاّ غفٜباّ ,٭ْٓا اعتؽْا
عً ٢إٔ ْفب٘ ٌؿ ١اٱبؽاع َٔ ٜتعاط ٕٛايىإٔ ا٭ؼبٚ ٞايؿب بٍٛـ ٠ـٝ٥مٚ ١ٝايعًُ ١ٝبؽـج١
أقٌٚ ,وكك ٕٛاوٝا ٤جؽٜؽَٚ ٠بتهف ٠غرل َمبٛق ١ؾٚ ,٘ٝمل ْعتؽ عً ٢ايك :ٍٛإبؽع ايٛقٜف
ايؿ ..ْٞ٬إبؽع عّ ٛاجملًن ايؿ .ْٞ٬إبؽع ـٝ٥ن اشل ١٦ٝايؿٚ .١ْٝ٬يهب أعتكؽ إٔ َٛل٢
ؾفد قؽ اقذلب َٔ ؼا٥ف ٠اٱبؽاع نثرلاّ جؽا َٔ ,ظ ٍ٬ابتهاـ ألًٛب ١ٝجؽٜؽٚ ٠طفٜك ١تعبرل١ٜ
يًعطاب ايمٝالٚ ٞاٱؼاـٚ ,ٟكطٜ َٔ ٤ٞف ٣إٔ ألًٛبَٛ ١ٝل ٢تطابل ألًٛب ١ٝايفاذٌ إبؽع
"سلفإ ايٝالف – ٟأب ٛنضاط " ,ؾالضًٛبَٛ ١ٝلض ٢كتًؿض ١نضثرلاٚ ,يضٝن ٖٓضا فضاٍ وضفط
ظٍا َ٥اٱظت٬فٚ .قؽ ظًل َٛل ٢أّٜاّ َكذلبا جؽٜؽا يتٓا ٍٚإعّ ٬ايمٝالٚ ١ٝاٱؼاـ,١ٜ
جعًٗا جك٤ا َٔ ذٝضا ٠ايٓضاه ايعضفاق ٌٝإمضرٛقٌ ٚإضؿيٌ ,أٌ ٟضاـ جضك٤اّ َضٔ اـطضاب
ايىعيبٖٚ ,ض ٛأَضف غضرل ٖضٝٸٔٚ ,مل تبضل َِٛضٛعا يٓعبض ١ذهَٝٛض ١أ ٚلٝالض ١ٝأ ٚيهتٸضاب
ٌراؾ ٌٝقؽٚؼٚ .ٜٔقؽ جعٌ إِٛٛع ١ايهاـث ١ٝاييت ٜتٓاٚشلا  ٖٞٚايؿماؼ" ,قٍٸ "١ؾع,ّ٬
ؾا ََ٬س ٚألن لفؼ .١ٜيكؽ ذه ٢يٓا ذها ١ٜأيـ يٚ ١ًٝي ١ًٝايؿماؼٚ ,تؽَرل ذٝا ٠ايبىف
ايؿ ٫ ٜٔذ ٍٛشلِ  ٫ٚقٛٸ ٠إ ٫بضاهلل ..ذهاٜضٚ ١طضٔ َػضؽٚـ ٚوضعب َكٗضٛـ ,انتمضس ذٝاتُٗضا
)ايؿماؼ ٗ ايدل ٚايبرف( )لٛـ ٠ايف (41 :ّٚيٝعٓل ايب٬ؼ ٜٚؿٍ ايعباؼٚ ..هؿـ ايّفع ٚوفم
ايكـع ..ذها ١ٜايىضؽٸ ٠ايؿاجعض ١ايهضدل ٣عًض ٢أـض ايفاؾضؽٚ ٜٔايضيت لضتحعٌ ايٛيضؽإ وضٝباّ.
.
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
* ؼـالْ ١كؽ ١ٜقَٚ ١ُٝطٛي ١يهتاب ٞايمابل ) قٍ ١ايؿماؼ ٗ ايعفام( ي٬لتاؾ ايؽنتٛـ ذمٌ
لفَو ذمٔٚ ..اْا َؽ ٜٔي٘ ٫ٚلتاؾ ٙإٍف ٟبعُل عٓؽَا اواـ اٍ ؾيو بكٛيَ٘ ٗٚ) :فذً ١اٱعؽاؼ
يىٗاؼ ٠إاجمترل ٗ ايثُآْٝا ٗ ايكاٖف ,٠نٓت الأٍ ألتاؾ ٟإٍف ٟعٔ قٍَٓ ١ف َ ايؿماؼ
إمتىف ,ٟؾهإ ٜفؼٸ :ناـث ١لببٗا ِضٝاع "ايكضؽ "٠ٚايضيت ٜكتضؽ ٟبٗضا ايٓضاه أ ٚا٭بٓضا ٗ ٤عًُٝض١
" ايتُاٖ..(..ٞؾهإ ظفاب ايكؽٚ ٠ٚؾ ٢ِٛاؿهِ ُٖا لاقا ايؿماؼ ..ؾ إ عكفْاُٖا ؾكْاٚ. .ا ٫ؾٛاذؽ٠
ؾٓه ٕٛأَاّ نا ٕٔ٥أعفد عً ٢ا٭قٌٚ ..يهٔ أْٜ ٢ه ٕٛؾيو ٚقؽ ؾٖبت ا٭ٖكٚج ١اييت اطًكتٗا ايعا١ً٥
ايبٍف ٖٞٚ ١ٜػٛب ايىٛاـع لاع ١ايمرفٚ..تٍؽط)  ٜٔٚأٌٖ ايػرل..ٙايٝض ّٛايضؽّ ٜترضفىٚ (..ؾٖبضت
ٌٝراتٗا لؽ٣ٶ..٭ٕ ايٓاه ٜبؽ ٚباتت َٔ ؾٚا ايؽّ ايباـؼ ...وهفا ٭ ظٌٚ ٞؽٜك ٞايؽنتٛـ ذمٌ
لفَوَٛ..ل ٢ؾفد
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ترنسّا مْض ٙفسز.
ٌباط ع ٍ٬قاٜف
2008/3/16
تابعت ايًكا ٤اي ؿ ٟعفِت٘ قٓا ٠ايبػؽاؼ َ ١ٜايمٝؽ َٛل ٢ؾفد ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖٚ ١ايؿٟ
مت ظ٬ي٘ ؾتس اجكا َٔ ٤إًؿا ٚيٝن نًٗاٚ ..يمت ا ٕ٫بٍؽؼ التعفاض َا ذٌٍ ٗ ؾيو
ايًكا ٤يهٔ ٖٓاى عباـا َٛٚاقـ ٖكتب َٔ ا٫عُام َٗٓٚا تأنٝؽ ٙعً ٢إ بعض اؾٗا
ذاٚيت إ تّع٘ ٗ )عبٗا( ٖٚؿ ٙإؿ فؼٜ ٠متعؽَٗا ايعفاق ٕٛٝي٬واـ ٠اٍ إ جَٗ ١عِٚ ١ٓٝعت
وعٍا َا ٗ )جٝبٗا( ا ٟاٌبس قمٛبا عًٗٝا ؼفن٘ نٝؿُا تىا ٤ؾٝتر ٍٛاٍ ففؼ اؼا٠
يتٓؿٝؿ َا ٜطًب َٓ٘ َٔ اجٌ تٍؿ ١ٝذمابا وعٍ ١ٝظاٌ ١قؽ تبتعؽ عٔ إٗضاّ ا٫لالض١ٝ
ٚإٗٓ ١ٝإفل ..١َٛقاشلا ايفجٌ عًٓا) ..يهِٓٗ ا نتىؿٛا إ َٛل ٢ؾفدَ ..ضا ٜضٓر٘ بايعضب(!
َىرلا اٍ إ ايمؿاـ ٠اَ٫فٜه ١ٝايتكت ب٘ ٚطًبت إ ٜكٚؼٖا ببعض إعًَٛا يهٓ٘ ـؾض ؾيو
يعؽّ وفعٚ ١ٝقاْٚ ١ْٝٛاظ٬ق ١ٝؾيو ايطًب َثًُا ذاَ ٍٚمٚ٪ي ٕٛنباـ ٗ اؿه ١َٛإ ٜأُف
بأٚاَفِٖ يهٓ٘ ـؾض ؾيو ؾيو ٚقاٍ شلِ َا ٍْ٘ ..اْب  ٫اعٌُ ا ٫يًعفامٚ ..بايطب  ٫اذؽ
ٜفٜؽ يؿفد ا ٚيػرل ٙايعٌُ يًعفام ؾكٜ٘ ..فٜؽ ٕٚايعٌُ يًركبٚ ١ٝايهتًٚ ١ٜٛإؿٖبٚ ١ٝإٓاطك١ٝ
ٚغرل ؾيو َٔ إمُٝا ٚشلؿا اظدلت٘ ايمؿاـ ٠إ ايهْٛػفه اَ٫فٜه ٞلٛف ئ ٜفِ ٢عٓ٘..
اٍ آظضف اؿضضؽٜث بضٌ ايطضضفؾٌ ..اَ٫ضف اٯظضضف ايضضؿ ٟوضؽْ ٞا ٍ ايمضضٝؽ َٛلض ٢ؾضضفد اٌضضفاـٙ
ٚتأنٝؽ ٙعً ٢إ ٖٓاى َمٚ٪يٌ ٌَُٗ ٗ ايؽٚي ١قاـَ ٗ ٙٚهتب٘ ٚتٛلًٛا بض٘ يٝضؽع ؾٜٗٚضِ
ٚوأِْٗ َ إ ؾ) ِٜٗٚذفاَٝضٚ !(١زلضاِٖ با٫لضِ ثضِ عضؽؼ ازلضا ٤ايضٛقاـا ٚالضباب ايؿمضاؼ
ا٫ؼاـ ٟؾٗٝا ؼ ٕٚإ ىٛض ٗ ايتؿاٌٜ ٖٛٚ ٌٝعًِ جٝؽا إ نٌ ٚقاـ ٠شلا )ٗٚف( ٗ اؿه١َٛ
ا ٗ ٚايدلٕإ ا ٗ ٚفًن ايف٥الٚ ١ايّ ٕٔ ٌٜٛن ؾيو ايؿ ٌٜا ٚايٗٛف بم ٤ٛا ٚبتعبرل آظف ؾإٔ
نٌ ٚقاـ ٖٞ ٠جك َٔ ٤ايهعه ١ايعفاق ١ٝإكمُ.١
عًضض ٢اٜضض ١ذضضاٍ ٜبضضؽ ٚإ ؾضضفد ؽطضض ٢اـطضض ٙٛاؿُضضفا ٤ايضضيت ذضضا) ٍٚايضضبعض( ٚايضضبعض
ا٫ظفِٚعٗا ي٘ ,مل ٜتعطاٖا ؾك٘ بضٌ ؼالضٗا بكؽَض٘ عًٓضا ؼ ٕٚظضٛف َضٔ اذضؽ َُٗضا نضإ
َٛقع٘ٚ ,نإ عًٜ ٢كٌ اْ٘ لٝؿكؽ ٍَٓب٘ ٚاْ٘ لٍٝطؽّ َ انثف َٔ جٗٚ ١ظٌٍٛا اٚي٦و
ايؿ ٜٔجاٚ٤ا يٝبكٛا ٗ اَانِٓٗ ٜٚفذٌ عِٓٗ ْ ٝايعفاق ٌٝاِاؾ ١اٍ اٚي٦و ايؿٌُُٛ ٜٔا
عً ٢اقتؿا ٤طفٜل ايمفقا ٚا٫ظت٬لا ٚايتكٜٚف يً ٌٍٛٛاٍ َضا ٌٚضًٛا ايٝض٘ ٗ اقضٌ ٚقضت
ٚجٗؽ ٜٚمع ٕٛبك ٠ٛاٍ اظؿا ٤اؾعاشلِ ايىٓٝعٚ ١تػًٝؿٗا بأقٓعٚ ١اِر ١ايكباذ ١ـغِ إماذٝل
ٚاٌ٫باؽ ٚإهٝاد.
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اوؽ َا جعًب اتعًل بىعٍَٛ ١ٝل ٢ؾفد ٖ ٛؾيو اْ٫ؿعاٍ إىفٚع ٚايًػ ١ايعؿ ١ٜٛاييت
نإ ٜترؽث بٗا ؼ ٕٚإ ٜمع ٢اٍ تكٜٚل ايهًُا ٚايتٍٓ  ٗ ٝاْتكا ٤إؿفؼا نُا ٜؿعٌ
غرل َٔ ٙايؿ ٜٔواٚي ٕٛايٛٗٛـ اَاّ ايعفاق ٌٝعً ٢اِْٗ ؾطاذٌ ٗ ايثكاؾًِٝٚ ١ع ٗ ٕٛايًػ١
ٚاٌٛشلا َ اؼـانِٗ إ إٛاطٔ يٝن عاج ١اٍ ٖؿ) ٙايّ٬عٚ (١تًو ايعبكف ١ٜبٌ وتاد اٍ
اؾفأٚ ٠ايىحاع ١عً ٢ق ٍٛاؿكا٥ل ا ٚعًض ٢ا٫قضٌ اٍْضاف اؿ كضا٥ل يضٝؿِٗ ـألض٘ َضٔ قؽَض٘
ٚيٝعفف ايىفٜـ َٔ ايهمٝـ.
َٛل ٢ؾفد مل ٜهٔ وٌُ جٓم ١ٝاَفٜه ١ٝا ٚغفب ١ٝا ٚاٜفاْ ١ٝبٌ جٓم ١ٝعفاقٝض٦َ ١ض١
بإٚ ١٦ذفُ عً ٢عؽّ تػٝرلٖا نُا ؾعٌ غرل ٙبٌ تفى َٗٓت٘  ١َٓٗٚابا ٘٥نُا ٖ) ٞـاعَٔ (ٞ
غرل ذفد ا ٚالترٝا ٤بٌ ٜٚتىفف َاِٜٚ ٘ٝىٗف ْمع  َٔ ١جٓمٝت٘ اَاّ ايهاَرلا ٖٚهؿا
ٜؿعٌ ا ٌٌٝ٫ايؿٜ ٫ ٟتٓهف يٛاقع٘ ايؿٜٓ ٟرؽـ َٓ٘ َع ِٛاْ٫بٝاَ ٤ا ؾضْ ِٗٝبٓٝضا ا٫نضفّ
)ُ( ٗ ذٌ لاـع غرل ٙذاٍ لك ٙٛايٓٛاّ اٍ تكٜٚف ٚتكٜٝـ نٌ ذكٝكتِٗ ؾرًُٛا ايىٗاؼا
ٜ ِٖٚعًُ ٕٛاْٗا َباع ١شلِ ٚنؽلٛا اـٌؽتِٗ ٗ بٓٛى ايعضامل بازلض ا ِٗ٥ا ٚبأزلضا ٤غرلٖضِ
٫لتثُاـٖا عٓؽ َػاؼـ ٠إٍٓب ..ؾايعفام يؽ ِٜٗففؼ ـذً ١لٝاذٚ ١ٝإٍٓب يٝن لٌ ٣ٛؿك١
شلِ ,اَا ؾفد ؾكؽ غاؼـ إٍٓب اٍ َؽٜٓت٘ ايمُا ٠ٚاييت ول شلا َثًُا ول يًعفاقْٝ ٌٝعا إ
ٜتؿاظفٚا ب٘ ؾكؽ ظمف ايٓكآٍَٖ ١با يهٓ٘ ـبس ث٬ثٌ ًَ ٕٛٝعفاق َٔ ٞسلاشلِ اٍ جٓٛبِٗ
بالتثٓا ٤ايطبك ١إتٓؿؿَٚ ٠ا ذٛشلا َٔ إمتؿٝؽ ..ٜٔازلا ٤نثرلَ ٠ضف عًض ٢تضاـٜغ ايعضفام..
ٚيهٔ قًَٗٓ ٌٝا بك ٞقؿٛـا ٗ قًٛب ايٓضاهٚ ..لضٝهٖ ٕٛضؿا ايفجضٌ ٚاذضؽا َضٔ اٖضِ تًضو
ا٫زلضضاٚ ,٤مل الضضتط إ اُايضضو ْؿمضض ٞبعضضؽ اْتٗضضا ٤ايدلْضضاَخ ؾاتٍضضًت بضض٘ ٖاتؿٝضضا ْٚكًضضت يضض٘
َىاعف ٟنُا ٖٚ ٞاتؿكٓا إ ًْتك ٞقفٜبا ْٚؿتس ذٛاـا طْٓ ٬ٜٛىف ٙعًٌ ٢ؿرا اؾفٜؽ٠
قفٜبا وٌُ ايهثرل َٔ ايػفا٥ب ٚايعحا٥ب ٚاؿهاٜا اييت تؽع ٛاٍ اوحإ ٚاذكإ...
مً ٓطدد دًٓ عبد الهسٓه قاضه..؟.
يًهاتب ..ذمٔ اـؿاجٞ
 ٫اعفف لف عٍب ١ٝإفذٚ ّٛايؽ,ٟعٓؽَا نٓا ْٓتكٌ َٔ بٝت ٯظف,ناْت أَٜ ٞفٓٗا
اهلل تٗفع يترتّٔ ٌضٛـ ٠نضبرل ٠يٲَضاّ عًض)ٞع( يترضاؾ ٜعًٗٝضا َضٔ ايهمضف ظض ٍ٬عًُٝض١
اْ٫تكاٍ َٔ بٝت ٯظف َ َٔٚهإ ٯظف ؼاظٌ ايب. ٛٝنإ ٚايؽٍٜ ٟفػ بٗا):اْيت اـنّٞ
بضضن عًضض ٢ايٍضضٛـٚ,(٠اَتضضؽ بٓضضا ايضضكَٔ ٚندلْضضا ٚ,نىضضؿت ايٍضضؽؾ ١لضضف أَضض , ٞؾؿضض ٞعضضاّ
ِ 1969فبت نف ٠ـَاٖا أظ ٞايٍػرل قجاد ايٍضٛـٚ ٠نمضفت٘ يٓهتىضـ لضف أَض, ٞذٝضث
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ناْت أَ ٞؼتؿ ٜبٍٛـ ٠يًكع ِٝايىٗٝؽ عبؽ ايهف ِٜقالِ ظًـ ٌٛـ ٠اٱَاّ عً) ٞع(قايت
أَ):ٞاْ ٞاـٜؽ َٔ اهلل ٚأب ٛاؿمٔ وؿ ٜأب ٛايؿكفا ..( ٤آ ٙنضِ نضإ ذًُضا ْضٚ ٬ٝؾضذل٠
ؾٖب ١ٝعًكت بأؾٖإ ايؿكفاٚ, ٤أٌبس ايكع ِٝأًَِٗ ايؿٜ ٟفؾّ ٕٛتٍؽٜل ٌٛـ َٛت٘ ايؿ ٟبثٗا
ايتًؿكٜٚ, ٕٜٛفؾّ ٕٛأٌ ٬ؾهف اغتٝاٍ ايكع ٕ٫ ,ِٝاٱبكا ٤عً ٢أٌَ التُفاـ ايكع ِٝذٝا
ٖ ٛالتُفاـ ؿٝاتِٗ ٚيطُٛذا ٚأذ ّ٬تفؾض َٛتٗا َ ٛا٭ٌَ َٔٚ ,ظٖ ٍ٬ؿ ٙايؿهف٠
أٌبس ايكع ِٝألطٛـ ٫ ٠تكبٌ إ . ٛايؿ ٜٔواٖؽ ٗ ٙٚايكُف ٜهؿب َٔ ٕٛوضاٖؽَ ٙض ثضٛاـ
ا٭ٖٛاـ ,٭ِْٗ ٜعتكؽ ٕٚبكؽل ١ٝؾفٜؽ ٠يًكع ِٝتفؾع٘ َٔ عامل ا٭ـض يٝمهٔ ايمُا.٤ناْت
ٖؿ ٙأذ ّ٬أغًب ايؿكفا ٤تكا ّٚايكتٌٚ,تتىبث بإٓكؿ ايؿ ٟطُرٛا بإ ٜكٛؼِٖ فؽؼا ٌٛب
اؿٝا ٠ايمعٝؽ.٠
يهٔ جعؿف اظتًـ َ نٌ ٖ ٌٚٚ, ٤٫٪يؿذل ٠طٜ ١ًٜٛبرث عٔ أٌٖ ,أ ٚأقاـب ايكعِٝ
نٜ ٞمت ٗٛؼ.!َِٗٓ ٜ٘ٓمل ٜهٔ جعؿف با) ٥اـن أب ٛايطٛب ٗ(١ؾٌٍ ايىضتا ٤غضرل عفاقضٞ
بمْ ٘ٝعت٘ َ ايكعَٚ ِٝع٫ ٞذكا ع٬ق ١تعاٌَ ٭ْب ٚايكع ِٝنٓا َٔ قبا .!٘ٓ٥بعؽَا اطُٔ٦
يٚ ٞعفف إٔ ي ٞع٬قٌ ١ؽاق ١بابٔ وكٝك ١عبؽ ايهف ِٜقالِ اي٬عب ايؽٚي ٞايمابل َٜ٪ؽ
قُؽ ٌاحل أٌف عً ٢ايًكا ٤ب٘ يٝره ٞيٓا عٔ ع٬قت٘ بايكع .ِٝبعؽ َٛعؽ يكاٜ٪َ َ ٤ؽ مل
ٜتركل,ذها ي ٞذهاٜت٘ َ ايكع ِٝقاٍ):نٓت أب ٝاـن ٗ عفبآَْ ٗ ١طك ١ايهفاؼ٠
قفب ايبماتٌ  ٗٚ,عٍف اذؽ ا٭ٜاّ ْكٍ ))أب ٛؼعرل(( ٖ,هؿا نإ ٜمضُ ٞايضكعَ , ِٝضٔ
ايمضضٝاـٚ ٠طًضضب َضضب ـأه ظضضن ,أعطٝتضض٘ اـضضن بعضضؽ إٔ أقيضضت ا٭ٚـام ايتايؿضضٚ ١غُمضضت٘ ٗ
))تٓه ((١إا ,٤ذٗٓٝا قاٍ ايكع) :ِٝاْت٘ ومُو (? اجبت٘ :جعؿف ٜا ذّف ٠ايكعٕٚ, ِٝا أذن
باـتبان ٞقاٍ ي :ٞبابا  ٫ؽاف ,يٝي اْت٘ َفتبو?> ,أجبت٘ :آْ ٞأـٜؽ ازلٝو بالِ آْ ٞأذب٘
,ناٍ :وٓ ٌٖٛا٫لِ? ,نتً٘)) :أب ٛؼعرل(( ناٍُٜٗ ٫ٚ :و..
بعؽَا أقايت أـو ١ٝأب ٛؼعرل ا٫ـتباى ٚاـٛف َب قاٍ ايكع)):ِٝاْت٘ تؽـ ٟناعؽ تبٝ
أَفاض ٚزل ّٛيًعفاق,((ٌٝنتًَ٘ ٫ :ا اؼـ ٟوً ٕٛقاٍ)) :هب إ ٜه ٕٛيؽٜو َاْٝٛ ٤ـ
ٚجاـ ٟيتػمٌ ب٘ اـن قبٌ إ تبٝع٘ يًٓاه ,٭ْو تبٝض يًُضاـ ٠ايضؿٜ ٜٔضأنً ٕٛاـضن َٓضو
َباوف ٠ؼ ٕٚغمٌ(( ,قًت ي٘ :اب ٛؼعرل اَْ ٞبم٘ بايىاـع بعفباْ٘ ٌَٓ أجٝب إٔ ٞقاٍ)) :باجف
ـاط ألًٜٛو ذٓؿ ١ٝقفٜب ١عً ٢إٓٗٚ, ٍٛاذح ٟٚ ٞايبًؽ ١ٜعًُٛؼ َا ّٜاٜكٛى ,بن تف ٙأؾا أَف
ٚاوٛؾو تب ٝظن َا َػم ٍٛأقعٌ َٓو ٚ,اْ ٞـاط أْطٝو نٌ ألبٛع ؼٜٓاـ ـاتب َب ,بن
اٖتِ بٍر ١ايعفاق ٗ .(ٌٝاي ّٛٝايتضاي ٞاْتٍضبت اؿٓؿٝض ١ظاْضب ايفٌضٝـٚ ,ألضتُف ـاتضيب
ا٫لبٛع َٔ ٞايكع, ِٝذت ٢بعؽ إ أؼ ٍٛيب) ٝايفن ٗ (ٞؾٌٍ ايٍٝـ ٗٚ ,بعض ا٭ذٝإ
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ٜٓكط ايكع ِٝعٔ إفٚـ ب ٞيؿذل ٠تطٚ ٍٛتكٍف ذمب جؽ ٍٚأٚقات٘ إكؼذِٚ ,ذُٓٝا ٜأتٜٓ ٞكٍ
َٔ ايمٝاـِ ٠اذها ٜٚك)) :ٍٛجعؿف اوهؽ تطًبب َاٍ جِ ألبٛع((ّٚ ,اقذب قا)) :٬٥ؼٜف
بايو تكٜؽ عًٞٸ تف ٙاْ ٞذالبٗٔ((!..
ثِ ىتتِ جعؿف ذؽٜث٘ َكٜؽ َٔ ايؽَٛع ٚاٯٖا عً ٢ايىٗٝؽ عبؽ ايهف ِٜقالِ ,يكؽ
زلعت ذها ١ٜايعِ جعؿف عىفا إفا ظ ٍ٬ايمٌٓ اييت عاٜىت جعؿف ؾٗٝا ,عاٜىت َع٘
ذكٕ ا٭غاْٚ ,ٞغكاـ ٠ؼَٛع ٌاؼق ٗ .١يكا ٞ٥ا٭ظرل ب٘ جًبت بٓت ايعِ جعؿضف ٚايضؽٖا ايضؿٟ
نـ بٍف ٠يػفض إ ٜٛؼعٓا)ْٚدل ١ٜايؿَٚ , (١ؼعٓا جعؿف بايؽَٛع  ْ٘٫,نإ  ٜٔٛاْ٘ ؾاٖب
اٍ اجً٘ ٕٚ,ا عفِت عًٝض ١إمضاعؽ ٠ايىضٗف ١ٜـؾضض ـؾّضا قاطعضا ٚ,عٓضؽَا أؿرضت عًٝض١
ٚأقمُت ي٘ ُٖما بفٚط ايكع َٔ ِٝإْب أـٜؽ إ ألؽؼ َا بؿَ ١ايكع َٔ ِٝـٚاتضب َذلانُض١
ؾعؿف قاٍ جعؿف بترؽَ) :ا نٛأبٔ َف ٠بايعفام ٜطًضب ايضكع, ِٝيض ٛانضٚ ٛاذضؽ ٌضاـ َثًض٘
ٚ,نًٓضض٘ َطًضضٛبٌ يًضضكع ِٝبأـٚاذٓضض٘ ٚ,سلضضا لضضٜٓٛا َضضا ْمضضؽ ؼٜضض ٕٛايضضكع ِٝايضض ٞبؿَتٓضض٘!!(.
قاٍ جعؿف )أْا إمتؿٝؽ ايٛذٝؽ ٚ,أْا ايٛذٝؽ ايؿ ٟعفف ايكع ِٝعٔ قفب َٔ ْٛع ايؿكفا٤
ايؿْ ٜٔكيٛا يًىٛاـع ٚتٍؽٚا يًُتآَف ٜٔبٍؽٚـِٖ ايعاـ ,١ٜأتعفؾ ِٖ َٔ ٕٛايؿ ٜٔقاتًٛا بىفف
ٚتٍؽٚا يْ٬ك٬ب..??ٌٝ
ايؿكفا ٤ايؿ ٜٔمل ػُعِٗ َ ايكع ِٝع٬قَ ١باوفٜٚ ٠فتبطَ ٕٛع٘ بع٬ق ١ـٚذ .١ٝايؿكفا٤
ايؿ ٜٔنإ ايكعٜ ِٝعٝي ٗ ٚجؽاِْٗ ,مل تفبطِٗ ب٘ ع٬ق ١طُ ,أًٍَ ٚر ,١ػُعِٗ قب١
ٌاؼم يكع ِٝظؽّ ايؿكفا,٤يؿيو ٖب ايؿكفاٜ ٤ؽاؾع ٕٛعٓ٘ ٭ْ٘ َمتكبًِٗ ٚ,أِْٗ ذُٓٝا اؾتؽٚا
ايكع ِٝبأـٚاذِٗ ,إِا ناْٛا ٜؽاؾع ٕٛعٔ نٝاِْٗ َٚمتكبًِٗ ايؿ ٟؼَف بعؽ ـذٚ, ً٘ٝناْت
ٚقؿتِٗ ٚقؿ ١عك ٚؾعاـ..
ٗ َٓؿا ٟأيكمف ٟواٖؽ ايكٓٛا ايؿّا ١ٝ٥اييت ناْت تبث أظباـ َٚىضاٖؽ لضكٙٛ
ٌؽاّٖٚ ,فٚب أـنإ ذهَٛت٘ ايؿالؽٖٚ, ٠فٚب قٛا نبت٘ ٗ عفض تعف ٟكحٌ أَاّ
عؽلا ايهاَرلا اييت ناْت تبث َٔ بػؽاؼ ,ذٝث نإ ىً اؿفه اـاُ َ٬بمِٗ
ٜٗٚفب ٕٛبإ٬بن ايؽاظً ١ٝـنّا عً ٢نٛـْٝي ؼجًٖٚ ١ضِ ٜػضاؼـ ٕٚقٍضٛـ لضٝؽِٖ ٚٚيضٞ
ْعُتِٗ !.
قاـْت بٌ جعؿف ٚايؿكفا ٤ايؿ ٜٔؼاؾعٛا عٔ ايكع ِٝبٍؽٚـِٖ ايعاـ ١ٜاحملًُ ١باٱّضإ
ٚايعكّضٚ ١اؿضبٚ ,بضضٌ نضب ٌضضؽاّ إكاتًضٚ ١إؽـبضٚ, ١بضضٌ جٝض ًٛإمضضتؿٝؽَ ٜٔضٔ ٌضضؽاّ
ٚذهُضض٘ ٖ,ضضٔ نضضاْٛا ٜمضضُ) ٕٛأٌضضؽقا ٤ايمضضٝؽ ايضضفٝ٥ن(ايضضؿٜ ٜٔتُتع ض ٕٛبفٚاتضضب وضضٗف١ٜ
ٚاَتٝاقا ٚ,اـتمُت ٌٛـ ٠جعؿف ٗ كًٝيتٚ ,بفق ايم٪اٍ ايهبرل ,نٝضـ ٕٚضاؾا تفنضٛا

458

ٌؽاّ ْٛٚاَ٘ ٜمك٘ ؼ ٕٚإ ٜؽاؾعٛا عٓ٘ ٚ,لك٘ نٛـق ١ايت. ٛ
ٚناْت إكاـْ ١ا٭وؽ ٚا٭نثف ٚقعا عً ٢ايٓؿن ؼؽٜؽا ,بٌ ايؿكرل جعؿف أب ٛاـن,
ٚؼَٛع٘ ٚ,بٍف ٙايؿ ٟنـ ٗ ْؽب ايكعٚ, ِٝبٌ أقاـب ٌؽاّ َٔ أبٓا ٤عَُٛت٘ إؽـبٌ عً٢
ايكتاٍ ٚاجملٗك ٜٔبأذؽث ا٭لًرٚ ١احملًٌُ بايٓٝاوٌ ٚا٭ٚزل ٤٫٪ٖ ١ايؿ ٜٔناْٛا ٜت٬عبٕٛ
ٍَا٥ف إ َٔ ٌٜ٬ايعفاق ٌٝايىفؾا..٤
نٝـ ٕٚاؾا ٚوٛا بٛيؽٚ ٜ٘قبّٛا إهاؾ.??١٦
ٌٖ َا قبٌّ َٔ ٙٛؽاّ َٔ َاٍ ٚاَتٝاقا مل ٜهٔ ناؾٝا?.
قاـْت َف ٠أظف ٣بٌ جعؿف أب ٛاـن ٚ,بٌ ابٔ عِ ٌؽاّ إهًـ عُاٜت٘ ,ايؿ ٟؼٍ
ا٭َفٜهإ عًَ ٢هإ ذؿفت٘ ٚ,التكف َع٘ ٗ اؿبن ٭ْ٘ نؿب عً ٢ا٭َفٜهإ بعضؽَا
انتىؿٛا َ ٌٜ٬ايؽ٫ٚـا ٚا٭لًرَ ١ؽؾَ ٗ ١ْٛكـعت٘ ,بعؽَا اؼع ٢اْ٘ ًّ ٫و إاٍ ٫ٚ
ايمضض٬ط إكاـْضض ١بضضٌ ايضضكعٚ, ِٝجعؿضضف أبضض ٛاـضضن ٚ,بضضٌ ٌضضؽاّ ْٚاعتضض٘ ٚنضضٌ إؿمضضؽٜٔ
ٚإمتؿٝؽ َٔ ٜٔايمًط ١عًض ٢ذمضاب ايؿكضفا ٤عًضَ ٢ضف ايعٍضٛـ ٖ,ضَ ٞكاـْض ١بضٌ ايكًضَ ١ضٔ
لايه ٞؼـب اؿل ٚبٌ ايهثف ٠ايضيت تمضًو ؼـٚب ايػضب اؿضفاّ ٚايتمضً٘ ٚايًٛضِ ٚايكٗضف
ٚايتمً٘ !.
ّثٌ ايكعٚ, ِٝجعؿفٚ ,جؽإ ايعفاق ٌٝا٭ٌٚٚ, ٤٬جؽإ ثٛاـ اؿل أتباع اٱَاّ اؿمٌ
ٚأب ٛؾـٚ ,اؿف ايفٜاذّٚ, ٞثٌ ٌؽاّٚ ,وًت٘ ٚ,اَتؽاؼاتِٗ َٔ ايؿالؽ ٜٔاٯٕ َ,عمضهف
ٜكٜؽٚ ,ايىُفٚ ,اؿحاد ٚ ,إ اـتؽٚا ايعُاٚ , ِ٥اؾببٚ ,ايؽواؼٜي ايكٍاـٚ ,إ أطايٛا
ايًرٚ, ٢ذًكٛا ايىٛاـبٚ ,نرًٛا ايعٚ ,ٕٛٝيبمٛا اـٛامت.
ٖضضٌ ذمضضب لالضض ١ايٝضضَ ّٛضضٔ لضضٝؽاؾ عضضِٓٗ ٚقضضت ايىضضؽ? ٠أَ ٚضضٔ لضضٝؿـف ايضضؽَٛع عًضض٢
ؾنفاِٖ َ,ثًُا التُف َٔ ٜؿـؾ ٕٛايؽَٛع ايماظٓ ١عً ٢ايكع ِٝاـايؽٚ ,و ٕٛٝؾنفا ٙبٌ
أَٚ ٞجعؿف يػك عفؾت٘ ٫ذكا:إ ايكعُا ٤ايىفؾاٜ ٤عٝىٚ ٗ ٕٛجؽإ ايؿكفا ٤أذبا ٤اهلل ظايؽٜٔ
ٚاٍ ا٭بؽ ,ـذِ اهلل ايكعٚ ,ِٝأبٚ, ٞأَٚ, ٞجعؿفٚ ,نٌ َٔ لاـ عً ٢ؼـب اؿل.
يعبؽ ايهف ِٜقالِ ؼ ٜٔنبرل بفقابٓا ْٝعا ,ؾُٔ لٝمؽؼ ٖؿا ايؽ.? ٜٔ
)ٌٖ تما ٟٚأٜاّ ٗ اؿٝاْ ٠ع ِٝإ ٗ ٛلب ٌٝايٛطٔ?( ْابً..ٕٛٝ
) ٫تمٌ ايٛطب َا نمب لً٘ َا ٖٚب( َرلاب..ٛ
ْ ١ًٝناْت أّ قبٝر ,١أْٗا بًؽ ٟقفٜبا نإ أ ٚبعٝؽ اْ٘ ٚطب اْ٘ قًيب( َثٌ ٌٝب...
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الفصل العاشر
شْ٘ عو الفصاد
كل شْ٘ علٖ ماِرام..
ٚنٌ وٖ ٤ٞاؼ ٨عً ٢اؾبٗ ١ايػفبٚ. .١ٝيضٝن مثضَ ١ضٔ ِضفـ عًض ٢اَضٛاٍ ايىضعب  ٫ٚؼا ٕع
يٛجٛؼ اجٗكَ ٠هاؾر ١ؾماؼٖ. .ؿ ٙايٛثٝكٜٓ ١بػ ٞعفِٗا عً ٢ـٝ٥م ١َُٛٓ ١ايىؿاؾ ١ٝايؽٚي١ٝ
يذل ٣بأّ عٗٓٝا نٝـ إ اؿه ١َٛجاؼ ٠بالذلؼاؼ إاٍ ايعاّ إتحاٚق عً ٘ٝذتٚ ٢يض ٛنضإ
عًبتٌ َٔ نَُٝف ايمؽ ٙايتكًٝؽ..
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أقبض مً بطٔذ:
ذّف ٚؾؽ َٔ ابٓا ٤ايعىا٥ف يتٗٓ ١٦ايمٝؽ ْاٍ ايبطٝغ عً ٢ؾٛق ٙبعّ ١ٜٛفًن ايٓٛاب ؾكفأ
وضضضضضاعف َضضضضضِٓٗ قٍضضضضضٝؽت٘ ٚناْضضضضضت ٗ َٓتٗضضضضض ٢اؾُضضضضضاٍ ِٚٚضضضضضٛط ايفٜ٩ضضضضض ١ؾكضضضضضؽ قضضضضضاٍ:
) ايىعب ؾاجؽ أذهَٛنَ٘ ٜٚىح ٞاُٖ٫اٍ..
َٚطايبٓا ٚجَٚ ٘ٗٝان ٛبٗٝا أوهاٍ..
َاٚ ٟنٗفبا ٚؾفُ يًعُاٍ..
ٚايتعًٚ ِٝايٍر٘ ٚذكٛم أطؿاٍ..
ٚتعؽ ٌٜايتكاعؽ َ ًٛبن أقٛاٍ.
ٚايؿ٬ط نٍٜ ٕٛرل بأذمٔ ذاٍ..
ٚايتُٗٝي يًُفأ ٙهب ٜٓكاٍ..
ٚلعف ايمٛىَ ٜٓكٍ ذتٚ ٢يَ ٛثكاٍ..
ٚا٭نثف ظطٛـٚ ٙواؼ ٙأيٓا ايباٍ..
ايمه ٛعً ٢ايؿماؼ ايٓٝكٍ بكيكاٍ..
 ٗٚاـتاّ ِفب ا٭ـض بكؽَ٘ ٌٚاط:
أؾاْو َا تهَؽـٖٔ ..بٗٓٝا ٜٚاْا ...أؾاْو َا تهَؽـٖٔ.... .بٗٓٝا ٜٚاْا.(..
) اْ٘ ىاطب ْاٍ ايبطٝغ قا :ّ٬٥إٕ نٓت غرل قاؼـ عً ٢ؼكٝل إطايب أع. .ٙ٬نٔ وؿاؾاّ
ٚبٝٸٔ يٓا اؿكٝك ١ؾاقٌ َا ٜذلتب بؿَ ١إم ٍٚ٪إٔ ٜه ٕٛوؿاؾاّ(..
ٚيمإ ذاٍ ايمٝؽ ْاٍ ايبطٝغ ٜك ٍٛي٘:
أقبض َٔ بطٝغ.!..
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عبد الهسٓه قاضه..
ٌؽـ قفاـ َٔ فًن وٛـ ٣ايؽٚيٜ ١كّ ٞبايػا ٤قفاـ اعتباـ عبؽ ايهف ِٜقالِ وٗٝؽاّ ٚعؽٸٙ
ففؼ َٝتْٚ ..ؿؿ ؾيو َ٪لم ١ايمحٓا ٤ايمٝال..ٌٝتعايت ٌٝرا ايتٓؽٜؽ بايكفاـ ..أْا مل
ٜٗكْ ٞا٫جفا..٤٭ ٕ ايىٗاؼ ٠يعبؽ ايهفٖٛٗ ِٜـ ٠بمؿفطال٘  ٫ٚتتٛقـ عً ٢فًن وٛـ٣
ايؽٚي ٫ٚ ١عً٪َ ٢لم ١ايمحٓاٚ ..٤قؽ تابعت ؾّاٝ٥ا عفبٚ ١ٝأجٓب ١ٝتك :ٍٛإ ٌٛـ عبؽ
ايهف ِٜقالِ مل ػؽ شلا أَٓ ٟاؾن َٔ ذٝث ـقِ إبٝعا ٗ ايىاـع ايعفاق..ٞ

ملعٌْ أبْ الفطاد...
ٗ ايعفام ايكؽ ِٜنإ ايعفاق ٕٛٝوتؿً ٕٛبعٝؽ جك ايٍٛف ٚالتُف ٖضؿا ايتكًٝضؽ إٍ عكضٛؼ
قفٜبَّ ١ت ذت ٢أْ ٞوعٍٝاّ قؽ عاٌفت٘ ٗ طؿٛييت ٜٚمُ ) ٢ايهٍَاُ( ٜٚكٍضؽ ٕٚبض٘
قَ أٌٛاف ا٭غٓاّٜٚ . .كاّ ٗ وٗف ْٝمإ َضٔ نضٌ عضاّ ذٝضث ٜضتِ ٗ ايٝض ّٛإضؿنٛـ جضك
ايٍٛف يٮغٓاّ ٚتكؽّ ظ٬ي٘ ٚجبا ايتُف  ٚؼٖٔ اؿف ْٗ ٗٚا ١ٜايعٌُ ٜكؽّ ٚجب ١ايػؽا٤
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ٚتته) َٔ ٕٛإؿطس(.
ايعٝؽ ايثاْ ٞإٛغٌ ٗ ايكؽّ ٗ ايعفام ٖ ٛاؿٍاؼٜٚ. .متُف يعؽ ٠أٜاّ ٜتِ ظ ٍ٬ذٍاؼ ذكٍٛ
ايكُس..
ٖؿ ٙا٭عٝاؼ. .اْؽثف ٗ ايعفام ٚنإ باٱَهإ إٔ تمتبؽٍ بعٝؽ إٛاقْ ١ايعفاق. .١ٝؾُٛاقْض١
ايعفام يًعاّ ايكاؼّ  2014تٓط ٟٛعً ٢أـقاّ كٝؿ ١ذكاّ لٛا ٤نإ ؾيو بايؽٜٓاـ أ ٚايؽ٫ٚـ ٚقؽ
ته ٕٛا٭ ٗ ٍٚإٓطكٚ ١تهمف ايفقِ ايكٝال ٞيًمعٛؼٚ . .١ٜيهٔ ٌٖ ٜتٛجب عً ٢ايعفاقٞ
ا٫ذتؿاَٛ ٤اقْت٘ أ ٚا٫ذتؿاٍ?..
اؾٛاب عً ٢ؾيو ٖ ٛإٔ ا٫ذتؿاٍ بإٛاقْ ١ايعفاق٪َ ١ٝجٌ عً ِٚ ٢ذؽ يًؿماؼ ٗ ايعفام ؾإ
مت ؾيو ذل يًعفاق ٌٝا٫ذتؿاٍ َٛاقْتِٗ ٚإ مل ٜتِ ؾإ إثٌ ايعفاقٜ ٞك :ٍٛايىٗف إاب ٘ٝأيو
ظبك ٙب ٫. .٘ٝتعؽ أٜاَ٘...
إْاي ٞإٛاقْ6 :١ص 174تف ًٕٜٛٝؼٜٓاـ تعاؼًٍَٝ 148 :اـ ؼ٫ٚـ أَفٜه..ٞ
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بمِ اهلل ايفٓٔ ايفذِٝ
قؿ ِٖٛاِْٗ َمٚ٪ي..ٕٛ
ايٍاؾا 24:
ٜٚمأيْٛو عٔ ايؿماؼ ٗ ايعفام...
قٌ ٖ :ٛظفاب ايكؽٚ ٠ٚؾ ٢ِٛاؿهِ..
ض َٔ ٖٓا بؽأ اؿها..١ٜ

465

ض ؾهإ ْٛاّ إهْٛا ايمٝال ١ٝبؽ ٬ٜعٔ إٛاطٓ. .١
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ض ٖٓ َٔٚا َف :
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ض ٚناْت احملاٌٍ..١
ٚ َٔ ٖٞٚجْٗٛ ١ف ايىعب تعبٖ..ؿا:

.

.
ض ٚناْت قّ ١ٝنفال:ٞ
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ض ٚاَتٝاقا .......:
..........................
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ٚنؿب ٚاْعؽاّ ايىؿاؾ...............١ٝ

.

ض ٚاْعؽاّ ايىعٛـ بإمٚ٪ي:١ٝ
ٚقٜف ا٫تٍا ٫ايمابل قُؽ تٛؾٝل ع. :ٟٚ٬
ايؿماؼ ٗ ٚقاـ ٠ايؽاظً ١ٝتمبب ٗ عفقًَ ١ىفٚع ايفاؼاـا عً ٢اؿؽٚؼ ٚايؿ ٟنإ ّهٔ
إٔ هٓب ايعفام ايهثرل َٔ ايعًُٝا اٱـٖاب. .١ٝناْت ايهًؿض ١اٱْايٝض ١يًُىضفٚع ذضٛايٞ
ًَٝاـ ؼ٫ٚـ ٗ ذٌ إٔ ـٝ٥ن اؿهٜ ١َٛتدلع ًَٝاـ ؼ٫ٚـ يًٍَٛاٍ ؼ ٕٚإٔ ٜمترٌٍ َٛاؾك١
ايدلٕإ...
ض ٚعٓاٌف ؾالؽ:ٙ
ِاب٘ وفطٚ ١ث٬ثَٓ ١تمبٌ ٚـا ٤تؿحرلا ايٓاٌف١ٜ
26/09/2013
ايٓاٌف ١ٜاي :ّٛٝنىـ ٍَؽـ أَب َطً  ,اـُٝن  ,عٔ ايت ٌٌٛإٍ اـً ١ٝاٱـٖاب١ٝ
اييت تكـ ٚـا ٤التٗؽاف قاؾ ١ٛؾ ٟقاـ بايمضٝاـا إؿععض٪َ , ١نضؽاّ إ أعّضا ٤اـًٝض١
ٜعًُ ٗ ٕٛايمًو ا٭َب ٗ احملاؾ.١ٛ
إٔ اؾٗا ا٭َُٓ ١ٝهٓت َٔ اعتكاٍ ِاب٘ ٚث٬ثَٓ ١تمبٌ ٗ جٗاق ايىفطَ ١مٚ٪يٌ
عٔ َٛج ١اْ٫ؿحاـا ا٭ظرل ٠اييت التٗؽؾت احملاؾ.<١ٛ
ٚاِاف إٍؽـ > إٔ ٖؿ ٙاـًَ ١ٝهِ َٔ ١ْٛاب٘ ٗ جٗاق ايىفط ٗ ١احملاؾ ١ٛاِاؾ ّ١
اٍ ث٬ثَٓ ١تمبٌ ٜعًُ ٗ ٕٛوفط ١احملاؾٚ , ١ٛتك ّٛبتؿعٝغ ايمٝاـا يكاَ ٤بايؼ َاي ١ٝتكّٛ
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جٗ – ١مل ٜمُٗا – بؽؾعٗا اي ِٗٝبعؽ نٌ عًُ ١ٝتؿحرل<..
ض ٖٚؿا ٖ ٛاؿٍاؼ:

ٖٚؿا.........
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ٖٚؿا..

ض َٚمٚ٪ي ٕٛؾاوً ٕٛؾالؽ:ٕٚ

.
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ض ٚا٫لت٦ثاـ بايٚٛا٥ـ اؿه..١َٝٛ

....
.
ٖٚؿ ٖٞ ٙايٓتا٥خ:
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ٚلرل نفاَ ١ايٓاه:
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.
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ٚؾ:٢ِٛ
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ض ٚبطاْ ١ؾالؽ:٠
ايٓا٥ب عً ٞايى :ٙ٬إايه ٞأب ٛايؿكفاٚ..٤ايعفاق ٌٝأؾٌّ َٔ ْٛفا ِٗ٥ا٭َفٜهإ..
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ض ٚعبث بأَٛاٍ ايىعب..
قؾاف ابٔ نفٚ ِٜذٝؽ ٚقٜف ايهٗفبا ٤أقاّ ذؿٌ قؾاف أبٓ٘ ٗ ؾٓؽم ٗ ايٜ٫ٛا إترؽ ٠ظاُ
َىاٖرل ٖٛيٛٝؼ...

.
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ٚأبٔ ٌاحل إطًو َفاٖل ٜتبحس عًٚ ٢لا ٌ٥ايتٛاٌٌ ا٫جتُاع ٞبمٝاـت٘ ايبٛـً قُٝتٗا 220
أيـ ؼ٫ٚـ ٚظٛاق لؿف ٙايؽبًَٛال...................................ٞ

..
ٗ ٚقت تتٓاؼ ٣ؾٚ ٘ٝلا ٌ٥ايتٛاٌٌ ا٫جتُاع ٞيتدلعا بكٍؽ وفا ٤ؼؾاتف َؽـل٫ ١ٝقفاْ٘ َٔ
ايعفاق..ٌٝ
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ض ٚلٝالا ذه ١َٝٛظاط........١٦

ض ٚؾماؼ َىفعٔ:
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ْٚتا٥ح٘ ٖؿ:ٙ
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ض ٖٚؿ:ٙ
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ض ٖٚؿ:ٙ

...............

قهإ ـؼ ايؿعٌ ٖؿا ٜٔٚ):ايب ٘ٝغرل..ٙاي ّٛٝايؽّ ٜترفى(.
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ٖٚؿا.
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ض ـٝ٥ن فًن احملاؾٖ ١ٛؿا مل تتم ثكاؾت٘ يتمتٛعب َا ٖ ٛاٚل َٔ بٛم ايعفباْ٘.

ٚمل تتم تًو ايثكاؾ ١يتعاجل ايهاـث ١ايكَ ١ُٝٝثٌ ٖؿ:ٙ
ٚنايٖٓ ١ا اؾٓٛب اٱظباـ:١ٜ
ؾنف

ٍَاؼـ يض"ٖٓا اؾٓٛب" إٕ طؿٜ ٬بًؼ لٓتٌ َٔ ايعُف قؽ قتٌ بعؽ اظتطاؾ٘ بماعا

َٔ أَاّ َٓكي٘ ٗ قّا ٤ايىطف ٠ايتاب حملاؾ ١ٛؾ ٟقاـٚ..نإ اـاطـ َعًُا يًذلب ١ٝايؽ١ٜٝٓ
٪َٚؾٕ ٗ اؾاَ ايكفٜب ٚجاـ يعا ١ً٥إعطٛف ..طًب ؾؽَ ١ٜكؽاـٖا  ًَٕٛٝ 150ؼٜٓاـ..يهٓ٘
قتٌ ايطؿٌ إعطٛف ظٓكاّ اثٓا ٤قاٚي ١تؽبرل َبًؼ ايؿؽ..١ٜ
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....

أَا قٖفا ٤با٥ع ١ايبعٛـ :ؾإ قٍتٗا َ ايؿكف ٚا٫ـٖاب ٚايؿماؼ ٗ إٓ َعاّ:
ٌٖ تعفؾ ٕٛقٖفا ٤با٥ع ١ايبعٛـ? ..

.
قٖفا ٤با٥ع ١ايبعٛـ ؾكؽ ابٜٗٛا َٔ جفا ٤تؿحرل لٝاـَ ٠ؿعع ٗ ١ايعاّ ايؿا٥ت  َٔٚجفا٤
ؾيو اْتكًت َمٚ٪ي ١ٝإعاي ١اظٛتٗا ايٍػاـ اٍ عاتكٗا ايػض ؾهإ عًٗٝا إٔ تعٌُ يترٌٍ عً٢
َٛـؼ يتطعِ ـعٝتٗا ؾٗ ٞتىعف بإمٚ٪ي ..١ٝؾهاْت تب ٝايبعٛـ ٗ ايطفقا ٚمل تًحأ اٍ طفم
أظف ٣اٜمف يًرٍ ٍٛعً ٢إاٍ ٗٚ . .ايػايب ٜ ٫هؿَٛ ٞـؼٖا يتأٌَ ايطعاّ..
ناْ ت تكـ ٗ ايطابٛـ َ أَثاشلا ٖٔ ٫هؽ ٕٚق َِٜٗٛ ٛأَاّ فًن عكا ٤أق ِٝتفٓاّ
عً ٢اـٚاط عفاق ٌٝقّٛا َثٌ أبٜٗٛا ٗ تؿحرل ذٌٍ أَن. .ناْت ؼٌُ قؽـاّ ٌػرلاّ تأٌَ إ
ّٚ ْ٘ٚ٬ي َٔ ٛبكاٜا ايطعاّ يتعٛؼ ب٘ اٍ ـعٝتٗا..
عً ٢بعؽ أَتاـ َٓٗا ؼظٌ إَ ٛف ٠أظف ٣ؾاْؿحف ذكاّ ْالـ ٚل٘ فًن ايعكاٚ ٤قفٜب اّ
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َٓ٘ تٓهف ٚقٛؼ ..ؾتٓاثف ا٫و..٤٬
ٚبعؽ ذٌ تكاطف ايٓاه اٍ ؼا٥ف ٠ايطب ايعؽي. .ٞنٌ يٝتمضًِ ـؾضا ؾكٝضؽ. .ٙبكٝضت جثض١
ٚذٝؽ ٠غّ ١غرل ناًَ ١ا٭ٌٚاٍ..مل ٜفاجض بىضأْٗا أذضؽ ..بكٝضت ٚذضؽٖا ٗ ايطفٜضلٌ..ضاط
َٚٛـ ايطب ايعؽي :ٞاٜٗا ايٓاه. .بكٝت ٖؿ ٙاؾث ١أ ٜٔؾٖٚٚا ٜ ٫ ٖٛٚؽـ ٟبإٔ ؾ ٚٚايكٖفا ٤قؽ
لبكٖٛا قبٌ عاّ ٚباٌٚاٍ َكطع ١أّٜاّ. .عاؼ وبإ َٔ بٌ ايٓاه  ,ذؽقٛا ؾٗٝاٌ..اط أذؽِٖ:
ٖؿ ٙقٖفا ٤با٥ع ١ايبعٛـ.!..
ٕاؾا ٜا قٖفا ?. .٤بأ ١ٜجفٜف ٠مفٚى ٜا أٜتٗا ايبت ?..ٍ ٛأ٭ْو بّعْ ١ب..?..ِٗٝأّ يمبب آظف?..
لاق ٍٛيو اؾٛاب...
اؾٛاب ٖٖ ٛؿا:
٭ٕ ايؿ) ٟوهِ( ايعفام يٝن ٖؿا..
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ٖ ٫ٚؿا...
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إال اإلضتبداد..
إؽ٣ض ايعؽؼ 2013/10ّ14 ٗ 2917
َكا ٫ـٝ٥ن ايترفٜف.
ايؽنتاتٛـ ٜعًٔٴ َ ٛٳ ايؽٚيٚ:١اٖف ٠آؽ ْٛـ ٟإايهٚ ٞوفعٳٓٳ ١ايؿماؼ.
ؾعف ٟنفِٜ
بكٝت ٗ ذاي ١وو َٛج  ,ذَ ٍٛا ًٍٜب َٔ َعًَٛا ٚتؿحعا ِراٜا آؽ إايهَٔ ٞ
إٛاطٌٓ أٌراب ايعكاـا ٗ إٓطك ١اـّفا َٔٚ ,٤ـجاٍ ا٭عُاٍ ٚأٌضراب ايىضفنا
اـاٌٚ .١ذاٚيت طٛاٍ لٓٛا إٔ أجضؽ إضدلـا إكٓعض ١ايضيت تضؽؾ ايىضو عضٔ ايمضٝؽ ْضٛـٟ
إايهَٚ ,ٞا إؾا نإ عً ٢عًِٕ بؿّا٥س ٚيؽ ,ٙأّ إٔ ايعٍاب ١إًتؿ ١ذ ٍٛآؽ ُ ٙٛعًٝض٘
ا٭َٛـ ٚتٴٗٛف تٍفؾات٘ عً ٢أْٗا ظاـد أ ١ٜوبٗ ١أ ٕٔٚ ٚبايتحاٚق.
يكؽ بؽأ ٖؿ ٙايٛاٖف ٠إ٪ـق ١ظ ٍ٬اي ١ٜ٫ٛا٭ ٍٚيًُضايهٚ ,ٞاؾنضف أْضب اْتؿّضت عًض٢
ْؿمٚ ,ٞعٓٸؿتٴٗا ٚظفجت عٔ لٝام إُٗض" ١ايتطٛعٝض "١ايضيت اْتضؽبت ْؿمض ٞإيٗٝضا ,نُُثضٌ
يفٝ٥ن اؾُٗٛـٚ ١ٜنبرل َمتىاـَٓ َٔ ,ٜ٘طًضل ايٛؾضا ٤يٍضؽٜلٕ ذضا ٍٚإٔ ٜهض ٕٛكتًؿضاّ,
ٚٚاؾكت عً ٢إجفا ٤ذٛاـٕ َ قٓا" ٠اؿضفٚ ٗ "٠اوضٓطٔ قًضت ؾٝض٘ إٕ إضايه ٞاظضؿ ٜٓضكع مضٛ
تهفٜن ؼنتاتٛـ َٔ ١ٜطفاق جؽٜؽ .نإ َا قًت٘ أ ٍٚإواـ ٠يٛاٖفْٛ ٠ـ ٟإايهٚ ,ٞبكٝت
عً ٢ـأ ٜٞؾاىَ ,ا ؼؾعب إٍ إعؿاٌ ٤ؽٜك ٞايفٝ٥ن َٔ اؿفد ؾأعؿٝت ْؿم َٔ ٞإُٗٚ ,١مل
ٜكبٌ ٖٚ ٛطٛاٍ اي ١ٜ٫ٛا٭ ٍٚتابعت تطٛـ ايٛاٖفٚ ,٠عُٸل قٓاعيت بٗا تٍفٜس إايه ٞايىٗرل
"َا ْٓطٗٝا"َٜٗٛ .ا قًت يًفٝ٥ن" :إْٗا ؾّٝر ٫ ١هف ٩عًًُٕ ٢تٗا غرل َطايبت٘ باعتؿاـ عًب ".
يهٔ ؾيو مل وٌٍٚ ,بؽأ ايٛاٖف ٠تُٓٸْ ٞؿمٗاَ ,ثٌ نٌ ٚاٖف ٠قيٌ تبؽأ غطأ " عا"ًٞ٥
غرل َكٍٛؼ ,أ ٚغؿً َٔ ١ايعا ,١ً٥أ ٚعٛقٕ ٚإَ٬م٪ٜ ,ؼ ٟإٍ ايمك.! ٙٛ
ٚناْت ؿ" ١ٛغؿًيت" ايىعٍ َ ١ٝتعكٓؽ إىٗؽ ايمٝالض ٞعىضٝٸ ١اْ٫تعابضا ايتىضفٜع,١ٝ
ٚتٍاعؽ ايٍفاع ايطا٥ؿٚ ,ٞبفٚق ٚاٖف" ٠ايىٸؽ اـاـج "ٞايعفبٚ ٞاٱقًٚ ,ُٞٝؼٛشلُضا اٍ
عاٌَ ؼاظً ٗ ٞايٍفاع ,ؾض"نَبٳٜٚ " ٛا يٝتب مل أعي ذت ٢أوٗؽ ْتا٥خ ؾيو.
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)(٢
ٗ أ ٍٚيكا٤ٺ ي َ ٞإايهَ ٗ ٞهتب٘ ,ؾنضف بضٌ قّضاٜا نضثرلَ ٠ضا ٜتعضفض يض٘ ٚيضؽٙ
ايىاب َٔ تعفٜض ٚالتٗؽاف "اْ٘ واب ٜاؾ ٜماعؽَْ ٗ ٞهتيب نُٚٛـ ٌضػرلَٚ ,ضٔ
ذك ٞإٔ أِ ٗ إهتب َٔ ٜه َِٛ ٕٛثكضيتٖٚ ,ضِ ٜفٜضؽ ٕٚإٔ ٜؽلٸضٛا عًضٞٸ عٓاٌضفِٖ
يٓٚٛٝؿٖٛا ـؽَ ١أغفاِِٗ!"ٚ .ـاط ّٜٝـ "أْضت تعضفف أْٗضِ ْٝعضاّ عٓٝضٛا أبٓضاٚ ِٖ٤بٓضاتِٗ
نُمتىاـَٚ ٜٔؽـإ ٤هاتبِٗ ؼ ٕٚالتركام"ٚ ,التعفض لرل ٠ايكاؼ َٔ ٠ذًؿا .٘٥مل اعًل
َٜٗٛا ٚمل اؾتس ايمرل ٠ايؿّا٥ر ١ٝيٛيؽٚ ,ٙنٝـ أٌبس ايٓضاه ٜكفْض ٕٛازلض٘ بضازل ٞعضؽٟ
ٚقٌٍ ٞؽاّ ذمٌ.
بؽأ الِ آؽ إايهٜ ٞٴضؿنف بكضَ ٠ٛض ذاؼثض ١اظتطضاف اٱعَٝ٬ضٚ "....." ١اِضطفاـٖا
ٕػاؼـ ٠ايعفام بعؽ ايتٗؽٜؽا اييت تًكتٗاٚ ,مل تىضؿ شلضا ا ٚتطُٗٓ٦ضا تأنٝضؽا بعضض قضاؼ٠
ايترايـ ايٛطب بتٛؾرل َأ٣ٚٶ آَٔ شلا ٓٚاٜتٗا ,يىؽَ ٠ا ـٚٳعٳٗا تٗؽٜؽ جٚ٬ق ٠آؽ إايه. ٞ
ثِ تتايت "بط٫ٛت٘ إايٚ "١ٝأظؿ ؾّا٥س تعاَ٬ت٘ َض عضامل إضاٍ اؿضفاّٚ ,الضتعٛا ٤ـجضاٍ
ا٭عُاٍ ٚلٝطفت٘ عً ٢عكاـا إٛاطٌٓ ٚايؽٚي ,١تتعاَٛ َٔ ِٚقع٘ ٗ َهتب ٚايؽ َ ٙبؽ٤
 ١ٜ٫ٚايٛايؽ ايثاْٚ ,١ٝبعؽ إ التهٌُ ذًكا َمًمضٌ ًَؿضا ايؿمضاؼ ايضيت ٜبضؽ ٚاْض٘ ًُٕٗضا
ٚواـى ٗ التؽـاد احملٝطٌ ب٘ ايٗٝا ,بؽـا َِٗٓ ١ٜا ٚغؿً ١ا ٚطُعاّ ٗ َإٍ ذفاّ.
)(٣
ٚبػض ايٓٛف عٔ نٌ َا و ٘ٝبايٓحٌ إؽيٌ يًُايه َٔ ٞإواعا  ٍ٬ٚٚؾماؼٺ َايٞ
ٚػاٚقا  ,ؾإ ايؿعٌ ايمٝال ٞايىاُ ٔ٥ثٌ َا أقؽّ عً ٘ٝـٝ٥ن فًن ايٛقـاٚ ٤ايكا٥ؽ ايعاّ
يًكٛا إمًر ,١ذٌ أعًٔ ٚيؽ" ٙبط "ّ٬التطاع إٔ ٜت ٍٛقٝاؼ ٠ق ٠ٛعمهف ١ٜاؼاؼ٬ٜٚ ١ٜذل
"يٍاّ" اعتؽ ٣عً ٢عكاـا ايؽٚيٚ ١اَتًو لٝاـا غرل َفقُٚ ,١ألًر ١غضرل َفظٍضْ) ١مضٞ
ايٛايؽ إٔ ّٜٝـ أْٗا نًٗا ناْت تٴمتعؽّ يًٓىاطا اٱـٖابٚ ,(!١ٝأَهٓ٘ إٔ ًٜك ٞايكبض
عً" ٢ايًَ" ٗ ,ذٌ ؽاؾٍ ِبا ٙاؾٝي ٚايىفط ١ا٫ؼاؼ ١ٜعضٔ ايكٝضاّ بإُٗض ١ايبطٛيٝض١
يًٍيب آؽْٚ .م ٞايٛايؽ ٖؿ ٙإف ٠إٔ ٜكضٖٚ :ٍٛضٌ نضإ اذضؽٷ َضٔ ايّضباّ ٙتًضو اؾضفأ٠
يًتطٓؿٌ عًَ ٢ا أٌبس َعفٚؾاّ ٗ إهتب بأْ٘ َٔ ٌَُٗ ِٝاّ آؽ ْٛـ ٟناٌَ إايه.?ٞ
ْم ٞإايه ,ٞأ ٚتٓال ,٢اْ٘ مل ٜهٔ يٚ ّٝيؽَ ٙم ّ٫ٚ٪عٔ عكاـا ايؽٚي ١يَ ٫ٛعفؾت٘
بىطاـت٘ "ٚقؽـت٘ ايبطٛي ٗ ,"١ٝايّفب عً ٢أٜ ١ٜؽٺ تتحفأ عً ٢ا٫قذلاب َْٓ٘ .م ٞإٕ اقفب
َكفب ٘ٝايؿٜ ٜٔفاؾك ْ٘ٛنٌ ً٘ٛضاـٚا ٜعفؾض ٕٛإٔ أٓضؽاّ " بطضٌ أبٝض٘ " ٜٚٴرضفٸّ عًض ٢اؾُٝض
ا٫قذلاب َٓ٘ٚ !.ـِ ٞنٌ ٚاذؽ َِٓٗ عٍت٘ ٗ "ٍَا٥ؽ ايؽٚي"ٚ "١نُا ٔ٥ـجاٍ ا٭عُضاٍ"
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عً ٢إٕ  ٫تكٜؽ عٔ عىفا آ٫ف ايؽ٫ٚـا يٝن أنثف! ,إ ٫إؾا ذٌٍ ا٭َف َٓتٗ ٢ايمف١ٜ
ٚظًـ ا٭بٛاب إمتٛـ ٠عٔ ناَرلا إفاقب.١
)(4
ٚمٔ اي ّٛٝأَاّ عٛؼ ٠غرل قُٛؼ" ٠يًرضؽث اؾًضٌ" ايضؿ ٟأوضاـ إيٝض٘ إضايه ٗ ٞيكا٥ض٘
أيؿحا٥ع ٞإىٚ ,ّٚ٪ـأ ٣ؾَ ٘ٝضا هعضٌ َضٔ ايٍضيب إعحضك ٠آضؽ "بطض "ّ٬مل وايؿض٘ اؿضٜ
يُٓٝر٘ ٚايؽٚ ٙلاّ ايفاؾؽ َٔ ٜٔايؽـج ١ا٭ ٕ٫ ,ٍٚفًن ايٓٛاب مل ٜتؿفؽ بعؽ يتىف ٕ ٜجؽٜؽ
٭ٚزل ١ايعفام "ايؽّكفاط."ٞ
 ٗٚايعٛؼ ٫ ,٠بؽ َٔ ايتأنٝؽ عً ٢اٱواعا اييت تك ٍٛإٕ آؽ إايهَ ,ٞمضاعؽ٠
قفٜبضض٘ ٚنضضامت ألضضفاـٜ ,ٙضضؽـه عهضضِ ٝٚٚؿتضض٘ ايٍضضػرلَ ٗ ٠هتضضب ٚايضضؽ ,ٙنضضٌ ًَؿضضا
ايىفنا ٚـجاٍ ا٭عُاٍ ٚايعكٛؼ اييت وًٍ ٕٛعًٗٝا ,ثِ ٜبضؽأ ,نُضا تىضرل اٱوضاعا ,
َمًمٌ إ٬ذك ١ايبٛيٝم ١ٝيهٌ ٚاذؽٺ َِٓٗ عً ٢اْؿفاؼِٚٚ ,ع٘ أَاّ "وفؾ٘ ايٛطب" بؽؾ
"إكمضضَ "ّٛضضٔ أـباذضض٘ اؿضضفاّ ٗٚ ,ظطضض٫ ٠ٛذكضض ١ايكبضض ٍٛبعضضفضٕ َػ ضفٕ قٛاَضض٘ ايتعضضاَ ٕٚعضض٘
َٚىاـنت٘ ٗ َىاـٜع٘ٚ ,اظتٍاـ َمرلَ ٠فٚـ ٙعً ٢ايؽٚا٥ف ٚؾاقؽ ٟايىفف َٔ إفتىضٌ
ايٍػاـٚ .ايىفٜو ايبطٌ َمتعؽ ٱـلا ٤نٌ َا ٜفٜؽ َٔ عكٛؼ َٚىاـ.! ٜ
ٖؿ ٙإواعا َػفِ ٫ ,١تٍؽقٖٛا ,إ ٫اؾا التُعتِ أ ٚقفأمت بٝاْاّ تهؿٜبٝاّ َٔ َهتب
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا.٤
)(5
ٚلأعفض ٚقا ٥ا٭نؿٚب ١اييت أٚـؼٖا إايهَ ٗ ٞعفض تٍٓٝب ٚيؽ ٙايّاٍ ,بطّ٬
َكٜٸؿاّ .يكؽ تعكب آؽ إايه ,ٞعٔ طفٜل ٖثً٘ ٜالف ,انثف َٔ ـجٌ أعُاٍ -ئ أظٛض
ٗ تؿا ٌ ٌٝؾيو اٯٕ ٚ -التطاع إ وٌٍ عًَ ٢ا ٜفٜؽ َِٓٗ ذمب قضفاـ آضؽ "باـضا"٠ٚ
احملمٛب ١عً ٢ا٭ـباط ٚاؿكٛم ايىفع ,١ٝيهٌ َٔ ايًَ ٚذاَ ٞايًَ!.
مل ٜهضٔ ٗ ٖضضؿ ٙاؿضٛاؼث ايضضيت تضضؽاٚيتٗا اٱوضاعا ٚقاؾضضٌ ـجضاٍ ا٭عُضضاٍ ٚأٚلضضاٙ
ايترايـ ايٛطب ,أ ٟاثف ا ٚذكٝكٕ ١ا قاٍ ب٘ إض َٔ٪إعتضاـ ْضٛـ ٟإضايه ٫ ,ٞألضًر ١غضرل
َفظٍض ٫ٚ ,١لضضٝاـا غضرل فضضاقَ ٫ٚ ٠ضٛاؼ تؿحضضرل ,بضضٌ ٖاْعض ١عضضٔ ايضؽؾ )ذمضضب اؿكضضٛم
ايىفع.!(١ٝ
ٚنإ ؾا٥ك  ,ايكفٜب اٯظف ,ؾاـلٗا إػٛاـ ايؿ ٟمل ٜمُ٘ إايه ٞبط ,ّ٬ـَا ٭ْ٘ عً٢
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غرل ٥ٚاّ َ ٚايؽ ٙإػّٛب عًٚ ,٘ٝالتطاع إٔ ٜٗفب َٔ إٓطك ١اـّفا ,٤بعؽ إٕ أُلك٘ ٗ
ٜؽ إايه ٞبإذؽ ٣تًؿٝكا ٚيؽ ٙذ ٍٛذاؼثٖ ١اثًٕ ١ا أواـ إيٗٝا ٗ ذؽٜث٘ ايماظف.
)(6
أنثف َٔ ذاؼثَ ١ضٔ بطض ٫ٛآضؽ لضفؼ ٴ ٚقا٥عٗضا عًض ٢قضاؼ ٗ ٠ذضكب ايضؽعٚ ٠ٛؼٚيض١
ايكاْٚ ,ٕٛألٓؽ ٴ بعّٗا بٛثا٥ل تٴهٓؿب اؼعا٤ا إايهٚٚ ٞيؽٚ ,ٙطايبتِٗ ب ِٛذؽ شلؿٙ
إمعف ٠إٓهف ٠اييت ؽايـ نٌ وفع زلا ٟٚأ ٚؼْٚ ,ٟٛٝتتعاـض َ ابم٘ ايك ِٝا٭ظ٬ق١ٝ
ٚا٭عفاف ٚايتكايٝؽ ,بٌ ٚالترًؿت بعِّٗ بايكفإٓ إٔ ٜتعؿٚا َٛقؿاّ َىفؾاّ إؾا َا بٓٝت شلِ َا
ٜكٓعِٗ بؿماؼ ؾا٥ك ٚآؽ ٚعٍاب ١ايًٍ ُٛاييت ت٬ذل ايٓاه.
بإٓالب ١مل اقبٌ عًؿِٗ ايكفإٓ قبٌ اي ,٤ِٛٛالتػبا٤ٶ َب بإٔ ٗ ؾيو ـؼعاّ ٕٔ تمٛٸٍ ي٘
ْؿم٘ َعٍ ١ٝنتاب اهلل ٚأذهاَ٘!.
)(7
َٓؿ تألٝن ايؽٚي ١ايعفاقَ ,١ٝفٚـا بهٌ ا٭ْ ١ُٛايؽنتاتٛـ ١ٜإتعاقبضٚ ,١ؽٍٍٝضاّ
٭نثفٖا التبؽاؼاّ ,مل هف ٩أ َٔ ٟقاؼتٗا عً ٢ؾعً ١واٜ ,١ٓ٥مُ ٞؾٗٝا ابٓ٘ بطٜٚ ,ّ٬متعـ
بكٛات٘ إمًرٚ ١وتكف قاؼتٗا ِٚضباطٗا َٓٚتمضبٗٝاٜٚ ,ضتُِٗٗ بايتعضاؾٍ ٚاؾضي ٚايضذلؼؼ ٗ
َ٬ذك" ١يَ"!.
ذتٌ ٢ؽاّ ذمٌ مل هف ٩عً ٢ؼكرل وعب٘ ٚؼٚيت٘ ,نُا ؾعٌ إايه ,ٞقع ِٝذكب
ايضضؽع .٠ٛايضضكع ِٝايٛذٝضضؽ ايضضؿ ٟؾعضضٌ ؾيضضو َعُضضف ايكضضؿاٗ عٓضضؽَا زلٸضض ٢ايًٝبضض" ٌٝجفؾاْضضاّ" .
نُا مل ٜتطا ٍٚقا٥ؽ عاّ يًكٛا إمًر ,١اٜ ٚك ّٛبٗؽّ َعٜٓٛا قٛات٘  ٗ ٖٞٚذاي ١ذفب َ
اٱـٖاب ,نُا ؾعٌ إايهٚ .ٞنٝـ لٝثل ايىعب بكؽـ ٠ايكٛا "إتعاؾي "١عٔ َ٬ذك ١ـجٌ
اعُاٍ,عً ٢إؿام اشلكّ ١بايكاعؽٚ ٠إُٓٛا اٱـٖابٚ ١ٝايكتً ١عً ٢اشلٚ ١ٜٛإًٝٝىٝا وب٘
ايعًٓ ١ٝاييت تمتبٝس أـٚاط ٚأَ٬ى إٛاطٌٓ ,عًَ ٢فََٚ ٢مُ َٔ ايكٛا ا٭َٓٚ ١ٝايمٝطفا
إفتبطَ ١هتب ايكا٥ؽ ايعاّ?.
يكؽ لك٘ إايه" ٗ ٞؾغ" أطُاع٘ ايمًطٚ ,١ٜٛأٖٚاّ عُٛت٘ إكٜؿٚ ١ؽاؾٍ ايكاؼَٔ ٠
ذٛي٘ ,ؾحاٖف عٓث٘ بايكمِ عًٓ ٢ا ١ٜايؽلتٛـ ٚايكاِْٛٚ ٕٛاب٘ ٝٚٚؿت٘ ,ذٌ اعًٔ عٔ
تهًٝـ ٚيؽ ٙبكٝاؼ ٠قٛا َمًر ٖٛٚ ,١ففؼ َٚٛـ ٌػرل ٗ َهتب٘ ,إ ٫اؾا نإ ٌرٝر اّ
اْ٘ عْ ٘ٓٝا٥باّ يًكا٥ؽ ايعاّ "نأَف ٚاق " َٔ ٚـاٗٚ ٤ف ايدلٕإ ,نُا ؾعٌ َ نٌ قاؼ ٠اؾٝي
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ٚـ٩لا ٤ا٭جٗك ٠ا٭َٓٚ ١ٝإعابفاتٚ ,١ٝايعكؽ ا٭لال ٗ ١ٝوب٘ ايؽٚي ١إتؽاع.!١ٝ
ٚاؿٓث بايكمضِ جفّض ١تٛجضب احملانُضٚ ١ا٫عتكضاٍ ٚاٱقٍضا ٤عضٔ أٜضٝٚٚ ١ؿض ١ـزلٝض١
ٚذفَاْاّ َٔ اؿكٛم إؽْ.!١ٝ
ن ّ٬إايه ٞإِا ٖ ٛـلاي ١عًٓ ١ٝيهٌ ايىفنا ٚـجاٍ ا٭عُاٍ با٫لتحاب ١يطًبا
آؽ ٫ٚ ,ظٝاـ آظف شلِ ل ٣ٛاـّٛع ؼ ٕٚاعذلاض ا ٚقاٚي ١التٓ٦اف!.
ٚإؾا مل ٜؿفض ايدلٕإ ٚقاؼ ٠ايترايـ عً ٢إايه ٞإ ٜذلاج عًٓا ٜٚعتؿـ بإعؿا ٤ابٓ٘ َٔ
نٌ َمٚ٪يٚ ١ٝإبعاؼ ٙاٍ ظاـد ايب٬ؼ ,ؾإ ؾيو ٜعب َٓتٗ ٢ايتٛاطٚ ٪ا٫تؿام عًْٗ ٢ا ١ٜايؽٚي١
َا ٖ ٞعً ٘ٝاٯٕ َٔ اْكاض ؼٚي.١
)(8
وفنا ٗ ٤جفّ ١إايهٚ ٞلً٘ ,نٌ قاؼ ٠ايهتٌ ايؿ ٜٔالتُفأٚا ذاي ١ايٍُت ذٝاٍ
ا٫لضضتباذا ايضضيت تفتهضضب عًضضَ ٢ضضؽاـ ايمضضاع ,١ؾضضٜٓ ٬تؿّضض ٕٛعًضضٖ ٢ضضؿا ايٛاق ض ايؿالضضؽ.
ٚايىفٜو ا٭ ,ٍٚقاؼ ٠ايترايـ ايٛطب نًِٗ ٫ٚ ,عؿـ شلضِ أ ٚوضؿاع ١باْتٛضاـ اْ٫تعابضا
يًرهِ ايؿٌٍ ,ؾهٌ َٔ ايؿالؽ ٚإكٚـ ٚايهاؾب ,قٌُ بؿعٌ نٌ َٛبك ١ٱْكاؾ ٍَرلٙ
َٔ ايعاقب ١اييت ت ٌٛباْتٛاـَُٗ ٙا طاٍ ا٭َؽ.
لأْتٛف تهؿٜب قباْ ١ٝإايه ,ٞ٭ِ ايٓكا ٙعً ٢اؿفٚف ,ؾأؾنف تؿاٌ ٌٝاؿٛاؼث
ٚايؿّا٥س با٭زلاٚ ٤ايٛقا. ٥
بإٓالب ,١لٝؽ آؽَ ٌٖ ,اقيت ت٬ذل ـجاٍ ا٭عُاٍ بٍؿتو ـقِ ٚاذؽ?..
) اْتٗت إكاي٘(.
اْا أورل اٍ ايٓكا ٙايتاي:١ٝ
. 1أْا أعفف لعٚ ١عُل ايؿماؼ ٗ ايعفام..
 ٚ .2أعفف إٔ ايؿماؼ عٓؽَا ٜهَ ٕٛمتىفٜا ٗ ب٬ؼ ؾ ؽع عٓو ذاؾا اؾٗاق اؿهَٞٛ
ٚإؾٖب اٍ قُ ١اشلفّ ٚبطاْت٘ ػؽ اؾٛاب ايىاٗ ٖٓاى ؾايعفاق ٞايبم ٘ٝقاشلا ٚاِر :١أْٛف
اٍ ـأه ايمُه٘ ٖ ,ؿا َا قًت٘ ٗ ؾٍٖ ٍٛؿا ايهتاب َ ٚاـلضت٘ اثٓضا ٤عًُضَٛ ٗ ٞاجٗض١
ايؿماؼ  ّٜٛنٓت َؿتي عاّ ٗ ٚقاـٚ ٠عٓؽَا نٓت ـٝ٥ن ٖ ١٦ٝايٓكاٖ..١ؾضإ اْضت اٌضًرت
ايفأه نإ اٌ٬ط أطفاف إ٪لم ١عًٝو ٖضٌ ؾاْضا َض َٔ٪بعُضل َكٛيض ١اٱَضاّ عًض ٞعًٝض٘
ايم ّ٬ايكا :١ً٥بإ ايفع ١ٝتًٍس بٍ٬ط ايفاعٚ .3 ..ٞيهٔ بٓؿن ايعُل أ َٔ٩بايىطف ايثاْٞ
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َٔ َكٛيت٘ :ايفاعًٍٜ ٞس بالتكاَ ١ايفع ..١ٝؾاي ىعب اـاٌَ اـاْ إمتهٌ تفنب٘ ايػًُإ
ٜٚمٛق٘ ايؿحفٚ ٠وهُ٘ ايؿالؽ.ٕٚ
 ّٜٛ .4نٓ ا ٌػاـا  ٗٚفتُ ـٜؿ ٞنإ َِٛٛع اؿهضِ عٓضؽْا َىٛوضاّ..نٝـ ٜضتِ
أظتٝاـ اؿانَِ ?..اَٖٛ ٞاٌؿات٘ ?. .آٜاّ َثًٓا أّ عً ٢أطفاف أٌابع٘ ?. .أٜأنٌ َثًٓا اّ َٔ
َٓاظرل ?. .ٙأّفض َثًٓا ٍٜٚاب بايمعاٍ ٚاؿٍب ١أّ تك ٘ٝإ٥٬ه َٔ ١نٌ َهف ?..ٙٚاٜمفم
ٜٚهؿب ٚو ٌٍ إ ٜهَ ٕٛكفباق ٚذٓكباق أّ إٔ تًو َٔ َٛاٌؿا ايبىف  ٖٛٚغرل َىٍُٛ
بٗا ٭ْ٘ بٌ اٱي٘ ٚايبىف.?..
ناْٛا ٜكٛي ٕٛيٓاٜٛ :جؽ طرل ازل٘ طرل ايمعؽ ٜٓكٍ َٔ ايمُا ٤ايمابع ٢ٌَٛ ١بإٔ ٜكـ
عً ٢ـأه َعٌ َٔ إً ٫ ٖٛٚ ١ىايـ َا أ ٌٞٚب٘ ذت ٢اْ٘ ٜبك ٢وٜ ّٛبرث عٔ ايىضعَ
ا ٕكٍٛؼ ذت ٢هؽ َٔ ٙبٌ اؾُٛع ؾٝكـ عً ٢ـأل٘ ؾٝه ٕٛإًو أ ٚاؿانِ..تكؽّ إعفؾ١
عٓؽْا ؼذض ٖؿ ٙايٓٛف ١ٜؾانتىؿٓا باْ٘ ٜٛ ٫جؽ طرل ٜٓكٍ َٔ ايمُا ٤ايمضابع ١ازلض٘ طضرل
ايمعؽ ؾهٌ ايطٛٝـ تطرل ُِٔ زلآ٥ا مضٔ ٚإٔ اؿضانِ ٖهضٔ إ ٜهض ٕٛظض ًٛآؼَضٞ
ّٚهٔ إ ٜهًٖ ٕٛؿ ٛنؿاب ؾ الؽ قتاٍ ٚاذٝاْا َٛغٌ ٗ اجفاَّ٘ ..هٔ إ تأت ٞب٘
ايٍؽؾٚ ١إ٪اَفٚ ٠تٛاؾل إٍاحل أ ٚتكٜٚف اْ٫تعابا أ ٚـو ٠ٛايٓاظبٌ ا ٚايًعب عً ٢عٛاطـ
ايٓاهٖ ٗ. .ؿ ٙاؿاي ١ؾإ ايعاٌَ اؿالِ ٖ ٛايىعب ٚيهٔ وعب ذَ ٞتكؽ ايٛعَٔ٪ٜ ٫ ..ٞ
بطرل ايمعؽ  ٫ٚتٓطً ٞعً ٘ٝا٭٫عٝب...
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نلن٘ ختامٔ٘..
الفصاد يف العراق
خراب القذَٔ َفُضٖ احللم
 ايطبك ١ايمٝالٚ ١ٝيٝن ايىعب ايعفاقَ ٞمٚ٪ي ١عٔ تؿى ٞايؿماؼ ٗ ايعفام. .
 ايضؿ ٜٔوضفعٓٛا ايؿمضاؼ بكضٛاٌْ ٚقضفاـا َٚفالضٚ ِٝيضٝن ايؿكضفاٚ ٤احملفَٚضَ ٕٛضضٔ
َؿفؼا ايبطاق ١ايتُٚ ١ٜٝٓٛايهٗفباٚ ٤اـؽَا ِٖ إم ٚ٪ي ٕٛعٔ تؿى ٞايؿماؼ ٗ
ايعفام.
 ايؿٛٓ ٜٔا ايؿالؽٚ ٜٔأعاقٛا جٗٛؼ َهاؾر ١ايؿماؼ ِٖ إمٚ٪ي ٕٛعضٔ التىضفا٤
ايؿماؼ ٗ ايعفام.
 ايؿ ٜٔالتبؽيٛا إٛاطٓ ١بايطا٥ؿٚ ١ٝايعىا٥فٚ ١ٜاؿكبٚ ِٖ ١ٝيٝن ايىعب إمٚ٪يٕٛ
عٔ التىفا ٤ايؿماؼ ٗ ايعفام.
ايؿماؼ ٗ ايعفام يٝن ففؼ أواع٘ ٜفاؼ َٓٗا تى ٜ٘ٛزلع ١اؿه ١َٛأ ٚاؼعا٤ا ٜكٍؽ
َٓٗضا غُضك قٓضا ٠ايطبكضض ١ايمٝالض ٗ ١ٝايعضفام. .ؾٗض ٛذكٝكضضَ ١اثًض ١تعفؾٗضا اؿهَٛضٚ ١ايطبكضض١
ايمٝال ١ٝأنثف َ ٔ غرلٖا عهِ إكاٚيٚ ١ايتعاط.ٞ
ٚايتٓؽٜؽ بايؿماؼ باتت نًُ ١ايمٛا ٤ايٛذٝؽ ٠اييت هتُ عًٗٝا ايعفاقٝض ٕٛإ ٫إٔ ْمضب١
نبرل َٔ ٠ا٭ٌٛا ايعاي ١ٝاييت تٓؽؼ بايؿماؼ تٓطًل َٔ ذٓاجف ًَٛث٘ ب٘ ٚوفٜه ١ؾ ٘ٝيهٓٗا
تمعٚ َٔ ٢ـا ٤ؾيو ايّحٝخ إٍ إيكا ٤تبع ١نٌ ايؿماؼ عً ٢وفو ١ؼ ٕٚغرلٖا َضٔ ايطبكض١
ايمٝالَٚ ١ٝا وان َُّٕٛ ٞإثٌ ايىعيب ايكا ) :ٌ٥ؼ٘ ْػًٗا عً ٢عتب ١باب جاـتٗا (,
ي هٓٓا ْعًِ ٜكٓٝاّ إ :بٛٝتٗٔ ْٝعاّ َذلٚل٘ ٚيٝن ؾ ٔٗٝعؿٝؿٚ ١نًٗٔ غٛاْٝا.
ايبعض ٜفج ألباب التىفا ٤ايؿماؼ إٍ ايّٓو إاؼ ٟايٓاجِ عٔ قً ١ايفٚاتب ٗ عٗؽ
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ٌؽاّ ٖٚؿا غرل ٌرٝس ٭ٕ ايؿ ٜٔأؾفطٛا ٗ ايؿماؼ مل ٜهْٛٛا ٗ ايعفام ٚقتؿاى ٚمل ٜعاْٛا
َٔ ؾيو ايّٓو  ِٖٚاي ّٛ ٝعً ٢ظكا ٔ٥ايعفام يهٔ ايؿماؼ طب ٗ ايٓؿٛه ايِٝٛعَ..١ثًُا ٖٞ
ايٓكاٖ َٔ ١و ِٝايٓؿٛه ايطاٖف ٠نُا قاٍ اٱَاّ عً) ٞع(..
ٗ أعكاب اْٗٝاـ ْٛاّ ٌؽاّ نإ ايعفام بأَن اؿاجٕٛ ١اجٗ ١ايؿماؼ َٚا قاٍ..ؾُٛاجٗ١
ايؿماؼ تعب ٗ ايٛقت ْؿم٘ بٓاْٛ ٤اّ اؿهِ ايٍاحل ٚايفوٝؽ..
ٚذحف ايكاْٛ ٗ ١ٜٚاّ اؿهِ ايٍاحل ٖ ٞإٛاطٓٚ..١نٌ ق ٍٛظاـد ٖؿا ا٫طاـ َ ٫عٓ٢
ي٘ غرل َعٓٚ ٢اذؽ ِٚ ٖٛ..إكٜؽ َٔ ايعٍٚ ٞايم٬لٌ ٗ عحً ١تكؽّ ايعفام باػا ٙبٓاْٛ ٤اّ
اؿهِ ايٍاحل.
ايطبك ١ايمٝال ١ٝاييت تٗ ُٔٝعً ٢ايمًط ٗ ١ايعفام اي ّٛٝمل ٜهٔ شلا ايؽٚـ ا ؿالِ ٗ
إلكاْٛ ٙاّ ٌؽاّ ايكُعٚ , ٞايتىؽم ٚاظت٬م ايٛقا َٔ ٥قبٌ بعض َٔ ـَٛق ٖؿ ٙايطبك ١أٟ
نإ ففؼ أناؾٜب ٚاؼعا٤ا أـٜؽ َٓٗضا الضتُ٬ى َكضؽـا ايؽٚيضٚ ١ايتعاَضٌ َض اؿهضِ
بطفٜك ١ايػٓٚ . .١ُٝمل تهٔ ـَٛق تًهِ ايطبك ١أَ َ ٫ ١ٓٝتّرٝا َ َ ٫ٚعاْاَٚ ٠هابؽ٠
ايىعب  َ ٫ ٚطُٛذات٘  ٫ٚذت َ ٢ايفَٛق ايضيت إيتؿعضت بعبا٤تٗضا ـضؽاع ا٭ٚلضا ٙايىضعب١ٝ
ايبمٝطٚ. .١عٓؽَا ُهٓت ُٖٓٝٚت تمببت ٗ ظٝب ١أٌَ ٚإذبا ٙوعيب عاّ بمضبب ايٓكعضا
ا٫لت٦ثاـٚ ١ٜا٫لتػ٬ي ١ٝاييت َاـلتٗا ٚاييت تفْتٗضا ٗ ٖاـلضا ؾمضاؼ مل ٜعفؾض٘ ايعضفام
لابكا لِ عٓ٘ تبؽٜؽ ا ٕاٍ ٖٚؽـ ايثفٚ ٠ٚإؾكاـ ايٓاه ٚإْهاـ ذكٛم اٯظف ٗ ٜٔاٱلٗاّ ببٓا٤
ايبًؽ أ ٚتطفط ٖ ٞـٚ ٣٩لًٛى ٜبعث عً ٢ا٫طُٓ٦إ ؿاِف َٚمتكبٌ ايعفام . .بؽ َٔ ّ٫ؾيو
اْػُمٛا ٗ ايتكاتٌ عً ٢بما ٙايمًطٚ ١ايتؽاؾ عً ٢إهالب ايفظٚ ١ٍٝاَ٫تٝاقا إاؼ١ٜ
عًضض ٢ذمضضاب ايىضضعب ٚبطضضفم ؾا لضضؽِٚٚ ٠ضضٝع ١ألضضاٚ٤ا ؾٗٝضضا يهضضٌ َضضا ٖضض ٛـام َٚعتضضدل َضضٔ
قٚ. .ِٝذاٚيٛا التٓماػ ْكعْٛ ١اّ ٌؽاّ ٗ ا٫لت٦ثاـ َكؽـا ايبًؽ ٚتٝٚٛؿٗا َٔ أجٌ ايمًط١
ٌٛٚٚشلِ يًُٓاٌب ٚايتُمو بٗا ٚعبثِٗ بأَٛاٍ ايىعبٚ ..قؽ اثبتت َعطٝا ايمٓٛا ايعىف
ايؿا٥ت ١إ َا اطًل عً ٘ٝبض )ذهِ إهْٛا ( نإ ففؼ ظؽعٚ ١نؿب ١نضبرل ٠لرضت ٗ
ظؽاع ايبمطا َٔ ٤ايٓاه يًٍعٛؼ عً ٢انتاؾِٗ ٍٕٓ ١اؿهضِ َٚضٔ ثضِ ـنًضِٗ بعٝضؽا ؾض٬
َفاعا ٠ؿكٛق ِٗ  ٫ٚاذذلاّ يًُٓٗخ ايؿ ٟقاّ عً ٢ألال٘ إه ٕٛاِا ؾك٘ اظتضكاٍ ايىضعب
بإهٚ ٕٛاظتكاٍ إه ٕٛباؿكب ٚاظتكاٍ اؿكب بايبطاْٚ ١اظتكاٍ ايبط اْ ١بايعاْ ٗ ١ً٥ؿن
ايٛقت ايؿ ٟور ٓٛا ؾ ٘ٝايٓاه بايهفاٖ ١ٝاييت تتؿ حف ٚعًَ ٢ؽاـ ايمضاع ١بضإٚ ٛايتؿعضٝغ
ٚاْعؽاّ اَ٫إ ٚا٫لتكفاـ ٚاواع ١ايؿماؼ ٚايؿىٌ ٚا٫ؾىاٍ ؾٗٛؼ ٚؾعايٝا ايؽٚي.١
ٗ ٚقت َبهف بعؽ لكْٛ ٙٛاّ ٌؽاّ تٍؽ ٣بعضٕ َضٔ أبٓضا ٤ايىضعب ٕٛاجٗض ١ايؿمضاؼ
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ٚنٓت َٔ ب ِٗٓٝبٌ َ ٗٚكؽَتِٗ ٚايٛقاَٛ ٥جٛؼَٛٚ ٠ثك ١اعذلف بؿيو َٔ أـاؼ ٚأْهفٖا َٔ
ـغبٚ. .٭ٕ َٛاجٗ ١ايؿماؼ بايٓمب ١يُ ٞثٌ قّٚ ١ٝيٝمت جملفؼ اٱٜؿاَ ٤تطًبا ايٝٚٛؿ ١أٚ
َكاٜا إٍٓب ؾكؽ نٓت أـَٚ ٣ا قيت إٔ ايؿماؼ إ٪ؾ ٟيًىعب ٚبٓا ٤ايؽٚي ٖٛ ١ؾماؼ ايهباـ
ٚيٝن ؾماؼ ايٍػاـ ٚايؿماؼ إىفعٔ ٚإكٓٔ ٚيٝن ؾماؼ ايٍؽؾٚ ١إ اؿآِ ١يهٌ أٌٓاف
ايؿماؼ ٖ ٛايؿماؼ ايمٝال ٞايؿٜ ٟىفعٔ ايؿماؼ ٗ ٍْض ُٛقاْْٝٛضٜٚ ١عٝضل جٗضٛؼ َٛاجٗض١
ايؿماؼ ٚوُ ٞايؿالؽ ٗٚ. .ٜٔايٛقت ايؿ ٟاتمعت ؾ ٘ٝؼا٥فَٓ ٠اّٖ ١ايؿماؼ باطفاؼ َ اتماع
ؼا٥ف ٠ايؿماؼ ٗ ايعفام  ٚتعؽؼ أوهاي٘ ؾكؽ ناْت إٛاجٗ ١ذاَ ١ٝبٌ َٔ لعٛا ٱؾىاٍ جٗٛؼ
َٛاجٗ ١ايؿماؼ ٚبٌ إٍف ٜٔعًَٛ ٢اجٗت٘ ٚناْت ْكط ١ايىفٚع ٗ ٖؿ ٙإعفن ٖٞ ١لٝطف٠
اؿهَٛض ١عًضض ٢أجٗضكَ ٠هاؾرضض ١ايؿمضاؼ ٗ ايعضضفام ٍَٚضاؼـ ٠الضضتك٬شلا ٚتٝٚٛؿٗضا ٗ غضضرل
لاذتٗا ٚالتعؽاَٗا ٗ ايهمف ٚايهمف إكابٌ ٱـاؼ ٠اـٍ ّٛايمٝال ٗٚ . .ٌٝايٛقت ايؿٟ
ٚجؽ ؾ ٘ٝؼعضاٖ ٠ضؿا إضٓٗخ ٗ بعضض ايٓكعضا ايٓؿعٝضٚ ١اْ٫تٗاقٜض ١يضؽ ٣بعضض قٝضاؼا أجٗضك٠
َهاؾر ١ايؿماؼ ٖٔ ـٖٔ َِٓٗ ٍَرل ٙبا٭َفٜهإ ٚجعٌ ٖا ٖ ُٔ٪َ ٛعً ٘ٝففؼ ذؽٜك١
ظًؿٝض ١يًمضؿاـ ٠ا٭َفٜهٝضٚٚ ١نايض ١إعضابفا إفنكٜض ١ا٭ َفٜهٝضٚ ١تٗاؾضت ايضبعض عًضض٢
إٍٓضب باعتبضضاـ ٙغاٜضضٜ ١ضضتِ َضضٔ أجًضضٗا إٖضضؽاـ َكَٛضضا اؿُٝضض ١ايٛطٓٝضضٚ ١ايىضضعٛـ بإمضضٚ٪ي١ٝ
ٚايتُمهٔ شلؿا أ ٚؾاى َٔ بطاْ ١اؿهِ أ ٚا٭ذكاب إتٍضاـع ١عًض ٢ايمضًط ١ؾكضؽ عضدل
وعٍّ ٝا عضٔ ايضفؾض إًُضٛه ٚإىضٗٛؼ ٭ٕ أظّض أ ٚأُظّض ٖ٦ٝض ١ايٓكاٖض ١يٮَفٜهضإ أٚ
يٮذكاب أ ٚاؿه ١َٛظ٬ؾاّ يًؽلتٛـ ًٍَٚر ١ايىعب اْط٬قضاّ َضٔ ذكٝكض ١إٔ ا٭َفٜهضإ
ايؿ ٜٔذهُٛا ايعفام بعؽ اْٗٝاـ ْٛاّ ٌضؽاّ ؾالضؽٚ ٕٚأـبضاب ايمضًط ٗ ١ايعضفام َعُٗٛضِ
ؾالؽٚ ٕٚأغًب ايمال ١اؿاي ٕٛٝؾالؽٚ ٕٚيؿيو ؾإ إظّاع ٖ ١٦ٝايٓكاٖض ١شلضِ هعضٌ َٓٗضا
طفؾاّ ٗ ايؿماؼ بؽ  َٔ ّ٫إٔ ته ٕٛطفؾاّ ٗ َٛاجٗت٘ٚ..ؾٛم ؾيو ؾاْ ٞأؼـى بىهٌ ٚاِس إٔ
بطاْ ١اؿه ١َٛقؽ اعتُؽ َٓٗحاّ َمتٌ َٔ ْٛفَٝ ١ٜهاؾ ٗ ًًٞٝاؿهِ ٚيٝن َٔ ـ٣٩
َٓٚاٖخ ايفَٛق ايؽ ١ٜٝٓإعتدل ٠عٓؽْا بٌ ْٚك ١ّٝشلا ؾؿ ٞايٛقت ايؿ ٟتٍٓب ؾ ٘ٝتًو إٓاٖخ
عً ٢اْتكا ٤ؾ ٟٚايكٚ ِٝايعؿ َٔ ١غرل إٓعفطٌ ٗ ٖاي ١٦اؿانِ اؾضا٥ف ايمضابل ٱٜهضاٍ
ا٭َٛـ إي ِٗٝؾإ بطاْ ١اؿانِ ذايٝا ناْت ػتٗؽ ٗ ايبرث عُٔ ؾ ٘ٝؼـٕ بٝٸٔ ن ٞتُّٔ
إٔ ٜه ٕٛظاؼَاّ َطٛاعاّ ٕا تفٜؽ  َٔٚثِ تتعًَ َٓ٘ َٔ ظَٛ ٍ٬اجٗت٘ َا وُضٌ َضٔ ؼـٕ
ٚقتُا تفٜؽٚ ..٭ْ ٞلإاّ َعاؾ َٔ ٢نٌ ؼ ـٕ ؾإ ٚجٛؼ ١٦ٖٝ ٗ ٟايٓك اٖ ١نإ ّٜضٝل عًض٢
أْؿالِٗ  ٗٚاؿفب ته ٕٛايػًب ١يٍاحل ايهثف ٠عً ٢ايىحاع ١ؾػاؼـ ٖ ١٦ٝايٓكاَٖٛٚ ١اجٗ١
ايؿماؼ بايطفٜك ١ايفزل ١ٝيتمتُف جٗٛؼَٛ ٗ ٟاجٗت٘ َٔ ظ ٍ٬ايهًُ ١اؿاؼٚ ٠إٛقـ إبؽٞ٥
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ؾهإ تىع ٍٞٝبإ َٛاقْا ايعفام تعاؼٍ َٛاقْا أـب َٔ ايؽ ٍٚاجملاٚـٚ ٗ ٠قت  ٫تمؿف
ؾ ٘ٝإ ٫عٔ ؾكف ٜؿٛم َعؽ ٫ايؿكف ٗ تًو ايؽ ٍٚفتُع..١ذكٝك ٫ ١تكبٌ ايؽذض ٚايتُٜٛض٘
ٚاٱْهاـٚ..تؿتس عٌ ا٭ـَؽ ٚا٭عى ٢يٝتبٓاٖا اؾُ ٝا٭ٚلا ٙايىعبٚ ١ٝا٭ذكاب ايمٝال١ٝ
ٚإفاج ايؽٚٚ ١ٜٝٓنا ٫اٱعٚ , ّ٬تٛج ٘ٝا٭ْٛاـ إٍ إٔ َا تمتٛي ٞعً ٘ٝايطبك ١ايمٝال١ٝ
اؿانُ َٔ ١ذهٚ َٕٛٝٛبفٕاْ ٕٛٝظباٍ َهىٛف مل تعفف ي٘ بك ١ٝعٛاٌِ ايعامل اي ّٛٝإ٫
ٗ ٖؿا ايعفام يتتم ؼا٥ف ٠ـؾض ايؿمضاؼ ٚتتمض ؼا٥ضف َٓ ٠اّٖض ١ايؿمضاؼ بضٌ ْضٛع ايىضعب
إٔ ؼا٥ف ٠ـؾض َٛٚاجٗ ١ايؿماؼ تتم باطفاؼ يتّٝل اـٓام عً ٢ايؿالؽ ٜٔايؿ ٜٔظاطبتِٗ ٗ
َُ٪ف ٌرؿ َٔ ٞؾٓؽم بابٌ عاّ  2007بكٛي :ٞقٛيٛا شل ٤٫٪ايؿٜ ٜٔت ُٕٖٛٛبأِْٗ ّتًهٕٛ
ـقابٓا إٕ تًو ايفقاب تٓتٍب عًٌ ٢ؽٚـ تهت ٜبإثٌ ايعًٝا ٚق ِٝا٫لتكاَٚ ١يٝمت َعًكض١
عً ٢جٛٝب َهت ١ٛبإاٍ اؿفاّ.
َ ؾيو أجؽْ ٞعاجض ١٭ٕ أؾنٓضف بضإ َعفنضَٛ ١اجٗض ١ايؿمضاؼ ٗ ايعضفام طًٜٛضٚ ١قضؽ
تمتػفم أجٝاٚ ٫أّٜا أؾنف بإ وفَ ٙٚهاؾر ١ايؿماؼ ٚقاٌفت٘ ٚإذ ٍ٬ثكاؾ ١ايٓكاٖ١
ٖ ٞايتاي:ٞ
 . 1ـأ ٟعاّ ؾاعٌ.
 .2اعتُاؼ إٛاطٓ ١أ لاهٶ ٗ تكفٜف اؿكٛم ٚايٛاجبا .
 . 3ذهاّ قؽ.ٙٚ
 . 4فًن ْٛاب ْٝٛـ.
 . 5وؿاؾ ٗ ١ٝايعٌُ اؿه.َٞٛ
 . 6إعْ ّ٬ك.ٜ٘
أَا عٔ وفَٛ ٙٚاجٗ ١ايؿماؼ َٚعاقب ١ايؿالؽ ٜٔؾتتطًب ايتاي:ٞ
ْ ١٦ٖٝ . 1كاَٖ ١متكًٚ ١ق.ٜ٘ٛ
 . 2قّاَ ٤متكٌ ْٚك.ٜ٘
 . 3فًن ْٛاب ْكٚ ٜ٘ق.ٟٛ
 . 4ذهٚ َٕٛٝٛلال٘ ٜت كٝؽ ٕٚبايؽلتٛـ ًٜٚتكَ ٕٛبايكاْٚ ٕٛىّع ٕٛيًُما..١ً٥
 .6ـأ ٟعاّ ؾاعٌ ٚق.ٟٛ
 .7إـاؼ ٠لٝال ١ٝيٛقـ ايؿماؼ.
 .8فًن ظؽَ٘ عاَ٘..
 .9وؿاؾ ٗ ١ٝايعٌُ اؿه.َٞٛ
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9 .10إعْ ّ٬ك.ٜ٘
ٚيهٔ َا ٜتٛجب ايتؿنرل ب٘ انثف َٔ غرل ٙعً ٢ايؽٚاّ َٖ ٛا جا ٤بهًُ ١اَ٫اّ عًٞ
)ع( َٔ إٔ:
ايفع ٫ ١ٝتًٍس ا ٫بٍ٬ط ايٛايٚ ٞايٛايًٍٜ ٫ ٞس ا ٫بالتكاَ ١ايفع..١ٝ
) ؾايُّاْ ٗ ١عؽّ امفاف ايمًطْ ٖٞ ١اٖرل ايىعب َٔ . .ظ ٍ٬تؽظًٗا إباوضف ٗ
ٌضٓ ايمٝالضٚ ١اظتٝضضاـ ايٚ ٠٫ٛـؼع ا٫مضفاف ٖٚضض ٞأّٜضاّ تهىضضـ جٖٛفٖضا ٚالضضتكاَتٗا ٗ
ايؿعاي ١ٝايمٝال ١ٝايىاًَ ١اييت ٖ ٞؾعايْ ١ٝكؽ ٚتكٚ ِٜٛبٓاٚ ٤اعضاؼ ٠بٓضا ٤ؼ ٕٚإٔ تمضُس بضأٟ
أذتٛا ٤شلا َٔ قبٌ ايمًطٚ ١٭ ٟلبب نإ(..

*

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
* عكٜك ايمٝؽ جالِ :ع ً ٞلًط ١اؿل ض ايػؽٜف يًٓىف ٚايتٛق443:ُ 2007.. ٜ
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املصادر
 . 1ايكفإٓ ايهف..ِٜ
 . 2ايؽلتٛـ ايعفاق..ٞ
 .3قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓكاٖ) ١أَف لًط ١ا٤٫ت٬ف ـقِ  55يمٓ..( 2004 ١
 . 4قاْ ٕٛإؿتى ٕٛايعُ ) َٕٛٝٛأَف لًط ١ا٬٥٤٫ف ـقِ  57يمٓ..( 2004 ١
 . 5قاْ ٕٛاي عكٛبا ـقِ  111يمٓ) 1969١إعؽٍ(..
 . 6عباه قُٛؼ ايعكاؼ ض عب كف ١ٜاَ٫اّ عً) ٞع( ض ايٓاوف :ؼاـ ايهتاب ايعفب ٞض برل ٚض
يبٓإ..
 .7تكاـٜف َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚيَٛ ) ١ٝق َٓ ١ُٛايىؿاؾ ١ٝايؽٚي..( ١ٝ
. 8ايضؽـٚه ايكال١ٝضض ػفبض ١اعضاؼ ٠اعُضاـ ايعضفام ض تكفٜضف لضتٛٝاـ بض  ٜٔٛإؿضتي ايعضاّ
ا٭َفٜه...ٞ
 .9عكٜك ايمٝؽ جالِ ض عً ٞلًط ١اؿل..ايػؽٜف يًطباعٚ ١ايٓىف ٚايتٛق.2007 ٜ
َ .10عاٖؽ ٠ا٭َِ إترؽٕ ٠هاؾر ١ايؿماؼ.
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