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no لقتسملا د@دجلا مالعإلا رود :ىؤر .)2020( انا@د ، دلقم :لاقملا اذهل ة?م0داPألا ةراشإلا

 هتع.بط ،ة.stعلا ةقطنملا +
 .61-57 ،)1( 25 ،+>;رع قاور .ههجاوت +yzلا تا@دحتلاو
 

 
 
 
 

 حاض0إ
 �قأ +>;رع قاور وررحم لذ�ي .ه.لإ ة.عجرملا ةراشإلا ط�FG ملعتلاو س�ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج@ لاقملا اذه
no ةدراولا تامولعملا ل� ةقد نم د�أتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن7ررحملا نأ ��غ .ة7رودلا +
 روشEملا ىوتحملا ة�سانم وأ لام� وأ ةقد صخ@ ام.ف ع¤ن يأ نم تانامض يأ نومدق@ الو ة.لوؤسم يأ نولمحتي ال ناس إلا

 زكرم وأ +>;رع قاور يررحم ءارآ ةروōلاB تسلو ،ه.¬تا� صخت ءارآ +» لاقملا اذه ىوتحم اهضرع@ ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 XYZلا قوقح
 .4.0 فَّنصُملا بسَ  ́+ادBإلا عاشملا ةصخرب روشEم فنصملا اذه
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67 لقتسملا د0دجلا مالعإلا رود :ىؤر
GHلا تا0دحتلاو هتع?بط ،ة?<=علا ةقطنملا 8

 ههجاوت 8
 
 دلقم انا@د
 
 

 
 

 
 يوبعشلا Â�oم.لا دوعصو ،ة@داد�'سالا تاطلسلا رود مظاعتو ،بورحلاو تامزألا ددعت عم ؛ةقلقم ة�¼صع اًتاقوأ ملاعلا شع@
no ى>�Æلا ةمظنألا نم ��ثÆلا رامث'سا اÄً دع@ الو .ةرجهلاو ءوجللا تامزأ مقافتو

noو ة@اعدلاو مالعإلا +
+  FG لا را�خألاÈذاBو ،ةno

+ 
 برح اهنإ .اهتاسا.س عم بسان'ي امB اهقرخ وأ ́+امتجالا لصاوتلا لئاسو تاصنم عــــ7¤طتو ا.جولونكتلا راÊتحا ةلواحم
 ل�س دّ.قُتو ،ةفاحصلا ةs7ح هجاوت +yzلا تاد@دهتلا تتاB دقو ،رخBÏ وأ لÊش� اهيف طروتم عيمجلاو ة.نوك ة@اعدو تامولعم
Êئاش اًرمأ ةقوثوم تامولعم *ع لوصحلا

Ò
 .�oم تقو يأ نم ��Óأ ا

no ة.فحصلا تاسسؤملا هجاوت تا@دحتلا ەذه نإ
 ؛ةلقتسم ةئشان وأ ةقs7ع تاسسؤم تنا� ءاوس ،ملاعلا ءاحنأ مظعم +

no اهبعاصمو اهتامزأ اهيدل ة.stعلا ةقطنملا نأ الإ
 مالعإ نع ث@دحلا بعص@ ث.حB ،اً.فئاطو اً.سا.س داحلا باطقتسالا لظ +

no زربألاو ىوقألاو لوألا دامعلا دع@ يذلا +Öا.سلا لاملا ةموظنم نع لزعمB ي��هامج يوق
no ةفاحصلاو مالعإلا ́+اطق +

+ 
 .ة.stعلا ةقطنملا

no اًروهدت دهش دق Â�oيفحصلا لمعل ماعلا خانملا نأ كش ال
 فوخ ءاوجأ نآلا شعن نحنف .ةرومعملا ءاحنأ عيمج +

no قلقو
no ةلهس تسل ةفاحصلا ةنهمف ،Â�oيفحصلا دض د@ا�zoملا ضs7حتلا لظ +

yz noح ؛ملاعلا نم ةعقB يأ +
 تنا� +yzلا ،ا���مأ +

 .2016 ماع مÊحلا ةّدس 4إ بمارت دلانود دوعص ل�ق يأرلا نع ��بعتلا ةs7حو ة.طارقم@دلا ةلعش لمحت ام اًموي
 دض ة.هارÆلا ة��تو نأ 1،دودح الB نولسارم هتدعأ يذلاو ،2019 ماعل ةفاحصلا ةs7حل +Üلاعلا ف.Eصتلا رهظ@

 ةرئاد صلقت رمتسà ذإ ،فوخلاB روعشلا +ßانت 4إ ىدأ يذلا رمألا ،فنعلا ّدح غل�ت اهتلعج ةجرد 4إ تدعاصت دق Â�oيفحصلا
no ،نامأB مهتنهم ةسرامم Â�oيفحصلل نكم@ ث.ح ،ةنمآلا نادل�لا

 مالعإلا لئاسو *ع اهتض�ق ة@داد�'سالا ةمظنألا ددشÂ�o áح +
no اً.فحص 260 نم ��Óأ دوجو نع Â�o2يفحصلا قوقح نع عافدلا ةنجل رs7قت فشك دقو .��Óأف ��Óأ

no نوجسلا +
 ،ملاعلا +

 .Â�oلقتعملا Â�oيفحصلا دادعأ صخ@ ام.ف رs7قتلا ا.كرتو ة@دوعسلا ة.stعلا ةÆلمملاو̄ م تردصتو
 
 "bc8رعلا عي<=لا" دع^ ام مالعإ عقاو

 
 ةمظنألل ةداضملا تاروثلا ةض�ق تدتشا ،2011 ماع قلطنا يذلا "+>;رعلا عيstلا" ـB فرعُ@ تاB ام ت�قعأ +yzلا تاونسلا لالخ
o;وÆ�zلإلا اًصوصخ ،��بعتلا ةs7ح تاحاسم حاتفنا تادادترا نم تقلق +yzلا ة@داد�'سالا

 .اهيلع ،+
æoف

الضف ،دح �قأل باطقتسالل فدهي اًمالعإ كلتمن ث.ح انتقطنم +
ً

 لئاسو تشالتو توه ث.ح ؛راضتحالا نع 
 .ةلومملا لودلا تاسا.سل لثمم 4إ �æzت ام لوحت ام.ف ،ى>�ك ة.stع مالعإ

no اًقلقم اًعجارت ىرخألا تاروثلا ةمظنأ تدهش ،طاوشأB ةمدقتم لازت ال +yzلا ة.س وتلا ةstجتلا ءانث'ساtو
 تاs7حلا +

 ةÄGا�م تمجرت تارارقو Â�oناوق ة.stعلا تاموكحلا ة.بلاغ تEّس ذإ ؛بعصألا تنا� ة.ضاملا تاونسلا .ة.مالعإلاو ةّماعلا
Bيفاحص نجسو ةقحالمÂ�o وçيفاحص درطو جمارب فقوو مالعإ لئاسو قالغÂ�o اقر ضرفوBش� ةÊدعاصت عم داح ل no

 تا.لمع +
noاحصلل +êGحولا لا.تغالا ةمs7ج �æz'سو 3.لتقلا yzحو نجسلا ،ب@ذعتلا ،د@دهتلا

ë<+4 noقشاخ لامج يدوعسلا +
 ة.لصنق +

Bەدال no
no ا.كرت +

 نم ةاجنلاB هتقث عم ،ةفاحصلا قحB هلعف@ نأ د�'سم +>;رع ماظنل نكم@ امل اًخراص اًجذومن 2018 رt¤ت�أ +
no ثدح ام اًمامت اذهو .هتمs7ج تاع�ت

 ةحضاو ةمíاحم نالعإ متي ملو ،اهيف تا.لوئسملا عييمت مت +yzلا +>ëقشاخ ة.ضق +
 .Â�oبكترملا ة7¤ه نأش� لئالدلا ل� مغر ةفافشو
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 وأ ةBاقر o;دأ نود Â�oناوقلل برعلا Â�oلوئسملا مظعم زواجت ة.ف.ك *ع ةلالدلا غلاB اÄGًؤم +>ëقشاخ لتق ةمs7ج دعتو
no ةمودعم ةلءاسُملا نأ نم نونق.تم مهنأل ؛باقعلا نم ة.شخ

+ Bاغت برغلا نأو ،مهدالïo مهتازواجت نع ه.ضاغت لصاويسو 
no
 +Üلاعلا +Öا.سلا جازملا *ع ñoط يذلا ،باهرإلا ةحفاÊم راعش لوحتو .لاملاو حالسلاو طفنلا تاقفص نم د67م لBاقم +

no
no ب.ه�zلاو عمقلا نم د67مل ةع7رذ 4إ ،ة��خألا تاونسلا +

no ة7¤بعش ة.Eيم@ تارا.تل يوق دوعص عم 5،ة.stعلا ةقطنملا +
+ 

no ةقراغلا ة.لحملا تاعمتجملا امأ .برغلا
 تاطلسلاو ،ءافكنالاو ة.بلسلا نم د67ملا وحن اهع7¤طت مت دقف اهتامزأو اهيسÏم +

 .اهل ولح@ ام� اً.ئاقتنا Â�oناوقلا لّعفتو +ñمتجملا را.هنالا اذهب ةد.عس
 لامعأ لاجرو ةداق نم ه.لاوي نمو ماظنلا عم امإ :ن7را.خ مامأ مهسفنأ برعلا نويفاحصلا دجو ،ةقBاسلا عاضوأ طسو

no مهنإف الçو بازحأو
 ."نطولا ءادعأ"و "باهرإلا" عم هسفن قدنخلا +

 
 اًرا?خ سgل مالسfسالا
 

الح ةقBاسلا ة.ئانثلل مالس'سالا دع@ ال
ً

 تاقافخإلا فشك ةهجل اًصوصخ نآلا ه.لإ نوك@ ام ج¤حأ وه ةفاحصلا رودف ؛اًحاتم 
الضف ،اًحاتفناو اًقمعو ةقد ��Óأ تاشاقنل تاصنم ��فوتو فاحجإلاو ملظلا شôنو

ً
 .نيدسافلاو Â�oبكترملا ةلءاسم نع 

no
 ةهجاو تا�ف ؛ة.جولويد@أو ة.سا.س سسأ *ع ءانب اًمسقنم ەرا�تعاB مالعإلل رظنُي تاB ،ة.stعلا ةقطنملا لود ة.بلاغ +

 ة@دوعسلاو رطق لثم ى>�ك لود ترمث'سا .ةعاّزفلا ەذه فلخ قئاقحلا ب.غتو +Ü.لقإلاو +*خادلا رحانتلاو تافالخلا نحشل
no ة.ضاملا تاونسلا لالخ ا.سورو ا.كرتو ناريçو ة.stعلا تارامإلاو

 تلّوحت ة.م.لقإ تانو67فلتو فحصو ة.نوÆ�zلإ عقاوم +
 .اهتاسا.سل ة.ئاعد قاوبأ 4إ اً.ج7ردت

o;وناق وه ةلÊشملا نم ءزج نأ كش ال
æoف ،+Ü.ظنت +

noو ،دويق نود نم مالعإلا كالتماB ةs7حلا با.غ +
 ةسفانملا لظ +

o;وÆ�zلإلا EFGلاو ث�لا صخر عــــ7زوتل ةلداعلا ��غ
no نالعإلا 4إ اههيجوتو نالعإلا تا�ÄG *ع تاطلسلا وطسو +

 ة.مالعإ لئاسو +
 ،مÊحلا ةموظنم ةنم.ه جراخ ة.مالعإ تاصنمل ص.خارت حنم ضفرو عقاوم بجحB ةمíاحلا ةمظنألا ضعB ما.ق عمو ،ةددحم
ø;رملاو بوتكملا مالعإلا لئاسو ة.بلاغ .لاعفو لقتسم +ßالعإ عاطق ومني نأ ةt¤عصلا نمف

 لاÊشأB ةلودلل كولمم ع¤مسملاو +
no رود@ نمو مíاحلا ة�ساحم *ع ؤرج@ ال ،اÒظفل لقتسملا ،يراجتلا مالعإلاو .ةفلتخم

 تاسسؤمو صاخشأ نم هئاضف +
 .طغض تاعومجمو

o;وناقلا عقاولا قفا�zي
 ،ا.¬يلو نم.لاو قارعلاو ا7روس لثم ة.stعلا لودلا ضعB اهدهشá تاجاجتحاو ةلقنتم بورح عم +

noو ،ةد.قم وأ ة��بك طوغض تحت لمعت اهسفن ة.لودلا yzحو ة.لحملا مالعإلا لئاسو نم د@دعلا تدجو انهو
 نم ��ثÆلا +

 ةتباثلا ةج.'نلا نأ الإ ،ةذختملا اهتاءارجإ ەاجت تاموكحلا اهقّوسyz+ áلا با�سألا ددعت نم مغرلا�ف .اهيف بوغرم ��غ نا.حألا
 .��بعتلا ةs7ح سسأل اíúاهتنا دع@ ام وهو ؛اهFG و ةمولعملا رداصم 4إ لوصولل Â�oيفاحصلاو مالعإلا لئاسو *ع قي¼ضتلا +»

no
no قيقحتلا ةلصاومل ةعاجشلا نم ��ثÆلا رمألا بلطتي ،عساو قاطن *ع ة.هارÆلاو ءادعلاB ةt¤شملا ةئ¼بلا ەذه +

+ 
noو نوناقلا قاطن جراخ لاقتعالاو ب@ذعتلا ا@اضق

Ó;رُي ،انهو .ةمظنملا ةمs7جلا وأ +>ō7yلا برهتلا وأ داسفلا +
 را.هنا نويمالعإلا +

 عقاولا اذه نم .لخادلا نم ةعانصلا ەذه م.ظنتل ة.لآ يأ با.غ طسو ،ة�عرم ةروصB اهتا.قالخأو اهم.ق عجارتو ة.نهملا ��ياعم
 ة@اعد نم ماعلا يأرلا عماسم *ع æzل@ ام ب7¤صت لواحت ةزاحنم ��غ ةفاحص 4إ ةجاحلا تقمعت ،+>;رعلا عيstلا راسكنا عمو
 .تامولعملل لئاه ه7¤شáو ةمظنم
 
 لقتسملا مالعإلا عقاو
 
Bتقلطنا ةدعاو براجتو صرف ةدع كانه د.�أتلا no

 ءاضفلا دهش ث.حB ،ة.ضاملا ةل.لقلا تاونسلا لالخ ة.stع ةلود نم ��Óأ +
القتسم اًرح اًتوص نوكت نأ لواحت ،تاصنمو عقاوم قالطإ +>;رعلا +ßالعإلا

ً
 هجاوت +yzلا ةلئاهلا تا@دحتلاو لíاشملا براق@ 

 كلت ة7¤ه توافتت .ة.عامتجالاو ة.Eيدلاو ة.سا.سلا تاروظحملا زواجتي ئرج +yoهم لÊش� ة.لحملاو ة.stعلا تاعمتجملا
 ةفاقثلاB صصختت عقاومو ،ة.stع ا@اضق لوان'ت عقاومو ،أشEملا دل�ب صاخلا +*حملا نأشلا لوان'ت عقاوم Â�oب ام عقاوملا

 .ة.ناسEجلاو ةأرملا ا@اضقB ىرخأو ،æz.سوملاو
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 ،ةمعادو ةحنام تاهج ل�ق نم 4وألا ةجردلاB +>;رغ +>;وروأ ل7¤مت *ع دن'سا تاصنملا كلتل +êئرلا قالطنالا
 مالعإلا معد" ة.كرامند ةسسؤم +» تاصنملا كلتل اًمعد ترفو +yzلا تاسسؤملا زربأ نمو .ة.فاندنكسا لود نم اًد@دحتو
no اهرقم ةسسؤمو ،"International Media Support" وأ "+4ودلا

+ Bجل.Êا «+ "European Endowment for 
Democracy "، ح¤تفملا عمتجملا ةسسؤم لثم ىرخأ ةحنام تاسسؤم كانهو "Open Society Foundation" 

no مهاس ل7¤متو ل.هأتو ب7ردت Â�oمأت تعاطتسا ةحناملا تائيهلا نم ىرخأ ةعومجمو تاسسؤملا كلت .ة.ك��مألا
 قالطإ +

 تارامث'سا Â�oمأت نم تاصنملا ضعB اًض@أ تنكمت .ةلقتسملا ة.نهملا ةtراقملا فقس تحت ةلقتسم ة.مالعإ عقاومو تاصنم
 كلذ نأ الإ ،لصاحلا +Öا.سلا ماسقنالا جراخ نم مالعإ معدل نوسمحتم راغص نs7مث'سم ل�ق نم ةدودحم تال7¤متو ة��غص

 .مالعإلا معدل مهمو حضاو ردصم 4إ دعB لوحتي مل
no +>;رعلا ءاضفلا اهدهش +yzلا ةلقتسملا عقاوملا نمض نم

 "ىدم" عقوم ̄:حلا ال لاثملا ل.¬س *ع ة��خألا تاونسلا +
no
no "ةضافكنا" ̄،م +

no "ة7روهمجلا" ،س وت +
 ،"+>;رعلا ��فسلا" ،">�ح" ،ندرألا نم "دودحلا" ،نانبل نم "جرد" ،ا7روس +

 ."22 ف.صر"
 تال.لحتلا وأ ة.ئاصقتسالا تاق.قحتلا ىوتسم *ع ةئs7جو ةفلتخم ةدام م@دقت نم تاصنملا كلت تنكمت ،ماع لÊش�

 ة@درفلا ةs7حلاو ةأرملاو نيدلا ا@اضق ىوتسم *ع تاروظحملا نم ��ثÆلا تقرخ ث.حB ،اً.عامتجا ةئs7جلا تاداهشلاو ة@دجلا
noاقثلا شاقنلاو ة.سEجلا ة7¤هلاو

 لاجم عقاوملا كلت ضعB كلس ام� ،تاíاهتنالا فشكو +Öا.سلا دقنلا ىوتسم *ع اًض@أو ،+
no ع¤قولا نود +)ذ لÊش� ةرخاسلا ةفاحصلا

Â�o noكراشملاو Â�oفFGملا *ع بلغ@ .دئاسلا لاذتبالا خف +
no اهعونت تاصنملا كلت +

+ 
 .يد.لقتلا مالعإلا تارادإ *ع رط.سyz+ áلا ة7روكذلا ة.مرهلا ة.لÊ.هلا سكع *ع ة.عامتجالا تا.فلخلاو رمعلاو ́+امتجالا ع¤نلا

no ��بك دح 4إ ةلقتسملا ة.stعلا مالعإلا عــــ7راشم تحجن
no– لازت ال اهنÆل ،ة.قادصملا ناحتما +

 عقاوم –اهنم ��بك مسق +
�æzطلا yoعملاB سل ،ة7¤بخن

noاقثلاو +Öا.سلا yoعملاB نÆلو +
+، no

 ردصملا +» ى>�Æلا ة@د.لقتلا مالعإلا لئاسو لازت ال Â�oح +
no عسوألا حئاFGلا ىدل تامولعملل لوألا

 بجحلل اهضعB ضرعت +yzلا ،عقاوملا كلت ��ثأت ىدم نم ّللق@ ال اًع�ط اذه .عمتجملا +
no بوجحملا "ىدم" عقوم لثم

no بوجحملا "22 ف.صر" عقومو ̄،م +
الضف ̄،مو ة@دوعسلا +

ً
 كلت *ع قي¼ضتلا نع 

 نم لمعلا *ع مهضعB >�جأ ام مهتقحالمو مهف.قوت لالخ نم اهيف Â�oلماعلل ضرعتلا وأ ،ص.خا�zلا بجح ةهجل تاصنملا
 ل.¬س *ع .ف.ظوتلاو فراصملا نم ةطغاض تاءارجإ >�ع ل7¤متلا مهيقلت ةهجل عسوأ دويق ضرف ةهجل وأ ،مهدالB جراخ
no ،ةسمخ ل� Â�oب نم درفلا زواجتي +*حملا دل�لا ة.سEج جراخ نم Â�oفظوملا ددع نوك@ نأ عنمت لود كانه ،لاثملا

 Â�oح +
 ++شان *ع قيضت ة.باقر تاءارجإ دل�لا Â�oناوق بسحB ضرفت وأ تا.سEجلا ضع�ل تاBاسحلا حتف *ع اًدويق فراصملا ضرفت
o;دملا عمتجملا

 دودح جراخ دجاوتلا *ع امإ لئاسولا كلت ت>�جأ فورظلا ەذه .لاومأ ل7¤حت وأ تاBاسح حتف نم ةفاحصلاو +
Bملا دلEءامسأ *ع ة.طغتلا وأ ،أش Bلا ضعÆيفاحصلاو باتÂ�o ةقحالملل مهضرعتل اًعنم ة.ق.قحلا. 

 
 لقتسملا مالعإلا
 
no اهنأ عمو ،عقاوملا كلت هB موقت يذلا رودلا ة.مهأ عمو نÆل

no تحجن جذامن بلاغلا +
ÖG ءانب +

 ،ة.قادصملاو ة.بعشلا نم ء+
no اً��ثك حجنت مل اهنÆل

 كلت نوكت نأ نود ،اً�لاغ ة@دام با�سأل ى>�Æلا مالعإلا لئاسو رارغ *ع ةعساو ة��7هامج ةدعاق ءانب +
 اًرمأ ،ة.فحصلا تاجاحلا عم اهتمئاومو ةفرعمو تاردق ءانب نم ه�لطتي امو ،+>,ولونكتلا يدحتلا لازي ال ذإ ،ةد.حولا با�سألا
no اًصوصخ ،ب7ردتلاو رامث'سالا نم د67ملا 4إ جاتح@

 اهيلإ أجلت +yzلا ،"لجوج"و "7�z¤ت"و "كوبسف" لثم عقاوم ةرط.س لظ +
 نم ّدح@ وحن *ع تا.مزراوخلاB مÊحتت تاصنملا كلت نأ فش'كت اهنÆل ،هل جــــ7و�zلاو اهاوتحم EFGل ةئشانلا مالعإلا لئاسو
 .ى>�Æلا ا.جولونكتلا تا�ÄG تاسا.س ة��سأ اهلعج7و ،عساو روهمجل ىوتحملا FG و جــــ7و�zلا نم ةئشانلا مالعإلا لئاسو ةردق

 ةحنام تاهج نم ��صقلا ىدملا *ع رفاوتي ل7¤مت *ع دمتعت عقاوم نم تاصنملا كلت لوحت +» >��ألا ةجاحلا �æzت
BلاÈحتلا ة.لالقتسالا نامضل يويح رمأ وهو اهرامث'سا نم ةجتان لخد رداصم *ع دامتعالا *ع ةرداق عقاوم 4إ ،لماs7s7ة 
 ة7رارمتسال يويحو +Öاسأ طÄG وه ،طقف ةحنام تائيه ل7¤مت *ع دامتعالا نود نم ة7رارمتسالا يدحت نأ +yoع@ اذه .اً.لعف
no عقاوملا كلت

الهس سل فدهلا اذه نأ حيحص .اهلمع +
ً

 no
no دئاسلا يرامث'سالاو +Öا.سلا خانملا لظ +

 نÆل ،ة.stعلا لودلا +
no مهاسá تتاB ة��غص رامث'سا تالاجم عقاوملا ضعB تدجوأ ث.ح ،ةمودعم تسل ه.ف عادBإلا تالاجم

 تاصنملا ل7¤مت +
Â�o noثالثو ةFGع Â�oب ام حوا�zت بسEب

 .تانزاوملا نم ةئملا +
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no تا@دحتلا
 ،يونعملاو يدسجلا د@دهتلاو +yoهملا يدحتلا ادع +-ف ،ةلئاه ةئشانلا ةلقتسملا ةفاحصلا ەذه هجو +

 .ة@داملا اهتيلالقتسا نأش� ة.stغلا ةفاحصلا هضوخت يذلا هسفن شاقنلا ة��اوم لواحت
 "زم@ات كرو7¤ينلا" وأ ،ة.ناط7>�لا "نا@دراغلا" ةف.حص لثم ى>�ك عقاوم اًد@دحتو ،+>;رغلا مالعإلا 4إ رظنلا درجم�ف

 عقاوملا نم اً��ثك نأ دجنف ،مدختسملا وأ دهاشملا وأ ئراقلا اذه ل7¤مت *ع دامتعالل هجتت تاسسؤملا كلت نأ دجن ،ة.ك��مألا
 عقاوملا تا7>�ك شعت ةلداعملا ەذه *عو ،ةs7s7حتلا اهتيلالقتسا نامضل Â�oعBاتملاو ءارقلا تاíا�zشا *ع دمتعت تتاB ة.مالعإلا

no نو67فلتلا تاطحمو فحصلاو
 .ملاعلا +

no اًحلم تاB شاقنلا اذه
 ةمظنأو لود تادنجأل ةعضاخ ��غ ةحنام تاسسؤم 4إ ةجاحلا رارمتسا عمف ،+>;رعلا ملاعلا +

 لئاسو نكمتت نأ ةروo. دعاصتت ،رمتسمو >��أ لÊش� معدلا ��فوت ةحناملا تاسسؤملا كلت لصاوت نأو ،ةد�'سم بازحأو
no حاجنلا مالعإلا

noاحصلا اهاوتسم ةدوج نامضو ،اهئاقB نامضل اً@دام ةرمثمو ةجتنم عــــ7راشم 4إ لوحتلا +
 ال انهو ،+yoهملاو +

Bا�م ةقالع نم دÄGشأو اهتع.بط ةغا.ص انيلع ة.لوئسم ەذه .اًئراق ه.مس  انك يذلا مدختسملا عم ةÊاهلا. 
 ئراقلا لا.ح ة.لوئسملا مدعو +>yهذملاو +Öا.سلا ل7¤متلاو ماسقنالا ضارمأ نم +>;رعلا مالعإلا رs7حت لوح شاقنلا

no مالعإلا ەدهشà يذلا لئاهلا لوحتلاو .انه نم أد�ي نأ بج@ ،مِدخَتسُملا
 ،ققحنو ملحنو حمطن نأل ةصرف انيطع@ ،ملاعلا +

ف ،ةّ.قرولا ةفاحصلا را.هنا عمف
ُ

 ��بك زاجنإ ،لاحلا ةع.بطB ،اذهو .ّ+Öا.سلا لاملا نم ةرّرحتم ةّ.نوÆ�zلإ ةفاحصل لاجملا حت
لعتي ام.ف

0
nzرولا انمالعإ مزال ام وهو ،رs7حتلاو لاملا سأر ةدحو ّنأ اًصوصخ ،هطÄGو مالعإلا حور ،ةsّ7حلاB ق

 *ع قبطنت ال ،+
o;وÆ�zلإلا مالعإلا

no لخدتلا عيطتسà لامسأر دجوي ال ،انهف .همظعم وأ ،لقتسملا +
 سئر نوك@ ال امن¼ب ،ة��غصو ة��بك ل� +

 مالعإلا عم ،انه .اهعم فلاحتم وأ ةÄGا�م ةطلسلل عبات امإ اً�لاغ يذلا– لومملا ةوطس ضرفل ÄGا�ملا هط.سو ىوس رs7حتلا
o;وÆ�zلإلا

no مهاسà نأ مدختسملل نكم@ ،+
 EFGلا تارا�تخا >�ع اهسفن تضرف ة.ل7¤متلا تا@دحتلا ەذهو .عقاوملا كلت ل7¤مت +

 .ءارقلا ةدعاق عيسوت 4إ ح¤مطلا >�عو ،ةفلتخملا
 ��صقلا ةstجتلا رمع نÆل ،اهب سأB ال اًطاوشأ تعطقو ،روطتلاو ءاش إلا د.ق عــــ7راشم +» ةلقتسملا ة.stعلا ةفاحصلا

لعتي طاقن حsط نود لوح@ ال
0

 اذه ب�اوت +yzلا Â�oناوقلا ّنسáُو ةّ.موكحلا تاBاقرلا لمعتس ف.ك :د@دجلا مالعإلا ل�قتسم اهب ق
o;العإ لخد *ع ل7¤عتلا صرف عفر7و كالهتسالا ةدعاق عّسوي امB ضهنت نأ ةّ.stعلا تاداصتقالل لاجملا حاتي له ؟د@دجلا

+ّ 
*حم

0
 اذه رامث'سالا طخ *ع لخد.س له ؟ةّ.موكح ��غ تام0ظنمل ةروكشملا تادعاسملا نع ءانغتسالا 4إ يّدؤي ام ،ّ+

 ،لودلا رارقتسا نامضل ةرحلا ةفاحصلاو ة.طارقم@دلا ة.مهأ نورعش'سà اوتاB نمم تاسسؤمو لامعأ لاجر نم نومهاسم
o;وÆ�zلإلا مالعإلا عيطتسà له ؟داصتقالاو لامعألا ضوهن +4اتلاtو

 ةفاحص ،يداملا ەرارمتسا طو�FG لوغشملا وهو ،جتEي نأ ّ+
 ،د@دجلا مالعإلا عيطتسà ف.كو ؟"ة��ثملا ��غ"و "ةّ.بعشلا ��غ" لئاسملا لوان'تو عمتجملا حئاÄG عيمج بطاخت ة.نهم ةّ.عون

no
 ة.ناد.م تاق.قحت جاتنإ ،ةكرحلل ةلّطعملاو ةمقافتملا ةّ.لهألا تاعا�ooلاB بوحصملا داد�'سالا ز67عت 4إ مظاعتملا ل.ملا ّلظ +
  ؟ةرح ءارآو

no ة.لاحلا ة.نمألاو ةّ@داصتقالاو ةّ.سا.سلا عاضوألا
�oفت ال دق ة.stعلا ةقطنملا مومع +

 دحلاB وأ طا�حإلا 4إ ىوس +
no ةغلا�ملا *ع لمحت ال o;دألا

 .ةسامحو ةرباثمtو ةمهب ضاخُت نأو ،ضاخُت نأ ّقحتسá ةstجتلا ّنÆل .لؤافتلا +
 
 
 

 بتاlلا نع
 
  .ة.نانبل ة.مالعçو ة�تا� +» دلقم انا0د
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