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ب نبنانمب برنرنشنلول بحإلاو نيخ بإلدنتن نا بةنانا ب  ي بمبون نح 
إلدروا ابإلاارا مبد رح رايبح  يي ابة ب يبإلاارايبحنلب
بإلدراي لبحإلدربا نننيلب إلدحتخبحإلد ا ابحلح بإلدةريلبب واو
بإلدن نحدنقب ب نرنشنبون  بشلحلبةاابا ريخبإلد بيانب ر   ومتب خ
بإليصننن ننني  بحونننيدننن  بحإلدنننشننن نننيل بإلدوننن نننيل  .إلدنننننننا نننل

 

  مناضم ناضمر

يينوضأ يفماهج لرمت نمليمضاي ي يرض إلا ماظم  

  ميا ميمن
بْ ِون نبَنم ب يبِِا َخبإلدَِّذ َخبإَِذإلب ََويبَنرهنْانله قي بر يدقب)َحبَِةوِابإلدوَّ

نننِ ب بإِدَننن ه بَحإِ َّننني ِ بِنَّ بإِ َّننني قَنننيدْنننحإل
 َاإلِ  ْحَخ(.

ب نخب بحينح و خبن ر بييبنناإلا
بإلدننرننوننشننحإلب بإلدننذ ننخ إلدنن نن ننيرنن نن ننخ
ب نرن ن ن نيلب بحنل بيد   بإلدحت ل
إلدشاخبإلد يرل،بحيحب  ريبصنلب
ب ن ن ن ب بنناإلا إليخبصبلبإلدنااإل 
بحنلب بإلاارنا نم بإلدنرنونا نا  بام

 ن لإل.

بإلدن ناإل ب اولبهللابإلدفش لبحو نخ
ب ناحن ن ب ب خ يب يئ بحبصيئ ر بح لصحب خبهللابإلد  لبإلدشنل نا

   ادمبإلد    خبحإلدةالإل بحو خب حدئنباح شي.

قيلبإلد جيلبإلاارايببر    ب حاإللبإلد   ة يبإلد رحإل ل خبحلب
إاربإارا يبحلب ل  مب لبو ابإلدحإلق مبحلب  نحربإنارب
بححنلب ب  ةن  بون نا بإلا ن نحبن نم. إارا يبحإلد ريت مبد نونلحل
ص يدمبحلب  تشمبي  ش خب   ناإلتبدرلا رب حاإللبإلد   ةن نيب

بإلدنحإلقن نمب إلد رحإل ل خبحلبإاربإارا يبحلب ل  مب لبون نا
بإلا ن نحبن نم.ب بدن نونلحل حلب  حربإاربإارا يبحإلد ريتن نم
ب ن ن ننناإلتب بين ن نشن نخ ب ن نتنشنم بحنل و اب  ة بححلبص يدم
درلا رب حاإللبإلد   ة يبد لةب  بحص خب لب ا  بإلدنشنيلا نخب
بح نحا ب بإ ن نحبن ني، بحنل   البإدقب بايلبإلدوناربإلدنلإلئناة
بحنلب إلدبيقحخبد ش يلبب ص ي بإلدةؤحخبإلالإلا مبحإلدنوناإل نيل

  .إلاق  لبإلدغابل

 نن نيسكه سضوي   43يستميضب خهلجا ييدإلية  
 إلا بهمضنج ييسخهة

ب نخب بحإلدن نم نحخ بإلدناإلبن نم قيلبإلد جيلببرحا  ب حاإللبإلدلح م
ب ببنرنيا ن  / 1/    31 رلابلب   ناب يحإلبحإلدذ خبرتا حإل

بإذبب2222 ح شياربر لإلليلبحإلولبحصةا خب دفب رلار،
بححناقن ب بإلدن ن ن  بحنل ب ن نانل ب دنف رلبرح   ب م مبصةنا
بون ناب بإلا ن نحبن نم إلد  نا مبإلدرلبا لبحلب رحخبإلدنونار
رشير بي ينبدويد بإلد   بإلا  حبلبإلدفلاإلدلبح  ن نةن نيلب

 حي يبإلي اا مبحرلب   بإق  لبرشاإليبإلا  حبل.

ب بإلدنلحن نم ب نخ بتمفبرنلبب13  يبإلدبيقحخ بر ن نم حصنللينل
بإلدنتنا بحبن ني ب رحا  البد ش يلبب ص ي بإلد تاةب خبر ب ل
بحإلدنشنتني ب إلد  حابحإلد   بحلبإلد ةيا  بإلدااإلص مبد  جيل
إلدوولبحقتي بإلد ش بحإ اييب خبإليص ي بإلدرلب    ببانيب
بدناحإلرنرب بح نحل بم تا  لب   ناب يحإلببيد تاةبون نا
 حجفلبلحدمب) ب غبا ايبرئ  بحشت(بحذدنبمصرنبنياينلب

 ننننننننننؤليب
تننننننل ننننننمب

 إلد  ل.
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 16مصادر آدال
بحنلبةنا بب2222/  3/  31حو لببريا  ب بإلدةنشناإلربدنم نئن نخ لح مب ل لةب خبإلداياب خب خب و لبإلد جيلبإدقب   نا

إلد حلإلخ،بحب غبصلليلب ئمبحت  ن نخب
ب ن نانلب بإلدةنبنير ب نخ تب إن نبنانل  حإلت ي
ب ننخب بإل نن ننيخ بحنننذدننن بحننرنن ننيل تنن نن ننم

 إلدة حخبنبيابإلد خ.

يذإلبح رحق بحلبإلي يلبإلدش   مبإلد نشنبن نمب
بإلدنفنيا ننخب ب نخ ب نل نلة ب نح نم حونح 
بون نلإل نلب بقنا نرنل قيل  خبصخبتنا نق
بةننا ب بحننل بإلدننحإلقنن ننرنن ننخ حإلدننشنناقننف

 إلد حلإلخ.

 

 اظيمي ضحضلض حملة ييتجنمد يفياضمج إيى نيسكهيت ييتدملب يييسكهج

حلب ت  بةااب ياسبإلد يرلبنيخبقلبقيلبإلد جيلببو  مبر   لبإ بيايبرت مبحلبإاربإا را ي،بحني لبوو  رايبر    ب

 صلإللبنب اةب خبإلد حإلت  خب  الب خبإلدةبير،بحرلبإا ي بإلدش لبإلينباب  البإدقب   ناب"صشباب   ي"بو اب ح لبب بإل  نيب

ببنشنلاب بإل نرن ن نيبن نم صةاب انابرلا بل،ببتيقم

 ت   يئمب رلاربدن ب انا.

  يب يبربشقب خبر نبإليصلإللبإلدنب اةب خبروي نيب

و  مبإلدر   لبإلا بيايبرلبإا يدالبإدقب   ناب

ب نل ن نرنلب ببن نخ "إللإلبح"ب ل بإلد و تبإلدحإلق ب ني

  شفمبح ح بلبحلبة ي بإارا ي.

ب نيب بحنرناة جبحل تب خبيذإلبإلد   نابنيخب تاو ص  ي
قب بإلدروا اب ن ابقحإللبإلد جيلبل ح متب)إلد نبنانمب
بحإلدةنان ناةب إلدة ب مبدروا ابإا را يبحلبو ن ن (

 بي لبقحإللب"ح ش ".
 

نظية يدلدة نن ييف ضّملن اصل إيى نيسكه  
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بإلدن نيرن نم،ب بإلدنشن ن ن نم بإلي نيل بحنل حلبرتحاب ل لبدألا مبب خبإلدتيإ مب   يسبحونح مبإ  حب يبإلدفلاإلد م،بحو بإدقبإلدتاتنحل
ب  ن نيسب حنحاقنلبب ب بإلدنتنيإن نم ب نخ  ب حابإلدتيإ مب   يسبإلد  لبص  يخبويد بحا ابتيا  مببإلد جيلب،بوي متبا يدمبتت م
بونلب بصن نق تبد ويلابإصم  مبحلبإلدتاتحل،بحقري يب  يئ مبرر  قببيد مقيلبب خبإلدب نل نخ رر  قببب مقير ب  بإ  حب يبحذدنبححشي
ب نالب بقنل ب  ن ناإل ب نجنيل قح بوو فمبإلم ربييمبحلب  تر ايبإلدحاق مبحإلادنراح  م.بإلد ل لبحلبإلي اب خبإلد مقمبإلا  حب مب ن 
بويدمبحرحابحإلرومبب لب  ححبتاحلبإلدواإل بإلا  حبلبإدقبإ اإل بوحإلاب خب   بإ اي بإلدشري بإلدلإلئابب خبإلدونح مبإلد اننا نمب

بحنلبجن بب بإلدنا نياة برن رنل ب ب ني ن نم ب نيون نم بح نخ حونح مبإق  لبرشاإليبإلدرلبرراص ايبإلد بامبإلدة ب مبدروا ابرشاإلىب)ح ي ق(،
ب نرنونانب  رغ اإللبنب اةبرةالييب  تشمبإلدشاخبإليحا شلببد  لبحلبويد بب ححاقلبحو  ف بب بلب و لبائ سبحااإل بإ  نحبن ني
بائن نسبحااإل ب ب ن  ببوناإلصن  ب  لإلتبصخباإبيلبب ححاقل.بحإخبإلدائ سبإلدوح يدلبب و لبصبلهللابحا ي حبيحبإلآلتاب  ةنغن 
بإدنقب ب ب ن ن ن  ب خ ونح ر ،بن بر نبب ؤةاإللبراصجب ححاقلبإلدذيب   لبلإلئ يبدت قب ا يلبحلبلح بإلد  تشم،بح خبإلدن نرنحقن 
بصونيبنيلب ب ن  ببنرنونيدنفن  تبحلبإ  حبن ني   يد ب بإلد  ريلةبببروا نب لحإلر بحلبإلد حلإلخبدراربإل رشاإلابإلد حلإلخبن يب ف  بويد ي

برن نلبب ب  ن نيسبدنل إلي ااإلبد فلبإلم ربيهبدلحاهبح ي  ر بحلبإلد  تشم،بحيد مقمبإلدرلبابتلبائ سبإلدحااإل بإلا  حبلببيدتنيإن نم
بحنفنلب بيق مبب لب خبد  بائ سبحااإل بإ  حب يبإدقبإلدوحإلابحإ شيفبإتم بإلد ياب  ب بامبإلدرشاإليبإلي ابإلدذيب إررب  ن نيس،

بإلدن ن نتنشنمبب بحنل بحإلم نرنشناإلا بإلد نمل روا ويلب يا مببقي بح  يب   يهب خبإلدربييلببيد  ح بإدقبإلدوحإلاببةن برنر نلبمب تنلل
بدنرنونا ناب بإلدةن نبن نم بإلدن نبنانم تبإل  ويربإلد   بإلدفلاإلدلب خبإق  لبإلدرشاإليببيد غي اةبإلدرلب  رب خبمبررناا،بحذناب خ حإلوفي
رشاإليبر   بإلدتتابإلينبابص قبإلد ملبحإلم رشاإلا،بحص قبإلداإلب خبإلصراإلضب   يسبص قبإلدوحإلابحإلد ويدومبإلدلإلت  مبحننخب
ن بإلد ؤةاإللبرل ب خبإلدوحإلاب يٍضبح خب   يسبحصويبر بدلب ربشقبدالبإمبو فالبإلدذيب   حهب  بإلي ااإلبح ن ن ن نةن نيرنانلب
إلد  اححمب و  يبر)حي ح(،بح واصب   يسبص قب خبرج بإلدولحلبإلد حلإل  مبإلا  حب مبحلب  تشرلبحدنشني نلبحوني نل نلبإن ناب
 ريور خبد بامبإلدرشاإليبورقبمبرر نخب خبإلتي ب  لإللبص نا مبح ؤخ،بحداذإلب  لب خب بامبإلدشري ب ةر  مبإدقبإلآلخبصن نقب
إلداإلب خبإصمخبيل مب خبقب بإلدونح مبإلدفلاإلد مبحراو رب بامبإلدرشاإليبباي،بحد سبب  لإلتبصخبر نبإلد بامب ة  لب تيباإللب
بإلدن نننح نيلبإلم نرن نيصن نمب ببن نخ إلدتيإ مبح  اار بإلي   مبإليتاىبحلب  تشمبإلدولحلبإلاارا مبإلد حلإل  مب)ا فلبن م(بإلدفر م
بإدنقب بر ن ن نحإل إلد رلإلت م،بحإلدةحإليلبص قبذدنب ح لبحلب ريب ابإلي ااةبإلد ترومبإلدرلب دشلبإلدشبضبص قبب ضبإليحاإللبإلدذ خ
بإلد نحلإلخب بإلدنذيبونلابحنل لإلت بإلدولحلبإلد حلإل  م،بحإخبني لب  تشمبةا بإلد حلإلخبر ابب ا يلبح  حدمب    مبب لبإلدرغ  ا
بماإلدنلب بإل ن ناإل ةاللبتمدايبإلةربينيلب ؤ فمباإلحبرو رايبإلد ل لب خبإليحاإللب،بح  يبمبةنبح  ب خب ويب ب  ااةبتيإ م
رؤ جبإلدفرخبي يبحي ين.بإذإلتب يبيلبإلدلحإلح بإلدوش ش مبدا ياةب ب حابإلدتيإ م؟بحي بإلي ااةبإلد ترومبحلبإلد حلإلخبمبر  لب يب
 شحلبب ب   يسبحلبإلدةا بحإ اييب خب  يتقبإلد حلإلخ؟ب دلبرنخب   ناإللبإلد  يارمبإلد حلإل  مبلإلت بإلياإلرنلبإلاارنا نمب
بصنللب بإلد نحلإلخبحونيدنم ببن  بإلدنذيب ن نا ص قب ا قبو اب خبإلدولحلبإلد حلإل  م!؟بحلبرشل ا يب   لب   يسبإلدجافبإلد  ني نل
بإلدننناحلبإلدنرنلب بنن  إلم رشاإلابحإلدواإلصيلبإلدلإلت  مبب خبقحإلهبإلد  ي  مبحلب او مبإلم رشي بإلدويد مبحداذإلب اإللب خب   ربص نق
بإلد نؤإل ب ب  ني بإلا ن نحبنل. تبإلدر رابص قبإلدتمحيلبإلدرلبتفولبب   بحب خبائ نسبإلدنحااإل    رشلبرف لببشي ب جي  بحدلب  لب  ل ي
تبإلد ير م؟؟ب ؤإل ب ن نرنجناب إلييلبي يبي ببن نيخبإلد حلإلخبإلمت ئ يخبإدقبتيإ مبتباحإلب مص ب بح اإلحإير بتم بإلد م  خبصي ي

 إ يبر بتم بإلي يلبإلدش   مبإلدشيل مبح يبرفااهبإليولإلابحإلدرتحاإللبإلد ر ياصمبحلبإلاق  ل.

 التعليق السياسي        

يفثمظبمة   طضغمة مسمهي وعالق ضاي نع ييحكظنة ييفدمييمة


