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األشخبذ اهدنخّر أضرف دبخى
ّزٖر اهظدج ّاهشنبً تدنّيج خشٖٖر األؿيبل
خدٖج ػٖتج ّتـد،
ٌنخة ئهٓ شٖبدخنى اهّٖىٌ ,دً اهيّكـًٖ أدٌبٍ ,ئؿراتب ؿً كولٌب اهتبهغ ئزاء يّجبح اهـٌف اهيخنررث اهخٕ خضِدُب
يشخضفٖبح يظر ّاشخيرار خدُّر يشخّْ خؤيًٖ اهيشخضفٖبح ،اهذٔ نضفخَ ؿيوٖبح ُجّى جدٖدث ػبهح ؿددا يً
اهيشخضفٖبح اهـبيج يإخراّ .ؿوٓ اهرغى يً ّؿّدنى اهيشخيرث تخؤيًٖ ّخّفٖر اهديبٖج هجيٖؾ اهيٌضآح اهػتٖجّ ،
خظرٖدنى فٕ ضِر أترٖل اهيبغٕ تؤً أيً اهيشخضفٖبح " أير ال خفرٖػ فَٖ" ،ئال أً األير اهّاكؾ ٖشٖر فٕ اخجبٍ
ؿنشٕ خيبيب.
فخالل األشبتٖؾ اهيبغٖج ضِدح ؿدث يشخضفٖبح أدداد جدٖدث يً اهـٌف هـل أترزُب دبدذخٕ اهِجّى ؿوٓ نل يً
يشخضفٓ اهيٌٖب اهـبىّ ،يشخضفٓ اهـرٖص اهـبى فٕ  23يبّٖ ٌّّٖٖ 3ّ ،ؿوٓ اهخّاهّٕ .يً خالل اهضِبداح اهخٕ
كيٌب تجيـِب ختًٖ أً اهدراشبح ؿوٓ اهيشخضفٖبح غـٖفج هوغبٖج ّخنبد خنًّ ضنوٖج ،تل ئً تـغِب غٖر يشوخ يب
ٖجـوِب غٖر كبدرث ؿوٓ ظد اهِجّى .ذهم ئغبفج ئهٓ أً أفراد اهدراشج شّاء نبٌّا يً اهضرػج اهـشنرٖج أّ
اهضرػج اهيدٌٖج هى ٖخولّا ئرضبداح ّاغدج هنٖفٖج اهخـبيل يؾ اهِجّى دبل ددّذَ.
ففٕ ّٖى  ٌّّٖٖ 3اهيبغٕ ُبجى يب ٖلبرة يئج ضخط يشوخ يشخضفٓ اهـرٖص اهـبى ّكبيّا تبشخخداى اهشالح
اٗهّٕ ،أػولّا رظبظب فٕ اهِّاء داخل شبدج اهيشخضفٓ هخرّٖؾ اهـبيوًٖ تِب ،نيب كبيّا تنشر زجبر اهيشخضفٓ
ّدخوّا غرفج اهـيوٖبح اهظغرْ ّغرتّا ئددْ اهييرغبح تؼِر اهشالح اٗهّٕ ،خػفّا يرٖغب أذٌبء خلدٖى
اهـالر هَ ّأخذٍّ نرٌُٖج الشخرداد أتٌبئِى اهيخػّفًٖ هدْ كتٖوج اهضخط اهيظبةّ .هى ٖنً ّٖجد تبهيشخضفٓ
أذٌبء اٌدالؽ ذهم اهدبدد شّْ ؿٌظرًٖ يً اهضرػج اهـشنرٖج ،اهوذًٖ هى ٖشخػٖـب تبهػتؾ اهخظدٔ هذهم اهِجّى.
ّرغى تضبؿج دبدد يشخضفٓ اهـرٖص ،ئال أً دبدذب أضد تضبؿج ضِدخَ يشخضفٓ اهيٌٖب ،دًٖ ضً ضخظبً يشودبً
ُجّيب يرّؿب أشفر ؿً كخل أدد اهيظبتًٖ اهذٔ نبً ٖخولٓ ؿالجب تبهيشخضفٓ ،ؿوٓ خوفٖج ؿرام يؾ ضلٖق أدد
اهضخظًٖ اهوذًٖ دترا اهِجّىّ .تـد كخل اهيّاػً اهذٔ نبً ٖخولٓ اهـالر ،كبى اهضخظبً اهيٌخليبً تٌزؽ أدضبئَ
ّأجزاء يً نتدٍ ّيذال تِب أيبى اهجيٖؾّ ،خجّال تِب فٕ اهضّارؽ ،خدح ٌؼر أفراد اهضرػج اهـشنرٖج اهيشئّهًٖ
ؿً ديبٖج اهيشخضفٓ.
ّنيب خـويًّ شٖبدخنى فاً أيً اهيٌضآح اهػتٖج غرّرث يودج غٖر كبتوج هوخؤجٖل ئذ ال ٖـلل أً ٖيبرس اهػتٖة
يِبيَ اهـالجٖج ّال أً ٖخولٓ اهيرٖع اهيشبؿدث اهظدٖج فٕ أجّاء يضدٌّج تبهلوق ّاهخرّٖؾ ،خدخيل نل دكٖلج يً
دكبئلِب ،أً ٖنًّ أٖب يٌِيب  -اهػتٖة أّ اهيرٖع -ؿرغج هخػر ؿبتر .فغال ؿً أً اهِجّى ؿوٓ اهيشخضفٖبح
هَ ختـبخَ اهخػٖرث اهخٕ خإدٔ ئهٓ غوق أكشبى دّٖٖج يذل اهػّارب ّاالشخلتبل أٖبيب ؿدث ال ٖشخػٖؾ اهيرغٓ
خالهِب اهدظّل ؿوٓ اهرؿبٖج اهػتٖج اهيشخدلجُ ،ذا فغال ؿً رُتج اهيّاػًٌٖ يً اهخّجَ هويشخضفٖبح اهدنّيٖج
خّفب يً اهخـرع هوِجّى ،يب ٖإذر ؿوٓ دٖبث األفراد شوتب ،ظدٖب ٌّفشٖب ّيجخيـٖب.

ّهذهم ٌٌبضد شٖبدخنى اخخبذ خػّاح شرٖـج ّفـبهج هخؤيًٖ اهيٌضآح اهظدٖج ّاخخبذ اهخداتٖر اهالزيج إليداد اهلبئيًٖ
ؿوٓ خؤيًٖ اهيشخضفٖبح تبإلرضبداح اهّاجة ئختبؿِب فٕ دبهج ددّد أٔ ُجّى ،فٕ ئػبر دهٖل ضبيل هوخـبيل يؾ
دبالح اهخػر ّفق يب خيوَٖ األؿراف اهيختـج فٕ دبالح خؤيًٖ اهيضبفٕ ّاهيرانز اهػتٖج فٕ " تٖئج اهخػر" تيب
ٖخّاءى يؾ درجج اهخػر ٌّّؿٖخٌَّ ،شتٖج اهؼرف اهيدٖػج.
ّئذ ٌضنرنى ؿوٓ خـبٌّنى فاٌٌب ٖشـدٌب أً ٌخولٓ اخظبالخنى هخلدٖى يزٖد يً اإلٖغبح أّ اهيـوّيبح .
ّخفغوّا تلتّل فبئق االدخراى.
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