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 ذؽٟح ؽٟثح،، 

 

ٌ  ، عادو عثذايٗادٜ أساعًهٍ أْا  -ايُرذٞش يركُهرة ال٘يرٛ يًُؽاَراج شرشٞم ايُؤعظ ٘اينٙٞرٝ،  َؽا

 . ايهٙٞد

، ؾرٝ أٞآَرا ٖرزٔ ايرششٞعٟح األنصرش اؼرشاَرا   ظٗضجأؼذ األٞغعذْٝ أِ أنرة إيٟهٍ، نْٙهٍ عؼٙاُ ؾٝ 

 –)"ظاعرررا"  ػرذ سعرراج ااسٖرراب ب تشرر ِ قرراِْٙ ايعذايررحايهرراٖررزا  َخرراؽثرهٍ تُٙظررة٘ٞشرشؾٓٝ 

JASTA) . 

ايعرايٍ ذُاَرا  نُرا ؾعرى  إطرذاسٔإظرشاااخ  نٓرد أذرات تاسص ٘يكرذ د٘يٝ ٖٙ ؼايٟا  َٙػٙع "ظاعرا" 

األَشٞهٟرررح  ذسايٟرررحايُؽهُرررح ايؿ أْرررٕ "ٞع رررٝ رؼرررػ"ظاعررررا"، ٞ ت نًُرررٕ. ترررااؽ ع عًرررٛ َؽررررٙٚ

أظٓثٟرح عرّ ااطراتح ايثذْٟرح يشرخض أ٘ ْٟرح ػرذ د٘يرح َذَ ايثرح أٜ  الخرظاص ايكؼائٝ تشر ِ

( 2د٘يرٝ، ٘ )( عُرى إسٖراب 1ٞراخ ايُرؽرذج ْرٟعرح يرك  )َُرًهاخ أ٘ ايٙؾاج ايرٝ ذؽذز داخرى ايٙل

يذ٘يرح أظٓثٟرح ٘ايرزٜ َٙظرؽ أ٘  أ٘ عُٟرى غرؤ٘وَٞرٍ اسذهاتٕ ؾٝ أٜ َهاِ َّ قثى  ؾعى ذكظٟشٜ

سذهاترٕ تٙاعر ح َٓةُرح إسٖاتٟرح ٞررٍ اد٘يرٝ ٞرظشؼ ػُّ ْ اـ عًُٕ" أ٘ "ْرٟعح يعُى إسٖراب 

 ".َغُاج

ٕ إل أْر ،، ٘عًٛ ايشغٍ َّ ٘ظٙد َثذأ أعاعٝ ت ِ نى ظرشٌ ٞرٙظرة عكاترا  نْٙٝ سظى قاِْٙتؽهٍ 

 ايذ٘يٝ ٘ايع قاخ ايذ٘يٟح َؽهَٙح تٓةاٌ قراْْٙٝ َؽرذدٍ تٕ أِ ايُعرُ  َّ ايُغًّ  َّ ْاؼٟح أخشٚ

راخ ايؽظرراْح ؾررٝ ؾررغ أٜ ْررضاع َرعًررف تايررذ٘و  ذررٍ ٘ػررعٕ يؼررُاِ العررركشاس ٘عررذٌ الْؽٟرراص

عثرش األظٟراو ذرٍ ذٓؿٟرزٖا يُؽذد ٞؽهُٕ ايكاِْٙ ايذ٘يٝ ٘ؾرف َثرادا . ٖ٘زا ايٓةاٌ ايكاْْٙٝ اايغٟادٞح

اعرثراسٔ َرا  ٘أذ ٙس( ل ُٞهّ أخزٔ  أ٘ ؼرٛايعايٍ. ٘أٜ ذػٟٟش )د٘و ٘الذؿاـ عًٟٗا َّ قثى ظُٟ  

 ذ٘و. يٍ ٞرٍ الذؿاـ عًٟٕ َّ قثى ظُٟ  اي

يكرذ نراِ يرذٜ . 2112عرثرُثش  22ؾرٝ  ا  قاْْٙرأطرثػ "ظاعرا"  ت ِ ذُاَا   ُطِذَد، َا عثف تُٙظة

قٙٞح ؾٝ إَهاْٟاخ ايهْٙعشط األَشٞهٝ نْٕٙ ظٗاصا  ذششٞعٟا  َكّذسا  تشذج. ؾٝ  َٟٗٓح٘ شخظٟح شكح

را"  "ظاعرر  عًررٛذعررذٞ   عررشٜ شط أِ ٞاظررشاااخ ايرشررشٞ ، ذٙقعررد َررّ ايهررْٙع األ٘يٟررح ؼررىاايُش

ؾٝ َعًظ ايشٟٙؾ عٓذَا ذٍ إقشاس "ظاعرا"  خاب ظٓٝ يألعؽ،ضٌ تكٙاعذ ايكاِْٙ ايذ٘يٝ، يهّ ًريٟ

ايشئٟظ األَشٞهرٝ، ٞكٌٙ أِ  ذ ًّعد إيٛتعذ ريم، ذثاعا .  2112ايٓٙاب ؾٝ َاٞٙ ٘عثرُثش َعًظ ٘

قاٌ تزيم َّ  ؿعىتايعًٛ "ظاعرا"، ٘ اعرشاػاذٕ ٘ٞكذٌٌ ؼف ايؿٟرٙ اعرخذايُؽرشٌ تاسال أ٘تاَا، تا

، ٘عًرٛ هى أعرؽػذ "ظاعرا". ٘تَٙقؿٕ عًٛ ذؿاطٟى  خٝ اؼرٙرإيٛ ايهْٙعشط اي سعايرٕخ و 

 . تشؾغ ايؿٟرٙ ٘أطثػ قاْْٙا  ايشغٍ َّ ؾٟرٙ ايشئٟظ، ذٍ إقشاس "ظاعرا" 

يرذٜ خثرشج نثٟرشج ؾرٝ اي عرّ عًرٛ ايكرٙاّْٟ أَراٌ ايُؽهُرح ايذعررٙسٞح ؾرٝ ايهٙٞرد نُؽاٌ نٙٞرٝ، 

 َٟصرراـ د٘يررٝأ٘  ٝ أ٘ أٜ َعاٖررذجيكرراِْٙ عًررٛ َخايؿررح )َخايؿرراخ( يًذعرررٙس ايهررٙٞرعٓررذَا ٞؽرررٜٙ ا

ح، ٞايغرٟادايؽظراْح "ظاعررا" ٞرعراسع َر  َثرذأ ٘تُؿٌٗٙ َُاشى، ا  ؾٟٕ. عؼٙ ا  ذهِٙ ايهٙٞد ؽشؾ

ٖرزٔ ايٓك رح  يّ أتؽرستكٙاعذ َ٘ثادا ايكاِْٙ ايذ٘يٝ.  ذج، ٖ٘زا ٞشهى إخ ل  ؼرٛ ؾٝ ْةشٞرٕ ايُكّٟ 

أَرشٞهّٟٟ رٜ٘  غرؤ٘يَّٟهصشج َّ قثى ايرشئٟظ األَشٞهرٝ، ت اير ّشـ يٗاألْٕ قذ ذٍ  هرابؾٝ ٖزا اي

 د٘يٟح ٘ؼرٛ َؤخشا َّ قثى ايعذٞذ َّ أعؼاا ايهْٙعشط. عًٟا، ٘شخظٟاخ َ٘ؤعغاخ َشاذة 

نرٙٞرٝ ٘نُرٙاؽّ عرايُٝ، تشر ِ ُرٙاؽّ ن، ّ اٖرُراَٝايرعثٟش عر ٖٙ ذٙظٟٕ ٖزا ايهراب ٖذؾٝ َّ

ؾٟٗرا ٞررٍ ايغرعٝ ايررٝ ايؿررشج  ٖرزٔ ؾرٝ ،ظاعررا" عًرٛ ايُعرُر  ايرذ٘يٝاألشش ايزٜ قذ ٞهِٙ يكاِْٙ "



٘قراِْٙ "ظاعررا" ل  .ٝرعراِ٘ ايرذ٘يايَ  ايؽاظح ايُاّعح إيرٛ  ،ظذا   ا  ، ايغ ٌ َ ًٙتعركشاسيإل تشذج

 ٘يٟح ايؽايٟح ذعأ ٖزا ايُغاس. ايش٘غ، ٘تاير نٟذ ل ٞذعٍ ايعٗٙد ايذ ٔٞرٙاؾف َ  ٖز

عرّ ْٟرٗرا ؾرٝ ذشرشٞ  قرٙاّْٟ َُاشًرح َ٘رّ ايٙاػرػ ايذ٘و  تعغ نشؿد، رغّشعَنشد ؾعى عايُٝ 

. ذُاَرا   يُرٓٗطٖرزا اخرايؽ إْٓرٝ أٖزا ايُغاس خ ٟش َ٘ؤعرؽ ٘تذأخ ايُٓاقشاخ ايخاطح تزيم.  أْٗا

 ايُعرُر  ايرذ٘يٝٞكرٌٙ  أِ َر  "ظاعررا" ٘نراِ َرّ ايُرٙقر  َرؿكرحأْرٕ ل ذٙظرذ د٘يرح  ؾؽغة عًُرٝ

 شخ عّ اعرشاػاذٗا عًٟٕ. أِ َعةٍ ذًم ايذ٘و عثّ  تُايكاِْٙ ٖزا ا ااعرشاع عًٛت

 َرّ قثرىؽررزٚ ترٕ ُٞ  قٙٚ د٘يرح ؾرٝ ايعرايٍ، ذعرثرش ُْٙرظرا  نر تُهاْرٗرا، ايٙلٞاخ ايُرؽذج األَشٞهٟرح

قرراِْٙ "ظاعرررا" ؾررٝ  إطررذاس إشررشًررٛ ايُعرُرر  ايررذ٘يٝ. تررايع عيٗررا أشررش  ذظررّشؾاذٗاذ٘و األخررشٚ، ايرر

َُاشًح. َّ٘ ٘عٙؼ ذعُى عًٛ عّ قٙاّْٟ  ؽز٘ ؼزٖ٘اايُرؽذج، ؾايذ٘و األخشٚ عٙؼ ذ ايٙلٞاخ

ِ ٙقراْ إطرذاس ؾرٝ ؼراو أِ العررك و ايكؼرائٝ عاَرى َٗرٍ ٘اقر ٘سٜ ٖٓا يؿد الْرثرأ إيرٛ ايؼش

ك و العررَرّ  تُغررٙٚ عراو  ذرُرر   إرا ناْرد تعرغ ايرذ٘وعًٛ َغرٙٚ ايعرايٍ.  و"ظاعرا" َُاشى

غرّ ايرذ٘و ت ذًرم قاَرد٘ؾرٝ ؼراو  ؛زيمد٘و أخشٚ قذ ل ذرُر  ترٗٓال ايكؼائٝ ٘ايؽٟاد ايكؼائٝ ؾ

عاديرح ايغٟرش َعُٙعرح َرّ األؼهراٌ ايُٓؽراصج ٘تاير نٟذ إيرٛ ٖزا ٟؤدٜ قاِْٙ َُاشى يك "ظاعرا"، ؾغ

 اسشٟح.ايٙلٞاخ ايُرؽذج، ن ؾٝ ريمعًٛ ايذ٘و األظٓثٟح، تُا اْعهاعاذٗا ايرٝ قذ ذهِٙ 

َغروٙيٟح نثٟرشج ٘ٞرعرّٟ عًٟرٕ اذخرار ااظرشاااخ اي صَرح ايؿٙسٞرح ايهرْٙعشط األَشٞهرٝ عًٛ يزا، 

 ٘إٞعاد ؼ   َٓاعثا  يرعذٞى ايُٙقؽ.

 

٘سدع  ٙؽٓٝؼُاٞررح األَررّ ايرر تػررشع َررؤخشا ثظُح ايٙساشٟررحقرراِْٙ ايررك ذررٍ إقررشاس ؾررٝ ايهٙٞررد،

 د،َٙاؽّ َ٘كٍٟ ٘صائش أظٓثٝ يًهٙٞى هي ايخظٙطٟحايؽف ؾٝ  خشـل ٞثشس  ريم ااسٖاب ٘يهّ

ؾررا  نثٟررشا  شررهّ أخررشٚ َررّ قثررى د٘و  َُرراش    ا  ذثٓررٝ قاْْٙرر٘ ّٙ ذ٘يٝ تُررا ؾٟررٕ ايٙلٞرراخ ًُعرُرر  ايرري ى ذخ

أَراٌ ايُؽهُرح ايذعررٙسٞح ايهٙٞرٟرح ٘ريرم  ثظُح ايٙساشٟرحايركيكذ قُد تاي عّ عًرٛ قراِْٙ ايُرؽذج. 

"ظاعررا"  ٘ؼغرة ٘ظٗرح ْةرشٜ،اخ ايذ٘يٟرح. يٟكٟٓٝ تر ِ ريرم ايكراْْٙٝ ٞخرايؽ ايذعررٙس ٘ايُعاٖرذ

٘يٟح ٘ٞرخررز ؤترر ِ ايهررْٙعشط األَشٞهررٝ عررٟرؽُى ايُغرر عًررٛ شكررحؼايررح َشرراتٗح، ٘أْررا  ْٙعررا  َررا

 ااظشاااخ اي صَح يرعذٞى ايُغاس.

ايرضاَرا  تُثرادا ايكراِْٙ  عًٟرٕ ذعرذٞىإظرشاا أ٘ ايكراِْٙ،  ٖرزا يػااا كٙجأؼصهٍ عًٛ ايرذخى ت ٘عًٟٕ

َؤداٖرا  "ظاعررا"  عًرٛإػراؾح  ساضدإ عرذا ريرمئيػاا قراِْٙ "ظاعررا"، ت ظػ تشذجأْإْٓٝ ايذ٘يٝ. 

 ٞرعرّٟ 4٘ايكغٍ  3ؾٝ ايكغٍ  حُٙطٙؾاي٘يٟح ايذ٘و األظٓثٟح ؾٝ ؼاو ؼذ٘ز أٜ َّ األعثاب ؤَغ"
 ".ؼهٍ طادس َّ قثى َؽهُح ايعذو ايذ٘يٟح تٙاع ح إشثاذٗا

 

تعرّٟ ااعرثراس ٘لَرى أِ ذغراٍٖ ؾرٝ ايرّٙطرى ا ايهراب زأذُٓٛ أِ ٞرٍ أخز ايُغائى ايُ ش٘ؼح ؾٝ ٖ

 إيٛ ؼى.

يُٓاقشرح  ٟا  شخظر تهرٍٞغرعذْٝ أِ أظرُر  ٘ ،ايُغر يح اؾرٝ ٖرزركذٍٞ أٜ َغراْذج ي إْٓٝ عًٛ اعرعذاد

 .ؾٝ ٘اشٓ ّ َعهٍ اايٙقد ايُٓاعة يرؽذٞذ يكا تشظاا ذؽذٞذايُضٞذ َّ ايرؿاطٟى. 

 

 .قشٞثا   سدنٍاعر ٌ أذ ً  إيٛ 

 

 بكم احتراو،

 عبدانهادي عادل

 انشريك انمدير


