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  1ا لففةفف فف فف    

وّجه رئيس االتحاد الدولي  ليحيفيحيا ييييي  
واإلعالمييي  واليّيبّياع اليصيقع   يد يا  
)وُحييحيي ييا ن الفييييي  اوايياد يي يي  مييقوا  
سوداح رسياليش ريّيق اليي اومييي  اليصيا  
لييحييحيييع الايييييوعيي  الفييييي يي  اليي يي يييييد 
ليي يي يياييور ييش الفييييي  الاييصيي يييييش ورئيييييس 
ج اور ش الفي  الاص يش، عحي االسبق يا  
الي يي ييييي الييوف لييقييييه و ييد االتييحياد  ييال  
ز ارته االسبطالعيش والبّق  يييش ميا يقا  

 الي الفي ، هوا نّفاا:
 خامش اليق يييأل اوعيي ري  جييي   ييي ي ، 
اومي  الصا  لححييع الايييوعي  الفييي ي  
ال  يد ل  اور ش الفي  الاص يش ورئييس 

 ج اور ش الفي  الاص يش
  ي ي 

رئيييس   –م : اوااد    ميقوا  سيوداح 
االتحاد الدول  لحفحا ييي  واإلعيالمييييي  
 والّبّاع الصقع   د ا  )وُحح ا ن الفي 

تييحيييييش رييييي ييش مييق ييقييش  يياإل ييال  لييُ يي يي  
 البحالف االسبقاتي   اوعحي..

 اس   و اسم ال  حس القيييادف اليبي ي يييوف 
وايييوادر و ع يييا  اتيييحيييادنيييا اليييدولييي  
لحفحا يي  واإلعالميي  والّبّاع اليصيقع 
  د ا  )وُحح ا ن الفي  والو د االتحادف 
الدول  اليوف زار  يالدايم اليصيفييي يش  ي  

ن،  تقد  م ّيم 8102مارس/آذار ال اض )
  اا الق يأل اوعيي،  يا يال جيحيييالل مي  
الاّق والبقد ق لدعيوتيّيم الي يائيقيش اليّيق  
والد يقش الب فيم، الب  وّجاب وها التحادنيا 
الدول  لحفحا يي  واإلعالميي  واليّيبّياع 
الصقع   د ا  )وُحح ا ن الفيي ، واليبي  

ارب حت عحي 
 يييييقنيييييامييييي   
زا يييق   ييي  
اييي  مييي يييا  
وحقي ، ايا  
اتّسيييييييييييييييييييييم 
 يياليي ييخييامييش، 
و يييييييييييييييا  
 فيييييييييييييييور  
االحييييييبييييييقا  
الصي يييأل مي  
لد   خامبّيم 
وحييييي ييييّييييم 
الايييييييوعييي  
الفي   الححيف، الوف توّجاو   ي يّيقايم 
وعقيدتّم ال يّقة د ّبه، لّ  ما  يييه تي يصييي  
لح  ادئ اإلنسانيش اليصيحيييا اليبي  تيحي يحيو  

 وت اقو  دو  اح     ر اح الصالم.
لقد سيقرنيا   اي يا سيقور، رئيييسيا  وو يدا  
اتحاد ا  دوليا ،  ي ارة  الدام الححي ش  يايو  
الييدعييوة الييقئيياسيييييش، اذ    عييددا  ميي  
ال ااراي   ي  و يدنيا ليم  اسي يأل ليايم    
ورأل   دامام  ر  وري يّيم الفييي ي ، 
 ّانت مااهدته لح قة اوولي ُم اقة ليايم، 

 –واانت  يقا  م  الققا ة ع ه  لف ميقة 
ا ا  قو  ال ا   الفي  ، وا ا  ابّ يأل ميصيه 

 ال ا   الصق      ا .
لقد اانت هيو  اليي يارة االتيحياد يش، اليبي  
نالت موا قبّم  يخياميش اليقئيييس،  ُيق يش 
ذه يش ال تصّو  لبصي ي الصال ال الق ا يش 
 ي  اليحييع الايييوعي  الفييي ي ،  اي يق 
و  وى حيع  ي  اليصياليم عيحيي اإلريال  
وعحي مق البار خ ال اقف، و ي  اتيحيادنيا 
الدول  الُ  باق  يحيدع  مي يّيم  ي   يحيدا  
عد يدة عيق يييش وعيييق عيق يييش، وجي ييي  
اوع ا     هيئبه، و غي  الي يفيق عي  
ز ارتام الي الفييي  مي  عيد  ز يارتيايم 
الياا،  بّ قو  ات ا ا  اامال  اسبقاتي يا  وثا با  
عييحييي ضييقورال الييبييحييالييف، الييوف ال 
عٌ، م  الحيع الايييوعي   عي  عاهُ ُميا عي   ُيا
الفييييي يي  اليي يي يييييد وجيي يياييور ييش الفييييي  
الاص يش الصفي ش، الب   قودها الحيع اليي 
صارج الق   واالزدهيار اور ي  وعيييق  ما

 ال س و  عحي مدار البار خ.

لقد ر   ا الّ يق م  اإل داع والصيفي يش  ي  
ا  م حي    الفييي ،  ُيحيااي  اليخيييا ، 
ودُهش  ع ا  اتحادنا ا يقا  ل ا رياهيدو  
 يأ   عييي ييايم، وايانيت  يدميش ح يار ييش 
آل ق   م ام، لولك اانت الي ارة نياجيحيش 
 ّ  ال قا يس، وتُ ّاق   ي د  م  االنبيايار 
ال ّيقف واليبي يفييي ي  التيحيادنيا اليدولي ، 
و  ي د  اولك مي  تيصيق يف اليصياليم عيحيي 
الفي ..  يومييياتيايا و هيدا يايا اإلنسيانيييش 
واسبقاتي ياتاا الور يش والّونيش، لّونيّيم 
تييق ييطييو   ييق ييار عييقوة  ُوثييقييي مييا  ييييي  
الوري ي  واوُمي ي ، ال سييّي يا مي يادرتيّيم 

الب  سيبي يبي  ”  الحيا  والطق أل“ الصفي ش 
آ ا ا  عفيي يش  ميا  اي  الي يايق يش ليحيبيقيد  

مصيادليش “ واالزدهار الحقيقيي  عحي  ساس 
، الي ي ييييدة واومي يي  ليّيي  ” را ي   –را ي  

اليي يياييق، و ييارييبييقاايييييبييّييم ذال اولييوا  
يييّييي  الفييييي يييييش واليي ييوا  الفييييي يي  الييُ ييبيي ا
والاا ، وهو ما نط   اليه ج يصيا  وجي  
تصيي يي وتيصي يييأل وتيأ ييي  مايبيقاياتي يا 
االسبقاتي يش، الب  ال نُّيو  عي يايا  يييد 
 ُن حش    عالم  تحاو   يه  صي  اونيفي يش 
الغق يش وما   يحيف لي يايا، اعيادة عيقيارع 
الساعش الي الورا ، لبسييد عاد جد د مي  
اسبص اد ال يايق وميحيو ثيقيا يال الايصيوع 
ال قاورة، وم اا رص  ا ال حسطي   القازح 
تييحييت االحييبييال  الفييييياييونيي ، والييوف 
 بصّق  لحقب  واال بالع اليوم  والبدميييق 
الُ   ا  ال بوا   م و  ا ق مي  سي يصييي  
س ش، واسباداف اومش الصق ييش  يوجيودهيا 
ومسبق حاا وح ارتاا. لولك نيحي  نيامي  
ا  انا  راسخا    ق ييم اليبيحياليف الايامي  مي  
سيادتّم الصفيم ومي  اليحييع الايييوعي  
الفي ي  الي ي يييد، لي ي يحي  ذرى اليبيحيقر 
واالسبقالليش والسيادة اواي ي ، ولي يحيا ي  
عييحييي الييحيي ييارة اإلنسييانيييييش وثييقييا ييبييييي ييا 
ي ييق ايي  الييبييار ييخ  الي ييبييا ييييبييييي   يصيي ييأل  عا
ييّيي ييبييّييم  اإلنسييانيي ، وليي ييحييّو  الييصييالييم  ييح 
و صقول ا ج يصا ، الي عالم سح ي  و عيد ، 
ال مييّييا   يييييه لييحييّي  الييق وس والييدمييار 
واوااذ ب واليبيحي يييقيال واهيدار انسيانيييش 

 اإلنسا  واقامبه.
وتق حوا  خامبّم   اا الق يأل اوعيي،  يائيأل 
احبقام ا وع يأل تقد قنا ورام  ا ال  يا 

 او وف والصقيدف واالسبقاتي  .

 تنويه
ابب  ع ا  االتحاد الدول  لحفحا يي  واإلعالميي  والّبّاع الصقع عاقال ال قاالل الب  تبحدث ع  رححش و د 
 االتحاد الي الفي ، ومااهداته    ال حطال ال بصددة ه اك، والق ا ا الب  تّ ت م ا اباا م  ال  ي ي  الفي يي .

 ما ورد    هوا الصدد هو  قط عيّ ش م  هو  ال قاالل،  ما ال فو  الّامحش  ي ّ  االرالع عحياا م   ال  القا ط البال :
http://www.chinainarabic.org/?tag=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 



   3ا لففةفف فف فف  

زار و د اتحادنا اليدولي  الفييي   يدعيوة 
ر يصش ال سبوى م  اليقئيييس ري  جييي  
 ي   الصفيم الوف  بق س الح  ش ال قاي ش 
لححيع الايوع  الفي  ، وّجاباا الييي يا 
 دورها دائقة الصال ال الخارجيش لححيع 
 ق ا اا اوح ا .  اومي  الصا ، وهيو  ي  
الو ت ن سه رئيييس جي يايور يش الفييي  
الاص يش،  فورة اليي يارة وتي يا يييحيايا، 
و فييورة عيي يييييقييش  ييصيي يي  االتييحيياد ميي ييو 
تأسيسيه،  يايو اليوف  ُي يار  يه  ي يو   و 
ر يي  هييّييوا ز ييارال وعيييييقهييا ميي  
ال سائ  والق ا ا الب  لاا تأثيقال عيحيي 
الحيع والفي ، و د ا ّا تحقي ا  ي  حييي  
وحي  رسائ   اسم "اومي "،  رادل  ي يا 

 و ص ح ا الدول  ال ا  .
ز ارت ا اليي الفييي  ايانيت را يييش حيقيا  
ور يييييصييش اليي ييسييبييوى لييحييغييا ييش، مييا  ييااييد 
االهب ا  الصي يييأل ليحيحييع،  مييي يا  عياميا  
و يادة ودولش وريصي يا   ياالتيحياد اليدولي ، 
واال ل ا اانت هو  البقتي ال عحيي  عيحيي 
مسبوى، اذ لم  اس أل لاا م ي   ي يا ، ا ا 
نّو  الي ذلك الق ا  القياد ي  الفيي ييييي ، 
و د  دهات ذليك اليو يد مي    فيا  اليي 
  فا ، حبي تسا    ص  ا م دهاا :  هوا 

 احه ل ا حقا ؟! 
عال يش  ع ا  الو د لم  ب ّ وا سا قا  مي  
ز ارة  حدا  عيق الفي   دعوال رس ييش 
عحيا، لوا لم  ّ      حدهم  مور اليي يارة 
وتقتي اتاا الصاليش، واعبقد  ص ايم  يأنيايا 
سبّو  جد عاد ش، وتوازف س قة سياحيش 
ميي  مييّييبييب سييييياحيي  "مييا" الييي دولييش 
"ما"!!!، لّ  ت يّ  لام    القيادة الحي يش 
الفي يييش، وهي  عيييق   يش  يييادة دوليييش 
  ييقى عييحييي اإلرييال ، تييحييبييق  وتُيي يي  
ر ا اا  صُ أل  وت يّي،  خا ش  ولئك الو   
ضّحوا  الّ ييق الي ي يييس  ي   وضياعيايم 
االجييبيي يياعيييييش واليي يياليييييش والاييخييفيييييش 

والييييصييييائييييحيييييييييش، 
و ييدّمييوا الييغيياليي  
ر يييييفييا  وجيي  
نُفقة ج اور ش 
الفي  الايصي يييش 
و  يا  اليبيحياليف 
االسبقاتي   م  
حي اا الي ي يييد، 
ولييس الفيدا يش 

 وا ّا   حسب.
االتييحيياد الييدوليي  
هو هيئش عيق يييش 
ودوليييييش  يي  آ  
واحد، تص      ال  ا  الصا ، وال تبد   
   راو  الدو  الدا حيش، ت سيدا  ل قولش 
 ن ا لس ا حي ا  سياسيا ، وال نسصي ليحيُحيّيم 
وادارة الدولش وال لحد و      يقاعيال 
حي يش وسياسيش مححيش  و  يارجيييش، وال 
ن با  م ا ا  ما ل فححش ر قش ما  و  يئيش 
ما  و حييع ميا.  ياالتيحياد  ياليبيالي  هيو 
ع ارة ع    وا  لحفدا يش  ياليبيحياليف مي  
الحيع الايييوعي  الفييي ي ، ومي  هي يا 
تب يقع الفيدا يش واليبيحياليف مي  اليدوليش 
الفي يش الاص يش وريصي يايا  ي  ميخيبيحيف 
الحقو ، ل  ا  تاارايش ليطيق ييي يا، ليصياليم  
   يي  ولييبييحييق ييق اإلنسييا  ميي  ر ييقييش 
الص ود ش اال بفاد ش والسيياسيييش، ولي يبي  
م ا  اإل داع لحصاميش واوميم،  ياالسيبي ياد 
الي  ّوة ومّانش الفي  وثقحاا الدول   ي  

 ا  ال حاور واالت اهال. 
 بقك الفيي   سيارة  ياليغيش ليحي يايق يش، 
واسب الفي  هو اسب رام  لحي يايق يش 
و لقاا ال  بفق، لولك نصبيقيد  ي  االتيحياد 
الييدوليي     عيي ييحيي ييا وجيي  اليي يياييبييقاييال 
ا عيحيي  الدوليش سي صّس ال ميحياليش ا ي يا يا
اومش الصق يش وعيحيي عيييقهيا مي  اوُميم 
ا  اآلسيو ش وتحك الب  تحد اومش جيوسياسيا
ميي  اليي يياييال اور يي   ييا سييش  و  ييحييارا  
ومحيطيال،  يّيحي يا نيصيييش عيحيي  ر  
واحييدة ونييبييحييقك  يي    ييا  واحييد، 
وتحسي  رقور الصيش واليبيقيد   ي  هيوا 
ال  ا  هو هد  ا اووحد واليوف  يوّحيدنيا 
ج يصا ، ول ق  االهب اميال الايصي يييش مي  
دائقة ضيقش، الي   يقى  رحيب، ُجيحّيايا 
االسب ساك  الصق  وال ّق، وتوليد رحا يش 
اا يش لالربغا   ق ا ا م  رأنايا تيصي يييد 
مسبق   واعيد ليالنسيانيييش، اسيبي يادا  اليي 
 يي ييقال الفييييي  وارثيياييا الييحيي ييارف 
وال قا   ووا صاا اال يبيفيادف واليدوليبي  
والحي   والسياس ، و ي  سي ييي  اعيادة 

تو مش اوُمبي  الصق يش والفي يش، وتوحيد 
ماييبييقايياتييايي ييا، والسييبييحيي ييار "جييادة" 
رق أل الحق ق القد م، م   ال  ال  يادرة 
االسبقاتي يش الّونيش اليصيفييي يش ليحيق يييأل 
ر  جي   ي   والب   عح  ع اا  ي  عيا  

والييي يييوسيييوميييش    ييي "اليييحييييا   8102
والطق أل"، والب  رقعت تيأتي   ُايحيايا، 
 دا ش      حيدا  آسيييا، وهيا هي  تيبيوّسي  
  قش، اسب ادا  الي مّانش الفي ، الي دو  

 وم ارأل  ارال   قى.
اا  " ص " "ال قا  ييي !!!"  ايصيبيقيدو  
" حسش "  ي ا  ي ام و   اولسياتيايم،  يأ  
"االتحاد االلّبقون  الدول  لحفحيا ييييي  
واإلعالميي  واليّيبّياع اليصيقع   يد يا  
)وُحييحيي ييا ن الفييييي "، سييوف  ُييغيييّييق ميي  
سياسبه ونا ه ات ا  الفييي   يصيد عيودة 
و د  م اا، ليبقك  قاعا  عي يييقيا  ليايم هيم 
وحدهم عحي الساحبي  الصق يش واليدوليييش، 
 حص و   يه و حاو  عحي هيواهيم،  يصيدميا 
"س حت!" لام ال ق ش لولك، لّ يايا "ليم 
تس    الط  ".. و "ل  تس     دا "..  يايم 

 واه و  وُمبوّه و !
نح  الحي يو  الحاليييو  واليصيبيا يي مي  
مخبحف البوجاال واإلت اهال السيياسيييش 
والد  يش، اسالميي  وريوعيي  و يومييييي  
ود  ققاريي  ولييي يييقالييييي  ووري ييييي / 
مسح ي  ومسيحيي  وس ش وريصش والتييي  
وارثوذاس الخ الخ، نّباف ونّايف ميا 
 ييدور ميي  حييوليي ييا  يي ييسييارييش وسييقعييش. 
 الب ارع ال ال ش واليطيو يحيش والسي يو  
والبصو ب والق   والدوس عحي اقامياتي يا 
ور ا  ا والطقد م   اورغا  والقاق، ولّيد 
لد  ا   قاسش ور  ش ثا  ش لبقتييب اوميور 
ور طاا   ص اا ال ص ، وليييس   يييقا  
 الط   ت ّقس ا  الوجو  و"تاطي ياتيايا!"، 
وهييو مييا  اييدليي ييا لييحييفيييييا  عييحييي الييطييق ييأل 
او وع واون   سحواه الوف ال  ي يّي  
لحّاتب  و الفحا    و الي يبيا ي  اليصيادف 

 ااباا ه  و الب  ا   ه حبي!
ال  سبطي  االسبقسا   ي  اليحيد ي  عي  
و دنا الدول     هو  ال يقياليش اليقيفيييقة، 
 حيّي ال اقة محدود، وعحي  م  ميبيا يصيش 
الحد   واالسبيقسيا  عي  ز يارتي يا اليي 
الفييييي  و هييداف االتييحيياد  يي  مييقيياالل 

   قى  ادمش.
*رئففيففت االتفف ففاد االلففوففتفف و فف  الففدولفف  
للة افيين واإلعالميين والوتّاب الفعف ب 

 أصدقاء )وُحل اء( الةين.
*المقال  خاص  بالنش ة النةف شه ي  

 لموقع الةين بعيون ع بي .
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  يق اليد يو  اليي تيحيك اليدائيقة ريصيورا  
 الاي ش ال   ّ  انّار ،  القعم مي   نيايا 
ليست ال قة الب   تاقف  ي ارتاا، ولّ  
   ا  مقة  ّو  الولوج م  ذليك الي ياع 
الّ يق الي الدا   الدا ئ  ق ش ليحيبي يصي  
 ا ق  الاصارال ال يق يوعيش عيحيي جيدار 
ال د  ،  الحغيش اإلنيّيحيييي يش والفييي يييش: 
اليي ييوز اليي يياييبييقك، الييبييصيياو  ميي   جيي  
او    لح اق ش وعيقها مي  الايصيارال 

 ال اا اش.
اناا ادارة الدعا ش واليبيصياو  اليدولي   ي  
الحيع الايوعي  الفييي ي ، ميّخ اليدوليش 
الفي يييش واليحييع اليقيائيد  يييايا، ال  ي  
الحيع ال قج     ا  ا ييقة و يغيييقة 
 يي  هييو  الييدولييش اليي ييبييقاميييييش اورييقاف. 
ولولك  إ  االلبقا    ساول  هو  اليدائيقة 
ّّيي   ييق ييش ال تييصييّو    يي  مييقييّقهييم  ايي
ل صق ش ايف   ّق هاال  القادميو  عيحيي 
 اوة اال بفاد اوا ق    و  يّياد  ي  ي  
الصالم، وما ه  ر  يبيايم ليثحيداث اليبي  
 ايياييدهييا الييصييالييم، ولييحييصييال ييال الييصييق يييييش 
الفي يش الب  تاّ  لب اهب ا  القسم الوف 
زرنا ،  سم عقع آسيا والاق  اووسيط 

    دائقة الدعا ش.
الحقا  هو ال حطش اوولي، واوهيم ر ي يا، 

االتيحياد اليدولي  “ م  جولش  قو   اا و د 
لحفحا يي  واإلعالميي  والّبّاع اليصيقع 

الي ج يايور يش الفييي  ”    د ا  الفي 
الاص يش،   ا  عحي دعوة اق  ش م  ل ي يش 
الااو  الخارجيش    الحيع الايييوعي  
الفي  ، هد اا تّق م االتحاد و ع يائيه 

  صد مقور عاق س وال عحي تأسيسه.
اّم الح اوة الفياهيق  ي  وجيو  الفيد يا  
الفي يي   اصيقك  ياليدف   ياليقعيم مي  
لسصش ال قد الب  ما زاليت تسيييطيق عيحيي 
 جييوا  الييصييا يي ييش الفييييي يييييش  ييّييييي ، 

واالسبق ا  الحيار مي   ي ي  نيائيب ميد يق 
جيصي  ”  تاياني  تيييانيواف“ القيسيم، السيييد 

 ع ا  الو د  اصقو   نيايم  ي   يييبيايم. 
ايف ال، وع ارال الاّق الب  لياي   يايا 
السيد تاان  اانت ا يحش  يإهيايار حيقيييقيش 

” االتيحياد اليدولي “ البحالف اليقيائيم  ييي  
 ودولش الفي  الاقيقش.

السيد تاان  الوف رّحب  الو د اسب   مي  
رئيس االتحاد اوسباذ مقوا  سوداح اليي 
تصيق يف ميخيبيفيق عي  اي  ع يو مي  
اوع ا  ال ااراييي   ي  هيو  الي يوليش، 
والو     ح  عيددهيم سيبيش عايق ع يوا ، 
و د   صد ذلك    تقد م رقح مسايب عي  
سياسال الفي     الدا   الفي   و ي  
  الش الصالم، ماادا  عحي ميوا يف الفييي  
ال ا بش ت ا  اليقي يا يا الي يطيقوحيش عيحيي 
الساحش اليصيالي يييش، وعي  عي يأل ماياعيق 
الفيدا ييش الييبيي  تييّيي ّيياييا الفيييي  لييحييصييقع 
ولحدو  الصق يش، راعي يا  اليي االتيحياد    
 ييوا يي  دور   يي  تييحييقيييييأل مييي ييد ميي  
البوا    ي  الطق ي  ل ا  يييه  يييقهي يا 

 و يق ال اق ش ج صا .
اا  السيد تاان  واضحا  جدا     عقضيه 
ل  طحقال السياسش الفي يييش واليبي  تيقيو  
عحي  سياس الي يوز الي يايبيقك، ور ي  
اليياييييي يي ييش ميي   ف دولييش عييحييي الييدو  
او قى.تطق  السيد تاان  اليي اليّي يييق 
م  ال واضي  الب  تسبحأل مقاال  لوحدها، 
رارحا  دور الحيع الايييوعي  الفييي ي  
    ياد الدولش والاصب    الفي ، وع  
 ه يش ال ا ش الب   قو   يايا  ي  تيطيو يق 
اليي ييالد ور يي  مسييبييوى مييصييييياييش اليي يياس 
والبخطيط ل سبيقي ي   يائيم عيحيي ر ياهيييش 
ال وار ي  و ال ام م  ال يقيق والي يسياد 

 والبحّوث.

حو  م طقب ا لم  خيّب السيد تاياني  آميا  
الو د    االسبي ياع اليي  يقامي  و يطيط 
ت صاا الفي  لبصي ي عال اتاا م  الدو  
الصق يش، دو      غييب عي  ذهي يه لي يت 
ال فق الي    هيو  اليقعي يش  ي  تيصيي يي 
الصال ال ال   ّي     تيّيو  مي  ريقف 
واحد، ال با  الي  د  ناو  وع     الصالم 

 الصق    أه يش الصال ش م  الفي . 
و د ر   السيد تاان   ادة الحد   عي  
حياد  ي        يش  حيسيطييي ، مياايدا  
عحي الدعم اليّي يييق اليوف تيقيدميه اليدوليش 
الفي يش لح حسطي يي      ا ق مي  مي يا  
حيات  وانسان  وسياس ، وال سييي يا  ي  
م ا  البأايد عيحيي دعيم حيقيو  الايصيب 

 ال حسطي      ال حا   الدوليش ال خبح ش.
م  هو  ال قطش  الوال،  اد السيييد تاياني  

االتيحياد “ عحي الدور الّ ييق اليوف ليصي يه 
   البصق ف  الفي  وميوا ي يايا ”  الدول 

   الصالم الصق ي ، مي   يال  الي يقياالل 
البي   يّيبي يايا  ع يا  ، وعيحيي ر سيايم 
رئيس االتحياد اوسيبياذ ميقوا  سيوداح، 
والب  تُ اق عحي ميو ي  الفييي   يصيييو  
عييق يييييش اليي ييحييبييفييأل ع ييو ييا   يياالتييحيياد 
وال ص ّق ع  آرائه و  ّار ، مب  ييا  عيحيي 
االتحاد واالتحاد ي   و  ال ي د م  ال اد 
   هوا ال  ا ، ومص قا  ع  القعي يش  ي  
ال ي د م  تصي ي البصاو  مصه ومصام ل يا 
 ييييي ييه مفييحييحيي ييش اومييبييييي يي  الفييييي ييييي ييش 

 والصق ي ش.
ه  ز ارة  ي ارال مبصددة،  دا باا اانت 
 اوا الي م، وه  مسب قة  ي  ميحيطيال 
عد دة،  ياا تّق م لاو  ال اسسش الصياميحيش 
 ف ت م   ج   دمش الصال ال الصيق يييش 
الفي يييش، و يييايا وضي  حي يق اوسياس 
النطال ش  ا ق  وة ون احا  لحصال ال  ييي  

 االتحاد والدولش الفي يش الصفي ش.
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اا  الُححم الوف راود اليمي  مقوا  سيوداح 
غق   فقح  حقيق   ايبيم  ياليصيال يال  م و   
الص يقش م  الفي   م يش  د  ش وعي ية جيدا  
عحي  ح ه، لّ ه  د   بيقجي يبيايا عيحيي  ر  

 8101، و   اليصيا  8112الوا   م و الصا  
رقع  بو يق اآلليال اليّي يييحيش ليييقى اليُحيحيم 
ال ور، حي   يد   يطيوال  ياعيحيش ووا يصيييش 
لبحو   ال ّقة ال  يحش الي   ي ش ماد ش عحيييا، 
راراه  ياا ثحش م  الفيد يقيال واو يد يا  

 االردنيي  والصقع.
لقد اانت م ادرة  د ق  البار خ  الفح   
والّاتب واإلعالم  االردن  مقوا  سيوداح 
لبأسيس اتحاد دول  لحفح يي  واإلعالمييي  
والّباع الصقع   يد يا  وُحيحي يا  الفييي ، 
اايئش م ب صيش دولييش، تيقيو  عيحيي مي يد  ي  
 ساسيي  وه ا، ريوعيييش اليصي ي  واليقي ياعيش 
او ييد ييولييوجيييييش والسييييياسيييييش  يي  الفييدا ييش 
والبحالف م  الفي  عيييق مسي يو يش ال  ي  

 الصا  الصق   وال    او قن  .
لم تّ  ال دا ال ساحش   دا ،  قد تدّرج اليصي ي  
 يد وعقي  او  والييمييي  واليق يييأل اليقيد يم 
مقوا  ليبيقجي يش اليّحيحيم  يبيسيارع، و رسيي 
مداميك االتحاد الدولي  اوُوليي تييامي يا  مي  

الفييي  “  دا ش الص   عيحيي تيأسيييس ميو ي  
  اود او  الّ يييق ميحي يود ”   صيو  عق يش

ر ا    ل  ا ،  ادف ا ياميش ميو ي  اعيالمي  
مبخفص  ااو  الفي ، اذ اعبقد ال صي  
آنواك     ّو  االتحاد مي يفي يش حيي يييش  و 
واجاش لحيع سياس   و مي يفي يش  و هيييئيش 
ر حيش تسصي لياليسيبي ي يار  ي  اليصيال يش مي  
الفي ، م   ال  ز ارال  و عطا ا مياليييش. 
ولّ  رخفييش الفيحي ي  االردني  ميقوا  
سوداح ال صقوف جيدا  عيحيي نيطيا  اورد  
افح   واعالم  وااتب ميبي يييي و يحيب 
 ي  اليد ياع عي  مفيالي  الايصيب االردنيي  
والاصوع الصق يش، و يد عيانيي اليّي يييق  ي  
س ي  ذلك، ليس   حاا الب ييأل عيحيييه ومي ي  
تطور  افح      واالش االن ا  االردنييش.. 
هو  الاخفيش   ا لاا م  مفدا يش ور ييد 

 ييييي  الفيييييدا يييييش 
واليييبيييحييياليييف مييي  
االتحاد السو ييييبي  
سيييا يييقيييا  وروسيييييييا 
 يييوتييييييي  حييياليييييييا ، 
وج اور يش ايور يا 
اليييد يييي ييييقيييقاريييييييييش 
الاص يش، و  ييو يال 
ال ولي ار يش ريا يييي 
و قاز ي  ليوال دف 
سيييييييحييي يييا، وايييو يييا 
ّّ به مي   ااسبقو، م
السيييييق  يي ييقييش  يي  

 تأسيس االتحاد.
واا  اليايدف مي يو 
ال دا ش البيقايييي عيحيي اليّيييف وليييس اليّيم 
لبحقيأل  هداف االتحاد. وم  او ا  اسبقيطيب 
االتحاد ا ّقة عددا  م  اإلعالمييي  اليصيقع 
صقو ييييي   فيدا يبيايم ليحيفييي ، ومي يايم  ال ا
االعالم  الح  ان  ال ب يي مح ود ر ا، مد ق 
الصد د م  ال وا   االلّبقونيش وال بخفيص 
   الااو  اآلسيو ش والفي يييش واليبي  مي  

” الييحيييا  والييطييق ييأل الفييييي يي “ ضيي يي يياييا 
” الفي   يصيييو  عيق يييش“ ومو   ”  ان ا ” و

 سالف الواق.
وم  ميقور او يا  تيقّسيخ االتيحياد اي يّيقة 
رائدة، و د  م ارسش ناياريه اإلعيالمي  مي  

، واليوف ” الفي   صيو  عق يش“  ال  مو   
 د   صدد  محدود مي  اليقيقا ، و  ي ي  اآل  
م  ال وا   اوا يق ميبيا يصيش  عيحيي الفيصيييد 
الصق  ، وعدا مقجصيش  عالميييش ليحيقاعي ييي  
   البيصيّقف عيحيي السييياسيش الفييي يييش  ي  
مخبحف جوان ايا. واآل  و يصيد سي يوال مي  
الص   ال بوا        لالتيحياد  يقوع  ي  

دولش عيق يييش،  ياإلضيا يش اليي  00 ا ق م  
م  وعال    دو   ج  يش. وليصي  اوحيداث 
الب  داهي يت الي ي يطيقيش اليصيق يييش و ياليوال 
مصقاباا م  اإلرهاع الب   دل الي تي يي يأل 
واضصاف دو  ميقايي يش هياميش مي ي  لييي يييا 
وسور ا،  دل الي عد  وجيود تي ي ييي  ليايو  

 الدو     االتحاد.
واآل  و صد    تيأريق االتيحياد و  ي ي  ليه 
هياا  ت في يش،  ار ال  د م  وجود نيفيا  
دا ح   ُحدد الص و ش ورقوريايا وعيددهيا، 
واييييي يييييش ا ييبيييييار اوع ييا  و مييانييش السييق 
والقئيس ونوا ه ومساعد ه، وال   ّ  وحيد 
اائ ا  ما  اا  الق ي ع اا وال البيغياضي  عي  

 االلبيا   اا.
ال  احوز عحي ع و ش االتحاد سوى الّبّياع 
واإلعالمييييي  والفيحيا ييييي ، واليُ ي يدعييي  
الصقع    حقو  عد دة ماثّقة عيحيي اليق ف 
ا وعيحيي  الصا  وتوجااته مححيا  وعق يا  ودوليا
هيياال      ييّييونييوا مييصييقو ييييي  تييار ييخيييييا  
 فدا بايم ليحيفييي ، وعيحيي  ياعيدة اليصي ي  

البطوع  عيق ال أجور. وهّيوا اليبيحيأل  ي  
االتحاد ثحش م    د ا  وُحح ا  الفييي  و نيا 
واحد م ام . لقد ناأُل عحي حب الفي  م يو 
 ا ق م   ر يصييي  عياميا ، حييي  اي ّيا نيبيا ي  
 ايغييف نايارييال الفيييي   ييعييامييش الييقييائييد 

، و د  ايايقنيا دور ” ماوتس  تون “ال اسس 
الفي  االربقاايش الب  حققت لاص اا الّ يق 
ميي  االنيي ييازال، وو يي ييت الييي جييانييب ايي  
الاصوع ال فحومش وم اا رص   ال حسطي ي ، 
حي  ل  ني يسيي   يدا  دعيم الفييي  الي يالي  
والييصييسييّييقف ليي يي ييفيي ييال الييصيي يي  اليي ييدائيي  
ال حسطي   مطح  الس يصييي يال  يقيييادة اليقيائيد 

 ال حسطي    اسق عق ال .
” ر  جي   ييي ي “ وم  تسحم القئيس الحّيم 

د ّيش اليحيّيم،  يد ل الفييي  ميصيقايبيايا  ي  
الدا   لحق ا  عحي الي يسياد وتيحيقيييأل ني يو 
ا بفادف م يطيقد. وميا هي  اال سي يوال 
مصدودة واذا  الفي   وة ا قى  ُحسيب ليايا 

  لف حساع عحي ا  الّفصُد .
ا  مققرال ال ات ق الور   اليبياسي  عايق 
 ب  ياا اريبيقاايييش ذال  فيائيص  ييي يييش 
تسب د لإلرث ال قا   واو د ولوج  لحيحييع 
الايوع  الفيي ي ، ريقعيت او يواع  ميا  
انيي ييبيياح الفييييي  عييحييي الييصييالييم، ميي   ييال  
سياسباا را   را  ، والب  تقو  عحي تصاو  
الدو  لبحقيأل مفال  رصو اا، وميا مي يادرة 

 الحيا  والطق أل اال تبو  ا  لبحك السياسش .
ا  سياسش الفي  الق ي ش وما حيقيقيبيه مي  
ان ازال مححيش وعال ييش زادل مي   ي ياعيش 
االتحاد  يبيطيو يق الفيدا يش واليبيحياليف مي  
الفي ، وسيص   االتحاد    الااور القادمش 
عحي تأسيس روا ط  ااد  يش، سييي يد هيا  ي  
االرد  و ييحييسيطييييي   يياييدف االنيي ييبياح عييحييي 
ال امصال الفي ييش ور يطيايا  يصيال يال مي  

 ال امصال الصق يش .
ت بفق االتحاد ما ال ا يقة سيييّيو   يادرا  
عحي تحيقيييقيايا مي   يال  اليبييا   ع يائيه 
 الص   الطوع  وال قا  ،  صيدا  عي  اليصي ي  
الحي  ، ليي يقيي مي يفي يش  و هيييئيش عيق يييش 
عال يش اعالميش  ادرة عحي اسبقطاع الّبّاع 
والفح يي  واإلعالميي  ال ام ي   الفدا ش 

 والبحالف م  الفي  .
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)و#ُحففلفف ففاء( #الةففيففن و#رابففطفف  الففقففلففمففيففيففن 
اإللوت و ي  ُم فيف  #بفوتفيفن وحفلف فاء #روسفيّفه 
لالردن والعالم الع ب ؛ و اشط اجتماع  وثقاف ، 
 –ومتخةص بارز باللغ  اال جليةي  وعفلفومفهفا 

 االردن.



  6ا لففةفف فف فف    

   اا  ال   لّس در روماني ّو..
و  يقا ، و صد رو  انبفار، ها نح     
 يبيك الفييي ي ،  ي   يّييي  و يو يبيايو 
ور غااف، حي   نت ا يت، و ي  تيحيك 
ال الد الححي ش الب   نت حا يت  فيدرك 
وارتد ت  رد ش جيييايايا الي ي ّيار،  نيت 
يقتيم  ور ا ك القوس ال  ا قة.  ا ما    
اسيي ييا  وسييالحييا   ييييي يييييييي  لسيي ييوال 
وسيي ييوال،  ييقييد ليي يييّييبييم نييدا  الييواجييب 
ّيم السيبيالييي ي   اوم  ، وانطحقبم  سالح 
السو ييب ، و وراحّيم اليقوسيييش عيحيي 
 ا  ّم، الي حي  ر خ اليعيييم اليصيي يي 
ماو تس  توني  اليصيفيييم، واليي جياني يه 

اليقيائيد   –ال    الاامخ جوز ف سبالي  
الصفيم الوف   بدى ال فق  ا  يه،  يّيا  

  ُدوة لّم ولحصالم  قمبه.
لم نّ  ن بفق هوا اليييو  اليوف دنيا مي ّيا 
ّّي يا و يدا  اتيحياد يا     أة  دنيونيا مي يه،  ي
ا، ات أل عحي لسا  واحيد ليحيحيد ي   عق يا
م  الحيع الايييوعي  الفييي ي ، اليوف 
رتّب ل ا دعوة اسبطالعيش تّق  ييش وال 
 ج   وال  ر ي ، لي يبيصيّقف عيحيي هيو  
الدولش ال بقامييش اوريقاف والاياسيصيش 

 65اليي ييسيياحييال وهييو  الييقييوميييييال ا 
الُ بيالي يش، وليبيبي ياهيم اليصيقيو  وتيبياليف 
القحوع وتبي يور اليبيحيالي يال  ي  زمي  
االنييبييفييارال.. زميي   ييصييود اليي يي ييم 
الفييييي يي  ُمييحيييّييق الييصُييقييو  الييوف  ييقيي  
واسب ق  اعيدا  مي يو تيحيق يق الفييي  

 وناو  االمش الفي يش.
  اا  ال  الصفيم ر يأل السيالح  ي  اي  
ال قياع واو يقياع: ايم اي يت  ر يد    
نّو  سو ا   نت و نا وعائالت ا اليّي يييقة 
والّ يقة ه ا    ور  اومييي  اليصيفيييم 

رييي  جييييييي  
 ييييي يي ، الييوف 
تسييي ّيييم را يييش 
الييييييييحيييييييييع 
والييدولييش ميي  
الاصيب اليوف 
 يييامييي   يييه، 
والوف  سيييق 
ميييصيييه ومييي  
يقارا    حي يه جا
وواثيييييييييقيييييييييا  
 يييياليييي ييييفييييق 
ومييييييييااييييييييدا  
ييييييش  عييييييفيييييي ا
الفي  وج قوتاا. لّ  ححف الخيطيوع 
وعدر الدهق و نفار ال حيم، لم  ُصطك 
زم ا  اا يا  ليبّاتف  يه الق ا  م  جد يد  
يحياهيا اومي   ا ا نبطحي  اليييه  يصيييو  م 

 والقجا .
   زم ك حي  اا  اس ك  ي يييا   يدال  
م  القوس ، وز ّك اليصيسيّيقف ايوليك 

يييييط  يي   ييالد  و ييأ ييدف ”  هييا “ اييا    
سيّداتاا ومقات التاا الفي يال الُ  صي يال 
 الحيو ش..   و  ا   ي  زمي يك ذاك ليم 
تّ  م   هو  البسايالل الب   ُدّمت لي يا 

ل بصقف عيحيي ”   الد ها “ و تح ب ا  اا 
 الد الفي ،  قد اا  زم ك زم ا  حق يا  
ال د يقش واحدة  يه لح بصيش واليقاحيش، اذ 

ميش ُرّمانيش“ اانت الااادة عحي  ُصد   ، ” را
واانت القوائف تب ّ ق مدو ش و ياعيقيش 
م  حولك ومي  حيو  ر يا يك اليقوس 
والفي يي ،  إ حيس اا ا  آنواك  ي  اي  
مّا ، وا ب أ  ال  عدة س وال ع اف 
ورا  ا   خقة وري يقة، و ي   يقار 
ا  ح قة ح قتاا  و  ش مد ي   و  ي ي يحيش 
رائيقة حيق يييش  يايييونيييش،  يقيد ايا  

اليييغيييا يييب ”  اليييّيييييييا  الفيييايييييييونييي “ 
عيحيي ”  جييايا !“ وعفا اته الب   سست 

ريييقاز  ورو ييي  عيييق ييي  احيييبييياللييي  
وا بالع   د  رسحاا الي ريق ي  آسيييا، 

 يايا عيحيي  ي يص ”  ريييارو “ ليييبيدرع 
الفي يي  والقوس والّور ي ، تي يايييدا  

لحصقع ال سال يي   ي  ”    ص ما  “ ل   
 حسطيي  والي يحيدا  الي ي ياورة ليايا  ي  
مصارك  ادمال مصيايم ) يّيا  ذليك  ي  

ن، لّ ّّم حّولّبم ناارهيم 0552و 0565
الصدوان  الي لييي  دامي   ليايُم وريو ي ، 
حا حام  صدميا  ق قة ا بحصت جا وليحام الي ما

 ي يدا يصيّيم اليبي  ”    فام“ ع حبم عحي 
احييبييّقل ميي  رييدّة  ييو ييّييم لييقييوائييف 
ا ط غت  ياوحي يق اليقياني   ي  سيوح 

 ال صارك ال ا الل.
  دوت  وج قال  روماني ّو!

 نت لم تسبسحم لحصدو لحيفيش واحيدة  ي  
حياتك،  ال فق اا  ححي ك دوما  و  يدا ، 
  صدما حّقرتم رق    ورو ا م  اليصيدو 
الصال  ، د حت م  ال يش اوح يق اليي 
 قلي  ال اريش سيو يا  مي  عي ي  الي يطي  
اآل ق ال ا ط الّ يق  الود ا، لب يبيقي يوا 
 دا   يد لثماال القوسيش ال ّالي واعدا  
اور ا  ناز ا   الُ  حش، وتيحيّوليبيم  يأميق 
م   يادة القوال الي ج اال   قى اا  
م اا الاق  اآلسيوف، إلنقاذ الّيور ييي  
تحت عحم ج ايور يش الفييي  الايصي يييش 
الححي ش، حي  البقي اليعي ا  الص ال يا  
ماوتس  توني  وايييم ا ي  سيوني  عيحيي 
ضقورة الحا  هيي ي يش   يد يش  ياليصيدو 

 الدول .
و ييقعييم  سييائييق الييدولييش الفييييي يييييش 
االربقاايش ل ال ي  الاايدا   ي  حيقع 
اسب قل ل دة ثالث س وال جاي ي يييش )

 ن، و سيييائيييق   يييقى 0561-0562
ا يقة تّ دها الاصب السو ييب  والدوليش 
السو ييبيش    حقع عال يش عيق مصحي يش 
ح يك  لح ا ش الححف ال د د، اال  نك و ا
اوم يي  لقّ بم الصدو الصال   دروسيا  ليم 
ول   ا ساها لين ، حييي   يي يد تيقاميب 
و بّوعد  ّح ال جو ا  وسواعد  يق يا  
 أنه سييي يقع و يحيا يق،  يييبيّيّايف 
تّّسق ذلك عحي  خقة   ود  ح ادايم 
و ح اد  ح يادايم، اليو ي   ي يقيحيو  را يش 
نفقام م  جي  الي آ ق، وليّو  هيوا 
ال فق ححي ّم  قا به الخ ا ش ليصيايقال 

 الس ي  القادمال.
 إلي روحيّ ا الطاهقة واليوثيا يش   يدا ، 
 نت روماني ّو.. و نت  الود ا.. مح بي  
وا ال   لقسالبيّ ا اإلنسيانيييش، وهيا 
 نا  نق  و يبّ ا ال  الييش اليي ريصيب 
الفييييي  الفييد ييأل وميياسييسييال دولييش 
الفي  الححي ش الب  لي  تي يسيااي يا   يايا 

 او طا    دا ..
*#يلينا_ فيفدوغفيفنفا، رئفيفسف  تف ف يف  
المل ق #الف وسف ، وعضفو مف سفت  
وقيادي ف  االت اد الدول  للة ف فيفيفن 
واإلعالميين والوتّاب الفعف ب أصفدقفاء 

 )وحل اء( #الةين.



   7ا لففةفف فف فف  

 《来方远自朋有 ，乐亦不

乎》 

سي يش، عياو  و  8611     اي يق مي  
 يحسوف  ي   اس ه اون وريوس،  يا  

 ليس مي  سيصيادة “ اون وريوس الصفيم: 
 ”!عامقة حي   أت   د أل م   صيد

   مي يبيفيف آذار/ ميارس هيوا اليصيا ، 
رّحيي ييت الفييييي  دولييش  و يييييادة  ورييصيي ييا  
 أ د ائاا الصقع ال خحفي ، ايا  ذليك 

 ،  يقيد 02/12/8102تحد يدا   ي   يو  
جا  و دهم الّي يييق  يدعيوة  ياد يش مي  
دائقة الصال يال اليخيارجيييش  ي  اليحي ي يش 
ال قاي ش لححييع الايييوعي  الفييي ي ، 
وهيييم مييي   ع يييا  االتيييحييياد اليييدولييي  
لحفح يي  واإلعالميي  والّبّاع اليصيقع 
  د ا  وُحح ا  الفي ،      يام ايبّياع 
ورصقا  و حا يييو  و اياد ي يييو  مي  
مخبحيف اليدو  اليصيق يييش، حياميحييي   ي  
 حو ام اح ش الفدا ش وال يحي يش واوُ يّوة 

 الي  حب الفي   ّي .
اق  يصي ي  ”  االتحاد الدول “ا   سالف الوّ 

تيحييت  ييييادة رئيييييسيه اوايياد يي ي  السيييييد 
مييقوا  سييوداح، و يي يياييق االتييحيياد  يي  

الفييي  “ ال و   الي يبيّيامي  الي يايايور 
، ل يد يق  اليصيا  اليخي يييق ”   صيو  عق يش

الّ يق  ااو  الفيي  اوسيبياذ ميحي يود 
ر ا، و ب    ال و   الخ ق وال يصيحيوميش 
والق ف والبححي  والبيحيقيييأل واليدراسيش، 
و ييبيي يياو    ييا ييا الفييييي  الييدا ييحيييييش 
وعال اتاا مي  اليدو  اليصيق يييش واليصياليم 
 أسق ، و ُصب ق ال و   لساناُ و ح ا   مييي يا  
ليي يي يياييور ييش الفييييي  الاييصيي يييييش، ونييا ييوة  
تصّقف الايصيب اليصيق ي  عيحيي الفييي ، 
وه ية و   حيو ش  ي  الفي  واليدو  

الصق يش،  يايدف 
االسييييييبيييييي ييييييادة 
اليييي يييياييييبييييقاييييش 
لييحييطييق ييييي ، ال 
سيّ ا  صد انصيقياد 
الييييي ييييياتييييي يييييق 
الور   اليبياسي  
عاييق لييحييحيييع 
الايييييييييييييوعيييييي  
الفييييي يي ، هييوا 
الحيع ال وليود 

، 0580   عيا 
والييوف تييأّسييس 
 ييييي   يييييبيييييقة 
ال  ا  م   ج  البحّقر الور  ، ولولك 
 اد الحيع ا اح الفي ييي  ميبيحيوال  مي  
مقححش ال ورة الي مقححش الدولش. وليييس 
هوا  حسب، وان ا    ا  اد الفي  عحيي 
رق أل الب  يش وجصحاا    حش لح اح يي  عي  
 سييقار الييبييقييد  السييق يي  واالسييبييقييقار 

 االجب اع  والسياس .
ر  جييي  “  ا  رئيس ا الحّيم وال غوار 

   جوهق اليبيصيدّد يش هيو السيصي  ””   ي  
لحبااور والبصاو   ي  ج ي  الدو ، و   
جيياييود الفييييي  لييد يي  وتييدعيييييم ميي ييادرة 

تيايدف    يا  اليي ”  الحيا  واليطيق يأل“ 
دم   يطيط اليبي ي يييش اليخيا يش  ياليدو  
ال خيبيحي يش، وتايّييي   يوة د ي  تي ي يو يش 
مابقاش وز ادة ال قش    مسبق      ي . 
ا  الفييييي  تييدعييم  ييحييي  الييحييقاييال 
البحقر يش اليوري يييش اليصيق يييش، ون يا  
الدو  اليصيق يييش  ي  سي ييي  اليد ياع عي  
السيييييادة الييوريي يييييش والييوحييدة الييبييقا يييييش 
الصق يش، والسيبيصيادة و يييانيش اليحيقيو  
وال فال  القوميييش واليبيفيدف ليحيبيد ي  
واالعييبييدا  الييخييارجيييييييي ، ولييحييوود عيي  
الق ا ا الصق يش  ي  تيطيو يق اال يبيفياد 

 القوم  و  ا  اوورا .
و   ال قا  ،  دّمت الدو  الصق يش دعي يا  
 و ا  لحفي     اسبصادة مقصدها الاقع  
   اومم ال بيحيدة، و ي    يييش تيا يوا  
وعيقها م  الق ا ا اليحيييو يش ليحيفييي ، 
ذلك و  جيوور الفيدا يش  ييي  الفييي  
والدو  الصق ييش ري يييايش  اي يقة رييي يش 
  حاا ثا ت    اور  و يقوعيايا  يي 
الس ا ، ومقت طش  طق يأل اليحيق يق  يّقا  

س ش  8111و حقا  عحي مدى  ا ق م  ال 
ال ي يفيقميش، اليبي   ي يقيي  يييايا السيال  
والبصاو  واالن باح والبسام  واليبيدارس 

والييبيي ييا يي  والييبييقا يي   ييييي ييا  سييائييدة  يي  
 البوا    ي  ال ان ي .

االتحاد اليدولي  ليحيفيحيا ييييي  “ جا  و د 
واإلعالميي  والّيبّياع اليصيقع   يد يا  
وُحييحيي ييا  الفييييي  ا ّييا   حسيي  مييواسييم 
الفي ،  دا ش الق ي ، حي  تبايييأ  ر  
الفي  م  اي  حيدع و يوع الرتيدا  
 حيحييي  ثييوا ياييا ميي  اليييهيور  ي ييخيبييحييف 
 رييّيياليياييا و لييوانيياييا وتييبييصييطييق  ييأريييييب 
عطورها، وت اق الا س  رصيبيايا عيحيي 
وجو  اليو يد، وتي يبي  الفييي  ذراعيييايا 
لبحب     د ا ها وحيحي يا هيا اوعييا  
ي      الصالم،  بحقي الو د  بقحيب حار م 
     الحيع الايوع  الفي   والحّومش 
الفي يش، وذلك لبيأايييدهي يا عيحيي اليدور 

االتحاد “ الّ يق الوف لص ه وما زا   حص ه 
   البصق ف    اور ش الفييي  ”  الدول 

الاص يش وموا ي يايا ووا يصيايا  ي  اليصياليم 
الصق  ، م   يال  الي يقياالل واو ي يار 
والييبييحييحيييييالل الييبيي   ييّييبيي يياييا و يي يياييقهييا 
 ع ا  ، م ي  رئيييس االتيحياد اوسيبياذ 
مقوا  سوداح الفد أل القد يم ليحيفييي ، 

اليُ يحيب ليحيفييي    –والسيد مح ود را يا 
 وال ايط    الص      ات ا  الفي .

الفي  ت فق دائ ا  الي الصال ال الفي يش 
الصق يش م  الياو ش االسبقاتي يش، وهي  
تحبي   بوريد وتص يأل الفدا ش البقيحيييد يش 
 ي يايا و ييي  اليدو  اليصيق يييش، اسييياسيش 
 ارجيش رو حش اومد، وسبحيبيي  الفييي  
 ال ام الفحي  ليحي يسياوليييش او يال يييش 
وال فححش لحق ط اليوثيييأل  ييي  الي يايود 
الااد ش الي تصيي يي السيال  واالسيبيقيقار 
والب  يش    اليدو  اليصيق يييش، والي يايود 
القاميش الي تيحيقيييأل تي ي يييش    ي   يي 
الفي ، وذلك م   ج  الّسب ال ابيقك 
والب  يش ال ابقاش، م   ال  و   اريار 
البصاو ، و البال  اسباقاف آ يا   اي يق 
ارقا ا  لصال ال البيصياو  االسيبيقاتييي ي  
 ي  الفي  والدو  الصق يش، ما  اايد    
رق ق ا ما  يا  رو ال ، ولّ  ال سيبيقي ي  

 ماق  جدا  ومأمو .
 ح حقأل مصا  الححم الفييي ي .. والفييي ي  

 الصق   !
ـ #أبو_موسى_وا ف__وفو فجفوا: يفتفقفن 
الع بي  وعضو  فاشفط ورئفيفت ديفوان 
الشفف ون والففمففتففابففعففا  االسففالمففيفف  ففف  
الةين ف  االت اد الدول  لفلفةف ف فيفيفن 
واإلعالميين والفوفتّفاب الفعف ب أصفدقفاء 

 وُحل اء الةين.



  2ا لففةفف فف فف    

بينما تباطأت معظم األحزاب الشييييةييي  
في اليعياليمب يبياليفي يير فيي  ي يبيا 
الش قي  ياالتحاد السيفييتيب ةن تطييي  
الفك  االشت اكي يتطبيقاتهب ألسيبياب ال 
مييليياك لييهكيي حييا حيينيياب حييق يي  الييحييزب 
الشييةي ال يني نلاحات متالحقي  فيي 

 التطي  يالبناء ياالزدحا  الملتمعي.
حي كي  اال يال  “ يمنه إنتهاج سييياسي  

التي إفيتيطيهيا اليمي ي ي  دني  ”  ياالنفتا 
شياي بن  يانتهيليهيا اليحيزب الشييييةيي 
ال ينيب حق قت ال ين الشعبييي  قيفيزات 
كبي ة نحي الي قيي حيتيب   يبيحيت مين 
 قيى إقت ادات العالمب حيث انعكس حها 
االنلاز ة ب الشعب ال يني في ليمييي  
النياحي السياسي  يالي يحييي  ياليمياديي ب 
ينتييلي  ليهيها   يبي  الشيعيب ال ييينيي 
متمس كاً بشدة بقيادة اليحيزب الشييييةييب 
بفعك السياس  النالح  ل حزب فيي قيييادة 
الشييعييب نييحييي االزدحييا  ياالسييتييقيي ا  
يبييالييتييالييي نييقييك ال ييييين إلييب الييتييأليي  

 يالنليمي .
إن تمس ك الشعب ال يني بقيادة اليحيزب 
الشييةي يقيادة ال في  شي لييين بيييني  
المف ر له يلشعبه ال ييينيي يم يالي  
البش ي  كلزء من م يالي  ال ييينب ليم 
يأِت من ف اغ  ي  دف  كما ييد ةيي ةيدد 

الغ بيينب يإنما لاء بفعيك ”  الفب اء“ من 
النتائج التي حققها الشعب ال يني داف ياً 
يديلياًب يهليك ليتيعيزييز ميكياني  ال ييين 
الشعبي  بين ديك العالمب إه بد ت ةيمي ييي  
تطيي  القطاع االست اتيلي فيي اليديلي ب 
ب غيم اليميعيانياة اليكيبييي ة اليتيي كيابيدحيا 
ال ينيين بفعك اليميا يي االسيتيعيميا   
يقيد  ات  يالنهب األلنبي الطييك األمد ليمق
ال ينب ينشي  يانيتيشيا  اليفيقي ب حيييث 

كييانييت ال ييييين 
تيييعيييتيييميييد ةييي يييب 
الز اة ب بي غيم 
الَمكنن  اليحيديي ي  
الييييتييييي كييييانييييت 
تييييمييييتييييي ييييكييييهيييييا 
يال يييينيييياةييييات 
اليمييفييتيي يفيي  الييتييي 
كييانييت  ق سيييييت 
بييعييد الييتييحيي ييي  
يفييييي حييييقييييبيييي  

 االستقالك.
كييييان ال سيييياء 
مش يع ما شاك 
االم يكي في ديك شي قيي يسيييا ييهيد  
إلب تحد   ال ين يزةزةتهاب يمحيايلي  
ال بات قد ات ال  سمالي  يتفيقيهيا ةي يب 
االشت اكي ب ليكين حيها اليميشي يع  يا  
يت ال  يي محك بيفي يك بيزيغ فيكي ة 
اال ال  ياالنفتا  ال يني  يتطبييقياتيهيا 
حكمب يالتطي  المتيسيا ع  الييمي  بنهج مق
ل ديك ال ينيي ب ميميا  هحيك ديك لييا  
ال ين يشعيبها ي ةياد األلي  اليعياليميي 

 لالشت اكي .
ينييتيييييليي  ليي ييسييييياسيي  الييحييكيييييميي  ليي ييحييزب 
الشييةي ال يينيي بيقيييادة الي فييي  شيي 
لين بين ب تغي  ت الحال  ال ييينييي  مينيه 

تغي اً كبي اًب فقد   ب  المياطين  3102
ال يني يتمت  بدفك ةاٍك ييفييم ميعيظيم 
دفيييك مييياطيينييي غييالييبييييي  ديك الييعييالييمب 
يازدادت  فيياحيييييتييه كيي ييييي اًب ي  ييحييب 
ال ييييينيييييين ميين  كيي يي  شييعيييب الييعييالييم 
سيياحي ب بيالي غيم مين  ن ال ييين لين ي  
األ ض بطبيعتها الفالب ب زد ة ييهيا  ن 
ال ينيييين حيم األةيمي   يقيافي  ياألكي ي  
ً ليالفيتي اةياًت ياالكيتيشيافياتب  التي احيا
يحييها يييعيييد إلييب الييميي ديد االقييتيي يياد  
يالماد  الكبي  لتطي   حييياة ال ييينييييين 
يالقاةدة المادي  التقنييي ب ي يبيات اليحيكيم 
يحكم  القيييادة يليغييي حيا مين األسيبياب 
األساسي ب يلكن األحم حي تمس ك الشيعيب 
ته بقيادة الحزب يبي فيييقيهيم  ال يني ب م 
المف ر شي لين بين  يبط يحاته فيي 

االشت اكي  هات الفي يائير ال ييينييي  “ 
ب يفي مقدمتها تحييك ”في الع   اللديد

ال يين إليب ديلي   كي ي  ازدحيا اًب بيعيد 
الق اء الميبي م ةي يب اليفيقي ا ياليتي ياث 
ميينييابيي  يشييفييير الييفييسييادا يمييعييالييليي  
الق ايا التي تفتر باالن باط يمفالف  

اليقييانيييينب ياليتييي تيفيي يي إليب احيتيي ام 
النظام يالقيانينب يتحيك دين اليتيليايز 
ياتهمب  سم  ة يها من قبك اللمي  بمفت   مق
إ ييافيي  الييب نييليياحييه فييي فيي يي  نييظييام 
اقت اد  يمتاز بالم كي  ليسائك االنتاجب 
يتيييظييييي  يمسيياحييميي   مييياك األغيينييييياء 
ال ينيين في تطيي  اقت اد ليميهيي يي  

 ال ين الشعبي  ينميه.
في االشت اكي  بأليان  يني ب فقد لاءت 
ت  يحات األمين العالم شي ليين بيييني  
في تق ي  قدمه إليب اليميرتيمي  الييطينيي 

ل حزب الشييةي ال ييينيي نيييابي   01الـ
لي يحيزب  01ةن ال لني  اليمي كيزيي  الـي 

 ن اليتيغييي ات اليتيي “ الشييةي ال ينيب 
ط  ت ة ب األي اع المح ي  ياليديلييي  
يتطي ات مفت   الق ايا في البالد منه 

لي يحيزبب  01افتتام المرتم  اليطني الـي
ط حت مي يةاً حاماً ييالهه الع ي ب 
 ال يحي يلييب االليابي  بشيكيك شياميك 
ةب  الدمج بين النظ ي  يالمما س  ة يب 
سييراك حيييك ميياحييييي  االشييتيي اكييييي  هات 
الف ائر ال يني ب التي يلب التميس يك 
بيهيا يتييطيييي حييا فيي الييعي ي  اليليديييدب 
يكيفي  التمسك بها يتطيي حياب بيميا فيي 
هلك مسائك  ساسي  حيك اليهيد  اليعيامب 
يالييمييهييميي  الييعيياميي ب يالييتييفييطيييييط الييعييامب 
يالتفطيط االست اتيليب ياتلاه التينيمييي  
ينمطهيا يقييتيهيا اليدافيعي ب ياليفيطييات 
االست اتييلييي ب ياليظي ي  اليفيا لييي ب 
يال مان السياسيب التي تتع   لمييعيهيا 
بالتمسك باالشت اكييي  هات اليفي يائير 
ال يني  يتطيي حا في الع ي  اليليدييدب 
بيياال ييافيي  إلييب الييقيييييام ةيي ييب  سيياس 
المما سات اللديدة بياليتيحي يييك الينيظي   
يالتيليه السياسي لالقيتي ياد يالسييياسي  
يحكم القيانيين ياليعي ييم ياليتيكينييلييليييا 
يال قيافي  ياليتي بييي  ياليتيعي يييم يميعيييشي  
الشييعييب يالشييرين الييقيييمييييي  يالشييرين 
اليييديييينييييييي ب ياليييميييليييتيييمييي  ياليييحييي يييا ة 
االيييكيييليييلييييي  ي ميين الييديليي  يالييدفيياع 

ديلي  “ اليطني يالليش يمميا سي  ميبيد  
يتيحيد اليطن ياللبه  ” ياحدة ينظامان

المتحيدة يالشيرين اليدبي ييمياسييي  يبينياء 
الييحييزبب يغييييي  هلييك ميين الييمييليياالتب 
تسييهيييييالً ليي ييتييمييسييك بيياالشييتيي اكييييي  هات 
الف ائر ال يينييي  يتيطيييي حيا ةي يب 

 ”.نحي  ف ك
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حيييك حييها الييمييي يييع ” ي  ييا  شييي 
الع    اليهيامب ظيك حيزبينيا ميتيميسيكياً 
باتفاه الما كسي  ال ينيينييي  ي فيكيا  مياي 
تسي تين  ينظ ي  دن  شياي بين  ي فكا  
التم يالت ال ال   الهام  يمفهيم التينيمييي  
الع مي  م شداً لهب يم اب اً ة ب تيحي يي  
العقيك يالبحث ةن الحقييقي  مين اليياقي  
يمياكب  اليعي ي  ياليتيحي يي بياليياقيعييي  
ً بييالييمييادييي   يالييبيي اغييميياتييييي ب يمييتييمييسييكييا
ي   الديالكتيكي  يالمادي  التا يفيي ب فيتيعيم 

في مع في  قيانيين ميميا سي  
الحزب الشييييةيي لي يسي يطي  
يقيانييين الييبيينياء االشيتيي اكييي 
يقييانييين تييطييي  الييمييلييتييميي  
اليييبيييشييي   بييي ريييي  ليييدييييدة 
يبيياالنييدميياج الييي ييييي  ميي  
مستلدات ظي ي  اليعي ي  
يمييتييطيي ييبييات الييمييمييا سيياتب 
ي لي ى اسييتييكييشيافييا نييظيي ييياً 
شيياقيياًب تييي ييك ميينييه إلييب 
منلزات ةظيم  في االبتكا  
اليينييظيي  ب يبيي ييي   فييكييا  
االشت اكي  هات الف يائير 
ب ” ال يني  في الع   اللديد

 ن  فيكيا  ”  شيي“ ييستيطي د 
االشت اكي  هات الف يائير 
ال يني  في الع ي  اليليدييد 
 ي حت  ن المهمي  اليعيامي  
ل تميسيك بياالشيتي اكييي  هات 
اليييفييي يييائييير ال ييييييينييييييي  
يتييطيييييي حيياب حييي تييحييقييييي  
الييتييحييدييي ييات االشييتيي اكييييي  

يالنيهي ي  اليعيظيييمي  لييمي  ال ييينييي ب 
يإنلاز بناء بالدنا لت ب  ديل ً اشت اكي ً 
حييدييي يي ً قيييييي ً يمييزدحيي ةً يديييمييقيي اطييييي ً 
يمتحي ي ةً يميتينياغيمي ً يليمييي ي ً ةي يب 
فطيتين بح يك  ياسط اليقي ن اليحيالييب 
يهلك ة ب  سياس إنيلياز بينياء ميليتيمي  

 ”. غيد الحياة ة ب نحي شامك
يحيينييا بييالييهات نييتيييقيي  ةيينييد الييتييطيييييي  
ً يتييليييد  االبداةي لياليشيتي اكييي  ةيمييميا
االشت اكي  بيألييان  ييينييي ب مين فيالك 
يأللك النلا  فيي اليتي يد  ليتيحيدييات 
الع   ة ب افتالفهاب يإحي از اليني ي  
فيها يسعادة الشعبب بيطي يي  اليتيطيييي  
الداف ي  يالً ليحاكيي اليتيطيي  اليعياليميي 

ييقفز ةنه ليمام بقفزات نيةي  كيان ال 
يمكن تحيقيييقيهيا دين تيطيييي  الينيظي يي  
يتييطييبيييييقييات االشييتيي اكييييي  ياليينييـييأ  ةيين 
التباطر المتيا ك في فيهيم االشيتي اكييي  
التي ليست كتاباً مقدساًب بك نتالاً لي يفيكي  
العالمي الديالكتيكي يم ال  االنسان في 
الحياةب يحي ما  د كته ال ييين ياليقيييادة 
ال يني  أللك اكيتيسياب اليليدييد األميييز 
ل  ين في العالم يليعيك األمي  ميتيميييزة 
يمتناغم  يبال ت يا ب فيي اليمي يالي  
اليطني ب بيك تيعياين يانسيليامب فيكيانيت 
 ليان  يني  لالشت اكي  يظه ت كأب ز 
شكك يفك ة بين غييي حياب ال سيي يميا فيي 

ت فير الفك ة ة ب  نها فدمي  ليسنسيان 
يم الحيهب االنسيان ال ييينيي  يالًب  يم 
غي  ال يني ببناء ملتم   غييد اليحييياة 

 ة ب نحي شامك.
إن التمس ك باالشت اكي  هات الف يائير 
ال يني  في اليعي ي  اليليدييدب حيي دين 
 دنب شك داللي  ةي يب اليتيفيكييي  اليدقييي  
يالعمي  ل  في  شي لين بين  بمسيتيقيبيك 
يياء لييلييمييهييي ييي  ال ييييين الشييعييبييييي ب  ي  
يإيلاد السُّبك الكفي ي  لي ينيليا  مين  ليك 
النهيض الميتييا يك بياليديلي  ياليحيزب 
يالشعب اله  زاد من منيسييب تيميسيكيه 
 بالقيادة المف    ليمين العام ل حزب.

لقد نل  الحزب الشييةي ال يني بقيادة 

شعبه ةب   لياك ةديدةب يلعك  يفيي  
يييدة يي يييعيييب  اليييحيييزب ياحيييدة يمييييح 
افت اقها من لمي  القييى اليتيي تيحيايك 
النيك منه لشعي حا بفط  القية المتنامي  
للميهيي يي  ال ييين الشيعيبييي  يحيزبيهيا 
األ فم ياألةم  نفيهاً في العالمب فكيان 
التفا  الشعب حيك قيادة الحزب يقيائيده 
األيحد ال فيي  شيي لييين بيييني ب حيتيب 
  يبييحييت ال يييين قييية حييائيي ي  سييييياسييييياً 
ً يقيحيسيب حسيابيهياب  ياقت ادياً يةسك ييا
يحي قية ميتيأتييي  مين تيمياسيك الشيعيب 
ال يينيي يقيييادتيه اليفيهة اليمي يتيفي  حييك 

 كالسيا  حيك الِمع م.” شي“ال في  

#بهاء_مانع_شياع: رئيس )المجموعة 
األول مة    –الرئاسية العراقيةة اوولة  

لةتةيسةيةس  26الةككةر   6102-أُكتوبر
جةمةةهةةوريةةة العةةيةة  الشةةعةةبةةيةةة  لةة ةة ةةرع 
العراقي لالتةاةاا الةاولةي لة ةعةاةا ةيةية  
واإلعالميي  والةكةتبةال الةعةرل أعةاقةاء 
)ُا  اء  #العةية و ورئةيةس مةنةتةايةا  

 CRIمسةةتةةمةةعةةي #اوكاعةةة العةةيةةنةةيةةة
و ومةجة ةة ” مةرا ةا العةااقةة“ ومج تها 

الةةعةةربةةيةةةو وكةةاتةةل ”  العةةيةة  الةةيةةو “ 
وعا ي ومارر #عا ةي  ةي جةريةا  
األضواء الةمةسةتةوة ةة ووكةالةة اوضةواء 
اإلخةةةبةةةاريةةةةو وعضةةةو  ةةةي #نةةةوةةةابةةةة 

 العا يي  العراقيي .
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ا يقة ه  ال ااهد الُ  بصش    الصا  ش 
الفي يش.  ّي  الصا  ش ميد ي يش اي يييقة 
وُمبّسصش وت باز  او الش والُ صايا يقة، 
و بصدّد القوميييال واليحيغيال الفييي يييش، 
 اإلضا يش اليي عايقال اليحيغيال اليبي  
 بحدث  اا سياح ال د  ش الوا د   اليييايا 

 .م  ا  دو  الصالم
ميارس/ آذار  02و ح ا الي  ّي   ي  

ن  ييدعييوة ر يييييصييش 8102هييوا الييصييا  )
ال سبوى م   يييادة اليحييع الايييوعي  
الفي  . وال وه  اوو     هو  الدعوة 
هو  ن ا ج يص ا و ح ا    الو ت ني يسيه 
الي الصا  ش الفي يش،  قعم  ن ا ن ب ي  
الي دو  عق يش عد دة، و د انطحق ا مي  
عوا  اا     و ال مخبح ش ور  ا   يا  
مخبح ش    ا ، لّ  ا و ح اهيا  ي  و يت 
واحد  يال ي يط، واليبيقييي يا جي يييصيا   ي  
مطارها ا ي ي يوعيش واحيدة  يال ي يط، 
حي  تصار  ا عحي  ص  ا ال ص  وو  
مقة    حيات ا  صد ع   اتحادف رو  ، 
و     هو  الدعوة الفييي يييش اليقييياد يش 
البقي ا واجبي يصي يا وتفياد ي يا وتيقا يقي يا 
وتصّ قت ر ا يييبي يا. و ي  ميطيار  يّييي  
الدول ، اا     اسبق ال ا ُمي ي ّيالل عي  
ادارة عقع  سيا ور ا    ق قيا ليحي ي يش 
ال قاي ش لححييع الايييوعي  الفييي ي  
الفد أل، وُايّ   ايصيق ي ا وجيوهي يا عي  
هاق  حب،  قعم  ناا ال قة اوولي الب  

 .البقي اه 
ماذا  ص   ل ا ا  ما ذاقتهُ  نا هي يا عي  
و ول ا سو ا  الي  ّي ؟ اا  اليبي يسيييأل 
عال  ال سبوى لحقيادة الفي يش لي يحيبيقي  
ج يصا  مقة واحيدة و ي  سياعيش واحيدة. 
اا  ذاا    ار ا  وع ال  د يقا   ُصي ّيق عي  
مساوليش ا قى ت اه يا..  ي  حي يا يبي يا 

وجي يصيي يا سيو ييا  
 يي   ييحييد واحييد، 
واجيييبييي ييياعييي يييا 
ُّحّيب ا    لحفش   
واحييدة  ييحيي ييي 
تييوااييق جيي ييييي  
الييييييطييييييائييييييقال 
ل حبق     ساعش 
واحييد، مييا  ييد  
داللييش واضييحييش 
و ق حش عيحيي 
   اليييييقيييييييييييادة 
الفي ييش تيصي ي  
 ف ت وهدو  تياّمييي ، ودو  تي يسيييق 
موا  اا و ع الاا، ليّي  الي يبيائي  تيأتي  
في ّيايا،  دوما      الحاا وتفب    ما
و  تّبيّاتاا وُس حيايا ذايييش وتي يم عي  
رع ش تار خيش مبأ حش  إحقاز الي ي ياح 
لام، لحفي يي ، و   الو ت ن سه  يّيو  
هييوا اليي يي يياح نيي يياحييا  ليي ييا    ييا  نييحيي  
اوُم يي  عيق الفي يي ، لّي يه  ياليطي ي  
وحب ا  ن اح ل ا مي  الفييي ييييي  حياليييا  
وض انش ل  اح ج اع     ال سبق   ل ا 

 …ولام
وال سيأليش الي يانيييش هي ،    اليق يييقيال 
الفيي يييال الي يقا يقيال لي يا مي   يييادة 
الحيع، سحّ   ل ا  ور الحقا  مصاي   ي  
ال طار،  قنامي  اليي يارة اليحيا ي  اليي 
ثالث ميد  واليي مي ياريقيايا الي يد ي يييش 
والق  يش ال اذ ش والغاليش    م امي يايا 
السييييياسيييييش واال ييبييفيياد ييش واليي يي ييسيييييش 
والط يييصيييش واو يّيوليوجيييش وعيييقهيا، 
والايدف ايا     نيحيفي  عيحيي ا يادة 
رييامييحيييش مييي  هيييو  الييي ييد  والييقيييقى 
وال  اريأل، لي يبيفيّور  ايّي   يحييي  
الوا   الفي   الوف رآ  مصف  ا ليحي يقة 
اوولي    حياته،  صدما اا   د قيا  ليه 
م و عاقال الس ي  الب  انق ت ونح  
نقق  ع  الفي  ونسبي د مي  عيحيوميايا 
وثقا باا ونيبيحيدث عي يايا، ونيوود عي  
  ّارها اليوري يييش واإلنسيانيييش ليّيونيايا 

 .اانت وسب قي زادا  ل ا وزّوادا  
واإل  ا يش ال ال ش الب  رغحب    الب يّيييق 
ال بوا   واإلع اع ايانيت الي يوا يقيش 
ال ور ش ليحيحييع الايييوعي  الفييي ي ، 
)الوف هو  ا ق حيع    الصاليم،  في  

ميحيييو  ع يون،  51عدد  ع ائه الي 
ونيوال  ع د رع ش  ص   ع ا  اليو يد 

االتيحيادف اوُمي ي  و يخيا يش الاياعييق 
والّاتب او  رار   يد يس واليدايبيور 
س يق ح دا ، اجقا  تغييق ر يف عحيي 

سيور “  قنام  الو د، لب ّي ه م  ز ارة 
 .”الفي  الصفيم

وال صقوف عال يا ،    السائي  اليوف ليم 
 اييير هييوا السييور عيي ييد ز ييارتييه الييي 
الفي ، واأنه لم  يرها ولم  صق اا   دا  
وسي قي   احاا، ل ا   ي يحيه هيوا السيور 
م  تار خ حا   لحفي ، وهو  يخيبيفيق 
هوا البار خ    عيق  ني يسيه ليحيسيائي  
واليائق، ل ا  يّيبي يي  مي   يّوة وعيحيو  
ّّ ت الفي يييي  مي  حي يا يش  رضيايم  م
وسيادتام ورص ام م  ال صبدف وال حب  

 .عحي مق الصفور واوزم ش
و   ال يئيش اليقا يصيش، و يصيدهيا  يوجيد 
جيئيال ا يقال ال م ا  السبصقاضايا 
ه ا،    ت قّحي يا  ييي  الي يد  والي ي ياريأل 
الييقئيييييسيييييش الييبيي  زرنيياهييا  يي  الاييق  
والييغييقع الفييييي يييييييي ، اييا   ييواسييطييش 
الطائقال الفي يش ورقايال اليطيييقا  
الور يش الفي يش، ما  يصي ي     اليقيييادة 
الحي يش الفي يش  وليت   فيي جيايدهيا 
إلراحش الو د، وليبيقيحيييص زمي  السي يق 
وج  تو ييق ز يارال  اي يق وع يائيه 
لالرالع عحيي الفييي ، وليحيبيأايييد مي  
جان اا عحي مدى محي يش الفييي  حيي يا  

ي يال  ” لالتحاد الدول “ ودولش ورص ا   ، ُمي ا
 ييقئيييييسييه رييقيييييقيي ييا ور يييييقيي ييا وزميييييحيي ييا  
اوااد    مقوا  سوداح، الوف ال    ك 
  اض  م   ج  عال يال اسيبيقاتييي يييش 
 صحيش و اعحيش ال  يور يش مي  اليحييع 
الايوع  الفي   ودولش الفييي ، مي يو 
نفييف  ييق ،  ف ميي ييو مييا  يي يي  ا ييامييش 
الصال ال الد حوماسيش لحّ يق الّ ييق مي  
الدو  الصق ييش مي  جي يايور يش الفييي  

 !الاص يش الفد قش والححي ش
ولاوا الحد    قيش تأت  و د تطيو  عي  

 !حي يي   ّي يي   ط وا  نفارف
 

#*فيةل_ اصيف_عيدال حمن_صالح

: خيي  #تةويف  مف فتف م و#مةفّور 
إعففالمفف  ُمففعففتففمففد وخففا  بففاإلتفف ففاد 
#الدولف  لفلفةف فاففيفيفن واإلعفالمفيفيفن 
والوتّاب #العَ ب أصفدقفاء  )وُحفلف فاء( 
#الةين، وكات ، ومتخفةفص بف فنفون 

والففيففيفف فف  ”  بففو سففاي”# # ففيففاتففا  الـفف
 واال سان.



    2 2ا لففةفف فف فف    

 ا  ي : ه اك ر   ما ر ط  ي   ح ي يا.. 
ا..  يقيد  يييال  وحي يانيا لقد  د ل آنس  ليييه ما
امبحك الاو   ك   ح   و ا   ه، وحييي  
رييقع اإلعيي يياع  ييبييغييحييغيي   يي  دمييائيي  
ورقا ي    قل  ريق  قحيا ،  يخيا يش 
حي   ُ ّق  الو و  الي م بغاف، واأني  
رائق  ُححأّل عاليييا   ي  اوجيوا ، ومي يايا 
 ُراهد ماذا الوف   قف دو   ف سيبيار.. 

 .عحي اور  الفي يش ال سيحش والغ ّا 
ه اك  لف  ُم يش راودل عقح ، وال  م يش 
مي ييايا تييصيحييو عييحييي  ميي ييييش ز يارة  يّييييي  

 …ور غااف و و باو    الفي 
ز ارة الفي  ه   عفم ز ارة  ال ريك. 
وحي  ا ه يطيت اليطيائيقة عيحيي  رضيايا 
 حسست  بد أل الدما     وجا ،  أح ّق 
دهاش  م   حي  م  االرت اك، وانا   يطيو 
 ييييي  عاييقال اآلالف ميي  الييوا ييحييييي  

 …وُن ي اجقا ال ال طار
   هو  اليحيحيفيش  حسيسيت  ني   عيييش 
عيدا .  يي يارة  يّييي  ايانيت حيحي يا  و يد 
تحقأل.     ردة الدهاش ا ت  سيييق و نيا 
ا طي الخطوال ال  راد ا . ولّ  م  ريدة 

  القعم م  ا قة الي ياس ليّي  …   قح 
الادو  اا  اليطيا ي  الي ي يييي هي ياك  ي  
ال طار الفي  .. وهوا لم  ّ  مألو ا  لي  
   مّا  آ ق.   ياليصيادة اليصيال يش تيّيو  
عّسيش  ي  ا قة ال اس والايدو ، ليّي ي  
الحفت    الصال ش  ي   ّي  وال اس ه  
عال ش رقد ش،  ّاله ا       ي   يحيب 
اآل ق، ال وار   يرع اليحييياة ليحي يد ي يش 
وهي  تي ي يحيه حييياة   يقى  يصيييدة عيي  

 .القتا ش

ه اك     ّي  ليم  ريصيق  ياليغيق يش وليو 
لييحييحييفييش واحييدة..  يي ييّييييي  هيي  اليي ييد يي ييش 
الّ يقة، وها  نيا  تي يو   ي  ريوارعيايا 
و ز ييبيياييا  ييالييقعييم ميي  ا ييبييالف الييحييغييش 
وا يبييالف مييالميي  وجيايي  عيي  مييالميي  
وجييو   هييحيياييا.. لييّيي يي  لييم االحيي   ف 
امبصا  مي   هيحيايا ليوجيودف  ييي يايم.. 
و اييقر  نيي يي  ر  ييت اليي يياس و ييّييييي ، 
وااله ا          يحيب اآل يق و يحي يو 

 !عحيه، وعحي اوج       ا  
ولو سألون  ع   ج     ا    ييبيايا  ي  
حيات  و  قتام  ناا اانت ز ارتي  اليي 
 ّي ..     حياة ا  واحيد مي يا مي ياسي يش 
وحدث هو اوج ي  واوهيم، و نيا ايانيت 
ز ارت  الي  ّي  ذلك الحدث ال  ي ، ال 
سي ا و نا  ت و     روراعاا ال يسيييحيش 
اليي ييقييسيي ييش حسييب اسييبييحييقييا  اليي ييواريي  
واوولو ال، ا بدا  م  الي ياياة وميقورا  
 سائق  الدراجال الاوائيش، ه اك رصقل 
 قي ش اإلنسا  الوف  حبق  القانو  والوف 
  فم حياته نيحيو عيد    ي .. و نيا  ي  
السيارة اا   ادن  مفاق ال اق ال  يي  
والوف اانت مياهه  ا يش،  يبيقى  يييايا 
ال اد اإلنسان  لح حا فش عحي نيفيا يبيه. 
وانك حي  ا ت فق اليي ميا تيحيت سيطي  
ال ا  تّاد تقى ع قه و اعه لادة   ائه 

 .ونفا به
 ّي   ياا نحو سبش مال ي  سيارة، لّي يك 
 الّاد تالح  ا ب ا ا  مقور ا . هي ياك  ي  
روارعاا هدو  تا  ونفا  اام ،  ياي ياك 
ا  ر   م فم، عحي عّس ميا ناياهيد  

 ..   مد  عال يش   قى

   روارع الفي   الصا  ال تيالحي   ف 
ان صياثيال ايار يونيييش عيييق ميأليو يش مي  
عواد  السيارال، وتايدك  يّييي  ايوليك 
الي ع اراتايا الي ي يييحيش حييي  اليبيطيور 
الصي يقاني ، وتيالحي  الي يايد الياي يدسي  
القائ  م  الح سال الي ي ياليييش و ي يييبيايا 
الااهقش، وذال الطقاز الفي   اليقيد يم، 
ليييييبيي يياعييم الييقييد ييم  يياليي ييد ييد واو ييالييش 
 ييالييُ ييصاييا ييقة.  ييّييالهيي ييا   يييييف عييحييي 
ال د  ش جي ياال  عيحيي جي يا  وهي  اليبي  
 صيش  ياا  ا ق م  ثالثي  محيونا ، لّ يايا 

 .ال تصان  م    ش  زمش سّ 
 ّي  مد  ش امبازل  أ  لاا ثالثش روا يأل 
م  ر ّيش اليطيق ، واليبي  هي   ي ي يا يش 
الص ود ال قيقف ليحي يد ي يش، هي ياك تاياهيد 
الييطييق  الييبيي  تييخييبييق  اليي ييد يي ييش ميي  
السيارال الفغيقة واولك حا الل نيقي  
القااع الّاق ائيش، والب  تص    اليو يود 
السييائيي ، وتييحييبيياييا رييق  ميي  اونيي ييا  
لح بقو، و صحوها اليطيق يأل السيق ي  مي يا 
جصحاا مد  ش ساحش   ّ  لك    تب ق   ايا 

 . ساولش
وم  ه ا، م   ّي ،  سبطي       و  ا  
مد  الفي  ه  ع ارة ع   الدة ج يحش، 
و ّي  ه  احدى ال واهق اليبي  تيقّ ي  
هو  القالدة، وهيّيوا ايانيت انيطي ياعياتي  

 . ال    ا  ز ارت  الياا
  احك  ا  ّي  هو ميا   ياف  وعيوٌع 
ّّق  ر  . وس ا ك  ا يش ر يصيييش  ال  ُص
ج يحش، و زهارك رقعت تيهق  يحيونيايا 
الق يص   ما   فيائيقنيا..  يق يييصيك  ياد  
وهو دائم ال   بياي  زمي يه،  يييا ليك مي  
رائييصييش الييقوائيي .. لييّيي ييك  نييت الييوحيييييدة 
مص ية الصفق واوزما ..  يحيك الي ي يد 
ولحقئيس ر  جي   ي   م د عحي مي يد، 
وهو ال  دّ وال  اهد    س يحيك وسي ييي  
الفي  ورصب الفي  الوف  ار  قيادته 

 .ُم ا قا  وعي يا  ومقهوع ال انب
#عيداالله جي  المهنا:  عضو  اشط ف  

 –المجموع  ال ئاسي  #الع اقي  األُولى 
 67/ الذك ى الـف1126األول من أُكتوب 

لتأسيت جمهوري  #الةيفن الشفعفيفيف ، 
ومس ول متابع  األ شط  ف  مجفمفوعف  
#االت اد الدول  للة  يين واإلعالميين 

والوفتّفاب الفعف ب #أصفدقفاء )وُحفلف فاء( 
#الةففيففن، وكففاتفف  ومففهففتففم بففالففتففاريفف  

والنشاط الة   ، و فاشفط فف  الفتفيفار 
 الديمق اط  من أجل االصالح.



   1 2ا لففةفف فف فف    

  يي  ز يارتي يا اليي الفييي   يو يد دولي  
لالتحاد الدول  لحفحا يي  واإلعيالمييييي  
والييّييبّيياع الييصييقع   ييد ييا  )وحييحيي ييا ن 
الفي ،  يدعيوة مي  اليحي ي يش الي يقايي يش 
لححيع الايوع  الفي ي  اليحيحيييف عي  
رق أل ادارة ر ا    ق قييا وعيقع آسيييا 
   الحيع، رالصت الّ ييق مي  او ي يار 
الّاذ ش ضد الفيي ، ومي  اليواضي  لي  
م و ذلك اليو  والي اليييو     يا ،    ميا 
 ُ ار ضد الفييي   ي  اإلعيال  اليصيالي ي  
و ص  اإلعال  اليصيق ي ، هيو جيي  مي  
حقع سياسيش تا  عق يا  عحيي الفييي ، 
لييبيياييو ييه  ييورتيياييا وا ييصيياد اليي يي يياهيييييق 
الصال يش ع اا، ولو د م  اليايا االجيبي ياعي  
واال بفادف والدول  السياري  ونياي يايا 
اليييايييادئ  ييي  ميييصيييالييي يييش الييي يييياعيييال 
واليي ييواجيياييال الييصيياليي يييييش، و ييوال  الييي 
ت ق دها، ح  اها  عحي انسانيش اإلنسا  مي  
ال ول والدمار وتخق ب الصقيو  لفيالي  
مفال  ا بفاد ش وسياسيش عق يش لطال يا 
ر ت عحي ا نح  الصقع حيقو يا  مايا يايش 

 .م و عاقال الس ي 
لّ  ح   الّوع  فيق والفيد  ريو ي  
ا ا  قو  ال   ،  قد تّاف    االاياذ يب 
ال مّا  لاا    اإلعقاع وال    اليوا ي ، 
واا  ذلك  ور ناق الفيي  ليحيصيد يد مي  
اليي ييقيياالل واو يي ييار حييو  تييطييوراتيياييا 
السياسيش والقانونيش، الب  رسي يت وجيايا  
جد دا  لسياسش جي ياهيييق يش،  جي ي  عيحيي 
 حباا وضقورتايا اليحييع الايييوعي  
الفي  ، وم  ورائه الايصيب الفييي ي ، 
 يياييدف حيي ييا ييش اليي يي ييبيي يي  االرييبييقاايي  
الفييييي يي  ورييق ييأل تييطييور ، و ييد   ييش 

مييحيياوالل ليي ييحييا ييقتييه  ييخييا ييش  يي  
ال حق ي  الايق ي  والي ي يو ي  وم يييأل 
محقا،  و حبي م   ال  ميان ار وعييقهيا 
م  اوراض ، الب   ق دو   ي  اليغيقع 
و ص  حح ائايم اآلسيييو ييي      ُيغيحيقيوا 

الُ سّ ي    ي ”  رق أل الحق ق ال د د“م ا و 
الي يق يش والي يحيق يش ”  الحيا  واليطيق يأل“ 

الفي يش، لّ ام ل   ب ّ وا م  ذليك اي يا 
 ثأل،  يالفييي  دوليش اي يقى واال يبيفياد 
اوو  االنييبيياجيي   يي  الييصييالييم، و ييوتيياييا 
الصسّق ش والسياسيش ت     م اا و ميا  
و ولاا الي مخبحف دو  و قاع و يارال 

 .الصالم
الّوع   طح  عحي     او حييش اليبي  هي  
عيق م ق ش وعيق مبصيحي يش وعيييق واعيييش 
سياسيا  وعيييق مي يارسيش ليحيسييياسيش،  ميا 
عال يش الاصوع  ا  تصقف الفحي  مي  
الخطيأ واليخيطيييئيش، وتيدرك    اإلعيال  
الغق    احصب ليصي يش دوليييش  ي ييي يش ضيد 
الفييييي  ليي يي ييصيياييا ميي     تييّييو  الييدولييش 
اال بفاد ش اوولي  ي  اليصياليم. اليي ذليك 
تبصام  مخبحف الدو   حور رد د م  هيوا 
ال وع م  او  ار ال ح قيش وتيصيقف ميدى 
  يقايبيايا و هيداف ذليك، وليايوا  يادرل 
عايقال اليدو   ي  الييصياليم، و  ي ي ياييا 
الفي ، اليي حي يا يش ني يسيايا مي   يال  
وض   وانييي  ت ي ي  و يف الي ي يقايال 

 .واوااذ ب ولحبفدف لاا
القيادة الفي يييش عي يحيت  ي ي ياهيش وحسي  
تفيييقف ليييو يييف سييييييي  االدعيييا ال 
واوااذ ب الغق ييش،  ي  اريار اليبيوعيييش 
السياسيش واو ال يش ل وار يايا، ولي يأل 
الي مي د مي  الاي يا يييش مي  ميواري يييايا 

إلرالعام عحي مدى اوهداف ال غيقضيش 
لييحييغييقع، الييوف  ييحيياو  اعييال  آسيييييا 
الوسطي والدو  ال  اورة ليحيفييي   ميا  
الفي  ت ارة  وثقا ش  وعال ال  انسانيييش!، 
ذلك    اإلعال  الغق    صي ي  لي يسياعيدة 
 ان  الققار السييياسي  هي ياك ليحيبي يايييد 
لد يوليه اليي دو  ميا تسيبيصيدف الفييي  
ول ي د م  هوا االسيبيصيدا  مي   جي  ا  
 بحّم الغقع و   رحيصبه  مق ّيا  يدوليش 
 و عدة دو   آسيو ش عحي وجه اليبيحيد يد، 

 .ل قع مقومال عال ال الفي   اا
اليخيطيق “    الوا  ، ال  وجد ر   اس ه 

 يقاع الفييي  ليبيدميييق “ ،  و ” الفي  
االسييبييصيي ييار اال ييبييفييادف “ ،  و ” الييصييالييم

ارهييا  “ ،  و ” والييصييسييّييقف الفييييي يي !
، ” اليبيايد يد الفييي ي ” و”  الفي  ليحيصياليم

وعيقها الصاقال م  رصارال تيخيو يف 
الاصوع م  الفي ، وه     حيقيييقيبيايا 
ا بقاضال و م يال و ياالل تيبيصيار  
م  الوا   واليحيقيائيأل وري يييصيش عيال يال 
الفي   دو  الصالم، ونيحي  ايو يد دولي  
لالتحاد الدول  لحفحا يي  واإلعيالمييييي  
والييّييبّيياع الييصييقع   ييد ييا  )وحييحيي ييا ن 
الفي ، لم نالح  وجودا  لاو  ال ي يقايال 
الغق يش    الفي ، الب  تقيو  سييياسيبيايا 
م  اآل ق عحي ال د ّش واحبقا  اسبيقيالليييش 
اي  رييقف ليين يق، وعيد  الييبيد يي   يي  
رياو  اليدو  واليبي يفيييي يال والييايييئييال 

  .واوحياع ال خبح ش
   حقيقش اومق،  ُحياو  اليغيقع  يقّميبيه 
ا دا  الب ام   ي ا  ييي  دوليه، ونيه  يد  
مسيقة البقاج  وال صيف، ودّع اليوهي  
 يه ا بفاد ا  وسييياسيييا ، و يارل  يوتيه 
    م  مبطيحيب اليحيا  اليايي ي يش  يدو  
مبوسطش وحبي  غيقة تيبيحياليف ميصيايا 

 .الفي  وروسيا
الغقع  ق د ا    قي الصياليم ميقتي يطيا   يه 
وم  وا  ووامق ، وحاميا  لقي ه االجب اعيش 
والسياسيش وعيقها. ولاوا،  ص د الي ري  
حقوع  ياّر يش ليبيبيم ميحيا يقة الفييي  
وم  الاا الي ياجي   ي  اي  اليحيقيو ، وميا 
 قوج له عادة     ورو يا و ميق يّيا  يأ  

سبّو  القوة القئييسيييش ليصيفيق “ الفي  
، هيو ”ما  صد ال فا “و ” ما  صد الغقع“ 

م قد مقاهقش سياسيش وميق  سييياسي  
 صي ي  عيحيي اضيصياف هيوا اليغيقع  يييد 

 ق    ق   الغقع ن سه، وهو الوف  قو   ح 
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وهو الوف  قو   ح ق   ق    ي يسيه ليييد ي  
 ي ه الب  لم تأل اا الاصوع،    وليم تيصيد 
هو  الاصيوع تيق يدهيا وال تيق يد مي يقد 

 .الس اع ع اا
الفي ، و قعم ان باحاا، اال انيايا تي ي ي  
سدا   ما  القيم الغق يش،  ا  تحا ي  عيحيي 
دور االربقاايش وال اراسيش    نيفياميايا 
و ططاا ورق  ت ّيقها، وهي  عيالميش 
هامش عحي    الفي   صييدة عي  اليغيقع 
 ي يا  وثيقيا يييا ، وا  ايانيت تيصي ي  عيحيي 
عييال ييال ريي يييييصيييييش ميي  الييغييقع،  يياييو  
الصال ال  ي ش انسانيش ت ي ي  اليي سيال  

اومم وليس الي الحقع الب  
تو   الياا سياسش اليبيحيدف 
واالسييبييصييدا  والاييخييفيييييش 
االم قارور ش لحغقع، اليوف 
 ق د ال قا  ام قارورا  عيحيي 

 !الصالم الي اال د
نالح  اليو      ُ يش الي يفيا  
الصال   اانت دائ ا تيبيايّي  
وتخب    ي  اريار اليبي ياعي  
 ي  الح ارال، لّ  ال فيا  
اليق سي ياليي   يد   يياليبيقاجيي ، 
 حق ش الق س اليش الفي ياعيييش 
ال يبيطيورة آ يوة  ياالنيايييار 
البدر    ونيحي  نيقى ذليك 
ا   و ،  يحيم تيصيد اونيفي يش 
الق س ياليييش تيقيد    يش  ييي يش 
عادلش لحاصوع،  ي  انيايا ليم 

تقدماا مطحقا  لّوناا تيبي يسيك  يالياييي ي يش 
واسق ر  ش اآل ق الوف ال  ُ  ّو تصيحييي يال 
الييغييقع، ومييطييالييب اليياييييي يي ييش وا فييا  
اآل ق   ع  ع حيش   ا  ال فا  اليصيالي ي  

 .وا الحاا
 قو  ال اح  جيان        اوسباذ الاايييق 
 يي  جييامييصييش الييدراسييال اوجيي يي يييييش  يي  
رانغااف    ا  الوض  الحال     اليصياليم 
هو عحي عّس ما انبفق  الغيقع، حييي  
حّولت الفييي   يوتيايا اال يبيفياد يش اليي 
ر يد سياس     الفقاع مي  اليغيقع، 
 ما  ص  الساسش     ل انيا  يييقو   يأ  

ال فا  اليد ي يقيقاري   يال عيحيي حيا يش “ 
 وة عيييق “ ، و   الفي   ف باا ” الخطق

تيصي ي  عيحيي تيخيق يب هيوا ”  د  ققاريييش
ال فا ، و ما  هوا الوض ، تي يادر  يصي  
الاخفيال اوورو يش الحّي يش ليحيبي ي يييه 

 ييي  الفييي  ”  سو  الي يايم“ الي  طورة 

و ورو يا. و سيبييطيقد  ي يي ، لييقيد عي ييقل 
رخفيال عق يش ع   محيايا  ي  تيصيي يي 
الب اد   ي  وجاال نفق ال ان ي  الغق   

اال يبيقاضيال “ والفي  ، لب  ّب تقسيخ 
وال ريييك    اليييصيييال يييال ”..  اليييّييياذ يييش

اال بفاد ش والب ار ش والسياسييش اليقيو يش 
 ي  الفي  و ورو ا، تحباج اليي تيصيي يي 
البي ياد  الي يقيا ي  عيالي  الي يسيبيوى  ييي  
ال ان ي ، وتصي يييأل الي يصيق يش الي يبي يادليش 
لث ّار ووجيايال الي يفيق.. اليي جيانيب 
ضقورة    ناقح  وضوح  يأ  الفييي  
ت    مايّدا  لحسال  الصال   ومساه يا   ي  

 .الب  يش الصال يش وحاميش لح فا  الدول 
الغقع  قمبه  خسق م  سييياسيبيه عيييق  

الفحيحش تي يا  الفييي ، ونيايا سييياسيش 

مواجاش،  ي ي يا تيطيقح الفييي  سييياسيش 
الصال ال ال بوازنش والي يبيسياو يش والي ي ي  
الاام ، وهو ما ال  ق د  الغقع  ط يصبه 
القاق يش واالسيبيحيواذ يش عيحيي اآل يق ي  

 . اقا  ودوال  وحا قا  
اومي  الصالم لححيع الاييوعي  الفييي ي  
الق يأل ر  جي   ي  ،  دعو  دو  تو يف 

م ب   ال فيق ال ابقك آلسيا “الي   ا  
، وهو ما  ردّد عيحيييه ميا يقا  ” وال اق ش

، رئيس ادارة الدعا ش ” هوان  او  مي  “ 
البا صش لح  ش ال قاي ش لححيع الاييوعي  
الفي  ،  يال  حي ي  ا يبيبياح  ي يش  يادة 
اإلعال  آلسيا الوف   يم    مد ي يش سيانيييا 
   وع الفي ،  ال  ال اتي يق السي يوف 

، ” هيواني “ ل  بدى  وآو اآلسيوف. و قى 
 نه م  البطورال اليدرامياتيييّيييش واعيادة 

اليوف ”  ري “ هيّحش الصالم،  يدّ  اليقئيييس 
 اغ     ا  م فب اومي  اليصيا  ليحي ي يش 

ال قاي ش ليحيحييع الايييوعي  الفييي ي ، 
سحسحش م  او ّار الب  تيبيصيحيأل  ي يفيييق 
ال اق ش،   ا    ذليك اليدعيوة اليي  ي يا  
م ب   مفيق مابقك آلسيييا والي يايق يش 
الب  تقد  الحّ ش الفي يش وم ا ا   ي ييا  
لبصي ي السال  والب  يش لحصياليم، واليق يا  
والييبييقييد  آلسيييييا، مييق ييقييش  ييبييصييي ييي روح 
االنيي ييبيياح واال ييبييّييار وتسيياييييي  الييق ييا  
والب  يش    آسيا، و  الفي  تقعب  ي  
ضم ال اود م  آسيييا واليصياليم مي   جي  
موا حش السص  اليي ا ي ياد ُسي ي  جيد يدة 
لال بّار وال ااراش    مّاسب الب ي يييش، 
   الو يت اليوف تيحيبي ي   يييه  ياليوايقى 
اور صي  لإل يالح واالني يبياح، وليبي يصيم 
آسيا  االن باح واال بّار، ولييي يصيم اليصياليم 
 ييالييق ييا  والييبيي يي يييييش حييبييي 
 ييبييوا ييق لييه ميي يي ييق ضييخييم 
لإلعال  الحق حيقيا  ليبيبي يّي  
مخبحيف اليدو  مي  عيق  
 نيي ييسيياييا، ومييطيياليي ييا  وسييائيي  
اإلعييال  اآلسيييييو ييش  ييبييدعيييييم 
اليييدعيييوة ليييبيييصيييي يييي روح 
اال بّار و  ا  تيوا يأل  ايأ  
البصاو  والح  عحي الحيوار 
 ييييي  الييدو  وناييق  ييول 
آسيا، ووج   دا  دور نايط 
   تاي ييي  واريقا  اعيادة 
احيا  آسيا وناق تقار ق ع  
اال بّار والبصياو   ي  آسيييا 
والصال ال ال ق حش لحي ي ييي  
 ي  دولاا، مي   جي  اليقيييا  
 دور توجيه الق ف اإل  ا ي  
 الّام  وال ساعدة      ا  عياليم جي ييي  

 .وآسيا ج يحش
تحيش ر ا يش ورّق ع يأل ليثمييي  اليصيا  
لححيع الايوع  الفييي ي  اليق يييأل ري  
جي   ي   ولق ا ه  قيييادة اليحييع، اليوف 
 يدّ  ليي ييا  يدعييوتييه هييو  ليالتييحيياد الييدوليي  
لحفحا يي  واإلعالميي  والّبّاع الصيقع 
  د ا  )وحح ا ن الفي ،  ق ش  يق يدة 
ور يصش ال سيبيوى لي يصيقف الفييي  عي  
 ُقع و أ   عي  ا، ول صق  ميا رياهيدنيا  
وما س ص ا  ول س ا  ليحيقيقا  اليصيقع  ي  

 .ا  الصالم
*#عيدالقادر_حسن_عيفدالفقفادر: كفاتف  
وعضو  اشط ف  وي   االت اد #الفدولف  
للة  يين واإلعالميين والوتّاب الفعف ب 
أصدقاء وُحل فاء #الةفيفن فف  #مةف ، 
وم اسل  شفط لفلفقفسفم الفعف بف  إل اعف  

 .CRIالةين الدولي 
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رانغااف الصا  ش اال بيفياد يش لي ي يايور يش 
الفي  الاص يش، مد  ش ليست تقحيد ش اريال يا ، 
    ا  موا صاا تقى الصا ب والص ائب عحي 

، ”  قج لالاة الاق “ ا بال اا، وم    قزها 
صالم السياحيش الفي يييش  الوف  صدّ م   ج   ال ا
والصيالي يييش، و اي يقهيا اثيارة وجيو يا ، حييي  
 اقفد   وميا و ود هائحش مي  السييياح،  ُيقيدّر 

 ليف  86عددهم     ص  او ا   أاي يق مي  
سائ  محح  و ج   ، م  ميخيبيحيف اوعي يار 

 .وم  ربي ال  سيال
الايياهييأل والييُ ييايييّييد ”   ييقج ليياليياة الاييق “

ص ارف حد  ،  خطف م  اليوهيحيش   بف يم م 
ي   يحي   ي يد ي يش  اوولي  ل اع و نفار اي  ما
ر غااف ال بيقاميييش اوريقاف والي يسياحيال 
لي و ام نحو  ا غ اريس، و     يييايم حيب 
اسبّااف اوسقار واالرالع عحي ما  دا حيه 

 .م  ا داعال  ي يش  ق دة
 خال  ز ارت  الي الفي      واسيط ريايق 

ضيي يي  و ييد لييالتييحيياد  8102آذار/ مييارس 
الدول  لحفحي ييييي  واإلعيالمييييي  واليّيبّياع 
الصقع   د ا  الفييي ، و يدعيوة مايّيورة 
م   يادة الحيع الايوع  الفي ي  اليحياايم، 

” اليي ييقج“ عيا يي ييت ميي ييو و ييوليي   مييا  هييوا 
الااهأل، الُ خيف  قامبه واسبقامبه الي ي يارة، 
تاار  و ود السياح الو    بّح و    يخيبيحيف 
الحغال، م و الف ياح، وايحيايم حيق  عيحيي 
نيي يياح مييايي ييبيياييم  يي  اسييبييّييايياف  سييقار  
والبصقف عحي ا   رجائيه،  ياليقعيم مي     
تواقة الد و  اليه تصدّ مقت صش، حييي  تفي  

 .الي   صش عاقال م  الدوالرال
و د ا بقل   و نا  تأم  هوا ال قج       ري ّيه 

الاياهيقيش واليُ يخيبياليش حيقيا  ”  ليالياة الايق “ 
   الاا وجاذ يباا   باة ج يحش  يا يصيش ميحيييئيش 
 الحيو ش وت    الحياة ومي ياهي يايا،  يبيقى 
ال  ي  ُم  و ي  نحو م ات اا وسحقها رعي يا  

 …ع ام
مبق، تقي   852لالاة الاق  ه   قج  طو  

 يي  حيي  ”  لييييي يييييازو“ عييحييي حييا ييش رييارع 
، وسط ر غااف عحي جيانيب نيايق ”  ودون “ 
، مي ياريقة  ميا   يونيد ري يغياياف. ” هوانغ و“ 

،  اعب ياد الي ي يط ” جيا تاي   هوا “    اا 

ال ص يارف اليحيد ي ، و يد 
، 0550انطحأل   ا ها س ش 

 .0556ليّب   س ش 
وتف ف ال قاج  الصال ييش 
والفييييييي يييييييش اليييُ يييوثّيييقيييش 
واليي ييوثييو ييش،  ييقج ليياليياة 
الاييق   ييالفييييي   رييو  
 يقج  يي  آسيييييا، واليي يياليي  
عحي مسبوى الصاليم  يحيف 

   تورنبو ”  س  ا “ قج 
)ايييييييي ييييييييدان، و ييييييييقج 

   موسيّيو ”   وسبانّي و“ 
الصا  ش القوسييش، وايا  
   ييا   رييو  ميي يي ييي  يي  

        بي ياوز   8112و 0558الفي   ي  
 .ال قاي ال ال  الدول  لا غااف

هو    ا   حد  هم مصالم الحداثيش الفي يش، اذ 
 ايصييق  عييفيي يش الفييييي  ور يي  هيي ييدسييبيياييا 
وتق ياتاا وتقدميش عحوماا الد يييقيش الي ياجيحيش. 

 ايطي  عيحيي ميا  الي يايق، ”  ال ار   –ال قج “ 
 بقى الس   الّ قى نقياريا  ُ يغيقى تي يخيق 
ع ا ه، لّ  ت دو وا أناا تب  د  ي  ميّيانيايا، 

 . حّأ  ال حياة  ياا وال حقاش
 ذهح    قج الحالياة حيقيا   يقياميبيه الي يارهيش، 
وعييحييّو  الايياهييأل، و ييوة ثيي يياتييه  يي  مييّييانييه 
وجاوز به الص قانيش، وتح حه ال يغيور مي  
عوام  الط يصش اورضيش وال  ائيش، ال سيّ ا 
و نه  ق  عحي حيا يش نيايق ميد ي يش ري يغياياف 
ال خم، حي  الس   الّ قى وال ق  ال يحيقف 
ال بوا   والّ يف، والسياحش الب  ال تيايد ، 
اال    البق يش الفي يش ثي يبيت  عي يدة الي يقج، 
وجوور ، ع يقا      ياري  اور ،  يحييي  
 حب    نوا  الط يصيش ايا يش،  يييّيو  حياميييا  

 . ايدا  لساا يه وزوار 
، اليي يي يياييي ” لييالياة الاييق “ و يبييّييو   ييقج 

فصيد  يبّيسي  واي يق مي   ي يسييي   يقدا ،     
و  ّ  م  الب ق  ُ صودا  ونيوال  ي  ال ئيال 
ميي  الييطييوا ييأل، ميي  عييدة  جيييا ، ميي يياييا 
ال خفص لح طاعم ال خ ش ال ي يبيايقة عيحيي 
رييوا ييقييه ميي  اليي ييانيي  الييي الييخييامييس عاييق، 
ومقاي لحبيسيو  اليصيا ، و ي يد  ميّيو  مي  
ي ي يي عيحيي  عاقال الغقف، ا ا  يبيوا يق الي ا

 . قج هوائ      عدة   وال تح ي ش واذاعيش
وتحيبي ي   ياعيدة  يقج اليحيالياة، الي يبيحيف 

 ياسيم  0522البار خ  الوف ا بب   ي  عيا  
مصق  ر غااف لحبار خ واآلثار ال قا يش،    
ال صق  الييراعي  لاي يغياياف ثيم تيم نيقيحيه 
ل و صه ال د د  ال قج. و يحيبيوف الي يصيق  

 ليف  21عحي  ي يسيش   سيا ، و  يم نيحيو 
 ليف  يطيصيش آثيق يش،  02 طصش، م اا حوال  

و وثيأل  ي يصيقوضياتيه مي  سيييارال  يد ي يش 
وحد  ش، ومقار  ع قانيش م  الحياة اليوميييش 
لح وار ي  الفي يي  وال سبص ق ي  اوجيانيب 
لبار خ الفي  عحي مدار نحو ميئيش عيا ،  ف 

  وحييبييي اعييال  الييدولييش  0282ميي ييو سيي ييش 

االرييبييقاايييييش 
الفي يييش  ي  

 .0585س ش 
و يييييييييوجيييييييييد 
 ال قج ايوليك 
عييدة  يياعييال 
و  ييييييييا ال 
ميييخيييفيييفيييش 
لييييثلييييصيييياع، 
ت صحك تسي ي  
   عاليم  مي  
اليييييخيييييييييييا ، 
ومييي يييايييا ميييا 

”  ييصييقف    يي
وحييييييييييييييييييييدة 

” اليييي يييي ييييا 
عييييييق ييييييش ” و

، حي    ّ  اليقيييا   يأنايطيش تيبييي  ” ال  طاد
عيش ت ق يش انيصيدا  الي ياذ يييش اضيا يش اليي 
  ا  رححش اليغيا يال/ واليقيطيب الي ي يو ي / 

، ليّي  ”/ د ييني “ ومسقح الحييير/ ومسيقح 
اومب  م  ا  هوا هو    اليائيق اليي الي يقج 
 ُ ّ ه ز ارة اام  مد  ش ر غااف مي   يال  

ميق يد ميبيطيور  06م اهيق الي يقا ي يش ع 
 . ُقّقع ال سا ال

وم   ا ق ال  ا ال اثارة، ال  ا  ال يحيورف 
دائقف الاّ ، الوف  ُبييي  ليحييوار الي يق يش 
لحب ب   إراللش  انوراميش عحيي ايامي  ميد ي يش 
ر غااف، و  ااد عيق عادف،  ي يا    تيطيأ 
 دماك اورضيش الا ّا ش،  خبح يك اإلحسياس 
 أنك سبسقط الي تحت ال ميحياليش، وتيقي   ي  
هوة  ع يقش،  ي بحّك رصور ميوهي   ياليقهي يش 
والقعاش والخوف الاد د،  ي ي      يبيحيّو  
 صد لحفال ميصيدودة اليي احسياس ميصياايس 
تي ييامييا ، احسيياس جيوّاع وُميي ييييق ومي ييايي  .. 

 ! باصق   فق.. وتاصق  قاق ال سبحي 
 أنت تححأّل عاليا     ا د الس ا  اطيييق حيق، 
وتييخييبييق   ييال   سييحييش ميي  الييو ييت سيي ييا  
ال د  ش ع وة، ُمبححال  م  اليقيييود والي ياذ يييش 

و يوى الايد ”  ال يواني  اليصيحيو يش” اورضيش و
 .اإلنسانيش والط يصيش م اا

واضا ش الي ذلك، تاصق واأنك تيقى الي يقج 
 يو  “  ي  الي ي يا  ”   حق ييش“  اخبا  سا حا  

، حامال     جو ه الي يحيورف  ليوف ” اورض 
اورخا  ال  با ي   سحق ال ااد، وحامييا  
ّّيي   ا ّياهيم مي   ييوانييي  اليطيي يييصيش، الييبي  تي ي
الفي يو  م  تحيي اا  باّيحاا عيحيي هيواهيم، 
وتوهي اا    ر قة تق يش تااد عيحيي  يوتيايم 
وحيييييو ييش نييفيياميياييم و ييدراتيياييم اليي يي ييارة 

 .وتطوراتام الح ار ش عيق ال س و ش
 

*#سناء #كليش: كاتي  وص  ي  #تو سفيف  

 اشط  ومع وف  ومفن الفمفجفمفوعف  األولفى 

ففسفف  لففالتفف ففاد الففدولفف  لففلففُةفف فف ففيففيففن  الففمفف ّسل

 والوتّاب الع ب أصدقاء #الةين.
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ها  د عدنا       ا  الي  وراني يا اليصيق يييش، 
 ييصييد ز ييارتيي ييا اليي يي يياعيييييش اليي يياجييحييش الييي 
جيي يياييور ييش الفييييي  الاييصيي يييييش الفييد ييقييش 
والححي ش، و د  تح  ا الُحح ا  الفي يو   ّ  
م اه  الحياة الفي يش القا يش، اليبي  ني يي  
 ييصييد  وجييودهييا  يي   ييقدوس آ ييق عيييييق 
ال يقدوس الفييي ي  اليطيا ي   ياوعياجيييب 
ور   الح ارة وعحو الي يسيبيوى الي يقيا ي  
لدوليش الايصيب الفييي ي ،  ي ي ي  اليقيييادة 
الحّي ش لححيع والدولش وعحي ر سيايا اي  

 .م ا ا الق يأل الحّيم ر  جي   ي  
لقد ا ا و دا  اي يييقا  مي  ميخيبيحيف الي يحيدا  
الصق يش،      االتحاد الدول  لحيفيحيا ييييي  
واإلعالمييييي  واليّيبّياع اليصيقع   يد يا  
وُحح ا  الفي ، الوف تيحيقيي دعيوة ايق ي يش 
ور يصش ال سبوى لي ارة الفي  واليبيصيقف 
عحياا ع  ا ب، ومصق باا ع   يقع، و يد 
تحققت  م يات ا وآمال ا القد  ش  بحقيييأل هيو  
الي ارة، الب  سب ب   ميامي يا   يوا يا  اي يييقة  
لحفدا ش والبقو   ال قا   والح ارف  يي  

 .عال ي ا الصق   والفي  
لقيد تيحيقيقيت تي ياميا   هيداف هيو  اليي يارة 
 ييبييّييق ييم  وائيي   ع ييا  وناييطييا  و د ييا  

” االتحاد الدول “ ورصقا  وابّاع وم دع  
الصبيد  أرّا  ربي، وتقد يم االحيبيقا  ليايم 
 ييال يييييا ييش والييبيي ييوا  واليي ييحيياضييقال 
والحقا ال والصي يا يش واليحيدع عيحيييايم مي  
جانب القيادة الحي يش الفي يش القا يش  يّيقا  
وم ارسش و دا ش وتيحيالي يا ، وهي   يييادة 
ت  ّ  الق يأل اومي  الصا  الصيفيييم ليحيحييع 
ر  جي   ي  ، الوف ناّق  رّقا  ال حيدود 
له لدعوت يا اليي  يالد  الي ي يارة، وإلتياحيش 
ال ق ش ل ا ل صق باا حأل الي يصيق يش،  يايو  
الييي ييارة االتييحيياد ييش تييصييّييس رعيي يياتييه هييو 
وتطحصاته هو    ا  الي تيحياليف اي يييق مي  

االتييحيياد “ اومييش الييصييق يييييش، وميي   ييال  
، الوف  يق ي  ليوا  هيوا اليبيحياليف ” الدول 

عاليا  م و عدة س يوال  م ياهيا  ي  عي ي  
م    ومي يايك وميبيوا ي  نيايارا  وليييال ، 

و فييورة تييطييوعيييييش 
وم دئيش ونيّيقا  ذال 
و ييدو    ييش مييّيياسييب 
ماليش  و مياد يش، اني يا 
 ييييقييييط لييييبييييصييييي ييييي 
ال ابقاال السييياسيييش 
وال قا يش    عالم تصدّد 
او طاع الحال  ومي  
 جيييييي  تييييييصييييييي ييييييي 
ال ابقاال واليّيسيب 
اليي يياييبييقك لاييصييو يي ييا 
واليييي ييييدّ ييييش الييييبييييامييييش 

 .والفدا ش الحأل
الي ارة الي الفييي   ي ليم   –ا  هوا الحدث 

ول   بّقر م  جاش   يقى عيييق اتيحيادنيا 
الدول  الوف  ص    وميا ، مي   جي  اعيال  
مييوا ييف الييبييحييالييف ميي  الفييييي  وارسييا  
مداميّه وت  يبه عحيي  ياعيدة راسيخيش اليي 

لّ  هوا وعيق  الّ يييق نيبيقيد   . قو  مق حش
مقال  ُ ق  الاّيق اليصي يييأل والي يو يو  
لحق يأل اومي  الصا  ر  جيي   ييي ي ، ومي  
 الله هو  الوال و د ائ ا و ححي يائي يا  ي  
الفي ، وانه ل   واج   و ف بي  ع يوا  
نارطا      اإلتيحياد اليدولي  ليحيفيحيا ييييي  
ُّباع اليصيقع   يد يا  و  واإلعالميي  و ال
حح ا  الفي ،      ص   ي يي ي  االميبي يا  
الي دائقة الصال ال الخارجييش  ي  اليحي ي يش 
ال قاي ش لححيع الايوع  الفي  ، عيحيي 
الدعوة الّق  ش وعيق الي يسي يو يش جيوهيقا  
لالتحاد لي ارة الفييي  لي يدة عايقة   يا ، 

الي يائيت،  8102 ال  راق ميارس/ آذار 
حي  تّححت الي ارة    ياح اي يييق، و  يق  
 الص الاّق وع يأل االمب ا  ه ا لثسبياذ 
الق يأل مقوا  سيوداح، مياسيس ورئيييس 

، عحي ما  دّمه وما  قدميه ” االتحاد الدول “ 
 بوا   ال   قط  لح او   ُدُما  ياالتيحياد، 
   س ي  تصي ي وتورييد روا يط الفيدا يش 
والبحالف م  الفي ، والوف اا  له اليدور 
ال ب يي    تحقيأل هو  الي ارة ال  وذجيييش، 
و الص الاّق لّ  ما  ساهم    تحي يييق 
وان اح تحك الي ارة االتحياد يش اليبيار يخيييش 

 ..ومقا قش الو د االتحادف
و ييالييص الاييّييق مييقييقو  لييال  االسييبيياذ 
مح ود ر ا  مييي  السيق االتيحيادف ونيائيب 

الوف  ساق الحيال  ”  االتحاد الدول “ رئيس 
الطوا  إلدارة االتحاد  يّي  ا يبيدار وحيي  
وح و عحي ر ا  ا و ع ائ ا اليّيقا ، و ي  
ادارتيه ليحي يوا ي  اإل ي يار يش اليّي يييقة  يي  
االنبقنت وال يييسي يوك وعيييقهيا، والايّيق 
 ُريّق  اوليك لي ي ييي  اليق يا  واو يد يا  
الفي يي  الو    ا ح اهم     ّي  ومقاريصيش 
 ييو ييبيياييو ومييد يي ييش رييانييغييايياف، ال سيييّيي ييا 

لييال ييبييسييامييش الييصييق  ييش الييبيي  لييم تيي ييار  
وجوهام  ال  تواجدنا  ي يايم وميقا يقيبيايم 
ل ا، وتقد ي يايم الي يصيحيوميال والايقوحيال 
الّا يش واإلجا ال الاا يش عحي اسب سارات يا 
 ي ا  خص ال  اريأل اليبي  زرنياهيا  يال  
الي ارة االتحاد ش البار خيش لحفي ، واليبي  
ر حت ثالث م ارأل مخبح ش ه  اليصيا ي يش 
 ّي ، ومقارصش  و باو، ومد  ش ري يغياياف 
ونواحياا، حييي  لي يسي يا  يأعييي ي يا اليقي يية 
ال وعيش الب  تاادها الفيي   ي  مي ياالل 
عد دة،   قيادة رريدة لحقئيس الصيفيييم ري  
جيي   ييي ي ، و يخيا يش اليبيطيور اليصيحي ي  
والبّ ولوج ، وت  يش الي ي ياريأل اليق ي يييش، 
والق ا  عحي ال قق وتا ي  ال الحي  عحي 
م ارسش اليراعش واالسبغال  ال ق    يايا، 
وسياسش او حيال القوميش، وسياسش مّا يحيش 
ال ساد، وماقوع الحيا  و الطق أل، وآ ا  
 اررش الطق أل الي يسيبي يدة مي  الي ياتي يق 
الباس  عاق لحيحييع الايييوعي  الفييي ي  
الصبيد، وه  االربقاايش ذال اليخيفيائيص 
الفي يش    الصيفيق الي يد يد، واليبي  تيصيد 
   ا  ث يقة لسييياسيش اإل يالح واالني يبياح 

 . الب  ت  ّباا الفي  م و  ر صي  عاما  
ا  ما ر   ا  ول س ا ، عيحيي  ر  اليوا ي  
الفي  ،  ُ قز البطور ال ححيوه ليحيفييي ، 
ما   صحاا  وة ا بفاد ش وسياسيش ا يحييي يييش 
ودوليش    آسيا والصالم،  يال مي يازع ليايا، 
و ُ قز اولك ال يّش الفاد ش مي  ليد   يييادة 
الحيع الايوع  الفي   الوثا ش ليبيحيقيييأل 

و  8181 هدا ه الساميش الُ يسيّطيقة حيبيي 
، وهييييي   هيييييداف 8161و  8126

اسبقاتي يش  ايدة لبيحيو ي  الي يايق يش عيحيي 
سييّييش السييال  الييدائييم وا ييبييفيياد السييال  
الُ سبدا ، وس بحدث عي  اي  هيوا وعيييق  
   مقاالت ا الالحقش، إل ادة  ع يا  الي يقع 
االتحادف    ور يحيش الي ييائيق، وعي يوميا  

و  يد يا  ”  االتحاد الدولي “ إل ادة  ع ا  
حص ال ارقي   الصق يش  . الفي  الخ 

*#عيدالقادر_خليل: خف يف_ جفامفعف  مفن 

االت اد السوفييت ، وصديق قديم للةفيفن، 

ورئففيففت مففجففمففوعففا  االتفف ففاد الففدولفف  

للة  يين واإلعالمييفن والفوفتّفاب الفعف ب 
أصدقاء وُحل اء الةين ف  والي  #ورقفلف  

عاصم  الفجفنفوب الشف قف  #الفجفةائف ي، 

وم ست ورئيت رابط  اصدقاء #الةيفن 

بالجةائ ؛ ورئيت  وادي أصدقفاء الفقفسفم 

 CRIالفعفف بفف  إل اعفف  #الةففيففن الففدولففيف 

، ورئيت المنفتفدى ” الةين اليوم“ ومجل  

الفففجفففةائففف ي لفففمفففشفففاوفففدي وُمففف فففيففف  

#ال ضائي _الةينيف  الفنفاطفقف  بفالفعف بفيف  

 وغي وا.
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الحد   ع  او حيال    ج اور ش الفييي  
الاص يش حد ٌ   ج   ما  يييه  نيه  يخيبيفيق 
ع ارة )وحدة الاصبن، وهو حيد ي  ريييأل 
عحي عّس ما   ّ      بيفيور  الي يصي  
عحي اعب ار    او حيييال ميوضيوع ريائيك 
اسقارا  عحي وا ي  او يحيييال الفيصيب  ي  

 .الور  الصق    فو ا ، والصالم ع وما  
تبصدد القوميال الصق يييش واو يوا   ي   يحيد 
ال حيار و ر ص ائش محيو  و.. نييف، وتفي  

 65 يحيسييب اإلحفيا ال الي ييبيو يقة اليي 
 وميش ا يقة ومبوسطش و يغيييقة، مي يايا: 
ها  ، داف ، مياو ،  و  ، و غور. وتاّي  
 وميش ها  الغالي يييش ميا  ييي يايا.  ميا  يا ي  
او حيال القوميش  ياي  تي يبيايق  ي   نيحيا  
ال الد، وتصييش  ي  هي  تيصيا يش مايبيقك 
 ّ حه الدسيبيور الفييي ي ، وتايقف عيحيييه 
القيادة الفي يش م   ال  الحيع الايوعي  

الفي  ، حي  ع حت اليقيييادة مي يو اريال  
عحي 0522سياسش اإل الح واالن باح عا  

تو يق الحياة القعيدة لّا ش ال واري ييي   يال 
 .اسب  ا 

ري  جييي  “ و د ع   اومي  الصا  لححيع 
وهو  اغ     الو ت ن سه مي يفيب ”   ي  

رئيس الدولش،  ّ  را به عحي ت  يت دعائم 
الح اه عيحيي او يحيييال مي   يال  تيأايييد 
الاو ش الخا ش    او حيال، ح ياهيا  عيحيي 
حقاا    ال قا  والفاور وال  و والبقد   ي  
الي ي يبي ي  الفييي ي  سييياسيييا  وا يبيفياد ييا  

 .واجب اعيا  وتصحي ا  
والال ت جيدا ،    اومييي  اليصيا  ليحيحييع 
الق يأل ر  جي   ي  ،  ول  اهب اما  اي يييقا  
لحغا ش ورئيسيا    سألش ال قق والق ا  عحيييه 
  ا   ُم قما     الفي ، م و تس ّ ه مااميه 
الدسبور ش، وله تفيق يحيال اي يييقة حيو  

هو  اآل ش،  عق اا  ع ا  وان ازال ميوهيحيش 
لبقحيص حدة ال قق الي  دني درجيش و يال  
سيي ييوال  ييحيييييحييش  ييييياسيييييش، وميي  هييو  

اذا لم  سبط  م ب   الحييياة “ البفق حال: 
القعيدة ح  ماّالل الي ي ياريأل اليق ي يييش، 
و ا ش ال قيقة م اا،  يإنيه ليييس مي يبي ي  

مي    –”  الحياة القعييدة عيحيي نيحيو ريامي 
اح ش اومي  الصيا  ري  جييي   ييي ي   يال  
جولش ت قد ش    محا فش  و ي      اليبياسي  
والييصيياييق يي  ميي  اييانييو  اوو / د سيي يي ييق 

8108. 
 ي يب ”: “ ري “ و     قى  قو  الق يييأل 

االهب ا   ق يش الق ا  عحي ال قق واتيخياذ 
اإلجقا ال الد يقش ليحيقي يا  عيحيي الي يقيق، 
ي   والب سك  ال قنام  اليد يييأل لي يسياعيدة ما
 صانو  م  الي يقيق، ووضي  جيدو  زمي ي  
لييحييصييد الييبيي ييازليي  لييحيي يياييقوع، واتيي ييا  ايي  
اوع ا  الب فيحيش، و   ال تسب ي ي  جيايود 
البخحص م  ال قق   ش   حييش  يوميييش  و   يش 

م  اح ش لثمي  الصا  ر  جييي    –”  م طقش
 ييييي يي   ييال  اجييبيي يياع  ميي  و ييد ميي ييطييقييش 
 وانغا  الواتيش الحّم لقوميش تاوان  عيحيي 
هامش الدورة الي يالي يش ليحي ياتي يق اليوري ي  
ال ام  عاق لححيع الايييوعي  الفييي ي ، 

  م يي يي  آذار/ م يي ييارس عييا   يي يي  اليي ييام
8106. 

  ب تو يق البصحيم الي يييد “ و   هو     ا : 
لثر ا     ال  ارأل ال قيقة لحق يا  عيحيي 
ال قق. هو  ما ش هامش ليحيبي ي يييش واليقي يا  
عحي ال قق و سحوع ها  لب  ب نيقي  الي يقيق 

م  رسياليش  يصي   يايا   –”  الي ال ي  القاد 
اوميي  اليصيا  ري  جييي   ييي ي  ردا عيحيي 
ال صح ي  ال اارايي   ي  حيحيقيش اليبيدر يب 
ل امصش الي يصيحي ييي   ي يّييي  ضي ي   يطيش 

تدر ب ال صح ي     ال يدارس اال يبيدائيييش “ 
ن    الباسي  8108” ) واإلعداد ش وال انو ش
 .8106م    حو / س ب  ق 

ليقيد و يحيت “ وليس   يقا    دا  تفق حيه: 
  يش اليبيخيحيص مي  الي يقيق اليي ميقحيحيش 
حاس ش،   ب    نحقأل هد  ا  ي  اليقي يا  
عييحييي اليي ييقييق  ييصييي   رييد و ييّييق  وضيي  
واجييقا ال  د  و ييوة  ايي ييق وعييي يي ييش 
ج اعيش  و ش. وال نبقك  ف م طيقيش  يقيييقة 

م  اح ش ليثمييي  اليصيا    –”  و ف  قد  قيق
ر  جي   ي      مات ق الص ي   ليحيبي ي يييش 
والق ا  عحي ال قق    الح ي يش الي يقايي يش 
لححيع الايوع  الفي ي ،  يومي  السيا ي  
والصاق   وال ام  والصاق   مي  تايق ي  

 .8106ال ان / نو   ق 
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الفي   نقق  ما  صّيز اي  ”  الدسبور“ و   
 ب ب  سائيق ميواري ي  “ ما تقدّ  حي   ُورد: 

الفي   حق ش االعبيقياد. ليييس ثي يش هيييئيش 
ور يش ،  و م ف ش ع وميش  و  قد  ي يّي يه 
اليا  الفي يي   االعبقاد  و عد  االعيبيقياد. 
ا ا ليس  وس   حد الب ييي  ي  ال واري ييي  
عحي  ساس االعبقاد  و عد  االعيبيقياد  يأف 

 .”..د  
الفورة ال  طيش لث حيال  ي  اليصياليم هي  
 ييورة اليي ييئييش اليي يي ييطيياييدة الييبيي  تييصيي يي  
اوا ق ش عحي ر س وجيودهيا واليحيد مي  
ن وها، وه   ورة مغا قة ت اما  ع  حا  
او حيال    الفي   يقعيم مسياحيش الي يالد 

 .ال بقاميش وعدد السّا  الّ يق
وه  مقارصش تيقي    –ا  ا  ”   و باو“     

تسيبيطييي       –   ج وع عيقع الفييي  
تاياهييد جيياذ ييييش الييوجييود لياييو  او ييحيييييال، 
 ال قارصش تصب ق م   ا ق ال قارصال تصيدد   

  يحيييش،  02لث حيال حييي  تيبيوزع  يييايا 
وت قز  يييايا ميالمي  الايصيور  ياالعيبيياز 
 اّ  مح ت.  إلي جيانيب سيحيق اليطي يييصيش 
ال ب ور    رالالتيايا الي ي يييحيش وجي ياليايا 
الخ قا  ال ب اورة،  سّ  سحق آ ق هيو 
سحق الصيش ال ابقك. هي ياك  ي يّي ي يا    
نبصحم عاأل الط يصش، واالندمياج  ي   ليقيايا 

 .الي حد الوو ا 
سييأ يوك اليحيو  ”  ساي  “     ر ف مد  ش 

او  ق الساا      ورا  اور ار عيحيي 
ج  ال الطق أل، و    طو  الي ي يا ، وميا 
 يي  اليطيق يال الي يقعيييش و يييول اليقيقى 
الق  يش الاادئش، واأنه      في يبيه عيحيي 

ي يش اليحييياة  ال ّا  لي  ت    الط يصش هي  ه 
لإلنسا  ماي يا تيقيدي   ي  اليصيحيم والي يقيا يش. 

رييي ي  “ ال ااد ال  خبحف ا يقا     ميد ي يش 
حي  ا ن ا     الي ي يق الي يادف اليي ”    

رالالل هيوانيغيوريو،  يالي ي ياهيق تيحي يس 
اون اس، اور ار ال اسقش  ي  اي  ميّيا ، 
واوعفا  تبدلي م  اوعحي عحي الفخيق 
او  ق اأناا تق د مصيانيقيش زوار الي يّيا  
والحد   مصام م يايدة ليايم اليطيق يأل اليي 
الاييالالل اليياييادرة ميي  وسييط الفييخييور 

 .مب قدة عحي  ال باا وع ادها
 مييا عييحييي مسييبييوى الييطييا يي  السييّيي يي ، 
 ال قارصش ه  لوحش  سي سائيش  يالّ يش مي  
او حيال الصق يش،  عحب سّاناا مي  عيق  
مياو و و  ، ودون . ه اك   ّ     تايبيّم 
ع أل البار خ    الط يصش وسيااي يييايا، اي يا 
و  ّ     نالح   د ش عحو  ييي يش اإلنسيا  
ومص ي وجيود .  يحييي ي يا نييور الي يقايي 
البقاث  لح  سوجال نيقى  يوضيوح ايييف 
تص   القيادة ال قاي ش )الح ي يش الي يقايي يش 
لححيع الايوع  الفييي ي ن عيحيي تيو يييق 
 ق  الص   ليّي يييقال السي   ي  ميوا ي  
ي ياو   اليخياي يييش،  الص    ياليوال  يحيف الي ا
وايف تو ق لا  الفقوف الي يق يحيش ودا  
الييصيي يي   يي   ييطيياع اليي ييسييييي . هيي يياك  يي  

” رييييي يي   يي “  ييوجييد مييصيياييد ”   ييو ييبيياييو“ 
. 0202لث حييال. ايانيت نيواتيه  ي  عيا  

ال صيايد هيو  ي  جيوهيق  جياميصيش حيد ي يش 
لث حيال    ال قارصش، تقسم اليي عيدد مي  
او سييا ، عييحييي ر سيياييا  سييم السييييياسييش 
والبار خ، وم اا :  سم اليحيغيال اوجي ي يييش، 
ال يي ا  والا دسش، الصحو  الحياتيش، البصحييم، 

 .ال  و ، واحيش اال بفاد واإلدارة

ال صاد هو   قونش ال قارصش و قح مبي يييي 
 ياا  د       ف به عحي مسيبيوى الي يالد 

، وهو الصا  الوف  د ل  يييه 8115م و عا  
 ييو ييبيياييو تييبييطييور تييطييورا  سييق ييصييا  عييحييي 
ال سبو ال اا ش، رعم ميا  يييايا مي  تيصيددّ 
لثعقا . او حيال الصق يش     و باو هي  
القايية اوساسيش  ي  تايّي  الي يقياريصيش، 
ونقطش االرتّاز    د يصيايا نيحيو اليبيطيور 
الدائم عحي مخبحف او صدة. حي  عي يحيت 
 يادة الحيع الايوع  الفي   مي   يال  
 طط و قام  عح يش وا بفاد يش ميقحيحيييش 
عحي دعم هوا البي يوع ومي يحيه ميي يدا  مي  
القوة واولأل،  ّا  الب يوع اليصيق ي  نيقيطيش 
 وة  ال او   ي  الي ي يبي ي  نيحيو اليبيقيد  
الصح   والص قان ، ون وذجا  حييا  عيحيي    
ا بالف اوعقا     ال  ب صال ال دنيش ال 

 . قودنا  ال قورة الي الصدا  والب احق
هوا هو الحا      و باو، وهوا هو اليحيا  
ن سه حي  ا تيوجيد او يحيييال  ي  الفييي . 
ه اك     ّيي ، ري يغياياف، و ي  عيييقهيا 
ليث ييحيييييال سييحييق  يا ، ورونييأل  ييا  
نحي يسيه  ي  اليوجيو ، نيحي يسيه  ي  اليحيس 
اإلنسييانيي ، نييحيي ييسييه  يي  الييحيي يياس الييبييقاثيي  
اونيأل، نح سه    ال وسيييقيي الي يحيّيحيور يش 
ال ب وعش، واأنه سي  ونيش محح يييش مي يييقة 
ت ص  م  اإلنسيا  حييي   يصيييايايا وايأنيه 
 ييصيييييش  ييارج حييدود اليييميي . هييو  هيي  

 .الفي ، وهوا هو سحق او حيال
*#طارق_قديت: شاع  وكفاتف  #أرد ف  
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   رقف  ج ي  م   رقاف مد ي يش اليصي ي  
والبّ ولوجيا ال بقدمش واليبي يارة واوميوا  
واالسب  ارال وال  ا ال الصاليش )ر غاافن، 
 ارقة اال الح واالن بياح  ي  جي يايور يش 
الفي  الاص يش ، ه اك ح  ريصي ي   ُسيّ يي 

 . )ل    ي ن
   هوا الح  السّ   ال  يي  هي ياك مي ي يي  
 يبيوسييطيه، وهيو ميّيّو  مي  عيدة ريوا ييأل 
مييخييفييفييش لييالرتييقييا   ييإنسييانيييييش االنسييا  
واسصاد  واليحي ياه عيحيي  يحيبيه وراحيبيه 

 . و ُسّ ي )مقاي ال اار ال قا   ال  ب ص ن
 08هوا ال قاي  سسبه الدولش الفي يش  ي ي  

س ش ا   قتاد  ال اس م  مخبحيف اوعي يار 
والاقائ  ال  ب صيش،   صد   لي ي  ريخيص 

 وميا  تقق  ا ، و ي يايارايش مياليييش 
زهيدة جدا  مبقت ش عيحيي اليقواد، 
 ي  ا تبح   الدولش  عحب تّالييف 
ال سبحيمال ال اد ش والصي يش الب  

 . تد م ع   هوا ال قاي
اا     اسبق الي يا السيييد الي يد يق 
ومساعدو ، حي   د  ل ا  يورة 
ع  تار خ هو  ال اسسش الخدمييش 
ال قا يش واي يش الص      ادارتيايا 
، وم  ثيم ايانيت لي يا جيوليش  ي  
 يياعيياتييه اونيييييقييش اليي يييدحيي ييش 
 يياليي ييايياراييييي ،  يي ييد نييا  ييقيياعييش 
ال وسيقي حييي  مي ي يوعيش مي  
الصاز ي  عحي ال سقح الوف  صحو 

 رضيييييش الييقيياعييش  ييقييحييييي   ييحيي ييحييو  آالتيياييم 
ال ب وعش ال ححيش، وم اا اآلالل الي يصيقو يش 
عال يا  ،  ي  ا اا  ال سب صو   عيحي يايم مي  

 . ا ار الس  و حيحو  عيق ذلك
رّح وا   ا وحيي اهم    جو انسياني  رائي ، 
واسب ص ا ل وسيقاهم واسب بص ا  اا .  يصيدهيا 
اانت  اعش السي  ا حي  الد و  لاا  ي ي يحي  

سي يت  ميييقاي   21 وا  ،  ف ما  صاد   8
 . قط

ثم  اعش ال   اسبك حي  ايانيت مي ي يوعيش 
م  ال يبيييال والي يسيا  ميبيوسيطيال اليصي يق 

 بيدر ي  عيحيي  يصياليييش 
ر ييياضيييييييش را فيييش، 
 دّوها  ميامي يا  ي يقاعيش 
مييبيي يييييية، ثييم الييقيياعييش 
الق اضيش حي   بدرع 
اليي يي ييسييا  مييصييا  عييحييي 
ميييخيييبيييحيييف اوجيييايييية 
الييّيي يييييقة اليي ييبييواجييدة 
ه اك، وريارك  يصي  
مييي   ع يييا  و يييدنيييا 
االتييحييادف  يياسييبييخييدا  
تحك اولصياع مي   ياع 
اليبيسيحييييش  ييقيط، تييحيبياييا 
 يياعييش اييقة اليي يي يي ييدة 
)الطاولشن، وهو  الحص يش مايايورة جيدا   ي  

الفي  و  طا  الصالم والدورال اوولي ي يييش  
    عحب اوحيا  مي  جي يايور يش الفييي  
الاص يش، واث ا  م  و دنا لص ا م  العي يييايم 
الفي ييي  ليد يائيأل  يقيط ليغيق  اليبيسيحيييش 

 . وال ااراش
ه اك مّيبي يبيا   ي  هيوا الي يقايي، اووليي 
لحّبب الور يش حي    ّ  االسبصيارة مي يايا 
و طق قش م سطش، ا ا   ّ  الققا ة    تحك 
ال ّب ش ال ّبفش  ألوف الص او  ، و اي يقهيا 
 الحغش الفي يش، و ياا ابب  حغال  جي ي يييش، 
وه اك ال ّب ش اإللّبقونيش حي  الحاسي يال 
الييحييد يي ييش اليي يييودة  ييالييصييد ييد ميي  اليي ييقاميي  
 اإلضا ش الي ر ّش االنبقنت، وه اك    ا  

 اعش الق ص الّ يقة لّال ال ي يسييي  حييي  
 دموا ل ا ر فال مخبحي يش عيحيي ميوسيييقيي 
 ي يش وعال يش، ايانيوا  يد تيدر يوا عيحيييايا 

 .مس قا  
و  يقا  وليييس آ يقا  ايانيت  ياعيش الي ي يو  
الباّيحيش، حييي  وجيدنيا اي يار السي  وهيم 
 قس يو   يطيق يقيبيايم و ليوانيايم الفييي يييش 
اليي ييبيي يييييية لييوحييال تيي يي يي   ييا ييال الييورود 
وم اهق ر يصيييش،  يد يا  ايانيت عيا يش  ي  
القوعش، و د  هدى رخفا  م ام لوحاتا ا 
الي يّيبي ييحيش اليي اثيي ييي  مي   ع يا  و يدنييا 

االتحادف، وم  هاال  السيدة  حي ا نيدوعي يا 
وه  ماسسش لالتحاد الدول  ورئيسش ال قع 

 .االردن   يه
وآ قا  وجاوا الي يا اليدعيوة ليبي ياو  الاياف 
الفي   او  يق الايايييق،  يصيد اليبيصيقف 
عحي اعداد   الطق قيش الفييي يييش  ي  اريار 
عق   ر ه مسقح  ج ي ،  دّته م  يوعيش 

م  ال سا  اليالتي   يقتيد ي  ز يا   يحيّيحيور يا   
تقحيد ا  موحدا ، و صد االسب باع  ولك السائي  
ال  يد  حيا ، رارك الي يصي  مي   ع يا  
الو د  البدرع عحي رق قش االعداد ال ب يية 

 . لحااف الفي   عحي   ادف السيدال ذاتا 
و     ما اسبُق  يحي يا  يحي ياوة وتيّيق يم، ايا  

ا   .وداع ا    ا
حقيقش  لو ا ا م قد ُسيّواح ليحيفييي  اي يقيييش 
السائحيي  اليّي يييق ي  مي  ميخيبيحيف  نيحيا  
اور  والو   البقي اهم    عدة  ماا ، ل ا 
 مّ  ا    نبصقف عحي هوا الفقح ال يقيا ي  
ال  ي  وعحي هوا الح  ال صيييد نسي يييا  عي  
مقاي مد  ش ر غااف، ولم نّطح  عيحيي هيو  
الخدمش ال قدّمش م  الدولش الفي يش وحي يايا 
القائد لي ي يايور الي يد ي يش اليواسي . ا  هيو  
الخدمال وعيقها اليّي يييق تيو يقهيا اليدوليش 
الفي يش و  ائاا ا  انا  م   ياداتاا  اإلنسيا  
ووجوع االهب ا   ه، اونه الغا ش والوسييحيش 
لحبقد  وال  ا  واليبيطيو يق، وضي ي   يحيسي يش 
اليحييع الاييييوعي  الفييي يي ، و ييد نّفييت 

 يقيقارال تايييق  05مات قاته وآ يقهيا ا 
الي وجوع االلبيا   سصادة اي يار 
السيييي  واليييي ييييسييييا  واالريييي ييييا  
والصائالل، وتقد يم اليقعيا يش مي  
الوجو  اا ش  اليام م انا ،  و ري يه 

 .م انا  
تُييقى، هيي  سيي ييفيي  الييي هييو  
ال قحيحيش  ي   ي يا  االنسيا   ي  

 دول ا الصق يش؟
ساال  هوا  دا   الغي يطيش وليييس 

 .الغيقة
 ت  ي و عي ي  اي يا اليّي يييق مي  
الخيق   ا  نبقد   ايصيو ي يا اليي 
مقحيحيش   سيييطيش مي يا و ي  ليه 
  ييد ييا نييا  يي  الفييييي ، والييي 
رعا ش رص  ا و دمبه  الاّ  الفي   اليوف 
ل س ا  و ح   ا  ونب  ي    نيقى مي يييال  ليه 

  .    الدنا الصق يش
 ..ولححد    قا ا

*االستفا  #بفاسفم_مف فمفد_حسفيفن: كفاتف  
الففمففجففمففوعفف  الفف ئففاسففيفف  “# وعضففو ففف  

#الع اقي  األولى، وسو تي  ت  ي  مفجفلف  
#الغد لل ةب الشيوع  #الع اق ، وعضو 
الموت  اإلعالم  وموت  العالقا  الوطنيف  
لل ةب، واألمين اإلداري للنقاب  #الوطنيف  

 للة  يين #الع اقيين.
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ميي ييا ال رييك  يييييه،    تييأثيييييق اليي ييّييق 
االربقاا  الصح   اا  س ّا ا  وف  يّيق 
آ ق    ال حيدا  اليصيق يييش،  ي   يبيقال 
االسبص ار والبحقر الور ي  واليبي ي يييش 

 –اال بفاد ش و ي يا  اليقياعيدة الي ياد يش 
البق يش لح حدا  الصيق يييش الي يبيحيقرة مي  

 .ر قش ال اض  االسبص ارف
عال ييش اليدو  اليصيق يييش تيوّجيايت  يصيد 
تحّقرها ال اجي نحو االربقاايش لبدعيييم 
اسبقاللاا و يانه م  ياتاا،  قد ايانيت 
تحك ال قحش الحاس يش ردا  مي ياريقا  عيحيي 
االسبص يار اليغيق ي  وتيد يالتيه الي يّفيش 
وامال اته ال بوا حش ومحاوالته الصيودة 

، الي م ارسش القايق عيحيي ” م  ال ا وة“ 
الييصييقع، تييارة  اييّيي  ميي ييارييق، وتييارة 
  ييقى ميي   ييال  وايييييحييه الييّيييييا  

االسقائيحي ، اليوف   ياميه   –الفايون  
الغقع  ي   يحيسيطييي   يصيد نيقيحيه  يّي  
ّّييونيياتييه ميي  اليي ييفيي يي  االميي ييق يياليي   ُميي
االنيي ييحييييييف واالمييق ييّيي  واالليي ييانيي ، 
ليييييّييو  مييخيي ييقا   ميياميييييا  لييه، و يياعييدة 
عسّق ش وحيق يييش  يايق يش لي يحيا يقة 
او ّار االربقاايش والّبحش االريبيقاايييش 
الدوليش وت اي  الب ارع االربقاايش    
عالم الصقع، واانت الفي  واحدة مي  
الدو  الب  توّجه الصقع الياا لحبحاليف، 
ول ق   ّقها االربقاا  الي ا،  ي  واليي 
جانب ال ّق ل ق  السالح م  ميخيازنيايا 
لبصي ي حقاش الّ اح البحّقرف الصق  ، 
واا  رئيس االتحاد الدول  لحفح ييييي  
واإلعالميي  والّبّاع اليصيقع   يد يا  

وحح ا  الفي ، اليمي  مقوا  سوداح، 
 حييد الييو يي  حيي ييحييوا السييالح الفييييي يي  
وتيدّر يوا عيحييييه  ي  سيبيييي يييال اليقييق  

 .ال اض 
وهّوا، اا  تأثييق االريبيقاايييش ومي يايا 
الفي يييش اي يييقا  عيحيي اليصيقع وعيحيي 
مخبحف االحياع السييياسيييش اليصيق يييش، 
اولك   ي ي  تيأثيييق االريبيقاايييش ذال 
الخفائص الفي يش    اليصيايد الي يد يد 

، ” الايق  اووسيط“ ُمبّسصا     م يطيقيش 
وه  اولك   ّار الفييي   ييي  اليصيقع 
وميي يياييا رييصيياراتيياييا اليي يي يييييحييش لييحييبيي ييسييك 
 الب ام  وال قش الي يبي يادليش والي يسياواة 
وال   صش ال ب ادلش، والبسام  واالسب ادة 
ال ب ادلش، البصياو  والي يوز الي يايبيقك، 
و د د حت هو  احاا القواميس اليصيق يييش 
السياسيش واالجبي ياعيييش واال يبيفياد يش. 
و  ّ  القو ،    الدو  الصق يش   ا  ياا 
م   عقا  مخيبيحي يش، ميصيبيقيدال د ي يييش 
مبصددة و ح يال ثيقيا يييش ميبي يا ي يش هي  
سيياحييش ميي ييبييوحييش لييث ييّييار اليي يي يياه ييش 

 لحغ   قع االسبص   ارف.
 ال  اهيق الصق يش، عيق الحي يش وعييق 
ال ارقة سيياسيييا ،  يقو  ليايا اليبي يبي  
 ييالسيييحيييم واالسيييبيييقييالليييييييش واليييحيييقيييو  
االجب اعيش والحوا يش، ايوليك تيقضي  
 الب  يش الحقييقيييش ريق يقيا ، وتيق يد مي  
االنييفيي ييش ا  تسيي يي  ليياييا  ييالييبيي ييّسييك 
 ييالفييدا ييش مييا  ييييي  الييدو  الييصييق يييييش 
والفيييي ، جييييال  يصييد جيييي ، ولييييّييو  
الصقع   د ا  تق يطيايم عيقى اليوئيا  

 .واالنس ا  م  الفي  والفي يي 
وها ه  جي يايور يش الفييي  الايصي يييش 
الححي ش ما زاليت مي يا يقة عيحيي سيحيوك 
رق أل الب  يش السح ييش، وليوليك تي يبياي  
و   ال سيياسيش ود يحيومياسيييش مسيبيقيحيش 
وسييحييييي ييش، وتييحييبييق  رييق  الييبيي يي يييييش 
والسياسال الدا حيش واليخيارجيييش اليبي  
ا بارتاا رصوع الدو  اليصيق يييش. واليي 
ّّي  اليحييع الايييوعي   جانب ذلك، تي ي
الفي   الوف  قود نا  االربقاايش ذال 
الخفائص الفي يش، م  توسي    يا  
وآ ا  ومساحال الصفقنش  ميا  اليدو  
ال اميش وال قيقة، وذلك   ّق  وم ارسبه 
الص حيش الصال يش ليايوا الي يّيق اليطيحيييصي  
اإل ييادف، اذ رييقح الييحيييع ومييا زا  
 طقح الي اليييو   مي يحيش عي  اليحيّي يش 
والحوا ش والححو  الفي ييش ليحي يايااي  
الب   واجااا الصالم، اسب ادا  الي ن يوذج 

 .االربقاايش ال اجحش    الفي 
وانطال ا  مي  هيوا الي ي يفيور الي يّيقف 
والسييييياسيي  اليي ييبييطييورة   ييد ييولييوجيييييا  
وعا النيا  لحقيادة السياسيييش لي ي يايور يش 

الب  تااد انيبياياجيايا   –الفي  الاص يش 
لسياسش حازمش  ي ا  بصحأل  سيادة اليدو  
ووحييدة وسييالمييش  راضييييياييا و ميي يياييا 
واسييبييقييقارهييا واعييادة الييحييقييو  الييي 
  ييحييا يياييا وعييحييي ر سيياييا الييقيي يييييش 

تقى الفي  ضيقورة ا    –ال حسطي يش 
تسب ق    انبااج سياسش داع ش لححقو  
ال حسطي يش والصق يش سياسيا  وا بفاد يا ، 
لّو  ال  ا  الصق      الحق ش الحاليش 

،   س م -ال انيش لحبحّقر واالسبقالليش   –
والسياسش الفي يش، و خا ش االنسي يا  
مييا  ييييي  اليي ييّييق الييبييحييّقرف الييصييق يي  
و  د ولوجيش الحيع الايوع  الفي  ، 
الوف حّقر مي ياضيحيو  اوريدا   تيحيت 

الفييي  مي  ر يقيش ”  مياو“  يادة اليعيم 
االسبص ار الغق   والييا ياني  اليطيو ي ، 
و نقو رص ه م    يو  االن حييي اليقياتي ، 
ووّحد الدولش ال سبقحش اليبي   يقيدل  ي  
حقع اليا ا  ضد رصب الفيي ،  اي يق 

محيو  رايد  ييي ي  عسيّيقف  26م  
ومدني ، وعايقال ميال ييي  الي يقحيي 

الو   دنّسا ا ” نسا  ال بصش”وال صا ي  و
 ..هوا االسبص ار الدنس

 

 11التتم  على الة    



 

القيادة السياسيش ال وة لححيع الايييوعي  
ل  اور يش الفييي  الايصي يييش ريقحيت 
الصد د م  ال بطح ال اوساسيش لبيطيو يق 

الاق  “ روح رق أل الحق ق    م طقش 
الصق يييش، وذليك  وال   يإ ياميش ”  اووسط

دولش  حسطي يش مسبقحش ذال سيادة رامحش 
، ميي  0552عييحييي  سيياس حييدود عييا  

اتخاذ اليقيدس الايق يييش عيا ي يش ليايو  
الدولش، وتبطح  القيييادة  ي  جي يايور يش 
الفييييي  الاييصيي يييييش الييي اتييخيياذ اييا ييش 
اوريقاف الي ييصي ييييش اجيقا ال عي ييحييييش 
إلزالييش الييحييواجييي  مييا  اليي يي يياوضييال 

السح يييش، وا ي ياد 
وسيييحييش لييحيخييقوج 
م  حالش الي ي يود 
 يي   سييقع و ييت 

 .م ّ 
و نيييييا  يييييدورف 
اإعالمي  عيق ي  
ُمييحييب و ييد ييأل 
ليييحيييفييييييي  مييي يييو 
عاقال السي ييي ، 
 تييطييحيي  الييي    
تيييبيييخيييو اليييقيييييييادة 
السييييييياسيييييييش  ييي  
الفي  الايصي يييش، 
وعيييحيييي ر سيييايييا 
اومييييييي  اليييصيييا  

ر  جييي ي ييي ي ، “ لححيع الق يأل الصفيم 
رئيييييس الييدولييش، ر  ييش جييد ييدة لييحيي  

الايق  “ الفقاع الدامي   ي  مي يطيقيش 
، والايقوع  يد يو  مي ياريقة ” اووسط

اوسيط دول   البصاو  م  دو  اي يقى 
  قى م   روسيا،  ي  الي يحيسيطييي ييييي  
واإلسقائيحيي ،  يخيا يش   يصيد الي يو يف 
والققار الفاد  وال خيف الوف اتخيوتيه 
اإلدارة اوميقايش )تقامبن،  االعبقاف 
 يي ييد يي ييش الييقييدس عييا يي ييش ليي ييا  ُسييّ ييي 
اسقائي ، واليصي ي  عيحيي نيقي  السي يارة 
اومق ّيش الي القدس الي يحيبيحيش، اوميق 
الوف  دى الي عد    و  ال حيسيطييي ييييي  
 الوال ال ال بحدة االمق ّيش اوسيط  و 
راع  وحيد لص حيش السال ، اي يا ايانيت 
    الققار الفاد ، وناا  قدل الص فق 

 .اوهم وهو ال ياهش والحياد
ا ا تص   القيادة السياسيش    ج اور ش 

الفي  الاص يش،  البصاو  مي  ميخيبيحيف 
ال حدا  الصق يش، عحي مّا حش ومحيار يش 
اإلرهاع     ا ُوجد، ونه  حد ُمسي ي يال 
عق حش ناو  وت  يش رياميحيش  ي  هيو  
الدو ، وهوا هو ال وهق الاا  لحايقاايش 
االسبقاتي يش ما  ي  ج اور يش الفييي  
الاييصيي يييييش والييدو  الييصييق يييييش،  يياييو  
االسبقاتي يش تادف  ال  دني ريك، اليي 
تايئش  يييئيش مي ياسي يش ورييي يش ليحيبي ي يييش 
اال بفاد ش، واسبققار مصياش الاصوع، 
و يادتاا الي واحال االرتيقيا  الي يقيا ي  
والح ارف والقاحش والسصادة وتيو يييق 
نسب عاليش مي  اليقعيادة االجيبي ياعيييش 

 .والط قيش

تب يي ج اور ش الفي  الاص يش واليدو  
الصق يش  البصام  م   يصي يايا الي يصي  
 صق  م  ب  ومبسام ، وتسصيي إلحيال  
الييحييوار والييبيي يياد  مييحيي   ف نييياع  و 
يي يياال   نسييب  ميي ييا يياييش، وهييوا  ُييصييطيي  م 
ليحيبييصيا يش الي ي ييسي يم  ييي  اليدو  ذال 
اونف ش االجب اعيش واليصيقيائيد اليد ي يييش 
والبقاليد ال قا ييش الي يخيبيحي يش. ومي  هيوا 
ال  طحأل ع حت الفي  وما زالت تص ي  
عحي دعم وتأ يد مطحأل لحيدو  اليصيق يييش 
   س ي  الح اه عحي تقاليدها اليقيوميييش 
وال قا يش، وتيصيار  ميخيبيحيف  ريّيا  
الب ق ش والب يي والُحّم ال س أل ال يوّجيه 
ضد   ش  مش  و  ف د ي ، وهيو  اريارة 
ع قق ش م  القيادة الفي يش الحّي ش لي يا 
تواجاه  مب ا الصق يييش واإلسيالميييش مي  
ادانييش مسيي ييقييش،  ييخييا ييش ميي  جييانييب 
الوال ال الي يبيحيدة اوميق يّيييش واليدو  

الغق يش، واتاياميايا  يأنيايا دو  تيقعيي 
اإلرهاع وتا صه، ونبي ش لاوا اليُحيّيم 
ال س أل عحي الصالم الصيق ي ، ر  ي يا  يأ  
 عي  ا ما حدث لّ يق م  الدو  الصق ييش 
    بقة ما ُسّ   ع )الق ييي  اليصيق ي ن، 
ميي  سييقييور  نييفيي ييش سييييياسيييييش، ودمييار 
لدولاا، الب  تّال ت عحياا اليّي يييق مي  
القيوى االسيبيصي يار يش لي يايب ثيقواتيايا 
وتقسي اا، ا ا  حدث اآل   ي  سيور يا 
الفيي ييود، الييبيي  تييبييصييق  الييي حييقع 

 .اونيش تدميق ش
و ال س ش ل  اور ش الفي  الاص يش،  قد 
احييبييق  حييي يياييا وتييحييبييق  حييّييومييبيياييا 
ال طالب الي يصيقيوليش ليحيايصيب السيورف 

وتق   الص   الغق يش  الدولش السور ش 
الاقعيش وماسسياتيايا، وتيا يد عي يحيييش 
االنبقا  السياس  ال بسام ، م يا  يادف 
الي حي  سييياسي  ليحيقي يييش السيور يش، 
ولبخ يف مصاناة الالجئي  السور ي   ي  

 .اورد  ول  ا ، و   عيقها م  ال حدا 
ولاوا،  إ  ج اور ش الفييي  الايصي يييش 
تييقييو  ماييّييورة و يياسييبيي ييقار  ييبييقييد ييم 
ال صونال اإلنسانييش لياياال  اليالجيئييي  
و يي  مييخييييي يياتيياييم  يي  االرد ، الييبيي  
 يورها سصادة السي يييق الفييي يييش ليدى 

، اليوف ”  يا  وف  ياني “ االرد  السييد 
  اط ا يقا     هوا االتي يا  االنسياني ، 
الوف  صّس ع أل االنسيانيييش الفييي يييش 
ومييدلييوالل هييو  اليي ييسيياعييدال دوليييييا  

 .و ّق ا  

   1 1ا لففةفف فف فف    

 29تتم  المنشور على الة    

 12التتم  على الة    



  2 1ا لففةفف فف فف  
  

ا  او ّار الفي يش البقدميش الب  تيحي  
ّ مي   الدو  الصق يش عيحيي اليصي ي  سيو يا
الفي  التخاذ موا ف ميبيسياميحيش ازا  
ال قا ال ال خبح ش، ولحو ا يش مي  اليقيوى 
واو ّار ال بطق ش الب  تحاو  عيق يحيش 
وتدميق  ف تصاو   يي  هيو  الي يقيا يال، 
واييولييك تييحييبييق  الييقيييييادة السييييياسيييييش 
ل  اور ش الفي  الايصي يييش  يييار اي  
دولش ليطيق يقيش اليبي ي يييش اليخيا يش  يايا 
وال فا  السياس  اليخيا   يايا، واليوف 
تيي ييد  نييه  ييحييقييأل ريي ييوحيياييا ومفيياليي  
رص اا. وجي يايور يش الفييي  الايصي يييش 
سبص   الي جانب ا  ذلك عيحيي تيقيد يم 
وتقاسم   قاتاا وت ار اا  ي  اليبي ي يييش 
وحوا ش الدولش م  ج ي    د ائاا  ي  
الييصييالييم الييصييق يي  واالرد ، ايي ييا تييا ييد 
الفي  ا امش م طقش  اليش م  اوسيحيحيش 

، ” الايييق  اووسيييط“ الييي يييوو يييش  ييي  
وتصار   يقيوة   يش ميحياوليش ليبيغيييييق 

 .الخق طش السياسيش لحاق  اووسط
 عبقد جازما ،    اليم  ال ق   سيييايايد 
دوليش  يييي ييش  يو ييش وميييدهيقة دا ييحييييا  
وعال يا ، و ُدرك  أ  السحطال الفي يييش 
الييوايييييش سييبييحييصييب دورا   يي ييا   وحيييييو ييا  

ليحيايق  “ وم فحيا     الاأ  اإل حييي ي  
، وسب اط م  الدو  اليصيق يييش ” اووسط

م   ج  جصي  اليحيوار وسيييحيش وحيييدة 
لحسال  وإل  اد  اسم مابيقك ليحيقي يا يا 
ذال االهييبيي ييا  اليي يياييبييقك، و ثييأل    
ج اور ش الفي  الاص ييش سيوف تي يو  
و   ُميقي ي  او يا  جيايودا  د يحيومياسيييش 
ا يقة لبسو ش الق ا ا اإل حي يش السا  يش 
عحي نحو سحيم، و  ا  ُحقأّل الصد ، اي يا 
 ناا تسحك اآل   ي يايد اي يييق و ياد  
إلحال  السال  الاام     ر ه ال ي يقة 

 .الّور ش
وم  اال ّار الصفي ش ل خياميش اليقئيييس 
ر  جي  ي  ، لاأل ُرق  ساحش لي ي يادرة 
الحيا  والطق أل    مخبحيف الي ي ياريأل 
وال يئال،    عيحيي اليطيق ييي  اليصيق ي  
والفيي ي  االليبييا   ي ي يادئ اليبياياور 
والب  يش ال ابقاش والبقاسم. وال قفيود 
 البااور هو االسيبي يادة مي  اليخي يقال 
ال  اعيش وت  يو الي ي يادرال مي   يال  
اليي يي يياوضييال،  يي ييا  ُييحييقييأل اليي ييفيياليي  
واالهب امال ال ابقاش لّال اليطيق ييي . 

وال قفود  ياليبي ي يييش الي يايبيقايش، هيو 
تييطييور اليي يييا ييا واإلمييّييانيييييال لييّييال 
الطق ي  عحي نحو رام ، و  ت يا يق 
الي ياييود سييييادف حيبيي يا  الييي الييبي يي ييييش 

 .ال سبدامش
 قت ط االرد  والفي   يصيقى  يدا يش 
تار خيش وعي يييقيش،  و يحيت اليي دعيم 
الي يي ييحييّييش ليي يي يادرة الييحيييا  والييطييق ييأل 
ال د دة، ال ا  يش عحي او ّيار الفييي يييش 
االن باحيش، ال  اه ش لالنغال يش، وهي  
  ّار تصح  م ادئ االعيبيدا  واإل يادال 
ال ب ادلش والاقااش الحيقيييقيييش واليصيادليش 

 –ميصيادليش را ي  “ وال بيوازنيش ضي ي  
، وإلنايا  مايار ي  اي يقى  ي  ” را  

الصالم و   االرد     ا ، اليوف ارتي يط 
 طق أل الحيق يق الفييي ي  اليقيد يم مي يو 
تأسيسه،  أدى ذلك الي عال ال اردنيييش 
وعق يش  ي ييش عي يييقيش  ياالتي ياهييي ، 
و خا ش    م ا  الصال ال االنسيانيييش 
وتيي يياد  اليي ييصييارف ميي   ييال  هييوا 
الييطييق ييأل، الييوف  ييبيي ييدّد اآل   يي يي يي  
ميي ييادرة الييق يييييأل اومييييي  الييصييا  ريي  
جي  ي  ، لبقسيخ البوجه اليصيالي ي  اليي 
ا بفادال السال  الصال  ، وتغييق ن يط 
الصال ال اليدوليييش اليي اوميا ، ميق يقيا  
  ّاسب ت  و ش ليّي  االميم والايصيوع 
 غيقها وا يقها. ولاوا نيدرك  يصي يأل 
ل اذا تص   اومش الفي يييش تيحيت  يييادة 
الحيع الايوع  الفي  ، ل ق  او ّار 
الُ  دعيش ليقئيييس واليبي   ياعيايا  ي  

 ي  ايازا سيبيا   وال  وميا  8102عا 
 صيدهيا واليي اآل ، اليي وا ي  عيالي ي  
مح يوس،  فيب  ي   يدميش الي يفيييق 
ال ابقك  ي  الاصوع، الوف هو م ادرة 
الحيا  واليطيق يأل اليوف  يقى اليق يييأل 

 ه يش م فيحيييش ليبيار يخ اليصياليم ”  ر “ 
 ق طه  ق اراا اليوثيييأل،  وال   يقيارال 

الصالم القد م، آسييا وا يق يقيييا و ورو يا، 
وم   صدها ل حدا  اليصياليم اال يقى  ي  
القارتي  االمق ّيش الا اليش واليالتييي يييش 

 ال  و يش
وال قفيود  ياليبيقياسيم هيو،    تيبي يبي  
رصوع اال الطق ي     ار الب  يش عيحيي 
 د  ال ساواة  غيش  حأل م  وعش عق ييش 

 ي يش ذال مفال  مابقاش ومفيق  –
ماييبييقك. و يي  هييو  اليي ييفييطييحييحييال 
الصفي ش ال الث تّ   ال ائدة ل حد  غيق 
نام  ا حدف اورد ، اليوف  يد  اليصي ي  
ال     الد وع وج  ت اييد اليطيق يأل 
ل حب ال سب  ق   واوعي يا   يخيا يش 
م  الفي .  قد اسبق    يحيدف  ي ي    يا  
 حيحش، و د رجا  االع ا  وال سب  ق ي  
الفي يي  الحق في  عيحيي اسيبيّياياف 
ال ق  االسبي ي يار يش و يييئيش االعي يا  
اليواعيدة  ي  االرد ، وو ي  اليطيق ييا  
االردن  والفي   ات ا يال  ع ا   ييي  
رقاش ال  ارأل الحقة ورقاش ال  ياريأل 
الب  و ش    ال  حّش االردنيش الاار يييش، 
وميياسييسييش رييق ييأل الييحييق ييق الفييييي يي  

 .الصق   لالسب  ار
وتادف هو  االت ا يش الي القيا   يأعي يا  
البقو   وتصي ي ال ق  االسيبي ي يار يش 
   ال  ارأل الحقة والب  يو يش االردنيييش 
 ما  م ب   اوع ا  الفيي ي . وتيقايي 
هو  االت ا يال عحي جوع االسب ي يارال 
الفي يش ذال القي ش الُ  ا ش لال يبيفياد 
االردن ، وذلك  ياجيبيواع اسيبي ي يارال 
تق يش و دميش و  اعييش، ايو  االرد  
 ييصييبيي ييق نييقييطييش انييطييال  الييي  ُورو ييا 
وامق ّا، والقاعيدة اووليي والي يبيقيدميش 
لح ساعدة     ع ا  اعادة اإلع ار الب  
سوف ت طحأل    سور ا واليصيقا   يصيد 

 .هي  ش تامش لإلرها يي  الدوليي 
ا ا ارح  الو د الفي   عحي البسايالل 
ال قدمش م  الحّومش االردنيش عحي م ي  
ال  سيش االردنييش ليحي يسيبي ي يق ي  عيييق 
االردنيييي  وعيائيالتيايم، وعيييقهيا مي  
البسايالل االردنيش، و يوليك نيّيو   يد 
وضص ا    االرد  الحّ  ش االولي لباييييد 

 .س ي  سا  ل   )الحيا  والطق ألن
#عيدالسالم عثمان م فمفد #الف فارس: 
#كففاتفف  و #إعففالمفف  وصففديففق قففديففم 
#للةين، وخ يف_ تفخفةفص صف فافف  
 –وإعففالم مففن جففامففعفف  #الففيفف مففو  

 #االردن.

 11تتم  المنشور على الة    

السلطا  الةيني  
الذكي  ستلع  دوراً 
بناًء وحيوياً وم ةلياً 
ف  الشأن اإلقليم  

“للش ق األوسط”  



 

تحب   الفي  حاليا   الواقى اور يصييي  
ال  يدة ل د  حقاش اإل الح واالن يبياح 
الصفي ش، والب  اا  لاا ال       نقي  
الفي  نقحش ثانيش ا يقة وعق  ش نيحيو 
ذرى البقد  واالزدهيار،  يصيدميا ايانيت 
الفي   د  سست  يعامش القائد الُ حّقر 

البق يييش   –ماوتس  تون ، القاعدة ال اد ش 
اوولي،  صد احقاز البحق ق واالسبقال  

 م  اوج    االسبص ارف.
و يال   ر يصييش عيقيود  يقيط ميي  عي ييق 
حييقاييش اإل ييالح واالنيي ييبيياح، جييقى 
تييصيي يييييأل اإل ييالحييال و ييبييحييت اليي ييالد 
  وا اا ونوا وها عحي  وس  نطيا   ميا  
ا  اليصياليم،  ي ي يا اال يبيفياد اليوري ي  
 أسقع الوتائق، ليف   اليو  ثان   ا يق 
ا بفياد  ي  اليصياليم، واليُ يحيّقك اوو  
لال بفاد الصال  ، والوف  ُساهم  يأاي يق 

  ال ئش م  ال  و الصال   الصا . 21م  
 يي  حيييقييي ييش اليييحيييقاييش اال يييالحيييييييش 
واالن باحيش، ريايدل الفييي  تيغييّيقال 
تار خيش وليس ا بفاد ش  يقيط، وايانيت 
هو  عيق مس و ش    تار خاا اليطيو ي ، 
اذ ر حت ال  االل الور يييش اليبي ي يو يش 
اال بفاد ش واالجب اعييش ايا يش. و يايو  
الحقاش، ت ّ ت الفي  م  اناا  ال ُ يش 
البحبيش الاامحش والف اعال اوسياسيييش، 
وو حت س  اا الي ي يائيييش اليي  يارج 
ال دارال اورضيش، ونالت رأنا  ورياوا  

 عفي ا     عحو  ال  ا .
وتأايدا  عحيي ذليك اليبيقيد  وضيقورال 

وم اعيحاا    ليحيفيش ”  الحقاش“ ان الج 

تار خييش نيادرة اليحيدوث، نيّو  اومييي  
ري  “ الصا  لححيع الايوع  الفييي ي  

الايصيب “ ما قا ،  اليي ا  ”  جي   ي  
الفي     ّ ه اآل  القو   ّ   خق،    
اإل يالح واالني يبياح،  يي يّي  تسي يييبييه 

، حيي   نيه ليم ”  ال ورة ال انيش لحفي “ 
 غيّق ال الد  اّ  ع يأل  حسب،     ثّق 

 ”.عحي الصالم  ّحيبه  اّ  ا يق    ا  
   اإل يالح ”  ري “  قى اومي  الصا  

واالن باح ور صش عقود  يد  يدّ  اليّي يييق 
م  اإللاا  القيّم واالابايا يال الي يّيق يش 
ال د دة، ُم ي ا     اوهم هو  نيه  ي يب 
عحي   ش دولش  و  مش، لبحقيأل اليبي يد يد، 
   تّب   م طأل البار خ واتي يا  اليصيفيق 

، وماادا   ي  ”    سصيام لحبقد  والب  يش
الو ت ن يسيه،    اإل يالح واالني يبياح 
الفي    ُح ّ  تطحصال الاصب الفييي ي  
   الب  يش واإل بّار، وتطحصه الي حييياة 
    ، ا ا  نه  ُح ّ  اليبيوّجيه اليصيالي ي  

 لحب  يش والبصاو  والسال  .
وهّوا نح س،    مساوليش اسيبي يقار يش 
انييد يياعييش حييقاييش اإل ييالح واالنيي ييبيياح 
 يي ييو يياييا اليي ييبييقييد  حيياليييييا ، ورييصيياراتيياييا 
ال يدهقة راه ا ، ون احاتاا  صد  ر صي  
عاما ،    حت وا صا  مب ّ ا  وال رجيصيش 
ع ه،  قعم البحد ال الّ يقة الب   اتيت 
الفي  تيقا يب تفياعيدهيا مي  جيانيب 
الوال ال ال بحدة، ومحاوالل وار يطي  
تييقييو يي  الييبييطييور الفييييي يي  وتيي يياييييي  
اإل الح واالن باح الفي  ، وميحياوليش 
اعادته القاققى الي  وائ  عيايد . ليّي  

اليقييطييار  ييد  ييال اومييق ييّيا ،  يي يي يياح 
الفي   ال  قتّي     ا  ري   عيحيي 
ال  اح    تطو ق ا  الق يف الفييي ي  
 دو  اسب  ا ، اليقيق يب مي  اليصيا ي يش 
وال صيد ع اا، وتحّم اور اف البي  تيقي  
     صد نقطش حدود ش،    الغقع. و يد 
وّه ت الدولش الفي يش  مواال   حّييش  ي  
الييق ييف، ليي يياييش تييطييو ييق اوعيي ييا  
واالسيبي يي يارال  ييييه، وتي يي ييييش  ييدرال 
القوميال الفغيقة   الب  تيصيييش عيحيي 
اليراعيش هي ياك  ي عيحيي اإلنيبياج وسيد 
حاجاتام ال اد ش  أن سام، و ب  م االل 
جييد ييدة  مييا  الييق يي يييييييي  لييالييسييبيي يي ييار، 
االحيااش و  اعال ال سيي  وتيوهيييف 
ال يئش ال  اتيش الغي قة القدرال  ي  هيوا 

 ال  ا .
وميي   جيي  تييصييي ييي مسيييييقة اإل ييالح 
واالن باح، وت اي  البحد ال الخيارجيييش 
واإلجقا ال عيق الصادلش  حأل الفييي ، 
نقق     اود يال الفي يش    الحيّيوميش 
وضصيت هيد يا  لي ي يو الي ياتي  الي يحيحي  

   ال ئش. ولبحيقيييأل  5.6اإلج ال  ع د 
هوا الادف، م  ال بو      تفاق سيو  
 ي يش م بوحش  اّ  واس ، م ا  س ي  
لحفي    وع ال ي د م  ال يسيبي ي يق ي  
اوجانب  اإلضا ش الي االندمياج  ايّي  

      م  السو  الدوليش.
وسبي يبي  الفييي    يوا يايا ايوليك  ميا  
ال سبي ي يق ي  اوجيانيب  ايّي   وسي ، 
وتصّيز ع حيش تحق ق وتساي  اليبي يارة 
واالسييبيي يي ييار، و ييقييا  ليي ييا ذاييق ليي  اييه 
تايان ، رئيس م حس اليدوليش الفييي ي  
ع د تقد  ه تقق ق ع   الحّوميش  يال  
الدورة اوولي لح  حس الور   الي يالي  
عاق ل واع الاصب الفي   الوف  نايي 
 ع اله ما قا . و ضاف ل     الفييي  
سب ب   اّ  اام   طاع البف ي  اليصيا  
وتييصيي يي  عييحييي تييوسييييي  الييطييق   مييا  
االسب  ار اوج     ي   يطياعيال مي ي  
اليييخيييدميييال الييي ييياليييييييش واالتفييياالل 
والخدمال الطي يييش، وسيبيوسي  الفييي  
اولك م    ا  الواردال وتص   عيحيي 
تخ   اليبيصيق ي يال الي ي يقايييش عيحيي 

 . 8102الواردال    هوا الصا  
وسوف ت حب الدورة اوولي لحي يصيق  

 وف سيقا    الفي   الدول   لالسبيقاد  ال

 13التتم  على الة    
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  3 1ا لففةفف فف فف  
  

   تاق   ال ان / نو   ق القاد ، ال ي د 
م  الي ي يائي  اوجي ي يييش اليي الفييي ، 
وسب قي الفييي   ياليبيالي  عيحيي تي يّوع 
ع او   االسباالك    ال  ب   الفي   

 وال  ا سش الصادلش.
الق ف الفي   هيأ اليفيقوف  وال   ي  

النييي يييالج حيييقايييش اإل يييالح  0522
واالن باح  يعامش ال فح  الااييق دني  
رياو     الوف ا يبي ي    يقورال هيو  
الحقاش،  ا اك  ياليوال  يد ل اليصي يحيييش 
زراعيييييا  و يياالعييبيي يياد عييحييي اور ، 
لبو يق الطصا  الّا   لحسّا ، والي ي ياح 
اولك    ان از  وة الفي ، مي   يال  
ال الح الفيي ي  اليقيوف وليييس الي يالح 
ييقا . وليياييوا نييقييق   يي   اليي ييقيييييق  و او جا
الاصار القئيس  آنواك البال : ضيقورة 

الفي  ال   ّ  “ االعب ادا  عحي مقولش “ 
   تّو   يو يش ميا 
دا  ال الح الفي ي  

حييييييي  ”,   يييقيييييييقا  
ريييايييدل  هيييداف 
ثييييالثييييو  عييييامييييا  
اووليييييييي مييييييي  
اإل يييييييييييييييييييييييالح 
اليييييراعيييي   يييي  
الفييييييي  تيييقيييدّميييا  
تييدر يي يييييا ، ميي ّييحييت 
اليي ييفييقة الييصييحيي يييييش 
ال ا  ش ل ق  ع يحيييش 
اإل يييييييييييييييييييييييالح 
واالنيي ييبيياح  اييّيي  

هييادى ، لييّيي ييه ثييا ييت، وميي ييطييحييقييا  ميي  
 . ساسال و واعد، الي  عحي

وع حيش ا الح الق ف   ّ  تيقيسييي يايا 
الي ثالث مقاحي   يحيسيب  الي يفيادر 

 :الفي يش ذال الفحش
ال قححش اووليي: ايانيت تيايدف اليي /1

تص ئش ال اار اإلنباج  لدى ال يارعي ، 
اذ  ث بت ال ورة والب ي يييش الفييي يييش    
الق ف وال الحي  مفدر القوة القئيسيش 
لإل الح والب  يش، واا  االعب اد عحي 
تح يش مبطح يال الي ييارعييي  الي يبيصيحيقيش 
 اوراض  نيقيطيش تيحيو  إل يقاج  يوة 

 .ال ورة الّام ش    الق ف والق  يي 
و ُييصييد ميي يي  الييحييقييو  وسيييييحييش  ييصّييالييش 

السييبييغييال  الييقييدرال اليي ييق ييش لييدى 
ال يارعيي ، و يد ايا  الي ي يو السيق ي  
لح  ب ال الق  يييش  ي   يدا يش اإل يالح 
نبي ش ل    ال يارعييي  حيقيو  اإلدارة 

 .ال سبقحش لالراض 
ال قححش ال انيش: تأسيس نفا  ا بفياد /2

هو ”  ا الح توجيه السو “ لحسو . ا  
 حد اليصيوامي  اليقئيييسيييش  ي  اليبي ي يييش 

 .السق صش الب  حققباا اليراعش الفي يش
ال قححش ال الي يش: وجيود آليييش لي يفيا  /3

 ا    ال د  ش والق ف اّيا  ميبيّيامي ، 
اانت اإلجقا ال ال حددة لبحك ال قححيش 
ه  تحقيأل ال ساواة    الخدمال الصامش 
واوساسيش    ال د  والق ف، ومي  ثيم 
الييبييخييحييص ميي  اليي ييوار   يي  مييصييدالل 
ال قدود  ييي  الفي ياعيال الي يخيبيحي يش، 
وال وار   ي  اليبيطيور  ييي  الي ي ياريأل 
و ييصيي يياييا و ييييي  اليي ييد  والييقييقى، 
والبخحص  أ في سقعش مي  الي يوار  
   اميدادال السيحي  اليصياميش واليقعيا يش 

االجب اعيش  يي  اليقيقى والي يد  و ييي  
 .ال  ارأل ال خبح ش

ا  ع حيش البغييق واإل الح ر حت م يو 
 :ال دا ش  طي  رئيسيي  واضحي  ه ا

 ./ت  يش السو 8ا بّار اونف ش؛  /1
ا ا    ع حيش تحّو  ا يبيفياد الييراعيش 
والق ف الي ني يط السيو ، تيّي ي   ي  
ع حيش البحو  م  اليراعش البقحيد ش الي 
اليراعش اليحيد ي يش، اوميق اليوف جيصي  

” ني يييسيش“ ت ق ش ا الح الق ف ت ق ش 
لحغا ش، حي   ناا لم تيقيف عي يد ميغييى 
اإلسب قار ش الوف ح حبه تحيك اليبي يق يش 
ات ا  اإل الح ال بقد  ال بفاد اليق يف 
 حسب،    ح حت    ا  ميغييى مياي يا  

إل الح مي ياالل اإل يبيفياد اليقيومي  
 .او قى وا الح ال د 

ا ا  رارل اإلحفيا ال اليي  نيه  ي ي  
اإل الح واالن باح، اا  عيدد الي يقيقا  

محيو      ر اف الفييي . و يصيد  861
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يحيحيوهيا .  ال وار ي  الفي يي  تحّسي يا  ما
 قد ازداد مصد  نفيب ال قد م  الد ي  

 ي  الي يد  والي يحيدال  8112 ي عيا  
 ضصاف مقارنش مي  عيا   5.6الفي يش 
. وازداد مصد  نفيب ال قد م   0522

 .  ضصاف 5.2الد   لح الحي  
ليقييد زرل ميي ييطييقييش  يو ييبيياييو الييق يي يييييش 
الفي يش ض    قنام  ز ارت  لحفييي  
   ارار اتحادنا الدول ، و ود هي يا    
 راد عحي عف باا ود ش تطورها ض   
الخطط ال صيدة ال دى،    ا  ال  احي ، 
وتييحيي يييييش الييحيييع الايييييوعيي  الفييييي يي  
مييطييالييب وحيياجييال السييّييا  هيي يياك، 
وساولش الصال ال وانسيا ييبيايا ميا  ييي  
الي يواري ييي  هي يياك 
والقوميييال و يييادة 
الييييييحيييييييع  يييييي  
ال  ارأل واور ياف 
والييقييقى واليي ييقييار 
السّانيش ال يصييي يش 
الييقييدرال،  ييحييييي  
تُ ّ يا م ارقايم اليي 
  في حد، لبف ي  
جاذ ش م   ارجاا، 
 ببايأ  جوا  جد يدة 
ليي ييدا ييييي  تُييغيي يي  
السيييّيييا   يييبييي يييّوع 
مفيييادر اليييد ييي ، 

 .ولححد    قيش    مقاالل مق حش
لّ   يق ما   بم  ه هيو  الي يقياليش، هيو 

، نييائييب ” هييوانيي  ليي  هييوف“ تفييق يي  
 يياليي يي ييحييس الييوريي يي  ليي ييواع الاييصييب 
الفي  ، الوف  اد    سياسش اإل يالح 
واإلن باح  حقت مص يال    الفييي .. 
ولم تح ي اال بفاد الفي    حسب،    
عّيزل    يا  اليصيال يال  ييي  الفييي  
والصالم، وضّخت الحيو ش  ي  اليبي ي يييش 

 . االجب اعيش لح الد
ـفف #تسففنففيففم_ابفف اوففيففم_الفف فف ا: شففاعفف ة 
وكفاتفيف  و فاشفطف  فف  وفيفف ف  االتف ففاد 
الدول  للة  يين و#الوفتّفاب #الفعف ب 

 #أصدقاء #الةين.
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اا  و ف اليعيم الصفيم ر  جي  يي ي ، 
اومي  الصا  لححيع الايييوعي  الفييي ي  
ورئيس ج اور ش الفي  الاص يش ر يصيش 
الصال ال ال د دة  ي  اوحياع    الدولش 
الفي يش، والوف  رحأل عحيييه عي يوا  هيو 

نيييفيييا  اليييبيييصييياو  ميييبيييصيييدد اوحيييياع “ 
وال ااورال السييياسيييش  يقيييادة اليحييع 

اسيايا  “ ، عيحيي  نيه ” الايوع  الفيي ي 
، و ي  ” عفيم لحح ارة السياسيش لح اق ش

اي ييييق وتييوسي  مييبيوا يي  لييدراسييبيه  يي  
الييصييالييم، ذلييك  نييه لييم  اسيي ييأل وف زعيييييم 
عال   وال حبي ليعيييم  ي   يارة ميا  و 
  حيييم  يحيد ذاتيه،     يّقح  ي ي ي  هيوا 
البفق   الوف  ُول  الصيال يال اليحيي يييش 
الي يي يياعيييييش والي يياضييحييش اييامي  اهييبيي ييامييه 
ورعا به، ض   نيفيا  اليدوليش اليبيصيدّدف 

 .واالربقاا   قس اته الحونيش الفي يش
وليس هوا  حسب،    واتفاال  مي  ذليك 

ض   هوا البفق ي  ”  ر “  عح  اليعيم 
اليييايييا  والييي يييدوف واليييدولييي ، عييي     
االحياع والصال ال ال د دة  ييي يا  ييي يايا 
ّّ  ال فا  الحي   الفي  ، اليوف هيو  تُا
رّ  جد د لم  اس أل له م ي    وهق   ائيه 
وعال اته،  او اضا ش نوعييش ليحيحي يارة 
االنسانيش، ون ام م  ذلك    يا   يأ  هيوا 
ال فا   ُ يف القس ال وال وهق ال يد يد 
عحي ر يصش اليصيال يال اليقيائي يش ميا  ييي  
اوحياع السياسيش    اليصياليم، لييي يسي يم 
الص وا  م  ال   و  و اليبيالي  الي يبيائي  

 .ال قجوة
ولييحيي ييقة اوولييي  اييحيي  زعيييييم  ييييي يي  
ال  ّق      ال حد الفي   عيحيي ضيقع 
يي يي   يي  تييدعيييييم الييقيييييم اوسيياسيييييش  اليي ا

لالربقاايش، و دعو م ف ال الفييي ييييي  
الصائد   م  الخارج اليي تيوحيييد وحايد 
الفي يي  ه ياك حييي  هيم  ي  اليغيق يش، 
وهو تطور مححوه    الخطاع الفيي ي  
لثمش إلجقا  نقحش النخقار الفي يي     
الخارج  بوحيد جاودهم م  الايصيب  ي  
الييدا يي ،  يي  الييوريي ، ليي ييحييو  اوهييداف 

 .ال قسومش لحفي     مخبحف ال طا ال
و ي     يحييييال نيفييا  اليبييصياو  ميبييصييدّد 
اوحياع وال ااورال السييياسيييش تيحيت 
 يادة اليحييع الايييوعي  الفييي ي  نيقيق  

/ ُقّسخ  يييادة 0ال قار الاامش الباليش،  او: 
الحيع الايوع  الفي   والد  قيقاريييش 

/ اليبي  تيبيسيم 8االربيقاايييش الفييي يييش؛ 
/ 2 ال ااورال السييياسيييش الي ياعيحيش؛ و 

وتد   الي ال ااراش ال صحيش  ي  مي يا ايش 
رييياو  اليييدوليييش ومييي يييارسيييش اليييق يييا يييش 

 .الد  ققاريش  صال  
الوف  ااغي     يا  مي يفيب ” ر “القائد 

 مييي  عيا  الييحي ي يش الي ييقايي يش ليحيحيييع 
الايييييوعيي  الفييييي يي  ورئيييييس الييحيي يي ييش 
الصسّق ش ال قاي ش،  ا   يال  ح يور 
جحسش م ا اش مايبيقايش مي  مسيبيايار ي  
سياسيي  مي  حيي ييي  عيييق ريييوعييييي  
وآ ق    دو  انب ا ال حي يش وعيييقهيم 
مي  مي يبيي ي  الفييي يييييي  اليصييائيد ي  ميي  
الخارج،  ال  الدورة اووليي ليحي ي يحيس 

لييحي يياتيي ييق االسييبيياييارف  02اليوريي يي  ال يي
السييييياسيي  لييحيياييصييب الفييييي يي ، ا  هييو  

نيوع جيد يد مي  “ الصال ال الحي يش هي  
اليي ييفييا  الييحييي يي   ايي يي ييت ميي   ر  

 ..”..الفي 
   جوهق ال فا  الحي   الفي ي ، دمي  

 ياعيي  لييحيي ييفيق ييال السييييياسييييش الييحييي يييييش 
ال صب دة مي  وا ي  الفييي  وتيطيحيصياتيايا 
و  ائيباا، وهو       اّ  حقيق  ورام  
وعحي ال دى الطو   ال فال  اوسياسيييش 
لط قال و يئيال الايصيب والي ي ي يوعيال 
القوميش الفي يش اا ش، و     يبيطيحيصياتيايم 
عحي ا بال اا، و ولك هو  ب  ب عيييوع 
ال فا  الحي   القيد يم، اليوف ايا   ي ي ي  
 قط  حّيش ميخيبيارة  و الي يفيالي  الي يا يبيش 
والحفق ش لثحياع، لّ  ال فا  اآل يق 
ال د د  إنه  وّحد ا  اوحياع السيياسيييش 
واو قاد عيق الي ي يبي ييي  وحيياع حيو  
هدف مابقك، و ولك  ص    اّي   يصّيا  
عحي ال ا   ال ّصا  لصيوع عياع اإلرقاف 
   نفا  الحيع الواحد  و ت اوع السحطش 
والب ا س الي ياييي  وعيييق اليايادف  ييي  

 .اوحياع السياسيش ال بصددة
     ُا ه ال فا  الحي   ال د د، ا ا ن ام 

،  نه نيفيا  ” ر “ِ م  تفق حال اومي  
 :جد د، ل اذا

ونه      او ّار والي يقيبيقحيال مي  /1
 ال  تقتي ال حيميش ماسسيش واجقائيش 

 وموحدة ال صا يق؛
 ُيطييّور آلييييش  ي يي   ييقارال عييحي يييييش  /2

 ود  ققاريش؛
  بصد ت اما  ع  نقطيش ضيصيف   يقى  /3

  ُ    ال فا  الحي   القد يم، حييي  ت اي يي 
ع حيش     الققار والحيواي يش، الي يقييييدة 
  فال  اوحياع السياسيييش الي يخيبيحي يش، 
واوا الط قال وال  ارأل وال ي ي يوعيال، 
الب  تادف  دورها الي ت يّي  الي ي يبي ي  

 .و قا  لحقائد
 ُ ص  ال فا  اليحيي ي  الي يد يد   يييش  /4

مال مش الوا   الفي   وال قا ش البقيحيييد يش 
ال يدة، ولاوا  إ  ال فا  الحي   الفي   

اساا  عفيم    الح ارة السياسييش “ هو 
، ” ري “ ، و قا  ل ا  يا  اومييي  ” لح اق ش

الييوف  اييد    تييدعيييييم  يييييادة الييحيييع 
الايوع  الفي   ال  اص   اال يبيصياد عي  
الد  ققاريش، وليّي يايا تيايدف اليي  يحيأل 

 .د  ققاريش  وس  و ا ق  اعحيش
    اذ ، ال يفيا  اليحيي ي  الي يد يد  يبّيسيم 

 : البال 
تقسيخ الد  يقيقاريييش الي ي ياعيييش  ي   /1

الييصيي يي   ييييي  اوحييياع  ييقيييييادة الييحيييع 
الايوع  الُ حّقر لحيفييي  واليوف عي ي  

 .عحي اسبقاللاا و  ائاا وازدهارها

   4 1ا لففةفف فف فف    
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  5 1ا لففةفف فف فف  
  

الد  ققاريش الحي يش ه  د  يقيقاريييش  /2
االربقاايش  اولوا  الفيي يييش واوهيداف 
وال قام  وال ام الفي   ليحيد ي يقيقاريييش 

 .الحي يش
تييخييحييأل هييو  الييصييال ييال وريي يييييصييبيياييا  /3

د  ققاريش  وس  و ع أل و ر   وتيّيو  
 . اعحش    م االل الحياة ال خبح ش

تاييي ييي  اليييقعيييا يييش اليييد ييي يييقيييقاريييييييش  /4
االربقاايش الفييي يييش   يقاد ومياسيسيال 
ال  ب   اا ش وال تقيف حيّيقا  عي يد  حيد 

 .وال تفب ث ارها ل فححبه
تبحّو  اوحياع  البيالي   ي  الفييي   /5

الي را صش حقيقيييش ووا يصيييش لي يي يد مي  
احييقاز نيي يياحييال مييحيي ييوسييش  يي  ميي ييا  

االنييبيياج الييوريي يي   ييّييقا  
وسحصيا ، ماد يا  وروحيييا ، 
وت أى    ساا جاني يا  عي  
الفييغييائييق ليي ييفييحييحييش 
اليقيي يا ييا الييّي ييقى الييبيي  
ت بفق الح   ي  الفييي  
وج  مي يد  مي  عيفي يش 
الييدولييش والاييصييب  ييقيييييادة 

 .الحيع ال ان  والقائد
تصبقف الد  يقيقاريييش  /6

والييصييال ييال الييحييي يييييش 
الييي يييد يييدة  يييإسييياييياميييال 
اوحياع عيق الايوعيش، 
واو ييقاد الييو يي  هييم ال 
  ب و  الي   يش  حيياع، 
و دورهم هم  ياليوال  ي  

تييصييي ييي اليي ييقييش  يي  الييطييق ييأل اليي يياييبييقك 
وال فق ش وال فا  وال قيا يش لياليريبيقاايييش 
ذال الييخييفييائييص الفييييي يييييش، وتييوريييييد 
الييبييوجييه السييييياسيي  والييصييق  اليي ييصّييا  
ل قبقحاتام، ووج  ت صي  ع   اوحياع 

،    ” ري “ عيق الايوعييش،  ايد اليقيائيد 
عييحييي هييو  االحييياع واو ييقاد  ييدو  
انب ا ال حي يش: الص    ف ش مسباار   
ومسيياعييد يي  وزمييال  جيييييد يي  لييحييحيييع 
الايييييوعيي  الفييييي يي ، ووجيي  تييحييسييييي  

 .مبوا   لقدراتام عحي البااور
انيي ييا اييإتييحيياد دوليي  لييحييفييحييا يييييييي  
واإلعالميي  واليّيبّياع اليصيقع   يد يا  
)وُحح ا ن الفي ، لس ا حي ا  سياسييا  وال 
ت في ا  ج اهيق ا ، وال نسصي ليحي يايارايش 
   الُحّم وال لإلدال   ق  ي يا  ي    يا يا 
مطح يش  و  ال ال ور يش  و عيق يييش  و 

دوليش ما، وال   نط      جوهق ناار ا 
ونفام ا الدا حي  اليي تيو يييق  ف ميحي ي  
لسييصييييي ييا الييي الاييصيي يييييش واليي يي يياهيييييق ييش 
   اوما ا الواسي  واليحيي ي .  يأهيدا ي يا 
وعي ييحيي ييا وجييوهييق ،  سييالييييي ييه ومييقاميييييه 
وتّبيّاته،  طا ه الصا  وليغيبيه الي يّيق يش 
والسياسيش ور ييصيش اوع يا  وحييياتيايم 

، تااد  أن يا ” االتحاد الدول “الدا حيش    
لس ا جاش حي ييش، وال  ي يّي     نيّيو  
اولك  س ب ر يصش ع يحي يا اليوف  يبيقّايي 
عحي اإلعال  وماسساته وجوع   يد يا  
ُايي ييق لييحييفييييي  ميي  مييخييبييحييف الييبييالو يي  
السياسيش، ول  صام     وتيقيش اليصيال يال 
االسبيقاتييي يييش مي  الفييي ، وليبيصي يييأل 
الفييدا ييش اليي يياعييحييش وارسييا  الييبييحييالييف 
الحقيق  م  اليحييع اليقيائيد لي ي يايور يش 
الفي  الايصي يييش ومي  اليدوليش الفييي يييش 

ن ساا، وما  ي  رصو  ا والاصب الفي ي  
 .الفد أل

لّ  هوا احه ال  اص    ن ا  صيدو  اياتيحياد 
و ع ا  اتحياد عي  اوجيوا  اليحيي يييش. 
 الّ يق   م   ع ا  االتحاد هيم حياليييا  
 ع ا      حياع م اا ريوعيش عيق يييش 
وميي يياييا اسييالميييييش،  و  نيياييم ريييييوعيييييو  
سا قو  عحي م  ا  رئيس االتحاد اليدولي  
ونيائيي ييه اليي يياني ، و ييد ااييبييسي ييوا جيي يييييصييا  
  يقاتيايم  ي  ناياريايم اليحيي ي   يال  
عاقال السي ييي  السيا يقيش، حييي  ايانيوا 
 الله م ف ي  و  د وليوجييييي ، وهيوا ال 
 ص   نق  ال فيا  اليحيي ي  ليالتيحياد،  ي  
االسب ادة م ه وتوهي ه وج  ا امش اتيحياد 
دول   اع ، و سبطي  و ب ّ  م  ارسا  
تحالف حيقيييقي  ليحيصياليم اليصيق ي  واوميش 
الصق يش وجي ييي  الي ياريقييي   يال ياد مي  

الفي  وحي اا القائد، الب  نُدلي   يق  ي يا 
     ا اها و  ّار ، ونا ّدها، ونيود    
 سب يد م اا رص ي يا اليصيق ي  اليي   فيي 

ر  “حد، و    ّار زعيم الفي  الحّيم 
وتوجاال حي يايا هي     يا  ”  جي   ي  

ع حيش ووا صيش ومب ياعي يش وتي يسي يم  ي  
 طوراا الصق  ش م  مفيالي  اليصيقع 
والصياليم، وهي  ايوليك د يييقيش الفييياعيش 
وانصّاس لحوا   الفيي ي ، و ي يّي يايا    
تف   نا صش و ادمش وهداف ال  ب صال 
الييصييق يييييش، وليي يي ييا  دو  عييق يييييش تسييبيي ييد 
لححواي يش واليقيوانييي  اليدوليييش وتيحياليف 
اإلنسييا  ميي    يييييه اإلنسييا  ميي   ييال  
اإلنسانيش، وليس م   ال  الص   الحي   
 حسب، وو  او ّار الفييي يييش سيحي يييش 
وانسانيش، وهيا هي  تُيطيقح  ميا  اليصياليم 
 اخفيش اومي  الصا  ليحيحييع ورئيييس 
الدولش الفي ييش الايصي يييش 
ن سه، لبأ و م اا ال اق ش 
مييا تاييا  ومييا  ييوا ييقيياييا، 
وهيي    ييّييار تييدعييو الييي 
عالم  ال مفائب و يدو  
حقوع  و نيياعيال،  يد 
تصود عال يش  س ا يايا اليي 
اال ييييبييييفيييياد والاييييق  
الط ق     الي ي يبي يصيال 
وانصدا  وجود ر  ش ليدى 
عال يييش اليصيقع ليبيغيييييق 
اليي يي ييبيي ييصييال اليي ييقيييييقة 
واليي يياميييييش الييي  ُ ييقى 
مييبيييطيييورة وتيييحيييّييي يييايييا 
الييييحييييوايييي ييييش والييييق ى 
القريدة ا ا    الفيي .. 
 الحقوع والبوّسصال  س ا اا ا يبيفياد يش 
و ب قر م اا ال ققا  والُ صدمو  واومم 
ال صي ش والفغيقة وال يبيوسيطيش، وهيو  
ج يصا     حاجش ماّسش الي ححيف ريق يف 
هيييو الفييييييي  واايييبيييسييياع اليييخييي يييقال 
االجب اعيش واال بفاد ش م يايا، واضيا يش 
الييي ذلييك ااييبييسيياع  يي ييقال اوعيي ييا  
الحي يش و هداف اوحياع اوني ي  واليبي  
  ب    تّو   يادميش ليحي ي يبي ي   يّيقا  

 .ووا صا  ماد ا  وروحيا  
#الشي  م مد حسن التويفمف : مسف ول 
مفتففابففعفف  اإلعفالم والةفف ففاففف  الةففيففنففيفف  
واإلعالم االجتماع  الةفيفنف  واإلسفالم 
والمسلفمفيفن فف  #الةفيفن فف  االتف فاد 
الدول  للة  يين واإلعالميين والوفتّفاب 
 –الففعفف ب أصففدقففاء )وُحففلفف ففاء( الةففيففن 

 االردن.

 14تتم  المنشور على الة    



   6 1ا لففةفف فف فف  

وو مش وع مفتفوفامفل، يفهفدم إلفى جفعفل   
الةين أقف ب، ووف  الفتف  بفاتف  تف ف   
  سها فف  كفل مفوفان فف  الفعفالفم، والفتف  
ت ول  إلى ف ص  وت فّد فف  ا ن عفيفنفه، 
ووو لين  أولى ف  بناء المعف فف  الفعف بفيف  

 حول الةين.
يقوم المش وع بشول أساس  عفلفى مفوقفع 

 الةين بعيون ع بي 
www.chinainarabic.org    

على شيو  اإل ت   ، ووو موقفع مفتفوفامفل 
يتضمن الخي  والمعلوم  وال أي والت ليفل 
والت قيق والدراس  ويتناول قضايا الةيفن 
الداخليف  وعفالقفاتفهفا مفع الفدول الفعف بفيف  
والففعففالففم كففوففل، إألففاففف  إلففى األوألففاع 

 االقتةادي  والمنوعا  وال ياأل .
الموقع وو جةء من طموح عف بف  إلقفامف  
عفالقف  صفداقف  مفع الةفيفن، ووفو مفوقفع 
شففقففيففق لففالتفف ففاد الففدولفف  لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفالمفيفيفن والفوفتففاب الفعف بف  أصفدقففاء 

الةين، وذا االتف فاد الفذي يفتفولفى رئفيفت 
ت  ي  الموقع مهمف  أمفيفن السف  وعضفو 

 المجلت القيادي التن يذي فيه.
 مدي  الموقع: م مود ريا
 رئيت الت  ي : عل  ريا

لتعليقاتوم واسفتف فسفاراتفوفم ومفالحف فاتفوفم 
ومقاالتوم، يمونوم م اسلتنا على العنفاويفن 

 الي يدي  التالي :
ب يد موقع الةين بعيون ع بي  ال سفمف : 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عف بفيف  عفلفى 

 ال ايسيو 
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 ع بي 
 ب يد مدي  المش وع: 

ramamoud@gmail.com 
 رقم الهاتف:

 من خارج لينان 119623934323 
 من لينان 13934323

ضيي يي  مييوسيي ييه الييق يييييصيي  ليياييوا الييصييا ، 
اسب اف )محبقي جيّور ال قا  ن     اعيش 
الاايد ه دا ،    مقق اليحييع الايييوعي  
الصقا  ،    محا فش ال فقة، مسيا   يو  

، الييّييبّيياع واإلعييالميييييييي  02/18/8102
الييصييقا يييييييي   ع ييا  االتييحيياد الييدوليي  
لحفحا يي  واإلعالميي  والّيبّياع اليصيقع 
  د ا  وُحح ا  الفي ، الو ي  لي ّيوا دعيوة 
حي يش رس يش م   يادة الحيع الايييوعي  
الفييييي يي ، لييي ييارة جيي يياييور ييش الفييييي  
الاص يش، وهم  اسم محي يد حسييي  ،  يايا  

 . مان  وع داإلله ال ا ا
وتم ت فيم ال حاضقة    اريار الي يقنيامي  

، وت اوليت ”  دع القحالل“ال قا   لح حبقي 
عقضا  النيطي ياعيال وماياهيدال  ع يا  

 .الو د الصقا      )االتحاد الدول ن
 دار ال حاضقة الّاتب واإلعيالمي   ياسيم 
مح د حسييي ، اليوف ريّيق ليحيايخيفيييال 
الحاضقة    الي يحيبيقيي ح يورهيا، و ييّي  

يي   ّّ  ييأنيياييا تايي
مااراش نوعييش 
 ياا، و بقدميايم 
السيييييد جيي ييصييش 
الي ي ي  ع يو 
م حس محا فش 
الييييييي يييييييفيييييييقة 
ورئييييس ليي ي ييش 
الييييييييييراعيييييييييش 
واليييييييي ييييييييوارد 
الييي يييائيييييييش  ييي  
اليييي يييي ييييحييييس، 
وسّقتيق الح  ش ال ححيش لححيع الاييوعي  
اليييصيييقا ييي ، وعيييدد مييي  اواييياد ييي ييييييييييي  

 .واالعالميي  والاصقا  وال  ق ي 
واسبصق  السيد  اسم حسي  ز ارة اليو يد 
اليي جي ييايور يش الفييي  الايصي ييييش، و هييم 
الحقا ال اليبي  ُعيقيدل مي   يييادة اليحييع 
الاييييوعي  الفيييي ي  و هيم الي ييقيار  يييياييا، 
واليي ييوا يي  واوميياايي  الييبيي  زارهييا الييو ييد 

 02/2/8102االتحادف    ال بقة ما  ييي  
، والب  ر حت الصيا ي يش  82/2/8102و 

 ّي  وا يحيييم  يو يبيايو وميد ي يش ري يغياياف 
 .وضواحياا

 ّس ت اومسيش الي  ر يصيش  جييا ، حييي  
ت او  ال ي  اوو  الوف  دار  الّاتب عي يد 
اإلله ج ق ال ا ا الصا  ش  ّي  ومااهدال 
الو د وجوالته ال قنام ييش  يييايا وليقيا اتيه 
 ّ ار ال ساولييي   ي  اليحييع الايييوعي  
 الفي   وعيقهم م  ال ساولي  ال ححيي ، 
 ما ال ي  ال ان   ب اوله الّاتب والفح ي  

 اا  مان ، حي  عق  لس قتام الي ا حييم 
 و باو الخالع الواتي  اليحيّيم وليقيا اتيايم 
ه اك  ّ ار ال ساولي     الحيع والدوليش 
الفييييي يييييش، وز يياراتيياييم الييي اليي ييصيياهييد 
واليي ييدارس ومييصيي يي  اليي ييسييييي  اليييييدوف 
وال  طقش الي ي يحيييش اليخي يقا  الي ي يييحيش، 
وارالع الو د عحي ناار الدولش  الفييي يييش 
ه اك، واسبصقا  مساعياا لحق ا  عيحيي 

 ال قق. 
 مييا اليي ييي  اليي يياليي   ييقييد تيي يياولييه الييّيياتييب 
واالعالم   اسم مح د حسييي  ، وت ي ي  
و  ا  نوعيا  ل د  ش رانغااف، ايونيايا مي  
ا ق ال موانئ اليصياليم و ياريقة اإل يالح 
واالنيي ييبيياح  يي  الفييييي ، ورييقح اييييي يييييش 
تطورهيا السيق ي   يال  اور يصييي  عياميا  
ال اضيش، و أناا  اتت ت بحك  طور ميبيقو 

 01ايم، تيامي  نيقي   211عامحش  حيدود 
مال ي  رخص  وميا ! واسب بي  اليحي يور 
    وعش م  الفور وال يييد يوهيال اليبي  
عاقضت لي ارة الو د الصقا   لاانيغياياف، 
ضيي يي  و ييد االتييحيياد الييدوليي ، و ناييطييبييه 
ولييقييا اتييه  يي  هييو  اليي ييد يي ييش الييّيي يييييقة 

 . واال بفاد ش اوراق  الصالم
 ما ال ي  القا   واال يق،  ّا  مخففيا  
لييحيي ييدا ييالل واوسييئييحييش واالسييبيي ييسييارال 
ال طقوحش م       ال  اور، والب   ع يت 
اومسيييييش ايي يييييقا ، حييييي  تيي يياو   ييييياييا 
اليي ييبييحيياورو  اليي ييواضييييي  السييييياسيييييش 
والبار خيش ل  ايور يش الفييي  الايصي يييش، 
وال  احيال اليبي  حيقيقيبيايا ريييحيش الي يبيقة 

 ولغا ش اآل . 0585ال  فقمش، م و عا  
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