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  .2008 إ���� ا�
�	د �و �
	�� �ن أ�رره   *

 هللا

 ًّ	
 � )ص(�

 ا���م

 وا��يّ 

������ 

 َّ�	ّ��� 	�� ت��و�

 أ �����

  ز����

  �%ر#�

  ا����& ا�����

  ا�	(�	)'

&��� ا�

  إ�� !  أ���ه وأ���ه ��� �� ���� ا��� وھ�
	 إ��، ر�ّ�                   

  إ�� !  �	ن أھ-ً �+�� أ!	�) *$('� ر%	�) هللا إ�'&	، ر%$ل هللا       

  إ�� د/&� ا�3ي أؤ!  �� وأ��� �� وأ��� !  أ��0، ��/�) هللا       

  '� ا�9+'8، !�ر%�� ا7و��   إ�� !  �	ن %��	ً �6 و0$دي وأ�
�&� ا�5�

  إ�� !  د��&� و�	ن !<	=ً ���>	!  وا��$ّ��، !;���� ا7(:�     

                   ���� �
  إ�� !  ���&� ��6	ً �6&? �� ���اً، !&

 َA�  &� و�	ن !�� �6 ا�5ّ�اء وا�>ّ�اء، ر6	ق ا�ّ�رب     إ�� !  (َ

  ار ا�5ّ'� �6 ط�/G ا���E، ر6	ق ا���E  إ�� ���	ء ا��F�5�� و!  أ*�&ّ� ��'
E ا%���

  إ�� !  ��I&� �6 ?J �6	ن ��E ا��'? و��E ا�$ط ، وط&� ا7(:�   

  إ�� !  أ*Kّ�L 7ن /�$ن وط&	ً وا��اً، وط&� ا�7��     

  إ�� !  أ*Kّ�L �'�$ن ���	ً وا��اً !�+�اً �	%'	ً �� M-6	*� ا��'&')، ���� ا�7��  

L* �6 (�) ��  ! �� إ��  ��ا�7 ����;! ،�  ّ$ري وز/	دة ���� !  Oٍ/�A أو ��'
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  -,+ *�ص
  

�A	�T ��$!	ً �6 ا�5I�$ك، ا�3/  �	ر�$ا ���J !	 ��$($ل إ�� ھ3ا أو�0ّ ��� M	ص )7

E !  وراء ���) ا�IU6$�� وأ	UV6 ،�����	ب، ا7(�A	ء ا�3/  ��0&	 ا�+O دون *�	رف !�	

�/Gٍ أ%�G، ر��	 *�	ر�&	 ��6/	ً ) ��A  ! O+ام وا����ا=  ! ('�Y* أو 	>&��� 	ھ	أ��A (���
أ�'	�	ً �6 !$اA^ أو و0
	ت �\�، إ��	 ظ�? ا��+�) وا��$دة أ%	%	ً /;��&	، �Z�3 ا��$ق إ�� 

  ) وا��6	ع �  ا�$ط .ا�+�/

��� M	ص أ/>	ً ��F'�'  أوّد �$ *8�5 ا��&	%�) أن أذ��ھE �	=%�	ء �6داً �6داً، أ(�A	ء 
 bT	�&�� �>ش /$(� أ�	F&� �*��ر !5	�F� E
�L�	:! �6�*+��$ا !;	د=*� ا��9F$دة، �E /�  ھ

ة �0) ��-�\	*
E ا���L$�)، و!&
E !  اط�K ��� ا�&d5) ا7و�') ���Iة ا���	ب وأ6	دو�� إ6	د
 �'e ً	�	'�ء وأ	A�
? إ�� �<'� !  ا�67	ر ا���9I')، ور��	 أ(ّ�&* E
�<I� ،E
وا%�5I	را*
 Eھ�'eون و��J/ �A 	ة، ر����Iر ا�	ا��) �67��!$ا ��f ا�J$اھ� ا�ّA E
�V� وا��J/ E� ء	A�أ(

� و6A ر0$ أن أ�$نV6 ،	
&�  '�/�e ر و�'5$ا	ھ3ه ا�67 f�� 6$ن��/ E
�V� (e	') �6 ?F
�!$ھ	. !;��A ا��� ��ام ا�J$اھd�%ر، و�6 ا	ا�67  

= /�5&� إ= أن أ��� ���	ً، �� !  %	ھ��J� E !	 إ�� أن أ(� ��	 و(�? إ�'�، �6 
� = أدري A E

E !��و6$ن ��ي و!&
E = أ*��3ھE و!&&! ،	
��A 	! 	*� ور��	'� ��ا�! K'�0

.E
�  

�م �)، ��� !�	��&	%�- ��ود ��ٌ� ھ	م إھ�اء وّA   م�ّF/اء  ��$ط  وا�<$رة وا�+�/)،و�
�
�وا M-ل د6	�
E �&� و�  ا�$ط  وا�+�/). أ�'	ء
J�%ء ا	'�اء أ�
�، ھE �'&&	 /���$ن و

  5�  /�'
J�� ،Eھ	أ�5  �  �� �ٌ�� .G+ا7!'&) �&�9ة ا� (Aد	ا�9 Eدھ$
�Mh-ص و/��3$ن 0
، 5� ��  و�5' ، �5  أزھ�ي و�5'  أ��'
Jا��ّ�$،و�� ��J!  Eدھ	
J�%ا ��d� ن	وا�3ي �


E و�  /6$ّ'(�ًى M	ص، F� E
6$�5/ E� أ��ف أ�� �ٌ��E
��� ا��	ل،  	ن�  دا�T	 V/*'وإھ�اء � .
، وأ/F$�) ا�<$رة ا����I) �	��+�) وا�5-م، أ�� ا����e �6  '�F'	ھO أ�'	ب ا�&\	م دون ذ�� ا%��

 E
\I+/ و�$ دا�'�'$، أد�$ هللا أن	ا7ب �O/�A �'d� Eھ	Fو�� 	&� E
  .و/��5
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 �ـ�0�ــ.
 (�j)	+اث ا��j�7ا �j�0ود و�j+!-�0ا!� ا�lا K�Fت ا�<$ر/) وا�	م 0ّ$ ا��>+'	أ�� أ! Eeر
/O�9 ا����E �6 ا�'5	$9M ،(%(	ً !Kj ا�j6-d	ت وا=�j5F	!	ت ا�'5	j%') ا�+	(�j) وا�\j	ھ�ة، 


j	 و�ُ+mj وا��� = *�*�F ���5$ى ذ�Z ا�;ّ$. ��h6 �$= ط�''�� ��) ا�5'	%) ا�>�ور/)، ��	 ا��ُ�

	 ���J أ��G، و��ّ� ھ3ا ا��+m /�$ن *$�')ً �V%�$ب �
3ه ا��-6	ة.�
I* �6و 	
Tو	ة !5	�6 !-6  

 �jjس إ�	jj%أ ��jjJ� ��jj5* ،�jj%	'5ا� �jj�Iا� �jj6 (jj����! �jj'e (jj/�\� �jjھ ('jj%	'5دة ا�	�jj5�	6
T	jFن ا���	j5�lف ا�j
�، و�j'  ا���j'�I ا�'5	�j% ا�3jي ھYj0 $jء ا��+j� (jA-�  � m'  ا��j5	دة �

 ،�j'�I3ا ا��jوإدارة ھ �/�j�* (j'�	�!وإ (j'I'� �j�� ف�jا��� �jإ� Z�3j� ��j5*ة. و	j'+�6 ا� G/وط�
�ا!) �j5) ا��j�	+�� ً	j($9M ،دة	�j5ا�  j! 	j'�� (j�*�! �jإ� Z�3j� ء�jا�� �j9'� ،س	و��� أي أ%

.	
&!  

/�
	 ا�LUت إ�� *��h6 (/�'�F* �'e (/�\&8–� و7ن ھ3ه ا�'+j9* 	jور��-  E'ھ	jIا�� fj��
�/)، �	��Yا!  !f�� K ا��0$'
	ت وا�&9	8T وا��$U'+	ت ا��� *:&� '�Fت ا��	+�L9ا�� fو��
�ف ��%E ا�Gj/�L ا��j'�I��� 8'+j9 ا�'5	�j%، و!Kj ا=%I�j	دة !j  ا��j9&'^ اlر�j	دي 
��6ة ا�


j	. و� �jا��� �'
j5*ل ا�&\�/) و	ھ3ه ا�&\�/)، �:') إ��  � b�&/ ا�3ي (jو�	+! Ej* ن	j�!lر ا�jF�
 �j+� (j/�\&أن ا� ً	j)$9M ،VjLdا� �j��+* (j&'�! �j\� (j
ر6�ھ	 �V!<�) وا�A')، و�$ أ�
	 !j  و0

  ذا*
	 �	�L�K، *+��� ا�VLd وا�&9F	ن.

د#%�%?). :
% �(��8 <9=>ه :2+#. �9 ت
�)8 ا�	%�7 ا�()��� ودرا�. ��6دئ ا�23+ات ا
 %@@
��0@@� أ:@@I �@@' ا�	�H@@+ض أن #,@@%ن ھ@@�9=�، ا�
)@@�ة، D=@@�ف درا�@@. إ�@@�دة ا�()��@@. :ُ# �@@�

ا�(��دة". �9 ظ8 ا�(�� ا���م �9 درا�. 9,+ة "أن ھ�ف ا�
)�ة ا�(��دة". 69�@� �@+ور أ�@7 "
#%م وا��+ا �3D� '�Q �T@�ث �@3%ات ��@Q R%رتQ �@3@%رة ا�
+#@. 9@� �@%ر#�، OP���69)@� تN)@+ت 

�U �	O  ،'#+(V,���3ت ا��ھ)& و�H�ت و��%��� �=D +(Nه ا�23+#@.. 09@� و���<@=D وج+@Xث 9@� ا�
�ر !	 ھ$ ���م رؤ/) ��+	و�) 0�/) !  ا�&Od ا�I	��j) #6,� ا�	+ء F� �pو�+� q'� ،ث�+/ 	! ���

  !!��� ا=��0	ع ا�9	دق �V!	�) و��/) و��� !�5$ى ا�+�ث...��&K ھ3ا ا�+�ث

D ID ً��
��D Y& ا�(��دة ا�()��).، ?��D 9,+ة R�� ة+�H8 �9 ھ>ه ا�	�ُ Z�<� .D+[ا�� \�
6
@ Y�N@^+) 9@� أول O) Y@
�9 ا<�U,�ك �` �
)_ ھ>ه ا�V%رة، 9,�ن أن تّ& إ�@�اد �6@�ً �=@>ا ا�6
اd�+ �` ت+ك �]@�ل �X)@�ل ا�0@�رئ �ت	��@Q ،I@& ت@& تc@%#+ه �@�ر ا��,@�ن b# �@O@	8 إ#�U�@Tت 

،+VO. أ�8 ود( �Hت+اءت  وت �	�O I:أ Y(U� �L�/ Zذ� ، 	
�';5* E�/ ?+U$* 	
�V� ر ��6ة$�
(F'F+ءاً !  ا�Y0 �>ف أ��� ��Vدة و�	3ا   ...��5jن ھ	j� 3اj� ون�Mrا 	
� �� %�	دة أن /�5/Y/و،

E�/� .ا���	ب ا�3ي �'  أ/

 e@6�O +اث أو *@%اط�@Uت 9@� أ��P@@' ت�رة، %Vا� �U' و�#+ا09=� ھ%  ��م ا�23+#. و%	�
�@@0Dُو?=@@�ت :2@@+ أ*@@+ى، أ R@@�� 0@@�ت(���@@\  O	b3@@%رات أو إD@@�اء و?=@@�ت :2@@+ أو تD R@@��

ا�X%اط+ *�رج ��' ا�23+#. ا����d، إ< أن ذO+ھ� #3N@� ا�23+#@. و#j#@� �@' ت%h(@i 9,+ت=@� 
أو �@@� #]�@@8 ا�23+#@@. ت6@@�و PO:=@@� ت�
@@ّ�ث وتb@@+ح :H(@@=� وت��ّ@@R@@�� l :0@@�ط 9)=@@�. ط6�@@�ً O@@�ن 

' ا<���=�م أ����ً �' ا�(�)�#' وا�6
@Y 9@� ا�@���& �@3=&، 9@� #	,@' ت��ّ@& ا�
,	@. وا�
)@�ة �	@
.&���e ��3ھ& در?�ت ا�Hو�% ارت ،nّ
  �)(%ا ���اء، ا�>#' �� #RNc ��3ھ& ا�,+ه ��R ا�
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� �'6	 A�L*? إ�'� ا�&\�/):/�� أ�� 0F��ُ/ 	! Eأھ  
1-   ٍ/�
$م ا��/  وا���	ره !��0') وأ%�$ب ا���I'� و!&� أن �� ا�&	س !��/  إن �	ن �I! K'%$*

.�Uدي أم أر	Fوي ا��	دي، %�	أم ! ��'e  
إر0	ع ا��/  و*K! ��'5F ا��$('^ إ�� p-ث !+	ور �5? ا*;	ھ	ت �'  /�'  و/5	ر. /�'   -2

�ي.'�Fر ا��	���-� �/	:! (Aوأ�<� د �/�  و/5	ر 0
� ��� أ�� ط�'�� وأن ا�+� /��أ ��را%) ذ�Z و!+	و�) ا���0$  -3'�V��	� �F� �!7ء ھ3ا ا	Lإ�

  ا�$%L').- �+$ ا7�5 
  ه ا=*;	ھ	ت.ر�t ا��5	دة ��ر0) ھ3 -4
5- .��Aا�$ا O/�;ة ��� ا����ر !	 ُ���? ھ3ه ا�&\�/) �I5�I) ا���I'�، ا����ت 0	ھF�  

$م أ6>� وأ��ث ��5I'� ا�$اKA و*v'dJ ا���J-ت 6'�، وا���	ر �-ج  -6I! د	و�) إ/;	+!

�ف 
�$(I) أ�<� !�	(�ة �
3ا ا�$اKA، ��	ذا /��d^ ا�&	س؟ و��	ذا ��� إذا ا*FI$ا ��� ا�

	 أم ا7!� أ!ٌ� آ�M؟/A�� ا=�M-ف ��� ا�$%'�)؟ ھ� ھ&	ك !��J) �	�&$ا/	 و(�  I��d$ن أ
7-  �� ��� !�اK0 أ%	%')، �� ا������/ E� أ�� ،(?A$ه �3ات ا�Y'�/ �A 	!) ب	ب ا���$'�  !

 K!  !اYا��� �U	+ً ا�	9$(M ،��F�5وا�� �U	+وا� �U	��	� ،��Iوا�� �!Vً ��� ا��	%	أ%

	 %	�F	ً. ا��;��) �6'�� K�ُّاط K0ر !�ا	pآ  ! K�L�	� $�d/ =ا�<$رة ا�5$ر/)، و  

!  ا��'$ب أ/>	ً، ا��+'ّ� ��0$'
� �+$ 6|) !�'&) أم ا���$م ��	 ا���� أM'�اً، L* Ee�6$/�ه  -8
.�TاY9'� ا�Iا�� ،��	F��	� ر، أو	9�M=وا �'Fال /+$ي ��� ا���Y/= 9'��، إ= أ��I*و  

  
�\�/) *+	ول *5I'� ��>	ً !  ا��$ن وا�$($ل إ�� Y0ء !  ا�+F'F) ��	  *��F ھ3ه ا�&\�/)


	 �	�L�K أ��	م !  !&\$ر ��d�'% 3ا� ،(F'F+!� ا�	ط) ��	�l(� �  ا	A Eوا��� �Fھ�، ��  ا��
 ���� ���  ��/ = �A ،�!	� �'e E
 - �O5 ��6ة آ/&�J	/ –و0
) �\� !�'&)، و!  !&\$ر 6

 . �IL��I ذو ا�5? %&$ات
6 ً	'T��! 	
f�� �I ا�+	=ت *E ا=�LUار إ�� و�L9! KU+	ت e'� !$0$دة ��  ُو0� أ�

  وذ�Z �>�ورة ا��A) ا���I/). -و/��  ا��+m �  أ6>� - أ(�8 

وت�	8V :2+#. ا�(��دة ا�()��). أو<ً D	�Hھ)& وأ9,�ر U%ل ا�	H+دت)' ا���d)�)'، ا�(��دة 
 �	=3(D _Dھ). ا�+ا��د �[#oD &Q ،.��()دة ا�()��). وا���وا�>ي �)�	0��D 8V(& ا�D �:�V	^ّ%ر ا�(

ا����d وا�+�%��ت ا�H+�). ت
e �3%ان ا�(��دة ا�()��).، أ�� 0��D(& ا�Y��V �' ا�23+#. 

�و�. �0+اءة ھ>ه ا�23+#. 	D ،.[ث �' ا��^�:)7 ا��3ت�
�# I:o9 ،)' وا�)(�ر	3%ان �9 ا�)�D

Rف إ��Tٌ# .ھ�+()Hوت �=�(�
ذ�Z �(& راD` #��ا*8 �` اd�(�م ا�O &ّT# ،.0D�)	�  H( %�D=� وت
#0%ل ا��3%ان، درا��ت ��	). و�+اءات ت�ر#X). وو?=�ت :2+ -�ھ�ة ودا�	.، 8,9 ھ>ه اd�(�م 

.\�D '� .(36� ً��%	� 

 I6(ت+�D +اءة ا�,��ب�8 TH# I:أ &rور .
H  '�) lU41ا��( R�� ف+�، إ< أ:I #	,' ا��

. إ�R ا�H,+ة �' *�ل ا<ط�H ) Y��Vول وا�d0(& ا�� Rو�dت ا�
H^وا� ،�:�Vا�0(& ا� R�� ع


.  �Qث)،H  R�U) ءj[�0. �9 ھ>ا ا��)� e�i40وا��� و(، `Dا�+ا &)3(6. ��0��D ��أ –
 I9�=9 إ�3rء ا�H,+ة، �,' :2+اً �I�%c 9)	,' ت]�وزه دون أن #Qt+ �9 إ#^�ل - ا�	�X^+ ھ�3

  �H=%م ا�H,+ة. أ��س
                                                           

I ��:ن�	
�
ط# �رح !�ر
ك �ط�ل ��ره  ول آ��
�)�)	 �'د. 6إذا �م 
��ك �م وات !*ت �   
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 ا�(��دة وا�()��.
  


	*'  ا���Iد*' ، ا��5	دة � ('F'F+ا� ��	وا و���$ا ا�����I*  /3اً ا���{%^ �A'�$ن 0
:	�
� G'ا��� �!Vا�� (�'Aو 	�
�روا أھ�'�ّA%)، و	وا�5'  

  ا�(��دة:
  = �� �	!� ���&� ا��5	دة، إ= أ�� �<'�اً !	 /ُ;�K ��� أ�� = أ�/�رEe أن �'q ھ&	ك *+

 ��5/ �6�9�� �/�Jاً، 6+�� ا��/��إ�� ا��5	دة، !  �	�A إ�� � �'e	�A، إن �	ن M'ّ�اً أو 
�� /�:� ا��5	دة 	�! �'e ��Jو� ��h6 ،دة �:'�ه	ا��5 �p~/  ! ����5، وI&� دة	:� ا��5�/ 	إ��

....Z�3� ره	+��	�5، وا��&�+� �I&�  


	، !  وراء %~ال !�!$
I!دة و�I3ه ا��
I? و�5	س �6 ا7ھ�')، �'V/ m*� ا=ھ��	م �
� �5	ط��، ھ$ ا��5	ؤل �  'F��� �>ة؟ أو �9':) أ�	+'�	� 	6&�!	 ھ$ ھ�ف ا�+'	ة؟ !	 ھ$ ھ

�ف وراء �� ��6 و��� /F$م �� ا5�l	ن ھ$ ز/	دة !�5$ى  ��-�')، ھ� /	
*�ى ا��اK6 وا�
!    ا�67	لوھ� /0$� �6ق إن �	ن ���J وا�� أو = واٍ��؟ وھ� *��d^ ھ3ه   ا��5	دة �&�ه؟

 	�
إ�5	ن 5�l	ن �	�M-ف !&GL وط�/F) ا���I'� �	�+9$ل ��� ھ3ه ا��5	دة؟ ھ� ھ$ ذاك !
�	ن ھ3ا ا�M ��I'�اً أم %'|	ً، �-=ً أم ��ا!	ً، !&FL'	ً أم �FL&! �'e؟ وھ� أ(-ً ا0l	�) أو 

�vd أم ����f أم أ�� = /
E ��	*	، و��	ذا؟ ��� E
! (�	0lھ� ھ !��6) ھ3ه ا �'�A ال~% $
  ا��Lح، و��	ذا �A'�$ن !  /:$ص و/�5	ءل ھ3ا ا��5	ؤل وأ�A ر��	 !  /���$ن إ0	���؟

0�اً  O/�:–!  ا�	ھ& �F��ُ/ 	! O5�-  ) إن�	0l	6 .) ھ3ا ا�5~ال�	6) إ0��! �'pV* E\�
� ���J ����6) ھ3ه A ،ؤل	ھ3ا ا��5 ��� ('FL&!و ً=$�A ت	�	0lدة ھ� أ�<� ا	ا��5 ،E�� ?�	�
�ف، وا��J$ر 
) ���ى !	 *5
�� ھ3ه ا����6) �6 ���') ا��t'Ld وا�$($ل إ�� ھ3ا ا��	0lا

?A$دة ط$ال ا�	�5�	�.  

� ا���
�ل �0/ ا.�'دة ا,�
�	دي 	�
�	ر أن ا��'	دة ھ� ھدف ا��	ط ا1�	�!
وا���	�� وا,7
�	��، �	ن �ن ا��)م ا���ث !� ا�طر�ق ا���	�� إ�/ ھذا ا�)دف، وأ�د 

�)م ��0وا�ف ا����ط8 وا�طرق ا���	��8 ا�'	�8 أ�
���ل وا�
	��ب ھذا ا���ث ھو ا�

)	، وا��
	ب ھ	 �*!�	ره 	�
)	، وأ!;ل طرق ا�
'	�ل �')	 7دوى �'د �'ر!8 �	���
و

  ور�و�> ھو !� ���ل ذ�ك.

 �إ= أ�� ��� ��� ھ3ا، �Vن /�E ا=*I	ق ��� ھ3ه ا0l	�)، %'\� ھ&	ك ا�M-6	ت 6'�	 ��
� ا��!	�� �6 !;�) ا��ا�� �+!  � ��6  0
) /J'� ز/ ،Zن 2011ذ�	5�lر ا$��: أ�� �	ت 

 ('I5�Iة وا�&\�ات ا��/��	=%��-ء وا��\�) ا�3ي أرھ9? �� ا=��J	6	ت ا����') ا�;
ا���5;�ة، /�� ���'ً	 !  M-ل أن /�'� ا5�l	ن �3ا*� = ��Jء آ�M. وھ3ا /�&� ���'ً	 �Uب 

6
3ا "ھ$�Y�*�! �� ً->! "Yات �- .��Mا�� وا���	ط^ وا���	�6 ا=��0	�� ا�U	ت ا���	A
 3'�+* �
$ة". و/�9 "=!'��ى" إ�� �J� ة$
�  ! 	�ًTد دا�Lم ا���Fدة ھ� ا��	أن ا��5" ����/

 �L�* ھ� m'� رات؛�dط� ا��	�*–  �A7د" ا�3ي  –��� ا	ك "دي %	ھ& Ep .دة	�5�	� 	وھً�
5Fا� K6ع دوا	����	ع./���� إlا O�L* 0$دة$! (�eھ$ ر 	��	ط 	وً��J! ة أ!ً�ا$  
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 2009و!  0
) أ�Mى /�ى ط	رق %$/�ان �6 ���	!;� ا���YI/$�� ����&� ا�+'	ة 
 ��+I)2013-11- 22و 	ر�� ،E
Tف آرا-�Mوا E
6-�M	� ،ل$Fوأھ� ا�� (I%-Iا� K'�0 أن ،

� اI��M$ا ��� �� ��ء، إ= أ�
E أ��0$ا وا*FI$ا ��� أن A  ! �*V* 	دة إ��	ت ا��5	أ��� در0
.3M7ا  ! q'ء و�	Lا��  

   ! 	
���6 !  ا�9+'8 أن �F$ل إن ا��5	دة "�	�) !�&$/)" و!  /��5 ��+9$ل ��'
 (�	�" 	

	 أ�&� O':/ = ء �6 %�اب. إ= أ��	ا��  � m�	� $
6 tF6 ت	د/	ل !;�د ا��-M

 	
6
$ �  !	د/)" أ/>	ً، و�Z�3 /�$ن !  /��5 ��+9$ل ��' ،tF6 ت	ل !;�د ا���&$/-M  !
 = KAوا K! م�L9/ 	�&'� 9'�� ذاك+* �ّF/ دة، وھ$ !�ّ�ض 7ن	'�اً !  ا��5�راً ��A �9ّ+/

  /�d$ !  ط�'��� ا��	د/).

 K! ،	�
6-�� !  درا%) ھ3ا ا7!� ��� /~دي ا���F وا���I دورھ�	 وا7ھ�اف ا��&$ط) �
�/'  /F$!$ن �	�'	 �	��را%) ا���I/) !  ا�&$ع ا�3ي أ�� = /��  ��I أن ��f ا����I/  ا'�F��


E ر��	 إ�� اrن �E /&;+$ا ����'E ھ3ا ا��$�0 أو &�� ،Zن ذ�$��I/ E
�	رة إ�'�، إذ إ�lا ?F�%

	 !  ��	bT، إن '�� O*��/ 	! ��� 3ونMV/ =ت، و	(	9�M=ت وا	را%�إدM	�� �6 0$ھ� ا�

أم ��� ��$م *L�F'') و!	د/)، وا��� = *Yال *�*�Y ��� �	�? ھ3ه ا��را%	ت ��$م ا��0	�') 
 �L%$ا� ��Iھ3ا ا� �>! 	
�م 6'L9'� ،(�+� (/ر	أو /5 (�+� ('&'�/ ،(/�'�F* ت	
0$�� Z5ا���

  ا7��� وا���7. 

 ،�I5�Iر ا�	طlا  �U ً	��	e $ن ھrإ= أ�� إ�� ا ،�/�;� q'� ��Iأن ھ3ا ا� K!و Z�3�
  ! ً-� G�ّ�*اع و��h� �
��ا����ّ�'  ا7ول وا�<	��، أر%L$ وا�I	را��، ��ر0) أن /Fُ	ل، �$ ا


'�ة: إن ��E ا�5'	%) ھ$ ��E ا�5'	دة Jا� ���$F! �
أر%L$ �6 *	ر/� ا���I ا�'5	�J� �%ء 6
�'F$ل �Z�3: أن !  /+q ا��5	دة A�� e'�ه ھ$ ا�3ي /�+m �6 ا�+'	ة ��	  .وھ$ ��E ا��5	دة

.OT	)و �L%ھ$ و  

�
	 �	ن !  ��م ا*I	ق، �6 ا0l	�) ا7%	%') أو �6 !	 ھ$ ���ھ	، ا���Iوض ��� ��  !
 �'�Iا�� bT	��  �6 .دة	ح �+$ ا��5$�L�	� ع	&�A=ا �5� ��$د A>')، إن ُو0I/ =ف أ-�M=ا

أن ا�(��دة: ر3O=� ا����d ا�
n، ر3O=� ا��6:� ا�+�i، ر3O=� ا%7	%') �
	 �6 ھ3ا ا���	ب، 
  ا�+ا9` ا�3]�ح.

 ا�()��.:

ا�5'	%) �
	 *�	ر/^ !I��d) أ�<�ھ	 A�$=ً ھ&	 أ�
	 6  ا���� ، K�6 *>	رب ا��9	�8 
، و*�	رض ا�+�/) وا�7	�') ا��Iد/) !K ا���ا�) Iا��'&') ا��I��d) ���	رض ا�$اK! ('�A ا��<	�')

�ر !  *+G'F ا��9	�8 �6 A ��ن /��5 إ�� أ�	&I%� ا�	ن ا�5'h6 ،('�	��0=ظ� وا���9+) ا
ھ3ه ا�$A	KT، و!  ا�L�'�� أن /��J ا��<'�ون �	�\�E 7ن !9	�+
E وإراد*
E و!	 /�و�� 

� GF+�* E� E	6 .(�!	��U	 ا�5'	%� إ��	 /�$ن أو=ً �	=���اف �L�'�) ھ3ا ا7!�، و!  A$F+�
Uن، وھ3ا ا��	�'F'F+ا�) ا��	 A Ep'	س ا�+	ل ��$U$�') إ�� ا��$ازن ا��	م ��F	q'/ ا�+�/) وا��

                                                           
I  <
ا����ود �	��<	��8 ھذه: ھ� ا��<	��8 ا���وى ا��7ّردة �ن ا�وا�# أو ھ� �	 ���ن ا�
�	ره �<	�� �و �	ن ا�وا�# ��ّد ذا

78"�<	��	ً، وا�وا�# ا���
م , ���ن أن ��ون �ذ�ك إ, ر��	 !� "ا�  
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�راً ��'�اً !  ا�$%L') وا��5	دة.A O�5/I  )K'�;دة ا�;$ار (ا�	�% ��� ^A$�* K'�;دة ا�	�56
.(/�\&�� ('*r9'� �6 ھ3ا، �6 ا7وراق اI8 وا��'U$ا�� E�'%و  

�اً ���M$ل أ�<� �6 $0  '
إ��	 !  أ�0 ا���	ل أ��� �6 ا�+�/m ا��	م �  ا�5'	%) و*�
ذ�F'���� Z	ت �$ل ا�5'	%) وأدوا*
	، وا��� ھ� Y0ء ا�&\�/)، ��h6 !  ا7وO0 ا%��	ق 


E، ��$($ل أ�Aب <��� �Aوا��� �/$Lء ��5) ا��	IUى �6 إ�M7م ا	5A7ا K! ور�و*�	د�? ا�
.(F'F+إ�� ا�  

  ا�دارة وا�()��.:

�اع، Mو O�-* ،�'Mّ�ق ا7خ �  أI* ،(L�5ا� Oّ� ق، ھ�	I� ،3رةA (%	'5ن ا�$�$F/
�9م وا��J$ب />�%$ن، !+	و�) ا=%�|<	ر وا��L'5ة، ھ� ��>�I	ء ا�5'	%'$ن /��V$ن ا�+

E
�$� E
*	A-و� E
*	'� K'�0 �6 (%	'5ر%$ن ا�	�/ E

$ا أ���&/ Eء.....و�	/$A}� وا����5ة...   

6
E /�$!$ن و/��ھ$ن و/��J$ن ا�5'	%).. و/&5$ن أ�
E /�	ر%$�
	 /$!'	ً و��� ��ة 
 (%	'% ،('�T	%) ا��	ت..ا�5'	%) !�5$/	!)، %'	ت ا��	A-%) ا��	%) ا�;'�ة، %'	ا����، %'

 ا�+'	ة، %'	%) ا=*I	ق ��� ا��7......ا��

ّ�
	 و��ّ�
	 �	���J ا�9+'8��* ،!!	
�ل أن *��  ا�5'	%) و!�*	د/�!!  

7�d	ص) أ�
	 *;�� ا=�M-ف /�+$ل إ�� M-ف ورEe أ�'	�	ً 	� O'%) (وا��	ا�5' (�	J�
� Kوا���� (A-ة ا��$A E
Iوا�� ('F'F++�/) ا��	أ�<� � K����	� �+ا� �F�/') !  ا�+�/). و�	ر0) ��

O/3د �  ا��3ب وا���	وا=��� ).(G'I&ق وا��	I&ا�  

إن !	 /�'Y ا5�l	�')َ ا���F، وا���F /�&� ا�+�/)، 6	��	T&	ت ا�+') ا�M7ى إ��	 ھ� 
Fھ3ا ا�� Oّ�% Z�3'$*�، و��ا��� b!ا�� ��J* 	! �� ا�M-ف أ�6اد ا5�l	�')، إ��	 !��!;) إ�� �


E أ(-ً، اھ�Yت ا���ا�) *�LI� E
�وا ��� ا�+�/) ا��� *;���* 	!�&� E
ا�M-ف 0	YT، إ= أ�
و�A? ا��5	دة.. �	9�M	ر ��/� �L6ة ا�+�/) و��/� !�	درة ا���ا�) ��+�'
	، وا��LIة *~دي إ�� 

�/��Fاط') *�E5 ���	ً �	�+�/) وا���ا�)ھ�ف ا�+'	ة ا��	م ا��5	دة، 6	��و�) ا����') ا����د/) ا�II 
 وا��5	دة.


) ظ	ھ�/	ً !  p-ث �	Jا��� ^Aف �'  ا��$ا-�Mك ا	ن ھ&	إن � ً	'T��! Y''ا���  ��/
�ف وA�$��، وا�<	�m وھ$ !	 /5
$ �&� ا��<'�ون، ھ$ 
!&F�L	ت، ا7ول ا�&') ا�+5&)، وا�<	�� ا�

�اً ھ&	: ھ� ھ� *+? ظ-ل ا�/�  +�/) (ظ-ل ا��F�$ل) أم M	ر0
	.ا�$%'�)، و*+

�ام ���) *�	رض ��=ً !  ا��&	fA، وا��� ھ� أ!ٌ� ط�'�� /���ض �� d�%ا67>� ا  !
إ�5	ن /��I، وأھE ا�+	=ت �6 ذ�Z ا���	رض �'  !	 ھ$ وا��A و!	 ھ$ !<	��، وا5�l	ن 

.KAا�$ا O5+� (Uر	') ا�����	ت ا��<	ا7و�$/ O'*��� 80	&ھ$ ا� 	80 ھ&	ا�& 

&!  �6	 �E /��ّ�ض ��Fار /��	رض IA$! �'6	 �A�� و���F، أو ھ$اه و!<	�'�� (أ�A-M)، أو 
... /�Mr�9+�� و!�9+) ا! 

إن أي ا���	ء إ�� ا�$ط  أو ا�L	IT) أو ا���F أو ا���/&) أو ا���ق أو ا�F$!') أو ا�+Yب أو 
 ('�	5�lا إن �ا$Uر	دون أن /�� G+ا�  /�. و�&&\� دا�T	ً 	ن د/  ��/)/&�K !  ا=���	ء إ�� ا�

                                                           
I  �
إذا �	�0	 ا�80�7 ا.و�/ ���0	�8 �# ا�80�7 ا.�Bرة ��0'	دة، !Aن !ن 
�	�ل ا�7	ح، وا����ن 
�	�ل ا�ر;	، وا.ر;�8 ا�

#�7 ��)�	 ا��ب.� 	(� 
II ..'دل�ق ھ� ا��8 ا�'دا�ا  
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إ�� !	 /;��&	...h6ن �E /;��&	 ا��/  (اl/�	��) 6	���F وا5�l	�') و �O ا�$ط  ���	ً /;O أن 
 .*;��&	 و�  /�&�&	 ھ3ا !  ا=���	ء إ�� ا��/  وا=��Yاز ��

9� �� إ%	ءة /�$ن �LM و�Mوج �  ا�+�/). أ!	 ا��9&'^ ا�3ي F/ ن	9&'^ إن ���	6
9� �� اF/ ھ3ا ����$)'^ ا�L�(��J! �� q'�6 ��'. إ��	 ا� �Ld�F	ً �6 *;	ھ� أو *+	

 Yوا��;$ء إ�� ا��� Zذ� K! ً	F�= ھ�	ا��� E�'� ،('� ء$% 	
ا��d�� ،^'&9$ف !  أن 6'
�ھ�	: ا����5ة     وا�:�Y...( �	7(� ھ3ا رد ��� رأي /F$لU ف$A$ا� O;/ ان�LM"

ط��	ً ا7!� ذا*�  ". ط	�IT أو !3ھ�� أو ���Aوا�5-ح، *9&'^ ا��$اط&'  ��� أ%	س 
m+���6ة ا��9&'^ �6 ا� �F) ��  ا���5&�	�( 

 �5&/ �Aا��-م، و �T	Aو KU$! ھ�	ا��-م، 6'�; f�� اءة�A f��ا� �&� t��d/ �A
 	
�U$! O5� (ا���� qI� ام�d�%ا ^��d/ �A أ�� ��و�+5  �'��، 6- /&� �T	F�	� ��Fp f��ا�

)$��	6 ،	
�T	Aا�3م، و 	
&! �9Fورة ا��<�	� q'� ،Zذ� �'e ذ أو	�'^ �'5	ري أو /�'&� أو 
9ُ� ا�3م  ،���6	 !;�د ا��$('^A إن 	
و9M$(	ً إذا �	ن أ%�$ب ا�+�/m ����، و��� �'&

6
$ /�$ن !F�6 ،ً=$	��9F$د �	7%	س أن ھ3ه ا�L* = (I9	�G ا�G/�L ا�9+'8 (ا7(8ّ) !  
�	� q'و� ،Eا����� �\� (
��'�).و0 	
5I� ذات 	رھ	��  

� /�$ن ا���ء !��5�اً أن /F�� !	 = /�*>'�، ھ3ا Y0ء !  A ..	Uك ا��	ل وھ&$�Fك ا�	ھ&

	 ا��U	 ا�7��. &'� Zً ا�>�ورة، و�6 ذ�	�	'�ا�+�/)، أو أ 

 ،Zذ�  � �
!  ا����Iض أن ھ�ف ا�5'	%) ا7ول وا7%	%� ا���ل، /;O أن = /5ُ
*E إ/;	دھ	 ��$!	ً ھ$ ا��/��Fاط')، أھE أداة �6 ھ3ه ا��/��Fاط')  وأ6>� (':) ��$($ل إ�'�

وأ%	س (':�
	 ھ$ (&�وق ا=��Aاع، ط��	ً /��  ا���O و*�$/) �� ��ء ا���اء �9&�وق 

� أ�� �U  ا���ل وھ$ �F	M ً	ر�0، وھ&	 \/ �A ً-��ا=��Aاع ��$($ل إ�� ھ�ف M	ص، 

9�اA')، �'�$ن (&�وق��	� Zان ذ���Aا O;/  	��) ���ا=��Aاع ��5I �	د=ً! أ!	 !  /ّ
 ،G+�� (/$�* $
ا����	�'$ن �$ل ا=�F-ب �6 !�9) أن ا��/��Fاط') �'5? (&�وق ا=��d	ب 6
أو أن ا��/��Fاط') e'� �	د�) و�' ?5�G (��	 ا�I�5'$ن �$ل ا7!� ذا*�) ھ$ أ/>	ً *�$/) 

!G+��  

�!	 *&��J !+	و�) ا����ي وا�\�E �'  ا�&	س �&� Eو0$د ظ� (;'�� �'�V��	� 	
�h6 E
<�� ��
أ%�G ھ$ أ�L�% ،E$ي أو ط��F، و�  /Yول ھ3ا ا7!� ��ون إزا�) ا�\�E ا�7�� �� و%'9�8  

  Y0ءاً وا!��اداً !  ا7(�...

 ?I� إ�� ا��&^ ��دة ��6 أو V;�* '� أن�ل �	���%') ا	ر�) ا�5'	Jا��  ! K&�* ت ا���	|Iا�
!  = /J	رك �	�5'	%) أو /��Fب !&
	 و!  أ0$اء ا*d	ذ ا��Fار، �\� أو �6ض رأي، ��	 أن 

� و/�
� E	��9F'� و= *�;�� !�	ر%	ت ا��$0$د/  �6 ا�L�5)، و����	 F�&/ �\/ ف$% ً	��	e
�ھ	 &� �F�&ُ'% ��7 م	
�م ��� (&'��� *�Z �6 ا=*&/ �A �5 ذات /$مI� ذات (L�5�� �F�&/ 	!�&�

 	ن e'� ذ�Z!!و/ُ�
 E��� �	��9F'�، و�$ �

�د، 6
� �'5? ا��J	ر�') J*ي در0) وVو� ���إن ا��/��Fاط') *��	رض !K ا9Al	ء 7ي 
و��I، �� ھ� آ�') �	د�) ��$($ل �
3ه ا��J	ر�') �:f ا�&\� إن �	�? ا�&�';) �	د�) أم =. 
� !  و0$ب إ9A	ء ا�+�/) ��9A	ء، أو ���&� آ�M ا9Al	ء !  �	ب ا�+�/) ���F��ُ/ 	! 	!أ 
 �F* 	��) ض أن /�$ن��Iل. �� !  ا���
	، q'�6 ذ�Z !  (+'8 ا��'�� G'</ أن �/�/  !
 Gّ�L!و ��ّI!و VJ&!ُ ن$�	A  �U Zو/�$ن ذ� ،KF/ أن ���) ��Iا� q&0  ! ا�+�/)) ا��د
 O9وا��� E�\ا�  ! ��	M ،E�\ف إ�� درء ا��
�A ،E/$A ��J	�$ٌن آ�'�� و!&�FL أ%	%	ً /
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�F$�	ت إ9A	T') %'	%') (!~�A)) ��  /+	ول و=  -���	د�) *&	%O !�'&)– وا=��F	م). �6<-ً 
�ام ا�5-ح، ط��	ً و= d�%	� أ�/��U إ= أن /e �9F'�ه %'	%'	ً، أو ا��$ا�0 ا�5-�� ��  �

�ام ا�5-ح.....ا��d�%ا ���ء أو 	9Al	� ��I/ ) !  ��6 أو�%	ا�+�/)) !+ �F* 	(��  ��/  

��	 /�Fره ا�  ! O�J�m' ا����أ، 5��6'	%� �6 دوره ا�F'	دي ��� ا�5'	%� ا=��Yام 

��	ن: ا��$0'� وا��$�') ا�5'	%') !  0
)، و*&! 3'I	 �L/�� ا�O�J (ا��L	�O ا��� = *�;	وز !
ا�+�/) وا���ا�)). و��� ھ3ا h6ن ��� ا�5'	%� أن /K&F ا�� O�J	��Fار ا�3ي /�/�ه ھ$، و/��Yم 

O�Jء ا�Y0) O�Jره ا��A 	��  أو /��3ر ،K&�F/ E� أو O�Jا� K&�Aإن ا E
ا�3ي /�<��) ���<� �
 ��J�  ��! �� ً	'�F� O�Jع ا�	&Aورة إ�<�	� q'� أ�� q&� =و .O�Jرادة ا�l ��'>�*  �

...�!	� �F'F� ع	&�Aدون أي ا (F>أ ا��  �	ط�I أو !  !�

�/� ا��	م (ا��q'T)، ا���J ا��<	�� ��L�5) �6 ا��و�) ھ$ ا���J ا��<	�� ����J	ت، !  ا��
 �'�Iوا�� (�	A(ا�$زراء)، ا��  '')	9�M=راء ا�ا���/� ا��&I'3ي )رq'T ا�$زراء(، ا��
(ا�F>	ء)، !;�q اlدارة (�����	ن)، ا��5	ھ�'  (ا�O�J)،......ا�� وھ$ !	 /��� اlدارة 

  ا��~5%	*') ���و�) و�96 ا�L�5	ت.

�ة، !  !�	دئT	A أن *�$ن O;/ %) ھ� ا���	ا�5'  ���وأھ�اف رT'5')، و�'V� qي 
 O&;*ا7!$ر و Z�*  '� G5&* %) ھ� ا���	5'�	، 6	ھ�'e د/) أو ا����5/) أو	9�A=8 ا�	ا��9

	 ��� ا�;$ا�O ا�M7ى، وا��� إن �FF? أھ�ا6	ً ��'�ة و%�	دة �6 T	:وإط 	اھ�ا%��Iاد إ�

 	
� = /�d$ !  ا=%�+	�) ��� ا�A7 �6 ا=%�-0	��A ل	���ا!)وھ$ ا�h6ن �<'�/  %'��pVون  -
%��	ً 7ن %�	د*
�% �pV��% E�	6 ،ً	�M=-ف �<'� �'  ا�&	س �6 !$0�	ت *+G'F %�	د*
E، وھ3ا 

.�A!) أ	دة �	اً !+�9) %��'Mل وأ� !  ا�\�E و��م ا��

  ا�^�ق وا�()��.:

Ep  ا����Iض !  ا�+'m ا��L��F' أن /F	س ا�F�$ل �	�5'	%�: �	�9�ق وا7!	�) أو=ً، و! 
 G'F+* ��� �*ر�Aت و	ا7و�$/ O'*�*�6 إدارة و �����%� و	ا�5'  &I�� س	F* ة ا���$Fا�

  !L	!8 ھ3ه ا7و�$/	ت...

 	
وا�5'	%) ��	 ا��	ل /;O أن *�$ن و%'�) و�'e ?5	O;'6 ،(/ ا�+3ر !  ا�:�ور �
ا���دد وا�elاء !&
	 �� = />ّ� ��� !  A>� ���اً !<	�� اM7-ق، �e q'�6/�	ً ا�;Yم 

  �Vن ا�'5	3A (%رة ��	 ا��	ل 3Aر!!

إU	6) ���3ب و��م ا7!	�) وا�>�^ ((I	ت أ%	%')) وا�:�ور وا�elاء ((I	ت 
 O�-ع 5/�6) ا��$A$�	� (!	ى ھ�Mك أ!$ر أ	%)، ھ&	ا�5' �5I* ر$!V� Eذ��ھ G�	5)) ا��5��!

و�5$ء ا�&')  �	��	ر/� ((I	ت ا�>-�'))، 6	��O�- �	��	ر/�، !	 !>� !&� و!	 �>�،
 ً	'�و�5&
	، ھ$ أھE ا�Jَ�َ	ِرك ا��� إ�� اrن = /�+ّ�ى (�ق وأ!	�) ���F ا�9:'� وا���'� *+	

  �Z�3 ا��-�O. �6  أ%$أ ا%7	�O' ��� ا��-�O �	��	ر/� !<-ً، �-م �G /�اد �� �	ط�. 

وأ��	ده،  J! �I6$ار ا��+m �  ا�+ ،(F'F�F'F) ا�$اKA !	ذا /+�ث و!	 I�M') ذ�Z ا�+�ث 
 ^A$��	� �p~/ Zذ� �� ً	��	e ،(�A$ا��� ('T�و!	 ��	T;� ا��6�J�5) ا��F/�) !  ا�+F'F) ا���
�م ا����'Y ��� ا��	ر/� � ،(
0  ! �<I/ ،Zذ� �'�� �p~/ = %�، وا�3ي !  أ�0 ان	ا�5'
�U	+�� أ�<� و*+3ّر أدق E
6 �6 �*�ّ�� ا=%�I	دة !  !����6 و!5	�V�ُ/ 	! =إ �U	ا�� 

.�U	ا�� Z�3� (�!	رات ا��	�\�وف وا=���	ط) �	�l') ا�	م إ!���� Zوذ� ،��F�5وا��  	أ!
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�ث، و!  Ep ا%��0	ع ا����$!	ت +/ 	! ��� ��ا�+�ث ا�+	�U، �6  ا67>� ا�$A$ف ا���	
 G'A�
)، !K ا���	J! اث��$ل 30ور ھ3ا ا�+�ث، !K إ!�	�') ا=%�I	دة !  M��ات !�	��) 7�

ا�M-6	ت، ذ�K! Z !�ا�	ة ��f ا�F$ا�� !<� أن أ(�ق اM7�	ر !	 *J	ھ�ه ا��'  ط��	ً �$0$د 
�ة �6 ا���	د اM7�	ر ا��&F$�) أ�� *;���e O) ا�d�� M  !-ل ا��&GL أو=ً، �	Aة، و��	�!
 ��h6 ً->! Zو��� ذ� ،�F&'�ه �6 ا��	و*� �*$A ًا�'M، وأ���	أ! Ep  !و ،��dا� �A	� ق�) Ep  !و

� /��I ا�9�ق إ(-�	ً %'	%'	ً.= /���� أA ً أن	ق، وأ/>�  ي M�� !  �3ّاب و�$ (

 �/��ل و/��A ا��$A^ ا�5'	%� �6 0�� ا��5	دة، و!  �ّ�/ �A 3ه ا7!$ر
� ('�$��	6
 �5I� G+� �9F! ��h6 �%	'5ط ا�	J&ا� O&;�/ً و	%'	اً %'�ا�I9	ت ا��~ھ�) �� /�$ن %�'

ا��5|$�')، ��7 أو�� ��$�� ا�F'	دة ا�5'	%') �  و�+G !  �$��، وھ3ا �$ع !  ا��
�ب !  

	 ��  /K'J ا�5I	د 6'
	، وھ$ أول ا���>�ر/ .��*  

� ��� !��6) ا�+F	GT و�&	ء ا��F�5�� و*�''Y ا�9�ق !  ا��3ب، ھ$ �	5'% 	! Eأھ  !
ا��را%	ت اl�9	T')، �3ا �$ /��5� !  �	ن ا9�M	(� �6 ذ�Z، و/�$ن M'�اً إذا !	 زاد 

'��
    وا������'  �Z�3.ا��

 (LF� ��� ونY��'6 ،('�	ا�� ('Aا��<'�اً !	 /\�E ا���O''��� f أ�pاً !  آp	ر ا��9
ا�>�^ و/�;	ھ�$ن �LF) ا�F$ة ا��� *&�<G !  ذات ا7!�، 6'9$رون  �LF) ا�>�^ ا����<�) 

�و أ�
	 %3ا0) %'	%')، 6�
3ا ا=���	ر *�$ن ا�F$ة ��� ('6	IJ) وا��	ح وا7!$U$�	� 	%') إ��	ا�5'
 Zم ذ���	�&I	ق. و�&qI ا����أ /9$رون ا���	د %'	%) ا�ZJ ا��5�Gّ !  ا�Fّ$ة ا�5'	%')، و�

.tF6 ا�+3ر K&�/ = ا�3ي (F>أ ا��  %3ا0)، وا�9+'8 ھ$ !�

اl(-ح ا7ھE ھ$ ��	 !ّ� ���$، ا�9�ق. ر��	 اl(-ح ا�3ي /�'� ھ$ ��J روح ا�&d$ة 

$ف و��م ا�d$ف !  ��	/) ا���5;'�/ ، وھ$ /��J� vd و��9ة ا��\�$م وإe	p) ا���

��'� ا�'�'&''  (%'�Eّ ا����/^ �	��9F$د �	�'�'&''  *�	!	ً �6 (I+	ت A	د!))، h6ن ���I/ E$ا 
...(|'% bT	�� إ�� E
5Iأ� E
'6 	�� K'�;�	� ن$F�'%  
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  ا�(��دة ا�()��).
  

 (A-� اج�d�%وا���5 �+$ ا G%) �6 ظ� ا����	س ا�5'	'A  ��/ ا�� ��'  ا��5	دة وا�5'	%)، ُو0
، وا�3ي /���� h�Iر0	�
	 إ�� p-ث !+	ور !�'	ر/)، *��J !+�9) ھ3ه ا��+	ور د/  ا�+'	ة ا��	م ����ء

  ��'� �\�/	ً (�+O5 ا�&\�/)) *:'� إ!�	�') ا��J$ر �	��5	دة.

 �T�ا�5'	%)، ���	ً أن ھ3ه ا���وض ���-A) �'  ا��5	دة و 6II'�	 /�� !+	و=ت ���ض �'	�� !�
 :(A�  إر�	د/) و�'5? �	�>�ورة �	!�) ا�

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
I  ت	طق و�'0و����ر ��ل ( ��دأ و�
0��8 ا�B ؟) ھو	و�7�وي ا,د�و	�
) أي أ> ���ل أ�ور ا��'�د  -�ر7'�8–ا�د�ن: (ر��	 

���ر) وا�'�ل وا��ر�8 وا�'دا�8 و�Fرھم، ط�'	ً �# ا���
و�	ت ا.Bرى 

;�ن ا�د�ن ا��1	� (���در أ�	�� !� ا�
 �
ا���	�� وا�
��8 ��ن �	��'�د ا,�
�	دي وا,7
�	�� وا.�ري....ا�I. ا��'�د ا���	�� !� ھذا ا���ث �*Bذ �ن أ7زاء ا�د�ن ��ل ا�0Bط8 ا�
�	ر

�ف ا���	��، �
�')	 ا�0Bط8 ا�
�	ر��8 ��ن ا�
�	د أ�	س ا����8�
 ا�
�	د أو�و�8 ا��ر�8 و أو�و�8 ا�'دا�8 دوراً �	��	ً !� ا�
و7> وا�
�<	��8، ا��'و�8 وأ�	س ا����8 ا��	د�8، و�ذ�ك ا�0Bط8 ا�
�	ر��8 ��ن ا�
�دي �0وا�'�8 �و ا��<	��8 و��ن ا,�
��م �0وا�'�8 وا�
�	�8 ا�

  و�ذ�ك �	ن �ن ا.7دى ھذا ا���ل ��	�ل ا�د�ن �ن ��ث ا�درا�8 ا���	��8.
II  ره	ر0) �'  /�'  ا��+$ر و/5��/�/) وe'� ���') د) (F'Aإ�9	('T)، ��� !  ا�&	�') ا�&\�/) /ُ\ّ  أن ا�F* ر ا��&$/� إ�� أن ا��%$م�;/ �'e

�اً أ��� ��  ��';�� أ6>�، أي أن ا��5	ب در0	ت �	=*;	ه ا�'�'&� أ(�F�! �6 �&! O	���	ن وا'�A	6 ،ً�! O5+	 h6  \ُ/ن ا�;	�O ا�'�'&
� /+�	ج 0
.O�	;ھ3ا ا� �'F>* ض��Iن !  ا��	ري، و��'� �	�6 ا�'�'&� أ��� !&� �6 ا�'5 (دة	ا��5 E;�) b*	&$�') ا�� 	ري إ��	ا�'5 

  
  

 ــــــ���ـــــــــ�ــــــــــــــرة ا��
ـــــــــــ�دة ا���
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  ��I	 Jُ/	ھ� �6 ا��%E'5F* E* ،E ا�5'	%) (د/  ا�5'	%)/ ا��$A^ ا�5'	%�) إ�� p-ث !+	ور:

  

�
ق أو �	.�رى ھو ��ور ا.�Bق، ودا�K	ً ا.�Bق ا��	;80 ھ� ا.��II: �Bور ا������ ا�وا�

'ط� �'	دة أ��ر !)� ا��<	��8 ا��<0/ ��	ً، !	��دق ھو ا�و�ط ��ن ا��ذب  �
ا�و�ط�8، وھ� ا�
 ،8�	�وا��دق ا����0 (ا��	�ل �0
�و�ر �ن اBLر)، وا��را�8 ھ� ا�و�ط ��ن ا��7	�80 وا�7
 وا��7	�8 ھ� ا�و�ط ��ن ا��7ن وا�
)ور إ�/ �Fر ذ�ك �ن ا.�Bق. !���ن �<�ً أن ��ر إ�/ أن


�ر وا��Bل ھو 
طرف وا�'�8، �
ا�1راف !� ا��رف أو ا��رم ا�زاKد ھو 
طرف �<	��8، ���	 ا�
  وا.!;ل �	�
*��د ھو ا�و�ط أ, وھو ا��رم. 


�ر أن إ�رام ا�Mر�ب وا,
7	ھ	ت ا���	��8 '!Aن أرد	 إ��	ط ھذه ا���رة ��	��	ً، ���ن �<�ً أن 
	��8، وا�'�س، !Aن �'	داة ا�Mر�ب وا,
7	ھ	ت ا���	��8 ا��M	�رة �0/ ��	ب ا��ر�ب ھو 
طرف �<


*��د، �	ون ا�'دل وا���	واة.�	� N�.طرف وا�'�8، وا
  ا��M	�رة ��87 ��0�8 ا��ر�ب أو�/ ھو 
  

أو �	.�رى ھو ��ور ا��1	ن. ودا�K	ً ا��1	ن ا.�ظم ھو ا��1	ن  :��IIIور ا��
�و� ا���د�
ا.��ر !)و ا��1	ن ا.�<ل ��	ً. !	��1	ن �	P ا�B	�ق ا�وا�د ھو  ا�و�ط�، وھو ا�ذي �'ط� ا��'	دة

ا�و�ط ا.�<ر �ط��8 ��ن ا��1	ن �
'دد اL�)8 و ا��1	ن �	1��	د. وا��1	ن �و7ود د�	 وآBرة وا�'�ل 
ا�د�وي اBLروي ھو ا�و�ط ��ن ا�'�ل ��'	دة اBLرة وا�زھد �	�د�	 و��ن ا�'�ل ��0ذات ا�د�	 دون 
ا�ظر إ�/ ا���	ة ا.Bُرى. وا��1	ن �	��در و���
> �# ا.Bذ �	.��	ب ھو ا�و�ط ��ن ا�
واّ�ل ��0> 
و��ن ا�
و�ل ا��ط0ق �0/ �طق ا����� ا��	دي ا���ت. وا��1	ن �*ھ�8�ّ �� ا�7	��ن �'	ً، ا�7	ب 


�	د �و�,	! ،��ده �0/ أ�د ا�7	��ن ��M0 ا��'وي ا�رو�	� ا����0، وا�7	ب ا��	دي ا��7ّرد ا�'��
  إ��	ع �	7	ت ا�7	ب اBLر، وذ�ك أ�ر ���د �ن ا�
�د�ر ا��	Kب �'�ش ا���	ة.

��	��	ً �<�ً، �ن ��ون ھ	ك ا�
��ل و�زة إن �م �
م 
�	ر��	ً ا���ث �ن أ�وال وا���ث !� ��ل  


�وھ	ً إن 
م ا�
ر��ز �0/  � #�
�	ق ھذه ا.�وال. و����N ا��7��8 ا.�وال دون 
��8 ��	در وإ


0ك ا��ّو
	ن، ا��ّوة ا��'ر!�8 وا�
'	�ل �
ا�'��	ت ا,7
�	��8. و�
�ون ا�دو�8 ;'��8 و�)ددة، إن �م 
  ا�د�0و�	��، وا��ّوة ا,�
�	د�8 وا��ؤون ا�'��ر�8.  

  

د أو �	.�رى ھو ��ور ا�'دل. !	��ر�8 وا�'دا�8 ا�و�ط�
	ن 
�و	ن � :��IVور ا��ر� وا�
دا�

���ل �'	دة أ��/.  !	�و�ط�8 !�)�	 ھ� ا�'دل ا��ق. � 8�
ز�د ا��1	 �
ا�'دل، !)و ا��	�8 ا.�<ل ا�

	ح وا,�Mق. وا�
�	�ل !� ا���وق وا�وا�7	ت ھو ا�و�ط�8 ��ن 
�د�س �7
�	ع ھو ا�و�ط ��ن ا,,	!

ط ��ن ا��رد�8 و��ن ا���وق و!ر;)	 و��ن !رض ا�وا�7	ت و
�د��)	. وا��واَط8 ا��رة ھ� ا�و�
  ا��7	��8.

 /!�
���A	ط ��	��، ���ن ا�
�	ر أن ا���	�8 ا�B	ر8�7 ذات ا��را�8 ھ� ا�
وازن ا�ذي �
ا�
�	د -ا�رأ��	�� ا���دث- ��	وئ ��طرة ا�'و��8 و��	وئ ا�
�و�# �ن ا�'	�م. وا,�
�	د ا���زي

��ّدس �ر�8 ا��رد �*�ل وأ�	س �0/ ا��وق ا,7
�	�� ھو ا,�
�	د ا.�<ر 
����	ً ��0'	دة، وا�ذي 

�ّ�ل �'	دة ���7# ا.!راد وأ�	�	ً ا��رد ا��رد. وا�د���راط�8 ھ�  �
أن ��رض ��0> ا�وا�7	ت ا�

.	(

> و��ن ا�'دا�8 ا,7
�	��8 و�;��	
ؤ�ف ��ن �ر�8 ا��رد وأ �
  ��ل �	م �	دل �0و�ط�8 ا�
                                                           

I 8 �0/ أي����
���0)	 أو ��رھ	 و��و�)	. ���ن 
ط��ق ��دأ ھذا ا�ر�و�	ت وھذه ا�
�ورات ا�
 !�رة ��Mرھ	 و
II 8��ؤ	�
��80 �ن ا�وا�# وا�ط��'8/ ا�
��0م �	�
�	د  - ا��<	��8 وا�وا�'�8: ا�
�	د !�0�8 ا��<	��8 ا�ظ�8 (ا�8) ا��	<�	!8 ا��'	رات ا�ر

 <	��8.<�	!8 ا.�<	ل ا��'��8) دون ا�
رام �و7وب ا��'� ا�� –!�0�8 ا�وا�'�8 ا���
8 (ا�
�	ؤ��8 
III  ����ر �0/ أ�س �'و�8 �ـ (ا�د�ن ا��1	
ا�
و�ل....)/  –ا.�Bق  –ا��<	��8  –ا�'	ط�8  –ا�8���M  –ا��'و�8 وا��	د�8: ا�
�	د ا�

���ر �0/ أ�س �	د�8 �ـ (ا�د�و�8/ا�و;'�8 
  ا�'���8...) –ا����8  –ا�وا�'�8  –ا�'�ل  -ا��ط'�8   –ا�
�	د ا�
IV 8�'دا�ر�8 وا��ت ��ن ا	0'���ا.�<ل  ��	�
: ا�
�	د أن ا��ر�8 !'ل ا��رد �	 ��	ء �� �دود/ ا�
�	د أن ا�'دا�8 !رض ا��ظم ا,7

  ا.!راد.
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�Mر �7در ا�
و�> إ�/ �	�دة ا�ط�# وا�
ط�#، و���د �	
�ط�#: ا���	ت ا�
� �7�ُل ��0)	 ا��رء و, 

�Mر. و�وداً إ�/ ��	ور 

��)	 F)	��	ً ظر!�(8 و���ن أن �� �
��و�	ً، و���د �	�
ط�#: ھ� ا���	ت ا�
ا�د�ن ا�<�ث و�رة ا��'	دة !��	 ��ق، !Aن ��ور ا.�Bق (ا��<	��8 ا�وا�'�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�ط�#، 

وا�رو�	�	ت (ا��'و�8 ا��	د�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�
ط�# ا�ذا
�، أ�	 ��ور ا�'دل ���	 ��ور ا��1	ن 
(ا��ر�8 ا�'دا�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�
ط�# ا��7
�'�. ��ث أن ا��رء �د ��ون �
ط�'	ً �
و7> �	 أو �در87 



0ف إ�/ ا�B�� ً	���� /
�	ً در7
�	ً، أو ���  و7> ا��'	�س.�'��M� 8ر 
و7> ط�'>، إن �	ن ا�
�Mر ط
و�0/ ھذا، و�ن أ7ل 
�)�ل درا�8 ا�'��8، و��	 أن ا���	�8 ��	دة و
و�7>، إدارة و
Bط�ط، ���ن 
�س ا�و�ت ا���ور ���ر !� ا���ور ا�<	�ث 
ؤ<ر �<�راً !� 
و7ّ> ا���ور ا�<	�، و�

	ج أن در87 ا�
ا�

���ر !� ا���ور ا

;��ن ا.ول �	�7زء ا�
ط���� ��
*<ر 7داً �در87 ا� �
Lور ا���م !� ا
�، �ذا ��	>�
 ً��	� <�	Bط* إدB�'ب وا��ق، �ن ا�B.ور ا.ول، ��ور ا���أن ا 	��� , ،�ا���ور ا.ول !� ا�<	
 <�ف (!� �	ل ا�
ر��ز �0/ ا��'� �و ا��'	دة و��س وا�# �	ل ا��'	دة) .ن 7زء �7د ��
!� ا�

�	ت ا.�	��8 !� ا�ظر�0M�.8ب ��0> ا�ط�# وا��	طن وا�� ��	�8، ��
  و�ذ�ك Bرج �	�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!)ذا ا�ر�م ��<ل 
	�# ا��'	دة ���ب ا�د�ن �0/ ا��'�د ا���	�� (د�ن ا���	�8/ ا��و�ف ا���	��)، 

�ف أ�<ر ��و,ً وا�
�	ره �ن ا�ط��'8 ا���	
�8 �ن �Bل B,8 و7'ل وا�# ا�	��0�م أ��ق (�و�)دف �

8����

�	ر، �'ر!8 ا�طر�ق ا.!;ل ��ن ��'/ ��در أ��ر �ن ا��'	دة، وھو  ا��'ر!8 ا�B	� أي .<�
  أ�	س ا�ظر�8، و��
	ج ��راء
> �ذ�ك �رح �'ض ا���	ھ�م وا���ط0�	ت ا��'
�دة.
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 �
Lل ا���راه �0/ ا  و���A	ط ا���ور ا��	�ق �ن �ظور �	�و�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�����ف ا�����:

ط ا��<	��8، ھم أ�<ر ا��	��0ن �0/ �'	دة ���ب !�رھم ا���	�� ا�ذي �	 أ�B /0 ا������ون:
���ر ا��	دي، وھم �ن ��ل !�)م 
���ر ا��'وي وا�

�د �0/ ا�
وازن ��ن ا��ر�8 وا�'دا�8 و��ن ا�'�
��> (!و�ف �ده , ��0> و, �'ده)". ھم ا��<	��ون �	.��	ء وا��	���ن "ر�م ] ا�رؤاً �رف �در 

  �ن) وا����	ء وھم �0/ �0
)م إن ا�
�0وا ا���	دة أ�د�وا.(ا���0�

)م �	 ��ن Bط ا�و�ط�8 وBط ا��<	��8 و�د 
�	س ا��;	رة ��دى و7ودھم، �ن  ا�و�ط�ون:	��

رض أن ��ووا 7ل ا�	س، �د �ظ)ر �<�ر �)م ��ظ)ر ا���	د ا7�1	��، وھم أ��ر أ��	ب ا�
وازن �ا��

 وا,�
�رار ا,7
�	�� ا���	��.

�ن ا��'و�8 ���	ن ا�و�وف 
واز	ً �و�ف ا�و�ط، وھو ��
	ج إ�/ �ّوة و���8 و��ر �د�د�ن. 
و�	�
*��د، !Aن ا�و�وف ظر!�	ً B	رج ا�و�ط�8 ھو و�وف و�ط� ط	��	 �	ن ��8 ا�
وازن. و�	�ط�# 

  ا.�ل أن ا�ذھ	ب 
طر!	ً ���	ً و��	راً ھو أ�)ل ا.�ور ظر�	ً.
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�ون ا���ر�ون:�
د Bط ا���ل ��)ل Bط ا�و�ط�(8، �)ؤ,ء ��زات ��	 �)م ��	وئ، �	 �' ا���
)م �ن 
0ون ا���ر وا�
	!س !� إ<�	ت أ!�	رھم، أ�	 ��	وئ و7ودھم !)و أو�و�8 � \
أھم ا���زات �	 �
8 وا�دة"، ���� 8
ور�8 وا�
�	��	ت ا��ر�8 و
وا7د "�دة ��	ط	

)م وا�ز�8 إ�/ ا�د�	��'
 N�	��

�Fر ا��ر�ف، ا�
��ب �	�
	ر�I ���ن ا��8 أو �وK)	، أ�ذر ا���	وئ أن ��ووا  
�و�ن  ا�
	!س
�ؤھ�0ن ����ب أو إ�داث ��ر��ن و�
'���ن �
	���ن، �د ا�
'	�ل �')م �7ب أن ��ون �ر!ق 

��ل ردة !'ل ����8 !�
7	وزوا Bط ا���ل و���ون ���و��ن �	 
وإ�	ع و
و��8 وإ, �ن ا���
�ل أن 

 م �
7	وزوا ھذا ا�Bط.دا�وا �

ھ	ك !رق ��ن ا�
��ز !� ا,ھ
�	م ���	�N وط�و�	ت وأ!�	ر �'�8 ��	 �د �
وا7د �د 
 ا�و�ط��ن و��ن ا�
'�ب �)ذه ا.!�	ر ��	 ھو �د ا��
'���ن ا���ر��ن.

��8 ���رة إ��)م ���م ا�ورا<8. و��	 أ> ��و�	ً أي !'ل ���[ ردة !'ل،  ��
���ظ أ> �د �
> أي 
'�ب �7)8 ��7'ل آBر�ن �
'��ون �70)8 ا.Bرى. ��	 ���ظ أ�;	ً أن �د�)م ز�8  �ذ�كA!

 –ا,��ل  –ا���ر  –,�
�	ر أ)م ��
�0ون ا�����8 �ذا ��<رون �ن ا
)	م اBLر ��<ل (ا,�Mق 
 ا��M	ء...)


ور�� ا�د����ور�ون ا������ون وا�د����ور�ون ا��ؤ��ون:	
)م �ؤ�
ون، !� أ�	ً ��ن �ن ا�د�A! ن
> �د ُ��ّرر ^! 	
ور�8 وBط ا���ل ، أ�	 ا�
���ز ھ	

ور�8، وھم ا�وا�'ون ��ن Bط ا�د�	
ا�
�رار �د�

رض أن 
زول �زوال أو إزا�8 ا���ب، �
ور�8 أBرى و�ن ا��	

ور�8 .)	 �	�ت �رّد د�	
أو �'ذر �د�


ور�8 ا.Bرى وھ	 ا���ذور 	

�	د وإ, ا��0ت إ�/ ا�د�
�	ه �>. �# ا�
�> �'دم ا�ظ0م !� ا,ا�وا7ب ا,
. 8

ور�8 ا��ؤ�	
ن ا�
K	م ا�7رح ��)ل �د إزا�8 ا��و�8 �> �ل ر��	 �0
Kم �ن ذا
>، وذ�ك ا��د�د �0د�

> �# ��	ء أھ��8 �'	�87 ا.�راض أ<	ء و�'د A! ،(!!ً	أ�;	ً �*�	م ا��رض (إ, أن ��ون و�	ً �ز�
�	ء ا��رض. إن �ر ��	ھ�م ا��ر�8 ا��رض، �ن ا�
Bل �# ا���
�	ؤھ	 �	�ل 
Bل 7داً ا�
��


�ر.B��ل وا�	��م وا	'�ل ا.�0م ا��ھو ا 	
ور�8 ���ت �	�;رورة أن 
�ون ���ل  وا�'دا�8 ھ	
وا�د�

ور�8 	

ور�8 ظ	م ا��8��0 وھ	ك د�	

ور�8 ا.8��0F ا�د���راط�8 وھ	ك د�	
	ك د�(! ً	�	�
��ء 


ور�8 ا���	ة ��	

ور�	ت ا���طرة �0/ ا���م وا1دارة دون د�	
طرة ا��	ل وا�
�و�ل و�Fر ذ�ك �ن د�

�ر �د 
7	وزت Bط ا��وت .ن '
 , 	(A! ل	

ور�8 ھ	 و�و أظ)رت �ن ا��	
وا��'��8 ا�'	�8. ا�د�

�)م ا�
�وط ذ�ك �م ��ن �ن ا���	دئ إ�	 �ن ا�و�	Kل ا���ظورة ا�
� أ�	�
)	 ا�;رورات. �ن ا�
 	�
ور�8 ا��ؤ�
8 إ�/ ا��1	8�K، وط�'	ً ا.ھم ا��ذر �ن 
7	وزھ�	 ا��دود ا�د	
وا��ذر �ن 
�ول ا�د�

 ا����و�8 �
7	وزھ�	 Bط ا��وت، B	�8 أ)م ��
���ون F	��	ً ��وا7)	ت �`Bر�ن ��0)م.

	�� (��	د وھم ��
ون ��	��	ً، و, ���0ون �0/ �'	دة �0/ أ�	س �� ا����د�ون ا�� ��ون:
��	��)، ��س �)م ا
7	ه ��	�� �ؤ<ر، !�د ��وون �'زو�ون و, �
*<رون �	���	�8 أ�داً أو ��
'ز�ون 

 	(�ون �<�ً) �K	B)–8ر���ب ا	7 -  	�أو 
	�'ون ��	��	ً  -7	ب ا��'و�8–أو زاھدون �	���	�8 وا�د
ب –د�8 ا�د�و�8 دون �Fرھ	 أو �	�<ون �ن ا���0�8 ا��8��B ا��	 -7	ب ا�'دا�8–, رأي �)م 	7

 .-ا��	د�8

�ون ا�!����ون:�
ھم !� ا�درك ا.��ل (وا����0) �ن �7ل ا��'	دة وھو �	  ا�
��ر�ون وا���
دون Bط ا��وت، ھؤ,ء �0/ ا�
'	�ل �')م أن ��ون �	زم، وھم �7	ب أ)م , ��'رون �	��'	دة �ل 

)م �
���ون ��Mرھم �ذات ا.�ر.A! 8�	'
�	� 
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��ور ا�'دل، ��ور ا��ر�8 ا�'دا�8، ھو ا���ور ا.�	�� ا�ذي �
'0ق �	���	�8، وھو ا���ور  إن
  ا.�<ر 
*<�راً �	���ور�ن اBLر�ن، !��
م !��	 �*
� درا�8 ��	�8 ���ل ��
�ر ��0>.

  

  

  

  

  

  

�/E ا�+�/) �  ا���ا�) وا���ا!) أ�<� (+)ً أم = F* ن	إذا � 	6'� �'�Iأو=ً ا�� O0ل !  ا�$ا��/E ا��F*  !
� *�$ن A (/�+أن ا� K! ،"(ّ/��ل و��ا!) و�وا���ا!) ��� ا�+�/) ��	 �6 ��0) "���	 دو��&	 ا�5$ر/ّ) ... �

.('6	Fھ�3ا �&$ع !  ا� ?�Uو  

� *&VJ د��	*$ر/	ت Aف) و�
�$U$ح أ�<� �'6	  :��/�m' أ�� !  ا����  أن *\! KF	�� E	E% ا�+�/) (�
�ف)، ورEe أن ا�+�/) ا�+F'F') وا���ا�) ا�+F'F') = /��	رU	ن، إ��	 !  ا�O�9 وا%���اد/	ت �	%E ا���ا�)
�)


�	، و�Z�3 0	ءت أھ�') *�*'O ا7و�$/) �'&
�	. �3ا /b�&�5ُ أن ا�+�/) أو�� !  ا���ا�) !  F'�L�� 	ھ��/�+*
+�* = ('F'F+ا�) ا��GF إ= �$0$د ��/) �'m ا���*'O (ا7و�$/)) و�'  ! q�m' ا=%���ال، M	()ً أن ا��

 �''Fا�� O�5� ر	9+'8 ا��5* ?�U إن O�9/ ��h6 ،(/�� دون و0$د ((/د	Fا��)(ا���h6 ،('F'Fن �	ن ھ&	ك �
 ��J� ً-)9+8 أ* E� ') ���9+'8 إن�	أ�<� إ!� 	
�h6 ،(/د	F? ا���	/) و�$ ���$0$د � 	ادي، �'&��ا=%��

 K��;�5$ى ا��! ��� 	
�h6 ،(!ا���ا 	وأ! .�T	F�* (!ا�� ��J�* 	
ھ� �	(� *+9'� ا�+�/) وا���ا�)، و!&
  ! q'�6 �''). و���	�9 �� و�'5? !5~و�') ا��0dJد ا�	
ا��Iد ا7%	س، وا����) !&
	 *��F رھ  ا=�0

 .ا7ھ�') ذ��ھ	

و�+O5 ا��ؤ/) ھ&	 h6ن ا�+�/) ا�+F'F') ھ� أن *! ��I	 J*	ء �Vدب ودون �Uر، أي أن /+�9 ا���ء 
6 �A$F� ��� دون ��! ^��d/و �Mrه، وأن /+��م ا�'e ق$F� ��� ى�� ا���9ف و/��Yم �$ا0�	6 �*- /��

M-ف. وا���ا�) ا�+F'F') ھ� ر%E ا�G/�L وا�5�I+�� �'	ظ وا�+�G'F+* ��� E ا�+�/) ا�+F'F') �	��5	واة 
  .وا��/��Fاط') و��E ا�F	�$ن

�0
�Mر ا.�	�� ا��ر�8. � #�	
!	��ر�8 ا�'	�8 ھ� ا��طرة وا.�	س، وا�'دا�8 ھ� �)ذا 
م ا�
�	ر ا�'دا�8 
 ا��'� ��0<	��8 وا�M	�8 �*!;ل ;�ط ��دود ا��ر�8.

!	�'دا�8 
ر
�� �# ار
�	ء ا��ر�8 ��ن ز�	دة ا��ر�8 ���ون �0/ ��	ب و��ؤدي إ�/ ��	ن ا�'دا�8. 

�ون ا��ر�8 وا�'دا�8 !� أ��/ ار
�	ء �د ا�
وازن.  

�8 ھ� �	�N �7	�>، و7ود ا�'دا�8 (ا��	�N) �و�دھ	 �ن !	��ر�8 ھ� ��	ن وا�'دا
���ر �	 وا��ر�8 (ا���	ن) �و�دھ	 �
��ر ور��	 �
/ ��ر�8 ھ	80K، إ, أن ا�
��م 

م أو,ً �و7ود ا���	ن (ا��ر�8) و�'دھ	 (
�87 أ�وأ، �7ب أن �	��B	طر �'دو�8 !	�


	) ھ�  !وراً ��0	 ا,ھ
�	م �	��	�N (ا�'دا�8)، و���/ ا��	رس�	�� ،	�ن، ا�
�	د)

	ر �0و�ول إ�/ ا�)دف B

ظم و
�ق و �
و�	��ر�8  -وھو ا.�ر ا���
M/ أو�و�	ً –ا�

 8�Lوى ا���ً –ا	و�	> /M
  ، وذ�ك ���ب �ط	ر
> و!رو��
>. -ا.�ر ا���
!	���	ر�8 وا�'دا�8 ���ت �د��ً �ن ا�����8 وا��ر�8، إ�	 ھ� ��	 �7ب أن 
�ون 
�د�د 

  ر87 وآ��8 ا��ر�8 وا�����8.د

 

 

         ا��ر�

  

  ا�
دا�        ا��وازن   
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 E%ا�� ��� ��	ل ا��+$ر ا�<	Mدة إد	9'))، /��  إ�d� ('F'�L* ة�\� 	
�&\�ة أ��� (إ= أ�
 ،(FL&�6 ا�� ً	A�L*ا�7<� أھ�') و E5F�	� �&/�اM7'�، !+$ر اl/�	ن، ��  �	=9�A	ر ��� ا�;	�O ا�

�/&	 !+$ر اl%-!'$ن ا����	�'$ن.� G>�&'�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ا��#' وا�
+#. وا���ا�.:
  !  ا����  ا���	ر أن ا�I�5''  ھE /5	ر/$ اl%-!''  وا�'5	ر/$ن ھI�% E'$ ا����	�''  -

 ( ا��J/�) = ا���ا�) ا����	�') و�&� ا���f ا���	��)/ ا�$��ة/ ا�F$!').....ا��)        
 ا�9$6'$ن ھE �'��ا�'$ اl%-!''  وا��'��ا�'$ن ھE ($6'$ ا����	�') -
!  اl%-!''  وا����	�''  �<'� !  ا�$%L'' ، وا��Iق �'&
�	 ��$!	ً ھ$ أ!� ��9d ھ$  -

 	! ً	��	eو ،('�F') ا���	5�lا E'�	') أو ا����ا�:' ('
�lا E'�	ام ا���Y��	� ('�0د ا���	ن وا���	�/lا
.(I��d! ('أ و���!  !  �� ،	! O�	L�� ن$���J/ �A 

- ��! = (/��Iا� ('I�dا� =  /�أ و!&GL و!��0') ا���I'�. 6	����	�') واl%-م وe'�ھ�	 أد/	ن، ا�
 ا=��0	�')......... –ا=9�A	د/)  –و/��J ا��/  K'�0 ا���5$/	ت ا�5'	%') 

�$اذ ��6 (*�6�L �  ا�$%L')) ھ$ �$اذ !�	�% q���J� .�F أ%	%� إن �<�  - O�5/ 	! �>أ�
A  �6 ة�>� b�&'% ي��Iا�B >� وإن ،qي وا�����Iا� �A  ة�>� b�&'% ��	�AB  ��	�Fا�

  ! .(��	�A /��6ي) �/	:ا��<�ات !��  أن *�<� !  ا7%�$ب ا�� �وا���q، ���	ً أن أ�
0
) !:	/�ة ا���I أ/>	ً �V(� ا��:	/� �6 ا��$�0 ��$!	ً، إّ= �6   ! �'pVا����  أن /�$ن ا��

B .م	ا��$�0 ا�� �p	�* K! ��I/� ا�	ا����  ��;ّ�د *:  ! ��h6 
-   ''L%$ا� (��e O�5� ،(از�$�! K��;��� (!	ا��+�9) ا�� �F�* 	
��$!	ً !  ا����Iض أ�

  ���/  � �L'% إن t%$رج ا�	M  '6�Lا� �و%'�Lة ��6ھF�� E��� ا6�L�� �>�7' ، إ= أن أ�
 !  ا=%���ار !
�	 ا%��� و%'�L، 6	7(� و!+�9) ا�&�Y) إ��	 �6 ا�$%L') ا��LIة.
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�ق �ن ��ورات ا��'	دة ا���	��8 
م إBراج ��
و�	ت ا��'	دة، و��	 رى !�)	، �	ًء �0/ �	 �
!Aن ا.�<ر و�ط�8 وا�
دال ھم ا.�<ر إ��	�8 ��0'	دة. ��ن و�ن ;�ن ا�ظر�8 و!� ���ل ھد!)	 !� 

	ج إ�/ ا�
���ز ��ن و��ن �ن ا�	س، �ن ھم �ر�م طر�ق ا�و�ول �در ا��1	ن إ�/ 
0ك ا��ط�8، 

�ن �ط8 ا�و�ط و���ن إط�ق 
���8 ا������ن ��0)م، و�ن ھم إ�/ ��	ر �ط8 ا�و�ط و���ن إ�/ ��

0ف ا���	ور، و�د , �0Bو !� ا.0Fب 
�	ر�	ً B� /0� ط�قإط�ق 
���8 ا���	ر��ن ��0)م، وھذا �

8 �> �# ��	ر�8 !� ��وم ��ور آBر أو �7ز8�K أBرى �Kور أو 7ز	���8 !� ��وم أ�د ا�����	� /
�
�س ا���ور.  �ن 

س أن �ل ��ور �ر�ب �ن ا,
7	ھ�ن، أي أن أي در87 ���ت إ, 
�<�ل �در7
�ن �7ب أ, 
إ�داھ�	 ����8 وا.Bرى ��	ر�8، أي أن �ل ���� , �0Bو �ن ا���	ر�8، و�ل ��	ري , �0Bو �ن 

.8�  ا����

#K	��ا 	(�	�'
� ھذه ا�
���	ت �# ا�	'� <�	�


0ف  !� IرFم أ> �د B
 	(�'ض ا�7ز�K	ت، إ, أ
�	 ھ	 ���ون ا.�ر �	ًء �0/ 
�ور ��0��II ،��0	ً و���0	ً، !	,�
'�	ل ا�
	ر��B 7	ء �د!8�� ،

�	دة �> ���ل د��ق و��0م.
���  


�	�> در87 ا�
و7> �0/ ��7# ا���	ور ا�<�ث إ�	 ��س �	�;رورة أن  

رض F	��	ً أن �و�ن ا��
  ��ون ذ�ك. 

�8 ��ن ا,�
'�	ل ا��	K# وا�
'�	ل ا�ظر�8: و!��	 	�� 8  ��0 ��	ر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
I  ور
أ�ل ا�
���8 ����0ن وا���	ر 7	ء �د!8 و�	ً �	، (�	�
�	س �ن 
و!�ق �ط�� !� إ7	�	ت FوFل) �'د <ورة �رو�و�ل !/ �ر�ط	�	 وو;# د�

، 	
��ن �# ا��0ك (  ا��	7	�	ر�	�

�ف ا�ر�Kس ، و���> ا��
�ون �07س ا��ر��	ن ��ر�ط	�	 ( أول �ر��		ت أورو�	 ) ، و�	ت ا��	�8 !/ ا��
��ن �# ا�و�ت �	ن ا����ن دو�	 ���ل �^�ط	���ن و�0ط	ت ، ا����ن ) ، و��	ره ا��'	ر;�ن �^�ط	ع ( ا���	ر ) �	ن �7رد 
ظ�م ��	�د و
�7'	ت

���ر ��	�/ ���ل �0�0ط> وا��ر�8 ا.�
�	د�8 ، ���8 ، و�	ن ا���	ر �
�0م �ن 
وز�# ا�<روات وا.رض وا�د���راط�>ا��0ك وا�
!*��N �ل 
���ر <ورى �
�دث �ن ا�'دا�8 ا71
�	��8 و��وق ا�'�	ل (��	رى )
!	.�ل  
ظ�م �ؤ�د �8��0�0 و�'	رض  ،وا�
'�ب �0د�ن ھو ( ���/ ) و�ل 

N، <م أ�� 	)�8. ��	ذاھب ����ك ر�زاً �ن  ذ� 	و����د��8 ا�	/ ���ر7وع إ�ن ا��� ،	���ل أ�<ر !� ا�
�	�> ��ن ا�
���8 ا�
��0د�8 وا����ودة ھ
و�

'ط� إ�/ �ًد ���ر !�رة �ن ذ�ك. �
  ا���	ر�8، وا�

II  8�'� ��7ل�ا <�	
�ف �# أ> �د 
وا!ق ا�ظر�8 �<�راً ��	 7	ء !� ظرة ��	د ا�د�ن �0Bل !� ��
ا����ن وا���	ر، ���ث !�> ����8 ا�
�Mل ھذا ا�
�ف ���ود وھو .7ل إ<	رة ا�'رات ا��
�8، ���ل ��ء �Bو�	ً �ن ا��)�و�8 أ�داء ا�'	�م وا���م، �ل و�ذھب �	�
N��0 إ�/ أن إ�	ء ھذا ا���

ظر�8 ھ	 �0/ ا�را�ط : و��
دل �0/ �ل ذ�ك ��<�ر �ن ا��واھد. ���ن ا,ط�ع ��0> �
'�0> ا����ر !� ا�WWW.WWW.WWW  

  

 

  
(0ذا د/ل ھذا ا�,زء، (ذ�ك ��ون & % أ��س ����ز 
�ر �ل �ن ��س ���ري �
ا����دي، �2% و(!ر، (�

 ا�
دا� وا���د� ھو ����3 أو ����3 ��طرف
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  ٌن ��ــ�ٌر �,��ـــ�ن ��ـــب8       �
�ً ��و د��� ا�/�ر ا��6م ا��
�ده���ـــــ 

    

  

    

  



  - 0  - 
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  (3 د�ن ا����ن وا����ر
*E'5F* E و*9&'^ د/  ا5�l	ن �'6	 %�G إ�� p-ث !+	ور، و�� !+$ر إ�� *�ا�O ا*;	ھ' . 


	 أو ����/� طI'^، وا�)V� ً	��	e ?���ُ 	�� اط�$dا� f�� /�� ذ�� 	6'� E�'% ^)$*ث و�+�* ���
.	
  �+O5 ذ�Z ا��E'5F وا��9&'^، وھ3ه ا�d$اط� ھ� !  E'�) ا�&\�/( وإ�'

 �L'%$�� ��7ط-ق، �3ا*� وlر ��� ا$+! Eھ$ أھ (ق-M7ر ا$+!) ) ���+$ر ا7ول�5&�	�
%��$%e t	��	ً ا��+	ور ا�M7ى �+$ ا=���ال، �E* Z�3 ط��� !&3 ا���ا/)، �'  ا����E �  ا�5'	%) 

� /�Lح أ/>	ً ھ&	 وA Z�3، و�	رھ	أ�6 f%) و��	ا�5' E'ھ	I! f��� 8'+9ب ا��&$/� وا��$�%h� ،	
أدوا*
  �'Jّ�� أO�e ا�d$اط� ا��	!) �  ا�'�'  وا�'5	ر. 

  

:��%	�  �>ا �)�& ا��6ء X��D%اط+ �' ا�)	)' وا�)(�ر ا�

ا�&;	ح، وا����  *F	��  أن F*  6	�� –إن �&	ء ا��5	دة *F! E	���� �6 ا���ء !K *��/^ ا�5'	%) 
O+ا� 	�
&'� K�;/ 	
6
3ه ا�<-p') ���5	دة *&q'� G�L إ= !  ا��+	ور  -ا��U	، وا7رU') ا��� � ،

  6	�O+ !  ا��+$ر ا7ول، وا��U	 !  ا��+$ر ا�<	��، وا�&;	ح !  ا��+$ر ا�<	�m.، ا�<-ث

�9d	ً /&��� إ�� !&! (FL	 L/�M �6) ا��5	دة ا�5 �!V�� أن �I�/ ت	I) O�eف أ��&� ('%	'
� أن F��ُ/)...ت	I9ھ3ه ا� f�� �6 ّر0$ا�
$ن �<'�اً و�$ اI��M$ا و*�	J�/ E
6 ،(FL&3ه ا��
� ���&/  !

( /�� و(�I ا���5�&� ��	�� �6 Zإ�� ذ� V;� ��ا��$ا�  

�ل �	 �ذ�ر ھ	 �ن ا����ن وا���	ر ���د �> ا�ز�8 وا����ن �)ذا ا�و�ف، �Bو�	ً �# 

  طرف.ازد�	د ا�

� /+'ّ� ا��+�'� أ�'	�	ً أن ھ3ا ا�vdJ او ھ3ا ا���9ف ھ$ /�'&� أو /5	ري ذ�Z 7ن A  ��
 O�F&/ ه��  � �/Y/ 	!ف و�Lا��–(;'�� �
�J/ه! -و�U  

 E
�!	 *5$ء ظ�و6&� (ً	'L%و E
��L* ن	و�$ � E
��L�  ''L%ر/$ن (ا�:'� و	ا�'�'&'$ن وا�'5
�اع d� Zد. وذ��Jإ�� ا�� ً	��	e ن$
;�/ K</ �&''�'�	6 ،�Mrف ا�Lھ$ ا� 	إ�� O�5وا� O�3�5 أن ا�I�

ا��$م ��� ا�'5	ر/' ، وا�'5	ري />K ا��$م ��� ا�'�'&'' ، �	%'  أن ا7!� !  %&) ا�+'	ة، ور��	 
.....�'6 Eھ	ا��� أودت إ�� ! Eءھ	LMً أ	أ/>  '%	�  


E، إن �	ن �h/�	ن/�/V� ('
�lا�) ا�
3ه ا���ا�) أم �- إ/�	ن، �'&�	  ا�'5	ر/$ن /�/�ون *+G'F ا���
 E
5�وھ	 ��	 /�9Fون �� !  دور �I/ ر0) أن�
') أو ا��$�') ��lا�) ا�ا�'�'&'$ن /�$ا��$ن ��� ا��

...	
'6  

��	 ا�:&� /+�	ج ا�FI'� وا�FI'� /+�	ج ا�:&�، �Z�3 ا7!� �	�&5�) ��'�'  وا�'5	ر. 6	�'�'&� 
�اً، وا�'5	ري /+�	ج ا�'�'&� /+�	ج ا�'5	ري !<-ً �'<'� ا���	ھ� Tؤ=ً زا	I* ود أو�� /�$ن *;	وزاً ��+A 	��

� /5�O !<-ً ا�ZJ ا��اET وا=%�5-م ��&\�/	ت A ؤم ا�3ي	J��� أو ،	

� �{�6	ر ا��� ا�:�G دو�'�&�� ً->!
  ا����او�)...
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� /�$ا�� ��'A ��7 �'�� O�F&* �A �&'�'ا� 	
� Y'��/ 6+�� 56+) ا7!� ا��� K'L�5/ = 	ور�� ،	
.ً	�Aك و	أن ھ& �F��* Zأ� (��Jذا: ا��$� ��	A 	�� K&�Aؤل و�$ ا	Iإ= ا��  


E أ%	%	ً *I	ؤ=ً و*J	ؤ!	ً. �'&�	 � E�+�/ �A ر/�، وھ$ ا�3ي	ا�� ��� E
وا�'5	ر/$ن /���Y اھ��	!
  �F��...ا�'�'&'$ن /���Y ��� ا��F�5��. �'&�	 ا�$%L'$ن ��� ا�+	�� �U	 !  ! �'6	�U و!5

 !�+*  �6 Z�3� ه	���ن ا��h6 ،('0ر	d0$د ا��~ا!�ة ا�$� (��Jرون أ�� �'5? ا���/ $�
و��9ا�)، ا��� ُ!��َ!ٌ� ��'�! 6	���V� (��J&	 �8�5 ���~ا!�ة ا�d	ر0') �	�&;	ح، ��ءاً �	=%�5-م 

�اً!�$0$دھ	 وأ�
	 ا����J)! وا��
	ء �	=%�5-م ��V� ZJي ��ء أ�� !~ا!�ة ور6>� و�$ �'I!ً و	ن ��/|	  

ا�'�'  /�'� إ�� ا���� ����F (ا��&GL) وا�'5	ر ��F�� (ا�
$ى) وا�$%�A �F�� t�� (ا��LIة 
  /ا�>�'�/).

�ع أ�<� �6 ا��7	ل ا��L$/�/) ��+'	ة (ا��Mاع و*�&$�$0'	...) وا�'5	ر /��ع أ�<� �6 �/  '�'�	6
�'5	ري /�'� إ�� ا7دب وا�'�'&� /�'� إ�� ��6$!	ً، ا. ا��7	ل ا��;�'�') ��+'	ة (ا�I&$ن وا7دب)

 �A ر0) أن ا7دب�� ،	
ا���&$�$0'	. 7ن ا�'5	ري /+	ول إ�'	ء ا���Iة ا��� /~!  �
	 وا�0l	ع ��'
 ،G'�L') ا���	9$ر �6 إ!�A ا���� أو (�A �'�� O�:/ �A ه�/:�O ��'� ا��J	رات، و*L$/� ا�+'	ة �&

و ا�$ا�A') أو ا���9+) ا����')، ��ر0) أن *�;� ا���&0$�$'	 �+$ ��ر0) أن /�$ن !��	رU	K! ً ا��LIة أ
  ��	/) ا���Iة = L�� ،�'e$/� ا�%7+).

�م ا7دب �Z�* �J&� ،Z�3 ا�<F	6). و/��F ا���	رض d�5/ة و	ا�+' �/$L* ول	+/ $
أ!	 ا�'�'&� 6
�h� د�I56) ��� !�9+) ا�	8 ا��&�وا���9+) ا����') ��9 ('�Aت ا�$ا	'U�6  '�....ن	5  

ا���h6 ،( I !  ا��-�� أن VLM ا�'�'&''   -ا��/  - �I6 ظ� !<�m ا=��0	ع ا�5'	%� (ا�F$ة
 E
�%	'% Y���* ر/$ن	ا�'5 	�&'� ، Iاء ا������'Y %'	%�� ��� ا��/  ور��	 /�اG6 ذ�Z إھ�	ل أو ا%��


E �6 �6()  ��� ا�I  ور��	 /�اG6 ذ�Z إھ�	ل أو ا%���اء ���/ ، وا�9+'8 إ�L	ء ا�;	��' F�
 .	
  ا��J	ر�) ا�5'	%') و ا=���	ر ���	��
E وا���ا!

� /�$ن ا�'�'&'$ن أ�<� (�A	ً !  ا�'5	ر/'  7ن ط�'�) ا5�l	ن و0$د �$ع !  ا�7	�') *;��� A
� *�$ن A E
�ا�) ا=��0	�') !  أ�0 ا��9	�8 ا��Iد/)! �'&�	 ا�'�'&'$ن أ�	�'���	� (��	L;) ا����5:� / �A

�ه /�'&') ا��+$ر ا�<	�K! m /5	ر/)  �) ا=��0	�') واl/<	ر!�	���ا&� K��;/  ! ��� ھ3ا G�L&/ 	! �>أ�)
(m�	>ر/) ا��+$ر ا�	5/ K! ��	>ه /�'&') ا��+$ر ا��&� K��;*  ! ��� ��	F��	/ و���	ا��+$ر ا�<  

�ر0) أن 6	�'�'&'$ن ا���6�L$ن �6 ا��+$ر ا�<	�� /��	طI$ن !K ا�'5	ر/'  !  ا��+$ر ا�<	�� m
.E
  /�L��$ا �
E و/9�+$ا Y0ءاً !&

 �'�I�6 ا�� ('�$��ا�'�'&'$ن أ�<� ���اً �6 ا�&\� وا�'5	ر/$ن ا���q، 6	�'�'&'$ن أ�<� 
 Eم ھ-�l) �6 ا��	ى أن ا�7<� !��� �A %)، �3ا	ط ا�+5	F&اً ��� ا�Y'��*و ('TY0 �>ر/$ن أ�	وا�'5

  ا�7<� إp	رة، ھE ا�'5	ر/$ن.

أن /�$ن !$��A ا�L�'�� ا�+�$!)، وا�'5	ر !$��A ا�L�'�� ا���	رU)، �6�	دئ  ��� ا�'�' 
.�)V� ��6 ر ھ� ردة	دئ ا�'5	�و! ،��'�Lا�'�'  ھ� ا7(� ا�  
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�/'  أن /&\�وا ��<$رة �&\�*
A �6 E>') ا���أة، �3ا �	�? ھ3ه '�Fر/'  ا��	ا�'5 f�� �/�/
��$ھ	، = *F$�$ا �
	  ا��%	�) �
E و�:'�ھE. إن �	�? ا�<$رة ا!�أة 6-d* = ،	، = *�5:�$ھ	$ھ�9�:*

 = ،	
أ��Z و*&J:�$ا �&
	 !K آ�M/  ـ$ *d$�$ھ	 !K ا!�أة أ�Mى، = *\��$ھ	 ��&�
	 �  أھ�
	 وأ���
 	

	 أو *ّ��$ا و0$ب *+�/�ھ	 ��5
�$ا !��:	�E إ�''�� E�*�L'% ر%$ا	��� 	
*+���وا و(	/) ��'

�* Eأ�� 	
5I� (;+ب ا�$��� ً	ّF� 	
�ون ��	/�
	، = *�+��$ا 6'
	 و*��5��وھ	 أو *:�روا �
	...�$�$ا �/
� /�5:� أي A>') إ!	 �9	�8 A �ٌ�6 ، ''&/وا�-د  ''&/�ر0	=ً!! ھ� ر%	�) إ�� ا�'�'  وا�'5	ر، ا�

9')، 6
� /L�5'�$ن �F	ً أن /�$�$ا ر0	=ً dJا� �*	/	e 8�	9� 	!ه، وإ�'�I*؟!  

 K�5ُ/ = �A (�ع، ��9ا	&Aوإ GL&�� ?��Aُأ $� ،(ري	ا�'5 vM7	�) دات	Fإ= ا�� f��ا�  !
 f:� ،G�5! ��J� 	
�$� ً	)$9Mو ،()	M ('0$�$/ت إد	'I�M  ! =إ q'� ?0�M 	
�V� ت��ا�� 	��
  ��! �T��! K�;*  �  ��'�6 ،ت	!	
� /��'  ($ا�� =�F	ً...و���dوج !  ا��J$ك وا=*A �\&ا�

ا��&	JA	ت *;�ي ��&	ظ�ة أ!	م ا�;�'F�� ،K	م ا�+;) ��� !  /\
� إ/<	ره !�J$ف ��� ا��{، و�� 
.O�Jا� E�+'!)، و�	9') ��� ا��dJ+� ا��	9!  

 E
�ر0) أن /����وا ا�;�'K أ6>� !&� ،qI&�	� (F>�6 ا� vF&ا� Eھ�&� �J�&/ ر/$ن	'5�	6 Z�3�
  ھE !:�و!$ن �6 ا=��F	د!

5/ m�	>ر/$ن !  ا��+$ر ا�	6$ن ا�'5�Lء، ا���	ا�7+ ^��d! �6 (/ر	ا�'5 ^Aون �� ا��$ا��	
� وIA$ا !K ا=��;	0	ت �6 *��'	 A Eاھ�� Z�3�6 .ً	F�5! E
�! $
6 ،�� ��Iوا�� G+دون ا�&\� إ�� ا�

  و!�9.

  ��� اK��;/ = O�e7 /�'&'$ن و/5	ر/$ن ��� !$A^ !	 إ= �$%L') أو �+O أو ���ه....

t و�Z�3 أ�9A ا�'5	ر �  /5	ر ا�$%F� t'	س ا�+Y''�*  ��/ O أ�9A ا�'�'  �  /�'  ا�$%
�اً A	� �9A7ري ا	اً وا�'5�وا=���ام ���M وا�9�ق وا=���	ء... 6:	��	ً *;� ا�'�'&� ا�9A7 !����اً 0

...E
�F'F� �
\* �A �F'F� ن	ا!�+ �ّAأ �� /�\	ھ�ون ا�+Oّ وا=���ام إ��	 �&A أ�� Eeاً، ور�0  

9�اً أو �:'� - 5	ر/$ن/، /د/&'$ن/ -6	���6�L$ن //�'&'$ن A ن/، /�;~ون إ�� ا��3ب$'�	���
9�، و�'	ً أو ��ون و��، و/����ون A– '��ّ�! - !!ن$F6	&! E
  ا�Mr/  أ�

��) و/��3ّ$ن d�	� ن$�&�F!) و�$ن�d! ً	��	e E�\وا ا����  /��&&	 أن ��'V� :Yن ا�'5	ر/$ن إذا أ/
((F'F+ا�  	أ!e E�\وا ا���اع و/��6$ن ا�+F'F))ا�'�'&'$ن إذا أ/d�	� ن$�&�F!) ن$�&�F! ً	��	  

و/��&&	 أن ��'Y أ/>	ً أن ا%�:	�) ا�'�'&''  ا%��-T') *���/) وا%�:	�) ا�'5	ر/'  �	رھ') 
  .�5$د/)

و�$ �	�	  qI� �6 ا�&LF)، ا�0l	ع ��� ��ه ا�&\	م وا=%���اد (إ�0	ع %���) ھ$ أ!�، 
) (إ�0	ع إ/;	��) ھ$ أ!� آ�M، وھ$ !	 /;O أن /�$ن، وھ$ وا�0l	ع ��� �O ا�+�/) وا��/��Fاط'

5
E)...6	7ول /��  ا���	ره /5	ري I�V� 	! /:'�وا ���م $F� 	! (�  /:'� هللا 	&� 	ا��:''� ! GF+'% 	!
  وا�<	�� /�'&�.
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�!	 *�$ن 0$ا�O !  ا�'�'&') وا�'5	ر/) !  ا�L�	ع، 6
&	ك أ�	س /�'&'$ن أو /5	ر/$ن &�
 =) E
��L�  ! ��'�وھ3ا أ!ٌ� ط Zأو /��� ��� ذ� VJ&ُ/  ! ك	وھ& (Z�3� ن إ= أن /�$�$ا$�'L�5/

  ط�'�) ا�+'	ة.

 �A ر0) ا���
	 ز!&	ً ط$/-ً �6 �'	*�، �'�� �� = /A �'':* K'L�5&	�) ا���A ر أ��	5'�	� (��Jا��

	 /�3ب ا�$اKA. أ!	 ا�'�'  f6�'6 *:''� واKA �0'� ھ$ 6'�، ��ر0) ا�� /+	ول �d</ا���3) و K'&9*

!	
A�) (F'F� 	
�Vو� KAوا 	ھ��و/��  

 	�&'� ،E
�'<A �'�% �6 E
5I�V� ('+<*ً و	�	6�� ا��>+') /�$ن ا�'5	ر/$ن أ�<� ا�&�
6
3ه ا��>+'	ت ھ� أ��e ا��>+'	ت ا���  ،E
*	Aوأو E
ا�'�'&'$ن !  ا����  أن />+$ا أ�<� �V!$ا�

.	
�$���/  

/) وھ�!$�	ت إ�<$/)، ر��	 ھ&	ك ھ�!$�	ت أو !$رp	ت /�'&') ��	 أن ھ&	ك ھ�!$�	ت ذ�$ر
وھ�!$�	ت /5	ر/)، و��� �qI ا����أ أن ا5�l	ن = /�d$ !  ا=L�  '&p�'���، و�&qI ا�$A? ھ&	ك 
�$اذ! (وإن �	�? ھ3ه ا�&\�/) (+'+)  ���6	 ا7!� أ�<� !	 /���Y ��� ا��+$ر ا�<	�K! (m ا���E أ�� 


	 ا��	!) ��� ا��+$ر ا�<	�m،  /��  ا=��F	د ��$!	ً ��'�L� (/ر	وا���أة /5 ���'�L� �&'�/ �0ن ا��V�
� /�$ن ذ���  ! Z	bT و!�اF6	ت A ��	>ا��+$ر ا� ��� 	
��'�L� ('&'�/ وا���أة ���'�L� ري	وا���0 /5


3ه ا�
�!$�	ت. �  

��، �6ٌ� /�9 إ�� اl/�	ن و	�! ��J� ت	�$!�

3ه ا�� G���/ = ،ع هللا$U$! �	� ن	�/lم ا��
� /;�K �'  ذاك A  ! E

� E	���E و!&
E �	�$راp)، و!&
� E	���F و!&
� E	�O�F، و!&&�6 ،��F/ط� ���

  وذاك.. 

 �pأ ا�$را�، h6ن 9A	ر ا�F	e (!	��	ً - و/��  ا=%�I	دة !  ��E ا��Iا%)–ور��	 ��� �qI ا���
 ً	��	e ف	ن، وا�&+$'&'�/ ً	��	e (!	Fر/$ن وط$ال ا�	أ  /5�/5	ر/$ن وا��5	ن e	��	ً /�'&'$ن. أو ��� !�

ا����') وا��L�K، ر��	 /5�O ا=%�F-ل ا=%�� ���t ا��Iد �	%E أ�'� tF6، �	�&\	م ا����$ل �� �6 
��5/ ،�9! f�O ا�&�Y) �+$ ا�'5	ر/). �'&�	 /5�O �\	م ا=%E ا��	��T ا�7<� ا��J	راً ��$!	ً 

،�9!  ! �Mآ fٍ�� �6 �� وا����$ل  	ا�'�'&')، وھ$ ا67>� وا7(� ا�3ي ر�� $+� (�Y&ا� O�5/
. ('L%$ا� G'F+* ��� �>أ� ��	5/  

Y��Vر ا�%
  �9 ا��ر?. ا� .(:�V�Y(U ' اdھ	). ا�()��).، #Pت� ا�	

 �F/ ��� ام��أ!� !�&$ع و �� 	أ !  ا���&$ع/ ا�+�ام، ر����'6 �''Fا�� ��� �ا�'5	ر /���
� ��� ا��5	ح 6'��أ !  ا���5$ح/ ا�+-ل، ر��	 �� أ!� !�5$ح و�-ل ا���q، و�	���q، ا�'�'  /���

� = /�;	وز ا���5$ح إ�� ا���&$ع/ ا�+-ل إ�� ا�+�ام، ��&� A ر	'5�	6 ،(��Jا�� 	وھ& .qا��� �F/ ���
� /�;	وز A  '�'-ل، وا��ھ$ 	! E/�+*ض أ�� !�5$ح و��I/ 	! K&!  /�!  ا�VLd وا�+�ام ا�7'

ا���&$ع/ ا�+-ل إ�� ا�+�ام وذ�V� VLM Z(�� إ��	 /��F �6 ط$ر ا=���	ل، وھ$ VLM  ا���5$ح إ��
�م ا�+;b وا�I5�I) وا�L�5) وا�elاء وھ$ى ا�&qI �6 ا���� �  ھ3ا ا�VLd، أو d�5ُ* 	!�&� vMأ
�م ا��+m ��	 ھ$ �F	VLM ً أو /;O !&�� و*+�/��. رEe أن ا7(� ھ$ ا�'�'&') و��/�
	 �Vن � ���

أ!� ھ$ !�5$ح و�-ل ��� /<�? ا���q، إ= أ�� /;O ا��+�ي �  ا�+�ود ا��� *+�I ھ3ا ا7!� �� 
�م *;	وز ��	 /;O !&�� و*+�/��...��  
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ا�'�'&'$ن /��Iون !  أو�$/) !�9+) ا��Iد، �6 �	�) ا�$%L') /����ون !��أ أن !�9+) ا��Iد 
/��Iون 6'
	 �$ ��� �5	ب !�9+)  *~دي إ�� !�9+) ا�;�	�)، وھ$ أ!� (+'8، و�6 �	�) ا���Lف

ا�;�	�) �+;) ذات ا����أ...و*�	!	ً ا���q �	�&5�) ��'5	ر/' ، /��Iون !  أو�$/) !�9+) ا�;�	�)، �6 
�	�) ا�$%L') /����ون أن !�9+) ا�;�	�) !  !�9+) ا��Iد، و�6 �	�) ا���Lف /+5�$ن أن !�9+) 

  ا�;�	�) ھ� !�9+) ا��Iد!

�ه ا���qI&�� O9 /��  ا���''Y �'  ا�'�&� �
'&� وا�'5	ري ا��Ee�6 . ''6�L أن �-ھ�	 %'\
أو ا�;�	�) أو ا�F>')، ��  ا�'�'  !  !��أ ا=%��-ًء وا=��F	ر ��� ا�Mr/  ا��و�'' ، أ!	 ا�'5	ر �6  

 . 'I��dا��  /�Mrا ��� �F+ر وا�$I&أ ا���!  

E ا�$ط&''   –وھ3ا /�&� أن ا����9�'  �;�	�) '6 	��–  E
ا�3/  /~!&$ن �;�	��
E ووط&

و/���L$ن �-%�'-ء ��� �F$ق ا�Mr/  �6 ا�d	رج ھE /�'&'$ن (!�6�L$ن) إن �	ن �	%E ا��/  أم 
 .ً-�A ��ؤون (�ا�	ً *	ر/d'	ً !	 ُو0�/ �A  /3ا� Eأو ا�$ط  = �6ق. وھ ('!$Fا� E%	�  

! E

E �'&�	 ا��&:�F$ن ا��
��$ن tF6 �6 ا��K�L إ�� �0 ��0	���>–E
ھE  - و���ھ	 !  �$�
 ��� ً	�Tأم ا�$ط ، دا ('!$Fأم ا�  /�
E ا���5$�)" أ/	ً �	ن �	%E ا�A$F�" دة	ا%�� E
ا�'5	ر/$ن، وإراد*

.('d/ر	أ ��6ة ا��\�$!') ا����!  

  ! E�m' ا�\	ھ� �'<A ?�	� $ر/) و�	5/ ('d/ر	ا��&�9ي /�'&� وا��\�$!') ا�� Y''���	6

  وا��ة.

J�) f��ا�  \/ ،	
��A q'ا�$ط  و� ('%�A ��� M	ص ا�'5	ر/$ن) !Ld|	ً أن ا�+�/) *��أ ��
�'&�	 !  ا�9+'8 أن ��� ا�$ط  أن /;�K دا��	ً !+��!	ً �K'�0 ً(F'F ا=���	ءات ا�M7ى، = أن 

	، 6	��$اط&) ا��� %�&vF !  ا=���	ء �  *&;8، وھ&	 �;� ا��Iق �'  ا�&\	م '9F/ أو 	
/Yا��
	 و/�:'

�ھ	 وا��U ���/-م و��	ءات �	=���	ل �Y:ول ا��	+/ G6	&! =إ q'� ،ً->! م	&\�	�6 %$ر/). 6 (Uر	�
 Z�* ام���ا ��� ��~* ?�	� K�;ت ا�	�5'*  ! �'>�� (Uر	ا��� 	ري"، �'&�$% ��IT	ط" ��I�	�

�أ ا��$اط&) ا�3ي /�$ن 6'� ا=���	ء أو=ً �!"...	
� أي !&U ?5'� ءات، وأن ا�<$رة	ا=���  ً	>�	pو ً	'�	pو
�ھ	، 6
$ M	ط�، �6��أ ا��$اط&) Uرج ا�+�/) و	M أ���$ط  و�'J� q'� ا�F�'�) أو ا��J'�ة" !<-ً ھ$ !�
��'� أن /�$ن *&\'A-� E) وو0$د ا=���	ءات ا��� (I��d	���J ا�7<� ��/) و��ا�)... V6ي وط  ذاك، 

�م �Z، و�	ن ��� �5	ب %�	د*Z و��/�h6...Zن �&F/ E� إن 	�� Z� ص	M نV��س ا�$ط  6
3ا F* ?
 	&
�س إ�
	ً أو ط	IT) أو A$!')، أ!	 أن *�U�I أو *����ه 6$ق ا�+�/) 6F'% ك�'e ك	ھ&
�اً !;	وراً �� ��+* E</ نV� (/ر$% Z&!<-ً أن !�9+) وط ��ل: ا��	8 أ�<� �>�ب !<'U$و���...VLdا�

�!) أ�Yا!')  و�	ول ا��-��، ھ� %�F^ !�� أم =؟ و��<	ل آ�M، ا�$ط M Z'�� ض�I/6  ،->! ر$
�
 �'�6
� %�&3I *��'�	ت ا�>	�t ام  ،Z*�'J� (FL&! �6 ت	ا��LUث ا�� Ep ،?�ذھ Zض أ��I&و�
6
$ ��$ط  أم  ،O9ن ا���	، وإن ���أم  O9��! Zس أ�	أ% ��� Z��6 د�ا��J'�ة ؟ ھ&	 %'�+

�اً !$J��� ^A'�ة، وإن �	�? ا�+�/) 6	�K! ، ! K! G+ ا�>	�t أو "ا�$ط'�� q'ة. و��'Jا�� K! أم " 
�ا�6$ن �  "ا�$ط ". / E
  !$ا�� ا�&\	م �	�'	ً أ�

� أ��، �6	 إن - 6	�- &� �� = *�$ا0A (�T	رة ھ�F! ج إ��	!� /+�	ا�� ��Iا�� K! G�Lا�� O9�*
 .(�$�F! ? ھ��	ً �	أ/ O9در0) ا��� ،ً	!$�� �'�Iا�� ��� �:L* (Aد	ا�9 ('FL&ن ا�+�/) وا��$�*
وا=*
	م �	���O9 ��� أ%	س ھ3ا = /��� ��� در0) ا=��F	د، 6:	��	ً ھ� !  �	ب ا��&	JA) وا��$('^ 

  أو ا��� �'5I��f و0
	ت ا�&\�.
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q'�6 ��'&	 أن ���Y !<-ً ��� = أو ��L�� E	IT')! ا��$U$ع أ�t5 !  ذ�� ،Z	9�M	ر /��  
F	!�� ا�+�/)، 6��� ا7�$ال ا�L	��J� ('IT ا����'� �&� �&�E ��+�/)، وا�3ي /�&� �&qI ا�+	ل = �

.(��J�� ?5'ا�+�/) و�  �U  ! (&'�! ود�  و�

� *�$ن ا�+�/) A>') /5	ر/)!! وا���ا�) /�'&')!! ھE /5	ر و/�'  ا�$%t...أو /�'  ا�'5	ر A
  و/5	ر ا�'�' 

�M-� O-ف �'  ����	 ھE أ�<� %�. و6	�'5	ر/$ن أ�<� A	��E'\&��� (' وأ�<� *&\'�	ً وأ�<� ا�F'	داً 
 �:�5/ 	!��!	 /+	و�$ن *L�G' إ/�	�
E ��� ا�Mr/ ، أو �&&� ً	)$9M ،ت	ا����0' ^��d! ����!

$�) ا%�YIاز ھ~=ء ا�'5	ر/'  !  0
) ا����'� �  ��م % ()'&'�/ ً	��	eت (	ا����0'  ! f��ا�

� ا�'5	ر/'  !  0
) أ�Mى. وا&� �A-:�=ا O9وا��� ،(
0  ! E
� E
�+� دا�T	ً ھ$ �&� ا���ا!
ا�'�'&'' ، �Vن /�$%L$ا (ا��$�0 �+$ ا�$%L'))، و!&� أ%	%	ً ا���ل وا��6	ع �  أو�|Z ا�'5	ر/'  ورّد 

.E
&� E�\ا�  

 �6$M �6 و��ة ا���ام �5I&� ��Fp، ا�3ي أ�<� !	 /��� /�;� �<'� !  ا�&	س �+$ ا�'5	ر/) !  A
�ه و/�$!� ��� و��U ا��5ء، وا�3ي  !  ا��5|$�') ا��� *�Fرھ	 ا�+�/)، 6'+�	ج دو!	ً F�&/ 0$د ط�ف$�

�ه، &� 	U��	� �'�I') ا���	ام إ!��/&3Fه أ!	م ��5I و�U'�ه !  !-!) ا�&qI و*9F'�ھ	، أو �5�O ا��
6
E أ�<� ا%�5-!	ً و�5-ً !  أن /��Iوا �	��'� �
3ه ا��5|$�')، و!  ھ3ا ا��	ب /�f6 ا��<'�ون 

  ا�+�/)!

�ر0) �A د	+�lأن ا ً	��	e �*V/ �!  !-!) ا�:'� ��� ا�$ا9M -  KA$(	ً �6 و�A&	 ا�+	��–
 ('�	�!l  '9�	M ھ�	ن و*;	5'&� Zر/)، وذ�	ر ا�'5	دل"، وھ3ه ا��-!) ھ� !  ا�67	ا��5ء "ا�:'� �

– ً	��	e $ھ 	ن ا�9+'8  -��	�/lوا ��م ا�9��  ! �*V/ ً	</أ Zذا*�. و ذ� vdJھ$ ا� O�5أن ا�
�ر Fا� (�'�L� ،(�	+وا� KU$�� (�!	'  /ُ-م ا�:�ب ا��-!) ا���أ �و!��أ ا�5��')، ھ3ه ا���Iة ھ� ذات ا���

.E
5I�7 (�0ب ا��ا	�ا7% Zذ� ��A) ا�:�ب، و�	�ب 	�ھ� أ%	;��  

ا=%�F-ل Y0ء ھ	م !  ا�+�/) و�	��	�� !  ا�'�'&')، و�&�!	 /�+Yب أ��ھ��J� ،E ر%�� أو 
- �;�	�) أو ا���J) أو !�	ن ا���� أو ا��'? أو ا�F�'�) أو ا���E أو ا��/ ر�	ط و=�T ��ّب ا-e'� ر%�� 

� e	��	Y0 ًءاً !�	 �&�ه !  و%9M ('L$(	 ا�'�'&')، (�;�	�) ا7زھ� و�0	�) ا7��اف �6 FI/ ،
� ھ&	ك �&qI ا����أ !  /F^ !$ا=ة )، '�V��	� ��	F��	� ً	��ط ،�%�! ��+! q'Tا�� (Uر	�6 !� E
6$Aو

�'5	ري �V(�� /&Yع إ�� *��') A>'�� وA	د*
	 (q'�6 !  ا�:�/O !<-ً أن /V� = Eٌ5A ^Fس �� !  �'&�	 ا

	 �  A&	�) إ��	 �  را�t ا�$=ء ا���3$ر ��ّ$ه، IA3 !$اd�* E� (�>!7ا Z|أو� �� ( (Uر	���  ''I�5ا�

�وف �Vن ا�&5	ء ��� وذ���J� Z وا�� أو = وا��. ھ3ه ا�\	ھ�ة Y0ء !&
	 !  ط�'�) ا5�l	ن (�	���
 
ا��J$ب ��� د/  !�$�
E)، ��  ا�;Yء ا�7�� ھ$ ��م !��6) -ا���ء ��� د/  �M'��-د/  أزوا0

���) و!�&� ا�+�/) واl/�	ن �
	، و��� ھ3ا h6ن أO�e ا�&	س �F�5! �'e' ، وھ�Y+�! E$ن !�+'Yون، 
���A ('F'F+إ= !  *���? ا�+�/) ا� ، �/ E� ر%�� أو ��J� ن	إن �   ! �Mء آY0 ك	ھ&   .��Fو�

 ?!	A أن ا�<$رة ا���9/) ا��� m'� ،ق	I&ل، وھ� �$ع !  ا�-F�%=	� ورة�<�	� t�*�* = �A (��Jا��
 �62011  �6 q'� 	! (/�+ا�  � ?;�� 	!��	ن ا��O�L ا7%	%� وا7ول ھ$ ا�+�/)، ��  �&

�	6  !()$F&! (وط�J! (/�� إ�� (�$�L'� ا���9+) *+$�? ا�+�/) ا���ز �	;�h� (&% 	
+�/) ودوا!
!m�d� أو �
  !+GF �6 !�9 و���) ��'
E، ر6>
	 M-ل ذ�Z ا��<'�ون �;
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ا�'5	ر/$ن !�	رU$ن /��Iون �	��:''� !&:�F$ن ��� أ�6	رھE !  ط�'��
E، وا�'�'&'$ن 

K! ،E ا�M-ف ا��ر0	ت، 6	�'5	ر/$ن !K ا���	دئ أ�<� ��L� ن$+�I&! Eرھ	6\$ن ��� أ�6	+!

�9�!) K! ن$Iط	اء /���FIً ا�	أ�<� (!��$ن)، وأ/> KAا�$ا 	
'<�F/ ا���9+) ا��� K! ن)، ا�'�'&'$ن$�
ا�'5	ر/) واe7&'	ء /��	طI$ن !K ا�'�'&')...ور��	 O/�e ا��0	ع (�I'  !��	ر�U'  *�$�	ن أ�<� 

��	رU) *�$ن *$از�	ً !K ا=��Aاب إ�� ا�$%L')...ر��	 إذا أ(�8 ا�'5	ر/$ن �	�L�5) وا�'�'&'$ن �	�
  ا�&�';) %'|) ���	ً �	��&	%K! O در0) ا���Lف.

ا�'5	ر/$ن /��'Yون �	�+�E ا��5�G و�&	ء أ�6	رھE ��� إ/�	ن *	ر/�d ( وھ3ا !  �A) ا�+�/) 
(	

�	J/ 	! ��� (F�:&! ('��* ً	��	eو   

�ا�)��	� O�	L/ع إ�� ا=�:-ق وY&/ ،�U�/ =ع و$&A �'e ���ط  ! tM	% �T	p ري	ا���  ا�'5
 ��J/ ��  !V�* =  '�د/) و	ا���3ات ا�� O+/ !�FL&!ل و��6 ��6ه و�$ �	�? *�&	K! fA ا��

!	
<�� G��d/ �A أو ��%	ا��� *& b;+�	�  !~/و ،	
  �	��\�$!') و/<$ر �

 ('U	ا�� ('d/ر	و*$�') �� !  /��� �6 ظ� ��6ة ا��\�$!') ا�� O&;* O;/
و!&
	 "!\�$!') %LF	ن ا�d-6)" "!\�$!') ا��E'5F ا�����" وا=%��L	ف...و�$ �	�? �  �5  �')!! 

"!\�$!') *+�/� L5�6' " ��6 ذ�L/ Z	�/�F* G�	  ! ً�m' ا����أ "!\�$!') أرض ا�'
$د ا��$�$دة". 
 ('!$�\!" "('&/�ذات ا7!� �	�&5�) ���\�$!') ا��ا�T) وا���$�A) "!\�$!') ا���Lف ا��/&� وا��و�) ا�

�ع �	L%7$رة ا���L'5ة ��� ا��~ا!�ة ا�d	ر0'd&� = ��� "('��:') ا��	/��ا=! ('!$�\!" "(
  أذھ	�
E...و�&;� ���	ً إ�� ا����	*$ر/).

��$ ���Iة / �A Zذ� K! E
��	راً � "E�	ر ا��	
� أ�� ا�'5	ر/'  /�3dون �ـ "ا���ل...�$ ا�;* �A
�
\/ �A ('�Aوا �'e ر	�6V�  !~/  ! �� ،ل���ء !  ��م ا�� 	
'6  8;&* = ،G6	&ا�� �
\�� ًVLM

�ف و��';) و��  M	ط|) ����أ، 
� *�$ن (+'+) �A (/ر	ر ا�'5	ن ا�67V�  '/ر	ع ا�'5	&Aو=ت إ	+!
� *�$ن (+'+) ا����أ و��  �F! �'eرة ا�&�';) !K أ�
	 !  ا����Iض أن *�$ن A ('&'�'ر ا�	ا�67 	�&'�

-M ��� ن$�* �A') و�	ا�) رؤ/) إ�5�  6') وا���ل رؤ/) !F�L) (%�� ��+F'F) ا���ل ا��G�L)(+'+)، ا��

/\  ا���f أن ا���ا�) ھ� %'	%) �'&�	 ا�+�/) ھ� أ!� ا��0	��، �'&�	 ا7(8 ا�+�/) ھ� 
 �� �9F/ 	! ��J/ 	! �>%) ھ$ أ�	5'�	ا�) ��أ!� %'	%� وا���ا�) ھ� أ!� �-A	ت ا��0	�t�d6 ،(' ا��


� VLM 	%)، �6-ھ�	5'�	�  /�3ا ا���J، 6- /�&� ھ3ا ا��-م �Vي ���، �96 ا��/ /ا���ا�) �  t�M ا�
  ا��و�)، إ��	 ا=���ال و��م ا����ي ��� �5	ب ا�+�/). 

 ('L%$ا��$ازن وا� (LF� +�/) إ���	($ل �$�� ً	!$�� 	
� ���ا��/��Fاط') ھ� ��ا�) (أ6>� 
� (6�Lل ا�+�/) ا���	���ة أو ا���ا!	ً)،  وا�+�/) وا���ا�) ا���5�ا!))، وا����	*$ر/) ھ� ��/) (أ�� أ

9� !�	 %�G، أن Fُ/...	
ھE /�'  و/5	ر، و�LF) ا��$ازن ھ� �LF) ا���ل ر�E هللا !  و(� إ�'
.	

	 ���	ً ط�/F	ً و�')ً �&�� ،(;'�&� ً=�  ا��/��Fاط') �'5? �	�>�ورة �


	 ا����	*$ر/) *J�� ا�;�اE'p (ا��Iد/)) وا�I'�و%	ت (ا�;�	�')) /O�9 إزا�$� O5+� 	
��
 	
ودر�0
	 و!&	�) ا�;E5 ا��>'^ �
	...  ا����	*$ر/) ا��Iد/) (ا�'�' ) أ�A ا����	*$ر/	ت LM$رة �7
 	
�'<F� bّ�+* ر) وا���	') (ا�'5�	ر/) ا�;�$*	���(��) ا=%���ار و%
�) ا�0l	ع ��� *:''�ھ	، ا�
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�7
	 أ�<� *&\'�	ً  �'':��� O�)ار ھ� أ���%-� 	
و*�ا�L	ً و�;�	ً و*�J'-ً !  ا�;�	�)  و!\�$!'�
 !!��l/�$ن ا 	ھ�&� 	�
  ا�7��، اO�)7 ھ$ �&�!	 *��ا�O ا����	*$ر/) !  ��'

� /�$ن ذ�L� �6 Z	A	ت (:'�ة) ور��	 *~دي ا�+�/) A)(/*$ر	ج إ�� د��	ً ا�+�/) *+�	�	'�أ–
  إ�� د��	*$ر/) �&�!	 /�GI ا���f �+�/) ��� د��	*$ر/)!! -ا�d	ط|)

 ?A~ف (ا���L��	6...('��% =/)..وا����5ة �&') ا���5') إ��ر/) �&') ا�+�/) إ= $*	����'5? ا�
.('L%$ا�  ! ('L%$'� ا���6 % (Z�3� أن /�$ن  ��/ = ETا�  أو ا�\��6، 7ن ا�

  *%اط+ �+ت,jة ��n:�? R ا��H,)+ ا<��^�دي

 ً	)$9M) Z�3� ?5'� (ا��
	 �'&�	 e	��	ً ا���)V� ل��	�VJن ا=9�A	دي) إ��	 /+O5  ا�+�/) �
� /�$ن �
	 �') !�	�5) أو = �') ��';) ��ل.....!<-ً A (/�+ا� 	ل ا�&�';)، �'&��
	 ا�&') ا�+�6 (&5 ��
 O;/ ت	F�L�� (ا��
	 ا��	م.....�\�ة ا����� O�5� Zاراً وذ��F�%ً وا	') أ�<� دوا!�	دول ا�+�/)/ا��أ%�

FL&! ة، وھ3ا�'	ً و�e (F'F'� �	دل، �'&�	 �\�ة ا�+�/) ��!h	��* ('	Y/ ا�L�F	ت،  أن *;��
E ط�F) وا�

	 %�	ح �	=��F	ل �'  ا�L�F	ت. �5�) ا�L�F) ا�$%�L ھ� ا�+	�E �9+) ا��;��K وا�5'	%) '6 �F�/و
وا=9�A	د و��ا��
E، و�&�!	 *�F ��- ا�+	��'  (إط:	ء ا�+�/) أو ا���ا�))  %$ف *~دي ���	ً إ�� ا�<$رة 


'��...	  

� = /�$ن ھ&	ك ��ل �6 ا��أ%�	�') E�\'6 ا�:&� ا�FI'�، إ��	 �6 ظ� ا=���ا�') %'�$ن A
� ھ&	ك ='�V��	� -!!�'FIا�:&� وا� E�\ُ'56 ،ل��  

�اع وا���'Y ھ� !��J) ��'�ة �6 ا=9�A	د �lط�ة وا	dا�� (�'F� ر	�ك ا��	�6<-ً أن = /�$ن ھ&
  ا�'5	ري

�5$ري (ا�+	��) ���0 /�;� �+$ "ا�����) ا=9�A	د/)" أو !	 د�$ه ا�+�� � أن 56	د ا�&\	م ا
 Z9')، ذ�dJ+� ا��	ة ��9	ن !�ا�	"، وا�3ي ���	د ا�5$ق ا=��0	9�Aء ا�$�0 "ا	! �I+� ًو/�اY*
أ��L �9'9	ً !  ا�+�/) �	�? *�f'Id�� �I ا����I) ا�+	�') ���L	��) �	�+�/) ا��	!�)، *d'�$ا �$ أ�&	 


� ?+* 	&'F�...ى�Mأ ('�	��� ا����$ن، ر��	 �&	 �$ر/	   


	 ا�'�'&'$ن و/�6>
	 ا�'5	ر/$ن.��F/ 3ا� ،(/�+�� (F/�  ا��$��) )ا��	��'() (

�ة �	��&GL واAl&	ع...ط��	ً 6
K! E ا�����)!!'I! ?�	� 	�
! (9d9dا� �U ر/$ن	ا�'5  

'� %�X# > �:�Vر ا�%
�� ا�	
%ر#' اx*+#'، �,' ا�	D ت�P# I:أ &r). ر	ھdا �#�-  

�ر وا�+��) وا���ا�) Fوا� 	'��
E وط�'�) ا�*�L6و E
*Y/�eو �J�ا� (�'�L�  !~/و ��I/  '�'ا�
 Z3ه ا7!$ر، و!  ذ�
� /��Lف �6 ذ�Z. �'&�	 ا�'5	ر /�f6 إ�L	ء ا=���	ر �Aو ،('
�lا��$�') أو ا

 Zا�'�' ، و!  ذ� ��� qر وا���	د ��'5	+�lد أو ا�Jا�� ً	��	e �:L/ ��� ا���&$ي �'�Iا�� O�:/ ً	</أ
 q'و� K�L* ً	��	e Z7ن ذ� qً ا���	ھ�/	و ظ��/ �A ا�&\� أ�� f:�) ر	دي ��� ا�'5	ا�� �'�Iا�'�'  وا��

(K�Lا� q��� m�	>ا��+$ر ا� K�L* �6 O�5ن ا�$�/ �A 3ا ا��+$ر
  ا�L�K ا6 ،�)7
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	�/lو0$د ا ��د، 7ن ا�'5	ر ر��	 /:�O ا�'5	ر ا=*;	ه �+$ ا�l+	د، أو �&Jا�� $+� �;�/ $
ن 6
  /�� /V� �:�5ن ا�A )، ا�'�'  ا�3ي�&'�/ O9�*ف و�L*ا�'�'  ( Eد ��6 ��� ظ��� ً	!$�� VJ&/
 �6�L* (/��  ! ��&�� ('�rا G'�L* ��� ���/ ً	</وا�3ي أ ،�)V� 	ھ�F/ +�/) ا����	ف �� ����/

!� إ�� ا%�:-�� و*+��� ���/  ��5I ور0	=*�. و*�	�'� وأ�	�'�� ور��	 ا%���	ده، �� ر��	 /�9 ا7
... /�  6	�'5	ر �K</ Z�3 ا��$م �6 وA$ع ھ3ا ا�\�E ��� ا�

�د �	�'�'&') أو J* إ�� �&/�0$
	ً ��'�'  ا�* ?A$ا� qI&� VJ&'% ر ا���3 أ���;/ ،Zث ذ��+/ 	�&'�
�د �	�'�'&') ھ3ا /&VJ ��دة ��6 !�	�5) ��'5	ر، J��	6 ،د	وإ�+ ('�	��� �A وا��� ،	
��+I	ظ ��� !9	�+

 O�5�/ G+ا� Z�3� �6م ا���ا�*�$ن �U  ا�+�ود ا�9+'+) أ(-ً، إ= أن ا���اض ا�'5	ر �Z�3 و�
��دة ا���I ھ3ه. أ!	 ا�'�'  ا�3ي /�;� أ�<� �+$ ا����	�') وا�l+	د، VJ&�6ه إ!	 ھ$ى �6 ا=�I-ت !  

d� �
�د، ر��	 *�9 إ�� درA (0'$د و!;	راة �6 ا=��I	ح، أو ��دة ��6 *\Jا���  /�;� !  ا�'5	ر ا���
�د وا=�:-ق ا�&	�� !  ذ�Z ا�'5	ر...وھ�3ا h6ن ا�$%t /��ف J��� ً	5�� (�TاYح (ا�	�I�-� O9�*
ا�+�ود *�	!	ً و/&Yع إ�� ا��F	ء !�$ازن، و/>K ا��$م وا7%�	ب ��� ا�&F	ط *�	!	ً !�;	وزاً ا�$A$ع �6 


	...أي ردة ��6 �'5? �6 !�	�  

� ا�'�'&''  و�+�e�I! (F) *�$د &�  ! �
�أ و*&��* (��J\) أن ا���ھ3ا !  ا����  !- ���

E، وا�+� دا�T	ً ھ$ ا�$%L') وا��$ازن، وأ%�� %�) �Z�3 ا���ل.'��  

�6<-ً ر��	 !��J) ��&	ن أن ا�'5	ر /J	رك �	�L�5) وأM'�اً ا%��E ا�L�5)!! وأ!�/�	 ھ� !<-ً، 
	F�و�) ا�	و��+  ''L%ر/' ) و/�'&''  و$
ء �6 ا�'�'&')، *�ور ا�6�L�!  ''&&'�/  '� (L�5'  (ا�;�

 (L�5�	� ر و/�' ، /�+��$ن	د، /5$
(ا��/��Fاط'' )، !K ا3M7 ��'  ا=���	ر أن ا���6�L'  ا�'
9M$(	ً �6 ا�5'	%) ا�d	ر0') (وھE !<	ل �Z�3 ��� ا��0	ع ا�'�'  وا�'5	ر ��� ا���ه)، ��� 

  ��h6 ��'&	 أن ��+m ط	��'  ا�+�E ا�$%�L دا�T	ً... ا7�$ال

 –أو �	��F	ر�) �6 ا��&p-p  '� (FL) دول، %&�ى أن ��&	ن ��$!	ً /�'&') (����d^ ا����0'	ت 
�ده 
� أ�� /O�9 ��'� ا�'�'&') ��Fوأ�� �/�5<&� �	�'	ً ا�&\	م ا�J'�� وھ$ ا���dب ا7%	%� ��� ا���

$م ا���I ا�J'�� ا�5'	%� /���� ��� ا�'5	ر/)، 9M$(	ً ا���ا�) ���\�$!') �&�ھ	 !  ا=��
	ء، 7ن ��
('d/ر	ا�� - ���) ('L%ً و	$!�� 	وأن %$ر/ ،(ت	ا����0' ^��d��) (/ر	ً /5	وأن !�9 ��$! ،(


E ا�;
� وا��+�/f ا�d	ر�0 %'�$�$ن �Z�3) -و�;+&	–ا���$/'  إن أز�&	 &�.  

�	��+	6\' ) /�$ن �	��:''� ا���&$ي، !���5'  �	��$روث  ا��:''� �&� ا�'�'&''  (و�Z�3 /�5$ن
�ون �
	 دون 'F�/ب، و	��lع وا	&Al	� �'�� و/+>$ن ، '&/�� ا���&� ً	)$9M ،�A-M7ا �&/�ا�
 �&� ً	)$9M ح	�I�=+�/) وا�	م ا=���اث إ= ��� ،Eأ� ��J� ً) أو	د/	راً (!	�إ0 	
U�I� �'�Iا��

�م ا��:''� �6 ا�+�E وا�&I$ذ ا�L�5$ي، ور��	 إ�� در0) ا���Z5 �	�&\	م ا����	�'' ، �3ا /�'�$ن إ�� �
  ا�F	ET ورf6 *:''�ه (/�/�ون ا��<	�') دون ��-�')).

� ا�'5	ر/'  (و�Z�3 /�5$ن �	�<$ر/' )، 6'�$ن �	��:''� ا��	دي، !���5'  &� qا��� 	�&'�
� Zو/+>$ن ��� ذ� ،�A-M7وا �&/�	��lاه وا0l�	ر دون ا��f6�� �'�I ا��$روث 9M$(	ً ا�

� وا=�:-ق ''F��	� ا=���اث ،Eأ� ��J� '' ، أو�	ا���� �&� ً	)$9M ء	LM7د وا	
���ك ھ	!� �-�0
� ا����/&' . �3ا /�'� ا�'5	ر/$ن إ�� ا��:''� �  ط�/G *:''� ا�+�E وا�&I$ذ &� ً	)$9M ر	�67	�
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E ��� ا�L�5$ي، ور��	 إ�� در0) ا��f6 ا�F	طK ��&\	م ا�'�	>! G'�L* ون��F	ET وا���Z5 ��:''�ه (/�/
  أ�
	 ا���-�')).

� /&5$ن ا��$اA^ الA ر/$ن	ً  99ا�'5	ن %'|	إن �) �ا�;'�ة و/���3ون ا��$A^ ا��5ء ا�$�'
� /���3ون ا��$A^ ا�$�'� ا�;'� (إن �	ن 0'�اً أ(-ً) و/&5$ن ا��$اA^ الA ا�'�'&'$ن 	99أ(-ً)، �'&� 

  %L') وإ�L	ء �� VLM و($اب ��F ھ$ ا�-زم ا�9+'8.ا�5'|)! وا�$

  *%اط+ �+ت,jة ��R ا����))' �' ?�:n ا��H,)+ ا���3#

�ھ�	 ھ$ ��� �  ا�$ا�A')، �� إن ا���Lف �V� ('+<ن، �3ا ا��	5�lة ا�L6  ! (%	'5وا�  /�ا�
��$ة !�	�5)، وا�+� ��5	ط) �6 ا��$ا� ��	F! ف�L* ة /~دي إ��$��G6 ا�3ي /�$ن �6 !<� ھ3ه ا�

 �)	� �'9+�� 	�
F+�'� ،(ا��
$م ا��I!  ! 	
F6أن /�ا O;/ 	!و ،	
!$
I�� ('�$وا�� 	ھ�Jو� (/�+�	�
!I	ھ'E ا��5	واة وا��/��Fاط') (وھ� ا�r') ا��� أ�;+? ا��;��) ا�:��'))...أ!	 ا����J) ر��	 �F'F) ھ� 

�9d'	ت �'�V*) ') �3وات أ�6اد����	)، 6- �&�5 أن-��/	J!  ��� Z(وذ�  /�5� ا�I* %) ھ� ا���	ا�5'
5� ا�5'	%).I/ ھ$ ا�3ي  /�  !� ا��	ر/�)، و�'q ا�

 ��!	 /t�d �'  ر0	ل ا��/  وا��/  �5$ء ا�&') و�5&
	 *��  ا����J) �6 ا�5'	%)، �� و/��&�
  ذ���J'� Z ر0	ل ا�&d�) �6 ا���E وا�l-م وا�+�ب.

��	�5'	%)، إ��	 /;K&! K&! O ا����د/)، أو  = /;O ا���$ة �+$ !&K إدM	ل OLM ا��5	0
�	7��ى، ا���$ة إ�� *+�/� ا��5	0� وا��&	qT وو%	�T ا�l-م !  %'�Lة ا�L�5)، وا���5 �+$ 


�'�0 E	0�d/ =V� ً$ا �  ا�+�/)...L�</ ا�3ي �L%$ن ا�$�	Fا�  

!-%lا ��Iم وا�-%l&') ا�ق �	I&ق ا�5$ء وا�	إ�9 �
E �	��	دة، ھ&	ك !  /�/I�/ E� f��ا� ،�
 �\* ،����� m/��/E �	7%�$ب ا�+A �/ر	�� ��� (F/ر�) ط�	F! VLdا�  ! ،(/�+�� �F'F+ا���&� ا�
9� ا�'5	E� ،(% و�  /�9 أ�� إ�� A  ! Eأ� ��J� 	&ھ �9Fوا��:''�، وا� �/$Lا�� (�Tت دا	6	J��=ا

'�A') �6 ظ� ا�$ا�	ا��< 	إ�� ،G�Lا�� ��	وا7%�$ب ا��< (F'F+إ�� ا� ��% (�Y&� ��Aا�$ا �'�I��	� ن$�/ (
 ،�A7ا ��� ��	ا�+ E
�$�%Vو��&� و� ،	
ا��<	�')، وا����	�') إذا �	�? A	درة ��� إ%�	د ا��V6  '��5ھ-ً �

.KAل ا�$ا-M  ! m+�''  �6 ا��	د�$ة ����� ،Z�3� q'�  

&'�'�� �T	! �L%م د/  و-%lأن ا ً	��	e �') أ�<� !  ا�'5	ر/) ���f !  ا��+m وا��را%) %&;
 Eرا%) أھ�
$م ا����اول). 6�Iا�� O5+� q'و� 	م ا�&\�/) ھ&$
I! O5+� 	&ر ھ	وا�'�'  وا�'5)
 E
�/  وا�9+	�)، ��5�ل ��� أ��ا�9dJ'	ت اl%-!') �	��%$ل ا���/E وأO�e ا�I�d	ء ا��ا

�5ُ�ل ا�+�/). رEe ذ�Z *�- و%L'$ن/ 	�� �!-%lا ��Iس ا�	ً /�'&'$ن، وأن أ%	%'	ى أن ا����5'  %'
� /�'�$ن إ�� أن /�6�L$ا /5	ر/	ً و= /�6�L$ا /�'&'	ً (*�''Y �&�9ي). و!  ا�$ا8U أن ا��/  ا�'
$دي A

$�$�$%?) أو �	� ('d/ر	ري (ا��\�$!') ا��	ا�) ا�'5�(��	 ھ$ �	�Uه) /���� �6 أ�<�ه ��� *�I'� ا��

Eھ�'e دون E
� (F�L+�/) ا���	ف ��Lر). ا�'�'&� ا���	�dهللا ا�� O�� E
�V� ا��&�9ي Y''ا���)  

ا��� ('I�5	 F/	ل ا�'$م (وھ� و0
) �\� !����ة و*�J	�� �<'�اً !K ا���I ا�F$!�)، ھ� ا=��Yام 
9� �� ا��Fون ا7وا�T، و/F$ل !���� ھ3ا ا��'	ر ��I	/) ا���I ا�3ي و(� F/8 و�	أ*� �� ا��5^ ا�9 	��

�ء ا���$ة)، أي أ�� �E /���ض ���$ث...إ�'� ذ�Z ا��I9� �9	�T وأ(	��� �) K�&ا��  ! ���F�  
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 m'�  ! �'6 ��Iد �  ا��	ا=��� K! ��Iا� Z�3� E
أ!	 ا����J) ا�+� ('F'F	�I�5''  ھ� *��5
�ه أو ا��+m �  أ�6	ر e'�ھ	، و�� Z�3	�L�K %'�$�$ن /�!:	���L أو !:	/�*� (�$ �- *�	رض) أو *;

  	�� وا��L$ر وا��$%K �6 ا�67	ر...أ�<� *9	د!	ً !K ا�$اKA ا�+

� ��  ''I�5�O ا�$رع و�	=��Yام ا��/&� ا�7��، إ= أ�
e E	��	ً %'�$�$ن أ�A إ/�	�	ً 
J/ أ�� Eeر
�	� (وهللا أ��E) !  ا��'	ر e'� ا��I�5 ذو �qI ا��ر0) !  ا=��Yام وا�$رع !  ا��3d�/  /3ون !  

��7� ا�+�ود !LM K$رة ا��$%� K	�A$$ع �6 ا�VLd، !  ا�+�/) أ%	%	ً وإ!�	�') ا�VLd وإ��	ل  �Fا��
...�Ld/ = ���/ =  ! ب	�  

 	&�5A إذا...(����! �'e (ر�	F! ر، /��  *9ّ$ر	ا�67 O'*�* �6 �!7ا t��d/ = ر و��	9�M	�
 �اl%-!''  وا����	�''  إ�� O5+�  '�5A *�&'� 7و�$/) ا�+�/) وا���ا�) )/�'  و/5	ر(، %&;

l%-!''  اMl$ان وا�$%F�/  ''L	��$ن !K ا����	�''  ا��'��ا�''  ���&'
E %'	%) ا7(� ھ$ ا�+�/)، ا

E أو�$/) ا���ا�)'&���  ''�$'Jر/'  وا�	''  ا�'5�	ا���� K! ن$��	F�/  ''I�5ا�  ''!-%lا �- و%&;

...(�/�Jا�  

ول ورع �6 ا���	!� !K ا�Mr/  /��  ا���''Y �'  ا�'�'  وا�'5	ر ا����/  (إ/�	�'	ً)، أن ا7

�E �	�$رع ا�&�5I وا=��Yام �Vوا!� و�$اھ� ا��/  ��� ��5I، وا�<	�� / = �A ��'&'�/ (0در O5+و�
 G�L/ أن �ورع �6 ا���	!� !K ا�&qI ا��Yا!	ً أV� �9Aوا!� و�$اھ� ا��/ ، و�+O5 در0) /5	ر/�� /�/

. /�Mrھ3ا ا�$رع ��� ا  

�6 ا�L�K أو ا��L�K أو أ%�$ب ا���I'�، = �&\� إ�� !	 /A�ّI&	، و�&&\� و!
�	 �	ن !  ا�M-ف  
 ��	5�lأ ا�دو!	ً إ�� أيٍّ !�	 /;��&	، أM$ة ا5�l	�')، 0'�ة ا7رض وا�$ط ، د/  ا=��F	د، و�&���3 ا���

 ���� �	رھ��	 6'ّ/�/ 	�� �/�!	 ا��\'E: ا��9 أM	ك ظ	��	ً و!\�$!	ً، = أن *d;� !&� ور��	 *��5
 .��'�/  

 ��J� ً	��	eو ،�Ld! ��J� ً	'!-إ� ?L�*ار �
�د أو ا���I'�/) أو ا�;
	د/) 6J��6ة ا�� 	أ!
�د وا���I'�/) وا�;
	د/) ���? ��	 Jا�� ���أن  Eا��� K! ،Zذ�  ! (F'F� 	
!9F$د �	�K! ،('I�5 ��اء*

�ر0	ت ا�7<�  ا�VLM ('I�5 ���	�� ا�\�E وا�q'�  �� ��F !��5	ً ��$!	ً و!��5	ً "��	�	� ()	M "O;/
�ة و��	ل ا=��Yام ا��/&� وا�$رع ��د ھ$ Jوا�� ،G�% 	�'6 �>أ� 	
� 8'U$ا�� E�6 ('I�5ا� 	ً...أ!	6�L*
ا�&�5I، وا���I'�/) ھ� ا=�:-ق ا���Iي وا���	ر أي !	 ھ$ !:	/� �����وف ��Iاً ( ط��	ً �	7(� 

6
� = *��	رض –ا�+5	%') !  ھ3ه ا����) �V(�  ا�;�'K �	�6 �	�&5�) ��:'�، و/;O ا=���	د � 
('L%$ا� K! �I)و �9F�- ري	ف /5�L* أو �T-��%ف /�'&� ا�L* ��A  ! 	
، وإزا�)ً =%�:-�

  ! 	
�$� Gل ا�3ي أط���اً ا�;'�� q'و�) 	
إ��اھ�)، ا�;
	د/) ھ� �A	ل ا��6	ع �  ا�&qI و��/�
rو0$د ا G� �:�/ ف ا�3ي�Lا�� 	، ���0' )..أ!	ھ�'e أو (F�	5ا� q%7ن ��� ا	وإن � G� دون �M

  ھ$ ا�$�'� ا���6$ض !  أي �	ن �Vي د/  و�Vي ��6.

� ا��I	ر (ا�:'� U و�  /�$ن E� د	
0
) أ�Mى �Z�3، ھ&	ك %$ء 6
E �  ا�;
	د، 6	�;  !
0
	د ا�&qI ھ$  ���) E�\ا� �U $م ا�9+'8 ھ$
I��	� زال	ن و!	د �	
� !~!&'  �	l%-م)،  6	�;U

  � OT	e م$
Iص ا�+�/)...�{%^ ھ3ا ا��	Fھ$ ا�� E�\ا� E�	�! Eوأھ  ،(qI&�� 	وھ$اھ qI&ا� Eظ�
� ا=%���اد ا�3ي U ?�	� �)7	� ض��Iت !  ا��	�$�I+�وب وا��	ا����5' ، 6 f�� ��� ن	أذھ

 .	
  /�&K ��/) اl/�	ن �	l%-م أو /�&K ا���$ة وا��$�') �
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6
f�� E ا��	!) ��، ر Eeإ= ور .E
*�LI� وده�
�$ن �I/ E
��	 = /���$�� ����J ا��	!� إ= أ�
 E

$م M	ط� 0�اً، �	Ul	6) إ�� أ�I! E
/�أن ا����J) ا�+F'F') ھ� Y0ء e �6'� ا����5' ، ا�3/  �
/�J$ن ���J داET و!5�G �	�&$ا/	 ا�+5&) 7و�|Z ا��	!). و�	��F	�� ھ&	ك Y0ء /�$د ��� أو�|Z ا��3/  = 


E وا�ZJ ھ3ا، وأ�'	�	ً *:�'! O	 �F/ره ھ$ى ��5I ��� !	 /+	و�Iر %$ء ا�	Jة ا��	ور و!�ا�	ن ا��+$
  /�Fره ا��Jع ا��~!  ��،  وا�3ي /+5�$�� ��� أ%	س ذ�Z ا�
$ى.

= !V� (��Jي *+Yب �Vي ��� و��� أي !��أ أو إ�0	ع، ا��
E أن /�$ن *+? ظ-ل ا�+�/) 

	 (أن *! ��I	 J*	ء �Vدب ودT�ون �Uر)، وإ��	 /�K0 �;	ح ا��;��) ا�:��') �'q أ�
	 �96? و!�

  /��ة ا�&;	ح-ا��إ��	  -���V أن ا��;��) ا�:��') ھ� *;	رب وأ(-ً ��>
	 � �9I/ E�F	ً وھ� !��	/&) 
  ر�$0
	 إ�� !��أ ا�+�/) وا���ا�)...

�! �'e ً	<�� أن qI&�	� Y+/ 9$راً �6 ا�3ھ :  أ��* �*V/ �A ^Aا��$ا f�� �6 	ھYّ+/ 	��  /�
! /�  أن ��>	ً !�

  *%اط+ �+ت,jة ��R ا���	�:))' �' ?�:n ا��H,)+ ا���3#

 ^d5/  ! ��	ا���� q'و� ،�/F$ل ا���f أن ا����	�� �'q !  /9	رع ا��/  Z�36 ھ$ ا���+
د�	 ا=/�	ن �	�:'�'	ت Z�36 ھ$ ا��	دي، ا����	�� ھ$ !  /L	��9I� O ا��/  �  ا��و�). �6 ا�+F'F) إذا أر

 .�J��� دي	ا�� GL&رج ا��	M ('�'e ('%�F� م ا=���اف�ا���G'A، 6'��  أن �F$ل أن ا����	�') !��أھ	 �
 �'�J* �6 �%	%ر أ�9! 	! ('�'e ('%�A ر	�') ا���	إ!� 	أھ�ذ�F! ^'&9* Z	�� ��:'�	�')، وا��� !�

J�ي �6 ا���Iا� q6	&��� ��'�Lا� KAب ا�$ا	%). و��'�، �6  �	أ%�$ب ا�5' �M�6 دا f��ا� �'Ld* ،�
ھ3ا ا��9&'^ ا���Iي ا��T'�5، �6	 �	ل أن /�E ا=�M-ف ���J أ�\� E	�M-ف ھ3/  ا����أ/  ا�7<� 

  /3
� ً('5'Tر  

� *��Jك و*�F	رب *I'&9	ت A �� ،��;��	� 	�

�	 أو *$9/�|'Ld* �&�/ = وھ3ا ، 'I'&9ا��

�	، ���J أ�\E !  ا&! ))'L%$ً ا�	9$(M( ('�Mدا 	
I'&9* ذات  ! ('�Mت دا	I'&9* K! 	
���ا�

.�5'Tا��  

 	! O5+ھ$اه، و� O5� 	

	 أو �$/I/��* �/��d^ ا����	�'$ن 6'�	 �'&
E �$ل ا����	�')، �ٌ� /�/
 	

	 ���. وھ3ا = /&�I و0$د !  /�+m و/��ف ا����	�') و/>��
I/ دون أن 	ر�� ،	
�ه !&/�/

! .GL&وا�� G+ان ا�Y'! �6 ('�$U$�� ،('�	��� �>ا���ء أن أي ط�ف ھ$ أ� ^��d/ ى�Mأ (
0  
 .E
  ا�'�'&'$ن أم ا�'5	ر/$ن !&

 �/�F* �6 G+ا� O�	) $ن ھ	�/lي ا��;ّ�د !  ا�J�ا� �Fا�� ��') ھ� د/  �� !  /���	����	6
  ط�/F) �'� ا�+'	ة.....

 7 ('���/  ا����	�') 8�L9! ً->! f6�6 ا��� O9�*ف و�L*  ! �'>� ��� ك	ھ&  /�ن ا�
  اF/ �!-%l��� و= /�6>�.

 	
� ا���f !  ط�ح ��6ة ا����	�')" وا��;$ء إ�� !:�:�&� ('JM" ك	أن ھ& f��ا�  \/
��8�L9 ا����')! ��&� �$ �E /�  ھ&	ك �6ق Eَ�6 ھ&	ك ا�M-ف، أو �	7��ى �E ھ&	ك إ(�ار ��� ���) 

��') �	���9�d *�	�6 ا��0	ع ا�+�/) ���	�') !  ا���f ا7ول، ھ3ا !  0
)...و!  0
) أ�Mى، ا��
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 tF6 �6	�* �

�	 !  د/��Fاط') و!5	واة  ����أ ا�+F$ق وا�$ا0�	ت، أ!	 ا����	�') 6&� b�&/ 	!ا�) و�وا��
 ��� 	
'6 ��م !��0') ا��/  ا��$�� (��� أ�� *���� ا����	�') د/  �+� ذا*
	)، و�$ �	ن ھ&	ك *�ٍ�

�	��5	واة ا��L�F'') ��� ا�;�'K دون ا���ام 7ي ا�M-ف أو ا�+�/) وا���ا�) وا��/��Fاط') (
9M$(')). و= �&K��;/ ^'� ً->! q ا���&	A>	ن ا�'5	ري وا��'��ا�� *+? !\�) ا����	�')، = ��Jء 
إ= =��0	�
�	 ا�7�� �$ل *+''� ا��/  ا��$�� (إن �E /�  ھ&	ك *�O9 و�A) ��/) وا���0	 ��� 

و��'� ��h6 !  ا����  ا��0	ع ا����	�''  !K ا����/&'  *+? !\�) ا����')، و=  ا���اء ���/  ا��$��)،
. /�  /��  ا�L$اء ا����/&'  *+? !\�) ا����	�')، و�Z�3 ��ى أن أ�e�') ا����	�''  !�+

�ة إرادة ا����	�') ��م إA+	م ا��/  �6 ا��و�) أو ��� ا�+'	ة، *;��
	 *�Iط أ�'	�	ً ��{%^ h6ن 
I3ا ا��
� = 	
�د و*�Lف !�6$ض...وا����') *��d^ �  ا����	�') أ�J* وھ3ا ، /��ر0) ��اء ا�� ،�'�

  /��U$�� �M$ع إدM	ل ا��/ ، إ��	 *�&� ا�+�ص ��� ا�+�/) وا���ا�) وا��/��Fاط')، وإذا ��E ا��*
�� !  M-ل ھ3ه ا�&F	ط ��J! -6) و= M$ف !&�، �� !  ا���Iوض أ�� ھ$ ا�3ي /��$ إ�'
	 و/5


3ا ا�q'�6 ��J - إ�+	دي-�&�Jھ	، h6ذا �	ن ا��/  (%�	وي� �'�Iا�� b
���	��....) ھ$ ا����6 ('�0 !&
 ('�$/YI''  ا����	ا���� b!ا�� ...('������J)...إذاً = دا�� ����$ة إ= إ�� ا7��� واE�7 وھ$ ا��و�) ا��

– ً	'�	� 	
&! ��/  ا����	�') 9M$(	ً !	  ھ� !&	�� و0$ا!K ا����	�'' ، وھ� -أO�e ا��J	ھ� ('&'F�*

	 أ��اء ا�+�/ّ) Tا�
E، وھ� LM	�') "و�\')"،  وأ�'	�	ً ھ;$!') ��� "أ�&! "(�d&ره "ا��F*

 .(F'F+وا� Eى ا�+�/) وا����+�* ('�	F� ?5'رة"، و�	وا�+>  

إذا ا�����	 أن ا�+�/) ھ� ��6 وA$ل !	 *�/� �Vدب ودون �Uر، وا��/��Fاط') ھ� ا�M'	ر 
O�J 7��	م ����، وإن ا��/&'  اl%-!� وا����	�� /+��!	ن ھ	*'  ا�&�LF'  (أ%	س ا����')). h6ن ا�

� = /�$ن ھ&	ك *�	رض) ھ$ أن اl%-م A$ا�'&� !$0$دة �6 ا��J/�) ا��� A ً	'و���) tF6 	�
ا��Iق �'&
�Ld* = 	
، (وإذا *;	وز�	 ھ3ه /��Iض أ�
	 إر�	دات إ�
')، و�	7��ى 0
) أ%	%') وا��ة /ُّ��� أ�

 = ،��U$ا�  /�
� وا��lا  /�ا�&LF) وا�����	 أن ا��9�ر ھ$ ��F ا5�l	ن، �6	ذا /9�8 ا��Iق �'  ا�
��ء. و��� �6 �	ل ا���J ا�l+	دي �����	�')، 6
$ د/  وF/ ��U$ل ���م و0$د إ��، و�ٍ� �
E أ�6	ر 


E). أ!	 ا����	�') (وأر0$ ا��9+'8 �6 �	�$%�F/ ل	ور0 	
�Uو ('�Uو 	
ل ورود h6 (VLMن A$ا�'&
 .VLd��  'U��! �'�V��	و� ،E
<�� K! ن$Uر	��/ �Aص، و	d��ة أ� 	
� /�$ن !��0A ،ي�J�ا� �Fا��
 �6 �� .	�
0$� *�	رض �'&/ = Z�3و� ،�Fر ا��	'�Mوا �F��	� ن	&!~/ 	�
�h6 ، ''��h6ذا �	�	 �-ھ�	 !

(F�* 8	'T	h6 ،ًن �� !  /<�5I&� G و�	�+F'F) ا��� و(� و0$د ا�+�/) %$ف *5$د ا�+F'F) و/5$د ا7
.K&A}� �!7و(�  إ�'� و*�ك ا 	ا��$�') �� Ep  !ا�)، و�  إ�'
	، ��'� tF6 أن /��5 إ�� ا�+�/) وا��

 	&'��6 ،	
'6  /�
	 !�دودھ	 إ�� ا��$��!  ا�VLd ا���	ر أن !��J) ا��ول ا�>�'I) ا����MVة و
	س ��$!	ً ھ$ ا�&\	م ا�+	�E، وأن إ(-ح ھ3ا ا�&\	م ھ$ ا�Ld$ة ا7%	س �6 أن �$A  أن ا����J) ا%7

 f
إ(-ح ا���')، دون إ��	ر أن إ(-ح ا�&\	م ذا*� /+�	ج أو=ً إ�� إ)-ح أ%	%� �6 ا���'(، �'&
� = *�;	وز �5��� A 	!2 .	دھ$F/و�) و��	� %  

� !�اراً، أن ا�&\	م �6 %$ر/) وا�5'�V) /��  ا���%	&��	ا�&\� � f:� ،(%	'5ا� ��	د/) ���$�
أن ھ&	ك در0) !�'&) !  !�ا�	ة ا��/  Z�36 = /�&� أ�� د/&�، و!  أ�0 ��م ا��M$ل �6 0�ا=ت أو 

...���
�	 ھ$ !  ا�&\	م ا��� �'dا� ��Jن �� !  ا�	���J/ 	! نh6 =ت	%; 	ر��  
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*Yل و����� ا�9
'$�') وأ*	*$رك ودو��� ا����	�') و���Y �	�$ا ���	ً د��	*$رر/	ً!! وھ�
  ا��~l (5%%�اT'� أ/>	ً ���	�'$ن!!

�ت �	�F	�$ن وا���ل 'F�6 ?���* 	
&�� (6�L�! ('�	��� (/ر$*	���ا�&�$ذج ا����� ھ$ ��$ذج �
�م وو%L') إ%-م %'	%�... ّF*ال أ�<� و!&� إ�� *+ّ>� و�وا��5	واة ا��	م 6	*;
? أM'�اً �+$ ا��

 ��Iھ$ ��$ذج ��د ا� 	ور��)(..........	
�F�% (/ر$*	���  ا����	*$ري �

 q'� م	
I�%رة ا	�ا����L/ f�$ن أ!<�) �'F$�$ا أ�
	 "وھ&	ك e'�ھ	 ا��<'�"، *��$ه أن />K إ
 ���� ا��9اع ا��/&� وا�L	tF6 �IT، �� ��� ا��/	�	ت ؟؟ �	%'	ً أن ���	�'�� أو ر��	 إ�+	ده ھ$ د/  �+

 ،('&/�و!�;	ھ-ً ا7%�	ب ا�:	��) ا��� *�K0 إ�� ا7%�	ب ا�:'� د/&')، أو ذا*�، وأ�� !J	رك �	7%�	ب ا�
ا��I	e �')'� ا���	��ة ا��� %��? ا7%�	ب ا��/&') ا���	��ة ���Z ا��9ا�	ت وا��J	�� ا��و�'). 
و/�;	ھ� أ/>	ً أن أ�KJ ا��9ا�	ت �'5? ��� أ%	س د/&�. �'&�5 أM'�اً أن ا�+'	ة ��
	 د/	�	ت.. أ�	 

�/&�.. أ�	 = أ��6 إذاً أ�	 �5? إ�5	�	ً أ��6 إذاً أ�  /��/ .. أ�	 أ���� ��� *e �'�I'�ي إذاً أ�	 !��! 	�

	.. وا�+� ��	 '��  '�T	F�	� *�$ن 	ر !�F� ت	�	/�� = *�$ن �	�A (��J/�'� ا�+'$ان...ا�� 	وأ�'� ��

  دا�T	ً وأ��اً ا�+�/) وا���ا�)

 �
J��� (I��d! اءة�A ا�&\� إ�� ?I�  ��/ ھ�ات ا=���اض	اث !\�ا��	���، *��'F	ً ��� أ�
��� إھ	�) ا��%$ل ��'� ا�9-ة وا�5-م، و�'q ا��9F$د �	��-م ا����	�'' ، إ��	 ا�;�'K ا���اًء أو=ً 

 :E
5Iأ�  '&!~��	�  
 ^A$�� Eو� ،E
A$F+� K&�Fا����5'  و� (/�� ( '��5'  و!��5! �'e ،ً	ً و���	��	أ0) E��� E� إن

� أ�
	 ا67>� �  إھ	��F��� (L�%ً و	ظ�و6 �F��5و� ،E
�

E و*��
E أ!	م M'	ر/  إ!	 Fp	�6&	 وإ!	 0
 .	&5Iأ= ��$م إ= أ� 	�0ى، و��'& 	! �'e KّA$�� -6 ،	&+�	9�  

 (E
5Iو�'  أ� E
�6	��	دة /+	ول ا�;�'K ا���ّ�ؤ !  ھ3ا ا���I ا�d	ط�، و= /�/�ون �	=ً (و�$ �'&
  �'  ! ��J� �'6	�I���!!'� ھ� ھE !5	ھ

 Z'Mأ !  أ��* q'ً...و�	ً و!\�$!	��	ك ظ	Mأن: ا��9 أ E'\ا�� ��	5�lأ ا�/&5$ن دا�T	ً ھ3ا ا���
!!Z�;d/ 	! ��6 إن  

�ف ا��&J$د ��:''� ا���ف �&� !+	ر��� إ= إ�� ��';) 
ر%	�) أM'�ة، أ�� �  ��9 إ�� ا�
�ة !<-ً. �6  'F�� ن أ�<� !  ��ف	')، �6'^ إن ��ام %��d�%د �$0$ب ا��:''�، ا	F��=ا �ا67>� �&

6
$ أ�<� 0�وى و�6	�') و(+) !  ا��:''� ا��5��، أي  ،('�	;/l	� �'':، وھ$ ا�����ب ا��+$�%lا
 ،	
�ام ا�+O و�'q ا���ه !  أ�0 ا��:''�، أن *ُ+�Oّ ا�+	�) ا���:'� �
	 = أن *ُ�ّ�ه ا�+	�) ا��� ��'d�%ا

'% ،vd�	%)، %�O...) ���:''�، = أن /��ه !	 /��$ه ���:''� (�vd، %'	%)، أن /+Oّ دا�'� (
%�6 .(...O	�G/�L ا�9+'8 ��$!	ً ھ$ ا��;$ء إ�� اAl&	ع �$%'�)، وإ= 6	��JI ھ$ ��+	و�) ا��:''� 
� !  أن ا�&') �6 !+	و�) ا��:''�، ھ� %�	دة ا���اد *:''�ه �Vا�� O;/ ء�� �� ��Aول ��. و	+��� q'و�

�% q'ء �9$اٍب أو *+ّ>�......و�	أي أو اّد��� O9��� 	&*د	  

    

:  و   ً ��/�6ف أط��(�م...    /���� .. ً�
��, .. 3�  إ/وا�3 أ�د��
  

   أ���م �!در �د��م...وأ��ر��م �!در �ر���م
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  .ــ�0�ـ�
�ود j+!-�0ا!� ا�lا K�Fت ا�<$ر/) وا�	م 0ّ$ ا��>+'	أ�� أ! Ee) ر�j(	اث ا�+�j�7ا �j�0و

 ،$9M(	ً !Kj ا�j6-d	ت وا=�j5F	!	ت ا�'5	j%') ا�+	(�j) وا�\j	ھ�ة /O�9 ا����E �6 ا�5'	%)،

j	 و�ُ+��h6،  mj �$= ط�'�) ا�5'	%) ا�>�ور/) .وا��� = *�*�F ���5$ى ذ�Z ا�;$ّ '�� ���	 ا��ُ�


	 وTو	ة !5	ة.�6 �6 !-6	3ه ا��-6

	 ���J أ��G، و��ّ� ھ3ا ا��+m /�$ن *$�')ً �V%�$ب ��
I*  

6 ��jj5* ،�jj%	'5ا� �jj�Iا� �jj6 (jj����! �jj'e (jj/�\� �jjھ ('jj%	'5دة ا�	�jj5�	س	jj%أ ��jjJ�  �jjإ�
�فj
ا���j'�I ا�'5	�j% ا�3jي ھYj0 $jء �j'  اj5�l	ن ا���jF	�T، و ا��+j� (jA-�  � m'  ا��j5	دة �

�/� إ��j ا����jف ���jو*Z�3j� ��j5  .وط�/G �6 ا�+'j	ةj�* (j'�	�!وإ (j'I'� وإدارة  ،�j'�I3ا ا��jھ
�ا!) ��+	��j9'� (j ا���jء �Z�3j إ�*�! �j�j'�� (j	 j!  ا��j5	دة، j)$9M	ً  ،و��� أي أ%	س�j5ا�� 

	
&!.  

(/�'�F* �'e (/�\&1و7ن ھ3ه ا� �h6 �/���fj ا��jI	ھ'E  -ور��	 *9+'8–
	 ا�LUت إ�� *�
،(jj/�'�Fت ا��	+�Ljj9ا�� fjjا!  2و��Y��	jj�  �jjت ا��	+'jjU$8 وا��T	jj9&ت وا�	jj
!fjj�� Kjj ا��0$'

 ،�jj%	'5ا� �jj'�I��� 8'+jj9ا� Gjj/�Lا� Ejj%�� ف�jj
!Kjj ا=%I�jj	دة !jj  ا��jj9&'^ و*:&�jj�6 �jjة ا�
5
'� ا���� �
	.إ��	ل ا�&\�/) و ا�3ي /&�b �  ھ3ه ا�&\�/)، �:') اlر�	دي*  Ej* ن	�!lر ا�Fو�

 (j/�\&أن ا� ً	)$9M ،VLdا� ���+* (&'�! �\� (
!+	و�) ر6�ھ	 �V!<�) وا�A')، و�$ أ�
	 !  و0
	
� ذا*+� ،K�L�	�  ���+*و VLdن.ا�	9F&ا�  

1  3,�  ��ز��ً ��/�6ً:�13/8/2013در, أن ��ب إ��د =ر

�	رات وا��ل أدرس �م �8 �ر��Bث ا	وأ�� 	تودرا� 	ز����0�8 وا�����	 �	�� ا���	رن وا.دب وا�

0ظر�8 �'��8 ودرا�8 ا��B	�ر، !� ا��	�80 ا�
7	رب وآ,ف 7)�د، 7)د و�'د ، LNP وا�ـ�8 ���
�ن، ا��. 
 إ�	�8 !� ا�دو�	� ��0 أ�و و!�0�8 ا,7
�	ع، �0م !� أر�طو و!�ر ا�و��8، ا��<	!8 !� أر��Bدس و
7	رب
�ت ا.ھداف،�
 ا,�
�	ف ھذا أھدي �*ن وأ
�ّرف ،"ا��'	دة ظر�8" ���)	 و�ررت ا��'	دة، �رّ  �راً أB ا�

	  :ا�'	�م �ول ا��ور��ن .ھ0
  ----------- ا��	ل را�8: ھ� ا��'	دة --------- 

�وا �درت �	 ا��0 ا��� ھ^�
� ا�د�م �	 وھذا ا��	ل، �را�8 ���7)	 �0ون إو ا� ��0> �*��ل أ
 �طB #0و!� �	 �س �وت، �	 ��ل ا�'ظ�م ا,�
�	ف ھذا ا�
�ف أ�ل �0/ ��	
�، �ن ���8ا��
 ا��وات �Bل

  .ا��	ل را�8 ھو ذا
و ا��وت

 �ن ا�ذھن �����ً، �� ,�ء  2� 371&��م ا��
ر(  - (3 ���ب ا�?��ر ا�رأ������ن أ,�ل ا<��  ا�!ر�
  &ن ا����=�ر ا@����دي (3 أ������ �2رھ�رد =رودر:

 <
� , !)و. وإ��	ن ���دة �ن وا�د ��)\ �رورد �
��ك , ا��	Kم، ا�و;# إ��ح �ر�د ��	ً ��	 و��
0ظر�	ت أھ��8 �'�ر�8  ا.!�	ر ھذه ا�
د8�0B، ا�دو�8 ��*ن ��ز .!�	ر أھ��8 �'�ر , – ا��	�8 �0/ ا��)��
�

�ن، أو��	ر Fر��> �)	 �ؤ�ن ا� �در �*د/ ا�دو�8 دBل
 ;رورة �0/ ا��	Kم !ر�د�	ن ��وذج و, ,!و

	ه ا�ذي ا��وذج أي ���ن،�
 �رورد !	���
�	ر. ا���0را�� وا��زب ا�������ن ا��ز��ن أ�;	ء �ن �<�ر 

و7)	ت وو!ق ا���م !� ا,�
�رار ��
ط�0	ت 
8��0 وذ�ك ا����ن، 	��8 أBرى و
	رة ا���	ر �وب 
	رة �ظر 
ت ور��	). ا�و�ط�8 ر��	 إد�و�و�7
>( إد�و�و�7 أ�	س �� ��N0 أ> وا�دة، و�'�	رة أي،. ا�'	م ا�رأي	� 

�ول �	 �0/ �	ھد �Bر ،	!�� !� ا.ورو�� ا,
�	د �07س ا7
�	ع ھ	�ش �0/ �د<ت ا�
� ا�وا�'8 .�� أ���8 !
 ا��	��8 وز�ر و�'> �رورد 07س ا.ورو��، ا,
�	د أ�;	ء أ7راھ	 ا�
� ا��داو,ت أ�	م �ن ا.ول ا��وم


�ندق �	ر !� !���ك ھ�ر ا��	��8 ��0ؤون ا�دو�8 ز�روو ,!و! aم و�7زة، �رھ8 و�'د. أ��; إ��)م ا
 و�ر�	ن. ا��د�8 أو�را !� �;وھ	 �)رة �ن ��ورھم �	دوا �د �	وا �
و�ط8، ��رو�	ت أ��	ب �ن �;'8


�ن ذھ> و!� �رورد، 	داھم �	 و7)8 �ن ا.�ور ����	ن �نا�0ذ ا���	���ن �)ذ�ن ا�ر�وا: �Kً �	 و!���ك ,!و
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� ا�
� ا�����ت ا���0 ا,�
�	دي ا�
��0ل ظر	'
 	( وا�
��0ل. ا��7م �
و�ط8 ا.��	�8 ا���رو�	ت �
ً  !)و،. �رورد ظر ��
�طب �	ن �	 ا���0 ا,�
�	دي 	!�B ن�

م وا�7> أن �'
�د �	ن �	 و!���ك، ��!و�� 

 رؤ�	ء �# و�	�
وا�ل ا��7م �
و�ط8 �	���رو�	ت ا,ھ
�	م ��;ل إ>. ا�'	���8 ا��	ل أ�واق 
رو�ض ��0>
ً  ا.Bرى و�	��د ��د، ا���7	ر ���ك وھو ا1دارة، �7	�س  ا��'	دة !Aن ھ	، �ن. ا.��ر ا���ذ �0ؤھ	 �*�	

�ن ا�
�	ل ���	 �رورد �Fرت �'��> �	Kق <�8 �'د �م !�	�داً، اLن !�ن. 1999 ا�'	م �ن �	رس !� ,!و

 ا�طرف �# أBرى و
	رة ا�طرف ھذا �# 
	رة وا��	�8، ا�0�ظ8 و��د 
�ر!	ً  �
�ّرف ر!��	ً  ��ون نأ �ن
  .اBLر

0�8 ا�
�	رات ��ن ا�
*رN7 إ�/ �رورد �د�و ا�ذي ا���ب و���ن
B��ن !� ا�����ن ا���	
 ا.ول ا���ب. ا�

> ��ن 
*ر7�> داداز !��0	. ا�ظروف �ل !� ��د��> �ز�> �	ن إذا ��	 وا<ق �Fر �رورد أن ھو� وظ�

وا�	 ��*ن ا��زب !� ا���	ري ا�7	ح ��وك أ�ظم �	ت ا,�
را��، �0�زب �ر�Kس ودوره ���
�	ر 
�و 
ط0'	
)م 
�7د �8��B إ�/ ��	87 !	���	ر�ون. ا������8 �رورد� N;ر , وا	�F ،<�0� 87	�� /�إ 
8��B� 8(��� 8��B�� ،ن�
إ�/ أن �رورد �م ��
ط#، �ط، 
��7د ھذه  ھ	 ا�1	رة ا��ول 	!80 و�ن ,!و

 	> ا�<	�، ا���ب أ�	. ��	�
> �ن ا�
ذ�ر ازدادا��8��B. �ن ھA! ن �رورد أن !� ���ن	ً  �	رة �0ز��	��� 
�و�ت أ8��0F ،)ا.��	ن أو ا���وخ �7	�س �	�80 �ن( ا,
�	د �07س !� ا.8��0F ذي ا������ ا,
�	د �زب
 

��ذ �0/ ��7راً  �	ن !)و �'د، !��	 ا.�وات �ن و�	�'د�د ا.�ر، �	دئ !� !�ط وا�د ��وت
 ا�و�ط، ا��0ول 
��ذ �0/ �
/ �	دراً  �رورد �	ن �	 ا�و�ط ا��0ول دون !�ن
 .ا��1��8 ��	ر�'> �ن وا�د ��روع 

  

د#%�%?). :
% �(��8 <درا�. ��6دئ ا�23+ات ا�9 ت
�)8 ا�	%�7 ا�()��� و :2+#.=>ه 9
��0@@� أ:@@I �@@' ا�	�H@@+ض أن #,@@%ن ھ@@�9=�، #ُ درا�@@. إ�@@�دة ا�()��@@. :
@@% �@@�  D=@@�فا�
)@@�ة، 

أ�@7  �@+ور". 69�@� "أن ھ�ف ا�
)�ة ا�(��دة ة9,+ .درا��9  ا�(�� ا���م�9 ظ8  .ا�(��دة""
OP���6)@� تN)@+ت Q R@�� 9%رتQ �@3@%رة ا�
+#@. 9@� �@%ر#�،وا��+ا �3D� '�Q �T@�ث �@3%ات  #%م

 +(Nو����=D ھ)& و�H�ت و��%���'#+(V,���3ت ا��ه ا�23+#@. ، <=D وج+Xث �9 ا��U �	O.3  �@09
�ر !	 ھ$ ���م رؤ/، ��� !	 /+�ث#6,� ا�	+ء F� �pو�+� q'�(  (j��	Iا� Od&ا�  ! (/���+	و�) 0

  !!��� ا=��0	ع ا�9	دق �V!	�) و��/) و��� !�5$ى ا�+�ث...��&K ھ3ا ا�+�ث

         3 A أ& م...<
 إ��c	ء c�1	دة ا�'c	��� ا�ظc	م �c> /c0ورة �
�cون وط	�cت 7	ءت ا��ور�8 ا�<ورة أن ���
  ...ا��ط��B �! 8و�	ً  وا��<���ن ا����ر�ن ا��	���ن أ�
/ !)�)	 �ن F	ب ����8 ا�
� ا��ر�8 ���)وم و�'ث

 Z�<� ُ�8	  ة+�H�9 ھ>ه ا� \�D ID ً��
��D Y& ا�(��دة ا�()��).، ?��D 9,+ة Rا���D+[�. 
6
@ Y�N@^+) تّ& إ�@�اد>ه ا�V%رة، 9,�ن أن �9 ا<�U,�ك �` �
)_ ھO) Y@
9@� أول  �6@�ً �=@>ا ا�6

 &@Q ،I@��	ل ا�0@�رئ �ت�@(X� ]@�ل�ت+ك  `� +�dها+#%@c,@�ن ت@& ت�@�ر ا��ت  �U�@T#8 إ	@b# �@O
،+VO. أ�8 ود( �Hأ وت Y(U ت+اءت �	�O I:��6ة  ?+U$* 	
�V�* E�/;5'� 	
 ، �L�/ Zذ���ر $

�Vدة و�	ءاً  ��ف ���5Y0 �>أ�(F'F+ا�  !...  �/Y/3ا  ،وjن ھ	j� 3اj� ون�Mrا 	
� �%�	دة أن /�5
E�/�  4 .ا���	ب ا�3ي �'  أ/

�دأ �� ���B ا���� وط4:3        � % & 	��� 7واب �ن �داه أ��# �	 إّ,  أ�
�د و,، أ�
�د �	 إ, أ�ول , أ ،
	�dتُ  !ر���	B س	)م �	��7	�80 أو�/ ا��قd  أن ذ�ك !� )مإ�� و�'ذر
�، أ�0م �	 �Fر �)	 �'�0ون أ��	ءً  ا�� ،
  .وا.ھواء ا.Fراض �)	ب !� ور��8ً ، �0'�ول ���8ً  ��ون أن إ�/ �> أزل أن �ن أe07ُِ> ���ً  رأ�� !� وأن

 e@6�O +اث أو *@%اط�@Uت 9@� أ��P@@' ت�رة، %Vا� �U' و�#+ا09=� ھ%  ��م ا�23+#. و%	�
�@@\  O	b3@@%رات أو إD@@�اء و?=@@�ت :2@@+ أو ت��)0@@�تD R@@�� �@@0Dُو?=@@�ت :2@@+ أ*@@+ى، أ R@@��

ا�X%اط+ *�رج ��' ا�23+#. ا����d، إ< أن ذO+ھ� #3N@� ا�23+#@. و#j#@� �@' ت%h(@i 9,+ت=@� 
ط6�@@�ً O@@�ن  ��@@R :0@@�ط 9)=@@�.ت��ّ@@H: l(@@=� و وتb@@+حت�
@@ّ�ث �@@� #]�@@8 ا�23+#@@. ت6@@�و PO:=@@� أو 

	# �@9 ،&=3@� &��,@' ت��ّ@& ا�
,	@. وا�
)@�ة �	@' ا<���=�م أ����ً �' ا�(�)�#' وا�6
@Y 9@� ا�@�
.&���e ��3ھ& در?�ت ا�Hو�% ارت ،nّ
  �)(%ا ���اء، ا�>#' �� #RNc ��3ھ& ا�,+ه ��R ا�



  - 43 - 

 

 ُ/ 	! E6'أھ �/�� أ�� 0F��A�L* 	�? �'ا�&\�/) إ�:  
1-   ٍ/�
$م ا��/  وا���	ره !��0') وأ%�$ب ا���I'� و!&� أن �� ا�&	س !��/  إن �	ن �I! K'%$*

  .، %�	وي ا��F	دي أم أرe�U'�� أم !	دي
2-   /��'  /�'  و/5	ر. /�'   p-ث !+	ور �5? ا*;	ھ	تإ�� !K ا��$('^  �*5F'�وإر0	ع ا�

�ي.'�Fر ا��	���-� �/	:! (Aوأ�<� د �/�  و/5	ر 0
3- � �F� �!7ء ھ3ا ا	Lإ� ��� �'�V��	 (%را�!+	و�) ا��$�0 ذ�Z وأ�� ط�'�� وأن ا�+� /��أ �

  .)ا�$%L'- ا7�5 �+$ 
�ر0) ھ3ه ا=*;	ھ	ت ةر�t ا��5	د -4�.  
5- .��Aا�$ا O/�;ة ��� ا����ر !	 ُ���? ھ3ه ا�&\�/) �I5�I) ا���I'�، ا����ت 0	ھF�  

$م أ6>� وأ��ث ��5I'� ا�$اKA و*v'dJ ا���J-ت 6'�، وا���	ر �-ج  -6I! د	و�) إ/;	+!

KA3ا ا�$ا
�ف ، ��	ذا /��d^ ا�&	س؟ و��	ذا �$(I) أ�<� !�	(�ة �
��� إذا ا*FI$ا ��� ا�

	 أم ا7!� أ!ٌ� آ�M؟A�� ا=�M-ف ��� ا�$%'�)؟ ھ� ھ&	ك !��J) �	�&$ا/	 و(�  I��d/5$ن أ

7-  �� ��� !�اK0 أ%	%')، �� ا������/ E� أ�� ،(?A$ه �3ات ا�Y'�/ �A 	!) ب	ب ا���$'�  !
+	�U ا���Yا!  !K أ%	%	ً ��� ا��V!� وا��� ،��I	��	�U وا�+	�U وا��F�5��9M ،$(	ً ا�

.ً	F�	% 	
'�� K�ُّاط K0ر !�ا	pآ  ! K�L�	� $�d/ =ا��;��) �6 ا�<$رة ا�5$ر/)، و  
!  ا��'$ب أ/>	ً، ا��+'ّ� ��0$'
� �+$ 6|) !�'&) أم ا���$م ��	 ا���� أM'�اً، L* Ee�6$/�ه  -8

'9Iا�� ،��	F��	� ر، أو	9�M=وا �'Fال /+$ي ��� ا���Y/= 9'��، إ= أ��I*و.�TاYا� �  

5  3) B�& رت�& �� ���و�� �ّم & �B �ن  ��وز ا�
�م ا����3 & % ����3 & % ا����وك، 26ر
�3
ط3 (�رًة &ن ,زٍء �ن ھذا،  �
 �!�ت ا<�د��ء،
  ��Fد ا<�ور ا��3 ��ھ�ت �د(���������و ا@ھ���م 

  وا�����ر (3 ا����% ا�ذي �طر�B ا��ظر� و�طر�B ا����ب ��ل:

�ت ورة،ا�< أول !��
��دوا �م ا��<���ن* ا�'�0	��ن أن ��ف ا�
 أو ا��ر�8، اد�	ء إ, <�	!
)م �ن ��
�8 أ���
)م �7دٍ  .� �')م وا�
�	دم ا�
	�ش �ن 
و��ت. ھواھم �	�ب ��	 إ�رارھ		� و�Bو�	ً  و�	�<�	!� 8	1
 ا.�ر أن ا�
�رت ا�
'	�ش، ��0	 	أ أ�رف ا��ر�8، �ن ا���دود �	��در و�
/ !�)	 وا��	ط وا,ھ
�	م �	�<ورة
 �*ي أ�
ط�# , ��� ��	��	ت، أو �Bف إ��	ع أر�د , 
و��ت ظ	م، �ن و��#ٍ  ���تٍ  طو�80 ��دة ا�Mق �7رد
 ا�
*��د و��	و,ً . ا��ق) أراه �	( �ن ا,�راف �د�د أ7ده �	 �0/ !�ط أ�0ق !�رت ظ0م �ن ا���وت �	ل
/0� � ا.Bرى ا.!�	ر �'ض. طرح �7رد أطرح �رت وأ!�	ره، اBLر راموا�
 وا��وار ا��ر�8 �'	

 �*�0وب ،)ھ	 ��	( ا�M;ب �ن ���0لٍ  أ��		ً  ر��	 و�و و�ر�8، وأدب ��ب إ, 
��0ت �	 و7ودھ	، ��'�0وا
  . �	��<ل آBر�ن أو �'� ا�
'	�ل ��رض

 أ���ت طرو�	توا. ا��	�	ت ھذه �*ن �'رت ا�
;��	ت و��
وى ا.ز�8 ا�
داد و�# ��ن �'د
7ب �
/ !�رت ا�و�ت، �A;	�8 ا����)8 ا���ر�8 ا�ر!	ھ�8 �ن �وع
 ا.�د�	ء ��ورات و�راءة ا����وك أ

�� , ��8 ا,�
<	رات إ�دى 
�7ر	  . ا��ق �ن وا�د!	ع ا�رد وا7ب �0/ ا.

د�� ��	 �ر�
)م، و�دم و
طر!)م �*Bط	K)م ��'رون , !)م ��0)م، ا��'ل اتردّ  و��
Mر�ون ط�'	ً �� 

�س �ن ��س �
طرف �	�رد ا��ظ0وم) أ�
�ره ا�ذي( اBLر ا�طرف ���وره �	ت ا�<�	!A! 8ن !0^�ف ا���
وى 
طق �ردّ  وا��ط��8 ا�<�	!�8 ا��درة �د�)م !�0س ا�'�0	�، ا���/ �0/ ا��	Kس ا�ظ	م ظل !��
 ا�'�0	��ن ھؤ,ء 

ً  ھو ا�ذي 	��	F �	 ا��دث �ل ا���ب، �*)م ا�'�0	��ن أ
)م �ل �	، �دٍ  إ�/ أ�ذرھم أ	 �ذا ا��8، ��ء أو أ
 د,�8 �*ھم ���ً  أ�روا ا�ذ�ن ا��<��ون 
وا7د !'د�	 ا.�ر، ھذا !� ا�����8 �ن �<�راً  �'ّري ا.�Bر ا���ري

ً  أظ)رت .)	 ا��ر�8 
0ك ���'وا أن إ, أ�وا ا��ر�8، وا�<�	!8، ا�ر�� �0/ 	�ً ;' ��زدادون وأ)م ;' 	� ...  
 ا�'�0	�8 �د�� أو�Kك �ن ا�Bط�ب �'	ذ ا��وم وا7)> ��	 أ��� �ن �0
'��ر ا�طو�80 ا���د�8 ھذه أ�
ب

��)م �';)م �	 ���ب(��� ;�ق رFم وأ	) �'ر!)	 أً  أ�
�رھم .	س و
'	��ر ��0	ت �ن   و�و أ�د�	ء ��	

�ف ���ب �)م �دا�
� إ�M	ء أر!ض ا���	�ر، ا�
'	رف دون ا����وك �0/Bر !� ا���

/ ��ق، �)�	 ا�� 

 ھو ا.�د ظ	م ��	�> وا��
ل ا��1	ء إ�/ �د�و ا��ر�8 ;د �
طرف ظ	م �# و�و!)م �ن ا�ظر F;;ت
 اBLر وا�
رام وا��وار ا��ر�8 �'	� �0/ ا�
*��د" ��	و�
� إ�	دة ��0 أن �ؤ�	ً  ��ر، !� ا1��ب ظ	م

 آBر�ن أو �'� ا�
'	�ل ��رض �*�0وب ا�M;ب، �ن ���0لٍ  أ��		ً  	ر�� و�و و�ر�8، وأدب ��ب....  وأ!�	ره،
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> و�م 
*Bرت أن �'د ذ�ك"** �	��<ل أ�دھ	 وا�
� ا���	��، ا�
'	�ل !� أ�دھ	 �ظر�8 �راءة 
7)�ز �ن �'د أ
  .ا�)دف �ذات

 �'	ذ �>�	 �	 !� ا�1	ءة أ�ن �>، ا��0ف 
ر�دون �	 �*ي أو ��ر�
�م أو �رّ��م: �	��ؤال أ�دأ �ذ�ك
� �0/ �د�� أن .�د ���ن ھل:  �7)�0 ا�
رف: "ا�Bط�ب	�0� � إ,."  ا��ور�8 ا��'	ر;8 !� و��	دي وط


�	د ��رط8 ��	��8 أو �'	داة أو �F	ء أو �
'�ب 
�رأ أن�� ./
 ھل ا��'ل ردات إ�/ اظروا �	ن وإن �
 ��ن ا��'ض �ن �Bو�	ً  ا��8 ��وء 
)	موا, وا,�
)زاء وا��
م وا�
Bو�ن ا�
)و�ل ھذا �ل ا.�ر ��
�ق

ً  أ�دى 	��	� <
 ر!ض ھ	ك أن 
رون أ, ا�1
ذار، أو ا�
و;�N �ط0ب أو !ر�8 �
رك �م �	�8 أول و�ن <�

)م د�)م �'�د �ن و�و ��س ��ن �	.�رى أو ا�'�0	��ن ��Mر و�د�د ���ق� �'�ر أ�;	ً  �ذ�ك أو��س!!! ��0	

  !!!;'ف �ن
  وأ��0 ��� أ��د �#
 *	�
�ر وھ� ا.�B	ص �0/ ا�
'��م �	�ط�# ���د , !)و 
�')	 و�	 ا�'�0	��ن �8�0 ذ�رت أ��
 /0� 


رات! 8�'�  
�ّ�ر �'�ن طرح ھ	 ا�)دف أن أي** 

'��ر أي إ�داء ;رورة دون �0 <�0� — with AD and 10 

others.  
Berrou Ammar رم
  رأ�ك ا�

  ا,�����ن �ن �<�ر �)م! ��	 ا���7# �رھ> �0/ ا�7# ھ	��Bص ��ن

	ز,ت ��	87 �ن �م و �<ورة �و
	 �	وج �	 �	��وار ا,�د ار7ل و ا�د�ن ���ل �0ش ��	�..  

  .أ�وى ر�	�8 ��	ت ا��	Kدة ا�'د��8 ا�دو��8 ا��ؤ
�رات �<	ط'8 �ن ��ظ	 �> �دد �	 !'ل ا> �و �	�'�س
 , و ��ح، 
��0وا , ا,!;ل=  ا��Bر 	را�د� �دا �	+  �ؤا�رة: ا,�د Bط	ب �ن ��رق , Bط	�>

�رق� <� 	K�� 8 �ن��	8- ��)وم �Fر و �ر�ز ���> ان �	B وب
����وك ا����	�-  
� �'د !� �'�ش �	> و ا�
ظ�م �'دم ا�
)ر	
��ل   .ا�وا�# �ن �


> زور ا�Bرا و��
�وف �� < 	� ا��0: �'	ر;�> �0/ �رد �	�	س �	�رد ��	�> ��وم �ن او ھو ا

	!> �رض �ور�7	 �	�7وا�.  

July 26 at 8:46am via mobile • Like • 3    

Berrou Ammar د�

\ �> ا�
را�ك ان ا�	
ظن و �ذر 70 
و7د ��
رم ا�	ن �وك و �ط�ك �ن  
  ا��Bر Bر�نLا !�

July 26 at 8:47am via mobile • Like • 3    

Berrou Ammar رف'
� �/ ,ن ا�'رب ا�'�0	��ن �ن �ر�< ;د و �ل.. ��0	� �	 ا'� 8� ا�'�0	

'رف , 
�ون ان �0/ ا�
�ر �دھم 	K�� 0م'�	� 	�  . ا��1م B	�8 و ا,د�	ن #��7 
�ره ا

  .وا�'دا�8 ا��ر�8 د�وة �ن ر�وزھم �ن �<�را �رى ا�'ر�� ا�ر��# و
July 26 at 8:52am via mobile • Like • 3    

 و�Mض !)و....  �> ا�د!	ع ��
��ل 
�ر�N �	.�رى أو �و�ف �ن ا�د!	ع 
�	ول �د�د ��ط�%

> !� ا,;طراب �ن ا�ظر� ��0'	ر;8 ر��K	ً  �	ن ��ن ,�7در وإط�ق 
'��م �ن �'	�.... ر�	�
> و �

  . ا��ور�8
July 26 at 9:32am • Like • 5    

Ramia Muhjazi 	� �7ل Nر��

ره �)	 و�Bو�	 0Fط ا�Bط�ب �'	ذ ��   
و و	� N��� ت أ�دا
'رف ا� �   !�)	 ���# �	 أ�ل ا�<ورة د��وا ��0	��ن !� �س �	��0	�8 ا	 أ
�. !� ر;�	 �	 ���وو ��7	 �	 اذا �'� �	 و'� 		!ق �م و �
�رر�ن �ر و أ��F	 أو �0'�0	��ن 

�)م �م �	
	 و أ�رار أو �N ���و � <K�� 	
ل ���ر� 	� 	   �د
� ر�ت �	 	! ھ�ك �	ن اذا و	
	 �در ع ��ون ا�Bط	ب �ره �(!   
	 �س ا�Bط�ب �'	ذ ��ره �	 ا	 أ�دا �7ل �	�*در ��
/ �	BLر ا��8 ��ن إ�ط	ن و ,ظ)	ر ��	87  


�د
ل �م ��0 ھ	��7رم ;د *� 	 و 
Bو�ن �دون ��
ب !�و أ�0وب أو طر��8 أو !�ر ;د �دا !�	 اذا و ��'�
   ,�# ا�م �	ن ذاا �Bو�	 و 
)ذ�ب و �*دب

  رأ�� �ن 
ز�ل �ل ��0س
July 26 at 11:43am via mobile • Like • 5    

Ahmad Haroun   
July 26 at 11:53am • Like    

Talal Najjar ن �8�0 �7رد ھ�� I���ذ ا	'� 	

'د�ن او �'ض !�رة �
���0ن �و �)^ ���0�� 
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	�ش��� �	در�ن �'� و�ط ا�8 �ن �)	7م وا�'�0	� �)	7م ا,����  8�
ر;�	 ��'ض 
و�� 	0� 8�	( وا�
  ا,ھم وھ�دا ا��0د ���0�8 ا,�ور

July 26 at 12:11pm • Like    

Talal Najjar @Ramia Muhjazi 

I���ذ ا	ط�ب �'B�ا :  
	
�د
��8 �رة !� و��ن ، ا��رات ��رات ا,�����ن ا� 	
0ون ا�ذ�ن ا�'�0	��ن ذ�ر	�
 ا��را�� �0/ �


�م ا��و7ودة وا��ورة ا�)	ر را�'8 !� ا���س �ن �دي اظ)ر وھؤ,ء
 ھ7وم ��ل �دأ و��ن ، ا��رح 

�دوا �م ا�ذ�ن و�Bو�	 ، أ�رف �	�م ا��وا�ن �ن �� أظ)ر !�د 7داً  �> �'دت ، �	رق B	رق
��0وا �ل � 


)م( �و��8 �طر��8	��دھم ا�
�س ��	 ا��رح اوي و�ت) �ذ�ك 
�)د و�� ��7
)م �0/ 
ر�)م آ<رت و��� 
 أ�
Bدم , وأ	 ، �> B	ص ���ل �و7> ا��د ان ا��'ض ظن ��	ذا ادري و, ، و�و;و��
)م أ��B)م وإظ)	ر ،

8M� م

��0> �م ،، �ؤال �7رد �ل ، إھ	8 و, �
 ا��<�ر 
'�0ت !�د ، ا���ر B	�ص !0)م ذ�ر ورFم ،، ��و�)م 
  ا��<�ر

July 26 at 12:20pm • Like    

Talal Najjar @Jalal Tawil  

I���ذ ا	ط�ب �'B�ا :  
 ا.ظ�8 �ن أ��ر ��ر !� ا�دروس أم إ�/ �ور�8 !� ا�<ورات أم �ن ا.و�ط ا��رق !� �7ري �	
  ��7'	ً  وا�<ورات

 أو ا�د��8 ، وا��7	��8 ا��رد�8 ا.	 �ن ا�Bروج ھو ا.�	��8 ا�'وا�ل أ�د �ذ�ك؟ ا�
�دي ���ن ھل
8�  ،، ا.ظ�8 أو ا�<وار ��ل �ن ، ا�'�0	

�8 دو��8 ھ��80 إ�	دة ھ	ك�B� 8ط��0� 	(
 وا�Bرا!	ت ، !�	 ا�;'ف �	ط �� /0	8�K ا�و��دة و�و
  .��7'	 ��و�	 !� ا��'�'�8

July 26 at 12:22pm • Unlike • 1 

Berrou Ammar #� 7را�م�'م ا�ر ا��
  
  ..��نا�'�0	 ا�0وب �ن ا�Bط�ب 
'�ت ا�'	ط��8 ا��د�8 ا�)م آBر
  ..ا�'�0	��ن �د ھ^ و. . ا��رات ��رات ا,�����ن ھ	7م �	ل

  ..�	��	�� ��	�8 �0و ا��ف ا�د��م ا!
�وا: ا��	;� �	��رن �;	8 ا�
	ذ �	�و ���ر
July 26 at 12:26pm via mobile • Like • 2 

Talal Najjar ر	�� 		 �ك �ل �د�(
 ا�'	�م ��	�N ا��ل ق0� و�م ا�<ورة و
ر�	 ا�ظ	م 7راKم �ن ا�
�رب ,زم اھم ا�<ورة اھداف وا���� ��0	� ھ�8 ا����	ت �ل �'ض ع و��� 
Bو�ن وو�ف �';)	 �# 

�� ا�ظر و7)	ت�  ا��0وب و
July 26 at 12:29pm • Like • 1 

Berrou Ammar ��0نB��0�8 ا���0د ��ن ا�ر�)م �
  ..���ط8 ا�ور 
�رق

	Kب ��ن �	�ل ا,��ر ا�� ��  .��وكا�

0�� �و!� اBوان( ا�وا�# �	رض ا���ح ���ل �ن ا0Fب ,)م ا,�����ن 
و��د ا,��ر ھ�� و� 
  .ا��	م و ا�'راق دو�8 �
ل �	س �ور
)م 
�و�> �دم و) �	�دي

July 26 at 12:36pm via mobile • Like • 3 

Talal Najjar ر �د�ت	'�ل ���ر ,زم ھ�ك ���ع وا ���د ا	ھ 	
Mل لا�� و�د �د� �ن ��0ل و
	ء دون>
  ا�

July 26 at 3:06pm • Like • 1 

Jalal Tawil �0ق'
ً  ��ر� وا�ذي ا��و;وع �0/ ��	س 7ورج ا�د�
ور    !�'ده أ
�رف ��ف ��	
George Kabbas �B�7ل ا 	د�� 	K<ورة �د�ا 	�� �	,7رام ا���0ء ا�د��8 ا,�زاب �	;� 

	و�	و� ��دھم �د	 وو;'	 وا�
رھ	ب #��0
 رFم و��)م. ا�وطن !� ��ر�ك �'	�ر ���ل و
�د�م �ور
)م 
وا ��)م ا��د�8 وا�دو�8 ,د���راط�8 و�ودھم	B 8�>�وا ا�	م وأ�(
	'�
7� 8�	B�طق !� ا	 ا���ررة ا��
  .ا�'�0	��ن ا��	ء	 و�
0و و�7و ا��ر��8 ��	��)م و!
�وا ��Mره ا�وطن �0م وا�
�د�و

 ا�Bط�ب �'	ذ وھ	��'
وه ات !�)	 
ط	��	 م� ا��0 ا���	د�8 �و
h5ps://www.facebook.com/.../posts/10151731630941066  

Jalal Tawil أن أؤ�د أن أر�د 	� <
�ر 	 أو,ً  �	م ��ق ظر و7)8 �
��7ل أ�	�� ���ل ھو ھ
  اBLر، �0طرف ذ�ك وإ��	ل <	�	ً  ���B و�'ور
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@Ammar 	8، �ن �7رداً  
	��> أن ا.7دى ن� �	ن ��دد �و�ف �ن أ
�0م أ�B��*ل ا�	ن !� 

)م أو ا��	�	 ��م ��0ر�N ا�#��7 ���8 �ن أن !	�0م ا�
��Bص أد0Bت أك و��	 ا�Bط�ب، ��'	ذ �> ��	ر


0ف، !�ري ا
7	ه ذووا ھم ا�����1ن �ن 
��دھمB� ن و��ظ0ون��0
B� ر���
 �*�ر !��ف ا�د�� ا�
�ر�'� �	�

Mرب , ��	��،�
 �0/ أ��وه ��0	��ن 
رى �د و�	���	�ل! ا�
�ر�N ھذا �# - �ؤ�
	ً – �'ورھم ��0ب أن 
 ھ	 ا��و;وع .ن ��
�ل ,�ق �
'�0ق طر�ت �	 �*	�ش! ا�
�ر�N ھذا �# �'ورھم ا�0ب �	��8 �وا�ف
��د� أن ���ك ھل.  ا.�Bر ا�
'	ط� أ�0وب
�و ا��ر�N وBط	�> ا����� �*�ون ا��ر�N �ول �رأ�ك  


�ن �وا�� �ن �	ن ا�ذي ا�'0و��ن/ ا.�وال و��ل. ��
�	ف رأ�ك ��	ع أA� و�ف��ا 	
�ر� أن �'د ھ'
 	 أ
  !�'	ذ و��س ا��
�دث

��	M�ا @/� ا.�0وب و�	 �	ذا، 
'��م �� 
�رح أن" ���ن ھل:  �7)�0 ا�
رف" ط�ب �د�د ��ط
N����ل ا�	'
ً ر��K �	ن �ن"  <�8 ��8 أBذ ��ن أ�0وب �# �0   " ا��ور�8 ��0'	ر;8 	

@Ramia ا�ر�� ط�ب ��0ط أ�ن M�ن ، ا	ر" �ـ ���'�ل ��ن ھون ا�ر���0 و��	ن و ,ظ)	إ�ط 
 و 
)ذ�ب و �*دب و 
Bو�ن �دون ��
ب !�و أ�0وب أو طر��8 أو !�ر ;د �دا !�	 اذا و" &"�	BLر ا��8 ��ن

  .. و��ن" ,�# ا�م �	ن اذا �Bو�	
8��ك ز��0 ھون رأ�ك زاد �	 ط�'	ً  د!*�� �ك 1ز�ل و�	��!  

July 26 at 11:13pm • Like • 1 

Jalal Tawil �	�� ،ً	�;F �0ق'
 وا�دة �رة أ�0ق �� �ره أر7*ت ا�ظ)ر �ن 7	ھزاً  �	ن ا.�Bر ا�
 أ�ل ��ن ا��	ش، ھذا �ن ا,��	ب !*ود ��	س 7ورج ا.خ �
�> �	 �'د ��ن ا�
'�0ق !� آBر�ن �	رك �	ل !�
	� 
  :ا�)	�ش �0/ �	�� !� ا��وم /أ


	ح ھ� ا��ر�8 أن أ7زم�
�	ر �	 !� ا�
��Mر وھ� ا�<ورة ا��0��ث...�	 �	 ��Mر ] ��7'ل ا�ذي أ! 
)	 7	ھد�ن�  

 وا�ذي ا�7	ھ�0 �ذ�ك ��)و�	ن ھ	ك...و�ظ0و�	 ظ	��	ً  أB	ك إ�ر: �ؤBراً  �)	 ذّ�رت راK'8 �	�دة
 �ن ��'> ا�ظ	�م �ر ��ون أن �)�ب ا�ذي ا��;	ري ا����1 وا���)وم ا�'��	ء، ا���8�0 �	�'���8 �)�ب
  ظ�0>

July 26 at 11:24pm • Edited • Like • 2 

Talal Najjar ك ��0م�
  �7ل 
July 26 at 11:22pm • Like 

Berrou Ammar ن اذا	ود �����ب �ن ا	'0م ا���ا �	
 ھؤ,ء !*�داء. . ا8����1 ا�'راق دو�8 ا�
� �دو أي �ن ��0)م أ�د �8ا� �ن	
..  

  .ا��7)ر 
�ت ��طوط8 
7	وزا
)م و ��ووھ	 �م ا��0 ا,�
�	,ت و
July 26 at 11:30pm via mobile • Like 

Berrou Ammar �� 8�0� ور���8  �ن ��دق ا�<ورة �# و��وا ����0ن �Fر و ��0	��ن !�>: ا��
  . .ا.ول ا��وم

  .�	���7ل ا���7ل �)م 
ردوا ان ��م ار7وا
/�
	ءات و ا�'ط	ء �ن ا.��/ ا��د ا���	�دة ا,��0	ت �ل 
'ط/ ان ا>
  . ا,�

�وا و ا��0د ��رروا ا,�����ن ا
ر�وا ا�و�م �ر��8: ا,�����ن ��Mر �8�0 �� وB م( ان 
ذ�روا و �
  ..ارض ��ر و, ��رر �	 ا�����وك ;	ل و 
د�دات

July 26 at 11:36pm via mobile • Like 

Jalal Tawil N��� ت��  :�0�وظ8 أ�ل أن 
0/ �
'�0ق ا���	د�8 �دم ��Bوص ا�
'��م أ�	س �0/ �رأ
> ا�Bط�ب �'	ذ �و�ت �رأت �د�	� 

�;0وا ھذا !)�� �د وأ	 ا�
و��، و ا���ري ا��دث �ن ا�'�0	��ن �وا�ف
! �  !�	��و
#� �ً  �ر!ت أ 	��, -#� �
��	B� <� �! رابM

را!�	 �	ن ا��ؤال"أ�	س �0/ '0ق� أ> -ا,�� #� 


)	ز�8 
و;N �ورة ا�'�0	�8 ا�د �د�� ان ا�	 ، �<� �طر او �
ر��	 �ر
�ط ا����	 ا!)م وا	 ، ا��'	ر;8 ا
 ا�ل و�م ��	دي �ن ا��ث �0ت وا	"أ> و�'
�د"  ���وق �Fر !��ء �	�و,ء ا��'ود�8 ا�/ !ر�8 �ن !���ز
 وا��و��8 ا��
	Kم ��ل ان �و, ا�رد اوي و�ت �
��8؟ و, اھ	8 !�> !�0س ا��ؤال ��ر7	 �	ن و�)�	 ،، �	!ق

 �	�ر ا,����ون �	م ��0	 و�'دھ	. Bط	�> و��
وى ا��B> �ظ)ر ا�د �ل وا
رك ، ا�7ب , ان !�ررت ، �دأ �د

�د
)م 0Fط �ن ��<�ر ا��/ '��)م
 ان �� ظ)ر ا�ذ�ن ا�'�0	��ن �ن ��م !�)	 ا�
� ا�و��دة ا��رة وھذه ، ا

  "،، ا��
د��ن �'ض
July 26 at 11:40pm • Like • 1 



  - 47 - 

 

Berrou Ammar , #�;
  ا��	ل و �	���ل و�
ك 
  ھ	��� �ل �ن اھم ا��ر ا��7ش �ن �Bر ا�Mر

July 26 at 11:45pm via mobile • Like • 1 

Jalal Tawil ر	�� �
و ا��0 إت !)�� �را�و أ�	�و �ن ;وعا��و و�	ل، ��ل ھون ا��و;وع إو �
 ��	��و ]...ا���ري ا��دث �ن ا��ور�8 �	��وا�ف ا�دا�� �'د و
�د�داً  وا��	ل، ا���ل وراء �	 ھوي

  ...���ول ��م ا�
�ر
و إك و��	��ك ����و �7ورج
July 27 at 12:04am • Like • 1 

Berrou Ammar رف'
 �7ورج �� �وا�#ا �*رض 
*<�ر �> او ا��ر �	��7ش ا��ذ�ور�ن �ن �دا �
  �B0ط�ب؟

  ���م ��م �0و
July 27 at 12:13am via mobile • Like • 1 

Ramia Muhjazi ق. أن �ن �رة ���0ون أھم �� !� ] و �7ل�� �س آل �و ھ�دا. ��	 �و ھ�دا 

�ف ر�Kس �	ن ر7ل او ا�0MطKق ا�	و و ��و ا
 إ�M	ء و 
)��ش !� Bط	�و ��ون أو �'� 
ظ�ط �م �	 �'��
)	�8 و. �)	,�0وب �`Bر�	� 	 ��م �'�0 �س �	 �س رأي أول أ�� و ���ط8 و ��دودة �<�	!8 �	د�8 �واط8 ا

8�	���	�  
July 27 at 11:24am via mobile • Like 

Ramia Muhjazi 	� �0'08 ��م ��ط�	���	�  
July 27 at 11:25am via mobile • Like 

  
 

ل *5I'� ��>	ً !  ا��$ن وا�$($ل إ�� Y0ء !  ا�+F'F) ��	 *��F ھ3ه ا�&\�/) �\�/) *+	و

	 �	�L�K أ��	م !  !&\$ر ��d�'% 3ا� ،(F'F+!� ا�	ط) ��	�l(� �  ا	A Eوا��� �Fھ�، ��  ا��

�!	� �'e E
�  ،و0
) �\� !�'&)، و!  !&\$ر 6A  ��/ = ��� ����– /	�J&/��6ة آ O5� - 
   .�IL��I ذو ا�5? %&$ات

�T'	ً  ُو0�!�L9+	ت e'� !$0$دة ��   *E ا=�LUار إ�� وKU=ت f�� �I ا�+	6�! 	
أ�
 وذ�Z �>�ورة ا��A) ا���I/). -و/��  ا��+m �  أ6>� -  أ(�8

D	�Hھ)& وأ9,�ر U%ل ا�	H+دت)' ا���d)�)'، أو<ً  ت�	8V :2+#. ا�(��دة ا�()��).و
V	�(� وا�>ي �	3=(D _Dھ). ا�+ا��د �[#oD &Q ،.��()دة وا���0��D 8(& ا�D �:�V	^ّ%ر ا�(

.(�+Hت ا���وا�+�% ����dدة ا�()��). ا��، أ�� 0��D(& ت
e �3%ان ا�(��دة ا�()��). ا�(
�3%ان �9 ا�)	)' وا�)(�ر، ا�Y��V �' ا�23+#.D 9D ،.[ث �' ا��^�:)7 ا��3ت�
�# I:o .و��
	

D` #��ا* 8��Tٌ# `ف إ�R ذ�Z �(& را�D% )H=� وت
�)�=� وتH()+ھ�.  �0+اءة ھ>ه ا�23+#.
درا��ت ��	). و�+اءات ت�ر#X). وو?=�ت :2+  اd�(�م ا�(�O &ّT# ،.0D	� #0%ل ا��3%ان،

�\. -�ھ�ة ودا�	.،D '� .)36� ً��%	� (�م�d8,9 ھ>ه ا  

 .
H^ا� R�U) lD�)ء ا�j[اھ� �9 ا�%b�0�40 ت& ا*�^�ر 9^8 ا<���<<ت وا� I��*وت& إد (
IO+ت '� ً�i%� �3ھ Y
HO^8 �80�) �' أ?8 ت(=)8 �+اءتY(U ،I ت& ا*�^�ره 9)	�  �9 ��' ا�6
ت]�وزه دون أن #Qt+ �9 إ#^�ل  9,�ن ��D�,�ن:2+اً �d l6�  I�%cن ھ�I9 إ�3rء ا�H,+ة، �,'


. أ��س �H=%م ا�H,+ةH  '�) �3ھ ���
  .) ،41��0D `ء ا��TH)8 إن أ�,' �+اءت�D I+ت)I6 ا�

  

                                                           
I :ن�	
�
ط# �م إذا ��ول آ��
��ك !*ت �وات 6 ��ره �ط�ل !�ر
ك �رح �)�)	 �م 
   .�'د 
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�ن ا�!رآن ا��ر�م، وھ3 �ورة �د�� �/��ر ���راً �ن ا��د�ث &ن ا����� ا��د��، وھ3 ���رة  �49ورة ا��,رات، وھ3 ا��ورة 
   آن:ا�=�ول ��!ول �ّ�د �طب (3 ����B (3 ظ6ل ا�!ر


7	وز ا�
� ا��ورة ھذه
 , �
;�ن ;8�B، 80�07 �ورة آ�8، ��رة <�	
 ا�و7ود ��	Kق و�ن وا��ر�'8، ا�'��دة ��	Kق �ن ���رة ��	Kق 
8�	�
�� N	Kق. وا1�
�س !� و
<�ر �'�دة، وآ�	داً  �	��8 آ!	�	ً  وا�'�ل �0�0ب 	ھ\ �ن و
��ل ���رة، و�'	� ����B 8واطر وا�ذھن ا�� 
 �و�نا�
  ! ا��رات �K	ت آ�	
)	 و�دد ��7)	 �
7	وز �	 وا�
و�7>، ا�
�ر�# و��	دئ وا�
)ذ�ب، ا�
ر��8 و�وا�د وا�
ظ�م،

���ر �0
د�ر �ظ���ن أ�ر�ن ا�ظر أ�	م 
�رز وھ�

�ل 
�	د أ)	 ھو ا��ورة، �ط	�'8 �د �0	ظر ��رز �	 وأول .وا��
 �'	�م �	�80، �'	�م �و;# 
8 �م،�0 ظ�ف �ر�م ر!�#�;
�ل وا�
� ، ا�'	�م ھذا ��0)	 ��وم ا�
� وا��	ھ\ وا���	دئ وا.�ول ا��وا�د ��
 <�	�� <
 ��در �	�م أ�Bراً  أو,ً، و��	

�ب أن و��0ق ]، إ�/ و�
7> ]، �ن وأدب ،] �# أدب �> ا��ر�رة، �	�م �ف ذ�ك و��ل ، ا��0	ن، �ف ا���	�ر، ظ�ف ا��0ب، �� ] �	�َم إ�/ �
��>، �# وأدب ر�و�>، �# و�> .و;	�> ا��ظ�8 �راK'> �> ذا
> ا�و�ت و!� 7وار�>، �ر�	ت و!�. ;��ره ھوا7س !� أدب. �Fره �# وأدب 

ظ�> �
�ل ا��
 <

�ق �>، و
�<ق ا.دب، ذ�ك �0/ 
�وم وظم �راK# وھ�.  ��	

��/ وظ	ھره، ا�'	�م ھذا �	طن !�وا!� �'>، و
 �راK'> و

وازن و��	�ره،

	�ق وزوا7ره، دوا!'> و
 ا�ظ�ف ا��ر�م ا�ر!�# ا�'	�م ھذا ��	م �و�ل , <م و�ن. ] إ�/ و�
�رك �
7> وھو وBط	ه أ�	���> و


>، ا���0م �و�ل , ذ�ك�. و
	�ق ا�7	م !� �ذ�ك ھذا �0
�� �ل. وا�
ظ�م ا�
�ر�# ��7رد �ذ�ك �و�ل و, ا��'ور، وظ	!8 ا�;��ر أدب ��7رد و��	

��/ �	.!راد، وا�دو�8 �	�دو�8، ا.!راد !�> �0
�� �ل. وإ7راءا
)	 ا�دو�8 �ظم , �
رك ��	 و7)ده، ا��رد ا��'ور
  .وا
�	ق 
'	ون !� وا�7	
)�	 و
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  ا�(��دة وا�()��.
  


	*'  ا���Iد*' �{� ('F'F+ا� ��	وا و���$ا ا�����I*  /3اً ا���روا  ، ا��5	دة وا�'5	�A ^%،(%'�$ن 0ّAو
:	�
� G'ا��� �!Vا�� (�'Aو 	�
  أھ�'�

  ا�(��دة:
� �	!� ���&� ا��5	دة، إ= أ�� �<'�اً !	 /ُ;�KرEe أن �'q ھ&	ك *+ /� �= /��5 إ��  ��� أ�� = أ�
+�� ا��J/� ���6�9 إ��	 /�:� ا��5	دة �&� �'e6 ،�5I	�A، إن �	ن M'ّ�اً أو ��/�اً، !  �	�A إ��  ،ا��5	دة

....Z�3� ره	+��	�5، وا��&�+� �I&� دة	ا��5 �:�/ ��	�! �'e ��Jو� ��h6 ،دة �:'�ه	ا��5 �p~/  ! ���و  


	، !  وراء %~ال !�I? و�5	س �6 ا7ھ�')!$
I!دة و�I3ه ا��
� �5	ط��، ���، F�V/ m'*� ا=ھ��	م �'
�ف  ھ� /	؟ أو �9':) أ�<� ��-�')، �	�+'	ة &	!	 ھ$ ھ�6 ة؟!	 ھ$ ھ�ف ا�+'	 ھ$ ا��5	ؤل � 
*�ى ا��اK6 وا�

	5�lم �� ا$F/ دة !�5$ى نوراء �� ��6 و���	ه ھ$ ز/�أو  ��	ن ���J وا� وھ� /0$� �6ق إن  ؟ا��5	دة �&
ا���I'� �	�+9$ل ��� ھ3ه �	�M-ف !&GL وط�/F) !  إ�5	ن 5�l	ن   *��d^ ھ3ه ا�67	لھ� و ؟�وا�ٍ  =


�	 �	ن ھ3ا ا�M ��I'�اً أم %'|	ً، �-=ً ھ� ھ$ ذاك  ؟ا��5	دة!�FL&! �'e أم ً	'FL&! ،ً	!ا��وھ� أ(-ً  ؟أم 
�vd أم ����f أم أ�� = /
E ��	*	، و��	ذا؟ ��� E
! (�	0l) أو !��6) ھ3ه ا�	0lح،  $ھ� ھ ا�Lا� �'�A ال~%

  ؟إ0	��� ن!  /���$ ر��	 �5	ءل ھ3ا ا��5	ؤل وأ�A/:$ص و/�A'�$ن !   و��	ذا

0�اً  O/�:– !  ا�	ھ& �F��ُ/ 	! O5� - ) ھ3ا ا�5~ال�	6) إ0��! �'pV* E\�. ?�	� ) إن�	0l	6 E�� ،
) ���ى !	 *�	0l6) ھ3ه ا���� ��J� �A ،ؤل	ھ3ا ا��5 ��� ('FL&!و ً=$�A ت	�	0lدة ھ� أ�<� ا	ا��5��
 هھ5 3

�ف، ���') ا��t'Ld و �6ا����6) 
  6.ا��J$ر �	��5	دة ط$ال ا�$A?وا�$($ل إ�� ھ3ا ا�

(���/ط�ط �ؤدي ذات ���B إ�% ا��
�دة، <�B �ؤدي إ�% ا����ؤل وا�ذي ���ب ���B ا��
�دة.   6

�وان �  :ر� � ���ؤل""ا�و�� ا���(!د ���ت (3 �دو��3 �ظرا�3 

� أ!�	ر �ن ���0> ��	 �
�د<)	 أ�بّ  ��780 ��	;رة !� �ت ا��	;� ا.��وع'7�
 �
�>
د و� 
��
ط	�ق ��	 �وا�

�	دات 
وا7)� و�	 وأ!�	ره، أ!�	ري �	ؤل �ن 
��0> ��	 ا
 �ن �'داً  ���و> �	 أو 
ت �*و�	ت �ررت ط	��	 أBرى 7)8 و�ن �0وا�#، أ!�	ري !� ����� ��	) ا���	Kم( ا�وا�#� 	(�!  ً�K	�
� 

��� أ7د أBرى أ��	ن !� ا> رFم و��ط	ً   ً 	�K	�
 ھذا أ��	ب �ن 
�	ء�ت و�ط	��	 ��
��0	ً، أو ��و,ً  أو �
� و��ف� !رأ�ت ا.��	ن، �
0ك ا��رور دون ا.و�	ت 
0ك !� !�ط أ��ر أن ��� ا.و�	ت �
0ك أ�رّ  أ
�س ا��	ل �ن ا.!;ل ا�وا�# !�> وأرى ���0
��ل �Bطط	ً  أ�ون �د�	ً ��K0 ا�و�ت و� 	 �
��د ھو ��	 و�� 

ً  ا���	ة، !� و�ؤ<ر و!ّ'	ل و��ط  �B	�ط8 إ�/ �	1;	!8 وا�
طو�ر، �0
���ن ا���	درة ز�	م �ن �ذ�ك �	�<	
��� وا<�	ً  ا.�ور، ھذه !� ا���	<�0ن). ا.�ل !��8 �و,(�ـ ���د �	 
�ت ھذا �ل �ذ�ك، �ؤ�ن , �ن أ�	م �

 �0/ ا�
� �	���	دئ ا��1	ن ھو ا.و�	ت ھذه !� وا���	ء 0'�ش� ا�
ر���8 !� وا.�	�� ا.ھم ا�'�ر أ�	
 ا��1	ن ھو إ�	 ا�'	�ر ���8 �0/ ا���ول �درة و�'ط�� �> أ
��ك وا�ذي ا.!;ل وا���دأ ��/، أ�	�)	

8��	ؤ�� �رّ  وھذا...و�د�> و�در
> و���
> و��0> وط	�
> و��	د
> ا.��ر ] �و�دا
 �ن �'دي" ر��	 أو  
  ."#ا�وا�

و� 
 م إن �وNوع ا��/ط�ط ���ب ر���3 � �,�ح. وھ�� أر�د ا�=�رة إ�% �ور��� ا���K� 3ف 
ُ�ر,P &دم ا����رھ� طول ھذا ا�و�ت إ�% ا�!�ور (3 ا��/ط�ط ا���,O، (��� �!و�ون، ا��,�ح (3 ا��/ط�ط 

  ھو �/ط�ط � �,�ح.

ض أ�ن �
�د�B &ن ,?ل أو �ذا, أو �راءة، ����3 ���م =�
ون ��ن �د @ �
رف ا�

22/8/2012:  
 �ر �ن �*�
>.  و�'�د و!رح �و�� ���ر ��0> ��ده ا��)7ر�ن ا���> ا�	ء �ن ط�ل: وا�'�> ��>
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<

	 ان ا��	ر�ت �	�ب �رف �د�	:  !*7	ب �'	د�� �! <�� �)دم ا��	زح وا � �و�� ��0> أ�ط	
		7�  !!!  

	�

)د�م ��رح ط�ل 7'ل �ظ	م !� <
  :@ �و�� �0>� ا7ل �ن ��

  
  

� ا���
�ل �0/ ا.�'دة ا,�
�	دي وا���	�� 	�
�	ر أن ا��'	دة ھ� ھدف ا��	ط ا1�	�!
وا,7
�	��، �	ن �ن ا��)م ا���ث !� ا�طر�ق ا���	�� إ�/ ھذا ا�)دف، وأ�د أ�	��ب ھذا ا���ث ھو 


)	، وأ!	���
�)م ��0وا�ف ا����ط8 وا�طرق ا���	��8 ا�'	�8 و
���ل وا�
;ل طرق ا�
'	�ل �')	 7دوى ا�

)	، وا��
	ب ھ	 �*!�	ره ور�و�> ھو !� ���ل ذ�ك.	�  �'د �'ر!8 �

 ��6  0
) /�E ا=*I	ق ��� ھ3ه ا0l	�)، %'\� ھ&	ك ا�M-6	ت 6'�	 ��� ذ�V�  ،Zن، ھ3اإ= أ�� ��� ��
�'J/ !  � �ء وا��\�) ا�3ي ��$ر ا5�l	ن �	=%��-أ�� �	ت  :2011+�� ا��!	�� �6 !;�) ا��ا�� ز/

�ة وا�&\�ات ا�I5�I') ا���5;�ة، /�� ���'ً	 !  M-ل أن /�'� ا5�l	ن /�أرھ9? �� ا=��J	6	ت ا����') ا�;
� وا���	ط^ وا���	�6 ا=��0	�� U	ت ا���	A-� اتY�*�! �� ب�U 	ً'��� �&�/ وھ3ا .�Mء آ�J� = �*3ا�

6
3ا "ھ$�Y" !<-ً /���� "أن ا��5	دة ھ� .��Mا�
$ة". و/�9 "=!'��ى"  ا�J� ة$
�  ! 	�ًTد دا�Lم ا���Fا��
 �L�* ھ� m'� رات؛�dط� ا��	3 *�'�+* �وھً�	 �	��5	دة. Ep ھ&	ك "دي %	د" ا�3ي  –��� ا�A7  –إ�� �

��	عlا O�L* 0$دة$! (�eھ$ ر 	��	ط 	وً��J! 5$ة أ!ً�اFا� K6ع دوا	��  ./���� إ

- 11-22و(I+��  2009 ����&� ا�+'	ةا���YI/$�� !;� �6 ���	 ط	رق %$/�ان /�ىو!  0
) أ�Mى 
2013(I%-Iا� K'�0 ل، ، أن$Fوأھ� ا�� E
Tف آرا-�Mوا E
6-�M	�، ء��� اI��M$ا ��� �� A 	ر��،  E
إ= أ�

  .�	 *V*� !  ا��L	ء و�'q !  ا3M7أ��0$ا وا*FI$ا ��� أن أ��� در0	ت ا��5	دة إ�

"�	�) !�&$/)" و!  /��5 ��+9$ل ��'
	 !  M-ل !;�د  ���6 !  ا�9+'8 أن �F$ل إن ا��5	دة 
6
$ �	�m �  ا��	ء �6 %�اب ا��	د/	ت tF6.   ! ن$�/ Z�3ً، و�	د/)" أ/>	! (�	�" 	

	 أ�&� O':/ = إ= أ��

tF6 ت	ل !;�د ا���&$/-M  ! 	
�راً ��'�اً !  ا��5	دة، وھ$ !�ّ�ض  ،/��5 ��+9$ل ��'A �9ّ+/  � $
6
�م !K وا�d/ = KA$ !  ط�'��� ا��	د/).'�� ذاك �'&�	 /Fّ� *+9ن 7L9/ 7  


 ���دة ھ��ك 7�  :، ���د �/��ر ا��6م �ّ Bا��
�دة ���3 ��د&ً &ن ��و�ف ا�!ر�Nوي را
  
  
  
  

  ���%ا:
  
  
  
  
  

:e��  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ���%ا:
  

 أ�8 ا�)I ھeH ��% ب ا��3س �9 ا�j�' ا���)�
�(6��R ا�	�%ك O	� ا�)I ر:� ا�� I#8 ا�أ 
�(� ��دوا وt� 8Oا�=& أ#' ا�(��دة وا�(

                *   *   *   *   *               
�(� ا�(��دة �9 ا�P9 R3N*% ا�V+اء ھ% ا�(
�(? 8O ي%�# I(HO �9 ا�+:�ن +H dا 
�#�
 وI� '#�# ID ا��^� و�� #�)' �I ا�

 � �9 ھ>ه ا��:)� #+#��9ذا أراد ..... 8,9 �
�#j# أو R3	ت �	O ء ?�ء�bا� R3	واذا ت 
�(Dو +TU �9 ن%b	# ID�Oوا��3س *�7 ر 
�(r+ا� y(� ا�R3N �9 ا�zH3 وھ% ��	+ك ا�
�(� O& ���8 راض ، و &O�tD R�� +Vس �
�#�� وھ% ا�0H)+ وان �Dا �9 ��ل ��رون ا�
 �N6# ا�	}�ت، �9ن و�N6# e9 ا�d%ف �' ا�03%د

O ID `b?؟ �#j� '� 8أ< ھ : %,b# &3=[ 

+ I ا���:� ا�,�ودDو I	ھ%D �0b9=% ا� 
 وI� 8# و#8 اذا �V+ت ID ��م ا�]�ود
 �� ��I9 ا�8X ا�%دود I:PO :�' ودود

 !!أ69�� ذاك ت2' أن أ*� ا�V+اء ھ% ا�(�)�؟
                *   *   *   *   *               

� �)�ا�(��دة �9 ا�H3%ذ و��c. ا�]�ه ا�
�	)�؟��Oو +#�	��Oز#+ و%��Oو +(�d�O '� 

  ���%ا:
  
  
  
  
  

:e��  
  
  
  
  
  
  
  

  
8�  

  
  
  
  
  
  

 ا�(��دة �9 ا�(,%ن و�9 ا�X	%ل ، و�9 ا�X	%د
�#+c=�?+ وا�	ا� y(� > 8ھdا '(D y(� �9 ا�
�(=? �=? �� +(ND Z(ت� ا�P. ت	�9 �0 
 �9 ا�	�b *�7 ا�+nO �9 د�. وc* �9% و�)�
 �9 أن ت0%ل O	� #�0ل �9 ا��+اض و< ردود
 �9 أن ت()+ �` ا�c0)` وأن ت�0د و< ت0%د
 ا�
)�ة ھ� ا��
+ك < ا��
]+ وا�]	%د
�%ر �D<:�^�ر و< ا:�^�ر �D ?=%دbوھ� ا� 
 وھ� ا���>ذ ��D	���n < ا���>ذ ��D+�%د
 ھ� أن ت _X�Z)H: +(^ �9 ا��=�م و�9 ا�3]%د

، وD	8ء Z(9 �,8 ?�6ر �3)�وت0%ل: <  

!!أ69�� ذاك ت2' أن أ*� ا�X	%ل ھ% ا�(�)�؟  

 
                   *   **   *   *                          

 

��!!: ھ�� 8	e �' ا�(�)� ؟دة��>ي �N6# ا�(  

 ان ا�(��دة : أن ت�)H� y,+ة ا�
l ا���)�
�(���0)�ة 6O+ى ت
 8�T). ا�,%ن ا�� 
 وت])� n	� P)#ل ا�
)+ان �9 و�� ر-)�

وأ#' أذھn؟ �& *�e0؟ وھ8  �' أ#' ?}e؟
؟أ�%د  

ا�Zb ا��b�9�(3)` �9 ا�zH3 ا�)0)' وتc+د   
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:e��  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ���%ا:
  
  
  

:e��  
  

  
  

  

 #+:% ا�R �' دو:0D�)�(9 I%ن �	� #+#�
 واذا رأى رأ#� Z�<9 و�Uه ا�+أي ا�+-)�
�(
 8O #(�رع �9 ھ%اه و�' ر�iه <#

 e(D ا�0^)� اط+U%ا ھ>ي ا�	�2ھ+، وا�	�%ا
 P9*% ا�H3%ذ D]�ھR0b# I وان �
n ا�6+ود

 	�#j��	� �0�%9 '�I ط	` ا�	D%V. وا�
 و�9�X. أن #(0_ ا�,+�� #%�� أو #	)�
�I��c أو ��D%�%دD I:دو '� �(i+�� 
�(�D % -�ء	ھ�i8 ا�%رى ورO �iر �N6# 
 �9+اه I:PO \(N6�� &)6# ا�
n ا�%دود
 وت+اه #	��ح ا�I:PO �6N ا�cH' ا�+-)�
�(6� d n[��9ز#�ء ا�	�%ك وت
�=� :zH ا�
 ذھn ا��c6:. وا*�RH ا�jوار وا:H\ ا�
b%د
��ت Q	%دD �	O ، ا��D >واذا رأوه د�%ا : أ 

 !!أ69�� ذاك ت2' أن أ*� ا�H3%ذ ھ% ا�(�)� ؟
                *   *   *   *   *               

 ا�(��دة �9 ا�N+ام ا�
�%.... �9 *^+ و?)�

%ك و�9 ا�%رود ��R ا��XودTا� '(� z?+: �9 ا�
 �9 �)�. �	+اء �)D z=� �%ى ا�n=b ا�b=%د

 =� ا���3?� #(��cب I:PO وت+ و�%د9)
 ا�N+ام *+ا6O .9+ى، وأ�Uم -+ود
 ھ% 9,+ة �D=�ء ، أو :��jت -)�cن �+#�
�%د^�� `�c�9رغ �09 ا�� n�� 8N- %ھ 
 �� أi)` ا�d	�ر تRT0 �9 ا�=)�م و�9 ا�(=%د
�%ب.......�9 أ��:� �9 و�%د� .(:�r nU �9 
 ا�
nU n اdم ، واdب ، وا�
�)�. ، وا�%�)�
 nU ا�	��:� وا�
l��0 < ا��0ود ، و< ا�3=%د
�(T3ھ+ ا�j��O ت+اك Y(U �9ع ا��� ت=%اك 
 �9ذا تN)+ دھ+ك ا��وار r)+ھ� ا�^�ود
 واذا رأت �` r)+ك ا��:)� �eb ت
e ا�36%د

 !!�؟ـ�)ـ% ا�(ـ�ت ھـ)ـ�:ـNـ� ا�ـ' �6ــ2ـ� ذاك تـ6�ـأ9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8�

�(	
 وت��& ا�H,+ ا�(%ي وت^3` ا�l�X ا�
�(b# �=D ة�(
 ت�U �c)�تZ �)	. رب ا�
�(� �)82 ط+Z9 را:)� �9 اl9d ��=�ف ا�6
 ھ>ي ا��0)�ة ��(�)� ھ� ا��dس ھ� ا��	%د
�#+bا� y(� y� �+ف ا�	+اد �' ا�
)�ة �9& #

�(Hت Iھ� و��(H# ة�(
 وت���H : ھ% وا�
X� %=9)+ أ��I ر )��9ذا ا���Hد ا�	�ل   

 وا�]�ه ��تH3� I` ا��3س �' D)\ و�%د
�)y �' ا#	�:I �9 ���& :��� ا�
�ود(9  
 و#�)y �' أ*��I �9 ���& ا�X)+ ا�	�#�
 �U% ا�b	��U �9 8)�ء ا�jھ+ ، �9 ط=+ ا�%�)�

 �9 ر�. ا�	�ء ا�3	)+ وD=]. ا�H]+ ا�]�#�
 ھ% �9 ا�+*�ء و�9 ا��bا�� ��]	)` أخ ودود

0Hد< ا�%=�+ #>ھ�I ، و< ا<Q+اء I()3# ا�  

 < �U��0U 8ا ، 9	� أ-R0 ا�
)�ة �` ا�
0%د
�(�%��D +[�j# �6نTr +وا��ھ ، �	)6�� 
�(
��ع ا�	8T# �9 &(0�) و< #b��O %ھ 
 ھ% :� ` ، < #�H�X *�7 ا�(���+ وا�(�ود
�(Uرب و IDب ، و�,' ر�D�3س أر�� 
3#
�3 ا< �I ��3 ا�+O%ع أو ا�(]%د > 
 آ���I ت3	R�� % ا�Udاث ��O+وض ا�	]%د
 و#	�ھ� ا#	�:I ا���9ق ���Oم �9 ا�%ر#�
�(� ھ>ا ��	+ي -Pن ذي ا<#	�ن أو -Pن ا�(
�%د#> z�P9 ، z�أ R�� ن <:�مjU> 
�(Hظ3%ن < ت �r ف%X9 ، ه�r '� ف%* > 
 

                *   *   *   *   *                          
��دة : دو:Z ا�63` ا�H+#���>ي :�b ا�)  

 ان ا�(��دة �Z3 ، <تPت)Z �' *�7 ا�
�ود
 ھ�  e3D��z(� ، Z�0� e3D ، Z6 تb+ى 03��D%د

�ـ�)ـ�دة ��(ــا�(�+ـ�ع أ�ــ، أو Z9ـــ>اتـ�� Dـ��9  

  

 ً�Nدة" وھ��ك أ�	'��و ا�
�رة B� 80وان "و�
�0م �ن ا��'	دة وھذا ا��*ن، �'� �  !0م �	ھد
> وأ��7

�K! ،  =  ��/ �I أ���	وا7ھ�اف ا��&$ط) �
 �	ا���F وا���I دورھ�� !  درا%) ھ3ا ا7!� ��� /~دي 6-
 f�� أن /��Iا�� � 	'�	�ن $!$F/  '/�'�Fا���	را%) �(/��Iرة ا�	�lا ?F�% ن  !  ا�&$ع ا�3ي$��I/ E
إ�'�، إذ إ�

E
&�� ،Zذ�  	ھ3ا ا��$�0 ر�� E'���� ا$+;&/ E� نrإد وأإ�� ا��	M  ت�6 0$ھ�	(	9�M=ت وا	را%�، و= ا�
،bT	��  ! 	
'�� O*��/ 	! ��� 3ونMV/ ?�	� ت إن	را%���$م ا��0	�') أم ��� ��$م *L�F'') و!	د/)،  ھ3ه ا�

�/)، /�'&')*�*�Y ���  وا��� = *Yال'�F* ت	
0$�� Z5ر/) �+�) ا���	أو /5 (�+� ،'� 	
�م 6'L9 ��Iھ3ا ا� �>!
  . ���7ا�$%�L ا7��� وا

�، إ= أ�� �/�;� q'� ��Iأن ھ3ا ا� Eeر Z�3 $ن ھrإ�� ا ،�I5�Iر ا�	طlا  �U ً	��	e ً-� G�ّ�*اع و��h�

� أر%L$ �6 *	ر/� ا���I ا�5'	%� ��!  ا����ّ�'  ا7ول وا�<	��، أر%L$ وا�I	را��، ��ر0) أن /Fُ	ل، �$ ا


'�ة: إن ��E ا�5'	%) ھ$ ��E ا�5Jا� ���$F! �
�'F$ل �Z�3: أن !  /+q  .'	دة وھ$ ��E ا��5	دة��Jء 6
.OT	)و �L%ھ$ و 	ة ��	�6 ا�+' m+�/ ه ھ$ ا�3ي�'e ��A دة	ا��5  

= أ ا=�M-فا���Iوض ��� !
�	 �	ن !  ��م ا*I	ق، �6 ا0l	�) ا7%	%') أو �6 !	 ھ$ ���ھ	، ��  
5� ��$د A>')، إن ُو0� ا=�A&	ع �	��L$ح �+$ ا��5	دةI/. 6T	��  � b�'�I%') ا��	ب،  ا7%	�6 ھ3ا ا��� 	
أن �

  8 .، ر3O=� ا�+ا9` ا�3]�ح��6:� ا�+iا�(��دة: ر3O=� ا����d ا�
n، ر3O=� ا�

 أد&و 8��?ذه ا����� A ،P��, � رك أن��� B� Bدة، و�رز��
  .وا��,�ح ر�Nوا� ا��ب ا��
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  :ا�()��.

 ً=$�A 	أ�<�ھ (I��d! ^/ر	�* 	
  ا���� ، K�6 *>	رب ا��9	�8 ا��'&') ا��I��d) أ�
	 6 ھ&	ا�5'	%) �
h6ن و*�	رض ا�+�/) وا�7	�') ا��Iد/) !K ا���ا�) وا���9+) ا=��0	���I،  ،('	رض ا�$اK! ('�A ا��<	�')�

�ر !  *+G'F ا��9	�8 �6 ظ� ھ3ه ا�$A	KT، و!  ا�L�'�� أن /��J ا��<'�ون A ��ن /��5 إ�� أ�	&I%� ا�	ا�5'

� GF+�* E� E	�(�!	�E�\ 7ن !9	�A$F+� /�و�� 	و! E

E وإراد*+. 6�		U�  �%	'5ا� 	أو=ً /�$ن إ��

ا�+�/) وا���ا�) ا��	م ��F	q'/  ا��$ازنA'	س ا�+	ل ��$U$�') إ�� !  Ep و ،	=���اف �L�'�) ھ3ا ا7!��
�راً ��'�اً !  ا�$%L') وا��5	دة. �U	، وھ3ا ا�ا�+F'F'�	نA O�5/II A$�* K'�;دة ا�	دة ا�;$ار �56	�% ��� ^
 (K'�;ا�)9'� �6 ھ3اI8 وا��'U$ا�� E�'%و، (/�\&�� ('*r9 .�6 ا7وراق ا  

( ���Fل ���ر�N، /�و��ً �P  ��رة ا����ب �و��� �در, أن ����ر �Fي ���ب ھو أ&ظم، ��ت  9
�B أم �ن ���ظر ���ت:�� %N� وان �ن�&  

  : ا.�ظم ھو ا���	ب أي أن ا��رء ��
	ر
  

ً  ] ��N , �	ش �ن أم وا��ر ا��ر�8 �0م /�0 �	ت أ�ن 	'	B 0ذل�ر 	��  ! وا,

ظراً  �	ش �ن  !ا�
�	�)	 دون �)دھ	 �ن أم ��0)	 و�	ت ا�<ورة ھذه �

  !إ�> , �*> ا��ؤ�ن أم �> �ؤ�	ً  P �)�داً  �	ت �ن 
7ب و�	ن ا�
�	ط�	ً   ا�
�)د �ن أم ��'ل �	 �'0م و�	ط ��	ر�8 �ن ا�
�)د �ن 
  ! ا��وت �B	طر �
  

 �د ا�0ذ�ن ا���	ر أم ا���
��ل �	'� ا��	��0ن ا���	ب ا�
�)	د أم ذب أي و�� ا��ر��Kن ا.ط�	ل ا�
�)	د
  ! ا���
��ل �0��وا و�م ا��	;ر  ھ�*وا ��وون
  !�و�> �	 ا�
�)	ده ھزّ  ا�ذي ا��)�د أم �ر�م ذ�ر ا�ذي ا��)�د


ل �ن أ>(( �0�ظ8 !رداً  ��
�)د �ن� 	���س �Mر�  �ن أم)) ��7'	 ا�	س �
ل !�*�	 ا.رض !� !�	د أو 

/ 7زءاً  �)د ر��	 �7زرة !� ��
�)د �ن أم ا�
'ذ�ب 
�ت ��طء ��
�)د� 	(  !��0> ا�
�	�)	 ��ل �

  

ً  ��ّ�ر ا.�ر ً  ا.�<ر ھل ا��رء �
�	ءل أن �در87 ��	 
ظر �ن أم ��> �;/ �ن ��	�	�!  
ً  ا.�<ر ھل 
�لوا ا�
�)د �ن ��	�	بَ  �ن أم ا�'دل إ, !�)	 أ, �ؤ�ن أBرى د�	 إ�/  iد �ذ(�
 و��� وا�
 ّ��!!  
ً  ا.��ر ھل 
�	ب ��	�	Fء ا	�
�	ب أم ا�Fل ا	ر7�ب أو! ا	�
Fد ا	ب أم ا.�7	�
Fا.رواح ا!  
� ا��<�رة ا.�وال �B	رة ھلM0� رة أم	�B ر���  !أ�وا�> #��7 �0
)	 �0/ ا�
�� �ن أم ��
> !� ا���
�80 ا�8�ّ7 ا��B	طر �
�ّ�ل �ن
> �ن �'�داً  ��راً  ��  ً 	�7
  !ا.��د ���0	ب 

  

 ً ��> ا���	ب ��	ب ھل 
رى و�	 أ��/، ا���	ب أي أن ا��رء ��
	ر ��	 أو �'> �ن ��	ب أم 
 �0/ ا��رء �
0Mب , �د�	 ا.�ظم ��ون و�د اBLر، �ن أ�ظم ��ون , و�د ��ون �د ��	ب �ل !�ده؟؟
<�	��...�	��� :���� �ن راٍض  ��ت أ وأر7و �7ب ��	 ا���	Kب ھذه �ن ا�
��0ل  أ�
ط�# �د ��	 �'د 

�  .....�ذ�ك أ�<ر أ��ل أ

  ! ��h6 ،(/�\&ل أ�<� �6 0$ ا�$M��اً ��'
إ��	 !  أ�0 ا���	ل أ��� �6 ا�+�/m ا��	م �  ا�5'	%) و*�
*�	د�? ا��ور !K ا5A7	م ا�M7ى �6 ھ� Y0ء وا7وO0 ا%��	ق ذ�F'���� Z	ت �$ل ا�5'	%) وأدوا*
	، وا��� 

.(F'F+ب إ�� ا��Aل أ$)$�� ،E
<��� �Aوا��� �/$Lء ��5) ا��	IUإ  

  

  

                                                           
I  <
ا����ود �	��<	��8 ھذه: ھ� ا��<	��8 ا���وى ا��7ّردة �ن ا�وا�# أو ھ� �	 ���ن ا�
�	ره �<	�� �و �	ن ا�وا�# ��ّد ذا


م , ���ن أن ��ون �ذ�ك إ, ر��	 !� "ا�78"�<	��	ً، وا�وا�# ا��� 
II  8�;، وا.ر	ر;�ل ا�	�
إذا �	�0	 ا�80�7 ا.و�/ ���0	�8 �# ا�80�7 ا.�Bرة ��0'	دة، !Aن !ن 
�	�ل ا�7	ح، وا����ن 

#�7 ��)�	 ا��ب.� 	(� �
  ا�
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  ا�دارة وا�()��.:

�اع، ا�5'	%'$ن /��V$ن Mو O�-* ،�'Mّ�ق ا7خ �  أI* ،(L�5ا� Oّ� ق، ھ�	I� ،3رةA (%	'5ن ا�$�$F/

$ا ا�+�9م وا��J$ب />�%$ن، !+	و�) ا=%�|<	ر وا��&/ Eء.....و�	/$A}� ء وا����5ة	I�<�� ة، ھ��L'5�

E
�$� E
*	A-و� E
*	'� K'�0 �6 (%	'5ر%$ن ا�	�/ E
 10 ...أ�

��� (�?� �ن �دق ور�3ّ، ھP� 3 إ�دى �د�!��3 ا��3 �ن  10  ا<ھ��U���(���ت ھذه ا��را�  ا�
� @ �?�> 
�د &ن ا�������
 ���ب أ������، �د�!�3,��ل و�!�وة رو�?� ط �ت ��3 ا@� ھ3 ھ�� ا�را

، �و��!��  :ا�6ذ�� �د���3 �ن ����� وھ3 ا�����و، & % ا�
زف (3 ��ر& و��د& �وھو
 :�May 20, 2011 - 11:41pmد�!�3 


�0 ��0 ا��و��ت �0/ رد �'0ش ���ك؟ �ر��	 �7ل �د����

�ر !� او �	�8 .و ؟ ھون �	ه �� 
� �دا اي �ن ا�
ر و���'و�� ��)�و� رح �'
�د ��0 ا,�B	ص �ن وات �	�8ا��� ���	

0ف ���ن B� 
ظرك و7)8 
'ط�� �م ات اك ��7رد �ك از�ل رح �	 ا��د ا	. ��و;وع �'و 8��B��ل ا
� 	� 	 ا

�..  �)	��Bص ظري و7)8 �ط�ت����� 	
رم اك �ن وا<�8 وا�

ل رأ�� �� 	� 	 و��)�� رأ�ك ��
رم ا
	 �و 'كا���0
Bت ا	ظر �و7)��8...ا��	� �

	 �	 ا	 7دو �ن �F	ن ا,���� �ن �0�7�
� �. 8�7'� 

 �رط �	 ا	 و�)ذب را�� �Bص �7ل ��ول ��	... ��Bو �ن ���� �م �ت ا	 ا!�	رو او �
و7)	
و

�0 وا��	ظك �)دوKك ات.... ھ	�	��8 �ن ��0ك ا��م ل ا!�	رك �ن ا�رف
 �7ل �	 وات ا	.ھ�ك اك ا<�
	
	��� 	� 		 ا�� ��	�8 ���� 	� 	
	ر�I ا���	�8..���))	 �	 و �	���	�8 ا� 8 وا�داث و��ور از�

 ��ري) ��	�8 !�)	 
	�# ��0ت ا� ��ول �	�� �ن ا	 ��0 ا��دة(  �)ر�ن �)ر �ن �0Bت �	 �
را��8
�
�ظ رأ�� �دي... !�)	 
'دم و
�	د ���ر و�Bر
. �Fرك 
��# اك �� اھم.... و���# 	���� !� ��

�ر �م ��0 �)	�ظروف �	,Bص 		..... !�)	 �0د�	 وا����8 وا,�
رام �وا �ون ��	87 '�7

ل ات. �� 

�Bو و�'رف ا�'ل او ��8�0 ا*ذى ��0ك ��)ون �	 ا� 	�س وا وا	..... ا�0�7 �ن �دي اھم �رآك... ا��� 

ل 
ر��
ك او وا<�8� 
�
��8 �ون �در�
� و, اھ�0 ��0و� �	 ر��K	80. ط����ا 	��	و � ��0ت 	س !� ا

زا�د /0� 	
��� 	�رة �طر��8 �وط	. ا,Bوة �
/..  ا�ز��ء.. ا,�د�	ء ��ن �	!�8 !� �	ر...  �� /0� 


�فBت ا	و7) 		 �دا �
�ور �	 ظر	 �	ت �)�د �ل �0/ و ز�ت دم �ط8 �ل �0/ ز�ل �	 �� �م و
�رج
	 �ن '�ر �Fر '�0و �� !� �	.... 	 �ز�;Fل ب او ��8�0 و	�� .#�� وھو�ك ھون �ن ا�B	ر و

0�و ��0 ا�	س و�Bر
B�� 	'� 8�0�� ....	 او ��ط�0B 8 �	 و�ت رأ�� �ن ��رت ا.ز�8 !
رة اول ب ا

و�0� ���ن ھ	���8 �و�ن �	��ت �'د....���0 ��رق �Bر � �ررت رأ�� �ر�	ل ��و �ت �دا ا�ره ا

 وا�0/ أ��/ �;ل وا	 ا���	�8 .ھل ا���	��0B 8.......�	���	�8 ا�� �	 او وا�
رف ���	ط
� ار#7
	(� ....	��ن �ول �	رح ��	
	 �ن 7زء ا��و���/ 	س 	7رح �)ل.... ا��د �� ��	��ن �س ! وز�ل 
)	 ا��د ��0 ا���	�8 .��	ق 
زل �	 �ق�د ك �ك �ط0ب. �Fر	 ا�
ر�ن..  ���ن.. ��دة	� 	
 و
ر#7 �'�و�

	.... �7د ��
�# و�ون �
'	طف �ون.  �7وا
ك� 8�	(	 �'رة �0ق ���
ر�7 �دا و�	 اھ0	 ��ن �	� ط	��	 �
0/ ��0
� �ن !رد �B� /0	ف �	 �
ل ��0ك �B	ف� 	!�
Bو�8 أ�ور ب ا	> ...	� وط��ن �ور��ن �واذ�8 

ذر.... ��	���ن �ون �
��ل� و��ن'� �
����ر ��0ك طو�ت ا� P	� ا	 او وا<ق �0Bك و.. ��Bر 
�ون ا

ك ات و, �Fرك !�� ا	 , رأ��ن �ن �Bص اي �# ���م ا��وار... رأ��ك �ن از�ل ��
��ل�! �
�Mر 
  ا�ط�و�8 ��د�ق م��. ��';	 و �0د	 �0/ و�Fر
	 ��ر�ط	 ��0 ا,�
رام ھو �د�� ���� اھم �س

   
Jalal Tawil 1:24am June 22, 2011  

  أرو�ك �	...... �	 ���0ك ]
  رو�8 دا�K	 و
زداد�ن

�	ھم �وء !� �	ن إذا ��	ن ��K ��0ل
 	
�!	 �	��0ت أBرأ�ك ا��0.. �ا � ا�'	�م و�� أو �)�
 ��ر �	���Kدر إو ورFم.. Bط* و7ود ا�
�	��8 �0/ ا�
*��د أو ا,Bر ا�رأي إظ)	ر وأ�0> ا��1	ن �در �	�����8

  ��Kد �و ��
��� إو �
*�د �س أو;N ���ل ھون ا���رة �و �ن
 ا��1	ن �در وو;وح و�دق ��را�8 رأ�� ���Aن !�)	 ���دBل ا��0 ا.��8 ا�Bطورة !رFم

8�	B ا.�داث ��ن �و7ودي 	 ھد!�..كھ� أو�Fر اBLر�ن Bط[ او ا
�	ھ/ او ا
��ز او �دا �	دي �	ھد!� !*
��� �ن ا�د!	ع و�	�
	��..وا��ذب ا�ظ0م ;د ا�د!	ع..وا�����8 ا��ق �ن ا�د!	ع ا��	د��ن �ن �ك أھ�0 �ن 

 و
�ول �ل ا�7	ح �'دم ا�'ر و�د�	..ا�
ط�# ��ن ا�
و��8 ھو �	��	 أ�	�� ا�طرق أ!;ل و�ن..ا��ر!	ء �ن

� �0/ ا�
*��د وأ�	ول ا���	و�8 ن� أ
و�ف ا��'	داة إ�/ ا.�ر ��ل �*ن أر�د �	 ��س إ�/ ا.�ر�Fر 
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و;��	ت �ن 
M	;�ت �رة �	م ھ	��� و��	ن..,أ�ر!> �ن �# ا��'	داة �دم او ا��دا�8 �0/ ا���	!ظ8 

*<�ر ���ر ���ن ا��0 ا.�د�	ء �ن ��0ل �ن ��7و�8 !'�0ت ��)	 ,زم �ت ���� #دھم ظ)ورھ	 .�� 

ب �
/ �	رت ا��0...........  �
ل�
'ت �
�ت ر7'ت و��	 �
	ب ر�	�8 و�'
0)	 �داء �ن �'�ر�	 � 


)	 �ن اي) ���N !'ل �	> ا�
	�� �دم رFم 
7	وزا( ظ)ور	�	
 �'	داة �ن �'�ر �	 �رأت إذا .و �دي �
 �ن أ�
ر �'	 أ��ل ,زم �	ن �رأ�ك !�و:) 7دو �ن �0/ 
'���0 ���ب �دا�
	 أ�Mت وأ�Bرا..أ��ت , �ق
  ھ�ك

	 ا�م 
�ت Fروب ا��ل �دي و�ت ��	�ر 
وا�ل ��Mر �	�8 �
ب ر�	,ت �رة 	م� و7)ت وا
  �	��Kدي ا�و�ت �^�ف �س ھ	��� ��	ن ا��'�� ا��وار ط	و�8

�'	ل ا��	;� �0��� ��و�	 �70* �	 أ	 7دوأ ��ن �
'���0 ور7و�	 ذ�ك �0/ و��	ظ	 وا��ب وا,
 �دم( ا��دق وھو �Bص .ي �	�
را�� 	��أ� ھو ��	 ��0> ��0ت ���)	 ا�
� ا����رة �د�
� ورFم

  )ا��ذب أو ا��دق

و;�N !�*ر7[ �)	 وا,�
'	د ا���	�8 ��و;وع �	���8 وأ�	 �� �ن �ذ�ك ا�
ذاري �#( �Mد �و�

  :) )ا1ط	�8
  ا�80��7 ر�	�
ك �0/ أBرى �رة ��را

�
  :)أ�دا وأر7و دا�K	 �د��
   

Jalal Tawil 6/22 ،12:09am  
  ..☺ 	��8	��� ��ا�� دور إ7	
	� ���� ��ل �و�دي �	�
*�Bر �
�ر آ�ف أ	
 وا�
*�Bر ا.��	ب 
'ددت و�^�ف ا���	�8 �ن �وم 

���0 �00Kك ا	 ا.�وال ��ل...�وم اول �ن ا.�	�� ا���م �
�ت إو رFم وا�د'
 و��	�> ��7ل رأي �0/ 
دي ��;ل ��	
ب رأ�ك� )/��0وط� �ط�� ��ط  ) ا��

   
  :ا��	;ل ا���د �;رة//

�<ر , �م 8�	
 �;�ق و��ف وا,7
�	��8؟ ا,8���B ا��ؤون !� �)	 ا�<	رك ا���	��8 ا��ؤون !� ا��

ب ؟!�)	 �ذھ�	 ادق �	ھو و�# و�د ��0ك �	���	�8�	! 	  .وا���م �	ً ���	 
راك ان 
�ب !*�
ك ا���	�8 !� �
  )!�ن(
   

  :ا��	
ب ا�)	
8 وا�Mش ��0ذب �M;� واھ0)	 ا���	�8 ا�Mض ا� ] �'0م	�B�در واM�وا.  
	 ا, وا��7د�ن ا���	���ن ��ن �دي !رق , �7دا ا�ون ان ا�ب , ,� ��	��	 ا�ون ان ا�ب , ا

  .وا��'وب ا,�م ��
0ون واو�Kك ا,!راد ��
0ون ھؤ,ء ان
 و, ��دا ظما� و, ��0	 �> ا��/ ھو �ن ا!رادھ	 ��ن �و7د , ا> ا�
> �ر!ت �د ر7ل ا, ا���	�� ھل


> و��را دھ	ءا ا�<ر�� �ن وا7ز�0)	 ا���	ت �ن ] وھ�)	 �	 و��0)	 ا�;'��8 ا,�م �0/ ��0;	ء !
  ا��Bرات؟

  ذ�را وا��رھم !Bرا وا�ظ�)م ��	�	 ا���	���ن ا��ر ا��س
��	ت 
�رأ ا�ذي ذ�ك� <Bر�	
  ا�د�	ء؟ �طرات و�ط)	 ا��
0/ ا��ء �رو!)	 !رى 

 , �	 و�ظ)ر �	,�ظ)ر ��طن وا!'	�> ا�وا�> !� �	ذ�	 �	ن اذا ا, ��	��	 ��ون ان ا�ر7ل ا��
ط�#
  ا,�
�	م؟ �واطن !� و��� ا���	ء �واطن !� و���م ��طن

 و, ا��	��Kن �ؤس ���0> , �
�7را ��0	 7��> ��ن ان �رف اذا ا,..  ��	��	 ��ون ان ا�ر7ل ا��
ط�#
  ا���و��ن؟ ��	ت 
ز�7>

 �رز�> ان ] ا�/ �
;ر�	 ا���	ء ا�/ �د�> ر!#..  ��0> �ن �*ر�> �;/ !	ذا ا��	رق ��رق �	 �<�را
ب 07س ا�ره �ن !رغ !	ذا ا��	
ل ��
ل �	 و�<�را �را�	 �
	و�> , �
/ ��, ا��	ل	0> �7�
 ��	ء ��0> ���� �
/ و��دھ	 ا�<	�ل�
��> وا!
داه ��	
> ا��> رد �و ا,ف �7دع و� ا�'د ��	
> !� �و�	 �رى !� ا���	�� ا�	 �

  ذ�ك وآ�8 ا�8 و�
ل �'ب ھ�ك !� 
د��ره �> 
م �د ان !�> �'0م ا�ذي ا��وم �ن
<
�	ره �وم !� ا�8 ا�'دا�8 و
���> ا	 ا���> ��	 -7ر��
> �وم !� او- ھو ����> ��	- ا	� ���#- *ا,

��ن ھ
	ف
  ار
��)	 ا�
� ا�7ر��8 وا�م �	��> ا�)	
 ا�ط	Kر ��0> ��# ان �ن ا;�ق و��	K> �	ر;> ا��;	ء ان ا��> ���Bل �
/ ا��در \�<0 ا��0ب �ط�Kن

  .و�رورا !ر�	 ا���0ق
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	ب !� �در�)	 او �در�8 !� ا,�	ن �
�0	ھ	 ا�
� ا�'0وم �ن ��0	 ���ت ا���	�8 ان: ��و�ون� 	� وا
  ا�
7	رب �	و)	 ا!�	ر �ن ��7و�8 ھ�

	(
  ��	ذا؟ ا
دري..  ا�'�ل و�	�د
ب 
7'ل ان �ن ا7ل ا��دارس و,ن..  �
	ب !� وا���ل ا���	�د �دووا ان �ن ا�رف ا�'�0	ء ,ن	7� 

�8 !�ل وا, وا,�	ط�ل ا,�	ذ�ب دروس واLداب ا,�Bق دروسK	ت �ن ط	'0و���8 ا(�	�

دBل ا�� 	(
 �ط��'

)	 و��7# �ؤ��)	 �	م ظ	م 
�ت	
  .��0	 و���/ �

�ب ر�7 ان ��دي �	 
ظن !)ل وFراKزھم ��B)ما ھ� وھذه ا���	��ون ھم ھؤ,ء <�� �Bد�8 
�وس 
)ذ�ب �0/ ��0> وو�ف ا�رذ�B� 80	�ب �ن ا��;�80 وا�
�	ذ ا��	طل �0/ و�	�ر
)	 ا�����8 و
ر��8 ا�

 وا��;ط)د�ن وا��ظ0و��ن وا���	��ن ا�;'�	ء �0/ ��	ء وا��	ء ا,ر !;	ء ر�	0K> و�^!�..  ا,�Bق
  //���0	���ن؟ ��	��	 او ��	��	 ن��و ان ��
ط�#

  
���0'
:  

�0وط� �	�	�> �ل 'م،//> �	ن �و أ> أ�
�د و��ن ����8 ا�وا�# ��ّور ا��	��A� <�� �	�م ا�دBول 
��> ھو ���/ أن ��رط ا���	�8 �0/ و�و!> �	ن !�	 �>، ا�دBول ��0> وا�7	ً  ��	ن" ا��ر��" ,�Mّ�ره �*ن 

> �د�م ا���	�8 ��دان دBول �# �7')	 �و ���	 وا��
	�8 �	��ول إ, ��8وا,7
�	 ا.8���B ا��ؤون��'ل و��	� 
 �ن أ0Fب �*نّ  �ل ذا
)	، ��د �	���	�8 ���ت !	����80..ا���	�ر �Fر ا���ل �ن �د,ً  ��	�رة إ�/ د�و
> و�ّول
	'0Bف , �ن �ن ھو �د	B� [ �! <0'! <!ّر�
 إّ�	 �د0B)	 !� �د0B)	 أن ��0> و�7ب �ل ��
�قّ  �ن ���	 و
��> �B /0و!	ً  أو �Bط[ أن �ن Bوف أو �
Mّ�ر أن �ن �Bوف �	 �ن �
ر!'	ً  أو ا��ق أ�داء �طش �ن 
 ا���	�8 ط	�# ��0F /0ت ا�
� ا�ط��'8 �ن �Mّ�ر �*ن ا��لّ  أن و��/ ا�ظ0م أو ا��ذب إ�/ ��
	ج طر��	ً  �'
�ره

ً  �	ن وإن �'> ] .ن ا�
Mّ�ر �ن �B	ف !� 	��

رض ا���	�8 !� ا�دBول ���ً  ��ون أن ُ� 	���  ً  ;د ����	
 أ�رٌ  ا��8 ���ن !	�Bط* �Bط[ أن �B	ف �ن وأ�	 ا�'	�م ا�
�ك �Mّ�ره , و�ن ا��	ل �Mّ�ره �ن !7د 
Mّ�ر أي

 �B� /0	ف و�ن أBط	 إن وأ7ر أ�	ب إن أ7ران و�> ] إ, �'�و�	ً  و��س �ط��'
> Bّط	ء !	1�	ن �	دي
�ً  أ��ً  ��ون أن �ن وأذلّ  أد/ !)و ا���	�B� 8	طر �> 	��

�ر �ن وأ�	 ا���	�8 �7)رة !� �0دBول ��'� 
 ا���	�ب �ن �0Bو , طر�ق أي أنّ  �
�ّور ا�Bط* 7لّ  �Bط[ٌ  !)و وا�Bداع ا��ذب !نّ  ھ� ا���	�8 أنّ 

 �0مٍ  أيّ  أن 
�ّور او ��8ر� �Fرر 
�ون أن �	�;رورة ���ت أBرى طر�	ً  ��0ك أن 
;طرّ  ا�
� وا�'را��ل

�ن �طر��
�ن ��
Bدم أن ���ن , أداة أو��	'

Bدم أن ��

Bدم وأن �	��Bر �
 �	���	ة !	���	�8 �	��ّر، 

'��)	 ��ف �ر!	 إن 80��7ٌ   ٌ8;�Mم إن و�� 	(�(�  ...//و����
)	 أ�0)	 �0/ وراھ	 
	 ر��	 ا�
� ا��	ط أدر �ن وھ� 2009- 3- 6 !� �
�ت�0
Bا ا	�0وط�   ��0)	 وا��


رت �0/ �رأ
)	 ا�
� ا�
'��0	ت أ�د وأ�
'�ر�1
�	د ا�
Mل �ن ھل و... ا��و;وع ذات �0/ ا,	� 
ون �ن ذ�ك �Fر و ا�
	ر�I و وا.دب ا�ر�	;8 و ا71
�	ع و�8 و ا��ذب �ن �'�و�	 �	ن ا�	�B�و ا 

  ؟؟؟ ا�رذاKل �ن ذ�ك إ�/ �	 و ا��0و��8
   

Jalal Tawil 6/22، 12:10am 

�ن �'ض ��	ر�8 وا����د ا���7ل �ن أ��س 	� آBرھم و��س �> وا�د!	ع ا��ق 
��	ن !� وا��<���ن ا�
�	�ل �ن ا���ص �ن �<�ر �ذ�ر وا�
	ر�I...ا�7د�� �	�ك ا��و����
 �Bص �	 �)	 وا���	�8 ا��و���/ 

)م �*�ل ��ت وأت �<�ً  �و�	ن� .	� إذا ا���	�� �	��	ط 
د�0B ��7'ك وأ�;
 �	د�8 
�و� �	�ك �
 ان وأ�
�د ا�'دل و�ر ا�ظ0م وازا�8 ا��ق ا��	ق !� ا���8 ا��8 و
���0ن 
وا7)�ن �د ا�
� �M;0وط و��	و�8

�'�0 و�م �	ن وإن ا��	ط ھذه �د�ك

�در�ن �	  <�0� <��  .ا���ؤو��8 �ن ا�)روب �ن وع !
   


�)� !�دك و��	�0> ا�
	ر�I �و;وع أ�	
 	�
 وا�
�	د �راء
> أو ��	�> 
���0ن !��	 ا��طق د�	�
� , أن و
�	و�� ا�<�8 وا.�B	ص ا��را#7�
  ً	�ً  رأ�	ً  أو �و�  و��ل ا���	�80 ا�ظر و7)8 ��	ع �'د إ, �	�	
 و��ف �	��	;ر وا�
�دي !�> �0'ب ���ن ا��0 ا�
	ر�I �ن �	�ك !���0 ا�
	ر�I �و;وع ���ك إذا ا.�وال


�و� !�دك ا�
	ر�I أ�	 �لا���
� ��ون �دك 8�0'
�	دي ��ف و�
'ر!� �
�
 ��0'

 �;�'ك �N وإ, �و و
��رة ا��
�80 ا���	�8 ھذه �را7'8 �ك أر7و ا.�وال و��ل�	� 	  ھ

http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-151443.htm . 

	 ا��0 ا�'	�م �B	رة �ن ا�Bوف �و;وع وأ�	��	B
 ا��0 �	��ر�8 ا�
��د ا�
�د ��لا !Aذا ا�رأي �
	(�B0� ر�د و�ول !'ل
 �س �	���7# وا7ب �	��ق وا�
و��8 ���80 !� ��ون ,زم �	 ;رر ودون �*دب �	
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ون �
'���ن و�	�م ا�'�ل ���ط8 �	�م !� ط�'	ً 	�
 �دون 
7	ھ0ون �� أ��ن ھدول �	��طق ��
'و �'ب 
  .��8	��ر و�0
ز��ن ��
ر��ن �;0و ا��)م �ز�0و �	

��8 أ�Bراً �	� �0K 	
و ��ن �ل و��7# �	���	�8 �	�دBول ��
# أ� 8�� 	 �ن ا���	�8 �
و�� أو�/ .

ون ��وء !�	 �0'�و ���ن �'	�م 
ر�		� ا�)روب �ن أ��ن ا��وا7)8 ��ن �;�ون �� �	!� و�;ل...

 �	1ط	�8 أ�
ذر ودوري( ���70# وا��'	دة ا��Bر �Fر و�	�ر�د �	�'	�م ا�'	�م �ل و��ب ���ك إ� و�*�د�ك
  )أ��	م �0;رورة و��ن ا�
�رار و���ن

  

f���	6 E�J/%).. /�$م و/��ه و	%)  ا�5'	ت..ا�5'	ة !�5$/�و/&5$ن أ�
E /�	ر%$�
	 /$!'	ً و��� �
	A-%) ا��	%) ا�;'�ة، %'	ا����، %' (%	'% ،('�T	ة تا��	%) ا�+'	!)، %'	ق ��� ا��	I*=ا (%	'% ،

  11.ا��.....ا��7

 ��س � ���ة، و�=�ھد�3 رؤ��3 (3 ا��ظر أ&�د ,
 ��3 /�و��ً  ا��ظر� وھذه &�و��ً  ا��ورة 11
��ب (3 �ل ا@����د، أو ا����� 3) P��, واب� ا.�د�	ء �# ���
� ��6ً، ا@,���&3 �����ب ا����ة أ

� أ��		ً  أ�
	ر ا���	ة، �ر��8 �ن و��<��س !� وا�Bط* ا��واب أ7د أ
� ��	 وأ
'7ب �و�ف،ا� ��� 

رض �ن �	ن وا�'�ل ا��طق ��زان !� ���	) ���0	ً ( �'ور�	ً  أBرى، �ن وأ�7ل أ!;ل �	��'ض� ��ون أن ا��

	ة 
�ون أن �	ن !��<�. ا�'�س� ا�ط	�# �ن ا���'8 �	ت إن �Bو�	ً  �
��زة، ط��8 ��'8 ذات �	80K �ن ا�


	ح �0/ �دل ذ�ك أن ��دو( ا���	���� �# ،)�8و��� ا�	دة , أ

�ون أن ��ّ;ل �	�;رورة، ذ�ك �ن �� ا� 

	ة��� 8	80K �ن ا�F )ك أن ��دو�ل �ن �ز�د ذ	�
� �# ،)ا�����8 ا� ا��7	ل �ن أ��ث �	ل، �*ي أط�# , أ

�س <�8 �0/ ��	�د ذ�ك أن ��دو( ا�B	ر�7�	� 8���� (#� �)	 أ��ث ا�دا�0B، ا��7	ل أ�	�	ً  ��)ر� أ� �! 

�8 ا.و�	ط�
رض �ن ذ�ك �0/( ا���
�ون أن ا�� 8����(، #� � أ��ث ا���	!ظ8، ا.�Bق 7داً  �)�� أ

�و ��'	د,ت ���ر �	ن أ> ��دو( ���0 �)واھ	 ��ن 8�� �# ،)ا����
	ر �ن أBراً  أ�Bم �ن أ���0، �)واه � 
�;��ت !)ذه

�	ر !� ا�B,/ �ر�80 أ7ل �ن ھ� ا�ول !� أو���ل ��ل ،ا	�

�	ر ا�B,ر ا	�
B	� �K	( اLن. 


�	ر !� ا,�
�	د ��
م ����8 أو�	ط �ن !
	ة �ن إ, أ��ث أ�ن !0م ا���8، �	 أ�رف �رتB,ول ا���وا 
�K	(  ).ا�و�ط�8 �و ط�'	ً ( ا�����8 در87 ��ب ا�

��	
	ب ھ	ك �8	��� ����

ط	�ق �د ا���8، �ن �0Bو , �د �  ً	�Kف !�رة �# 7ز��
 وا�
	�ب ا�

�د أ> رFم ھ	، �> ���د ا�ذي وا���	ر ا����ن إ�/ أ��> ��	ت ���ب وا�'�رة ا����8 !� ا.�<ل'� �! 
-10-28، و��	 �رت 7ر�دة �و�ورك 
	��ز "ا��ر�8 ا��ب أر�	م" ھو وا��
	ب ا����د، �وم �0/ ا�
���ز
��	ل �و�د� ا�
�ؤ” Facebook“ ا�ـ إ��	�8 !�)	 7	ء درا�8ً  2013 .ا��'ض �';)�	 �ن ا������ن ا

ب إ�/ وط��'
)م ا.�د�	ء أواع �Bل �ن ا> ا�
� أ�دت ا�درا�8	8 7��0B�ا �
 و�دى إ��)	 �ر7'ون ا�

�د�د ���ن �)م ا���	ب �	�ب ���8 87�
ت .!رد�ن ��ن 
�7# ا�
� ا�'��8 dدرا�8 و���ا < �	ن ��0	 أ

ر�8 أ�'	ب �
/ أو ��
ر�8 �	ط	ت و7ود 7	ب إ�/ ا����Bن ن�� أ�<ر ��
ر��ن أ�د�	ء ھ	ك�� �! 
- 11-22 ا��و�دان ط	رق أ�;	ً  أ�	ر و��	 .ا�'��8 �دة طول �0/ إ�7	��	 �'�س ذ�ك !Aن ا.��	ن �'ض

2013، <
ز�د ا<�ن ��ن ��
ر�8 ھوا�8 أو اھ
�	م �ل: ا��'	دة �0م درا�	ت !� �* 	�(
 !	�زو7	ن٪ (٢ �'	د
٢٠ !� �
وا!�	ن ا�0ذان 	�	�
  ٪).�٤٠ـ أ�'د ھوا�8 أو اھ


�	ر !� !�ط ��س ا.�ر ذ�رت ��	 ط�'	ً Bة، �ر��8 ا	���ر �ل ا	�
B	� ب	أن و�'د !�<�ً،. ا.�� 

�)ت ھ	ك ا�وا;��ن، ��0
�	�ز�ن �	1;	!8 !)	ك ��	ري، أم ���� ھو ھل �*�ره ��	رُ  �ن ھ	ك أن إ�/ ا
�! ا�
ط�# ��0Mب ا��ر87 ا.و�	ت !� وا�ط�# ا�
ط�#، ا����� ا�ط�# وا���	ري ط�#ا�
 ا���	ري ا�ط�# ا����
0�ون �� أ�د�	ء !� ذ�ك رأ�ت
B� 	��! م( ھ	ك و��س �
�	�)�ن ��دون أ)م �#!  ���ط8 .�ور داKم ���ل ��

 �د��	ن ���	 ا�
ط�# ��	ري ا�ط�# ���� ھو إ�	 ا.ول ا��د�ق أرى ا�
د��ق !� أ> إ, ���	��	ت، داعٍ 
0�	ن
B� ن	�0
B� <'� ء ��ل	��در87 �ف �B�م اKدا�ا 	0/ و��ھ�� 	ري ��دو �	ط�# ���ا � ط�'	ً  ا�
ط�#، ���

7�ت ا��<	ل وھذا �ل ا���	ر�8، او ا�����8 �ن �
و�ط8 در87 �0/ �0)م �! <���'
 �ن �0/ أ��ر ���ل 
  ...�و��
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6 ّ��* ،!!	

	 و��ّ�
	 �	���J ا�9+'8��ل أن *��  ا�5'	%) و!�*	د/�!!  

 (A-ة ا��$A ً	�	'�أ Eeف ور-M ف /�+$ل إ��-�M=ا ��;* 	
7�d	ص) أ�	� O'%) (وا��	ا�5' (�	J�
�ر0) �	�') !  ا�+�/)� Kوا�� .وا���� ('F'F++�/) ا��	أ�<� � K����	� �+ا� �F�/د �  ا��3ب و	وا=��� E
I

O/3وا��� )'I&ق وا��	I&ا�.(G 12  

 ا��'��8 ذو ا���ب– 
ر��8 أ�و ُ�
)م أن �در, �/� ف أن ا�����3 ���=Fن �س �ن ا��
!ول ( 12        
80K	(�ذي - ا�ن وا	داً  �K	� راة �ن	رج ��	B ض �'د ��ده� ا�
)زأ �د�	 را�'8، ,�
�	�	ت ا71را�� ا�

م: �*�)م �*ن ا��ر�ق، و�ول 
ؤ�ن أن أ�	س �0/ أ
ت ا�
� ا��7ش ��ّوات	؟�
��و أ
)م! 	! 8 ا�ذات �Aھ	

  !ا�8���7
� أن ا��Bف !� ا�و�	�8 
�ل أن أوّM� �0� ر	7ّ��م ا
  !�'ب وإ�	 �'ب أ

 ������ر���� ���رة إ&,��B �3 �ذ�ر دا���ً  وا�دي ��ن 3)  أ(Nل" ����3؟ ��ت �و ��
ل ��ذا" ا�ذا&
  ���Fرف؟ �ت� �� �3 و�P أ�B & % ا��دث �����ة ا��دث أ���ب & % � ��م طر�!

 (���رف �رھ�ن 2 �ون ا��=��B �?ذه  ��25/9/2013ث ���ل أ��د أ�و ا�/�ر (أ��د �ذ�� B�إ&,�

> ��0F /0ون ا�د�
ور طرح �	.�س،ا���رة: ��� 	� 	( �راء �ن !�)	 ط0ب ،"��	��8 ��	ر�8" �ـ �و
�'�	

> و��� و�	ذا ��
�دث �	ن ��	 ،ا�و!د !� �;وا ��ون أن .�د�م ��ض �و" : �ؤال �0/ ا71	�8 �
  "ا.�ر؟ ��'رض �	ن و��ف ��ط0ب


)	 ھ	�ش �0/ و�	رك ا��
�دة ا.�م إ�/ ا��وم ذھب ا�ذي ا��'	ر;8 و!د ���د	�	�
  .ا7
0/ �)	 �دد �ر �رھ	ن ا�د�
ور أ�	د 
'��0	ً، 260 �ن �*�<ر ا���ور �ظ�� <
���.  

�ق و��	درة ��
	زة، !�رة أراھ	�
�	د ا�و!د ��ون أن أ�ل �0/ ا�1	دة، 

�رر وأن �)	، ا�
 ��ل �ن 

 ا��<�رة ا.��	ء 80�7 �ن-  �)	 ا���وب ا��'ب ھذا و��ن ��)	 �	 �'ل ا��'	ر;��B� ،8	ت ���8 و �0Fون
�
  .و�'دم ��لّ  - وُ�ب �)	 ا�
�0 ا�


�ف �ن ,? أ/رى ھ��ك �� �ل � �ز�و�3 & % �ر ا�ز�ن، B,وھو ���0ل ��7ل �دور �ول ا
���ر – ھذه ا���	ة �ن دورات���ل �	 ، وأ)	 (ا�
��0د��ن) ا��Bف ��ن ا����ن وا���	رو
��0	ت ��ر8F �7ب ا�

�0/ �ّر ا�ز�ن، وأن ا��<�ر�ن رFم و�و�)م !� ھذه ا�دو8B ھم  - دا�K	ً ���رھ	 وا�و�� !� �دم ا�دBول !�)	
 .8K���8 ا�  أ	س 0��7ون �	د�ون , ���0ون ا�

�lا Y'�/ 	! ')َ إن�	5 �Fا�+�/) ،ا�� �&�/ �Fوا�� ، 	! �6	��	T&	ت ا�+') ا�M7ى إ��	 ھ� !��!;) إ�� �
�وا  ،إ��	 ا�M-ف 0	YT ،و�% Z�3�Oّ ھ3ا ا���F ا�M-ف أ�6اد ا5�l	�J*، ('�� ��ا!b ا����'$*��* 	!�&� E
إ= أ�


E أ(-ً *�LI� E
 ا�+�/) و��/� 	9�M	ر ��/� �L6ة� و�A? ا��5	دة.. اھ�Yت ا���ا�) ،��� ا�+�/) ا��� *;��
وا��LIة *~دي إ�� ھ�ف ا�+'	ة ا��	م ا��5	دة، 6	��و�) ا����') ا����د/) ا��/��Fاط') *�E5  ،ا���ا�) ��+�'
	!�	درة 

  13 .وا��5	دة Iوا���ا�) ���	ً �	�+�/)

 ا� Uو� ا��ر�, �درس 13���
 رح(�= ا����3، ا�����3 ا��وا�ل �وNوع أ���3 ��ھ���م ا�
 أ,ل �ن ذ�ك ،)ا@���ل( ا@دراك ��وذج ��ّ�% �� �دود، �6 آ(�ق ا���ّ�ز ����B (3 ا���ر��3 ���د� ا�,�
 �!����� (3 �/� ف ���ذا ���?�؟ ا@=��ء & % و����� ا��ظر و,?�ت (3 �/� ف ���ذا: �ؤال ��ل & %


�ش ا�ذي ا�
��م �2ر ھو أذھ���� (3 ا�
��م ��Kور؟� B�) و�/��ر ��دود &��م أذھ���� 3( ا�ذي <ن 
O=ون و����� و�ر
 �3�F أ�ن (�ن. ا/ر =��� و��س �B و��س و���
B �راه �� ھو ا�
��م �Fن ����� �!��

   ؟ �در�B ا�ذي � 
��م وا�!�ود ا��دود ھذه

0ف �دود �)	 و�ر�م ذھ> !� B	رط8 �> !�;# ا�B	�8 �طر��
> �و�> �ن ا�'	�م �درك إ�	ن !�لB
 

 وا.�وات ا��ور �ن ھ	Kل �م �وا�> طر�ق �ن ا,�	ن ��ل إ�/ ��ل �Fره، �ر��)	 ا�
� دا��دو �ن

�	ء �'�B�! 8�0;')	 ا���8�K، وا�ظروف وا���	ھدات وا���0	ت �	 و�ر!ض ���ل �	 �)	 !���ل و
ر��N ا
 �ن �> �سو� !�> و�'�ش �در�> ا�ذي �	��> ھ� !
�ون �دود ذات �0'	�م B	رط8 ذھ> !� ���ل <م �ر!ض،

 ��ل !� و
ؤ<ر ا��Bص إدراك ���8 !� 
ؤ<ر ا�
� ا.�	��8 ا�'وا�ل و�ن. ذھ> !� ا�B	رط8 ھذه إ, ا�'	�م
  : وھ� و
��ده �0'	�م ھذا إدرا�	 �ن 
�د ا�	��> �وا�ل <�ث وھ	ك. ظره �و7)8 ا�'	���8 ا�B	رط8


ط�# , !�<�ً  ا��واس �ن 	�8� ��ل ��دود�8 !)	ك �دود، �)	 و��ن ا1دراك �	!ذ ھ� :ا��واس� 
                                                           

I ..'دل�ق ھ� ا��8 ا�'دا�ا  
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8 أو ا��'�دة ا.�وات ��	ع أو ا�د���8، أو ا��'�دة ا.��	ء رؤ�8!	B�واس إدراك �دم. ا��روق ا�. ا�د��� 8�0
 !وق أو ا���راء 
�ت ا.�'8 
رى و, 
�س , �<� !	�'�ن ا�ط��'�8، ا�ظواھر �ن ��<�ر إ��	�	 ��دود�8

،8�7��)	 ا��واس ود��8�د إ�/ �	1;	!8 ا��A! 	 !� ��	 ا���ر، �	��B 8و�	 ا,��	ن �'ض 
Bد�
0�ز�ون، ا����	 ��ل طر��8 أو �<�ً، ا��راب ظ	ھرة
  .ا���ر�8 ا�Bدع �ور !� �ذ�ك و��	 وا�

ً  ا��واس ��دود�8 
�ون �د �ذا 	���  ً	�K	و� 	'�	��درة و7ود	، ���ط �ن أو�# �دارك ا�/ ا�و�ول �ن ��
	 أي ا���#، �0/ ا���دودةإ, ��ل و, ��دود �7	�> أ�;	 ا�ظر. �	 �ر�ب ھو و�	 �	 ���ط �	 إ, ��# , أ

8!	�� ،<
)/ ا�'	�م أنّ  �'� , وھذا �'� ھ	ك أنّ  '0م أن �7ب ا�
� ا��واس �	�� ا�;	 و�<0)	. ا��ط8 ھذه �د ا
  .ا��> 
�ل �د ��	 وأ��ق 

8M0�ل :ا>�
 8M0�ت ا�د ا	ر����ت ا	�0'0و��واردة �غ ا	0د��واس طر�ق �ن ��ا �'ا����وع ا���م �	�8M0 و
   ا���
وب


'0ق ��وب <�ث وھ	ك
  و!)�	 ادرا�	 �0/ �و<ر ��	 �8M0 ا�
Bدا�	 �طر��8 
�# ��ء او�ل.. ا,�	م ھذه !� ��0Bون ا�د�	ء �و7د , ��ول ا��'ض ��# : ا�
'��م
!�ن.. �'ره ار

  ..��	�س
�*ل ان و���ن 	 �م وا�د ��ء �و7د أ,..  ؟ ا�'	�م !� وا�د �0Bص �د�ق �و7د أ, �دور

أ!�	ر 
'ط� ا�
� ا.Bط	ء �ن ھو ا.�ور �0/ �	���م !	�
'��م ا�'	�م، �)	 درك ا�
� ا�د�8 �ن ��0ل !	�
'��م...�'ره؟
    .وا��8��0 ا7�1	��8 ��ن ا���	ھ�م 0Bط �! ��	ھم ��	 �'	��>، ا��Bص ظرة !� 
ؤ<ر

�ول: ا��ذف <
ھو �ن �*ل ان و���ن. ا��	ر�8 �;ر.... ا�
�	ر ا�ط#...  ا��د�ر �	!ر..  7د�ده ��	ر
<
 و�
/ ا�
�	ر ا�ط# �ط�> أي و�ن...�	!ر و�
/.... �	!ر ا�ن وا�/ ا��د�ر و�ن....ووو و�)	 و�	 7د�ده ��	ر

�)م و�د �ذ!ت، �د ا��'0و�	ت �ن �<�ر أن 7د !)	 ؟؟ و��	ذا ا��	ر�8 �;ر ا�ذيو��ن ا,��	ن، �'ض !� ا�ر�	�8 
�)�)	، , �د ا.��	ن��رھ	   .B	رط
	 ��ب !

 و��ن وا;N ھو و�*ل... ا���ر ���>... ذاك �ن أ!;ل ا���ء ھذا أن ا���ن ا�وا;N �ن �ول: ا�
�و�>
�;�0>، !� ا���ب إ�;	ح �دون اBLر �ن أ!;ل �*> أ�ر �0/ ��م !*ن  �	س؟�� �*ي وأ!;ل
 N
� ا��7	ل �
  .�	���م

0�ز�ون ��	ھدة �*ن �'
�د ا�	س أ�د �<�. ��ض �واب و�راه ا��Bص �> �ؤ�ن �	 �ل وھو :ا,�
�	د
ا�

رت �*ن �و�ن وآBر ا,و,د 
ر��8 
�د� !�ن أو ا���	ب، ���د ا1' <ا��'
�دات !)ذه. ا�'�ل ���ل أن ��
ط�# , أ

ؤ<ر ا�'	�8 /0� 	ً  �واء ��	
	 !� ا.<ر أ��ر �> !	,�
�	د. �درا
	 �ن و
�د �0'	�م إدرا� ر!ض إ�7	�	ً، أو ��0	!
0/ �	ءً  أBرى و��ل� ،	
 ا
B	ذ !� �
��ب ��	! �	 �ر ��ء ��ل و�د �	 �Bر و!�> ��ء ر!ض و�د �'
�دا


N ا���8 ھذه �ن ا�
0Bص !'�0	. و�8��0 ;	رة ا�����8 !� وھ� ���
)	، ا,�
�	د ��دأ �ن �)	 وا�
��ك�
�	ع ا��7	ل �,
ا1دراك �دى 
��0ص !� ���	 �)	 ا�
��ك �0/ ا�
د	 ا�
� �	���م ا�
��ك ��ون �د .> اBLر�ن، �# وا�'ط	ء ا.Bذ داKرة

B	ط8K أو ����8 �و)	 و
��ل ��	��8 !� ا��رو8 وا!
�	د ا�
�	دا
	 ��8 �0/ �	�7زم ��ما� ���ب وذ�ك وا�و��،

�ده ��	 ا��رء '� <A! ��	
0��8 ا1دراك ھذا د�� ا�ظر�8 !�( �0'	�م إدرا�> �ن ��Mر �	�B� ،ر���
و��7A	�> ا�

���ر وظ	م أ�0وب
�	نا1 �;# ��ث). -ا��رء د�ن– ا�د�ن ��ون ا� <��ا�
� وا���م ا,�
�	دات �ن و��وداً  �دوداً  �
��> ��	�ر ��ون و�ذ�ك! ا�'0م و, ا��طق و, ا�د�ن !� , �)	 أ�	س
0ك ور!# ا��دود 
0ك 
و��# و���ن �)	، � 


�ره �	 وھ� أ�;	 ا���م أن ��	.  �د�> ا,�
�	د أو ا�ظ	م ذ�ك �Fر'إدرا�	 �ن 
�دّ  ا���7#، �ن �> ا,�
زام و�7ب ھ	م 
	
و�# !� أ�;	ً، �`Bر�ن و!)�  :  �ؤا��ن إ�/ ا�ر7وع و���ن. ذا
)	 ا��'
�دات ا���م ���ل ا���7# أن 

�'ل �م او !'0ت �و ���دث �	ذا -     ؟... �ذا)  !'ل �دم او(  !'ل �ن ��'ك ا�ذي �	 -
  ؟.. �ذا 

	 �ذ�ك
�ف أنّ  درك أن ���B,راء اL	� / �'ود�ف إ�
Bت ا	�	ا��Bص، ذھن !� ا��
ر�8B وا���	دئ ا��
�

0ف وا�B

و�# إ�	ن !�ل..  �^�ور ظر
> زاو�8 ���ب أBر إ�/ إ�	ن �ن � <�	�80 ودرا�8 �0م �0/ أّ
�ن ���'> و�	 
7	رب �ن �> �
'رض و�	 �'0و�	ت �ن �
�0	ه ��	 ط��	 B	رط
> و�ر�م و��دده �> ا����ط �	�'	�م

  .�> �'�ش ا�ذي ا����ط �ن 
*<�رات


) ظ	ھ�/	ً !  p-ث !&F�L	ت، ا7ول ا�&') �	Jا��� ^Aف �'  ا��$ا-�Mك ا	ن ھ&	إن � ً	'T��! Y''ا���  ��/
�اً ھ&	: ھ� ھ� *+? /��ف وA�$��، وا�<	�m وھ$ !	 /5
$ �&� ا��<'�ون، ھ$ ا�$%'�)، و*+
ا�+5&)، وا�<	�� ا�

 أم M	ر0
	.ل) (ظ-ل ا��F�$ظ-ل ا�+�/) 

�ام ا67>� ! d�%رض ���) ا	�*  ً=��  ! ،fA	&'�� أ!�ٌ  ھ� وا��� ا���ن �� /���ض ط	إ�5 ،��I/ 
E=ت وأھ	�6 ا�+ Zرض ذ�	'  ا���� 	ھ$ ! ��Aوا 	، ھ$ و!��	ن !<	5�l80 وا	ا�& 	80 ھ$ ھ&	ا�& O'*��� 

 .ا�$اO5+� KA ا����	رU) ا��<	�') ا7و�$/	ت
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 �6 	&! E�  ّ���/ار ض�F� ��/	6'� رض 	IA$! ���A ��F'�� ھ$اه أو ،و��	و!< )�A-M�9+�� أو ،)أ! 
 ...14ا�Mr/  و!�9+)

  وھذه �ورة �?ذا ا���ور 14

                                                        

/&�K ا5�l	�')  ب أوا�+Y ا�F$!') أو ا���ق أو ا���/&) أو ا���F أو ا�L	IT) أو إن أي ا���	ء إ�� ا�$ط  أو
/;��&	...h6ن �E /;��&	  . و�&&\� دا�T	ً إ�� !	!  ا=���	ء إ�� ا��/  ا�+G دون أن /��	رU$ا إن �	ن د/  ��/)

 /�6	���F وا5�l	�') و �O ا�$ط  ���	ً /;O أن *;��&	 و�  /�&�&	 ھ3ا !  ا=���	ء إ�� ا��/   )ا�/l	��( ا�
  15 .�� وا=��Yاز

15 ������
ر(�3 (0ن �3، (�  وا�
دل � �ر� �د�ن ا���3 ا��6م �د��3 أ&�!د �� ��ب ا�����
 ا�/�ر وأ�=ر وأ�� B و,ودھم أ��رم أن و�,ب ا�
��م ھذا أ�س أ�د أ��3 أ&رف أن ��Fر�3 وا�و�ط�
���?م وا��
ر( وا�
 م وا��
�دة ��/� د(�ع��� ��Fر�3 أ�B و��ف...وأھدا(B و����,B و��?,B��� B ا�د�ن و

 طرق (3 ا�و�وع Nد /�و�� & �?� وا����ظ و�و&��?� �ط����3 وا@ھ���م و�د���3 وط�3 &ن� /�ط

ر( &ن ���ران أ�?�� أ�6ً  �����,�ن ا� ذان وا���طق ا�
!ل ��U=0ل أ��Nً  و��Fر�3�  و@ ا����  ا��!�!
3�
  ...ب�ز أو �و�� أو &رق إ�% ا��ق �=رط ا���3 او أ���ز أو أ(�/ر أن ���

9� �� إ%	ءة 6F/ ن	9&'^ إن ���	وج �  ا�+�/) /�$ن�Mو �LM.  �� �9F/ ا��9&'^ ا�3ي 	أ!
(��J! �� q'�6 ��'�Lا� ^')$ھ3ا ا��9&'^ .ا�� ��!  أن 6'
	  ��d$ف ،إ��	 ا� �Ld�F	ً �6 *;	ھ� أو *+	

"�LMان     ا رد ��� رأي /F$لإ�� ا���Y وا�:�Y...( �	7(� ھE�'� 3 ا���	ھ� =�F	K! ً ذ�Z وا��;$ء ،%$ء �')
�ھ�	U ف$A$ا� O;/ :أ�� �*9&'^ ا��$اط&'   ،��5ة وا�5-حا�� �IT	س ط	أ% ��أو !3ھ�A�� ً  ". و	��ط

m+���6ة ا��9&'^ �6 ا� �F) ��  ا���&5�	16)ا7!� ذا*� �  

 �وص �وار �P �د�!3 �و�ف و�وار آ/ر �� وه �P �د�!3 & 3 د�وب:دار ��6ً �?ذا ا�/ 16

Yusuf Kh June 15 at 1:12am  •  
 و��	ول ��7'	، ��)�)�	 �م أو ا���0را��8 ��)م �م أو ا��1م ��)م �م إ�	) ا8����1 ا���0را��8( ��ول ا�ذي


	�;�ن ا<�ن ��ن ا�#�7� , 	'�
7� ...  
Like •  • Unfollow Post • Share 

10 people like this. 

Jalal Tawil �0 ط�ب�ول واK� ؟ ا��1م����0را�ا  
June 15 at 10:59pm • Like 
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Yusuf Kh س !� ���ب� 8	B�ذي،ا�ا /'���> ا��1م ھو �����0ن إ��>  ا��I �ن �'�داً  

	!ر ا�
� و �> ا���
�د<8 <  ... ر�	�
> و �;�و

June 16 at 6:38am • Like 

Jalal Tawil ط�ب 	" ��	!ظ ���را�� إ����" �ا�د� 
و7)� �	����وك �	طط .و أ�
ر ا���رة !)�
  ).�	�^�	س ا���Kود �ت إذا �'رف و�	(

)�	، �	�'��8 وأ!)م �	���0را��8 وأ!)م �	��1م أ!)م أ� أّد�� أ	 ط�'	ً �� /
� �
�ن أ�;�ت أ ا��
���ر �	���ث ا.�Bر
�ن
�0�	ت وا��� /�  ...ا��وا;�# ھذه �

June 16 at 9:27pm • Like 

Yusuf Kh , �B�7ل أ 	ك �و7> ��م و،إ� <�

�'ك �	��رو!	�ل ھ�ذا 
و7)ك 
;# أك أ،	 أ
�	ءل أ
�	ء ���ن أ,،ا���	ھ�م و ا�
�ورات �ن �Fره �# ا��1م ��زج ��	87 �ن ��	ذا
 إ��	 7	ء ا�ذي �	��1م ا,�

	 أم ا���	ة !� �)	ج و 
�ور و �'��دة
	ج أ� ��ف إ�B	ري ر7وأ �
و7)ك �	����M� 8ره؟ 
ط'��> إ�/ 
�)م

و;N �	��1م ���
)	 و ا���0را��8 �
7د	 �د،أ��ق ���ل ظرك و7)8 �ك � �! 8�	(0
�� ا��ط	ف  
7د �د و 'ر!> ا�ذي �Fر آBر ��ء �)	 ا��د�ث 
ر�د ا�
� ا���0را��8 �'ل و ا.�ور �ن �<�ر �0/ < , أ

��)	 ا���0را��8 �0�ظ8 �	87
�،�و7ودھ	 ��رر , و 	��
 �B�7ل أ ...  
June 17 at 6:41am • Like 

Jalal Tawil �B'ز�ز أ�8 ا.�ر �و�ف، ا��
د��ق ھو إ�	 ا����ود، ا��زج ذ�ك ��س �� �	� �F�� 

رض �ن ��س و��و�	ً  ا�
'��ر، !��)�7 !� ذ�ك أ�
	ج �� �	���8 ��ن أ�رت، ��	 ا�
د��ق ھذا ا��� 

�
 و
'��� ا�B	ص اھ
�	�� �# �Bو�	ً  ا�
'ر�ف، ھذا �<�راً  !�)	 �ؤ<ر ��و;و�	ت ا�
طرق !� و��	�
  . ا���/ ھذا !� ���0	ً 

��> ��ف ��ن أ�0م , �ن ذ�ك �Fر أم 7)ل أم ا�
'��ر !� 
���ر ھو ھل ��	�>، �*�ر أو �ذ�ك 
�8 �وء أو ��ن .  


�ر �ت إن ��	 إ�	ه، �*�
ك �ؤال أول'
 ا���0را��، ��1موا ا8����1 ا���0را��8 ��ن !رق ھ	ك 
 أ�
�د ا�ذي وھو وا.و�# ا.��ر ا��ر7# �ن ھو أراه ا�ذي ا��رق ��ن !رق، ھ	ك ��دو , �د ا.و�/ �0وھ80

<
رض �ن أ�/ ذ�ك و�# أو,ً، �ذ�ر أن ا���
 ا��	ش �د إ, ا.�ر ھذا !� �	م ���ل �<�راً  ا�
د��ق �دم أ
  .أ�<ر , �ذھ�� 
و7> �	 و�	ً  !)و) ا�د��( ا�'��0

#��7 �	�ب وا�# !	��1م ���ط، أ�ر !)و ھ	 �	��1م ا���0را��8 ���8 �و;وع أ�	 #K	ط��ا 

�ف ا���ر�8،Bوا #K	ط��8 �ن ا ھو ا�ذي �	����ط و�
*<ر �ط�'>، �و�د ا1�	ن أن �0ت إن أ�	�p , �ل ] �

0��ن، �	
7	ھ�ن و
ط�'	ً  ط�'	ً  ءا��ر !� �
وا7د �د ] و���	ن ا�
ط�#، ھو ا�
*<�ر وھذا !�>،
B� 8����0را�وا 
 - !�> ا�
ط�#- �د�و أ> و�و ا,
7	ھ�ن �� و���ل �'
رف و��1م ا,
7	ھ�ن، ھذ�ن أ�د �ن ��	رة إ, ���ت

 د�)	، �)	 �7دد �ن �8K� 8 �ل رأس �0/ �^�8 ��'ث ] �*ن ��ول ا�ذي ا��د�ث أن �
/ ا�و�ط�8، إ�/
ً  ا�
7د�د أن أ�
�ر 	��	F س ��ون �د��ع إ, 	/ ا1ر7�و�ط�8 إ�8 ا�و	ذ و��� �<�راً  Bر7ت ا�
� ا�ظواھر 
	(�.  

ً  �	P �ؤ�ن ا��'ض 
رى 	�� ،8�
ط�'	ً  �	P �ؤ�ن وا��'ض و���0	ً، �ط��	ً  �	P �ؤ�ن وا��'ض ورو�	 
ً ا
7	ھ 
�ون أن �	�;رورة ���ت ا�
� ا,
7	ھ	ت �ن ذ�ك �Fر إ�/ وورا<8، و
��0داً  ً  �7رداً  	  �و�ده، ��;	

	�
	ل ا�
� ا�و�ط�8 ھ� ��	 ا,
7	ھ	ت، ��7# �0/ و��
وي �ز�7	ً  ��ون �د إ  ً	���  ً	 و, ا��ل، �ن �
واز
8 �دود �ن Bرج إن إ, ا��1م �ن !�> - 
طرف ر��	 و�و-  وا�د ا
7	ه �0/ ا��رء ��ون أن B�ُرج�'�.  

8��	��	� /

وي !� 
7	ھ	ت،ا, 
0ك �<ل �)م ا�'�0	��ن ��� ����ر !� ا���0را�� ا�'�0	
 وا��)\ ا�
#� �  .ا�'�0	�8 �ن ا,
7	ھ	ت أ�د !� أ�دھم 
طرف �Bرج و, ا���	ري، ا�'�0	

ً  أو;N �م أ� وآ�ف 	�	�
� ���N، , ھ	 ا���	ن .ن أ��ده ا�ذي ا���0را��8 ��)وم  إ�/ أ�
	ج .
���ل، �ن ا��<�ر
 ا����وك !� ���ظ	
� �0/ ا,ط�ع ���ك أ���ت وإن ا��ر�8، ��د�K	ً  �)	 ا����ود إ�	 ا�

���ل إBرا7)	 إ�	دة أ�	ول �	��	ً  وا�
� ا���	��8، ا��'	دة ا�'وان ذات �Bو�	ً 
� N�;و
  .أ�<ر و
����ر !� Bط* �ن ھ	ك �	ن إن و�ذ�ك ا1ط	�8 �0/ و�ذ�ك �	71	�8 ا�
*�Bر �0/ �	��
 , �د ا�

<��
ً ,� إ, أ� 	�.  
June 28 at 3:17pm • Like 

Yusuf Kh �Bأ ��	M��7ل ا،	/ �م أ> إذ ا�
*�Bر �0/ أ�;	ً  آ�ف أ�
 ا��	;��ن ا��و��ن !� �� �
� أد�� �ن أ	،��0> ا�رد و 
'��0ك ��را7'8 و ا�'	�8 أ��)	 �0/ �ط#0 ��� و ���0را��8 !)�� !� �
'�ق �*

���ر طر��8
 ا��رق �Bل �ن ��د
> ��	 ا���0را�� ا��1م و ا8����1 ا���0را��8 ��ن ا��رق،ا�'رب ا���0را���ن 
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�ر أت ھل �ك �ؤا�� ��ن،إ�� و�0ت !�ر
ك أن أ�
�د ا��ر7'�8 ��ن'

درج �د �	�8 �*!�	ر ا���0را��8  �! 

�	رك أو ا��1م
 ما��1 �	�ب ;�ن ��
وىً  �	
7	ه ا�
�	رھ	 ���ن �	�
	�� و �'��B 8	Kص !� �'> 
 ا��	�ل؟ ا����1 ا���ر !� 
طو�')	 ���ن �	
7	ھ	ت �'�8 إ�دو�و�7	ت 
���> و ا�طرح ھذا ��N ھل ا�'	م؟

 ا��	ب ھذا !� ���0 �80 و ا��7	ل ھذا !� �
�Bص �Fر �	�
�	ري، �ر��8 �
واز8 ا���	ر�8 ھذه أن أ�
�د ,
		 و ا��وار ھذا !� ���0	ر�8 7	�ر ���د �ر�ف أ�B �*�رك !*Fإ	ده ��	 ء�  

June 30 at 2:36pm • Unlike • 1 

Yusuf Kh ر ���د �ر�ف�	7  
June 30 at 2:38pm • Like 

  :أ�ر�ن !� !	��1	��8 ا��0را��8 !� ��	�ن �ن ��ن �)�	 ,��ر ���د =ر�ف

7دھ	 ا�
� ا���م ھذه �ل أن) 1 "8 زاKدة ��8 �*ي ا��1م وو�ف ا��1م، !� �و7ودة" ��

 ��0م: �و�ك �7رد: ا��'/. ���وره اد�	ء ھو �;	ري أو ��را�� إ��م �ول �*ن �را��8وا�0 �	��;	رة
�'� 	
ر�د ا�
� ا���80 ا���م �ل 
��ل أك ;�.  

�)�)	 ��	 ��س ا�'	�م !� ا��0را��8 أن ا�<	�8 ا��1	��8) 2

�رة ھ� �ل !�ط، أت � � �Fر ��'	

'رض أت و�ذ�ك ا��1م، �# �
وا!�8 �� و�ن" ا���)	ت !	
�وا" �	ب �ن ا���)8 رد وا.!;ل" ���0)8" ك


�و�وا ," �	ب 	� اBLر�ن �ن ,�
Bدا�> ��ظ �ن )	ھم !�د" اظر	 و�و�وا را�	'�� 8��	B� �0رع� 	و!�) 
  .ط'ن


��ل أك .�د 
��ن أن �0/ ��7ر �Fر أت أ�B ���	ط8 	��� 	�'� 	(��

�ول ! "	 أت ،"��را�� أ
  ��م �ن !�)	 ��	 و��	ك �زة �)	 و��	ك م��0

June 30 at 2:48pm • Like • 1 


وا!ق أ> ���N ا��1م أن أ�B ا��1	��8 ,��ر ���د =ر�ف� #� #K	ط��8، ا�0
B��ن ا��8 ���0را�ا 
 ھ� ا���م أن �Bو�	 وا�د ���� 
و7> �> وا��1م �'�8،" ط�	�	" و���ت" ����8" 
�	رات ھ� و�Fرھ	
8 ��	ھ�م����*

�ف �	�ل ھو �	 أو !رو�	 و���ت ا�د�ن !� B�� ..�(! دئ	���8 ا�	'�0د�ن ا�و7)8 وھ�..  

�!	 و7ود ���ن و, وا�دةBا 	ف !�)�
B,	! �! روع�  ا�

June 30 at 2:50pm • Like • 1 

Yusuf Kh د�
 و �7ل أ�B إ��)	 ا�و�ول أردت ا�
� ا���رة أو;N ا.�Bر �ر�ف ا.خ �
'�0ق أ�
8 ط�	�	ً  �Fرھ	 أو ا���0را��8 ا�
�	ر ���ن , أ> ھ��'�  

June 30 at 3:12pm • Like 

Jalal Tawil �! ظر و7)8 �ن �<�ر ����م
رف , �د �'�ن ط�# و�ن ا
7	ه ذا
> ��د أ> إ, ا�'� 
 �ر�ف أ�B ذ�ر
> ا�ذي 
و7> أو 
و��ف إ��	ق �دم �و;وع أ�	. ا��1م ;�ن أ)	 أBرى �	
7	ھ	ت

�'�! <  ذ�ك؟ �Fر أو �و!� أو �0�� أو ��'� أو �� ��ول داعٍ  , أ
8��	��	� 	� 	��
  ا��و!�8؟ وا�
�	رات ا��0��8 ا�
�	رات !� �<�ً  ظر

June 30 at 3:13pm • Like 

�ر ���د =ر�ف�, N��� ت  و�ذا �0�� أ	 �	��ول ��7را ��ت أ
��ك 
'رض , أت إذ أ��ر ��را�� أ	 �و�ك !� ا��1	��8 ��ن ���ل ا��* Fر�� �
�	ر ��
�	ف 

8 ��)و�	ت��	B� م��q� �! <
*� <
  و��رور
	 �و�	 أ�	  و�Fرھم �	���'8 ا��دع أھل �ن ا�
��ز �;رورة !)و �8 إ

June 30 at 3:52pm • Like 

Jalal Tawil #��
8 ��)و�	ت ���ل وھو وإ���� �ل �ر�� 
�	ر ا���	B� م��q� !8 أھل ر��	 ا��
8 ��	ھ�م ���0ون �0��ون وھ	ك! ���0'8 �	���8 �دع��	B� م��q0� 	( ھ	ك �م! و�0��8 إ��م و�'
�رو

���ر��	 ظر
��	 �	 و�<�ً  ��ن؟ أ�	ً  ����A)م �)م ��)ود ��وخ ��ن �B!	ت

�ف وB�� نLن ��ر !� ا�� 
  !��0> ا�ذي �# �دث ��	 ا��ؤال ھذا 
7	ھل �دم أر7و ����0ن؟ ��ھ�	 �ر�� �0ر�Kس و�'	ر;�ن �ؤ�د�ن

July 1 at 3:33am • Like 

�ر ���د =ر�ف�, �Bف أ�
B,و7ود ا� 	�Kدا 	0م �0/ و����ل أن إ, اBل" !� �د��	�
 و�رى" ا�

7رده �# !ر�ق �ل أد�8 P / و��ل�إ 	راه �� 	ب ���	;�8.. ��0> و�����ت ا���د �ذات ��'
 ا�ذي ا�


طر�>  
7
�# ا���	�8 و�وم ذ�رت ن� �ل ھ	ك ����/
 ��ول أن أ�د أي �ق و�ن ��� �ن أن ���/.. ا��Bوم 

	ه ��	 �ؤ�س أن و��	ول أد�
> �طرح �ن وا��	طر �طرح �	 ��واب�
 �و7د ,.. ا��7
�# !� ا��1م �ن �
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  آBر �ل

�ف أ�	B,ا �Bذي أ�	رق ھذا �ظ)ر !	� ا��ر�ق و7ود ھو ا��ر���ن ��ن ا�
'��ر �N إن" ا�����" ا�

�
> ��	�ل و7وده.. ��ء �ل !� ا��1م دBول ��ره ا�ذي ا�'�0	 �0/ ا��
�رد ا��ر�ق !� ا��	رى �# ��
0��8 ذي ا�ر�KسB�و7ود ھذا ا8����1، ا�ذي ھو ا�ا *� �راع ظ)ور �ن �د , �	ن <م و�ن ا�����، ا��	رق أ

ب راK'8 درا�8 وھ	ك ا�)و�8	�� � ��ف �و;و��8 �طر��8 ���ن ���ب !�قر ا�د�
ور ھو �'روف �را

��	ز ُ�ّ
)م , ھو وط�'	 ا.�داث !� أ�	��8 ��ردة وأ)	 ا�)و�8 �0/ ھو ا��راع أن,	� N�	�� <��'
 
   ��0م �Fر أ�� .> ا����1

  /...http://ar.scribd.com: ا�درا�8 را�ط
  ا�)و�8 أم ا�ر�Kس إ��	ط

ar.scribd.com 

  ا��وارع؟ �رب ���ب �ن
July 1 at 5:34am • Like 

Yusuf Kh , ون أن ���ن�
)	 ا��1م 
�	رات �ن 
�	راً  �Fرھ	 أو ا���0را��8 . �! 	(
 إ�د�و�و�7	 ذا
80�

�ون أن ���ن , و دا�K	ً  �و7ودة !)� ا�
�	ط'	ت ��*�8 أ�	،أBرى إ�د�و�و�7	 !� ��رھ	 ��'ب �� 

 ً 0�8 !�ر�8 �	ھ\ 
و�د !� ���	
B� �! ة*�
�و� 	( ا�را�ط ھ� ا��ر�	ت ��*�8 أن �0	 إذا،أ��)	 و!� 
 !� ا���ودة ا��ر�8 7وھر أن ھ� و أBرى إ��	��8 أ�	م �# أ�;	ً  !)	 ا���0را��8 و ا��1م ��ن ا���
رك

0ف ا��1مB
�)و�)	 �ن � �! \(��> ا��1م �ن �ر��8 �;وا�ط �;�ط8 و ا���0را�� ا��، 	7د , وھ 
��)	 ا�
�	ط'	ت ��*�8 أن ط	��	 ا��8���0ر ��رراً   .ا8����1 ا��ر�'8 ���	دئ ���و�8 

July 1 at 1:15pm • Like  
  �وNوع ا�����ف �=Fن د�وب �د�!3 & 3 و��ن ا�ذي دار ���3 ا\/ر ا�,د�3 ا��وار وھذا �ذ�ك  -

Ali Dayoub August 26 at 2:46am  • 

  :ا��ور�8 ا�<ورة /� 0��Mر
ك ��راً  - ا�'ر��8 �	ة �0/ �0�م ھ�	م  
  . �	���	�N �ل �	�'واطف، 
'�ل , ا�دول.. دو�� ;��ر ھ	ك ��س

 وا;�8 ��ون أن ا��'	ر;8 �0/ و ا�7)	د�8، ا�'	�ر دBول !� 
�<0ت �ور�8 !� ا���رى ا��	ر<8 و
)	 ا��و�ف !��.  

2Like •  • Unfollow Post • Share 

56 others like this.     
Syrian Spring Sy <ورة �0م �د��و �م ھ��ب د�ش ا
)م ا��	�دة �0م 7		���  

August 26 at 4:51am • Like • 2    

Bahoz Murad ذي	
 ا�'	�ر �ن ا�دوام �0/ وا;�	ً  �و��	ً  �)	 �	ن ا��'	ر;8 ، ا�'ز�ز ا�
 8��B وا;�	ً  ا�
�ر�ر �	ن ا��<���ن �'ض ��'�8 و ا��دا�8 �ذ �0و�)	 �ررت و �)	 دا!'ت �د�	 ا�7)	د�8
�وذ ا���	�� ا��	ل ���ب!!  ا����ودة �ل ا�B	ط8K ا��راءة...  أ�;	ً  �')م B 8(�7وض ��رراً  ا�ط/ �	 وا�
ت ا�
� �0دول	� 	(��	�� ��
0

'	د ا��دا�8، !� ا��وري ا��'ب �# �	 ���ل �,	�  ً	K��  ً	K��! ھذه �ل �ن 

0/ 7ت ا��'	ر;8 ، اBرى ��8�0...  ا��'�'8� 	(��د�	.. <ور
> و ا��وري �'با� و�0/ � ^�
 ا��طون ُ
  !!! وا��0ب ا�'�ل ،�
و�ف ا�
8�B ��د

August 26 at 12:23pm • Like • 2    

Ali Dayoub 	�� و�م (
�ون ا��'	ر;�ن �'ض �*ن �ك , و. ��ر�p �د��� �	 �>، ��
�ون ا�� 
  !ا�ظواھري - ا.��ر ا�ظ)�ر �	ل ھو ��	 �)م، ظ)�راً  
�<ل أ)	 �ظون و. �	��'ل ا��7	�	ت �
0ك

August 26 at 2:14pm • Like • 2    

Ali Dayoub 8، ھ� ھذه�����ھوز �د��� ا	ھو و. � 	<�ر 7'ل ���ط�ن، �ن ا�	 �*ن ��رBون ا�
 ا��
و�# �0ظ	م �	.�N أو ا.�دي، �0ظ	م ظل ��و�8 
�<ل .)	. ا�<ورة طر��8 !� �<رة 
�<ل ا��'	ر;8

<
  .ر��> �ن و,د
August 26 at 2:16pm • Like • 2    

Jalal Tawil ت ھ����رة �F /0� <ورة�ور�8 ا��0/ و, ا� 	ور��ن �0/ و, �ور���در إ, ا�� 	� 

�ر�
�س �0/ ا�Bوف �0/   ...ا��B	�ف ا����B ا���ر و�0/ ا�

August 26 at 3:53pm • Like • 2    
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Ali Dayoub �7ل، �د��� 	 و ا��ور��ن، �ر� 8��	�N �و��	ً  7ل�� �ن ��ل �	,�
	ن أ�'ر أ
	 أ�
�د و. ا��ر�م ��
��0)م
وز�# !� 
�رع !��	 ؛..ا.�د�	ء �0/ ا�
'ّرف 
�7د , ا�
� ا�	درة ا��'وب �ن أ 


	 �0/ �<	ل أو;N. ا�7	��ن �0/ �	�'داوة ا,
)	�	ت��B 07ت
	 !� �ؤBراً  � -�	و�و ا.ب �ن ا��Bّ�ب �و�

	ش ا�
� ا��'	ر;8، �	دة ��ن �
/ و أ�د�	K)	، �ن� �0<ورة، �	�ر أر�/'
  .ا�<ورة �0/ 

August 27 at 6:49am • Edited • Like • 2    

Jalal Tawil �B'�س ��0، أ�	ن ���7د -�ور�	 �'ب- �'ب   ً  ا.�د�	ء �0/ ا�
'رف ��	
	� , وذ�ك ا��8��0 ا��طرة �0/ ا�'	م ,�
�	د'� 	
ر�د ن� أ!)م �م ��ن Bدع، , أ 	 �	.�د�	ء، 
�د�داً  ھ

   ؟!ا�'ر��8 �را�ل أھو
دي ��م �	و�و وا.ب أت ���0ً، ��را�8 �*
�0م�  ً	��B� 8 ا��دق �ن �د�م أ�
�ره ��	 �	��8 ��	


رة ��ن وا��ر�8،�ً  ا�
� ا���	ر�8 إ�/ ا���0را��8 �ن ا7ررت �د أراك ا.�Bرة �	� 	��	F د�
'
 ��طرة �0/ 
���ره �ط0ت ا1�	ن �0/ ��طرت إذا �8��0 ��	�ر وھذه ذ�ك، و�Fر ا��ره ة��طر أو ا�
'�ب
 ا��ط��، 

  .��0> ��0ت ا�ذي ا�Bط	ب ��8M �ؤ�د �	ن إن -�	����8 �	�7ً  �> و��رج ����> ]- �	و�و ا.ب إ�*ل
	�
 !�. ا�B	ط8K ة�	��راء ا����ر ا,�
�	ل رFم ا��وا�ف �وا�	 أظر أن ��# و, �دي، 7داً  F	��	ن أ

�	 أ�<ر , �رو
و�و��	ً  ��ره ر��	 �>، ا,�
	ن ��0 أ> ا�<ورة �# ��ف �<�ً  ا��'ودي ا�ظ	م أن �'*! , 
 ا�طواKف أ�	ء �'ض �وا�ف �'ض �<�ً  �ذ�ك. ���و�8 ��دودة �در87 �
/ أ�07 �ن ذ�ك ��'ل أ> أؤ�ن
  .ا.�Bر ا���ري ا��دث �ن �	��و�ف 
07ت �	 أ�<ر ا�
� ا�'�0	�، ا���ر أ�	ء أو إ����8 ا��Mر

 �0/ و�
�و	ن ا����0	ت، �ن �> ��	 ا7�1	��	ت �> ا�دا8�0B أو ا�B	ر8�7 ا�7)	د�8 ا�'	�ر دBول
ً  ا�ذي ���ر أ�و �	��Mدور �<�ً  واھ
�	�> �'وره �ن �	و�و ا.ب ��;�8 ا��)
��ن أ0Fب وا�*ل- ا�#��7 	�� 

 ھو ور��	 ا�
�	ؤم، ھذا �ل ��
�ق , ���ط 
���ز ��در ر��	 إ, أBرى دون !8K �0/ و��س -و�
'رف �ُ
ل
ً  وا��ل ا�ظ	م، ظل !� �)	 ُ��ت ا�
� ا�
���ز ��B	طر �0
��> <�ن 	��	F ت إن ���ط و��ح �BAوة 
ؤ�ن �


/ ���ر ا���م ھذا ور��	 ا��ور�8، ا�<ورة �'ب و�ن ا��وري ا��'ب �ن ا.0Fب ا�7زء� �
*� <
  .و�
August 27 at 10:11am • Like • 1    

Ali Dayoub ك �7ل، أخ��� ����
�	ت �ن �Kت ��	 ��

�	ري �ن 
�ر�� �ن ��ك و. ا�Bا 
 ً	� ا��
	Kب �و7ود ا�
�	ري أ�	. ا�'�ل و ا�;��ر �
'	رض أو - ��	ن �ل !� -ا1�	ن ��وق �# �
'	رض �و�

 و ا�ظ	م إ��	ط !� <ور
)م أھداف 
���ق ;د و ا��ور��ن، ��وق ;د أ> �ور�8، أرض �0/ ا�7)	د�8
 أ�	س �0/ ا��ر�	ء ��ن ا����0، ا��0ط8 
�	دل و ا���	واة، و ا��	ون دو�8 �ور�8 �	ء و ا��ر�8 
���ق


B	�	ت0/ ��� �و�ف !)و ا�ز�)8؛ ا��رة ا,� ���� <�'ل �*
 ��	دة 
�ت ا,;واء ر!;)	 �'د ا�'�س، 
 ارھ	��8، �7	�	ت �7رد ا��ور�8 ا�<ورة �*ن �0'	�م و �0ظ	م ذر�'8 �7'0)	 �	. �نا��ر�� ا��'	ر;8 و ا�<ورة


�)�ل و ا�ظ	م أظ	ر 
�ت -�ور�8 ا�/ ا�7)	د��ن 
�	طر �ذ وا;��ن �	. �'ب <ورة ���ت و� <� - 	 �ط�0
  أت؟ �و�ك !�	. أ�وا ��)م. ا�ظ	م أ�	م ا�ذراK# ��دوا �� ا�<ورة، ���	دة ا,;�	م �)م

August 28 at 12:21pm • Edited • Like • 2    

Jalal Tawil �Bب، ���ك ��ون , أن أر7و ��0، أ	�; N;و ��8 ;	�
�ف وأ�ن ��	ذا �	��
 ا�
 �'د طو�ل، �7	ل �ن 
Bر7	 �د �و�دھ	 ا��ط8 ھذه وا�'�ل، ا�;��ر أو ا1�	ن ��وق �# �
'	رض ا�ذي
  ...ر��	 ��و�� وأد�و أ��ل ذ�ك

August 28 at 4:24pm • Like • 1    

Ali Dayoub ,رى أ
� �ررت أت �7ل؟ �	 وا;�	ً، ����  إ�/ ا���0را��8 �ن ا7ررت" أ

0ك أو ھذه ان �و ��	 ؛"ا���	ر�8 8�(

�وم ��ن �	��'ل، 
)�8 ا�'�0	�8 أن �ن ���ت ا��ؤدى !� إك �ل.  

 ا���ر أ�	ء أو إ����8 ا��Mر ا�طواKف أ�	ء ض�'" و ،"ا��'ودي ا�ظ	م" �# وا�دة رز�8 ;�ن �
ز�ري،
�	 �د,�8 ،"ا�'�0	� !� -�واي �0/ و -��0ّ  
��م ا�
� ا�د,�8 ,�ظ". ا.�Bر ا���ري ا��دث" �ن �و�
	(Kك ,�ظ �ل. ;وف، أّ�
	ن ��0ق , ��	 �� �	 �ك !0�ّت ذ�ك �0/ و. �رّ  �� ھ� و( �و��� �ن �'

*��د�	� 	� ��. ا�
�	ر أي ��ل و. أو,ً  ا1�	ن، ��وق د,�8 ;وء �0/ ،)ا��ون !� إ�	ن أي و�ف� �ن �'

 �ور�8 �	ء و ا��ر�8 
���ق و ا�ظ	م إ��	ط !� ا��وري ا��'ب <ورة أھداف 
���ق: أ�رر -ھذا ;�ن �ن و

B	�	ت أ�	س �0/ ا��ر�	ء ��ن ا����0، ا��0ط8 
�	دل و ا���	واة، و ا��	ون دو�8 �	 أي. ا�ز�)8 ا��رة ا,


N و ا���7#، ��ن 
�	وي ا�
� ا��د�<8، ا�د���راط�8 �0دو�8 �وذ7	ً  ��ون أن أرFب�
 ��ل ا��ر�8 أ�واب 

�رر و ا��7
�#، ��و	ت <

���ن. ا��0م و ا,زدھ	ر و ا�
طور �0/ 
ر�ز و. �'�د �ل �0/ ط	�	� 
	
 ا��;	رة !� ا��	�80 ���0	ر�8.. ')	� و ا���ر�8، ا��7
�'	ت أ��ن !� ���	
	 و �و�'	 و �ور
8�	�  .ا1
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August 29 at 2:46am • Like • 1    

Jalal Tawil و;وح�ذي ا�ت ا��ل أن ھو 
ذ�ره، أن أر�د �
 ا�
'	رض ��ون و��ف ��	ذا <م أ�ن 
 أ��د ھل ا��)م ,، أو 
)�8 ذ�رت �	 �	ن إن �)م ,. �> 
�م �	�م وھو وا�'�ل ا�;��ر أو ا1�	ن ��وق �#
ً  أ!'ل وھل. , أم ��و�ك أ��0ك أن 	�� 	� �!	ف أت ھل <م. وا�'�ل ا�;��ر ��
��ك �	ن وا�#��7 A� 

ف �ن أت أ��ت !�ط؟�
��8( وا�'�ل ا�;��ر �# �
	!/ ��	 ��و�)م �0ب �0/ �0/ و
'�ل" 7)	د��ن" �	� 
����ً؟ �780 
ر!;> أ���ت �ل ���رھم ��
# �Fر .ك أ��س ؟)
�د�ر أ�ل �0/ ��
 �ن ذ�رت �	 �ل أ	 و

�	ت��
���ر �M	�8 إ, ��س 
��� ا� ا��طق و
�دل �وا��ك 
�Mرت ��	ذا !� ظري و7)8 وإ�داء وا���ري ا�
���ري
�	��ل 
�Mر ر��	 �	.�رى أو �د�ك، ا�
  .وا�'�ل وا�;��ر ا1�	ن ��وق 

��8 !�ر
� �0/ أط0'
> �ن أول �ن �ت: ��1�ظ8��

�ن �ذ ا���	��8 دةا��'	 ا� ا.!;ل �	ن �
  ) �و��ك ھو ��)	 �	ن إن( ��)	 �ن �و��ك �0/ إط���

 ا�طو�ل، �7ل ا���<ل وا��ر�8 �	,�م أ�B و��ن ��� ھ	 �	 ��	رئ �0B ��0ط .ي 
�!�	ً : ��2�ظ8

رض و�ن 
��ده، �ت إن أ�
Mرب�	 ا��� ��أدّ  أ	 ا.�وال و��ل ا�<ورة، �'�ر 
وا�ل �0/ أ	ن أ! 

  .�� ��0ق �> 
��0ت �	 �ل وأن �ر
#�	

'�0ق !� �* �	>  ً	��0'

���ن" !�رة �Bو�	ً  ��� �	 �0/ � 	

	 و �و�'	 و �ور	��� �! 

  .."�')	 و ا���ر�8، ا��7
�'	ت أ��ن
August 29 at 10:32am • Like    

Jalal Tawil ون���7# !وق �ور�8" "أو,ً  ��ر" ��و�د و�'�<ون" ا	�� ھذه 
�ت وا1رھ	ب ا�
8 ��
��س ور��	 �<ور، أ��ب ���� وأ�دم ( أ�ول ا�����	ت،�و.ن أ��	ب ا��0وب ا�وط�8 ا��رھ

 !� ا�طر�ق وأول و��0ور��ن، ���0ر��ن ا��'	دة ����	ن , دا�	 �	 ��ور�	 وطز ���ر طز) ا�
ذاري �)م!
 !وق �ور�8"و" أو,ً  ��ر" أي ،"ا���7# !وق �ور�8 �ر�8"و" أو,ً  ��ر �ر�8" ا��'	دة، 
0ك ���ل


�ر �	 ��در ����8 �'	رات ھ�" ا�#��7'
 �ل و!وق أو,ً  وا��ور��ن ا���ر��ن و�ر�8 ��'	دة ا.و�و�8 أن 
  .آBر ��ء

August 29 at 10:36am • Like • 1 

Ali Dayoub 'ب �ن��ا 	و!ر أن.. �7ل �
 !��ف وا�د، ��	ور �0/ �0رد ��� �	 �0/ ا�'�ر �
/ ا��)م،. !�ط -ا�����وك ھو -ا���	ة �	ط	ت �ن وا�د ��ز !� و �)م، �	�'د�د�

و;�N !� أو!ق أن أ 	� 

�ف �ق �0/ ���� أ�� أو,ً : ا�
�سB,ا 	�� .	� ا��ط�� !�ن �	�
	��، و. د�� , �Bص !* أ��ث أ


��ل د���راط�8، �دو�8 ��م ظ	م �ن

ؤ<ر 
�'	ت، أي ھذا ���0� أن ندو �ن �	.د�	ن، إ��	� �دم  /0� 
�

'	رض !)� ا�7)	د��ن، دو�8 أ�	. ا��واط�ن �ن ��Mري ��	وا
  ً 	�	�
 , أ)م أ!)م �	�ط�#. ���0 �# 

 ر!;> ���ب �<ور
	، أ;ر ا�ذي ا�7)	دي ا��ف �ن �0�د�ث ا��و�ف �*Bذ� ھ	 و. ا��1م ��<0ون
 ا�رأي ا�
دارة أھ�)	 ���رة، ��B	رات �ر;	 و ا�<ورة �ّرض ��	. ا��ر��8 ا�<ورة ��	دة 
�ت ا,;واء

 !� �<رة ا�'	م ا�رأي ر!ض ��<ل ��ث ا�د���راط�8، ا�Mر��8 ا��0دان !� �>، �	 �> ھذا و. ;د	 ا�'	��� ا�'	م
ً  ا�'�س ��ون أن �ن �د,ً . �	 ا���و�	ت ��	�دة و7> 	�	�
 ا��د�ق، ����8 7)0	 �ن ���� ��Bوص أ�	. 
�)�> أك 
�دو �	 ھو و ا�<ورة، �د�ق �	و�و ا.ب أن �0/ ��وة ا> ل!*�و
	 �7داً؛ 
'	�ل ��ف رى ��
 

ت ا�
� ا��ورة 
�ر�س �Bل �ن أ�;	ً، �	�;رر ا�<ورة �0/ �'�س ��	ء، و �7)ل 
���M> �# ا��'	ر;8� 
 ���ل أن ا��وم �'د ���ن 
راه ن!�. <ور
	 �ن ا�'	��� ا�رأي �
��Mر 
���ت ا�
� و ��0ل، ��ل �)	، أ
�0م

	
ً  ���ر�	ً، ���ً  ��	ر�ون 7)	د�ون !�)	 دام �	 ا�
'	طف، �ن ذرة �<ور 	
0� و -�ر��8 �ر7'�8 أ�8 �ن �

�رھم �ل ا��'	ر;8، �)م 
��ت'
. ��	وراً  ��0)م دBل ر�ول �Bطف !��و�ون -�0ظ	م ا���	
�0ن �داد !� 

 ر�ول ا�ر�ول �	ن �و �
/. ا��دا8�K ا���	Kل �ن و �راK# !�)	 ��	 ،ا��ن و ا��راK# �ل 
�ر�> أ�رٌ  ھو و
 ��ن. �د�م �	ش 
ذ�ر �0/ �در
� �دم �ن �7ل، أ�B ا�ذر�، ؟؟!!أ�زل د�ن ر7ل ��س و ��0�	ً، �رب،

� <ق
8 أو �0'ف د�وة !�> ��ون أن إ, �	ن، �)�	 إ�	ن، أي !�ر و رأي أ�در أ�. ا��	��8 ا�1	ءة أو ا�

ر��ت ��	 و �راءا
�، �ن و ا��وار، !� 
7	ر�� �ن ھ� أ!�	ري 7ل! <�0� �! �
 ,. �7ل �د���. ط�و�

	ل �	 ا�I؛...د�� �Fر او د��	ً  أو ����	ً  او ��	ر�	ً  ��ون أن ا1�	ن �ن �	ل� ،<
'	ط/ أن ھو �'��>، و �� 
�ر أو ا�
'	��، أ�	س �0/ ا,Bر�ن، �# �
وا�ل و أ!�	ره، �#
 و. ا.!�	ر 
�	دل �ن ا���م أو �	�����8، دا�

�ّ)م، �ن ا,�
	ع
�	ھم ���� ا�
 ا�
�	��د و ا�<�	!	ت و ا���م و أھ0>، �ن �رث �	 �# ا��رء �ر<)	 !	.د�	ن. �0

�ب أ�ور�

�طّ  أو 
'��> ھ� , و 
'ّزه، أو 
�ّر!> ھ� !� ا,7
�	��8؛ ا��*ة و �	�
ر��8 ُ < ا�
'	�ل و�ده. �


�	س و ا��رء، !'ل ��	س �> ا�ذي ا��'�	ر ھو ا�	س �# <

	��،. ا��;	ر�8 و ا.8���B �و��	� 	 أ�
�ر , أ
����
 و ا�
�دد، ��ّ�د� إ�	 و. ��د �ن 
�ر�ر ھو , و. �� ��ّد، ھو ��ء، أي.. أو.. ���را��	ً  او ��	ر�	ً  
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�  .�ر��	ً  اB	ً  د�ت. �ما�
را و ا�
وا�ل و اBLر�ن �0/ ا�
'	رف و ا,�
دال ��رر
August 30 at 2:13am • Edited • Unlike • 2    

Ali Dayoub 	ك ��*ن أ��تَ  إن �ؤا� ��0�
�'ل أك !7وا�� ا�I؟..��و�� 
ت إن 'م، � 
،���

Bذ ��� 
�ف �ن �
ً  ا�  و. ا�����	ت �ن �ريء �	رض �و �0/ �ذ�ك 
�وم !*ت إ, و. ��0ّ  ���	


�ون  ً	�����رك �ن ا�;د !� ���ك، �'/ أ�دد أن �� ��ق , أ	. ��)8 8أ� �ن 
�'ل أو�/ !*ت. �> أت � 
 ��	دئ أو�/ �'ل و.. �	��را�8 �� ��	و�	ً  �و��ك - 
�د��ك و ا�
را�ك وا7ب أ	 ��0ّ  و. �7ل أ�B ذ�ك،

�8، ا��را�8	�
	�� و. ا.�ل ھو ا�	س !� ا��دق أن ا�
�	ر �0/ ��وم ا1�	� �M� �م �	 أ�د�ك، أن �0/ �
  .ذ�ك �Fر �0/ د��ل �دي ��م

August 30 at 2:05am • Edited • Like • 1    

Massa Homs ن ��0 أخ �د�ت� 	 �ن 7زء !�> ا�� ا�و�ت !� �ور�8 ���
��ل B	ف أن ��

�ف �م وا��'	ر;8 ا��'ب  ً	�	 �0'	�م ا�<ورة أظ)رت ا�
� ا��7	�	ت �ن 7	داً  �و����8 ��0�8 �7	�	ت �*� 

 ھذه 
�00ت �
/ 7	د �و�ف ا��'	ر;8 
�ف �م ا��دا�8 �ن ا�B	�8 ودو�
> ا�B	ص ��رو�> ���ل �)�	 و�ل
 ��ن و���وا ا���ررة ا��	طق �ن F	ب ا,�
��ل �0م �
/ أ!�	رھ	 وا���وا�
�ر�ون �0'	�8 ا��7	�	ت


�0)	 �درت ان و�0)	 �'ضا� �د ��د�8 د��8 �رب إ�/ �'ب <ورة �ن و�و�وھ	 أ!�	ره ��ر ودب ھب 
!!!!  

August 30 at 2:10am via mobile • Like • 2    

Ali Dayoub ،^�ف� 	ء �	م و. ��ص ���ؤ��<ورة �7م !� أن أ�<ر ا�7\ �ن ا	ً  ��	0ك �ن �دا!'
 

رع ا��د�ث أر;�8 �0/ ا��
	Kب،B��م �*ن ا	ظ��م أن �	 �ر�د ا�
0)/ و  < ردي و. ا�دا�0B �	��راع �

 ;د 7را�K)م �	
ت �
/. ا�دا�8�0B ا��را�	ت و ا,��	�	ت إ�/ 
7ر	 ا�
� ھ� ا��
	Kب 
0ك أن ھؤ,ء �0/
�	ً  و. �)م ا����0Bن أ�<ر ��0)	 ا�
Mط�8 �ن �'7ز و ا.وف، 
ز�م ا��د��ن، و ا��ر، ا��7ش	> � �	�����8 أ


'د�ل ا��ط0وب ا.د/ د�	�� ا���	م !�ط إ�	 و. ��0)م ا��رب ��1ن ا��
8 أد�و ,� 8'�� �
ظر !� <ور 

�0	ھم أو �7و>، �ن ا�ظ	م أBر7)م ��ن ��0)	 د�Bء ھم �ل ا�<ورة، ��<0ون , ھؤ,ء أن �A<�	ت. ا�'	�م 
 �و -ا��و�ف ھذا و. ا�ظ	م 1رادة ا���
80 ا�رو��8، ا��	!�	 ظ	م �ن أو. ا��	�� ا����� ظ	م �7ون �ن ھدا�	
	ه�)	 ا��واKد، �ن �80�7 ا�<ورة �0/ د��'و -و�� <)	 و. �	 ا�'	�م �و�ف �'دل أ� < ا��'ل ھذا �;# أ

)	 و. ��	
> و ا�ظ	م ر�ب !� ا�7ر��� <
�ت �	�<ورة، �زل أن ���ن �	���، Bطر أي �ن ����	 أ 
�	ءلأ د��� ��ن، و. إ��	ط> �ن �د,ً  ا�ظ	م، 
*��د أ�	م !�ون. ا1رھ	ب ��	ر�8 �وان
 /
 و �د، أ��/ �

 �	 �ل رFم !�>، �
ردد أ> ��دو �	 ھو و( ا�ظ	م ��1	ط ا�B	�8، �*��	�> �د!و�	ً  �	�د	، ا�'	�م ان أ!
رض
 إB;	�> �7ب ��ر، دار �و��> ا�'	�م إ�/ 
ظر إ����8، دو�8 ��	ء �	 ���N �وف 
راه !)ل ؛!!)�دث

 -���و�8 �	ذج �ن أ!;ل ��ون �ن �دھ	 ���ر	، ان مأ ا���ف؟؟ ��د ا��1م، !� إدB	�> و �	��وة،

	ن و �	��و�	ل�	M!؟؟!أ 	� 	  ؟؟..�و�	 �ن �و!ورة ھ� و. ا���	Kق �را أن B	ف �

August 30 at 2:25am • Edited • Like • 2    

Massa Homs 8���� 8��د��ن أن �ؤ	7)�م ��ن ��ح �ر�دون ا(ون إ)م �> ���	
0وھم ���رو�
 نأ �

�وا� ��ل ا��'ب �)ذا و��ت �ن ��7رون �م ��ن ا.�ر �	!� أBطر وھذا ا�Mرب �# �راع �	�8 �ور�	 �

0�ظ)م �ور�	 �B /0طرھم وا��'	ر;8 ا��'ب �درك ان
0�ظ
)م ��	 و�
 8 �)	 !�	داً  �	<و أن �'د ا�ر�	دي �د�
  .	� �و�	 �)م �ؤ�د�ن أ)م ظوھم ا�ذ�ن ا���	ن ور!;)م ا�و��ت وأذا�وھم

August 30 at 2:36am via mobile • Like • 2    

Ali Dayoub  

August 30 at 2:42am • Like 

Jalal Tawil �Bو�ف ��0، أ

رى �د�	  #
�
 ا�و�ت ھذا !� �� ا��'و�8 �	�ب، ذ�ك أن و
ت ا��	��8 ��ن أ��ر، ر��	 �	�ذات	� 8��� !�أھدا أ�د �0/ ��0ت ور��	. �راراً  أ07
> ��	 .��ر �	! 
  . ��0> �	 و��ن ��> ���ر !رق ھذا 
'��0ك


و�ف أن أ�	و�>، آBر ھدف
 ��0ك ا�د���ن �ن �<�ر �ط0ب ھ� ا��ر�8 دو�8 أن !�رة 
7	ھل �ن 
	ه ��ن �ق ھو ا�7)	د��ن، دو�8 -
��ده �	 ���ب-  �0م أن 
�/ , <م ر��	، �ك وأ�<ر�
 ا���دأ، ��ث �ن �

> ا�'	���، ا�رأي ��*�8 �ن 
و�ف وأر7وك ا�د���راط�8، �	�دو�8 ��0ك -
��ده �	 ���ب- ��ك ھو ��	. 
 �7ّرد �ن أ��ل ��
;�	ت ���ب و�'�0ون �ر�دو>، ا�ذي ��
7	ه �و7ّ> أ��# ��A	رة ا��	�� و���0> ��و�	ً 

� و�<�ً . ا��ط8 ھذه )ذه� ا�دBول ��ن أ;ّر، ��	 أ�<ر و7ودھم أ!	د ر��	 �*> أردت �و أ�	77ك أن ���
��8 أ> �ن 
*�د <م.  �)م و�Fر �0و�ت 
;;��# ا��
	ھ8�	� ��  ً	��B� د� �
;ر ���B
 �و ا�دو�8 ھذه و
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ً  طر��)	 أBذت ً  أ> إ, �<�0، ا��<�ر�ن أن وأ7زم �ك أ�<ر ا�و7ود !� ��	 	�� �!	Bأ � �8�0 أ7د و�م و;ر

'�ر أBرى 	ً  ھ 
�0م ا�ذي ا���م ھذا ��ون , أن !*ر7و-  ��ر !� �دث �	 ھو �'وري، �ن ��	 <� - �
 وا�
ً  ُو7دت 
�ون أن أر7و! ا�
�	��8 و
وھ�	ت 
�	ؤ�	ً  و���ت ��	  ً 	�K	B  ّ�0� ؟	(�  

8��
�د ھل أ�*�ك �	و�و، ا.ب ��و;وع �	�'
 < ��ون أن أر7و أ	 �Bط[؟ �م أم إ��)م �	�ذھ	ب أBط* أ
��كأ و, ��م، دون !'�0 ��ل ھ	ك ��ون وأن B	طK	ً  ���كB د<ت� ��� !'�0	ً  وأ��ل وأط0# أذھب �*ن 

��� أ�
�ر ��روه �> �دث إن داKم �ذب �*�'ر �� و�	���8 �ر��	ً، �'0ّ> أ�	�د �0ّ� ا��و;وع �'	�87 �0/ 
'> ا�'ون �د �د �0/ و��
ط�'	ً  ��Kو,��.  

�ف �و;وع �0/ �ودٌ �
 ا��	;�8، 
رةا�� !� درا�
> ا���رى أھدا!� أ�د .> ��0> أر�ز ا�ذي ا�
��	�
م أن �0/ �	��8 أ�ورٍ  ��	ن �ن وأ�ذرك ا�درا�8، ھذه �ن �زءاً  ��ون �د ھ	 و(
  ً  ا���رة ��د ��	


�ن �0/ ا,ط�ع �	��8 �)م �	ن ا�ذ�ن 7داً  ا���0�0ن �ن �ت أن �'د ��ثB� !� ھ	ك ���ون ا��	��
�ن، ا�
��8 ا�طر�ق ر�م ھو ھد!)	 ا��)ّم،. �و�# ل��� و�*طر�)	 �)	 7داً  �طورة �8B ا��ر�ب ا�و�ت��� 

 ا�ر��دة، ا���	ت �ن ذ�ك و�Fر وا�
را�م ا,�
دال �و �0
و7> طر�ق ور�م أ�<ل، ��	�� ��م إ�/ ا�و�ول
�ف �ن اط��	ً  ذ�ك و�ل�
���ر !� ���د ا�ذي ا�
���ر <م و�ن ��ء، �ل ��ل ا��	�� ا��و�# و�'ر!8 ا�
 

���ر ا��طق
 و���ولٍ  ���N ��ن �و�ف �0/ �0��م أداة وأ�;	ً  !رد، ��ل !'ل ��ل !'ل وردة وا��و�ف وا�
7
)	 و����8ة ا.��	ب و�'ر!8 وB	ط[،�	'�.  

� ھ	، ا��و;وع !�ط �Bص و��	 ��Mر ��<	ل !�<�ً  ���ب ط�'	ً ( ا���	ري أن أ�ول أن ���
<
���ر �
�	Kم -0���نا�� �*0Fب �ذ�ك ا�د��ون إ�	 �	�;رورة ا��د���ن أ��د و,-)در7
 ا��د �0/ �'�ل ا�
 ھذه �ل �0/ �0'�ل �زع , ����80، ��0> و�ر�ز �Mر، �)�	 ا��*س �ن ا��	رغ ا�7زء إ, �رى , ا�داKم،

)	 �<�رة ا���	ت ط�'	ً . ا���/ ھذا �ن ا�<ورة !� ا�7)	د��ن �ن �و��ك و�> ا�I.....!'�0 ���ل ا����80� 
 ھو �ن وھ	ك ا�7)
�ن، �ن ا�و�ط�ون وھ	ك ،)�	���0را���ن( ����0��ن �<0)	 	كوھ ا7�1	��، و�)	 ا����0
�
ط�'>، �ذ�ك ھو �ن وھ	ك �ط�'> ��	ري أو ���� 	 �# �	��	ً  ا������ن و.�8�0 ا�ط�# ���� أك أ�ول وأ

  .ا,
7	ه �ذ�ك 
ذھب أن �را�� أھ��
)م

;�> ��ب �	�رد �زام أي �ن وأ���ك ا1ط	�8 �ن أ�
ذر�

ك، �	�Fر �
�ّ�� 8�Kدا�ا.  

August 30 at 3:47pm • Like  

  

 �T	F�	� ��Fp f���5 ا�&/ �Aا��-م، و �T	Aو KU$! ھ�	ا��-م، 6'�; f�� اءة�A f��ا� �&� t��d/ �A

	، 6	��$('^ �'5	ري أو /�'&� �T	Aو 	
�U$! O5� (ا���� qI� ام�d�%ا ^��d/ �A أ�� ��و�+5  �'��، 6- /&�


	 ا�3م، ���6	 !;�د ا��$('^أو &! �9Fورة ا��<�	� q'� ،Zذ� �'e ذ أو	�و9M$(	ً إذا �	ن أ%�$ب  ،
 G�	L* = (I9س أن ھ3ه ا�	7%	9$د �F��	6 ،ً=$�F! ن$�/ $
9ُ� ا�3م 6A إن 	
ا�+�/m ����، و��� �'&

(�'�� 	
5I� ذات 	رھ	���	� q'و� ،Eا����� �\� (
 17 .ا�G/�L ا�9+'8 (ا7(8ّ) !  و0

 (!د دار أ��ر �ن �رة �!�ش �ول ا������ �ن ��ظ ا���(ر، وا��3 �ن ا�وا,ب إزا� أي =�ل 17
،  �?ذه ا�������� ا��ل ��(ٌر � �ل و�و ��ن ھ��ك در,�ت ����
@ �زال �و,وداً �و�?�، (�3 ا��!�! ا�

 �!�ً ھ3 ��� وراء <�B ��در أن ��ط��ق (�ر ود�ن ا���ن �����ً �?�� & ت در, ا��ط��ق، ا� �=�
6�3 أو ا��طرف 
ا��/دا�?�، ھل ھو �,ّرد ا��/دام & �3 أو �و���3 �?�، أم �=و�?� / ط ����طرف ا@��
��/���ر ا��ل (3 ��ل ھذه ا���@ت  .ا�!�
3، <ن ا@��
6ء وا�!�P �?�� �دود ���و� ��وا(ق �P ا��ر�

 \/ر�ن،  زرع �! و�ر� (P��, 3 ا���(ر�ن (ا��!�ود ھ����رة أ/رى ھو ا�,��P <ن ا�,��P ��(ر ��
��ل ا<�وال ھذا �!ل ����د� �ول ...(,��
���B ��د ھذا ا�����ل �ن أ,ل ����ز ا���� ا��!�ودة (3 ا��

  ھذا ا��وNوع:
Jalal Tawil to …… February 25, 2011 at 4:40 pm 

N�;و
0�    
   ...... �ز�زي

ت وإن ا�ظ	��8 ا�دو�8 و�Bذل، �	!رة �	ت وإن ا�'	د�8 ا�دو�8 �ؤ�د ] إن( ��و�8 
*Bذ , أن أر7و	� 
  ��0)	 ��س �	 و
��(0	 B	ط[ ��)م) ���08

 �	ن إن ا���0م �0/ ا���ر إط�ق ا����ن �ن ا> أي ��� أ�ر !)و" ���0 �د �0/" �	���ر ا�
'��ر أ�	
 إ��	> �#( ا��و7ودة �	������8) �ؤ�ن ,( �	!ر ا���0م أن أي ا������ ا�د�ن !� ا�������ن ��ن ا��د�ث
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 �ل !)�
> ��	 ��س ��	Kدي �Mزى ذو �ر�� ا�ط�ح ھ� ا��8�0 ھذه أن أي) �'�0)	 ��	 ا.�ل �	������8
   ذ�ك �Fر ھم �ن �ن �ذ�ك ا���	و�8 ا�د�		ت و.ھل ا��)ود �ن B	�8 �'زة ����0���ن

8�� ا���I و�ول ا���و�8 ھذه �ن ا����د وھذا ��8�0 
�ون أن �ن أھم �	د�8 
�ون !*ن ���0	دة و�	�
 �ن ��	<0)م �	 و7د !Aن ا�������ن �# و�'	�0
)م ا�'	د��ن ا�����0ن ا���	م 
	ر�I إ�/ ا�'ودة و���ك

  ا�����0ن �0/ ا�������ن .و�Kك ���	 ا.و�و�A! 8ن ا�'	د��ن ا�����0ن و7ود �دم �0/ �دا�
)م !� ا�������ن

�N ��0وا �د�	 ا������ون ��دK> �0/ ��ل �د Nا���� ا��طق وھذا	� ا���	�8 و���8 ا��دس �


)م 
�ت ��7'0وھ	 ���0��0ن ا������8 ا���زط�8 ا���طرة ;د ا�����0ن ������ �روا �د�	 أو أ�	

�;ر , ��	 ذ�ك �Fر إ�/ ا�ظ	��8�� �
  �	��	 ذا�ر


�	�	 ا�د��ق �Fر ���� و�# ���ون ��	 ���0 و�'دم ا��د�ث أط�ل أ, �0/ ا��	�رة ��	و�
� و�# 
� ��	��8 أو �وءا ا.�ر �ز�د ھذا 
و;��� �	ن إن �ذاA! ذر

7	وزه أن وأر7و ا�
  

   وا�
را�� ��ري �#
�
�  ا���8 و
  �7ل

  
  …….. February 25, 2011 at 4:40 pm 

  �7ل أ�B �ر��	
 �وءا ا.�ر �ز�د رح �	 ���ك أ�دا او أ�د�ك و��ب، وا�0ط��8 ا�را��8 ھ	���\ �0/ �
��رك �� أول


ك و���ن، �'ك �	��وار �
�رف ا	 و ورا�� �)ذب و ��7ل ���ك �	�'�س، ��	��8 أي �'�ل رح و,�  
�	
�ر �	 ا������8 ا�����8 ھو... �و;و�	 ��Bوص ھ0ق: �� �
�> أي(  ��
) ا��ؤ�ن ��Mر 

و) ، ا����8 �ن أ
�0م أ	( ��	Kدي �Mزى ذو �ر�� ا�ط�ح �	و وھ�دا، ا���0م, 8��
�د ا��'
 �'�	Kدھ	 �
	(���	'

�ر�N وھ�دا...  
داوا , ��� 
د�وا ,: �	1�7ل ��ول ا����N وا���د،  ا����N ا���د أ�وال �0/ و 

� ع ���م �دا �	 �*و ا�	س ��ل ا����N ا���د �ن و��	�ر �����	
 زي�7	 و]،  ��Mرو و, �	��1	ن , ا�
  و�ده ا�'	دل ا��	�م وھو ا�#��7

 ا�دو�8 و�Bذل، �	!رة �	ت وإن ا�'	د�8 ا�دو�8 ��ر:  �	ل ��	 ا���I �8�0 ا�
Mر�ت ھ�ك و�ر�	ل
  ا.;داد ��7'و �م 0�7
�ن ھ�دول،  ا�'ر��8 ا�8M0 و���ب !)ون،،،، ��8�0 �	ت وإن ا�ظ	��8

  �Bذل أ�	م ��ر
  ا�ظ	��8 أ�	 ا�'	د�8
  ��8�0ا� أ�	م ا��	!رة

�# ا�Bط	ب �B*� /0ذي �	ن �س أ	 وھون 8�	�� I���8 ا�	و�� أ���م،  اFر�	ن �� ��	إ�7 


N وا��<�ف وا��;	ري ا����ر �)	��Bص ا����ر ا�
را�� و، �	�Bط�8 ا��د�د� !)�	ن او �رأ�� وا��0،  وا��
/،  أ�و�و �0/ ا�د�ن�

0و ���رو ��وو ا��ل �ن و��  


�	�ل رح �	،  ��Mر ��ر�
' أBط	 اذا...  و��ن  ا�
و;�N و7ب و��ن، ا�ز��0� 8/ 
 و�	...  �	ن �د�<� ��ور �	و أ�دا !)	د، ��Mرھ�	 او ����0�� او �0��0م ا���م ��Bوص أ�	

 ا���	رة ��وق 7ورج اذا او،،،، أ�	�8 ا���I �	ل ��	،  ا���	دة �'�0	�8 �ؤ�ن ط�'	 وا	، �)	��� أ�دا ا
طرأت
  ��وق؟؟؟؟ �� <�0B	�F  ،رو �ن أ!;ل

	 �)�	، �	ن ��ء �*ي،  ا.�ور ز�	م ��
0م �*و ���8 و �Bرة ذو و ��
�ق �Bص �ل �# أ��د !*
  �Mر أو �دره ��ر

  وا��<��8 ا�80��7 ھ	��	درة �0/ 1�ك وا�
را�� ��ري وB	�ص ���	
� أط�ب ا
رك رح وھ0ق
/�
   داKم 
وا�ل �0/ ��/ و�


�: ؛ دا�K	ً  ��و�ون و��	Bراء فإLِ�دُ  , ا��ُ  i0ود�8 �;�  

  و�	�
و!�ق، �7ل أ�B ��را

� /�$ن ا���ء !��5�اً أن /F�� !	 = /�*>'�، ھ3ا Y0ء !  ا�+�/)، أو .. �U	ھ&	ك ا�F�$ل وھ&	ك ا�A

	 ا��U	 ا�7��. &'� Zً ا�>�ورة، و�6 ذ�	�	'�أ  

ذ�Z، وأ6>� (':)  5
� � /ُ ا���ل، /;O أن =  ا7ول وا7%	%� ھ�ف ا�5'	%)!  ا����Iض أن 
ھ$ ا��/��Fاط')، أھE أداة �6 ھ3ه ا��/��Fاط') وأ%	س (':�
	 ھ$ (&�وق  ��$!	ً ��$($ل إ�'� *E إ/;	دھ	 

 �A ً-��ا=��Aاع، ط��	ً /��  ا���O و*�$/) �� ��ء ا���اء �9&�وق ا=��Aاع ��$($ل إ�� ھ�ف M	ص، 
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O;/ 	&ر�0، وھ	M ً	F� $ل وھ�
� أ�� �U  ا��\/  �5I� اع��A=وق ا�9�اA')، �'�$ن (&��	� Zان ذ���Aا
$
  �	د=ً! أ!	 !  /ّ��� (��	 ا����	�'$ن �$ل ا=�F-ب �6 !�9) أن ا��/��Fاط') �'5? (&�وق ا=��d	ب 6
!G+�� (/$�* ً	</ھ$ أ (�*$ل ا7!� ذا�ن $'I�5ا� 	��) G� ?5'د�) و�	� �'e ('اط�F�/�  G+�� (/$�* 18، أو أن ا�

 ��	 ���qح ھ	80K �درة إ�/ ��
	ج �و;و��8، ��ل ا�و;# :2013 أ��ر ��ر (3 وأ�� ���ت (!د 18
 أ)	 ذ�ك و!وق ھ	80K ���رة و�ر�	ت ��Mرة �ر�	ت إدارة ��ن �	��رق ا�	س، !� و�<رة ز��8 �ن !�>

 �<�رون نأ أ�;	ً  ا�
�	ري رFم ����وا، أن !'�0)م ا��درة ھذه ��در ���ت ا��0ط8 �	ت وإن... �)	رة
 و�ذر �87 �'ط� , ھذا !Aن... وا��'ب �0وطن ������ن وأ�	8 إ�Bص دون وأ!�	رھم ���	��)م �'�0ون

 ا���م أن !*�
�د ،ظر!� �رأي أ�	. ا��ط0و�8 ا�)	80K ا��درة و
0ك ا�
�دي �ن �ز�د ا.�ر ھذا إ�	 ا��0ط8 ���ل

)	ء �
/ ر��	 �'د، تو� ھ	ك إ�	 ���رة �وادر و7ود و7وب !رFم ،���ر ذ�ك �0/ ا���	��8 ا��ر�8 ا

  )...ا�و,�8(

 ،Eھ$ أ� G�%أ Eو0$د ظ� (;'�� �'�V��	� 	
�h6 E
�!	 *&��J !+	و�) ا����ي وا�\�E �'  ا�&	س ��� ��>&�
 %�L$ي أو ط��F، و�  /Yول ھ3ا ا7!� ��ون إزا�) ا�\�E ا�7�� �� و%'9�Y0  8ءاً وا!��اداً !  ا7(�...

� *�&K !  ا��J	ر�) ا�5'	%') ا���	ل ��'� أن *�;V إ�� ا��&^ ��دة ��6 أو �I? �\� أو �6ض ا�I|	ت ا��
 E
� و/�F�&/ �\/ ف$% ً	��	e ،ار�Fذ ا�	d*و!  أ0$اء ا 	
رأي، ��	 أن !  = /J	رك �	�5'	%) أو /��Fب !&

(L�5�� �F�&/ 	!��م  �	��9F'� و= *�;�� !�	ر%	ت ا��$0$د/  �6 ا�L�5)، و����	 �&&/ �A �5 ذات /$مI� ذات
E
�ھ	 و/ُ�&� �F�&ُ'% ��7 م	
  19 !!، و�$ �	ن e'� ذ��Z	�� �'9F��� ��� Z�* ���'&) �6 ا=*

 ��	رك �	ن ا�ذي ا�'ز�ز ��د �ن ��ر �م ا�ن �روان �ن ا��0ك ��د �ن ���0	ن ��8 - ذا�ر�3 �ن 19
�د ��ر <�B8 أ��0B�د ا��و�0ك ��د �ن ا��روان �ن ا� �! 
د�	 ��> �0�7	ج، ود��> ا��	زم ا��د�د '	�لا�� 

N8 أ����0B ر	رف ��
� <�B*� د �Fره ا���Kو��8 �	ب �ن ا��رار أن ���0	ن �> أ�د ��ر، ا�
Mراب و�
ت ط�'	ً ( B	ر7)	 �ن	� <
�0�8 ا�'ز�ز ��د �ن ��ر 7'0ت �ن و��B�ء أ�دل �'ده، ا	�0B�م ا	���وا...(  

lا K! رض	اط') *���F�/��د، إن ا�J*ي در0) وVو� ���6
� �'5? ا��J	ر�') و��I، �� ھ� 9A	ء 7ي 
� !  و0$ب إ9A	ء . أ!	 !	 /ُ ��$($ل �
3ه ا��J	ر�') �:f ا�&\� إن �	�? ا�&�';) �	د�) أم = آ�') �	د�)F��


	 ،ا�+�/) ��9A	ء'�� G'</ أن � q'�6 ،8'+) ذ�Z !  أو ���&� آ�M ا9Al	ء !  �	ب ا�+�/( ��� !  /�/
. �� !  ا����Iض أن /�$ن (��	 *�F ا�+�/)) ا��د !  q&0 ا���I (��� أن /KF، و/�$ن ذ��U Z  ا���ل

 E�\ا�  ! ��	M ،E�\ف إ�� درء ا��
A	�$ن ُ!&VJ و!Iّ�� و!L�A ،E/$A ��J� Gّ	�$ٌن آ�'�� و!&�FL أ%	%	ً /
= /��U و /+	ول ��  	%') F� '%((�A~!)$�	ت إ9A	T') - ���	د�) *&	%O !�'&)–�6<-ً  .وا���O9 وا=��F	م)

�ام ا�5-ح، ط��	ً و= /��   ،إ= أن /e �9F'�ه %'	%'	ً d�%	� أ���	 *�F ا�+�/)) (أو ا��$ا�0 ا�5-�� ��  �
�ام ا�5-ح.....ا��d�%ا ���ء أو 	9Al	� ��I/ ) !  ��6 أو�%	20!+  

�?م ر2م � /وارج ا��
رض ر(ض ، و,?A B �ّرم & 3 /6( ز�ن (3 أ�B ا���ر�[ (�ذ�ر 20�
� 
 وأ���وا" ا��وت /ط" &ن /ر,وا ��% وذ�ك ، و�
�ھد ا���ق ���?م و�م �ل ا��ر�، &ن ا�/�ر, وأ(
��?م

3) ��ن" ��ط!�
  .ا<رت �ن /��ب �ن &�دA �� وا &�د�� وذ�ك" ا�!�����ن وا�
��ر��ن ا���
�*ت إ����8، !ر�8 ھ� وا�Bوارج.( �! 8�	(�0� �)د B�ن 8ا	ن �ن �<�	��0�8 �)د و�دا�8 �B��0 ا� 


�87 ط	�ب، أ�� �ن
�ف ��ث. ا�')د ذاك !� �دأت ا�
� ا���	��8 ا��B!	ت 
 ا��رق أ�د �*)	 ا��ر�8 ھذه 
�0�8 وا�ر!ض �	��راءة �د�ون و�	وا LراK)	، و
'��	 �ذھ�)	 �ن د!	�	B0� ن	ن، �ن �<�	� أ�� �ن و��0 �

�0�8 وو;#. 8أ�� �� �ن وا���	م ط	�ب،B�ب ا�� �ن ��0 ا�	ط 	7(�8، ھذه �# ا�
'	�ل !� �و��	 �K	ط�ا 

م �	 �Bل <�ث �دي ��م إن إ,: " .. �B0وارج �و�> !� ا��)\ ھذا 
�<ل� 	'�م �ن:  �'� ]، ��	7د 
'�م و,� 	K�! 	� ت
�0م و, أ�د�	، �# أ�د��م �		� /
� 	
0و	�
 �7	�8 ا�
ز�وا �	ل !� ا��'	�80 وھذه".  


د و�م ا�����0ن�
 و�ف د!')م !�7ب ا�����0ن �ر�	ت إ�/ أ�د�)م ا�
دت إذا أ�	 وا�'دوان، �	���M إ��)	 أ�د�)م 
 �ن �B	ب �ن ��د] ا�Bوارج �
ل ��ن �> ] ر;� ��0 ا��ؤ��ن أ��ر !'0> �	 وھذا ا�����0ن، �ن أذاھم

> ] ;�ر !ط	��)م 7	ر�
>، �طن و��روا ا.رت� <
0
0> �0	 و�	�وا !*�وا، ��
� 	 د�	�Kم ��
�ل و�0
  .)ا�)روان و�'8 !� أ�	دھم �
/ ا��ق ��ف �> ] ر;� ��0)م !�ل ود�	K)م،

   2011- 10-����15%"  /طF.. ا�
زل& 3 ���م ا�ذي ��ب ��ت &�وان " ،و�ؤ�د ھذا ا<�ر �ذ�ك
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وا ر��	 - ا�<وار �ن ���ر �دد	� 8��0F.0ون -اM� ھؤ,ء �ر�	ن أى ا���	�/، ا�'زل ���رة اLن �
. ��ل �ن �	���	�8 �'�ل �	ن �0)	 ��ر !/ أ�دا و�*ن ا���	�8، !/ ا�'�ل �ن ا���	��8 ا���	ة أ!�دوا ا�ذ�ن


�م ا���	�8 !/ !�رة وا�'زل
 	(	 ا�
/ �ذ
)	 !/ اLن �
/ أ!�ر ز�ت �	 �ذ�ذة، �*'
�
 <ورة !/ �)	 ا�
�وذ وأ��	ب وا.<ر�	ء ا.�و�	ء 
رى نأ ،�1952و��و , �	 ��K	 أ!�دوا .)م داھ�8 !/ �رو�ون وھم ا�

> أت 
'رف� ،	K�� 8�	Bو 	د�  .وا��	�
8 ا����رة ا.8��0F �ن 
�ون �

�0)	 !داد�ن إ�/ ا��ور �0/ ��
�ول ا���	�8، ��دان �ن �'�دا �ز�> 
م و���د F	در �ل و�*ن�
 أت 

 ا��<	��8 ا.!�	ر �ل أن أ�
�ف أن ��ل �رن �ف ر��	 ا���ن، ��رات و�رت. ��7ك ل
دB أ�وال إ�/ أو
8�� أو وا�دة �;ر�8 ا��ر �0/ ا��;	ء إ�/ 
)دف وا�
/ ا���	ء �ن ا�	ز�8 أو ا.رض �ن ا�	�'8 ا�رو�	
0
زم ��ددة �7Aراءات

�87 ��س إ�/ �	دة 
ؤدى B	ط8K أ!�	ر ھ/ ا�	س، �ل �)	  , !	��Bر. ا���
)د!8 ا�


��ق� 	�K	�0
 ��	ة !/ ��وة أ<ر !��0وف �وا7)
>، �0/ �	درا و7'0> ا��Bر �
�و�8 �ل ا��ر، �0/ �	��;	ء 
�وس داBل �و7ودا ��س ا��ر أن ا�
�د �	ر�س، �	رل ھو ا���ر
�87 أ!Kد
)م إ�/ �
�0ل ھو �ل ا���ر  

.. ا���	ط'8 ��	!ظ 	��	 �	ل �8 آ,ف أر�'8 �ذ ا����N ا���رى ا���ح أن ا�Mر�ب �ن( ا��رد�8 �8��0�0

0ك , ا�ذى ھذا �ن ا�
رس�� 	K��(، 8 و!/ وھ�ذا�د	ر�8 !�ر�8 �'	;رب ��ر ��ل، !/ ا
 ا���ر أن �رر ��

�ون ا���و��ون �دأ ا�'�0/، ا�
ط��ق �دا�8 و�# ��K	، ���0ون , �د�	 �'	دة أ�<ر ���وون�
 ا���رة Bط* ��
	(����)م �Bد�ون ا�
�روا 
�ر��	 �	�	 ��'�ن ةو��د أ)م �Fر  ا�B	ط8K ا���رة 17	ح �'و�)م و���'ون أ

�وا أن �'د �*��0)	، ا���رة �ن �0
0B/ ا;طروا ا.�ر )	�8 !/ أ)م �Fر �	�'	!�8�
 ا���ر 
�و�ل ا�
�	�8 ا�
  .>ا�
�	! �ن �	7زة ��ر !/ ا���	�/ ا�د�ن �7	�	ت �	زا�ت ا�ذى ا.�ر وھو ��8�K إ�/

 Bوض �ن و�')م ا�وط/ ا��زب .�;	ء وا,�
�'	د ا���	�/ ا�'زل ��80 !/ ا��دء ��7رد

B	�	ت !/ وا���ر ،»ا��	�رات ا�ط�	د ��80« ���/ �	 �دأ	 �د �ون ا�B	�ص، ��0ر ر�زا �و��)م ا,


> !/ ���ق , طر�ق�	( أ��	ء ���ر ��ت أك 
ظن �د�	. �> )	�8 و7ود ��رض ��	��	 ھد!	 أو إ7	زا 

�ف) ا.�رار( ھؤ,ء�

�دأ أن ��0ك أBرى أ��	ء � /! 	(
 أن وا1دارة ا�
���ق 7)	ت و�0/. �ط	رد

. ��ر !/ �	�����ن وھم ا��Bر !	�0/ �ن إ��)	 ا��ر!و�8 ا���F	ت �درا�8 
�وم ��/ �	��0ل ا�)	ر 
وا�ل

�ت �ن ا���ر أ�7	د �
Bراج, ��وات ور��	 ��)ور ا���رى ا��'ب �7)ود �ل ���ر �وم ھ�ذا 

  .إ��)	 ا���	ة وإ�	دة ا��	�ق ا�ظ	م أ�	ض
 ا�'�ل ھواة �ن ;��K �	ن ر��	 �دد ھ	ك ���داً، أو ��	 ا�وط/ ا��زب إ�/ ا;م �ن �ل ��س

��)	 ���	�8 �> ا�
��ت 
�د�رى !/ ا.8��0F أن �Fر ا�'	م
راب وذ�ك ا��0ط8 ��ف �ن أ�,	� 	( وا,طواء �

�ت 	(�	 ا��'ب؟ �07س دBول !/ 7	�> �	�8 !/ ا�وط/ ا��زب !/ 
�Bن أ
Bن ��'0> أن ���ن �	ذا. 7

�ت أ!راد !)ل ��ر، !/ ا�B	�ص ا��ر ��<0ون أ)م ا!
ر;	 وإذا�
�7
)م ا.Bرى، وا.�زاب ا� ا.م أ


ر�زا؟  
 ��وق �ل �> �ر�8ا�� ا��7	�8 !/ !رد ھو �	، 
)�8 إ��> 
و7> �م ھو �ن ا���ص، B	رج ھو �ن


��ل أن ا�	س و�0/ ا��رد، ا1�	ن
 	(

�	ر !/ ��ؤو��Bن ا� 	(��ر �ن �ل و�0/ ا��ر��	ن، !/ ��<0و� /! 

ظ	ره !/ ا��	ون أن �'رف أن �د�0> �0'ب أن
��ق , أ!�	ر وراء ا���ر !/ و7)د�م و�
�م 
;�'وا ,.. ا 

�/ �ذ�ذة أ)	 أ�
رف �ت وإن ��	��	 ھد!	�
  .��ن إ�/ ��0Mلا و


��	ن: ا��$0'�  �6 دوره ا�F'	دي ��� ا�5'	%� ا=��Yام ��	 /�Fره ا�  ! O�J�m' ا����أ، 5��6'	%�!
وا��$�') ا�5'	%') !  0
)، و*&! 3'I	 �L/�� ا�O�J (ا��L	�O ا��� = *�;	وز ا�+�/) وا���ا�)). و��� ھ3ا h6ن 

 (Y0ء ا�O�J ا�3ي /�<��) ھ$، و/��Yم ��	 �Aره ا�O�J ��� ا�5'	%� أن /K&F ا�� O�J	��Fار ا�3ي /�/�ه
 ،K&�F/ E� أو O�Jا� K&�Aإن ا E
� �>���.O�Jرادة ا�l ��'>�*  � ع  أو /��3ر	&Aورة إ�<�	� q'� أ�� q&� =و

...�!	� �F'F� ع	&�Aدون أي ا (F>أ ا��  21 ا�'�F� O�J	��J�  ��! �� ً �	ط�I أو !  !�

 و�ده !�	د ��ره �د �*بٍ  ھ� ا��ور�8، ا��'	ر;8 �0/ ُ
��ب وا�
� �	��8ا�� ا��K	ت �'ض ��6ً، 21
/�
��>، �ن ��N0 أن ��0> و�	ج، ا�د,ل ��	�ل" ا��	NK" �> و�و7> M�ر  وا� أBط	ءه �رون ��ن و�

�ده ���ذه ��
ط�# �	 �ذل دا�K	ً  و��	و,ً  ا�
�ر�رات، ن� �<	ل ھو. �*��7)	 ورط	
> �ل ��ن ا�'�	ب �ن و�
  ...�Mر أم ��
واھ	 ��ر وا�'��	ت ا���	�	ت ��ن 
�	<ل

ً  وط�8K! 8 أرادت إن 
�د �د�8 دو�8 و
ر�د و<ور
>، ا��'ب �# و
�ف ��	'
 وا�وطن وا�'دا�8 ا��ر�8 
 ا��'ب إرادة ��0> 
�7# �	 و
د�م 
'�ل أن ��و�	ً  ��0)	 ��ن إ��)	، و�
د�و أراءھ	 !0
�ل ا��1	ء، و�دم


0B وا�<ورة،

��0> �	 !ر;)	 �ن /و 	(�0� 	(

)	 إد�و�و�7		��'
 �0/ و7دت، إن وا��8��B ا�د��8 و

�	ر ��ن إ�/ ا.�ل  .ا�<ورة ا
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��Jا� ��	ا��< (L�5�� �6 (و�� ا��&I'3ي ا���/� ،)ا��q'T( ا��	م ا���/� !  ����J	ت، ا��<	�� ا���J ھ$ ا�
)q'Tراء ،)ا�$زراء ر� ،)�����	ن) اlدارة !;�(، qا�F>	ء) وا���I'� ا��A	�( ،)ا�$زراء( ا=9�M	(''  ا��

�و�) و�96 ا�L�5	ت. ا��~%5	*') اlدارة /��� !	 وھ$ ا��......،)ا�O�J( ا��5	ھ�' �� 

�ة، !  !�	دئ وأھ�اف رT'5')، و�'V� qي ��� ا��9	�8 ا=9�A	د/) T	A أن *�$ن O;/ %) ھ� ا���	ا�5'

	 ��� أو ا����5/) أو e'�ھ	، 6	�5'	%) ھ� T	:وإط 	اھ�ا��� *&Z�*  '� G5 ا7!$ر و*;&O ا%��Iاد إ�

� = /�d$ !  ا=%�+	�) ��� - وا��� إن �FF? أھ�ا6	ً ��'�ة و%�	دة �6 0	��
	  ،ا�;$ا�O ا�M7ىA ل	���وھ$ ا
6  �6	�M=-ف �<'� �'  ا�&	س ،h6ن �<'�/  %'��pVون %��	ً 7ن %�	د*
�pV��% E %��	ً  -ا�A7 �6 ا=%��ا!)

.�A!) أ	دة �	اً !+�9) %��'Mل وأ�  22 !$0�	ت *+G'F %�	د*
E، وھ3ا !  ا�\�E و��م ا��

��ل �د�	 ��ن وأو�و�
>، ا����0 ا���	�� �	��ل أؤ�ن ودا���ً، ا\ن إ�% 22
 و�ن- ا���	��8 ا���	دة 
	(Kورا )ن� (8�B8 �
���ل - و��و�)	 ا��'ب ��	8، !'��	�� , � ا��ل 
رك إ�/ وأد� أن أ�داً  ���

� ���ر�8، 
�ر!	ت �0/ ا��'ض أ�وم أن ا����ن �ن �	ن وإذا أBط	ء، �ن 
00B> �)�	 ا�'��ريA! وم�أ 
��� ذات أ�
�ر ا�ذي ا���	�� ا���ل وأو,ً  أ;'	!	ً   .!�> �	ر�ت �د 


�	د و�ذ�ك ا�<�	!8...� ����ظر إ�% ا�وا�P ا����ل،���8 '�	
�	 !� !� ا�ظم ا�رأ��	��8 ا���	�8 �
ا�ظم ا,�
را��8 (و�و ظ)ر ا�'�س) ا,�
�	د 
	�# ���0	�8 و�ذ�ك ا�<�	!8!...وا����N !��	 أرى أن ا,�
�	د 

	�# ���0	�8 وا�<�	!8، إ�/ �ط8 ا��د ا.�ظم ا�ذي ��ون !�> ا����
	ن أ�0/ �	 ���ن �و�	ً !)�	 �د��	ن 


�ر	ھ�	 
ر
�ب أو�و�	ت !	.و�و�8 ���0	�8 وا�<�	!8، و��0> �';)�	. !)�	 �
�	د, ا�
*<�ر !��	 ��)�	. وإن ا�
  �0/ ا,�
�	د أن ��ون 
	�'	ً �)�	 ��دٍر ا��1	ن دون أن �ؤ<را ��0	�B <�0� ًو�	ً �0/ ا��دى ا��'�د. 

  ا�^�ق وا�()��.:

F	س ا��� * ا�F$ة!  Ep وأو=ً، �	�9�ق وا!7	�F/:  (	س ا�F�$ل �	�5'	%�ا����Iض !  ا�+'m ا��L��F' أن 
�ر*� ��� *+L! G'F	!8 ھ3ه ا7و�$/	ت...إدارة و����� �6 و�I&  ا�5'	%� �Aت و	ا7و�$/ O'*�* 23  

: ا�!��دة ���و��ت �,��P ���م ���د أي ا/���ر (3 ا����ت (3 أو�و���3 أھم إن أ(�ر �ذ�ك 23
  ... و(�ري ��ط!3 ق�وا( ا�!وة و�� ر��� �م و�ن ا��!�!3، ���?و�?� وا��ر� ا<���، �P ا��دق

�
 ��'/ ھدف وأول أ��/ ھ�) ا�'دل ا.��/ ا.�	�� ا�)دف ���ل !�( ا��ر�8 أن: ا�<ورة !�د ��0
 �<	�� �	�م إ�/ ا�د�	 ھذه �
�و�ل - وأ����– ھد!� ���ل !� أ> �<�ً، ذ�ك �ن. ا.��ن ا��	دق ا���	�� إ��>
ظر أن �ر�	�8 ،"دا�K	ً  �وارا�" �'وان ا����وك �0/ ��7و�8 أ�*ت ا��1	ن، �در �	 إ�/ , ��7'	 �	 إ�/ 

،	0�8 ��	ور .طرح ��ر�
B� �! ر�ب�
0�8، ا���ر�8 ا,
7	ھ	ت ��ن ا�
B���0ط ا�
 ا����80 أ�ل �*ن ا�;وء و
	��	ھم �وء �ن وع إ
 ا�
� ا�<ورة �دأت �
/ و�ت ��ِض  �م B	ر8�7، أ�	دٍ  ���ب إزا�
>، !� �'د ُ�N7 �م ا�


'��� ط�'	ً  و!�0ت دا�K	ً، ا��وار ��دأ ا���دأ، ذات ��B /0�)	 �ن ��0ت ا�
� �	ذ87، أ��مٍ  �ن .�
��ظ 
�	ق أن .�
�ف ذر�'	ً، !��ً  ھذه �و, أ
�وره أن ا����ن �ن ��ن �م ���ل �<�ر ا��	طن �'�س وا�ظ)ور ا�

  .ا�<ورة
 ا.�ر �طل !0م ا��ر، !و7دت 7)�0، �ل.ز ا.�ر و����8 ا����80 �ن ا���ث �	و�ت �	ٍق، ھد!� و.ن

/
 .ن ��)	 ا�ور �رَ  �م �^�ف ا�ذي ا��ر�8، ظ�ل 
�ت...دا�K	ً  ا��وار ا�م 
�ت 7د�دة ��7و�8 أ�*ت �
 ا��وار ور!	ھ�8 ���0م و�ت ��س ا�ظرف ھذا !� أ> و���)و�� �دأ، �د �	ن ���ص �ظ��	ً  وا7
�	�	ً  ��	راً 
،��
ظر و�	ز�ت ا,7
�	ح، ھذا 
و�ف �ل� ��دأ أن أ�* !0م ا�7	  !!أ

	ء! ا��ر�8 ظ�ل 
�ت ��ون �ن ط	��	 ا�ظ	م �# ا��وار ر!ض �# �ت ط�'	ً  ا�و�ت ذاك �ذ>
�	�! 
 , ا�ظ	م وط�'	ً  ا��ر�8، ظ�ل 
�ت ��وار أ)	 �0�وار �د�وة أ�'ر �م ا�Bط�ب �'	ذ إ��> د�	 ا�ذي ا��وار

  !!�ر�8 و, �واراً  �ر�د

) ��	 ا��	ل /;O أن *�$ن و%'�) و�'e ?5	O;'6 ،(/ ا�+3ر !  ا�:�ور �
	 وا�elاء !&
	 �� وا�5'	%
   �ّ</ = 24��� A  !>� ���اً !<	�� اM7-ق، �e q'�6/�	ً ا�;Yم ا���دد �Vن ا�'5	3A (%رة ��	 ا��	ل 3Aر!!
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 � !�N% ا������ ��و&�د أ�B، أ�?� �د&% � ��ھ�� ا�رأ��ن، & �B ���ز&ت ا�ذى ا�ط�ل �� ھ��ك 24
�ت ����ً، ��?�� �ل و�
ط% ���?��، ا�ط�ل �!�م �Fن �N% ا����كF) ا�ط�ل (% �!?� &ن و���ز�ت إ�داھ�� 

 ا�ط�ل، وأ&ط�ھ� � ط�ل، ا��!�!� ا<م ھ% �ن ا�!��F) %N!ن ا�ط�ل، ���ة & % �ر�� ا</رى ا��رأة ا�%

�ل أن ������ ھل...ا��!�! و&رف���  ا��,��O���� P �و��  ا����� �ر�د ا<��ن 
ر(�� ذا�?� ا��� 
  ...�!�ً؟؟

 G�	5ا� ((�ت !��5	I)) اء�elوا�:�ور وا (('%	%ت أ	I)) ^�<) وا��	م ا7!�إU	6) ���3ب و�
5� ا�5'	%)، ھ&	ك أ!$ر أ�Mى ھ	!) �	�$A$ع 5/�6) ا��-�O �	��	ر/� ((I	ت ا�>-�'))، I* ر$!V� Eذ��ھ

ا��� إ�� اrن = /�+ّ�ى ك 	رِ Jَ و�5$ء ا�&') و�5&
	، ھ$ أھE ا��َ  ،!>� !&� و!	 �>� !	 ،6	��O�- �	��	ر/�
�ق وأ!	�) ���F ا�9:'� وا���'�) O�-ا�� Z�3� ً	'��6  أ%$أ ا%7	�O' ��� ا��-�O �	��	ر/� !<-ً، �-م  .*+	

  25�G /�اد �� �	ط�.


�ب – وأ/ذوا �ر،� (3 ا����ل ا@�!6ب �P و��وا أن ا�
 ����ون (�^ �� 25��-@ ��ون �د 
 وا�&6م ا@�!6ب ���دات ��ل �ن ا<=رّ  ا��ذب ��,�ھ �ن ا@�!6ب، وأ&��ل أ(��ر و�!ّرون ��  ون - وا&3 


 م (Fھم �?م، وا���!�د�ن�  أھم و��راراً  �راراً  & �B ا��F��د ��م ��� ا�ذي ا��دق ا��دق، و�ر�د�?� � �ر�
 ز�ر�� /Nر ا�د��ور ذ�ره �� ذ�ك & % �
3 �ر ���ل أ��ب! ��ن �م �� وھذا ا����O، ا�� �م � !��دي ��
B !ن أ��د �د�!3 و���: 

Ahmad H. Hassan July 4 at 5:52pm  • 

  ز�ر�	 B;ر �0د�
ور ھ	م 
��0ل  •
Kheder Zakaria 


�رة ا�<ورة: ��ر��  
  .ا�'ظ�م ا17	ز ھذا �0/ ا�'ظ�م، ��ر و�7ش ا�'ظ�م، ��ر �'ب ���� أن إ, ا��رء ��# ,

B	�	ت أ)	 �0/ ا�د���راط�8 !)م إن
\ ا
 	(��ذ�8 
�ر�'�8 �0ط	ت �
 �ط�� !)م ھو و��ب، و


B	�	ت. ا���ر�8 ا��	�8 !� ��;�و)	 ���ود 
�و�> وھو ا��8، أ��	 إذا ���ط، �ن آ��8 �7رد ھ� ا,
� ا�
� ا�د���راط�8، آ��	ت'
ً أ��	 �Bط[ وا��'ب. ا��'ب �0ط8  
�	ر !� 	B�0>، ا>�� < ���N �	 �ر�	ن ��
  .ا����0 ا�
ظ	ھر ھ� ا�د���راط�8 آ��	ت �ن أBرى �s��B 8ط*ه

 ھو ا���	�رة، ا���	��8 ا��0ط8 ��	رس أن دون أھدا!>، و
���ق ا��'ب، ���	�8 �
دBل ا�ذي وا��7ش
 ا���د ��د�ر �ن ھو �'�0	ا ا�د�
ور�8 ا�����8 ر�Kس أن �ن ��ر !� ا��1ن وإن. ا�د���راط� ا��0د �7ش

�	��8، ا��ر��B 80ل ا��7ش أن �0/ �	ط# د��ل ،"�	�80 �����	ت" �
�ون �
��ل ا�
� ا���و�8 وأن ا,


)	ء ��7رد ��0'ب ����0)	 وأ> ا���	�رة، ا���	��8 ا��0ط8 ��	رس �ن ا���ري
�	��8 ا��ر�80 ا  .ا,

	ر��B ��دث ر�Bص ا�
�Mل إ, ھو !�	 و!�0>، �نا����0 اB1وان ��م �ن ا.�د ��	ر �د�ث وأ�	 


�> أن �	.�د ا.�رى �	ن. �ظ�م ��	 و��	ر> ا��
ظ	ھر، ا��'ب �# ا���ري ا��7ش 
�رف طر��8 إ�/ �

ل �ن ا��
ظ	ھر ا��وري ا��'ب �# 
'	�0> طر��8 إ��> أدت و�	 ،"ا�'�	Kدي" ��7> ��'0>، و�	زال !'0>،� 


Bر�ب �ن ا�طر��8 
0ك إ��> أدت و�	. 
�ر�دو و
د��ر و
'ذ�ب وا�
�	ل \��0� ��	�
  .ا��وري ا,7
Like •  • Unfollow Post • Share 

  Ahmad H. Hassan and 12 others like this.    

Khaled Syr ان 	ب ��ر !� �دث ��� �	ن إن و أBرى ;د ��8K ا�'��ر ا��	ز و ���ري ا

Bب �سرK ;د �)	 اوا�
�رارا �0<ورة ا��	زا�ر7	 ا,Bوان ��	دات رى ان �د !� �� 	( �	دت �د و �

   ا�د���راط�8 ا�0'�8 ���	ر�8

8 و ��ن �و ا�
�رت ��)م إ�
�	, آ�	 �)م و إ��F	 �و�	0K)م ا,����8 
�ت ذر�'8 درء ا�

ط�# �


B	�	ت ا��	��8 و ا�رK	��8 ا����80 ��8�0 إ��	ء و 
��Mب �7	�8 ا.Bوان و �ر�	)	 �ن 
�	!ؤ ا��رص !� ا,
دھ	 �ون �	���
�7ر �ن ا�ر�;	ء �	�	ر'!  

July 4 at 6:07pm via mobile • Like • 1    

Sohaib Alqassab ^�ف�د���راط�8 ا�ن �ا 	ت ا.ن ���ر �7ري ��� /�
 B;ر ا,�
	ذ �ن ا
   Ahmad H. Hasan وا,�
	ذ ز�ر�	

�Fق ا��وات ا,����8 وا��	ف �ث �	ة ا�7ز�رة ��	�ر ان ��و�وا �	رأ�)م ��	 �7ري ا.ن �ن ا
	�ر �25	��	ھرة و�	ة ا��رة و �  
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  ��	دي �ن ا,Bوان و�دأت ا�
)م 
)	ل ��0)م  300
م ا��	ل أ�<ر �ن 

�87 ھ7وم �7)و���ن ��	ذا ا��7ش �م ���� ��رات ا,Bوان ��	ذا �م �*
� ���رة �
�ھم ا�ذ�ن ��طوا 

  7ر�N 100م أ�<ر �ن ��0)م و7ر�	ھم وھ
  ��0ون �ؤ�د ��ر�� 15��	ذا 
م 
7	ھل أ�<ر �ن 

 	
  ا��س �0/ �<ل ھذه ا.��	ل �	�ت <ور
  ا, 
��> ھذا ا,��	ل ا��	ل ا�ظ	م ا,�د �ن �م ا!واه ا�طرف ا.Bر و����
)م

�ن  أ	 ��ت �ن دا��� ا.Bوان وھم ار
��وا أBط	ء �<�رة و��ن ��ت �ن دا��� ��م ا�'��ر و��ت

م �)	 ا,��ب �0/ �ر��8 ا��	د�ق . �
  دا��� ا�طر��8 ا�

 ��ود �ن ا���د ���ود �ن ھو ا�د�
ور�8 ا�����8 ر�Kس ان �ول �د�	 �'ض �0/ ;�ك �ن
 ا��<�ر�ن �وت 
7	ھ0ت اذا ا�د���راط�8 �'> و
��ط ا�'��ر ��م ���ط اذا( ا����� ا��ر�ق ھو ا,ن ا���د

 �ر�Kس �و
وا ��ن  ) �	.8��0F د�
وره �0/ و�و
وا Bب�

July 4 at 6:33pm • Edited • Like • 1 

Ahmad H. Hassan وا�م طو��	� !  
July 4 at 7:39pm • Like    

Kheder Zakaria 'وب��م ا�ر >
. ��دره �	ن أ�	 ا,�
�داد ;د �ل ���ر، �و��)م ا�'��ر ;د 
  .د�نا� �	�م ��	رس ا�� ذ�ك ا,�
�داد ا��	ل أ�وأ و�'ل

July 5 at 8:12am • Like • 2 

Sohaib Alqassab 8�0�� '��ر�ا 	�Kل دا��

��)م �'
�رون ا�'��ر، ا.Bر ا�طرف , !وق أ
   ذ�ك �<�ت ا�
	ر�I ا�#��7

  ا�<�ن ا��'ب �ن ���رة !8K و��د!# B	ط[ �رار ا����� �رار ان ا.�	م �
<�ت

�87 0م�	�ظ �'روا ��ن �ر�� �ؤ�دي �ن ا�'ف ا��	ل و�دأت ا��'	�س ا�'ف و�دأ ا,��ب ھذا 

  ا��وم ��ر ���	ء ا��7ش ��ل �ن
   ��ر و ��ور�	 أھل �0م ا�0)م
ظر و7)8 !�> ر��	 �رأ
> رأي  


)م �	Fوا ��ل �ن �	��ب �	�وا ا�ذ�ن ا�'��ر �ل(	�س ��	
ط0'	ت ا�
7	�8 ا����� طر��8 �� 
  ... ا�<ورة ��	دة �07س �'0ن.. ا�<ورة ����رة ���	و
�،  ا�د���راط�8 ���0
��	ت و��	�8 ، ا��'ب

  ) ) ا���7دة ا�
�����8 ا��ر�8(  
ذ�روا
July 5 at 11:43pm • Edited • Like 

Jalal Tawil ت: أ�ران�

B	�	ت أ)	 �0/ ا�د���راط�8 !)م إن" أن إ�/ ا�1	رة 
\ ا
 	( �0ط	ت �
��ذ�8 
�ر�'�8
 و��ء" ا���ر�8 ا��	�8 !� ��;�و)	 ���ود �و�>و
 ���ط، �ط�� !)م" ھو" و��ب و


م و�م". ا��8 أ��	 إذا" أ> �7د

م ا�'	م �ر �0/ �<�رة أBرى ��)و��	ت إ�/ ا�1	رة  	(�(! 	(�	(�
 وا�
 �*ذ�ر ا��8، �وء و��ل و��و�	ً، ا���ر�8 ا��	�8 !� ��;�و)	 ���ود و�
�و�> �����، �Fر ���ل

 وا��ر�8 ا��دق وأ�;	ً  وا��1م، ا�
'��ر �ر�8 و�Bو�	ً  وا��ر�8 ا��دق <	ل،ا�� ���ل �0/ !�ط ��)و�	ن
  .ا.ول ا.�ر ھذا ا��'ب، و��ر;� و��ر�� ا���	دات وأ�وال أ!'	ل !� وا��	ت �0دوا!#


ظ	ر دون �0
دBل ا��7ش ا;طر ��ث ا���	ل، !� 
N7 �م ا�0'�8 �
/ أن ا�<	�، ا.�ر �	دق داعٍ  ا
 إ�دى ��	ر �;رب �ن ط�'	ً  �	��طق، ا�0'ب �طق ,�
�ل �����8 أ��8 ���80 ا!
'	ل ط!� 
م و�و �����،

<
�	دة ���را
��� 	(. ��د ��Mر أو ��داً  ذ�ك ���دق و�'�> إ����	ً، �)	 ��ء !�ر�8 ���� إ����	ً، �
��ت- ��واً - �  !��ر �ن أ
�0م أ

 وھو ا��8، أ��	 إذا ���ط، �ط�� !)م ھو ا��)م ھذا إن"  !�)�	 أ�ول أن ا����ن �ن ا.�ران وھذان
  "��;�و)	 ���ود 
�و�>

 أن أد�و أ� ،!�	�80 و�*�8 ذا
> ��د ��	�رة وھو ,�دBل، أن و��ن ��ق !��	 �دBل أن ��ن أ�Bر أ�ر
 ا���	��8 ا��0ط8 ��	رس �ن ا���ري ا��7ش أن"  ،-;��ره ��ر�N ر��	-  ��
*�ل أن ا��'ض ��ب ��	 ��ون

)	ء ��7رد ��0'ب ����0)	 وأ> �رة،ا���	
�	��8 ا��ر�80 ا  "ا,
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  �;T	�� 	!ده، و	ث وأ���J! �I6$ار ا��+m �  ا�+ ،(F'F�F'F) ا�$اKA !	ذا /+�ث و!	 I�M') ذ�Z ا�+
وا�3ي !  أ�0 ان =  ،ا��6�J�5) ا��F/�) !  ا�+F'F) ا����T') ا���$e ،(�A	��	ً �� ذ�� �p~/ Z	��A$^ ا�5'	%�

~/(
0  ! �<I/ ،Zذ� �'�� �p،  ��6��!  ! دة	I�%=ا ��ّV�ُ/ 	! =إ �U	ر/� ا��	ا�� ��� Y'م ا������
�م إ!�	�') اl�	ط) �	�\�وف وا=���	رات �� Zوذ� ،��F�5وا�� �U	+�� أ�<� و*+3ّر أدق E
6 �6 �*�و!5	�

.�U	ا�� Z�3� (�!	26ا�� �U	+ث ا��و!  Ep ا%��0	ع  ،�� !	 /+�ث�6  ا67>� ا�$A$ف ا���	�� � ،أ!	 ا�+

) ،ا����$!	ت �$ل 30ور ھ3ا ا�+�ث�	J! اث�!K ا���G'A ط��	ً  ،!K إ!�	�') ا=%�I	دة !  M��ات !�	��) 7�

 K! Zت، ذ�	6-�Mة�$0$د ا	ة �6  !�ا���	Aة، و����f ا�F$ا�� !<� أن أ(�ق اM7�	ر !	 *J	ھ�ه ا��'  !�	
�e O;* أ�� (�$F&ر ا��	�M7د ا	أو=ً ا��� GL&ل ا��-M  ! ��dا� (��، ��dا� �A	� ق�) Ep  !و،  Ep  !و

� أي M�� !  �3ّاب و�$ (�ق، وأ/>	ً أن  ،أ!	������/ = ��h6 ً->! Zو��� ذ� ،�F&'�ه �6 ا��	و*� �*$A ًا�'Mوأ
� /��I ا�9�ق إ(-�	ً %'	%'	ً.A 27  

 (3 ا��!��ل  26           �Nا�وا �ر أن ا�وا�U� Pّ=%، ھ��ك �ن ��,�ھل ا��!�!�
(و�و ���6و&3) و�

ض & % ��ر�ر أ(
�ل ا��ظ�م ا��وري 11-2013- 4 &���� 3 ��ط�% �?زأ أن �در,���0رار ا�:  

  .. ا�7ز�رة ��	ة �د�را �ت �و
 ا�<	�K وا�
*7رت).. Sesame Street(  ا����م �	رع أ��	ب ا.�ر��	ن �# !وري �ن �
'	�دت

)Bert and Ernie ('ر��س و!�نا�  .. و�در �*
 �)رة ورث ا�ذي �ر	�7> !� ��	ره �0/ واBLر ا��	�م !��ل ���ن �0/ �)�	 وا�دا وو;'ت

�وق
  .. �	���م ا!
N �)رة 
 ---  
 !� ا�1را8�0�K ا�M	رات �0/ ا��وري ا�ظ	م ,�ردّ  ��	ذا: �<ل �ن �'�دة أ�80K أن �دھ	 �ك و,

  .. ا�����Kن؟ وا���	ن ا�و�ت
'�	ن" �<ل دبّ  �د �
/ ا��	!�8 ا��	!�8 
)	أ7و� �
7د."  

 3���U��� أ�6م Bذ�ر� �� O��� B�>ب، 2013- 11-1و
 أBطر ھ� و. ا�ذا�رة �0/ أ��ن ا��	
	، �# ا��راع ��وم ا�
	ر�I روا�8 !'0/. ا1ط�ق �0/ ا���ؤو��	تK0/ و أ�دا� <
 أ�7	�	 ذا�رة ؤّ�س روا�

  .ا��	د�8
 B�F�ت إ��)	، أد�و ��0	�8 ھ	ك �	ن �وأ=
ر 	�� 8�	�0� ،Iر�	
 ھ� ا.�وب، ا�'�0	�8 !)� ا�

8� �ن وا.�وأ. ا�
��ت �	 و��0)	 ���ت �	 �)	 0Bت، �د أ�مٌ  !	�
	ر�I ا��ق، ا�'دل �ن 
��ث ا�
� ا�'�0	
�8 �دم	�0� Iر�	

> <م و�ن ا�
	ر�I ��	��8 ��	و�8 ھو ا�	;	�� !! ً	��	�Fس!! و��وا7ب �ن أ�ءإ ا	ر�8 �ط! 

Iر�	
��>؟ �ن ��دا!# ا������ �0!  
��د ا���	�8 أن �0	 !Aذا. ��7> �ن أ�<ر �*Bذ ا�
	ر�I �^�ف،
��د ا�ذي ھو ا�د�ن و��س ا�د�ن، � 

��د �	 أ�<ر ھو ا�
	ر�A! Iن ا���	�8،�  ً�� ،	�(  !وا�د�ن ا���	�8 �
 ھو وا��واب �����ن، وا��0���ن ن��	ر�� ا��
�و!8 �'
�ر أن �<�ً، وا��	K# ا��'ّ�م ا�Bط* !�ن


/( ا���	ر��ن أ�	�	ً  �ذ�ك و��س �'و�ون، وا��
�ّو!8 ا��
�ّو!8، �ذ�ك و��س <ور��ن !	���	ر�ون ا�'�س،� 
 وا��0��ون ا��0���ن، �ذ�ك و��س 
ظ���	ً  ��	��دون وا�����ون). Bط* وھذا ا���0را���ن، �# �7�ُ'ون ا��	�ر�ون

  .�ذ�ك ا�����8 و���ت) وا��;�ون ا��0ب ��	ب �0/ وا�ظ	ھر �ل�	�� �	,ھ
�	م( �	د�ون
���ط�B� % & B، ا�طرح دا�م وا�دي ��ن �����ل، �Uز ���� �Fروي 27 �Nن ا�ر��� B ّ�� 
 ��	��8 7و�8 !� 7	ء ���
)	، �)	 ا��ور�8 ا��0رة �	ت ز�ن ��ن �'�د، ز�ن �ن ��س و�ت !�� ا�ر����Nت،


	ع أ7ل ن� ا��ذ��8 ��ر �	ط[ إ�/�
 أن ا.�	م أ�د !� أرادوا ��	ن، <�<8 7	ء !�)	، ا���
'8 �	���	�8 ا,�

روا �ر�ب ��ل إ�/ !ذھ�وا أ�د�)م، �# �ن ط'	�	 �ط�Bوا���8، �8�0  �'ر �ن !�> ا�7	�س ا�و�د !�*�وا ��
 !�*ل ا.��ن �د�	8ا �	�ب 7	ء ��0ل �'د. وذھ�وا ��رات 10 �)م �	ب �ل !د!# ��رة، 30 �)م !�	ل ا�'8�0،

ً  ا�د�	8 �	�ب �> !���N ��ل، �	 �> !�رد ��K	ً، �	ع �د �	ن إذا !��	 ا�و�د 	�
 �25ـ ا���8 �8�0 أن �'	
 ��رات ا��Bس ����م ��ف ا�و�د ا�
	ر ا�طر�ق و!� �)م، �'�دھ	 أن أ7ل �ن ��رات 5 !*�ط	ه ،30 و��س
�ظ �	ب ��ل ��رة أ�ط	ھم أن !�رر ا�<�<8، ا���	ب �0/
 ��رات 9 دا!'	ً  �	ب �ل !�	ر �'>، ��0ر
	ن وا�

  ا��	��8؟ ا��0رة ذھ�ت !*�ن ،29 ا�و�د �# وا��0ر
	ن 27 ��	وي 3 ;رب
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�ل و/��A ا��$A^ ا�5'	%� �6 0�� ا��5	دة، و!  ��/� ا�I9	ت ا��~ھ�) �� ّ�/ �A 3ه ا7!$ر
� ('�$��	6
! ��h6 �%	'5ط ا�	J&ا� O&;�/ً و	%'	اً %'�وھ3ا �$ع !  ا��
�ب  ،�5I� G+� �9F و�+G !  �$��/�$ن %�'

  /K'J ا�5I	د 6'
	، وھ$ أول ا���>�ر/ . ��7 أو�� ��$�� ا�F'	دة ا�5'	%') �  *��
	 ��  ،!  ا��5|$�')

��	5'% 	! Eأھ  ! ��F�5ء ا��	و�& GT	F+ق !  ا��3ب، ��� !��6) ا��ا��را%	ت  $ھ و*�''Y ا�9
('T	9�l3ا  ،ا� $��  ! ���5/Z(� �6 ذ�	9�Mن ا	 ،Z�3�  'وا������  '��
  28 .و/�$ن M'�اً إذا !	 زاد ا��


د وأ�,�ھ B و����,B ا�����3 ا�
�ل أ�ره ��ت 28�� أ�ق @ د�ت �� �ور�� �/ص (��� &�B وأ
�د� أ�6ً  �دون ا��
��ل ا�
�ل ��6ً ��ن . ��درھ� �� (3 وأ=كّ  �ل ا�
�ل و��دا�� Pن أ��ط��

��� 3� � ��رة ھ��، �طو�ر� �ذ /طوةا����� �!��� ���ض أو– و�دق ��8 �0/ ا�
*��د ا�?دف، ���- 

�	ر�8 أ�80K ��7و�8 ھ	ك 
�ون وأن وأ!�	رھ	، ا�ظر�8B'ر!8 ا��ف ��
 ا��Bص أن �'ر!8 أ7ل �ن ا�

��د إ��	ءات 
��7# طر�ق �ن ��ون ذ�ك �0/ !	���ول �ذا، وا��)	م �^�ور �	�ب �ذا
 ا��ف اھذ �*ن 
  ....��ذا و�
�ف �
��ز


�ّ)ل ��0	 �'ر!8 أھدا!	 و
����)	،  �ن ,��ب آ/ر،� 	(
ھ	ك ��	Kق وأ!�	ر �ن ا��)م �'ر!
 \�	وا�
�	دھ	 ا.�	�� �0/ ا�'�ل ا��1	�K �دّل �0/ أھ��
>. !�د �ّ<وا �<�ً �ذ !
رة، �0/ �	ة ا��رة �ر

  ��K	>وhttp://www.alhurra.com /content/alhurra-files-episode-8-intelligence/216974.html  ن�
�ض �د Bار
�	ط ا�'رق ��'دل ا�ذ�	ء، و7دوا أّن �'دل ا�ذ�	ء �زداد �د ا.�ر����ن ا��رق آ��و��ن و�

�87 درا�8 ار
�	ط ا�'رق 
�87 !� �ور�	 و�د,ً �ن �س ا�	 ا�
�	د ا.�ر����ن ا1!ر����ن، !�	 
رى أ, ���

  'ّدل ا�ذ�	ء/ا��M	ء 
�ون ا�درا�8 �0/ ا,ر
�	ط ��'دل ا���م/ا�'ف.�# �
�! \�	��> ا��ر وأ�<ر �	�'�ر�8 �	
)	م ُ!�ل ا�����8 وھذه ا�وا�# ھذا طر�وا ا�0ذ�ن ا.�	
ذة أ�د 

��8. ا��ود �ن وأو��	K)م ط��> ھم �> دا!# �ن�	� �� /�
 �نا��ور� �ن �<�ر�ن �د ا�
�;ر ھذا ��	ھدة أ
  .ا����ود�ن

ا���	ة وطر��8 ظروف إ�/ �'�دھ	 إ�	 ا�وا�# ��ث �ن ا�����8 �)ذه ا.�	
ذة �'ض ��رّ  ذا
>، ا��ر	�\ !� أ�Bراً 
8�	B�رق ��ل ا� <دي و.�ب ا���
'�ن، �ن �')م وأ	 ا�����8، ھذه 
��Mر �0/ و��)و�8 �درة ھ	ك أن و��

دوا أن و�'0ّ)م(�  ً	�
ص أن �ن �)م أ�د و�
�ّ;ر �
�رر �*ن د�و�	ً  و��7رد �ل ���0وا �*ن إ��	�وُ��
0وا، �)م 


�	م، ا�
�	ص أ�7ل ھو �ل  .ا�����0ن �ن إ��> �0د�وة ا.�ل ا��'ل وھو وا

�<'�اً !	 /\�E ا���O''��� f أ�pاً !  آp	ر ا��9�اA') ا��	�')، Y��'6ون ��� �LF) ا�>�^ و/�;	ھ�$ن 
G>�&* ة ا���$Fا� (LF�  (�	!7ح وا$U$�	� (�>ا�>�^ ا���� (LF�  6') !  ذات ا7!�، 6'9$رون	IJو وا�����

و�&qI ا����أ /9$رون ا���	د %'	%)  أ�
	 %3ا0) %'	%')، 6�
3ا ا=���	ر *�$ن ا�F$ة ا�5'	%') إ��	 �	�&I	ق.
  /�&K ا�+3ر tF6. ا�ZJ ا��5�Gّ !  ا�Fّ$ة ا�5'	%')، و��م ذ�Z %3ا0)، وا�9+'8 ھ$ !��أ ا�<F) ا�3ي =

 ا��\�$م و��9ة ا�&d$ة روح ��J ھ$ /�'� ا�3ي اl(-ح ر��	. ا�9�ق !ّ� ���$، ��	 ھ$ ا7ھE اl(-ح
(p	eف وإ$
(%'�Eّ ا����/^  ا�'�'&''  ��'� �vd/ ��J وھ$ ا���5;'�/ ، ��	/) !  ا�d$ف و��م ا���


�� E	 �	�F�'% K'�;$ن ا/h6 E� $��Iن ،�	��9F$د �	�'�'&''  *�	!	ً �6 (I+	ت A	د!))'6 E
5Iإ�� أ� bT	�� (|'%...  

  

  ا�0%ة وا�()��.:

ا1�	ن ��ره ا�;'ف ���ل ط��'�، �ذ�ك !)و �زع إ�/ ا�و�وف إ�/ 7	ب ا��وة  و���ن �	��'0وم أن

# �*ن ذ�ك ا��و�ف و�و �دون �ق،�� <ا��ق و�و �	ن !� ا��و��  �د,ً �ن أن ��ف �# ذ�ك ا��ق،  ��

ا�	س ��راءة �Mرھم إ�/ ا��ذب ��دا!'وا �ن �<�ٌر �ن و�)ذا ا���ب �70* ھو. ر أ�ن 
�	�	ً �أن �' >���
  ا �Bط* �و��)م و�'�0وا ���ؤو��8.�وا��)م، رFم أن ا��وة ا������8 �	ت و�
�ون أن �'
ر!و

ك �	 �ظ> ا���ب !� ذ� �د�	 �ر!ض ا��رء ا�وا�# و��'ب ��0> 
��Mر ھذا ا�وا�#، ��ره�ذ�ك 
��)م !� وا�# ��	�� أ��م �ر!;و>، , ا�وا�#...!)ذا �	 �دث �# �<�ر �ن ا��ور��ن �د�	 و7دوا أ
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ط�'ون ا�دBول !�> و
��Mره .)م و7دوا أن �ن دBل !� �;�	ره إ�	 ظ	�م وإ�	 ";'�ف"، !�رھوا ��


��h  �� ،E اrن، �<'�ون = /9ّ�A$ن و�J') ا�&\	م ��� وإن و(�6 29 ا���	�8 وا���	��!&Aّ� إ�� ذ�ا�

E
A�e30 !!وأ   

 �2ر ��دد ���,�ه ���ر ا<�ور أن �رؤ� ا����� أ�,ّ�ب ��ت أ�3 �
3 �دث �� ھذا أن أذ�ر 29
 �ن (�رغ ��د�ث (�B ��� �ون ا���س أن و=�&راً  � ��Fر، ���ل���
���ً  ا��=�ت و��ن و�ت، و�P��N ا���! � 

د (����
�ف" ذ�ك O�� A @ أ�ون أن إ@ أ�در @ أ��3 Nا�!"  

/
��� أ�
�ر أ� و�# �<�ً، ذاك ��ن ��8 �	��ؤون اھ
�	�	ً  أ�<ر 	� ا�<ورة ��ل ا�دو��8 وا��;	�	 ا1
��� أ7د أ� إ, ا��ور�8� - ا���0ط�� ا��و;وع �Bو�	ً – �	ن ��	 
�د�ر �ق ��ّدر و�Fر ���راً   و�*

  !أ
�0/ �7ّرد �ت
 ا����ل، و�� ?� ا�?,وم ��ث �=رت (3 ا���رة ا< 30?�, O�) ض � و�ون
�
د أن ��
ت ا��/�رة 

:�   ا����رض (3 �����س & % أ�د ا��وا,ز وا�ذي ا&��روه أ�B ا���ب (3 ��ول �,زرة �����س ا�رھ�
 <	ر �ن �0وم �*Bذ ��0>، ا��رب ا�
راب �*> �و
	ً  ��# ��0	 وا�Bوف ا�ر�ب ����> ��ن �'ض

 أن �
	��	ً  ��0)م و�زاود ا��0د، B	رج أ)م ��	 ا���ت و��0)م ا��رب ھذه ���ب ن� ھم أ)م ا��ر�8 و�ط0ب
  !�ؤ�د Bطر �ن ھروب ��7رد Bرج ا��7د وأ�	 أ��ً  ھ	ك �ن و!�ره �B� <�0رج �م أ�0F)م


�'رون , و��ن ز�	ن �ن إ�	 ا�0�ظ	ت، ھذه !� ��س أذ�	�م إ�/ و�ل !	��	ء: أ!��وا �)ؤ,ء أ�ول  
& ً�� او ا���رة..  �
ب او �وم �و �7ل ا���رة ا�ذي �!ول:Majed Trifi  �د�!3  % �
 �قو,وا

	�ظر،  و7)8 ,<�	ت وا�	 ود���راط�8 �ر�8 ��	ن �و ا��راع �	ر وا��وم ھ�ك ���ر �د	 �	ن �	 
 إ)ن ا�;�	�	 ���و �	 إو وا��)م. ��Kر ���ن أ�
ر و�دق ��7	�8 ��ن �3 ا��
!�ب :وا��د�ث �طول. 


رب ��	 �Bو�	ً  ����	و�و�
 ا��7د �وط ����و ���ن إو ا�
�'	ر ورا �ن ا��
�دث �ن ھ	���	و�8 آ<	ر 
  "...�	�Bط*"

  ا��,�ل ا����3: ،و��ل ذ�ك ��ن �د دار ���3 و��ن ,��ل (��ل ا�طو�ل
Jamal Faisal Altaweel 2012.Nov.3 

	 �لوا���
�.. وا��	;ر.. وا�
راث ا��	;� دّ�ر	 ��د    K	�M� ..	 �دار�	*  و�وار�	 ��و
	 دّ�ر
		 ��	7د	*  و����K		*  و���Bأ ..	
��ل دّ�ر	.... و
را<�� 	  ....أو,د

	�K؟ ��
��ل أو وطن �Fر �ن.. �)�	 أ!'ل !�	ذا �	�د���راط�8 و, �	��ر�8 , أھ
م أ�د �م    �.  
Rush Roosh ذ 7واھر ���ك	

� �0/ �	ر�)	 �
����0 �7	ل ا���  ؟ �

Jamal Faisal Altaweel ك ع�	�� �
  ��د
Avin Dirki دة ,�ك ��0ووووووووووووووووووووووووووووووووون	وز�  

Jamal Faisal Altaweel ��0�
  �ك ��را ا���ن �	 
Jalal Tawil م�ك ��ن 	
��ل �
/ و, �ل �	;ر و, 
راث و, �	ٍض◌ِ  , ھ��!!  

  !!ا��و�ف �)ذا ذ�رت �	 �ل ر
د�� !� و
�	ھم �	ھ�ت أت
	 وطن!! ا��ذ�8 وطن , ا��;	رة وطن ر�دK	  !!.��	د	 �زر�8 , .�

Jamal Faisal Altaweel ھ�ت	� 	 �	;� �ور�	 !� ��ن و�م ؟ �7ل ��د �	 �ن �
د��ر ا

'0م �� ا��8 ��و �دورة 
B;# ان 
ر�د ��دو �	 �0/ ؟ و,�	;ر
 ا��وات آ,ف ��رھ	 �;	رة �ور�	 ان 


�Mرھ	 �7)0ك وات  
Jamal Faisal Altaweel ل و�ن	ك �� �  دا0B)	؟ ا�<	�ك ,;# �زر�8 ار�د ا


	دي ��ن ,��	ة ��ن ��	 �)	 �	ن �ن أ��'ت ��د دھ	ن أ��د          
Jalal Tawil د��ن �ن أ��'تُ  	� 	)� 	ن ����ة 	ن ,����دي 	  !!أ

  !!أ�<	��م...ا��زر�8 !� �	�
وا7د ا��0م إ, �*�/ �ن �# ءا���	 �ن �
'	�ون أ��ً  أ�<	��        
  و<��K� Bف أ�U% �دا���� (ور ذ�ك أر� ت �B ا����ل ا\�3:

 أ�;	ً  ��)	 وا�
� ا��وار <�	!8 أھ��8 �ن 
'�ر �ت ا��	��8 ا��رة !� أك �# �� 
��ء أت �	�'	دة

رم �م�
  !!و
7	وزت �� وأ�*ت ا��وار 

�> ا�
� ا��Bزي �	��و�ف ةا�1	ء 
'�د اLن�
 �	ر ر��	( أ�	س �0/ ھ� �ك �B	ط�	
� ��7# ط�'	ً -  

	ح وا�و�� ا�<�	!8 �ن �	��8 در87 �0/ أك) أ�ك أن ��0 �
و7ب� !� أرFب ا�
'��0	ت، !� <م و�ن -وا,

0ط �Fر �*ك إ�ذاركB� )<ورة ��ل�وا�#) ا�	م �	'�ا <Kو	ل و��	م وأ!'	ظ
�رو و
د�ر د�رت ا�
� ا��
 �! 

�0م !)ل 
ذ�رھ	، و�م ذ�ر
)	 ا�
� ا���
و�	ت ��7# �0/ ا�
د��ر
 وا��)د�8 وا��)ر�8 ا��)و�8 اL<	ر �ن 
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�'0ون ا�ذي ا��	;ر أم �����
>، ا�و�ول ��	و,ت و�# ا���وه وا�
	ر�I ا��	;� أم �)	، ا,ھ
�	م وا���	ء� 
 و�)7روھم ��و�)م و���0وا أ�وا�)م ��ر�واو ا�	س ��
'�دوا أن ا��	;� !� ��'0ون ��	 ز�	دة !�>

���ل �*�Mر !
د0Bوا و��	��)م �زا7)م ��ب �ر��وه أن ��	و�ون أ���وا ا�ذي ا���
��ل أم و��ر�وھم،
 

�دث ھل ا.ط�	ل، روض إدارة !�
 ا���ر أ�Mر �ن ا�B	��8" وا��وارع" ا�ر8��B ا��ر!)8" ا���وت �ن 

 وزرع ا.د� 8M��Mل ا.�	�� ا�طر�ق أ���ت ا�
� ا��دارس �ن أم ا��رور�8، ا��وادث و����	ت وا�'�وب

�دث ھل ��	ھ��)	، ��0وا ا�
� وا���م ا�و,ء
 وا�'0م ���0م ��	ن �	ت أن �دل ا�
� وا��	Kس ا���	7د �ن 

 !�> ا,�
�B	ر <م و�ن ا�د�ن �ن �	�	��> �	 �> �0ّ�م ا�ذي ا���	ن 
�ون أن �0/ ا�
�رت وا�ر�� وا��;	رة
 ����8ّ  و�دّ�ر دّ�ر �ن �0/ ا�0وم 
;# أن �ن �د,ً  أ�Bراً  وأت....��ل داعٍ  ھ	ك ھل ا,�
�	ل، ��
�ق �ن�

<7

 ���ت �ن ھ� ا�
د��ر ھذا و7> !� �0و�وف ا�و��د ا����ل ھ� ا�
� وا�د���راط�8 ا��ر�8 أن اد�	ء إ�/ 

	ة �0/ ا�0وم و;# 
ر�د و�*ك ا�
د��ر، ھذا�
��)	� �ن ��'	ر;
)	 ا�M 7رم
�	!)	 و� 	(
 !� و�ر�


�	رB,ا...  
  

، 7ن ��� ا�+G أھF� E	ط ا�>�^ ا��� /;O ا���� ��'
	 ھ$ ��م ا��$��/��  ا=%�&�	ج !  ذ�Z أن 
�'�� K�;/ E� ا�9+'8 إن ��F/ أ�<� !  أن 	
T	LMV� ة�� /&Yع إ�� ا�;�	�) وA$ة ا�$�A ن	5�lا. 

�  .ا�+�/) وا���ا�) I��d/  �6$ا أ��اً إن ا���0? �0	�) �9�ق وأ!	�) ��� وF6 ء ا�<$رة��	ن %� �
�  ا=��0	ع وا��$��!..إن %� ا%���ار ا�<$رة ا=��0	ع وا��$��!..%'�$ن %� ا��9	ر ا�<$رة ا=��0	ع وا��$�

6 E�\ول إزا�) ا�	وم و/+	F/ ��7 ا��\�$م ��{%^!! !  !$اط  I�U&	 أن ا�&	س *�$م و*>�ب ��� /
�� KA')ً  ،'�ا�3ي و���ً أو ��';)ً 	ط&'	� 	ف (ا��$0$د أ(-ً إ��-dا� O�5/ Zھ3ا  7ن ذ� �
وھ3ه ا��F	و!) *\

وe'� ذ�Z = /��  أن  �� ھ$ ا��I	ھE وا���5')ي ا�F/�L) ا��<	�') Z�3�7 %'����ون أن  )ا�d-ف = *5���
  31 !!/�$ن �-ً 

 �����ر ا<�
دة ,��P & % ذ�ك  و��
 ون 31���  ا<�ر�و وا�ط�
 ً�>�! N�;و
�8 ا��Mر ا�
���	ت �'دم ط	�ب ��ن ا���ري ا��'�د �  :/0�0	�0�!!  

�� ا��'�د �0/                  K	ط�ب ��ن ا�	8 �8�0 ذ�ر �'دم ط��K	ط!!  
 ا��;	ء إ�/ ا.خ �70* , أن �ط	�ب ��ن ا.�ري أو ا,7
�	�� ا��'�د �0/                  

  !!وا�د�	وى

= E
6  �9/ 	!�&� ً	)$9Mاط')، �� و�F�/�
E" إ�� !��أ ا�+�/) وا���ا�) وا�T	اد� Ee�0$ن "ر�/
 E

E  –ا7!� �\��&Aذ �9Aأ– 	
'�� Y6	Fوا�� O�-و�$ن ا��	+/...  

  32 ...�$ �	�$ا /���$ن واA7$ى و/��F ا�+O ھ$ ا�5'	%) ا07�ى

32   � ���ر�ن، �ن @ ��ّب @ ��
د! ر���
	� 8
�د وا
'	�...Bو  وآBر�ن ��0	��ن إ�/ ر�	�8 -  *�
Mّ�ر �
/ ��وم �	 �Mّ�ر �ن ] إن 	� 	��*�       

�
)م �<	��8 ��8 �ن و7د
> ��	 أو,ً، ا�'�0	��ن إ�/ أو7))	 ھذه ر�	�� 	
�	د �'
	ب ،)�و��( ھ وا

�ر!	
)م� �
�	7*ت ا�
 	(
)م، ���رة ��8 �0/ �'�و���  ً	'� ��	��8 .ي و�A!  ّو�7)� أ;م
 إ�/ ا�ر�	�8 

  ...و�0'�وم ا�����1ن ا���	���ن �ن ا.�ر ��0> �ط�ق �ن �ل
 !	��'ض �Bو�	ً، �0�دث ا�راھن ا�و�ت و���	��8 ��و�	ً  �	�<ورة 
�0ق , 
�ر!	ت ھو �> أ
�0م �	


7	ه ���ر ,	� �0B
�ّ)م ا�
'�ب �ن ا�
�	ق وا��'� �0�ر�8 ا��	�ل وا�
. �'	دا
> إ<	رة و�دم اBLر �# ��
�7
> �ن �
0B/ , وا��'ض���ُ��[ ا��'ض ر��	 �ل � "<
�7���� "8�	B�'ض. �> ا��رك , ا	�� 

،8��;
� �د ��ن �	�M
8 �8�ّ ��س ��ن �;ّ�� رّ��	 أو �ده ا����8 ��0ل ھو ��	 ����;
 وأھدا!)	، �0<ورة ا�
0��ن، �	�7)80 ���)م و�د �	�<ورة �'> آBر�ن �ن �
'	�/ ا��'ض. أBرى �> ��	�N أ7ل �ن �لB
 !�ط وا��

)م. , < أو ا�
�	ري أو ا�
)7ّم أو وا,�
)زاء ا��Bر�8 ���د و�'0ّق ��
ب ا��'ض. وا�رأي ا���ر �وا!�و
� ھذا �ن ��K	ً  !�> �7د �ن �ل. �	���	ر�8 ظ)ور أو ا�ذات إ<�	تA! وز أن أر7وه	7
 ا�
�ر!	ت، ھذه �ن �
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ً  �	ن إن و�;���)	 ا�<ورة أ7ل �ن إ, ���ء , 
�	رھ	 �)�> ��	  .<وارھ	 و�رة ا
 !� ا���	ن �ن و�
M	;/ ھو، ��<0> وأن �)واه ا��'ب ���<ل ا.�	��8 ا���	�	ت ��;ل !	��'ض

 ا�B	رق وا���ذ ا��Bص �ن ���ث ��� ا��'ض. أ�د , أو !)و وا�71	ع، وا��ر�8 وا��دق وا.�	8 ا��وة
ظ	م ;د ا�<ورة أن ��0> �م ا��رد، �ظ	م أ7ل و�ن أ� �
 !Aذا ا���7#، ���ل د���راط� �	دل �رّ  �ؤ��	
  ....ا���
��ل ا�ر7ل ا���ذ ذ�ك ;رورة F	ب و7دت

 ��	!8 ��0)	 ا��	��Kن و��
رم ��بّ  أن �0<ورة ��> �ن ��0> �7ب �	 �0/ ا����ق �رھ> ��ّدم وا��'ض
 �	ن إن رأي أي و�ر!ض !�)	، �'�ش أن ��در أو ا������8 8ا��ر� �'/ �'رف �م اLن إ�/ ا��'ض أط�	!)م،

8 -ا
)	�	ً - �0/  ��رّ  ا��'ض. آBر !�ري �ط0ق �ن	�B رBLا <�	�ً  أ��ط �د وا��'ض و 	���� <
 �ن <�

�ف ا��ز�ن ا�وا�# !� ���ث , ا��'ض ا��'ض،B	� وان�ا. 	� �0ون و7'0> ا�وا�# ھذا 
��Mر !� ���ث إ


�د ا��'ض. �و> ھو وا�د'� < ا�ذي ا��	�ب ا�ر7ل وأ> ا�����8 إ�/ وأو�0)م ا�0Bق وأ��م ا�	س أ�رف ا
	�ب ا��Mر ا���	ن !� Bط*ً  �	ن�...  


'	رض �	 ��دة ��ر وا��'ض ا�وا�# �ن �
'	�/ وا��'ض �ل �
	�/ وا��'ض ��/ ا��'ض� #� 
ط�>� <
 أ�	رك �*� ��'ر ��ن ;��ري �0و�� �<�راً  أ��N �ذا(  �Fره �0/ ا�0وم �7ّ�ر و�د و��0�

#��;
��د ��دا� ��ل إ�/ و�
� �ل أ�ل , ��	ذا...ا��'ض ھذا �# ا�و�ت ��)  
�رض أن �ر�د ا��'ض� <
���� 8�	B�0/ ا� 	(
0ف ا�
	ر�I �ن ��ل وا��'ض ا��ط8�0، ا�����8 أB��ا 


	ر�I ا�'	م وا,ھ
�	م ا�<�	!8 !�ر و��
Mل �> �ر�ده �	 ��0>�	�  
�	ق ا��ذب �'ّ�م ا��'ض  �د!8 �<	ل �ن أو ��زا8�7 ا.Bرى وا,
)	�	ت وا�
  أ�د إ�	ھ	 �'ط�> أن و�ر!ض إ�	 ا��	د�8 ا����8 �ر!ض , �
��س ا��'ض

> !� �0Bص �Fر ا��'ض�  وأھدا!)	 �0<ورة 
 �)م ���ث أن دون �)	�7)م ا
)	م أو ا�
�	ه أول !'د �	�<وار، �<ق , وا��'ض �	�<ورة �<ق , ا��'ض

  ا�وا�	 ����8 �ن ا�
�ري أو �ذر �ن
 وا��'ض �	,�
)زاء، إ, �
�0م , وا��'ض �	�
Bو�ن، إ, �
�0م , وا��'ض �	��ره إ, �
�0م , ا��'ض


�	ؤم إ, �
�0م ,�	�...  
��> !�0'	�\ �> �ن ھو �	ن وإن ���/، �0ّ> اL!	ت ھذه �ن �'د�	ً  و�	ً  �> �ّ�ن ا,'زال �ر7/ 

  �'	ً �ر

)	 ا�7د�8.M��� 	  *��	رة ھز��8 ��	��ن ا��	ج �	�N، ا�
Bد�ت ھ

  

:  ا��! وا�����

� أ�� ادوات ا�5'	%) وا��� Aا�9+'8 ھ� G/�Lا�  � 	ھ�أو ���) ا�<F)، 6- /��&&	 إدراك  ا%�:-ل *+'
و/	 �'�� %
-ً ا�$p$ق أو �Fp&	 ��  و&�Fp  ،�'6 Gp	  �'6�O5 إ= ،�F'F) ا�5'	%� و�5  �'���	7��ى �Aاءة 

 K! ً	)$9M ؟Z�* 	&�Fp ت	%	ر وأ%�9!  ! GF+د أ�� !وا��	
$0$ب ��'&	 أن ���ك ھ	!� Fp) و��/) �-�0
 ...�33	��A$^ ا�5'	%� رEe ا%�:�ا��

��ط 6 ��ري أ��د �=ر �د�!3 ا��وNوع ��6ً، �?ذا ��
 ق (��� 33= 2013، % & B���� 
Bدرة �ن �و���� :� 3 ��� ا�/ط�ب �
�ذ �

 )�	�	س... ا��0
ز��ن( وB	�8 ا,Bوة �'ض ا�ر ��7ب Fر�ب ��

 ��ل �ن و,....��دا ا��	�ط ��د ��ل �ن و, �0Fون �رھ	ن ��ل �ن �طرو�8 ا���	درة ھ� �	ت �و
8Kق ھ���
 ......و�)	دل �I0 !�ن ز�ت ا�	س و�	ت..... ا���	�8 �	�8 �	ت... ا�

 ...... ���0	�I ا,�ط	��8 !�رة �د�ن 	�نو�ر� و�
ر�	��ن ��ر�ن ا�	س �'ض

P	�
��م و
�0ش.....ا����	ء ھ	,�ط	��8 �ن 
��/ ا�	س او ���ل ا�ز�ن ا 	(0�'� , 	(� �'واط
 .....وFراKزھ	


دھ� (دار� ����� :ا����3 ا��!�ش 

Jalal Tawil و;وع��و �# ھ�ك، �ن أ��ط ا و ��دا �طا��	 و��د �0Fون �رھ	ن 
�'ون ا�'	�م ��ت إ
8Kق ھ���
 !!ھ	���	درة �# و��و ا��0 ھن ���))م و�	 ا�

)	 ا�ط��'�8 ا���	�8 أدوات أ�د ھوي ا��و;وع�	��� ،	(Kو	'�8 و���<�8، �ً  ا	و��B<�8 و�ا 
�ذي ��در ا���
وب ا�د�
ور �<�ً  �	�)م ھ�ك ��	ن وا��طق، وا.�	8 �	��دق ��ن ا��رق �'� ا�د�
ور، �
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�س .ا�<�8 ھ� ھوي ا�Bط�ب �'	ذ و�ن ا�
��ق ھ�8K �ن �دورو� ا���م 

8�� ��ون ا�<�8 �	ب �ن �س ووا� ،8�7	��� 8	�N��� 8 ���ك ا��ؤ��	
� ا�'�ل ��و;وع و�	�
	ء>
و ا,�.: 

 ً	
	ج أ��	�

ور�8 إ�/ ا��ر�8 	
 !!د�


ور�8	
 !!�ر�8 ا��ر�8 ��8 وا�د�

February 6 at 9:29am • Like 

Jalal Tawil /0س و��
�ر ���ن ا�<�8 ��دأ ' ...و�ر�8 �8��0 ھن وا�'��رة ا��ر ا��7ش 

February 6 at 9:30am • Like 

Ahmad Masri <�8 ا7ت و�ن و�ن�ش.......ا��ط�ب و<�و B�	� و<�و	و �#.... ��0و �����ل و� �ل ا
 ......!!!أ�
ر و��;� ا�
ر وا;N �	ن ����ل �'
�د و�	�'�س.... �'	رض �	ن �ن وا�د

 .......وا�MراKز ا�'واطف ورا �ن 
�7 �م ا�<�8

 و�ر�و �ودرة �و�8 ��طو ا��	��ن �ر��....!!!..... �ور و7و او �	ل......ا��وم �ر�
و �	 اFرب �ن
 .....ا�<�8 ����و ��	ن آ�8 ��	م و���0و....د�ن

February 6 at 9:48am • Unlike • 2 

Ahmad Masri ن	�0ون �رھF طا و��د�	��دو ��دا �
 ��	�80 !� �	ن......و��	در
و ا�Bط�ب ا
 �دم �ن 
'��ر او;N �	ن ا��07س ورد......�وا!ق �	و او وا;N و�	ن �	�7ز�رة �0Fون �# ��	رح

 ر;	ا�

February 6 at 9:49am • Like  
Ahmad Masri , ق�

	ج ا��ر�8 
�#...... طر�
و ��0 ا���دأ �# ا�

ور�8 ا�/ 	
 .......د�

ط	��	 ات 7زء �ن �7م ��	�� �'�ن ،�> �7	ن وھ��8�0 ��ددة ...,زم 
��� �0/ ��	دؤوا 

�ون ات راس ھ	��7م....... 	�� 8�	B....  

��دأ ا��ورى ,زم ��ون أ���ل �*ي ��ل �7	��......و!� �	ل �س �	�و �	و ��7م �# 
��ل و�'0ن ا!�	رو ���ل ��
�ل....�س ط	��	ات 7زء �ن �7م ��	��  ھ	��7	�8 ، ���ن �

87 �
�ون �
0
زم �	���	دىء 
�'و........وإ, !	�
�'�ن...و�	��Bوص ��	 �
�ون ر�Kس ھ	��7م.....,زم 
  ا��و;/ وا��و;/ !�ط.....

February 6 at 9:58am • Like  
Jalal Tawil Jalal Tawil ن اي	د ��0ك !)�	د وھ	�
 ن
�و ,زم ا�<�8 إو �00ك ��ن �س ���0و، ا

 وا��طق؟ ا�'�ل طر�ق �ن


و ���ب ھ	��و;وع�
���ر �ط�� �	م �دي �	 �
  �0/ !�رة �ل ا��0 ���
و أ	 ھو 
	 إدراك 8
��دھ	 �ن ا�طر�ق ا����N ھ� ا�
�Mل �'�8 ا�<�8، !� ��� �
. أ�د ادوات ا���	�8 وا�


> إ, <�
	 !�)م أو <�
	 ��ن و<ق !�>، و�	 ��
> �)�ً ا�و<وق وا�
��ق �ن ��در ����8 ا���	�� و��ن �

رك ھ	�ش <�8 و�ر�8 ��7
)	د �	��و�ف ا���	�� 
0ك؟ �Bو�	ً �# أ> و7وب ��0	 أن  	
وأ�	�	ت <�

  رFم ا�
Mرا�>...
. �0/ ا���	�� ا,�
زام ��	 ��رره ا��'ب �ن ��ث ا���دأ، !��00	�� �)�
	ن: ا�
و�7> وا�
و��8 23

��ذ �

7	وز ا��ر�8 وا�'دا�8). و�0/ ھذا !Aن �0/ ا���	��8 �ن 7)8، و
 , �
	 �ط�0> ا��'ب (ا��ط	�ب ا�
ا���	�� أن ��# ا��'ب �	��رار ا�ذي �ر�ده ھو، و�0
زم ��	 �رره ا��'ب ���<ل �)م إن ا�
# ا��'ب أو �م 

س أ> ��س �	�;رورة إ�	ع ا��'ب ���0	ً �ل ���ن ���ل ��
#، أو �'
ذر �ن 
�<�0> 1رادة ا��'ب، و, 
  �	ط�� أو �ن ��دأ ا�<�8 دون أي ا�
	ع ����� �	�ل...


ور�8(�د ��ون ذ�ك !� ط	�	ت ��Mرة) ور��	 
ؤدي ا��ر�8 40	

	ج إ�/ د��
–. أ��		ً ا��ر�8 
8Kط	B�ور�8!! - ا
	
�ق ا��'ض ��ر�8 �0/ د�

ور�8 �د�	 �	
  إ�/ د�


ور�8 ��8 ا��ر�8 إ, �ر�8..و41	
  ا�'��رة ��8 ا��8��0 إ, �8��0.... ���ت ا�د�
https://www.facebook.com/.../477361952305368  


ور�8 و�ن ا�ط��'� ا�70وء إ�)	 �# ا��ذر	
# ردة !'ل د��

ور�8 �	
  و!� ��	ن !�رة إو ا�د�
https://www.facebook.com/.../476391812402382  

  ا�7زء ا�را�# �2012ن �'ض أ!�	ر �	م  -8 �
	�	ت أBرى !� ا���	�8 وBر�ط8 ا��'	دة ا���	��
ھذه ���ظ	ت و�
	�'	ت �0��رة ا.�	��8 "ظر�8 ا��'	دة ا���	��8" ا��و7ودة �0/ را�ط	����ظ8 

  ...D/ا�ــــ%https://www.facebook.com/notes/jalal-tawilا��	��8 
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By: Jalal Tawil  
February 6 at 11:29am • Like • Remove Preview  

Jalal Tawil 8 در�ت إذا ا.�وال ��ل�
)	 ا��
�ل ا.�ور 
B	ف !� ا�'�وم �د ��8 و�� 
�	ق و���ر
� و�
)م ��
'7ل �	�دا �� أھم �س ا	
 ...ا��8 ��وء ا�

February 6 at 11:31am • Like  
Ahmad Masri ��� �7ل ......� �'د�ن.....�	ھن �'
�00 ��0 ,�را د���8 !رط'ش �� �ط�

 ......0ك�ر7'

February 6 at 11:34am • Unlike • 1  

 

(�	'd�	� 	ھ��� �	ء أ�F6 �Mن آ$ّM  !و �I��	� 	ھ��� �	ء أ�F6 �Mآ �I�  !  ء	� �F6 �Mآ Oو!  أرھ
�� !  = /+��م ا�Mr و/��� *+? ظ-ل ا�+�/) ھ$ !G+� �Ld ا�<$رة، 6'5�$�'	ً �	ن 6 .أ��ھ�	 �	lرھ	ب

 �I�  ! ً، و��	ا�'��مأم !'A 	! م�Aن و	ن !  �	رة ا�+�/) �$p G+� م�;! $
6 �Mrا (ً	/ر$p)34 	&'��...
�س، إ��ه، أ�E��* ،O، ا%�?، �	رض، A ،�Fر...ا���U دب ودونV� ء	J* 	! ��6ا�+�/) ا�+�/)...إ (/�+�	�

�، أ/	ً �	ن *+? ظ-ل ا�+�/)'+* ،�p ،35 ...وا��  

 أ���ء �ن و��ط!��?م ��د�?م �دي ا��!�و� ا��! ذوي & % ,و� (3(�ن ا��ؤ�ف ��6ً،  34
 �ن ��?م ا�م �/ و @ �د أ�B أ�3 و,دت ، ا��ورة (3 و��Uرة ���رة?� (3 أ/وه & �B أط !?� و�F/ذ =
  !!����ر وا����دل...� ك ا��! در, ��س �ن ا��ورة

  :ا����ص ,��ل &ن أ�و ��ج &��م &ن �
د ��/���ل ��!ل 35
�	ت أ�داث !�  -�	�
 ا�7رال ��ل �ن �0ب !� ا�������ن ���B	ت وأ�	�ر و7وه ا�
د�	ء م
 ا�

 ا�وط� �	�'رض ���0وا أن �)م ط0ب وا�
�دي وا���ود ا�وط�8 !� ���	ء Bط�8 و�'د..  ا���	ض ���ق
 ر�<�	 ا�و�ت �'ض ��)0)م أن �> ط�0وا..  وووو ا�د��8 ا�)8�7 �ن ��0)م Bو!	 ا�������ن 
�N�0 وھو

 وأ�رھم ا�د�وي ا�7رال وا!ق.  ا�رد �'ط�ك ا��وع �ن و�*�ل ا�رو��8 و�ر7'�	
)م �K)م��	 �'ودوا
 �	�7 ا7
�	�	 وط0ب،  �	�ر�8 وھو �	�'رض)  آرو ر!وول(  ا�'م ��#.  ا�'	7ل ا��0	ء أ�ل �0/ �	1�راف


> أ�	ء �ن ��0�وة�K	8 24 �ن و�*�ل،  ��0ب ط�	ن �	رد ��ا 	و�
��	ضا� ���ق ط	و�0� 8/ �� #� I� <� 
/�.  ا�راھ�م �	)  �'�ره ] أط	ل(  ��د	 طر�ق �ن Bدام ا���0م و��د..  و�ط	ح و���دة ا�
	7ر ���ط
	 ا��وري ا���\ �ن �
7زء , 7زء ا�������ن إن):  ا�ذا�رة �ن أ�
�>(  ا�رد و�B0ص��0�
� و'� 	 أ

	�0
Bن ا� 	
ر!ض �ن ��ء ��ل اBو N�0�
�ن ��ح �ن ,�د �	ن وإن ا�! 	 ا��ب و�	زال �	ن ���
N�	�
  .واB1	ء وا�

�ام !$U$ع ا��pV'� ا�+	%I/��� E''  ا��L5	ء d�%= (�5&�	� -ر	�ا=�� m'�  ! E

�J/ 	!و  �T-��%=ا
�6 ا��9$/? �+;) =���	ر ا�&�';) e'� �	د�)، Z��6 �;) واھ') 7ن ا7%	س ھ$  - �	��FIاء وا�:'� !����' 

F>وا��5|$�')، ا� (Eھ 	6) �6  ور��	F>وا� E'5$�'  ��� ا����+!  /�'>�  ! E
T	Fو� E
A�
E و(*�LI� ر�Aأ
��$ن ��5	ط) �� وإن*+�ي ا�G/�L ا�9+'8، d/  /�<+ا���  'IF>ا������'  ا�� Z|ھ~=ء .36أو� 	ور��..

 'IF>ق !  ا��� 37ا�&	س ا��L5	ء ھE أ�<� ���) و��اءة و(

�=�ل أ���3 & % �,�ل �ذ�ر ���د ���ل  36 3��ا�=ر�ف، ا��=�ري ا�طب ا����3، (3 ����B ا��
 :(�ر�B ھذه (ا���زان: �,د�د �ظر� ا��6م ا������/  

���ر	 �ن ا�7زء ھذا !�

م إراد�	ً، , ���N ان دون ���رة �در87 وا��	ً  , �	ر ا�ذي ا�وا�� 
 
�س Bداع ���0	ت�0	 !�)	 ��# ا�
� ا�Fم إن ا�ن � ،	
	 او �B	و!	 إ��> 
د!'	 وا�ذي �0	�Fر 	
 او و�)وا
		�	ت أ)	 ��و�	، أ��	ق !� '0م �	�	ت إ�/ !�ل اھواؤ	، اي !�	، وا�دو�8 ا��ص ��دة او ��ر�	ؤ� 
�س ا��طN و�0/ وا�وا�#، ا�����8 
B	�ف 	���ر ا��	�	ت �)ذه و�0	 أ
 أو ا�'��0 أو ا��ط�� �	�

���ر أواع �ن ذ�ك �Fر أو ا�	�د أو ا��و;و��
�س و�Bداع. ا�	س ��
ر�)	 ا�
� ا� !� ���ر دور ا�

ؤّ<ر ا�
� وا��'
�دات ا��	�	ت �ن ا��<�ر إ�/ ا�و�ول 		 !� أھواؤ�
�ف وا���ر �	��1	ن �)	، �و�B,وا.  
�ول �	  <
	 �ن ا����ر ا�وا�� ا�7زء ھو إ�	 ا�'�ل �Mً  أد���	� 	>�َ  ��/ ّو�ت إ	8�0 ���0�� , 
)	 �'ور�8،�� /��
	 �# إراد�8 . إراد�8 , إ�/ ��و�)	 , �'ور�8 , ��> 
�ون ن!A ، اً أ�د �)	 �'ر �	د , أ
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 ا���	Kق و�Fرھ�	، وا���# �	���ر �	��واس �Aدرا�)	 أو,ً  ا���	Kق إ�/ ��ل ا��ط�� ا����ر ا�'�ل ھذا

	ج )	وأھ� ا��ط��8 ا�'�8�0 �	�طرق
  ..وا,�
�راء ا,�

��ر �د�	0�8 ا�';�ت !� ذ�ك �'�س M��0رأس ا�س �	 و��ر أ ،	
�<ق و�د�	 �رؤو� 

	 !� ا�'واطفMط8�0 أد�)	 إراديوا�� �'وريا�� ��اL ا�7زء �ن �A! س�'
 ا��در �;�ت !� 
�ب �ذا ا��0ب، و�;80�ب ��0و�	 دا�K	ً  ا�'واطف  و��	. �> ا�ر�ت ا�
� �دور	 إ�/ �	 �ر. حا,ر
�	 و


Bذه �رار �ل ���0 ا�
	ع �7رد ���	 وا���ر ا��1	ن �	ن�رر وا.ھواء ا���	�ر �ن �0و�	 !� �	 ���ب ! 

# أن�
#، , أن أو �	��1	ن �
�ف �0/ ا���ر �ل ��B	طب زل ا��رآن أن و��	 Bرھم ا	م أ��(
 و�م و<�	!

زل�  ً 	�	
� 0�8����	 ا��رآن !� ر�	 !Aن !�ط، وا�'�0	ء �� ا��	ل �'زوان ا.�	د�ث !� و�0م ��0> ] �0/ و
 0�ُُوبٌ  �َُ)مْ  َ!َ
ُ�ونَ  ا.رض ِ!� َ�ِ��ُروا 0َمْ أ!َ : {َٔا��\ �ورة !� 
'	�/ ��ول ا��دور، !� ا�
� �0�0وب �0)	 ا�'�ل

d  �َ)	 َ�ْ�َ�ُ'ونَ  آَذانٌ  أوْ  ِ�َ)	 َ�ْ'0�ُِونَ A!َ	(َ  ,َ /�َ'ْ

� ْا�0�ُُوبُ  َ
ْ'َ�/ َو�َِ�نْ  ْ�َ�	رُ اْ.  َِ�dُدورِ  ِ!� ا e��د ،)} 46(  ا��*
 و
	( �;و أ�;	ً  ا�د�	غ إذ ا�رؤوس !� ا�
� ا��0وب ھ� ��ول �ن �*
� , أن �> ���ود ا��دور !� ا�
� ا

�0B8 و��وي داM�80 �0ب وB ا��رآن !� ا��0ب ا�'�ول، , ا��0وب �B	ط�8 �0/ وإ�رار 
'�د ھ	�ك. ��e)	 ا�
���ر �;و ھو
��� ا�دا!# إ<	رة أ7ل �ن وذ�ك) �)	 �'�0ون �0وب( وا��'ور ا� ا�Bط	ب !��ون ���q	ن ا�

ً  ��M0)م ��ن �دد .��ر ھ	د�	ً  	F��  ً	
'ر!وا أن ا����د �ن ��ن ھ	 أ0�7
> �	 ] �	ء إن ��0 !��	 �*!�ل.  ��� 
  .ا.ن �ن ا�71	ل ھذا


> !�ن �'ر!�، ���0 ا�
	ع ��*�8 وا���ر ا��1	ن أن �	 ا��<�رون �ظنM0�َ ر	ا.!� �
 أن �0/ 
دل ا�
 ا���غ وا��راھ�ن وا.د�8 وا.!�	ر ا��'ط�	ت 
�M0> �م و�ن. ا�د�ن ھذا وا
�# آ�ن �ٌق، ��0> ا��'روض ا�د�ن


'ذ�ب ا�'دل �ن ��ون !0ن ا��و، ھذا �0/ ا.�ر ن�	 �و. �	!ًرا و��� إ��> د�وه ا�ذي �	�د�ن ��
# �م ا����ن، 
م !� ا��	!ر(7 < أ�وى �	ت و�و إ�	�>، �ن �> ا���د�8 ا.د�8 �7ز ھ� وا����80 ا�'80 أن ط	��	 ��ر، .
 َ#
 ا,د�	ء ھذا ���ل أن �ر�8 �'�0ك ��ون ھل <�	�8، ��	وي أر�'8 زاKد أر�'8 أن �ك �0ت �و 'م،. وآ�ن ,�

. �)	 ا���ر أي إ�	رھ	، �ن �	7زة .)	 ا.�ور، �ن ��<�ر ا�
�د�ق إ�/ �;طرة ��و�	 !;>؟�ر أن أو

0ف , و���0	ت �د�)�	ت ھ	�كB� 	(�0� ،ر���ون ا
	7	ت �ن ا��<�ر ��0)	 و��
 ��درون , ا�
� ا�����8 ا,�
 ��0)	 ��'ب ا���ر و��ول. ���0ما ا��طق !�دت و��و�)م �7	�ن �	وا إن إ, أرادوا، �و �
/ إ�	رھ	 �0/
 ا���ر، ا�	س �'�0	ن �	�ل إ�/ ���0ن ار�ل �د�	 ��0)	 ذ�ك ر�	 !�ّ)ل 
راه، ��K	ً  و
�ر 
�	�ر أن �<�ًرا
�ر أن �ر�د �ن ���ون� /
  .�> ����8 و, ��ر إ, ھذا �	 !��ول ذ�ك، �0/ �	دًرا ��	ه 
راه �	 �

	�0	 ر�B  ًأ�رارا /

# أن !� ��
'رض د�وة �	ٔي أو ا�ر�ول، إ��> �د�و	 ا�ذي �	��1	ن  ،	�0� 

# أن *�/ أن و!��	 ���ن، ا�'�8�0 ا��	�8 و7ود �# ظ	ھرة .��	ب �	 �د�ن ا�دBول ر!ض إن.  أ�رار ,ٔ
	 ا�
� ا��ر�8 ��ن '�ل، !��	�	 �����8، �ر�8 إ�	ھ	 ] ���
 اي 
�در , أن ���ء ؤ�ن ان ر�د , �	 إن 


�ر !� ا,�
	ع، �0/ ��و�	 إ�7	ر �0/ �87�� 	 ر!;	 �ل ا�ظ	ھري، ا��0وك ��
وى �0/ �^�ر ر!;
	 ھذا
#، , أن �ن ��ّ��7'0	 ا.رض !� �وة ھ	�ك 
�ون و, 
 #
�  ذ�ك؟ ��ف ��ن. 

0
�Bل �	�ل� <
��ل ����  
 أو �ق أ> ا.��	ل �ن ���ل �'� , �'�ن، �و �0/ ��ء 
�Bل �0/ �در
	 �7رد أن ا��د�)� �ن

<� , �	، ��ء 
�Bل �ن �7ز	 إن ��	 �و7ود، أ'� <8 �
�Bل أن �0/ �	در �	 �ن. �و7ود �Fر ا�	( ا��

�Bل ان ���)	 , ��و�	 ا.ز�	ن؟ أو ا.�'	د أو ا.�داد !�
 �م ذ�ك و�# )	�8، و�> �دا�8 �> ��دود ھو �	 إ, 

8 ��ر وا�د ���> �ظ)ر�	( �ن ��ء ھو B	�ق �> ��س ] إن ا��1	ن، وھ�ذا.  �<�ً  ا�ر�	;�	ت !� ا��
8��	 ا> �0/ ��ر�87 وھ� �)	، 
'�ل �را�\ �)	 ا��و���و
ر �<ل ��و�	 ,ٔن �ق، ��> ���ن �Fر ا�'�8�0 ا�

�)م ن� �ذا �دود، �)	 ��ن �8��7، ��8 آ,ت ��و�	 إن. B	�ق �ن �0Bوق ��ل �د ,
  ً	K�� روح �ن�ا < و�	 .

م�
  . ���0ً  إ, ا�'0م �ن أو

0�8 ا�L	ت طر�ق �ن
B��ل ا��0	، B	�ق �	 أ> إ�/ B <�� /�Bأ <�� ،	
درك !� � 	 ��K	ً  �وا�

��ن �7'0)	
 !� ���8 �> إن. �و7وده ا����ن إ�/ �ل ���0	ً  �7'0	 �	 أ!'	�> �ن �	 �ظ)ر و, و7وده، �ن 

 ا�
�	ل 
�Bل �0/ ��و�	 �درة !Aن �	��8K� ،8K إ�/ و7وده ا�
�	ل و
ر!# �<�رة ا�L	ت �	ت �)�	 ���ث ك،ذ�
7'0	 ا�وا�#، !� ��
���ً  �و �
/ آBر
�ر أن أو �> ؤ�ن أن !� أ�راًرا � �0/ ��و�	 ��7ر ��ء , أي. 

7'0	 ا�
� ا.ھواء �ن B	���ن �ن و�	�م ذ�ك، !� را��Fن �ن �م �	 �و7وده وا,�
راف �> ا��1	ن
�	�ر  

��ك0
�Bل، �	�ل ���
��ل و� ��ظر�	ت ��0> و 8��0� #� 	(� 	��	 أBدع أي ا��ق، �0/ أ 	�� أ
	 ووھ�)	 ا��'روض ��80 ذ�ك ��س ��ن ا�ًدا، ��0> !� �	��ق ��'ر , �د ا��'	د أن ���N. ا��ق �0/ أ

�	 �ر7	ً  ;��	ً  �دره أ��N ا�
�'	ره �	ول �	 وإذا. ا��ق ھذا ��ره .> إ�	 ،وا�L	ت ا.د�8 �ن أ�	�>*� 
��> و
ط�Kن �دره ��رح ���	 ا���	ء، !� ��'د��> �Bدع ا�ذي ا�زاKف وا�'0م �	���ر  �'ذوًرا ��س. �> 


\ ذ�ك ,ٔن �	��ق �;�ق �دره أن	
�	ره �ن Bر ا	��
��> أورد ا�ذي وھو �0B>، و�0� [ /0/ ��� ھذا 
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ً  و, ذ�	ء ��ل , أ> �# ����>، ا��ورد   .�	��1	ن �دورھم وا�ر�ت ا�وا ا�ذ�ن �ن ��0	
 �ر�ول او �	 P���q	ن واعٍ  �ر!ض �	دة ا��;�8 و
�دأ. �	���ر ھو و��ر�> �	��ق �دره �;�ق إذن


/ ��ن �'�ن،� Nر�� <��
ز�\ ��ث  <�� ا��'ر!� ا�
	�ض �/�� ��	 Cognitive Dissonance �ن 
��>  !��وم �>، ور!;> ا��ق ھو ھذا ان �'ر!
> أي !�)	، ا��
	�;	ت ا7
�	ع و�*Bذ ا��ظور �
��Mر 

 وھذا ا��ظور ھذا �Bل �ن ��0;�8 و�ظر ا��ق، ھو إ��> �د�/ �	 ��ون , أن 7ًدا، ا�;�Kل �	,�
�	ل
��> ��ن !� و��دو و�)وى، ��ب ��	 
�دو �	.�ور !Aذا ا,�
�	ل،  ً 	�7� �ن و�
�رًرا وا�'0م ا�'�ل �# �

	ل �
'	�/ أي !��رح ا�Bرا!8،Bر و�B
� �ز�p وھ�ذا ا���)	ء، و�راھم ا��ؤ��ن و��
�ر و�زدري ��و��>، و�

��> و��# ��0>، ] !�ز�p �ذ�ك، واع وھو ا��دا�8 !�
�ون و�د �>، وا;�	ً  �	ن ا��ق أن �# �	��	طل  <�� 

ر�> و
���م، إ�رار �	�ق �ن �7�د ��> ا��ق، ھو ذ�ك أن �ن ��نا�
 ��د و�0ت�! [ <��
Bد�> � 

	ل�
  .وا�7�ود ا�;�ل !� و��'ن و�ر
	ح �دره !��رح ��	ً، ا��	طل و
ر�> ��0> و

 ا�'��0، ا,�
	ع و��س ا��1	ن ��0> ��وم ا�ذي ا.�	س ھو ا��ب �7د ا��ر�م ا��رآن ��
'رض �ن

�> وآ�ن �و7وده أ�ر ] أ�ب إن !)و ���ر، أو �ؤ�ن أن !� ���0	ً  �
/ ا1�	ن �ر�8 �0/ �ؤ�د وھذا�� 

 !	P �ق، �0/ أ> �> و�ّور ��0> أط	�> ]، �ن إ��> أ�ب �Fره 7'ل أي �Fره، ا�
�ب إن أ�	 ور�0>،
  .�	ذب ا�ر�	�8 �د�� �ن أو �و7ود �Fر

 (وز ��ب ھم ا�,?  ا��!راء ا�ر����ن ��نا����/ �Fن �, ا��/دام & % ��ن ا��
 �ق أ�ل 37
 أ> إ, ا�7)
�ن، �ن !�راء ھ	ك أن ��)	 �	�� !� ��ن �م ،2012 ا���ر� ا@��/���ت (3 �ر�3 ا�ر��س


� ��	 وھم) ��راً  ��ون أن ا���ر �	د( ا���ري ا���ر ا���راء �'ض �0/ �ؤBذ*��  ً  �0)	 ا���	ة �0و�ون ,��	
�	ء �	وا و�و ا��ط8 ھذه �ن أ�<	�)م �# و���ون �	P �ؤ�ون !� ا��در، نا��0و�� وأول و;')م �0/Fأ 

ت و��ن �	ت أ�	ً  ا���راء 7)	�8 أو �ذا87 أو ��	ط8 ���8 ��*�8 ا.�وال و��ل إ!�	رھم، و��ب و!	�د�ن	� 
�(! 87� 8>��B.  

�5	�') ا5�l	ن، و!  ��&� �''� q�	 vF�&/ !  إ ��	 /�/� ا���f أن /9ّ$ره! ا�q'� �FI و%	!	
�ان ا���ا�) � �	�?���	ت ا��:''� *	ر/'d	 �V<� ا���Jو�') !L	���� ��A$F+ و�+�/��. 6F6  !  /ر�<���

� و*�	6~ ا��Iص، وأ�<� ا�3اFT'  ��3ل وھ�ر ا���ا!)، �7
E ا��J/+) ا��
�J) �6 !;���	ت A 	
'�� �L'5*

	. أي �5�O ا�5I	د، ا��FIاء*	A-ى و�$Fا� Y3/   !�ا�I&ا��� ��	F! �6 ،(ا��ھE ا�+	��$ن ��;��K �� أ�<� �


	 أ/>	&��J*و �� E
�/  !  �F	ء أ�\�) *>�  *��'��
	 ا!�'	زا*'I�5ء وا��	/�p7وا.  


� E	��FIاء I)$� �I��/ = f��أن ا� ��ر ا�7	ء وا��	L5�راً أو ا�	F+�%ا،  ��� Zى ذ����/ E
'�� tF5'
�	ن و%	!	 ا��	 ا�$%	م  	��FI أ��ا !	. e$:6	ء وو ا��.. �	%'	 أ�
E %$ر/$ن !<��ا���	ع وا�ا�;
�) وا�F	ب !<� 

 E
Uو�� E
A$F�  � ع	6�ان *��Yم �	�&Yاھ) وا��Jف وe&� ا�&qI رEe ا�6...�FI	��Yام ھ~=ء ا��FIاء �	�
6
Y&� Eا��
E وUو�� E
A$F�  � ع	6�6
E ھ$ ا�$%	م...و!<� ذ�Z /�$ن ا��Yام اe7&'	ء �	���ھ) و�G و

و%	م أEd6...واd6 �>�7	!) /�$ن ��  أو%K ا��Yا!� �'>E أھ�� و0'�ا�� و!;����...h6ن �E  و%	م أ/>	، ��
�$ن �6 ا�+F'F)...ر�	�	 وe$e	ء، و�&�5 دا�T	 �6 ز��) ��&;8 �6 ا�$($ل إ�� أ�� ھ3ه ا7و%�) ���6	 

  ا7��اث أن �V5ل ��  أ�F6 وأ0
� ھ~=ء؟

 ا���م وا�()��.:

�!) ��� !ّ� ا�Y!  	ً ا�l-م ھ$ أ�� أدوات ا�5'	%) �� ر��	 أھE ا7دواتط��d�5ا��� *�5ُ:� ا�� �
6 ،
 ً->!  ''I+9وا�  '�	&Iم �� ا��3/�'  وا�-�lح ا	0& ?+* �M���O�F ا�+G �	ط-ً وا��	ط� �F	ً، وط��	ً /


E ا���YI/$�')، وا�I&	�'  �6 �0	ھ'�ھE ور0	ل ا��/  و�A'-ً ر0	ل ا���E وا���I وe'�ھ6 ،E	��A �6  '�/3&$ا*
 ً	��	:6 ��Iوا� Eل ا���	ر0 	أ! ،E
5T	&و� Eھ�0	5! �6  /��ھE ور0	ل ا�T�6 �0ا  ''I+9وا� ،E
ھE و!�;�'

Eو��6ھ E
���� �F�5! ي) .إ�-م��Iا� E

0$* E
و!&
E أ�0اء  ،!&
E ا���+'Yون اھ��	!'	ً (!9�اA'$ن ��  �
ر��	 !�F�5$ن *�	!	ً (�'&�	 ا�Mrون !&
E  ،�$ن ا�$A	O5+� KT ا���9+) ا�9dJ'))ا�L�5	ن (/��ّ$�$ن و/�$ّ 

  38 .�	درون)

 �ر�
> أھل �0/ وز�ت �و( أ�7	ر �ن 
0> أر;> !�  و7د �	�را ر�7 أن ا�ز��ن �د�م (3 ���% 38
�;8 	أ��	 و�*�'	ر �ر�
> ���	ن ���')	 !7'ل ا��ر�8 ���8 !� �)	 ���)	 �و7د ��ن �م) �ط�ر
)مB� 	 وأ��	
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 أ�7	ر �دة أھدى أن ��	دھ	 د�	�8 أو إ��ن إ�/ �7* ��> ا�د �)	 �رFب �م ا.�ر �	دئ !� ا> ورFم �	��8،
	(0�> �م أ)	 رFم �'رھ	 ور!# ا��وم و���7ت و7)	ء إ�/ ��
 ،	K�� Nن وأ��	ر�8 ����ء !�راء ا	�Fوأ 

 �	د�� �'ض أن ورFم �د�)م، ا��	87 ھذه 0Bق 7لا�ر ھذا و��ن أ��، �	87 ���ت وھ� �)	 �ط�0ون
�وس	ع ��0�وا و�م ا.�ر �)ذا ��
'وا �م ا��A� 8��� ،ن	���م ا�ف �
�
 طو�ل ز�ن �'د إ, ا.�7	ر ھذه ����8 

/ ا��7	رة ھذه درة �دم �ن وأ�Bرھم ا.�ر، ھذا ا��7	ورة ا��ر�8 �ن ;�ف ا�
Mرب �د�	� < ذا
> أ


> �	ب �د !� �)	 ���را �7را ��
Bدم��/.  

7	وز ا,�
Bدام ا���ء  ����� �روى �ن ,? أ/رى،� ً,	>� N0�� ذي�'ض، وا��0> ا�	
���ب �	 �

 أن ا�راھ�م �	�	ا8����1، �*ن �
�ول ا��'ض إ�/ �	 �د�/ �'�0	ء ا���ط�ن. ��ث �روى  ا���	�8 .دوات
 �> 7و�8 !� ا��ذ��8 ��د ا��	م، زار إ�/ !� !
رة ��0 �	�	 وا�� ��ر، وا�ذي ا�
دت ��طر
)م ا�ن ���د

 وأ��	ن و7)	ء ا,�
��	ل !� ا7
�# و�د Bزدار، آF	 ���د ��)	 ا��ذ��8 �	�م ��ت !� ا�ُ
�ِ�ل ا��ط�8، !�

0ف ا��0دB�� ،ف	ل ا.ط��B ء	�0�ر ا��
 ا��0د، و7)	ء �ن �> �0
�� �م �ن ھ	ك �	ن إن ��	 ا�راھ�م ا.��ر ا�
�B*!ن روه� I���ا N�	� طو�ل�ا <��> �ن �ذود و�* و!� و�	ن، �'ده �ذھب أن وط0ب !�	م ا��0ط8، أو�� 
– �> !�	ل �ر�د، �	 �ط0ب وأن أ�ر أي ��
	ج �	ن إن ��	 �	�N ا���I ا�راھ�م ا.��ر �*ل ��)�	 ا�8�07 آBر
 �	 !�*�> وا�د، ط0ب �ده أ> -ا�8��0 ا�
)���8 ا���F �! 8F	�8 ���ل إ��> ا�ر�	Kل إ��	ل �ر�د أ> ��دو ��	


رب , أن ا�ذ�	ب �*�ر أ> !0و ��0)�	، ا�ذ�	ب �*
� ذ�ك و���ب �ر�;
�ن ���> أن !*�Bره ھو،�� ،< !�	ل �
<� <  .....��K	ً  �ر�د , إذاً  �*> !*�Bره ��
ط�#، , �*

و Fp	�6، وھ$ = /��d^ �  وا��G/$5 ا�l-!� ��5'	%) !$0$د، %$اء �vdJ %'	%� أو ��6 %'	%� أ
.G6	&ا�� E

E ا��G/$5 ا�+G و6'
E ا��	ذب، و6'
E ا��G/$5 ا�9	دق و6''I6 ،ت	ري ���&�;	ا��; G/$5ا��  

ا�l-م ا�5$ري �ّ� !�F�5 �ّ� و�	دل، �  /��d^ ��� أن ا��3ّاب !	 /9ّ�ق و�$ (�ق، و%'Eّ�5 أن 
  .اباب �3ّ اب �3ّ �3ّ  ھ$ �� ،�	ذب �	ذب �	ذب �'� q	��J	ر ا�3ي ا���J �$��، أ��

9�اA') ذات *�$ن أن !&
	 !�L$ب وا��+L)- ا��+L	ت �F') أ!	! ('�	� - E
��6  ً	'T�9�اA')، ذوي !�! 

�'6 E	 I��d/$ن �� &'� �0$��	� )('Aا��م ھ� ا��9� �9A ا��3ب ��Fو� O/3�*و (F'F+و��  ،)ا� ��� (L+! 

('I�M ة��	Aاف و!��0') و�� و�{%^ و*3/�
	، اM7�	ر أ%	%
	 ��� &�*� وا%��ا*';') وأھA �L<*  ً	�	'�أ 

	 = ��h6 ذ�Z ورEe. ا��9�اA') �5	ب ��� ذ�Z ��6 إ���'�/ ،ً	!$�� 8Uة: أ�<� و7و�/Y;ا� 	
�'�0�! 

 ا���9+) و(	ل - وا��5$د/) وا����') ا����	�') ا���9+) ا����') - وا��d';') وا����') اl%-!') ا���9+)
('!-%lر/) ا�5$ر/) -  وا�5&') وا����') ا	�Mlا�5$ر/) وا 	'�� %� �� ا��� - ا�5$ري ا�&\	م !�9+) وا�
 �6 ا��و�) !�9+) !��أ �qI و��� -  وا7!�/�') ا�:��') ا���9+) ا�+�ة - وا���/L	�') ا7ورو�') ا���9+)

q،�624ا� 	ا����')، ا�'$م، رو%' ،E�	ا�� K! G/�Iت �'  ا��	L+ا�+�/9) ا�� ��� ('Aا� !  أ�<� ا��	!) ا��9
  e 39'�ھ	.

 &ن ،2011 ����ف (3 &��% را�3 �د�!3 طر�B �ؤال & % �
 �!�ً  ا��!رة ھذه ُ���ت ��<�ل 39
 ��را< أو ا<�دق ا&���رھ� ا����ن �ن ا��3 ا���ط�ت أي��?�.  

�6<- !��0'�
	، �6 ا��9�اA') ��� وا�+�ص ا��9�ا q��* �� (L+! ('A�m'و �	L/��ا�(' 
 ا��و�� ا���	!� �6 ا���$%L) ا��9�اq���6 ('A ا�+�ة أ!	 �7\��
	، ا��	�') ا��
&') *��q ��$!	 وا7ورو�')


	 وا�5$ر/	ت وا��&	ر ا��	�E أ!	 7!�/�	،�h6 q��* ('Aا��و!) ا�J�� ا��9�! 	
*	'�0��� �A ق	ا�5' qI� ��� .
� أن أ�<�F��ُ/ ت	L+ا�� ('Aا� !F�L) ��$!'	ت !��0'�
E 7ن وذ�Z ا���F�5)،و ا�+$ار ھE و�'	د/) !9

('�	5�lوا�+�/) ا �T	<Iوا� (/�LIا�  .  

0�ز�زن ا��و��ري!�0د 7	ء �<�ً !� �و�# 
0� #�	
 :#�

 swissinfo.ch 8Kز�ون ا1ذا�8 ھ��0
 وا�

�ّ<ل. ا��و��ري
  .�ري�و� �ظور �ن ا�'	���8 وا.�داث �و��را، !� ا���
7دات 
Mط�8 !� �)ّ�
)	 و

�FL&ا��  ! �(L�5  ،�'�/) ا������6  ('�$�	AE/�;* �/وYا��3ب وا�� �9F�/  ! �� Eھ�Jو�  G�%  �
(
0  ! �9� اl%	ءة و*;	وز ا7دب !  0
) p	�')/ !  وأ، (ا�&')) إ(�ار و*�(F�  م	�*h� وع�Jا�)

(��Iت......ا�	�5$ى �6د أو !~%5! ��� Z�9  وذ��d! م$
I�� (/�+�	6�6 ذ � J	ء/!	  �Z، ھ� ��6!���
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/Fّ� (�O5 ا�+F'F) ا�A  ! E/�;*  (('�LF$ا�'  *;�/E !  /&�� أو Z�36 /$اV�...G6دب ودون �Uر ا���ء
�ا!
	 (إن �	�? �F'F)) 7ي  !K ا=���اض أ/	ً �	ن �6 -!  ھ3ا ا����أ–ا�
$�$�$%? و!�3+) ا7ر!  d�%ا

�ق ا��Vر/�) �'e ت	��ض و*�e ��  40 .و�Yوم ��ٍل !�	

40 B���� �� ا<ر�ن، أو �� (�ن ��ث ا���دأ أؤ�د ��دأ ا�!��ون ا��ر��3 (3 �,ر�م ���ري �ذ
�دون و�� ?�( ا����� ا���ر� ���� Pأ/رى ��ط�ت و� (P��� ث� ا����ل & % ��ر ���=ر ا�,ز�رة 

 ا��ظ�م ��ط�ت �ث (��
وا �,د، ا�����ق & % �ظر ھ�ذا &� وا ( و ��ن �� �رى ھل ذ�ك ھو ا��ق؟! .��ت
ً  ���ن ا��وري �!� � �ن وأ� م أ� N aر� ا�Nر�� ا�Uر�  .���?� ا��ر�!

  /�9 ا��H% وا�0^�ص وا���D +(,H<:��0ما�U%اء ا<:��0م (أداة ھ��. �9 ا�()��.)

�ا/) إ�� ، (أو !  �	ط� آ�M) ��	طٍ� !  �Gا=��F	م  إن �	ن
q'�6 �� �-ج !�5�/E %$ى اl(-ح وا�
وا��9F$د �	���	�;) ھ&	 ھ$ !�Jو�')  ،��	�;�� أ%
�Gٍ+� ،6 !  �	ط�ا=��F	م  أ!	 .!&� 	صوا�9Fأ ا�9$اب

  إرادة ا=��F	م !  ا�\�E، إ��	 ��ون ظ�E وردة ��6 ظ	��). 

� أ(+	ب ھ3ا (!<-ً) �$0$ب أ%�$ب ا���5') �6 ط��� � ،�A$F��F �� 	ً !	/+��م ا��\�$م رأ/ و���

 / ��� ا�$A$ف �;	���، !�3ر / م، !~��ذ�Z ا��\�$ $اأن /+��! ا��أي� G>'% 	ھ�� /��9ف، �&A 	! ��E 

K&�F/ �ّا��\�$م و��� Zو� .ذ�	�إن  	اأ!$ 
 E ذاك!
�	 �	ن أ($ب KI�&/  �6 و�  /&KI، وأ%�$�
 �6Eض رأ/
   �. 41	��Iض �'q أ($ب و�'q إن �	ن ���5')

 �و,ودة ���ت إن (?3 و��B، ھذا ( �س �ا�ط��� و,B (3 � و�وف ا���=   ا����و� &ن �و��وا 41
 &�د�� 2ط���وھ�، ��<�رى أو �,�ھ ��وھ� &�د�� ��
وھ�، �ن (��Fم -أ�6ً  &�رض @- �ز�ن ��رض
 أو ا@/�6ف، ھذا �ق ��Fل �
�ر(ون @ <��م ��?��، ا��ق ���ب �د&�وا و�م ا��/� ��ن ��ن ��ز�م


�ط�ون�� P� ف�
Nون ��?�� ا�N�Uن و��& Bد�
 �ن ذ�ك �2ر أو ،"�/ �?��" �ـ ا�طر(�ن � و�ون أو ،�
 & % ا�!�Nء أن �
ر(ون �و...ا<���ب���
دل إ��� دا���ً  ا��ل ا�ط������ن وا@&���ر ا��واط� (3 وا����واة  

N?م�
ض ا���3 ا��6م ر��� و��را�( و�
�م ���� ����&د أ�6ً  �  P���  ّا@�!��د &دم & % و��ض 
 ا@��!�م (3 وا�Uر�زة 
لا�� وردة � ?وى���  )وا�ط�

  

�ء -�
د (راس &ن ���O ا���ج ���د ��!ل�وان 
�ت 2012) أ�2طس( آب 22 ا@ر�  
��	ً  ا�<ورة 
*و�ل    K	ت... ط!	(
    ا�ذات �Aدا8 ا��ط	��8 و

�	ط#    
��	ً  ا��ور�8 ا�<ورة 
*و�ل !� ا���8�0 K	م ��ن ط	ظ  !و�طر وا�ران وا��'ود�8 ا��وري ا�
 ��1ءات ا�
7	�8 إ, ا��	رع �ر�8 و�	 وھم، ا71
�	��8 ا�<ورات أن 
ّد�� ا.ظ�8 ھذه !#��7    

��8 ا�'واطف �دFد8F وا�
7	�8 ا���	��8 ا�B	رجK	ط�ا  ً	Bل ور;و	�0� �� ھذه �0/ �وّ!ر ا�
*و�ل ھذا. ا.7
 �ن �'ّ�ر ����� ذا
� و!'ل �
7	8�7ا �ر�	ت أ)	 �0/ ا���
�80 �'و�)	 <ورات �# ا�
'	�ل ��7')	 ا.ظ�8
87 �
0Bف �وا�# و��	�� ا7
�	�� ر!ض�
 ا��'	د,ت 
��Mر !� ور�F 8�F	�)	، أو ا�
��8 ��	�	ت !�ل 

 <واراً  �'ظ�)م، !� ا��ور�ون ا�
7	ب !�د و�^�ف،. وا��0ط8 ا�<روات �
�	�م وا,�
�	د�8 ا���	��8
0
*و�ل و�وا��ن،� ��K	ط�0<ورة ا�ت �
 أو ا71
�	��8 ا1
�	ل و�	Kل ��ر وا�د�	�8 ا��1م و�	Kل ;Mط 

 ا�<ورة �ظ)ر ا�
	و�ل ھذا. ��روط8 �طر�8 �'ود�8 إF	<8 إ�/ 
�و�ت ا�
� اF1	� ،8>	M; 87ط 
�ت
" ا���م �0/ و��س ��7'	ً  ا�'0و��ن �0/ ا��8 <ورة ھو أو و�0و��ن، �8 ��ن �راع و�*)	 ا�'ظ��8 ا��ور�8
  !!�ط" ا�'0وي

�� ا�
*و�ل �د ا.�ر �
و�ف �م    K	ط�)ذه ا�ظ�8 
'داه �ل ا���و��8، و��> ا���و��8 ا.�� \
> و�� 
��8 �	1دا8 ا��ط	��8 !�رةK	ط�، ،ا	وھذا �دورھ 	ر�ز �� <�0� 	  .....ھ

    *7

> إ�/ ا��ذا!� ا��K	ذاذ!8 ���80( ط��ر�ت ،)ا	دام ���رة و�� <'� /
� ،8�	( �م أ�داً  ��ن ا�
�� �	�ذ�N �)ددھ�	 و�م �دام ���رة و, ا��ذا!� ���80 �ّ
)م  .وا�'راق ����	 �ن وا�

�8 �# ذ�ك ��'0ون ا�7)80، أو ا��ّذج ا��ور�ون،" �و��ون ا���س" �'ض    K	ر ط	ن ا,�د، ����ھذا  
 دا���ن رھم�	�
�	 ا�'0و��ن أن ا��ر��8 أو ا��ط	ع ھذا �'
�د. ا��وري ا��7
�# �ن �	 �ط	ع �0/ ���ب
0ظ	م� ،ً	��	�

م ا7ّ�
  !�	�<ورة وا1�
�	ق ا�ظ	م إدا8 ��0)م �

 ��راع �ور�8 !� ��دث �	 ��داً  ��ّورون ظ	�> وأر�	ن ا.�د ��	ر أن ا�وھم ھذا أ��	ب أ�د    
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 !)و ط	ل، إن ا���	ء، ھذا ��ن. ��	K)م 1ط	�8 �)م ��	و�8 !� وا�'0و��ن، ا��8 ��ن �	 
�د�داً  ا�طواKف، ��ن
��8 ا�1	ءة �'K	0ط�'0و�8 �ا �
 و!� �'ر�
)	 ���ت �'ر�8 !� ��	ر وراء ا17رار !� �)	 ��0�8 , ا�
�8 و��'8 ��	8 و
د��ر �ور�8 
د��ر �وى �)	 ط	Kل , �ربK	ط�د و�ذر ا���ره ا��ذا�رة !� وا�!8 ا	<��وا 

  .ا��	��8 ظ�8�0	� ا��وري ا���
��ل ��0ّون ا�ذي ا.�ر ��0ور��ن ا��و��8
�س �ط	�ب أن ا�'�<�8 ا��رب ھذه !� ا.��	ء أFرب     ا���ط	ء و�'ض ا�����و��ون ا�����8 ھؤ,ء 

�8 �ط	��ون ا��ور��ن، �نK	ط�8، ا�8 ��*ن �	1داK	ط�0ك ا�
 أو ا�ظ	م، �ن ��0)	 ���و;	ً  و��س أ�رھ	، ز�	م 
�8 ��*نK	ط�ر;8 �ن ���و�8 ا	'��ا!  

�8 ا�����0ن �ن أ�دا �ط	�ب �م    K	ذا!�، ط��م ا�ب و�	'را���ن �ن أ�دا �ط�8 ا�K	8 �دام، ط إدا
،	�(�Kذا 7را	ك ���ل !�0�ور�8؟ !� ذ�  

  !�ز��	 ا�'رب �ل �ن ووط�8 و��	ً  ا.�<ر ھم وا��ور�ون    
  

 �^�ف، ا���روط8 اF1	<8، طر�ق �ن ا�<ورة �0/ دBل ا�ذي وا��0�� ا��'ودي ا�'	�ل ��ون �د    
ً " ا�7ز�رة"و ا��0��8 وا��وات" ا�و�	ل �	ة" 
�ون �د! ا�'وا�ل أ�د ھو 	���  ً	� �ن 7)8 
�ون و�د. <	

ً  �	�� ا��7�0B �	��	ل ���8 �0/ ا��ور�8 ا��'	ر;8  !� �7ري �	: وا�د �طق �)	 ا�7)	ت ھذه �ل. <	�<	
 ا��راع 
*و�ل !� 'وديا�� ا��طق وھو ��، �0وي ��'� أو �'ودي ا�دي ا�را� �راع ھو �ور�8

 �راع أ> �0/ ا���	�� ا��راع �وؤل ا�ذي ا�1را� ا��طق ��ن وھو ا��ط�8، !� وا�1
را
��7 ا���	��
�� �ذھ��K	ط.  


ذھب �)	 �ودي �د �ل !��ب، أھدا!)	 �ن ا�<ورة �رف !� !�ط �
�ّ<ل , ا�طرح ھذا Bطورة إن    ! 
  .��0راع ا,7
�	��8 ا,�
�	د�8 ��0روط ا�7	ھل ا�#،ا�و �ن ا��
'	�� ا�وھ�� ا��طق ھذا ;��8

�� ا��طق ھذا �0/ ا,�دي ا�ظ	م �'ب ��د    K	ط�ول ا	رو�\ و�
 ا��و�8 ا,وراق أ�د �	�
�	ره �> ا�
،<K	��� ك !'ل���7> ��ر ذ �
رت ���	ت و��ر ا�<وار" ا�����و���ن" ��وف ��ن ادسّ  ا�ذي ا,��
رو ا
 �)	 أو ا,7ر �د!و�8 و�ر��F 8ر��8 ا�واق و��ر 7)80 او ��ر��ن ا7	ب و�����ن �	�<�ن و��ر �وا��8

  ...ار
�	ط	ت

�)وا أن ا.رض �0/ ھم ا�ذ�ن ا��ور��ن ا�<وار �0/ �	ل، �ل !�     وأن ا���*�8 �)ذه �<�راً  �


'0ق وأ��	ب أ�ول و�0)	 ا��راع وأ��	ب ا�<ورة أ�ل إ�/ و�'ودوا 7*ش ر�	ط8 ��
��وا
 وا��)ر 	���#� 
)م ���'0ون �'ر�
�ن ��ن �	 ا�
را�8 !� أ)م ا�ظن وأ0Fب. وا��ر�8 وا�'�ش ا��را�8 و��	درة وا���ر. 

  .B	�رون ��7'	ً  !�ن ��'0وا �م 1ن
�/ أن ا��ؤ�م �ن    
ذّ�ر ا�ظ	م �7	زر �8 ا
)	م وK	8�0 ط
)	 !�ط ��)ورة، ��. 8�K	م ط	ظ ا�

 و�	وس أو �7�0B �	لٍ  ���ب ا�ِدرك �)ذا ا��ور�ون �
را7# أن ا��ؤ�م �ن. �'> ��	ر�ون ا�	K)	 و�'ض
0�8 ��ط	تB

	ت ا��	;� !� 
'�ش ��
 ا��	;ر �B�)	 �ن 
رى وا�7)ل، وا1دا8 ا��ره �0/ ����� 8	Kد و

/0� < و,�K أو ا�
7	�7 ��	�� او ا7
�	�� !'ل �ل وان.... وا��ذاھب وا�'�	Kر ا���	Kل ��روب ا�
'	دة ا
  أو د��8 �'��دة و,ء �ن 
'��ر �وى ھو �	

��8؟    K	ط  
 �ط	��8 إ�/ ذ�ك �
'دى �ل �	�<ورة، وا1�
�	ق ا�ظ	م �Aدا8 ا�'0و��ن �ط	�ب �ن !�ط او�Kك و��س    


)م �د�	ء و�'	ر;�ن �0و��ن <وار�َK	8 ط�س !� �ذ�ك ��'ون وھم �	�<ورة، وا1�
�	ق ا�ظ	م �Aدا ا�وھم 
�� 0قوا��طK	ط�راءة ا��دث ��وا�# ا�وري وا��ب. ا�M� <وار ھؤ,ء �ن�ر;�ن ا	'��'0و��ن وا�'0و��ن أن ا�ا 
8�	�� 8��	�
 ا ��	ل !�)	 ��	ة , ��	ء �
80 �ط	��ون �ذ�ك وھم"). �و�	(" ا�
	ر��B ا�F1	ء �	�8 د0Bت ا7
�'ل 
'�>، أو 
ط��>� 	� <��
7��ف و�
ل ��# �ن ا1!�	دي ا,�� ا�ظ	م ار
 !� وا���	ة ا���	و�8 �وا�# ��ل و

  ... ا�
�	د�8 ��	��8 إ7
�	��8 �ط	�8 إ�/ !*�	�)	 ا��
80، ھذه

> �0/ ا�1
�	د، ھذا !� 
ورط> �د�ن أن �	��>، أ> و�'
�د ا�ظ	م �وا�� �ّ�ن 
ط0ب ��ف إذ،    !	B� 

  ا���0�8، 	تا�'�	� �ن �واط�> و���� ا�وطن، �ن �دا!# ز��> !� !)و �77>؟ و
)	!ت

�وي ا�'	8�0K ا.ظ�8     	(��
�)	 و�	�Kت و��	Kر ��	!�	ت �
  ً	K�� ن� 	زا���زات ا	�
 وا�1

ذ�ر. وا��0طو�8 ا�1
�	د�8 Bط* أول �د ذ�ك، و�#! �	�	 أر�'�ن �Bل �0ظ	م" در�	" أھل إ�Bص �دى 

<��
�;ت ،"در�	" و�راKر أط�	ل ;د ار

	ج! 	أ��) ��رة �ن ا��د�8 ا��8 �# ا�ظ	م �ر
��> �Bط* K	ط�ا 
�8، �# ا�
'	�ل !� ا�ظ	م دھ	ء �ن ا�رFم و�0/"! در�	" أھل !'ل ��	 ��0> 
رد ��K	ط�ن ا��ل !�رة Mھ� 


��/ ،"ا��	�ر�ن �Bر و] ] و���ر و���رون"ا����1، ا��رآن �> �'�ر �	 وھ� ا�
	ر�I، دھ	ء �ول 
8��	�!  

0��8 ا��ور�8 <ورةا� رؤ�8 ان ,�ك    B� 8ر���8 أ�	س �0/ 
���ز�8 �K	ط�'رق أو ا�8 أو ا�	�7�ا 
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0��	ت ا�رؤى ھذه �ن أيّ  إ�/ ا�1
	د أن �ك , إ�د�و�و�7	، او �ذھب أ�	س �0/ او ا�7)8 أوB�وا �! 
  .ا�<ورة 
د��ر إ�/ �ؤدي وا�
*و�ل، ا�
��0ل


�	ء أي �ن ��8 أ)	 ا�<ورات �*<رة    
	ق ر8�F �وى ا' وا1�
�ل ا�'�ود�8 �ن وا�
�ّرر ا1
  �ذ�ك؟ ا��ور��ن <ورة 
��/ !)ل... وا�ظ0م

د�و �	 ھذا     [ Iر�	
ً  وا�<وار وا�   ... ��0> ��0�	!ظ8 �'	
  �وري �	
ب    


ض ا���6ظ�ت ا����=رة (ا�,زء ا<ول �ن ا��
 �ق) أر(!�?� ���?� ���6ظ�ت �م ���ن ��ن �دي 
  �ذ�ك.���ب �=�ل �/�وص 

Jalal Tawil قK	�� ؤ,ت؟؟	�
  و
�ر�ق �7ب أ,
�س ��ن ا�
ر�	ن ��ن ا��'ل ���0 �  ا��'ل؟ وردة ا��'ل وا��8 �	���دأ �

�� �راع ھ	ك ھل ُ
'رف، أن �7ب ����8K	؟ أم ط,  
 !*ي ا���'�؟- ا�'0وي ا�د�ن �د ھ� و�	 ا��� ا�د�ن و!�ر وواھ� اوا�ر �	ھ� د�� �*�ل

  وا�'دا�8؟ ا��ر�8 
	�ض �
�ا ھ� ا��ر7'�	ت
�س �وا��ن �
/ ا��
د��ن و�ن ا��8 �'ض و7ود ���� أ, �>، ا�'0و��ن وا��وا��ن ا�ظ	م �	�8 و�

�� �	��راع ا,�
	ع إر7	ع !�رة �د�ض ھذا أو��سK	ط�/ ا�و�7> إ
�س B	ر�7؟  ھذا إ�'	د �7ب ا�و�ت و�

	ع
 ا�ذل �ن وع ���	ط8 ھو" 
0ك �# و, ا�7)8 ھذه �# , فا�و�و �دم" أو ا71رام �ن ا�ظر وFض ا,�
8�	  ا�ذا
�8؟ وا���0�8 وا�Bوف وا.

ً  ا���7�ف �ن أو��س  !�)م ا��
��م ھو ا�ظ	م �*ن وإ�ذارھم ا�'0و��ن و���8 ���	ء ا�و<وق ��	
��8 ا��8 ا
)	م و�	���	�لK	ط�	ء �	ل وا��1	وز�8 وا.!'	7
 ��K	ً  �دث إن أ> ذ�ك� أ��س �0<ورة؟ وا���وھ8 ا�


)	د 7)ل �ن ذ�ك �ن �	
')م ا��و<و��ن وا��	دة ا�8�B �ن ط��8 �8�0 �7رد !Aن ���B وا7�
  و���	ط8؟ 
-------------------------------  

��8 �)ّدئ �	ن �ن        K	ط�ا N0�
  ا�'ر�ور؟ وا���I و�	ل �	ة أ���ت وا�

رك طو�80 و��دة �	ت �ن
  ؟"ا���ر�8 ا�ر�	Kل !� ��	" �طر وأ��ر ا�7ز�رة �	ة أ���ت وا
زان �ودة Bط 

8 �	ة ا�'ر��8 أو���ت�  ؟!�'ود�8 �	ة وھ� ���0	Kق و��0	ً  �ذ�	ً  ا.�<ر وھ� ��0	
  دو>؟ �ن و�0ت �	 إ�/ �
�ل �	ت وھل ا�<وار؟ .�<ر ��0وة إ�ط	ء ا.�<ر ھو ا�د�� ا�دا!# أو��س
	 وا�# �ور�8ا� ا�<ورة �ور�	 !� ا�
د�ن أو��سK� أم 	  إ�	ره؟ و�	و�	 أ��


�	رB	�.....ط* �نB�ر ا	�

	ق ر8�F !� د�� ودا!# ��8M و7ود ا�' وا1�
�ل ا�'�ود�8 �ن وا�
�رر ا,
 �ن ھو إ�	 ا�1
�	د ھذا !� 
ورط> �د�ن أن �	��>، أ> و�'
�د ا�ظ	م �وا�� �ّ�ن وا��ط	��B ......8ط*ً  وا�ظ0م

��> �# ��دق أن �	ب  .....��0> و��ّرر 
 --------------------------------------------------------   

 ��وه و, �
'	ر;	ن , أ�ران وھ�	 �رّ�
>، .Bذ �'ب <ورة و ]،، ���ل !� 7)	د إ)	) أو,ً (

'	�س , .)	 ا��ور��ن ا�<وار �ن �د�<> �دد !�) ا��7	ھد�ن( ��
ب أن ا��ر�8 و��0ل اBLر أ�دھ�	 
�8 ا�'0و�8) <	�	ً !! (ا�����8K	ن �ور�8 ط� 	��� 	
زو7	 ود� 	�7	،، وأ�7وا 
زو7وا ��	 �)م،، وأّ� 	 و��
 أن ��ن !رق ھ	ك ��ون , �د أ> إ, ووا�# �����8 ��ر�8 ھم.. و�د�<8 �د��8 و�ّودة �دا�	ت ���	ت
ً ! (!و�و;�وا �ط�0وا أن إ, ��ر��ن أو �0و��ن ���وا  �# �	�ل ���ل �ط�8 �ور�	 !� �و7د ,) <	�<	

 �ل �*ن ا��ول �واء ا��*ن �)ذا ا�
'��م ا����ن �ن).. �*!راد( ا�ظ	م ;د �0)	 �ط�8 �و7د , ��	 ا�ظ	م،،

0ك �ل أو <	Kرة،، ا��د�8 ھذه 8 ��0ب ��	و�8 ذو و��س وا�'�	ً  
�د�راً  ا.�ر ��ون أن �0/ ����8، ا��د�

 �	ن أي �0/ وأأ�ف أ�زن �� �	���8) را�'	ً ) (�0
'��م ���و�8 ار
�	ط در87 ھ	ك إ��	�K	ً  ��0	ً �( ا�����8
��واً  ��ت..  �0�ر�8 ا�وا�'8 ا��دود �
'دى �ن إ, أ�ذف و, �> أ�[ و�م ��ذ!� ) ً 	��	B (ك ��ون �د	 ھ

ً  �د�ق ��س ھو �ن و���/ ����8 �د�ق !ُ��ذف !)م �وء أو 
�د�ر �وء 	��  

 ا�9F	ص ا���Jوع وا�L�G+ �6 ��'ا��O9�:/ =V أ�� دا�T	ً، ��ن و�:�،  �Z !  ا�$اO0 ا���3'��3
�ر أو ، /�
E أ�� �	�$�J') أو e'� ذ�Zا��I$ !  أ(+	��، و= أو (ا=��F	م وا�<Vر)F/ E�  ! $I��	� K&�F/. 42  


ض �ن ا���د�د و=دة طر�! �ن أ��Uرب 42�
ض ا���دون – ��را �,?ر ا�ذي ا\/ر �  �!� – 
��=�&ره �� و���ن –�� ا�
 و��ن �ن ���راً  و��وروا ���=وا ھل وأ���ءل ا�
 و��ن ��و – ا�� 

  �ظ و��ن؟ وو,دوھم
 Tuesday at 3:52pm �=ر �د�!3 ا�=?�د ���ن ��ن
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.. راتا�<و أ��	ل أر�/ وھذا �رّ�
>،، .Bذ �'ب <ورة ھذه ]،، ���ل !� 7)	داً  ���ت ھذه) أو,ً (     
�8 ا�'0و�8) <	�	ً .. (ا��ور��ن ا�<وار �ن �د�<> �دد !�) ا��7	ھد�ن( ��
ب �ن �ل �*�ذفK	ن �ور�8 ط� 

	��� 	
زو7	 ود� 	�7	،، وأ�7وا 
زو7وا ��	 �)م،، وأّ� 	.. و�د�<8 �د��8 و�ّودة �دا�	ت ���	ت و��
ً (.. ا�'0و��ن �ن �د�<> �دد !�) ��ري( ��
ب �ن �ل �*�ذف  �	�ل ���ل �ط�8 �ور�	 !� �و7د ,) <	�<	

 �*ن ا��ول �واء ا��*ن �)ذا �'�م �ن �ل �*�ذف).. �*!راد( ا�ظ	م ;د �0)	 �ط�8 �و7د , ��	 ا�ظ	م،، �#

0ك �ل أو <	Kرة،، ا��د�8 ھذه �ل 8 ,) ا�'�	رات ھذه ��
Bد�ون ا�ذ�ن( ھؤ,ء �	ن إن) را�'	ً ( ����8،، ا��د�

N��

ظ	ر ا�
)م�ر �)م ,	� /
� �0ّ�،، أ�ف �دون !�0�ذ!و� أ�ذ!)م،، � أأ�ف !0ن ��ذ!)م ��ت إن .
�واً  ��ت.. ا�Bط	ب ھذا ��Kت ��0)م،،� ) ً 	��	B (دي ط�'	ً .. ؟؟..���وا رح أد�ش ��وف �د�ق،، 1979 �

, �  ..أ�داً  أ�داً  
7	ھل 	�كھ ��ون �ن �ّد�و� ��ن ��،، أBط	ء ھ	ك ���ون �ذ�ك ُ��
ب �	 �ل �راءة ���
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� إ�ك 
Tuesday at 3:54pm • Like • 2 

Hanadi Zarka p�� ك�,  
Tuesday at 4:24pm via mobile • Like • 1 

Khalil Alo ت  ا�راK# ا���م �)ذا ا������ ا�<ورة ا�ن ا
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)	 ا�
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 اBط*ت...... ] ���ل !� �70)	د �'/ ا��ط �ن ��<�ر ا�Mر �د�ق؟؟؟؟؟
��/ ا�ف �8K �د�ك �	ن
'م...�0ب �	�	ت !� 7رى �	 
'0م ��
ك.... ا�س ��	ء ا��';��8 !� �ت ��
ك..ا�
�د�ر < ر�F	 ا�7)	د ا
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Ayass Alkull 

�
ذ� �� ات ا�ذ!
��ك ا�	ل ذ�ك ��ل و��ن أ�
	ذ �	 ���� ر 80K�.8 ا��	
 �ر�ن �ن -1:  ا�
	Kم ��70شM�ا 	�	���م وا( �	����ن ا���)\ ا���د �)ذا ��
ل �ن - 2 ؟ ��)7> اوا�ر و!ق ا���	ر ��	ر�ون و�*

  �د �'رو!> �طر��8 ا�7<ث و�رق ا�'�ون وا�
�ع و�	�7�ت
 ا��ر ا��7ش ان �� 
�ول , ر7	ءً  و��ن" ا��رآن و��رق أو,ً  ا���	7د ���ف �ن - 3 
	ر��B	ً  �)م

�ن ��
ل �ن - 4" �> ���ر�8 �وا�د �
Bذھ	�L�7ء ا���	ذا - 5 ؟ �	����0ف �70ؤون �د!'�> ��	ون �	)�وا 
�0
ل طرق أ)	 ا�'0م �# ا�ط�ران وا�
Bدام� �K'�وا�ج و, ا	
�
..........  ؟" ا����0Bن" ا�7ود �ن ��0<�ر 

��ر وا�و�وم ا�7راKم ھذه �ل �'د 
'رف �م اإذ�
 ا�
را�� �# !*ت،  ھؤ,ء �ن" ا��0د �رق" أن و�'/ وا�
 �ن �د�وا ا.ر�	ن ھ�8K !� �د��)م و�ن ھؤ,ء أن �وى �ك أ�ول �ن.........  �ور�	 �ن ��ء 
'رف , �ك
ك ا��'ك �ط ��ء �ل و��ل ��	و�8 �راK# أ��	ب و���وا �ور��ن ���وا �'�د ��س �0د�'�  ......���� 



  - 89 - 

 

  .و�ر;	ً  و���	ً  د�	ً  �ور�	 ��7ر و]،  ��0ك ] و��م �ك
Yesterday at 1:50pm • Like • 2 

New Zohreia Akil رات ھذه �ل	'��ر;8 اM� 	(!و�> وھد�
 ا�	K)	 ��ل �ور�	...  ا��ر�8 !�رة 
  .... اBLر وإ��	ء ا�
�'�8 إ�/ �*Bذ	 أن .�د ��N و�ن

Yesterday at 2:57pm • Like • 4 

Jalal Tawil !�ر إ7راءات ھذه ��و�� 	8 �ن !�> ���K	8 إ���K	ر�8، ;د وھذا وو���وإن ا 
�س) أ	( �	��ت ا�'�0	��ن أن �ّدق وا�'دا�8 ا��ر�B� 8	�ف �ن �ل �دي �ن أ�ذف �*ن ا71راء ھذا �

��)م إر;	ء و�ر�دون �
�ّ�رون .)م( أ�0F)م ���وون) وا�وا�# ا�����8 ��	ب و�0/ ��	�)�	 �0/ و�و أ
  ...... �)ذا �دءاً 

  ا���	زة ا�����8" ا��ر�8" �ـ و��س ا������8 �0�ر�8 <ورة ھذه
21 hours ago • Like 

Reem Hadid 	�  �ل �ن �'ض ا�'0و�8 و...  �ل �ن �'ض ا�7)	د إ
8 hours ago • Like • 1 

Roula Dibian ط�ت" ��را 		�0�  
6 hours ago • Like • 1 

Abo Basel � أر7و�م ار��و� 7)	د 7)	د �	�	ر �و. 7)	د ا�م ا, ;ل �	 �'�م ���80 و] �'
  �	�ل أ�و 7)	د ���و��م........ �ط�8 د�ر .ھل ا�
��8 �# ا���7# �0/ �'�د و!طر

2 hours ago • Like 

Jalal Tawil  @Ahmad H. Hassan @Mustafa Hadid  ً	;ر��م وأ���م أ�ز�م أ�
 �	...وأ�
  ا���م؟ ھذا �0/ 
وا!�ون وھل رأ��م

 ��وه و, �
'	ر;	ن , أ�ران وھ�	 �رّ�
>، .Bذ �'ب <ورة و ]،، ���ل !� 7)	د إ)	) أو,ً ( 

'	�س , .)	 ا��ور��ن ا�<وار �ن �د�<> �دد !�) ا��7	ھد�ن( ��
ب أن ا��ر�8 و��0ل اBLر أ�دھ�	 
�8 ا�'0و�8 )<	�	ً !! (ا�����8K	ن �ور�8 ط� 	��� 	
زو7	 ود� 	�7	،، وأ�7وا 
زو7وا ��	 �)م،، وأّ� 	 و��
 أن ��ن !رق ھ	ك ��ون , �د أ> إ, ووا�# �����8 ��ر�8 ھم.. و�د�<8 �د��8 و�ّودة �دا�	ت ���	ت
ً !! (و�و;�وا �ط�0وا أن إ, ��ر��ن أو �0و��ن ���وا  �# �	�ل ���ل �ط�8 �	�ور !� �و7د ,) <	�<	

 �ل �*ن ا��ول �واء ا��*ن �)ذا ا�
'��م ا����ن �ن).. �*!راد( ا�ظ	م ;د �0)	 �ط�8 �و7د , ��	 ا�ظ	م،،

0ك �ل أو <	Kرة،، ا��د�8 ھذه 8 ��0ب ��	و�8 ذو و��س وا�'�	ً  
�د�راً  ا.�ر ��ون أن �0/ ����8، ا��د�

 �	ن أي �0/ وأأ�ف أ�زن �� �	���8) را�'	ً ) (�0
'��م ���و�8 ار
�	ط در87 ھ	ك إ��	�K	ً  ���0	ً ( ا�����8
��واً  ��ت..  �0�ر�8 ا�وا�'8 ا��دود �
'دى �ن إ, أ�ذف و, �> أ�[ و�م ��ذ!� ) ً 	��	B (ك ��ون �د	 ھ

ً  �د�ق ��س ھو �ن و���/ ����8 �د�ق !ُ��ذف !)م �وء أو 
�د�ر �وء 	��.  
��8 ا�<ورة - ا��ذ��8 <ورة رىذ� !�{ �1را7'	ت            K	م وط	ظ  }ا�
�	��ل �'ض �*روي ا��ذ��8، !� ا�<ورة ,د,ع ا.و�/ ا��و�8 ا�ذ�رى Fداً  
�رَ             
 ا�

...See More  
            By: Jalal Tawil -----------  

  و���ت �و�ت @�ق �ول ذات ا��وNوع:

'���	ً  أ�راً  ذ�ك و�'
�رون ��ر��ن،�	� ا�'0و��ن ذ�ر �ن ا��'ض و�M;ب �
;	�ق ،ً	��K	ط , 


�)ونن �ن �Fره إ�/ ا�وھ	���ن/ ا�7)	د��ن/ ا��0���ن/ �	��
�دد�ن ا��8 �ذ�رون وھم ذا
)م إ�/ ��
 
)	 ا��8�0، .�ل �د	 إذا ا1رھ	ب .ن ��د، ھ�ذا !� ���و�8 ا��Mر ا1رھ	�� ��ظ8 و�
/ �ل �	�
و��ف،A! 


'�ل �د�
 8M��� ،8��	7ب إ�	رھA� 'دو�ا ،<�
> �	�;رورة و��س و
Bو�M��� 8��0��ب ا	ن إرھ��Lر ا�M� 
 �و;و�� و�Fر �زا�7 ���� ���ل ��
Bد�8 �
��N واط0ت ا���0�8 ذوو �'ض !ر;)	 وا�ذي �ق،

  . وا�7)	د ا1رھ	ب �<ل ا.��	ظ �
�و�> ا�0'�8 اط�ء أو ا�
��ب �دم !�7ب و�	دل،
ً  ا.��	ظ ھذه ا�
'�	ل �د !	���د 	��	F ،��0� ب وھو��'
ً  �ر�د �ن أ�	 ا����ود�ن،   ا1�	ف ��	

�8/ ا��	ون �ن ا�B	ر�7ن �و�ف ذ�ك ��ّدل أن !�7ب	�
/ ا�و�ط�8،/ ا�71	ع/ وا�'دا�8 ا�'دل/ ا1� , 
��ر��ن، ھم ا����ود�ن ا�'0و��ن أن �<�ً، ا�����8 !�ن وا�����8، ا����N �0/ وو�	�8 ��راً  ھ	ك ��ون 

8
رى �ل ��K	ً، ��ون أن �	�;رورة ذ�ك �'� و, �Fره، أو �0���ن أو �
�دد�ن ھم ا����ود�ن وا�� �! 
8�
Bرون؟ وأ���وا �ل ا��8�0، ھذه و��0وا �ّو�وا ا�����8 ا.Bرى ا�;��!  
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 �A ً->�6... (ا��� ا��Uا�<$رة و K! ^F'% أ�� f��ل ا�$F/ (F6ا��$ا K!	! ً	�$� 9Fا� ��� � K!
  e	��	ً /�<'� أنّ  !  ا���80ّ ھ3ا ا��$A^ ا*d	ذه !�ّ��، وأ(-ً  �Vنّ ��� ا����'�،  ا=���اض ��� ا7�$ال

Z�3� و%'�ّو0$ن $I+) و��	ا�) !  !9��ون �'� �'	*
E و��م ا=��
	ء %'IF$ن %�$اً 6$ق ا��/�/ E
�7 ،
��F�5ا�� �5I/ �U	ا�� Zم ��0 ذ���م و�Fأ�0 ا��  ! �U	��	� . $ھ b/ا���و Zذ� ��� �و��  أ�<� !	 /5	�

، ا��F	د !  /�/� ��F �6 ھ3ه ذ�Zوط��	ً %'O�ّ9  .ذوي ا�0lام ا�7�� 9M$(	ً  أ!	م و�Yم 5Eا�$A$ف �+
 ً	!�� $Iا�� Zر ذ�	�م ا���� ا���ا�) ��� ا�<$رة!ا���ا�)، و�U ن$�V% 	ل �;��): أ�$F�! �'e �A	&* أو ،  

6	F��l	م !&
�J! Eوع  ��'� �LA	J! ً	ر��� �;�	ً �6 ا�0lام ا�+	(�، ';O إA	!) ا���ل �6 !  /<�?6
6
$ /$<! ?+* KU	�I) ا��F$�) �6 �	ل أي *;	وز �� ��F	�$ن،  وھ$ !  (�O ا���ل، ،Z�دون أ!	 !	 6'� 


	 7ز!&) �A أنT	Fً أو إ�	ر0	M �I&�	� /�ة	ت !:	�$F�  � m+�ا� 	'&�� 	ا�+�/)، ور�� �U أن ا�5;$ن q&� (�'
0�اً .  

� /;O أن /�$ن �F	�� أM^ و/3�ُر، وM	() 7ن أ(� و0$د 6%	Iن ا�h6 د	م 56	ا�� KAن ا�$ا$�/ 	!�&�
 �ا�\�5/ E�O ھ�و�� !  أن /�$ن !\�$!	ً �'Iُّ>� أن /�$ن ظ	��	ً...و!  ھ3ا ا����أ */�F�	V/ ً*� وA^ ا�+�ود �+

 $0 �J� �/�/  '� �L%$ا� �!-%lا ��Iا� Z�3و� ،(A�5با�$�Lون ���، !  إرادة ا��� 0$ّ  أي /���
  43 .ا��/��Fاط') �	7(� و!  Ep اAl&	ع ��� *�$ن ��';�
	 !	 ھ$ !�L$ب

�3 �ن 43�!
� % & 
د أن &ّد��B وأ(رB�2  ��2010وز 25ا@����دي  �, �وا��3 �=ر�B و��Kف 
ا�ذي �?�,م ا����رف  2010=��ط 7وا�ذي ��ن رداً & % ا��!�ل (�?�  ��0 و�?� �ن ���ٍر �ن �
��ه،


ض ����/دام ا��زو�ر وا���و�ر، ��ن ھ��ك (!رة &�� �رّد & % ا��!�د �ول ز��دة �
�دة ا�� ا����6
ھ��ش ا�ر�O (3 ا����رف ا����6 &�?� (3 ا����رف ا��! �د�، وھ�ذا ا@��!�د ��ون �د ا&��د & % 

. (�!ول ا��� و��س ا��� � ا��?���'م ا���ل، ;ر��8 ��ّ�/ ��	 �	���8 ا.�وال، و��ل �!رة:ا��� � ا���د! 
0�8 !� ز�	دة !�)	 طرق ھ	ك ظ	ھر�	ً �
 ھ	ك !7د ;ر��8، ا��'ض �ّ�	ھ	 �د  أBرى �طرق ا���ر �ن ا�
 ا��	د�8 ا�;ر��8 ھذه �د!# أن !'�0> �)	 �
��ك أن �ر�د �ن �^�Bق و;ر��8ً  ��0دق و;ر��8ً  �0��ل ;ر��8ً 

و�	ً  أ;'	!)	 ���ل !�'�  ً	 ا��
)ر��ن �دد زاد ��0	 ا�;ر��8 ھذه و
زداد ذ�ك، �ظ)ر �م و�و أ�;	ً  �	د�	ً  وأ��	
	(�وس ;'�	ء �ن ��ض و��0	 ا�B�;ت �ددھم اB  .ا�;ر��8 ھذه ا

� �	��t'Ld ��� أ%	س اl!�	�	ت ا��+�ودة �6 *9$ر  دون أن �5
$ �  ا���	لFأ� (��Jا�� ��أن 

	 و/;ّ� ا�;ّ�، -إن أ(-ً �	�? %�KF-ف ھ3ه ا����J) ا���	=ت وظ�و�$Aو ��� (�$
� ا�5/��� /�$ن Aو ،

و�6 ھ3ه ا�+	�) أ! �<6	 L�5ُ/	ع  ،��I	دي ا����J)ا�9��ُّ$ر �'&
	 و����	 !  e'� ا��;�ي أ%	%	ً *L�G' ا�+� 
 .(��Jھ3ه ا��  ! ^'Id��� t'Ldل ا�;�ح وا�6ھ$ ا��	!�J$�) 6'� إن �q&� -  !  �/ E أ�� !  ا�O�9 ا�

  44ور��	 *�F	T'	ً. ا���5+'�، أ!	 ��� إزا��
	 �IJ/ �ّ���6 6$راً 

 ا�!��م ا�وPN �ول ��لٍ  ا�����ر �وNوع �ول ��,�زي را��� �P �د�!�3 طو�ل ,دال دار (!د 44
��ن �ران �
 �!�ن (!ط �طو�B � ،B أ�! B @ وا�
 و��ن، ا���
  :ا<�ر &ن �

 و�	 �0و ا��و;وع �ر�ت �	�ت و��	ك �	�'زك �و و] ھ	���، �ل �دھ	 �	 �	را� �	 ��	��ك ]

� ، ��0> ��0ت �تA! ���
  �7ب ��	 �	�وا�# ,��ت ��ت ظري �ظور �ن ��

8 �دون �	!� �� أولK! 8
 ;د وط�'	ً  �رات ��ر Kدك �	���	�8" ���)م" !�)ون وا�د �ل �	�
  !ا��ؤا�رة

�و إو ��رر�ون ھ	��� ا�ظ	م و�	��ون �Kد�0ون �و�	�	نKأ�داً  �س �'و �و 	در87 ��و �Kو�  ً  و�	��	ً  ��0	
  !و�ذا��و إ7را�و �#

�	ھم �)�8 أ��ً  �و�	Kد�
�0ون ���وم �رارون

ل �ون ا���ر��ن �	
ق �0/ ھ� ��وBون �# ا�� 

�87 و�و و�	ووا ��0وا �و �*��)م �<�ً  ا.�رار ا�'0و��ن  !ا�


�00K 87ك �N ����0 طول �	 ��	نً  ا��0 ا� 	��	F ر، �رأ����

�ر ��	 ��را � و��ون -��ل �	-  
	 ا��
�دم و!�ر	 ا�وا�# و��0	 ا����ر �'�0	 0Bص، ا��و;وع��B8 وأ��	'�ا 	
 ا.�وال، ��ل و��0�

7	وز
�	م وا�'دا�8 ا��ر�8 
���ق �7رد و��ون ا��و;وع �ن ��  !!!...ا

B�
 �ق أ&!�:  
 ا��8 ��وم ���	 ��	ري !�رھم !	�'0و�ون!! ا�د�ن و
'	��م ا���ر �*�ل و!	رق �	�# ا��رق �	,�ل 
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��رھم! �
�ف �Fر ھذا �ط��'
)م ���Bوا�# ا��8 ان ��ث �ن ا��)م �
'دد !�رھم ا��)م، !��	 �� 
��0
)مF,وا ھم و���87 	�� p��)م �0/ ق,����)م ا�
'��� وا�
��ز ا د�ن و�د�)م �
�د��ن ا)م ��	 ,

�س ھوى 0Fب اذا !��	 ��	, و��N0 ا��دود �)م �;# ��ف 7دا ط��'�8 ھذه ا��'ل ردود !Aن وا�Bرا... ا�

�ر�
�س ھوى ا�	 ا�د�ن دا!'> ��س ھو �	 ح,اص ا�د�ن ��
ط�# ر�<�	 ���ن و�
�	م,ا !� ا��س وا�<	ر 0� 


�	ء,وا �  ...ا�د�

رض ا�
�	�8 � و@ ��س�ا��ل ���ن �0ّ> �	�
د��ق !�  إن، 59ص 019> !� ا�
'�0ق أن ا�M0ز ا��

ھو ط0ب  30ا�ـ  29ا���*�8 وا�
� �د 
�ون أ��ً ��B� 8	د�8 أو �د 
�ون ��8 �	ذ87، !	�ط0ب �*ن 
�	وي 
  �ر!وض �ن ا.�	س .> �ط0ب ��0وب ا��طق وا�����8!

 	(
�	م أو إ�	دة ا�و;# ��	�B 8	ط8K ھ� ا���	�8 ا��	8�K �0/ ا��ظ0و��8 ا�
	ر�Bإ�8،  وا�
� �)دف ا,

87 و���7# ا.طراف �0/ ا��دى ا��'�د، وھذا �^�ف 7)ل و��ر 	إ�/ �	 �	ن �
م 
7	ھل ا'دام ا��'	دة ا�

�	م وإ�	دة ا�'0و��ن �<�ً و�	���ل ا����ود ��	 �د ُ��رأ أ��		ً �<�رة، ھو ��	�8 !� ا�ظر. !���	ً، !�رة ا,


�F 87	��	ً إ, �ظ0و��8، و�Mض ا�ظر �ن آ<	ره �0/ ا�'0و��ن !Aن آ<	ره ��F /0رھم �
�	ً ��8K، و��س �)	 
ا�دم ودوا�8 !� �8�0 ��ر8F. �ن ا����ن ا�
��ك �
0ك ا�1	دة!....إ�	 !�ر�	ً، ��ث �^�ف ��/ �ن �دد 


	ر�8�B و!�رھم إ�	دي، !)م �ذ�ك �'�	رات إ�	دة ا�'0و��ن، أن ا�'0و��ن أ��ً �'��ون �0/ !�رة ا��ظ0و��8 ا�
���ل �)	 ھ� 

)�، وھ� أو,ً و��ل أي 
ا���ل Bطر داKم، �0/ !�رھم أن ُ��	د، وا�د�وة ا8����1 �<�ً , 
د�وة إ�/ ا��ر�8، !'0/ !�رة ا�1	دة ھذه أن ُ
�ّول إ�/ ا,
7	ه ا����N، ��س !�ط �ن أ07)م، إ�	 �ن أ7ل 

  45 اBLر�ن أو,ً.

 ا�
رح �دي �س...ا���� �ل �ر�ت �	 آ�ف أ	 �د ���ت (3 �
 �ق & % �,�ل �ول ا@��!�م: ��ت 45
��	د إ, 
'�ش �
Kدر �	 ا��0 ا�'	�م...��و;وع و�> �و;وع� ��	'
 �ن و�Fرا
و و���و��	ت و�ره و�ص و

8
�	م أ!;ل و�طزة، �)�
وا إذا وإ !)وي ��0>، �> �دي ا��0 أ�	...وا��ر�8 ا�'دا�8 ھ� �ون ا �0و��ن �	�
��ن و,	�0� 	
رض !*�
و وإذا ���ن، ����0ن إ�م � ��ط	�م 
�*�و �	 �و��0Kم د��م �*�وا �7د ھ�ك، �
�8 7)8 و�ن 7	ھ8�0، �د�م ��ون �	 �*��0م و��0و !'�0ون، ردة أو	

د0Bوا �	��
��و، �
ل ��0
وا إذا �� 

8�0�� 8Fر�
و �0
زم وا�د �B	رة .و راً،وآB أو,ً  ا��Bرا�ن إ�  ً	���Bرة �ن أ��ر أ	�B ن ��8 أو ��رة� 
0
و إذا �'� �ر�8، <ورة ھ�دي �	.�Bر 
�و و,...ا��	�0
ز��ن ھوي ھ	د �	 و, ھد!�م ���
و �
�وو ا��ر�8 

  !!!!! ھد!�م
��������
�	م، ��� ���ن ا�=�رة  �0/ �رض ا�ذيا�ز�ل  ���0ل إ�/ ��8 أ�	�)	 �دور �ول ا,

0�ز�ون
 �ن و�	ً  وأرى ا���	ة وا�# !�0�8 ��8 ھ� ا.�'دة، ��7# �0/ ��دع ���0ل وھو ،�ذ !
رة ا�
�0وط� ا�
'	�ل �0/ ا�ر�ز�8  ...ا���	��، و�ذ�ك �د 
ر!د ا���رة ��.......8��0

B�!��ن & 3 ���د�� وأذّ�ر  3�  .. ا�=/�3 ا@��!�م &ن ط��ب أ
0/ ��
0> أن �	د و ر�7 ��	
ل ا��)ود �# ��Bر ب�ر !/ ط	�ب أ�/ �ن �0/ �	ن� 	( ا�ر7ل ��ق ��

 ��0 �> !�	ل �> �
0> و�دم �> 
ر�> ��ب �ن ���*�> ا�ر7ل 
�'> و ��
0> �م و ذھب و �0/ !
ر�> ��0 و7> !/

0ك �ت: �*� P 	ت و7)/ !/ ���ت �د و أ�
0ك ��*� /��  ... أ�
0ك أن أ�
ط# !0م �

  
���، و���ن �ذ�ك @�!�ً 117ص 3(3 ا��ظرات و��B ا���� وط3 &ن ا@��!�م ا�� �3 و�ذ�ك أذّ�ر 

  ا@ط6ع & % روا��B ا�,��  ا@��!�م:

�	م إن
� وا.�ف، ا�دم �'��)	 ا�
� ا�0ذة و��)	 ��و�ون، ��	 7دا �ذ�ذ ا,*
 ا���رات إ<رھ	 �0/ و


�م ا�
ط	ع و�	 واL,م،
)دأ وا����8 لا�'د ���زان ��0> �زن أن �ط �! <�� Nر�
 !راF> �'د ;��ره و��

�	�>، �ن�س 
)دأ ��	 ا ا��	;� أن ��)�	 وا��رق �راھ	، ا�
� �	�'�و�8 ���> �دور �'د ا�'	دل ا��	;� 

�س �ن رأ�> !� ��در 8Kد	8، ھKدرة �ط�	رو�8 �0/ ��ة ا	 وا�
�د�ر، وا�وزن وا���	�80 وا���	ر8 وا.

�م0
)م إ, �)	 ھم , ��
د�8، ھ	87K روح �ن ��0> !� ��در وا��

*�ل، �

� و*

ط�# �	 �ل �0/ و�
 
 �ل وآ<	�>، �روره ا��7
�# �ن ��د!# و, 7ر��
>، �0/ ا��7رم ��'	�ب , �;	ءه ��;� !)و ��0>، ا1
�	ن
��> ��7رح0
>، وإط�	ء ��ده، ���	ء �	فٍ  أ> �رى �	 أ��/ �)	 و�	ل و�ؤ��)	 F زي	م �0/ !�7
 ا��

 ا��7رم، �ذب ا��رئ �*Bذ أن �*�/ و, وا�
�<�ل، �	�
�و�> ا��
ل و�0/ �	��
ل، ا�;رب و�0/ �	�;رب،

�	م ا�7	ر، �ذب وا�7	ر
رك 7ر��8 و�ل �>، وا�دا!# ��0> ا��	�ث �	ن ����	 7ر��8 !	,
�س !�  	(��	� 
	��� إ�/ ا�'�م <م �	�8 �رارة ا�'�و إن: ��ول ا�ذي ق�د و��د �د، ذ�ك �ن �	 ���دارھ	، وا���رة ا.�م �ن 

�	م ا.�د،/ , ا�ذي ا�داKم ا���	ء <م �	�8 �ذة وا,��  
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I B���� ���
 ق �� ،Bم أ�و�ل إ��� B� ��وNوع �=���/� �?�F� %�� ،�رة و,د�?� ���د(
ا��رو(�ور  ھذه �ورة �

���م �����ت ا��
�دة. ً��  وا�ر��س ا����ق �,��
 ھ�ر(رد د�ر�ك �وك، وا�ذي ��ن �د ��ب ��ت ��س ا�
�وان �!ر�
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  ا�(��دة ا�()��).
  

ا�'5	A (%'	س �'  ا��5	دة وا�5'	%)، ُو0� ا�� /��   ا���5 �+$ ا%��dاج �-A)ا����G و�6 ظ� 
، وا�3ي /���� Iر/)، *��J !+�9) ھ3ه ا��+	ور د/  ا�+'	ة ا��	م ����ء�hر0	�
	 إ�� p-ث !+	ور !�'	

  46)) *:'� إ!�	�') ا��J$ر �	��5	دة.��'� �\�/	ً (�+O5 ا�&\�/

 �T����-A) �'  ا��5	دة وا�5'	%)، ���	ً أن ھ3ه ا���وض  6II'�	 /�� !+	و=ت ���ض �'	�� !�
:(A�  47إر�	د/) و�'5? �	�>�ورة �	!�) ا�

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
I د�ن�؟) : ا	و�7�وي ا,د�و	�
0��8 ھو(ر��	 B �را���
 ا��'�د أ�ور ���ل أ> أي)  -�ر7'�8– و�'0و�	ت و�طق ��دأ(  ��ل 


;�ن وا�
� ا���	��
���ر !� أ�	�� ���در( ا��1	� ا�د�ن 
 ا.Bرى ا���
و�	ت �# ط�'	ً  و�Fرھم، وا�'دا�8 وا��ر�8 وا�'�ل) ا�
 ��ن ا�
�	ر��8 ا�0Bط8 ��ل ا�د�ن أ7زاء �ن �*Bذ ثا��� ھذا !� ا���	�� ا��'�د. ا�I....وا.�ري وا,7
�	�� ا,�
�	دي �	��'�د

ً  دوراً  ا�'دا�8 أو�و�8 و ا��ر�8 أو�و�8 ا�
�	د �ف ا�
و7> !� �	��	�

�')	 ا�0Bط8 ا�
�	ر��8 ��ن ا�
�	د أ�	س ا����8  ا���	��، وا��
��8 و��ن ا,�
��م �0وا�'�8 وا�
�	�8 ا��<	��8، ا��'و�8 وأ�	س ا����8 ا��	د�8، و�ذ�ك ا�0Bط8 ا�
�	ر��8 ��ن ا�
�دي �0وا�'�8 �و ا��<	

 .ا���	��8 ا�درا�8 ��ث �ن ا�د�ن ھذا ا���ل ��	�ل ا.7دى �ن �	ن و�ذ�ك
II  ره	ر0) �'  /�'  ا��+$ر و/5��/�/) وe'� ���') د) (F'Aإ�9	('T)، ��� !  ا�&	�') ا�&\�/) /ُ\ّ  أن ا�F* ر ا��&$/� إ�� أن ا��%$م�;/ �'e

�اً أ��� ��  ��';�� أ6>�، أي أن ا��5	ب در0	ت �	=*;	ه ا�'�'&� أ(�F�! �6 �&! O	���	ن و
ا'�A	6 ،ً�! O5+	 h6  \ُ/ن ا�;	�O ا�'�'&� /+�	ج 0
.O�	;ھ3ا ا� �'F>* ض��Iن !  ا��	ري، و��'� �	�6 ا�'�'&� أ��� !&� �6 ا�'5 (دة	ا��5 E;�) b*	&$�') ا�� 	ري إ��	ا�'5 

  
  

 �ــــــــــــــرة ا��
ـــــــــــ�دة ا���ــــــ���ـــــــــ
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  ��I	 Jُ/	ھ� �6 ا��%E'5F* E* ،E ا�5'	%) (د/  ا�5'	%)/ ا��$A^ ا�5'	%�) إ�� p-ث !+	ور:

  

�
أو �	.�رى ھو ��ور ا.�Bق، ودا�K	ً ا.�Bق ا��	;80 ھ� ا.�Bق  :��IIور ا������ ا�وا�

'ط� �'	دة أ��ر !)� ا��<	��8 ا��<0/ ��	ً، !	��دق ھو ا� �
و�ط ��ن ا��ذب ا�و�ط�8، وھ� ا�

، وا��را�8 ھ� ا�و�ط ��ن ا��7	�80 وا�7�	�8، �ن اBLر) 0
�و�را��دق ا����0 (ا��	�ل �و
وا��7	�8 ھ� ا�و�ط ��ن ا��7ن وا�
)ور إ�/ �Fر ذ�ك �ن ا.�Bق. !���ن �<�ً أن ��ر إ�/ أن 


�ر وا��Bل ھو �

طرف وا�'�8، ا�1راف !� ا��رف أو ا��رم ا�زاKد ھو 
طرف �<	��8، ���	 ا�
  وا.!;ل �	�
*��د ھو ا�و�ط أ, وھو ا��رم. 


�ر أن إ�رام ا�Mر�ب وا,
7	ھ	ت ا���	��8 '!Aن أرد	 إ��	ط ھذه ا���رة ��	��	ً، ���ن �<�ً أن 
ا��M	�رة �0/ ��	ب ا��ر�ب ھو 
طرف �<	��8، وا�'�س، !Aن �'	داة ا�Mر�ب وا,
7	ھ	ت ا���	��8 


*��د، �	ون ا�'دل وا���	واة�ر�ب أو�/ ھو 
طرف وا�'�8ا��M	�رة ��87 ��0�8 ا��	� N�.وا ،.  
  

أو �	.�رى ھو ��ور ا��1	ن. ودا�K	ً ا��1	ن ا.�ظم ھو ا��1	ن  :��IIIور ا��
�و� ا���د�
ا.�<ل ��	ً. !	��1	ن �	P ا�B	�ق ا�وا�د ھو  ا��1	ن !)و��ر ا.�'	دة ا�'ط� ، وھو ا�ذي �ا�و�ط�

ا�'�ل و �و7ود د�	 وآBرة �<ر �ط��8 ��ن ا��1	ن �
'دد اL�)8 و ا��1	ن �	1��	د. وا��1	نا�و�ط ا.
دون 	�د�	 و��ن ا�'�ل ��0ذات ا�د�	 � وا�زھدا�د�وي اBLروي ھو ا�و�ط ��ن ا�'�ل ��'	دة اBLرة 

<
ّ�ل ��0> اط ��ن ا�
وھو ا�و� �# ا.Bذ �	.��	ب ا�ظر إ�/ ا���	ة ا.Bُرى. وا��1	ن �	��در و���
و��ن ا�
و�ل ا��ط0ق �0/ �طق ا����� ا��	دي ا���ت. وا��1	ن �*ھ�8�ّ �� ا�7	��ن �'	ً، ا�7	ب 

 ،�
�	د �و�ده �0/ أ�د ا�7	��ن ��M0 ا��'وي ا�رو�	� ا����0، وا�7	ب ا��	دي ا��7ّرد ا�'���,	!
  �ر ا��	Kب �'�ش ا���	ة.إ��	ع �	7	ت ا�7	ب اBLر، وذ�ك أ�ر ���د �ن ا�
�د

ا���ث �ن أ�وال وا���ث !� ��ل �ن ��ون ھ	ك ا�
��ل و�زة إن �م �
م 
�	ر��	ً ��	��	ً �<�ً،  

�وھ	ً إن 
م ا�
ر��ز �0/  � #�
�	ق ھذه ا.�وال. و����N ا��7
��8 ��	در وإ 8��
ا.�وال دون 


0ك ا��ّو
	ن، ا��ّوة ا��'ر!�8 وا�
'	�ل  ا�'��	ت ا,7
�	��8. و�
�ون ا�دو�8 ;'��8 و�)ددة، إن�
�م 
  ا�د�0و�	��، وا��ّوة ا,�
�	د�8 وا��ؤون ا�'��ر�8.  

  

!	��ر�8 وا�'دا�8 ا�و�ط�
	ن 
�و	ن �د أو �	.�رى ھو ��ور ا�'دل.  :��IVور ا��ر� وا�
دا�

���ل �'	دة أ��/. ، ا�'دل� 8�
ز�د ا��1	 �
 ا�'دل ا��ق. !�)�	 ھ�8 !	�و�ط� !)و ا��	�8 ا.�<ل ا�


	ح وا,�Mق. !	,7
�	ع �
�د�سا�و�ط�8 ��ن  ھو وا�
�	�ل !� ا���وق وا�وا�7	تھو ا�و�ط ��ن ا, 
وا��واَط8 ا��رة ھ� ا�و�ط ��ن ا��رد�8 و��ن . و
�د��)	ا���وق و!ر;)	 و��ن !رض ا�وا�7	ت 

  ا��7	��8.
ذات ا��را�8 ھ� ا�
وازن ا�ذي �
�!/  ���A	ط ��	��، ���ن ا�
�	ر أن ا���	�8 ا�B	ر8�7

ا�
�	د -ا�رأ��	�� ا���دث- وا,�
�	د ا���زي��	وئ ��طرة ا�'و��8 و��	وئ ا�
�و�# �ن ا�'	�م. 
ا��وق ا,7
�	�� ھو ا,�
�	د ا.�<ر 
����	ً ��0'	دة، وا�ذي ��ّدس �ر�8 ا��رد �*�ل وأ�	س �0/ 


�ّ�ل �'	دة ��7 �
�# ا.!راد وأ�	�	ً ا��رد ا��رد. وا�د���راط�8 ھ� أن ��رض ��0> ا�وا�7	ت ا�
.	(

> و��ن ا�'دا�8 ا,7
�	��8 و�;��	
ؤ�ف ��ن �ر�8 ا��رد وأ �
  ��ل �	م �	دل �0و�ط�8 ا�

                                                           
I ط��ق ���ن
��8 ا�
�ورات وھذه ا�ر�و�	ت ھذا ��دأ ��
���(0	 ��Mرھ	 !�رة أي �0/ ا�
 .و��و�)	 ��رھ	 أو و

II 8��ؤ	�
��80 �ن ا�وا�# وا�ط��'8/ ا�
��0م �	�
�	د  - ا��<	��8 وا�وا�'�8: ا�
�	د !�0�8 ا��<	��8 ا�ظ�8 (ا�8) ا��	<�	!8 ا��'	رات ا�ر
  <	ل ا��'��8) دون ا�
رام �و7وب ا��'� ا��<	��8.<�	!8 ا.� –!�0�8 ا�وا�'�8 ا���
8 (ا�
�	ؤ��8 

III 8و����ر ا�
�	د: وا��	د�8 ا��'
 /....)ا�
و�ل – ا.�Bق – ا��<	��8 – ا�'	ط�8 – ا�8���M – ا��1	� ا�د�ن( �ـ �'و�8 أ�س �0/ ا�
���ر ا�
�	د
���8ا� – ا�وا�'�8 – ا�'�ل -  ا��ط'�8 – ا�و;'�8/ا�د�و�8( �ـ �	د�8 أ�س �0/ ا� – 8�  ...)ا�'��

IV 8ر���8 ا�'دا�ر�8 : وا��د أن ا	�
 ��ن �0'��	ت ا.�<ل ا,7
�	�� ا��ظم !رض ا�'دا���8 �دود/ ا�
�	د أن  ��	ء �	 ا��رد !'لا�
  .ا.!راد
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�Mر �	�ط�#:  د�7در ا�
و�> إ�/ �	�دة ا�ط�# وا�
ط�#، و���
ا���	ت ا�
� �7�ُل ��0)	 ا��رء و, 

��)	 ھ� ا� و���د �	�
ط�#: ��و�	ً،�� �

�Mر.(F	��	ً ظر!�8) ��	ت ا�
و�وداً إ�/ ��	ور  و���ن أن 

!Aن ��ور ا.�Bق (ا��<	��8 ا�وا�'�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�ط�#،  !��	 ��ق،ا�د�ن ا�<�ث و�رة ا��'	دة 
'دل ���	 ��ور ا��1	ن وا�رو�	�	ت (ا��'و�8 ا��	د�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�
ط�# ا�ذا
�، أ�	 ��ور ا�

(ا��ر�8 ا�'دا�8) أ�<ر �	 �ؤ<ر !�> ا�
ط�# ا��7
�'�. ��ث أن ا��رء �د ��ون �
ط�'	ً �
و7> �	 أو �در87 

0ف إ�/ ا�
و7> ا��'	�س.B�� ً	���� /
�	ً در7
�	ً، أو ����M� 8ر 
و7> ط�'>، إن �	ن ا�
�Mر ط�'�  

و
و�7>، إدارة و
Bط�ط، ���ن و�0/ ھذا، و�ن أ7ل 
�)�ل درا�8 ا�'��8، و��	 أن ا���	�8 ��	دة 

	ج أن 
���را�
�س ا�و�ت در87 ا�ا���ور  !� ا���ور ا�<	�ث 
ؤ<ر �<�راً !� 
و7ّ> ا���ور ا�<	�، و�


;��ن � 7زء ا�
ط�����	� ا.ول �
Lور ا���م !� ا
���ر !� ا���ور ا�<	�، �ذا ��

*<ر 7داً �در87 ا��
 �	��ً  ���ور ا.ول، ��ور ا.�Bق، �ن ا��'ب وا�Bط* إدB	�>، , ���	 أن ا!� ا�<	� ا.ولا���ور 

�ف�
.ن 7زء �7د �>  (!� �	ل ا�
ر��ز �0/ ا��'� �و ا��'	دة و��س وا�# �	ل ا��'	دة) !� ا�
�	ت 	�Bرج ��0Mب ��0> ا�ط�# وا��	طن وا�� ��	�8، و�ذ�ك ��
  �	��8 !� ا�ظر�8.ا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	�# ا��'	دة ���ب ا�د�ن �0/ ا��'�د ا���	�� (د�ن ا���	�8/ ا��و�ف ا���	��)، !)ذا ا�ر�م ��<ل 

�ف أ�<ر ��و,ً وا�
�	ره �ن ا�ط��'8 ا���	
�8 �ن �Bل B,8 و7'ل وا�# ا�	��0�م أ��ق (�و�)دف �

�	ر، �'ر!8 ا�طر�ق ا.!;ل ��ن ��'/ ��در أ��ر �ن ا��'	دة، وھو B	� >. أي�8 ����
ا��'ر!8 ا�

  	س ا�ظر�8، و��
	ج ��راء
> �ذ�ك �رح �'ض ا���	ھ�م وا���ط0�	ت ا��'
�دة.أ�
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 �
Lل ا���راه �0/ ا  و���A	ط ا���ور ا��	�ق �ن �ظور �	�و�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�����ف ا�����:

�	 أ�B /0ط ا��<	��8، ھم أ�<ر ا��	��0ن �0/ �'	دة ���ب !�رھم ا���	�� ا�ذي  ا������ون:
���ر ا��	دي، وھم �ن ��ل !�)م �'
�د �0/ ا
���ر ا��'وي وا�

وازن ��ن ا��ر�8 وا�'دا�8 و��ن ا��

��> (!و�ف �ده , ��0> و, �'ده )". ھم ا��<	��ون �	.��	ء وا��	���ن"ر�م ] ا�رؤاً �رف �در 
 وا����	ء وھم �0/ �0
)م إن ا�
�0وا ا���	دة أ�د�وا. (ا���0��ن)

و�د 
�	س ا��;	رة ��دى و7ودھم، �ن ا��<	��8 وBط  ا�و�ط�8 ��ن Bط��	)م �	  ا�و�ط�ون:

رض أن ��ووا 7ل ا�	س، �د �ظ)ر �<�ر �)م ��ظ)ر ا���	د ا7�1	��، وھم أ��ر أ��	ب ا�
وازن �ا��

  وا,�
�رار ا,7
�	�� ا���	��.
�د�د�ن.  �ن ا��'و�8 ���	ن ا�و�وف 
واز	ً �و�ف ا�و�ط، وھو ��
	ج إ�/ �ّوة و���8 و��ر

و�	�ط�# و�	�
*��د، !Aن ا�و�وف ظر!�	ً B	رج ا�و�ط�8 ھو و�وف و�ط� ط	��	 �	ن ��8 ا�
وازن. 
 	ً و��	راً ھو أ�)ل ا.�ور ظر�	ً.ا�ذھ	ب 
طر!	ً ���ا.�ل أن 
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�ون ا���ر�ون:�
، �)ؤ,ء ��زات ��	 �)م ��	وئ، (��ل Bط ا�و�ط�8) Bط ا���ل �	 �'د ا���
)م �ن 
0ون ا���ر وا�
	!س !� إ<�	ت أ!�	رھم، أ�	 ��	وئ و7ودھم أھم ا���زات �	 �� \
!)و أو�و�8 


)م وا�ز�8 إ�/	��'
 N�	�� ر�8 و�
ور�8 وا�
�	��	ت ا�	
8 وا�دةا�د����� 8
وا7د "�دة ��	ط" ،

�و�ن  ا�
	!س �Fر ا��ر�ف، ا�
��ب �	�
	ر�I ���ن ا��8 أو �وK)	، أ�ذر ا���	وئ أن ��ووا 

�ر!ق  �د ا�
'	�ل �')م �7ب أن ��ون�ؤھ�0ن ����ب أو إ�داث ��ر��ن و�
'���ن �
	���ن، 

��ل ردة !'ل ����8 
���ون ���و��ن �	 Bط ا���ل و !�
7	وزواوإ�	ع و
و��8 وإ, �ن ا���
�ل أن 

 .ھذا ا�Bطدا�وا �م �
7	وزوا 

8 ��	 �د �
وا7د �د  ھ	ك !رق ��ن ا�
��ز !� ا,ھ
�	م ���	�N وط�و�	ت وأ!�	ر�'�
 ا�و�ط��ن و��ن ا�
'�ب �)ذه ا.!�	ر ��	 ھو �د ا��
'���ن ا���ر��ن.

 <
�� ���ظ أأي !'ل ���[ ردة !'ل، إ��)م ���م ا�ورا<8. و��	 أ> ��و�	ً ��8 ���رة �د �
> أي 
'�ب �7)8 ��7'ل آBر�ن �
'��ون �70)8 ا.Bرى.A! ك�ً أن  �ذ	ظ أ�;��� 	د���ز�8 �)م 

 –ا,��ل  –ا���ر  –,�
�	ر أ)م ��
�0ون ا�����8 �ذا ��<رون �ن ا
)	م اBLر ��<ل (ا,�Mق 
 ا��M	ء...)

)م �ؤ�
ون، !�  ا�د����ور�ون ا������ون وا�د����ور�ون ا��ؤ��ون:A! ور��ن
	
أ�	ً ��ن �ن ا�د�

ور�8،	

ور�8 ا�
�رار �د�	
> �د ُ��ّرر  ،ط ا���ل وB وھم ا�وا�'ون ��ن Bط ا�د�^! 	أ�	 ا�
���ز ھ


رض أن 
زول �زوال أو إزا�8 ا���ب، �أو �'ذر �
ور�8 أBرى و�ن ا��	

ور�8 .)	 �	�ت �رّد د�	
د�

�	ه �>.
ور�8 ا.Bرى وھ	 ا���ذور ا�وا7ب ا,	

�	د  وإ, ا��0ت إ�/ ا�د��# ا�
�> �'دم ا�ظ0م !� ا,


ور�8 ا�	
وذ�ك ن ا�
K	م ا�7رح ��)ل �د إزا�8 ا��و�8 �> �ل ر��	 �0
Kم �ن ذا
>، .�ؤ�
8 ا��د�د �0د�
>م ا��رض (إ, أن ��ون و�	ً �ز�	ً!!)*�	� أ�;	ً A! ، 	'� 8ء أھ��	ء و�'د �# ��	�87 ا.�راض أ<

�	ؤھ	  ،ا��رض
Bل 7داً ا�
�	ء ا��رض�	�ل 
���ل �ن ا���
Bر�8 . إن �# ا��ھ�م ا	��ر �

�را.�0م ھو ا��ل ھ	 ا�8 وا�'دB��ل وا�	��م وا	'�ون ���ل  .ا�

ور�8 ���ت �	�;رورة أن 	
وا�د�

ً ��ء  	�	�

ور�8 ظ	م ا��	

ور�8 ا.8��0F ا�د���راط�8 وھ	ك د�	

ور�8 8��0 !)	ك د�	
وھ	ك د�

ور�	ت ��طرة ا��	ل وا�
�و�ل 	

ور�8 ا���	ة دون دوا1دارة ا���م  ا���طرة �0/و�Fر ذ�ك �ن د�	
�


ور�8  .ا�'	�8 وا��'��8	

�ر �د 
7	وزت Bط ا��وت .ن و ھ	ا�د�'
 , 	(A! ل	
�و أظ)رت �ن ا��
ذ�ك �م ��ن �ن ا���	دئ إ�	 �ن ا�و�	Kل ا���ظورة ا�
� أ�	�
)	 ا�;رورات. �ن ا��)م ا�
�وط 


ور�8 ا��ؤ�
8 إ�/ ا��1	8�K، وط�'	ً ا.ھم وا��ذر �ن 
�ول 	
�	 ا��ذر �ن 
7	وزھ�	 ا��دود ا�دا�د�
 ��وا7)	ت �`Bر�ن ��0)م.F	��	ً ا����و�8 �
7	وزھ�	 Bط ا��وت، B	�8 أ)م ��
���ون 

(��	د  وھم ��
ون ��	��	ً، و, ���0ون �0/ �'	دة �0/ أ�	س ��	�� ا����د�ون ا�� ��ون:

'ز�ون �	���	�8 أ�داً أو  ، ��س �)م ا
7	ه ��	�� �ؤ<ر، !�د ��وون �'زو�ون و, �
*<رون��	��)��

�ون(K	B (ً�>�  	(��	��	ً  أو 
	�'ون -7	ب ا��'و�8–�	���	�8 وا�د�	  أو زاھدون - 7	ب ا��ر�8–�
ب –�ن ا���0�8 ا��8��B ا��	د�8 ا�د�و�8 دون �Fرھ	  أو �	�<ون -7	ب ا�'دا�8– م, رأي �)	7

 .-ا��	د�8

�ون �
ا����0) �ن �7ل ا��'	دة وھو �	 و!� ا�درك ا.��ل (ھم  ا�!����ون:ا�
��ر�ون وا���
�	زم، وھم �7	ب أ)م , ��'رون �	��'	دة �ل أن ��ون ا�
'	�ل �')م �0/ دون Bط ا��وت، ھؤ,ء 

)م �
���ون ��Mرھم �ذات ا.�ر.A! 8�	'
�	�  
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ھو ا���ور ا�'دل، ��ور ا��ر�8 ا�'دا�8، ھو ا���ور ا.�	�� ا�ذي �
'0ق �	���	�8، و إن ��ور
  ا.�<ر 
*<�راً �	���ور�ن اBLر�ن، !��
م !��	 �*
� درا�8 ��	�8 ���ل ��
�ر ��0>.

  

  

  

  

  

  

O0ا�أو=ً  !  ا�$ا�'�I� = ا�) وا���ا!) أ�<� (+)ً أم��/E ا�+�/) �  ا��F* ن	إذا � 	ل  6'���/E ا��F*  !
� *�$ن  ،�ل و��ا!) و��/ّ)"وا���ا!) ��� ا�+�/) ��	 �6 ��0) "���	 دو��&	 ا�5$ر/ّ) ... �A (/�+أن ا� K!

.('6	Fھ�3ا �&$ع !  ا� ?�Uو 

� *&VJ د��	*$ر/	ت  �'m أ�� !  ا����  أن *\! KF	�� E	E% ا�+�/): أ�<� �'6	 U$� ��/$حAف) و�
�)
�ف)، ورEe أن ا�+�/) ا�+F'F') وا���ا�) ا�+F'F') = /��	رU	ن
�O إ��	 !  ا�9 ،وا%���اد/	ت �	%E ا���ا�)(�


�	، و�Z�3 0	ءت أھ�') *�*'O ا7و�$/) �'&
�	. �3ا F'�L�� 	ھ��/�+*b�&�5ُ/   ! (ا��أن ا�+�/) أو�� !  ا��
�'m ا���*'O (ا7و�$/)) و�'  ! q�m' ا=%���ال، M	()ً أن ا���ا�) ا�+GF+�* = ('F'F إ= �$0$د ��/) 

�  /، ��h6 O�9�h6 ،('F'Fن �	ن ھ&	ك ��ا�)(ا��F	د/)) دون و0$د ��/)''Fا�� O�5� ر	9+'8 ا��5* ?�U إن

	 أ�<� إ!�	�') ���9+'8 إن �E *9+8 أ(-ً ���J  ،�'&�	 �$0$د ��/) و�$ �	�? ا��F	د/) ،ا=%���ادي�h6

.�T	F�* (!ا���ا 	ا�) ،وأ!�
	 ��� !�5$ى ا��;��K ھ� �	(� *+9'� ا�+�/) وا���h6،  (!ا�� ��J�* 	
و!&
و��'� *.   ! q'�6��F رھ  ا=�0
	د ا��9dJ �� و�'5? !5~و�') ا��0	�') 	!&
 وا����) ،ا��Iد ا7%	س
  47.ا7ھ�') ذ��ھ	

 O5+و�	ر، أي أن /+�9 ا���ء  ا��ؤ/) ھ&�U دب ودونV� ء	J* 	! ��I* ھ� أن ('F'F+ن ا�+�/) ا�h6
^��d/و �Mrه، وأن /+��م ا�'e ق$F� ��� ى�!�� دون  ��� ��A$F �6 ا���9ف و/��Yم �$ا0�	6 �*- /��

M-ف. وا���ا�) ا�+F'F') ھ� ر%E ا�G/�L وا�5�I+�� �'	ظ وا�+�G'F+* ��� E ا�+�/) ا�+F'F') �	��5	واة 
 .وا��/��Fاط') و��E ا�F	�$ن

�0
�Mر ا.�	�� ا��ر�8. !	��ر�8 ا�'	�8 ھ� ا��طرة وا.�	س� #�	
وا�'دا�8 ھ�  ،�)ذا 
م ا�
�	ر ا�'دا�8 
!*� 8�	M�8 وا��	�0<�'� ��ر�8.ا��دود ا��ل ;�ط ;  

!	�'دا�8 
ر
�� �# ار
�	ء ا��ر�8 ��ن ز�	دة ا��ر�8 ���ون �0/ ��	ب و��ؤدي إ�/ ��	ن ا�'دا�8. 

�ون ا��ر�8 وا�'دا�8 !� أ��/ ار
�	ء �د ا�
وازن.  

!	��ر�8 ھ� ��	ن وا�'دا�8 ھ� �	�N �7	�>، و7ود ا�'دا�8 (ا��	�N) �و�دھ	 �ن 
	ن) �و�دھ	 �
��ر ور��	 �
/ ��ر�8 ھ	80K، إ, أن ا�
��م ���ر �	 وا��ر�8 (ا���


م أو,ً �و7ود ا���	ن (ا��ر�8) و�'دھ	 (
�87 أ�وأ، �7ب أن �	��B	طر �'دو�8 !	�

	) ھ� �	�� ،	!وراً ��0	 ا,ھ
�	م �	��	�N (ا�'دا�8)، و���/ ا��	رس (�ن، ا�
�	د


	ر �0و�ول إ�/ ا�)دف B

ظم و
�ق و �
و�	��ر�8  -و�و�	ً و ا.�ر ا���
M/ أوھ–ا�
�Lوى ا���ً –8 ا	و�	> /M
  ، وذ�ك ���ب �ط	ر
> و!رو��
>. -ا.�ر ا���

إ�	 ھ� ��	 �7ب أن 
�ون 
�د�د  ،!	���	ر�8 وا�'دا�8 ���ت �د��ً �ن ا�����8 وا��ر�8
8�  .در87 وآ��8 ا��ر�8 وا����

 

 

          ا��ر�

  

ا�
دا�        ا��وازن    
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����9d')) �&\�ة أ ('F'�L* ة�\� 	
��� ا��%E  ا�<	���+$ر ا� إ�	دة إدM	ل�  /� ،(إ= أ�
�'M7ن ،ا	�/lر ��� ، �� !+$ر ا	9�A=	�  E5F�	� �&/�ا�7<� أھ�') و*A�L	ً �6 ا��&FL)، ا�;	�O ا�

 	&/�� G>�&'� '$ن.!+$ر�	ن ا����$'!-%lا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ا��#' وا�
+#. وا���ا�.:
- -%lر/$ ا	5/ Eھ  ''I�5ر أن ا�	�'' !  ا����  ا���	ا���� $'I�% Eر/$ن ھ	وا�'5  ''! 

 ( ا��J/�) = ا���ا�) ا����	�') و�&� ا���f ا���	��)/ ا�$��ة/ ا�F$!').....ا��)        
 ا�9$6'$ن ھE �'��ا�'$ اl%-!''  وا��'��ا�'$ن ھE ($6'$ ا����	�') -
-  ''L%$''  �<'� !  ا��	وا����  ''!-%lھ$ أ!�  ،!  ا ً	!$�� 	�
��9d ھ$ وا��Iق �'&

 	! ً	��	eو ،('�F') ا���	5�lا E'�	') أو ا����ا�:' ('
�lا E'�	ام ا���Y��	� ('�0د ا���	ن وا���	�/lا
	! O�	L�� ن$���J/ �A، .(I��d! ('أ و���!  !  �� 

�أ و!&GL و!��0') ا���I'�. 6	����	�') واl%-م وe'�ھ�	 أد/	ن،  -�! = (/��Iا� ('I�dا� =  /�ا�
  /� ا=��0	�')......... –ا=9�A	د/)  –K'�0 ا���5$/	ت ا�5'	%') و/��J ا�

�$اذ ��6 (*�6�L �  ا�$%L')) ھ$ �$اذ !�	�% q���J� .�F أ%	%� إن �<�  - O�5/ 	! �>أ�
A  �6 ة�>� b�&'% ي��Iا�B  �>� وإن ،qي وا�����Iا�A  ة�>� b�&'% ��	�AB  ��	�Fا�

!  ا7%�$ب ا��:	/� (��6ي/ �A	��). !   وا���q، ���	ً أن أ�� ا��<�ات !��  أن *�<�
0
) !:	/�ة ا���I أ/>	ً �V(� ا��:	/� �6 ا��$�0 ��$!	ً، إّ= �6   ! �'pVا����  أن /�$ن ا��

B .م	ا��$�0 ا�� �p	�* K! ��I/� ا�	ا����  ��;ّ�د *:  ! ��h6 
�$%L''  ��$!	ً !  ا����Iض أ�
	 *��F ا��+�9) ا��	!) ���;��K !�$از�)، �5��e O�) ا -

  ���/  � �L'% إن t%$رج ا�	M  '6�Lا� �و%'�Lة ��6ھF�� E��� ا6�L�� �>�7' ، إ= أن أ�
 !  ا=%���ار !
�	 ا%��� و%'�L، 6	7(� و!+�9) ا�&�Y) إ��	 �6 ا�$%L') ا��LIة.
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	ًء �0/ �	 ��ق �ن ��ورات ا��'	دة ا���	��8 
م إBراج ��
و�	ت ا��'	دة، و��	 رى� ،	(�! 
��ن و�ن ;�ن ا�ظر�8 و!� ���ل ھد!)	 !�  .Aن ا.�<ر و�ط�8 وا�
دال ھم ا.�<ر إ��	�8 ��0'	دة!

ز ��ن و��ن �ن ا�	س، �ن ھم ���
ا��
	ج إ�/ 
0ك ا��ط�8، ل �در ا��1	ن إ�/ ا�و�ور�م طر�ق 
و�ط و���ن إ�/ ���ن �ط8 ا�و�ط و���ن إط�ق 
���8 ا������ن ��0)م، و�ن ھم إ�/ ��	ر �ط8 ا�


0ف ا���	ور، و�د  وھذا �ط�ق إط�ق 
���8 ا���	ر��ن ��0)م،B� /00ب�F.0و !� اB� ,  ً	ر�	�
 
� �! 8�8 �> �# ��	ر�8 ور	����وم أ�د ا�	�����Kأو 7ز  /
!� ��وم ��ور آBر أو �7ز8�K أBرى �

�س ا���ور.  �ن 

س أن �ل ��ور �ر�ب �ن ا,
7	ھ�ن، أي أن أي در87 ���ت إ, 
�<�ل �در7
�ن �7ب أ, 
إ�داھ�	 ����8 وا.Bرى ��	ر�8، أي أن �ل ���� , �0Bو �ن ا���	ر�8، و�ل ��	ري , �0Bو �ن 

.8�  ا����

� ھذه ا�
���	ت �# ا�
'�	�)	 ا��	K# رFم أ> �د	'� <�	�

I ت	�K7ز�49،!� �'ض ا  	(إ, أ

0ف ���0	ً و���0	ً، !	,�
'�	ل ا�
	ر��B 7	ء B
�	 ھ	 ���ون ا.�ر �	ًء �0/ 
�ور �IIد!8�� ،

�	دة �> ���ل د��ق و��0م.
��� ،��0�  


�	�> در87 ا�
و7> �0/  

رض F	��	ً أن �أن  ا���	ور ا�<�ث إ�	 ��س �	�;رورة��7# و�ن ا��
   .��ون ذ�ك

�8 ��ن و!��	 ��0	�� 8   ا,�
'�	ل ا��	K# وا�
'�	ل ا�ظر�8: ��	ر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
I 8 أ�ل���
 د�
ور وو;# �ر�ط	�	 !/ ل�رو�و� <ورة (�	�
�	س �ن 
و!�ق �ط�� !� إ7	�	ت FوFل) �'د، 7	ء �د!8 و�	ً �	 وا���	ر ����0ن ا�

	

�ف !/ ا��	�8 و�	ت) ،  أورو�	 �ر��		ت أول(  ��ر�ط	�	 ا��ر��	ن �07س 
�ون،  ا��	7	�	ر��ن و���>،  ا�ر�Kس ا���	�
(  ا��0ك �# ا��
 و�0ط	ت �^�ط	���ن ���ل دو�	 نا���� �	ن ا�و�ت �# ��ن، و
�7'	ت ��	�د 
ظ�م �7رد �	ن)  ا���	ر(  �^�ط	ع ا��'	ر;�ن و��	ره) ،  ا����ن
���ر �ل !*��N، وا�د���راط�> وا.رض ا�<روات 
وز�# �ن �
�0م ا���	ر و�	ن،  وا����8 ا��0ك
 ا.�
�	د�8 وا��ر�8 �0�0ط> ���ل ��	�/ 

���ر و�ل)  ���/(  ھو �0د�ن وا�
'�ب
 و�'	رض �8��0�0 �ؤ�د 
ظ�م  !	.�ل ،) (��	رى ا�'�	ل و��وق ا71
�	��8 ا�'دا�8 �ن �
�دث <ورى 
���ل أ�<ر !� ا�
�	�> ��ن ا�
���8 ا�
��0د�8 وا����ودة ھ	، ���ن ا�ر7وع إ�/ ��	�8 ا�و����د�	 �ن  ��	��8. ��ذاھب ذ�ك ر�زاً  أ��N <م،  �)	
و�


'ط� إ�/ �ًد ���ر !�رة �ن ذ�ك. �
  ا���	ر�8، وا�
II ظر�ف �# أ> �د 
وا!ق ا�ظر�8 �<�راً ��	 7	ء !� �
ة ��	د ا�د�ن �0Bل !� �
	�> ا���7ل �'�8 ا����ن وا���	ر، ���ث !�> ����8 ا�
�Mل ھذا ا�

�ف ���ود وھو .7ل إ<	رة ا�'رات ا��
�8، ���ل ��ء �Bو�	ً �ن ا��)�و�8 أ�داء ا�'	�م وا���م، �ل و�ذھب �	�
N��0 إ�/ أن إ�	ء ھذا ا���
  WWW.WWW.WWW. ���ن ا,ط�ع ��0> �
'�0> ا����ر !� ا�ظر�8 ھ	 �0/ ا�را�ط : و��
دل �0/ �ل ذ�ك ��<�ر �ن ا��واھد

 

  

 

  
(0ذا د/ل ھذا ا�,زء، (ذ�ك ��ون & % أ��س ����ز 
�ر �ل �ن ��س ���ري �
ا����دي، �2% و(!ر، (�

 ا�
دا� وا���د� ھو ����3 أو ����3 ��طرف
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��ر ���ن �در, ا<د��ن ���وع 46
��� & �?� ا�� B !� ا�!��م (��ل: 


�8 ا.�ر���8 ا���وث �را�ز أھم أ�د !� �'�ل �B;ر�	ً  ز���ً  �*�تB��رق ا��	رى ��ف ا.و�ط �� 
 �<�ل , ا��وري وا�و;#. ا��ط�8 !� ا�
	ر�I �را�	ت �ل ا�
��ظت ��د: " !*7	ب �ور�	، !� ا.�داث 
طور

 أ�ر���، رو�� �راع: وا�دة د!'8 �ور�	 أرض �0/ 
�دث ا.�ل �0/ �را�	ت ��رة ھ	ك .ن �داً،أ �>
 �ر�� �راع ��، ��'� �راع !	ر��، �ر�� �راع !	ر��، �<�	� �راع إ����، رو�� �راع

ر�� �راع �ر��، ،� وا��	��. إ���� إ���� �راع �ر��، �ردي �راع رو��، أورو�� �راع إ�را

 "أ�<ر

 وا����ر ا����ن ���ور &�و��ً  ا��راع ا/���ر ���ن إ��� وأ��ر، ا��را&�ت ھذه �ل و,ود ر2م
 =/�3 /�ص ���ظ �P( ��رم ���ود�د�!3  & ق ��� �!ر���ً  �ذا�B، ��ن �?��) وا�و�ط(��������ر �&@ 

 ا�� ط�����
ا�
ر�3  ا@����ء أم أ(Nل ��� ا��ر� ا��ر,
3 ا�د�ن ��ون أن ��/�6ف �/� ف (�<�ر ا��6ل، ا�
    ): ��رم ���ود ا�د��ور وا��
�ب �B � �6ً ��� أرى (3 ����ر

 �	ن �	 إ�/ �	د ـ ظري و7)8 �ن ـ �ور�	 !� !	��راع...�ور�	 !� �0و;# 
'��د ھذا ��رم ���ود

�ل ��>.. ا��	ردة ا��رب �Bل ��0> ا���و��8 ��ن 8ا������ ا�Mر��8 وا��;	رة ا�<�	!8 ��ت !� ا��راع �ن ا

�� �'و�� �راع إ�/ وا�رأ��	��8K	!8 ��ت !� وط	<��رة ا	;��'ر��8 وا�راع ھذا و�ذ�ر...ا8����1 ا��ر اBs� 
��8 �'و��8 �ربK	ت وط�� ا���وي إ��	��ل ا��	ه و��ن ا��� ا�'<�	� ��0م ا��0ط	ن ��ن 1516 �	م 

ت ا�'ر��8 ا.وط	ن ,�
�ل ا���'� ا��	ر��	� 8�0M�ا 	ن !�)��
�	ل �0'<�	 إ�/ ا��	ھرة �ن ا8����1 ا��B!8 وا

�	ر ر7	ل �ررھ	 أن إ�/ ا�'<�	� ا,�
�ل 
�ت ا�'ر��8 ا.�8 أوط	ن و���ت... ا�ط�ول 8;( .1916 �	م ا�

July 11 at 3:12am • Like  

و���ن  آت، �ر�[و� �N% ��ر�[ �� �ل (3 ,داً  ھ�� �ظر�وا�ذي ��ن ��ل ذ�ك �د �=ر �رأ�3 �� ھو 
 :ا����  وا�!راءة ا@ھ���م � !% أن أ���%ا@��=?�د �?� & % ��ط!� (�رة �ظر� ا��
�دة ا������ ھ��، 

 ا�
��Mر ��وى ا�وط�8 ا�
��ق ھ�8K« �ـ ا�'	م ا���ق ا�'ظ�م ��د ��ن ا��	;ل ا.�
	ذ إ�/
  .�ور�8 !�»ا�د���راط�

 ا.��	ب �ول 08/02/2013 !� ا��	در 12275 �ددھ	 �! ا�Mراء ا�رأي 7ر�دة !� 
�ر���م �رأت
�

�دون ا�'
 	(
�ف �ر�Kس د!'ت أK,ا �د ،!
و��ت ��	در
> إط�ق ا�/ ا���� ا�Bط�ب �'	ذ ا.�
	ذ ا�وط� 


م"...ا.��ر�� ا��و�ف !� ��ل �����	ً  
�Mراً  <�8 أن أدرك ا�Bط�ب إن: «�و��م�( أ>: �ؤ�د�ن 
�ر���م وأ
�	وض وا�B	رج ا�داBل !� ا��'	ر;8 �دى ر8�F كھ	 ��س«
 .ن ودو��8 وإ�8���0 �ر��8 ;�		ت دون �ن �0

�	وض أي

�87 أي ا�/ �ؤدي �ن �وار أو �	وض ��8�0 �د�م ،و�ط	���ن»ا�;�		ت ��M	ب 
 �ن ��0ت إذا« ا�
  .»وا�'راق ا��و�تو و��ر وا��'ود�8 وإ�ران و
ر��	 ا�';و�8 دا8�K ا���رى ا��Bس ا�دول ��	ر��B 8ل

 أن �d�0  �	ن ،!�د 1956 �ذ ��
)	 ا�
� ا�
	ر�8�B ا.�داث �طق �0/ ��� ـ �	�'	دة ـ 
'���0 و.ن
N;ول ��7ء او�
 ا�'ر��8 ا�7	�'8 و
*��س ا,�
��ل �'د ا�'ر��8 ا.�8 �*وط	ن �ل ا�ذي ا���	�� ا���ر !� ا�
 ��ر �7)ور�8 �0/ ا�<�<� ا�'دوان �'د و�دت �)	 �/ا.و: �را�ل <�<8 !� أر�ده أن ا�
ط'تُ  ،وا�ذي
 ا���ر �ن وا�
�ول ـ وا�'راق و�ور�8 ��ر ـ ا�'ر��8 ا.�8 �0ب دول !�ر !� 7ذري 
��Mر إ�/ أدى ،�	 ا�'ر��8
� ا��و��	�
�	ر ا1� 8;( وأ�	...ا�ط��� ا,�
را�� ا��و�� ا�
���ز !�ر أ���
> �	 إ�/ ا8����1 ا�'ر��8 ا�


�87 و�دت !�د ا�<	�8 ر�80ا�� �

	ن إ�ران ���� �<ور�	M!8 ��ل وأ�	(ت ا�'�ر�ن ا��رن ��'��	ت 	�!، 
 وأ�	�رة ا���	��ك ��ط�ن ���ر �واز !�ر إ�/ ا�
�ول ،و�	ن و�	�ول ط)ران !� ا��0ط8 �0/ ا����� ��طرة
0�	ء و��ط�ن ا���و��ن ا��رسBو � ا��ر�80 وأ�	..ا�ظ�م ��ور إ�/ �8ا. ��7
�'	ت ا�'ودة و. �<�	ن �
	 !� أ�دا<)	 '�ش ا�
� ھذه !)� ا�<	�<8 ��0)	 أط�0تْ  ،وا�
� ا�'ر��8 ا.�8 أوط	ن و���8 ا��وري ا�'ر�� وط

 ا��
�دة ا�و,�	ت B	ر8�7 وز�رة را�س �ودا��زا ا���دة ��ن... ا�'ر��8 ا�<ورات ر��# وا�'	���8 ا�'ر��8 ا���	!8
�و;/ ��ر
	 �د �	ت ا,�ن �وش 7ورج ا��	�ق ا�ر�Kس )د� !� ا.�ر���8�	� 8��B�ر !� ا	'رب د��ا 
 .وا�����0ن

�� إ,...�	�'	دة ��)ب أ�;	 .> ا�
'�0ق �ر �ن أ��7ت و���ره و�ررت رأ�� d�Fرتُ  أ /0� 
�
�� ا��دس دة7ر� !� �د�دي ���� �^�
	ذ ��	, 2013 ا�7	ري ��	ط 11 !� ا��وم �رأت أن �'د �
8� �ـ ـ ا.�د ��	ر �'ر�8" !�> �ّ�> �
�ر�N أد�/ �د �	ن ���0	ن �)7ت ا�0واء ا��'ث دو�8 ���ر .ن وذ�ك..ا�0د
 ��7# و��ق ا�وھ	��8، ا�'<�	�8 ـ أط8��0 ـ ا��)�و ا��ؤا�رة )زم أن إ�	: �	�K وأ;	ف ـ ا�'�ر �ر��ء
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	(

�رر �وف ا�'�ر �ر��ء أنّ  ؛أو ا�<�ن �	ن �)�	 أدوا
 8� ا��	م ��د أرض �ن ،د!	�	ً  �)داء ،��ون <	

�ر ا�ط	ھرة !"  أBرى ،�ّرة ا���ف �0/ ا�دم ،و��


'���0 �دأت �د و�ت �K	�

�دون ـ ��ن أ�
	ذ �	 ـ !'� ھل: �'
 وا��ذھ�� ا��'و�� ا��راع أن 
	 ��ور �ل !� وا��
7دد �8ا���1 ا�'ر��8 وا��;	رة ا�<�	!8 ��ت !� ا�'�	�� ا�'�ر �ذ ا���
�رBر�	
 

)� ا����1 ا�'ر�� وا��'ود�8 و
ر��	 إ�ران �ن أBرى و�;�		ت.. ا���رى؟ ا��Bس ا�دول �ن �;�		ت ��

ط�# وھل...وا��و�ت؟ وا�'راق و��ر�

;�ن أن ا�0�1م دول  	(���
 أ���ت...�ور�	؟ ا�
��ل 
;�ن �
/ ا�

 و��م ا��واط8 ��م: ،�و��8 ا�'و��8 ��ر !� وا�دBول ا�و�ط/ ا��رون 8أظ� �ن �	�Bروج �ط	��8 ا�دول ھذه
 وا.��0	ت؟ ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن ا���ر !� ا�د���راط�8 ا�
'دد�8 و��م ا��ر�8

 ا�وطن أو�0ت ا�
� ا.��	ب !� ظري و7)8 أ�دي أن ـ ��ن أ�
	ذ �	 ـ �� 
���وا أن أر7و واLن
	 ا��وم !�> �ن �	 إ�/ ريا��و ا�'ر��d0�، #ط�
��	ق �دھ	 

�ون و�ر�� وط� �ر	�\ �0/ ا�
وا!ق أو ا, 


م ر�<�	 �ؤ�
	 د�
ورا 1950 �'	م ا�وط� ا�د�
ور ا
B	ذ أھدا!> أو�/

B	�	ت ا�د�وة  وو;# 
*���� �07س ,

'ط� ا�Bطوة وھذه...ا�7د�د ا�د�
ور� 		ن و�	د
> ا��ر ا�'	�م 'وبو� ا�'ر��8 أ�
	 و��'وب ��'�Kن ا,ط�*� 

 ا���ر !� ا�
'دد�8 و��م ا��ر�8 و��م ا��واط8 ��م: وا��7ء ا,�
��ل ر7	ل ��م �# �	زا�وا ا��ور��ن ا���	���ن
�0)	 ا�
� وا.��0	ت ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن�� 		��8 و�ن... 1950 �'	م ا�وط� د�
ور 

8�	> N;
	 .�رار دھ	� �� �	��ط0ق �ر!;ون ا��ور��ن ا���	���ن أن ا��ر ا�'	�م وأ�رار أ�
	 وأ�رار وط

���ز أي � ا��رب �Bل ا�ط��� ا,�
را�� ا��و�� ا�
�	ر أ�زاب !ر;
> ط��� أو �و�� أو �ذھ�� أو د�

 و
و��د !�0ط�ن 
�ر�ر �د��ن ���8ا�'	 ا���و��� 8	Kد ا��	�ق ا��و!��
� ا,
�	د �# و�	�
�	�ف ا���ح ��وة ا��	ردة
 و��وة �'�	 �0/ ا���رف ا��ذھ�� ا����1 ا�
�	ر أ�زاب !ر;> 
ر�د �	 ،أو �	�'دل ا�<روة و
وز�# ا.�8

�س أ�;	 ا���ح ا�و�� إ�ران !� ��	 ـ ] ��م ـ !رض �# و��ن !�0ط�ن 
�ر�ر ��ث �ن ا��	��8 ا.��	ب و�
<���
	ن �! ��	 ـ ] �ر�'8 ـ أو ا��	M!دول و�'ض أ�'ر��8 ا�رى وا8����1 اB.ن...ا��8 و���� 	7رى � 


�ون ا�ذ�ن وأ
�	�> ا�ظ	م ��ول ��	 ���ت ا��وري ا�'ر�� ا�وطن !� و�7ري ا��و�� ا�
�	ر .�زاب �

�� ا�
� ا���0�8 ا��'	ر;8 
�ول ��	 ،و, ا�1را� ا����> و�و�� ا�ط��� ا,�
را��
 ا��ذھ�� �ا���1 �0
�	ر 

 :ا��وم !�> �ن �	 إ�/ أو�0
	 ا�
� ا.��	ب ـ ��ن أ�
	ذ �	 ـ وإ���م...] �ر�'8 
ط��ق و
ر�د ا���رف

� ـ ��0)	 �	ھد وأ	 1973 �'	م 
�ر�ن �رب !�'د ا�7را�8 �'�8 !� أ��ل �7دا ط���	 !�)	 �ت .
�/ !� ا�'	�8�
�� 	
 ��رب ا��رة ھذه 
�ن �م وا�
� ـ 1975 �	م �ط#0 �
/ 1971 �	م �ذ ا�'��ري �ر�

 ا����ط �ن ـ ور7'��ن 
�د���ن ـ ا�'رب �ل �رب �	ت ،�ل وإ�را�Kل ا�
�د��8 ا�دول ��ن 1967 �'	م �ز�ران
 ا��7)8 �0/ و!�0ط�ن وا.ردن وا�'راق ا�'ر�� ا��Mرب �7وش و��ت ��ث...ا�'ر�� ا��0B\ إ�/ ا.ط��0
 و�	ت...ا�'ر��8 ��ر �7)8 �0/ ا�'ر��8 ا.�8 �7وش ���8 وو��ت وريا�� ا�'ر�� ��7	 أزر 
�د ا��ور�8

�ط ��ح !�)	 ُ��
'�ل �رة أول�	ع إ�/ أدى ،�	 ا�
 دو,را 40 إ�/ دو,رات 4 �ن ا�وا�د ا��ر��ل �'ر ار
 �تُد� ا,�
زاف �رب و!�...
��0�)	 وإ�	دة ا�'ر�� ا�طوق دول ,�
�	د د��	 ا�ز�	دة ھذه !�	ت...أ�ر���	
 �ن وأBر �و�	 �ن �0واء وأ�;	...ا��و�
� ا��7ش �ن و�
��8 ا��'ودي ا�'ر�� ا��7ش �ن �0واء ا��ور�8 ا��7)8

0ف أن �'د ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �Bطط �دي ا
;N ھ	 و�ن...ا���	��8 �ور�	Bس �# ا�Kر�دات ا	��ذ ا ا��وم �
0��8 �0/ �0�رب ا�<	�ثB د�ث� ��
 . وا.�د ا��	دات ��ن وآBر و�ر7�ف ا.�د ��ن 7رى ھ	


	7K)	 دو�	 ا��روب و.ن
	K\ إن ا��ول ،!*�
ط�# ا���	��8 � �رت �	ر<8 أ��ر �	ت 1973 �	م �رب 

�	ر ذاك �'د ا�'ر�� ـ ا�'ر�� ا��Bف ،.ن ا��د�ث ا�'�ر !� ا.�8 �)	 ا�
� وا��وارث ا���ن �ل إ�/ �	د ا,


	ر�Iا ذاك �ذ ا�'ر��8 ا.�8 أوط	ن أ�	�ت� /
� 	
�	ر ذاك !�'د... ھذا �و�
N ا�'ظ�م ا,�
�ل ا����ن وا� ،ا
�ت ا���	��8 ا��'	رك �Bوض ا�'رب ا��	دة��
 ���ن و,..��	و;	
)	 إدارة !� ا��	;N وا�7)ل إراد
)م ھزا��8 ،!
 ا1رادة ��80� ;'ف إن ،�ل ا��	دات أور �	�ر�Kس وا�د �ر�� ��	Kد ا���ؤو��8 �
���ل ا�)ز��8 
0ك 
�ر�ر


�ر...ا�'رب �	دة ��ل �راء ھز��8 إ�/ ا��ر ذاك �و�ت ا�
� ھ� ا.�8 أوط	ن ��	دة ا���	��8Bا�داث وأ 	� 
�ن �	 إ�/ وأو�0	 ذ�ك �'د 7رى <�! 	�� �0� : 

 ا��)7ر�ن ا���	���ن �'ض و�'> د��ق إ�/ ا�'ز�ز ��د �ن !��ل ا��0ك 7	ء 1974 �	م )	�8 !��ل ـ 1
 �ن ا���<ق ا��'ب �زب �ن ا�دوا���� �'روف ا���I ط�0'
)م و!� ا��ور��ن ا,�
��ل ر7	ل 	ر�� �ن ��را
80
 و�	ن...1962 �	م �
/ ا,�
��ل �ذ �رة �ن أ�<ر د!	ع ووز�ر وزراء ور�Kس 1947 �	م ا�وط�8 ا��
 ا�ر�Kس و��ن...0ول7 
و!�ق ا���دم ا��7)ور�8 �طل �و�)	 �د<� ��	 ا�وط�8 ���0	��8 ��رو�	 ���ل !��ل
 و���	�8 ا.م ا��وري ا�'ر�� ا�وطن إ�/ ا�7و,ن �ودة �
;�ن �	ن ا�ذي ا�راK# ا���روع ذاك ر!ض ا.�د �	!ظ

 .ا�
�)	ده �'د ��* أ�	دي ا.�8 �	دة ا!
راق ،و�	ن !��ل ا�
�)	د !�	ن...وأ�ر��	 ا��'ود�8 ا�'ر��8 ا���8�0



  - 105  - 

 

 �و�)	 ا.�ر���8 ا�B	ر8�7 وز�ر ���7ر ��	�# �0/ دد�ر ظل .> 1975 �	م ا�
�)د !��ل وا��0ك
< ا��دس �)�دَ  ا��0ك ھذا !�	ن... ا��ر���ن ا��ر��ن و<	�ث ا���0
�ن أو�/ ا���	رك ا.��/ !� ���0 أن �ر�د ،�*

	�	�
 ��0'ر�8 ا�����0ن �7وش �7)ز وھو 7'ـ�ر �0'8 !� ا�د�ن ور ا�
�)د و��	...�)�دھ	 ا�د�ن ور �	ن ،��	 ،
 وھو ا�'ز�ز ��د �ن !��ل ا�
�)د ،�ذ�ك ا���
�0ن ا��ر87 أ�	دي �ن ا��ر�ف ا��دس �
�ر�ر ا��	��8 ا��ر��8


�	ر �'د ا��	��8 ا���	��8 ��0'ر�8 وُ�'ـد �7)ز .ا��وارث ���0ل �دأ !��ل و�	�
�)	د... 
�ر�ن ا

�	��8 إ�رام �	ن 1975 �	م و!� ـ 2
�ف ا�'راق !�)	 �Bر �
�وا إ�ران و�	ه ا�'راق ��ن ا�7زاKر ا 
��	���ن د�م !� ا��	ه ا�
�رار �دم ��	�ل �'د و��ف ا��وس وز�ن ا�'رب �ط�	��8 و
0ك..ا.�راد ا,
ت ا,	� 


	K\ إ�دى �'ث �
	زل أن �	ط'	 ر!;	 ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس ر!ض و�ذ�ك...وا.�ر��	ن ا��و!��ت ��ن ا��راع 
 ا��	ه و�	ن...وا��)�و�8 ا,��ر�	��8 ���ل إ�ران �	ه ��	�N ا�'ر��8 �8ا�وط أرا;�> �ن وا�د ��ر �ن ا�'راق

 أ�و و7ز�رة وا���رى ا��Mرى طب: ا�<�ث ا�1	را
�8 ا�'ر��8 ا�7زر 1971 �	م !� ا�
ل �د ��0)	
 ا�'ر��8 ا.�واز وا�
ل و�
0> ا����رة أ��ر ا��'�� Bز�ل ا.��ر ا�
درج �د �)0وي ر;	 أ�وه و�	ن...�و�/

 . 1925 م�	


�87 1976 �	م ر��# و!� ـ 30��8 �0/ وا�'راق �ور�	 �'ث �	دKدي ��ن ا���
�ر ��B0ف وB 8��	�
 ا
 �0/ �وا�'> ،وا
Bذ ا�'را��8 ا��دود �	
7	ه ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �ن �*�ر ا��وري ا�'ر�� ا��7ش 
�رك ا�7زاKر

د�ر �ن ا�
دادھ	 /
�س !� ��	ن ��دBل إ, ا��دود �ن ا��7ش �'د و�م...ا��	���0 � ا��رب ��و�ف ا�'	م 
�رFت �د �ت إذ ذ�ك �0/ �	ھد أ�;	 وأ	... ا.ھ8�0
 !� ا�'	�8 ا�7را�8 !� �0'�ل ا���8 وزارة !� 

	(
	���
�ظ أزل و�م ا����8 ��	!ظ8 !� �و�)	 ،و�ت1975 �	م �ط#0 �ذ ا�	8�K ا��	طق !� ��
 ��'ض ا�

�ر�ن �رب !� ا��	دة ا�;�	ط �ن ا.�د�	ء �# ا��ور. 


�ر�ن 19 و!� ـ 4 � �	..ا����ت !� وBطب ا��دس إ�/ �ز�	رة ا��	دات ا�ر�Kس �	م 1977 و!��ر/<	

و��# إ�/ أدى 8��	�
�رد ا��N0 �'	ھدة وإ�رام د���د �	�ب ا !�	ن...أ�ر��	 �ر�	�8 ا�1را�0�K ا�'دو �# ا��


�	ل ،و�	ن ا�'ر��8 ا�دول 7	�'8 !� ��ر و��8; 
'�0ق ،و�	ن �Mداد !� ا�'ر��8 ا���8 �ؤ
�ر ا�7	�'8 ��ر ا

وس إ�/ . 

 �Mداد إ�/ �ز�	رة �ز�� و!د رأس �0/ ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �	م 1978 �	م �ن ا�'	�ر ا��)ر و!� ـ 5
 !� ا��و!��
�8 ا,�
را
�8�7 �ن ا��	دات ��ر 
0Bت أن �'د ـ �ور�8 أ�	ب ا�ذي ا,�
را
��7 ا�0Bل �
ر��م

 ا�ر�Kس �# وو�ـd# ـ ا.�ر���8 ا��
�دة ا�و,�	ت ���	دة ا�Mر��8 �	�1
را
�8�7 وا�
��ت وا�����0ن ا�'رب رد�	
 ��ل ا�'راق �
�ل ا�1را�0�K ا�'دو ;د ا��ر��8 ا��7)8 و��	م ا�'را��8 ا��ور�8 ا�و�دة ��<	ق ا���ر ��ن أ��د
 . ا��و!�
�8 ا�'ر��8 ا,�
را
8�7 !� ��ر

� دة�و أن إ, ـ 6��B�ه �ن ا	� و��	در
> !�0ط�ن 
�ر�ر واد�	ؤه 1979 �	م ��	ط !� �	ر�س !� �
 ،أ�)�ت !�0ط�ن ��	رة �
��N ا���0ط��8 ا�
�ر�ر �ظ�8 ر�Kس إ�/ و
���0)	 ط)ران !� ا�1را8�0�K ا���	رة
ذ �ن!�0ط 
�ر�ر �د�� �ن �ل 
�د�ق �0/ ا�
	دت !)�... أوط	)	 �ل !� ا�'ر��8 ا��7	ھ�ر ��	�ر� 

 ��د �7	ل ا�ر�Kس �Aد�	ءات �رورا ا�<	�8 ا�'	���8 ا��رب �Bل �0	ز�8 ا��د��8 ا��و��8 ا.�زاب اد�	ءات
� إد�	ءات إ�/ و�و, ا��'ث و�	دة ا�	�ر��B�ا 

� أن ورFم ـ 7��B�م ا� p0�ُ 8��	�
 ا��'ب �'ط و�م ا�1	را
�8 ا�7زر ا�
�ل �ن �
را7# و�م ا�7زاKر ا
�	ء ا�<�	!�8 ��و�> �
/ و, ��و�> �ن �ق أي �وازيا. ا�'ر��A� <دار�� <

'�0م ا��ر�م ا��رآن �8M0 و7	�'	� 

<K		 ا�'رب ��ق وا�7	Kر ا�ظ	�م ا��'ل ھذا �ل ورFم...وأ7داھم آ�	K)م و<�	!8 
	ر�I أ�A!، 7د
/ ��دق �ن � 
	
<��ت 
دا!# ھ� 'م!!!  �ط�ن!0 !� ا�'ر��8 ا���وق �ن 
دا!# ا����> و�� إ�ران أن ھذا �و�� 	(�
وط�� �! 

�	ت !� ا�ر�8 ���رة إ�ران ����� ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �	ع أن �ذ ا��	م و��د ا�'راق� ر!	ت �ل ،!�	ن ا�<�	
 �	�ر �ن ��	ر ا���	�� ���ن �'ر�8 !� ا��)�د�ن ر!	ت إ, !�)	 ��ق ،و�م ا���'8 
ل ���رة إ�/ ��ورھ	 #��7

�'�	
 ر��
)م !� و
7	رھ	 ��7	7)	 وا�
را�	ت و��
وط	ت ����	ت ��0)�	 إ�ران !*�	�ت ا��ر� سأو� وا�
 د��ق !� ز�ب ا���دة ;ر�N إ�/ وو�و, ا�ر��د �ر�8 �رورا !�ر��ء ا�7ف إ�/ �م �ن ا���د�8 �^�	�ن
 . ا.�و�8

� و.ن��B�ن ا	ح �د � dم �ر���ط �ن ا.��ر ا	;��دة ا	��ه �7ش !� ا	��رأى ،!�د ا,��راطوري ا 
�	��1 8�M	ء �وا
�8 أ���ت ا��ر�8 أن ���ن �دام ا�ر�Kس
 �0/ ا,�
�	��8 ا��رب وأ�0ن ،!*�M	ھ	 ا�7زاKر ا
 . B 1980ر�ف !� إ�ران

 ���7ر ا�'را��8 ا��دود �	
7	ه 1976 �	م �	��7ش د!# ا�ذي ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �و�ف �	ن �	ذا و��ن
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�	��8ا إ�M	ء �0/ ا�'راق ظ	م
 ا,��ر�	��8 ���ل ��0	ه ا�'راق �
	زل أن �ط�0	 ر!;	 �ر!ض �	ن .> ا�7زاKر 
8�... ا��'�� ا��<ل ��ول ��	 ا��رج و�	ن ا�<0\ ذاب ��د...ا�'ر��؟ ا�'راق ارض �ن وا�د ��ر �ن وا��)�و

ظ	م �# ��ف ھو ،وھ	 ����
> �0/ ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس و�	ن ���B�م ;د ا	ظ> ا�'راق �'ث ����> . /M�أ 
8��	�

�	را �	ن ا��	ه ظ	م ��وط ،و.ن ا�7زاKر ا ا��
�دة �0و,�	ت ���رة و�B	رة ا�0�1م !� ��0و!��ت ���را ا

 .وا�����0ن ا�'رب د�	ر �0/ ا�'	��� �را�)�	 !�


�رارها� ���ون .)م ا��و!��
� ا,
�	د ��	�N �د�م �	ت ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس �وا�ف �ل أن �� و
��ن 
 ا�7و,ن ��د�
)	 و!� ا���
80 وا�'ر��8 ا���0ط��8 ا.را;� �
�ر�ر ،و��س 
ور�<)	 و!� ا��0ط8 !� ا.�دي
 �زب �ن وا�'راق �ور�8 �ن �ل !� ا��'ث �زب 
�ول إ�/ ا��ط	ف )	�8 !� أدى �	 وھذا...ا��وري ا�'ر��
�8 أھداف ذي ا�'ر�� ا�وطن ��
وى �0/ �و��	��� �و!�� �زب إ�/ �	��8 إK	8 دو�80 ـ ��ود ط��K	8 طK��� ـ 

 . و�ور�	 ا�'راق ا�'ر���ن ا�وط�ن �ن �ل !�

� ا�'ظ�م ��د ��ن ا.�
	ذ �*ذ�ر ا�1را�8 ا��ور�8 ا,�
را
�8�7 ا�'��	ت �ن أ�
'د أن و��ل �د�ت أ
ت ا�
� ا�<�ث ا�د!	
ر �>� 	(
 2005 و 2004 و 2001 .�واما !� ا�وط�8 ا��
80 �	�م ا.�د ��	ر �0ر�Kس �د�


م ر�<�	 1950 �'	م ا,�
��ل د�
ور إ�/ ا�'ودة �0/ !�)	 أ�<>

B	�	ت ا�د�وة  وو;# 
*���� �07س ,

/ �ن �ل ���	��8 �	ون ،وإ�دار ا����0ون اB1وان �زب �# ا�وط�8 ا���	��8 ،وإ7راء ا�7د�د ا�د�
ورFا 

 �# ا,ر
�	ط و!ك ا���
رك ا�'ر�� ا�'�ل إ�/ ا�'ودة وإ�/ �	K>أ ��7ن و�رق ا��'ب �)داء د�	ء ��	ب �0/

�ن �	���ر
�ن أ�;	 ��ن ا.�
	ذ وأذ�ر.. إ�ران��	

	K\ �ول ا�وط�8 ا��
80 ��	ن �ن ا� ا�'	�ر ا��طري ا��ؤ
�ر 
 :ا�
	�� ا��و �0/ 7	ء
	 و�د 2005 �'	م

 : ا��ور�ون أ�)	

��I �ن ا�'راق �'ب �'	�> �	 إن
 �! �8� <'�
7� � ��	 ا�
داد ھو ،�ل ا,�
�ل �رده ،��س ا�وط
<
�� وا��'و�� ا�'�	Kري ا�
0Bف ��م �ن ا�1را�8 ا�'را��8 ا��رب أ!رزK	ط�ت وا	ر�	���	8 ؛!�
��	���8 ا�K	ط�وا 

 �ودة �ذ ا��0دان ھذه �'وب 
'��> ا�ذي ا���ء ھذا �07ت ا�
� ،ھ� و�ور�	 وإ�ران ا�'راق أظ�8 ��ل �ن
�ا��B� ر�س �ن	� <K	ر�ر واد��
�..!�0ط�ن ��B�ت وا	7ف إ, �ر�دون , ] وآ� وا�'
�	ت ا.�رف ا�


)م �1	�8 و�ور�	 ا�'راق !� ا���د�8	)	 ا��0دان ھذه !� ���طرة ا1!رازات ھذه ظ0ت إذا: و�	�
*��د..��
وطA! 

�ود� 	�
��8 ا�'ر��8 ا�دو��ت ��	م إ�/ �K	ط�'راق !� وا�ا 	ن و�ور�	 أو �)م ا���7#،�'0م ���ون و�دھ	..و��
�ر�8 ا��و��8 �*ن و!ُ�)iوا !)�وا ،.)م �ط�
	 !� ا��)�و�8 ا.ھداف 
���ق !� �	ھ�وا ،�د �0م ��Mر� 

8���8 �ذھ��8 ا��1م ،وأن و�و!�K	وط . 

 : ا��ور�ون أ�)	

 7رى �	 �ل �*ن �در�وا �م !)م ،و�	�
	�� ردةا��	 ا��رب أوھ	م �'��ون زا�وا �	 ا��7)8 أ�زاب �	دة إن
)م: ا��0ط8 �0/ ا��راع ��	ق !� ،�	ن �	�	 وأر�'�ن ا<�ن ،�ذ ورو�> ا�وطن �7د !� �د�رة أ�داث �ن. 

 �*ن �'
�د �ن ھ	ك �	ن وإذا..ا�'ر!� �	��	ون ���وا ،و.)م ا�وط� ا�د�
ور ��Fوا ،و.)م ��0)	 �طوا
	 ا��رو�8 ا��د!'�8 �در�8 �7زرة ار
��وا ا�ذ�ن ھم ا�����0ن اB1وانA!، ول� �'<�	 �	ن ار
��)	 ا�ذي إن: �)م 

8�

�� ا��در�8 أ�ن ;	�ط ،و�	ن ��ب �ر ا�ذي ،وإن �0ب !� ا��'ث ��زب ا��ؤ��8 ا�'	�Kت إ�دى إ�/ ،و�
 �	���	��8 إ, 
7	وزھ	 ���ن , ا����s وھذه. ���را �'<�	 �	Kدا ،�	ن ا��رو�8 
د�ر �7ن �7زرة �	ر
�	ب أ�ر

8�� ووا;N....ا�وط  ا.�د ر!'ت ا�د!	ع �را�	 و�	Kد ا��و�ف إ�راھ�م ا���ب أ��د �ت أ


	ن ��د !� وا��و!��ت ا.�ر��	ن ��ن ا�'	��� ا��راع إ�/ أ�ود ـ 8�	M!'ب �زب إن: !*�ول. أ��ا 
� ا��	ر���	M!./ و�ل ا�0ط8 إ��ب ا�� �'��8 ��	و�8 ظ)ور إ�/ أدى ،�	 1978 �	م ن��	 !� ���ري �	

 وا8����1 ا�'ر��8 وا�دول ا.�ر���8 ا��
�دة ا�و,�	ت �ن و�د�و�8 ا����� �ن ا��7	ھدون �
ز��)	 إ����8
�س !� أدى �دوره ،وھذا �M0رب ا��د��8 ا��	ر��� ا��'ب �زب �	دة ��ن ��
رك د!	ع �'	ھدة إ�رام إ�/ ا�'	م 
�	M!.دا و��ن ا	�
, �
 �7وش د0Bت ،و!'� ا�ط0ب ��ن �	�ول إ�/ ا.��ر ا��7ش �دBول 
��N ���ث ا��و!��


	ن إ�/ ا��و!�
�8 ا�Mزو�	M!8 ��ل أ�	(
	ن ���� و��ن...1979 �	م �	M!روا أ�
 ا.��ر ا��7ش �0/ ا
 ـ �
ط��ق ا����> �و�� ا1�)� ظ	ما� ا�1را�ون أ�	م و��	... ا��و!��
� ا,
�	د ا)�	ر !� ا���	�ر ا���ب و�	وا


ظر ا��ؤ�ل ا�M	Kب" ا��)دي" ��ر ا�<	� ا�1	م �	�م ا.رض !� ـ ] ��م
> �ن �ود
> ��ن إ�/ ا����F 
 .��ر ا��� ا�����0ن أ�ر وو�� ا��ؤ��ن أ��ر ���	دة ا.رض !� ـ ] �ر�'8 ـ ظ	م ط	��	ن أ�	م ،�ذ�ك ا���رى

> ا�ذي ا��طق و�ن'�
 اB1وان �زب ��ن ا��رب أن �
;N ا��	ردة ا��رب �ول ا�رؤ�8 ھذه !� ا
 ا�Mزو ��	ق !� �	ت 1982 �	م ا.�د �	!ظ ا�ر�Kس ���	دة ا,�
را�� ا�'ر�� ا��'ث و�زب ا����0ون
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�

	ن ا��و!���	M!. م	ق و!� 1979 �	وب ��� .1980 �	م ا�1را�8 ا�'را��8 ا��رب 


�ر�ن رب� �ذ ا.�داث 
	ر�I و�طق 1973 /
 أن �0/ �دل ا��و!��
� ا,
�	د ��وط �
�وا أن ا�
ط	�وا ا.�ر��	ن وا,�
را
���7ن ا��و!��ت ا,�
را
���7ن iُ��و 	را�)�� ���	'�!8 ��ت �ن ا	<��ا 

�� �'و�� �راع إ�/ ا������8 ا�Mر��8 وا��;	رةK	!8 ��ت !� وط	<��رة ا	;��'ر��8 وا�ا8����1 ا. 


�	دا, ��ط وھ�ذا �
 وا�دول ا.�ر���8 ا��
�دة ا�و,�	ت ���	�دة ا.!M	ن ا��7	ھد�ن ا�دي �0/ ا��و!��
 .�)	 ا��د��8 وا8����1 ا�'ر��8


	ن ���� و!�ر إ�ران ���� !�ر أن و�و�	M!أ 	��ري �واز��ن �	� I���ل ا	د�ن �7�ا �	M!.ا I���وا 

�ر ��	ن ��ده ���د
�ر ا�'	�م و��	ن ا����0ون ا
�	رھ�	 و��ن... .�)م ا ��ط�ن ���ر �واز�	 !�را أ7ب ا

0�	ء و��ط�ن ا���و��ن ا��رس وأ�	�رة ا���	��كBو � .ا�ظ�م ��ور إ�/ ا.�8 ��7
�'	ت ،وا�'ودة �<�	ن �


�	ر �)ز��
)م �ظروه ا�
رف ا��و!��ت ا)�	ر و��ل وا��;	رة ا�<�	!8 ��ت !� ا�رأ��	��8 ��م ��80 و�	
 !� ا���و��8 �ول �و�و�و!��� أدر�> ا��و!�
�8 ا�B	ر8�7 وزارة �و��ل درا�8 !� ورد ،��	 ا������8 ��8ا�Mر

 ا��;	رات ��م" ��ن ا�
	Fم �'�ق وا�رأ��	��8 ا,�
را��8 ��ن ا�
	�ض ��)وم إن:(!�)	 ��ول ا.�Bر ��دھ	
8�0
B��وأ�د".ا �! <
 ا,
�	د ��0�8 ،وأن"ا.ورو��8 �;	رةا� !روع �ن ��رع و�دت:" ا,�
را��8 أن درا�

�
 و��	دئ ا������8 �ن" ا���
�دة ����)	 و�
��ك ا.ورو��8 ا��;	رة أ�;	ن إ�/ �'ود أن 
�;� ا��و!��
�8 ا���ل أ�<ر" ھو ھذا .ن".وا.��0	ت ا.!راد ��وق وا�
رام ا�د���راط�8	� ا,�
7	�8 !� وأ!;0)	 ا

0ز�	ت���8 ��
 ا��;	رة ��م أBرى �رة ���ل ،.ن اLن ا�
'داد �0/" ا��و!��
� ا,
�	دو".ا,�
�	د�8 ا�

\ <م"�	�	 ��'�ن �دى �0/ �)	 ا��<�ر ر!ض ا�
� ا.ورو��8
 إ)	ء" أن ا����ر ا��و!��
� ا�د�0و�	�� ھذا ا�

زا�ن أن �7ب ا�Mرب �# ا��وا7)8
 ")ا�<	�ث ا�'	�م !� �'> ا��وا7)8 إ)	ء �# 


�ر ��ون أن ا�ط��'� �ن �	ن ،!�د �	���	 �را�	 �	ن وا.�ر��	ن ا��و!��ت ن�� ا��راع و.ن ا��
	�( ا�د���راط�8 ا�
'دد�8 و��م ا��ر�8 و��م ا��واط8 ��م: ،أي ا�Mرب ��م �و��8 ا�'و��8 ��ر ���ود ا�ذي ھو �

 .وا.��0	ت ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن ا���ر !�

 و�ور�8 ��ر ـ ا�'ر��8 ا.�8 �0ب أوط	ن �	دة �'ود أن ـ ظري و7)8 �ن ـ ا�ط��'� �ن �	ن !�د و�)ذا
�ل �	ت ا�
� أوط	)م ا�
��ل د�	
�ر إ�/ ـ وا�'راق�
و	 �;'وا ،وأن ا��	��8 ا���م ھذه ��'و�)م 	� 8��	��� 


/ �ن �لFب �0/ ا	ء ��	��7ن و�رق �'و�)م د� 	(K	 أ��وه �د �	وا �	 ور<
)م� أو ��0واط�ن �'�دوا ،وأن أ�
�	ت !��
8 ��
�0	ت �ن ا�'�ر�ن ا��رن ��	B...م( ودول أ�ر��	 ��	ر�8 ر!;وا أ)م �
/ ذ�ك ��'0وا �م و��

 ا��و�ت 
�ر�ر �رب !� �	ر�وا ��	 2003 �	م ��	ن !� ���ن �دام ا�'را�� ا�ر�Kس 
��8 !� ا�
�	�ف
�س طو��وا !'� ،.)م 1991 ��ل أوط	)م د�	
�ر إ�/ ا�'ودة �ن ���ن �دام ا�'را�� ر�Kسا� �> طو�ب �	 �

ت ا�
� �و�و�	 أن رFم وار�و �0ف �'�� �ر�/ 1958 �	م �Mداد �0ف !�> وأ��طوا �> �	�وا ا��ب آBر	� 
 �دام ظ	م إ��	ط !� ا,�ن �وش 7ورج ا�ر�Kس ��0)	 ا�
� ا�
�	�ف دول و�	ر�ت رأ�)	 �Fرت ا��0ف �	��8
 .���ن

 ا��ر�8 و��م ا��واط8 ��م �
ط��ق ا�'ر��8 ا�7	�'8 دول ��	!8 ا��
�دة ا�و,�	ت �ط	��8 �0/ د��لوا�
 ا�ر�Kس ��م �ن أ�0> وا.��0	ت ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن ا���ر !� ا�د���راط�8 وا�
'دد�8

 وا�
� وا��را�8 ا��ر�8 ��	ب <ورة �ن ا��'ب �07س أ�	م �د�<> !� 2011 ا�'	م �ن ��	ن 1 !� ا.�د ��	ر
	ھ	 d�� 8 ـ

وس !� ا'�دت ا�
� ا�'ر��8 ا���8 !� دار ��	 اد�	ءا
> و�زز ا.�ر��	ن وا
)م ـ �ؤا�رة و ! �! 
 و�	ن �^�ر��� وB;وع ا)�	ر �	�8 ھ	ك و�	ت ا�'راق Fزو �'د �ر��8 ��8 أول و�	ت:( ،!�	ل 2004 ا�'	م

�رض أن �ر�د ا.�ر���� 	0	 ود���راط�8 إ��ح ��روع ا����0� �! 8
 ا���8 !� ا���روع ھذا ;د ��دة و�	
 ). ور!;	ه وأ!�0	ه 
وس !� ا�'ر��8

 ا�'	��� ا��راع أ'ش ا�ذي ھو ا�'و��8 ���م ا.Bذ �'دم ا�'ر��8 ا.�8 أوط	ن ��	دة ا��ط0ق ا�ر!ض وھذا
 وأ�د�	ء �)م ا��و!��ت أ�د�	ء وا8����1 ا�'ر��8 �دولا �	دة ،.ن ا��	ردة ا��رب ��ل �
Bذ ،و7'0> 7د�د �ن

 ��ر ��م أن ھ� وا�����8... �	�وا ��	 وا8����1 ا�'ر��8 ا���م �ن ���ت .)	 ا�'و��8 ���م �'
ر!وا �م أ�ر��	
	 �ل !� 
ط�ق �م �رآ�8 ��م ھ� ا�'و��8Bر�	
 ـ درا�
� !� أ<�ت ��	 ا��1م �در !� إ, ا����1 ا�'ر�� 

0
� !� ورد و�	 وا��;	رات ا.�وام ��ن وا��راع ا�د��8 ا���مBر7'�8 ط��'8 �ول �دا��ورة ـ ا8����1 ا� ا��
�! �
�� ا,
�	د�8 رو��	 أ'ش ا�ذي ھو �)	 ر!;)م ،وان 2012 ا��	;� ا�'	م �ن أول 
�ر�ن/أ�
و�ر !� �


	 �	 إ�/ 
'ودان و7'0)�	 ا��'��8 وا���ن !� أBرى و�0دان وإ�ران �ور�8 !� �'�)�	 أوراق و
7ددان ��0> �	
�8 أ�ر��	�
 .ا��
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 ��0)	 أط0ق وا�
� ا�<	�<8 ا��ر�80 ا�م ��0)	 أط�0ت !�د ا�'و��8 ��ر !� أ�داث �ن ا��وم '��> �	 وأ�	
��> ،وھو وار�و �0ف دول ر��# �ن �	�	 20 �ن أ�<ر و
*Bر ا�'ر�� ا�ر��# ا�م ا��1م ا���دة �	ت �	 

 . ا�8��B ا��و;/ أ��
> �د دا��زا�و

	 ھ� وا�����8
)� أ�ن إ�/ �دري ���	 و, دري , أ�� 	 وا��و;/..��<�ر !	�ر��#...ا����ر �
8��B�0د ا
�...	
7)	 ا�
� ا�<�	ر و�ذاق ط'م '0م , و��	 ��	...ا�'ر�� ا�ر��# �� �و�ود �	ن إذا '0م , أ

� �و�	 ا�8��B ا��و;/ �*�	ة ا�<	�<8 ا��ر�80 !�
�ون ��وھ	 �	ن إذا و��>...�	م �ل !� و,د
> �ذ�رى رح�
	(�
B*� ن�
 . ا��	��

 �ن ��ون �ل ،.ن ���ن �دام ظ	م إ��	ط �'ْ�د ����
> �0/ �	ن وا�����0ن ا�'رب أوط	ن و��
��ل

�	ءات ا��
'دد ا�'را�� ا��7
�# ��و	ت
و�	ت وا�
�/ �	د ا,���	� /
�	ءا
> ا.د, 8��	�
 ذ�ك و��ن...ا,7


�87 ��ن �م
�	ءات �	!8 �و�د أن ا���روض �ن �	ن ا�ذي �0'راق ا.�ر��� �M0زو  �	ن �ل... ا�Mزاة ;د ا,
87�
 ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن ا���ر !� ا��رة ا�
'دد�8 و��م ا��واط8 ��م ��	ر�	ت �
��Mب 
 .ا�<	�<8 ا.���8 و�ط0# ا�'�ر�ن ا��رن �ن �ا�<	 ا��ف ا�
داد �0/

 ���	 ا�'و��8 ��م و�
Bذوا أ�رھم ����وا أن وا8����1 ا�'ر��8 ا��'وب �	دة �0/ أن �'� وھذا
)م وإ,...�)مA! 0ونBِ8 و�'و��8 ط���8 �روب !� �'و�)م �ُ�د��K	0م أ�د , وط'� /
� �(

�..	 أن '0م و��

 ا�
'دد�8 و��م ا��واط8 ��م ��80 �ن ا8����1 ا��ر7'�8 ط��'8 �ول رؤ�
� !� 7	ءت �
�ا ا��رآ�8 ا���م ��80

�رون ا�ذ�ن ھم ا1�	ن ��وق ا�
رام و!� وا���	�8 وا�د�ن ا���ر !� ا��رة
�ر ��	 �� !� ا���م ھذه ��80 ا
  .ا������8 ا�Mر��8 ا�<�	!8

47  ،3� !��� ، ��ت &�وان ا��
�دة ا���, و� وك ا����? ك �ول �
ظ�م ا����
 وإ=��ع(�3 درا�
:  ا@����د� &�د ا����ن ا�ر=�د ا�����3، ���ت �3 ���, & % ��س ا��و,B، و�د ���ت (3 ���?� ا����, ا�����

  ا@��?6ك و&P� B��6 ا����
 وا�د/ل
  

  
� /�$KA ا���f أن ا��-A) �'  ا=%�
-ك ط�د/) !K ا��&�I) ا�9dJ') و��5')A  ،('�	��0=ا (�I&ا�� K!

��	 أ�
	 /;O أن *�$ن ط�د/) !K !�5$ى ا���M، �'&�	 ا�9+'8 أن ا��&�I) ا�9dJ') وا��&�I) ا��	!) /��	د=ن 
و/��	!-ن �'5��	 أو /�J- ا��5	دة، و�Z�3 �  /�$ن ھ&	ك !�9+) �6د/) ��� �5	ب ا=��0	�') أو ا���q و= 

M��ا �	�'F! ك-
��:� وھ� ا��� /;O أن � �� tF6 أ�� ا��~�pات �'&�	 *+G'F ا��5	دة ھ� ا��/;O أن /�$ن ا=%�
.	
'6 m+��  

�ة �&�!	 /+	ول ا��Iد ا�$($ل إ�� أ���  �Z�3و'F! ��\� (/	
� K�	�� GF+�* دة	ن ا��5V� f��ا�  \/ �A
�م *�� KT	Jا� �'Fإ�� ا� (6	Ul	�) (&'�! ('�	��0د ا$'F� �'Fا�� K! ك-
;	وز ا��Iد ����M ا�A (�9dJ'�) !  ا=%�

= ('U�I3ه ا�
6  (&��! (�'A �9Aل إ�� أ$)$�	� (A-ن *�$ن ا��V� qا��� 	��6& $� ��� �!	� ��J� 89*
 ()	d� m+�ا� bT	و�� O%	&�* = ت	'U�Iة، 7ن ھ3ه ا�	ك !�'  �6 ھ3ه ا�+'-
�%	� �'Fا�� K! ('�	��0=�9+) ا���

��	ن، = �� ھ�	 !�9+) وا��ة، أ!	 ر/	'U	 ��h6 !  ا����$م m+� �6 ا�&
	/	ت أ�&� !<��	 �A? أن ا���9+�	ن !��	د

	، 6&�ى !<- أن <Id/ ا��\�� و= /��  أن (/	
� ا�&/Y/ مY�! �'A ھ�	ت أن *;	'U	/ة �6 ا���'Fا��\�� ا��

�ھ	، وھ3ا /�ل ��� ان *9/Y/ =د و�Iا� (�I&! fId/ ك-
� *;	ھ� ا�F'$د ا=��0	�') ��� ا=%�''Fر ا��$
� !  !&�I) ا��Iد /Y/ E'\&*ا/) و�
	 ھ�F'F� �6 ط� إذ ھ�	M د ��� ا��5$ك ھ$ *9$ر$'A 	
ا=��0	�� ��� أ�
 89/ �
و*~!  !�9+�� ا�+F'F') �6 ھ3ه ا�+'	ة، �6$ أن !��� ا�5'	رات أو(	�� ��:''� ا�Y/? �� �3ا �'�$!�� 6

� ��� %�$�� أو 'A 	
6
� *���I&!  ! ��Fأن أ�\� �
3ه ا�$(') ��� أ� �&I��* 	
  ؟أ�
 (A-د ا��	;/l G6وأر0$ أن أو (F�	5ت ا�	'U�Iع �  ا�$U$3ا ا��
� (I��d! ا�&\� �\�ة  ! ��3ا =�

  ا�+F'F') �'  ا=%�
-ك وھ�ف ا�+'	ة ا��5	دة.
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  (B���� 3 & % ا����وك �و�دان ط�رق �!ول 48
���ره 0ت�ط ا1�	ن �0/ ��طرت إذا �8��0 ��	�ر ھ	ك

�	م و�ب ا��ره ��طرة �)	 ا��ط��  ا,

�8. ا'دام 
��ب و�د ، ��	�ره �0/	�  ا1
 ا,�
�	�	ت !ض !� ا1��ب إ7رام ;د ��ر !� ا71را�� ا,��ب أ�د ��ن ا��'ض و�ف (!د

8Kو	�8 !� �7دون أ)م ��)د أ�ر ھذا �>، ا��	� , ھم �ذ�كو) ا��دق �Bو�	ً ( ا��ر�K�� �! 8ون ��ن ا1
�'ون  ... ا��ر�8 أ7ل �ن �<ورة ��	��8 ��	دة !� -رأ�� ��ب– �


�	رات ا��1	�K و��دھم ����
)م وراء �ن ا��و�80 أ;	�وا !)م(� 	(�و�	B� ذي�ھم وا	ور �ن أ�� 
  )ا���
��ل ����8

 ��ل �<���)م� .)م ا1رھ	��ون، ھم ا�����8 !� -��0	�ون وأ�0F)م– ا1�����ن ا���ر��ن �ن �<�ر
 ا,�����ن �7	زر ود��وا 
��0وا وأ�Bراً  �)م، ا��	وئ ا��ر�ق ذ�ك إ�	دة �و7وب و��ر�ون �ؤ�ون �'�و�وھم

ون ھم -�0و�ون أ�0F)م– ا�ظ	م أو�� ا��ور��ن �ن ��<�ر. ا.�BرةK	B�د�ون، ا و�
واد�)م ��<���)م .)م وا��
0��ن اBLر�ن �# ا��	��8 ا��ودة ذوي(
B��ون )ا وا�ذ�ن �)م، ا��	وئ ا��ر�ق ذ�ك إ�	دة �و7وب و��ر�ون �ؤ�

ظ	�)م �7	زر و�د��ون �
��0ون 8�  . اLن إ�/ ا�وط
 إ, ��س ا��ذ�وم ا1رھ	ب أ�	 و�
	�ون �	1رھ	ب، وا�����0ن ا��1م ا
)�وا و�Fرھم ھؤ,ء �ل ط�'	ً 

  !  وا�د ھم ا.�	س ھذا �0/ �ر�
> #��� <م أ�داً  و��ّ�ر و�Bون �*رھب !�ن و��')	، ا��ر�8 ��س

��ن ا@��
��ل  49 إن �!�� ا�و�����د�� ا��و�و& ا��رة &ن ا����ر�، ���&د (3 (�رة ا��!�ر�
  ا���ر�/3 � ���ن وا����ر و��ن ا@��/دام ا��!�ود (3 ا��ظر� ھ��. وا��3 ,�ء (�?�:


��Mر ��'/ �	و��	� !�ر�	 
�	را ��<ل ��طN0 �ن ��	رة وا���	ر ا���	ر�8� #�
 ��	واة أ�<ر �	�8 إ�/ ا��7
 �ن ا���	ر �0/ �07س �	ن �ن ��وم أ�د �د�	 ا��ر��8 ا�<ورة إ�/ ا���	ر�8 ��طN0 ا�ل �ر7#. أ!راده ��ن

 ا��7)وري ا�ظ	م إ�/ �	�
�ول ا��
�<ل ا�
��Mر ذ�ك ا��ر��8، ا�<ورة طر�ق �ن 
��ق ا�ذي ا�
��Mر ا�واب
8���> ا�07وس 
ر
�ب زال� و,. وا�'�0	 	'�
  .ا��ر�� ا��ر��	ن !� �

 �و�ف اLراء �ن وا�'	 ط��	 �Mط� أ��N ���ث ا���	ر�8 ��طN0 ا�
'�	ل و
�'ب 
�Mر ا�و�ت ��رور
0�8 ا�
�	رات
B���7'8 ا
 ا�د���راط�8 أو ا,�
را��8 إ�/ 
��ر ا�Mرب !� !	���	ر�8 ا���	ر�8، �ظ80 
�ت ا��


�ت 
دBل اBُرى 7)8 �ن ا��
�دة، وا�و,�	ت أورو�	 !� ا,7
�	��8 ا��8ا���0ر أو ا,�
را��8 N0ط���م ا	'�ا 
  .ا�راد��	��8 ا���	ر�8 أو ا���	ر �*��/ ا�
�	رھ	 ���ن وا�
� ا���0طو�8 ��0)	 �ط0ق �ر�8 ���0	ر�8

87�

�ف ھ	ك ا���طN0 ا�
Bدام !� ا�
وع �)ذا وBر��ن ��ن ا	���م ا(�� !�<� ا�0�ظ 0>��� �ن �ول ا
 ور!ض �	�د���راط�8 ا�
زا�)م �0/ ا,�
را��ون وا�د���راط�ون ا��ر�	ت �0/ ا,7
�	��ون ا���0را��ون �ؤ�د

	ھ	 ا�
� ا�<ور�8�

	ج �و�	Kل ا�B	�8 ا��8��0 
ر!ض ا�
� ا�<ور�8 ا,�
را��8 �رون ا�ذ�ن ا���و��ون � ا���<ل ا1

ذ�ر ��ن �> �د�ت �رط و7دت ��0	. ���0	ر ا������
 ��س ا��	Kط �رض �)	 �;رب ��	ر�	 �ز�	 أو �ر�8 

ظ�را وإ�	 !�ط 
ط���	.  


0ف �	�8 و��ورةB� ر	���ا ��	���ن �ن ا����ا <��
 دول �'ظم و!� وا�'�0	�8 ا,7
�	��8 ا�'دا�8 �

� ا.و�ط ا��رق	
ت 8ا�
	ر��B ا���	ر�8 ا��ر�	ت �'ض ان ��0	 �0'�0	�8 �راد!8 ا���	ر�8 	� /�

 ا��'
�دات 
8�\ �و<ر �	ر
ن ا��س �د �0/ ا��
�دة ا�و,�	ت !� ا�'�ري ا�
���ز إ)	ء �ر�8 أ�رزھ	 و�ن ا�د��.  


0ف آBر ا�
Bدا�	 وھ	�كB� N0��0ط�ظ�8 !� 
�# , ا�
� ا��ر�	ت �0/ �ط0ق ��ث ا���و��8 ا.
 
  .ا���	ة �7	,ت ��7# !� �	�د���راط�8 و
ط	�ب ا���و�� �0�زب ا��ر�زي ا���	ر

  ا���	ر�8 �دا�	ت
 ا�
� ا��	��8 وا�'	80K 1589 إ�/ 1328 �ن ا�
دت وا�
� Valois Dynasty !	�و�س �	80K ��م !
رة !�

0
)م،
 80K	� دت) 1792 - 1589( �ور�ون(� 	� و�	ن ا����8 ���	ر�8 �0�0ك �ط8�0 و�0ط8 إ�ط	��	 ظ	�	 !ر
  .:أورو�	 �'ظم !� �ل و�دھ	 !ر�	 !� ���ت ر8���K ط��	ت 3 إ�/ ����	 ا��'ب

��	ت ا��دارس و�دراء ا.���B ا�ر��ب ��<	�8 و�	وا ا�د�ن ور7	ل ا��0ك ط��8�
 ��7'ون و�	وا وا���
��)م، ا�د�ن ر7	ل ��ن <	و�8 ط���8 
����	ت ھ	ك و�	ن !ر�	 أرض �ن% 15 و���0ون% 10 �درھ	 ;راKب ا

  .100،000 إ�/ ا�ط��8 ھذه ادأ!ر �دد و�ل 1789 �	م ��0ول
 ا��7ش �	دة و�	وا ا���ف و��ل ا���د �)م و��ق ا�;راKب د!# �ن �'���ن إ�ط	���ن و�	وا ا���ء ط��8
 ��	رب �	 ھ	ك �	ن 1789 �	م ��ول ا�ط��8 ھذه !� <	و�8 ط���8 
ر
��	ت أ�;	 ھ	ك و�	ن ا��0ك و��
�	ري

14،000 	�B� ط��8 ھذه �ن�م ا�ن و�
 ا��0ك ��ل �ن ��N ا���ل ��ب !�	ن �	�80 ��ورة �8�0M ا�ط��8 ھذه 
  .��ع أو أرا;� �راء �وا�ط8 أو �Bد�	
)م ���	!*ة

 ا�ط��8 أ�;	 ���ل ا�ط��8 ھذه و�	ن ��ء أو د�ن ر7	ل ��ووا �م ا�ذ�ن ار�
�راط��ن ا��Mر ا�'	�8 ط��8
 �ن% 98 
�ون �	ت ا�ط��8 ھذه وا��رو��
	ر�	، ا���ء �ن� وا�'8 ط��8 �	وا �دورھم ا�ذ�ن ا��ر7واز��ن ا��
و�ط8
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  ا��ر�� ا��'ب
 ا�
� ا�د�	 ا���	8 �ن ا�ر;	 �'دم ��'رون و�دءوا ا��	ل، �
'��0ن �'ظ�)م !� ا��
و�ط8 ا�ط��8 أ!راد �	ن

	( ا.و;	ع ھذه 0/� و
�ردھم 
ذ�رھم !�	ن. ا����8 !� ا�ر!�# ا���	م وأ��	ب ا���ء، ط��8 إ�/ �	���	س ��
0و
 أو;	ع !� 
رزح �	ت ا�
� ا�<	�<8 �	�ط��8 ���و)م �ن أو ا�'	�8 �# �	�
�	�ف ا�<ورة !
�ل أ�'0ت ا�
� ا�'وا�ل �ن

8K�� �! م ظل	ظ  .ا,�
�	د�ون ا.�وال �	ءت أن �'د. آذاك ا��	Kد ا�1ط	�� ا�
 ا7
�	ع !� ��ر ا��	دس �و�س ا��0ك 	ر�� �0/ ا��'ب أو ا�'	�8 �ط��8 ا���<0ون ا���0را��ون ا�واب 07س

 ���ن �0/ ا�د�ن ور7	ل ا���ء �ط��8 ا���<0ون ا�واب و�	ن 1789 �	م ا��ر�� ��0'ب ا�<�ث ا�ط��	ت ��<�0
 �'دد ط�ً�	 ا��07س !� ا�
�و�ت ��ون �*ن ط	��وا ا��رة ھذه !� ا�ط��8 ھذه أ�	ء و��ن ا,7
�	ع، ذ�ك !� ا��0ك

��ذ !� ا��0ط8 �07�0س ��ون �*ن ط	��وا <م 0ط��8،� ط�ً�	 , ا.�;	ء
7
�# ا��07س �	ن ذ�ك و��ل ا���	ر�# � 

'رض ا�
� ا���	Kل �*ن ط	�ب ا��07س ھذا و��ن �	'�ن �د)م إ�/ أ�;	ؤه ��رف <م آراءه ��0> ا��0ك و�'رض 

��ذھ	 �7ب ��0)م
��ذ �0/ ا�'	�8 واب أ�ر. ا��0ك �7	ب ���/ �ل ا��07س ُ��ضّ  وأ, 
 ر!;)	 ا�
� �ط	��)م 
 ور7	ل أ�راف �ن إ��)م �;م ��ن �وة ا�'	�8 ر7	ل ازداد ا�و�ت �ر و��0	 ا�;راKب، د!# �ن !*;ر�وا ا��0ك؛
  .�ط	��)م !� 
�ددوا �و
)م زادت و��0	 ا�د�ن،

 إذا >أ وأ�0ن) 1836 - 1748( ���س 7وز�ف ا��	و�ل �د�/ 	Kب ا�'	�8 ط��8 ��ن �ظ)ر ا�و�ت ذ�ك !�
��)م !��'0ون إ��)م ا,;�	م ا�د�ن ور7	ل ا.�راف ط��8 ر!;ت��)م �0/ و�ط�0ون ��0'ب واً�	 أ ا��7'�8 أ
8� ر7	ل ورأى ا��وا!�8، إ�/ �رFً�	 ا��0ك !	;طر �ط�0)م �0/ ا�'	�8 واب وأ�ر �وا!ق �م ا��0ك و��ن ا�وط

/ ا.�داث ذ�ك �'د و
وا�ت �0دو�8 د�
وًرا �;'وا أن ا�وط�8 ا��7'�8� N7 !� ا��	�
�ل �7ن إ��	ط !� ا�<وار 

 وا���	واة واB1	ء ا��ر�8 �ن ا
Bذ ا�ذي ا�7د�د ا�د�
ور أ�دروا �
/ ا�<وار �وة زادت و���وط> 1789 �و��و 14
 !� ا��8��0 وإ�M	ء ا��7)ور�8 إ��ن <م 1789 أ�Fطس 26 !� وا��واطن ا1�	ن ��وق إ��ن �)	 اط0ق �وا�د

1792 ��
��ر 22.  

  ا��د�ث ا�'�ر !� ا���	ر�8
 �^ر�
�راط�8 ا��'	رض ا�
�	ر �ن �0
'��ر !ر�	 !� �رة .ول ا�
Bدا�)	 
�Mرات ا���	ر�8 ��طN0 �)د


0ف ا��	;ر ا�و�ت !� ا���طN0 ا�
'�	ل أن ��ث ا�د�ن ور7	,تB� ل �ن	�'
 ��وع �ن �	�رFم. ا.��0 ا,�
 �ن ا�'د�د ھ	ك و��ن ا���	�� وا����ن ���0	ر ا�د��ق ا�
'ر�ف �0/ إ�7	ع �و7د, ��> ا���	ر�8 ��طN0 ا�
'�	ل

0�8 اLراء
B��ھ�8 �ن ا	ر �	���ا ��	���ا 	(  :و�
87�
 ا����ن ا�
�	ر ھ	 ا.�<80 و�ن ا���	ر ��	�8 
�<ل ا�'	د�8 ا�و��80 ���	 ا����ن ��	�8 
�<ـل ا�'	د�8 ا�


�87( ا�د���راط�8 �ر �0/ ا���	ر ��ر ���	 ���و, ا�را) �	د��F 8ر و��80( ا,�
�ل أو ا��وة �	�
'�	ل) �	د�8 
  .ا�'	د�8 ا�M	�	ت �
���ق ا�'	د�8 ا�و�	Kل إ
�	ع


87 ا���	واة �دم ر!ض	
87 ا�<روة !� ا��رق وا�
�	ر ا���	ر ��	�8 ھ� ا��رة وا��وق ا�
7	رة �ن ا�	 ا�
  .ا����ن ��8	 ھ� ���و, ا�را ا��رة ا�
7	رة �ن

  )د��ق �Fر 
'��ر. (ا����ن ھ� ا��ر�8 �0/ وا�
ر��ز ا���	ر ھ� ا���	واة �0/ ا�
ر��ز

  ا���	ر �;	�	
8 ط��8 !� وا�<روة ا��وة �
�ر�ز �'	ر;	 ا��	��8 �	�<ورة و�رورا ا��ر��8 ا�<ورة �ذ ا���	ر �	ن�'� 

 !� وإ���	ت ا�د���راط�8 
��7# طر�ق �ن ا����	واة �0/ ا��;	ء ��	ول ا���	ر و�	ن ا��7
�# ط��	ت �ن

در��7	 ا���	ر و�دأ ا.را;� �8��0 �7	ل ��
	ت �ن ا���	# !� ا�'	�80 ا�ط��8 �;	�	 �	�; 8��	�
 وإ�	ء ا7
/ و
در��7	 �0'�	ل �	�	ت�
  .ا�'و��8 �'	ر;8 !� �	ط	
> ا���	ر �دأ و�ؤBرا ���qر�	��8 �	ھ;8 �وا�ف ا���	ر 

�* �ل ا�ظر�	ت ھذه و��وة ا���	ر �	د دارو�ن 
�	ر�ز ا�ط��'� ا�
	ر�I �'	�م ا�
طور ظر�8 �دور �'د 
 ا��	ھ;8 ا��ر�	ت و
�رة 
�	�د و�# ا�'�ر�ن ا��رن !� ا,7
�	��8 وا�دارو��8 ا�دارو��8 �	�م ��	ري 
�	ر

/ ا�'�ري �0
���ز�
 �'ض �# �	�
�	�ف ا���	ر 	م!� وا�د�ن وا�7س ا�'رق ���ب ا71�	ف �;	�	 ا���	ر 
 ا��ط	��8 ا��ر�	ت �<ل د�� ط	�# ذات ���ت و�ر�	ت �\ �و<ر �	ر
ن �ر�8 �<ل ا.Fراض �)ذه ا�د��8 ا�
�	رات
  .ا��رأة ���وق

�	ت !��
 ا�7د�د ا���	ر أو ا�راد��	��8 ا���	ر�8 أو ا���	ر �*��/ ا�
�	ره 
م 7د�د ��	ري 
�	ر ظ)ر ا��
�
0�ت وا�
Bر�8ا �ن ا	����0د�8 �

و�7> ا�� 	(�	�
�و اھ 	�	;� 8��	�
�8K د!	ع �;�8 �و)	 �دود 
'دت ا7� 8�'� 
 و�ر�8 ا���8K و��	�8 ا���وان و��وق ا1�	ن ��وق �7	ل !� �0�وظ	 �	ط	 ا�7دد ا���	ر��ن �ن ا�'د�د و�دأ

 ا�'	دا ا
Bذت ا�
� ا��;	�	 �ن �Fرھ	و ا��<8�0 رھ	ب و�'	ر;8 ا�7�� وا�
و7> ا��<��0ن و��وق وا�
'��ر ا�رأي
 ا��	ر���8 ا�ظر�	ت �ن 
در��7	 ��
'د ا���	ر �دأ ا��دا<8 �'د �	 �ر�80 !�. ا�
��0د�8 ا���	ر�8 �ن ��و��8 أ�<ر

���رات ا�
���0ت 
��ل و, وا.���8

)	 ا�
� ا���و��8 وا��

ر��ز ���0	ر�8 7د�د 
و7> و�دأ ا���و��8 �	� /0� 
�'	 وا�'�8 أ�<ر ا�و��80 ھذه وا�
�رت ا���	ري ا�
�	ر !�> �* ا�ذي ا��7
�# ر���8و
 �Bو��8 ا.�0وب �ن و

7�0
�# �	�ل �	ء وإ�	دة �	�ل �ف ��	و�8 !� ا��د�م ا���	ري�.  
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 �'	ر;8 ان ا�
	ر�8�B ا���	ر�	ت و�ن ا�'��ري ا��ل إ�/ ا�70وء �	رض ا���	ر !Aن ا��روب 	��8 �ن
�	 ط	�'	 ا
Bذت ��	را� ��ل �ن ا��رب� 1917 �	م ا�رو��8 ا�<ورة ھ� ا�
��0د�8 ا.�<80 و�ن ا.��	ن �'ض !� �
ت ا�
� ا���0��8 وا�<ورة	� 	(
 ا�'	���8 ا��رب ان ا��'ض و�رى ا.و�/ ا�'	���8 ا��رب �'	ر;8 إ�/ 
'ود �دا�	
8� ��وة ا���	ر �	رض) ا�د���راط�8( وا���	ر) 8ا��	��( ا����ن ��ن �ر�	 
�<ل �	ت ا��1	�8 ا.ھ8�0 وا��رب ا�<	
 ا��
�<ل ا���	ر 
�	�ف وھ� Fر��8 ظ	ھرة �و�ظ 2003 ا�'راق Fزو و!� !�
	م �رب !� ا��
�دة ا�و,�	ت 
دBل

 7ورج �Aدارة ا��
�<80 ا.�ر��� ا��7)وري �	��زب ا��
�<ل ا����ن �# ��0ر 
و� وز�	�8 ا��ر�ط	� ا�'�	ل ��زب
 �زب ظ	م ��وط �'د ا���	��8 ا�'�8�0 !� �	رك ا���	ر ��<ل ا�ذي ا�'را�� ا���و�� ا��زب /و�
 �وش د��0و

�س !� و��)	 ا�'راق !� ا��'ث  .ا�'��ري ا��ل �	ر;ت ا�و�ت 

  وا���و��8 ا���	ر�8

�� �	و ��م أ<	ء وا���ن ا��	�ق ا��و!�
� ا,
�	د !� ا���و�� ا�ظ	م ا��<�رون �'
�ر p
�	رات 
و 

 �80 أي �ر!ظون ا���	ر��ن و�'ظم ا.Bرى ا���	ر�8 وا��ر�	ت ا���و��8 ��ن ���رة !رو�	ت ھ	ك و��ن ر���8	
 ا���	ر ا�
�رھ	 وا�
� وا���ن ا��و!�
� ا,
�	د !� ا���م ظ	م !� �و7ودة �	ت ا�
� ا���و��8 ��ب �	���و��8

> �و�ر �	رل ا����0وف إ�/ ا�
	دا ��'�8، ��	�8A! ر �7ب	�
 �ن ��'زل 
�0�0)	 و�7ب B	�8 �	�8 ا���و��8 ا�
ت وإ)	 �	���و��8 �)	 �80 , ا���'�8 ا���و��8 ا���	�8 ا�
�ر �ن ا���و���ن ��ن �ن وھ	ك ا���	�� ا���	ر	� 

�8 ا����/ و
�	ره �
	��ن 7وز�ف أ!�	ر �ن �'�رة !�ط��	

رو
��� ��ون ا�
�ر ��ث �	�� 8���	
 Bرو7	 ا��
8	�Bد و	���و��8 ئ���ر ھذا و��� ا	�

رو
���8 ا��	�.  

 أ�)ر و�ن ا��و!�
� ا,
�	د !� ا���و�� ا�
�0ط ��دأ 
'	رض أورو�	 !� ا���	ر�8 ا��ر�	ت �ن ا��<�ر �	ن
 ا.��	� ا�د���راط� ا,�
را�� وا��زب ا��ر�ط	� ا�'�	ل �زب �	ن ���0و��8 ا.ورو���ن ا���	ر��ن ا��'	ر;�ن

 ��دة ا.�ر��� ا�د���راط� �	��زب ا��
�<ل ا���	ر �	رض ا��
�دة ا�و,�	ت و!� ��ر��ا ا,�
را�� وا��زب

�و�ت ��ث ا���ن �0/ 
�Mرات طرأت �ؤBرا. ا��	ردة ا��رب أ<	ء وB	�8 ا��و!�
� ا,
�	د !� ا���م أ�0وب 

 ا��دا<8 �'د �	 ��ر�80 ن�ر��� ا���ن !� 7دد ��	ر�ون و�رز ا����ن إ�/ ا�رب 
�	ر إ�/ 
��0د�8 ��و��8 دو�8 �ن
  .وا�
	ر�8�B ا�<�	!�8 ا���ن �Bو��8 �0/ وا�
ر��ز

  وا�د�ن ا���	ر�8
 أورو�	 !� ا�و�ط/ ا��رون !� ا���	�� ا��رار �# �0/ ا����8 ھ��8 �0/ !'ل �رد �* �د ا���	ر ��ون

ذ ا���	ر �	ن !�د� <
 �0/ دارو�ن 
�	ر�ز ظر�	ت زت�ر و�د�	 ا���	��8 ا��ؤون !� ا�د�ن �
دBل �'	ر;	 �دا�	
Nط��م ا	ر �	���ا 	ن �ل ��وة �د��)	'ض ���ا 	'

�	ء �	ون �	ن �� ���ن وا�ورا<8 ا.��	ء �0م !� ا�ط��'� ا,
0�8 ا���ر�8 ا�
�	رات !�راع ا,7
�	ع و�0م ا��7
�'	ت �0/ �ر!�	 
ط���>
B��وة ����> ا��'دد�8 ا�ن ا� ��0ؤ�
 و��# ا�
�Mل إ�/ �ؤدي ��	 ا�طر�ق !� و���8 �	�8 ا����رة ا�ط��	ت �'
�رون ا��7
�# !� ا.�و�	ء وإن �	���رة


�ر ا�
� ا.�راق �'ض ��ل �ن �ر!�	 ��
'�ل �^�N0 ا���	ء �	ون وإن أ�<ر'
 	(�� أBرى ا�راق ��
وى !وق 
 ��ل 
زال و, د��8 ا�'	د �)	 وا�
� �70دل ا��<�رة ا��;	�	 �ن ا,7
�	�� وا�ظ0م ا�'�ود�8 إ�	�8 إ�/ �ؤدي ��	

�	 ��دة ا���	ر �'	ر;)	 ا�
� �	�'�ن ا�'�ن و��دأ ا�1دام ��و�8 �;	�	 ھ� ا���	�� وا���	ر ا����ن ��ن �Bف�� 
  ���و, ا���	ر �'
�ره ���	 �	ط'	 ر!;	 ا����ن �ر!;)	 ا�
� ا71)	ض و�;�8 ���و, ا����ن �'
�ره

�و وا�
و7> ا�د�ن دور إ�/ ا�
��0د�8 ا�ظرة ھذه وا7> 8� �ن ا�'ر��8 ا��0دان �ل !� �د�دة ���	ت ا�'�0	
	ء دون>
 واذھ	ن و<�	!	ت وروح ��	ة !� ��ور�	 دورا �0'ب ا�د�ن ان ا��'ض ا�
�	د ��ب ذ�ك ��ب و�ر7# ا�

8��0F'وب أ��'ر��8 ا�'ض و�ورد ا��,ت ا	ح �	7 ا��زب �# �دث ��	 ا�'ر�� ا�'	�م !� ا���	ر�8 �0
�	رات 	درة 
�	ت !� ا�'را�� ا���و�����B�ت ا	��
 ا���ب ان ا��	Kد ا,�
�	د و��ب ا��ودا� ا���و�� وا��زب وا��
���Kر�0ك �'��8 !� ا
 �0/ ا�
'	�� و�دم ا�د��8 ا��7	ھ�ر ��	�ر ا�
رام �0/ ��	و,
)	 �	ن ا��	�ق !� ا.�زاب 
	(
	��	� 	(
  .ا�د��8 وا�ز7
)	 ا�	س ��	�ر �ن ا,�
راب و�
)	و��	 ا�د��8 و<�	!	
)	 و�'
�دا


�	دات  ���0	ر ا��و7)8 ا,

�	دات �ن ا�'د�د ھ	ك  أ�رزھ	 و�ن ا���	ر إ�/ ا����ن �و7))	 ا�
� ا,
د �0د���راط�8 
ط���)	 !� ا���	ر�8 ا��ر�	ت !�ل� 	(��
 وا���ن ا��و!�
� ا,
�	د !� ا���م ��	��د ا�

  .ا.و�ط ��رقوا ا��ر��8 وأورو�	
	ء ا���	ر�8 ا.ظ�A! 8ن ا,7
�	�� وا�;�	ن ا�'�ل ظروف �
���ن ا���	ر �ط	��8 �ن �	�رFم>
 �'ض �	�


��ن �م ا��1د	!�8 وB	�8 ا.ورو��8 ا�دول
 �0/ �	در�ن وا��Mر وا���راء �0'�	ل ا����ن �د�)	 ;�		ت 
و!�ر �ن 
  .ا�'�ل

 �0/ د��ل ھو ا��دا<8 �'د �	 �ر�80 !� وB	�8 ا����ن �و ��	نا. �'ض !� أو ا�و�ط �و ا���	ر 
و7>
  .و
ط���	 ظر�8 ا���	ر !�ل


�	8�K �0/ ا���	ري ا���ر ا�
�	د
�م أو ا,'
�8 ا�ظر و7)	ت �0/ ا��	B��ر �و��80 ا�  .أ!�	رھم �
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�ً ��و د��� ا�/�ر ا��6م ا��
�ده     ـــب8  �ن ��ـــ�ٌر �,��ــــٌن ��ـــ��� � 

     

  

     

  

	ن وا��	�ر ا���7ل� ��ذر ��ري �و� 8�0

(ذو ا���ل ا���	ري) �	ن �د أھداھ	 �وا�دي �و�'	ً 

ن، وا��'ر �ن �راء
� ��0)	: إ�/ آBر ا�
7	ر ا��<	���

  �0و�8 ا�
� رأ�ت !�)	 ��	�
	ن زر�	ء و��راء.

                                

 



- 0  - 

 

     

  



- 115  - 

 

  ا����ن وا����رد�ن (3 
و�� !+$ر إ�� *�ا�O ا*;	ھ' . %'�E  ،!+	ور *E'5F* E و*9&'^ د/  ا5�l	ن �'6	 %�G إ�� p-ث


	 ��? e	��	ً 6'�	 /�� ذ�� ��f ا�d$اط� ��	 �ُ �)V� ^'Iط �/��+O5 ذ�Z  وا��� *�+�ث و*$(^ ،أو ���
.	
  ا��E'5F وا��9&'^، وھ3ه ا�d$اط� ھ� !  E'�) ا�&\�/( وإ�'

� وt%$��% �L'%$�� ��7 �	�&5�) ���+$ر ا7ول (!+$ر اM7-ق) ھ$ أھE !+$ر ��� اlط-ق، �3ا*
e	��	ً ا��+	ور ا�M7ى �+$ ا=���ال، �E* Z�3 ط��� !&3 ا���ا/)، �'  ا����E �  ا�5'	%) وأدوا*
	، �h%�$ب 

� /�Lح ��f ا��&$/� وا��9+'8 �A Z�3، و�	رھ	أ�6 f%) و��	ا�5' E'ھ	I! ً	</أ 	ھ& ��ّJ'ا�� O�eاط� أ$d

  50 ا��	!) �  ا�'�'  وا�'5	ر.

50 
�دون أو �دة(��� U���  =و�3: أ��د (�!ول ��</6ق، إ@ ���!ق @ أ�B � 6 ا�و,ود �
  	�  ذھ�وا أ��B)م ذھ�ت ھم !Aن          ���ت �	 ا.�Bق ا.�م إ
 �	 �ل و��M0 �	د�
)	 �0/ ا���	�8 �7رد �ن �# و��ت ا���	�8 !� أ��د دور �^�Bق Aن! �ذا

  .ا.�Bق وھو 7وھري ھو
  

  ا�)	)' وا�)(�ر ا��	%��: �' X%اط+��ا��6ء �D>ا �)�& 

 ،�U	ا� *F	�� وا����  ا�&;	ح، *F	�� 6 أن  –*��/^ ا�'5	K! (% �6 ا���ء  *F! E	����إن �&	ء ا��5	دة 
('Uا��� وا7ر 	
� K�;/ 	�
&'� O+إ= !   -ا� q'� G�L&* دة	�5�� ('p->3ه ا�
 	�+6O، ا�<-ث ا��+	ور، 6

  !  ا��+$ر ا�<	��، وا�&;	ح !  ا��+$ر ا�<	�U� .m	�وا ا7ول، ا��+$ر!  

�I�/ أن �!V��  ً	9d� !  I)	ت أO�e �&��ف ا�5'	%'( ا��5	دة ! �6 (L/�M	 FL&!) إ�� /&��� 

3ه /&���� (FL&ا��، E

$ن 6�	J�/  ًا و�$ �<'�ا$I��Mّر0$ا ا��...(ا�I9	ت ھ3ه ��f �6 و*Fأن أ�� ��ا��$ا� 

V;� إ�� Z�6 ذ� ��	�� &�� �I)و  /�  )ا���5�

ازد�	د وا����ن �)ذا ا�و�ف، �Bو�	ً �# �ل �	 �ذ�ر ھ	 �ن ا����ن وا���	ر ���د �> ا�ز�8 
  .ا�
طرف

�ّ'+/ �A  �� �'�+ً  ا��	�	'�ھ3ا أن أ vdJري أو /�'&� ھ$ ا���9ف ھ3ا او ا�	5/ Zف 7ن ذ��Lا�� 

� و!	/Y/  � ه�� O�F&/ –�
�J/ه -��';) و�U! 51  

  ) ا���راء ا��ر���(  &�وان ��ت 145 ا�,�ل �,  (3 ���دة ا�ر��ن &�د ��ب 51
 رو�و ار�ك وھو �	��	 
وس �دى ا��ر��8 ا��7)ور�8 و���ر ا��)�ر ا��ر�� ا����� زار ��د

�	ت أواBر !����B�8،  ا�ن �;وا ا�ذ�ن �ن ا��د�8 !� ��و��8��B� 8 �*��ر وا
�ل �0ب �د�� 

رة 
0ك !� ���0د ا���	�� ا,
7	ه �ن ���*�>،  ا��7ون !� �دة��ن: <  7وا�> !�	ن ا�)و7	ء ا� 

���ر اط	ر ;�ن �* ا�ذي ا��	Kل �)ت وھ	>  ا����ن �و ;80�K ا�راف زاو�8 �# ��	ر�ون
 ا�
�
 دا�K	 ا���
��م ا�Bط ��ون , ��ث ا��'ذب �ر�	 !� وا��*�وف ا,��	�� ا�7واب �ن وذھل ا�د��	ر

�ط
�ن ن�� �'د أ�رب .  
	  .. ا,ول ��ؤا�� طر��> �ن ا�ود �� اBر �ؤا, ��0ك �*طرح اذن:  رو�و �	ل وھ

)ر ��	ذا�
�رد �0ب 

��ز.. ا7	�> وھ	 ؟؟ ا�'	�م �دن �	Kر دون �> و
 ا��'طر �	��	�ون 

 ووھ ا��	�ون ھذا ��<ل ��'	 �Mداد !� ان ا�رف:  �	�K ا�
ر;> ا��)�ر ا����� أن �Fر،  �	�M	ر
  .. و�	وة 7ودة ا�<ر

	 ��0> !رد..  ا��'
ر:  !�	ل د�8 ا�<ر 7واب �> ط0ب <م��	� �� !� ا��'
ر �*ن ا��ر
 �)�رة �0ب 'م:  ا����0 ا���	ري !�	ل �ؤا�> �رر <م..  ا,B;ر ا�وع ���	 و, �ذا�	 ا�ذ ��	ن

8�	  .. وا�7ل ;لا! ��ص �	�ف ان:  �	�K ا��ر�� ا�
ر;> �	 !�ر�	ن،  ا��	�ف ��
	دك �	 ھ	ت اذن.  7)
� �ن �7زت ��د:  �	�K ا����0 ا���و�� 
دا�/ وھ� ...  
	�ض وھ
�	��0> ا�'ر�� ا�'	�م �'رف ا�ذي رو�و ار�ك ا
��د �	 ان:  ���ول �
 دون �0ب �> 
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 ط�
)	و� �0ب �د�8 !� �*�و!	 ظل 
��0دي �ذاء ھ� ا�
�..  ا���راء ا��ر�	�8 ھ� ا�د�	 �دن �	Kر
/
> و�
�ف ا��Mر��8 ا��8M0 ��	<ل وھو ا,ر�	ف و!� ا��'��8 ا,��	ء !� ا��	�� ا��رن اوا�ط �*� 

�ق ����	 !ردة اي ا�
ذاء ا����ن
 �ن ا��Mزى �	...  �*ل ��> و ا����� ��ول ا���و�� اذ�ن و�د ا
 ا���	ر !� ا�
'�	�> ��N0 �ذا�Kم ��<ل و����م ��	ر�م ان.. ((  �دKذ..  رو�و ار�ك !�	ل ؟؟ ذ�ك

  ..!! )) وا����ن
  

  


E و%L'	ً  و%L''  ا�:'�( وا�'5	ر/$ن ا�'�'&'$ن��L* ن	و�$ � E
��L� (	!� ظ�و6
E *5$ء �&

$ن;�/  ً	��	e د إ���Jإ= ا��  ! E�ر�� ر. Zاع وذ��d� �5I� أن O�3ا� O�5وا� 	ف ھ$ إ���Lا� ،�Mrا 

�&''�'�	6 K</ ر/' ، ��� ا��$م	ريوا� ا�'5	5' K</ %'  ا�'�'&'' ، ��� ا��$م	ة %&) !  ا7!� أن �	ا�+'، 

  52 .....6'� !	ھE إ�� أودت ا��� أLM	ءھE أ/>	ً  �	%'  ور��	

 ا�!ر�Nوي & % ���ة  ���وب ا�ر��م &�د �ن ا����ظ &�د��ب  52 �(�� أ&�!ده &ن �!�
(��(3  ا�
ر�� ا�=�� ا�
ر����
 ا���I �وا�ف ] و�زب �رانإ ھزت ا�
� ا���	7*ة ��ن  :ا�

�(  �	ل ���	 !7رھ	 ا�
� ا��ر;	وي إ�/ و�	!رت ا��ذاھب ��ن 
�ر�ب إ�/ أد�و ��وات ظ00ت إ

�� ���د ا��	�ق ا�ر�Kس أ�	م إ�ران	B وا �<�0 �<�ر و�0/ ��0َ  ;��وا ھم �ر�دون إ)م ��و�ون و�	

 وأ�
رف)  ا�
�ر�ب �ن �د, ا8����1 با��ذاھ ��ن ا��وار درا�8 �دي) (  ا��ذاھب ��ن ا�
�ر�ب
 ا�ط	Fوت �زب وھو ] �زب �ز�> ���� ا�ذي ] �ر ��ن �ن دا!# ���	 أBط* أ> ا��ر;	وي
 ا��'ود�8 !� ا���	ر ا���	�I ;د و��ت ا��ر;	وي و�	ل ا.�د ��	ر �ن �دا!'ون ھؤ,ء وا���ط	ن

وا�	 ا��'ود��� 8	�I ��ن آذاك ] �زب ��رة دا��	 \; ھؤ,ء �ر!وا .)م �� وأ��ر �� أ
�)م �م و��ن �Fره ��'ل ��	 ا�
�ر�ر إ�/ �
7> �م ا��ر;	وي أن وا�����8 �ذ�8 ھم ����
)م �0/� 

 �و�� إ�را� ��روع �ن ��	رة �0�7)	 !� ا�
� ط)ران !� ا���	�8 ��ر�	ت �Fره �<ل ا��ر;	وي
 ا�ظ	م ��ن و�م �0'�	ن ظ	ھرة وھ� �
�8B ��	��8 تأدوا 
وظ�ف �Bل �ن ا��ط�8 �0/ ا�)��8 ھد!>

� �7	�	ت و�	!8 ��ر و
�ط# إ�ران �# ���
)	 ��	س 
�ط# !)ل ا.�	م �ن �وم !� �Mزا ا�1را
  . ا�1را� ا���روع ���	�رة �دا�8 وھ� ا�'	�م ا�	ء !� ا�����0ن اB1وان

  

�ون ا�'5	ر/$ن/�/ G'F+* (ا��
') ا���lا ،E
/�/V� ن� إن	ن 	�/h� 3ه
 �'&�	 إ/�	ن، �- أم ا���ا�) �

') ا���ا�) ��� /�$ا��$ن ا�'�'&'$ن�lر0) ا��$�') أو ا�5�وھ	 أن �I/ 	�� �9ونF/ ��  ! دور E
� 	
'6...  

 /+�	ج 	�'�'&�Z� 6 ا7!� �	�&5�) ��'�'  وا�'5	ر.�3 ا�:&�، /+�	ج وا�FI'� ا�FI'� /+�	ج ا�:&� ��	
� ��	 ا���	ھ� �'<'� !<-ً  ا�'5	ريA وزاً  /�$ن	ود *;��اً، *I	ؤ=ً  أو ��+Tري زا	ج وا�'5	ا�'�'&� /+�  ً->! �
'�&�� 
� ا�3ي ���J	ؤم أو ،دو�
	 ا�:�G ا��� �{�6	رA O�5/  ً->! ZJا� ETا�  ...ا����او�) ��&\�/	ت وا=%�5-م ا�

� ا�'�'&� �
	 /��'Y ا��� ا7!� 56+) 6+��A O�F&* �'�� ��7 �A �/ا��$ ،	
ور��	 = /K'L�5 إ=  ��'
 ��	A 	�� K&�Aؤل و�$ ا	Iذاا��$� :(��Jا�� Zأ� �F��* ك أن	ھ&  ً	�Aو.  

� ا�3ي وھ$ ،ا��	ر/� ��� اھ��	!
Y���/ E ا�'5	ر/$نوA E�+�/ E
 �'&�	 .و*J	ؤ!	ً  *I	ؤ=ً  أ%	%	ً  �
  ...و!F�5�� !	�U !  6'� ��	 ا�+	�U ��� ا�$%L'$ن �'&�	 .ا��F�5�� ��� Y���/ ا�'�'&'$ن

�رون أ�� �$ /?5'� (��Jر0')، ا��~ا!�ة �$0$د ا��	dن ا�h6 ه	���ا�� Z�3�  �6 �+* !،(�و��9ا 
! ا����J) وأ�
	 �$0$دھ	 �	=%�5-م ��ءاً  �	�&;	ح، ا�d	ر0') ���~ا!�ة �&�V� 8�5	 6	����J)! ��'� ُ!��َ!�ٌ  ا���

�اً  ��/|	ً  �	ن و�$ 6>�ور !~ا!�ة أ�� ��ء �Vي ��ZJ �	=%�5-م وا��
	ء'I!53 !و  

 ��ت 2011-10- 30 ا����دن ا��وار (3 ��ب ا�ذي ا�,��ن ا�راھ�م &ن ا�,�ل أ��د ��!ل 53

�وان أ��ر �
���B ھ�� �B ���6=?�د ���ن وا�ذي" ا�
 و��ن ا�?و�و�و�ت /را(" &�وان� ��طرة" 
 "  ا��ور��ن ��ن ا�?و�و�و�ت /را(

ظ	م ;دّ  <ورة !�ط ���ت �و)	 �رف ا��وم، ا��ور��ن <ورة 
�0ك ��	�� ،�
7	وز �ل أ�
 

'ل أBرى، <ورات 
Bوم إ�/ �0ّ> ذ�ك�
���ر أ��	ل �ل ;د 
 وا��7
�# ا��ور�8 ا���	ة �	دت ا�
� ا�
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 ا�د�	�	ت �ذاKف �ن ا��
ط	�ر ا��رر ��ن �ن ا.�80K <ورة !�رزت ا��	;�8، �	مٍ  ا��8K !� ا��وري
 .رأ�> �ن �0
'��ر ���0	B  ًرج �	رعٍ  ;د وا��دا!#


0ك �ن ،80K�.'�ش �ؤال ا�رك، ا
�'ت �'ّ�دة �7د��8 ا��وري ا��'ب أB;# ا�ذي ا��� ،<� 
 ��را7'
)	 ��وم أن دون �
/ أو ـ ووا�# ���ر �	
)	م �ّد�ت وھ� ـ ذا
)	 �ن �رّدھ	 أن دون طو��ً،
 B	رج ھو ��	 ��80M ا��ور�8 ا�Bب 	ت� �ط	��	 إذا ا��را7'8؟ �
0ك ���وم و�ن !�)	، ا�ظر وإ�	دة
	ھ	 و�	 ا��وري، وا��7
�# ا��ور�8 ا���	ة� < �ن أ�<ر ا���	��، ا���رح �0/ ا��راع �	ن �


�ف �ذ ا��ور�ون �	ش و�د ا��	رع، �0/ ا��راع��)م �ن �ذودون وھم ��ر، ا�
	�# ا��رن � أ
8�(
���ن ر�F( �و)م �ن ا�داKم �	�
�ر�N و�ط	��ون �وداء، K	د�8 وھ� ،)ط
)م !� 
ر�
)	 ا�
� ا�	�� 

 �<�راً  �)
�وا �م �ؤر�Bن أ�دي ��ن طو��ً  
ر�ت وا�
�) ا�طو�8( و�
)	 �ّ�وه �	 1864 ا�'	م أ�داث
	(����

زال �	 ��0)	 ا��'ل ردود و��ن!! !�ط أ�	�	ً  دا�ت أھ8�0 ��رب �و��)	 ور;وا و�ر�)	، � 

'ر�
 /
 .ا�0�ظ8 �


0ك !� ث��� �ن و��7د ،8 <م ا�دروز ا�����0ن ��ن �	 زاع �ن د��ق !� �دث �	 أن ا.ز�
8 !� ��دث �	ن ��	 ا�
داد وھو ا���	ع، أھل �ن ا�د�����ن وا�������ن 7)8 �ن ا��	م أھل �ن ا��
 �م ��)	، د��Mرا!�	ً  �	ءه و�	دت ��	ن ��ل ر��ت ا�
� ا��وى ��0> أ�ر!ت د�	ء ��ك �ن ��	ن �7ل

	ج أدوات �8��0 �0/ زاعٍ  �ن أ�<ر ا�
�	س �كذ ��ن ـ ا��ر�ر �	�8 أوال �ّ<0
)	 �ر!8، �	د�8 إ
�ط
�م ا�������ن ��وت !�	ت ا������، ا��� !� ـ ا�ز�	ن ذ�ك �
 ا.وال ��رق ا��Bر�ون و��وم 
�س �
ل دون �نا������ أو�Kك �
وط�ن و!ر�	 �ر�ط	�	 �ن ��Bٌ  �رضٌ  ذ�ك �# 
زا�ن!!! ا.


)م، أروا�)م 1�	ذ وا,�07زي ا��ر�� ا�ر�ف !� ا���	��ن	�	 ذ�ك ر7	,ت أ�د 
دBّل �و, و�
)م أن �'د ��و
)م !� 
وط�)م وأ�	د ا��ّظم، ا�������ن 
)�7ر �# ا�ذي ا�'�ر;

>( !� ا�		�0� (

زا�	ً  ���ت 8ا��� أن �درك ا�7زاKري، ��دا��	در ا.��ر �	ن وا�'�	رة، ودّ�ر ��س �وش !� ،ً	� د�
��8 �ر�	ً  و,K	ون �ن و, ط .��ز

 وا
)م ا�Mر��8، ا�دول �ن ا��'ل �ردود درءاً  ا.�ر، !� ا�
���ق �0/ ا�'	�� ا��	ب ا�
Mل �'دھ	
��)م �
)�7رھم و�	م �	�
واطؤ، و��وB)	 و
7	رھ	 د��ق وأ��	ن و7)	ء �ل ا��د�B 8	رج �واتٍ  و

�	ر�ت ا�
� ا��K	ت وظ)رت ا�ر!�'8، ط��	
)	 �ن د��ق غإ!را و
م ا��	م، ��د B	رج �! N�	���ا #� 
��؟ أت ھل: ا��ؤال وظ)ر ا�'<�	�، ا�وا��K	ط! 

 ��روع و�دأ ا�'<�	�8، ا��0ط8 وا)	رت ��ء، �ل 
Mّ�ر) ا�طو�8( 
0ك �0/ ��ودٍ  ��رور
 ا�دو�8، وھو8�ّ ا��7)ور�8، �	ء <م ا��ر��، ا���
'�ر �ن ا,�
��ل و<ورة �ور�	، !� ا�وط�8 ا�دو�8

��	ل، ��ر، �# وا�و�دة دو�8 <م �ز��8 دو�8 إ�/ ا�دو�8 و
�ّول ،1963 آذار !� ا��'ث وا��ب وا,

	ت !ردٍ �
 وظل ا��ؤال، �
Mّ�ر و�م..��ل ھذا �ل...اLن ا�<ورة <م ا�
ور�ث، <م ا,�
�داد، أدوات �0/ 

��)م �ن �رّدون ا��ور�ون .ا,
)	م أ

 7زء وھم ا�'0و��ن، أن !�رة �ور�	، !� ا�	س ��	ة !� ا��	�ر ا��ؤال ذ�ك و7ود �ّرره ��	و
 و7را,ت ا.��8 ا��روع رؤ�	ء وF	���8 ا.�د ��	ر ا�ظ	م رأس ��در و�)م ا��وري ا�
�و�ن �ن

 �)م��و �ر�)م و
��ل ا��7
�#، �ن و�زلٍ  ���رٍ  ,;ط)	د 
'ر;وا ا�دو�8، وأر�	ن ا��وري ا��7ش
 ا��7
�# �ر�87 و
�ت وا,;ط)	د، ا�ظ0م �وات 
7	ه ��	��
)م را�� أن !'�0	 و�ذ�ك ا����ط8،
�زاز �7ب , و�ذ�ك �	��ون، ;�	�	 ھؤ,ء أن �0/ ا��وري

ز��ن �0/ ا��<��ون ودأب 7را�)م، ا� 

)م،	�	
���ر و�	و�Kن ا���	��ن، ا�'0و��ن �# �
'	ط�ون أ)م وھو داKم، �د�وس �
� I�� ا�ن ا��1م 

،8���
 ھذا وا�
�رّ  ا��ور�8، ا���
�	ت !� ا���# �ن أ��	�)م �'ت ��ن وآBر�ن، ا���م، ا�ن و
��0ذه 
 ��دا�8 ����8 إ�/ ا��ؤال 
�ّول �
/ ا�'	م، ھذا �ن آذار !� ا��ور�8 ا�<ورة اد,ع ��ظ8 إ�/ و�و,ً 

�ذّ
�ن، و�	7ر ا��ظ	ھرات، و,!
	ت ا,�ر�	ء، ;د ا��وارع، !� ا�1دام أ��	م M��# ا�	وا� 
��	ً  ا��وري ا��	رع !*��N..وا��
	ب وا������ن ا���<�0ن و��وت ا�ر�	��ن،K	رس ط	ف �� ;دّ  ا�'

8�K	ط�'0و�8 ا�;ط)دة ا��و�ت !�...ا�ذي ا�م ا�رف '� Iر�	

)	 وا�دة ا;ط)	د ��ظ8 ا��د�ث ا��	� 

0ك ،8�K	ط�م ا�0'0و��ن ��7زرة أ�دٌ  ���# و� 
 !و�واھ	 ا��Mور و�7ر وا���	ر�8 ��	ة �7	زر ��>


)� , ا��ؤال، Bطورة و��ن
 <K	��� �! '0و��ن، ذھن�0> !� �ل ا�Bّ
 ا���	ة ط�# �وا�#ٍ  
� ,! ��;ط)د�ن؟ ا��	;� !� ا�'0و��ن �ن ا�;�	�	 و7ود �'�> ا�ذي !�	 ا,!
را;�8، ا��ور�8'� 

�� ,;ط)	دا ذ�ك ��	ر�ون �	وا �7د�ن و7ود �ن ا�لّ  �)ذا وا���ول! ا�'0و��ن؟ ;د وا��1	ء وا�
�'��  ً 	�	�
��8، وأ�ره، و��و
> و��0	K> و�B> ا��وري ا��7
�# �	�	ت ا
)	م K	ط�	ّول ��
 د!# ر7ل !�
<
	��  ً 	�> <��� إ�/ ا��)�در ��دا�ر��ن ا�د�
ور �<ل ��وا�K	و�ف �<ل �07ل ر�زي �)�د أو!! ط� 

�� إ�/ ا�'ظ�8K	ريو!! ط�	7��0 ا
 ا�7زاKري ط	ھر وا���I ��0)م وا��وا��� ا�'ظم وB	�د وا��و
 ا�'0وي، ا,;ط)	د �ظر�8 و!�	ً  �����ون ھؤ,ء �ل...ا.طرش و�0ط	ن ��ش �	�	 ور�;	ن
��8 �	ر�وا �
'���نK	ط�'ب ;د ا��'0وي ا�ريء ا��ا!!! 

�8 ھذه أن وا�����8K	ط�م ا�رض، '

 �ل ا,;ط)	د، إ�/ ر�8ا��و ا�دو�8 ��ر !� !�ط ��س 
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/

0ف ا�'ر��8 ا��'وب !�)	 �	�ت ا�
� ا�'<�	�8 ا�ظروف أ�0ك !� �B�� 	(ّ�ب ��ف �ذاھ�'
 ا�
�
)	، إ�/ ا�'<�	�8 ا��B!8 7رّ  ا�ذي ا�
ر�� ا�طورا�	( أ)م ��7د ا�'0و��ن، 
	ر�I !� ��رأ و�ن 

 ا��	ط�8 وأدا
)م ا�'<�	��ن، �وط �	ن ذيا� ا�'<�	�، ا,��	ري ��70ش ا.��ر ا���8 ���0ون �	وا
 ا�درا�	ت �ر�ز �د�ر ـ ا�دا�و�� ا�راھ�م ا,�
	ذ و�ذ�ر ا��0ط8، أ��	ع !� ا�'رب إB;	ع !�

/ أن �'د( !��	 !� – ا�<�	!	ت و
وا�ل ا,�	د���8ّ�
 ��	ة وھم)  ا�7دد ا�7د(  ا,��	ر�ون ا�7د 

د�	
)م(  أو7	�	
)م !� 
*��ت وا�
� ا�'0و��ن �ن و�'ظ�)م ا��ر
ز�8 �ن ا�'<�	�8 ا���0�8 ا��وات�  (
p�	��ا 	196 �ددھ 	�	را او7	�
 ا���	ة !� أ�0و�	 ا���
	��8 ا�طر��8 ، ��ر ا��	�# ا��رن اواBر �ن ا�

 ـ ا�'0و�ون �> 
'ّرض و�	) ا,	;ول ��د أ�	ء �	!8 !� �رھ	 !� �	ھ�وا و�ذ�ك وا��'	��ت

0ف �م ر�ون،ا��و ـ ا���ر�ونB� داد أي �ن�
 ود��ق و��ص ��	ة أر�	ف �> 
'ّر;ت آBر ا�

 .وا��7	ز 7د �0دان �'ض و�
/ وا�'راق ا�زور د�ر و�7ق ا��ور�8 وا�7ز�رة و�0ب

�8ٍ  ��ون أن دون ا���	�م، ط	�')	 ا��ور��ن ��	ة 
	�'ت ا�'�ر�ن، ا��رن ��ود و!�K	ط�ن � 
 ا�Bروج �	ول و�ن �;	ر�	ً، !��راً  ��� <�	!�	ً  !��رة ��8K !� �'�ش �	ن و�ن أBرى، �0/ ط�M	ن

Bراط�� �! #�
 �ن 
�ّ�ن وا�1ز�د��ن، وا��1	����0ن �	�دروز ا.Bرى ا��ور�8 ا�طواKف �<ل ا��7
ز�وا أ)م رFم ا,!
را;�8 ا��7	ل !� ا�'0و�ون و��� ا��ور��ن، �و��	ت !� �دوره ا���	م 	( ���م �

 ��دا�ر��ن ا���I <م ا.��د ���0	ن ا���I �<ل ا��وري ا��راك !� ر7	,
)م �'ض و��	ر�8 ا�
'�0م
 ا�'0و��ن 
طو�# �0/ ��ل ا�ذي ا��ورا� أ�رم ظر�8 ��;ل �ز�
)	 �ن Bر7ت وا.8��0F ا�Bّ�ر،

 .ا��0ط8 إ�/ �0و�ول ا���0�8، وا��وات ا��7ش ��وف !� ا��'ث إ�/ ّ��)م ��ن

�0�8 ا�	س أن و�#� ھو – ا�'0وي �> �0
زم ان �7ب ا�ذي - ا,8���B ـ ا���ر�8 ـ ا�'0و�8 ا�
 ��رق , ان أي)  ا�
ر��8 ا�8M0 !� - أو��	ق �	�م ���0> ، د��0> ، أ��>(  وظ)ره و��	> ��ده ا�
��م

 ا��0Bو�	ت أ�دس وھو -  ا,�	ن ,��
رم ا�ذي ا��Bص !	ن و�ذ�ك.  ط)ره �0/ ��	!ظ وان ��ذب و,
 �م �Bص !)و ، ] �0B)	 و��وا	ت و�7	د �	ت �ن ا,رض ھذه !� �	 �0/ ���	!ظ�8	 �)
م و, -

p0�� 80�ر� \; , -ا�	;�7ن �Fر -  ا,�B	ص ھؤ,ء و�<ل �7د��F 8ر ��	د
> !	ن و�)ذا �'د، ا�
 ا�/ ��
د ا�'0وي ا��1	ن ا�	س وأن ,���	 ا�'0وي، ا��7
�# ��ل �ن و��ذون ا��7#، ��وت !� 0���ُون

 ) . وا�ط��'8 وا,�	ن ](  �ورة و!�)  ��0 و ���د و) ](  ا��ق(  ا�<�<8 ا.�	�م �ب

 ا�
زاز ,�
�رار ��ّرر !� �ور�	، !� �0'0و��ن ا��
Bّ�ل ا�)و�و�و�ت �ذ�ك و7ود , وإذ
#�
��	ً  ��ون �ن �*> �راك، �ل �ن ا�;�		ت أBذ �;رورة ا��وري، ا��7K	ن ط�رس و	دا,;ط) ��	 

 .ا�'0و��ن ;د

���ر !ر�8 ��0ور��ن ا�<ورة 
'�د
 إ��	ن و
م ر!'ت ا�
� ا���رى وا�'	و�ن ا���0ّ�	ت �ل !� ا�
 ا�'�ش)..(ا��ر�8).. (ا.��0	ت ا;)	د) ..(��	و�8).. (��	'8..(�ظ�
)	 و
�ت !�)	 ا��7	�� ا�و��

  .و��0)	 
)	و�ور ا�دو�8 ��)وم إ�/ و�و,ً )...ا�'دو)... (ا�'رو�8) ..(ا���
رك
  

  )./ا�>�'�/ ا��LIة( �A�� ���F وا�$%t) ا�
$ى( ��F�� وا�'5	ر) ا��&��F�� )GL ا���� إ�� /�'� ا�'�' 

 �6 أ�<� /��ع وا�'5	ر...) و*�&$�$0'	 ا��Mاع( ��+'	ة ا��L$/�/) ا��7	ل �6 أ�<� /��ع 6	�'�' 
. ا���&$�$0'	 إ�� /�'� وا�'�'&� ا7دب إ�� /�'� يا�'5	ر ��$!	ً،6. )وا7دب ا�I&$ن( ��+'	ة ا��;�'�') ا��7	ل

� ا7دب أن ��ر0) ��'
	، وا�0l	ع �
	 /~!  ا��� ا���Iة إ�'	ء /+	ول ا�'5	ري 7نA O�:/ �'�� ،رات	�Jا� 
�/$L*ة و	ه ا�+'�&� �A O�:/ �'�� (�A 9$ر أو ا����A �6 ('�	�!إ G'�Lر0) ،ا��� !K !��	رU	ً  /�$ن أن �
 ��e �/$L'�، = ا���Iة ��	/) �+$ ا���&$�$0'	 *�;� أن ��ر0) ،')�ا��� ا���9+) أو ا�A')ا�$ أو ا��LIة

  54 .ا�%7+)

  : 2013آذار  6(3 �وا�3 =ر�,3 إ��د �روي 54
 أ��	ب ا��7)وري ا���ر د�/ أذ�ر ��	 2007 ا�'	م !� ��ور�8) ا�
	ر�8�B( ز�	ر
> �Bل
 و
�	!�ز �^�د ���� �ؤ
�ر ��;ور د��ق !� 	�80ا�' ا��1م و�	Kل ��	
ب و�دراء ا��ط�و�	ت

  .ا��'ب ��ر !�
 ��	ب �0/ و
و�')	 ا,�
را��8 ا�دول �
ّ�دم ��0)	 ���ر و�دأ �0'	�م Bر�ط8 �'> 
�	!�ز أ�;ر

0Mب ��ف ��0	 �Bرط و�دأ أ�ر��	، ���	دة ا��1ر�	��8 ا��1راطور�8
 وا��راز�ل وإ�ران و�و�	 �ور�8 �


ل و��ف ا�Mرب �0/ ورو��	 و����	 ا���	��8 و�ور�	�
 ��'و�)	، وBد�
)	 ا�ّ�ر !�رھ	 ��;ل ا�'	�م �
*�
 �د �0/ وا�
�M�)م وظ�0)م ��	�)	 �ن زھ�ت �'و�)	 .ن وأورو�	 أ�ر��	 !� �'��8 �<ورات و

،<�زو�� !� و�
/ ورو��	 وإ�ران �ور�8 !� ا��'��8 ا�<ورات 
ط0ق ��وات �'دھ	 وإذ و�! 	(�� 
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�ر ���	...!!! ا�
�د�8�ّ ا�ز�	�	ت ھذه د;�
  .�'و�)	 وBد�8 �	,زدھ	ر ا��1ر�	��8 ا�دول 

ور	

Bب �دول ��Bر وھو ��	�رة ا���ر إ�/ ا�رK	�8 �ر�� �ن �M	در آBر د��
 رؤا�	ءھ	 


ر
�ن د���راط�	ً �/ �ن �'دّ  �0د ز��م أ��/، ��د �Fدول أ�ط�8 ا�
Bدم�� زال �	 و�'�> ا�'	�م !� ا� 
  .ا�
د!8K �طب و��7# ا�طوزطو ��	رات

 ��	ر ���وت ��	 �	�
رو �	ت ��	 ا��ذا!� �	ت ��	 إل 7وp ��م �	ت ��	 
�	!�ز �	ت
  .�'و�)م 
د��ر ��	و�ون وھم ��ر�0ون وا�دة، وا�'�	Kدي ا��و�� وا�د7ل ا��ذب �80.... ا.�د


�	!�ز، �ز�زي , 8

م ا��وت، !� ��	� ا��وت �ن أ�وأ !*�ض...... �>��  

دھ� و�
!ب�:  
�ّ�ر �د�	 N�	��� س	  ا����N ا��	�م ا�ظ	م إ�/ �ل !�ط ��)	 ا���و�	ت , ا�

�م ا�+'	ة *L$/� /+	ول 6
$ ا�'�'&� أ!	d�5/ا7دب و ،Z�3� �J&� Z�* (6	F>ا�. �F�/رض و	ا���  '� 
  ....�5�h	ن �دا�I !�9+) ��� ا��&	56) ��9�8 ا����') وا���9+) ا�$اU�6 ('�A'	ت

Y '���!  ا��-�� أن VLM ا�'�'&''  � ا���h6 ،( I -ا��/  - �I6 ظ� !<�m ا=��0	ع ا�5'	%� (ا�5'	%)
  Iا� ��� E
�%	'% Y���* ر/$ن	ا�'5 	�&'� ، Iاء ا��%'	%�� ��� ا��/  ور��	 /�اG6 ذ�Z إھ�	ل أو ا%��


E �6 �6() ا��J	ر�) ا�5'	%') و ور��	 /�اG6 ذ�Z إھ�	ل أو ا%���اء ���/ ، وا�9+'8 إ�L	ء F�  '��	;ا�
 .	
  ا=���	ر ���	��
E وا���ا!

�A أ�<� ا�'�'&'$ن /�$ن  ً	A�� *;��� ا�7	�') !  �$ع و0$د ا5�l	ن ط�'�) 7ن ا�'5	ر/'  !  (A 
�:�5/ (;� (��	Lا�) ا���� أ�	�'�
E ا�'�'&'$ن �'&�	! ا��Iد/) ا��9	�8 أ�0 !  ا=��0	�') �	��A $�*ا�) ن���	� 

�ه /�'&') ا��+$ر ا�<	�K! m /5	ر/) ا��+$ر  !واl/<	ر ا=��0	�')&� K��;/  ! ��� ھ3ا G�L&/ 	! �>أ�)
�ه /�'&') ا��+$ر ا�<	�� !K /5	ر/) ا��+$ر ا�<	�m) /ا�<	��&� K��;*  ! ��� ��	F��	و�  

 أن ��ر0) ا�<	�m $را��+ !  ا�'5	ر/'  !K /��	طI$ن ا�<	�� ا��+$ر �6 ا���6�L$ن 6	�'�'&'$ن

Y0 Eءاً  و/9�+$ا �
L�/ E��$ا&!.  

��$�') أ�<� 6	�'�'&'$ن ا���q، وا�'5	ر/$ن ا�&\� �6 ���اً  أ�<� ا�'�'&'$ن �6 �'�Iر/$ن ا��	وا�'5 
� �3ا ا�+5	%)، ا�&F	ط ��� و*��'Yاً  TY0') أ�<�A ) ا�7<� أن ��ى��	م �6 !�-�lا Eرة ا�7<� ھ	pإ، Eھ 

  .ا�'5	ر/$ن

 ا�'�'  �6�	دئ ا���	رU)، ا�L���A$! ��' وا�'5	ر ،ا�+�$!) ا�L���A$! ��'أن /�$ن  ا�'�' � ��

  V�. 55(� ��6 ردة ھ� ا�'5	ر و!�	دئ ا�L�'��، ا7(� ھ�

 ا����ر�ون �
�رف أن (�,ب 55�
و�� ھم ا�������ن وأن ا�وا�
، ا�دارة & % �در�?م 
 �ن أ��ر ��و�وا أن & �?م ��س وا����ر��ن !��دة،ا� (3 ��و�وا وأن ����وا أن & �?م ا� ذ�نNر�
� 

�ر����� P��� د ا����ر��ن، /�و��ً  وا�ظ م ا��طرف �ن ا�������ن��Fن وا��F� ا���د��ن ا����م أ(Nل 
�!�ء ور��� �طور (�����ل. ا�
�د��ن وا�رو��ن (3 ���ب  ا<����وم �� و(3 �ذ�ك، �ر�وط ا�دو�

�رة ��ص وطرا�ف &ن ا�� زات&...  
�/'  أن /&\�وا ��<$رة �&\�*
A �6 E>') ا���أة، �3ا �	�? ھ3ه ا��%	�) '�Fر/'  ا��	ا�'5 f�� �/�/

 .Eو�:'�ھ E
��$ھ	، = *�5:�$ھ	، = *:�9�$ھ	، 6- ا!�أة ا�<$رة �	�? إن�d* = ا$�$F* 	
� Z��ا أ$�:J&*و   

��	
&� K!  /�Mـ$ آ 	ھ$�$d* K! ى، ا!�أة�M= أ 	ھ$��\* 	
�&��  � 	
 *+���وا = وأ���
	، أھ�
5
�$ا *+�/�ھ	 و0$ب *ّ��$ا أو ��'
	 %'E�*�L ���	ر%$ا ��'
	 و(	/)�� E�	:��! 	
 ا�+;) ���$ب إ�'
	
5I� Eون أ���/�* ،	

	 �$�$ا...�
	 *:�روا أو و*��5��وھ	 6'
	 *�+��$ا = ��	/��  ً 	ّF�  ً=	0)ھ� !! ر�	ر% 

� ��6ٌ  وا�-د/&'' ، &'' ا��/ وا�'5	ر، ا�'�'  إ��A �:�5/ أي ('<A 	!8 إ�	ه، �9�'�I* 	!8 وإ�	9� �*	/	e 
،('9dJا� �
  !؟ر0	=ً  /�$�$ا أن �F	L�5/  ً'�$ن 6

� ��9ا�)A =  ُ/K�5  ! f��دات إ= ا�	Fري) ا��	ا�'5 vM7	أُ  �$ ،(�?��A GL&�� ،ع	&Aوإ 	�� 

	 ا����ت�V� ?0�M q'� =ت ��� إ	'I�M )'0$�$/إد ،()	M  ً	($9Mو 	
�$� ��J� ،G�5! f:� �\&ا� 

�A  '��/ ا��$)  ً	F�=...وج�dك !  و��$�Jت، ا�	!	
 ��� !�J$ف !��  !��K�;* �T �  �6'��  وا=*
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 ا�9dJ') !9	�+� إ/<	ره /\
� !  ��� ا�+;) ��F	م ا�;�'K، أ!	م ��&	ظ�ة *;�ي ا��&	JA	ت و�� ا��{،

  56 .ا�O�J و�'+�E ا��	!)، ���

�O ��� �ون �ور��ن أرى 56!����ء ا���ر��ن & %  % &  �وء ��ون �د ��% أو �د( ��د�
 ھ��ك �Fن أ��Nً  وأ,زم ا���دأ ���س �ور� (3 ��� م أ�B وأ,زم ��<��س، ا��/ط^ ھو ور��� (?م،
�O ��� �ون ��ر�ون �� ���ن (3!�ً  أ(�رض �� & % �6ھ��( ا��ور��ن & % ا���دأ و���س  ����2 

  )���ر�ون
�ھ�J�&/ E 	�'5	ر/$ن6&� vF&�6 ا� (F>ا� ،qI&�	� (0ر�
E أ6>� ا�;�'K /����وا أن �&!  Eھ Z�3�

  57 !$ن �6 ا=��F	د!و!:�

 وأن �0&,�ب (��د�وا ا<,رة ��ص (3 ����3 أ&ط��?�� -���ر���ن أ�?�� أ,زم– ��ر���ن 57
�ذ�ك، �!و�ون @ ا���ر��ن P� 3ل ��وي أ�� ��!�� ����?�� (����ن �0&ط�ء ن=��� ��م �د��! ذ�ك �


ت!! ھ��� (�ر�?�� أن (و,دت ا<�ر و��� �b/ر�ن وا���د ا��ره �ن در, و,ود ���3 @ ھذا. /�ط
  !!ا�و�ت ���س

�ون ا�<	�m ا��+$ر !  ا�'5	ر/$ن ا���6�L$ن�	5/ �� ^Aر/) ا��$ا	�6 ا�'5 ^��d! ،ء	دون ا�7+ 
6
$ ��، وا����I ا�+G إ�� ا�&\� E
�!  ً	F�5! .Z�3�6 Eاھ�� �A ا$IAو K! ت	0	;���6 ا= 	و!�9 *��'.  

��� O�e7ا = K��;/ ر/$ن /�'&'$ن	و/5 ��� ^A$! 	! =إ ('L%$� أو O+� 58 ....���ه أو  

 � �ورة ا�/�ر,� ا��ورة أ�وال ��ت &�وان "(3 �2013ز�ران�19و�� ��ب ����ن ا� 58
  "ا��ور�

 إ<	رةً  �*��0)	، ا.ورو�8�ّ ا��	رة ��	��� أ�<ر وأ�د �ر�ط	�	، ��	��� أ�<ر Fر���ن �ك ��ون �د
� ا���	�� !)ذا �70دل،���B�زب ز��م ھو ا��و�� ا��ا ،� ا��
طّر!8 ا����8�ّ، أ!�	ره وأ�و ا��ر�ط	

: ا�
��	�> �ن �0
�0ّص ��	و�8 أو �و7وده ا�
�	ر و��F ����ُ 8ر���ن �ك �ذھب ��ث. وا�
زاز ��Bر
8�ّ �	��8 أي ا.ورو��، ا��ر��	ن). درس ��ث( �	��ردج 7	�'8 ��، �� ا��� �	ة �ر�ط	8�ّ، وط

�8 ا��
طّر!8، ا�'�ر8�ّ أ!�	ره�)م، »ا��و�	ز��ن ا���ض« �Fر  �Bو�	ً  ا��)	7ر�ن، ;د �M0	�8 ا�'� 

7	ه 8وا��و �0)و�و�و�ت ا1�	ر8�ّ و
�ر��	
> وا�����0ن، ا��1م ;د ا��رس ا�)7و�� وBط	�> 


7'ل �0)	 �	د��، ��0ون ;د وا��ر�8 أ!ر���	 7وب !� ا.�	ر
)	�د ���8 <�  ً	� و�Fر ُ��ر7	ً  ;�
�لٍ  أيّ  !� �> �رFوبٍ �� �M�� 8!ظ	���درٍ  �0/ ا� /
	K\ ��نّ  ا���	�8�ّ، ا��0	�8 �ن أد
��	�	ت,ا � 

8�ّ�	B
 ا�ُ�)	7ر�ن 
���ل !� !�ط�> ز�>،�� �0�0ق �<�راً  �'وداً  أ�رزت �ر�ط	�	 !� ا.�Bرة ا,
 ا��	ل �ن 
;رراً  ا.�<ر ا��ر�ط	8�ّ ا�ط��	ت !� روا7	ً  ��0/ �
�	د�8,ا ا.و;	ع 
رّدي ��ؤو��8

�	د ا�راھن���.  

 ا��ر��	��ن �ن ���7و�8 ا��وري ا�ظ	م �د�وة 
8��0ً  ا��	;�، ا.��وع د��ق Fر���ن �ك زار
)	 و��)	 وا�
� د��ق، �وارع !� و7	ل �ؤو��ن،ا�� �ن ا�'د�د و�	�ل ا.ورو���ن،*� »8 �د�<8، �د�

 ��و�ف 
�ر��	
> !� ودد ،»ا;طرا�	ت و�ط �0�	�ت و�*)	 ��ددة أ�ن إ7راءات !�)	 �زد��8،
 ا��7	�	ت ��0)	 
)��ن« ا�
� ا��'	ر;8 
�N�0 �ن و�ّذر ا��وري، �0ظ	م ا��	وئ ��ده ��و�8


80 رFرا �0/ ا��
طّر!8 ا�7)	د8�ّ� �� ��Mدي( ر�
�دد�ن �د �0/ أ�	��# ��ل �ُ
ل ا�ذي ا��ر�ط	� ا�7� 
	ً  ھذا Fر���ن �و�ف �/, و�د ،)»�دن �رب إ�����ن	��
 ��	 ا�ظ	م، إ��م و�	Kل ��ل �ن ا�

  .�	م ���ل وا.ور��8 ا��ر�ط	8�ّ ا��1م و�	Kل !� روا7	ً  وا���	ن، ا��8�ّ�B �ز�\ �Mرا8�ّ�K �ظ�،
���
 ا.Bرى ا�;ّ�8 �0/ ُ��	<80 ��8�0 �ن ُ��	�> �و�ف �# ا��
طّرف و�ز�> Fر���ن �و�ف �

 ا��ر�� ا�وط8�ّ ا��7)8 ��زب ا�
	ر��B ا�ز��م �و�ن، �	ري 7	ن ا��
طّرف !	����� ا��	ش، ��ر �ن
 �	ء� �ن أ�<ر !� �ّ�ر وا�����0ن، ا.!	ر�8 ا��)	7ر�ن ;د ا.ورو�� ا�'�ري ا�Bط	ب رّواد وأ�د

�� !� ا.�د ��	ر ظ	م �دور وأ�	د ،»��	د
)	« !رض !� »ا��ور8�ّ ا�دو�8« ��قّ  
*��ده �ن ��
  .»ا�����1ن ا.�و���ن« ��	ر�8

 ا���	ر �ر�	ت �ن ا.�ظم ا��واد �دى ���ر ا��	ز ُ���ظ اBLر، ا�1د�و�و�7ّ  ا���0ب �0/

راوح ،»�رةا��ؤا« �ول ا�ظ	م �روا�8 ا���و�8�ّ وا.�زاب ا�'	���
 ��ن ا��ر�	ت ھذه �وا�ف و
�	ء

)	 �ن �	��د�ث ا�ر�	�K ا,�
رض B	ر�7 �
دBّل إدا�
 < !�ط، ا�ُ�'	ر;8 و��	�N ��راً  Fر�� أ


دBّل أو ا�ظ	م ��0وك إدا8 أيّ  ��� <K	�0�  ً	��0�
 ا��	�ل ا,��	ز أو ا��
	ل، !� ��	�رة ��	ر�8ً  أو 
N;وا�وا N�	�� م	ظ
Bدام ا��وري ا��	8 �M� داة	8�ّ �'�	دي ا��1ر��
 �	�8 ھ� ��	 ��0)�و8�ّ، وا�

8�ّ أ�ر��	 !�» أو	�ور« دول و�
80 أورو�	 7وب !� ا���و�8�ّ ا.�زاب أ0Fب�
 ا��و�ف. ا��
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 ا�
��0دي ا���	ر أو�	ط ��ل �ن �وا7> أن �در و, �	�
�	ز، ا��	��	ً  �	ت ا��ور8�ّ �0<ورة ا�دا�م ا���	ري
 �	�<ورة �
'0ّق �	ط �ظ�� �0/ �	,�
داء ا��7دي، �	�'ف �
/ أو ا�0�ظ� ا�'ف �ن ���ر ر��د


دى �7ر�	ت �Bل ا��ور8�ّ  .و�ف �)ر�ن ��ل 
وس !� ا�'	��� ا,7
�	�� ا��

)	زي Fر���ن �ك ا�
Bدام
ل �7ر��8 ا,� �� ��Mراء– ر�� ا�<ورة ُ�)	8�7 أ7ل �ن –ا�

 7ورج ا��	�ق ا��ر�ط	� ا�	Kب ،»
و�
ر« �0/ ��	�> !� �	�>، �ّ�	 ا.�ل ط�ق �8B ھو ا��ور�8

رض وا�ذي F	,وي،��ُ < ��ول �ن �80�0 �	�	ت �'د ا��ر�ط	8�ّ، ا���	�8 !� ا.�د Fر���ن Fر�م أ

�س �د ا.�داء ا.;داد 
��/. ا�7ر��8 ھذه  .ا��وري ا�ظ	م �ن ا�د!	ع !� ا��طق 

�ر ��	د <ور8�ّ، �را�	ت �	�ت ا�
� ا�دول !� ���	 و, ا�'ر��، 	ما�' ا�رأي �'�د �0/�� 

 ا��K	ت !M	��8�ّ ا8�ّ���1، ا�
و7)	ت �0/ �
�داد,ا ;د ا��وري ا�<وري �0;	ل ا��0
�س �Fر ا�د�م
8��ّ�
�� �راع أ> �0/ �ور�	 !� �7ري �	 
'ر�ف �0/ إ�	 
��م، ا���	�� ا�ط�ف �ن ا��K	ط 

�	وى
 إ�/ ا.و;	ع و�ول �ن ا���ؤو��8 ا.�د ��	ر ��ّ�ل و�';)م ��7')	، ا.طراف �رور !�> 


7ب إ���� �راك �*)	 ا��ور8�ّ ا�<ورة و�ف أو ,؛ و�';)م ا���	ر�و ھذا <
�س �'	ر; ا��ّد�8 �
�

B	�	ت,ا أو�/ �ن ا���<�8 ا8����1 ا���و�	ت �)	 ُ
'	َرض ا� أ;�/ ھ�ذا،. ا�<ور�8 ا���ب !� 

 �<�رٍ  !� ا.�د ��	ر و�ور ا�ظ	م أ��م ُ��	ھدة أو ا��ور8�ّ، �0<ورة ا�ُ�	ھ;8 ا�)
	!	ت ��	ع �و!	ً �*
 �زب ��و�8 ;د أ�ل، �در87 أو، 
وس، !� ا�);8 ���و�8 ا�ُ�'	ر;8 وا��ظ	ھرات ا�و��	ت �ن

 ا�
�	س دون �ور8�ّا� �0<ورة ا��ؤ�د ا�'ر�� ا��و�ف �'د �م ا�����1ن، �دا. ��ر !� وا�'دا�8 ا��ر�8
  .و!�راً 


وى �0/ 7ّ�دة أ�	�	ً  ا��ور8�ّ ا�<ورة 
'�ش ,�� 	(
 ا���
وى �0/ أ�	ن ا�B	ر8�ّ7، �ور
�	ء,ا ا�وا�#، ھذا أ�	م ���ن، ,و ا�دو��، أو ا�'ر��
 �وا���	ء أو ;د	 »أوF	د 
�	�ف«�ـ �	�
د�د �

 ا��وري �0ظ	م دؤوب وإ���� ��	�� ��ل ھ	ك �	ن: �زدو87 ا����80. ��;�
	 ا�'	�م Bذ,ن �0/
،<K	�	 ا�7د ���ل �0/ *Bذه �م و�0��
 �د�<> و�<رة �0ظ	م ا�ظ	ھر ا�Bط	ب ُ��	�8�ّ �0/ �	�
ّدر وا�

	 �ؤ�د�>، �و �	��د�ث 
و7ّ> ��ن �Bو�	ً  ،»�و8�ّ �ؤا�رات« �ن
نِ  �م ��' 	� �� ��)	رة ��

	�8�ّ ا���0	ت �0/ ا�0'ب !� ا�ظ	م� ��و�	ً، ا�'	�م !� ا�1د�و�و8�ّ7 ا�
�	رات �دى ا��ّ�	�8 �^و
	ر ا��
 –ا�������ن ���	 ,– ا.��0	ت و��	�8 �و�
)م و��ر »ا�����1ن« ��	ر��B :8و�	ً  ا�Mرب و!�

،ً	 ا�
و7)	ت �	�8 !� أ�	. ��	راً  إ�را�Kل و7> !� وا���ود �Bطط	
)	 و��ر ا��1ر�	�8�ّ و��	ر�8 ���
 ا�'رض: ا�رو�� ا�و��ط ��ر أم ُ��	�رةً  أ�	ن !	�80، ا���	�8M0! N ا�1د�و�و�F 8�ّ7ر ا���	�8�ّ
	ف ا���
�رK
 <��نٌ  
'	ونٌ  وھو ا��
�دة، وا�و,�	ت أورو�	 �# �
�B	را
�,وا ا.�� ا�
'	ون �	�
��ف ��	�ل ا��	;�، ا�'�د !� »ا.رھ	ب �0/ ا��رب« ���8 !� �<�رة ��	�N �> و��ق �M0ربB
 
 و!
N ا,�
�	دي و;')م �0/ ا��ور8�ّ ا.ز�8 ا�
�رار �B	طر �ن ا.ورو���ن 
�ذ�ر أو ،ا�;Mط

 ا��	�8�ّ أز�
)	 B;م !� أورو�	 �وا��س أ��ر أ�د وھو دو�)م، �و »ا��ر��F 8�ّر« �0)7رة 7د�د �	ب
  .ا��	�8�ّ

0	 ��دM�0	 ذا
	، ���	د<8 ا�
� ا��و�ف �
�8�ّ �0/ واّ	� ا�
�دادي ظ	م 	مأ� ا�71	ري ا1
 ا.و�/ ا��)ور !� ����8 ا��
��8 ھذه �	ت ور��	 �'�>، ;دّ  ا.�0�8 أواع �لّ  ��
Bدم ��'�

�س �ن ��رو�	ً  د!	�	ً  �نُ  رى !��ث ا�<ورة، 
� #� Nّ0��Mر	 وا;�8 
'د �م ��)	 �0<ورة، �رى ا�
	
���رٍ  �	��
��	ت ا�ُ��رف ا��1	ن ھذا 
��ب و�د. »أھ8�ّ0 �رب« ;�ن ��0ّ��ن »طر!�ن« �Fر� 

 !� ا��	�ل ا�'�م �# ُ�ّ
�ق 
���رٌ  وھو ا�'	�م، أ�	م ا��ور8�ّ ا��;8�ّ �ن ا�
'ر�ف !� وإ���� ��	��
  .��و�> �ن أ�;	ً  ��ؤو�8 ا��ور�8 وا8����1 ا�<�	!�8 ا.و�	ط ��ن ا���	�8�ّ، ا��'	ر;8 أداء


	ج �رى،� ��	�8�ّ ا�
��	�	ت أ�	م ا��وم ا��ور8�ّ ا�<ورة�
ُ�
'	طف �	��� �	م �رأي و �� 

�ّ�ن

;� ھذا. ��0	 !ر;)	 ا�'	�م ���M ا�
� ا��ط��8 ا�
�و�8 �ن أ�'د ھو �	 إ�/ ��	��	ً  ا�د!# �ن �� 

  !اLن. ��ر�8 ا�
�ّرك
  

 ��/ Y''�* �9Aا�'�'  أ  �  '�/ t%$ا� Z�3�9 و�Aر أ	ر �  ا�'5	5/ t%$س ا�	'F� O+ا� 
�اً  ا�9A7 وا�'5	ري 0�اً  !����اً  ا�9A7 ا�'�'&� *;� 6:	��	ً ... وا=���	ء ا�9�قو ���M وا=���امA	� ،ًا�0 

Eeأ�� ور �A ھ�ون	\�/  ّO+ام ا����وا= 	إ�� �&�  ّ�Aن أ	ا!�+ �F'F� �A �
\* E
�F'F�...  

9�اً  ا��3ب إ�� /�;~ون ،/���	�'$ن- د/&'$ن/، //5	ر/$ن - /�'&'$ن/ 	���6�L$ن6A أو �':� �9A، 
  !!!&	F6$ن أ�
E ا�Mr/  -!�ّ��' – و/����ون و��، ��ون أو و�'	ً 

:Y'�� أن 	ن  ��  /��&&Vر/$ن�	وا إذا ا�'5��و�$ن e	��	ً  ا�\�E أ/d! )ن$�&�F! (��d�	� و/��3ّ$ن 
(F'F+)ا�  	وا إذا ا�'�'&'$نأ!��اع !�F&�$ن( !�F&�$ن e	��	ً  ا�\�E أ/d�	� و/��6$ن (F'F+59 )ا�  
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59 P� ً�
�
�ن ا@&���ر �� ذ�ره ���ب ا�?��ر ا�رأ�����  ط� &��م ا��
ر(  371ا</ذ  � �
�=دة: Bوا�ذي أد&و �!راء�  

ا���	�8 ا��	Kرة: إن ا������ن وا���	ر��ن �ن ا��
����ن ���	�ر ا�'	�8 �	وا !� ��د�8 
8 و��0	
)م ا��'�و�8 �	ت ھ�وم ا��واط�ن. !�Bط	�	
)م ا�ر�
 �
دFدغ أو�Kك ھؤ,ء، ا.طراف ا�

�و � 	(!�دFدFون ��	�ر ا�	س ا���ط	ء و�'	ھدو)م �0/ أ)م ���Mرون ��7# ا��	�� و��7زو
ون �)	 ا�'	�8.......�0/ �� �
أ!;ل. و
زداد اط�ًء، �ن �وم إ�/ آBر، Bد�8 ا��0ول ا��	ذ87، ا�


�در ردود !'ل 
م �ن ر8�F �'�د آBر، !Aن ا.�زاب ا���	��8 ا�
��0د�8 أ��ت، ھ� ا.Bرى أ�;	ً ُ ،
  !� ��	�رة ا.�ور.

  60 .�5$د/) �	رھ') ا�'5	ر/'  وا%�:	�) *���/) ا%��-T') ا�'�'&''  ا%�:	�)و/��&&	 أن ��'Y أ/>	ً أن 

 ا.�<ر ھو ا�<�ث ا���	ور !� 
وازن �ده �ن ���ون :ا��
�دة ��ورات إ�% &د�� إذا 60
 ا�
وا7د �ن �'	دة أ�<ر ���ون ا����ن !� ا�
وا7د أن أ�<ر، أو وھ80� و�Bدع ��0رء �
�Bل �د �'	دة،

 وا��<	��8 وا��'و�8 ا��ر�8 أ��/ !� ا�
وا7د أن إ, ا�و�ط، �ن �
/ �'	دة أ�<ر ر��	 �ل ا���	ر، !�
�	ض ���ب ا.�ر ھذا أن أي �0ز�	دة، �	�ل �Fر) ا���د�K( ا��'	دة ��دار .ن ا��'	دة، 
0ك ���ق �نB ا


)ر ا���وى، ا��'	دة ى��
و�

�	ر ا��ط�8 ھذه ! ا���	ر أم ا����ن �ن أ�دُ  �'
�دنّ  !�. ا�ر!	ھ� �	,
إ, أ> �د ��ون  .وا�
دا,ً  
واز	ً  ا.�<ر �	�و�ط�8 ا���وى !	��'	دة �'	دة، أ�<ر ا.Bرى ا�7)8 أن

��
� �
  ب �'	دة أ�<ر.ا�����ون أ�<ر �درة �0/ ا�
��م ا�ذا
� وا,
7	ه �و ا�و�ط�8 ا�
  

 وا�0l	ع أ!�، ھ$) %��� إ�0	ع( وا=%���اد ا�&\	م ��ه ��� ا�0l	ع ا�&qI� ،(LF �6  �	�	 و�$
��� O� (/�+اط') ا��F�/� %'+GF !	 وھ$ /�$ن، أن /;O !	 وھ$ آ�M، أ!� ھ$) إ/;	�� إ�0	ع( وا�

5
E !	 /:'�وا ��� �F$م !	 هللا /:'� � ( �&	 !	 ا��:''�I�V�...(	6ره	�ري 7ول /��  ا��	/5 ��	وا�< .�&'�/  

	!�
E (= 0$ا�O !  *�$ن  �&��L� ر/$ن	س /�'&'$ن أو /5	ك أ�	&
ا�'�'&') وا�'5	ر/) !  ا�L�	ع، 6
  ./L�5'�$ن إ= أن /�$�$ا �Z�3) وھ&	ك !  /ُ&VJ أو /��� ��� ذ�Z وھ3ا أ!ٌ� ط�'�� !  ط�'�) ا�+'	ة

 K'L�5/ = �A ر أ��	5'�	� (��J*�ا��	'�ً ط$/-ً �6 	ز!& 	
'�� �� /�3ب  ،*:''� A&	�) ا���A ر0) ا����
KA�0'� ھ$ 6'� .ا�$ا KAوا �'':* f6�'6  '�'ا� 	،أ!  	ھ��و/�� 	
�d</ا���3) و K'&9* ول	ر0) ا�� /+��

!	
A�) (F'F� 	
�Vو� KAوا  

5
E  و*>+') ا��6	�	ً  أ�<� ا�'5	ر/$ن�&� ا��>+') /�$ن I�V��6 �'�% E
�'<A،   ! ا�'�'&'$ن 	�&'�
E
*	Aوأو E
6
3ه ا��>+'	ت ھ� أ��e ا��>+'	ت ا��� /���$�
	.ا����  أن />+$ا أ�<� �V!$ا� ،  

��	 أن ھ&	ك ھ�!$�	ت ذ�$ر/) وھ�!$�	ت إ�<$/)، ر��	 ھ&	ك ھ�!$�	ت أو !$رp	ت /�'&') 
،���'�L�  '&p=ا  ! $�d/ = ن	5�lأ أن ا�و�&qI ا�$A? ھ&	ك �$اذ!  وھ�!$�	ت /5	ر/)، و��� �qI ا���

(وإن �	�? ھ3ه ا�&\�/) (+'+)  ���6	 ا7!� أ�<� !	 /���Y ��� ا��+$ر ا�<	�K! (m ا���E أ�� /��  

	 ا��	!) ��� ا��+$ر ا�<	�m، وا���0 ��'�L� (/ر	وا���أة /5 ���'�L� �&'�/ �0ن ا��V� ً	!$�� د	F��=ا


	 ��� ا��'�L� ('&'�/ وا���أة ���'�L� ري	/5��	3ه  ��+$ر ا�<
� /�$ن ذ���  ! Z	bT و!�اF6	ت �A

  61 .ا�
�!$�	ت

، ����ف � ��س ا���ري وا���
3 وا���3.....ا�[،  61���
ھ��ك (3 ا��ر�, ا� Uو� ا�
 ��ب ���
����ب ���د ا���ر��3 ا�را�P، آ(�ق �6 �دود، إ@ أن ا��ر�, ا� Uو� ا� O6ط6ع ا���

� 3���� Bط ��در ھذا ا�����ف (�ز�و�و,��ً. إ@ أن ا�!در ا�ذي �رأ��������ف دون أن ���ر أو �ر

ر(�B اھ����3 ا����3 �?ذا ا�=Fن،  �د�!3 ا��=�ور �
د ��ج / �ل��  ا�������!����أ=�ر & 3 

 دوت �وم )�!� 3
ر2م &دم ذ�ر ا���در ا�ر���3 أو ��در & �3 � �وNوع أ�! ?� &ن �و�
  و�و�P أ�� ��!ف:

 أ�ور �ن �'
ر;)م �	 إ�/ ا��I �ن ا.��ن ا�7زء �0/ �'
�دون ا�ذ�ن B	صا.� �ظر
���ر �0/ �در
)م �ن ط	�
)م ��
�دون !)م": �
�	�د" ��ظ	ر

0ف و�
	�'8 ��7'	ً  ا,
7	ھ	ت !� ا�B� 


7ون وھم وا�د، آن !� وا.��	ل ا���	ر�#، وا��'ط�	ت ا��'0و�	ت �ن ھ	80K ���	ت و��7'ون �



  - 123  - 

 

  . ا�7د�دة ا.!�	ر �ن را��<� و�طر�ون

�	رب" ��ظ	ر ا.�ور إ�/ !�ظرون ا.��ر، ا�7	ب �0/ �'
�دون ا�ذ�ن ا.�B	ص أ�	� :"

 ود�8 �
ر��ز وا�'�ل أھ��8 ا.�<ر ا.�ور !� اھ
�	�)م ��ر �0/ �در
)م �ن ط	�
)م ��
�دون !)م
 !� �Mو�ون، �ر
�K��8 8 !� ا�'�ل ��;0ون وھم. ا����N ��	رھ	 !� ا.�ور و;# !� و�را�
)م
�	��ل
ً  و�'طو)	 ا� ��ذ �0
ز�ون، ��	
 , أ�ور !� و�
)م �;�'ون و,. أ�	8 ��ل ا��و��B 8ط
)م �

  ".��	�ر ���ل ��0)م 
Bدم
;# أن ا�;روري �ن إن 	 ا��Bص" �	�
� !� ا��<�ط8 وا�'وا�ل ا����زة ا�'وا�ل �0/ �د


# ا�
� ا��	رزة ا��درات 
��> ا����Bن �!�. �دا �0/ �ل" ا��
�	رب ا��Bص"و" ا��
�	�د�
� 	(� 
  .اBLر

��M �ذ�ك� 	�� أ, ��0
� ا�
� ا��وة و�	ط و�)	را
	 ��درا
	 ا.�<ل ا,�
<�	ر �0/ �	�
ر��ز 
#
�

'0م أن أ�;	ً  �	ول �ل، �)	 0�ون ا�ذ�ن اBLر�ن �ن 
B� 	 و�ط ��0)م أ�0وب !� 7ذر�	ً  �

���رھم
��د 
�  .�Bرا
)م ن� و
8  ا��
�	�د�ن وا.�B	ص ا��
�	ر��ن ا.�B	ص ��ن ��	ر

  : ا��
�	رب ا��Bص -
0�8 �	���	رات �د!#* 
B��رب ا	�

  .وا�د ��	ر إ�/ �
  ا�
�د�د ��ب* 
�	��ل �0/ �ر�ز* 
  ا�

�B� 80�0طوات ��0> !� ���ر* �  
  �	�'�ل ��دأ أن ��ل �Bطط* 
ط��* �  
  �	.�	ن ا��'ور ��ب* 
  ا.�<ل ا��ل ن� ���ث* 
  ا.!ق ;�ق ��د �*> �و�ف* 
  
  : ا��
�	�د ا��Bص -

  �د�دة ��	رات ا�/ ا�وا�د ا���	ر �7زئ* 
  ا�
وع �ن ���ث* 
�	��ل !� �د�ق و," ا��
�	�ل ا��ل" �رى* 
  ا�
  ا�
وازي �0/ �'�ل* 
  وا;�B 8ط8 دون ا�'�ل !� ��	�رة �ط0ق* 
  ا���0م �د�> �0/ �'
�د* 
  ��رةا ا���	�	ت ��ب* 
�)	 ا��0ول 
وع ��
رم* 	�
  و
  ��0> ا,�
�	د ���ن , !و;وي �*> �و�ف* 
  


�	�د ��Bص أ	: "�و�ر – �F �	ك آن 
�ول� #
�

��زة إ�دا��8 ��درات أ� .�
'8 أ7د إ� 

0ف �# �0
'	�ل 7د�دة طراKق �ن ا���ث !� ���رةB� ا.�ور.  

��، ا.رض �0/ �د�� ��0
	 أ�ف إ �	 إذا. ا���
��ل و��	ر�8 ا��7)ول دي
� أ�ب ��
��� أ7د !�وف، �	ءت أ��	 ��ر�8 �
�0ق ا�'	ن .!�	ري 
ر�ت طرح !� ا�و�ت طوال ��Mو�8 
�	��ل ��ھ
�	م �0زم �	 ا�و�ت �ن أ7د و�ن ا�7د�دة ا���	ر�# �ن ا��ز�د

/ ا.�ر �طول و�ن، �	�� 

��� أ7د 8'K	; �! ء	ر�'� !;	ط�8 ���
0/ �> .��ط ا��� ��  !أ
���� أدرب أن إ�رار ��ل أ�	ول ا��وم !		، أBط	�K �ن 
'�0ت �د �� �'ض 
طو�ر �0/ 

  ".ا��<�رة ا��
�	�دة أ!�	ري !و;/ !� اFرق , �� ا��
�	ر�8 ا��)	رات
  

 E
&�6 ،��F/ط� ��� �	ن �	�/l�6ٌ� /�9 إ�� ا ،��	�! ��J� ت	�$!�

3ه ا�� G���/ = ،ع هللا$U$!
� /;�K �'  ذاك وذاك.... �A  ! E
  	���E و!&
E �	�$راp)، و!&
� E	���F و!&
� E	�O�F، و!&

 �pأ ا�$را�، h6ن 9A	ر ا�F	e (!	��	ً /5	ر/$ن -و/��  ا=%�I	دة !  ��E ا��Iا%)–ور��	 ��� �qI ا���
�أ ا����') وا��L�K،  وط$ال ا�F	e (!	��	ً /�'&'$ن، وا�&+	ف e	��	ً /5	ر/$ن وا��5	ن e	��	ً /�'&'$ن. أو�! ���

 (�Y&ا� O�5/ ،�9! f�� �6 �� م ا����$ل	\&�	� ،tF6 �'أ� E%	� د�Iا� t��� ��%=ل ا-F�%=ا O�5/ 	ر��
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��$!	ً وا����$ل �� fٍ�� �6 آ�&'� ،�9!  ! �M	 5/�O �\	م ا=%E ا��	��T ا�7<� ا��J	راً  .�+$ ا�'5	ر/)
  .ا�$%L')  ر��	 /5	�� أ�<� ��� *+G'F>� وا7(� ا�3ي وھ$ ا5/67�O ا�&�Y) �+$ ا�'�'&')، 

Y��Vر ا�%
  �9 ا��ر?. ا� .(:�V�Y(U ' اdھ	). ا�()��).، #Pت� ا�	

 ،qا��� �F/ ��� ام��أ!� !�&$ع و �� 	أ !  ا���&$ع/ ا�+�ام، ر����'6 �''Fا�� ��� �ا�'5	ر /���
+-ل، ر��	 �� أ!� !�5$ح و�-ل ��� /�F و�	���q، ا�'�'  /���� ��� ا��5	ح 6'��أ !  ا���5$ح/ ا�

 VLdوز ا���5$ح إ�� ا���&$ع/ ا�+-ل إ�� ا�+�ام، ��&� !  ا�	;�/ = �A ر	'5�	6 ،(��Jا�� 	وھ& .qا���
� /�;	وز ا���5$ح إ�� ا���&$ع/ A  '�'-ل، وا��ھ$ 	! E/�+*ض أ�� !�5$ح و��I/ 	! K&!  /�وا�+�ام ا�7'

LM Zا�+-ل إ�� ا�+�ام وذ� b;+م ا��d�5ُ* 	!�&� vMأ VLM $ل، وھ	����6 ط$ر ا= �F�/ 	إ�� ��)V� V
وا�I5�I) وا�L�5) وا�elاء وھ$ى ا�&qI �6 ا���� �  ھ3ا ا�VLd، أو ��� ��م ا��+m ��	 ھ$ �F	VLM ً أو 

رEe أن ا7(� ھ$ ا�'�'&') و��/�
	 �Vن �� أ!� ھ$ !�5$ح و�-ل ��� /<�?  ./;O !&�� و*+�/��
qو*+�/��... ،ا��� ��&! O;/ 	�� وز	م *;�  إ= أ�� /;O ا��+�ي �  ا�+�ود ا��� *+�I ھ3ا ا7!� ��

ا�'�'&'$ن /��Iون !  أو�$/) !�9+) ا��Iد، �6 �	�) ا�$%L') /����ون !��أ أن !�9+) ا��Iد *~دي 
	�) و�6 �	�) ا���Lف /��Iون 6'
	 �$ ��� �5	ب !�9+) ا�;� ،وھ$ أ!� (+'8 ،إ�� !�9+) ا�;�	�)

 ('L%$) ا��	�)، �6 �	ون !  أو�$/) !�9+) ا�;���I/ ، '/ر	) ��'5�5&�	� qً ا���	!	أ...و*���+;) ذات ا���
/����ون أن !�9+) ا�;�	�) !  !�9+) ا��Iد، و�6 �	�) ا���Lف /+5�$ن أن !�9+) ا�;�	�) ھ� 

  62!�9+) ا��Iد!

�و�ف ا�!ر�Nوي (3 �و�
N/ 3)  % & Bّم �د��B &ن ا�و�ط� وا�و�ط� (3 ا��6م، ��� م 62
��ن �ول ا��وازن 2002/04/23ا@��ر�ت      و�!ول: وا�,��&� ا��رد�

0
�� ا����1 ا�ظ	م و!�
8، �
ز8 �ورة !� وا��7	��8 ا��رد�8 'Kوازن را

 �ر�8 !�)	 

�	!* ا��7	�8، و��0�8 ا��رد

وزع وا�وا�7	ت، ا���وق !�)	 و
م !�)	 و	M��ت ا	'�
 ���ط	س�	 وا�

  .ا���
��م
�0�	ت 
�Bطت ��د� ا��رد ھل: ��)�	 وا�'��8 وا��7
�# ا��رد �;�8 !� �د�م، �ن وا��ذاھب ا�

 ھو ا��7
�# أم ا.!راد؟ �ن �
�ون إ�	 ا��7
�# .ن ��0>، ��روض ط	رئ وا��7
�# ا.�ل ھو
�ل �	دة ا��7
�# �دون ا��رد .ن 	!80، وا��رد ا.�	سF )م	B(، #�
 و�'ط�)	 ���0)	 ا�ذي ھو وا��7

،	(
  ذ�ك؟ و�Fر و�	دا
> وآدا�> <�	!
> ا��رد �ورث ا�ذي ھو !	��7
�# �ور
�8 ��ن ا��Bف وا�
د ذ�ك، إ�/ �	ل �ن و�)م ھذا، إ�/ 7N �ن ا�	س �ن��� وا���ر��ن ا�


�87 إ�/ ��0وا !0م ا��;�8، ھذه !� وا���	���ن وا,�
�	د��ن وا,7
�	���ن.  
 أ�
	ذه و�	ن ا��رد�8، �0/ ��وم ا�ذي ا�ظ	م و���ذ ا1�	ن، ��رد�8 �ؤ�ن) وأر�ط( �	ن

  ).ا��7)ور�8( �
	�> !� ذ�ك �
;N ��	 ـ ا,�
را��8 ـ �	��7	��8 �ؤ�ن) أ!�طون(

ط# �م و�)ذا�
 8��0��0�	ت أ�)ر ـ اF1ر���8 ا�� وأن ا�'�دة، ھذه 
�ل أن ـ ا��د��8 ا���ر�8 ا�

�0�8 ��*ن ���رة،ا ھذه �ن ا�	س 
Bرج� و, و;ده، ا�رأي 
'ط� ا����رة، ا��;	�	 �ل !� دا�K	 ا�
��ون أ�ط	�)	 ��	د
� /0� ،8���� /
�0�8: أ�	
ذ
)	 أ�د �	ل ��  !!�)	 رأي , ا�

 �ن وا,�
	ع وا�زھد، ا�
��ف إ�/ و�د�و !ردي أ�دھ�	: �
	�;	ن �ذھ�	ن ظ)ر !	رس و!�
	ء ا1�	ن ��'7ل ا�زواج،� و��<ل" �	�" �ذھب ھو وھذا واL,م، �	��رور �'\ ا�ذي �م،ا�'	 �
  .ا��رد�8 أ��/

 ��و��8 إ�/ د�	 ا�ذي" �زدك" �ذھب ھو) ا��7	��8( أ��/ ��<ل آBر �ذھب ��	�0> !� و�	م
 ا���د �)م و;7ت !�	دا، ا.رض !� �	<وا ا�ذ�ن ا�MوF	ء، �ن �<�ر و
�'> وا��	ء، ا.�وال
  .وا�'�	د

 ا��رآن ذ�ك �رر ��	 ا�	س، ��ن وا���ط ا���	ة، !� ا�
وازن �
��م ا���	و�8 د�	نا. 7	ءت و�د

)	 �ذ�ك !��دت ]، ��0	ت و�د�وا �ر!وھ	 �	 �ر�	ن أ
�	�)	 و��ن ا��ر�م،� ��ن ا���	ة، !� وظ�

  .ا���در ر�	�8: وھ� ا.و�/ ��ز
)	 !�دت
�ر�وا ا�ذ�ن ا��)ود �	ن !�د ا����80، �)ذه �� ا��1م ��ل ا��	��8 ا.د�	ن 
�دم �م �)ذا،
 �! 

���رھم ا��رد�8، �ؤ�دون ا.رض
�8 �0/ ا��	Kم و�0و�)م �	)وا و�د ا�ر�	 وأBذھم: (ا. ،< وأ�0)م �
  .ا�'ز�ز ا��رآن ��0)م �7ل ��	) �	��	طل ا�	س أ�وال


م أ�;	 ا������8 و7	ءت(
 �0/ أو ر،���� ا��7
�# �*ن 
	ر�8 ��ء، �ل ��ل ا��رد �7	ة 
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 P و�	 ����ر، ����ر �	 أ�ط: �	ل ��ن ا����N، �ن ا1�7ل ����> �	 ظ	ھر �ن ��)م �	 ھذا ا.�ل،
P!!  


	ب طو�	 وإذا� Iر�	
0	 ا��*
رى؟ !�	ذا ا�وا�#، ���	ت و  
 !	�رأ��	��8. ا��7	�� وا��ذھب ا��ردي، ا��ذھب ��ن ;Bم �راع !�> ��وم ا��وم �	��	 إن

 ا��<�رة، ا���وق ��Aط	ء 
دP !)� ا.�	��، ا���ور ھو ا��رد وا�
�	ر ا��رد�8، 
�د�س �0/ 
�وم
�

#، و�ر�8 ا�
�رف، و�ر�8 ا��ول، �ر�8 ا�
�0ك، �ر�8 !0> �ط8�0، 
�ون 
�	د ا��
 ھذه أدت و�و ا�

��>، إ;رار إ�/ ا��ر�	ت
�0ك !)و ،"ا��8��B ا��ر�8" !� ��> ��
'�ل �	دام �Fره، وإ;رار � 
��> وا�ر�	، وا���ل �	,�
�	ر ا��	ل وا���	��ن ا���راء �ن و����> وا��7ور، وا��Bر ا�0)و !� و�

  ".�ر ھو" .> ��0>، .�د �0ط	ن و, وا��'وز�ن،
 ا��رد ���8 �ن ا��ط �0/ 
�وم ـ �	��	ر���8 �)	 ا��
طر!8 و�B	�8 ـ ا,�
را��8 وا��ذاھب

 إ, ا.!راد و�	. ا.�ل وھو ا�M	�8، ھو ا��7
�# وا�
�	ر �	
>،وا7 �ن وا�1<	ر ��و�>، �ن وا�
��0ل

0ك !� ��Mرة 
روس أو أ7زاء "8�Lرة،" ا	�7�ا �
 ا�دو�8، ھو ا�����8 !� وا��7
�# ا��7
�#، ھ� ا�

 ھ� �	ت ور��	 �0�زب، ا�'�0	 ا�708 ھ�: �0ت �Kت وإن ا��	�م، ا��زب ھ� ا�����8 !� وا�دو�8

ور ھ� !��ب، ا��زب ز��م	
  !!ا�د�

 و, ا��'	ر;8، �ق �> و��س وا���و,ت، ا.�
'8، �'ض !� إ, ا�
�0ك �ق �> ��س ا��رد إن
��> �د<
> وإذا وأ�
>، �0ده ���	�8 ا�
و�7> �ق�د �	� ���، أو ا�'0B�ن اA! 7ون��ا �!	 و��	ل وا��

  !�	��ر�	د �> ا���	ق
 ا��رد�8 �ن و�و��)	 ا���ر، �ر!)	 ا�
� د�		توا� ا���ر، و�ذاھب ا���ر !�0�	ت �*ن ھو ذ�ك
  ا��1م؟ �و�ف �	ن !�	ذا وا��7	��8،
 إ�/ و, ا����ن إ�/ �
طرف و�م ھؤ,ء، و, ھؤ,ء �# ��ل �م ��	، !ر�دا �و��> �	ن ��د

  .ا���	ر
 ا.��	م �ن ا�B	�ق ھذا ��رع أن ا���	ل !�ن ا1�	ن، ھذا B	�ق ھو ا��1م ھذا �	رع إن

 وا7
�	��8 !رد�8: �زدو87 ط��'8 �0/ ���	> �0B> و�د. ��	د�)	 أو ا1�	ن !طرة �'طل �	 وا�ظم
 !� و�رFب وإ�رازھ	 إ<�	
)	 إ�/ و���ل ذا
>، ��ب و�)ذا ��	>، !� أ��ل 7زء !	��رد�8. وا�د آن !�

  .ا�B	�8 ��ؤو> ا,�
��ل
�رادي ا��7ن �د و�)ذا ��Mره، ا,7
�	ع إ�/ !طر�8 ز�8 !�> رى ھذا و�# �	��8 ��و�8 ا,

�	ن،q� و�ن و	� #
�
� <0Bدا 	ذ ���ب 	م �ن وط	ط'�راب ا��وا.  
 �0/ أ�دھ�	 �طM/ و, وا��7	��8، ا��رد�8: ا�7	��ن ھذ�ن �را�/ ا�ذي ھو ا��	�N وا�ظ	م

 ���	ب ا��رد �0/ �7ور , �د,، و�ط	 ظ	�	 ـ ا��طرة د�ن وھو ـ ا��1م 7	ء أن �7ب !�. اBLر
،#�
N ا�
� ا���وق ��<رة ا��رد �د�ل , ا��رد، أ7ل �ن ا��7
�# �0/ ���ف و, ا��7�
 و, �>، 


�0/ ا�
� ا�وا�7	ت ��<رة �رھ�> ،<�0� 	� و, �رج دون و�'>، �دود !� ا�وا�7	ت �ن ��0�> وإ

> ونو�� �را�
>، و���ظ �	7
>، و���0 وا�7	
>، ��	![ �	 ا���وق �ن �> و��رر إ�	ت،�	�  .إ
 ��/ Y''ري ا�'�'&� �'  ا���	6 وا�'5�L6 '' .ا��Ee� أن 	ھ�-� �
�ه %'\&� O9ا��� qI&�� أو 

�أ �6  ا�'5	ر أ!	 ،ا��و�''  ا�Mr/  ��� وا=��F	ر ا=%��-ءً  !��أ !  ا�'�'  ��  ا�F>')، أو ا�;�	�)�! 
� ا�&I$رF+وا� ���  /�Mrا  'I��dا�� .  


E /~!&$ن ا�3/  – ا�$ط&''  6'
E ��	 – �;�	�) ��9�' ا�� أن /�&� وھ3ا��	�;� E
 و/���L$ن ووط&
 أو ا�� ('!$F	E% أم ا��/  �	%E �	ن إن) !�6�L$ن( /�'&'$ن ھE ا�d	رج �6 ا  /�Mr�F$ق ��� �-%�'-ء

� ا�3/  وھE. �6ق = ا�$ط A ؤون�  . A�-ً  ُو0� !	 *	ر/d'	ً  (�ا�	ً  /�

E ��0 إ�� ا��tF6 �6 K�L �$نا��
� ا��&:�F$ن �'&�	��	�0 E

E !  و���ھ	– !<��$� - Eھ 

E" ا%��	دة وإراد*
E ا�'5	ر/$ن،A$F� (�$�5ً " ا��	ن أ/	� E%	�  /��أ ��� دا�T	ً  ا�$ط ، أم ا�F$!') أم ا��! 

  .ا��	ر/d') ا��\�$!') ��6ة
E
�'<A ?�	� $ر/) و�	5/ ('d/ر	ا��&�9ي /�'&� وا��\�$!') ا�� Y''���	6 ھ�	ا�\ m'�  ! .ة�  وا�

f��ا�  \/ (ر/$ن	ص ا�'5	M ��J�)   ! 	�&'� ،	
��A q'ا�$ط  و� ('%�A �!Ld|	ً أن ا�+�/) *��أ ��
ا�9+'8 أن ��� ا�$ط  أن /;�K دا��	ً !+��!	ً �K'�0 ً(F'F ا=���	ءات ا�M7ى، = أن /Yا��
	 و/�:'
	 أو 


	، 6	��$اط&) ا��� %�&vF !  ا=���	ء �  *'9F/(Uر	م وا���	ق �'  ا�&\�Iا� � �6 %$ر/). &;8، وھ&	 �;
�ھ	 �	���I "ط	��IT %$ري"، �'&�	  ،6	�&\	م !<-ً U ���/-م و��	ءات �	=���	ل �Y:ول ا��	+/ G6	&! =إ q'�

� ��� ا���ام *�Z ا=���	ءات�~* ?�	� K�;ت ا�	�5'*  ! �'>�� (Uر	أي  ،ا��� �U ?5'� وأن ا�<$رة
�أ ا�!"...	
��$اط&) ا�3ي /�$ن 6'� ا=���	ء أو=ً وp	�'	ً وp	�<	ً ��$ط  و�'J� q'� ا�F�'�) أو ا��J'�ة" !<-ً !&
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�ھ	، 6
$ M	ط�، �6��أ ا��$اط&) ��'� أن /�$ن *&\'A-� E) وو0$د ا=���	ءات Uرج ا�+�/) و	M أ�ھ$ !�
�م �Z، وF/ E� ي وط  ذاك، إنV6 ...(ا���	ن ��� �5	ب %�	د*Z ا��� (I��d	���J ا�7<� ��/) و�

�س إ�
	ً أو ط	IT) أو A$!')، أ!	 F'% ك�'e ك	ھ& 	�� Z� ص	M نV��س ا�$ط  6
3ا F* ?&� نh6...Z�/��و
...VLdا� 	&
: ا���� !<-ً أن !�9+) وط&Z �>�ب !<	لأ�<�  و���$U'8أن *�U�I أو *����ه 6$ق ا�+�/) 6

�اً !;	وراً و�	ول ا��-���� ��+* E</ نV� (/ھ ،%$ر Z'�� ض�I/  ا�$ط ،�Mل آ	أم =؟ و��< ��! ^F�% �
�!) أ�Yا!') M6 ->! ر$
�،  3I&�% �
6 ،Z*�'J� (FL&! �6 ت	ا��LUث ا�� Ep ،?�ذھ Zض أ��I&و�

O9ن ا���	، وإن ���أم  O9��! Zس أ�	أ% ��� Z��6 د� ،*��'�	ت ا�>	�t ام �'� ا��J'�ة ؟ ھ&	 %'�+
	�+K! ، ! K! G ا�>	�t أو "ا�$ط " أم !K ا��J'�ة. و�'q �/) 6إن �	�? ا�+6
$ ��$ط  أم ���J'�ة، و

�ا�6$ن �  "ا�$ط "./ E
�اً !$A^ !$ا�� ا�&\	م �	�'	ً أ�'��63   

 ھذه ��ت وا�رھ�ب ا����د و�
��ون" ا�,��P (وق �ور�"  "أو@ً  ��ر" �!و�ون 63
 @ دا�� �� ��ور�� وطز ���ر طز) ا��6م �ن �����س �ن أ��م �و�3 وأ��ب( أ�ول ا������ت،

" أو@ً  ��ر �ر�" ا��
�دة، � ك ���ل (3 ا�طر�ق وأول و� �ور��ن، � ��ر��ن ا��
�دة ��!!�ن

�رات ھ3" ا�,��P (وق �ور�"و" أو@ً  ��ر" أي ،"ا�,��P (وق �ور� �ر�"و= ���� 

�ر  �� �!در�

�دة ا<و�و� أن ���   .آ/ر ء=3 �ل و(وق أو@ً  وا��ور��ن ا���ر��ن و�ر�
  

 -�	6 - ،�� أ�&� �� = *�$ا0A (�T	رة ھ�F! ج إ��	!� /+�	ا�� ��Iا�� K! G�Lا�� O9�*إن *�$ن 	�6 
ھ� !F�$�). وا=*
	م �	�? ر0) ا���O9 أ/	ً د9	دL* (A:� ��� ا���I'� ��$!	ً، ا�+�/) وا��&FL') ا�

	ب ا��&	JA) وا��$('^ أو ا��� �'5I	���O9 ��� أ%	س ھ3ا = /��� ��� در0) ا=��F	د، 6:	��	ً ھ� !  �
  ���f و0
	ت ا�&\�.

q'�6 ��'&	 أن ���Y !<-ً ��� = أو ��L�� E	IT')! ا��$U$ع أ�t5 !  ذ�� ،Z	9�M	ر /��  ا����'� 
�&� �&�E ��+�/)، وا�3ي /�&� �&qI ا�+	ل = �F	!�� ا�+�/)، 6��� ا7�$ال ا�L	��J� ('IT و��ود !�'&) !  

  ���U .(��J  ا�+�/) و�'5?

� *�$ن ا�+�/) A>') /5	ر/)!! وا���ا�) /�'&')!! ھE /5	ر و/�'  ا�$%t...أو /�'  ا�'5	ر و/5	ر A
  ا�'�' 

 �'  �-�M-ف %�O أ�<� ھE ����	. وا�F'	داً  وأ�<� *&\'�	ً  وأ�<� ���&\'A E	��') أ�<� 6	�'5	ر/$ن
����! ^��d! ،ت	ً  ا����0'	9$(M 	!��!	 أو ا�Mr/ ، ��� إ/�	�
L* E�G' /+	و�$ن �&&� �:�5/ f��ا� 


$�) ا����0'	ت ! % ()'&'�/ ً	��	eاز (YI�%ر/'  ھ~=ء ا	ا�'5  ! (
�م �  ا����'� 0� E

E ا���ا!�  ! 
،(
0 O9وا��� �A-:�=ا � /�$%L$ا Vن� ،ا�'�'&''  �&�ھ$  دا�T	ً  وا�+�. أ�Mى 0
) !  ا�'5	ر/'  �&


E وردّ  �  أو�|Z ا�'5	ر/'  وا��6	ع ا���ل 	ً أ%	% و!&� ،)ا�$%L') �+$ ا���0$(&� E�\ا�.  

�ة ا���ام �5I&� ��Fp، ا�3ي أ�<� !	 /��و�� /�;� �<'� !  ا�&	س �+$ ا�'5	ر/) !  A �6   ! �6$M
�ه و/�$!� ��� و��U ا��5ء، وا�3ي /&3Fه F�&/ ً �$0$د ط�ف	ج دو!	ا�+�/)، 6'+� 	رھ�F* ا��5|$�') ا���

6
E أ�<� �&�ه،  �U	  !-!) ا�&qI و*9F'�ھ	، أو �5�O ا���ام إ!�	�') ا���I'� �	�أ!	م ��5I و�U'�ه !

  64 $�')، و!  ھ3ا ا��	ب /�f6 ا��<'�ون ا�+�/)!!  أن /��Iوا �	��'� �
3ه ا��5| ا%�5-!	ً و�5-ً 


>  (3 أ�د ا��دا(ن، - ��Kف–(!د ��د(ت ��ذ (�رة �ن �
�ش  64	�� 8!	;
واا�ذي �ت �	�

'�ش !� Fر!8 أ�ل �ن ��
وى ذ�ك ا��د!ن وا�ذي �	ت ھ� �ن أ�ت ھذا  ا�را;�8 �

)	 وھ� ا���'�


)	 و�)رھ	. ط�'	ً �دأ �د�<> �'� ��ؤاٍل ا�
دت ��0>: ��	ذا  - �^�ف ��<�ر�ن آBر�ن–ا��د!ن ,�
	؟ و�	��	ش �	ن �ر�د (وھو ا�ذي �;# �ورة ا����� �0/ �	ب ��
>) أ
م ا��ور�ون) 
;ر�و	 (أ

ا��ور�ون �# ا�ظ	م اB1وا� ا�ذي �0و�> �0/ ���
> ھذه !� ا��دا!ن، !�*�
> !وراً ھل �	ن �	�ك 
�/ �ل وأ�ّر �*ن ھذه �	رت �	�> �'د أن ا�
0م ��د ا�	�ر ا���م! ط�'	ً �م �0Bو أ��ن ��ل ���)م؟ !


> �	 �'	دل ��'8 آ,ف دو�
/ ا�ذي �'�ش !� ��0� 8� <K,'د�د�<> �ن ��د � <Kّد(
ت 	� 	�,ر! ��
 ./
'�ش !� Fر!8ٍ أد �

)	 ا�ط��8 !)� را;�8 �'�دة رFم �	�
)	 ا�'	7زة ا�و�دا�8 وا�	�0�� <
	��

�دث �ن ا���ود ا�ذي �	��> ا��ظ وظ)ر �> ا��	رد ا�ذي ����ق 
!ر��	 ھو �ن ا�وع ا���	ري ا�ذي 
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  �ده (�د,ً �ن ط0ب 7	ٍح �>)!�> أ��8 وا�دة، !ط0ب �> أن ���ل 7	ح �د��> ا�ذي ��
3�  �!ول ��ھر ا<�و

  .. ا��ق �'> ��ن �ؤ�ون ا.�ـــرار
  .. ا��وة �'> ��ن �ؤ�ون ا�'��ــد و

  .. دا�K	ً  ا�;��8 �ن ا.�رار د!	ع �ن 
'7ب !�
     دا�K	ً  ا��7د �ن ا�'��د د!	ع و
  7داً ...  7داً  �<�رة ا.�<80 و 

�ر0) � �A د	+�lأن ا�*V/  ً 	��	e – ً	)$9M �6 	&�Aو ��	ا�:'� !-!) !  - ا�+ ��� KAا��5ء ا�$ا 
 ھ$ ��	– �!l	�M ('	�9'  و*;	ھ� �&5'	ن وذ�Z ا�'5	ر/)، ا�67	ر !  ھ� ا��-!) وھ3ه ،"�	دل ا�:'�"

 ً	��	e- أن O�5ھ$ ا� vdJو. ذا*� ا� Zً  ذ�	أ/> �*V/  ! م��ر �L�'�) ا�9+'8 واl/�	ن ا�9�� �Fأ ا�� و!�
 �	�) أ%�	ب ��;	ھ� ،وا�+	�) ��$KU ا��	!�) ا��-!) ا�:�ب /ُ-م �'  ا����أ ذات ھ� ا���Iة ھ3ه )،ا�5��'

5
E ا��ا�0) ا7%�	ب ذ�Z وA�� ،ا�:�بI�7.  

 �'e ر%�� أو ��J� ،Eھ�ا=%�F-ل Y0ء ھ	م !  ا�+�/) و�	��	�� !  ا�'�'&')، و�&�!	 /�+Yب أ�
� -��J) أو !�	ن ا���� أو ا��'? أو ا�F�'�) أو ا���E أو ا��/ ر�	ط و=�T ��ّب ا�;�	�) أو ا�-ر%�� FI/ ،

 �6 E
6$Aاف �6 و��e	��	Y0 ًءاً !�	 �&�ه !  و%9M ('L$(	 ا�'�'&')، (�;�	�) ا7زھ� و�0	�) ا7
 q'Tا�� (Uر	�! �� ھ&	ك �&qI ا����أ !  /F^ !$ا=ة )، �'&�	 ا�'5	ري !+�'�V��	� ��	F��	� ً	��ط ،�%�!

��)V�  (Uر	���  ''I�5س �� !  ا�V� = Eٌ5A ^F/ أن ً->! O/�:ا�  ! q'�6) 	
/&Yع إ�� *��') A>'�� وA	د*

	 �  A&	�) إ��	 �  را�t ا�$=ء ا���3$ر ��ّ$ه، وذ���J� Z وا�� أو = IA3 !$اd�* E� (�>!7ا Z|أو� �� (

ا���ء ��� - 	ء ��� د/  أزوا0
 وا��. ھ3ه ا�\	ھ�ة Y0ء !&
	 !  ط�'�) ا5�l	ن (�	����وف �Vن ا�&5
��'�M  /د- ،	
ا��J$ب ��� د/  !�$�
E)، ��  ا�;Yء ا�7�� ھ$ ��م !��6) ���) و!�&� ا�+�/) واl/�	ن �

و��� ھ3ا h6ن أO�e ا�&	س �F�5! �'e' ، وھ�Y+�! E$ن !�+'Yون، إن �	ن ���J ر%�� أو �E /� ، إ= !  
� = *�*�t �	�>�ورة �	=%�F-ل، وھ� *���? ا�+�/) ا�+�A ('F'F�� و���F.   ھ&A (��Jا��  ! �Mء آY0 ك	

 �6 ?!	A أن ا�<$رة ا���9/) ا��� m'� ،ق	I&%� وا7ول ھ$ ا�+�/)،  �2011$ع !  ا�	ا7% O�Lن ا��	�
  !()$F&! (وط�J! (/�� إ�� (�$�L�6 ا���9+) *+$�? ا�+�/) ا�� q'� 	! (/�+ا�  � ?;�� 	!�&�  ��

	
%&) ��h;	ز ��'� !+GF �6 !�9 و���) ��'
E، ر6>
	 M-ل ذ�Z ا��<'�ون �;
� أو  6	�+�/) ودوا!

!m�d�65  

 ا��!6ل & % ��
 �ق أ�O ��  ً�N ا���رة ھذه 65Nر�
 ا�=
ور �م �����د ا�ذي ا��ور� ا��
B��Fن ا�=
ور �م ���?� ��ث ا����ر�ن، ����ب �م �B�F وا�ذي ا�/ط�ب، �
�ذ ���دة (3  Nر�
 ا��
��
ول و�2ر (�&  أي ������ً، در��� �?� ا&�!د �� & % �3�F وذ�ك ،)وا��د�ق ا�
دو ا�طر(�ن �ن( 
  .ا@��!6ل (�رة �ن


�د !'د�	 �ذ�ر، �	���ء وا���ء �دم( ا,�
��ل �دم ��ورا
> أ�د !� ا�Bط�ب �'	ذ ا
 أ)م وا��Bزي �
)م،و��	� ��	�
)م �	�ت �	�'�0	��ن ا�1	رة �Bص و.> ��0'ض،) ا�وط� ا���	د
���ره �	ن ��ن إ�	ھ	 ا�طوه ا�
� ا�<�8 �ل و
7	ھ0وا �وا
���رھم، �# �
	�ب ا��	دي 
 �ن آBره إ�/ 


�ق �	د<8�
دھ	 ا�
و�ف � 	(
  .ودرا�
� ��)و�8 ا
)�ت �	ن، أ��	 ا��ق �ن ا��و;و�� ا�د!	ع و�8�M أ�;	ً، ا,�
��ل �	ب �ن أ

�8 ا��7	�8 �ن��0��ن و�ر�د ����7� أو ا�� ���� أو ا��
0��ر �� ��� ا��'ض �دا!# ھ�ذا. ا�

'دى , ا.�ر أن رFم ظرھم، و7)8 �ن�  ً* �دم ر7	ء !�)	 ���د ا��	�� �0/ �ر�'8 �8�0 أ��	

 �ن !*�دھم أBرى، ظر �و7)8 �طق ھ	ك أن 
N��0 أو ،"���ش ا����" أن أ�	س �0/ ا���م ر��

�رد �ر�8 �� أ�
�د أ� رFم– �ا�
و� ا�ر�Kس �'زل 
*��د ���qء -!�و;وح ��ر�	ً  ��ت أ�دو أ
 ا�
�	�8 ��ل �)م و�0ت �)م، وأ�د
> ا���ور �رأت �)�
>، !� أ�)ر ا�'�رة �'د �
م �م وھو �ر��

	ه ��	'� <���ر ا��ط�� ا�و�ت ��دار �'د ��ن �م أ
 ��0>، ���0ً  دBل ا���م و�*ن ��م، �)�ذا �0
.�
و�و �ن إت أ��ً : و�	ل 	دا� ��ن ا�
'دت �د �ت �!  

  

E
وا�'�'&'$ن !+	6\$ن  ،ا�'5	ر/$ن !�	رU$ن /��Iون �	��:''� !&:�F$ن ��� أ�6	رھE !  ط�'��
E
��L� ن$+�I&! Eرھ	ت ،��� أ�6	ر0�، ا�'�'&'$ن (!��9�$ن) 6	�'5	ر/$ن !K ا���	دئ أ�<� ،!K ا�M-ف ا�

<�F/ ا���9+) ا��� K!�>أ� KAا�$ا 	
، وأ/>	ً ا��FIاء /��	طI$ن !K ا�'5	ر/) واe7&'	ء /��	طI$ن )!��$ن( '
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!K ا�'�'&')...ور��	 O/�e ا��0	ع (�I'  !��	ر�U'  *�$�	ن أ�<� *$از�	ً !K ا=��Aاب إ�� ا�$%L')...ر��	 
  .	%K! O در0) ا���Lفإذا أ(�8 ا�'5	ر/$ن �	�L�5) وا�'�'&'$ن �	���	رU) *�$ن ا�&�';) %'|) ���	ً �	��&

 ً	��	eا�+�/) و (�A  ! وھ3ا ) �d/ر	ن *	إ/� ��� Eرھ	ء أ�6	و�& G�5ا�� E�+�	� ونY'��/ ر/$ن	ا�'5

(	

�	J/ 	! ��� (F�:&! ('��*66  

 &ن ��زم أوس 66 ��   2013آذار  6(3 �وا�3  -��!ل ��6

ورا ��ن �م 
�	!�ز	
 !��را ���ط	 �	ن.. ��8ا�
را ��> 
7ر�8 �	�ب �	ن.. ��K	 و, د��


> !� ذ�ك �ن و�ط0ق ��ر.ا ا���ط	ن ھ� أ��ر�	 أن �'
�ر" �و��	" �	ن ��>.. �	د�		�	�� 
،<� �وا7> ا�ظ	م أن و�دق ا��وري ا��و;وع رأي ھ�ذا.. ���0 و��س ���0 �طق وھذا و�وا�

�س ��ر��8.ا ��ر�	��18ا ��0'وب ,�	ز �طM	ةا ھؤ,ء و���8 �رف �و.. ����	 إ�/ �	���8 �ر.ا و
 و����	 �ور�	 !�" ا�	�ر�8" ظ�8.ا Bط	ب و;��8 �و��8 أ�د�و�و�7	 ;��8 �	ن ا�����ن ��ن

  وا���ن)
  

�U�/ =ع و$&A �'e ���ط  ! tM	% �T	p ري	ا�) ا��� �6  ،ا�'5���	� O�	L/ع إ�� ا=�:-ق وY&/
) و�'  = *���J/ ��  !V �	��\�$!') و/<$ر ��6ه و�$ �	�? *�&	K! fA ا���ل و!&O+/ !�FL ا���3ات ا��	د/

	
�، !	
<�� G��d/ �A أو ��%	ا��� *& b;+�	�  !~/67و  

 ���ءً  06:08 ا���& ،2012 �و��و، Azzam Amin 3) 22 &ن ا�,�ل ��!ل ا��د 67

�وان� �ن ا�ط���3 �/�ف &�د�� :���  �ؤ�د (���O ا�ط�


Mر�	ً  �� �	ل أ�د�	�K أ�د�� ���8 �و;وع �0/ �<�را أر�ز أK	ط�د ا  ا.��0	ت �
....  
��8 و
ر �0/ ��0'ب ا�ظ	م أن �
*�داً  و�ت ��0ت �0<ورة ا.ول ا��وم �ذ ا�وا�#، !�K	ط�ا 

 ھذه !� �N7 أن ھو أ
و�'> أ�ن �م �	. ا.��0	ت �د ا�ُ�ّ8 �ن ا���'وري ا�Bوف �0/ و��0'ب
�	و
8 �در7	ت و�و N7 �^�ف ا�0'�8،
ت ا��	;� ا�'	م �ن و��	ن آذار �)ر !� أ> أذ�ر. �� �! 


� �ن أ��ث و ا�����و
ر 7)	ز أ�	م أ
��ر �7'8 �وم �لت و�م !'0)	 ردة �	ھ� .رى �8��0 �د�� 

زل اL,ف �رؤ�8 �'�داً  �ت �م" وا��'ر ا���ر و ا���ر و ا���ر" �0دة 
Bذ�� �م ��ن �'�د 


�	ءھ	 �'08 ��0وارع
�رخ و ��ء �ل ��ل ��ور�	 ا� /0�*� 	(
  .ا��ر�8 و �	��را�8 �ط	��8 �و
.....  
 �'ض و�و�ف ��� او,د أ�د و�)م �� ا��ر���ن ا.�د�	ء �'ض �و�ف ھو !	7*� �	 أ�<ر


)�7ري 
مّ  أو ھ7ر
)	، ا�
� �ر�
� او �	ر
� �ن ���B	 أ�ر!)م ا�ذ�ن ا�	س 	(8 14 �ذ �� .
�	7*ت
 �
�رھم �دى أ�رف ا�ظ	م، ھذا �ن و��)ورون �)	ون ھم �م �7دا أ�رف .'
 !� و��	K)م 

 ا��0B\ دول إ�/ 
)�7ره 
م �	.�N او ھ	7ر �)م ��م. ا���وق أ��ط ا�ظ	م �ر�)م و��ف ا���	ة ھذه

> �ؤ�ن �� ا��وم !� �	�8 12 ��'�ل��'� �
)م ��م ا�ظ	م، ھذا �)	 �ر�> ا�� ��� �! �
 �ر�


	ح ا���ر ��0> ���/ و وا��)ر ا���ر �رارة ��
7رع�	ص , !رج ��� < , ا�Mر�8 أن �'ر!ون , ، �
��)م ھم ھؤ,ء. ا���ر �ن أ��	ً  و �رارة 
�ل أ�	ول ا�<ورة �دا�8 ��ل طو�80 �	�	ت أ�;� �ت أ

��	ً  ��س ا�ظ	م �*ن إ�	�)مK	ط  ُ ��ري" او �0و�	 ��� �دا�8 ��ل...��و�وا ان ���ون �	وا ��	" �ّ
ً  ا�	ول �ت ا�<ورة  أ�طدم دا�K	 و�ت ا��0ب ط��و ��ط	ء !�راء ھم ا�'0و��ن أ8��0F أن إ�	�)م ��<	
�8 �)ذه ا��ره �ن �7دارK	ط�ا �
 أ�رح أن 7	ھدا أ�	ول �ت. �و�)م �د �0/ ��و�)م أ��ط ��0
)م ا�

ظ	م ��ن ا��رق ھو �	 �)م ��K	م ط	ظ	 �	�0K و��� <�

م ا�'�ب �ن ��ن و �� �K	ط�'0و�8 8ا�ا ...
 ا��
م �ن �
و�ف �م .> د��ق !� ا�7	�F 8�'ر!
� �ن ��� ا�ن ا��رات أ�د !� طردت ��ف أذ�ر

��8 �طر��8 وا��بK	وھو ط <��د 2010 �	م !� �> أ�
��ت � �
 ا�طد�ت و ا.ھل �ز�	رة �ود
��8 �طر��8 ا�ظ	م �0/ 
)�7)م �Mّ�روا �م .)م أ8�B �# و �'>K	8 ط
��)م ءھؤ,... ��� �ؤ�دو اLن أ

)	 ا�<ورة �
)�ون و �0ظ	م*� 8��0� 8��...	( �طر��8 ا�ظ	م ��
م 
د!')م �	ت ا�
� ا��ط�# Fر�زة إ
8��K	ھ� ط 	(���� ��و�ف 
د!')م اLن K	<ورة �ن ط�را ��0ت....اBا�ن أن �ؤ ��� <�� �	ن ا�ذي 

�� ا�'0وي ا�ظ	م ��
مK	ط�'8 �0/ ا�	ط�8 و ا�ز	
�ر��	 ��Nأ ا� N�ّ�� نLب ��ر وا و, أھ7� �0	
��0� 8��
	 ا�  . �و�> �د �0/ ا�'ر�ور �ؤ�دي �ن �'	ر;�ن .

.......  
 ر�ف و و�0ب وا�د�ر وأد�ب ودر�	 و��	ه ��ص و ا��و�8 !� ��وت ��ن �ظرون , ھؤ,ء
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 وا����ن ووى وا�ر�
ن 
8���0 و ا��'رة و و
د�ر....  و و�رزة و��ر�و�8 ودو�	 د��ق و د��ق
8 !�ط... ُ�ّ8 إ�	 و ��ر و �ور��ن أ)م �0/...�	�	س و 80�7 و وا��ذ��8 وا�ر�8 وا����8 ودا�لّ�ُ 
 �0��م و�و�> �ذ ا�ظ	م ��0> �	!ظ ا��وا�� ا��'ور ھذا أ�8�0... أ�8�0...أ�8�0 ھم �*��	�)م ھم .)م
  ا.�	م �ن �وم !� ���
	7> أ> �'�0> ا�و�	Kل ��ل

/;O&;* O و*$�') �� !  /��� �6 ظ� ��6ة ا��\�$!') ا��	ر/d') ا��	U') وا=%��L	ف...و�$ 
�	�? �  �5  �')!! و!&
	 "!\�$!') %LF	ن ا�d-6)" "!\�$!') ا��E'5F ا�����" "!\�$!') *+�/� 

�	�&5�L5�6 (' " ��6 ذ�L/ Z	�/�F* G�	  ! ً�m' ا����أ "!\�$!') أرض ا�'
$د ا��$�$دة". ذات ا7!� 
���\�$!') ا��ا�T) وا���$�A) "!\�$!') ا���Lف ا��/&� وا��و�) ا��/&')" "!\�$!') ا��~ا!�ة ا�d	ر0')" 

...E
�ع �	L%7$رة ا���L'5ة ��� أذھ	�d&� = ��� "('��:') ا��	/��ً إ�� "!\�$!') ا=!	���و�&;� 

  68ا����	*$ر/).

  2013آذار  3�6 (3 �وا  ا���رة ����ءل (�رسو& % ذات ا���رة  68

ور�8؟ �ن ا���	ر 
�0Bص ���ن ھل	
  ا�د��

��0B> �7ر �م !�0	ذا 'م، ا�7واب �	ن إن 	(� /
  اLن؟ �

  )!ا�7��م إ�/ 
�	!�ز ھوFو �'> !B*�0ذه ,، �	ن وإن
(�ن ا��ؤ�ف أن ��,ر �ور��� �ورة ا��ر� إ�% ھذا ا�����!P ��� ��ف أ/3 (3 ا@�م 

26/2/2013 ���دع ا��ّر ,6ل ا�طو�لوا�وطن وا��ورة ا����ن ا:  
�دو)	 ا�
� ا��ر�8 �'/ �در�ون , ��0> وا�<	Kر�ن �0ظ	م ا��'	ر;�ن �ن ا��<�ر أن أ�
�د� 

�

�ر وا�'

ور�8 ر;'وا �د و�^�ف .)م!!  �<ور
)م ا�ر�Kس ا���رك 	

/ ا�ظ	م <دي �ن ا�د��� 
 ،أي �
/ وا�'�ش ا�
'��ر !� وا��ر�8 وا��'
�د ا�رأي !� ا��ر�8 ��	ر�ون..  �'د ��ط�وا و�م ا�<�	�8


0> �0/ وا�
�ر�ض اBLر �0/ ا��د إ�	�8 إ�/ ا�و�ول �د إ�/)  ا���	ة !� ا��ر�8(�  ً	 وا��
ل 
Bو�
 ���ل ا�ظ	م �> 
'رض أن �'د <	Kراً  Bرج �د و007)م ، 
�ذ�	ن ر���	 آ,ء !�*ي ، �0
��	ن , وا��ر�8


� Bرج أ> أي ��	�ر
�م 	�	ً،ا���	ً  ا��
�	م ��'ل إ, ا��ر�8 �'/ �درك ,  �`�ف أ�
د وا�ذي ا,
 �ر�د ا��'ب:  �ول �)م و�ن!!!  آBر ظ	�	ً ) .�رارا ھؤ,ء( !*���وا.  ا��'ب إ�/ ا�ظ	م �ن

  ..ا�ظ	م إ��	ط
  

  

Zذ� K! E
��	راً � "E�	ر ا��	
� أ�� ا�'5	ر/'  /�3dون �ـ "ا���ل...�$ ا�;* �A  	
��$ ���Iة 6'/ �A

� ا��&	G6، = *&;8 !+	و=ت \�� ًVLM �
\/ �A ('�Aوا �'e ر	�6V�  !~/  ! �� ،ل���ء !  ��م ا��
�ف و��';) و��  M	ط|) ����أ، �'&�	 ا�67	ر 
� *�$ن (+'+) �A (/ر	ر ا�'5	ن ا�67V�  '/ر	ع ا�'5	&Aإ

� *�$ن (+'+) ا����أ و��  �F! �'eرة ا�&�'A ('&'�'ا�) ا��;) !K أ�
	 !  ا����Iض أن *�$ن (+'+)، ا��

(G�Lل ا���� *�$ن ��� M-6') وا���ل رؤ/) !(F'F+�� ��%) (F�L ا��A') و�	69رؤ/) إ�5  


دا� ا��Uر��ن �ن أ��
,ب 69���
دم ا�
�دل، ا�/��ق ����B �ؤ��وا @ �Fن ا�
دل و��?وم ) 
3 �
دام@ ��ور ھ3 ا\/رة (3 أ/رى إ�B و���ب و���ة و,ود) 
دل، ور���  وا����� ا�
دا� �

B�> ،ا<�?ل ا@����ر وا�/6ص ،  !���ة �=و�?� ظ م ھذه ا�د���&ذاب �
�ش  @ دا&3 (3 ھ�ذا ���
  

/\  ا���f أن ا���ا�) ھ� %'	%) �'&�	 ا�+�/) ھ� أ!� ا��0	��، �'&�	 ا7(8 ا�+�/) ھ� أ!� 
9� �� t�M ا��/  6 ،%'	%� وا���ا�) ھ� أ!� �-A	ت ا��0	�')F/ 	! ��J/ 	! �>%) ھ$ أ�	5'�	ا�) ��t�d ا��
-6 ،��J3ا ا�
� VLM 	%)، �6-ھ�	5'�	ي  �V� ھ3ا ا��-م �&�/���إ��	  ،�96 ا��/ /ا���ا�) �  ا��و�) ،

�  70ال و��م ا����ي ��� �5	ب ا�+�/).ا=��

  • O��� October 22, 2012 at 8:41pm ا���ج ����ن ��6ً  �!ول 70
  .��	��8 �'ر�8 ���ر ��در �'دا�8ا

 وأ8���B و!�ر�8 ا7
�	��8 �'ر�8 ا.�	س !� ھ�. !�ط ��Mر ��در ��	��8 �'ر�8 ا��ر�8
8�  .ود�
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���ر ھذا أن إ@
 �ن وا.��ر ا.�0/ ھ� 
�ون أن ا��ر�8 �0/ أن �ن ��)و -�رأ��– ا�
ب !طر�	ً  
	�'8 ھ� وا.8���B وا���ر�8 ا,7
�	��8 ا.Bرى ا.�ور و�ل ا���م، ��'مّ  ا�'دا�8	7� 


7	ھ�ن ا��
طر!�ن �'ض �<�ً  !	�
�	ر ا���	�8، 
�ت ا,�
�	د,	� �
�# ا���	�8 أن وا���	ري ا����
 
  . ا��'	رك إ�/ طر�ق ھو ا,�
�	د

 أ> ا��	ب، ھذا �ن ��	ن !� ا����80 
�ون !�د. ��ّر�K! 8و�8 وا�'دا�8 7	�'8 
�	ر��8 !	��ر�8
 ا�)دف !وق و;'> ��
Mوه ��	ول !Kوي ھدف و7ود ھو وا���ب ����8 �	�8 ر�8� �و7د ,

 د��ل وھذا ا��و7ودة، ا��ر�8 
و�7> !� ا�'دا,ت ��ن �رب ھ	ك !*��N ا��ر�8، و!وق ا���
رك

'دد !	�'دا,ت ا��ر�8، 
�ت 
�ون أن �7ب ا�'دا�8 أن �0/
 �	 ا��ر�8 
'ددت !Aذا وا�دة، وا��ر�8 

0ك ا�'دا�8 ك
0 �ر�8، �	ت� 8K� ���ل ا��ر�8 �د�م وذ�ك ا.Bرى،) ا�'دا,ت(  ا�70	م �ط# 
�	ول ا�
  .ا�70	م 
0ك �'طل

  

 ('L%$ا��$ازن وا� (LF� +�/) إ���	($ل �$�� ً	!$�� 	
� ���ا��/��Fاط') ھ� ��ا�) (أ6>� 
�ة أو ا���ا!	ً � (6�Lل ا�+�/) ا���	��)،  وا�+�/) وا���ا�) ھE ا���5�ا!))، وا����	*$ر/) ھ� ��/) (أ�� أ

9�و�LF) ا��$ازن ھ� �LF) ا���ل ر�E هللا !  و(� إ�'
	... ،/�'  و/5	رFُ/ G�% 	�!،  ('اط�F�/�أن ا�
(;'�&� ً=�
	 ���	ً ط�/F	ً و�')ً �
	 ،�'5? �	�>�ورة �&��.  

�$� O5+� 	

	 ودر�0
	 ا����	*$ر/) *J�� ا�;�ا) E'pا��Iد/() وا�I'�و%	ت )ا�;�	�'O�9/ (( إزا��
 (��) 	
و!&	�) ا�;E5 ا��>'^ �
	...  ا����	*$ر/) ا��Iد/) (ا�'�' ) أ�A ا����	*$ر/	ت LM$رة �7
 	

	 و!\�$!'��'<F� bّ�+* ر) وا���	') (ا�'5�	ر/) ا�;�$*	���ا=%���ار و%
�) ا�0l	ع ��� *:''�ھ	، ا�

�7
	 أ�<� *&\'�	ً و*�ا�L	ً و� �'':��� O�)ھ$ �-%���ار ھ� أ O�)7، ا��) ا�7�	ا�;�  ! ً-'�J*و ً	�;

�!	 *��ا�O ا����	*$ر&�!!��l/�$ن ا 	ھ�&� 	�
'��  ! (/71  

71 P� ن ا</ذ�
� و�وة و�و&��?� ا�د����ور� در, ا@&���ر &��� P��,ا����ث ا��وع...ا�� 
 ����ظ�م ا����3 ا��وع ا����ق، ا��و��3 ����ظ�م ا<ول ا��وع ا����3، ا��وري ا��ظ�م ��� ھو

  ).ا@�!6�3( ا����3 ا����ق ا���ري
  

� /�$ن ذ�L� �6 Z	A	ت (:'�ة) ور��	 *~دي ا�+�/) A)(/*$ر	ج إ�� د��	ً ا�+�/) *+�	�	'�أ–

  72إ�� د��	*$ر/) �&�!	 /�GI ا���f �+�/) ��� د��	*$ر/)!! - ا�d	ط|)

  3/7/2013 ا�/�ر أ�و ��ب أ��د 72
و �	 أن رى ا��وم	�  �ن ���0و> ،"�ؤ�
	ً  ا�
�داداً " �	�
�	ره �ر��# �رارات �ن >�ر!;و

د ا�
� ا��وات إ�Fق �<ل" ;رور�8 �ؤ�
8 إ7راءات" �	�
�	ره ا�'��ر#	�
 و اB1وان# 
  .ا�ر�Kس#

��ب ا��	�ر ا���0ل ھذاq� '��ري�7ز�رة# �0/ ا�ذي أ�د ا�د�وا ا� 	 ;د رؤو�
  ..  Lنا ��)و�	ً  �راه ا��ؤ�
8 �ر�� ا�
�داد

  ! <ورة
  

6	���Lف (ا��~A? أو �'5? ا����	*$ر/) �&') ا�+�/) إ= ��/)..وا����5ة �&') ا���5') إ= %��')...
  7ن ا��اET = /��  أن /�$ن �Z�3) �6 %�'� ا�$%L') !  ا�$%L'). ،ا�\��6

  *%اط+ �+ت,jة ��n:�? R ا��H,)+ ا<��^�دي


	 �'&�	 e	��	ً ا���ا�)�)V� ل�
	  ا�+�/) �� O5+/ 	دي) إ��	9�A=ن اVJ�	� ً	($9M) Z�3� ?5'�
� /�$ن �
	 �') !�	�5) أو = �') ��';) ��ل.....!<-ً دول  ،ا�&') ا�+5&) �6 ��ل ا�&�';)A (/�+ا� 	�&'�

 E

	 ا��	م.....�\�ة ا���ا�) ��L�F	ت /;O أن *;����� O�5� Zاراً وذ��F�%ً وا	') أ�<� دوا!�	ا�+�/)/ا��أ%�
(F�ة ط�	ح 6�%'
	 و/��F   ،�'&�	 �\�ة ا�+�/) ��!h	��* ('	Y/ ا�L�F	ت ،وھ3ا !&FL'	ً و�e (F'F'� �	دل ،وا�
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	�	9�A=%) وا	وا�5' K��;9+) ا��� E�	+ھ� ا� �L%$ا� (F�L) ا��ت. �5	F�Lل �'  ا�	F��=E
 ،د و��ا��

	 إ�� ا�<$رة ��'  (إط:	ء ا�+�/) أو ا���ا�))  %$ف *~دي ���	ً و�&�!	 *�F ��- ا�+	'��...  

 �'�V��	� ا�') %'�$ن���� = /�$ن ھ&	ك ��ل �6 ا��أ%�	�') E�\'6 ا�:&� ا�FI'�، إ��	 �6 ظ� ا=A
�ل، 56'ُ -ھ&	ك =�!!�'FIا�:&� وا� E�\  

�اع وا���'Y ھ� !��J) ��'�ة �6 ا=9�A	د �6<-ً �lط�ة وا	dا�� (�'F� ر	�ك ا��	أن = /�$ن ھ&
  ا�'5	ري

� �أو !	 د�$ه *Yو/�اً  "ا=9�A	د/) ���0 /�;� �+$ "ا�����) (ا�+	��) أن 56	د ا�&\	م ا�5$ري ا�+�
�9	�+� ا�9dJ')، ذ�Z أ��L �9'9	ً ، وا�3ي �	ن !�ا�	ة ��+�I !	ء ا�$�0 "ا9�A	د ا�5$ق ا=��0	��"

� !  ا�+�/) �	�? *�f'Id�� �I ا����I) ا�+	�') ���L	��) �	�+�/) ا��	!�)، *d'�$ا �$ 
� ?+* 	&'F� 	&أ�
  ا����$ن، ر��	 �&	 �$ر/	 ��	�') أ�Mى...


	 ا�'�'&'$ن و/�6>
	 ا�'5	ر/$ن.��F/ 3ا� ،(/�+�� (F/�  ا��$��) )ا��	��'() (

�ة �	��&GL وا'I! ?�	� 	�
! (9d9dا� �U ر/$ن	ا�����)!!ا�'5 K! E
  Al&	ع...ط��	ً 6

  

�� ا�	
%ر#' اx*+#'، �,' ا�	
%رD ت�P# I:أ &r). ر	ھdا �#�- '� %�X# > �:�Vا�  

�ر وا�+��) وا���ا�) Fوا� 	'��
E وط�'�) ا�*�L6و E
*Y/�eو �J�ا� (�'�L�  !~/و ��I/  '�'ا�
Zف �6 ذ��L�/ �Aو ،('
�lا��$�') أو ا.  �:L/ Z3ه ا7!$ر، و!  ذ�
�'&�	 ا�'5	ر /�f6 إ�L	ء ا=���	ر �

�� qر وا���	د ��'5	+�lد أو ا�Jا�� ً	��	e  '�'ا���&$ي ��� ا� �'�Iا�� O�:/ ً	</أ Zا�'�' ، و!  ذ� �
�و ظ	ھ�/	ً ا���q 7ن ذ�e Z	��	L* ً�K و�'q ا�L�K  وا���I'� ا��	دي ��� ا�'5	ر�/ �A ا�&\� أ�� f:�)

� /�$ن ا�5�L* �6 O�K ا��+$ر ا�<	�q��� m ا�L�Kا7(�A 3ا ا��+$ر
6 ،(  

�د، 7ن ا�'5	ر  ،ر��	 /:�O ا�'5	ر ا=*;	ه �+$ ا�l+	دJا�� $+� �;�/ $
أو �&� و0$د اl/�	ن 6
(�&'�/ O9�*ف و�L*)  '�'ا� Eد ��6 ��� ظ��� ً	!$�� VJ&/  '�'ف �� ، ا����/  /�� /V� �:�5ن ا�A ا�3ي

 ،�)V� 	ھ�F/ +�/) ا����	ً /��� ��� �	وا�3ي أ/>�&�� ('�rا G'�L*�  ! (/��  ��'�	'� وأ��	�6 و*��L*
ه، �� ر��	 /�9 ا7!� إ�� ا%�:-�� و*+��� ���/  ��5I ور0	=*�. 6	�'5	ر �K</ Z�3 ا��$م ور��	 ا%���	د

... /�  �6 وA$ع ھ3ا ا�\�E ��� ا�

�د �	�'�'&') أو J* إ�� �&/�0$
	ً ��'�'  ا�* ?A$ا� qI&� VJ&'% ر ا���3 أ���;/ ،Zث ذ��+/ 	�&'�
�د �	�'�'&') J��	6 ،د	وإ�+ ('�	���VJ&/ ر��دة 6 ھ3ا	5) ��'5�	�! ��، 	
� *�$ن  ،��+I	ظ ��� !9	�+A وا���

إ= أن ا���اض ا�'5	ر �Z�3 و��م ا���اZ�3� �6 ا�+5�/ G�O ��دة ا��U،  ��I  ا�+�ود ا�9+'+) أ(-ً 
VJ&�6ه إ!	 ھ$ى �6 ا=�I-ت !  A'$د و!;	راة �6  ،ھ3ه. أ!	 ا�'�'  ا�3ي /�;� أ�<� �+$ ا����	�') وا�l+	د

�دأ ،ا=��I	حJا���  /�ر��	 *�9 إ�� در�I�-� O9�* (0	ح  ،و ��دة ��6 *\
� �d;� !  ا�'5	ر ا���
�د وا=�:-ق ا�&	�� !  ذ�Z ا�'5	ر...وھ�3ا h6ن ا�$%t /��ف ا�+�ود *�	!	ً و/&Yع إ�� J��� ً	5�� (�TاYا�)

دة ��6 �'5? �6 ا��F	ء !�$ازن، و/>K ا��$م وا7%�	ب ��� ا�&F	ط *�	!	ً !�;	وزاً ا�$A$ع �6 أي ر

...	
�	�!73  

 ا����د��ن ��ط!" ���ن أطراف أ�د و�ف (3  12/12/2012 ا�ز��ت ���ر   �!ول 73
  "ا�� ���ن

، ا.�د �0ب ����8" ا���	��8 ا�د����8" ھ� ھ	ي أو,ً : �و�)م ح �س !�)م �
رّدد، 
'��0	ت �دة
 ً	�	
 !� �د�'	ً  !�راً  7د ���	، ا.�د ��	ر أو ,دن �ن أ�	�8 إ," و�ّ�	ً " �)م �7دون , �
د��ن و7ود 

رى ھ	80K إ����8 أز�8 �ن �'ّ�ر، 
رّدد �� ا�د���راط� ا�د�� ا���ر 	(
	�07
 �ل !�) ا���	�8M ��'ض( 
�	��ل
ً ، و7	�ر
	 ط87 ��ن '��> ا�ذي ا�
0Bف   ھو أد	ه ا��ورة !� ا��و7ود" ا��1م" ھذا <	�<	
 ��0> ا
��Bر �م و�	، ا�7)	دي أو ا���	�� ���qم ا���	�ل"، ��وولا ا��دا<� ا��د�" ا��1م
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 أز�8 وھذه وأر�
�راط� �Bوي أ> أ�<ر وا��ؤ�ف، ���
�داد ��0�	ً  ��ون أن �ؤ�ف او �س، �	�'�س

� �ن ا�	8�7 ا��
وا;'8 �'ر!
� �ن را�'	ً ، أBرى*� 8��B��رّ�ز ا��1م ھذا"، ا��1م" �)ذا ا� 
� ا���ف ا�د�ن وا���	�	 ا����	ن و
'�0م ا8����1 وا.�Bق ا�
ر��8 �0/	'��	� 8��	�
 �#، �> ا,7

 �	ع و�>، ا�I ا��Bري وا�'�ل ا.�رة و
���ن"، ا���رق ا���
��ل"و" ا���7د ا��	;�" �0/ ا�
ر��ز
 و�� وھو، وا,طوا8�K وا�����8 ا���	ء F	�8 !� ا���	�� و��> ��ن، ا��وري ا��7
�# !� طو�ل
� ا�ذي، ا��	�م 
��7د �ن !;�ً ، ا�وا�# وا.�ر وا�زھد ا���ر �
��7د و��0ء، وا�
�	د�	ً  ��	��	ً  ���
�ّ�وا �م ��ن( ;ّده 7ذر�8ً  أو�Kك أ�<ر�  ً	�K	(�	ء !� ��0> ا�د�	ء ��7ز �ن ھو) B�ا.  

3 ��دي و,?�ً آ/ر ��ب رأ��B، (�!ول ��ت &�وان:,��3 ا��زاج إ@ أن إ��د =ر
 ا�
�م ا�=
  وا���طرة ا������ة ��ن.... ا��ورة �,�?ور

ً  �'�ود ا��
را��8 ا,�
�داد <�	!8 
*<�ر 	��	� 	(
 �7ز وا�
�رار ا��'
دل، �0د�ن و��	ر�
 !� �<�ر�ن، �دى �'��	ً  �)	 ا�<�8 و!�دان ا.رض �0/ ��م 
���ق �ن) وا�'��ر�8 ا���	��8( ا��'	ر;8

�8و وا,7
�	��8 ا,�
�	د�8 ا��B	Kر ظل	� ��ظ�، ���ل ا��ور�ون <�)	 �د!# ا�
� ا��	د�8 ا1
�� ا�Bط	ب و��	دةK	ط�ر�;� ا�

طو�ر !� وا��د� ا���0را�� ا�Bط	ب أ��	ب !�ل ظل !� ا� 
�� ا�
)داف �ن ��دث �	 ;وء �0/ .!�	رھم ا�M	���8 �7ذب وا�'� Bط	بK	م ��ل �ن �'0ن ط	ظ ا�

ً  ذ�ك �ل و�ر�	K>؛ 	'�
7� \
ً  �	ط��	ً  �در�	ً  �واط	ً  أ 	��	 ا�
�M�> و���ن ���م و�Fر �
وازن �Fر 
  .��)و�8

 ���ث ���	ن ا���	ط8 �ن أ���ت ا��وم ا���	��8 ا��ور��ن �'ظم �وا�ف و �	�	ت !Aن �ذ�ك
 ا��و
�وب �0/ �	ھدوه !�د�و آBر أو ا�����وك، �0/ �رؤوه �و�ت BLر �	ط�� ا'�	س �7ّرد �	
ت
 ا�'	ط�� ا�
*<�ر �ن �'�داً  ��'�)م ������� 8	�N �����وا �	رد �'�ل و��00ون رون���ّ  �ن !�ط �8ّ0.... 

  .�^�داث ا��	��

�'/ 7)8 أي ��ل �ن و
���0> ا�'	م �	�رأي ا�
��م ا��وم 7داً  ا��)ل �ن أ> ��ول ا�وا�# 8�	�1 

�	ط ا�
�Mل ��7ّرد وذ�ك 
ر�ده، �	 �# �
وا!ق �'�� �زاج <�'; 8���8وا1 ا�'	ط	�� 	(
....  و��	�	
  .أ7دا
)م �
���ق وا�
'�0وھ	 ا��'	ر;8 أط�	ف �'ض و!)�
)	 ا�ظ	م !)�)	 �'	د�8 ھذه و

��)م ��قّ  ا�'	دّ�ون ا��ور�ون �ر
��> �	 ھو ا.��ر ا�Bط* ��ن و��
��رون ��ّ�)ون �د�	 أ

)	 ���0ً  ا�'	ط�8 �'زل 7�وا �<0)م �ور��ن و�Bّوون��

/ �د�	وٍ  وذ�ك ا�'�8�0، ��8ا���	 ��	�N وّ� 

  )ا�B	رج !� �ر
	��ن ��07ون ��0	ّ�ون، �ّ��ون، �ّظرون، ��0)م، �ز�زاً  ���دوا �م �	، ��'رون ,(
��ون،( ���ل �ن ��0	ت و
�ر��	
ك �وا��ك 
;ّ�ن �م إذا ا��وم ���'وك , �<�رون �^�ف� 


�	م د�س، �0و�ون، �7وس،
ون !��	 ،......)ا�� BLت ھذه �ن ��<رون ر�ن	�0��د�<)م !� ا	أ� 
	(8 ��ردات �# و�زاو7و���8 و�	�	ت �رآ�8 وآ�	ت د�K	دغ طFد
 إ�/ ا�
��0د�8، ا��'��8 ا�	س <�	!8 

�وق ا��	�	 و��م �	�'ر�ور أ	س �'��8 �	رت در87
 ا��	ج ��	��ن �Bوص �'��8 ا��رات �s,ف 
N�	� ط�ب.ود�ا ،�  .و�Fرھم ا��د�دي و���� �	رة، �زو!	 ��80، و���8 
�ز�

 و
7	ھ0وا ا��ط	رح، �ن ا�'د�د !�) ا��ذ��8( ا�'����ن ا���0را���ن �'ض �	رس !�د ا���	�ل !�
 ا��	Kدة ا�د��8 ا�<�	!8 �ن أ��		ً  !\ّ  ���ل Bط	�)م �'زل وا�
�روا �^�داث، ا�'��ق ا�'	ط�� ا�
*<�ر

'0ق أBرى ���80 أ�;	ً  وھذه �ر�	ء، �)م أ�<ر �)م �Bو�	ً  -ا���ل ��ث �ن- !�دوا ا�	س، �'�وم
 
��> ا��<�ف �رؤ�8  ���70#؟ ����')	 ��'/ أم و��;�، ��0
> ��ول ھل ودوره؛ �


	7> �	 ��ن، �)�	�
رك Bط	ب إ�/ �ل �
/ أو�Kك، �ن و�<0)	 ھؤ,ء �ن Bطوة ا��وم �� 
���  ً 	�� �ن ا�7دد ا�'	م ا�رأي �	دة 7	(
  . وا�د�ن ا�'واطف وBط	ب '�ويا�� ا���م ��

��ث �وذج !)ذا �وا�د ا.�ران ا7
�# !Aن �	�و�� �ل �	�د�ن ���8 �> ��س ا.�ر أن ا.��د 
< �'	دٍ  ��0	� �ن �	در ��ك �7رد �*> أ��ه ذ�ر
> �	 �ل ا��'ض ��Bّ0ص ذ�ك ورFم أ�;	ً، �


N �ن أ�;	ً  �
�0�ّ)	 أن ��0> ;ر��8 ھذه...!!!... �0د�ن�
N أن ا.ھم ��ن ا.�واب، ھذه ��
 �لّ  !'�ً  ُ

	 إ�/ ��لّ  ا�;وء �'ض�
�  

� ا�'�'&''  و�+�e�I! (F) *�$د ��'
E،  ��� ھ3ا !  ا����  !-�\)&�  ! �
�أ و*&��* (��Jأن ا��

  74.وا�+� دا�T	ً ھ$ ا�$%L') وا��$ازن، وأ%�� %�) �Z�3 ا���ل

إن �ن أ��# �	 �د  "2005ا�� ! ا���ر2 &ن �دو��3 �ظرا�3، ���ت ��ت &�وان " 74
8�0 ��ر8F، و�ن أھم �ظ	ھر ھذه ا��8�0 ا���ر8F ا��'	داة أو ا��B!	ت ��ن �� #�;��دث ھو أن 
0��ن �# �';)�	 �# أن ��0)�	 �0/ �ق، و, ��	�N أ�دھ�	 
B� ن��B� ك	ا�	س، ��ث أن ��ون ھ


�	راً ھ� ا���	��8 ا
7	ه �ن , ��	<ل ا�د�ن أو اBLر إ, أن �'
ذر ا�<	� �>، وأ�<ر ھذه ا��ظ	ھر ا
 �! #�;�8 أو ا���ر و�د�	 ُ��*ل ��	ذا ��ول، أ	 ��ت أ�رھ> �ل ھو ا�ذي ��رھ� (��رھ	)، وK	ط�ا
 /�8. ��0	 أن ��ر ھذه ا���0	ت �
/ و, �*ل �ن أو,ً (ا�د7	87 أم ا���;8) وFر�ا��8�0 ا��
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ل �	� dذي �'د�;� ا	��ا ��و <�	;ر وا���
��ل، /اد!# �	�
� ھ� أ��ن !Aذا ا�ذي ��ك و��> �داوة �*
  ���م/ (�دق ] ا�'ظ�م)

  

�<-ً ر��	 !��J) ��&	ن أن ا�'5	ر /J	رك �	�L�5) وأM'�اً ا%��E ا�L�5)!! وأ!�/�	 ھ� !<-ً، 6
$
ر/' ) و/�'&''  و%L''  و��+	و�) ا��F	ء �6 ا�'�'&')، *�ور ا�6�L�!  ''&&'�/  '� (L�5'  (ا�;�

 ً	)$9M (L�5�	� ر و/�' ، /�+��$ن	د، /5$
(ا��/��Fاط'' )، !K ا3M7 ��'  ا=���	ر أن ا���6�L'  ا�'
�6 ا�5'	%) ا�d	ر0') (وھE !<	ل �Z�3 ��� ا��0	ع ا�'�'  وا�'5	ر ��� ا���ه)، ��� ا7�$ال ��h6 ��'&	 أن 

...ً	�Tدا �L%$ا� E�+'  ا���	ط m+��75  

�ر �6ل داوود  75ّ
  :&ن ذ�ك �1/10/2013
 !� ا.�ر���8 ا��
�دة ا�و,�	ت ��	ء أ��	ب أھم إن:  !�ر�8 �
	�8 �ل ، ا,�)	ر �	ب �ن ��س

	(
 ا�<�ث ا��0ط	ت !�ل و;وح و ، ا�ظ	م و ا��	ون و �	�د�
ور �	د
)	 ا�
زام ھو �ظ�/ �دو�8 ��	

Bط/ أن أ�
Mرب , �ذ�ك و ،
 	(
 ادارة !� �0> ��	رك �'ب �ن ا�دا��8 �0ول �Bل ن� ��ر�8 أز�

)م)  دا�0B	(  �د, �و�د ا��'ب و ا,دارة ��ن ا��
	�ق ا,��	ع ھذا و......  �و�'> �ن �ل ا��0د�� ، 
	('   ) .. �	!رة �	ت �و و ا�'	د�8 ا�دو�8 ���م ] إن... (  ا,)�	ر �ن !��
  

 – ا����0'	ت ����d^( /�'&') ��$!	ً  ��&	ن أن %&�ى ،ولد p-p) �'  ا��&� �6 (FL	��F	ر�) أو
� ا���� ��� ا7%	%� ا���dب وھ$ ا�J'�� ا�&\	م �	�'	ً  /�5<&�Fأ�� وأ�� O�9/ �'�� ('&'�'ده ا��
�ھ	 ��&� 

- ا��	ر/d') ���\�$!') ا���ا�) 9M$(	ً  ،ا�'5	ر/) ��� /���� ا�5'	%� ا�J'�� ا���I ��$م 7ن ،ا=��
	ء ! 
– أز�&	 إن ا���$/'  ���( و%L') ��$!	ً  %$ر/	 وأن ،)ا����0'	ت ����d^( /5	ر/) ��$!	ً  !�9 وأن ،)


E -و�;+&	&� �
  .)�Z�3 %'�$�$ن ا�d	ر�0 وا��+�/f ا�;

!���5'  �	��$روث  ،ا��:''� �&� ا�'�'&''  (و�Z�3 /�5$ن �	��+	6\' ) /�$ن �	��:''� ا���&$ي
�A-M7ا �&/�� ا��� ،ا�&� ً	)$9M '&/��ون �
	 دون ا���،  �'�I	Al&	ع واl��	ب ��'� $نو/+> ،'F�/و

	 إ0�	راً U�I� ً)	د/	(!Eأ� ��J� ح  ،أو	�I�=+�/) وا�	م ا=���اث إ= ��� ا����	�'' ، �3ا �&� ً	)$9M

'�ه ور��	 إ�� در0) ا���Z5 �	�&\	م ا�F	ET ورf6 *:' ،$ن إ�� ��م ا��:''� �6 ا�+�E وا�&I$ذ ا�L�5$ي/�'�
�ون ا��<	�') دون ��-�'))/�/).  

� ا�'5	ر/'  (و�Z�3 /�5$ن �	�<$ر/' )&� qا��� 	دي6 ،�'&�	:''� ا����	ن �$�'،  f6��  '�5��!
�A-M7وا �&/���� ذ�� Z	��lاه وا0l�	ر دون ا���I'� ���ك ھ	!�  $نو/+> ،ا��$روث 9M$(	ً ا�

� ا����	�'' &� ً	)$9M ء	LM7د وا	
�0-�، J� أوEر  ،�� أ�	�67	وا=�:-ق � �''F��	� ً ا=���اث	9$(M
 '&/�ور��	 إ�� در0)  ،إ�� ا��:''� �  ط�/G *:''� ا�+�E وا�&I$ذ ا�L�5$ي ا�'5	ر/$ن �3ا /�'� .�&� ا���


E ��� أ�
	 ا���-�'))�'�	>! G'�L* ون�  76.ا��f6 ا�F	طK ��&\	م ا�F	ET وا���Z5 ��:''�ه (/�/

 أراه ��	 و�*
�0م �و�ف، ھ�ذا !� ھ	 �و�> ��0 �
و7ب ا�ذي �	 أ�رف , و�د�!3: أ/3 76
	  -وا�'�س–ا�'�0	��ن  �ن �<�ر) ����0ن ��ؤ��ن( ��	دف �وا�>، أد�� و, ����	ً K� أم ،	 أ��

 اBLر د�وة ا��'� ھذا �ن أن �
/ اBLر، �	 �ل ���ب �'/ أن �ل اBLر، ��
رم أن �	 �ل �0/

� طو��ً  أ!�ر- !�ره، ��'	دةL ر ���م�
B� ج �د	

�راً  �ذا - ا��	87 �د و
د��ق 
و�# إ�/ ��B� 
�'ل أن ا��ر�8 أن وھ� �وا�ف، ھ�ذا �0/ ا���م !� ��0)	 أ�
�د �	�دة ار
*�ت

�	ء �	) و
�ول(  


*�د طر��8 و�ذ�ك ;رر، ودون �*دب
��ك 
رى أن ھو ا��و�ف، �ن ��'ل �	 
ت �و ��  ً	�	�
 ��	ن 
 أن �0/ ا�
��> �# و�وK)	، ا��8 و��ن ا�<�8 
�د�ر ��در 
د��ق دون Bط* ھ	�ش 
رك  وأ�Bراً، BLر،ا


�!> ا�'�وم �B	ط�8 ���د , ا��'ضB	� ط�8 �ن	B� وص�B�أو./(ا :	�  )31ص ا�'�س ��
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� /&5$ن ا��$اA^ الA ر/$ن	99ا�'5 �، -ً)(إن �	ن %'|	ً أ( ا�;'�ة و/���3ون ا��$A^ ا��5ء ا�$�'
� /���3ون ا��$A^ ا�$�'� ا�;'�  �'&�	 ا�'�'&'$نA (ً-)اً أ�ا�5'|)!  99و/&5$ن ا��$اA^ ال(إن �	ن 0'

  77وا�$%L') وإ�L	ء �� VLM و($اب ��F ھ$ ا�-زم ا�9+'8.


)زKوا أن ��در ���80 ���ت ر�> ��
�Bر �ن ���	دة را�
> �دم �ن ا��'ض �'ّ�ر (Fن 77�� 
 ��ن �م إن ا�ظ0م �)�)م , ا��'ب، 7لّ  �> �ؤ�ن ا�ذي ا���دأ ��ل، ا,�
B	رة أ��د و�ن ا���	دي �ذ�ك

ً  F	���8، �0/ أ�8�ّ0 �رار ��ّ��وا أن !�ر�دون ��0)م، 	��'
���ر ا��8، ��ء ��)م وھم ا�
'�ًء، أو 
� 

�	د ذ�رھم �د�	 ا���	دي �ذ�ك �7)�ون ورا�وا أ�	�)م �ن ا�0<	م أ�	طو ��ّ�ق ا���	دي كذ�! ��روع �	
�س �د�)م ��ن �<�ر�ن B	�ف ذ�ك ��ل ا�ذي �<	,ً  وا�
�روه و07ّوه �> !���وا وا���	دئ ا.�س 


دال،��� <0�ظ .

�)وا و�م �وا!�)م، ��	 � <
��ً  �	ن أ��  ً  و��س ا��وا�ف، 
0ك �ل !� �راً  �7	�	
���ر إط	ر B	رج أ)م �0/ إ, د��ل ھذا
  .���0	�8 ا��	Kب ا�

  

  

  ط+ �+ت,jة ��R ا����))' �' ?�:n ا��H,)+ ا��#�3*%ا

�ھ�	 ھ$ ��� �  ا�$ا�A')، �� إن ا���Lف �6 �V� ('+<ن، �3ا ا��	5�lة ا�L6  ! (%	'5وا�  /�ا�
��$ة !�	�5)، وا�+� ��5	ط) �6 ا��$اG6 ا�3ي /�$ن �	�+�/) � ��	F! ف�L* ة /~دي إ��$��!<� ھ3ه ا�


	، و!	!$
I�� ('�$وا�� 	ھ�Jو�  E'ھ	I! �)	� �'9+�� 	�
F+�'� ،(ا��
$م ا��I!  ! 	
F6أن /�ا O;/
 (��Jا�� 	ا��� أ�;+? ا��;��) ا�:��'))...أ! ('�rوھ� ا) ('اط�F�/��F'F) ھ� �	����') ر��	 ا��5	واة وا�

�9d'	ت� �'�V*) 3وات أ�6اد -(�/	J!،ر/�)	ا�� �! ��� Z(وذ�  /�5� ا�I* %) ھ� ا���	6- �&�5 أن ا�5' ، 

5� ا�5'	%)I/ ھ$ ا�3ي  /�  78.و�'q ا�

78 ON3 ا��=?د و���)  و�	 ا��
�	دل ا�
)د�د !���ب :ا� ����3 ا�وPN �راءة ���ن أ��ر �ور�

)م ا���'� ا�
)د�د ���80 زاده�'�
ظ	م ,
�	ع ا�طواKف ��وم ا;طرت ا�����8، ا��	��8 ا�B	ر8�7 � 

8�'�
��> ا��8 ا���	�8 !*���ت!! 	
�	ز، ��8ط	K ا��0�	� Nء وأ��	�
> أ�<ر ا�
و�د �د�ن ��8 ا,� 
���> وھذا...����� د���د�ن وا��'<��ن 7)8 �ن �0'0و��ن �دث �	 
 ا�ظ	م !�	Kد 7)8، �ن وا���

��	ً  �و�> 
�# ا.�ديK	ً  ط	و�7�وا�د�و Nً  وأ��	)�ً  إ	��	)م ��د�د �ن– (

رض ا�داKم ا��ً ...-ا�� 	�0� < أ
8���ون رو��	ً، ا1�> 
�د�س إ, �د�)م ��س �	.�ل د��	ً  ا��8 ��ن�0��0 �	�

رض �ن و�0�ً  ا�� 	��	F 

8�
�	دم �و7د !� ا.!�	ر، 
0ك" 
�<ل" أ�B	�	ً  و��س ��	��	ً  ا��1م أ!�	ر �ول �'�� � ��ن د�

/ أ> ورFم ا�'0وي، ا�د�ن �ن �'0ن �Fر ھو �	 ھ	ك �	ن إن إ, ظ	ھر�	ً  وا�'0وي ا��� ا���ر� 

�0وا أ��دوا أو و
��'وا 
د�وا �<�رون( �*!راد ا�'0و�ون �'ر!)	 , �د ا�'0وي ا�د�ن أ�	��	ت'
 �# و

�	�)م إ��	ءً  ا�'0وي �
و�دھم ا 
'	��	ً  �)م 7	�'	� /

�	ء �ن �� ا,	� , �د أBرى 7)8 �ن)...ا1


0فB� .�رى أو �ن ھذا	> ��ل ھو ��	0وب ���q� ��8 �
وا7د �د( ا��	�� ا���	�� �ا�� ا��0��� 
8���B �! 8س �ور���طق 	
ور�8 ��	
 إ�/ ا�ظ	م !70* ��
�	د�	ن، .)�	 وا��'ود�8 ���ر أBرى د�
8 �ر�8 <ورة !� اLن �ن ا.�Bر، !�)...ا��	�� ا���	�� ا��� ا��و!� �	���ل ا��� ا�د�ن ��0
ظ	م �ن ا�
�رر أ7ل �ن ��س ،�F	'�ش �ل ط�ر�8 ضو!ر ��م !� ا���ل ا�	'
 وھو ا,7
�	��، وا�

 �0/ ��و�	ن , �	.�ل وا�د�ن !	���	�8... ا�د�ن �
طو�# ا���	��8 ا.�	��ب ھذه ��7# �0/ �;	ء
  !��ذارة �0'�ون �د ا�0ذ�ن ھم ر7	�)�	 إ�	 �ذرة، أ,��ب

!8��
# �م إن و��	��، و��	�8 و�	�م ��م أي �� �	��
ط0ق ا��ر�8و ا.�	8 �# �	��دق ��� 
 ;�ن إدB	�)	 �ن ا�
7	وز �#( �ر!و;8 ا��	��8 ا���'�8 ا���	�A! 8ن ھ	 �ن �ر!وض، !)و و��دأ


# , إ����8 و�Fر إ����8 ��	�8 وأي) أ��ً  ا8����1 ا���	�8�

)	 �ذ�ك A! 8;ر!و�.  
�!	 /t�d �'  ر0	ل ا��/  وا��/  �5$ء ا�&') و�5&
	 *��  ا����J) �6 ا�5'&� Zذ� �	%)، �� و/��

  .ا�&d�) �6 ا���E وا�l-م وا�+�ب�'��J ر0	ل 

= /;O ا���$ة �+$ !&K إدM	ل OLM ا��5	0� �	�5'	%)، إ��	 /;K&! K&! O ا����د/)، أو �	7��ى، 
(L�5ة ا��L'%  ! م-�lا �T	%وو qT	&وا�� �وا���5 �+$ ا�F	�$ن ا�$%�L  ،ا���$ة إ�� *+�/� ا��5	0

0 E
L�</ 0$ا �  ا�+�/)...ا�3ي�d/ =V� ً	�'�  
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E  ،�	��	دةI�/ E� f��ا� ،�!-%lا ��Iم وا�-%l&') ا�ق �	I&ق ا�5$ء وا�	إ�9 �ھ&	ك !  /�/
 �\* ،����� m/��/E �	7%�$ب ا�+A �/ر	�� ��� (F/ر�) ط�	F! VLdا�  ! ،(/�+�� �F'F+ا���&� ا�

9� ھ&	ا=��J	6	ت دا�T) ا��L$/� وا��:''�، Fوا� �J� (F'F+إ�� ا� �9� ا�'5	E� ،(% و�  /�9 أ�A  ! Eأ� �
وا7%�$ب ا��<	�� ا��G�L، إ��	 ا��<	�') �6 ظ� ا�$ا�A') /�$ن �	���I'� ا�$ا�Y&� ��A) %�� إ�� ا��<	�')، 


E ا�+	���$�%Vو��&� و� ،	
�'Z�3� q،  ��� ا�A7، وا����	�') إذا �	�? A	درة ��� إ%�	د ا��V6  '��5ھ-ً �

  ����79	�''  �6 ا��+M  ! m-ل ا�$اKA.� ةد�$

3 26/9/2013�!ول أ��د أ�و ا�/�ر  79�

 !�ً & % �ورة �ر,�ل أ(����Uن (3 ز�?م ا�=�:  

��ل أن ���
�، طول 
��س �ن �0/
8 �ط	�> از�	ح و��دار 
ور
)	، طول أ��س أن ��	 

ً  �	ن �و !��	 ا��Bر 	�	� !  
8 �'�	رة �7)0)	 �	 /أ< ��ف ا�ذي ا��
طرف ��ن ا��رق �		

)	 ��7رد وط8*�ر أو !0Kھ� 
 ��7رد" 7)ل أ�و" أو ا�ر7'�8 أو �	��
0Bف �7)0> ر7ل ��ف ا�ذي اBLر ا��
طرف و��ن ا���ور،

<
K؟ ھ�!  

	ن، �و7ود�ن أ!M	ن، ���	
�0ن ھ� ا��ورة ھذه�	M!*�  َت��87 	ش ���
*�د، 7و7ل �
 أزح �


رى ا��ورة ���ن إ�/ طر!ك� �� �زيّ  لا�ط	M!ل أ�	ل و, �و7د , ��  .ا��ورة �)ذه �ر
د�> �وري ط
  :  ���ل �ن �'�	رات ا��ورة ھذه ا��ط�# Bر!	ن �ن �دد �ر

� 7)ل وأ�و..  ا��Mدادي �)ب أ�و"	
�Fدا�رة" ا	رى و��Bن ھدول ھ^: " 7داً  را7ت أ ا��0 ھ

7 �دھ	 ا��0 ا��ر�8 وا�د���راط�8؟؟؟؟ ا��ر�8 ���7و�	 �دھن	  " .. �	ھ	 �د	 �	 وراھن �ن �

 .�B	ص أBرى و�ور ا��ورة ھذه �رت ا�
�����8 ا��وا�# �ن �دد أن �ن �دا ھذا
 ا��ط�## ���	ت �0/ �راراً  و�رأ	ھ	 رددھ	 ��	رات �# �ور�	# !� أ)	 �0/ �ور��F #8ر وأ�	�ن

  " .. راط�8ا�د��� �07ب �ور�	 !� �ظ)رون ا�
	ر�I ��ل �	 ر7	ل: " �وان أظر!)	 �ن

ظرون ا�ذ�ن ا�'��د
�)م أن 7)8 أي �ن �*
 ����ون ا�ذ�ن ا.�B	ص ���داً، ����ون �	��ر�8 

  ..  ا��ز�8 ��ود�
)م �ن �
�رروا أن ُ�
و�# , ��0)	 و��	��و)م وأ��	�)م �ظ	ھرھم �ن ا�	س �0/

��م �ن ا��ر�8*
 ا��'�� زّ�)م ھو �زيّ ا وھذا ا���
80، ��دھم !� ��	
�0ن ھؤ,ء..  ھؤ,ء �ن 

	 ا�7ز�رة أو ا�7و,ن أو �وران ��	ء ا��'�� ا�زيّ  إ�/ أBرى �'وب ظرتْ  �و..  �'�7	 �م أم أ��7
���رھم و�	ن ا��ور�8،
���ر �<ل 
�ل ا�ذي ا��ط�# �
 <� 	
)م �	ت ��	 ��د	��0'
  ..  أظرف 

�رج ا�ذي ا��7)ور
ً �و� �راً  ���N �ن ا��ر�8، ��# �ن �0/ �   ؟ 
'دي ا��ر�8 أن �	ل �ن..  	
  

 و%! �L	�T ��'�'&') أ�<� !  ا�'5	ر/)���f !  ا��+m وا��را%) %&;� e	��	ً أن اl%-م د/  

$م ا����اول)وا�'5	ر (وا�'�'  Iا�� O5+� q'و� 	م ا�&\�/) ھ&$
I! O5+� 	&ت  .ھ	9'dJا� Eرا%) أھ��6

، وأن /�'&'$ن-ا�9+	�)، ��5�ل ��� أ�
E و%L'$نو�/  ا�I�d	ء ا��ا�أO�e اl%-!') �	��%$ل ا���/E و
�5ُ�ل ا�+�/)/ 	�� �!-%lا ��Iس ا�	ً  .أ%	%'	ى أن ا����5'  %'�* Zذ� Eeن إ�� أنر$�'�/ �A $6�L�/ا 

$6�L�/ =ً و	ر/	�6  ا/5 �/�'&'	ً (*�''Y �&�9ي). و!  ا�$ا8U أن ا��/  ا�'
$دي ��)	 ھ$ �	�Uه( /���
 �'�I* ��� +�/) أ�<�ه�	ف ��Lأو ا�'�'&� ا��� (?%$�$�$
�	� ('d/ر	ري (ا��\�$!') ا��	ا�) ا�'5�ا��

��O هللا ا���d	ر). E
�V� ا��&�9ي Y''ا���) Eھ�'e دون E
� (F�L80ا��  

 !� - ا��Mر��– 7)ود أ<�رت ��ري: ����ر"  ا�6ذ�� ��ر�[ �ن ����ت"  ���ب �ن 80
- ا��7ري ���د- وا���I -ا�طو�ل �	�N- ا���I أ�<	ل !�)	ھ	 �'> و
'	ون أھ0)	، أ��
> !�د ا��ذ��8،

�ت...B! ھر	0ف �ظB
 ا�رذ�80، �ؤرة !� 
�ذ!)م �	ت ا�
� ا��ط	�8 �ن ا��<�رون و
0B/ ا.���B، ا�

ز�ون و�ر�وا ا��	س- ا��ذ�� ا��ؤرخ ,�ظ و�د ا��7	ل، �Bور �ن أو ا���ر �	ع �ن رز�)م �

N�	�- ر ھذا��M

دو�ن ��ل� ��ل ا�ذي ا� ،<Bر�	
وا و�د �
و�ط !�)م ا.و�	ش و�دد: ((!�	ل 	� 	��! 
\ �0/ وا�Mوص ا��7	رة �ط# �ر!
� أن إ, اLن �)م �دداً  أ�<ر �0ف� �)د �ذ و7د
	 ا�0
�ن ا,�
	دراً  إ, ذاك �ذ !	�ط'ت وا��رور ا���	NK أ��	ب !� ا,�
M	ل �ن �)م ��<�ر ��Mً  او7د
	 �'�د �Fر 

  ...))وا��وا�ت ا���وت �ر�8
)م وا���	�	 ا���ص أن ا��وNوع: ھذا �ول أ��Nً  و�
!ب� �
 أو��	ء أ)م ا�	س �)	 �
�دث ا�

 وا��1ح ا���ح �	��8 أ��	ل ��7رد 
;�Bم ھ� إ�	 �	د��F 8ر �رو�	�	ت و�B	,ت �'7زات �)م
�
 ا�1	رة 
7در. (( ا�����8 .��	لا 
0ك إ, ���ت !�'7زا
)م ذ�ره، ا��	�ق ا�
طور ھذا إ�/ أدت وا�
����ل �	 �د إ�/ أB	�ف �د ���B	ً  أ
 أؤ�ن ا��	دي �	��طق أؤ�ن �	 !��در ا���رة، ھذه !� 

 وا�
�	ر �	د�8 !وق 
�ر!	ت �ن ] أو��	ء �ن ��در �د �	 أ�ر !� ا�رو�	�، ا�
�و!� �	��طق
  ))ذ�ك �ن وا�و�ط�8 ا��1ح �0/ وا��درة ا����8
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، ھ� ا=��Yام ��	 (وھ� و0
) �\� !����ة و*�J	�� �<'�اً !K ا���I ا��� ('I�(�!$F	 F/	ل ا�'$م ا�5
 Zا�3ي و(� إ�'� ذ� ��Iا� (/	I�� ر	ھ3ا ا��' ���ل !�$F/و ،�Tون ا7وا�Fا� �� �9F/8 و�	أ*� �� ا��5^ ا�9

�ء ا���$ة)، أي أ�� �E /���ض �) K�&ا��  ! ���F� ���	)وأ �T	I9� �9ث...ا��$���  

 ��L�	:! m'�  ! �'6 ��Iد �  ا��	ا=��� K! ��Iا� Z�3� E
أ!	 ا����J) ا�+� ('F'F	�I�5''  ھ� *��5
�ه أو ا��+m �  أ�6/��$�$ن أ�<� *9	د!	ً !K 	ر e'�ھ	، و�� Z�3	�L�K %'أو !:	/�*� (�$ �- *�	رض) أو *;

  ا�$اKA ا�+	�� وا��L$ر وا��$%K �6 ا�67	ر...

�
J/ أ�� Eeر  �	ً �	�	إ/� �Aن أ$�$�'% ً	��	e E
��  ''I�5�O ا�$رع و�	=��Yام ا��/&� ا�7��، إ= أ�
(وهللا أ��E) !  ا��'	ر e'� ا��I�5 ذو �qI ا��ر0) !  ا=��Yام وا�$رع !  ا��3d�/  /3ون !  ا�+�/) أ%	%	ً 

��7� ا�+�ود !LM K$رة ا��$%� K	�A$$ع �6  �Fل ا��	وإ�� VLd') ا��	ب !  = /��� = وإ!�	�  ! ،VLdا�

...�Ld/81  

 �0/ ا�
زام أ> !��ن ا��ر�م ا��ران !� ا�د�ن ��)وم ] ��N �!ول &6ء ا�د�ن آل ر=3: 81
�	ن، B	د�	ً  7	ء ا�د�ن وأن ا,�
ط	�8، �درq� د�ن �راد وأن�ر ا���
 ا�دBول �رط وأن ا�
'��ر، , ا�
  .وا��ر�8 ا�'�ل ا,��م !�

!F	ر�) e'� !����)...إذا �5A&	  ، /��  *9ّ$رO'*�* �6 ا�67	ر = /t��d ا� �!7	9�M	ر و��
  ''!-%lا �اl%-!''  وا����	�''  إ�� O5+�  '�5A *�&'� 7و�$/) ا�+�/) وا���ا�) )/�'  و/5	ر(، %&;

و%&;� اl%-!''   اMl$ان وا�$%F�/  ''L	��$ن !K ا����	�''  ا��'��ا�''  ���&'
E %'	%) ا7(� ھ$ ا�+�/)،


E أو�$/) ا���ا�)'&���  ''�$'Jر/'  وا�	''  ا�'5�	ا���� K! ن$��	F�/  ''I�5ا�-...(�/�J82ا�  

، �!داً �����ب �2012=ر ���د ا���ج ���B���� % & O ا����وك (3 ���ون ا����3  82
�ـ: & ����ون Bتْ  و& ����ون ,?�د�ون وا��!رة ھ�ھ��، &�و��@! 

 .�ور��ن �'�0	��ن �ؤ
�رٌ  ا��	ھرة !� ا�7د�دة ��ر !� �	رون !دق !� Fداً  ُ�'�د

 .وأ�	ف أواعٌ  �	�����1ن ا�'�0	�ون

 !ا���تْ  ا�'�0	� إ�/ ا��0�� ا�7)	دي ا�'�0	� �ن �
در7ون

 .�Nْ  وھم 0Fط ا���7# أن و�رون ا�#��7 ���رون Bوارج ��0	�ون ھ	ك

 وا��Bر وا���
دأ واBLر ا.ول وھ� ��ء �ل 
��ق 8ا�'�0 أن �رون إ��	�Kون ��0	�ون ھ	ك
�)	 !�ن�	B  ّب ��0> �ق	'��د ��د أو �7'8 ز�� ��د أو ��دي إنْ  ا�	���7ويّ  ا.�ن !� ��0 أ�و ا�ا. 

�ون ھ	ك	8���ّ ��0ً  ا�)واء !� َ
�رُ  ��ش د�وك ���)ون  
وّھ�	 َ�ّ�	�. 

 ا.رض �0/ �	��> �	هُ  أرْ  �Mّ	ل ���ل ور��و
 أ��> أ�داً  ���
ون , �ظرون ��0	�ون ھ	ك

لُ  ودوا���> �ط�	ً �
�	;� ا�)واء !� �	�. 

 �0و�	ً  ��رھون , ا��ّ8؛ ا�'َرب 
�د�داً  و��رھون. �راھ�8 ��	#. �راھ�8 ��0	�و ھ	ك/
 ً 	��ّ'
 .وا�دة �و87 �0/ ُ�و�ّ�ون. �
'�بٌ  ا��	���0	ً  و, �
'�بٌ  درز�	ً  و, �
'�بٌ  �����	ً  و, �

��ون ��0	�ون ھ	كK	دون ط
 ا�7	�#؟ �ن ��ش: ا�0ذ�ذة ا.�80K �ن 
'ر!)م... ا��ر�� ا��	ب �ر
 و��ش؟ ��ش أ��ر؟ ] ��ش


ون أ�'ر�ون ��0	�ون ھ	ك�7�ن �)م �رف أن دون و��
ط�'ون ��ء، و�ل ��ء أي !� � 
 .��د� !�لٍ  �ن ا�;�د�8 �زو7وا أن

�ون ھ	ك	�0�  ٌ<�ّ
 .ا��'	ر;8 �رف �ل إ�/ و��'ون ا��0ط8 �واKد 0/� �*�0ون �M	ر 

 �	رس ��ون أن ���> �ن �)م أ�داً  �و7د و, ا���1ّ�، ا�	ر �B	زن �ذ�روك ��0	�ون ھ	ك
 .ا�78 �	ب

 �'د �0/ ا�
دّ�ن <وم راK�8 و���ون ا��طط 
راه , و�	 ا�'0م �رى , �	 �رون ��0	�ون ھ	ك

ر ��0و أ�ف�. 

80 ��رج !روجٍ  �ن '	م ��ض ���;ون ��0	�ون ھ	ك� ! �'7زة ��0	�ون.. �'�. ا�

 أو,دھم و���N ��;)م !���ر ا��7ر !� �Bرو�8 أ��	�	ً  ��ون وا�'�0	�	ت ا�'�0	��ن �'ضُ 
���نK	ط N��� �ن أْK	ط�دي ا	'�ا. 


> ��ن �
�0ّبُ  ا�ذي ا�'�0	� ھو ا�'�0	��ن وأطرف�K	ط <
�
	ج 	�د� ��0	�. و��0	�
 8�K	ط�ا 

رط��	ً  ��K	> ��قّ  , وط�رٌ  	�F �! ف �و�م��7
 .ا�


ر ��0	� ھ	ك�
� 8�� ود��ق و�0ب ��	ة ��
م ��ْ  ا��دا<8 �'د و�	 وا��7ل ا��ر�8 �رو�	
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 .��ص �ن أ��	ء و�;'8 80�7 �ن و�ّ�	ً  ��	ن وطرا�0س

 وھ	ك. ا.�وف ��رات �وت �)�> و, �ور�8 ا�م �0/ ���ر �وري �و�� ��0	� ھ	ك
 .ا��ور��ن �ف �	ت �و �
/ ا,��ر�	��8 أ�د ��ُ
م أن ا�د�	ً  �ن ����)م ��و��ون ��0	�ون

�	ر ���� ��0	� ھ	ك�F ن� و�ز�د ��'	و�8 أ��	ء �;# �� �	�80 روا�8 و��
ب وروزا و��

�)م و�� و��ر، ��ر وأ�و و�<�	ن��. 

 ".�	�ل ��7ل ا���	�ل ���ق" ��0	� ھ	ك

	كھ � .�'زى �زوج ُ��ّرح و, B	�8، أذ> �لء ��	وي , ��0	

�ون و��ر و�<�	ن ��ر أ�و ا�<�<8 �0'ون ��0	�ون ھ	ك
 أ�و ���8 أ)	 �0/ ا�
�س ���8 و�
 .راK'ون ��0	�ون. ��ر

��وا ��Mر �زّ�ب !� 
ر�وا ��0	�ون ھ	ك

)م �لّ  
�ون أن �0/ دو�	 ��0 �# وا�	8 ��� ا��ؤ�
: ا��رح ا�<�<� ;د ا�	س �ور�8 �ن ور�F	ً  �	��د!8 �و7)8ٌ  وا�
ظ�ر ا���م �ن ا�����ن ��ن� �ن

 رو�ك �0'ن �	ااا�	!ظْ : " �> اLن ا�	سُ  �)
ف �ن �# �	,�7	م. و�دام واB1وان �ر!	ت �	�ر
 "�	�	!ظْ 

	 �و �	ذا ا��ؤ
�رات ر��8ط �0/ ا�'ر��8 ا��ط�8 ��
وى �0/ ��0	� ��ؤ
�ر د�و أن أرد	 أ
8� ا�'��ر ا�'	دة !وق ا�;�وف ��ون أ�ن ا�0ّْس، ا�0ّسْ  
�#ْ  ا8����1 وا���	!ل ا��ور�8 ا�'�0	

 ا��	�دة؟ �7)	دي ��ووا أ�نْ  ا��رف و��	ط�ن و�B	�را
)م، ا�7زاKر��ن

 �0/) ا��ؤ
�ر( !�> وا��0��8، ا8����1 ا��	ھرة !� �ؤ
�راً، �'�دون �ظّ  �K�ّو ��0	�ون ھ	ك
 ��رات ا�طنّ  �	ن إن رى وFداً . ا�7)	د�8 ا��0��8 �ن ا���
'	ر
�ن وا��راھ�8 ا��1	ء �ن طن ا.�ل


)	 أم ��را
)	 أم آ,ف أم	K� أم 	(رى. �����! 

� إ� أ�ول أن ��تُ 	�0� 

  �	�N ا��	ج ���د
  

Y''ر ا�'�'  �'  /��  ا���	وا�'5  /��+O5 و اK!  /�Mr ���	!�ا �6 ورع ا7ولأن  ،(إ/�	�'	ً) ا���
�در0) /�'&'�� A = E�
 ا���	!� �6 ورع وا�<	�� ��5I، ��� ا��/  و�$اھ� �Vوا!� وا=��Yام ا�&�5I �	�$رع /

K! qI&ً  ا�	ا!Y�9 ا��Aوا!� أV� و�$اھ� ، /� ��� ا�$رع ھ3ا /L�G أن /�/��+O5 در0) /5	ر/�� و ا�
 /�Mrا.  

A&	، و�&&\� ا��L�K أو أ%�$ب ا���I'�، = �&\� إ�� !	 /�Iّ  و!
�	 �	ن !  ا�M-ف �6 ا�L�K أو 
ا����أ ا5�l	�� دو!	ً إ�� أيٍّ !�	 /;��&	، أM$ة ا5�l	�')، 0'�ة ا7رض وا�$ط ، د/  ا=��F	د، و�&���3 

� �	رھ��	  ، = أن *d;� !&� ور��	 *��5�/�ا��\'E: ا��9 أM	ك ظ	��	ً و!\�$!	ً /�/ 	��6 ���ّ'	! .��'�/83  

 إ�6م: ا� �ل ��ت &�وان آ/ر (B� � � 3 �د�ث 17/9/2013(�!ول ���% ا��و(3  83
  ...وا�د إ�B وا�د، ��3 وا�د،

)	 ا��
طر!8 ا8����1، وا��7	�	ت وا�����0ن، ا��1م �ول و��ر ��
ب �	 �ل أرى �د�	� 

�� �ن �ل ��ط8 �0/ ا��1م، و�	Kل ��ل �ن ط��'� ا��Mر ا1��	ح وھذا ا��'
د�8، أو ھذا إ�/ �

ت �)�	 �> �
�ل أو ا���ف، ا�د�ن	� <
�� <��� أ7د... و�و ا�ذي ا���N ا�د�ن ھذا �ن Fر��	 
  .؟! و�ر!
> �> وآ�ت ��0> 
ر��ت

 ا1ط�ق �0/ و��
> �ر!
> ��	 ��ت , آBر، وإ�> آBر و�� آBر د�ن �ن �
��0ون �*)م ا�'ر
  .؟!

8 !� �و;')م ا�����0ن، ود Bطب ��	و�
)م ھذا، �ن وا.�Bث	B ب�	

 ا�7)��8، وBطط)م 
�)م وذ�ك��

ل ا�
� ا�
�	رات أو ا��ر�	ت �ن أي �# 
ر�ط)م , �'
د��ن، �����0ن �	�
 را�8 
�ت 

  ...�80 أي ا��1م،

0ك �واء �
�ت ا�
طر!�ن أو 7)	د��ن أو �
�دد�ن ������Aن ��0)م �ن �� I�ھذه �ن ا 

�	ت��
 ��و��8 �ر�8 أو ��	�� �زب �ن ��	رة ا����1 ا�د�ن و�*ن �'��و)	، ا�
� ��	توا�
� ا�
�ري ��	Kدي 
�	ر أو� I�ا ...  

��م أن �� ا���وا... �)	 وا�
�0م ا�Bد�8 ھذه ��ل �ن ���7# ا�
را�� �#�	Bرأي، أ�وا وأن ا�أد 
	 �> وآ�	 �ر!	ه ا�ذي ا��1م �*ن... .�ول ا��
وا;# �د�وي�
�� �0/ ازل وا�د د�ن ھو ه،وا� 
  .... ا.��	ل �ن ���ل و, ا����8 ���ل , وھو... أ�د وا�د ورب إ�> ��ل �ن وا�د

	�A! ون أن�

�ون , أو ���0	  ...  

وا�ل �ن ا��ط0ق ھذا و�ن
'	�د اBLر�ن، �#  ا����8، و�ر ا��Bر ��ل �0/ �')م و
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�'/... وا���	واة ا�'دل وإ�	�8 	
	، و�	ء ��0	و �رز�	'�

زوج �ب �77ب و ور�� و
	�	�  ...أط

7	ھد... و�ر;	 أر;	 �ن دا!# 		 �*�وا��� �ن )	دن ذ�ك، ا.�ر �
ط0ب �د�	 وأ
،	
�ر �)	د ،	�رح �د�
ص ��0	، ��# �د ظ0م .ي M;ب '��>، .�ن ��و ا�7	�، �ن 'د � 
'�ش ا���درة، 	
  .�)د	ه �	 
	�ب ا�
� ��8	�طر� ��	

د�	 وإرھ	��	 ا��رب، �د و7)	د�	 ا��0م، �د ��	��	 ���0	 أ�ون أن ا�ط��'� !�ن و�)ذا� 
��� �ن ا�د!	ع !� أ!�ل...  


دل ���0م اظ)ر ���ث د��، �ن !��0 �
م أن أ�	'� 	�� � آBراً  و�و�	 �و�	، ا��'ض �ر�د
��
 ا���	ر، 0Bف �ن ا��	د�8 ا��دع ھذه �ن آBره إ�/ إرھ	�� �
طرف أو ���� أو ��	ري 
�	ر إ�/ أ

�ق , �	 !)و
  ...ا����8 ا���	و�8 ور�	�
> إ���	 �# ا.��	ل �ن ���ل و, �
 �ط�8 ا����1 ا�د�ن �ن �*Bذ أو �)	 ��ذ أو ا��1م، �وا�د �ن �Bرج ��ن �Bص و!��	

  .و�0Mوه �> �د وو;# >� ا���	ص !� ا�	س أ�ق !�ن ا����وھ8، ا�B	� 8��sر�>

دBل ا�Mر��8 �0دول ا���	ح .ن�	� ،	 �0/ ا��;	ء �)دف !)و �87، أو ���/ أي 
�ت �د�

	'�ن وا���	ح ا1رھ	ب، ��	ر�8 �87 
�ت �زا�	ه، ��ل د�	B0� ��0ن�
 �0'�ش �	) ا�����0ن( ا���
  .ا��
�;ر ا�و�ط� ا���0م ا�م 
�ت �)دوء

  .�Bر �*�ف ود�
م 
'�ب، دون ھذه، ;'8ا��
وا ظري و7)8 
��ل أر7و

�د أو ا���I'�/) أو ا�;
	د/) 6
� ار*�L? إ�-!'	ً ��Ld! ��J، وe	��	9F! ��J� ً$د J��6ة ا�� 	أ!
 VLM ('I�5ا� 	د/) ���? ��	
�د وا���I'�/) وا�;Jا�� ���أن  Eا��� K! ،Zذ�  ! (F'F� 	
�	�K! ،('I�5 ��اء*

! q'�  �� ��Fوا� E�\ا� ��	��� ('I�5ا� 	ً...أ!	6�L* �>�7ت ا	ر0��	� ()	M "O;/ 	��" ً	��5!ً و	ً ��$!	��5
8 �
	 أ�<�'U$ا�� E�6 G�% 	�'6وا�$رع، و �&/��ة و��	ل ا=��Yام ا���د ھ$ J�5، و ا��I&ھ� ا� (/�'Iا���

) ��:'�، و/;O ط��	ً �	7(� ا�;�'K �	�6 �	�&5� ھ$ !:	/� �����وف ��Iاً ( ر أي !	ا=�:-ق ا���Iي وا���	
9� و(K! �I ا�$%L')–�V(�  ا=���	د �  ا�+5	%') !  ھ3ه ا����)F� رض	��* = �
، وإزا�)ً -6

ا�;
	د/) ھ� �A	ل ا��6	ع �  ا�&qI ، )إ��اھ�=%�:-�
	 !  A�� �L*ف /�'&� ا%��-�T أو *�Lف /5	ري 
�اً ا�;�ل '�� q'و�) 	

	 !  ���0' )..أ!	 ا��او��/��$� G3ي أط���Mrو0$د ا G� �:�/ ف ا�3ي�L  دون

  84.ھ$ ا�$�'� ا���6$ض !  أي �	ن �Vي د/  و�Vي  ��6�G وإن �	ن ��� اq%7 ا�5	�F) أو e'�ھ	،

 أ���?م �ن �/, ون أ@ ا�
 و��ن، & % &�ن �طر( ��� م �ن �?�,�ون أو �دا(
ون ا� ذ�ن 84
���� ���ن؟ و���?ز�ون �?�,�ون أ�?م !%��  A �!ول ���?م و���ن &�د� �2ر ���?�� ا��!�ر�

0��دة &��ط��وا ا� 3" ھ��� ���ن" و���د��� �/ ����  "!!ا�
 و��ن" 
���ر دون آBر�ن 
�ر!	ت �'�ب !	��<�رون
)م و��Mب و��دK)	، �دا!')	 ا�� 	( أن �	�8 �	�8 أ

 !	ت،ا�
�ر .��ط إ�	 ا���ر، �7	ل !� أ��د و, �Fره، �)	 ��
Bف 
�ر!	ت أ�دھم �
�رف

�ف ھو إ�	 وا��و;وع. �<�ً  ا.�ل �طر��8B!8 ا	8 أ�<ر، , <����	� �� � , أن أ�	�� ���ل �)�
�'ل أن(ا��ر�8 �ن �Fرھم و ا��0���ن 
�ر!	ت 
Bرج
 ا�
�ر!	ت أ�	 ،);رر ودون �*دب 
�	ء �	 


�رھ	 ا��ذ�ورة�*!  ً 	��	F ورع ��دأ �ن�إ, ���ول، وھو ا < ،)ا�	Kص أBو ا�زا�د( �8	�'	�� ��	ل ��	 أ

7	ه 
طرف أو �	ذ أي وإن ا�
وازن، إ�/ 
زع ا�'	�8 !	��	�8	� *� ا�و�ط�8 ظل !�� �>، ��	�ل ��

�

�د ا�'

رض �ن ا������
	ن وا�'دا�8 ا��ر�8 �0/ أ�	�	ً  ��� أن ا��
B�  ً	K��  ً	K��! طرف أي
��رة � 
ظر، و7)8 �د�)م و!�ر�	ً  ��، ��	د�	ً  ا�
زا�	ً  أ�<ر دھمأ7 و�د �'�و�)م، ا��0���ن أ�
رم أ	 أ�Bراً،. �	 

�)م �<��ون، �)م �<�ر و�و7د�	Bدئ �ن ��<�ر وأ	���ر ا	ر�8 �دود !� وا.!���ول. ا	م وأ�(

و�� 	�� 
  .���N أ> أ�
�ده ��	 �Fرھم

  

 ،Z�3� ى�Mأ (

	د ا�;
	د، �  6
E %$ء ھ&	ك!  0;�	6 E�  ن و�$�/ �U ر	Iا�:'�( ا��  '&!~! 

$م و!	زال �	ن 6	�;
	د  ،)�	l%-مI��	� 8'+9ھ$ ا� �U E�\( ا����د 	
0 qI&ھ$ ا� �U Eظ� qI&ا� 

$م ھ3ا �{%^...ا�+�/) ا��F	ص ھ$ ا�\��! E	�E وأھqI&��(، E وھ$اھ	Iا�� OT	e  � ن	أذھ ��� f�� 

� �	�? �	7(� ا����Iض !  وا��I$�	ت 6	�+�وب ا����5' ،U اد� �	l%-م اl/�	ن ��/) /�&K 3يا� ا=%��

85.�
	 وا��$�') ا���$ة /�&K أو  
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 &ن �,�ھد ��Fون د�را��: 2013-10-28 (��!ل ���د ا�=واف  85

  : دا�ش# ����8# �ور�	#
  �راء
>؛ �وري �ل �0/ �7ب
  وا��	م ا�'راق دو�8 
ظ�م �ول

  mujahed_dira@ د�را�8 �*�ون �7	ھد
  
 �	ب �ن دا�ش# �	�م و��
)	 و�د وا��	م، ا�'راق دو�8 م
ظ� �ن ا�
	��8 ا�
Mر�دات -


�	رB,ب �ن , ا	ر، �	�
  ا�
Mر�دة <0ث �*�ل ا�طو�ل ا,�م !Aن ا,�
  
- 	� ] B	ن !�د ��';)م �7	�80ً  أو ا�	س أ��8 �ن Bو!	ً  
ر�> !�ن ا��ق، ���	ن ] �0

�ن �ن أ�ون أن �	P أ�وذ. ا�����0ن و�7	�8 ور�و�>K	B�ا  
 �م ا���	�8 و�7	ھدو ا��د �ن �ّزھ�ن �7	ھدو	 ��ون ��ف. ا��د �ن �'�و�	ً  أ�د ��س -

  أُ�د؟ �'د د�	ؤھم 
7ف و�ّ�	 و�	
�)م .Bط	K)م ] �
ر�)م
 أ�رم �7	ھدو	 و��س ا�'	م، �	��N �'	َ�\ ا�'	م ا�Bط* !Aن �	��ر ا��	��8 إن أ�د �ُ�ل , -


�s� /0	ت �و
�وا ا�ذ�ن ا���	�8 �ن
  ا�ز�ن �ر �0/ ُ
  
��)م، �;�ون دا�ش ر7	ل -*� ،N��� ن��واب �0/ �دل , و�ده ھذا و� \( ر7	ل. ا��


�دون �	طل �)\ ���ل !� ��و
ون ا�'�	س ا��;ل وأ�� ] �زب'� <  �ق أ
 �	دق وُرب و
�و�م ��د ��
	ج �Bط[ �0Bص !ُربّ  �
�	ً، ا��واب �'� , ا�B1ص -

  ;�ل إ�/ ��ود �د �واب �� إ�Bص. �ظ�م �ر 0>ِ��َ  �ن �*
� �	ذج
 �B ،<�0طر وھ� ا�7)	د Bد�8 �7	�8 و
ّد�� إ��> 
��ء <م ا��1م 
�<�ل �7	�8 
ّد�� �د -

  ���ر ���8 !� وا��	;ر، ا��	;� !� ��	َھد �'روف وھذا
- , �
راق �ن ��	ع �	 �)�Bت �واء دا�ش؛ ا
راق ;��8 أ�	B, �7ر	B ء أم	�M� B�0دا 


�A! 87ن  ا��	م 7)	د ������ /0	B  ًطراً  ��<ل �)7)	: وا�دة ا�

وا ا�7زاKر !� ا�7)	د ُ�رق �وم -�� <
B 8وف �� و;	ع ا�7)	د !;	ع - �	�وا ��	- ا�

  B	Kن إ, �ور�	 !� ا�7)	د أBط	ء �ن ���ت , و] !� ا�	س،
 ا��	م �B /0طر دا�ش نإ: ��0ت ��	 أ�)د إ� ا�0)م. أBرس ��ط	ن ا��ق �ن ا��	�ت -

  آ<م !)و ا�د�	�8 أو ا�ر7	ل أو �	��	ل د��)	 و�ن ا��	م، أھل 7)	د و�0/
  
ً  �	د�8 دا�ش �	ت �و -  �ن �7د , ا�ذي ا�	زف ا�7ر�N- ا�'راق 
ر�ت ��	 ا�7)	د !� ��	

  وا���	
�0ن �	��
	Kب ا��
8�B �ور�	 إ�/ و7	ءت -7ر�> �داوي

�دد ��ف أو,ً؟ ا�'راق "ا�'راق دو�8" 
�رر �م ��	ذا - 	(��" دو�8" أ)	 و
ز�م �ور�	 إ�/ 

  ا�'راق؟ !� وا�دة �ر�8 �0/ �0ط	ن �)	 ��س وھ� !�)	
 و�ذاب ظ0م �ن ا�'راق !� ا��ّ8 ا����0ون إBوا)م ��0	ه ��	 ��	ر�B 8ر �*�ف ا��ور�ون -


�ل، و
)�7ر�

م أ�ن �زل، �80 وھم و  دا�ش؟" دو�8" �	 �)م أ

�	ر ھذا ��ن م� إذا -Bر !��0ن �دق ا	�
Bر أو ���8 ا	�
Bر�وا: �روءة ا
 , ا�
� �ور�	 ا


	ج�
  ا�'راق !� ا�7دة ��
�ق �ن �7دة واذھ�وا إ���م 
  
 ا��ر�� ا��ب ��	��)م وأ<�
وا" إ����8 دو�8" ��وھ	. �	��)	 ا�	س دا�ش Bد�ت -

  ا�;	K'8 ا��1م دو�8 إ�/ ��ّون ا�ذ�ن ا�����0ن ����ن �واطف !*�روا
ً  أ�ل دا�ش أن وا�����8 - 	 ا��	�8 !� ا.Bرى ا��7	�	ت ��رات �ن وأ<راً  و�دداً  و�وة �*

  و�0ط
)	 و��و�)	 ا�دو�8 �	�م ا,�
K<	ر �)	 ��ق و, ا��ور�8
 و
0ك ا��	�� ا�7)	د !� !رع !)� �<�رة، ���رة �7	�	ت و!�)	 ��ور�	 دا�ش و�0ت -

  !روع؟ إ�/ وا.�ول أ��ً  ا��رع 
�0ب أن 
ر�د !��ف ا.�ل، ھ� ا��7	�	ت
��> و!رض ا��0ط8 ا�
�	ر �ق !��ل أي ��0ك ھل - دو�8؟ ا��> .ن !�ط اBLر�ن �0/ 

  ا.��	ء 7واھر 
�Mر , ا.��	ء .ن دو�8 و���ت !��ب ��	
ل !��ل دا�ش

�	راً  وأ�<ر وأ��ر دا�ش �ن أ�وى �<�رة �7	�	ت �ور�	 !� - و�و ا��
	ل، !� أ<راً  وأ�ظم ا

  و�K	ت �K	ت �ل دو�8K� ،8 �ور�	 !� ��	رت �	.��	ء ا.�ر أن
  
 ��0)	 وا!�ت !Aذا �'	، �> ��ل , ر!;)	 و�ن �ور�	 !� ا�7)	دي ا�'�ل أ�	س ا��ورى -

  ا��	�� ا�7)	د �B /0طر !)� ر!;
)	 وإذا !��ل �*ي !��ل !)� دا�ش
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'0ن أن دا�ش ط	�ب - 	( �0/ إ�رارھ	. !��ب �رب أ��ر ��رھ	أ وأن �7	ھد !��ل أ
	(
�� �دام إ�/ ��7رھ	 ا��ؤ��ن أ��ر ا�ر7ل وأن دو�8 أ� #� 	(���	B�  

- \(
�> ا�ذي ا��'

N ا.�8 دور و��ّزم ا��ورى �'طل ا��ر��8 ا���	�8 !� دا�ش � �	ب و�
  ا�7)	د إBوة ��ن ا��
	ل ��ّوغ أ> Bطره �ن و��p0 ا,�
�داد،


 , ا.رض -�
��ن ��	
ل �وف ا�دو�8 ھو أ> ظن !�ن دو�
�ن، �ل�	B��أ����8 �ذر�'8 ا 
��ن أن وذر�'8" ا��ر��" ��q	م ا���'8�	B��ة أو ��وات ا	M�  

� وھذا ��'ل، �م �	ء وإن �)	 أBذ ا.��ر �	ء إنْ  �0ز��F ،8ر دا�ش �د ا��ورى -'� 	( أ
  ا��رد مو�� ا,�
�داد 
�رس وھ� �ر��8،" �ورى" ," ا�
�	رة"

�ر دا�ش �د وا���'8 ا��ورى -�
 ا�����0ن �	�8 �د ھم �)	،" و��د �ل أھل" �0/ 

  �7	ھد�)	 و�	دة و��0	ؤھ	 ا.�8 أ�	�ر �)م ��س ُ�'ر!ون، , �7	ھ�ل
  
 !� Bط�رة �	��8 وھذه ا�	س، �'ر!> , ��7)ول ��دھ	 ��Nّ  دا�ش �د ا�'ظ�/ ا�و,�8 -

\(  ا��0ف �ن 
روَ  و�م وا�را!;8 ا��	ط�8 ��ل �ن وھ� ا��8 أھل �

�N , ا��7)ول ��'8 - �! 	
��/ ا�
� وھ� ا���'8، ,'�	د �رط ا�	س ر;	 .ن �ر� 

  ا�����0ن �ن ��ورة �Fر �ن ر7ل ��'8 �ن ��ر )/ و�د ا�'	�8، ا���'8

'رف و, ا��> ُ�'رف , �7)و,ً  �
�# �ن إن -ُ <

رت ز�ن !� و�ن- �ور ا1

��/ إ�	�	ً  �
�# ��ن ���ً  أ��ن ��س -;	�K	توا�
Bرداب !� ا��ا  
	ً  �	Kداً  ا��ور�ون ���ل �ن -	�7 /�B� وا �د وھم ور��> ا��> �ن ا��1ن���)م �� ��ف. أ

�/ ا�	ر �)ب ا�7د �BوضB
  ا.�
	ر؟ وراء ا��	Kد و�
  
��ر !�ر ��0ك �ن إ�/ ا�د�	ء ُو�0ت إذا -�
 وھو ا��	;� ھو �	ر!-  وا���ح ا��وة و��0ك ا�


�ول - ا��7د #�
  ا���	ة �0/ !�)	 أ�	ن , F	�8 إ�/ ا��7

�ف �<�ون , ا��ور��ن �	�8 -K,	� س�	7��ن وا	/ ��0ون و�د وا.ر��راءة إ��80 ا�	��ا 

# ��	 ا�دم وھدر �	�ردة ��0)م ����ون , ��)م �)م،�
  دا�ش 
�رون ا�	س �	�8 و��ن" ��را�" ��8�0 ا�طق وأ�	رھ	 دا�ش 7د ��
�)ل -� 	(� 


	7K)	 و�ر!;ون 	(
	'�
  ا��
ل وا�
�)	ل ا�دم ا�
رB	ص وھ� ا��
��8، و
�ر , -��ر ��0)م *Bذ إ�	 و�7	�
)م، دا�ش ر7	ل إ�Bص �
8 �ق �� ا�	(
 �	�دم وا,�

��ن ور!ض .�راK)م ا.��/ وا,
�	ع ا��ر�� ا�'0م و�80�	B��ا  
  
 �و}. ا��ؤ��ن �0/ أذ�8ّ: {��رؤوا �م �)م و�<�ر �	�وا�#، ا�'0م ���)م ا�شد أ�	ر أ�<ر -

  وا����8 وا�ر��8 ا�'0م �رز�� أن ] �د�وت ��	)م �ت

��ل , ا�
�" ا��8�0M ا��	د�ق" إ�/ أ�رب أ)م دا�ش أ�	ر ����ت �ن -�
 ا1ر�	ل" إ, 

�0Bدا�درھم �ن" ا	م ��(Kّظر�)م، وأ�را  ��	َورون؟ !��ف و�

� أن !'�0> �دھ	 !�ن �دھ	 ��رم �'�ود �م �دھم أ)	 دا�ش أ�	ر ����ت �ن -*� 

��)م و����ون ا��رآن، �ن أو<ق �د��ل  د��ل �� وا�7ن ا1س �د .
  
�ذ
م ��	ذا و��ن و.�<	��، �� ر!;�م أ!)م - I���ا 	وه ���ر أ��
�(

�د �د�	 د�> !� وا ا

  وا��	��8؟ ا�رأي أھل و�ن ا�7)	د ��مأ �ن أ��س دا�ش؟

�د -
�د دا�ش �)\ ا�طرطو��_���ر_أ�و ا���I ا �7)و,ً، �	�'وا .)م أ
�	�)	 وا

  ا�'	�8؟ �ن ��Mره ��'ون !�	ذا ا.�داء، �ن �دھم و�	ر !�	ر�وه
  
-  ً 	�	
B:  
)1 (	 ا�Mد �	ب وراء �راً �� �راً  <�8 أن ا��	;ر �راءة �ن أ�0م و��� ا��Mب، �
	ب أ�رأ , أ

  �ور�	 !� ا�دو�8 دور �
��ص دا�ش ا�
�رت إذا
 ا�7)	دي ��رو�)	 ��0�8 و�ن و��
��0)	 �ور�	 �	;ر ��0�8 �ن أن وأ�0م) 2( -


0B/ أن وا�د�وي
  ا��7	�	ت ��	Kر 7)	د�8 �7	�8 أ)	 و
'0ن ا�وھم �ن دا�ش 

0B/ أن ا��	�� وا�7)	د �ور�	 ��0�8 و�ن) 3( -
��ر �)\ �ن دا�ش �

�Mل وأن ا� 


رك �	��رب
  ا��7)	ت �0/ و
را�ط ا��دن �ن 
Bرج وأن وا���م ا1دارة و
	 �> را�F 8�Fر �	ت أو ذ�ك �# �0/ �	درة دا�ش 
�ن �م إذا) 4( -A! 	رھ�� و�ول 

	(� :����
ل ود��	 .ھ0> ا��	م وا
ر�� ا	� 	  آ�ن وظ)ر	 �دو
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'�وا !� ���د , �
��: دا�ش أ�	ر B1وا� أ�Bرة ھ��8 -
���م �>  !�روا ذ�ك �ن �د,. أ

  ا��ق إ�/ وإ�	�م �)د�� أن ] أ�*ل: وأّ�وا �
�ت، �	 !�
  
- Retweeted by ھد	8 �*�ون �7�  د�را

7> ��
��ل ���ت ��Bث ورم إ�/ �
�ول ��7'0> ��7> ا����ن ا����د ا�ورم أھ�	ل��  
  

 ً�Nّق ���6ً أ� 
  ،�م �
�ول ا��و�ت# !� دا�ش# أ�	ر �# ا��وار �ول� :  
�ق...و���رھ	 �)	 ا��'	ر;�ن و��ن دا�ش ا�	ر ��ن �0�وار ���0 ��روع �دأ ا��و�ت !� ا��وم
 وا


�Bوا ان ا�طر!	ن  .. و;�وف �8�070 �د�ر وو7ود ��م و�و7ود ��
	ظروا طرف �ل �ن ار�'8 �
	 �ول.. �	�	ت ار�# ا��وار ا�
�ر.... دا�ش ع���رو ا��	و�Kن ا,ر�'8 �*�د �	;را �ت وا

  ... ا8����1 ��0ر�'8 �وا!ق أ�ر ھو ا�دو�8 دا�ش ا��ن ھل: ��ور�ن
  ......ا,�د ��	ر وا��	ط ا��ور�8 ا�<ورة ���د ا��1ن ھذا وھل
  .... ا��	�	ت �)ذه ���م 7دا �)م �Bص �;ور ھو ا��0	ء ھذا !� ا���7ل و��ن

  

��ره �	ن و�ن...  �	��	 ط	��	ن و��
�	ر �زام ] ��د ا���I �د�ق �;رھ	 ��د�� /
 ا�زر�	وي �
...  

....  ا�'�0 �	�د ا���I ا�'	�م !� ا�7)	د�8 ا��ر�	ت �ل ود�م و�	�ر ا��
�ن 7	وز و�ن ا����ر ا�'	�م

> ��	 7دا 7دا �'�د وا	.. ا��ور�8 ا�<ورة �ن ��'
> �	 وأ�وى �*�7ل ا���I و
�0م'��....  


�	ه ا�	س �> ���# ان �7ب...  وا��7رب وا�	�N ا���Bر ا�'	�م !)و �
�0م �د�	 �ر7لا ھذا	�  ...
	 ا��وم P ا���د   ا�'��ء �د اظن ��	 ��B <�0ف , ��070	ت �ر7'	 و7د	 أ
 �> و�0ت ��	 ���رة د!'8 وا�ط	� ا��Mدادي دو�8 �ن �و��� !� ا���Mرة و�و ا���وك �ل ازال و��د
  ...�	��	 ھ	 و�ر
)	 �و�)	 �ورات
 �ن

  


��زه و��ب <� ا�7)	د �ك �B0ص ان �	در ر7ل ا	M!,'را�� ا�ت وا	ن !�ذ�ر...  ���0�	���ا 
  و�
�ن �وي �ر�� 
*��ل ذ�ك و!وق ا�ز�دة �'ط�ك...  وا���	وئ

   ؟؟؟ ���# �ن �س...  ا�ذھب ��	ء ��
ب �	 ,�ط	ھم ا�دو�8 �ن ا��	د�ون ا�
�	ره �و و]
  

	�0� <  ا��ور�8 ا�<ورة !� ���رة �
ظ��	ت و��
�	ر �ر7'�8 أ
  و�<�ر�ن وا�
و��د ا��	م وا�رار ا��رة �	دة �# ] ��;ل �07ت ا	 ا��Bر أھل و�	

)م ا��# �م !و]� <��� <
  ا�<	��8 وظر
�	��ل �	�
�;	ر ���0ك �ن 
7د !*�ن
0� #Kل را�� 	دة �ورى �07س !� 7رى ��	��ور ا,ول ا;�� 
 �ن 7رى �	ذا �ك ��ول �ن وا�ن...  ا�رار �ن ط	��	ن �B	�رات ر�Kس �'> 
�0م و�	ذا..  ,دن �ن

�	ش <  7دا ا��)�8 ا.�<80 ��رات ووووو وا�زر�	وي ا�ظواھري و��ن ��
 !� وا�
��ر ا��	ل �)	 و�7# وBد�)	 �)	 ��ل �	 7)	د�8 �	�8.
رك �	 ا�ر7ل.. �و�و�8 ا�ر7ل
	(�K	د�  
ت ا��وم �	�	ت ار�# و!'�	� <'� 8'
  7دا ��

�ن ��را�8 	��	ت �'د �	 �7ل ھو <وري ���	ب �ن..  ا��Bرة �� ا��7رب 
7ر�ب .ن...  ا�<�	
  ��ق ھو

�	دوا ا��ر���ن..  �'�دا ا.و�/ ا�8�07 �ن Bرج ا��ل
 �دا�ش ا��	�ر ا,Bر ا�طرف �س.....  ا�
�	7ؤوا
   ا�'�0 �	�د ا���I �طرح 7دا 

  ... ��	ر ��0	ء ��;ور �ور�	 !� 
'�د �	ر�ت...  7دا 80��7 ا��وار�8 ا��07	ت !�رة
/...  ا��Mدادي �7	�8 �# ��دود ��	Kط ا,�ر و�ول �'دم أ�ل ھ	ك ��ون !ر��	�
 ���0 �ل �ن ذ�ك ا

#� �  وأط# !	��# وا��وة وا�د�ن ا��ق أ	 �ك ��ول �Bص �# ��
��ل ا.�ر أن ���
  

Eeور E
6 f�� (!	، ا���� 	ر�� = ��$���/ ���J� �!	إ= ا�� E

�$ن أ�I/ وده�� E
*�LI� .=أن إ 
(��Jا�� ('F'F+ء ھ� ا�Y0 �6 �'e ، '��5ا�3/  ا�� E
/�
$م �I! ط�	M ،ًا�0 (6	Ul	� إ�� E
 /�J$ن أ�

��J� ETدا G�5!و 	&$ا/�	ا�+5&) � Z|!) 7و�	ا�� .��	F��	ك و�	ء ھ&Y0 د$�/ ��� Z|و�$ن = �3/ ا� أو�	+/ 

E %$ء ا��J	ر و!�ا�	ة ا��+	ورIا� ZJً  ھ3ا، وا�	�	'�وأ O'�:* 	! ره�F/ �5 ھ$ىI� ��� 	! ره�F/ ع�Jا� 
  86.ا�
$ى ذ�Z ��� أ%	س $��/+5� وا�3ي  ��، ا��~! 
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 �	�7)	د �'
�د ��ن �	�1	ءة �)	 و
Bرج ا��ر�8 ��0ل 
�ون أن �)د
ك �	 و�د�!3: أ/3 86
��ر��ن" ��و�ك") إ����" أو" !Kوي" أ> إ, �'د�> �د�و �طق ��ً أ 
'ط �م ا�ذي(�
 و���	و�8 ،"ا�

ً  وا�ذي  ا�����1ن، ;د ا����ق ا����ر و�	�
'�ب رأ�ك، !رض 	�
 �	�ل �Fر د�ت �	 ���
�ر �
 , ��دو ��	 أك إ,) �BطK	ً  أ�ن �م إن(و
'	ر;)م ا�
��ق ھ�8K أھل �ن ��ت أك أ�
�د...ا��ر�8

0
B

ك إ�	�)م 
�	ول أن ��ك �ن أت �ك، أ�ول �)م أ�ول و��	...ا���دأ ��ث �ن �<�راً  �)م ف!	�>� 
 ا�
	�)م ��لّ  �دأ ور��	 �'ك ا��دا�8 �ذ ا�
'وا أ)م 
س و, ��رروا، أن ��)م �ن وھم و���
ك،

ً ...اLن 	�0� � ا,7
�	ع �ن �Bرج �ن �ل أ> إ, ا�7)	د، �و;وع �0/ ا7
�	ع ھ	ك ان �'د أرى , أ
 !�...ا,7
�	ع ھو ا�<ورات �ر أن �	�
�	ر B	�B� 8ط[، ھو) �	��'ل إ�	 �	�رأي �	,7
)	د ��س(

8�	(
0Bو , ا� 8���8 , ا1�	ف أ7ل �ن و!�ط ا�د���راط�8، �ن ا�<ورة �� 	�ت إ	� P وا.ھل 
ً  نأ�و , و�د ا�����1ن، ھم وا�<	Kر�ن ا�<ورة ��	د !Aن أو,ً، 	M�	�� <ورة أن�ا 	ت � ا�
�رت �	 أو �	

  .�و,ھم
 �	P ا,��	ن، �و, أ> ا�
رف ا�';م، �
/ ا�'�0	� أ	 2012-7-31ا�� و  ر(�ق��6ً  (�!ول


ظر	 �و 
�وم، أن �<ور
	 �	ن ��	 
�د�دا،
ظر	 ا�زBم، ھذا �
'ط� ا,�د�و�و�7	ت ا  طو�� ,
  

�� أي !��أ أو إ�0	ع، ا��
E أن /�$ن *+? ظ-ل ا�+�/) !V� (��Jي *+Yب �Vي ��� و�= 
  /�
	 (أن *! ��I	 J*	ء �Vدب ودون �Uر)، وإ��	 /�K0 �;	ح ا��;��) ا�:��') �'q أ�
	 �96? ا�T�-و!�

�ة ا�&;	ح�إ��	 ر�$0
	  -���V أن ا��;��) ا�:��') ھ� *;	رب وأ(-ً ��>
	 � �9I/ E�F	ً وھ� !��	/&) 
  وا���ا�)...إ�� !��أ ا�+�/) 

! �'e ً	<�� أن qI&�	� Y+/ 9$راً �6 ا�3ھ :  أ��* �*V/ �A ^Aا��$ا f�� �6 أن 	ھYّ+/ 	��  /��
! /��! ً	<��  

  *%اط+ �+ت,jة ��R ا���	�:))' �' ?�:n ا��H,)+ ا���3#

 ^d5/  ! ��	ا���� q'و� ،�/F$ل ا���f أن ا����	�� �'q !  /9	رع ا��/  Z�36 ھ$ ا���+
�6 ا�+F'F) إذا أرد�	  .�9 ا��/  �  ا��و�)ا����	�� ھ$ !  /L	�I� O ،:'�'	ت Z�36 ھ$ ا��	دي=/�	ن �	�ا

G'A��%') 'e�M ('	رج ا��&GL ا��	دي ����J ،ا��F� م ا=���اف�ذ�Z  .6'��  أن �F$ل أن ا����	�') !��أھ	 �
('�	�':�� ��	F! ^'&9* ، وا��� 	أھ��%') e'�') !	 !9إ!�	�') !�A ر	�را���أ%	%� �J* �6'� أ%�$ب  

*Ld'� ا���f �6 دا�M ھ3ا ا��9&'^  ،�6  �	ب ا�$اKA ا�L�&��� ��'	q6 ا���Iي �6 ا���J ،و��'� .ا�5'	%)
5')ً �
3/  ھ3/  ا���Iي ا��T'�5، �6	 �	ل أن /�E ا=�M-ف ���J أ�\� E	�M-ف 'Tأ/  ا�7<� ر�ا���

 	�

�	 أو *$9/�|'Ld* �&�/ = وھ3ا ، 'I'&9ا����;��	�،  ('�Mت دا	I'&9* رب	F�*ك و��J* �A ��

	�
&! (('L%$ا� ً	)$9M)، ت	I'&9* K! 	

	دا�M') !  ذات  ���J أ�\E !  ا���ا�I'&9* .�5'T87ا��  

ا 87���� 
���ر و��د ���در ا�'�ل ا�
�	د ھ� وا�
��ً، ا���داول ��� �

�ر و, وا���	ة، �0'� 
�8 ا.��ر ا,�دام �	ن ھ	 و�ن...���ً  ���� دأ�� �ن و�و ����M	ت �ؤ�ن ا�ذي ا�'�ل	0'�0� #� 

 أ!)�> ��	) -ا�و�ط�/ا��ر-  ا.�	��( !	��1م...�0��	ة ��و��8ً  ا.�<ر .> ا.د�	ن، ��ن �ن ا��1م
	ه�
0��	ت/ا.د�	ن ر!ض �'� , وأB�ر�8 ا�� ��ول - ا���دأ ��ث �ن– �'� �ل ، �0)	 ا�1د�و�و�7	ت/ا�

  !  �0)	 و7ودھ	
8 �ط�
	 �0/ ر�ز	 وإن (�	�
 ��ر، ھ� و�دو
)	 �	;ر
)	 أن 7د ��)	، !��	 ��و�	ً  ا��

�

�ر وا��	ت <�<8 !�)	 و
��م ا��
 <�� 8���K8 ر� ا���0را���ن �ن ��<�ر( ا��
طر!8 ا�����8 ا�'�0	
) وا�	�ر��ن �	��و���ن ف�
طر ا�'�0	� ا���	ر أ0Fب( ا��
طر!8 ا���	ر�8 وا�'�0	�8) ا��
طر!�ن
8�	��M�ر�8 وا	���طر!8 ا
 ��دود و���ل) ا�������ن �'ض ور��	 ا��0���ن ا�����1ن �*0Fب( ا��

 ً	��� 8�	��M�8 ا� �� �ن �
طر!�ن ا��Mر وا���	ر��ن ا������ن أ�	 ،)ا�������ن �ن ��<�ر( ا����

��'�	ً  إ����	ً  ���Kر ���ل �^�ف ��0)م ���طر !)م وا�����Mن ا�'�0	��ن
 �دم روح �زرع وذ�ك و
��ن �� �ن ا�و�ط�ون أ�	 و���
)	، ا��ر�8 وروح ا���ر�8 ا,�
��ل��
 !)م وا�'�0	� ا����M ا�
 و�ن ا��0د ��'�دوا) وا�'دا�8 �	��ر�8( ا�'دل دو�8 �	ء �'�دوا أن ��0)م �ذا ا���#، أدوات ���7# ���و�ون


�	ب أن و��	. وا�
�دم 
طورا� ر�ب إ�/ ا��ط�8 �'دھ	
�	ب �ن ��ر ا إط�ق !���ن ا��ط�8، ا
  ...ا
�دوا ا��ط�8 و�ط�� �	: داء
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I/��* �
	 �O5 ھ$اه، وأ/��d^ ا����	�'$ن 6'�	 �'&
E �$ل ا����	�')، �ٌ� /�//$�  	! O5+و�
.��� 	
�
I/ دون أن 	ر�� ،	
و/>�
	 ��$U$�') ����	�') وھ3ا = /&�I و0$د !  /�+m و/��ف ا /�/�ه !&

.GL&وا�� G+ان ا�Y'! �688  ى�Mأ (
/��d^ ا���ء أن أي ط�ف ھ$ أ�<� ���	�')، ا�'�'&'$ن أم !  0

.E
  89ا�'5	ر/$ن !&

 ووا�
?�، ��ت &�وان   88���� 
(!د ��ب ��ط�% ا�,رف �درا� وو,? �ظر �B (3 ا�
 ���� 
 ط�� &نا����� 
  �N! 29/7/2013&ت ا��3..  ا�

 ا��ؤ�د�ن ا�'�0	��ن <	Kرة <	رت، ا��ط�8 !� �0'�0	�8 �0'8 ��<ل ظ	�> أن �رة ا.�د �ّرح �د�	
/ , و، �0'�0	�8 ��وھ	ً  �وذ7	ً  ��دم أ> و، ا�
;�0ل و �	��ذب �	
)	�> �	�وا و، ا��ور�8 �0<ورة�
 ا���)وم �

N����ا 	)�ً  و، 	و��B ھذا �<ل أن Nر�	�
 ا�ذي ا�'	م ا��راع ��	ق !� �رج ف�و� !� 
;')م ا�
 !� ا.���8 �> �ن �ول ا���	�� ا��1م 
�	ر �'��ر و ا�'�0	�8 �'��ر ��ن �	;طراد ��
دم أ> ��دو

 و. ��0�7)	 ا�'ر��8 ا��ط�8 ��
وى �0/ اLن �7ري ا�ذي ا����ر ا71
�	�� و ا���	�� ا�
��Mر د!8 
و�7>
�)و�)م ھو �	 �
و;�N ا��و�و �م ا���	�ل !� ا�'�0	��ن ��ن� N����8 ا� ا�
7ر�دات �ن �'�داً  ��0'0	

 �7'ل ا�ذي ا,�
�	س 
ز�ل ا�دو�8 و ا�د�ن ��ن ا����8 �0'��8 أ��80 رؤ�8 �د�وا ھم , و، ا�
��0د�8 ا��دا<و�8
8� و، ��ما1 �	رھوا و ا��	ر�ون و ا�ز	د�8 و ا��0�دون �> �	دي 7د�د د�ن �ن أ�<ر 
�دو , �'> ا�'�0	
 �د�م و، ا��رة إراد
)	 �ن ر�F	ً ، ا8����1 ھو�
)	 �ن �1'	دھ	، ا���8�0 ا��7
�'	ت �0/ !ر;> �ر�دون

 ا��1م أ�	ر �
)�وا أن إ, �;�
)م �ن د!	�	ً  ا�'�0	�ون �7د �م أBرى �رة. ا��	!ر ا��	دي ا�Mرب �ن
 اLن �ن. د�)	 �0/ ا��Mورة ا���	!ظ8 8ا��'�� ا��7	ھ�ر 
'	طف ���ب ا�'�0	�8 �ورة �
�و�> ا���	��

  !ا��رة ھذه ��0	�8، 7د�دة أBرى �ظ0و��8 أ�	م
8 ��)وم !� ���0
)م أ�ل �ن ���<وا أن ا�'�0	�8 أ�	ر �0/ �	ن ر��	 ��ن و� ذ�ك، �	�ذات ا�'�0	

 �دس 7'0> و، ا7	ھز ا.�د �	!ظ و7ده ا�ذي و، ا,�
��ل �'د ا�'ر��8 ا�دول �'ظم ا�
�د
> ا�ذي ا���)وم
 !� �	ن ا�ذي ا���)وم ھذا. 49 ��0	ون و!�	ً  �	�1دام �Bر�> �ن �'	�ب ��ّرم �
	�و، ا��ور�8 ا�دو�8 أ�داس
 !Aن، ا��	�80 ا�'ر��8 ا��و��8 ��ردات ��
'�ل ا�M0وي ��	�)	 ظل إن و، ا�
� ا��'<�8 ا.�د�و�و�7	 أ�	س

	( و، ��رى �ور��B 8و��8 �و��8 أ�د�و�و�7	 �و 1970 �	م �'د !*�<ر أ�<ر �
و7> �	ن ا��'�0 �;�و
/��
� ��	
 ا��	�� ا�'�0	� ا��;�ون ذات ا,7
�	�� ا��و�� ا��وري ا��زب أ�د�و�و�7	 �# �	�

  .ا��
طرف
 ا��	�<ون ��'ل ��	، ��ز �*ن ا��دء 7داَ  ا����د �ن، ا�'�0	�8 �و;وع ��	ر�8 �د و، ا���	م ھذا !�


�ن ��ن، 	��ا��� ا71
�	ع �0م !�M�� ،ن أو�
B� 8�	�0'0� ،	�� 	
*� 	�Bر�	

	 و Bر�
 ���ل 
�
 ھ	
�ن أن �#. ا�Mرب !� ا�د���راط�8 و ا��واط8 و ا��و��8 ا.�8 �	ء ��	ق !� <	�ت و ��
�ر �ؤ��	

�نM���ن أو ا�
B��ف و �ر�ر ��	ح �'د، و�0
	 �د ��0)�	 ا��  ً	�	و و، طو�ل !�ري 7دل و، أ��	
 ض
�س إ�/، �'ب د���راط� 87�

�ر��	ً  ا� �! 8�	( ا��*ن ��ل ��ن )	�K و وا;N ���ل ا�'��8 
�د�د: ا�

 �ن ا���	�� ا��'ل و ا�'�ل �ر�8 �;�ن ��	، أBرى 7)8 �ن ا�د��8 ا�'��دة ��ل و، 7)8 �ن ا�'	م ا���	��
8 ا�دو�8 ��	ن ھ��8 �ن ا�د�� ا��'ل و ا��1	ن �ر�8 أ�;	ً  �ؤ�ن �	���	�ل ��ن و، ا�د��8 ا�'�	Kد ھ��

  .ا���	��
8M���8 أو اB� �	�م ا��'رو!8 و، �0'�0	�8 ا��'�و��8 ا��ر��8 ا��8B ھ� ا����ودة ا.و�/ ا�

laicete ،((و �

	K\ أھم إ�دى �	ت ا�
��ز، �د�دة �8B ھ� و، 1789 �	م ا��ر��8 ا�<ورة 
 �'داء 
N;0د�ن وا�ت و 	�0ؤ���ر�و و �8 زا�
ر
�ز و، ا�د� /8 �0��0! 8 �0�ر�8 و ��0واط�ن و �0دو�8 �'�

، و�دھ	 ا��ر�ز�8 ا�دو�8 أن !�واھ	 و، �ذ�ك ��0	�ون ا��واطون و ��0	�8 ا�دو�8 !�)	 
�ون، ا�د���راط�8
�)	 و �
�د�دھ	 
�وم �ن و�دھ	 ھ� إ�	 و، !��ب ا�د���راط� ا��7
�# !� ا��ر�	ت 
;�ن �ن ��س� 
ُ  ا��7
�# اد.!ر 
�87 و. أ�;	 !)�، ا�'	م ا���ل !� �0'	��0ن ا�
	م ا�
�	وي �0/ ا��ر�ز�8 ا�دو�8 ��رص 


�'د�
 ا.!راد 
��ز أن ���ن د��8 إ�	رات أ�8 ظ)ور ��دة 
�ظر و، �ط'� ���ل ا���ل ھذا �ن ا�د�ن 

Bب ا��ر��	ن ر�	�8 
�ت و �0د�
ور و!�	ً ، �'ض �ن �';)م  .ط�'	ً  ا��

 ا�
� ا��8B ھ� و)، secularism( ا.0Mو�	��و�8 ا��8B !)� ا�<	�8 ا��8B أو ��8Mا� أ�	

�ن �
و�'
�ن ا�0و<ر�8 ا�'��دة 
�ود ��ث ا�Mر��8 ا��0دان ��7# !� �	دت���K�0ز�8، ر� ���ن. أ��ر��8 و إ
�8B أ)	 ا��8B ھذه �ن ا��ول 8���B 8��، �0د�ن �د��8 أ�;	 	���) �0/ أ)	 و، ا.و�/ ا��8B إ�/ 

�'د , !)��
ً  �0دو�8 ا���	�� ا���ل �ن ا�د��8 ا�ر�وز و ا��ؤ��	ت  	�	�

�وم �ل،  �ّ�
 ���ون �';)	 �

'	ون و، �0دو�8 ���ز
 �^!راد ھ	 ا�دو�8 
��N. ا�'	م ا��Bر ��	Kدة ا,7
�	��8 أ��	�)	 !� 
د��)	 و �')	 


�وم. ا�B	�8 ا�د��8 ھو�	
)م �ن �	ءوا 	� �')م ��ط���ن ا�'	م ا��7	ل �	�
�	م 8� ا��واط�ن و ا�دو��0! 8
��> ا���
�ل ا��رد ھو ا��ر�8 أ�	س أن �0/، ا.و�/ �8M��0 ��	�ل ���ل، ھ	 ا�د���راط�8 ا��ر�8 و و، 
 �'8ا�
و !� �ّ�ز. ا��
�	و�ن ا���
��0ن ا.!راد ��ن ا��ر�	ت 
وزع �	��	ون 
ظم أن إ, ا�دو�8 �0/ �	
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�ون ا��واط�ن أن ��ن !� �	����8 ر�ز�	ً  �ر
�ط8 
��/ ا�دو�8 أن ا1��0ز�8	�0� ،	� ا�دو�8 
�ون ��
�8 أ��ر�	 !� ا���درا��8 ا��ر�ز�8	�0� 	�	�
  .ا�
دّ�ن �د�دو �واط�)	 أن ��ن !� 

8���	� 		 !وراً  �
;N، ا��رق !� � 7	ء
	 ��د. �0	�8ا�' �ن ا��0Mّظ8 ا.و�/ �	��8B �ظ�	 �د أ
8� <م، أو,ً  ��	�ر ���ل، ا.ور�� ا�1
'�	ر ��0	 !ر;)	 ا�
� ا�Mر�� ا�
�د�ث ��8�0 ��	ق !� ا�'�0	
	(
 ھذه �ن ا��	دي Bرو7> �'د �> ا���م 
��0ت ا�
�، �0�7)	 !� ا�'��ر�8، ا���8�0 ا�Bب ذ�ك �'د أ��0
  .ا����0 ا�1
��ل �0/ ��و�)	 و ا��0دان


 �مB

ور��8 ا�
ر��8 ا�'�0	�8 �ن ا.�د�8 ا�'�0	�8، ا�7وھر ��ث �ن، 0ف	
 ا�'�0	�8 �ن، ا.
 ا�ر8���K ا.دوات إ�دى ا��	,ت �ل !� �	ت ��د. ا��)0و�8 ا�1را�8 ا�'�0	�8 �ن، ا�	�ر�8 ا���ر�8

���ك !�)	 ھوادة , �رب !�، 
�0ط� و ��ري ���ل و، !وق �ن ا�دو�8 �	ر�
)	 ا�
� و، ا�
�د�ث �'�8�0
� 
��> ا��7
�# داBل �ن أ�داً  ا�'�0	�8 ھذه 
�* �م. �)	 ا�د��B 8	ص ���ل و، ا��د��8 ا�
��0د�8 ا��/ �ل ،

87�

وح ��	�� �	ش أ�داً  ��م �م و، !�ري أو ا7
�	�� ط��'� �
طور ��	وض �B�> �ن �
م �
 ا�
 ا7)زة �0�ت إ�	 و، ��)�	 ا�'��8 !� ا�
زا�)	 �دو�8ا و ا�د�ن �ن �ل �0/ ا�
� ا��دود �0/ ا�د���راط�

�ن �م. �0'�0	�8 ا��	رم ا��0طوي ا�
ط��ق �0/ �	��)ر ا��B	�رات 8� ���7# ��ز�8 ��8 إذاً  ا�'�0	

 أدوات �ن ر8���K أداة أ�;	ً  �	ت إ�	 و، !��ب ا�Mر�� ا���
'�ر �ن ا���م ور<ت ا�
� ا���
�دة ا.ظ�8
  .ا.ظ�8 ھذه �د !� ا,�
�داد

ً  ا�'�0	�8 أدا
> و ا�
�د�ث �N7 �م، ا�دو�8 .7)زة ا�;8�B ا�7)ود �ل �# 	�	�

راق !� Bت ا	ط�� 
#�
 ا��'��8 ا�
��0د�8 ا��راNK ��ق �ن ا�'�8�0 �)ذه �د�دة 
��0د�8 ��	و�8 !وراً  ظ)رت !�د، �0)	 ا��7
ً  إ, ا�
�د�ث ���)	 �م ا�
� ا�وا�'8 	��  ً	���B ،اھ�ذ و *� ا��1م �
�	ر �'رف �	 ا���	و�8 ھذه �ن 
8 �
�و�> ا���	���0
B��ن و. ا��ض M� ظر
	K\ �ن ا�
�A! 87ن، ا���	��8 ا� Bطورة و أھ��8 ا.�<ر ا�

 ���ل ا��7
�# �طر !� ا��0طو�8 و ا��و��8 ا�
�د�ث ��8�0 
���ت ��د ا71
�	��؛ ا��'�د �0/ �	ت
�8 ��د<8 �Bو�8 ��رة إ�/: 7داً  ���ق رو�� و <�	!� و ا7
�	�� خ�ر ��)�	 ����ن إ�/ ��ودي	�0� 

واة و، 7)8 �ن ا��و�و�	��8 �'د �	 و ا��و�و�	��8 �0دو�8 ا�
�د�<�8 ا�7)ود ��'8 ھ� 8��0F�0د�8 أ�
 8��'� 

'د �م و، 1967 �	م ھز��8 �'د ا�ذر�# !�0)	 
��ن �'د�	 �Bو�	ً  ا��د�<8 ا�دو�8 7)ود �	�
�رار �	و�ت 

ً  إ, ا�'�0	�8 و ا��دا<8 !� 
رى 	���  ً	���Kب �ن ر	)ز��8 أ���ل و ا�� �	!راً  �دوا	ً  �و)	 إ�/ �	1;	!8، ا�
/0� 	(
 ھذه 
ر�Bت ��ف رى ھ�ذا و. ا�����0ن و��K> و ا�Mر�� ا���
'�ر ���	دة ا8����1 ا�د��8 ھو�

ط�
	 !� ا�'	م ا�رأي �ن وا�'�N 8راK أو�	ط !� �0'�0	�8 ا��'رو!8 ا���8K ا���'8�.  

'ّ�دت ا.�د�8 ا��	�8 !� 8 �;�8�
داBل ط�'	ً  ھ	. أ;	!� ���ل ا�'�0	
 �ل ��	، ا��;�8 ھذه 


�	ز إ��	��8 �;�8 
��N و، ا��وري �7�0
�# ا��
'ددة ا�د��8 و ا1<�8 ا�ط��'8 �#، أBرى �	�8 �;�8�	� 
87�
 8
�	ھ/ أن ��)و�	ً  و ط��'�	ً  �	ن ��د. ا.�د �)د !� ا��ور�8 �دو�8ا �0/ د��8-إ<و أ�8�0 �)��
 

 و ا�B	��� 8	Kدھ	 ���م، أ�� .)	، ��)و�8 ا�
�د�<� ���0روع ا�'�0	� ا�و7> �# ا����F 8ر ا.��0	ت
	(Bر�	
 ��	�
 و 80�7 ا�ظ	ھرة ا8����1 ا��ر�'8 �*��	م ا�'�ل طو�ل ز�ن �ذ 
ر!ض، ا��د�م ا�د��-ا,7
 ً����
���راً  �)	 
�دم و، 
  ً	�ً  �	ط 	�0
B�  ً 	�	�
 	�� <�(� و، �)ذا ھ� و. �> �*Bذون و ا����0ون ��وم �


طور أي �دون �Bر�	

�د�ث .ي 
B;# أن دون و  ،8�	�0� 	(
�)وم �ط��'��	� #K	��ن اLك و، ا�ط ذ�! 
	( ا�'�ودي ا�
���م إ�/ �;	ف ھ�ذا و. �0'�0	�8 ا���	�ل ا����1 ا���روع �	ط# ���ل 
ر!ض ��و
: ا��رة ھذه �واز���� و أ!�� 7د�د 
���م، ا�د��8 ا�
��0د�8 ا�واة و ا�'�0	�8 ا��دا<و�8 ا���رة ��ن، ا.ول

��8 و ا,7
�	���B 8و��
)	 �0/ ا��رص �د�دة �8�0M د��8 أ�0و�8 ��7و�	تK	ط�را�ف ا

 أ�<ر�8 أ�	م 
8�
�!)	 و 
و�)	 �دة �0/، ا.�<ر�8 ھذه 
7د , ��ن !�، �'�0	�8ا را�8 و7))	 !� 
ر!# و �Bأن إ,، ا 
0
ف
 ا�ط�Mت ا�
� ا.Bرى ا�را�8 �وا7)8 !� و;و�	ً  ا.�<ر ا�را�8 �و)	 ا���	�� ا��1م را�8 �ول 
�� �0ونK	دٍ  ط	7د. �' 	د�	 ��
)	 إ�/ و�0ت �د ا���ر��8 ا��دا<8 ��	ر�8 أن ھ� N��� ل�	��ا 

8 7
�	��ا1�	�0'0�  ً ً  ا�ر���8 ا���7و�	ت أ�<ر �ن �';	 	�0B
 ا��د�8 ا���7و�	ت 
7د , ���	، ا��M	ً  و 
  !ا��	;� �ن �وذ7> ��
0)م ا�ذي ا����1 ا���روع إ, أ�	�)	 ا�
�دم و ا�
��Mر إ�/ ا�ط	��8


	ج ا����ن �ن �	ن إذا
 �د ا�'�0	�8" ط	�8" أن !)و، ا��	�ق ا�
	ر��B ا�
�ر�N �ن ��ء أي ا�
ً  ;	�ت 	�	�

طورھ	 ��	ق !�  �Bر�	
��8 و ا����0 ا�1
�داد و ا�Mر�� ا�1
'�	ر ��ن ا�K	ط�و، ا < أ

�M�� ��	
)	�K	ً  ا�
داول ��ب �	� N08 ���ط� إ��)	 ���ل ا�
� ا��8��0 �د�دة ا��;	��ن �	
ت �'د�	 ا�'�0	
)	ء ���80 ا�'	م ا�و�� !�A� ش أي	� أھ��8 ا.�<ر ا��;�ون ��ث �0/ ذ�ك �ن �و;	ً  ا�'�وف و، �<�ر 
�	ق و إ�;	�> �0/ �
و�ف ا�ذي و، إ��	�	ً  و
 �ور�	؛ !� ا�د���راط�8 �و إ�7	�� �
��Mر أ�ل أي، ��0> ا1
�	وض طر�ق �ن �0
ط��ق !'� ا��	�80 و، ا����8 ا�د�	 ا��دود �ن ا���ث �ذ�ك أ�� و
 ا��ر�8 ��ن، ا�

 ��ر�8 ا�د�	 ا��دود �	��<ل ھ� �	 و ا�د��8؟ ا��0ط	ت ��	�ل !� ا���	��8 ا��ؤ��	ت ل�'� ا�;رور�8
  ا���	��8؟ ا��ؤ��	ت ��	�ل !� ا�د��8 ا��0ط	ت و ا��
دّ��ن ا.!راد


دھ�  أ��3 إ@�
د ����د(�، �ن ا��?�ت أن ���B �روى &��م ��6  �رأت ا������ ��
19/1/2013  3)-�ب ا����ري &�د ا�وھ ���ب ������� 
 ا��� ا�,ز���� 
 ا�Uود & % -ا�=��  وا�
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�دو وا�ذي ا<�ل، & % � ���ب ا�!راءة ھذه �!ل �ن �د @ (��ن ر�دز،� Bق �د أ���� P� 3 ��� ���ر)  �ظر�
، أ=�ل ��
ّرف & �B ط6عا@ ا�وا,ب �ن وأن ھ��، ا������ ا��
�دة!�!� � %!� أن و����� 
 ا�

 ھ3 ����ظر� ا��ذ�ورة���� & �!��  .  ا��ورة ز�ن ا@����ك ���م �ن �ط
��� أر�د و��� اLن ھ� ��	 ��F ���ل 
�دو �7'0)	 ��	 7دا طو�80 ا��را7'8 ھذه: 
و�> أو, �


م و��ن(� 	�  ا�
ط��ق �07د !� ا��دء �د ا�
ر7	�)	 .�
ط�# ھذا ا�ظر�8 �07د أ!�	ر <	
N ا�
دت� ��� وأ�طف �
	ءاً  أد!* ا��)�8 �
��ر) ا���Mل �ر( أ<	ء ا�'�<� �ر�	نا� �ن !��8 

 ً	�ت إن و] أدري , أ!�	ر �دة ��	�� !
�	!زت ا.�Bر �ر�	� ��ور ھ�)  ا�'�0	�8( و�	ت.. ��	� 
ت:  ا.و�/ ا���رة.. , ام و�
را�ط8 �ط��8	� �
�8د �	�� 	�) ورا!ض �0'�0	�8 دا�� ��ن 7دالٍ  �ل ا�ذھ


�ر و, وھ	ك ھ	 �	��ن �
*رN7) ا�
س( ��	ر�	ت ��	ھدي �رؤوس ��ون �	 أ��> ���0 ��دو ��ث..�� 

)	K)	 �'د إ, ا��)�ر ا��Bل 
*��ر( �د�ث إ��	م �0/ ا�7دال ھذا !� ا��'ض إ�رار ھ�: ا�<	�8 ا���رة...ا

	�> !� �	ل وا�ذي)B م: (( و�0م ��0> ] �0/ ] ر�ول

ر�	 !Aن)) د�	�م �*�ور أ�0م أ  ً	� ا�
	�ض 7	

 �# ��رھ8 ��	�داً  و��ت وان.. د�� �د��ل �	,�
�)	د ا���	ة �Kون �ن ا�د�ن !�ل أھ��8 �0/ 
ؤ�د أن !�
 �ن ھ	ك �ك !� د�	ھم �*�ور أ�0م ھم �	وا !Aن ا��ؤ��	ت �دو�8 �ر��8 د�وة �
7د ا��ر�ف ا��د�ث

 �وت:  ا�<	�<8 ا���رة....؟؟ ��0	�8 ذ�ك �'د !)ل... ا1!�	د إ�/ �
�	 ؤدي�� وا�0Bط د�)م �*�ور أ�0م ھو
 �0�د �
��0ذ �<� !;رب أذ�رھ	 , ا�
� وا��'� ا�رزق آ�	ت إ�دى ���ر وھو ] ر��> ا��'راوي ا�1	م
�'ل و�م ا.ول وذا�ر �ؤ�ن وآBر� ��# �م ��	 ��[ إ��	ده ا.ول �;ر !0م... ا�<	 �<� <م.. إ��	> اBLر �
 !� وا��ؤ�ن ا��	!ر ���ط ��ن أ> ��<ل �[ �	ل ��ث ] ر��> ا�Mزا�� ا�1	م �
	�	ت إ�دى !� آBر


ب إن إ, ا�'وم ���ن �ن ھو ا�	�7 أن ��ول ا��ون 	�وس !Aن ا���ر� [ < !)ل.... ذ�ك �Fر ���	
�) ص( ] ر�ول ��د�ث أ�� 
رد�د !7*ة 
ذ�رت أ�: ا�را�'8 ا���رة...��0	�؟؟ ا��ون 	�وس أن ھذا �'
 ��وب �	 أ7د ان �B	!8 �	�ذات ا��د�ث ھذا �د !� ا���ث أ�ب , �ت و��ف)) ] ��	ل �0)م ا�0Bق: ((


�د��� <� ..		 ��'ر�... 7دا أ��> !* و��	���ن و�7ر��ن و�0�د�ن �ؤ��ن �ن !�	 �ن ��ل ��7'	 �*
80
 ا�0ط�ف ا�'طوف ] ر��8 ��	ءة و
�ت ا����N ا��ون ھذا ��	�8 0)و 	لأط� إ, �ن �	.. و��
و��ن و�

 ذ�ك أ�'�... أ�دا ا�د�	 ھذه !� �رز�> ] ��	�8 أ�داً  ذ�ك ��رم !0ن ا��'ض ��ر �
/ أو أ�د	 أBط* وان،،
�;ت <م ؟؟(......) ��8 ا�'�0	�8 أن 7)�0 7ر�� أن �ن Bو!	ً  ا��
���8 ا����س �ط# �# 
�0	�K	 ا���رة 
ً  أر�د !�ط �ت ���	ه؟؟ ,���د �	 إ�/ 	7���رة ����	 � 8� ��داً  ا�
�	�ت �
/ �Bوط� !
�	��ت ا�'�0	

   �Bوط> أول ا��
	ب وھذا 7د�د Fزل ��\ وا��دء 7	�	 Fز�� 
رك �ن �� ,�د و�	ن
�* �دت �
/ ا���ط0�	ت �ن �	��<�ر 
'<رت �*� ا,�
راف ��0ّ ً◌  أو,. � !� �و7) �0/ أ

�و��8،ا��'/( ��<ل ا����	ت �'ض او ا.و�� ، ا��	ھو�8 ا�رؤ�8 ا�)�8�07، ا���	دئ ا.طو�و�7، ا��و
����� ا�'�ل وا�
�0#، ا�
��ؤ وا�
'دد�8، ا�وا�د�8 ا�'�0	�8 ا�)و�ز�8، ا����80 �'�	ر�8، ا��
 وا.دا
�، ا�

��� �د<ت ھ�ذا!!) أروح �	�زة أ	 �Bص ......() .ا�����	�K ا�ظ	م ا�����و�و�7	، ا��1ر���8، ا�
7ر�8 
	ء
> �ك �� ���0ك..ا����ري ا�د�
ور أ�0وب �����ك ����8 و��ن ا��دء !�� ا��'/ ��1	ل ا�7	ھدة ا
8 أ�
	ذ�8 أ7دھ	 وأ	..، أ�0وب �*��ط ا���	ق �Bل �ن��
 ذ�ك �Mر�ك , و��ن... ا�'رض !� 7دا �


ظ	ر أ�	�ن او �طو�80ا ���0	و�ر ا��
	ب �	�ط�	ب
�ت �ن ��0راءة 7دا �<	�� ا��
	ب !)ذا... ا, 

��> �	 أ�ل وھذا.. ��ظ8 
�	م !� ُ�
ب أ�;	 .> ا���ظ8 �	�ل !� 
�ون أن ��رط.. و�دك ا��ط	ط�ن��  

 ا�د�
ور �*ن ا��ول أود أ� إ, ھذا ا,ول ا�ظر�8 �07د �ن !�ط ��� 8��8K إ)	�K �ن �	�رFم
� ] >ر�� ا����ريF ر�ف �ن'

> �ل ��ر
> .ن و��ن...ھو �ن ھو .> !�ط ��س.. ا�	�	�
 أ�;	 واھ

 ا.دب �
طور �ك !�*
� ا1�07زي ا.دب !� ا.�
	ذ ا.7زاء �'ض !� ���ون..ا�ص !� 8�07 �
�دو
 ���0 د<ك!�� وا��)�و�8 ا��)ود�8 ا�درا�	ت !� ا��
�Bص ��ون <م ا�'�ور �دار �0/ �	�'�0	�8 و
*<ره

0�ن ا��
ذوق ���N <م وا�1
'�	ر ا��1ر�	��8 �ن��0 ���
 �'رت أ� أ�ر و,.. ا��د�8 �	��دا<8 و
*<ره ا�
��� �	���0ل �
�دث ا.�طر �'ض !� �>
�و��	 ا.�<ر ا.7زاء و�	ت ا� 8���	� �� .  

��� ار�د أن !� !�رت� 	� <
 ا��8K أ!�	ر �ھ وھذه...���8K� 8 �ل �'د أ!�	ر �ن ا�
و��
  : ا.و�/

 !�ل: (( وھ� ا��	�80 وا�'�0	�8))  ا�دو�8 �ن ا�د�ن !�ل((ا�7ز8�K ا�'�0	�8 ��ن !رق ھ	ك: أو,
�8 ا���م	� !� ا1<�ن ��ن �	 ا�0Bط وأن)) وا�'	م ا�B	ص 7	��)	 !� ا���	ة �ن وا�د��8 وا.8���B ا1

� ا�د�
ور د�	 �	 ھو 8ا�'�0	� ا�ظ	ھرة 
	ول !� ا���
Bدم ا�Bط	ب�
)) ا�
��	!�8 �روح(( ا�درا�8 ھذه �
( ا.ول ��07د�ن 
	و�)	 ��	Kدي ���ن و���ت ا�'��0 �	���ث وأ��> ��
8 ��	د�8 !)� �ذا... �	ل ��	

  )ا�
ط��ق(وا�<	�) ا�ظر�8
	�
�ور((:  �<� �)	 ا�'�0	�8 �ول ا��Bف و
'��ق ا��;�8 
�ط�N وراء �	ت أ��	ب �دة:  <	 


8 !�رة(( ا�
�	رھ	 أو))  وا;�8 و��	ر�	ت أ!�	ر ��7و�8 ا�'�0	�8 أن�	8 , <��	

 !� آBذة �
�8: ((  ] ر��> و��ول))ا�
��ق	�0'�	! 	(� Iر�	
 أن دون �	Kم ھو �	 در�وا ا�دار��ن أن �'� ا�ذي ا,�ر 

	��8 ��0	ت �در�وا

�	�ك �70ز8�K ا�;��8 ا�داKرة أن ��	)) �0)	 ا��
 #� 8 �ن ا�'د�د وأورد ا��	�80 ا��	�
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 أن: (( إ�/ �	ل ��	 أدى ��	 وذاك ھذا ��ن �	�
*رN7 أBذو وا�ذ�ن وا��	ھ;�ن ا��	د�ن ا����ر�ن أ�<80
��> ا���طN0 ا��
�	ورون ��
Bدم إذ ��
��� �ل ��و�	 أ��N ا�'�0	�8 �ول ا��وار وا�د �ل و��ن 

/ ��0> ���ط �)م'� 	�0
B� ر !� و�راه	8 �ر7'�8 إط�0
B� ((  
 �	��ر7'�8 �)	 ���8 و, ا��ؤ��� ا�
�	�ز أواع �ن وع ھ� ا�7ز8�K ا�'�0	�8 ا�
�	ر أن:  <	�<	

8�K	( ��B <�0ف , ا�
�	ر ھو.. ا��ؤن 
���ر !� ا���م ھ� ا�د�و�8 وا���درة ا�'0م 
7'ل ��ث �0دو�8 ا�
 إدارة وآ��	ت ا��رب Bدع ��ص �ن ��8 و�ذ�ك ا��Bل ث�د� وأورد) ص( ا�ر�ول ز�ن �ذ و�و7ود
  .ا��Bف رأس دو�	 ھ� �	ت ا��	�80 ا�'�0	�8 وإ�	.. ا�'��ر�8 ا��'ر�8


زا�� ا�
�ور ان: را�'	ً B1رة ا��� 8��*ت وا�
�) P P و�	 ����ر ����ر �	( ��	رة !� ا�'�0	 
 ا��'ض ظن �ل �)	 ����م ���8 و, Fر��8 �����8 ظ	ھرة أ)	 �ظون ا��'ض 7'0ت ا��ر��8 ا�<ورة �#

	ول ا�رؤ�8 ھذه ��<ل �ؤ�ن ا�ذي ا��	�ث وإن Fر��8 �8���0 أو �)ود�8 �	���8 �ؤا�رة أ)	: (( �	ل ��	� 

ف و7دھ	 !Aن ا�ظ	ھرة و�ؤ�را
)	 ا�وا;�8 ا�'�08 ���0	ت� #�
 �7دھ	 �م وإن ��0	� أ> �0/ ا��7
�إ� �7
�# ���	ط8 !)و	�  .((  

	��	B  :ھل	7

رت ا��د�)�8 ا���	Kق �ن ��0<�ر �0'�0	�8 ا��'	دي ا��'ض Bا 	( ��ول ا.7زاء ھذه �
�8 �7	�8 ا�8: (( ] ر��> ا����ري	�
'	�ل أن ,�د 
د�)	 �p0 �)�	 ا8����1 ا.�8 ذ�ك و;�ن إ
 �! 

 �<	, أورد <م))  �	ر�8 ز��8 إ7راءات �لB �ن وا��7د وا�ط��'8 وا���	ن ا�ز�	ن �# ا.��	ن �ن �<�ر
 ا�7زء و�ذ�ك.. أ��B)م أو �'
�دا
)م إ�/ ا�ظر دون �	���	ءة �
��ون ��	ل �
ط0ب وا�ذي �0'�	دة دور ��	ء

)	 ا��)م �	 ا����ط8 ا.��	ء �ل(( أن �ن !�> 
�دث ا�ذي ا���)ب� <!	
 �;	ر�	 �وذ7	 
�7د وا�
��	�

)م ا�B	�8 وأ���)م ا�	س و7دان ��	�A� 8F	دة ���وم جا��وذ ھذا وأن))  �	�Fأن دون ور 
  .��'روا

�ر��ن أوردھ�	 �<	��ن �ن أ�
ب أن أ�ب 
0ك ا�B	��8 ا��ط8 �
و;�N:  �	د�	
� ا��و;# !� ��� 
 ا���0س !� �ر�# �ط �ن !�)	 ��	 ��	ھ	 ا�
� ا��د�<8 ا���	ة أن �ن ا����ري 
�دث 7دا �
�	��0ن أ7دھ�	
	ت وو��8 وا��*�ل��q�ا �

�دد ا� 	
	�(
 ��وي وا�ذي)) ا�0ذه �ط	ع(( ����> �	 إ�/ ذ�ك و
'دى �ل ��

ت إذا �	 ذ�ك إ�/ وأ;	ف ا�Mر��8 ا����	8�K وا.!�م �0)	 ا�
ر!�> �واد� /'�
 ا.!�	ر وراء �	�دا 
 , ا�ذي ا�رأ��	�� ا���	ة �ط �Bل �ن 
��0)	 �0/ ��7را �ت �
/ أو 
�رأه أو 
�	ھده �	 !� ا�1	��8

 �	 وأت ��و��	 ��0	�	 و7دا	 �ك �0Bق و�Fره ھذا �ل.. !�ك ا���وان إ�/ 
�دث إن إ, ا��[ �ك ���#

زال �0�
 �ن(( �و�> ھو ا�<	� ا��<	ل.و!!.. �0'�0	�8 ا��	ھ;�ن أ�د أ�;	 �ت ور��	 ا�ز�	ة و
ؤدي 

 ا�	 ھ7و�� �	دي ا��	دي ط	�# ذات �	�80 ��0	�8 ���دة 
��رھ	 و�8د �	ن ا��و!�
� ا,
�	د أن ا��'روف
 ا�دو,ر إن �ل 7دا ���ر �)	 ا��	Kس �دد أن ��	 وا�
���ر ا�'��دة ��ر�8 
��N !)� ا��
�دة ا�و,�	ت

 ا��و!�
� ا1
�	د ��ون أن ,�د �	ن ا.و�� ا1ط�	ع ھذا و��ب)  �	1�> <ق �ن( �'�	رة �
وج ا.�ر���
�08 ا��0دان أ�<ر ھ� ا��
�دة !	�و,�	ت ا����N ھو ا�'�س و��ن)) ا��
�دة ا�و,�	ت �ن ��0	�8 �<رأ� 

�ف ���N و�ذ�ك... �	زع ���
	ھ	 ا�
� ا��'	رات �ن 
�	�	 �'�دا ا��7
�'	ت �

 �دة إ�/ �'ود �ل 
0�ظ8 ا����ري ��B)	 وو�ر��8 �
را��8 أ��	ب� )urbanization)) (  

�# ا�
�دن �0	ت�� أن أي�

�	ر ��0دن ا��رى �ن وا�)7رة وا�0�8 أ�	ط وظ)ور ا��وق وا
B� 
 أ;	ف <م...  ا�'وا�ل �ن ذ�ك و�Fر ا���8�0 أو ا.�ر�8 ا�روا�ط أ�	س �0/ 
�وم , ا���ر ��ن ا�
;	�ن �ن
 �# 8����1ا ا��ر�'8 ھو د�
وره .ن �<� إ����	 �	�
�	ره �0د ��ف !�د ھذا و�0/(( طو�ل �رح �'د
 �زا�ون , ��	> �'ظم و��ن إ����	 �	�;رورة ��س د�
وره �0د �ن أ�0/ 
�ون �د !�> ا�'�08 �'د,ت أن

  )) إ��)	 أ�ر	 ا�
� ا��	�8 ا���و�8 ا�'�08 آ��	ت �ن ��*ى
���ل !� ذ�ك �'د �دأ
  )8� ا�0�ظ8 �> ذ�رت �[ �ل !� و7	ل و
'ر��	 و��)و�	 ��ط0�	)  ا�'�0	

�/
 �
�ط ا��'	7م !� ا�0�ظ� ا�
�	�)	 أ�ل �ن !
�دث ا�دوران أ�	�Bر�ف وا'
 ا����ر�ن �د ا�
 إ�7	د ��	و�8 !� وا��د�<8 ا��د��8 ا���ر�8 ا�ظر�	ت �ن ا�'د�د وأورد ا�'رب �*�<	�)م 
�	�	 ا�Mر��ن
�K, 8ق 
'ر�ف	0'�0�   

 ��� �� �*ن و�'رت.. ���	 ا�7)ل ذا�) ���0 7'ل ا��
	ب ھذا و��ن �	�'�0	�8 7)�0 أ�0م �ت

�'	�)	 ا.�طر �'ض إ�	دة إ�/ أ�
	ج �ت ���	 �دأ�, ..���� �0/ أط0ق �	ذا أدري , و�� 	 وأ
)	 ا���;80 أوا�� �ن .�ب) ا��و�د ��وة( �8�0 إ�/ �
7)8 ا��8K ھذه �ن أ�وم� 	�8 أددن وأFأ 

��� �ن �	��*س 'رت� ��)	... ���ر ����N)  <�	!� �وار(1)	ء أ�
	ج ا�و�ت �ن �م ��	 أدري و,  
  .ا��
	ب ھذا

  : ا�<	�8 ا��8K �ن أ!�	ري
 وا��رق ا�Mرب !� وا��	�<�ن ا����ر�ن �د ���)وم ا�'�0	�8 �را7'	ت !� ��
8 أ�	د���8 ر�80

 أن �رى وا�ذي)  ول�ر��
 ار!\( �را7'8 �<� �)	 أورد أن أ�ب و��وب �زا�	 �)	 و��ل �د�دة وھ�..
))8�
�	را ���ت د��8 رؤ�8 ھ� ا�'�0	 ذ�ك ا�'�0	��ن ر!ض ورFم))  وا������8 ا��)ود�8 �ن �ل �0/ ا

7'0
> ا�راد��	��8 �ر��
ول ظرة أن إ, ��دة \
�� <��> ا,�	ن ��# ا�'�0	� ا�د�ن ھذا !�(( �* 
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� ا�و;# �
���ن ر��د ���ل �وظ�)	 أنو !�)	 �
��م وأن ا�ط��'�8 ا�ظواھر ��)م أن و�و�'>	�))  ا,
�'ت ا�'�08: (( أن آBر �و;# !� و�رى
 ذا
)	 ا�د��8 ا�'�	Kد إن �ل ا��
�دة ا�و,�	ت !� �د .��/ ار

�ت 	(
���8 ا��)دK	ت �ن و�	 وأ���ت ��0 أ)	 �رى وا�ذي) !��ر( �^��	� ا.Bرى وا�ظر�8))...ا�

� و��>.. ��0> ھ� �	 �0/ ا.�ور ا1�	ن �رى أن ��'/ ا�7	�� �'/ وھو 	�ما�' �ن ا��M	وة زع(('� 
 وا.�B	ص ا�'	�م �ن ا��;�8K وا��ورة ا��دا�8 
��ط ��ث)) ���0 �'/ وھو وا�ظن ا.�ل 8��B أ�;	
 ���ون ذ�ك �درك و.> اL��M� �! 8را 
ر�	 إ�	ن �ل(( و����N �ظ8�0 وا�'�8 �ورة ��0)	 �
�ل

 ��وط( ��	ه �	 وھو ا��'و�8 ا���م �'ض �ط* ذ�ك 7'0> �و �
/)) أ��ر 
ر�	 ���N أن ا.و�د >ھ�
/
'0و �0'8 إ�/ 
�و�> أي) ا1�	ن 
�0#( أو ا���
> �	د�
> أي) ا�'	�م 
��ؤ( ��0> أط0ق ��	 او)  ا��' 
	(

�'	 و
)�ط ��� 	�� <7
�.  

 أ�	دت ���	 وا�	ز�8: (( �و�> �)	 ا�'	�م ��ؤ
 �ن !��ر ظر�8 ��<�ت أ�<80 �دة ا����ري ;رب
�'ل �	ت وا�'7زة ا��)ود

\ �'ب إ�/ ا��)ود 
�و�ل و�و;وع)  	!'�ن �Fر( .)م ذ�ك  �طرو�	 �	ن �

 ودول وأ��ر�	 �و�دا إ�/ �ط	رات !� �*ر�	�)م �	�وا)) ��ر�	 !	K;	(( ا��8K ھذه رأوا و.)م))  أورو�	 !�
�س �ن .را;�)	 ا�)7رة �ق ��)م ��')	7 ر!;ت وا�
� أBرى:  �;�ف <م ا��	دي ا�'�0	� ا��ط0ق 

8 �ط�0	
)	 �0/ ووا!ق ا�	ز�8 ا�7ر��8 ;��	 أ�د ا��)ود ھؤ,ء �ر!;> ا�Mر�� ا�'	�م إن((���0�
/ ا�� 

ذ�رت)) ....ا
Bذ
> ا�ذي ا��
طرف ا���ل �0/ �وا!ق �م وان 	 �0/ '�لا� !� ز��B� �Kر�8 أ�رأ وأ	 ھ


ب 
�رھ	 , 
	ر�8�B ����8 �0/ أؤ�د أن !� ��	 ا�'80 �	.. ا�)و�و�و�ت ��*ن) ا��راد��( أ�وال� Iر�	
 ا�

زاز ذ�ك �'د ا��)�و� ا���	ن !'0> ��	 �	�����8 ا�1رار �*ن �	.أ�;	؟؟؟ ا��7	ت �0وم �
ب �ل !��ب�	� 
ت)ا�1و�7ن( ا�'8��0 ا���رة أن درس �	 ��ن �7	�� �	ن �)م �';	 أن وا�Mر�ب. ؟؟؟ �)	 ا�'	�م	� 
Nط�
 ��'ض ا���)\ ا�
0Bص ھذا إ�/ د!')	 �	 وھو وذ�	ء �وة أ�<ر ��8 ��ر�8 ���8 �0/ �	���ول 

 ��ن �م �	��دو �0/ و��ن)....ا�)و�و�و�ت( ھو ��)	 ا��<	ل و�	ن �ظرھم ا��	87 �ن ا�زاKد�ن ا.!راد
 وBط	ب.. ��	ل , ا����ن !�'ض... ��> ا�
�ر�N !'ل !� �ل >� �رح �	 �;�ون !� ا��راد�� Bط*

 �)م !��ول ا�
�	د�8 أز�8 �ن !�> ا��'ب ��دث. ا�	�ر �'�د �	ھد
> Bط	ب !7*ة 
ذ�رت.. !ن ا��7وع
 ا��'ب �'� وا�> �0
0)م ا��'و	ت �ن ھ	�ر�ك و���و�و�� درا�� �0ووا �	�ز�ن ا,�ر��	ن( �)ذا �*�0وب

 و��0
ك ات 
	�ل ��	 �'� وإ�>( �;�ف <م ���	�8 ا�	س و�)
ف)... ��Bر 7�� �فوھ� را7ل ا���ري
8Bن �دل وا�دة !ر�

8 �دل ��ر ��'�0
�ن ا��	ي �و�	�8 
�رب او ا�
 ھذه �ل و�ط �*> �'رت)  

� �د ا��7وع�
وه ��ون و�د)!!  وا�دك و��	ة و�'8 �'	ك(�	�K أ�دھم �0/ �� /( �# 	دو�0و�	�� �د�<	 أ

*�دة أ	 �	.. Bط	�> !� ذ�رھم �ن �ل� <
/ او ا��راد�� أ�<	ل وا��<���ن ا����ر�ن ھؤ,ء Bط	ب أن �� 

��> ا����ري   �وأده �	!�	 وھذا.. وا�'	�8 ا��7وع أذن �ن �'�د �	�7 ��ر �ن Bط	ب ھو 
 إ�/ �ؤدي ا�د�� ا��ط0ق �F	ب �*ن): ((�	و�	ن( ا,�07زي �رأي �طو, �ر�	 ا����ري أ;	ف

 ھو ��ون ا���ور ھو ا��7د ���ر و��ن وا�)و�8 وا��7
�# ا��7	�8 !�رة !
�Mب ا��7د �ول ا�
��ور
  )). ا�1	دة ھو ا��ل و��ون ا�زاع �د ا�)دف ا�;	

 أ�دھم !�)	 7	ع إن ا�
� �0در87 �	د�	 أ��N ا�Mر�� ا��7
�# �*ن �0ظن ا�ظر�	ت ھذه 
د!'ك �د
 ��ث ذ�ك �ن �ك ��*ى ا��دا�8 !� ] ر��> ا����ري 
و;�N و��ن....!!�7واره ا�7	�س �
ف ��;م
 ھو ذ�ك !� ا���ب �*ن وأ7	ب ؟؟ إذن ا�Mرب !� ا������ ا�د�ن ��رض �م ��	:  �	�K �7	ز�	 �ؤا, أط0ق

8( ��	ه �	� رأ�< وا.�Bق ا���م �ظ80 أ���ت ���ث) ھ�و�	�زم( ��0> �ط0ق �	 أو)  ا������8 ا�
'	��م أ
 ����8 �ن ا�'	�م �'	�> �	 إ�/ 
ؤدي �د ا�
� ا�;��8 ا.د�	ن �ظ80 �ن �د, �*�ره ا�'	�م �
�# ا�
دادا

8 �ظري أ�د وھو)  ��ن 7ون( �	ل ��	 أو.. و�راع���ت ا�ر�و��8 ا�د�وة �*ن(( ا�'�0	B0ق !� أB 7و 
N�	�

�ف �ن ا�رFم �0/ �
'	��وا أن !�> ا���ر ��
ط�# �Bم ا(

�دا'�((  

 ا����ر رأي ��دة �)	 را��.... ا�'�0	�8 �ن ا��ر���ن ا����ر�ن �را7'	ت إ�/ ذ�ك �'د و�\

��p �دأت ا��
د�8 ا��7
�'	ت �
/ أ> رأى وا�ذي)  أ��ن �7ل( 	(��� 8M�� 8د�	8 �� درا�0� 8/ ��


���)	 ا�
� ا,�
�	د�8 	ا��زا� ا�
�	ر �0/ ذا
)	) ا�'ر��8 ا��و��8( !�رة �
/ وا��B	رة ا�ر�N ا�
�	,ت 
�8 ا���م �'�	ر�8 
'د !0م)  ا�را�Kل ;د ا��رب( �
/ او..  ا���
ر�8 ا��وق	� ��در �ل ا��7رد ��'	ھ	 ا,
8'�ت إ�را�Kل !�;�8(( !��ول �)	 ا��	د�8 ا��	� 	�K8 دا���	� 	 أو ا�
�	د�8 �;�8 و���ت �و��8�;� 8 �

8�0
در�\ 
�و�ت <م 67 و56و 48 �روب ��ت ��	 أر;> �ن Bرآ ��'ب �'ب طرد �;�8 �	ت.. !
	� 
8 ��	ء �
رول ا�
'	دة 0F/ ا���'�	ت !� 
�و�ت <م �د�<	 ا���
80 ا,رض ا�
رداد �;�8 إ�/�
N وا��	! 
 أن ا����ن �ن وأ��N �1را�Kل ��	ع أن ���ن ا�ذي ا��
رول �'ر 
�د�د �;�8 �	رت <م ا��و�س �	ة

 �0)	ت ا���*�8 !*���ت)) .ر;)م ا���0ط��ن ا�
رداد �;�8 �0/ �
/ أو�و�8 ��8ا�
 ����ت 
'ط/
8';	B ب	��� #�  . وا��B	رة ا�

� �د�و ا�
�د�د و7> �0/ ا�'ر�� ا�'	�م �
رى.... ا��
	ب �ن ���8 200 و�'د �دة اBLر �ن �'

/ وھو ا��	د�8 ا��	�80 �	�8ا�'0 و�)7و..... �)	 ��ون �	 أ�'د وھو ا��ؤ���8 ا�7ز8�K ا�'�0	�8 إ�/� 

  .!!!ا�'	�م ھذا أ�ر Fر��	 !�م.. !�)	 F	ر�	ً  ا1ذ�ن
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89   ا�=�� ���� 
 وا��� ا�,ز���� 
��ب –(ر2م أن &�د ا�وھ�ب ا����ري ��ب ����B ا�
�!ول �Fن ا�ظ�ھر أن ا�طرف ا����ري أ��ر & ���� �ن   -ا�!راءة ا��3 ذ�رت � �و  ��روى ��6

3، إ@ أ�B �رى أن ا�
�س ���O أ@ وھو أن ا�طرف ا�����3 أ��ر & ���� �ن ا����ري، ��ن ��ب ا�����
��ً ظر(��ً، ا��ظر� ھ�� (0ن���طرف ا����ري ھو ا<��ر & ���� وذ�ك <�B أ��ر ا��=�راً ( ذ�ك �د ��ون ��


�� ا��,��P & % ا��!� س (0ن ا��ر��ز (3 ا�,?Nأي إذا و ،P��,ون أ�رب إ�%  (3 � ب ا����� ا������
 �زداد ��زد��د ا��طرف!  ا�و�ط، ����� (3 ا�,? ا����ر� ���ون ا��ر��ز أ�رب إ�% ا�طرف.���� 
��)

 �����ً أو ���راً! إ�����ً أو ����0د!

  
  

6 �/�F* �6 G+ا� O�	) $ن ھ	�/lي ا��;ّ�د !  ا�J�ا� �Fا�� ��ھ� د/  �� !  /�� ('�	����	

  90'	ة.....ط�/F) �'� ا�+

 د�ن ھو أ�O � ����ر وا���Fل، وأن  90���� 
�ن �دا� ا��ورة ��ت �د ا����,ت أن ا&���ر ا�
ا�د�ن ��س ���Nرورة ا���?وم ا���داول ������ن وا@��زام �ل ��
دى ذ�ك، و��ن �ذ�ك أ�ر ���ّ?م أ��ر، 

�ت (3 � ك ا<���ء:��)  

زوج إك �ن أ��ن 
*�0م 
�0B)	 �	!رة 
زوج: "وا�د�ن ا�زو87 
�رك ��8�0 �
 (: "  

�Nُ : وا���م ا���ة ��0> ا��ر�م ر�و�	 ��ولْ
: َو�د�)	 وِ�7ََ�	�)	 وِ�َ�َ��)	 ��	�)	: .ْرَ�#ٍ  اْ�َ�ْرأَةُ  ُ
�نِ  �ذاتِ  َ!	ْظَ�رْ  iد�رَ�تْ  ا
  َ�َداكَ  َ


�ره B	�8 ��راءة أو ا�'	�8 �	��راءة ��Nّ  ا��د�ث وھذا'
 < ���0��0ن ���ورة ����8 ��س أ
	�
�ر �*ن أ�7# �0'	���ن �	ون ھو إ' <0��8 ��7ل ھ	 �	�د�ن ���د أB ر���
 , ا�د�ن أن أي و
وا�')	، ا�

 ا.�Bق، ا��'	�80، ���ل �ل �
'	���> ا,�
زام أو �'�	د
> ا,�
زام �دى أو , أم �A�> ا��1	ن �0/ ��
�ر
���ر ا�ذ�	ء، ا�<�	!8،
	�8 ھو ھل( �	��1	ن ا.�ور ھذه و
*<�ر 
*ّ<ر ذ�ك !� ��	 ا���	ة، وبأ�0 ا��ط��، ا�� 

 ھ� ھل ,، أم أ��ً  �0'�	دة إ�> ھ	ك ھل( �	�
'	��م وا,�
زام �	�'�	دة ا,�
زام �	�دى....) �ب أم ورا<8 أم
 ق�
ط�� ��و�	ً  
��0م ھ	ك ھل ،....و�'	دة �ب �ن أم ط�# �ن أم Bوف �ن ��	دة أم ور�8 ��	دة

	ء أم ا�
'	��م>

0ف و�)ذا....) ا��'	�0
�8 دون ا�'�	د�8 ا�
'	��م ��ول أم ا.ھواء �0/ �*
� , �	 ا�B� ب�	
 
  . و�
ط�0	
> ود�> ا�زوج ���ب ا�زو87 د�ن

�7� �روس �د�م �'� ا.�Bر �ن'� 	(    :) د�
 وا������ ا����1 را��� ��ن ا�د�ن ��)وم و��	�8 ا���ر وا����	ح ا�'رب ��	ن �	�و�� �ن

/ �	���ء دان �0	 وإذا) �Bوش ا��	در ��د.د'�� <
0Bق أو ا�
	ده أو ا�
�ده أي و�ذھ�	 د�	 ا
Bذه أ <� .
	 ا��Bص �)	 �0
زم ا�
� وا�طر��8 ا��ذھب ھو ھ	 !	�د�ن  د�� زال �	: ا�'رب 
�ول. ���0	 أو ظرّ�ً

� أي ا�ر7ل د�ت �و�)م ذ�ك و�ن �'
�>، ا�ذي ورأ�> د
>��� ھو �ده ا�ظري وا��ذھب �	د
�، أي ود�د
<

�> !��	 ��0> أ�
رض و�م د�>، إ�/ و�0'�  


0ف !)� ��)	، !��	 ا�
را�)	 رFم .> د�		ت، �ل د�ن ا�'�0	�8 أن �0/ أؤ�د ��ق �	 ���بB
 
	��! 	( ا��ر�8 أو ا��	دي ا�'0م �0/ ا,�
�	د ا�
�	ر أو ا�دو�8 �ن ا�د�ن ���ل( وا���دأ ا��ط0ق ���ب ��

�س �0/) �^�وى وا�8�0M ا��ط8�0
�ف د�		ت �<�ً  ا����1 ا�د�ن ا���دأ B, ل��	�
 �	��1م( أ�	��8 

7	وزاَ  ط0ق أن و���ن �ل ��)	، !��	 ا�
را�)	 رFم  ،)ا��و!� وا��1م ا��0�� ووا��1م ا�و�ط� /0� 


'دد إ����،-��0	� أو ��0	�-إ���� �	 �وذج
 وإ��	د�8 ��8�0 وإ�)�8 ��	و�8 إ�)�8 ��و�	ً  ا�د�		ت و
8�

�ف ا�
'دد ھذا ورFم أ> إ,...�)	 ا�ق و�	 و��	B,ن" وا	ن أن ��دو ،"] ���	� أ��	 وا�د ا1


را!�)	 رFم ا����دة ا.�Bق إ�/ وا�ز�8 ا��Bر ��ب ��و�	ً  !	�
رك وا�Mر�زة، ا��طرة ��ث �ن �	ن #� 
8�K	طB�ز�8 اKراM�س وھوى وا� أ0Fب أن رى �)ذا ا��طرة ���8 �ن ��م !�ذ ،"���0ط	ن ا,��	ع"و ا�


�ف ا1سB	� م(��وا �'
�دوا أن ا�
ط	�وا أد�	
 ا�7	ح !� 
�	�دھم ا�
� ا�طرق �0/ ��و�	ً  و�
 �ن �
�')�	 و�	 ا�'دا�8 <م ر�8ا�� ا�	7�8 ا�
7	رب �راءة ���ب وأ�داً  أو,ً  وأھ�)	 ا�د�و�8، وا��'	دة

ب د���راط�8	، �7��	8 ����
  ا,7
�	�� ا�7	ب �ن و�را�8 �'	دة وأ�Bراً  ا�
�	دي، �7	ب و
 �Bوش ا��	در ��د.د وا������ ا����1 ا���ر ��ن ا�د�ن ��)وم ��	�8 ھ	ك وا,ط�ع و�q!	دة

-h5p://hawary45.maktoobblog.com/236433/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85

-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86

3%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8  
  

   /��/  ا����	�') 8�L9! ً->! f6�6 ا����') 7ن ا�� O9�*ف و�L*  ! �'>� ��� ك	ھ&

  91.اF/ �!-%l��� و= /�6>�
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د را&3 ���3 ����ءل 91��د �ن ���د ���B �� �!ل أن & A 3) B����  ا�
رب ا�
 ����ن �!�!
  :ا����� ا��!و�

 �0د�ن �داء �ب ا�	!'8 ا�'0وم ھذه �7	ل !� ــ �<� ــ ا�'ر�� �ما�'	 !� أ�دا 7د �	د , و�)ذا    
 ا�'داء ھذا �<ل �)م أ�د �ن و�# وان ، ا��
8 أ�	�> �	�K	 ���ل �	 ا��1م !� �ـــر �م أ> ���	ط8 وا���ب ،

<
�	ءا
> ���ب !	  .ا�	!'8 ا,�
�	!	ت ���ب , ا.Bرى ا�<�	!�8 أو ا���	��8 ا
    	� �7	�8 �ن �80 ھم ا�'ر�� ا�'	�م !� ا����1 و�0
�	ر ا8����1 ��0ر�'8 ا��'	د�ن F	�ب وا

 ا��Bر�8 !� ا���ف !� وا���رور، ا���ل ا���
�ر، ا���م �7رد �د�)م �	 7ـــل ،)  ا���م 
7	ر(
  .وا�'�ر8 ا�
�دم �ن �دا!'ون �0م أ��	ب �*)م وا�
�	ھ� ا��ر�'8 وأ��	م �	�د�ن وا,�
)زاء

)م ��ر �ن !
�ت !Aذا     �ن , ا��رآن !� ط'ن �	
ب �ن ا�د!	ع �ول 
دور و7د
)	 و
�د��
)م 

 أ> !7*ة ا�
�ف �> �دا!'ون ا�ذي!!  7دا ا��ر ا����ر ,ن �ل ، ا�
�	!> ا��رآن ��رم ��K	 ا�
�ف أ> أ7ل
 ، �0�دة <�	!8 
�0/ أو 8أ7�� �در��M� �! 8ر وھو 
ر�/ ,> �<� ا��وت �'د �	��'ث ا��1	ن �> �رق �م

  . ا�'�ري ا1�	ن �	�ب , ��Bف ��ء ھو �	����M	ت ا.��	ن أن �M! �! <�0رس

�ق !� أو�	
)م أھدروا و�د    Bد�ن �# �راع ا�دة �� اK	! ، و�;�'ون 	
 �	 �راءة !� �')م أو�	


)م �ن ا.��	ن ;'�	ء �B /0و!	 ��0)م وا�رد ��
�ون	(��  " ./(
  �	سا,�
 ا
  ا�! ��؟ وا@�,�زات ا��6م أ�ط�ل ��F?م ا�
�����ن & % ا(�راء أم ���O ھو ���د �����B ھل

  
  

 ('JM" ك	أن ھ& f��ا/\  ا� �&� 	
���f !  ط�ح ��6ة ا����	�')" وا��;$ء إ�� !:�:�
���)  ��8�L9 ا����')! ��&� �$ �E /�  ھ&	ك �6ق Eَ�6 ھ&	ك ا�M-ف، أو �	7��ى �E ھ&	ك إ(�ار ���

���	�') !  ا���f ا7ول، ھ3ا !  0
)...و!  0
) أ�Mى، ا����') �	���9�d *�	�6 ا��0	ع ا�+�/) 
	�* �

�	 !  د/��Fاط') و!5	واة  ����أ ا�+F$ق وا�$ا0�	ت، أ!	 ا����	�') 6&� b�&/ 	!ا�) و��م وا��� tF6 �6

��� ا�+�/) وا���ا�) 6'
	 و�$ �	ن ھ&	ك *�ٍ�  ��� أ�� *���� ا����	�') د/  �+� ذا*
	)،(!��0') ا��/  ا��$�� 
 ^'� ً->! q&� =9$(')). وM ف أو-�Mام 7ي ا���دون ا K'�;ا� ��� ('F'�Lواة ا��	5��	�) ('اط�F�/�وا�

= ��Jء إ= =��0	�
�	 ا�7�� �$ل *+''�  ،/;��K ا���&	A>	ن ا�'5	ري وا��'��ا�� *+? !\�) ا����	�')
E� (إن ��ا��$  /�/�  ھ&	ك *�O9 و�A) ��/) وا���0	 ��� ا���اء ���/  ا��$��)، و��'� ��h6 !   ا�

ا����  ا��0	ع ا����	�''  !K ا����/&'  *+? !\�) ا����')، و= /��  ا�L$اء ا����/&'  *+? !\�) ا����	�')، 

. /�  92و�Z�3 ��ى أن أ�e�') ا����	�''  !�+

 أ, 
;�ن ���ث" ا�د���راط�8" �ن ��8M إ�7	د أ��ن �و  :ا�,رف ��ط�% �/ر� ھ�� أذ�ر 92

)/ �ور�	 !� ا����80 �ل .��ن" ا.�<ر�8" 
��م  !.. ا��)و�8 ��

�ة إرادة ا����	�') ��م إA+	م ا��/  �6 ا��و�) أو ��� ا�+'	ة�
	 *�Iط أ�'	�	ً �
3ا  ،�{%^ h6ن ��;*

�'�Iا��،  /��د و*�Lف !�6$ض... ،��ر0) ��اء ا�J* وا 93وھ3ا �M��* = 	
��') *��d^ �  ا����	�') أ���
 /�وإذا ��E ا��/  !  M-ل ھ3ه  ،إ��	 *�&� ا�+�ص ��� ا�+�/) وا���ا�) وا��/��Fاط') ،��$U$ع إدM	ل ا�

�� !  ا���Iوض أ�� ھ$ ا�3ي /��$ إ�'
	 و/�J&� ��5ھ	، h6ذا �	ن ا��/   ،ا�&F	ط ��J! -6) و= M$ف !&�

3ا ا���J�� q'�6 ��J)...إذاً = دا�� ����$ة ���	��...-إ�+	دي-(%�	وي� �'�Iا�� b
.) ھ$ ا����6 ('�0 !&

�  ��94 واE�7 وھ$ ا��و�) ا����')...إ= إ�� ا7

��Kف ھؤ@ء ا�
 �����ن ا�ذ�ن ��د ذا�?م �د ���U وا ا�د�ن ���B و���(!ون (�B، (��ظ�ھرون  93
) ،�?�����6ة �P &دم ا����&?م  ً6��� 
د �� ���(!3 ا�د��!راط� ا��3 �,ل (�?� ����ض ���ر �ن 

 ا�
��ر @�!6ب واوط�  واھ   مو���? � د��!راط� �?�ر ��ل ون�?  ا�ذ�ن ا&��رھم أ�?م ���وا ا�
 �����ن 

ض ا�
 �����ن �� ّون  �12/8/2013
 ّق &�د ا�ر��ن �را, ، ��ر (3����?زءاً & % �ورة �ظ?ر 

���ط ا�,زم ��F?م �2ر �ؤ���ن �?� �ن ��ر����?م �
�دة ���ر�ن ���(!ون (3 ذ��ك، وا�ذ�ن ��?ل 
  ا����ررة ذا�?� (�!ول:

  !!☺ �	���	�8 ا�د�ن 0Bط �'دم ا���0را���7ن ا�'�0	��7ن ط	�ب

د ذ�ك إ�% �!�� (��ل ا�!��م  أ=�ر وا�ذي�
�وان 11/8/2013� ا�
 �����ن ��ن ا��رق
  وا�
 ���,��ن

	ن !�ر�
	ن �در�
	ن وا���0را��8 ا�'�0	�8 �*ن �ك أد/ ھ	ك ��س��	�� 	
0Bد Iر�	
 أو�# �ن ا�


�ف �ن ا�ظر �Mض أ�وا�>،B,ق أو ا	�
 !� وا�
�رر ا�
�دم �وان أ���
	 وأ)�	 B	�8 �')�	، ا,
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ً  ا�Mرب �ظل أورو�	 !� ا����8 �ن ا�د�ن !�ل �0/ ��0ت ا�
� ا�'�0	�8 !0و,. �	م ���ل ا�Mرب  F	ر�	

�دم أي ��ق و��	 ا�و�ط/، ا��رون ظ�م !� ��	�
 �ن ا��دا!'�ن ��ب <�	!�، أو �	�� أو ا7

8�ت ��	 ،"��ر د�> �'�ل د�>: "ا��)�ر ا���دأ �0/ ��وم ا�ذي ا�رأ��	�� ا���0را�� ا��ذھب و�و,. ا�'�0		� 
  .�Mربا !� ا�'ظ��8 وا���ر�8 وا,7
�	��8 وا�<�	!�8 وا���	��8 ا,�
�	د�8 ا��ر�	ت
 �'�د، أي �0/ 
�دم أي ھ	ك �	ن ��	 ا��ر�8 و�و, �	��ر�8، 
	ر��B	ً  ا���0را��8 ار
�طت ��د 
د ا�'�0	� �	��ذھب أBذت ا�
� ا�<	�ث ا�'	�م �0دان �
/ أ> �ك و,. ا�
�دم �وان ھ� !	��ر�8(�	�  ً�>� 
 !� ا���م ظل !0و. !�)	 ا�ظ�ر ��ط# وا�د�� ا�'ر�� ا�
وع �ن �	�رFم �
�د�8 �د�8 دو�8 �	ء !� 7�ت

�� �راع �	�8 أ��ر �ن ��	رة اLن ا�)د ��	ت د��، أ�	س �0/ ا�)دK	م !� ط�	'�رع ���ب ا	�
 
 �0/ و;')	 ��	 ا�د�ن، �ن ا���	�8 ���ل ا�'�0	��B 8ل �ن 7�ت ��)	. !�)	 وا.!�	ر وا�'�	Kد ا�M0	ت
8�K	� دول�ا �

7	ه� ��وة طر��)	 
�ق ا�	 8�!	و�و8�7 وا,�
�	د�8 ا�د���راط�8 ا���
  .ا�'	�م !� وا�


�	�> �د أو;	�	ً  ��د	 !� أن ط	��	 ا�)د، Bط/ �0/ ا���ر إ�/ ا�'رب �'ض �د�و أن �*س ,
 
 �'ظم أن ��د	 !� ��ل ا�ذي ��ن. �<�رة �و��8 ��	�ل �	 ��ل �د ا.�ر أن وط	��	 ا�)د، و;# �#

��ر��ن" �ن ا.�ل ط�ق �8B أ)م 
��ن و���را��ون ��0	�ون مأ) اد�وا ا�ذ�ن�
 ��ن وا��
�دد�ن،" ا�
. وا���0را��8 ا�'�0	�8 �ّد�ون و�ن ا�'�	Kد��ن ا��
'���ن ��ن ��د	 !� ا�ر���K ا��رق ھو ھذا. ���8 �دون
 وھو أ, ا�'ر��، '	�ما� !� وا�'�0	�8 ا���0را��8 أد��	ء �و�ف 7د�د ��طN0 ا�
�	ط �ن �د , �	ن �)ذا

  ".وا���0را��7ون ا�'�0	�7ون"
 ا�دو�8، �ن ا����8 !�ل �0/ ��ل ا.ول أن ا�'ر��" ا�'�0	�7"و ا�Mر�� ا�'�0	� ��ن ا��رق

<��> ا�و�ت !� �� !� و7> أ��ل �0/ ��	
)م ��	ر�وا �*ن وا��
د��ن �0د�ن ا��ر�8 �	�ل و;�ن أ�ط/، 
#�
 ا�0�ظ8 �ن ا�'داء وا��
د��ن ا�د�ن 	�ب !�د ا�'ر��" ا�'�0	�7" أ�	. ��	ت�;	 أو ��ود أي دون ا��7
 و�و. ا��7
�# �ن وا7
<	<)م ا�
�K	�)م �0/ �	�دة �و
ورة  ���رة !	��8 �طر��8 �'�ل وراح ا.و�/،
	
B	�	ت، !� !	زوا ا�ذ�ن ا�����1ن �ن ا�'رب وا���0را���7ن ا�'�0	��7ن �و�ف إ�/ اLن ظر ا,

 أو و7ود أي �ر�دون , !)م �	�
�	ز، �	!�ً  	ز�	ً  �و��	ً  �و7د	ه ا�'ر��8 ا�دول �'ض !� ا���م إ�/ وو�0وا
 ا�د�ن و.�Mوا وا�7وا�#، ا���	7د �A�M	ء �
/ ��	�وا ا�
ط	�وا و�و. ا�'	�8 ا���	ة !� وأ
�	�> �0د�ن دور أي
�وس �ن ا��	�ط�ن ا�طوا�Fت إ�/ ا�	زوا و�د �نوا���0را��7 ا�'�0	��7ن 
رى أن إذاً  �7ب ,. ا�

 ,�ظوا. �Fر , !�ط ا�����1ن �# �داء �0/ �	وا أ)م ��7رد ا�'ر�� ا�ر��# �0دان !� وا��
�	�ط�ن
0ظ	م ��	داً  وا��ر�8 ا�د���راط�8 �ن 7'ل ا�ذي ا�Mر�� ا�'�0	� ��ن ا��رق� � وا���0را��، ا�'�0	

�7
د�� ��ف. ا.رض �ن ا���س �'د وا��ر�8 ا�د���راط�8 �ن اً �'�د ��دو ا�ذي ا�'ر�� وا�'�0	 8� ا�'�0	
��> ا�و�ت و!� ا�
�رر �0/ أ�	�	ً  
�وم ا�
� وا���0را��8
ور�8 أواع أ��# 
�	رس 	
. ا�����1ن ;د ا�د��

8� م!) ��د	 !� أ�	. ا���	�8 �0/ ا����8 ر7	ل ��طرة ;د !�ط �ل ا�د�ن، ;د ���ت ا�Mر��8 ا�'�0	
 ���وا ا�ذ�ن ا.��	ن ا�'�0	��ن �ن �
'�0ون , ��	ذا. ا���	ة �	�� �ل �ن وا��
د��ن ا�د�ن إ��	ء �ر�دون
��> ���� �زب �و7ود ا��ذ�ور ا.��	� ا��زب إن ا��'ض ��ول �د  ؟"ا�د���راط� ا������ ا��زب" 
N��� ن�� �ر�دون و, ����ون، , �����نا1 إن �	ل �ن ��ن. ���N وھذا. !�> أ�;	ء ��ووا أن ��0'0	

 ���B	ت �# ا�
و�� ا�);8 �زب �
�	رك أ�م. ا���	��8 ا���	ة !� و�Fرھم ا�'�0	��ن �# �
�	ر�وا أن

ر��	 �ن 7'0ت ا�
� ا�'�0	�8 ا8����1 ا��را�8 �ن و�	ذا ��	�ل؟ أ�8 دون و���را��8 ��0	�8 وأ�زاب 


�ت ا��7وس �# �0
'	�ل ��
'د إ> �و�	ً  ا�����1ن أ�د ��ل أ�م  ا�'	�م؟ !� ا,�
�	د�	ت ا�وى �ن وا�دة 
0
و7)	ت ا�Mر�� ا�'�0	� ���N !�0	ذا ا��ر��	ن؟ ��8�8 � ا�'�0	�7 �'�ل ���	 ا���	�8، 
�	رس �*ن ا�د�

  ا�'	�8؟ ا���	ة �ن وا��
د��ن ا�د�ن إ��	ء �0/ ا�'ر��
 أھذه ا��	���ن؟ ا�'��ر طر��8 �0/ �ذ��Kن ���نا�� ��ون أن �ن ا�'رب ا�'�0	�7ون �7Bل أ,
 ا��'وب، وإرادة ا,�
راع �	د�ق �0/ د�
م ��	ذا ا,�
�K	��ون؟ ا��	ر�ون أ�)	 ود���راط�
��م ���را��
�م

�0
م�
	ر
)م �ن �0/ واB'وب؟ ا��ذا ا	�� 	د�
	ر �B

	ر�م و�د�	 �'�و�8، 
�ون ا�����1ن ا��'وب B
 

	ر أوB
  .ھز�ت !'�ً  د���راط�8؟ 
�ون ا��7ر��ن ا�
�0ط��ن مأ��	د� 

 ا�'	�م !� وا���0را��8 ا�'�0	�8 �د�ون �	وا ��ن ا��<�ر �ن ا�0<	م أ�	ط أ> ا�'ر�� ا�ر��# !;	Kل �ن
���ن �ن �رذ�8 �وى ���وا �0د �ن أ�<ر !� ا�'رب ا�'�0	��7ن أن 
��ن !�د. ا�'ر��K	ط�ن ا��K	��ذ�ن، ا�ا 

 ا�'�0	�7ون �دع ا�
� وا�د���راط�8 وا��را�8 ا��ر�8 أ7ل �ن ا�<	Kرة ا��'وب �# ا��ط�و أن �دل
	�'� أ�	س �0/ د�	K)	 و��	�� ا��'وب �
80 �ن ا�طوا�Fت 7	ب إ�/ و��وا إ��)	، �	�د�وة رؤو� 
��K	ر وط��� .	
ذ�ر و�'0 �دح !� ���	ء ���دة �وم ذات �
ب ا�ذي ا��)�ر ا�'�0	�7 ا��	�ر ذ�ك 

رب أ)	 ا�
�	ر �0/ ا�1را�8 ا�<ورة�
 ا�'ر��8 ا�<ورات �)7و راح ��> ا���7دة، ا�'	���8 ا�<ورات �ن 

 ا�<ورة �	رك أ> ا�وا;N !�ن ا�'7ب، ��طل ا���ب �رف و�و. �	�ر�8 , �وار��8 �طر��8 ا.�Bرة
8��� ا��ذھ�� ھواه 
7	ري ��دو �	 �0/ .)	 ا�1راK	ط�س واK	��0ف اM��رداء� ا ��	 �ز�ف، ��0	�� 

�� ��	�> �0/ ���ت .)	 ا�'ر��8 ا�<ورات ;د و�فK	ط�ذھ�� ا��م وا����ون. ا�(

'�ب ا�����1ن ��	� 

رس�

ر��ن أ��ر وھم وا,�Mق، وا��
  .وا����0Mن ا��
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ر�دون ��ف  	
�ر , أن �����ن ا�'�0	��7ن ھؤ,ء K	ط�ن ا����� ا��ذا��ن ا�د7	��ن ا.!	��ن ا,
 و�و���7ن 	�ر��7ن �ن �	!ط	
)م 
�ت ادرج و�ن وا��
�	�ط�ن، ا��	�ط�ن ا�طوا�Fت أ�ذ�8 ,���

�ط�ن؟ و��	ر��7ن� 

7�ت ��ث ��	نٍ  �ل !� :27/7/2013��ب �ذ�ك ��ط�% ا�,رف  94 8�)	، ا�'�0	A! ت �د �	
��> �0د�ن 7د�دة ظرة �ن و، ا�د�� ا���ر !� 
طّور �ن �*ت  !;ده أو �وا7)
> !� ��س و .. 

  

 ('�$/YI''  ا����	ا���� b!ا��– ً	'�	� 	
&! �ھ� !&	�� و0$ا!K ا����	�'' ، وھ� *�F'&')  -أO�e ا��J	ھ
 	
Tا�
E، وھ� LM	�') "و�\')"،  وأ�'	�	ً ھ;$!') ��� "أ�&! ")�d&ره "ا��F* 	! ً	($9M ('�	ا����  /��

'�	F� ?5'رة"، و�	اء ا�+�/ّ) وا�+>�   .) *�+�ى ا�+�/) وا���E وا�+F'F)أ�

 O�Jر ا�	'�Mاط') ھ� ا�F�/�إذا ا�����	 أن ا�+�/) ھ� ��6 وA$ل !	 *�/� �Vدب ودون �Uر، وا�
h6ن ا��Iق �'&
�	  .ن ھ	*'  ا�&�LF'  (أ%	س ا����'))7��	م ����، وإن ا��/&'  اl%-!� وا����	�� /+��!	

� = /�$ن ھ&	ك *�	رض) ھA ً	'و���) tF6 	
$ أن اl%-م A$ا�'&� !$0$دة �6 ا��J/�) ا��� /��Iض أ�
('
(وإذا *;	وز�	 ھ3ه ا�&LF) وا�����	 أن  ،و�	7��ى 0
) أ%	%') وا��ة /ُّ��� أ�
	 = *�Ld ،إر�	دات إ�


� وا��/  ا�$��U ،ا��9�ر ھ$ ��F ا5�l	ن�lا  /�و��� �6 �	ل  ، = ��ء.�6	ذا /9�8 ا��Iق �'  ا�
�lا ��Jا��
E أ�6	ر ور0	لم و0$د إ��، و�ٍ� +	دي �����	�')، 6
$ د/  وF/ ��U$ل ��� E
�$%�F/(.  	!أ


	 ا���F ا���Jي�Uو ('�Uو 	
� /�$ن  ،ا����	�') )وأر0$ ا��9+'8 �6 �	ل ورود h6 (VLMن A$ا�'&A
�ة أ�d	ص� 	
�0�!، E
<�� K! ن$Uر	��/ �Aو، VLd��  'U��! �'�V��	.و�  	-ھ�� 	�	ذا �h6 ''��!، 

�Fر ا��	'�Mوا �F��	� ن	&!~/ 	�
�h6، 	�
0$� *�	رض �'&/ = Z�3�6 و0$د ا�+�/) %$ف *5$د  .و� ��
	
��'� tF6 أن /��5 إ��  ،ا�+F'F) و/5$د اF�* 8)7	'T	h6 ،ًن �� !  /<�5I&� G و�	�+(F'F ا��� و(� إ�'

  K&A.95و!  Ep ا��$�') ��	 و(�  إ�'� و*�ك ا7!� �{ ،ا�+�/) وا���ا�)

 و��ر��ز & % ,��ب ا�د��!راط� ���ب  95���� 
��ب ���ل(
ن ا�= 
�وان & �� ا�د��!راط�� 
28/9/2013  

N���� رئ	��ر�م ا��ب ا
 �	 �<�رھ	.. ا���	�8 ھذه !� و���ط8 ���رة !�0��8 �و��8 ا��طور ھذه ��	
 Bطوة -�	��'
دل �و�ف �)م !ر�ق أو- ا����1ون 
�ّدم �0ّ�	 أ> ا�'ر�� ا�ر��# اط��8 ��ل �ن ر�ده

B	�	ت، Bوض ��ر و
ط���	 ظر�	، ا�'�0	��ن، �# ��
ر�8 أر;�8" ا�د���راط�8" طرح �	
7	ه
را7# ا, 

 !� �د�ون �	 و�	ر�وا ا�وراء، إ�/ أ�<ر أو Bطوة اBLر�ن، �0/ �
*<�ره �*س , �)م !ر�ق أو ا�'�0	�ون،
 ا�'وا�ف <	�	 !� وBط�رة ا��دى �'�دة درp0� 87 �	 وھو ،"�	ءا�1" �ن ��	ر�
> �دم إ�/ ا.�ل

  .ا�'ر�� ا�ر��# !� ا��'��8 �0<ورات ا��;	دة
 �0/ ا,�
راط" ھو ��)	 ا���
رك ا��	�م و��ن و�
و�8، �د�دة ا�'�0	�8 ا��1	ء أطرو�	ت

 ," �'	ر ��ر ا��<	ل �ل�� �0/ ��	ل �	 وھو ،"ا���	�� �70	ب ا��1م ��ول �ن �
0Bوا أن ا�����1ن
 �ن ا�د�ن !�ل" أي ا�'�0	�8، �7وھر ا����1ون �*Bذ أن ھو وا�'�	 وا����ود ،"د�� �زب �
*��س
  ". ا�دو�8

 ا��ؤ��8" !�ل �ن �ط�0ون أ)م !*�دوا آBر، �وط	 أ�;	 ھ	 ا�����1ن �ن �<�ر �;/ و��د
8� و!ق ا��0ط8 
داول �	�دة �0/ 
�وم أن ���M ا�
�" ا��	�م ا�ظ	م �ؤ��	ت" �ن و7دت، إن" ا�د�
  . ا,�
راع �	د�ق ��ر ا��'��8 ا1رادة

�'ول" �ذ�ك و��ّددون �رون، �	 و!ق" ا�د�ن" ��)وم �'ّر!ون أ)م ا�'�0	��ن �# ا��1	��8 و��ن� 
)	 ا�د�ن ���ل أن �7ب ا�
� ا�دو�8 ��)وم ��ّددون �<�0	 !�0>، �ر�دون ا�ذي" ا�د�ن�.  

  !�واه و," ا7
�	�� ��د" و!ق ا�
�	ء إ�/ ��;� , ا���ط0�	ت ��	�8 �	را�
 ھذا
 أر;�8 �ن �واھم إ��	ء ������qن ���M !� و7دت، إن أ�;	 �ر!و;8 ا���	�80 ا��ورة

 7وھر �ن ا�
�0B ا�'�0	��ن �0/ ��
رطوا �*ن ��
ر�8، 
�ون أن �راد ا�
� أو ا���
ر�8،" ا�د���راط�8"

)م�	�0�..!  
. . .  

 أو.. ا�د���راط�8؟ ��08 أ�� ���ن ھل: ا��ؤال ا��0م �	�ب �0/ ا���	ر�	ت 
0ك طر�ت �ط	��	

�ر ��ف
���B	؟ ا�'رب ا�'�0	��ن ��ن ذ�ك ا..  

�8 ا��ؤرBون��� - �> ��و�ون �	 أ��/ !�-  ا�'�0	�8 �و,دة �ر7'ون �)م �ل و�ن ا�Mر��ون وا�

و�	س إ�/ � طر�> ��	 �
*<را ر��	( ��> !� وطرح �	<و����	، ����	 �	ن أ> ا�وا�#و أ��	�	، �ن ا�1و�

 ا����8 !� ا��	Kد ا���ر �# 
'	ر;ت أ!�	را) أر�طو �ن �0> و�	 ر�د ا�ن ا�'ر�� وا����0وف ا�'	�م
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و!� و�د.. ا.ورو��8 ا�و�ط/ ا�'�ور �Bل �  .م١٢٧٤ �	م ا�1و�
�0�� ا�Mر�� ا�
*ر�I �'ود ��	�
> ��راط إ�/ ا�د���راط�8 دة�و, وا���0�
��7# أو ا�
و��د�8 � 

 ���ب �	�1دام ��0> ��م و�د( ا�طر�	ت !� ��0)م أ�80K �ن �طرح ��	 رأ�)م �ن ا�
'��ر �0/" ا�دھ�	ء"
��ذ وا�
�ق ذ�ك

�	ر ا���م �ت ا�ذي أر�طو إ�/ و�'ود) �	, N0د���راط�8" ��ط�س" ا��دة 	إ� 	(� 

 ا��د�8" و�
	�> أ!�طون إ�/ أ�;	 و�'ود ا�	س، �	�8 �ن ا�دھ�	ء Lراء ا,�
�	ع �ر�د ��ن ا�
)زاء و��ن
80;	� !�" ا�د���راط�8" ا���	ر�8 و��ر ط��	ت <�ث إ�/ ا��7
�# ��م أ>!" !;0)	" �ن �*ن ��0	" ا�

 ��0> ا����N د��� ��ل أ<�	، د���راط�8 �ّ�� �	 أو اF1ر��� ا�')د �ن ذ�ك و��7#.. !�ط ا���	م ط��8
  .�رون �8��B ا���م

  :ا��ؤال
)	 ا.��ر وھ�" ا�د���راط�8 أمّ " إذن" ا�'�0	�8" أ���ت ��ف� 	8؟ ١٨٠٠ �ن �*�<ر ��..  
. . .  
/
 , ا����دي، ��ر ا�
	�# ا��رن !� روّ�و ا��ر�� ا����0وف و;'> ا�ذي" ا,7
�	�� ا�'�د" �

 �0دول 
�N0 , ھذه ظر�
> إن �	��> ��ول و��ن ا��د�<8، ا�دو�8 و,دة ��دد �> ا,�
�)	د ��ط#
 ا�ط��8 و��س رأ�> !�" ا��8��0" 
���)	 أن ���M !)ذه ا����رة، أو - ��ر�	- ا��7م ا��
و�ط8


	�> !� �ذ�ر �م ا.�وال ��7# و!� ،"ا��ور7واز�8"� 	K�� 8 �ن�  .�	��)	 ��	ل و�	 ا�'�0	
�0�8 ��ر !� ا1�	ن ر
�ر� د�وات �ن ا�
�ّول أن ا�وا�#��8 ا�	� وا�);8، ا�
و�ر و��ر ا1

�8 ار
�ط �د�<	 
�ّو, �	ن ا.د�	ن، 
'	دي د�وات إ�/���" ا�و;'�8" وأطرو�	
)م ا1��	د <م ا��دا<8 �
 �دأت �د" ا.ورو��8 ا�);8" و�	ت ا�
7ر���8، ا����8 أي" ا��1ر���8“و “ا�و7ود�8“و “ا��	د�8 ا�7د��8“و


رة 
0ك و!� ا��رن، و�ف �رن �ن ��ل , ��	 ذ�ك ��ل� إ�/ و�0ت �
/ �داھ	، 
*Bذ ا�'�0	�8 �دأت ا�
	(
M�� ددة�
 !ر�	 !� ا1�	ن ��وق ��دد ا.و�/ ا.!�	ر ���د �ن �
*Bرة م،١٩٠٨ �8 !ر�	 !� ا��

	(��8 ١٢٠ �ن ��ل , ��	 أ�ر��	 و!� �.  
. . .  
	���0�8،ا� �	�م �ن ا��در ھذا ��� وا�وا�'�8، ا��<	��8 ��ن �	 !�>، �0
	�;	ت )	�8 , �	�م !)و 


)�، , وا��	8�K.. وا�7د�دة ا��د��8 وا.!�طو�8 ا��<	��8، وا��	د�8 ا�7د��8 وا��	د�8
 �ؤال إ�/ د!'	 و
د!# 

	�;8وا�� ا��
�	�80 ا.طرو�	ت ھذه ��ن �	 *Bذ ��	ذا: �*ھ0)	 ���دا" �)	 *Bذ" أن �ر�د �ن 	 �;�و

  ..و��'و,؟
	��
و7> ا�د���راط�8 
���د أن.. �0
*��د ا��در ھذا ���	� �
'ل 
���د ا�'�0	�� 	�Bر�	
 ،	�� و!�0

 �ن !�> ��ن- ھو ��ون أن 
;�ن �s��	ت ا��'ب إرادة 
���م �0/ ا��	Kم ا�د���راط�8 7وھر �# و�
	�ض
  .ا��0ط	ت ��در -�	�����1ن و�واھم ��0	��ن

	ة ا�
���د ھذا �ن ا�'ر��8 ا��0دان �	ت �دو�	'� ،80K	د !�ل ھ�

�0ّطوا ا�ذ�ن ا���
�د�ن �ن �� /0� 

)	 ���7# ا��'وب	 �0/ �ر�> اّد�	ء �Bل �ن" ا�دو�8 إرھ	ب" ��	رس �	ن و�'
�دا
)	، وا
7	ھ	
)	 ��و

 �ر!;ون .)م 	�د���راط�8،� ا�����1ن أBذ و�دم ا�'�0	�8 إ�/ ا�
	ده �ذر�'8" إ���� ا
7	ه" �ل
8�  .ا�'�0	


Bذ أن Fرا�8 و,

و�ّد !	�;Mوط ���و�8، و�Fر ���و�8 أ��	, وا�
	ر�8�B ا��'��8 ا��'ل ردود  
  .ا�'ر�� ا�ر��# و,دة �# '	��)	 ا�
� ا��'��8 ا�<وارت �<ل وإ�7	�	 ا�
طرف، �<ل ��0	 ا��;	دة ا�;Mوط

	
و7))م ��� اإذ !	��	 Bط* ا�'�0	�ون �ر
�ب ھ 	';	B 0د�وات�ددة �
 داBل ا��
طر!8 ا��

	7K> �ن 7	�	 �)د	 �	 وھذا ��و!)م، �'�د ���ري ا��ب وراء ا,��	ق در87 إ�/ ��ر !� 
��)م ا��'
د�ون ا�'�0	�ون و7د ��ث ا,�
�داد،  .�	�'داء �	�����1ن ��
)د!�ن �ل ،"�و��ن B	رج" أ

. . .  
	�7
�� أBرى، �0دان �ن  0>�*�8�qط	�8 و�

	م !� B�ن د�وة ا�� ا�و�وع �دم إ�/ �ور�8 �ن ا�'�0	

�! I! ،<ل	ر�8 ���0وا وأ, ��	ء ��	ل �ن ا��1Bو!)م، دا�
رط أن ھو وا��1	ء ��
 أي ،"اBLر" �0/ 
 -'�	دةوا� ا�'��دة و��س.. 
�د�دا – ا���	�8 !� ا����1 ا��)\ أي �)7)م، �ن �
0Bّوا أن ا�����1ن،


��ل أن ا��1	ء أ��	ل و�ن �>، 
��ل ��

ظ��	ت  /�ّ�

� �	�د���راط�8 >
�
" ا�د���راط��ن" و

��ن" �	وا �)�	 ا����1 ا��)\ أ��	ب�  .�واھم �0/" �


ر�8 د���راط�8 �وا�م أر;�8 ��# , ا�
�	ر ھذا��.  
 ��'وا أ, ����	
)م 
'دد �0/ �ور�8، !� ا����1 ا,
7	ه أ��	ب إ�/ أ�;	 �و�و�8 وا�د�وة

�! I� ��	رس �)م !ر��	 .ن" ا�'�0	��ن" #��7 
7	ه ا��1	ء ��	�8 ��	ر�وا �*ن �;	دة، ��ورة ا�

رط أن ھو أ�;	 ھ	 وا��1	ء ا��1	ء،�
 أي �)7)م، �ن �
0Bّوا أن ا�'�0	��ن، أي ،"اBLر" �0/ 

\(  ..�)م 
��ل �� ا���	�8 !� ا�'�0	� ا��
  : ا�<ورة دو�8 �	ء طر�ق �0/ ا��ر�80 �'	ر ��ون أن �7ب

  .وآ��	
)	 �0د���راط�8 ا�
�	ر و, ا�د���راط�8، !� إ��	ء ,
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'ددة، ا
7	ھ	ت ��ن ��
ر��� 8	�� 8���8M أر;�8 ا�د���راط�8 
�ون أن ���ن" !�ط" وآذاك� 

�م�
  ا��'��8 ا1رادة إ�/ ��7'	 

  


	، ��6'&	 أن  !  ا�VLd ا���	ر أن !��J) ا��ول'6  /�
	 !�دودھ	 إ�� ا��$��ا�>�'I) ا����MVة و
إ(-ح  A$��6  أن ا����J) ا7%	س ��$!	ً ھ$ ا�&\	م ا�+	�E، وأن إ(-ح ھ3ا ا�&\	م ھ$ ا�Ld$ة ا7%	س 

 = �A 	! f
ا���')، دون إ��	ر أن إ(-ح ا�&\	م ذا*� /+�	ج أو=ً إ�� إ)-ح أ%	%� �6 ا���'(، �'&
�و�) و/F$دھ	. 52��� *�;	وز ��	� %  

� !�اراً �	��&	%�) '�V%)،  أن ،/��  ا��	ا�5' ��	م �6 %$ر/) وا��5$د/) ���	ا�&\� أنا�&\ f:� 
�6 0�ا=ت أو ر��	  و!  أ�0 ��م ا��M$ل!  !�ا�	ة ا��/  Z�36 = /�&� أ�� د/&�، !�'&) ھ&	ك در0) 


�	 ھ$ !� �'dا� ��Jن �� !  ا�	���J/ 	! نh6 ت=	;%...���  96  ا�&\	م ا��

96  P� �دأت (3 ا���ط! ���� 

�داً ��ط�% ا�,رف ��ن و�ف أن ا���در, أن @ ��ون 
 B !�� �� أو �ن أ�3 ����ن وا�دو� ا<�و�  :2013- 10-7 ا�
ر�3 أ��د�
�و�

  .ا��	��> وا��0ط>...وا,!�	ر وا�'�	Kد ا,د�	ن
.	(د�	 
��ط ا� #�
 	(

�داد�>ا, ا���و��> دو��...  

�ول.
#..و��ررة ا���
�د �Mط� ���ر �
)	 ا�
�دادھ	 �
Mط�8..�	ذ�> �ر��8 و	�Mوط 

	(��M
  ...��0'ب..وا�
�*ل.� Iر�	
  ..؟!.ا�

�> ا��دا�	ت و�ذ ا���ري ا,7
�	ع ان.او,	�
�رار. ا��7	�� ا�'�ش �;رورة ���وم. ا,�, 

��ق , ا,7
�	��> ا���	ة ھذه وان.ا,!;ل 	�>ا,� ا���	ة و�
���ق، ا��ل ��ر ا�و7ود
 ��ون ان دون 


)	 و��ن ا��	7	ت ��ن 
ر�ط. ;وا�ط �)	��	�7 	(
�* ا�ذي ا�;	�ط ھذا..ا�;	 و�را�)	 و
	�;)	 و!رد� 
 ا7
�	ع اول �
�ون.ا���	��> وا��0ط> وا,رض ا�	س ا7
�# �و�)	 و�ن...ا��0ط> ا��> و�	ن ا�
	ر�I ��ر

  ...ا�ز�ن ��ر و
طور..�دا�K �	ن 	�)�..��ري
	�ت ا)	 ���N.ا,!;ل ا��7	�> ��	ة �
���ق ��ر�	 �� ا�
	ر�I ��ر ا��0ط> 
�ن �م.<	 ا�'ف �

�> ا��7	�> �ن و�7	��	 ر�ز�	 وا��'�رة ا��ر��8 ��در ھ� وا���ت �)		�ت �)�	..ا,	�..	( �م و��

�ول �	 �ر�	ن �ل..ا��7	�8 ھذه �0��8 !'� 
��ق..ا�
	ر�I !� �ر�80 اي !� 
�ن

��ق أداة �ن  

 ���0�8..ا��7	�> ا�
�Mل ا�	دة اداة ھ� وا���ت...�)	 ا������ن ��0�8 
��ق ,داة ا��7	�8 ��0�8
<K� و�0)	 او��	و�8 و;'�> �'�	Kد او �	�'رف او و�	�'ف ا��7	�> ��	ب و�0/..ا��0ط> �)ذه ا��	��> ا�

��..ا,7
�	�� ا�طور ��ب. �	��0ط> ����ون �ن ا�
	ر�I ��ر و
وع...و���
)	 ا��0ط> ھذه �Bد�8! 
 �ن ا��د�ث ا�'�ر و!� و�طوة و<روة �ددا ا,�<ر ا��;ر و!�.و�'> و�وة �ددا ا,�<ر ��ون ا����80

رض �ن ا�
� ا���	��> ا��0ط> 
دو�ر ا�	دة ��	�دة ���وم وا���7#..وا�<روة ا��وة ��ر ��
0ك� ان ا��
 او ا����0> �	��	�)	.ا,�
�داد�> ا��0ط> وھذه..ا��	��> ا�'��> ��0�8 ا�/...ار;)	 !� �7	�>ا� 
Bدم

<�  ...ا�;	 ا�رأ��	��> و�
/ ���و��> �و��> �ن..ا���و��> ا��د�<> او). و�Fرھ	 د��>..(ا��0ط	
 ��د0Bوا 	ءا��� و�راع ���وى ا���	ة..��و;و�8 ا�M	�8 �ن �Bر7وا ان ����0وا ا���ر ��ن �م.<	�<	

�8 ا��7	�8 ��ر	� ا��0ط	ن او ا�'�ود�> او ���
�Mل ;��8 و��ووا..ا,!;ل ا���	ة �ن وا���ث ا,
� ا7
�	ع اول �ذ ا���ر و
�رك...ا�
	ر�I ��ر ا�ط	�F وا�و��� ا,�
�دادي	� ور!;)م �ر�
)م ��ل ا

�ل..
	ر�Iا� ��ر ا,�	ن <ورات و�*ت �
�0ط او ���
Mل ���دا ��ووا ,ن� <
 ��ق ا��'	� ��ل(  �ر�

�ر ا,�	ن 
�رك).. !'� ا,!;ل ا���	ة و�
���ق..ا�
���ق وآ��8 �7ب و��	 �0و7ود �'ر!8�� 8��� 

 ا,��	ء اھ�)م و�	ن...ا�
	ر�I ��ر �	رات �	وا د�	ة �Bل �ن �	ن ذ�ك �ل...وا���	واة �	�'دا�8
 ا�د�	ة ھؤ,ء �ن ا,رض �ن ��'8 و,. 
	ر��B> �ر�80 
0Bوا و�م...وا,ر;�> �)	 ا���	و�>...وا�د�		ت

�8 !7ر �ن	�
�	ر د�	ة ا)م..�`ن ا,�� 8�	� ھذة..ا,!;ل و���	
>..و�0'دا�8 و�ر�
> ا,�	ن ,
  ...ا,رض �0/ وا�
�رارھ	 و7ودھ	 ��رر وھذا...�0)	 ا�د�وات ��
ر�	ت

وا و�'�)م.ا��	�)	 ����8 ���ت ا�د�وات ھذه �ن �<�ر.را�'		� 	(
��; 	(Kو�)دا 	0م..ا�;! 
)	 �Bsذ !�ر7د�د �	ي.ا�
	ر�I و��ر ا�دا ا��0ط	ت �ل 
��ل� 	(
 �'ض ��ن...ا��)د و�ن و�	ر�
>..ا�
�	زا

 و�
/ ا�د�وات �ل و��ن...ا���ن و��sت..���	 ��# ان �';)	 وا�
ط	ع �	و�ت ا,د�	ن و�	 ا�د�وات

�ول ان �	 �ر�	ن ا�
*<�ر و����8 �د�ده.�7
�'�> <ورات ��ر وا�0F)	.ا��0ط> ا�
�0ت �د�	 ا�د�		ت
 
0> ��
�دة ��0ط8M
 د�وة اي ا�وا�# ھذا �ن �7وا و�م...دا��> او ���.ا��ؤ�س �وت �'د وB	�8..و��
<�
�	را �	�ت ا�
�..ا��د��> وا����> ا�)د�> !	�د�		ت..�Fرة او د� و��	
> و�0'دا�8 ���	ن ا

�	وت ا���ر ا�
�Mل وا�# �<�ت �رون ��ر ا�
�ر ���م 
�و�ت �	 �ر�	ن..ا,!;ل

)م و	�� ..8�	 و�
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�	وت ھذا ��ول ��8�0
 <	رت �د �	ت ان �'د ا�ظ	�م ا�وا�# 
ؤ�د �'�	Kد وا�
�رت...وا���ول ا�

	ج وا���ت.��0>�
 وا�	...وا���ن ا�)د !� ا��د�ث ا�'�ر !� ��ل وھ�ذا.. ھو ��0> �<ورة 


�رت ا�
�..ا������8
� �ن و,�<ر �	ت..ا,رض �ل و!� ا�ظ0م 
�ت اK� <
�رك..�

�رة � 
�	ن�� <

)	 و�د�	..و�0'دا�> و�را���0
 �ر���B 8�)	 �ن �
*Bذ..�0�0ط> ر���> �د�	8 و�و�
)	..رو�	 
��)م و����0���ن �	ھرة ��0ط8 
�و�ت �	 �ر�	ن..ا,ھ�>)	 ��ر ا�������> و�و�ت.ا��
��8 و
�و�)	 �� 

�	ر ا�'	�م ا�
�Mل ��ر��8.ا��0ط> ور7	ل ا�د�ن ر7	ل ��ن ا�زواج و��ر
وح ا�
�0ط و
�ر�ر وا,� وا�

8�	�
  ...ا�;	 وا�
'�	دھ	 وا�
�M�)	 ا,Bرى ا��7
�'	ت وا�
	��	B.د !� ��ل و��.��	و�> ر�	�8 ا�	م !�ن...ص ���د ا�'ظ�م و��> ا,��م �ن ا��د�ث و�

ت ا�
�..د�و
> �)	 �ط�ق دو�8 واة ��# ان �ن 
��ن �
/ و���8 ھو و
'ب و�داء ا;ط)	د ا7واء	� 
��)	 و!ر;ت...و
�رر و�ر�8 و�دا��B 8ر د�وة ���)	 !� ��	Kل و���8 ��8 ��	م �	ر�)	 ان �'د ��وة..

)	..ا�'ر��> ا�7ز�رة, �M0
 �	�د�وة ا�	س ا�
�ق �ذ�ك..ھم�د �0	س وا�
�M�)م وا�
�	زا
)م �ر��
)م 
�M��..8وھ	 ا�
� وا�'دا�8 �ر�
)م..ا,��م و�ر�	�8 ] �'�ود�8 وو7دوا	� ��)م ھ� ا�
� وا,

�وذ7	 ا�ر�ول دو�8 !� و�	وا...ا�و7ودي 	�	�).. وا�'�ر وا�ز�	ن ا���	ن ���8 اBذ	 اذا..( راK'	 ا
# ا,رض �0/ و,07)	 ا�<�ت و��	��)م ا�	س �ن )�!...
�ون ان �7ب و��ف ا��0ط8 �ن �ورة و�

�ذة ذ�ك ا�د ا�ذي ا�ور..��رآن ا,�)�8 وا�)دا�8 ا�ر�ول و�	ن 
�ر�ت
7ر�8 و�	ت...و �� ص ا�
  ...ا���ر�> 
	ر�I !� وھ	د�	 ورا ا��'/ �)ذا و�	
زال


و!/ ان �د , �	ن.�	د�	� �� و�	ن..��
�رة �0�0ط8 ا��	87 وان ��
�رون ا���ر وان ص ا�

و��8 و!	
> �'د..ا�ر�ول ��	�8 
دا��� 8��0B <�.ا�را 	8 �)��0دو�ده ��و���0��0ن ا�م و(�� ا�ر�ول و,ن..ا

 �ؤون �ل !� ا��ورو�8 �و 
و�7)�8 �و�	 ا��رآن !� �	ن و,> �'دة �0��م ��ددة ا��8 �ن �د ��ن �م
 ا�د�ن ا�ور �'ض �	��8 !� و�
/ ا���	
�> ا�����0ن ا�ور �ل !� ا��ورو�8 �	رس و,>.ا�����0ن

 ا�و وا�
�0)	..ا�����0ن ا�ور �
	�'8 ��0ط8 ] ر�ول �0Bف �ن ���ددوا ��)م ���ورة 
دا�وا �ذ�ك..ا�;	
 ا�رھم !� ا�����0ن ��
��ر !�	ن.. و
7ر�
> ا�ر�ول �<وا�ت ���و�8 و�	ت ���رة �د
> و�	ت ��ر

�	 �	د, و�	ن� وا�'دل �	��زم �
��ز و�	ن) �ورو�	( �'دة ��ر وا�
�م و�و!	
>..�)م��و �0/ و��ف و�

�ر �دأت ��رة و!� ا�����0ن �ر�	ت �0/ وا���	ظ

و�	ت ا,����8 ا�د�وة � و
��N و
�وى.. وا�

0> �
ل و�د�	...��رھ	 !� دو��	 ر��	�F ..ر	ن �	8 �<���0B )	) �ورو�	8 و!� و��م.. ا�;��� 
 ادى ا�ذي ا��راع ��ل �ذ�ك.ا�'	�0K> او ا���8�0 او ا�� 8��B���0	�N ا��0ط8 ا�
�Mل �وادر ظ)رت

<0
�0�8 ��0	 ��ون ان ا�
د��.. وا�ذي..��B ��0��0ن�( 	) �ورو�	ذي.. ا�;�م وا�ب 

 وا�;	..�> ا,�ر ��

)/ وا�ذي..�	��	م ا�����0ن وا�� �'	و�8 
ز��8..ا��0ط8 �0/ ��راع �'	و�> وا�
�م 0�F> ��0 ��وت ا

  ..7د�دا ��را وا����0ون وا���م ا,��م دBل وھ	..ا�ورا<� ا�';وض ا��0ك ��ر و�دا�8.. �0��م
 �Bد�8 ا�'��دة ا�
Bدام ا�	دة !� ا���م دBل.ا��8 �� !� ورا<8 و�'ده �'	و�> ��م �دا�8 �ذ.�	�'	

�وذھم و0Bق و�	�ر�)م و��	��)م..ا��	��> ا��0ط> ��M0> , وھذا ا�ز�	ن �رو�. ا,رض !� وا�
دادھم 
 ا�راض ���وا ا�'�ق و!� ��)م..ا,����> �	�د�وة ا,رض اطراف �ل و!� ا,�
داد !� 
و�'وا ا)م

د ���دا ا�����0ن و
�و�ل...وا;ط)	د وظ0م وا�
�Mل !��	د..�و��	
)	 ��ل ا��0ط8� � و���
)م ا��8 �

دا�/ �و�8ا, ا�دو�8 �	ت �ذ�ك..ا�ورھم وو,ة و��	�)م و7دھم
 ��0)	 و�وي..ا�داBل �ن 


Mط/ �	ت..ا���وط ���رھ	 و�	ن...�Bو�)	
 ذ�ك ��ن و�م.ا�����0ن دو�8 �	)	 �ر��8 ا)	 �	د�	ء 
	('� ��ط	��
)م را�8 ا,��م و�ر!'ون ���0ون ا�;	 ��;و)	 وا�ذ�ن ��0)	 ا�<وار و�	ن.ظ�0)	 و��رر ��

�س �	روا و��)م..ا,�و��ن �	��	ط ا�'�	��ون وN7..ا,!;ل �	نا, و��	ة ا�'دا�8 و
���ق..�	��	ط)	� 
 و���ر و�7	ة و,ة �ن وا�
دادا
)	 ���8 و�Bد�8..�د�	ة ا����8 ��ر��8 ا���م 
دو�ر ا�	دة ا�طر��8

*��د �0/ وا�
0Mت..و�0ط	ن 	( !� و�ذ�ك...و��	ن ز�	ن �ل !� ا���	م و��دة. ا��0ط	ن !�)	ء ��ر �0ط	
�راطا �ر�80 �0)م ا�'<�	� ا���م و�
� وا��	ط���ن ا,طراف ودول. ا�وا�دة ا,����8 ا�دو�8 ��د 

 وا�7)ل ا���ر !� Fر�ت وا�	س..ا�'�	د وظ0م وا���	د وا,�
�داد وا,�
�Mل �0��م �ط�> ا�د�ن ا�
Bد�وا
 �	�'دا�8 و�د 	سا� �د ا�د�ن وا���..N	�B	رج ا�'دو او ا�داBل !� �0�0ط	ن )ب و
�و�ت..وا�
0Bف
 ھذه �	�د�ن و��ن �ر
ز�8 و!�)	ء F	��8 �0ط8 ���;8 �;ور ا, ا,رض �0/ �> �'د و�م ا,!;ل وا���	ة
  ...;��8 �0> وا��7
�#..ا��رة

	 �م.�)م ا�'رب و�ن ا����0ون وا�
�ف..��0)	 ا�د �*�ف �م..ا�'<�	�8 ا��B!> ��طت �د�	.<	�
0�ون �نB
	..و
�دم ��	ة وا��	�	ت �د�	و
 ��0	 ا�'�ر �ن ���
	 وا� �ن 7د�د ا�
'�	ر ;��8 ا

	 ا�Mرب	 ا��رة ھذه وFر��F 8ر��8 و��)	 �0ط8 ;��8 ر7'	 وا0	 واB8 !�..د�	ر �	�'
 ا,�

�رر ان !'�0	. 7د�ده �)�	ت �	 و�	ر...وا�
�'�8 وا,�
�Mل �ر�ب 0�ق وان وا�
0Bف ا���
'�ر �ن 

  ... ا,!;ل ا,�	ن ��	ة �'�. وا�
�دم وا�'دا�8 وا��را�8 ا��ر�8 !�)	..�	,�	ن 
�0ق ��	ة �8و�	 ا�
�دم
	 و��ر ا���	��> ا��0ط8 وان ا��د�ث �دء ا�	م �7ددا �ن.ا�BراBر�	

Bدم �	ت و��ن �
 ا�'�	Kد 

 ذ�ك !� ا�
	ر�I ر�� ا�
Mل. ور�	�8 �د�ن ا,��م وان...�'�ب و���	��)م وا,�
�Mل �0)��8 �ط�8
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		 !� <ر	 و�د�	 واBر�	
	...ا�'�	Kدي �ط�0	 ا,��م �	ن ا�ظ0م ;د 0��ن ا���	 ا�Bرا واB
� 
	...ا�'�ر وB	رج او �و��> او ا����> �0ط	ت ;��8 �ون و, ����0ن �ون ��ف �ول ان �ط	��ون وا

�ر..ا�
0M)	 ا�ذي ��	�ما �ط�8 �	ت �0)	 و��)	 �	!�	ر...رأ��	��> او ��و��>� �زر�
> وا���د ���دا �
<�	B�0ب ��ر وھ�ذا..اFا Iر�	
  . و���ف ا�
�ظ ��ف.
� 	 �80..وا�
�دم وا��ر�> وا�'دا�8 وا��را�8 ا,!;ل �	���	ة و���	..و���	 و��	Kد	 �*د�	

  ...�و�8
  ...آBر �د�ث ھذا.

  

د��	*$رر/	ً!! وھ�*Yل و����� ا�9
'$�') ا��~%5)  أ*	*$رك ودو��� ا����	�') و���Y �	�$ا ���	ً و
  l%�اT'� أ/>	ً ���	�'$ن!!

�ت �	�F	�$ن وا���ل 'F�6 ?���* 	
&�� (6�L�! ('�	��� (/ر$*	���ا�&�$ذج ا����� ھ$ ��$ذج �
�م وو%L') إ%-م %'	%�... (ور��	 ھّF*ال أ�<� و!&� إ�� *+ّ>� و�$ وا��5	واة ا��	م 6	*;
? أM'�اً �+$ ا��

(..........	
�F�% (/ر$*	���  ��$ذج ��د ا���I ا����	*$ري �

 q'� م	
I�%رة ا	�ا����L/ f�$ن أ!<�) �'F$�$ا أ�
	 "وھ&	ك e'�ھ	 ا��<'�"، *��$ه أن />K إ
��� ا��9اع ا��/&� وا�L	tF6 �IT، �� ��� ا��/	�	ت ؟؟ �	%'	ً أن ���	�'�� أو ر��	 إ�+	ده ھ$ د/  �+� ذا*�، 

�	7%�	ب ا��/&')، و!�;	ھ-ً ا7%�	ب ا�:	��) ا��� *�K0 إ�� ا7%�	ب ا�:'� د/&')، أو ا��I	('� وأ�� !J	رك 
و/�;	ھ� أ/>	ً أن e'� ا���	��ة ا��� %��? ا7%�	ب ا��/&') ا���	��ة ���Z ا��9ا�	ت وا��J	�� ا��و�'). 

.. أ�	 أ��6 إذاً أ�	 !��/ .. أ�	 �'&�5 أM'�اً أن ا�+'	ة ��
	 د/	�	ت أ�KJ ا��9ا�	ت �'5? ��� أ%	س د/&�.
�/&�.. أ�	 = أ��6 إذاً أ�	 �5? إ�5	�	ً وأ�'� ��	 /�'� �  /�أ���� ��� *e �'�I'�ي إذاً أ�	 !�

	.. وا�+� ��	 دا�T	ً وأ��اً ا�+�/) وا���ا�)'��  '�T	F�	� *�$ن 	ر !�F� ت	�	/�� = *�$ن �	�A (��Jا�+'$ان...ا��  

�A ا�&\� إ�� ?I�  ��/ ��� ھ�ات ا=���اض	اث !\�� ا��	���، *��'F	ً ��� أ�
J��� (I��d! اءة
K'�;ا� 	'' ، إ���	-م ا������	9$د �Fا�� q') ا��%$ل ��'� ا�9-ة وا�5-م، و��	~!&'   إھ��	اًء أو=ً ��ا��

E
5Iأ� :  
 E� إنE���  �'e ،ً	ً و���	��	/) ا����5'  (أ0����5'  و!��5' ) !K&�Fو�  ،E
A$F+� Eو�^A$��   �


E و*��
E أ!	م M'	ر/  إ!	 إھ	��	&�6	Fp  ،E
�
�ظ�و6	ً و%�L)  و��5��Fوإ!	 0F��� +أ�	ا67>� �9 	
�	& -6 ،

KّA$�� '�0ى، و�� 	! �'e	&  =5 ��$مأIإ= أ�	97.&  

97  ً�!� 

ل �رد ا<�ر��� ا����رة �رق & % �) % &  ���ن :وا��6م ا��6ة & �B ا�ر�ول إھ��

 �ن ا�Bوف �د�� �ن ��	ر�)	 ا�
� ھ� ا,��	ء �	,ت أ��/ �*ن: �'د ��B	�Kل >��	 ��و� ھ	 ذ��را�

�8 ا��0م �7رد .ن ا,�����ن،	��A� و7ودھم �دم �! #�
7� <
��0Fط8�0 أ��ر �د ��8�0، ا�� ا���ت �
  . �ر�
> ا��وري ا��7
�# و�	�
	�� ا�����0ن، إ�	دة �ن

/�A! نLط�ء �'ض #�( ���0ً  أ�كّ  اB
 !� ��ر�
ل �رق �ر�ز �ن �*نّ ) <�ت إن وا�
'ذ�ر ا�

ظ	ھر�ن ا��ذ��8�(!!  

 ھذه وأ��	ب ����8 �0/ اھ
�	�� وأ�بّ  أF;ب، , ا�B	ط8K، �	.!'	ل ا��8 ��ن أ7د !ط	��	
�، �د ��0)	 ��ري �# وا�
� ا.!'	ل�;M
 8�	Bا�1رار ��ن و 	ن. ��0)�� 	� ��;M�  ً	�ّ� وء ھو� 


�	د!! ����	ً  ا��'ل و7دت و�و �8ا�  !! ا.!'	ل 
0ك �	
 أ�داث أ7ل �ن ا�
ظ	ھر �دم �# ا����ء ا��0م ;د ا�
ظ	ھر و��
�Bف �0وم �ن �ل أ
�Bل و,

8K����ا 	ور���إ,  <�  !!ا�دور 
�ّدل �و أ�وأ و�و�
ً  �و��)م ���ون �	 �ذ�ك أ
�	ءل 
�	ر �'د و,��	ً  �	��	 <ور
)م !� كأو�K ��د��ون وھل ا�<ورة ا

  وا�ط�M	ن؟ ا�ظ0م �0/
<
�د �ن أ�<ر !�* ا��ظ	ھرات !� !'0وه �	 �0/ ا�����0ن و�ر!ض و�
�رأ و��بّ  و��
)زئ �


�د �ن أ�<ر ھم ا.�Bرة!! �	�'0و��ن ا��وري ا�ظ	م أ!'	ل �ر�ط �ن و�ر!ض و�
�رأ و��بّ  و��
)زئ �

 �راءة إ�/ ا�ظر ��ت ���ن !�رة – و�واھد درا�	ت/B�8� إن أ�Bك �ن 
�رأ و��س......ا�'	��� ���0)د 0

  !!�07Bك �	 !'ل

�وان "أ/,ل..." �  18/2/2009أ�� أ�� (���ت (3 �دو��3 �ظرا�3 

��� �ن أ7Bل � 7'0ت ا�'	�م 
;�ط أن �7ب ا�
� ا��
�دة ا.�م ھذه !�	 أ���
� �ن أ7Bل .
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��)	 �ن
�إ�	 �ن أ7Bل..ا��)ود أ�	م ا;�	ط)	 �ن �	�<8ً  �
�د ��ن '
 ا��'	��ر ازدوا0� 8�7/  
�ر�ق
ً  �	ن إذا �'�ش أن ���ن إ�	ن ��ن وا� 	�!	 , �	ن إذا ا�'	�م ھذا !� ��	ن �> ��س وإ�	ن ���0	ً  أو �

�..ا�<	�
8 ا��	��8 وا���	دئ ا��Bر إ, ���ل	 ا!
Bرت ط	��	 ا�
� ��ر�
� �ن أ7Bل . ����8 أ�م أ
 �رو�
� �ن أ7Bل..ا,�
رام �'�ن �)	 
ظر اLن �
/ ا�
� !�0ط�ن ا��Mرى )	�����
 �دوھ	 !	�
�د�ت

�
 �ن أ7Bل..���0ر �	��F 80ر ا��7
�'8 ا.�واد ��8 ��رؤوا و�م �7')	 ��	 
7Bل أ��	ً  �7'ت ا�
�
���> وا�
'دى �ل 
�ّرا ا�
� !�0ط� /0� ،<���ت ا�
� إ����
� �ن أ7Bل 
 �	���م !�ط و�';)	 �ل ا�

 ا�'ر��8 ��0'وب ا��
وا;'8 ا��'ل �ردة أ�;	ً  7Bل ���ل أ!Bر ر��	 'م.. ��ء �ن �� ��� !)ل !'ل، وند
�8 وا���8�0	�وع �دم Fزة ا���	و�F ،8زة ا�'زة، Fزة �Mز�
�، أ!
Bر أو ا�'	���8 وا1B�ن ا�� /�*� 

 ا�'رب و�را�8 �را�
� �ن ���راً  7زءاً  أ�	دت ا�
� Fزة ا�')ود، �*�ل ا�و!	ء أو ا���وق أ��ط إ�	دة
� أ!Bر أن أر�د...و�'و�	ً  دو,ً  وا�����0ن  ...أ7Bل و��

  
  

5
E) (و= /�/�ون �	=ً  ،�6	��	دة /+	ول ا�;�'K ا���ّ�ؤ !  ھ3ا ا���I ا�d	ط�Iو�'  أ� E
و�$ �'&
!!	! ��J� �'6  'ھ�	5! Eھ� ھ �'�I���  

� أM	ك ظ	��	ً و!\�$!	ً...و�'q *��أ !  أZ'M إن /&5$ن دا�T	ً ھ3ا ا����أ ا5�l	�� ا��\'E أن: ا�9
!!Z�;d/ 	! ��6  

�ف ا��&J$د ��:''� ا���ف �&� !+	ر��� إ= إ�� ��';) %��')، ر%	�) أM'�ة، أ�� 
�  ��9 إ�� ا�
�ة !<-ً. 'F�� ن أ�<� !  ��ف	د �$0$ب ا�6'^ إن �	F��=ا ��ام اl%�$ب �6  ا67>� �&d�%ا ،�'':��

�ام ا�+O ا��+���، وھ$ اd�%، أي ا��') و(+) !  ا��:''� ا��5�	وى و�6�6
$ أ�<� 0 ،('�	;/l	� �'':��
ه ا�+	�) ا��� ��'
	، أن /+Oّ دا�'� ا�+	�) ا���:'� �
	 = أن *ُ��ّ  Oو�'q ا���ه !  أ�0 ا��:''�، أن *ُ+�ّ 

�% ،(%	'% ،vd��'% ،vd	% ،(%�O...) ���:''�، = أن /��ه !	 /��$ه ���:''� () .(...O6 G/�L�	
ھ$ ا��;$ء إ�� اAl&	ع �$%'�)، وإ= 6	��JI ھ$ ��+	و�) ا��:''� و�'q ���+	ول ��. وA�� �� ��$!	ً ا�9+'8 

� !  أن ا�&') �6 !+	و�) ا��:''�، ھ� %�	دة ا���اد *:''�ه و�'q %�	د*&	 ���O9 ��أي أو �Vا�� O;/ ء��

  98اّد�	ء �9$اٍب أو *+ّ>�......

 �<�ف - �<�ً – ��0	� �طرف ،����ً  �واراً  ا�����ور�ن & % �F/ذاً  – ز�ت ��و -  أPN ��ت 98
 !�ر
)م، و�دا�8 و�ر�8 ��8 �ن ا�
'��ر �ن ا�'	7ز�ن ا����ط�ن اBLر�ن !�ر �دا�8 و, �ر�8 �� �)	7م

 ً	 �*ن ذ�ك إ��>، ��70*وا ا�'�0	�ون أو�Kك �)م ��وه ا�ذي ا��I !� ��1	�)م ���وداً  ذ�ك ��ون وأ��	
 أ�و���ن �Bط�Kن 7)�ء ا����ط�ن أو�Kك أن إ�/ ظ	ھر�	ً  ا.�ر ���0ب وا��وار، ا��ر�8 �ن �Bر7وا
  ...ظ	���ن

	��ص أن ���� وھ وآراء �وا�ف !� ا����0ون أو�Kك د�ق !0و ��)	، و�ن ا��8 ��ء ھو �ن 
 وا���
��ل ا��ق .ن ا�'�0	�ون ھؤ,ء ��م دوا!# !� ا���8 و�ره ا�Bوف �و7ود �
�)وا ا�'�0	��ن، أو�Kك

  .��	��)م
... ا�و7> أ�;	ء أ�7ل �	�� �# أف أ�7ل �# ا�'	�م !� ا�'�ون أ�7ل �7'وا أ)م ��ث ُ�روى

  !!ا�و7وه أ��N !�0�ّوا

�ّ��ت �و7))	 
��7ل ��8�0 إ7راء �0/ و
��0داً  �Fرةً  أ�ّرت �ّ�ن �<�راً  ُ��#!!!  
 ا�رو�� ا��7	ل �# ا�ط��'� ا�B	ر�7 ا��7	ل 7
�	عوا ا�و7وه، �7	ل ;	ھ/ رو�� �7	ل ربّ 

�0Bدا�س ا��ك ��<ل �ل ذ	و... �7�وا   !!�'�0ون �	

�ّ�ر �ن رّ��	 ذ�ك �را!ق و�	 ا�	س، أ!�	ر �0/ ��دد 
�0��7 ��ل إ�/ ا�
�ول !رض ��	و,ت 

��	'
7
> و��س و7	ھ8�0 و��Nٌ  7)لٌ  ھو �)	، ا�
)زاء أو �<�	!
)م ور!ض و�
 ا�����8 و, ا��7	ل �ن ��ء �
  !!ا��;	رة و,

  !!و��ّ�ر�ن �ّور�ن...<	�	ً  وإ�����ن أو,ً  ��0	��ن إ�/ ر�	�8
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 أ���ذ�3، وآ/رون   ����� وأ�د��ء �
 ّ�ت ��?م ��
  (ا��ر��ب ��ب ا�ورود)      ا�=/���ت ا�
    

  ر�م ا����                                    ا@�م                         ر�م ا����                 ا@�م           
    

 70 & 3 ���م ا�ھداء أزھري ��ن
 71 ��رل ��ر�س 88 –ا�ھداء  ��ن أ��د ���ن
 N/ 73 -74ر ز�ر�� ا�ھداء ا���و �=
ل
 89- 88-74- 73 أ��د ��ن ا�ھداء ا��B �ذ�ر �م �د�ق
 73 ا�م ر�زي �2ر �
روف ا�ھداء دا�� و ��و�و

�=�ر ا<�د 132-118-41 =ر�,3 إ��د 118-80-81-91--106-107-116- 85-103- 73-74 -
  126- 74  ا����3 151-124- 53-41 أر�طو 100

 - 74 �?�ب ا����ب 96-41 ���ز
 75 ��ط�% &��� 3 42-41 =رورد �2رھ�رد
 149- 103- 75 (��ل ا�!��م 42-41 @(و���ن أو���ر
 75 أ�6م ���3���U 41 (ر�د��ن

 77 ��,د طر��3 41-42 (�6�ك زھ��
 77 ,��ل (��ل ا�طو�ل 91-57- 56-42 ا���� وط3 �ط�3 ��ط�%

 77 ا�م ر�زي �2ر �
روف 127-103-80-79- 72-47--43 ا�/ط�ب �
�ذ أ��د
 77 أ(�ن در�3 46-47- 44-45 �رو &��ر

 132- 129- 79 ����ن ا���ج ���O 46-44 �د�د ��ط�%
 81- 80 أ��د ��ري 91-47-46- 45-44 ��,�زي را���
�د ا����ط ��دا 44 ھ�رون أ��د& 80- 79 
154- 81 ��/���ل �
د 46-45 �,�ر ط6ل 

 81 &��م ��ج أ�و 45-47 ���س ,ورج
�� ��م�� 81 ,��ل ا����ص 132-46 ا�

 81 =��ق ا����ض 47   آ��=���ن
 81 ر(وول آ.آرو 49 �طب ��د

 81 ��ط�% ا���,ر 51 =�
ون ���م
 81 ���دة و��Nح 52 ا�ر���3 ���د �ن ز�د

�د ا�� �م /دام 52 ھو�ز& 81 
 81 ��� ا�راھ�م 52 @���ري

 81 ���د ���ل ا�=ر�ف 52 ��د دي
 84 ا�راھ�م ��=� 109- 58-52 �و�دان ط�رق

 84 ���د آ�2 /ز�دار 124-116-52 ا�!ر�Nوي �و�ف
3� O��� 84 ا�طو�ل 53 ا���را
 84 را�3 &��% 55 ا��B �ذ�ر �م �د�ق
 137- 136- 85 ���د ا���ج ���O  55 ,دو �ن ��2ن
 85 (راس �
د 56 ا��B �ذ�ر �م �د�ق

86-118- 85 �
�ر ا�!ذا(3 57 ,�د�3 ���ك 
 136-107-105-86- 85 �دام ���ن 57 =و��ن

 86 ھ�Uل 59 �ر�� أ�و
 132-88- 87 &د��ن ا�
ر&ور 59 ا��,�ر & 3
 87 ��د آل / �� 134-130-59 )ا�/�ر أ�و أ��د( �ذ�� أ��د

 88 ھ��دي �6 80- 79-59 2 �ون �رھ�ن
 88 ھ��دي زر�� 122-59 ا���ر��3 ���د

 88 / �ل & و 64-63- 62-61 /6ص �و�ف
 88 ���د د&�ول 67-66-65- 64-61   د�وب & 3

�دو ��و 63   ,��ر ���د =ر�ف& 88 
 88 �د�م ا�راھ�م 130-127-84- 74-63 �ر�3 ���د
 88 �م ر�زي �2ر �
روفا 64 ���ب ر(�ق
 88 أ��س أ�ول 64 � �م ھ=�م
 88 زھر� &!�ل 64 �
روف �2ر ر�زي ا�م

 89 ر�م �د�د 64 �راد ��ھوز
 89 رو@ د���ن 141-64 ا�ظواھري

 89 ا�م ر�زي �2ر �
روف 129-66 ا�طو�ل ,6ل
 93 د�ر�ك �وك 67 �
روف �2ر ر�زي ا�م

 102 �ط�3 �و(�ق 69-68 ا��B �ذ�ر �م �د�ق
 102 / �ل ا�د�ن &��د 69 ا�!و�3 أ���

 143-103 ���ود ��رم �70 ���ن �ن &�د ا�� ك �ن 
 103 � �م ا�
����3 70 &�ر �ن &�د ا�
ز�ز

 103 ا���&�ل ا���وي 70ا�و��د �ن &�د ا�� ك �ن 
 106-104-103 ��ن &�د ا�
ظ�م 70 ا��,�ج

 107-103 ��زا را�س�و�دا 91-136- 70 & 3 �ن أ�3 ط��ب
 111-107-103 ,ورج �وش 136- 70 &���ن �ن &��ن

�ن /��ب �ن ا<رث A د�103-132 ���3 �د�دي 70 & 
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 أ���ذ�3، وآ/رون   ����� وأ�د��ء �
 ّ�ت ��?م ��
  (ا��ر��ب ��ب ا�ورود)      ا�=/���ت ا�
  

  ر�م ا����                                    ا@�م                         �ر�م ا���                 ا@�م           
    

�?,ت � ���ن 3 103�U120 �3 ر� 
 120 ,�ن ��ري �و�ن 142- 106-105-104 ��(ظ ا<�د

 120 ,ورج ��2وي 104-105 �ر,��ف
122 �
د ��ج / �ل 105-104 أ�ور ا���دات 

 123 �و�ر- ��ك 32 آن 105-104 (��ل �ن &�د ا�
ز�ز
3� 151-124 أ(6طون 104 �
روف ا�دوا��

 148-126 ,��ل &�د ا����ر 104 �و(�ق , ول
 126 ��ھر ا<�و�3 104 ����,ر

 105 �ور ا�د�ن ز��3 �� �6� 126 
�? وي �N126 ��زم أوس 105 ر 

3�
 126 &زام أ��ن 105 /ز&ل ا��
 129 (�رس ا���رة 105 أ��د ��ن ا���ري

 131 ���ر ا�ز��ت 106-105 �/���3ا
�ن @دن 105 &��ر �ن ���ر  131 أ���
 132 ا�ط�ب ��ز��3 105 أو�س ا�!ر�3

 132 (��ز ��ره 106 ا�راھ�م ا��و�ف
�6ل داوود 106 ر(
ت ا<�د 133 

 135 ���ر ��ري 106 ا��6 &�ر
3��U�)>3 106 ,��ل ا�د�ن ا� 135 ا��Uر

 135 �ري���د ا�, 107 ���د &�ده
 135 ا���س ���O 107 أ�در�B �و�و�و(و��3

a��� 136 &6ء ا�د�ن آل ر=3 111-110 ��ر�ن �و�ر 
 136 ���2را 110 �و�س ا���دس &=ر

 136 ����ن 111 إ����و�ل ,وز�ف ���س
 136 روزا 112-111 �=�ر�ز دارو�ن

�ن أ�3 ����ن 111 طو�3 � �ر 136 �
�و� 
aر 112 ��و��3 �و��� 136 ا��د�ق أ�و 

 136 &�ر �ن ا�/ط�ب 112 ��رل �و�ر
 136 �ز�د �ن �
�و� 112 ,وز�ف �����ن
 136 ���ر &ر(�ت 112 ��ون �رو���3

 137 ���% �و(3 113 ��ذر ��ري
3� 138 ���د ا�=واف 117- 115 ا��وا�

�د ا�ر��ن ���ده& 115  140-138 �,�ھد ��Fون د�را��
�د A &زام 115 إر�ك رو�و& 140 

�د ا����ظ �ن &�د ا�ر��م &3 116 
 140 ���د ا�
 141 أ�و ���ر ا�طرطو�3 116 ���د /���3

A 141 ا�زر��وي 116 ��ن ��ر 
 141 ا��Uدادي 128-116 د &��% (أ��د ا�,�ل)و���

 141 ر(�ق ا�� و 116 ا�راھ�م ا�,��ن
 150-148-142 ��ط�% ا�,رف (��ط�% ا�
ز�ز) 116 �وذا

 154- 143 أ���ورك 117 &�د ا�!�در ا�,زا�ري
 147-144 �روى &��م ��6 117 ا�ن ����
�د ا�وھ�ب ا����ري 117 ا�ن ا�!�م& 147- 144-145-146 

 144 ا�=
راوي 117 &�د ا�ر��ن =?��در
 144 ا�Uزا�3 117 �و�ف ا�
ظ�

 O��� 146 =!�ر 117 ا�,��ري
 146 أر(�� �ر���ول 117 �!و� 3

146 (��ر 117 ا�
ظم /��د 
 146 ا��راد&3 117 ط�ھر ا�,زا�ري

��و��ن 117 �=� =6ش� ر��Nن 146 
 147 ,ون ��ن 117 � ط�ن ا<طرش
 147 ,6ل أ��ن 117 ا�راھ�م ا�دا�و�3

�د ا�!�در �,وش 118 � ���ن ا<��د& 147-148 
 148 ���3 را&3 118 &�د ا�ر��ن ا�/�ر

�د���Aد�ن & 118 أ�رم ا��ورا�3 148 
�د ا�ر��ن �را, 129- 128-119-118 �=�(�ز& 149 

aب 118 ��م ,و���150 ���ل = 
 151 �و��س ا<�و��3 118 ����رو

 151 رو�و 120 ����ن �و��
 154 ھر�زل 121-120 ��ك 2ر���ن

   120 � �ون ���د�6
    
    
    

  


