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ْةبؤتةوة, ثيٌَِ  ئيَوتيٌَى يةطةيَـابىَ هةكضاوةى ئةًل بة كابلؿوو نويَل
ؿووةنعاْى ػعؤى بعىَ,    ى ػةمْعةى كابل وا ْيية وةٖا موو َعلظ  ؿةهعترةكؿاك  

َةكز ْيية كابلؿوو ًريئ بعَى تعا ػعةيَهى ٖيَٓعـة اعةوؿايَييإ بَيعت, بعةَ ّ        
  وا ؿةنات نةيَهةيَةى طةكِاْةوة بؤ ئةو كابلؿوواْة ٖيَٓـة ؿاٖاتووةناْى َلظ

يةديٗاْى ٖةك ْووهةكيَهـا َٓـايَى وةى يةًهليَهى ثلِ دواْى . بة طووكِ بيَت
ئعةو ٖيَلًعةى    كووثةكيَهى طعةوكة ؿاطريؿةنعات, مظك دعاكإ ْووهعيٓةوةى    
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ةو ًتةناْى َٓـايَى ٖةَووى هاؿ. ممةترةػٍ ؿاؿةٖيَٓىََٓـايَى ؿةقيَهى ية
ٕ     . هاناكٕ اكييإ يعةْاو  ةوء ئاهع  بعة َّ يعةقوو َيى ؿا نعاكى ػؤيعإ ؿةنعة

 .ثاْتايى ئيَوتاناْـا وةؿياك ؿةنةوىَ
ئععةّ ضععةْـ ًععتاْةى َععٔ ْووهععيؤَ بةًععيَهى مظك بيععونى ئععةو ؿوْيععا    
هععيشلاويةى َٓععـايَى ػؤَععة, ْععاػى َععلظ يٍ ميععاتل بععةوة ؿةنليَتععةوة نععة 

ية طؤًةطرييـا َاْاناْى فياْى ؿةَلىَ, ئةطيٓا  ظ ئةواْى ؿيهة ييَى غؤْةوة
يةو فياْةؿا ئاماكةنعإ  . اًرتبة َّ ئةطةك باباييَهى ؿيهةَ بيريوتىَ ؿةٖا ب

 .يإ ٖاوضةًٔء ٖاوئاوامٕمظك
وةى ؿايهِ ٖةَوو داكيَو بؤّ ؿةطيَليَتةوة ؿوْيا ٖيَٓـة بةكفلاوإ ْةبوو, 

ٍَ ْعةبوو, بعةيَهو طوْعـيَهى تعة        واو بيعووى بعووة,   ئامسإ ٖيَٓعـة ثعِل ؿونعة
      ٕ  ظ ثةيوةْـييععةنإ هععاؿةو هععاناك بععووٕ نؤ َْععةنإ تععقى ئععة ري بععوو

فووكةنإ ثلِ يةهةفاو وةفا بووٕ, قوعةى ؿايهعاْيٍ ٖةَيٌعةو تعا ئةبعةؿ      
قوؿةهعيةت   قوَاًعى يةْاو كةظيى ئةفواْةناْةوة ٖةيَـةضعىَء دؤكيَعو ية  

ك داكة ٖيَٓعـةّ  يةبةك ؿةنات, َٔ ثلِ ميلِةتلئ َٓـايَةناْى ئةو بووضيةو دا
ييَجةهت بووة, يعةكقإ َٓعى فليَـاوةتعة بةكثلِوًعةى بعاكإء ػوًعهةنا        
ؿةطيَلِْةوة, ؿةيَئَ ئةونات يةٖةَوو ؿةَيَو دعواْرت ؿةبعووى, ضعوْهة نعة     

ؿةبعووى   باكإ يةؿةّء ضاوتى ؿةؿا بةؿةهتء قاض يعة دويعةييَهى هعةيلؿا   
   ٔ بعووة يعة فياْعـا, ئعاى      بةتةَاتة, نةواتة باكإ يةنةّ ٖعاوكِىَء َيعواْى َع

ئيَوتيَهة َعٔ ضعةْـ يةطعةٍَ باكاْعـا ؿظهعتِ, ضعؤٕ ضعؤْى ؿةَيةِكيَٓيَتعةوة         
بة ٖةك ساٍَ َٔ َايعةى ٖيكنييَهعى مظكى ؿايهعِ بعوويِ, ٖةيَرعةت       -َٓـايَى
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ثايينيَهى ؿكةْيوةػتيٍ طيَقةيونةى ػؤى ؿةنعلؿ بعة فووكى هاكؿوهعلِى    
يين ؿةنليَتةوة كةْية ٖى ئةوة بىَ َايَةنةَإ, نة ئيَوتا ئةوةْـة ؿيَِ بة ثا

ٖةَيٌة مةْييَهِ ... يةطةٍَ يةؿايو بووصيـا با ضؤتة ْاو َوػى ئيَوكاْةنا 
 .بةكةو كابلؿوو بؤ ييَـةؿات

 
2 

َاْإ ضعةَهيَهى ديعاوامى   ري ؿةنةَةوة نعة َٓعـايَيَتى ئيَُعة   مظك داكإ ب
ٖعةكطين وةى   ٖةية ؿةطةٍَ َٓـايَيَتى ؿْياء ْةوةناْى ئيَوتاَإ, بةوةى نة

ضؤٕ ئيَوتا بؤ َٓعـا َٕ بعري ؿةنليَتعةوة بعؤ ئَيُعةَاْإ بعري ْةنلاوةتعةوةو        
واْةبووة, ؿْياى َٓـايَيَتى ئيَُة ؿْيعاييَهى ػويَةَيٌَعى بعووة وةنعو ئيَوعتا      
كةْياوكِةْط ْةبووة, ئاَادمى َٓـايَرووٕ بعةوةى نعة ْةبلِاْعةوةى ْةهعٌء     

يَٓـة بةػةّ ْةبووٕ ئةوةْعـةى  َرياتيلى بووة, بؤ ْةبلِاْةوةى ْةهًيٍ ٖ
يةثٌتى َرياتةوة ناكيإ نلؿووة, بةكٖةساٍَ َٔ ؿةَةوىَ باهعى َٓعـايَيَتى   

ػواية ناكيَهى ضةْـ هةػتء ؿفواكة, تانة ًتيَهة ؿكظ قةبوٍَ ))ػؤّ بهةّ 
 ...ْانات, فياْيٍ بىَ ؿكظى ًريئ ؿفواكة

  يك نوكِّ  يكيىَ))
 ئاػل يؤ ػةوت ْايىَ

 ٖاكىَـةكووقةْـى قةْ
 ((بٓوو ٖةتا بةٖاكىَ
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ئةَة  واْعةوةى ؿايهعِ بعووة بعؤ َعٔ, ٖةيَرعةت مظكدعاكإ نعة ئةوةًعى          
ؿةطيَلِايةوة ؿةييوت تؤَإ بلؿبووة ئةو فووكةى نة ؿووك بوو يعةسودلةى  

ٖةيَرةت مظكبةى ؿايهاْى نوكؿ نعة  . باونت نة ثيٌَرت ًويَٓى ؿةواكإ بووة
فلَيَوهى ياؿةوكةيٌيإ ؿاؿةباكاْعـو  نوكِةناْيإ ؿة واْـةوة وكؿة وكؿة 

ؿةطةكِاْةوة ْاو ؿْياى داكى داكاْييإء كابعلؿووى ػؤيعإ بعري ؿةٖاتعةوة     
ؿةطةيَـا بىَ يةٖةك ًعويَٓى  يكو واْعة بعؤ     ىضوْهة بىَ ئةهةكْيية ئيَوتاً

ٖععةَإ ئععةو ؿيَؤثععة  ... َٓععاٍَ بهععلِى, فلَيَوععو دععىَ بععةبنة ضععؤٍ ؿةنععا   
 .بة ؿايهإفلَيَوهاْة ئاكاَى ؿةبةػٍ 
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 ظ َٓـايَى َٔ ية ْاوطيَقاوى كظفطاكو هةػتةْـاميـا بعة ئاهعتةّ ؿيعاك ؿةؿا   
وةى تاوهيَهى ػيَلاو تيقثةكِ بوو نة بةكةو ؿظيَعةنإ بيعىَء يعةْاو تعةَيَهى     
ػةهتـا وْررىَ ئاواية, بةّ ثيَيعة َعٔ تعةْٗا يعةؿووك ؿووكةوة ئعةّ هعيُاية       

ك ئةوةى َٔ نة باونِ نؤضى نعلؿوة  ؿةبيِٓء ييَِ بةؿووك ؿةنةويَتةوة, يةبة
 ظ ئةوةْـة بيووى بووضية تا ئيَوتا ْاتوا  كووػواكى باونِ بٗيَُٓة بةكضاو

يةو بيونيةوةَ بيٓيريَتِ ئةوة ئاهةواكى يةْاو َيٌَعوء مةيُٓعـا ْعةَاوة,    
ػوًعوء ضعواك بعلاّ     هعىَ  نة نةوتووَةتعة هعةك ثيَهاْيٌعِ تعةْٗا ؿايهعِء     

تةْٗا بلا طةوكةنةّ ْةبىَ نة ية ؿةوكى ... ووٕبيووى ب ْـيَهيإبيٓيووة ٖة
ٖةكمناكى بوو, ئةطعةك ؿايهعِ ْعةبووا ٖعةكطين ئعةو ثيعاوة ْعةؿةبووّ, وةى        
ئععافلةتيَهى ٖععةيَؤ بععايَى ثععلِ يععة هععؤمى بةهععةك ئيَُععةى َٓـايَععـا ؿاٖيَٓععاوة,  
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هةكةكِاى ٖةَوو هةػتييَهى فيإ ئيَُةى يةنةيةنة يعة ثعلؿة ؿفواكةنعاْى    
تععةوة, بَويععة ٖععيك ًععتيَهى ػؤًععى َٓععـايَيَتِ ثععىَ ْييععة        فياْععـا ثةكِاْـظ

بيييَلَِةوة, ئةوة ْةبىَ نة َٓعـايَى ػعؤى يةػؤيعـا ػةوْيَهعة ػعؤَ, ٖعيك       
ًتيَهِ ْةبووة وةى َٓـا َْى ؿْيا ثيَيعةوة ػعافكَ بعووبيَتِ, ٖةَيٌعة يعةْاو      
دًيَهى ٖةفاكاْةوة ثىَ ػاوةهت بووضية, نؤ َْةنةَإ ية ٖعةوييَل ٖةَيٌعة   

ل ٖةكِةًةى  فاو ؿابووة, دؤطةية ئاويَهى ٖيَذياك ثعيىء ثعلِ يعةمبٌَء    يةفيَ
هععياْاوى يةْاوةْععـى نؤ َْععـا بععوو, هععةيلة َععٔ ٖةَيٌععة يةنععةْاكى ئععةو   
دؤطةيةيةؿا ياكيِ نلؿةوة نة ًَياك ًَياك  ايلظهى تيا بووة, تؤثيَهِ ْةبوو 

ةك ئعةو  ؿايهِ بة ثةكِظ بؤى ؿكوهت ؿةنلؿّ, قوْاغى هةكةتاييِ ْيوة يةهع 
دؤطةيةيةء ْيوةَ يعة قوتاغاْعةى ٖعةوييَلى هعةكةتايى بةهعةك بعلؿوةو       
تععةواو نععلؿووة, َععٔ مظك موو ضععووَةتة ػويَٓععـٕ, ثاًععإ طؤمكايٓععةوة بععؤ  

 -َةويععةوى نععة ئععةو ؿةّ ؿةواَةنععةى ؿيهععة قوتاغاْععةى   -قوتاغاْععةى
بوو, يةبريَة يةهايَؤْى قوتاغاْةنةَاْعـا ويَٓعةييَهى طعةوكةى     -َوتةوفى

ةويةوى نلا بوو يةهةك ؿاك ْةػٌعيَٓلابوو بةكاهعتى ٖةَيٌعة بعةؿياك ئعةو      َ
ئيَوتا ويَٓعةى َةويعةوى يعةْاو     يةويَٓةوة ؿةوةهتاّ وبريّ زيَ ؿةنلؿةوة بؤ

ّ مةيُٓـا بعؤ ئةبعةؿ ْاهعلِيَتةوة, ٖعةكوةٖا نعة ئيَُة      بعةكؿةبووئ,   يعة ؿةوا
َةويعةوى  ))بةٖةَوو ٖيَنياْعةوة ٖاواكيعإ ؿةنعلؿ     -َوتةوفى -قوتابياْى

 :بووٕ ئيَُة ٖاواكَإ ؿةنلؿ تةواو ؿةنة ئةواْيٍ (( بةوةى وةبى
 ((َوتؤفى نةكةنةت تؤثى))
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ئيـى ؿةبعوو بعة ٖعةيَك, ئيَوعتيَهةَ قيعقةو ٖعاواكى َٓعـا َ  يعة طوَيعـا          
ػوؿاية ئةوة ض قياَةتيَو بوو؟ ػوؿاية ئةوة ض يعةممةتيَو   ظ ؿةمكيٓييَتةوة

 .ْيا ٖيَٓـة مانريةّ تيق ْاناتةوةبوو نةٖيك فيًُيَهى ئيَوتاى ؿو
 



 9 

4 
طةوكةتلئ مبًَؼاْةى َيَقوو يةطعةكِةنى تعةيلاوة بعوو, نعة ٖةكضعى مبًَعو       
ثامشععاوةى ثيوععىء ػععواكؿٕء ثععوػًَى ًععاكى ٖععةوييَل بععوو يععةو نةْععـةؿا  
ٍَ بعوو ئَيُعة يةَٓعـايَى ْاوَعإ ْعابوو         كووياْـةنلؿ, نةْـيَهى طعةوكةى قعوو

ؿةنعةى هعى َعةتلى بعوو ْنيعو َنطعةوتى       نةْـى قووًة ًيَتى, يةتةى دا
سادى اةبـويَكَ, نةضى ئيَُةى َٓـاٍَ ناتيَو بةكةو ئعةو مبًَـاْعة ؿةضعووئ    

يَهى طععةوكة بيععري, بععةكةو بععاػيَهى   روةى ئععةوة وابععوو نععة بععةكةو يععوتي  
كةْياوِكةْط بيري, هةيل ئعةوة بعوو ثيَؼواهعت بعووئ كةْيعة يعةى ًَيعاك        

ْععةييَهى ٖيَٓععـة طععةوكة بععوو نععة    ًوًععةى ًهاويٌععى تيععا بععووبىَ مبًَؼا  
ؿةضوويٓة ْاوييةوة تةْٗا بؤ ْيوةكِظ ييَى ؿةبوويٓةوة, ئيعـى بعة ؿيَؼؤًعى    
ؿةطةكِايٓععةوة َايَععةوة, ْععاما  ضععيُإ يععةو مبًَـاْععة ؿابععوو؟ ضيُاْـةهععت    
ؿةنةوت؟ ٖيَٓـة اةوؿايَى ئةو ًويَٓة ثيوة بعووئ؟ نعابلاييَهى مبًَلِيَعقيٍ    

ناكى ئعةو ثيعاوة   (( مبؤ))و ئيَُة ثيَُاْـةطوت ٖةبوو ْاوى اةو  ثؤػيى بو
 .و ٖةك يةو مبًَؼاْةية ٖةيَيـةكِةًت ثانهلؿْةوةى تةواييَتةنإ بوو
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يـا ًتيَهِ وةبريؿيَتةوة تةمويَهى ػعؤَ ؿةؿا بعة طيعا  ئعةويٍ     ية َٓـايَ
ئةوناتعة  . ئةو كظفاْة بوو نة صياييٌى هةكبامى ؿةبوو يعة ئعؤكؿوى ٖعةوييَل   

ؿةطوت ئؤكؿى, ٖةيَرةت وةنو ئيَوتا تلهٓاى ْةبوو, ػةيَو  بةهةكبامطةيإ
ُةوة ْةبوو, ياػوؿ ئيَو نةي ثةيوةْـى بة بؤ هةيلإ ؿةضووْة ْاو ئؤكؿى
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. َايَة ٖةفاكةنإ بؤ نؤنلؿْةوةى هةَووٕء ػواكؿٕ ؿةضووْة ْعاو ئعؤكؿى  
ئيـى يةوىَ صياييٌى هةكبامى ػؤَ ػؤَ ئةدماَـةؿكا, ئعةونات ئعؤكؿى   

ٖةوييَل بوو وةى بةٖاكهتاْيَو وابعوو, بعة َّ ؿاػعى طعلا  نعة      ية ؿةكةوةى 
طعععةوكة بعععووّ ػعععويَٓى كظيَعععةناْى ْةتةوةنعععةى ػعععؤّ بيٓعععى ضعععؤٕ يعععةو 

 .بةٖاكهتاْةؿا ٖةيَـةكِفاو بةهةكية يةهيَـاكةيإ ؿةؿإ
 

6 
ْايف تيوتيو و دةوٖةكو ))كظفيَهيإ ٖةَوو َٓـا َْى طةكِةى نؤبوويٓةوة 

ماكىَء تةسوععيٓة  ـؿكيَععقو اةبععـويَكَ هععًيَُإ وةييعع ثوتععةو قععةيكزء كةوفععة
ٌَء اعةييهؤء ياهعريء هعةاؤء ناَيعٌء هعا كى نيٌَعهة         قووتء ااكفة ػيع

بة ئةقًَى َٓـا َْةى ػؤَإ بلِياكَاْعـا ًعاك بعةديَرٗيًَرَيء كوو    . ٖتـ... نوف
بهةيٓة ْاو ًاػإ, ئةونات ٖةوييَل مظك ضؤٍَ بوو بةٖةَإ ئةو نةهعاْةيإ  

نة يةؿفى كفيَُى ئةوها كويعإ يةًعاؾ ؿةنعلؿ يعاػوؿ      -ئةًكيا -ؿةطووت
, ئيـى بةكِيَهةوتري تا طةيٌعتيٓة ْعااوكى   ىؿةياْيوت ضوويٓة ْاو نؤَةكة

مةَيٓيَهى نٌتونايَيةوة مظك ضؤٍَ بوو بؤ َاوةيةى َايٓةوة ئيَعواكة ؿاٖعات   
ايٓة بة ْاضاكى طةكِايٓةوة طواية ًاكَإ ديَٗيٌَتووة, ئيـى ئةًكيانإ طةكِ

 .ْةضووبوويٓة ؿةكةوة ٖةكطينًاك نة
7 

َٔ ٖةك ية َٓـايَيةوة ٖعاوؿةَى طؤكِهعتإ بعوويِ, ضعوْهة طؤكِهعتاْيَهى      
ية ْنيو َايَى ئيَُة بوو, ضةْـئ  -قةبلهتاْى َة  كةًيـ -طةوكة بةْاوى
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بعةٖاكى اعوَلى َٓعـايَيَتيِ يعةو قةبلهعتاْة بةهعةك بعلؿووة, ٖعةك بؤيععةَ         
ٔ   قةبلهتاْةنا  ػؤَ ؿةو وٖاوهعوَمييَهى   ئَ, وةى بًَيَى يعة َيَعقة ٖعاوكِيَُ

, ٖيك ْووهيٓيَهى هةكنيًَى ئةو طؤكِهعتاْة ْييعة َعٔ    موَكّ يةطةيَياَْـا ٖةية
ةوة يععةّ طؤكِهععتاْةؿا ؿوو طؤَععةم ٖععةبووٕ نععة بععة ضععةْـئ    ٓععْةخمويَٓـب

ؿاكوؿكةػتى ضلِةوة ؿةوكةؿكابووٕ, ئاوباكيَهى ػؤًعى ٖعةبوو, ؿاكتعويَهى    
ػؤًعرتئ كظفاْعى    ظو, يةفيَل هيَرةكى ئةو ؿكةػتاْةوة ؿاؿةْيٌذيمزي زيَ بو

فياْى َٓـايَيَتى ػؤّ بةهةكبلؿووة, ئيَُة ثيَُإ وابوو نة ًعويَٓى واػعؤَ   
يةهةكمةويـا ْيية, ٖةك يعةْنيو ئعةو طوَةماْعةوة ضعةْـئ نوثعةى طعةوكة       
طةوكةى هةك بة قةومةى نةهو ٖةبووٕ نة بؤ ضةْـئ هعاٍَ يعة َعةوثيٍَ    

ئعاى نعة   ... ةكِاْةوة ئاوَإ تيَـا ؿةػواكؿةوة ئعاى يعةو ئعاوة ًعرييٓة    ؿةط
 ظئاويَهى ًريئء ػؤَ بوو, ثيَُإ وابعوو ئعةو ئعاوة يعة بةٖةًعت ٖعاتووة      

ئعةو طوَةماْعة بعةوةى    ظ ئيَُة ٖةَيٌة يةتعةى ئعةو نوثاْعةوة ؿاؿةْيٌعتري    
ك ٖةَيٌة يةبة ظ نةضةْـ طؤكِيَهيإ تيا بوو مظك َوقكةؿةي ػؤيإ ؿةْواْـ

ضاوى ئَيُعةؿا وةى ئةفوعاْة وابعووٕ نعة ْةَاْعـةويَلا بيعيٓة فووكياْعةوة,        
بةؿكيَقايى َعاوةى َٓعـايَيُإ وةفووكيعإ ْةنعةوتري, َعاّ هعةايـيٍ, نعة        

ئععةويٍ ٖععةك ثيععاويَهى  ظيععاػوؿ ميَععوإ بععوو  جميَععوكى ئععةّ طوَةماْععة بععوو
ة ئةفواْةيى بوو ثياويَهى ثعريى ػوؿاثةكهعت بعوو, ٖةَيٌعة بعةؿواى ئيَُع      

ؿةنةوت ْعاما  بعؤ ئةوةْعـة هعايةؿى ئَيُعة بعوو, ئعةّ طوَةماْعة ديَيعةى          
مياكةتى ػةَيو بووٕ, ديَيعةى طةيعةنؤيى َٓعـا َٕ بعوو, نعة ئيَوعتىَ بعريى        
ييَـةنةَععةوة تيَـةطععةّ ضععةْـ ػوًععروو ػوؿايععة, ئيَُععة نععة ؿاؿةْيٌععتري   
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ؿمى نة ٖاوكِيَى َٓـايَيِ بوو ٖةَيٌة ديةكةى ااكةبى يةباونى ؿة (ياهري)
ئيَُةَ بة ؿمييةوة ؿةَاْهيٌَعا, ْاوةْعاوةَ ثيعاواْى وةى َعاّ بعلايِ نعة       
ٖةَيٌة ؿاك ديةكةو ًتى ؿيهةى يةؿاك ؿكوهت ؿةنعلؿو سعادى هعؤك نعة     

يةًيعليَهُا بةْاوى غوََا باهعِ  )تةبيريَهى َيًًى بوو سةهةْة طةوكةو ؿكيَق
طعةكّ   قوعة  نعوَكِى  ٖيَـى ٖيَـى ؿةٖاتٓة بعةك هعيَرةكةنةو ئيعـى    (نلؿووة

ؿةبوو, ئيَُةَ بةؿياكياْعةوة ؿاؿةْيٌعتري, َعة  هعابري ثيعاويَهى ًعةيةى       
قوكئععايوئَ بععوو كظفاْععة ػععاوةْى طؤكِةنععإ ؿةٖععاتٔء َععة  هععابرييإ       
كاؿةهجاكؿ تا بةهةك طؤكِةنإ غويَٓى, ئيـى ٖعيك نعاتىَ ئعةو نابلايعةَإ     

ى نلؿووة نة يةو هةكؿةَةؿا ؿايهِ ناكيَهى باً... بةبىَ ػويَٓـٕ ْةبيٓيوة
ٖةَيٌة هةكى َٓى هفل نلؿووة ٖةكضعةْـ َوااْعاتيَهى مظكّ بعةو هعةكة     
هفلةوة بيٓيعوة, ٖعةك نعات ؿةضعووَة ْعاو َٓعـا َٕ يةنوعةك ؿةيعاْيوتء         

 .ٖاواكيإ ؿةنلؿ
 ((نوؿيًةى ئاوىَ باويَُة ْاوىَ))

 :ياػوؿ
 ((نةضةٍَ قاقا هةكى بةمساقة... نةضةٍَ))

كؿةَةى َٓعـايَيِ ئعةو ْةمَعة بعوو نععة     ٖعةَإ ئعةو هععة   باًعرتئ دعويَٓىَ  
 :تةواوى َٓـا َٕ بة نؤكي ؿةياْيوتةوة

 ٖةيَت ؿةطلّ ؿات ؿةْيَِ
 يةْاو دؤكِنى نات ؿةْيَِ
 ٖةتا ؿةَلّ تيَت ؿةْيَِ



 13 

 
 

8 
يةنَى يةو ًعتاْةى نعة ٖةَيٌعة ؿاػعى بعؤ ؿةػعؤّ ئةوةيعة نعة َعٔ يعة           

ٖعيك ًعتيَهى   ( يوؿاك  هعت )َٓـايَيَتى ية طةكِةنيَو بووّ, َٓـا َٕ ديعة يعة   
  ّ ٖيَذيعاك مظكّ   -بعاكإ بلِةييَهعى   -ؿيهةيإ ْةبوو, َٓيٍ يةى يعةوإ بعوو

, ئيَوتاَ وةبعريّ ؿةيَتعةوة ئعةو بعاكإ بِلاْعة ٖعةَوو يعة        بةكؿباكإ نلؿوة
ٍ نة -َاّ ػايَٓـ -ئامساْى هةك قاَيٌة َْى تعةبيَريَهى َيًًعى بعوو     ئعةوي

ـ  وة ٖةوييَلو ئعة ػةيَهى َونليإ بوو, ثةكِيروَ وو, نعؤ  بّ قاَيٌعة َْةى ضعاْ
ؿةنةوتٔ ضؤٕ ضعؤْى يعةو    ـا ََٕٓ ىؿةبووْةوةو ناتيَو وةبةك طويًةبةكؿيٓ

بعايَى كةًعى ػؤيعإ يعة تعاوإ       و تاقةوة هةكاو هةك ؿةنةوتٓة هةك مةوى
ٕ     ثإ ؿةنلؿةوة, ػوؿاية  يةَٓـا َٕ بروكة ئعةوإ طعويَى ْيَوَةيعةنوتى تعوَ

بؤضعىَ   َعٔ ْعاما   ...تلافيـياية وةكؿةطلت يةو يإيةممةتئةوإ بيَيوْاٖاْة 
بةكائةتى َٓـايَى بةو ٖةَوو ثانييةوة ٖةيَيلى ئةّ ٖةَوو مويَُة بوو بعةبىَ  

 .ئةوةى ٖةهتى ثيَرهةٕ
9 

ًععةواْى ٖاويٓععإ نععة   ظ ئيَُععة ػاْويَهُععإ ٖععةبوو يععة قععوكِ, ثععةكِثوت   
وتى ؿةضوويٓة هةكبإ, ئيَواكإ موو ؿةياْلًِاْـ بؤْيَهى ٖيَذيعاك ػعؤَ يع   

ؿةثقاْـّ َٔ ئةوةْـة ًةيـاى ئةو بؤْعو بةكاَةيعة بعوو بعووّ ئةَيَوعتاَ      
ناتَى باكإ يةنعةّ ثةَيعةى بعةكػاى ؿةنعةوىَ ؿةطةِكَيُعةوة ْعاو نيٌَعوةكى        
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ٖةَإ ئةو بؤْة ئةمةييةى ػاىء ٖعةَإ ئعةو يةممةتعة ثلًِعةوقةى نعة يعة       
ة هععةكباْةوة ٖةهععتِ ثيَععـةنلؿ, ئيععـى ًععةو ؿاؿةٖععاتء ٖععةَووَإ بععةكيَن

ؿةْووهتري ئةوةًِ يعةبري ْةضعَى ٖةَيٌعة ًعةكبة ئعاويَهى هعاكؿ بةهعةك        
ييَواكى هتاكةوة بوو, فيإ هاؿةو هعاناك بعوو, بعةك يةْووهعذي ػؤًعرتئ      
ياكى َٔء بلانا  نةهةيلى ئامساْى ًريء ميويُٓإ ؿةنلؿ ئةوة بوو نعة  

 :ؿةَاْيوت
 ئةهتيَلة ثةْيةهتيَلة))

 ((ئاطلةنى باوىَ ئيَلة
ة َٓـايَييةضعى بعوو,   فوتاَ يةوة ْةطةيٌتووّ َةبةهت يةو اوكبة َّ ئيَ

ئةو ئاطلة ضى بوو ؿاواَإ ؿةنلؿ, ثيَُإ وابوو ئةطةك ئةو ئعاطلة بهةويَتعة   
هععةكباْى ئيَُععة ػععاْوة قوكِةنععةَإ ؿةبيَتععة نؤًععهيَهى ػععؤَء كوْععاىء   

 .ئيَُة واَإ ييَهـةؿايةوة ... كةْياوكِةْطء ًاْةًري
ٌة ضاوةكِواْى بةيةناضووْى ٖةكؿوو ئةهعتيَلةى  ئةَة دية يةوةى ٖةَي

( ٕ بععووئء ثيَُععإ وابععوو ئةطععةك ئععةوؿةَى نععة ػؤيععإ     ( يععةيٌء َععةدٓو
ى يئعاى نعة ػعةيايَ   ... ييَهـةؿةٕ ٖةك ؿواايىَ بهةئ ػوؿا قعةبويَى ؿةنعات  

   ٔ ديععة يععةوةَ يععةنيَهُإ ؿةييععوت    ... ػؤًععى بععؤ ؿكوهععت ؿةنععلؿي
يٓيَتعةوة ْعؤكةى ئعةوة ثلهعياك     ئةهتيَلةيةى بؤ ى ضيا ؿةضىَ ئعةوةى بير 

بعة َّ ييَتعإ ْاًعاكَةوة يعةٖاتء     ... بهات ئيـى تا ػةوتٔ ٖةك ئعةوة بعوو  
ػةيايَيَو  .ييَهـاْةوةّ ؿةيربؿَة ػةيايَيَهى ًرييٓةوة ةضووْى ئةو ئةهتيَلاْ
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ئةطةك ئيَوتانىَ ٖةَرىَ وةزيَ بةٖةَإ ئةوطوكِوقويَييةوة ؿاٖيَٓعاْى طعوكةى   
 .ييَرهةويَتةوة

ة َٓـايَى مظكّ سةم يةتؤثاْىَ بوو, ٖةَوو ئيَواكةيةى يةبعةك تؤثعاْىَ   َٔ ي
َٔ ؿكْط وةػتإ ؿةضووَةوة َاٍَء ٖعةَوو ئيَواكيعةنيٍ ضعيٓة ييَعـاْيَهى     
باًِ ؿةػواكؿ, ٖةيَرةتة ٖةك يةبةك ػاتلى ئةوة بوو نة َٔ غويَِٓ, بعة َّ  

ؿةضعُةوة  ٖةَيٌة بؤ ئيَواكةى ؿاٖاتوو ؿةضوَةوة تؤثاْىَ ؿةمشناْى نعة  
 ...دةَيَو ئاماك ؿةػؤّ

 
10 

بريّ ؿىَ مهتاْيَهى تووَ بوو َٔ ٖةَيٌة موو ؿةضووَة قوتاغاْعة نعة   
إ نععة طةيٌععتُة , كظفيَهيععبععوَ ؿةواّ ؿةضععووّ ٖيٌَععتا نةهععيَو ْععةٖاتروو 

نةويَهى مظك دوإ , بيٓيِ نلِيَوة بووظ ةنةى ػؤّ ؿْيا ٖيَذياك هاكؿ بووثوَي
ى َٓيٍ نتيَرةنا  توكِٖةيَـاو ؿةكطاّ ؿاػوعتء  ةنةوة, ئيَـٖاتؤتة ْاو ثؤي

ٖيَٓـة بةؿواى نةومتء هوكِاَةوة بعة ْعاو   ... نةوشية ؿواى نةوة دواْةنةوة
ٖيَٓعـة ٖعيكى وًعةنةت بعووّ نعةومتء      ... كةسًةناْـا, ئيـى هعةكَا ْعةَا  

نةوةنةَ ية َٔ ٖيكنرت بوو, ئةٕ ئاػريى نةوةنعة نةوتعة ْعاو تةْةنعةى     
ّ  مبًَةنعةوةو طعلمت, يع    ْعا, طعويَِ يعة ػؤكثعةى ؿيَعى ؿةبعوو,        ة باوةًعى ػعؤ

َععاوةييَهى بععاَ ؿاْيٌععتِ, بععريّ ؿىَ نةوةنععة مظك بععةٖيَن بععووو ػععؤى        
كاؿةتةناْـ, نتيَرةنا  ٖةيَيلتء طةكِاَةوة َاٍَ نة طةيٌتِ يةْاو بؤيَعةبؤيَى  
ؿايهِء ٖاتء ٖاتى َٓـا َٕ ػعؤّ نوتايعة فووكةوةو ؿكطعاّ ثيَعوةؿا, نعةوّ      
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فووك نلؿ بيَئاطا يةوةى نة نةوةنعة بعايَى ٖةيعةء ؿةفعلِىَ, ٖعةك      بةكٖةيَكَى 
ئةوةْـةّ ماْى ية ًةقكةى بايَيـاء ية نوْيَهى طةوكةى هةك ؿةكطاؿا ضووة 
ؿةكةوة كاَهلؿو كاَهلؿ, بة َّ بىَ فايـة بعوو, كوةو ًعاؾ ئامسعاْى ًعةم     

ؿا ئيَوتانةَ ؿيَعِ يةطعةٍَ ئعةو نعةوة    ... ؿةنلؿ, تا ية ٖةتةكى ضاو ووْروو
, ئةو ؿيَةى نة ئيَوتا ٖةَعة ٖعةَإ ئعةو ؿيَعةى دعاكإ      ظ  ضووو ْةطةكِايةوة

ْيية نة نةوةنة بلؿى ٖةك بعة يعاؿى ئعةّ نعةوةوة ؿواى هعى و ؿوو هعاٍَ       
 2005نة ية طؤ اكى كاَاْى هايَى -بليكةى ميوىَ -ًيعليَهِ ْووهى بةْاوى

 .بكَونلؿةوة
 

11 
هى ئعاوا ثعلِ يعة كم تعوكِةيى     ئيَوتيٍَ ْاما  ية هؤْيةى ضعى بعوو ًعةكِيَ   

يةَياْى تةيلاوةو َٓـا َْى قة َ كوويـةؿا, نة ٖةَوويإ َٓـايَى ئعةو ًعاكة   
ػةَييٓععة بععووٕ, ئايععا ديععاوامى ًععوئَ بععوو, ديععاوامى ئععابووكى بععوو, يععا  
دياوامييَهى ًاكاوة نة ئيَوتة ؿياكؿةناْى بؤتة واقيعيَهى هةػت ػةكيهعة  

ئةهعهةْـةك ْاويَعو نعة هةكثةكًعتى     !!! طلفتاكضيإ بؤ ؿكوهعت ؿةنعات  
تةواوى َٓـا َْى تةيلاوةى ؿةنلؿ, بةكِاهتى ئةههةْـةكى َةطةؿظْى بعوو,  
يةبةك ضاوَة تا ْيوةى قة َ ػؤىء ضةنة قوكِهعةنةى نعة بعةكؿةقاْى بعوو     
ٖةيَـةنٌا ئيـى ئيَُةَ ٖةَووَإ بةؿواى ؿةنةوتري, ٖيَنيَهعى هعيشلاوى   

ةكة بوو, ٖةَإ ئةو ٖيَنةَ واى نعلؿ  يةْاو دةهتةى ٖةَإ ئةو ئةههةْـ
ئةههةْـةك بة طةوكةيى ية ًؤكًِـا ًةٖيـبىَ, ئةواْعةى هعةكقة َ ناكيعإ    
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ئاهإ بوو ٖةك بةكؿىَ ٖةيَياْـةطلت ئةوةْـة بعةي بعوو يةؿةهعت كةٖعاى     
نةٕ ئيـى وةى باكاْى بةٖاك ؿاؿةبةميَتة هةكَإ, يةٖةَوو ًةكِةنإ ئيَُة 

ايعة مظك ؿةتلهعِ بعة طعةوكةييٍ يعةسايَى سعامك       بةْاضاك بةميو بووئ, ػوؿ
ئةّ ًةكِة ٖةفتةى هىَ تعا ضعواك دعاك     ظ يةبةاَرةك ئةو هيشلة ٖةك برةمئ

ية طةكِةنةناْى ؿيهةَ ٖيَعنى  ... كوويـةؿا ٖةيَرةت يةٖةَوو ؿةوكوبةكيٍ
يةؿةطى َٓـا صَيإ بؤ ؿةٖات, بة َّ ئةههةْـةكى َةطةؿظْى ػؤَإ ٖعةك  

ْى قة َ بيلىَ ٖةك بةّ ياؿةوةَ ؿواى هى و يةى هعاٍَ  ْةيتواْى ئةٖلاَةنا
ْووهعى يعة طؤ عاكى بعاكَ     ( بةيةنةوة ثري بعووئ قعة َ  )ًيعليَهِ بةْاوى, 

  .بكَونلؿةوة
    

12 
ؿايهِ ثياويَهى َةمٕ بوو, يةٖعةَإ نعات فْيَهعى َعةمْرت بعوو, ٖةَيٌعة       

نويَيعة, ػعوا    ؿاواى ية ئيَُة ؿةنلؿ نة ناك بهةئ, ئةو ؿةيناْى بليٓةنة يعة 
مظكبةى ... قةبوٍَ ْاناتيٍ نة َةنتةب ؿاؿةػلا ؿةهتِ بةناك نلؿٕ ؿةنلؿ

ناكةناْى َٔ بةو َٓـايَية ٖةيَيلتٓى مةَريًيَهى بيووى بعووة, يعا هعيٓيةى    
ثاقكوة, يا هةبةتةيةى هةَوْى بةنودمى يا هعيٓيةى نيَهعى اةيٓعةا يعا     

ة َٓـايَيعـا ْةيهعةّ,   ْةَاوة َعٔ يع   ناهريىَ و هابوْى سةيةب, فلظًتةْيةى
بؤياغيى بووّ, طويَةبةكظفة فلظَ بوويِ, يةوميٓةو طةمظّ فلظًتووة, هىَ 

ى ٓطععةم  هععتيَو بةؿكٖععةَيَو, هععىَ ثيايَععة بععة ؿيٓاكيَععو ؿوادععاكيٍ فلظًععت 
ييَتإ ْاًعاكَةوة يعة فلظًعتٓى ػواكؿةَعةْى يةبعةك      ... ًةنليةَةو ثٓـكزي
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هعةيل تعل ئعةوة بعوو مظك      ْةفوٓى ػؤّ ٖيك قامادمِ ْعةؿةنلؿ, يةٖعةَووى  
يععةمةمت يععةوة ؿةنععلؿ, نععة ؿةضععووّ بععؤ اععةْهاوة, يععا ْععاو نؤ َْععة تععةْطء 

َٔ بة َٓـايَى ااًل بووّ, نيى ٖيَٓـ دعواْى ييَرعوو,    ظ تليوهةناْى قة َت
نععة يععةو تةْيوععتاْة ؿةٖاتٓععة هععةك هععيٓىء مةَريًةنععةّ, َٓععـايَيإ زيَ      

اْة ٖةك موو ؿةنةومتء يعة  ؿةهتاْـّء ًةواْة ية ايٌكى ٖةكمةناكاْةى ئةو
ػععةوْا تؤيَععةّ ييَـةنلؿْععةوة, ٖععيك نععؤ َْيَهى اععةْهاوةو قععة َ ْععةَاوة َععٔ 
ًاكةماى ْةمب, ئيَوتاَ ْاما  بؤ ٖةَيٌة يةبةك َايَى نيىَ نة ْة هعيُايِ  
يععةبريةو ْععة ْاويٌععى تععةْٗا ًععويَٓى َايَةنععةى ْععةبىَ, ؿةوةهععتاّ ٖععاواكّ   

 ...ؿةنلؿ
ّ  ْةدا... اغيـكهة اخلايـية اغيـكهعة   -كىَ ْةؿوإ ْةهةؿإ, ػوؿايعة ئعة

اخلايـية ؿةبَى ض َةبةهعتيَهى َٓعى يعة ػؤيعـا ٖعةيَيلترىَ؟ ئعاػل اةًعكى        
 !...يةنوىَ؟ -اغيـكهة اخلايـية -َٓـا َْة ية نوىَء ؿةهتةوافةى

13 
        ٔ ... ْايف نعوِكيَهى قٌعت بعوو, بيوعتء ضعواك هعةاات بةيةنعةوة بعووي

اهععةء بععة ضععؤٍَ نععةوتٔء طليععإء     تةْاْععةت يععةْإ ػععواكؿٕء ًععةكِو ثي   
بةياْى هعةكو هعةَوْى اةهعهةكضيإ    ... ثيَهةْيٓيٍ ٖةك بةيةنةوة بووئ

نلِى بوو, ئةونات ْيوةى تةيلاوة يةهةك ئةو هةَوْة ؿةفيا نة نةْاهةنإ 
بؤ ئةوةى نة ية َةنتةبة بيةكِيَيٓةوة يةنوةك بؤ ... ية ئؤكؿى ؿةياْٗيَٓاوة

يةيةى ؿابلِيرَي بةكةو قوتاغاْة بيعري, ٖعةك    تؤثاْى بيري, بة َّ بةكيةوةى
بةياْيةنةى ْايف نةوتة بةك تايةى تلانتؤكيَوء طيعاْى هعجاكؿ, بعة َعةكطى     
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ٖةَوو  َٔ بةيَهو بوَبؤ ٖةك ْةى... نوفايةوة َٔ بوَ َاوةيةى ْايف َٓـايَيَتى
يةطععةٍَ َععةكطى ْايفععـاء بيٓيٓععى ضععؤْيةتى ٖععةيَيلتٓى تععةكَى ... ,إَٓععـايَ
يعـى ٖعةَوو ًعتَيو يعة َٓعـايَيَتى َعٔ هعِلايةوة, كظسعِ ثعِل بعوو           ئ... ْايف

 ...يةٖةيَكو ثلهياك نة تا ؿةَى ٖةكمةناكى ْةبلِايةوة
 

14 
يةٖةَووى هةيلتل ًةواْة نعة ؿواى ٖعةَوو َاْعـووبووْيَو ديَيايعإ بعؤ      
كاؿةػوتري بة تايرةت مهتاْإ يةبةك ؿيَوثةى باكإ فووكةنةَإ ٖعةَووى  

يهى َوميكى بؤ َٔ ثةيـا نلؿبعوو,  اغ تهة تهى ؿيَوثةطويَؿةنلؿة قاخء قاض
ضوْهة كيتُى ؿيَؤثةى بٔ هاثيتةَ ئاوامىَ بوو, ؿايهِ ٖعةَووَاْى يةيعةى   
فووك ؿةػةواْـو فووكيَهى طةوكةَإ ٖةبوو, بةكِيَهى كةقى طةوكةى بةهةك 
ٖةَووَإ ؿاؿةؿا, دا هةيلةنة يةوةؿا بوو ئةّ بةكِة وةى تةيةفؤٕ وا بعوو  

نععة يععةو هععةكةوة يععةنيَهيإ ْيٓععؤنى ثيَععـا ؿةٖيَٓععا ئيععـى ؿةْيةنععة    ٖةك
ؿةطةيٌتة ئةو هةكى, ٖةكيةنةَ ية ًويَٓى ػؤى ْاوة ْاوة ئعةّ نعاكةى   

 ...ؿةنلؿ ئيـى تا ؿكةْية ًةوإ ػةوَإ زيَ سةكاّ ؿةبوو
 

15 
باونِ يةْيَو ثاْتايى ئةو ؿةًتة غةكيرةى قةكضوغ ؿايهُعى يةهعةؿة مظك   

وكؿا ية ضاو ئيَوتا بة ااًكى ٖيَٓاوة نة بٓـيإ بووةو بعة  ؿووكةناْى ْاو ن
ئةهٌ وةى تةواوى نوكؿ َوهًَُإ ْةبووئء بووْةتة ئيوكّ, تةْاْعةت تعا   
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َاوةيةى تةواوى بٓـياْةنإ َياْةيإ يةطةٍَ باونِ ْةبوو, ٖةك ػؤى ئاًكى 
ايًِء َةاليفةت بووة نة ؿايهيٌعِ مظك ثعلِ يعة َةاليفعةت بعووةو نعوكؿى       

يوةو ػؤى فيَلى توكنييةنى باًعيٍ نعلؿووةو تعةواوى قوكئاْيٌعى يعة      ماْ
هعةيلة بععاونى ؿايهيٌععِ ثيععاويَهى  ... بععةكنلؿووةئةمٖةوةيَعةوة تععا ئععاػري  

ْوكاْى ثلِ ية سةنايةت بوو ية بةْى قةوَى ػؤى ْةؿةضوو نة ْاوى اةو ى  
 يةبريَة نة ؿةٖات ئيَُة ضةْـ ؿيَؼؤَ( ارـايًة ناكةهوٍ)ناكةهوٍ بووة 

ْاْعةى  اؿةبووئ نة بةو كؿيَٓى هجىء هافء ْوكاْيةى ئةو ٖةَوو ًعتة دو 
ؿةطيَلِايةوة, ػةمْةيةى بوو بؤ نوكؿ, بة َّ ئاؾ َلؿو ٖةَووى يةطةٍَ ػؤى 
بلؿةطؤِك, هعةيلة بعاونِ ٖعةتا َعابوو وةى ؿةطيَِلْعةوة بةًعةوو كظف ميعاتل        

بعةو َعةوؿا   يةؿوامؿة هةاات َوتا ى ؿةنلؿ نة ئةوى ؿةَىَ َوتعا  نعلؿٕ   
ؿكيَقةى ٖيك َاْاييَهى بؤ ػةيَو ْةؿةؿا, َٔ نة ْاتوا  باهعى بعاونِ بهعةّ    
ًَعيَِ ْةَععـيوة,           يةبعةك ئةوةيعة َعٔ ٖةهعتى بيٓيٓعى بعاونِ ْييعة, ؿةتعوا  ب

يٌتٓى, ػواكؿٕء توكِةبووْى, ؿيَؼؤًىء ْكى, كظيٌتٓى, ؿاؿطائا ظ ًيَوةى
طةوكةية نةهيَو باونى نةهةكيَهى ... ٖييى زيَ ْاما ... ًاؿىء ػةَراكى

بة َّ ئةوةى نة ؿةيييَلِْعةوة هعةباكةت بعة بعاونِ ئةوةيعة       -ػؤى ْةبيٓىَ
 .ؿفة ئاغا بوو و َلظ يَهى ٖةتا بًَيَى ميلةى ضاوْةتةكي
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 لة وةهمة جوانةكانى مهذالَييةوة بةرةو ريان
 
 
1 

ئةوةبوو ثؤزي ًةًةَى هةكةتايِ ٖةك يعة قوتاغاْعةى َةويعةوى تعةواو     
غعة ًعريى ًعيعلى ثعىَ بةػٌعيِ,      قوتاغاْةيعةى نعة يةنعةّ قوَ    نلؿ, ئعةو 

ئةوةيٍ ػويَٓـْعةوةى ًعيعلةناْى َةويعةوى بعوو, بةكِاهعتى سةقيكعةتيَو       
ٖةيععة ؿةبععىَ فيَععلى ْععةوةناْى ػؤَععاْى بهععةئ, ئععةوةيٍ هععرتاتيقيةتى     
ْاوييَٓاْة, ْاو مظك طليٓيعةء ناكييعةكيَتى مظكى ٖةيعة, صيووْةًعِ بعؤ ئةَعة       

يةكيَيةى ْاوى ئةو  ظ ْـييةى َٓة بؤ ًيعلةناْى َةويةوىٖةَإ ئةو ثةيوة
قوتاغاْةية بوو, ػواسافينيِ يةو قؤْاػة نلؿو ٖةكضى َاَؤهتاء نوكهىء 
تةػتةكِةَء ؿةكو ؿيواكى ثلِ ية ْووهعيٓى هعةيلو هعةَةكةو ئعةو تاْهيعة      

طةوكةية نعلؿ نةيعةناتى ئعةو قؤْاغعةؿا ؿواعاى ئعةوةَإ ؿةنعلؿ نعة          ةئاو
ْهية ئاوة بتةقيَتء بةيَهو بؤ ضعةْـ كظفيَعو قوتاغاْةنعةَإ    ػوؿاية ئةّ تا

ثلِ ية ئاو ؿةبىَء ؿةواّ ْابىَ, ئةَعةَإ يةؿيَعةوة بعوو, ػعةيايَى َٓعـايَيُإ      
... بوو, بةَ ّ قؤْعاغى هةكةتاييٌعِ تعةواونلؿو ئعةو تاْهيعة ٖعةك ْةتعةقى       
هتى ئيـى يةنؤتاييةناْى ئةو قؤْاغةؿا ؿوا كظفى ٖةفتةى ثاىء ػاويَٓى ؿة

ثيَهلؿ, ثيَِ واية ػؤًرتئء ثعلِ بعؤٕء بةكاَعةتلئ ضعا نى َٓعـايَيَتى يعةّ       
قوتاغاْةيةؿا ٖةفتةى ثاىء ػاويَٓى بعوو, ئيعـى قوتاغاْعة ئامينةنعةَإ     
ؿةبوو بةيةى ثاكضة ؿاكهتإء هةومايىء طوٍَء طويَيوٕ, سةوًةى بةكؿةّ 
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 و  و,  ؿةبععوو بةيععةى ثاكضععة ثععانىء بععؤٕء بةكاَععةى هععٓةو بععةكو ضععٓاكو 
ػوؿاية ئةّ بريةوةكياْة بؤ ٖيَٓـة ػؤَ بووٕ, بؤضىء ية ثاى ضى تةموى 

... ة دةهعععتةَاْةوة, ؿواى ئععععةو ٖعععةَوو هععععايَة  ٓؿيَٓعععةوايى ؿةبةػٌعععع 
قوتاغاْةنععةَإ ؿووقععات بععوو, دععاك دععاكة يععةقاتى هععةكةوة تععةياكةَإ   
يةناغةم ؿكوهت ؿةنلؿء بةكٖةيكى ئامساصيعإ ؿةنعلؿ, ضعةْـئ ػعةيايَى     

ٖا ئاَيَن ئاكةمووى ئةوةى ثىَ ؿةػواهتري نة بليا يةْيَو ئعةو تعةياكةوة   كة
ئيَُةَ بةكٖةيكَى ئامساْى ًري بوويٓايةو بؤ هاتىَ ية بويةكى قوتاغاْعة  

 .كمطاكضيإ ؿةبوو
2 

يةبريَة نة َٔ ٖيَٓـة تةَرةٍَ بووّ ية ؿةكهى سيواب, ثعيَِ وابعوو ئعةّ    
ثيَعى ْعةؿةطوتلا برينعاكى كاؿةى    ؿةكهة نةيَهى َلظ ايةتى ْيية, ئعةونات  

تةَرةيَيِ يةؿةكهى سيواب يةنذاك با َ بوو, ٖييعِ ْعةؿةماْىء َعةسايَيٍ    
بوو فيَلمبء تاَاويٌِ ٖةك يعة برينعاكى تةَرعةٍَ ؿةمب, داكيَهيعإ َاَؤهعتا      

ئايا : ئيرباٖيِ َاوةكاْى ػوؿا بةٖةًتى بةْيويب بهات, ٖةيَيواْـّء طوتى
؟ يةبعةكؿةّ تةػتعة كةًعةنةوة وةهعتابووّ,     كووبةكى بامْة ضؤٕ ؿةكؿيَت

ئيـى مظك توكِة بعوو, ٖاتعة ْنيهُعةوةو    ... بة َّ ضةْـّ برينلؿووة ْةَناْى
وةى وو بةؿةهعتى كاهعتةى نعاكتيَهى يعةْي    بة ٖةَوو ٖيَنيَهيعةوة تيعواو تيع   

 :هةكّ ؿاوة طوتى
دعاكاْى   ناكتيَهى ؿيهةًى ػناْـة هعةكّء طعوتى ْيعوترية   ... ْيوةترية
َعٔ يعة    ؟...ْاماْى 7/22ةَـيى ناكتيَهى ؿيهةًى نوتا داكاْى ْيوترية ٖ
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ًويَٓى ػؤّ ءكوطيَق بووّ, هةكّ يةقى, بة ؿةوكى ػؤّ هوكِاَةوةو ضعاوّ  
نةوتة كةًهةو ثيٌَهةو نةهِ ْعةبيٓى ئيَوعتانىَ بعري يعةو كةفتعاكةى ئعةو       
َاَؤهتا باًة ؿةنةَةوة ؿةيَيَِ ػوؿاية بعؤ ئاوةٖعا توْـوتيعق بعوو يةطعةٍَ      

؟ بؤضى ٖةويَى ْةؿا بة هتايًيَهى كووٕء دوإ يةَٓى بيةيعةْى, بؤيعة   َٓـا
مظكداك ؿةطةَة ئةو كاهعتيية ٖةْعـىَ نعةي كةطعةمى ئعةو توْـوتيقيعةيإ       
يةطةٍَ ػويَٓى ػؤياْـا ٖيَٓاوة ػعةتا يعةوإ ْعةبووة ػعةتا يعة ثعةكوةكؿةى       

  .ثيٌَيٓى ئةوإ بووة
 

3 
ييَهـاْعةوةى ئةبعةؿى    ئيـى ئةو ٖاويٓةى نة ضياناْى قةكةضعوغ ْعوقُى  

نلؿّ, نؤتايى بة قؤْاغيَهى فياْى َٓـايَيَتيِ ٖيَٓا, ئةو قؤْاغةى نة ثلِة ية 
ػععةوْى كةْيععاو كةْععطء وةُٖععى ًععريئ ًععريئ, تةْاْععةت ؿةنععلىَ بًَععيَِ   
قؤْاغيَهة ية ؿةكةوةى هٓووكة ؿووك ؿووكةنعاْى ػعةياٍَ ئعةو هعٓووكاْةى     

ةكؿاكيإ ْابىَ, بةؿاػةوة طيَقاوى َٓـاٍَ ثيَى واية ؿةهتيري ؿةنلىَء ؿةهتر
ناْى ئيَُة وايهلؿ نة َٔ ػؤّ  ْعى نعةّ ْعةتوا  ئعةو     تيةْةٖاَةتىء َةيٓة

ٖةَوو طةوٖةكة ثلِ بةٖاياْةى, ئةو طةوٖةكة دوإ دواْاْعةى فيَعل ييَتعاوى    
   ّ ئيَُععة َيًًععةتيَهري يععة  . كظفطععاكى َٓععـايَيَتى بـظمَععةوةو تؤَاكيععإ بهععة

ٖيَعن نعلاوة, بةكٖعةساٍَ قؤْعاغى ػعةوٕء ػعةياٍَ       ئةمةيةوة مانريةَإ بعىَ  
 .نؤتايى ٖاتء قؤْاغيَهى ؿيهة ؿةهتى ثيَهلؿ
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... ئيرباٖيِ ئةَري بايَـاك نة يةْاو مةيٓعى يعةى ًَيعؤٕ َلظ عـا داويعـاْى     
وا َاَؤهتا دواْةناْى قؤْاغى هةكةتاييِ, َا َ... َا َوا َاَؤهتاى سيواب

, َوسوري, تاٖري, هعة غ هعواك   نةَاٍَ َوتةفا, بةتلوهةفةْـى دوبلائيٌ
ئةطةك َاوٕ ئةوة ضاوّ ٖةك ثيَتإ ؿةنةويَتةوة ... فةْـى ئةهوةؿة فةْـى

      ِ ئةطعةك نوَضيٌعتإ   ... نة بؤ ئةبعةؿ هعةكى كيَعنو ْةوامًعتإ بعؤ ؿاْعةويَٓ
 .نلؿووة, طةكؿْتإ ئاماؿو بةٖةًت ديَتإ بيَت

 
4 

كمطاكيِ بوو,  %50بةجمؤكة ية ؿةكهى سيوابى ًةًى هةكةتايى بة صيلة 
نة ثيَِ واية ئعةو صيلةيعةَ ٖعةَووى ٖعى َعٔ ْعةبوو بِليَهعى بعة بعةمةيىء          

و قعاويتى ؿواى ٖةكِةًعتة   -بعيك ايًيًعط   -ئيـى قؤْعاغى ... ياكَةتى بووة
هووكنلؿْةوةو ثٓـكزيء يةوميٓةو اةهةييات تةواو بوو, ثيَِ ْاية قؤْاغيَهى 

اةكةبى بوو ٖيٌَتا نعة  ؿيهة نة قؤْاغى ْاوةْـى بوو, ئةونات ْاوةْـى بة 
ْةبوو بووة نوكؿى, بؤ ئيَُةَ ئةمَووْيَهى تفتء تاٍَ بوو, ضوْهة ٖييُإ 

بعووئ, ئعةو قوتاغاْةيعةى َعٔ      يَوْةؿةماْى يةمَاْى اةكةبى, ًلِو ًعةثلِ 
تيايا وةكطرياّ يةهةك كيَياى اةْهاوة بوو, تامة ؿكوهعت نلابعوو, مظكبعةى    

وبةكى ٖعةوييَل بعووٕ, تايرةشيةْعـيَتى    قوتابيةنإ ٖى طوْـو  ؿيَهاْى ؿةوك
مظكى ٖةبوو, هةيلةنة يةوةؿا بعوو ٖعةَوو بةيةنعةوة ٖييعُإ ْعةؿةماْى,      
ٖةكضةْـة َٔء ضعةْـاْيَهى ؿيهعة ػعةيَهى ًعاكبووئ, نعة ئعةونات ٖاًعِ        

وقةكةْى دةَيًى ٖوْةكَةْـو سةَيعـ دعةَاٍ و اةبعـويك     هةكِادى ًااري
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, ٖةكوةٖا َاَؤهتا هة غ هععـى  ٕيةطةٍَ َٓـا بووكةهوزي ٖوْةكَةْـيٍ 
بةكيَوةبةكى قوتاغاْةى بلايى بوو ثةكوةكًهاكيَهى َةمٕ بوو, َاَؤهتاى 
ئيٓيًينيٌُإ ئيشوإ ْاويَو بوو, بة َّ َٔ ٖةَعـيى نةوشيعةوة بعةكتريى    

َوااْعاتيَهى  ... كظفاْةى ؿةكهى سيواب نة ئةويٍ دةبلو ٖةْـةهة بعوو 
كظفاْعععة ئعععةو قوعععةيةّ ؿووبعععاكة  مظكّ يةطةيَعععـا ضةًعععترووٕ ٖةكبؤيعععةَ

 :ؿةنلؿةوة نة ْاما  نىَ طوتوويةتى
 َةؿكهة ػؤَ َةؿكهة
 بـوٕ دةبلو ٖةْـةهة

َاَؤهتاى نيُياَإ ثياويَهى قوة ػؤًى هوسرةت هامبوو ٖيَذياك ثعلِ  
ْونتةو ثيَهةْري بوو, مظكبةى قوتابيعةنإ سعةميإ يعة ؿةكهعى ئعةو بعوو,       

ةهععتـابوو, تيَريٓييععةناْى ػععؤى  ٖةَيٌععة ؿةفتععةكيَهى بيععهؤ ْةى يععة ؿ  
هةباكةت بة قوتابيةناْةوة تياؿا ؿةْووهيةوة, ضاوى ًري بوو, كظفيهيإ 
تععاقى نلؿْععةوةى نيُياَععإ ئةدماَععـا, ؿواى ئععةوةى نععة وةكةقععةى تععاقى 

ٕ  )نلؿْةوةى ٖيَٓايةوةو بةك ية ؿابةًعهلؿٕ طعووتى    نيَيعة؟  ( بعةنل كةظيعا
ويَريلٕ بنأْ ئةو بعلاؿةكة ضعى   ئةويٍ وة ََى ؿايةوةو طووتى َِٓ, وتى ط

ئعةو قوتابيعة   (( ْعتتى بعِعفوك وْيععة نعت ْعاقوي مدعادى      ))ْووهيووة 
, ٖةَوو نةوتٓة ثيَهعةْري,  (اِفوك)ْووهيرووى ( فوفوك)يةدياتى وًةى 

بة َّ َاَؤهتا ُائب بؤى بةٖةيَة سويَب ْةنلؿو طعوتى ػعةتيَهى ػؤًعى    
يةفيَل ْاقوي ْافيعتء  ( اِفوك) ٖةيةء بؤ ئةويٍ ْويَية, بة َّ ؿةبىَ بناْىَ

 .ؿةَلىَ
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5 
ئةوىَ وةػتإ نة ئيَُة ثيَُإ ْاية ئةو قؤْاغة بعاكو مكوفعى نعوكؿ تعاكاى     

. وةكضةكػاْيَهى بةػؤوة ؿةبيٓى ى ؿةثوًَى و ى ئاؿاك(11)تامةى بةياْى 
ٖةك يةطةٍَ ؿةكضووْى ئةو بةياْة يعة ى ئاقعاكى قوتاغاْةنعةَإ ئعةونات     

ؿكَيعقايى ضعةْـ َيعٌء َيًَيعو بعة ًعايىء ٖةيَجعةكنَىء         ضؤٍء ٖعؤٍ بعوو بعة   
ئاٖةْط ؿاثؤًلا, ٖةك ية ًايى ؿة عةكى باؿيٓاْعةوة تعا ؿةطاتعة ئةوثعةكِى      
ٖةوكةَاْةوة ية ٖةَوو  يةى طؤكِاْىء َؤهيكاء ٖةيَجعةكِئء ؿكوًعِ ضعلِئ    
بععوو, ئععةو ْععاوة نةكْععة ايَيَو بععوو يععة تةقيٓععةوةى اةًععلء نوكؿايععةتى       

ؿى ػواهذيء ًاْامى نلؿٕ بة ثيٌَعُةكطةو ػعةبات, ئيَُعة    كاهتةقيٓةو ئاما
نععة ئععةو ؿةّ يععة قوتاغاْععة بععةكؿةبووئ يةنوععةك بععةكةو ئععةو نةكْة ايَععة  

ئععةوىَ يؤتوثيايععةى بععوو ئيَوععتا وةى ػععةوْيَو ؿةبليكيَتععةوة, ... ؿةضععووئ
مظكداك ية ى ًايى ػةيَهى ٖةوكاَإ ؿةوةهتائ دؤكى ًايىء ٖؤكةناْى 

ى َٓععـاٍَ ًععتيَهى ؿيهععة بععوو, وةى ٖععى  ى ئيَُععة ْععةبوو, ئععةوإ بععؤ ئيَُععة
ضةْـئ هةااتء هةاات تعا ؿكةْيعة ًعةوإ يعةو ئاقعاكة ثعِل سةًعاَةتة        
ؿةَايٓةوة ػوؿاية ئةو ػؤًىء ًاؿية بؤضى يةهةك ػانى ئيَُةؿا ؿووباكة 

 !.ْةبؤتةوة؟ ئايا ؿووباكة ؿةبيَتةوة؟
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بوو, َٔ بةوةى نة ٖةك يةْيَو ئةو ئاٖةْية هيشلاوةيةؿا ٖةَوو ًتيَو ٖة
ية َٓـايَييةوة ٖعؤطلى ًعيعل بعووّ, ًعيعليَهى مظكى ناَعةكإ َعونليِ يعة        
بةكبووٕ, طوَ يَة هعوكةى ئعةو ًعاارية نتيَرعى ًوكًعييَِلإ بعوو, نتيَرعى        
بةكباػةيَى ثيٌَُةكطة بوو, َٔ ْنيهةى ٖةَوويِ يةبةك نلؿبعوو دعاك دعاكة    

ةوة ٖوتعافى بعؤ ػعةيَو ؿةؿا,    ػةيَهى نؤؿةبووْةوةو يةنيَهإ بةكم ؿةنعلؿ 
َٓيٍ يةى يةواْعة بعووّ, تادعاكى وابعوو ئةوةْعـة بعةٖيَن ٖعاواكّ ؿةنعلؿو         
ًيعلّ ؿةػويَٓـْةوة ئيَواكة نعة ؿةضعووَةوة ْووهعهةّ ييَعوة ْعةؿةٖاتء      

نععة ( ؿاكنععوٕ نععةكة )تععةواوى فيَهععاْى طععةكووّ يععةطؤ ؿةنععةوتٔء وةنععو    
وو بلِيعاكى ؿةؿا نعة   ئةوةْـةى ؿةْووى ية ؿكةػت ؿةؿا ؿةْوونى ؿاغ ؿةبع 

ضيـيهة ؿووباكةى ْةناتةوة, بة َّ نة هجيَـة ؿةٖات ؿووباكة ؿةنةوتعةوة  
بةتايرةتى ئةو ثاكضة ًيعلةى . نؤيَيٓى ؿكةػتةوة َٓيٍ ؿةم ئاوةٖابووّ

 :ناَةكإ نة ؿةيَيَت
 طويَِ بةؿةْيى ئاؾ مكيٓيايةوة

 ؿةَِ بةٖاواك ٖةيَيَٓايةوة
 بؤية ٖةك ئةبىَ ثٌهؤى تؤيَةمب

 وكباْى ػاىء ٖى ئةّ ػؤيَة مبق
ئيـى ؿةبوو بة ضعةثًَةو ٖعاواك َٓعيٍ يةطعةيَيا بعاَ ّ ؿةنعلؿو يةْاػعةوة        

 .ًاْاميِ بةػؤَةوة ؿةنلؿ
مظكبعةى ؿكومشععةناْى ئعةونات طوماكًععتى يةػؤًةويوعتى ثيٌَععُةكطةو    
بععاكماْى ْععةَل ؿةنععلؿ, ؿكومشععةنإ ئةواْععةيإ كةت ؿةنععلؿةوة نععة ؿفى   
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يا ػياْةتيإ يةطةٍَ ػؤيإ نلؿبوو, دعا مظكدعاك    ػةباتى طةزي نوكؿ بووٕ,
ؿكومشةنإ بعؤ ْاًعريئ نلؿْعى ئةواْعةبوو نعة ؿفى َيًًةتةنعةى ػؤيعإ        
ؿةضووْة هةْيةكى ؿوفَٓاْةوةو ٖةكيةنةوة ؿة يةتى ػعؤى ٖعةبوو ئعةوة    

بعؤ  . ضةْـ ؿكومشيَهى ئةو هةكؿةَةية نة َٔ ْاوى ؿةْيَِ ؿكومشة ٖوتعاف 
 :صيووْة
 قُاْىبعقى بعابى يعو))

 ((ًةَ ػةكيتةى يةًاْى
 
 نيَتإ ؿةوىَ ية نوكؿإ))

 ((َعة  َوتعةفا بعاكمإ
 :ةنإ بوو, بؤ صيووْةٖةْـيَهى ؿيهة يةو ؿكومشاْة ؿفى داً

 ثيٌَُةكطةى ْاو تةكِاًإ))
 ((نرييإ بةقووْى داًإ

ئععةونات نععة ْععاوى ثععوييى ؿةٖععات ميععاتل كم بععوو بععؤ َيَععقووى ثؤييوععة 
 ...سةكةي قةوَيةنإ

 ْةداًِ ْة ثؤييوِ))
 ((نوكؿةنى مظك َوػًيوِ

- :ٖةكوةٖا ئةَةَ ؿةطوتلا
 داًةنإ ئةَلِظ بةداكى كووكِةًٔ

 قوكِ بةهةك طةوكةو بيوونيإ
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 ...ئيٓذا بؤ نوىَ ؿةكؿةضٔ
ناتَيو ؿكوًِ ضعِلةنإ نعة ئةطعةك ٖةيَجعةكنيَى نيعاْيإ   ْنيعو بوايعة,        

 :يةْاػى ػؤيإ ؿةنلؿ و بةّ ضةْـ ؿيَلة طوماكًتيإ ؿةنةوتٓة ًايى
 فاشيىَ مايَُىَ باكمإ ئةَلةنى ؿاية))

 ((فاشيىَ مايَُىَ ْةػتى نيقإ ْةَاية
 طةصيى قةكادى وكؿة    َة  َوتةفا مةايُى نوكة

ئيـى ية ٖةَوو  يةى ئةّ بةمّء كةمَة بةكؿةواّ بوو, واى ػوؿايعة ئعةّ   
تا وةى تاوهعيَهى  نةكْة ايَة ية بةٖةًت بوو يا ية ػانى ميٓـوإ؟ نة ئيَوع 

ؿووك ؿةنةويَتةوة  بريةوةكييةناْـا  كةْياو كةْطء وكؿة وكؿة ية ْاو تةَى
 .يةبريضووْةوةؿا وٕ ؿةبىَ يةٖةيَُى
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 ريانةوة بةرةو شةختةنذازةكانى شاخ لة

 
1 

ئعةو بعةكى ًعةقاَى ًةهعتى ٖيٌَعتا هعةك       . قؤْاغى ْاوةْـيِ تةواو نلؿ
نعة ئيَُعة ٖةَيٌععة يعةْاو ئعةو نيًََياْععةؿا      ثعانى نيًََيعةى طعة ء دععؤ بعوو,    

ؿةَايويَٓـ, ئيَوتا بةوة نعةوتووّ نعة قوتعابى يعةْاو هلوًعتى ػوؿاييعـا       
ئةوةْـةى فيَلى نليٌَُةو كاَإ ؿةبىَ, ئةوةْـة فيَلى واْةناْى قوتاغاْة 
ْابَى, مظك دعاكى وابعووة, نعة واْعةى دوطلافيعاّ ؿةػويَٓعـو هعةيلى ئعةو         

لؿ, دوطلافيا ؿةبعوو بةَيَعقوو ؿةبعوو بةفةيوعةفةو     هلوًتة ػوؿاييةّ ؿةن
فةيوععةفةَ ؿةبععوو بةضععةْـ ثلهععياكىَ نععة ئيَوععتيٍَ ثععيَِ وايععة وة َّ       
ْاؿكيَتععةوة, نععاتيَهيٍ كاؿةدفععليِء يععة كاَععاْى ػععؤّ ؿةبووَععةوة نتيَرععى   
دوطلافيععاّ يععةفيَل ؿةهععتء ثيَهععا  ؿةؿظميععةوة, بةٖععةك سععاٍَ ئععةو ْععاوة    

َإ ئةو هاتاْةّ يةبرية نعة نعاكتى صيلةنعاْى    ئاوةؿاْى تىَ ْةنةوتروو, ٖة
َاَؤهعتا   -بةنايؤكياى نكهى هيَيةَِ يةؿةهت َاَؤهتاى مَاْى اةكةبى

نععة ػععةيَهى ٖععةوييَلو ًاكهععتإ بععوو وةكطلتععةوة, ئععةوةؿةّ ئععةو   -هععايَض
صيلةناْى ئةدماَى ئةمَوْعةناْى ؿابعةَ ؿةنعلؿ, دعا يةبعةك ئعةوةى وةى       

 -كهى سيواب نة صيلةناْى ؿاَةوة طوتىطومت ٖيَٓـة تةَرةٍَ بووّ ية ؿة
بععاوةكِّ ْععةنلؿ, طععومت بععاوةكِ ْانععةّ؟ َععٔ ْععاديض بععوومب,   -ْععاديض بوويععت

َاَؤهتا هايَض نةوتة طوَاْةوةو ؿووباكة ضاويًهةى يةضعاو نعلؿو ؿةهعتى    
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ؿاَةهتةكةنةو ؿايٓاوة هةك صيلةنإ بؤ ئعةوةى تةئهيـناتعةوة, بعة َّ ْعا     
ّ ئةوةى مظك مظك هعةيل بعوو ؿيوعإ بةٖعةك     بةكِاهتى ْاديض بوو بووّ, بة َ

ثًعة  ( 100)ؿوو ؿةكهى دةبلو ٖةْـةهعة نعة ئةوهعا بةٖعةكؿوويإ يةهعةك      
... صيلةّ وةؿةهت ٖيَٓعابوو % 50بوو, وةنو قؤْاغى ًةًى هةكةتايى ية 

ٖةهتِ بةوة ؿةنلؿ . ٖةك نة صيلةنا  وةكطلتةوة ئيـى تا ْاو َايَىَ كاَهلؿ
ػؤًعييةى يةطياصيعـا وةى بعاكاْى    . ٓووكى ْعةبوو فلِيٓعىَ هع  . نة َٔ ؿةفلِّ

ػؤًععِ . بععةٖاك نةكويٌَععهةى ثيَععـةنلؿّ َاْععـبووبووْى يععةبري ؿةبلؿَععةوة 
ْععةَناْى ضععؤٕ طةيٌععتُةوة َععاٍَ, يةكيَيععةؿا ٖععةك بععةؿةّ كانلؿْععةوة ٖععةك  

ْعاديض بعووّ   . ْاهياويَهِ ؿةؿى ناكتةنةّ بةكم ؿةنلؿةوةو ٖعاواكّ ؿةنعلؿ  
بة َّ فيإء ئةكنى ))ػتةوةك بووّ ئةو هاتة, ئاى ػوؿاية ضةْـ بة -ْاديض

ْيوةكِظ ٖةَووَإ نةوتيٓة هةك !...(( ْاػؤًى ثةثويةى ئاكةمووى نوًتِ
واّ ٖةهت ؿةنلؿ َٔ ٖةك طةؿةّ ْيية, سةمّ ... هفلة بة َّ ػواكؿْى ضى

 .ؿةنلؿ ٖةَوو ؿوْيا ئاطاؿاك بهةَةوة نةوا َٔ ْاديض بوويِ
 
 
 

2 
 

ةناْى قؤْاغى ئاَاؿةييِ نؤنلؿةوةو ثيٌَهةًى ئيـى تةواوى ثيَـاويوتي
ّ نععلؿو بععووّ بععةثؤزي يةنععةَى    -ا ػععوة -بةكِيَوةبةكايععةتى قوتاغاْععة 



 32 

ؿاػى طلا  ٖةَـيى كمطاكيِ ْةبوو ئعةو  (... ئةؿةبى)ئاَاؿةيىء ية بةًى 
ؿةكهععةى نععة بععؤ َععٔ بووبععوو بععةنيَويَهى هععةػتء ييَععى كمطععاك ْععةؿةبووّ  

ٖاتروةهةك, نة ئعةو نعات ضعواكةّ هعايَى      يتُيٌىهةكباكو بٓراكيٍ يؤطاك
بةياْى يامؿةى ئاؿاكبوو, بةك يةوةى ئةمَووْى ْيوةى هاٍَ ئةدماّ بـةئ, 

ى ئاؿاك ًها, كفيَِ بةؿكيَقايى ئةو هىَ هاٍَء ْيوة ٖةك (11)بوْياتى بةياْى 
ػةكيهى نوؿيَتاء قعِل نلؿْعى نعوكؿو ًعةٖيـ نلؿْعى ػعةباتييَِلإء ؿميٓعى        

ٖععةَوو كيَيععةييَهى ؿكِْـايععةتى طلتةبععة بععؤ ثووضععةٍَ     تيَهؤًععةكإ بععوو,  
تا واى ييَٗات هةكنلؿايةتى هياهى طةيٌتة ئعةو  ... نلؿْةوةى ئةّ بةياْة

ئاؿاك بةفيًََة, ( 11)قةْااةتةى نة كفيَِ ية ديَرةديَهلؿْى بةْـةناْى بةياْى 
. بؤية ية يةى كظفؿا ًعاك ػلظًعاء ػعةيَهى بعةتيَهِلا كوويعإ نعلؿةوة ًعاؾ       

َ نة قوتابى بووئ يةى ثاكضة كووَإ ية ًعاؾ نعلؿو ثعؤزي يةنعةَى     ئيَُة
ئاَاؿةييُععإ بةْيوةضععًَى ديَٗيٌَععت ئععةونات, ًؤكًِععى نععوكؿ تععةواوى       

نعؤنلؿةوة نعة ئوكؿطعاييَهى هعةكبامى     ( كواْعـم )قوتابيةناْى ية ئوكؿوطاى 
ٖيَذياك طعةوكة بعوو, بةهعةؿإ فووكى تيعابوو, ٖعةَوو ؿابةًعروويٓة هعةك        

مياتل ية ؿوو ٖةماك قوتابى بعؤ َعاوةى َاْييَعو يعةّ ئؤكؿوطايعة      فووكةنإ, 
سةوايٓةوة, بة َّ هةكنلؿايةتى ًؤكَِ ئةَةى بةضانٓةماْىء ئةَلى نعلؿ  
بةمووتلئ نات ئةّ ئاثؤكِةية ثةكَء بكَوبهليَتء ؿابعةَ بهعلئَ, ضعوْهة    
ٖةواٍَ طةيٌت بوو نة كفيَِ ؿةهت بةبؤكؿوَإ نلؿْعى ؿةنعات, ئعةوة بعوو     

َء بكَوبوويٓةوةو ٖةكيةنةو ضوويٓة بةًيَوء ٖيَنيَوء ؿةمطايعةى, َعٔ   ثةك
بععةو ثيَيعععةى نعععة بعععلا طةوكةنعععةّ ئةظيععةؿ ؿةًعععتى ٖعععةك يعععة هعععا َْى   
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ًةهتةناْةوة ية ئيَنطةى ؿةْيى نوكؿهتإ بعوو, َٓعيٍ ضعووَة ئينطعةو     
ؿيٓاك ية كاطةياْـٕ ؿاَةمكاّء ية بةًى نؤْرتِظيَى ئينطةى ( 16)بةَووضةى 
وكؿهتإ ؿةهت بةناكبووّ, ئيعـى هعةكةتاى تؤفعاْى كمء قيٓعى     ؿةْيى ن

كفيَععِ ؿةهععتى ثيَهععلؿو ٖععةَوو  يععةى تؤثرععاكإ ؿةنععلائء فلِظنععةَ بععىَ    
  .كةظياْة بؤكؿوَاْى ؿةنلئ

 
3 

بةجمؤكة ٖةَوو ئيَواكةيةى ئينطةى ؿةْيى مو ٍََء كاهتةقيٓةى ًؤكًِى 
ؿةنععلإ تععةْٗا   ؿةطةياْععـة ػععةيَو ئععةو نععات ٖععةَوو بةكْاَععةنإ تؤَععاك   

ٖةوايَةنإ بةميٓـوويى ثيٌَهةَ ؿةنلإ, َٔ نعة يةطعةٍَ ٖاًعِء َعةسفوم     
 ظٖةك ًةوةى يعةنيَهُإ ػةفعةك ؿةبعوئء بةكْاَعةناصيإ ثعةػٍ ؿةنعلؿ      

ًةكيتةنإ ئةو نات بةنلةى طةوكةبووٕ, ئعةو ًعويَٓةى ئينطعةى زيَ بعوو,     
ػة ْـا بعوو  ًويَٓيَهى ًاػاوى تقبوو ية ْيَوإ ًاكظضهةى ضؤَإء َةَى 

( 30)ثيَيإ ؿةطوت َاػؤ ٕ, بليتى بوو ية ٖةيَـكِيَهى هىَ َعةتلى بعةكئء   
َةتل ؿكيَق, ؿيواكةناْى نؤْهليت بووٕء هةكيٌى هةب كيَعقنلابوو ثاًعإ   
بةػؤٍَ ؿاثؤًلابوو, بةفًري هاثيتةى بؤ نلابوو, ئعةوة بعوو كظفيَعو فلِظنعة     

ةك بووّ تةواوى هاثيتةى بةتوبوييف, بؤكؿوَاْى نلؿئ ئةو ًةوة َٔ ػةف
فًيٓى فووكى نؤْرتِظٍَ نةوتة ػواكةوةء َٓيٍ ية فيَليةوة بةتةْٗا َاَةوة, 

ٖععةك دععاكةى ؿوامؿة قوَرةيععةى   -ُععًية -فلِظنععةنإ بععىَ كةظياْععة بععة 
توبوييفيإ ؿةٖاويٌَتة ػواكةوة, ٖةك بة تعةْٗا ؿةْيةنعةى بعةي بعوو بعؤ      
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ئععةؿةبء ئععةؿيبء  ئععةوةى ئععةفْؤى َععلظ  بٌععهيَٓى, ئععةونات تععةواوى      
. كظًٓررياْى نوكؿ ٖاترووْة كينى ًؤكَِء يعة كاطةياْـْعـا ناكيعإ ؿةنعلؿ    

 .يةوناتة ئةواْةى نة يةئينطة ناكيإ ؿةنلؿ ئةَاْة بووٕ
 

 ٖةوييَل بةكِيَوةبةكى ئينطةى ارـاخلايل َعلف
 هًيَُاْى ئةْـامياك اجمـ ارـايواسـ

 هًيَُاْى ئةْـامياك ...ؿاكةوإ
 ٖةوييَل ٖوْةكى. ٍ اظيـ ؿةًتى

 ٖةوييَل ثةػٍ -نؤْرتظٍَ حمفوم ارـايكاؿك

 ٖةوييَل ثةػٍ -نؤْرتظٍَ نةكيِ ؿةًتى

 ٖةوييَل بيَقةكى نوكؿى باكمإ َة  ػاييـ
 ًةقكوة بيَقةكى نوكؿى سؤ ػؤًٓاو

 هًيَُاْى بيَقةكى نوكؿى ؿيٌاؿ َةهلةف
 ٖةوييَل ناكوباكى ٖوْةكى كةَةمإ سةَةؿ

 هًيَُاْى كوباكى ٖوْةكىنا ئيرباٖيِ
 ٖةوييَل ناكوباكى ٖوْةكى ارـايوكّ ؿةًتى

 هًيَُاْى بيَقةكى نوكؿى سةَة كةًيـ ٖةكةي
 بةغـا بيَقةكى اةكةبى ؿاكا

 ٖةوييَل بيَقةكى ئاهوكى ؿةْوة سةكيلى
 نةكنوى بيَقةكى توكنى هاٖى
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 نةكنوى وةكمَ ياوةك ْاَل
 يَلٖةوي فلِْى ئينطة. ٍ ئةْوةك ًيَؼاْى

ثيٌَععُةكطة يععة بةًععى    نانة  و
 ئيـاكة

 ٖةوييَل

 ٖةوييَل تؤَاكضى ئينطة ْةدات حمةَةؿ سادى
 نةكنوى بةكْاَةى ئةؿةب َةٖـى ئوَيَـ
 ؿٖؤى بيَقةكى باؿيٓى َةسفوم َائى
 هًيَُاْى ٖوْةك فامٍَ قةهاب

 نةكنوى بيَقةكى اةكةبى ارـايوٖاب تايةباْى
 كنوىنة بيَقةكى ئيٓيًينى ارايلظئ

 ٖةوييَل ؿةكٖيَٓةك مٖري ارـاغيوض
ػةيعععةف ميَرعععاكى يعععا   

 ئاغوى
 باؿيٓإ بيَقةكى باؿيٓى

 حمةَةؿ ؿًتى
 ْةفاؿ اةمين هوكَيَ

 ئةكًيفى ئينطة
 ثةيآَيَل

 ٖةوييَل
 ٖةوييَل

 
 

ئةَاْععةو ضععةْـ ْععاويَهى ؿيهععة نععة ئيوععتىَ يععةبريّ ْععةَاوٕ يععة هععايَى      
 .نطةؿا ناكيإ نلؿووةةوة تا نؤتايى ْوهؤى ًؤكَِ ية ئي(1974)
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4 
هلوًععتى نوكؿهععتإ هععةكةكِاى دععواْى يععة كاؿةبععةؿةكى مظك هععةػتء  
ؿفواكة بةتايرةت مهتاْاْى نة يةى ثاكضة بةفلةو ٖيك ٖؤيةنى فياكى تيَعـا  
ؿابري ْةنلاوة, بةؿكيَقايى هعةؿإ هعايَة ؿاطرينعةكإ ٖةَيٌعة ويوعتووياْة      

ياييَهى َوؿيَلْى بؤ نلاوةو ْةٖيك ٖةك بةؿوانةوتووى سييَٓيَتةوة, بؤية ْةكيَ
ناكيَهى ػنَةتيوماكى, تةْٗا ئةوناكاْة ْعةبيَت نعة ػعوؿى ًؤكًِعى نعوكؿ      
بععؤى ئععةدماّ ؿاوة, هععةكةِكاى ئععةو هععةػتىء ؿفاواكيععةَ بؤكؿوَععاْى        
فلظنةنإ ٖةَيٌةء بيوتء ضواك هةاات بعةكؿةواّ بعوو, ئعةو كظفةى نعة     

كةهعات بعوو, ػعةيَهاْيَهى بعىَ     ثلؿى طة َيَة بؤكؿوَعإ نعلا, طعةوكةتلئ نا   
طوْاٖى مظك نةوتٓة بةك ًا َوى بؤَعب بعاكإء ًعةٖيـ بعووٕ, ٖعةكوةٖاَ      

اكإ نلؿْى قة َؿمىَء نة تامة ؿاٌْعياى نوكؿهعتإ تيعاؿا دو َبعؤوة,     ربؤَ
ؿيوإ بؤَرراكإ نلؿْى ضؤَإء ًاكظضهةناْى نوكؿهتإ, بةكاؿةييَو بوو 

ري كاٖاترووٕ, ٖيك ًويَٓيَو ْةبوو, نعة  ػةيَهى يةطةيَيإ هةكةكِاى َةكاءَ
بٓيةوةكِيَهى طةوكةى بؤ ػؤ سةًاكؿإ تيعا ْعةبىَ, ئيَُعة يةئينطعة بعووئ,      

ؼاْةَ يةتةى ئيَُةوة بوو ؿوو فيَل طةوةكِى طعةوكةى ٖعةبوو,   ثٖةكوةٖا ضا
هةيل يةوةؿا بوو يةناتى بؤكؿوَإ نلؿْـا ٖةتا هةطةناْيٍ ؿةضووْة ْعاو  

يَهيإ ٖةكنة ؿةْيى تةياكة ٖات بلاؿةكيَو كايهلؿة بٔ ئةو بٓيةوةكِاْة, داك
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فووكةوة ئيعـى ئعةو يعة     تةطةوةكِةنة بة َّ نةبيٓى هعةطةنة بعةك يعةو ضعوَ    
نعة كيَهعةوتى دعةمائريى ًعوّ     . بةكؿةّ بٓيةوةكِةنة ٖعةك ٖعاواكى ؿةنعلؿ   

يةَياْى ايَلامء ًاى طؤكِ بةطؤكِؿا َؤكنلا نوكؿ وةنو ٖةَوو ًؤكًِعةناْى  
ة بةك ػةدمعةكى فةٖعلاوىء طعةوكةتلئ ْوعهؤى ؿكوهعتهلؿ,      ؿيوإ نةوت

ئةوةبوو ًؤكًِى ئةيًوٍ ْوهؤى ٖيَٓاو هةكتاهعةكى نوكؿهعتإ نةوتعةوة    
بةكؿةهتى ؿاطرينةكإ, ٖةماكإ ٖةماك ثيٌَُةكطة يةو هةكى باؿيٓاْةوة تعا  
ئةو هةكى ٖةوكةَاْةوة بةْاضاكى ئةوةى طةكِايعةوة ًعاكو ئعةوةى تعليٍ     

إ ٖععةيَيلت َٓععيٍ ئععاواكةى ئيَععلإ بععووّء يععة ئؤكؿطععاى  كيَععى بععةكةو ئيَععل
طريهاَةوة نة هاوانى ئةوها بة تةواوى نؤْرتِظزي ئؤكؿوطاى نلؿ ( كةبةت)

بوو, َاوةيةى يةّ ئؤكؿوطاية َاَعةوة, بعة َّ ؿفواكى فيعإ يعةو ئؤكؿوطايعة      
ئةوةْـة توْـ بوو بةْاضاك طةكِاَةوة ًعاك, ئعةييَلةوة فيعاْى ًعاؾ نؤتعايى      

 .ووَةوة ْاو كةوتيَهى ؿيهةى فياْى ؿيًيَتىء ؿةهترةهةكىٖاتء ض
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 ئؤردوطاى رةبةت

 
ء ثةضياْععة ًععووَةنةى ْيَععوإ 1975ؿواى ْوععهؤى ًؤكًِععى ئععةيًوٍ يععة 

هععةؿاَى ؿيهتععاتؤكو ًععاى ْاَععةكؿ ويَععلِاى ٖععةَوو ثيٌَععُةكطةو ػععةيَهى      
نوكؿهعععتإ َٓعععيٍ ئعععاواكةى ئيَعععلإ بعععووّ, يعععة ئؤكؿوطعععاى كةبعععةت      

نة ؿةنةويَتة ْيَوإ ًاكى هةكؿةًتء ئعةو تلى َعةٖاباؿ ,   ..طريهاَةوة
ػععععةيَهيَهى ئيَذيععععاك مظك يععععةو ئؤكؿوطايععععة   ... بععععة َععععةوؿاييَهى ؿووك  

بععة َّ هععاوانى ًععا وةنععو َؤكاْععة يععةو ئؤكؿوطايععة نععاكى ... طريهععابووةوة
ؿةنلؿ, مظكبةى ئةواْةى نة يةو ئؤكؿوطاية بووٕ ػةيَهى قعة َؿم ء نؤيعةو   

 ؿوكهعت  ًويَٓةنة ٖعةَووى وةنعو ٖعؤٍَ وابعوو يعة ْعاوةوة      ... ييَل بووٕٖةو
َةتل بوو فيإ مظك هةػت بوو  2َةتل بة  5ظ1نلابوو بة فووكو ٖةك فووكةى 

ػوكؿو ػؤكاى مظك بة مةظيةت ؿةهت ؿةنةوت, ئةوةَ ...يةو ئؤكؿوطاية 
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ؿا نةوا ؿابةًيإ ؿةنلؿ بةًى ػيَناْيَهى طةوكةى ْةؿةنلؿ, يةو ئؤكؿوطاية
َاَؤهعتاييَهى مظك ٖعةبووٕ نعة ٖعةَوو بيَهعاك يعة بعٔ ؿيعواكى ئعةو قاااْععة          
ؿاؿةْيٌذي, بؤية نةوتٓة ٖةويَى ئةوةى نة قوتابيةنإ نؤبهةْةوةو ئيعـى  
بة ْائوَيَـى ؿةكي غويَٓٔ, ٖةيَرةت ػةيَو ية سايَةتيَهى ْةفوعى ٖيَذيعاك   

كثلهعةنإ  قوكي ؿةفيإ, ضوْهة تامة ًؤكَِ نؤتايى ٖاتروو يةنآ يعة بة 
نة ثيٌَُةكطة ية ماػعؤوة تعا ئةوثعةكِى    : ػةيَهى نؤنلؿةوةو يةبريَة طوتى

يَهى قعووٍَ  َٖةوكاَاْةوة ثاًةنٌةيإ نلؿو نؤتايى ًؤكَِ كاطةيةْلا, ػة
بوو بليٓيَو بوو ٖةكطين تاوةنو ئيَوتاَ هاكيَق ْةبؤتةوة, يةطعةٍَ ئعةوةَ   

اّ هلوؿى ًؤكًييَلِى بؤ ًلِة ئيَنطةيةى ٖيَٓلابووة ئةو ئؤكؿوطايةو بةكؿةو
ػةيَهةنة ؿةػوتةهةك, بة َّ فايـةى ضى ْائوَيَـى ًهوعتى بعة تعةواوى    
ػةَيو ٖيَٓعابوو, بعةَ ّ ئعةَلى واقيعو بعوو, ضعوْهة ًعؤِكَ يعة ثٌعتةوةِكا          

بععةكؿةواّ بععووْى َايععةى فععةوتاْى دععةَااى بععوو  .. ػةدمععةك كيَععق نلابععوو
ضعةى نلؿْععـا بعوو َععٔ   ثلِ بةتايرعةت كفيَُعى بععةاى ئةوناتعة يةوثععةكِى ػعؤ    

بةٖعةكساٍَ  ... ئيَوتاَ ثيَُواية بلِياكيَو بوو دؤكيَو يعة سيهُعةتى تيَعـابوو   
ضةْـ قوتاغاْةيةنيإ نلؿةوة ية هعةكةتاييةوة تعا ئاَعاؿةيى َٓعيٍ نعة      
ئععةوؿةّ ثععؤزي ضععواكةَى طٌععتى بععووّ يةطععةٍَ قوتابيععإ يععةو قوتاغاْةيععة 

 .ؿةواَِ نلؿ
بلاؿةكاْةى نة بةيةنةوة بووئ ؿةضوويٓة مظك داكإ ئيَواكإ يةطةٍَ ئةو 

ؿةوكى ئؤكؿوطاو ؿةنةوتيٓة قوعة, ئَيُعة ثَيُعإ وابعوو ئيعـى دعاكيَهى تعل        
برِباى ِبعرِب ضعاوَإ بعة نوكؿهعتإ ْانةويَتعةوة, تةْاْعةت مظك دعاك ٖيعواى         
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ئةوةَإ ؿةػواهت ئةطةك ييَيةكِئَ بيٓةوة بعؤ ػؤَعإ يعة طوْعـيَهى ؿووك     
بععقئ باًععة, ئععا بععةّ دععؤكة ْائوَيَععـ برععووئ,     ؿووكى نوكؿهععتإ بيَععت  

فيإ ية ئؤكؿوطاى كةبةت بليتى بوو يعة  . تلوههاييةى ية طياصياْـا ْةَابوو
يعة هعجيَـةوة بعؤ هعجيَـة     ... ْائوَيَـىء ْاؿياكى تقى بلهيةتىء ؿيَةكاونآ

ٖةْععـ  دععاك ؿةنةوتيٓععة وكِيَٓععةوة, هععةفةك نععلؿٕ بععؤ ؿةكةوةى و َت       
ػةَيَهى ْةبوو دية ية ػةَى نوًتٓى ئيَُة بةّ  هةكيةًة بوو هاواى ٖيك

ًيَوة فياْة, ؿوفَٓاْى نوكؿ بة ٖةكًيَوةيةى بيَت ئاَادميعإ يةْاوضعووْى   
دا ئةطةك بؤ َاوةيةنيٍ ية باوةًت بيلى, ئةوة يعةو َاوةيعةؿا   ...نوكؿة 

بريّ ؿيَت ٖةك يةو ئؤكؿوطايعةؿا ًعتيَهِ ْووهعى بعةْاوى     ... بةدمت ؿةنات
نعة تيايعا باهعِ يعةو فياْعة ؿةنعلؿ نعة ػعةَيو         ( اَى ْاَيٓعآ ناتيَو فيإ تع )

ئؤكؿوطععا بةهععةكيإ ؿةبععلؿ, بععةكاوكؿّ ؿةنععلؿ يةطععةٍَ ئععةو فياْععةى يععة      
ؿا بةهةكَإ ؿةبلؿ, بة َّ ضوْهة (7هؤػؤى )نوكؿهتإ يةفيَل بؤكؿوَاْى 

ئةو  هةك مةويةنى ؿاطريْةنلاوى ئاماؿى ػؤَعإ بعوو هعةؿ قعات ػؤًعرت      
وا ػةيَهيإ ٖاْـةؿا نة بةكةو ايَلام بيةكِيَٓعةوة بعؤ ئعةّ    كظفاْة ها... بوو 

دعا نعة ئوَيَعـيَو ييَعلةو يعةو       ... َةبةهتة َاًيٓيَهى مظك ئاَعاؿةنلابوو  
ْععةبآ َععلظ  ٖععةك يةهععةك ػانةنععةى ػؤيععةوة بيَععت باًععرتة, بؤيععة َٓععيٍ  
بلياكَـا بيةكِيَُةوة نوكؿهتإ, طةكِاْةوةى َٔ بعؤ نوكؿهعتإ يعةممةتيَهى    

بوو, بة تايرةت كيَيانة بة ًويَٓيَهـا ؿاؿةضوو, نة طوْـو ًاكيَهى مظكى تيا
.. مظكى نوكؿهتاْى ئيَلاْت تيا ؿةؿيت, ية هةكؿةًتةوة بؤ باْةو َةكيوإ

بة ٖةماكإ ٖعةماك ًعويَٓى ؿيَلفيَٓعت وات ؿةؿيعت نعة نعنةت يعة دةكطعةوة         
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اْعة  ٖةيَـةهتا نة ئاؾ ئيَُة َيًًةتيَهى ضعةْـ بةؿبعةػتري ئعةو طوْعـة دواْ    
... ٖةَووى ية ْايةباكتلئ وةماى فياْـا بووٕ يةْيَو ئةو بةٖةًتة ػؤًةؿا

بةّ دؤكة تا طةيٌتيٓةوة نوكؿهتإ بة ؿكيَقايى ضواك نيًؤَةتل بةك يةوةى 
بيةيٓععة ثيَٓذععوئ ئيَُععةيإ بععةكةيك نععلؿو تةهععًيُى ػايَععةناْى هععٓووكى   

 .ؿكِْـةناْى بةاى نلايٓةوة
بةكيَهعععةوتري بعععةكةو ثيَٓذعععوئ, نعععة وةى  ؿواى ييَهؤيَيٓةوةيعععةنى مظك 

يةًععهليَو ٖععةَوو طيععاْى ... يةًعهليَهى ؿيًهععلاو هععةكَإ يةبععةكػؤ ْعابوو  
بعةٖاكى بععةاى بعوو, نععة نعوكؿ يععةو    .. بعلئء طععامو ْائوَيَعـىء ئععةدمهلاو  

يةويٌَةوة بعلؿكائ بعؤ هعًيَُاْىء يعةويٍَ ٖةَعـيى ئعاماكو       ... سايَةتةؿاية
ْعاومةؿ  ( اائـوٕ ازي ايِعف ايوُع   )ا بة ئيٗاْةيةنى مظكء ٖةك يةو ًاكةؿ

نلائ, ئةّ ْاوةَ ػاهيةتى تايرعةتى ػعؤى ٖعةبوو ئعةويٍ ئعةوةبوو نعة       
يةنوةك ية َلظ ايةتى ؿةنعةوتىء ؿةبعووى بعة ٖعاو َتى ثًعة ؿةء ٖةكضعى       

تعةْٗا اعةفو ؿةنعلاى    .. ٖةقيَهى ياهايىء َلظيى ػؤتة ية ؿةهتت ؿةضعوو 
ناكئاهعاْىء نعاك   .. ناكت بؤ ْعةبوو  نلِئء فلظًتٓت بؤ ْةبوو ؿاَةمكاْـٕء

كظيٌتٓت بؤ ْةبوو َافى هةفةكت ْةبوو, بة َّ يةطةٍَ ئعةوةَ بعؤ ٖعةَوو    
نةهآ ئةوة هاغ ؿةبؤوة نة ًؤكًِى نوكؿ ضةْـ يةهةك ٖةم بعوو, ضعةْـ   

ية هًيَُاْيةوة  ثوويةيةنيإ وةنو اائيـئ ثيَعـائء ئيعـى َعٔ    . كةوا بوو
 ..ْةٖاَةتىةػتىء ثلِ ًاكى بةؿب... طةكِاَةوة ٖةوييَل

بععة َّ يةطععةٍَ ئععةوةَ طيععاْى تؤيَةهععةْـْةوةء طيععاْى ؿاطريهععاْـْةوةى 
كظيَعةناْى  ... ٖيك نةهيَهى ًةكافةشيةْـ ػاَؤَ ْةبووبؤوة ؿيَىًؤكَِ ية
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نوكؿ ٖةَيٌة ؿيَوؤمى ػعاىء ْةتعةوةى ػؤيعإ بعووٕ, ؿواى ئعةو ٖعةَوو       
نيُيابعاكإ َعٔ يةنعةّ    هايَةوة تا طةيٌتيٓة هايَة بةؿبةػتةناْى ئعةْفاٍء  

نة طوماكًتى يعة نيُيابعاكاْى   ( هيَوى َةكا)ًيعلى ػؤّ ْووهى بةْاوى 
 .ٖةيَةظة ؿةنلؿو بكَوّ نلؿةوة
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 شةختةنذازةكانى ريانةوة بةرةو شارة طةورةكان لة
 

1 
يَعقنلا, نعة ٖاشيعةوة ًعاك,     كِ ئيـى ًؤكًِى نوكؿ ية ثٌعتةوةكِا ػةدمعةك  

ؤكًِععى ئععةيًووٍ بععة تععةواوى يععةْاو تععاى يععةؿواى ئععةو ًهوععتة طةوكةيععة ً
هةكهاَيـا ػةيايَةناْى فياْى ؿاٖاتووى ػعؤّ هعلِنلؿبوو, يةَةًعـا تعانى     
نوكؿ َوَاكةهةى اةًكى ػؤى ؿةنات ضوْهة ئيَُعة َيًًعةتيَهى تعةْٗائ    
يةو هةكمةَيٓةى ػوؿا دية يةو ًؤكًِعة ٖييعى ؿيهعةَإ ًعو ْعةؿةبلؿ,      

َييَهة يعة ٖعيك ًعتيَهى ؿيهعة     بؤية هةكهعاَى ؿواى ْوعهؤٖيَٓإ, هةكهعا   
ْانععات,؟ تععؤ وا ٖةهععت ؿةنععةيت نععة ثاكضععةيةى يةديععةكت بةكبؤتععةوة     
ْاويةثت, ْوهؤىَ ًؤكًِى ئةيًووٍ نةهةكيَهى قووٍَ بوو يعةؿٍَء ؿةكووْعى   
تانى نوكؿ, ضوْهة كةًريٓى ئايٓـةى طياْى  ئةو تانةى تةْيرؤوة, ئيـى 

ؤوة, ًعععاػةنإ ئوَيَعععـى بةئايٓعععـة ْعععةَا ٖيَنوطعععوكِى ػعععةبات نعععح بععع  
هععاكؿبووْةوة, ناْيععةنإ نععويَلنلإ, هععةْيةكةنإ ضععؤٍ نععلإ, ؿةْيععى   
ظ مو يَى ئيَنطةى ًؤكَِ بلِا, ٖةهتُإ بةوة ؿةنلؿ ئيـى ئيَُة تةواوبووئ 

 .ئايا بةكِاهت َيًًةتإ تةواو ؿةبٔ؟
 
 

2 



 44 

ئةوةبوو طةِكاَعةوة بعؤ ػويَٓعـٕء ضعووَةوة نكهعى ضعواكةَى طٌعتىء        
ّ %76تععةواو نععلؿ,  -ا ػععوة-ةبيِ يععة قوتاغاْععةىثيَععٓرء ًةًععى ئععةؿ 

وةؿةهت ٖيَٓا يةبعةنايوكياؿا, ثيَـاويوعتيةناْى ثيٌَعهةَ نلؿْعى نوييَعقّ      
ديَرععةدىَ نععلؿ, َععٔ ػععؤّ مظك سععةمّ يععة بةًععى ئيٓيًيععنى ؿةنععلؿ, بععة َّ 

نؤييَعقى  )بةؿاػةوة بلانةّ نة ئيوتُاكةنةَى ثلِ نلؿبؤوة بؤَٔ يةنةجماك 
ى ية ئيٓيًينى بيَرةَ بعووّء يةياهعا وةكطعرياّ نعة     ْووهيروو ئيـ( ياهاى

بةِكاهتى ٖةتا ضواكةّ هايَيٌِ تعةواو نعلؿ ٖعةك كقعِ يعةو بةًعة ؿةبعؤوةو        
هعواكى َاًعري بعووّ     ظ يةطةيَيا نؤى ْةبووّ, بةٖةكساٍَ بووة قةؿةكى َٔ

يةطةٍَ ضةْـ بلاؿةكيَهى ؿيهةى قوتابى كووَإ نلؿة بةغـاى ثايتةػت, َٔ 
يٓى بوو, بؤيةنةَري داكبوو ؿةضووّ بؤ بةغـا يةى ثاكضعة  قةت بةغـاّ ْةب

كووْانى بوو, ؿةتيوت ضًيلاية, نة َاًيَٓةنة كيَيةى ْاو بةغعـاى ؿةبعلِى   
مظك ْييعععةكإ بعععووّ, ْةَعععـةماْىَ بعععؤ, بعععة َّ ؿةكنعععةوت ْييةكاْيةنعععةّ  
ؿووكنةوتٓةوة بوو يةو ًاكةى نة ٖةكطين ديَِ ْةٖيٌَعتروو, ٖةهعتِ بعةوة    

ًاكيَهى ػةوْاوىء ئةفواْة ئاَيَنة, ؿيَِ توْـ بوو واَعـةماْى   ؿةنلؿ بةغـا
 ؟.بؤ. قةت ْاتوا  بىَ ئةو ًاكة بقيِ

 
3 

ى هععةك -اكبيععٌ -بععةياْى نععة كظفٖععة َت ثةدمععةكةييَهى فووكى ٖععوتيًَى
ًةقاَى كةًيـّ نلؿةوةو تؤمىَ هةيلى ؿةكةوةّ نلؿ, بةغـا وةنو ًعةو  

ْةى ًعةو نعةوةى ضلاهعتإ وابعوو     وا ْةبوو نة َٔ بيٓى بووّ, ئةو ًةقاَا
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واْععةبوو بععةكظف مظك فةْيععاوىء ؿيَععلئ ؿيععاكى ؿةؿا, بععؤْى هععةكؿةَةناْى  
اةباهععى ييَععـةٖات, بةغععـا ًععاكيَهى مظك طةوكةيععةو صيووْععةى َةؿةْيععةتء 
فياكى مظكى تياية, نؤًهة هةك ية ٖعةوكةنإ غعةكقى نليٌَعُةو كاَاْيعإ     

 ظ قو ئعةْتيهاو هعيٓةَاى مظك  ؿةنلؿّ, ثاكىء ثلؿى مظكو ًةقاَى ؿووكوؿكيَ
ًاكة ٖةفاكةنةى ػؤَى وةبري ؿةٖيَٓاَةوة, بٓهةى كظًٓرريى دؤكادعؤكو  

ػعععويَٓيَهى ؿيهعععةيإ يعععةْاو دةهعععتةَـا   ظ طةيعععةكيو َنطعععةوتء نًيَوعععا 
 ظ ةبوْةواي, نؤكِْيٍئئاوى ؿجيًةو ييَواكة ؿكةػتاويةناْىء . فاْـٖةيَـةثلِ

ٕ  بؤْى ًيعليإ ثىَ ؿةبةػٌيِ, ؿاٌْعياناْى  اى هو ئعةْتي  ء ًعةقاَى نيعا
 وْعة كةًعيـى وةبعري   كِةَةناْى ٖاَؿبةمّء هةفاى هةك و  يتوكىء ضايغىون

ؿةٖيَٓاَةوة, تةػتعة ًعاْؤناْى ئعةناؿضيياو ٖؤيَعة دؤكادؤكةنعاْى بعاْيى       
َلظ يععإ ؿةنععلؿ بععؤ بووْععةوة بةهععةك ديٗععإ, بععاكِة دواْععةناْى ًععةقاَى 

كةبايَغء ثعلِ دوْرودعؤَء   هةاـوْى بةكى ؿجيًة بةكِاهتى ثايتةػتيَهى قة
ٖةكضةْـ َعٔ تعاكاْى ثايتةػتيٌعِ ؿواى ضعةْـ هعايَيَو بيٓعى,        ظئاثؤكة بوو

بة َّ ئةو ئيٓتُايةى بةَٔ ْةبةػٌى, باماكِة دواْةنإء ثاكنة طةوكةنإء 
ثاكنى ئافة َٕ, ٖةَووى بؤَٔ ًتيَهى تامةبووٕ, بة َّ بةغعـا بعةو ٖعةَوو    

  ُ لِاْيَتيععـا ْاًععرييٓرتئ ؿكِْععـةى   دواْيععةوة يععة هععةك نوكهععيةناْى سون
بؤيععة ٖععةكنات هععةكّ بععةكم ؿةنععلؿةوة نةيَرععةى تيععقى ئععةو  ظؿةًععاكؿةوة

ؿكِْـاْععةّ ؿةٖاتععةوة بةكضععاو نععة ضععؤٕ ضععؤْى بععةْاودواْى ئععةو ًععاكةوة  
نةيَرةناْيإ ؿكيَق ؿةنةْةوةو دةهتةى ػاىء ْيٌتُاْى بيَٓامى َٔ ودمعلِو  
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نؤًععهى مظكؿاكى كفيَععِ  ئععةّ ْووهععيٓة بععةك يععة كَععاْى     )ودمععلِ ؿةنععةٕ  
 (.ْووهلاوة

 
 
 

4 
طعومت بةغعـا بعؤَٔ ئعةمَوْيَهى تعامةبوو بعؤ فيعإء بةكْاَعةى ئعةؿةبيِ,          

طريهععاَةوة نععة بةهععةك ًععةقاَى ( سةيـةكػاْععة)يةنععةجماك يععة طععةكِةنى 
كةًيـةوةية, طةكِةنيَهى مظك هةيلة ؿةطةكِيَتعةوة بعؤ هعةكةتاى ؿكوهعت     

ػٌتى ثاْى نوكةٕ, نؤ َْعةناْى  بووْى بةغـاى ْوىَ, ػاْوةناْى ٖةَووى 
تةْطء تليوو بىَ َةوؿإ, بعة َّ ئعةوةى يةسةيـةكػاْعة تيَريٓعى ؿةنعلىَ      

مظكبةى ػاْوةنإ نليَيى ًاكةناْى ؿيهةٕ ٖاتووْةتة  ؿاْيٌتواْى ئةوةية
بةغـا ية قوتعابىء َاَؤهعتاو ػعةيَهى ناهعبء ئةواْعةى يعة بةغعـا هعةقاّ         

يةو سةيـةكػاْةيعة َاَعةوة ثاًعإ    طريبووٕ, َٔ تا َاوةى هىَ َاْط ٖةك 
ية بةًعى ْعاوػؤ وةكطعرياّء وةماعِ باًعرتبوو, بةِكاهعتى َعٔ ؿاكايعيِ مظك         

ؿيٓاكيإ بؤ كةواْة ؿةنلؿّ, َٔ نعة يةٖعةوييَل   ( 5)ننو وام بوو, ْاوة ْاوة 
بووّ بةكٖةَيَهى مظكّ ية بةغـا بكَونلؿبؤوة ثاؿاًتةنةياْيِ وةكْةطلتروو, 

طوتى تؤ ثاؿاًتت ٖةيعة بعؤ   ( ارـايغٓى اًى حييى)ومت كظفىَ بلاؿةكىَ ثيَى 
وةكيإ ْاطلى, وةيَكَ ئةوةيإ بؤَٔ ياْةهيرىَ بوو, يةطعةٍَ نعاى ارعـايغٓى    
ضووَة  ى ُاحل سةيـةكى نعة ئعةوؿةّ هةكْووهعةكى كظفْاَعةى ايَعلام      
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بوو, ؿاْيٌتِء بةػيَلاتٓى طةكَى يةَٔ نلؿ, ثيَى ومت َيَعقووى فَاكةناْعت   
ثعامؿة  ومت ْةوةيَكَ, ئيـى ييَى ثلهيِ نة ضةْـ بابعةت بعوو طعومت    ٖيَٓاوة, ط

بابةت بوو, ٖةك يةهةك باوةكِى ػؤيةوة َةبًةغيَهى بؤ ْووهيِء َعٔ   بيوت
( ؿةمطاى كوًَٓرريى نوكؿى)مظك َةَٓوٕ بووّء ػواسافينّ نلؿو ضووّ بؤ 

ٕ موَك بعوو  َةبًةغةنة ئيـى و يةويٍَ ئةوةْـةى ٖةبوو وةكّ طلت,   ئعةوةيا
ػةميٓةيةى بوو بؤَٔ, نةيفيَهى مظكّ ثىَ ٖات بعةوةى نعة دًيَهعى دعوإء     
ضةْـ نتيَرىَ ؿةنلِّ, طةكِاَةوة بةًى ْاوةػؤو ؿوْيا طةكّ بوو طعةكَاويَهِ  
نلؿ, ًتةناْى طريفا  ية ثةدمةكةنةى سةَاّ ؿاْاو, ئعاويَهِ بعةػؤؿانلؿو   

ةكةو ثاكةو ػؤّ يةبةك نلؿو ٖاشية ؿةكةوة بةبىَ ئةوةى ئةو ًتاْةى ثةدم
ثويةنةّ ٖةك يعةبريبَى, ئعيرت هعةكنةوشية قعاتى ؿووةَعى بةًعى ْعاوةػؤ,        
ػةويَهِ نلؿو, ئةوها بعةبريّ ٖاتعةوة, كاَهعلؿة سةَاَةنعة, بعة َّ ٖعايٗو       
ٖايٗو ناك يةناكتلامابوو, ثاكنةو ٖةويةنعةَ نعةوترووة ضعايَى طريفعاتيَهى     

ثاكةيععة بععؤوةو ؿيهععةوة, ٖععةك ْةَـظميععةوة, بةكِاهععتى هععويَهى مظكّ يععةّ  
ػةَيَهى مظكّ بؤ ػواكؿ, ضعوْهة نؤًعهى ثلظفةنعا  كووػعاو ؿةهعت يعة       

 .طوْإ ؿكيَقتل َاَةوة
5 

ية بةغـا تةواوى قوتابية نوكؿةنإ, هةكةكِاى سينبيَهى مظك بةًاػةوة, 
بععة َّ ٖععةَوويإ يععةنلِينو يععةنلِابووٕ, نوكؿايععةتييَهى ػاويَٓيععإ ؿةنععلؿ,  

ةوةنعةى ػؤياْعـا بعووٕ, ئعةونات نؤَةيَعةى      يةنيلتوو بووٕء يةػةَى ْةت
كظًٓرريى نوكؿى ٖةبوو ية بةغـا نة بعؤ َاوةيعةى يعةنيَتى ْووهةكاْيٌعى     
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تيابوو يةٖةَوو نؤكِو نؤبووْةوةناْى ئاَعاؿة ؿةبعووّ, ئةوهعانة ئعةؿةبء     
كظًٓرريى و ًيعلو نتيَب تاقة ٖعاوةيَى نوكؿبعووٕ ئعةؿيرإ تعا كاؿةييَهعى      

ةنإ بووٕ, بةْووهيٓى ًيعلو ضعريظىء وتعاك   مظكباَ ثيٌَُةكطةى ْاوًاك
ػةيَهيإ بيَـاك ؿةنلؿةوة بةتايرةت ًيعل, ؿةتوا  بًَيَِ يةو هعةكؿةَاْةى  
نة قاتء قلِىء ئةْفاٍء نيُيا نوكؿيعإ ؿةٖعاكِى تانعة ًعتيَو نعة َعابؤوة       
ئةؿةبء ٖوْةك بعوو ثاكهعةْيى ئعةو بؤًعاييةى ًعاػةناْى ؿةنعلؿ, ٖعيك        

ةهةك ْةٖاتووة, تةْاْعةت فلِْعةناْى ٖيتًعةكيٍ    ْةتةوةييَو وةنو نوكؿى ب
( ؿا77-76)يةضاو ئةْفاٍء نيُياى نوكؿ ٖيك ْةبووة, َٔ ٖةك ية هعا َْى  

بووّ بة ئةْعـاَى يعةنيَتى ْووهعةكاْى نعوكؿ, بعةَ ّ َٓيعإ يةهعةك بةغعـا         
انايـئ َوتةفا كةهوٍ هةكظنى ْووهعةكإ بعوو,   . سواب نلؿ, ئةوؿةّ ؿ
طؤ ععاكى ْووهععةكى ( َععاكف اوَععةك طععوٍَ)ق َععٔء بععؤ َععاوةييَهى ؿووكؿكيَعع

نوكؿَإ ٖةيَةضٓى ؿةنلؿ, ئةوؿةّ اةمين طعةكؿيٍ يعة بةغعـا بعوو ػعؤىء      
نعاكؿظ طععة َيَى يةيععةى فووكؿابععووٕ, نععاكؿظ طععة َيَى نععوكِيَهى طععةدمى نععوكؿ  
ثةكوةكبوو, فيَل قةكيؤيَةنةى ٖةَيٌة ثلِى بعوو يعة بكَونعلاوة سينبيعةناْى     

 امة هععةكةتاى هععةكٖةيَـاْى سينبععى هؤهياييوععتنوكؿهععتإ, ئععةوؿةّ تعع
نعععة ئعععةويٍ يعععةى يةؿاَةمكيَٓعععةكاْى بعععوو,   (نةثيٌَعععرت بنوتٓعععةوة بعععوو)

يةٖةَاْهاتـا ًاارييَهى ضانيٍ بوو, ٖعةك يعة بةغعـاوةكِا بةًعـاكى ؿووةّ     
 يَوتظايَى ًيعليِ نلؿ ية هًيَُاْى نة بةكِاهتى  يوتة ايَيَهى  طعةوكةبوو,  

طوماكًتيإ ية نوكؿ ؿةنلؿو ؿانؤنى بوو ية نيٌَة ٖةك ٖةَوو ًيعلةناْى 
كةوانةى, ئةوؿةّ ْاكدمؤنيَهى بةْاووؿةْط بوو يعة َةيـاْعـا, ضعواك هعايَى     
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كةبةم ية بةغـا ػةكيهى ػويَٓـٕء ناكى ئةؿةبىء كظًٓرريى بووّ, ٖةك ية 
يعةؿةمطاى بكَونلؿْعةوة   ( ػاىء ٖعةيَؤ )بةغـاَ يةنةّ ؿيواْى ػؤّ بةْاوى 

غـا بةضاخ طةياْـ نعة ٖعةْياوى يةنعةَى ئعةمَووْى ًعيعليِ      نوكؿى ية بة
هعِ يعة بةًعى ياهعا يعة نويَيعقى ياهعاو كاَيعاكى         ثاًعإ بةنايؤكيوَ ... بوو

ئيععـى ًععةكِى ْيععوإ ايَععلامء ئيَععلإ ... طةكِاَععةوة بععؤ ٖععةوييَل... وةكطععلت
 .ؿةهتى ثيَهلؿ
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 لة بةغذاوة بةرةو شةرةتاى نةهامةتيةكان
 

1 
 
وةى طومت بةغـا مةعييَهى مظكى بةػٌى بة ئعةمَووْى ئعةؿةبى َعٔ,     -

ٖةّ ية كووى بووْةوة بة هةك ؿوْياو ًاكةمابووٕ ية هلوتة ئةؿةبيعةنإء  
ئةؿيراْى بةغـاو تيَهةيَرووٕ يةطعةٍَ هعةْتةكى مَعإء ػووْعةكيتى      ىْاهيٓ

ى ؿيهة, بةغـا ًاكيَهى طةوكةبوو, ٖةَوو دؤكة ٖؤم ء ْةتةوةو تايةفعةييَه 
تيععابوو, بةٖععةكساٍَ بععةّ ٖععةَوو ثيَهٗاتععة فيععاكى و ًاكهععتاْيةتية بةغععـا   

بةطٌتى ػةيَهى بةغعـا  ... ياؿطاكيَهى مظكى ية ئيَوتاى َٓـا ؿوكهت نلؿوة
ثعيَِ وايعة ٖعيك    ... ػةيَهاْيَهى مظك نلاوةو باَ بووٕ يةطةٍَ ػعةيَهى نعوكؿ  

ا َاَةيَعةيإ  ؿاٌْتيواْيَهى ارياقى ئةوةْـةى ؿاٌْتواْى ْاو دةكطةى بةغـ
ٍَ نوكؿإ ػؤَ ْعةبووة, ٖعةك بؤيعةَ ٖةكنةهعَى يعة بةغعـا فيعا بعىَ          يةطة

 .ى ٖةية بؤ ئةّ ًاكة ػؤًة-سٓري-دؤكيَو ية
نوييَقّ تةواو نلؿ, ٖعةكطين سعةمّ يةبةًعى ياهعا ْعةبوو, بعةَ ّ هعةكةِكاى        

ؿةكضععووّء يععةٖيك واْةيععةى  -باًععة -ئععةوة ٖععةَوو هععايَيَو بععة نععؤصيلةى
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بعؤَٔ كظفاْيَهعى تعةيَؽء ْعاػؤَ     1980فاْى نؤتايى هعايَى  كظ... وةوَةْةَا
بوو, ضوْهة يعةنؤتايى تعؤمَى ثيٌَعرت بلانعةّ ْعةػؤَ نعةوت, ارـايوعكّ        

بعععوو يةَةهعععةية  ى بةغعععـاؿةًعععتى ؿةكضعععووى ثعععةضياْياى تعععةنٓويؤفيا 
تاؿةٖعات ْةػؤًعيةنةى بعةمةبلتل ؿةبعوو     ... تةنٓيهيةنإ مظك ميلةى بوو
تايى هايَى ضواكةَِ بلا بؤ َوهٌ بؤية ْاضاك ئةوةبوو يةناتى ئةمَووْى نؤ

بعععووّ ئةوَاوةيعععةى نعععة بعععؤ ػويَٓعععـ  ٖاتروَعععةوة يةًعععاكى َوهعععٌ      
نعةناتى  ... ػويَٓـْيَهى ئةوتؤّ ْعةنلؿ ... يةْةػؤًؼاْةؿا  ى ئةو َاَةوة

بعععة َّ يةطعععةٍَ ئعععةوةَ يعععةتاقى ... ئعععةمَووْى ٖعععات طةكِاَعععةوة بةغعععـا
مَووْعـا بلانعةّ نؤضعى ؿوايعى نعلؿو      نلؿْةوةناْـا بةكؿةواّ بووّ يةْاو ئة

كظفيَهيإ ًةٖيـى طعةوكةى نعوكؿ نعاى َةٖعـى ػؤًعٓاو ٖاتعة ْاوبةًعى        
ْاوػؤو بةكيةوة قوةى بهات ماْيِ ٖعةوايَى َلؿْعى هعة َى بلاَعى ثيَييعة,      

طيعا  تاهعاو ػعةَيَهى نوًعٓـة ؿاييعلمت,      ... طووتى بابيةكِيَيٓةوة ٖةوييَل
كنلؿ بيعِ بعؤ نوييَعقى ياهعانة َعٔ      ضوْهة ػوؿى هة ّ بوو نة َٓى ْاضعا 

َةبةهتِ بوو بيِ بؤبةًى ئيٓيًينى ؿا َٔ ئةوةّ يةؿٍَ بوو نة ْةيعـى َعٔ   
َةبةهتى ئةوّ بةديَٗيَٓا, بةناى َةٖـيِ طوت ؿوا ئةمَوو  َعاوةو بعةياْى   

ئةويٍ طوتى باًة َٓيٍ ناكيهِ ٖةيةو بةياْى بةيةنعةوة  ... يَُةوةؿةطةكِ
بةهعةكػةَيَهى  ... يةنذاكى طةكِاَعةوة ٖعةوييَل  ئةوةبوو بؤ . ؿةطةكِيَيٓةوة
هة ّ ااًكى ًيعلو ئةؿةبيات بوو, بريَة ٖةكضعى ًعيعلى   ... نوًٓـةؿا

َععٔ ... ْايابععة يةنوكؿيععـا بةضععاثهلاوى يععة ؿةفتةكيَهععةوة كيَهععى ؿابععؤوة   
هعووؿيَهى مظكّ يعةو نععاكة ئةؿةبياْعةى ئععةو نؤيهلؿبووْعةوة وةكؿةطععلت,     
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ثاكاهععذيء بةػةتععة ػؤًععةنةى ػععؤى    ضععوْهة ٖييَٓععـ كيَععوء ثيَهععى ؿة   
بعة َّ مظك  ... ؿةيٓووهيٓةوة ثياو سةمى ؿةنلؿ ٖةَيٌة يةبةكباػعةيَى بعىَ  

ااًكى ًيعلى يةتيف ٖةغيةت ء ًيَلَؤبيَهةي و ثةًيَو و ثةكوََ وٖئَُ 
سةمى يةكظَإ بوو, يةنةّ كظَاْى نةيةنةجماك نةيةبةغعـا قوتعابى   ... بوو

يعوكيى  ))ثاًعإ نتيَرةنعةى   ... بعوو ( يًةطي)بوو بؤ َٔ ٖيَٓايةوة كظَاْى 
بةَلؿْى هعة َّ هةكضعاوةييَهى   ... يةطةٍَ مظكاْيَهى ؿيهة... بوكهوف بوو

َـا مظك هةكهععاّ بععووّ بععة ةَععٔ يععةو هععةكؿةَ... طععةوكةّ يةؿةهععت ضععوو
اهعتى ئعةؿيريَهى وكؿةنعاكو بةؿيكةتعة     ؿةهتء ْووهيٓى نةكيِ هعؤفى بةكِ 

 َ اوةيععةتى نععة ٖةكضععى نةتععةطوكياى ئعةويٍ ؿةفتععةكيَهى ٖععةبوو  ّ وايععة 
... هؤفى ااًكيَهى طعةوكةبوو ... دواْى ؿوْياية يةو ؿةفتةكةى ؿةْووهى

ؿةْيؼؤًيَهى ٖيَذياك ااًل بوو ٖعةَوو  ونعةناْى حمُعـ اعاكف دنيعلى      
ئةونات نة يةبةغعـا بعووّ ئعةويٍ يةبةًعى فاكهعى ئعةؿةبى       ... يةبةك بوو
... ةؿاػةوة بةكؿةواّ ْعةبوو ًيعلى دواْى ؿةْووهى بة َّ ب... ؿةخيويَٓـ

ْاودةكطعةى طيَلَعةو نيٌَعة    ... نة طةكِاَةوة ٖةوييَل نةوشية ْاوةٖةًتانإ
ؿاطرينةكإ بعةكاؿةييَو ؿةهعتيإ ْعابووة    ... ئايَؤمةناْى ئةؿةبىء هياهى

فيعإ ٖعيك نكوكظفْعةييَهى     ظقاقاى ئةؿيبء ْووهةكإء ػةيَهى نوكؿهتإ 
ئعةو وةماعةى    ى ْيَوةْـةنةَ بةثىَ... ةْةَابوو ٖةْاهةى تيَـا غوكيَتةو

طلوخء طلوثهاكى مظك بوو بوو بة َّ كاهتيـا ٖةك ٖعةَوو  ... تووًى ٖاتروو
طلوثععةنإ يةيععةى ػععةتى ْةتععةوةيىء ػنَععةتى ْةتععةوةد ػؤيععإ ؿةنععلؿ  
ٖععةَوويإ كيَععو بععووٕ يةهععةك َةهععةية هععةكةنيةناْى نيٌَععةى نععوكؿو      
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ٕ  ٖةَوويإ َ... ٖةيَويَوت يةؿفى ؿاطرينةك بعة َّ  ... لظ ى ًؤكًِعييَل بعوو
بةؿاػةوة َٔ يةطةٍَ تةواو نلؿْى نوييَق نة ؿاَةمكاّ ًةكِى اريامء ئيَلاْعى  

 .بةهةكؿاٖاتء َٔ يةئةَاْةى طٌتى ئابووكىء ؿاكايى ؿاَةكمابووّ
بععاْط نععلاّ بععؤ هععةكمبامىء يععة ئععوكؿى ٖععةوييَل بععووّء بععؤ نععةكنوى          

ٖعيك  ... يةوة طةكِاَةوة ٖعةوييَل َٔ ٖةك ية نةكنوةنة باَـا... طويَنكايٓةوة
ضاكةييَو ْةبوو بؤية َاٍَ ء َٓـايَِ ثيَيايةوةو ية كيَيعةى قةيَاؿميَوةنعةتامة   
مكيَظعاْى نعوكِّ ؿوو ٖةفتععة بعوو يععةؿايو بعوو بعوو بععةكةو ئيَعلإ ْععةداتياى       

 !!.نوكؿإ بةكيَهةومت
 
 

2 
 كظفطععاكيَهى هععةػتء ْاٖععةواك بععوو, نوكهععتإ يععةْاوبليٓى قععوويَى ػؤيععـا  

يةٖةَوو  ييَو كظسى ئيٓواْى نوكؿ طةَاكِظ ؿكابوو, ٖةك بؤيةَ ... ؿةنو َ
ىَ ؿوو ئةهعجُإ يعة   ئوَيَـى طةوكةى َٔ ئةوة بوو ؿةكباممب, نة نةوتيٓعةكِ 

بةهتةهعععتئَ بعععةنلىَ طعععلت, بةهتةهعععتئَ ديَيعععةو ثيَيعععةى تعععةواوى      
قاضاػيععيةناْى َيععاْى هععٓوكى اععريامء ئيَععلإ بععوو, بةكةبععةكى كظفاوا      

كظفيَعو ؿةبعووو يةبعةتاْييَهُإ    ( 15)يَهةوتريء مكيَظعاْى نعوكِّ تةَعةْى    بةك
وةكثيَياو يةباوةًى ؿايهى ؿا ًةتةنُإ ؿاو ٖةكؿوونيا  ية ثٌتى ئةهح 

كيَيعاى ْعاو   ... بةهتايةوةو ػؤًعِ بةهةكثٌعتى ئةهعجيَهةوة بةكيَهعةوتري    
   ٕ  يةًععاػى ٖةماكبععة ٖععةماكا  ... ئةوًععاػاْة مظك ئععايَؤمة توْععاوتووٕ بععوو
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ئةطةك ئةهح ضاوى ٖيَٓـة بةٖيَنْةبوا ... هةكةؿوةنةوتريء تاكيهةًةوبوو
قةت ْةيـةتواْى بةهةك ئةو ًاػاْةؿا ٖةيَيعةكِىَ, ًعويَٓى واٖعةبوو ئةطعةك     

ٕ وٕ بةٖععةثلِوْيوهععاْتِ ئةهععح ثيَععى بةٖةيَععة ٖاويٌَععترا ٖععةَووَإ ٖععةثلِ 
هى ًيٓـا بة َّ يةطةٍَ ئةوةَ ئةهح وةى ئةوةى يةْاوهاَايَيَ... ؿةبووئ

ٖعةَوو يووتهعةناْى ؿووكوبعةكيٍ    ... بلِوا ئاوا بوو ٖةكطين ٖةيَةى ْةؿةنلؿ
ئيَُععة ؿةم يععةَياْى   ظ بععة كةبايععةى ؿوفَععٔء ؿاطرينععاكإ ثلِبووبووْععةوة   

كيَقْةيعععةى بعععةي بعععوو بعععؤ يةْاوضعععووْى  ... كةبايةناْعععـا كةت ؿةبعععووئ
ظك ؿكةْعط  بةٖةك سعاٍَ يةػؤكائاوابووْعةوة تعا ْيوًعةويَهى م    ... ٖةَووَإ

طةيٌعععتري بةهعععٓووكة ؿوكةنعععاْى ؿةكةوةى ؿةهعععة َتى كفيَعععِء ْعععؤكةى  
... ئةو ًويَٓةى نة زيَ ى ؿابةمئ وةى  ئةفوعاْة وابعوو  ... سةهاْةوة ٖات

ٍَ يعةْاو ئعةّ نَيعوةؿا ؿةيادمليواْعـ, ئعةّ ًعويَٓة         بةٖةماكإ ٖةماك َةًعؼة
هععةؿإ ٖععةك يععةّ ويَوععتيايةؿا بة... ويَوععتياى ٖععةَوو قاضاػيععيةنإ بععوو

ناكوإ يعةنرتيإ ؿةنِليعةوة واتعة ئَيُعة بعَى ئعةوةى بعناْري بةٖعةَإ ئعةو          
يةّ ؿةهتةوة بوَ ئعةو   .نليَييةى نة ؿةَاْـا ؿةفلوًلايٓةوةو ؿةنلِؿايٓةوة

 .ؿةهت 
ىَ, ئةوكيَيععةى َععٔ  ؿوباكةنةوتيٓععةوةكِ... ؿواى ؿوو هععةااتيَو سةهععاْةوة 

توىَ نعة نعةوتروة هعةك اْعى     طلتوبوَةبةك ؿةضؤوة ْاو ؿظيَى بيَـاوإء ؿظيَة
يعة ئامسعإ تعةْٗا     هةكؿةًتى نوكؿهتإ ئيَلإ ْاوضةًاػاوييَهى ااهعىَ 

نععاتيَهى مظكَععإ كىَ بععلِىء نععة طةيٌععتيٓة    ... هععةكى بععري ؿيععاكة  ؿبةقة
ٕ بة ؿياكؿةنةوت اييَواكةناْى ؿظيَةتوىَ كظْاٖى وكؿة وكؿة يةطةيية بةكمةن
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بوو تا ئةو هاتةَ نة طةيٌعيٓة   ٖةيرةت ٖةك يةوناتةوة بةكِيَهةوتري باكإ
 ...بةٖةكساٍَ ؿواى ئاماكيَهى مظك يةؿظيَةتوىَ ؿابةمئ... ؿويَةتوىَ

 
 
 
 
 

 لة شاخة هةزار بة هةزارةكانةوة بةرةو هةنذةران
 

1 
 

نة طةيٌتُة ؿظيةتوىَ وةماى هوهياييوت ثةكيٌَعإ بعوو, بعة ٖعةماكإ     
اؿيةتى ئعةو سينبعة   نيًؤَةتل ية هةْيةكةناْى ثيٌَةوة ؿووك بعوو, هعةكنل  

نة هةيلى ئعةو ًعاػة   ...)تقى طفتوطؤى ية يةى ديايىء ؿف بةيةنرتى بوو
ٖةماك بةٖةماكةّ ؿةنلؿ بريّ يةو ؿةنعلؿةوة نعة ئعاػؤ ضعةْـ هعةؿ هعايَى       
ؿيهة ؿةبىَ ػةبات بهةئ تا كمطاكى ؿةبيعٓري, وكؿة وكؿة بعةفل ؿةبعاكىء    

ةضةيةؿا يعة سايَعةتيَهى   باييَهى هاكؿطياْى ٖةيَـةثاضيِ, ثيٌَُةكطة يةو ْاو
ْةفوى هةيل ؿةفيإ, ؿظيَةتوىَ ية هةكهٓوكى ئيَلاْـايةو بة ثةكِيٓةوة يةّ 

 .ؿظيَة بةكيَيةى ػـكاوة ؿةطةيت بة َرياوة
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وومت نعة طةيٌعتِ بعاييَهى هعاكؿى بعاكاْيَهى مظك بعوو, ئعةو ًعةوةى نعة          
يعة  ًعةو  ... طةيٌتِ يةنةّ نةي نة بيٓيِ باكماْى َة  ػاييـو بؤتإ بعوو 

ةوىَ ْعةبووو ؿابعةميرووة   هةيـ نانة نة ئةوهعايَ ةوةو ية َايَى ٓؿظيَةتوىَ َاي
هةْيةكةناْى ثيٌَعةوة, بعؤ بعةياْى ؿوو ئةهعجُإ طعلتء يعةنيإ بعؤَٔء        
ئةويرت بؤ ػيَناْةنةّ ئةوها تامة مكيَظعإ ٖعةَووى ؿوو ٖةفتةوضعةْـ كوَفىَ     

 مهتاْـا ئةّ ْاوضاْةية وةمكى ... ئيـى بةكيَهةوتري... بوو ية ؿايو بووبوو
يةى ثاكضة بةفلبووٕ؟, ؿظيَى ػـكاوىَ تلهٓانرتئ ًوئَ بوو, قاضاغييةنة 

كةترري ئيـى تلهى  ٖةَيٌة ئةوةى ؿووباكة ؿةنلؿةوة نة ئةطةك يةو ؿظيَة
بةفل ْاَيٓىَء يةٖةكِةًةى مكيإ كمطاكضيإ ؿةبيَت, بعةفل ضعةْـ يعؤكييَهى    

, تعةْٗا قاضاغيعى ؿةيناْعى كىَ يعة     هووتاوى ؿاثؤًى بوو ٖيَٓـة باكى بعوو 
 .نويَية ضؤٕ نوتةى ؿةًهيَٓىَ

يععة بةياْيععةوة بةكيَهععةوتري بةكةبععةكةى كظفاوا طةيٌععتيٓة هةكهععٓوكى    
طوْـى َرياوة, ئعةونات تعؤمىَ وةهعتاّ بعةؿياك ؿظنعةيَى ؿونةيَهيٌَعةناْى       

... ٕ نةوشية كاَاْةوة, واى ضةْـ دوإ بوو طوْـ غعةكقى بعةفل بووبعوو   َا َ
طوْعـى َعرياوىَ ػعوَى     يَى هجى ية ٖةَوو  ييَهةوة ؿةثلِفاية ئامسإ,ؿونة

ٖةك بة توَمىَ وةهعتإ بةكاَرعةك   ظ يةْاو هلوًتيَهى بةفلاوى ؿا ًاكؿبوَوة 
ئةّ طوْـة دواْةوة نة بة هعةؿإ نيًعوَ َعةتل يعة كوَسعى ًاكهعتاْيةتةوة       

ٕ كفضيَظ ؿووك بوو  طعةَاكِوَيإ   ى ًاى ثيٌَو و كفيَُى ئيَوتاى ئيوكَى ئيَعلا
ؿضيةْيَهى ٖيَذياك ؿيَعلفئَ بعوو,    ظنةوشية ْاو وةهوةهةيَيهى ًريئ  ؿابوو

َرياوة طوْـيَهى ْاوؿاكة ية نوكؿهتاْى ئيَلإ ئةوةؿةّ سينبى ؿضيعونلاتى  
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ئيَلإ يةوَى بعوو, نعة طةيٌعتيٓة ْعاو طوْعـ بعةثيَى كاهعجاكؿةى بلاؿةكاْعى         
ييَجلهعلاوى هوهياييوعت بعوو يعة      ؿظيَةتوىَ ؿةبواية تاقيرى ْاويَو بهةّ نة

ؿظيَةتوىَ, بة ٖةك ساٍَ يةكيَيةى نةهيَهى ػةيَهى َعرياوة تواْيُعإ بيعيٓة    
ًععةو ؿاٖععاتروو ؿوْيععا هععاكؿبوو وةماععى َٓايَةنععةَإ  ... َايَةنععةى ْععةوماؿ

نة ؿابةمئء ضاىء ضؤْيُإ نلؿ, ماْعيِ ػعةيَهى    ظكةواْى بووبوو... ًلِبوو
لئ ػنَةتيَهى باًى نلؿئ, ًةو ية َعايَى ئعةوا   ٖةوييَلةو ماْى ئيَُة ٖةوييَ

َايٓةوة, ٖةكضى ثيَـاويوتى بوو بؤ ئيَُةى ؿابئَ نعلؿ, دعا يةبعةك ئعةوةى     
ؿةبواية بؤ بٓهةناْى  -كاثرياٌْ -َٔ طةكةنِ بوو بيِ بؤ ًاكى ػاْىَ واتة

سينبى ؿضيونلات ثوويةيةى يةباكةطاى ئةواْةوة بةَٔ بـةٕ, نعاى ْعةوماؿ   
وععويةيةى بععؤ ٖيَٓععاّ نععة تيايععا ْووهععلابوو كيَيععةَإ بععـةٕ  ٖععةَإ ئععةو ث

 بععةياْى موو يةطععةٍَ نععاى ْععةوماؿ ٖععةك بععةثىَ يةطععةٍَ ئيَُععةؿا ... بجةكِيٓععةوة
ًععؤكبوويٓةوة بععؤ كيَععى ؿةكةوةى َععرياوةو يععة هععةك كيَيععاؿا ضععاوةكِواْى     
َاًيٓيَهُإ ؿةنلؿ, ٖةيرةت تةْٗا تلانتوك ٖةبوو, ػواسافينضيإ يعة نعاى   

. ؿ)ئةوؿةّ َاًيَٓى ... لؿو بةكيَهةوتري, َاوةييَهى باَ وةهتائْةوماؿ ن
ك ؿةضعوو  ابة ى ئيَُة ؿاٖات نة ئةويٍ ٖةك بؤ ثرياٌْ( َةظيووؿ اومسإ

ػؤىء تعةْٗا ييَؼوكَيعو, ًعةو هعةكؿاْى َٓعى نلؿبعوو يعة ؿظَيعةتوَىء َٓعى          
ى هةباكةت بة ئةظيةؿ ؿةًتى بلاّ ؿةْاهى, بة َّ ػوا ٖةيَٓاطلىَ هكَويَه

ٖانةمايى نعلؿو بةتةنُاْعـا كةت بعوو, ؿةيتعواْى ئَيُعةَ ٖعةيَيلَى, بعةَ ّ        
بةٖععةك سععاٍَ ثاًععإ تلانتععوكىَ ٖععاتء بععؤى ... ؿيععاكة بةباًععى ْععةماْيووة

 و  كاطلتريء َاَةيةَإ نلؿو ثيَهٗاتري نة تا ثرياٌْاكَإ برات, هواكبووئ
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ماْىَ نوكؿهععتإ َلظ ععع  تععا ْةنةويَتععة ئععةّ كيَياءباْاْععة ْععا ... بةكيَهععةوتري
ػعؤ ئةطعةك ئيَُعةَ ػعاوةْى     ... وو َتيَهى ضةْـ دوإء بةثيتء بةكةنةتة
ًععةو طةيٌععتيٓة ... ة بععة ٖةًععتبععؿةويَععةتى ػؤَععإ بععائ كةْيععة ؿةبوو 

ٔ    ... ثرياٌْعاك   و نعة هععةباكةت بعة ئيَععلإ ًعاكيَهى هععةك هعٓووكة, ؿابععةمي
وئء بةػيَلاتٓيإ يةنوةك  َاْـاية َايَيَوء هكَوَإ نلؿو ماْيإ تامة ٖاتو

 .نلؿئ ْإء ضايإ بؤ ئاَاؿةنلؿئ
ٖةك بةّ ًةوة ئةطةكضى ؿةَناْى ْيَواْى ػةيَهى نوكؿهتاْى كظفٖة َتء 

مظك ْعاػؤَ بعوو, بعة َّ بةْاضعاك يعيَِ       ى اريامثاكتى ؿضيونلاتى نوكؿهتاْ
بة ٖعةكساٍَ وةهعفى بعؤ نعلؿّء     ... ثلهري نة باكةطاى ئةّ ثاكتة يةنويَية

دىَ ٖيٌَت ضووّ بؤ باكةطاى ثاكتى بعة َّ بعا ئعةوةَ بًَعيَِ ٖعةك       َايَةوةّ
     ّ نعة   يةبريّ ْةَابوو,؟ ثاًإ وةبريّ نةوتعةوة ػعؤ ئةطعةك ئعةّ ثوعويةية

بـيرتابا ئةوة سايَِ ية ًويَٓيَهى  يةْاوطريفا  ؿابوو و ية بٓهةناْى ثاهـاكإ
ـ    ... ؿيهة ؿةبوو يَهيإ نة طةيٌتُة باكةطاى ثعاكتى ػعؤّ ثيَٓاهعاْـٕ ٖةْع
ػةبعةكيإ بعؤ ييَجلاهعلاوى ئعةو ْعاوةبلؿ نعة ثلهعيِ نيَيعة         ... َٓيإ ْاهى

ـ   ؿؿةكنةوت ْاهيَاويَهى ػؤّ بوو نعة ئعةو   نعة   ْاهعابوو  ةّ بعة َعكمّ حمُع
ؿةناتة نوكِى سادى اعةمينى ػةكابعةؿكاوى , ػعؤى ٖعاتء بةثيَهةْيٓعةوة      

ًيَٓيَهى ْاكؿو َا... ثيٌَوامييَهى طةكَى ييَهلؿّء طوومت َٓايَيٌِ يةطةيَـاية
بعلؿة ثرياٌْعاكء    نة  دعاْىَ بعوو   َٓايَةناصييإ ٖيَٓاو َٓيإ ية طوْـةنةوة

ئةوها ٖةْاهةييَهى ؿيَٓياييِ ٖةيَهيٌَاو بؤ ًةو ... يةَايَى بلانةَـا ؿابةميِ
 .ٖيَٓـة ٖيكى بووّ ٖةك موو نةوشية ػةويَهى قوويَةوة
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 كيَوشتانةوة بؤ ناو كتيَب لة
 

1 
بعةؿياك   تيَهى ػاوةٕ ًاكهتاْيةتيَهى ؿيَعلئء ثعلِ يعة كووؿاوة, وا   و َئيَلإ 

ؿةنةوىَ ٖةَوو ؿةهة َتيَو بةباَء ػلاثياْةوة بايةػيإ بعة نتيَعب ؿاوة,   
بؤية ٖةَوو نوضةو نؤ ْعةناْى ًعاكةناْى ثعلِٕ يعة نتيَرعى ْايعاب ْايعاب,        

 ؤية ًةوب... ةيةوىَ بوو نة ماْيِ فيَلبووْى مَاْى فاكهى بؤَٔ ضةْـ مكوكي
كظف ػؤّ ػةكيو ؿةنلؿ, يةكيَيةى تةيةفنيؤٕء كاؿيعؤو قوعةنلؿٕ يةطعةٍَ    و 

يعة َعاوةييَهى مظك نعوكتء ثيَواْةييعـا     ... َٓـا َٕء ٖةويَـإ بؤ ػويَٓـْةوة
ْعةى بعةو ًعيَوةيةى نعة     ... تاكاؿةييَهى باَ ًاكةماى مَاْى فاكهى بووّ

ةنِ ؿاية ثةكوةكؿةى ؿةَةويوت بة َّ ؿاؿى ؿةؿاّ, بؤية ٖةك موو اةكينةي
ثرياٌْاكء ؿاواّ نلؿ نة ؿاَرعةمكيَٓٔ وةى َاَؤهعتا يعة مَعاْى اعةكةبى يعا       
ئيٓيًيععنى, ٖععةمكو وة ََععِ ؿكايععةوة ؿيععاكبوو ثيَويوععتيإ بععةّ ؿوو مَاْععة   

نعة ئعةوإ بعة     -سل ايتعـكيى  -بة َّ ؿايإ ْةَةمكاْـّ بةيَهو بة... ٖةبوو
يععة ؿوو ًععوئَ, يةنععةجماك بععة  َوسععامةكةى  ى ئيَُععةى ؿةيَععئَ ؿاَععةمكاّ  

َعٔ ػعؤّ بعاَ بعووّ يعة ئيٓيًيعنى يعة ؿبريهعتاْى          ظ َاَؤهتاى ئيٓيًينى
نة ؿةناتة ئاَاؿةيى  ى ئيَُةو ؿووةَيٍ بة َاَؤهتاى  -ٖلاةينئةُة تيفا

اععةكةبى يععة قوتاغاْععةى ْاوةْععـى ًععةٖيـ َععوقرًى ٖةكيةنععةو ضععةْـ       
 ...ثيَى ؿةفياّ ثاكةنةى باَ ْةبوو بة َّ... َوسامةكةيةنِ ٖةبوو
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ئيـى بةكظف ؿةكهِ ؿةطوتعةوة ؿواى ئةَعةَ ٖعةك ػعةكيهى نتيَعب بعووّ,       
ى يةًعاك نعةَاٍ بعوو    -َةؿئيٓذةَة -يةنةّ كظَا  بة فاكهى ػوْيـةوة 

ئعةوةى ْةَعـةماْى بعة فةكٖعةْط بعةكيَِ      ... نة ٖيٌَتا ْةنلابوو بة نعوكؿى 
وكؿة وكؿة ية .. .ؿةنلؿ, بةكِاهتى ًاناكيَهى ٖيَذياك َةمْى يةًاك نةَاية

ػويَٓـْةوةى فاكهى كاٖامتء ية قوتاغاْةَ يةطةٍَ قوتابيةنإ مظكّ قوعة  
فاطُعة   -ؿةنلؿ ٖةيَة باياْا, ئةوإ بؤيعإ كاهعتـةنلؿَةوة, بعريّ ؿىَ يعة     

 ظبة ئيٓيًينى قوةّ ؿةنلؿ بة ثيَى تواْاّ وتةوةونة ئيٓيًينيِ ؿة-اينٖلاء
إ ؿةبععىَ بععة فاكهععى بؤَععإ  ؿيععاك بععوو قوتابيععةنإ ْععاكِامى بععووٕ طوتيعع  

وومت باًة بة َّ ًتىَ ٖةية بعا  ... اَاّؿكا ةنةيت, ئةَة هةكةتا بوو ؿظَ 
ًَعيَِ بعة نعوكؿى قوعةّ نعلؿ وومت َعٔ فاكهعى بعاَ ْعاما  ئةطعةك            ثيَتيإ ب

رهععةْٔ بععةيَهو ؿةبععىَ ياكَععةتيِ بععـةٕ, ووتيععإ باًععة   يَٖةيَةبهععةّ ْععابىَ ث
نةيٓةوة, يةنوةك ْاويَهِ بعاْط نعلؿو   َاَؤهتا ئيَُة ٖةيَةناْت بؤ كاهت ؿة

ٕ )بة فاكهى طعومت   ؿةكةهعةنةت غويَٓعة, ؿيعاك بعوو اعةيرى ْعةبوو       ( غعوا
ًَعيَِ بةكةؿواَرعة طعومت         َوعتُل  )يةنوةك ؿةهعتى ثيَهعلؿ, وويوعتِ ثعىَ ى ب

تائيَوتاَ ئةّ ( ئاغا ْيوَوتُل باَ بيو اؿاَة بـة)يةنيَهيإ طوتى  (باَ
ييَتعةوةو كوػوعاكى دعوإء ًعرييٓى ئعةّ      ؿةهتةوافةية يةَيٌَهُـا ؿةمكْ

نية نعوكؿةّ ٖعةك يةبعةك ضعاوةو بعؤ تعا ئةبعةؿ ْاهعِليَتةوة, ٖةيرعةت ئعةّ            
قوتاغاْةيععة ٖععى نيععإ بععوو, بععةجمؤكة مظك بععاَ كاٖععامت يةقوععةنلؿٕء    
ػويَٓـْةوة, بة َّ يةبعةك ئعةوةى ؿةكهعى ًةًعى ئاَعاؿةييِ ؿةطوتعةوة,       

ى ػععؤّ تععةسنيل بهععةّء  َٓععيٍ وةى قوتابيععإ ؿةبوايععة ًععةواْة ؿةكهعع   
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ّ يعععة بةكْاَعععةى وتٓعععةوةى واْعععة ئاَاؿةبهعععةّ بعععةجمؤكة مظك مظك هعععوؿ 
 ...بيٓى ئيٓيًينيةنةَ

 
2 

َععٔ ئععةو ؿةّ َاَؤهععتاييَهى كووػععؤَء ٖععاوكِى ى قوتابيععإ بععووّ وةنععو  
ئةواْى ؿيهة ْةبووّ ية ْاوةْـى ًةٖيـ َوقرًى نة اةكةبيِ ؿةطوتةوة يعة  

ِ ؿةطوتععةوةو دادععاكة واْععةى  ٖععةَإ نععات ؿةهععتوكى مَععاْى فاكهيٌعع  
ئاييٓيٌِ ؿةطوتةوة, ية ٖيك ًت ْةؿةثةْياَةوة تةْاْةت ٖةْـىَ دعاك يعة   
ؿةكةهى ئايري يةنيَهِ ٖةيَـةهتاْـ نة ؿةْيى مظك ػؤَ بعوو َعاًَيَى بعؤ    

َعٔ يةطعةٍَ    -ؿةَةطلى َةطلى َةيوٍ طيإ -ؿةطوتري بة تايرةتى طوكاْى
كاْيِ بععؤ ؿةوكوفإ, ػؤًععِ طععوَ ئععةو طؤكاْيععة ياؿةوكيععةناْى ٖععةوييَلّ زيَ   

وٕ نععة ضععةْـ َععةميوّء ةقوتابيععاْى نععوكؿ يععةوىَ بععةؿياك ؿةنعع... ؿةطععوتٔ
ٕ     ... بيَهةهٔ تعا بعةجمؤكة   ... ضةْـ َعةسلوؤَ يعة مَعإء نًتعوكى ػؤيعا

بةؿكيَععقايى ضععواك هععاٍَ َععٔ ٖةكػععةكيهى ؿةكي طوتٓععةوةو ػويَٓـْععةوةى   
 -اماؿى يعا َعةكطى  ئع  -ٖةك ية نؤتايى هعايَى ضعواكةّ بعوو   ... فاكهى بووّ

اواى ء  -نعاماْرتانيِ نعلؿ بعة نعوكؿى ثاًعإ ؿةهعتِ نعلؿ بعة وةكِطيَلاْعى         
نة ئيَوتا ( كةطةناْى ئةيهوى ٖيًى)ى داى يةْـةٕء ثاًإ نتيَرى -سٍ

ضاخ نلاوة, بة َّ ؿاػى طلا  هةػتىء غوكبعةت ؿيَعى ٖعةدمٔ بعة ٖعةدمٔ      
 ّ ّ  ... نلؿبعوو ةفيكعةناْى ْععاو  يعاؿى ٖعاوةٍَء ك  ... ٖيَعنى َاْعةوةى بلؿبععوو
ّ ... ًععاػِ بةتايرععةتى فياْةنععةَ مظك ْععاػؤَ  ... ػويَٓيععإ ؿةدؤًععاْـ
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وةماعى هياهعى   ... طومةكإ ئةونات يعة ئيَعلإ مظك مةظيعةت بعوو    ... بوو
ْيَعععوإ ؿضيعععونلاتء ثعععاكتى تاؿةٖعععات ػويَٓعععاوى تلؿةبعععوو, تةْاْعععةت     
قوتابيةناْيٍ بةضاوى ْاؿظهعت تةَاًعاى ئيَُعةيإ ؿةنعلؿ, ْةياْعـةماْى      

ٕ  ئعع ٖةكبؤيععةَ ... ةوة ؿوفَععٔء ؿاطرينععةكأْ ئاوةٖععا ئيَُععة يةيععةى ؿةنععة
 .بلِياكَـا بيةكِيَُةوة بؤ نوكؿهتإ

 
 
 
 
 
 



 64 

 
 
 
 

 لة ئيَرانةوة بةرةو كوردشتان
 

يععة كيَيععةى ًععٓؤوة بععةكةو نيًََةًععري نةوشيععةكِ , نيًََةًععري ْاوضععةيةنى    
يعى يعة   ًاػاود بةكم ٖةيَهةوتووة, ئةطةك ية هةكةتاى بةٖاكاْعةوة بعؤى ب  

بةكماييةوة هةيل بهةيت ية ٖةَوو  يةنةوة بليوهةى ئةو ئاوة تةقيواْةى 
كةْياوكةْيى ئعةّ ْاوضعةية يعة وةكمى     بةكناْييةنإ ٖةيَـةضيَتة ئامسإ,

يععة كاهععتيـا َععٔ ئععةوة يةنععةَري دععاكة يععة فيععا    ظبةٖاكاْععـا نععةّ ْععةميلة
بعة َّ يعةنيَهِ   ًويَٓيَهى واػؤَ بريِٓ, َٔ ًاكةماى ئةو كيَيةية ْعةبووّ,  

يةطةيَـابوو نة مظك ًاكةماو ًةوو كظف كيَربِيَهى ئامابوو, َٔ يةؿواى ئةو كيَِ 
بةياْى بوو بةكيَهةوتري, ئعةو ٖةَيٌعة ضعةْـ فلهعةػآ يعةثيٍَ      ... ؿةنلؿ

 َٓـا ؿةكِظيى َٓيٍ بة ًوئَ ثيَيةناْى ئةوؿا ؿةكِظيٌتِء ؿيلة ًيعلةنةى
يةبةكػؤ ( ثياوبةو ًوئَ ثيَِ َةنةوة)ؿةٖاتةوة بري ( ئوؿْة )نةوابنا  ٖى 

دا ػؤ ئةَة ًيعل ْييعة, كظيٌعتري َاوةيعةنى    : بنةيةنِ ؿةٖاتآ ؿةَيوت
مظك ؿكيَق كيَيةَإ بلِى  ؿواى اةهليَهى ؿكةْط, نةوتيٓة ْعاو ؿاكهعتاْيَهى   
ضلِ, َٔ ٖةك ػةكيهى زيَ وكؿبووْةوة بووّ ية دواْييةناْى ئةّ كيَيةو بإء 

مظك كاَععاّ, ناتيَععو هععةيلى بععةكؿةَى ػععؤَِ نععلؿو   .. ْاوضععة ًععاػاويةؿا
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تةَاًاى ئةَكو ئةو ّ نلؿ ئاهةواكى ٖاوكِيَهةّ ؿياكْيية, ًًَةفاّ, ضوْهة 
َلظ  ئةطةك ية ًاػاْـا ك  وٕ بها َاوةيةنى مظكى ؿةو  ٖةتا ؿةماْى بعؤ  

 .ناّ  ؿةضىَ, بة كاهتى ٖيكى ؿةبآ
بريّ نلؿةوة َٔ تامة .. اًاػاْـا ؿةنيٌَ هةكوكؿةوكؿةَ تاكيهى بايَى بة

وْرووّ, واى ػوؿاية, ئةو ؿةَة ؿيَِ ضةْـ تووْـ بوو, ٖعةَوو دواْييعةنا    
زَي بووٕ بة ؿوفَٔ, ٖةكضعةْـة ٖعاواكّ ؿةنعلؿ , بعةَ ّ ٖعةيٗو نعآ وةَ َعِ        

ضوْهة ؿةمأْ َلظ  ... ؿةؿاتةوة, قةت ؿاكوؿكةػت وة ََى َلظ  ْاؿةْةوة
بةكيَعـا ؿةكِظيٌعتِ   .. ى َيٓعة ؿةيَعآ  ضةْـ ؿكِْـةيعة وةى ًعيعلةنةى ٖؤًع   

ًيَلّ بيٓى ػؤى زيَ  ؿاّ, ثًَٓيِ بيٓعى ػعؤى زيَ  ؿاّ, بعة َّ ناتعآ َعلظ ِ      
بيٓى ٖيَلًى نلؿة هةكّء ٖة ٖة ى نلؿّ, ٖةيَرعةت ٖاوكِيَهةًعِ بعةؿواَا    

 ..ٕ بيةيٓةوة يةنرتى يةْيَو ئةّ ٖةواكة ضلِوثلِةؿاطةكِاوة, بة َّ ئاؾ ضوَ
يةطةٍَ ئةوةى ٖةك ؿةكِظيٌعتِء ؿةكِظيٌعتِ ٖعةك ؿةكِظيٌعتِ,     بةٖةكساٍَ َٔ 

بععة َّ ٖييععِ ْععةَابوو بععريو ػععةيايَِ بععؤ ًععتيَهى ؿيهععةو ًععويَٓيَهى ؿيهععة    
كظيٌتروو, يةْاناو ؿةْيىَ بةكمبؤوة, كادفليِ بة َّ ٖةَإ ئةو ؿةْية بوو, 
َٓى بلؿةوة ْاو ٖةَإ دواْييةناْى ثيٌَوو طةكّء طعوكِى نلؿَعةوة, ٖعةك    

ؤى ئةو ؿةْيةوة بوو نة ٖاوكِيَهةّ ؿظميةوةو ؿووباكة يعةْاو تاكيهاييعـا   بةٖ
بة َّ ئةجماكة ْةَٗيٌَت َةتليَو ييَِ ؿووكنةويَتةوة ٖعةتا   كيَيةَإ طلتةبةك

طةيٌتيٓة هةك ييَواكى ؿةًتى ٖريتآ, نعة ؿةًعتيَهى ًعاػاوىء بعىَ ئعاو      
ٔ تةبععوو, ئةوهععا ماْععيِ َععٔ طةيٌععتووَة   يععة  وة نوكؿهععتإ, ٖةكضععةْـ َعع

كظفٖععة َتى نوكؿهععتإ بععووّ بععة َّ ْععاما  بععؤ بععة طةيٌععتِٓ بععؤ ئععةّ ْععاوة 
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ؿيـطاًِ طؤكِا تةْاْةت دواْرتيٌِ بريؿةنلؿةوة, ًةويَو ية ؿةًتى ٖريتآ 
َاَععةوة بععاَ سةهععاَةوة ٌَععوكى ئععةوةّ ػععواكؿ نععة ضععؤٕ بيةكِيَُععةوة   
ٕ ئةوبةكى ػؤَإ, بعةَ ّ قاضاػيعى ٖةْعـ ْعةقؤ َى ٖعةبوو ٖعةك موو ثيَيعا       

ؿةومت ٖععععةك ًععععويَٓيَهت بععععو  ئيَُععععة ؿةتععععواْري وةهععععيًةى ػؤَععععإ  
بةٖةكساٍَ بةهآ قؤْاغ طةيٌتُةوة هوكؿاَء ية باكةطعاى يعةنيَتى   ..ٖةية

 ..ْووهةكاْى نوكؿ ؿابةميِ
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 شاخخةوةنةكانى نووشةرانء بارةطاى 
 

 نة طةيٌتُة باكةطاى ْووهعةكإ بةكيَيعةوة مظك َاْعـبوو بعووّ, ضعوْهة     
كيَيةنععة مظك ؿووكوؿكيَععقوو هععةػتةْـامبوو, ٖععةك يةطععةٍَ طةيٌععتِٓ بععلاى     
ضريظنٓووي سةَة نةكيِ ااكف ثيٌَوامييَهى طةكَى ييَهعلؿّء ًعويَٓى بعؤ    
ؿابري نلؿّ, سةَة نةكيِ ٖةَوو ئيَواكةيةى بة هةك نوكهىء َيَعنةوة بعوو   

باكةطانععة يععة ْاوضععةييَهى ػؤًععى ًععاػاوى    ... ػععةكيهى وةطيَععلِإ بععوو 
ةوى هععوكؿاَ بععوو, بةكاهععتى ديَيععة تيَلِاَععإء ييَوكؿبووْععةوة بععوو,  هععةك

ئيٍءنععاكيَهى ئعععةوتؤَإ ْعععةبوو, تعععةْٗا ػويَٓـْعععةوةو ْووهعععري, بعععة َّ  
بععةمَى نععؤكِو طفععتءطؤى ؿكيَقػايععةٕ هععةباكةت بععة  بععة ًععةواْةَ ؿةبععوو

ئعةؿةبء كظًععٓرريىء هياهعةت, باكةطععاى ْووهععةكإ برعوو بععة َةكقععةؿى    
ؿةبعوو, يعا تلهععيَهى   ٌعُةكطةيىَ يعة نعاكؿةػلا يعا توكِ    ثياوضعانإ, ٖعةك ثيَ  

بيةيٌععترايىَ كووى يععة باكةطععاى ْووهععةكإ ؿةنععلؿوو ؿةيععاْناْى طةكبيَٓععة  
ئةويَهععةوة ئععةوة تووًععى ئععةَإ ؿيَععٔ, ٖةْععـىَ دععاك ْاويععإ يععة باكةطععاى   

, بلاؿةيَهُإ ٖةبوو موو موو ػةوى ييَـةنةوتء (نةكتى ضا)ْووهةكإ ؿةْا 
يععة ؿةهععتابوو, بععة َّ ثةدمععةى ؿةػوععتة فيَععل ْععاو ئععةو نتيَرةنةًععى ٖععةك 

 ثةكِةيععةى نععة يععة ػويَٓـْععةوةؿا ؿةطةيٌععت ثيَععى, ئيَُععةَ نععة نتيَرُععإ  
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ية ْةبوو, سةمَإ ؿةنلؿ موو تةواوبا, داك داكة ؿةضعووئ ثةدمةنعةضيإ   
 ؿةبلؿوو ٖةفتا ٖةًتا  ثةكِةَإ ئاوؿيو ؿةنلؿو ثةدمةنعةضيإ ؿاؿةْايعة   

ٖةْـىَ داك واؿةبوو ئةو بلاؿةكة ؿةييوت باَ بوو كظَاْةنةّ ئةو ًويَٓة, 
بةيةى دةيوة تةواو نلؿ, ػؤًيةنةى يةوةؿابوو نةًةوؿاؿةٖاتء ؿةهعت  
ؿةنلا بة طفتوطؤ ية هةك ئةو كظَاْة, ية ٖعةَووَإ ميعاتل قوعةى ؿةنعلؿو     
ْةيـةماْى نة ئيَُة ؿةماْري ْيوةى كظَاْةنةى بةؿةكؿى ػةوةنةى ضعووة  

 .ةوةْةخيويَٓـت
يةوةَ هعةيلتل ئةوةيعة نعة بؤَعإ ئاًعهلا ؿةنعلؿ بعاوةكِى ْعةؿةنلؿو         
ْةؿةطةكِايةوة هةك ئةو ثةكِاْةى نة ثةكِاْـيووَإ بعةبريّ ؿىَ كظَاْيَهُعإ   

تةْٗا بة يةى هةاات نؤتايى ثيَٗيٓعا   -دول اًى ْٗل ؿكيٓا - بوو بة ْاوى
ؿوايعىء نعة   ضوْهة ثاَ ْيوهةااتى يةنةّ ثةدمةَإ ػوتة  ثعةكِةناْى  

 إٖةهتاوة ؿةهعتى ثيَهعلؿو تعةواوى نعلؿ, ئعةّ بعلاؿةكة ديعاوامى يعةَْيو        
ثيٌَى ػةوتٔء ؿواى ػةوتٔ ْةؿةنلؿ, ية ػةوؿا ٖعةَوو ًعتيَهى ثيٌَعووى    
يةبريؿةضؤوة, بةجمؤكةنة ْعؤكةى ئعةوؿةٖات ئيَُعة ػعةْى ؿةبعووئ, بعؤ       

ةكطةء َاوةييَهى باَ ٖةك ية باكةطاى هوكؿاَ َايٓةوةو ثاًإ ضووْية َ
باكةطا ؿاَةمكايعةوة, بعة ٖعةَإ كةوتعى ثيٌَعوو نعؤكِى ًعةوإ مظك طعةكّ         

ئَيُعة مظك ْعةبووئ, هعاَى ًعؤِكَء حمُعـ َعونلىء هعةاـويَكَ        ... ؿةبوو
 .ثةكظَء سةَةؿةَري باؿيٓىء ػةييٌ ؿٖؤنىء َٔ بووئ

ٖةكضعععةْـة وةكِةهعععى ؿايعععـةطلتري, بعععة َّ ضعععى بهعععةئ قعععةؿةكى      
ٔ  ْةتةوةنةَإ ٖةيَى ؿابووي َعاّ سةهعةْيَو يعة    ... ٓة ئةّ ْعاوةوةو ؿةفيعاي
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ئعةّ  ... ًاػةنةى ئةوبةك َايَةنةى ؿاَةمكاْعـبوو, بعة َّ هعةيل يعةوةؿابوو    
نابلايععة ٖةَيٌععة ػععةكيهى ٖععةيَهويَيٓى ًععاؾ بععوو داكدععاكة َععٔء َععونلى 
ؿةَاْيوت ثعيِ وايعة َعاّ سةهعةٕ ؿةيعةوَى ئعةّ ًعاػة يعةبٔء بؤتهعةوة          

كِى ئعةو َعاّ سةهعةْة تظةْيةنعةى َعونلى      ئةٕ ئاػريى نو... ٖةيَتةنيَٓى
 .ؿمىء ئيَوتاَ ْةطةكِايةوة

ْاوة ْاوةَ طؤ اكى ْووهعةكى نوكؿهعتاصيإ ئاَعاؿة ؿةنعلؿو بكَوَعإ      
ؿةنلؿوة, ئةوىَ ؿةَعىَ هعةطوةكِى حمُعـ َعونلى ٖعةكاو مةْعاييَهى مظكى       

بةييٌَاو ية هةكى ؿةْووهلاو ْووهلابوو, بعة َّ َعونلى تةقعةى    ... ْابؤوة
 ...ٖةك ػةكيهى وةكطيَلِإ بوو... ؿةٖاتهةكى 
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 كةوةكةى موكرى

 
ية بٓاكيَهى ػةَييٓـا َعٔء ضعةْـ   ... ؿةَةؿةَى اةهلاْيَهى ؿكةْط بوو

 ٔ ئعةوؿةّ  ... نةهاْيَهى وةى ػؤّ ية باكةطاى بٔ ًاػيَهى ؿووك ؿووكبعووي
 مهتإ بوو ػةيايَى ئيَُة ٖةَيٌة بؤ ئةوة ؿةضعوو نعة ئيعـى ئعةّ مهعتاْة     
ؿةضيٓةوة ًاكونةَىَ ؿةسةهعيَيٓةوة, ئيعـى نعويَلةوةكى نؤتعايى ؿيَعت,      
بععة َّ بةؿاػععةوة ئععةو مهععتاْة ؿكيَععقةى نيٌَععا تععاوةنو ئيَوععتاَ ٖععةك       

ئةوىَ ؿةَىَ ؿيَؤثةطةَء كووْةناْى باكاْى ضيا يعة ْاوةْعـى   ... بةكؿةواَة
ئامسإ وةهعتابووٕ, َعٔء َعونلى يعة سةوًعةنةى باكةطعاْى ْووهعةكإ        

ٔ  ضعاْـٕءنلؿْى تعوك  ػةكيهى  َعونلى نعةوى مظكػعؤَ ؿةويوعت     .. بعووي
بعؤ  .. ٖةكوةى َٓـايَيَهى هاوا ية باوةًى ؿةنلؿو ئعةّ  وئعةو ى ثيَعـةنلؿ   

هاتيَو نةوةنةى ؿاْاية هةك مةوىء تؤمىَ بةيةنةوة ػةكيهى طة َتوكةنإ 
نة ئاوكِى ؿايعةوة نةوةنعة ضعةْـ    .. بووئ نة ٖةْـيَهيإ تامةًري ؿةبووٕ

َونلى بةٖةْـى ٖةيَٓةطلت ئةو ثيَى .. ٖةيَهٌابووة بٓاكى ًاػةنة َةتلىَ
ؿيعاكبوو   بعة َّ ْعا  .. وابوو بةؿوايا ؿةضىَ ئيعـى هعوىء هعاْا ؿةييليَتعةوة    

... بة ْاضاكى َونلى هؤييَهى ية ثيَعـابوو .. نةوةنة ٖةك ؿووك ؿةنةوتةوة
 َععونلى.. بععةؿوايا ؿاضععوو, ئععةو ؿةّ بععاكإ وكؿة وكؿة ؿةٖاتععة ػععواكةوة 

تعايٗو نعةو   .. تعايٗو .. كظيى نة ئاوكِّ بؤ  يإ ؿايةوة.. كظيى.. بةؿواياضوو
بعاكإ  .. ؿةضعوو  طةيٌترووة ؿظ ْةنةو ئعاواؿةبوو َعونليٍ ٖعةك بةؿوايعـا    
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نلؿية كاهتى ئيَواكةى غعةكقى تعةَيَهى َةهعت ؿةنعلؿ َٓعيٍ واَعـةماْى       
ّ ْاَونلى بة َ.. َونلى ًاكةماى نةوةنةيةء ئيـى ئيَوتا ْائيَوتا ؿيَتةوة

ٖععةك بععةؿواى نةوةنععةؿا كايععـةنلؿ, بععة َّ ئععاؾ ْةيععـةتواْى     .. ووٕ بععوو
ؿوو هعةااتى  .. هعةااتيَهى ثيَيعوو َعونلى ٖعةك ْةطةكِايعةوة     .. بييليَتةوة

َععونلى .. ؿوْيععا غععةكقى تععاكيهى بععوو  ظثيَيععوو َععونلى ٖععةك ْةطةكِايععةوة 
هعفلةى  َٔ ػؤّ ضووَةوة فووكو ػةكيهى ئاَعاؿةنلؿْى  .. ٖةكْةطةكِايةوة
ئيَُععععة يععععةو باكةطايععععةؿا نتيَرُععععإ مظك بةاةًععععكةوة   ... ئيَواكةبععععووّ

نعؤكِ  .. ؿةػويَٓـةووةو ئيَواكإ بةهةك هفلةوة طفتءطؤَإ يةَةك ؿةنلؿٕ
ئيـى .. باي ؿةٖاتة هةك ٖةماكإ بابةت ػؤَإ يةبريؿةنلؿ.. طةكّ ؿةبوو

ؿةَناْعى  ْعةَناْى بعؤ ْةٖاتعةوة بعة َّ     ... ية ضاوةكِواْى َونليعـا َاَعةوة  
نةويَهى هةكنيٍَ ئةطةك ثيَى ْاية تة ٕء بةكؿوضيا بةمةظيعةت بعةكمةفت   

بؤية ؿيَٓيا بووّ نةؿوانةوتٓةنةى ٖةكٖى ئةوية نة .. ؿةنلىَء ؿةطرييَتةوة
 ...بةؿواى نةوةنة كاؿةنا

َعاوةييَهى مظكى ثيَيععوو, ًعةو تاكيععو ؿاٖععاتروو, بعاكإ طععةكَى نلؿبععوو    
ى ؿةبليكاْععععـةوة, بةهةكهععععفلةوة ْاوةْععععاوة ؿةموةبلوهععععهىَ ضععععياناْ

  ّ َععٔ مظك يةَيَععقة بععوؿييَل  ... ؿاْيٌععترووّ ػععةكيهى نتيَرععى بععوؿييَل بععوو
ؿةػويَُٓةوة غةكقى ًيعلةناْى بوو بووّ, بة َّ َونلى ٖةك ْةطةكِايعةوة,  
يةٖيهةوة طويَِ ية ؿةْيىَ بعوو, نعة ضعووَة ؿةكةوة, يعةؿووكةوة َعونليِ      

ْنيهرت ؿةبؤوة ٖيكنى مياتلّ زيَ بةؿى  ٖةتا.. وةى تاكَايى ؿةٖاتة بةكضاو
- :تةنةى َونلى يةوؿةّ ئاوابووؿةنلؿ, ثؤكتليَ
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ثيععاويَهى ؿكيَععقء قةيَععةو ؿةَاْيععةييَهى مةبععةيكسى بععة تةْهيٌَععى ًععؤكِ   
بووبؤوة نة تاوةنو ئيَوتاًعى يةطةيَعـابىَ تةقعةييَهى ثعىَ ْعةنلؿ, ؿةهعتى       

بعة ئعاماؿىء كانعلؿوو     وةى بامْة ييَهلؿبوو, نةويَهى ؿةْووى هووكى ااًل
يةؿةهععت َععونلى ًَععى ؿةكنيٌَععابوو, ؿةْععوونى يةبععةك بععاكإ بليكععةى       

مظكّ  ْععاػؤَ بععوو نععة نةوةنععةى طلترععؤوة ضععوْهة ؿةما  ... ؿةؿايععةوة
نةوةنعععة يعععة ثيَٓعععاوى ضعععى كايهعععلؿو َعععونليٍ يعععةثيَٓاوى ضعععى بعععةّ     
ضياوضععؤيةنةوتروو, ٖععةكؿوونيإ يةؿةهععت ؿيًععى, بععة َّ ئععاؾ ؿيًععةناْيٍ 

ٕ ٖةْ وكؿةوكؿة يةبعةكػؤ بريؿةناتعةوة, ئعاى    ... ـىَ داك يةنرت ؿيٌ ؿةنعة
ض ٖةْاهععةييَهى .. ض ضععياييَهى كةْيععري.. ئععةوة ض ٖععةواييَهى ػععؤَ بععوو 

 ..بؤ مةَاْيَهى ؿووك ؿكيَق ٖةك بةكؿةواّ با بلِيا.. بةتاّ
َععونليٍ يةبععةك بععاكاْى ئععةو بٓععاكو يوتهاْععة ٖععةتا هععةك ئيَوععكاْى ئععاوى 

تا مظكداكإ ئةو ثلهياكة ؿةنةّ نة ئايا َلظ ع يةتواْايعـا  ئيَو.. ٖةيَُقتروو
ٖةية ية ثيَٓاوى ٖةوةهةناْى ػعؤى تعا َعووػى بعاوةكِى بعة ئعاماؿى بعَىء        

ئاؾ َونلى يةو نةوةطةكِاباى يةْيَو .. ضى ؿةبوو َونلى! تيَهى ْةًهيَٓى؟
ئععةّ كةوةمو ًععاػاْةء يععة فيَععل تليفععةى َاْيةًععةوؿا طؤكاْيععةناْى ػععؤى   

 ..بيلِيرا
 ؿاؾ َونلى, ئةوة ض ياؿةوةكييَهة؟.. ئاؾ َونلى

بععؤ ْةتٗيٌَععت ثيَيععةدوإء هععوكةناْى ئععةّ نععةوة بةهععةك ئععةو بععةكؿو    
 ..تاويَلاْةوة عةهيَتةوة

 ؿاؾ َونلى ئةوة بايؤكةى ض اةًكيَهة.. ئاؾ َونلى
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 بؤ ْةتٗيٌَت ئةونةوة يةفيَل باكاْـا
 طؤكاْى بؤ تةباكى ووٕ بووى ػؤى بيلىَ

 طويَةنةّ بؤ ْةتٗيٌَتبؤ ْةتٗيٌَت 
*** 

, نعة  يعة -دَةبةهتِ كظَآْووهى طةوكةو بعةتواْا حمةَعةؿ َعونل   : َونلى
ٖاى ْووهيوةو طةزيَ ًاناكى ديٗاْى نلؿووة بة طةزيَ كظَاْى بةْلؾء ثلِ بة

 .نوكؿى, َونلى يةى ية هتووْة ثتةوةناْى ًاناكى ئةؿةبية يةْيَو نوكؿ
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  بةشى دووةم 
 ئةدةبذا لة ئةزموونى

 بوونةوةنويَطةرمةى كيَشةكانى دواى  لة
 

وَلِيَهى موَك ٖةبوو هةباكةت بة بناوتى ًيعلى تعامةى  بةك ية كاثةكِئ ٌَت
ئةو ؿةَةى ئيَُة ية ًاؾ بووئ ئاطعاؿاكى بعاكى ئعةؿةب بعووئ و     ظ نوكؿى 

تععةواوى طوَ ععاكة ظ موَك بععة وكؿى هععايةؿى ٖععةَوو طوَكاِْهاكيععةنإ بععووئ   
بةكاهععتى ظ إ يععة كيَيععةى ئععةؿيب وًععاارياْةوة ثيَـةطةيٌععتئةؿةبيععةناصي

ئعةؿيراْى نعوكؿ بعة تيَهعلِا يةطعةٍَ      ظ بابةتى طليٓط وبة ثيَن بكَو ؿةنلاْةوة 
تععاى تععانىَ ْععةبوا ئععةويٍ بععة ثةدمععةى ؿةهععت   ظ بععةكةى ًععوَكَ بععووٕ  

ٖةك يةؿواى كاثةكِئ بةياْيَهى ًعيعليِ ؿةكبعاكةى ئعةمَوْى    ظ ؿةفَيَلؿكإ 
ثٌعإ ؿواى  ( هلوتةناْى ْووهري)يةفيَل ْاوى ظ ّ بكَو نلؿةوة ًيعلى ػوَ

ثامؿة هاٍَ بةياْى ؿووةَى ئةمَوْى ًيعلى ػوَّ بعكَو نعلؿةوة نعة تيايعا     
  ظباي ية ديٗاْريٓى ػوَّ ؿةنةّ باي ية ْٗيَٓيةناْى ًيعل ؿةنةّ
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1 
بووةو ٖةَوو فيعاْى ػعؤى    هى ئاييٓى طةوكةية بةك ئةوةى َٔ باونِ ماْاييَ

يةْيَو نتيَرإ بلؿظتة هةكء ًاارييَهى بةٖيَنى كةوتعى نكهعيو بعووةو يعة     
بة غةتى ًيعلؿا نةّ ْةميل بووة, بؤية ٖةك يةَٓايَيعةوة بعؤْى نتيَرعةناْى    

ة, َلظ يٍ ناتيَو وتيَب بلؿونةكةو ؿْياى بةو َٓى ونِ ناكى يةَٔ نلؿووبا
ؿا ؿةًعهيَتةوة,  بةٖلةًى تيابىَ بة ى ًيعل  ػةكيَهى نتيَب ؿةبىَ و تؤم

ٖةك ئةوةَ بوو نة َعٔ بةؿكَيعقايى هعى هعايَة ٖةكػعةكيَهى ًعيعلّ ويعةّ        
 .ضةْـئ ؿيواْى ًيعلّ ْووهيوة ؿابواكة

 
2 

هى ؿيعاكيهلاوى ٖعةبىَ, طعةوكةيى ًعيعل يعة بعىَ       ثيَِ واْيية ًيعل ثيَٓاهةييَ
يععةْاو ٖععيك   يةةوةكيَهى هةيلوهععةَةكةْععثيَٓاهععةيى ػؤيععةتى, ًععيعل بو 

يَو ْاسةويَتةوة, بؤية َٔ ْاتوا  ٖيك ثيَٓاهةيةى بؤ ًيعل غاوقضواكضيَوةو 
يَٓى, و ٖةيَيٓاهععوكِيٌععة يةطؤكِاْـايععةو ٖععيك ياهععاييَ ةَٖةيَرععقيَلّ, ًععيعل ٖ

ات, ػع ٕ وةؿيعاكى ؿة وٖنك سونُى ًيعل ؿةنعات ء ئعةمَو   بةتةْٗا مةئ و
 تعة ؤ ْعاتواْى بيةي تع بؤية  ةَاؿاَةنىَ ًيعل قويَرووْةوةى ئةْـيٌَةى َلظ ع

ؿضياٖى ئةّ قويَرووْةوةية, كةْية ًيعلى نكهيو  يةبعةك ئعةوةى ٖةْعـىَ    
ْة ؿةبىَ وبؤ صيو... بهلىَ ى بؤهى فؤكَةنةثيَواْةى ٖةية ؿةنلىَ ثيَٓاهةييَ

هةكواو قافيةؿاكبىَ, بة َّ ٖةْعـى دعاك ويَعلِاى ئعةو      ءًيعلى نكهيو نيٍَ
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هى ثيَٓاهععةييَة ًععيعلى ْععايَى ٖيٌَععتا ٖععةك ْععاتواْى  وْععثيَواْاْععةَ بععؤ صيو
 .ناكى كِةػٓةطلةنإ بيَت ةؿياكيهلاوى بؤ بهةئ, بةٖةكساٍَ با ئةَ

 
3 

ى ؿيـطاو ْةوةى تامة ػوؿاْٖيك ًيعليَهى ؿواى كاثةكيِٓ ْةؿظميوةتةوة ية 
بةوَاْاية ْا نة ًيعلى دوإ ْعةبىَ بةيهوبةػياْايعةى    ديٗاْريٓى ػؤى بىَ

كو يعةَك ٖةْعـىَ دعاك ئعةو     , كاهتة يةَنة ٖيَنةؿى بةكؿةواَرووْى ْةبووة
ةكِيَتعةوةو ًعتيَهى دعواْى    ثفيًتعةكى هعةػتى ًعيعل ؿة    دؤكة ًعيعلة يعة  

يَيـةكؿةضَى, بةَ ّ ئعةّ نعةّ بةكٖةَعةى نعة َعٔ وةى ًعيعل باهعى يَيعوة         
اػيَو ؿياكى بهات, ًيعل ثيَويوتى بة ئةْـيٌَعةء  ْهيُاى قؤ  ؿةنةّ ْانل

قؤْعاغى   ةى ٖةية, ٖةيَرةتع تةئةػيوٍ ٖةية ثيَويوتى بة ٖيَُٓىء يةهةكػؤي
   ٕ وة وئعةّ ػيَلاييعة وايهعلؿ   .. ؿواى كاثةكِئ ٖةَوو طؤكِاْعةناْى تيَعـا ػيَعلا

َةوؿا يةبةكؿةّ طةدمةنإ نوكت بريَتةوة, بةتايرةت يةؿواى كاثةكِئ ويَٓعة  
ؿ يعة ًاًعة   وبةمظكى طةدمةنإ هو.. ةوبةماْـو هةؿاىماٍَ بووة, قؤْاغى 

نتيَعب, دعاكإ نتيَعب هعةكوةك بعوو بعة َّ       وةكؿةطلٕء ػةكيَهى ؿةبٔ ْةى 
ٖةيَرةتة دياوامييةنى مظكيٍ ٖةية يةَياْى نتيَبء ًاًة ية  .ئيَوتا ًاًة

 .كووى ناكييةكيَتييةوة
 

4 
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هعة,  ًيعلى هةكنةوتوو بةػؤى ثيَُإ ؿةيَعىَ نعة ػعاوةْى ض تايرةشيةْـييَ   
ةناْى ًيعلى هةكنةوتووَ وةنو ثيَٓاهعةى ًعيعلى ؿيعاكى    يتايرةشيةْـي

و ٖةيعة  يْانليَت, ضوْهة فيهل ٖةية, َةاليفة ٖةية, فةيوةفة ٖةية, تعةنٓ 
ـةبيَتعةوة, بؤيعة   يَثى ؿيهةى يوَثَ ءيةًيعلؿا, ٖةَوو ئةَاْةَ بةؿةيإ يل

ئةَةًيإ ٖةكناكيَهى ئةهعتةّء ؿفواكة, ئعةوةى بةكاهعتى يةًعيعل بيعات      
 ْاتواْىَ تيَهى طةوكةية بؤ ػوؿى ًااري بة َّٓةؿةماْى بةكِاهتى ًيعل َيش

 .ييَى كمطاك بيَت
 

5 
, ضةًعت  ْيُايويٌر نة بةكةو تامة نلؿْةوةى ًيعل ضعوو ئعاماكيَهى مظكد  

يَذيعاك بعةٖيَنٕء ئةوةْعـة كةاء    طةييَهى ٖضوْهة نكهيهى فاكهعى ًعيعل  
يةويَت ًتى ء بيَتبيةنيَو  , نةوةكيٌةى يةْاو َيًًةتى فاكي ضؤتة ػواكة

اؿةى ؿوفَٓعـاكى مظكى ؿةنليَعت, تعاكِ    ,تامة بًَىَء بعةّ ًعيَوةية ْةْووهعىَ   
  ٔ نكهعيهى فعاكي هعيُرؤزي مظكو طعةوكةى     ... ئةوةى نة بعةنوفلى ؿةماْع
بؤية نة ْيُايويٌر ٖات تعامة بٓووهعىَ بعةّ     ,ٖةٕ يةَيًًةتاْى ؿيهة مياتل

 و ٖةيَيلى ًوْاهى تامةطةكيية,ثيٌَةْيةبة تةْٗا واتاية ؿةبىَ نة ٖةك ئةو 
ٖعةيَيلى ًوْاهعى تايرعةتى    كاهعتة  ْيية, نكهيهى نوكؿى وةى ٖى فاكي 

َإ ناتعـا نعوكؿ   ةفَاكةى بةٖيَنو ثيٌَعةْيى نةَعةو يعة ٖع    بة َّ ػؤيةتىء 
نكهيهى ػعؤى نلؿبعىَ و ناكييعةكى     ىؿةويَةت ْةبووة وةنو فاكي ػنَةت
واتعة نكهعيو بعؤ     ,ةى نتيَرى هةكضعاوة ؿبؤ ْةتةوةنة ؿوكهت نلؿبىَ بةكا
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بعووة بعة َّ يعةْيَو نعوكؿإ بعة تعةْٗا        ةتئةوإ هةكضاوةى نعةيتوكو ؿةويَع  
يةيععةى قوْاغععـا ٖععةويَى تععامة  هععآنةٖةكهةكضععاوةى نًتععوك بععووة, بؤيععة 

قرععوٍَ نععلؿوةو بععة نوفليٌععى  ئععةوى نلؿْععةوةى ًععيعلى ؿاوةو ػععةيَهيٍ 
و ْةماْيووة, ٖةك بؤيةَ بةكفلاواْرتة يعةكووى هةكضعاوةى تعامة نلؿْعةوة    

ةد بًَعيَِ يعةْاو ضواكضعيَوةى    ثيٌَةْيةناْى تامةنلؿْعةوة, َةبةهعتِ ئعةوة   
كةضةًهيَٓى تامةطةكى فَاكةيإ مظكةو تعةْٗا ثيٌَعةْييَو    فاكهىئةؿةبى 

 .ْيية
 
 

6 
ضيَق ية ًيعلى ضاى ء دوإ وةكؿةطلّ نكهعيو بيَعت يعإ تعامة, ئعةوةَ      

 ءضععاى ؿةما ٖيَذيععاك ؿةيَععيَِ َععٔ ًععيعلى نكهععيهى نععوكؿى بةًععيعلى   
 .كةئةمَوْى ػويَٓـْةوةيا  ٖيَذياك مظ

ًيعلى تامةى نوكؿى يةكظفى ئةَلِظنةؿا هةكةكِاى بووْى ٖةْـىَ ًعااريى  
بٓععةَاى ًععيعلى تامةيععة ثوناوةتععةوة,   مَععإ نععة ,يةناكةهععاتـاية َبععا

ى ًعيعلى  قع ةة ؿَاوة, بؤية ئةوةْـم لِيَـاْى ؿةفًيعليةت ْةَاوة, تةْٗا 
ػةكيهععة نتيَرؼاْععةى نععوكؿى ثععلِ ؿةبععىَ يععة    ,بةهععةكيةنةوة نةيَةنععةبووة

 وامة, بعة َّ   بة تايرةت ثلظهيَوعى كةػٓعة ٖيَذيعاك نعنو     ,بةكٖةَى ػلاخ
وؤمى ناك يةْاو ًعيعل ؿةنعةٕء   يةثاٍَ ئةَةًـا ًااريى بامشإ ٖةٕ بةؿيَ

 .اْيإ ْووهيووةوؿةقى د
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7 

كيَرعامإ   قؤْعاغ و  كيَراميَو ْيِ ية ئةؿةبء باوةكِيٌِ بة هةك بةٖيك قوْاغ و
َععٔ بععاوةكِّ بععةناكى بععاَ ٖةيععةء يععةفيَل ْييععة وةى ئععةؿةبء كِظًععٓرريى, 

  ّ ئععةو ثؤيرةْـياْععة ... ناكييععةكيَتى ئععةؿةبء كِظًععٓرريى باًععـا ناكؿةنععة
 اٖيَٓةكإ ْييعة, َعٔ ْعاما  ْعازي    ؿؿاٖيَٓلاوى كِةػٓةطلة بىَ ئاطاناْة, ناكى 

ض كيَرعام بعووة بعة َّ ؿةما  ًعاارييَهى      بعة  ًيعلى ْووهعيوةو هعةك   ٕضؤ
 ., َةبةهتِ هةكضاوةى باًةبةٖيَنةء ناكّ ييَـةنات

 
8 

ٖةيَرةتة مَاْى بةٖيَن ًيعلى بعةٖيَن ؿكوهعت ؿةنعات, طةَعة نعلؿٕ يعةْيَو       
مَإ بةو َاْاية ْايعةت بٓعةَاى ئةْعـامةيى مَعإ ٖةيَتعةنيَٓآ, بعةيَهو بعةو        

واتة ية َاْاى ئاهايى ػعؤى  ( باو)َاْاية ؿيَت نة كمطاكى بهةيت ية ؿةهت 
 ؿةكيرٗيَٓى

 
9 

ياهععىء نؤَة َيعةتى ٖةيَععـةطلىَ ْعةى ضععةَهيَهى   هيَهى ضعةَه  (ديعاوامى )
ًيعلى, دياوامى يةفيهلؿا كةطافظ ؿةبىَ ْةى يةؿةقى ًيعل, بؤية مظكبعةى  

يعةى   ىًاارياصيإ وةى يةنٔ ضعوْهة ٖعةيَيلى يعةى ضعةَوء يعةى ًوْاهع      
( دوايعةم )فيهلٕ, نة ئةَاْة دياوامبووٕ ًيعليٍ دياوام ؿةبىَ, ئعةمَوْى  
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َوْيإ نعلؿ, بعة َّ ئعةّ    ميَو يةًااريإ ئعة وو نة نؤَةيَئةمَوْيَهى دوإ ب
هى فيهععلىء تةقععةْى ؿايٓةكًِععتروو, تععةْٗا نععاكيَهى ٖةويَعة ٖععيك بةكْاَععةييَ 

ؿةهتةدةَعى بوو بؤ ئةوةى تةناْيَو بة بناوتى ًيعلى بعـكيَت بةؿاػعةوة   
 .موو نؤتايى ٖات
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10 
ًععيعل ًععيعل يععة ناكييععةكيَتى ػععؤى ْانععةو , يةبععةك ئععةوةى ثلظهيَوععى    

ثلظهيَويَهى فةكؿيةو طوماكًعت يعة ْعاػى ػعوؿى ًعااري ؿةنعا,  ٖةْعـ         
. داكيٍ يةطةٍَ ْعاػى ػويَٓعةك يةنـةطليَتعةوةو ثةيوةْعـى ثةيعـا ؿةنعات      

بؤية نةَرت ؿةنةويَعتة فيَل ناكييةكيَتى طؤكِاْةناْى ؿةوكوبعةك, َعٔ بعاوةكِّ    
اوى ْاَيٓىَ نة ناتيَو ًيعل ب! بةّ وتةية ْيية نة ؿةيَىَ ًيعل باوى ْةَاوة

ٖعةك ناتعآ   . ٖةهتى َلظ ايةتى باوى ْةَيٓىَ, ئةّ ناتعةَ نؤتعايى بووْعة   
ػؤًةويوتى ْةَاو ػوكثةى ؿٍَ نؤتايى ٖعات, كةْيعة ئعةونات ًعتآ يعةّ      

 .باكةوة ٖةبآ
 

11 
َٔ بايةؾ بة مَاْى ػؤّ ؿةؿةّء ٖةويَـةؿةّ ثةكةى ثيَرـةّ, ضوْهة مَإ 

ةبآ بععووْى مَععاْيَهى تؤنُععةو   بلِبععلِةى ثٌععتى ٖععةَوو ئةؿةبياتيَهععة, بعع   
توْـوتؤٍَ, ئةؿةبيات بة تايرةت ًيعل ؿةَل , َعٔ ميعاتل بعةكةو مَعاْيَهى     
ٖاوضععةكؾ ؿةضععِ, نععة بتععواْىَ بةكطععةى فلاواْرععووْى َاْانععإ بيليَععتء       
تةقيٓةوةى ػؤى ئةدماّ بـات, ؿةبآ بايعةؾ بعة مَعإ بـكيَععت, ئعةَلِظ يعة       

واتء بةٖايععةنى  نوكؿهععتإ مَععاْى ًععيعل ػةكيهععة ػععوؿى ًععيعل غعع      
ئيوتةتيهى بؤ ْةَٖيًَيَت, مَعإ ثِليعةتى يعة ْٗيَٓعى ئَيُعة ؿةبعآ طةوٖعةكى        

 .كاهتةقيٓةى مَاْى ْووهري يةْاو ئةّ ْٗيَٓياْةوة ؿةكبٗيَٓري
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 ْووهعععيٓى كظَعععاْيَهى طعععةوكةو ًعععاناك ْووهعععيٓى ًعععيعليَهى داويعععـاْى
 , بةًععـاكيهلؿْة يععة بععةٖيَننلؿْى دةهععتةى ْةتععةوةو    بةمَاْيَهىتوَنُععة

نويتععووك, َةهععةية ديـيععةنإ ٖععةك هياهععةت ْععري, بععةيَهو بععةٖيَننلؿْى    
 .ْةتةوةية ية ٖةَوو كووييَهةوة

 
12 

ثيَِ باًة بًَيَِ ًيعل ية ئةَلِظنةؿا مياتل بؤضووْة ْاو َاْا طليٓيةناْعة ئعةو   
َاْاياْةى نعة سؤيعإ يعة ًعويَٓة قاضيعةنإ سةًعاك ؿاوة, ئعةو َاْاياْعةى         

بات, واتعة ًعيعل ؿةبعآ ًعؤكِ بيَتعةوة ْعاو ئعةو        ٖةَوو نةهآ ثةييإ ثآ ْا
نةيئَء ًةقاكاْةى نعة نعؤؿى َاْعا بعةكمةناْى تَيعـا ووٕ بعووة, ئةَلِظنعة        
ًيعل ئةطةك ويًََى واتا ْٗيَٓييةنإء واتا ؿاَةمكيَٓعةكةنإ ْعةبيَت ْاتواْيَعت    
يةْاو ؿوْياى ثلِ ثيٌَعهةوتٓى تةنٓةيؤفيعـا ٖاوًعإ يةطعةٍَ ؿاٖيَٓاْةناْيعـا      

بؤيععة ًععيعل يععة كظفى ئةَلِظنععة ديععاوامة يةطععةٍَ ًععيعلى كابععلؿوو,   بععقيت,
ًععاارياْى ئةَلِظنععة كيَيععة بععة ػؤيععإ ْععاؿةٕ ٖععةَوو ًععتيَو نععة ٖاتععة       
بةكقةيَةَيإ بيٓووهٓةوة, بةيَهو ئةو ًتاْة ؿةْووهٓةوة نعة ٖةْعـ  دعاك    
قةيَةّ ؿةًهيَٓآ, مةَةْى ئةوة بةهةكضوو يةْاو ئايـياى ًيعلؿا ياكى بعة  

و بهةيت, بةيَهو مةَةْى ئةوة ٖعاتووة تعؤ قعقيَهى دعواْرت ؿكوهعت      ققو ضا
بهةيت, ثةيهةك  ؿابتاًىء كظسى وةبةكبيَٓى, ئةَلِظنة ًيعل ؿةضيَتة ْعاو  
ٖاونيٌَعععة فةيوعععةفييةنإ, بعععة َّ فةيوعععةفة ْاْووهعععيَتةوة, كةْيعععة      
فةيًةهوفةنإ بؤ ْووهيٓى  فةيوةفةى ػؤيإ هووؿ يةو دعؤكة ًعيعلاْة   
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ٔ طوماكًتيإ ييَـةنةّء ية باكةياْعةوة ؿةؿويَعِ بعة َّ ًعيعل     وةكطلٕ نة َ
ْاتواْآ فةيةهةفة بهات بةهةكضاوة بؤ ػؤى, ضوْهة ًعيعل يعة ؿةكةوةى   
ؿيواكةناْى فةيوةفةو سةقيكةتة فةكمنلاوةناْياْـا ؿةوةهتآء َاْايةى بؤ 
فيععإء بععووٕ ؿكوهععت ؿةنععا, ٖععةَوو فاْلةنععاْى فةيوععةفة يععة ثيَٓععاوى      

بةكاَرةك ناك ؿةنةٕ, بعة َّ ًعيعل يعة ثيَٓعاوى ؿكوهعتهلؿْى      ئيكٓااهلؿْى 
واٖيُيةى ناك ؿةنات نعة َاْايعةى بعـا بعة فيعإء َلظ ععع يعة ٖةَيعـيَلةناْى         
ثلهععياكى تلهععٓاى كمطععاك بهععات, ًععيعلى ئةَلِظنععة ٖععؤييَهى طليٓيععة بععؤ   
ئةوةةى َعلظ  يعة كاكةوةنعاْى بيَٗعووؿةيىء ْائوََيعـى يعةّ هعةك مةَيٓعة         

تواْآ بة هواكى ثٌتى طة َيآ طعةوكةتلئ سعووتى وةكِهعىء    ْةدات بـاو ب
بيَناكى كاو بهات, ئةطةك كابلؿووى ًعيعلى نعوكؿىء ٖعةتا ئيَوعتاَ يةبعةك      
ثةدمةكةةوة هةيلى َاْيى ؿةنلؿو كايـةنيٌَاية هةك مةوى, ئيَوتا ًيعل 
يةهةك مةوييةوة كةطوكيٌةى َاْييَهى دوإ ؿكوهعت ؿةنعات, َعاْيىَ يعة     

ةى َاْععاو واتععا ػععؤى ًووًععترآ, بععة نععوكتى ًععيعل ؿةبععآ ٖععةماكإ ثاكضعع
ثاكهةْيى َاْةوة بآء دةؿواييَو بعؤ كظفاْعةَإ ؿكوهعت بهعاتء ْعةٖيًَيَت      

 .غٓهيرَي
 

13 
ئةَة ؿياكؿةى ٖةَوو ضاػةناْة نة ػويَٓـْةوة يعة بلِطعةييَو يعة بلِطعةناْى     

وْهة َيَقوو نن ؿةبآ, َيَقوو ٖةَيٌة ٖةيَيلى ػايَة ثؤميتيفعةنإ ْييعة, ضع   
تقى ٖؤناكى ديادياية, ػويَٓـْةوة ناكيَهى ئةهتةّء ؿفواكة بعؤ ئةواْعةى   
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ؿةمأْ غويَٓٓةوة, ػويَٓعةك ؿةبعآ ػويَٓـْعةوةييَهى قعووٍَء بلًِعتئاَيَنى      
ٖععةبآء ؿيكةتععـاك بععآ بععؤ هععةكدةّ بابةتععةناْى ؿاٖيَٓععإء نةكةهععتةناْى  

ةوة طواهععتٓةوةى ضععةَهةنإ بععؤ ْععاو ٖععنكو مةيععٔء تيَلِاَععإ, ػويَٓـْعع      
ثلظهيَوعهى َععةاليفى طةوكةيعة ؿةهععتووكى ؿفواكى ػععؤى ٖةيعة, َععٔ يععة    
ًويَٓى تل باهِ نلؿووة, ػويَٓـْةوة وةى ئةوةى َٔ باهى ؿةنعةّ بليتعى   
ْييععة يععة نلؿْععةوةى نتيَععبء بععةي, بععةيَهو بليتيععة يععة وةكطععلتٔء طةَععةى 
واتانععإ, ثععةيربؿٕ بععة ٖععةمَهلؿْى ضععةَهةنإ, ئاًععهلانلؿٕ, بععآ ئععةو    

ػويَٓـْةوة ؿةبيَتة كةوتى ْعاو ثؤيعةنإ, يعةو ككوةوة هعةيلى      ٖاونيٌَةية
ػويَٓـْةوةناْى ئةؿظْيى بهة بؤ نويتووكى ئةؿةبىء ًعيعلى اعةكةب يعة    

( ٍ ؿا ٖععةوكةٖا ػويَٓـْععةوة ئيععـواكؿ هععةايـ بععؤ نععاكى    (ايجايععت واغيتشععو
  ِ بعؤ نويتعووكى ئعاييٓىء    ( كظفٖة َتٓاهىء ػويَٓـْةوةى ُاؿم دعكٍ ايعظع

 .بؤ كةػٓةى َيتافينيهى( ئةييوت. ي. ت)ػويَٓـْةوةى 
 

14 
نة ؿةيَيَِ ًيعل ثاكهةْيى فياْة َٔ بؤ ئةواْة قوةؿةنةّ نة يةوْيَوةْـةؿا 
فيععإ ؿةبةْةهععةك, ًععااري يةثٌععتى ْووهععيٓى ًععيعلةناْى ػؤيععةوة ٖععيك 
ٖيواييَهى ؿيهةى ْيية دية يةوةى نةبريَتة هةيوا بؤ كِظسعى ػعؤى, بريَتعة    

ةى نععة يععة كِظسيععا هععةكٖةيَـةؿةٕ ًععااري ٖةَيٌععة وة َّ بععؤ ئةوثلهععياكاْ
يةطيَقاوىَ ؿةفى نة ػوؿى نتيَب و قةيَةّ و ْووهري بؤى ؿكوهت نعلؿووة,  
ػؤ ئةطةك ًااري ػؤى ْةضووباية ْيَو ئعةّ دعؤكة فياْعةوة ئعةويٍ وةنعو      
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ئةواْى ؿيهة ؿةفيا, ػويياييَهى ْةؿةبوو بؤ ثلهياكنلؿٕ ٖةَيٌة قةيَعةّ و  
ؿاوى طريظؿةيععى برينلؿْععةوة, وا يععة َلظ ععى ًععااري نتيَععب َععلظ  ؿةػةْععة 

ؿةنات ٖةَيٌة بةؿواى ئةيتةكْاتيظيَهى باًرتى فياْى فيهلى بيةكِىَ, واى 
ييَـةنات ًؤكِ بيَتةوة ْعاو  قو َييعةناْى برينلؿْعةوة, بعةنوكتى نتيَعب يعة       
ئةدماَيٌـا وا ية ًااري ؿةنات  نة َلظ يَهى ؿيهة بعىَ, طيعاْيَهى ديعاوام    

ؿيـيَهى ؿيهة ديا يعة ؿةوكوبعةك هعةيلى ؿياكؿةنعاْى فيعاْى كِظسعى       بىَ, بة
 ..بةجمؤكة ًيعل بؤ ًااري ثاكهةْييَهى بةٖيَنى فياْة. بهات

15 
ئةطةك بةوكؿى هةيلى ئةو ًاارية طةوكاْةى بواكى هؤفييةكيَتى بهةئ بؤ 

ٖةْعـىَ  .. َإ كِووٕ ؿةبيَتةوة نة ًيعل ضؤٕ ثاكهةْيى فياْى ئةوإ بووة
ميَـى .. يةكى ًيعلى ئةواْى كِاثيَك ؿاوة نة ػاى و ْيٌتُاْى ػؤيإداك بو

ػؤيإ دىَ بٗئًََ و يعةْاو ؿةقعى ًعيعلةناْيإ ؿا ػعاى و ميَعـو ْيٌعتُاْى       
ػؤيإ ؿكوهت بهةٕ, يا ٖةْـىَ داك ًيعل وايًيَهلؿووٕ ػاى و ْيٌعتُإ و  

ى ؿكوهت ميَـى ػؤيإ يةْيَو ًةٖاؿةتـا يةثيَٓاوى ؿةقيَهى ًيعلى داويـاْ
 بهةٕ,

ئةييَلةوةية َٔ ؿةيَيَِ ًيعلى كِاهتةقيٓة, ًعيعلىَ نعة بةٖعةيَهفاْى ػعوئَ     
ؿةْووهلىَ ضاكةْووهى ًااري ؿةطؤكِىَ يةتةواوى َلظ ةناْى هعةكمةَيٓى  
ديا ؿةناتةوةو كِووةو ثانييَهى داويـاْى و اةًكيَهى ئةبعةؿى ؿةبعات تعا    

هتةيى ْاَيَٓىَ و ؿةنةويَتة واى ييَـةنات يةتلظثهى هؤمو وفؿيَها بووْى دة
 .ْاو سايَةتيَهى ٖو َى و بةكدةهتة ْابىَ
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16 

يةناتى ػويَٓـْةوةناْى ػؤَـا دياوامى ْانةّ يةبةكٖةَةنإ, ٖةَوو ئعةو  
بةكٖةَاْععةى نععة يةيةنععةّ ؿيَععلةوة كِاَـةنيٌَععٔ تععا ؿوا بلًِععتى ػععؤّ       

ة ؿيكةتى ٖةْـىَ بةكٖةّ بةكِاؿةيةى هةكهاَِ ؿةنةٕ سةيف.. يةطةيَياْـةمب
ػؤيإ ثىَ ْةبةػٌِ, ٖةْـىَ بةكٖةَيٍ ٖةكيةيةنةّ ؿيَعلةوة ثعيَِ ؿةيَعئَ    
ئَيُة ػؤكانى ِكٍظسى تعؤ ْعري, بعريّ ؿَى يةنعةّ دعاك بعؤؿييَلّ ػويَٓعـةوة,        
مظكى ناك زَي ْعةنلؿّ ئةوناتعةى نعة ػويَٓـَعةوة ٖيَٓعـة ْةضعووبووَة ْعاو        

طةكِاَععةوة هععةك  ؿوْيععاى  ئععةو ًععاارية ْاوؿاكاْععةوة بععة َّ ؿوادععاك نععة     
ًيعلةناْى بؤؿييَل تيَيةيٌتِ طعةوكةتلئ ًعاارييَهة نعة يعةْاو ئافعةتيَهى      
ؿةكووْى ؿفواكؿا ناكى نلؿوة, ًاارييَو بووة فيعاْى كِظفاْعةو ًعيعلةناْى    
 -بةكِاؿةيةى تيَهةٍَ بةيةى بووئ يةيعةى ْانليَٓعةوة, بعوؿييَل نعة بةًعااري     

ة َيَقووى كِةػٓة يةنةؿاك ؿةنعا,  طوْاٖيَه.. ْاومةؿ نلاوة -ْةفلةت ييَهلاو
ًععاارييَو ٖععةَوو فيععاْى بععؤ َيٗلةبععاْى و هععؤمو ػؤًةويوععتى و بيٓيٓععى  
بةكاَةبععةك تععةكػإ نلؿبععىَ و ؿةقععةناْى بععةو ئاكاهععتةيةؿا بلؿبععىَ سةيفععة  
ْععةفلةتًيَهلاو بيَععت, بععة َّ مظك دععاك َععلظ  ؿةبيَعععة قوكبععاْى بؤضععووْةناْى 

اةبكععةكيت  -, بععوؿييَل ؿةيَيَععتنؤَةيَيععة, نععةّ بععووة يةًععااري طةيٌععتدي  
ئةو ٖةَيٌة (( ئةوَٓـايَيَتيةية نة بةؿةهتى ئةْكةهت ميٓـووى ؿةنةيٓةوة

ٖةويَى ؿةؿا ية ًيعلةناْيـا َٓاٍَ بيَت و بةكائةتى َٓعـايَى بهاتعة ثيَواْعةى    
فيإ, بةٖةَإ ًيَوة َٔ كِاَرؤّ يةسايَةتة هةكنيٌَعيةناْى ػعؤَ ؿةوىَ,   
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ْةهعونٓاوى ٖعةبوو, كِظسعى هعةفةكو دوطلافيعاى      ئةو ٖةَيٌة كِظسيَهى ؿا
ؿووك, َٔ مظك داكإ ؿةيَيَِ ًااري بيتواْيايعة ٖةَيٌعة يةهعةفةكة مظك مظك    
ؿووكةنإ بيَت, ٖةَيٌعة ضعاوى يعةّ بعَى هعٓوكيةى ؿوْيعا بَيعت بًيُعةتى         
طععععةوكةى زيَ ؿةكؿةضععععيَت, كِاَرععععؤَ ٖةَيٌععععة بةهععععواكى نةًععععتية   

ًعععيعلةناْى ئاوٖعععةواى هةكػؤًعععةنةى ااًعععكى هعععةفةكى ؿووكبعععووة, 
سةبةًععةو هععاَايَى فةكةْوععاو ضععةقؤى قاضاغيععيَتى و َععةمةى باكِةنععاْى  

 .تيَـاية, َٔ ئةو كِظسة ًيعليية نةَرت ؿةبيِٓ يةنوكؿى
 

17 
ًااريإ وةى كيًهة ؿةيَيَت ًوًةييَهى هةكهوكٖيَٓةكٕ نةًعةكابى فيعاْى   

ْى ئةّ ًوًعةية  تيَـا ؿةثاكيَورتىَ, ٖةك بةّ ثيَوؿاْيةية ًااري ؿةبىَ كةوا
بجاكيَنىء بة ئةَاْةتةوة يةْاو باػعةيَى مةيٓىعـا بيجعاكيَنىَء ْعةٖيًََيَت ئعةو      
ًةكابةى نةتيايةتى تووًى ئيَهوجايةكيَتى بىَ, بعة َّ ثاكاهعتٓى ْاَوهعى    
ئععةّ ًوًععةية فيععاْى ؿةوىَ, قوكبععاْى ؿةوىَ ًععااري ؿةبععىَ قوكبععاْى بععة    

ئةّ ًعةكابةى ؿةهعتهةوىَ,   ػؤًيةناْى فيإ بـات تا ٖةْـىَ يةبةكةنةتى 
ًاايعل ٖعةتا بعة ئعةمَووٕ ؿاؿةضعىَ ئةوةْعـة ًعيعل يعة ى ئعةو طعةوكةتل          
ؿةبىَ, ٖيَٓـةَ ئايَؤمو ْاؿياكتل ؿةبىَ, ئةمَوْى بةكؿةواّ فيَلَعإ ؿةنعات   
نةًيعل ناكيَهى ئاهإ ْييعة, ضعوْهة ًعااري ػعؤى ؿةْووهعيَتةوة, بؤيعة       

وة, ضوْهة بة تةئهيعـ ئةطعةك   سةكاَة نةهىَ بةبىَ ئةمَوٕ ػؤى بٓووهيَتة
ٖةكبؤيةَ بؤ ئةوةى ناكيَهى باَء . ئةوناكةبهات تةًويٗى ػؤى ؿةنات
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مةْييَهى باَ يةْاو ؿةقى ًيعل بة ػةكز بـةئ دواْرت ػؤَإ ثيٌَعهةَ  
بةديٗإ ؿةنةئ ئةطيٓا كوػواكيَهى ًيَواوى ػؤَإ يعةّ هعةك مةَيٓعةؿا    

 .بةدىَ ؿةٖيًََئَ
 
 

18 
ةو هةكؿةَاْةَ نة فيَلؿةهتىء نؤيكَيةتى ٖةبوو ًعيعل  ية كاهتيـا ٖةتا ي

بةكطلى يةوة نلؿووة نة ْابآ َلظ  فيَلؿةهتةو نؤيًة بآ, بة َّ ئةطعةك بعة   
وكؿى بييٓة بٓرء بٓةواْى ئةو ًيعلاْةى نة بؤ ئعةّ َةبةهعتة ْووهعلاوٕ,    
هععةيل ؿةنععةى يععة ديٗععإء تععةكِيَتى ًععيعلؿا ضععووْةتة ؿةكةوةء بووْةتععة  

سى ًيعليإ يةْاوؿا ناٍَ بؤتةوة, ؿةػعوامّ بًَعيَِ ًعيعل ميعاتل     ْةمَيَوء كظ
طةَةيةنى ئيوتةتيهييةو ًااري يةْاو ؿةقـا ياكى بعة مَعإء َاْعاو كهعتة     
ؿةنات بؤ ئةوةى ؿةقيَهى هيشلاوى ثيٌَهةَ بهات, تا ئعةوةى بةكاَرعةك   
ًَعيرَي ئعةكنى ًعيعل كمطعاكنلؿْى         بة ػوؿى ػؤى هةكهعاّ بهعات, ْعانل  ب

ة, ضوْهة ية بٓةكِةتـا ًعيعل فاْليَهعى بعآ ئةكنعة, كةٖايعة, ؿفى      نؤَةيَيةي
فةماى هعٓووكؿاكة, َوَاكةهعةى دؤكَيعو يعة ثةكهعتٓة يعة ويعقؿإء كظغء        
ْابيٓلاوؿا ؿيكةت ؿكوهعت ؿةنعات, بؤيعة نعة بعوو بعة َةيعـاْى هياهعةت,         

ًععيعل َيشلابععى ثانييععةو هععلوتى ئاًععهلانلؿْى ...ٖاونيٌَععةنة تيَهـةضععآ
 .يٓى ًااريةو ْانل  نؤتء ثيَوةْـى بؤ هام بهةئْٗيَٓييةناْى مة
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19 
طععةوكةتلئء ثلهععةؿاتلئء ثععلِ ئععاوامتلئء ناكييععةكتلئ ضععةَهى ًععيعل   

ئيَوتا َلظ  ْاماْىَ يعةثاى ضعييةو يعة     هةؿاى طلياْى كظسة, ئةو كظسةى تا
هععؤْيةى ضععيية ٖةَيٌععة يةطلياْـايععة, ئايععا طليععإ كاهععتةقيٓةى كظسععى   

مكيهةيعة  ئةو يةوة نة َلظ  بةمكبهةوة يةؿايو ؿةبىَ, ةةمئايا ية ئ! َلظ ة؟
ظتة هلوًعتى كظسعى َعلظ  نعة ٖةَيٌعة يةثعةْا ئعةو ثةهعوة ػةَييٓعةؿا          

باْيُإ ؿةنات بعة َّ ٖعةكطين ْعة بةًعويَٓى ئعةو       هةؿايةى بةكم ؿةبيَتةوة
هةؿاية ؿةماْري ْةثةى بة ووًةو ثيتى ئةو هةؿاية ؿةيةئ, بؤية ًااريإ 

 ؤ ئةو ًيعلة ؿةيةٕ نة تةْٗا ئةو ؿةماْىَْاضاك ثةْا ب
ة ؿيَت, ْٗيَٓىَ ئةّ طلياْة ضعيية؟ ؿةم ٖعةَإ   نويَوةٖةَإ ئةو طلياْة ية 

 توَضيية ئةى كظسى بىَ ييَواكو بىَ ثةى يعة )ثلهياكى طؤكاْى طةوكة ؿةنات 
بةيَىَ ًيعل ثلهياكى ػويَكاوى ئعةّ هعةؿايةية    (ٖةتانةى؟ َْٔاًاكةمايى 

يَهلوماوى َععلظ , ًععيعل ؿةْيـاْععةوةى ئععةّ طلياْةيةنععة طليععاْى كظسععى ٖععة
 .هةيوايةنُإ ثىَ ؿةبةػٌىَ
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 ةم ى شيَيبةش
 ونى شيعريموبةيانى يةكةمى ئةزم

 شرووتةكانى نووشني
 

1 
بوَيعةَ ٖةَيٌعة    كةمَى ْاوةوةى فياْةظ ْووهري بوَ َٔ كةمَى َاْةوةية 

ضعوْهة ؿةما  بعىَ ْووهعري    ظ ية ٖةكًويَٓيَو مب بري يةْووهعري ؿةنةَعةوة   
بىَ ْووهري ٖةهت بة ٖيك ئاهةواكيَهى ػوَّ ْانةّ ظ ؿةتويَُةوة  كوَؿةضِ و

ظ تةْاْةت ئةو ناتاْةى نة ْاْووهِ ٖةهت بة بووْى تةواوى ػوَّ ْانعةّ  ظ 
 بععة َّ ئععةوإ ػوَيععإ وإ وظ بععة سةقيكععةتيَو ْععةمأْ  كةْيععة ٖععةبٔ ئععةوة

ناكى ْووهعري ثةكِيٓةوةيعة بعوَ    ظ ةبوويٓة ٖيٌَتانة ًاكةماى ئةّ يوَطوَهة ْ
ظ ديٗاْيَععو ديةيععة ػععوؿى ْووهععةكى كاهتةقيٓةنةهععى ؿيهععةى تيَـاْييععة  

فةكيهى ئةوطويَيةصية ؿةضىَ نة  ية ظ ديٗاْيَو ميَرت ية ًةوم وهيشل ؿةضىَ
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بوَيعة ْووهعري يةؿيععـو   ظ ًعريى فيعاْى تيَعـا ؿةطيعىَ وؿةنةويَتعة هعةَاوة       
كمةناْى ئاييٓيَهة ية ٖى ئاييٓيَهى ؿيهة ْاضعىَ  بوَضووْى َٔ ئةدماَـاْى فة

ئةَة ؿكاَاى ْووهري بىَ ؿةبىَ ْووهةك بعة ض ؿكوؿيَهعةوة بيعيَتة ْيَعو      نةظ 
ضعوَٕ يةبعةكؿةّ ئعاطلى ْيَويعةوة بٓوًعتيَتةوة ؟      ظ ئةوثةكهتيا ثريوَمةوة 

ْعاوةوةى   يعة  ئةَةيإ ْٗيَٓييةنعة تعةْيا ئةونةهعاْة ثعةى ثعَى ؿةبعةٕ نعة       
 .وَيإ هلووتى ؿاٖيَٓإ بةكيَوةؿةبةٕ ثةكهتيةناْى ػ

 
2 

ناتيَو قةيَةّ ؿةطلَةؿةهت وؿةضُة ئاوايى ًيعل تةناْيَهى بةٖيَن ؿةؿةَة 
بعوَ ئعةوةى   ظ ؿةػةَة ػعلوََ   وػويَٓيَهى ٖيَذياك موَكى دةهتةّ بةك ػوَّ

بيعلّ نعة يعة ْاؿيعاكةوة ؿةباكيَتعة       بتوا  بةكطةى ئةو ٖةَوو ثوَيية ئاطلاْة
 ظهةك كوَسِ 

ؿةضعُة قعو َيى   ظ نتيَرةناْعةوة ؿةطعةكِيَِ    موَك داك يةػوَّ ؿةثلهِ و بةْيَو
ٖةك بوَ ئةوةى بنا  ئاػوَ ئةّ ٖعةَوو ئعاطلة يعة نويَعوة     ظ ٖةَوونيٌَةنإ 

بعة َّ  ظ هعى ْووهعةكةوة   ةؿىَ وٖيَٓـة بة يةممةت ٖةيَـةثلِفيَتعة هعةك ئةتًَ  
واْة بهةئ نة ئعاطلى  َةسايَة ؿةكى بةو هةكضاظ ٖةَوو ٖةويَةنإ بيَٗوؿةٕ
ضععوْهةؿيَٓياّ بععة ؿوَميٓععةوةى ئععةّ هةكضععاواْة  ظ ْووهععري بععةكثا ؿةنععةٕ 

 ٖعيك بعةٖايَيو   و ٖةكضى بةٖاو ئيوتةتيهاى ْووهري ٖةٕ وكؿو ػاَ ؿةبٔ
ئةييَلةوةية ثلوَهيَوعى ْووهعري بعؤََ ضعوَْيةتى     ظ بوَ ْووهري ْاَيَٓيَتةوة 

وى ؿووبعاكة ػعةيَل نلؿْعةوةى    ياػوؿ ثلوَهيَظ يةّ ئاطلاْة  ثيٌَوامى نلؿٕ
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ئةَةًيإ قوكباْيـإ  نةظ ية ػوؿاوةْـةنإ  ثلوََيتوَي وناكى ئاطلؿميٓة
 .وضوْةفيَل باكى قةؿةكة 

 
3 

ئةوناتةى قةيَةَِ طلتة ؿةهت وػوَّ ئاَاؿةنلؿ ئةوة ٖيٌَتا ْةضووَةتة 
دواْييعةناْى كوَسعى    ْيَوئةو َيشلابة َوقةؿؿةهةى نةْووهةك تيايا ٖةَوو

بوَ ؿةقيَهى داويـاْى يةؿةهت ؿةؿا ية ثيَٓاوى ئعةّ دواْيياْعةى نعة     ػوَى
نةواْععةى ئععةّ َيشلابعةؿا ػوَيععإ سةًععاك ؿاوةو   يعةْيَو ؿةكطععاو ثةدمعةكةو  

ْٗيَٓياْةوة, ٖةك ٖاواكى قةيَةَى ْووهةك ؿةنةٕ مطاكيإ نات يةوْاؿياكى و 
و دواْييعة  بؤيةَ يةطةٍَ يةنةّ هاتى تيَهةٍَ بوو  بةو مةَةْة ْاؿياكو ئعة 

ْاؿياكاْةو ئةو فةماية غوكيية, ٖةَوو ودوؿى ػؤّ وٕ ؿةنةّ و بةْاضاكى 
ؿةبىَ ػؤّ يةْووهيٓى ًيعل ػةيَل نةَةوة, نةواتة ْووهري ٖةَعـيى بعؤ   
َععٔ ئةدماَععـاْى هععلووتةناْى قةقٓةهععة يةهععووتإ و ؿووبععاكة ميٓععـوو      

هى بووْةوةى يةػؤيَةَيٌَعةنةى ػؤيعـا, نتوَعت ْووهعيٓى ًعيعل هعلووتيَ      
نيٌَععة هععةػتةنةى ًععيعل ؿيَتععة  وةيععةئةفوععاْةيى هععيشل ئععاَيَنة, ئةييَلة

ئععاكاوة, ئيععـى ئععةو  فععاوة ؿةهععت ثيَععـةناو ٖةيَـةضععىَ نععة ئاَععإ و بععواك 
بةٖةَوو ْووهةكىَ ْاؿات, ْووهةك ؿةنةويَتعة فيَعل هعلووتى مشٌعيَلةنةى     

 .ؿضيونًيى ٖانا بة دواْييةنإ نؤتايى ثيَـيَت
 
 



 93 

4 
ةَإ ئةو فةماية تلافيعـى و يعةممةتراكةوة َعٔ قةيَعةّ بعة      ئةييَلةوةو يةٖ

ناغععةمؿا ؿةٖيَععِٓ و بععىَ باناْععة, يةنةيةنععةى ؿةَاكةنععإ و تةيَععة تةيَععة      
ئيشواهععاتةناْى ػععؤّ ثيٌَععهةَ بععة دععةيَكَؿةناْى دععواْى ؿةنععةّ, ئععةو  
دعةيكؿة ًعةكَٓاْةى نععة بعة ئاهععتةّ ؿيعاكٕ و ؿيععاكْري, بعةجمؤكة ًععيعل      

ةهتـاْى بة ئةْكةهتى ٖةَوو كظغ و بؤٕ و بةكاَعةى  ْووهري ية ى َٔ يةؿ
ػوؿة, ئةو ػوؿةى نة بةّ ناكةوة ػايَى ؿةبيَت يةٖةَوو ئةوًعتاْةى نعة   
بةك يةٖاتٓة ْيَو ئةو َةارةؿة ثلِى بعوو يةدوويَعةو ػعلظَ, ثعلِى بعوو يعةو       
ٖؤناكاْةى فياْيإ بةٖيواوة يةئاَيَن طلترعوو, ئعةو َةارعةؿةى يعةؿووكةوة     

ٖيَذياك غةكيبء ديَ َةبةهت بوو, يعاػوؿ يؤتؤثيايعةى بعوو     فيَلؿةوهيَهى
ى ًيعل, بة َّ نة ؿةضيَتة ْاويةوة بةكِاهتى طؤكِهتاْيَهى طةوكةى (َٔ)بؤ 

ى ًعاارية, بعةجمؤكة بةؿكيَعقايى هعا َْى ْووهعيٓى ًعيعل       (َٔ)دةهتةى 
ٖةَيٌة ضوو  بؤ ْووهري, ضووٕ بووة بؤ ْيَو ئةو يؤتؤثيايةو ٖاتٓةوةًِ 

ة طةكِاْةوة بووة يةو طؤكِهتاْة, يةَياْى يؤتؤثيعاو طؤكِاهعتاْـا َعٔ    ٖةَيٌ
ئةمَووْى ْووهيٓى ًيعلى ػؤّ ثةكةثيَـاوةو ٖةَيٌة هعينيف يةْاعيعـا   

 .ؿةهتى بةكةطى بةكؿةواَيِ طلتووة
 

5 
 هتووْةناْى ئةو َةارةؿةو ٖةيَوةكئ بةْيَو ٖةيواْةناْى؟
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ْاضعىَ, تةْاْعةت    َةارةؿةى ًعيعل ْووهعيٓى َعٔ, يعة ٖعى ٖعيك نةهعَى       
ًَعيَِ و ؿةًعتوأْ يةًعيعلةناصيـا ئعةوة بـظمْعةوة نعة َعٔ          ؿةتوا  ئعةوة ب
ًععاارييَهِ ػععوؿاْى َةارععةؿيَهى واّ صيووْععةى قرععووٍَ ْييععة, ْععة يععةؿةكو   
ؿيواكةناْى ؿةكةوةى, ْة يةًيَوةو هيُاى نؤًو و تعة كى, ْعة يعةتام و    

ؿيويععةتى ء نععةي  ثةدمةكةناْييععةوة, َةارععةؿى ًععيعل ْووهععيٓى َععٔ ْععة
ْةنةهيٍ ؿةيريٓعَى, ثيَتعإ هعةيل ْعةبىَ نعة َعٔ بعؤ ػعؤّ َةارعةؿى واّ          
ٖةيَرعععقاكؿووة, يةًووًعععةى ًعععهاوى َلظ ايعععةتى ؿكووهعععتِ نعععلؿووةو     
بةنليوععتايَى ؿاكِفاوى فلَيَوععهى َلظ ايععةتى ئععاوّ ؿاوةو بةثاكضععة ثاكضععة  
بووْى دةهتةى ػؤّ ئاٍَ و وا َّ نلؿووة, بؤيعة ئعةوةى قرويَيعةتى ػعوؿى     
ػؤى يا ػوؿى ًااري ػؤى بهاتة قوكباْى, ؿةتواْىَ َةارةؿيَو ئاوةٖا بعؤ  
ػؤى بوْيعات بٓعَى و يةْووهعيٓى ًعيعلؿا تيَيعـا فعةْابيَت و سعةيكز ئاهعا         
يةناتىَ كًتٓى ػويَٓيـا بؤ ئةوةى ػةيَو ثيَى ْةيَئَ تلهاوةو كةْيعى مةكؿ  
بععووة, بععة ؿةهععتةناْى ػععؤى ػععويَٓى دةهععتةى ػععؤى يععة كوػوععاكى       

. ئاوةٖا ؿةبآ بة ػويَٓى ػؤى كوػوعاكى ػعؤى هعووك بهعات    .. وويوةٖةيَ
 ..ئةَة َةارةؿى ْووهيٓى َٓة

 
6 

ناتيَععو يععة ثلظهععةى ْووهععيٓى ًععيعلؿا يععةفيَل هععتووْةناْى ئععةو َةارععـة  
ؿةوةهتِ ػؤّ تاقة نةهيَهِ هةييرى ػؤّ ية ؿةهتةو بري ية ثايَةواْةناْى 

نععإ نؤتععايى َيَععقووى  نععة بععة نوًععتٓى ػوا ( ْيتٌععة)َيَععقوو ؿةنةَععةوة 
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كاطةياْععـ, َةهععيض نععة بععة ضععووْة فيَلبععاكى هععةييرةوة تلظثهععى ٖععةَوو     
قوكباْييةناْى ؿاكًِت, نةواتة ؿاٖيَٓاْيٍ بواكيَهى ؿيهةية بؤ ؿكوهترووْى 
ٌَ يعة ضاكةْووهعيَهى ئعاوا         ثايَةوإ, ئةوةى ًعيعليٍ ؿةْووهعآ ؿةبعآ هع

ة بععةكمى ئععةو ْةناتععةوة, ٖةكبؤيععةَ داكوبععاك هععةك بععةكم ؿةنةَععةوةو يعع  
كةْيععة هععةكيإ يععة سععةوت تةبةقععةى ... هععتووْاْة ؿةطععةكِيَِ نععة ْايععابيِٓ

ئامساْـا بيَ, كةْييٌة هةكيإ ٖةك يعة ى ػعواؿا بعآ, نةواتعة َعٔ يعةفيل       
هععيَرةكيَهـا َةارععةؿّ تععةى نععلؿووة, نععة يععة ٖيَععنو قععوؿكةتى َععلظ  ْععةبآ  

يعاػوؿ    يا هةكؿةنةو كِ , بة َّ ؿةبآ ثيَيـا ٖةيَيةكِ  دا يةبةبا َيـا ٖةيَ
ؿةبآ بهةويَتة بٓةوة, َٔ يةفيَل ئةو هتووْاْةوة بعةؿواى كظسعى بعةكؿةواّ    

 .كِيَِ داويـإ بيَتطةبووْى ًيعليَو ؿ
 

7 
ناتيَهيٍ ؿةضُة بةك ئةو ثةدمةكاْةى نة يةْيَو ئةو َةارةؿةؿاية, ٖعةَوو  

ظَعاو  كووؿاوةنإ ؿةبيِٓ, تلافيـياناْى ئةّ هةكمةَيٓة, ئاطلى هووتاْى ك
ٓععةناْى ٖيتًععةكو ناكةهععاتةناْى تععناكو تةقيٓععةوةى بععؤَرى ْثلووًععهى فل

طةزيَ طةزيَ يةو تلافيـياياْة ؿةبيِٓ نة ٖعةكطين نؤتاييعإ ْايعةت,    .. ئةتؤَى
بؤية ٖةْـ  داك يةبةكاَرةك ئةواْةوة ٖةك يةبةك ئةّ ثةدمةكاْةوة, قةيَعةَِ  

هلؿٕ تيَيععـا وًععو ؿةنععاتء ْاتواْععآ بياتععة ئاهععتيَو يععة ؿاٖيَٓععإ, باهعع     
ٖةْـ  داكيٍ ٖعةك يةبعةك ئعةو    ... طةوكةتلبآ ية سةقيكةتى ئةو كووؿاواْة

  ٕ فلِيٓععى َةيععة   و  ثةدمةكاْععةوة فليٌععتةناْى دععواْىء ئععؤثيَلاء هععةَانا
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دواْةنإء َةيةى نيعاْى بةٖةًعت, ؿيعايؤفى ااًعكةنإ ؿةبيعِٓء ئيعـى       
ثةدمةكاْعةوة   يةبةك ئعةو  ظ قةيَةّ ؿةبيَعة ئةو ئامساْةى نةية باكإ ْانةو 

ٖةْـ  داك ًيعلةنا  ئاوى داويعـاْى َةةةَييعةت ؿةػؤْعةوةو ٖةْعـ      
داكيٍ مةكبةى تؤَاكى ػَيعلا يَيعـةؿةٕ, فيعاْى ْووهعري يعة بةكابعةك ئعةو        

 . ثةدمةكاْةوة بة كاهتىء هةػتء ْٗيَٓى ئاَيَنة بؤ ًااري
 

8 
لتٓعةوةى  يةْيَو ئةو َةارةؿة ثريظمةى َٓـا فياْى ْووهري بليتيية ية ٖةيَي

ئععةو كظسععةى نععة بععةؿواى وةؿةهععٗيَٓاْى دواْيععـا وةى طةوٖععةكى اععوَل    
, فياْى ْووهري بليتيية ية طةكِإ بةؿواى ئةو ثاكضة ًعهاواْةى  ٖةيَـةكِفىَ 

يعععة دةهعععتةى ْووهعععةكؿا ؿةبيَتعععةوة يعععةو ناتاْعععةى يعععةفيَل هعععتووٕء     
ثةدمةكةناْيـا هعةيلى ئعاوابووْى ػعؤكو ٖعةيَوةكيٓى طعة َو ؿكوهعتهلؿْى       
ٖيَكْة ؿةنات, بةّ دؤكةى ٖةَوو ًعتآ يعةو َةارعةؿةؿا قوكبعاْى ؿةو ,     
ٖةَوو دواْييةى بةًيَو يعة ؿاكَِعاْى دةهعتةى ؿةو ء ٖعةَوو ؿاٖيَٓاْيَعو      
ٖؤيةنة بؤ ػايَى بووٕ ية يةو ئةمَووْاْةى نة بؤ هاتيَهى ْووهعري نؤيعإ   

ؿات, ؿةنةيتةوة, ئةّ َةارةؿةى َٔ كيَية بة ٖةَوو نةهيَهى ؿاٖيَٓعةك ؿة 
 .بة َّ ٖةكطين مآَى ؿاٖيَٓاْيإ بؤ ْانات

 
9 
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َٔ ٖةك يةٖةوةيَةوة تةى تةى ػٌتِ يةَعةماكة ؿووكةنعاْى كظسعةوة بعؤ     
ئععةو َةارععةؿة ٖيَٓععاوة, ئععاوى داويععـاْيِ بععؤ يةدؤطةيععة يععةْاؿياكةناْى     
بةٖةًععتةوة كِانيٌَععاوةو قععوكِةمشى دواْيٌععِ يةهةكضععاوةناْى ئععاطلى     

اْععةت بةْووهععيٓى ضععةْـئ و ضععةْـئ ًععيعل  ؿظمةػععةوة بععؤ ٖيَٓععاوة, تةْ
ْععةَتواْى هععيُاى ؿةكطايععةنى بيععووى بععؤ ئععةو َةارععةؿة يةبععةك ضععاوّ      
بةكدةهتة بهةّ, بةيَهو اوَليَهى ؿكيَقّ بلؿةهةك تا يةضةْـ قةهعيـةيةنا  

بةؿياكنعةوت, ًعةواْة    بعوَ  تلوههةى ئةو َةارةؿةّ وةى ْووكيَهى ػوؿايى
ووَةوة ئاطلؿاْةنةى مةكؿةًت وكؿة يةبةك كظْاٖى ئةو تلووههاْةوة ؿةض

طةيَى هات و وةػتإ َةهتاْة ... وكؿة ئةو َةارةؿةّ بؤ ٌَتوَاٍَ ؿةبوو
ؿةضعععووَة بعععةك ئعععةو قاثيعععةى يعععةفيَل تلووهعععهايى ئعععةو َةارعععةؿةؿا      
بةؿياكؿةنةوت, هةيلى ْاوةوةى ئةو ؿْيايةّ ؿةنلؿ, ٖةك ٖةَووى هيشلو 

ػوانععإ بععوو, وٕ بععووْى  ػوكافععات بععوو, ئةفوععاْة بععوو, طيَلَععةو نيٌَععةى
ئؤييى و طوَاْى ٖاًَيَت بوو, ؿْيايةى بوو تا ئةو هاتةًى يةطةيَـابىَ, َٔ 
يةهيشلى ئةو َةارعةؿة ْةطةيٌعتووّ, ٖعةك كظفةو ْٗيَٓييعةنِ بعؤ ئاًعهلا       
ؿةبععىَ و ٖةكهععاتة يةبةكابععةك ضععًَة ْععةكطنيَهى ًععيعلةنا  ئععاوى فيععإ       

 .ؿةػؤْةوة
 

10 
ةارةؿ ئةو هاتاْةٕ يةْووهيٓى ًعيعلؿا يعةفيَل   كظفة باكاْاوييةناْى ْيَو َ

نكَوكِظفْةى طوَةمى ئةو َةارةؿة هةيلى ؿةكةوةى ئةو َةارةؿة ؿةنةّ, 
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طؤًععة   ضععوْهة َةارةؿةنععةى َععٔ ناهععتايياى ٖيَلَععإ ٖيوععةو فووكة     
اوةنةى ثلظهتة, تةْاْةت ٖةْعـىَ دعاك طعويَِ يةقوتابييعةناْى َةارعةؿ      ريط

و هععةفةكةّ ؿةنععةٕ, هععةفةكيَو نععة ؿةبععىَ نععة ضععؤٕ ضععؤْى ؿواععا بععؤ ئععة
يَيَهععة ٗايعةَيعلادى ؿاْتععى ؿةضعىَ, ؿةكةوةى ئععةو َةارعةؿة بععؤ َعٔ دةدم    

يةًيعل, ٖةٕ ؿةْييإ مظك بةكمةو بةقايِ قوة ؿةطةٕ, بة َّ ٖةكطين ييَيإ 
يعةوينةى نؤَةيَعة ٖعةْييَو     سايَى ْابٔ, ييَلة بؤْى ئعةو ًعيعلاْةى ؿةكةوة  

وة, ٖةْعـيَهى ؿيهعة ؿةبيوعتِ نعة ْاياْعةوىَ      ؿةضىَ بةْاو يةنا ؿةهعووكِيَٓة 
بيععٓة ْيَععو ئععةو طةكِة وفيععةو ْععةكّ ْععةكّ نةوتووْةتععة هععةك دةهععتةى       
ًعععيعلةناْى ػؤيعععإ و بعععةٖيَُٓى طةوٖعععةكةناْى ًعععيعل بةهعععةكيةنةوة  
ؿاؿةكِيَقٕ, ئةواْة باْط ؿةنةَة َةارةؿةنةى ػؤّ و مظكإ داك بةيةنعةوة  

 .ٓإ هةفةك ؿةنةئيةْووهيٓى ًيعلو وةؿةهت ٖيَٓاْى ؿاٖيَ
 

10 
ئ بؤ ٖةَيٌةو بىَ وضعإ كابةكايعةتيِ   (ؿاْتى)فةكديًى ( ْازي و َةسوى)

ؿةنةٕ يةو َيعلادة هعةػتةى ْيَعو َةارةؿةنعةى ػعؤّ وةى ؿوو ئيُعاَى      
طةوكةو ْووكاْى ْٗيَٓييةناْى ْيَو َةارةؿّ بؤ بةكَة  ؿةنةٕ, ئةَة ضعةْـ  

ٓععة يةًععيعلو تععةْيا ضععةْـ ْٗيَٓييععةنى مظك بيععوونى ضععؤْيةتى ْووهععيٓى َ
 .هاتيَهى ئاًهلاى ْيَو ئةو َةارةؿة ثريظمةية
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 ونى شيعريموبةيانى دووةمى ئةزم
 هةكةتاو ئيَوتاى ػةَييٓى تامةبووْةوة

 
1 

تامةبووْةوة كوَسيَهى ؿيهةْيية وةبةك دةهتةى َلوَ يَعو يعا ؿكةػتيَعو يعا     
يععةدوََ وػلوًَععى   ٖععةك ْيٗععاؿيَهى ؿيهععةؿا بيَععت بةيَهويععةكميٓيَهى ثععلِ     

برينلؿْععةوةو ؿاكَِععاْى بوْياؿةنععاْى ئةوْيٗاؿاْةيععة و نععةبوَ ياهععاو كيَوععاى 
مةَةْيَو ناكيعإ نعلؿووةو ئيَوعتانىَ بلِهعتى كووبةكووبووْعةوةيإ يةطعةٍَ       
بويةكوَةكدةناْى ٖاوضةكؾ ْةَاوةو ؿةبعىَ بعة ؿواى بابةتييعةييَو بيعةكِئَ     

يععاػوؿ بععةَاْاييَهى ؿيهععة ظ ىَنةَععةوؿاى ؿووبععاكة فياْععةوةيإ ثععىَ برةػٌعع
تامةبووْةوة ٖاوناتةيةطةٍَ يةناك نعةوتٓى ؿيـطاوديٗاْريٓييعةى نعةتواْاى    

ئعةوة يةناتيَهعـا   ظ فياْيإ ْةَاوة ية ْعاو ثلوَهيَوعى برينلؿْعةوةى تعامةؿا    
نععاكى بععوَؿةنلىَ ئةطععةك سياْععةوىَ يةطععةٍَ ؿةكٖاويٌَععتةناْى ثةكةهععةْـْى  

يععاػوؿ  ْععى نععةّ  ظ ًوبايينةيٌععٔ بععقئتةنٓععةيوَفى وٖيَلًععى بععةكبكَوى ط 
  ٔ بعة ئوَثععوَميتى ئعةّ ئاكاهععتةية   ظ سياْعةوىَ بةكطععةى ناكييةكييعةناْى بيععلي

ظ ْاتواْري ضعلنةيةى يعة ْيَوًاًعةى تامةطعةكيَتى ؿا صيايٌعى ؿةم بهعةئ       
نةَةبةهتى ئَيُةيعةّ تامةْوًَعيية دةهعتةى ؿةقعة يعا بةطٌعتى تيَهوعتة        

 .ئةؿةبييةناْة 
2 
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بععة َو ناْيععةى هععةكٖةيَـاْى فععةوماييَهى ئيَوععتةتيهى   ٖععةفتانإ ناْيععةى
بوَية ؿةيَيِ  بة َ ضوْهةئةوؿةّ ٖةَإ ئةوبة َية ػةكةْـيَو ظ ئةوبة َية بوو 

بوو ؿةبواية ئةؿةبى نوكؿى بعةػوَ ٖةيَـاْعة ْاويعةوة ثلوَهيَوعى ػوَنعوفى      
نةيوععى هياهععى ية يععةى نةيععةْاو ضاكةْوهععيَهى ْاؿيععاكؿا ظ صيععايٍ بهععات

اوى ؿةٖاويٌَعت وٖيٌَعتانةَ يةْاوَٓعـايَيَتى ػوَيعـا ؿةفيعا و  ٖيَعنى       ٖةْي
ية ييَهى ؿيهةؿا نوََةيَيةى نوكؿى يةْيَوئةوثةكِى ظ بلِياكؿإ وؿابلِاْى ْةبوو

ؿوانععةوتوويى ؿةفيععاو يةٖععةَوو كويَهععةوة ْةًععاكةمايى و ؿووكة ثععةكيَنى    
ظ بععوَوة يةفيَععـةكة بةكٖةَٗيَٓععةكةناْى َععةاليفى وفيهععلى ثععةْياوةى ؿا    

بةتايرععةت كةوتيَهععى مَاْععةواْى واٖةيَيـةهععوكِاْـ نععةٖيك ثةيوةْععـييَهى     
بعةجموَكة طوتعاكى   ظ ْةبةمَاْى ؿاكًِتٓةوة ٖةبوو ْة بة مَعاْى ؿيايوَطعةوة   

هياهى وطوتاكى هوَهيوَيوَفى طوتاكى مَإ هىَ بةكبةهعت و هعىَ ميعلِوَى    
تواْى  بةؿكيَعقايى  بوَيعة ْعةياْ  ظ بىَ بوْيعاؿى ٖةويَعةناْى تامةطعةكيى بعووٕ     

ئةمَوْى ؿة هاٍَ  بدي بة ثلِوَفةييَهعى ميٓعـوو نعةؿاٖاتوو ئيَوعتاى يةهعةك      
 .بوْياؿ بٓيَري 

 
  3 

ئةوةى ئاًهلاو بةيَية ْةويوتة ئةوةية تيَهوعتى ثةيوةهعت بعة ؿاٖيَٓعاْى     
تاى نة بةكى كةدمى برينلؿْةوةو ؿاٖيَٓاْى تانةنةهعيية بةتعةْٗا ْعاتواْىَ    

ْى نةيتوك بةكيَوة برات ئةطعةك ٖاتوونعاكى تيوكبةْعـى    ثلوَهةى ؿوكهتهلؿ
ئععةوة بريوكِايععةنى نوًععٓـةية نةتيَهععةم ظ وتيعوكينةنلؿْى يةطةيَععـا ْععةبيَت  
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يةهةك ئةوة ؿةناتةوة نةئيَُعة ثيَويوعتيُإ بعة ثلوَهيَوعى تيعوكينةنلؿٕ      
ٖةك ئةوةًة وايهلؿوة نةموَكبعةى ؿاٖيَٓعةكةنإ يةٖعةَووبواكةناْى    ظ ْيية 

يةَعععةكِ َةهعععةيةناْى ػوعععتٓةكووى  ظ ا ؿووكة ثةكيَنبوةهعععذي تيَهوعععت ؿ
بَويعة طوًَعةى ئعةّ دعوَكة ْووهعيٓاْة يعة َْيوثاْتعايى        ظ بريوبوَضوْةناْييإ

ئةؿةبى نوكؿيـا ػايَيةو كةْية  كوَفاْيَو ؿابيَت ْةوةناْى ؿاٖاتوو ثلهياكى 
ئةوة بهةٕ بوَضى ْةوةناْى ثعيٍَ ئعةوإ يعةَلِووةوة نةَتةكػةَروويٓعة؟     

وَية ئةييَلةوة ؿةيَيَِ بةؿاػةوة ًااريةنإ دية ية ًيعل ضريوَنٓووهةنإ ب
نعة كةْيةئةَعةَ ئعةوة    ظديةية ضريوَى  ًتيَهى ؿيهةيإ ْةؿاوةتة ؿةهت

ظ بوةغييَٓىَ ئةوإ بة هوتفة ضووبٓةتة هعةك ئعةّ ؿوو فاْعلة ئةؿةبييعةوة     
ئعةو   كةْية ٖةَـيى ئةوة بوعةغييَٓىَ نعةٖوَى ْعةبووْى ًعاناكى موَك ٖعةك     

 .ؿوكة ثةكيَنيية بيَت ية ناكى بةكٖةَٗيَٓاْى تيوكبةْـى 
 

4 
بة ؿكيَقايى  ضعةْـئ ؿةيةهعاٍَ ًعيعليى نعوكؿى ْعةيتواْيوة ناكييعةكيَتى       

بةوَاْايععةى نععةبلِيَهى نععةّ بةتععةْٗا ْععاتواْىَ بععة   ظ ػععوَى ئععةنتيف بهععات 
ؿاٖيَٓععاْى ظ ئععةنتيفهلؿْى ناكييععةكيَتى ًععيعلى نععوكؿيى بيليَتععة ئةهععتوَ   

على ناكيَهى تانؼوامة بة َّ نعاكايى ئعةّ ناكييةكيَتييعة ثةيوةهعتة بعة      ًي
ًيعلى نكهعيهى نعوكؿى بعة ؿكيَعقايى ضواكهةؿهعاٍَ      ظ ضةْـيَهى موَكةوة 

وبةبووْى ضةْـئ ًااريى طةوكةى وةى دنيلى وئةظيةؿى ػعاْى وْعازي و   
ظ َةسوى و وةفايى وسادى قاؿكو َةويةوى و تعةيلإ و ْعةوةى ؿووةَيعإ    
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ا تواْييععإ ناكييععةكى ػوَيععإ ماٍَ بهععةٕ وداويععـاْى برةػٌععٔ بععة     ئععةدم
ٖعةكواَ ْعةوةى هعيَٗةَى ؿواى ئعةوإ نعةتواْييإ      ظ تيَهوتةناْى ػوَيإ 

يةناكى ْوىَ نلؿْةوةؿا دوَكيَو بةًوئَ ثيَى كةوتعى ضعوَْييةتى نعاكنلؿْى    
ايَةى ٖةكبوَيةَ ئةوتوَمة ؿاٖيَٓاْةى نةبوََاوةى ئةو هى هع . ئةواْـا بلِوَٕ 

ؿوايية ٖةية كةْيةيةْيَو تةثوتوَمى ئةوبيَٗوؿةييةوةناكييعةكيَتى ْعةَيَٓىَ و    
ؿةػععوامّ بًَععيَِ ًععيعلى ئععةّ هععى هععايَى ؿوايععى ْععةيتواْيوة  . يععةبري بيععٔ 

بةكؿةواّ ية بةك ؿيـوبوَضوْى ػويَٓةكاْيَهى موَك بيَت وةى ًعيعلى نكهعيو   
ٓععةك ؿوكهععت نععلؿوة  نةتاوةنوئيَوععتاَ ًععويَٓيَهى موَكى يععة مةيٓععى ػويَ 

 .وٖةَيٌة ؿةػويَٓـكيَٓةوة 
 

5 
ئةَةى كابلؿوو ْائوَيـَإ ْانات ضوْهة ؿاٖاتوو ناكى ئعاكنيويوَفى ػعوَى   

كةْيععة ئةوةثععةدما هععاٍَ بَيععت ًععيعل نةوتريَتععة فَيععل بععاكى        ظ ؿةنععات 
نعة  ظ وة ََـاْةوةى ٖةْـىَ ثيَـاويوعتى كوَسعى ونوََة َيعةتى وهياهعيةوة     

ضوْهةًععيعل بععةؿواى  ظ وكةيععة ؿةكٖععةم بععة ًععيعل    ئةَععة ٖةيَععةييَهى طة 
ػويَكاْععـْى فععةماى دععواْى وَةاليفععةى ووٕ وفةيوععةفةى ناكييععةكيَتى ؿا   
ؿةطععةكِىَ و ئايَؤميععةناْى ؿةْوهععيَتةوة نععة ثةيوةهععذي بععة ٖةكاهععاْهلؿْى  

ئةّ سايَةتة بةٖةَإ ظ كوَسى َلوَ ى ٖاوضةكؾ وٖةكطين كيَٓيٌاْـةك ْةبووة 
ة بععةكؿةواّ بععوو بععة َّ يععة ْاوةكاِهععتى ٖةًععتانإ ئاكاهععتةوبةٖةَإ ًععيَو

ًيَوةى بريوبوَضووٕ وييَهـاْةوةى ًااريإ ػويَٓيَهى تعامةى ٖةيَوعوكِاْـة   
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ْاودةهتةى ًيعلى نوكؿى وبابةتةنإ بةكةو َةااييُى تامة ؿةضوو بة َّ 
بةؿاػةوة يةويٍَ ٖةَـيى ْةضووة ْعاو قوَاًعى توََعاكنلؿٕ ئةطعةك ضعى      

قوععةو ديٗععاْريٓى موَكى يةطععةٍَ ػوَيععـا ٖععةيَيلتروو     فععوَكَى ديععا ديععاو  
 نةؿةنلىَ يةضةْـػايَيَهى طليٓط طة َيَةى بهةئ

هةكٖةيَـاْى نوَؿةْيى ية كووى ضعووٕ بةكةوٖةكيَُعة ًعاكؿكاوةناْى     -
 ًيعل

 بةديَٗيٌَتٓى قوَْاػى   ْةوةو ًري وًةثوَكِ -
ةية هععةكٖةيَـاْى ؿيععايوَطيَهى كوَفاْععةى طععةكّ وطععوكِ يععة َععةك َةهعع      -

 طليٓيةناْى ًيعل

ثةيوةهتـاْى ٖةَوو فاْلة ئةؿةبى و  ٖوْةكيةنإ بة تعةوفَى تعامة    -
 نلؿْةوة

هةكٖةيَـاْى تلي ية بكَونلؿْةوةى ًيعل بة ًيَوةييَو نعة ًعااريإ    -
يةبةك ػويَٓـْةوةى ميلةناْةى ئعةواْى ؿى موَك بعة وكيعايى وئاطعا يعة      

 ػوَبووْةوة ًيعليإ بكَو ؿةنلؿةوة

ةى كةػٓععةى تععامة نةبابععةت وبوَضععووْةنإ و ٖععةيَيلى   ٖاتٓةنايععةو -
 دياوامى بوو

 .ًااريةنإ نةوتٓة ئةوةى نة ديٗاْريٓى تايرةت بةػوَيإ ٖةبىَ  -

 يةٖةَووى طليٓيرت ؿاكَِاْى َيتوَؿى هةيةفيةت بوو ية ًيعل -

 

6 
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ٖةك يةؿواى نوَتايى ٖاتٓى ٖةًتاناْةوة وهةكٖةيَـاْى قوَْاػى كمطعاكى  
ضوَٕ يةهةكةتاى ها َْى ٖةفتاوة نةقوَْاػى ووضعاْى  وةى ظ ْةتةوةيى 

هياهى وةهتاْى ناتى تفةْط بوو ًعيعلى نعوكؿى نةوتةهعةك ئعاوامى     
سةَاهةت وؿكوؿو   ْةوةو ثيا ٖةيَيوتٔ ؿووباكة ًيعلى نعوكؿى تعامة   
نةوتة هةك ئاوامى َوَؿ و ثوَكتليَتى كابلؿوو و  هايى وطةَةى هعةقةتى  

كبةى ًااريةنإ ػوَيإ طوًَةطري نلؿو ْةوةى موَظ مَإ و كةتابةتةوة 
بىَ ئعةوةى مةظيةتيعةى   ظ تامة ؿةهتى بة صيايٌى طةدماْةى ػوَى نلؿ

ظ بـةْة بةك ػوَو ٖةويَيَو بـةٕ بوَ بةٖيَننلؿْى ئةمَوْى تعامةى ػوَيعإ   
يةَةًـا تيَهلِاى َيعـيانإ وكوَفْاَعةنإ كوَيَيَهعى ْيَيعةتيفيإ بيٓعى يعة       

ةيَـاْى ًيعليَهى بةٖيَنى ٖيوَاْينَى نةٖاوًإ بىَ نوفاْـْةوةى هةكٖ
بوَية ٖةَـيى ئةؿةبياتى ظ يةطةٍَ تةواوى ثةكة هةْـْةناْى ئةوقوَْاػة 

بعةجموَكة يعة ْيَعو ئعةّ     ظ نوكؿى بة طٌتى بةك يةوةى طةوكة بىَ ثريبعوو 
ظ قوَْاػة ًعيعليةؿا ؿةْيعى ديعا ديعا وؿووك يةيةنيةيٌعذي هعةكيٗةيَـا       

اى مةظيةتى و ػوَ كوًَٓررينلؿٕ وبةًـاكى نلؿْيَهى ْةوةيَيو يةهةكةت
يةطةٍَ ْةوةيَيو نةبةكٖةَى ظ ئةنتيف ية قوَْاػى ػةباتى ضةنـاكى ؿا  

ًهوت وتيَهٌهاْى ًوَكَِ و ْائوَيَـيةناْى ْةتةوةو كووبةكووبووْعةوة  
يةطةٍَ ؿكِْـةتلئ ؿيهتاتوَكى هةكؿةّ وٖةيَيلى ًوْاهيَهى كوًَعٓرريى  

ةٍَ ْةوةيَيو نةبةكٖةَى ئةوؿووْةوةية بووة و ْعةوةيَيهى  ية طظ  ونتيَب 
نةَئةمَووٕ وطةكّ نةضى طةوكةتلئ نتيَرؼاْةوبكَونلاوةو  َيـياى يعة  

ٖةكهعععىَ ئعععةّ ْةوةيةيعععة ْعععاو كةوتيَهعععى ػعععاوى ؿووك  ظ بةكؿةهعععتاية
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يةطةكَوطوكِى هعا َْى ثيٌَعوويةدويةؿإ بعىَ ئعةوةى طعوَكِاْيَهى ئعةوتوَ       
ديةيعة  ظ كنلؿْى ًاناكوؿاٖيَٓاْى بة ثيَعن يعة ئعاكاؿابىَ    يةبواكةناْى توََا

ٖععةويَى ضععةْـاْيَو ْععةبىَ نععة ئععةواْيٍ يععة ْاوٖععةكاومةْاى ئععةّ كةوتععة   
 .هلِبووةؿا ػةكيهة ؿةػٓهئَ يا ئةوةتا بة ْاضاك ثةْاطري ؿةبٔ 

 
7 

ئايا يةْيَونوََةيَيةييَهى ؿوانةوتوؿا ؿاٖيَٓةكى طةوكة ؿوكهت ؿةبىَ تعا  -
 ة تامةبووْةوةو تامةطةكايى بهةئ ؟ئيَُة باي ي

ئايا ئيَُة ؿةتواْري باي ية ثعلِوَفةى َعوؿيَلْينّ و ثوَهعت َعوَؿيلْينّ     -
وَوَؿيَلْيَتة بهةئ ية هةك مةَيٓيَو نةتا تةوقى هةكى ْوقُى سةنايةتة 

 طةوكةناْى ثريوَمى و قوؿهييةت بووة ؟
ةْـْى باكى ئايا ٖاتٓةنايةوةى ًاناكى طةوكة طةوكة بةْـة بة ثةكةه-

هوهععيويوفى وئععابوكى وهياهععى وهععةكٖةيَـاْى ؿةويَععةتى ْةتععةوةيى و  
ٖةبووْى نويتوكيَهى ية ثيٌَيٓةى ييَواًْيَعو يعة ؿاٖيَٓعإ وًعاناك يعاػوؿ      
ؿاٖيَٓإ بةْـة بة ٖةويَى تانةنةهى وبةي يا ٖةبووْى نويتعوك وٖعةويَى   

 تانة نةهى بةيةنةوةبةْـٕ؟
ى بناوتى ًيعليى ثةيوةهتة بة فلِيَـاْى ئايا ثيٌَهةوتٔ وهةكٖةيَيةكِاْ-

ٖةَيٌةيى ثلهياك يا بة ًيَوةيَيهى ؿيهةئايا ًيعلى نوكؿى بةؿكيَقايى 
 ها َْى ٖةفتاناْةوةبةكٖةَٗيَٓةكى ثلهياك بووة ؟
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بعة َّ  ظ ئةَاْة ٖةَووى نوََةيَة ثلهعياكيَهٔ ؿةبعىَ وة ََيعإ بـكيَتعةوة     
وئيَوعتا ٖعيك ناكيَعو يعة هعةك      بةؿاػةوة ية هىَ ؿةيةى  كابلؿووة تاوةن

ػوؿى ئعةّ ثلهعياكاْة ْعةنلاوة ٖةكبَويعةَ تعا ئيَوعتا ٖعيك نًتعوكيَهى         
كةػٓةييُإ ية بةكؿةهتـا ْيية تا ئةواْةى ؿواييٍ ناكى ية هةك بهةٕ 

. 
8 

ية بٓةكِتعـا ًعيعل ٖعةيَيلى ؿيعـطايَيهى ثيَيعةواْةودياوامػوامية يةطعةٍَ       
ثيًةنلؿٕ يةطةٍَ ديٗإ وفيإ  ٖاونيٌَةناْى ػوَى يةهةك -ديٗإ واتة
ٖةكناتىَ ًيعل يةطةٍَ بويةك وديٗاْـا نوَى وتعةبا بعىَ ئعةوة    ظ ؿاؿةكِيَقىَ 

بوَية ًيعل ٖةَيٌعة يعةًَُكْىَ   ظ َةكطى ديٗاْريٓى ًااري ئاًهلا ؿةبىَ
ٖةَيٌعة ٖعةوٍَ ؿةؿات ػويَٓعةك بعةو     ظ ونيٌَةوثلهة ية طةٍَ ؿةوكوبعةك  
يةكاهتى ؿا ًيعل ظ طوَإ وْييةكاْيية  ئاقاكاْةؿا ثةيهيٍَ بهات نة تقى

طوَاْيَعععو نعععة  ظ ديعععة يعععة ػويَكيَٓعععةكى طوَعععإ ٖييعععى ؿيهةْييعععة    
بةكٖةَٗيَٓععةكى هةكهععاَى و ثلهععياك بععىَ يععة ػععوؿى َععلوَ  وطععةكؿوٕ و 
ًاكاوةنإ و وةؿوَمى ٖةَإ ئةو طيٓيكَْة بىَ نة بةؿكيَقايى بووٕ كوَسى 

ْاتواْىَ بةبىَ دياوامبووٕ يعة   ٖةكطين ًااريظ َلوَ يإ ٖةكاهإ نلؿووة 
ٍَ ديٗعإ ًعيعل بٓوهعَي ئةطعةك ٖعةويَى ئعةوة ْعةؿا نعة ًعيعل بعةْاو            طة

ضععوْهةيةوىَ ظ ًععةبةْيى ٖععةماك كةْيععى ؿفةكيَوععاى ديٗاْععـا ْععةبات     
ٍَ ْٗيَٓيعةناْى ػعوَى بهعات و يعةوَى ؿةتعواْىَ تيُعا          ؿةتواَْى قوعة يةطعة
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وكؿى ٖةك يعةو هعيَرةكة   ئةطيٓا ًيعلى نظ َلوَييةناْى ًيعل بـوَميَتةوة 
 .توَػةى ػوَى ؿةَيَٓيَتةوةو ْاتواْىَ ًاناكىَ كةْيلِيَق بهات 
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9 
ئةطةك ضى يةّ هى هايَةى ؿوايى ؿا ؿةْيعى دياديعاى ًعيعلى نعوكؿى     

بعة َّ  ظ هةكى ٖةيَـاوة وٖةكيةى ية ئاوى َيتوَؿيَهى ًيعلى ؿةػوَْعةوة  
اكييعةكيَتى طٌعتيري   هةكةكِاى ئةّ دياواميية ؿيوإ بةبىَ ػويَكاْعـْى ن 
نة ثيَويوتيإ بة ظ ٖاتوةو مياتل طةَة نلؿْةية فوَكَى ديادياى مَاْـا 

ًععاكةمايَيهى موَكى ْاومَععإ وفيهععلو َةاليفععةو ئيَوععتةتيهاوة ٖةيععة      
ئةَةًيإ ؿةطةكِيَتةوة بوَْعةبووْى تيَلِاَعإ   ظ نةنةَرت بةك ضاوؿةنةوىَ 

ٕ وؿاَععإَ يععةو ْاوةكوَنععةى نةؿةياْععةوىَ بيهةْععةتيَ   ظ نى ًععيعلى ػوَيععا
ٖةكبوَيةَ يةّ هى هعايَةى ؿوايعى ؿا ئةواْعةى نةٖةويَياْعـاوة ًعيعلى      
بععاَ و ػععوؿإ ناكييععةكيَتى طٌععتيري بععكَو نةْععةوة بععة ثٌععت بةهععذي   

تواْيوياْعة  ظ بةمَاْيَهى ثتةو وػويَٓـْةوةى فيهلوَةاليفعةيَيهى موَكةوة 
كةوتى ًعيعل بعة   ٖةيَيلى قةؿةكيَو يةو ثيَـاويوتياْةى ًيعل بٔ وية ْاو 

 .ؿياكنةوٕ 
 

10 
ًيعلو ؿكوؿ كةطةمى ٖاوبةًيإ ٖةية بعةوةى نةٖعةكؿونيإ ثعةييريى    

ٖى يةنةَيإ تيُاو بريوَنةيةوية ووًةوكهتةؿا ظ ًتيَهٔ ًاكاوةو ْاؿياك 
ٖعى يةنعةّ   ظ ٖى ؿووةَيٌعيإ يعة هعيُاى ػعوؿاؿا     ظ بةكدةهتة ؿةبىَ 

ٍ بعاوةكِى بعةتيٓى   ئةْـيٌَةى قويَى ًااري سونُى ؿةناو ٖعى ؿووةَعي  
ثععةياَى ًععيعل طةكِاْععة بععةؿواى ئايععـيايَيو نععة ػويَكيَٓععةكى      ظ اابيععـ 
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ثعةياَى  ظ ًاناكوؿاٖيَٓاْة وا ية ًااري ؿةنات بوَ تا ٖةتا داويـإ بيَعت  
ؿكوؿيٍ طةكِاْة بة ؿواى ػوؿايةى ػويَكيَٓةكى ضاكةْووهى بةػتةوةكية 

بعةٖيَنو ٖاوبةًعى   بعةجموَكة ْعةَليى كةطعةمى    ظ ية ئيَوتاو ؿواى َةكا 
واتععة غةيراْييععةت ظ ْيَععوإ ًععيعلو ؿكوؿة و قوععة نلؿْععة يةطععةٍَ غةيرععـا

 .ػةهًَةتى ٖةكة ؿياكى ًيعلوؿكوؿة  
 

11 
بىَ بووْى ًيعل ية ْيَو نجى ووةهعتاْيَهى  ظ ًيعل بةػٌٓـةى ئاطاٖيية 

ئيَُعة ثيَويوعتيُإ بعة فاْليَهعة بةكٖعةّ      ظ ئةبةؿيـا فيعإ بةهةكؿةضعىَ   
نةًعيعليٍ  ظ ونعةكةوةى ؿةَاكةنعاْى كوَغ وؿٍَ وٖعنك بعىَ    ٖيَٓةكى ميٓـ

يةتواْاو بلِهتى ؿا ٖعةبىَ ئعةَهاكة ػوؿاييعة بهعات  ؿةبعىَ ًعهوََةْـى       
ٖةكبوَيععةَ ًععيعل ٖععةيَيلى دوَكيَععو يةقوؿهععييةت وثريوَمييععة ظ كاطععلئ 

دا ئةواْةى نة ثعةييإ  ظ نةيةقوؿهييةت وثريوَمى ػوؿاوةْـى ؿةضيَت 
ْوهيٓى ًيعل  ى ئةوإ نعاكيَهى ئةهعتةَوؿفواكة   ظ بةّ ثريوَميية بلؿبىَ

ٕ  ظ  ضعوْهة بعاَ ؿةماْعٔ    ظ بةبىَ ئةمَوْيَهى بةتري توػٓى ًعيعل ْانعةو
يةناتى ناكبةكؿاكى ْوهيٓةوةى هعلووتى ثعريوَمى ػعةيَكهلؿٕ ًعونلاْة     

 .بقيَلى تيُانإ ؿةنةٕ 
 

12 
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ة ئةوةى نةًعيعلى ماٍَ نعلؿوو  ظ ًيعل ٖيك مةَةْيَهى ؿياكيهلاوى ْيية 
نةًيعل ػوَى ػويَكيَٓةكى مةَةْى ػوَيةتى ية ظبة هةك مةَةْـا ئةوةية 

ؿةػعوامّ بًَعيَِ ًعيعل كةٖةْعـى ضعواكةَى مةَةْعة       ظ كيَيةى ؿاٖيَٓاْعـا  
نةٖةَوو ئيَوتاو ؿاٖاتوو يةْاو ووًةؿا نوَؿةناتةوة بوَ ؿةكبعامبووٕ بعوَ   
ْععاو ؿةكةوةى مةَععةٕ وؿةهععيري نلؿْععى كةٖععايى ضوْهةًععيعل ؿةبععىَ   

 .ْةوةكيَهى ئاماؿ بىَ   بوو
13 

ًععيعل ثيَويوعععتى بعععة فيهعععلو َةاليفعععةى كةٖعععا ٖةيعععة بعععة َّ ًعععيعل  
بةيَهو وكؿوػاًيإ ؿةنات و ؿةياْهات بعة  ظ فيهلوَةاليفة ْاْوهيَتةوة 

 .لؿٕ ية ٖةكاهاْى كوَغ و داويـاْىهووتوى تيَلِاَإ و طوماكًت ن
 

14 
يك ضعةَهيَهيإ بعوَ   ًيعلى باَ ٖةَوو ثيَٓاهةنإ بةتاٍَ ؿةناتةوةو ٖع 

 .ْاٖيًََيَت 
 

15 
فوَكّ و كيتِ مَإ وْاوةكوَى يةْاو ٖةيَلِفاْيَهى ئةبعةؿى ًعيعليـا ئاوةٖعا    

ٖيك ٖيَنىَ ْيية بتواْىَ يةبةك يةنيإ ٖةيَوةًعيَٓيَتةوة  ظ بةيةنةوة بةْـٕ
 .ئةطةك ًيعل بة ئوَيَـى داويـاْى ؿاكيَقكابىَ 
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16 
َيَقوى تايرةت بعة ػعوَى ؿوكهعت     ًيعل ية ؿةكةوةى تةنٓيهى َيَقوويى

ئةوَاْاياْعععةى ظ َيَعععقويَو تعععقى يةًةكِةقوكهعععةناْى َاْعععا  ظ ؿةنعععات 
ٖةَيٌةوبَى وضإ َلوَ  يعة قايَرعة  َعت بووةنعاْى ػعوَى كةٖعا ؿةنعات        

ئةوئاماؿييععةى ٖععةَوو  ظ وؿخياتععةوة ْععاو فوَكَععة دياديانععاْى ئععاماؿى   
يَيعة ًعاكاوةناْى   فةمانإ يةبةكؿةّ طوماكًتى َلوَ ايةتى ؿةناتعةوةو ك 

ؿاٖيَٓععاْى طةوكةيععة بععةكؿةّ ًععااريةنإ ؿةناتععةوة وػويَٓععةك بععةكةو    
ئعاماؿى   –كةٖايى -َاْا–بةجموَكة ظ ؿوْيايَيهى دواْرتونلاوةتل ؿةبةٕ 

لووتى ؿةبٔ بةهىَ ئةقٓوَى َيَقوى ًيعل وقوؿاهى ؿاٖيَٓإ ثلِ ية هع  –
 .َاْةوةى ٖةتا ٖةتايى ؿةنةٕ

 
17 

ًااري بةكؿةواّ ؿةبىَ يعة ثيَٓعاوى   ظ وريى ًيعلة طوَكِإ طليٓيرتئ ئةن
ظ طوَكِاْيَو بةكةويوتهة ظ كوَغ بةػٌري بة ديٗاْريٓى ػوَى يةطوَكِإ ؿابىَ 

بةجموَكةًعااري  ظ طوَكِإ ية هتايٌ وَاْاو فوَكّ و ووًعةو كاَعإ ؿاكًِعذي   
ًعااريى وةهعتاوبة   ظ ؿةتواْىَ فةماناْى ؿاٖيَٓاْى ًاناك نةًف بهات  

 .ةْى ئةو هاتةية نةتيايا ؿةفيت وْابيَتة ػاوةْى داويـاْىتةْيا ػاو
 

18 
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ئةوهعتايكْةى بةؿكيَعقايى   ظ ناكى ًيعل تيَجةكِاْـْى  هتايًة تةثيوةناْة 
ظ ضةْـئ ؿةية هايَة بووْةتة َوَتةنعةى هعةك هعيٓةى ًعيعلى نعوكؿى      

ْةٖيَنى ئةوةيإ ٖةية وةُٖيَو ؿوكهت بهةٕ يةسةقيكةت بةٖيَنتل بيَعت  
ُٖى ئععةوةيإ ٖةيععة ٖيَنيَععو ؿوكهععت بهععةٕ بوًَععيعل تواْععاى      ْععةوةظ 

ضععوْهة ظ ئةواْععة ئععةو هععتايكْةٕ نةوةهععتاوٕ   ظ ؿيٓاَيهيععةتى ٖععةبىَ 
ظ ْةيةكووى مَإ ٖيَنى ؿاَةمكْـْيإ ٖةية ْة يةكووى ئةْـيٌَةو تيَلاَإ 

بوَية ًعيعل ؿةبعىَ ٖعةيَيلى    . تا بتوأْ بريوَنةقويَةناْى ًيعل بـوَمْةوة 
جةكِاْـٕ و ؿاكَِاْـْى ئةّ هتايكْة بعىَ نعة َٓٓاويعإ ؿةْعيَِ     ًوْاهى تيَ

 .هتايًى هواو 
19 

بةيَهو بةو َاْايةيعة نعة   ظ بةياْى ًيعل بةو َاْاية ْيية نة كيَٓويَٓى بيَت 
بةًـاكى بهات ية طوَكِئ تامةنلؿْةوةى ضةَهةناْى ًيعل وٖةويَيَهة بوَ 

يةٖةَاْهاتعـا  ظ كينةنلؿٕ بوْياتٓاْى ثلِوَفةيَيهى بةتري ى كةػٓعةو تيعو  
 .ًةوقى تانيَهة بوَ ْةوةناْى ئايٓـة 
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 بةشى ضوارةم 
 ريان لة نيَو كتيَبذا 

 
1 

َٓـايَى وةنو ئاويَٓةيةى واية يةْاو مةيٓى ٖةَوو ْووهةكيَهـا بعة طؤًعت و   
ؿةَاك و ػوئَ ؿاثؤًلابىَ, ْعاوة ْعاوة بلوهعهةيةى, ضعةعياػةييَهى ئعةّ      

ؿةطلىَ و ؿةيراتةوة ْاو ثاواْة ؿووكةناْى مانرية, ئاويَٓةية ٖةَوو طياْى ؿا
ية كاهتى ؿا ٖةك ؿايٓةَؤى مانريةية ْووهةكى كاهتةقيٓة ؿكووهت ؿةنات 
ؿةيراتةوة هةك ئةو كةطة ثتةواْةى ؿاٖيَٓعإ يعة فيَعل ثاْتاييعة قوويَعةناْى      
مةيٓـا بة ٖيَُٓى كانٌاوٕ و ضعاوةكِواْى ئعاٖو ٖةْوعهى ؿاٖيَٓعةك ؿةنعةٕ,      

ًَعيَِ        ْووهةكى  بَى مانعرية ٖعةَوو بةكٖةَعةناْى ؿةبٓعة َوقعةبا, ضعانرتة ب
ثةيوةْـى ْيَوإ ئاويَٓةنةى مةئ و مانرية بليتية يعة ْووهعةك و ؿاٖيَٓعإ,    
يععة ؿةكةوةى ئععةّ فةكَؤيععةؿا ٖععيك ؿةقيَهععى ميٓععـوو ْييععة, يععةْيَو ؿةقععى  

وٕ َٓـايَيـا ويَٓةو تابًؤى ٖيَذياك  مظك ٖةٕ وةنو ًوًة ٖةثلِوٕ بعة ٖعةثلِ  
بووئ و تةتؤنةناْى َاوْةتةوةو ْاوة ْاو ؿةْهىَ يةو تةتؤناْة ٖاواك ؿةناو 
ؿةبليوهيَتةوةو ؿةقيَهى ميٓـووى ٖاوضعةكؾ ؿكووهعت ؿةنعات نعة ؿةبٓعة      
بةًيَهى طلْط و ؿاْةبلِاوى كظسى َلظ ى ْووهعةك, ئةَعة يعةْاو ييَهـاْعةوة     

ةّ ييَهـاْةوةية ٖةَوو ًااريىَ ٖةية, َةسايَة ًااريىَ ٖةبىَ ية ؿةكةوةى ئ
بتععواْىَ يععة ْععاو ؿاكهععتإ ؿةقععة داويـاْييععةنإ ؿيٓاَيهيععةتى ٖععةبىَ و       
ؿةقةناْى ناكييةك بٔ, َٔ ػؤّ يةطةٍَ  ئةوةؿاّ بعة َّ ئعةّ ثلظهيَوعة بعة     
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تةْٗا طومةك ْانا و ٖييى زيَ ْاييَتةوة بةيَهو ئةّ ٖةيَهؤيَيٓعة ؿةبعىَ ٖعةَوو    
قعوو َيى ؿكووهعت بهعات و ؿةقعى     ثيَـاويوتيةناْى يةطةٍَ ؿابىَ بؤ ئعةوةى  

 .طةوكة طةوكة ٌَت و َاٍَ بهات
 
2 

ؿووك ْةكِظئ ًويَٓنا ئةو ثاْتاييةية نة ًااري ية ًعويَٓيَهى بًَٓعـةوة      
هةيلى ؿةنات و ؿةماْى مظك مظك ؿووكة ؿةماْىَ ئةو مةَةْة ووْرووةيعة  

ػعؤى  نة ثلوهت بة ؿوايـا طةكِاوة, بة َّ بةقةؿ ئةّ ؿووكيية ناكييةكى 
ٖةية, ضوْهة ًويَٓنا ياػوؿ ماؿطا ٖؤيةنة بؤ ئةوةى ْووهعةك  ٖعةيَيلى   
ًوْاي و نويتوك ؿيوهلِايرى ئةو ًويَٓة بىَ, ضوْهة ماؿطا ؿوكهتهةكى 
ػوئَ و ئيَوكاْى ْووهةكة, ْووهعةك بعؤ يةنعةَري دعاك يعةو ماؿطايعةوة       
هةيلى ديٗاْى نعلؿووةو ديٗعاْريٓييَهى ضعهؤ ْةى بعؤ ػعؤى ؿوكهعت       

و وكؿة وكؿة طةوكةى نلؿة و ثعةكِ و ثعؤى ؿاوةتعةوة و َاَةيَعةى     نلؿوة
ناتيَهيٍ ْووهةك ؿةماْىَ تا ؿيَعت يعة   .. يةطةٍَ فيإ و ْووهري ثيَهلؿوة

يؤتؤثيهععة ؿووك ؿةنةويَتععةوة ئيععـى نةيَرععةى ْععاَؤيى و غوكبععةت فيٓععى  
 .ؿةيٗاكِىَ و ٖيَٓـةى ؿيهة ئة يٓى بؤ ئةّ ًويَٓناية ميَرت ؿةبىَ

بى ْاَؤ ياػوؿ ْاَؤطعةكايى يعة ئعةؿةب ؿوكهعت بعووة نعة       بؤيةَ ئةؿة
بةًيَهى طليٓيى ؿةطةكِيَتعةوة بعؤ ؿظكِاْعـٕ و يةؿةهعت ضعووْى ماؿطعا,       
ماؿطععا ٖععيك ناكييععةكييَهى ْععابىَ يةهععةك ؿةم ئةطععةك ػععاوةْى ؿةم مظك  
ميلةى و وكيا و نليٌَعُةبام ْعةبَى, ضعوْهة طةِكاْـْعةوةى ماؿطعا بعؤ ْعاو        
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ى مةظيةتععة بععة ٖععةَوو نععةي ْععانلىَ, وةى مةيععٔ و َيٌَععو ثلظهععةيةن
ئةوةيععة نععة ئععةؿةب و ؿةقععى ؿاٖيَٓععإ ؿووبععاكة بةكٖععةَى بٗيَٓيٓععةوة,  

بعةيَهو  .. بةكٖةَٗيَٓاْةوةى ماؿطعا وةنعو ػعؤى ػعةوْيَهى ػؤيَةَيٌَعيية     
ؿةبىَ بة ئيَوتاتيها و ثةيَة و طةوكةيى و ٖيَنةوة بةكٖعةَى بٗيَٓيٓعةوة,   

 .ئةو ناتة ؿةقى يةهةك ؿةػويكىَ
ٖةيرةت تؤ يعةو ماؿطايعة دعواْرتئ و ػؤًةويوعت تعلئ ئعامينى ػعؤت        
ديَٗيٌَععتووة نععة تيَهععةيَى ػععاى و ػععؤيَى بععووة, دععواْرتئ ْععةمشيًت     
تةهًيُى ْاو ػؤيَى نلؿوة, ثلِة ية ْٗيَٓيةناْى تؤ,ثلِة ية ئةو ػةوْاْةى 
نة تؤ بيٓيوتة و ية ْاو ثوَ و ثة ََ و بةكؿة َْةناْى ؿا ٖةيَوةكيوٕ و 

يَوتا وةى ًوًةى بةك ٖعةتاو ؿةبليكيَٓعةوة, ًعةكِةناْت, ؿةهعت يعة      ئ
ٖتععـ ٖععةَووت يععةْاو ئععةو ثاْتاييععة  ...َكْيَهاْععت, طليععإ و فلَيَوععهت
ئةَاْعة ٖعةَووى ؿةبعٔ بعة بٓعةَاى      .. ديَٗيٌَتووة نة ثيَى ؿةيَئَ ماؿطا

هععةيلنة َععةو ْا دة يععةؿيٓى كظَععى يععة  .. ؿةقععة ميٓععـووةناْى ًععااري
ناؿا, ضؤٕ ئة يٓيَهى بؤ َةاليفة ؿوكهت نلؿوة ية ايٌكى ئة يٓى ًويَٓ

ًععةَى ؿا بععة تايرععةت يععة ْايَععةى ْةيععـا, ٖععةكواَ ْععازي يععة ئععة يٓى      
  .ًاكةمووكؿا

 
3 

بعؤ  ص ثيٌعة  ط َٔ مظكداك بري يةوة ؿةنةَةوة, ئايا ئةوة ػؤَاْري نعة  
ػؤَإ ٖةيَـةبقيَلئ ية فياْـا, ياػوؿ ًتيَهيرت ٖةية ية هةكووى ئيَُةؿا 
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تؤ بؤضى بوويت : كيَلِةوى تيَجةكِاْـى مةَةصيإ ْيٌإ ؿةؿات, بؤ صيوْة 
بة ْووهةك ًعااري و وةكطَيعلِ؟ بؤضعى  نعاكيَهيرتت ٖةيَٓةبعقاكؿ, ػعؤ بعة        

ئايعا نةهعىَ ٖةيعة     ٖةماكةٖا ثيٌة ٖةٕ يةهةك ئةو ئةهتيَلةى ئيَُعةؿا؟ 
ى  ثيَت بًَىَ َٔ ثيٌةى ْووهيِٓ ٖةيَرعقاكؿوة؟ ْووهعةكيى و نعاكى مةيٓع    

ٖةيَرععقاكؿٕ ْييععة, بععةيَهو نةوتٓععة هععةكة , ضععةقري و ئاهععىَ بووْععة وةى 
ئةوةى تؤ يةْاو باييَهى هةػت ئاهىَ برعى و ٖعةكطين كةٖعايى ْعةبيٓى,     
ْووهةكايةتى قةؿةكيَهة ياػوؿ قةؿةكة َلظ  تووًى ؿيَت, ئايا ض ًعتىَ  
يةوة هةػت تل ٖةية َلظ  بري بهاتةوة؟ ئايا ية بري نلؿْةوة هةػت تعل  

 ةية؟ ٖ
بؤية َٔ ؿةتوا  بًَيَِ ْووهري و ْووهعةكى ئةهعًَةٕ ثيٌعة ْييعة تعا يعة       
َةيـاْـا بة ؿوايعـا بيعةكِيرَي, بعةيَهو كاونلؿْعى ئيَوعتاتيهاية, كاونلؿْعى       
تةئةَوية, كاونلؿْى ئة ري و ئةو هاتة وْروواْةية نة َعلظ  يعة ؿةهعتى    

ك و ضةًععتٓى ضععووة, ؿةيععةويَت بييةكِيَٓيَتععةوة, ئايععا ٖةيَرععقاكؿْى ئععاما  
ضاوةكِواْى و ئةًو و ئيٌَهيلى ثيَى ؿةطوتلىَ ثيٌة؟ بؤيةَ َعٔ ثعيَِ   
واية ناكى ْووهري ؿووكة يةّ دؤكة ييَهـاْةوةية, ضوْهة ياكى نلؿْة بة 

ْووهعري نعت و َعت نعاكى ئعةو      .. ؿٍَ, ياكى نلؿْة بة ػلِظيَهعةى َيٌَعو  
ةْط, َلظ ةية نعة ؿةضعيَتة ْعاو دةْيعةيَيَهى هعةػت و ؿفواك و ًعةوةم      

نععاتيَهيٍ ٖععةْياو بععؤ ْععاو ئععةو دةْيةيَععة ؿةْيَععت ئيععـى ئيععـى تععامة     
طةكِاْعةوةى بععؤ ْييععة, ئةوهععا يععةوىَ يععةْاو ئععةو ٖععةَوو ؿكةػتععة ٖععةماك  
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يا ية بٔ هيَرةكى .. هايَياْة ئةطةك بتواْىَ باي ية طة َييَهى وةكيو بهات
    .ٓووهىَنافيَها بري ية بيابآْة ؿووكةناْى كظسى َلظ  بهاتةوةو ؿةقيَو ب

 
4 

َةكز ْيية ٖةتا ْووهةكى مظك كاهعتةقيٓةَ, ؿواى ؿابعلِإ يعة ْووهعري     
ياػوؿ ؿةهت ٖةيَيلتٔ ية ْووهري ؿووباكة بيةكِيَتةوة هعةكى و ٖعةَإ   
ئةو َيشٓةتعة ٖةيَرقيَليَتعةوة, ضعوْهة اةًعل ٖعةك بعة تعةْٗا يعة دعاكى          

بة تعةْٗا ٖعةك   يةنةَى هووتإ و ٖةيَلِفاْى ٖنكؿا ويٌََ بووْى بةؿواوةية, 
ابعٔ  ط اةًكى يةنةَعة هةكضعاوةى ؿاٖيَٓعإ و ٖةيَهؤيَيٓعة ٖعةك وةنعو       

ٖةك .. تةْٗا ياؿةوةكى يةنةّ ٖةك ئةوة نة كاهت بيَت: ؿةيَيَتص البى 
بؤيةَ يةنةّ ثةيوةْـى بعة ْووهعيٓةوة ٖعةك ئعةوة ؿاٖيَٓعةكى طعةوكة       
و ؿوكهت ؿةنات نة يةنةَري ئةًكة, تةْٗا اةًكى يةنعةّ داويـاْييعة   

يععةْاو ؿٍَ و ػععويَٓى ااًععكـا وةنععو ثٌععهؤى ئععةمةزي ؿاؿةطريهععىَ و       
نوفاْةوةى بعؤ ْييعة, دعا بعؤ ئعةوةى ْووهعةك بعؤ تاٖةتايعة يعةَْيو ئعةو           
اةًكة ئةبةؿيية بقيت  ؿةبىَ ٖةويَى َاْةوة بـات و يةْاو  ؿيَعلو ووًعةو   
كهتةى ئةؿةب و ًيعلؿا داويـاْى و بةكؿةواَى بؤ ػؤى بوْيات بٓيَعت  

تيَهيٍ بري ية ؿابلِإ ْةناتةوة ئةطيٓا ٖةَوو ًتيَهى ية ؿةهعت  و بؤ ها
 .ؿةضىَ

ًااري ئةو ناتة ؿابلِاْيَهى طةوكة ية َياْى ػعؤى و ؿةوكوبعةكى ؿةنعات    
نة بةكؿةواَى بة ٖةيَهؤيَيٓة َةيٓةتيةناْى ػؤى بـات و وكؿة وكؿة ئاوكِ 
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ى ضعؤٕ  ية ئةمَووْى ػؤى بـاتةوة تا بناْىَ ئيَوتا ضؤْة و يةنةّ اةًك
ْووهري هةكؿةَى اةًكيَهى ئةبةؿيية ية ئاطلؿاْى بريظنعةييَهى  .. بووة

ًيعلى يا ضلنةييَهى طليإ يا فيًةَؤى ْاو ؿيَعةوة ؿةهعت ثيَعـةنات و    
ٖععةتا ؿيَععت ٖةيَـةضععىَ و بععةكةو تةبةقععةناْى هؤفيوععتياْةى ؿاْتععى       

ياػوؿ وةنو قةقٓعةي ؿةهعوتيَت يعة ػؤيَةَيٌَعى ئعة يٓى      . ٖةيَـةنٌىَ
ميٓععـوو ؿةبيَتععةوة  ظععنم تععؤ هععةيلنة ْووهععةكى كاهععتةقيٓة و   ػؤيععـا 

ًااريى طةوكةو تةواو وةنو ئةو بايَٓـة ػوكافية واية نة ئاوةٖا طؤكاْى 
ئاطاى ية ػؤى ْاَيَٓىَ و ٖةك بعةكم ؿةبيَتعةوةو   .. ؿةضلِىَ و ؿةضليهيَٓىَ

 .بةكمؿةبيَتةوة تا ئةوةْـة ية ػؤك ْنيو ؿةنةويَتةوة ؿةبيَتة ػؤيَةَيٍ
ويـاْى ناكى ْووهري ٖةَـيى ٖةكوةى ئةو بايَٓـةيةية نة بةك يةوةى دا

ئةو طؤكاْية َةمْة بيلِىَ ٖيًَهةناْى ػؤى بةكٖة َى ئامسإ ؿةنعا ٖعةك   
 .ية ئامسإ ؿةبتةوة و ْةوةى تامةيإ ية ئامسإ ية ؿييو ؿةبىَ
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 بةشى ثيَهجةم 
 ماشلةكان ئاويَهةو طةمةى

 
1 

  :َاههى كةَ
ػاوةْى ئةو ؿَيعةى نعة كةْيعى كةًعى ػعؤى ؿاوةتعة كوػوعاكت و        تؤ   

ٖيَٓععـة يععة ْاػععةوة تووًععى ؿيَععةكِاونىَ و بععةؿ كةفتععاكى و وةهوةهععةى 
ْةفلةتى بوويت نة ئيـى يةْاو طياْت ًويَٓىَ ْةَاوة بؤ ثةيَةيةنى هجى 
بؤيععة ْاضععاك بةًععيَهت طواهععتؤتةوة بععؤ ئععةو َاهععهة و ػععؤتى ثععىَ        

يعة ثٌعت َاهعهى كةًعـا ٖعةتا بعؤ نعاكى        ؿةًاكيتةوة, ػؤ ًاكؿْةوة 
ٖوْةكى و نةكْة ا َتيٍ بيَت , ػؤ ًاكؿْةوةى كاهتةقيٓةى ثيَهٗاتعةى  

  . كوػواك و ْاوةنييةناْى َلظ ة, بؤية َاهو كةت ؿةنةَةوة
 

2 
 : َاههى ًري 

تؤ ػوؿاْى ئةو ؿيَةى نة كةْيى ػؤًةويوتى ػؤى ؿاوةتة كوػواكت و 
يى و نلؿاكى ضانى و ؿيَٓةوايى بوويت نة ٖيَٓـة ية ْاػةوة تووًى ؿيَٓيا
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ئيععـى يععةْاو طياْتععا ًععويَٓىَ ْععةَاوة بععؤ ثةيَةيععةنى كةَ, بؤيععة ْاضععاك 
بةًيَهت طواهعتؤتةوة بعؤ ئعةو َاهعهة و ػعؤتى ثعَى بةكَعة  ؿةنعةيت         
ئاًهلانلؿْى ػؤت ية ثٌت ئةو َاههة ًيٓة ٖةتا بؤ نعاكى ٖوْعةكى و   

ٓةى ثيَهٗاتععةى كوػوععاك و نةكْععة ا َتيٍ بيَععت ئاًععهلانلؿْى كاهععتةقي
ْاوةنيةناْى َلظ ة, بؤية َٔ ئوَيَـّ بة تؤية ئةى ًري نة تؤ بةًيَهى 
ية ئامسإ و بةًيَهى ية ؿةكياو بةًيَهى يعة ثعاواْى ئعة ري و ػلػعايَى     

 . ثيَى َٓا َْى
يةبريَة َٔ ػؤّ ثريظمةييِ بؤ َٓعا  ؿةنعلِى و يعة كهعتةيةنى بامْعةيى      

ةئا َْـو ؿيَِ ٖيَوك ؿةبؤوة, ٖةَوو ئاواتة ًعري و  دواْـا ية ثيَى َٓا َ  ؿ
ؿةبىَ قوكباْيعإ  .. دواْةنإ ؿووكٕ ية كاونلؿٕ و بةؿةهتٗيَٓاْى ئاهإ

بععؤ بععـةئ, ماتععى ػؤَاْيععإ بععؤ بهععوفئ تععا بععة ؿةهععتيإ بٗيَععٓري و     
ًةويوْى ًيعلئاَيَنيإ بؤ بهةئ تا ية نعةْاكة ًعيٓةناْيإ ووضعاْىَ    

 .بـةئ
 

3 

 :َاههى هووك
ئاؾ ؿيوإ َاهو, بة تايرةت ئةى هووك تعؤ تعةْٗا بعؤ ئعةوة طعةوكةيت      
ناتىَ ية دةهتةَا ية ثيَٓاوى ئة ري و اةًكـا ٖةيَـةكِفىَ ى, ية ثيَٓعاوى  
بةٖاناْى فيإ ئة يٓقيٓى, ية ناتى ئةوةى نعة ؿوفَٓعاْى ػعانِ ٖعةويَى     
نوًتٓى ٖةْاهة ثلِ يعة هعؤمةناْى َعاًَىَ ؿةؿةٕ ٖعةويَى تريظكنلؿْعى      
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ةدمة دواْةناْى وو َتةنةّ ؿةؿةٕ, َاهعو ٖيَعنى ٖعةيَيلتٓى ضعةَهى     ط
تؤى ْيية ئةى هووك ئاػل نة لىَ ْعةَاوة بعة تعؤى ْةْةػٌعيَِٓ , ئعةى      
هووك تؤ ئةو دؤطة ْةت ية نةْاكى قق و با َى ػؤًةويوتةنةّ ؿوكهت 

  .نلؿوة نة ثلِٕ ية ٖة َيَة, ثلِٕ ية ػةوْى ووضإ و فيًةَؤى طؤكاْى
 

4 

 : هى ػؤيَةَيٌَىَاه
ًعيعل بةًعيَهى طعةوكة يعة كظسععى ًعااري ؿوكهعت ؿةنعات, بعةَ ّ ئععةو         
ًععيعلة ػؤيَةَيٌَععياْةى بععةبىَ هععووتإ ؿوكهععت بووْععة ئةواْععةٕ ئععةو   
َاههةّ يةبةك ضاو ؿةػةٕ و كظسِ ثلِ ية ػؤيَةَيٌَعى بيَعناكى ؿةنعةٕ,    
ة ٖةكطين ػوَيَةَيٍَ ْاتواْىَ كظسى َعلظ  ًعاؿ بهعات, تعةْٗا ئعةو هعاتاْ      

ْةبيَت نة ؿةبيَت بعة ًعيعلىَ ؿواى ٖعةماكإ ئعاطل ؿيَتعة نايعةوة , ؿواى       
ٖةماكإ ثةكِيٓةوة ية تةيَرةْـ و هٓووكةناْى ئة ري, ؿواى نوًتٓى مات 
و ػويَكاْععـْى نؤَاكيَععو يععة اةًععل, ٖععةكطين ؿيَععى ػععؤّ بععؤ ًععيعلة       
ػؤيَةَيٌَععييةنإ ْانةَععةوة, ٖععةك بؤيععةَ ٖععةَوو ئععةو َاهععهاْةى نععة 

.. اهتةقيٓة ؿةًعاكْةوة و بيَٗةيرعةتٔ َاهعهى ػؤيَةَيٌَعري    كوػواكى ك
ئعععةى َاهعععهى ػؤيَةَيٌَعععى تعععؤ تعععاكاييَهى ْاسعععةمى , دواْييعععةنإ    

 .ؿةًاكيتةوة
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5 
 : َاههى هجى

ْا ٖةكطين يةوة ْاوةًيَتةوة ئةى هجى تؤ بؤ َاهعهةنإ بٌعيَيت, تعؤ      
سعى  بؤية تؤ ؿةبعىَ كظ .. هيُروَزي ثانيت,تؤ كةَنى سيهُةت و ٖيَُٓيت

ًيعل بيعت, ٖعاواكى ؿيَٓعةوايى و بَيعـةْيى و هعةفا بيعت, ٖعةَوو ًعتة         
دواْةنإ ية كظسيَهى هجى و بيَيةكؿ ؿا ًةوقى ػؤيإ ؿةبةػٌٓة ئعةّ  

ئةواْةى كةْيى تؤ بؤ َاههة قوو بيعةنإ ٖةيَـةبعقيَلٕ ئةواْعة    .. نةوْة
ؿةياْةوىَ بةؿْاوت بهةٕ و ية كينى ًيعلى ثانـا  ت بـةٕ, بؤ ئعةوةى  

ةّ َععايَى تععؤ ٖععةّ َععايَى ًععيعل ويَععلإ بهععةٕ, وةكة هععةيلى ثععاثؤكِة  ٖعع
هجيةناْى هةك ؿةكيا ؿووكةنإ بهةٕ ضؤٕ ثةَؤى اةًل ؿةطوامْةوةو 
ية ؿووكةوة كظست ثلِ ية ٖيَُٓى ؿةنةٕ, يا ًيعلى هجى ثؤٍ  ايريى يا 

ٖععةَوو بععةٖلةى ػوؿاوةْععـى .. فليٌععتة هععجيةناْى ٖععاوؿةَى ؿاْتععى  
 : ى َلظ ةوة, نةواتةٖةيَـةكِيَقْة كظس

 ياْى ػوؿا ياْى هةفا: هجى
 ياْى ْةكطنداك: هجى
 ياْى َةييَو ية ناتى ئاوػواكؿْةوةؿا: هجى
 ياْى يكيَو نة ضلظ ؿةنا : هجى

 .َاْييَط نة ية يووتهة ٖةيَـىَ
   . ؿةَيَو نة ؿةضيَتة ؿةَى ئافلةتةوة
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6 
 : َاههى ثلتةقايَى

ةيهة ثلتةقا َْةيإ ييَـىَ نة بعةك  ئيَوتاَ بوػيةناْى ؿايهِ بؤْى ئةو ث
ٖةَيٌعة ٖعاوؿةَى   .. ية هةؿةيةى بؤْى نلاهى َٓعـايَيُى ػؤًعـةنلؿ  

ئةو قةكْةفويعة ووًعهةوةبوواْة بعووة نعة ؿةهعتى ثعريظمى ؿايهعإ بعة         
َوقةؿةهيإ ؿةماْى, ئيَوتاَ ئةو ًعةكِة دواْعةّ ْةبيٓيعةوة نعة يعةو      

يَهلؿ و بة بؤْى ػؤًى ثةكِى تووكِةيةوة بة ثلتةقاٍَ وةًاْـٕ ؿةهتى ث
تةوقة نؤتايى ٖات, ئاى ضةْـ ػؤًى بوو نة ية ئةدماَى ئعةو ًعةكِةؿا   

ئيَُةَ يةو ًةكِةؿا تيَل ظ ثلتةقاٍَ ؿةباكى و ؿوْيا ثلتةقايَى ٖةًييةكِابوو
ػوؿاية ًةكِةنإ ٖعةك بعة ثلتعةقاٍَ بعٔ, نعة ئةَعةَ       .. ثلتةقاٍَ بووئ

   .ةقاٍَبؤتة ٖةويَٓى ًيعليَهِ بة ْاوى ًةكِة ثلت
 

2 
ئةو ناتة وةى ٖةيةَنؤنةى نة دومةكة ؿةنا و بة ؿكيَعقايى فيعاْى يعة    + 

ضععاوةكِواْى ػؤكةتععاوؿا طععؤكاْى بععؤ ْععاػى مةوى ؿةيَععىَ, بععة َّ ناتيَععو   
هععةكؿةكؿيَٓىَ ػؤكةتععاو يععة تععاقى ئامساْةوةيععة ئععةو ناتععةَ بععةفليَهى 
ػةهعععتى بةهعععةك ؿاؿةبعععاكىَ و ٖيَعععـى بعععة سةهعععلةتى ػؤكةتعععاوةوة  

ْيَتةوة, ٖةكطين ْايريٓىَ ئةَة ْائوَيَـييَهى هينيفياْةى سةقيكى هةكؿة
تلة ية ئةفواْة, ئةو ناتة َٓيٍ نة يةبةك ئاويَٓةوة ؿةوةهتِ ؿةَعةوىَ  
نةْاكة ؿووكةناْى ػؤّ بريِٓ و بة ٖعةماكإ دعاك بعة بعوكاقى ًعيعل بعة       
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, بة َّ ئاؾ ئةوة هةكّ ٖةَوو هعجى بعوو  .. با َى ئاويَٓةناْةوة كاؿةَيَِٓ
ؿؿاْةنا  يةنة يةنة َايَئاواييِ ييَـةنةٕ نةضى ناتيَو ؿةطةَعة ئعةوةى   

 : ْاػى ػؤّ بريِٓ ئاويَٓةّ زيَ وكؿوػاَ ؿةبىَ و ٖاواك ؿةنةّ
 ؿاؿ ٖةى بيَـاؿ ئةَة ض وةكميَهى هةػتة؟

 ؿاؿ ٖةى بيَـاؿ ئةَة ض تؤفاْيَهى ثلِ سةهلةتة؟
 ؿاؿ ٖةى بيَـاؿ ئةَة ض ًيوةْيَهى طةكَة؟

ويَٓععة ًععهاوةنإ يععة فيَععل ييتععاوى اععوَلؿا تلووهععهةيةنِ بععؤ   ئةوهععا ئا
 : كةتـةنةٕ, ثيَِ ؿةيَئَ 

 نة ٖاتى بةٖاك بوو
 ئيَوتا ػوْاوةى بةفل بة هةك ققتةوة باكيوة

 ثايين بةهةك ثةكضةَى طة َناْةوة
 دليوةى ؿىَ و 

 .. ٖا ئةوة ْاػى تؤية ية ًةقةى بايَـةؿا
 .. َاآلوا

 
8 

يَويَٓلئَ,َةسايَة ئاوييععٓة تةيَؼععةنإ بتععوأْ كوػوععاكى دواْععةنإ ْاًعع 
ئةوإ ئةو ئوَيَـة يةطةٍَ ػؤيإ .. هيُا ثةثوويةيية هجيةنإ بٌيَويَٓٔ

 ..بةكةو طٌَ ؿةبةٕ
 ..ػوؿاية ئةوةى ٖةويَـةؿا سيٌيَويَٓىَ 
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 ؿيَى ثاى بهةيتةوة, بةيَهو ية اةًل و
 ..ًيَت ؿةبيَ.. ػؤًةويوتى َٔ 

 ؿةطليَتة َٔ ػوؿاية ئةوةى بةكؿى نويَل
 ؿةهتى ثلِ ية ْةكطن بهةٕ

 .تا ية بؤْى ثانى ؿظهتايةتى غةكم بىَ
 

9 
 : ئاويَٓةى غلوك

 :بةو َةغلوكاْة ؿةيَيَِ+ 
 ٌٖ فلًت ايعٌب ييًك

 َٓنً  ؿوٕ ايكِوك
 وتترعت ايوواقي

 و توًكت ايِؼوك؟
.. ئةوةَ نة ؿاٖيَٓةكةو بةكٖةَى دواْى ٖةيعة ٖعةكطين َعةغلوك ْابيَعت    

تليٍ با َةغلوك بٔ, ػةيَو باي يعة غلوكةنعةيإ ؿةنعات ْعةى     ئةواْةى 
بةكٖةَةناْيإ, ئةواْة ؿةبىَ هةيلى ئةو َؤَعة دواْعة بهعةٕ نعة وكؿة     
وكؿة يععة ثيَٓععاوى ؿاطريهعععاْـْى كظسععى ػعععؤى ٖععةَوو كووْانيعععةنإ     

 .ؿةبةػٌى بة ئةواْى ؿيهة
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 بةشى شةشةم 
 ئةزمونذالة 

 
1 

ا ٖةك ْؤ ًيَتىَ ػاوةْةنةى ًااري بيَت يا َٔ ثيَِ واية ٖةَوو كظَاْىَ ي+ 
ْا ثيَويوتييَهى مظكى ٖةية بة هةييكة و  مَاْى ًيعلى, ناتيَو ؿةيَعيَري  
مَاْى ًيعلى َةبةهتُإ ئعةوة ْييعة ْووهعةك ًعيعل بٓووهعىَ, بعةيَهو       
َةبةهععتُإ ئةوةيععة نععة هععؤم و ئععةؿاى ًععيعلييةت دععؤكة نععةَ و      

يَل بهعات و بريَتعة ٖعؤيىَ نعة     تةًكيَهى تلانتيف ئعاَيَن بعؤ ؿةقةنعة ػعة    
بيَناكى ػويَٓةك بهوفيَت, تؤ نة ية كظَإ يا ْؤ ًيَت بتعةوىَ بريتعة ديَعى    
هةكدمى ػويَٓةكإ و كانيٌَاْيإ ئةوة ؿةبىَ نةكهتةييَهى وات ثعىَ بعىَ   
نة يعة ؿووكةوة كاياْـةيعة  ى ػعؤت, ئعةطيٓا بعة هعتايًيَهى َوقعةوايى        

ةيت, ئةطعةك هعةيلى ثلظهيَوعى    ْاتواْيت ػويَٓةك بؤ ػؤت ؿوكهعت بهع  
ْووهيٓى كظَإ و ْؤ ًيَتى ديٗاْى بهةئ ؿةبيٓري ئةواْةى نة هعتايًى  
ًيعلييةتيإ ع ْةى ًيعل ع بةهةكؿا مايَة مظكتلئ ػويَٓعةكى بعؤ ػؤيعإ      
ؿوكهت نلؿوة, بؤ صيوْة كظَاْةناْى ئايتُعاتؤف, ْووهعيٓةناْى ٖاًعِ    

ناماْتناني و ًعويوػؤف و    هايَض, هوَْيَتاناْى ًةنورري و كظَاْةناْى
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ئةوةَ بةو َاْايا ْيية نة ؿةبىَ ٖةَوو كظَاْيَو كةضاوى .. مظكاْى ؿيهة
ئةوة بهات, ٖةية تواْاى بةكٖةَٗيَٓاْى ًيعليةتيإ ْيية, ية ثةػٌعاْة  
كظَإ يا ْؤ ًيَتى ػؤيإ, بة َّ ئعةجمؤكة َلظ اْعة يعة ػويَٓـْةوةياْعـا     

ٖةيَى و نةوتيَهى مظكتليعإ طةكةنعة   َاْـووبووْيَهى ؿيهةيإ ؿةويَت و 
بؤ صيوْعة كظَاْعةناْى ؿظهتؤيؤ وعهى ْعابَى وةنعو كظَاْعةناْى يةًعاك        
نععةَاٍ يععا فًععؤبري غويَٓليَتععةوة, بععةيَهو ئاهععت و ٖةهععت و ضةًععةى    
دياديايععإ طةكةنععة َٓععيٍ يععةو ْؤ ًيَتاْععةى نععة ْووهععيووَة ٖععةويَى   

ؿاوةنععإ, يععة ؿوكهععت نلؿْععى ًععيعليةمت ؿاوة نععة ماٍَ بععىَ بةهععةك كوو  
كاهتيـا بة ؿةهتى ئةْكةهت واّ ْةنلؿوة, ٖةك ػؤى هتايًى ْووهيٓى 
ثةػٌا  واية و ْاتوا  ييَى كمطعاك مب, يعة نؤتاييعـا ئعةوة ؿةيَعيَِ ًعيعل       
هععةْتةك ْييععة بععة َّ ثةهععاثؤكتى ثةكِيٓععةوةى ٖةيععة بععؤ ْععاو ٖععةَوو      

  .هةْتةكةنإ
 

2 
ووهعلاوة, بعة َّ ٖيٌَعتا    ضةْـة ئةّ بابةتة مظكى يةهةك طعوتلاوةو ْ ٖةك

ئةوة ٖةيَـةطلىَ نة باي بهليَت و ًلظ ة بهليَت, ية كاهتيـا ٖيك ًعتىَ  
ية َةوؿاى ئةؿةبـا ثيَٓاهةيةنى يةنذاكةنى ْيية, بةيَهو كا و بؤضعووْى  
ديا ديا و ثيَـاضووْةوةى ديا ديعاى بعؤ ؿةنعلىَ و يعة نةهعيَهةوة بعؤ       

مةيعٔ و ؿيَعى َلظ عـا ثيَعى     نةهيَهى ؿيهة ؿةطؤكِىَ, ًعتيَو ْييعة يعةْاو    
بيوتلىَ بةٖلة, ئةوإ ؿةيَئَ بةٖلة ػؤكِههةو ٖةْعـىَ َعلظ  يةطعةٍَ يعة     
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ؿايهرووةْععةوة ػععاوةْى بععةٖلةى ػؤيععأْ, بععة َّ يععة كاهععتيـا وا ْييععة, 
ٖةْـىَ نةي ٖةٕ مةئ و ٖنك و َةفييإ مياتل طةكّ و طعوكِتلة يعة ٖعى    

تيَـا ؿةطةكِىَ بؤية ميلةى  نةهيَهى ؿيهةو مياتل دوية ؿةنات و ػويَٓيإ
تل بة ؿياك ؿةنةوىَ و بةٖلةَةْـتل بة ؿياك ؿةنةوىَ, ثةيوةْعـى ْيَعوإ   
بةٖلة و َةاليفة ثةيوةْـييَهى يةطةٍَ يةى طؤكِيٓةوةيعة واتعة يعة ئعاوى     
يععةنرت ؿةػؤْععةوة , نععة بععةٖلةى ميلةنيععت ٖععةبىَ و َععةفييت دععواْرت   

ؿةخيةيتعة بةكؿةهعتى   ناكبهات مياتل هووؿ يعة َةاليفعة وةكؿةطعلى و    
ػؤت, نة ػعوؿاْى َةاليفةيعةنى بعةٖيَنتل بيعت ميعاتل بعةٖلةت بةطعةكِ        

 .ؿةػةيت
ٖيك ًعتىَ يعا   . بة َّ ئايا ًيعل بة تةْٗا بةٖلة ؿوكهتى ؿةنات؟ ْةػيَل

كاهترت ٖيك فاْلىَ ئةوةْـةى ًيعل هةػت ْيية ئةوةى ئةمَووْى ػؤى 
بة َّ ئةطةك ئةَلِظ طؤ اك و بةٖيَن ْةنلؿبىَ ْاماْىَ ًيعل ضةْـ مةظيةتة, 

ظ كظفْاَةنإ ية دياتى ئةوةى ثاؿاًعتيإ بـايعة يعة بعلِى بكَونلؿْعةوة      
ثاكةيإ ية ػاوةٕ ًيعلةنة وةكطلترا ٖيك نةهىَ ًيعلى وا بة ئاهاْى 

ضععوْهة ئةوهععا مظك نععةي ًععيعلى بكَوؿةنععلؿةوةو  ! بكَوْععةؿةنلؿةوة
لةنةى ْةؿةؿايعةوة و  ثاكةى ػؤًى ؿةؿا, نةهيَهيٍ ئاوكِيَهى ية ًعيع 

بة ْاضاكى ؿةيَيَت با ثاكةنعةى ػعؤّ بعة فعريِظ ْعةؿةّ , ئعةونات ًعيعل        
 .ٖيَذياك بةٖيَن بة ؿياك ؿةنةوت و ػةيَهى ؿةيناْى ًيعل ضةْـ هةػتة

ضوْهة ية ًيعلؿا تؤ نةهيَو ؿوكهت ؿةنةى نة ػؤت تةَةْٓات ؿةنلؿ 
كابهيٌَعىَ بؤيعة   وا باى , ؿةتةويَت دواْييَو ػةيَل بهةيت هةكدمى فيإ 
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ئةمَووٕ دوإ و تيَل و تةهةٍ ْعةبيَ ًعيعلةنة دعوإ و تيَعل و تةهعةٍ      
ْابىَ ئةَة ثةيوةهتة بة اةقٌَ و َةاليفة و هؤم و هووتإ , ثةيوةهتة 
ٍَ و بعىَ          بة ؿيعـطا و بيٓيٓعى ديٗعإ, ثةيوةهعتة بعة برينلؿْعةوةى قعوو

 .     ْةى نةف و نؤٍَ و هةكؿويهة و   ْةوة.. ئةَإ 
 

3 
ْووهةكى تقى اةًعل و ؿاٖيَٓعإ يعة ضعةْـ هعاتيَهى نوكتعـا ًعتةناْى        
ػؤى ؿةيَىَ و ناكةناْى ػؤى ؿةنا و ؿيايؤطى ػؤى بةكؿةواّ ثعىَ ؿةؿا  

طععةوكةتلئ ؿةقععى ًععيعلى يععة   .. و ئةكنععةناْى ػؤًععى ئععةدماّ ؿةؿا 
فيعإ ثيَويوعتى بعة ثيَهعةْري و     .. ضلنةهاتىَ بريظنةى ػؤى ؿاؿةكِيَعقىَ 

ْووهعري و نعاكى ْووهعري اةًعكيَهة     .. و ْونتةَ ٖةيةقوة و ئة يٓى 
يةطعة  غعةيب, غةيريَهعة يةطعةٍَ ْووهعةك, ئةواْعة هعيشل يةطعةٍَ يعةنرت          

ئةو هيشلةى بة َاْاى فيإ يةطعةٍَ يعةنرتى يعة باػيعةى     .. ؿةطؤكِْةوة
سةم ؿةنةّ ئةوة بًَيَِ َٔ ية ٖةَوو وة ََةناصيـا ؿةَةوىَ .. ئةفوووْـا

بةفلى ٖةيَلًِتٓى َةاليفة ػةكيو ْةنةّ, ؿةَةوىَ ثيَى ػويَٓةك بة نيًََة 
ْووهعةك ؿةبعىَ وا   .. فياْى ؿاٖيَٓةك تةسةَوزي قوةى ثفـكاو ْانات: بًَيَِ

ػويَٓععةك .. يععة ػويَٓععةك بهععات نععة تواْععاى ئععةوةى ٖععةبىَ يةطععةيَيا بععقيت
قةكمباكى ْووهةك ْيية, ئيَُة قةكمى كظظيإ بعة ْووهعري ؿةؿةيٓعةوةو    

 . ًايةؿبٔ: يرَيبة واْيٍ ؿةيَ
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4 
ٖعةَوو ئععةو طععلوخ و طلوثهاكيععةى بععةك يععة كاثععةكِئ ٖععةبوو, ناكييععةكى  
ػؤيإ ٖةبووة, ضوْهة ئةو هةكؿةّ ْووهةكإ و ْةوةى تامة بايةػيإ 
بة ػويَٓـْةوة ؿةؿا و باماكِى ئةؿةب و كظًةْرريى طةكّ بعوو, ٖعةكوةٖا   

ى ؿاٖيَٓاْعةنإ  ئةؿةب و كظًةْرريى برووة ثةدمةكةيةى بؤ ئاًعهلانلؿْ 
ية كووى مَإ و ًيَوام و تيُة و فؤكّ و ْاوةكِظنةوة, ئيعـى طةدمعةنإ   
ؿةثلِفاْة هةك ػؤ بةٖيَننلؿٕ يعةّ بابةتاْعةؿا و ٖةَيٌعة بعة ؿواى ئعةو      
.. بةكٖةَاْة ؿةضووٕ نة ْةوةى ثيٍَ ػؤيإ بؤ ئةواْى بةكٖةّ ؿةٖيَٓا

تا نة ٖعةَوو ًعتةنإ   بة َّ ئةوةى ديَى هةكْر و تيَلِاَاْة ئةوةية ئيَو
طؤكِاوة,ئةؿةب و كظًةْرريى وةنو دعاكإ بابعةتيَهى هعةكةنى ْعةوةى     
تامة ْيية و طعةزَي ؿاٖيَٓعلاوى ؿيهعة ديَيايعاْى طلتؤتعةوة, بعة تايرعةتى        
ؿةكٖاويٌَععتةناْى ديٗاْيععةكايى نععة ٖيَذيععاك ثععةكَ و بكَوبووْةتععةوةو  

ٍ نلؿوةو يعة مظك  هةكاثاى ٖيَنو تواْاناْى طةدماْى بة ى ػؤيـا ثةيهيَ
دوَيععةى ئععةو ؿةكٖاويٌَععتاْةؿا طةدمععةناْى ؿيععٌ نععلؿوةو يععة ٖةْععـىَ   
ًويَٓـا هلِى نلؿووٕ, بؤية ئةو ناكييةكيةى نة طلوثعةناْى هعةكؿةَى   
ػؤى ٖةياْرووة , ئيَوتا وا ْييعة, دعاكىَ بايةػعـإ بعة مَعإ مظك نعةّ       

و يعة  بؤتةوة, ئةَةو دية يةوةى ْةوةى تعامة اعةوؿايَى مَعاْى تامةْعة     
ٖةَإ ناتـا اةوؿايَى فيَلبووْى مَاْى بياْري, نة ثيٌَعرت ئعةّ ؿياكؿاْعة    
نةّ بووٕ, ٖةكوةٖا طةدمى ئيَوتا نةَرت بري ية َةهةية ْةتةوةييعةنإ  
ؿةناتةوة, نة ئؤبايَى ئةوةَ ؿةطةكِيَتةوة بعؤ ؿةهعة َتى هياهعى نعة     
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وة تعا  ٖيك ناكيَهى ثةكوةكؿةيى ْةتةوةييإ يةْاو ٖنكى طعةدمإ ْعةنلؿ  
بايةؾ بة بةكٖةّ و نويتوكى هةكؿةَى ػؤيعإ و ْةتةوةنعةيإ بعـةٕ,,    
بؤيععةَ ناكييععةكى ئيَُععةَ نععةّ بععووة بةهععةك ْععةوةناْى ؿاٖععاتوو و    
ئةواْيٍ يةطةيَُاْا ؿةفئ بة َّ هةكةكِاى ٖةَوو ئةو ًتاْةَ تا ئيَوتا 
بةكٖةَى باَ ية ٖةك بواكيَو بيَت ناكييةكى ػعؤى ٖةيعة, ٖةكضعةْـ يعة     

 .وةْـيَهى نةَيٍ بيَتْيَ
 

5 
نتيَععب هةكضععاوةى ٖععةَوو ػععةياٍَ و َةاليفةناْععة, يععة كووى ؿةهععت    
ْيٌاْهلؿٕ و ْاهاْـٕ و نةًفهلؿٕ, هةكضاوةى ٖعةَوو ؿاٖيَٓاْةناْعة,   
بؤيععة هععةفةك بععةْيَو نتيَرةناْععـا, هععةفةكيَهى وةُٖيععة بععةْاو ؿوْيععاى    

ةطةٍَ ئةوةَ واقيعـا, بؤ َٔ نتيَب هةكضاوةى ٖةَوو ًتةناْة, بة َّ ي
هةفةك و طةًتيٍ كظييَهى طليٓط ؿةبيٓٔ ية كةْيلِيَقنلؿْى ئةو ػةياٍَ 
و َةاليفاْةى مةئ ٖةيَيإ ؿةطلىَ و نؤَةيَىَ ئاهةواكى طليٓط يعة ْيَعو   
ياؿةوةكيةنإ ديَـةٖئًََ و ية ٖةَإ ناتـا ؿةبيَتة بةًيَو ية ئةمَووْى 

ؤ كاهت بيَعت نعة ثيَعى    ْووهةك, تةْاْةت ئةؿةبيَو ٖةية كةْية ئةوةى ب
بًَيرَي ئةؿةبى هةفةك, ياػوؿ هةفةكْاَةنإ ٖةيَرةت ثةيوةْعـييَهى مظك  
ٖةية ية َياْى ٖنك و ضاوؿا, ٖنك ئةطةك ؿايٓعةَؤى ٖعةَوو ئةْـاَعةناْى    
ؿيهةية بة َّ بؤ َةهةيةناْى ئةؿةب و كظًةْرريى ثيَويوتيإ بة يةنرت 

َوو ئععةو ًععتاْة تععامةئ  ٖةيععة, يةبةكؿاًععى نؤتاييععـا ؿةيَععيَِ ؿواى ٖععة 
ثلظهيَوى برينلؿْعةوةى ػعؤى طعةكّ ْعةنات ٖعيك بةكٖعةََيو يعة ؿايعو         
ْابيَت, بة بىَ طةكَرووْى مةئ ٖةَوو هةفةكةنإ بيَٗوؿة ؿةبعٔ, ضعاو   
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ٖةكضةْـ تيق بري بعَى و دعوإ بعة ؿى بهعات ثَيويوعتى بعةوة ٖةيعة بعة         
 .فًتةكى ٖنكؿا بلِوات بؤ ئةوةى بٌوكيَتةوةو كةْيلِيَق بٔ

ٖةيَرةت ئةوة تةْٗا بؤ ْووهةكإ و ؿاٖيَٓعةكإ بايعةػيَهى ٖةيعة ئعةطيٓا     
بامكطاْى وا ٖةية بة ٖةماكإ ٖةماك هةفةك و طةًت بؤ دواْرتئ ًويَٓى 
ؿوْيا ؿةنات بة َّ ضوْهة ؿيـطاى بةهةك ئةؿةبعةوة ْاًعهيَت ٖعةَووى    

 .بة ٖةؿةك ؿةكِوات
 

6 
 :نتيَب

ٓـْةوةى ؿةنات, قاهةيةنى ثعلِ يعة   ْةتةوةييَهى ػةوتووةو ٖاواكى ػويَ
طةوٖةكى ئة ري و َةاليفةية, باْيى ؿةهتى ؿةنات بيٌعهيَٓىَ و بامْعة   

 . دواْةناْى ٖنكى بفلِيَٓٔ
 

 :قةيَةّ
تهاية ئةطةك بؤ ْووهيٓى ؿةقيَهى داويعـاْى بعةناكّ ؿةٖيَٓعى طعةكؿْت     

 .تا ئةبةؿ هةك ثةدمةت ؿاغ بيَت ّئاما بىَ ئةطيٓا ؿواا ؿةنة
ًةوة ئةى تابا ئاوا بة طعوكِ ٖةيَٓعةٖاتياى ضعوْهة َعٔ و ئعةوت       بليا ئةو

 .ئيَوتاَ بة ؿواَاْـا ؿةطةكِئَ
 

7 
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يةى هتايًى ية ْووهري دؤكيَو ية بيَناكى بؤ ػويَٓةك ؿوكهت ؿةنات, تا 
ئةو كاؿةيةى ئيـى ْاخيويَٓيَتةوة ضوْهة ؿةماْى ضؤْى ؿةْووهىَ و ضى 

 .ؿةْووهىَ
باًعة, ضعوْهة ػؤًعى تووًعى ئعةو سايَعة       فلة هتايًى بؤ ْووهةك مظك 

هةقاَيرييية ية تةَةْيَو ْايةت ئةّ تةى هتايًية وا ية ْووهةك ؿةنعات  
ٖعةك بؤيعةَ يعة    .. ػؤى  هايى بةكٖةَةناْى ثيٌَووى ػعؤى بهاتعةوة  

 . ثةدما ؿةقى ئةّ دؤكة ْووهةكاْة يةى ويَٓانلؿٕ ٖةية
يَل, ئايععا ئععةو هعتايٌ تانععة كظفْاَةيعةنى ئععةؿةبى ثلظفيٌعٓايَة يععة ٖعةوي    

تايرةشيةْـييعة ٖؤنعاكيَهى طعليٓط ْعابىَ بعؤ يَيعو ديانلؿْعةوةى ئاهععتى        
ؿاٖيَٓععاْى ئععةؿةبى؟ يععإ ضععؤٕ ئععةو تيَهة َويععة ٖةيَـةهععةْييَٓى نععة يععة 

 كظفْاَةناْى ئةوكِؿا ؿةيايويَٓيتةوة؟
 

8 
ٖةَوو ئةو ْووهيٓاْةى نة ٖةيَيلى ًوْاهى ؿاٖيَٓإ و ديٗاْريٓري َعٔ  

كؿةطلّ, ئةَلِظنععععة يةْيَوةْععععـى ئععععةؿةبى نوكؿيععععـا ضععععيَقيإ ييَععععوة
ْووهععععةكطةييَهى مظك هععععةكيإ ٖةيَععععـاوة نععععة ًايوععععتةى ئععععةوةٕ   
بةكٖةَةناْيإ غويَٓـكيَتةوة, ضوْهة بة قوو َييَهى بلًِعت ئعاَيَن و بعة    
ثاًععؼاْيَهى دععواْى َععةاليفى و ئيَوععتةتيهايى ؿةقععةناْيإ بةكٖععةّ     

اكْةبووٕ ثةيوةهتة بة ئاهتى ئعةو  َةهةيةى بيَناكبووٕ و بيَن.. ؿةٖيَٓٔ
ؿةقةى نة َلظ  ؿةيايويَٓيَتةوة,ثةيوةهتة بة ْعاوةكِظنى ٖيوَعاْينَى   
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     ٔ ناتيَعو نعة تعؤ    ..ئةو ؿةقاْةوة نة تعا ضعةْـ ٖعةيَيلى تعوعيى ؿاٖيَٓعاْ
َةسوى يا سةَـى يا ْازي يا َةويعةوى و ئعةكاطؤٕ و ئعةييؤت و ؿاْتعى و     

ةػتياك اعةزي و حمةَعةؿ َعونلى و    ًيَلنؤ بيَهةي و ؿيٌاؿ اةبـويَكَ و بع 
ٖاًععِ هععةكِاز و ئععةواْي ؿيهععة ؿةػويَٓيتععةوة ؿةماْععى ئةواْععة ػععوؿاْى  
ئععةمَوْى ػؤيععأْ يععة ٖةوةْتععةو بععىَ بٓععةَايى ؿةقععةناْيإ فلِيَٓاؿةْععة   
َةيـاْةوة بؤية ضعيَقيإ زيَ وةكؿةطليعت و يعة بيَعناكى بعة ؿووكٕ, بعة َّ       

ى , ئةوا ؿةنةويَتة ْعاو بيَعناكى   ناتىَ بة ثيَيةواْةى ئةواْةوة ؿةم ؿةبيٓ
 .و ضيَقنوفيةوة

 
9 

ٖةكوةى ؿةيَئَ نتيَب سيهُةتى بووْى ديٗاْعة, نؤَةيَيعةى َلظ ايعةتى    
بىَ بووْى نتيَب نؤَةيَياييَهى ْةماْة, نؤَةيَياييَهة ٖنكى بةتايَة, تواْاى 
بةكٖةَٗيَٓاْى َةاليفى ْابيَت, بؤية ؿةبعىَ نتيَعب ئةيتعةكْاتيظى ٖعةَوو     

ٕ بيَععت, ئيَُععة يععةْاو نتيَععب فيَععلى ػؤَععإ ؿةبععري و ًوْاهععى    ًععتةنا
ؿةوكوبععةك نةًععف ؿةنععةئ و ئاهععتةناْى فيهععلى و َععةاليفى ًععاكةما  
ؿةبري, بؤية ؿةبىَ نتيَب نؤيَةطةى هةكةنى تة كةناْى برينلؿْةوةَإ 
بيَت, ٖةْـىَ داك ٖؤناكى ئابووكى طليٓية بؤ وة ْاْى نتيَب بة تايرةتى 

, بععة َّ ئععةّ ثيَععوةكة يععة كظفاوا نععاكى ثيَٓانليَععت , بععة    يععة كظفٖة َتععـا
ثيَيةواْةوة بةٖيَنبووْى بعاكى ئعابووكى ؿةبيَتعة ٖعؤى هعةقاَيريبووْى      
نتيَب و مظكبعووْى ػويَٓعةكإ, بةؿاػعةوة يعة نوكؿهعتإ ؿواى كاثعةكِئ       
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ػويَٓةك نةّ بووة, ٖؤيةنةًى ئةوةية نة ٖيَلًى ديٗاْيعةكايى مظك بعة   
هتإ ثةكةى هةْـووةو ًتيَهى تامةًة يعة نوكؿهعتإ   ػيَلايى ية نوكؿ

نة مظكبةى ئاَيَلةناْى ؿةكٖاويٌَعتةى ئعةو ٖيَلًعةٕ ديَيعةى نتيَريعإ      
طلتؤتةوة بة تايرةت  ى طةدمةنإ, ية ها َْى بعةك يعة كاثعةكِئ نتيَعب     
ٖيَنيَهى طليٓيى ٖةبوو, ػعةيَهاْيَهى ٖيَذيعاك مظك ػعةكيهى ػويَٓـْعةوة     

يَب تانة هةيواى َلظ ى نوكؿ بوو يعة فيَلؿةهعتايةتى   بووٕ, تةْاْةت نت
 .ؿوفَٓاْـا

ٖةْـىَ داكيٍ ئاهت ْنَى نتيَب ئةو ثةكضةنلؿاكة ؿةػويكيَٓىَ, يةطةٍَ 
ئةةًـا ٖيٌَعتانةَ نتيَرعى نعوكؿى يعة وةمايَهعى َآَاوةْعـى ؿايعة ,        

 .نتيَرى باَ ػويَٓةكى باًى ٖةية
 

10 
يععةْيَو ئععةؿةبى نوكؿيععـا  ْععةبووْى كةػٓةيععةنى بععةٖيَنو فععلة ضععةَو    

كاهتةوػؤ ؿةطةكِيَتةوة بؤ ْةبووْى ئاماؿييَهى كاهتةقيٓة و فلة َاْا, ية 
ٖةك و َتيَو ئاماؿى بة َاْا َلظيعى و كاهعتةقيٓةنة ٖعةبيَت, يعةو و َتعةؿا      
كةػٓة بةٖيَن ؿةبىَ و ؿةبيَتة هةكضاوةييَهى طليٓيى َةاليفى و ؿةبيَتة 

ثعلِظفةى طعةوكة طعةوكةى َعةاليفى و     ٖؤناكيَهى طليٓيعى هعةكٖةيَـاْى   
ؿةمطععاى بةكٖةَٗيَٓععةكى َععةاليفى, يععةْيَو ئععةؿةبى نوكؿيععـا ٖيٌَععتانة  
كةػٓة و كةػٓعةناكيٍ يعة ػعوؿى ػؤيعإ ئعاماؿ ْعري و ؿيًعى ؿةهعتى         
نؤَةيَيَو قعةواْى هعواو ؿاب و ْعةكيَتى هعةيةفري, ئةَعةَ وايهعلؿووة,       



 138 

و ْعةتواْىَ يعةْاو    بةكٖةَى كةػٓةيى ية ئاهعتيَهى ْنَعـا هعةقاَيريبيَت   
بةكٖةَى ئةؿةبى ؿا ؿةقى ئةؿةبى دوإ غويكيَٓىَ, ئةطةكضعى ٖةْعـىَ   
تعععةوفَى تعععامة ٖعععةٕ يعععةْيَو طةدمةناْعععـا بعععة َّ ئعععةويٍ ديـييعععةتى 
بةكؿةواَرووْى نةَة, باًرتئ كيَيةضعاك بعؤ هعةكٖةيَـاْى كةػٓعةييَهى     
طععةوكة ئةوةيععة ؿةوك و ػععوزي بةكٖععةَى طععةوكة بععـةٕ و سوععيَب بععؤ     

يوةْـييةنإ ْةنةٕ و بة كظسيَهى ئاماؿ و كةٖا هعةيلى بةكٖةَعةنإ   ثة
 .بهةٕ

 
11 

َٔ ْاتوا  بًَيَِ نويتوكى نوكؿى نويتوكيَهى َةكطـظهتة, ضوْهة نويتوك 
يةهععةك بٓععةَاى َةكطـظهععتى ؿاْاَععةمكىَ, بععةيَهو ئععةوة فياْـظهععتية وا  

يععاكؿةى ؿةنععات نويتععوك بيَتععة نايععةوة و َيًععةتإ بلِةػوععيَٓىَ, بععة َّ ؿ
ميٓـوونلؿْةوةى ؿواى َلؿٕ ية ْيَعو ئعةؿةبى نوكؿيعـا ؿةطةكِيَتعةوة بعؤ      
كابلؿووييَهعى ؿووك, ئعةو كابلؿوويععةى نعة نؤَععةيَيَو ئعةؿيب و ًععاارياْى     
بةكٖةَٗيَٓاو ئيـى تا قؤْعاغيَهى مظك ؿكةْعط ئعةؿيب و ًعااري هعةكيإ      
ى ٖةيَٓةؿايععةوة, ْاضععاك بععؤ َاوةيععةنى ٖيَذيععاك مظك ئيَُععة ٖععةك ػععةكيه  

قوةنلؿٕ بووئ يةهةك ئعةو ْةوةيعة, ضعوْهة بعاك و طعومةكاْى ػعةيَهى       
نوكؿهتإ ية ْعنَرتئ ئاهعتى ػؤيعـابوو يةبعةك ؿةهعتى ؿاطرينةكاْعـا,       
بععة َّ ؿواى ئععةوةى ئيععـى قؤْععاغى هععةكٖةيَـاْى ئععةؿةب طةيٌععت ئععةّ  
ؿياكؿةية نةَرت بؤوة, بة َّ ْابىَ ئعةوةَ فعةكاَؤَ بهعةئ نعة ؿةبعىَ      
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هليَتةوة و ؿواى َةكطيإ فةكاَؤَ ْةنلىَ, بة َّ ْةى بعة  ياؿى ئةؿيب ب
ًععيَوةى ًععيَوةٕ و هععةكؿويهة , بععةيَهو بععة ًععيَوةى بةكٖععةَٗيَٓاْى      
َعععةاليفى هعععةباكةت بعععة بةكٖةَعععةناْيإ, بعععة َاْعععاى نةًعععفهلؿْى  

  . كةٖةْـةناْى ْاو ؿةقةناْيإ
 

12 
ةى ية كاهتيـا ئةّ ًيعلة بعاي يعة ٖعيك يعةى يعة بلاؿةكةنعإ ْانعات و       

ؿةهتٓيٌإ نلؿٕ, بعةيَهو بعاي يعة مةَعةْى تعااوٕ ؿةنعات, مةَعةْى        
ؿاػؤكإ و ٖعةيَوةكئ, مةَعةْى ْةْاهعيٓةوةى طةوٖعةكةنإ و ؿاكَِعاْى      
بةٖا َلظييةنإ, ئةيةويَـا َةكا هةكؿاكى ٖةَوو ئعةو نويريايايةيعة نعة    
وكؿة وكؿة طياْى نؤَعةٍَ ؿةػاتعة بعةك َةتلهعى كةًعةبا, كةًعةباييَو       

ى كاطلتٓيُإ ْاَيَٓىَ و ٖةَووَإ وةى طعة َؿاك ثعةكَ و بعكَو    ئيـى ٖيَن
ؿةناتةوةو فلِيَُإ ؿةؿاتة هةك هٓووكةنإ و يعةنرت ْاْاهعيٓةوة, ئعةو    
ػانععةَإ يععةبري ؿةباتععةوة نععة ٖععةماكإ هععايَة ْععةوة بععة ْععةوة وةى       
ْوًعععتويَهى َوقعععةؿؿةي ؿةيجعععاكيَنىَ و ْاوَاْةتعععة هعععةك ؿيَُاْعععةوة,  

ؤ ئععةوة كهععتةكِيَقنلاوة يةنوععةك بععةكةو ئععةو  هععةكدةيةى ًععيعلةنة بعع 
ئافيلةت برات نة ية نةيًة بـا و ئاطاٖى غويكيَٓىَ, ًيعلةنة ية كيَيعةى  
تلافيـكِيَقيةوة ويَٓاى بةػتةوةكييةنإ ؿةنات, ية كيَيةى َةكطةوة باي 
ية ٖةهتاْةوةو ؿوكهت بووْى دواْى ؿةنات, يةّ ًيعلةؿا ئيَوعتةتيها  
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ى ضععةَهى ناكةهععاتةنإ ْععةى وةؿةكػوععتٓى  بةْععـة بععة قويَهلؿْععةوة 
 .كوناكة دواْةنإ

 
 

13 
ئععةو نععاكةى َععٔ يععة ئيَوععتيَهةؿا ػععؤى ْععاْويَٓىَ, بععة َّ ؿواى مةَععةْيَو  
ؿةبيَتة ديَيةى ٌَت وَلِيَهى مظك, ؿواى ئةوةى ْعاوةكِظنى ئعةّ نتيَرعة    
يةْيَو ئةؿةبى نوكؿيـائاًهلا ؿةبىَ, ئةو نتيَرة تا ئعاماؿ بيَعت ثيَويوعتى    

ةو مةَةْة ٖةية نة تلهى هةيةفيةت ية ئعاكاؿا ْعةَابىَ, ئيَوعتاَ  ى    ب
ئةواْةى ية نؤت و ثيَوةْـى هةيةفيةت و تلهى تعريظك كمطاكيعإ بعووة    
ديَى ػؤى ٖةية, ضوْهة ٖيك نتيَريَهى ؿيهة ئةوةْـةى ئةو نتيَرةى َٔ 
نلؿووَةتة نوكؿى يعة ئعةؿةبى ديٗعاى طفعت و طعؤى يةهعةك ْعةنلاوةو        

نععؤؿى طوةتعةوة, تةْاْععةت ئعةّ نتيَرعة هةكضععاوةى نتيَرعى    طلفتعى ْةْا 
 .يةصؿا يٌٓى

 
14 

 ئةطةك ناتى ئاوا ٖات ئةوها ثيَت ؿةيَيَِ ضى ؿةْووهِ؟
 :بة َّ وةى ثيٌَةنى ئةَةت بؤ ؿةْووهِ

  ى واية نة فئ فاْى ْيية و كيَيةيى ؿووكةط 
 ْايناْىَ نة ٖةك ثةدمةيىَ يةّ ػانى مةَيٓة
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 صة "َةّ و مئ " و ؿةَى هةؿ " يةيٌ " نويَُى ؿة ٖةماك  
 
 
 
 

 بةشى حةوتةم 
 خواردووةكانى شيعر ئةمرية شلصت

 
 ية وة ََى ْاَةى نةهيَهـا

 
َٔ بؤ ػؤّ ْة باوةكِّ بة ئةَريى ًعيعل و َعةييهى ًعيعل و ًعاى ًعيعل و      
ئةباتريةى ًيعل ٖةية, ْة باوةكِيٌِ بة يووتهة و تلظثو و طلؿظيهةى ًيعل 

نة ية ًيعلؿا بينا  ًيعلى هاغ و ًيعلى ْةػؤَ ٖةية  ٖةية, تانة ًتىَ
ضععوْهة ثععيَِ وايععة ْععويَرتئ و دةوٖععةكؿاكتلئ ًععيعل, ْععويَرت و تؤنُععةتل و  

 .دةوٖةكؿاكتلى بةؿواوة ؿىَ
ٖةك ناتيَو باوةكَِإ بةو طؤناكيية ْةكطنطةكايياْةى ًيعل ٖةبىَ ئةوا ؿياكة 

وةو بةهعةك ْةضعووة,   هةكضاػى داٖيًييةت و ْوًتةناكى ًيعلى ٖةك َعا 
ضوْهة َيَقووى ًيعل ئةو ْاوة بليكةؿاكاْعةى ًعيعل و ًعاارياْى ئةكًعيف     
نلؿوة, ئاهؤى ًيعليٍ مظك يةو ًآٌٖاٖاْةى ًيعلى بيٓيعوة نعة ضعؤٕ    

 .ٖةيَوةكيوٕ وةى طة َى ؿاك وًهيإ نلؿوةو
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ًععيعل بععةكؿةواَى و ًععةويوْى ؿةوىَ يةطععةٍَ نتيَرععإ, بععةٖلةى ًععيعلى 
وىَ يةطةٍَ ؿاٖاتة تامةناْى ْاو ثاْتايى كظًةْرريى و ناكيَعو  بةكؿةواَى ؿة

ْيية وةى َيتؤؿ بؤى ٖةويَـةيى و باوةكِْاَةى ْاوؿاكى ييَوةكبيليى و ئيـى 
ثٌتى ييَرهةى ًيعل بؤ ًااري ٖةبووييَهى كاْةطري و ؿةهتيري ْةنلاوة, تعا  

ـا ْععاوى نؤتعايى اععوَل ؿةبعىَ بةؿواييععـا بيعةكِيَى, يععةْاو ثيَلِهعتى ًععاارياْ    
طععةوكةو ناكييععةك ٖععةبووٕ, كظيَععى طععةوكةيإ بيٓيععوة يععة ٌَععتووَايَهلؿْى  
ثلظهيَوى ًيعل بة َّ ضوْهة ثيَيإ وابوو ًةٖاؿةى ًيعليإ وةكطلتعووة  
ئيـى بؤيإ ٖةية بدي بة هةكةى نؤَاكى ًيعل و بة ثيَعى َينادعى ػؤيعإ    

َووٕ, ثاكيَنطععا و ئيُععاكات وطوْععـى ًععيعلى بععؤ ئةواْيععـى بِليععاك بفععةك       
هعععة َسيةتى تعععةواويإ ٖةيعععة ػعععةتى ضعععةخ و كاهعععت ؿووك يةٖعععةَوو     
دةَايياتيَهى ويقؿاْى بةهةك ئةواْيـيهةؿا بٗيَٓٔ و ػةيَهيٍ ؿةبىَ طويَيعإ  
بؤ ًٌ نات, ٖةك بؤيعةَ يعة ْيعوةِكيَى ئعةّ هعةفةكة هعةػتة نوفاْعةوةو        
ى ٖيييإ ية باك ْةَا, بؤية ؿواى نوفاْةوةيإ نةؿةكباكةى ًيعل و ًعااري 

ؿةثةيظٔ ثياو سةم ؿةنا ثيَيإ بًَىَ ئةواْعة كيعنى بةكٖةَعةناْى كابعلؿووى     
ػؤًععيإ ْععاطلٕ و يةنععةؿاكى ؿةنععةٕ و تععةكِو وًععهى ػؤيععإ ثيَهععةوة      

ئةواْععة َععافى ػؤياْععة بععؤ ػؤيععإ و ػنَععةت  : ؿةهععوتيَٓٔ, ؿةػععومّ بًَععيَِ
بععةػؤيإ ٖععةك ضععييةى بيَععقٕ, بععة ََهاك بياتععة ئععةوة ئععةَرياتى ػؤيععإ      

رةْـى بهةٕ و ٖيك ؿاٖيَٓاْيَهى تامةًيإ ثيَٓةبىَ, ئعةوة قوعةناْيإ   ئةمةي
ؿةنةٕ بةو كةًة بايةى نة ػؤيَةَيٌَى ػؤيإ ثةكَ و بكَوى ْاوؿكِى وؿاٍَ 

 .بهةٕ
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ٖةَوو ئيُجلاتؤكةنعاْى ًعيعل ًهوعتيإ ٖيَٓعاوة تعةْيا ًعيعل َعاوة, بعة         
ةنععةٕ, ئةمةيرةْععـى نلؿْععى ػؤيععإ قةبععةتلئ ثععايَتؤى هععةيةفيةت يةبةكؿ

ضوْهة وةنو ئةوة واية نة بًَئَ ؿةقعاْووي َعاوة, بعة َّ نعة ؿةضعٓة ْعاو       
ًاكة تامةناْى ًعيعل ئةوهعا ؿةماْعٔ نعة ئعةوإ تعامة يعة ئةًعهةوتةنإ         

 .ٖاتووْةتةوة
بؤية ئةطةك ئةواْة كةسِ بة نةي ْانةٕ  بعا  ْعى نعةّ كةسعِ بعة ًعيعلى       

 .ةناْيإ بهليَتكابلؿووى ػؤيإ بهةٕ, تا بةكيَنةوة باي ية بةكٖةَ
ٌْاماْى ًيعل نة تؤ بعاي يعة َعةمْى ػعؤت ؿةنعةيت      ةبلاياْى ػؤ بة ًاٖ

ؿةبىَ ئاطاؿاكى ئةوة بيت يةْاو طيعاو طعؤيَى ؿكةػتعةناْى ًعيعلؿا هعةؿإ      
ؿَيععلِى ْويَرةػٌععيـى ٖةيععة بةهععةٖووت ؿةبععات, ٖةيَرععةت ئععةو ًععيٓة        

ٔ, بعةيَهو  ًاٖؤياْةى ًيعل ْعابىَ بعة هعيَرةكى هعجيَـاْى ػؤيعإ ٖةيَؼعةيَتيَ      
 .ؿةبىَ بري ية هيَرةكى ئيَواكاْى ػؤًيإ بهةْةوة نة كةْية ٖةك ْةيريٓٔ

  (  ٖةْة ْامأْ بة َّ ؿةمأْ نة ْامأْ ئةوة طلفتة تايَةنةية نليظ) 
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 بةرهةمةكامنذا نووشيهى  لة ئةزمونى
 
1 

َعععٔ يةضعععاوثيَهةوتٓيَهى ؿيهعععةَ باهعععِ يعععةوة نعععلؿووة نعععة ؿةبعععىَ    
بةطٌعععتى و ًعععيعل بةتايرعععةتى ئعععةو بابةتاْعععة كمطاكبهعععةٕ نعععة  ئعععةؿةب 

ؿوْيعععاى ئعععةؿةب و ًعععيعل   . فةيوعععةفةو َةاليفعععة قوكػيعععإ نعععلؿووة  
طويَععةناْيإ ديعععإ   ظ باػيَهععةو فةيوععةفةو َةاليفععةَ بعععاػيَهى ؿيهععة    

ئعععةؿةب و فةيوعععةفة ثةيوةهعععتة   . ٖةكيةنعععةو بعععؤْيَهى ػعععؤى ٖةيعععة   
ْعععةوةى ئعععةو ئعععاطلو  بعععةٖاواكةناْى كظسعععى َعععلظ  ثةيوةهعععتة بةوة ََـا 

تةْوكاْعععةى يعععةْاوػويٓى َلظ عععـا ٖعععاواكى كةٖعععايى ؿةنعععةٕ, قوعععةية     
يةكظسععةوة بععؤ كظغ, بععة َّ َةاليفععةو فةيوععةفة     . يةَلظ ععةوة بععؤ َععلظ   

 ظ ى ئععةّ نةوْععة بععىَ نؤتاييععةؿيععايؤطى ْيَععوإ ثلهععياكةناْى َععلظ  و نععةكِ 
قوععععةنلؿْة يةطععععةٍَ ئععععةو ٖيَععععنة ْاؿيععععاكةى يةوةتععععةى َععععلظ  ٖةيععععة 

ٕ زيَ ؿةنعععععات و بعععععة َّ بيَٗعععععوؿة يعععععةْاو بعععععىَ وة ََيعععععـا ثلهعععععياكيا
بععة َّ ًععيعل طععةوكةتلئ و دععواْرتئ و ثععلِ ئوَيَععـتلئ    . هععاَهلتووبووة
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هعععةيواى َلظ عععة وةى ضعععؤٕ ئعععاطل يعععةْيَو يةكيٓعععةوة دواْعععةناْى ػعععؤى 
طععةكّ و طوكضِيععإ ثيَـةبةػٌععىَ ئععةؿةب و ًععيعليٍ ئاوةٖععا ئوَيَععـَإ     

و كاكِةوةنعععاْى فةيوعععةفةؿا ْعععا ئوَيَعععـى  ثعععىَ ؿةبةػٌعععىَ ْعععاٖيًََىَ يعععةْا 
 سياْهوفى, ٖةَوو ئةواْة كاهتـةناتةوة و

طياْيعععإ وةبعععةكؿةؿا نعععة يعععةْاو باػعععةناْى فةيوعععةفةؿا بةسةًيٌعععى 
ئعععةؿةب و ... هعععتى َاْعععةوةيإ ثيَٓعععةَاوةثلهعععياك نعععةوتووٕ ٖيَعععنو بلِ

ٔ بة واْـْعععةوةى طةًعععةبةػٍ و َعععلظ  ؿظهعععتى و فيعععإ     ًعععيعل ؿيَععع 
اتععةوة يععةفةْط و فاكةنععاْى ئععةو ثلهععياكة ٖععةماكإ  ؿظهععتى ثانيععإ ؿةن

 . ك هايَييةى نة فةيوةفة بةكٖةَى ٖيَٓاوٕماٖة
بعععععةنوكتى فةيوعععععةفة بةكٖةَيَٓعععععةكى طوَعععععاْيَهى داويـاْةيةنعععععة  

 ةىَ نعععة ٖعععةكطيَن يةبةكاَرعععةك ٖيَعععن هعععايَةٖاية بعععةؿواى يعععةقري ؿةطعععةكِ 
ئععععةؿةب و ًععععيعل   ظ ْايععععةتٕ ًععععاكاوةناْى ئععععةّ نةوْععععة نوتاييععععا  

كْاتيفى فيععععاْيَهى ثععععلِ يةهةكنيٌَععععى و كظسييععععة, نععععاك يععععةْاو  ةئةيتعععع
ثيَـاويوعععععتييةناْى كظغ و هعععععووتإ و ئعععععة ري و طعععععةكِإ بعععععةؿواى     

يةبععةكؿةّ ئايٓععـةى  ىيععوتيجيَهى هععةوم ؿةنععات نععة  يععةْى نععةّ ميٓععـةط 
َلظ ايععةتى ػؤًععرت بهععات, فيععإ يععة ى بععةْى بةًععةك ػؤًععرت بهععات يععةو 

 .ؤ َلظ  ؿةيَيٓةوةواؿاْةى نة كا ياكاْى فةيوةفة ب
بععةيَهو ... ًععيعل ثيَُععإ ْععازيَ ئيَُععة ضععري بؤضععى ٖععاتووئ و بععؤ ؿةكِظيععٔ

ري يععةْاو باػععةناْى دواْيععـا   ثيَُععإ ؿةيَععيَ ئيَُععة ٖععةئ و ٖةَيٌععة ؿيَعع    
ئةَععة هععيُاى برينلؿْععةوةى َٓععة يةهةكتاهععةكى ئععةّ     . ثياهععةؿةنةئ
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تيَرععةّ , ٖععةك بؤيععةَ بابةتععةناْى ْععاو ئععةّ ن(ئععةؿةب وفةيوععةفة)ى نتيَرعع
 .ئةؿةب و فةيوةفة يةْيَوإثؤيري نلؿووة 

2 
َووْى ػؤًةويوعععتى َٓعععة,  ئعععةميةنعععةّ  (ػعععاى و ٖعععةيَوَ  ) ؿيعععواْى 

ٖععةَوو ًععيعلةناْى يععةو ضععلناْةؿا ْووهععلاوٕ نععة ْةتةوةنععةّ يععةفيَل        
بؤيعة ٖعةك ثاكضعةيةى    . تةخ و تعؤمى َٖيعنى بعَى كةظييعـا غعةكم بعوو بعوو       

ييععةنى طععةوكةؿا غععةكم بععووة, ْععا  ت يععةْيَو ْائوَيَـيععيععةو ًععيعلاْة وةكطل
ئوَيَـييعععةى يعععةوةؿا هعععةكى ٖةيَعععـاوة نعععة كظسعععى ْةتعععةوة بعععة ثعععؤ ى  

َععٔ . لِيععوةى ْععةَاوة دظؿكاوةو َععةوؿاى يععةى تانععة   ؿاطرينععةكإ طععةَاكِ 
طوماكًععت يععةو بيَـةْيييععة َيَقووييععة ؿةنععةّ نععة ْةتةوةنععةَى ْععوقُى      

ظك بعععاي يعععةو ٖعععاواكة ؿةنعععةّ نعععة يةهعععةؿةناْى م... وْرععووٕ نعععلؿووة 
ؿووكةوة ؿةطاتععة طععويَِ و ٖععيك وة ََيَهُععإ بععؤ ْييععة, بععاي يةنؤًععتٓى    

ؿكوًععِ  ّبععاي يةَععةكطى َععلظ  ؿةنععةّ, بععة َّ ْععةٖاتوو  . دععواْى ؿةنععةّ
ًعععتووة و يعععةفيَل ثعععةكؿةى ئيَوعععتةيو    بعععةيَهو ًعععيعلّ ؿاكِ ... يَعععقّؿاكِ

ؤّ ثيَعععـاوة, َعععٔ ثيَُوايعععة ؿكوًعععِ يةًعععيعلؿا ض دياوامييعععةنى     ثتعععاْو
ٖععةك ئععةو ؿكومشععةو ؿكومشهاكييععة بععوو   . طرينععةك ْييععةيةطععةٍَ ػععوؿى ؿا

هعععا َْيَهى ؿووكوؿكيَعععق ئعععةؿةب و ًعععيعلى نعععوكؿى نوًعععت و تعععوكِى      
ػتى ًععيعلى وػععةبات نععلؿٕ يععةثيَٓاو ؿاٖيَٓععاْى ثعع   ظٖةيَـاْععة ْععاو َععةكا 

    ٕ كمطععاكنلؿْى ًععيعل يععة   ... هععةػتة وةنععو ػععةبات يععةثيَٓاو كمطععاكبوو
ٔ ثععؤػًى كمطععاك نلؿْععى ْةتةوةيععة ْععابىَ بةنة     َععٔ  ظ َرايععةػى وةكطععلي
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يععةؿيواْى ػععاى و ٖععةيَؤؿا واَهععلؿووة, ٖةيَرععةت ئععةمَووْى هععةكةتايية      
ًَععة, بععةَ ّ بععؤ ئععةو هععةكؿةّ نععة ٖععةَووى ؿكوًععِ بععوو َععٔ         ْععايَيَِ ناَ

  .تواْيِ ئةو ؿكومشاْة بةؿووكػةَةوة يةػؤّ
 

3 
ًعععيعل ػعععؤى دؤكيَعععو يةهعععؤفيَيةكيتى ٖةيَعععـةطلىَ و تاكِاؿةيعععةنى      

ًوْاهعععيَهى هعععؤفينَى ٖةيعععة بعععةو َاْايعععةى نعععة   بعععاَ هعععؤفييةكيتى
نةًععفهلؿْى  هععىطيَلَععةو نيٌَععةيةى ٖةيععة يععةْيَو كظسععى َلظ ععـا نععة با   

ـ   ايععةنى دواْئععاَيَن, ئيَُععة ْععابىَ نععة     طْٗيَٓييععةنإ ؿةنععات, بععة َّ بةؿي
بعععاي يعععةدواْى ؿةنعععةئ ثيَُعععإ وابعععى دعععواْى ٖعععةك يعععة ئعععافلةت و     

ـيَهيإ ػؤيععإ يععةْاو  هلوًععت ٖةيععة, دواْييععةنإ ٖيَذيععاك مظكٕ, ٖةْعع   
ؿةكيانعععإ سةًعععاكؿاوة, ٖةْعععـيَهيإ يعععةْيَو طاًعععةبةكؿةنإ و ٖةْعععـيَو  

َعععٔ ... يعععةْاو ؿؿاْعععةناْى فيعععٌ و ٖةْعععـيَهيٍ يعععةْاو ؿيَؤثعععةناْى َعععةى 
نةوتوَةتعععة ؿاوى ئعععة يٓيَهى ثلهعععياكناكو  (هعععيفلى ئعععاطلؿا)يعععةؿيواْى 

 لؿٕوةفؿيَهععى بععىَ نؤتععايى هععةباكةت بةًععتة ْاؿياكةنععإ دععا َاَةيَععةن    
بععىَ يةطععةٍَ ئععةو ٖيَععنةى فةيوععةفة بععةؿواى ؿاؿةطععةكِىَ يععا َاَةيَععةنلؿٕ      
بععععىَ يةطععععةٍَ غععععةيب, ؿةنععععلىَ ئععععةو ٖيَععععنة غةيتععععة ْععععاو ًععععيعلو    
ؿةهععععة َتةناْيإ زيَ بوععععةْيتةوةو بيهععععةيت بةؿةهععععة َتى ًععععيعلى     
ػععؤت, ًععيعل ؿةتععواْىَ ٖععةيَيلى طععةوكةتلئ نععاكى نةًععف بععىَ, بععة َّ     

نؿا, سععةيكز ٖععةويَى ؿاوة ؿةهععة َت يععةو ٖيَععنة  يععةْيَو كظسيَهععى ئةًععكاَيَ



 148 

بوععةْيَتةوةو بيـاتعععة بعععةك ًعععيعل, نععة دعععواْى زيَ بتهيَتعععةوة, ٖعععةكواَ   
َعععععةو ْا دة يعععععةؿئ كظسعععععى بعععععةكظسيَهى ثعععععلِ   ... فيوعععععتةنإوه

ًعععةَى  َعععةاليفى يةتةهعععةوفةوة دعععواْرتئ ًعععيعلى بعععؤ ؿةهعععة َتى  
ةى تعععةبلينى ْووهعععيوةو ٖعععةَوو ماْوعععت َةاليفعععةناْى ئعععةو َلظ ععع      

ـ وْى ضعععامبٌعععٓو )نةًعععف نعععلؿووةو يةًعععيعلى   (ٕ سيهايعععت َعععى نٓععع
ؿايلًِععتووة, ئععةّ ًععيعلةى بععة ايٌععكى ًععةَى ْووهععيوة بععةفرياقى        
ػععؤى ًععةتةى ؿاوة, نةواتععة دععواْى يععةثياويَهى ثععريى ًةهععت هععايَيٍ    
ٖةيععة وةى ضععؤٕ َععةو ْا ْووهععيويةتى بؤيععة هععؤ ييةكيتى ثاْتاييععةنى     

مظكبعععةى هعععؤفييةنإ ... ؿاطعععري ؿةنعععات نوَْوعععيَجتةمظك يعععة ًعععيعل بةو
ًععةٖيـى اةًععكٔ و طةَععةيإ يععةْيَو كظغ و ئععاطلؿا نععلؿووة, طةَععةيإ      
يعععةْيَو ٖيَعععن زيَ هعععةْـْةوةى ؿةهعععة َت نعععلؿووة تعععا ؿةهعععة َتى ًعععيعل 

 .ؿكوهت بهةٕ
 

4 
َععٔ يععةّ ؿوو هععايَةى ؿواييععـا بععريّ يععةوة نععلؿةوة نععة كابلؿووةنععا       

تيَـايعععة بةؿاػعععةوة ٖعععةَوويإ يعععةْاو   طةوٖعععةكيَهى مظك كةْياوكِةْييعععإ
قوكِوييتعععاوى كظفطعععاك وٕ بعععووئ ٖةْعععـىَ يعععةو طةوٖةكةًعععهاواْة ٖعععةتا   
ئةطععةك ثاكضععة ثاكضععةَ بععووٕ بليوععهةيإ يةبععةك تليفععةى َاْيةًععةوى    

 اْيَهىبةكِاهععتى بععؤّ ؿةكنععةوتووة نععة ًععيعل    ظ ًععيعلؿا دععواْرت ؿةكوات 
ةو ٖعععاواكى مظكو دعععوإ ػؤيعععإ يعععةْاو ئعععةّ طةوٖةكاْعععةؿا ًعععاكؿظتةو    
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كةٖعععايى و كمطاكنلؿْيعععإ ؿةنعععةٕ, بؤيعععة ٖعععةَوو ئعععةو كابلؿوواْعععةّ       
يععةمةيٓى ػؤَععـا تيَجةكِاْععـ بععؤ ئععةوةى ثيَياْععةوة بععةكةو ئايٓععـة بيععِ,       

لؿا ًععري ؿةبععىَ ًععيعل كيوععةطياييهى ئيَذيععاك غةكيرععة يععةْاو تاًععةو تععاويَ  
و هععةكٖةيَـةؿا, ئيَُععة كظفاْععة يةهععةك مظك نةكةهععتةى ًععيعلى ْايابععـا      

يععععإ زيَ ك ؿةنععععةئ بععععىَ ئععععةوةى ٖةهععععتيإ بععععىَ بهععععةئ ئاوكِ طععععومة
َععٔ يععةّ ؿواييععةؿا ٖععةويَِ ؿاوة تععامةتلئ ًععيعليإ بععؤ       ... ْاؿةيٓععةوة

ًععهاوةنإ,  بٓووهععِ نععة نةكةهععتةنة ٖععى كابععلؿوو بععىَ, واتععة طةوٖععةكة  
بععة َّ بريظنععةى ؿاكًِععتٓٔ و ؿةكبلِيٓيععإ تععامةو ٖاوضععةكؾ بيَععت ٖععةك يععةّ   

و طعععةزي ًعععيعلى  -(ميويَعععو و ميعععوى ًعععهاو بليكعععةى )كووةوة ًعععيعلى 
ؿيهعععةّ ْووهعععيوٕ, طةكِاْعععةوة بعععؤ كابعععلؿوو ؿةقعععى دعععواْى بةكٖعععةّ      

ةوة ْعععٖيَٓعععاوة, ٖعععةَوو بريظنعععة تامةنعععإ يعععةْيَو كةظيعععى ئعععةّ كابلؿووا
 .ديَُاوٕ و كةْيريِيَق نلاوٕ يةْيَو ًيعل

ٕ )ًععيعل تانععة فاْليَهععة نععة     ٖةيععة,  ى ؿةقععى ًععيعل   ( اُععى ا مَععا
فاْععـا دياوامييععةى يععةْيَوإ كابععلؿوو و ئايٓععـة ْييععة, طععلْط   لِيةهععاتى ٖةيَ

ئةوةيعععة ضعععؤٕ بعععؤى ؿةضعععىَ, بةتايرعععةت يعععة ى َيًًعععةتاْى كظفٖعععة َتى 
ٖيٌَععتانةَ كابععلؿوو ئععةتلانتيفى ػععؤى يةؿةهععت ْععةؿاوة, ئععةوةَ بععةو   
َاْايعععة ْايعععةت نعععة باوةكَِعععإ بعععةكابلؿووفيٓى ٖعععةبىَ, يةًعععيعلؿا ئةَعععة 

ة نععاكنلؿٕ يةْاودواْييععةنإ, ناكنلؿْععة   َةهععةيةيةنى ديععاوامة, ضععوْه  
يععةْاو ٖةهععتةوةكييةنإ, َععٔ بععاوةِكّ وايععة تععا ئععةمَووْى ًععيعل بععة          
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هايَـاؿةضععىَ و ؿيععـطاى ًععااري فععلاواْرت ؿةبععىَ كابععلؿوو ؿةبيَتععة ئايٓععـةو   
  .ٖةْـىَ داكيٍ ئايٓـة ؿةبيَتة كابلؿوويةنى داويـاْى

5 
يةْييعععةكاْى  اعععةكةب بةطٌعععتى و كظًعععٓرريةناْيإ تووًعععى دؤكيَعععو 

طةكِاْععةوة بععؤ ئامسععإ,  ئةبععةؿى ٖععاتووٕ يععةكِووى فيععإ يةهععةك مةوى يععا 
ثععريظم و ثيَيععإ وايععة ئامسععإ  ىيةبععةك ئععةوةى ئععةوإ ثةيوةهععذي بععةنتيَر

ٖععى ئةواْععة, بؤيععة ئةطععةك نةهععىَ بةثيَيععةواْةى ئععةّ بريظنةيععة ناكبهععات   
 ض يةَعععةوؿاى ًعععيعل بيَعععت ض يةَعععةوؿاى ييَهؤيَيٓعععةوةو كِةػٓعععة بيَعععت      

نلؿْععى ؿةؿةٕ, ئةَععة  ( أيغععا)ؿفايععةتى ؿةنليَععت, ٖةْععـىَ دععاك ٖععةويَى    
وايهعععععلؿووة ٖعععععةتا طعععععةوكة كظًٓرريةناْيٌعععععإ يعععععةْيَو كةوتيَهعععععى   
ًؤ يٓيٓيوعععتيـا طةَعععة بهعععةٕ, اعععةكةب كظًعععٓرريى طعععةوكةيإ ٖةيعععة, 
بععةَ ّ ٖععةك ٖععةَوويإ يةثٌععتى كفيَٓععى هععٓةوبةكيإ ٖععةيَيلى دؤكَيععو        

بععةدياوامى و فؤكَععةناْى ديععاوامى ْييععة,    يةتععةى بابععةتري و باوةكِيععإ   
 ةىٖعععةك بؤيعععةَ نةهعععيَهى وةنعععو ئعععةؿظْيى نعععةؿيَت ئعععةّ نًتعععووك     

برينلؿْةوةيعععة يةكيَيعععةى ًعععيعل يعععا تعععةْنيلات ؿةًعععهيَٓى ؿفايعععةتى       
هععاؿم )ئعةّ بؤضعووْةى َعٔ تععةواو كاهعتة ئةطعةك بعؤ صيووْعة        ... ؿةنليَعت 
 غويَٓيتعععةوة هعععةباكةت بعععة ئعععةؿظْيى ٖعععةكوةٖا مظكبعععةى     ( دعععة ٍ

ْووهععععيٓةناْى طععععةوكة كظًععععٓررياْى اععععةكةب ؿف بععععة بؤضععععووْةناْى  
ئةؿظْيوعععٔ بعععىَ ئعععةوةى باهعععى بهعععةٕ, ٖةكضعععييةى بهعععةٕ ْعععاتوأْ      
يعععةْاوةكظنى نًتعععووكى ػؤيعععإ كمطعععاكبري, ْعععاوةكظنى نًتووكةنعععةيإ و 
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ٖيَعععععععنى ناكييعععععععةكيتى نًتووكةنعععععععةيإ بعععععععةٖيَنتلة يعععععععةٖيَنى    
ًععتاْة  ؿى ئععةّكةوؿا بعع(ثابععت وَتشععوٍ)ئععةؿظْيى يععة  -برينلؿْععةوةيإ

 .باي ؿةنات
هى يَاْابريى ْووهعععةكدعععْاهعععل ساَعععـ ئةبوميعععـ و حمةَعععةؿ اابعععـ   . ؿ

طععةوكةٕ بععاي يععة ئةقكْييععةت و َةاليفععة ؿةنععةٕ, باهععى ًععتى طععلْط    
هعععٓووكى نًتووكةنعععةى ػعععؤى ٖيَعععنى    ةْعععة بعععة َّ نعععة ؿةط  ةٕؿةنععع

 .يةبةكؿةبلِى يإثةكِيٓةوةو كةتـاْى ئةوهٓووكة
اارية طعععةوكةناْى كظفئعععاواى اةكةبعععة حمةَعععةؿ بعععةْيى يعععةنىَ يةًععع 

ى ْوععهععةكةكِاى كظًععٓررييَهى مظكى نععة يععةفيَل ناكييععةكيَتى مَععاْى فةكِة   
ماتععى ئععةوة ْانععات يععةنًتووكى تععةى كةٖةْععـى ػؤيععـا   ... ؿايععة, ئععةويٍ

 .بًَىَكمطاكى بىَ و ئةوةى باوةكِى ثييةتى يةثاتٓى ػؤيـا ئةوة
ويؤفييععععة يععععةْيَو يةكِاهععععتيـا ئععععةؿظْيى كابععععةكى ٖةيَتةناْععععـٕ ئاكني

نًتععووكى اةكةبيععـا بععاوةكِيَهى بععةتيٓى بععةئاماؿى َععلظ  و ديععاوامػوامى    
ى نًتععووكى ػؤيععإ نععة كامى   يععى ثابةْععـى ثريظمـيٖةيععة, بععة َّ ٖةَعع  

بعععري يعععا كامى ْعععةبري ئعععةّ نًتعععووكة ٖعععةيَيلى ئةوثعععةكِى توْـوتيقيعععة,   
بعععةنوكتى هعععٓووكيَو يةبعععةكؿةّ كظًعععٓرريى اعععةكةب ٖةيعععة َةسايَعععة      

بيجعععةكِيَٓٔ, ًعععتةناْيٍ ؿيعععاكٕ يةكةْيـاْعععةوةيإ يعععةطوتاكى     بتعععوأْ 
 .هياهى كظًٓرريى و نؤَة َيةتيـا
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6 
ػؤكئعععععاوا ٖةويَعععععـةؿات يةكيَيعععععةى بةكٖعععععةَٗيَٓاْى َعععععةاليفى و     

تةنٓيهيععـا وةى هععيَٓرتاييَو ػععؤى هععةقاَيري بهععات و كظفٖععة َت غاتععة     
كى ػععؤى ثععةكاويَنى ػؤيععةوة, ئةوةًععيإ يةكيَيععةى بععةٖيَننلؿْى ئععابوو    

ؿةبيَعععت و يةكيَيعععةى نعععؤْرتظيَهلؿْى هةكضعععاوة ئابووكييةناْةوةيعععة نعععة  
ٖةويَععـةؿات ٖععةَوو ًععويَٓيَهى ئععةّ هععةكمةَيٓة بهاتععة بععاماكِى ئععاماؿى     
ػعععؤى, ػؤكئعععاوا يعععةفيَل ٖةكضعععةتليَهـا ؿةهعععة َتى ػؤيعععإ ؿاكيَععععقٕ       

ٖعععةّ  ري, ؿةياْعععةوةىَهٖعععةيَيلى دؤكيَعععو يعععة ييرباييعععةتيَهى ثلةطُعععاتي 
, ٔاماكِو ٖعععةّ ئعععاماؿيى ٖةيَوعععوكِاْى ديٗعععإ بةؿةهعععت بٗيَعععٓئعععاماؿيى بععع

ئةَةيععععة نععععة ديٗععععاْيريى بةكٖععععةّ ؿةٖيَٓععععىَ, كظفٖععععة َت ثايةْععععـى  
نًتععووكى ػؤيععةتى بععة َّ ْععةيتواْيوة بةكٖععةّ ٖيَٓععةكى تععةنٓيهى بععىَ,      

ت, ؿٍَ تعععاوةنو ئيَوعععتاَ يعععةْيَو َةاليفعععةى كةوسعععاْى ػعععؤى ؿةفيَععع     
تععلة يةْةًععتةطةكيى ٖةكبؤيععةَ   ناكييععةكتلة يععة ئععةقٌَ, ْوًععتة بععةٖيَن  

ػؤكئعععاوا ٖةَيٌعععة با َؿةهعععتة, ضعععوْهة بةػعععةياٍَ هعععةكمةَري ؿةفيعععت  
يعععةناتيَها كظفٖعععة َت بةػعععةيايَى يؤتعععؤثيَهى غعععةيرى ؿةفيعععت, ئعععةوإ     
ٖةَيٌععة يةئيَوععتاؿا ؿةفيععٔ و يععةْاو ئيَوععتاؿا ناكؿةنععةٕ ئععاوكِ بععؤ ؿواوة    

لؿووة كظفئعععاوا ْاؿْعععةوةو باوةكِييعععإ بعععة ثايَعععةوإ ْييعععة, ئةَعععةَ وايهععع
ؿووكنةويَتعععةوة يعععة ئةفوعععاْةو بعععىَ هعععيُرؤٍ بعععقيت هيُرؤيـظهعععتى  ى 
ئعععةوإ نؤتعععايى ٖعععاتووةو ئيَوعععتافيٓى طلْيعععة يعععة ى ئعععةوإ, بعععة َّ     
كظفٖعععة َت واْييعععة ثابةْعععـى ٖعععةماك ٖعععةماك مسرعععؤٍ و ثريظمييعععة نعععة     
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وايهععلؿووة ئععةقٌَ يععةْيَو هععوباتيَهى ئةفوععاْة فيٓععى ؿكيَقػايةْععـا بععقى و    
ى بةكٖعععةَٗيَٓاْى يةبعععةك بربِيَعععت, ديٗعععاْيريى ثلِيعععةتى يةًعععتى     بعععواك

دععوإ, بععة َّ بععؤ ئععةو ْةتةواْععةى نععةْامأْ ثيٌَععوامى زيَ بهععةٕ و ْععامأْ   
ضعععؤْى بعععةناكبٗيَٓٔ ؿةبيَتعععة مشٌعععيَليَهى ؿووتيغعععة تيغيَهيعععإ ئةوةيعععة  
ئةطععةك ئععةو ْةتةواْععة بةتايرععةت ْةتععةوة ثععةكاويَن نلاوةنععإ و ْةتععةوة       

ةنعععإ نعععة ْعععامأْ بعععةناكى بٗيَعععٓٔ بعععةمووتلئ نعععات       ثعععةكَ و بكَو
ديٗعععاْيريى ٖيَٓعععـةى ؿيهعععة ثعععةكاويَنيإ ؿةنعععاو يةبةكؿاًعععى نؤتعععايى   
يعععةْاويإ ؿةبعععات, تيغةنعععةى ؿيهعععةَ بعععؤ ئةواْعععةى ثيٌَعععوامييةنى       

ٖةَيٌععععة . ماْوععععتياْةى زيَ ؿةنععععةٕ بةكٖةَٗيَٓععععةكى بةػتةوةكييععععة   
ْةماْععةنإ وكؿوػاًععى  بةؿكيَععقايى َيَععقوو بةػتةوةكييععةنإ ؿيَععٔ, بععة َّ   

  . ؿةنةٕ
 

7 
ٖلَععإ ٖيوععة, يةنيَهععة يةًععاناك ْووهععةكناْى ئععةؿةبى ئععةيَُاْى يععةّ    

يعرععة ايهليععات  )بععاكةوة بةًععـاكييةنى ئيذيععاك فلاواْععى ٖةيععةو كظَععاْى     
طععةوكةتلئ ًععاناكى ئععةو كظَآْووهععةية نععة يةٖععةَإ ئععةو    ( اينداديععة

ٕ ٖععععةيَيلى كظَاْةًععععـا بععععةؿواى ئععععاوى سةياتععععـا ؿةطععععةكِىَ, ٖيَلَععععا 
دععععؤكيَهى تايرععععةتى هععععؤ يَيةكيتيية بةتايرععععةت يععععةكظَاْى هععععيناكتا,  
هةكضععاوةى ْووهععيٓةناْى ٖريَععإ ٖععيى يععةْيَو هععتوْةناْى بععوؿايى و     

بعععؤ كظفٖعععة َت ٖعععةويَى  كظَعععاْى هعععةفةكىَ ظ َةهعععيشييةت و كظفٖة َتعععة
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باْـيَهعععععة يةضعععععةْـ نةهعععععيَو نعععععةْيامى كظفٖعععععة َت ٖةكيةنعععععةى      
ؿاوةو كيَععععى ػؤيععععإ ؿةطلْععععة بععععةك بععععةكةو بةئاَادميَهععععةوة ًععععةتةى 

ئععةوناْى ًععةوقةى نععة ئععةوإ ثيَيععإ وايععة يةكظفٖة َتععـا ؿةيـظمْععةوة,      
كظَاْةنععة بةًععيَوةيةنى هععيشلاَين كةْيليَععقى نععاكى ثايَععةواْى ػعععؤى       

ميععاتل سععةمى ٖريَععإ ٖيوععةو بععؤ ئععة يٓى كظفٖععة َت و فاتيُععةى   ظ ؿةنععا
ةْاو تععععةنٓيهيَهى كظفٖععععة َتى يةًععععيَوةى سععععةز نلؿْيَهععععة بععععة َّ يعععع 

ئةْععـامةيى بععةٖيَنؿا, هععةكةؿاوةناْى تععاْوثؤى ئععةّ كظَاْععة موو موو وٕ    
ئعععةّ  وةيةكاهعععتيـا َعععٔ بةاةًعععكى ئعععةوة   ... يَٓعععةوةكؿةبعععٔ و ؿةؿظم

كظَاْععةّ وةكطَيععِلاوة, نععة بععنأْ ْووهععةكاْى ؿوْيععا مظكٕ بععة ئوََيععـى        
ئععععةوةٕ نععععة كووةو هةكضععععاوةناْى كظفٖععععة َت بةكيَهععععةوٕ و بابععععةتى 

 ...يٓةناْى ػؤيإ بـظمْةوةو بةًاناك ؿةكبربِْٕووه
ٖيوعععة يةمكظبعععةى كظَاْعععةناْى بعععةؿواى ئعععةو      ٖريَعععإيةكاهعععتيـا 

ؿا ؿةطععةكِىَ نععة يععةكظَاْى طةَععةى نة ًوًععةناْـا باهععى    (ناهععتايياية)
ؿةنععات, يععةوىَ ناهععتايياية يةهععةفةكى كظفٖععة َت فاتيُععةى كظفٖة َتععةو    

كظَاْععةناْى   يععة ةو ئععاواَ بععاقى ٖاكتا كةْيلِيَععقنلؿْيَهى بوؿاييعع يـيةهعع
ئععععةو كظَاْععععةى َععععٔ وةكَييَععععلِاوة كظَععععاْيَهى مظك طليٓيععععة    ظ تليععععـا

بةؿاػعععةوة نعععةَى زيَ ضعععاثهلاو مظكبعععةى ػويَٓعععةكإ ْةياْعععـيوة, بعععة َّ   
 .تةَاّ واية نة يةٖاتوويَهى ْنيهـا ضاثى ؿووةَى بهةَةوة

 



 155 

8 
ّ نععععاتى ػععععؤى نععععة يةئاواكةضيععععـا يععععةو َتى ئيَععععلإ ئععععةّ نتيَرععععة  

و ػويَٓـَعععععةوة تعععععاّ و ضعععععيَقيَهى مظكّ    (كةطعععععةنإ) ؿةهعععععتهةوت
ييَععععوةكطلت و بلِياكَععععـا بيهععععةّ بععععةنوكؿى, ٖؤيةنةًععععى ئععععةوةبوو,    
يةمظكبععةى ًععويَٓى ئععةّ كظَاْععةؿا ْةتةوةنععةى ػععؤّ بةبريؿةٖاتععةوة نععة    

يإ ؿةػوعععتةوة, كضعععؤٕ كاؿةطعععويَنكإ و يةَةفتعععةْى ػؤيعععإ بعععةؿوو    
يععةوةكطيَلِاْى ئععةّ  ْفاٍ ؿةضععووٕ,ضععؤٕ َععايَويَلإ ؿةنععلإ بععةؿةكؿى ئععة 

فتووة, فلَيَوعععهيَهى مظكّ يةطةيَعععـا ٖعععةيَلِ... طليعععاوّ كوََاْعععةؿا موَكدعععاك 
ئةيهوعععى ٖيًًعععى بةكةضعععةيَةى ئعععةفليكى و نعععاتى ػعععؤى بعععاوو بعععاثرياْى 
ئععةويإ يةطععةٍَ ٖععةماكإ ٖععةماك ئععةفليكى ؿيهععة كفاْععـووة بععؤ َععةمكاناْى    

و كةظياْععة ناكيععإ ثععىَ    ئةوبععةكى ؿةكيععا طععةوكةناْيإ بععلؿووٕ و بععىَ    
نعععلؿووٕ و َوَاكةهعععةى ٖعععةَوو دعععؤكة تاواْيهيعععإ يةطةيَعععـا نعععلؿووٕ  
بةتايرععةتى نععاكى دٓوععى, ئةَاْععةيإ بععةثايؤك بةضععةْـئ ًععةوكظف بععةبىَ   
ػععععواكؿٕ و ْووهععععذي و سةهععععاْةوة طواهععععتؤتة, تععععةْٗا تلافيععععـياى    
طواهععتٓةوةيإ بععؤ و َتععةناْى ػؤيععإ َايععةى ٖععةماكةٖا كظَاْععة ئععةوةى    

رىَ يةناكةهععاتى تةهععةك ئةواْععةوة  ٖععاتووة َةطععةكِ بةهععةك نععوكؿ ؿاٖععا   ب
ئةْفايععععـا, بععععةيَىَ, ئععععةّ ْووهععععةكة ٖةهععععتاوة بععععةواقيعى َيَععععقووى    

اوةتععةوةو بةٖععةماكإ ٖععةماك بةيَيععةو ؿيهععوَيٓتى    َيًًةتةنععةى ػععؤى طريِ 
نؤنلؿظتعععةوة يعععةْيَو كةفعععةناْى نتيَرؼاْعععةى ديٗاْييعععةنإ تابياياتعععة   

تعععا ئعععةّ نتيَرعععة   . ضعععةيةنى ػعععؤى بـظميَتعععةوة  ا و كةكةهعععةكناغةمو 
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ةًععععةى ئععععةفليكيا ضععععييإ   كْةػؤيَٓيَتععععةوة ْععععاماْى ئععععةو ػةيَهععععة    
ٖعععةك ئةوةًعععة  ظ ِ و مظكؿاكى هعععجييةنإبةهعععةكٖاتووة يةؿةهعععت مويَععع 

هععاٍَ  ضععةْـئ ةفيًِ و بةؿكيَععقايىبععوايهععلؿووة نععة ئععةّ كظَاْععة بهععلىَ    
ٖاتووَعععإ يةًاًعععةنإ ْيٌعععاْرـكىَ, َٓعععيٍ بعععؤ ئعععةوةى ْعععةوةناْى ؿا 

ٖيَٓعععـةى ؿيهعععة ثةيوةهععععت بعععٔ بةْةتةوةنععععةى ػؤيعععإ و َيَععععقووى     
ْةتةوةنعععةيإ ئعععةوةّ وةطيَلِاوةتعععة هعععةكمَاْى نعععوكؿى نعععة ْوهعععؼة     
نوكؿييةنعععةى  يةٖعععةكؿوو ْوهعععؼةى فاكهعععى و اةكةبيةنعععة تعععةواوتلو     

اًَرتة, ضععععوْهة مظكًععععتيإ زيَ فلِيَععععـابوو َععععٔ يةئيٓيًينييةنععععة     نعععع
اْععـْى نوْتانٓيتععةو ؿةهععت ثيَععـةنات   كظَاْةنععة بععة كف . وةكَيلتؤتععةوة

و بعععاي يةٖعععةويَى كانلؿْعععى ؿووبعععاكةى نوْتانٓيتعععة بعععؤ و َتعععى ػعععؤى   
ؿةنععات نععة تععا ؿوا ٖيَععنو بلِهععيَتى ؿةهععترةكؿاكى كانععلؿٕ ْععةبوو بععةكةو    
و َتةنععةى ػععؤى, بععة َّ بةؿاػععةوة َععلؿوو ْععةيتواْى دععاكيَهى ؿيهععة بععة     

 .و َتى ًاؿبيَت
 

9 
بعععةنتيَرى تاقاْعععةى كظفٖعععة َتى ؿةما   (تثيعععاْوى كظفٖعععة َ)ؿيعععواْى  

ْععععةى يععععةكِووى ثياٖةيَـاْععععةوة بععععةيَهو يععععةكِووى ٖةيَرععععقاكؿْى بابععععةتى  
 -ًععيعلةناْى ْععاو ئععةّ ؿيواْععةوة, مظكبععةى ًععيعلةناْى ئععةّ ؿيواْععة       

واتععععة كاَععععإ ئععععاَيَنٕ, ًععععااري يععععةّ ؿيواْععععةؿا يععععةفيَل  -تععععةئُوويري
واْعععىَ, ك ؿووك ؿةكِناكييعععةكيَتى هلوًعععتةناْى وةسيعععـا ناكؿةنعععات و ؿوو
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ؿةبيٓعععىَ يةًعععيعلؿا هعععاغى    ٖةويَعععـةؿا ئعععةوةى نعععة ػعععةوْى ثيَعععوة    
بهاتعععةوةو ؿاػعععى بعععؤ ٖةيَرهيٌَعععىَ ًعععيعل يعععةّ ؿيواْعععة كوػوعععاكى فيَعععل 
تععةثوتؤمى كظفطععاكو غوكبععةتى ًععااري ؿةْععويَٓىَ و صيايٌععى سايَةتععةناْى     
طليعععاْى ْاػعععةوةى ًعععااري ؿةنعععات, ٖعععةَوو ًعععيعلةناْى ئعععةّ ؿيواْعععة 

كظغ ْووهععععلاوٕ, بعععةو َاْايععععةى نعععة يةهععععةك مةَععععري    بةنةكةهعععتةى 
ؿووكنةوتؤتععةوة يةساَيععةتى فِليَٓـايععة, يةوةؿايععة نععة ئايععا َععلظ  ضععؤٕ        
يةهععةك مةوييععةى ٖةيَععـةنات نععة ٖععةَوو سةهععاْةوةيةنى كظسععى تيَععـا      

ى ئععععةّ ثلهععععياك يععععةػؤى ؿةنععععا, بععععةؿواى َععععًععععيعل و َ... َةسايَعععة 
يععةوة ََى ثععىَ  ين تيٌععهىَيوتيجةناْععـا ؿةطععةكِىَ, بععة َّ بةؿاػععةوة ٖععةكط 

   .يَتةوة بؤية ٖةَيٌة يةسايَةتى هووكِاْةوةؿايةكْاؿظم
 

10 
ئةَاْععة نؤَععةيَيَو بابععةتى ًععةكِاْييَنئ يةًععيعل, نؤَععةيَيَو بابععةتى ثععلِ    
يةَةتلهعععري بعععؤ ًعععااري, وةنعععو ئعععةو َاهعععيةى ثيَُعععإ وايعععة ْنيهعععة     

    ٔ ّ بععة َ... يةثيَوععتى هععةكةوةى ئععاو بؤيععة ؿةهععتى بععؤ ؿةبععةئ بييععلي
بؤَعععإ ؿةكؿةنعععةوىَ نعععة مظك ؿووكةو ؿةػنيَيٓعععة ْعععاو ئاوةنعععةو تعععةكِ     
ؿةبعععريء ٖييعععُإ بعععؤ ؿةهعععتيري ْعععابىَ ًعععيعل ٖةوَيعععـإ ْييعععة بعععؤ        
ؿظميٓععةوةى ئععةّ بابةتاْععة بةقععةك ئععةوةى بععةؿيٗيَٓاْى غايةتععة ثععةْٗإ       
نععة ػععوؿى ًععاارييٍ ْععاماْى ئععةو غاياتععة ضععيية ئععاوا كظسععى ًععااري        

طيَععقاوى تععلئ, ٖععةَإ ئععةو غايةتععة نععة    ٖةكاهععات ؿةنععاتء ؿةياياتععة  
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ًعععاارينة ًعععااري تووًعععى نةيَيةيَعععةى طعععةكِإء هعععوكِإ ؿةنعععات بعععؤ     
نةًعععف نلؿْعععى َاٖيعععةتى ئعععةو غايةتعععة ًعععااريى كاهعععتةقيٓة بعععةو       
ثلهععياكاْة قععةيَى ؿةبيَععت نععة هععةؿةيةنة ؿةياْععةوىَ ًععااري غةْععة بععةك   
َةسعععةنى ؿكناْعععـْى هةكضعععاوةناْى ًعععيعل, ًعععيعل ػعععاوةْى ٖعععيك       

وةيةى ْييعععة, ئعععاوا يعععةٖيك هةكضعععاوةيةى ْاػواتعععةوة, كظسعععى   هةكضعععا
ًعععةيَةفاوى ًعععااري ْعععةبيَت نعععة ػؤًعععى ْاماْيَعععت ئعععةّ ًعععًَةفاوية ض      
قعععةؿةكَيو ؿكوهعععتى نعععلؿووة, بعععةيَهو ٖةَيٌعععةو بعععؤ ئةبعععةؿ يعععةْاو        
ْاؿياكييععةنى نوًععٓـة ؿةهععوكيَتةوة نععة ًععااريى طععةوكة ثَيععى وايععة        

يهيٌَعععى ئعععةوة ميٓعععـة ئةطعععةك يعععةْاو ئعععةو ْاؿيعععاكىء َةدٗوييةتعععة ؿةك 
بةضععايَى ػععؤى ؿةنععات, ضععوْهة ًععيعل بععةو ْاؿياكيععةوة دواْععةو ٖععةك بععةو  
ْاؿياكيةًععةوة َاوةتععةوةو قوععة يةطععةٍَ ؿوْيععا ؿةنععات, ئةواْععةَ نععة       
هةكضعععاوة ػعععوامٕ قعععوؿكةتى ئعععةوةيإ ْعععابىَ داويعععـاْى برةػٌعععٓة      
ؿةقععععةناْى ػؤيععععإ, ٖععععةك بؤيععععةَ ئععععةو ًععععيعلاْةى قععععةؿةكَيو        

ٖةيَععععـةطلٕ ٖععععى ئععععةو ًععععاارياْةٕ ٖععععيك     يععععةدايؤؿاْىء َاْععععةوة  
ًوْاهععيَهيإ بععؤ َاٖيععةتى ًععيعل ثععىَ ْييععة, ئةواْععة يععةبٓاكيَهى غععةكم      
بععوو يةتععةَيَهى ػةهععتى ييَهـاْععةوة ناكؿةنععةٕ, ثلظهععةيةنى فينيَهععى      
بععؤ يععةْاوبلؿْى ًععيعل ئععةدماّ ؿةؿةٕ, ٖععةك بةٖععةَإ ئععةو ييَهـاْةوةيععة    

ؤ يععة نةْاكةناْععةوة  ًععيعل ميٓععـوو يةوةؿايععة تعع   ).....( نععة ئععةتلانتيكى 
ضعععاوةكِواْى بهعععةيت, يعععةؿكمةناْى كظسعععةوة بامكقعععة بهعععات, ًعععيعل       
ٖععععةيَيلى ًوْاهعععععيَهى ػوؿاييعععععة, داويـاْييعععععة غةيراْييعععععة وةنعععععو  
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ًعععةوقيَهى ْاؿيعععاك ؿةهعععوكِيَتةوة, نعععةّ نةهعععٔ ئةواْعععةى ئعععةو ًعععةوقة 
يةًعععيعلؿا ؿيعععٌ ؿةنعععةٕ, طعععةيياَيٍَ بعععةوة ميٓعععـووة نعععة بعععةؿواى      

طعععةكِإ بعععوو بعععةؿواى َعععةساٍَ, ئعععةو دعععواْى   ميٓـةطيعععـا ؿةطعععةكِا نعععة  
يةَععةساٍَ بععؤ ئيَُععة ديَٗيٌَععت بععؤ بوْياتٓععاْى مةيٓيععةتيَهى طععةوكة بععؤ       
ًعععيعل, بعععؤ بةغعععةيراْى نلؿْعععى ًعععيعل نعععةػوؿى ئيَوعععتاتيهاى ًعععيعل   
يةبةغعععةيراْى نلؿْيعععةتى, يةبةَعععةساٍَ نلؿْيعععةتى, بعععةو َاْايعععة ْايةنعععة 

بععةيَهو بععةو ضععةَهةى   بةكٖةَٗيَٓععةكى ييَهـاْةوةيععةنى فةيوععةفى بيَععت,   
نععة ٖععاو َاْععإ يةطععةٍَ َععةساٍَ, ئيَُععة يةٖععةك ًععويَٓىَ بيععةئ بةضععةَهة     
دواْعععةناْى ًعععيعل يةويؤيعععة بعععة تعععةْٗا ؿةَيَٓيَتعععةوة, يةٖعععةك ًعععويَٓىَ   
ؿةهععتُإ يةقععقى بريظنةيععةنى ًععيعلى دععوإ طريبععوو يةوَيععـا ًععااري        
, تععةْٗا تععلئ ئععةو نةهععاْةية نةويًََععة بععةؿواى ًععيعل, بععةؿواى َععةساٍَ      

ؿةهعععتيرينلؿْى َعععةساٍَ غايعععةتى ًعععيعلة, بلِواْعععة ٖعععاواكيَهى طعععةوكة   
ٖععةبوو بععؤ ًععيعل ؿواى هععةكٖةيَيلتٓى كاَرععؤ بععؤ دةبةًععةو ٖةْععـةكإ      
نععة ئععةو ٖةوايَةياْععـا بععةكاَرؤ نععة ٖععةكاو مةْععاييَهى مظك ٖةيععة يععةباكةى      
ًعععيعلةناْيةوة يةفةكِةْوعععا, بؤضعععى ْاطةكِيَتعععةوة, يةوة ََعععـا طعععوتى      

فةكِةْوعععا ًعععيعلّ ؿةْوهعععى, َٓعععاٍَ بعععووّ, ٖييعععِ   ئةوناتعععة نعععة يعععة)
ْعععةؿةماْى, بعععة َّ ئيَوعععتا طعععةوكة بعععووّء تواْعععاى ْووهعععيٓى ًعععيعلّ    

 ...ئةّ طوماكًتة يةَٓـايَيَتى ٖوْةكى ًيعل( ْةَاوة
. طوماكًعععتة يعععةو َةسايَعععةتى َٓعععـاٍَء اعععةوؿايَى بعععةؿيٗيَٓاْى َعععةساٍَ 

ات, نععة بععؤ  ٖةكبؤيععةَ تععا ئةبععةؿ ًععيعل كةْيععى َٓععـايَيَتى فععلِىَ ْععاؿ      



 161 

ى (فعععليري)ؿوادعععاكيٍ بعععةك يةهعععةكٖةيَيلتٓىء ديَٗيٌَعععتٓى فةكِةْوعععا    
يةباكيَهععـا بيٓععىء بععىَ ضععةْـو ضععووٕ طععوتى ؿةهععتت غععةكة هععةكَيَنيةى  
ؿةكْافيوعععى يةؿةهعععتى ؿاو ػعععويَٓى بامكقعععةى نعععلؿو يعععةويَوة ئاهعععؤى   
ًعععيعلى كاَرعععؤ نوفايعععةوةو ئيَعععـى بعععربِاى بعععربِ ْةطةكِايعععةوة فةكِةْوعععاو  

طععةكِإء هععوكِإء هععةفةك ديَععى َٓععـايَيَتى ًععيعلى طلتععةوة      نةيَهةيَععةى
ثاكاهععتٓى ديَععى حمععاٍَ طععريى طلتععةوة, هععٓووكى و َتععاْى بععلِى كظسععى      
ثلِاوثععلِى ًععيعلى ػععؤى بةهةكنيٌَععىء بيَٗععوؿةيى طؤكِيععةوة, مةَععةْى      

ًععيعليَهى طععةوكة بٓووهععري, ( تةئععةػيوٍ)ئععةوة بةهةكضععوو بتععواْري بععة  
يَهععى طععةوكة ػععةيَل بهععةئ,  (تةئععةَووٍ)مةَععةْى ئععةوة ٖععاتوو بةًععيعل  

يةتةئةػيويععععـا ئةْـيٌَععععةى ؿةهععععتيرينلؿْى ويَٓةيععععةى, سةقيكععععةتيَو,  
دةهععتةيةى ؿةنععةئ, نععة ٖاتععةؿى َععةوؿا بععؤ ًععيعل ْععاَيََٓى, بععةَ ّ         
يةًعععيعلؿا ئةْـيٌَعععةى كةٖعععا بعععووٕء َعععةساٍَء غعععةيب ؿةنعععةئ نعععة     
ٖععععةكطين بععععؤ ًععععااري ْايةتععععة ؿىء َععععةؿوا بععععؤ ًععععيعل بععععةنلاوةيى   

يَٓيَتععةوة, بععةكؿةواّ وايععة, ئععةو ًععواْةى نععة ااًععكى ػععوؿا بععوو و      ؿةَ
يةثعععةْا بعععةكؿيَها ٖعععةَوو ػؤكائعععاوا بووَْيعععو ػعععؤىء دعععاَىَ ًعععيعل        
ؿةوةهعععتاو ضعععاوةكِواْى ػعععوؿاى ؿةنعععلؿ, بعععةيَهو بيَعععتء قعععويَُىَ ًعععري   
غواتعععةوة, ًعععاارييَهى طعععةوكة بعععوو, بعععة َّ ئعععاؾ بةًعععيعل ئعععةو نعععاكة  

وْهة ئععةوة َععةسايَؼوامى بععوو, ٖةهععتى  ئيَوععتاتيَهيةى ئععةدماّ ْععةؿا, ضعع 
ثعععىَ ْعععةؿةنلؿ, َةيَععععةنلؿٕ بعععوو يعععةْاو دععععواْى ًعععيعل بةٖععععةكساٍَ     

ٖيٌَععتانةَ ْععاماْري, ؿةكيععا قععويَرتة يععا كظسععى َععلظ , ًععيعل تععا        
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ضععةْـى تععل يععةْيَو ئععةّ َةسايَععةؿا ؿةفيَععت بععةؿو َةسايَععة ضععاوى ػععؤى       
 ؿةكِيَعععقىء ٖعععةك بعععةو َةسايَعععةَ ًعععةكِى ئةواْعععة ؿةنعععات بةمشٌعععيَلى 
هةكضعععاوة َةيـاْةنعععةيإ تعععةْيوة, بعععة َّ ٖةَيٌعععة وكؿو ػعععاَ ؿةبعععٔ 

 .ًاارياْى َةساٍَ ؿةَيَٓٓةوة
 

11 
ٖععةكوةى طعععومت ًععااري طةَعععةناْى ػععؤى يعععة بععةكؿةّ وةبعععةكٖيَٓاْى     
َةسايَععـا ئةدماَععـةؿا, واتععة ًععااري هةكهععاَة يةبةكاَرععةك هةكنيٌَععيةى    

ةوة, ئعععةو نعععة ئةدماَيعععـةؿا ْعععاماْى ؿةنةويَتعععة نعععويَى  ئعععةو ؿةٖعععايين 
بعععةكؿةواّ ؿةبيَعععت يةكظضعععووٕ بعععةْاو ئعععةو ْاؿياكيعععة, بعععة َّ نعععة يعععةو   
هععةكةوة ؿيَتععةوة يععةى نؤَععةٍَ داويععـاْى ؿةٖيَٓيَتععةوة, ئيععـى ؿةقيععإ     
زيَ بةكٖععةّ ؿةٖيَٓععىَ, ٖةكبؤيععةَ ًععاارياْى ؿاٖيَٓععةك يةٖععةك ؿةقيَععو نععة    
بةكٖععععةَى ؿةٖيَععععٓٔ هععععةيل ؿةنععععةى ؿوْيايععععةنى تععععامة ؿةبةػٌععععٓة 

وو ئععععةو ًععععيعلاْةى بععععةّ هععععةػتيةوة ؿةْووهععععلئَ  ػويَٓععععةك, ٖععععةَ
هةكهععاَى بععؤ ػويَٓععةك ؿكوهععت ؿةنععةٕ, ئةَععة يععةنىَ يةػاهععيةتةناْى    
ؿةقععى ًععيعلى َععةسايَؼوامة, ٖةيَرععةت ئةطععةك ئةَععة يةبةكضععاو ْععةنلىَء     
داويععـاْى ْععابىَ, بةكٖععةّ ًيعليٌععى تواْععاى ْععةَلىء داويععـاْى ْععابىَ,     

بععة َّ ؿيععـطاييَهى نععةّ   بةكٖععةَيَهى مظكى ًععيعل ٖةيععة يععة نوكؿهععتإ,  
ٖةيععة بععةّ ثَيوؿاْيععة بععؤ ًععيعل بيععَى, ٖةيَرععةت ٖععةَوو ًععاارييَهيٍ         
ْععاتواْى بيععيَتة ْععاو ئععةّ ثلظهيَوععة, ضععوْهة ثَيويوععتى بةقععةؿةكيَهى        
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مظك يعععةٖيكنىء ػوؿيعععوْى ٖةيعععة, ثيَويوعععتى بةتاواْعععةوةو اةًعععكيَهى 
ػؤيععةوة,  مظك ٖةيععة, ثيَويوععتى بةفلِيَععـاْى نتيَريَهععى مظك ٖةيععة يععةؿواى   

ًعععيعلى ضعععاى ٖةيَيلتٓعععةوة ًعععتة دواْعععةناْى ْعععام مةيٓعععة يعععةؿواى       
ػويَٓـْععةوة ئةوًععتة دواْاْععةى, ؿةقععة دواْععةنإ يععةْاو مةيععٔء بععريى      
ًععااري ؿكوهععت ؿةنععةٕ, دععا ئايععا ئيَُععة يععةْيَو هععةػتـاكيَتى ْووهععيٓى    
ًععيعل بةٖععةَإ ئعععةو ًععيَوةيةى َععٔ باهعععى ؿةنععةّ ضععؤٕ ؿةتعععواْري       

اتء ضععةَهى نععات, ضععوْهة نععاتى ْووهععيٓى   با ْوععى بهععةئ يةطععةٍَ نعع  
ؿةقعععة ًعععيعليةناْى نعععة هةكهعععاَى بةكٖعععةّ ؿيَعععٓٔ ٖيَٓعععـ تيقثعععةكِة     
مظكدععاكإ قععوؿكةتى ئععةوةَإ ْييععة بععةّ تيقثةكِيععة كابيععةئ, بؤيععة مظك     
دعععاكإ ئعععةو ٖعععةَوو َةااييُعععة دواْياْعععةَإ يةؿةهعععت ؿةضعععىَء ئعععةو  
ء ٖععععةَوو َةكداْععععة كةْياوكِةْيةناْععععةى بريظنععععةى ًععععيعلىء ًععععةم 

دععواْى ئععةو كهععتاْةَإ يععةنيى ؿةضععَىء بععؤ ئةبععةؿ دععاكيَهى ؿيهعععة         
ْايـظميٓععةوة, ٖععةكناتيَو ئععةّ ناتععة تيقثععةكِةى ًععيعلَإ بععؤ كاو ْععةنلا     
ئيَعععـى بعععؤ ئةبعععةؿ ْعععاوةكظنى ؿةقةناْيٌعععُإ يةطعععةٍَ ػؤيعععإ ؿةبعععاو    
ؿووبععاكة بععة تععةْٗا ؿةَيَٓيَٓععةوة, تععةْٗايىء ؿةهتةثاضععةيى يةبةكاَرععةك     

 .ْةى نة َةساٍَ ثيَُإ ؿةبةػٌىَئةّ ناتة تيقثةكِا
يةضواكضعععيَوةيةنى مةَعععةْى ؿةهعععت ْيٌعععاْهلاوؿا, هعععةيت تعععلئء   
ْائوَيَععـتلئ هععاتٔ بععؤ ئععةو ًععاارياْةى نةكةضععاوى ٖععاتٓى ئععةّ ناتععة      
ػوؿاييعععة ؿةنعععةٕ, ٖةكبؤيعععةَ ًعععااري ئةطعععةك َةكسةَعععةتى َعععةساٍَ    
بةٖةْععـ ٖةيَٓععةطلىَ ؿةقععى ضععاى بةكٖععةّ ْععاٖيََٓى, نةواتععة ثلظهيَوععى        
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ؿةهععتيرينلؿْى َععةساٍَ ثةيوةهععتة بةبؤهععة ؿاْاْععةوة بععؤ ئععةو ثاكضععة      
نعععععات تيقثةكِاْعععععةى َعععععةساٍَ يةبةكاَرعععععةك ًعععععااريى كاهعععععتةقيٓة    
يةؿةهععععتيـةؿا باًععععرت يةؿةهععععتى ؿيَتععععة ؿةكةوة, َععععٔ ثععععيَِ باًععععة  
نيٌَععةيةى ؿكوهععت ْةنععةئ بععؤ ًععيعل يععةْيَواْى ئععةّ باهععة هععةػتةؿا,     

و بهععلىَ ْععةى بععؤ ػويَٓععةك, ؿةبععىَ ػععوؿى ًععااري ئةَععة بععؤ ػععؤى يةبةكضععا
ضعععوْهة ػويَٓعععةك باًعععى ًعععيعل يعععةناتى ػويَٓـْعععةوةى ؿةقعععى ًعععيعلى 
بعععةؿواى هةكهعععاَييةى ؿةطعععةكِىَ ؿٍَء ؿةكووْعععى ئاوبعععـات, َعععةودوؿاتى 
مةيٓعععى ثعععةكَء بكَوبهاتعععةوةو كظسعععى غاتعععة هعععايةؿيةوة, ضعععوْهة     
ًععااري تانععة ثةيوةْـهععامة يععةَياْى َععةساٍَء نععاتء ػويَٓععةكؿا, ئععةو       

ْععاو ئععةو ٖععةَوو بويععةكة ْاؿياكةيععة نععة يةنععةجماك يععةمةيٓى       وةهععتاى
ػععؤى ؿكوهععتى ؿةنععاو ثاًععإ يععةمةيٓى ػويَٓععةك, بععةجمؤكة ئةوهععىَ        

 .ئةقٓوَة قةباكةيةنى ييَهـاْة ثيلِاوٕ
 

12 
ئةَعععععة ثيَويوعععععتى بعععععةناكيَهى ئعععععاكنيويؤفى ٖةيعععععة, ثيَويوعععععتى   

يعععععععاػوؿ دعععععععواْرت ثيَويوعععععععتى ... بةٖةيَـاْعععععععةوةى تةبةقةناْعععععععة
يلؿٕء ًععؤكِبووْةوة ٖةيععة, ئيَُععة يععةّ نةوْععة ثععإء بةكيٓععةؿا     بةػؤٖععةيَ

ًععتيَهُإ زيَ وٕ بععووة, ْععاماْري نةوتؤتععة نععويَى ئععةّ نةوْععة بةكيٓععة,        
ضععؤٕ بعععؤى بيعععةكِيَري ئعععةّ ًعععتة بيععوونة بعععؤ ئيَُعععةى ًعععااري َايعععةى   
َاْعععععةوةو ميٓـووبووْعععععة, َايعععععةى ػؤهعععععةيَُاْـٕء وة ََـاْعععععةوةى    
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, نةهعععيَو ٖةيعععة, ٖةيَرعععةت ثلهعععياكةناْى كظسعععة نعععة ئعععةويٍ ًعععيعلة 
ٖةيععة ؿةثلهععىَ, ئععةّ ٖععةَوو نويَلةوةكيععة بؤضععى؟ بععة َّ وة ََةنععةى      
مظك هعععاؿةية هعععةباكةت بعععة ًعععااري ْعععةى ئعععةواْى ؿيهعععة, ئعععةويٍ        
ؿيَـاْعععةوةى ػعععوؿة, هعععةيوايةنة بعععؤ كظسعععى ًعععااري, ؿةَيَٓيَتععععةوة       

ئععاؾ ؿوْيععاَ بععىَ دععواْى ًععتيَهى ْاًععرييٓة ض دععاى ًععيعل,    ... دععواْى
ئعععةّ ثلظهعععة هعععةػتة ضعععؤٕ بعععؤ ًعععيعل ؿكوهعععت بهعععةئ,   دعععا يعععةْيَو

ئيَوععتاتيَها بةػٌععري بةًععيعل هععةػت تععلة يععةػوؿى ئععةّ ثلظهيَوععة,       
ناكةنععاْى َععةساٍَ هععةػتء ؿفواكٕ دواْيععإ يععةْيَوإ ؿكمة ااهععيَهاْى     
ػؤيعععـا ًعععاكؿظتةوة, ثيَويوعععتيإ بةنةهعععيَهة َةيعععة يعععةْاو ئعععةو ؿكمة    

 .ااهيَياْة بهات
بعععوو,  -ئةيفليَعععـ ؿى َوهعععية -ة نعععةٖىبريَعععة ًعععيعليَهِ ػويَٓعععـةو

ًععااري بععاي يةطععةِكإء هععوكاْى َععةيََيو ؿةنععا بععؤ ئععةوةى ػؤكانَيععو         
ثةيعععـا بهعععات بعععؤ بيَيعععوةناْى ؿيعععاكة َةيَةنعععة ؿةكيعععايى بعععووة, بؤيعععة  

يعععا ؿةكيعععا طعععةكِا بعععة َّ ٖييعععى ؿةهعععت    ... ٖعععةَوو ؿةكيانعععإ طعععةكِا 
ؿيَو ْةنعععةوت, بةْاضعععاكى يةبةكاَرعععةك بيَيعععووةناْى ضعععووة هعععةك بعععةك   

ؿةْععععوونى ػععععؤى يععععةؿيَيا بععععلؿة ػععععواكةوةو ؿيَععععى ػععععؤى بةػٌععععى  
بةبيَيعععووةناْى, ؿكوهعععت نلؿْعععى ئيَوعععتةتيَهاَ يةًعععيعلةؿا ٖةكوايعععة   
ًععععااري ؿةبععععىَ ػععععويَٓى ؿيَععععى ػععععؤى برةػٌععععيَتة ؿةم بععععؤ ئععععةوةى 

ئعععةييوت يةْووهعععيٓى ًعععيعلى  . ي. كةْيلِيَعععقى ئيوعععتةتيها بهعععات,ت 
و ؿةقععى ثععريظمى َةهععيشيإ  ويَلاْععة ػانععـا ديععة يةكا ععةنلؿْى نؤَععةيَيَ  
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ٖييعععى ؿيهعععةى ْعععةنلؿوة, بعععة َّ ناتيَعععو ًعععيعلةنة ؿةػويَٓيَتعععةوة       
دعععواْييَهى ئعععةوتؤى بةػٌعععيوة بةًعععيعلةناْى ئعععةّ ؿةقعععة, ٖةهعععت     
ؿةنعععةى تعععامة يةهعععةفةكى َعععةساٍَ طةكِاوةتعععةوةو يةنعععة يةنعععة ئعععةو     
ؿكماْعععةَإ بععععؤ بعععاي ؿةنععععا نععععة ٖةكيةنعععةو ًععععةوقيَهى ييَععععـميوة,    

تة ؿكوهععتى ْانععةٕ, بععةيَهو َةيَععةنلؿٕ يععةْيَو ئععةو  ئيَوععتةتيها وًععةو كهعع
َاْاياْععة ؿكوهععتى ؿةنععات نععة وًععةو كهععتة ٖععةيَيإ ؿةطععلىَ, ثةيوةْععـى  

 .ْيَوإ وًةو كهتةو ٖةيَيلتٓى َاْانإ ئيوتةتيها ؿكوهت ؿةنات
ٖععععةَإ ئععععةو تةنٓيهعععععةى   ( تيُععععوْى ئةهععععيٓى  )ًهوععععجري يععععة   

ٍَ ٖعععةك وًعععةو بعععةناكٖيَٓاوة, وًعععةو كهعععتةَإ ؿةؿاتعععىَ, بعععة َّ يةطعععة 
كهعععععتةيىَ ؿةَاْيةكِيَٓيَتعععععةوة ْعععععاو ٖعععععةماكإ َاْعععععاى هعععععةكؿةَى    
كووؿاوةنعععةى ػعععؤى, ٖعععةَإ ئعععةّ ًعععاْؤطةكيية ؿكاَعععاييَهى ًعععيعلى     
تلافيهععة, نععة طععةوكةتلئ قععةباكةى ئيوععتةتيَهى ؿكوهععت نععلؿووة مياتععـ   
يةٖعععععةَوو بةكٖةَعععععةناْى, ٖعععععةتا يعععععةناتى وةكطيَلِاْيٌعععععيـا ئعععععةو    

َاوةتععععةوة ئعععةوة بًَععععيَِ,  ... ٖيَٓعععاوة ئيوعععتةتيهايةى يةطعععةٍَ ػععععؤى   
ئيوععتةتيهاى ئععةّ تععةكمة ؿةقععة ًععيعليةى َععٔ باهععى ؿةنععةّ, ديععاوامة   
يةطععععةٍَ ئيوععععتةتيهاى ًععععيعليَهى كظَاْوععععى نععععة بةتععععةْهى بةهععععةك  
ًععيعلةنةؿا ؿكاوة, بععة َّ ئيوععتةتيهاى ًععيعلى َععةساٍَ يععةْاو ػععوئَء      

ٓعععععةك ئيَوعععععكاتةناْيـا ييَعععععـةؿاو  يةقو َييعععععةوة بعععععةكةو مةيٓعععععى ػويَ
 . ٖةيَـةضىَء ًة َيَى ثلهياكَإ ؿةنات
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طوَعععاْى ًعععيعل ثيَـاويوعععتية بعععؤ كيَهؼوعععتٓةوةو ؿووبعععاكة ؿكوهعععت    
نلؿْععةوةى كظسععى ثععةكَء بكَوبععووى َععلظ , ئععةو َلظ ععةى نةوتؤتععة فيَععل   
بععاكى ٖيكنيععةناْى فيععإ, ئععةو َلظ ععةى فيععإ بععةكةو َععةكاء ْائوَيَععـى   

ؤ دععىَ ثععىَ يععةقهلؿْى ئععةو    كاوى ؿةْيَععت, ٖععةكواَ ٖؤيععةنى طلْيععة بعع    
يةقيٓععةى ٖععةماكإ هععايَة يععةْاؾء بععريى َلظ ععـا كهععهاوةو ٖععاْى ؿةؿات      
قرععوويَى ئععةو فياْععة بهععات بععةوةى نععة فيععإ ًععرييٓة, طوَععاْى ًععيعل بععؤ   
بةكِاهعععتى ًعععريئ نلؿْعععى فياْعععة نةيةقيٓعععة هعععةيةفىء ضةهعععجاوةنإ   
قوكهعععيإ نعععلؿووة, بةؿةهعععتةوافةيةنى ؿيهعععة ًعععيعل يعععةْيَو فعععةماى     

نيوتاْوعععيايينَى ؿةفيعععتء ٖعععةيَيلى نؤَعععةيَيَو ثلهعععياكةٕ, ئعععةو     ئةط
ثلهععععععياكاْةى يةقيٓععععععةنإ ٖةيَـةتععععععةنيَٓٔ, وا يععععععةَلظ  ؿةنععععععةٕ   

بععة َّ ًععيعل ْايععةت بععةمَاْيَهى فةيوععةفى ٖععةَإ ئععةو      ... بريبهةْععةوة
ثلهععياكاْة ئاكاهععتةى َععلظ  بهععات, بععةيَهو بععةمَاْيَهى ئيوععتةتيهى قوععة   

يَعععو يةهعععةك هعععاَىء سريةتعععى بعععؤ  يةطعععةٍَ ئعععةو َلظ عععة ؿةنعععات, دؤك 
ؿكوهععت ؿةنعععات, ػتونععةى ؿةؿات بعععؤ ئععةوةى تعععةػيوزي بععؤ ؿكوهعععت     
بهععاتء تععؤمىَ ؿووكنةويَتععةوة يععةو ٖيكنياْععةو بهةويَتععةوة هععةك ئةهععًَى    
دععاكاْى نععة َلظ يَهععى كوت بععووة, طععؤكإ ثلهععياكى فةيوععةفى نععلؿووة    

يَععواكو ضععيية ئععةى كظسععى بععىَ ي)بععة َّ يةكِيَيععةى دععواْرتئ ؿةقععى ًععيعلى 
 (.بىَ ثةى يةتؤ ْاًاكةمايى َٔ ٖةتانةى؟
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تععةواوى فةيوععةفةى ودععوؿيٍ يةضععةَهى ئععةّ ؿوو ؿيَلِةؿايععة, بععة َّ      
طؤكاْهععععاكى يععععةْاو دععععواْىء َاْععععاو َععععةساٍَ نععععلؿووة فةيوععععةفةى    
ؿاْةكًِععععتووة, ئةَععععة ػةَكَْععععـْى طوَععععاْى ًععععيعلة يععععةْاو ؿةقععععـا,  

ْلًِععععتووة, نوًععععتٓى ٖععععةَوو ئععععةو وة ََاْةيععععة نةهععععةيةفيةنإ ؿايا 
ٖةكبؤيععةَ طوَععإ ٖؤيةنععة بععؤ ئينافععةنلؿْى دؤكيَععو يةئيوععتةتيها بععؤ     

ٖةيَرعععةت بةثيَيعععةواْةى ئةَةًعععةوة, ٖعععةَوو ئعععةو ًعععيعلاْةى  .. ًعععيعل
ٖعععةوٍَ ؿةؿةٕ َعععلظ  يةكيَيعععةى بةيعععةقري نلؿْعععى ْعععاوةكظنى ًعععيعل       
ئاهععععوؿة بهععععةٕ, ػؤيععععإ ؿةنععععوفٕء نوتععععايى بةًععععيعل ؿةٖيَععععٓٔء   

 ..برينلؿْةوة دىَ ْاٖئًََئاهةواكيَو يةكِووى دواْىء 
ْيتٌععععة فةيوععععةفةى ْةْوهععععيوتةوة, نؤَععععةيَيَو ؿةقععععى ثةػٌععععإ   
ئعععاَيَنى ْووهعععيوة نعععة ٖعععةيَيلى بٓعععةَاناْى فةيوعععةفةٕ, ميعععاتليٍ      

ئععةطيٓا يععةنتيَرى  . كا ياكةنععإ ْيتٌععةيإ ػوععتؤتة قععايَرى فةيوععةفةوة   
َععٔ ثععيَِ وايععة ٖععةَووى يةثععةْا     ( بععةيَىَ مةكؿةًععت ئاوةٖععاى طوتععوة   )

ؿكةػتةناْععععععةوة ػوععععععتؤتةكِوو, يةثععععععةْا ناكييععععععةكيَتى    بععععععةكؿو 
ْووهععيٓةناْى ْيتٌععة .. هلوًععتيةناْةوة فلِيَععى ؿاوْةتععة ْععاو ؿيَععى َععلظ   

ئةوةْععـةى ؿةضععٓةوة ْععاو ؿٍَ ئةوةْععـة ْاضععٓةوة ْععاو ئععةقٌَ بةوثيَيععةى     
نععة كظسععى طوَععاْى ًععيعل بةهععةكياْـا مايَععة, قوععة يةطععةٍَ ػععوئَء ؿٍَ       

 ...اناتؿةناتء قوة يةطةٍَ مةئء هةكْ
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قوعععةنلؿٕ يةَععععةكِ ًععععيعل ثيَويوعععتى بةؿووكػوععععتٓةوةى ضععععةَهى   
سةقيكةتعععة, نعععاكى ًعععيعل بةكٖعععةّ ٖيَٓعععاْى سةقيكعععةت ْييعععة, ئعععةوة     
يةَةوؿايععةنى ؿيهععة نععاكى بععؤ ؿةنليَععت, بععة َّ ثةيوةْععـى ْيَععوإ ًععيعلو  
وةٖعععِ ثةيوةْـيعععةنى ئةمةييعععة, ًعععيعل ديعععة يعععةوةِٖ ًعععتيَهى ؿيهعععة   

سةهعععاْةوة بعععـا بعععةكظغء ثيَيعععةوة بعععقيتء     ْييعععة, وةُٖيَعععو, بتعععواْىَ 
ديععة يةؿاكًِععتٓى ئععةو    -فريؿةوهععى وٕ -بععةكؿةواّ بيَععت, َععيًًذي يععة   

وةُٖععة ٖييععى ؿيهععة ْايََيععت, وةٖععِ يةَٓاَيععـاْى ٖععةَإ ئععةو َةساَيععة         
يععةؿايو ؿةبَيععت نععة ثيٌَععرت بامسععإ يَيععوةنلؿ, يةٖععةَإ ئععةو ضععلنة         

ًعععااريةنإ  ػيَلايةنعععة مةيٓعععى ًعععااري بةكٖعععةَى ؿةٖيَٓعععىَ, ٖعععةَوو   
ئةطعععةك بةكِاهعععتى ؿةقعععى ميٓعععـووى ًعععيعل بةكٖعععةّ ؿةٖيَعععٓٔ, ئعععةوة     
ٖععةيَيلى طععةوكةتلئ بععلِى وةُٖععٔ, ٖععةَإ ئععةو ًععاارياْةى ثيَيععإ وايععة   
ًععيعل وةٖععِ ْييععة ٖععةويَى بةكٖععةّ ٖيَٓععاْى سةقيكععةت ؿةؿةٕ يةًععيعل      
بؤيععة ؿةقععةناْيإ ٖععةَوو ًععتيَو بيَععت ًععيعل ْييععة, هععيشلى ًععيعل يععة     

ْاوةكظنيعععةتى, ٖعععةَإ ئعععةو كايعععة ْعععةى ٖعععةك بةهعععةك بعععةوةِٖ نلؿْعععى 
ًععيعلةوة ؿةضةهععجىَ بععةيَهو تععةواوى فاْلةنععاْى ؿيهععةَ ؿةطليَتععةوة,     
ػعععؤ ئةطعععةك ؿاْتعععى بةٖعععةَإ ئعععةو وةُٖعععةوة ْةضعععووباية فيَعععل بعععاكى    

ؿظمةؾء  -باهععععهلؿْى ٖةقيكةتععععةناْى ئععععةو َيشلادععععةى نععععة نععععلؿى  
 ٕ يععةو  ئععةوا ٖععةَوو ئععةو ؿةقاْععةى نععة     -َيٗععل -فععريؿةويء ثانوععتا

نتيَرعععةؿا ْووهعععيويةتى ؿةبعععووٕ بةًعععتيَهى ؿيهعععةى ؿةكةوةى ؿةقعععى    
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ئةبععةؿى, بععة َّ قععةؿةكيَهى طععةوكةى يةٖوْععةكى وةٖععِ بةػٌععيوة بععةّ      
ًععاناكةى ػععؤى بؤيععة تائيَوععتاَ داويععـاْى بةػؤيععةوة طلتععووة, وةٖععِ   
نععاكى وةٖععِ بةكٖععةَٗيَٓاْى َيومَيَٓتععة يةًععيعل, نععة ػويَٓععةك بةؿوايععـا     

قيكعععةت ْعععاؿا بةؿهعععتةوة بعععةيَهو يةٖةقيكةتعععةناْى ؿةطعععةكِىَ, ًعععيعل سة
كاؿةنععاتء ؿةًععتاكييةناْى ٖةيَـةبععقيَلىَ, هععةْتةكةنإ دععىَ ؿةٖيًََععىَء     
ثععةكاويَنةنإ ؿةناتععة َععويَهى ػععؤى, نععاكى ًععيعل ض يةػؤيَٓـْععةوةو ض      
يةْووهعععيٓـا نعععةنلؿْيَهى هعععيشلاوية يعععةْاو هعععاتةوةػتةنإ, َعععةوؿاى   

ْى طويَععة نيَويععةنإ سةقيكععةتى   ٖععةيَيلتٓى سةقيكععةتى ْييععة, هععووكبوو   
هلوًععتة يةًععيعل باهععى بهععةيتء باهععى  ْةنععةيت ٖةيععة, بععة َّ ناتيَععو    
طويَيَععو يععةبٔ تاًععة بععةكؿىَ يععةتاو هععةؿإ ٖععةماكإ باكاْععـا يععةنذاك صيععة     
بععاكاْيَهى بةكؿةنععةوىَ بععةَ ّ يةٖععةَوو طوَيععةنإ دععواْرت ؿةبععىَ ئةَععة        

ةكهععععاَى نععععاكى ًععععيعلة ضععععوْهة تيَجععععةكِى سةقيكععععةت ؿةنععععاتء ه 
 .وةبةكؿيَٓىَ, ئةو وةُٖى ًيعلة
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ٖةيَرعععةت هعععيشل طةَةيعععةنى دواْعععةو بةكاَرعععةك, بعععةكةو هةكهعععاَى   
ؿةبععات, طةَععةى ثةدمععةناْى هععاسري ٖيَٓععـة ػيَععلاو تيقثععةكِٕ َةوؿايععةى    
بعععؤ ضعععاو ْعععاٖئًََء ٖيَعععنى َوطٓاتيوعععى ثةدمعععةناْى هعععاسري بعععةٖيَنتلة 

بيٓععةك ػععةيَل ؿةنععات, دععا  يععةٖيَنى تيَلِواْيٓععى ضععاو بؤيععة وةُٖيَععو يععة ى
ػعععةيَل نلؿْعععى ئعععةّ وةُٖعععة يعععة ى هعععاسريةوة مظك ثةيوةْـيعععـاكة       
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بةػعععةيل نلؿْعععى ًعععيعل ية يعععةٕ ًعععااريةوة يةوناتعععة تيقثعععةكِةى نعععة  
يععععةْاو َةسايَععععـا ؿةييععععلئ وةى ضععععؤٕ بامسععععإ نععععلؿ, ئععععةو دععععاؿو 
ئةفوععععوْةى هععععيشل بةكٖععععةَى ؿةٖيَٓععععىَ ًععععااري بةٖععععةَإ هععععتايٌ  

ؤيعععة ثةيوةْـيعععةنى مظك ٖةيعععة يعععةَياْى هعععيشلو بةكٖعععةَى ؿةٖيَٓعععىَ , ب
ًععيعل, َععٔ بععةك يةسة ععـة هععاٍَ يةيععةى يةضععاوثيَهةوتٓةنإ طوتووَععة       
نعععة ًعععيعل ئعععاييٓى ًعععاارية, بؤيعععة ًعععااريى كاهعععتةقيٓة ٖةَيٌعععة      
ٖةويَععـةؿا قوؿهعععيةتيَو بـاتعععة ثلظهيَوعععى ْووهعععيٓى ًعععيعل يةئاهعععتيـا  

ئاييٓعععةنإ  هعععةكؿاْةويَٓىَء ْنانعععاْى ػعععؤى بعععةكِيَهات ًعععيعل بعععةك ية     
ٖعععةبووة, ئعععاييٓى ًعععيعل ناكييعععةكيَتى ػعععؤى ػناْـظتعععة هعععةك ئاييٓعععة   
ئامساْيعععةناْيٍ, تةْاْعععةت ثعععةياَى ئايٓيعععةنإ مَعععاْيَهى ثةػٌعععاْى    
ًعععيعليإ بةهعععةكؿا مايَعععة ػعععؤ ئةطعععةك هعععةيلى َعععةماَريةناْى ؿاووؿ      
بهععةئ, ًععيعل بةٖععةَوو َةااييُةناْيععةوة يععةو ؿةقاْععة كةْيـةؿاتععةوة,    

ييٓى ًععععيعل ديععععاوامة يةطععععةٍَ ثععععةياَى ئايٓيععععة بععععة َّ ثععععةياَى ئععععا
ئامساْيعععةنإ, ئعععايٓى ًعععيعل ثةيوةْـييعععة كظسيعععةنإ يعععةَياْى َعععلظ    

 ..ؿكوهت ؿةناتء ػةوٕء ػةيايَيإ دؤًـةؿاو تةكِةؿةناتةوة
 

16 
يةكِاهعععتيـا َعععٔ ْاَعععةوىَ بؤضعععووْةناْى ػعععؤّ بةهعععةك ٖعععيك يعععةى      
يةًعععععااريةنإ ثلانتيعععععنة بهعععععةّ, ضعععععوْهة ئةوًعععععتاْة طوماكًعععععت 
يةضعععؤْيةتى ْووهعععيٓى َعععٔ ؿةنعععات, نعععاتيَهيٍ ًعععااري طوماكًعععت       
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يعععةبريوكِاناْى ػعععؤى ؿةنعععات ئعععةوة بةؿيَٓياييعععةوة ؿةيَعععيَِ ػعععؤى ضعععؤٕ 
َعععٔ ًعععاارياْى ؿةوكوبعععةكى ػعععؤّ  ... ؿةْووهعععىَ ئعععاوا قوعععة ؿةنعععات 

ؿةػويَُٓعععةوة كيَنيعععإ ييَعععـةطلّ, سةمؿةنعععةّ بعععنا  ْيَوةْعععـى ئيَُعععة     
ري ٖيَعععنو بلِهعععتى طعععؤكِإء   طةيٌعععتؤْةتة ضعععى, ئايعععا ئيَُعععة ْةوةيعععةن   

تامةبووْععةوةَإ ٖةيععة, ئايععا قععوؿكةتى فلِيَععـاْى ؿةقيَهُععإ ٖةيععة نععة      
ديٗاْريٓيُعععإ ثيٌعععاْرـا, ْعععانلىَ بةؿكيَعععقايى ئعععةمَوْى ػؤَعععإ ًعععيعل 
بٓووهععععري ْةًععععتواْري بةكٖععععةّ ٖيَٓععععةكى ديععععاوامى بععععري, ْععععاتواْري  
ٖععععةيَيلى ًوْاهععععيَهى دععععيَيري بععععريء يةبةكؿاًععععى نؤتاييععععـا وًععععو   

يَيععععةكِيرَي, صيووْععععةى ًععععيعلضيإ ٖععععةٕ ػععععةوْى ئععععةواْى ؿيهععععة     ٖة
َاوةيعععةى يةَعععةو  .. ٖةيَعععـةطلٕء ٖيكنعععىء ًعععةويوْى ثيَعععوة ؿيعععاكة  

ى ًععععااريّ  -ؿيٌَعععاؿ اةبعععـويَكَ   -ثعععيٍَ ضعععةْـ نؤَةيَعععة ًعععيعليَهى    
ػويَٓععـةوة ٖععةك يةًععيعلةناْى ثععيٍَ بععةفلِْوويء َععاْيى ْيععوة َععؤكو      

ًععاارية, َععٔ ٖةهععت   طععؤَى ثععوْطء سععةزء ؿوايععٍ نؤؿيععواْى ئععةّ      
ؿةنععةّ ًععيعلةناْى ؿيٌَععاؿ اةبععـويَكَ وةى ضععؤٕ يةثلهععياكى يةنةَععـا      
باهعععِ نعععلؿووة ٖعععةيَيلى قعععةؿةكيَهى مظك يةؿةهعععتيرينلؿٕء كاونعععلؿٕ    
ناتعععة تيقثعععةكِةناْى ْعععاو هعععٓووكى َعععةسائَ, ْييةكاْييعععةنى ًعععيعلى    
بععععةٖيَن ثاكهععععةْيى بريظنععععةى ئععععةّ ًععععاارية ؿةنععععةٕء تيُانععععاْى    

يَععق ؿةنععةٕ, َععٔ بععةك يةبيوععت ٖععةتا بيوععتء ثيَععٓر      بةًععيعليةت كةْيلِ
هعععععاٍَ, ًعععععيعلى ؿيٌَعععععاؿّ ػويَٓـظتعععععةوةو يةطةكَعععععةى طعععععلوخء      
طلوثؼواميععـا, يععةْاو ٖععةَوو ًععةوقةناْى ئععةو هععةكؿةَةَ ًععةوقيَهى      
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بععةٖيَنتلّ ؿةبٓيععى يععةواْى ؿى, ٖيَععنو ػععويَٓيَهِ ؿةبيٓععى يةؿةقععةناْى       
... نععععلؿنععععة ػويَٓععععةكيإ ؿةوةهععععاْـو ْاضععععاكى ٖةيَوةهععععتةيإ ؿة   

يععا ًععةويَهى هععاكؿى ْووهععى,    -ًععةوى يةًععةواْى هععاكؿ   -ئةوناتععةى
ماْععيِ ئععةويٍ يععةو نةهععاْةية نععة يةهععةكةتا باهععِ نععلؿ بةكٖععةّ ٖيَٓععةكى 
هةكهععاَيية يةًععيعل, ئععةو ًععيعلاْةَ نععة هةكهععاْى بةكٖععةّ ؿةٖيَععٓٔ    
يععة ئةمةيععةوة باوةِكيععإ بةؿكوًععِ ْييععة, باوةِكيععإ بةئيععـااى طععةوكة        

يٌععة ئةواْععةٕ نععة يععةْيَو بةكمبووْععةوةى ٖععةكاو مةْععاو   ْييععة, بععةيَهو ٖةَ
  ٔ دعععاكيَهى .. ؿةْعععطء ؿةْيعععؤيى, َيَعععنة ٖيَُٓعععةناْى ًعععيعل ٖةيَـةبعععقي

ؿةقيَهععى ( فةٖععلو قععة َ )ؿيهععةَ باهععِ نععلؿووة نععة صيووْععةى ًععيعل      
ميٓععـووى بععؤ ئععةؿةبى نععوكؿى ؿكوهععت نععلؿووة, بةٖععةكساٍَ ؿةنععلىَ         

ظ نعععة يعععةثاْتايى صيووْعععةى ؿيهعععةَ ٖعععةبىَ باهعععيإ بهعععةّ نعععة ئعععةَلِ  
  ٕ نععاكنلؿْى بععةػتياك اععةزي يععةْيَو ؿاكهععتاْة     .. ًععيعلى نوكؿيععـا ؿيععاك

ضععلِةناْى َععةساٍَء ؿةهععتيرينلؿْى هععاتة وةػتععة تيقثععةكِةناْى ًععيعل    
صيووْةيععةنى ؿيهععةٕ يةًععيعلى ضععاى, ئععةو ًععيعلاْةى ؿةنععلىَ ًععااري       

ئعععةّ ؿوو صيووْةيعععة ... بعععؤ َاوةييعععةنى ؿكيَعععق يةبةكاَرعععةكياْا ثوةهعععتىَ
ٕ     كيَععو صيووْععةى ... يةطععةٍَ ئععةو وة ََاْععةى َععٔ ؿاوَةتععةوة ٖععاو ئععاوام

ؿيهعععةَ ٖعععةٕ بعععة َّ ييَعععلةؿا باهعععيإ ْانعععةّ, يعععةٖيَٓاْى ئعععةّ ؿوو       
صيووْةيعععة َةبةهعععتُة ئعععةوة بًَعععيَِ ًعععيعليَهى مظك ؿةْووهعععلىَ مظكيعععإ  

بععععة َّ ئةواْععععةى ٖةيَوةهععععتة ؿكوهععععت ؿةنععععةٕ,     ... ؿةػويَُٓععععةوة
ؤَيعععإ ؿةما ء ؿةما  ػاوةْعععةناْيإ يةطعععةيَيإ ؿةَيَُٓعععةوةو بعععةٖى ػ
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    ٔ ئععةو .. ئةواْععةٕ نععة بةيةنععةو يععةْاو هععٓووكى هععةػتى ًععيعلؿا ؿةفيعع
كوةناْععة بععؤ ئععةوة هععةكيإ يععةتاو تاًععة بةكؿٖيَٓاوةتععة ؿةكةوة تععا بععاي  

 .يةٖيَنى بةكؿ بهةٕء ثيَٓاهةى تاويَلةنإ بهةٕ
 

17 
 ػويَٓـْعععةوة نعععاكيَهى مةظيةتعععة ئةطعععةك ػعععؤتى يةطعععةٍَ كاْعععةٖيَٓى    
ْاتواْيعععت بعععةكؿةواّ بيَعععت, يةهعععةكى ضعععوْهة ػويَٓـْعععةوة اةًعععكة,      
اةًععكى نةًععف نعععلؿٕء ضععلووْة ْعععاو ْععاػى ئعععةواْى ؿيهععةى بعععواكى      
ئععةؿةبى, ئيَُععة نؤَععةيَيَو ٖععةك يةهععةكةتاوة نتيَرُععإ نلؿبععووة ثععةْاى     
ػؤًةويوععععتىء هياهععععةت, نتيَععععب ئيَُععععةى ثععععةكوةكؿة ؿةنععععلؿ بععععؤ 

ةكؿةَة هعععةػتةناْـا, برينلؿْعععةوةو يةضاكةْووهعععى دةهعععتةَإ يةهععع  
ضاكةْووهعععى ْةتةوةنعععةَإ, يةٖةَاْهاتعععـا تعععؤوى دعععواْىء اةًعععكى    
يعععةْاػى ئيَُعععةؿا ؿةضعععاْـ, ػعععوؿى ئعععةو هعععاَى ٖاؿيعععةى نعععة ئيَوعععتا   
هةكثةكًععععتى ئععععةّ كظفْاَةيععععة ؿةنععععات, يةطععععةكِةنيَهى قععععوكِاوىء     
يعععةَايَيَهى قعععوكِى يعععةى ؿوو فووكؿا, يةبعععةك نتيَعععب َايَةنعععةى ػؤَعععإ     

ْةؿةطؤكِيعععةوة, نتيَعععب بةًعععيَهى ٖعععةكة طلْيعععى     بةتعععة كى قةيوعععةك  
نةهعععيَتى ئيَُعععة هعععةقةتء ْةػؤًعععري, ئعععةوة هعععةكةتاى َعععٔ بعععوو       
يععةتيَلِواْيِٓ بععؤ نتيَععب, ٖععةك بؤيععةَ تيَجععةكِيٓى هععاٍَء َاْيععإ نتيَععب       
يععةْاػى َٓععـا بععوو بععةؿٍَ نععة ئيَوععتانةَ بععةو ؿَيععة ؿةفيععِ, َععٔ ٖععيك        

ةكْاَةيععةنِ ْييععة بععؤ نععاتيَهى ؿيععاكى نععلاوّ ْييععة بععؤ ػويَٓـْععةوةو ٖععيك ب
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ؿابةًعععهلؿْى نعععات, يةهعععةكةتاى ػويَٓـْعععةوةّ بةكْاَةيعععةنِ ٖعععةبوو     
بريَععة ْووهععةكّ ٖةيَـةبععقاكؿو ٖةكضععى بةكٖععةَى ئععةو ْووهععةك ٖععةبوو       
ٖععةَوويِ نععؤؿةنلؿةوةو ٖععةك ٖعععةَوويا  بةهععلياٍَ ؿةػويَٓـْععةوة تعععا      
تععةواو ًععاكةماى ديٗععاْى ئععةو ْووهععةكة ؿةبععووّ, يةواْععة ًةنوععرري,       

وئء ويوعععٔ, ؿيوتويظوعععهى, هعععاكتةك بةتايرعععةتى ئعععةؿةبى   نعععاَو, نععع
 ...ئةطنيوتاْوياييوَىء مظكاْى ؿيهة

ٖععةكناتيَو ويوععتِ نتيَرععىَ غويَُٓععةوة نععة سععةمّ ييَيععةتىء بةؿةهععتِ     
نععةويت ًععةوكظفو هععةااتى بععؤ ْييععة يةنوععةك ؿةهععتى ثيَـةنععةّ, يععةنىَ   
يةػاهعععيةتةناْى ػويَٓـْعععةوةى َعععٔ ئةوةيعععة بعععري يعععةوة ْانةَعععةوة       

كوبععةكّ ضععؤٕ يععا ئاثؤكِةيععة, َععٔ ؿةضععُة ْععاو نتيَرةنععة ئيععـى ئاطععاّ   ؿةو
بععلاؿةكيَهِ ٖععةبوو نععة ااًععكى      1977يةؿةوكوبععةكّ ْععاَيَٓىَ, يةهععايَى   

بععوو ئيَوععتا يععة ئةوكوثايععة مظك  -اععةزي اومسععإ -ػويَٓـْععةوة بععوو ْععاوى
نتيَرُععإ يةطععةٍَ يععةى ؿةطؤكِيععةوة بععريّ ؿىَ يةيععةى ٖةفتععةؿا, كظَععاْيَهى   

 -و هععععىَ بةكٖععععةَى ًةنوععععجري -طكععععوي ؼي ايظععععكّ -نععععوئ ويوععععٔ
َيعععاة  -كيٌعععاكؿى هعععىَ, ٖاًَيَعععت, َعععةييو يعععريو كظَعععاْيَهى توكدٓيعععف

طعععلاؿ )و فنليعععات ؼي بيعععت َعععوتى ؿيوتويظوعععهىء نتيَريَهعععى    -ايلبيعععو
 َإ ػوئَ(ايهريوي

 80-79ةوة, ٖةيَرعععةت بةيةنعععةوةَ طفتوطؤَعععإ يةهعععةك ؿةنعععلؿٕ,   
وة بعععوو بةَعععةكدى َاْعععةوةو   بعععةكةو هعععةك ئيعععـى ًعععا َوى ػويَٓـْعععة   

طفتوطععؤ يةطععةٍَ نؤَععةيَيَو ٖععاوكِيَى ئععةو هععةكؿةَة بةتايرععةت َععٔء نععاى     
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ٖاًععِ هععةكادى ًععااريو حمةَععةؿ بععاوةنلؿو ؿيٌَععاؿ اةبععـويَكَى ًععااريو   
َععةظيووؿ ماَععـاكو كمطععاكى ئةْععـامياك نععة يععةباكةى هععيٓةَاوة نععاكى        

ئععععةو هععععةكؿةَةَ يةبععععةك ٖععععؤى ئععععابووكى ٖععععةَووَإ     .. ؿةنععععلؿ
رعععععةناصيإ بعععععؤ ْعععععةؿةنلؿكا, بعععععة َّ يةيعععععةنُإ وةكؿةطعععععلتء   نتيَ

ؿةَايويَٓععـةوة, ٖةيَرععةت ويَععلِاى ئععةّ ثلظهععةية ْووهععيٓى ًععيعليٍ       
بععععةكؿةواَروو, بةًععععـاكى نععععلؿٕ يععععةبيٓيٓى ثيٌععععاْياو ًععععاْؤطةكىء 
نؤكِةنععاْيٍ بععةكؿةواَروو, بةكٖععةساٍَ ئيَُععة نؤَةيَععة ًععيَتيَهى هععةيلى    

نتيَرععةوة ؿةْاهععىَ, ئيَُععة بععةنتيَب    نتيَععب بععووئ, كظفطاكَععإ يةثععةكِى    
 ...ػؤَإ ْاهىء ئيَوتيَهةَ ٖةكاوا بةكِيَوةئ

ئععععةى نتيَعععععب ئيَُععععة ٖاوكِيَيعععععةتى تؤَععععإ ٖةيَرعععععقاكؿووة تعععععؤَ    
سيهُةتعععةناْى ػعععؤت برةػٌعععة بةئيَُعععة؟ ئيَُعععة نؤَةيَعععة َعععلظ يَهري      

 .كظظيإ ًهاوة تؤَ هاكِيَقَإ بهة

 
18 
ظك داك ًااريإ ية ئعةدماَى قعووٍَ   ٖةيَرةت مظك باي يةو طلفتة نلاوة نة م

ْةبووْععةوةو كاَععإ يععة ؿةوكوبععةكو بويععةكؿا تووًععى دؤكيَععو يععة ْععةبيٓيٓى  
كاهتةقيٓةى ًتةنإ ؿةبٔ, ئةوةَ وا ية ًااري ؿةنات ية ناتى فلِيَعـاْى  
ؿةقةناْى ػؤيـا, تووًى دؤكَيعو يعة ئعاَيؤمى برَيعت يعة طومكاًعت نلؿْعـا        

لةؿا َةهةيةى واقيعييةت ْييعة, بعةيَهو   ْةبيٓيٓى واقعى ًيعل, َةبةهتِ ييَ
ًَعيَِ ًعااري بةكيعةوةى بريَتعة ػعوؿاْى ًوْاهعى ػعؤىء         َةبةهتِ ئةوةية ب
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بةكيةوةى بتواْآ ديٗاْريٓييةى بؤػؤى ثةيـا بهعات ؿةهعت بعة ْووهعيٓى     
ًيعل ؿةنات, نة ئةَعةَ واؿةنعات ٖةَيٌعة يعةْاو ْاناًََيعـا بعقييَتء تعا        

اْآ دؤكيَو ية ئيوتاتها يةْاو ؿةقعةناْى  ؿواكظفةنايٓى ًيعل ْووهيٓى ْاتو
ػةَيَل بهات, بعةَ ّ بعة ثيَيعةواْةوة ئةواْعةى ٖةوَيعـةؿةٕ نعة ٖعةَإ ئعةو         
ًوْاهة ًيعلييةو ٖةَإ ئةو ديٗاْريٓيية ؿكوهت بهةٕ, يةْاو ؿةقةناْى 
ػؤيإ, ٖةَيٌة ؿةقى دوإ فلِيَـةؿْة ْاو ثاْتايى ًيعلى نعوكؿى, ئيَُعة   

ؿةبى نوكؿى ية كووى ًيعلةوة نعة تواْيوياْعة ئعةّ    صيووْةَإ مظكة ية ئة
ثلظهيَوة ًيعليية بة ناًََييةوة بة نؤتا بيةيةْٔ, َٔ ئةواْة بؤ صيووْة ية 

ؿيٌَعاؿ  )ًيعلى ػؤَايَى ضةْـ ْاويَو ؿةبيِٓ, يةواْعة هعةيلى ًعيعلةناْى    
ى ًيَلنؤ بيَهةيء (تيَٓويَتيِ بة طلِ ؿةًهآ( طؤَى بوْط)بهة ية ( اةبـيَكَ

 .ؿا(ٖاًِ هةكِاز)ية ًيعلةناْى : ة ٖةْـدَ(ى ْةوما كةفعةت(ةكاْىْيي)
ٖةيَرةت ية ئةؿةبى ديٗاْيـا طلفتى وةكْةطلتٔء ٌَتةنايَهلؿْى ئيوتاتيها 
ية ًيعلؿا مظكة, نة تووًى طلفتى ئايَؤمى بوويٓة, يعةناتى ؿةقلِيَعقنلؿْى   

وةيةنى ؿا بعة ًعيَ  (ويَلاْةى ػعاى )ية ( ئةييوت. ي. ت)ػؤياْـا, بؤ صيووْة 
ٖيَذياك ْاياب يعة كووى فهعلةوة ٖةَيعـةكِف , بعةَ ّ ناتَيعو ؿةطاتعة بةًعى        

ؿةنةويَتععة ْيَععو نيٌَععةى ْععةبريء ؿووكنةوتٓععةوة يععة   ( ثيععاوة ثووضععةنإ)
ديٗاْريٓى ػؤيةوةٕ بؤية ًيعلييةت ئا يةويَعـا ؿةفعةوتيَت, ٖعةكواَ ئعةّ     

ٖةية, َعٔ كةْيعة    ًـا(بؤؿييَلو كاَرؤو َا كَآ)سايَةتاْة يةْاو ًيعلةناْى 
يةهععةكةتاى ئععةمَووْى ًععيعلى ػؤَععـاء يععة ئععةدماَى يٌععاكةماْةبووٕ يععة 
ؿْياى فلاواْى ًيعلؿا ْةَتواْيرآ بةٖةَإ ئةو ديٗاْريٓييةوة هةيلى ؿْيا 
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بهةّء ػويَٓـْةوةيةنى باًِ ٖعةبآ بعؤى, كةْيعة يعةو قؤْاغعة ًعيعل يعةّ        
ٌةناْى ًيعل ٖعةك موو  ؿياكؿةيةّ ْوهيرآ, بة َّ نة نةوشية ْاو قو َيى نيَ

 .ئةّ ؿيواكةّ يةبةكؿةَى ػؤَـا كَاْـ
كةػٓةطلةنإ ؿةتوأْ ئةّ نيٌَعةية يعةنك بهةْعةوة, ضعوْهة ْعانل  َعٔ       

 .باهى ئةمَووْى ػؤّ بهةّ
 

19 
َةهةيةى بة ئايـظيؤفيهلؿْى ًيعل يا توػِ كيَقنلؿْى ًيعل بعة َةهعةيةى   

يععةو هععةكؿةَةوة  هياهععىء ئايـظيؤفييععةنإ َةهععةيةيةنى ؿيَليٓععة ٖععةك   
ؿةهتى ثيَهلؿووة نة طليهةنإ ػعةوْى ػؤيعإ طيَلِاوةتعةوةء دؤكيَعو يعة      

َٔ بؤ ػؤّ ثيَُواْيية ًيعل ديَيةى . كيَرامطةكاتييإ يةْاو ًيعلؿا ضاْـووة
ؿكومشة ئايـءيؤفييةناْى تيَـا بريَتةوة, ضوْهة ًيعل ية بٓةكِةتـا بؤدواْى 

ػويَكاوة, ؿةًآ ًيعل بتواْعآ   كههاوةو بؤ بةكدةهتةنلؿْى دواْييةناْى
بة ًَيوةيةنى ٖيَذيعاك دعوإ َةهعةيةيةى يعةو َةهعة ْةى نعة هياهعةت        
وكووفاْـوويةتى غاتة ْاو ًيعلةوة بة َّ ئةطةك ٖعاتوو ًعااري بتواْعآ بعة     
ٖععةَإ ئععةو َةهععةيةية يععةْاو ضواكضععيَوةيةنى دععةَازي دواْععـا ؿابلِيَععق     

ـ  ظيؤفيهلؿْى ًععيعل وةى وةى هععةكنةوتٔ بةؿةهععتـيَٓآ, بريظنععةى بععة ئايعع
ؿياكؿةيةنى مةم ية هةكؿةَى ؿوا ًؤكًِى ئؤنتؤبةكى نؤَؤْيوعتى ٖاتعة   
نايةوة ناتيَو ًاارياْيإ ْاضاك ؿةنعلؿ بيعٓة ْعاو نيٌَعة هياهعييةناْةوة      
ؿةوكو ػعععوزي ثاكهعععةْية هياهعععييةنإ بعععـةٕء ًعععيعلى نليَهعععاكػوامى  
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ًعااريةنإ يعةو ؿاوا    ئةوةبوو يةبل ياػيرووْى نؤَةيَيَهى مظك يعة . بٓووهٔ
ْاكِةواية ؿووكةثةكيَن نلإ, ضةْـاْيَهيٍ ًعيعلى يعةّ دؤكةيعإ ْووهعى,     

ى ؿووكػلاْةوة ية ميَـى ػؤيإ, ٖةك يةبةك ئةوةى ْةياْويوعت يعة   :ٖةْـدَ
كظساْيةتى ًيعلى ػؤكيإ بـٕء بيٓة ْاو ْووهيٓى ًيعلى هياهعييةوة,  

ٖعةك موو  ( ى باهعرتْاى بعؤكي )بؤ صيووْة . وةيإ ؿةقى ؿيهةى هياهييةوة
ْةفى نلا, ئةّ دؤكة ْووهةكاْة يةبةك ؿووكنةوتٓةوةيإ يعة ئايعـظيؤفيا بعة    

 .َلظ ى مياؿة ية قةيَةّ ؿةؿكإ
بةٖةكساٍَ ئايـظيؤفيا وةى بوويةكيَهى هياهعى بةكٖةَٗيَٓعةكى فؤكَعةناْى    

 .ػؤيةتى, بة َّ ْانل  ًيعل فؤكَيَو بيَت ية فؤكَةناْى ئايـظيؤفى
 

20 
ئةوةى هياهةتيٍ فيهل ٖةيَيـةهووكِيَٓيَت, تعا كاؿةيعةى ئعةوةى نعة     يةبةك

هياهةت ٖةْـ  داك ئايـظيؤفياييةنى ؿةهتٓيٌاْهلاو ٖةيَيـةهعووكِيَٓيَت,  
ٖةْععـ  دععاكيٍ هياهععةت طوماكًععت يععة بنووتٓةوةيععةنى كمطععاكخيوامى    
ؿةنات, بؤية ية ٖةَوو ئةو سايَةتاْةؿا َةهةيةى ئيٓتيُا ؿكوهت ؿةبيَعت,  

ية نؤَةيَية بةؿةك ْيية ٖةيَرةت ئيٓيُايةنى ٖةية, ٖةْـ  دعاك ئعةو   ًااري 
ئيٓتيُايععة  ٖيؤَاْوععتييةو هةكتاهععةكى َلظ ايععةتى ؿةطليَتععةوة, ٖةْععـ   

بععة َّ ًععااريى كاهععتةقيٓة يععة ٖععةكؿوو  . دععاكيٍ ئيٓتيُايععة بععؤ  يععةْيَو 
سايَةتةنععةؿا بععة ؿيععـيَهى ئيٓوععاْى طععةوكة هععةيلى َةهععةيةنإ ؿةنععاتء  

ؿةًععآ . فيَععل ؿاواناكييععةناْى ؿةمطانععاْى هععةك بععةو هياهععةتة   ْاػنيَتععة 
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كةػٓععةطلى ئععةّ ؿةمطاياْععة بععىء ًععيعلةناْى ػععؤى يةهععةكووى ئععةّ       
ؿةمطاياْععةوة بةكٖععةّ بٗيَٓععآ, ٖةيَرععةت يععة نوكؿهععتإ ًععاارياْى يععةّ       
دؤكىةَإ ٖةٕ, نة باْيةًعة بعؤ ئعةو  يةْعة ؿةنعةٕ نعة ػؤيعإ تيايعـا         

 يةْعةٕ, َعٔ ئعةوة بعة ًعتيَهى ْاًعرييٓى       ؿةفئء هةك بة قةيَُلِةوى ئةو 
ْاما  بة َّ ْاًرييٓى ئةوةية نعة ٖعةَوو ئعةو ًعتاْةى ؿةبعآ كةوإ, ئعةو       
ًتاْةى ؿةبآ ؿانؤنييإ آل بهلئَ, ئةو ًتاْةى سةقٔ غةْعة فيَلثعآ, بعة    
ٖةدمةتى  يةْيليَتى ػؤيإ, ئةَة ناكيَهى ْاكِةواية ضعوْهة ًعااري ؿةبعآ    

رقيَل , ٖةكضةْـة سةقيٍ ضةَهى ديادياى ٖةية كووة كاهتةقيٓةنإ ٖةيَ
ية ًعيعلؿا ٖعةكطين ديَيعةى ْابَيععتةوة, ثعةياَى ًعيعل ثعةياَى طةياْـْعة         
طةياْععـْى ئععةو ثلوًععهة ئاطلاويياْععةى نععة طومكاًععت يععة هععووتاْى َععلظ    
ؿةنةٕ, طةياْـْى ئةو بليلء ْووكاْةى نة يةْاو هيٓةى َلظ ـا ٖةيَـةضآ, 

واتة ثانرووْةوةو ؿاًؤكإ بؤية ٖعةكطين ْاتواْعآ   ًيعل ثةياَى نواكمينَة 
 .ًيهةكةوةى بوويةكةناْى هةكؿةّ بيَت

دععا ئايععا ًععااري ؿةتواْععآ يععة كيَيععةى ًععيعلةناْييةوة ٖععةويَى طؤكِاْهععاكى 
ؿةوكوبةك بـات, َٔ ثَيُواية ثاًعإ ئةَعة ثعةياَى ًعيعل ْييعة, ًعيعل بعؤ        

وهعت بهعات, بعةيَهو بعؤ     ئةوة ْةٖاتؤتة نايةوة طؤكِاْهاكى يةْاو ػةيَهـا ؿك
ئةوة ٖاتووة بةؿيًيَو بؤ كظسى هووتاوى َلظ  ؿكوهت بهات ثةياَى ًيعل 
ثةياَى ػويَكاْـْى دةؿواييَهة بؤ فيإ ٖةيَيلى ثةياَى ثلهيَهى ئةمةيييعة  
نة ئاػؤ َلظ  نعةى بعة تعةواوةتى كمطعاكى ؿةبَيعت يعة وةكِهعىء ؿةكطعاى         

 .فريؿظهةنإ ؿةنليَتةوة



 181 

ؿةنةويَت نة ًيعل طةكِاْة بةؿواى بةٖةًتى وْرروؿا, بةّ دؤكة بؤَإ ؿةك
تععةواو بةكدةهععتةى نعلؿووة, ئةطععةك بععة وكؿى ًععيعلةناْى  ( َيًتععؤٕ)نعة  

غويَٓيٓععةوة بؤَععإ ؿةكؿةنععةويَت ًععيعل طليععاْيَهى    ( ئةيفليَععـى َوهععا )
 .ئةبةؿىء غوكبةتيَهى ٖةتاٖةتاية

ةناْعةوة  بة نوكتى ًيعل ْوهعتاييياية, نعة كظسعى ًعااري بةهعةك كابلؿوو     
ثةكت ؿةبآ, بؤ ئةوةى ية ئايٓـةؿا بقييَت, بة َّ بةقةؿةك ئةوةى نة باهِ 
ية ًيعلو ًااري نلؿ, ؿةَةوى ئةوةَ بًَيَِ ًااري ؿةتواْعآ يعة ؿةكةوةى   
ضواكضيَوةى ًيعلؿا بريظنةناْى ػؤى بة ئاكاهعتةى ًعيهلؿْةوةو ٖاْعـإ    

ؿةنعل  بًَعيَِ   . تيؤكةمة بهاتء ػةيَهى ية ٖةَإ ئةّ ضعةَهاْة بيةيعةْيَت  
ثيٌةى ًااري تةْٗا ْووهيٓى ًعيعل ْييعة, بعةيَهو ًاْرةًعاْى ْووهعيٓى      
ًيعل ثةياَيَهى ؿيهةى يةهةك ئةهتؤية بييةيةْآ, ئةوةيٍ يعة ؿةكةوةى  
ضواكضيَوةى ًيعل, نة ثةياَى ئاماؿنلؿْى َلظ ة ية ٖةَوو نؤتء ثيَوةْـة 

 .فيهلييةنإ, نة ئةَة بٓةكِةتى َةبةهتةناصية
 

21 
ػٓةو ثلظهيَوى طلْيى ٖةَوو هعةكؿةَة ًعيعلييةنإ بعووة, ْعةبووْى     كة

كةػٓععععة وايهععععلؿووة نععععةَرت ًععععاناكةنإ بةؿياكبهععععةوٕ, بةؿاػععععةوة  
كةػٓةطلةناصيإ ػودَ,ؿْةوةيةنى كةػٓةييإ ْيية بعؤ هعةكدةّ ًعيعلى    
نكهيهى, ض داى ًيعلى ٖاوضةكػى نوكؿى, ػؤئةطعةك ٖةًعرووبآ ئعةوا    

واتة فيهعل كةػٓعةناْى ئيَُعة ٖةيَٓاهعووكِيَٓآ,      كةػٓةيةنى بآ فيهل بووة,
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ٖةْـ  َينادى تايرةت كةػٓةناصيإ طيٓيٌ ؿةؿات, ئةَةَ ئافةتيَهى ْاو 
ئةؿةبى نوكؿيية, بة َّ يةطةٍَ ئةوةَ ٖةْـ  كةػٓةطلى طةدمى باَ يعة  
نوكؿهتإ هةكياْٗةيَـاوة نة تواْيوياْة ناك يةْاو ؿةقة ًيعلييةنإ بهةٕ, 

نعة نعاكيَهى بعاَ يعةْاو ؿةقعة      ( اعةتا قعةكةؿاغى  )ٓعةناْى  بةتايرةتى كةػ
نة بةؿيـطايعةنى تعامة نعاك    ( ْةدات سةَيـ)ًيعليةنإ ؿةنات, ٖةكوةٖا 

( َععةكيوإ وكيععا قععاْو  )يععةْاو ًععيعل ؿةنععات, َععٔ ثععيَِ باًععة بًَععيَِ نععة      
كةػٓةطليَهى هةْييٓى بواكى ًيعلة ئةطةك بيهات, وةى ضؤٕ ناكى يةْاو 

ة كاهتيٌـا ناكى كةػٓة مظك قوكِهعة ثيَويوعتى بعة    ٖةْـ  ؿةم نلؿووة, ي
بانيلاوةْـى كظًٓرريى فلة يةٕ ٖةية, تا بتواْآ بعةْاو ؿةقةناْعـا قعووٍَ    

بتواْعآ  . بيَتةوة ئيَُة يعةّ هعةكؿةَةؿا ثييويوعتيُإ بعة كةػٓعةطل ٖةيعة      
بةكطةى ؿيهتاتؤكيةتى بريوبؤضعووْة هعةيةفييةنإ بيليَعتء وكؿوػاًعيإ     

 .بهات
 

22 
وَاْيَهة تا ئاهتى يةقري ٖةية, بة بةيَيةى ئةوةى َعٔ طعةزيَ ؿةقعى    ئةَة ط

ًعيعلى دععوإء ْايعاب ؿةػويَُٓععةوة, ٖععةك يعةثاَ بكَوبووْععةوةيإ يععةبري    
ؿةضععٓةوة, ضععوْهة ٖععيك نععاكيَهى كةػٓععةييإ بةؿواؿاْايععةت, بةتايرععةتى    
ٖةْـ  ية ًيعلى طةدمةنإ نعة تعةواو ثٌعتيو  ػعلاوٕ, ػعؤ َةهعةيةى       

اكى ئاًهلا ؿياكة, ثيَويوت ْانات ثةدمةيإ بؤ كانيٌَري, طلووخء طلووثه
ئةَةَ يةوةوة هةكٖةيَـةؿات ئيَُة ْاَاْةو  ثلِظفةيةنى كةػٓةيى دعوإ  
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طةًة ثآ بـةئء ؿاضيةمكيَٓيٓٔ ػؤ ئةطةك ئيَُة ؿووكنةويٓةوة ية َةهعةية  
ْةكدوييةنإء َةهعةية َينادييعةنأْ ئةوهعا بةكضعاوتإ كووٕ ؿةبيَعت,      

ةنإ ؿةبيعٓٔ ؿاٖيَٓعإ ثةيوةهععت ْييعة بعة نةهعيَوء  يععةْيَو,      ًعتة دواْع  
بعةو  . ؿاٖيَٓإ ثةيوةهتة بة قوويَرووْةوةى ًااري بعة كاَعاْى بعآ نؤتعايى    

فيهععلةى ًععااري ٖةيَـةوةًععيَٓيَتةوةو ؿكوهععتى ؿةناتععةوة, ٖععةك بؤيععةَ   
طوَإ يةوة هةكٖةَيـةؿات بعؤ طعةِكاَْيو ْييعة بعةَْيو ئعةو ٖعةَوو بةكٖةَعة        

ةى بكَوؿةبٓةوة, نعة ئعةويٍ واى نعلؿووة بةكٖعةَيَهى مظكو بعؤك      ًيعليياْ
 .نةيَةنةى هةكيةى بيَت يةْيَو ئةؿةبى نوكؿيـا

 
23 

نة بييٓة ْعاو ًعيعل ئيعـى مةَعةْى نجعى تعةواو ؿةبعآء فاوةفاوة ؿةهعت         
ثيَـةنات, ئةوةى ػةكيهى ًيعل بيَعت ؿةهعترةكؿاكى فيعاْيَهى ئاهعووؿةو     

يىء كظسيَهى يةْاو َايَى ًعيعلؿا ديَيعةى   كظسيَهى سةهاوة بيَت, ئاهووؿة
ْابيَتةوة, ضوْهة ًيعل ػوؿاى ثلهياكةناْة, ئةو ثلهياكاْةى نة ٖعةكنين  
وة ََيإ ْيية, بة َّ ًيعل بيَٗووؿة وة ََى وةُٖى ئعةوإ ؿةؿاتعةوة, نعة    
ٖععةتا وة ََـاْةوةناْيٌععى بععليتري يععة دععؤكة ثلهععياكيَهى ؿيهععة, ًععيعل     

ةْاو يةنةناْة, قةباكةيةنى طةوكة ية وةِٖ, بة َّ نؤفيتؤى ثلهياكة يةى ي
تؤَاي )وةُٖيَهى دوإ دواْييةى ديا ية دواْييةناْى ؿيهة, وةى ئةوةى 

ػٓهإ )ية ( ئيًييوت)و (ضًةطيا)ية ( وايتُإ)ء (َةكا ية  يٓويا)ية ( َإ
ؿابة ؿوايـا ؿةطعةكِإ, صيووْعةَإ هعةباكةت بعةو وةُٖعة دواْاْعةى       (ية ئاو
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و كظسى نؤَةيَيَو كظسى طةكِيـةبام نلؿووْى, ية ئةؿةبى نوكؿيٌعـا  نؤَةيَيَ
طععةوكةتلئ ( ؿةكبةْععـى ثةثويععة)يععة ( ًععيَلنؤ بيَهععةي)مظكٕ بععؤ صيووْععة 

وةُٖععى دععواْى ػويَكاْععـووة, يععةو ثلهععياكة قوو َْععةى يععة ػععؤى ؿةنععات   
هةباكةت بةو نيةى ية باكِةنعةؿا يعةباكةى باونيعةوة نلؿبعوو, ًعيَلنؤ يعة       

ؤى ػعوؿى ػعؤى ؿاؿةِكيَقيَتعةوة, هعةباكةت بعة ٖعةَإ ثلهعياك        كاَاْى ػع 
يةباكةى نيى ػؤى ثلهياكيَهة نتيَب ٖةيَعـةطل , ٖعةكواَ هعةباكةت بعة     

ؿا يةْاو كةظيعى  (ًةوى ؿووةّ)ية ؿيواْى ( ؿيٌَاؿ اةبـويَكَ)ثلهياكةناْى 
هلوًتيَهى دوويَةبةػٌـا ثلهياكةناْى ؿيٌَاؿ ؿةضٓة ْاو ثيَوعتى كاَاْعة   

نإ, بةكاؿةيةى قوة يةطةٍَ بةكؿ ؿةنعةٕء ٖعةيَوفة ؿةؿويَعٓٔ, طعةزيَ     قوويَة
صيووْةى ؿيهةمشإ ٖةٕ ًعاياْى ئعةوةٕ كةػٓعةطلةنإ بعؤى بيعٔ, بعةّ       
دؤكة َٔ بة ؿكايَقايى ضةْـئ هايَة َٔ ػةوٕء وةِٖء ثلهياك ؿةضُٓةوة, 
دواْييةى ْةَاوة وةُٖيَهى زيَ ؿكوهت ْةنةّ بة َّ نةى ًااري ية بةكابعةك  
قوو َيى نةوْـا ؿةتواْآ ثةى بة دواْى برعات, بؤيعة ًعيعل اعوَلى ؿةو      

 .ؿاواى فةْابووْى ػؤتت ييَـةنات
َٓيٍ قروويَِ نعلؿووة بؤيعة ًعيعل يعة ؿةكةوةى تايرةشيةْـييعةنإ ؿةفى      
ئةًكيياييَهى اةديرة, ْاتواْآ يةْاو تاقة َيَلطيَهـا بقيت, ْاتواْآ ية ئاويَو 

اهعتةقيٓة ٖةَيٌعة تايرةشيةْـييعةنإ ثعةكَء     غواتةوة, بؤية ًعااريى ك 
بكَوة ؿةناتء يةيةى ناتـا يةْاو ٖةماكإ ؿيَل ؿف بة بةيةى ؿةفيَعتء مةيٓعى   

 .ػؤ تقى ٖةكا ؿةنات, ٖةكايةى تا ئةبةؿ َةهتاْة
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24 
ية َةماَريةناْى ؿاوؿ, َةغنايةى ٖةية, ئةْيينةيةى ٖةية بؤ َعلؿٕ, بعة َّ   

ةناْى َلؿٕ بؤ بةتايَهلؿْى ضةْهى َةكطة بةوكؿى بؤى بيري ٖةَوو ئةْيين
 .بةوةى نة ئاو يةبةكابةكيـا بوةهتىَ

تائيَوتا َٔ ْةَتواْيوة بًَيَِ بعؤ ًعيعل ؿةْووهعِ ْةخمويَٓـظتعةوة نةهعيَو      
طوتريَتى بؤ ًيعل ؿةْووهِ, ئةطةك ٖةًرووبىَ كامى ْعةنلؿوّ, ًعيعل وةى   

واكةوةو هةكضاوةًعى  ئةو ئاوة واية نة يةٖةْـىَ نةييَٓى بةكؿيٓـا ؿيَتة ػع 
ؿيعاك ْييععة, ؿةنععلىَ تععا كاؿةى َعةكا ًععيعلى ٖععةيَيلى طةَععة دواْععةناْى   
َٓـايَيى بىَ, ٖةيَيلى نؤَةيَىَ ٖةوٍَ بعىَ بعؤ طةكِاْعةوة بعؤ ْعاو هعةكةتايةى       
ٖيٌَتإ ودوؿو هيُاو كووػواكى ؿياك ْةبووبىَ, بةتعةْيا ْووهعيٓى ًعيعل    

 .وكؿو ػاًهلؿْى بةكاْةتة
ةهععتيَو ْييععة ؿايربِيَععقئ, نععة نةوتععة هععةك ناغععةم     وةى طععومت ًععيعل َةب 

ٖو َيععةتيَو ؿةػععويَكيَٓىَ, بععةكةو َٓععـايَيت ؿةبععات, بععة َّ يععةبامةكِةناْى   
طةوكةييـا كظسى ػؤت بةهةك تاػيهةناْةوة ؿةبيٓىَ, ضةًٓى هيَو هووك 
ؿةضيَتةوة, بؤًاييَهى طةوكة ؿةنةويَتة َياْى ًيعلو َٓعـايَيَتى, دةهعتةو   

يعة  ( ئيًيعةت )ْاو ٖةَإ ئةو بؤًاييةؿا دعواْى ؿةػعويَكيَٓىَ,   كظغ, ًيعل ية
ًععيعل ْاْووهععىَ, بععة َّ تععةواو ( هععووؿى ًععيعلو هععووؿى كةػٓععة)نتيَرععى 

وة ََععى هةكهععاْييةناْى ؿةؿاتععةوة, ٖيٌَععتانةَ ديَيععةى طوَاْععة وة َّ  
بيَت, ًااري بووٕء ؿيَةكِاونىَء ْييةكاْى يةطعةٍَ ػعؤى ٖةيَعـةطلىَ تعا ثعاى      

يإ ديا ْةبيَتةوة, بة َّ ٖةكطين ئاوكِيإ ييَٓاؿاتعةوة وةى ئةوةيعة   َةكا ييَ
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نة باي يةؿيَةكِاونىَ بهات بة َّ, هةيلى ْعاوةكظنى ؿيَةكِاونيَيعةناْى ػعؤى    
ؿةنات, هةيلى ْاوةكِظنى ؿيَةكِاونيَيعةناْى ػعؤى ؿةنعات, ضعوْهة ًعااري      

يَتةوة دعواْى  ئةطةك بناْىَ ؿيَةكِاونىَ ضعيية ثيَويوعت بعةوة ْانعات بيٓووهع     
ًيعل ية ْاؿياكى هيُاناْى ؿاية, يعةبىَ هةكضعاوةيى ؿايعة يةَعةؿا ٖعةَوو      

هععةؿ هععاٍَ ( )طابليععٌ َععاكطين)هععتايًةناْى ئععةؿةب يععةنٔ بؤصيووْععة نععة  
ْووهى بةهةكة قةيَةَيَهى بيووى ؿةهتى ثيَهلؿ نة ْةيناْى ئةّ ( تةْيايى

ًعاكة  )يعة  ( هيًوْة)هةكةقةيَةَة ض ٖةكايةنى ْايةوة, ية ْاو كظَاْةنةيـا 
ؿا وةُٖى نةهيَهى ؿةْووهيةوة ثاًإ ؿةكنةوت ٖةَوو ئةو (ْاؿياكةناْى

ًعيعلى ؿةْووهعى, بعة َّ    ( ثعاثًؤْريظؿا )وةُٖاْة ٖى ػوؿى ػؤى بعووٕ,  
ًيعل ؿةْووهىَ, بة َّ ( هةاـى يووهف)ػايَى بووٕ ية وةِٖء ؿيَةكِاونىَ, 

عل ؿةْووهىَ بعة َّ ػايَييعة   ًي( اةبـويَكَ ثةًيؤ)ػايَيية يةوةِٖ, ٖةكواَ 
ئةَاْة دؤكة طوتاكيَهى ؿيهةت يةًيعل ْنيعو ؿةنةوتعةوة يةطعةٍَ    . يةوةِٖ

طوتاكى كةػٓة, ؿيواكيَهى تةْهيإ يةَياْة, ية بةكؿاًعى نؤتاييعـا وةٖعِء    
 .ؿوو ؿةهتة ػوًهى بوػية ْةنلاوةى ًيعلٕ. بةكائةتى َٓـايَى يةنٔ

25 
ؿةكبام بووٕ . ٖةَوو ًلِوًيتايَى واقيونة طوشيإ ًيعل ياْى ػؤؿاَايرَي ية

ية ًووًةى واقيعو, وكؿو ػاًعهلؿْى واقيعو,  ى ئيَُعة تعةوفَى هعةيةفى       
طوتاكى كةػٓة يةوةؿاية يةْاو واقيو بقىء واقيعو  ى ئعةوإ ثعريظمة, ٖعيك     
واقيعيَهععى ًععيعلى ثععريظم ْييععة, ٖععةَوو واقعيععةتيَهى ًععيعلى, ميٓععـاْيَهى 

اتاْععةى ًععيعلى ْايععاب ؿةػعععويَكيَٓٔ,    طععةوكة, بععؤ ٖععةَوو ئععةو َوفلةؿ    
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ؿووانةوتٓى ًاناكى طةوكة ية ًيعلى نعوكؿى يةهعةك ئعةوةٖات نعة يعةى      
ضاكةطةهعةؿة ًععيعلى واقيعععى ْووهععلايةوة ثيَُععإ وابععوو بععةو ؿكومشاْععة  
ؿةتواْري ْةوةيعةى كمطعاك نعةئ, بعةَ ّ ؿةبوايعة بعري يعةوة بهةيٓعةوة نعة          

ة يعة ْعاو ْعةقاوةتى وًعةؿا     دواْرتئ كمطاكنعةكى ْعةوة, ئعةو ًعيعلةية نع     
ئاهؤنإ كووٕ نةيتةوة, ئاهتى ؿاٖيَإ بةؿةكػةئ ٖةك ناتىَ تواْيُإ ية 
ثلظهيَوى ؿاٖيَٓإ يةَجةكى واقيعةنإ برةميَٓري, هٓووكى ؿاٖيَٓإ بعةؿياك  

ايِعفاء  )ؿةػةئء ٖةَإ ئةو ئيَل اْايةى تعؤ باهعى ؿةنعةيت نعة َعٔ بعة       
واقيو فاوة فاوة طةوكةيعة, َلظ ايعةتى   تيَى ؿةطةّ ؿكوهت ؿةبيَت ( اغييًل

ػةبات ؿةنات يةو فاوة فاوة كمطاكى بيَت ضؤٕ ؿةبيَت ئيَُة يعةْاو ًعيعلؿا   
ميٓـووى بيةيٓةوة, ئيَل اْا ػةهًَةتى هؤفييةكاْةية, بؤيعة يعةواقيو كايعإ    
ؿةنععلؿو ؿةضععووْة ْععاو ػةيَوةتععةوة, بةَةبةهععتى طةيٌععذي بععةػوؿا نععة    

 .ػٌىَٖيَُٓييَهى كظسيإ ثىَ بيرة
26 

ٖةك نةهَى بناَْى ْٗيَٓعىَ ؿةقعى ميٓعـوو يةضعى ؿايعة ْانةويَتعة هعةك ًعيعل         
ْووهري, وةى طومت ًعيعل بعةوة َعلظ  ؿةٖعةفيََٓىء تعا ؿواهعاتةناْى فيعإ        
ػةكيهى ؿةنات نة ْاتواْىَ بٗيَٓييةناْى بـظميَتةوة, ًعيعل تةيوعُيَهة نعة    

وكى ئامسعإ ضعيية,   ؿةماْىَ ٖعة ( ْازي)نلؿتةوة, ضةَهةناْى بةتاٍَ ؿةبٔ, 
ثيَوةْـى ْيَوإ ٖةوكو ػةَٓانى ضيية, نعة ٖعاتووة نةًعفى ئةَعة بهعات,      

 .بة َّ دؤكيَو تةدةييات ؿةبةػٌىَء ٖةك ؿةناتة ًتيَهى ؿيهة
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ئعةى ػعوؿا ض بهعةئ    : ئامسإ ٖةوكئ ؿةبىَ, ئيَُةَ بةغةَييٓى ؿةيَيرَي)
ة يعة ٖعةوكو   ثلهعياكيَهى ئعةمةزي ئيٓوعاْ   ( يةْاو ئةّ ناويةى نعةي ْعةَاوة  

 .ئامسإء غةَييٓى
27 

نًتووكى ْةتةوايةتى ٖةيَيلى بابةتيةييَهى مظكة ٖةك يةػووكِةوًتى تاى تا 
تعاؿ ٖعةَوو   ... ؿةطاتاة ؿوابةكٖةَةناْى ماْوتىء هؤهيؤيؤفىء َيَعقوويى 

ئةوًتاْة ثيَى ؿةيَئَ نًتووكى ْةتةوة, ًعيعل بةضعاىء ػلاثيعةوة ؿةبيَتعة     
يةْاو نًتووكؿا ٖعةَوو بةكٖةَعةنإ يةنوعأْ,    بةًيَو يةنًتووكى ْةتةوة, 

ثيَوةكى ضاىء ػلاثيإ, كظيَى ناكييةكيإ, بةكمىء ْنَيعإ, ؿةضعيَتة ْعاو    
طوتععاكى كِةػٓععة, نععة ئععةوةَ بةًععيَهى نًتععووكى ْةتةوةيععة, ْععاتواْري     

( هعؤفؤنًيى )يةْاو نًتعووكى طليهعـا ديعا بهةيٓعةوة يعة      ( ئةكهتو اْيى)
ديا نةيٓةوة ( سةكيل)كى ْةتةوةيى نوكؿيـا, ٖةكواَ ْاتواْري يةْاو نًتوو

ٖةَوويإ نًتعووكى ْةتعةوةٕ, ؿةهتٓيٌعإ نلؿْعى ًعوئَء      ( دةميلى)ية 
ثايةى ئةواْة ئعةكنى طوتعاكى كةػٓةيعة َةبةهعتِ ئعةوةى يعةْاو نةواْعةى        
نًتععووكى ْةتععةوةيى ًععويَٓيَو يععة ًععويَٓيَهيـى بععةكمتل ْييععة, ٖععةَووى      

ةَعة ئعةكنيَهى ؿيهعةى بةًعيَهى ؿيهعةى      نًتووكٕ, بة َّ ديابةْـ نلؿْعى ئ 
نًتووكة, ًعيعل بةتعةْيا نًتعووكى ْةتعةوة ؿكوهعت ْانعات بعةيَهو ٖعةَوو         

 .بابةتةناْى ؿيهة بةيةنةوة نًتووك ؿكوهت ؿةنةٕ
28 
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ٖةيَوةْياْـْى بةكٖةَى ْةوةيةى, وةى ئةوة واية باي يةؿةكيا بهةيت نعة  
ؤتععةوة, بؤيععة تععةقيِ بعة ٖععةماكإ ٖععةماك كووبععاكوو دؤطةيعةى زيَ بؤتععةوة, ب  

نلؿْى بةكٖعةَى ْةوةيعةى ٖعةكوا نعاكيَهى ئاهعإ ْييعة, ضعوْهة يةثٌعتى         
ػؤياْةوة نؤَةيَيَو ٖؤناكو ؿةكةدماَيعإ ٖعةيَيلتووة, بعة نؤَعةيَيَو ؿاوى     
َيَقوويى ؿوكاوةتةوة, بة نؤَةيَى تةقعةيَى هياهعى تعإ وثعؤ بعووة, بعة َّ       

يعلى ْةوةى ئيَُة ئاهؤيةنى وةى طؤًةْيياييَهى يةؿةكةوة ؿةنلىَ بًَيَِ ً
ْاؿياكى ْةتةوةيى هووكى نلؿبوو, ؿيَلةناْيإ ٖعةيَيلى تعليء ؿيَعةكِاونىَ    
بووٕ, فؤكَةناْيإ يةؿايهرووى ْاضاكى بووٕ, بةطٌتى ًيعلى ْةوةى َٔ 
ًيعلى ؿواى ًهوتيَهى كظسى طةوكة بعوو, نعة ٖعةَوو بٓعةَاناْى فيعاْى      

و بعىَ ًعتيَهى بعؤ بعةك يعةػؤى      ْانلىَ ْةوةيعةى ٖعةبو  . وكؿو ػاَ نلؿ بوو
ْةنلبىَ, َٔ ثيَِ واية ٖةَوو ْةوةيةنى تعامة ؿاٖيَٓعاْيَهى  ميعاؿى ٖعةبووة     
يةْةوةى ثيٍَ ػؤى ض يةكِووى تيَلِاَإ ض يعةكِووى فعؤكّ, ضعوْهة ئيكعااى     

 .فيإ ؿةطؤكِىَ نة ْةويةى ؿةكِواو ْةوةيةنى ؿيهة ؿيَتة ثيٌَةوة
29 
بهةئ يةَياْى قؤْاغى ًعيعلو كةوتعى   هةباكةت بةّ باهة ؿةبىَ دياوامى 

كةػٓععة, بةكٖععةَى ًععيعلى ْابيَتععة هةكضععاوةيةى بععؤ ئععةوةى ٖةَيٌععة      
بيةكِيَيتععةوة هععةكى هععووؿى ييَوةكطليَععت, تععةْيا بععؤ ػويَٓـْععةوةو ضععيَق     
ييَوةكطلتٓة, بة َّ ؿةنعلىَ َعلظ  بيةكِيَتعةىوة هعةك تعةْنيلى كةػٓعةيىء       

وة ئيَُععةى نعوكؿ بةكٖععةَيَهى  هعووؿ يععة ييَهـاْعةوةناْى وةكطليَععت بةؿاػعة   
ئةوتؤى طوتاكى كةػٓةيى ًيعلَإ يةْاو نًتووكى ػؤَإ ؿةهت ْانعةوىَ  
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تا وةنو هةكضاوةيةى بيةكِيَيٓةوة هةكى يةطةٍَ ئيَوتاى طوتاكةناْـا ييَهى 
بـةيٓةوةو بةكاوكؿيإ بهةئء بايعةػيإ ييَعوةكطلئ, ئعةوةيإ ؿةطُةْعة,     

ٖةَيٌععة ؿةطةكِيَُععةوة هععةك بةكٖععةَى بععة َّ َععٔ ػععؤّ مظك دععاكإ بععةيَهو 
كةْيعة يعةْاو ؿاوة ؿووكةنعاْى مةيٓعـا     . ًيعلى نكهعيوء ؿةيايويَُٓعةوة  

ناكييةكيإ سييَٓىَء بىَ ئرياؿة تيَهةٍَ بة بةكٖةَى ًيعلى تعامةى ػؤَيعإ   
 .بهةّ, بة َّ هةكضاوةْري

30 
ًععيعل ْيٌععتُاْيَهى تايرععةتى ًععاارية, مظك ًععااريى بععىَ ْيٌععتُإ يععةْاو  

يٌتُاْى تايرةتى ًيعلى ػؤياْـا فيإء َلؿٕ, بة َّ ٖةَيٌةء تعا ئةبعةؿ   ْ
ْيٌتيُاْى كاهتةقيٓةى ًااري ػانةنةيةتى نة بؤٕء بةكاَةى ؿةضعيَتةوة  
ْععاو كةطععى ًععيعلةناْيةوة, ٖععةَوو ًععيعلةناْى طععؤكاْى بععؤ ْيٌععتيُإ     
ؿةضععلِٕ, بععة َّ بةًععيَوامو ْععاوةكظنى دؤكادععؤك, َععٔ نععة بةهععةك تععةوْى    

ةوة كاَاْىَ بؤ دواْى ؿةضِٓ, ْيٌعتيُاْى ػعؤّ ؿةؿويَعِٓ, نعة بعاي      بةكِيَه
  ّ . يةوةكطةكِاْى كظسى َلظ يَو ؿةنةّ طوماكًت يةباػيَهى ْيٌعتُإ ؿةنعة

ٖععةك ػععؤى ضععٓيٓةوةى ؿاٖيَٓععإء ثيٌَهيٌَععهلؿْى ًععاناكيَهى ًععيعلى بععا  
بةهععةك ييَععواكى ْةكهؤهععيةتيٍ بيَععت طععةوكةتلئ كظسععى ْيٌععتُاْيية,      

ى ْووهى ثيَوةْـى بة طؤكاْى طوتإ ْييعة بعؤ   (ْاْى ااًلف)نة ( يؤكاْى)
ْيٌتُإ, بة َّ طةوكةتلئ ْيٌتُاْجةكوةكيَتى َوَاكةهة نلؿةوة بعةوةى  

يععة ( ؿاْتععى)ئععةو ؿاٖيَٓاْععة طةوكةيععةى ؿاوةتععة و َتععى ػععؤى ٖععةكواَ      
ْووهعى, بعة َّ ْيٌعتُاْى ػعؤى     ( مظكبعاى )ًاناكةناْى ػؤيعـا نعاماْنانى   
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بةكٖةَة, ْيٌتُاْجةكوةكى ًااريإء ئةؿيرإ يةوةؿايعة  ميٓـوو كاطلت بةو 
ًَعيَِ         ًاناكى طةوكة طعةوكة بعؤ ْةتعةوةنإ ديَرٗعَيًرَي, َةبةهعتِ ئةوةيعة ب
ؿاٖيَٓإ ناكيَهة بعؤ هعةكدةّ َلظ ايعةتى, تايرعةت ْييعة بعةدوطلافياييَهى       

 .ؿةهتٓيٌاْهلاوة
31 

تعة مَعإ, مَعإ    ْانلىَ بًَيرَي ئةكنى مَإ يةًيعلؿا ضيية, ضوْهة ًيعل وا
ًَعئَ ضعؤٕ مَعاْيَهى ؿةبعَى يعة ًعيعلؿا          يةًيعل ؿابربَِى ًعتَى ْاَيَٓيَتعةوة ب
ٖةبيَت, ثيَِ واية ٖةْـيَذاك بةمَاْيَهى هعاؿة ًعاناكيَهى طعةوكةى ًعيعلى     
ؿكوهت ؿةبىَ, ٖةْـىَ داكيٍ بةمَاْيَهى قوكيء تؤنُة دؤكة ًعاناكيَهى  

ثعةكظَء يعةتيف ٖةيَُعةتء     هعةاـويَكَ )ؿيهةى ًيعل ػةيَل ؿةبىَ, مَعاْى  
مَاْى هاؿةٕ, بة َّ ًيعلى ْايابيإ ػويَكاْعـ, ٖعةكواَ   ( اةبـويَكَ ثةًيؤ

مَعاْيَهى  ( ًيَلنؤ بيَهةيء كةفيعل هعابريو ئعةْوةك قعاؿك حمةَعةؿ     )مَاْى 
مَععإ بععؤ ًععيعلو  . قوكهععرتة, بععة َّ بةكٖععةَهى ْايابيٌععإ ػويَكاْععـووة  

تايىء ناكاَةيى ؿةويَت, مَعإ  ػويَكاْـْى ناكييةكى ض هاؿو ض قوكي وةه
ثيَويوععتى بةًععيَكْيَهى اععةديب ٖةيععة يععةْاو ًععيعلؿا, واتععة طةَععة نععلؿٕ  
بةمَإ, ؿكوهعتهلؿْى َاْعا قوويَعةنإ بةوًعة, ػٗعةتكهلؿْى ناكييعةكيَتى       

 .يةكيَيةى َوفلؿة ثيَويوتيإ بةئةًلء كظًٓرريى ٖةية
32 

اهعتةقيٓةى ػعؤى   يةكاهتيـا َٔ ثعيَِ واْييعة ًعيعلى تاكاوطعة بعة َاْعاى ك      
تائيَوتا ية ئةؿةبى نوكؿيـا هةكيٗةيَـابىَ, سةمؿةنعةّ ئعةوة بناْعى ناتيَعو     
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ًيعلى تاكاوطة ؿكوهعت ؿةبعَى, نعة ًعاارييَهى نعوكؿ نةوتريَتعة و َتيَهعى        
غععةكيرىء ئيععـى ؿةكطععاى يةهععةك ؿاػععلاو بيَععتء بععربِاى بععربِاى ْععةتواْىَ      

ةناْى ئيَُعة نعة ضعووْةتة    بيةكِيَتةوة و َتةنةى ػؤى, بة َّ مظكبةى ًااري
 ٕ . ؿةكةوة, ٖةَيٌععة نععةّ تععا مظك كيَيععةيإ ٖععةبووة بيَٓععةوة و َتععى ػؤيععا

ًااري يةتاكِاوطة بؤية ؿةتواْىَ ًيعلى تاكِاوطةيى بٓووهيَت ئوَيَـ بلِاو بعىَ  
يةطةكِاْةوة, تا ؿيَت ْيٌتيُإ يةْاو ػعوئَء كظسيعـا طعةوكة ؿةبعىَ, بعة َّ      

َاْةو مانرية تا ؿيَت هيُاناْى يةبةكضاو نعاٍَ  يةٖةَإ ناتـا بة سونُى مة
ؿةبٓععةوةو طؤكِاْععةنإ ضععاوى ؿةطععؤكِٕ ئيععـى ًععيعل ؿةناتععة بععةؿيًيَهى     
كاهتةقيٓةى ْيٌتيُاْى ػؤ, يةو ناتاْةؿا ًيعلى تاكِاوطة هيُاو ػةهًَةتى 
ػععؤى ٖةيَععـةطلىَء ديععاوام ؿةبععىَ يةطععةٍَ ًععيعلى ْاوْيٌععتيُإ, بععة َّ     

ى ًيعلى ًاارياْى ؿةكةوةو ْاوةوة تائيَوتا ٖيك بةبةكاوكؿ نلؿْى بةكٖةَ
دياواميععةى ْععابيِٓ, بععة َّ ًععتيَهى ؿيهععة ٖةيععة مظك بةكٖععةَى ْععاوةوة       
ؿةػويَُٓةوة مياتل بووْى غوكبعةتيإ ييَـةنعةّ, ًعااري وةى تعانيَهى ئعةو      
نوكؿة يةبةك باكى ئايَؤمى فياْى ْةتةوةنعةى ٖةَيٌعة دؤكيَعو يةغوكبعةتى     

تووة ٖةَإ ئةو ؿوو صيووْةية ؿةتوا  بًَعيَِ ػةهعًَةتى   يةطةٍَ ػؤيـا ٖةيَيل
ًعععيعلى تاكِاوطعععةيإ تاكِاؿةيعععةى يةطعععةٍَ ػؤياْعععـا ٖعععةيَيلتووة, ؿيعععاكة  
ْةطةكِاْةوة بؤ ْيٌتيُإ, ْةطةكِاْةوةى ئةبةؿىء قةْااةتهلؿٕ بةوةى نعة  

 .تامة طةكِاْةوة ْةَا ًيعلى تاكِاوطة ؿكوهت ؿةنةٕ
33 
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ةكوةكؿةى نؤَعةيَيَو َةكدةايرعةتء نؤَعةيَيَو    ٖةَوو ْةوةييَهى ئةؿةبى ثع 
نةْايَى كظًٓررييية, نة ئةؿةبى بيَياْةَ ٖةَإ ئةو َةكدعيعةتء نةْايَعة   
كظًٓررييية, ْانلىَ ئةوةييَو بىَ ٖيك بٓةَاييَهى كظًٓرري هعةكٖةيَـات يعإ   

ية ًيعلةناْى ( طؤكإ)هووؿ ية ئةمَووْى ئةواْةى ثيٍَ ػؤى وةكْةطلىَ, 
ى ْاتوكايينَعععـا ًعععيعلى ْايعععابى ْووهعععيوةو ػعععوؿاْى   هعععةك بةكيَيعععهة 

. بةاةًعكةوة ًعيعلى ْووهعيوة   ( تلظثهعى ػعةياٍَ  )فاْتامياييَهى طةوكةية 
بناوتيَهى ئةؿةبى بوو, ئةطةك ضعى  ( كواْية)ْانلىَ ناكييةك ْةبىَ, ٖةكواَ 

ْععةوةى ئيَُععة . كةوْععةقى هياهععى ٖععةبوو, بععة َّ ناكييععةكى ػععؤى ٖععةبوو 
دعؤَ بعوو, ٖعةيَيلى ًوْاهعيَهى كظًعٓرريى بعوو,       ْةوةييَهى ثلِ دوْعبء  

ااًععكى ػويَٓـْععةوة بععووٕ, ٖععيك يععةى يةْععةوةى ًععيعلةى ئيَُععة بععةبىَ      
ػويَٓـْععةوةى نكهععيَو ْععةبووة ٖععةَوويإ نكهععيهى نععوكؿىء بيَياْععةيإ  

 .ػويَٓـظتةوة
ْويَرةػٌععى ئععةدماَى طة َيَععة بععووْى نؤَععةيَيَو ئععةمَووْى ػويَٓـْةوةيععة,  

ػويَٓـْةوةية, كههاْى ئةمَووْى ًااري يعةو بعةكؿةواّ    كِههاْى ئةمَووْى
طةكِاْةيععة بععةؿواى طةوٖععةكةناْى ئععةؿةبء كظًععٓرريى, مَععإ طليٓيععة بععؤ  
بةكٖةَيَٓاْى ؿاٖيَٓعاْيَهى ثعلِ يعة بريظنعةى تعامةو ٖاوضعةكؾء ْويَرةػٌعى,        
تةْاْععةت مظك يععة ثيَيععة كةػٓةييععةنإ يةهععةك بٓععةَاى مَععإ ؿاَععةمكاوةو   

 .يةكى بايةػيَهى طليٓط بة بوْياتى مَاْى ًيعل ؿةؿاتناكؿةنةٕ, بوْيات
34 
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بةثيَيععةواْةوة كظَععإء ػويَٓـْععةوةى كظَععإ باػيععةناْى ًععيعل هععةومتل   
ؿةنةٕ, نليٌَُةو كاَاْى ًااريإ ثعلِ تعل ؿةنعةٕ, كظَعإ هةكضعاوةييَهى      
طليٓيى ػةياٍَ ثةكؿامى ًاارياْة, ٖيك فاْليَهى ئعةؿةبى فاْليَهعى ؿيهعةى    

ثؤًععىَ ٖةكيةنععةو ٖيًََععى مةيٓععى ػععؤى ٖةيععة, َععٔ بععؤ ػععؤّ   ئععةؿةبى ؿاْا
ئةوةْـةى كظَإ ؿةػويَُٓةوة ئةوةْـة ًيعل ْاػويَُٓةوة, ؿياكة ًيعل بؤ 
يععة نوكؿهععتإ ؿيععاكؿةييَهى ديايععة يةطععةٍَ بععاقى فاْلةنععاْى ؿيهععة, ئيَُععة  
َيًًةتيَهى فيَل ؿةهتةى ؿاطرينةكإ بوويٓة, ًيعل تانة ٖؤيةى بووة يةطةٍَ 

ةيَُاْيلتووة, ؿيَى ػؤَإ ثيَـاوةتعةوة, وة ََـاْعةوةييَهى ػيَعلاو    ػؤَإ ٖ
ْٗيَٓىَ كظسى ًهاوَإ بووة, ثاًعإ يعةو هعةكؿةَاْةؿا تعا ضعاو ٖةتعةكى       
ؿةنلؿ ضؤ َيى بووة, ٖؤناكةناْى فياكى ية نوكؿهعتاْـا ْعةبووة, ناكطعةى    
ْةبووة, هيٓةَاو ؿاكهتاْى طعةوكةو َةيةواْيعةو ٖعةَوو ئعةو ًعتاْةى نعة       

 .لظ  ػةكيو ؿةنةٕ ْةبوويٓةَ
دية يةًيعل ًتيَهى ؿيهة يةكظَإء َؤهيكاء ؿكاَاو بةكٖةَةناْى ؿيهة ية 

بؤية ًيعل يةبةكايى ٖةَووإ بعووة, بعة َّ ئةَلِظنعة واْييعة     . ئاكاؿ ْةبووْة
طةدمةناصيإ بةكةو ؿْياى ماْوت ؿةضٔ ية نؤَجيوتةكو ئةْتةكْيَتء بعاقى  

 .وة بةو َاْاية ْيية نة ًيعل ثاًةنٌىَ بهاتماْوتةناْى ؿيهة, بة َّ ئة
35 

َٔ باوةِكّ بةوة ْييعة نعة كظفْاَعةنإ بتعوأْ ؿاٖيَٓعةكَيو ؿكوهعت بهعةٕ,        
كةْية بةػةيَهى بٓاهعيَٓٔ, بعة َّ ٖعةكطين ْعاتوأْ وةى ؿاٖيَٓعةك ؿكوهعتى       
بهةٕ ٖةَوو ؿاٖيَٓةكة طةوكةناْيٍ ية تةْياييـا ناكى ؿاٖيَٓعإ ئاَيَناْعةى   
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دماَـاوة, بةيَىَ كظفْاَة بةكٖةَعةنإ بكَوؿةناتعةوة كظيَعى ػعؤى     ػؤيإ ئة
ٖةيععة يةطةياْععـْى بةكٖععةَى ًععيعلى ًععااريإ بةػويَٓععةكإ تععةْيا نععاكى   

 .كظفْاَة طةياْـْى بةكٖةَة ْةى ؿكوهت نلؿْى ؿاٖيَٓةك
36 

بريوباوةكِيَهى نؤْيٓة ٖةية نة بةًعيَوةيةى ثيَٓاهعةى كةػٓعة ؿةنعات نعة      
بععؤ بةؿواؿاضععووْى ؿةقيَهععى ئععةؿةبىء كظًععٓرريى, ٖععةكوا طوايععة ٖةويَيَهععة 

بةؿياكػوتٓى  يةْى ػلاخء ضاى, ئةَة بؤ ضووْيَهى مظك هةقةتى تةوفَى 
هةيةفيةتة, ضوْهة كةػٓة دؤكيَو ؿاٖيَٓاْهاكى ؿيهةية, طوتاكيَهة ٖةيَيلى 
نؤَةيَيَو نةًفء ػةهترووْةوةية بةهعةك ؿْيعا ًعاكؿكاوةناْى ْعاو ؿةم,     

ى كةػٓععة طوتععاكيَهى ؿاٖيَٓععا ئععاَيَنبىَ, وةى ضععؤٕ ؿةقيَهععى  ؿةبععىَ طوتععاك
ًيعلى ؿةػويَٓيٓةوةو كاَإ ؿةنيٌَيَتة ْاو نؤَةيَيَو كاَإء ييَوكؿبووْةوة 
ئعاواَ ؿةبعىَ كةػٓعة غويَٓـكيَتعةوة, كةػٓعة كووبعةكيَهى فلاواْعى ٖةيععةو        
 بابةتى مظكى ٖةية, ٖةك يةسةفتاناْةوة تا نؤتايى ٖةًتانإ كةػٓة يعةْاو 
دغنيَهى تةههـا بوو, بة َّ يةؿواى ٖةًتاناْةوة كةػٓة بعة ئاكاهعتةييَهى   
ؿيهةى فيهلىء ييَهؤيَيٓعةوةؿا ضعوو, نؤَعةيَيَو  طعةْر تواْيعإ بٓعةَاييَهى       

 .باًى كةػٓة ؿاسيةمكيَٓٔ وةى ثلِظفةييَهى طلْيى ْاو ئةؿةبيات
37 

 وةنو طومت نًتعووك هعةكدةَى بةكٖعةَى ئعةؿةبىء كظًعٓرريىء هياهعىء      
نؤَة َيةتى َيًًةتاْة نة تؤ َةبةهتت ييَلةؿا ئةفواْةو هيشلو بابةتةناْى 

َٔ ية هةكةتاؿا بايةػِ يةو فاْلة ؿيَليٓاْة وةكطلتووة . ؿيهةى ْاو ؿاهتاْة
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وةنعععو َاهعععوء كةَعععن بعععةناكّ ٖيَٓعععاوٕ بةتايرعععةت يعععةؿيواْى ؿووةَعععِ   
ئةَة نؤتايى , بة َّ ئةَة قؤْاغيَو بوو ئيـى يةؿواى (تةَةهجييةناْى كظغ)

ٖات, يةَةكِ بة طوَإ نلؿْى نًتووكى يةقري, تةْيا ؿةتوا  ئةوةْـة بًَعيَِ  
يةْاو ًعيعلةؿا يعةقري بعووْى ْييعة تعا يةقيٓرةهعتةنإ بعةناكبٗيَِٓ, بؤيعة         
هععةكةتاى ًععيعل طوَععإ بععووة يةبةكابععةك نععةوٕ ئةطععةك وةى ؿيععـطاييَهى   

ةكؾ تعقى طوَاْعة   فةيوةفى ًيعلى بؤى بيري, ديٗاْريٓى ًاارياْى ٖاوضع 
يةٖةَوو ؿياكؿةنإ, طوَاْى ًااريإ بؤ ؿظميٓةى ئعاقيكى ؿاٖيَٓاْعة يعةْاو    

ٖيَنو بلِهتى ئعةؿةبء  . ؿيٓاييَهى ييَكَويـا, فيإ يةْاو يةقيٓـا طومةك ْانةٕ
 .ؿاٖيَٓإ يةهةفةكيةتى بؤ ؿظميٓةوةى طةوٖةكة ًاكؿكاوةناْى ْاو طوَإ

38 
  ِ ٔ . ٖةك ناتىَ ًعيعليَهى ؿةْووهع بعؤ ػعؤّ واّ ؿةَعةوىَ ٖةكضعى ٖيَعنو       َع

بلِهتِ ٖةية يةو ًيعلةؿا بةػةكدى بـةّ, ًيعل ؿيواك ٖةيَيٓري ْيية بًَيَعى  
ئيُلِظ ضةْـ كيَنيَهى ؿةنةّء بةياْيٍ باقيةنةى, ًيعل سايَةتيَهى غةيريية 
ٖةْـيَذاك يةْاو ػويَٓت بةكدةهعتة ؿةبيَعتء يةطعةيَت ؿةنةويَتعة نيٌَعةوة,      

ى بؤ ٖةيَٓةكِيَقى ئيـى ؿةكِواو بةهعةك ؿةضعىَ, دعا يةبعةك     ئةو ؿةّ نؤيَى ؿيَ
ئةوة ؿواى ْووهيٓى ًعيعلَيو ئعةو طوَاْعة  ى َعٔ ؿكوهعت ْعابَى ضعوْهة        
ؿةما  ًةيتاْى ئةو ًيعلة يةٖةْـىَ هاتى ؿيهة ػؤّ ثىَ ْيٌاْـةؿاتةوةو 
طةفِ ييَـةنات, ٖةك بؤيةَ ؿْياَيهيةتى ًيعل ْووهري داويـاْيية دعاكى  

ةوؿاى ْيَوإ ًيعليَهىء ْووهيٓى ًيعليَهى ؿيهة ضةْـ هاتيَهة, وا ٖةية َ
ٖةْـىَ يةهاتيَهى ؿةهعت ثيَعـةنات تعا ضعةْـ     . ٖةْـيَذاكيٍ ٖةية هايَيَهة
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هععاتء هععات بععةكؿةواّ ؿةبععىَ, يععةَياْى ئععةو َاوةيععةؿا, ًععااري يععةْاو      
  .هةكػؤًييَهى هةيلؿا ؿةفيَت

 
39 

هى ْييععة, ًععيعل ػععؤى َععٔ ثععيَِ وايععة كاهععتيؤيى يةًععيعلؿا ٖععيك ضععةَهيَ 
سايَةتيَهععة يةثٌععتى واقيعععةوة, يةثٌععتى كاهععتيؤيية, ٖععةك ناتيَععو ًععااري  
بيةوىَ كةطةمةناْى كاهعتيؤيية, ٖعةك ناتيَعو ًعااري بيعةوىَ كةطعةمةناْى       
كاهتيؤيى غاتة ْاو ًيعل, ؿةبيَتة نةهيَو نة وةان بٓووهيَتء ػعةيَو بعة   

عل وةُٖيَهعة يةوةُٖعة   ية هةكةتاوة طعويَِ ًعي  . ثةْـو ايربةت طؤَ بهات
دواْةنإ نة ًعااري تةهعةيَكَى ؿَيعى ػعؤى ثَيعـةنات, َعٔ ْعايَيَِ ئعةؿةب         
ؿكظيععةنى دواْععة, ؿةيَععيَِ وةُٖيَهععى دواْععة  ى ًععااري ئععةو وةُٖععةَ      

 .سةقيكةتة, طوَاْة
40 

ثيٌَرت باهِ نلؿ نة ًيعل ناتء هاتى تايرةتى ػؤى ٖةية ناتيَو بريظنةى 
ى ًعااري ؿةكِهعهىَ, ػعوؿى ًعااري طعؤكِاْيَهى      ًيعل يةْاو نليٌَعُةو كاَعاْ  

ًيَوةى . اةديرى زيَ بةكؿةنةوىَ, بةًيَواييَهى نة ؿاؿةبلِىَ يةٖةَوو ًتيَو
ٖةيَلِفاْى ئةو بريظنةية وةهف ْانلىَ, بؤية تائيَوعتا ْعةماْلاوة ضعيية ئعةّ     
اةوؿايَية بةؿواى ؿاكًِتٓى ًيعلىَ, يإ ًعيعل ض ثاكهعةْييَهى بابعةتى بعؤ     

هت ؿةنات, ٖعةك ئةوةًعة وا ؿةنعات ثلظهيوعى ًعيعل ْووهعري       فيإ ؿكو
ًيعل وةى تةقيٓةوة واية نة ئاطلةنةى ٖةيَيوو ئيعـى بوكناْيَهعةء نعاتىء    
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هاتى ؿيعاكيهلاوى ْييعة, باوةِكيٌعِ بعةوة ٖةيعة نعة ئيًعٗاّ يعةْاو ٖعةَوو          
َلظ يَهععـا ٖةيععة, بععة َّ ثيَويوععتى بةؿةهععتيَهى ناكاَععة ٖةيععة بيٌععيًَىء    

 .بـظميَتةوةطةوٖةكةناْى 
41 

واتعة  ( اغيٓفععة اةـيعة  )ؿةضووة فيَل باكى ياهعاى  ( سةمبواية)ئةطةك ًيعل 
نةهيَوى يةنةّ ؿةػؤى تاّء ضيَقيَهى مظكى ٖةية, نة ٖى ؿووةّ ؿةػعؤى  
تععاّء ضععيَقى نععةَرت ؿةبيَتععةوة, نععة ٖععى هععيَيةّ ؿةػؤيععت ٖععةك مظك نععةّ  

ثةيوةهعت ْييعة بعة     ؿةبيَتةوة تاواى ييَـيَت ٖةك تاَى ْاَيَٓى, بؤية ًعيعل 
ئاكةمووى َلظ  و سعةمؿةناْى, ًعيعل وة ََـاْعةوةييَهى نجعى ٖعةَوو ئعةو       
ٖاواكاْةيععة نععة  يععة دوطلافيععاييَهى ؿووكى ْععاومةئء دةهععتةى َلظ ععةوة   
ٖةيَعععـةنات ؿاواى كانعععلؿٕء هعععةكٖةيَيةكِإء ضعععووْة ْعععاو ْاؿياكةناْعععت  

وة ية نويَوةوة ؿيَتء ييَـةنات, ٖاواكيَهة تاوةنو ئيَوتا ًااريإ ْةياْتواْي
َٓيٍ ٖؤطلى ئةو ٖاواكة ْاؿياكة بووضية بؤية مظك داكإ . ضؤٕ ٖةيَـةنات

ٖةهت ؿةنعةّ َعٔ ؿةطةِكَيُعةوة هعةك كةطعةمى بعاو بعاكإء يعة هعو يةى          
 .ثاهاكيةنا 

42 
يةكاهتى وة ََى ئةّ ثلهياكة ؿةبىَ ئةواْة بيـةْةوة نة بةناكى كةػٓةوة 

وةغييَِٓ نعة ناكييعةكيِ ٖعةبووة يعإ ْعا, بًَعيَِ       ػةيهٔ, َٔ ػؤّ ْاتوا  بي
 .ٖةيتِ كةْية ػؤّ كامى ْةمب بؤية ئةَة بؤ كةػٓةطلةنإ بةديَـةٖيًََِ
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  بةشى هةشتةم

 
 خولياكان 

 شوناشى نيطةرانى روَشهبريان
 
1 

ئَيُة نَوَةيَياييَهى طوَاْوعامو ااًعل بعة ِكاِكايعري , ٖةَيٌعةو بعَى وضعإ         
ا َيععري بععوََكِّ ونععاكؿى ئععةو طوَاْععةو مةيٓيَهععى نععلاوةئ بععوَ  دةهععتةييَهى و

َوَكاْععةى ئععةّ كِاكِاييععة , ٖةكبوَيععةَ موو مووؿةنةويٓععة فيَععل ناكييععةكيَتى    
وةُٖى نةوتٔ و ؿاكَِإ , بةؿكيَقايى َيَقوو ئةطةك ٖيُُةتى كوَيَى بعة تيٓعى   
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بووئ و بة تاى ْةبواية  ئيَوتا نلَى ئةو طوَاْةو ؿاهى ئةّ كاكايية ثةزي ؿا
  .ضًَةثوَثةى وْرووٕ و ية بريضووْةوةى ٖةيَواهيرووئ 

 
2 

فةيوععةفةى نععةوتٔ و ؿاكَِععإ بوَتععة نةتععةطوَكياى كوَفاْععةى ئيَُععة  , بوَتععة   
تلهيَهى يةَيَقيٓعةى هعةكدةّ , هعةكدةيةى ئعةّ واٖيُةيعة ؿةطةكويَتعةوة       

تعقى بعاوةكِ   بوََيَقوييَهى ؿووكوؿكيَق , َيَقوويَو تقى ًهوت و ْةٖاَةتى و  
بةػوَْةبووٕ و  تقى بة بةٖيَنماْري و بة مةبة غ ماْيٓى ؿوفَٔ , يةبةكاَرةك 
ئععةوةؿا ٖععيك تععةوفَىَ ْععةبووة نععة بريَتععة ٖوَنععاكى وكؿوػاًععهلؿْى ئععةّ    
واٖيُةية دا ئةو تةوفَة ض يةهةك ئاهتى بنوتٓةوة هياهى و ئايـيوَفيةنإ 

 ظ بىَ بىَ ض يةهةك ئاهتى كوَيَى ئةْتًذيٓوياى نوكؿ 
 

3 
ؿةػوامّ بًَيَِ ئيَُة ْةتةوةييَهى هتةَـيـةئ و ئةوةْـةى ناكَإ يةْاو بة 
دوويَةػوتٓى دةهتةى ًوَكًِهاكى نلؿوة ئةوةْـة ناكَإ ية ْعاومةئ و  
كوَْانريريى ْةنلؿوة ,واتعة بةدةهعتةَإ طوتعووة وةكة و مةيٓيٌعُإ يعة      

هلؿْعععو ًعععةت و ؿواى ػوََاْعععةوة بةديَٗيٌَعععتووة , واتعععة طةَعععةى ٖيكن 
ثععةتهلؿْى دةهععتةَإ ئةدماَععـاوة بععىَ ئععةوةى بةكٖععةَيَهى طععةوكةى      
ميٓـونلؿْةوةى مةئ و ٖوََ بوَ ْةوةنإ بعةديَ بٗعيًَرَي تعاوةنو ئعةَلِوَى     
طةدمةناْى ثىَ بةكِيَوة بيىَ  , ئةَةَ وايهلؿووة نةوا كوَسى بةكبةكةناْيَ 
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هعتى ٖيَعنى َاْععةوة   و ؿيٓاَيهيعةتى كووبعةكِوو بووْعةوةى ْعةوةنإ  يعة ئا     
ْةبيَت, ئةوةْـةى طوْاٖى ئةّ غةفًةتة ؿةنةويَتة ئةهعتوَى بنوتٓعةوةنإ   

  .هةؿ ئةوةْـةَ ؿةنةويَتة هةك طةكؿْى كوْانرريو كوًَٓرريإ 
 

4 
ئةطةك ناكى بنوتٓةوةنإ َوقاوةَةت بووبىَ بوَ يعةْاو ْةضعووْى قعةواكةى    

بعووة نعة ئعةّ ئةكنعة      ْةتةوةنةَإ ئةوة ناكو ثعلِوَفةى كوًَعٓرريإ ئعةوة   
ثععريوَمو  ضاكةْوهوععامة بيلْععة ئةهععتوَ , ئةطععةك هععةكْر بععـةئ  بوََععإ    
كووْـةبيَتةوة نةئيًَوتاًى يةطةيَـابىَ ٖيَنى ضةى ناكييةكتلة ية ٖيَنى بريو 
بععاوةكِوفيهلو كوًَععٓريريى , تععانى نععوكؿ وابريؿةناتععةوة ٖععةكناتىَ ضععةنى  

ةوة تلهى كَإ و ًهوتؼواكؿٕ ئظ يةؿةهت ْةَا و يةٖةك هات وناتىَ بىَ 
ويَلاْععى ؿةنععات , ئةَععة ؿاػععوامى ئععةوةَإ ييَععـةنات نععة يععةّ ؿياكؿةيععة   

  . ٖةيَوةهتةيةى بهةئ و بةػوََإ ؿابييٓةوة 
 

5 
َيَقوى  ٖةَوو ْةتةوةييَو  بايى ئةوةْـةى ْةٖاَةتى تياية ناكؿى كةػٓعة  

َيَعقووى ئيَُعة   وةًاْةناْى ػوَى يةْاو دةهتةى ؿا ئعةدماّ بعـات , بعة َّ    
ػايَيية ية  ويَٓاناْى كةػٓعةو فوَكَعةناْى بريوبوَضعووٕ, ٖةكبوَيعةَ ئيَُعة      
ْةتةوةييَهري ٖةتا يعةو كةػٓةيعةَ ؿةتلهعري نةؿةَاياتعةوة هعةكثىَ و      
ؿوكهتُإ ؿةناتعةوة تعا بعوَ مةَعةْيَهى تعليٍ بعقئ , ئَيُعة تعا ئيَوعتاَ          
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يُا ؿةبةػٌعىَ بعة   ؿةكنُا بةوة ْةنلؿووة نة ؿكةػتى كةػٓة دواْرتئ ه
نوََةيَيا و بناوت و كوًَٓريريى , ٖيَنيَهى يةبٔ ْةٖاتووى نًتوكى  دياوامى 
قروويَهلؿْى يةنرتييةوة, ٖيَنى َاْةوةى ْةتةوةية , ٖةَوو ئةو ْةتةواْةى 
نععة ئيُلِوَنععة ثيٌَععهةوتووتلئ ْععة تععةوةٕ , ئععةو ْةتةواْععةٕ  نععة ػععوؿاْى 

 . نويتوكيَهى كةْياوكِةْيى كةػٓةٕ 
 

6 
 ئةوكوثا  بةؿكيَقايي ضاػى بةك ية كوًَٓيةكى  يةْاو تاييَهى ئةبةؿى 

ئاييٓى ؿا  ٖةَوو هةكدةيةناْى كةػٓةى يةهيَرةكى ؿةهة َتيَهى ئاهعٓري  
ؿا نلؿبوو بعة تعابوَو نعةي تعوػٓى ضعةَهيَهى ئعاوا ْةؿةنعةوت و تعةواوى         

ظ واكؿ كوَْعععانريريإ يعععةفيَل نعععوَْرتوَزي ئعععاواميَهى ئعععاييٓى طيٓيًَيعععإ ؿةػععع
ٖةكبوَيةَ ئةوكوثا بوَ َاوةييَهى ؿووكو ؿكيَق ْعةيتواْى ئعةو كوَيَعةى  ػعوَى     

ضوْهة ؿاَوؿةمطاناْى نةييَوا و ظ بريٓىَ ية َةوؿاى هياهى و كوًَٓريريى 
باْـة هعيشلييةناْى ٖعةَوو ؿةكطانعاْى ؿةْعط و كةْيعى كةػٓعةو كَوسعى        

ٕ تةناْيَهى ئةوتوَيإ ئةهتةتيهايإ ية ػةيَهى ؿاػوتروو , بة َّ كوًَٓرريا
ؿابةػوَو ًوْاهيى ٖعوََ و بعريى ػوَيعإ بعةكمنلؿةوةو تعةػت و تعاكادى       
ٖيَنى فيهلى نةييَوايإ تاكوَاك نلؿو ٖةَوو بعةٖاناْى كةػٓعةو فيهليعإ    

 .  طةكِاْـةوةو نةوةتٓة هةك ضاػى ميَلِيٓى كوًَٓيةكى 
 

7 



 212 

ئععةَلِوَى كوًَععٓرريإ يةنوكؿهععتإ ئةوسةقيكةتععة بععاَ ْععاي ؿةنععةٕ نععة  
ْةتةوةنةيإ بةض ٖةٍ وَةكديَهى ؿفواك ٖاتوَتة نايةوة و ية ٖعةَإ ناتعـا   

بوَيةٖةْعـىَ دعاك ؿةنةويَتعة    ظ بةض ٖعةيو َعةكديَهى ؿفواكيٌعـا تيَـةثعةكِىَ     
َياْى ؿوو بةكؿاًى هةػتى تيَلِاَإ و برينلؿْةوة , ئةو ناتةى نةؿةيةوىَ 

ئةو ٖعةٍ و َةكدعة بهعات    كةػٓةى ااًل بة كاهتييةناْى ػوَى ئاكِاهتةى 
ية ْاػعةوة ٖعاواكَى كَوسعى ئاطعاؿاك ؿةناتعةوةو ٖعةَوو ئعةو ْةٖاَةتييعةى         
وةبريؿيَٓيَتةوة نةكابلؿوى ئةويإ تقى ياؿةوةكى تاٍَ نلؿووة و  ئيَوتاى   
ًريئ ؿةنةٕ , بوَية بة ْاضاك دًَةوى قةيَةَةنةى ؿةطليَعت تعوَميَهى تيَعـا    

ًععٓررياْةٕ نععة يةهععةكؿةَة ْاػوًَععةناْى  ئةَاْععة ئععةو كوَظ ؿةٖيًََيَتععةوة 
نعاتيَهيٍ نعة   ظ ػةباتى طةزي نعوكؿا بةًعى ًعيَلى ئاماكةناْيعإ ٖعةبووة      

ظ قةيَةَةنععةى يععة دوويععة ؿةػععات و ؿةْيععى كةػٓععةى ػععوَى نععح ؿةنععات 
ؿيواْةوة يةْاػةوة ئاواميهى ػةَيري طياْى ؿاؿةطلىَ بعةوةى نعةبوَؿةبىَ   

 ظوابىَ 
يَععةكِاونىَ  ى ئععةّ ْةَةتععة يععة كوًَععٓرريإ   ئةَععة وايهععلؿوة دوَكيَععو يععة ؿ  

 .  بيَتةنايةوة نة ٖةّ ئاماك ؿةػوات و ٖةّ ؿةتًَيَتةوة 
 

8 
بةجموَكة  كوًَٓربو كوَْعانرريى نعوكؿ تعاوةنو ئيَوعتا ٖعةيَيلى ًوْاهعيَهى       
ؿياكو بةكدةهتة ناكى كةػٓةييَهى ديـؿى ْيية ,تا بتواْىَ بريَتة ٖيَنيَهعى  

 ثاْةنعععععععععععععععةؿا , طعععععععععععععععةوكة و ؿيعععععععععععععععاك يعععععععععععععععة طوَكِة  
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واتعة ناييععةك بيَعت بععة هععةك هعةكدةّ ئععةو بلِيععاكو كووؿاواْعةى ئععةَلِوَ يععة      
يَهى وْوؿهععتإ  ٖععةٕ و نععاكى ػوَيععإ ؿةنععةٕ, ئععةوةى ٖةيععة ٖةيَيعع   نوك

وْيَهة تعةْٗا بعة   ويع واتعة ٖةيَ ْيعة ,   دهاتةوةػتةو ٖةيَيلى ٖيَعنى َاْعةوة  
لى طوتعاكيَهى  ٖاواك و ْايرَي طوماكًت ية ػوَى ؿةنعات بعةبىَ ئعةوةى ٖعةيَي    

ت ئعةّ  رعة يَهلؿٕ , ٖةيَييةك بيَت و بريَتعة هةكَةًعكى ضعاوي   كةػٓةييى ناك
وْـةناْى هياهةتى باوؿا  طوّ وْةَ ية َْيَو باية توٖاواكو ٖةيَيدوَكة ٖاتو

 . بوَ ػاوةْةنةى دَيـةٖيًََىَ ؿةبيَت و َاْـووبووْيَهى موَك
 

9 
نة ية فةكةْواو ًوَكًِى  ٖةيرةتة دوَكيَهى ؿيهة ية كوَْانرريإ وةى ئةوةى

فةكةْوععاؿا كوويععـا ٖععةويَى ئععةوة ؿةؿةٕ نععة برٓععة كيَرععةكى طةدمععةنإ و   
ًوَكًِيَهى تامةو ثلِ ية دوْرودوََ بةكثانةٕ و ؿةهعة َتى نعوكؿى بعةوة    
كابٗيَٓٔ نة ؿةبىَ طوىَ يةؿاػوامييعةناْى طعةدمإ كابيعلٕ و ديَرعةديَهاكى     

يًََرتئ ًعيَوةى ػعةبات نلؿْعة يعة     ؿاواناكيةناْى ئةوإ بٔ , ئةَةيإ دعاس 
ثيَٓاوى ئاَادمة ثريوَمةناْى طةدمإ , ئةطعةك بيَعو بعة ًعيَواميَهى َعوَؿيَلٕ      
ؿووك ية ٖةيَجةى وكؿوػاًهلؿْى ئةو ؿاّ وؿةمطاياْة بيَت نة ية نوَتعايى ؿا  
ٖععةكػوَيإ ؿةبٓععة ػععاوةْى و ئةطععةك وكؿوػاًيٌععيإ بهععةٕ بةْاضعععاك       

 . ٓةوة ٖةكػوَيإ ؿةبىَ بوْياتى بٓيَ
  

10 
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بةٖةكساٍَ ئيَوتاى كةػٓةى كوًَٓرريإ وا ثيَـةضىَ مياتل بعةكةو  ًعيَوامى   
ػوَثٌععاْـاْةناْـا بيععىَ ْععةى بععةكةو قوويَهلؿْععةوةى نًتععوكَنى كةػٓععةييى  
هععةكاثاطري وةى ئععةوةى نععة يةًوَكًِععى فيهععلى ئععةوكثى ؿا ٖاتةنايععةوة و 

مى ئعةّ ًعيَوةػةباتة   تاوةنو ئيَوتاَ ناكييةكيَتى ػوَى ٖةكَاوة , دياوا
كةػٓةيية نةػوَى ية تةؿويٓهلؿٕ و توََاكنلؿٕ ؿةبَٓيَتةوة يةطةٍَ ًيَوامى 
ثيٌَوو نعة ػعوَى يعة ػوَثيٌَعاْـٕ و ٖعاواك ؿةبيَٓيَتعةوة و ٖةْعـىَ دعاكيٍ         
توْععـو تيععقى ييَـةنةويَتععةوة , ئةوةيععة نععة ٖععى يةنععةّ ئاهععةواكةنةى       

ةكِيَهى موَكو ؿيٓاَيهيعةتى  بوَْةوةناْى ؿاٖاتووَ ؿةبيَتة َايعةى هعووؿو فع   
ؿةبىَ ,بة َّ بة تيَهةٍ نلؿْى ٖةكؿوو ئةّ ًيَوامة بة هعتايًيَهى ٖاوضعةكؾ   
و ؿووك يةهوَمو ااتيفة ؿةتواْري طوَكِاْيَهى ضاكةْوهوعام يعةفياْى هياهعى    

   .  ْةتةوةنةَإ غويَكيَٓري 
   
 
 
 

 ئةويهى يةكةمى ئةزموون
 

ة نعة ٖعةكطين ْعاتواْى يعة نعؤتء      يةنةّ نتيَب وةنعو يةنعةّ ئيٌعل وايع    * 
ثيَوةْععـة ْاؿيععاكو يةممةترةػٌععةناْى ؿةكبععامت بععى, بؤيععة ٖةَيٌععة وةى  
هعععةؿاييهى ًعععةكّ ئعععاَيَن يعععة قعععوو َيى ؿيلظنعععةوة ٖةيَـةهعععتآء بعععةْاو 



 215 

ًعععاؿَاكةناصياْا ؿةهعععووكِيَتةوةو يعععة ؿيعععـطاو ديٗاْريٓيُاْعععـا تامةَعععإ  
هعععيَو نعععة  ؿةناتعععةوة, ٖةَيٌعععةَ ثلهعععى ئةبعععةؿى ؿةػويَكيَٓعععآ, ثل  

ٖةيَُاْـةؿاتععة ْععاو تععةَتوَاْى طوَععإء ْاضععاكَإ ؿةنععات بععة ؿواى ئععةو    
يةقيٓةؿا بيةكِيرَي نة ٖةكطين ْايـظميٓةوةء ؿةطةيٓة ئةو كاهتيية نة ٖةَإ 
ثلظهيوى طعةِكإ بعة ؿواى ئعةو بةٖةًعتة ووْروواْعة تعةْٗا تةَيعة ْعوكيَهى         

ى نة يا ية ًيعل يا ية غةيرية يةْاو مةيٓى ئيَُةؿا بؤتة ٖةويَيَهى ئيوتةتيه
 .ضريظى يا ية فاْلةناْى ؿيهةى ئةؿةبيُاْـا كةْيـةؿاتةوة

ؿوو دؤك بريظنعة ٖةيعة ؿةبعآ كووْعى نةيٓعةوة, يةنعةّ نتَيعب نعة وةى         * 
ػويَٓةكيَهى ديـى نةوتريَتة بةكؿةهت دياية يةطةٍَ يةنةّ نتيَب نعة وةى  

ّ ًتة بؤيعةَ  ٖةواؿاك  بةكؿةهتت نةوترآ نة ية ٖةكؿوونياْـا ٖةك يةنة
تؤم  يةَةؿا ؿةوةهتِ واتة دياوامى ٖةية ية َيعاْى يةنعةّ نتيَرعى فيعاْى     

 .ئةؿةبىء يةنةّ نتيَرى فياْى ئاهايى
حمةَعة  )يةنةّ نتيَرى فياْى ئاهاييِ بليتى بعوو يعة ضعريظنيَهى ؿكيَعقى     * 

بوو ئةطةك ْعاوى ْووهعةكنةييِ   ( مشٌايَى ًوإ)نة بةْاوى ( هاحل هةايـ
كاهتيـا ٖيَٓـة بةو ضريظنة ناكتيَهلاو بووّ, نة تةوامت نلؿ  كاهت طوترآ ية

بة ؿكيَقايى ًةو ٖةك بعريّ يعةو مشٌعايَقةْة ؿةنعلؿةوة نعة ضعؤٕ هعةؿاى        
مشٌايَةنةى َودينةى ًةفابةػٍ بوو بؤ َةاٌعوقة ْةػؤًعةنةى, ٖعةك    
ناتآ تاى ئةوئ نيةى ؿاؿةطلت ئعةو بةهعةك تعاويَلة بةكؿيَهعةوة ؿةهعتى      

فةْىء ئيعـى ؿةْعط ؿةكِفايعة ػعويَٓى ءكؿة وكؿة ضعاى       ؿةنلؿ بة مشٌاٍَ
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ؿةبؤوة, ئةّ ضريظنة بؤ ئعةو هعةكؿةَى َعٔ فعةنَيو بعوو, بليعا ؿووبعاكة        
 .ؿةخمويَٓـةوة

    َبة َّ يةنةّ نتيَرىَ نة يةئةمَووْى ئةؿةبيُا ػويَٓـبيَتُعةوة, نتيَرعى
 -رىبوو ية يةٕ ٖوْةكَةْـ قةكةْى دةَيٌ ؿكا بة َٔ نة بيؼويَُٓةوة نتيَ

ٖةيَرةتععة نععة وةكَيععلت بععريّ ... ى ٖيُٓيععواى بععوو-غيععٔ ييععلم ا دععلاي
يةوةْةنلؿْةوة نة تَيعى بيعةّ بعةَ ّ مظكّ َةبةهعت بعوو ئعةو نتيَرعة بعةو         
ٖععةَوو  ثةكِةيععةوة غويَُٓععةوة, بةٖععةكساٍَ ػويَٓـْععةوةى ْاوةكظنةنععةى 

ظنيَهى باي يةػةباْى َلظ  ؿةناو كظزي فةكؿ يةْيَو ئةّ ػةباتة, واتة ْاوةك
كاهتى ٖيك ناكييةكييَهى بةهةكَةوة دىَ ْةٖيٌَت ... ٖيوَاْيوُى ٖةبوو

ـ   )ضريظنةنةى  طعةييَو يعةو ميعاتل يعةو هعاوة يةطعةيَُا       ( حمُعـ ُعاحل هععي
 .ؿةفيَت تاوةنو ئيَوتا

     ؿةَيَٓيَتةوة ئةوةى ناَة نتيَب بؤتة توسفةى ْاو مةيٓعى َعٔ, ٖةَيٌعة
َةيإ ناكيهى ئةهعتةّء ؿفواكة,  يةْاو كهتةو ؿةهتةوافةناْيـا ؿةفيِ؟ ئة

ضوْهة َيَقووى ؿاٖيَٓإ ٖيَٓـة ثلِ ية ئةمَوْى بةٖيَنةنعة َةػايَعة بةتعةْٗا    
دواْييةى يةْيَو ئةّ َةًَةَةتةؿا بقيت, بة َّ ئةوةى ٖةَيٌةو بعىَ وضعإ   
يةناتى ثيَويوعتء ْاثيَويوعت, يةػعةّء ثيَهعةْري يةٖةوكاموٌْعيَوؿا وةنعو       

ة قععوَيَهِ زيَ ػواكؿظتععةوةو سةهععاوَةتةوة  ناْيًععةى فيٓععىَ بععؤى ضععووضي  
بووة, ئةو نتيَرعةى نعة ٖةكضعةْـ ؿةخيويَُٓعةوة ثلهعياكى       -ْازي -نتيَرى

ئةوةّ  ؿوكهت ؿةبىَ, َة ييَو يةضواكضيَوةى دوطلافياييَهى ؿاػلاو, بعىَ  
ٖيك وةهيًةييَهى فيإ, نؤَةيَياييَهى ْةػويَٓـةواك, ضؤٕ تواْيويةتى ئةّ 
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بهاتةوةو ئةّ ؿيـطاية بةٖيَنةى كاونلؿْى دواْى يةنوىَ ٖةَوو دواْيية نؤ
   .ٖيَٓاوة؟ بلياؿةَناْى

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مةعريفة  ءلة شروشت
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بعةيَهو   ,هلوًتـظهتى ناكيَو ْييعة سعةمى َلظ عع وةبعةكى ٖيَٓعابىَء بعةي      
بعؤ   ى كاهعجاكؿووة ية فينيويوفيةناْى دةهتةء مةئ بةسةشييعةت يثيَـاويوت

فء نععوٍَء ثيَـاويوععتيةناْىء ؿةنععلىَ ٖععةَإ ئععةو     ؿاَلناْـْععةوةى نععة 
يعةى  يَث هلوًتـظهتية يةبةكابةكى تةواوى َاْانعاْى فياْـظهعتى بعىَ, بعةو    

َهة ةبعععةكؿةواَرووْى فيعععإ بعععةبىَ بعععووْى هلوًعععت ؿةضعععيَتة ْعععاو ضععع  
َةسايَةناْةوة, تاوةنو ئيَوتاَ ئةْـيٌَةى نةهعيَو ْانليَعت بعةبىَ بعووْى     

هى ييَابووٕء تةْيٓععةوةى هلوًععت طةَععةهلوًععت فيععابىَ, ئةطةكضععى ثةيععـ
ٖيَذيععععاك مظكى فةيوععععةفى ػويَكاْععععـ, بععععة َّ تععععاوةنو ئيَوععععتاَ ؿواى 

ّ ؤٖاتٓةنايععةوةى هععةؿإ تيعع    باكيععةوة ٖيٌَععتانةَ َلظ ععع يععةْاو      ك يععة
كاكةوةناْى طوَاْـا هةيلى ئةّ نةوٕء هلوًتة ؿةنعات, ئعةو طؤكِاْاْعةى    

 ٔ طؤكِإ بووة, نة َلظ ع يعة ثيَهرتيهونة يةْيَو ْاػى هلوًتـا كووؿةؿٕ كيَ
ْعةيتواْيوة طؤكِاْعةناْى ػعؤى وا ؿيوعجًري بهعات,       فياْى كظفاْعةى بةئعةقٌَ  

وإ ْةنلاو ٖةيعة, بعة َّ   يةْيَو هلوًتـا ٖةْـى داك فةيتةى طؤكِاْى ضاوةكِ
ئيَُععةئ نععة بععةوكؿى ٖاونيٌَععةناْى ئععةو هلوًععتةَإ ْةػويَٓـظتععةوة,      

يفعةناْيٍ دؤكاودعؤكبٔ, ٖعةَوو    ًت واؿةنعات َةال وضاوؿيَلى نلؿْى هل
كةْيععةناْى ئةثيوععتُويوفيا يععة هلوًععتةوة ٌَععتء َععاٍَ نععلاوٕء بععةثيَى  

بةو ثيَيةى هلوًت يةنيَهة ية  ياهاناْى هلوًت دةؿة زي ػؤيإ ؿةنةٕ,
ٖؤناكة طلْهةناْى هةكٖةيَـإء بعةكؿةواَرووْى فيعإء بعة ثيَعى َيتعؤؿى      

يعة ٖةهعتء ٖؤًعى     يةهةؿاْؤَيٓايينّ ية ثيٌَةوةى ٖةَوو ضةَهةناْى ؿي
فيععإ, بؤيععة ؿةبععآ دععآ بايععةػى طلْيععى ئيَُععة بععآ يععة كووى ييَتويَقيٓععةوة 
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هةباكةت بة ثةيوةْعـى ئعةّ هلوًعتة بعة فؤكَعة َةاليفيةناْعةوة, بؤيعة        
بؤ َلظ  ؿفوْى تيهاى هلوًت دؤكيَو ية تةبايهؤتهلؿْى مةيٓى َلظ  يةئيو

ة بعاوةكِةؿا بعووة, نعة    ٖةك بؤيةَ ئةفكتوْيةت ٖةَيٌة يع ... ؿةػويَكيَٓآ
ةكطلتٔء تيَيةيٌذيء ثيَيةيٌذي وٖةَوو تواْاى ٖنكىء ٖةهتىء تواْاناْى 

ية قوو َيى هلوًتـا ػةفة بووة, تةْاْةت َةٖاشيا طاْـى بعؤ كمطعاكنلؿْى   
و َتةنةى ٖةَوو تةقةيكَيةنى ػؤى ػوتة طةكِ نة هعووؿ يعة تواْعاى كظغء    

ك ثلةْوعععيريَهى واتعععة يةهعععة  .هلوًعععتء ئاًعععتى بةػٌعععى وةكطعععل    
كظيٌتء َةبةهتةناْيٌى ٖاتةؿى, ٖعةك بؤيعةَ ؿةبيعٓري    ( ْةهاتياطلاٖا)

مظكبةى ٖةكة مظكى قوتاغاْة فةيةهةفيةناْيٍ ية ثاْتعايى باػيعةناْةوة   
ؤية ييَعلةؿا ؿةًعىَ ثلهعياكى ئعةوة بهعلىَ نعة       ب ...ؿيايؤطيإ ئةدماّ ؿةؿا

بعىَء تععانوىَ  ثةيوةْعـى ْيَعوإ هلوًعتء َةاليفعة يةضعيـا بةكدةهعتة ؿة      
ؿةتععواْىَ َةاليفععة طؤًععى بهععاتء ئايععا َةاليفععة بععةبىَ بععووْى هلوًععت    
هةكٖةيَـةؿات, ياػوؿ نعاّ يعةّ ؿوو ضعةَهة هةكضعاوةى ئعةوى ؿيهةيعة؟       
ئةَاْة ثلهياك طةيَيَهى طليٓئ نة تعاوةنو ئيَوعتا ْيَوةْعـى ييَتؤفيَٓعةوةى     

بةؿاػةوة طؤ اكو ٖةويَى ْةؿاوة بةكَة ى بهاتء يا بة يةوة بيىَ, ػؤَايَى 
 ةْةوةظييةنى تةواوةوة ئاوكِ يةبابةتيةزيَ ؿةؿبةمياؿةكِ ييةنإكظفْاَة نوكؿ

بة َّ بةنةّ بايةػيَهى ٖيَذياك مظكةوة ئةو بابةتاْة باي ْانعةٕ نةٖعةْاوء   
ثىَ يعةى وةى ضعؤٕ نةتعةطؤكياى    وويًََـاًى بابةتة تامةنعاْى ئيَوعتإ, بعة   

ى ييَوةؿةنعات نعة هلوًعت ْعةى     طليهعى باهع   ًعواْهاكةيى  يةنةّ كظَاْى
ٖةكهةكضعععاوةى هعععةكٖةيَـاْى َةاليفةيعععة بعععةيَهو ػويكيَٓعععةكى ٖعععةَوو   
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ااكيفةناْيٌة, بؤية ئيَُعة يعةْيَو ئعةؿةبى نعوكؿى وةى ؿاٖيَٓعةكو ًعااريء       
ْووهةكء ضريظنٓووهيٍ بامسإ يةوةْةنلؿوة نة هلوًت ض ثاْتاييعةنى  

هعةكةنى ٖعةَوو ؿقعة     فانتعةكى يعةناْيَها  ؿاطلتووة  ؿةقةنإيةْاو كظسى 
َٔ ْاضُةوة هةك باهى فةيوعةفى ئعةوةى نعة ئعةقٌء     ... ؿاٖيَٓلاوةناْيَتى

ئةَعة  ... ٖؤًى كةْيـاْةوةى هلوًتة يعا هلوًعت كةْيـاْعةوةى ئةواْعة    
قوععةى مظك يةهععةك نععلاوةوة َععٔ ٖععةكطين يععةممةتى ًععيعلى ػؤًععِ زيَ      

ة دواْاْععةى هلوًععت ؿةنععةّ نععة   ضععاكثَععٔ بععاي يععةو  ...كْععةطلتووٕةو
ةكةوةى فةيوةفةؿا ناكيإ يةْاو ئيٓوإ نلؿوةء ضؤٕ ضؤْى هلوًعت  يةؿ

ػععؤى بؤتعععة ٖاْععـكو ٖاْجيَعععـكاوى ئيٓوععإ يعععةنلؿاكو كةفتععاكو هعععيُاى     
اليفعة بعة   َةئيَُعة ْعانلىَ ثعةيوةْى ْيَعوإ هلوًعتء      ... ْووهيٓةناْياْـا

فةيوةفةوة ًةتةى بـئ بةيَهو ئةو ثةيوةْـيية ثةيوةْـيَيهى ئيَوعتةتيهى  
يَن تلةء ػويَكيَٓةكى دواْييعة ميعاتل يعةوةى نعة ػويكيَٓعةكى ؿةقعة       مظك بةٖ

, ضوْهة بةبىَ بووْى ثةيوةْـى ْيَوإ هلوًتء َةاليفة ىَفةيوةفيةنإ ب
ة ػاوةٕ نتيَرة وًعهةنإ, ئةونتيَراْعةى   ٓدواْى يةؿايو ْابيَت بةيَهو ؿةبي

ى يةوةتععةى ٖععةٕ ٖععةْاوةَإ ٖةيَععـةنؤئَ ومةيُٓععإ كاؿةَععائَ بععىَ ئععةوة  
يةؿواداك يةمظك كووى ؿةكووْيعةوة ْعا ئوَيَعـء     برةػٌٔ تيةييَهُإ ثىَبةبا

هاكؿو هلَِإ ؿةنةٕء فياصيإ يةبةكضاو تةْط ؿةنةٕء ؿةَايةْةوة ْعاو  
بةوةى نعة   ,تاكَاييةناْى ًوثٓٗاوةكء تووًى ًةكِة َيَلويةناصيإ ؿةنةٕ

هُإ  ى هعةكء  ئيَُة ٖةَوو وةى َيَلويةى بايَـاك يةيةى طري ؿةبريء ٖةْعـيَ 
ٖةْـيَهيٍ  ى ؿواوةى يةنرت ؿةػؤئء يةؿواداكؿا يةنرت تعةواو ؿةنعةئء   
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بووْيَهُإ بؤ ْاَيَٓيَتةوة, ئةَعةَ يعةوةوة هعةك ٖةيَعـةؿا نعة ثةيوةْعـى       
ْيَوإ هلوًتء َةاليفةَإ ؿابلِاْـوة يةدوَية هةكنيةنةى نة دواْيية, 

ة, هةكضعاوةى يعةممةتى   كى بووٕء َاْةوةيةضوْهة ٖةك تةْٗا دواْى ٖاْـ
بؤ ئعةّ َةبةهعتة ؿةتعواْري بيةكِيَٓعةوة بعؤ       -َةاليفىء فةيوةفةَ بووة

نععة ٖععةكطين َةاليفععةيإ يةضععيَوةى هلوًععت   ئةبيهؤكيععةنإفةيوععةفةى 
يعععةممةت برعععوو  -دعععواْى -هلوًعععت -ؿاْةؿةبلِاْعععـو ٖةكهعععىَ ضعععةَهى

بةفانتةكى هةكةنى فةيوةفةى ئعةوإ, بةٖعةَإ سعاٍَ ئةطعةك ثةيوةْعـى      
ْيَوإ هلوًتء َةاليفة ٖةك بةتةْٗا هةكٖةيَـاْى فةيوةفةبواية ئةى ضعى  

نة ٖةك بةتةْٗا  ؟يةو ٖةَوو نةيتوكة هياهىء نؤَة َيةتىء ئاًوبة بهةئ
يإ بةكٖةّ ٖيَٓاوة, ٖةَوو كابةكاْى  -بةَاْاى ؿاٖيَٓإء َةاليفة -دواْى

ضعووْةوة ْعاو   فةيوةفة بةك ية ػناْة ْيَو ؿيايؤطعةناْى كظفاْعةى ػؤيعإ ؿة   
ثوْيىَ بةؿةيإ ٖةماك ػاْة يةَيٌَهياْـا يهةهلوًتء كةْية يةبؤٕ نلؿْى 

طؤكِاْى بةهةك ؿاٖاترىَ, ْاثًيوٕ بةك يةوةى بيعيَتة ْاوًعةكِةنإ ؿةضعووة    
طةكاْةوة بعؤ هلوًعتى وو َتةنعةىء يةهعلوتيَهى      ءْاو تةوفَىَ ية هلوًت

ةو ئةوها ْعاوى ػعواى   اَيَنةوة ياؿى ؿكػتةناْى ؿةكؿاكى ؿةنلؿةوئ هوؼي
ٖةكواَ هةباكةت بةيوييوي قةيوعةكو فتوساتعةناْى تةْاْعةت    . ييَـةٖيَٓا
ية ٖيَلًةناْى بعةؿةيإ نيوعى بيعوونى طعةصيى وو َتةنعةى      ... مةيٓةفؤٕ

بععةنوكتى ثةيوةْععـى ْيَععوإ هلوًععتء ... وورػععؤى يةطععةٍَ ػؤيععا ٖععةيَيلت
ئععةويٍ َةاليفععة دععا ٖععةك دععؤك َةاليفةيععةى بيَععت يععةى ضععةَو بععووة      

هياهعةتـا بةكٖعةَٗيَٓاْى هعةكنةوتٔ بعووة نعة       بةكٖةَٗيَٓاْى دواْى, يعة 
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وؿو قاماْر وية, يةفةيوةفةؿا سةقيكةت بووةو يةئابوكيٌـا هْيهى دواثتلظ
بووة, ٖةَإ ئةو ثةيوةْـيية يةهياهةتـا يةثيَٓاوى وةبةكٖيَٓاْى دواْيعـا  

ى ريٓٓىء طةًع ًةكِو دةْطء ئاًوبى وةبعةكٖيَٓاوةو يةفةيوعةفةؿا كةًعري   
َلظ ى يةبةكابةك نةوْـا وةؿى ٖيَٓاوةو طةوكةتلئ ًةكِى ؿةكوْى بؤ َلظ ع 

... ؿكوهت نعلؿوةو يعة ئابوكيٌعـا بةهعةؿإ هيوعتةَى ٖيَٓاوةتعة ئعاكاوة       
يةئةؿةبء كظًٓررييٌـا بعةؿةيإ ٖعةماك ًعيعلو كظَعاْى ؿكوهعت نعلؿوة,       

بةتععةْٗا . نةواتععة ثةيوةْععـى ْيَععوإ هلوًععتء َةاليفععة ثةيوةْععـيَيهى    
فةيوععةفى ْععةبووة, ضععوْهة ئةطععةك وابوايععة ٖععةَوو ثةيوةْـييععة كيععامىء    
َاشياتيهيةنإ ؿةضووْةوة ْاوة مةيعٔء هلوًعتيإ تعوكِ ٖةيَعـةؿا ضعوْهة      
ْععانلىَ طويَيَععو بععةكاوكؿ بهععةى بععةتيوكى كيَععقةيى ئايٌٓععتائ, ٖععةكوةٖا      

ووْى هةكٖةيَـاْى ميٓـةوةك يةهةك َيَنةناْى ؿواى ْعإ ػعواكؿٕ, بعةبىَ بع    
بعةجمؤكة ثةيوةْعـى   . ٖيك ٖؤناكيَو هلوًتيإ ؿةػوتة ْعاو ثلهعياكةوة  

ْيَوإ هلوًتء َةاليفة يةًتة مظك ئايَؤمو يةٖةَإ ناتعـا يةًعتة مظك مظك   
تاوةنو ئيَوتاَ ٖيك بةيَيةيةنى ئةوتؤَإ ... هاؿةنإ  بةكدةهتة ؿةبىَ
نةيَعةطيايَيهى  ٖيك َةاليفةيةى يةؿوْياؿا ٖةبىَ  يةبةكؿةهت ؿاْية نة ئاػوَ

هلوًتى ؿاٖيَٓابىَ, بة َّ يةبةكابةك ئعةوةؿا بعة ٖعةماكةٖا بةيَيعة ٖعةٕ نعة       
بعؤ صيووْعة ٖعةَوو    ... َةاليفعةى ؿاٖيَٓعاوة   ؿةيوةغييَٓٔ هلوًت نؤَةيَىَ

ٖاونيٌَععة نيُيايععةنإ يةهععةك هلوًععت ناكيععإ نععلؿوةو كةْيـاْععةوةى     
هلوًتى ئاو ؿابلِ  ْانلىَ ٖاونيٌَةى ييَهـاْةوةى ئاو ية ػوؿى... هلوًذي

ٕ  ... بهلىَ ناتعةى نعة هعةكظنى     ئعةو . ٖةكوةٖا هعةكٖةيَـاْى ٌَعةػؤكةنا
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ءيكيةتعة يعةنيلتووةناْى    ٖيٓـيية هوكةنإ ْاَةنةى ػؤى بعؤ هعةكظنى  
ئةَليها ْاكؿ هعةباكةت بعةو ؿاوايعةى نعة هعةكظنى ئعةَليها نلؿبعووى بعؤ         

ئيَعوة تعا    -وىوتةنإ ئةو يةوة ََا طوترعو يَنلِيٓةوةى مةوى وماكى هووكث
يوفى ػؤتإ ية هلوًعت ْةطةيٌعتووٕ   ؤئيَوتا هةكةكِاى ثيٌَهةوتٓى تةنٓ

ٕ ٖةْاهةى ئيَُة ثةيوةهعت بعىَ بعةؿةْيى َعيٍَء     ؤضوْهة كةْية يةى ًَي
ةناْةوة, كةْية ئيَوة ْةمأْ نة ئيَُعة يةهلوًعتى بعاوة فيَعلى     قَةطةمو بؤ

يَُعة وةى ئةوةوايعة   بؤية ؿاواى ئيَوة بؤ نلِيٓى هلوًتى ئ -قإ بووئجمَاْ
إ يةهةك ٓيئاػل ْانلىَ مةوىء ئامسإ فلظً -ؿاواى نلِيٓى ئامسإ بهةٕ

َاكنى هةكةكِاى غةكم بووْى يةْيَو ٖاونيٌَة ئابوكيةنإ ْاوة ْعاوة  . بيَت
ئعةفيوْى  ؿيكعةتى  ؿةطةكِايةوة بؤ هلوًت تا ئةو كظفةى يعةْيَو ثاواْيَهيعـا   

هلوًت هلِبووو طةكِايةوة  ئةفيوْة يةةوةو بةّ يثاناْى ثًيٌا فيَل نلؿو ية
 ٖةيَوعا ئةوهعا   نةوتة ػةويَهى قويَةوة نة اء يةتةى ثياواْى نًيَووابؤ نًيَ
ى ْووهعى  اؿةناتء ئعةو نةتعةطؤكِيي   ابري وةنو ئةفيوٕ َلظ ع هلِنة ئماْى 

بناْة هلوًت ض فةكتةْعةيَيهى فةيوعةفى    - ئةفيوْى طة ْةرينة ؿةيَىَ ئاي
هةكضاوةى ٖةَوو َةاليفةناْى ماْوتىء َلظ ايعةتى  ؿكوهت نلؿ, نةواتة 

هلوًععت بععووة, هلوًععت ديععة يععةوةى نععة بةكٖةَٗيَٓععةكى دواْييععة,       
كى نعيٍَ  ؤؿظميٓةوةى تي كة ماْوتيةناْيٍ بووة, ػوَؤبةكٖةَةٖيَٓةكى تي

 كةػتةناْعةوة, نعة  ؿووْةوةى هيَويَو بوو يةبةكمايى بنلؿٕ ية ئةدماَى بةك
ئععاػؤ بؤضععى ئععةّ هععيَوة هععةك   ت نععلؿكهععكثلهععى ئععةوةى  ى ْيععوتٔ ؿ

بةكةوػواك ٖةيَـةنٌىَء بةكةو هةكةوة كةت ْابات, بةجمؤكة هلوًت بوو 
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بةؿاػععةوة  ى ئيَُععة ... ناؿيبععة بةكُٖٗيَٓععةكى ثلهععياكةناْيٍ  ى ئععاؿةَ
ناتيَعععو ئيَُعععة ْعععةػاوةْى  بايعععةػيَهى ئعععةوتؤ بعععة هلوًعععت ْعععاؿكىَ, يعععة

كةنععععاْى ثيٌَععععهةوتٓى  يوفياييَهى بععععةٖيَنئء ْععععةػاوةْى ٖؤنا ؤتععععةنٓ
تةنًٓؤفيٌري, تانة ًتىَ نة ئيَُة ػاوةْى بري, ٖةَإ ئةو هلوًتةية نعة  
يةبةكؿةهععتى ػؤَععإ ؿايععة, تةْاْععةت كظفىَ يععةكظفإ ٖةويَيٌععُإ ْععةؿاوة  
هلوًتى نوكؿهتإ كينبةْعـو ثؤيرةْعـيٍ بهعةئ يعةناتيَو ئيَُعة ًعويَٓى       

ووةو كظفىَ يععةكظفإ ةنععةوتٓواَععإ ٖةيععة تععا ئيَوععتا ثيَععى ئععاؿةَيناؿى ثيَ  
ٖعةكيَُيَهى   ٖةكيَُيَهى هلوًتيٌُإ ؿةهت ْيٌإ ْةنلؿوة نة بيهةئ بة

ثععاكيَنكاو وةى هلوًععتى ػععؤى ثاكيَنطععاكى زيَ بهععةئ, بةَععةَ ْععةى ٖععةك   
يععاْيَهى طععةوكةَ يععةو  ميععاْيَهى مظكى هلوًععتةنةَإ ؿةؿةيععٔ, بععةيَهو  م

نوكؿهعتإ ْعاَيَٓٔء    نيَوياْة ؿةؿةيعٔ نعة كظف بعة كظف يعة     ثةيةوةكو ئافةيَة
قلِؿةبٔ, بؤية َٔ ثيَِ باًة بةًيَهى طلْيعى ٖةويَعةناْى ْووهعري تعةكػإ     

يَيَٓةوة يةَةكِ هلوًت ناكييةكييةناْى بةهةك بةكٖةَٗيَٓاْى ؤبهةئ بؤ ييَه
, ئةّ نةّ بايةػةَإ ؿةبيَتة ٖؤى ئةوةى بايةؾ بة بةكؿةواَرووْى يـامةيٓ

يععة ْععةؿةئء بةؿةهععتيَهى نععةَى   فيععاْيَهى ػععاويَٓىء ؿووك يةثيوععى فيٓ 
 ٔ ٖعةكواَ ؿةبيَتعة ٖعؤى ْةًعاكةمابووٕ يةناكييةكيعةناْى       .يةقةيَةّ بعـةي

هلوًت بة هةك َةاليفعةوة, بةهعةؿإ ؿةقعى ضعريظىء ًعيعلو كظَاصيعإ       
ٖةية ٖةَوو ٖةيَكو َوى هلوًتء ٖةيَكو َوى بةكناكييةكية هلوًعتيةنأْ,  

هلوًتء ثةيوةْـييةناْى بهعات يعة   بة َّ ييَهؤييَٓةوةيةنُإ ْيية باي ية 
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ػةيَكهلؿْى ؿاٖيَٓإ, بؤية ؿةبىَ ئيَُة ػويَٓـْةوةَإ ٖعةبىَ بعؤ هلوًعتء    
  .ٖةويَى يَيَهوييَٓةوةى ؿياكؿةناْى بـةئ
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 دةركةوتهى خؤر

   
َوععععى ةً -ؿةكنععععةوتٓى ( ػععععؤك)َةبةهععععت يععععة ؿةكنععععةوتٓى   "

 )*("ىَة بؤ َةو ْا دة يةؿيٓى كِظيتةبليني
ى ئععامين, ٖععةك يععة ؿواى ػويَٓـْععةوةى نتيَرععى ثًععة ثًععة تععا       ػويَٓععةك

نعععة ؿنتعععؤك ارـاةوعععري مكيعععٔ نعععوب ْووهعععيويةتى,    -ـا َكقعععات ػععع
ى ئعععةّ نتيَرعععة بهعععةّ بعععة نعععوكؿى, بعععة َّ مَعععاْى (26)ويوعععتِ بةًعععى 

َععافى  ىْووهععيٓى ؿنتععؤك ٖيَٓععـة ثععلِ ًععيعلو ًععيعليةت بععوو, ْععةَتواْ     
ووْةناْى ئععةوؿا نععة   ػععؤى بععـةَآ, بؤيععة ٖععةك يةبععةك كِظًععٓايى بؤضعع      

إ تٖةْعععـ  دعععاك تيَهعععة  بعععة وةكطيَعععلِاْيٍ ؿةبعععآ, ئعععةّ ْووهعععيٓة      
ؿةػةَعة بعةك ضعاو, ٖعةك يةبعةك ػععاتلى ئعةوةى بعنأْ نعة ايٌعكى َْيععوإ          

ىء ًةَوععععى تععععةبلينى ضععععؤٕ بععععووة, نععععة َععععَةو ْادة يععععةؿيٓى كِظ
بةكِاهععتى ئععةوةى ئععةو نتيَرععة غويَٓيَتععةوة, تععةواو يععة َاْععاى ئةًععلء       

ثيَعععى وا ؿةبعععآ نعععة اةًعععل ٖعععةَوو ؿْيعععا      .. ؿةطعععاتػؤًةويوعععتى 
ؿةٖيَٓعععآو ؿةتواْعععآ ٖعععةَوو ؿْيعععا بهعععات بعععة َعععوويَهى تعععؤ, ٖيعععواؿاكّ  

 . نةبتوا  تؤميَهى مظك نةَى ئةو اةًكةتإ بؤ باي بهةّ
يععة بععاماكِو نععاكنلؿٕء َنطععةوتء ػاْععةقا,   ةيععبليتيؿا (نؤْيععة) فيععإ يععة

ع بليتعععى بعععوو يعععة  ى    َعععبعععة َّ ؿواى ٖاتٓىعععع َعععةو ْا دة يعععةؿيٓى كِظ 
ْيععة ئععاكاّ ئععاكاّ  نؤًععاكى ..مةػلةفععةو اةًععلء فععةْاو ؿةقععى ػععوؿايى  

بععاكو دؤطةيععة ؿةضععلِى, بععة َّ ثععلِ بععوو يععة ًععؤكو  وطععؤكاْى بععؤ ؿةكيععاو كِو
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ئععةوة ئععةو ناتععة بععوو نععة َععةو ْا  .. وةيوةيععةو مةْععطء ميوةميععوى ؿةف 
ئععةو نععات َوكيععـإء ؿةفععقةْاْى ئععةو ًععاكة,   (نؤْيععة) طةيٌععة هععٓووكى

ةوتٓععة ْععاوػلوَء طععوكِ ِكةًععى ئععاوامى ًععيعلو بععاماكِى مةِكةْيععلإ         ن
يعععةدياتى ئعععةوةى ضةنوًعععى ػؤيعععإ بعععؤ دعععواْرتئ ًعععيَوة ؿاكًِعععتٓى  
ًَواْهعععةو ئةْيوهعععتيًة بوةًعععيَٓٔ, ٖعععةَوو بةيةنعععةوة نةوتٓعععة هعععةك    

ٖععةَوو بةيةنععةوة ضععووْة ْععاو اةًععكيَهى      وَععةو ْا َةهععٓةوىئععاوامى 
ْايإ نععععلؿة هةكَةًععععكى  ئةبععععةؿىء ًععععهايةتء سيهايععععةتى َععععةو   

ػؤيععإء ؿةكؿى فرياقععى َععةو ْايإ يععة بععري َععةو ْا بععلؿةوةو  ْععى نععةّ   
ؿةوةو بلؿياْععة ْععاو ؿيَععى طععةوكةى, ئععةو ؿيَععةى ثععلِ    ككِوػوععاكيإ ًععا يععة

 .بووبوو ية بليٓى فريامء ٖيذلةت
, ؿةبعععووْيلاْعععـا كِةت ةئيعععـى ٖعععةكناتآ َعععةو ْا بعععةْاو بعععاماكِى مةكِ 

ئععاوامى ًععيعلى َععةو ْاؿا    ػؤيععإ يععة طععةٍَ  ئععةوإ ئععاوامى ضةنوًععى   
دةَعرةْعععـ ؿةنعععلؿو تعععةواوى بعععاماكِ غعععةكقى ْعععةواى ئاواكةيعععةنى ؿووكة  
وآلت ؿةبعوو, ئاواكةيعةى نعة تواْيرعووى يعة َعاوةى ٖعاتٓى بعؤ ئعةو ًعاكة           
ٖعععةك ٖعععةَوويإ ؿيًعععى ئيكعععااى ًعععيعلو كِةوتعععى ؿاٖيَٓعععاْى ػعععؤىء       

ٓةضععوو, ثلِبععوو يَث ًععاكة ٖيَٓععـةى ّتةكيكععةتى بهععات, بععة َّ ٖيَُٓععى ئععة  
يععة ػععةَى ًععريئء ثععلِ بععوو يععة اةًععكيَهى طععةوكة تععل نععة َععةو ْا فيَععلى  

َيَعععقووى ثؤآلبةْعععـى ..هعععةكةدماّ كِظف  يعععة كِظفإ .. اعععةواَى نلؿبعععوو
إ ًعععهاو َيَعععقووى اريفعععإء ئعععةؿةبء ًعععيعل ديَيعععةى      يهعععةقووقي

ثععريى تةَععةٕ ًةهععتء   ىطلتععةوة, ئععةوة يععةو ناتععة ؿابععوو نععة ثيععاويَه   
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ة نعععة ٖعععةَوو فيعععاْى ػعععؤى يعععة هعععةفةك بعععةكةو ْاؿياكةنعععإء ؿوو هععايَ 
ؤْيةعععع و هعععةوؿاى نيعععاػى بعععووٕ بةهعععةكبلؿبوو, طةيٌعععتة ًعععاكى ع       

نععة ئععةو .. يلترووةو  ى َععةو ْا ٖععةيَوهععةكى ثععلِ يةايٌععلء اريفععاْى كِو 
بععة َّ نةمشععة نععةمشى  , ناتععة َععةو ْا هععىء ٖةًععت هععايَى اععوَل بععوو   

ؿْيععاى ؿاطلترععوو, هععةؿاو    ْععى ثععلِ يععة اةًععلء ًععيعلى ٖععةَوو     وؿةكو
ٖععةَوو ئاهععؤناْى يععة ػععويَٓى ًععيعل  ,ئععاوامى ًععاارياْةو ااكيفاْععةى ئععةو

ْععى ػععؤى ئةْـيٌَععةى  ويى ؿةكوَععةو ْا ٖةَيٌععة يععة قععو َ   .ئععا  نلؿبععوو
وةى ضعععؤٕ ؿةطيَلِْعععةوة يعععة َةؿكةهعععةى بعععاماكِى ..ئةبةؿيعععةتى ؿةنعععلؿ 

تعععة ةيعععةى ؿْيعععاى ػلظًعععاْـ ْةالةتةيعععةى نةو فثةَؤفلظًعععاْـا, مةػلة
و وةيوةيةيععةى ًععاكى تةْيععةوة ئععةويٍ ئععةوةبوو   -يععةؤْن -ْععاو ًععاكى 

ئيععـى ٖععةَإ ئععةو هععاتة  .. طةيٌععتة َةدًيوععى َععةو ْاء ( ًععةَى)نععة 
ضععلثة ضععلثى ااًععكإ بععوو   .. و بععوو نععة تععةواوى فيععاْى َععةو ْا طععؤكِا    

.. بعععةؿةْيؤى كِظفاْعععةو هعععاتةناْى ْٗيَٓعععى بعععوو بعععة ئاًعععهلاى مةَاْعععة  
ة ئاهععتى َةهععتى َععةو ْاؿا ثلهععياكيإ يععة    ؿةكويَععٍء َليععـةناْيٍ يعع  

ية هععةكاثاى ًععاكى  ية ضععيععْيوػععؤ ؿةنععلؿ, نععةئاػؤ ئععةو طؤكِاْععة ؿةكو   
ؿكةػتععةنإ ٖععئَُ ٖععئَُ ٖععةتا  .. كِووباكةنععإ ٖععئَُ ٖععئَُ   وؿاطلتععووة

 ..!ًاؾء بةكؿء طًيٍ ٖئَُ ٖئَُ قوة يةطة  ئيٓوإ ؿةنةٕ 
ػععوؿايى بععوو, هععةكدةّ   طععؤكِاْيَهى.. ئةَععة طععؤكِاْيَهى كِةوسععاْى بععوو  

ٖعععةَإ ئعععةو هعععاتة بعععوو نعععة   .. كِظسعععى ًعععتةنإء َلظ عععى طلترعععؤوة 
 و بععة ؿيععـاكى َععةو ْا طةيٌععتء َععةو ْا بععة ؿيععـاكى ئععاكةموو   ( ًععةَى)
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اةًعععكى ػعععؤى طةيٌعععت, يعععة ويَههعععةوتٓى ؿوو ئةهعععتيَلة ؿةضعععوو نعععة  
ئعععةو  كِظف  بعععوو فيعععإء    ..واْى تيَعععـا قعععةبوو  بعععآ   وؿواعععاى ٖعععةَ 

ٕ تعععاّء ضعععيَقيَهى ؿيهعععةى ؿةبةػٌعععىء نعععووكةى ضةٖيعععةٖةى بويرعععو 
( ًععةَى )يَهى ؿيهععةى هععةْـ, ئععةو ناتععة نععة      ؿيَععى َععةو ْا َةًععؼةيَ   

ؿةنةوتعععةوة ْعععاو َةدًيوعععى َعععةو ْاء ٖعععةَوو غعععةكقى ٖعععةكاو مةْعععاى  
نععععة ؿةيريٓععععى َوكيععععـء  ( ًععععةَى..)بععععووٕؿةااكيفاْععععةى ػؤيععععإ 

هععاوٕ, ؿةكويٌَععاْى َععةو ْا بععة ض ثابةْععـيَهى ئةبععةؿى بععة َععةو ْاوة ْوو  
ٖيَٓععـةى ؿيهععة طععةكةنى بععوو يععة سععا ء ميهععلى كِابيَٓععآ؟ ؿْيععاى َاْععاى    

ى؟ ئعععةو  َبعععؤ بايةميعععـى بوهعععتا    بعععؤ تعععؤ بعععوو يعععا    ( ؾ.ؿ)حمةَعععةؿ 
بةكثلهععياكة بععوو نععة تععةواوى فيععاْى َععةو ْاى طععؤكِى, َععةو ْا ٖيَٓععـةى   

ؿةييععوت حمةَععةؿ و  َةهععت ؿةبععوو ػوهععتةًععكى ًةَوععـا اؿيهععة يععة 
غةَرععةكإ بععوو, ْععانل  بععة بايةميععـ بععةكاوكؿ      هععةكى ئةيَكععةى ثيَ ( ؾ.ؿ)

 ..بهل 
هععرشاْو َععا  )ئععةى بؤضععى ئععةو ؿةيَععآ    : ئععةويٍ وةآلَععى ؿةؿايععةوة   

 ع ؟ يء بايةميـ ؿةيَآ ع هرشاْى َا ااظِ ًاْ(الفٓاى
ثاًعععإ َعععةو ْا كِاؿةَعععاو وةآلَعععى ؿةؿاوة, بعععة َّ وةآلَعععى ٖيَٓعععـةى  

 .ؿيهة ئاطلى ثلهياكى ية ؿةكووْى ًةَوـا ػؤَ ؿةنلؿ
بةيعععةى فعععلِ ؿةنةوتعععة    ,عععع ئعععاػل بايةميعععـ تعععةْط سةوهعععةيَة بعععوو    

ء ٌَقئععة داَععآؿةكيععاى ؿةْؤًععىء بععة   ( حمةَععةؿ)اةكبععةؿةوة, بععة َّ  
 ..ههووْى ػؤى ية ؿةهت ْةؿةؿا
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ْا كِظف  بععة َّ َعععةو .. ء وكوفاْععـْى َعععةو ْا بععوو  (ًععةَى )َةبةهععتى  
اةًعععكى ْٗيَٓعععىء .. بععة كِظف غعععةكقى اةًععكى ئةبعععةؿى ًعععةَى ؿةبععوو   

ةناْى ئعععةو, اةًعععكى ؿْيعععاى ميهعععلو سعععايَى ئعععةو, اةًعععكى      يعععاكيماْي
 :هةكنيٌَىء هةفةكة ْاؿياكةناْى ئةو

ٖةْعععـ  دعععاك يعععةئاثؤكةى سةيَكعععةى ميهعععلو سةوًعععةى َةؿكةهعععةؿا    
 :بة َةو ْاى ؿةطوت( ًةَى)ْيياى 

ععع َععٔ يععة ؿووك ؿووكةوة ٖععاتووّء بععةؿواى تععؤؿا طععةكِاوّ, بععة َّ تععؤ       
ةت ؿةتععواْى بيةيتععة ػععوا؟ ْييععاى   بععةو بععاكى طلاْععى ماْوععتء ئةْـيٌَعع  

 :َةو ْاَ بةوى ؿةطوت
ؿةكويَعععٍ يةطةيَُعععـا سييَٓعععةوة تعععؤمى ئعععةو بعععاكة    ..دعععيَِ َةٖيًَعععة  "

 !!..قوكهةّ ية هةك ًإ  ؿة
 (:ًةَى) َٖةكوا..وَةو ْا نة يةو ثلهياكاْةؿا َةهت بووبو

ؿةضععيَتة َةدًيوععى َععةو ْاء ؿةبيٓعععآ    ( ًععةَى )ؿةيَععئَ كِظفيَهيععإ   
 ايةنى مظك ية ئاكاؿايةء ؿةثلهآ ئةوة ضية؟ٖةكاو مةْ

بعععة َّ يعععةو ناتعععةؿا " ئعععةوة ًعععتيَهة تعععؤ ْعععايناْى: "َعععةو ْا ؿةيَيَعععت
" ئععةوة ضععية؟ "َععةو ْا ؿةيَيَععت  ..نتيَرععةنإ ئاطليععإ تععآ بععةك ؿةبععآ    

 !!"ئةوة ًتيَهة تؤ ْايناْى" ًةَى ؿةيَيَت
ٔ ٖعععةكوةٖا ؿةطيَلِ َعععةو ْا يعععة تعععةى سعععةومى ئعععاو     : ْعععةوة ؿةيَعععيَ

" راْععة ضععرييَئععةو نت" آؿةثلهعع ؿةْيٌععآء ًععةَى ؿيَتععة َيععواْى ئععةو ؿا
 ..!"ة ثةيوةْـى بة تؤوة ْيية(قاٍ)ئةوة ماْوتى :"ىَ َةو ْا ؿةيَ
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ة َععةو ْا وًععةَى يععةى يععةى نتيَرععةنإ ؿاويَتععة ْععاو سععةومى ئععاوة      
تععوكِة ؿةبععآء ئععةويٍ بععؤ ػععاتلى ؿيَععى َععةو ْا يععةى يععةى نتيَرععةنإ ع       

 ْا هعععةيل ؿةنعععاو ؿةبيٓعععآ نتيَرعععةنإ تعععةكِ  بعععة َّ َعععةو, ؿةكؿةٖيَٓعععآ
 "ة؟يئةوة ضي:" ْةبوويٓةء ؿةثلهآ 

تععؤ ض ػةبععةكيَهت يععةوة   ,ة"مةومء سععا "ئععةوة : ؿةيَيَععت ( ًععةَى)
 "ٖةية؟

( ًعععةَى)ء ماْوعععتى(ًعععةَى)ئيعععـى كِظف بعععةكِظف َعععةو ْا ااًعععكى   
ؿا ثةكوةكًععى ػععؤى ؿةنععات, ًععةَى   (سععاٍَ)و(قععاٍ)ؿةبععآء يععةَياْى  
ةنيٌَععاية ْععاو ؿْيععاى ػؤيععةوة, نععة ؿْيايععةنى ثععلِ يععة  وكؿة وكؿة ئععةوى ؿ

اةًععكى ًععةَى بععوو بععوو نععة   ًععوكو بيَكععةكاك بععوو, بةكِاؿةيععةى تيَهععةيَى 
قعععةكاكى ْعععةبوو, بةؿكيَعععقايي ضعععةْـئ ئعععةو ٖعععةكطين يعععةى يعععةسنة بعععآ 

نعععة مَعععاْى .. هعععةااتء هعععةاات طعععويَى يعععة هعععةؿاى ًعععةَى ؿةطعععلت
مَعععاْى  وووةى هعععةؿاى وةسعععى وابععع..َؤهعععيكاو هعععةَا بعععوو ػاَؤًعععى

تٔ بععوو يععة كِةوتععى   مَععاْى ٖععة َ .. طععوتٔ بععوو يععة ْععةدووآلْى مَاْععـا     
بععؤ َععةو ْا نععة  . مَععاْى ئاهععؤ بععوو يععة ْييععةكاْى بووييًََععـا    ..ئاوابووْععـا

بععوو ئععةو ٖةوايععةى نععة ًععاؿىء   ( ًععةَى)كِظف يععة باْيععقةوة ٖةيَععـةٖات  
 -بععوو, ؿةكو ؿيععواك (ًععةَى)ضععا نى يععة هععيٓةى ئععةوؿا ػععةيل ؿةنععلؿ   

ئععةو ايٌععكةى ..نائيٓععاتء ثٌععتى نائيٓععات ًععةَى بععوو  .. بععووًععةَى 
ئععةو ًةَوععى  وفاْععـ ًععةَى بععوو, ووْععى ئععةوى ؿةوكونععة ػععوؿا يععة ؿةك 

يعععة ثعععاَ ؿيتٓعععى ًعععةَى َعععةو ْا   ..بعععة َةاٌعععوقى ػعععؤى ؿةماْعععى 
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ؿواى ئاًععٓا بععووْى يةطععة  ئععةو    ..هى بععة دععؤكيَهى ؿيهععة ؿةؿيععت   ػععةيَ
اْيٌععععى طععععؤكِاو ااكيفععععة تةيةهععععِ ئععععاَيَنة َععععةو ْا ئععععاوامى ًيعلةن 

 . ؿا ؿةبيٓى(ًةَى)ية ..ْيٌتُإء ؿايوء سةبيرةء ئةهتيَلة
ناتععععآ نععععة َععععةو ْا دة يععععةؿئ يععععة ػععععةيَوةتى ئععععةو اةًععععكةؿا   

ٖععةَإ ( ًةَوععى تععةبلينى )بةؿةكنععةوت, ئيععـى ػععؤى بععوو بععوو بععة      
ئععةو ناتععةَ نععة طةكِايععةوة ْيَععو ػععةيَوةت تععا    ..و ْاى دععاكإ ْععةبووةَعع

تيُععاكى كِظسععى بليٓععـاكى ػععؤى   ( ًععةَى)بععة ٖععةتواْى ثلهععياكةناْى   
واى ػةبععةكيَهى ضععةْـ  .ٗيٌَععتروويَبهععات ع ًععةَى ع ًععاكى نؤْيععةى د      

تععةمئَ بععوو, نععةوايهلؿ َععةو ْا تععةكنى ؿْيععا بهععاتء يععة تععاى اةًععل      يَؿ
َعععةو ْا يعععة ْعععاو اةًعععكى ػعععوؿايى يعععة   (643)تعععا( 642)ؿاغ بعععآ, يعععة 
َععةيووٍ, نععن  بععة َّ ئيَوععتا تععةْٗا ػععةَراك, ..ؿا فيععا(ًععةَى)هععووكةتى 

يععة .. وايععة ..ٗيٌَععترآيَوةى ئععةوةى كوػوععاكى ػععوؿا تةبةًععى ئععةوى د  
ئَ ئعععةو ناتعععةى نعععة بعععؤ ؿةيَععع. ؿووك ؿووكةوة طؤكِةنعععةى ؿةمكْييَتعععةوة

بععؤ ٖةْاهععةييَهى  ..ى بيٓيععةوة يععة باوةًععى طععلت  (ًععةَى)ؿووةّ دععاك 
َععةو ْا ٖةهععتى بععةوةنلؿبوو نععة ع        يةى,ة يععة هععةؿة ؿكيَععقتل..  ؿكيَععق

 .-ةنى ْييةيٖيك دياوامي( ًةَى)يةطة  طياْى طياْى ئةو 
 يعععة ؿوو َةفتعععةْى ديعععاو ؿيواْةنةًعععى..ئيَوعععتاَ ؿوو طعععؤكِى ديعععإ

 .ةي(بلينىةت ىًةَو) ؿا بةْاوى(َةآةوى َةهٓةوى)
 

 :ٖةَإ ئةو ًيعلةى نة ؿةيَيَت* هةكْر
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 ْى ضوٕ سيهايت َيهٓـم بٌٓو أ
 ٖتـ.. يٗا ًهايت َيهٓـ ئدـاام 

ئةطةكضعععى ( ًعععةَى)قعععى ػعععؤى ؿةنعععات يعععة  بعععاي يعععة ؿةكؿى فريا
 .ييَهـاْةوةى تليٍ ٖةٕ

بععؤ نؤْيععة ٖععةك يععة ػةيَوة اْععةى  ( ًععةَى)ؿةيَععئَ ؿواى طةكِاْععةوةى 
َععةو ْا دة يععةؿئ َايععةوةو تووًععى ئععة يٓى نيُيععا ػععاتووٕ بععوو نععة      

ى َععةو ْا بععوو, ئععيرت ئععاطلى ئععة يٓى فيععاْى    ػةيوة اْععةى ٖععةَإ َععايَ 
ّ .. ى طععؤكِى  (ًععةَى) يَععى ؿيَععى نوكِةنععةى َععةو ْا بععةّ      وةى بًَ بععة َ

يععة ًععةويَهى تاكيععوء  .. بؤيععة يععة نيٌَععةيةنى طلْيععـا .. ػاتووْععةوة بععوو
 ى َعععةو ْا ؿاؿةْيٌعععآء نةهعععيَو ؿيَتعععة فووكةوةو    ( ًعععةَى)توْعععـا 

بععة َععةو ْا ؿةيَيَععت ئععةوة   (ًععةَى)بععاْط ؿةنةْععة ؿةكةوةو  ( ًععةَى)
 ٕ ؿةغعععة ْعععةنلؿ يعععة بعععة َّ َععةو ْا ئعععةوى قة ..بؤنوًععتِٓ بعععاْط ؿةنعععة

 ..ئيـى نة ؿةضيَتة ؿةكةوة ؿةنوفك  ,ضووْة ؿةكةوة
ؿْيععا يةبععةك ضععاوى َععةو ْا كِةَ ؿةبععآء تععا ؿوا هععاتةناْى فيععاْى يععة    

ى ميٓععـوو ؿةنععلؿةوة, ؿةتععواْري ئععةوة بععـكنيَٓري نععة   (ًععةَى)ًععيعلؿا 
فرياقععى يععة ْيٌععتُإء ..بععـةئ  ىةََععةو ْا بععة ًععااريى فععريام يععة قةيَعع 

ٕ ..ومفرياقععى يععة َةاٌعع ثاًععإ . فرياقععآ يععة ػععوئَء فرياقععآ يععة هععووتا
هعععٓووك يعععة ْيَعععوإ ْيٌعععتُإء  ْعععةَاْى تيَهعععةيَرووْى ٖعععةكؿوو فعععريامء 

 ؿا (ًةَى)
 :نتيَرى ثًة ثًة تا َكقات ػـا -
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ئعةّ نتيَرععة نعة بععة ْععاوى ع ثًععة ثًععة تعا َكقععات ػعـا ع يععة ؿةكبععاكةى         
ةَى بععة قةيَعع  َييععةوظفيععإء ئةْـيٌَععةو هععًوونى َععةو ْا دة يععةؿيٓى كِ   

 ثععةكِةى قععةواكة  ( 394)بليتيععة يععة  ( اةوععري مكيععٔ نععوب  ـار)ؿنتععؤك 
طعععةوكة يةنيَهعععة يعععةو نتيَرعععة باًعععاْةى نعععة مظك بعععة وكؿى يعععة فيعععإء   

ئععععةمَوْى ْووهععععيٓى ئععععةّ ًععععاارية طةوكةيععععة   وبةكٖععععةَى َععععةو ْا
 :ؿةنؤيَيَتةوة, ْووهةكى نتيَب ية ثيٌَةنيـا ؿةيَيَت

ةوة وئععةّ ْاوْيٌععاْةّ يععةّ كِو( ػععوؿا ثةيععقة ثةيععقة تععا طةيٌععذي بععة ")
هععيوة نععة ٖيًََععى كِةوتععةْى فيععاْى َععةو ْا دة يععةؿئ     وٖةيَرععقاكؿوةو ْو

نى وَععى بععةخلىء ْععاوؿاك بععة َةويععةوى يععة بععاكةى هعععًو       ظحمةَععةؿى كِ 
 " كِةوساْىء تةواوى فياْى ئةو ْيٌاْـةؿا

 ْايععة, بععة َّ ْععةى وقوععةى َةٖععةَإ ٖةيَرةتععة ْاوْيٌععاْى ئععةّ نتيَرععة 
 . ةَإ قوةء تؤميَو طؤكِؿكاوةٖ

دة يعععةؿيٓى نعععوكِى حمةَعععةؿى   )َعععةو ْا دة يعععةؿيٓى كظَعععى   )*( 
 !, ئةّ ًاارية بة َةويةوى بةْاوباْية(نوكِى بةٖائةؿئ

ى نؤضععى (4ظ6)يععة هععةؿةى سةوتععةَى نؤضععيـا فيععاوة, َععةو ْا هععايَى  
ٍ )يععة  بععة يععةنآ يععة ػواْاهععإء     . يععةؿايو بععووة  ( بععة  )يععة (كبيععو ا و

ى طععةوكةى ئيَععلاْيٍ ؿيَتععة ئععةفَاك, دة يععةؿئ يععة بةخلععـا يععة      ٖؤْععةكاْ
بععة َّ يةبةكئععةوةى مظكبععةى فيععاْى يععة نؤْيععةؿا بلؿووةتععة    . ؿايععو بععووة 

هعععةك بعععة كظَعععى ْاوبعععاْيى ؿةكنعععلؿووة, بةٖائعععةؿيٓى بعععاونى يةبعععةك     
ى .(61)ْانؤنييععةى نععة يةطععةٍَ ػععواكةمّ ًععاييةناْـا ٖععةيروو يععة هععايَى   
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لتةبعععةكء يةهعععةك كيَيانةيعععةوة نعععة بةهعععةك نؤضعععيـا كيَيعععةى بةغعععـاى ط
ْيٌعععاثووكؿا تيَـةثعععةكِى, ًعععيَؽ اعععةتاكى ضعععاوى ثيَهعععةوتء اعععةتاك       

ى ثيٌَععهةَ نععلؿة دة يععةؿئ نععة يععةو ؿةَععةؿا    (اهععلاك ْاَععة )ثععةكِاوى 
َٓععـايَيَهى طيععهة بععوو, بةٖائععةؿئ يععةثاَ سععةدهلؿٕء طععةكِاْيَهى مظك      

و يععةو  َايععةوة,  بةهععةك و َتععة ئيوععكَييةناْـا كظيٌععتة ًععاّء َاوةييَعع   
ثاًععإ ضععووة قووْيععةو ثامشععاوةى فيععاْى يةويَععـا بلؿةهععةك تععا هععايَى      

دة يععةؿئ, نععة يععة    . ى نؤضععى يععة ديٗععإ َايَئععاوايى ػواهععت    (628)
هععاٍَ بععوو, بععة ثيَععى ئةهععجاكؿةى    ( 24)نععاتى َلؿْععى باونيععـا تةَععةْى   

بععاونىء تهععاى اة ئععةؿئ يععة ديَععى ئععةو ؿاْيٌععتء ػععةكيهى كيَُٓععووْى     
ى نؤضععععى يةطععععةٍَ (642)ؿةكي وتٓععععةوة بععععوو, يععععة هععععايَى ػععععةيَوء 

. ى تةوكيَنيععـا ئاًععٓا بععوو  (ًةَوععةؿئ حمةَععةؿ )ػواْاهععى بععةْاوباْط  
يععةثاَ ئععةّ ئاًععٓايةتيية, َةويععةوى بععةدؤك  ًععةيـاى ًععةَى بععوو,      
نععة يةبععةك ئععةو وامى يععة ٖععةَوو ًععتآ ٖيَٓععاو ثةيوةْععـى ػععؤى يةطععةٍَ      

 . ؿا ؿةكٖاتكابلؿووؿا ثيلِىء ية كينى ثةيلِةواْى ئةو
يعععة نؤْيعععة ؿةكضعععوو ئعععيرت    ( 645)ًةَوعععى تعععةوكيَنى يعععة هعععايَى   

ْةطةكِايععععةوة, َةويععععةويٍ يععععة ئععععةويٓى ئععععةوؿا هععععووتاو ػععععةكيهى    
ى نؤضعععي, نؤضعععى (672)ٖؤْيٓعععةوةى ٖعععؤْلاوة بعععوو, تعععا يعععة هعععايَى   

َةويععةوى ٖععؤْلاوةى ػواْاهععى طةياْععـة ثًععةو ثايةيععةنى     . ؿوايععى نععلؿ 
ؿيععععواْى ًةَوععععى )ء (هععععٓةوىَة)طععععلْيرتئ ثععععةكِاوى ئععععةو . بععععةكم

   ((.ية(تةوكيَنى
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 هونةرى شيَوةكارييةوة لة مةرِ
1 

ٖةك ية هةكةتاوة ئةوةى ؿاٖيَٓاْى ػةيَل نلؿبىَ ياػوؿ ئةوةى نة ٖةيَيلى 
ًوْاهى ؿاٖيَٓعإ بعووبَى, ئةواْعة بوويٓعة نعة ٖعةيَيلى قعةؿةكيَهى مظك يعة         

و ئععةو ضععةَهة ٖععةَوظ ايٌععل و ئععةوئ و ٖععةيَيلى كِاَععاْى بععةٖيَن بوويٓععة  
َاْاؿاكاْةيإ ية هيٓةيإ ثاكاهتووة و نلؿووياْةتة ٖيَنى ٖنكى ػؤيإ بعؤ  
ناكنلؿٕ ية ْاو بواكةناْى ؿاٖيَإ, نة ًيَوةناكيٍ بةًعيَهى طليٓيعى ْيَعو    
ئعةو ثاْتايياْةيععة, ٖععةك بؤيععةَ نععة ئيَوععتاى ٖوْععةك بععةكاوكؿ ؿةنععةئ بععة  

ٕ ٖيَنى َاْةوةيإ يةطعةٍَ  بؤَإ كِووٕ ؿةبيَتةوة نة هةكةتاناظ هةكاتانإ
ػؤيإ ٖةيَيلتووة و بةّ ٖيَنة داويـاْى ٖوْةكييإ بؤ ػؤيإ ػويَكاْـووة, 

ئةبوتيُى ( َةبةهتِ ثةدماناْة)َةاليفةى هةكةتا ية ٖوْةكى ًيَوةناكى 
كِظفاْةى برينلؿْةوةيإ بوو, بة َّ ئيَوتانىَ ٖيَنى مةيت بةٖيَنتل بعووة يعة   

ناتيَو ٖةَوو مةيتيَهعى ؿوْيعا تابًؤيعةنى ميٓعـوو      ٖيَنى َةاليفة و ٖنك, ية
ؿكوهععت ْانععات بععة َّ قععةؿةكيَو يععة َةاليفععةى ٖوْععةكى تععابًؤى طععةوكة و 
داويـإ ؿكوهت ؿةنات, بةٖةكساٍَ َةبةهتُة بًَيَِ بلاؿةكاْى هعةكةتا بعة   

اةًل, َةاليفة, ًاناكؿظهتى, بة َّ : هىَ ئةقٓوَى طليٓط ناكيإ ؿةنلؿ
مةيت : ا بة هىَ ئةقٓوَى صيايٌى ناك ؿةنةٕ نة بليتيية يةبلاؿةكاْى ئيَوت
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ؿظهتى, صيايٌيا, فَاكة, نة ٖى يةنةّ بليتيية ية ٖوْةكى ػةيَل ؿظهعتى  
 .و ٖى ؿووةّ بليتيية ية ٖوْةكى ػةكز ؿظهتى

ٖوْةك ثيَويوتى بة نوًتٓى مات ٖةية, ثيَويَوتى بة نوًتٓى غةكينةناْى  
, يعععة ٖعععةَوويإ ميعععاتل ٖوْعععةكى  بةؿياكػوعععذي و ػؤصيايٌعععهلؿٕ ٖةيعععة

بةو َاْايةى نة ية ؿواى ظ ًيَوةناكيية نة ػويَٓى ٖوْةكَةْـةنة ؿةػوامىَ
ٖةك تابًؤييَو تا َاوةييَهى مظك هةكهعاَى و وةهعتإ بعةؿياك تابًؤناْعةوة     

ظ  واتععة هةكهععاَهاكى ًوْاهععى ٖوْععةكة. كاَععى بهععات و بةؿواياْععـا بيععيَت
يَوةناكى ثلِظهيَوعى نوكتهلؿْعةوةى   ثلِظهيَوى بةكٖةَٗيَٓاْى ٖوْعةكى ًع  

ماتى ٖوْةكَةْـة و ثلِظهيَوى بةيةممةتهلؿْى فياْى ئةواْى ؿيهةية, بؤيعة  
ٖةَيٌة ٖوْةكَةْـى ًيَوةناكى بعة ئؤثعؤميتى ئعةواْى ؿيهعة ؿةوةهعتىَ,      
بةوةى تا ئةو ية ْاو ؿاٖيَٓاْعـا ػعؤى نعوكت ؿةناتعةوة, ٖوْعةكى بيعٓري و       

كيَق ؿةناتعةوة, نعة ئةَعةَ نعاكيَهى ٖيَذيعاك      كِاَإ ية ْاو ئةواْى ؿيهةؿا ؿ
هعةكةتانإ ًعاْيإ ؿايعة بعةك     . ئةهتةّ و ؿفواكة ية ٖوْةكى ًعيَوةناكيـا 

        ٕ نعة  ظ ئةّ ثلِظهيَوعة و بعةَ ّ ئيَوعتا ئعةّ ثلِظهيَوعةيإ ؿايعة بعةك ًعاْيا
ديععاوامييَهى مظكة, ٖععى يةنععةّ بععؤ َاْععةوة و داويـاْييععة ٖععى ؿووةّ بععؤ   

ْعععة, ٖعععى يةنعععةّ ثاكاهعععتٓى ؿاكهعععتاْةناْى  بلؿْعععةوةييَهى نعععوكت ػاية
ئيَوتيَتيهاى ٖوْةكة, ٖى ؿووةّ تةْٗا بؤ فياْة ية ْاو ئةّ ؿاكهتاْاْة, ٖةك 
بؤيةَ ؿةنلىَ ٖى نؤَةيَةى يةنةَيإ يعة طعةيياَيٍَ نعوكت بهةيٓعةوة و     

ديعاوامى مظكة  . ٖى ؿووةَيٍ ية سيهايةتى ضٌ تووتى ػةهت بهةيٓعةوة 
ٖععةك يععة ٖععةَإ ئععةّ    . ةػت ؿظهععتىيععة َيععاْى ْةَلؿظهععتى و هععاتةو   
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بةكاوكؿناكيية َةهةية تةنٓيهيةنإ ؿيَتة نايةوة, ئاػؤ هةكةكِاى ْةبووْى 
ئععةو ؿةهععة َتة َةكدةايععةى نععة ئيَوععتا ٖةيععة, بععة َّ تابًؤناْيععإ بوَضععى 

 ٖةيَيلى ؿكةوًاْةوةى باطلِاوْـيَهى َةاليفى مظك بوويٓة؟
ك نعةّ يعة ٖةْعـىَ ٖوْةكَةْعـ     بةؿاػةوة ؿةهة َتى هةكضاوة ية ئيَوتا مظ 

بةؿى ؿةنليَت, َٔ ٖةْعـىَ ٖوْةكَةْعـى ًعيَوةناك ؿةْاهعِ نعة يةطعةيَياْا       
بععاي يععة ٖوْععةك ؿةنععةّ, ٖععةك ؿةيَيَععى ضععةْـ هععايَة يععة ئةًععهةوتٔ تععامة   
ٖاتووْةتة ؿةكةوة, ٖةهت بعة ٖعيك طعؤِكاَْى يعة َعةوؿاى ٖوْعةكؿا ْانعةٕ,        

بةيَهو ٖنك و كِاَاْى فلًة  ٖوْةكى ًيَوةناكى بناوتى فلًة ؿكوهتى ْانات
وةًئَ ؿكوهتى ؿةنات, ئةطةك ٖوْةكةناْى ؿيهة ٖعةَوو ًعتيَهى ْعةويَت    
بة َّ ٖوْةكى ًيَوةناكى ثيَويوتى بة ٖعةَوو ًعتيَو ٖةيعة, ٖوْةكَةْعـى     
ًيَوةناك ية ناكنلؿْـا ية ؿكوؿ ْنيو ؿةبيَتةوة و َوَاكةهةى ؿةهة َتيَهى 

امييةنة ييَلةوةية نة ٖةْـىَ نعةي ثعةى   دياو. ػوؿايى ؿةنات ية ػويَكاْـا
... دا ئايا ؿةنلىَ ٖةَوو نةهىَ ئعةو ؿةهعة َتة بعةناك بٗيَٓيَعت    . ثىَ ْابةٕ

 .وامؿةٖيَٓىَ... بريى زيَ بهةوة
 

2 
ٖوْةك بة ٖةَوو بواكةناْييةوة بة تةْٗا بةهةك ئعةوةوة ْاطريهعيَتةوة نعة    

يَِ ناتيَعععو تعععةْٗا ئةدماَعععـاْى ثلِظهعععةى ؿاٖيَٓعععإ بعععىَ, ؿةػعععوامّ بًَععع   
ٖوْةكَةْـيَهى ًيَوةناك بة تةْٗا ػةكيهى كِةمسهلؿْعى تعابًؤ بيَعت و نعاك     
يةو تيُاياْة ْةنات نة ػنَةت بة ٖوْةكةنةى ػؤى بهات و ٌَعت و َعايَى   
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ٖععنك و بععريى بهععات و نويتععوكيَهى َععةاليفيٍ بععؤ ْععةوةناْى ؿاٖععاتوو دععىَ 
ك ناكييةكييَهى ْابىَ بؤ بٗيًََىَ, ئةوة بةو َاْاية ؿيَت نة ئةو ٖوْةكَةْـة ٖي

ئايٓـة, ٖةك بؤيةَ ئةكنى ٖوْةكَةْـى ًيَوةناكة ية ثاٍَ ناكنلؿٕ ية ْاو 
تابًؤنععاْى ٖةْععـىَ ًععتى تيؤكيععايى غاتععة بععةك ؿيععـى بيٓععةكةناْى, واتععة   
تيؤكينةنلؿْى ئةو ثاًؼاْةى ػؤى يا ػوتٓة كِووى ديٗعاْريٓى ػعؤى بعؤ    

لى و َعةاليفى ئعةو بيعةٕ و    بيٓةكةناْى بؤ ئةوةى ٖةّ ية ٖةيَويَوعتى فهع  
ٖعةك يعة هعا َْى ًةهعتةناْةوة تعاوةنو      . ٖةّ كِيَٓويَٓى بىَ بؤ ْةوةى تامة

ئيَوتا نةّ ٖوْةكَةْـ ٖةبووة بةًـاكى ية ثلِظفةى ؿاَةمكاْـْى كِظًٓرريى 
ٖوْععةكى ًععيَوةناكى بهععات وةى تيؤكبةْععـنلؿْى ؿوْيععابيٓى ػععؤى, بؤيععة  

اييَهى مظكيٌعيإ نلؿبععىَ, ئععةوة  ٖةكضعةْـ نععاكيَهى ٖوْعةكى مظك و صيايٌععي  
ٖيَٓـة ناكييةك ْةبوويٓة بةهةك ْةوةناْى ؿواى ػؤياْةوة, ؿةبعىَ ؿإ بعةو   
كِاهتييةؿا بٓئَ نة مةَةْى ئةوة بةهةك ضعووة ًعيَوةناك بعة تعةْٗا تعابًؤ      
ْعةػٍ بهععا و ًععااري يععة تععةْٗا ًععيعل بٓووهععىَ و ضععريِظنٓووي بععة تععةْٗا  

ةًـاكى طليٓط بهعةٕ يعة ٖيَٓاْةنايعةوةى    ضريِظى, ٖةك بؤية ؿةبىَ ئةواْة ب
نويتوكيَهى كِةػٓةيى ثلِ ية َةاليفة واتة بةًعـاكى بهعةٕ يعة ؿاَةمكاْعـْى     
ثلِظفةييَهى كِةػٓةيى نة ٖيَنى ثةكةثيَـاْيَهى بةطوكِى ٖعةبيَت يعة َعةوؿاى    
ٖوْعععةك و ئةؿةبعععـا, بةطٌعععتى تيعععؤكينةنلؿٕ و كِةػٓةبةْعععـى يعععة ْعععاو    

ةت ًععيَوةناكإ مظك نةَععة, َععٔ ٖععةَوو ئععةو ٖوْةكَةْععـاْى نععوكؿ بععة تايرعع
كِةػٓاْةى ػويَٓـووَةتةوة يا ٖةَوو ئةو ناكة تيؤكياْةى ػويَٓـووَةتعةوة  
ٖى ًااريإ يا ضريِظنٓووهإ بووة هةباكةت بة ٖوْعةكى ًعيَوةناكى, تعا    
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ئيَوتا ْووهيَٓيَهى ٖوْةكَةْـى ًيَوةناكيِ هةباكةت بة ٖوْةك و ناكةنإ 
بة ؿةطُةْيَهى مظك مظك ْةبىَ, ئةَة دية يعةوةى نعة    ْةػويَٓـظتةوة َةطةك

نلَى بعة سينبهلؿْعى ٖوْعةك و بعة سينبعووْى ٖوْةكَةْعـ طيعاْى ٖوْعةكى         
نوكؿى ٖةيَتةناْـةوة و كِظسعى ؿاٖيَٓعاْى زيَ هعةْـووٕ, تانعة ثايَجٌعت بعؤ       
ٖوْةكى ًيَوةناكى ػوؿى كِةػٓعة و تيؤكبةْعـى ٖوْةكييعة نعة بةؿاػعةوة      

 .ؿةطُةْة
  

3 
 ََى ثلهياكى ؿووةَـا تؤمىَ باهى ئةوةّ نلؿووة, بة َّ ؿياكة ئةوة ية وة

مياتل ٖةيَـةطلىَ, نًتوكى قرويَٓةنلؿٕ و نًتوكى دياوامى ْةػوامى ية ْيَعو  
نوكؿا ية َيَقة كِةطى ؿانوتعاوة, نعة كِةْيعة ٖؤنعاكى هعةكةنى ؿووكبعووٕ       

ةتةوةناْى بووبيَت ية ئاهتةناْى َةاليفةى ٖاوضةكؾ و نًتوكى كِةػٓةيى ْ
ؿيهة, بة ثًةى يةنةّ و فيإ يعة ْعاو نعةَ و ٖعةواييَهى ػيَعٌ هعيفةتى و       
ؿووكنةوتٓةوة ية ًاكهتاْيَتى, ثاًإ ٖةتا نًتعوكى هياهعيٍ نعة ػعؤى     
ٖععةيَيلى ًوْاهععى تععاى كِةٖةْـييععة و كِةػٓععة نععاكى يععة ْععاو ْععةنلؿووة و   

اوة ٖةَيٌععة ٖيَععنى بةكاَرععةكى بععة ْععنَرت يععة ػععؤى ماْيععوة و كِيَيععةى ْععةؿ
ِكةػٓةى يعة بةكاَرعةكؿا قيعت بريَتعةوة, ٖعةَوو ئةواْعة وايهعلؿووة نعة يعة          
ػعوؿى ٖوْةكَةْعـ كِةْعط بـاتععةوة و ئعةويٍ ٖيَعنى قرعويَهلؿْى كِةػٓععةى       
بةكاَرععةكى ْععةبيَت, فيععاْى ٖوْععةكى بععةبىَ بععووْى كِةػٓععةييَهى ئععةنتيظ و 

يععة ناكييععةك, ثععري بووْععة يععة ْععاو ْةٖاَععةتى ٖوْععةكى و واؿةنععات ؿاٖيَٓععإ 
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ئاهتيَهـا بوةهتىَ و ٖيَنى بيٓري و ؿاٖيَٓإ و ٖةيَيلتٓى َعةاليفى ْعةبيَت,   
ْععانلىَ هععةكٖةيَـاْى كِيَٓواْوععيَهى ٖوْععةكى بععةكثا بععىَ بععةبىَ كِةػٓععةييَهى 
ٖاوضةكؾ, ؿةبىَ ٖوْةكَةْـ ٖيَنى ئةوةى ٖةبىَ ػؤى يعة ْةكطنيعةت كِمطعاك    

ىَ ية َاهؤًيةتى بهات, بؤ ئةوةى يةممةت ية ٖوْةكةنةى وةكطلئ قةؿةك
 .ثؤمةتيظ قروٍَ بهات

َٔ ثيَِ واْييعة ٖوْعةكى ئعةوكِوثى يعة هعةكؿةَاْةناْى كِظًعٓيةكى بعةبىَ         
ِكةػٓة ئاوةٖا ناكييعةك بعووٕ, ؿيَٓيعاّ بناوتيَهعى ِكةػٓعةيى طعةوكة َٖيعنى        
ؿاٖيَٓعاْى ؿاوةتةبععةك ٖوْةكَةْعـةناْى ئةوهععا, بةتايرعةت ئععةوإ بعةك يععةو     

طةوكةى نةْيوةييٌعيإ يةهعةك بعووبىَ, بعة َّ      هةكؿةَة كِةْية فٌاكيَهى
ضععوْهة دوكئععةتى كِةػٓععةيى ناكييععةك بععووة, تععواْلاوة نععة بععةٖاييَهى       
ئيَوتيَتيهى طةوكةى ٖوْةكى بٗيَتةنايعةوة, كِةػٓعة يعة ْاوةْعـى ٖوْعةكى      

ضاوةكِواْى ًعاناك ْعيِ يعةو    ... ًيَوةناكى ئةيَكةييَهى وْى ئةّ هةكؿةَةية
َةبةهعتِ يعة ًعيَوةناك    .دؤكيَو َلؿْى يةهةك ػؤيعة بىَ كِةػٓةييةؿا, ئةَة 

 .ٖوْةكى داويـاْيية
4 

واتعة ؿابلِيٓعى   (. َعلظ  بليتييعة يعة ًعيَوة    )بة ثيَى ئايـياييَهى َاكنوينَى 
هتايٌ ية ٖةك تةْيَو ياػوؿ ية ٖةك َقاؿيَو, َلظ  بىَ يا ًعتى تعل, ؿابلِيٓعى    

هلؿٕ و ٖيَععنى ٖيَععنى َاْةوةيععة يععةو َععقاؿة, ضععوْهة ًععيَوة ٖيَععنى كِانيٌَعع 
ئةفيَهتيظى ٖةية و ٖؤييَهى طليٓية بؤ ؿكوهعتهلؿْى بويعةكيَهى َعاؿؿى يعة     
ْيَو ضاوى بيٓةك و ػويَٓةكؿا, ضوْهة ًيَوة بة ئاهاْى ٌَت و َاٍَ ْعابىَ و  
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ْايةتععة بععووٕ, بععةيَهو ٖععةَوو كِةطععةمةنإ ؿةطليَتععةػؤ, دويَععة, بريظنععة,   
ةَوو ئةواْةى نة ًيَوةييَو ؿاكًِتٓى كِةْط, وةًاْى فلًة, تيَهةيَهلؿٕ, ٖ

ٖةيَرععةت هععتايٌ يععة ٖوْةكَةْـيَهععةوة بععؤ     . ؿةؿةٕ بععة نععاكى ٖوْععةكى  
ٖوْةكَةْـيَهى ؿيهة ؿةطؤكِىَ, بعة َّ ٖعةَوو ٖوْةكَةْعـىَ ْابيَتعة ػعاوةٕ      
هتايًيَهى تايرةتى ػؤى ضوْهو ئةّ دؤكة هعتايًة تايرةتييعة بليتييعة يعة     

وةهعتايى يعة   + إ وديٗعاْريٓى ؿيكةت و كِاَ+ ثاًؼاْيَهى َةاليفى طةوكة 
نععاكنلؿٕ و كِاػوععتٓى بععةٖلة, ئةواْععةَ نععة ثععةْا ؿةبععةٕ بععؤ ئةفوععاْة و  
فؤيهًؤك, ؿةتوأْ ئةّ ناكة بهةٕ و بايعةػيَهى طعليٓييٍ يعةّ ئةفوعاْة و     
فؤيهًؤكة وةكبيلٕ و هتايًيَو بؤ ػؤيإ ؿكوهت بهةٕ يةّ كِووةوة, بعة َّ  

 ضؤٕ؟
ة قعوويَى بعاي يعةّ بايةػعة ؿةنعات و      ب( ايغِٔ ايقٖرى)ديُى فلينة ية  

تواْيويةتى ية كِيَيةى نويتوكى ثيٌَعيٓة و ئةفوعاْة و فؤيهًعؤك, بابعةتيَهى     
فيهععلى )َععةاليفى ٖاوضععةكؾ ؿكوهععت بهععات, ٖععةكوةٖاَ ًععرتاوي يععة    

ؿا, بة َّ ئايا ئةو ٖوْةكَةْـة ًيَوةناكاْةى ئعةَلِظ نعاك يعة ْعاو     (ؿةًتايى
ًعيهلؿْةوةييَهى َعةاليفى دواْيعإ    ئةفواْة و فؤيهًؤك ؿةنعةٕ, ئاهعتى   

ٖةية يةّ كِووةوة يا ٖةك بة تةْٗا نؤثيهاكيَهى ثيٌةيري؟ يعة ٖعى يةنةَعـا    
ئةواْةٕ نة قووٍَ ؿةبٓةوة و ػةيَكى ؿاٖيَٓاْيَهى ؿيهة ؿةنعةٕ يعة ْعاو ئعةّ     
نويتوكة, ية ٖى ؿووةَـا, بىَ تواْا و ٖيَنى بةكٖةَٗيَٓاْى َةاليفيإ ْييعة  

هلوًعتى ًعتةنإ ؿةنةْعةوة, وة ََـاْعةوةى ضعيَقى       و بة تعةْٗا  هعايى  
ػةَيو بة ناكى  وام ْانلَى, ضعيَق يعة هلوًعتـا يعاػوؿ يعة ئةهعًَى َلظ عـا        
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قرويَى ًعتى بعَى ْعاوةكِظى ْانعات, قرعويَى هعتايًى تعةثيو ْانعات, ضعوْهو          
 .كِاهتةوػؤ ثةيوةهتة بة كِفيَٓى هٓةوبةكى مةيٓةوة

5 
ةيَععة طعةدميَهى مظك ناكؿةنععةٕ يعة بععواكى   بعةيَىَ ئيُعلِظ يععة نوكؿهعتإ نؤَ    

ٖوْةكى ًيَوةناكيـا, ٖةيَرةت مةَةٕ نةفيًة بة تةتةيَةنلؿْى ئةّ نؤَةيَة, 
ضوْهو ٖةْـىَ داك نة اةًكى بواكيَو ٖات ئيـى نؤَةيَيَو ػةكيو ؿةنعات,  
بة َّ طليٓط ئةوةية نة ئةّ اةًكة تا ضةْـ بةكؿةواّ ؿةبىَ, ٖةْعـىَ دعاك   

نيَٓعةوة, ٖةْعـَى دعاكيٍ يعة ْيعوةى كَِى و, ٖةًعة تعا        يةهةكةتاوة ؿةثوو
ؿواهاتةناْى فياْى ئةّ اةًعكة ثعةكوةكَ ؿةنعا و ؿةيهعات بعة هعتووْى       
ؿاٖيَٓاْةناْى ػؤى, َٔ نةَرت ئعةوة ؿةبيعِٓ نعة ئةواْعة بعدي بعة ػعاوةْى        
هععتايٌ و ئععةمَووْى تايرععةت بععة ػؤياْرععة بععىَ ماَععٔ نلؿْععى ثاًععؼاْيَهى    

ةًدي ئةوة ؿةبىَ ؿةطُةٕ بعىَ, َعٔ يعة يعةى يعة      َةاليفى بة ٖيَن, ئةطةك ٖ
ثلهععياكةنإ وة ََععى ئععةوةّ ؿاوةتععةوة نععة بؤضععى ْععةوةناْى ثيٌَععوو      
ناكييةكييإ نةَرت ٖعةبووة بةهعةك ْعةوةى تعامة, ضعوْهة ئعةوإ بةتعةْٗا        
تابًؤيععإ ؿكوهععت نععلؿووة و ٖععيك نععاكيَهى كِةػٓععةيى و تيؤكيععإ يععة ؿواى 

امة هووؿى زيَ وةكطلٕ و تةئةَوزي تيَـا ػؤيإ دىَ ْةٖيٌَتووة تا ْةوةى ت
بهةٕ, ئةوةَ وايهلؿووة نة ْةوةى تامةَ ٖعةك يةهعةك تعةطرريى ئعةوإ     
بلِظٕ, ئةواْيٍ نةَرت بايةؾ بةّ بواكة بـةٕ, باًرتئ تاقة كِيَيا بؤ ْةوةى 
تامة ئةوةيعة نعة ػؤيعإ ػعةيَكى مٖٓيعةتى ػؤيعإ بهعةٕ و بجلِفيَٓعة هعةك          

 . يةْى َةاليفى ٖوْةك
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 بابةتى هةمة جوَر
 

ٖيك ئاَافةيةى ْيية ئةوة كةت بهاتةوة نة كةػٓة ؿكوهتهلؿْى ؿةقيَهعى   
ؿيهةية, ئَيُعة بعة ٖةَيعة يعة كةػٓعة طةيٌعتووئ, نعة ثَيُعإ وايعة كةػٓعة           
كةقيرععى هععةك ؿةمء ْووهععيٓةناْة, يععاػوؿ ٖةويَيََهععة بععؤ ٖععاويَلنلؿْى       

بيَهى بآ ئةمَووٕء كةٖةْـةناْى ؿةم, ٖةَوو ئةّ دؤكة بؤضووْاْة, ئةؿة
بآ ًاناك ؿكوهتى نلؿووٕء ٖةيَريِوًتووْةتة ْاو ثاْتايى نويتووكةنةَإ , 
مظك دععاك بععآ هععةييكةيى سععونُى نععلؿووة, مظك دععاكاْيٍ بععى ئععةمَووْي   

ثيَويوععتة ئيَُععة بتععى ئععةّ دععؤكة بؤضععووْاْة يععةْاو    . يةنععةؿاكى نععلؿووة
بعؤ ؿكوهعت   ثةكهتياى ئةّ نةيتووكة وكؿوػاَ بهعةئ, ضعوْهة ٖؤيةنعة    

بعووْى ساَيعةتى هعهوٕ يععة ؿاٖيَٓعإ, ئعةَلِ و ؿويََٓيععى كةػٓعة يعة ديٗاْععـا        
واْةبووة,  د ئيَُة بة ئيٓتةكيَهى وةهفى ؿووك ية داويـاْى كةػٓة بةكِيَوة 
ضووة, كةػٓةطلةنإ تةْيا كوػواكى ؿةقعةنإ ؿةبيعٓٔء بعآ ئاطعإ يعةو      

َعة ية يعةى ية يعةنى    ػويَٓةى يةفيَل ثيَوتى ئةو كوػواكة بامكقعةؿةؿا, ئة 
ؿيهععةوة كةػٓععةطلةناصيإ ٖةَيٌععة بععةؿواى َععؤؿ ؿةنععةوٕء وةى تععووتى  
 هععايى ؿةنةْععةوة, مظك دععاكاْيٍ يةبععةك ٖععةمّ ْععةنلؿْى ئععةو َععؤؿة        
تَيـةنةوٕء هةك ية ػؤًعيإ ؿةًعَيويَٓٔ, ٖعيك كايعةنى ػؤيعإ ْييعةو يعة        

كةػٓة بٔء هيَرةكى ئةواْـا ؿةدوييَٓةوة, بؤية ْةؿةتوأْ ًاكةماى مَاْى 
ْةؿةتوأْ بة ئةْـامةيةنى كةػٓةيى كةهـى بنا ة كظًٓررييىء ؿةةقةنإ 

ٖةك بة ثيَى ئةو بؤضعووْةى ػعؤّ هعةباكةت بعة ئيَوعتاى كةػٓعةى       . بهةٕ
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نععوكؿى نععة ئععاػؤ يععة بلِهععتيـا ٖةيععة نععاكى ؿةهتٓيٌععإ نععلؿٕ بيليَتععة    
ضعؤٕ   كةػٓة نعة يعة بٓةكِةتعـا بعة بعةكةوافى وةكطريابعآ      : ؿةيَيَِ... ئةهتؤ

بة َّ ئةو ناتةى كةػٓة ية كةظيى كةطعافظيى  .. ؿةتواْآ نليَهى ئاوا بهات
ئةمَووْةوة ية كةظيى ًاناكى ؿياكةوة, ية كةظيعى ييََهـاْعةوةى قعووٍَء    
ثٌععتى ؿةقةناْععةوة ؿاكِيَععقكا, ْععةى ٖععةك ؿةتواْععآ ؿةْييَععو يععا وةضععةيةى   

يتوكيَعو  ؿةهتٓيٌإ بهات, بعةيَهو يعة تواْايعـا ٖةيعة كةوتء كةٖةْعـى نو     
بةتةواوى بيؤكِيَتء ٖةتا ناكييةكيٍ بيَت بةهعةك ضعةْـئ بلِيعاكى طلْيعى     

كةػٓةى ئةؿةبى نوكؿيٍ ٖةك بة ؿةكؿى ئعةّ  .. كظًٓرريىء هياهيٌةوة
 ...هةيةفيتةوة تووًى كيننلؿْى ْاو بووة

ْانل  بة ؿاٖيَٓاْى ًيعلى فكٕ بًَيرَي هةك بة قوتاغاْعةى فكْعةو ئعةويرت    
ضعوْهة ؿاٖيَٓعإ يعةى ؿاٖيَٓاْعة, يعة ؿيعـو       ... ْةى فيواكةهةك بة قوتاغا

بؤضووٕ ديعإء هعةك بعة ئعةيفء بَيعى ٖعيك قوتاغاْةيعةى ْييعة, ضعوْهة          
ٖةكناتء ؿةكطاو ثةدمةكةى قوتاغاْةنةَإ بؤنلؿْعةوة, ئعةوا ػاهعيةتى    
ؿاٖيَٓإ يةبةئ ؿةضعآء قوتعابىء َاَؤهعتاى بعؤ ؿكوهعت ؿةبعآ, ؿةبيَتعة        

يٌةنإ نة َٔ بؤ ػؤّ باوةكِّ بة َةنتةبـاك نلؿْى ثيٌةيةى وةى ٖةَوو ث
ؿاٖيَٓإ ْيية, ية كاهتيـا ئةَلِظنة ئاهتى ؿاٖيَٓإ ٖيَذياك نةّ بعووة, َعٔ   
مظ كبة وكؿى ؿةيايويَُٓةوة, ٖةويَـةؿةّ بيُة بٓر و  بٓاواْياْةوة, بعة َّ  
بةؿاػةوة ية  ْة ية ًيعل طةيٌتووةو ْةؿةماْآ ثلِظهةى ْووهعيٓى ًعيعل   

ية, مظكبةى ًاارياْى ئيَوتا ية ثلِيَها ٖاتووْةتة هةك ًيعل, بآ ئةوةى ضي
ياػوؿ بىَ ئةوةى ًاكةماى ًيعل بعٔ, ثعةياَى   . ية ضةَهى مَإ طةيٌتدي
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كيايينَى هؤهياييوتيٍ ثعةياَيَهى ؿكوهعت نعلاوة, بعة بلِيعاكى هياهعى       
ػاَ ٖاتة هةكثآء نؤَةيَى ية ْووهةكاْى ٖةيَؼة َتاْـو نؤَةيَيَهيٌى وكؿو

 .نلؿٕء تووًى ْةٖاَةتى نلؿٕ
كيايينَى هؤهياييوتى ثيَوتيَهى فيٓؤَؤيؤفى ْيية بييتة ْاويةوة, ٖةويَى 
ؿاوة ًااري ية ًيعلؿا, ضريظنٓووي ية ضريظنـاء ئةنتةك يعة يعة بةكٖعةَى    
ٖوْةكيـا وةى دةهتة ية ثلظهةى ؿاٖيَٓإ بآء وةى كظغء بناوتيٍ يعةْيَو  

ٔ, كيعععايينَى هؤهياييوعععتى بةكٖعععةَى ناكطعععةو ًعععاْة سينبييةناْعععـا بععع
ٖعةك يعة ؿواى   ... ضيٓايةتيية, ياػوؿ ؿةكٖاويٌتةى فةيوةفةى نليَهاكييعة 

ةوة بلِيععاكى هععؤ يتاتى بععؤ ؿةكضععووة, واتععة  1917ًؤكًِععى ئؤنتؤبععةكى 
 .ْةى ػويَكاو... كيَراميَهى بلياكييَـكاوة

وهعتى  واتة ويقؿاْى ؿاٖيَٓةك ؿكوهتى ْةنلؿووة, بةيَهو ضعةنُةى سنبعى ؿك  
نلؿووة, ئةو ْةتةواْةَ نة ية هعةكؿةَى بنا عى كمطاكخيواميعـا بعووٕ يعة      
هعةكةتاوة بععاوةكِيَهى بععةتيٓيإ ٖععةبوو بععةوةى نععة ئععةّ كيَرععامة ؿةتواْععآ  
ػنَةتى ئةّ بنا ة بهات, بة َّ بةؿاػةوة بؤ ئيَُةى نوكؿ يةّ هعةكؿةَةى  

ى َعلؿوى  كمطاكخيواميـا نؤَةيَيَو بتعى ؿكوهعت نعلؿو نةيَةنةيعةى ْووهعيٓ     
ية بٓةكِةتـا كيَرامى هؤهيايوتى ؿف بة ديٗابيٓى . ػوتة هةك ؿةقةناْةوة

ْووهةكة, ؿف بة ئعاماؿى ْووهعيٓة, ٖؤيةنيٌعة بعؤ قؤضعاْآ نعلؿٕ يةطعةٍَ        
كةوتى ْةتةوةطةكايى, بة ؿةياْى وةى َايهؤفوهى نة ػؤيإ بعةو كيَرعامة   

ؿاٖيَٓاْى ئعةؿةبى,   ٖةيَواهىء كاياْيةياْـ نة تانة كيَراميَهة بؤ كمطاكنلؿْى
نةضى ٖةك ػؤًيإ وةنو ْووهري ء وةى دةهعتة بووْعة قؤضعى قوكبعاْى     
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ٖةْعـيَهيٍ يةبةكئععةوةى بعة ًعةويكنى سنبايعةتيإ ماْععى     ... ئعةّ كيَرعامة  
ؿفايةتى نلإ, ية مَيعـى ػؤيعإ ؿووكػلاْعةوة, ؿنتعؤك فيظعانؤ نعة ػعوؿى        

ةَعةو  بعرِ بعة    ؿ... باهرتْانةصيووْةيةنى طةًى ئةّ ؿفايةتى نلؿْة بعوو 
ضريوَنٓووهعري نعاكيَهى ٖاهعإ ْييعة,     . ػؤّ ضوْهة ْاتوا  برِ بعة نعةي   

ؿياكؿةيععةنى ٖععةيَكوو َوى ئععةمَووْى َةؿةْيةتععة, بؤيععة ٖععنكو ػععةباتيَهى   
كظًٓرريى ٖاوضةكػى ثيَـةو , ًةويوْى ْعاو نتيَرعاْى ؿةو , ٖعةك يعةّ     

.. ْيٌعإ ْعةؿاوة   كواْيةًةوة ؿةتوا  بًَيَِ ضريظنٓووهاْى  و ئعةوةةيإ  
ٖةكضةْـة َٔ ػؤّ باوةكِّ بة ضريظنٓووهى  و و بعة تةَعةٕء يعةّ دعؤكة     
ًتٓاْة ْيية, باوةكِّ بة ؿاٖيَٓاْة دا ٖةك نةهآ بيهات, ئةوةى مظك هةكْر 
كاؿةنيٌَآ ية ػويَٓـْعةوةى ضعريظنةنإ ئةوةيعة ٖةهعت بعة بعآ بٓعةَايى        

ٕء ًعةٍء ؿيعـننة,   ؿةنليَت, ٖيك سيهُةتيَو يعة ْووهعيٓيإ ْعابيِٓ, مَعا    
ٖةويَيإ ْةؿاوة ديٗاْريٓى ػؤيإ ثةكة ثآ بـةٕ, ضعريظىء كظَعاْيٍ بعآ    
ؿكوهت بعووْى ئعةو ؿيـطايعة ْاْووهعلَى, مظكبعةى طةدمعةناْيٍ ديعة يعة         
مَاْى نوكؿى ٖييى ؿيهة ْامأْ, بةتابةت بعةّ ؿواييعة, طعةدمى وا ضعريظى     

ةوةى ئةواْعة  ؿةْووهآنة ية مَاْى اعةكةبيٍ ٖعيك ْاماْعآ, بؤيعة ػويَٓـْع     
تةْيا ئةؿةبى نوكؿيية, يةّ كووةؿا ؿةبآ ٖةويَيَهى باَ بعـةٕ بعؤ ئعةوةى    
ثةكة بة ئةمَووْى ػؤيإ بـةٕ, ثيَُوايعة اعةتا حمةَعةؿ ضريظنٓووهعيَهى     
باًة, ئةههةْـةك دة ٍ ػةيايَى ثيَية, بعة َّ مَعاْى ػلاثعة ئعاكّ نانعةى      

َععةوة مظكى  يععةو فععةيكغ ضريظنٓووهععيَهى باًععة, بععة َّ ئععةوةى نععة بة  
ة نعة مظك  (دةباك دةَاٍ غةكيب)ؿةهتى بةهةك قوو َيى ضريظى ؿاؿةًهآ 
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يعة ؿْيعاؿا ٖعيك    : )ؿيهاكت بةك يعة ضعةْـئ هعاٍَ وتعى    . هةكدمى كانيٌَاوّ
طوَععإ بععؤ نععاكى بةكٖععةَٗيَٓاْى ؿةم يععة كةوتععى  ( ئععةَليَهى يععةقري ْييععة

تيها ؿةطيَلِ  ية فةيوةفى ػؤيـا وةى ضةَو ؿةضيَتة ؿةكةوةو كظيَى ئيَوتة
كةْيلِيَقنلؿْى ؿةم, مظكداك طوَاْيَو ؿةقيَهعى طعةوكةى ثعآ ؿةْووهعل ,     

مظك نعةّ  ظ ثيَويوتى بة مَاًْيهى بةٖيَنو ثعلِ سيهُعةت ٖةيعة   ( طوَإ)بة َّ 
ى (ٖاًََيَعت )ى ؿةم وتلابٔ, ًعاناكتلئ ؿةم ًعاْؤْاَةى   (طوَإ)ٖةٕ بة 

اصياكى ؿاتـةطل , يةَياْى ًةنوجرية نة ية ناتى ػويَٓـْةوةيـا ئةَريى ؿ
تؤيَةو طوَاْـا هةَا بة ػويَٓةك ؿةنات, تةْاْةت ٖيَٓـة بعةٖيَنة تعا كاؿةى   

 (.يا ييت ا ميي مل يِو ًليعتة: )ئةوةى ًةنوجري ؿةيَآ
ثيَِ واية هةكتاهةكى َلظ ايعةتى يعةْيَو طوَعاْيَهى ئةفوعووْاوى ؿةفيعتء      

و يعة طوَاْعة بةكاْرعةك    ٖةَيٌة ية ثلهياكؿإ, ػويَكاْـْى فةيوعةفة دؤكيَع  
بةّ نةوْة ثاْوثؤكِة, يعةقري يةبةكاَرعةك طوَاْعـا مظك دعاكإ بعى ئوَيَعـى       
ؿكوهت ؿةناتء وا ية َلظ  ؿةنات كظسى تؤيَةهةْـْةوة هةْةطةى يةهةك 

طوَععاْى ؿيهععاكتى ؿوو دععؤك بععوو, طوَععاْى طوَاْهععاكإ نععة    . ٖةيَٓععةطل 
... بعةكةو يعةقري ؿةكِوا  طوَاْيَهى ؿاػلاوة, طوَاْى َةْٗةدى نة ٖةَيٌعة  

ؿاٖيَٓععةكاْى ئععةّ ؿْيايععة  ٖيَذيععاك مظكٕ, تةْاْععةت ٖةْععـى دععاك نععة بععةْاو 
نتيَرؼاْة طةوكةناْـا ؿةطةكِيَِء ؿةهوكِيَِ, مءظ داك ئةو ثلهياكة يعة ػعؤّ   
ؿةنعععةّ نعععة ئعععاػؤ ئيَُعععةى نعععوكؿ يعععة نعععويَى ئعععةّ ٖعععةَوو ؿاٖيَٓاْعععة    

تؤتةوة يةو  ية ئةييقيلياى َلظ ايةتييةؿائ, ؿاٖيَٓإ ٖةَوو بواكةناْى طل
 –ئيتايَيـا ؿاْتعى بعة ٖعةك هعآ بةًعى نتيَرةنعةى نؤَيعـياى ػوؿاوةْعـى         
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ؿظمةؾء ثانوتإء فريؿةوي بةًعيَو يعة هلوًعتى َلظ ايعةتيُإ ثيٌعإ      
ية ْيٌتُاْى بةفلو ضياى بةكمى كوهياؿا ؿيوتؤفوهى يعة بلايعاْى   . ؿةؿات

يةهععةك . ػويَكاْععـوةنلاَععامظفء ٖةكَاهععـا طععةوكةتلئ ؿكاَععاى بةًععةكى 
ًععاْؤناْى بععةكيتاْياَ ًةنوععجري يععة ٖاًََيَععتء ًععاييَلؿا َةيٓةتييععةناْى   
َلظ ى ْووهيوتةوة, ية َياْى تةَوَعقى ًعاػة بعةكمةناْى ٖةوكاَاْيٌعـا     

مظكٕ ئةو ؿاٖيَٓعةكة طةوكاْعةى نعة    . غوكبةتى َلظ ى ْووهيووةتةوة( ْازي)
يَععٌء فًععؤثيَلو  يةهةكتاهععةكى مةَيٓععـا ٖععةٕ, ٖععةك يععة هععتؤكيايء طابل   

ئيتُاتؤفء ئةييوتء هيًوْةو ؿةيإ نةيَة ْووهعةكى ؿاٖيَٓعةكى ؿيهعة نعة     
ثيَُواية ئةو هآ بةكٖةَةى ئيٓياتوعيو  . ٖنكى َلظ يإ ئاوةؿإ نلؿظتةوة

ْإء ًةكاب, تؤوى فيَعل بعةفل, نعة هعآ     ( فؤْتاَاكا)هيًؤْة نة بليتيية ية 
ؿوا )ٖعةكوا نتيَرعى   . اًعة كظَاْى تةواونةكى يةنرتئ بهلدَ بة نوكؿى مظك ب

ئةفوعاْة يعة َيعإ بعاوةكِى ؿيَعلئء      )ى نعاماْتنانىء  (وةهوةهةى َةهيض
يؤكاْىء . ٖع. ى ؿ(فْاْى ااًل)ى اةزي ئةيٌةوىء ٖةكؿوو بةًى (تةوكات

ى باًككو هووكو كةًى (دواْييةناْى ًوئَ)ى ٖلَإ ًَفٌء (َؤبى ؿيو)
ةتري وةكطيَلِاْيعإ بعؤ   ئةَاْعة ٖعةَووى بةكٖعةَى طلْيعى َلظ ايع     . هتاْـاٍ

 .نوكؿى مظك بة ْلؾ ؿةبآ
*** 
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 مؤديَرنسم
 

يعععةؿايو بعععووى ظ ؿةكٖاويٌعععتةى ثةكةهعععةْـْى ماْوعععتء تةنٓؤيؤفيايعععة 
ؿةًععهل  يععةو و َتاْععةى نععة ػععوؿاْى ئععةّ      . ًاكهععتاْىء َةؿةْيةتععة  

ثلظهيَوععةٕ ضععةَهى َؤؿكيَلْنَيععةت ئاًععهلابآء و َتععة بيععووىء ْةتععةوة   
ؿيإ زيَ وةكؿةطلٕء ٖةْـ  ية ضةَهى َؤؿيَلْنَيةت فيَلؿةهتةناْيٍ هوو

بيوامْةوة ْيَو نويتووكى ػؤيإ بة َةكدآ ؿةبآ مظك بة ئاطا يةػؤبووْةوة 
ٖةكوةٖا ؿةبآ مظك بة وكيايىء ضاوهاغييةوة بيَت, ئةطيٓا ؿةنةوْة ... بيَت

ْيَععو ؿاوى تةقًيـييععةتء طواهععتٓةوةى َيهععاْيهىء كةْيععة يععة ئاناَععـا      
ئيَوعتيَهة يععة ى ئيَُعة َؤؿيَلْنَيعةت ٖيَٓعـة باهععى زيَ     ... وكؿوػعاَ بعٔ,   

ؿةنل  نة ئةوةْـة ية و َتة ثيٌَهةوتووةناْيٍ باي ْانل , نعة هعةيلى   
بةكٖةَة ئةؿةبيةناْيٍ ؿةنةئ, ديعة يعة ًعيعلو ضعريظىء ٖعيك ًعتيَهى       

نةضعععى َؤؿيَلْنَيعععةت .. ؿيهعععة ْعععابيٓٔ, ئةواْةًعععيإ بعععة يٓيةوقوضعععى 
َؤؿيَلْنَيةت . اْة ؿةبآ ٖةَوو  يةْةنإ بيليَتةوةثلظهةيةنى مشوزي فلاو

بليتيى ْيية ية اةدايب ْوهريء غةكيرهلؿْى كهتةو ؿيَل وةى ضؤٕ يعة مظك  
ًيعلى ئيَوتاؿا ؿياكٕ, بةيَهو َؤؿيَلْنَيعةتى ْووهعري يةوةؿايعة نعة ضعؤٕ      
ضةَهةناْى دواْىء هيُروية ْاؿياكةنإء ئةو ًتاْةى نة ْانةوْة ؿةهت 

ؿْياييَهى تامةى ثلِ ية كةٖةْـيإ زيَ ؿكوهت بهةئ غةكقى  نةًف بهةئء
واتاو ئاَافة بٔ, َٔ بؤ ػؤّ ثيَُواية ثًةى طةكَى ئةّ َؤؿيَلْنَيةتعة ٖعةك   

ئيَوعتيَهة هعيُاى   . بة ػؤيَةَيٌَعى يعةؿايو بعووة, فيَعلو فووكى ثيَوةؿيعاكة     
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دععوإء ( سوععى)ًعيعلى نععوكؿى هععيُايةنى تععةيَؼى ٖةيعة, ثيَويوععتة بععة   
ٍَ دعوإ بهلَيععتةوة, نعاك وا بعلِوا ئَيُعة ؿةبيٓعة ػعوؿاْى ًعتة          ؿيـطاى قوو

, ًيَوامى َؤؿيَلْنَيةت بةوة تةواو ؿةبيَعت نعة   . ْاًرييٓةناْى بةْاو ًيعل
ًععتيَو بٓووهععري, هععيُاى ًاكهععتاْيةتى ٖععةيَيلترآ بععة ٖععةَوو نععةفء     
نؤيَيَهععةوةو تععا ض كاؿةيععةى تواْععاى ئععةوةى ٖةيععة ػويَٓععةك يةطععةٍَ ػؤيععـا  

دعةْييَهيهى ئعةمةزي يعةْيَوإ نعؤٕء     . ىء تووًعى هةكهعاَيى بهعات   بيؤكِ
ْويَـا ٖةية, نة َةساية نؤتايى ثآ بيَت ضوْهة نعؤٕ ٖةَيٌعة دؤكيَعو يعة     
هعةيةفيةتى برينلؿْععةوة يعة كةظيععى ػؤيعـا ٖةيَععـةطل , ْعويٍَ ٖةَيٌععة     
دؤكيَععو يععة ؿفايععةتى نلؿْععى ئععةّ دععؤكة برينلؿْةواْععةؿا ؿةػاتععة ئععاكاوة,  

قوترى ؿف بة يعةنٔ, بؤيعة ئعةّ دةْيعة ؿيٓاَيهيعةتى ػعؤى       ئةَاْةَ ؿوو 
وةى ؿوو ( فعؤكّ و ْعاوةكظى  )ؿةثعاكدَ ء يعة وةهعتإ ْانعةو , سةقيكعةتى      

بةًى طلْيى دةهتةى ؿوو ؿةقة ئةؿةبيعةنإ ٌَعتء َعلِى مظكى يةهعةك     
 .نلاوة, نة ئاػؤ ناَيإ دةوٖةكى ؿةم ؿةهتٓيٌإ ؿةنةٕ

وْعرت بًَعيَِ مظك دعاكإ يعة ؿةقيَهعى      ػؤى ْاوةكظنة يعا كو ( فؤكّ)مظك داكإ 
ئةؿةبيععـا فععؤكّ واتععاى ؿةم ؿةػاتععة كوو بععآ ئععةوةى بععةؿواى ْاوةكظنععـا   

نيٌَة ْايةتة ئاكاوة, ية ثيٌَؼوذيء ثاًؼوعتٓى ئعةّ   : بيةكِيرَي, ٖيك ناتيَ
ؿوو ضةَهة, ٖيك ؿةقيَهى ئةؿةبى ْابيَتة ػوؿاْى ْعاوةكظنيَهىَ بعةٖيَن بعآ    

ك ؿةقيَهى ئةؿةبيٍ ْابيَتعة ػعوؿاْى فعؤكَيَهى    بووْى فؤكَيَهى بةٖيَنو ٖي
ئةَلِظ ؿاٖيَٓةكإ بةكةو ؿةقى بةكم .... بةٖيَن بآ بووْى ْاوةكظنيَهى بةٖيَن

 .ؿةطةكِئَ, نة تةداوةمى ئةّ دؤكة ٌَتوَلِاْةى نلؿووة
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ٖةك ناتآ ية ؿةقيَهى ئةؿةبيـا فيهلو مةئء ٖنك بةكةو تلظثو ضعووٕء يعة   
ؿابووٕ, فؤكّ بةْاضاكى ؿةبآ تةناْىَ بـاو ػعؤى  تلظثهى َةيةواْيةى واتا 

 .بةٖيَن بهات, ئةطيٓا ؿةتةقآء ٖةكضى ٖنكو مةيٓة ٖةيَـةكِف 
*** 
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 شؤفيطةريَتى و زمان

 
كيَراميَهى ئاييٓى ْاو بناوتى بعاوةكِة ٖةَيٌعة يعة طيَلَعةو نيٌَعةؿا بعووة,        

ة بؤ طةيٌذي بة كظسى بعا َ,  يةطةٍَ باقى تةوفَةناْى ؿيهةى ئايري, ٖةويَيَه
بةبآ ٖيك وةهيًةيةى نة ية ْيَوإ ػؤيإء ئةّ كظسة با َية ؿايةو, ميَرت يعة  
تةقوععى هععووتإء بععة ػؤيَععةَيٍَ بععووٕ ؿةضععآء هععيُاى ئةفوععاْة يععة     
ػععؤؿةطل , بؤيععةَ ميععاتل يععة ٖععةَوو كيَرامةنععاْى ؿيهععة ثععةيوثؤ بععؤ ْععاو  

نعة ؿةػليَتعة ْعاو    . ى ًعيعل بةًةناْى ؿيهة ؿةبات, يةواْةَ بؤ ْاو ئعاييٓ 
ئاييٓى ًيعل دؤكيَو ية غوك ؿكوهت ؿةبآء ًعيعل بعةٖؤى هعيُرويةناْى    

ئاكةمووةنعإ يعةْيَو كهعتةو    ...ئةّ هؤفييةكيَتيية بةكةو كةٖايى ؿةضعآ,  
وًةؿا يةطةٍَ ئاكةمووى ػوؿى ْووهةك تيَهة َو ؿةبعآء بعةكةو كظسعى بعا َ     

يَتى ًععيعلى كاهععتةقيٓةو ٖععةْياو ؿةْععئَ, َععةكز ْييععة ًععيعلى هععؤفييةك 
بيَيةكؿ بآ, مظكداكإ ًيعلى هؤفييةكيَتى غةكقى طوَإء طيَلَةو نيٌَةو 
وةهوةهةو هيشلو ئةفوووٕ ؿةبآ, ٖةْـ  داكيٍ دؤكيَو يعة ًعيَتايةتى   

كةْية مظك يةّ ... َٓـايَى ؿكوهت ؿةناتء نةفء نويَى اةًل ؿةػويَكيَٓآ
ؿكِبٔ, ية ى ئيَُة واباوة نة ئةطةك بابةتاْة ثلِ ية طل ء طوظٍَ بآء مظك مبلو 

ًيعليَو باي ية ػواو فليٌتةو ًتة با َنإ بهات, ئيـى ؿةبيَت بة ًيعلى 
هؤفييةكيَتى نة واْييةو ٖةكطين تِوف يعة ًعيعل بعةّ ًعتاْةوة ؿكوهعت      

بةيَهو بةو ديٗاْريٓييةوة ؿكوهت ؿةبيَت نة ٖعةويَيَو بعؤ طعؤكِاْى    ... ْابيَت
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ؿة بععةكةو تيَهععةٍَ بععووٕ يةطععةٍَ كظسععى بععا َؿاو  ػععوؿو دو َْععـْى ئععةّ ػععو
 .. ٖةويَيَهة بؤ كمطاكبووٕ ية نؤتء فلِئ يةْاو كةٖاييـا

وة تعا ؿوا ؿيواْعة   (ػعاىء ٖعةيَؤ  )ٖةك ية ضاثهلؿْى ؿيواْى يةنةَِ بعةْاوى  
بعوو مظك نعةي ًعتيإ يعةباكةوة     ( وكؿى طعة َ )ًيعلى ؿكاَيِ نعة بعةْاوى   

ة ية ًااريو ْووهةكو كةػٓعةطلةنإ, بعة َّ   ْووهيوةو ئاوكِيإ زيَ ؿاوةتةو
ئةوةى نة َٔ بة ناكى كةػٓةييِ ماْيعوٕ ٖةْعـيَو يعة ْووهعيٓةناْى اعةتا      
قةكةؿاغيية نة بة كوئياى ػؤى ؿةْووهعآ, ٖعةكوةى ئعةّ ْووهعيٓة ضعواك      

بعوو نعة ئيَوعتا يعة     ( كةفيعل غعةفووك  )ئةيَكةييةى ْووهةكيَهى طةْر بةْاوى 
ى ًعى  (تةَعة هعجييةناْى كظغ  )وكؿى ؿيعواْى  ؿةكةوةى و َتة نعة مظك بعة   

 .نلؿبوةوةو نةْايَةناْى تيَـا نةًف نلؿبوو
هعاٍَ ئعةمَووْى ًعيعلّ ٖعةيَيلتووة,      20َٔ ًعيعلّ ْووهعيوةو ميعاتل يعة     

بةتايرعععةت ... هعععاٍَ نتيَعععبء ػويَٓـْعععةوةو َوْاقةًعععة  20ئعععةمَووْيَهى 
ةنا  ػويَٓـْععةوةى كظَععإ, مظك دععاكإ ئععاطلى ضععريظىء كظَععإ ٖةيَيععووْ  

بؤية َٔ ضريظنِ ْووهيوة, ية كاهتيـا َٔ باوةكِّ بة تاى ... ؿاؿةطريهيَٓآ
 يةْى ْووهري ْيية, باوةكِّ بة هٓٓووكى ْيَوإ فاْلةنعاْى ئعةؿةب ْييعة,    
بؤية نعة َوَاكةهعةى ْووهعيٓى ضعريظى ؿةنعةّ ٖعيك دياوامييعةى ْعابيِٓ         

يَى كظَعا   ها( 17)َٔ ية .. يةوةى نة َوَاكةهةى ْووهيٓى ًيعل ؿةنةّ
ْووهععيوةو مظك يععة بععلاؿةكإ ػويَٓـووياْةتععةوةو ٖععةويَى مظكّ ؿاوة كظَععإ 
بٓووهِ, بة َّ ٖةكطين ْةطةيٌتووَةتة ئةو قةْااةتةى بكَويعإ بهةَعةوة,   
ضوْهة كةْية ية ئاهتيَهى باًرتى ٖةْـ  كظَاْى بكَونعلاوةى ئيَوعتا بعٔ,    
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َعايٓى  )ضعريظنى  ( نعةَتياك )ؿوا ضريظى نة بكَوّ نلؿظتةوة ؿواى ْعؤ ًَيَتى  
ٖعةَوو كامو ْٗيَٓيعى   ظ بوو نة ية ْاوةكظىء فؤكَعـا طعؤكِإ ٖةيعة   ( طؤكِهتإ

ٖوْةكَةْـو ئةؿيبء ْووهةكاْى ؿْيا يةوةؿا بعووة نعة تواْيووياْعة ػؤيعإ     
بـظمْةوةو كةٖايى ْعاوةوةى ػؤيعإ بةؿةهعت بٗيَعٓٔ, ٖعةكطين ْووهعةكى       

ةٖاييةع بريظنةى قووٍَ و ٖنكى طةوكةو َةمٕ ؿكوهت ْابآ بآ بووْى ئةّ ك
بععةٖيَن يععةْاو هععةكيَهى يةػوععريو ؿيًععـا ؿكوهععت ْابععآ, ئةَععة يععة  يععةى,   
ية يعععةنى ؿيهعععةوة ْووهعععةك بعععآ ئيوعععتيعابهلؿْى كةوتعععى ًاكهعععتاْىء 
َعععوفلةؿاْى كظًعععٓرريى ْاتواْعععآ بيَتعععة ئاهعععتى ؿاٖيَٓعععةكاْى ديٗعععاْى,   

ٓلاوةنعاْى هعةؿةى   صيووْةمشإ يةّ كووةوة ٖيَذياك مظكة, بةتايرةت ؿاٖيَ
ؿةهعععة َتى ... ْؤمؿةٖعععةّ يعععة كظَعععإء ًعععيعلو ضعععريظىء َؤهعععيكاؿا     

ؿةقـةهتةوافةيةنة يةهةك دةهتةى تعلي, ميَعرت ثلهعياك بةكٖعةّ ؿيَٓعىَ,      
ياػوؿ ثلهياكيَهة بؤئةفلاْـْى ؿةيإ ثلهياكى ؿيهة, ؿةضيَتة نايةى يةْاو 

ةو وة ََاْةى نة بلؿْى وة ََى ٖةَيٌة يةهةك ماك و وة  ََة ئاَاؿةنإ, ئ
يةكِاهتيـا وة َّ ْري بةقعةؿ ئعةوةى ثةكؿةنيٌَعاْة بةهعةك سةقيكةتعةنإ,      
ٖةك ناتيَهيٍ ثلهياك وة ََى ئاوةٖاى وكؿوػاَ نلؿ ئةو ناتة هةكةتايى 
هةكٖةيَـاْى وؿاٖيَٓاْى كاهتةقيٓة ؿيَتةنايةوة, ؿةهة َتى ؿةم بليتى ْيية 

ا بععىَ وكىَ وكةمسععى هععةكبامى يةؿةهععة َتيَهى وا نععة ْةػٌععةى بععؤ نيٌَععل
ثٌتيواْى زيَ بهات و نؤكِةوى ئاَيَل بيجاكيَنى, بةقةؿ ئعةوةاى ؿةهعة َتيَهة   
تإ وثؤى يعة ٖعنكى ئعاماؿى ئعةؿيب وةكؿةطعلىَ و ؿةوكى كظسعى ؿةؿات و       
ؿةيجععاكيَنىَ, يةٖععةَوو ػؤبةؿةهععتةوةؿاْيَهى ؿةهععة َتيَهة يةهةكضععاوة     
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ٓعةوة وكاهعتريَقى وكةتهلؿْعةوةى    يةنواْووى دوكئعةت وؿاٖيَٓعإ وػؤؿظمي  
قووٍَ وةكؿةطلىَ, ٖةهتى مةَةْى كابلؿوو و ؿاٖاتوو و ئيَوعتاى بةيةنعةوة   
طلىَ ؿةؿات بؤ ئةوةى يةبةكاَرةك ٖةَوو كةًعةبايةنى تعلي و ثةًعيُاْى    
وؿووؿيَععى بوةهععتىَ, ضععوْهة كاهععتريَقى يةكظفٖععة َتى ئيَُععةؿا تلافيععـياى     

ؿةم ؿةهعععة َتيَهى ضعععٓلاوى ؿكوهعععت نعععلؿووة, بؤيعععة ئةطعععةك ئعععةؿةب ة
يةكاهتيؤيى نة ؿانؤنى يةػؤى بهات, ؿكوهت ْانات, ئعةوة تووًعى ئعةو    
ْةٖاَةتية ؿيَت, بةجمؤكة ؿةهة َتى ئعةؿةبى ًعةكايةتى ػعؤى يعةقو َيى     
َيَعععقوو وةكؿةطعععلىَ و هعععةكبًَٓـاْة بعععووْى ػعععؤى يعععةْيَو ئعععةو َيَعععقووة   

اكِى بنا ععى فيهليععـا ؿةهععةغييَٓىَ, ؿةهععة َتى ؿةم نععةَجوتيَو ْييععة يععةبام 
بةئاَاؿةنلاوى ؿةهت بهةويَت, بةيَهو ًةويوْى وػةباتى ئيٓواْة يعةْيَو  
دوطلافيايى ٖةماكةٖا هلوت, بؤ ئةؿيب ئةو طةدميٓةية ؿاواى ؿةيعإ دعاك   
نععةوتٔ يععةثيَٓاوى بععة ثيَععوة َاْععةوة ؿيَتةنايععةوة, تيَيةيٌععتٓة يةَيَععقوو,    

تى بؤ ؿظميٓةوةى وةاعى بعةّ   ؿةهتٓيٌاْهلؿْى فانتةكةناْى هةكٖةيَـاْية
َيَععقووة فلِيَععـاْى ؿةقععى ثععلِ يععةؿاٖيَٓإ, ؿةهععة َتى ؿةم ٖععةك يععةوةوة      
هةكٖةيَٓاؿا نة يةْاو ػاْةيةنى ئةؿةبى ؿياكيهلاوؿا دوويَعة بهعةئ, بعةيَهو    

ثلظهةيةنى طٌتية ية طوتاكى ئةبوعتُؤيؤفياؿا ئةقكْيةتيَهعة    –نلؿاكيَهى 
ك نععات ضععةَهى ئةواْععةَإ بععؤ   ئععةمَووْى اععوَل ؿكوهععتى ؿةنععات, ٖععة   

وةؿةكنةوت ئةوا ؿةهة َتى ؿةم هعةكٖةيَـةؿات وٖيَعن وبلهعت ؿةْعويَٓىَ,     
ٖةيَرععةت ثةيوةْـيععةنى ٖيَذيععاك قععووٍَ وبععةتري ٖةيععة يععةْيَوإ ضععؤْيةتى    
ؿكوهت بووْى ؿةهة َتى ؿةم وػويَٓـْعةوة, َاؿاَعةنى ؿةم ْويَٓةكايعةتى    
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  ٓ ـْعةوة وطوتعاكى ػويَٓـْعةوة    ديٗاْريٓى ْووهةكةنةى ؿةنعات, ئعةوا ػويَ
 .   ٖؤيةنة بؤ ؿكوهت نلؿْى ئةو ديٗاْريٓيةى ْووهةك

دية يةّ ؿةهة َتة ؿةهةيَاتيَهى ؿيهة ٖةية نعى ئعاوةفووى ئعةّ ضعةَهة      
ثععريظمة ؿةنععات ئععةويٍ بععووْى ئععةؿةبى ؿةهععةيَاتـاكة نععة ؿوو وًععةى     

ة نعة  بةئةهتةّ بةيةنةوة يهيَٓلاوٕ و ٖةكطين بةيةنعةوة ٖةيَٓانعةٕ, ضعوْه   
ؿةهععة َتى ؿةم هععةكى ٖةيَععـا ؿف بةَويَهـاكيععةتى ؿةهععة َت ؿةوةهععتىَ,   
. ٖععةَوو ػععةباتى كظًععٓرريى بليتيععة يععة بةكبععةكةناْيَى ؿةهععٗة تـاكيَتى   

ػويَكاْـْى ؿةقيَهى ئةؿةبى يةؿكوهت نعلؿٕ ؿةضعىَ, يةئةفلاْعـٕ ؿةضعىَ,     
      ٕ .... بؤيععةَ نععاكى ؿاٖيَٓةكاْععة بععةناكيَهى ئيععنةؿى ؿةضععىَ يةئةفلاْععـ

ٖةكبؤيةَ ؿةبىَ هةػت وؿفواك بىَ, ناكيَو بىَ ية ؿةهة َتى ٖةَوو نةهـا 
ْةبىَ تةْيا ئةواْة ْةبٔ نة ػوؿاْى ؿيـطايةنى بةٖيَنٕ, يةواْة ْيية, ٖةَوو 
نةهععيَو تععا يةواْععةَ ػععةكيهى نععاكى ؿاٖيَٓععأْ بتععوأْ, كظَععاْيَهى وةى    

هعيَتى  ى ؿيوتؤفيوعهى و ؿكوهعت نلؿْعى ؿةيعإ نة    (بلاناْى ناكاَعامظف )
وةى كاههؤييٓهؤف ومكهيُا ومسلؿيانؤف ؿكوهعت بهعةٕ, يعاػوؿ بتعوأْ     

ية نؤَاكى ػؤيإ ؿكوهت بهةٕ وبييوامْةوة ٖةَوو ؿْيا, ئةَعة  ( ٖاًَيَت)
ثةيوةهععتة بععةناكى ػويَكاْععـْٔ ئةطععةك ئععةّ ػويَكاْـْععة بععؤ ٖععةَوو نععةي  

ـْيَو نعاكيَهى ئةهعتةّ وؿفواك ْعةؿةبوو, ٖعيك ؿووبعاكة ػويَكاْع      .... بًواباية
يةئاكاؿا ْيية ػويَكاْـٕ تةْيا بؤ يةنةجماكة ئةَعة تعةْيا يعةبواكى ؿووبعاكة     
ؿاكًِععذي و ػويَكاْـْععةوةى ئةفوععاْة ؿةبععىَ, ئععةطيٓا ػويَكاْععـْى ؿةقيَهععى   
ؿاٖيَٓةكاْة تا ئةطةك بةك يةو ؿةقةَ صيووْةى ٖةبوو بىَ, ئةوا ٖةك ػويَكاْة 
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ى ًةنوجري بٓوومسعةوة   -ًايري –بؤ يةنةجماك, بؤ صيووْة ئةطةك سيةوىَ 
ئةوة ئةطةك وةى ؿاٖيَٓةكيَو ًتيَهى تامةى يةهةك بوْييات ْةْيَُعةوة ثيَعي   
ْاطوتلىَ ػويَكاْـْةوة, بةيَهو ثيَى ؿةطوتلىَ  هايى نلؿْةوة, بة َّ ئةطةك 

ّ ؿكوهت نلؿ, ئةوة اةيٓى ػويَكاْة بؤ (ًايري)ٖاتوو بةؿيـطايةنى تامةوة 
 .  يةنةجماك
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 ؤرياو ئيَصتةتيلاشيميؤل
 

وةى ماْوتيَو تا ئيَوتا يعة ثاْتعايى ئعةؿةبى نوكؿيعـا ثلانتيعنة ْعةنلاوة,        
ئععةوةَ نععة نععلاوة تععاىء تععةكا بععووةو ْععةيتواْيوة بةتععةواوى ؿةقععةنإ     

ميَرت تعةوفَيَهى فةكةْوعيية مَعاْى    ... بةكةوئاقاكى ئةّ ييَهـاْةوةية برات
ْى ئعةّ مَاْعة ٖيٌَعتا  ى زيَ    ئيَُة ثيَويوتى بة ػنَةتهلؿٕ ٖةية, مظك  ية

تععا ئيَوععتا ئيَُععة باهععى ثلِظهععةى ؿكوهععت بععووْى واتععاى     . ْةنلاوةتععةوة
َوفلةؿاشيإ ْيية, ية مَاْى نوكؿىء ٖيك ًتيَهى يةهةك ْةْووهعلاوة, تعا   
ئيَوتا ٖييعُإ يعةباكةى ماْوعتى مَعاْى نعوكؿى ْةػويَٓـظتعةوة, ٖةْعـ         

إ ديَيعةى ًعاْامئ, بعةيَاّ    نةي ناكيإ يةْاو مَاْعـا نعلؿووةو ناكةناْيع   
هيُيؤيؤفياَ ناكيَهعة يعةو ناكنلؿْاْعة, بعةيَآ     ... تةْيا بوويٓة يةّ بواكةؿا

ؿةتواْآ ػنَةتى ئةّ مَاْةى ئيَُة بهعات, بعة تايرعةت نعة مَعاْى نعوكؿى       
مَاْيَهة ػايَى ْيية ية ئاَعافة, بعؤ صيووْعة ئاَعافة نكهعيهييةناْى مَعاْى       

هيهيُإ ٖيَذياك مظكة, بة َّ تا ئيَوتا نوكؿى يةْاو هةكدةّ بةكٖةَى نك
نععةّ ناكيععإ تيععانلاوة, يععة ًععيعلى ْععازيء َععةّء ميٓععى ػععاْىء ئاَععافة     

مظك وكؿةناكيععإ تيايععة ٖةقععة   ... هععؤفيينَييةناْى َععةسوىء دععةميلى  
ٖةيَرععةت ٖععةَوو ٖةويَععة   . كةػٓععةى ئععةؿةبى نععوكؿى ثيَياْععـا بيععيَتةوة    
ة بععؤ ؿاَةمكاْععـْى بوْيععاتى  بةكاييععةناْى َععلظ  ثلِظفةيععةنى بععةْلؾ بووبٓعع  

بععةبآ بععووْى ئععةو ثععلِظفة بةكايياْععة نععةيتووكى َلظ ايععةتى  ... ًاكهععتاْى
ْةيـةتواْى بةكةو ؿاٖيَٓاْى ًتى تامة بييَت بؤ صيووْة ؿظميٓةوةى ػعةتى  
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بةيَهو بعووة ٖؤيعةى بعؤ    ... ٖريظطًيفى ية يةٕ قيرتييةنإ بةٖةؿةك ْةضوو
كةْيعة ئعةواْيٍ   ... وهعيٓى ؿيهعة  ؿظميٓةوةى ًفلةو ؿازي طعةزيَ دعؤكى ْو  

وةى نععةيتووك هععووؿيَهى مظكيععإ يععة فةكاايٓععةناْى َيوععل وةكطلترععآء      
ٖاتٓةنايةى ئةّ ٖةَوو ؿاٖيَٓاْةى ئةٖلاَةنإ بعىَ ئةهعةك ْعةبووة بةهعةك     

ٖةكواَ ػةتى بنَاكى هؤَةكييةنإء ... هةكدةّ ناكةناْى ؿواى ػؤيإ
وهعيٓى فةيوعةفة ئعاَيَنى    مَاْى هاْوهليَتى طعة ْى ٖيٓعـو ئعةوكوثىء ْو   

تاويةت ية ضري تا ؿةطاتة ئيَوتانةى ئيَُة, ٖةك ٖةَوويإ ضةْـ ئةيَكةيةنى 
يةيععةى ؿاْةثيععلِاوىء ؿاَةمكاْععـْى ًاكهععتاْيةت بوويٓععةو ثةيوةْـييععةنى   

نة ية بٓةكِةتـا طةكِإ بووة بةؿواى بوْياتيَو نة . قوويَيإ بةيةنةوة ٖةبوو
ابووكى ثععآ بةكِيَوةبرععةٕ, بوْيععاؿيٍ يععة فيععاْى نؤَةيَاَيععةتىء هياهععىء ئعع

بٓةكِةتـا ضةَهيَهى ئةْرتظثؤيؤفى بووة بؤ ييَهـاْعةوةى ئةكنعةناْى بةًعة    
بؤيعة ؿةنعل  بًَعيَِ َاؿةَعةنى ٖةويَعة      .... ثيَهٗاتووةناْى دةهتةى َعلظ  

بةكاييعععةنإ يعععة ثيَٓعععاوى ؿكوهعععت نلؿْعععى بووْيعععات بوويٓعععة ؿةنعععل     
واكاْة وةكطلترآء بؤ ؿاكًِتٓى تيؤكى بوْياتيةكاييٍ هووؿيَهى مظكى يةّ ب

ػععؤى نععة يععة ئةهاهععـا كيَرععاميَهى ؿيَليٓععى ًععيهلؿْةوةى ًاكهععتاْيةتة    
نة ية ؿواييـا ثلانتينةى ... نؤْةنإ بووة, بةتايرةت ية ى ييظى ًرتاوي

بةك ية ْؤ هاٍَ بؤ ئةؿةبى نوكؿى ٖةْـ  . هةك ئةؿةبء ؿةقى ئةؿةبى نلا
اك ثيَويوعت بعوو وةى ثيٌعاْـإ, ضعوْهة يعة      بابةتى تامةباو ناكيَهى ٖيَذي

ئععةؿةبى ؿةوكوبععةكؿا مظك بععاي يععة بوْياتيععةكى ؿةنععلا ؿةبوايععة ئععةؿةبى   
نوكؿيٍء طةدمةناْيٍ سايَى بٔ يةو ًتة تامة باواْة, بؤيعة بعة ثيَويوعتِ    
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ماْى نة وةى َةاًوَةيةنى هعةكةتايىء ثيَٓاهعةيةى ًعتآ يعةّ باكةيعةوة      
  ٖ يَٓععـة ٖةَة يععةٕ ْععةبووة, بععةيَهو  بٓووهععِ نععة بععة سةقيكععةت ًععتيَهى 

ضؤْيةتى هةكٖةيَـإء َاْانةى بوو نة ية ؿواى َٓيٌعةوة دعةَاٍ غعةَراك    
نععاكيَهى ثوػععت تععلى يععةّ بععاكةوة ئاَععاؿةنلؿ, ئيععـى وكؿة وكؿة ؿةكطععا   

 .نلايةوة
ئةواْعةَ نعة ثيَيعةوة    ... بوْياتيةكى  يةْى مظكى ٖةيةء نوكت َةوؿاْيية

ازي ػؤيإ بيؤكِٕ, ضوْهة بابةتيَهى ٖيَذياك ػةكيو ؿةبٔ ؿةبآ كوئياى دةَ
وًععهى ييَهـاْععةوةى ؿةقععة ئةؿةبيةناْععة, بععة َّ ْععانل  بريَتععة ثيَععوةكيَهى  
هةكتاهةكى ئيـى ٖعةَوو ؿةقَيعو بعةّ ثَيعوةكة بٓلػيَٓعل , ئيَوعتانة بعة        

بةتايرعععةت يعععة . كاهعععتى دؤكيَعععو يعععة ثاًعععاطةكؿاْى ٖةيعععة يعععةّ كووةوة 
ةقةناْعةوة نتوَعت ًعتةناْى ثيٌَعاْى     طواهتٓةوةو ثيعاؿةنلؿٕ بةهعةك ؿ  

ئةوإ ؿةيَيَٓةوة ٖيك ئينافةيةنُإ بؤ ئةّ كيَرامة ْييعة, يعة ًعيهلؿْةوةى    
بوْياتى ؿةقى نوكؿيـا, ضوْهة تيَيةيٌذي ية بوْياتيةكى ؿة بآ تيَيةيٌذي 
بَى يعة مظك بعواكى ماْوعتى ؿيهعة, ئعةْرتظثؤيؤفيا بةتايرعةتى, هعيُؤيؤفيا,        

ٓؤيؤفيعا, كيَنَعاْى مَعإ بعة طٌعتىء ماْوعتى مَعإ        بة غة ئاَافة, فيٓؤَي
 .بةتايرةتى, ئةَةَ ناكيَهى قوكهةو ٖةَوو نةهىَ ْاتواْآ ًاْى بـاتةبةك

ٖةك ية ؿواى هايَةناْى ٖةفتاؿا بةوةى نعة تعةوفَى ًؤكًِعييَلِاْةى بنا عى     
كمطعععاكخيوامى طعععةزي نعععوكؿ يةوثعععةكِى َعععةؿؿى ػعععؤى ؿابعععوو, ثعععلِظفةى  

ىء ثلانتيهعى يعة بواكةنعاْى ئةؿةبعـا ٖعةويَى      ؿكوهتهلؿْى كةػٓةى تيعؤك 
بععؤؿكا, بةتايرععةت بععة ثيَععوةكيَهى ْويَؼععوامىء طععةزيَ ٌَععتوَلِى كةػٓععةيى   
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ثيٌاْـكا, بةتايرةت ية هةكؿةَى كواْيةؿا نة ٖةويَى تيؤكةمةنلؿْيعإ بعؤ   
ؿانؤنى نلؿٕ ية ػؤ, بة َّ ؿيوإ ئةّ كةػٓة تيؤكيية ية ى ئيَُة ؿكوهت 

يَوتا دوكئةتى ئةوةَإ ْةنلؿووة ثيَوةكيَو ٖةيَرقيَلئء بة ْةبوو, ئيَُة تا ئ
ؿةوكى ئةو ثيَوةكة ثلِظفةيعةنى كةػٓعةيى بٗيَٓيٓعة نايعةوةو يعة هعيَرةكيا       

بععة َّ يععةّ ؿوايععةؿا بةتايرععةت يععة ؿةكةوةى و َت  . كةػٓععةناصيإ ؿاكِيَععقئ
ى ضاى دؤكيَو يةّ كةػٓةية بٓةَاى بؤ ؿاكِيَقكاوة نة ؿةنل  بريَتة بٓةَايةن

بؤ ئةّ تيؤكة بة تايرةت يعة ْووهعيٓى طةدمعةناْى ئعةوكوثا وةى بعةػتياك      
اةزيء َعةكيوإ بلٖعإ قعاْوء ٖاًعِ نؤضعاْىء كيَرعوكا هعيوةيًىء كةفيعل         
هابريو ٖةكوا كيَرري ٖةكؿىء اةتا قةكةؿاغى نة ديَيةد بايعةؾء ثيَناْيٓعة,   

باَ ؿةطيَلِٕ ٖةكوةٖا بووْى طؤ اكى كةٖةْـو ضةْـ طؤ اكيَهى ؿيهة كظيَى 
 ئيَوتةتيها. ية تاوتونلؿٕ بؤ ئةّ بابةتة ميٓـووة

َويَهى ٖعةَوو ئةؿةبيَهعة نعة ؿةنعل  وةى ثَيوةكَيعو ؿْيايعةنى كةػٓعةى         
يةهعةك ؿاسيععةمكيَٓري, ضعوْهة ئةهععتةتيو يعة هععيُاو ػةهعًَةتى ْععاوةكظىء     
فععؤكَى ؿةم ؿةنؤيَيَتععةوةو كوػوععاكة ؿكةوًععاوةناْى ؿةم ؿةهٓيٌععإ    

ك تةْيا بة دواْيعةناْى ًعوئَ دعواْرتئ تيعؤكى كةػٓعةيى      باًك.... ؿةنا
بوْيععات ْععاوة, يةئععةؿةبى نععوكؿى ؿيَععلئء ئةَلظًععـا ئععةّ بععواكة ؿةنععلىَ  
بة يةنـا بيري و تةوفَيَو يةكةػٓةى بةؿواؿا بٗيَعٓري, بعؤ صيووْعة ؿةنعلىَ     
بعععاي يعععة دواْيعععةناْى كووؿاوو دواْيعععةناْى ًعععوئَ, دواْيعععةناْى كوو   

( َةّ ومئ)دواْيةناْى ئاَؤفطاكى دواْيةناْى سيهُةت يةبةكووبووْةوة, 
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باًرتئ ثلِظفة ؿاسيةمكىَ يةَةوؿاى كةػٓةؿا, ٖعةكواَ يةًعيعل وضعريظنى    
 .تامةى نوكؿيـا

ئةفلاْععـٕ يععة و َتيَهععى فيَععل ؿةهععتة و ضععةْـ هععايَة يةػوععريى ؿةهععتى      
واكة, ؿاطرينةكإ ناكيَهة هةباكةت بة ؿاٖيَٓةكاْى نوكؿ ٖيَذياك قعوكِي وؿف 

ضععوْهةئةطةك نععاكيَهى ئوكنوععرتا ثيَويوععتى بععة ٖيَُٓععى ودععواْى ًععوئَ      
وؿابةًهلؿْى با ْوةيى بىَ نة ٖيَذياك توْعا وبلِهعتى ؿةوىَ ؿةبعىَ سعايَى     
ضًؤٕ بىَ يةْيٌتُاْيَو تانة مةكِكِةيةنى ٖيَُٓى بةػؤوة ْةؿيرىَ, ٖعةكواَ  

ةكاْى نعوكؿ  هةباكةت بةتعةواوى ؿاٖيَٓاْعةناْى ؿيهعة, بؤيعة ئيَُعةى ْووهع      
ؿةبىَ مظكتل يةػةيَهى و تاْى ؿيهة وكؿتل بري, بةهةييكة بري, تيَلاَعاْيَهى  
وكؿ وثععلِ سيهُععةشيإ ٖععةبىَ بععؤ ػويَٓـْععةوةى كابععلؿوو ػويَٓـْةوةيععةى      
ؿاٖيَٓعاْى تععامةو طععةوكةى بععةؿواوة بععىَ, ػويَٓـْععةوةَإ ٖععةبىَ بععؤ ئيَوععتا  

تلبععة بهععةئ ايٌععكى  بععةكةوتيَو نععة كابععلؿووى يةطععةٍَ ؿا بةًععيَوةيةى َو 
ؿاٖيَٓععاْى يععةؿواوة بلِهععهىَ, ٖععةكواَ ػويَٓـْععةوةَإ ٖععةبىَ بععؤ ؿاٖععاتوو, 
بةئاؿطاكيَو نة ٖةّ كابلؿوو ٖةّ ئيَوتاًى تيا هاوبـةئ بؤ ئةوةى بيةيٓة 
كةوتى ًاكهتاْتيَهى بةكؿةواّ, ئيَُة ؿةبعىَ طًعةيى مظك يعةػؤَإ بهعةئ,     

دماْى واييَهلؿبعىَ نعة كابعلؿوو    ضوْهة ٖيك نعاكيَهى وا ئعةدماّ ْعةؿكاوة طعة    
بةًت بناْىَ, ْةوةى ئيَوتا ْةوةيةنى بعىَ ػويَٓـْعةوةى كابعلؿووة, يعةَك     

 ٔ َاكهعيٌَ  . )ويةو  هةكضيغيإ بلؿووة, بؤية ضاو بةهتة وبةهتةؿٍَ ومَعاْ
َلظ ى فيَلى بلِهت وػؤكِاطلى نعلؿ يعةْيَو طؤًعةطريييةنى ثلتعاّ     ( بلظهت

ٓإ, ئةو فيَلى َلظ ى نلؿ نعة يعةْاو ؿفواكى   ويةمةت ونؤتايى ٖاتوو بةؿاٖيَ
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طةكِإ )مةَةْـا ًويَٓىَ ٖةية يةٖنك نة ؿاٖيَٓاْت ثىَ ؿةبةػٌىَ و بةكظَاْى 
تةواوى ضةَهةناْى نؤَةيَايةتى بووْى ئةؿةبى ( بةؿووى مةَةْى وٕ بووؿا

ئاوةفوو نلؿةوة, ٖةكواَ دؤيى وػاضاؿظكيإ وهيَوة وًيَؽ كةما و دكٍ 
بؤية ضيَق وةكطلتٔ يةبةكٖةَى ئةواْة ٖعةَووى كةوايعة   . يؤْطايـئ كظَى و

َٔ بؤ ػؤّ يةبعةكؿةّ  . َلظ  ْاتواْىَ بىَ ضيَق وةكطلتٔ بةهةكياْـا كابروكىَ
ؿيَتعة  ( هعيَوة )هةكهعاّ ؿةمب و ( ػاضاؿظكيإ)َؤهيكًلِى طةوكةى ديٗاْى 

ؿيَتعةوة  (َعةسوى )ؿا ؿةوةهعتِ و ( كظَى)ٖاْاّ,يةبةكابةك غوكبةت وايٌكى 
ٖعةك ٖعيك ْعةبىَ فيَعلى بعة      ( دعيُى دعؤيى  )هتِ ؿةطلىَ, ػؤ ئوييوى ؿة

( ًعيَؽ كةما )َةوهواة بووْى ْووهةكاصيإ ؿةنات, ئةوة دية يةوةى نعة  
. بععة بة غععةتى ثععلِ يةٖععةدووى ػععؤى ؿْيايععةنى ؿيهععةَإ ثيَـةبةػٌععىَ    

ؿاٖيَٓععةكإ بةطٌععتى يوويععةى ضععيَق بةػٌععري ونليٌععُة تيَلِاَععأْ, ييَتععإ    
ؿةوةهعتِ  ( ئعةؿظيٓى )يةبةكؿةّ ًااريى طةوكةى اةكةب  ْاًاكَةوة مظك

وٖةَيٌة ثلهياك ؿةوكوفيَٓعىَ, ضعوْهة ؿاٖيَٓعةكيَهى طعةوكة و بةهعةييكةى      
نة طةيٌتة َةتافى نؤتايى طوتى ( ئةدميًؤ) اةكةبة ٖةكواَ هةباكةت بة

 (.نةواتة قوة بهة)
نوكؿةواكيٍ ئةطةك بةؿبعةػتى وضاكةكِةًعى وْاٖعةَوواكى بعاكى هياهعي      

ئةطعةك كظيَعةناْى ػعؤى بعؤى هعووتابإ      ظ اوا بة ثةْـ وايربةتى ْةبلؿبايةئ
وٖيَٓـةيإ هةك زيَ ْةًيَواْـبا يةمظك َيًًةتى ؿيهةى ؿْيا ميلةنرت ويةباكتل 
وؿاٖيَٓةكتلٕ, بؤية ْةى ٖةك ًاياْى ئةوةية ئةؿةبى َعةمْى ٖعةبىَ, بعةيَهو    

يتوكى ػعؤى بعىَ   ًاياْى ئةوةية نة ئاًهلاهامى طةزيَ بةغاكةت نلاوى نعة 
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يععةْاو َيًًععةتاْى ؿكاوهععيَى ػؤيععـا, ئععةوةتا بععةك يةضععةْـئ هععاٍَ ػععاْى    
يععةْاو ثاْتععاى هععيُيؤيؤفيـا َةيععةى   ( ْععازي)فةيوععةفةى ْووهععيوةتةوة و 

نلؿووة, ؿاٖيَٓةكاْى نوكؿ مظكٕ, بة َّ ؿاػةنعةّ كيَيعإ يعيَيرياوة ػنَعةت     
ٓععةناْيإ ضععةْـ ؿةتععوا  بًَععيَِ ٖععةك بةؿاٖيَ.. بةَيًًةتةنععةى ػؤيععإ بهععةٕ

َيًًععةتيَهى ؿكاوهععيَى ؿةويَةَةْععـ نععلؿووة, صيووْععةمشإ يععةّ باكةيععةوة    
بةكٖعةّ ٖيَٓعاْى ئعةؿةبيَهى    . ٖيَذياك مظكة يةْاو اعةكةب و تعوكى وفاكهعـا   

ديعة يعة   ( هياهةت و نؤَةٍَ وئعابووكى ) َةمٕ ثةيوةهتة بة هيَهوضهةى 
بؤيععة نععوكؿيٍ ػععةيَل نلؿْععى ديٗععاْريٓى ية يععةٕ ػععوؿى ؿاٖيَٓةكاْععةوة,  

طعؤكإ ًعاارييَهى مظك وكيعا    . ؿةتواْىَ كِووبةكِووى سايَعةتى ئعةوٖا بريَتعةوة   
وميلةى بووة, ًاكةماد ئعةؿةبى ديٗعاْيٍ بعووة, هعووؿيَهى مظكيٌعى زيَ      
بيٓيوٕ, طؤكإ يعة وةهعفـا ٖيَٓعـةى ؿاْتعى بعةٖيَن بعووة, يعة وةهعفى بعؤ          

اونلؿْى هعةكدةّ  يٍ وكؿ بووة يةك(ًيًًى)تةبةقةناْى ئامسإ, ٖيَٓـةى 
طليععاْى َلظ ايععةتى طععؤكإ بةكِاهععتى صيووْععةى ئععةو ًععاارية َةمْةيععة نععة 
بةًععيعلى ػععؤى ٖععاواكى نععلؿووة, ًععيعل ثةيوةهععتة بععة طليععاْى كظسععى   
َلظ ايةتى وٖاونات ئةطعةك ثةيوةهعت ؿكا بةنؤَةيَيعة و واقيععةت ؿةبيَتعة      

وتعى  ًتيَهى  وام, ٖةكبؤيةَ ٖةْـىَ ًيعلى طعؤكإ نعة بعؤ هياهعةتى كو    
طوتووة مظك يةكِ و وامٕ, ٖةكطين بةكاوكؿ ْانلىَ يةطةٍَ ًعيعلة دواْعةناْى   
ؿيهة, سازي سامك مظك نةي ٖةٕ تا ية ًاارية تامةنعاْيٍ هعةك بةكِيَيعهة    
وكيَرععامى كظسيععةتى طععؤكأْ ْععةياْتواْيووة يععة قععاوغى ئععةوؿا كةت بهععةٕ,  

طعؤكإ بهعةٕ   تةْاْةت مظك نةَئٌ ئةواْةى تواْيوياْة تةداومى كظسيةتى 
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يععة ْواْععـْى ويَٓععةى ئععةوؿا, طععؤكإ اةُععةبى َلظ ايععةتى طلترععوو ئععةويٍ  
نعةَرووْى  . ئةوثةكِى كظَاْويةت, نة مظك ثةيوةهعت بةؿيعـى َلظ ةوةيعة   

كةػٓعععةى ثلانتيهعععى يةئعععةؿةبى نوكؿيعععـا ؿةطةكِيَتعععةوة بعععؤ ئعععةوة نعععة  
كةػٓةطلةناصيإ ًيعل ضريظنييإ بةباًى ْةػويَٓـظتةوة, ػعوؿى ًعااري   

ريظنٓووهععةنإ ميععلةنرتٕ وديٗاْريٓييععإ فععلاوإ تععلة, تةْاْععةت ئععةو  وض
كةػٓاْةى ًااريو ضريظنٓووهةنإ ؿةيآْووهٔ مظك بةٖيَنتلة يةْووهيٓى 
ػوؿى كةػٓةطلةنإ, ثاًإ ئةو نةهةى َوَاكةهةى كةػٓةى ثلانتيهى 
ؿةنععات ؿةبععىَ مظك ًععاكةمايى ٖععةَوو كةٖةْععـةناْى كظًععٓرريى نععوكؿى و 

ْيا بيَت يا ٖةك ْةبىَ ئةمَووْيَهى مظك ػويَٓـْةوةى ٖةبىَ, تعا  كظًٓرريى ؿو
بتواْىَ بٓر وبٓاواْى ئةو ؿةقة بيعات نعة ًعيـةناتةوة و كةػٓعةى بةهعةك      
ثياؿة ؿةنات, ضوْهة ؿةقى ئعةؿةبى وكظًعٓرريى ؿةقيَهعة كهعهاوى ؿواى     
ئةمَووْيَهى مظكى ْووهةكة, ٖعةكواَ ثيَويوعتى بةثاكهعةْييَهى تعةواوى     

كةػٓةطل ٖةية, ئةَلظَ يةْاو ثاْتايى ئةؿةبى نعوكؿى ؿا نعةّ    كظًٓرريى
نةي ٖةٕ ٖةوٍَ بـةٕ كةػٓة وةى ثلوَفيٌٓاٍ وةكبيلىَ و ثةيوثؤ بؤ ًتى 
ؿيهة ْعةبات, بؤيعة يعةبواكى كةػٓعةى ثلانتيهعـا مظك بةؿوانعةوتري, تعةْيا        
ضةْـ ٖةويَيَو ْةبىَ ئةواْيٍ ؿةكوةهعتى ئعةّ ٖعةَوو بةكٖةَعة ْايعةٕ نعة       

 . ْاو ئةؿةبى نوكؿييةوةؿيَٓة 
*** 
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 بةيانهامةى شيعرى وشةرةتا

 
ئةطةك يةثيَٓاوى ضةهجاْـْى يةى تانة كوئيةى ًيعلى بعىَ, ئعةوة نعاكيَهى    
ْاتعععةواوة وْعععاتواْيَ بريَتعععة ٖؤيعععةى بعععؤ وكوفاْعععـْى ْيَوةْعععـى ئعععةؿةبى  
وؿةكوامةيةى بىَ بؤ ئةو نةهعاْةى ػعةكيهى ًعيعلٕ, بعة َّ ئةطعةك ٖعاتوو       

يةى طة َيَة نلاو دؤكيَو ية ديٗاْري  فلاواْى تيا بيَعت هعةباكةت   بةيآْاَة
بةهةكدةّ بناوتى ؿاٖيَٓإ ئةوة ؿةنلىَ ناكييةك بىَ بؤ ْيَوةْعـى ئعةؿةبى   
وثلهععياكيَهى مظك بععوكوفيَٓىَ و طفتوطؤيععةنى مظك ؿكوهععت بهععات ويععةؿواى   
ػؤًيةوة ثلظهةيةنى كةػٓةيى ثلِ بةٖا ؿكظهت بهعات, ضعوْهة دعاكِؿاْى    
ؿيـطايةى بةبةياْيَهى ئعةؿةبى ْاضعاكّ ؿةنعات بيعُة فَيعل ؿةهعة َتى ئعةو        
ؿيـطاية, بة َّ ضوْهة ديٗاْريٓى فلاواْرتة ية ؿيـطا, بؤية ٌَتوَلِى مياتل 
ٖةيَـةطلىَ ناكييةكيٍ ؿةبعىَ هعةباكةت بةْيَوةْعـى ئعةؿةبى, بةتايرعةتى      

   ٖ يَٓععةك بععاكى ًععًؤقى ئيَوععتاى ئععةؿةبى نععوكؿى ؿةيوععةثيَٓىَ نؤَععةيَى ؿا
يةٖععةَوو بواكةناْععةوة طة َيَععةى بةيآْاَةيععةنى بععةٖيَن وكؿ بهععةٕ نععة مظك  

 مشوزي وٖةَة يةٕ 
هععةكةتاى ؿةهععت ثععىَ نععلؿٕ يععة ى ٖععةَوو ْووهععةكاْى ؿْيععا سايَععةتيَهى  
هيشلاوى نةف ونؤٍَ ئاَيَنة, سايَةتة ايٌكيَهى مظك هةيلة, ئةطعةك بيَتعوو   

ة تعا نؤتعايى فيعاْى ئعةؿةبى     ْووهةك بة ٖةَإ ئةو نةف ونعوٍَ وايٌعكةو  
ػععؤى ػععةكيهى نععاكى ؿاٖيَٓععإ بععىَ, ئععةوة سةشيععةٕ ؿواى ئععةو ئةمَووْععة  
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ؿوكوؿكيَقةَ ؿةبيَتة ػوؿاْى ؿاٖيَٓاْيَهى بيَٓةميل, بؤية هةكةتا مظك طلْية 
بؤ ٖةَوو ئةؿيب وْووهةكيَو, َٔ يةهةكةتاؿا يةبةك ئةوةى يةبٓةَايَةيعةنى  

بةتايرعةت نعة بعاونِ ًعاارييَهى نكهعيهى      ئاييٓى ضاوّ بةؿْيا ٖعةيَيَٓاوة,  
بععاونِ َلظ يَهععى ٖيَذيععاك  .. بععووة, بؤيععة نتيَععب ْععنيهرتئ ٖععاوةيَِ بععووة  

بةهةييكة بووة, مظكبةى ٖةَوو ناتةناْى ػؤى بةػويَٓـْعةوةى هةكضعاوة   
تةْاْةت كظفْاَعةناْى هعةكؿةَى ػؤًعى    ... ئاييٓيةناْةوة بةهةك بلؿووة

و فةيععةنيات يةماْوععتى بة غععةت,   َوتابةاععة ؿةنععلؿٕ يةماْوععتى فةيععةى  
ٖةيَرععةت ئةَععة بععؤ ْععةوةناْى ... ؿيـطايععةنى نععلاوة وميلةناْععةى ٖععةبووة

 ْى نةّ ئةو ايٌكةى ية  ؿكوهت نلؿووٕ نعة  ... ناكييةكيَتى مظكى بووة
َٓععيٍ ٖععةك بععةو سايَةتععةوة مظكًععتِ يععةّ كووةوة . نتيَريععإ ػععؤَ بععووىَ
تاى ؿةهعت ثيَهعلؿ  تعةْيا    ٖعةك بؤيعةَ هعةكة   ... بةَريات بعؤ َاوةتعةوة  

نتيَب بووة, تةْيا ػويَٓـْةوة بعووة بعةبىَ ئعةوةى سعةكفيَو بٓووهعِ, َعٔ       
بٓاغةى ْووهيِٓ يةهةك مةػريةيةنى مةيٓى وٖنكى ؿاكًِتووة, بؤية قعةت  

بةكاهععتى ٖععةك  ... بةهةكضععيغى ْةضععووَةتة ْععاو ثلظهععةى ْووهععيٓةوة   
بعؤ  . اارياْى ؿيهعة يةهةكةتاوة َٔ بةئاؿطاكى ًعيعلةنا  ديابووضيعة يةًع   

ؿيـطاى قووٍَ ناكّ نلؿووة, بؤ تاوتونلؿْى ديٗاْريٓيةنى ؿاٖيَٓعإ ٖعةويَِ   
ؿاوة وتاوةنو ئيَوتاَ ٖةك بةؿوايـا اةوؿايَِ يةو هةكؿةَةى نة هةكةتاى 
َٔ بوو ًيعلى نوكؿى تامة ؿةكطةى َةهةيةى ًتى تامة وْوىَ وكظفْاَعة  

وييَل, َٔ بؤػؤّ ميَعرت ؿيواْعة   وطؤ اكى ييَ بووةوة, ًااري نةّ بووٕ ية ٖة
ًععيعليية نكهععيهيةنا  ؿةػويَٓععـةوة, مظكّ يععةمةت زيَ وةكؿةطععلتٔ ٖععةك  
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مظك ًعاييِ  . يةثؤزي ًةًةوة ٖاتوضؤى نتيَرؼاْةى طٌتى ٖةوييَلّ نلؿووة
ئيَوعتانةَ نعة ؿةضعِ بعؤ نتيَرؼاْعةى      ... بة نتيَرةناْى نتيَرؼاْة ؿةٖعات 

يٓةنا  ؿةنوييَٓٓةوة وياؿطاكيةنا  طٌتى بؤْى نتيَرى ئةوإ هةكؿةَإ بل
َةؿسعةت بيَؼعةو و   ... ؿةوكوفيَٓٔ, ية ًاارية ْاوؿاكةناْى ئعةو هعةكؿةَة  

نععةكيِ ًععاكةما و نانععةى فععكغ وٖععةكؿى وسععةبيب اععةزي وَععةصيى َرياْععى   
     ٕ ؿةنعلىَ ْعاو يةواْعة بٓعيَري     . وبوكٖإ داٖيعـ و ئةواْعة ٖعةبووٕ ؿيعاك بعوو

ثاًععإ نةوتيٓععة هععةك  ظ  طععؤكإكةايًععى يةنععةَى ًععيعلى تععامةى ؿواى  
ػويَٓـْةوةى ًعيعلى كةايًعى ؿووةَعى ؿواى ئةواْعة نعة بليتعى بعووٕ يعة         

ٖعةك  ظ ًيَلنؤ بيَهةي و اةبـو  ثةًيَو وهعةاـةيَكَ ثعةكظَ و ئعةواْى تعل     
يععةبواكى ػويَٓـْععةوةى هععةكتاييُإ مظكبععةى ٖععةكة مظكى ْووهععيٓةناْى    

قعةتاكى هعةكةتا هعهةى     ئا بعةجمؤكة ...َةظيووؿ ماَـاكَإ ؿةػويَٓـةوة
ؿةبعىَ ئعةوة   . ػؤى طلت وتا وةى ئيَوتاَ ٖةك بةكةو ئاييٓـة ٖةيَـةنٌعىَ 

بًَيَِ ئةطةك ؿابعِلإ بعةو َةبةهعتةوة بَيعت نعة تعةواو يعةو بٓاغعةى بةكاييعـا          
برتاميَى وئيـى بربِاى بربِ ئعاوكِى زيِ ْةؿةيٓعةوة, ئعةوة ٖعيك ؿةقةيعةى ٖعيك       

بؤيععة ... تة ْععاو قععاوغى ؿاٖيَٓاْععةوةبرينلؿْةوةيععةى, ٖععيك مةيٓيَععو, ْاضععيَ 
ٖةك يةَةوؿا ماْوتييةنة بةناكبٗيَٓري وةى ؿابلِاْى ( ؿابلِإ )ؿةنلىَ وًةى 

ناكةبا ية فاْؤي وَاكنى ية ٖييعٌ, بعة َّ بعؤ َعةوؿاى ئعةؿةب بعةكؿةواّ       
 : بووٕ ٖةيَرقيَلئ نة ؿوو ضةَهى طليٓط ية ػؤيـا بةػيَو ؿةنات يةنةّ
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وو بةٖعععةَوو ػوكافعععات وفةيوعععةفة وؿظطُعععاو ضعععةَهى وةكطلتٓعععى كابعععلؿ
ؿاٖيَٓاْةوة, ؿووةَيٍ ضةَهى َاْعةوة بةكاَرعةك ٖعةَوو ئعةو ؿةهعتةوافة      

 . وبٓةَاياْة
تا ئيَوتا ضاَةيةى ٖةبىَ نة ٖةكؿوو ئةّ ضةَهةى تيَـا سةًاك ؿكابىَ نةَة 
ية ئةؿةبى نوكؿيـا, نة ؿةيَيَِ نةّ واتة ضةْـ ضاَةيةى ٖةية نة بة ْعوىَ و  

بععقَيَلؿكئَ, ئععةؿوَْيى تععا ئيَوتاًععى يةطةيَععـابىَ طةوٖععةكةناْى     كةهععةٕ
كةظيعععى كابعععلؿوو ؿةؿكةوًعععيَٓيَتةوة, نةضعععى َعععوؿيَلْينَرتئ ًعععااريى 

ًعةواْى  )ى ًعيَلنؤ بيَهعةي وضعاَةى    (نعؤض )هةكؿةَى اةكةبة, ضعاَةى  
ى نعةفاٍَ ئةظيعةؿ   (ٖةوييَلةَاهعت )ى دعةَاٍ غعةَراك وضعاَةى    (ؿيهتاتؤك
ٕ )ى ٖاًِ هةكاز وضاَةى (ئةثيهوكويطؤكِهتاْى ) وضاَةى  ى (ؿةكطانعا

ـ )ٖةكوةٖا ضاَةيةنى . بةػتياك اةزي نعة ًعاارييَهى   ( َةٖـى هايَض َةديع
ة, ميَعرت يعة ثةيهعةكى بعاوى ؿةؿات,     (ٖةيَويَوتى ئعاو ) طةدمة بةْاوْيٌاْى 

ى (ئعؤثيَلاى طعا  ) ىوعةباغ كةدمعـةك و  ( نؤ ْعةناْى ئعاو  )دية ية ضعاَةى  
ٖعةكوةٖا  . ى اةباي اةبـا  يوهف(َى  هتيهىفلةْؤ)ئةْوةك َةهيفى و

ضاَةيةنى هعةاـويََك ثعةكظَ نعة بعاي يعةثاين وبعةفل وفةيوعةفةى بعووٕ         
ٕ )ؿةنات ٖةكواَ ضاَةيةنى ْةوماؿ كةفعةت نة بةْاوى  بعوو,  ( ؿةكبعامبوو

ؿةنلىَ بعدي بعة صيووْعةى باهعةنةَإ,     . باي يةويَلاْى كظسى َلظ  ؿةنات
ّ  بععة َّ ؿيععاكة ٖةْععـيَهى تععليٍ ئةطععةك . َععاوٕ بععة َّ ْععانلىَ كِينيععإ بهععة

بةووكؿى هةيلى كةوتى بةكوة ثيٌَوةضووْى ؿاٌْياناْى و َتاْى ؿكاوهعىَ  
بهةئ ْةى ئةواْةى ديٗاْى, بةوكؿى وة  ََى ْةطةتيظى ئةّ ثلهعياكةَإ  
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ؿيَتعععة ػعععةياٍَ, ضعععوْهة ؿاٌْعععيانة ميَعععرت كووى ئعععةناؿييُا و ئعععةمَووٕ   
وععجؤك وماْاياْععةى تيايععة نععة ؿةتععوأْ بنا ععى   ؿةطليَتععةوة, طععةييَو يععةو ث 

كظًٓرريى يةطةزيَ  يةْةوة بةٖيَن و بلِهعتةوة بهعةٕ بعةوةى نعة ؿةوكيَهعى      
بعا َ بريععٓري يععة ْععوىَ بووْعةوة وْويَهلؿْععةوةى ؿاَوؿةمطانععاْى كظًععٓرريى   
بةكظسيَهى كظًٓرريى و ئةناؿييُى وييتؤفيٓةوة ية ئةدماّ و ٖؤناكةنعاْى,  

ؿاَعععةمكاوى َةاليفةيعععة يةويَاتعععـا, ٖعععةك يةكِيَيعععةى  ؿاٌْعععيا طعععةوكةتلئ 
ػويَٓـْةوة بيوتوَاْة وػويَٓـووَاْةتعةوة نعة ؿاٌْعيانإ ؿةوكيَهعى فعلة      
بةٖيَنيإ طيَلِاوة ية ثةكةثيَـاْى كظسى ماْوتى وبةؿةيإ ٖةماك ئيرتهعاكات  
وؿاٖيَٓلاويعإ ػوعتؤتة ئعاكاوة, يةٖععةَوو كويَهعةوة, ئعةَلظ يةؿاٌْععياناْى      

دؤكيَععو يععةنجى وبةًععـاكيٓةنلؿٕ ٖةيععة يععةّ كووةوة, ئععةَلِظى نوكؿهععتإ 
نؤَةيَيةى نوكؿهتإ ثيًَويوتى مظكى بة ٖةوٍَ و تةقةيكى ماْاناْى ؿاٌْيا 
ًٍ بهةيٓعةوة, مظكبعةى    ٖةية نة كظسى ماْوت وكظًٓرريى يةْاو ػةيَهـا قوو
ئةو بةكٖةَاْةى نة ية يةٕ ئةناؿضيى وػعوؿاْى ًعةٖاؿة بعةكمةنإ ؿيَٓعة     

كاوة ٖةك بةتةْيا بةكٖةَى ئةؿةبري, نة ئةَةَ  يعةْيَهى مظك نةَعة يعة    ئا
كينى بناوتى كظًٓرريى و  ٖةْـىَ يةواْة تةْيا ًعةٖاؿةناْيإ وةكطلتعووة   
وئيـى ػةكيهى ْاو ئةكويكةى ؿاٌْيإ وناكيعإ بةٖييعةوة ْعةَاوة, ديعة     

َى يعةؿةكي طوتٓععةوة ْععةياْتواْيووة ئعةمَووْى ػؤيععإ يةفلِيَععـاْى بةكٖععة  
ناكىَ بهةٕ نة .... تاؿ غةْةكِوو... بايؤيؤفى و هيُيؤيؤفى وئةْرتظثؤيؤفى

بة َّ ئيَُة ٖيك . ثةكة بةكظسى ئةو ماْوتة بـةٕ و بؤْاو ػةيَهى بيوامْةوة
بةكاييةنى كةػٓةييُإ ْةبووة, ضوْهة كةػٓعة يةهعةك ئعةمَووْى بعةكايى     
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ى قؤْاغعةناْى  قؤْاغةناْى ئةؿةبى ؿكوهت ؿةبىَ, ئيَُعةَ يةهعةك تاهعةك   
بةكاييـا نةَرت ْووهةكيَهُإ ٖةبووة باهيإ يةئةمَووْى ػؤيإ نلؿبىَ نة 
ئةَة ناكيَهى طليٓية بؤ ئةوةى كةػٓةطلةنإ  ْى نةّ كةوتعى ضعؤْيةتى   

 .ْووهيٓيإ بؤ ئاًهلا برىَ
بةؿكيَععقايى ٖععةكؿوو ٖيًََععى ئععةؿةبى وهياهععي ئععةّ ؿوو ضععةَهة يةيععةنرت     

بة َّ ٖةك بةؿكيَقايى ئةّ ؿوو ٖيًََعة  .... ْاوةكظىديابووْةتةوة وةى فؤكّ و
ؿوو ئععةقٓوَى ثةيوةهععت بةيععةنرت بوويٓععة, ؿابلِيٓععى ضععةَهى ئععةؿةبى       

ضوْهة هياهةت ٖةك بة تةْيا .... يةسايَةتة هياهيةنإ ناكيَهى ئةهتةَة
ناكى بةكِيَوةبلؿْى ؿةويَةت يا سينب يا ضري وتويَقيَو ْييةبعةيَهو هياهعةت   

.... َةٍَ, ئعابووكى ثيَوةْعـى َلظ ايعةتى وطعةزيَ ًعتى ؿيهعة      بليتيية ية نؤ
بععة َّ بععؤ َةهععةيةى ػؤطليَععـاْى ئععةؿةب وئععةؿيب بةهياهععةتةوة وئععةّ     
ػؤطليَـاْة بريَتة ٖؤى ئةوةى نة يةْاو نلِظنى ئةؿةبةنعةؿا يعاػوؿ تعةارري    

 . يةو هياهةتة بهات ئةَة يةبةٖاى ؿاٖيَٓاْى طةوكة نةّ ؿةناتةوة
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 تيورى ئةدةب ءةبدةشةالَتى ئةد
 
ؿةهعععة َتيَهى ًعععةكاى و طعععةوكةتلة يةؿةهعععة َتى هياهعععةت, ضعععوْهة   

ؿةهة َتى ئةؿةب مةكوكةتيَهى ئيٓواْى وويعقؿاْى كهعهاْـوويةتى, بعة َّ    
مظك داكإ ؿةهة َتى هياهعي ؿيهتاتؤكيعةت و با َؿةهعتى ضعيٓيَو بةهعةك      

ئةؿةبعـا ٖعيك   ضيٓيَهةوة ؿكوهعتى نعلؿووة, يعةْاو ئعةثاكشياْى ؿةهعة َتى      
كظسيَهى ؿكِْـاْة وثياونوفاْة يةئاكاؿاْيية وتةْيا طعؤكاْى ٖةيعة بعؤ فيعإ و     
ػؤًةويوععتى وايٌععل وثععانى, بععة َّ يععةْاو طلتووػاْععةناْى ؿةهععة َتى    
هياهيـا مظك داكإ ضةوهاْـْةوة وثياونوفى وبىَ َلوةتى يةئاكاؿا ٖةيعة,  

ؿةبعىَ مظك ؿاسييٓعىَ,    بؤية َلظ  ٖةْـىَ دعاك يعة ئاهعت ثلهعياكيَهى ئعاواؿا     
ؿةهة َتيَهى هياهي ًؤكًِييَلِ وَلظ  ؿظهت ؿةبيَتة َايةى ػؤًةويوعتى  

ئةطعةك  ... ؿةهة َتى ئةؿةبى نة ئةوةًيإ ٖعةك يةػاْعةى هياهعةتةوةية   
هةيلى ؿاٖيَٓةكاْى ؿْيا بهةئ ؿةبيٓري مظكيإ يةناكى هياهيٍ ئعةكنيإ  

إ ٖةبىَ و ئعةّ ؿاػوامياْعة يعة    ثيَِ واْيية َؤؿيَلْينَةنإ ؿاػوامي. ٖةبووة
ضععةْـ ػايََيععو نؤبهةْععةوة, بععةيَهو ضععةْـ مةكووكةتيَهععى كظسععى ٖةيععة        
َؤؿيَلْينَةنإ ثيَيإ واية يعة كيَيعةى ؿاٖيَٓعاْى ػؤياْعةوة ؿةبعىَ بييعةْىَ       

يعةنىَ يعةو   .... وسايَةتةناْى ْاو ؿةقى ؿاٖيَٓاْى ػؤياْيإ ثعىَ ثلِبهةْعةوة  
إ ٖععععةويَى بععععةؿيٗيَٓاْى ؿةؿةٕ,  مةكووكةتاْععععةى نععععة َؤؿيَلْينَععععةن  

ٖيَٓاْةنايةوةى ؿةقيَهى فيهلى وئةؿةبى مظك با َية تا ػؤيإ ثىَ يةبةك يعة  
       ٔ ئيَوعتةتيها  .. ػؤيإ ديعا بهةْعةوة وْعةَلى بعؤ ػؤيعإ وةؿةهعت بَٗيعٓ
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ؿاػوامى َؤؿيَلْينَت ْييعة, ضعوْهة تعا هعةيةفيةناْيٍ ؿةياْعةوىَ يعةفيَل       
ؿكةوًاوةيى ْيٌإ بـةٕ, ئةهعتيَتيها  ثةكؿةيةنى ئةهتةتيهيـا ػؤيإ بة

بةًيَهى ٖةكة طليٓيى ئعةؿةب وؿةم وفيهعلة نعة بعةبىَ ئةهوعتةتيها ْعة       
... ؿةم ؿيٓاَيهةتى ػؤى ؿةثاكيَنىَ وْةفيهل كظسعى ئيكٓعاك نلؿْعى ٖةيعة    

يةئععةؿةبى نوكؿيععـا َععؤؿيَلْينّ وَؤؿيَلْينَيععةت ٖةْععـ مظك بععووة تةْاْععةت  
ويَٓععةك ٖةهععت ؿةنععا نععوكؿ ٖععةك     يةكيَيععةى ئيـااناْععةوة مظك دععاكإ ػ  

َعٔ بؤػعؤّ   ... هةيةفيةتى ْةبووة, بةيَهو يعة ئةمةيعةوة َعؤؿيَلْينّ بعووة    
ؿةيَيَِ َؤؿيَلْنَيةت ئةوةية تعؤ بتعواْى بةكٖةَعةناْت ئاويَٓعةى با َْوَعاى      

... ًاكهتاْيةت و َلظ ايةتى وبا َيى بىَ و يةّ كووةوة َوهاٖةَاتت ٖةبىَ
 . امييةوة ْاتواْري َؤؿيَلْينّ بريئيَُة بة ئةقًَيةتيَهى نٌتو
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 حةالجوطؤلَذمان 
 

بةكٖةَععةّ وْووهععيٓةناْى ٖععةَوو بةهععةك بوْياتععةوة بععوو, ٖععةويَى ؿاوة    
يةئاهتى ئةؿةب و ؿةقعى ئةؿةبيعـا ثعةكة بعة ييَتؤفيٓعةوةى هؤهعيؤيؤفى       

( فاْجيافىَ)ٖةَوو ْووهيٓةناْى هةباكةت بةبوْياْةوة ناكتيَيةكى ... بـات
ضعةَهى بوْيعاتى ثيَهٗاتعةيى ٖيَٓايعة     ( طؤيَـَإ)ياك بووة, بة َّ ى ثيَوة ؿ

ئاكاوة نة ثةيوةهعتة بعةناكبلِى ٖاوهعةْط بعووٕ يعةَْيوإ ويعقؿاْى بعاَ  و        
ػوؿى َلظ  و ئةو ثَيعى وايةنعة ئعةّ ٖاوهعةْط و با ْوعة يعة ِكيَيعةى نعاك         

كوهت ثةكؿامى ييَو تلمإ و ٖةيَوةًاْةوةى بوْياؿةوة هةك ٖةيَـةطلىَ و ؿ
ؿةبعىَ و ؿاؿةَةمكيَتعةوة, يةهعةكةتاؿا ئعةو تيَلَعى بوْيعاتى كةت نععلؿةوة       
بةوةى نة ٖيك سايَةتيَهى هعتاتيهى تَيعـا ْييعة وْعانلَى ؿابعلِى بهعةئ يعة        

ئيعـى بعةّ دعؤكة بوْيعاتى ثيَٗاتعةى وكؿة وكؿة      ( ًوئَ ونات) ًويَٓهات 
وة, يةهعةك  يةهةك ؿةهتى يؤناَ َاكنوينّ وطؤيَـَإ ثيَهٗعات وبكَوبعووة  

ئاهتى هؤهيؤيؤفياى ئةؿةبى ثياؿة نلا,  ى يؤنعاَ ثةيوةهعت بعوو بعة     
ْاوةكِظنى نؤَةيَايةتى ؿةقة ئةؿةبيةنإ و  ى طؤيَـَإ تةْيا ئعةوة ْعةبوو   
بةتةْيا هةيلى نةهيَتيى بهليَت, بةيَهو بليتى بوو ية نؤٖؤَ و نؤوكيايى, 

ٖعةكؿوو ئعةو بعةكايى     بؤ ئةوةى نوكؿى ػؤَإ, ثيَِ واية ؿةنلىَ هووؿ يعة 
.. وبؤضووْاْة وةكبيليَت وثياؿة بهليَت يعة ْيَعو ثاْتعايى ئعةؿةبى نوكؿيعـا     

بعؤ ئعةّ   . ضوْهة بوْياتيةكى ثيَهٗاتةى ػويَٓـْةوةية بؤ ؿةقى ؿاٖيَٓةكاْعة 
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َةبةهتة ؿةبىَ ئيَُة َةهةيةى بوْياتيةكى ثيَهٗاتةيى بةهةك هىَ  يةٕ و 
 .قؤْاغى طليٓيةوة ثياؿة بهةئ

قؤْعاغى نكهعيو نعة ؿةنعلىَ ٖعةّ ْعاوةكِظنى نؤَةَيايعةتى و ٖعةّ         : ّيةنة
 ...ئاطاٖى نؤَةيَايةتى وٖةّ نةهيَتى تيَـا كةضاو بهلىَ

 .قؤْاغى ؿواى نكهيو نة ميَرت ثةيوةهتة بة كةفتاكى َلظيى: ؿووةّ
ٕ : هيَيةّ  .... قؤْاغى ئيَوتانة نة ئيَوتةتيها و ضةَو كظزي ػؤيإ ؿةطيَعلِ
 سةيكز
ةى ئععةو َلظ اْةيععة نععة ثيَيععإ وايععة باوةكِةنععةيإ مظك طععلْيرتة يععة  صيووْعع

دةهتةيإ, فةْابووْى ػؤيإ تا ئةبةؿ يةكيَيةى ئةو كظسةوةى نة ًة َيَى 
ئععةو بععاوةكِة بةتيٓععة ٖععةكطين نؤتععايى ْايععةت, تةْاْععةت ئةطععةك بععةئيٍَ و   
ل ئاماكيَهى يةهةك ػؤوةَ نؤتايى بةدةهتةيا بٗيَٓٔ, ئةو ٖةَيٌة َهوكِ ت

ؿةبىَ يةهةك باوةكِى ػؤى, ئةو ناتعةَ نةيةهعةك ئةثةكشياْعة بعةكمةناْى     
هععةكؿةَى هععويَتاْةنإ يةنععة يةنععة ؿةهععت وقاضععيإ ٖةيَـةثاضععى, ئععةو  

ى ػعؤى ْعةٖاترووة ػعواكةوة,    (اْا اةل)ٖيٌَتاَ ٖةك يةهةك بريوباوةكِى 
ٖععةك بؤيععةَ ناكبةؿةهععتاْى ئععةو هععةكؿةّ يةيةنععة يةنععة دةهععتةى ئععةو  

تلهإ ْةوةنا ميٓـوو برٓةوة تعا ؿوايعى بعةؿةّ هعووتاْـْيةوة     َلظ ةى ؿة
ػؤيةَيٌَععةنةيإ فععلِىَ ؿةؿا ؿةكيععاوة, ئععيٍَ وئععاماكى سععةيكز, ئععيٍَ       
وئاماكيَهى هاؿة ْةبوو,ئيٍَ وئاماكى ئعةو كظسعة بعوو نعة يعةْاو طعةكِاْيَهى       
ٖيَٓـة تووَ وثلِ ْةٖاَةت بووة نة ثيَيإ وابووة ْعةبووْى بريوبعاوةكِيَهى   

ا يةػؤيإ ؿةبيَتة ٖؤى وكؿوػاًرووْيإ, ئةوةبوو سةيكز يةهةكؿةَى دي
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ػؤيععـا بععةّ ؿةكؿة ضععوو, يععةنىَ يععةو ؿيععاكؿة طليٓياْععةى يةهععةكؿةَى      
دةمكبةؿاْى سةيكدـا كوويـا ئةوةبوو ناتيَو ػوئَ يةٖةَوو طياْى بامكقةى 
 ؿةؿا وكؿة وكؿة كةْيى سةيكز مةكؿ ٖةيَـةطةكِا, سعةيكز بعؤ ئعةوةى ئعةو    
كةْية مةكؿة بٌاكيَتةوة بعةػويَٓى ػعؤى ؿةّ وضعاوى ػعؤى هعووك نعلؿ,       
نةييَيإ ثلهى ئةّ ناكةى يةثاى ضى نلؿووة, يةوة ََـا طوترووى ْةوةنا 
وا ٖةهت بهةٕ َٔ يةتلهإ كةْيِ مةكؿ بووة, سةيكز يةكواْيةى مظكبةى 
ٖععةكة مظكى ئةواْععةى باهععيإ نععلؿووة, يععةْيَو ٖععةَوو ئععةو فةيًةهععوفة     

ياْةى وةى بوهععتاَى, حميَعـيٓى اععةكةبى و هعةٖلةوةكؿى و مظكاْععى   هعؤف 
يَهى (وسـة ايودوؿ)ؿيهة يةٖةك ٖةَوويإ ضاوْةتلي تل بووة, ية طؤًةى 

و, كيامةى كظسى طعةوكة بعوو,   ( تةئةػيوٍ)هةيل ؿا ؿةفيا, ػوؿاْى يؤطاى 
نة ئةَاْة ٖةَووى وايهلؿووة, بؤ تا ٖةتا سةيكز ميٓـوو بيَت, ديعة يةَعة   

ْةبووة بعؤ طةيٌعذي   ( َلاتب)ةك يةكواْيةى هؤفييةكاْةوة نة باوةكِيإ بةٖ
بةئايععـياى ئععةو كظسععةى نععة ئععةوإ ؿةياْويوععت يةطةيَيععـا تيَهععةٍَ بععدي,     

 .سةيكديٍ يةضةْـئ ؿةقى ػؤيـا ئةو سةقيكةتةى ثيٌإ ؿاوة
مظكٕ ئةو ًااري وْاوؿاكاْةى نة بةؿكيَقايى ميٓـةطى ػؤيإ ٖةَيٌة ثيَيإ 

و نة ئةّ مةَةْة ثووضة ًايةْى ئةوة ْيية َلظ  بةئاطاٖييعةوة فيعاْى   وابو
ػؤى تَيعـا بةهعةكبةكَى, ئعةّ بةٖةْعـ ٖةيَٓةطلتٓعة ثعَى بعناْري يعا ْعةماْري          
دؤكيَو ية َيتؤؿى ثووض طةكايى ؿةبةػٌعىَ بةفةيوعةفةى فيعإ, نعةوا يعة      

ةكةو َلظ  ؿةنا بريبهاتةوة نة ئاػؤ ئيَُة بؤ ٖةئ ؟ ئةّ ثلهياكة َعلظ  بع  
مظك  ؿةبات و واى ييَـةنات ٖةْـىَ داك يةْاو طيَقاوى فةيوةفةى بيَٗوؿةيى 
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ؿا َةية بهات و ٖةْـىَ داكيٍ يةْاو ئةطنيوتاْويايينّ بتاويَتةوة وٖةْـىَ 
دععاكيٍ ؿةبيَتععة طععةكِظنيَو بععةؿواى بععةؿيًيَو بععؤ ئععةّ فياْععة نععة ْاويععإ     

ٕ  س)مظك يعةوو ًعاارياْةى وةى   (....مةَعةْى َةهعتى  )ْاوة ى (وعئَ َعةكؿا
ى كووي ومظكبعةى ٖعةكة مظكى   ( يةهعةْري )ى فةكةْيى, (بؤؿييَل)اةكةب و

ًاارياْى ؿوْيا بةؿواى ئةو مةَةْة َةهتية طةكِاوٕ يةثيَٓاوى ْةفى نلؿْى 
تةْاْععةت ًععاارييَهى َوتةُععويفى طععةوكةى وةى    .... مةَععةْى واقيعععـا 

     َ ةهعتى  اوَةكى ػةياّ و مظكبعةى ًعاارية هعؤفيةنإ ٖةَيٌعة مةَعةْى 
َةدامى ٖؤيةى بووة بؤ يةْاوبلؿْى مةَةْى واقيعى, ؿياكة ئةوةَ ْاطاتعة  
ئاهتى واقيو, بة َّ بةٖةكساٍَ ْةفى نلؿْيَهى ناتية وؿةتواْلىَ ٖةَيٌةيى 

ثيَِ واية يةػاْةناْى فيهلو نايةناْى َةاليفعةؿا, َاؿاَعةنىَ   . ثيَررةػٌلىَ
ى وةى كيظيعقيٓنّ يعةئاكاؿا   ٖةويَيَو بؤ بناوتى ٖنك ٖةية ٖيك دؤكة تؤَةتيَه

ْيية, ٖةك بؤيعةَ ٖعةبووْى كةػٓعة ية يعةٕ نةهعيَهة َاكنويوعتةوة بعؤ        
ػوؿى ئايـظيؤفيياى َاكنوى ناكيَهة ْابىَ تؤَةتى كيظيقْينَى بـةيٓة ثاٍَ, 
نة دؤكز يؤناَ يةنيَهة يةو صيووْاْعةى ؿةنعلىَ غنيَتعة فيَعل قعايَرى ئعةّ       

كظَععإ وةى )هععةك باهععى   بؤضععووْة, ػععوؿى دععؤكز يؤنععاَ نععة ؿيَتععة    
بععاي يععةواقيعى كظَععإ ؿةنععا و ؿةطةكِيَتععةوة    ( َةةةَةيععةنى َيَععقوويى 

دعا ٖةْعـىَ دعاك    .. هةكنلظى بؤ ييَهـاْةوةى ٖنكى َلظ  هةباكةت بةواقيو
ئةّ واقيعة واقيعيَهى كةدعياْعة بعووة, بعة َّ ؿاٖيَٓعاْى يةهعةك ػويَكعاوة,       

ة بووْةوةى ٖعنك و نلاْعةوةى   ؿياكة يؤناَ يةو نةهاْة بووة نة باوةكِى ب
ئععةقٌَ بععووة يةهععةك َععةؿاكيَو ْةوةهععتاوة, يععةْيَو نؤَةيَيايععةنى ؿظطُععا     
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وضةقرةهتوو بةهةك يةى فيهلؿا, ٖةيَرةت ئةّ دؤكة تؤَةتاْة بؤ نةهعاْى  
يؤنععاَ فةيًةهععوف و ئععةؿيريَهى ٖععةْياكى بععوو,  ظ ئععاوا ؿكوهععت ؿةبيَععت 

) بعوو ػعوؿاْى نتيَرعى    يةؿاٌْياى بؤؿابوعت َاَؤهعتاى ٖوْعةك و نعةيتووك    
ٖعةكوةٖا مظك  ( 1911-كظغ وًعةنٌَ  )و( 1908)ثةكةهةْـْى ؿكاَعاى تعامة   

ييهؤيَيٓةوةى ؿةكباكةى بايناى وهتاْـاٍ وئةَيٌ مظ  وكظَاْى َيَقووييعةوة  
ٖةبوو, يةباكةى قةيلاْى فةيوةفةى بؤكفواميعـا طوتعاك ونتيَرعى ْووهعيوة,     

 . ى ئةو نةّ ْابيَتةوةبةكيظينْينّ يةقةيَةَـاْى ية ئةقكَْيةت
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 دةشةالتى دةق و خويَهذنةوة
 

بةيَىَ ؿةقى هةكنةوتووَإ ٖةية ػويَٓةكى ميلةى ؿةتعواْىَ ؿةهتٓيٌعاْى   
بهععا, كةْيععة ٖةْععـىَ ؿةقععى وامشععإ ٖععةبىَ تععةداومى ئععةؿةب وؿاٖيَٓععاْى  
َيًًةتاصيى ؿكاوهيَى نلؿبىَ, سةم ؿةنةّ ئةؿةبى ْووهلاوى ػؤَإ بةنةّ 

ئيَُة َيًًةتيَهى فيَعل ؿةهعتة وكووت وكةدعاٍَ بوويٓعة,     ... ةّ ْةؿةئيةقةيَ
ٖيك َيًًةتيَو وةى ئيَُةى بةهعةك ْعةٖاتووة, ئةطعةك هعةيلى ئةؿةبةنعةى      
ػؤَاّ بهةئ ٖةك يةنكهيهيةوة تا وةى ئيَوتا بةؿةيإ و بيلة بةهعةؿإ  

    ٔ ازي ْع . ؿةقى باَ و هةكنةوتووَإ ٖةية نة ْعانلىَ ييَعلةؿا كِينيعإ بهعةي
ؿةقى طةوكةى ْوهيووة, َةسوى ؿةقى طةوكةى ْوهيووة, َة  سةَعـوٕ  

ٖةواَ ئةظيةؿى ػاْى ودنيلى نة ئةواْعةَ  ... ؿةقى طةوكةى ْووهيوة
ثايةى ئةؿةبى نكهيهري ؿياكة ْويٍَ يةهةك ئةّ ثاية بةٖيَناْةوة ٖاتووة, 

 ػويَٓـْةوة...  سةشيةٕ ؿةقى تامة وهةكنةوتوويإ ثيَية
ةنى سةشييية بؤ ئةوةى ٖعنك وًعو ْعةنات, وًعو نلؿْعى ٖعنك       ثيَـاويوتي 

بةَاْاى نؤتايى ٖاتٓتى ئيٓواْة, دا ئةّ ػويَٓـْعةوة يعةثيَٓاوى ئعةوة بعىَ     
نة ئةقٌَ وٖنك بةكةو ئاقاكى ؿاٖيَٓإ بهليَتعةوة, يعا بعؤ ئعةوةى نعة يعةَاْا       
وثٌتى َاْاى ًتةنإ و َلظ  بيةيت, بةتايرةت َلظ عى ٖنك عإ و ئعةؿيب    

ىَ يةػةهععًَةتةناْى بععةكؿةواّ بععووْى ؿاٖيًَٓععإ تععةكِوثلِ نلؿْيععةتى نععة يععةن
بةػويَٓى تامة, بةًاكةمايى تعامة, َةسايَعة بعىَ ػويَٓـْعةوة بتواْيعت ٖعنك       
يةئاهتى ثةكةهةْـْى َةؿةْيةت ؿابى َع ٖةكؿوو ػويَٓـْةوةى هتووْى نة 
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ةَوو كِووبةكِووبووْةوةيةنة يةطةٍَ ْاوةكِظى بةًيَوةيةنى كاهعتةوػؤ نعة ٖع   
نةْايَةناْى مةئ وٖنكى يةطةيَـاية, يةٖةهت وًعوك وتيَلِاَعإ وييَهـاْعةوة   
وبريتيقى ػويَٓـْةوةيةنى َاقووٍَ وثلِ وةكطلتٓى ضةًة وضيَقة, ثعيَِ وايعة   
ػويَٓـْةوةى ئاهعؤيى بعؤ ًعتة ْعا ؿياكةنعإ ؿةنعلَى, بعؤ ئعةو ؿيـطاياْعة          

وؿفواكة, ؿةنعععلىَ نعععة ٖيٌَعععتا تواْعععاى وةؿةهعععت ٖيَٓاْيعععإ ئةهعععتةّ    
ػويَٓـْةوةى ئاهؤيى طةكِاْيَهة بةْيَو بامْعةناْى ؿةكةوةى ٖعنك وفعلِئ يعة     
ناْياى ػةياٍَ وفاْتاميا ميَرت ثةيوةهتة بةؿاٖيَٓإ, بؤية تيَهةٍَ بعةكةوت و  
فؤكَى ئاهؤوة بووة, يةػويَٓـْةوةى ئاهؤييـا ػةياٍَ هعةكقافًَةى ٖعةَوو   

   ٕ وكووؿاو وؿاكًِععتة وفععؤكّ   نةْايَععةناْى مةيٓععة, بةكٖععةّ ٖيَٓععةكى ؿضيععة
وْاوةكِظنععة, بةػويَٓـْععةوةى هععتووْى وئاهععؤيى ؿاٖيَٓععإ يععةْاو ثاْتععايى    
ئةؿةبـا ًةوم و كةوْةقيَهى مظكى ؿةبىَ, ييَهـاْةوةى ؿيهةَ ٖةٕ بؤ ئةّ 

ؿةهة َتى ؿةقـةهتةوافةيةنة يةهةك دةهعتةى  . ؿوو دؤكة ػويَٓـْةوةية
ثلهعياكيَهة بؤئةفلاْعـْى ؿةيعإ     تلي, ميَرت ثلهياك بةكٖةّ ؿيَٓىَ, يعاػوؿ 

ثلهياكى ؿيهة, ؿةضيَتة نايةى يةْاو بلؿْى وة ََى ٖةَيٌعة يةهعةك ماك و   
وة  ََة ئاَاؿةنإ, ئةو وة ََاْةى نة يةكِاهتيـا وة َّ ْري بةقعةؿ ئعةوةى   
ثةكؿةنيٌَععاْة بةهععةك سةقيكةتععةنإ, ٖععةك نععاتيَهيٍ ثلهععياك وة ََععى     

ة هععةكةتايى هععةكٖةيَـاْى وؿاٖيَٓععاْى ئاوةٖععاى وكؿوػععاَ نععلؿ ئععةو ناتعع 
كاهتةقيٓة ؿيَتةنايةوة, ؿةهة َتى ؿةم بليتى ْييعة يةؿةهعة َتيَهى وا نعة    
ْةػٌععةى بععؤ نيٌَععلا بععىَ وكىَ وكةمسععى هععةكبامى ثٌععتيواْى زيَ بهععات و  
نؤكِةوى ئاَيَل بيجاكيَنى, بةقةؿ ئةوةاى ؿةهة َتيَهة تإ وثعؤى يعة ٖعنكى    
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و ؿةوكى كظسعى ؿةؿات و ؿةيجعاكيَنىَ, يةٖعةَوو    ئاماؿى ئةؿيب وةكؿةطلىَ 
ػؤبةؿةهعععتةوةؿاْيَهى ؿةهعععة َتيَهة يةهةكضعععاوة يعععةنواْووى دوكئعععةت 
وؿاٖيَٓععإ وػؤؿظميٓععةوة وكاهععتريَقى وكةتهلؿْععةوةى قععووٍَ وةكؿةطععلىَ,   
ٖةهتى مةَةْى كابعلؿوو و ؿاٖعاتوو و ئيَوعتاى بةيةنعةوة طعلىَ ؿةؿات بعؤ       

ايةنى تععلي و ثةًععيُاْى وؿووؿيَععى   ئععةوةى يةبةكاَرععةك ٖععةَوو كةًععةب  
بوةهععتىَ, ضععوْهة كاهععتريَقى يةكظفٖععة َتى ئيَُععةؿا تلافيععـياى ؿكوهععت      
نلؿووة, بؤية ئةطةك ئةؿةب ةؿةم ؿةهة َتيَهى ضعٓلاوى يةكاهعتيؤيى نعة    
ؿانؤنى يةػؤى بهات, ؿكوهت ْانات, ئةوة تووًى ئةو ْةٖاَةتيعة ؿيَعت,   

يةقو َيى َيَقوو وةكؿةطلىَ و  بةجمؤكة ؿةهة َتى ئةؿةبى ًةكايةتى ػؤى
هةكبًَٓـاْة بووْى ػؤى يةْيَو ئعةو َيَعقووة ؿةهعةغييَٓىَ, ؿةهعة َتى ؿةم     
نةَجوتيَو ْيية يةباماكِى بنا عى فيهليعـا بعةئاَاؿةنلاوى ؿةهعت بهعةويَت,      
بةيَهو ًةويوْى وػةباتى ئيٓواْة يةْيَو دوطلافيايى ٖةماكةٖا هلوت, بؤ 

اى ؿةيإ داك نةوتٔ يةثيَٓاوى بة ثيَعوة َاْعةوة   ئةؿيب ئةو طةدميٓةية ؿاو
ؿيَتةنايعععةوة, تيَيةيٌعععتٓة يةَيَعععقوو, ؿةهتٓيٌعععاْهلؿْى فانتعععةكةناْى   
هععةكٖةيَـاْيةتى بععؤ ؿظميٓععةوةى وةاععى بععةّ َيَععقووة فلِيَععـاْى ؿةقععى ثععلِ  
يةؿاٖيَٓإ, ؿةهة َتى ؿةم ٖةك يةوةوة هعةكٖةيَٓاؿا نعة يعةْاو ػاْةيعةنى     

ثلظهةيةنى طٌعتية   –دوويَة بهةئ, بةيَهو نلؿاكيَهى ئةؿةبى ؿياكيهلاوؿا 
ية طوتاكى ئةبوتُؤيؤفياؿا ئةقكْيةتيَهة ئةمَووْى اوَل ؿكوهتى ؿةنعات,  
ٖععةك نععات ضععةَهى ئةواْععةَإ بععؤ وةؿةكنععةوت ئععةوا ؿةهععة َتى ؿةم       
هةكٖةيَـةؿات وٖيَن وبلهت ؿةْويَٓىَ, ٖةيَرةت ثةيوةْـيةنى ٖيَذياك قووٍَ 
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ْيَوإ ضعععؤْيةتى ؿكوهعععت بعععووْى ؿةهعععة َتى ؿةم   وبعععةتري ٖةيعععة يعععة  
وػويَٓـْعععةوة, َاؿاَعععةنى ؿةم ْويَٓةكايعععةتى ديٗعععاْريٓى ْووهعععةكةنةى  
ؿةنات, ئةوا ػويَٓـْةوة وطوتاكى ػويَٓـْةوة ٖؤيةنعة بعؤ ؿكوهعت نلؿْعى     

 .   ئةو ديٗاْريٓيةى ْووهةك
دية يةّ ؿةهة َتة ؿةهةيَاتيَهى ؿيهة ٖةية نعى ئعاوةفووى ئعةّ ضعةَهة      

ثععريظمة ؿةنععات ئععةويٍ بععووْى ئععةؿةبى ؿةهععةيَاتـاكة نععة ؿوو وًععةى     
بةئةهتةّ بةيةنةوة يهيَٓلاوٕ و ٖةكطين بةيةنعةوة ٖةيَٓانعةٕ, ضعوْهة نعة     
ؿةهععة َتى ؿةم هععةكى ٖةيَععـا ؿف بةَويَهـاكيععةتى ؿةهععة َت ؿةوةهععتىَ,   
. ٖععةَوو ػععةباتى كظًععٓرريى بليتيععة يععة بةكبععةكةناْيَى ؿةهععٗة تـاكيَتى   

ـْى ؿةقيَهى ئةؿةبى يةؿكوهت نعلؿٕ ؿةضعىَ, يةئةفلاْعـٕ ؿةضعىَ,     ػويَكاْ
      ٕ .... بؤيععةَ نععاكى ؿاٖيَٓةكاْععة بععةناكيَهى ئيععنةؿى ؿةضععىَ يةئةفلاْععـ

ٖةكبؤيةَ ؿةبىَ هةػت وؿفواك بىَ, ناكيَو بىَ ية ؿةهة َتى ٖةَوو نةهـا 
و ْةبىَ تةْيا ئةواْة ْةبٔ نة ػوؿاْى ؿيـطايةنى بةٖيَنٕ, يةواْة ْيية, ٖةَو

نةهععيَو تععا يةواْععةَ ػععةكيهى نععاكى ؿاٖيَٓععأْ بتععوأْ, كظَععاْيَهى وةى    
ى ؿيوتؤفيوعهى و ؿكوهعت نلؿْعى ؿةيعإ نةهعيَتى      (بلاناْى ناكاَعامظف )

وةى كاههؤييٓهؤف ومكهيُا ومسلؿيانؤف ؿكوهعت بهعةٕ, يعاػوؿ بتعوأْ     
ية نؤَاكى ػؤيإ ؿكوهت بهةٕ وبييوامْةوة ٖةَوو ؿْيا, ئةَعة  ( ٖاًَيَت)

تة بععةناكى ػويَكاْععـْٔ ئةطععةك ئععةّ ػويَكاْـْععة بععؤ ٖععةَوو نععةي  ثةيوةهعع
نعاكيَهى ئةهعتةّ وؿفواك ْعةؿةبوو, ٖعيك ؿووبعاكة ػويَكاْعـْيَو       .... بًواباية

يةئاكاؿا ْيية ػويَكاْـٕ تةْيا بؤ يةنةجماكة ئةَعة تعةْيا يعةبواكى ؿووبعاكة     
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هععى ؿاكًِععذي و ػويَكاْـْععةوةى ئةفوععاْة ؿةبععىَ, ئععةطيٓا ػويَكاْععـْى ؿةقيَ  
ؿاٖيَٓةكاْة تا ئةطةك بةك يةو ؿةقةَ صيووْةى ٖةبوو بىَ, ئةوا ٖةك ػويَكاْة 

ى ًةنوجري بٓوومسعةوة   -ًايري –بؤ يةنةجماك, بؤ صيووْة ئةطةك سيةوىَ 
ئةوة ئةطةك وةى ؿاٖيَٓةكيَو ًتيَهى تامةى يةهةك بوْييات ْةْيَُعةوة ثيَعي   

ايى نلؿْةوة, بة َّ ئةطةك ْاطوتلىَ ػويَكاْـْةوة, بةيَهو ثيَى ؿةطوتلىَ  ه
ّ ؿكوهت نلؿ, ئةوة اةيٓى ػويَكاْة بؤ (ًايري)ٖاتوو بةؿيـطايةنى تامةوة 

ػاهيةتى ػؤى ٖةية وديايعة يةًعيعلىَ نعة ثةيوةهعت ْعةبىَ      .  يةنةجماك
نععة ؿةيَععيَِ ًعيعلى ؿكاَععى واتععة ئعةو ًععيعلة فيعًععى ؿكاَععى   ... بعةؿكاَاوة 

ئةؿةبى نوكؿى نة ًعيعلى ؿكاَعى    ضةْـ ئةمَووْيَو ٖةٕ يةْاو.... تيَـابىَ
ًيعلى ؿكاَى ثيَويوتى بةؿكوهعت نلؿْعى ؿةْيعى ديعا     .... تيَـا ػويَكاوة

ديا ٖةية يةْاو يةى كووؿاوؿا, ٖةيَرةت ًيعلى ؿكاَعى يعة ئعةؿةبى نعوكؿى     
ؿةطُةْة, ٖةْـىَ ًيعل ؿكاَاى ػؤيعإ ٖةيعة, بعة َّ يةثٌعتى ػويَٓـْعةوة      

هلوتى ؿكاَيعت بعؤ ؿةػعويَكيَٓىَ بعىَ     ؿإ ْةى يةْاو ػوؿى ًيعلةنة, واتة 
ئةوةى ػاهيةتى ؿكاَيإ تيَـا بىَ, ًيَلنؤ بيَهةي ًيعلى ؿكاَى ْوهيووة 
ػوَّ ية ؿيواْى ووكؿة طة َ ًيعلى ؿكاَيِ ْووهيوة ثيَويوتى بة ًاكةمايى 
ٖةية يةؿكوهت نعلؿٕ وبعةكةو تلظثعو بلؿْعى كووؿاوةنعإ و ؿكوهعتهلؿْى       

يعة  ( َعةظيوؿ ماَعـاك  )ى َةهةيةنًٓى ؿيهعة,  ػةتى تلافيـى ونؤَيـيا وباق
ؿا ؿكاَايععةنى ػععةَراك وتلافيـيايععةنى ػععةَراكى    (نؤَيععـياى نةكايععةتى )

تواْيويةتى ئةّ بريظنةيعة بعةكةو تلظثعو    ( ؿةكؿةنوكؿ)ؿكوهت نلؿووة, ية
برات وؿكاَا ؿكوهت بهعات, ؿةتعواْري بعاي يةصيووْعةى ؿكاَعى بهعةئ يعة        
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. ى تيَـايععة( وةسععـة,ايودوؿ) , ضععوْهة ضععةَهى(َععةسوى)قةهععيـةناْى 
 .صيووْةى تليٍ ٖةٕ

 
 
 
 
 
 
 
 


