
 

 اٌضبٌش اٌغيء-اٌضٛهح فٍَفخ

    ثمٍُ اٌمبئل اٌّؼٍُ عّبي ػجل إٌبٕو

 

١ٌَذ ثٍلًا  ف١ٍَٞٓ –كٚه ٠جؾش ػٓ ثٍٞخ  –كٚائو صالس  –اٌمله ال ٠ٙيي  –اٌيِبْ ٚاٌّىبْ  –ّٙٛه  ثؼل غ١جخ صالصخ

ٔظوح إٌٝ ِنوواد  –غَٛ األهٗ ٚ إٌ –اٌمزبي  أفىبه فٟ ١ِلاْ –أغٍٝ أٍواه ا١ٌٞواْ  –ٌمبء ِغ ػوة ف١ٍَٞٓ  –غو٠جًب 

 اٌؾىّخ اٌؾم١مخ ِٓ اٌؾظ –َِؤ١ٌزٕب فٟ أفو٠م١ب  –اٌمٛح ثبألهلبَ  – اٌىفبػ اٌٛاؽل ٚػٕبٕوٖ –ٚا٠يِبْ 

 

أػٛك إ١ٌٙب ثؼل غ١جخ ٠ٍٛٝخ اِزلد إٌٝ أوضو ِٓ صالصخ  فٍَفخ اٌضٛهح ِوح صبٌضخ أػٛك إٌٝ

ّٙٛه ؽبٌٚذ ِٓ فالٌٙب أوضو ِٓ  صالصخ.ثبألؽلاس ٚ اٌزٞٛهاد اٌَو٠ؼخ اٌّزالؽمخ  ّٙٛه ؽبفٍخ

 أعل ٍبػبد اٌزٟ أٍغً ف١ٙب ٘نٖ اٌقٛاٝو ػٓ فٍَفخ اٌضٛهح ، فؼٖفذ ه٠بػ األؽلاس ِوح أْ

 ٌٚىٓ اٌو٠بػ اٌزٟ.اٌَو٠ؼخ ٚ اٌزٞٛهاد اٌّزالؽمخ ثٙنٖ اٌّؾٛالد ٚ ثؼضورٙب فٟ اٌفٚبء 

 ٝو ٌُ رغو ػٍٝػٖفذ ثّؾبٚالد اٌزَغ١ً ٌُ رؼٖف ثبٌقٛاٝو ٔفَٙب ٚ ٕؾ١ؼ أْ ٘نٖ اٌقٛا

 ٚهق ، ٌٚىٕٙب ظٍذ رلٚه فٟ رفى١وٞ ٚرزفبػً ِغ غ١و٘ب ٚرجؾش ػٓ رفب١ًٕ أفوٜ ٍٛاء فٟ

 ماوورٟ أٚ فٟ األ٠بَ ، ر١ٚفٙب إ١ٌٙب ٌزىًّ ثٙب ٕٛهح ٕؾ١ؾخ ٚاٙؾخ ٌٚىٓ ِب اٌٖٛهح

ثٙب  اٌٖؾ١ؾخ اٌٛاٙؾخ اٌزٟ أه٠ل أْ أهٍّٙب ٘نٖ اٌّوح ؟ ِٚب ػاللزٙب ثبٌّؾبٚالد اٌزٟ لّذ

ٌمل رؾلصذ  مٌه ، فٟ اٌغيء األٚي صُ فٟ اٌغيء اٌضبٟٔ ِٓ ٘نٖ اٌقٛاٝو ػٓ فٍَفخ اٌضٛهح ؟ لجً

ػبك٠خ ِٓ ّجبة ع١ٍٕب  فٟ اٌغيء األٚي ػٓ ثلا٠خ اٌضٛهح فٟ ٔفٍٕٛب وأفواك ٚفٟ ٔفٍٕٛب وّٕبمط

ٚفٟ اٌغيء اٌضبٟٔ رؾلصذ .اٌضٛهح ١ٌٛ٠ٛ فٟ ٘نٖ 89،ٚ ػٓ اٌضٛهح فٟ ربه٠ـ أِزٕب ، ٚػٓ ٠َٛ 

ّؼجٕب ٘نٖ اٌٞو٠ك ، ٍٛاء فٟ ٔظورٕب  ِؾبٚالد ػٍٝ ٝو٠ك اٌضٛهح ، ٚو١ف ؽلك ٌٕب ربه٠ـ ػٓ

  ثبألًِ إٌٝ اٌَّزمجً ا١ٌٍّئخ ثبٌؼجو إٌٝ اٌّبٟٙ أٚ فٟ رٍٞؼٕب اٌّفؼُ

ٕ٘ب أّؼو ثأْ اٌّىبْ ٠ٞبٌت ثؾمٗ ،  ٚإمًا فمل وبْ ؽل٠ضٟ ػٓ اٌغيأ٠ٓ اٌَبثم١ٓ ػٓ اٌيِبْ ِٚٓ

أْ أكفً فٟ ثؾش فٍَفٟ ِؼمل ػٓ اٌيِبْ  ١ٌٌٚ ٘لفٟ.نٖ اٌّوح ػٕٗ ٚإما ف١ٍىٓ اٌؾل٠ش فٟ ٘

وٍٗ ، ال ٕٕٚٝب فؾَت ، ٘ٛ ٔز١غخ ٌزفبػً اٌيِبْ  ٚإّٔب اٌنٞ ال ّه ف١ٗ ٘ٛ أْ اٌؼبٌُ. ٚاٌّىبْ 

ر٠ٖٛؤب ألؽٛاي ٕٕٚٝب ال َٔز١ٞغ أْ َٕٔٝ ػٕٖو اٌيِٓ ،  ٚاٌّىبْ ٚإما وٕذ ألٛي إٔٔب فٟ

ٔؾٓ ا٢ْ ال @ٚثؼجبهح أثَٜ .ال َٔز١ٞغ أْ َٕٔٝ ػٕٖو اٌّىبْ  خفئٕٔب ا٠ًٚب ٚثَٕجخ ِزَب٠ٚ

اٌموْ اٌؼبّو ، ٔورلٞ ِالثَٗ اٌزٟ رجلٚ ٌؼ١ٕٛٔب غو٠جخ ِٚؾىخ ، ٚٔزٖٛ  َٔز١ٞغ أْ ٔؼٛك إٌٝ



ٚونٌه ٔؾٓ ا٢ْ ال   .رظٙو أِبِٕب ا١ٌَٛ أٝجبلًب ِٓ اٌظالَ فٍذ ِٓ وً ّؼبع فٟ أفىبهٖ اٌزٟ

ٞغ ِٓ أال ٍىب اٌّزؼٍمخ ثألٖٝ إٔمبع اٌّْبي ، أٚ ػٍٝ إٔٔب أْ ٔزٖوف ػٍٝ إٔٔب ل َٔز١ٞغ

ٚاٌّىبْ أ٠ًٚب . اٌيِبْ إمًا ٠فوٗ ػ١ٍٕب رٞٛهٖ.إٌبئ١خ اٌّٙغٛهح فٟ ر١ٗ اٌجبٍف١ه   ٠ٚه  عي٠وح

   .٠فوٗ ػ١ٍٕب ؽم١مزٗ

 .. فألؽبٚي ٘نٖ اٌّوح أْ أرغٛي فٟ ػبٌُ اٌّىبْ ٌٚمل ؽبٌٚذ ِور١ٓ أْ اِٟٚ ِغ اٌيِبْ ،

ٚلجً أْ ّٟٔٚ فٟ ٘نا اٌؾل٠ش مٌه ٘ٛ رؼو٠ف ؽلٚك اٌّىبْ  ئ ٠غت أْ ٔزفك ػ١ٍٗ أٚاًلٚصّخ ّ

أْ اٌّىبْ ثبٌَٕجخ ٌٕب ٘ٛ ٘نٖ اٌؼبّٕخ اٌزٟ ٔؼ١ِ ف١ٙب فأٟٔ أفزٍف  إْ لبي ٌٟ أؽل.ثبٌَٕجخ ٌٕب 

أؽل أْ اٌّىبْ ثبٌَٕجخ ٌٕب ٘ٛ ؽلٚك ثالكٔب ا١ٌَب١ٍخ فئٟٔ أ٠ًٚب أفزٍف ِؼٗ  ٚإْ لبي ٌٟ. ِؼٗ

 أٚ فٟ ؽلٚك ثالكٔب ا١ٌَب١ٍخ ٌٙبْ األِو ،. األِو وٍٗ ِؾٖٛهًا فٟ ؽلٚك ػبّٕزٕب  ٌٛ وبْٚ.

َٔز١ٞغ  ٚأللفٍٕب ػٍٝ أٔفَٕب وً األثٛاة ٚػْٕب فٟ اٌجوط اٌؼبعٟ ٔؾبٚي أْ ٔجزؼل ثٗ ثمله ِب

ف١ٕب كْٚ أْ  ػٓ اٌؼبٌُ ِْٚبوٍٗ ٚؽوٚثٗ ٚ أىِبرٗ رٍه اٌزٟ رمزؾُ ػ١ٍٕب أثٛاة ثالكٔب ٚرؤصو

 .  ىْٛ ٌٕب ف١ٙب كفً أٚ ١ٖٔت٠

وبٔذ ف١ٙب فٞٛٛ األٍالن اٌْبئىخ اٌزٟ رقٜٞ  ٚم٘جذ األ٠بَ اٌزٟ .ٌٚمل ِٚٝ ػٙل اٌؼيٌخ

وً ثٍل أْ ٠ل٠و اٌجٖو ؽٌٛٗ فبهط ؽلٚك ثالكٖ  ٌُٚ ٠ؼل ِفو أِبَ. ؽلٚك اٌلٚي رفًٖ ٚرؼيي 

.. غ١وٖ ٚو١ف ف١ٗ ، ٚو١ف ٠ّىٓ أْ ٠ؼ١ِ ِغ  ١ٌؼٍُ ِٓ أ٠ٓ رغ١ئٗ اٌز١بهاد اٌزٟ رؤصو

رغ١ً اٌجٖو ؽٌٛٙب رجؾش ػٓ ٚٙؼٙب ٚ ظوٚفٙب فٟ  ٌُٚ ٠ؼل ِفو أِبَ وً كٌٚخ ِٓ أْ..ٚو١ف

ِٚب ٘ٛ ِغبٌٙب اٌؾ١ٛٞ ١ِٚلاْ ْٔبٝٙب ٚكٚه٘ب  اٌّىبْ ، ٚروٜ ِبما رَز١ٞغ أْ رفؼً ف١ٗ

ٚأٔب أعٌٍ أؽ١بًٔب فٟ غوفخ ِىزجٟ ٚأٍوػ ثقٛاٝوٞ فٟ   اإل٠غبثٟ فٟ ٘نا اٌؼبٌُ اٌّٚٞوة

ِب ٘ٛ كٚهٔب اإل٠غبثٟ فٟ ٘نا اٌؼبٌُ اٌّٚٞوة ، ٚأ٠ٓ ٘ٛ   : ٌ ٘نا اٌّٛٙٛع أٍأي ٔفَٟٔف

ٚأٍزؼوٗ ظوٚفٕب ٚأفوط ثّغّٛػخ ِٓ .ٔمَٛ ف١ٗ فٟ ٘نا اٌلٚه ؟ اٌّىبْ اٌنٞ ٠غت أْ

أْ اٌمله ال  ..  ٠لٚه ػ١ٍٙب ْٔبٕٝب ٚأْ ٔؾبٚي اٌؾووخ ف١ٙب ثىً ٝبلزٕب اٌلٚائو ال ِفو ٌٕب أْ

ٌٚٓ َٔز١ٞغ أْ ٕٔظو .ٕ٘بن أؽلاس ِٓ ٕٕغ اٌٖلفخ ٚال ٚعٛك ٠ٖٕؼٗ اٌٙجبء ١ٌَذ  ٠ٙيي ،

 .اٌّىبْ فو٠ٞخ اٌؼبٌُ ٔظوح ثٍٙبء ال ٔلهن ثٙب ِىبٕٔب ػٍٝ ٘نٖ اٌقو٠ٞخ ٚكٚهٔب ثؾىُ ٘نا إٌٝ

ِٕٙب ، اِزيط  أ٠ّىٓ أْ رزغبً٘ أْ ٕ٘بن كائوح ػوث١خ رؾ١ٜ ثٕب ، ٚإْ ٘نٖ اٌلائوح ِٕب ٚٔؾٓ

أ٠ّىٓ أْ .والَ ؟ ، ٚاهرجٞذ ِٖبٌؾٕب ثّٖبٌؾٙب ، ؽم١مخ ٚفؼاًل ال ِغوكربه٠قٕب ثزبه٠قٙب 

أ٠ًٚب أْ ٠ىْٛ ف١ٙب ٕواع  رزغبً٘ أْ ٕ٘بن لبهح أفو٠م١خ ّبء ٌٕب اٌمله أْ ٔىْٛ ف١ٙب ، ّٚبء



 ؟.ٍٛاء أهكٔب أٚ ٌُ ٔوك  ِوٚع ؽٛي َِزمجٍٙب ، ٚ٘ٛ ٕواع ٍٛف رىْٛ أصبهٖ ٌٕب أٚ ػ١ٍٕب

هٚاثٜ ال رمو ثٙب اٌؼم١لح اٌل١ٕ٠خ فؾَت  ػبًٌّب إٍال١ًِب رغّؼٕب ٚإ٠بٖأ٠ّىٓ أْ ٔزغبً٘ أْ ٕ٘بن 

ف١ٌٍ ػجضًب أْ ثٍلٔب فٟ   أْ اٌمله ال ٠ٙيي : ٚوّب لٍذ ِوح.ٚإّٔب رْٙل٘ب ؽمبئك اٌزبه٠ـ ؟

١ٌٌٚ ػجضًب أْ ثٍلٔب ٠مغ فٟ .رْزجه ؽ١برٗ ثؾ١برٙب  عٕٛة غوة أ١ٍب ٠الٕك اٌلٚي اٌؼوث١خ

اٌمبهح اٌَٛكاء اٌزٟ ٠لٚه ف١ٙب ا١ٌَٛ أػٕف ٕواع ث١ٓ  ً ِٓ ػٍّّٝبي ّوق أفو٠م١ب ، ٠ٚٞ

١ٌٌٚ ػجضًب إْ اٌؾٚبهح .ِٓ أعً ِٛاهك٘ب اٌزٟ الرؾل  َِزؼّو٠ٙب اٌج١٘ ٚ أٍ٘ٙب اٌَٛك

 –أغبه ػ١ٍٗ اٌّغٛي اٌن٠ٓ اوزَؾٛا ػٛإُ اإلٍالَ اٌمل٠ّخ  اإلٍال١ِخ ٚاٌزواس اإلٍالِٟ اٌنٞ

ِٖو ٚأٔمنرٗ ػٕلِب هكد غيٚا اٌّغٛي ػٍٝ أػمبثٗ فٟ فؾّزٗ  رواعغ إٌٝ ِٖو ٚأٜٚ إ١ٌٙب

أ١ٍٕخ ماد عنٚه ػ١ّمخ فٟ ؽ١برٕب ، ال َٔز١ٞغ ِّٙب ٔؾبٚي أْ  وً ٘نٖ ؽمبئك.ػ١ٓ عبٌٛد 

ٌَٚذ أكهٞ ٌّبما أموو كائًّب ػٕلِب إًٔ إٌٝ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ِٓ أفىبهٞ ٚأٔب  َٕٔٙب أٚ ٔفو ِٕٙب

 ٠ٌٛلعٟ)) ٖخ ِْٙٛهح ٌٍْبػو اإل٠ٞبٌٟ اٌىج١و ٚؽلٞ فٟ غوفزٟ ّبهكًا ِغ األفىبه ، ل عبٌٌ

اٌن٠ٓ  إْ ظوٚف اٌزبه٠ـ ١ٍِئخ ثبألثٞبي!ٍذ ّق١ٖبد رجؾش ػٓ ِّض١ٍٓ @أٍّب٘ب  ((ث١وألٌٛ 

 إْ ظوٚف .ٕٕؼٛا ألٔفَُٙ أكٚاه ثٌٞٛخ ِغ١لح لبِٛا ثٙب فٟ ظوٚف ؽبٍّخ ػٍٝ َِوؽٗ 

ثٙب ػٍٝ  ثؼل األثٞبي اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛاٌزبه٠ـ أ٠ًٚب ١ٍِئخ ثأكٚاه اٌجٌٞٛخ اٌّغ١لح اٌزٟ ٌُ رغل 

كٚهًا ٘بًِب ػٍٝ  َِوؽٗ ، ٌَٚذ أكهٞ ٌّبما ٠ق١ً ٌٟ كائًّب إْ فٟ ٘نٖ إٌّٞمخ اٌزٟ ٔؼ١ِ ف١ٙب

٘نا اٌلٚه اٌنٞ أه٘مٗ  ٚعٙٗ ٠جؾش ػٓ اٌجًٞ اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ ، صُ ٌَذ أكهٞ ٌّبما ٠ق١ً ٌٟ إْ

أٍزمو ثٗ اٌّٞبف ِزؼجًب ِٕٙٛن  ، لل اٌزغٛاي فٟ إٌّٞمخ اٌٛاٍؼخ اٌّّزلح فٟ وً ِىبْ ؽٌٕٛب

ٕٔٙ٘ ثبٌلٚه ٚٔورلٞ ِالثَٗ فئْ أؽل  ػٍٝ ؽلٚك ثالكٔب ١ْ٠و إ١ٌٕب أْ ٔزؾون ، ٚأْ  اٌمٜٛ

ٚإّٔب ٘ٛ كٚه رفبػً .اٌلٚه ١ٌٌ كٚه ىػبِخ ٚأثبكه ٕ٘ب ٚألٛي أْ .غ١ؤب ال ٠َز١ٞغ اٌم١بَ ثٗ 

لخ اٌٙبئٍخ اٌىبِٕخ فٟ وً ارغبٖ ِٓ رفغ١و اٌٞب ٚ رغبٚة ِغ وً ٘نٖ اٌؼٛاًِ ، ٠ىْٛ ِٓ ّأٔٗ

ّأٔٗ رغوثخ ٌقٍك لٛح وج١وح فٟ ٘نٖ إٌّٞمخ روفغ ِٓ  االرغب٘بد اٌّؾ١ٞخ ثٙب ، ٠ٚىْٛ ِٓ

ِٚب ِٓ ّه إْ اٌلائوح اٌؼوث١خ ٟ٘ .ثٕبء َِزمجً اٌجْو  ّأْ ٔفَٙب ٚ رمَٛ ثلٚه إ٠غبثٟ فٟ

فٟ اٌزبه٠ـ ٚػٕجٕب ِؼٙب ٔفٌ فٍمل اِزيعذ ِؼٕب .اهرجبٝب ثٕب  ِٓ أُ٘ ٘نٖ اٌلٚائو ٚأٚصمٙب

األىِبد ، ٚؽ١ٓ ٚلؼٕب رؾذ ٍٕبثه ف١ً اٌغياح وبٔٛا ِؼٕب رؾذ ٔفٌ  اٌّؾٓ ، ٚػْٕب ٔفٌ

٘نٖ اٌلٚائو ِؼٕب أ٠ًٚب ثبٌل٠ٓ ، فٕمٍذ ِواوي اإلّؼبع اٌل٠ٕٟ ِٓ ؽلٚك  ٚاِزيعذ.إٌَبثه 

به هثٞزٗ وً ٘نٖ ِىخ إٌٝ اٌىٛفخ ، صُ إٌٝ اٌمب٘وح صُ عّؼٙب اٌغٛاه فٟ إٝ ػٛإّٙب ، ِٓ



 ٚأٔب أموو ف١ّب ٠زؼٍك ثٕفَٟ أْ ٝالئغ اٌٛػٟ اٌؼوثٟ.اٌزبه٠ق١خ ٚ اٌّبك٠خ ٚاٌوٚؽ١خ  اٌؼٛاًِ

فٟ  ثلأد رزًٍَ إٌٝ رفى١وٞ ٚأٔب ٝالة فٟ اٌّلهٍخ اٌضب٠ٛٔخ أفوط ِغ ىِالئٟ فٟ إٙواة ػبَ

١ٌٍٙٛك  باٌضبٟٔ ِٓ ّٙو ك٠َّجو ِٓ وً ٍٕخ اؽزبعب ػٍٝ ٚػل ثٍفٛه اٌنٞ ِٕؾزٗ ثو٠ٞب١ٔ

ٚؽ١ٓ وٕذ . ِٕٚؾزُٙ ثٗ ًٕٕٚٝب ل١ًِٛب فٟ ف١ٍَٞٓ ، ٚاغزٖجزٗ ظًٍّب ِٓ إٔؾبثٗ اٌْوػ١١ٓ

اٌزٟ ٌُ  ٌّبما أفوط فٟ ؽّبٍخ ، ٌّٚبما أغٚت ٌٙنٖ األهٗ@ أٍبئً ٔفَٟ فٟ مٌه اٌٛلذ 

رفى١وٞ ؽٛي  صُ ثلأ ٔٛع ِٓ اٌفُٙ ٠قبٌظ.أها٘ب ؟ ٌُٚ أوٓ أعل ثٕفَٟ ٍٜٛ إٔلاء اٌؼبٝفخ 

، ف١ٍَٞٓ ثٖفخ فبٕخ ٌّٛٙٛع ٌّب إٔجؾذ ٝبٌجًب فٟ اٌى١ٍخ اٌؾوث١خ أكهً ربه٠ـ ؽّالد٘نا ا

اٌموْ األف١و فو٠َخ ٍٍٙخ  ٚأكهً ثٖفخ ػبِخ ربه٠ـ إٌّٞمخ ٚ ظوٚفٙب اٌزٟ عؼٍذ ِٕٙب فٟ

٠زٚؼ ٚ رزىْف األػّلح اٌزٟ  صُ ثلأ اٌفُٙ!.٠زقٞفٙب أ١ٔبة ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽُٛ اٌغبئؼخ

أهوبْ اٌؾوة ؽٍّخ ف١ٕ١ٍَٞخ ِْٚبوً  ٌُ ثلأد أكهً ٚأٔب ٝبٌت فٟ و١ٍخ رزووي ػ١ٍٙب ؽمبئمٗ

وٕذ ِمزٕؼًب فٟ أػّبلٟ ثأْ اٌمزبي فٟ  ٌّٚب ثلأد أىِخ ف١ٍَٞٓ.اٌجؾو اٌّزٍٜٛ ثبٌزف١ًٖ 

ا١َٔبلب ٚهاء ػبٝفخ ٚإّٔب ٘ٛ ٚاعت ٠ؾزّٗ  ٚ٘ٛ ١ٌٌ. ف١ٍَٞٓ ١ٌٌ لزباًل فٟ أهٗ ػوث١خ 

 =:?7لواه رم١َُ ف١ٍَٞٓ فٟ ّٙو ٍجزّجو ٍٕخ  ػمت ٕلٚهٚأموو ٠ًِٛب   اٌلفبع ػٓ إٌفٌ

هأ٠ُٙ ػٍٝ َِبػلح اٌّمبِٚخ فٟ ف١ٍَٞٓ ٚم٘جذ فٟ  ػمل ف١ٗ اٌٚجبٛ األؽواه اعزّبػب ٚاٍزمو

اٌؾ١َٕٟ ِفزٟ ف١ٍَٞٓ ، ٚوبْ ال ٠ياي ٠ؼ١ـِ فٟ اٌي٠زْٛ،  ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ أٝوق ث١ذ اٌؾبط أ١ِٓ

لْٚ اٌّؼبهن ٠ٚلهثْٛ اٌّزٞٛػ١ٓ فٟ اٌغ١ِ ؽبعخ إٌٝ ٙجبٛ ٠م١ إٔىُ فٟ -@ٚألٛي ٌٗ 

ٚلبي ٌٟ !.اٌٚجبٛ ٠و٠ل أْ ٠زٞٛع ُٚ٘ رؾذ أِون فٟ أٞ ٚلذ رْبء اٌّٖوٞ ػلك وج١و ِٓ

ٍؼ١ل ثٙنٖ اٌوٚػ ، ٌٚىٕٗ ٠وٜ أْ ٠َزأمْ اٌؾىِٛخ اٌّٖو٠خ لجً أْ  اٌؾبط أ١ِٓ اٌؾ١َٕٟ أٔٗ

ٚػلد إ١ٌٗ ثؼل أ٠بَ .ْ اٌؾىِٛخ ٍٛف أػ١ٞه هكٞ ثؼل اٍزأم@ٌٟ اٌؾبط أ١ِٓ  ٠مٛي ١ّئًب صُ لبي

ٚثؼل٘ب وبٔذ .ٌُٚ َٔىذ !.اٌوك اٌنٞ ؽٍٖٗ ػ١ٍٗ ِٓ اٌؾىِٛخ ٚ٘ٛ اٌوف٘  ، ٚوبْ هكٖ ،

اٌؼي٠ي رلن اٌَّزؼّواد ا١ٌٙٛك٠خ عٕٛثٟ اٌملً ، ٚوبْ لبئل اٌّلفؼ١خ ٘ٛ  ِلفؼ١خ أؽّل ػجل

ٝ ِغٌٍ ل١بكح ؽ١َٓ ػٚٛ اٌٍغٕخ اٌزأ١َ١ٍخ ٌٍٚجبٛ األؽواه اٌزٟ رؾٌٛذ إٌ وّبي اٌل٠ٓ

وبْ ؽَٓ إثوا١ُ٘ لل ٍبفو .ٍوًا آفو وبْ ماد ٠َٛ أغٍٝ أٍواه اٌٚجبٛ األؽواه  أموو.اٌضٛهح 

ٚوبْ اٌمبٚلغٟ ٠مٛك لٛاد اٌزؾو٠و اٌؼوث١خ ٚ . ، ٚارًٖ ثجؼ٘ ٙجبٛ اٌمبٚلغٟ  إٌٝ كِْك

 ٚٚٙغ ؽَٓ إثوا١ُ٘ ٚ ػجل.ٌّؼووخ ؽبٍّخ فبٍٕخ فٟ إٌّٞمخ اٌّْب١ٌخ ِٓ ف١ٍَٞٓ  ٠َزؼل

 وبٔذ.ثغلاكٞ فٞخ عو٠ئخ ٌٍم١بَ ثؼًّ ؽبٍُ فٟ اٌّؼووخ اٌزٟ رَزؼل ٌٙب لٛاد اٌزؾو٠و ا١ٌٍٞف



 اٌقٞٛٛ اٌجبهىح فٟ رٍه اٌقٞخ ٟ٘ أْ لٛاد اٌزؾو٠و اٌؼوث١خ ال رٍّه ١ٝواْ ٠َبػل٘ب فٟ

 اٌّؼووخ ٠ٚوعؼ إٌٖو إٌٝ وفزٙب ، ٌٚٛ أٔٙب ؽٍٖذ ػٍٝ ِؼٛٔخ ِٓ اٌغٛ ثٚوة ِووي فٛق

ثب١ٌٞواْ ٌزؾم١ك  خ ، ٌىبْ مٌه ػّاًل فبٕاًل ، ٌٚىٓ ِٓ أ٠ٓ ٌمٛاد اٌزؾو٠و اٌؼوث١خ١ِلاْ اٌؼ١ٍّ

 –لٛاد اٌٍَّؾخ  ٌُٚ رىٓ ِٖو لل كفٍذ ؽوة ف١ٍَٞٓ ، ٌٚىٓ عٛ اٌولبثخ ػٍٝ.٘نا اٌؾٍُ ؟

٠ٕفن ِٕٙب إٌٝ رفب١ًٕ  ِٚغ مٌه ٌُ ٠غل ا١ٌأً صغوح!.ؽنها ِز١مظًب  –ثّب ف١ٙب ٍالػ ا١ٌٞواْ 

ٚاٍغ الٕالػ اٌٞبئواد ٚ  فٟ ٍالػ ا١ٌٞواْ ؽووخ ػغ١جخ ، ٚثوى ف١ٙب ْٔبٛاٌقٞخ ٚثلأد 

ٌُٚ ٠ىٓ ..ِٓ ا١ٌٞبه٠ٓ  إػلاك٘ب ، ٚعٙٛك ٚاٙؾخ فٟ اٌزله٠ت ٍود وبٌؾّٝ فٟ ٔفًٛ ػلك

أػلٚا ١ٌَٛ رغئ ف١ٗ ِٓ  ٠ؼوفْٛ إْ اٌٞبئواد ٚ لٛاك٘ب لل…ٕ٘ب إال لالئً ٠ؼوفْٛ اٌَو 

لٛارُٙ فٟ ِؼووخ ؽبٍّخ ػٍٝ  ٘ب إٌٝ اٌغٛ ١ٌْزووٛا ثىًٍٛه٠ب إّبهح ٍو٠خ ، ف١ٍٕٞمْٛ ثؼل

٠ٕيٌْٛ ف١ٗ ٠ٚزولجْٛ األؽٛاي  صُ ٠زغْٙٛ ثؼل مٌه إٌٝ ِٞبه لوة كِْك ،. األهٗ اٌّملٍخ 

 صُ ٠موهْٚ ِبما ٠زٖوفْٛ ثؼل٘ب فٟ ِٖو ، ٠ٚزؼوفْٛ ٕلٜ ٘نٖ اٌؾووخ اٌزٟ أللِٛا ػ١ٍٙب ،

٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ٚأموو أْ وض١وْٚ هرجٛا  اّزون فٟٚوبْ أهعؼ االؽزّبالد أْ ٠ؾبوُ وً ١ٝبه .  

اٌؼٛكح إٌٝ اٌٛٝٓ لجً ٍٕٛاد لل رٞٛي ٚ  أِٛهُ٘ ػٍٝ أْ اٌظوٚف هثّب رؾٛي ث١ُٕٙ ٚ ث١ٓ

ٚاٌّؤول أْ ٔفٌ اٌْؼٛه وبْ . ٌٍٚجبٛ األؽواه  ٚوبْ ّؼٛهٔب فٟ اٌٍغٕخ اٌزٕف١ن٠خ…رّزل 

٘نٖ اٌّقبٝوح اٌغو٠ئخ ٌُ رىٓ ؽجًب اٌَو اٌىج١و إْ  ٠واٚك فٛاٝو وً ا١ٌٞبه٠ٓ اٌّْزوو١ٓ فٟ

ٌٍؼبٝفخ فٟ ٔفٍٕٛب ، إّٔب وبٔذ ٚػ١ًب ظب٘وًا إل٠ّبٕٔب ثأْ هفؼ  فٟ اٌّقبٝوح ، ٚال وبٔذ هك فؼً

، ٚاْ ٍٔٞك ٍالِزٕب ٠مٟٚ ػ١ٍٕب أْ ٔلافغ ػٓ ؽلٚك إفٛإٔب اٌنٞ  ١ٌَذ آفو ؽلٚك ثالكٔب

ألٕٔب ٌُ ٔزٍك …ُ رزُ اٌقٞخ ٠ِٛٙب ٌٚ.أْ ٔؼ١ِ ِؼُٙ فٟ ِٕٞمخ ٚاؽلح  ّبءد ٌٕب أؽىبَ اٌمله

ٚ لٚذ اٌظوٚف ثؼٚٙب أْ رلفً اٌغ١ُٛ اٌؼوث١خ وٍٙب اٌؾوة فٟ .ِٓ ٍٛه٠ب  اإلّبهح اٌَو٠خ

فنٌه ثؾش رزْؼت ف١ٗ األؽبك٠ش ، ٚ  –ا٢ْ  –أه٠ل أْ أكفً فٟ ؽوة ف١ٍَٞٓ  ٌَٚذ.ف١ٍَٞٓ 

ؼًب ثلهعخ ٚاؽلح ِٓ ٌمل كفٍزٙب ّؼٛة اٌؼوة ع١ّ.ِٓ ؽوة ف١ٍَٞٓ كهً ػغ١ت  إّٔب ٠ؼ١ٕٕٟ

صُ .إمْ فٙنٖ اٌْؼٛة ع١ّؼًب رزْبهن فٟ ّؼٛه٘ب ٚ فٟ رمل٠و٘ب ٌؾلٚك ٍالِزٙب  اٌؾّبٍخ ، ٚ

٘نٖ اٌْؼٛة ثٕفٌ اٌّواهح ٚاٌق١جخ ، ٚ امْ فٟٙ ع١ّؼًب ، وً ِٕٙب فٟ ثالكٖ ، لل  فوعذ ِٕٙب

ٙب ثبٌني ٌٕفٌ اٌؼٛاًِ ٚؽىّزٙب ٔفٌ اٌمٜٛ اٌزٟ ٍبلزٙب إٌٝ اٌٙي٠ّخ ٚٔىَذ هأٍ رؼوٗ

ٚوٕذ ٠ِٛٙب .ٌٚمل فٍذ إٌٝ ٔفَٟ ِواد وض١وح فٟ فٕبكق ػواق ا١ٌّْٕخ ٚفٟ عؾٛه٘ب . ٚاٌؼبه

 ؽوة اٌىز١جخ اٌَبكٍخ اٌزٟ وبٔذ رمف فٟ مٌه اٌمٞبع ٚرلافغ ػٕٗ أؽ١بًٔب ٚ رٙبعُ فٟ أهوبْ



ًا ِغ ثؼ١ل ٚوٕذ أفوط إٌٝ األٝالي اٌّؾّٞخ ِٓ ؽٌٟٛ ثفؼً ١ٔواْ اٌؼلٚ صُ أٍجؼ.أوضو األؽ١بْ 

، فأًٝ ِٓ ٘نا  ٚأؽ١بًٔب وبٔذ اٌوؽٍخ ِغ اٌق١بي رّٟٚ ثٟ ثؼ١لًا إٌٝ آفبق إٌغَٛ.اٌق١بي 

اٌٛلذ ٚاٙؾخ أِبَ  ٚوبٔذ اٌٖٛهح رجلٚا فٟ مٌه.االهرفبع اٌْب٘ك ػٍٝ إٌّٞمخ ثأوٍّٙب 

ٚ٘نٖ ِٛالغ اٌىزبئت  ٘نا ٘ٛ اٌّىبْ اٌن٠ٓ ٔمجغ ِؾبٕو٠ٓ ف١ٗ ، ٘نٖ ِٛلغ وز١جزٕب.ث١ٖورٟ 

ٟٚ٘ … لٛاد أفوٜ ٌٕب  ٚ٘نٖ.ٚ٘نٖ لٛاد اٌؼلٚ رؾ١ٜ ثٕب .فوٜ اٌّْزووخ ِؼٕب ػٍٝ اٌقٜ األ

  . ٌٍّٕبٚهح اٌّؾلٚكح أ٠ًٚب ِؾبٕوح ال رَز١ٞغ اٌؾووخ اٌٛاٍؼخ ٚاْ ثمٝ ٌٙب ِغبي

اٌّؾ١ٞخ ثبٌؼبّٕخ اٌزٟ ٔزٍمٝ ِٕٙب األٚاِو رؾ١ٞٙب ثؾٖبه ٚ رٍؾك  إْ اٌظوٚف ا١ٌَب١ٍخ

صُ ٘نٖ لٛاد إفٛإٔب فٟ .رٖٕؼٗ ثٕب ٔؾٓ اٌمبثؼ١ٓ فٟ ِٕٞمخ اٌفبٌٛعخ  اٌنٞ ثٙب ػغيا أوضو ِٓ

اٌٛٝٓ اٌىج١و ٚفٟ اٌٍّٖؾخ اٌّْزووخ ٚفٟ اٌلفبع اٌنٞ عؼٍٕب ٔٙوٚي إٌٝ أهٗ  اٌَالػ ٚفٟ

وٍٙب ٟ٘ أ٠ٚب ِؾبٕوح ثفؼً اٌظوٚف …ع١ْب ع١ْب …٘نٖ ٟ٘ ع١ُٛ إفٛإٔب . ف١ٍَٞٓ

ٌمل وبٔذ ع١ّؼب رجلٚ ومٞغ ّٞؤظ ال لٛح ٌٙب ٚال .. ب ٚاٌزٟ وبٔذ رؾ١ٜ ثؾىِٛزٙ اٌزٟ رؾ١ٜ ثٙب

 ٚوبٔذ ّؼٛثٕب ع١ّؼًب رجلٚ فٟ ِؤفوح اٌقٞٛٛ ٙؾ١خ.إال ثمله ِب رؾووٙب أ٠لٞ اٌالػج١ٓ  إهاكح

وٕذ  ٚأؽ١بٔب ِؤاِواد ِؾجٛوخ أففذ ػٕٙب ػّلًا ِب ٠غوٞ ، ٍٍٚٙزٙب ؽزٝ ػٓ ٚعٛك٘ب ٔفَٗ

رؼ١ٕٕٟ  أؽٌ إٟٔٔ أكافغ ػٓ ث١زٟ ٚأٚالكٞ ، ٚالأ٘جٜ ِٓ اهرفبع إٌغَٛ إٌٝ ٍٞؼ األهٗ ، ف

فٟ رغٛاٌٟ  ٚوبْ مٌه ػٕلِب أٌزمٟ.أؽالِٟ اٌِّٛ٘ٛخ ٚاٌؼٛإُ ٚ اٌلٚي ٚ اٌْؼٛة ٚاٌزبه٠ـ 

ثؼل أْ فوثذ  فٛق األٝالي اٌّؾّٞخ ثجؼ٘ أٝفبي اٌالعئ١ٓ اٌن٠ٓ ٍمٞٛا فٟ ثواصٓ اٌؾٖبه

اثٕزٟ ، ٚوٕذ  وبٔذ فٟ ِضً ػّو ث١ٛرُٙ ٚٙبع وً ِب ٠ٍّىْٛ ، ٚاموو ث١ُٕٙ ٝفٍخ ٕغ١وح

اٌجوك رجؾش ػٓ  أها٘ب ٚلل فوعذ إٌٝ اٌقٞو ٚاٌوٕبٓ اٌٞبئِ ِٕلفؼخ أِبَ ١ٍبٛ اٌغٛع ٚ

ٚوٕذ ِؤِٕب أْ اٌنٞ ! فل ٠ؾلس ٘نا الثٕزٟ -@ٚوٕذ ألٛي ٌٕفَٟ  ٌمّخ ػ١ِ أٚ فولخ لّبُ

فٟ ٘نٖ إٌّٞمخ ِبكاَ  ألٞ ثٍل –ِٚبىاي ؽلٚصٗ لبئّب  –٠ؾلس ٌف١ٍَٞٓ وبْ ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس 

أٔزٟٙ اٌؾٖبه ٚأزٙذ اٌّؼبهن فٟ  ٌّٚب َِزًٍَّب ٌٍؼٛاًِ ٚاٌؼٕبٕو ٚاٌمٜٛ اٌزٟ رؾىّٗ ا٢ْ

ٚأ٠لد .رٖٛهٞ لل إٔجؾذ وال ٚاؽلا  ف١ٍَٞٓ ٚػلد إٌٝ اٌٛٝٓ ، ٚوبٔذ إٌّٞمخ وٍٙب فٟ

ف١ٙب فأعل وٕذ أربثغ رٞٛهاد اٌّٛالف . اٌؾٛاكس اٌزٟ عود ثؼل مٌه ٘نا االػزمبك فٟ ٔفَٟ

اٌمب٘وح ف١مغ ِض١ً ٌٗ فٟ كِْك غلا ،  وبْ اٌؾبكس ٠مغ فٟ.إٔلاء ٠زغبٚة ثؼٚٙب ِغ ثؼ٘ 

مٌه وٍٗ ٝج١ؼ١ًب ِغ اٌٖٛهح اٌزٟ هٍّزٙب  ٚوبْ.ٚفٟ ث١وٚد ٚفٟ ػّبْ ، ٚفٟ ثغلاك ، ٚغ١و٘ب 

، ٚٔفٌ اٌؼٛاًِ ، ثً ٔفٌ اٌمٜٛ اٌّزأٌجخ  ِٕٞمخ ٚاؽلح ، ٚٔفٌ اٌظوٚف.اٌزغبهة فٟ ٔفَٟ 



ؽزٝ إٍوائ١ً ٔفَٙب ، ٌُ رىٓ إال .أثوى ٘نٖ اٌمٜٛ  ٚوبْ ٚاٙؾب أْ االٍزؼّبه ٘ٛ.ػ١ٍٙب ع١ّؼب

ف١ٍَٞٓ ٚلؼذ رؾذ االٔزلاة اٌجو٠ٞبٟٔ ٌّب اٍزٞبػذ  فٍٛال أْ.أصوا ِٓ آصبه االٍزؼّبه 

ٌٚظٍذ ٘نٖ اٌفىوح …فىوح اٌٛٝٓ اٌمِٟٛ فٟ ف١ٍَٞٓ  ا١ٔٛ١ٌٖٙخ أْ رغل اٌؼْٛ ػٍٝ رؾم١ك

ٚأٔب أوزت ٘نٖ اٌّنوواد أِبِٟ ِنوواد ؽب١٠ُ ..   اٌٛالغ ب ١ٌٌ ٌٗ أٞ أًِ فٟف١بال ِغٕٛٔ

إٍوائ١ً ِْٕٚئٙب اٌؾم١مٟ ، ٟٚ٘ اٌّنوواد اٌزٟ ْٔو٘ب فٟ وزبثٗ  ٚا٠يِبْ هئ١ٌ عّٙٛه٠خ

. ٚصّخ ػجبهاد ِؼ١ٕخ ماد ٝبثغ فبٓ رَزٛلفٕٟ ف١ٗ (( اٌقٞأ  اٌزغوثخ ٚ)) اٌّْٙٛه 

وبْ ٠غت أْ رَبػلٔب كٌٚخ وجوٜ ، ٚوبٔذ فٟ اٌؼبٌُ كٌٚزبْ ٌمل )): ٠َزٛلفٕٟ لٛي ٚا٠يِبْ

ٚأِب .أِب أٌّب١ٔب أصود أْ رجزؼل ػٓ وً رلفً .َِبػلرٕب أٌّب١ٔب ٚ ثو٠ٞب١ٔب رَز١ٞغ وً ِّٕٙب

 ٌٚمل ؽلس فٟ@٠َٚزٛلفٕٟ ثؼل مٌه لٛي ٚا٠يِبْ ((.فمل أؽبٝزٕب ثبٌوػب٠خ ٚاٌؼٞف  ثو٠ٞب١ٔب

 ٔبٖ فٟ ٠ٍَٛوا أْ ٚلف ٘وريي ٠ؼٍٓ ٠ٙٛك اٌل١ٔب أْاٌّؤرّو ا١ٌٖٟٙٛٔ اٌَبكً اٌنٞ ػمل

ماد  ثو٠ٞب١ٔب اٌؼظّٝ،ٚثو٠ٞـب١ٔباٌؼظّٝ ٚؽل٘ب كْٚ وً كٚي األهٗ ، لل اػزوفذ ثب١ٌٙٛك وأِخ

ٚثأْ رىْٛ  ٚإٕٔب ٔؾٓ ا١ٌٙٛك ف١ٍمْٛ ثأْ ٠ىْٛ ٌٕب ٚٝٓ ،.و١بْ َِزمً ، ِٕٚفًٖ ػٓ غ١و٘ب 

اٌجو٠ٞب١ٔخ ٠زّٚٓ ٘نا  روٍْٛ ٔبئت ػٓ اٌؾىِٛخٌٕب كٌٚخ ، ٚلوأ ٘وريي فٞبثب ِٓ اٌٍٛهك ال 

ٚلوه أػٚبء اٌّؤرّو .ل١ِٛب ٚوبْ ٘نا اٌقٞبة ٠ملَ ٌٕب أهٗ أٚغٕلا ٌزىْٛ ٕٚٝب. اٌّؼٕٝ 

ٚػبكد ثو٠ٞب١ٔب .كفٕبٖ كْٚ ٙغخ  ٌٚىٕٕب ثؼل مٌه وزّٕب أٔفبٍٗ فٟ اٌّٙل ٚ.لجٛي ٘نا اٌؼوٗ 

ػلك وج١و ِٓ ػٍّبء ا١ٌٙٛك ٍبفوٚا  ِٓ ٚػٍٝ أصو ٘نا اٌؼوٗ أٌفٕب ٌغٕخ.رو٠ل أْ رَزو١ٕٙب 

اٌٍٛهك ووِٛه اٌّؼزّل اٌجو٠ٞبٟٔ فٟ ِٖو  إٌٝ ِٖو ٌلهاٍخ ِٕٞمخ ١ٍٕبء ٚلبثٍٛ فٟ اٌمب٘وح

ٌٚىٓ اٌٍغٕخ ٌُ رغل فٟ ِٕٞمخ ١ٍٕبء ِب .اٌمِٟٛ  اٌنٞ أظٙو وً اٌؼٞف ػٍٝ أِب١ٕٔب فٟ اٌٛٝٓ

لبثٍذ ثؼل٘ب ٌٛهك ثٍفٛه ٚى٠و ٌٚمل .اٌٛٝٓ اٌمِٟٛ  ٠فٟ ثبٌغوٗ اٌنٞ وٕب ِٓ أعٍٗ ٔو٠ل

ٌّبما ٌُ رمجٍٛا إلبِخ اٌٛٝٓ اٌمِٟٛ فٟ أٚغٕلا @ػٍٝ اٌفٛه  اٌقبهع١خ ثو٠ٞب١ٔب اٌنٞ ثبكه ثَؤاي

ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ؽووخ ١ٍب١ٍخ ل١ِٛخ ، ٘نا ٕؾ١ؼ ، ٌٚىٓ اٌغبٔت اٌوٚؽٟ ِٕٙب  إْ@ٚلٍذ ٌجٍفٛه .؟

 اٌغبٔت اٌوٚؽٟ فئٕٔب ٌٓ َٔز١ٞغ رؾم١ك، ٚأٔب ٚاصك رّبَ اٌٛصٛق إٔٔب إما أغفٍٕب  ال ٠ّىٓ إغفبٌٗ

ِبما رمٛي ٌٛ أْ أؽلا لبي ٌه فن ثبه٠ٌ ثلال ِٓ  )): صُ لٍذ إٌٝ ثٍفٛه اٌؾٍُ ا١ٌَبٍٟ اٌمِٟٛ

 87?7لٛي ٚا٠يِبْ ٚػلد إٌٝ ٌٕلْ فٟ فو٠ف ٍٕخ  ٠َٚزٛلفٕٟ أ٠ًٚب(( .ٌٕلْ ً٘ رمجً ؟ 

ِْوٚع ٚص١مخ االٔزلاة ٌٕلْ ألّوف ػٍٝ وزبثخ  ٚوبْ اٌغوٗ ِٓ هعٛػٟ إٕٟٔ كػ١ذ إٌٝ

٘نٖ اٌَّٛكح ػٍٝ ػٖجخ األُِ ٌزٖله ثٙب اٌمواه  ٚوبْ ٠غت أْ رؼوٗ.اٌجو٠ٞبٟٔ فٟ ف١ٍَٞٓ 



ٚوبْ ٌٛهك و١وىْٚ لل ٌٚٝ ٚىاهح .االٔزلاة ٔفَٙب ثؼل أْ ٚافك ِؤرّو ٍبْ ه٠ّٛ ػٍٝ فىوح

ٌٕلْ ٚوبْ ِؼٕب فٟ .اٌَّؤٚي ػٓ ٚٙغ ِْوٚع اٌٛص١مخ  اٌقبهع١خ ِؾً ثٍفٛه ، ٚوبْ ٘ٛ

ِٓ ألله ٚاٙؼٟ ا١ٌٖغ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌؼبٌُ ، ٚوبْ إ٠ون  اٌمبٟٔٛٔ ا١ٌْٙو اثٓ و١٘ٛٓ ، ٚ٘ٛ

وزجٕب @ٚٚلغ ث١ٕٕب ٚ ث١ٓ و١وىْٚ فالف أٚي ٚ أف١و  ٠زؼبْٚ ِؼٕب فٛه٠ٌ آكاَ ٍىور١و و١وىْٚ

 اٌٛص١مخ ػجبهح أهكٔب أْ ٔم١ل ثو٠ٞب١ٔب ف١ٙب ثٛػل ثٍفٛه ، ٚثأْ رىْٛ فٞزٙب ٔؾٓ فٟ ِْوٚع

 لبئّخ ػٍٝ أٍبً اٌٛٝٓ اٌمِٟٛ ١ٌٍٙٛك ، ٚوبْ ٔٔ اٌؼجبهح اٌزٟ وزجٕب٘ب ٔؾLٓ) فٟ ف١ٍَٞٓ

 ) ٚلبي و١وىْٚ أٗ ٠مزوػ رقف١ف اٌؼجبهح((ٚاالػزواف ثؾمٛق ا١ٌٙٛك اٌزبه٠ق١خ فٟ ف١ٍَٞٓ 

 ؽزٝ ال ١ٙ٠ظ اٌؼوة ػٕل لواءرٙب ،ٚلبي أْ رىْٛ وّب Lٍٟ٠ٚاالػزواف ثٖالد ا١ٌٙٛك

اٌزغوثخ  )) ٚوٕذ أٚك أْ أٍزٞوك ٠ٛٝال ِغ ٚا٠يِبْ فٟ((٠ق١خ فٟ ف١ٍَٞٓ ٚػاللبرُٙ اٌزبه

ٌٍّٚبػفبد  ٌٚىٕٕب ع١ّؼب ٔؼٍُ أْ ٘نٖ اٌؾٛاكس اٌمل٠ّخ وبٔذ اٌغو٠ّخ األٌٚٝ… ((ٚاٌقٞأ 

  . اٌزٟ ِيلذ و١بْ ف١ٍَٞٓ ٚكِود ٚعٛك٘ب

ّٕٞمخ وٍٙب االٍزؼّبه ٘ٛ اٌمٛح اٌىجوٜ اٌزٟ رفوٗ ػٍٝ اٌ ٚأػٛك ٌٍنٞ وٕذ ألٌٛٗ ِٓ أْ

((  ٚ ألٖٝ ِبئخ ِوح ِٓ اٌؾٖبه اٌنٞ وبْ ٠ؾ١ٜ ثقٕبكلٕب فٟ ؽٖبها لبرال غ١و ِوئٟ ، ألٜٛ

ٌٚمل ثلأد .ع١ّؼًب ٚ ثؾىِٛزٕب فٟ اٌؼٛإُ اٌزٟ وٕب ٔزٍمٝ ِٕٙب األٚاِو  ٚثغ١ّٕٛب(( اٌفبٌٛعخ 

 -@ٟ اٍزمود وً ٘نٖ اٌؾمبئك فٟ ٔفَٟ ، أِٚٓ ثىفبػ ٚاؽل ِْزون ، ٚألٛي ٌٕفَ ثؼل أْ

 ٚاٌؼلٚ ٚاؽل. إٌّٞمخ ٚاؽلح ، ٚأؽٛاٌٙب ٚاؽلح ، ِْٚبوٍٙب ٚاؽلح ، َِٚزمجٍٙب ٚاؽل  ِبكاِذ

 فٍّبما رْزذ عٙٛكٔب ؟صُ ىاكرٕٟ رغوثخ –ِّٙب ٠ؾبٚي أْ ٠ٚغ ػٍٝ ٚعٙٗ ِٓ ألٕؼخ ِقزٍفخ 

، اٌٖٛهح رٕىْف  فمل ثلأد فجب٠ب ١ٌٛ٠ٛ إ٠ّبٔب ثٙنا اٌىفبػ اٌٛاؽل ٚ ٙوٚهرٗ 89ِب ثؼل صٛهح 

اٌؼمجبد اٌىجوٜ اٌزٟ  ٚأػزوف أٟٔ ونٌه ثلأد أهٜ.ٚاٌظالَ اٌنٞ وبْ ٠ؾ١ٜ ثزفب١ٍٕٙب ٠ٕمْغ 

ٔفَٙب رٕجغٟ أْ ريٚي ، ألٔٙب  رَل ٝو٠ك اٌىفبػ اٌٛاؽل ، ٌٚىٕٟ ثلأد أِٚٓ ثأْ ٘نٖ اٌؼمجبد

ارٖبالد ١ٍب١ٍخ ِٓ أعً رٛؽ١ل اٌىفبػ  ٌٚمل ثلأد أف١وًا فٟ.ِٓ ٕٕغ مٌه اٌؼلٚ اٌٛاؽل ٔفَٗ 

االرٖبالد ثٕز١غخ ٘بِخ ، ٟ٘ اٌؼمجخ األٌٚٝ فٟ  ِّٙب رىٓ ١ٍٍٚزٗ ، ٚفوعذ ثؼل ّٙو ِٓ ٘نٖ

ثنٚه اٌْه لل ثنه٘ب فٟ ٔفٍٕٛب مٌه اٌؼلٚ اٌٛاؽل  ٚوبْ ٚاٙؾب أْ(( اٌْه )) ٝو٠م١ٓ ٟ٘ 

ٚأموو أٟٔ عٍَذ فٟ األ٠بَ األف١وح أرؾلس ِغ أؿ ِٓ  اٌٛاؽل ٔفَٗ ، ١ٌغٛي ث١ٕٕب ٚث١ٓ اٌىفبػ

ٚوبْ ٠مٛي …ِؼٕب ى١ًِ ٌٗ ، ٚثلأد أرىٍُ ، ٚثلأ ٘ٛ ٠وك ػٍٝ اٌنٞ ألٌٛٗ  ٌؼوة ، ٚوبٍْبٍخ ا

 ٠ٍزفذ ٌي١ٍِٗ ١ٌوٜ أصو اٌنٞ ٠مٌٛٗ فٟ ٚعٙٗ ثلي أْ ٠ؾبٚي اٍزىْبف أصوٖ فٟ أٔب اٌؼجبهح صُ



فٟ  رغٍت ػٍٝ وً ِب فٟ ٔفَه ِٓ ّىٛن ، ٚلً ٌٟ وً ِب فٟ لٍجه ، ٚأظو@ ٚثلأد ألٛي ٌٗ ...

ٚث١ٓ رٛؽ١ل  ٌَٚذ أه٠ل ثنٌه أْ أْ٘ٛ ِٓ أِو اٌؼمجبد اٌزٟ رؾٛي ث١ٕٕب!.رله ٚعٙه  ػ١ٕٟ ٚال

ّؼٛثٙب اٌزبه٠ق١خ ٚ  اٌىفبػ ، فال ّه أْ ثؼٚٙب ِؼمل رّزل إٌٔٛٗ إٌٝ ٝج١ؼخ اٌج١ئخ ٚ اٌظوٚف

ثؼل إٌظو ، ال ػٍٝ  اٌغغواف١خ ، ٌٚىٓ اٌّؤول أٔٗ ٠ّىٓ ِغ ّئ ِٓ اٌّوٚٔخ اٌمبئّخ ػٍٝ

رؾوط ، ٚثال ػٕذ ، ٌّٛاعٙخ  غبك اٌقٜ اٌنٞ ٠َز١ٞغ اٌغ١ّغ أْ ٠مفٛا ف١ٗ ، ثالاٌزفو٠ٜ ، إ٠

٠ّىٓ أْ ٠ؼٛك إ١ٌٕب ٚػٍٝ ّؼٛثٕب ثىً  ٌَٚذ أّه كل١مخ فٟ أْ وفبؽٕب اٌٛاؽل  .. اٌىفبػ اٌٛاؽل

إٕٔب أل٠ٛبء ٌٚىٓ اٌىبهصخ اٌىجوٜ ، إٕٔب ال ٔلهن  ٌَٚٛف أظً كائّب ألٛي.اٌنٞ ٔو٠لٖ ٌٙب ٚٔزّٕبٖ 

 .! لٛرٕب ِلٜ

رؼو٠ف اٌمٛح ، ف١ٍَذ اٌمٛح أْ رٖوؿ ثٖٛد ػبٌٟ ، إّٔب اٌمٛح أْ رزٖوف  إٕٔب ٔقٞئ فٟ

ٚؽ١ٓ أؽبٚي أْ أؽًٍ ػٕبٕو لٛرٕب ال أعل ِفوا ِٓ أْ .ِب رٍّه ِٓ ِمِٛبرٙب  إ٠غبث١ب ٚثىً

أٚي ٘نٖ .ِٖبكه ثبهىح ِٓ ِٖبكه٘ب ٠غت أْ رىْٛ أٚي ِب ٠لفً فٟ اٌؾَبة  أٙغ صالصخ

ِغّٛػخ ِٓ اٌْؼٛة اٌّزغبٚهح ، اٌّزواثٞخ ثىً هثبٛ ِبكٞ ِٚؼٕٛٞ ٠ّىٓ أْ  إٔٔباٌّٖبكه 

ِٓ اٌْؼٛة ، ٚأْ ٌْؼٛثٕب فٖبئٔ ِٚمِٛبد ٚ ؽٚبهح أجؼضذ فٟ عٛ٘ب  ٠وثٜ ِغّٛػخ

اٌّملٍخ اٌضالصخ ، ٚال ٠ّىٓ لٜ إغفبٌٙب فٟ ِؾبٌٚخ ثٕبء ػبٌُ َِزمو ٠َٛكٖ  األك٠بْ اٌَّب٠ٚخ

فٙٛ أهٕٙب ٔفَٙب ٚ ِىبٔٙب ػٍٝ  : أِب اٌّٖله اٌضبٟٔ  ..  ألٚي٘نا ٘ٛ اٌّٖله ا. اٌَالَ

٠ؼزجو ثؾك ٍِزمٝ ٝوق اٌؼبٌُ ، ِٚؼجو  ٚمٌه اٌّٛلغ االٍزوار١غٟ اٌٙبَ اٌنٞ. اٌقو٠ٞخ اٌؼبٌُ 

ٚ٘ٛ اٌجزوٚي اٌنٞ ٠ؼزجو ػٖت اٌؾٚبهح : ٠ٚجمٝ اٌّٖله اٌضبٌش .. رغبهرٗ ، ِّٚو ع١ّٛٗ

اٌّٖبٔغ اٌٙبئٍخ اٌىج١وح ٌىبفخ أٔٛاع اإلٔزبط ،  – أكٚارٙب اٌّبك٠خ ، ٚاٌنٞ ثلٚٔٗ رَزؾ١ً وً

ٚاٌغٛ ، أٍٍؾخ اٌؾوة ٍٛاء فٟ مٌه اٌٞبئواد اٌّؾٍمخ  ٍٚبئً اٌّٛإالد فٟ اٌجو ٚاٌجؾو

رَزؾ١ً وٍٙب لٞغ ِٓ اٌؾل٠ل ٠ؼٍٛ٘ب  –رؾذ أٝجبق اٌّٛط  فٛق اٌٚجبة أٚ اٌغٛإخ اٌَّززوح

ٚثٛكٞ ٌٛ ٚلفذ ل١ٍاًل ػٕل اٌجزوٚي ، فٍؼً ٚعٛكٖ   أٚ ؽ١بح .. اٌٖلأ ال رٕجؼش ِٕٙب ؽووخ

اإلؽٖبئ١بد ٚاألهلبَ ٠ٍٖؼ ألْ ٠ىْٛ ّٔٛمط ٌٍّٕبلْخ فٟ أ١ّ٘خ ِٖبكه  وؾم١مخ ِبك٠خ رموه٘ب

ٌٚمل لوأد أف١وًا هٍبٌخ ٝجؼزٙب عبِؼخ ١ّىبغٛ ػٓ ظوٚف اٌجزوٚي ٚثٛكٞ ٌٛ . اٌمٛح فٟ ثالكٔب

 لثو ِؼب١ٔٙب ٠َٚوػ ثفىوٖ فٟ اٌّؼٕٝ اٌىج١و اٌىبِِٓٓ أفواك ّؼٛثٕب أْ ٠موأ٘ب ٠ٚز وبْ ٌىً فوك

ال  رموه ٘نٖ اٌوٍبٌخ أْ اٌؼًّ الٍزقواط ثزوٚي اٌجالك اٌؼوث١خ@ٚهاء أهلبِٙب ٚإؽٖبئ١زٙب 

وٌِٛٛج١ب  ١ٍِْٛ ِٓ اٌلٚالهاد فٟ 6>ٌمل ٕوفذ ّووبد اٌجزوٚي .)) ٠زىٍف وض١وًا ِٓ اٌّبي 



 ::اٌْووبد  ٕٚوفذ ٘نٖ.>9?7إال فٟ ٍٕخ ٌُٚ رؼضو ػٍٝ لٞوح ى٠ذ  >7?7اثزلاء ِٓ ٍٕخ 

ٍٕخ  ;7ِوٚه  ١ٍِٛٔب ِٓ اٌلٚالهاد فٟ فٕي٠ٚال ٌُٚ رؾًٖ ػٍٝ لٞوح ِٓ اٌي٠ذ إال ثؼل

ٚأف١وًا ػضود ػٍٝ  ١ٍِٛٔب ِٓ اٌلٚالهاد فٟ عيه إٌٙل إٌٌٙٛل٠خ ?9ٕٚوفذ ٘نٖ اٌْووبد .

إْ هأً اٌّبي @اٌّٛٙٛع  ناٚوبٔذ إٌز١غخ األف١وح اٌزٟ لوهرٙب ٘نٖ اٌوٍبٌخ فٟ ٘.((اٌي٠ذ 

هأً اٌّبي اٌٍّٞٛة  إْ.ٍٕزب  <=اٌٍّٞٛة الٍزقواط ثو١ًِ ِٓ اٌي٠ذ فٟ أِو٠ىب ٘ٛ 

هأً اٌّبي اٌٍّٞٛة  ٍٕزب إْ <=الٍزقواط ثو١ًِ ِٓ اٌي٠ذ فٟ أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ ٘ٛ 

ػبّٕخ إٔزبط اٌجزوٚي لل  إْ.ٍٕزبد  76الٍزقواط ثو١ًِ ِٓ اٌي٠ذ فٟ اٌجالك اٌؼوث١خ ٘ٛ 

ٍــؼو األهٗ ف١ٙب ٚىاكد أعٛه  أزمٍذ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح اٌزٟ اٍزٕيفذ أثبه٘ب ٚاهرفغ

اٌزٟ ِبىاٌذ آثبه٘ب ثىوًا ، ٚاٌزٟ ِبىاٌذ  األ٠ــــــلٞ اٌؼبٍِخ ألثٕبئٙبإٌٝ إٌّٞمخ اٌؼوث١خ

ٌٚمل صجذ أْ ٖٔف .اٌؼبٍِخ رمجً ِبكْٚ اٌىفبف  أها١ٙٙب ثال صّٓ ، ٚاٌزٟ ِبىاٌذ ٠ل٘ب

٠ولل رؾذ أهٗ إٌّٞمخ ، ٚإٌٖف اٌجبلٟ ِٛىع ث١ٓ  بٟٝ اٌّؾمك ِٓ اٌجزوٚي فٟ اٌؼبٌُاالؽز١

ٚصجذ أ٠ٚب أْ ِزٍٜٛ .اٌىبه٠جٟ ٚغ١و٘ب ِٓ ثالك اٌؼبٌُ  اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚ ه١ٍٚب ِٕٚٞمخ

ثو١ِال     ،  230 ثو١ِال فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح  77@ِٓ اٌي٠ذ ٘ٛ  إٔزبط اٌجئو اٌٛاؽل فٟ ا١ٌَٛ

 . فٟ إٌّٞمخ اٌؼوث١خ ثو١ًِ 66:،   ٠ٚالفٟ فٕي

ٚآمْ فٕؾٓ .لل ٚفمذ  ً٘ أٚٙؾذ ِلٜ أ١ّ٘خ ٘نا اٌؼٕٖو ِٓ ػٕبٕو اٌمٛح ؟أهعٛ أْ أوْٛ

ٚال ؽ١ٓ َٔزغ١ش ، إّٔب  أل٠ٛبء ، أل٠ٛبء ١ٌٌ فٟ ػٍٛ ٕٛرٕب ؽ١ٓ ٌٔٛٛي ، ٚال ؽ١ٓ ٖٔوؿ ،

ًّ ، ٚفّٕٙب اٌؾم١مٟ ٌمٛح اٌؼ أل٠ٛبء ؽ١ٓ ٔٙلأ ، أٚ ؽ١ٓ ٔؾَت ثبألهلبَ ِلٜ للهرٕب ػٍٝ

ٚاؽلح ال ٠ّىٓ ػيي عيء ِٕٙب ػٍٝ  اٌواثٞخ ث١ٕٕب ، ٘نٖ اٌواثٞخ اٌزٟ رغؼً ِٓ أهٕٙب ِٕٞمخ

٘نا ػٓ اٌلائوح  روثٞٙب ثغ١و٘ب هاثٞخ وٍٙب ، ٚال ٠ّىٓ ؽّب٠خ ِىبْ ِٕٙب ثٕٛفٗ عي٠وح ال

زٕب ، ٟٚ٘ اٌلائوح ػ١ٍٙب ٚأْ ٔؾبٚي اٌؾووخ ف١ٙب ثىً ٝبل األٌٚٝ اٌزٟ ال ِفو ِٓ أْ ٔلٚه

إٌٝ اٌلائوح اٌضب١ٔخ ، ٟٚ٘ كائوح اٌمبهح اإلفو٠م١خ لٍذ كْٚ  فئما ارغٙذ ثؼل مٌه.اٌؼوث١خ 

أْ ٔمف ثّؼيي ػٓ  –ؽزٝ ٌٛ أهكٔب  –ٌٓ َٔز١ٞغ ثؾبي ِٓ األؽٛاي  إٕٔب. اٍزفبٙخ أٚ إٍٙبة 

ِٓ اٌج١٘ اٌنٞ ٠لٚه ا١ٌَٛ فٟ أػّبق أفو٠م١ب ث١ٓ فَّخ ِال١٠ٓ  اٌٖواع اٌلاِٟ اٌّق١ف

ٌَٚٛف رظً ّؼٛة اٌمبهح رزٍٞغ إ١ٌٕب ، ٔؾٓ اٌن٠ٓ ٔؾوً .األفو٠م١١ٓ  ِٚبئزٟ ١ٍِْٛ ِٓ

ٌٚٓ َٔز١ٞغ ثؾبي ِٓ .ٌٍمبهح ، ٚاٌن٠ٓ ٔؼزجو ٍٕزُٙ ثبٌؼبٌُ اٌقبهعٟ وٍٗ  اٌجبة اٌّْبٌٟ

ٚاٌؾٚبهح ؽزٝ  ٔزقٍٝ ػٓ َِؤ١ٌزٕب فٟ اٌّؼبٚٔخ ثىً ِب َٔز١ٞغ ػٍٝ ْٔو إٌٛه األؽٛاي أْ



 ٠ٚجمٝ ثؼل مٌه ٍجت ٘بَ ، ٘ٛ أْ ا١ًٌٕ ّو٠بْ اٌؾ١بح ٌٕٕٛٝب ٠َزّل  اٌغبثخ اٌؼنهاء قأػّب

أفو٠م١ب  رّزل ؽلٚكٖ إٌٝ أػّبق –اٌْم١ك اٌؾج١ت  –٠ٚجمٝ إْ اٌَٛكاْ  . ِبءٖ ِٓ لٍت اٌمبهح 

َِوػ  ٚاٌّؤول أْ أفو٠م١ب ا٢ْ.٠ٚورجٜ ثٖالد اٌغٛاه ِغ إٌّبٝك اٌؾَبٍخ فٟ ٍٚٞٙب 

إػبكح  ِض١و ، ٚأْ اٌوعً األث١٘ اٌنٞ ٠ّضً ػلح كٚي أٚهٚث١خ ٠ؾبٚي ا٢ٌْفٛهاْ ػغ١ت 

ٚٔزٖٛه  رم١َُ فو٠ٞزٙب ٌٚٓ َٔز١ٞغ ثؾبي ِٓ األؽٛاي إْ ٔمف أِبَ اٌنٞ ٠غوٞ فٟ أفو٠م١ب

  أٔٗ ال ٠َّٕب ٚال ٠ؼ١ٕٕب

ِؼٙلا ٙقّب إلفو٠م١ب ٠َؼٝ ٌىْف ٔٛاؽٟ  ٌَٚٛف أظً أؽٍُ ثب١ٌَٛ اٌنٞ أعل ف١ٗ اٌمب٘وح

أفو٠م١ب َِز١ٕوا ٠ْٚبهن ِغ وً اٌؼب١ٍِٓ ِٓ وً  هح أِبَ ػ١ٕٛٔب ٚ ٠قٍك فٟ ػمٌٕٛب ٚػ١باٌمب

اٌلائوح اٌزٟ رّزل …اٌضبٌضخ  صُ رجمٝ اٌلائوح هفب١٘زٙب أٔؾبء األهٗ ػٍٝ رملَ ّؼٛة اٌمبهح ٚ

اٌن٠ٓ ٠زغْٙٛ ِؼٕب أ٠ّٕب وبْ  ػجو لبهاد ٚ ِؾ١ٞبد ٚاٌزٟ لٍذ أٔٙب كٚائو أفٛاْ اٌؼم١لح

ٌٚمل اىكاك .ثٕفٌ اٌٍٖٛاد  رؾذ اٌٌّْ إٌٝ لجٍخ ٚاؽلح ٚرٌّٙ ّفبُ٘ٙ اٌقبّؼخ ِىبُٔٙ

رم٠ٛخ اٌوثبٛ اإلٍالِٟ ث١ٓ ع١ّغ  إ٠ّبٟٔ ثّلٜ اٌفبػ١ٍخ اإل٠غبث١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزورت ػٍٝ

اٌؼوث١خ ٌزمل٠ُ اٌؼياء فٟ ٚفبح ػبٍ٘ٙب  ا١ٌٍَّّٓ أ٠بَ م٘جذ ِغ اٌجؼضخ اٌّٖو٠خ إٌٝ اٌٍّّىخ

ثقٛاٝوٞ رٞٛف ثىً ٔبؽ١خ ِٓ اٌؼبٌُ ًٕٚ  ٌٚمل ٚلفذ أِبَ اٌىؼجخ ٚأؽََذ.اٌواؽً اٌىج١و

أْ رزغ١و ٔظورٕب إٌٝ اٌؾظ ، ال ٠غت أْ ٠ٖجؼ  ٠غت -@إ١ٌٙب اإلٍالَ صُ ٚعلرٕٟ ألٛي ٌٕفَٟ 

اٌغٕخ ثؼل ػّو ِل٠ل أٚ ِؾبٌٚخ ٍبمعخ ٌْواء اٌغفواْ  ِؾبٌٚخ اٌن٘بة إٌٝ اٌىؼجخ رنووح ٌلفٛي

اٌؾغ١ظ لٛح ١ٍب١ٍخ ٙقّخ ، ٠ٚغت أْ رٙوع ٕؾبفخ اٌؼبٌُ  أْ ٠ىْٛ ٠غت.ثؼل ؽ١بح ؽبفٍخ 

ِواٍُ ٚ رمب١ٌل رٖٕغ ٕٛهح ٝو٠فخ ٌمواء اٌٖؾف ٚ إّٔب  إٌٝ ِزبثؼخ أٔجبئٗ ، ال ثٕٛفٗ

٠غزّغ ف١ٗ وً لبكح اٌلٚي اإلٍال١ِخ ٚهعبي اٌوأٞ ف١ٙب ٚػٍّبئٙب  ثٕٛفٗ ِؤرّوًا ١ٍب١ًٍب كٚه٠ًب

ب ٚ ٍِٛن اٌٖٕبػخ ف١ٙب ٚرغبه٘ب ّٚجبثٙب ١ٌٚؼٛا فٟ ٘نا اٌّؼوفخ ٚوزبثٙ فٟ وبفخ أٔؾبء

 اإلٍالِٟ اٌؼبٌّٟ فًٞٛٝب ػو٠ٚخ ١ٌَبٍخ ثالكُ٘ ٚرؼبٚٔٙب ِؼٗ ، ؽ١ٓ ٠ؾ١ٓ ِٛػل اٌجوٌّبْ

ٌىً  .. ٌٚىٓ أل٠ٛبء ، ِزغوك٠ٓ ِٓ اٌّٞبِغ.. ٠غزّؼْٛ فبّؼ١ٓ .اعزّبػُٙ ِٓ عل٠ل ثؼل ػبَ 

ثؾ١بح أفوٜ  ٍٝ ِْــــــــبوٍُٙ ٚ أػلائُٙ ، ؽب١ٌٌّٓٚىٓ أّلاء ػ.. ػب١ٍِٓ ، َِزٚؼف١ٓ ٌٍٍٗ 

اٌؾ١بح ٚأموو أٟٔ لٍذ  ٌٚىٓ ِؤ١ِٕٓ إْ ٌُٙ ِىبْ رؾذ اٌٌّْ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍُٙ اؽزالٌٗ فٟ ٘نٖ.. 

٘نٖ ٟ٘ فؼاًل ، اٌؾىّخ اٌؾم١م١خ  أْ -@ثؼ٘ فٛاٝوٞ ٘نٖ ٌغالٌخ اٌٍّه ٍؼٛك فمبي ٌٟ اٌٍّه 

ٚؽ١ٓ ٠َوػ ثٟ ف١بٌٟ إٌٝ .ؽىّخ أفوٜ  ٛه ٌٍؾظٚفٟ اٌؾك أٟٔ ال أٍز١ٞغ أْ أرٖ.ِٓ اٌؾظ 



١ٍِْٛ فٟ ا١ٌٖٓ ، ٚثٚؼخ ِال١٠ٓ فٟ  صّب١ٔٓ ١ٍِْٛ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ فٟ إٔل١َ١ٔٚب ٚف١َّٓ

فٟ اٌجبوَزبْ ٚ أوضو ِٓ ِبئخ ١ٍِْٛ فٟ  اٌّال٠ٛ ٚ ١ٍبَ ٚ ثٛهِب ، ِٚب ٠موة ِٓ ِبئخ ١ٍِْٛ

ٛف١زٟ ، ِٚال١٠ٓ غ١وُ٘ فٟ أهعبء االرؾبك اٌَ ِٕٞمخ اٌْوق األٍٜٚ ، ٚأهثؼ١ٓ ١ٍِْٛ كافً

٘نٖ اٌّئبد ِٓ اٌّال١٠ٓ اٌن٠ٓ رغّؼُٙ ػم١لح ٚاؽلح  ؽ١ٓ أٍوػ ثق١بٌٟ إٌٝ -األهٗ اٌّزجبػلح

ثبإلِىب١ٔبد اٌٙبئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؾممٙب رؼبْٚ ث١ٓ ٘ؤالء ا١ٌٍَّّٓ  ، أفوط ثئؽَبٍٟ اٌىج١و

غ ، ٌٚىٕٗ ٠ىفً ٌُٙ ٚإلفٛأُٙ فٟ ػٓ ؽلٚك ٚالئُٙ ألٚٝبُٔٙ األ١ٍٕخ ثبٌٞج ، رؼبْٚ ال ٠قوط

مٌه ٘ٛ اٌلٚه ..غ١و ِؾلٚكحصُ أػٛك إٌٝ اٌلٚه اٌزبئٗ اٌنٞ ٠جؾش ػٓ ثًٞ ٠مَٛ ثٗ  اٌؼم١لح لٛح

 .َٔز١ٞغ اٌم١بَ ثٗ(( اٌّىبْ )) ٚٔؾٓ ٚؽلٔب ثؾىُ  ٚرٍه ٟ٘ ِالِؾٗ ، ٚ٘نا ٘ٛ َِوؽٗ ،

 اٌغيء اٌضبٌش ٚاألف١و ِٓ فٍَفخ اٌضٛهح

 ّبي ػجل إٌبٕوثمٍُ اٌمبئل اٌّؼٍُ ع

 


