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 ذحٍح نهشعة انًصشي انثطم ٔكفاحّ يٍ أجم دٔنح يصشٌح ذخذيّ

 

ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ثٌذيً ٚفّٛدٖ ٌغّج١ٔز  فٛس ثٌغٛسرصقٟ 

ٌُ ٠ضشثؽِ . ّؾش ٠ًِٛج ٚصّىٕٗ ِٓ إعمجه ثٌشة١ظ فغٕٟ ِذجسن

ثٌّقش٠ْٛ ّٓ ِيٍذُٙ دشف١ً ِذجسن َٚٔجِٗ سغُ ثٌضش١٘خ 

ّٚذش ثٌّقش٠ْٛ . ٚثٌْٕف ٚثٌضْز٠خ ٚثإلّضمجالس ِٚمضً ثٌّتجس

ّٓ ٘ذفُٙ دٛمٛؿ ٚثٌّضّغً دذٕجء دٌٚز ِقش٠ز صخذُِٙ ٚأٔٗ 

ٕٔٙب ثٌّقش١٠ٓ ٍّٝ ٔؾجفُٙ ٚٔقٟ . ِٓ صقم١مٗ الِٕجؿ

وّج ٕٔذد دجٌّغجّٟ . دئّضضثص ّضُِٙ ثٌغجدش ٍّٝ ِٛثفٍز ثٌىفجؿ

ثألِش٠ى١ز ثٌّضٛثفٍز ٌٍق١ٌٍٛز دْٚ ِّجسعز ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

ٌٍغٍيز ٚٔيجٌخ دئٔٙجء وجفز أؽىجي صذخٍٙج فٟ ِقش دّج ف١ٙج 

             .ثٌّْٛٔجس ثٌْغىش٠ز

شر ثٌّقجٌـ ثألؽٕذ١ز ٠شفل ثٌّقش٠ْٛ فىِٛز صىْٛ أع١

وّج ٠ضٕىشْٚ ٌٍذٚس ثٌّضسٞ ثٌزٞ ٌْذضٗ . ٚخجفز ثألِش٠ى١ز

فىِٛضُٙ دجٌضْجْٚ ِِ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚإعشثة١ً دفشك 

٠مَٛ . ثٌققجس ٍّٝ غضر ِٚجِغٍٗ ٘زث ِٓ إرالي ٌٍؾْخ ثٌّقشٞ

وفجؿ ٘ؤالء ثٌّقش١٠ٓ ٍّٝ ثٌْضَ ٚثإلفشثس ٌذٕجء دٌٚز صٕجفش 

ٌز فٟ ثٌؾشق ثألٚعو ٚفٟ دجلٟ أٔقجء ثٌقشوجس ثٌٛى١ٕز ثٌْجد

ثٌْجٌُ فٟ ِٛثؽٙز ثإلِذش٠ج١ٌز ثألِش٠ى١ز ثإلعشثة١ٍ١ز ِٚٓ أؽً 

صغضّش ٘زٖ . دٌٚز صٍٛف ثٌّٛثسد ثٌّجد٠ز ٚثٌذؾش٠ز ٌفجةذر ثٌؾْخ

ثٌّْشوز ِٓ أؽً ِقش ؽذ٠ذر ِِ إٔضمجي ثٌىفجؿ إٌٝ ِشفٍضٗ 

ِٓ  ز٠ٟٚ٘ ِْشوز صذٚس د١ٓ ثٌؾْخ ٚىّٛفجصٗ ثٌضؾذ٠ذ. ثٌغج١ٔز

ؽٙز ٚثٌمٜٛ ثٌشؽ١ْز ٚفٟ ى١ٍْضٙج ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚثٌضٟ صغْٝ 

         .دىجفز ثٌغذً ٌإلدمجء ٍّٝ صذ١ْز ِقش ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر

صغْٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر إٌٝ أْ ٠غ١يش ثٌؾ١ؼ ٍّٝ ثألِٛس فٟ 

، ٚ٘ٛ ٔفظ ثٌؾ١ؼ ثٌزٞ لِّ ثٌّقش١٠ٓ ى٠ٛاًل ٚخذَ ِقش

ِج ِْٚٗ ثإلّالَ ٠قجٚي ثٌشة١ظ أٚدج. ثٌّقجٌـ ثألِش٠ى١ز

صق٠ٛش ٘زث ثٌؾ١ؼ ومٛر ِغجٔذر ٌٍؾْخ ثإلفضىجسٞ ٠جةغ١ٓ 

ٌمذ : "فذشث٠ش 11إر لجي أٚدجِج ٠َٛ . ٚلجدسر ٍّٝ صقم١ك ثٌضغ١١ش

صقشف ثٌؾ١ؼ دٛى١ٕز ٚدّغؤ١ٌٚز وشثّٟ ٌٍذٌٚز، ١ٍّٚٗ ث٢ْ 

٠ْٕٟٚ ٘زث إفضشثَ . أْ ٠نّٓ إٔضمجي ٠قَٝ دغمز ثٌؾْخ ثٌّقشٞ

ٞ ٚسفِ فجٌز ثٌيٛثسا ٚصْذ٠ً ثٌذعضٛس فمٛق ثٌؾْخ ثٌّقش

ٚثٌمٛث١ٔٓ ثألخشٜ ٌضغذ١ش ٘زث ثإلٔضمجي ٚإلؽشثء إٔضخجدجس صىْٛ 

ٌىٓ ثأل٠ٌٛٚز صضّغً دئؽشثن وجفز ثٌّقش١٠ٓ فٟ . فشر ّٚجدٌز

." ثٌضمش٠ش  

صمف ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚسثء إعضّشثس فىُ ِذجسن ٌْمٛد ِٓ 

صٚدس  خالي ثٌّغجّذثس ثٌْغىش٠ز ثٌنخّز خجفز، ٟٚ٘ ِٓ

َٔجِٗ دجألعٍقز ٚثٌغجص ثٌّغ١ً ٌٍذُِٛ ثٌز٠ٓ إعضخذِج مذ 

ٌٚزث ٠ّغً ثٌذُّ ثألِش٠ىٟ ٌغ١يشر ثٌؾ١ؼ ث٢ْ . ثٌّقضؾ١ٓ

ِقجٌٚز إٔمالح صٙذف إٌٝ ٚأد ىّٛفجس ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

صغْٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٌؾشثء ثٌٛلش، ٚ٘ٛ ثٌضىض١ه . دجٌضّى١ٓ

ذذة١ًج إٌٝ دُّ دمجء إر ّّذس ِ. ثٌزٞ إصذْضٗ ِٕز دذث٠ز ثٌّْشوز

عُ سثفش صٕجٚس دًّّج . ِذجسن ٚإؽشثء إٔضخجدجس فٟ ؽٙش عذضّذش

ث١ٌّْٓ أخ١شًث ٔجةذًج ٌٍشة١ظ، ّّش ع١ٍّجْ، ّٕذِج أدسوش ١ٌٍّْٙج 

. فؾُ إفشثس ِال١٠ٓ ثٌّقش١٠ٓ ٍّٝ صغ١١ش ثٌَٕجَ دؾىً فم١مٟ

فغ١ٍّجْ ٘ٛ سة١ظ ثٌّخجدشثس ٚثٌّشصذو ؽذًث دّىجةذ ثإلِذش٠ج١١ٌٓ 

وٟ ٠نيٍِ ٠ٚضُ ثٌغْٟ . ِش٠ى١١ٓ ٚثٌقٙج٠ٕز فٟ ِقشثأل

دئؽشثن وجفز "أٚدجِج  ُلقذ٘ٓ ِٚ. ثٌؾ١ؼ دّّٙز ّشثح ثإلٔضمجي

                .ُ٘ ِّغٍٟ ثٌَٕجَ ثٌمذ٠ُ فقغخ" ثٌّقش١٠ٓ

                                 انثاٍَح انصفحح انررًح عهى 

حٍاسح ٔانسـاسانكٍ  

 كاثهٍٍ ذشاَذنش

صْجٌش أفٛثس ّذ٠ذر صذّٛ إٌٝ إّضّجد ثٌى١جعز فٟ ثٌخيجح 

ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌذالد د١ْذ فجدعز إىالق ثٌٕجس فٟ أس٠ضٚٔج ٚثٌضٟ 

سثؿ مق١ضٙج عضز لٍضٝ ٚعالعز ّؾش ؽش٠قًج، ِٓ د١ُٕٙ ثٌٕجةخ ّٓ 

                    .صٛعْٛ غجدش٠ال غ١فٛسدص

ْذثَ ثٌى١جعز صذجدٌش لٜٛ ث١ّ١ٌٓ ٚث١ٌغجس ثٌّالِز ٍّٝ أعجط أْ إٔ

ٟ٘ ثٌغذخ ٚسثء فجدط إىالق ثٌٕجس، أٚ ألٍٗ فئٔٙج لذ عجّ٘ش فٟ 

فمذ ألذَ ثٌؾّٙٛس٠ْٛ ثٌز٠ٓ ٠غ١ي١شْٚ ٍّٝ  .ثٌْٕف ؼصأؽ١

ِؾٍظ ثٌٕٛثح دضأؽ١ً ثٌضق٠ٛش ٍّٝ إديجي لجْٔٛ ثٌشّج٠ز 

أِج ثٌشة١ظ . ثٌقق١ز صقغذًج ِٓ ِٕجلؾجس صفضمش ٌٍى١جعز ٚثٌضٙز٠خ

ٌنقج٠ج ثٌقجدعز فٟ الي إفضفجي صزوجسٞ دجسثن أٚدجِج فمذ لجي خ

 دّٛٔج ٔضزوش دأْ إْٔذثَ ثٌى١جعز ١ٌغش ٟ٘ ِج صغذخ: "أس٠ضٚٔج

إال أْ خيجدًج ّجًِج أوغش صّذًٔج ٚٔضثً٘ز ٘ٛ ثٌغذ١ً . دٙزٖ ثٌّأعجر

ثٌٛف١ذ ٌٍضقذٞ ٌٍضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج أِضٕج دؾىً ٠ىشَ روشٜ 

." ثٌنقج٠ج  

ؽٙضج ثٌَٕش صشوضثْ ٍّٝ ٔذشر دشغُ ثإلخضالف ثٌَج٘ش، إال أْ ٚ

                  .ثٌخيجح ثٌغ١جعٟ ثألِش٠ىٟ وأعجط ٌٍٕمجػ
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ذرًح انصفحح األٔنى  – انًصشيانشعة 

 

صًّْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٍّٝ ٚأد أٞ صغ١١ش فم١مٟ ٚفٟ ٔفظ 

وجفز "ثٌٛلش صذّٟ ثٌذفجُ ّٓ ثٌذ٠ّمشثى١ز ٚ ّٓ إؽشثن 

فْٕذِج ٠ضقذعْٛ ّٓ ثٌّشفٍز ثإلٔضمج١ٌز ال ٠ْْٕٛ ." ثٌّقش١٠ٓ

ثٌضغ١١ش دً َِٙشٖ فمو دّج ٠ّىٓ ثٌمٜٛ رثصٙج ِٓ ثٌذمجء فٟ 

ِٓ ٕ٘ج ٠أصٟ دُّ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٌٍؾ١ؼ ِقجٌٚز ٍّٝ . ثٌغٍيز

ٟٚ٘ ِقجٌٚز ٠جةغز ٌٍقفجً ٍّٝ . ثإلدمجء ٍّٝ صذ١ْز ِقش ٌٙج

ثإلِذش٠ج١ٌز ثٌّٕجٚسر إِذشثىٛس٠ضُٙ فٟ صِٓ صضٕجلـ ف١ٗ إِىج١ٔز 

فٟ ِٛثؽٙز ثإلٔذفجّز ثٌؾْذ١ز ثٌّغضّشر ثٌّيجٌذز دذٌٚز ِقش٠ز 

                  .صخذَ ِقجٌـ ثٌؾْخ

ديش٠مز "أوذ أٚدجِج ٍّٝ أ١ّ٘ز صقشف ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

دقذثلضٙج "ٍّٚٝ أْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر عضغضّش " ع١ٍّز،

ْٚٔذش ّٓ إعضْذثدٔج ٌضض٠ٚذ ثٌنشٚسٞ . ٚؽشثوضٙج ِِ ِقش

ِّج ٠ضشن ." ٚثٌّيٍٛح فٟ عذ١ً إٔضمجي ِٛعٛق إٌٝ ثٌذ٠ّمشثى١ز

ٕٟ ثٌذجح ِفضٛفًج إلفضّجي أْ ٠أصٟ ثٌيٍخ ِٓ ثٌؾ١ؼ ِّج ٠ْ

ٚلذ ٠ْىظ ٘زث إسعجي . إِىج١ٔز ثٌّغجّذر دئسعجي لٛثس ّغىش٠ز

ٚسدّج ٠ضُ دجٌّغً إسعجي . سة١ظ ثألسوجْ ثألِش٠ىٟ إٌٝ ثٌّٕيمز

" صْذ٠ً ثٌذعضٛس ٚثٌمٛث١ٔٓ ثألخشٜ"ؽخق١جس ٌٍّغجّذر ٍّٝ 

                 .ّٚ٘ج ِٓ إخضقجؿ ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ٚفذٖ

ديش٠مز "٠ٚضذذٜ ثٌيٍخ ثألِش٠ىٟ دضقشف ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

. دىٛٔٗ ِقجٌٚز ٌقشف ثألَٔجس ّٓ ّٕف ثٌذٌٚز ثٌّقش٠ز" ١ّزعٍ

ٌمذ ّذش ثٌّضَج٘شْٚ ِشثسًث ّٓ ِّجسعجصُٙ ثٌذ٠ّمشثى١ز ثٌؾْذ١ز 

ؽخـ  033فٟ ف١ٓ صُ لضً . ثٌغ١ٍّز فٟ عذ١ً لن١ضُٙ ثٌْجدٌز

ث٢الف ٍّٝ ٔقٛ غ١ش لجٟٔٛٔ ِٓ ٍّٝ ثأللً ٚإّضمجي ٚصْز٠خ 

ٔضمٍٗ ٚعجةً ثإلّالَ ٚؽٙٛد لذً ثٌمٜٛ ثٌذٌٚض١ز ثٌَّّٕز، ٍّٝ ِج 

. ث١ٌْجْ  

إر ألش أٚدجِج . ٌٓ صضخٍٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ّٓ خييٙج دغٌٙٛز

ٚصؾ١ش ثٌضٙذ٠ذثس ثٌّذيٕز دجٌضذخً ." دقْٛدز ثأل٠جَ ثٌمجدِز"

ّغىش٠ًج أٚ دأؽىجي أخشٜ إٌٝ أْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر عضغضّش 

فْٛمًج ّٓ دُّ . دّقجٚالصٙج ثٌمذَٚ دَٕجَ ٠قّٟ ِقجٌقٙج

ٌؾ١ؼ ٚإدمجةٗ فٟ ثٌغٍيز، ٔيجٌخ دأْ صٕٟٙ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر وً ث

ِغجّذثصٙج ٌٍؾ١ؼ ٚعقخ وجفز لٛثصٙج ٚعفٕٙج ثٌقشد١ز ٚٚلف 

إْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٟ٘ ِٓ فشمش . ِٕجٚسثصٙج ٚصذخالصٙج

إِالءثصٙج ٌْٚمٛد ّذر ٍّٝ ِقش مذ ِقجٌـ ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

أْ صخشػ ِٓ وجفز  فال ٠قك ٌٙج ثٌضمش٠ش ١ٍّٚٙج. ٚؽْٛح ثٌّٕيمز

                   .ثٌؾشق ثألٚعو

ٔنجٌٗ ٚصجس٠خٗ ٠ؾٙذ ٍّٝ  ال٠ؾٛص ثإلعضخفجف دجٌؾْخ ثٌّقشٞ

ثٌضجس٠خٟ مذ ثإلعضّْجس ثٌذش٠يجٟٔ ثٌزٞ أدٜ إٌٝ صقش٠ش ِقش 

ٚ٘ٛ ثٌؾْخ ثٌزٞ لجد . ٚفْٛد ديً ثٌؾْخ ؽّجي ّذذ ثٌٕجفش

ؽٍْٗ فٟ ى١ٍْز ثٌمٜٛ ِّج ثٌقشوجس ثٌم١ِٛز فٟ ثٌّٕيمز 

فٟٙ ِقش ثٌّىجفقز ِٓ أؽً . ش٠ش٠ز ثٌّٕجمٍز فٟ ثٌْجٌُثٌضق

ٚالدصٙج ثٌؾذ٠ذر ٍّٝ أعظ ؽذ٠ذر صضٛثءَ ٍٚشٚف ثٌمشْ ثٌقجدٞ 

فٍٓ ٠غضي١ِ ثٌىالَ ثٌضن١ٍٍٟ ٌإلِذش٠ج١١ٌٓ صغ١١ش إسثدر . ٚثٌْؾش٠ٓ

ٌٚٓ ٠ضّىٓ ٘ؤالء . ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ٚ٘ذف دٕجء ِقش ثٌؾذ٠ذر

ق ثألٚعو فٟ عذ١ً ِٓ ٚأد ثٌضيٍِ ثٌزٞ ال٠مٙش ٌؾْٛح ثٌؾش

٠ذّٛ ثٌؾْخ . ثإلعضمالي ٚثٌذ٠ّمشثى١ز ٚثٌضٛو١ذ ٍّٝ ثٌقمٛق

ثٌَٕجَ ثٌمذ٠ُ دأوٍّٗ ٚدضؾى١ً فىِٛز إٔضمج١ٌز ثٌّقشٞ إٌٝ سف١ً 

ٍقىِٛز ثٌقج١ٌز ِٚٓ ٚأوذٚث وزٌه ٍّٝ أٔٗ ال٠قك ٌ. ؽذ٠ذر

             .صمش٠ش ِغضمذً ثٌذالدمّٕٙج ثٌؾ١ؼ 

ؽىجي صذخٍٙج ٚدجٌخشٚػ ِٓ ٔيجٌخ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر دئٔٙجء وجفز أ

إٔضمجي "ٚٔشفل ثٌؾٙٛد ثألِش٠ى١ز إلِالء ! ثٌؾشق ثألٚعو ث٢ْ

١ْ٠ذ إٌٝ ثألر٘جْ أعٍٛدٙج ثٌّضّغً " ِٛعٛق إٌٝ ثٌذ٠ّمشثى١ز

دفشك فىِٛز صخذَ ثٌّقجٌـ ثإلِذش٠ج١ٌز ٚصْشلً ثٌضّى١ٓ 

             .ثٌغ١جعٟ ٌٍؾْٛح ِضٝ ؽجءس رٌه

ضشو١ض ٍّٝ غج٠ز ٔقٟ دقشثسر ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ٚإفشثسٖ ٍّٝ ثٌ

ٚٔقظ ثٌؾ١ِّ ٍّٝ ثٌضْذ١ش ّٓ . دٕجء دٌٚز ِقش٠ز صخذَ ِقجٌقٗ

دُّّٙ ٌٍؾْخ ثٌّقشٞ ٚخجفز ّٓ ىش٠ك ثٌّؾجسوز 

ٚٔمف ؽ١ّْٕج . دجٌضَج٘شثس ثٌْذ٠ذر ثٌَّّٕز فٟ أٔقجء ثٌذالد

ِضقذ٠ٓ فٟ ثٌٕنجي ِٓ أؽً غٍذ ؽذ٠ذ فٟ ِقش ٚفٟ ثٌٛال٠جس 

                        .ثٌّضقذر أ٠نًج

                     !ٌذئًقٟ ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ث
 !وٍّٝ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثٌخشٚػ ِٓ ِقش ٚدجلٟ ثٌؾشق ثألٚع

        
 

 يحأنح أيشٌكٍح ٌائسح نرفادي ذغٍٍش انُظاو فً يصش
 

ف١ٔٛ١ْٙٛ ٠جةغْٛ فشف ثٌقشوز -٠قجٚي ثإلِذش٠ج١ٌْٛ ثألٔغٍٛ

ثٌْجدي صغ١١ش ثٌَٕجَ دجإلمجفز  جثٌؾْذ١ز فٟ ِقش ّٓ صقم١ك ٘ذفٙ

س٠ز إٌٝ أٔقجء أخشٜ ِٓ إٌٝ ثٌق١ٌٍٛز دْٚ صّذد ثٌقّجعز ثٌغٛ

٠ؾىً ثٌٛمِ ثٌشث٘ٓ أوذش صٙذ٠ذ ٌٍّقجٌـ ثإلعضشثص١ؾ١ز . ثٌّٕيمز

صشثؽِ إِىج١ٔز ثٌّٕجٚسر ثألِش٠ى١ز ِٕز ّمٛد، ٚرٌه دجٌضضثِٓ ِِ 

ف١ٔٛ١ٙز -فف١ّج صقضفٟ ٚعجةً ثإلّالَ ثألٔغٍٛ. ثإلِذش٠ج١ٌز

دئعضمجٌز ثٌشة١ظ ثٌّقشٞ فغٕٟ ِذجسن وضغ٠ٛز ٌألصِز، فمذ 

جٚالس ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٌٍمٛىذز ٍّٝ ثٌقشوز ثٌؾْذ١ز دذأس ِق

إٔمجر ِقجٌٚز ٠أصٟ ٕ٘ج ِغْٝ ثٌؾ١ؼ ٚثٌزٞ ُأٍّٓ ّٕٗ ث١ٌَٛ . ٌضٛ٘ج

خٍك عف١ٕز ثٌَٕجَ ثٌغجسلز وئٔمالح ِذَّٛ أِش٠ى١ًج ٠ٙذف إٌٝ 

. فمجةك ٍّٝ ثألسك صْشلً ِغْٝ ثٌؾْخ ٌٍضّى١ٓ ثٌغ١جعٟ  

صّغً ِقجٌٚضُٙ ث١ٌجةغز ٘زٖ ِقجٌٚز فغ١غز ٌؾشثء ثٌٛلش ٌٚخٍك 

. فمجةك ٍّٝ ثألسك ٌنّجْ إٔضمجي ٠نّٓ ثٌّقجٌـ ثإلِذش٠ج١ٌز

إلضٕجُ ثإلِذش٠ج١١ٌٓ ثألِش٠ى١ٓ، دئعضغٕجء صِشر ٠ؾ١ش ثٌٛثلِ إٌٝ 

فغ١شر ِٓ ثٌْٕجفش ثٌّضّشدر، دنشٚسر سف١ً ِذجسن ِِ 

ّٛمًج إؽذجسٖ ٍّٝ فئْ صُ . د٠ِّٛز عؤثي و١ف١ز فذٚط رٌه

ثٌشف١ً ِِ دم١ز َٔجِٗ دفًْ ثٌضيٍخ ثٌؾْذٟ، ع١ّغً ٘زث ٚمًْج 

٘زٖ ِْجدٌز صؤدٞ إٌٝ صقم١ك صغ١١ش . خي١شًث دجٌٕغذز ٌإلِذش٠ج١١ٌٓ

فم١مٟ ٌٍَٕجَ ع١فنٟ فضًّج إٌٝ ِقش ِضؾذدر دجإلسثدر ثٌؾْذ١ز 

ٌٚضفجدٞ فذٚط ٘زث، إخضجسس ثٌٛال٠جس . ِْٚجسمز ٌإلِذش٠ج١ٌز

ثٌضٕغ١ك ِٓ أؽً سف١ً إعشثة١ً ٚلٜٛ غشد١ز أخشٜ ثٌّضقذر ٚ

ٚ٘ٛ ِج  ٠ذّٛ إ١ٌٗ  –دقىِٛز ١ٍّّز أخشٜ ِذجسن ٚثإلص١جْ 
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إٔضمجٍي ٠قجفٌ "ثٌشؽ١ْْٛ، ِٚٓ مُّٕٙ وٕذث، صقش عضجس مّجْ 

ٚ٘ٛ خ١جس ٘ذف إٌٝ إعضّشثس ص١ّٙؼ ." ٍّٝ ثٌَٕجَ ٚثألِٓ

ِٓ ٕ٘ج . إّيجء ثٌغ١يشر ثألؽٕذ١ز عقٕز أخشٜثٌؾْخ ٌقجٌـ 

٠أصٟ ثإلّالْ ّٓ إّيجء فالف١جس سةجع١ز ِخضٍفز ٌٕجةخ 

ؽٙجص ثٌشة١ظ ث١ٌّْٓ ِؤخشًث ّّش ع١ٍّجْ ٚثٌزٞ صشأط ؽٙجص 

ّٓ صغٍُ ثٌؾ١ؼ إدثسر ثإلّالْ  ِخجدشثس ِذجسن ثإلؽشثِٟ، ٚ

. ثٌذالد  

ّٓ ٔنجٌٗ عٛثًء  صن٠ٍٗ١ٍغضّش ثٌؾْخ ثٌّقشٞ دشفل 

ثٌضٟ صُّ إر فؾٍش ثٌّفجٚمجس ثٌؾى١ٍز . دجٌضش١٘خ أٚ دجٌضشغ١خ

ِذجسن إؽشثءث٘ج ِِ دْل ثٌمٜٛ ثٌّْجسمز فٟ إٔٙجء 

ٚال ٠ذذٚ أْ إعضمجٌز ِذجسن أٚ ّٚٛد . ثإلفضؾجؽجس ثٌؾْذ١ز

ّٕٚذِج ٠ضٍْك . ثٌؾ١ؼ دشفِ فجٌز ثٌيٛثسا لش٠ذًج عضٕؾـ فٟ رٌه

فمذ فؾٍش وجفز ِقجٚالس إعضّْجي ثٌؾشىز أٚ ثألِش دجٌضش١٘خ 

إٔٙجء ثٌضَج٘شثس ( ذجسنثٌّغّْٛ ِؤ٠ذٞ ِ)ثٌؾ١ؼ أٚ ثٌذٍيؾ١ز 

. ّٓ ىش٠ك ثٌْٕف أٚ ثٌضْز٠خ أٚ ثٌمضً أٚ ثإلّضمجي أٚ ثٌفٛمٝ

إر إٔنُ ثٌّْجي . الدً إصدثدس دفًْ ٘زث أّذثد ّٚض٠ّز ثٌّقضؾ١ٓ

إٌٝ ثٌّقضؾ١ٓ دْذ ٠َٛ ثإلمشثح ثٌْجَ ثألخش ثٌزٞ دّش إ١ٌٗ 

فذشث٠ش، ٠ٚضضجدِ ٚفٛي ثٌّغضشد١ٓ ٌإلٔنّجَ  8ثٌٕمجدجس ٠َٛ 

، فمذ لجَ ثٌؾْخ ثٌّقشٞ دىً ِج فّٓ ؽٙضٗ. أ٠نًج ٌٍّقضؾ١ٓ

أِىٓ فٍْٗ إلفذجه ثٌضذثد١ش ثإلِذش٠ج١ٌز ٚثٌشؽ١ْز ثٌٙجدفز إٌٝ 

فى١ف ع١ُضشؽُ فشثُ ثٌّقجٌـ ٘زث فٟ . ثٌؾْذ١ز صقف١ز فشوضٗ

                                                               ثأل٠جَ ثٌّمذٍز؟

 تٍاٌ "اإلَزاس األخٍش" انصادس عٍ انشعة                          
ٍّٝ ثٌضٍفجص ففٟ ٠َٛ ٍٙٛس ِذجسن . صٕفل أفذثط ِقش دغشّز

ِضشةغًج إؽضّجّجس فى١ِٛز دىً ٚلجفز، إٍّٔٗ ثٌّضَج٘شْٚ 

أٍّٓ ثٌّقضؾْٛ فٟ د١جُٔٙ ثٌّْْٕٛ . ِّٛذًث ٔٙجة١ًج ٌشف١ً ثٌَٕجَ

ّٓ ١ٔضُٙ ثٌضفف ٍّٝ ثٌمقش ثٌشةجعٟ فٟ " ثإلٔزثس ثألخ١ش"

ثٌمج٘شر إلّضمجي ِذجسن ٌؾشثةّٗ دقك ثٌؾْخ فٟ فجي ّذَ صقم١ك 

ٚ٘ٛ ِج٠ْٕٟ ثٌّٛثؽٙز . زٞ فذدِٖٚيجٌذُٙ لذً ثٌّّٛذ ثٌ

ثٌّذجؽشر ِِ ثٌؾ١ؼ ثٌزٞ ٠ضٌٛٝ فشثعز ثٌمقش ٚثٌقٟ ثٌغٕٟ 

ِغًٍّج صِجَ  ٚفٟ ثٌٍقَز ثألخ١شر، إعضمجي ِذجسن. ثٌزٞ ٠ق١و دٗ

ِِ ِقجفشر لقشٖ دّتجس آالف ثٌّقضؾ١ٓ  ثألِٛس ٌٍؾ١ؼ

ٚفٟ دجلٟ ثٌّذْ ثٌّقش٠ز،  ٚصؾِّ ثٌّال١٠ٓ فٟ ١ِذثْ ثٌضقش٠ش

. ثٌّقشٞ أسثد إعضذذثي فىُ ّغىشٞ دأخش ٚوأْ ثٌؾْخ  

إر . ٠ٕج٠ش 52سدّج ٠ىْٛ ث١ٌَٛ ٘ٛ ثألُ٘ ِٕز دذث٠ز ثٌضَج٘شثس ٠َٛ 

ؾؾجُ دئّضمجي ِذجسن دأ١ّ٘ز لقٜٛ ٠قَٝ إلضشثؿ ثٌّقضؾ١ٓ ثٌ

ضدٚػ ٌٍَٕجَ ثٌشؽْٟ ٌٚإلِذش٠ج١١ٌٓ ِؾذشًث ّوٛٔٗ فنـ ثٌىالَ ثٌ

ِٚج ثٌٕجط؟  ُ إعضخذثَ ثٌؾ١ؼ مذضً٘ ع١: إ٠جُ٘ ٍّٝ ثٌضمش٠ش

ثٌزٞ ع١فٍْٗ أٚدجِج ٚأِغجٌٗ دضقش٠قجصُٙ ّٓ ثٌذ٠ّمشثى١ز ٚثٌال 

ّٕف إرث إسصىخ ثٌؾ١ؼ فّجَ دَ دقك ثٌّضَج٘ش٠ٓ؟ إْ ثٌضّىٓ 

أخ١شًث ِٓ إصثفز ِذجسن ٚصغ١ٍُ صِجَ ثألِٛس ٌٍؾ١ؼ لذ ٠خفف ِٓ 

فذر ثٌضٛصش ِؤلضًج ٌىٓ ثٌؾ١ِّ ٠ْشف دأْ ٘زث ال٠ؾىً فاًل ى٠ًٛ 

ّجًِج ِٓ فجٌز ثٌيٛسثا ِٓ ثٌّشؽـ أال ٠مذً  03فذْذ . ثألِذ

دئعض١الء ّغىشٞ ٍّٝ ثٌغٍيز ٠ضغضش ثٌؾْخ ثٌّقشٞ 

                          .دجٌذ٠ّمشثى١ز ٍّٝ لذس سفنٗ ٌٍَٕجَ ثٌقجٌٟ

 ذشاجع إيكاٍَح انًُأسج                       
فشغُ وْٛ ِذجسن ص١ًّّج ٌذٌٚز ١ٍّّز . ثٌضٕجلنجس ١ّّمز ٚفجدر

ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر، إال أْ سفنٗ ثإلٔق١جُ ٌإلِالءثس ثألِش٠ى١ز 

ٌٍضخٍٟ ّٓ ثٌقىُ ِٓ دْٚ ِّجْٔز ٌذٜ إدسثوٗ لذس ثٌضٙذ٠ذ ثٌزٞ 

ٚفٟ ثٌٛلش ١ّٕٗ . ِغٍٗ ٘زث ٌغٍيضٗ ؽىً صقذ٠ًج فْذًج ٌإلِذش٠ج١١ٌٓ

١ز إعضّشثسٖ دجٌقىُ ِٓ دْٚ دُّ أدسن ِذجسن ّذَ إِىجٔ

إر ال ٠غضي١ِ ثٌؾ١ؼ ثٌّقشٞ ثٌضخٍٟ ّٓ ثٌض٠ًّٛ . أِش٠ىٟ

إال أٔٗ ع١ضُ ثإلعضْجٔز دٕفظ ثٌؾ١ؼ ٌمِّ . ثألِش٠ىٟ ثٌّغضّش

ثٌّقضؾ١ٓ ِِ إدسثن ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر دأْ ٘ؾًِٛج ّغىش٠ًج ؽجِاًل 

مذ ثٌّضَج٘ش٠ٓ ع١ضوٟ غنخ ثٌؾْخ صؾجٖ ثٌؾٙز ثألعجع١ز 

           .ز ٌٍؾ١ؼ، أٞ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذرثٌذثّّ

مّجْ إٔضمجٍي فٟ ثٌّٕيمز ال فى١ف ع١ضّىٓ ثإلِذش٠ج١ٌْٛ ِٓ 

ٚ٘ٛ ِج١ْٕ٠ٗ ثٌَٕجَ ث١ٌٛ١ٌٕذشثٌٟ ثٌّضْذد  –٠ْىش ثألِٓ ٚثٌَٕجَ 

ثألفضثح ثٌٙجدف إٌٝ إّجلز ثٌؾْخ ّٓ ِّجسعز عٍيضٗ ثٌغ١جع١ز 

٠ؾجس إٌٝ أْ ثٌذوضجصٛس٠جس ثٌضٟ ٔقذضٙج ٌضقم١ك ِقجٌقٗ؟ 

صْجسك ٌٛال٠جس ثٌّضقذر فٟ ثٌّٕيمز، ِٓ ِقش إٌٝ ثٌغْٛد٠ز، ث

ذر دؾىٍٙج عثٌفج جفضٝ ٘زث ثٌضغ١١ش ثٌؾىٍٟ ألٔٗ ع١ْٕٟ وف لذنضٙ

. قٍٛي ؽذ١ٙز ِذِّٛز أِش٠ى١ًجدٚثٌؾْٛح صشفل ثٌمذٛي . ثٌقجٌٟ

فٍٓ صؤدٞ ع١يشر ثٌؾ١ؼ ٍّٝ ثٌذالد إٌٝ صغ٠ٛز ثألِٛس ّٕذِج 

ٌؾْذ١ز، فضٝ ٚإْ ّضص ٘زث ٠ضٍْك ثألِش دجٌّيجٌخ ٚثٌّقجٌـ ث

        . ِٓ إفضّجي ؽٓ ثٌؾ١ؼ ّٕفًج ٚثعًْج دقك ثٌؾْخ

ٕ٘ج صىّٓ أ١ّ٘ز ِٕـ ثٌغْٛد٠ز ثٌٍؾٛء ٌض٠ٓ ثٌْجدذ٠ٓ دٓ ٍّٟ، 

ثٌزٞ  سة١ظ صٛٔظ ثٌّخٍُٛ ٚثٌقذ٠ك ثٌغجدك ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر

صخٍٝ ّٕٗ ثألِش٠ى١ْٛ ّٕذِج صذ١ٓ ٌُٙ ّؾضٖ ّٓ فّج٠ز 

ىّٓ أ٠نًج أ١ّ٘ز ٠ٕٚ٘ج . ؾْذ١زِقجٌقُٙ فٟ ٚؽٗ ثإلٔضفجمز ثٌ

ٍٛال٠جس ثٌّضقذر دأْ ٍِّىضٗ ٌضٙذ٠ذ ثٌزٞ أىٍمٗ ثٌٍّه ثٌغْٛدٞ ٌث

عضذُّ ثٌَٕجَ ثٌّقشٞ ثٌّضشٔـ فٟ فجي عقخ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر 

دّّٙج ٚخجفز ثٌّجٌٟ، ٚدأٔٙج عضْٛمٗ ّٓ ثٌّغجّذثس 

ج صضذذٜ ٕ٘ج فذر ثٌضٕجلنجس د١ٓ إدثسر أٚدجِ. ثٌْغىش٠ز ثألِش٠ى١ز

صغ١١ش ٘ج ِٓ خالي ٝ صٙذةز ثٌؾّج١٘ش ثٌشثفنز إعضغذجءثٌغج١ّز إٌ

ؽىٍٟ عيقٟ، ِٓ ؽٙز، ٚد١ٓ د٠ىضجصٛس٠جس " د٠ّمشثىٟ"

ٚؽ١ٛػ ثٌذٚي ث١ٌٍّْز ألِش٠ىج ثٌضٟ صضقٛي دغشّز إٌٝ ّمذز أِجَ 

 جثٌضخٍٟ ّٓ عٍيضٙ جثٌّقجٌـ ثإلِذش٠ج١ٌز ثألِش٠ى١ز ٌشفنٙ

                                      .ثٌفجعذر ٌقّج٠ز ثٌّقجٌـ ثألِش٠ى١ز

 يصش نٍسد ُْذٔساط                   
صقجٚي ثإلِذش٠ج١ٌز ثألِش٠ى١ز ِْٚٙج دٚي ثإلصقجد ثألٚسٚدٟ ٚوٕذث 

صيذ١ك إعضشثص١ؾ١ز إخّجد ثإلٔضفجمجس ثٌؾْذ١ز ّٓ ِٕز عٕٛثس 

ىش٠ك فشك د٠ّمشثى١ز ؽى١ٍز صضخز ؽىً إٔضخجدجس ِقىِٛز 

وجٔش ثٌذذث٠ز ِِ . ِٚؤعغجس ِذ١ٔز صذ٠ش٘ج ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر

ٚثٌمجةً دنشٚسر إّضّجد وً ثٌذٚي  ١ِ1111غجق دجس٠ظ ّجَ 

دّج ٠غّٝ دقمٛق  جإلضقجد ثٌغٛق َٚٔجَ ِضْذد ثألفضثح ٚإٌضضثِٙ

صغضّش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر دض٠ًّٛ صغ١١ش ثألَّٔز دئعُ . ثإلٔغجْ

ِٓ ثٌذ٠ّمشثى١ز ِٓ أؽً ثٌضقذٞ إلعض١جء ثٌؾْٛح ثٌّضضث٠ذ 

ثٌخشثح ثٌّضأصٟ ّٓ ِج٠غّٝ دئلضقجد ثٌغٛق ثٌقشر ّٚٓ 

فٍْٝ عذ١ً ثٌّغجي . ش٠ج١ٌز ثألِش٠ى١ز ٚثٌقىِٛجس ث١ٌٍّْزثإلِذ

٠غضخذَ ثٌذش٠يج١ْٔٛ ِج٠غّٝ دّؾشُٚ ع١ف١ضجط إلفغجد ثٌغٍيز 

صٍْخ . ثٌفٍغي١ٕ١ز ٚصخش٠خ فشوز ثٌضقشس ثٌٛىٕٟ ثٌفٍغي١ٕ١ز

وٕذث دٚسًث فجّاًل فٟ ٘زث ثٌّؾشُٚ ِٓ خالي ِغؤ١ٌٚضٙج ّٓ 

دّذجدسثس دٕجء ثٌّغجّذر ثإلٔضخجد١ز ٚثٌمج١ٔٛٔز ٌّج ٠غّٝ 

٠أًِ ثٌشؽ١ْْٛ فٟ ِقش إعضخذثَ ثإلعضشثصؾ١ز . ثٌذ٠ّمشثى١ز

 5331ثٌّيذمز ٌغقك ثإلٔضفجمز ثٌؾْذ١ز فٟ ٕ٘ذٚسثط ّجَ 

ٍشة١ظ ِج٠ًٛٔ ثٌقىِٛز ثٌؾْذ١ز ٌ ٚثٌّضّغٍز دض١َُٕ إٔمالح ٍّٝ

ِٓ ّجًِ ثٌٛلش ِٚٚٓ عُ ثإلعضفجدر ِٓ فجٌز ثٌغّٛك ص٠ال٠ج 

إال أْ . إلّالْ ؽش١ّز ثإلٔمالح ٌٚفشك ثٌَٕجَ ثإلٔمالدٟ

ِقجٌٚز صىشثس ٘زث فٟ ِقش أِش ٍّٝ غج٠ز ِٓ ثٌقْٛدز َٔشًث 

وٍُ ِشدِ دجٌّمجسٔز ِِ  1,,103310ٌّغجفز ِقش ثٌذجٌغز 

وٍُ ِشدِ، ّٚذد عىجٔٙج ثٌذجٌغ  1150313ِغجفز ٕ٘ذٚسثط 
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    ٔغّز دجٌّمجسٔز ِِ ّذد عىجْ ٕ٘ذٚسثط 81025,01,5

,00180,81 .  

ع١غ١ش إٔضقجس ثٌؾْخ ثٌّقشٞ ثٌّٕيمز دشِضٙج ٚخجفز ف١ّج 

٠ضٍْك دجٌضأو١ذ ٍّٝ فك ثٌغ١جدر ٌٍؾ١ِّ دّج ف١ُٙ ثٌفٍغي١١ٕ١ٓ ثٌز٠ٓ 

ع١ؾىً إٔضقجس ثٌضيٍْجس ثٌذ٠ّمشثى١ز ٌٍؾْخ . ىجٌش ِْجٔجصُٙ

وجفز فٟ ع١ْٙج إٌضثَ فىِٛجصٙج  ثٌّقشٞ إٔضقجسًث ٌؾْٛح ثٌْجٌُ

              . مّجْ فمٛلُٙ ثإلٔغج١ٔز دْٚ أٞ ِٛثسدز

         !ص١ْؼ ثٌقشوز ثٌذ٠ّمشثى١ز ثٌغ١جد٠ز ٌٍؾْخ ثٌّقشٞ
                   !ال إلعضخذثَ ثٌمٛر ثٌْغىش٠ز مذ ثٌؾْخ

                    !إٔغج١ٔز ٚثفذر، ٔنجي ٚثفذ

    ،yliaD LMT  ٓ ِٛلِ فق١فز٠ِْجد ٔؾش ٘زٖ ثٌّمجٌز )

al.aacac)                                                                

 

ذرًح انصفحح األٔنى – ٔانسٍاسحانكٍاسح   

صْجٌش أفٛثس ّذ٠ذر صذّٛ إٌٝ إّضّجد ثٌى١جعز فٟ ثٌخيجح 

ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌذالد د١ْذ فجدعز إىالق ثٌٕجس فٟ أس٠ضٚٔج ٚثٌضٟ 

سثؿ مق١ضٙج عضز لٍضٝ ٚعالعز ّؾش ؽش٠قًج، ِٓ د١ُٕٙ ثٌٕجةخ ّٓ 

             .صٛعْٛ غجدش٠ال غ١فٛسدص

ْذثَ ثٌى١جعز صذجدٌش لٜٛ ث١ّ١ٌٓ ٚث١ٌغجس ثٌّالِز ٍّٝ أعجط أْ إٔ

ٟ٘ ثٌغذخ ٚسثء فجدط إىالق ثٌٕجس، أٚ ألٍٗ فئٔٙج لذ عجّ٘ش فٟ 

فمذ ألذَ ثٌؾّٙٛس٠ْٛ ثٌز٠ٓ ٠غ١ي١شْٚ ٍّٝ  .ثٌْٕف ؼصأؽ١

ِؾٍظ ثٌٕٛثح دضأؽ١ً ثٌضق٠ٛش ٍّٝ إديجي لجْٔٛ ثٌشّج٠ز 

أِج ثٌشة١ظ . ثٌقق١ز صقغذًج ِٓ ِٕجلؾجس صفضمش ٌٍى١جعز ٚثٌضٙز٠خ

ٌنقج٠ج ثٌقجدعز فٟ الي إفضفجي صزوجسٞ دجسثن أٚدجِج فمذ لجي خ

 دّٛٔج ٔضزوش دأْ إْٔذثَ ثٌى١جعز ١ٌغش ٟ٘ ِج صغذخ: "أس٠ضٚٔج

إال أْ خيجدًج ّجًِج أوغش صّذًٔج ٚٔضثً٘ز ٘ٛ ثٌغذ١ً . دٙزٖ ثٌّأعجر

ثٌٛف١ذ ٌٍضقذٞ ٌٍضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج أِضٕج دؾىً ٠ىشَ روشٜ 

." ثٌنقج٠ج  

ؽٙضج ثٌَٕش صشوضثْ ٍّٝ ٔذشر دشغُ ثإلخضالف ثٌَج٘ش، إال أْ ٚ

          .ثٌخيجح ثٌغ١جعٟ ثألِش٠ىٟ وأعجط ٌٍٕمجػ

فْٓ أٞ خيجح ٔضقذط؟ ٌمذ ٠ّغً ٘زث ثٌٕمجػ ِقجٌٚز صن١ٍ١ٍز،  

غذث ثٌْٕف فٟ ثٌذثخً ٚثٌخجسػ ثألعٍٛح ثٌّفنً ٌٍضْجًِ ِِ 

ال صْذ . ثٌّؾجوً ثٌغ١جع١ز ٚثإللضقجد٠ز ٚثإلؽضّج١ّز ٚثٌغمجف١ز

ذ١١ٔٓ ديجةشثس ِٓ دْٚ ى١جس ١ٍّّٚجس صغ١١ش ثألَّٔز ٚلضً ثٌّ

خيجٍح  ٌقً ثٌّؾجوً ٍّٝ أعجط أعٍٍٛح ثإلغض١جي أِغٍز ّٓ

فىٟ ٠ضّذْ ثٌخيجح ال دذ ِٓ ٚؽٛد فٍٛي . ع١جعٟ ِضّذْ

                .ع١جع١ز أٚاًل

فًٙ ع١غ١ش خيجٌح أوغش و١جعًز ِٓ فم١مز أْ ثٌْٕف ثٌّشصىخ فٟ 

مضً ثٌّغؤٚي ّٓ ِ أس٠ضٚٔج ٍّٝ ىٛي فجةو ثٌّٛس ثٌقذٚدٞ ٘ٛ

ِتجس ثٌّْجي ٚثٌٕغجء ٚثألىفجي ثٌّذ١١ٔٓ ٍّٝ أ٠ذٞ فشط ثٌقذٚد 

ّٕقش ِٓ ثٌقشط ثٌٛىٕٟ؟ ٠ذي ٘زث ٍّٝ  1533ثٌّذ١ِّٛٓ ِٓ 

. فنً ٘ٛ ثٌْٕف ١ٌٚظ ثٌى١جعزّأْ ثٌغالؿ ثٌ  

إْ ثٌضشو١ض ٍّٝ ثٌقجؽز إٌٝ ثٌى١جعز فٟ ثٌغ١جعز ٘ٛ صن١ًٍ 

ٌقشف  صّجسعٗ ثٌذٚثةش ثٌقجوّز ٚٚعجةً إّالِٙج ثإلفضىجس٠ز

ثإلٔضذجٖ ّٓ أْ ثٌْٕف لذ أفذـ ثٌغالؿ ثٌّفنً ٌقً ثٌّؾجوً 

ٌغجع١ز ٚثإللضقجد٠ز ٚثإلؽضّج١ّز ٚثٌغفجف١ز ٚإلعضذْجد ثٌخيجح ث

١ْ٠ٚك ثٌْٕف ثٌّّجسط أ٠نًج أ٠ٌٛٚز ثٌخيجح . ِٓ ثٌغ١جعز دشِضٗ

ثٌغ١جعٟ وأدثر صّىٓ ثٌٕجط ِٓ ثٌذفجُ ّٓ ِقجٌقُٙ، ٚصىضًّ 

٠ْٕٟ ٘زث أٔٗ ٍّٝ . ض٠ذ ِٓ ثٌى١جعزفٍمز ثٌضن١ًٍ دجٌضش٠ٚؼ ٌّ

ثٌيذمز ثٌْجٍِز ثإلفيفجف ِِ أٚ مذ ثٌى١جعز، ِِ أٚ مذ فضح 

٠ٙذف ٘زث إٌٝ ثٌضغضش ٍّٝ ؽٛ٘ش . ثٌؾجٞ، ِِ أٚ مذ أٚدجِج

. ِخجىش إٔذالُ فشح أ١ٍ٘زثٌضٕجلنجس مّٓ ثٌذٚثةش ثٌقجوّز ٚ

ٚال آفجق ِّىٕز ٌضفجدٞ ٘زٖ ثإلخيجس ىجٌّج إعضّش ثٌيشفجْ فٟ 

ّجد ثٌْٕف وغالؿ ِفنً ٚفٟ إعضّشثس غ١جح ِّجسعز إّض

                  .ع١جع١ز ِغضمٍز ٌٍيذمز ثٌْجٍِز

ٚٔض١ؾز ثٌضن١ًٍ ٟ٘ إعضذْجد ثٌخيجح ثٌغ١جعٟ ٚثٌقٍٛي ثٌغ١جع١ز 

٠ٚقٛس ثألِش ٌٍيذمز ثٌْجٍِز ٚوأْ . ٚفضٝ ِفج١ًّ وٍّز ع١جعز

صذدش ثٌغ١جع١ز ٠ىْٛ دئّضّجد ثٌٍغز ثٌْٕقش٠ز ث١ٌْٕفز ثٌضٟ ٠ضقذط 

          .ً٘ ثٌغٍيز ٚثٌضٟ ٌٓ ٠ضشفُ أفٌذ ٍّٝ غ١جدٙجدٙج أ

صقف وٍّز ع١جعز ثٌّّجسعجس ثٌضٟ صذٚس فٟ إىجس ِج ٠ْشف 

دجإلؽضّجُ ثٌغ١جعٟ، ٚثٌزٞ ٠قف دذٚسٖ ثٌّؾضِّ ثٌغ١جعٟ 

ثٌقذ٠ظ ثٌزٞ ٠ضؾجسن ف١ٗ ثٌؾ١ِّ فٟ إصخجر ثٌمشثسثس ثٌضٟ صؤعش 

          .ٍّٝ ف١جر ثٌؾّجّز وىً

ففٟ . صقذد٘ج ىذ١ْز ث١ٌٍّْز ثٌغ١جع١زثإلؽضّجُ ثٌغ١جعٟ إْ ىذ١ْز 

ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ِغاًل صأعظ ثإلؽضّجُ ثٌغ١جعٟ ثٌقذ٠ظ ٍّٝ 

لجّذر فىُ ثٌزوٛس ثٌذ١ل ِٓ ِالن ثألسثمٟ ٚلجّذر فّج٠ز 

فجٌٕغذز ٌٍقىجَ، ٔؾذش ثٌقشح . ثٌٍّى١ز ثٌخجفز ٚأدثصٙج ثٌذٌٚز

١َُٕ ثأل١ٍ٘ز د١ٓ ِٓ أسثد ثإلدمجء ٍّٝ ٍِى١ز ثٌْذ١ذ ِٚٓ أسثد ص

صغضّش ثٌٕخخ ثٌقجوّز ث١ٌَٛ . ثإللضقجد ٍّٝ أعجط سق ثألؽٛس

. ١ٍٍّْز ثٌغ١جع١زٌ جدجإللضضجي ٍّٝ ِغضمذً ثٌذالد ٠ٚغضّش إفضىجس٘

٘زٖ ثٌٕخخ إٌٝ ثٌْٕف دّج ف١ٙج ثإلغض١جالس ٚثٌضٙذ٠ذ دجإلغض١جي  أصٍؾ

ٌضغ٠ٛز ثٌضٕجلنجس فٟ ففٛفٙج، ِج ٠ّغً ع١ٕجس٠ٛ ٌقشح أ١ٍ٘ز 

إال أٔٗ ٠قٛي أ٠نًج دْٚ دشٚص سأٞ ّجَ . جوّزدثخً ثٌيذمز ثٌق

ٚ٘ٛ دّغجدز ع١ٕجس٠ٛ ٌّٛس ِذٟٔ ٌىً أِش٠ىٟ ٠شفل لغُ ثٌٛالء 

ٌّج ٠غّٝ دجٌم١ُ ثألِش٠ى١ز، أٞ ثٌق١ٌٍٛز دْٚ صأع١ظ فشوز ؽْذ١ز 

               .ع١جع١ز صّى١ٕ١ز

ٍّٝ خٍف١ز ٘زٖ ثٌقٛسر، ٠ضؾٍٝ دٚس ثٌشة١ظ دضٛف١ذ أِش٠ىج 

٠فغش إعضؾٙجد أٚدجِج ثٌّغضّش  ٚصفجدٞ ثٌقشح ثأل١ٍ٘ز، ٚ٘ٛ ِج

فيجٌّج دمٟ ثٌْٕف عالؿ أٚدجِج ثٌّفنً . دجٌشة١ظ ثٌغجدك ٌٕىٌٛٓ

ال ٠ّىٓ ثإلخض١جس د١ٕٗ ٚد١ٓ فضح ثٌؾجٞ، أٚ د١ٓ ثٌذ٠ّمشثى١١ٓ 

فٙذف وً فقجةً ثٌيذمز ثٌقجوّز ٘زٖ مّجْ . أٚثٌؾّٙٛس١٠ٓ

١ٍّّز ع١جع١ز صذمٟ ٍّٝ إفضىجس أفذ فضدٟ ثٌقشح أٚ والّ٘ج 

         .ثٌغٍيز ٍّٚٝ إعضذْجد ثٌؾْخ ِٕٙجٍّٝ 

ثإلخض١جس ثٌفٍْٟ ٘ٛ د١ٓ وً ِج ٘ٛ لذ٠ُ، دّج ف١ٙج ع١جعز ثٌفقجةً 

ثٌّضٕجفشر ِٚقجٌـ ثٌٕخخ ثٌضٟ صغضّش دئفضىجس ثٌغٍيز 

، ٚد١ٓ وً ِج ٘ٛ ؽذ٠ذ ٚثٌزٞ ٠ٕذغٟ صأع١غٗ ٍّٝ ٚثإلِض١جصثس

ِٕج٘نز ثإلِذش٠ج١ٌز ٚسفل إعضّْجي ثٌمٛر ٌقً ثٌّؾجوً 

. ثإللضقجد٠ز ٚثإلؽضّج١ّز ٚثٌغفجف١ز فٟ ثٌذثخً ٚثٌخجسػجع١ز ١ٚثٌغ

صخٛك ثٌيذمز ثٌقجوّز ثألِش٠ى١ز فشدًج ىذم١ز ٌٍقفجً ٍّٝ 

فىّٙج ثٌيذمٟ ٌٍٚق١ٌٍٛز دْٚ ل١جَ ثٌيذمز َٚٔجِٙج ثإلِذش٠جٌٟ 

٠ضذذٜ ٕ٘ج ثٌضُّ . ثٌْجٍِز دؾٓ فشدًج ىذم١ز دفجًّج ّٓ ِقجٌقٙج

ّٓ فٟ ٔذشر ثٌخيجح دأْ ثٌّؾىٍز فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر صى

ثٌغ١جعٟ وضن١ًٍ ٌٍق١ٌٍٛز دْٚ صذخً ثٌيذمز ثٌْجٍِز فٟ ثٌقٍذز 

ثٌغ١جع١ز ٚثٌضق١ض ٌّقجٌقٙج ِٚقجٌـ ثٌؾْخ ثألِش٠ىٟ ٚؽْٛح 

وّقٍقز ٌٍيذمز ثٌْجٍِز ٟٚ٘ ِقجٌٚز إلعضذْجد ثٌغ١جعز . ثٌْجٌُ

 فٍٓ ٠ؤدٞ ثٌّض٠ذ ِٓ. ٌٟٙ دّؾىٍز خي١شر .ٌٚؾْٛح ثألسك
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ٌٕخخ ثٌقجوّز إٌٝ فً ثٌضٕجلنجس فٟ ثٌى١جعز فٟ خيجح ث

ال ٠ّىُٕٙ ٘زث إر ال ١ْٕ٠ُٙ ثٌّؾضِّ ثٌّذٟٔ أٚ إعضٕٙجك . ففٛفٙج

٠ىّٓ ثٌقً فٟ دزي  .أفاًل ث١ٌ٢جس ثٌغ١جع١ز ٌقً ثٌٕضثّجس ع١ًٍّج

١ٍز ثٌؾٙذ ِٓ أؽً ع١جعز صّى١ٕ١ز، ِٚٓ أؽً ّّ ثٌّض٠ذ ِٓ

ٔقضجػ إٌٝ . ع١جع١ز صّىٓ ثٌٕجط ِٓ ثٌضمش٠ش ٚثٌقىُ دأٔفغُٙ

فٍْٝ أٞ ؽىً ٚدأٞ . ١ز فذ٠غز ٚؽذ٠ذر ِٓ فِٕ أ٠ذ٠ٕجد٠ّمشثى

ِنّْٛ عضىٛٔٗ، فضٝ صنّٓ فمٛق ثٌؾ١ِّ ِٕٚٙج فك ثٌقىُ 

ٚثٌضمش٠ش؟ ثٌقً ٠ضّغً دخٛك ِْشوز صّى١ٓ ثٌٕجط ع١جع١ًج ٚثٌضٟ 

          .صضنّٓ أ٠نًج صشو١ض ثٌخيجح ثٌغ١جعٟ ٍّٝ ٘زٖ ثأل٠ٌٛٚز

ث١ٕ١ٕ١ٌٍز -غ١زوجع١ٍٓ صؾجٔذٌش ٟ٘ ثأل١ِٕز ثٌْجِز ٌٍَّّٕز ثٌّجسو)
(                      ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر

 
 إطالق انُاس فً أسٌضَٔا

سًٍث. يقاتهح يع ساَذسا ل  

 

ثأل١ِٕز ثألٌٚٝ ع١ّظ . ١ْذ ٔؾش ٌمجء أؽشٞ ِؤخشًث ِِ عجٔذسث ئ
عذك ( ١ٕ١ٌٕٟ-ِجسوغٟ)ٌٍؾٕز ثٌّشوض٠ز ٌٍقضح ثٌؾ١ّٟٛ ثٌىٕذٞ 

   .al.aacacٍّٝ ثٌشثدو yliaD LMTٔؾشٖ فٟ ِٛلِ ؽش٠ذر 
تحادثح إطالق تذأ انعاو انجذٌذ فً انٕالٌاخ انًرحذج  : سؤال

انُاس عهى عضٕ انكَٕغشط األيشٌكً غاتشٌال غٍفٕسدص فً 

ٔتحسة ٔسائم اإلعالو فئٌ  .ٌُاٌش 8ذٕسٌٕ فً أسٌضَٔا ٌٕو 

يطهك انُاس يخرم عقهًٍا، إال أٌ يعشفح ٌْٕح انفاعم نى ذحٕل 

ٌقال . ٍساس ٔانًٍٍٍدٌٔ إسرًشاس ذثادل انهٕو تٍٍ ياٌسًى ان

تأٌ انًشكهح ذكًٍ فً َثشج انخطاب انسٍاسً األيشٌكً انرً 

يا سأٌك؟ . ذرسثة تٓزِ األفعال انال عقالٍَح  

ثألٚي، إْ وجٔش ِقجٌٚز ثإلغض١جي ِٓ . ٠قنشٟٔ أِشثْ: ؽٛثح

فًْ ؽخـ ِخضً ّم١ًٍج، فًٙ ٠ْٕٟ ٘زث دأْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر 

ؽذ١ٙز فٟ ِخضٍف أٔقجء ثٌْجٌُ؟ ِخضٍز ّم١ًٍج ٌذٜ ل١جِٙج دأفْجي 

ٚإْ وجْ ثألِش ٍّٝ ٘زٖ ثٌؾجوٍز فأٞ عذخ ٠ذشس ٚؽٛد ثٌذٌٚز 

 ثألِش٠ى١ز؟ ِٚج ٘ٛ عذخ صقجٌف وٕذث ِِ دٌٚز وٙزٖ؟

غ١ش ثألِش ثٌغجٟٔ ٘ٛ أْ ثٌخيجح ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر 

١ٍّٚٗ ٠ىْٛ ثٌٛؽٗ . ع١جعٟ، ٘ذفٗ ١ٌظ إّالَ ثٌٕجط دً صن١ٍٍُٙ

فمذ ِجسعش . إلّضذجس ثإلغض١جالس ٚثٌْٕف خ١جسثس لجةّزثألخش 

ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ١ٍّّجس ثإلغض١جي مذ أّذثةٙج ِّٓ صمٛي 

٘ذثفٙج دجإلمجفز إٌٝ إعضٙذثفُٙ دأؽىجي ألدْشلٍضُٙ ٌّقجٌقٙج ٚ

١ٌظ ٘زث دجألِش ثٌؾذ٠ذ دجٌَٕش إٌٝ . أخشٜ دّج ف١ٙج صغ١١ش ثألَّٔز

ٙز ّذش ٚوجالصٙج ثٌغش٠ز ِٕز ل١جَ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر د١ٍّْجس ِؾجد

فج١ٌٍّْز ثٌضٟ ؽٕضٙج مذ ثٌؾ١ّٛ١ز خالي فشدٙج . ٚلش ى٠ًٛ

 ثٌذجسدر وجٔش أ٠نًج عش٠ز، ٚثٌضٟ دذٚس٘ج أدس إٌٝ فشٚدٙج ثٌمزسر

٘ذفش ؽ١ّْٙج إٌٝ ثٌمنجء  .فٟ ثٌْذ٠ذ ِٓ ثٌذٍذثْ ٚثإلؽشث١ِز

ٍّٝ أٞ ِْجسمز ع١جع١ز ٚصٕف١ز ثإلٔمالدجس ٚإلجِز أَّٔز 

إسصىذش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚأّٛثٔٙج . ٠ز ّغىش٠ز ٚخالفٙجد٠ىضجصٛس

إال أٔٗ ِٕٚز . ؽشثةُ مذ ثإلٔغج١ٔز فٟ أٔقجء ِضْذدر ِٓ ثٌْجٌُ

. دذث٠ز ثٌضغ١ٕ١ْجس، غذث ثٌْٕف ثٌغالؿ ثٌّفنً ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر

وجٔش ِذشسثصٙج دذث٠ز إصثٌز صٙذ٠ذ أعٍقز ثٌذِجس ثٌؾجًِ ٚصْمخ 

ّٕٚذِج صغذش ثٌضيٛسثس ... إلس٘جح ثٌمجّذر ٚثٌمنجء ٍّٝ صٙذ٠ذ ث

ال صضشدد ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر دجٌمٛي ٚدٛلجفز دأْ ص٠ف ٘زٖ ثٌقؾؼ، 

١ٍّٕج ثإلفضشثك إرًث دأٔٗ فٟ فجي . ١ٍّّجصٙج ٟ٘ ٌقّج٠ز ِقجٌقٙج

عجّ٘ش ٘زٖ ث١ٌٍّْجس دقّج٠ز ثألِٓ ثٌمِٟٛ ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر 

د ١ٌظ فٟ فغٛف صّغً فضًّج فّج٠ز ٌألِٓ ثٌمِٟٛ ألٞ دٍذ أٚ فش

ِٛلِ ثٌْذثٚر ٌىً ِج صمٛي ثٌيذمز ثٌقجوّز ثألِش٠ى١ز دأ١ّ٘ضٗ ٌٙج 

فجٌّٕيك ثٌزٞ صًّْ دٙذ٠ٗ ثإلِذش٠ج١ٌز . دجٌٕض١ؾز ٗضفّج٠ ٚٚؽٛح

١ٓ، ٚإْ وٕش ُِْٙ إِج ِْٕج أٚ ِِ ثإلس٘جد١: "ثألِش٠ى١ز ٘ٛ

ثٌغ١جعز وأدثر  ءألخش ٘ٛ إلقجٚثٌٙذف ث ".صغضقك ثٌضقف١ز

جإلمجفز إٌٝ ذف. ٠ٛز ثٌخالف فٟ ثٌشأٞ أٚ فٟ ثٌّقجٌـٌضغ

، ّّذس ثإلدثسثس فٟ ثٌخجسػ عضّْجي ثٌمٛر ٌضغ١١ش ثألَّٔزإ

ثألِش٠ى١ز ثٌّضْجلذز إٌٝ ثٌٍؾٛء إٌٝ ِّجسعز ثٌضقف١ز دجإلغض١جي 

فْٕذ إسصىجح أؽخجؿ  .دئعُ فّج٠ز ثٌّقجٌـ ثٌم١ِٛز ثألِش٠ى١ز

جٌزٞ أفْجي ؽذ١ٙز د ، عٛثًء وجٔٛث ِخض١ٍٓ ّم١ًٍج أَ ال،أِش٠ى١ْٛ

ثٌقىجَ دٕجٍش٠ُٙ فضٝ ال ٠شْٚ أٔفغُٙ ٚٔج، ٠ؾ١ـ فقً فٟ أس٠ض

ش٠ذْٚ ثٌضْجًِ ِِ صذْجس أفْجٌُٙ فذىً دغجىز ال ٠. فٟ ثٌّشآر

ٚ ٚثٌضٟ صٙذف أعجعًج إٌٝ إّجلز صؾىً فشوز ع١جع١ز ؽْذ١ز أ

. ٕٚ٘ج ٠ذشص دٚس ثٌضن١ًٍ ثإلّالِٟ. دشٚص أٞ ِْجسمز ع١جع١ز  

دٙزث ثٌّْٕٝ، ِج ٠ضُ صغ١ّضٗ دجٌخيجح ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌٛال٠جس 

ٚدخجفز دّٛثس ِغضقذٟ ثٌغٍيز ِٓ أِغجي عجسر دج١ٌٓ ثٌّضقذر 

إٌٝ ثٌضقف١ز ثٌؾغذ٠ز ٌّْجسم١ُٙ ٘ٛ دذغجىز ع١ٕجس٠ٛ فشح 

دٞ دجٌٛفذر ٚثإلصقجد ٚفٟ ثٌّمجدً صقذس دّٛثس صٕج. أ١ٍ٘ز

. ٚثٌى١جعز ٚدغ١جعز ِؤعغز ٍّٝ ؽْجس أِز ٚثفذر ٚأِش٠ىج ٚثفذر

ٚ٘ٛ  .فشح أ١ٍ٘ز حز ثٌشةجعز ثألِش٠ى١ز مّجْ ّذَ ٔؾ١ٛفٍٚٚ

غ١جعز ٌٍٛعي١ز ٌِٚج٠فغش صش٠ٚؼ أٚدجِج ٌٍضْجْٚ د١ٓ ثٌقضد١ٓ ٚ

إّجدر  صجس٠خ١ًج ٠ْٟٕفجٌفؾً فٟ فّج٠ز ثإلصقجد . ثألِز ثٌٛثفذر

فٟ  ثٌّضٕجصّز ثٌقجوّز إفضّجي ثٌقشح ثأل١ٍ٘ز د١ٓ ثٌفقجةً إف١جء

فًٙ ٠ْٕٟ ٘زث إّضّجد ثٌْٕف ِٓ لذً أفذ ثٌفقجةً دْٚ . ثِش٠ىج

ثٌيشفجْ إٌٝ إعضّْجي ثٌْٕف ٠ٚغضّْالْ ٠ذّٛ . عٛث٘ج؟ ال

. ثٌضن١ًٍ ٌمِّ صؾىً سأٞ ّجَ ٚدشٚص أٞ فشوز ع١جع١ز ؽْذ١ز  

               يانزي ٌُثغً عهى انشعة األيشٌكً فعهّ إرًا؟: سؤال
ٍّٝ ثٌيذمز ثٌْجٍِز ثألِش٠ى١ز ثٌضذخً دغ١جعجصٙج ثٌّغضمٍز : ؽٛثح

ُّشف ّٓ ثٌؾْخ . ٌضي٠ٛش فشوز صًّْ ٍّٝ ثٌضؾذ٠ذ ثٌغ١جعٟ

ث١ٌَٛ صذدش  ١ٍّٚٗ. ثألِش٠ىٟ صجس٠خ١ًج صمذ١ِضٗ ٚؽؾجّضٗ ٚوشِٗ

صىْٛ سأٞ  ّجلزإلغضخذَ ثٌنشٚسٞ إلٔٙجء ثٌْٕف ثٌّ ؽىً صذخٍٗ

أٚ دذُّ  ضح ثٌؾجٞفال٠ضقمك ٘زث دذُّ أٚدجِج مذ  .ّجَ

فال دذ ِٓ إصخجر ِٛثلف دش١ٌٚضجس٠ز . ثٌذّٛثس ثٌشؽ١ْز ٌٍغ١جدر

فذشأٞ ٠ٕذغٟ ثٌضقذٞ دؾذ٠ز ٌّج . أ١ِّز ِٕج٘نز ٌٍشأعّج١ٌز

صيٛسثس  دشٚص إر ٔؾٙذ. ٠ؾشٞ فٟ أِش٠ىج ٌٚىٓ فٟ وٕذث أ٠نًج

فؾً ثٌّؤعغجس ثٌغ١جع١ز فٟ ثٌّٛثةّز د١ٓ  ٔض١ؾز خي١شر

٠ىفٟ صزوش ثٌْٕف . ثٌّقجٌـ ثٌّضٕجلنز ٍّٝ أسم١ز ع١جع١ز

ثٌّشصىخ فٟ وٕذث أعٕجء صَج٘شثس لّز ِؾّّٛز ثٌْؾش٠ٓ فٟ 

 ."ثٌَٕجَ ٚثألِٓ"إىجس أؽٕذر سة١ظ ثٌٛصسثء ٘جسدش ثٌمجةّز ٍّٝ 

عٟ صيٛسًث ٌمِّ صؾىً سأٞ ع١ج٠ؾىً إعضّْجي أؽٙضر ثٌذٌٚز 

            .ٍّٝ دسؽز ِٓ ثٌخيٛسر


