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أمحد حيدر الفيلسوف واإلنسان
صاحل مسيا
أمحددم َوددحٚف ٝددمك ٴَؿفهلددح ٚؾًٝمددٛف فوددٌ َددٔ ؾًمددؿ ٘
ٜحٜددم إٔ
ا٭خ٬قٝددَٓ ١قًك دتس ي مددتَ ٞاٱْمددتٕ اي د ٖ ٟدد ٛد
دد٦ٝتس
ٜوتَددٌ نػتٜدد ١ت ا دد٘ ٚ ٫بدد ١ًٝصاددؿ ٘ ا دتس ٚيددٝ
حٓددم ٝددمك ٖدد ٛأْددت ٚأْ د اٱْمددتٕ ُ دتس
ٚيدد ٝأةا٠و ٚايص د
ٚةَ د ست اٱْمددتٕ اي د ٜٛ ٟي دم ٜٚوددتْٜٚ ٞؿهددح اٱْمددتٕ ا٭ اي د ٟ
ٜمد قٝحت يكٝددل ا دد٘ َددٔ خدد ٍ٬اٯخددح اوصددتكى ت ايٛفددٛة ٖد ا
اي َ ٟدٔ
اٱْمتٕ اووني ٖ ٛاي ات ٚاوٛضٛع ا٭مس" ٢إْ٘ ايص
خ٬ي٘ حكل اوتٖ ١ٝا كٝك ١ٝيٲْمتٕوو" إْ٘ اٱْمتٕ َت ٜٓبػد ٞإٔ
ْٗ ِ ص٘ "ٝ ٚمك َثٌ "نتْد " إْمدتٕ َدٔ قًدق ٚحكدٌ إْمدتٕ ٜدح٣
ا٭خدد٬م ٖدد ٞا٭بددت اي د ٜ ٟٴبٓدد ٢حًٝدد٘ حًددِ او ٝتؾٜ ٝكٝددت َٚثًدد٘
َثددٌ "بددبٛٓٝيا" ٜددح ٣إٔ َتٖٝدد ١اٱْمددتٕ فٗددم ةا٥ددق نددَ ٞددت ٜعددٌ
إْمتْ ست ن ٫ ٞميٛتو
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ايص اددت ١ٝ٥حٓددم ٝددمك ٖدد ٞايددن ٴهمددق اٱْمددتٕ ددؿ ٘
اٱْمتَْٚ ١ٝدت ٜٗدِ ٝدمك ٖد ٛاٱْمدتٕ اود وني ُد ست ٚةَد ست ايد ٟ
ٜٛيددم ٜٚؿهددح ٚميددٛت ؾددحد أ ٟددم  ٜددٛؾح ايبوددم ايص اددتْ ٞت
حاحْت حاح ايوٛود ١ايد ٜ ٟادح حًد ٢دمَس اٱْمدتٕ َدٔ خدٍ٬
ددمَس ايٜٛدد ١ت ددٛك ٗت ايؿحةٜددٚ ١ا٫ف ُتحٝددٜٚ ١و كددم ٝددمك إٔ
اٱْمددتْ ٞصاددؿ ٘ َٓ م دتس يًكُٝدد ١ا٭خ٬قٝدد١
اي ددييٝـ صددني ايص د
ايوًٝت ٚصني ايٓعتّ ايوًُ ٞيًقبٝودٖ ١د ا اي دليـ ٖد ٛايد  ٟذندحك
اٱْمدددتٕ َدددٔ اٱٜدددمٜٛيٛفٝت ٚضدددٗ ٫٬ت ٖٚددد ٛايد د ٜٓ ٟكًٓدددت َدددٔ
 ٚماْٝدد ١ا ددا ت اي ؿمددس ٚاي كدد ِٜٛإد إلٓتٝ٥دد ١اٱْمددتٕ ٚايوددت
ايثٓت ١ٝ٥اين ضحت ايوًِ ٚاي هٓٛيٛفٝت ي كقتص ١اٱْمتٕو
ٖ  ٙايثٓتٜ ١ٝ٥كدٝ ٍٛدمك ٜ ٫وتكضدٗت ايوًُدتٚ ٤إعدت وتكضدٗت
ايٓ بدد ١اوُٗٓٝدد ١ايمددتح ١ٝ٭ٕ هدد ٕٛايدد ات ايٝ ٛددم ٠ايؿتحًدد ١ت
ايوددت أ ٚاي د ات ايهْٝٛدد ١أ ٚات اي ددتكٜت ٚايددن ٳوددم ْؿمددٗت
َحن د ايوددت ٚاوكٝددت ايٝ ٛددم يهددٌ ا كددت٥ل  ٝد عٗددح
كغبدد ١ا٭ْددت ٖٓددت ْتصوددَ ١ددٔ ا٭ْتْٝدد" ١ا٭ْددت ايوقددتي "ٞنُددت ٜمددُ٘ٝ
ٝددمك ٖ د  ٙا٭ْددت ايددن ٜوددمٖت "ْٜٛددؼ" حكددم ٠بددٝهٛيٛف ١ٝحادد١ٝ
حًدد ٢اي ؿهددو يدد ٍٛصددني اٱْمددتٕ ٚصددني إٔ ٜهدد ٕٛحددني ا دد٘
ؾ وُدددٌ حًددد ٢إيػدددت ٤ايددد ات ايؿتحًدددٚ ١إيػدددتَ ٤صدددتكٜحت اي ص ادددٔ
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اٱْمتْ ٢ ٚ ٞإيػت ٤او ٝتؾٜ ٝكٝدت ٚايؿًمدؿٚ ١إيػدت ٤حدت ايكدِٝ
اي ٜ ٟوم أؾل اي وتي ٞحٓم اٱْمتٕ يبٓت ٤حتو٘و
ٝددمك اي د  ٟحددتا ياٖددماس ت ددَٛو ١ايؿهددح ٚايؿًمددؿَ ١ددٔ
أفددٌ اي ٛدد ٍٛإد كٝكدد ١اٱْمدددتٕ  ٚكٝكدد ١ايٛفددٛة غت٥اددتس ت
أحُتم ايٓؿ ايبصح ١ٜووحؾَ ١هْٓٛت ٗت ٚايوُدٌ حًد ٢يًٝادٗت ٕ
ابدد ٬صٗت ٚا دد قتهٗت ٖٚددد ٛاوصدددتص٘ هددد ِٝأإلٓٝدددت ؾهُٖ٬دددت
َ ٛاضحت  ٢ايػًٚ ٛنُٖ٬ت ُ ٜتٖ ٢ؾ ٘ٝاٱْمدتٕ ٚايؿًٝمدٛف
ٚنُٖ٬دددت ك فدددٌ َبدددتة ٫ ٨قدددم ت أقٛايددد٘ َدددت رندددتيـ أؾوتيددد٘
ٚنُٖ٬ددددت مي ًددددو ايكددددمك ٠حًدددد ٢ايمددد ح ١ٜإ ا اق ضدددد ٢ا٭َددددح
ٚنُٖ٬دددت ٜددد َٔ٪صدددتٯخح ٚذندددتٚكٚ ٙنُٖ٬دددت ػدددح ٙا ٝدددت٠
ٚصٗحفٗتو
ٚإ ا نتٕ بكحاط ٜه ق ؾًمؿ ٘ ؾدحٕ ٝدمك قدم أغٓد٢
اوه ب ١ايؿًمؿ ١ٝمبمُٛحدَ ١دٔ ايه دق أ نحٖدت ٚؾدل اي مًمدٌ
اي تكرن ٞيٓصحٖت :ٖٞٚ
 1دد هحٜل اٱْمتٕ اجلمٜم صني ا حٚ ١ٜا ٫رتان1962 ١ٝو
 2دد حن ٛضتك ٠فمٜم1971 ٠و
 3دد ايوقتيٚ ١اي متٚي 1987و
7

 4دد َكت٫ت ؾًمؿ1989 ١ٝو
 5دد إحتة ٠إْ تج اي1997 ١ٜٛو
 6دد ايبح ت ف ٚك ايصح 1998و
 7دد متٗٝم ت َوٓ ٢ا ضتك2111 ٠و
 8دد َٔ اٱٜمٜٛيٛفٝت إد ايؿًمؿ2112 ١و
 9دد اجلُتيٚ ١ٝاو ٝتؾٜ ٝكٝت 2113و
 11دد ا حٚج َٔ ا٫ب ٬ب 2118و
ٚي٘ كٚا ١ٜصوٓٛإ( :ا ٝت ٠ت ايعٌ) ْصحت حدتّ ٚ 1964ندتٕ
ٜحغددق ت ايوددٛة ٠إد ن تصدد ١ايحٚاٜدد ١حًدد ٢هحٜكدد ١بددتك ح ٚنددتَٛ
يهٔ ايكمك ميًٗ٘و
ٝ ٚمك نؿًٝمٛف أخ٬ق ٞحبد ت فد ٚك ايصدح ا٭خ٬قدٞ
ٚايمٝتبددد ٞؾٛفدددم اٱٜدددمٜٛيٛفٝت ٚايوقتيدددٚ ١ا٫بد د ٬ب َدددٔ أٖدددِ
ايوٛاَدٌ اوؿضد ١ٝإد ايصدح ايد ٜ ٟؿ د ايٜٛدٜٚ ١مدكا ا ُددحت ت
ايَ٬وك ٙ ٖ ٍٛاٱٜمٜٛيٛفٝت اين ٖ ٞصتي وحٜـ ايكتَٛبدْ" ٞمدل
َددٔ ا٭ؾهددتك  ٚاٯكاٚ ٤ايٓعحٜددتت ايمٝتبددٚ ١ٝا كٛقٝددٚ ١ايمٜٝٓدد١
ٚا٭خ٬قٚ ١ٝاجلُتيٚ ١ٝايؿًمؿ ٖٞٚ "١ٝف  َٔ ٤ايدٛح ٞا٫ف ُدتحٞ
 ٜحمة صعحٚف ا ُحت اوتة ١ٜنُت ك ٍٛاوتكنم١ٝو
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ٜٚؿرتض صتٱٜمٜٛيٛفٝت إٔ ؿمح ايٛاقحت  ٚقتصل َو٘ َٔ أفٌ
اَ ٬ى ا كٝك١و
ٚاوتكنمٜ ٕٛٝكمُ ٕٛاٱٜدمٜٛيٛفٝت إد إٜدمٜٛيٛفٝت إدنتصٝد١
كمَٝددَٓ ١ؿ حدد ١حًدد ٢ايٛاقددحت َٚقتصكدد ١ي د٘ أ ٟأْٗددت َ قتصكددَ ١ددحت
َادددتل ايقبكددد َ ٚ ١قًبدددتت اي قدددٛك ا٫ف ُدددتحٚ ٞإٜدددمٜٛيٛفٝت
بًب ١ٝكفو ١ٝص ٙٛايٛاقحت ٚيحؾ٘ َٓقًك ْ َٔ ١ح ١ايحغب ١أ ٚا٭ْدت
ايدد  ٟبددٝقًل حًٝدد٘ ٝددمك "ا٭ْددت ايوقددتي "ٞأ ٚايحغبدد ١ايوقتيٝدد١
َو ُم ٠اٱح ّ٬ي مٜٛؼ بًٛنٗتو
إ ٕ اٱٜددمٜٛيٛفٝت " مددِ صقددتصحت هبك دٜٚ "ٞددي  ٞاياددحاع ت
َٝددمإ اٱٜددمٜٛيٛفٝت اْوهتب دتس ي ضددتة اواددتل ايقبكٝددٚ ١ميثددٌ
َ ٬دٔ أ دهتٍ ايادحاع ايقبكد ٞؾتٱٜدمٜٛيٛفٝت اوود  ٠حدٔ
ه س
َاتل ايقبكتت ايحفو ١ٝوه ايٛاقحت اْوهتبتس َصٖٛتسو
ٜٚك ٍٛايحفوَ ٕٛٝثًُت نتٕ اي قدٛك ايوًُد ٜ ٞقًدق ت ٓٝد٘
يحٜددحَ ٙددٔ كصكدد ١اٱٜددمٜٛيٛفٝت ايمٜٝٓدد ١ايكحٚبددق ١ٝؾددحٕ كددمّ
اووحؾدد ١ايوًُٝددد ١ت حادددحْت ٜمدد ً ّ ققددحت ايادددًٚ ١ؾدددو ا٫ك بدددتط
صتٱٜمٜٛيٛفٝت ٖٓ َٔٚدت ندتٕ ايٓدما ٤صٓٗتٜد ١اٱٜدمٜٛيٛفٝت ٜٚدح٣
اوتكنمددد ٕٛٝإٔ ٖد د ا اوقًدددق صحْٗدددت ٤اٱٜدددمٜٛيٛفٝت َٛفددد٘ ضدددم
اٱٜدددمٜٛيٛفٝت اوتكنمددد ٚ ١ٝيدددو صود د ٍ ايوًددد ّٛا٫ف ُتحٝددد ١حدددٔ
اوصه٬ت اين صت كًل صتٍ ا ُحتو
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ٜٚددحٝ ٣ددمك إٔ َددتكن نددتٕ ددٛكَ ٠صددحقَ ١ددٔ حاددح
ا٭ْددٛاك نددتٕ ذنُددٌ ٛ ٜٛصٝددت ا دد ٬اٱْمددتْٚ ٞقددم نددح
ٝت دد٘ ي د يو صتٱضددتؾ ١إد ح دمت ايصددح ْ ٝمدد ١يًٓعددتّ ايحأمسددتيٞ
ٖٚد د ا ايٓعدددتّ بدددت٥ح إد ايد د ٚاٍ ؾيضدددؿ ٢حًددد ٢ا٫ق ادددتة هدددتصحت
ا٭بقٛك ٠احملحك َٔ ٠ايوبٛةٚ ١ٜا٫ب ٬بو
ٜكدددٝ ٍٛدددمك إٕ ا٫ق ادددتة ٚاي هٓٛيٛفٝدددت ذنُددد ٕ٬غٛاٜددد١
ايٚ ١ُٓٝاي ًُو ؤ مي ًهٗت ُٖٚت رنتهبتٕ ايحغبد ١ايمدحح ١ٜت
أحًددَ ٢حا ددٌ اي قددٛك ايوكْ٬ددُٖٚ ٞددت أةا ٠ا ضددتك ٠ا مٜثدد١
يهٔ ايمٝتبٛ ١ظؿُٗت ٛظٝؿتس َضتةاس ٜؿ و صت ضتك٠و
ٜٚح ٣إٔ اٱٜمٜٛيٛفٝت ا ٫رتان ١ٝايوًُٝد ١قدم ابد ًب ٚحدٞ
َدددتكن ٚقدددم ددد ٖٛاوتكنمددد ٚ ١ٝمبد د ٚفٗٗدددت اٱدندددتصٞ
ا٭خ٬ق ٞنُت مبد اوكٛيد ١احملٛكٜد ١ايدن ٖدَ ٞؿٗد ّٛاٱْمدتٕ
ايهًددد ٞاوود د حدددٔ اوتٖٝددد ١اٱْمدددتْ ١ٝنُدددت فدددت ٤ت او قٛهددد١
ايؿًمددؿ 1844 ١ٝيكددم فوً د اٱٜددمٜٛيٛفٝت ايوًُٝددَ ١ددٔ اوتكنمدد١ٝ
كٝكددَ ١قًكددٜ ٫ ١ي ٗٝددت ايبتهددٌ ؾٗدد ٞيُددٌ ْؿدد ٛايوًددِ ٚمتددٓ
دددت بٗت ا دددل ت كؾدددآل ايدددحأ ٟاٯخدددح  ٚؾددد٘ ؾتوتكنمددد١ٝ
إٜمٜٛيٛفٝت مٜٛػ ١ّٝصودم ايدمؾت ح ايؿًمدؿٚ ١ٝا٫بد ٬ب ٚايضدٍ٬
اووحت اي ٓ ٟو ٘ قم ٚضوٗت ت ختَْ ١ضتة ٠وكامٖت ا٭ ًٞو
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ٚيًمٝتبدددٚ ١فٗدددتٕ ٜكدددٝ ٍٛدددمك ٚفددد٘ ٖددد ٛت ا٭ دددٌ تَدددٌ
يًوكٚٚ ١ْٝ٬ف٘  ٫حك ٖٛ ْٞ٬اَ ماة ايحغبد ١ايدن ٓ ُد ٞإد َبدمأ
ايً ٗ ٚ ٠دمف إد اٱ دبتع اوقًدل ٚاْودماّ اي د ٛح "ايٓسؾتْدت" ايكدتِ٥
حٔ ضحب َٔ فٓ ٕٛايوع١ُٝو
 ٖٚا َت  ٜمً ٢ت ايحأمستي ١ٝاين قدٛكت حًد ٢اٱَ ٜتيٝد١
إلدِ ايوٛود ١ايددن ٗدمف إد اي ًُدو ٚايُٓٝددً ٚ ١هدِ ٖد ٞايوقتيدد١
اين حٜم ايمٝقح ٠حً ٢ايوت و
إٕ َكت م اٱٜمٜٛيٛفٝت َدٔ ايٓت ٝد ١ايٓعحٜد ١خدسٓ ٚ ٠قًدل
ت َٓقًدل قُٝدٚ ٞيهدٔ َدٔ ايٓت ٝد ١ايمدًٛن ١ٝؾٗد ٞصحاغُت ٝد١
ً ٚؿٝكَٚ ١ٝضًًَٚ ١ص ١ٖٛ٭ٕ اي ٜ ٟكٛةٖت ٖ ٛايحغب ١أ ٚا٭ْت
اي ٬دددوٛكٚ ٟيددد ٝايوكدددٌ ٚا٭ْدددت اي ٬دددوٛك ٟا٭ْدددت ايصدددٗٛاْٞ
ايٓحفم ٫ ٞمي ثٌ إد ايوكٌو
ٚإٕ ايك ٍٛاٱٜمٜٛيٛف ُ ٜ ٞحت صك ٠ٛايؿهدح ٠اي تَدٚ ١كبدٛخٗت
ددت بٗت نيْدد٘ ضددحب َددٔ ايٛبددٛا ايكٗددح( ٟؾوٓددمَت
ت ْؿ د
ٜورت ٟيػ َٔ ١ايًػتت صودآل اي ادًق أ ٟحٓدمَت ادب يػد ١د ب
أضددؿ ٝحًٗٝددت اوٓعَٝٛدد ١اددب ضددحصتس َددٔ اوكتَٚدد ١ؾت٥كدد ١ا دم
يمددت٥ح ضددحٚب اي ه د ٜق ا يددن ميهددٔ إٔ ذنًُددٗت ايٛاقددحت إيٗٝددتو
حبٝد ٜاددتب َحاقددق خددتكف ٞصتيمٖصدد ١وددت ٜددحاَ ٙددٔ ٓددتقآل صددني
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أقددٛاٍ ٖ د  ٙا٭ د اب ٚأؾوتيددت ؾتٱٜددمٜٛيٛفٜ ٜ ٞددـ ايًػدد ١حٓددمَت
ذنددما اْكقتح دتس صددني ايددماٍ ٚاوددمي ٍٛصددني ايكددٚ ٍٛايؿوددٌ أ ٚصددني
ايٛاقحتو
إٕ فدد ك اٱٜدددمٜٛيٛفٝت ندددتَٔ ت اي ٬دددوٛك يدد يو ٖددد٫ ٞ
يتهددق ٚحدد ٞايبصددح صددٌ مغددمؽ كغبددت ِٗ اياددُت ٤اي ٬ددوٛك١ٜ
إْٗت غٛا ١ٜد٪ة ٟإد ا٫بد ٬ب ٖٚدَ ٞبٓٝد ١صحمسٓد ايحغبد ١أٟ
اْ٫ؿوتٍ ٚايوتهؿ ١ؾَٗ ٞػًك ١حً ٢ا ٗتو
يهددددٔ ٝددددمك ٜوددددٛة يٝكدددد( ٍٛإ ا ٚضددددو اٱٜددددمٜٛيٛفٝت ت
َٛضددوٗت ؾحْٗددت ٗددبا َددٔ َمد  ٣ٛايٓعحٜد ١اوقًكدد ١إد َمد ٛاٖت
ايٛاقوٚ ٞص يو  ِ ٜقتٚيٖت ٚيهٔ ٖد ا اي مدتٚي ٜ ٫د ِ إَ ٫دٔ
خدددد ٍ٬ايؿًمددددؿ ١ؾتيؿًمددددؿٖ ١دددد ٞايددددن ميهددددٔ إٔ هصددددـ
اٱٜمٜٛيٛفٝت ت ضتةٖت َدحت ايؿهدح ايوًُد )ٞ٭ٕ ايؿًمدؿٓ ١قدٟٛ
حًددٖ ٢ددتف ا كٝكددَٚ ١اددس اٱْمددتٕ َددح با صٗددت ٚا حٜدد١
َتٖ ١ٝا كٝك١و
اٱٜمٜٛيٛفٝت كا٥و ١ٝصُٓٝت ايؿًمؿٓ ١قًل َٔ اْ٫ؿ دت حًد٢
ا كٝكٚ ١إٔ ؾِٗ ايٛفٛة َم ح ٌٝصػس اْ٫ؿ ت ٚاٱْمتٕ ٜ ٫ؿِٗ
ْؿم٘ ٚحتو٘ إ ٫٭ْ٘ ٜٛفم ةَٚتس ت ٖ ا اْ٫ؿ ت و
12

ٚمبت إٔ اٱٜمٜٛيٛفٝت َمؾٛح ١صتيحغبد ١أ ٚا٭ْدت ايحاغبد ١ؾدحٕ
ا كٝك ٫ ١وٓٗٝت ٚاٱْمتٕ نُت ٜحاٝ ٙمك إَدت إٔ ٜهدَٓ ٕٛػًكدتس
حً ٢ا ٘ أَٓ ٚؿ حد ست حًٗٝدتو ا تيد ١ا٭ٚد تيد ١اْ٫ػد٬م ٖد ٞايدن
ٓ د ا اٱٜددمٜٛيٛفٝت أَددت ا تيدد ١ايثتْٝدد ١تيدد ١اْ٫ؿ ددت حًدد ٢اي د ات
ٚحً ٢ايٛفٛة ؾٗ ٞمتثٌ ايٛفٛة ا٭  ٌٝنُت ك ٍٛايٛفٛةَ ١ٜدٔ
ٖٓت ٜكٝ ٍٛمك "جنم إٔ اٱٜمٜٛيٛفٝت ٖ ٞؾٔ ٓتح ١ا٭ٖٚتّ ايدن
مددحح اوػًددٛب ٚقوًدد٘  ٜبٓدد ٢إٜددمٜٛيٛفٝت ايػتيددق ٚي د ا  ٫صددم َددٔ
ؾض اٱٜمٜٛيٛفٝت َٔ أفٌ ا دحٚج َدٔ ا٫بد ٬ب َٚدٔ أفدٌ صٓدت٤
ايٜٛدد ١٭ٕ ا٫ب د ٬ب ٖدد ٛضددحب َددٔ ايضدد ٍ٬اووددحت  ٫صددم َددٔ
اي حددحك َٓدد٘" "ؾ ًددـ ايهًُددتت  ٫جنددم بدد ٣ٛددحاع اواددتل
ٜو كددم ايٓددت أْٗددِ مي ٛددَ ٕٛددٔ أفددٌ ايددم ٜٔيهددِٓٗ ت ا كٝكدد١
مي ٕٛ ٛت بدب ٌٝكفدت٫ت أ ٚكفدتٍ ايدم "ٜٔإٕ َدتكن ت يًًٝد٘
اٱٜدددمٜٛيٛفٝت ٜوٓٓٝدددت حًددد ٢اووحؾددد ١احملدددحكٖٚ ٠د د ا اجلتْدددق َدددٔ
اوتكنمدد ١ٝت كأٜدد٘ ٜمد ٓؿم َٚددت ابد ٓؿم َددٔ اوتكنمددٖ ١ٝددٛ
كصا اي ححك صتيضحٚك ٠اي تكرنٝد ١ايوُٝدتٖٚ ٤د ا حبدم ا د٘ ضدحب
َٔ ا٫ب ٬بو
ؾت٫ب ٬ب ميح َٔ خ ٍ٬اي ٬وٛك ا٫ف ُتح ٞي ه ٕٛؾٝد٘
إٜمٜٛيٛفٝت ا٫ب ٬ب نُت ٜكدَ ٍٛدتكن ٚحٓدمَت ْػد ٛحًد٢
ٖ ا اجل ك اي ٬وٛكْٚ ٟوحؾ٘ ْم ي ً٘ َٔ ايٓؿ و
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ٜٚددددحٝ ٣ددددمك إٔ اٱٜددددمٜٛيٛفٝت ٓؿدددد ٞايؿًمددددؿٚ ١ايحغبدددد١
ايوقتيٓ ١ٝؿد ٞا كٝكدٚ ١ةَدتك ايثٓتٝ٥دٖ ١دٖ ٛدمف ايٓعدتّ ايودتوٞ
اجلمٜددددم ؾتٱٜددددمٜٛيٛفٝت اي ٬ددددوٛك ١ٜيدددد ٍٛصٓٓٝددددت ٚصددددني ايحٜ٩دددد١
اوٛضٛح ١ٝيًوت ٚحنٔ ْوًِ نِ حتْ ٢ايوًِ يً َ ٬دٔ ايٓ حد١
اجلٖٛحٜددٚ ١ا٭ هددتّ اومددبكٚ ١اياددٛك ايًؿعٝدد ١ايددن يددٌ ددٌ
اي ؿمددس ايددٛاقوٚ ٞإ ا نددتٕ ايوكددٌ ايوًُدد ٞحبتفدد ١يً قٗددح ؾددحٕ
اٱٜمٜٛيٛف ١ٝأنثح تف ١ي ا اي قٗحو
ٚت ا م ٜحٔ ايوقتيٜ ١كدٝ ٍٛدمك "إٕ ايوقتيد ١كد ّٛحًد٢
ايؿحةٜددٚ ١ايؿحةٜددْ ١كددٝآل اي ص اددٔ  ٚعٗددح ايؿحةٜدد ١ت قددٍٛ
ْ ٝصدد٘ نإٔ ايؿددحة او ؿددٛم او ؿددحة ص ا دد٘ ٜاددٓحت كٝك دد٘ ٜٚاددٓحت
قُ٘ٝن  ٖٚا َت قتي٘ ايمؿمقت ٞ٥نناٱْمتٕ َكٝت نٌ ٤ٞنن
ٚايوقتيدد ١صددتي وحٜـ ٖددْ ٞددٛع َددٔ اجلت صٝدد ١ايددن ق د ب اٱْمددتٕ
 ٬أ ٖٞ ٚقد ٠ٛبدًب ١ٝمتٓدحت
ٚمتٓو٘ َٔ اي وبس حٔ ا ٘ وبساس نتَ س
اٱْمتٕ َٔ اْ٫ؿ ت حً ٢ايٛاقحت ٚايؿِٗ ايمدً ِٝيد٘  ٚودحّف هتقٝدتس
أ ٟمبؿٗد ّٛهددتقٞو أ ٟايبحد حدٔ ايقتقدد ١ا٭قددٌ أ ٚا٫ق اددتة ت
ايقتقٚ ١ص ٍ اجلٗم ا٭قٌو
ٜٚحٝ ٣مك إٔ َبمأ ايوقتي ٜ ١مً َٔ ٢خَ ٍ٬بمأ "ايٓسؾتْت"
ٚايبح حٔ ةكف ١ؿح َٔ اي  ٛح نُت ٜك ٍٛؾحٜٚمو
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ٚايوقتيَٛ ١فٛة ٠ت ةاخًٓت ٖٚد ٞحاٚغٓدت ٚحندٔ غتيبدتس َدت
ْم مدددًِ يػٛاٗ ٜدددت ٛ ْٚاهدددي َوٗدددت صضدددحب َدددٔ خدددماع ايددد ات
ؾتيوقتيد ١قتصودد ١ت قبد ٛايص ادد( ١ٝت اي ٬ددوٛك) ٖٚد ا ايكبددٖ ٛددٛ
نٗـ اي ٓتقآل ٚايَ٬وكٚ ٍٛاٱْمدتٕ يهدٜ ٞهد ٕٛدتةقتس َدحت
ْؿمدد٘ حًٝدد٘ إٔ  ٜٓد ٍ إد ٖ د ا ايكبدد ٛاي د  ٟبددبك٘ إيٝدد٘ ايؿ٬بددؿٚ ١
ا٭ْبٝددتٚ ٤حًُددت ٤ايددٓؿ َ مددًحتس صددتٱخ ٬يًحكٝكدد ١ضددم ْؿمدد٘
ا٭َتك ٠صتيم٤ٛو إٕ ايوقتيْ ١حفم ١ٝت ُُٗٝت َٓ ٖٞٚػًك ١حً٢
ا ٗت ٚإٔ ايمًقَ ٖٞ ١هتٕ متحن ايمٝتب ٖٞ ١صدمٚكٖت َٝدٌ
حندد ٛايوقتيدد ١٭ٕ ةاؾوٗددت ْحفمددٜٗ ٞددمف إد اي ًُددو نُدددت إٔ
ايبسٚقحاهٝددٖ ١دد ٞايصددهٌ ا٭ةٖدد ٢يًوقتيدد ١إ ا نتْ د ايمٝتبدد١
ؾتحً ١ٝم ُم َوكٛيٗ ٝت َدٔ ايػتٜدتت ايوًٝدت ؾدحٕ اي حكٝدل ايودٝ
اوبت ح ي  ٙايك ٖٛ ِٝاي  ٟميٓحٓت َوكٛيٗ ٝت َٚصحٚحٗ ٝتو ٝ ٚمك
َثددٌ بددكحاط ٚأؾ٬هددٜ ٕٛددح ٣إٔ ؾضدد ١ًٝايمٝتبددٖ ١دد ٞايومايدد١
ؾتيوماي ٖٞ ١اين متٓ اووكٛي ١ٝيًمٝتب١و
ٚت مٜث٘ حٔ ايوٛوٜ ١ك" ٍٛإٕ ايوٛوٛ ١ظـ َٔ أفٌ كغب ٗت
ايوقتيَ ١ٝوحؾد ١ايوادح ٚقدم أ دتص ٖد  ٙايوٛود ١حًدِ ا٫ق ادتة
صوددم ٣ٚا٫حنددحاف اٱٜددمٜٛيٛف ٞؾبددمٍ إٔ ٜهدد َٓ ٕٛمدتس يًحتفددتت
اٱْمتْ ١ٝأ ب ةاحُتس يو٬قتت اي مًا ايوقتيٞو ؾتيوٛو ١صؿوًدٗت
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ايوقتي ٞحٜم إمختة ا ًِ صػم أؾضٌ  ٖٞٚبصدح صٓٗتٜد ١ايٛ ٛٝصٝدت
ْٗٚت ١ٜاٱٜدمٜٛيٛفٝت ْٗٚتٜد ١اي دتكٜت أ ٟصدحغ٬م ايادسٚكٚ ٠اْ ادتك
ايٓد د ٚع ايوقدددتي ٞحنددد ٛمدددهني ايودددت ٚإكفتحددد٘ إد حدددت َدددٔ
ا٭ ٝت ٖٞ ٤جمحة أةٚات يًوٛو١و
ؾتي ات ايوقتي ١ٝايوعُ ٢ات ايوٛود ١ا٭َحٜهٝد ١ايادٗ١ْٝٛٝ
ٖدد ٞاي د ات ايٝ ٛددم ٠ت ايوددت و ؾكددم  ٚددً ايحغبدد ١ايوقتيٝدد ١ت
حاح ايوٛو ١إد َح ً ١حبّح حٓٗت بتك ح صدحكاة ٠اٱْمدتٕ إٔ ٜادب
إيتس صوم إٔ أحًٔ ْ ٝص٘ َٛت اٱي٘و
ٜٚكددٝ ٍٛددمك ت ايٜٛدد ١إْٗددت ح ه د ت صٓتٗ٥ددت حًددْ ٢عددتَني
أ مُٖت َودحت ٜكمَد٘ ايوًدِ ٚاٯخدح إلكدتت ٜودم ٙايٓدٛا ٠ا٭خ٬قٝد١
يًٜٗٛدد٪َ ١نددماس إٔ  ٫ددٜ ٤ٞادد ٕٛايٜٛددٚ ١ذنُٗٝددت غددس ايومايدد١
ٜٚضٝـ إ ا نتْ ايٚ ْ ١ٜٛحتس حند ٛا٫بد ُحاك ت ايٛفدٛة ؾٗدٞ
يٝم ْعتَتس َوحؾٝتس ٚأخ٬قٝتس َوق ٢صٌ ؾوتيَ ١ٝبت ح ٠عٗدح ت
اْ ٫ؿوتٍ اي ٜ ٟعٗدح ت عدتت ا قدح ايد ٜٗ ٟدمة ٖد ا ايٛفدٛةو
ٚاي ١ٜٛت كأ٪ ٜ٘خ َٔ ايٛاقحت ايثكتت يًصوق ػ  ٚؿ كح صػٓد٢
ٚؾكح ٖ ا ايٛاقحتو
أَددت ؾُٝددت  ٜوًددل صت٫ب د ٬ب اي د ٖ ٟدد ٛاحملددٛك ايددح ٝ٥ي د ٙ
اوكتيددد ١ؾدددحٕ ٝدددمك قدددم دددت ٍٚت أغًدددق ن بددد٘ َوتجلدددَ ١ؿٗدددّٛ
ا٫ب د ٬ب بددٛا ٤أنددتٕ ا٫ب د ٬ب بٝتبددٝتس أ ٚأخ٬ق ٝدتس أ ٚة ٜٝٓدتس
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ٚيودددٌ ا٫بددد ٬ب ايدددمٖٚ ٜددد ٛا٭ دددم خقدددٛك ٠يددد يو بدددٝهٕٛ
ايرتن ٝحً ٘ٝؾُدت ٖد ٛا٫بد ٬ب ت ؾًمدؿ ١أمحدم ٝدمك ٚقبدٌ
ا م ٜحٔ ا٫ب ٬ب يٓدحَ ٣دت ٜكٛيد٘ ٝدمك حدٔ ايدم ٜٔؾُُدت ٫
و ؾ ٘ٝإٔ ايم ٖٛ ٜٔايوتهؿ ١ا٭نثح ق كاس ت ايٓؿ ايبصدح١ٜ
ٖٚدد ٛا٭ ددم ق د كاس ت ايبٓددت ٤ا٫ف ُددتح ٞإْدد٘ ايكُٝدد ١احملحندد١
يًُم ُحت ٖٓ َٔٚدت ٜادب ا٫بد ٬ب ايدم ٜأ ٚايضدٝتع ايدمٖ ٜدٛ
ضدددٝتع ا ُدددحت ٚضدددٝتع ايٜٛددد ١إٕ ا٫بدد ٬ب ٖددد ٛضدددٝتع ايدددٛحٞ
ٚايضدددد ٍ٬اووددددحت ٚاٱبددددكتط ا ددددته ٧حًددددَٛ ٢ضددددٛع  ٫ميًددددو
اجلماكٓ ٜ ٫ٚ ٠تبق َحت ٖ ا اٱبكتط ٜٚدمخٌ ت ٖد ا اي وحٜدـ
حٓاح اي ٚ ٌٝحٓاح اي ٖٚ ِٖٛا َت ٜضدًًٓت نُدت ٜكدٝ ٍٛدمك
ؾددْ ٬ددح ٣ايقبددت٥حت ا٭ ددً ١ٝيٮ ددٝت ٤ؾكددم ْحؾددحت ايص اددٝتت إد
َح ب ١ايكماب ١أ ٚإد َم ٜٛتت صوٝم ٠حٔ هبٝو ِٗ ا٭ ً١ٝو
ٚا٫ب د ٬ب ٖدد ٛح٬قدد ١غددس ددحٝح ١صددني اٱْمددتٕ ٚايوددت
وٛة إد ٚضدوَ ١ٝحضد ١ٝيٲْمدتٕ ايد ٜ ٟمد قحت قدتٚي َح ًد١
حُح ١ٜهؿً ١ٝنُت ٜك ٍٛؾحٜٚمو
ؾوددت ا٫بدد ٬ب حدددت َٓ ٚددت حدددمَٜ ٞؿ كددح إد ايصدددوٛك
اٱْمددتْٚ ٞايمد ت ٤ايٓؿمددٚ ٞاْ٫ؿ ددت حًدد ٢اٯخددح نُددت ٜؿ كددح
إد ايكدددٚ ِٝخا ٛد دتس قُٝددد ١ايومايدددٚ ١ندددٌ ٖد د ا ت كأٝ ٟدددمك
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ٜاددٓو٘ اوٓددت ايمٝتبدد ٞا٫ف ُددتح ٞايمددت٥م ؾؿدد ٞظددحٚف ُٖٓٝدد١
َٓت صحصح ٟقُو ٞكفو ٫ ٞإْمتْٜٗٓ ٞتك اٱْمدتٕ ٜٚؿكدم دمتح ٘
ؾٝم مًِ يً ٛف ٜٚمكا ت ضحب َٔ ا٫ب ٬بو
ٚإ ا نتٕ ايم ٜٔنُت ٜحا ٙؾحٜٚم قم ْصي ت َح ًَ ١بهح٠
ٜهٔ ؾ ٘ٝقتةكاس حً ٢ابد ماّ حكًد٘
َٔ اي قٛك اٱْمتْٚ ٞق
ت اي ام ٟيًك ٣ٛا تكفٚ ١ٝايك ٣ٛايماخً ١ٝت ايٓؿ ؾًِ دندم
َؿددحسا َددٔ نب ٗددت أ ٚاي حتٜددٌ حًٗٝددت َمدد و ٓٝست صكدد ٣ٛأخددحٚ ٣ت
حًُٜ ١ٝمُٗٝت ؾحٜٚم صتي٪ ِٖٛخ َدتةٖ ٠د ا ايدَ ِٖٛدٔ اي محصد١
ا ت دد ١ت ايقؿٛيددٚ ١صٗ د ا ٜهدد ٕٛايددم ٜٔحٓددم ؾحٜٚددم هددحاكاس
ي محص ١ايقؿٌ اي  ٟذن تج إد محتٚ ١ٜايمٙو
ٚمي ٝد ٝددمك َو ُددماس حًدد ٢يًدد٬ٝت ؾحٜٚددم صددني ايددمٚ ٜٔصددني
ايواددتب ايقؿًددد ٞؾتيددمٖ ٜٔددد ٛحادددتب اف ُددتح ٞمدددبب٘ ظدددحٚف
َصتصٗ ١يًعحٚف اين مبق ايواتب ايقؿًٞو
ايدد ٜ ٟكددٝ ٍٛددمك يدد ٝحاددتصٝتس ت فددٖٛح ٙيهٓدد٘ ٜاددب
ند يو ت أعددتط َوٓٝدد ١أ ٚددمٚةَ ٠ددٔ ا د  ٠ايمٜٝٓددٖٚ ١د ا َددت
ٜكٛي٘ ؾحٜٚم أٜضتس ي يو ٜكٝ ٍٛمك حنٔ أَتّ ْٛحني َٔ اي مٜٔو
ددم ٜٔأخ٬قددٜ ٞمددُ ٘ٝصتيددم ٜٔاٱْمددتْ ٚ ٞددم ٜٔحاددتص ٞأٚ
َم ًق ٜٚمُ ٘ٝصتيم ٜٔاي مًق ٞؾتيدم ٜ ٜٔحدحى ضدُٔ َٓتخدتت
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ايمددًق ١ايمٝتبدد ١ٝ٭ٕ ايمددًق ١ايمٝتبددٖ ١ٝدد ٞايددن ضددحت ايبٓٝدد١
ا٫ف ُتحٝددَ ١ددٔ ا٫ق اددتة  ٚدد٫ٛس إد ايددم ٜٔؾددت ُحت ًَهٝدد١
خت  ١يًقبك ١ايمٝتبٖٓ َٔ ١ٝت ْح ٣إٔ ايم ٜٔاي مدًق ٜ ٞضدُٔ
حٓاح ٟا٫بد ٬ب ٚضدٝتع ايدٛح ٞأ ٚايضد ٍ٬اوودحت ٚايضدٝتع
ت اوٛقـ اي ا  ٞإ ٜٓكدٌ اٱْمدتٕ أؾضدٌ َدت ت ا د٘ إد نٝدتٕ
غحٜددق حٓدد٘ ٖٚدد ا ايٓكددٌ ٜمدددُ ٘ٝإٜحٜددو ؾددح ّٚصتٱبددكتط دددني
ٜهددد ٕٛا٫بد د ٬ب نتَٓد دتس ت ٚقدددٛع ا ُدددحت يد د ْدددس ايمدددًق١
اي٬حكْٝ٬ددٖٚ ١دد ا َددت ٜٓكددٌ ا ددٛف ٚايكًددل إد ا٭ؾددحاة ايدد ٜٔ
ٜؿكم ٕٚايٛحٚ ٞرنبق ٕٛخبا حصٛا٤و
ؾتي مددددًا ت كأ ٟؾًٝمددددٛؾٓت ذنقددددِ ايص ادددد ١ٝاٱْمددددتْ١ٝ
ٚدنوددٌ اٱْمددتٕ ٜصددوح صضددتي ٘ ٚحمد  ٚ ٙؿتٖ دد٘ ؾٝم مددًِ ٜٚد حٔ
يًمددًق ١ايكٜٛددٜٚ ١ؿكددم اب د ك٬ي٘  ٚهتًَدد٘ ص ٛددؿ٘ إْمددتْتس  ٖٚد ٙ
اي مح صدددد ١ايمددددٝهٛيٛفٜ ١ٝكددددٝ ٍٛددددمك "ٖدددد ٞفددددٖٛح ا٭ْعُدددد١
اي مًق ٖٞٚ "١ٝفٖٛح اٱكٖتب صحأ ٟؾحٜٚمو
ؾص ا ١ٝا تنِ يكل ا ٗت ي ٝص حكٝدل ايومايدٚ ١ا دل
ٚإعت ص حكٝل ايكٗح ٚاٱ  ٍ٫يًصوق ٖٚهد ا ٜادب ايػدٖٛح ٖدٛ
كَ د اٱيدد٘ إٕ ٜهددٔ اٱيدد٘ ٖ د ا اْٝٗ٫ددتك َددٔ َم د  ٣ٛا ددح
حً ٢ايك ِٝإد ا ح حً ٢ا ٝتَ ٠حة ٙإد ايصدوٛك صودمّ ا٭َدٔ
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ٚايكًدل ٚصٗد ا  ٜحدد ٍٛايدم ٜٔيدد٫ٛس فد كٜتس َدٔ اي وددتي ٞا٭خ٬قددٞ
حن ٛحت ايك ِٝاين كحب اٱْمتٕ َٔ إْمتْ ٘ ٝإد حن ١أؾك١ٝ
ضددم اٯخددح اي د  ٟددٛك حًدد ٢أْدد٘ ايوددمَ ٚاددمك ا قددح  ٚحددٍٛ
هتق ١ا كم َٔ اومد  ٣ٛايصدتقٛي ٞحند ٛايعًدِ ايد ٜٓ ٟادق حًد٢
ا ُددحت إد اومد  ٣ٛا٭ؾكدد ٞضددم اٯخددح َددٔ ا ُددحت ْؿمدد٘ ايد ٟ
ٛك ٙاٱح ّ٬مبتة ٠ا٭ٖٚتّ أْ٘ ايومٚو
ٜٚاب اي م ٜٔايوادتص ٞقدتص٬س ي٬بد ٗٛاٚ ٤اي ادمٜل صودم إٔ
ؾكم قمك ٘ ايٓكمٚ ١ٜاجنحف َدحت ا٭ٖدٛا ٤اوادقٓو ١أ ٟإٔ اي دمٜٔ
ايوادددتصٜ ٞدددٓه ايؿدددحة صتقدددت ٙدددٛك ٠ا٭ب ايو ٝكدددٜٚ ١ضدددحت
مجتح دد٘ ايمٜٝٓددد ١ضدددم مجتحددد ١ةٜٝٓددد ١أخدددحٜ ٣مدددكا حًٗٝدددت ندددٌ
َصتحح ايٓب ٚايحؾآل ٚايومٚاْ١ٝو
ٜكٝ ٍٛمك إٕ اي ضً ٌٝاي  ٟميتكب٘ اي دم ٜٔايوادتصٜ ٞؿ ّد
اي ١ٜٛا٫ف ُتحٝد ١إد ٖٜٛدتت هت٥ؿٝدَ ١صدح ١ْٛصدت ٛف ٚا كدم
أٜ ٟٴحد دٛتٍ ايدددمَ ٜٔدددٔ ٖٜٛددد ١اف ُتحٝددد ١إد ٖٜٛددد ١هت٥ؿٝددد ١يا٥ؿددد١
ٖٚه ا  ُ ٜم مشٌ ا ُحت  ٚبك ٢ايمًق١و
ٖٓٚدت جنددم ايٓ ددق اي ا٥ؿدد ١يدد ٕٛقٛاحددمٖت  ٚضددًًٗت صحياددتم
صقتقتت نت ص ١حً ٢ا٭ ٝتَ ٤ت ٪ٜة ٟإد حبق ا٫ب ٬ب ايمٜ
ت ايكتحم ٠ت ايكتع حً ٢ا ادس ٠ا٫ف ُتحٝد ١ايدن عدٌ إلتص د١
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صكُٗٝت ٚحتةا ٗت  ٚكتيٝمٖت صتٱضتؾ ١إد اي صٖٛتت ايدن مخًدٗت
حًٗٝت ايٓ ب١و
ؾتيٓ بددد ١ايمٜٝٓددد ١يكدددل إ دددبتع كغب ٗدددت َدددٔ خددد ٍ٬ايمدددًق١
ٚايمددًق ١قددم ًٝؿ دتس يددت ت او٪بمدد ١ايمٜٝٓدد ١ؾكددم اْٗ د ّ ايددمٜٔ
اي ددتكرن ٞأَددتّ ايمددًقتٕ ايددمْٖٚ ٟٛٝه د ا ٜكددٝ ٍٛددمك " حددٍٛ
اي ١ٜٛايهً ١ٝاجلتَو ١إد ٖٜٛتت ققٝو َ ١ٝحٛكٜٖٛ ٠دتت قٓدق
 ٫اْددمَتج و د ٍ ؾ٦ت ٗددت أ ٚققوتْٗددت رددمكإ ا د ك ٚبدد ٤ٛايعددٔ
ٚايهحاٖ"١ٝو
ؾٝحّ ٍٛا٫ب ٬ب ايم ٜهتق ١ا كم َدٔ ايكٓدت ٠ايقبكٝد ١إد
ايكٓت ٠ايقت٥ؿٜ ٝ ١ٝمَح ا ُحت ْؿم٘ صٓؿم٘ ؾتجلُتٖس ايدن
وتْ َٔ ٞاْوماّ ايصوٛك صدت٭َٔ ايد  ٜ ٟمًد ٢أ ٝتْدتس ت دٛكَ ٠دٔ
ايٝمددتٕ أ ٚاجلٓدد ٕٛاجلُددتحً ٞكددـ أ ٟؾهددح ٠ي اددب ؾهددح٠
َٴححّنددد ١أَ ٚصدددح ١ْٛصتيقتقددد ١ايدددن حددد ٍٛإد ؾودددٌ دددمَسٟ
ٚايدددم ٜٔا كٝكددد ٞنُدددت ٜدددحاٝ ٙدددمك ٖددد ٛاوٓؿد د حًددد ٢ايٛفدددٛة
او وتهـ َحت اٯخح ٚحً ٢ا كٝك ١إْ٘ ي ٝحكٝدمْ ٠عحٜد ١صدٌ ٖدٛ
ؾوٌ خًك ٞصته "إْ٘ حبتة ٠ك ١ٝ ٚختيا ١نُت ٜك ٍٛنتْ "و
ي يو مي ٝصني اي م ٜٔا تي ٚصني ايم ٜٔاي م ٜٔا دتي
أ ٚايصوٛك ايمَ ٜح با صتيصوٛك ا٭خ٬قٞو
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أَدددت ايدددمٚ ٜٔايوكٝددددم ٠ايمٜٝٓددد ١ؾكدددم ٓحددددحف حدددٔ ايصددددوٛك
ا٭خ٬ق ٞصؿوٌ ا٫ب ٬ب ٚت كأ ٟنتْ يٖٓ ٝدتى بد ٣ٛةٜدٔ
ٚا م كٝك ( ٞصرتى ؾ ٘ٝندٌ ا٭ةٜدتٕ) صُٓٝدت ميهدٔ إٔ هدٕٛ
ٖٓددتى أ ددهتٍ َ وددمةَ ٠ددٔ ايوكت٥ددم ايمٜٝٓدد ١نُددت ٜددح ٣ينحٜددت
إصحاِٖٝو
ؾتيصددددوٛك ايددددمٖ ٜدددد ٛددددوٛك ةاخًدددد( ٞاٱيدددد٘ ايهددددتَٔ ت
أحُتقٓت ت ٚا ٓت) ٖ ٛاووٝتك اي  َٔ ٟخ٬يد٘ حنهدِ حًد ٢ندٌ
َدددت ُ ٜثدددٌ يٓدددت صادددٛك ٠ايدددم ٜٔؾتي دددم ٜٔا٭خ٬قدددٖ ٞددد ٛاْ ادددتك
يًمٛاْ ١ٝي يو ٜك ٫ ٍٛدنٛي إٔ ْبح حٔ ايدم ٜٔختكفدتس حٓدت صدٌ
ت ةاخًٓدددت ٚايكدددتْ ٕٛا٭خ٬قددد ٫ ٞميهدددٔ إخضدددتح٘ ٭ ٟبدددًق١
ختكفٚ ٢ ١ٝي ٜ ٛص  ٟايمْ ٜٔؿم٘و
 ٖٚد ا َوٓددت ٙنُددت ٜددح ٣نتْ د إٔ ا٭خدد٬م ٪ ٫ب د
ايم ٜٔصٌ ايوه و

حًدد٢

إٕ ايددمٜ ٜٔكددٝ ٍٛددمك تيدد ١ؾت٥كدد ١يًٛفددٛة ايوددتةٚ ٟا ٝددت٠
ايَٝٛٝددد ١إْددد٘ َثدددٌ مجٝدددحت ا دددت٫ت ايؿت٥كددد ١نتٱصدددماع ٚاي يَدددٌ
ايؿًمؿ ٜ ٞه ٕٛت أحُتم ايؿحة ت ايو ي ١ايؿحةٚ ١ٜاي يٌَو
إ ٕ ايم ٜٔا كٝكْ ٖٛ ٞكٝآل ايوكت٥م اين ٖد ٞيٝمد بد٣ٛ
إٜددمٜٛيٛفٝتت إْدد٘ حبددتة ٠كٝ ٚدد ١ختياددٖٚ ١دد ٛاي د  ٟذنكددل صوددم
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اي وددتيَ ٞددحت ايكدد ِٝيٝاددٌ إد ا ٚايبوددم ا٭ؾكدد ٞاي د ٜ ٟدد٪ة ٟإد
اٯخح ٚايبوم ايثتي ٖ ٛايبوم ايماخً ٖٛٚ ٞا٭ٖدِ إْد٘ قدت ِ٥حًد٢
أبت ا٭خ٬م ْٚكت ٤ايضُسو
ٚيً حٚج َٔ ا٫ب ٬ب ايمٜ ٜكٝ ٍٛمك:
 1دد  ٫صدم َدٔ إٔ ٜهد ٕٛايدمَ ٜٔقتصكد ست وٓقدل أخ٬قد ٞقدتِ٥
حً ٢ايوماي ١اٱي ٖٚ ١ٝا َت ْتة ٣ص٘ اوو ي ١ايد  ٜٔاْ ٗدٛا
ْٗتَ ١ٜيبت ١ٜٚنُت ْوًِو
 2دد  ٫صم َٔ حٛة ٠ايوك ١ْٝ٬إيٚ ٘ٝقم ت ٍٚنٌ َدٔ اوو يد١
ٚنتْ ٚقبً٘ اصٔ ك م ٚضحت اووٝتك اياتةم يًم ٜٔٱْ تج
دح١
اياٛك ٠ا كٝك ١ٝي٘  ٖٛٚاووٝدتك ا٭خ٬قد ٞيكٝدت
ايددمَٚ ٜٔددم ٣احنحاؾدد٘ حددٔ اووكٛيٝدد ١أ ٟاب د ٬ص٘ ٜكددٍٛ
نتْ "ي ٛنتْد بدوتة ٠ايودت نًد٘ َ ٛقؿد ١حًد ٢ق دٌ
هؿددٌ صددح ٤ٟيهددتٕ ٖ د ا حُ د٬س َٓتؾ ٝدتس يًُبددمأ ا٭خ٬قددٞ
ٚصتي تي ٞيًُبمأ ايم" ٜو
إٕ اي م ٜٔايواتص ٞأ ٟاوم ًق ميثٌ تي ٫ ١حك ١ْٝ٬أ ٚتي١
َحض ١ٝنُت ٖ ٛايواتب ايقؿً ٞي يو ٜه ٕٛابد ٬صتس ٚح٬قد١
او م ٜٔايواتص ٞصٓؿمد٘  ٫يهُٗدت ا كٝكد ٫ٚ ١ايضدُس يد يو
ٖ ٛم ٜٔيا٥ـ ٜم ُم يٜؿ٘ َٔ ْ ح ٘ ايوقتي١ٝو
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 3دددد إٕ َوحؾدد ١ايددٓؿ ٖدد ٞاوٛقددـ اوضددتة ي٬بد ٬ب ايددمٜ
 ٖٛٚايصؿت َٔ ٤ايضدٝتع ٭ٕ ايضدٝتع ٖد ٛحمَٝد ١أخ٬قٝد١
ػ د  ٚأحُددتم ايؿددحة ٚيً ددحٚج َددٔ ا٫ب د ٬ب  ٫صددم َددٔ
ا ٛاك صني اٱْمتٕ ْٚؿم٘ ا٭َتك ٠صتيم٤ٛو
 4دد ا دحٚج َدٔ ا٫بد ٬ب ٜهد ٕٛصدتَ ٬ى ايدٛحٚ ٞاَد ٬ى
ايصمتح ١أَتّ ايٛفٛةو
 5دد مبٛافٗ ١اي ات ٚايكبآل حً ٢يَتّ اواس  ٚقٗدس ايد ات
َٔ ٛا٥ق ايَ٬وكَ ٍٛدٔ حكدم ٚكغبدتت َدتنح ٠حاٚةْدت
 َٔٚأؾهتك إلتص  ١أ ٚأ هتّ َمبك ١ضًًٓتو
 6دد ا حٚج َدٔ ا٫بد ٬ب نُدت ٜدحٝ ٣دمك ٚؾحٜٚدم ٜهدٕٛ
صتي ادددوٝم يً ٛددد ٍٛإد ايدددٛح ٞايمدددتهحت أ ٟإد َمد د ٣ٛ
اي يَدددٌ مبمدددتحم ٠ا ٝدددتٍ ايددد  ٜ ٟحدددحك َدددٔ ا٫ك ٗدددتٕ
ي٬ب ٬ب يهٔ ٜكٝ ٍٛمك ٖٓدتى عدت ج كدت ّٚا دحٚج
َٔ ا٫ب ٬ب ٜمدُٗٝت ٝدمك صتيُٓدت ج اٱٜمٜٛيٛفٝد ١ايدن
 ٫م قٝحت اي ً ٞحٔ حتةا ٗت ت اي ؿهسو
إٕ اوُهددٔ اي دديًَٖ ٞددَ ٛم د  ٣ٛاجلُتيٝددٚ ١او ٝتؾٜ ٝكٝددت ت
ٚقدد د ٚا ددددم ٝدد د ٜبًددددؼ اي ص اددددٔ نُددددت يدددد٘ ت اجلُتيٝدددد١
ٚاو ٝتؾٜ ٝكٝت ؾٝادب ايؿدحة اد ست أ ٚا د ست ٝد  ٜٓكدٌ اٱْمدتٕ
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َددٔ ا ددتٍ ايقبٝوٝدد ١إد ا ددتٍ ايثكتؾٝدد١و إد ددتٍ ايددٛح ٞاي دديًَٞ
ايد ٖ ٟددْ ٛد ٚع إْمددتُْ ٜٓ ٞدد ٞإد ايػتٜددتت اٱْمددتْ ١ٝايوًٝددت ٖد ا
اي اوٝم نُت ٜحاٝ ٙدمك ٖد ٛا٭بدت يًؿدٔ ٚايدمٖٚ ٜٔد ٛايقحٜدل
إد اي وتيَ ٖٛٚ ٞح با صتي ات اوٓؿ ح ١حً ٢آؾتم ايحٚ ١ٜ٩اي يٌَ
ت ممهٓددتت ايٛفددٛة أ ٟأْٗددت تيدد ١اْؿ ددت نتًَددَ ١ددٔ ايحٜ٩دد١
ٚاي يٌَ إْٗت ايٓعح ٠او ٝتؾٜ ٝك ١ٝاين ٜهصدـ ؾٗٝدت ايٛفدٛة حدٔ
ْؿم٘ ْعح ٠ايؿٓدتٕ ْؿمد٘ ايًحعد ١اجلُتيٝد ١ا٭ دً ١ٝايدن ضدوٓت
ت ضددح ٠ايٛفددٛة  ٫اجلُتيٝدد ١اي ا٥ؿدد ١ايددن ٓ ُدد ٞإد ايحغبدد١
ايٓحفم١ٝو
٭ٕ اجلُتي ١ٝا٭ ًَ ١ٝح بق ١مبتٖٝد ١اٱْمدتٕ ٚيد ٝصدتي ٖٛ
ٚا  ٤٬ٝإْٗت خًؿَ ١ٝصرتن ١صني ٛك اي وتي ٞنًٗت ا٭خ٬قٝد١
ٚايمٚ ١ٜٝٓايؿًمؿ ١ٝإْٗت ع ١اٱصماع ا٭بتب ١ٝت د  ٢دٛكٙ
ؾهح ١ٜنتْ أّ ؾٓ٪ٜٚ ١ٝنم ٝمك إٔ اي اوٝم ادوٝم ايحغبد١
ٚيحكٖت َٔ ْ ح ١اٱ بتع اوبت ح ٚاْ٫ػ٬م حً ٢اي ات ٖد ٛايد ٟ
دنوًدددٗت مدد ٓس صدددتيٛحٚ ٞاي يَدددٌ ؾتيحغبددد ١هتقددد ١خ٬قددد ١إ ا َدددت
ومت ٚاي اوٝم اي ْ ٟتة ٣صد٘ ؾحٜٚدم ادوٝم ايدماؾحت اجلٓمدٞ
ٚيدد ٝةاؾددحت ايقوددتّو إ ٜٓقًددل اي اددوٝم َددٔ ايمددُتت ا٭خ٬قٝدد١
يٮْدددت أَ ٟدددٔ ايصدددوٛك صدددت ٫رتاّ يًد د ات ٚاٯخدددح ٚؾدددل اي ودددبس
ايهتْنو
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 ٚضددتكا ٓت ايددن أةاكت ظٗحٖددت ي ٬اددتٍ صددتٯخح حددٔ هحٜددل
ا ق ٜبل يت بد ٣ٛاجلدٓ و ٚاي ادوٝم حًد ٢اومد  ٣ٛايؿًمدؿٞ
ٖدد ٛكٜ٩ددٜٗ ْ ١دد ١يًٛفددٛة أ ٟا ددرتاّ ايٛفددٛة ٚاْؿ ددت ايدد ات حًدد٢
ممهٓتت ايهت ٚ ٔ٥حن٘ ٜٓؿ إد أقاَ ٢م٣و
أخساس:
إٕ ايؿددحة ٜ ٫وددتْ ٞت حاددحْت ا ددتيَ ٞددٔ ا٫بد بماة ايددمٜ
 ٚمق إْد٘ َمد ًق ت دَُ ِٝتٖ ٝد٘ ٚا٫بد ٬ب ايدم ٜفد ٤
َددٔ اب د ٬ص٘ ايهًدد ٞإٕ حمَٝدد ١ايواددح ايددن كٗددح ايؿددحة  ٚيدد٘
حًد ٢مجٝددحت اومد ٜٛتت ٚيًُدد٘ حًدد ٢أْد٘ رندد ٕٛقٓتح د٘ اي ا ٝددَ ١ددٔ
أفٌ إٔ ٜم ُح حً ٢قٝدم ا ٝدت ٠ادٝق َتٖ ٝد٘ صدتي م ٚ ٩اي ُد مو
ٖٚد ا َددت أنددمَ ٙددتكن ت نَ٬دد٘ حًدد ٢ايٓعددتّ ايحأمسددتي ٞت
او قٛهددد ١ا٫ق ادددتة ١ٜايؿًمدددؿَٚ ١ٝكددد٫ٛت َدددتكن َدددت يايد د
ت  ١ي ؿمدس ايوادحو ٚاود ٖق  ٚدم ٙت دٝػ ٘ اٱٜمٜٛيٛفٝد١
ٝػ ١ا ٫رتان ١ٝايوًُ ١ٝاو حٖ ١َٛد ٛايد  ٟأ دب خًدـ حادحٙ
حتف اس حٔ ػٝس ٙؾتي ػٝس َٓٛط صتٱكاة ٠ا٭خ٬ق ٚ ١ٝدمٖت ٜكدٍٛ
ٝمك ٚيد ٝصت ُٝد ١ا٫ق ادتة ١ٜايدن ٜودمّٖت َدتكن أبدت
ا ٫رتان ١ٝايوًُ١ٝو
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 ٚددٜٓ ٫ ٢ػًددل ايبددتب أَددتّ أ ٟؿددت ٍ٩صتوم د كبٌ ؾددحٕ ٝددمك
َٚو٘ ْ ٝص٘ ٖٝٚمفح ٜح ٕٚإٔ مث ١أَ٬س فمٜماس ت ا ًؿ ١ٝايٓؿمد١ٝ
يًواح َحت صًٛؽ ا ماإلْٗ ١تٗ ٜت أ ٚضٝضٗتو َبصدحاس صؿمدح فمٜدم
ٚاٱقدحاك
ذنٌُ َو٘ ايصؿت ٖ َٔ ٤ا اوحض صودٛة ٠ايكُٝد ١يًصد
ص ُ ٙ ٝحدٔ ا٭ دٝت٤و ٚيً ٛد ٍٛإد ٖد  ٙايٓٗتٜد ١ايمدوٝم ٫ ٠صدم َدٔ
ا٫ك بتط صتو وتي ٞحً ٢دم ودبس ندتكٍ صتبد ي حًُدتس إٔ او ودتيٞ
حٓددم أمحددم ٝددمك ٖدد ٛحددت ايكدد ِٝ٭ٕ او وددتيٖ ٞدد ٛاي د  ٟذنددحك
اٱْمتٕ َٔ ايكًل ٚا ٛف  ٜٓٚصً٘ َٔ ضٝتع حت ا ٝت٠و
املراجع:
 1دد ايوقتيٚ ١اي متٚيو
 2دد ايبح ت ف ٚك ايصحو
 3دد َٔ اٱٜمٜٛيٛفٝت إد ايؿًمؿ١و
 4دد اجلُتيٚ ١ٝاو ٝتؾٜ ٝكٝتو
 5دد ا حٚج َٔ ا٫ب ٬بو
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مكدمة
"األنا واآلخرون"
ح٬قدد ١ا٭ْددت صددتٯخحٚ ٜٔص وددبس أةم ح٬قدد ١ا٭ْددت صت٭ْ د َددٔ
َصه٬ت ايؿًمؿ ١اووت ح ٠اين ْعحت إد ايٛفٛة ْعح ٠فمٜدم٠
ٚصدتيٛاقحت اٱْمدتْ ٞايٝدٚ َٞٛاح د ت َدت
ؾبمأت صدتيٛفٛة اوصد
ت اٱْمدتٕ َددٔ ؿددحة ٚأ ددتيَ ١دٔ َكَٛددتت ٚفددٛة ٙصوددم إٔ نتْد
ايؿًمؿ ١ايكممي ١و ا٫خ ٬ؾتت ايؿحةٜد ١أححاضدتس ياً٥د ٫ ١دندٛي
اي ٛقـ حٓمٖت ٚاوو ٍٛؾكا حً ٢اجلٖٛح ايوتّ أ ٚايكتبِ اوصرتى
صني ا٭ؾحاة مجٝوتسو
ٚا ل إٔ اوصدهًَ ١دت ندتٕ ميهدٔ هح ٗدت قبدٌ إٔ قدح
َصددهً ١ايؿحةٜددٚ ١قبددٌ إٔ ٜٓعددح إد ايؿددحة حًدد ٢أبددت أْدد٘ حددت
َم كٌ ص ا ٘ َ ؿحة صي تي ٘ خم ًدـ حدٔ اٯخدحٜٔو ؾوٓدمَت ندتٕ
اجلددٖٛح ايوددتّ ٖدد ٛا٭ ددٌ ٚاي ؿددحة ٖدد ٛايوددحض ٭ٕ اي ؿددحة َٓصددٙ٪
اوتةٚ ٠اودتة ٠حدمّ ٚص ودتصس أكبدق :١ٝايادٛكَ ٠صدرتن ١صدني أؾدحاة
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ايٓٛع مجٝود ست ؾٗٓدتى دٛك ٠يٲْمدتٕ قٛاَٗدت ا ٝدتٚ ٠ايوكدٌ مدق
ا دددم اوٓقكدددٖٚ ٞدد  ٙايادددٛكٖ ٠ددد ٞايدددن ادددٛك ايٝدددٛد (اودددتة)٠
 ٚقبوٗت صقتصوٗت ٚيهٔ ايٝدٛد متًدو صودآل اوكتَٚد ١ؾٗد ٞيٝمد
َقتٚحدد ١متتَ دتس يًاددٛك ٜٓٚ ٠د ا حددٔ حددمّ اوقتٚحدد ٖ ١د ا إٔ رن ًددـ
ا٭ؾحاة صتخ ٬ف ٖ ِٖ٫ٛٝت اي قبحت صتياٛكٚ ٠إ ا دٓ٦ت اي صدب٘ٝ
اب قوٓت إٔ ْك ٍٛإٕ ايٛٝد مبثتص ١اوتة ٠اين َٓٗت ٜآحت اي ُثدتٍ
ؾ ُثتٍ ؾٓٝدَ ٛدث٬س دٛك ٠ت ٖدٔ ايٓحدتت ٖٚد  ٙايادٛكٜ ٠كبًدٗت
ايحختّ أنثح َٔ أْٛاع ا مح ا٭خحٜٚ ٣كبًٗت اياًادتٍ أنثدح
َٔ ايحختّ ٜٚه ٕٛاي ُثدتٍ ْتفحدتس مبكدماك َقتٚحد ١اودتةٚ ٠قبٛيدت
يًاٛكٚ ٠ا٫خ ٬ف صني متتإل ٌٝؾ ٛٓٝاخد ٬ف ت ةكفد ١اوقتٚحد١
ٚايكبددد ٍٛاخد د ٬ف َٓصددد ٙ٪اودددتةٜٚ ٠دددمٍ حًدددْ ٢كد د ت صحاحددد١
ايٓحتت ْٚك ت قتصً ١ٝاوتة ٠ؾدت٫خ ٬ف إ ٕ حٝدق َٛفدٛة ت
اي ُثتٍ ٜٓبػ ٞإٔ متٚي ٙحٔ ايحضت  ٚم مً ٞاياٛك َٔ ٠خ٬ي٘
نُدددت ْ مدددتٚي ا٭بدددًٛب ايدددحة ٤ٟيٓم صدددـ ايؿهدددحَ ٠دددٔ خدددٍ٬
نثتؾ ٘ ٚحُك٘و
ٚايٝددٛد َددٔ ٚفٗددْ ١عددح ايٛفددٛة ٖدد ٞايوددمّ ٭ْٗددت ايكبددٍٛ
احملددآل ٚ٭ٕ قٛاَٗددت َددٔ غسٖددت دددد اياددٛك ٠دددد ؾٗدد ٞيٝمدد ٚاقوددتس
ٚيهٓٗددت اؾددرتاض نددت٭إلس أ ٚددٌ نتوهددتٕ ٜؿددرتض يكبددٍٛ
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اياٛك ً ٚد ٍٛاوتٖٝدتت ايٓٛحٝد ١ايدن ٖد ٞايٛفدٛة ا دل ٖٚدَ ٞدٔ
ٚفْٗ ١عح ا٭خ٬م متثٌ ايصح ؾٗدَ ٞدٔ فٗد ١ا٭إلكدتٍ ايدن ٗد٣ٛ
صٓت إد ا٭كض ٚي ٍٛصٓٓٝدت ٚصدني إٔ ْهد ٕٛؾهدحاس ختيادتس َٚدٔ
فٗدد ١إلتْٝددٖ ١ددَ ٞاددمك ايحغت٥ددق ٚا٭ٖددٛا ٤ايددن صددٛا ايؿهددح
ٚي ٍٛصٚ ٘ٓٝصني ايح ١ٜ٩ايٛاضح ١٭ٕ قٛاّ اٱْمتٕ ٖ ٛايؿهحو
ؾُبددمأ اي ؿددحة ايد ٖ ٟدد ٛاوددتةٖ ٠دد ٛايوددمّ ٚايصددح ٖٚدد ٛة٫يدد١
ؾوًٓٝدددت نُدددت دددحٖ ٣د د  ٙايؿًمدددؿ ١ايكمميددد ١إٔ
ايمدددًق ٚايدددٓك
ْ متٚي ؾحةٓ ٜت ْٚاوم حندَ ٛتٖٓ ٝدت ايدن  ٛدمْت َدحت أؾدحاة ايٓدٛع
مجٝوتسو
ٖد د ا ٖددد ٛاي محٜدددم :إْددد٘ ٜ ٫كدددٚ ِٝيْد دتس يً ادددت ٥ايؿحةٜددد١
ٚيهٓ٘ ٜمدكقٗت دنحةٖدت نُدت ٜؿودٌ ا حٜدـ صديٚكام ايصدمح
يٝبك ٞؾكا حً ٢ايٝتنٌ ايؿتكغدٝ ١د بدم ٚا٭ دمتك مجٝوٗدت
َ صتصٗ١و
 ٖٚد ا ٖدد ٛاقددت ٙايؿًمددؿ ١ايددن بددمأ َددٔ ايوكددٌ ي د ٖق إد
َٔ
ايٛفٛة َٔ اوؿتٖ ِٝإد ايٛاقحت َٔ ايؿهح ٠إد ا٭ ت
ايكددتْ ٕٛإد ا تةإلددد١و إْددد٘ ا٫قدددت ٙايوكًددد ٞت اووحؾددد ١اوثدددتي ٞت
دددٛك ٠اٱْمدددتٕ ت ايد د ٖٔ ٖدددٞ
ايٛفدددٛة ٚا٭خددد٬م ؾُدددت ةاَد د
ا ٝددٛإ ايٓددتهل نُددت ذنددم ٙاوٓقددلو أ ٟايهددت ٔ٥او ُ ددحت صاددؿن
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ا ٝتٚ ٠ايؿهح ؾٗ ا ٖد ٛاٱْمدتٕ ا دل َٚدت حًدل صٗد ا اي وحٜدـ
َٔ أححاض أ ٚدٛا٥ق دندق إٔ ْمدكق٘ َدٔ ا مدتب نُدت ٜؿودٌ
ايهُٝٝت ٞ٥ايد ٜ ٟادقؿ ٞايوٓت دح ٖٚهد ا حند ؿغ صدتجلٖٛح
اي َ ٟت ٖ ٛإ ٫ايؿهح َ ٠حكك ١ت ايٛفٛةو
ٚٚاضد إٔ َثددٌ ٖد ا ا٫قددتٜ ٫ ٙقددح َصددهً ١ايو٬قدد ١صددني
ايدد ٚات إ ٛ ٫فددم ٚات َ ؿددحةَ ٠ص اددٚ ١يدد يو ؾدد ٬جمددتٍ
يكٝددتّ أحنددت َ ٤وددمةَ ٠ددٔ ايو٬قددتت َثددٌ ا ددق ٚايهددحَ ٙددث٬س
ٖت تٕ ايوتهؿ تٕ ايً دتٕ ضدُٓتٕ ا٫حدرتاف مبٝد ات  َٚاٜدت ؾدٓحٔ
حنددق ياددؿتت َوٓٝددْٚ ١هددح ٙياددؿتت أخددح ٣ؾت ددق ٚايهددحٙ
ا قؿت ٤ؾٓحٔ ْاقؿ ٞإْمتْتس ْػُح ٙصت ق ٚآخح ًْٗب٘ صت كدم
ٖٚه اووو  ٫ٚا قؿت ٤إَ ٫حت ا٫خ ٬ف ؾ ٬ميهٔ إٔ أخ دتك صدني
أؾحاة ٓوٛا حً ٢عد ٛج ٚا دم ندت٭ؾحاة ايٓمدت ايد  ٜٔخًكد ِٗ
ايؿًمؿ ١ايكممي١و
صددٌ ميهددٔ إٔ كدد ّٛأَثددتٍ ٖدد  ٙايو٬قددتت ٚيهٓٗددت ٓددتٍٚ
بق ايص اد ١ٝإ ٓادق حًد ٢او اٜدت ايؿحةٜد ١ايدن يٝمد بد٣ٛ
ا٭حددحاض اي اً٥ددٚ ١يوددٌ ٖدد ا ٜؿمددح حددمّ قٝددتّ اددٛف ْٜٛددتْٞ
صددتووٓ ٢ا كٝكدد ٞيً اددٛفو أ ٟمبوٓدد ٢قٝددتّ ح٬قدد ١ادد ١ٝصددني
ايحب ٚايوبم قٛاَٗدت احملبدٚ ١ايوٓتٜد ١ايًدِٗ إ ٫صصدهٌ فدتْ حًد٢
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ٖددتَا ا ددا ايؿًمددؿ ٞايوكْ٬دد ٞمتثددٌ ت ايوكت٥ددم ايمٜٝٓدد ١ايددن
نتْ دت٥وَٜٛ ١د اى َثدٌ ا٭ٚكؾٝدٚ ١ايؿٝثتغٛكٜدٚ ١ايمٚ ْٜٝٛبد١ٝ
 ٖٚا ايصهٌ ْؿم٘ قدم صكدْ ٞتقادتس نُدت  ٬ٜدغ صحغمدٔ يودمّ
ادتس
ٚض ٛؾهح ٠ايص ا ١ٝؾت ت ايؿًمدؿ ١ايْٛٝتْٝد ١يدٝ
َ ؿحةسا نٚ ٬يُ َٗ ٝتس صيؾحاة ٖ ا ايودت ٚأ ت د٘ ٚيهٓد٘
قَ ٠ٛػؿً ١مٜح ايه ٕٛأٖ ٚد ٛمدح اي اٜٚد ١ت صٓدت ٤ايهد ٕٛإْد٘
َتٖٝدد ١جمددحةَ ٠تٖٝدد ١صددٖٝ ٬ددٛد ؾٗدد ٛأحًدد ٢ةكفددَ ١ددٔ ةكفددتت
اي محٜددم َتٖ ٝدد٘ إْدد٘ حكددٌ ددآل ميهددٔ يًُتٖٝدد ١اٱْمددتْ ١ٝإٔ
يتنٝدد٘ مبكددماك َددت د ً َددٔ ٖٖ٫ٛٝددت ٚيًد جلٖٛحٖددت ٫ٚ
ميهددٔ إٔ قوًدد٘  ٜٗد ِ صٗددت أٜ ٚحٜددم خ ٬ددٗت أٜ ٚػددس َددٔ َٛقؿدد٘
َٓٗتو
ايمهٚ ٕٛاي محٜم أخ خات ٥ايؿًمدؿ ١ايكمميدٚ ١يد ا
ؾتوتٖٝدددتت ت ٖد د  ٙايؿًمدددؿ ١يهْٗٛدددت َ متْمددد ١ؾًددد ٝصٗٓٝدددت أٟ
اٖ ُتّ ٚيهْٗٛت بتنٓ ١ؾً ٝيمٜٗت أ ٟػٝس ت اوٛقـو
ٚيدد يو ْدددح ٣اي ادددٛف  ٜٓعدددح ايكدددح ٕٚايقدددٛاٍ ددد ٢ظٗدددٛك
اومدددٝحٚ ١ٝاٱبدددٜ ّ٬ددد ّٛأحًدددٔ ايؿدددحة نتٓ٥د دتس َمددد ك٬س َ ؿدددحةاس
مباس ُٝ َ ٙاس حٔ غس ٙصٚ ٘ٓٝصدني كصد٘ ح٬قدتت اد ١ٝ٭ٕ
نتٌَ ٚا ٜوحؾٓت مبت ؾٓٝت َدٔ ؿدحة ٚأ دتي١
ا ْؿم٘
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ْٝٚددد ١خت ددد ١حنددد ٛاٱخددد ٬أ ٚايمدددكٛط ٚحٓدددم اى صدددمأ حًدددِ
اي اٛف اي  ٟميهٔ وحٜؿد٘ صيْد٘ ايو٬قد ١صدني ا ٚاٱْمدتٕ أٚ
بو ٞاٱْمتٕ ي٬يتة مبامك ايٛفٛةو
ٖٚدد د ا ٖدددد ٛاوٛقددددـ ايدد د ً ٟكؿ دددد٘ ايؿًمددددؿ ١اووت ددددح ٠أٚ
صددتيٛاقحت ايوٝددتْٞ
ايٛفٛةٜدد ١صاددٛك ٠أةم ؾكددم صددمأت صتوصدد
صتيٛفٛة اٱْمتْ ٞاي َٞٛٝإْ٘ قحٜب ١ٝفمٜم ٠قحٜب ١ٝإْمدتْ١ٝ
اي وبس  ٖٞٚاَ ماة يً محٜبٝد ١ايوًُٝدَ ١دحت إضدتؾ ١ايوٓادح
إا
اْ٫ؿوتي ٞاين حتجل اوتةٚ ٠اْصيت ايوًِ ا م ٜو
 ٬َٚع ١ايٛاقدحت ايوٝدتْٞ
ٚحٓمَت ْ نح اُ ٖ٫تّ صتوص
ؾددٜٓ ٬بػدد ٞإٔ ْكؿ د كأب دتس إد ايٛفٛةٜددٚ ١أحَٗ٬ددت ٚإعددت دنددق إٔ
ْ ٛقددـ حٓددم صحغمدد ٕٛقًدد٬ٝس ٖٚدد ٛآخددح َ ٝددتؾٜ ٝك ٞأحقددَ ٢د ٖبتس
ندتَ٬س يكددم نددتٕ ٖد ا ايؿًٝمددٛف فمددحاس صددني ايكددمٚ ِٜاجلمٜددم
ٚ ٬أقددتّ حًددِ نْٛٓٝدد١
ؾٗدد ٛنتيكددمَت ٤قددم صٓدد َ ٢د ٖبتس َ هددتَ س
َ ُتبه ست ٚيهٓ٘ َ ٝتؾٜ ٝك ٞقح ٜصمأ َٔ اومًُتت ايوًُٝد١
ايددن حت ددح ٘ َثددٌ ْعحٜدد ١اي قددٛك ٚا٭حبددتا اجلمٜددم ٠ت حًددِ
ايٓؿ ٚإلتك حً ٢اي َتٕ ا حة او صتص٘ ت آْتٚ ٘٥اخرتع اي َدتٕ
اي  ٫ ٟصتص٘ ؾ ٘ٝصدني إٓ ٚإٓ ٚصوبدتك ٠ؾًمدؿ ١ٝيكدم ةَدا
اوص
ايٛفدددٛة صتي َدددتٕ ؾححنددد٘ ٚفوًددد٘ َ قدددٛكاس صتبد د ُحاك ٚيهدددٔ ٫
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اي قدددٛك ايبٛٝيدددٛف ٞايدد  ٜ ٟمدددتقا ؾٝددد٘ ايكدددم ِٜيٝؿمدد اوهدددتٕ
يًممٜددم ٚيهٓدد٘ قددٛك ايمميَٛدد ١اي د ٜ ٟم د ُح ايكددم ِٜؾٝدد٘ إد
ت ٫دد٘ ٚإعددت ٖددَ ٛبددمع أصددماس
فتْددق اجلمٜددم ٚاي د  ٫ ٟمددتْ
فمٜدددم ا دددت٫ت أصدددماس ٚا٭ؾدددحاة ٜ ٫ودددم ٕٚحدددٔ إٔ ٜهْٛدددٛا َدددٔ
ت ٫د٘ ٖٚهد ا جنددم ايؿحةٜددٛ Individualité ١يددم َددحت صحغمددٕٛ
ؾهددٌ ؾددحة ٖدد ٛعدد ١فمٜددمَ ٠ددٔ عددتت ايمميَٛدد ١ي ًددـ حددٔ
ايًحع ني ايمتصكٚ ١اي ٬ك ١يت أ تي ٗت ا ت ٗ َٝٚ ١ت ايؿحٜدم٠و
ٚيهددٔ ٖ د  ٙايًحعددتت أ ٚا٭ؾددحاة يٝم د قتُ٥دد ١ص د ا ٗت ٚيهٓٗددت
َعتٖح ي ٝإ ٫يًٛفٛة ا ل أ ٚايممي ١َٛأ ٚةؾو ١ا ٝتٖٚ ٠هد ا
جنم صحغمدٜ ٕٛومد حدٔ صٝدتٕ اي ؿدحة ٚإحقت٥د٘ َوٓدت ٙصمدبق أْد٘
صددب صددتوٛقـ او ٝددتؾٜ ٝك ٞصدديٕ دنوددٌ يًٛفددٛة أ د٬س إلتص دتس يددٝ
ا٭ؾددحاة بدد ٣ٛقًٝددتت يد ا ا٭ ددٌ نُددت هدد ٕٛا٭ ددمتك نًددٗت
قًٝددتت يكدد ٠ٛاٱْبددتت ايهتَٓدد ١ت ايقبٝودد ١نُددت ددح ٣ايؿًمددؿ١
اومكبدد١ٝو ٚاي وددتكض صددني ايٛفددٛة ٚ existenceايهْٛٓٝدد etre ١صددني
اٱْمتٕ ايؿحة ايكت ِ٥ص ا ٘ ا ت ٥حًَ ٢بمأ أؾوتيد٘ ٚصدني ا كٝكد١
ايهًٝددد ١ايدددن دددٓعِ ا٭ؾدددحاة مجٝود دتسو إٕ ٖد د ا اي ودددتكض وتْٝددد٘
ايؿًمددؿَٓ ١دد ايكددمٜٚ ِٜبددم ٚصاددٛك ٠ددتة ٠ت ايؿًمددؿ ١اووت ددح٠
ٚيٖٓ ٝت جمتٍ صٝتْ٘و
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اوٗدددِ إٔ صحغمدددٜ ٕٛو د د ْكقددد ١اْكددد٬ب ت دددتكٜت ايؿًمدددؿ١
َكتصددٌ ا ددحة ٚاو حددحى َكتصددٌ ايثتص د ٚايؿددحة
صٛضددو٘ اوص د
َكتصدددٌ ايودددتّ ٚا دددم َكتصدددٌ أ ٚؾدددٛم ايوكدددٌ إ وو ٖٚد د ٖ ٙدددٞ
اوٛاقددـ ايددن اي كق ٗددت ايٛفٛةٜددٚ ١ا د ٗحت صٗددت ٚقًٝددٌ َددِٓٗ َددٔ
احرتف صؿضٌ اووًِو َثٌ َسيٛصْٛنو
دد ٢إ ا َددت  ٚددًٓت إد ايٛفٛةٜدد ١كأٜٓتٖددت ٓثددح ٖ د ا ايهددِ
اوػؿٌ اودبِٗ اودمح ٛصتٱْمدتْ ١ٝأؾدحاةاس قتُ٥د ١ت ايودح ٣يد ٝصٗٓٝدت
أ ٟا اددتٍ َمددبلوو ؾٗدد ٞقددم قُ د اجلددٖٛح ا٭كبددق ٞإد ْ ددـ
ٓ َ٫تٖ ١ٝخم ًـ صوضٗت حٔ صوآل ٖ ٞا٭ؾحاة ٖٚهد ا فوًد
 ٬حدٔ بدٛا َ ٙؿدحةسا صي دتي ٘
يًؿحة ٚفدٛةسا قتُ٥د ست ص ا د٘ َمد ك س
ٖ ٚ ٛمَ ٙبمأ أؾوتيد٘  ٜٓ ٫مدق إد أٜد ١كٝكدَ ١مدبكٜ ٫ٚ ١مدبك٘
أ ٟاُ ِٝإْ٘ يٚ ٝفٛةاس ًَ٦ٝتس ٚيهٓ٘ َصدحٚع ٚفدٛة َصدحٚع
ًَكدد ٞصددني ٜددم ٟددت ب٘ صتي د ات ُٖ دتس إلكدد٬ٝس ذنًُدد٘  ٚددم ٙصوددم إٔ
أيك ٞص ٬ح ٕٛت اي  ١ٜا تيَ ١ٝرتٚنتس ي ا ٘ اين حً ٘ٝإٔ ٜودمٚ
ٚكاٖ٤ددت دد ٢إ ا َددت أَمددو صٗددت ق د ؾٗت إد أَددتّ ي ٝمتٚيٖددت َددٔ
فمٜم ٖٚه اوو ب ٘ ٬ايٝ ٛم ٖ ٛا ح ١ٜايدن ٜ ٫مد قٝحت إ ٫إٔ
ٜم وًُٗت ٚإ ا كؾضٗت ؾحعت ٜحؾضٗت صؿوٌ ح!!
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ٖٓددت صددحيت َصددهً ١اٯخددح :صوددم إٔ ْثددح ا٭ؾددحاة صدد ٬حدد ٕٛت
ايودددحا ٤نكددد٬ع ايكدددح ٕٚايٛبدددق ٢ايمدددتحب ١ت ا ددد ٤٬او هدد ٠
اوثكً ١صُٗٗت ٚقًكٗت اوػًكد ١حًد ٢ا ٗدت َدحت ؾدتكم صدني ٖد  ٙايكد٬ع
ٚأؾدحاة ايٛفٛةٜددٖ ١دد ٛإٔ ٖد  ٙايكدد٬ع َح بقدد ١حبكٝكدَ ١مددبكٖ ١ددٞ
ايهٓٝم ١اين قُحت صٗٓٝت  ٚم ٓؿحٖت حٓم ايً  ّٚحب دًٝب١ٝ
أَت أؾحاة ايٛفٛة ١ٜؾ ٬حصقِٗ أ ١ٜكٝكَ ١مبك ١٭ٕ نٌ كٝكد١
ؾٗ ٞتيٝد ١يًُٛقدـ ا٭ٚيدَٛ ٞقدـ اوصدحٚع ٖٚد ا اوصدحٚع يدٝ
٦ٝتس ٚيهٓ٘ َت بٝه ٫ٚ ٕٛميهٔ اي ٓب ٪بًؿتس مبت بٝهَٚ ٕٛت
بددٝه ْ٘ٛنددٌ ؾددحة خم ًددـ حُددت بددٝه ْ٘ٛاٯخددح ٕٚ٭ٕ ا٭َددح
ي ٝعٛاس صٛٝيٛفٝتس مق خمقا ٚيهٓد٘ إصدماع فمٜدم كد ّٛصد٘
إكاة ٠حٚ ٠ا ح ١ٜحؾآل أ ٟخمقا َٛضٛعو
صودددم إٔ ْثدددح ا٭ؾدددحاة ند د يو دددتكت ايٛفٛةٜددد ١ت هحٜكددد١
مجوِٗ أ ٚيكٝل ا ٫اتٍ صٝدِٓٗ َدٔ فمٜدم يكدم ٖدحب ا ت ٜدق
َٔ صٓت ٤اوم صؿ ٢ؾي ٟهبٝق بتخح ؾ يِ ايبتب وو
ٚيهددٔ كغددِ إٔ اوصددهً ١قددح قبددٌ ايؿًمددؿ ١اووت ددح٠
ؾُٝهٓٓت إٔ ْم صـ َٗ ٬دت َٓد ةٜهدتكت َدحت َقًدحت ايؿًمدؿ١
ا مٜث١و
 ٫كٜددق ت إٔ اْ٫ؿاددتٍ أَددح وتْٝدد٘ ا ضددتك ٠ا٭ٚكٚصٝدد ١قبددٌ
ايٛفٛةٚ ١ٜميهٓٓت إٔ ْ ًُ ٖ  ٙا سَٓ ٠د ةٜهدتكت ؾٗد ٛصودم
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إٔ ان صددـ كٝك دد٘ ايثتص دد" ١أْددت أؾهددح ؾيْددت َٛفددٛة" قددم ظددٌ
بددمني ٖ د  ٙا٭ْددت ٜ ٚم د قحت إٔ رنددحج َٓٗددت إد ايوددت خحٚف دتس
َبت حاس صٌ إْ٘ خحج صكٝت َٓقك ٞؾد ٖٔ أ٫ٚس حًدٚ ٢فدٛة ا إلدِ
فوددددٌ ا ضددددُتْتس ٭ؾهددددتك ٙحددددٔ ايوددددت ؾت اددددتي٘ صتيودددددت
صددتٯخح ٜٔيددَ ٝبت ددحاس ٚيددٚ ٝاقودد ١أٚيدد ٞنُددت ٜوًُٓددت ا د
اوبت ددح ؾتيوددتَ ٫ ٞذنددت ٍٚإٔ ٜكدد ِٝايددمي ٌٝحًددٚ ٢فددٛة ايوددت
ٚيهٓ٘ ٜوٝص٘ حبٛابد٘ أَدت ةٜهدتكت ؾٝصدو ت ٖد ا ايودت ٫ٚ
ٜم قٝحت ا ي ٍٛ ٛإي ٘ٝإ ٫حً ٢فمح َٔ ا٭ؾهدتك اوٓقكٝد ١ؾٗد٫ ٛ
ٜوحف َبت دح ٠بدْ ٣ٛؿمد٘ ٜ ٫ٚمد قٝحت ا دحٚج َٓٗدت إ ٫صٛبدت٥ا
َٓقك ٖٚ ١ٝا َٛقـ ٚكإل ٘ ايؿًمؿ ١اوثتي ١ٝؾُٓ ةٜهتكت بدمٔ
ايؿ٬بددؿ ١ت ٚا ٗددِ ٚأخ د ٚا ميددم ٕٚاجلمددٛك اوٓقكٝدد ١ت ايددٛا٤
يً ٛدد ٍٛإد ايوددت ايدد  ٟكؾضدد٘ ايصددو اوٓٗمدد ٞايدد  ٟصدد٘ ةَددح
اوبت ح ٚةَح بوتس ي يو دً ٓت صتيودت ٚأضدٝـ
ةٜهتكت ا
صددتب فمٜددم إد أصدددٛاب ايؿًمددؿٖ ١دد ٛاي ٖددتٕ حًدددٚ ٢فددٛة ايودددت
ا تكف ٞمبت ؾْ َٔ ٘ٝت ٚأ ٝت٤و
ْٚضددحب َثددت٫س حًدد ٢يددو "يٝبٓ د " ؾٗدد ٛقددم ْثددح ا٭ؾددحاة قبددٌ
ايٛفٛةٜددد ١فدددٛاٖح َٓؿادددً ١مستٖدددت "َْٛدددتة" إ دددتك ٠إد صمدددته ٗت
 ٚٚم ٗت ٖد  ٙاوْٛدتةات "يد ٝصٗٓٝدت أ ٟا ادتٍ َٚدت ذنادٌ يدمٜٗت
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َددٔ إةكاى" ٚاٱةكاى ضددحب َددٔ ا ٫اددتٍ صددني اي د ات ٚاوٛضددٛع دددد
ي ٝبٛ ٣ٛاؾل أيي ٞؾت قم ك ق ٖ  ٙاوْٛتةات حبٛ ٝاؾدل
أؾوتيددت ة ٕٚإٔ ٜدد ِ صٗٓٝددت أ ٟيكدددتَٚ ٤ثتيدد٘ ٚاضدد إْٗددت بدددتحتت
ضدددبق حبٝد د دددحٕ ت ٚقد د ٚا دددم ٖٚهد د ا ؾوٓدددمَت ٓدددتةٜ
ٚأفٝبو ؾًْ ٝما٩ى ٖ ٛاي  ٟأإلتك إفتصن ٚيهٔ ا اي  ٟفودٌ
َاس ٟددد ندٌ َدت بد يق ّٛصد٘ َدٔ أؾودتٍ ٚندٌ َدت بدٝحما يد ٞددد
خم ْ دتس ت ا ددٚ ٞقددم ك ددق ٛاؾك دتس صددني ددت ٚ ٞ ٫ت ٫ددو حب ٝد
ٛاق ت اي َتٕ ؾٓما٩ى ٛاق صؿودٌ اي ٛاؾدل ا٭ييد ٞاومدبل َدحت
إفتصن ة ٕٚإٔ  ِ ٜصٓٓٝت أ ٟا اتٍو
ٚميهٓٓت إٔ ْ نح ؾحة ْٝ ١ٜص٘ اومحؾ ١اين  ٫مدُ صديٟ
وتهـ َحت اٯخح ٚاين قوٌ اياحاع أبت ايو٬قتت اٱْمدتْ١ٝ
ٚمح ٘ ٬حً ٢اوم ْ ٝاحملبَ ١صٗٛك٠و
ٖ  ٙايو ي ١او ٝؿ ١قم ْكًٗت ا بٓمًح إد َت صدني ا ضدتكات
 ٖٞٚحٓم ٙاٝتت  ١ٝنت٭ؾحاة ؾٗ  ٙا ضتكات حٓم ٙةٚا٥ح
َػًك ١يت َمتك َحب ّٛصؿوٌ ايكدمك أ ٚاوادس متدح مبحا دٌ ا ٝدت٠
ا ٗت َٔ ٫ٚة ٚ ٠بتب  ٚدٛ ٝخَٚ ١دٛت د ِ  ٫ٚميهدٔ إٔ ٜد ِ
أ ٟكددتهحت صددني أؾدد٬ى ا ضددتكات ؾدد ٬دديإلس صٗٓٝددت  ٫ٚدديإلح ٚإعددت
ح يدد ٚ ١ددُ  ٫ٚمد قٝحت أٜدد ١ضددتك ٠إٔ ؿٗددِ حبكحٜدد ١ضددتك٠
أخح ٣مبوٓد ٢كٗ ٚدت ا٭ دْٚ ٌٝعح ٗدت إد ايٛفدٛةو َٚدت  ٜٓكدٌ َدٔ
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ضدددتك ٠إد أخدددحَ ٣دددٔ أؾهدددتك ٚؾًمدددؿتت ٚأةٜدددتٕ  ٫ميهدددٔ إٔ
ذن د ؿغ صقددتصحت ا ضددتك ٠ايمددتصك١و ٚيهٓدد٘ ً ٜدد ٕٛصددح ٚا ضددتك٠
اجلمٜم ٠ؾتيب ١ٜ ٛنُت ٜؿُٗٗدت اياد ٝي ًدـ حدٔ صٜ ٛد ١ايٓدم
إْٗت ْعح ٠اياد ٝإد ايٛفدٛة َود  ٠حدٔ ْؿمدٗت مبؿدتٖ ِٝايبٜ ٛد١
ٚميهٓٓدت إٔ ْضدٝـ َددٔ حٓدمْت َثدتٍ اوتكنمددٚ ١ٝنٝدـ أْٗددت ت
ايػحب يخ ه٬س حكًٝتس ميهدٔ يٲْمدتٕ إٔ ذندٛكٚ ٙت ايادني
ه٬س اح كتةٜتس ٜكحصٗت َٔ ا كٝك ١ايم١ٜٝٓو
ٖد د ا ا٫ح ادددتّ ايادددتَ صتيد د ات ٖد د ا ا٭ٚقٝدددتَْ ٛدددٔ
اياددُ ٚايٓؿددٚ ٞايمددح ٚايعًُددٚ ١بدد ٤ٛايؿٗددِ ٚاي ؿددتِٖ قددم
اب ُح ت ايؿًمؿٚ ١ايؿٔ اووت حٚ ٜٔيهٔ صصدهٌ فمٜدم ؾوٓدم
"نتؾهددت" إٔ اٯخددحٜ ٫ ٜٔوددتًَ ْٛن د ات ٚيهددٔ نُٛضددٛع
قتصٌ ي٬ب ٗ٬ى يمة ق ٘ ُٝمبحةٚةٚ ٙحٓمَت ٜومد حدٔ ايوقدت٤
ًٜكٜٓٚ ٢ب نٓؿت ١ٜنحٚ ١ٜٗكٚا" ٘ ٜاومت" وبس حٔ يو ؾبقدٌ
ايكا ١نتٕ تفحاس ْتؾوتس ٭ًٖ٘ ٚيهٓ٘ حٓمَت َمدت صدح ٠أ دب
صٓعددحِٖ حبث دتس ٚت أٚج وتهؿدد٘ َوٗددِ أٖددتْٚ ٙٛهددحةَ ٙٚددٔ أ فددٌ
ؿكَ ١تة ١ٜوكم َحت غحصت٤و
 ٖٚا اوٛقـ قم اب ُح ت ايٛفٛة ١ٜاووت ح ٠ؾ دحٚج ايد ات
حٓمِٖ َٔ ح ي ٗت بكٛط َحٜحت ٚنٌ ؾحة نُت ٜك" ٍٛنسفتكة"
"ٖ ٛص ا ٘ حت ي٘ قم أقماب٘ اي  ٫ ٟميهدٔ إٔ ٓؿد إيٝد٘ ٜدم
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أفٓبٝددددٚ "١حًدددد ٢ايؿددددحة إٔ ٜعددددٌ َو اددددُتس صٗددد  ٙايددد ات " ددددتَ تس
نتيك ٖتة٥تس نتوٛت"و
ٚت حدددحف "ٖٝدددمفتك" إٔ ا٫ب مددد ّ٬يودددت ايٓدددت حدددت
"ايددد "ِٖٛضدددحب َدددٔ ايدددحب َدددٔ اومدددٚ٪يٚ ١ٝابدد كتيَ ١دددٔ حدددق٤
ايٛفٛة ٚا ح١ٜو
دد ٢إ ا َددت  ٚددًٓت إد "بددتك ح" ٚفددمْتٜ ٙد ةاة إ ددحاكاس حًدد٢
اح بتك اٯخح َمحت ٠يًمكٛط ٛ ٚقـ ايُٓ ٛإٔ اٯخدح دنُدمْ ٞت
اوٛقدددـ ٜٚمد د ًٗه ت ايًحعدددٚ ١دنوًد د أةا ٠يُٓدددٖ ٙٛددد ٛأٟ
ذنٛي إد  ٤ٞأَٛ ٚضدٛع فتَدم ٚذند ٍٛصدٚ ٝصدني إٔ أقدتٚي
ا ٚ ٞأ وتد حً ٢اوٛاقـ اي ي ١ًٝاين ٚقؿ ٗدت ات ٜد ّٛإْد ت
ْعح ْؿمَ ٞصحٚع ٚفدٛة ُٜٓد ٜٚ ٛقدٛك  ٜٚهتَدٌ صتبد ُحاك أَدت
اٯخددح ؾٓٝهددح حً د ّٞيددو  ًٜٚد كق ت َٛقددـ ٚا ددم َددٔ َٛاقددـ
ٝددت  ٞاو هتًَددٚ ١دنوددٌ َددٔ ٖ د ا اوددٛف مجددتع نْٛٓٝددَٚ ١ثتيدد٘
ٚاض ٜ :ضبق اٯخح ت َٛقـ َصني َثدٌ ايٓعدح َدٔ إلكدق صدتب
ٚيه د يم د ؾكددا ٖ د ا اوٛقددـ ؾيْددت َؿهددح ْٚاددس ا حٜدد١
 ٚددمتع ا ددرتى ت اوكتَٚددٚ ١حٓددمَ ٟصددتكٜحت يًُم د كبٌ إ ووو أَددت
اٯخدددح ؾٝحد د ف فٛاْدددق ادددٝن نًدددٗت  ًٜٚاد د ت ٖد د ا
اوٛقددـ ة ٕٚإٔ ٜمددُ يدد ٞص مددتٚيٚ ٙأ ددب َددحت إلكددق ايبددتب دد٦ٝتس
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ٚا ددماس ت ْعددح ٙيكددم بددحم حددتو َ ٞد ٚي د ا ؾمددٖٛح ايو٬قددتت
اٱْمتْ ١ٝت ْعح بتك ح ٖ ٛاياحاع ندٌ ؾدحة ذندت ٍٚإٔ ٜادٝق
َكت ددٌ اٯخددح ٜٔصٓعحا دد٘ صٓددٛع َددٔ اوبتغ دد ١نددٌ ؾددحة ٜحٜددم إٔ
دنُدم اٯخددح ٜٚمدًب٘ ح ٜدد٘ ٚذنٛيد٘ إد َٛضددٛع بدتنٔ يهددٞ
ٜبك ٢ا تس قح اي وحٜؿدتت ة ٕٚإٔ ٜصدًُٗت أ ٟوحٜدـ ٚقدم د
كأ ٜ٘ت َمح " ٘ ٝفًم ١بح"١ٜو
 ٚبم" ٚب ُٕٛٝةٚصٛؾٛاك" ت ن تصٗت "صسٚ ٚبٝٓٝت " اي ٟ
ددحفِ إد ايوحصٝدد ١صوٓددٛإ "َػددتَح ٠اٱْمددتٕ" خمًادد ١ي د ا ايددحأٟو
ؾًدد ٝاٱْمددتٕ ا دتس إ ٫ت ْعددح ْؿم د٘ ٚيم د بدد ٣ٛأةا ٠ت ْعددح
اٯخدددح ؾدددتٯخح  ٫ميهدددٔ إٔ  ٜبٓددد ٢مجدددتع نٓٝدددْٛن ٚيهٓددد٘
ٜيخ د َددٔ ٖ د  ٙايهْٛٓٝدد ١اوٛاقددـ ايددن ٓؿودد٘ ٚيقدد ٧اوددحأ ٠إ ا
ظٓ د إٔ يٚفٗددت ذنبٗددت غددس مجًٝدد ١إٔ اٯخددح ٜحٜددمْ ٞت َٛقددـ
ٜٓؿودد٘ ٖدد ٫ ٚ ٛميهددٔ إٔ ٜكددبً غددس َ مددٌ ت َصددحٚع َؿٝددم
ٚيوًٗت ت ٖد ا دتصحت كأ ٟبدتك ح اٱْمدتٕ مبدت ٖد ٛحًٝد٘ صتيؿودٌ ٫
صتوُهٓتت ايػتؾ ١ٝت ْؿم٘و
ٖ ا اوٛقـ ايؿًمؿ ٖٛ ٞاي  ٟمحب إد حًدِ ايدٓؿ ؾمودٌ
ايددمن ٛك "ٖٓددح ٟؾددتي٪ٜ "ٕٛنددم "إٔ ا٭ د ت اي د  ٜٔذنٝقددٕٛ
صدديٕ
صدتوح ٤يٝمددٛا أنثددح َددٔ َٓتبدبتت أ ٚأبددبتب مددُ يًصد
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ٜو حٔ ْؿم٘ ٚذنكل ا ٘"و  ِ ٜٚايُٓ" ٛصيٕ مي ٝاٱْمتٕ صني ٖ ٙ
ايدد ات َٚددت ٖدد ٛضددحٚك ٟي هًُٝددٗت :أٖ ٟدد ا ايػحٜددق اجلددٖٛحٟ
اوُثددٌ ت اٯخددح"و صددني هددحؾني "ايقددحف ا٭ٖ ٍٚدد ٛإإلبددتت ايص د
ا ٚ ٘ ٜٖٛٚ ٘ ٝأَدت ايقدحف ايثدتْ ٞؾٗد ٛندٌ َدت دندق هدحةَ ٙدٔ
ٖ  ٙاي ا  ١ٝياٝتْ ٗت"و
"ايصحٜو أ ٚاٯخح"وو ٜه ٕٛت ايعحف ايوتة َ ١ٜضدت٬٥س غدس
ظدددتٖح َهب ٛددتس نيْددد٘ َٛضدددحت اْهدددتك ْٚؿدددَ ٞدددٔ فتْدددق إكاة٠
ايمٝقحٚ ٠اي هتٌَ اين ات ق اي اتو
ٚأْت ٖٓت أْكٌ ْا ٛتس َٔ َكتٍ ايمن ٛك "ؾتي :"ٕٛةٚك اٯخح
ت ه ٜٔٛايصوٛك صتي اتو
ٖ ا ٖ ٛاوٓت ايؿهح ٟاي  ٟبٝقح حً ٢ا ضتك ٠ا٭ٚكٚصٝد١
ت َح ً ٗت ا مٜثٚ ٖٛٚ ١اض ت ٝت ٗت اووت ح ٠أٜضدتس  ٜمًد٢
ت إَوتْٗت ت اجلٓ ٚإبحاؾٗت ؾ ٘ٝيدو ٭ٕ ٖد  ٙا ضدتك ٠صودم
ٜبددل
إٔ أةاكت ظٗحٖددت ي ٬اددتٍ صددتٯخح حددٔ هحٜددل ا ددق
يمٜٗت ب ٣ٛاجلٓ ٚايؿصٌ ت ا ق  ٫صم إٔ ٪ٜة ٟإد ابد ػحام
ت اجلددٓ  ٚيدددو يمددببني :أ٫ٚس ددددد ٭ٕ ا ددق ٖددد ٛايدد ٜ ٟضدددبا
ٝت ٓت اجلٓمٜٚ ١ٝوقٗٝت َوٓتٖت ؾبُٓٝت ايػح ٠ ٜحٓدم ا ٝدٛإ بدحت
إٜكتحد دتس حًددد ٢ةكفدددَ ١دددٔ ايثبدددتت ٓعُددد٘ ةٚك ٠ايؿادددٚ ٍٛايكدددٛاْني
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ايبٛٝيٛف ١ٝجنم ايماؾحت اجلٓم ٞحٓدم اٱْمدتٕ َرتٚندتس يادت ب٘
ٓعُ٘ ؾكدا اٱكاة ٠اٱْمدتْ ١ٝايدن مد ُم متتبدهٗت ٚقٗ ٛدت َدٔ
اٱ بتع ايوتهؿٚ ٞايمف ٤اٱْمتْٞو ؾح ا َت  ٌٝصدني اٱكاةٖٚ ٠د ا
اٱ بتع ؾكمت قمك ٗت حً ٢ايضبا ٚأؾً ايػحا َٔ ٥حكتيتو
إٕ ايدددماؾحت اجلٓمددد ٞحٓدددم اٱْمدددتٕ ٖدددَ ٛد د ٜا َدددٔ ايػحٜد د ٠
اجلٓمدد ١ٝنُددت ٖدد ٞحٓددم ا ٝددٛإ ٚاي وددتهـ اٱْمددتْ ٞأ ٚاحملبدد١
 ٚؿحٜددؼ ٖدد ا ايددماؾحت َددٔ ددحٓ ٘ ايوتهؿٝدد ١دنوددٌ ايػحٜدد  ٠أؾودد٢
َم دوٛك ٠ددمب نٝؿُددت ا ؿددل ؾتيددماؾحت اٱْمددتْ ٞإ ٕ  ٚحنٝددق
َد ةٚج ٚاْؿاددتٍ ا ددٝا ا٭صددٝآل "ايوتهؿدد "١حددٔ ا ددٝا ا٭محددح
"اجلٓ " ٪ٜة ٟإد اي ُ م ايٓؿمٚ ٞايوا و
ٚإلتْ ٝدتس ٭ٕ صددني ا ددق ٚاجلددٓ وتكضددت ت ا٫قددت ٙايٓؿمددٞ
ؾؿ ٞا ق حن ؿغ ص ا  ١ٝاٯخح  ْٚضدت ٍ٤أَتَد٘ ندْ ٞحؾوٗدت إد
أحًدد ٢ةكفددَ ١ددٔ ايػٓددٚ ٢ايصددوٛك صتي د ات ؾت ددق إ ٕ ددٛاك صددني
ا ددني ددح ني إْدد٘ ضددٛك ٜٛافدد٘ ضددٛكسا إلددِ ذنددت ٍٚنددٌ َددٔ
ايقددحؾني إٔ ًٜػدد ٞإكاة دد٘ يٓٝددمَا صددتٯخحوو يددٓ ٬غ ايًكددت ٤ايمددٟٛ
صددني ددحٜهني :إْدد٘ ضددحب َددٔ اي وددتهـ اياددتَ بددمأ ٙايوٝددٕٛو
ك ٍٛحٓٝت أ م ايصحٜهني يٰخح :امحً إد ًَه ٞ ٛافوً
حعُٝتس ت حٝٓٝو احق أَتْدتس ضدم َادتةؾتت ا ٝدت ٠امحًد
ؾٛم اي َٔ امحً ؾٛم اي َٔ قتٚي ص ٞاوٛتو
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ؾ مٝددق ايوٓٝددتٕ َددٔ ايقددحف اٯخددح :أفددٌ إْددو يه د يو ت
حد ٝات َقًكد ١مددس ت ا٫قدت ٙاوضددتة يًد َٔ قددت ٍٚا٭كض
 ٚوًددد ٛحًٗٝدددت ٚحًددد ٢ضدددحٚك ٗتو ٜٚدددحة ايصدددحٜو ا٭ٜ ٍٚدددت يًؿح ددد١
ايوعُٝددٖ ١دد ٛا ا ْ٫اددتك ا كٝكدد ٚ ٞرتفددِ يػدد ١ايوٝدد ٕٛإد يػدد١
ا ددٛا ا٭خددح ٣ؾٝبددمأ ايقٛؾددتٕ ةحتصدتس ةاؾ٦د ست يدد ٝيًمددٓ إ٫
ْمب ١ض ١ًٝ٦ؾٜ ٫ٚ ٘ٝه ٕٛايوٌُ اجلٓم ٞب ١ُ ٣ٛيد ا ايًكدت٤
ايح ٞ ٚايحا٥حت ٜ َ٘ٓٚه مق قَٚ ٘ ُٝوٓتٚ ٙؾاً٘ حٓ٘ َثٌ ؾادٌ
أ ٟحٌُ حٔ غت :٘ ٜبكٛط ت ايوب ٚايؿحاؽو
أَت ت اجلٓ ؾٓحٔ جنوٌ اٯخدح َٛضدٛحتس يٓدت ددد نُدت ٜدح٣
بتك ح دد ْٚمًب٘ ا ٘ ٚحنٛي٘ إد أةاٚ ٠ص يو ع ًو ايصوٛك صتيد ات
اي ٜٓ ٫ ٟد ك َٓد٘ ضدٛك اٯخدح ْٚعح د٘ صودم إٔ ٖبقٓدت صد٘ َدٔ
َم  ٣ٛاٱْمتٕ ٚبدًبٓت ٙح ٜد٘ ٚنًُدت ابد قوٓت ايبدٛط صد٘ إد
َم  ٣ٛايصد ٤ٞأ ٚا٭ةا ٠يًادٓت َدٔ ايصدوٛك صت مدٌ ٭ٕ اٯخدح
أ ب غت٥بتس ت ْعحْت  ٖٚا َت ذنما َحت ايبػتٜت ٜ ٝؿ اودح٤
أصدٛاب نٗٛؾدد٘ ايٓؿمدَ ١ٝٴحدمّإلتس ْؿمد٘ :إٕ ٖدد ٞإَ ٫د َٛإٕ ٖددٛ
إ ٫يكت ٤حتصح ٚاوض ٞصٗ ا اوٛقـ إد ْٗت ٜٛ ٘ ٜدًٓت إد ايمدتة١ٜ
ٖٚدد ٞاي ًد ص ود ٜق اٯخددح ٜٔت ٖد ا اوٛقددـ ٜصددوح اوددح ٤صو يدد١
خمٝؿ ١ؾٗ ٛقم أ ب ٝ ٚدماس صودم إٔ أحدمّ ا ٝد ١اٯخدح ايد ٟ
ٜوددم أنثددح َددٔ فثددٖ ١تَددمٜٚ ٠اددح ا ددق اوهبددٛت ت أحُددتم
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اي ات َٛفٗتس ايٓما ٤يٰخح ن ٞذنكل َو٘ اْ٫مَتج ٚيهٔ اٯخح
تَ  ٫دنٝق ؾكدم اخرتْدت ٙغحٜبد ست َ ٝد ست أ ٚأ ًٓدت ٙند يو
ؾددددُٓؤ ت اجلددددٓ نُددددت ددددما يًددددمٚجنٛإ ددددتٚيني يكٝددددل
اْ٫ددمَتج حددٔ هحٜكدد٘ َددت ٜكدد" ٍٛصددتكصٚ " ٛيهددٔ اجلددٓ  ٚددمٙ
ٜؿرتض بًؿتس إحماّ اٯخح ٖٚه ا ْعٌ ْكحع أصٛاب اوم حٌٝو
ٖه د ا أة ٣اْ٫ؿاددتٍ ايح ٚدد ٞصددني ا٭ؾددحاة ٚا حَددتٕ َددٔ
ا دددق إد اب مددد ّ٬اٱْمدددتٕ اووت دددح يًمدددٓ ؾٓمد دم ايصدددبتب
اووت ح ٜم ػحم ت اجلدٓ صودم إٔ ابد وتض حدٔ اي ودتهـ ايد ٟ
ٜم ُح َم ٣ا ٝت ٠ص وتهـ ٜ ٫م ّٚب ٣ٛعٝ ١د جندم ايكًدل
حً ٢اَ ٬ى اٯخح اي  ٟنتٕ ٜواـ صؿتك ايكح ٕٚايٛبق ٢قم
اخ ؿ ٢متتَتس حٓم ايصتب اووت ح ٚمتد م بدٝتم ا ٝدت ٠اٱْمدتْ١ٝ
إد عددتت َٓؿاددًٜٓ ٫ ١عُٗددت ْددتظِ ايددمف أ ٚا ددقو ٜ ٫ٚؿوددٌ
ا٭ةب ٦ٝتس ب ٣ٛإٔ ٜٓكٌ ٖ  ٙا ٝت ٠صصهٌ َبتيؼ ؾ٘ٝو
ٚاٯٕ ٌٖ ْم ٙ ٖ ٜٔا ضتك ٠ا٭ٚكٚص ْٚ ١ٝحِ دد اح ُتةاس حًد٢
ايٓا ٛايمتصك ١دد إْٗت ضتك ٠اْؿاتٍ ٚققٝود ١صدني ايد ٚات ٚإٕ
أ ٟفمددددح ٜاددددٌ ا٭ْددددت صددددتٯخحَ ٜٔوددددم ّٚيددددمٜٗت ٚإٕ ايٛفٛةٜدددد١
ايمتك س ١ٜصتي ات ٖ ٞاوٛقـ ايؿهح ٟا دل ايد ٜ ٟٴوبتدح حدٔ كٚ
ٖ  ٙا ضتك ٠و
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إٕ ايٛقت٥حت ه ب ٖ ا ا٫ةحت ٤ؾً ٫ٛاي ُتبو ا٫ف ُتح ٞوت
اب قتع ايػحب إٔ ذنكل َومد  ٠ايادٓتح ١ايدن أخد خات٥ادٗت
قتٚي ايؿحة ١ٜي٬ي كتَ ٤حت اجلُتحٚ ١اح بتك اوصدحٚع مجتحٝدتس يدٝ
يًؿحة ؾ ٘ٝب ٣ٛةٚك ف َ ٫ ٞ٥وٓ ٢ي٘ ٚإعت ٜيخ َوٓت َٔ ٙايهدٌ
اي  ٟذن ٜ٘ٛوو
يكددم ددهت صوددآل ايه ددتب قددت٬٥سَ :ددٔ او٪بددـ إٔ ٜوددرتف
اٱْمتٕ صيْ٘  ٜٓا ت ٝت ٘ نًٗت ب ٣ٛاجل  ٤ايثتْ ٞحصدح َدٔ
ةصددَٚ ٛددحت يددو ؾكددم ابدد ُح ايوتَددٌ ايػحصددٜ ٞكدد ّٛصٗدد  ٙاوُٗدد١
ايضدد ١ًٝ٦ايددن َ ٫وٓدد ٢يددت َ مددتٚياس ا دد٘ َُٗ د٬س ايٓصدد ٠ٛايؿحةٜدد١
اوبمحَ ١م وٝضتس حٓٗت صٓص ٠ٛاٱصماع اجلُتحٞو
إٕ ا٫خ ات ايمقٝل ٛ ٚيٜحت ايوٌُ ٜم ٕ٫ة٫ي ١قتهود ١حًد٢
إٔ ايػحصٜ ٞم قٝحت إٔ ٜو د ْؿمد٘ فد ٤سا َدٔ ندٌ ٚابدق ١مدتٚي
ْؿمددٗت إد غتٜدد ١نًٝددٖ ١دد ٞا ُددحت صهتًَدد٘ إلددِ إٕ او٪بمددتت
ا٫ف ُتح ١ٝت ايػحب اين ٜمٍ جنت ٗت حً ٢أْٗت صًػ ةكف ١حتيٝد١
َٔ اي ُتبو ي وق ٞةي٬ٝس آخح حًَ ٢م ٣اك بتط ايؿحة صدتٯخحٜٔ
ٚقمك دد٘ حًددْ ٢هددحإ ا دد٘ َددٔ أفددٌ قُٝدد ١وًدد ٛحًٝدد٘ اْوكددم حًٗٝددت
اٱمجتعو ؾكم ابد قتح صحٜقتْٝدت إٔ كدٛة ا دحب ايوتوٝد ١ايثتْٝد١
صدديٕ يٛي د إد َومددهح حددٔ هحٜددل اب د  ّ٬نددٌ َددٛاهٔ ةٚكاس
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ف ٝ٥ددتس ت اووحنددد ١ت ٓمدددٝل َدددمٖا ةٍ حًددد ٢إٔ ايؿدددحة ٖٓدددتى
ٜمد قٝحت إٔ ٜٓمدد ٢ا دد٘ ٚإٔ  ًٜد ْؿمدد٘ صددمٚك ددػس َددٔ أفددٌ
خددس اجلُتحدد ١اوصددرتىو ٚن د يو أوتْٝددت ايػحصٝدد ١ايددن اب د قتح
كغددِ اي ددمَس ايهتَددٌ اي د  ٟحتْ دد٘ خدد ٍ٬ا ددحب ٚكغددِ فٝددٛا
ٓتح ٗت صصهٌ ٜدمح ٛإد اٱحمدتب َٚدت يدو
ا ٍ٬ ٫إٔ بو
ؿعدد ١صحأمستيددت ا٭بتبدد ٞاي د ٖ ٟدد ٛا٭بددت
إ ٫٭ْٗددت ظً د
ايٓؿمدد ٞيًحضددتك ٠ايػحصٝدد ١يددت ْٚو د صدد٘ ددوٛك ايؿددحة صتك بددتط
َاسَ ٙحت َاس جم ُو٘ حن ٛق ١ُٝمجتح ١ٝحًٝت ٚكمبت ابد قوٓت
ة ٕٚإٔ ْمددحف ت اي وُدد ِٝإٔ ْاددٛؽ قتْْٛددتس حتَددتس ي قددٛك ح٬قدد١
ايؿحة صت ُحت ياحُني إٔ ٖ  ٙايو٬ق ١متح مبحا ٌ إل٬اوو
أ٫ٚس دد اوح ًد ١ايقٛهُٝدٖٚ :١دَ ٞح ًد ١اي٬متدت ٜاوقًدل صدني
ايؿددحة ٚا ُددحت  ٝد ٜمددٛة َبددمأ اوصددتكن١و  ٜٓٚؿدد ٞأ ٟددوٛك
صتيد ات ٜٚو د ايؿددحة ايكبًٝدد ١نًددٗت اَ ددماةاس يدد٘ ٜٚوددتْ ٞنددٌ خددس
دددمٚةٜٚ ٙكتصدددٌ ٖد د  ٙاوح ًددد ١ت عددد ٛايؿدددحة َح ًددد١
 ٚدددح ميد د
ايقؿٛيدد ١ا٭ٚد  ٝد هدد ٕٛا ددمٚة َومَٚدد ١صددني ا٭ْددت ٚايوددت
ا تكفٚ ٞيٝم ايكب ١ًٝإ ٫قٛكاس صمٝقتس ي  ٙاوح ً١و
إلتْٝتس دد َح ً ١ايؿحة ١ٜايؿم ٚ ١صدب٘ أبدٓتٕ ايًدزن حٓدم ايقؿدٌ
 ٫صم َٔ بكٛهٗت ٚقتٚيٖت  ٖٞٚحبتك ٠حٔ وٛك َمدحف صتيد ات
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ة ٕٚأ ٟاح بتك يٰخحَ ٜٔحت حم حٔ اي َ ّ٩٬وٗدِ أ ٚاي ٛؾٝدل صدني
َاًح ١ايؿحة َٚاًح ١اجلُتحٜٚ ١كتصٌ ٖ  ٙاوح ً ١ت ع ٛايؿدحة
َح ًددد ١اوحاٖكدددٖٚ ١دددَ ٞح ًددد ١ؾحةٜددد ١ايحَٓٚمددد ١ٝايدددن ًمدددي إد
ايقبٝو ١دد ٚا ٝتٍ يوم اوحاٖل حٔ اي َ ّ٩٬حت جم ُو٘و
إلتيثتس دد َح ً ١اي وتقم ا ح أَ ٚح ًد ١ايٓضدا :صودم إٔ دوح
ايؿح ة ص ا د٘  ٚدوح صٛفدٛة اٯخدح ٜٔايد  ٫ ٜٔميهدٔ د ؾِٗ جلدي
إد اي وتقم َوِٗ يٝبك ٢حًدَ ٢ادتل ايقدحؾني او وتكضدني ٜٛٚؾدل
صٗٓٝت ٜٚبني مٚةٖت  ٖٚا اي وتقم ٖ ٛأبت اي هتٌَ ا٫ف ُتحٞ
 ٖٛٚحبتك ٠حدٔ عد ٛاي ٖٓٝد ١اوٛضدٛحٚ ١ٝا٫حدرتاف حبحٜدتت ػدتٜح
حٜن ٚصكٛاْني يتيـ كغبنو
ٚإٕ فدوفدو كٚب ٛيُٝثٌ َح ً ١ا ْ٫كتٍ ت ا ضتك ٠ا٭ٚكٚص١ٝ
ت اوح ً ١ايؿحة ١ٜايؿم ١أ ٟاوح ً ١ايحَٓٚم ١ٝإد َح ً ١اي وتقدم
ا ح ٚقم َح ْؿم٘ صتوح ً ني ؾؿد ٞاوح ًد ١ا٭ٚد َدٔ ا٫حرتاؾدتت
ٚت "أ  ّ٬او م ٍٛايٝ ٛم" جنم ٙؾحةٜتس َٓٚمٝتس ًٜمدي إد ايقبٝود١
ٚت "ايوكددددم ا ٫ف ُددددتحٜ "ٞوددددٛة إد ا ُددددحت يددددٝورتف صددددتٯخحٜٔ
ٜٚورتؾٛا ص٘و
إٕ حكدم ٙا٫ف ُددتح ٜ ٞضدُٔ إٔ ً ٜٓددحت ا٭ؾدحاة َددٔ كددٛقِٗ
ٜٚمًُٖٛت يًُم ُدحت ايد ٜ ٟودٛة ؾٛٝيحٗدت حًد ِٗٝصتي مدتٚٚ ٟٚاضد
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إٔ ا
ايٓضاو

ُوتت ايػحص ١ٝوٝا ي ٖ ا ايصوتك صوم إٔ صًػد َح ًد١

ْ ٫م د قٝحت إ ٕ إْهددتك اي ُتبددو ا٫ف ُددتح ٞحٓددم ايػددحصٝني
ؾهٝددـ ْؿمددح اوٛاقددـ ايؿًمددؿ ١ٝايددن أٚكةْددت َددٔ ةٜهددتكت إد
بتك ح
 ٫كٜددق ت أْددد٘ دندددق اي ؿحٜددل صدددني ْدددٛحني َددٔ ح٬قددد ١ا٭ْدددت
صتيوت و
 1دد ح٬قد ١ا٭ْدت صدتٯخح ٖٚد ٞح٬قد ١حتهؿٝد ١بدتيبَٛٚ ١فبد١
َٛضٛحٗت ؾحة ٚا مو
 2ددددد ح٬قددد ١ا٭ْدددت صدددتٯخحٖٚ ٜٔددد ٞح٬قدددً ١كتٝ٥ددد ١صماٝ٥ددد ١ت
اوح ً ١ايقٛهُٚ ١ٝحكًٚ ١ٝاحٝد ١ت َح ًد ١اي وتقدم ا دح
 ٚمدددد٘ ٖددد  ٙايو٬قددددَ ١ددددٔ ا٭ْددددت إد ا ُددددحت صهتًَدددد٘
 ٚدددٓوه ت ْعدددح ٠ا ُدددحت إد ايؿدددحة ؾ ًدددل حٓددددمٙ
َصتحح َٓتبب ١يًٓعحات ايدن ٓادق حًٝد٘و إْٗدت ايو٬قد١
مبوَٓٛ ٢ضٛح ٞجمحة ٖ ٛا ُحت صُٓٝت ايو٬قد ١ا٭ٚد
و
ٖ ٞح٬ق ١صؿحة َص
حًددد ٢ضدددَ ٤ٛدددت كدددمّ جندددم ح٬قددد ١ا٭ْدددت صدددتٯخح ٚاٖٝددد ١ت
ا ضددتك ٠ايػحصٝدد ١ؾتْ٫ؿاددتٍ صددني اي د ٚات ٖدد ٛايمددت٥م حددما صوددآل
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ايُٓددت ج او دديإلح ٠صيؾهددتك ختكفٝددَ ١ثددٌ "ف اٜٝددٌ َحبدد "ٌٝايدد ٟ
ٜٓتقآل َٛقـ بتك ح ت ٖ ا ايامة  ٜٚحِ إٔ اجلٓ ٖٞ ١اٯخحٕٚ
ٚإٕ اي ٛا دددٌ اٱْمدددتْٖ ٞددد ٛايٛاقوددد ١ا٭ٚيٝدددٖٚ ١ددد َ ٛددديإلح ت يدددو
صتومٝح١ٝو
أَت ح٬ق ١ا٭ْت صدتٯخح ٜٔأ ٚايؿدحة صدت
حتي َٔ ١ٝاي ُتبو حٓمِٖ نُت صٓٝتو

ُحت ؾٗد ٞحًد ٢ةكفد١

 ٚهددتة ددٓوه اٯٜدد ١حٓددمْت ؾو٬قدد ١ا٭ْددت صددتٯخح  ٫د اٍ
َ ٓٝدد ٜ ٫ٚ ١د اٍ ا ٫اددتٍ صددني اي د ٚات قت ُ٥دتس  ٜ ٫ٚد اٍ ايؿددحة ٜٓصددم
احملبددٚ ١دندددمٖت ٚقدددم وحضدد ٖدد  ٙايو٬قددد ١يدد ات ؾؿددد ٞحادددح
ا٫حنقتط ٖبقد ايو٬قد ١صدني ايحفدٌ ٚاودحأ ٠إد َمد  ٣ٛاجلدٓ
ٚت ايواح ا تضح  ٜٛو ايح ٝم ايضدَ ٌٝ٦دٔ ا دق ايد  ٟصكدٞ
إٔ  ٜب ح صؿوٌ اي يإلح صت ٝت ٠ايػحص١ٝو
أَت ح٬ق ١ا٭ْت صتٯخح ٜٔؾد ٬د اٍ حٓدمْت ت َح ًدً َ ١ؿد١
درتا ٚصددني اوح ًد ١ايكبًٝددَٚ ١ح ًد ١ايؿحةٜدد ١ايحَٓٚمدْ ٚ ١ٝهددم
ْبًؼ صوم َح ً ١اي وتقم ا حو
ؾٗدددٌ ْمدد قٝحت إٔ حند د ؿغ صاددد ٠٬احملبددد ١صدددني ا٭ْدددت ٚا٭ْد د
ٚحنًُٗت ودٔ ٜؿ كدح إيٗٝدت ْٚقدٛك ح٬قد ١ايؿدحة صدت ُحت يٓادٌ صٗدت
إد َح ً ١ايٓضا اين ْؿ كح إيٗٝتو
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إٕ ٖ ا َقًقٌ َوت حٌ َ ٖٛٚمٚ٪ي ١ٝايرتص١ٝو
ٚأخساس ؾٗ  ٙايحٚا ١ٜعا َٔ أعتط ح٬ق ١ا٭ْت صتٯخح ٖٚدٞ
تٚي ١فمٜح ٠صتيكحا٠٤و
حًَ ٢ت ؾٗٝت َٔ ْك
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ابد د ٝكغ ؾحٜدددم ات دددبت ْٚعدددح إد بدددحٜح يٚف ددد٘ قدددحب
بحٜح ٙختي ٝست ؾوًدِ أْٗدت ْٗضد قبًد٘ ي ٗٝد ٧هودتّ اٱؾقدتك قبدٌ إٔ
ٖ ٜق إد حًُ٘ ؾ ثت٤ب ت بحٜحٚ ٙأيك ٢صحأب٘ حً ٢ايٛبتةَ ٠دٔ
فمٜددم ٚةف ٤ايحضددت ٜػُددحٜ ٜٚ ٙددم ت ةف ٤ايؿددحاا ؾكددم نددتٕ
إْمدددتْتس عٛظددتس ُ ٜٓددد ٞإد هبكددد ١دددػتك ايبٛكفدددٛايٜني ندددتٕ
َمكبتس ْتفحتس ا يٚف ١مجٚٚ ١ًٝؾْ ١ٝمك َٔ أصٓت ٤هبك ٘ َٔ عٞ
ص ٚفْٛ َٔ ١حٗت ٚقم قضَ ٢وٗت قحاص ١ايوتَني ٖٚت ُٖدت ٜ ٫د إ٫
بددوٝم ٜٔنيُْٗددت ت ددٗح حمددٌ ةا٥ددِ ٚقددم ايةاةت بددوتة ُٗت
أخساس إ أُْٗت  ٜٓعحإ َٛيٛةاس َٓ أ ٗح ُٖٚدت ٜصدرتنتٕ َودت ت
بتحتت ايؿحاؽ ت إحماة اوم كبٌ ٖ ا اوٛيٛة اي ٜ ٟحٜماْ٘ بوٝماس
هبو ست ٚذنح ؾحٜم حًد ٢إٔ دنٓدق اصٓد٘ ندٌ ايوكبدتت ايدن يكٗٝدت
ت ٝت ٘ َثٌ ايرتص ١ٝغس ايوًُ ١ٝاين ًكتٖت َٚثٌ وٛصتت ا ٝت٠
ا٭خددح ٣اوتةٜدد ١نددتٕ ذنددح حًدد ٢إٔ رنددحج اصٓدد٘ كف د٬س حًُ ٝدتس
خم ا ست ٜ ٫م قٝحت أ م إٔ  ٜامح٘ ت كغٝؿ٘ إْ٘ ٜحٜم إٔ ٜب دح
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َٔ ٖٔ اصٓ٘ قبٌ ؾٛات ا٭ٚإ مجٝدحت ا٭ٖٚدتّ ايدن حًكد صحأبد٘
ٚاين ٜم قحت اي ً َٓٗت َثٌ اُ ٖ٫تّ صت٭ةبو
ؾكم نتٕ ت بٓت َمك أةب ٖتٜٚتس ميدتك ن تصد ١ايكاد١
صني ا ني ٚاٯخح نتٕ ٚا ماس َٔ ن تب ٜد ّٛا٭ دم نُدت ٜود
بدددتك ح ايددد  ٜ ٜٔؿحغدددٛا يًه تصددد ١صمدددبق أْٗدددِ مي ًهدددٛا
ايصددمتح ١ايهتؾٝدد ١ؾعًددٛا َرتةةٜددٔ صددني حددتوني :حددت ايه تصدد١
ٚحت ا ٝت ٠اي ١َٝٛٝإِْٗ أْت ٜؿ كح ٕٚكدتس إد اي ضدح ١ٝؾٗدِ
ٜحٜددم ٕٚا ادد ٍٛحًدد ٢نددٌ دد :٤ٞحًدد ٢اي ٚفددٚ ١ايددمخٌ ايثتص د
ٚايٛضددحت ا٫ف ُددتحٜ ٚ ٞددٛع اياددٚ ٝايٓمددت ا٭ةصددٚ ٞا ددل إٔ
ؾحٜم ذن كح ْؿم٘ حٓمَت ٜؿهح صٗ ا نً٘ ؾٗ ٛقم حدتْ ٢ايادحاع
يَٓتس صني اوٗٓٚ ١ايحبتي ١صني ا ٝت ٠ايٚ ١َٝٛٝا ٝت ٠ا تيدم ٠أ ٚصدني
ايوددٝا ٚا ٝددت ٠نُددت ٜو د "إيٝددٛت" ٚيهٓدد٘ ٜم د قحت إٔ ٜػًددق
إ دددماُٖت حًددد ٢ا٭خدددح ٣ؾعدددٌ َرتحندددتس َدددرتةةاس نُمددد ٚب ٫
ٜم قٝحت إٔ ٜحفحت إد حدت ايوكدٜ ٫ٚ ٤٬مد قٝحت إٔ  ٜٓمدق ْٗتٝ٥دتس
إد ممًه ١ا تْنيوو ٚيهٔ ٖ ا ايٛضحت ايكًل ميٓدحت ؾحٜدم َدٔ
إٔ ٜوددددٝا بددددوٝماس ٚإٔ ٜٓدد د ا قاادد دتس ْتفحددددٚ ١إٔ ٜؿددددٛي صددددبوآل
اومددتصكتت ا٭ةصٝددٚ ١إٔ ميددٮ ا٭هددح ا٫ف ُتحٝدد ١ايددن ٜٓاددق ؾٗٝددت
ايحفٌ ايوتةَ ٟثٌ اوٗٓٚ ١اياماقٚ ١اي ٚاج ٚغس يو ة ٕٚإٔ ًٜك٢
ص د يو ددوٛصتت نددثس ٠يكددم صددحك ا٭َددح يٓؿمدد٘ صقحٜكددٚ ١اضددح١
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َ ُتبهٚ ١ق :١ٜٛإٕ بدتك ح ٜمد ح َدٔ ن دتب ٜد ّٛا٭ دم صمدبق
إٔ جم ُوِٗ ٜمدُ ص ؿد اوٛاٖدق إٔ اوٖٛبد ١ايٛبدا مد قٝحت إٔ
ًكددٖٓ ٢ددتى حٓتٜدد ١هؿٗٝددت  ٚم د قٝحت إٔ قددم ٝددت ٠نحميدد ١إٔ
ْعح ِٗ ٖٓتى ي ًـ إِْٗ ٜم ثُح ٕٚاوٛاٖق نُت م ثُح آصدتك
ايبرتٚ ٍٚنُت ٛفم كٚا ٥فٛٝيٛف ١ٝيكٝت ايثح ٠ٚايبته١ٝو ٛفدم
ن يو كٚا ٥يًهصـ حٔ َٛاٖق ايبصح ت  ٢ا دت٫تو أفدٌ
 ٫حد ك يًُٖٛدٛب ٖٓدتى إ ا  ٜددتصحت َٖٛب د٘ ؾٗدد ٞنؿًٝد ١حبٝت دد٘
ٚيهٓو ٖٓت ب ُٛت فٛحتس إ ا تصو َٖٛب و َٚت َدٔ أةٜدق ٖٓدت
ب ٣ٛصوآل اي  ٜٔصًػٛا ايصته ٧صوم نؿت َحٜدح فدماس ٚصودم حُدٌ
خم ًددـ  ٫مي د إد ا٭ةب صاددًَ ١ددت َددٔ أةٜددق ٜوددٝا ك دتس َددٔ
قًُ٘وو صوضِٗ ٜوٝا َدٔ أحُدتٍ أخدحٚ ٣ايدبوآل اٯخدح َدٔ محتٜد١
ايمٚيٚ ١ايبوآل َٔ َحاحت ٠اي ٚم ايمت٥م ًُٖٚت فح٣وو إٕ اجلُٗٛك
 ٜهٖٓ ٕٛت صوم ٚقم وت ْٚحً ٢يدو حٛاَدٌ ندثس ٫ ٠ؾت٥دم٠
َٔ نحٖت يهثحَ ٠ت حةةت حًد ٢ا٭يمدٓٚ ١ا٭قدٚ ّ٬خ ٬د ٗت
إٔ مجٗٛكْددت ٜح ؿدددحت إد َمدد َ ٣ٛددت ؾدددٛم ا بدد إد َمدد ٣ٛ
"ايهًُددد ٫ٚ "١ميهددددٔ ٥دددد ١ايه دددتب حٓددددمْت َددددٔ ْاددددٝبِٗ ت
اومٚ٪ي ١ٝؾِٗ ٜححٛا ٖ ا اجلُٗٛك ٜ ٚيخد ٚا صٝدمٜ ٚ ٙكؿدٛا
إد فتْب٘ ٚيهِٓٗ ٚقؿٛا ت أغًق ا٭ ٝتٕ إد فتْق ايمًق ١اين
ضُٓ يِ ا ُت ١ٜؾتب وتضٛا ص يو حٔ محتٜد ١اجلُٗدٛك ٚةحُد٘
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ددديِْٗ ت يدددو ددديٕ هَٛدددتت  ٫مد د ٓم إد ايصدددوق ؾ كدددحت
ؾحٜمدد ١يًمددٝقح ٠ا تكفٝددٖٚ ١دد ٞيدد ٛحددتةت إد ددوبٗت يضددُٓ
حٗ ٜت ٚنحاَ ٗت ٚيهٓٗت يٝم َمدٚ٪ي ١ٝا٭ةصدت ٚ ٤دمِٖ ٚإعدت
َٖ ٞمٚ٪ي ١ٝحٛاٌَ نثس ٫ ٠ميهٔ يٮةٜق  ٚم ٙإٔ ٜحؾوٗتوو
ٚيهٔ َمدٚ٪ي ٫ ٘ ٝد اٍ قتُ٥د ١ؾًُدت ا  ٜؿدحؽ يٓٝد ا أةصد ست
ٝتس ٜم قٝحت إٔ ٜٛقغ اجلُتٖس أ ٚا٭فٝتٍ ايكتةَدَ ١دٔ اجلُدتٖس
حً ٢ا٭قٌ ٚصد يو ٜحؾدحت ايصدوق إد َمد  ٣ٛايهًُد ١إ ا ندتٕ
ٚاإلكتس َٔ كبتي ٘  ٖٛٚمٜم ايثكٚ ١اي وًل صٗتو ؾًُت ا  ٜ ٫تصوٗدت إد
ايٓٗتٜددٓ ٜٚ ١ددتيٍ حددٔ ا ددم ايوتفددٌوو يكددم ا خددرتت أبددٌٗ ايقددحم دددد
ٖه د ا نددتٕ ًٜددْ ّٛؿمدد٘ دددد ٚؾضددً إٔ وددٝا  ٚه ددق ن تصدد١
ٚبقتس حً ٢إٔ ه دق ايحٚا٥دحت ة ٕٚإٔ ٗد ِ صدتيوٝا إٕ ا ٝدت٫ ٠
بددتي ٞصددتيؿحة ؾددح ا دد ٦ةؾددحت حمًدد ١اي كددمّ إد ا٭َددتّ ؾوًٝددو أ٫
ًك ٞصت٫س إد ٝت و ايؿحة١ٜوو إلدِ ٜادٝب٘ ايدمٚاك حٓدم ٖد  ٙايٓكقد١
ؾسفحت إد اي ٜح َٔ فمٜم ٖٚه ا نتٕ ؾحٜدم ٜودٝا ت دحاع
كقودد٘ قددتت َددٔ ايمددٚ ّ٬ايمددهٜ ١ٓٝوددٝا ؾٗٝددت إْمددتْتس بددٜٛتس
يٚفدد ست ٖتة٥ددتسو ٚيهددٔ دد ٦ٝست ٚا ددمسا نددتٕ ٜحاؾكدد٘ ت ك ً دد٘ حنددٛ
اجلٓ ٖٛ ٕٛق يٚف ٘ ؾكدم ندتٕ ذنبٗدت بدتس ٜٓدمك ت هبك د٘ ٚت
فٚ ً٘ٝنتْ ٖدَ ٞدٔ ايًدٛا ٜٓ ٞعدحٕ إد ايد ٚاج نحبدتي ١ؾكدم
نتْ و يٚفٗت أنثح َٔ إْمتٕ حتةٚ ٟإٕ ي٘ َُٗٚ ١إٕ ايكمك
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قددم اخ تكٖدد ت ووت ْٚدد٘ حًدد ٢حبددٛك ددححاٚ ٘٥يدد يو ؾكددم نتْدد
ْعح ٗددت إيٝدد٘ ٖددٖ ٞدد ٞت عددتت بددكٛه٘ ٚمسدد ٙٛحًدد ٢ايمددٛا٤
ٚحٓمَت نتٕ ايصوٛك صتي ؿتٖٚ ١اجلزن ٚاي ً ٜٓ ٞتص٘ ؾكدم نتْد
يٚف دد٘ يًُدد٘ صٓعح ٗددت إد ًَه ٛدد٘ ؾ حدد ٍٛصٓٝدد٘ ٚصددني اي ٗتؾ د
ٚاي بمة ٜ ٚكقحت ٖ ا ا دٛاك ايد ا  ٞبد ٣ٛةخد ٍٛيٚف د٘ إْٗدت
ددمخٌ غتيب دتس ي ٛقعدد٘ ت َثددٌ ٖ د ا ايٛق د ؾٗدد ٞددٓٗآل قبًدد٘ ة َٚدتس
ؾ ٗٝدد ٧اٱؾقددتك إلددِ حفددحت إيٝدد٘ بددوٝم ٠إ إْٗددت ضددُٓ يدد٘ بددتح١
نتًَددَ ١ددٔ ْدد ّٛاياددبت وددٛض حددٔ اجلٗددم اي د  ٟص يدد٘ ت إحددماة
ايمك ٚ ٚاحٚ ٝظت٥ـ ايق٬ب ٚن تص ١ايكا و
كآٖت مخٌ ايػحؾ ٜٓ ٚ ١عدح إٔ بدمأ ٙص حٝد ١ايادبت ؾكدم
أكاة إٔ ٜؿتفيٖت صٝكع ٘ اوبهح ٖ ٠ا ايّٛٝوو
دد حِ بت تس ٜت َ٬ن ٞا تك دو ٚيهٓٗت قق ٜ ٚبم
حًٗٝدت أْٗددت كأ دد٘ ٚظًد ْعح ٗددت ددت٥ح ٠ت أكفددت ٤ايػحؾددٚ ١صوددم إٔ
أيكدد حًددد ٢بدددحٜحْ ٙعدددح ٠أ ددت صٛفٗٗدددت حٓددد٘ نُدددٔ دندددم
ضتي ٘و نحك ايٓما َٔ ٤فمٜم صادٛت ٚاضد وو حؿدحا ٤إْد  ٫أياٍ
ت بحٜحٟو
ٚيهٓ٘ دنم فٛاصد ست ٖد  ٙاودح ٠أٜضد ست ٚظًد اي ٚفدٚ ١اقؿد١
ٓ عح ؾكم خ ٌٝإيٗٝت إْ٘ ْٗآل إد ا ُتّ يٝػمٌ ٚفٗ٘ ؾتبد ٣ٛ
ت بحٜح ٚ ٙح ٌَ :٘ ٛ ٤حؿحا ٤أ ٫حٜ ٜٓت حؿحا ٤و
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 ٚػس َٔ فًم ٗت حً ٢ا٭كٜهدٜ ٚ ١بدم ٚحًٗٝدت َدت ٜدِٓ
حًددد ٢أْٗدددت دددوحت صٛفدددٛة ٙؾبدددمت يددد٘ حًدددٖ ٢د د ا ايٓحدددَ ٛححبددد١
نتيهتٓ٥تت ا ٝتي ١ٝأ ٚنتي ُثدتٍ ا مدح ٟايد  ٟندتٕ دنًد
َحت ايدمٚجنٛإ ة ٕٚإٔ ٜهًُد٘ ؾٗد نِ إٔ ٜدٓٗآل َدٔ ؾحا د٘ ٜٚد ٖق
ٜبدل بد ٣ٛيدو يٝصدوحٖت صٛفدٛة ٙيهٓٗدت
إيٗٝت يٝضُٗت إي ٘ٝإ
ْٗض ٚخحف ٓ ٖٞٚتة :ٜ٘ؾحٜم يكم يخحت أ ٜٔأْ ٜت ؾحٜدمو
ٚنتٕ ٗ ٛت  ٜم٘ حن ٛا ُدتّ صودم إٔ دحؾ ايٓعدح حدٔ غحؾد١
ايّٓٛوو ؾٗحع َٔ بحٜحٚ ٙقم احدرتاَ ٙدت ٜصدب٘ اجلٓدٚ ٕٛقؿد أَتَٗدت
ٚققحت حًٗٝت ايقحٜل  ٚح ٖ :تأْ ا ٜت حؿحا٤و
ٚيهٓٗت يٛي حٓ٘ نُٔ  ٜح ٍٛحدٔ فدماك َٚضد ادح
َددٔ فمٜددم أٜددٔ أْدد ٜددت ؾحٜددم َٚضددٜ ٢اددح َددٔ ْت  ٝدد٘ أٜضدد ست
ٚيهٓٗددت مددُو٘ َٚض د بح د حٓدد٘ ٓ ٚتةٜدد٘ صدديحً ٢ددٗ ٛتو
كفو د إد غحؾدد ١ايٓددَ ّٛددٔ فمٜددم ؾ ينددمت أْدد٘ ٜح ددم إلٝددتب
ا ددحٚج  ٫ٚميهددٔ إٔ رنددحج صثٝددتب ايٓدد ّٛؾمددمةت ايٓددماٚ ٤أخ د
دنٝبٗت نت ٜٓٓٚ ٕٛتةٜٗت مبت ٜصب٘ حا ا٭هؿتٍ ة ٕٚإٔ ً ؿ
إيٚ ٘ٝة ٕٚإٔ صوح صٛفٛةٙو
دوح أْٗددت  ٫دحا ٫ٚ ٙمددُو٘ ؾٗدد ٛاٯٕ خدتكج تبددن ايمددُحت
ٚايباح ؾًِ  ٫دنحب تب ١ايًُ اْدمؾحت حنٖٛدت ٚا ضدٓٗت صدني
كاحٚ ٘ٝةؾٔ ٚفٗ٘ صني ن ؿٗٝت ب٘ صتى ٜ ٖٛٚك ٍٛيدت مبدت ٜصدب٘
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ايٓصٝا ٖتأْ ا ٜت حؿدحاٖ ٤دت أْدت ا "ؾحٜدمى" ايد ٜ ٫ ٟمد قٝحت إٔ
ذنٝت صمْٚو ٚيهٓٗدت يًاد َٓد٘ َد حٛك ٠نُدٔ ا ضدٓ٘ دب
حخ ١كحق مم قٚ ١اْمؾو حند ٛغحؾد ١ايٓدّٛ
غس َحٚ ٞ٥أهًك
ٖٚدد ٞحقددـ  ٚاددح  :إيددٜ ٞددت ؾحٜددم إيدد ٞإٕ ا٭ ددبت ٗددتمج و
ؾاحف ايٓعح حٔ ٖ  ٙايٛب ١ًٝاين ب ٜم ا٭َح بد٤ٛاس ٚخقدح يد٘
ٜ ٫ه دق يدت إٔ ا دحف اوه دٛب
إٔ دنحب ٚب ١ًٝفمٜدم٠
 ٫ميهٔ إٔ ٜاب ُٖٚتس ؾ ٓت ٍٚؿح َٔ ١ايٛكم ٚن ق حًٗٝت:
إٕ ؾحٜم َٓ اق أَتَو ٜت حؿحا ٖٛٚ ٤ذنٌُ يو ٖد  ٙايٛكقد١
ؾٗددٌ حٜٓدد٘ إ ا نٓدد  ٫مدد قٝوني ايهدد ّ٬ؾيفٝبٝدد٘ ن تصدد١و
ٚمحٌ ايٛكق ١صٝمٜد٘ ا٫إلٓد ني ٖ ٚدق إد يٚف د٘ ٚنتْد قًد ت
غحؾ ١حًد ٢ا٭كٜهد ٫ ١د اٍ َد حٛكَ ٠دٔ حٓتقد٘ ٚنتْد ةَٛحٗدت
َ مُددم ٠حًددٚ ٢فٗٗددت ْٚعح ٗددت َ د ٜا َددٔ ا ددٛف ٚا د ٕ ايوُٝددل
نقؿٌ ح ب ة ٕٚإٔ ٜكدرتف أْ ٟدق كدمّ َٓٗدت ٚكندحت أَتَٗدت
ٚصمددا اياددؿح ١حًددَ ٢م د ْ ٣ٛعح ٗددت ٚاْ عددح ددتَ تسو ٚيهٓٗددت
نتْ د  ٫د اٍ ٓعددح ت ايؿددحاؽ ٜ ٚبددم حًٗٝددت أْٗددت كأت دد٦ٝتسوو
أيكدد ٢صتيٛكقددَ ١ددٔ ٜددمٚ ٙظددٌ كانودد ست  ٜيَددٌ يٚف دد٘ ٖٚددٜ ٛبهددٞ
صادُ و يكددم نتْد ت ًددو ايًحعد ١أ ددم مجدت٫س َٓٗددت ت أٜ ٟددّٛ
َض ٢يكم كفو هؿًٜ ٫ ١ٜٓ ١م قٝحت إٔ ٜؿوٌ َٔ أفًٗت ٦ٝتس
ٚإ ا ٖ ٛت ٍٚإٔ ميم ةَٛحٗت ؾًمٛف  ٜةاة ححٖت إْد٘  ٫ميًدو
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إ ٫إٔ ٜحاقبٗدددت ٖٚدددد ٞددددي ٓ ٚددددمؾحت ددد٦ٝتس ؾصدددد٦ٝتس حندددد ٛا ددددس٠
ٚاجلٓدد ٕٛإْدد٘ ٜحفدد ٛإٔ و كددم أْدد٘ ختْٗددت ٖٚددحب صثٝددتب ايٓددَ ّٛددٔ
اوٓ ٍ يه ٞعٌ ؿع ١صمد ١َ٬حكًدٗت ٚيهد ٞعدٌ حًد ٢دً١
صتيٛاقحت ؾد ٬يمدح ْؿمدٗت ؾٗد ا أٖدَ ٕٛدٔ إٔ عدٌ دت٥ح ٠مت قٗدت
او تٚف نُٔ أيك ٞؾمي ٠ت حت َٔ ايححق ٚاي ٛص١وو
يكددم كَدد ٞصوكددتب ددتكّ  ٜ ٫د نح أْدد٘ أ دد ٢فحَ دتس ٓ ٜتبددق
َو٘ يكم ح ٍ حٔ يٚف ٘ صقحٜك ١قتب ١ٝصٌ أقمَ ٢دٔ أٜد ١هحٜكد١
أخح ٣أْ٘ ٜو ٍ حٓٗت صمدبق بد ٤ٛاي ؿدتِٖ أ ٚايكقٝود ١أ ٚاودٛتو
بددٝعٌ ٜحاٖددت إ ٕ ة ٕٚإٔ ددحاٚ ٙة ٕٚإٔ ٜم د قٝحت َددٔ أفًددٗت دد٦ٝتس
ب د عٌ ُ د م َددٔ ا ددس ٚ ٠و د ب صددتيعٓ ٚ ٕٛوددتْ ٞغددس ٠ا ددق
اوٗمٛك ٚأو٘ ة ٕٚإٔ ٜم قٝحت إٔ ٜكد ٍٛيدت نًُد١و إْد٘ يدٔ ٜمد قٝحت
إٔ ٜكدمّ يددت ؿمددساس أ ٚحد اٚ ٤نددتٕ ٜ ٫د اٍ ٜبهدد ٞصاددُ ؾكددم
وق َٔ اياحا و
ٚصُٓٝددت ٖدد ٛن د يو اْددمؾو حنددَ ٙٛددَ ١ددٔ ضددٝت ٤ايعٗددس٠
ٚةؾٗ٦دت ؾصدوح إٔ ايٓٗددتك قدم اْ ادـ ٚأْدد٘ ٜد ٖق إد اومكبدد١
 ٚددوح حبتفدد ١إد ا ددحٚج حًدد٘ دنددم خمحف دتس ٚاك ددم ٣إلٝتصدد٘ حًدد٢
حمددٌ ٚةٚعددت حٓتٜددٚ ١اْددمؾحت حندد ٛصددتب ايػحؾددَ َ ١وددتس ا ددحٚجو
نتْد حؿددحا ٫ ٤د اٍ حًدد ٢فًمد ٗت خمبٛيدد ١نُددٔ اب د ٝكغ َددٔ
 ١ٜٓنُٔ ؾكم َدت ٜ ٫ودٛضو إْد٘ ٜ ٫مد قٝحت
ضحص ١حات ق١ٜٛ
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إٔ ٜهًُٗت ٜ ٫ٚم قٝحت إٔ ذنًُٗت حًَ ٢صتكن ٘ ٜ ٫ٚم قٝحت إٔ
ٜٛةحٗت ٜ ٫ٚم قٝحت إٔ ٜؿوٌ َٔ أفًٗت ٦ٝتسو
ٜت حؿحا ٞ٥ا بٝب ١دد ٚفثت حً ٢كنب ٝد٘ ٜبهدَ ٞدٔ فمٜدم ددد
يد ٛدحْ ٜٔد ٞإْد  ٫أياٍ نُدت وٗدم ٜٔخمًاد ست ََٓ٪د ست صددو إد
ا٭صدمو نددتٕ ٚاإلكدتس أْٗددت يددٔ مددُو٘ ٚيهٓدد٘ ابد ُح صٗ ٜتْدد٘ صددماؾحت
ًَ ٚخحج َٔ ايب ٝوو نتٕ َٜٛتس مج٬ٝس َٔ أٜتّ بتط ٚقم ندتٕ
حتيَتس حً ٢إٔ رنحج َدحت حؿدحا ٤ت ايٝد ّٛاي دتي ٞاجلُود ١إد ايبحدح
ٜ ٝكضٝتٕ ايٓٗتك ت َكٗ ٢حً ٢ايصتهٓ ٜٚ ٧ت ٕ٫ٚهوتّ ايػما٤
نُت اح تةا إٔ ٜؿو ٬ت ا٭ٜتّ اجلًُٝد١و نتْد ايمدتح ١قدم صًػد
ايثتْ ١ٝحصح ٠ظٗحاس ٚصمأ ايصتكع  ٜة ِ صتيق٬ب ٚاومكبني ؾٛقـ
حًدد ٢ايح ددٝـ  ٜٓعددح يًَٝدد٘ نُددتٍ ؾكددم نددتٕ ت تفدد ١إيٝدد٘ ت
ٖدد  ٙاحملٓددد ١اجلمٜدددمٚ ٠يهٓددد٘ صدددمأ  ٬ٜدددغ إٔ ه٬صددد٘  ٫ذنْٛٝددد٘
نوددتة ِٗ ٖٚددِ ميددح ٕٚصدد٘ ٚن د يو اي د َٜ ٫ ٤٬بددم ٚحًدد ِٗٝأْٗددِ
ٜحْٚددد٘ ؾيكحب ددد٘ ايؿهدددحٜ ٚ ٠صدددي إٔ ٜادددمم ْؿمددد٘ ؾًوًدددِٗ ٫
ميْ٘ٚ ٝو ٚيهٔ َت اي  ٟميٓوِٗ َٔ متٝٝد  ٙو إٕ ايٓٗدتك كا٥دحت ايٓدٛك
ٖٚت ٖ ٛأَتَِٗ حً ٢ايح دٝـو ٚندتٕ صوضدِٗ ٜهدتة ٜادقمّ صد٘
ة ٕٚإٔ  ًٜؿ إيٚ ٘ٝصما مٜك٘ نُتٍ َكب٬س ؾًِ ٜم قحت اْ عدتكٙو
يهٓدد٘ ٖددحع حنددٝ ٚ ٙٛددت ٙصاددٛت ٚاض د َ :ح ب دتس نُددتٍو ٚيهددٔ
نُدددتٍ قدددتٚي ٙة ٕٚإٔ ٜبدددم ٚحًٝددد٘ أْددد٘ كآ ٙأ ٚمسوددد٘و ٜهدددحك
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احملددت٫ٚت ؾكددم نتْ د قحصدد ١اياددبت َددحت يٚف دد٘ قددم يكح د ت
ْؿم٘ ٜكٓٝتس فتيَتس صيْ٘ قم أ ب إْمتْتس َ ٫ح ٝ٥ست ٚندتٕ ٜعدٔ إٔ
يٚف ٘  ٚمٖت ٖ ٞايدن ح يد حٓد٘ ٚيهٓد٘ يندم اٯٕ أْد٘ حد ٍ
حٔ أ مقتَٚ ٘٥وتكؾ٘ ٚبدت٥ح ايبصدحو يكدم مدق حدٔ ايٓدت إ ٕ
مق حٔ مسوِٗ ٚصاحِٖ ٚحً ٘ٝأٜ ٫كدرتب َدِٓٗ إ ا ندتٕ ٜحٜدم
صٗددِ خددساس يددٜ ٬٦ددثس ت ْؿٛبددِٗ او ددتٚفو إْدد٘ ٜوددم حبتفدد ١إد
ايه ّ٬ؾًٔ ٜمُو٘ أ م ٚيهٓ٘ ظدٌ ٜهًدِ ْؿمد٘ ٚظدٌ ت دٛاك
ةاَ ِ٥حت ا ٘و نتٕ أ ب٘ ص ٥ق بكا ت نُني ٚيهٓد٘ ظدٌ ٜثدق
ت ٖ ٘ ٛت٫ٚس ا حٚج  ٫ٚخمدحج إ َ ٫ودني يد٘ ت ٖد ا ايادُ
ا٭صددم ٟايدد  ٟؾددحض حًٝدد٘و نددتٕ ٜمددس حًدد ٢غددس ٖددم ٣ة ٕٚأٟ
اٖ ُتّ نُٔ  ٜم ٍٛت صح ١ٜختيٝد ١ة ٕٚإٔ رنصدْ ٢عدح ٠اي َٝ٬د
اي د  ٫ ٜٔدنددٛي إٔ ٜددحٚا ا٭بد ت َ مددهوتس ٚيهٓدد٘ َددحت يددو ددوح
صضدٝل ددمٜم ٚاحندمك حندد ٛايبحدحو نتْد ايصدٛاكع ػد صتيٓددت
اي  ٜٔةؾوِٗ ايمف ٤إد ا حٚج َٔ َٓدتييِ يًكدت ٤ايضدٝت ٤ايدماؾ٧
 ٚيٌَ ايبحح ٚنتٕ ٜمس صني ٖ  ٙاجلُٛع َرتةةاس صني إٔ ذنتؾغ
حً ٘ ٦ٖٝ ٢اين (نتٕ) ذنتؾغ حًٗٝت أٜتّ ندتٕ إْمدتْتس اف ُتحٝدتس
ٚصني إٔ ٜٓقًل حًٖٛ ٢اٙو ندتٕ ٜصدوح صتيمٖصد ١كغدِ قٓتح د٘ صيْد٘
أ دددب َ ٫حٝ٥دددتس نددددتٕ ٜ ٫ددد اٍ َٓمٖصدددتس وٛقددددـ ايٓدددت َٓدددد٘
ٚٱْهتك ٙؾمديَ ٠دٔ قبدٌ ايودت ٚقدم ابد ُح َمدتؾ ١هًٜٛد ١ذنٝدٞ
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َوتكؾددد٘ ت ايقحٜدددل ة ٕٚإٔ ً ٜكددد ٢فٛاصد دتس ٜٚػدددآل ايقدددحف أَدددتّ
ايٓمتٜٚ ٤ؿم ئ ايقحٜل متتَتس نُدت ك ضد ٞايًٝتقدٚ ١قدم ٚضدحت
ٜم ٜ٘ت فٛٝص٘ إلِ نح ايًٝتق ١ؾمحبُٗت صمدححٚ ١أبدبًُٗت حًد٢
فتْبٝدد٘ ٚاب د ُح ت َصدد٪َ ١ٝةصدد ١نددتٕ ٜحٜددم إٔ ٜعددٌ ت حددت
ايٓدددت ٚندددتٕ ٜمؾوددد٘ إد تندددت ِٗ ددد٦ٝتٕ :ايودددتةَ ٠دددٔ فٗددد١
ٚايحغبد ١ت إٔ ٜعدٌ َٗد ص ست َدٔ فٗد ١أخدح ٣حًد ٢أْد٘ ظدٌ ت دٓني
ةا ِ٥إد َصتكن ١اٯخدحٜٔو ٚصودم إٔ كبدِ اودماك اي كًٝدم ٟيًٓدت
 ٖٛٚته ٧ايبحح نتٕ اي وق ٚاجلٛع قم ْتٚ َ٘ٓ ٫قم نح أْ٘
ٜدد م هوتَدد ست َٓدد َمددت ٤ايبتك ددٚ ١صددمأ ٜؿهددح ت يٚف دد٘ َددٔ
فمٜم :ح ٣نٝـ تيت اٯٕ إد أَٓ ٟت ْؿم ٞب ٤ٞقدم ةؾوٗدت
ة ٕٚإٔ هدد ٕٛيدد٘ إكاة ٠ت ا٭َددح َددت ا دندد ٍٛت ٖٓٗددت اٯٕ َددٔ
أؾهتك َت ؾهح ٗت حٓ٘ ٚمتٓ َٔ ٢فمٜم إٔ و  ٙيٚفدتس ختٓ٥دتس
ؾحٕ ٖ ا ببق َوكٜ ٍٛبك ٞحًٗ ً ٢ت صوت اوٓقل ٚايٛاقحتو
 ٚددددمٜك٘ نُددددتٍ َددددمك ا٭ةب َددددت ا ٜو كددددم اٯٕ صصدددديْ٘
ٚنٝدـ ٜؿمدح غٝتصد٘ حدٔ اومكبدٖ ١د ا ايٝد ٫ ٚ ّٛدندحب ايًكدت٤
تٚيدد ١اياددبت  ٚد نح
َودد٘ َددٔ فمٜددم ٚيهٓدد٘ د نح حب د
يددو ايد  ٟوددتهـ َودد٘ ت نددٌ
ددمٜك٘ اٯخددح أمحددم اوٗٓددم
ٓ ١ني مٔ َت ٜه ٕٛاي وتهـ وت ا  ٫ذنت ٍٚايًكتَ ٤ود٘ َدٔ
63

فمٜددم يكددم وًددِ َددٔ ايه ددق إٔ اي وددتهـ ميهددٔ إٔ ٜدد٪ة ٟإد
يددتهح ح د اومددتؾتت ايقًٜٛدد ١ؾٝصددوح اياددمٜل حبددتٍ ددمٜك٘
ؾًُت ا ٜ ٫م قٝحت اي وتهـ إٔ مي م ٖد ا ا مدتب ايػدتَآل ايد ٟ
مبدد٘ حددٔ ايٓددت احملددٝقني صدد٘ ٚيهٓدد٘ د نح يٚف دد٘ :إٕ مجٝددحت
 ٘ ٬ايوتهؿٝد ١بدم ٚضدوٝؿ ١صتيٓمدب ١يادً ٘ ص ٚف د٘ ٚقدم اك ؿدحت
 ٛحُٖددت ايٓؿمدد ٖ ٞد ا اياددبت إد ةكفدد ١ايبهددت ٤ة ٕٚإٔ ٜصددوح
أ مُٖت صتٯخحو
يكددم مددق حددٔ ايوددت إ ٕ ٚحًٝدد٘ إٔ ٜددٛهٔ ْؿمدد٘ حًددٖ ٢د ا
ا٭َح مق حٔ ٛابِٗ ٖٚت ِٖ َوتكؾد٘ ميدح ٕٚصد٘ حدتصح ٜٔةٕٚ
إٔ ٜبم ٚحً ِٗٝأِْٗ كأٚا ٦ٝتسو  ٚمق حٔ قًدٛصِٗ ٖٚدت ٖد ٞيٚف د٘
ٚقم حنٗت ت تٍ أقحب إد اجلٓد ٕٛصمدبق يؿ ٗدت إد إٔ دحاٙ
يكددم حٛقددق إ ٕ نقؿددٌ صددحٚ ٤ٟصددمأ ت ًددو ايًحعدد ١هؿ د٬س صح ٦ٜدتس
َ يوتس حٴ تب ةٚعت ؿكٚ ١يمبق دنًٗ٘ متتّ اجلٗدٌو ٚصدمأت بدتقتٙ
ٓٛإٓ حبًُ٘ ٚخقح ي٘ إٔ ٗ ٜتيو حًد ٢ايح دٝـ َدت ةاّ ايٓدت ٫
ٜحْٚدد٘ ٚيهٓدد٘ ٜم د قحت اوٛاؾكدد ١حًدد ٢ايؿهددح ٠كغددِ إٔ ْؿمدد٘
ٗٝيت ٫ب كبتيتو نتْد  ٫د اٍ ت ْؿمد٘ صكٝدَ ١دٔ حدت ايٓدت
اي  ٟؾكم ٙمحً ٘ إد اوكٗ ٢ايكحٜق يه ٞدنًد نمدٝم َٗد ب
ٚيهٔ ت ححا ٤ي ٝؾٗٝت ك َٔ ٠احملب ١أ ٚاي ؿتِٖو
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نتٕ م ٜايٓت  ٜ ٫اٍ ٜكحع أ ْٚ ٘ٝنتْد ٖٓدتى صودآل
اوٛاضدددٝحت ا بٝبددد ١إد ْؿمددد٘ إد فتْدددق اوٛاضدددٝحت اي تؾٗددد ١ؾكدددم
فًد حًد ٢اوٓضدم ٠إد ٜمدتك ٙصودآل ايد َ ٤٬ايد  ٜٔندتٕ دنًد
 ٍٛايؿٔ ٚ ٍٛ ٚضدو٘
َوِٗ أٜتّ ح ٚص ٘  ٜٚبتةٍ ٚإٜتِٖ ا مٜ
ا تي ٞت ا ُحت ٚنٝـ إٔ ايكمك (نتْٛا ٜد٪إلحٖ ٕٚد ا اي ودبس)
قددم محًددِٗ صددتيك ٠ٛحًدد ٢إٔ ٜػحقددٛا ت َم د ٓكحت ا ٝددت ٠ايَٝٛٝددٚ ١إٔ
ٜم مًُٛا يوت ايد"ِٖ" أ ٚاٯخح ٜٔحً ٢وبس "ٖٝمنتك" ٖحصتس َدٔ
َمددٚ٪ي ِٗ ٝأَددتّ ا ٗددِ ٚأَددتّ َيبددت ٠ايٛفددٛةوو ٚأ ٚددو إٔ ٜددحةة
ايهًُددتت صاددٛت َح ؿددحت يدد ٫ٛإٔ ددػٌ صاددٛت أ ددم يَ٥٬دد٘ حًدد٢
اوٓضم ٠إد ٜمدتكٖٚ ٙدٜ ٛبهد ٞايؿٓدتٕ ايوعد ِٝايد ٥ٚ ٟدم ت ا د٘
صمددبق قمدد ٠ٛا ٝددتَٚ ٠ؿتكقددتت ايكددمك ؾددسة حًٝدد٘ يَٝددٌ آخددح٫ :
ٜٓبػدد ٞيددو ٜددت ددمٜك ٞإٔ ًدد ّٛايكددمك َددٔ ٚفٗددْ ١عددح بددتك ح ددٍٛ
اوُهٔ ٚايٛاقحت ٚأكف ٛإٔ د نح َثتيد٘ :حٓدمَت َدتت همدبس
مي د ؾٝدد٘ أنثددح َددٔ همددبس اوه ددٛب نُددت مي د ت
نددٛكْ ٞأ ٚكابددني دد ٜ ٤ٞحكددل صتيؿوددٌو إٕ ايٓددت ٖددِ َددت ٖددِ
حًٝدد٘ صتيؿوددٌ  ٫اوُهٓددتت ا تؾٝدد ١ت ْؿٛبددِٗو إٕ اوُهددٔ ٖددٛ
بددحاب ا تضددح نُددت ٜو د صحغمددٖ ٕٛددْ ٛعددح ٠خًؿٝدد ١صوددم إٔ
ْهدد ٕٛقددم صًػٓددت قُدد ١ا ٝددتٚ ٠يهددٔ َددت ةَٓددت ْٓعددح إد أَددتّ ٫
ٜٛفم ب ٣ٛممهدٔ ٚا دم ٖد ٛايقحٜدل ايد  ٟبٓمدًه٘و إلدِ ؿدحع
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ا دددم ٜؾدددتي كا هدددحف ا دددٝا يَٝدددٌ آخدددح قدددت٬٥سو اْعدددحٚا إد
صحغم ٕٛؾًٝمٛف ا ح ١ٜنٝدـ ٜٓؿد ٞاوُهدٔو َدت ا حٜد ١إٕ
هددٔ حٜدد ١اخ ٝددتك اوُهٓددتت ٚيدد ٛحددحؾ ِ كأٜدد٘ ت ايوددمّ ٚأْدد٘
بددحاب أٜض دتس دددد ٚا حٜدد ١غددس ممهٓدد ١صددم ٕٚايوددمّ ٭ٕ اخ ٝددتك أٟ
ممهددٔ إحددماّ يمددٛا ٙدددد يوًُ د ِ إٔ قضدد ١ٝا حٜدد ١حٓددم صحغمددٕٛ
ؾتكغ ١ؾتح دمٍ يَٝدٌ آخدح ت فًمد ٘ ٚقدتٍ :إْدو ديت رمٜدم
ٖد  ٙاحرتاضددتت حبددم ايددحمحٔ صدم ٟٚت اي َددتٕ ايٛفددٛة ٟؾيفددتب
ا٭ٚ :ٍٚيهٓٗت احرتاضتت كٝك١ٝو
نتٕ اجلٛع قم ا م صؿحٜدم ٚنتْد ايمدتح ١قدم أ ٚده
حًدد ٢ايثتْٝدد ١صوددم ايعٗددح ٚنتْ د أهبددتم ايمددُو اوصدد ٟٛاوػُددٛك
صتي ٛاصددٌ ٜددم ت فٛحدد٘  ٚددوح أْدد٘ ت تفدد ١ددمٜم ٠إد ايقوددتّ
ٚيهٔ َت ايقحٜكد ١إد يدو إْد٘ ٜ ٫مد قٝحت إٔ ٜٓدتة ٟا دتةّ ٫ٚ
ٜمد د قٝحت ا ٫ادددتٍ صددد٘ صيٜددد ١هحٜكددد١وو ٚةؾوددد٘ اجلدددٛع إد ايٓٗدددٛض
ٚاي م ٍٛت أكفت ٤اوكٗ ٢ة ٕٚإٔ رنص ٢ايً ّٛؾكم أ دب َ ٫حٝ٥دتس
ٚيهٓ٘ َحت يو ظٌ صُتس ٚظٌ  ٜمٓدق اودحٚك مبمدتي ايٓمدت٤
ٚايػحصددتَ ٤ه ؿ ٝدتس صددتوُحات ايحٝ٥مدد ١ٝصددني اوٓتضددم َوحف دتس حًدد٢
ايد د َٚ ٤٬اوودددتكف ٜحاؾكددد٘ يدددو ا٭َدددٌ ايَ٬وكددد ٍٛت إٔ ٜوحؾدددٙٛ
ٜٚبتةي ٙٛا دم ٜو خقدح يد٘ إٔ ٜدمخٌ َقدبت اوكٗدٓ ٜٚ ٢دت ٍٚهبكدتس
َددٔ ايمددُو اوصددٜٚ ٟٛينًدد٘ ٚيهٓدد٘ د نح إٔ ايوًُٝدد ٫ ١صددم إٔ
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مبق اك بتنتس ت ايوٌُ  َٚتحق ٭ م ا مّ ايد  ٟبٝضدقح إد
ةؾحت ايثُٔ َٔ فٝب٘ ا ت ؾادوق ا٭َدح حًٝد٘  ٚدندم صدماس َدٔ
ايحفٛع إد ايبٝد و ندتٕ ٜ ٫د اٍ َؿ دت ايبدتب ا دتكف ٞت فٝبد٘
ؾؿ ايبدتب ٚةخدٌ ٖٓٚدتى ٚفدم يٚف د٘  ٚدمٜك٘ نُدتٍ فتيمدني
ٚنتْ اي ٚف ١تصحت نَٗ٬توو نٜ ٬عٗدح صٓٓٝدت هًٝد ١حدتَني
أ ٟخ٬ف ٜ ٚبم حً ٘ٝأْ٘ ٜضٝل كحتس صدتي ٚاج َٚمدٚ٪يٝت ٘و يكدم
نتٕ َح تس ٚقم ٖٝيت ي٘ نٌ أببتب ايحا ٚ ١يمد أحدحف بدببتس
ٜمح ٙٛإد ايؿحاكو ؾحة نُتٍ :كتس إْ٘ ٭َح غحٜق إٔ رن ؿ ٞصٗ ٙ
ايقحٜكٚ ١يه أَ ٌٝإد ا٫ح كتة صيْ٘ ٖق يبوآل  ٫ٚ ْ٘ٚ٪صم
إٔ ٜودددٛة ٖٚددد ٛرن د د ى ٭ْددد٘ ٜ ٫حٜدددم إٔ صدددتكن ٘ٝت محدددٌ
او تحددق إْدد ٞأححؾدد٘ هت ٜٚدتس حًدد ٢ا٭ َ بمددقتس ت اوددح حٜا دتس
حً ٢إصوتة أ مقت ٘٥حٔ ف َ ٛتحب٘ ا ت  ١إْٚ ٞاإلل َٔ حٛة ٘و
حددتٚة ٙا ددٓني إد يكددت ٤يٚف دد٘  ٚددمٜك٘ ٚيهٓدد٘ ذنددتٍٚ
ٱةكاندد٘ بددًؿ ست حبدد احملتٚيدد١و ةخددٌ اوقددبت ؾٛفددم ٙحًدد ٢تيدد٘
كددِ يٚف دد٘ صددي ٟحُددٌ ؾٝدد٘ ؾٗدد ٞػمددٌ أهبددتم
صددت٭َ إ
اومت ٚ ٤ق٘ أ ٟهوتّ ٜ ٫ٚبم ٚأْٗت ٓتٚي أ ٟهوتّ صودمو ٓدتٍٚ
كغٝددـ خب د  ٚصددتٖت صددتجلزن ٚأخ د  ٜةكةٖددت حًددَٗ ٢ددٌ َم د وٓٝتس
حًد ٢يددو حببدتت ي ٜدد ٕٛنددتٕ  ًٜكقٗدت َددٔ دحٔ اومددت ٤نددتٕ
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ٜهددٔ ت ٚضددحت هبٝوددٚ ٞنددتٕ ٜصددوح صدديٕ
ٜينددٌ صاددوٛص ١إ
ٚضو٘ غس َم كح ٚإْ٘ يدٔ ٜمد قٝحت إٔ ٜودٝا حًدٖ ٢د ا ايٓحد٫ٚ ٛ
صددم َددٔ ػددٝس ٖ د ا ايٛضددحت ٚيهٓدد٘ ٜ ٫م د قٝحت ايكٝددتّ صددي ٟحُددٌ
ٚيدد ٝيدد٘ بدد ٣ٛإٔ  ٜٓعددح ا ٗددْ ٍٛؿدد ا ٗدد ٍٛايدد  ٟفوًدد٘
جمٗ٫ٛس  ٫خمحج ي٘ َٔ ايعًُ ١إ ٫صتيٝم اين أيك ٘ ؾٗٝتو إلدِ حاَد٢
إد مسودد٘ ٖٚدد ٛت اوقددبت ٜب ًددحت هوتَدد٘ صاددوٛص ١ددٛت ددمٜك٘
نُتٍ ٜٛةع يٚف ٘ ٜٚقُٗٓ٦ت ٜٚدمحٖٛت إد ا ْ٫عدتك ؾدٜ ٬هؿدٞ
ٚ ّٜٛا م يًحهِ حً ٢إْمتٕ ْوحؾ٘ تححاس مبمٚ٪ي ٘ ٝحً ٢ايٓحٛ
اي  ٟححؾٓت حًٝد٘ ؾحٜدمو ٚخدحج إد صدتب اوقدبت ندتٕ ٜبدم ٚحًد٢
اياددمٜل أْدد٘ َم د وم يًكٝددتّ صيٜدد ١ضددحٚ ١ٝنتْ د اي ٚفدد ١صددوح
صت٫هُٓ٦تٕ إيٝد٘ ٚصدت ٫رتاّ حندٚ ٙٛندتٕ ت حٗٝٓٝدت ٛبدٌ صدت٥
ٚقددم كاؾكد اياددمٜل إد ح بدد ١ايددماك ٚحٓددمَت أ ددب خددتكج اوٓ د ٍ
أغًك د ايبددتب ٚكفو د إد ايػحؾددٚ ١أخ د ت ٓصددا صاددٛت َمددُٛع
ققحت حً ٢اي ٚج هوتَ٘ ؾًِ ٜم قحت ا٫ب ُحاك ؾييك ٢صتيحغٝـ َدٔ
ٜمٚ ٙأبحع إد صتب ايػحؾد ٜ ١يَدٌ يٚف د٘ ٖٚد ٞد كف ايدمَٛع ةٕٚ
إٔ ذنت ٍٚا٫قرتاب َٓٗتو ندتٕ ٜبدم ٚت صٖ٬د ١هؿدٌ ندبس ؾكدم
وددت ٕٚددوٛك ٙصددتيوم َددحت ددوٛك ٙصتيػحاصدد ١حًدد ٢فوًدد٘ أقددحب إد
ايَ٬بتٚ ٠٫إد وقٝدٌ ًَهت د٘ ايٓؿمدَ ١ٝدٔ ايؿوتيٝد ١ايدن ودم
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جممٜددد١و  ٚدددوح صحكٖدددتم َ ٫ثٝدددٌ يددد٘ ٚصٓضدددٛب ٝدددَ ٟٛادددحٛب
صٓضددٛب ْؿمددٚ ٞفددح كفًٝدد٘ إد ايػحؾددٚ ١متددمة حًدد ٢أكٜهدد ١قددحب
يٚف ٘ َم مًُتس وت ٜصب٘ ايٓد ّٛة ٕٚإٔ ٜهدـ حدٔ ايصدوٛك صٛفدٛة
يٚف د٘ ٚصٓصددٝمٗت نددتٕ َددرتةةاس صدني ا ًددِ ٚايٛاقددحت نددتٕ ذنًددِ
صمٗحات ايص ت ٤اجلَُ ١ًٝحت يٚف ٘ ٚأ مقتٚ ٘٥صت٭ تة ٜايًقٝؿد١
اين نتْٛا  ٜبتةيْٗٛدت ٚندتٕ ٜحفدحت أ ٝتْدتس إد اوتضد ٞؾ ٝد نح
هؿٛي دد٘ َٚح دد٘ ٚيهٓدد٘ اْ د ؿآل ت َكوددم ٙاْ ؿتضدد ١قٜٛدد ١فوً دد٘
ٜم ٝكغ حً ٢نح ٣نتص َ ٛحا ؾكم خ ٌٝإي ٘ٝأْ٘ حتة هؿد٬س
ًٜوددق َددحت كؾتقدد٘ ٚقددم ةؾودد٘ أ دمِٖ َددٔ حًدد ٢فتْددق ايقحٜددل حنددٛ
ايدٛاة ٟندتٕ ايودحم ايػ ٜدح ٜػُدح فبٓٝد٘  ٚدوح صديٕ ةَتغد٘ قدم
أ ددب نثٝؿ دتس نددتٕ َددٔ اٱمسٓ د اومددً نددتٕ خت٥ؿ دتسو ٚنددتٕ
خٛؾ٘ َٔ يو ايٓٛع ايد  ٟهًدِ حٓد٘ ايه دتب ٚايد  ٫ ٟابدِ يد٘
َٛ ٫ٚضٛع نتٕ َٔ ْدٛع ا دٛف ايد  ٟندتٕ ٜوتْٝد٘ ت هؿٛي د٘
حٓددمَت رنددحج إد ا كددٌ ت ظٗددس ٠خحٜؿٝدد ٝ ١د هدد ٕٛاي ٜدد١
ختي َٔ ١ٝايٓت ٚا٭ ٝتٚ ٤ي ٝؾٗٝت بد ٣ٛاي ٛصد ١ايكتبد١ٝو كدتس
إٕ ٜكعددْ ١اددـ ايًٝددٌ نتْ د مددبق يدد٘ َثددٌ ٖ د ا ا ددٛف أ ٝتْ دتس
ٚيهٓددد٘ ندددتٕ ٜقُددد ٔ٦إد ٚفدددٛة يٚف ددد٘ رتْبددد٘ ٚإد أْٗدددت حًددد٢
اب وماة ي ضُّ٘ إيٗٝت ي ٛأؾض ٢يت مب تٚؾد٘  ٚذندما َٜٛدتس إٔ
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أٚقعٗددت ت َثددٌ ٖ د  ٙا تيددٚ ١يهٓدد٘ نددتٕ ٜح ددت إد أْٗددت حًدد٢
اب د وماة ٭ٕ م د ٝكغ  ٚبددمة  ٚص د ٘ صيْمددٗت  ٚب ٗددتو أَددت ايٝددّٛ
ؾكدددم ابد د ٝكغ نقؿدددٌ كقدددم ت اي ٜددد ١دددً ٢ددد ٍٛايعددد ّ٬إلدددِ
اب ٝكغ ؾميٚ ٠قم ت ح ٘ ٥تب و َٔ ٟٛنٌ فتْقو
نددتٕ ت ددحاس صقحٜكدد ١حمٝبدد ١صددرتى ايٓددت يدد٘ ٚيًددِٗٝ
حٓ٘ صدتيؿحاؽ ٚا دٚ ٤٬اي ٛصد ١ندتٕ ت دحسا مبدٛت ايهًُد١
ٚنتٕ ٖ ا أقم٤ٞ ٢و ؾٗدت ٖد ٞيٚف د٘ إد فتْبد٘ َٗمَد ١نُدٔ
أهت ص٘ ضحص ١حات قٖٚ ١ٜٛت ٖ ٛإد فتْبٗت ٜحقـ َد حٛكاسو
ؾُددددت أ ٛفٗددددت إد ٓتْدددد٘ َٚددددت أ ٛفدددد٘ إد ب ٗددددت ٚيهُٓٗددددت
ف ٜح ددتٕ ضددتي تٕ ت حبددح َددٔ ايوددمّ ٚايعدد ٫ ّ٬ميهددٔ إٔ و د ٙ
بؿ ١ٓٝقاو أخ ٜبمة خمتٚؾ٘ صتياٛك اجلُ ١ًٝؾبدمأ ذنًدِ صتيٓدت
ٚقددم خحفددٛا و٬قددت ٠ايػددحٚب دددد ٚقددم أ ددق أيددٛإ ايػددحٚب ةا ُ٥دتس دددد
صيحددماة ضد ُ ١إد ددم ضددتق َودد٘ ايقحٜددل نُددت ذنددما حاددح
اجلُوَ ١ث٬سو  ًِ ٚأْ٘ ٚيٚف ٘ دنًمتٕ صني ايٓت ت اوكُٖٗٚ ٢دت
ٜصحصتٕ صوُْٗٛٝت َٔ ْب ٝا٭ؾل دد حً ٢دم ودبس ٙي ٚف د٘ ددد ندتٕ
حبتف ١إد إٔ ٜضٝحت ت ي تّ مٜم ٚي ٛصني أْت ٜ ٫وحؾِٗ ؾتوِٗ
إٔ مت ً ٧صح ٘ ٜا تي١ٝو ٚصكد ٞحًدً ٢دو ا دتٍ هًٝد ١ؾدرت ٠ايعٗدس٠
ٚحٓمَت ٌ اومت ٤آإلح إٔ ٜبك ٢قدحب يٚف د٘ حًد ٢إٔ رندحج و٬قدت٠
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ايػحٚب كغِ وٛك ٙأْ٘ ٜ ٫م قٝحت إٔ ٜكمّ يت أ ٟح ٚ ٕٛبدمة
خٛؾ٘ ٛك اي تّ ايصدمٜم ايدن صدم ٖٓد٘ صٗدت ؾٗدحع إد غحؾد١
ايٓٚ ّٛيً َٔ إلٝتص٘ ٚاْم ي ايدمإلتك ٚغُدح صد٘ ٚفٗد٘ ٚأخد
ٜحقـ صوٓـ نتحملُ ّٛاي  ٟبكا ت صحنَ ١ت٤و
إٕ َْٛدد٘ َ كقٌ دحتٌ  ٚددوٛكٜ ٙددرتةة صددني ايٓددٚ ّٛايٝكعدد ١ن صتيدد١
َاددبت أ ٚددو ي ٜدد٘ حًدد ٢ايٓؿددتة ٜ ٫م د قٝحت إٔ ٜٓقؿدد ٧أ ٜ ٚددٖٛاو
ٚنتٕ ٜم ٝكغ صني ني ٚآخح حً ٢نٛاصْٛ َٔ ٝع ايمدكٛط ت
ايؿحاؽ إ  ٜٓؿآل اْ ؿتض ١قٜ ١ٜٛاح ٛصومٖت ؾرت ٠خمٝؿ ١إلدِ ًٜكدٞ
صٓؿم٘ صني صحاإلٔ ْٜٓ ّٛب  ٙحٓ٘ ٖٚه اووو
 ٬حًد ٢ايٓدٛك ٚقدم أضد ٤ٞؾمدي٠
اب ٝكغ ت ايثتْٝد ١حصدح ٠يد ٝس
َٔ قبٌ يٚف ٘ ٚقم صمأت محة َٔ إلٝتصٗت ابد وماةاس ٫ك دما ٤إلٝدتب
ايٓدد ّٛنددِ بددم ٚكا٥ودد ١ايكددٛاّ َٚددحت يددو ؾكددم صددب صٛفٗٗددت ٫
ذنٝم صبادح ٙحٓد٘ ٚنًُدت دوح صيْد٘  ٜٛدو إٔ  ٜٓيدل حندَ ٛؿدت ٔ
فممٖت  ٜةاة صبثتس صتيٛف٘ ٚايوٓٝني َدحت دوٛك صتجلٗدم نُ مدًل
حًَ ٠مت٤وو
حَدتس حًٝد٘ ٭ٕ ايًُمد١
نتٕ ٜصوح صيٕ فممٖت قم أ دب
ايحؾٝكَٓ ١د٘ قدم د٪ة ٟصٗدت إد اجلٓدٚ ٕٛيد يو ؾكدم ندتٕ ٜصدٝ
صباح ٙحٓ٘ نبما ٞ٥أي ّ ْؿم٘ ص ححميدتت قتبد ١ٝغدس َوكٛيد ١إ٫
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ت ْعح ت بٗتو ٚأيك اي ٚف ١صٓؿمٗت ت بحٜحٖت ٚأهؿيت ايٓٛك
ٚنتْ يؾحا ٗت اتحم َٔ ي ايمإلتك َحت صوآل ا٭ْتت أ ٝتْتسو
اب ٝكغ َحت آ إ ايؿمدح ٚقدم يد يد٘ مسدتع ايادٛت اٱْمدتْٞ
اي  ٟصما ْدماَ ٤قُٓ٦د ست ت  ٚصد ٘و ٚيهدٔ َدت أ دم تف د٘ إد إٔ
ٜٓتة ٟصتمس٘ ايص اٚ ٞإد إٔ ٜٛف٘ إي ٘ٝا قتب إ َدت ا دنمٜد٘
إٔ ٜٓتة ٟايٓت ٜ ٚوم َِٓٗو ابد ٝكغ َحٖكدتس نُدت ذندما صودم
ْْ ٫ ّٛم مًِ ي٘ متتَ ست ٜ ٚػدتةك ايؿدحاا ٚيهٓد٘ كؾدحت ايٛبدتة٠
ٚأبٓم ظٗح ٙإيٗٝت صوم إٔ بحق ايمإلتك إد ٚفٗد٘ ٚنتْد خٝدٛط
ايٓددٛك قددم صددمأت صتي مددحب إد ايػحؾددٚ ١بددكا صوضددٗت حًددٚ ٢فدد٘
يٚف ٘ ؾبما ٚف٘ ٗٝم َٔ ٠ايواٛك ا تيٝد ١حد صٗت ٚإلٓٝد ٕٛصحاصدح٠
ؾُت  ٖٞٚبتكنِٗو نح قبً ١ايابت  ٚنح صكٝد ١صٝد َدٔ
ايصوح:
٭ ٗ ٝٝت حبحاك ٠ايكبٌو

ٜت َيؾ ٕٛي ٛأَ ٓتٖت

ٚيهٔ َت أصومٖت اٯٕ حٔ جمتٍ وم٘ ٚقبً٘و  ٚد نح ايؿمدح
ٚي ٛنتٕ ؾمح بتط ؾتيؿمح اي  ٟاح تةٚ ٙأ ب٘ ٖد ٛؾمدح متدٛي
ا٭كفٛاْ ٞحٓمَت نتٕ ٜٗحع ت قح ٘ ٜحن ٛايصحم َحت أ ٍٚخٛٝط
ايٓددٛك صاددحب ١كؾددتم ايقؿٛيدد ١اي د  ٜٔنددتْٛا ٜصددرتن ٕٛمجٝو دتس ت
اي ٗددتّ أيددٛإ اوصددحمو يكددم نددتٕ ٜوددتْل ا ٝددت ٠ت ًددو ايًحعددتت
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ؾًوً٘  ٫اٍ ت ْؿم٘ صك َٔ ١ٝا ٝتٜ ٠م قٝحت إٔ رنتهبٗت ايؿمحو
ْٗٚآل َٔ ؾحا د٘ ؾُمد ٚفٗد٘ صتودت ٤ايبدتكة ةٚعدت حٓتٜدٚ ١اك دم٣
إلٝتص٘ ٚغتةك ايب ٝصوم إٔ أيك ٢حًٚ ٢فد٘ يٚف د٘ ْعدح ٠أخدس ٠ؾكدم
نددتٕ ذن تفٗددت حددتة ٠ت َثددٌ ٖ د  ٙا٭ٚقددتت حٓددمَت نددتٕ مي قدد٘
ايكًل ٚايمٗتة نتْ كـ إد فتْب٘ ٚيت ٍٚإٔ ٓبي مب تحبد٘ إلدِ
وددم يدد٘ ْكٝددحت ايبٓؿمددا ٚايبددتصْٛا ؾكددم أةكن د صؿقح ٗددت َددت ٜددحٜ
أحاتص٘ او  ٛحٚ ٠يهٓٗت حقم اٯٕ حً ٢ب خٝتْ ٘و
ْٗددآل ٖ د  ٙاوددحٚ ٠اقدد٘ حندد ٛاوكٗدد ٢ايصددحق ٞت اومٜٓدد١و
ٜهٔ ا مّ قم اب ٝكعٛا صوم ٜ ٚهٔ ا٭إلتا قم ك ق ؾ ٓدتٍٚ
نحبٝتس ٚفً حًَُُٝ ٘ٝتس ٚفٗ٘ حن ٛاوصحم  ٜيٌَ ايمدٗٚ ٍٛقدم
اْبمق ي ْتظحٖ ٜ٘تة ١٥بتنٓ ١إَ ٫دٔ صودآل ايكٓدتصح ادوم
ٗ ٬ت حند ٛايدحب ٚندتٕ ضد ٤ٛايؿمدح ٜمدكا حًد ٢ندٌ د٤ٞ
َ دن دتس َددٔ اي د ٚا٭كفددٛإ ٚايٓٗددح ٜبددم ٚخٝق دتس أصددٝآل ٚيددم ت
ا٭صودددتة ا ؿٝدددٚ ١ضدددتع ت ايبحدددح نحهدددْ ِٝتضدددا َم مدددًِ
واددسٙو نتْ د جنُدد ١اياددبت  ٫د اٍ يددح اْمددحتب َٛنددق
ايٓم ّٛايهبس ٚنتْ حقـ َٔ ْمدُتت دبتط ايبدتكة ٓ ٠عدح
صكًل حٚم ايصُ ن ٞرتى يت أَدح ايهتٓ٥دتتو صدما يد٘ ايودت
ت ًددو ايًحعددَٓ ١مددمُتس َ ؿتُٖدتس صًػددَ ١صددرتن ١ددٓعِ نتٓ٥ت دد٘
73

مجٝودتس ٚخٝددٌ يدد٘ إٔ ايكٓددتصح ؿددتِٖ ؾُٝددت صٗٓٝددت  ٚؿددتِٖ َددحت ايٓٗددح
ٚايمددٌٗ ٚاجلبددٌ ٚصددمت يدد٘ أ ددمتك اي  ٜددٗ ٕٛددتَ ؾُٝددت صٗٓٝددت
ٚنيْٗددت كددَ :ٍٛددت أ ددم مجددتٍ ايؿمددح إْٓددت ْ ُٓدد ٢يددْ ٛهددٔ
نتٓ٥تت ؾتْ ١ٝكغِ حُحْت اومٜدمو ٚصدما يد٘ إٔ أَدٛاج ايبحدح مد ح
َٔ ايهٌ صًػٚ ١اضح ١إ ٫ي٘و ٚقم كاٚة ٙخٛف ايٓٗتَ ١ٜثٌ اجلُٝدحت
ؾكم نتٕ تححاس متبتس َٚاٝبٖ ١د ٤٫٪أْٗدِ ت أٚفد٘ ًد ِٖ
رُددتٍ ايٛفددٛة  ٜمددحب اجل د ع َددٔ ايٓٗتٜدد ١إد ْؿٛبددِٗ ن ددٝا
أبٛة ْ ًٌ ٜمٝمتس حٜحٜتسو
إّْٗت حكٛص ِٗ ايدن حدتقب ِٗ صٗدت ايقبٝود ١ةٚعدت ْدق اقرتؾدٙٛ
ٚيهٔ هُ ١وًدل مبادًح ١ايٓدٛع ؾٗد ٤٫٪ايُٓٗد ٕٛاجلٝدتع إد
اوم ح َٔ ٌٝي ا ات ا ٝت ٠بٛف ٜابح ٕٛنمدتد َ دبقًني إ ا
دددحى يدددِ ا بدددٌ حًددد ٢ايػدددتكب ٚيمدددٛف ًُٜٗدددٚ ٕٛافبدددتت ا ٝدددت٠
إُٖددت٫سو إٕ ايػتيبٝددَ ١ددٔ ايبصددح ه ؿدد ٞمبكددماك قًٝددٌ َددٔ ايمددوتة٠
 ٚددٓٗآل يٛافبت ٗددت أَددت ٖدد ٤٫٪ؾيهؿددتٍ َددميًٜ ٕٛحٜددم ٕٚايمددوتة٠
حؾتس ختي َٔ ١ٝاو تحق ؾهتٕ  ٫صدم يًقبٝود ١ددد اوحصد ٞايهدبس ددد
إٔ دددحةِٖ إد ك دددمِٖ صقحٜكدددَ ١دددت إٔ د د ك ت حٝددد ِْٗٛايحَدددتة
يهٜ ٞػُضٖٛت حٔ مجت٫ت ايٛفٛة ٜٗٓٚضٛا ي٪ٝةٚا ضحٜب ١ايٓٛع
ايكتبدد ١ٝحًددْ ٢ؿٛبددِٗو إٕ ايحَددتة ٖددٖ ٛد ا ايصددوٛك صتيٓٗتٜددٚ ١قددم
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َٮٚا ايمْٝت ضمٝمتس ت اٯ ١ْٚا٭خس ٙ ٖ ٍٛ ٠ايٓٗت ١ٜنمحب
َددٔ ايػحصددتٕ ٜٓوددل رٓدد ٕٛأَددتّ ي ٛدد ١ايػددحٚب اجلًُٝدد ْ ٪َ ١دتس صدديٕ
ايع ٫ ّ٬صم إٔ ٜصٌُ نٌ ٤ٞو
نتْ ٖ  ٙا٭ؾهتك حاٚة ٖٛٚ ٙذنق ا ٝدت ٠ت ًدو اٯْٚد١
ٜٚبه ٞيؿكدمٖت َودتسو ندتٕ ٜودحف ْؿمد٘ دل اووحؾدٜٚ ١ودحف إد
أ ٟيَددحَ ٠ددٔ ايٓددت  ُ ٜٓدٚ ٞمت د ِ صٓٝدد٘ ٚصددني ْؿمدد٘ :بددَ٬تس أٜٗددت
ا٭هؿتٍ اوميًٜ ٕٛت ًَ ٖ ا ايودت و  ٚػًؿد حٓٝدت ٙصدمَٛع احملبد١
ٚا ٕووو إْ٘ نثساس َت ٜوتًْ ٞدو ا تيدَ ١دٔ ايٛفدم ٚايدن ٜومد
حدٔ مددُٗ ٝت إْٗدت ضددحب َددٔ اي ودتهـ اياددتَ َدحت نددٌ َددت ت
ايٛفٛة َٝٚدٌ إد َصدتكن ١ايهتٓ٥دتت ْٗدت حًد ٢اوادس  ٚدٛم
إد َوتْكدد ٖ ١د ا ايوددت صهددٌ َددت ؾٝدد٘ َددٔ خددس  ٚددح َددٔ ُٖددّٛ
ٚاٖ ُتَتتو
نتْ يٚف ٘ ؿُٗ٘ نُدت قًٓدت ت صماٜدٖ ١د ا ايهدٚ ّ٬قدم
أيدددـ صدددني قًبُٗٝدددت ٖد د ا ايؿٗدددِو كد دتس هدددٔ ٓ ُددد ٞإد يَدددح٠
ا٭هؿدددتٍ اودددميًني ٚيهٓٗدددت نتْد د َدددٔ ايٓدددٛع ايضدددحٚك ٟيددد٤٫٪
اي ومت٤و نتْ ٓ ُ ٞإد أع ٛج ا٭ّ اين م قٝحت َ تصود ١هؿًدٗت
ت أيوتص٘ َٚصتكن ٘ ت أؾحا ٘ ايابٝتْ ١ٝنتْ قتةك ٠حًد ٢إٔ
تصحت يٚفٗت ت ك ً د٘ حند ٛايٛفدم  ٚمد كبً٘ حٓدم حٛة د٘ َٓٗٛند ست
نٓمددح أكٖكدد٘ اي حًٝددل صصددحاب ايبٓؿمددا اي د  ٟذنُددٌ يدد٘ ٖددم٤ٚ
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أحاتب ا٭فماة اي  ٜٔاب ُمٚا إٜكتحِٗ ايٓؿم َٔ ٞإٜكتع ا٭كض
ايبق ٤ٞؾمُٛا ي يو اجلبتصح٠و نتٕ ٜصوح أْ٘ ٜصدتكى ايهتٓ٥دتت
ت ًو ايمتح ١اوبهح ٠ؾهُٖ٬دت ندتٕ ٜٓدتس ؾح دتسو نُٖ٬دت
نددتٕ ٜصددحب ايٓددٛك ٜٚبهدد ٞ٭ٕ ايٓددٛك بددٓٝؿ ٚيهٓدد٘ نددتٕ
حبتفدد ١إد إٔ كدد ٍٛيدد٘ ايهتٓ٥ددتت إْدد ٞأؾٗددِ ْددو ٭ْدد ٞأحتْٝدد٘و
نتْ ك ٍٛيو ؾُٝت صٗٓٝت ٚيهٓ٘ ٜؿٗدِ يػ ٗدت يكدم أ دب
غحٜبتس  ٢حٔ ايهتٓ٥تت حٔ ايقبٝو ١اين نتْد حد ا ٙ٤ت َدت
َضدد٢و يكددم نتْد ايقبٝوددَ ١دد ٙ ٬ايددماؾ ٧حٓددمَت نددتٕ ٜحٖكدد٘
ايٓدددت ٚندددتٕ ٜصدددوح أْددد٘ ٜؿٗدددِ يػت ٗدددت او ودددمةٚ ٠ذنٝدددت ٛٝا ٗدددت
ايهددثس٠وو ا٭كض! يكددم حًُدد٘ أفددماة ٙايؿ ٬دد ٕٛأْٗددت أ ددًق حصدد١
يد أقددماّ اودحٖٚ ٤ددٜ ٛرتْد َ ٛددهتس حًدد ٢ايمددكٛط ٚنتْْٗٛددت
أ م ةؾ٦تس َٔ أ ٤ٞ ٟحٓمَت ٗتفِ ا ٝت ٠ص َٗحٜحٖت  ٚدؿتٖٗت
أ ٗ ٢قب٬س حٓمَت ٜوآل ايمٖح صٓتصد٘و ا٭كض! ايدن دوح َٜٛدتس أْد٘
احنددمك َٓٗددت َ ٫ددٔ ؾددٛاك ٠اي د َٔ  ٚددٔ إيٗٝددت أنثددح َددٔ ٓٓٝدد٘ إد
غٝددق اوم د كبٌو ا٭كض! ايددن أ ب د أًٖدد٘ ٚصتكن دد٘ ٚأكبددً َددٔ
٫
بٓمٜتْٗت ظ٫٬س يكبٛكِٖ َٚدٔ صٓؿمدمٗت حدبساس يد  ٙايكبدٛك
 ٫متددٓ نتٓ٥ت ٗدت قددمك ٠هًُٝدد٘و ٖد  ٙاوددحٜ ٠ددت
بتكند٘ اٯٕ
يً ٝتْدد ١ايؿعٝودد ١يكددم ددلَحت ا٭كض َددحت ايبصددح َددٔ أيددـ يػدد١
متَح صٗت ايهتٓ٥تت  ٫أؾِٗ يػٚ ١ا م٠و
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ي ٛنتٕ ي ٚفن إٔ هًُد إ ٕ ٭كبدً اٯٕ أْعتكٖدت َدحت
أْعتك ٟحندَٓ ٛدتصحت ايضدٚ ٤ٛأ دتخ صح ْٗدت إد ُٖد ايهتٓ٥دتت
َددحت إ ْدد٫ٚ ٞي ؿ د إيدد ٞصددني ا ددني ٚا ددني قتً٥دد :١أٜٗددت ايصددوحا٤
ا ددتْني إْدد ٞأؾُٗهددِ كد ست إٕ ايٛفددٛة يحا٥ددحت يهددِ إٔ ُٗٝددٛا
حببدد٘ ٚإٔ بهددٛا قبددٌ أٚإ ؾكددمٙو يٚف دد٘! يكددم نتْ د حمجتْ دتس
ددً ٘ صددت٭كض ٚصتيقبٝودد١
صتكح دتس دنٝددم أيددـ يػدد ١يكددم نتْ د
نتْد ددتٖم ٙايٝ ٛددم حًدد ٢أْدد٘ يدد ٝجمْٓٛدتس ت ب دد٘ يًهددٕٛ
ٚيددَ ٝدديخ ٛسا إ ٜؿٗددِ يػت دد٘ او وددمةٚ ٠يددَ ٝو ٖٛدد ست إ ٜبهددٞ
يؿكم ٙقبٌ ا٭ٚإو نتْ ؿِٗ هؿًٗت  ٚبتكى أؾحا ٘ ٚأ اْ٘ غس
اووكٛي١و ٚخ ٌٝي٘ إٔ ايهتٓ٥تت نؿ حدٔ مسحٖدت ٚاقٗد حندٙٛ
ُٗدد٘ ٗٓ ٚددح ٖ ٙد  ٙاوددحٚ ٠نيْٗددت كدد ٍٛا ٖددق ٚا ٥د ص ٚف ددوو ٫
ْوحؾو إَ ٫وٗت نتٕ ٜصدوح نيْد٘ هؿدٌ ة ٕٚبدٔ ايح دمو ةخدٌ
حدت ايهبدتك ؾتبد ٓهح ٙاجلُٝدحتوو َددٔ اومد ٍٚ٪حدٔ ٖد ا ايقؿددٌ
ايؿضٛي! ٞ
نتْ ايصُ قم ومت َٔ ٚكا ٤اجلبٌ ٚنتٕ ا مّ قدم
ؾحغددٛا َددٔ ح ٝددق أإلددتا اوكٗددٚ ٢غاد اوٓتضددم صتيٓددت ايوددتةٜني
اي  ٜٔفتٚ٩ا يكضت ٤حقً ١ا٭ببٛعو ٚصمأ ٜؿِٗ وت ا ٜي  ٞايٓت َوتس
إد ايقبٝودددٚ ١وددددت ا ذنح دددد ٕٛحًددد ٢ابددد كبتٍ اياددددبت صصددددهٌ
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مجتةات :إٕ يػدتت ايهد ٕٛأ دم وكٝدمسا َدٔ إٔ ٜؿدو كَٛيٖدت ؾدحة
ٝ ٚددمو ددوح حبتفدد ١إد قٗدد ٠ٛاياددبت ٖٚددٜٓ ٛعددح إد ايكٗدد ٠ٛدماك
حًدد ٢اي صددتٔ٥و َٓد حددتَني كحٜب دتس ٓ ٜددت ٍٚقٗ ٛدد٘ ٝ ٚددماس نددتٕ
صتب ُحاك َحت اي ٚفٚ ١ايادمٜل دمٜك٘ نُدتٍ ايودتيب احملدرتف
نُدت نددتْٛا ًٜكبْٛدد٘ ٓددمكسا يددو ايد  ٟكاؾكدد٘ َح ًدد ١هًٜٛددَ ١ددٔ
ٝت ٘ ٚبتٜح ٙت ٖٚتة ا ٝتٚ ٠جنتةٖت ٚا درتى َود٘ ت هدٜٔٛ
ك ٝم ؾهحَ ٟصرتى  ٫ميهٔ إكفتح٘ إد أ دمُٖت ٚإعدت ٖدٛ
ًَو ي٬إلٓني َوتسو يكم ه ْٛأؾهتكُٖت ايمٝتبد ١ٝخد ٍ٬ايوُدٌ
اوصرتى ت ا ب ٚن يو أؾهتكُٖت ا٭ةصٚ ١ٝايؿًمؿ ١ٝخٍ٬
اوقتيوتت اين نتْ ب٘ َصدرتن ١أٜضد ست ؾهدتٕ ندٌ َُٓٗدت
ٜكددحأ ايه ددتب ٜٗٚددحع إد ددت ب٘ يٓٝتقصدد٘ ت أؾهددتك ٙصدددٌ إٕ
آكاُٖ٤ت ت ايٓدت اووت دحٖ ٜٔد ٞآكاَ ٤صدرتن ١أٜضدتس ٚأ ٚاقُٗدت
هتة هٚ ٕٛا م ٠ؾكم ه ْٛخٝ ٍ٬تَ ٠صرتن!١
نُٖ٬ددت أ ددق ا٭كض ب دتس ٜ َ ٫ددم حًٝدد٘ ٚنُٖ٬ددت حصددل
أيٖتك ايوًٝدل ٖٚد ٞحبدٌ حبسٖدت إد اودم ٣ايبوٝدم ٚقدم أ ٝدت َود ست
يٝددتي ٞايحصٝددحت اوكُددح ٠حًدد ٢ايمددت ٌ  ٝد ٜحبددٌ ايبددمك ْددٛكاس صددتكةاس
َضُ ست صودبس أيٖدتك ايًُٝدٕٛو كد ست إٕ َدت أظٓد٘ ًَهدٖ ٞد ٛدحاا
َصرتى ٚقم صمأت اي ٚف ١صتكن ت ٖ ا ايرتاا َٓد حدتَني
78

أيٝم ٖ ٞاين كاؾك صدٌ كحد ت ك د٬ت ايٛفدم صدمأ ٜصدوح
صددتجلٛع إ كأ ٣أهبددتم ايقوددتّ ددماك حًدد ٢اي صددت ٔ٥ايدد  ٜٔنتْدد
صحاجمِٗ ضُٔ إٔ ٓ ٜتٚيٛا هوتّ  ّٜٛاجلُو ١ت ايٛا ٤ايقًدل ٚت
قًق ايقبٝو ١مق وبسِٖ ا ٗ٦ٝ ٢تس ممت ت ا٭هبتم ٚخصدٞ
إٔ ٜمبق إ حافتس يً مّ ٭ٕ ٚضدو٘ ا دتيٜ ٞك ضد ٞإٔ ٜمدحم َدٔ
أفٌ إٔ ٜينٌو نتٕ  ٜ ٫اٍ ذنق ايٓدت  ٜٚحًد ٢صديخ٬قِٗ كغدِ
أْدد٘ حدد ٍ حددِٓٗ ٚةؾو دد٘ أخ٬قدد٘ إد إٔ ٜدد ٖق إد ايبٝدد ي ٓددتٍٚ
ايقوتّ ٖ ا اي ّٛٝأٜضتسو نتٕ ٖٓتى ةاؾحت آخدح ٜمؾود٘ يًد ٖتب إد
ايبٝد ٖدد ٛيٚف دد٘ إْدد٘ ٜ ٫د اٍ حٜادتس حًددَ ٢وحؾدد ١قٛكا ٗددت َددحت
إلك ٘ اي تَ ١أْد٘ ٜ ٫مد قٝحت إٔ ٜؿودٌ َدٔ أفًدٗت د ٦ٝست ٜ ٫ٚمد قٝحت
إٔ ٜكمّ يت أ ٟحٕٛو نٌ َت ٜم قٝو٘ ٖ ٛإٔ  ٜي صكحصٗدت ة ٕٚإٔ
صوح ص٘ أ ٚصيو٘و
نتْ د ظٗددس ٠ةاؾ٦دد ١كغددِ إٔ ددبتط ٜهددٔ َضدد ٢صوددم
ٚقم وٛة َ هؿٛي د٘ إٔ ًٜكد ٢ايدمف ٤ت قًدق ايصد ت ٤صؿضدٌ ٖد ا
ايصٗح ايوع ِٝاي ٜ ٟم قٝحت إٔ ٜٓؿاٌ حٔ َح ً ٘ اي َٜٓٓٚ ١ٝكدٌ
ايٓت صصهٌ بحح ٟإد قًق ايادٝـ ٚنيْد٘ ققودَ ١دٔ متدٛي
إٕ بتط  ٚم ٖٛ ٙايكتةك حً ٙ ٖ ٢اووم  ٠حً ٢اي ٓهح ُ١ٝ
ايؿاٚ ٍٛاْ٫ؿاتٍ حٔ جمح ٣اي َٔ يهدٜ ٞبدم ٚؾمديٚ ٠نيْد٘
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قًق ْعتّ ايقبٝو١و ٚقم ي ا٭َح يات بٓت ؾٗد ٛدتحح د  ٜٔةَٚدتس
٭ٕ ا٭ ددٝت ٤ت ٖد ا ايوددت يٝمد حًددَ ٢ددت ٜٓبػدد ٞإٔ هدد ٕٛإْدد٘
ْعددتّ غددس َ٥٬ددِ ٜاددٓحت َددٔ أفددٌ ايبصددح ؾُددت أمجددٌ يقُٝدد٘
 ٚددبتط ٜكدد ّٛصٗ د  ٙايوًُٝدد ١ؾ ُٝد م ايٓعددتّ ايكتبددٚ ٞي د يو نددتٕ
ٗحاس قحٜبتس إد ْؿ ٛايصوحا٤و  ٚوح أْ٘ ان صـ ؾهدح ٠مجًٝد١
مد حل إٔ ٓكددٌ إد يٚف دد٘ ؾكددم اح دتة َٓد حددتَني إٔ ٜٓكددٌ إيٗٝددت
أؾهتك ٙايؿٓ ٬َٚ ١ٝعت ٘  ٍٛايٓت ٚايه ق نتْ مجٗٛكٙ
ايقٝق ا بٝق اي ٜ ٟم كبٌ إصماحد٘ صدحْ ٚبًٝد ١نتْد  ٚدمٖت
ايكتةك  ٠حًد ٢إٔ ٓدبا حٝدٛب ايكادٚ ١يد ؾٗت نيْٗدت هدٔ
حً ٢ايوه َٔ اجلُٗٛك ا كٝك ٞاي  ٟذناد ٞايوثدحاتووو كدتس
َت أ ٛج اٱْمتٕ إد ايػؿحإ ٚيد يو ؾُدت أ ٛفد٘ إد ا دقو ةخدٌ
ايب ٝؾحأ ٣مٜك٘ نُتٍ  ٜبتةٍ َدحت يٚف د٘ اٯكا ٤د ٍٛاخ ؿت٥د٘
ٜٚوحضددتٕ د  ٢اي ددي٬ٜٚت ٚاي ؿمددسات قددتٍ نُددتٍ :ظٓٓ د إْدد٘
حدددتة إد ايبٝدد صودددم غٝدددتب ٜددد ّٛيدددبوآل ددد ْ٘ٚ٪ايدددن  ٫ذندددق إٔ
ٜصددػًو صٗددت ٭ْدد٘ نُددت حٗددمْت ٙذنددق إٔ ٜمد كٌ صتو تحددق أَددت اٯٕ
ؾ ٬ان ُو إْ ٞقًل يػٝتص٘ ٚأكف ٛأ ٫ه ٕٛقح َٔ ١قحت ٘
ؾٗ ٛؾٓتٕ نُت وًُنيو حً ٢إٔ ؾهدحٚ ٠ا دم ٠أ دق إٔ أبد بومٖت
 ٖٞٚإٔ ه ْٞٛببق اخ ؿت٘٥و إْ٘ ٜهحٖو َٜٛتس نُت أحًِ ددد
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ٚأْت أقحب ايٓت إي ٘ٝدد ٚقم نٓ ةَٚدتس صدم٬ٜس هٝبدتس ت ْعدح ٙحدٔ
نٌ بوتة ٠ؾكمٖت ت ٖ  ٙا ٝدت٠و ٜهدٔ َٓمدمُتس َدحت حًُد٘ ددد
ي ٝصمبق ايوم ؾٗ ٛصدتكع ددد ٚيهدٔ ٭ْد٘ ذنُدٌ دوٛكاس صحبدتي١
أحم ٙايكدمك َدٔ أفًدٗتو إْدو ودحؾني ٖد ا ايحفدٌ إْد٘  ٜمدتٌٖ
أصددماس ت قضدد ١ٝايه تصددٜ ٚ ١كبددٌ صٓٝدد٘ ٚصددني ْؿمدد٘ إٔ ً ٜدد ٢حددٔ
ٖد  ٙايكضدد ١ٝيكددم نددتٕ نهددٌ او ؿددٛقني ٜوددتْ ٞددحاحتس ةاُ٥دتس
صددني اوٗٓددٚ ١ايحبددتيٚ ١اٱْمددتٕ ايوددتةٜٛ ٟؾددل صُٗٓٝددت ٚنٓ د أْ د
ح ا ٙ٤ايٝ ٛم ت ٖ ا اياحاعو
صددما حًدد ٢اي ٚفدد ١ايددم ٤ٚصوددم خقددتب اياددمٜلو ٚابددرتا
قًدد٬ٝس إد أْٗددت نتْ د ح د ا ٤يٚفٗددت ت ددحاح٘ ؾكددم نتْ د َددٔ
ايًٛا ٜ ٞو ٕ اي ٚاج كبتي ١قت ١ُ٥ص ا ٗت دد نُت أبدًؿٓت ددد ميهدٔ
إٔ هددح يددت ا ٝددت ٠صهتًَددٗتو نددتٕ ٜبددم ٚحًدد ٢اياددمٜل أْدد٘
مٜم اوٝدٌ إد إٔ ٜكدمّ حْٛد ست َدت نُدت ت اودح ٠ايمدتصكٚ ١نتْد
اي ٚف ١مكى ؾ ٘ٝيدو حبمبدٗت دم اودحأ ٠اوصد ل َدٔ دم
ا ٝت ٠دد  ٚقُ ٔ٦إي َٔ ٘ٝأفٌ يو ؾٜ ٬بم ٚحًٗٝت أْٗت أَتّ غحٜق
ٚيهٓٗدددت هح د د مجٝدددحت دددهٛنٗت َدددحٚ ٠ا دددم ٠أَدددتّ نُدددتٍ
 ٚحن د يددمَٛحٗت إٔ ٓحددمك حبحٜدد ١حًددٚ ٢فٗٗددت اي د  ٟصددما اٯٕ
أ ؿح ت بتس مت م  ٚم ٘ ححٚم يكم ٖحب َٓٗت ةّ ا ٝت٠وو
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هتودددت بد د ح ايه دددتب َدددٔ ةَدددٛع اودددحأ ٚ ٠دددبٖٗٛت صدددمَٛع
اي ُتب ٝدد ٚقدم ٜهد ٕٛا٭َدح ند يو أ ٝتْدتس ددد ٚيهدٔ َدت قدٛيِ
صددمَٛحٗت حٓددمَت بهدد ٞصدد ٬أَددٌ ٚقددم بددحك ٗت ا ٝددت ٠إد ا ددم
اي  ٫ ٟكفت ٤صومٙو حٓمَت ؿكم اوحأ ٠ا ُت ١ٜمحتٜد ١ايد ٚج ٖٚدٛ
آخددح َحؾددي يددت يمددؿ ١ٓٝا ٝددت ٠محتٜدد ١اي د ٚج اي د ٜ ٫ ٟوددٛض ٫
محت ١ٜايوصٝل ايثدح ٟؾٗد ا َ دٛؾح َدت ةاّ ا ُدحت ٜػد صت٭ْد اٍو
حٓدددم يدددو مدد حل ةَٛحٗدددت إٔ متمدد صيبدد  ٢ا٭ٜدددمٚ ٟأَٮٖدددت
صت ٓتٕو
نتْد د ةَدددٛع حؿدددحا ٤آْد د اى ٖددد ٞةَدددٛع كصدددتٕ صدددتكع دنٝدددم
اددحٜـ بددؿ ٘ ٓٝت احملٝقددتت ٚيهددٔ حت ددؿ ١يُٝ٦ددٖ ١بدد َددٔ
ا ٗدددٚ ٍٛأ د د حًددد ٢ايمدددؿ ١ٓٝددد ٢ايدددٓؿ ا٭خدددسو إٕ اٱكاة٠
اجلبدددتك ٫ ٠بهددد ٞإ ٫ت َثدددٌ ٖد د  ٙا تيددد :١صودددم إٔ ْهددد ٕٛقدددم
مبٓت مدتب ندٌ د٬ ٚ ٤ٞؾٓٝدت ندٌ َؿتفدي ٠قدٌ َدٔ ايػٝدق
ددمؾٛ ْ ١قوٗددت  ٫ٚميهددٔ ؾُٗٗددت  ٫ٚكةٖددت حٓددم يددو ٜرتفددٌ
ايهُٚ ٞدنثٛا حًد ٢كنب ٝد٘ ٜٚم مدًِ يبهدت ٤اجلبدتصحَٚ ٠ػؿدٛك
يِ ٖ ا ايبهت٤و
نددتٕ اياددمٜل ٜددمكى اوٛقددـ  ٜٚوددتهـ ددتَ تس َددحت ةَددٛع
حؿحاٚ ٤نتٕ ٖ ٛأٜضتس حبتف ١إد ايمَٛع ؾكم نتٕ ٜوحف ايرتاا
اوصرتى اي  ٟنَ ْ٘ٛحت ؾحٜمو
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ٜهٔ تقماس حً ٢ؾحٜم كغِ نٌ د ٤ٞؾكدم كاؾكد٘ هًٝد١
ٝت ٘ اين وحف ايم ّ٬ايماخً َٜٛ ٞست ؾكم ندتٕ َدٔ ايٓدت
ايد  َ ٜٔقد ا ٝدت ٠هبٝود ِٗ ايماخًٝد ١يهدٜ ٞد ٮ٭ٚا ت ا ددتكج
يٓٝسٚا ةكٚب ايٓت ايوتةٜني ؾ بٓٛا َيبت ِٗ ٚأ بٖٛت صصهٌ غس
َوكددٚ ٍٛغددس َ د ك ٚاْددمؾوٛا ٚكا ٤هبٝو د ِٗ ا ت دد ١نُمت ٜددق
اب مكف ِٗ فٓ ١ٝبت ح ٠إد ايػتصتت ايبهحو
أ تج ؾحٜم إد ايه ّ٬ت ًو ايًحع ١أنثح َٔ أ ١ٜعد١
أخددح ٣ت ٝت دد٘ ا ددتج إد ايٓددما٤وو ٖدد  ٙاوددح ٠ؾكددا ٜددت صتبددا
اياددححا ٤إ ٫فمددحاس ٜددت ددت ق ا٭ٚقٝددتْ ٛايوعدد ِٝإ ٫فمددحاس
َٔ ايهًُ ٜٓ ١اق صٚ ٝصني َٔ أ ق إِْٗ اٯٕ ت أٚج يٛحن
يهِ بم ٚايهًُ ١مث ١ٓٝحٓم ا ٕووو خحج نُتٍ َٛةحتس صوم إٔ
ص د ٍ نددٌ َددت ت هتق دد٘ ٱةخددتٍ ايو د ا ٤حًدد ٢قًددق حؿددحا ٤ايددن
مد قحت إٔ كدد ّٛصت تًَد ١ايوتةٜدد ١ؾرتاؾددل نُدتٍ إد صددتب ايددماك
ٚيهٓٗت ْٗض َٚدمت ٜدمسا َمدرتخ ١ٝدب ١ٗٝصٝدم اومد ٝت ي ٛد١
ايٓ  ٍٚحٔ اياًٝقو ٚظً ٚاقؿ ١ت َهتْٗدت َثكًد ١صٛهدي ٠ؾتفود١
أبقٛك ١ٜو ٜهٔ ؾحٜم قم ام هوتَتس َٓد ايبتك د ١ظٗدحاس ٝد
اي ِٗ ققو ١خب ٚفزنو ٚقم ودت ٕٚاجلدٛع َدحت ايٓد ّٛاو صدٓا ٚا٭
احملس حًٖ ٢مَ٘ ؾ ماح ٢ت اوقبت حًَ ٢كوم خص نمٓمٜتْ١
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ٓتيي د حددٔ ف ٗ ٚددت ٚأخ د ٜكضددِ صوددآل ا٭هوُدد ١اجلتؾدد ١نؿدديك
ٖ ٌٜو
نتْ ايمتح ١قم أ ٚه حً ٢ايثتيث ١ظٗحاسو ٚت َثٌ ٖد ا
ايٛق نتٕ ٜح ت ت قًٛٝيد ١قادسٜ ٠كضدٗٝت ْتُ٥دتس أ ٚت اوقتيود١
أ ٚت ددمَ ٜددحت يٚف دد٘ ٚيهٓدد٘ ٜ ٫مد قٝحت اٯٕ دد٦ٝتس َددٔ يددو
ؾٜٗ ٫ ٛم قٝحت إٔ ٜٓتّ ٭ْد٘  ٚدٌ إد اوح ًدَ ١دٔ اٱكٖدتم ايدن ٫
دد ٢صددتيٖٓٚ ّٛددٜ ٫ ٛم د قٝحت إٔ ٜكددحأو أَددت ا ددمَ ٜددحت
مددُ
ي ٚف دد٘وو خقددحت يدد٘ ؾهددح ٠ايمددُٓٝت حٓددمَت نددتٕ هتيب دتس نددتٕ
ٜٗددددحع إد ايمددددُٓٝت نًُددددت َمدددد٘ اٱكٖددددتم أ ٚايضددددمح ٚنتْدد د
هُ دد٘ ت يددو َصددٗٛك٠وو َُٗددت ٜهددٔ ايؿدد ًِٝتؾٗ دتس ؾددحٕ اوددح٤
ٜٓمْ ٢ؿم٘ إلد٬ا بدتحتت َ ٛايٝد ٫ٚ ١كٜدق إْد٘ اٯٕ ت تفد ١إد
إٔ ٜٓمددْ ٢ؿمدد٘ أنثددح َددٔ أٚ ٟقد َضددْ ٢ؿمدد٘ ايددن أ ددبح
حتي ١حً ٘ٝنمتي َوقٌ ٜ ٫ َٝٚوحف نٝـ  ٜاحف ص٘و ْٗٚآل
َددٔ اوقددبت ٚاقدد٘ حندد ٛصددتب ايددماك ة ٕٚإٔ دنددح ٩حًدد ٢إيكددتْ ٤عددح٠
حً ٢يٚف ٘ ٚاق٘ إد ايمُٓٝتو ندتٕ ايؿد ًِٝقدمميتس :قاد ١ا د ا٤
ا٭مححو
ٚايؿ ًِٝحبتك ٠حٔ أبقٛك ٍٛ ٠ا ٤أمحح ٜبٝو٘ ايصدٝقتٕ
 ٚبددم ٚايحاقادد١
َددٔ اك ددماٜ ٫ ٙم د قٝحت إٔ ٜهددـ حددٔ ايددحق
ؾح  ١أ ٍٚا٭َح ٚيهٓٗت حٖل  ٫ٚمد قٝحت إٔ ٛقدـ إلدِ ب دح
84

إد إحْ٬ددتت ٚقات ددتت ددحـو َٚػد  ٣ايؿددٖ ًِٝدد ٛاياددحاع صددني
ايؿٔ ٚا ٝت ٠نهٌ ايكا اين دمٚك دٖ ٍٛد ا اوٛضدٛعَ :دٔ
ةخٌ حاب ايؿٔ ٜ ٫م قٝحت إٔ ٜحفحت إد ا ٝتَ ٠دح ٠أخدح ٣كغدِ
إٔ نٌ ؾٓتٕ ٜص ٗ ٞايوٛة ٠ؾتيمخ ٍٛبٌٗ ٜبدمأ صٓدٛع َدٔ ايؿضدٍٛ
ايقؿٛي ٞحً ٢هحٜك ْٝ ١ص٘ حٓمَت أ ق إٔ ٜم ح َدٔ ايصدٝقتٕ ددد
نُت ٜك ٍٛيؾتٜا ددد ٚيهدٔ ايصدٝقتٕ دتصحت إد ايٓٗتٜد ١ؾمد ح َٓد٘
ٚابد د مكف٘ إد حتوددد٘ ٚح يددد٘ حدددٔ ا ٝدددت٠وو اْ ٗددد ٢حدددحض ايؿدددًِٝ
ايمتةبددَ ١مددت ٤ؾ ددحج ؾحٜددم َددٔ ايمددُٓٝت ٚيج صٓؿمدد٘ صددني ايٓددت
حٜا ست حًد ٢إٔ ذنادٌ حًد ٢أند نُٝدَ ١دٔ ايدمف ٤اٱْمدتْٞو
ٚنتْ د اجلُددٛع مدد٘ حندد ٛايبحددح نُددت ٖدد ٞحددتة ٠ايٓددت ة َٚدتس
اي َُٗ ٜٔت صًػ صِٗ ايهثتؾد ١ؾد ٬صدم إٔ ٜودتْٛا صودآل ا٫جند اب
ايح ٚدد ٞصوددم نددٌ اهدد٬ع حًدد ٢أ ددم اٯإلددتك ايؿٓٝدد١و نددتٕ ايٓددت
ٚامجني  ٖٚا ةي ٌٝحً ٢جنت ايمكاَت ايدن حد ع ايرتصد ١ايادًب١
قصددح ٠اددٓ ٝت ايددن نٗ ْٛددت ظددحٚف ا ٝددتٚ ٠ا ُددحت ي بو د
اي نددتٕ ايهددتَٔ ت أحُتقٓددت ٚاي د  ٟةؾٓددتَ ٙددحت ايقؿٛيدد١و ٚيهددٔ
ا ٝت ٠دد ايٛاؾح ٠ا هُٚ ١ايكمد ٠ٛددد مدحع ؾدرتأب ايادمع  ٚحصد
حً ٢ن ـ أصٓتٗ٥ت  ٚمؾوِٗ حنٝ ٛت ِٗ ا٫ح ٝتة َٔ ١ٜفمٜدمو أَدت
صتيٓمب ١يؿحٜم دد  ُٞ ٜٓ ٖٛٚنُت قًٓت إد يَح ٠ا٭هؿدتٍ اودميًني ددد
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ٖد ٠
ؾًددِ ٜهددٔ ا٭َددح ٖٓٝدتس يكددم نتْد حًُٝدد ١اي د ٚم ايؿد
ٚفماْ ١ٝحُٝك ١بودم ٙحدٔ ا ٝدتٓٝ ٠د ست ٚقوًد٘ ؾمديٜٓ ٠هدح ا د٘
ايوتة١ٜو َثٌ ْٖ ٤٫٪م قٝحت إٔ ْك ٍٛإّٕ ايقؿٌ مي ت ْؿٛبدِٗ
ٚإعت  ٜ ٫اي ٕٛذن ؿع ٕٛص ًو ايٓعح ٠ايقؿٛي ١ٝإد ايٛفدٛة ؾٝبدمٚ
غحٜبتس َٚمٖص ست ٖ ا إ ا ْعحْت إد ا٭َح َٔ يا ِٗ ٜٚا ت ٚ ١إ ا
ح ْددت صًػدد ١ا ُددحت قًٓددت إْٗددِ ٜبًػددٛا ايٓضددا صوددم ؾٗددِ  ٫يايددٛا
ػتكاس حتي ١حً ٢ا ٝت ٠أحاتصِٗ َحٜض ٫ ١هـ حدٔ ا ٖ٫د اي
يم ٣أٓ ٍٚب٘ٝووو
خددحج ؾحٜددم حبتيددٚ ١فددم إ ٕ َددت ا ةؾددٔ ت ا دد٘ أ ٟؾٓددتٕ
حع ِٝنتٕ بد ٝحج َٓد٘ يدٜ ٛكدِ صوًُٝد ١اي ٛاهد ٪ايدن قدتّ صٗدت
َدددٔ أفدددٌ إٔ ذند د ؿغ مب اٜدددت ا ٝدددت ٠اي فٛايٜددد١وو ت َثدددٌ ٖد د ٙ
ا ت٫ت نتْ يٚف ٘ مدحع إيٝد٘ تًَد ١ايود ا ٚ ٤دحاب ايبٓؿمدا
اوُ ٚج صتيبتصْٛا ت َثٌ ًدو ايًحعد ١ايدن ٜبدم ٚؾٗٝدت دػساس ت
حني ا ٘
نتْد د يٚف ددد٘ دددددد دددتٖم إْمدددتْ ٘ ٝدددددد حؾوددد٘ صٓعح ٗدددت إد
ًَه ٛدد٘  ٚبددمة َددٔ يٚاٜددت ْؿمدد٘ ايصددوٛك صتياددػتكو ٚخقددحت يدد٘
ؾهددح ٠بددححتٕ َددت متحن د ت ت صدد٪ك ٠ددوٛك :ٙإٕ َددت ٜوتْٝدد٘ َددٔ
ح ي ١حٔ ايبصح إعت ٖ َٔ ٛؾوٌ ٝقتٕ ايؿٔ إْ٘ دٝقتٕ دمٜم
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ا ْ٫كتّ ٜود ب صكمد ٠ٛندٌ َدٔ ذندت ٍٚإٔ ٜمد ح َٓد٘و يكدم خدتٕ
كبددتي ٘ ٚقددم حدد ب َددٔ أفددٌ يددو ختْٗددت َددٔ أفددٌ ا ٝددتَ ٠ددحت
اٯخح َٔ ٜٔأفٌ إٔ ٜاب إْمتْتس حتةٜدتس ميدٮ مجٝدحت ا٭هدح ايدن
ميًٖ٪ت ايٓت  :اي ٚاج ٚاياماقٚ ١اوٗٓدٚ ١ا ٝدت ٠ايوتةٜد١و ٜ ٚكٓدحت
ص د يو صددٌ أكاة إٔ ٜددمخٌ ًَهددٛت ايؿددٔ ة ٕٚإٔ  ًٜد ّ صصددَ ٤ٞددٔ
بوت ٘ أكاة إٔ ٜمخٌ ٖتٜٚتس ٚايٛا ١ٜت ايؿدٔ نتيػٛاٜد ١ت ايدم:ٜٔ
فحميددد ٫ ١ػ ؿددددح  ٫ٚميهددددٔ يصدددٝقتٕ ايؿددددٔ اوٛنددددٌ حبحابدددد١
ًَه ٛد٘ إٔ ٜػؿددح ٖد  ٙاجلحميددٚ ١يد ا ؾكددم حتقددق ددت بٓت أقمدد٢
حكٛص ١ممهٓ ١ؾك ؾ٘ ت ا  ٤٬او ٛا ً ٜدٗـ حًد ٢كٜ٩د ١ايٓدت
ايدد  ٜٔددػٌ صٗددِ حددٔ كبددتي ٘و يكددم صددحك ا٭َددح ت اوتضدد ٞصوددت
ايضدددحٚك ٠احمل َٛددد ١ايدددن دددمؾحت أصٓدددت ٤ا ٝدددت ٠إد إٔ ٓ ٜدددتييٛا حدددٔ
َصتغًِٗ ايوًٝت ت بب ٌٝخب ِٖ ايٝد َٞٛ٭ٕ يدِ فمدمسا تفت د٘
 ٫ي ُدددٌ ا٭كفدددتٖٚ ٤دددِ قدددم ضدددتحؿٛا ٖدد  ٙا تفدددتت ايدددن ٖدددٞ
ضحٚكات ك ض ِٗٝإٔ ذنتؾعٛا حً ٢م أةَْ ٢دٔ ايثٝدتب ٚا٭إلدتا
ٚغس يوو إٕ ا تفتت ا٭ٚي ١ٝأَح بٌٗ ميهدٔ يَٓٝد٘ ٖٚد ٞغدس
قتةك ٚ ٠مٖت حً ٢إٔ قح ايٓت إد ايوبٛة ١ٜيٖ ٫ٛد  ٙاٱضدتؾتت
ايهدددثس ٠ايدددن رتاندددِ حًدددَ ٢دددح ايوادددٛك دددٜ ٢ادددب جمُدددٛع
ا تفتت ايبصح ١ٜحب٦تس  ٫ميهٔ ا ُتي٘و
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إٕ ايددمح ٠ٛإد ايبمددته ١ايددن صددمأٖت صوددآل اوؿهددح ٜٔاي د ٜٔ
ٓب يٚا صديٕ جم ُدحت ايػدم بٝادس إيٗٝدت ُد ست ٖد  ٙايدمح ٠ٛحُٝكد١
اجل د ٚك ت ايددٓؿ اٱْمددتْ٫ٚ ١ٝصددم إٔ  ٜٓبدد٘ إيٗٝددت اٱْمددتٕ ُ دتس
ؾٝهـ ايٓت حدٔ إٔ ٓ ٜتؾمدٛا ت ا٭يٜدتٚ ٤اخدرتاع ٚبدت ٌ٥ايدرتف
ٜٚمدددٛة ْدددٛع َدددٔ اي مدددتْ ت ا٭َدددٛك اوتةٜدددٚ ١إ ا ح ْدددت صًػددد١
صٛٝيٛف ١ٝؾًمٛف ٜقًق ايٓدت َدٔ اخرتاحدت ِٗ إٔ هد ٕٛصمدٝق١
ٚ ٬يمدٛف
ت صٓٗ ٝت َ ودمة ٠ت ٚظت٥ؿٗدت ٖٚدِ قدم صدمأٚا يدو ؾود س
ٜٓاحف ايٓت إد ايرتف ايح ٞ ٚدددد إ ا د اي ودبس دددد َثدٌ ًدٜٔٛ
اْ٫ؿوددتٍ ٜٛٓ ٚددحت ايً د  ٠ايحٝ ٚدد ١بددٛف ٜبح د ايٓددت حددٔ ايٓصدد٠ٛ
ايحٝ ٚدد ١صددمٍ ايٓصدد ٠ٛايبٛٝيٛفٝدد١و ٚقددم صددمأ ٖد ا ا٭َددح حٓددم صوددآل
حً ٢إٔ ٜه ٕٛهوتَٗت
ايصوٛب اين أةكن ؾٔ ا ٝت ٠ؾحح
َؿٝماس ٚي ٛنتٕ خًٛاس َٔ ايً  ٠حً ٢ايوه َٔ ايصوٛب او ًؿد١
ايددن حٜددم هوتَ دتس ي  ٜد اس يدد ٝخًددٛاس َددٔ ايؿت٥ددم ٠ؾحمددق ٚيهٓدد٘
َضددددح ت ْ ت٥مدددد٘ ٭فٗدد د  ٠اجلمددددِ يددددو ٭ٕ ٖدد د  ٙايصددددوٛب
ه صددـ صوددم ايٓصدد ٠ٛايحٝ ٚدد ١ايؿٓٝددَ ١ددث٬س بددٛا ٤أنتْ د ْصدد٠ٛ
إصدددماع أّ ْصددد ٠ٛد د ٚم ٚإ ا ْعحْدددت إد ٖد د  ٙايصدددوٛب يٛفدددمْت ت
أيٜتٗ٥ت غًب ١ايبٓٝد ١حًد ٢ايٛظٝؿد ١ؾٗدِ ٜثكًد ٕٛحدٛا كِٗ ٚأٚبدتهِٗ
صدديْٛاع َددٔ ايًبددت  ٫ؿٝددم إ ٫جمددحة إحدد ٕ٬حددٔ إلددح ٠ٚددت بٗت
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َٚهتْ ٘ ا٫ف ُتح ١ٝؾ ٬جمتٍ ٱح ٕ٬اي ؿٛم حٓدم ٖد ٤٫٪بد٣ٛ
ٖ د ا ا ددتٍ ٚيمددٛف ٜددي  ٞايٝدد ّٛاي د ٜ ٟددمكى ؾٝدد٘ ٖدد ٤٫٪ددددد حًدد٢
ا٭ أ ؿتةِٖ ددد ؿتٖ ١ا٭َح ٜٚبحث ٕٛحٔ جمتٍ آخح يً ؿٛمو
إٕ دددت ق ايحبدددتيٖ ١دددَ ٛدددٔ ان صدددـ ٖد د ا ا٭َدددح ؾودددتا
صمٝقتس ؿعتس حبح ٘ ٜنمكحاط يٓٝؿكٗت ت ا ت٫ت ايوًٝدت إٕ
ؾٔ ا ٝتٜ ٠ك ّٛحً ٢ضٝٝل كقو ١ايضحٚك ٚ ٠كٓني ا تفٚ ١ايٓ ٍٚ
إيٗٝددت إد أةْدد ٢ددم ممهددٔ يهدد ٜ ٞمددحت حًدد ٢مددتصٗت ا ددتٍ
ايح ٚددٚ ٞإ ٫ؾهٝددـ ٜمد قٝحت اٱْمددتٕ إٔ ٜٓاددحف إد ايبقٛيدد١
 ٖٞٚايكتبِ اوصرتى يهٌ ايحبدت٫ت  ٚتف د٘ اوتةٜد ١حًدٖ ٢د ا
ايٓح َٔ ٛاي ض ِ اي  ٤ٜٛٓ ٟحبًُ٘ يو ٭ٕ ٖ  ٙا تفتت ادب
أؾْٛٝتس يادت بٗت قدم ً ٜد ٢حدٔ كبدتي ٘ َدٔ أفدٌ ا اد ٍٛحًٝد٘
ٚايثت٥ح ا ل حً ٘ٝإٔ ٜمدو ٢إد ايد ًٌ َدٔ تفت د٘ او ضد ُ١
أ٫ٚس يه ٜ ٞؿحؽ يحبتي ٘و
إْد٘ ٜوددم اٯٕ حبتفد ١إد كٜتضدد ١قتبدد ١ٝيهد ٜ ٞحددحك َددٔ
تفت ٘ ايهُتي ١ٝؾًٔ ٜقتيب٘ ايٓت صٗت صودم ايٝد ّٛ٭ْٗدِ ٜ ٫حْٚد٘
ٚإ ا نتٕ ت اوتض ٞضوٝؿتس ؾًِ ذنت ٍٚاي ححك َٔ ٖ  ٙا تفدتت
ؾٗ ٛقم يحك َٓٗت اي ّٛٝكغِ أْؿ٘و
كد دتس إٕ ا ٝدددتٚ ٠اؾدددح ٠ا هُددد ١إْٗدددت هُٝددد ١ت محدددٌ
أصٓتٗ٥ت حً ٢ةخٛيت ٚا حٚج َٓٗت صٓؿ ايمكفَ ١دٔ اي احد ١يكدم
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وب د ايقبٝودد ١ت إحددماةٚ ٟي د ا ضددٝو ددددد ٖه د ا ختهددق
ْؿمد٘ دددد إْد َدٛاهٔ ت اجلتْددق اٯخدح َدٔ ا ٝددتٚ ٠قدم ابددرتةْٞ
ايٚ ّٛٝه ا بٝق ممًه ١ايؿٔ ٖٚت أْت أي ةح٘ ٛو
ٜت ْوِ َت ما ؾكم يدحكت َدٔ تفدتت ندثسٚ ٠يدٔ أ دتج
صوم ايٝد ّٛإد احملتؾعد ١حًدَ ٢عٗدح َودني ٚبدين ؿَ ٞدٔ ايًبدت
مبت ٜحة حٛاكض ايؿا ٍٛةٚعت اْ بت ٙإد ْٛح٘و
 ٌ ٚايب ٝؾٛفم مٜك٘ ٚيٚف ٘ ذنت َٔ ٕ٫ٚفمٜدم إدندتة
ؿمددس يػٝتصدد٘و نتْدد اي ٚفددٖ ١دد  ٙاوددح ٠أ ددم قًكدد ست َددٔ اوددحات
ايمدددتصكٚ ١ندددتٕ ت حٗٝٓٝدددت يدددَ ٕٛدددٔ ا٫بدد مما ٤ايادددتَ يًٓبدددٌ
ايبصددح ٟاي د  ٟنددتٕ َ ممددماس ت ًددو ايًحعدد ١ت حدد ٝنُددتٍ
اي  ٟنتٕ ٜوحض ا مَتت َدٔ أْ ٟدٛع  ٚكدتس ؾكدم ندتٕ ٚضدحت
حؿحا ٤حفتس ؾٗ ٞحً ٚ ٢دو إٔ ادب أَدتس ٚحًٗٝدت إٔ دمٜح ص ٝدتس
ٝ ٚددت ٠هؿددٌ صددَ ٬وددني يكددم نتْد وددٝا َددحت يٚفٗددت حًدد ٢ةخددٌ
مٚة ٜمخحا َٓ٘ ٦ٝتس ٚنتٕ ايمخٌ اٱضتت اي ٜ ٟدي  ٞحدٔ
هحٜل ايؿٔ ٜٓؿدل ت ٚق د٘ ت ك د٬ت أَ ٚدت دتص٘ يدو ؾكدم ندتٕ
ت بٓت َ َٔ٪ٜحت يٚف ٘ صيْ٘ بٝوٝا ا ٝدت ٠دددد ايؿح د ١ايٓدتةك ٠دددد
َحٚ ٠ا مٚ ٠ي ا ؾكم نتْت ٜو ادحإ أٜتَُٗدت اح ادتكاس ٜٚب د إ
َٔ ا٭ٜتّ نٌ َت مُ ص٘ َٔ َ حتو ٜ ٚهٔ ٜٓػ حٝصد٘ بد٣ٛ
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يدو ايد ِٖٛايد  ٟأ دب ٜٓعدح إيٝد٘ ْعح د٘ إد ةا ٤خبٝد متهددٔ
َٓ٘ ْٚو ٖٛا ١ٜايؿٔو
إٕ أ ددم ايٓددت حدد اص ست ٖددِ ايدد ٛ ٜٔيحددٛا صددني ددق ا ٝددت٠
ٚايقُدد ٛايد ٜ ٟك ضدد ٞاي ضددح ١ٝصت تضددح ت بددب ٌٝاومد كبٌ ددددد
ٚقم نتٕ ؾحٜم َٔ ٖ ٤٫٪ؾوتا مم قتسو
قتٍ ايامٜل ٜ ٫ :اٍ غٝتص٘ َوك٫ٛس ٭ٕ غٝدتب حقًد ١ا٭بدبٛع
َ د ك صددبوآل اوصددتغٌ ايددن  ٫ذنددق إٔ ٜصددتكى ايٓددت صٗددت ٚغددماس
بٝبم ٚا٭َح أ م ٚض ٛتسو
ددد ٚيهٔ ٜت نُتٍ ٜمبل ي٘ َثٌ ٖ ا اي احف ؾكم نتٕ
رن ْدد ٞحٓددم خحٚفدد٘ ٚيدد ٛيمددتحٚ ١ا ددمٚ ٠اٱْمددتٕ  ٜ ٫ػٝددق مبثددٌ
ٖ  ٙايمحح ١إ ٫ي إ ت هتك ٨حٓٝـو
ددد ٌٖ كام ٜٔأْ٘ اب ٝكغ ايبتك ٚ ١ص٘ َ

َٔ فٕٓٛ

ددددد يمد أةكٚ ٟإْدد ٞ٭كفدد ٛإٔ ٜهدد ٕٛقددم خددحج بددًُٝتس بددٜٛتس
َ ًٝدتس ح د ٚحددٔ اجلددٓني َددٔ إٔ ٜهدد ٕٛقددم وددحض ٭ْ ٟددٛع َددٔ
اوحض إْ أكٜم بوتة ٘ ٚي ٛنتٕ صوٝماس ح و
دددوح نُدددتٍ َدددٔ اٱ دددتك ٠إد اجلدددٓني أْٗدددت صدددمأت يصددد٢
اوم كبٌ يص ٢ايؿتقٚ ١ايوٛي ؾيبحع صدتيك ٍٛصصدٗتََ :١دت أكفدٙٛ
ٜت حؿحا ٤إٔ و ُم ٟحً ٞت نٌ ٤ٞو
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م قحت حؿحا ٤إٔ صهح ٙأ ٚيؿ ٞقًكٗدت ندتٕ ا دٛاك
دنددح ٟصٓبددٌ حمٝددق حًددَ ٢مد  ٣ٛايكاد ؾكددم نتْد حؿددحا٫ ٤
اٍ يق ؾحٜم  ٚػؿح يد٘ ٚندتٕ نُدتٍ ٛ ٜبدٌ إيٗٝدت إٔ هًؿد٘
صبوآل اوٗتّو
وح ؾحٜم أْ٘ أخقي ص كمٜحا د٘ ٚكفدحت َدٔ فمٜدم إد فحدٛةٙ
صتيؿٔ ؾكم ف ص ٘ ا ٝت ٠إيٗٝت َٔ فمٜم ٚيهٓٗت ف ص ٘ ٖد  ٙاودح٠
حب د أخ٬قدد ٞصددحَ ٤ٟددٔ أ ٟضددوـ ؾكددم ددوح مبمدد٩ٛي ٘ ٝحنددٛ
أ بدددح ٘ يٚف ددد٘ ٚفٓٗٓٝدددت  ٚدددوح إٔ حًٝددد٘ إٔ ٜكددد ّٛصدددي ٟددد٤ٞ
حنُٖٛت ٚيهٓ٘ صٓؿ ايٛق ٜ ٫مد قٝحت إٔ ٜكد ّٛصدي ٟحُدٌ ؾٗدٛ
َ ٫ح٥دددٜ ٫ ٞمد د قٝحت اي وتَدددٌ َدددحت ايٓدددت و ايمدددحق ١إ ٕو
دد
ايمددحق ١إ ٕو يكددم ْؿددح َددٔ ٖ د  ٙايهًُدد َٓ ١د ايبتك ددٚ ١كؾددآل إٔ
ٜك ّٛصٗ ا ايوُدٌ ٚيد ٛحًدَ ٢مد  ٣ٛصمدٝا فدمسا ٖٚد ٛبدحق ١كغٝدـ
خب أ ٚؾٓمتٕ قٗ ٠ٛت اوكٗ٢و
خحج مٜك٘ َٛةحتس َهدحكاس صد يو خمَت د٘ صمد ت ٚ ٤دٗتَ١
ٚخحف حؿحا ٤يٛةاح٘ ٖ  ٙاوحٚ ٠حٓمَت كفو إد ايػحؾ ١نتْ
َمح ١اهُٓ٦تٕ قم يكحٗت ايامٜل ٗم ٨كٚحٗدت  ٚوٝدم إد ٚفٗٗدت
صوآل اْ٫ممتّ اي  ٟؾكمٙو
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ق ت ْؿ ؾحٜم ت ًو ايًحع ١دحاع َدٔ ْدٛع فمٜدم ٖدٛ
اياحاع صني ْٛحني َٔ ا٭خ٬م :ا٭خ٬م ا٫ف ُتح ١ٝايدن ح هد
حًد ٢قددَٛ ِٝضددٛح ١ٝإلتص دد ١بددتك ١ٜحًدد ٢ايٓددت مجٝودتس ة ٕٚاح بددتك
يًحت٫ت ا ت ٚ ١صني أخ٬م ايحمح ١أ ٚاحملبد ١ايدن ح هد حًد٢
اي وتهـ ايٛفماْ ٞأ ٚإ متبٓت مبيبت ٠اٯخح ايضُٓٚ ١ٝاْدمؾتحٓت
حن ٖ ٛا اٯخح َ ٓهح ٜٔيهٌ ايكٚ ِٝا٫ح بتكات ا٭خح٣و
ٚنتٕ نٌ ْٛع َُٓٗت ٜٗدمّ اٯخدح ٜٓٚؿٝد٘ ؾدح ا َدت ابد متب
٭خدد٬م احملبدد ١ؾوًٝدد٘ إٔ ٜمددحم َددٔ أفددٌ أبددح ٘ ؾٝددمَح ا٭خدد٬م
ددحاحتس صددني ايوتهؿدد١
ا٫ف ُتحٝددٚ ١ايوه د صددتيوه و إْدد٘ يددٝ
ٚايٛافدددق نُدددت دددٛك ٙايكدددمَت ٤ؾدددٜ ٬كدددٌ اٱخددد ٬يٰخدددح ت
أخ٬ق ٘ ٝحٔ اٱخ ٬يًكتْ ٕٛايوتّ ٚي ٝوحٜدـ ا٭خد٬م صيْٗدت
ايك ِٝاوٛضٛح ١ٝصي م ق َٔ ٠ٛوحٜؿٗت صيْٗت ايصوٛك صتٯخحو أيٝ
اٱْمتٕ ٖ ٛاوحفحت ا٭ٚ ٍٚا٭خس ت ا٭َح
ٜ ٚقٌ ايادحاع ندثسسا ؾٗتٖٓدت تيد ١ؾحةٜد ١حٝتْٝدٖٓٚ ١دتى
َبددمأ جمددحة ؿعٓددت ٙصددماؾحت اي هددحاك ٖٚددَ ٛبددمأ ْم د نمددت٥ح
اوبددددتة ٨رن ًددددـ صددددتخ ٬ف اي َددددتٕ ٚاوهددددتٕ ٖٓٚددددتى ؾ٦ددددَ ١ددددٔ
ا٫ق ادددتةٜني ادددح صبقْ٬ددد٘ ت ْؿد د ٖد د ا ا ُدددحت ؾ و د د إٔ
اي ٛيٜحت ا تضح ؾتبم  ٫ٚدنٛي إٔ ْححد ٢يد٘ حَدٚ ١ايد  ٟكفد
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نؿدد ١اياددحاع أْدد٘ ؾٓددتٕ  ٜد ك يٓؿمدد٘ أ ددٝت ٤نددثس ٠ت بددب ٌٝؾٓدد٘
ٚايؿٓددتٕ ددددد نُددت ٜكدد ٍٛصحْتكة دد ٛددددد ٜؿضددٌ إٔ وُددٌ أَدد٘ ٖٚدد ٞت
ايمبوني حً ٢إٔ ٜك ّٛصوٌُ  ٫رنمّ ؾٓ٘ ٖٚت ٖ ٞا ٝت ٠قم أ ت
ي٘ ايؿح  ١٭ٕ  ٜؿحؽ يؿٓ٘ ٜٚك ّٛصٛافب٘ حن ٛأبح ٘ ت ٚق ٚا دم
ٚص يو ٜٓحٌ اياحاع ايكم ِٜاي  َ ٟق٘و
نتْد ايمددتح ١قددم صًػد ايوت ددح ٠يدد٬ٝس  ٚددوح ؾحٜددم حبتفدد١
حُٝك ١إد ايٓٚ ّٛصما أْ٘ ٚفم خمحفتسو
حددتةت صدد٘ أ َ٬دد٘ أإلٓددت ٤ايًٝددٌ إد ْددمٚات ايصددوح ايددن نددتٕ
ٜوكدددمٖت َدددحت كؾتقددد٘ ت اومكبددد ١ايثتْٜٛدددٚ ١نٝدددـ ندددتٕ َ ؿٛقد دتس
 َٜٛاىو
إلددِ ابد ٝكغ ت ددبت ايٝدد ّٛاي ددتي ٞددددد ايمددب َح دتس ْصددٝقتسو
يكم اب قتع إٔ ٜٓتّ َْٛتس حُٝكتس ٭َ ٍٚدحَٓ ٠د ٜدَٛني ؾكدم أ ت د
يدد٘ ايؿهددح ٠ايددن كحٗددت ت ْؿمدد٘ َمددت ٤ا٭َ د إٔ  ٜد ً َددٔ
اياحاع ايماخًٚ ٞاي ُ م ايً  ٜٔحتْتُٖت هٝ ١ًٝت د٘و بدٛف ٜوٝدٌ
أبح ٘ ة ٕٚإٔ م ًٗه٘ ا ٝت ٠اي ١َٝٛٝي ٝؿدحؽ صودم يدو يحبدتي ٘
اين ٜم قحت ه ٙ ٖ ١ًٝا٭حٛاّ إٔ ٓ ٜهح يت ممت ٜد ٕ ٪ص ي دٌ
ف ٚكٖت ت ْؿم٘ ٚصتك بته٘ ايوض ٟٛصٗتو
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اب د ٝكغ حًدد ٢ايؿهددح ٠ايمددتك ٠ايددن غحبددٗت ت ْؿمدد٘ حٓددم
اومددت ٤إٔ ا ددما ايمددتك ايد  ٟاح د ٓ ٙدد ١أ ٍٚا٭َددح أ ٚحكٛصدد١
َددٔ ايصددٝقتٕ قددم أ ددب ْوُدد ١ند  ٣يكددم أ دد ٝيدد٘ ٭َ ٍٚددح ٠إٔ
 ٜد ً َددٔ اياددحاع ٚإٔ  ٜد ُهٔ َددٔ اي ٛدد ٍٛإد ايددمف اي د ٟ
ػً٘ هٝ ١ًٝت ٘ :إٔ دنوٌ ٝت ٘ صتقت ٙقضٚ ٘ ٝإٔ ٜهٖ ٕٛحَدتس
َكًٛص ست ك ٚد٘ متد ا٭كض َمد ست كؾٝكد ست ٚقتحم د٘ ُدمة حند ٛحدت
ايحٚ ٚايح ١ٜ٩يكم اب قتع إٔ ٜضٝل كقود ١ايضدحٚكٚ ٠إٔ ٜد ً
َدددٔ َمد د ٓكحت ا ٝدددت ٠ايَٝٛٝددد ١يددد ً ٝيٓؿمددد٘وو ندددتٕ ت ْصددد٠ٛ
ٚنتْ ٖ  ٙا٭ؾهتك قم غمً ْؿم٘ َٔ ح اصٗت ايكمْٗ ِٜدآل
َٔ ؾحا ٘ ٚغمٌ ٚفٗ٘ حً ٢حمٌ ٚاك دم ٣إلٝتصد٘ ٚخدحج إد َكٗد٢
ايبحح نتٕ ٜصوح أْ٘ حتة يو ايقتيق ايثتْ ٟٛاي  ٟندتٕ دحاس
َٔ َمٚ٪يٝتت ا ٝت ٠إٔ ميض ٞت أ ٟاقتٙو
نددتٕ يمٜدد٘ َصددحٚع قادد ١أًُٖدد٘ يَٓ دتس صمددبق ايددرتةة اوحٜددح
اي  ٟنتٕ ٜوتْ ٘ٝؾكم نتٕ ٜحٜدم يكاد ٘ إٔ هد ٕٛصتيًػد ١دم
ايحٚح ١ت وبسٖت ٚقٗ ٛت نتٕ ٜهح ٙايكا (اوآٛح )١حً٢
م وبس ٙايدن ٜبدم ٚؾٗٝدت اجلٗدم  ٚؿدَ ٛدٔ صدني بدقٛكٖت كا٥حد١
ححم ايهت ق ٚفٗم ٙايؿهحٚ ٟنتٕ بوتس ي يو ٜؿحم صني اوٗدتك٠
ٚايوبكحٜدددد ١ؾتوٗددددتكٖ ٠دددد ٞايكددددمك ٠حًدددد ٢ددددٓحت دددد ٤ٞميهددددٔ إٔ
95

ذندتن ٞأَددت ايوبكحٜدد ١ؾٗدد ٞإصدماع آإلددتك ؾحٜددم ٫ ٠هددحك ٚندتٕ
ٜح ٣إٔ اٯإلتك ايحا٥و ١ايدن دمٍ حًد ٢حبكحٜد ١كدٖ ١د ٞاٯإلدتك ايدن
ن بٗددت أ ددحتصٗت ت ددتٍ َددٔ ايٓصدد ٫ ٠ٛايٓصدد ٠ٛاواددقٓو ١ايددن
يددمإلٗت ايوكددتقس ٚاي مددتكب اوؿ وًدد ١نٓصدد ٠ٛايه ددتب احملددمإلني
َددث٬س اي د ٜ ٜٔم د و ٕٛٓٝحًدد ٢اٱصددماع صددت ُحٚ ٠اٱغددحام ت ددٗ٠ٛ
إْٗت ايٓص ٠ٛاومَح ٠اين محل ايصوٛك  ٚحفو٘ َٓهمدحاس
ا
َٗٝضتس أَتّ ايوت احملٝا ص٘ إْٗت ْصد ٠ٛايؿدحاك ؾدحاك َدٔ حدت
غددددس َ٥٬ددددِ إْٗددددت خدددد٪َ ٬قدددد بددددٓوٛة صوددددم ٙإد ايوددددت
َٓهمح ٜٔإٕ ٖ  ٙايٓصٖ ٠ٛد ٞايدن أْ مد ا٭ةب ا٭بدٛة ايد ٟ
ٜم ٜٔضتك ٓت اين محل صد ٬كمحد ٚ ١حٖدل ايصدوٛك ٚيد ٍٛصٓٝد٘
 ٬ك دتسو أَددت ايٓصدد ٠ٛايددن نددتٕ ٜبح د حٓٗددت
ٚصددني إٔ دنددم بددب ٝس
ت بٓت ؾًِ هٔ ْص ٠ٛايؿحاك أصماس ٚي ا ؾًِ ٜم ؤ صتيوكتقس ٚ
نتٕ ٜٓصم ايٓص ٠ٛايعتؾح ٠ايٓص ٠ٛاين
ميؤ ت ٗٛات ا
أ ب ت بٗت ختكج ايوت َقًكتس َٔ نٌ قٝم غدس َ ٛقدـ حًد٢
حط ْصد ٠ٛا٫بد ػٓت ٤ايهتَدٌ ايدن ظؿدح صٗدت صودآل او ادٛؾ١
ٚايؿٓتْني اي  ٜٔغتةكٚا حت ايدٓك ٚايصدح ٚخحفدٛا َدٔ َمد ٓكحت
ايضددحٚك ٠إٕ ٖد  ٙايٓصددٖ ٠ٛددَ ٞقُد اٱْمددتٕ حًدد ٢ا٭كض ٖٚددٞ
ًَه ٘ ٛاي  ٟذنٔ إي َٓ ٘ٝإٔ يكح كف ٙ٬ت حص ١ا٭ ٚنًدٌ
كأب٘ صضبتب ايصو ٚا ٛفو
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 َٔٚأفٌ إٔ ٜاٌ إد ٖ  ٙايٓص ٠ٛؾكم نتٕ حًٝد٘ إٔ ٜضدٝل
كقودد ١ايضددحٚكٚ ٠إٔ ٜكددٓٔ كغبت دد٘ ٜٚددحٚض ددٗٛا ٘ حًدد ٢إٔ كٓددحت
صتيكًٚ ٌٝيهٓ٘ نتٕ ٜوم حٔ يو صمبق ا ٝت ٠اي فٛاي ١ٜايدن
اب د مك ٘ مبهددح حمٝددق ٚفح دد٘ إد ايوبٛةٜدد١و ٚيهٓدد٘ هًٝدد ٖ ١د ٙ
ٜدٓ أْد٘ ٖدبا َدٔ ايمدُتٚ ٤أْد٘ َدٔ
ا ٝتًَ ٜٓ ٠ه ٛد٘
هَ ١ٓٝػتٜح ٠يوت ايقني ٚنتٕ ٖد ا ايصدوٛك  ٚدمٜ ٙبود ايٓصد٠ٛ
ت ْؿمدد٘ ٚيهددٔ بددححتٕ َددت ٜبددمة ٖ د  ٙايٓصدد ٠ٛددوٛك آخددح صيْدد٘
حتف حٔ صًدٛؽ ٖد  ٙاوًهدٛت ٚأْد٘ ايٓمدح ايد  ٟاضدقح إد ا٭صدم
إد إٔ  ٜددـ صددني ايوددتةٜني اي د ٜ ٜٔوحؾددٛا ْصدد ٠ٛايقددسإ ٚي د ا
ؾًِ ٜوتْٛا ح اب اي ـ أَت ٖ ٛؾُت أضٝحت ٝت ٘و
ٜم د قحت صمددبق ٖ د ا ايصددوٛك إٔ ٜح ددت إد بددٗٛي ١ا ٝددت٠
اي فٛايٜددد َٚ ١و ٗدددت ٜ ٚمد د قحت أصدددماس إٔ ٜؿٗدددِ قتَٛبدددٗت اووكدددم
ؾهدتٕ حًد ٢ايدمٚاّ غحٜبد ست دتكةسا ًٜ ٫دِ مبددت ٜكدتٍ أ ٚمبدت ذنددما
ٚي ا ؾكم نتٕ ؾحٜم ١بًٗ ١يٮٚغتة ايد ٛ ٜٔيدٛا ؾحٚبد ١ٝايػدتب
إد حاع ةْد ٤ٞبد ٘ ٬ايٓه د ١ايمْ٦ٝد ١ايػدتةكٚ ٠يد ا ؾكدم أخد
ٜٓمحق َٔ ا ُحت ٦ٝتس ؾصد٦ٝتس  ٚٚدٌ إد َح ًد ١أ دبح ؾٗٝدت
يٚف دد٘ جم ُودد٘ ايٝ ٛددم ؾكددم نددتٕ ٜصددبٗٗت صددتوحج ايؿمدد ٝاي د ٟ
ُ ٜمة ؾ ٘ٝاوح ٤ةَ ٕٚمٚ٪ي ١ٝنتٕ حبتف ١إد ا٭َتٕ ٚقدم أ ت د
ي٘ يٚف د٘ يدو :أحق د٘ ايد ٤٫ٛؾ ًاد ٘ َدٔ ا د ك ؾتبدرتا إيٗٝدت
97

 ٚددمٖت ٚنددتة ٜؿكددم ا د ا٫ف ُددتح ٞمتتَ دتسو ٚاٯٕ يكددم خًادد٘
ٝقتْ٘ َٔ ايضدٝتع ٖٚدتٖ ٛدندم ايٓصد ٠ٛايدن حبد حٓٗدت هد٬ٜٛسو
نتٕ دنًد ت اوكٗدٚ ٢حٓٝدت ٙقٛؾدتٕ صدتيبحح ايمدتنٔ نُدحآ٠
ددك ١ًٝت يددو اياددبت اوددٓوا َٛٚبددٝك ٢كاقاددٓ ١بودد َددٔ
كنٔ اوكٗد ٢ندتٕ ت ًدو ايًحعد ١خدتكج ايودت ايد  ٟفدح ٙإد
ايوبٛةٚ ١ٜنتٕ ٜوتْل ايبحح اي  ٟحةة ت أ  َ٘٬نحَ يًحح:١ٜ
ددتٍ إٔ يددق ا حٜدد ١ة ٕٚإٔ يددق ايبحددحو أٚاٜ ٙتيًٓصدد ٠ٛإْٗددت
أكٚع َدددٔ إٔ هدددٚ ٕٛاقود دتس  ٚكٝكدددٚ ١يٛيد د ايٓصددد ٠ٛإد ٚفدددم
ٚاغ مً حٓٝت ٙصمَٛع ايؿدح ٚصدمأ ٚفٗد٘  ٜدٖٛا ن ًدو اجلُدح٠
او كم ٠اين ٴهِٞٳ إٔ ٚف٘ ا د٬ج ندتٕ ذنتنٗٝدت أ ٝتْدتس يكدم
يً د َددٔ ايصددوٛك صتي ؿتٖددٖٚ ١دد ٛددوٛك اي د  ٫ ٜٔد كِٖ ا ٝددت٠
ايوتةٜدٚ ١يد ٍٛصٝدِٓٗ ٚصدني ايوًد ٛحًٗٝدت أْد٘ اٯٕ دتحح ت عد١
اٱصماعو
َٚددم ٜددم ٙإد فٝبدد٘ ؾدديخحج ايكًددِ ٚؾ د ايددمؾرت حًدد ٢ددؿح١
خددددا ت أحٖ٬ددددت صضددددو ١بددددقٛك ٜبددددم ٚحًٗٝددددت ايكددددمّ  ٚددددحع ت
ايه تص١ووو
ٚيهٓددد٘ دددوح صتجلٗدددم ٖٚددد ٛدددوٛك نحٜددد٘ بددد ٤ٞايم٫يددد١
صتيٓمب ١إي ٘ٝؾٗ ٛوبس حٔ ايٓضٛب ايٓؿم ٚ ٞايوبكحٚ ١ٜاب ُح
ت ايه تص ١كغِ ٖ ا ايصوٛك ؾ ٬صم َٔ ايبما ١ٜايؿت حٜ ٖٛٚ ٠وحف
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نهت ددق إٔ ايصددوٛك صتيحضددت ٜ ٫ددي  َٓ ٞد ايبماٜددٚ ١يهٓدد٘  ٜددٛج
اياددؿحتت ا٭خددس ٠ؾكددا ٚحًدد ٢ايهت ددق إ ٕ إٔ ٜبددمأ َددرتةةاس ٚإٔ
ٜمؾحت حٓ٘ ٚبٛا ايهُدتٍ ايد ٜ ٟحٖدل مجٝدحت اوُ دتي ٜٔايد ٫ ٜٔ
ٜوحؾددد ٕٛايحضدددت ٚايد د ٜٓ ٜٔمد د  ٕٚآإلدددتكِٖ ة ٕٚإٔ ذنادددًٛا حًددد٢
ايكٓتحدد ١اي تَدد ١رٛة ٗددت ٚيهددِٓٗ َددحت يددو ٜمد ُح ٕٚت ا ًددل إ
٫صم يِ َٔ ا ًدل ٚيد ٛندتٕ ا٭إلدح ْتقادتسو ٚابد ُح ت ايه تصد١
ٚاب د ُح ايصددوٛك صتجلٗددم ٚصدديٕ ا٭إلددح أصوددم َددت ٜهدد ٕٛحددٔ اجلددٛة٠
دؿحتت
ٚأصوم َت ٜبود حًد ٢ايحضدت ٚأجند َدت ٜكدحب َدٔ بد
صمت ي٘ كة ١٦ٜفماس ٚصما ؾٗٝت صقٌ ايكا ٜ ١ححى صصدهٌ َادقٓحت
نمَٝدددَٝ ١هتْٝهٝددد ١يحنٗدددت أيكاك آيٝددد١و ٚأةكى دددت بٓت إٔ
صقً٘  ٜححى صييكاك حكًٚ ١ٝأْ٘ أصوم َت ٜه ٕٛحٔ ا ٝتٚ ٠ايوؿ١ٜٛ
 ٚددوح صددحةا ٠٤ا٭بددًٛب ؾكددم صددمت ايوبددتكات نيْٗددت َددٔ ن تصدد١
غحٜددق حددٔ ايًػددد ١مي ًددو صودددم ْت دد ١ٝاي ودددبس ؾٗٝددت ٜ ٚدددييـ
أيؿتظٗت ٜ ٚمً ي٘ قٝتةٖدت ؾكدم ندتٕ أبدًٛصتس َ كقدحت ا٭ْؿدت
تؾ٬س صتي ٚاٜت ا تةَ ٠ح بهتس َحصه ست نتْ ايهًُدتت َوًكد١
َٔ وحٖت نُت ٜكٛي ٕٛؾكم ندتٕ ٜصدوح حبد ايؿٓدتٕ ا٭ دٌٝ
إٔ َوتْٝددد٘ مد د ٛف كٗدددت َدددٔ اي ودددبس ٚإٔ اودددتة( ٠ايًػددد )١غدددس
َقتٚح١و
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نتٕ ٜبح حٔ ايصؿتؾٚ ١ٝا٭إلس ١ٜحٔ اوح ًدَ ١دٔ اٱصدماع
ايددن ْٓمدد ٢ؾٗٝددت اوددتة ٠نُددت ٜٓمددٓٝت متثددتٍ ؾٓٝدد ٛأْدد٘ َددٔ كخددتّ
ٚنُت ٓمٓٝت ايه تصد ١ايبتكحد ١أْٗدت َه ٛصد ١صًػدٚ ١نُدت ٓمدٓٝت
ايً ٛدد ١أْٗددت أيددٛإ مم ٚفدد ١حًدد ٢قُددتاو إٕ نددٌ ؾٓددتٕ ٜقُ د إد
يو :إٔ ٓ اح اياٛك ٠حً ٢اوتة ٠إٔ ػًق اٱكاة ٠حًد ٢ايقبٝود١
نتيٛفدد٘ اي د  ٜٓ ٟاددح ؾٝدد٘ اي وددبس حددٔ اٱكاةٚ ٠إ ددوتع اي د نت٤
ْٚبٌ اي اُ ِٝحً ٢نثتؾ ١ايًحِ ٚايمّو
ندددتٕ دددت بٓت ٜٓصدددم يدددو إٔ ٜٓمددد ٞقتك٥ددد٘ ايًػددد ١ايدددن
ٜم وٗٓٝت ٜٚكمّ ايؿهح ٠صهتَدٌ فٗ٥٬دت  ٚحاك ٗدتو يكدم ابد قتع
يو َٜٛتس قبٌ إٔ ٜصوح صتيرتةٚ ٟاي ٗتؾ ؾيجن آإلتكاس ٜو صٗت صدني
ايٓدت ٚرنمدٌ َٓٗدت َدحت ْؿمد٘ ٖٚدتٖ ٛاٯْدٛ ٜ ٞندي حًد ٢ا٭يؿدتظ
ٚاوكتهحت نهم ٝؾكم بتق٘ٝو
ٛ ٚقـ حٔ ايه تص ١حٓم يو ٚكفحت ٜكحأ َت أجن ؾبما ي٘ إٔ
ايًػ ٫ ١اٍ قٚ ١ٜٛيهٓٗت صد ٬ك ٚنحفدٌ ْضدب  ٜٛٝد٘ٴ ٚةؾود١
ا ٝددت ٠حٓددم ٙؾ ٗتؾ د حًددَ ٢م د  ٣ٛايوددتةات ميتكبددٗت حًددَٗ ٢ددٌ
حً ٢حن ٛآي ٞنحٜ٘و نتْ ايمتح ١قم صًػ ايثتْٝد ١حصدح ٠ظٗدحاس
ؾق ٣ٛةؾرت ٙصوادبْٗٚ ١ٝدآل إد َقودِ اوكٗد ٢ؾي ضدح هبكد ست َدٔ
ايمددُو ٚٚضددو٘ حًددَٓ ٢ضددمٚ ٠فًد إيٝدد٘ ٜينددٌ  ٚددوٛك اي ؿتٖدد١
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رندد ِٝحًٝدد٘ ٚدنوًدد٘ ٚا ددماس َددٔ كٚاة اوكٗدد ٢ايد  ٜٔحد حددِٓٗ َٜٛدتس
صيِْٗ ٜوٝص ٕٛحًَ ٢م  ٣ٛايٓ تع ايصٛنٞو
نددتٕ ٜؿهددح ت يٚف دد٘ ٚت اجلددٓني ايد  ٟيًُدد٘ ٜ ٚصددوح
حبتف ١إد إٔ ٜوتْ ٞاوصهً ١ا ًك ١ٝايكممي ١اين ةاكت ت ٖٓد٘
ايبتك دد :١إْدد٘ بٝمددحم َددٔ أفًددٗت نُددت بددحم هوتَدد٘  ٚد ك ا٭َددح
يم ٜ٘صمٗٛي :١إْ٘ ؾٓتٕ َ ؿحؽ ٚا ُحت ئ ٜحٖل صقؿٚ ًٞٝا م ؾٗٛ
ٜٓدد ٤ٛصوددق ٤هبكدد ١نتًَددَ ١ددٔ ايقؿًٝددٝني اي د ٜ ٜٔمددحق ٕٛصتجلًُدد١
ٚص احدد ١تَدد ١إلددِ أْدد٘ َددحغِ حًدد ٖ ٢د ا ايٛضددحت ٖٚددُ ٛدد ٍٛحًدد٢
اخ ٝتك ٫ ٜٔإلتي يُت :إٔ ميٛت فٛحتس َحت أبدح ٘ أٜ ٚمدحم َٚدت
ةاّ َؿٝددمسا يًُم ُددحت َٚددت ةاَدد يٚف دد٘ دديت أَددحسا مدد حل إٔ
وتقق حً ٘ٝؾ ٬صم َٔ كم ِٜايو ٕٛيت صيٚ ٟب ١ًٝنتْ و
ْٗٚددددآل إد اوػمددددً ١ؾػمددددٌ ٜمٜدددد٘ ٚؾُدددد٘ َٚضدددد ٢إد ةكج
احملتبق ت اوكٗد ٢ؾؿ حد٘ ٚأخدحج َٓد٘ َدَ ١دٔ ا٭ٚكام ايٓكمٜد١
ةبٗت ت فٝب٘ صثك ١تَدَ ١دٔ إٔ أ دماس يدٔ ٜدحاٖٚ ٙدَٝ ٞد ُٓ ٜ ٠تٖدت
ايهدثسَ ٕٚدٔ ايهمدتد :إٔ ٜادبحٛا أؾدحاةسا غدس َدحٝ٥ني يهددٞ
ٜٓوُٛا صتيؿحاؽ ايماٜٚ ِ٥وٝصٛا حتيد ١حًد ٢ا ُدحتووو إْد٘ اٯٕ  ُ ٜدحت
صٛضحت ذنمم حً ٚ ٘ٝوح صدت  ٟيد ا ايصدوٛك صت٫ك ٝدت يٛضدو٘
ؾتْ ب٘ إد ْؿم٘ ؾمي ٠نمتكم كصد ايصدحه ٞحًد ٢ن ؿد٘و ٚأخد
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ٜوٝددم ت ْؿمدد٘ أيددٛإ ايو د اب ايددن حتْتٖددت َددٔ ح ي دد٘ حددٔ ايبصددح
ٚآَ٫دد٘ ٚآ ّ٫يٚف دد٘ ت ايٝدد ّٛا٭ ٍٚإلددِ أْدد٘ رنددرت ٖ د ا ايٛضددحت
ٚيهٓددد٘ ةؾدددحت إيٝددد٘ صكمدددَ ٫ ٠ٛثٝدددٌ يدددت ٚإٕ ندددتٕ اٯٕ ٜ ٫صدددوح
صتيكم ٠ٛايبتيػ ١ؾٗٚ ٛضحت ميهٔ اي َ ّ٩٬و٘ ٚايوٝا ت ظً٘ يد٫ٛ
ا تف ١إد اٯخحٚ ٜٔإد بتةٍ اوصتع َوِٗو ٚيهٓ٘ ؾٓتٕ ٚايؿٓدتٕ
ٜص د ٗ ٞاي ٛددم ٠ة َٚدتس ٚرن تكٖددت صٓؿمدد٘ ٖٚددتٖ ٛاٯٕ قددم ةؾددحت إد
اي ٛم ٠ةؾوتس ؾ ٬أقٌ َٔ إٔ  ٜبٓتٖتو
 ٌ ٚايب ٝؾٛفم يٚف ٘  ٫د اٍ يُدٌ يدو ا د ٕ ايوُٝدل
اي  ٟحنٗت حً ٘ٝت ايً ١ًٝايمتصكٚ ١قم اْضتف إي ٘ٝخدٛف ْت د٧
حددٔ ؾكددمإ ا ُتٜدد ١ؾك دم أٜكٓ د إٔ يٚفٗددت يددٔ ٜوددٛة إيٗٝددت َُٗددت
هددددٔ َمددددٚ٪ي ٘ ٝت ٖدد د ا ايػٝددددتبو نتْدد د مدددد ٍٛت ايبٝدد د
نُحٜآل َاتب صت ٛف َٔ ايؿحاؽ ٚا ل إٔ ايصوٛك صدتيؿحاؽ
صؿكمإ ايمدٓم ٖد ٛايد  ٟندتٕ ٜود صٗت يكدم ندتٕ حد اصٗت غحٜبد ست
ؾكم نتْ  ٫اٍ مج ٚ ١ًٝم قٝحت إٔ بمأ ا ٝتَ ٠حت إْمتٕ آخح
ٚيهٓٗت نتْ َٔ ع ٛج ْتةك  َٔ٪ٜإٔ ايًكت ٤اٱْمتْ ٜ ٫ ٞهحك
ٚإٔ ايٓددت نوٓت ددح ايهُٝٝددتٜ ٤اددقؿ ٞصوضددٗت صوضدتس ٜ ٫ٚكبددٌ
ايوٓاددح إْ ٫اددؿ٘ اوهُددٌ ٚنتْدد ٓعددح إد يٚفٗددت حًدد ٢أْدد٘
ْاددؿٗت اوهُددٌ  ٚو د إٔ ايكددمك قددم اخ تكٖددت ي وتْٚدد٘ حًدد ٢يةٜدد١
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كبددتي ٘ ؾكددم نتْ د دد َٔ٪صحبددتي ١يٚفٗددت ٚي د يو ؾكددم حن ٗددت
ايهتكإلْ ١اـ َصًٛي ١اَحأ ٠غس َُٗ ٫ ١قض ١ٝيدت ٚندتٕ ٖد ا
ايصوٛك ميٗ ٝت ؾًِ م قحت إٔ كٓحت َٜٛتس صت ٝدت ٠ايوتةٜدَ ١دحت إْمدتٕ
حتةٚ ٟيد يو صدمت يدت ٝت ٗدت صودم ايهتكإلد ١تؾٗد ١حمميد ١ايكُٝد١
حً ٢ايوه َٔ يٚفٗت اي  ٟخ ٌٝإي ٘ٝإٔ ٝقتٕ ايؿٔ قدم أْكد ٙ
َددٔ ؿتٖدد ١ا ٝددت ٠اي فٛايٜدد ١يدد ً ٝيحبددتي ٘و نتْ د َٓمددحك١
ٜو د صٗت ددوٛكإ :ايصددوٛك صؿكددمإ ايمددٓم َددٔ فٗددٚ ١ايصددوٛك صيْٗددت
يٛي إد اَحأ ٠حتة ٫ ١ٜقض ١ٝيت َٔ فٗ ١أخح٣و
نتْ َدٔ عد ٛج ْدتةك حدم ِٜاوحْٚد ١دمٜم اياد٬ص ١ودٝا
صتيضحٚك ٠ت حت ايو٬قتت ايوتصح ٠حت ٖتيٍ  ٫قض ١ٝي٘و
أ يكددد ٢صدددتوبًؼ حًددد ٢اوٓضدددم ٠حبٝدد دددحا ٙاي ٚفدددٚ ١متدددمة ت
بحٜحٜ ٙمرت ٜصوم ايػما ٤ؾكم نتٕ قًكدتس ٚنتْد ؾح د ١ايادبت
 ٛو إٔ ب ح ؾٜٗ ٛدحض حدٔ ايادؿحتت ايمد ايدن ن بٗدت
ٚنتْ صتيٓمب ١إي ٘ٝجمحة إ نتُ ٤ت اٱصماع  ٫قُٝد ١يدت ت
ا ٗت حً ٢اٱه٬م ٫ٚصم َدٔ إحدتة ٠ن تص ٗدت حٓدمَت ٜٓمد ايكاد١
ٚيهٓ٘ صحك ايؿصٌ يٓؿم٘ صيْ٘ َٓكقحت حدٔ ايه تصدَٓ ١د يَدٔ ٚإٔ
أ دماا ايٝدَٛني ايمددتصكني قدم َ قد أحاددتص٘ ٚصدمةت هتق د٘و إْدد٘
(اصددٔ ا حؾددٖٚ )١ددٜ ٛوددحف أنثددح َددٔ اجلُٝددحت تفدد ٖ ١د  ٙاوٗٓدد١
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ايصددتقَٓٗ ١دد ١ايه تصدد ١إد ايددم ٤ٚايٓؿمددٚ ٞايوا د ٚإد ددٛؾح
ايقتقددٚ ١ي د يو ؾدد ٬صددي إٔ  ٜوثددح ايٝددٚ ّٛإٔ ٜٗددبا حددٔ َم د ٣ٛ
اجلٛة ٠اي تَ ١ؾٗ ٛبٝوٝم ايهحَ ٠مت ٤صوم إٔ ه ٕٛأحاتص٘ قدم
أ ددبح ت كٖتؾدد ١ايؿددَٚ ٫ٛح ْٚدد٘ يهدد ٜ ٞددتصحت ثٓٝددتت ايؿهددح٠
 ًٜٚكا مجٝحت أف ا ٤اياٛك٠و
نتٕ نت ب ست ا ٝد ست َتة د٘ ٚأةا د٘ أحادتص٘ ٚيد يو ؾكدم ندتٕ
ت أ ددم ا تفدد ١إد اْ٫مددمتّ ايددماخً ٞاي د  ٟحَدد٘ ت اوتضددٞ
ٚؾكددم صمددبب٘ ايكددمك ٠حًدد ٢اٱصددماع ٖٚددتٖ ٛايٝدد ّٛقددم ابددرتة يددو
اْ٫ممتّ ٚأ ب ميًو ايؿحاؽ ايهتت يًه تصٚ ١ي ا ؾد ٬صدي إٔ
ٜضٝحت َٓ٘ ْاـ ٜد ّٛت اودحإ صودم هد ٍٛايمدح يد ا ايؿدٔ ايحؾٝدحت
ايد  ٟذن ددتج إد ٚضددحت ْؿمدد ٞخددت  ٫ي تفدد٘ أٜدد ١حؾدد ١أخددح٣و
ٚصو م إٔ صحك يٓؿم٘ ؾصٌ ايابت اْادحف إد ايد ؿهس ت يٚف د٘
ُددمة ت بددحٜحٖت بددتح ١ايكًٛٝيدد ١نُددت نتْ د ؿوددٌ
أْٗددت
نتْ قم ؾكمت نٌ ضدُتٕ ٚندتٕ ايصدوٛك صدت قح ذنت دحٖت
َٔ نٌ فتْق ٚي يو ؾكم حَ َ و ١ايحا ١و ٚاب مٍ ؾحٜدم َدٔ
ايتي ١اي كقت ٤اين يٝا صوٗٝٓٝدت حًد ٢إٔ َْٗٛدت كة ٤ٟفدماس  ٚدوح
َٔ فمٜم صت تف ١إد إٔ ٜكمّ حْٛتس َدت ٚيهٓد٘ حدتف حدٔ كدمِٜ
أ ٟحددد ٕٛبددد ٣ٛإٔ ٜضدددحت حًددد ٢اوٓضدددمَ ٠دددْ ١كدددٛة بدددحقٗت َدددٔ
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اٯخح ٜٔن ٞم وني صٗت حؿدحا ٤حًد ٢قضدت ٤تفت ٗدت ٫ٚصدم يد ٙ
ا َ َٔ ١ايٓكٛة إٔ ثس ت ْؿمٗت  ٢اي مت٫٩ت َٔ أ ٜٔأ د
 َٔٚاي  ٟأةخًٗت ايبٚ ٝنٝـ اب قتع يٚفٗت ا اد ٍٛحًٗٝدت دددد
إ ا نتٕ  ٜ ٫اٍ ٝتس
ٚيهٓدد٘ ذنددت ٍٚإٔ ٜحٖددل ْؿمدد٘ أنثددح َددٔ يددو ؾٗدد٫ ٛ
ٜم قٝحت إٔ ٜك ّٛصي ٟؿمس أٜ ٚكدمّ أ ٟحد ٕٛندٌ َدت ٜمد قٝو٘
إٔ  ٜي ة ٕٚإٔ  ٜٓؿحت أ م صيو٘ ؾًٝهـ إ ٕ حٔ و ٜق ْؿم٘و
نتْد ايمددتح ١قددم صًػد ايثتيثدد ١صوددم ايعٗدح ٖٚد ا ٖدد ٛأ ددم
ا٭ٚقددتت ٚهددي ٠حًددْ ٢ؿمدد٘ ؾٗدد ٞايمددتح ١ايددن ٜصددوح ؾٗٝددت صتوًددٌ
ٚايوب ٚايؿحاؽ ٚا تف ١إد ا ْ٫حتك  ٖٞٚايمتح ١ايدن ت دحٙ
ؾٗٝددت ايصددوٛك صتي ؿتٖددٚ ١ا٫حنقددتط ٖٚددْ ٞؿ د ايمددتح ١ايددن ٜبًددؼ
ؾٗٝت مت م أحاتص٘  ًٌ ٚإكاة ٘ م ٙا٭قا٢و
ٚهتوددت ا د ٗ ٢إٔ ذن د ف ًددو ايمددتح ١ايكتبدد ١ٝنُددت ٜؿوددٌ
اٯخح ٕٚصتيٓ ّٛصوم ايعٗح يهدٜ ٞبود حٓدم اومدتَ ٤ح دتس ْصدٝقتس
ٚيهٓ٘ ٜم قحت إٔ ذنكل يو ؾكم نتٕ ا ٛف ذنت ح ٙةَٚتس
ت َثٌ ٖ ا ايٛق ٜٚصوح أْ٘ ت صح ١ٜخحٜؿ ١ٝختيٝد ١إَ ٫دٔ ُٖد
ايودمّو يكدم وددٛة إٔ ٜٗدحب ت َثدٌ ٖد ا ايٛقد ٜ :د ٖق أ ٝتْدتس إد
ايمُٓٝت أٜ ٚكحأ أٜ ٚمُحت اوٛبٝكٚ ٢أ ٝتْتس نتٕ ٜبمأ صتيه تص١و
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يكددم نتْ د ايه تصدد ١ة َٚدتس ةؾ٦دد٘ اي د  ٟصدد٘ ا كدد ٢قددح ا ٝددت٠
ٚيَٗحٜحٖت ٚنتٕ ٖ ا ايصوٛك ٖ ٛايص ٤ٞايٝ ٛم اي  ٟأصكد ٢حًد٢
ً ٘ صتيه تص :١ؾكم نتْ تف ١ا  ١ٝي٘  ٚهٔ أصماس فمدحاس
ٜاً٘ صتيٓت أٚ ٚب ١ًٝؿغ ٛايْ٘ ا٫ف ُدتحٚ ٞإٕ ندتٕ دمٜم
ايكٓتح ١صيْ٘ ٜه دق يًٓدت أ ٚجلٝدٌ قدتةّ َدِٓٗ حًد ٢ا٭قدٌو محدٌ
ةؾددرتٚ ٙاحنددمك حندد ٛايبحددح إد اوكٗدد ٢اوددييٛف نددتٕ نددٌ دد٤ٞ
بتنٓتس ت ًو ايمتحٚ ١نتٕ ايمس ٜرتاق أَتَ٘ حً ٢ايقحٜدل
ٚايبحح ٜبم ٚنيْ٘ َحٖل ٜح ت ت قًٛٝيٜ ٫ ١كًل بهٗ ٓٝت بد٣ٛ
صوآل ايادٝتة ٜٔايد  ٜٔندتْٛا ٜادًح ٕٛدبتنِٗ ٚندتٕ اوكٗد٢
ب٘ ؾتكؽ كحٜبتسو اي َكوماس رٛاك ايبحح ٚأخ ٜم وٝم ت ٖٓد٘
نٌ اوصتحح اين بوم ٙحٔ ايٓت ايوتةٜني  ٚدمؾحت صد٘ إد اجلتْدق
اٯخددددح َددددٔ ا ٝددددت ٠حندددد ٛحددددت ايددددح ٣٩خددددتكج حددددت ايُددددّٛ
ٚاُ ٖ٫تَددتت نددتٕ  ٜؿددـ َددٔ أإلكتيدد٘ ا٭كضدد ١ٝنُٓقددتة حًدد٢
 ٚو اي حًٝل إْٗت ايوًُ ١ٝاين ٫صدم َٓٗدت يهدٌ إصدماع إْدو يدٔ
دد٦ٝتس َددت ةَ د أبددسٚ ٙنددٌ َبددمع
م د قٝحت إٔ كددمّ إد ايوددت
ٜوددحف يددو ٜٓبػدد ٞإٔ اددٌ إد َح ًدد ١ايبقٛيددَ ١ح ًدد ١ايػٓدد٢
ايهتٌَ َح ً ١ايحؾآل يًمدوتةٚ ٠ا٫بد ػٓت ٤حٓٗدت صدتيح٣٩و كدتس ٫
ٜبك ٢اوح ٤ةَٚتس حًٖ ٢د ا اومد  ٣ٛؾٗدَ ٛودحض نتيبصدح ايودتةٜني
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وصتحح اي ؿتٖٚ ١اْ٫محتم ٚاو يٚ ١يهٓد٘ ت عد ١اٱصدماع  ٫صدم
َٔ إٔ ٜح ؿدحت إد ٖد ا اومد ٚ ٣ٛإ ٫فدت ٤إصماحد٘ دٓو ١ميهدٔ إٔ
يددتنً ٞددو ٖدد ٞايٓصدد ٠ٛايعددتؾح ٠ايددن نددتٕ ؾحٜددم ٜٓصددمٖت
ٚدنٗددم يًعؿددح صٗددت ت ًددو ايعٗددسٚ ٠يهٓدد٘ ٜم د قحت اي ٛددٍٛ
إيٗٝددت نددتٕ ٜصددوح إٔ ٖٓددتى أإلكددت٫س َددٔ ايح ددت ٗدد ٣ٛصدد٘ ٚأْدد٘
ايٝددد ّٛأ دددم نثتؾدددَ ١دددٔ أٜ ٟدددَ ّٛضدددٚ ٢أخدد ًٜكدددٔ ْؿمددد٘ ٖد د ٙ
 َ ٬حدحك َدٔ َصدتغٌ ايٓدت
ا٭ؾهتك :إْ اٯٕ خدتكج ايودت ؾود س
ايوتةٜنيو إٕ نٌ ؾٓتٕ ٜصد ٗ ٞيدو ٚأْدت ْؿمد ٞنٓد أ ًدِ ةَٚد ست
صحفدددتي ٠بودددمْ ٞحدددٔ ايٓدددت ٚاوصدددتغٌ ٚاومدددٚ٪يٝتت نددد ٞأ ؿدددحؽ
يًه تصٖٚ ١تٖ ٞاٱفتي ٠قم ٖبق حً ٞؾمي ٠نٓوُ َٔ ١ايمدُت٤
ؾُت ا ذن ٍٛصٚ ٝصني اي حًٝلو إلدِ أخد ٜود ٖ ٚبٛهد٘ ايٓؿمد ٞإد
ايقك  :ؾؿٖ ٞد  ٙايعٗدس ٠ا دتك ٠حًدٖ ٢د ا ايمدت ٌ ايهثٝدـ
اوٓددت ٫صددم َددٔ صوددآل ايرتاخددٞوو ْٗٚددآل إد ةاخددٌ اوكٗدد ٢ؾٓض د
ٚفٗ٘ صتوت ٤ايبتكة ٚأحم كن َٔ ٠ٛايكٗٚ ٠ٛكفدحت إد َكودم ٙذندتٍٚ
ايه تصدد ١ؾوددتة إد اياددؿحتت ايمدد ايددن ن بٗددت حٓددم اياددبت
ٜكحٖ٩دددت َدددٔ فمٜدددم ؾبدددمت يددد٘ تؾٗددد ٫ ١قُٝددد ١يدددت إ ٫نحدددتؾ
يْ٬ق٬م أ ب٘ صتيصقٛب ا٭ٚد اين جنحٜٗت يه ٞمً ن تص١
ايكًِ إْ٘ يدٔ  ٜدتصحت ايه تصد ١صٗد ا اومد  ٣ٛاي تؾد٘ حًد ٢اٱهد٬م
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إْ٘ يَ ٝب م ٥ست ؾكدم أجند آإلدتكسا كا٥ودٚ ١إٕ هدٔ قًًٝد ١ت ظدحٚف
 ٬مجٝدحت َمدٚ٪يٝتت
مٜم ٠ايكم ٠ٛندتٕ ؾٗٝدت إْمدتْ ست حتةٜد ست دتَ س
ا ٝددتَٚ ٠ددحت يددو ؾكددم ابدد قتع إٔ رندد ً َددٔ يَتْدد٘ ايضددت٥حت
ايًحعددتت ايهتؾٝدد ١يٲجنددتيات ايوعُٝدد١و ٜ ٚم د قحت إٔ ٜضددٝـ
بقحاس ٚا ماس إد اياؿحتت ايم اين ن بٗدت حٓدم ايادبت ٭ْد٘
نتٕ ٜحٜم إٔ ٜح ؿحت ؾٛم َم ٛاٖت حنَ ٛم  ٣ٛاٱصماع ا كٝكدٞ
اي ٜ ٟم قحت إٔ ٜبًػ٘و
نتْدد ايمددتح ١قددم صًػدد ايمتةبددَ ١مددتٚ ٤صددمأت اجلُددٛع
ٛاؾددم حندد ٛايبحددح ٚصددمأ اوكٗددٜ ٢ػد صتيٓددت ؾٓمدد ٞؾحٜددم ْؿمدد٘
ٚأخ  ٜتصحت أ تةٜثِٗو ٚكغدِ أْد٘ ٜكدآل بد ٣ٛإل٬إلد ١أٜدتّ َود ٫ٚس
حددٔ ايوددت ؾكددم ددوح أْدد٘ أ ددب٘ صيٖددٌ ايهٗددـ اي د  ٜٔاب د ٝكعٛا
ؾٛفمٚا إٔ ايوت قم ػسو وح أْ٘  ٜ ٫اٍ ًٗ ٜـ حًد ٢ايودٛة ٠إد
ايوت ٚحً ٢إٔ  ٜبتةٍ َحت أ دمقتٚ ٘٥يَ٥٬د٘ ا دم ٜإٕ اي ؿدحج
 ٚمٜ ٫ ٙهؿٚ ٞكغِ أْ٘ ٜهٔ ت اوتض ٞمٜم ا ُدت إد
ايٓكددتا ؾكددم ددوح اٯٕ أْدد٘ حبتفددَ ١تبدد ١يهددٜ ٞبددم ٟآكا ٙ٤ت
ايمٝتبددٚ ١ا٭ةب ٚايؿهددح ٖٚدد ٛحبتفدد ١أٜض دتس إد إٔ دنددم أفٛصدد١
يٮبدد ١ً٦ايهددثس ٠ايددن صددمأت ػًددـ ٖٓدد٘ إٕ اووحؾددٖ ١دد ٞمثددح٠
ا ددٛاك ايددما ِ٥صددني ؾهددحٓ َ ٜٔتقضددني خمًاددني ٖٚدد ٞإصددماع َددت
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ه ٕٛان صتؾتس أ ٚاه٬حتس بتنٓ ست إْٗت يٝم َٛفٛة ٠صصدهٌ
فدددتٖ ت َهدددتٕ َدددت ٜهؿددد ٞإٔ ْدددمٜح حْٓٛٝدددت حنٖٛدددت يٓحاٖدددت
ٚيهٓٗت نتَٓ ١ت أحُتم ايبصح ٜ ِٖٚكَٛد ٕٛص ٛيٝدمٖت ت أ ٖدتٕ
صوضدددِٗ ايدددبوآلو يكدددم دد نح اٯٕ ايدددمٚك ايوعددد ِٝايدد  ٟقدددتّ صددد٘
أ مقت ٙ٩ددد حٔ هحٜل ا ٛاك  ٚاتةّ ا٭ؾهتك ددد يهٜ ٞادححٛا
ْعح دد٘ إد ْؿمدد٘ ٚإد ايٛفددٛة ك دتس إٕ أؾهتكْددت يٝم د ًَهٓددت
ٚيهٓٗت حاا َصدرتى نْٛدتَ ٙدحت ايد  ٜ ٜٔؿكدَ ٕٛوٓدت َٚدحت ايد ٜٔ
رن ًؿٕٛو
نتٕ أ مقت ٙ٩دنًمد ٕٛت َهدتِْٗ اودييٛف ؾدتقرتب َدِٓٗ
ٚنتْ أ تةٜثِٗ  ٫اٍ يٌُ هتصحت اجلم كغِ َت وحضٛا ي٘ َٔ
ايةكا ٤ايعددحٚفو  ٚٚددٌ إد إٔ َددت ٜوددتَْ ٞددٔ كنددٛة ٖدد ٖددٛ
ْ ٝم ١اْكقتح٘ حٔ ايوت اي  ٟنتٕ تؾ اس ي٘ ؾُٝت َض٢و
يكم أةكى اٯٕ َت ٜؿ كح إي٘ٝو إْ٘ ٜحٜم اياوٛة إد أحً ٢قُد١
ت ْؿم٘ إد أؾحب ا ٘ ددد نُت ٜكٛي ٕٛددد َٔ أفٌ إٔ ْح ٣ك١ٜ٩
نتؾٝدد ١دنددق إٔ ْاددوم إد أحًددَ ٢ح ؿددحت ممهددٔ ٚص د يو ْصددحف
حًددد ٢ايودددت ٚحًددد ٢كٜ٩ددد ١أْؿمدددٓت َوددتس ٚأخدد ٜمدد وحض ت ٖٓددد٘
ايًحعدتت ايدن ٜمدُْٗٛت عدتت ايٛفدم ٚايدن ندتٕ ؾٗٝدت َرتصود ست
حً ٢أؾحب ا ٘ نتْ ًو عتت ايًكدت ٤اٱْمدتْ ٞعدتت
119

اياماقٚ ١ا ق َت َٔ ْص ٠ٛنتْ أحُل َٔ ْصدٖٚ ٘ ٛدٜٓ ٛعدح
إد ايبحح َحت يٚف ٘  ٚمٜك٘و
إْ٘ اٯٕ أَتّ ايبحح ا د٘ ٖٚد ٛدنًد ت ْؿد اوهدتٕ ايد ٟ
نتٕ دنً ؾٝد٘ ٚيهٓد٘ ندتٕ ت ًدو ايًحعدتت اوتضد َ ١ٝييكد ست
َ ٖٛمد دتس صُٓٝدددت ٖددد ٛاٯٕ ٜػددد ٛت اوٓدددتهل ايحهبدددَ ١دددٔ ْؿمددد٘
ايػ ٛت اوٓتهل ايحهب !١هتوت حتْٖ ٢د ا ايصدوٛك خا ٛدتس صودم
ايٓؿ ٞددد  ٖٛٚا ٫ق ٬اي  ٟنتٕ ٜقًك٘ حً ٢ح ي ٘ ددد إٕ أقاد٢
َت ميًو ت ٖ  ٙا٭ٜتّ إٔ ذنتؾغ حًْ ٢ؿمد٘ َدٔ اي بدمة ٚاي بوثدحوو
قم اْؿحط حكم ٟددد ٖه ا ختهق ْؿم٘و
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يا إرادة نفسي اليت أدعوها مصرياً
احتفظي بي واحفظيين ملصري أعظم.
(نيتشى)
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ٌ ٗح آب صؿ تَ د٘ ٚكٚح د٘ دٗح ايٓضدا ٚاوٛابدِ ٜدّٛ
ُددمة ايقبٝوددً ١ؿٗددت ًددو ايػبقدد ١ايمددتنٓ ١ندديّ اهُيْ د إد
بددٚ ١َ٬يٝددمٖت ٚإد أْٗددت أةت أَتْ ٗددتو ك دتس  ٫متًددو ايقبٝودد ١ت
يو ايصٗح غْٓٝ ٢متٕ  ٫ٚأيٖتك ٙأ ٚصحاحُ٘ أٜٓ ٚتصٝو٘ أ ٚبدٛاق٘ٝ
ؾٗدد ٞه ؿدد ٞصثددٛب أ ددؿح صمددٝا خددتٍ َددٔ ايؿ ٓددٚ ١اي د ج ندديّ
ْتضددم ١ت ايددث٬إلني ٜوددم ُٜٗٗددت إٔ ددثس ايؿ ٓدد١و صُٓٝددت ٖدد ٞت
ْٝمتٕ ؾ تَ ٠حاٖك ١غس ٚاإلك َٔ ١ا ٗت ٚ َٔٚفٛةٖتو
إٕ ايقبٝو ٖٞ ١اوحأ ٠ددد ٖه ا ؾهدح ؾحٜدم دددد إٕ اودحأ ٠عدٌ
وًددٔ حددٔ ٚفٛةٖددت صصد ّ ٢ايٛبددتٚ ٌ٥ا٭بددتيٝق دد ٢قُدد ٔ٦إد إٔ
ايحفٌ قم ان صؿٗت ٚحٓم يو حصآل بتنٓ ١ؾكم اْ ٗ َُٗ ٗت
ٚصًؼ ايٓٛع غتَٗٓ ٘ ٜتو ٚن يو ايقبٝو ١ؾحْٗت ت ْٝمتٕ هد ٕٛت
َح ًدد ١اٱحدد ٕ٬حددٔ اي د ات ص د يو ايضددمٝا ً ٚددو ا٭يددٛإ  ٚيددو
ايوبس احملُ ٍٛحً ٢ايٓمُتت ً ٚو اٱْتك ٠اومدح  ١ٝايحا٥ودٝ ١د
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ٓ ٜتٚب ايٓٛك ٚايعٌ صؿوٌ ايمحق ا ؿٝؿ ١اين ك ّٛصمٚك ايمد ت٥ح
ايصؿتؾ ١اين ٜم ايؿ ٓ ١صمبق أْٗت بك ٞحً ٢صوآل ايمحو
نتٕ ؾحٜم ذنق اياٝـ ٝ ٫ـ اواتٜـ  ٝايضمٝا
 ٝد ٜٓكددٌ ايٓددت َوٗددِ نددٌ َددت ٜوٝددِٓٗ
ٚاي ؿتٖددٚ ١ق ددٌ ايٛق د
حًدد ٢ايددحب َددٔ ايقبٝوددٚ ١ق ددٌ كٗ ٚددت  ٚددمَس صهٛك ٗددت ٚص د يو
ً ٜا َٔ ٕٛا ٛف ايبما ٞ٥ايكم ِٜاي  ٟثس ٙايقبٝو ١ت ْؿدٛ
ايبصدح يدو ا ددٛف ايد ٜ ٟصد م ت آب يٝبًددؼ أٚفد٘ ت صدح ٜٔددددد
ا دددٛف َدددٔ ايؿدددحاؽ ٚايودددمّ دددددد إٕ ايقبٝوددد ١ضدددحت اٱْمدددتٕ أَدددتّ
َمٚ٪ي ٘ ٝاي ا  ٚ ١ٝحغُ٘ حً ٢هح ٘ ا٭بٚ ١ً٦ي يو ؾٜٗ ٛؿح َٓٗت
صتي مُحت ٚايكقٝو ١ٝؾ مم ايٓت ٜٓمدمُ ٕٛحًد ٢اخد ٬ف أ ٚاقٗدِ
حٓمَت ذنم ٕٛصٗ  ٙايو ي ١اين بوثٗت ايقبٝو ١ت ْؿٛبدِٗ ؾ بود
َوٗت ا ٛف ٚا٭ب ١ً٦اوحٜب١و
ٚؾحٜم َثدٌ صكٝد ١ايبصدح رنصد ٢ا٭بد ١ً٦اوحٜبد ١٭ْٗدت أ ٚدً ٘
ات  ّٜٛإد ايوب اوقًل ٚإد اب صحاف ايتٜٚد ١ؾكدم َضد ٢ات
 ّٜٛت ْٛع َٔ ايوب ايابٝتْٜ ٞميٍ حٔ َوٓٝ ٢ت ٘ :إْ٘ َدمك
ْتف ٚنت ق ْتف َٚت ق ١ُٝنٌ يووو ٚأ ٚو ت يو ايٝد ّٛإٔ
ٜهـ حٔ هح ا٭بدٚ ١ً٦إٔ ٜؿكدي حٝٓٝد٘ ندٜ ٫ ٞدح٣و  ٚٚدٌ إد
كٝكددد ١غحٜبدددٖٚ ١ددد ٞأْددد٘  ٫دندددٛي ايمددد٪اٍ حدددٔ ايػتٜدددتت ايبوٝدددم٠
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يًحٝت ٠إٕ ا ٝت ٠ددد نُدت ٜكد ٍٛنتْد دددد غتٝ٥د ١صػدس غتٜد ١إْٗدت
اْمؾتع حنٖ ٛمف حٓمَت يمم ؾ ٘ٝقم ٙتؾٗتس ٜ ٫مد حل ابدِ
ايمفو ٚي يو  ٫دنٛي يو إٔ صو صك ١ُٝايمف ٚإٔ ٓاحف حدٔ
ايٓعددح إيٝدد٘ إ ا دد ٦ايوبددٛك حًدد ٢ا بددٌ اوصددمٚة ؾددٛم ايتٜٚدد ١ددددد
نُت ٜك ْٝ ٍٛص٘ ددد إٕ نٌ ٝت ٠قت ١ُ٥حًدْ ٢دٛع َدٔ اٱميدتٕ غدس
اوددد د ك حًدددددَٛ ٢ضدددددٛح ١أبتبددددد ٫ ١ٝميهدددددٔ اي ٖدددددتٕ حًٗٝدددددت
نُٛضددددٛحتت ايحٜتضددددٝتت إٕ ٖٓمبدددد ١إقًٝددددم ددد ٖٔ نددددٌ
ايٓعحٜتت ٚيهٓٗت  ٫م قٝحت اي ٖتٕ حًَٛ ٢ضدٛحت ٗتو ٚند يو
نٌ إْمتٕ ٜمد قٝحت إٔ ٜصدو ٜٗٚدمّ ٚيهٓد٘ ٜ ٫مد قٝحت إٔ ٜصدو
ت َوٓٝ ٢ت ٘ ٖمؾٗت ا٭مس٢و
يكدم ددو ؾحٜددم ات ٜدد ّٛت قُٝدد ١ايه تصددٚ ١صتيٓمددبٝ ١ت دد٘
ؾحأ ٣أْ٘ ٜم قٝحت ا٫ب ػٓت ٤حدٔ ايصدٗحٚ ٠ا دم ٚايهمدق اودتةٟ
ؾٗدد ٞأَددٛك  ٫مدد حل ايددثُٔ ايبددتٖغ ايدد ٜ ٟمؾودد٘ َددٔ أحاددتص٘
ٚكا دد٘ ٚمتتبدده٘ ايٓؿمدد ٞددددد ٭ٕ نددٌ ؾٓددتٕ ممد م صتيضددحٚك ٠ددددد
ٚأ ٚو إٔ ٜح ت إد ٖ  ٙايٓ ٝمٖٚ ١د ٞأْد٘ بد ٢ً ٝحدٔ ايه تصد١
ٚذنٝددت إْمددتْتس حتةٜدتس ددددد ٖٚدد ٞتيددٜ ١دد٪ة ٟاٱكٖددتم صتيؿٓددتْني إد إٔ
ٜقُحٛا إيٗٝت ددد ٚيهٔ ٝقتٕ ايؿٔ ًٜ ٫ب إٔ  ٜٗـ صِٗ مجٝودتس:
أْددت هِ ؾُددت ي د ا خًك د ِ ٚإْدد ٞأيددمانِ إٔ وٝصددٛا ن د يوو
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ٚا ل أْد٘ َدت َدٔ ؾٓدتٕ دل ابد قتع إٔ ٛ ٜقدـ حٓدم ٖد  ٙاوح ًد١
ٚإٕ نددتٕ أنثددحِٖ قددم َددح صٗددتو ٚقددم قتٚيٖددت ؾحٜددم َٓ د يَددٔ
َك ٓوتس أْ٘ َٛفٛة َٔ أفٌ ايه تص ١نُت إٔ ايصدُ َٛفدٛةَ ٠دٔ
أفٌ إٔ ٓس ٚنُت إٔ اي ٖحَٛ ٠فٛة َٔ ٠أفٌ ٓصح ا٭كٜاو
اب د قتع ؾحٜددم صٓددٛع َددٔ اٱميددتٕ غددس او د ك صٗددمف ٝت دد٘ إٔ
ٜمد ُح ٚإٔ ٜٓعددح إد ا ٝددت ٠صثػددح صتبددِ كغددِ اي ُد م ايد  ٟنددتٕ
ٜادددٝب٘ أ ٝتْد دتس ٚصٗد د ا اٱميدددتٕ غدددس اود د ك ابد د قتع إٔ ذند د ؿغ
مبحب ٘ يًقبٝوٚ ١إٔ هٔ ٖ  ٙاحملبد ١قدم ظًد َحؾٛقد ١صت صد١ٝ
اين نتْ مؾو٘ إد حت ايٓت نتٕ ٜوٝا َحت ايقبٝودَٚ ١دحت
ا ٘ ؾد رتَ ٠دٔ ايد َٔ إلدِ ٜادتب صتيدمٚاك َدٔ ؾدحط ايؿدحاؽ ٚا د٤٬
ٚاي ٛم ٠ؾسفحت إد حت ايٓت ٜٚح ت ؾرت ٠إد ايكقٝوٝد١و ٚيهدٔ
بددححتٕ َددت ٜصددوح صتي ؿتٖددٚ ١ا٫ص د اٍ ؾٝوددٛة إد ْؿمدد٘ َددٔ فمٜددم
يٝوددتْ ٞايددمٚاك ٚا ددٛف نتْ د ٝت دد٘ هحٜك دتس اْٗددتكت ْٗت ٜتٖددت
َ تٖددَ ١مددمٚةَ ٠ددٔ أ ددم هحؾٗٝددت صددت ٛف َٚددٔ ايقددحف ايثددتْٞ
صتي ؿتٖددد١و نددددتٕ ذندددق اياددددٝـ ٚندددتٕ ٜصددددتكى ؾٝددد٘ ايقبٝودددد١
وٛكٖت وٛك ا٭ّ اين اهُيْ إد بٚ ١َ٬يٝمٖت ؾكدم ندتٕ
إْ تف٘ ٜٓم ت اياٝـ ةَٚتس ٭ْ٘ نتٕ َمكبتس ؾحاغ٘ َهثدـ ت
يددو ايؿاددٌ ايد  ٟنددتٕ مبثتصدد ١يَددتٕ اوًهددٛت صتيٓمددب ١إيٝدد٘ ٭ٕ
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اي َٔ اي ٜ ٟوٝصد٘ َدحت ْؿ مد٘ َدحت ايه تصد ١أَدت صكٝد ١ايودتّ ؾكدم
نتْ د ًَددو اٯخددح ٜٔنتْ د ايضددحٜب ١ايددن ٪ٜةٜٗددت حندد ٛحددت
ايضددحٚك٠و نددتٕ حًٝدد٘ إٔ ٜوددٝا َٛاهٓ دتس ٚإْمددتْتسو َٚددٔ أفددٌ يددو
نتٕ حً ٘ٝإٔ ٜوُدٌ ٚيهدٔ إْمدتْ ٘ ٝنتْد ٚبد ١ًٝي ا د٘ ٚيد يو
ؾكددم نددتٕ ٜٓؿددل إل٬إلدد ١أكصددتع ايوددتّ ًَه دتس يٰخددحٖٚ ٜٔدد ٞؾددرت٫ ٠
ك ٙأصماس يٝكض ٞصوم يو كصحت ايوتّ ًَهدتس يٓؿمد٘ خمًادتس يًبودم
ايثتي يًبوم ايماخًٝ َٔ ٞت ٘و
أَت ٖ ا اياٝـ ؾكم أْؿك٘ َبودماس َٓؿٝدتسو أْد٘ ٜ ٫د اٍ ذندتٍٚ
دؿحتت
ايه تص َٓ ١مخمد ١أ دٗح ة ٕٚإٔ ٜمد قٝحت قدتٚي بد
تؾٜٗ ١حض حٓٗت اه٬قتسو وح إٔ ٝقتْ٘ قم يً ٢حٓد٘ أ ٚأْد٘
ؾكم ا ُتٜد ١محتٜد٬َ ١ند٘ ا دتك ٖٚد ٛدوٛك َحٜدح صتيٓمدب١
يًؿٓددتٕ ٭ٕ اودد٬ى ا ددتك صتيٓمددب ١يدد ٤٫٪ا٭هؿددتٍ ٖدد ٛصددم ٌٜحددٔ
ا٭ب  ٫ا٭ب اي ْ ٟوحؾد٘ حٓدمَت ْبًدؼ بدٔ ايح دم صدٌ ا٭ب ايد ٟ
ححؾٓتٚ ٙحنٔ أهؿتٍ أب قتةك  ٚبًقتٕ جنم حٓم ٙضُتْتس يهدٌ
ٚ ٤ٞضم أ ٟدٚ ٤ٞيد يو بدم ٚا ٝدت ٠ت ظًد٘ ْ ٖد ١دت٥ك١و إٕ
ايؿٓتٕ ذند ؿغ صٗد  ٙا ُتقد ١ايحا٥ود ١صمدبق أْد٘ ذند ؿغ صقؿٛي د٘
ؾٝعٌ ٜصوح إٔ َ٬ن٘ ا تك ٜك ٘ٝايوثحات ٚذنُٝد٘ َدٔ ايؿصدٌ
ٚي د يو ؾددحٕ ايصددوٛك مب ٛدد٘و صتيٓمددب ١يًؿٓددتٕ أ ددب٘ صتيصددوٛك مبددٛت
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ا٭ب صتيٓمددب ١يًقؿددٌ أ ٟايصددوٛك صددتيوم ايهتَددٌ حددٔ ا٫بد ُحاكو
ندتٕ ايٝددي قددم صدمأ ٜددمب دد٦ٝتس ؾصدد٦ٝتس ت ْؿد ؾحٜددم ددددد ٚايؿٓددتٕ
بددحٜحت ايٝددي َددٔ نددٌ دد ٤ٞإَ ٫ددٔ ؾٓدد٘ ٚأخدد ٜصددوح أْدد٘ صددمأ
 ٜم حج حً ٢ايمؿ ايثتْ َٔ ٞا ٘ يٝػد ٛإد ا٭صدم ت َمد ٓكو٘
ايحهددق ٚأخ د ٜٝٗددق صصددٝقتْ٘ ايكددمٜٚ ِٜكددت ّٚاْٝٗ٫ددتك صٓددٛع َددٔ
اي ؿهس ايمححٟوو ًٜٚكدٔ ْؿمد٘ صديٕ ايوٓتٜد ٫ ١ميهدٔ إٔ ًد٢
حٓدد٘ ٚإٔ ايقبٝودد ١قددم وب د ت إحددماةٚ ٙإٔ يدد٘ كبددتيٚ ١أْدد٘ فوددٌ
يٝه ددق ٚيهددٔ ايوكددٌ ايبددتكة صددمأ ٜيخ د مٓتقدد٘ ٜٚمد ح َٓدد٘ :إٕ
ايقبٝو ِ ٗ ٫ ١صتيػتٜتت ٚإٔ فودٌ اٱْمدتٕ ْؿمد٘ َحند ايهدٕٛ
يددَ ٕٛددٔ ايدد ؿهس ايقؿددٛي ٞاوصددبحت صددتيػحٚكو إٕ ايقبٝودد ١يقددِ
ايُٓددت ج ايددن وبدد نددثساس ت ددٓوٗت ؾٗدد ٞقددم قُدد أْٛاحددتس
نتًَددَ ١ددٔ ا٭ ٝددت ٚ ٤ضددتكات أيك د صعًددٗت حًدد ٢اي ددتكٜت كة دتس
َ ٬دٔ ايد َٔ ايقبٝود ١هؿدٌ حتصد ٜدمَح صمدححَ ١دت ودق ت
ه ٜٛس
إحماةٙو ٚأخ ٜهثح َٔ ا حٚج إد ايقبٝو ١ؾؿد ٞضدٓٗت ا٭َدني
نتٕ  ًٜك ٞصصٝقتْ٘ اي  ٟنتٕ ٜو ٘ٓٝحًد ٢صًدٛؽ ك ٠ٚا د٘ حًد٢
َوتْك ١ايٛفمو ٚيهٔ حبتك ٠ايٛفدم ْؿمدٗت أخد ت بود ت ْؿمد٘
ايم د ح ١ٜؾتيصددٝقتٕ اوًددِٗ خمحدد ١قمميددٚ ١اودد٬ى ا ددتك ٖٚددِ
دنمم ٙخٝتٍ ايصتحح ايقؿٌ اي ٜ ٟبًؼ ؾقتَ٘ ايٓؿم ٞصومو
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أخد حكًدد٘ اوٓقكددٜ ٞم د ح َددٔ حكًدد٘ ايمددححٚ ٟأخ د ٜصددوح
ص د ٚاٍ اي ٜددل ا٭خددت اي د  ٟنددتٕ ٜضددؿ ٞحًدد ٢ايٛفددٛة ًددَ ١ددٔ
اجلُددتٍ ايحا٥ددحتو نددتٕ أ ددب٘ صقؿددٌ صًددؼ بددٔ ايح ددم ةؾوددٚ ١ا ددم٠
ؾكمت ا٭ دٝت ٤هحاؾ ٗدت ؾمديٚ ٠صدما يد٘ ايهد ٕٛت ًدو ايًحعد ١دددد
ٖٚدد ٛفددتي ت اوكٗدد ٢ايصددحق ٞاوقددٌ حًدد ٢ا كدد ٍٛددددد حتو دتس َددٔ
ا٭ ٝت ٤اورتانُ ٫ ١ي ٕٛيت  ٫ٚهودِ دددد ايبحدح ٚايمدؿٔ ٚندحّٚ
اي  ٚ ٕٛ ٜكد ٍٛا ٓقد ١ايدن أ دبح ادٝمسا ؾتكغدتسو ندٌ ٖد ٙ
ا٭ ٝت ٤قم دتٍ يْٗٛدت ٚياٍ بدححٖت د ٢يهدتٕ ايودت قدم قؿدح
ؾمي َٔ ٠ي ض ٤ٛايكُح  ٝاجلُدتٍ ٚايمدح ٜػًدـ ايهتٓ٥دتت
إد ضددد ٤ٛايعٗدددس ٠ايدد ٜ ٟادددؿحت صكمدددٚٚ ٘ ٛضددد٘ ٛو ندددتٕ حتوددتس
َ ُٛف دتسْ :اددؿ٘ ْددتك ْٚاددؿ٘ أيددٛإ ؾددح ا صدد٘ ٜرتَددم ؾمدديٜٚ ٠ػددمٚ
أ ٝت ١ َٝ ٤ي ٝصٗٓٝت أ ُٖ ٟإ ي ٝيمٜٗت أ ٟبحو ٜ ٫ ٖٛٚومٚ
إٔ ٜه٦ٝ ٕٛتس َٔ ٖ  ٙا٭ ٝت ٤او ١ ٝاحملٝق ٤ٞ ١تؾ٘  ٫قُٝد١
يدد٘ ٜ ٫م د قٝحت إٔ ٜصددتكى ايٓددت أ ٚا٭ ددٝت٤و َٚددحت يددو ؾًددِ رنددٌ
وٛك ٙصتوٛت ايح َٔ ٞ ٚايؿ تَ ١اومح  ١ٝؾكدم ندتٕ ٜصدوح دددد
نهٌ  ٟٚايحبت٫ت اي ٜٓ ٜٔكآل حً ِٗٝايكمك دددد إٕ َ ٛد٘ يدٝ
نُددٛت أ ٟؾددحة ايقبٝودد ١ضددح ٞر د  ٤حعددَٗٓ ِٝددتو إٕ ٖدد٤٫٪
اوٗٚٛبني ٜ ٫وتْ ٕٛأَتّ اوٛت مح ٠اٱْمتٕ ايودتة ٟايد ٜ ٟصدوح
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 ٖٛٚميدٛت أْد٘ ٜٓمدٌ َدٔ ايودت اْمد ٬سٚ ٫إٔ ايودت بدٝبك ٢صودمٙ
ؿعتس صهتٌَ كْٚك٘ ٚصٗتٚ ٘٥يهٔ ٜصوح ٕٚإٔ ايودت ٜد حقِ
َوِٗو ٚإٔ ايقبٝو ١ح هق محتق ١ن  ٣إ دمَح ْؿمدٗت ٚيد يو
ؾدحِْٗ ميضدٚ ٕٛمتضدَ ٞوٗدِ حدٛاوِٗ ٖٚدِ إ مي ٛد ٕٛحًدٖ ٢د ٙ
اياٛك ٠اي ١ُٖٝٛايحا٥و ١ؾدحِْٗ ٜد ةاةٖٛ ٕٚمدتس إ مي ٛد ٕٛيدو
اي ٖٛا اي  ٜ ٟكدم صد٘ ٚفد٘ ايبقدٌ ٖٚدٜ ٛودتْل اويبدت ٠٭ٕ ايبقٛيد١
ي تج إد وٛصتت ٓتضٌ ضمٖتو
ندددتٕ ؾحٜدددم ٜكدددـ ت يدددو ايٝددد ّٛنمٝدددٌ ٜصدددٗم اْٗٝدددتكٙ
نمدددٓمٜتْ ١صدددٗم َدددٛت فد د ٚكٖت ٚاك دددت إد دددوٛك ٙت يدددو
اي ّٛٝكغِ أْ٘ نتٕ ايصوٛك صتوٛت ايحَٚ ٘ َٛ ٞ ٚدٛت ايٛفدٛة
َوتس ٭ٕ يو ايصوٛك صتيٓٗت ١ٜقم أحتة ٙإد كْ ٠ٚؿم٘ يؿرت ٠قاس٠
فمسا إٕ ايصوٛك ايبصدح ٟنتوادبت  ٜدٖٛا حٓدمَت  ٜٛدو حًد٢
اْ٫قؿت٤و
نتْ ايمتح ١قم صًػد ايثتْٝد ١حصدح ٠ظٗدحاس ٖٚد ٛفدتي ت
يو اوكٗ ٢نمحاة حمٛي َصدحف حًد ٢اودٛت يد ّٛؾٛقد٘ غحصدتٕ
ايصددٖٚ ّ٪دد ُٜٗ ٛد ُٖ دد٘ ة ٕٚإٔ ذنعددَٗٓ ٢ددت رددٛاب نُ مددًل
اجلبددتٍ اي د  ٟأؾً د ٜددم ٙؾعددٌ  ٜددم حج حًدد ٢ايمددؿ ٖٚدد ٛذنددتٍٚ
اي صب صي٤ٞ ٟو ٚنتْ مجٛع ايٓت متدح صد٘ ة ٕٚإٔ يؿدٌ صد٘
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أ ٚذنؿٌ صٗت نتٕ قم أ ب ٦ٝتس َٓمٝتس ْ َٔ ٢ؿم٘  ٚد نح
يٚف ٘ أْٗت  ٫اٍ َ ١ٝحت هؿًٗت  ٜ ٫ٚاٍ ٜضحت يت حًد ٢ايقتٚيد١
اوبًؼ اي ٜ ٟمحق٘ َٔ أفًٗت نُت ٜمحم هوتَ٘ أٜضتسو
ٜ ٫م قٝحت اٱْمتٕ إٔ ٜٓتضدٌ ضدم اي ؿتٖد ١نُدت ْتضدً دددد
ٖهد ا قددتٍ يٓؿمدد٘ ددددد َٓد بد  ١أ ددٗح ٚأْددت أقددت ّٚحٛاَددٌ اْٝٗ٫ددتك
ٚيه د ايٝدد ٫ ّٛأب د قٝحت قتٖددٌ ا كٝكدد ١أْددت صددح ٠نحٜٗدد١
محم ي ينٌ  ٚينٌ ي وٝا  ٚوٝا َٔ أفٌ ٤ٞ ٫و
دددوح صدددتجلٛع ؾتحندددمك حندددَ ٛكٗددد ٢ايبحدددح يٓ ٝدددت ٍٚايمدددُو
ٚايبس ٠نوتة ٘ ٖٓٚتى  ٜاحف نيْ٘ ت ص ٘ ٝنُت اح تة أٜضدتس
ؾي ضح يٓؿم٘ ايبسٚ ٠ايمُو ٚفًد حًد ٢هتٚيدَٓ ١ؿدحةٚ ٠أخد
ٜصحب  ٜٚيٌَ ايبحح اي  ٟصدما ت ًدو ايعٗدس ٠صًدٛكاس َد اصتس حبدٌ
ققحا ٘ ي وتع ايصُ َٝٚضتس صتٖحاس يًوٚ ٕٛٝحتٚة ٘ صكَ ١ٝدٔ
ايٛفددم ايكددم ِٜصوثٗددت حٓددم ٙايبحددح ٚايددبس ٠ؾبددمت ددٗتصتس َددٔ ا٭َددٌ
ٜددَٛآل ت ايعًُدد ١ايكت ًددٚ ١أ ٚددو إٔ ٜٓمدد ٢أْدد٘ َٓؿددَٚ ٞقددحٚة
ٚيهٔ بححتٕ َت ٖ َٔ ٣ٛفمٜم َٚتت ايبحح َح ٠أخدحٚ ٣أخد ت
ايددبس ٠يٛيدد٘ إد خٓ ٜددح َددرتف  ٚصددم ٙحندد ٛا٭كض نُددت ؿوددٌ
صتيٓت ايوتةٜني صمٍ إٔ ٜم ت أإلس ٚ ٘ ٜاوم ص٘ حندًَ ٛه ٛد٘
نتٕ اوكٗ ٢غت تس صتيٓمت ٚ ٤دوح أْد٘ ميٝدٌ إيد ٔٗٝؾيخد ًٜد ُٗٗٔ
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صٓعحا ٘  ٚنح يٚف ٘وو يكم نتٕ هًٝد ١حدتَني َحند اس فتَودتس
٭ تبٝم٘ اجلٓمٚ ١ٝاجلُتيَ ١ٝوتس  ٚذنما ه ٜٔ ٖ ١ًٝايودتَني
إٔ وح صححمتب كٝك ٞحن ٛاَحأ ٠أخحٚ ٣إ ا ْعح إد اَحأ ٠ؾكدم
نتْد ْعح دد٘ إْمددتْ ١ٝمددًل ايٛفدد٘ ي مد مًَ ٞوتْٝدد٘و أَددت ايٝددّٛ
ؾحٕ ْعحا ٘ ٓ يل حٔ ايٛف٘ حنَ ٛثسات اجلمم  ٚت ٍٚإٔ ٜبد ٍ
صودددآل اجلٗدددم ت بدددب ٌٝإٔ  ٜصدددب صتيٛفددد٘ صدددتووٓ ٢اٱْمدددتْٞ
ٖق حبثتس نُدت ٖبد َدٔ قبدٌ ت ٫ٚد٘
ٚيهٔ فٗٛة ٙنتْ
ي ٬ؿتظ صتي  ٛح اي ٖ ايوتي ٞصتيرتصحت حً ٢قُ ١ا ٘و
قم ٜه ٕٛا٭َح كافوتس إد ايبس ٠ددد ٖه ا حًُ٘ حًدِ ايدٓؿ
ددددد إٔ ا ُددح ٠إ يددمك ايددمَتؽ د ٖق صمددًقتٕ ايحقٝددق ؾ م د ٝكغ
اوحان د ايددمْٝت َٗٓٚددت ايػحا ٥د ٚيهددٔ ا ُددح ٠يٝم د َمددٚ٪ي١
متتَ ست ؾهثسسا َدت دحب ايدبس ٠صودم يٚافد٘  ٚودحض ٱغدحا ٤أ دم
ٚقم نتٕ ُ ٜتبو نٌ َدح ٠ة ٕٚإٔ ذن دتج إد صد ٍ اجلٗدٛة ايدن
ص يت اٯٕو يكم يد ٍٛإد إْمدتٕ حدتة ٟصهدٌ َوٓد ٢ايهًُدٚ ١قدم
أضتع إد ا٭صم ًَه ٘ ٛايحٞ ٚو
أبحع ت ٓت ٍٚغما٥د٘  ٚدحى صكٝد ١ايدبس ٠ت اي فتفد ١ة ٕٚإٔ
دنح ٩حً ٢حصٗت يكم أكحب ٘ حخ ١اجلٓ اين أخد ت ححٚقد٘
ضا صٗت إْ٘ َو  ٍٚحٔ ايوت ٚيدٔ ٜمد قٝحت إٔ ًٜد ٖد ا ايٓدما٤
122

اي ٛص ٞإ ا َت اب ٝكغ ْٗٚآل َٔ َهتْ٘ ٚغتةك اوكَٗ ٢مححتس
إد ايب ٝد نتْ د أقماَدد٘ ددـ حًدد ٢ايح ددٝـ احملددرتم ي د
مش د ايعٗددسٚ ٠نددتٕ ا٭يددل اوددٓوه َددٔ ايبحددح ٜبٗددح حٝٓٝدد٘
 ٚددوح إٔ ْصددته٘ ٜوددم نُددت نددتٕ ٚأْدد٘ ٜمددس َ ٛن ٦دتس حًدد٢
َؿت ددً٘وو أٜددٔ خؿدد ١ايحاقاددني ت بددتق ٘ٝحٓددمَت نددتٕ ٜو د ٖ د ا
ايصته ٧ت ا٭ٜتّ ا ٛايَ ٞحت أْ٘ ٜوٝا اٯٕ ٝتٜ ٫ ٠ب ٍ ؾٗٝت أ١ٜ
هتق ٜ ٫ٚ ١ا ٍٚأْ ٟصتط ٜوٝا ن ٓ ٜح َرتفو
يكم ؾكمت ٦ٝتس َت ددد ٖهد ا دما ْؿمد٘ دددد أ ٚإٔ د٦ٝتس قدم
دحخ ١اجلدٓ  ٫د اٍ
َتت ت ةاخً ٫ ٞأب قٝحت يمٜم ٙنتْد
كددحع أ ْٝدد٘ ٚاي ؿد إد ايددٛكا ٤كغددِ إكاة دد٘ ٜٓعددح إد ايٓمددتَ ٤ددٔ
فمٜمو
أبددحع إد ايب ٝد يٝصددتٖم يٚف دد٘و يكددم نتْ د و ٜٛد  ٠كٝدد٘
ٝقتٕ اجلٓ حٓمَت ذنت ٖ ٍٚا ايصٝقتٕ إٔ  ٜمتٚي مٙو نتٕ
ٜٓصددم ًددو اٱإلددتك ٠ايماؾ٦دد ١اوُ ٚفدد ١صت ددق ايددن نتْد يٚف دد٘
صٝوٗت ت ْؿم٘ يً َٔ ً ٝو اٱإلتك ٠اوححب ١اوكحٚك ٠نيْٗدت
حت ؿٖ ١ب َٔ ؾٛم فبتٍ اي َٗحٜح اي ٛص ١ٝنيٕ اٱْمتٕ قم
اْد ه إد ا ٛٝاْٝدد ١اجلت٥ودد ١نيْٗددت  ٚددا خددحات ٜ ٫صددبحت
نتٕ ٜصوح إٔ َ َٔ ١ا٭ؾدتح ٞقدم أؾً د َدٔ حكتيدت ٚاْمبّد
ت ححٚق٘ مب نٝؿُت ا ؿلو
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 ٌ ٚايب ٝنتْ اي ٚف ١فتيم ١كدحأ أقت د( ٝأْقدٕٛ
صٝهٛف) يكم حًُٗت يٚفٗت إٔ ا٭قا ١ ٛؾٔ كؾٝحت ٚأْٗت أؾضٌ
َتة ٠يًكحا ٠٤حٓمَت ْهَ ٕٛحٖكني  ٫عًو ايدٓؿ ايقٜٛدٌ و تصود١
ايحٚاٜتت ايض ُ١و ٚاقرتب َٓٗت ؾٛفمٖت كحأ قا ١ا د ٟ ٛايد ٟ
ةؾٔ اصٓ د٘ ٝ ٚدمسا ْٗٚدآل إد حًُد٘ ٚظدٌ هًٝدْٗ ١دتكٜ ٙوُدٌ ة ٕٚإٔ
دنددم نًُدد ١ح د اٚ ٤ة ٕٚإٔ دنددم إْمددتْتس ٜم د قٝحت إٔ ذنمإلدد٘ حددٔ
ْ٘ ٚحٓم َٓ اـ ايً ٌٝصوم إٔ اْ َٗ ٢دٔ حًُد٘ قدتة فدٛاة ٙإد
اٱبددقبٌ ٖٚددِ مبػتةك دد٘ ٚيهٓدد٘ أ ٚددو إٔ رن ٓددل صو ا دد٘ حٓددم
ا حٚج ؾحفحت إد اجلٛاة  ُٖٚت أ ْ٘ قت٬٥س :امسحت أٜٗت اجلٛاة:
يكم َت اصٓن ٖ ا ايابت ٚأْت  َٔ ٜٔأفًٗتو
ٜهدٔ ٚفٗٗدت
نتْ اي ٚف ١كحأ ٚخ ٌٝإي ٘ٝأْٗت ب مِ
قدا مبثددٌ ٖد ا اي وددبس ٜ ٚهددٔ أصددماس حًددَ ٢ثددٌ ٖد  ٙا تيددَ ١ددٔ
ايٛفم ندتٕ نيعدت قدم غمدٌ صٓدٛك إيدٚ ٞظدٔ أْٗدت كد ٍٛد ٦ٝست
صوٗٝٓٝددت َثددٌ :إْدد ٞأ ددوح صٛفددٛةىو ٚاْ عددح إٔ حؾددحت حٗٝٓٝددت حددٔ
اياؿح ١يرتاٙوو
ٚيهٔ ةَو ١نبس ٠احنمكت حً ٢خمٖت ة ٕٚإٔ ٜضٝحت ودبس
ايٛف٘ ايحا٥حت ٚة ٕٚإٔ ٜاٝب٘ اي صدٓا أٜ ٚضدٝحت اْمدمتّ ايكمدُتتو
نتٕ ٚفٗٗت ي ١ ٛكا٥و ١أْست َٔ ايماخٌ ٜ ٫مدكا حًٗٝدت ايٓدٛك
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صدددٌ ٜٓبثدددل َٓٗدددت نتْد د َد د ٚة ٠مبدددت ٜبكددد ٢صودددم يٚاٍ ايكمدددُتت
ٚنتْد بددم ٚنيْٗددت قددت ٍٚايد َٔ  ٚمد ح َٓدد٘و  ٚد نح حبددتك٠
"أندٛصس :"ٟإْٗدت ايدحٚ ٚيدٖ ٛبد حًد ٢اياًادتٍ ٭كفو د٘ ٝدتسو
ٚكؾو ٚفٗٗت حٔ اياؿح ١نتْ ك ٚاويبت ٫ ٠اٍ صٝحت ؾٝد٘
ة ٕٚإٔ م د قٝحت ايوب د صتيكمددُتت ٚيهٓٗددت اويبددت ٠ايعددتؾح٫ ٠
ًو اوٓمحك ١اوكٗٛك٠و ٚأةاكت حٗٝٓٝت ت ايؿحاؽ َٚحت ْعحا ٗت صد٘
ة ٕٚإٔ دددحا ٚ ٙبدددمة ا ًدددِ ايد د  ٟكاٚة :ٙإٔ ٜودددٛة إد ايٓدددٛك ٚإٔ
ٜاددب َح ٝ٥دتسو ٚيهددٔ جمددحة ك ٜ٩د ١اي ٚفدد ١نددتٕ نتؾ ٝدتس ٭ٕ ًٜددِ
أؾتح ٞايصٗٚ ٠ٛذنمحٖت ت أٚنتكٖتو ٜتيًُوم  ٠إْٗدت مد قٝحت إٔ
يُ ٘ٝة ٕٚإٔ حاٙو
أٗ ٜدددت ايٓعدددحات ايماحُددد ١يهٝدددتْ ٞا تَٝددد ١يٛفدددٛةٜ ٟدددت
حؿحا ٞ٥ا بٝب ١ٝإْو قمٜ َٔ ٜٔصتكنو ْو ٚيهد أ دم
ح يَ ١دٔ د ٟ ٛأْقد ٕٛصدٝهٛف ايد ٚ ٟفدم فدٛاة ٙإْد غدس
َٛفٛة  ٢صتيٓمب ١جلٛاةو
غدددتةكت اي ٚفددد ١غحؾددد ١اجلًدددٖ ٚ ٛبددد إد غحؾددد ١ايٓدددّٛ
ي كضدد ٞايكًٛٝيددٜ ٚ ١صددوح صيٜدد ١تفدد ١يًحقددتة كغددِ أْدد٘ نددتٕ
َحٖكتس ؾ ُمة حً ٢ا٭كٜه ١صهتَدٌ إلٝتصد٘ ة ٕٚإٔ ٜصدوح صت تفد١
٫ك ددمآَ ٤تَ دد٘ ٚحددتٚةٚ ٙبددٛا ايه تصددَ ١ددٔ فمٜددمو يكددم نتْد
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ايه تص ١ح٬فتس نتؾٝتس ي٘ ددد نُت َح دددد ؾكدم ندتةت يًاد٘ َدٔ
ايصوٛك صتي ؿتٖٚ ١ا٫حنقتط ٚاي ٗتؾ حًدَ ٢مد  ٣ٛاجلدٓ يكدم
نتْدد ايدددمف ايد د ًٜ ٟدددِ دد تت ْؿمددد٘  ٜٛٚدددمٖت نُدددت قُدددحت
ايومبدد ١ت حقٗددت مجٝددحت ا٭ ددو ١اوٓ ثددح٠و إٕ َددت حتْددت ٙايٝددَ ّٛددٔ
ححصم ٠اجلٓ ت ححٚق٘ ٜوٛة إد حَتْ٘ َٔ ايه تص ١نُت ٜودٛة
إد حَتْ٘ َٔ ق يٚف ٘ إْ٘ إ ا ؾكم ايكمك ٠حًد ٢ايه تصد ١قدم
يدد ٍٛإد إْمددتٕ حددتةٜ ٟوددتْ ٞاوصددتحح اي تؾٗدد ١حَٚدتس إد ا٭صددم
َٔ ايٛفم اي ٜ ٟوتْ ٘ٝاو ؿٛقٕٛو
يكم احنمكت َدٔ قُد ١ا د ٞحند ٛاوٓدتهل ايحهبدٝ ١د دمب
أؾددتح ٞاجلددٓ ٚايػددسٚ ٠ايصددوٛك صتي ؿتٖددٚ ١اياددػتكو ًددو ايكُدد١
ايددن نٓدد أ حصددحت حًٗٝددت حٓددمَت نٓدد أن ددقو ددحَ ٣ددت ايدد ٟ
أؾكمْ ٞايكمك ٠حً ٢ايادوٛة إد ًدو ايكُدَ ١دت ايد  ٟصدمة ايٛفدم
َددٔ ْؿمدد ٞأٖدد ٞايو يدد ١أّ حَددتَْ ٞددٔ ةف ٤احملبدد ١ايددن نتْد
حؿدحا ٤ػُحْد ٞصد٘ ٚيهدٔ ك د٬ت ايٛفدم نتْد ك د٬ت ؾحٜدم٠
ةَٚتس ٚقم نتْ اي ٛم ٠ةَٚتس حهتس ٫يَدتس يًُُ دتئٜو أ رن ْدت
حًِ ايٓؿ إٔ حط اٱصماع ا٭بتب ٖٛ ٞدمع صدني ا٭ْدت ٚايدٓحٔ
صني ايؿحة ٚاٯخح ٜٔ٭ٕ اٱصماع ٖ ٛيق ِٝايما٥ح ٠اين ٜدمٚك ؾٗٝدت
ا ُحت
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ٖٚت أْ ا أحتْ ٖ ٞا ايامع صصدهٌ َ ٫ثٝدٌ يد٘ ؾيْدت َود ٍٚ
حددٔ ايوددت َٓؿددَ ٞددٔ حددت ايٓددت رُٝددحت أفٝددتيِ ا تضددحٜٔ
َِٓٗ ٚاٯ ني إٕ نًُن ئ بًؼ إْمدتْتس أصدمسا نًُدن هدّٛ
حًٗٝدددت صدددتوٛت حًددد ٢دددؿن ًَؿٛظددد ١أَ ٚه ٛصددد ١يكدددم َت ددد
نًُت  ٞة ٕٚإٔ بًؼ إ ٕ حؿحا ٤أ ٚصاحٖت ؾًِ أب قحت إٔ أمسوٗدت
ايٓما ٚ ٤أب قحت إٔ أكٜٗت ا حف اوه ٛب ٖٚهد ا ْؿٝد حٓٗدت
إد ا٭صم َٚدت ةاَد نًُدت  ٞقدم َت د ة ٕٚحؿدحاٖٚ ٤دَ ٞدٔ
اي ودددتهـ صدددٚ ٝصٓٝددد٘ ة ٕٚنًُدددتت ؾ٬صدددم يد د  ٙايهًُدددتت إٔ
ه ١ َٝ ٕٛة ٕٚمجٝحت ايبصحو
َٚت ةاّ ا٭َدح ند يو ؾًُدٔ أٚفد٘ ايٓدما ٤إٕ ايه تصدْ ١دما٤
َُٗددت يحددِ ايهت ددق أْدد٘ ٜه ددق يٓؿمدد٘ كدد ست إْدد٘ َودد  ٍٚحددٔ
َوت حٚ ٜ٘يهٓ٘ ٜصوح أْ٘ ٜه ق يكً َ ١ؿٛقَ ١دِٓٗ حًد ٢ا٭قدٌ
ٚإ ا اْوددمَ ت كأٜدد٘ ٖدد  ٙايكًدد ١او ؿٛقدد ١ؾحْدد٘ ٜه ددق يٮفٝددتٍ
ايكتةَدد١و ٚخ ٬دد ١ايكدد ٍٛإْدد٘ ٜه ددق يًٓددت قددم ٜه ددق أ ٝتْ دتس
يؿحة ٚا م ٚقم ٜه ق ٭فٝتٍ صوٝدمٚ ٠يهٓد٘ ٜ ٫ودم ٚأْد٘ ٜه دق
يًٓدت يًبصددحو إٕ ايهًُدٖ ١ددْ ٞدما ٤اٱْمددتٕ يٲْمدتٕ َٚددت ةَد
حًدٜ ٢كدني دتّ َدٔ إٔ نًُدن يددٔ بًدؼ أ دماس ؾًدٔ أبد قٝحت إكبددتٍ
ايهًُدد ١إد ا٭صددمو إٕ ا ٝددٛإ اجلددحٜ ٜاددح َددت ةاّ ٜو كددم أْدد٘
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دتَ ست إٕ
قحٜق َٔ بحص٘ ٚيهٓ٘ حٓمَت ٜود ٍ ت ايػتصد ٜ ١دي
ايقٝدددتك ذنًدددل َقُٓ٦د دتس َدددت ةاّ ٚاإلكد دتس َدددٔ ٚفدددٛة اوقدددتك ٚيهٓددد٘
ٜضددقحب ٜٚؿكددم اي َددتّ حٓددمَت ذنًددل ؾددٛم أقٝددتْ ٫ ٛعٗددح ؾٝدد٘
ف ٜحٜ ٫ٚ ٠بم ٚي٘ ته٧و
يكم نٓ أن ق ٝ ٚماس ٚنٓ أْصم ٖ  ٙاي ٛمٚ ٠يهد
نٓ د حًددٜ ٢كددني َددٔ أْ د بدديحٛة إد حؿددحاٚ ٤نُددتٍ ؾدديقحأ
حًُٗٝددت َددت ن بدد ٚنٓدد حًددٜ ٢كددني أٜضدد ست َددٔ إٔ نًُددت ٞ
بد متٚي حؿددحا ٤إد مجٗددٛك أٚبددحت ٚإد أفٝددتٍ قتةَدد ١أٜض دتس أَددت
اي ّٛٝؾحّٕ نًُت  ٞئ بًؼ أ ماس ٚي ا ؾحْ أك ٣ايه تصد ١يْٛدتس َدٔ
ايوب نُت إٔ ايٓما ٤ت اياححا ٤ي َٔ ٕٛايوب ايضت٥حتو
ٚي د ا ؾكددم اْ ٗٝدد نهت ددق ٜ ٚبددل يدد ٞبدد ٣ٛاياددُ و
حٓمَت  ٌ ٚإد ٖ  ٙايٓكق َٔ ١اي ؿهس غُح ٘ َٛفَ ١دٔ ايودحم
ايبتكة ٚأخ ٜحقـ نتحملُ ّٛاي  ٟقد ف ت صحندَ ١دت ٤صدتكة٠
َُٗٚت أبحؾٓت ت اٜٛح َيبت ٠ؾحٜدم ت ًدو يًحعد ١ؾًدٔ ْ  ٛدٌ
إد ؾُٗٗددت يكددم نتْ د َ دن دتس َددٔ ح د اب اي ٛددمَٚ ٠ددٔ ايصددوٛك
صتي ؿتٖددٚ ١ا٫حنقددتط إٕ ايو يدد ١عددٌ َكبٛيددَ ١م مددتغَ ١ددت ةاّ
ددت بٗت ٜوددتَْ ٞصددتحح اي ؿددٛم ٚاٝ َ٫ددتي ٚيهٓدد٘ حٓددمَت ٜصددوح
صتيوم حٔ اٱصماع ٜٗحع إد حت ايٓت َ ُ ًٜدِٓٗ ثب ٝدتس ي ا د٘
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او ادمح١و ٖٚدتٖ ٛؾحٜددم اٯٕ ٜمد قٝحت إٔ ٜهدد ٕٛدمٜكتس يٓؿمدد٘
ؾكم ٖ ٣ٛحٔ كٗ ٚت ٜ ٫ٚمد قٝحت إٔ ٜحفدحت إد حدت ايٓدت يكدم
ْؿددَ ٞددٔ حددت ايٓددت ت اوددح ٠ا٭ٚد ٖٚددتٖٜٓ ٛؿددَ ٢ددٔ فمٜددم َددٔ
حتودد٘ ا ددت أٜض د ست ؾهٝددـ بددٝوٝا إ ٕ ْٗٚددآل َددٔ َهتْدد٘
ٚأخ د  ٜمدد ٍٛت أكض ايػحؾددٚ ١ةخددٌ غحؾدد ١ايٓددٚ ّٛنتْ د يٚف دد٘
ْتُ٥دد ١يكددم وددٛة إٔ  ًٜد ُ َٓٗددت ايودد ٚ ٕٛددمم ت ٚفٗٗددت هدد٬ٜٛس
ٚمت ِ  ٖٛٚرنحج َٔ ايػحؾ :١كدتس إٕ اٱْمدتٕ  ٜدتصحت اومد ح ٌٝإٕ
ايحغب ٫ ١حكٌ يت َٓ ٫ٚقلو إ ّ٫بديظٌ أبد مم ٟايٛفد ٙٛايدن ٫
حاْ! ٞ
نتْ ايمتح ١قم صًػ ايمتةبَ ١متٚ ٤نتٕ ؾحٜم قم ظدٌ
دددٖ ٢دد  ٙايمدددتحٜ ١دددمٚك ت غحؾ ددد٘  ٜٓٚكدددٌ إد ايػدددحف ا٭خدددح٣
نؿدديك او تٖدد ١اي د  ٟقددح ٟحًٝدد٘ اي مددتكب ت خم د حًددِ ايددٓؿ و
يو ايؿيك اومهني اي ٜ ٟح ٣صاٝاتس َٔ ايضد ٤ٛؾٝعٓد٘ خمحفدتس
ْٗتٝ٥دتس ؾددح ا ٖددٜ ٛدد٪ة ٟإد كفؿدد ١نٗحصتٝ٥دد١و ند يو نددتٕ ؾحٜددم:
ًُحت ت ٖٓ٘ ايؿهح ٠ؾ بم ٚي٘ خ ٬تس ْٗتٝ٥تس ٚيهٓد٘ بدححتٕ َدت
ٜمدددكا َدددٔ فمٜدددم ت َ تٖ ددد٘ احملدددس٠و ندددتٕ أ ٝتْد دتس ٜوُدددم إد
َ٪يؿت ٘ ايمتصك ١ذنت ٍٚإٔ ٜم وٝم ايٓؿ ايد  ٟأَٖ٬دت ٚيهٓٗدت
نتْ د بددم ٚيدد٘ غحٜبدد ١حٓدد٘ ٚنددتٕ ٜوم د حددٔ َ تصودد ١أؾهتكٖددت
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 ٜٚومق َدٔ َكدمك ٠دت بٗت حًد ٢اٱصدماع ندتٕ ٜصدوح صتيادػتك
قددت ٙايددح ٚايددن أًَ ٗددت ٜ ٚمدد قحت أصددماس إٔ ٜح ؿددحت إد َمدد ٣ٛ
ايٛفم اي  ٟنتٕ ٜصٝحت صني بقٛكٖتو
نتٕ ٜوتْ ٞيْٛتس َٔ اومٛخ ١ٝايح :١ٝ ٚحٓمَت ٜصوح اٱْمتٕ
أْد٘ ٜوددم َ قتصكدتس َددحت ا دد٘ أٖ ٚدد ٛغحٜددق حٓٗددت أ ٚأقددٌ َٓٗددت ٚت
َمد  ٣ٛةْٗٚددت حٓددم يددو ذنددما َددٛت ايددح ٚايد  ٟنددتٕ ٜوتْٝدد٘
ؾحٜم ه ١ًٝب  ١أ ٗح ٜوحف خ٬يدت ايمدَ ّ٬دحت صدني دبتط
ٚآبو ٗ ٚتيددو حًدد ٢أكٜهددَ ١م مددًُتس :يددٔ أفددم ا ددَ ٞددح ٠أخددح٣
يكم َتت ؾحٜم ايؿٓتٕ خمًؿدتس ٚكا ٙ٤ؾحٜدماس َمدهٓٝتس حدتف اس ندِ
ص ي َٔ فٗم ضم ٖ  ٙاومٛخٚ ١ٝنِ ْتضدً ضدم َدٛت ايدحٚ
 ٚنح حبتك( َٔ ٠أٚبهتك ٚاًٜم):
ٖٛ ٞك ٠ا٭ إ ٖٚ ٞف٘ ص ٬قًقو
ٚاي ؿد إد ايددٛكا ٤يٝصددٗم بد  ١أ ددٗح َددٔ ايهؿددت ايددماخًٞ
ٚاياحاع ايح ٚ ٞ ٚنح حبتك( ٠ؾحْمٛا َٛكٜدتى) :نٝدـ حد ت
ٖ  ٙاياححا ٚ ٤أ رتم ظُيو
ٚاْدددمؾحت َدد حٛكاس حنددد ٛايبدددتب ا دددتكف ٞؾدددتْقًل ت ايصدددتكع
ايحٝ٥م ٞاو٪ة ٟإد ايبحح ٚحٓمَت أ دب صدني ايٓدت ٚفدم صودآل
ا٫هُٓ٦تٕ ة ٕٚإٔ ٜصوح ص٘ أ مو
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 ٌ ٚإد َكٗ ٢ايبحح ٚفً ٜصحب ايبس ٠يوًٗت يٌُ صودآل
ايم ٤ٚ٭حاتص٘ اوُ قدْٚ ١ؿمد٘ ات ايادمٚعو ٚيهدٔ بدححتٕ َدت
ححصم اجلٓ ت ححٚق٘ َٔ فمٜمو نتٕ اْٝٗ٫تك اي  ٟأ دتص٘ قدم
أضددوـ َكت َٚدد٘ ٚاب د ًٗو قمك دد٘ حًدد ٢ضددبا ْؿمدد٘ ؾًددِ ٜم د قحت
ٖ  ٙاوح ٠إٔ ٜاحف ْعحا د٘ حدٔ ايٓمدت ٤ؾ وًكد مبؿدت ٔ ا٭فمدتة
صً ٚف ١غحٜب ٚ ١دنم صماس َٔ ايد ؿهس ت دٌ يٮيَد ١ايقتك٥د١
نحهَٛددددد ١حدددددتف  ٠مددد د قحت إٔ هدددددب كغبدددددتت ايػٛغدددددت٤
ؾتب مًُ يتو
مٓ ست أٜٗدت ايكدمك يكدم قبًد اي حدم ٟيكدم ٖبقد صدَ ٞدٔ
ًَهدددٚ ٞ ٛأكفودد إْمدددتْتس حتةٜددتس ٚيمدددٛف أحدددٝا ٖدد  ٙا ٝدددت٠
ايوتةٜدد١و نددتٕ ذنددما ْؿمدد٘ تْك دتس نقؿددٌ ةؾودد٘ اٱبددحاف ت
ايكم ٠ٛإد إٔ ٜهد ٕٛفتحند ست  ٚد نح ا ٝدت ٠اوحٜدح ٠ايدن حت دٗت
ي كمحٝ ١قتٕ ايؿٔ اي  ٟظٌ ًٜٗب٘ صتيمٛط هًٝدٝ ١ت د٘ ةٕٚ
إٔ ٜرتى ي٘ ؾح  ١اي ٛقـ يٝحٝت  ٚنح نٝـ أْ٘ ت ٍٚايدحب
َددٔ ًَه ٛدد٘ ات ٜدد ّٛددددد نُ دت ددت ٍٚبددت٥ح ايؿٓددتْني ددددد ددت٫ٚس
اي ً ٞحٔ ايه تصٚ ١ايحفٛع إد ا ٝدت ٠ايوتةٜد١و بدٛف أإلديك َٓدو
ٜددت ددٝقتْ ٞايو ٜدد بددٛف أإلدديك ٝددت  ٞايضددت٥و ١٭ٜددتَ ٞايددن
ددرتى يدد ٞؾح دد ١اي ُٗددٌ ٭ ٝددت
أْؿك ٗددت حًدد ٢قُددِ اي َٗحٜددح
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ٚيهٓدددو أخد د ت دددمؾو ةؾود دتس ٚأْدددت أبدددرتمحو ند د ٜ ٤ٟقًدددق
ايصددؿكَ ١ددٔ ف٬ةٜدد٘ هتوددت كنود أَتَددو ٚأْددت أيد َٓٗٛندتس
أضددحع إيٝددو :صحؾددل ٜددت ددٝقتْ ٞصحؾددل إْدد َددتض ت إنُددتٍ
كبتين كمحتى ٜت ٝقتْ ٞكمحتى ندٌ َدتي ٞؾٗد ٛيدو أكٜدم
ؾكا إٔ أ ٚة صكً َ َٔ ٌٝحت ا ٝت ٠٭ب ُحوو
ٚيهٓددو ً د صددٚ ٝصددني أٜدد َ ١وددٚ ١ةؾو د صكمدد ٚ ٠ٛصدد١ٝ
دددححا ٤يددد ٝؾٗٝدددت بددد ٣ٛايكدددٝغ ٚاوًدد
حنددٚ ٛاة ٟحبكدددح حدد
ٚحٓددمَت ح ٗددت أ ددٌ إد ايٛا ددٚ ١يهددٔ إد أكض اي َٗحٜددح
أفٌ يكم نٓ خدتكج ا ٝدتٚ ٠ا٭ٜدتّ ايدن أْؿك ٗدت  ٫مد حل أصدمسا
ابِ ايوٝا أٜٗت ايوُح ايضت٥حت!
نددٌ ؾٓددتٕ حعددٜ ِٝقًددل ددحخٜ ١ددي ن ًددو ايددن أهًكٗددت
ؾحٜددم يددو اومددت ٤إْٗددت ْصددٝا اٱْمددتٕ ٖٚددٜٓ ٛمددحل ي د ٚهددي٠
ايحبدددتي ١إْٗدددت صكٝددد ١إكاة ٠ا ٝدددت ٠ايدددن ٛيدددت ايؿدددٔ إد إكاة ٠حًدددٛ
 ٚوٛة َٔ أفٌ ك ١ٜ٩أٚض و
ٚيهٓٗددت ددحخ ٫ ١م د ُح ٚؾحٜددم ْؿمدد٘ قددم أهًكٗددت قبددٌ
ايٝدد ٚ ّٛحافددحت حٓٗددتو إٕ ددٝقتٕ ايؿددٔ يدد ٝخددتكج ٖدد ٤٫٪اي ومددت٤
نُددت ُٖٛ ٜددٚ ٕٛيهٓدد٘ كُاددِٗ خدد ٍ٬ددتكٜت هٜٛددٌ َددٔ ايػٛاٜدد١
نُددددت دد د كُ اجلٓٝدددد ١ددددت بٗت ت ا٭بددددتهس ٖٚدددد ٛقددددتصحت ت
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أحُتقِٗ ٜمؾوِٗ َدٔ ايدماخٌ ؾٝعْٓٛد٘ ٜودمٚ ٚكاٖ٤دِ يكدم أ دب
ضُسِٖ ٚقت٥مِٖ ت ةكٚب ا ٝتٖٚ ٠دِ ٜصدوح ٕٚحند ٙٛمبمدٚ٪ي١ٝ
اودد َٔ٪حنددَٛ ٛضددٛع إميتْدد٘و ٖٚه د ا حددتة ؾحٜددم إد يددْ ّٛؿمدد٘
نٝددـ ٓهددح وتضدد ٘ٝمبثددٌ ٖد  ٙايمددححَ ١دت ق ُٝدد٘ َود ٫ٚس حددٔ
يددددو اوتضدددد ٞايددد َٓ ٟدددد٘ ٜمددد ُم ا رتاَدددد٘ يٓؿمدددد٘ ٚمتتبدددده٘
ٚإْمتْ ٘ ٝنٝـ فحم ًَهٜ ٖٛٚ ٘ ٛػ ٛت ايقني
ٜت يًٛقت  ١يكم بٓ ٢اومت َمٛخ٘ ٝو
ٚنيْ ٞهدحةت هدحةسا َدٔ يدو اوًهدٛت  ٚأخدرت َػتةك د٘
صٓؿمٖٚ ٞت أْ ا َٓ ب  ١أ ٗح أ دت ٍٚحبثدتس ايودٛة ٠إيٝد٘و ايٓبد ووو
ٜت يًكمٚ !٠ٛيهٔ نٌ إْمتٕ حع٫ ِٝصم إٔ ٜوتْ ٞايٓب ات ّٜٛو
 ٚد نح حبددتك" ٠نددٛئ ٚيمدد :"ٕٛنددٌ نت ددق ٛ ٜقددـ حٓددم
ْكقٜ ١بقٌ حٓدمٖت عدٜٚ ٙٛيخد صودمٖت مبحتندتْ ٠ؿمد٘و  ٚد نح
ايُٓت ج اين قمَٗت (ٚيمٚ )ٕٛاين ٛقؿ نًٗت حٓدم َح ًدَ ١دت
ؾُدددِٓٗ َدددٔ دددوح صٗدد ا اي ٛقدددـ ٚابد د ُح َٚدددتت ت حدددني ا ددد٘
ٚابد ُح ٜوددٝا يا ؿدتس  ٚنددح ٣اوًهددٛت  ٫د اٍ ت ْؿمدد٘ مت ٝدد٘
صبا َ ٤مكج نُت ٜؿوٌ اي َٔ صيصٓت٘٥و
َٚددِٓٗ َددٔ حتْددم صٛقت ددٚ ١اب د ُح ت ايه تصدد ١ة ٕٚإٔ ٜددي ٞ
رمٜم ؾتْ ٗ ٢ت ْعح قحا ٘٥قبٌ إٔ  ٞٗ ٜٓت ْعح ْؿمد٘و ٚأْدت قدم
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صًػ ايٓكق ١اين ٛقـ حٓمٖت ع ٟٛت قان اين ْصح ٗت َٓ
حدددتَني  ٚدددتٚين ا٭خدددس ٠ايدددن ٛقؿدد حٓدددم ايادددؿحتت ايمد د
اي تؾٗ ١يٝم ب ٣ٛتٚي ١ي٬ب ُحاك ت حني اجلُٗدٛك ايد  ٟصدمأ
ٜٓعددح إيدد ٞنهت ددق نُددت ٜمد ُح أ ٟددتْحت ت كددم ِٜعت فدد٘
٭ٕ َٗٓ ددد٘ ٖددد ٞكدددم ِٜايُٓدددت ج يكدددم أ دددبح نت بد دتس رتؾد دتس
ٖٚه ا اْ ٗ ٝو
اوِٗ أْ صًػ ايٓٗت ١ٜايقبٝو ١ٝايدن ٜبًػٗدت ندٌ ؾٓدتٕ ؾٗدٞ
ْٗت ١َٛ ١ٜنتيصٛ ٝخ ١ا ٗت ٚإ ٕ ؾًم صقدٌ َيبدت ٠ؾحٜدم
نُت خ ٌٝيٞووو كتس ٜم ٓؿم ايؿٔ غتَ ٘ ٜد ؾد ٬د اٍ صودآل
اوُهٓدددتت ا٭ةصٝددد ١غتؾٝددد ١ت ْؿمدددٚ ٞيهدددٔ ايقبٝوددد ٫ ١دددمقل
ندددثساس  ٫ٚوٓددد ٢صتي ؿت ددد ٌٝأ ٚقدددٌ أْٗدددت  ٫وٓددد ٢صصددد ٤ٞحًددد٢
اٱه٬م َتَٔ يٖح ٠إٚ ٫اخ ٓدل ؾٗٝدت صودآل ا٭كٜدا َدت َدٔ كصٝدحت
ٚإٚ ٫نتٕ ٜقُ إد إٔ  ٜمتٚي متٛي َت َدٔ ضدح إٚ ٫ندتٕ
 ٢ُٓ ٜإٔ رنحج إد ايصحؾٚ ١ي ٛيًُح ٠ا٭خس ٠يٝصدٗم ايمدُتٖٚ ٤دٞ
وددتْل ا٭كض حٓددم خددا ا٭ؾددل يكددم اْ ٗدد( ٢كاَبدد )ٛت ايمددتصو١
حصح ٠صوم عدَ ١دٔ ايحٜ٩د ١دندح ٩هًٝدٝ ١ت د٘ حًد ٢إٔ ٜقُد
مبثًٗت ح ٣أ ٜهٔ قتةكاس حًدَ ٢وتْكد ١ايٛفدم َدح ٠أخدح ٣يكدم
أٌُٖ كاَب َٔ ٛايقبٝو ١إُٖت٫س ؾعٝوتس ٚيكد ٞأقدٌ حٓتٜد ١ميهدٔ إٔ
ًٜكتٖت أ ٟإْمتٕ حتةٟو
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ن ًُٗ ٬ايقبٝو ١ددد َدحت أْٗدت ُٗدٌ ندٌ د ٤ٞدددد ؾٗدٞ
قم أخ ت صٝم ٟنهت ق إد إٔ أحق ٝندٌ َدت يدم ٟأ ٚأنثدح
َت يم ٟحً ٢ا٭قٌ ٚصودم يدو مبد حدٔ حدت ايٓدت صوقدـ ٫
َثٝددٌ يدد٘ ؾبوددم إٔ ٓ ٗدد ٞاومددح  ١ٝدنددق إٔ ٜمددمٍ ايمد تك نددٞ
ددت ايؿح دد ١يًُُثددٌ إٔ ٜمددرت ٜصوٝددماس حددٔ أحددني ايٓعددتك ٠ايددن ٫
د يػددسَ ٟددٔ ايه ددتب ؾبوددم إٔ صًػددٛا
ددح ِ  ٖٚد  ٙؾح دد١
ْٗدت ِٗ ٜايحٝ ٚددٖٚ ١دِ  ٫يايددٛا أ ٝدت ٤ظًددٛا َهصدٛؾني يًمُٗددٛك
ٜحقؿ ٕٛححا ٠يد كمحدْ ١عحا د٘ ايكتبدٖٚ ١ٝهد ا أْؿكدٛا صكٝد١
ٝت ِٗ ي ٚهي ٠ا د ٚ ٟايصدوٛك صتيادػتك ايٓت د ٧حدٔ ْعدحات
ايصؿك ١اين ٓٗتٍ حً َٔ ِٗٝايٓعتك ٠ايٛقح١و
هتوت ٔ كاَب ٛإد إٔ ٜممٍ حً ٘ٝب تك نثٝدـ ٚقدم ؾدح إد
أؾحٜكٝت َٔ أفٌ إٔ ٜادب َٓمد ٝست صودم إٔ مدق حدٔ حدت ايحٜ٩د١
ٚصوم إٔ حم حٔ كم ٤ٞ ِٜحعِٝو
يكم مب ايقبٝو ١صحمحَ ٫ ١ث ٌٝيت ؾبوم إٔ حمد ت حدٔ
كم ٟ ٤ٞ ِٜأُٖ ١ٝأ دبح إْمدتْتس غدس َٓعدٛك ندٜ ٫ ٞدح٣
ايٓت ب ٣ٛؾحٜم اوومد  ٠٭ٕ ؾحٜدم اوٓمدحل قدم دٛاك ٣إد ا٭صدم
صٌ إٔ ٛاك ٜ٘صٗ ا ايصهٌ ايػتَآل بٝضؿ ٞهتصحت ا٭بدقٛك ٠حًد٢
آإلتكٚٚ ٙيحت ايٓت صت٭بقٛك ٠قمِٜو نيٕ ايقبٝو ١ك ٍٛيد ٞدددد ٖٚدٞ
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٭َ ٍٚح ٠و صيصٓتٗ٥ت :ددد صوم إٔ أجن ت كبدتي و بد هتؾي حبٝدت٠
حتةٜدد ١متٓٗ ٝددت هدد٬ٜٛس ة ٕٚإٔ ددت ايؿح دد ١يًٓددت نددٜ ٞقددتيبٛى
مبُٗتت فمٜم٠وو أفٌ بيصمأ ا ٝت٠و
ٖٚه ا اْ ٗد ٢ايادحاع ت ْؿد ؾحٜدم يدو ايادحاع ايد ٟ
ْصي حٔ تٚي ١مجحت ا ٝتٚ ٠ايحبتي ١ت َح ًٚ ١ا دمَ ٠دٔ ايوُدح
ؾٗ ٛبٝبمأ ايٝ ّٛٝت ٠حؾت ختيَ ١ٝدٔ اوصدتغٌ ٚاُ ٖ٫تَدتت ةٕٚ
أ ٟوٛك صتي ؿتٖ ١٭ْ٘ أجن كبتي ٘و
ندددتٕ اجلدددٓ ٜ ٫د د اٍ نتَٓد دتس ت ححٚقددد٘  ٜٓعدددح ايؿح ددد١
يٝاددح َددٔ فمٜددم ٚحٓددمَت  ٚددٌ إد ٖد  ٙا تيددَ ١ددٔ اْ٫مددمتّ
أخ د اجلددٓ  ًٜد حًٝدد٘ صتيٓددما ٤أ  ٜد ك يٓؿمدد٘ ا ٝددت ٠ايوتةٜدد١
 ٬صتيٓمدب ١إيٝد٘ أ دب اٯٕ َدٔ
د ٦ٝست خممد س
ٚصوم إٔ ندتٕ اجلدٓ
َكَٛتت ٚفٛة ٙني ٟإْمتٕ حتة ٟيٝم ي٘ َُٗ ١ت ٖ  ٙا ٝت٠و
ندتٕ اوكٗدٜ ٫ ٢د اٍ غت دتس صتيٓمدت٤و ٚأخد ت ْعحا د٘ ٓ يددل
حًَٛ ٢اهٔ اٱإلتك َٔ ٠أفمدتةٖٔ  ٚد نح يٚف د٘ صٓدٛع َدٔ يْٝدق
ايضُس يكم صمأ رنْٗٛت َٓ ايابت ٚقم ٖدحع إيٗٝدت حٓدم ايعٗدح
ؾددحاكاس َددٔ ٖد  ٙا ٝتْددٖٚ ١ددت ٖدد ٛاٯٕ ٜوددتٚة ا ٝتْدد ١ة ٕٚإٔ ٜصددوح
صدددي ٟخدد ٚ ٟإٕ هدددٔ خٝتْ ددد٘ يدددحج صودددم َدددٔ ْقدددتم ايصدددوٛك
ٚيهٓٗت خٝتْ ١حً ٢نٌ تٍو  ٚنح حبتك ٠اٱجن :ٌٝا ل أقدٍٛ
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يهِ إٕ نٌ َٔ ْعح إد اَدحأٚ ٠ا د ٗتٖت ؾكدم يْد ٢صٗدت ت قًبد٘و
إْ٘ ٜٓعح صوم يٚاف٘ إد ايٓمتَ ٤ثٌ ٖ  ٙايٓعح ٠ددد نُت قًٓدت دددد
ٚيهٓدد٘ ايٝددَ ّٛددحغِ حًدد ٢يددو ؾكددم حدد ٍ حددٔ يٚف دد٘  ٚوددم
ْعحا ٗت ايماؾ ١٦يٓ ٛحًٚ ٘ٝيُ٘ٝو إلِ إْد٘ قدم قدحك ا ٝدت ٠ايوتةٜد١
ٖٚددٝ ٞددت ٠حُتةٖددت ا٭نددٌ ٚاجلددٓ ٚاي ثددت٩ب إْٗددت ا ٝددت ٠ايددن
ضٝوٗت حٓمَت نتٕ إْمتْتس نبساسو ٚحتٚة ٘ ا مح ٠حٓدم د نس
ٝت دد٘ ا٭ٚد ٚيهٓدد٘ بددححتٕ َددت خٓكٗددت ت َٗددمٖتو إْدد٘ ٜحٜددم إٔ
ٝت دد٘ اجلمٜددمٚ ٠يددٔ ٜمددُ ٭ٖٚ ٟددِ قددم ِٜإٔ ٜبددمة ٖد ٙ
رنًد
ايمو تة ٠اين ظٌ ٜٓصدمٖت هًٝدٝ ١ت د٘ إْٗدت ٝدت ٠حُتةٖدت اجلدٓ
إ ٕ ٚيهددٔ نٝددـ بدد ٖ ًٝد ا ايٓددما ٤إْدد٘ َو د  ٍٚحددٔ ايٓددت
ٚي َٔ ٝبب ٌٝإد اي ؿدتِٖ صٓٝد٘ ٚصدني أ ٟإْمدتٕو ٚيهدٔ اجلدٓ
ي ٝحبتف ١إد اي ؿتِٖ اجلٓ ٜٓصدم اجلمدم ٚأفمدتة ايٓمدت٤
تضح ٠صني ٜمٜ٘و
كددتس إٕ ا ددق تفدد ١إْمددتْ ١ٝحُٝكدد ١إْدد٘ يكددت ٤كا٥ددحت صددني
اني ٚيهٓ٘ ْتةك مبكماك َت ٖ ٛكا٥حت ٚإ ا نتْد حؿدحا ٤قدم
مح دد٘ صٓعحا ٗددت ايماؾ٦دد ١هًٝددٝ ١ت دد٘ اوتضدد ١ٝؾًدد ٝنددٌ ايٓددت
ن يو ٜٚهؿ ٞإٔ ْد نح ايد ٜ ٜٔوت دح ٕٚايبػتٜدت ٚايمدتققتت
ة ٕٚأَٝٚ ٟآل َٔ ا ق صٌ إْٓت ْم قٝحت إٔ ْ نح ايهثسَ ٜٔدٔ
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ا٭يٚاج اي د ٗ ٜٓ ٜٔدد ٞددبِٗ َبهددحاس ٚقددم  ٜ ٫ؿمددح حًدد ٢ا٫هدد٬م
ؾٝكضدد ٕٛايوُددح ت ح يددْ ١ؿمدد ١ٝخمٝؿدد ١إْددو م د قٝحت إٔ وثددح
حًدد ِٗٝحٓددم ايعٗددح ت اوكددتٖٜ ٞددمخٓ ٕٛاي بددؼ صي ددهتٍ خم ًؿدد١
ٜٚم وٝض ٕٛحٔ ةف ٤احملب ١صت٭ تة ٜاي تؾَٗ ١حت اٯخحٜٔو
إٕ مجٝدددحت ٖدددٜ ٫ ٤٫٪وحؾدددَ ٕٛدددٔ اودددحأ ٠بددد ٣ٛاجلمدددم ٖٚدددِ
 ٜكضدددٝ ٕٛدددت ِٗ حًدددٖ ٢د د ا ايٓحددد ٛيددد ٝيدددم ِٜٗبددد ٣ٛاجلدددٓ
ٚاجلدددٓ ٜه ؿدددَ ٞدددٔ اودددحأ ٠صتجلمدددمو ٚيهٓددد٘ يدددٔ ٜمد د قٝحت إٔ
ميددتك اجلددٓ َثددٌ صكٝدد ١ايٓددت إْدد٘ إْمددتٕ غددس َٓعددٛك ؾددت ٟأ ٣
بٝمبب٘ يًُحأ٠و
أ ٟحددح بدد وتْ ٘ٝاوددحأ ٠ايددن ٜوتْكٗددت ددب غددس َح٥دد ٞإٕ
ايامَ ١قم ٪ة ٟصٗت إد اجلٕٓٛو
ٚيهٔ ٖ  ٙايؿهح ٠ددد ؾهح ٠ا٭  ٣ددد م قحت إٔ حةح٘
يكددم قددحك إٔ ٜوددٝا ٖ د  ٙا ٝددت ٠ؾًددِ ٜبددل يدد٘ غسٖددت ٚنُددت صددحك
يٓؿم٘ إٔ ٜمحم نٜ ٞوٝا ؾكم صحك يٓؿم٘ اٯٕ إٔ  ٜاٌ صتيٓمت٤
ْ ًٜٚما ٤اجلٓ َُٗت هٔ ايٓ ت٥او
نتْ ايمتح ١قم صًػ ا تة ١ٜحصح ٠ي٬ٝس ٚنتٕ ؾحٜم قدم
أْٗ ٢حُ ًٛ ١ٝاه ٪ةْد ٤ٞصٓٝد٘ ٚصدني ْؿمد٘ ؾكدم قدحك إٔ ٜودٝا ٖد ٙ
ا ٝت ٠ايوتة ١ٜأ ٚاي فٛاي ١ٜنُت مستٖت ٖٚدٝ ٞدت ٠ك ٝبدَ ١كٓٓد١
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نٌ  ٤ٞؾٗٝت َكماك ٝت ٠صوٝدم ٠حدٔ اوػدتَحٚ ٠اي قدحف ندٌ
 ٤ٞؾٗٝدت مدٛب بدًؿ ست ؾٗٝدت ا د ك َدٔ ا٭ ٚا٫ق ادتة ت
ايً  َٔ ٠أفٌ ةٚاَٗت ٚاب ُحاكٖت إْٗت خٝتْ ١ميثًٗت خا ايكقدتك:
ايقحٜل َحبدٚ ١َٛاحملقدتت َٛق ٛدٚ ١صد يو ٜضدُٔ دت بٗت حدمّ
اي وحض يٮ إ أْ٘ ٜ ٫محف ت ايً ٠و قدحك ؾحٜدم إٔ ٜودٝا ٖد ٙ
ا ٝت( ٠ايحاق )١ٝاين ٜقُد إيٗٝدت أغًدق ايٓدت َٗ ًٜٚدت ندٌ َدٔ
أ ٝح يد٘ ٭ْٗدت ا ٝدت ٠ايدن ٝمدح ايدم ٤ٚايٓؿمد ٞيادت بٗت ٚقدم
نتٕ ايم ٤ٚايٓؿمَ ٞقُوتس قمميتس هتوت ٔ إي ٘ٝؾحٜم ت اوتضٞو
َٚددٔ أفددٌ اٱصكددت ٤حًدد ٢ايددم ٤ٚايٓؿمددٜٓ ٞبػدد ٞإٔ خنؿددـ َددٔ
غًدددٛا ٤ا دد ا ًكدددٚ ٞأْ ٫مدددُ يٛبدددٛا ايضدددُس إٔ ٜودد صٓت
ٜٓبػ ٞإٔ حن ؿغ مبكماك َٔ ا٭ْتْٝدٚ ١إٔ ْد َٔ٪صمدوتة ٓت ٚيد ٛحًد٢
مددتب اٯخددحٜٔو ٚحًددٖ ٢دد ا ايٓحدد ٛأخدد ؾحٜددم ميٝدد ت ْؿمدد٘
َصتحح إْمتْ ١ٝنتْ غتي ١ٝحً ٘ٝت اوتضٞو
ٚا  ١ ٬يكم ٚهٔ ؾحٜم ْؿم٘ حً ٢ا ٝدت ٠اجلمٜدم ٠صهدٌ
َدت ك ضدَ ٘ٝددٔ ةْدتٚ ٠٤نتْد َصددتحح ٙاجلٓمد ١ٝقدم متحند ت
 ٍٛإ م ٣ايٓمت ٤اجلتيمتت ت اوكٗٚ ٢حٓمَت خحف ًو اودحأ٠
خحج ٚكاٖ٤ت  ٜبوٗت إد صٗ ٝت ٖٚه ا صمأ ٝت ٘ اجلمٜم٠و
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ابد ُح ؾحٜددم ذنٝددت ٖد  ٙا ٝددت ٠صٓعددتّ َددمٖا ٚص كددٓني صددتكع
نُددت ٜؿوددٌ نبددتك اي فددٛايٜني ددددد َددحت أْدد٘ ُ ٜٓدد ٞإد هبكدد ١ددػتك
اي فٛاي ٕٜٛدددد نُدت أبدًؿٓت دددد ؾٓ ٝدت ٍٚهوتَد٘ ت أؾ دِ اوقدتحِو
ٚنتٕ ٓ ٜت ٍٚنٌ ٚفب ١ت َقوِ مق ا٭ دٓتف ايدن دنٝدمٖتو
ٚنتٕ ٓ ٜت ٍٚقً٬ٝس َٔ ا ُح ٠أ ٝتْتس ٚصصدهٌ َكدٓٔ أٜضدتس ةٕٚ
إٔ ٜمُ يٓؿم٘ صي ٟإبحاف ٚندتٕ ٜدمخٔ بدٝهتكاس ؾ ُدتس صودم
نٌ ٚفب ١هودتّ ًٜٚد ْدما ٤اجلدٓ صتْ عدتّ أٜضد ست ة ٕٚإٔ ٜمدُ
يٓؿمددد٘ صتٱبدددحاف ؾ ٝدددتك اَدددحأ ٜٚ ٠بوٗدددت إد صٗ ٝدددت غدددس حدددتص٧
صتيٓ ت٥او ٚذنٌُ َو٘ ا ٬ت ا ؿٝؿٚ ١صوآل ا٭قت  ٝايكادس٠
ٜكقحت صٗت ٚق ٘ حٓم ايعٗح ٚت اومت ٤نتٕ ٖ ٜق إد ايمُٓٝتو
ٚيهٓد٘ ظدٌ حًدد ٢دً ١صب ٝدد٘ ؾهدتٕ ٜدي ٟٚإيٝدد٘ يد٬ٝس صوددم إٔ
ٜحفددحت َددٔ صٝد إ ددم ٣ايٓمددت ٤أَ ٚددٔ ايمددُٓٝت ٚظددٌ ٜدد َٔ٪ي ٚف دد٘
اوبًؼ اي ٜ ٟهؿٌ يت ٫ٚصٓٗت ٝت٥٫ ٠كٚ ١يهٓد٘ يدٔ ٜكدحب اَحأ د٘
خص ١ٝإٔ رنٝؿٗت نُت ما ت ا٭ٜتّ ا٭ٚد ٚا رتاَتس يت ن يو
ؾكم نتٕ ذنٌُ وٛكاس خؿٝتس صيٕ ايا٬ت اجلٓم ١ٝاين ٜك ّٛصٗدت
ؿ كح إد اٱْمتْٚ ١ٝي ٝؾٗٝت َكماك ندبس َدٔ ا درتاّ ايد ات أٚ
ا رتاّ اٯخحو
141

ٚيهٓدد٘ ؾكددم اٖ ُتَدد٘ صٗددت ؾًددِ ٜوددم ٜمد ًِٗ ٚفٗٗددت أٜٓ ٚصددم
محتْ ١ٜعحا ٗت ٜ ٚودم ً ٜدٗـ حًد ٢ا ٓدتٕ ايدماؾ ٧ايد  ٟنتْد
دً ٘ صٗدت يْٛد ست َدٔ ا٫ي د اّ ا٭خ٬قدٞ
ػُح ٙصد٘ ت اوتضدٚ ٞظًد
ا ؿغ ص٘ حنٖٛت ؾكاو ٚاب مًِ ٝت د٘ اجلمٜدمٚ ٠صدمأت َصدتحح
ا٫ك ٝددت عٗددح حًددٚ ٢فٗدد٘ ايدد  ٟاخ ؿدد َٓدد٘ ايػضددٚ ٕٛاي ٚاٜددت
ا ددتة ٠ؾرتاخ د ايوضدد٬ت َٚددتٍ ايٛفدد٘ مبمُٛحدد٘ إد ايصددهٌ
ايبٝضددٚ ٟٛند يو أخد فمددُ٘ ميٝددٌ إد ايمددُٓ ١اورتًٖدد١و ٚقددم
أقًك٘ ٖ ا ايرتٌٖ ؾيخ ميتك كٜتض ١صمدٝق ٜٚ ١مٓدق ايٓصدٜٛتت
نُت ٜؿوٌ اي فٛايٜني أٜضتسو
ٚا٭ٖددِ َددٔ نددٌ يددو إٔ ددوٛك ٙأخ د ٜرتَددم ٚإٕ نددتٕ ت
ا٭ٜتّ ا٭ٚد قم حتْ ٢صودآل اوصدتحح ايكمميدَ ١ثدٌ ا د ا ًكدٞ
ٚا تفددد ١إد اٯخدددحٚ ٜٔإد اٱصدددماع ٚاي ددد ٛح ايٓؿمدددَٚ ٞصدددتحح
ايٛفم ٚيهٓ٘ ص ٍ فٗماس إكاةٜتس نبساس ضم ٖد  ٙاوصدتحح ايدن
وددم ٫يَدد ١يدد٘ ت ٝت دد٘ اجلمٜددمٚ ٠نددتٕ ٜٓتضددٌ ضددم ايصددوٛك
صتي ؿتٖدد ١صيؾهددتك ددحٝح ١أخ د ٜػحبددٗت ت ْؿمدد٘ :إْدد٘ رنددرت
ٖدد  ٙا ٝددت ٠إْٗددت ا ددٌ ايٝ ٛددم اوُهددٔ صتيٓمددب ١يٛضددو٘و ٚ
ميدآل أبددبٛع ٚا دم حًدد ٢فًمد ٘ ت اوكٗدد ٢دددد ٚقددم نتْد أَمدد١ٝ
مخ َٔ ٝآب ددد إ ٗحع اجلُٛع حن ٛايبحدح ي ٗٓدي صوقًد ١ا٭بدبٛع
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ددددد أقدد ٍٛميددآل أبددبٛع ٚا ددم حًددً ٢ددو اجلًمدد ١ايددن قددحك ؾٗٝددت
ا ٝددت ٠اجلمٜددم ٠دد ٢نددتٕ قددم كٚض ْؿمدد٘ حًددٖ ٢دد  ٙا ٝددت٠
اي فٛايٚ ١ٜأخ ٜودٝا َد ُٗ٬س ٭َ ٍٚدح ٠ت ٝت د٘ ٜٚصدوح صتيٓدت٤
ٚايموتة ٠ؾكم اك دت ٝت د٘ اجلمٜدم ٠صودم إٔ د ة دوٛك ٚ ٙادًق
نُت ةت قصح ٠ا٭كض  ٚادًب و ندتٕ ٴدحّاس ٚإٕ نتْد حٜد١
حً ٢مدتب اٯخدحٚ ٜٔيهٓد٘ ندتٕ َػ بقد ست صٗد  ٙا حٜد ١ايدن ٫
كتصًٗت أَ ٟمٚ٪ي ١ٝحًد ٢اٱهد٬م إَ ٫مدٚ٪ي ٘ ٝحند ٛيٚف د٘ ٖٚدٞ
َمددٚ٪ي ٫ ١ٝهًؿدد٘ أ ٟفٗددم ؾًدد ٝحًٝدد٘ إ ٫إٔ ٜمددحم َبًػ دتس َددٔ
اوددتٍ ٜضددو٘ يددت حًدد ٢اوٓضددم ٠ة ٕٚإٔ ٜهدد ٕٛت ٖ د  ٙايمددحق ١أٟ
غدس َح٥دٚ ٞا دل
حٓاح َٔ حٓت ح اوػدتَح٠و أيدٖ ٝد ٛد
أْدد٘ ٜمددحف ت اب د وُتٍ ح ٜدد٘ إ ٫حندد ٛاٯخددح ٜٔؾًددِ ٜم مددًِ
يً ُدددحٚ ٠اي دددمخني ٚندددتٕ ٜكدددتُْٗ ّٚددد٘ إد ايقودددتّ  ٚميدددتك
اجلٓ إ ٫صتح ماٍ أٜضتسو
 ٚميهٔ ضدبق٘ يٓؿمد٘ صدماؾحت خًكد ٞؾٗد ٛقدم أَدتت ٖد ا
ايماؾحت ت ْؿم٘ َٓ ا٭ٜتّ ا٭ٚد ٚأخ ٜوٝا ٝت ٘ اجلمٜدم ٠ةٕٚ
أ ٟوتهـ َحت اي ٜ ٜٔمحقِٗ أَ ٚدحت ايٓمدت ٤ايًدٛا ٜ ٞضدتفوٗٔ صدٌ
ة ٕٚإٔ ٜصوح صيْ٘ اقرتف أ ٟأإلِ كغِ أْ٘ نتٕ ٜصدٗم اك بتندتس ت
احملد٬ت ايوتَدٝ ْ ١مدد ١ادحؾت ٘ ٚكغدِ أْدد٘ ندتٕ ٜدرتى ايٓمددت ٤ت
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تيَ ١دٔ ايححدق  ٫كدٌ ٖد ٛس ٫حدٔ تيد ١حؿدحا ٤حٓدمَت حتْكٗدت ٜدّٛ
أ ب َ ٫حٝ٥تسو
ندتٕ ٜهدتؾ ندٌ دوٛك صدتٱإلِ ٚندٌ ٜكعد ١ضدُس ٚنددٌ
ٚبدددٛا أخ٬قددد ٞصمددد ٘ ٬ايٝ ٛدددمٖ :دد ا ا٭بدددًٛب ايٝ ٛدددم َدددٔ
ا ٝدددت ٠ايددد  ٟصكددد ٞيددد٘ ؾتومدددٚ٪ي ٫ ١ٝكدددحت حًٝددد٘ صصدددهٌ َدددٔ
ا٭ هتٍو
ٜهٔ ضدبق٘ يٓؿمد٘ صدماؾحت خًكدٚ ٞيهٓد٘ ندتٕ رنصد٢
٦ٝتس َت ت أحُتق٘ ٦ٝتس ٜ ٫م قٝحت إٔ ٜمدُ ٘ٝندتٕ ٜصدوح أْد٘
ٜمددس حًدد ٢ددؿس ٖتٜٚدد ٫ ١قددحاك يددت ٚإٔ حًٝدد٘ إٔ ذن د ؿغ صدديحً٢
ةكفددددتت ايصددددمٚ ٠اي دددد ٛح ٚايددددٛح ٞددد ك ايدددد ٣ٛت ٖددد  ٙايتٜٚدددد١
ايمحٝك١و ٚقم اب قتع إٔ ٜمؾحت ٖ ا ايصوٛك صدت ٛف فتْبد ست ؾٗدٛ
وٛك هبٝو ٞكاؾك٘ هٝ ١ًٝت ٘ أ ٜهٔ رنص ّٜٛ ٢ندتٕ َدحت
يٚف ددد٘ ايعٗدددس ٠ا حٜؿٝددد ١ت صدددحٜٚ ٜٔكعددد َٓ ١ادددـ ايًٝدددٌ
اب د قتع إ ٕ إٔ ذن د ؿغ ص ٛايْدد٘ ٜٚوددٝا إْمددتْتس بددٜٛتس ٜٚاددٌ إد
ا ٝت ٠ايتة ١٥اين هتوت ٔ إيٗٝتو
ٚأخ ذنٝت ٝت ٘ اجلمٜم ٠صوٓتة ٚإ حاك حًٗٝدت ؾٝكُدحت صوٓدـ
ندٌ ؾهددحٚ ٠نددٌ إ مددت ٚندٌ ددوٛك ميهددٔ إٔ ٜضددوـ َددٔ
إميتْ٘ صٗت أ ٚمحتب٘ يت يْ٘ ت يو يٕ تنِ َ مًا ٜحٜدم
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إٔ ٜٛهددم هُدد٘ صصد  ٢ايٛبددتٌ٥و ٚيهٓدد٘ ظددٌ َددحت يددو ٜصددوح إٔ
ٖٓتى ت أحُتم ْؿم٘ د ٦ٝست َدت ٜكتَٚد٘ ٚأْد٘ قدم صٓد ٢ص ٝد٘ اجلمٜدم
ؾددٛم صحنددتٕ َددت ياٍ ٜػًدد ٞصددت ُِو ٚإٔ ٖ د ا ايددم ٤ٚاي د ٜ ٟػُددح
ٝت دد٘ اجلمٜددم ٠يدد ٝبددٖ ٣ٛددم ٤ٚظددتٖح ٟذنددت ٍٚإٔ رنؿدد ٞي دد٘
حاحتس حُٝكتسو نتٕ ٜصوح صتجلٗدم فٗدم اوكتَٚد ١ديٕ او مدًا
اي د ٜ ٟم د قحت إٔ ٜٓمددمِ َددحت ددوب٘ ٚنددتٕ ٖ د ا ايصددوٛك ُٜٓددٛ
َٜٛتس صوم ّٜٛو
 ٢إ ا َت  ٌ ٚإد صح ٜٔندتٕ اٱحٝدت ٤قدم صًدؼ َٓد٘ دماس
صوٝددمسا  ٚددٌ إد صددحًٜ ٜٔددٗ َٓٗٛندد ست  ٚددت ٍٚإٔ ٜدد ك ا٭َددح
صكدٝغ ا حٜددـ ؾكددم نددتٕ صددح ٜٔت اوتضد ٞذنُددٌ يدد٘ َثددٌ ٖد ا
اٱحٝتٚ ٤يهٓ٘ اٯٕ إحٝتْٛ َٔ ٤ع فمٜمو
نددتٕ ايصددوٛك صددت ٛف قددم ٛهددم ت ْؿمدد٘ ة ٕٚإٔ ٜبكدد ٢يدد٘
حًٝددد٘ أ ٟبدددًقتٕ ٚندددتٕ ٖدد ا ايصدددوٛك قدددم ابدد حتٍ إٍ ٚبدددتٚ
َحض ١ٝؾيخ رنص ٢اوحٚك صتيصٛاكع او ةمحد ١خصد ١ٝإٔ ٜادقمّ
صتيٓددت ايد ٜ ٫ ٜٔحْٚدد٘ ؾٝددثس يددم ِٜٗددوٛكاس صتيمٖصددٜ ١ددمؾوِٗ إد
ايبح حٓ٘ ٚايؿ و ص٘ نصب َححق ٫صم َٔ اب ٦اتي٘ َدٔ أفدٌ
إٔ قُدد ٔ٦اجلُتحدد١و ٚصوددم إٔ نددتٕ ٜمددو ٢يًكددت ٤ايٓددت ت صماٜدد١
ٓ ٘ ٖحصدتس َدٔ  ٚم د٘ َٓٚؿدت ٙأخد رنصدتِٖ  ٜٚمٓدبِٗو ٚيهٓد٘
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رنصددد ٢أٜضددتس ايمدددس ت حدددحض ايصدددتكع ٭ٕ ايمدددت٥كني ٜ ٫حْٚددد٘
ٖٚه ا جلي إد ايصٛاكع ا ًؿ ١ٝاين نتٕ رنصتٖت أٜضتس ؾؿٗٝدت
ٜهُددٔ ددوٛك قددم ِٜصتيو يددٚ ١ايٓؿددٞو ْٚصددي حٓددم ٙيددو ا دددٛف
اوحض ٞاومُ ٢صت ٛف َدٔ ايؿدحاؽ ؾكدم أ دب رنصد ٢إٔ ٜدماِٖ
َٔ ا ًـ ٚإٔ ٜؿتفي مبٔ ٜكبآل حً ٢حٓك٘و يكم ندتٕ ٚفدٛةَ ٙدحت
ايٓددت َددحت اٯخددحٜ ٜٔبو د ت ْؿمدد٘ دد٦ٝتس َددٔ ا٫هُٓ٦ددتٕ ة ٕٚإٔ
ٜهددَٓ ٕٛعددٛكاس َددٔ أ ددم ٚنددتٕ ٜٗددحع إد ٖدد ٤٫٪ايٓددت نًُددت
ابد د بمت صددد٘ خمدددتٚف ايو يدددٚ ١يهٓددد٘ اٯٕ رنصددد ٢ايٓدددت نُدددت
رنص ٢ح ي ٘و إلِ أخ ت ٖ  ٙايٛبتٓ ٚادق حًد ٢فمدم ٙؾيخد
ذنا ٞةقتت قًب٘  ٜٓٚب٘ إد نٌ ػدس ت فمدُ٘ يٝؿمدح ٙؿمدساس
َحضددٝتس ٚع د حٓددم ٖ ٙد  ٙايحٜ٩دد ١ايبتهٓٝددٚ ١أ ددب ةا٥ددِ اوحاقبدد١
يٓؿمدد٘ دد ٚ ٢ددٌ إد َح ًدد ١أ ددب ٜصددوح ؾٗٝددت صددمصٝق ايددمّ ت
ححٚق٘ ٚحبحنتت َوم د٘ ٚمتدت َؿت دً٘و ٚياة ت ح اصد٘ دوٛكٙ
أْدد٘ ٜ ٫م د قٝحت ايًمدد ٤ٛإد ايقبٝددق ٭ْدد٘ إْمددتٕ غددس َح٥ددٞو ٚصددمأ
ٜؿكم ٛايْد٘ ٚقمك د٘ حًد ٢ضدبا ْؿمد٘ ؾًدِ ٜودم ٜمد قٝحت إٔ ٜكدـ
حٓددم ا ددمٚة ايددن كمسٗددت يددتو ٚةؾودد٘ ٖ د ا ايصددوٛك صددتيٓؿ ٞاوقًددل
 ٖٚا اٱبحاف ت ايحٜ٩د ١ايبتهٓٝد ١إد إٔ ٜد ةٚج ٜٚكدـ َدٔ ْؿمد٘
َٛقـ اٯخح ؾيخ ٜهًِ ْؿم٘ ٚذنتٚكٖت ٚايةاة حقؿ٘ حً ٢ا د٘
ٓ ٚدد ٙٛحًٗٝددت ؾيخ د ٜميًددٗت نُددت ؿوددٌ ا٭ّ صتصٓٗددت :بدديمس يددو
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صكً َٔ ٌٝا ُح ٠يٜتة ٠حً ٢ا م اودييٛف ٚبديمس يدو صمدٝهتك
ٚبدديمس يددو مب تصودد ٖ ١د  ٙايؿ ددت ٠إد صٗ ٝددت كغددِ أْٓددت  ْ ٫د اٍ ت
ايعٗس٠و
ٖهد د ا أخد د ٜهًدددِ ْؿمددد٘ ٚصٗد د  ٙايدددح ٚاو مدددت  ١صدددمأ
ٜوتًَدددٗت ٚاضدددقحب َْٛددد٘ ٚأ دددب َ كقوددتس دددتؾ٬س صدددتيهٛاصٝ
ايؿعٝوددَ ١ثددٌ ايمددكٛط ت ايؿددحاؽ َٚثددٌ ا ًددِ اي د  ٟصددمأ  ٜهددحك
يمٗ ٜٓٚ ٜ٘د ٞت ندٌ َدح ٠صادحخ ١حدح يدو ا ًدِ ايد  ٟندتٕ
ددػسًَٚ ٠مددت٤
دد ٢أ ددبح
ٜصددوح ؾٝدد٘ إٔ ا٭كض قددم كًا د
ب ١ٗٝصهح ٠ايكمّ  ٖٛٚذن ضٔ ٖ  ٙايهدحٝ ٚ ٠دماس ٜٚدمٚك َوٗدت
ت ايؿحاؽ َٗمةاس صيٕ ً َٓ٘ أ ٣ٛٗ ٚص٘و
نتٕ ٖ ا ا ًِ أ م ٚقوتس حًٝد٘ َدٔ ندٌ ًدِ آخدح ؾهدتٕ
ٜاددح ٛصوددمَ ٙدد حٛكسا َػُددٛكسا صوددحم يدد ج ٜػتيددق ددوٛكسا نحٜٗدد ست
صتيػثٝتٕو ٚأ بح ك ٜ٩د٘ يًودت احملدٝا صد٘ ي ًدـ حدٔ  ٟقبدٌ
ؾبوم إٔ نتٕ ٜحا ٙت صماْ ١ٜؿ ٘ٝحتوتس َييٛؾتس ًبتس  َٝٚتس صودم إٔ
نتْ د ا٭ ددٝت ٤ت ْعددحٜ ٙدد ّٛنددتٕ ذنددت ٍٚا٫صددماع ت آب صتٖ دد١
َرتَمَ ٠م كحٝ ٫ ٠ت ٠ؾٗٝت اؿحت صٛضٗ ٛت ٚمتتبدهٗت بود
حً ٢اوًٌ مبت ؾٗٝت َدٔ أيؿدٚ ١اْ عدتّ صودم إٔ ندتٕ حتود٘ ند يو
ت آب أخ ٖ ا ايوت ْؿم٘ رن ًـ ت صحٜٔو
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أ ددب حتو دتس ٜبو د حًدد ٢ايمٖصدد ١ؾُددت َددٔ دد ٤ٞت َهتْدد٘
ايقبٝوددٚ ٞنددٌ دد ٤ٞميهددٔ إٔ ٜهدد ٕٛحًدد ٢غددس َددت ٖدد ٛحًٝدد٘:
ميهٔ إٔ ػس ٖ٦ٝتت ايمؿٔ ٚاوبتْٚ ٞيقٝا اومٕ ٚميهٔ إٔ
د ػس ٖ٦ٝدد ١اٱْمددتٕ ْؿمدد٘ ؾٝاددب ايٓددت صدد ٬أْددٛف أ ٚآ إ ٚقددم
هؿدد ِٗٝحددني ٚا ددمٚ ٠ميهددٔ يٮ ددٝت ٤إٔ د ػس َددٔ ا ٗددت ةٕٚ
مخٌ اٱْمتٕ أ ٚايقبٝو ١ؾدُٝهٔ يد  ٙايبٓتٜد ١إٔ مدس ٚميهدٔ
ي ا اٱْمتٕ إٔ ُٜٓمت ٚميهٔ يد ا ايهًدق إٔ ٜد هًِو ٚأ دب
 ٬صٌ أْ٘ أ ب  ٜٓعدح
ٜصوح إٔ نٌ  ٤ٞحً ٚ ٢و إٔ  ٜػس ؾو س
إٔ ٜد ِ ٖد ا اي ػددٝس يكددم أ ددب ايوددت ت ْعددح ٙي٥بكٝدتس َحْدتس صدد٬
يٚاٜدددت أ ٚأصوددددتة ٜددد ػس صتبددد ُحاك ٜٚمدددد ٌٝصتبددد ُحاك  ٜٚصددددهٌ
صتب ُحاك ة ٕٚإٔ ٜثب حً ٢تٍ َٔ ا٭ ٛاٍ أ ب حتوتس َحقؿتس
نيْدد٘ ٜددحآَ ٙوهم دتس حًدد ٢ددؿح ١حبددس ٠متٛفٗددت كٜد َضددقحص١
ا٫قتٙو
كدتس إٕ اٱْمددتٕ ايمدد ٟٛقددم  ٜادّٛك ايوددت حًدد ٖ ٢د ا ايٓحددٛ
ٚقددم ٜددحا ٙت ا ًددِ ن د يو ٚيهٓدد٘ ٜعددٌ ٜو كددم إٔ ا٭َددح جمددحة
اددٛك إلددِ ٜحفددحت صوددم يددو إد حتودد٘ ايقبٝوددٚ ٞيهددٔ ؾحٜددم أخ د
ٜؿكم ً ٘ صتيوت ايٛاقو ٞحدت ايٓدت او ُتبدو ٚأخد د٦ٝتس
ؾص٦ٝتس ٜم مًِ يوتو٘ اوحقـو
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ٚن د يو ددً ٘ صددتي َٔ صددمأت صت٫ضددقحاب أٜض دتس ؾًددِ ٜوددم
يَتْددد٘ يَدددتٕ ايٓدددت اوكمددد ّٛإد دددبت ٚظٗدددح ٚمسدددت ٤إد يٝدددٌ
ْٗٚددددتك إد كصٝددددحت  ٚددددٝـ ٚخحٜددددـ  ٚدد د ت ٤إد أحددددٛاّ ددددٛاد
صي ددماإلٗت ة ٕٚإٔ صددتص٘ ٚيهددٔ يَتْدد٘ قددم أ ددب خق دتس َ صددتصٗتس
َ متْمد دتس  ٫اخد د ٬ف ؾٝددد٘ صدددني إٓ ٚإٓ دددٛاةا ايقبٝوددد ١حٓدددمٙ
َٓؿاً ١حٔ خا اي َٔ ؾتيعًُدٚ ١ايٓدٛك ٚايد ة ٚايكدٝغ ٚا٫ح دماٍ
أَٛك  ٫ح٬ق ١يت ص ٛيٜدحت ايًٝدٌ ٚايٓٗدتك ٚايادٝـ ٚايصد تٚ ٤يهٓٗدت
جمحة ت٫ت يًقبٝو ١ميهٔ إٔ يما ت ندٌ دني ةَ ٕٚحاحدت٠
أْ ٟعتّ ؾُٝهٔ يًعًُد ١إٔ بدمأ حٓدم ايعٗدح ٚميهدٔ يًدثًا إٔ
ٜمكا ت متٛي ٚميهٔ يًقبٝو ١إٔ ثُح ت نتْ ٕٛايثتْٞو
ٚصتضدددقحاب ح٬ق ددد٘ صدددتي َٔ اضدددقحب ْعدددتّ ٝت ددد٘ إ أْددد٘
احنددحف حددٔ يَددتٕ ايٓددت اوؿادد ٍٛصتيؿٛا ددٌ ا تمسددٚ ١أ ددب
ٜينٌ ت أٚ ٟق ٚرنحج يًٓ ٖ ١ت أٚ ٟقد ؾتبد  ٣ٛحٓدم ٙايًٝدٌ
ٚايٓٗتك ؾهتٕ أ ٝتْتس ٜٓتّ ْٗتكاس ٜٚمس ي٬ٝسو  ٚت ٍٚإٔ ٜوٝم ايٓعتّ
إد ٝت ددد٘ صٛبدددته ١ايمدددتحٚ ١يهٓددد٘ ٜمددد قحت أصدددماس إٔ  ٜدددتصحت
حكتكصٗدددت ٚؾكدددم قمك ددد٘ حًددد ٢ا ْ٫عدددتك ؾهتْد د بدددم ٚيددد٘ أ ٝتْد دتس
اومتؾتت اوحب ١َٛحً ٢اوٓٝدت ٤أهدَ ٍٛدٔ ا قدٛط اوحبد ١َٛحًد٢
خددحا٥ا ايبحددتك ٠صددني ايصددحم ٚايػددحب ٚنددتٕ اي د َٔ اي د ٜٓ ٟؿكدد٘
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ايوكحب ت ققحت ٖ  ٙاومدتؾتت ٜبدم ٚصتيٓمدب ١يد٘ ةٖدحاس ٜٓ ٫ؿد ٫ٚ
ٗ ٜٓدد ٚ ٞوددم ٖ د  ٙاومددتؾتت ايددن ؿاددٌ صددني أكقددتّ ايمددتح١
َ مدددت ١ٜٚت ْعدددحٚ ٙند د يو ايدد َٔ ايددد٬يّ يوبٛكٖدددت ؾبوضدددٗت
نتٕ ٜٓهُا ٚصوضٗت ُ ٜمة مق َٓتخ٘ ايٓؿم ٞاوضقحبو
ٚحٓمَت  ٌ ٚإد ٖ  ٙاوح ًدَ ١دٔ ا٫ضدقحاب حٓدمَت ؾكدم
قمك ددد٘ حًددد ٢ضدددبا ْؿمددد٘ صودددم إٔ اضدددقحص ح٬ق ددد٘ صتي َدددتٕ
ٚاوهدددتٕ  َٚق ددد٘ ايٛبدددت ٚاوحضددد ١ٝحٓدددم يدددو صدددمأت ٝت ددد٘
اجلٓمددد ١ٝضدددقحب أٜضددتس ٚصدددمأ ٖدد ا ا٫ضدددقحاب ت أ ٍٚا٭َدددح
صدددت حٚج حدددٔ دددمٚة ا٫ح دددماٍ إد كمسٗدددت يٓؿمددد٘ ؾيخدد  ٜدددتصحت
ايٓمت ٤ت نٌ ٚق و
ٚصوم إٔ أؾً غح َٔ ٘ ٜحكتيت اٱْمتْ ٞصوم إٔ اْؿاً
ايػح ٜد  ٠حٓددم ٙحددٔ َضددُْٗٛت ايوددتهؿ ٞددددد ٭ْدد٘ ٜهددٔ رنتهددق
ب ٣ٛاجلمم ٭ْ٘ نتٕ ٜضتفحت او ٢ ٛحًد ٢دم ودبس ٙيٓؿمد٘ دددد
حٓددم يددو أ ددبح غح ٜدد٘ أؾتح ٝدتس اْقًك د َددٔ بددمٓٗت ٚأخ د ت
مب ت نٌ اقتٙو
أ ب بحٜحت اوًٌ ؾاتك بودتس يد يو ٜبحد حدٔ أْدٛاع فمٜدم٠
َددٔ ايٓمددت ٤حددٔ ددٛك فمٜددم ٠يددٲكٚاٚ ٤أخ د ٜبح د حددٔ ايُٓددت ج
ايػحٜبٚ ١ايصت  ٠حٔ اي جنٝتت ٚاوصٖٛتت !
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 ٚدنم ٙا٫حنحاف د٦ٝتس ؾكدم  ٚدٌ إد اوح ًدَ ١دٔ ايصدبل
اين  ٫وحف ا٫ك ٛا ٤اوح ً ١اين ٜكد ٍٛؾٗٝدت ايودٛاّ :إْٗدت دحب
َدددت ٤ايبحدددح ايد د ٜ ٫ ٟدددح ٟٚاوح ًددد ١ايدددن ٜكددد ٍٛؾٗٝدددت ايكدددمٜ
أٚغمقني :إْٗت تٚي ٤ٌَ ١صحَ ٫ ٌٝقتع يد٘ اوح ًد ١ايدن بدكا
ؾٗٝت "صٛةيس" ٚنتْ ٝت ٘ فٗماس َم ُحاس يً حٚج َٓٗت:
بديظٌ ةاُ٥دتس ٚكمبدت إد ا٭صددم ند ٥ق بدكا ت نُددني
أإلق إد قُ ١اوثٌ ا٭حً٢و
اوح ً ١ايدن ميهدٔ إٔ ْكد ٍٛؾٗٝدت إْٗدت َح ًدٜٓ ١بدٛع ايعُدي
اي ٜ ٜ ٟم ت ظُي ايصتكب صمٍ إٔ ٜحٜ٘ٚو أ بح غح ٜد٘ ْ ٚحدتس
ةا ُ٥دتس ٚفٛح دتس ةا ُ٥دتس ٚظُددي ةا٥ددِ نًُددت أبددحف ت إٚكا٥دد٘ هًددق
او ٜددم  ٚٚددٌ إد اوح ًدد ١ايددن قددتٍ ؾٗٝددت "صددتٜح :"ٕٚي ٝد ايٓمددت٤
مجٝوتس إلػحاس ٚا مسا إ ٕ يكبً ٘ ٚابرت و
ٚأخ ذنصم ايٓمت ٤صتجلًُ ١ؾدمخٌ ةٚك ايقتيبدتت ٚمحتَدتت
ايٓمت ٤إلِ أخ ذنصم أْٛاحتس خم ًؿ َٔ ١ايٓمتَ ٤دٔ أحُدتك خم ًؿد١
ؾ ٬ةاة غح ٜد٘ إ ٫فٛحد ست ٜ ٫ٚد ةاة قًبد٘ إ ٫ؾحاغدتسو ٚةؾود٘ ٖد ا
ايصددوٛك صددتيؿحاؽ ٖ د ا اجلددٛع اي د ٜ ٫ ٟوددحف ا٫ك ددٛا ٤إد ايكمدد٠ٛ
ٚاك بق د حٓددم ٖ ٙد  ٙايكمدد ٠ٛصتوُتكبدد ١اجلٓمدد ١ٝؾي ددبح ي دد٘
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َكح ١ْٚص و ٜق ايٓمت٤و ٚيهٔ اٱَوتٕ ت ايً ٜ ٠هٔ ٜ ٜم ٙإ٫
دددكت ٤إلدددِ اَ دددمت ٖد د  ٙايكمددد ٠ٛإد مجٝدددحت ايٓدددت ؾيخد د ٜدددمخٌ
َضتفحت ا٭يٚاج ايموماٜٚ ٤وحضِٗ ٭ ٓتف َدٔ ا٭ ٣و ٚمتدتة ٣ت
ايصدح ٚأَوددٔ ؾٝدد٘ ٚأبددحف ت ًبٝدد ١اجلددٓ ٚا٫حنددحاف صدد٘ ة ٕٚإٔ
ذنع ٢صقت ٢ ٌ٥أ ب أ ب٘ صت٭صتهح ٠ايحَٚتٕ او يخح ٜٔايد ٜٔ
نددتْٛا ٜصددوح ٕٚحبددح ِٗ ٜت إ ٝددتٕ نددٌ دد ٤ٞة ٕٚإٔ ٜم د قٝوٛا
ا ا ٍٛحًدَ ٢دت ٜحٜدمٚ ٕٚة ٕٚإٔ ٜوحؾدٛا ا٫ك دٛاٚ ٤يد يو ندتْٛا
ٜوٝصدد ٕٛت َيبددتَ ٠مد ُح٠و ٚأ ددب ٜهددح ٙح ٜدد٘ ايددن أ ددبح
حب ٦دتس حًٝدد٘ حب ٦دتس إلكدد٬ٝس ٜ ٫وددٛة حًٝدد٘ ص د كَ ٠ددٔ ايمددوتة٠و ٚأ ددب
بٗٝتس صاٛك( ٠ةٚكٜتٕ فدحا )ٟايدن نتْد يُدٌ آإلتَٗدت ٜ ٚودم
ٜقٝدددل قبحددد٘ أٜ ٚقٝدددل ايٓعدددح ت اودددحآٚ ٠أ دددب حدددمٚاس يٓؿمددد٘ ٫
ٜم قٝحت إٔ رنً ٛصٗت أ ٚدن ُحت صتيٓت و
ٚت دددبت ٜدددَ ّٛدددٔ صدددح ٜٔدددددد ٚندددتٕ دنًد د ت ؾحا ددد٘
َٓٗٛن دتس صوددم إٔ أ ددب ايٓدد ّٛدد٦ٝتس ْددتةكاس صتيٓمددب ١إيٝدد٘ ٚصوددم إٔ
أَوددٔ ت ا ُددح ٚاجلددٓ صت ثدتس حددٔ اومد ح ٌٝددددد ت يددو اياددبت
نددتٕ ايٝددي قددم اب د كح ت أحُددتم ْؿمدد٘ نددتٕ قددم  ٚددٌ إد
أبؿٌ ايت ١ٜٚصوم ٚقؿتت قاس ٠حً ٢ايمدؿ ظٓٗدت ْٗتٝ٥د١و ت يدو
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اياددبت نددتٕ قددم ٜددَ ٦ددٔ قددحع ددمٚك ايٓمددت ٤صت ث دتس حددٔ ايًكددت٤
ايماؾ ٧ت٫ٚس ؿمس احملب١و يْ٘ ت يو يٕ (ةٚجندٛإ)و ايد ٟ
أْؿل حُحٜ ٙكحع مٚك ايٓمت ٤صت ثتس حٔ احملبٚ ١يهٔ (ةٚجندٛإ)
اب د قتع إٔ ٜقدد ٟٛحًدد ٢اويبددتٜٚ ٠بددم ٚظددتؾحاسو أَددت ٖدد ٛؾُٓمددحل
َٝٗٚآلو
ٚةؾوددددد٘ ايٝدددددي إد اك هدددددتب محتقددددد ١ؾعٝوددددد ١ؾوٓدددددمَت
اب د ٝكع يٚف دد٘ ٚاح ددمي ت ؾحا ددٗت ْٗددآل َددٔ ؾحا دد٘ ٖ ٚددق
دت٫ٚس صصدهٌ
٬
إيٗٝت ٚاحنٓ ٢ؾٛقٗت ٚأخ ٜٛبوٗت ضدُّتس  ٚكبد ٝس
غس َوك ٍٛمحًٗت حً ٢إٔ حا:ٙ
ٜكٛيدد ٕٛإٕ ا ددق ٜكددت ّٚاوددٛت  ٜٓٚاددح حًدد ٢اي د َٔ  ٜٚمددتٚي
اومتؾتت ٜٚاٌ صني احملبنيو
ٜكٛي ٕٛإٕ ا ق ٜم ػ حٔ ايًػ ١إْ أْدت (ؾحٜدمى) ايكدمِٜ
أ ٫ح٫ ٜٓصم أْو ح ٜٓو
ٚأخ  ٟ ٜٗحً ٖ ٢ا ايٓحٚ ٛيهٔ حؿحا ٤حخ َد حٛك٠
ٚأخدد ت ددمؾحت صٝددمٜٗت ت نددٌ اقددت ٙنُددٔ ٖتمج دد٘ ا٭ ددبت
ٚاكمت ت ْٛص ١إغُت٤و
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ت دددحت ؾحٜدددم حٓدددم يدددو ندددٌ اوصدددتحح اوُ ٝددد :١ايصدددوٛك
صتٱإلِ ٚايصوٛك صتيٓؿٚ ٞايٝي إلِ ايصوٛك صتيٓٗت١ٜو ٚمتمة حًد٢
أكض ايػحؾ ١صدحف ست درتةة ت ٖٓد٘ حبدتك( ٠نتؾهدت) :نُدت
ميٛت ايهًقو
ٚأبًِ آخح أْؿتب٘ ٚاب ٝكع حؿحا َٔ ٤إغُتٗ٥ت صوم دني
ي مدددم يٚفٗدددت فثدددٖ ١تَدددم ٠دددٖٛتٓ ٤قبدددحت حًدددٚ ٢فٗددد٘ َودددتْٞ
ايكمٚ ٠ٛا٭ اوحٜحو
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إصداراتسلسلة
كتاب اجليب السابكة
م

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

سهة
الكتب

1

ةخخِرزة
اٌّمبِٚة
ةبضادخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
لمم١خخ
حّ١س
جّؼخ

2006

2

ةخخِرزة
اٌّمبِٚة
ةبضادخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
ـؼط٠خ
حّ١س
جّؼخ

2006

3

اٌم مخخاٌم م١طحخ فٟخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
ؼٛض٠خخاٌطاحٍْٛ
حّ١س
جّؼخ
ةبَخ حّة
ةخخاٌفة
ػالِة
ةسخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
ضارتخإٌفبخ
حّ١س
جّؼخ

2006
2007

5

ضفمةةةخخاٌؽةةةال خ...
ٚاٌمّط

ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
جّؼخ

2007

6

لٛدخ فٟخاٌ ظالَخل مكخ ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
ا٠طبٌ١خ
حّ١س
حّ١س
اٌ رطظخاٌّ ٍْٛخذّ ؽخخ
٠بَخفٟخح١بحخٔؽطٓ٠خ ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
حةةةةٛضٞخ -ضٚا٠ةةةةخخ حّ١س
ٚصبئم١خ

2007

4

7

2007

8

األز٠ةةةتخ -اٌةةةٕكخ-
إٌبلسخ /ز .طٗخحؽةٓ١خ
ِ١ربئ١ةةًخٔؼّ١ةةخخ -ز .ذبٌةةةةسخ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
ةةب٠تخ-ز .اٌجطازػٟ
ةة ازخاٌفة
فة
ِح ّٛزخ ِٓ١خاٌ ؼبٌُخ
 -ثسضخـبوطخاٌؽ١بة

2007

9

ةةةةةةةب٘طحخ( األزةخ
ظة
ةةكخ
ةخخ دمحمخرٛف١ةةةكخ دمحمخرٛف١ة
ةٟٔٛ١ٙخ)  /إطالٌة
اٌمة
اٌمٛاف
ػٍةةةٝخ (:اٌّمةةةطٍ خ اٌمٛاف
إٌفبحخاٌّٛضٛػبدخ)

2007

ةةةةةةسخ
ثٛخذٍ ً١خاٌم جبٟٔخ ز .حؽةةةةٓ١خ ػجة

2007

10
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م

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

11

ةةةبزضخ
اٌمة
ضائسخاٌّؽط خاٌؼطث ٟجّؼخ
اٌحمٕٟ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةةةبزضخ
ز .حؽةةةةٓ١خ اٌمة
ٔبظنخاٌّالئىخ
جّؼخ
اٌحمٕٟ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةطٞخ
ةبػطخدمحمخاٌحط٠ة
اٌفة
ةةةبزضخ
ز .حؽةةةةٓ١خ اٌمة
ِرزبضاد
جّؼخ
اٌحمٕٟ

13

ػ جسخهللاخػ جسخِر زبضادخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
لمم١خ
حّ١س
جّؼخ

12

ز .حؽةةةةٓ١خ
جّؼخ

14

اإللالحْٛ١خ حّسخ ِٓ١

15

ةةبضادخِة
ِرزة
ةةٓخ زةخ ز .حؽةةةةٓ١خ
األطفبي
جّؼخ

16

٠بًٌ١خٔٚمٛقخ ذطٜ

ز .حؽةةةةٓ١خ
جّؼخ

17

ًخ٠بخزِفك
ٚزاػب

ز .حؽةةةةٓ١خ
جّؼخ

18

ز .ذبٌةةةةسخ
ِحٟخاٌسٓ٠خ
اٌجطازػٟ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةةةبزضخ
اٌمة
اٌحمٕٟ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةةةبزضخ
اٌمة
اٌحمٕٟ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةةةبزضخ
اٌمة
اٌحمٕٟ

ةةٟخ
ةةٟخفة
ةةبضٞخػ ّة
ِة
ِر زبضادخ ِٓخاٌ فؼطخ
ةةةساضخ
ةةةطخإلة
ٚإٌضة
ةخخ ز .حؽةةةةٓ١خ ػ١ؽٝخفزٛ
ةخخاٌضمبف١ة
اٌطاثطة
جّؼخ
إٌ ؽبئ١خخ فٟخزِ فكخ

سهة
الكتب

2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

َ1944

19
20

ز .حؽةةةةٓ١خ ػ١ؽٝخفزٛ
إٔمبفخاٌّط ح
جّؼخ
ةةةةةةسخ
ػجة
ةةةبزضخ
حت خاٌفةبَ خٔ-بز٠ةبخ ز .حؽةةةةٓ١خ اٌمة
جّؼخ
ذٛؼذ
اٌحمٕٟ
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2008
2008

م

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

سهة
الكتب

21

ةةةةخخ
اٌزطاةخاٌحعٓ٠خثس٠غخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
حمٟ
جّؼخ
ةم١خخ
ة١سحخاٌسِفة
اٌممة
ةةةةخخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
ٚلمبئسخ ذةطٔ -ٜةعاضخ جّؼخ
لجبٟٔ

23

ةةةةخخ
ِرزةةبضادخِةةٓخٔةة ٛخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
اٌؼٕسٌ١تخـف١كخججط ٞجّؼخ

2008

24

ةةةةخخ
ِر زبضادخ ِٓخ ػ ّبيخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
األز٠جخخغبزحخاٌؽّبْ جّؼخ
ةةةةخخ
ِرزةةةبضادخلممةةة١خخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
ٌألز٠جخخلّطخو١الٟٔ
جّؼخ
ةةةةخخ
ِمبالدخزِفةكخِ -ىةبْخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
جّؼخ
ٚؼىبْخٌٛ ٚاْ

2008

22

25
26

2008
2008

2008
2009

27

ؼةةةّ ١خاٌمبؼةةةُخ-
ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
اٌ مٛضحخاألذ ١طحخ فٟخ
حّ١س
حّ١س
األٌجَٛ

2009

28

ِمٙةةٝخاٌجبـةةٛضحخ-
ذًٍ١خاٌؽٛاحطٞ

ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
حّ١س

2009

29

ججطا خاثطا٘ ُ١خججطا-
ػطقخٚلمكخ ذطٜ

ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
حّ١س

2009

30
31
32
33

ةةةةبخ
ِحّةةةٛزخزض٠ٚةةةؿخ -ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
ِر زبضادخ ـؼط٠خخ ِٓخ
غ١جٛض
جّؼخ
زٚإٗ٠ٚخٚاالٔزطٔذ
ػبئةةسخإٌةةٝخح١فةةبخ
ةةةةبخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
 ٚػّبي خ ذةط-ٜغؽةبْخ
غ١جٛض
جّؼخ
وٕفبٟٔ
ةةةةبخ
ةجحٟخ ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
ةخ -لة
ةخخضٚا٠ة
ػصثة
غ١جٛض
جّؼخ
فحّبٞٚ
حىب٠ةةةةخخاٌٌٛةةةةسخ
ز .حؽةةةةةٓخ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
اٌفٍؽةةةةطٟٕ١خ -1971حّ١س
حّسخزحجٛض
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2009
2009
2009
2009

م

عهوان الكتب
ؼئٍخخاٌضمب فخخ فٟخ
اٌمةةسغخٚاٌّمبِٚةةخ-
ِمبالد -اٌّزٛوًخطٗ
ِرزبضادخِٓخـؼطخػٍٟخ
اٌ ٕسٞ
ةخخ
ةٟخاٌممة
ةٛالْخفة
اٌ ة
اٌؽةةةٛض٠خخ(حضةةةٛضخ
اٌّىبْ)-ػٍٟخاٌّعػً

ت د الكتب

اختيبر الكتب

سهة
الكتب

ز .حؽةةةةٓ١خ ز .حؽةةةةةٓخ
حّ١س
جّؼخ

2009

ز .حؽةةةةٓ١خ دمحمخحّساْ
جّؼخ

2010

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
جّؼخ

2010

37

ةةةةبخ
(االِط٠ى )ٟحّس خضف١كخ ز .حؽةةةةةٓخ فبز٠ة
غ١جٛض
حّ١س
ػٛن

2010

38

ٍِىةةةٛدخاٌجؽةةةطب -
ضٚا٠خخ-ذ١طٞخاٌص٘جٟ
ِرزبضادخلمم١خخضلمخخ
ٌٍ١خخاٌٛزاعخ -ضـةبزخ
ثٛخـبٚض
ـف١كخاٌى ّبٌٟخة ةةخ
ِرزبضادخـؼط٠خخظث١طخ
ؼٍطبْخلسٚضٞ
ةٟخ
ةؼطٞخفة
ةالَخاٌفة
األػة
اٌزةةطاسخاٌؼطثةةٟخ-
حّسخؼٍُ٠ٛ
اٌ ظًخاٌضب ٌشخٚل مكخ
ذطٜخِرزبضادخلمم١خخ
 ز .ذٍ١فةةةخخلةةةبٌ خحٛاغ
ةةةبحخ
ةةةذخِ ؼة
ثط١ ٠ة
ةخخ
ةخخشادخذّؽة
رّض١ٍ١ة
فمٛيٛ٠-ؼة خٔؼّةخ خهللاخ
جس

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةةٓخ فبز٠ة
غ١جٛض
حّ١س

2010

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةةٓخ فبز٠ة
غ١جٛض
حّ١س

2010

ظث١ةةةةةةطخ
ةةةةبخ
فبز٠ة
ؼةةةةةٍطبْخ
غ١جٛض
لسٚضٞ

2010

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
جّؼخ

2010

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
جّؼخ

2010

ةةةةبخ
ز .حؽةةةةٓ١خ فبز٠ة
غ١جٛض
جّؼخ

2010

أطةةةٛاْخرفةةة١رٛفخ ز .اثطاُ٘١خ ز .اثطاُ٘١خ
زضاؼةةبدخٔٚمةةٛقخز .اٌ طاز ٞخ -اٌ طاز ٞخ-
ـبوطخذمجبن
ةةةةةةسخ
ػجةةةةةةةسخ ػجة

2010

34
35
36

39
40
41
42
43
44

158

م

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

ةةةعخ
اٌؼع٠ةةةةعخ اٌؼع٠ة
اٌّمبٌ
اٌّمبٌ

45
46
47
48
49
50
51
52
53

سهة
الكتب

ةةسخهللاخاٌجطزٔٚة
ػجة
ةةٟخ ز .حؽةةةةٓ١خ ز .اثطاُ٘١خ
ةةةبئسخِرزة
لمة
اٌ طازٞ
ةةةبضحخ جّؼخ
ٚزضاؼبد

2011

ز .اثطاُ٘١خ
اٌ طازٞ

2011

ز .طبٌةةةةتخ
ػّطاْ

2011

ز .صبئطظٓ٠خ
اٌسٓ٠
ز .اثطاُ٘١خ
اٌ طازٞ

2011
2011

ز .اثطاُ٘١خ
اٌ طازٞ

2011

ةٓخ
ةشخػة
ة١سحخرجحة
اٌممة
ٔفؽةةةةٙبخ(ـةةةةؼطا خ ز .اثطاُ٘١خ
اٌزؽؼ١ٕ١بدخٚاألّٔبطخ اٌ طازٞ
اٌفؼط٠خخاٌؽبئسح)
ةةٓخ زةخ
ةةبضادخِة
ِرزة
اٌر١ةةةبيخاٌؼٍّةةةٟخ ز .طبٌةةةةتخ
اٌؼطثةةٟخ -ضلةةُخ004خ ػّطاْ
ِ ٠طوُ
هللاخٚاٌغط ٠تخِر زبضادخ فةةةةةة ازخ
اٌىحً
ـؼط٠خخؼالِخخػج١س
ِب٠بوٛفؽىٟخغّ١خخفٟخ
ِبٌهخلمٛض
ؼطٚاي
ةةٝ
ةةٍّ١بْخاٌؼ١ؽة
ؼة
اٌ ١غخًِ :خ٠ؽزٕؽةدخ ز .اثطاُ٘١خ
اٌ طازٞ
ٚلبفٗ

ً
ةٟخِة ذٛشا
دمحمخاٌفطارة
ةةةةةب٘طخ
خ ز .حؽةةةةٓ١خ ـة
ةة ١خ
ةةبٌٛضزحخٚاٌؽة
ثة
اِط٠ط
جّؼخ
ِرزبضادخـؼط٠خ
ٔع ٗ٠خ ثٛخػ فؿخ حبضغخ ز .اثطاُ٘١خ ز .اثطاُ٘١خ
ا٢الَ
اٌ طازٞ
اٌ طازٞ
ةةةةٟخ
ػٍة
.
ز
ةةٟخ
ةةبػطخاٌؼطثة
اٌفة
جؼفةةةةةةطخ ز .اثطاُ٘١خ
ًخ
اٌحس٠شخِؽطح١ب
اٌ طازٞ
اٌؼالق

54

ةُخإٌجة
حىة
ةٟخدمحمخٌ١ة خ ِبٌهخلمٛض
رٌٛؽزٞٛ

ِبٌهخلمٛض

55

ةةٛخ
ةةبنخضٚؼة
ةةبْخجة
جة
اٌّمٍ خاالجزّةبػ ٟخِ -بٌهخلمٛض
دمحمخػط١خخاألثطـٟ

ِبٌهخلمٛض
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2011
2011
2011
2011
2012

م

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

ثسض خـةبوط خاٌؽة١بة-
ِٕعيخاأللٕبْ
حٟخ ثٓخ٠م ظبْخال ثٓخ ز .جّ١ةةةةًخ
طفً١خاألٔسٌؽٟ
ةةٍ١جب -زِ .بٌهخلمٛض
لة
وبًِخػ١بز
ِبٌهخلمٛض

ِبٌهخلمٛض

ثةةةسٞٚخاٌ جةةةًخ( دمحمخ
ؼٍّ١بْخاألحّةس) ػةبَخ ز.
حؽةةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ
1968خِسحخخػىبؾ-
ا ثٓخاٌطِٟ ٚخح١ب رٗخ
ِبٌهخلمٛض
ِٓ خـةؼطٖ خط 1خػجةبغخ ِبٌهخلمٛض
ِحّٛزخاٌؼمبز
ا ثٓخاٌطِٟ ٚخح١ب رٗخ
ِبٌهخلمٛض
ِٓ خـةؼطٖ خط 2خػجةبغخ ِبٌهخلمٛض
ِحّٛزخاٌؼمبز
وةةةبْخِةةةبخوةةةبْخ-
ِجربئً١خٔؼّ١خ
ةةةةسحخ
إِط حخِٓخثططخاٌحًّخ ِبجةةةةةسحخ ِبجة
حّٛز
حّٛز
 اػزسايخضافغِةةٓخإٌىجةةخخإٌةةٝخ
ِبٌهخلمٛض
ِبٌهخلمٛض
اٌّمبِٚخخٚاٌز س٠س
ِبٌهخلمٛض

ِبٌهخلمٛض

األػبلةة١طخ -اٌفةةبػطخ
ز .حؽةةةةٓ١خ ز .صبئطظٓ٠خ
اٌ مطٞٚخض ـ١سخ ؼٍُ١خ
اٌسٓ٠
جّؼخ
اٌرٛضٞ
ةةةةٓ١خ
ػجةةسخاٌٍط١ةة خػمةةًخ ٠بؼةةةةةٓ١خ ٠بؼة
فبػٛض
فبػٛض
زضاؼبدخِٚرزبضاد
حىةةُ١خاٌةةس٘طخ ثةةٛخ
ِبٌهخلمٛض
ِبٌهخلمٛض
اٌؼال خاٌّؼطٞ
االلساضخاألٚيخٌٍّٛل خ
ِبٌهخلمٛض
ِبٌهخلمٛض
األزثٟ
ةةبزخ
ةةبدخاٌؼمة
ػجمط٠ة
ز .حؽةةةةٓ١خ
ِبٌهخلمٛض
جّؼخ
(زضاؼخخٚرحٍ)ً١
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2012
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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ز .حؽةةةةٓ١خ
جّؼخ
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69

االـزطاو١خخٚاألزة

ِبٌهخلمٛض

70

ضثبػ١بدخػّطخاٌر١بَ

.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ

2013

71

ةةزجسازخ
ةةبئغخاالؼة
طجة
.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
ِٚمبضعخاالؼزؼجبز
جّؼخ
ٌ١ػخ ٌسٜخاٌىً١ ٌٔٛٛخ
ِبٌهخلمٛض
ِٓخ٠ىبرجٗ

2013

72

ةةةةعاضخ ز .حؽةةةةٓ١خ
زٔ .ة
ثط٠هخٕ٘١س ٞجّؼخ

73

ِبخاٌفؼطخاٌؼظُ١؟

74

اٌ فؼطخ ثٓ١خاٌف ْٕٛخ
.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
اٌ ٍّ١خ
جّؼخ
اٌفمةةةٗخٚاٌزمةةةٛفخ
ةطػ١خخ  .دمحمخضارةةةتخ ِبٌهخلمٛض
ةبئًخاٌفة
ٚاٌّؽة
اٌحالق
فٟخاٌرالفخ
ًخ
ً لبٌ خاٌؼ ٍٟخ صبئطا
 .ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
ً
ٚـبػطخ
ا
جّؼخ

75
76

2013

2013
2013
2013
2013
2013

77

ثٛخاٌمبؼُخاٌفبثٟخ
ـةةةةبػطخاٌفةةةةجبةخ .ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ
ٚاٌحط٠خ

2013

78

زٔ .عاض خثٕٟخ ِبٌهخلمٛض
اٌّطجخ

2013

79

األز ٠تخٚاٌّف ىطخ ثٛخ
زٔ .عاض خثٕٟخ ِبٌهخلمٛض
ح١بْخاٌزٛح١سٞ
اٌّطجخ

2013

80

األزةخٌٍفؼت

.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ

2014

81

ِس ٠خاٌظًخاٌؼبٌٟ

 .ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ

2014

82

ِؼبضنخفىط٠خ

.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ

2014

ٔبخِٓخؼالٌخخاٌمرٛض
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83

ٚالؼ١خخثالخضفبف

ِبٌهخلمٛض

84

و ١خرؼٍّذخاٌىزبثخ

ِبٌهخلمٛض

85

اٌؽ ١خٚاٌزطغ

ِبٌهخلمٛض

.ز .حؽةةةٓ١خ
جّؼخ
.ز .حؽةةةٓ١خ
جّؼخ
.ز .حؽةةةٓ١خ
جّؼخ

86

ث ؼشخاأل ِخخاٌؼطث ١خخ
ةةةٝخ ِبٌهخلمٛض
ةةةبٌزٙبخإٌة
ٚضؼة
اٌؼبٌُ

.ز .حؽةةةٓ١خ
جّؼخ

2014

87

اٌغطثبي

ِبٌهخلمٛض

.ز .حؽةةةٓ١خ
جّؼخ

2014

88

.ز.
جّؼخحؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
هللا
.ز .حؽةةةٓ١خ
ِبٌهخلمٛض
ػمبخاٌحىُ١
جّؼخ
.ز.
حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
اٌفبضاثٟ
جّؼخ
األزةخاٌضةةٛضٞخػجةةطخ .ز.
جّؼخحؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
اٌزبض٠د
ةةٓ١خ
حؽة
.
ز
.
ِبٌهخلمٛض
اٌّؽ ٌخخاٌٛٙ١ز٠خ
جّؼخ
.ز .حؽةةةٓ١خ
ِبٌهخلمٛض
ِصوطادخِؽزطخّ٘فط
جّؼخ
.ز .حؽةةةٓ١خ
ِبٌهخلمٛض
لٛدخ ثٟخاٌؼال
جّؼخ
ضضةةةةةٛاْخ
ِبٌهخلمٛض
فٓخاألزةخ(جع خ)1
لضّبٟٔ
ضضةةةةةٛاْخ
ِبٌهخلمٛض
فٓخاألزةخ(جع خ)2
لضّبٟٔ
ةُخ
ة
ةٓ١خاٌؼٍ
ةالَخثة
اإلؼة
ةةٓ١خ
حؽة
.
ز
.
ِبٌهخلمٛض
ٚاٌّسٔ١خ
جّؼخ
حىةةُ١خاٌة
ِبٌهخلمٛض
ةس٘طخ ثةةٟخ ِبٌهخلمٛض
اٌؼال خاٌّؼطٞ

2014

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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ـب٘طخ ح ّسخ ِبٌهخلمٛض
ٔبلط

2015

100

.ز .حؽةةةٓ١خ ِبٌهخلمٛض
جّؼخ

2015

101

ِبٌهخلمٛض

2015

زٔ .ضةةةةبيخ
اٌمبٌ

2015

زٔ .ضةةةةبيخ
اٌمبٌ
زٔ .ضةةةةبيخ
اٌمبٌ

2015

99

102

ـظب٠بخِٓخػّطٞ

ةةةة ذطخ
ةةةةبشاخرة
ٌّة
اٌّؽٍّْٛخ
ٌّٚبشاخرمسَخغ١طُ٘
ةةةُخ
ةةةسٓ٠خٚاٌؼٍة
اٌة
ٚاٌّبي
غبثةةخخاٌحةةكخ( فةةكخ
ةبدخ ٔص٠طخجؼفط
ة٠ٛطخٚجّبٌ١ة
اٌزٕة
اٌؽطز)

103

فٟخاٌح١بحخٚاألزة

ٔص٠طخجؼفط

104

ٚالً
إْخاألزةخوبْخِؽ خ

ِبٌهخلمٛض

105

ؼطحخاٌّط
ّاؾخاألزث١خخ زٔ .ضةةةةبيخ ػ١ؽٝخفزٛ
فٟخحٍت
اٌمبٌ
ةةٟخ
ةة٘ٛطخاٌطجؼة
اٌ ة
ِبٌهخلمٛض
ِبٌهخلمٛض
ٌٍم١ٔٛ١ٙخ
زٔ .ةةةةعاضخ
ةةةةةهخ زٔ .ضةةةةبيخ
ؼط٠بيخٚلمبئسخ ذطٜ
ثط٠ة
اٌمبٌ
ٕ٘١سٞ

106
107
108

حضبضحخاٌطٓ١

109

ضطٚضحخاٌ فٓخاٌ
األٚي
ضطٚضحخاٌ فٓخاٌ
اٌضبٟٔ

110
111
112

لبزحخاٌفىط

إؼة
ةةّبػً١خ ِبٌهخلمٛض
اٌٍّحُ

2016
2016
2016
2016
2016

ع خ ٔص٠طخجؼفط

ِبٌهخلمٛض

2016

ع خ ٔص٠طخجؼفط

ِبٌهخلمٛض

فٍهخحمط٠خ

ِبٌهخلمٛض

2016
2016

جةةطائُخرطو١ةةبخفةةٟخ حىّةةةةةةذخ
ؼةةةٛض٠بخٚاٌؼةةةطاقخ إثةةةطاُ٘١خ ِبٌهخلمٛض
٘الي
ٚاٌح بظخٌٚجٕبْ
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2016

م

113
114
115
116

عهوان الكتب

إؼة
ةةّبػً١خ ِبٌهخلمٛض
ذبضطخاٌحطُ٠
اٌٍّحُ
ػ١ؽ ٝخػمةفٛض خ(ثالغةخخ صبئطخظ ٓ٠خ صبئطخظ ٓ٠خ
اٌسٓ٠
اٌسٓ٠
اٌجبظٌذ)
ضحٍخخاٌفبَخإلثطاُ٘١خ زٔ .ة
ةةةعاضخ زٔ .ضةةةةبيخ
ػجسخاٌمبزضخاٌّبظٔ ٟثٕة
ةةةةةةٟخ اٌمبٌ
اٌّطجخ
(ػّةةةال خإٌفةةةٛش)
ٚرفى١ةةةهخاالرحةةةبزخ زٔ .بز٠ةةةبخ ِبٌهخلمٛض
ذٛؼذ
اٌؽٛف١١زٟ

117

اٌّصاث خفٟخ ضِ١ٕ١ب

118

َّةةبد٠َ...مٔٛةةخخ
ٔعاض٠
اٌحتٚ ...اٌٛطٓ

119
120
121
122
123
124
125
126

ت د الكتب

اختيبر الكتب

ِةةٓخز٠ةةٛاْخاٌ ةةط خ
اٌؽٛضٞ
هللاخٚاٌفمط

2016
2016
2017
2017

حىّةةةةةةذخ
ثةةةةطاُ٘١خ ِبٌهخلمٛض
٘الي
فٍهخحمط٠خ

2017

فٍهخحمط٠خ

صبئطخظ ٓ٠خ صبئطخظ ٓ٠خ
اٌسٓ٠
اٌسٓ٠
ِبٌهخلمٛض

ِبٌهخلمٛض
ػ١ؽٝخفزٛ

جط خاٌٛطٓ

دمحمخحس٠فٟ

دمحمخحس٠فٟ

فٓخاٌممخخٚاٌّمبِخ

ٔص٠طخجؼفط

ِبٌهخلمٛض

فالؼة
ةفخخاٌحىةةُخفةةٟخ فٍهخحمط٠خ
اٌؼمطخاٌحس٠ش

ِبٌهخلمٛض

فٍهخحمط٠خ

ِبٌهخلمٛض

فٍ١ؽٛفخاٌفط٠ىخ

الكتب

2017

ً
لؽطٕطٓ١خظض٠كخِفىطاخ ػ١ؽٝخفزٛ
ً
 ِٚضذخ
ب

ـؼتخٍِهخاٌطفٓ١١ٍ١

سهة

ز .ذٍةةةةة خ ِبٌهخلمٛض
اٌ طاز
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

م

عهوان الكتب

ت د الكتب

اختيبر الكتب

سهة
الكتب

127

اٌر
١بيخاٌ فؼطٞخػ ٕسخ فٍهخحمط٠خخ ِبٌهخلمٛضخ
اٌؼطةخ

2018

128
129

ةٛفخٚلمة
ة١كخاٌمة
لّة
ةكخ ِبٌهخلمٛضخ فٍهخحمط٠خخ
ذطٜخ

2018
2018

٠مٔٛبدخ

فٍهخحمط٠خخ فٍهخحمط٠خخ
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