
ندياب �2رمألا سيئرلا نلعأ نأ ام
ةــــمــــئاـــــق نـــــم +يـــــثوـــــحـــــلا مسا ةـــــلازإ نـــــع
هيجوت � +يثوحلا أدب ىتح ،باهرإلا

ةــنــيدــم وــحــن ة2رــكسعــلا مــهــتاــموـــجـــه
ًأجلموً اذالم 7تعت يتلا برأم  .برأم
نم ن2رافلا +ينميلا نم فالآلا تائمل
ضرــعــتــت موــيـــلا تتاـــب اـــهـــنـــكـــلو .فـــنـــعـــلا
،Þوحلا ةعامج نم ةديدش تاموجهل
ناكسل ةيناسنإلا ةاناعملا نم مقاف امم
+يثوحلا وعدي يذلا ام .ةنيدملا هذه
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ما�روأ ����ج��12ا تا�ارد ةر�

برأم ىلع ةرطيسلا ةيمهأ
:ينميلا عارصلا ةطراخ يف
دوجو ةكرعم

يسيئرلا رقملا دعت برأم
،ينميلا طفنلا ريدصتل

ديعصلا ىلع ءاوس
.يلودلا وأ ينطولا

زاغلل عبانم برأم يوحتو
ردقيو  .ينميلا يعيبطلا

يعيبطلا زاغلا نوزخم
نويليرت81 وحنب برأم يف
برأم يفو .بعكم مدق
ةيسيئرلا ةطحملا دجوت

 .نميلا يف ءابرهكلا جاتنإل



لعجي يذلا امو ؟برأم !ع موجهلل
ةــيــعرشلا ةــيــنــمــيــلا ةـــموـــكـــحـــلا تاوـــق
؟ةنيدملا هذه نع عافدلا � تيمتست
اذاــــمو ؟+يــــثوــــحــــلــــل برأم ينـــــعـــــت اذاـــــم
وـــل اذاـــم ؟ةـــيـــعرشلا ةـــموـــكـــحـــلـــل ينــــعــــت

 ؟+يثوحلا دي � برأم تطقس
،ةلئسألا هذه لك نع ةباجإلا لبقو

rثك يوحت برأم نأ ركذن نأ انب ريدج
ةيموقلا تاو�لاو ة2ويحلا تآشنملا نم
� ةايحلا بصع 7تعت يتلاو ةينميلا
�يئرلا رقملا دعت برأم نإف .نميلا
!ع ءاوس ،ينــــمــــيــــلا طــــفــــنـــــلا رـــــيدصتـــــل

يوـــــحـــــتو .ªودـــــلا وأ ينـــــطوـــــلا دـــــيـــــعصلا
.ينميلا يعيبطلا زاغلل عبانم برأم
برأم � يعيبطلا زاغلا نوزخم ردق2و
�و .بعكم مدق نويل2رت81 وحنب
جاتنإل ةيسيئرلا ةطحملا دجوت برأم
 .نميلا � ءابرهكلا
شيجلا ةدايقل ازكرم 7تعت برأم نأ
7تعي برأم طوقسو ينميلا ينطولا

.ةــيــنــمــيــلا ةــيــعرشلا ةــموــكــحــلــل طوــقس
ةـــيـــقـــيـــقـــحـــلا لـــقاـــعملا رـــخآ 7تــــعــــت برأم
قـــطاـــنـــم رـــخآو ةــــيــــعرشلا ةــــموــــكــــحــــلــــل

.ةينميلا mارألا � ةيلعفلا اهترطيس

ةيمسرلا ةطلسلا 7تعت برأم نأ امك
برأم ةــكرــعــم .ةــيـــعرشلا ةـــموـــكـــحـــلـــل

ةـــــيـــــلــــــمــــــعــــــلاو نــــــمــــــيــــــلا rصم ددــــــحــــــتس
ةيعرشلا ةموكحلاف ،اهيف ةيسايسلا
كلذو +يثوحلا ةكوش رسكل يعست

مهو تاضوافم � لوخدلل مهماغرإل
�� برأم طوــــــــــقس .موزـــــــــــهملا فـــــــــــقوـــــــــــم 

ةrبـــــك ةراسخ ينـــــعـــــي +يـــــثوـــــحـــــلا يدـــــيا
ابلس رثؤيس امم ،ةيعرشلا ةموكحلل
تاضواـــــــــــــفـــــــــــــم يأ � اـــــــــــــهــــــــــــــفــــــــــــــقوــــــــــــــم !ع
ددهي برأم ةكرعم ةراسخو .ةيلبقتسم
 .ةيعرشلا ةموكحلا دوجو
طوقسف ،+يثوحلل ةبسنلاب سكعلاو
ق2رطلا دهميس +يثوحلا دي � برأم
تاظفاحملا يقاب !ع ةرطيسلا +يثوحلل
نويثوحلا نهاري  .ةوبش لثم ةيبونجلا

ةرطيسلا نأل برأم � راصتنالا !ع
مـــــــهـــــــل ةصرـــــــف 7تـــــــعـــــــت يتــــــــلاو برأم !ع
تاضوافم يأ � مهفقوم +سحتل
7تـــــعـــــت برأم ةـــــكرـــــعـــــم بسك .ةـــــمداـــــق
 .ضوافتلا دعاوق rيغتل ةصرف
امب ندياب تارارق +يثوحلا أرق دقل
نأب اومهفو ،ديج لكشب نميلا صخي
داجيإ �ا ىعستس ةيك2رمالا ةسايسلا

نويثوحلا نقيأ دقل .نميلل يملس لح
!ع نوكيس نميلا برحل لح يأ نأ
.ضرألا !ع "ىوقألا" ةرطيس ساسأ
� برحلا ناً اديج نوكردي +يثوحلا
تحبصأ ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب نميلا

نسح ةردابمو ،ةيضوافت ةقرو درجم
ءانبو  .ناريإ هاجت ناك2رمألا نم ةين

يركسعلا مهموجهب اوأدب كلذ !ع
!ع مـــــهدــــــجاوــــــت عــــــيسوــــــتــــــل ،برأم !ع
يطاعتلل ªودلا عمتجملا رابجإو ضرألا

تحت برأم دوجو ساسأ !ع مهعم
+يــــثوــــحــــلا نأ �ا ةــــفاضإ .مــــهـــــترـــــطـــــيس
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ةيداصتقالا برأم ةيمهأً امامت نوعي
نوـيـثوـحـلا .ةـيــعاــمــتــجالاو ة2رــكسعــلاو
!ع مهترطيسب مهناً امامت نوملعي
نويلم007 لداعي ام نونجيس برأم
هذه تادئاع نم يونس داريإك رالود
ةدــيدش ةــجاــحــب +يـــثوـــحـــلاـــف ،ةـــنـــيدملا
،ةـيـبرـحـلا مـهـتاــيــلــمــع ل2وــمــتــل لاــمــلــل
تايلمعو ةيلبقلا مهتافلاحت ل2ومتو
 .دينجتلا

نم نويثوحلا فدهي كلذ !ع ةوالع
ق2رطلا عطق �إ برأم !ع ةرطيسلا
ةمصاعلا �ا لوصولل ةلواحم يأ مامأ

ضرـــف نأ نوــــيــــثوــــحــــلا مــــلــــع2و .ءاــــعــــنص
نــــــــــمض نوــــــــــكــــــــــتس نــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلا � ة2وست
،ناريإو ةدحتملا تايالولا +ب تاضوافملا

ةوطخ نوكتس برأم !ع مهترطيسبو
� ةيسايس بساكم قيقحتل ةيقابتسا
ناــــك اــــمــــبر .ةــــبــــقـــــترملا تاضواـــــفملا كلـــــت

ًاــبساــنــمً اــتـــيـــقوـــت اوراـــتـــخا دـــق +يـــثوـــحـــلا
ةرطيسلا ةلواحمو برأم !ع موجهلل
برحلا صخي امب ندياب تارارق .اهيلع
�ةقالع ةعيبط صخي امبو نميلا 

ةمهم تلهس ،ةيدوعسلاب ناك2رمألا
®أت .برأم !ع موــــــــجــــــــهـــــــــلا � Þوـــــــــحـــــــــلا

ةبسنلاب ةبعص فورظ � برأم ةكرعم
   .نميلا � عارصلا صخي امب ةيدوعسلا
مدـــــعو +يـــــثوـــــحـــــلا لشف لاـــــمـــــتـــــحا نا
،برأم ةــكرـــعـــمـــب زوـــفـــلا نـــم مـــهـــنـــكـــمـــت
،ةيعرشلا ةينميلا ةموكحلل قوفت 7تعي
� اـــهــــطورش ضرــــفــــل ةــــنــــيــــمــــث ةصرــــفو
حامج حبكً اضيأ ينع2و ،تاضوافملا
نــم لــيــلــقـــتـــلاو ،�اـــيسلا +يـــثوـــحـــلا
تاضوافم يأ � ةمواسملا !ع مهتردق
� مهفاعضإً اضيأ ينع2و ،ةيلبقتسم
عجشي دق امم ،ةينميلا لئابقلا +عأ
دض ةضاــــفــــتــــنا مــــيــــظــــنــــت �إ لـــــئاـــــبـــــقـــــلا

بسك لامتحا ،سكعلابو .+يثوحلا
مــهـــترـــطـــيسو برأم ةـــكرـــعمل +يـــثوـــحـــلا

+يثوحلل ةمئادلا ةرطيسلا ينعي ،اهيلع
فقوم نأ امك .نميلا لبقتسم !ع
ًادج مهم بونجلا � ªاقتنالا سلجملا

�ةرطيسلل حلسملا عارصلا ةيضق قايس 
ªاقتنإلا سلجملل ةبسنلابف ،برأم !ع
دـــــــي � برأم طوـــــــقس ناـــــــف يبوـــــــنـــــــجــــــــلا
مـــعدــــل ة2وــــق ةصرــــف 7تــــعــــي +يــــثوــــحــــلا

.بونجلا لاصفناب هتبلاطم
� ةيلحملا ىوقلا فقاومل ةبسنلاب اذه
امأ .برأم ةكرعم صخي امب نميلا
،ناريإو ةيدوعسلا لثم ةيميلقإلا ىوقلا
فقوم ديعب دح �إ هبشت اهفقاومف
عم كbشت ةيدوعسلاف .ةيلحملا ىوقلا
اــمــب اــهــتاـــفوـــخـــت � ةـــيـــعرشلا ةـــموـــكـــحـــلا
.+يثوحلا دي � برأم طوقس صخي
طوقس 7تعي برأم طوقس نأ امكو
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رــخآل اــهــنادــقــفو ةــيــعرشلا ةــموــكــحـــلـــل
7تــــعــــي برأم طوــــقس نإف ،اــــهــــلـــــقاـــــعـــــم
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةبسنلاب

اذهو .نميلا � اهبرح � اهل ةم2زه
اهنمأل رمتسم ديدهتل اهتهجاوم ينعي
!ع Þوـــــــــحـــــــــلا دوـــــــــجو نأل ،يموــــــــــقــــــــــلا

اهل ددهمك ناريإ دوجو ينعي اهدودح
ةعامج نأل كلذو ،يموقلا اهنمألو
مه لب ،ناريإل دادتما 7تعت Þوحلا

ةيناريإلا حلاصملاو تاسايسلل +لثمم
كلذل .ةيبرعلا ةر2زجلاو جيلخلا ةقطنم

ضوقيس +يثوحلا دي � برأم طوقس
يأل ةضرع اهلعج2و ،ةيدوعسلا نمأ

.�بقتسم wاريإ – Þوح موجه
� برأم طوقس نإف ،ىرخأ ةهج نم
.ناريإلً امهمً ارصن 7تعي +يثوحلا دي
ة2ركسع ةدعاق برأم 7تعت ناريإ نإ

اــهــيــلــع +يــثوــحــلا ةرـــطـــيسبو ةـــيدوـــعس
� يدوـــعسلا دوــــجوــــلــــل ةــــياــــهــــن 7تــــعــــي
اهتوق د2زتس ناريإ نأ �ا ةفاضإ .نميلا

�،برأم !ع +يثوحلا ةرطيسب ةقطنملا 
اهعضو ةحلصم � بصيس كلذ لكو
يوونلا قافتإلا صخي امب mوافتلا
طوقسب .ةدحتملا تايالولا عم wاريإلا

ناريإ ناف ،+يثوحلا يديا � برأم
� ساسأ ك2رشك اــــــــهسفـــــــــن ضرـــــــــفـــــــــتس
.نميلا � عارصلل لح يأ ةغايص
�7تعت برأم ةكرعم نا ،ةياهنلا 
خ2رات � ةلصافو ةمهم ةكرعم
7تعت برأم .نميلا � عارصلا

ةـــــــبسنـــــــلاــــــــب كراــــــــعملا مــــــــهأ نــــــــم
دوجو ةكرعم يهو ،+يثوحلل
 .ةيعرشلا ةموكحلل ةبسنلاب

يدـــــــــــــيأ � برأم طوـــــــــــــقس
راصتــنا ينـــعـــي +يـــثوـــحـــلا
ديعصلا !ع +يثوحلل

يأ � مـــــــهـــــــفـــــــقومل +سحـــــــتو �اـــــــيسلا
7تــعـــي اضيأو ،ةـــيـــلـــبـــقـــتسم تاضواـــفـــم
دــــــــــيــــــــــعصلا !ع مــــــــــهـــــــــــل ةوـــــــــــقو راصتـــــــــــنا
ةيلام رداصم rفوتب كلذو يداصتقالا
ةرـــطـــيسلا نـــم اـــهـــنوـــنـــجـــيس يتـــلاو مــــهــــل
!ع مهراصتنا �ا ةفاضإ .طفنلا !ع
نأل كلذو ،يعاــــــــــمـــــــــــتـــــــــــجالا دـــــــــــيـــــــــــعصلا
نم ىرخأ لئابق عجشيس مهراصتنا
مـــهـــنأل مـــهـــعـــم تاـــفـــلاـــحـــت دـــقـــع لــــجأ

 .ضرألا !ع ىوقألا فرطلا نونوكيس
نإف ،ةيعرشلا ةموكحلل ةبسنلاب امأ

ةموكحلل ةراسخ 7تعت برأم ةراسخ
� لثمتي اذهو .نميلا لك � ةيعرشلل

اهفقوم فاعضإو ةيسايسلا اهتراسخ
.ةـــــمداـــــق تاضواـــــفـــــم يأ � mواـــــفـــــتـــــلا

ةرطيسلا اهدقفب ةيداصتقا ةراسخو
،ةيعامتجا ةراسخو ،طفنلا رداصم !ع
ىbس لئابقلا ضعب نا � كلذ لثمت2و

�الً افيعضً افرط ةيعرشلا ةموكحلا 
مهلعجي امم ،هيلع دمتعي
طاـــبـــترالا كفـــل نوؤجــــلــــي
ةموكحلا عم فلاحتلاو
دقع ةلواحمو ،ةيعرشلا

ةكرعم .+يثوحلا عم فلاحت تاقفص
ةبسنلاب ةيدوجو ةكرعم 7تعت برأم
اـهـبسك .ةــيــنــمــيــلا ةــيــعرشلا ةــموــكــحــلــل
،ةيعرشلا ةموكحلا دوجول از2زعت 7تعي
كلذك .اهدوجو ةراسخ ينعي اهتراسخو
ةــيــبرــعــلا ةــكــلــمــمــلــل ةــبسنــلاــب لاــحـــلا
7تعيس برأم ةراسخ نإف ،ةيدوعسلا

نميلا � برحلل ةيدوعسلل ةراسخ
فقوم فاعضإو ،اهدوجول ةراسخو
صخـــــــت تاضواـــــــفـــــــم يأ � ةـــــــيدوـــــــعسلا

 .نميلا � عارصلا لح
ودبت برأم ةكرعم نإ لوقلا ةصالخ
طقف سيل ،ةيدوجو ةكرعم
نـكــلو ةــيــعرشلا ةــموــكــحــلــل
ªا ةفاضإ .+يثوحلل اضيأ
ةيدوجو ةكرعم 7تعت اهنا
يدوعسلاو wاريإلا ذوفنلل

�لصيفلا يه برأمف .نميلا 
�.ينــــــمــــــيـــــــلا عارصلا خ2راـــــــت 

ددحيس اهيف برحلا ةجيتن
لب ،اهلك نميلا لبقتسم
،جيلخلا ةقطنم لبقتسم
ق2رطلا ملاعم مسrسو
� ةـــــيـــــمـــــيـــــلـــــقإلا ىوــــــقــــــلــــــل
■.ةقطنملا
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