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  2007شاَيى ضاث: 
ْوشخة 700ترياذ:   



ـــــــــــــــــــــــــ      4 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 3                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثَيشةكى  
جَيطاوظوووَيٓى ذٕ يةنؤَةَيووباد بةذاَيوويايى ََيوويووو ْووشووراوو ْةْوشووراوو    

و ْوَيووووبا نؤَوووةَيى َوووورةلد َةشووووةيةيةنى ةر بايوووةت ووةو بةتاي ووووة  يةََيوووويوو  
َعتءَر و ًَُالَْيى زةاو يةشةا ةةيبابووةد نوة توا ََيصوتاػ ذاَيويةو ٖةيوة       
ذٕ ذوو قؤْاغى ٖةشتيااو ضااةْووشصازو جياوازيةيوةنى يوةذياْى شياشوىء    

: نووووة   ذايهصووووا اوَابوواوءنؤَةآليةتوووووبا تووووةيهرذووةد يةنووووةّ قؤْوووواغى    
ةو ذووةّ بوووةذونُى ذايهايوووةتى نااوبوووااو نؤَةَيطوووة بةذةشوووتى ذْوووةوة بووووو     

: نووة بووةٖؤو َوواَيوكؤا َيهى َابوواييووةوة ةيوواو نااوبووااو    ةياوشووا او قؤْوواغى 
 نؤَةَيطةو يةذةشتى ذٕ شةْبووة 

َةكةاضى َةّ وةاضةاتاْة بةظَيهى كرْط بوو ية توةناَو  نؤَوةَيطاد بوةآلّ    
ٖاونا  َرةلايةتيعى بةاةو جياوازوء ظوةا و ْوانؤنى ذاَييتايوةٕ ةاَيوَيوةْوا     

تاػ بةذةشوتيةوة كريةذةيؤ  َوةّ َواَيوكؤا ة يةبٓةا ةتوةوة يوةَاناَى       نوة توا ََيصو   
كةظةو ةَيعر ةوو َابوواو بةذيٗا د يةناتَيهبا نوة بوةٖؤو زةابوووْى ْةشوًَى     
َرةلء شوةتتى ذةشوتهةوتٓى تؤاانوةوة ذْوإ يةبوةا َٓباَيةبوةاوو زةيصوتاْى        

ٕ زةابووةو نووا  ْةياْووبةتواْى بةشووةا ظووااء ذاةتتةناْووبا شووةانةوٕء بؤيووا       
ْةذةيوا نؤاةةناْيإ جَي ئًََء بةو ٖؤيةوة زةابةو نا  يةظووَيَٓيو ذةَاْوةوةد   
بةةَيضووةواْةو ةيوواوةوة نووة ْةيووةا ووو وصوويؤيؤجوو ْووة يووةا ووو بووةتَيونرذٕء   

ضووواوذَيروهرذْةوة وابةشوووتةو نؤاةووووةنإ ْوووةبوود بؤيووووة ضوشوووتء ضووووا ن      
ذاَٖيٓوواْى ذةنوورذ  ذةشووتواوةآلتر يووةبوااو توووااذٕ ةةيبانرذْووبا ٖةَيبةشوووا او    

تاَاشوووتى َوووةوةو توووواْى ةاظوووةنةوتى توووؤااى بهوووا ء ذةشتيعوووى بةشوووةاذا    
بطرَيتء يوةا َيطاو َةَوةوة توؤو بهوا  بةشوةاذااد َوةّ ةَيعوهةوتٓة َةكةاضوى         
ٖوووةْطاوَيهى كوووةواةبوو يوووة بووووااو َابووايوووباد بوووةآلّ َووواَيوكؤا و بٓةا ةتيعوووى     

نؤَةآليووةتوو شياشووىء يوةبوااو بووةاَيوةبرذْى نؤَةَيووبا ذاوشوتهرذو يووةاووو   
وةاٖةْطييووةوة َاشووةوااو زةا تراةووى يةشووةا ةةيوةْبييووة نؤَةآليةتييووةنإء   

 ةةيوةْبييةناْى تاىء نؤَةألو َاوة نؤَةآليةتوو وةاذييةنإ ذاْا 
جياوازيية ايعةييةناْى َْيوإ َوةو ذوو قؤْاغوةد ضااةْووشصوازبووْى َوةو     

 ايبا ذٕ جَيطاواَيطووووواو َاَيوكؤا اْوووووةَإ ْيعووووواْبةذةٕد يوووووةقؤْاغى ذايهصوووووا  
بوووووةازترو توووووؤو بوووووةذذو ةيووووواو بةنااْوووووةَٖيٓاو ةيووووواوو ْوووووةنرذ بةةًوووووة ذوو  
يةضاوتؤيباد بةةَيضةواْةو شةاذةَى ةياوشا او نة ٖةايةيةنةّ اةذةناْوةوة  
ذٕ ذَيرذةشتة نراو يةنةّ ذابةظ ووْى ضيٓايةتى ية ذيرذةشتةنرذْى ذْاْوةوة  

شياشى َابوواو ٖةَةكري نة تا َةَر ة  ذةشتى ةَيهرذو ذواتر بوو بة اذَيَُيهى
ضوووةْبئ جووواا نؤَوووةَيطاو بوووةاةو يَيووووااو َوووةاة ةاَيوَيوةْووواوة  يوووة قؤْووواغى        
ذايهصووا ايبا يةنصوواْى ٖووةبووة يووةَْيوإ َرةلةناْووباو شووةاذةَى ذةشووةآلتى     
ذايو ٖاونات ووة يةكةأل نؤَوؤْيسَى شوةاةتايىد جيواوازوء ضةوشواْةوة ْوةى      

َْيوورو َووَبد بووةَيهو يووةَْيوإ ٖوويك بةظووَيهى نؤَةَيووبا     ٖووةا يووةَْيوإ ذوو اةكووةزو 
ْةبووةد ذيصإ بةةَيضةواْةو شوةاذةَى ذةشوةآلتى ةياوشوا او نوة شوةاةتاو      
شةاٖةَيباْى ٖاونات وو يةكةأل نؤتاييٗاتٓى يةنصاْىء ظهصوتى نؤَوؤْيسَى   
شووووةاةتايىء ذاَةزااْووووبْى اذَيُووووى ضوووويٓايةتى نووووة بةذاَيوووويايى قؤْاغووووةناْى 

ةاةبةكىء شةاَايةذااو َوةو اذَيُوة ذاَٖيٓواْى كوةواةو وراواْوى      نؤياليةتىء ذ
نرذووة يةبوااو ضةوشاْبْةوةو ْاعةذايةتيبا نة ضةوشاْبْةوةو بَيُاوى ذْوإ  

 بةظَيهيةتى 
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ٖةَي ة  شةانةوتٓى اذَيُى ضيٓايةتى بةشةا نؤَؤْيسَى شةاةتايوبا ٖةا 
تى تاي وةتى ذاَوةزااو   بةتةْٗا يةبوااو َابووايبا ْةَايوةوة بوةوةو نوة َوَيهايوة    

ذةشوووهةوتةنإ يوووةاَيطاو َٖيوووسةوة ذابةظوووهرإد بوووةَيهو َوووةو كؤا اْوووة جيووواوازو  
بووةذواو تؤيووبا َٖيٓوواد واتووة َووةوةو   جيوواوازو يووةبواا َاوةناْووبا  نؤَةآليووةتىء 

 بوو  تاوةْى َابوواو نةَ  بوو َافء ةًةوةايةظى يةنؤَةَيبا نةَ 
ااو يووةتؤو كرتووووةد ية يووةْى  َووةّ نتَي ووةو بةاذةشووتتإ نووة نؤَووةَيَيو وتوو   

جؤااوجؤاةوةء ية اواْطةو يةنصاْيخوازييةوة ٖةَوو َوةو َةشوة ْة ذةتاتوة    
بوووةاباطء ٖؤنااةنوووإء اَيطاضوووااةو ضةوشووواْةوةو ذْوووإ اةظووؤ ذةناتوووةوةد   
بةَوََيبو َةوةو بة َاَاذةنرذْى َةّ نتَي ة بةكوَيرةو تواْا تسَةتَيهُإ يوةّ  

 بوااة ذا ةَيعهةظهرذبَيت 
 نؤتاييبا ذوو َةشةية ةَيويصتة َاَاذةيإ بؤبهرَيت:ية
يةنووةّ بةظووَيهى وتااةنووإ يووةنتَي ىا ارتوورة وا ظوو انيةك وةاكوورياوٕد نووة         

بةزثرية ية اةذْاَةو "َازاذو" بآلونراوةو يةنَيتى نؤَؤْيصوتةنإ يوةعَيرام   
بآلونراوْةتووووةوةء ذووةَوووويغ ٖوووواوا   ةُوووووذ َةيووووةذ نووووةتاوةْى يووووةنَيو 

ذة او بؤ يةضاةباْى َوةّ نتَي وة يةَةشوتؤكرتووةد نوة      500ْةد بر و يةوتااةنا
 جَيطاو شوةاطء ذةشتخؤظيية 
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 1شؤشياليسم ذنء
 ئؤطةشت بيبأل

 ىل مةولودعة لةفارشييةوة:
 رةطةزى بوونةوةريَكى وةك ذن

 ئارةزووى شَيلصى
يووة جيٗوواْى بؤاذوازيووبا ذٕ بووة ةًووة ذوو ذاْووراوة  يةنووةّ ةيوواوو ذووةّ َووةوةد  
َووةو ةًةبةْبييووة ةةيوةْبييووةنى يةيووةى بووةذواو يووةنى ْيُضووة ْووةكؤا و يةكووةأل     

 ةذَيريٓووبا يووة ةةيوةْووب بووة تيًََوو تؤيووبا َٖيٓوواوةد بةٖووةَإ ظووَيوة نووة يةشووةاةَى 

                                                           
َةّ بابةتةو نة ذةخيوَيٓٓةوة وةاكَير ذااوو ضةْب بةػ ية نتَي ى "ذٕء شؤشياييسّ"و  1

ٌَ"ةد يةضووةْب بةظووى جؤااوجووؤاو َووةو نتَي ووة وةاكووري      اوةد بووةآلّ ٖةوَيووبااوة  "َؤكةشووت بي وو
 ةةيوةْبو ية َْيوإ َةو بةظاْة ةَيه َيت 

بةظووى ذووةَووى نتَي ةنووة يووة ذَيوور شووةا ْاوْيعوواْى "ذٕ يةََيصووتا" ذايووةو شوو  بابووةتى           
يَيووووووةاكرياوة بوووووةْاوةناْى " ذٕ وةى اةكوووووةز"د " ٖاوشوووووةاكريو وةى نااةةيوووووبانرذٕ"ء "   

ذٕ يوووةذاٖاتووذا" وةاكووورياوة نوووة  ٖاوشوووةاكريو ةرةييتوووااو"د يوووة بةظوووى ضووووااةّ بابوووةتى "  
 ْاوْيعاْى " بةشؤشياييصتهرذْى نؤَةَيطا" ٖاتووة 

ية ٖاْؤلةاو َوةَيُاْيا ضواث نوراوةو يةةَيعوةنى      4974نتَي ةنةو َؤكةشت بي ٌ يةشاَيى 
نتَي ةنووووةذا َؤْيهووووا زايئووووؤا  نووووة َووووةانى شووووةايةْو  يةضوووواةباْةوةو يةَةشووووتؤكرتووة      

شواأل يةَةوبوةا  بوؤ يةنوةباا بآلوبؤتوةوةو       400هوةو  ْووشيويةتى: " ذٕء شؤشياييسّ ْسي
بيوووو ي نتَي ةنووووةو بووووةّ اشووووتةيةو توووووااةوة نؤتووووايى ةَيَٗيٓوووواوة: َايٓووووبة ةةيوةشووووتة بووووة    

 شؤشياييسَةوةد َةَة بةو َاْايةية نة نرَيهااو ذٕ يةٖةْطاوو يةنةَةوة ةَيهةوةٕ" 
 وريبة شابتى وةاكَير و وااشى
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ذايهاْييةناْوووةوة ٖوووةبووة  ةةيوةْبييوووةى نوووة يةكوووةأل ةَيطةيعوووتٓى    
نؤَووووؤْيسَى شووووةاةتاييبا َوووواَيوكؤا و نوووورذو يةيةنووووةّ ٖووووةْطاوو      

 َاَيوكؤا و تؤيبا كؤا ا بةذةشةآلتَيهى تاوةْبااَيتى تاي ةتى 
نااو ضانة نوة   8َةوالتؤٕ شوةاشى تواوةْبةنإ ذةنا د يةبةا 

انة نووة َووةوالتؤٕ باشووى ذةنووا    ةَيياْ ةتعوويووة  يةنووةّ نووااو ضوو  
َةوةية نوة َوةوإ َوةويإ بوةَازاذ ذاوشوتهرذووة ْوةى نؤيًوة  بوةآلّ         
ذووةَووك نووااو ضووانة َووةويإ وةى ةيوواو َٖيٓاوةتووة ذْيوواوة ْووةى ذٕ  
ٖاوظوووَيوةو َوووةّ برينرذْةوةيوووة يوووة ةاا اْوووةوةو بوووةياْياْى ةيووواواْى 

واةو يووةٖوذيغ ذا بةاضوواو ذةنووةوَيت: " توايووة تووؤ ذةةةاشووتِد كووة
َٔء كةواةو ٖةَوو جيٗإد  نة َٓت بة ذٕ ْةَٖيٓاوةتة ذْيايةوة"  
يةةاا اْةوةو ذْواْى يوةٖوذذا َوةو ذةابر يٓوة  بوةْاوةاةنَيهى جيواواز       
بووووةّ ظووووَيوةية ذةاذةبر ذَيووووت:"     نووووة ََيُووووة  يةشووووة بٓةَايووووةنى  

 تؤظويصنت ذاوشتهرذووة" 
بؤضووووووووْى ٖووووووةآلوااذٕ َوووووواََيسو اةكووووووةزود توْووووووبتر يووووووةوةو   

ةذةابر يٓووةناْى َووةوالتؤٕء ذةعوواو يةٖووذيةناْووبا اةْطبةذاتووةوةد ي
ظوواياْى وَيٓووانرذٕ ْييووة  بووةكوَيرةو َووةوةو بووةاذةواّ يووة َيٓحيًووبا   
باشوووهراوةد توووةْٗا ةيووواود َرةلوووى توووةواوة  يوووة زَاْوووة َيٓطًيوووسوء      

وةاةْصييةناْبا يةى وظة بوؤ َورةل ء ةيواو بوةنااذةَٖيٓرَيت  َةكوةا       
كعوووتى توووةْيا توووةياَيُإ  و ةياواْوووةد ذٕ  باشوووى توووةَيو بهوووةئد بة

تاااذةيةى ظاياْى ضاوةؤظييةو ية زةابةو ذاَيةتةناْبا َةوة ةياوة 
 نة يَيورشراوو َةوة 

جيٗووواْى ةيووواو بةكعوووتى َووواوا بوووري ذةناتوووةوةو زةابوووةو جيٗووواْى ذْووواْيغ     
تاََيصوووتا َوووةو بااوذةتوووةيإ وةى ضااةْووشوووَيهى ذاشوووةةاو بةشوووةا تؤياْوووبا   

ةّ اواْطووووة وهرييووووةوة ذَيرذةشووووتةيى ذْووووإ تةْاْووووة  َةكووووةا ق وووووَيهرذووة  يوووو
شوووةاثيغ يوووةّ َةشوووةيةية ْوووةذاَيت نوووة: "ضةوشووواْبْةوةو ذْوووإ بوووةٖؤو         
نرَيهاابووْةوةنوووةيتى" وةى كرةاْةيوووةى وةاكووورياوة  بوووووْى ذٕ يوووة جيٗووواْى  
َوَيهايووةتى تاي ةتيووبا وةى بوْووةوةاَيهى اةكووةزَيتى اةْطووى ذاوةتووةوة  يةٖووةا      

هبا ضةْب اَيطرييةى بؤ ذْإ يوةَاااذإ نوة ةيواوإ ْايآْاشؤء     نا ء شةاذةََي
يةكةَييإ اووبةا وو ْك  زةا َاف نة بؤ ةياو اَيطةةَيبااوة بوؤ ذْوإ قةذةغةيوةد    
َةواْة بريتك يوة: َاووة نؤَةآليةتييوةنإء َوةو َازاذييوة جؤااوجؤااْوةو ةيواو        

ةابطرٕ بووة ٖةَيووةو توواوإ  يووةزةتييإ يَيوةاذةكرَيووتد بووةآلّ نووةذْإ نووةَيهيإ يَيووو  
 ذةذََيرذاَئ 

ذٕ ية بووْى نؤَةآليةتىء شَيهصى تؤيبا ذوضوااو ْاتؤظوى ذَيوتد وتٓوى     
َةَووة نَيعووةية بووةآلّ يةٖووةاذوو بوااةنووةذاو يةزةابووةو ذاَيةتةناْووبا َووةو َووازاا     
ذةنَيعوووَيت  يةبةاَةَوووةد  َوووةو َوووااةزووة زةاةو ذْوووإ نوووة ذوووةزذةٕ وةى ةيووواو  

 ْى تَيطةيعتٓة يةذايو بووْايةد ظايا
يوووةَْيوإ ٖوووةَوو َوووااةزووة شروظوووتيةناْى َرةلوووباد َوووااةزووو تووووااذٕء    
زيٓبووَاْوووةوة يةةًوووةو يةنةَبايوووةد بوووةآلّ َوووااةزووو شَيهصوووى بوووةَٖيسترئ       
َااةزووةد ضوْهة ٖةوَيَيهة ْةوةنإ بةاٖةَبَيَٓيتء زياذو ذةنا   شواذةترئ  

يةٖةا َرةلَيهوبا بةظوَيوةيةنى   "ذةابر يٓى ةَيويصتييةناْى ذيإ"ة  َةّ ٖةوَية 
شروظووتىء قوووأل ٖةيووة  تَيرنرذْيعووى ذواو كةيعوونت بةتةَووةْى ٖووةازةنااو       
َةاجَيهى بٓةا ةتيية بؤ تةْباوشتى بوةذةْىء ذةاووْوى  يؤتوةا ااشوت ذةنوا       

 نةذةَيَيت:
" َوووووةو نةشوووووةو نوووووة ذةيووووووةوَيت اَيطربَيوووووت يوووووة تَيرنرذْوووووى َووووووااةزووة       

شواظوت ذةخيوازَيوتء ذةبَيوت ب َيوت د      شروظتيةنإء اَيطااو بها  يوةوة نوة  
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ةَيضووةواْة ٖةَيصووونةوا ذةنووا د يةبةاَووةوةو بووووْى شروظووتى اةتبةناتووةوةء     
ذةيةوةَيت َاكر شوتَيٓةا ْةبَيتء َواو تةا ْوةنا ء َورةل  ْوةتوا ء ْوةتوا ء      

 ْةتةوَيت" 
َوووةّ وظووواْة ةَيويصووووتة يةشوووةا بوووةاذو نًََيصوووواناةإ ٖوووةَي هؤَيرَيتد يووووةو      

َوواوا شةاشووةتتاْة ذذو كؤظووتى كوْوواة واعووس ذةذاَيووتد ٖوويك     ظوووَيٓاْةو نووة  
ةسيعووووء ذةاووْٓاشوووَيو ْاتواَْيوووت ةَيويصوووتى َوووااةزوونرذٕ يةَرةلوووبا بوووةو      

 ظَيوةية باػء اةوإ ةَيٓاشة بها  
َوووةّ ٖةوَيوووة زاذةو شروظوووتى َرةلوووةد وةاَاَْيهوووة بوووؤ َوووةانَيو نوووة ذةبَيوووت    

كةظوة بوةتؤو بوبا د    َةثاَى ببا د تا بةظَيوةيةنى تةْباوشتء شروظوتى  
تووا ٖوويك بةظووَيو يووة َؤاكوواْيسَى يةظووى بووةوري ة ْةضووَبد تووا يووة وةآلَباْووةوةو         
َااةزووو شروظتى تؤو تؤةااَيسو ْةنا ء ٖةايةى يوة َةْباَوةناْى يةظوى    
بةو اةَية ٖةشنت نة شروظوت ةَيوى بةتعويوة  َورةل بوة شوساذاْى َؤاكواْيسَى        

ةل ةَيويصوتة وةى ياشواو   تؤو تووظى زيإ ذةبَيتد ياشاو كةظةو يةظى َر
كةظةو ذةاووْوى يةبةاضواوبطريَيتء ةَيوى يةشوةاذابطريَيتد نورذةو ذةاووْوى       
اةذاْووةو َوورةل بووة بووااوذةتى َؤاكوواْيسَى يةظوويةوة كرَيووبااوةء شووة َةتى        
توووةواوةتى ٖةاذونيعووويإ وابةشوووتةٕ بةيةنوووةوة  بؤيوووة كرووووت يةيةنَيهياْوووبا     

 َيت نااذةناتة شةا َةوي و نَيعةو بؤ ةَيهبَيٓ
َوووووةو َااةزوواْوووووةو بوووووةَااةزووو َووووواذةَيى ْووووواوذةبرَئد يوووووةو اووةوة نوووووة   
بةةَيويصوووتى اوذوووى ْووواوذةبرَئ يةيوووةن  جيووواْكء ٖوووةاذونيإ بوووةاةثاَى       
ضووا نى شروظووتى َؤاكوواْيسَى يةظووى َوورةلٔء ناايطووةاييإ يةشووةا يووةن         

 ٖةية  َةّ نااة بؤذْاْيغ بةٖةَإ ظَيوةيةو ةياواْة 
نووة ْاشوويٓى تاي ةيةْبيووةناْى َةْووباَى شَيهصووى وةى  بووةاةثاَى َووةوةو 

َةْباَةناْى تر ةَيويصوتةو َورةل يةضواوذَيريهرذْى يةظوى تؤيوبا ذةبَيوت وةى       
َةْباَةناْى تر شةيريها   َةو َةْباّء َااةزوواْةو ية َرةلبا ٖوةٕء بةظوى   

شووةاةنى شروظووتى َووةو ةَيهووبةَٖيٓٔد ٖةْووبَيو يووة ناتووةناْى ذيوواْى ذةتةْووة       
تى تؤياْوووةوة  َوووةو نؤظعووواْة ْابَيوووت بوووةنااو  وةنوووىء تووواواْى   ذَيرذةشوووةآل

ظووةاََٗيٓةاو يووا َووااةزووو ْةواَاْووة ذصوواز بهوورَئد زاْصووتى ذةاووْٓاشوووو    
ض يوةبااةو ةيوواوإء ض   –نواانرذو بةظوة جؤااوجؤاةنواْى َؤاكواْيسَى يوةػ      

وةى يكَيوووو يةزاْصوووتى َرةيوووى ذةبَيوووت اةَيَيهوووى كووورْطء      -يوووةبااةو ذْاْوووةوة 
 بطَيرَيووت  يووة ذوواَيَيهى واذايووة نووة َوورةل بةْاشوويَٓيهى واذو شروظووتى وووراواْ 

يةظووى تووؤو زةاَيووو يةةةيوةْبيووةناْى ذيووإ بةظووَيوةيةنى جيوواواز يةََيصووتا        
ذةبيَٓيوووت  يوووة نؤَةَيطوووةو ََيصوووتاذا تاااذةيوووةى يوووة ْووواو ٖوووةَوو تَيساْةناْوووبا     

وهووراوةد بووااوذةتى ْووةتوازااو ذةتواْرَيووت ب يٓرَيووتد نووة بةترشووَيهى ةووريةز ن  
زاْصووت يووة تووةواوو ذةشووةآلتةناْبا وةى باظوو ئ ظووتء وةى توووازااوترئء      
جوووووواْ ئ َاَووووواثى َرةلاْوووووة بةازذةْرتَيٓوووووباَيتد بوووووةآلّ ذةابوووووااةو َوووووةو  
َةشووة ْةو نووة ةةيوةْووبو ااشووتةوتؤيإ بووة بووةبووٕء شووة َةتوو َةَٓيووةتى  

َةشوةيةيةنى   تاي ةتى ََيُةو بٓةَاو توةناَو  نؤَةآليوةتى ََيُوةوة ٖةيوة وةى    
 تَيهبةا ذةبيٓرَيت  ناْت ذةَيَيت:

" ةيوواوو ذٕ يةشووةاةتاوة ةَيهووةوة ٖووةَوو َرةلايووةتى ةَيهووبةَٖيٓٔد اةكووةزَيو  
 اةكةزةنةو تر تةواو ذةنا " 

ًََ ئ ذةابر يٓووووى    ظووووؤبٓٗاوةا اايبةكةيووووةَْيت:" َووووااةزووو شَيهصووووى نووووا
 ى َرةلة" َااةزووةناْى ذيإء تاَيى ةَيطةيعتٓى ٖةَوو َااةزووة ناْ

بوذا زةا ةَيغ َةَاْة باشوى َوةوةو نورذووة نوة:" َوااةزووو شَيهصوى يوةو        
قو ةة بةَٖيسترة نة َرةل ويًى نَيوو ة  ا اَبةنا د يةكر  كةاَ ةد تريَيهوة نوة   

 يةذَيى َرةل ذةضةقَيت" 
ناتَيوووو شوووؤزو َوووااةزووو شَيهصوووى اةألو جَيوظووووَيٓى يوووةبؤاةو ٖوووةبَيت   

نوووووة تَيرْوووووةنرذْى َوووووةّ َوووووااةزووة يةتةَوووووةْى  جَيطووووواو شةاشووووووا َإ ْييوووووة
ٖةازةناايوووبا زةاجووواا ناايطوووةاو يوووة شوووةا زْوووبوَيتى ذةَااةنوووإء زْوووبوَيتى    
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تةواوو َؤاكاْيسَى ٖةاذوو جٓض ذاذةَْيوت  بوةجؤاَيو نوة بوةاةو ْاتوةواووو      
 ذإء تةْاْة  تَيهضووٕء تؤنوذو ةاَييوإ ةَيووة ذةَْيوت  ٖةَي ةتوة َوااةزووو      

زيٓوووبةوةاَيوء يوووا يةٖوووةَوو َرةلَيهوووبا وةى يوووةى ْييوووة    شَيهصوووى يوووة ٖوووةَوو
شووووووةاةا او َةواْوووووووة ذةتواْرَيووووووت َوووووووةو َةشووووووةيةية يوووووووةاَيطاو ااَٖيٓوووووووإء    

بةتاي وووة  بوووةٖؤو توووؤذوواكرتٔ يوووة  –ذاْ ةتؤذاكرتٓوووةوة شوووةانو  بهرَيوووت 
يةشووةاكةاَوو توَيٓبْووةوةو بابووةتى شَيهصوووو توااذْووةوة نووة ذةبٓووة ٖووؤو      

بْى شَيهصووووووى يةذْاْووووووبا نووووووةَ  يووووووةةياوإ   بةكعووووووتى واووذاْوووووو-واووذإ
بةاضوواوذةنةوَيتد تةْاْووة  ٖةْووبَيو جوواا يووةْاو ذْاْووبا اقًَي ووْووةوة يووةنااو       
شَيهصى ذاوشتبةبَيتد بةآلّ ذةانةوتٓةنةو زةاْييةو ذةبَيت ية ةاأل تواْاييوة  

 بةذةْىء ذةاووييةناْبا ةةاةو ةَي باَيت 
يتد نوة ضوؤٕ شوةاجةّ َوااةزوو     بة تاوتوَيهرذْى َةّ تاآلْة ذةتواْب تَي طوة 

ء ْيعاْةناْى ذيإ ذةضٓةوة شةا شَيهضء  ضوؤٕ َوةّ َوااةزوو شوؤزذاايياْة     
ٖووةّ يووة ةووةاوةاذةنرذْى يووةػء ٖووةّ يةظووَيوةو َةْووباّء ٖووةّ يووة نةشووايةتى      
َرةلووبا ذةاذةنووةوَيت  تووا َووةو جَييووةو نووة قصووة يةشووةا َرةلووى تةْباوشووت         

بووٕ ذا ٖةيةد يةٖةايةى يوةو ذوو  ذةنةئء شةاونااَإ يةكةأل ةياوبووٕء ذٕ 
ذاَيةتووووةذا شووووَيهض بووووة بووووةَٖيسترئ ظووووَيوةو تووووؤو ذةانووووةوتووة  نةيةْهووووة  

(KELENKE)   يةْوشووووراوةنةيبا" ذٕ وةى ٖاوشووووةا"ذةَيَيت:" ذيوووواْى ذٕء
ََيرذايووةتى  و َرةلووى كووريةذةو َووةتالمد ظووتَيهى ْاضووااييةو يووةذَير ا نَيئووى    

ذاذةا َيووياَيت  بووةآلّ بوواآلترئ َاشووتى  ٖووساو بٓووةَاو َةتالقيووبا ذةْووشوورَيت يا 
َووازاذيغ َيُهوواْى ْييووة"  ٖؤظووبااييةنإ بووؤ ةاااشووتٓى جووؤاو َوورةلد َووةوة    
بةتووةواوو تاَؤظووبةنا  نووة شروظووت وةى نووااَيهى َاشووايى شوووااذوويةتى     
بةٖوةاذو اةكووةز  َوةّ ٖؤظووباايياْة ووةااَؤػ ذةنوورَئد نوة شووةانوتى غووةايسة     

تةْباوشووت ْيعوواْةو عووةزَى َازاذاْووةو  شروظووتيةنإ يووة و ذْووإء ةيوواواْى
بوووةاكرو ْييوووةد وةااَؤظوووى ذةنوووةٕ نوووة تؤوريووووذإ ْاتواْرَيوووت وةى َووورياذةو  

َازاذاْة وةؼئ هرَيت  ااشتى َةشةيةنة َاواية نة يةو جؤاة بابةتاْةو يوةذَير  
وعوواا ياةةشووتاْى نؤَةآليةتيووبإ يووةى َوواوى شروظووتى يوواتوذ يووةى غووةايسةو  

ذَير تةْطةبةاود تةْباوشتى يوةػ يةنوةذاا ذةبَيوتد    شاذةو َرةياْة ذةترَيتة 
َؤاكوووواْيسَى كعووووتى تووظووووى كروووووت ذَيووووتد كةظووووةو شروظووووتى زةبوووورو        
بةاذةنةوَيتءيةبةا َةواْة ْاتةواوو شَيهصى شوةا ٖةَيوبةذا   كوظواا يةشوةا     
اوتصااو ْاتى َرةل ذةاذةنةوَيتء بةٖيالن ووْى ََيعو ذوضااو ْةتؤظوى  

و نوة يةظوَيوةو نةشوايةتوبا ةيواوو ذْاْوةو      اوذىء جةشتةيى ذَيوتد بوةجؤايَ  
ذْوووى ةياواْوووة ذةاذةنوووةوَيتد يةبةاَوووةوةو جيووواوازو شَيهصوووى يةاةوةْوووبَيهى   
ًََهرذْى   شروظووتوبا قووةاااو ْووةكرتووةد َوورةل يةناليةْووة ذةََيَٓيتووةوةو بووة نووا

 تؤو بةتاَيى يوتهةو بووْب تؤو ْاكا "   
و" وَيرنرذْووى َانووااو  ذنتووؤا َووةييسابيض بةيووةى ةأل يووة نتَي ةنةيووبا بووةْاو     

  وإ يةبابة  شَيهصةوة" ذةَيَيت:
َوااةزووو شَيهصوى َووةاجَيهى ةَيوبصوتة بووؤ ذيوإء بووؤ بٓياتٓواْى نؤَووةَيطاد      
بةتواْاترئ َٖيوسة يوة شروظوتى َرةلوبا    َوةّ غةايسةيوة كةظوةو ْوةنرذووةو         
َةَةػ بةٖيك ظَيوةيةى َوةعكوٍء يوؤذيهى ْييوةد بوةآلّ يةكوةأل بوووْى ٖوةَوو        

اَاْةظوووبا َوووةو َوووااةزووة ْاتواْرَيوووت توووؤو ةوووااَيسةاَيهى شروظوووتيية يوووة     َةو
 بةااَ ةا ٖةا َٖيسَيهى ْابوذنراْةذا "

يةّ َْيوةذا يؤتةاو ةراتيصوتطةاا بوةتَيرايىء بةظوَيوةو ةؤزةتيور شوةابةاز      
 ذةناتةوةو ااذةشوَيرَيت نة:

" نةشوووَيو نوووة زاٖيباْوووة ٖةوَيوووبةذا  ذةشوووتى بوووؤ ب وووا ء يةَةثاَوووباْى ذا  
شووووةانةوتووبَيتء ةعووووت بووووةتوا ذةضووووَيتة ةرةشووووةو ٖاوشووووةاكريود ناتَيووووو  

شواَيى َوةوإ    48-45شواَيىء نضوةنةو ذةكاتوة    20نوا ةنةو  ْى زةا ذةكاتة 
ٖةّ تةْباوشتء ٖةّ زيرةنٔدء تواوةْب ضاوةذَيرييإ ذةنا د اشول بوةوإء   

 َٓاَيةناْيإ ذةذا د تواوةْب َاآلٕ ذاوشتبةنا ء تؤيعى اشكياْبةذا " 
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ةووووووةير ةووهرذٕ يةةةْووووووبة ضووووووانةناْى يؤتووووووةا بةذاتووووووةوة يةةةيوةْبيووووووة   
نؤَةآليةتييووةناْى ََيُووةذا نووةَيهى يَيوةاْاكريَيووتد ْةذةوَيووةتى َةشوويرىء ْووة      
نؤَوووةَيطاو َةشووويرى ٖيضوووهاَيإ َااةزوويوووإ يوووةوة ْييوووة نوووة يةناايطوووةاو     

 ةعت ةشنت بة توذا يةاشكى َٓباآلٕ تَي طةٕ 
ةأل بؤضوووْى وةيصوةوياْةو يؤتوةا نةذاَوةزااوة     زاْصتى َرةيى ٖاوا اية يةكو 

َوةو َااةزوواْوةو    -يةشةا بٓاغةو َةوةو َرةل ذةبَيت بتواَْيت َااةزووةنواْى 
بةظَيوةو شروظتى تَيور بهوا د    -نة بةةةيوةْبيية ذةاووْيةناْيةوة بةش اوة

بووةَي  َةواْووة يةكووةأل بووووْى َرةلووبا ذَيٓووةوةد بووةآلّ تَيرنرذْووى َووةو َووااةزووة       
تية يووة بووااوذةتى نؤَةآليووةتىء يوواتوذ يووةو ةَيعووباوةايياْةو يَييووةوة   شروظوو

ٖةَيَٗيٓحراوٕد يةتواْاذا ْييةد يةّ اَير ةوةذا َرةل ية كةظوةو َازاذاْوةو بوووْى    
تؤيووووبا تووظووووى وةشووووتإ ذَيووووتد ذةابووووااةو ضووووؤَْيتى ةةيووووبابووْى َةواْووووة   

اةظوووٓايى  ذنتؤاةناةووإ َاكوواذاإد َووةوإ ذةتوووأْ َووةو ذيااذاْووة يووة يةبووةا        
بةَيطةْاَوووةناْى ْةتؤظوووخاْةنإء ْاوةْوووبةناْى ْةتؤظوووية ذةاووْييوووةنإء     
زيٓباْةنإ اةظٓ هةْةوةد ذةتوأْ يةذياْى ذاا ووتواوو ٖوةزااإ تَيوسإ قصوة     

 بهةٕ  يةنتَي َيهبا نة ية يوسيو بآلونراوةتةوة ْووشةاةنةو اايبةكةيةَْيت:
دتوةْٗا نوااَيهى شرظوتييةد    "َااةزووو شَيهصى ْة َةتالقيةو ْة ْاَةتالقى

وةى برشووَيتوو تيٓوووَيتىء َووةوة نووة شروظووت ٖوويك يةَووةتالم ْازاَْيووتد بووةآلّ     
 نؤَةَيطةو ََيُة زةا ذواة يةتَيطةيعتٓى َةّ ووظاْة "  

 ٖاوشةاكريو وةى ةةيبانرذْى ناا
" ٖاوشووةاكريوو تَيووسإ بةظووَيو يووة َةانووةناْى ذةوَيووةتٔد يووةّ اواْطةيووةوة    

اتة شوةايإ َٖيرظوبةناتة شوةا نؤَوةَيطاو ذةوَيوة " َوةو       نةشَيت نة َٖيرظوبةن 
ذَير اْووة  يووةْطراْى اذَيُووى ََيصووتا ذةي َيوويٕد ٖووةا بةوظووَيوةيةو نووة بةَاظووهرا    
ْيعاْى ذةذةٕ تَيساْى تانٗاوشةاو َ كواو ضوووٕ بوةاةو اَيهخصوتٓى َوريا ء      

يووة َوَيهايووةتى تاي ووةتى بؤاذوازييةدَووةّ ظووَيوازةو تَيووسإ بووةذَيٓيايى يووةنَيو     

كرْط ئ ةايةناْى نؤَةَيطةو بؤاذوازييةد بةآلّ َةوةو نة يةكوةأل ةَيويصوتيية   
شروظووتيةنإء تووةناَو  تةْباوشووتى نؤَةَيطايووةنى َرةلاْووة ذَيتووةوة يووا ْوواد   
َةوة ةرشيااَيهى ترة  ََيُوة ذةَاْوةوَيت ْيعواْى بوبةئ نوة ٖاوشوةاو يةشوةا        

و ْااةظووٓى زةاو يةكووةأل  بٓووةَاو َوَيهايووةتى بووؤاذوازو  نووةّء زةا ْاضوواايية  
تووؤو ٖووةَيطراووةد يووةّ جووؤاة ٖاوشووةاكريييةذا َاَاثووةنإ كوورإ ذَيٓةذةشووت    
ياتوذ ٖةاْايةْةذود يةَاْةػ واوةتر ََيُة ذةَاْةوَيت ْيعاْى ببةئ نة َةّ 
ٖاوشووةايية يووةذَير كوظووااو اذَيَُيهووى نؤَةآليةتيبايووةد ناايهووة بووؤ ًَيؤْووةٖا     

ةَاَوةوَيت ْيعواْى بوبةئ نوة ٖاوشوةاكريو      نةط قابيًى ذةشتهةوتٔ ْييوةد ذ 
ََيصتا بةٖيك ظَيوةيةى ةعتى ْةبةشتووة بوةَازاذو ٖةَي ويااذٕء عيعولء َوةو     
ضانصووازيياْةو باْطةظووةو بؤذةنووةٕد بةةَيضووةواْة نووة جووةثاٍ ذةبَيووت يةكووةأل  

 شروظتى َرةل ٖةَاٖةْط ْيية 
"  يةةوووةيوةٕ بووووة ٖاوشووووةاكريو َووووةَرةوة جوووإ َيصووووتيوااذ َيووووٌ ذةَيَيووووت:  

ٖاوشوووووووووةاو نوووووووووااَيهى بةتوووووووووةواوو  ظوووووووووةييةو ياشوووووووووا بوووووووووةو جوووووووووؤاة    
ذةيٓاشَيَٓيت" بةبر واو ناْت ةياوو ذٕ ةَيغ ٖةاظتَيو بةاٖةََٗيٓةاو وةضوةو  
ةةيبانووةاو جووؤاو َرةلٓتووةناَو  تةْباوشووتى اةكووةزو َوورةلد ةةيوةشووتة بووة  
ةةيوةْووبو شروظووتى َْيوووإ اةكةزةناْووةوةد تَيرنرذْووى غووةايسةو شَيهصووى بووؤ  

بووةذةٕء اوذووى ةيوواوو ذٕ ةَيويصووتةبةآلّ َوورةل َوواذةأل ْييووةو يةشووةا       كةظووةو
بٓةَاو َةوة بؤ َرةل تَيرنرذْى تةواوةتى بوةَٖيسترئ غوةايسةو توةْٗا بوةَاْى     
تَيرنرذْووووى  ظووووةو ْييووووة  َووووةو ذةتوازَيووووت يووووةو ةةيوةْبييووووةذا َووووااةزووة      

َاو اوذيةناْيعووى يةكووةأل بووْووة َرةييةنةيووبا ذابووكء تَيريهووا د يةشووةا بٓووة   
َوووةوة تَيهووووةآلوو َيهاْيهياْووووةو شَيهصوووى جَيطوووواو ةةيوةْووووبو شروظووووتوو   
َازاذاْةو  َرةيى ذةكرَيتةوةد ذيااذةيةى نوة بوااو َانوااو تَيوبا ْييوةد َرةلوة       
توووةواوو ةَيطةيعوووتووةنإ َااةزووَةْوووبةٕ نؤظعوووى ذوو يةْوووةو شوووؤزذااوو 



ـــــــــــــــــــــــــ      16 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 15                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

ى َرةيياْوووووةو ةيووووواوو ذٕ يةةةيوةْوووووبيب شَيهصوووووييةناْبا يوووووة َةثاَوووووبا وة   
 ازاوةو ذياخنوَيكَئ كةظةبها  ةةيوةْبييةنى ا

نَيعووةو شووةاةنى َةوةيووة نووة يووة نؤَةَيطووةو َووةَر ةذا جَي ووةجَي ووْى َووةو      
تواشتاْة بؤ زةابةو زةاو جووتةنإ يةتواْاذا ْييوةو نؤَةَيطوة تواوةْى َوةو     

ك و واذاانورذووة  Varnhagen, v.Ensتواْاية ْيية بؤيوة لااْٗواكٔء َوةْضا   
 تا بٓووشٔ:

َووووةوةو يةبةاضوووواوَإ ذةكوزةاَيووووتد ٖةْووووبَيهحاا بووووةْاوو بةَيطةْاَووووةو      "
ٖاوشووةاوو ٖةْووبَيهحااو  بووةْاوو ٖةَيوةظوواْةوةو َووةود بووةٖيك ظووَيوةيةى        
وَيٓاو ةةيوةْبييةنى ةوانى َرةيياْوة ْييوة  ٖاوشوةاييةى نةةَيويصوتة يةشوةا       
بٓةَاو تؤظةويصتىء نؤظعى شؤزيااو ذامبةزاَيتد يوةذَير ناايطوةاو َوةو    
ٖؤنااو ةَيواْةو اَيهخصتٓاْةو ةَيع  َاَاذةَإ بوؤنرذٕ بوؤ ََيُوة ْاةةشوةْبء     
شونايةتى َاََيس بووة  بةجؤاَيو نة قوَي ووْوةوة يوة ضةْبوضوووْى َوةوة ََيُوة      

" Atehnaumsبة وتة ذاةوظاوةناْى وريوبايغ ظوًطوٍ يوةتابًؤو ْاشوراوو    
ذيووواْهرذْى ٖووواوذةْط ذةنوووا : ْسيوووو بةٖوووةَوو ٖاوشوووةاكريييةنإ ةَيهوووةوة     

ذوونةشةد يةكةأل ٖةَوو َةواْة ٖاوشةاكريييةنإ ية نؤظعوى ةضر ةضور وناتى   
يوواتوذ نؤظعووى بةيةنطةيعوونت يووةةَيٓاوو ذةش  اكةيعوونت بةٖاوشووةاَيتييةنى   
واقيعوية ٖاوشووووةاكريو كوثوووواو يةكووووةأل بووووووْى شروظووووتى َرةيوووووو بووووؤ       

َيووت يووةذواو وةآلَباْووةوةو ةَيويصووتية اوذوووو نؤَةآليةتيووةناْى َوورةل نووة ذةب 
 َةوة َرةلةنإ ٖةاضى زياتر تَيهةآلوتر بنب ةَيهةوة "

َةوة ٖوةَإ بؤضوووْة نوة ناْوت بوريو يَيبةنرذةوةدتؤظوى بيوٓك يوة بوووْى          
َٓاألو َةانى شةاظإ يةبةااَ ةايبا بوةاذةواَى بوة تؤظةويصوتى َْيووإ ذوو     

ٕد َووورةل ذةبةتعوووَيتد ذوو َووورةل نوووة َاَووواذةو بوووةذيَٗيٓاْى َوووةو ةةيوةْبييوووة 
ذةبَيت بؤيإ اةظٓ َيت نة َايا ةَيعُةاجة ةَيويصوتةناْى َوةو ةةيوةْبييوةيإ    
ٖةية؟ وةآلَى َةو ةرشيااة ذةبَيت بوةب  ناايطوةاو وةاكورتٔ يوةو َةشوة ْةو      

َةو ةةيوةْبيياْة اةتبةنةْوةوةو بةَرياذةيوةنى َازاذاْوة بباَيتوةوةد بوةآلّ َةَوة       
تووور ذةتواْرَيوووت َةثاَ وووباَيتد توووةْٗا بوووة ذةشوووتتَيوةاْةذاْى ةةيوةْبيوووةناْى 

َةبةشووووت َووووةو ةةيوةْبيياْةيووووة نووووة َاَوووواثى تاي ووووةتى تَيرنرذْووووى غووووةايسة 
شروظووتيةنإء بةاٖووةََٗيٓاْى َٓوواأل ذةتاتووة ذَيوور كوظووااد َووةو بااوذةتووةػ     
بةكعوووتى يوووة نؤَةَيطوووةو َوووةَرةذا يةَاااذاْييوووةد بوووةاةثاّ َةوةيوووة نوووة َوووةو      

اَووواثى واقيعوووى تؤيوووإ ْووواةَيهٔء  ٖاوشوووةاكرييياْةو ََيصوووتا بةاَيوةذةضووؤ َ 
يةبةاَةوةػ ااشتطؤياْة ْكء ٖؤظبااو بة ََيُة ذةذةٕ نة ةَيويصتة زياتر يوة  
ظووَيوةو ذَيخوووازو َرةياْووةو ٖاوشووةاكريو واذبيٓووةوةد َووةوةو نووة بةكعووتى       
ضةْبَيو ية ٖاوشةاكريييةنإ يةشوةا بٓاغوةو َوةو ةرةْصويواْةو بارواْهرذٕ      

ةواْوووةو ٖاوشوووةاييإ ةَيهَٗيٓووواوة َااةززوَةْوووبٕ   ق وووةَيهراوٕد زاْوووراو ْييوووة  َ 
ٖاوشةاَيتيةنةيإ اوو بةاذةاةوة واْيعاْ بةٕ نة ةَيضةواْةو واقيعوةد يَيورةذا   
ذاَيةتَيو ية زَاًْوشى ذَيتة َواااوة نوة يوةٖيك ذةوااَْيهوى ََيويوويى ةَيعوووذا       
وَيٓوووةو ْوووةبووةد ذةوَيوووة  ْوَيٓوووةاو شياشوووى َوووةّ نؤَةَيطايوووة يوووةّ بوااةظوووبا  

َيهؤَييٓووووةوة ْانووووا د يوووووةياَى ٖووووةَوو َةواْووووة َةوةيووووة نووووة نؤَووووةَيطا يووووة        ي
ْااةظٓييةنى َاظهراذا ْكوّ بووةد  ْى زةاو َةانَيو نة ذةوَيوة  يةةةيوةْوب   
بووة ٖاوشووةاكريو تةَيهووةوة يةَةشووتؤو ذةكرَيووتد ذيصووإ ةعتوةشووتووا ْييووة     

 بةٖيك ةَيواْةيةى نة ٖاوشةاَيتى ةَيويصتة ضؤْ َيت *
ذةبَيوووووت ةةيوةْبييوووووةنى وةٖوووووا  بَيوووووت نوووووة ذوو َووووورةل بوووووة     ٖاوشوووووةاَيتى

تؤظةويصووتى ذوو يةْووة بةيةنووةوة كريووبةذا  تووا ذةشووتيإ بطووا  بةَاَاثووة    
شروظتييةناْيإ د بةآلّ يةناتى ََيصتاذا َةّ تويياية توةْٗا بةذةكُوةٕ ٖةيوةد    
ذَااةيةنى زةا يةذْإ ٖاوشةاَيتى وةى ظوَيَٓيو بؤ ذابيٓهرذْوى ذيوإ ذةبيوٓٔ    

ذةبَيووت بةٖووةا ْرتَيووو بووووة بضووٓة ْاويووةوة  بووة ةَيضووةواْةوة بةظووَيهى زةا     نووة
يووةةياوإ ٖاوشووةاو وةى َاَةَيووة تةَاظووا ذةنووةٕد يةاواْطووةو َوواذذوو شوووذء   
زياْةناْييةوة ٖةَييبةشةْطَيٓٔء ذيصابى يةشوةاذةنةٕد بة ياْوةوة جوَيَيٓوةاة    
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ذو ذيوإ َوازااو   بضووىء تؤويصتةنإ ضااةْووشصاز ْكد بةآلّ واقعيوةتى َوا  
نَيعةو زةا بةذيبَيَٓيت نوة َةواْوةو ٖاوشوةاكريو ذةنوةٕ بةذةكُوةٕ ذةتووأْ       
بةو ضاوةاواْياْة ةةيبابهةٕ نوة ظؤا وظوةوقى تَيوبا بَيوت  َاشوايية نوة ذةبَيوت        
ٖاوشوووةاكريو بةٖوووةاذوو ٖاوشوووةاةنة ذيووواَْيهى ٖاوبةظوووى جَيوووى اةزاَةْوووبو  

ويصووتى ذوو يةْووةو ٖوواوذَيى ةَيعهةظوو هةٕد ٖاوشووةاو وا باظووة يووةةاأل تؤظة
َتُاْة بةذابيٓ ووْى ذيإء ةَيواْةيةى بؤ َصؤكةانرذْى ذياَْيهى كوثواو بوؤ   
تؤيووإء َٓاَيووةناْيإ ٖووةبَيت  ْيطووةااْى زةاو ٖووةَيى شووةتت يةةووةيوةٕ بووةّ        
واقيعوووةوة يةنوووةّ بسَوووااة بوووةتابووتى اةزاَةْوووبوء تؤظووو ةتتى ذيووواْى ذٕء    

يطةااْيووةنإ كووةواةتر ذةبوؤ زيوواتر ذيوواْى    ََيرذايةتييووةوةد بووةآلّ ٖةاضووةْبة ْ  
ٖاوبوووةػ ذةتةْوووة ذَيرناايطوووةاو تؤيوووإ  جوتيووواا يوووة ٖةاكوَيرةنةيوووةى نوووة     
َاْطانوووةو ذةي َيوووت تؤظوووراَيةد َوووةو بةتؤظوووراَيييةوة ذَوووااةو َوووةو بَيضوووووة  
بةاازاْووة ذذََيرَيوووت نوووة ذايهةنوووةيإ ةَيووووباوةء بوووةاازي ووٕ يوووة َةثاَةنوووةو  

ذاوو يةٖةَاْهاتوبا غوةَطك ذةبَيوت َةكوةا تَيساْةنوةو       ٖةواأل بة ذااوشَيهاْى ذة
يووووةنَيهى توووور بووووةذَااةو َٓاَيووووةناْى زياذبهاتووووو َووووةو َٓاآلْووووةو نةةَيووايووووة     
بَيبةاذيصةاو ذةتواَْيت ةةاوةاذةيإ بهاو نة َؤَيةتى ْيية يةوة زياتريإ بهاوو  

 ذيااة َةكةا َةو َٓاَية ْوَيية نضيغ بَيت ذةاذةنة قواش  ذةنا  

 ثرؤليتارى طريىهاوشةر
ضووويٓةناْى تووووااةوةذا ٖاوشوووةاكريو يوووةةَيٓاوو ةوووااةذا تاا اذةيوووةى  يوووةْاو 

ْةْاشوووووراوةد نرَيهووووواا زةاتووووور يوووووةةَيٓاو َااةزووةنووووواْى ضوووووياْى ٖاوشوووووةاو   
ةَيهبَيَٓيتد بةآلّ يَيرةظبا ْاتواَْيت تؤو ية ٖؤنااة تَيهبةاةنإ ذةابازبهوا د  

ضوووواوذَيروهرذٕء َووووةاىء  ذةوَيةَةْووووباْى توووواوةٕ َٓوووواأل شووووةانةوتووٕ يووووة    
زةيوووةتى ةوووةاوةاذةو َٓاَيوووةناْيإء بةظوووى زةاو َةترشوووييةناْى بوووةاذةّ     
شوووة َةتى َٓاَيوووةناْيإ  ذةبوووةٕد بوووةآلّ ْةتؤظووووو َوووةاة بوووةزةاو َيوووواْى   
تَيساْة نرَيهااييةناْوةد َةَوةػ بَيهوااوو ٖوةذااو بوةاةو شوةاذةبا ء بر َيهوى        

ةْاْووة  بووؤ َاوةيووةى بةتووةواوو    زةا يووة ذةااَووةتى نرَيهووااإ نةَبةناتووةوةد ت   
ذةشتى بةشةاذا ذةكرَيوت بةظوةناْى بازاكواْوو ةيعةشوازو بَيهوااو ذةنوةٕد       
بووةنااَٖيٓاْى َوواََيرو ْووو و يووا َوواوةو ْووو و نوواا وةى ظووتَيهى ْاةَيويصووتء  
زيووواذة يةظوووةقاَةناْبا بآلوذةناتوووةوةد جةْطوووةنإ ٖاونوووا  يةكوووةأل بةَيَيٓاَوووة      

ناايطةاييووةناْى بوواجى ْاااشووتةوتؤو    ْووةكوثاوةناْى بازاكوواْىء كوووَركى  
ْووو ء بريووااة بةنؤَةَيووةناْى تاوةْهااةنوووإد َوََيووبو َووةو بووةنااو توووةواوو       
ٖوووةبووْى توووؤو يوووةْاوذةبا ء يوووا بةتوْوووبو تووظوووى كروتوووى ذةنوووا   َوووةّ        
اووذاواْة ذوواو ْسيو يةيةذواو يةى اووذةذةٕء يةناتَيهى ذووا ياْسيوو َوةو   

ةّ ااشوووتايةذا نرَيهووواا ذةبَيوووت بوووةَرةلَيهى  ذةتةْوووة كَيوووياوو بَيهااييوووةوةو يووو 
برشوووووىد َوووووةو يوووووةذَير كوظوووووااو َوووووةو بااوذةتوووووةذا ٖةَيعوووووة شوووووة َةتى       
يةَةترشوويبايةد َووةو ضااةْووشووة ٖةشووتى َةَٓييووة ء اةزاَةْووبو يووة و َووةو    
تَيهباوةد َةو بااوذةتة بةايةٖةَوو ظت ذيإء ذةاووْى نرَيهاا يةكةأل تؤو 

ا  ةَيويصووتى بووة ظووتى ةَيويصووت  ٖةيووة نووة    ٖةَيبةةَيضووَيتد ٖةَيعووة ٖةشووبةن 
ذابيٓهرذْيووواْى ْييوووة ذواو َوووةوة بَيعوووو ذةعوووواو َوااوةعوووةو بوووةذواذا ذَيوووت   
ذةانوووةوتٓى َوووةّ اةوةْوووبة ذواتصوووتٓى ٖاوشوووةاكريوو تَيساْوووةد يوووة زةابوووةو   
تَيساْةناْبا ةياوو ذٕ ٖةاذوونيإ ذةضٓة شةانااو َٓاَيوةناْيإ جَيوبئًََ يوإ    

توظووووء بووورا ََيرَٓباَيوووةناْيإد نوووة َةواْوووة تؤظووويإ    ذةياْصووووَيرْة ذةشوووت
ةَيويصووتييإ بووة ةووةاوةاذةو ضوواوذَيرو ٖةيووةد ْيوةاةيووإ َةكووةا ذايوووء بوواوى     
بؤيإ بًوَيوت شوةا يوةَاأل ببةْوةوة بةةةيوة ْواتَيهى ٖةذاااْوة يوة كوةذةو تؤيوإ           
َٓاَيةناْيإ بهةٕ انوة َةَوة ظوتَيهة يةبوةا ذوواو ظووَيٓى نوااو نوواتى نواتى         

وةا ة ٖووةزاااثاا َيُهوواْى ْييووةك َووةوا عةؼوور ٖووةاذوونيإ َاْووبوو َوورذوو   َْيوو
 ذةكةا َيٓةوة َاأل 

بةةَيضووةواْةو َووةوةو نووة ذيوواَْيهى تَيساْووى ذةشووتاْةء ظووريئ ةَيويصووتى        
ةَييةتىد يةو ظوَيٓةذا َواَيَيهى توةْطء ْوةتوازااةد نوة زةاجواا ٖوةواو اوْوانى        
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َاشووواييغء َووواااَى تَيوووبا ْييوووةو ةَيويصوووت اووو تَيٓانوووا ء ةَيويصوووتيةناْى 
ظوَيَٓيو ْيية بؤ تؤظيياْوو ذةاتصوتٓى شوؤزيااوو تؤظةويصوتى نرنوبٕد      
تراةى ظوَيٓى ْيعتةجَي ووٕء ترشوٓانى زيواذبووْى َوةو بااوذةتوةد يوةنَيو      

يةاةظ ئ  ةةا ةناْى َةّ اذَيُة نؤَةآليةتييةو ََيُةية نة َايوةو بةذبوةتتى    
ذاْى تاواْوة  نَيعوةو ْيعوتةجَي ووٕ يوةةاأل َوةو      زةاو ْةايتى ْاظايصتةو اوو

ٖةآلْووووةػ نووووة بووووؤ ضااةشووووةانرذْى ذةذاَيووووت شوووواآلْة يةظووووااةنإء ْاوضووووة   
ةيعةشوووازييةنإ كوووةواةترو كوووةواةتر ذةبَيوووتء ٖةَيعوووة ذَااةيوووةنى زيووواتر     
يةتووةَيهى نرَيهووااو ةيعووةوةاو بضووووىء وةاَاْ ووةاو َاَؤشووتاو ذوناْووبااو    

 ذةبٔ  تاذد ذةاكريو َةو نَيعةية
ذْى نرَيهاا ذواْيوةا وإ بةةةيةو َاْبوو ذةكةا َيتةوة بؤَاألء ذةبَيت كوةيَيو  
ناا َةثاّ ببا د َٓاَيةنإ بةةةية ذةترَيٓة ْاو جَيوةود ذواتر ذٕ ذاْيعَيت تا 
ذاةْطاَْيهى ظةو ذاووَإء ةيٓةو ةةا ة بها   بووااو ٖويك جوؤاة ٖواوذةَىء     

ةيوواو ظووتَيهى وا ْازاَْيووتء ذٕ يووةويغ نووةَ   ٖاواَييةتيووةنى بووؤ ْاََيَٓيتووةوةد  
ذةزاَْيوووتد شوووةاةثاّ َوووةو ظوووتة نةَوووةو ذةظووويسأْ زوو توووةواوذةبَيت  ةيووواو   
ذةضووووَيتة قوَااتاْووووة تووووا تؤزَيووووو ةةوَيتووووةوة يةبةاَووووةوةو َاَيووووةوة ظوووووَيٓى    
ذةواْةوةو ْييةد َةو ذةتواتةوة بةآلّ زةانةّ َةو بؤ باظو ووْى ذواَيى توؤو    

ةوةو زياتر ٖةيوة  يوة بوااوذةتَيهى اوذوى َواواذا   وازو      ةَيويصتى بة توااذْ
ذةنووا ء ذةاذَيهووى توور بووةذةاذةناْى زيوواذ ذةنووا   ا َووةّ َةشووةيةية يووةَْيوإ      
توَيية باآلترةناْى نؤَةَيطاذا قواباْى زياتريعى يَيبةنةوَيتةوةك َوةو توا زيواتر    

 َ اَيووةوة خبواتووةوة ذيصووإ زيوواتر يةذةشووت ذةذا   بووةآلّ يووةو بااوذةتووةذا ذٕ ية
ذاْيعتوةو ةيعبةتواتةوةد وةى َاذةَيى باانَيغ نااذةنا د ٖويك نواتَيهى بوؤ    
ذةواْووةوةو باظوو ووٕ ْييووةد ةيوواو زةا بوواػ نااذةنووا د َووةو ذةتواَْيووت يووةو         

ٖةيوووةتى نوووةَيو   -بوووةٖؤو ةياوبووْيوووةوة  –َازاذييوووةو بوووة ظوووَيوةو اَيهوووةو    
و ذإ بوةتؤذاكرتٓى  وةاكرَيت  بةبؤاةية نة ْوااَيهى ةةيوباذةبَيتء ذٕ تواْوا   

ْاََيَٓيووت  َووةو ذواْيوووةا وإ َاْووبوو َوورذوو يووةنااو اةذاْووة كةا اوةتووةوة َوواألد   
بةظوووَئ جؤاَيووو ظوواذوء تؤظوو ةتتييةوةيةد َووةوة يووة ذاَيَيهووبا نووة وةزعووى       
ذااايوووى تَيوووسإ بوووةاذةواّ توووراة  ذةبَيوووتء ٖوووةذااوو بةذبوووةتتى ذووبةاابوووةا  

ظوبا ذةَيَيوت " ََيُوة يةباظو ئ جيٗاْوبا      كةواةتر ذةبَيتد يةكوةأل ٖوةَوو َةواْة  
 ذيإ بةشةاذةبةئ" 

بووةبؤاة تَيساْووة نرَيهااييووةنإ ٖةَيعووة وَيووراْ  ذةبوؤد تةْاْووة  َوواوةو       
نووووواانرذٕ ناايطوووووةاو توووووؤو يةشوووووةا بآلوةةَيهرذْوووووى تَيساْوووووى نرَيهوووووااو     
تاقيبةناتةوةد نرَيهاا ْاضااة اةذاْى ةعوو بضَيتةوة شةانااو نااو زيواذةػ  

نواتى ذةشوت بوةتاَيى ْاََيَٓيوتء َوةو ضوةْب ناتويََيرةو بوؤ تَيساْةنوةو           بها  
تؤو تةاتاْهرذووة يةذةشت ذةضَيتد زةاجاا نرَيهاا تةواوو اةذ يةظووَيٓى  
نااةنةو ذةََيَٓيتةوةو ْاتواَْيت ةعووببا ء ْواْى ْيووةاة خبووا ء بر واتوةوة     

َيوووبإد يةتوووةو بوووؤ َووواألد َوووةو بوووةياْى زوو ناتَيوووو نوووة َٓاَيوووةناْى يةتوووةوو قو  
ٖةَيبةشوووتَيتء ةووواػ ْيووووةا وإ ذاةْوووط ذةكةا َيتوووةوة َووواألد َةكوووةا َٓاَيوووةناْى 
بةٖةَاْعَيوةو بةياْى يةتةوذابٔد َةواذةضَيت بة و َةثةَيى توااذْةنةوة  
ٖووةزااإ نرَيهووااد بةتاي ووة  نرَيهوواااْى بيٓاشووازود يةظووااة كووةواةنإ ذووا       

ة ذووا يوة تَيوسإ بةشوةاذةبةٕ  َوةوإ     يةَاَيى تؤيإ نااذةنةٕء تةواوو ٖةوت
تووةْٗا نؤتووايى ٖةوتووة ذةكةا َيٓووةوة َوواألء يووةبااوذةتَيهى َاوٖايعووبا ذيوواْى        
تَيساْووى زيوواتر يووةُٖوو نوواتَيهى توور يةذةشتبةضووَيت  بةتاي ووة  يةنااكووةناْى     
ضووٓكد واتووة َووةو جَيطاياْووةو نووة ٖووةزااإ ذةزكوواو ضووٓيٓى ٖووةَيُىء َةنيٓووةو  

 نرَيهاااْى ذٕء َٓباأل تراوْةتةناا  اشنت بةذةشتى ٖةازاْى
يَيوورةذا َووةوةو يةشووةاوة يةشووةا ةيوواوإ ويووإ بةشووةا ذْاْيعووبا ذَيووتد ذٕء 
َٓوواأل ذةضوؤ بووؤ نااتاْووةو ةيوواو بَيهووااو ْوواْن او َوواأل ذةََيَٓيتووةوةو نووااو َوواأل   
ذةنوا د يوة ْاوضووةو نوؤَٓيتس ذةتواْرَيووت ذْواَْيهى زةا بووةو ذاَيوةوة ب يٓوورَئد      

ة تةْٗا يةزشوتاْبا نااذةنوةٕد ةياوةناْيعويإ وةى نرَيهوااو اةذاْوةد      ذْاَْيو ن



ـــــــــــــــــــــــــ      22 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 21                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

بيٓاشازوو ذااتاظوو ظتى يةبؤاة بةزةاو ياذةااَةتَيهى نةَيإ ٖةية يوإ  
ٖوويك ذةااَووةتَيهيإ ْييووةد يةزةابووةو ْاوضووةنإ ذْوواْى نرَيهووااو بيٓاشووازو        

ةاَوةوةو ذْوإ   زشتإ يةنااكانإ بؤ نااذةكوةا َئد زةاجواا وااَيهبةنوةوَيت يةب   
 نااذةنةٕ ةياوإ نااوبااو َاأل بةاَيوة ذةبةٕ 

" يةَوووةَريهاو بوووانواد َوووةو جَييوووةو نوووة كةظوووةو تَيوووراو شوووةاَايةذااود    
توووةواوو تراةةنااييوووةناْى وآلتووواْى ةيعةشوووازو َوووةواوةايى يةةر َيهوووباو يوووة    
 َاشتَيهى وراواْبا بةاٖةَبةَٖيَٓيتةوةد ظوَيٓى ْيعتةجَي ووْى َةو نرَيهاااْوة 

بوووةْاوو ْاوبووواْطى تؤيوووةوة ْاوبووواْطى ةةيوووبانرذووةد يةوَيوووبا  َوووةو ظووووَيٓة        
ٕ   –ةيعةشووووازيياْة   -َووووةو ظوووواااْةو نووووة تووووةْٗاو ذْووووإ نووووااو تَيووووبا ذةنووووة

 ك8يةبةاَةوةو ةياوإ يةَاأل ذةََيٓٓةوةد بةظااو ذْإ ْاوذةبرَئ" ا
 َووةَر ة ق وووَيهرذْى ذْووإ يووة ٖووةَوو نووااة ةيعووةييةنإ يةٖووةَوو جَييووةى يووة   

كةظةشووةْبْبايةد نؤَةَيطووةو بووؤاذوازو بووةازترئ ظووااةزايى ٖةيووة يووة ياشوواو 
بةذةشتَٗيٓاْى قازاثوباد يَيورةذا ذٕ بابةتَيهوة بوؤ وةبوةاَٖيٓاْى ٖةاضوى زيواترد        
يةبةاَووةوةو يةضوواو ةيوواوإ كوَير ايووةَي و بةةرةْصوويو و اازيوو  تؤيووإ ذةذةْووة   

ك بةبؤاةيوة نوة   9قوازاْخ ا ذةشت ٖةيوَةاجى نااو ةةيوةْوبو بةاٖوةََٗيٓاْى   
ذَووااةو نووااو جووؤاو ةيعووةناْى ةةيوةْبيووباا بةنرَيهاااْووةوة ٖووةَوو شوواَيَيو     
زيوواذ ذةنووا   كةظووةنرذٕء وراواْ ووْووةوةو َاَرازةنوواْى نووااو شوواذةبووْى      
ةرةشوووووووةو نووووووواا يوووووووةاَيطاو زيووووووواذبووْى نااذابةظوووووووهرذْةوةد نَي وووووووةانَيى 

ْيووباد نَي ووةانَيى َْيوووإ وآلتووة  شووةاَايةذااإ يووةَْيوإ تؤيووإء يووةبازاا و جيٗا 
ةيعةشوووازييةناد زةَيٓوووةناْى بةنااتصوووتٓى َٖيوووسو نوووااو ذْووواْى بوووةاذةواّ     
بةاةوةَيغ برذووةد َةَة ذيااذةيةنة نة بوؤ ٖوةَوو نؤَوةَيطا ةيعةشوازييةنإ     
ٖاوبةظة  بةو ااذةيةو ذَااةو نرَيهواااْى ذٕ زياذبهوا  زيواتر وةى انةبوةاو     

ذةانووووةوتٓى زةاو زةوةْووووب يووووة ااةؤاتووووةناْى  نرَيهوووواااْى ةيوووواو ذةاذةنووووةوٕ 

يَيهؤَيووووووووةاةواْى نااتاْووووووووةنإء ٖووووووووةاوةٖا ذةانووووووووةوتٓيإ يووووووووة َاَووووووووااة     
 ةَيعهةظهراوةناْى ذةابااةو نااو ذْإد ااشتى َةّ َةشةيةية ذةشةرتَيٓٔ 

ذةتواْرَيت تراة ئ جَيطاوظوَيٓى نوااو بوةاوراواْى ذْوإ يةشوايةو نوااو      
ة تيايوووبا ذْوووإ زةابوووةٕد بوووؤ ةوْوووة ةيعةشوووازو   بةاٖةََٗيٓاْوووبا ب يٓرَيوووتد نووو 

ةؤظوواىء جٌءبووةاةد بةتاي ووةتى َووةو بةظوواْةو نووة ذْووإ ْووةى يووة نااكووا بووةَيهو  
يةَاَيووووةناْى تؤياْووووبا نوووواا بووووؤ تاوةْهوووواا ذةنووووةٕد يَيهؤَييٓووووةوة ذةابووووااةو     
بووااوذةتى ذْوواْى نرَيهوواا يةنااكووةناْى ةؤظوواىء جٌءبووةاكى َاَوواذةنراو نووة  

َةثوَوووةْى ةياوَووواقوآلْى َةَيُاْييوووةوة َاَووواذةنراد    ية يوووةٕ 4886يةشووواَيى 
ذةتووى نوور و ْووةكوثاوو َووةو ذْاْووة َاظووهراذةنا   َووةو يَيهؤَييٓةواْووة َووةوة 
ذةاذةتووةٕ نووة ذْووإ ْاضووااذةبٔ بووؤ بووؤ بةذةشووتَٗيٓاْى ذةااَووةتَيهى  وةنووى        

 تؤيإ ةَيعهةظ هةٕء ذةشت ببةْة يةظئرةظى 
ى تاقيهرذْوووةوةو ةَيويصوووت ووٕء ذةوَيوووةتى َةشووويرى زةا بَيٗووووذة يةٖوووةويَ 

زةابوووووْى َةشووويريةتى تؤيبايوووةد َوووةّ ذةوَيةتوووة وةى بوووؤاذوازو َةشووويرى      
نااذةنا د نااَيو نة َايةو ٖيك جوؤاة شةاشووا َاَْيو ْييوةد ٖوةَوو ذةيوسأْ      
نة ذةوَيةتى َةشيرى تةْٗا شوةاو بوؤاذوازو َةشويريية  ذةوَيوة   بةتوْوبو     

شت ياشايةنة نةبتواَْيت َاوةو نوااو ذْوإ   ذةابااةو ياشا بر يااذةذا د َةبة
يةَاشووتَيهى قووابيًى تةذةَويووبا ذيااي هووا ء يووا نووااو َٓوواآلٕ قةذةغووةبها د      
بةٖةَاْعووَيوة نووةْاتواَْيت بووؤ زةاَيووو يووة نااَةْووبةناْى تووؤو ةعووووو اةذو    
يةنعوووةية يوووا تةْاْوووة  يوووةى اةذ نوووااو َاشوووايى ب ةتعوووَيتء ْاضووواا زيوووإ    

د نااَةْباْى ةؤشوتةء اَيطواو َاشؤء زيٓباْوةنإء     بةذياْى َةوإ ذةكةيةَْيت
َوووةواْى توووريغ ذةبَيوووت زةابوووةو جووواا زيووواتر يوووةناتى ذيووواايهراو يةظووووَيٓى       
نااةنووووةيإ مبَيٓٓووووةوةو ناابهووووةٕ بووووةآلّ نرَييووووةى وةاكوووورٕ نووووة يةكووووةأل َووووةو   
شوووةعاتهااة ذاَيياْوووةذا ْوووةكوثَيتد بوووؤ ةوْوووة يةضووواو ذةااَوووةتى نرَيهوووااإء  

وةايووووة نر تاْووويووووإ زةا زيوووواترةد َووووةوإ ذةبَيووووت     نااَةْووووباْى بووووَب ةًة 
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اةزيًييووةنى زةا بهووةٕ يةكووةأل نةشوواْى توور توواْوو بطوورٕء نرَيووى يووةى ٖووؤذة       
ك ةوريو  و يةيووةى  40ذاي يٓ هوةٕد يوا تةْاْووة  َوٌ بةٖوةاذوو ذاَيةتةنووة بوبةٕدا     

ذوواو بضووووونبا ذيووووإ بةشووووةاذةبةٕد ٖووووةاذوو اةكووووةز تَيهووووةأل بةشووووةايةنبا  
جووواا تووظوووى اووذاوو ْووواتؤػ ذةبووؤد نوووة نووورذةوةو     نوووةوتووٕء زةابوووةو 

ْاظووووريئء ٖةشووووتى ظووووةاّ يووووة َرةلةناْووووبا ذاوشووووتبةنا ء يةوبااةيووووةوة       
واقيعيوووةتَيهى ترشوووٓاى ٖةيوووةد يةظوووااةنإء  ذَيهوووإ  باشوووى زةا ذةابوووااةو     
نَيوو ووٕء بَيوةذةب ووْى  وإ يةَاااذاية  ذةبَيت ب يوٓك نوة َوةو اووذاواْوة     

اةووووى يةشووووةا َٓوووواآلٕ ٖةيووووةد بةتاي ووووة  َٓاآلَْيووووو نووووة    ض ناايطةاييووووةنى تر
نااذةنةٕد تراة ئ ظتَيو نة ذةنرَيت تةؼوةواو بهوةيت ناايطوةاو تراةوى     

 ٖةاذو يةْى  ظةيوو اوذية 
ناانرذٕ يوةبوااو ةيعةشوازيبا بةتاي وة  بوؤ ذْواْى تواوةٕ ََيورذء يوةوةػ         

ةتى بةذواوةيوةد  تراة  بؤ ذْاْى شوهور و زةيصوتإء َٓاَيةبوةا ظووَ ئ عاقي و     
ناانرذْى َاوا ية ناتى شهور وبا ْةتؤظوى بةذووبَيَٓيت نةناايطوةاو توراث     
ذاذةَْيووت ٖووةّ بووؤ نؤاةةيووةو ٖووةّ بووؤ كيوواْى ذْةنووة ذةبَيتووة ٖووؤو يووةذايه ووْى  
َٓاَيى ْاناّء يةبااضووٕء َرذْى َٓاأل يةشهى ذايهوبا ذايو ْاضااة ٖةاضى 

كريَيت  بةاةثاَووة شووةاةتاييةناْى زووتوور بطةا َيتووةوة ناكوواو تووا جَيطانووةو ْووة  
َوووووةونااة بوووووؤ َٓآلْوووووى بَيضوووووااة بريتييوووووة يوووووة نةَ ووْوووووةوةو ضووووواوذَيروو      
نوووةتؤاانوو    تاذ َاظوووهراية نوووة َوووةو َٓاآلْوووة يوووةةاأل بوووووْى َوووةو ٖوووةَوو    
بةآليةذا ْاتوأْ َاااّ بٔء ية َاناَبا بؤ نةَهرذْةوةو ْةتؤظى َازااةناْيوإ  

َى تراةى َةَة زةابوووْى َوةاةء ْةتؤظووو    ذةاَاْى تةويإ ذةذةْ د َانا
يةكةظةوةشووتإء بةيووةى وظووة ظووَيواْى اةكةزييووةد  ذَااةيووةنى زةا يووةَٓاآلٕ     
كوةواةذةبٔ بةبَيووةوةو ٖةشووت بوة تؤظوى تؤظةويصووتى ذايووء بواوى بهووةٕء       
تؤظةويصووتى واقيعووى ذايوءباونيووإ ٖةشووتوَي هةٕد َةواْووة بووةوجؤاة يووةذايو  

هوااإء ٖوةَوو توةَيو ذةبيوٓٔ نةَوةوة تواوإء       ذةبٔء كةواةذةبٔء ذةَرٕد نرَي
 بةذنااوية يةشةايةى نةَيةنة ذةبٔ 
و شووةذةو اابوورذووا َةبةشووت شووةذةو    60يةشووةاةتاو شوواَيةناْى ذةيووةو   

و نواذوك يةْاوضة َيٓطًيسييةناْى ضاْبْى ةةْةبة ا جؤاة كيايةنوة  -ْؤزذةية
انوا ٖوةزااإ  و ىك نة يةَاناَى جةْطى َازاذي ةتعى نؤيًةناْى َةَريهاو ب

ذٕ ْاضووواا بوووةبَيهااو نووورإد ةسيعوووهةنإ بوووة ذةزيٓةوةيوووةنى شوووةاثر انَيغ    
كةيعنت: َةويغ َةوةو نة َرذْى ْاآلٕ نةَ ؤوةد َةشةيةو َةؼًَى َةوةبوو 
نة َٓاآلٕ يةو ذاَيةتةذا يةزةتيإ يةظريو ذايهيإ ذةنورذء يةضواوذَيرو باظو     

 بةٖرةَةْب بووٕ 
يوووة َوووةَريهاو بوووانوا بةتاي وووةتى يوووة   70يوووةو يةذةواوبوووةاو شووواَيةناْى ذة

ْيؤيوووؤاىء َاشاضوشتوسيعوووهإ ذووبووووااة بوووةو بةٖووووةَإ َوووةثاّ كةيعوووونتد     
بَيهوووااو ذْووواْى ْاضووواانرذ واز يوووةناا بَيوووٓٔء َةَوووةػ َؤَيوووةتى َوووةوةو ةَيوووبإ 
ضوواوذَيرو َٓاَيووةناْيإ بهووةٕ  يَيهؤَييٓةوةيووةنى ٖاوظووَيوة ْيعوواْى ذاوة نووة       

يوووة شوووويب يوووة َاْطوووةناْى َوووازء َوووةيًو  شووواَيى    يةبوووةا َووواْطرتَٓيهى كعوووتى 
ذا َاشووتى َوورذٕ يووة شووتؤنٗؤَيِء ظووااةكةواةناْى توورو َووةو وآلتووة زةا     4909

ٖاتوووةتوااةوةد بوووةجؤاَيو نوووة ةَيعووو  اوويٓوووةذاوة يوووةو وآلتوووةذاد يوووةنَيو يوووة       
بوووةْاوباْط ئ ةسيعوووهةناْى شوووتؤنٗؤَيِ بووور واو توووؤو يوووةو بااةيوووةوة َووواوا        

يوةو نووة َاظوهرابووة نةَ ووْووةوةو َوةاة بووةو ظووَيوة    ااكةياْوبووة: تاَووةو جيَ 
ضووواوةا وإ ْوووةنراوةو بةٖةَاْعوووَيوة بٓوووةَاو شوووة َةتى توووةَيو بةذَيٓياييوووةوة  
ةةيوةْوبو ٖةيووة بوةو َاْطرتٓاْووةوة  بَيطوَووإ كورْط ئ ْيعوواْبةاو بووااوذةا    
َةوةيوووة نوووة ضوووةْبئ ذةشوووتةو كوووةواةا شووووةاو بَيهوووااإك يةبوووةا ٖةوتوووةناْى  

او َووةوةيإ ذةشووتهةوتووة نووة يووةذةواو يووةى نؤب ٓووةوةو يووةذَير   َوواْطرتٔ بوووا
َاروواْى َووازاذو يووة يةنووةػء ٖةوايووةنى َووازاذذا قووةااا بطوورٕد ظووتَيو نووة بووؤ     
شة َةتى كيإ ََيحطواا بةنةَيهوة َوةّ َةشوةيةية يوة بابوة  بر يوااو باظوهرذْى         
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ت ذوواةناْى ناانرذْيعةوة ااشوتة  ٖوةّ َيُاْيعوى ٖةيوة  ظووَيٓى نواا ذةبَيو       
ٖةَيعة بةجؤاَيو بَيو نة شة َةتى زياترو َةترشى نةَ  بؤ َةواْوةو نوااو   
تَيباذةنووةٕ َصووؤكةا بهووا د كرْطووى قةذةغووةنرذْى توااذْووةوةو َووةيهٗوييغ   

 ْابَيت بةنةّ شةيربهرَيت 
يووة ةيعووةوةاو َاآلْيعووبا نووة ْاشوويؤْاٍ اةَاْتيصيصووتة َابوواييووةنإ بووة     

ْييووة  يَيوورةذا ذْووإ يووة بووةياْى زووةوة   َووةَيٓى ذةزاْوؤد بووااوذةا ٖوويك باظوو    
تاظةو يوةةاأل ةياوةناْوبا توةايهى نواإء َٓواآلْى نةَتةَوةْيغ بوة زةاةًَوى         
ذةترَيٓووة بووةاناا  ةيوواوو ذٕء ٖووةَوو تَيووسإء نةشووةنإ يووةذوواَيهى بضووونبا   
بةشوووةايةنبا نوووةوتووٕء يوووة ْووواو ةاظوووةاةو نوووااو بوووؤْى ْووواتؤػء ٖووواآلوو     

ظوووَيٓى نووااو ظوووَيٓى ذيووإء ذوواو ْوشوونت   وةاشووهةاذا ذيووإ بةشووةاذةبةٕ   
ٖةَوو بةيةنةوةٕد َةو ذووااْة يةااشتيبا ضواَيى ب ٖةوانَيعؤء َةترشويباإ    

 بؤشةا تةْباووشتى 
بوووووااوذةتَيهى بةتوووووةواوو ذذوااو بوووووةاذةواَيغ يوووووةذاَيى ذذوااتربوووووووْى  
نااوذياْبا ٖةاوا ذْوإء ةيواوإ ْاضواا بوةنااَيو ذةنوا  نوة يوةبااوذةتى تورذا         

ية َووْي  اوويوبا يوة ْواو      4877ورةتى يَيبةنةٕ  نااَيو نة بؤةوْة يةشاَيى ْة
نووووةط يووووة  203يةظئرةظوووواْى اةرووووى ذَيرنووووؤْ ةَيى ةووووؤييض ذا ْسيهووووةو   

ٖاوشةاو نرَيهااإ نة زةابةيإ نرَيهاااْى ذةشتى بووٕد ذَااةيةنى زةا يوة  
ر كوظووااو ذْوواْى ََيوورذذاا بووة بَيوووةوةو يووةذَير نووؤْ ةَيى ةووؤييض ذابوؤ يووةذيََ      

َوووابر وو بوووةٖاو َرةل وووووٕ    ْاضووواايبا ذةشوووتياْباية يةظئرةظوٗةشوووتى  
 بةتوْبترئ ظَيوة زةبرو بةانةو  

 لةداهاتوودا ذن
نؤَةَيةكووةو ذاٖوواتووذا يووةا ووو َابواييووةوة بةتووةواوو شووةابةتؤيةو   ذٕ يووة 

ا ووبوووةا ووو ٖووويك جوووؤاة ذةشوووةآل ء ضةوشووواْبْةوةو ةاظوووهؤيةتيةى ْييوووة       
اوذا وةى بوْووةوةاَيهب َووازاذو ٖاوظووَيوة ذةبَيووتء ضااةْووشووب   يةبةااَ ووةا ةيوو 

تؤو بةذةشتى تؤيةتى  ةوةاوةاذة نرذْوب َوةويغ جطوة يةٖةْوبَا جيواوازو       
نةبةٖؤا جيايب ا ةكةزا يوةوة ذاوشوت بوووةد وةى ةوةاوةاذة نرذْوب ةيواوةء       
يوووووةبااوذةتب شروظوووووة ذياْوووووبا ذةتواَْيوووووت َٖيوووووسو ذةاووْوووووبء ٖوووووساوء     

ا بٓةَاو ةَيويصتيةناْب كةظة ةَي با ء بةناايإ خبا د َاَاذةييةناْب يةشة
بووووؤ ضوووووا نب ْواْوووووبٕ يةٖوووووةا زةَيٓةيةنوووووبا نةيةكوووووةأل تواشوووووتء َوووووااةزوو  
َاَاذةييةناْيووووبا ذَيتووووةوة ذةتواَْيووووت ٖةَي وووويَيرَيتء َووووةو يووووةاووو نووووااةوة       
يةبااوذةتَيهب ٖاوظَيوةو ةياواْبا ذةبَيت  بااوذةتب ذْاْب نرَيهواا يوةنااو   

ةيعووووةيوبا بةٖووووةَإ ظووووَيوة ذةبَيووووت  ذٕ يةبةظووووَيهب توووورو ا ةذذا عةَووووةيبء 
ةةاوةاذة نااو َاَؤشتاو ةةاشوتاا ذةبَيوتد يةبةظوب شوَيٗةَبا نوااو ٖوْوةاا       
ذةنووووا  يوووواتوذ نووووااَيهب عةَووووةيب ذةنووووا د يةضوووووااةّ بةظووووب ا ةذذا نووووااو   
بةا َيوةبرذٕ ذةنا د يَيهؤَييٓةوة ذةنا د ناا ذةتاتة َةشوتؤاد يةتؤظويةناْب   

ٍَ ةياوإ بوةو َةْبازةيوةو   تؤظ ٍَ ٖاوا ةكةزةناْب ياتوذ يةكة ب ذةبييَنء يةكة
تووووؤا ذةيووووةوَيتء َيُهاْيةتووووةنإ بوووووااو ذةذةٕ نووووةيرء شووووةوا ذةنووووا د     
يةٖةَي ويااذْب تؤظةويصوتوبا وةى ةيواو َوازاذةو ٖويك ا َيطريوةنب يةبةاذةَوبا        
ْووووب يووووةد تووووؤا ةَيعووووٓياا بووووؤ ٖاوشووووةاكريا ذةنووووا د يوووواتوذ ةَيعووووٓيااو      

ٍَ        ٖاوش ةاكريا بةبَب ٖويك نوؤ ء بةْوبَيوء بةَوةيًب توؤا يةنةشواْب ذا ق وو
بها د َةوة بر يوااو ةوةةإ بةشوتَٓيهب تاي ةتيوةو ٖويك ةَيويصوة بةنةشواْب        
توور ْيووة يووة َْيواْياْووباد ٖووةاوةى ٖاوشووةاكرييةناْب تووا شووةذةو ْاوةا اشووت نووة    

ْووَا بوةذا    ا َيههةوتَٓيهب تاي ةتب بووو  يوةّ زةَيٓةيوةذا شوشوياييسّ ظوتَيهب     
ْاَٖييَن بةَيهو يةقؤْاغَيهب باآلترو يةظَيوةيةنب نؤَةآليةتب تازةترذا ٖوةا َوةو   
ظتةو نةتا ةَيغ َوَيهايوةتب تاي وةتب يةنؤَوةَيطاذا بواوبوو َيعتي وااو ٖوةبوو       

 ذووبااة بةاٖةّ ذَيَٓيتةوة  
َرةل توؤو ذاذوةاو ذةنوا  شوةبااة  بوةو ةَيعوُةاجةو نوة بوؤ تَيرنرذْوب         

اْب ةَيويصوووة بةنةشووواْب تووور ٖةيوووة يووواتوذ بةنةشووواْب تووور زيوووإ   َااةزووةنووو



ـــــــــــــــــــــــــ      28 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 27                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

ْاكةيووةَْيتد تَيرنرذْووب َووااةزووو شَيهصووب وةى ٖووةا َااةزوويووةنب ذيهووةو       
شروظة َةشةيةيةنب تاي ةتيةو ٖويك نوةط َواة ذةشوتَيوةاذاْب ْييوةد ٖويك       
نةشَيو َاة َةوةو ْيية تؤا تَيهةآلوا َةشةيةو نةشَيهب تر بها د َوةوةو  

ؤٕ ذةتؤّد ضؤٕ بةظوب زيٓبووَاْوةوة ذةتوؤّد ضوؤٕ ذةتوةوّء ضوؤٕ       نةَٔ ض
ٍَ نةشوواْب توور   جووٌ يةبووةا ذةنووةّ نووااو تاي ووةتب َٓووةو ةةيوةْووبا َٓوويغ يةكووة

 بةٖةَإ ظَيوةية 
ٖةشووووتد وَيرنوووورذٕد شووووةابةتؤيب تووووةواو و ٖووووةَوو تاي ةيةْبييووووةناْب     

ااَيو بهوا   ةةاوةاذةو تاى ية نؤَةَيطةو ذاٖاتووذا ا َيطر ذةبٔ يةوةو نةتاى ن
بةزةاةاو تةواوبَيت  كرْطب بوةتؤذإء َاكواذاابووٕ يوة بوووْب تاي وةتب توؤد       
يووووة و ذْووووإء ةيوووواواْب نؤَةَيطووووةو ذاٖوووواتوود يةضوووواو نؤَةَيطووووةو ََيصووووتاد    

 يةَاشتَيهب زةا بةازذا ذةبَيت   
َةشووووةيةيةنب بٓووووةا ةتب َةوةيووووة نووووة يووووة نؤَةَيطووووةو ذاٖاتووذااواتووووة يووووة    

َوو جووؤاة ترشووَيهب َةيةقاْووةو ْووةَٖيين نووااو    شوشووياييسَبا و نواذاكٖووة 
َةشوخةاة َوواََيس يةباشوهرذْب َةشووةيةو شَيهصوب يووةْاو ذةضوَيتء ةةيوةْووبا     
شَيهصب زةا شروظة تر يةوةو َةَر ة ٖةية ذاوشت ذةبَيتد َوةَر ة يوةَْيوإ   
ذوو نةشوووبا نوووة ةةيوةْوووبا ذٕء ََيرذايوووةتب ذةبةشووونت  ذإء ْاشوووازكااوء     

ُووةيًب شَيهصووب شووةاٖةَيبةذا د َووةتالم ذةيووةوَيت َووةو بووةذواو َةواْيعووبا بَي
ةةيوةْبيية ْا شروظتيية نةَةتالقب تَيباْةَاوة ضااةشوةابها  يوةو جَييوةوة    
نة ةةيوةْبييةناْب تر يةبةاضاو ْاكريَيوتد زةا ذْوإ ْاضواا ذةنوا  ةةيوةْوبا      
ذةاةوةو ٖاوشةاَية بطرٕء يإ تةْاْة  يةظوب تؤظويإ بئرةظؤ  جيٗواْب     

ْوووة ْاتواَْيوووت يوووةوة باظووو بَيت  بوووةآلّ كوووؤا يين بوووااوذةتب نؤَةآليوووةتب   ةياوا
ٍَ زةاَيوو يوةو قةذةغوةنراوو وعواااْةو ذيواْب        تواْاو ا ووبةا ووبووْةوةو يةكوة
ذٕء ََيرذايووةتب وةااٖووةّ ذةنووا ء ا َيطاذةكرَيووت يووةوةو َووةو قةذةغووة نراواْووة    

 بضٓة َايٓبةوة   

إء ْانؤنييوووةنإء ةةيوةْبيوووة  بوووةاذةواّ ذَااةيوووةنب زةاتووور يةا َيطرييوووةن   
ْاشروظتييةناْب ٖةيوَةاجب َةَر ةا ذْإ ذةْاشرَئ  َوةّ نوااة يةَةشوايًب    
نؤَةآليوووووةتبء يةذاشوووووتاْةناْبا ةوْةيوووووةنب زيٓوووووبووةد بوووووةآلّ زةابوووووةوحاا 
بةظَيوةيةنب ْةكوثاو ذةاذةبر ذاَيوت بوةجؤاَيو نةٖاوشوةاكريييةناْب َوةَر ة     

َب  ٖويك نةشوَيو نوة بريبهاتوةوة َوةو ااشوة       زةانةّ َاَاثةناْب تؤا ذةةَيهو 
َيٓهاا ْانا ء بةو ةَيية جَيطاو شةاشوا َإ ْيية نة تةْاْة  َةو نةشواْةػ  
نوة َووازاذا ٖةَي وويااذْب عيعوولء َوازاذا نؤتاييَٗيٓووإ بووةو ةةيوةْبياْووةو يووةو   
عيعووكةوة شةاضوواوةو كرتووووة بووةنااَيهب شروظووة ذةزاَْيووتد َووةيًب ْييووة       

 بااوذةتب نؤَةآليةتب َوجوذذا نةَةا توْبناتةوة  َةواْة يةةَيٓاوو كؤا يين
باوةايووإ وايوووة نةتوووةْٗا ضووويٓة باَ نوووإ ةَيويصوووتة تووواوةٕ َوووازاذا ةةيوةْوووبا  
شَيهصووب بوؤ  بووؤ ةوْةاَاتيًووبة اايعووٗااذ َةظوو وَ ةاةكيةةًُيهَيهبا ذذا      

 Fanny –ضوووووووا نييةناْب ذْوووووووة ْووشوووووووةاَيو بوووووووةْاوواواْب يواَيوووووووب  
Lewaldَووةا َةشوووةيةو يةنصووواْب َاوووةناْب ذْوووإ ذةَيَيوووت: "َةكوووةا   كيةبةاا 

ٍَ ةيوووواوإ ذةنووووةٕ بووووةو ةَييووووة  F.Lََيوووووةا كذاواو يةنصوووواْب َوووواة ذْووووإ يةكووووة
اكوواكةشووٓبكيغ يةشووةاذةم ذةبَيووت نووة ٖةوَيووبةذا  بووؤ َووازاذبووْب تووؤاد     
َووةوة ٖةوَيَيهووة يووةةَيٓاو ظووتَيهبا نووة يةََييشوواَية بةظووَيوةيةنب َيٓهوواا ْووةنراو     

بة ةياو  يةبةاَةوة ٖويك ذةييًَيهوب عاقآلْوة يةبةاذةشوتبا ْيوة نوة بؤضوب         تابةتة
ذةبَيوووت شوووةاو ذٕ وةى ةيووواو يةيةنصووواْب َاووووبا بةظوووباا بَيوووت بوووةآلّ ذَيوووب         
بةظبااْةبَيتد بةةَيضةواْةوة باظ ة ذٕ يةشةا بٓةَاو شروظة تؤا يةشوةا  

َييَن بوؤ  ذةم بَيتء ذواتر بةَةانب تؤا بساَْيت نةبوة ََيعوهب توؤا وعواا بٗو     
تَيهعووهاْبْب ذَيوةزَووةو وهوورا ا ةكووةزو توور  بةتووةواوو ذةبَيووت َوواة َووةوةو      
ٖةبَيت ٖةا جؤاَيو نةبةااشة ذةزاَْيت شوا ا توَيين ذَيب تؤا تَيرا بهوا   
بؤ ةاااشتين ٖاوشةْطبد يةبةا َةوة بؤ ةوْة ٖةَووَإ بةبَب َةوةو يةا ووو 

ذةخيوَيٓيٓةوةاتووةْٗا بووؤ َووةوةو   َةتالقيووةوة ذَيتووةْط بووك يةبابةتووةناْب كؤتووة  
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ةوْةنوووووةَإ يةكوووووةواةترئ َرةلوووووةنإ وةاكرئكنةَوووووةو بوووووةزةاو يةٖوووووةا      
شةاذةََيهبا ضؤٕ كةاَى ذَيب تؤا يةبةا ةَيب ذَْيهب تازةذا ذةاظت  َرةلوب  
وظووووياا َةَووووةو بةٖةَاْعووووَيوة ا َيطانوووواْب تَيرنرذْووووب ا ةذووووب كووووةواةو َووووةو   

قوةاشووتَيهب بريتاايووو شةازةْعووة بووةنااَيهب شروظووة ذةبيووٓٔد تووةْٗا َةتال
َووةو ذةنووا د نةبؤضووب ََيوووة ذةتاْةوَيت"اةذووة كةواةنإ"يةبووةا توواترو ذْووإ   

واو ذاذةَْيووت نووة ا ةكووةزو ذْووإ بةكعووة يةا ةكووةزو   …شووونايةتب ةَي هووةٕ  
ك Lukrtia Florianاوذوب كوةواةو كوواكةشوٓب بَيووتء ٖوةا ذَْيوو بتواَْيووتا     

و تؤظةويصووة بوؤد ٖووةَوو َووةو َٓاآلْووة بووة   بَيووت  َٓباَيووةناْيإ ٖووةَوو زاذة 
تؤظةويصووة ااشووتةقيٓةو ذايهاْووةو يووةتؤ بووواذويب وظووياااْةو ةَيويصووت      
ةةاوةاذة نرابَينتد جيٗإ يةذَير بةيوباتب َوةو بااوذةتوةذا ضوب بةشوةا ذَيوت؟       
ٍَ بوووْب ٖوةَوو َةواْةظوبا بوووْب توؤا          بَب ذوو ذَيب جيٗوإ ذةتواَْيوت يةكوة

ٍَ      ذاَيووية ةَي ووبا ء وةنووو   َووةَر ة ةووَيغ بهووةوَيتء زيوواذ يووة ةَيويصووت تؤظوورا
 بَيت"   

بووةآلّ بؤضووب تةْٗااا ةذووة كةواةنإكَووةو َاوووةيإ ٖووةبَيتء نةشوواْب توور نووة    
تاوةْب ا ةذب كةواة ْوك َةوَاووةيإ ْوةبَيت؟ َايوا توةْٗا يوةى كؤتوة يوإ يوةى          
كوواشوووةْباذوو نوووةط يةٖوووةَوو َةواْوووةو وةى َوووةواْيإ نووورذووةو ذةيهوووةٕك  

ْاياْباية بةةَيب َااةزووةنواْب ذَييوإ بويئ؟ ا ووذاوةنواْب تؤظةويصوة      يةتوا
كؤتووة ْيوووةو نتَي خاْةيةنووة بووةآلّ  يووةْطراْب كؤتووة كوووَا بووةوة ْوواذةٕ بؤضووب    
ظووتَيو نووة بووؤ كؤتةيووةىء كووانةشووةْبَيو وةى َةشووةيةيةنب ضانصووازو نووراو   

ٍَ ذةنرَيتد بةآلّ بؤ نةشاْب ذا قةذةغةية؟   ق و
بواذوازووووبا َيعت وووااذإ بوووة َوووازاذا ٖةَي ووويااذْب عيعووول  يووةذْياا َوووازاذا 

نووااَيهب ْووا َوَهيٓووةد بووةَيَب يووةّ بااةيووةوة بةَيطووةناْب ََيُووة ذةكاتووة َةوةووةا اد  
بةآلّ بةكعة َرةل يةٖةيوَةاجَيهب نؤَةآليةتب ٖاوظَيوةذا قةاااو كرتوووةد  

َوٍ َووةو ٖةيوَةاجووةو َووةَر ة تووةْٗا يةبابووة  زاااوة َوواذاء وهريووةنإ تةذووة    

ذةنرَيوووووت بةكعوووووة َازاذيوووووة ٖاوظوووووَيوةناْب يةتواْاذايوووووةد يةْووشووووويَٓيهب    
jacques    ذا كوواكةشووووةْب باشووووى ةيوووواوَيهب ذْووووباا ذةنووووا  نووووة ةةيوةْووووبا

ٍَ ةيووواوَيهب تووورذا ذاوةاو ذةنووووا : "ٖووويك نووووةط       ْاةاناْوووةو ذْةنوووةو يةكووووة
ْاتواَْيت ذةابااةو تؤظةويصة وةاَإ ببا د َةكةا ةياو َااةزوو يةذْوة يوا   
ةَيويصة ةَييةتب نوةط نةَتةاتوةّ ْييوة َوةوةو ذٕ بضووى ذةناتوةوة ذاةيوةد        
   ٍَ َووووةوةو نةذةبَيتووووة َايووووةو تةآلقووووبإ َووووةو ضووووةْب ناتوووويََيرة ْييووووة نةيةكووووة
ٍَ ٖاوشوةاةنةو   ذةشتةنةو بةشةاينذووةد بةَيهو ظةوا ذواو َةوةية نةيةكة

 ذةي اتة شةا"  
jacques    يووةوة جَيطوواو تووؤا   بةَووةانب تووؤا ذةزاَْيووت نةيةا واْطووةو تؤ

ببا  بة ضاوذَيرَيوء يةّ بااةيةوة وةيصةوة يَي وبا "بواٍ َةكوةا يوةجَيطاو َؤ     
بَيت بةَاشاْب ذْةنةو نوتةنهااو ذةنا ء ظوةاَيغ ْانوا  ذواتور بضوَيتةوة     
ةاَيبء َاضب بها   ةياواَْيو ٖةٕ نةبوةبَب شوةاثبإ بةظوَيوةو ا ةءذٖوةآلتب     

 ذاانوووااو ذةنوووةٕد ضووووْهة ذْوووةناْيإ ذْوووة بَيوةواناْيوووإ بةَةبةشوووة نوظووونت
بةبةظَيو ية شةاوةتب ياشايب تؤيإ ذةزأْ  ةياوَيهب تر يةذةشوة ذْةنوةو   
ٍَ ذةايووبةنا د ذوايووغ بةذْةنووةو ذةَيَيووت نةضووةْب   ذةذا د َووةيهوذَيت يووا يووةَا
َةوو تؤظبةوَيت بؤ َاضء نوةيرء شوةواد يواتوذ تووا ةو َوؤٕ توؤا ذةتاتوة        

يةتؤا بةاذةذا   َةَةيوة نةيوة تؤظةويصوة ذٕء     وةو يا يةكوَاْبا ذةشت 
ََيرذايةتيوبا بةا َيوةذةضووَيتد نةبووة بوور واو َوؤ تؤظةويصووة َووةّ جووؤاة نةشووة  

 ذَيرةقاْة ٖةيةو بةقةذةا تةياَيب تؤظةويصة  بةاازةنإ ذةبَيت   
براْووبيض بووةّ ضووةْب ذَيوور ة شووةاثُإ ااذةنَيعووَيت "َووةّ ا اشووتياْةو نووةبؤ    

ةَر ةا ََيُووة وةى ظووتَيهب شووةاةتايب َووةذَاا ذةنوورَاد   جيٗاْباورٖيختووةكا َوو 
ٍَ يةَةوبووووةا بَيطوَووووإ بووووَب وةآلّ بووووووٕ"د بووووةآلّ ٖووووةا َووووةّ جيٗاْووووة      50 شووووا

ٍَ َةوةو نة ذواو كوواكةشوةْبيغ ٖواتووةد    ةَيعهةوتوو تاوةٕ َيُهاْة يةكة
ْاوَيرَا يةبةااَ ةا ووظة بةَيطةذااةناْب كوواكةشةْب ااشوتطؤياْة ذاْوب ةَيوبا    
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  َوووةو بةٖوووةَإ ظوووَيوة نوووة يوووة َوووائء يوووة َةتالقوووباد ايانوووااو ذةنوووا د   بَٓيوووت
يةٖاوشةاكرييعووبا ايانووااو ذةنووا د َووةوةو كؤتووةو كوواكةشووةْب َووةثاَيإ    
ذاوة َوةَر ة ٖوةزااإ نوةط َوةثاَب ذةذةٕد نوةْاتوأْ تؤيوإ بوةوإ ةَيٓاشوة         

اْب بهووةٕء ةةيوةْبيعوويإ بووة نؤَووةَيطاوة ٖووةاَاوةد َوورةل ةَيويصووتة ضوواوةا و     
َاَيوكؤا ةنووووإ بَيووووتد ٖووووةَوو ظووووتَيو تووووؤا ذَيتووووة ةَيعووووةوةد نةَازاذيووووةناْب  
كؤتةيووووةىء كووانةشووووةْبَيو يةا واْطووووةو َووووةتالقب بؤاذوازيووووةوة كووووؤا ا بووووة     
بةذَةتالقبد يَيرةوة َوةوإ يوةو ياشوا َةتالقيياْوةو يوة نؤَوةَيطاوة ٖوةَيكوآلوة        

ٍَ شروظووووة بووووااوذةتب نؤَةَ يووووةتب ََيُوووو    ة ذةنةوْووووة ذوا ذةنووووةوٕء يةكووووة
ْانؤنيووةوةد ٖاوشووةاكريا ْاضووااوء زةاةًَووَب بووة و نؤَةَيطووةو بؤاذوازيووةوة  
ذٕء ََيرذايةتييووةنب َاشوواييةو تانووة وووؤاَب ةةيوةْووبا شَيهصووية نةَووةتالقب  
بَيووووتء ٖووووةَوو جووووؤاة ةةيوةْبيووووة شَيهصوووويةناْب توووور بووووَب َووووةتالقك  ذٕء     

رتاْبوَاْة ََيرذايوووووةتب بوووووؤاذوازو نةََيُوووووة بوووووةذة يًب ذاظووووواٖةَيٓةكر شوووووة 
بةاةثاَب ةةيوةْبا َوَيهايةتب بؤاذوازيةء ةةيوةْبا ااشتةوتؤا ٖةية بوة  
َوَيهايوووةتب تاي وووةتبء َووواة َوووريا ء يةوَيعوووةوة تاي وووةتهرذْب َووواة َوووريا        
بةَٓاَ ْب"ظوووووةاعب"  زاااوةوآَووووواآلْب ظوووووةاعبك تةْاْوووووة  بوووووؤ َةواْوووووةو   

ا ذةبَيووت بووةنااو  َرياتيعوويإ ْيووةد يووةذَير كوظووااو بووااوذةتب نؤَةآليووةتب ذ   
بَٗيَٓيتء ق وَيب بها   ٖاوشوةاو يَيورةذا ياشوايةنب نؤَةآليةتيوةو شةاةَيضوب      
نوورذٕ يَيووب ا ووبووةا ووو شووساو ذةوَيووة  ذةبَيتووةوةد بووةجؤاَيو نةَووةو ةيوواو و         
ذْاْةو تياْة  ذةنةٕء جياذةبٓةوة وةى ياتب يةياشا ذةْاشرَيتء َاوةيوةى  

 زيٓباْب ذةنرَيت  
ييصووة ذا ٖوويك ظووتَيو يووةَاااذا ْييووة ب َيووت بووة َووريا د    يةنؤَووةَيطاو شوشيا

ٍَء ةَيويصوتية تاي ةتيوةناْب        جطة يةوةو نة َورةل بيوةوَيت َاَرازةنواْب ْاوَوا
تؤا وةى َريا  يةبةا ضاو بطرَيوتد بوةّ ةَييوة ظوَيوةو َوةَر ةا ٖاوشوةاكريا       
يوووةْاو ذةضووووَيتء ٖاونوووا  ٖووووةَوو َووووةو َةشوووة ْةو يةةةيوةْووووبا َرياتووووةوة    

ة َاااوة نؤتاييإ ذَيت  يةشةا َةو بٓةَاية شؤشياييسّ بة ةَيويصوة  ٖاتووْةت
ْوووةزاْيوة ذةابوووااةو ٖةَيوةظووواْةوةو َوووريا  قصوووةبها د شوووةاوة ء شووواَاْب   
تاي ووةتبد نووةَاة َرياتطوورتين يةشووةا ذاَووةزااوةد يووة َوواااذا ْيووة  ذٕ َووازاذةو        

ة تؤظويةناْب  َٓاَيةناْب َازاذا َةو بةاتةشو ْانةْةوة  بةَيهو بةٖؤا َٓاَيةو
ذٕ زياذذةنا د ذْاْب ةةاشوتااو بةتَيونوةا ذْاَْيوو نوة َااةزوويوإ يوة نووا ةء        
نضاْب تةَةْب ٖةازةنااو ٖةَوويإ َازاذو شةابةشت ذةبٔء يةٖةا ظوتَيهبا  

 ةَيويصتيإ بة نؤَةى بوو ةعتيواْب واقيعب ذةنرَئ 
ت "َؤ بوؤ َوةوة    يةذاٖاتووظبا ا ةْطة ةياواَْيو ٖوةبٔ وةى اَوا  ٖاَ ؤَيتكبًََيو   

ذاوشت ْةبووّ ب ُة باونب تَيسإد يةَةػ واوةتر بةبر واو َؤ ٖاوشوةاكريا   
ٍَ تصووووتٓةوةػ تاواْووووة"واتاا َةَووووة ضووووية؟ تواْوووواو غووووةايسة      ٖةَيةيووووةو َٓووووا
شروظووووتيةنإ َووووةو جووووؤاة َةثاَطريياْووووة ااشووووت ذةناتووووةوةد ذوذَٓهووووااو    

ؤبٓٗاوةاو َووك نةشوَيهب وةى َا ٖاَ ؤَيوتء كوَواْب وةيصوةة نةشواْب وةى ظو      
يةْووووبةاو ٖايووووةٕ نووووة وووووةوتاْب َرةلايووووةتب يووووة بووووةذيٗاتين نؤَةَيطايووووةنب   
ةوْةييوووبا ذةبيوووٓٔد ََيُوووة ْايوووةازَيك  ََيُوووة اوو ذةنةيٓوووة ََيووور َووواا  ا اتصوووٌ     

 نةبةا اشة ذةْووشَيت:
"َووورةل َؤَيوووةتب َوووةوةو ْييوووة توووؤا يوووة شوووةاو ياشوووا شروظوووة يةناْوووةوة  

نرذْوووةوةو تؤيوووبا ذةشوووت بباتوووة ةوووةير ةوا  ذابَٓيوووتء ذةبَيوووت يوووةنرذةوةو بري 
نرذْووب َووةو ياشوواياْةو ذيوواْب تووؤا بةةعووت بةشوونت بةياشووا شروظووتيةنإ         
ٍَ ٖووةَوو َةواْووةو نووة    بةا َيوةبووةاَيت  زةَاَْيووو ذاذَا نووة َوورةل ٖاوذيوواْب يةكووة
      ٍَ ةَييووإ ذةوترَيووت تَيووسإء ذةوَيووة  ْووة يةشووةا بٓاغووةو ياشوواا شووةذةٖا شووا

ٍَ  ةَيعووو د بوووةَيهو يةشوووةا بٓ ٌَء زاْصوووة كوثووواو يةكوووة اغوووةو بٓوووةَاناْب عوووةق
شروظت ذيااو ذةنا   شياشة ء َانوااو ياشوا ذكوقيوةنإء َةشوايًب يوةو      
جوؤاة نةَووةَر ة يووة ٖووةَوو شةاضوواوةنإ َوواو ذةتؤْووةوة تووةْيا يةشووةا بٓاغووةو  
ياشاا شروظة ا َيهبةترَئ بووَْيهب  ظايصوتة بوة َورةل بوةواقعب بةذيوبَيت      



ـــــــــــــــــــــــــ      34 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 33                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

َةوصوواْة يةباايووةوة ذةْووشوورَيت"  َووةو ناتووة بةٖووةْطاوو     نووة ٖووةزااإ شوواَية   
ٍَ قؤْاغب ةَيعور ةوو   َاذذو ْسيو ذةبَيتةوةد نؤَةَيطاو َرةلايةتب ٖةزااإ شا
ذةبر َيووت تووا شووةاةثاّ بةظوووَيَٓيو بطووا  نووة يَييووةوة ٖوواتووةد واتووة بطاتووةوة بووة 
َوَيهايوووةتب نؤَؤْيصوووةء يةنصووواْب توووةواو و برايوووةتب ْوووةى بوووؤ ٖاوةعوووهة     

ريات ةاةنإد بةَيهو بؤ ٖةَوو َرةلةنإد َةوةية ةَيعوهةوتين كةواةنوة َورةل    َ
ذةشة ةَييبةكا د َةوةو نة نؤَةَيب بؤاذوازو بَيٗوذة ٖةوَيب بؤذاو عةَوةيب  
ْةبؤوةد واتة َازاذاء يةنصاْبء برايةتب ٖةَوو َرةلوةنإ يوة شؤشوياييسَبا    

بايوة تيوؤاَا ذاوشوت بهوا      ذةبَيت بةااشةد نؤَةَيب بؤاذوازو توةْٗا يةتواْاي 
ٍَ ةرانتيهبا  وةنو ٖةَوو ظتةناْب ترد يةّ بااةيةوة ٖةَوو تيوايةناْيإ يةكة
بةيووةى ذةكووةٕ  ناتَيووو نووة َرةلايووةتب يةةَيعوور ةوا تؤيووبا ذةكةا َيتووةوة توواَيب   
ذةشووووتوَيهرذْبد بووووةآلّ يووووةقؤْاغَيهب زةا بوووواآلتر يووووةوةو ةَيعوووو  بوويووووةتبء   

تايب يوووة ا ذَيُوووب ذايهصوووا اود يوووةانالٕكء يوووة      تَيووووةا يوة  نؤَوووةَيطاو شوووةاة  
َوَيهايووةتب كعووة َووةّ جووؤاة ذياْةيووة: تووةْٗا يووة ظووَيوةو توْبوتيووي توورو يووة        
قؤْاغب ذوانةوتوو  بسوتٓةوةو كةظةشوةْبٕ نةيةوناتوةذا ذةشوة ةَيهورذووة     
َوَيهايةتب كعة ٖةَيوةظاْبةوة اجطة يةٖةْبَا ةامشاوةو بضوىك وة ا ذَيُب 

اوبرذو ذواتوور تووةواوو نؤَووةَيطاو َؤتووؤَيسة نوورذد بووةآلّ َووةو       ذايهايووةتب يووةْ 
بسوتٓةوةية ية قؤْاغة جوؤااو جؤاةناْيوبا َٖيوسة بةٖةاََٗيٓوةاةناْب نؤَوةَيطاو      
ضووةْب  يووةْب ةَيويصووتيةناْب زةا ةةاةةَيووباد يووةذةاووْب تووريةو ْةتةوةناْووبا      

بااوذةتَيوو   ْةتةوةو ذةوَيةتب كةواة شةاياْٗةَيباد ََيُوة بيٓوةاو شوةاٖةَيباْب   
ٍَ ةَيويصتيةناْب نؤَةَيبا ْانؤى بووود َوةانب َايٓبةيوة نوة َوةو       بووئ نة يةكة
ْانؤنيووووووة ْووووووةٖيًَََيتء يووووووةبااةو كووووووؤا يين َوَيهايووووووةتبء َوووووواَرازو نوووووواا       

 يةةَيعهةوتووترئ َاشتبا بؤ َوَيهايةتب كعة بر ياا ببا    
ء توووؤا نؤَوووةَيطا بوووؤ ظوووتَيو ذةكةا َيتوووةوة نوووة زةَاَْيوووو توووؤا ذةخيواشوووت  

ذاوشووة نرذبوووود نؤَووةَيطا َيُهوواْب ٖووةَوو ظووتَيو بووةةَيب بووااوذةتب ْوووَاء 

ذيإء قؤْاغب ةَيعهةوتووترو وةاٖةْطب ذا ةتصَييَن بوةو َاْايوة ٖوةَوو َوةو     
ظتاْةو ية ةةيوةْبية شةاةتاييةناْبا ذةتواْرا بوؤ نةشوإ يواتوذ بؤضويَٓيهب     

تا ذٕ ذووبووااة ا ةَيَيهووب تاي ووة  َيُتيوواز بوؤ بةٖووةَوواْب ذةبةتعووَيتد وةََيصوو 
ضا ى ذةكَير َاد وةى َةوةو ية نؤَةَيب شةاةتايب ذا ٖةي وو  بةآلّ ْوةى وةنوو   

 ذْب بةذةشةآل  بةَيهو وةنو تاوةٕ َاة يةنصإ 
بواا َوؤؤ يوة ْوشويٓةنةيبااَاة ذايهايةتبكذةْووشوَيتانؤتايب نواًَ ووْب       

ٍَ ذةشووتوَيهرذْب بووووْب َوورةلد    نةشووةاةثاّ ذووبووااة ذةوَيووة  ٖاوناتووة يةكووة
يةنصوواْب واقيعووب ذةكةا َيتووةوةد بووووْب جَيووب ا ةزاَةْووبا ذايهايووةتب ذةشووت     

 ةَيبةناتةوةو نؤتايب بة بةذوةاشوااْب َرةلايةتب ذَيَٓيت" 
 َؤاناْيغ اايبةكةيةَْيت:

"يةشووةاذةَب ةةيووبابووْب تةَةذوْووبا كةظووةو شووةاوة  َةوةْووبة كووةواةو     
ٍَ و   ظووَيوةو شوووةاوة  َةوةْووبة ٖةَوووة جووؤاو    بوووةناابرذْب َةوةْووبة بوووة نؤَوووة

بووووةا َيوةبرذْب َةوةْووووبة بووووة تواشووووة تاوةْةناْيووووةتب نووووة َووووةو شووووةاوةتة     
ٍَ ْووووةنراوو يَيووووبَيت      يةبةااَ ووووةا بةاٖةََٗيٓووووةااْب ذا وةى َٖيسَيهووووب نووووؤْ ة
َرةلوووةنإ يوووةا ووو ظوووتَيو نوووةتؤا ذاوشوووة نووورذووة بوووَب تواْووواو َةيوووبإ      

يايبا ٖةشة َرةلاْة بةَٖيستر ذةبَيوت بوؤ   ذةوةشنتد بةآلّ شةاذةََيو ذَيت نةت
زاَي ووووٕ بةشووةا شووةاوةتباد شووةاذةََيو نووة ةةيوةْووبا ذةوَيووة ء َوَيهايووةتب     
َوَيهايةتيووووةى نووووة ةااَيسكووووااو يَيووووبةنرَاء شووووٓواو َوووواة َةواْووووةو ٖةياْووووة   
ذياايهراوة  بةاذةوةْبا نؤَةَيطا بةظَيوةو ا ةٖا يةشةا َوااةزووو تانةنوةط   

جؤاَيو نةٖةاذوونيإ يةةةيوةْوبا يوةنب عاذيالْوةو ٖاوشوةْط     ذاْاا َيياَاد بة
ذا نوووةَيو يةيوووةن  وةابطووورٕ  َةكوووةا جوووؤاَيهب تووور ةَيعوووهةوتٔ ب َيتوووة ياشووواا   
َايٓووبةاوةى َووةوةو يووةاابرذووذا ٖووةَووةكَي  تووةْيا بةذةشووتَٗيٓاْب شووةاوة    
ذووونُب نؤتووايب َرةلايووةتب ْانووا د َوواوةو َْيوووإ شووةاةتاا تةَووةذوٕء تووا      

ا تووووةْيا بةظووووَيهب بضووووووى يووووةذياْب َرةلايووووةتبء بةظووووَيهب بضووووونب    ََيصووووت
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َايٓبةيةدذابةظوو ووْب نؤَووةَيطا بةظووَيوةيةنب َةترشوويباا يةبةااَ ووةا ََيُووةذا    
وةى بةاٖةَب ا ةوةْبَيو يةَاااذاية  اةوةْبَيو نة نؤنرذْةوةو شةاوة  تةْيا 

ا َاَاثيوووةتب  َوووةو اةوةْوووبةو نةيوووةْاو تؤيوووبا اةكوووةزو يوووةْاوبرذْب توووؤ      
ٖوووةَيطرتووة  ذةونراشوووب يةبوووةا َيوةبرذْب برايوووةتب يوووة نؤَةَيوووباء يةنصووواْب   
يةَاوباو وَيرنرذْب كعوة يوةقؤْاغَيهب بواآلترذاد بوؤ يةنوةباا يوة بوةاذةواَب        
ٌَء وَيرنرذْووب بةنووةَيو بووةنااذَيت  َةَووة يةواْةيووة       ةَيووباْب تاقيهرذْووةوةو عووةق

ذاء يةنصواْبء  برايوةتب يةضواو    ذووبااة بَيتد بةآلّ ية َاشتَيهب باآلتر يةَازا
 ْةوةناْب ةَيعوو   

بةَعووَيوةيةد ةياواَْيووو شووةاةا او جيوواوازو تيَير واْيٓعوويإ يةشووةا بٓووةَاو    
يَيهؤَييٓةوةيووةنى زاْصووتى ذةكةْووة يووةى َووةثاّ: يةنصوواْب تووةواوو َاوووةناْى   
ٍَ ةيواود يةنَيهوة يةَاَاثوةناْب ةَيعوهةوتين وةاٖوةْطب       ذٕء بةاابةاييإ يةكة

ةيةد ٖويك َٖيسَيهوى شوةا اووا زةوو ْاتواَْيوت بوةاو ةَي طرَيوت  َوةّ نوااة         ََيُ
تةْٗا بوةكؤا يٓى ظوَيوازَيو َةيصوةا ذةبَيوتد كوؤا يٓى ظوَيوازَيو نوة باآلذةشوتى         

هاااْووبا َوورةل بةشووةا َرةلووباء ٖووةاوةٖا باآلذةشووتى شووةاَايةذااإ بةشووةا نريَ 
ااإ شوواَية َوورةل تووةوو  "شووةاذةَةزَير يٓة"  نووة ٖووةز  ٖةَيبةوةظووَيَٓيتةوة  َووةو 

ذةشووووةآلتى  تيايووووباد ذواجوووواا ذَيتووووةذوء ا نووووذةَووووااةزووو  ءتَيووووبيٓذةةَيوة
ضووووويٓايةتىء بةٖةَاْعوووووَيوة ذةشوووووةآلتى ةيووووواو بةشوووووةا ذْوووووبا بةيوووووةنحااو     

 ْاوذةضَيت ية

 
 
 

 
 
 
 

 شؤشياليسمء ذن
 جان فريفيل

 : باوكي داوةرلةعةرةبييةوة
 

  بةذاَيوويايب ََيوويوو ضووةْبةٖا تاْووةواذة ةَيهٗوواتَيهب نؤَةآليووةتب ْووةَر ْييووة
كؤا اْهااا بةشوةاذاٖاتووة  َوةو كؤا اْهاايياْوةػ يةذوايَيهباْوةوةذا ٖؤنوااا      

 َابوواا اةَيب كةواةا تَيبا بيٓيوة 
نؤيًووووةبووْى ذٕ يووووةو قؤْاغووووةذا ذةشووووة ةَيهوووورذ نووووة تاْووووةواذة نةوتووووة       
بةاٖةَيصوووة يةكوووةأل ٖوووؤزذاو تاوةْباايوووةتب تاي وووة  كةظوووةا نووورذو نؤَوووةأل   

ابةػ بوو بةشةا ضةْب ضويَٓيهباء ا َيطاوخؤظوهرذ بوؤ شوةاٖةَيباْب ذةوَيوة       ذ
 بةَةبةشة زاَي ووٕ بةشةا نَيعةء ْانؤنوية ضيٓايةتييةناْبا 

يةوشوووةاذةَة نؤْاْوووةذا  نوووة شوووةذةا ةوووَيغ ََيووويووة  ةيووواو بةَوووةانب ا او      
ٖةَيبةشوووتا  يةوظوووهاْى يووواتوذ يوووةَاوذا  ذْووويغ ٖةَيبةشوووتا بوووة بوووةتَيونرذْب 

ةناْبء ةاااشووتين َووةو َٓاآلْووة يةَةترشووب شووةاَاو كووةاَاو كياْووةوةاة       َٓاَيوو
َةترشوووويبااةنإ  ٖووووةاوةٖا ذٕ كوووويوكياو نووووؤذةنرذةوةء َاَوووواذةا ذةنوووورذ    
بؤضااةشوووةانرذْب ْةتؤظوووبء بووورئ  وة نؤنرذْوووةوةا بوووةاوبووَى َاذةَيوووة      
َاَيويوووووةناْب يةَةشوووووتؤ بوووووووو ٖوووووةوألء َاْووووووببووْب زةاو يوووووةو ةَيٓوووووواوةذا     
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َةّ نوااء ضوا نية بٓةا ةتوياْوة  ةايوةا بوةازترو ذةذا بوة ذٕ        ةَيعهةظبةنرذ 
يةضاو ةياوذا  بةتاي ة  نة َوةو ةوااَيسةاا ْةشوًَى َورةل بووو  ضووْهة ٖوةا ذٕ        
بووو َٓواَيب بووةتَيوذةنرذو شةاةةاظوة ذةنورذ  َووةو ذةشتوَيعوهةاو ذةنوورذء      

ًب ظتة قةذةغوةنإء بةتاي وة  ذيوااذة ةريةزةنوإ َوةو ذيوااا ذةنورذ  َوةونًي        
نرذْووةوةا َْٗيٓييووةناْب شروظووت بوووو  بؤيووة ٖووةّ جَيطوواا ا َيسيَيٓووإء ٖووةّ         
جَيطوواو توورط بوووو  يةبةاَووةوة ةيوواو ا َيووسا يووةتواْاناْى ذةكوور ء شةاةَيضووب      
وةاَاْةناْب ْةذةنرذد وة ٖةا يةشةا َةو بٓةَاية ةياو ذْب بةيةنصواْب توؤا   

يغ يوةتؤا ذايوبةْا   ذاذةْا ية ا ووا نؤَةآليةتبء ٖسايوةوة  تةْاْوة  بوةزياتر   
 ْةى نةَ  

بوووةبؤاة ذٕ ضووووؤتة جيٗووواْب َةوصوووواْةو توااواتوووةوة  نووووة ٖةْوووبَيو جوووواا     
ةةيهوووةايإ يوووة وَيٓوووةا تووووا بوووؤ ذاتاظووويوة  وةنوووو توووواا بةاةرشوووى زاوز ء   
جووت ووووووٕ ذاْووووراوة  وةى بةتعووووَيٓةاا زيرةنووووى شووووةيرنراوةو ةَيعوووو يين     

اوبراوة نوووووة  ذواا ةذا نووووورذووة  وة زةاجووووواايغ بةجٓؤنوووووةء جاذوكوووووةا ْووووو    
ذةشةآلتَيهى زةاو بةشوةا زةوووبا ٖةيوة  وةى ْيعواْة بوؤ زيرةنوبء زةازاْوب        
ذٕ  يةبةاَةواْوووة ذٕ ٖوووةَيطرا َْٗيٓيوووةنإء َٖيوووسة ْاذيااةنوووإ بوووووةء َٖيوووسو      

 شةاوو شروظتى تَيبا بةاجةشتةبووةد َٖيسو جاذوكةاَيهى ْااةظٔ 
و يةذةشووتبا يووة شووةاذةَب اذَيُووى اذايووو شووا ااكذا ذٕ ذةشووةآلتَيهب زةا     

بووة  َيٓتيُاا َٓباأل بؤ ذايو بووةو َٓباأل ضوووةتة شوةا ٖوؤزا ذايوو  بوةآلّ      
ذواتوووور َاشوووؤء زيوووووء َووووض ذةزاايووووةوةو ضووووةىء َوووواَرازا نوووواْسايى ظووووةا      
ةةيووبابووٕء ظووةا ةنإ شووةاياْٗةَيبا نةبووْووة شةاضوواوةو قووازاْخء بةاٖووةَب     

ْى ةَيعووووو  زةا  َةَووةػ زيوواتر ةايووةا ةيوواوا كووةواة نوورذو نااذابةظووهرذ       
شووةاوبٔ كووؤا و  نووااو ذْوواْى نوورذ بةةًووةذوو تاي ووةتى نوورذ بةَاَيبااييووةوة  وة 
يةكووووةأل وراواْ ووْووووةوةو َووووةوذاا تاوةْباايووووةتب تاي ووووةتبء نةَيةنووووةبووْب  
شووووةاةوة  يةتَيساْووووباء ٖاونووووا  يةكووووةأل بووووووْى َووووااةزووو بووووةاذةواّ بووووؤ     

ى تووواوةْى ضوووةىء ذةوَيةَةْوووببووٕد نَيعوووةو َوووريا  شوووةايٗةَيبا  ناتَيوووو بووواو 
َاَرازا ا اوء ْإ ةةيبانرذٕء تاوةٕ َةا ءَاآل ء نؤيًة بووود ويصوتى ب َيتوة    
توواوةْب َٓاَيةناْيعووبد بووؤ َووةوةا يووة ذواا ةذذا شووةاوة ء َاَيةنووةا بووةوري ة       
ْةضووووَيت بووووةٖؤو َووووةوةو يووووة اذَيُووووى ذايهصووووا ايبا ْةشووووةبى َٓباَيووووةناْب      

و ْةشووةبةو شووةاوةتةنةػ ذةكةاايوةوة بووؤ ٖووؤزو ذايووود نووة َووةو ذةيويصووت َووة 
بطةاَيتةوة بؤ باواْيإ  بؤية ةياو تَيهؤظا ذٕ يةشةا نواشى ذةشةآل  بَيَٓيتوة  
توووواا ء ذْووويغ ٖوووةوَيى ذةذا جَيطاوظووووَيٓى توووؤو بوااَيسَيوووتد بوووةآلّ ذواا     
ًَُالَْييوووةنب زةاو ذاَييتايوووةٕ شوووةاةثاّ ةيووواو شوووةانةو  نوووة ذةخيواشوووت  

 يةكةأل اةَيى َابوواو  جَيطاوظوَيٓى نؤَةآليةتى كوثاوبَيت
بةو ظَيوةية َيٓتيُاو َٓواأل بؤذايووء َواوى ذايوو بوؤ َوريا  ٖةَيوةظوايةوةو        
َووي  ضووةْب ذْووةو زةواجووى نوواتى جَيطوواو تانٗاوشووةاو كرتووةوةو ٖووةا بووؤ ةيوواو  
ٖووةبوو ٖاوشووةاو قووةبوأل بهووا  يوووإ ٖةَييوةظووَيَٓيتةوة  َووي  شصووتُب بووواوى        

ةوة نوة يةشوةا ةايوةا ذةشوةآلتب     شا اا جَيطواا شصوتُب ذايوو شوا اا كرتو     
ةيووواو وةشوووتاوة  نوووة ذةيوووةوَيت باونايوووةتب توووؤا بٓوَيَٓيوووتء ٖووويك كوَاَْيوووو   
يةتاوةْباايووةتب َٓاَيووةناْب ْووةبَيت بؤَووةوةا شووةاةوة ء شوواَاْب بؤَوووةوإ       

 مبَيَٓيتةوة 
بةوجؤاة ذٕ ٖةشة بةظهصة ََييوويى تؤا نرذ  يوةو اةذكوااةوة َيوبو    

ةو  نوووةوةى َووواَرازو نووواانرذٕء َٓوووباأل َٖيٓوووإ ذةشوووةآلتباايةتب ةيووواو جَيهووو
تةَاظوواو ذٕ ذةنووا ء ذْوهوورذووة بةةاظووهؤا َاَيووة ََيوورذا يووةجياتى َووةوةا  

 شةا بةبازْةا باواْى بَيت 
وة ٖةْووووووبَيو جوووووواا يةكووووووةأل َووووووةا ء َوووووواآل ء ضووووووةى ذا َاَةَيةيوَيووووووبةنراو 

ةو بوةو  ذةكؤا ذاايةوةوكوَاْى ٖةاتياْةتَيهيعى يَيهرابَيت نوذااوة يةبةا َةو
 نااة كوَاْى تصتؤتة شةا َةوةو َٓاَيةناْى ٖى ةياوةنةو بٔ 



ـــــــــــــــــــــــــ      40 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 39                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

ذٕ يةو اةذكااةوةد يةاذَيُةناْى نؤياليةتبء ذةاةبةكايةتبء شةاَايةذااا 
ذا اووبوووووةا ووو ذووجوووووؤا ضةوشوووووواْةوة بؤتوووووةوة  ضةوشووووواْةوةيةى يووووووةْاو     

 نرَةَيطاذاو ضةوشاْةوةيةى يةْاوتَيساْبا 
ةتوووةو ذْاْيوووإ زيووواتر جَيخصوووتء كرْطوووى ظوووةايعة ء َايٓوووةناْيغ َةةاَي

ذْاْيووإ تووةْٗا يووة وةضةتصووتٓةوةذا نووواتهرذةوةد ظووةايعةتى َوواْو ء َووايٓى      
َوشا وةاَإ ذةذةٕ بوةذةانرذْى َوةو ذْاْوةو نوة ْوةزةنٔ  ٖوةاوةٖا ةةاتونوة        
ةريةزةنوواْب ٖيٓووبيغ ذْووب ب بووةػ نوورذووة يووة َوواة َووازاذاء تاوةْووبااَية     

وا ذابيٓهرذْوووب َاووووةناْب ذٕ  يةكوووة ْى   شوووةاوة   َةغريكيوووةناْيغ يوووةا و  
ا ةذٖةآل  باظ  ْةبووٕ  باوى يإ شةاوةشيةتةنةو ذةياْتواْى نك ببةٕ بوةو  
نةشةو نةتؤيإ َااةزووا ذةنةٕ  وة بؤ ََيرذيغ ٖةبوو َاَيوكؤا ا ة بها  
يواتوذ بي ةتعووَيت  َةكووةا ذٕ ْووةزةى بوايووة َووةوا وازيَيٓووةَٖيٓاْى تاواَْيووو بوووو  

وا  ذٕ يةكؤظووووةكريييةنى تووووةواوذا ذةذيووووا  يووووةذةاةوةو تووووؤا ذةاٖووووةم بووووةت
ذابر ابوووود يةناتَيهووبا ةيوواو ذيوواْى تووؤو تةاتاْووبةنرذ بؤنوواانرذٕ يووة ٖووةَوو      

 بوااةنإء َةيباْةنإ ذا 
شوووةبااة  بوووةء ٖةٍءَةاجوووة ْايوووةبااةا ذٕد ٖووواوااو ْووواا ةزايب بريَةْوووباْى  

ووشوةاإء بريَةْوباْب   َةغريكُإ ْةبيصت  بةةَيضةواْةوة ٖواوااو ذذو ذْوى ْ  
َووةغريل زةابوووود بؤةوْووة ويصوواكؤاط ةَييوابوووو "ةرةْصوويوى ضووانة ياشوواو       
اووْانبء ةيواو ذاووشوت ذةنوا ء ةرةْصووى تراةوةػ َواذاوةو تواايهبء ذٕ        

اايطةياْووب " ذٕ يووة تسَووةتى شووهباية  ٖووةاوةٖا     بةاٖةَووبَيَٓيت"  وة َووةبكرا
وا شووووويُاء َةاشوووووتؤيغ ةووووو ا وايوووووة "َووووو  بؤيوووووة َ يوووووة ضووووووْهة يوووووةا و   

شوويئةتةناْيةوة نووةّء نووواتب ٖةيووة" بووةآلّ ٖةاضووب َةوالتوْووة باْطةظووةا بووؤ    
 ٖاوبةظى ذْإ ذةنرذ 

ا ةَاْيوووة نؤْوووةناْيغ باوةا يوووإ بوووةَازاذا شوووةابةتؤ ْوووةبوو بوووؤ ذٕ  بؤيوووة    
تصوت ووياْة ذَيور ضواوذَيرا بواوى  ٖةاضووةْبة يوة ذواييوبا َوةّ َاووة بووةجؤاَيو         

 ة يةجؤاةنإ بةقازاثى ذٕ نةوتةو
يةكةأل شةاٖةَيباْب َايين َةشيرب  ذْوإء نؤيًوةنإ ٖيوواا كوةواةيإ بوة      
َوووازاذو ةةيوووبانرذ  بوووةآلّ ٖوووةا زوو بَيووََيوووببووٕ ناتَيوووو َووواييين َةشووويرب      
يةَاييين ٖةذااإء بةمشةيٓةتاْةوة بوو بةَاييين ذةوَية   ٖوةا بؤيوة ذةبيوٓك    

  بوةَيهو ذٕ يوةةَيٓاو ةيواو    قةظة بؤَيض ذةَيَيتد ةياو يةةَيٓاو ذٕ ذاوشت ْةبووة
 ذاوشت بووة 

ٖووووةاوةٖا باونإاقةظووووةنإكء ناابةذةشووووتاْب نةْيصووووة ذْيووووإ بووووةذوذَٔ   
ذةزاْى  ذةياْطو  ذٕ ٖؤو تراة ووْى َرةلء تةَيوةا ظوةيتإء َاْبوونوةاا    
اةذة  تةاتوييإ ٖاواا ذةنا ء ذةَيَيت َةا ذٕ   تؤ ذةاوازةا ظةيتاْيت  وة 

ى ذةناتوووووةوةو ذةَيَيوووووت: يوووووةْاو ٖوووووةَوو ذا ْوووووبة يؤذوووووةْاػ ذةَوووووى َووووواَيتووْ
َةترشيبااةناْبا ٖيضويإ َةوةْوبةا ذٕ زيوإء َوازااو توْوبو ْييوة  وة توَوا        
َةنويين ذةَيَيت: ذٕ يةضااةو ْوشراوة يةذَير شايةا ةياوذا بياء جطوة يوةوة   
ٖيك ذةشةآلتَيهب ْابَيتء ذْض يةوةػ واوةترذةضَيتء ذةَيَيوت:  َوةوةا ذْوب    

سةوٕ نوورذووة  ةةيوةْووبا شَيهصووبء ةةيوةْووبا َْيوووإ ٖووةاذوو   وا ةوويضء قَيوو
اةكةزا َْيرء َ ية  نة ناٖيٓةنإ تؤيإ يَيُوةذروّ نورذووة  ٖوةا َوةوة بووو      

ك باوةا ا َةوةو ااكةياْب نوة  4854بةٖؤا َةوةا ةاةا بيوشب ْؤٖةّد شاَيب ا
 شهور بووْى ب ةياذةنرذْب شَيهض ْةورةتب ٖةتاٖةتايية ية ذٕ وةنو َ  

يةشةذةناْب ْاوةا اشوتبا ذٕ وةنوو َوَيوو بوؤ ةيواو شوةيرذةنراو بةظوَيو بووو         
يةشةاوة ء شاَاْب ةياوو ضااةْووشب بةذةشت َوةو بووو  ةيواو بوؤو ٖوةبوو      
َاَةَيووةا تووراث يةكووةأل ذْةنووةو بهووا ء يَيي ووبا ء شووساا كوثوواوو بووبا ء       

يوإ   بي ةتع ء تةْاْوة  بيئرةظوَيت  ٖوةا نواتَيهيغ شوةوةايإ بهرذايوة اوة      
بضوووووْاية بوووؤ جوووةْطك ذْوووةناْيإ ذةبةشوووتةوة بوووة ةعوووتَيَٓيو  ةَييوووإ ذةوو      
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ذووساّ ايعئووةك  ذايووو ٖوويك ذةشووةآلتَيهى بةشووةا نوا ةناْيووبا    -اةعووتَيين ةووانب 
ك شواأل  وة بوؤ َوةو َٓباَيوة ٖوةبوو      7ْةبوو  ذواو َوةوةا تةَوةْيإ ذةكةيعوتة ا   

 نة باونب ذةَرذ نة تؤا بةتاوةْب ذايهى بساَْيت  بةتاي ةتى ناتَيو 
َووةوةا بارووإ نوورذ بووااوذةتى ذْوواْى ْوواو ضوويٓى ذةشووةآلتباا بوووو  بووةآلّ    
ٍَ َاَةَيووةا يةكووةأل ذةنوورا  اب وووةا ء          ٖةاضووب ذْووب جووتيووااإ بوووو وةى َوواذة
شووووىء ْوووةزإء ٖووواا ا اوو ذَيرذةشوووتةا َوووةو ةيووواوةا نوووة توووؤا ذَيرذةشوووتةا  

 ذةاةبةكةك 
يووةا ووا َاوةناْييووةوة بووة   شووةذةا بووذاْووةوةػ ٖةيوَووةاجب ذيوواْب ذْووب    

تووةواوو ٖةَيٓةشووتاْبةوة  بووةآلّ َوواَيوكؤا و كةظووةنرذَْيهب كووةواة بوووو يووةاووو  
َواذازء َانوااةوة  ا  ء اةرووب ذةاةبةكايوةتب ةاظةنعوةا نوورذ يوة بةااَ ووةا      
ظوواآلوو َووةو بريوبوواوةا ء ٖووساة ْو ياْووةا نووة شووةاا ٖةَيووبابوو نووة ٖووةَوو          

ة  ضةْبةٖا ذةزيٓةوةا ْو  ذةزاايوةوة   بوااةناْب زاْصتء زاْيين كرت ووةو
نة ٖةَووا يةتسَةتب َرةلايةتوبا بوو  ٖةشة تانيةتبء َرةلايوةتب زيواذ   
ذةنرذ  وة ٖةاوةٖا تةَيهيغ بةاكرييإ يَيبةنرذ  تةَيهب وا ةةيبابووٕ نة ية 
ذذا زوَيِء زةاا ةياو ذةْطيإ ٖةَيبةبر اء ْاا ةزايةتيإ ذةْواْوب بةااَ وةا بوة    

ب نرذٕ بةذٕ  وة َاَةَيةنرذٕ يةكةأل ذٕ ءةنوو بونوة ظووظوةيةى  وة    شونايةت
يووووإ بووووةنااَٖيٓاْب ذٕ وةى َوووواَرازا ْووووإ ذاوشووووتهرذٕء جووووٌ ظووووؤاذٕ  وة    
بوووةنااَٖيٓاْب يوووة ةَيٓوووواو ةيووواو  بووووةآلّ شوووةاةا اا َووووةو ٖوووةَوو ْاا ةزايووووةتبء      
ةعووتطرييهرذْاْة يووة ذٕ َٖيعووتا ا ةَيووب نووةّء نوواتبء ذابوور اوا ذةبوويين  وةنووو      

 نااا ٖةَيعةيب نااا بؤ ْةنرا 
ذْووب نرَيهوواا يةشووةذةناْب ْاوةا اشووتبا نر يووةنب زةا نووةَب وةاذةاكوور      
ا ةوتوووة َةزٖةبيوووةنإ ذذو نوووااا ذْوووإ بوووووٕ  وة َةكوووةا بووووااا ناانرذْيوووإ    
ب وايووة  َووةوا ْةذةكةيعووتة ةًووةا َاَؤشووتاء وةشووتا  بووةو ة يووة ذووونِ بةشووةا  

ةوة مبَيَٓيتوةوة  وة َةكوةا ناايعوب نورذ      ذْبا ذاا نة ذةبَيت ٖةا يةنوثب َاَيو 

نوور و نااةنووةا نووةَ َيت  بووةآلّ يةكووةأل شووةاٖةَيباْب ظؤا ظووب ةيعةشووازا       
يةشووووةذةا ٖةذذةٖةَووووباد َووووي  بووووواا بووووؤ زةا ذٕ اةتصووووا ناابهووووا   بووووةآلّ      
َاَرازةنإ ا ةذ بةاةذ يةكةظةنرذٕ بووٕد َةو ناااْةا نة ذٕ ذةيوإ نورذ نوةّ    

وةنو نااا ذاووَإء نااة ةيعوةيوية بضووونةناْب   بايةاء ب بةٖابووٕ  ٖةا
ذيهووة  بؤيووة اةذ بووةاةذ بوووااا ًَُالْوو  زيوواذ ذةبوووو  بَيهووااا زيوواذ ذةبوووو  وة  

 نر ا ذْإ زياتر بةاةء نةَ ووٕ ذةضوو 
َوةاجب ةوةاذةو نضوَيين  بورذء يةشواَيى       4790ظؤا ظب وةاةْصا ية شاَيب 

زاذنرذد بوةآلّ َوةو تواشوتةو    ذا جيابووْةوةا بؤ ةياءو ذٕ وةى يةى َوا 4792
ذاوايهرذبوو  َاة َةذةْب بة ذٕ  4789نوْبواشيةو اةتهرذةوة نة ية شاَيب 

 بباَيت 
َةوة يةناتَيهبا ذْإ يةو اةذاْةو ظؤا ظى تَيبا شوةانةو  اةَيوب كوةواةيإ    
ٖةبوو  َةوة ذْاْى نرَيهااو ذةواوبةاو ظااو ذْواْى شوةوزة وورةػ بوووٕ يوة      

ذا ذةاوازةا بااةكووواا 4789ةظوووةَى تعوووريٓى يةنوووةَى اةذاْوووى ةَيٓحوووةّء ظ
َةثوَووةْى ظووااةواْييإ كوور ء ذاواو ْاْيوواْهرذ  وة يووة ذواييووبا ةووة َااا      

ذٕ ذةبووٕ  يةّ بااةيةوة َيعًية  8000نؤظهب الرشااكيإ ذا  نة ْسيهةو 
ذةَيَيووت "َةكووةا ةيوواوإ ابةْبخياْووةا باشووتيٌكيإ َووازاذ نوورذ  َووةوا ذْوواْيغ       

 بةشةا نؤظهب ةاظايةتوبا  ذةشتياْطر 
َؤييُث ذا كوؤد  نوة يوةنَيو بووو      ناتَيو جاا ْاَةو َاوةناْى َرةل ذةاضوو

 ية ذاَةزااوةناْب بسووتٓةوةا ذْإد جاا ْاَةا َاوةناْب ذْاْب ا اكةياْب:
"ذٕ بوووووةَازاذا يوووووةذايو ذةبَيوووووتء ةَيويصوووووتة يوووووة ٖوووووةَوو َاوةناْيعووووويبا   

شةآلتَيو يةْاوةا ةنبا توؤا يةَيًًوة    يةنصاْ َيت بةةياو  ةرْصيوب ٖةَوو ذة
ذا ذةبيَٓيتووةوة  نووة يووة ا اشووتوبا َووةو َيًًةتووة بريتييووة يووة يووةنَية ةيوواوء ذٕ     
ٖاووآلتيووإ ةيوواو بوؤ يووا ذٕ يةنصووأْ يووة بةااَ ووةا ياشوواذا  وة ذةبَيووت ذةاكوواا 

 ذةشةآل  َاوةآلبَيت بؤ ٖةَووإ  ٖةا نةط بةة ا تواْايىء ظااةزايب 
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ووبةا ووبوْووةوةء بوةاكرا ذةخياتوة ذَيوور ةوةتب قووةْااةوة     ٖوةاوةى ضوؤٕ ذٕ ا   
بؤيوة ذةَيوَيِ    -ٖةا َةو َٖيسء ذةشةآلتة ذةنرَيت بي اتة شةا نواشب ذةشوةآل   

 ذْإ ٖةَيصٔء ا اةةا ٕ" 
َؤييُوووث ذوطوووؤدء  –بوووةآلّ اابوووةاة شوووةاةتاييةناْى اَيهخراوةنووواْى ذْوووإ   

ٖةَيوةظووواْبْةوةو  يةشوووَيبااةذاإء ذهوَوووةتى ظوووؤا ػ بر يوووااو -اةز نؤَوووث
 ياشاغهرذْى ٖةَوو اَيهخراوةناْى ذْاْى ذةانرذ 

ذواو ٖةَيوةظووواْبْةوةو نوووؤ ء بةْوووبةناْى اذَيُوووى ذةاةبوووةكىد بووووااَيهى     
وووراوإ يةبووةاذةّ شووةاَايةذاايبا نرايووةوة بووؤ ذةشت ةشووةااكرتٓى َٖيسوهووااء    

ذا نةَهرذْةوةو نر  يةاَيطاو بةنااتصتٓى ذْوإء َٓاآلْوةوةد ٖوةا يوةو ناتوة     
ذةوَيةتى بؤاذوازو شيصتةَى تَيساْوى وةى بٓوةَاو شوةاذةَى شوةاَايةذااو     

 جَيطرينرذ 
ياشاو َةذةْى ْاةًيؤٕ ذْى تصتة ذَير وةاَاْى ةياوةنةيوةوةد يوةو اووةوة   
نة ذٕ َوَيهى ََيرذةنةيوةتىء َٓوباَيى بؤذَيَٓيوت وةى ضوؤٕ ذااو نيُوي و بوةا       

وااو ذةوَيووة  اايطووةيإ نووة "  بووؤ تاوةْةنووةو ذةكرَيووت  ْوواةًيؤٕ يةبووةاذةّ ظوو 
بَيطوَإ شروظت ذْةناةاْى نرذووة بة نؤيًةو ََيُةد بؤية ةياو َواوى ٖةيوة   
بةذْةنووةو بًََيووت: تاةةنووةّ َووةَر ة ْاضوويتة ذةاةوة  ْاضوويت بووؤ ظوواْؤكةاو      
وآلْهوةطء ويصواانةط ْابيٓيوت  بةَاْايوةنى توور: تاةةنوةّ توؤ بوة او ء بووة        

  ظة َوَيهى َٓى " 
ى َةّ بااوذةتةو ذْاْى بةوتةيوةى كوزااظوت يَيهورذووة نوةذةَيَيت:     وة بةيسا

" تانة تواْواو ْوةَرو ذٕ َةوةيوة ذَيوى ةيواو بٗوةذَيَٓيت    ذٕ َوَيهَيهوة ذةنور          
بةكرَي ةشوووت ب يتوووةتاوةْىد َوَيهَيهوووة تاوةْبااَيتيةنوووةو يوووة نةشوووَيهةوة بوووؤ  

 ةياو"  نةشَيهو  ذةكؤا َيت    ذٕ شةاةثاّ ٖيك ْيية جطة يةةاظهؤو
اةَاْووةناْى بووةيساى بووة واذوء ااشووتطؤياْة ذةشووةآلتى شووةاَايةو بةشووةا     
ذياْى تَيساْى بؤاذوازيبا وةشئهرذووةد نة زةابةو ةاَيةواْى َةو اةَاْاْة يوة  

نةشووواَْيهٔ نوووة بوووةذواو ذْوووى ذةوَيةَةْوووبذا ذةكوووةا َئ توووا بوووةٖؤو َةواْوووةوة        
 شةابهةوٕ 

ياَييوووووووةنإ َوووووووةو َوووووووةذةبى اةَاْصوووووووىء ْووشووووووويٓى شؤشياييصوووووووتة تة 
بَيٗيوايياْووةيإ ذةتصووتةاوو نووة َاآلبووْووة َووةو نؤَةَيطووة ْوَييووةو بريَةْووباْى    
شةاذةَى اوْانى باْطةظةيإ بؤذةنرذ  شاْصيُؤٕء وؤاية يةوةاْصواو َوؤئ   
يووة َيٓطًيووةاة َووةو اةتٓاْووةيإ قوووَيهرذةوة نووة يووة َاترياييصووتةناْى شووةذةو     

اوةو نووَيرو ْةواَوةيإ شوةانؤْة نورذ     ةَيعوو ذةكريإ  وة َوةو نؤَةَيطوة ةر َواذ   
نةتيايبا ذةشةآلتى ضيَٓيو جَيطاو ذةشةآلتى ضيَٓيهى تر ذةكرَيتةوة  وة َوةو  
نؤَةَيطايووةو نووة تيايووبا شووةاَايةذااو يووةاَيطاو ْانؤنيووة نؤَةآليةتييووةنإء     
َووواذاوةو بةاٖةََٗيٓاْوووةوة كةظوووةوهرذء َوووةوةو نوووة ٖيوووواو كوووة  يوووةْاوبرذو  

ى نرذة ذا ْبة بؤ كياْى َةواْي و نؤياليةتى نؤْى ذْاْى ٖةْبَيو ية َرةلةناْ
 نرذة ٖةتاٖةتايى 

ذيوووووباة بوووووةزةيى بوووووة وةزعوووووى ذْاْوووووبا ذةٖاتوووووةوة:" بَيطوَوووووإ ذَير ةقوووووى       
ياشاَةذةْييةناْيغ ضووة ةاأل ذَير ةقى شروظت"  وة ٖيًيئتيووطء ذا َو ري   

َيب َووةو ذاواو يةنصوواْى ذْاْيووإ ذةنوورذ يةكووةأل ةيوواو  وة شؤشووياييسَى تووةيا  
توااشة ةر بايةتةو تةبةْى نرذو ذةْطوى ْاا ةزايوةتى بوةذذو َوةو ضااةْووشوة      
ٖووووةَين و نووووة يةنؤَووووةَيى بؤاذوازيووووبا بووووؤ ذْووووإ ذيوووواايهراوةو اَيطاضااةظووووى    

 تصتةاوو 
بةتاي وووةتى  يوووةْطراْى شاْصووويُؤٕ ٖوووةوَييإ ذا ذْوووإ يوووةو نةَونوا ياْوووة       

اْوووووووبةنرذ يةزةتوووووووة ازكاانوووووووةٕ نوووووووة ضةوشووووووواْةوةياْى ةاشووووووواوذةذاد ذاواي 
ٖةشووتةوةاييةناْيإ بووؤ بطةا َيتووةوةد يووةو اواْطةيووةوة  َووةوةو توووا ذاوشووتى     
نرذووة ةيض ْابَيوتد  ظوةو وورةليغ ذاوشوتهراوو توايوةد بوةآلّ ْاتوةواوو        
شاْصوويُؤْيسّ يةوةذايووة نووة ةعووتى بووة ظوويهرذْةوةو ضوويٓايةتى ْةبةشووتووةد   

يووووووةاووو َةانووووووة يووووووةاووو َةانووووووة شَيهصوووووويةنةيةوة ذةا واَْيتووووووة ذٕ ْووووووةى 
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نؤَةآليةتيةنةيوةوةد َوةو ةَيوى وايوة َوةانى شَيهصوى اةَوسو  ظوةية نوة َةَووة          
قوتاخباْةو شاْصويُؤْيسَى ةَيبةوَيةَةْوب بووو  َوةو قوتاخباْةيوة ذةيةويصوت       

ٖةوةشوو ازكةوة نؤَةَيطووة ْو بهاتووةوة  يَيوورةوة    -يووةاَيطاو ااَيضووهةو ؼووؤوى  
 َةْباَةناْى تووظى بَيٗيوايى قوأل بووٕ 

آلّ وؤاايوووة نوووة تووواوةْى توووةياَيَيهى زيٓوووبوو بوووةابآلوو ٖيحووواَى بوووووةو  ِبوووة
ٖةشووتَيهى بووةازو ذاذةةاوةااْووةو ٖووةبووةد ذاواو ازكووااو ذْووإء يةنصوواْى      
ٖووةاذوو اةكووةزء َووازاذو شووؤزةناْى نوورذووة  َووةو ةَيووى وابوووو وةيًةشووووةنإ 

ذْيإ "ضاويإ ية َاشت َاوةناْى ذْإ ْوقاْبووةد َةو َاواْوةو نوة ةَيعوَيًهر   
يةبٓةا ةتةوة ذةبَيتةٖؤو يةْاوبرذْى ذاذةةاوةاو"  وة بة و وؤايةوة باظ ئ 
َيًًة  َةوةية نة زةاترئ َازاذو بةذْإ ذةذا   َةوة ةَيواْوةو ااشوتةقيٓةو   
ةَيعوووهةوتٓى نؤَةآليةتييوووة  وة يوووةنَي ى ا تيوووؤاو ٖةاضوووواا جوآلْةوةنوووةك ذا  

 وتوويةتى: 
ةاةو َازاذودكةظوووووةو نؤَةآليوووووةتىء " بوووووةةَيى ةَيعوووووهةوتٓى َووووواورة  بووووو 

َوواَيوكؤا و قؤْاغووةنإ ذَيٓووة َوواااوةد نووةَونوا و يةَاوووةناْى ذْوواْيغ ذةبَيتووة      
ٖوووووؤو ٖةاةشوووووَٗيٓاْى ٖوووووةااذَيَُيهى نؤَةآليوووووةتى      وة وراواْهرذْوووووةوةو  
 ذةشهةوتةناْى ذْإ ةرةْصيوى كعتى ٖةَوو ةَيعهةوتَٓيهى نؤَةآليةتيية "

إ ذةتوأْ ٖةَوو نااَيوو بهوةٕد َةكوةا بوااييوإ     بَيطوَإ ذْاْيغ وةى ةياو
 بؤ بر ةتصوَيٓرَيت تواْوا شروظوتييةناْيإ ذةاخبوةٕ  َوةوإ ٖاوتواو ةيواوأْء       

ٖةْووووب جاا يووووةواْيغ بووووةتواْاترٕ  يووووةو بااةيووووةوة وؤايووووة يووووة " جيٗوووواْى        
ةيعةشووازوء نووااو ٖاوبةظووى"ذا ذةَيَيووت: "بةيةنصوواْى ذٕء ةيووواو َاوازةنووة   

َيُوووة بةْوووةزاْى تؤَوووإ ْةظوووازَاْهرذء ذْاةوووإ يوووةبوااو   ْةظوووازْابَيت وةى َ
ةسيعوووهىء زاْصوووتى ذوواتصوووتةوة بؤَوووةوةو يوووة بووووااو ذاوَوووإء ضوووٓيٓبا      
بياَْٗيًيٓةوة  وؤاية ذةزاَْيت شروظت بةشةا ٖةاذوو اةكةزةنةذا بةيةنصاْى 
تواْايى زاْصوتء ٖوْوةاو ذابةظوهرذووة    د يةبوةا َوةوة َوةو وةيًةشووواْةو        

ةى ذوذَٓهااييووةى يووةنَيو يووةو ذوو اةكووةزة يووة يةيووةنَيو يووة بوووااة ذةياْووةوَيت و
كرْطةنإ ذوواخبةْةوةد بوةو ةورية ظوةا ةْطيساْة بوةااواذيإ ذةنوا  نوة ذواو       
َووةوةو بةظووَيوةيةنى ٖةَوووةجى نؤيًووة اةظوَيصووتةناْيإ َةظوووهةثة ذةذةٕد     
ذةيوووَئ َةواْوووة يةَاشوووتى َرةلوووباْك  ٖةَي وووة  بؤضوووووْى َوووةو وةيًةشووووواْة     
ذةابووااةو ذْووإ ٖةابةقووةذةا بؤضووووْى َووةو ةرياْووة ذةابووااةو اةظوَيصووتةنإ      

 ااشتى تَيباية "
وؤاية ية اةتٓةيَيطرتٓى " ظااشتاَْيتى" ذا دنة ةَيٓحةَك قؤْاغى كةظوةو  
َرةلوووةد ذذو بازاكووواْىء زةواد ذةْطوووى ٖوووةَين و نةذةبٓوووة شةاضووواوةو ذاةو    

انووااو يووة ةةيوةْووبو شَيهصووى ايانووااود ذاة يةةةيوةْبييووة َابوواييووةنإء اي
ذاد ٖاوشووووةاو نةيةشووووةا بٓووووةَاو َاَةَيةكووووةاوء ضاوضووووٓؤنى ذاَووووةزاابَيت    
تؤةةاشووووووتى وةى ْوووووواوةاةنى ةةيوةْووووووبو ٖاوشووووووةاو ةةاةةَيووووووبةذا ء ذٕ    
نؤيًووةذةنا  تةْاْووة  يووة ةووَيغ زةواجوويغد ضوووْهة نضووإ ْاضووااذةنا  وةى      

َيت ْرتةنوووةو ناآليوووةى تؤيوووإ خبةْوووةا وو نوووة ذةيوووةٕ نر يااَيوووو ةةيوووباذةب     
ٖةاضووةْب بَيووت  َووا بووةّ ظووَيوةية يووةذَير ةووةاذةو ياشوواذا بازاكوواْى بةيةظووةوة       

 ذةنرَيت 
" َايا نضوإ ناآليوةى ْوك ترابيتٓوةا وو بوؤ ورةظونت بوؤ ٖةانةشوَيو بيوةوَيت          
َاَةَيةو بها ء ب َيت بةتاوةْى؟  وةيواتوذ اازي وووٕ بوةو زةواجوة ذاةيوةىء      

 اايطةاو ذةشةآلتى َةو بؤضوووْةو ٖوةا يوة   َةشةيةيةنى ْاضااو ْيية ية ذَيرن
 2َٓباَيييةوة بةشةايبا شةةاوة؟

ةياويغ يةّ ٖاوشةاكريييةذا ويًََى ذواو بةاذةوةْوبو تؤيوةتىد يةبةاَوةوة    
َووةو ورةظووتٓة ذٕء ةيوواو ٖووةاذونيإ وةى يووةى ذةكرَيتووةوة " اَيههووةوتٓى َووةو  

 ٖاوشةاَيتى بةضانة ذةذََيرذاَيت"  ذواْةػ يةشةا بازاكاْيةى بؤ

                                                           
 92تيؤرى ضوار جوآلنةوةكة" ل 2
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بوووةآلّ وؤايوووةػ وةى ٖوووةَوو تةياَييوووةنإ َوووازاذو ذٕء بوووةاةآليى شَيهصوووى  
تَيهوووةأل نووورذووة  َوووةو ذةاى بوووةوة ْانوووا  نوووة شةابةشوووتى ذٕ ةةيوةشوووتة بوووة    
كةظةو ََييووييوةوة  بؤيوة توةواوو بؤضوووْى توؤو يوةوةذا ضور نرذةتةوة نوة         

 زاذو شؤزء ةةيوةْبو شَيهصييةوة شةابةشتى ذٕ تةْٗا ةةيوةشتة بة َا
وة يةااشوووووتيبا بريوبووووواوةا و تةياَيييوووووةنإ اةْطباْوووووةوةو َوووووةو قؤْاغوووووة      
يةشةاَايةذاايية نة تيايبا َةْبَيعوة ٖةوَييوبةذا َوةو نةَونوا يياْوة ةر ناتوةوة      
نة َٖيعوتا ٖةيوَةاجوة بابةتيةنوةو ْةا ةتصوابوو  يةبوةا َوةوة زةاتورئ ظوتَيو         

 اْبا بوو ةةاةو ةَي بةٕ بةٖةظتة تةياَييةنإ بوو   نةيةتواْاو تةياَيييةن
َةوذْاْوووووةو ذةياْوووووةوَيت ذٕ ازكاابَيوووووتد ذةبَيوووووت اووةو ضووووويٓى نرَيهووووواا   

ذاواو يووةنرَيهااإ  4843ٖووةْطاوبَٓئ  وًؤااتريصووتإ وايهوورذ ناتَيووو شوواَيى     
نوورذ يةشووةْبيهاو نرَيهووااو نووة ةرةْصوويوى يةنصوواْى ذٕء ةيوواو بةذةشووتةوة    

 بطرٕ:
َيٓٔ ََيوووووة بةااشووووتى ذاواو ذاذةووووةاوةاو ذةنووووةٕد ََيوووووة تؤتووووإ "بيصووووةرت

ذاذةةاوةإء بةوييذأْد ْيعاْى ببةٕ نوة ََيووة ةيواوو بوةَٖيسد ََيووة ةيواواْى       
 قؤَير وو  ذْإ يةكةأل تؤتإ بةيةنصإ ذةزأْ     " 

يةوةآلّ بة جااْاَةو َاوةناْى َورةل ةَيويصوتة جاا ْاَوةو َاووةناْى ذْويغ      
 ةْٗا َةناتة "يةنَيتى َرةلايةتى ذَيتةذو" ذةابضَيت  ت

بووةآلّ بريةنووةو ةةيوةشووتهرذْى َةشووةيةو ذْووإ بةَةشووةيةو نرَيهاااْووةوة      
يةبؤضوووووْى تراةةناااْوووبا توووةْيا جوووةتتَيهى بَيٓاوةاةنةدنوووة َوووةو بؤضوووووْة    
يةباْطةظة تةياَييةناْى وؤايةو تةوْة اةَاْصيةنإ ذا ْكوّ بوووة  يَيرةوةيوة   

بوواوةا و وابوووو نووة ذْووإ تووةبا ء كياْ ووازو بهووةٕ بؤكووةٍء    نووة وًؤااتريصووتإ
 شةايةْو  نؤَةَيطا يةاَيطاو تؤظةويصتييةوة ب وذَيٓٓةوة 

"بةااشوووتى ةَيتاْوووبةَيَيِء ذووبوووااة ةَيتاْوووبةَيَيِ نوووة ََيووووة ازكااْوووابٔ توووةْيا      
َةوناتة ْةبَيت نة وَيربٔ ضؤٕ تةَيهتإ تؤظ وَيت  ََيووة ذةبَيوت َوةو ااشوتية     

 اذاّ ْاتاْةوَيت ٖيك يةبااةو ذْاْةوة وَيربنب" بسأْد َ
ناتَيووووو َوووواانضء َووووةْطًَض ٖوووواتٔ َةشووووةيةو ذْووووإ جيٗوووواْى تووووةياألء        
تؤظوو اوةا و بةجَيَٗيعووت  َووةوإ ْووةٖاتٔ َاَيَيووو بووؤ تؤظةويصووتىء ظووااَيهى  
اةْطاَيةيب يةتةياَيبا ذاوشت بهةٕء باوةا يعويإ بوةَاَؤذكااو اازاوة ْوةبوود    

ْطى تَيوووسإء بوووةَٖيسبووْى نةشوووايةتى ذٕء َاشووووذةيى  يةبةاَوووةوةو ٖةَاٖوووة
 َٓاأل ية نؤَةَيطاو بؤاذوازيبا نااَيهى َةشتةَة 

ذاَٖيٓوووةااْى شؤشوووياييسَى زاْصوووتىا َووواانضء َوووةْطًَضك َوووةوةيإ وَيووورو  
تووةَيو ذةنوورذ نووة ذةبَيووت ذٕء ةيوواو بضووٓة ظووةا و شووةتتةوة بووؤ ازكوواابووْى       

َرةلايةتيوووبا بطوثَيوووتء َوووةو   نؤَوووةَيطاو َرةلايوووةتى بوووةجؤاَيو نوووة يةكوووةأل  
يةنَيتييةوا َْيوإ ذٕءةياوك نة شةاةثاّ بؤو ذةكةا َيتةوة ب َيتة شةاضاوةو 
َٖيسو  يةبةاَةوة نَيعةو ذٕ ْانرَيت يةنَيعة نؤَةآليةتييةنإ جيابهرَيتوةوةد  
َوواانضء َووةْطًَض ضااةشووةاو َووةّ نَيعووةيةيإ ةةيوةشووتهرذووة بووة تووةباتى 

 ا ظطري اْةو نؤَةَيطاوة ضيٓايةتىء كؤا يٓى ظؤ
ذا ية اةذْاَةو ايٓإ ذا بوريوا او  4842ناتَيو َاانض بؤيةنةباا يةشاَيى 

ٍَ بووود    24تؤو شةبااة  بة ذٕء ٖاوشوةاكريو تصوتةا وو تةَوةْى توةْٗا      شوا
ذووشاأل ذواو َةوة َيٓحا كةظةو نرذ بةاةو نؤَوؤْيسّد شوةاةتا يوة ٖيطًَوةوة     

ة  وةنووإ ذووانةوتووةوة  َةواْووة يةبووةايك    ذةشووتى ةَيهوورذء ذواتوور يووة ٖيطًَيوو   
يةكةأل َانض ظتريْةاو ٖةْب  يوة َي اذيوةنإ نؤَةَيوةو اازكوااخيوازإك يوإ      
ةَيهَٗيٓووا نووة زياذةا ةييووة زااةنيووةناْيإ ذيوواَْيهى َوواذةَيى وَيٓوواذةنرذ  َوواانض 
يةناتَيهووبا نووة يةظووةا ذابوو يةكووةأل نؤْةةةاشووتى ةروشووىء جيٓووى ذةشووطرياْى  

ذا ٖيضووى يةذةشووت ْووةٖا  جطووة يووةوةو    4843نرذ يووة ذوووزةيراْى  ْيعوواْةذة
 ورةوَييوء بةذَانااو نؤَةَيةواازكااخيوازإك اةت هاتةوة 
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َوواانض يووة ذوو وتووااذا نووة يووة اةذْاَووة ايٓاْووبا بآلويهرذْووةوة ٖةَيوَيصووتى      
تؤو ذةابااةو تَيسإ ذيواايهرذد يةٖةاذوو يوةْى ٖاوشوةاكريو نورذٕء يَيوو      

 ةو  يةْطرو يةنَيتى زةوادء َازاذو تةآلم بوو جيابووْةوةد نة َ
َواانض اةتٓوةو يوة قوتاخباْوةو      – 4842وووابى  9يوة  -يةوتااو يةنةَوبا  

َاوةََييووييووةنإء ذاَةزاَيٓةاةنووةو كوور  نووةْاوو ٖيطووؤ بوووءد وة يووةوتااو     
اةتٓوووةو يوووة ةووورةذةو ياشووواو   -4842و تعوووريٓى يةنوووةَى 45 –ذووةَوووبا 

وة بؤضوووْى ٖيطًَوى تَيهعوهاْب نوةةَيى وابووو      ةروشيا كر  ذةابااةو توةآلمد  
زةواد قوووابيًى ٖةَيوةظووواْةوة ْييوووة  وة جوووةتتى يةشوووةا َوووةوةنرذ نوووة زةواد     

 ضةَهَيو ْيية يةضةَهةنإ وةى ٖيطي ذةَيَيت بةَيهو واقيعَيهى نؤَةآليةتيية 
" 48844وة يووة " اةظٓووشووى َووابوواوو وةيصووةوى" نووة بووة "اةظٓووشووى   

 ةةا ةيةنى جوإء ْاوازةو يةبااةو ةةيوةْبو َْيووإ  ْاشراوةد َاانض ضةْب 
ذٕء ةيوواو ْووشووىء ةَيوووباكر  يةشووةا َووةوةو نووة َووةو ةةيوةْبيووة ةَيواْووةو      
شوووةاةنى ةَيعوووهةوتٓى نؤَةَيطايوووةد تيايوووبا بوووريو َوووةوةو اةتهووورذةوة نوووةذٕ    
ٖاوبةػ بَيت بؤٖوةَووإ وةى ية"نؤَؤْوةو اةَوةنب"ذا باْطةظوةو بوؤذةنراو      

بابووة ء توؤاانى غوةايسةو شَيهصووى َرةلَيهوى تورةو ٖةشووتى     يوةو اووةوة نوة   
ٖةيةو ظتَيهى بَيطيإ ْييةد غوةايسةو شَيهصوى يوة ةَيويصوتية شروظوتيةناْى      

 تر جيانرذةوة 
َوواانض بؤيةنووةبااء بؤٖةَيعووة    4845وة يووةنتَي ى" تَيساْووى ةووريةز"ذا   

ة وةيصوووةوةو َايبياييصوووتى ٖيطًيوووة  وةنووواْى تَيهعوووهاْب نوووة ٖةوَيياْوووبةذا بووو 
قصةو زٍ اذَيُى َةوجوذ ذاةؤظٔد يةنَيو يةو  واْة شوسيًيطا بووو اةَواْى "    
َْٗيٓيوووةناْى ةووواايض"و ا َوووؤجك شوووؤكو بووورذة نةظوووهة ْى وةيوووةى  َووواانض 
بريوا انوواْى " اةذةيوور"و ةاَيووةواْى َووؤجك شووؤو ظوووبٗاْب بووة َااةزووةنوواْى  

ْيُضووة وؤايووة نووة ْوووقُى َةْبَيعووة بووووٕ  وة َووؤجك شووؤ نووة بووة باْطةظووةو       
شؤشياييصووووتىء بووووة ْةزعووووةو تؤظةويصووووتى نؤَةَيطةبةكعووووتى ةوووور ذااوةد 

َٖيعووتا زةا ذوواة يووةوةو ةَيووى وابَيووت بووااوذةتى ذْووإ يةنؤَةَيطووةو ْوَيووبا        
بااوذةتَيهى ْاَرةلاْةية"  وة َاَؤذكااوء ضةْةبازييةناْى ٖيك ْانا  جطة 

َوواانض  يووة ذاةؤظوويٓى زةاذااوء تؤةةاشووتىء ذَير ةقووى ضوويٓى ذةشووةآلتبااد   
ٖووةا بووةو اةتٓاْووةو وؤايووة َاااشووتةو تَيساْووى بووؤاذوازو نرذبوووو ذذو َووةو        
َاَؤذكوووااوء ضوووةْةبازيياْة وةشوووتاء ٖوووةاوةى وؤايوووة َوووؤاو ظوووةاَةزااو ْوووا   

 بةْاوضاوو ٖاوشةاو بؤاذوازييةوة 
َةكووةا ذةاوازةو وةيصووةوة َاانصووى بووةاةو نؤَووؤْيسّ بوورذد َووةوة َووةْطًَض     

َابوواو شياشويةوة ةَيوطةيعوتة  نواتَيهيغ    يةاَيطاو شةاثى نؤَةآليةتىء 
يووة ةوواايض بةيووةى كةيعوونتد بيٓييووإ نووة      4844َوواانضء َووةْطًَض يةشوواَيى   

 ٖاوا اييةنى تةواو ية بؤضووْياْبا ٖةية 
َووةْطًَض يووة " بووااوذةتى ضوويٓى نرَيهوواا يووة َيٓطًتووةاا"  َووةو بااوذةتووة         

يوبابووةد بووة  َوابوواوء نؤَةآليةتييوةو يووة َانواَى كةظوةو ةيعةشووازييةوة ةة    
بَيٗيوايى نرَيهااإء َايوذةبووٕ بةتوااذْةوةو ذاوَيٓويصوىء ٖةَيوةظواْةوةو   

 تَيسإء تَيهعهاْى جةشتةيىء َةعٓةوو وةؼئهرذ 
" ناتَيووو َوورةل ذةترَيتووة بااوذةتَيهووةوة نووة تووةْٗا بؤَوواذةأل ظووياوةد ٖوويك        

ق وَي هوا    يةبةاذةَيا ْاََيَٓيتةوة جطة يةوةو ياتى ب َيت يوإ ذيواْى َواذةَيى    
بؤيووة بووؤاذوازو نووةَ ئ َوواوى ٖةيووة يةشةازةْعووتهرذْى نرَيهووااإ يةشوووةا        

 ك" 4تراةى شَيهصىا
ذْوووإء َٓووواآلٕ قوابووواْى يةنوووةَى ذةشوووتى شوووةاَايةذاائد تاوةْهووواااْى      
اشوونتء ضووٓك نرَيهووااو ذْيووإ بووة وة باظوو ة يووة ةيوواو ضوووْهة ذْووإ باظوو و       

و َاوايعووِ يةظووااو ييووؤٕ شووواَيى    بووةنرَيى نووةَ  نااذةنووةٕ  ذْوواْى نرَيهوواا     
و بةياْيووةوة تووا ظووةود وة يووة زشتاْيعووبا يووة  3يووة ٖاويٓووبا يووة ناتوويََير  4834

شووةعا  يوة وةاظووةو ظووَيبااو   47و ظوةو واتووة  44و بةياْيووةوة تووا 5ناتويََير  
 تاايهبا ناايإ ذةنرذ  يةبةاة َةوة زةايإ تووظى شيٌ ذةبووٕ 
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ايوةتييإ ذةنورذد ية"َاْئَيصوتى    َةو بااوذةتةبوو نوة َواانضء َوةْطًَض ذذ   
نؤَؤْيصت"ذا اةتٓةو َاانصياْة ية زةواجى بؤاذوازو باظو ئ كوزااظوتى   
يَيهوراوة  ٖوةا يةَاْئَيصوتبا َواانضء َوةْطًَض ةَييوإ يةشوةا َوةوة ذاكور  نوة           
تووةْٗا يووة نؤَووةَيى شؤشياييصووتى بَيضووك ذا ذٕ ازكوواا ذةبَيووتء يةظئرةظووى"       

 ةوة اةرىء ْااةرى" ٖةَيبةوةظَيت
ية"شووووةاَاية"ذا َوووواانض َيهوووواْيسَى َووووابوواو شووووةاَايةذااو يةبةايووووةى 
ٖةَيبةوةظووَيَٓيتء تاواْووةناْى ضوويٓى ذةشووةآلتباا َاظووهراذةنا  نووة ظوويًةو      
قووازاثى تؤيووإ يووة توووَيٓى ذْووإء َٓوواآلٕ بةذةشووت ذَيووٓٔد وة يةٖةَاْهاتووبا      

إ بووؤ شووةاثُإ ااذةنَيعوو  بووؤ  يووةْى باظووةو ضووووْةْاوةوةو بةنؤَووةَيى ذْوو 
ْاو نااكوةنإ ذةذا د َوةوةػ يةبوةا َوةوةو ةيعةشوازو كوةواة تَيساْوى نوؤٕ         
يةبووةا يووةى ٖةَيبةوةظووَيَٓيتء ذْووإ يةذةشووتى ََيوورذء َٓوواآلٕ يةذةشووتى ََيوورذ      
ازكااذةنا   َةوة شةاةتاو ةةيوبابووْى تَيساْوى ْوَييوة نوة ذٕ َوي  ٖوةاذايو       

زكااو ذْاْى كر  ذا بوة  ْييةد يَيرةوة َاانض َيذةبةتعَيهى ااشتطؤبوو نة ا
 ازكااو ضيٓى نرَيهااةوة 

َوواانض يووةجيٗاْى واقيعووىء يووة بسووتٓووةوةو ََيوويووو ذيايةنتيهييووةوة بووؤ   
ظووتةنإ ذةضوووود ْووانؤنى َْيوووإ نووااو بةنؤَووةأل يةنااكووةنإء تاوةْووبااَيتى   
تانةنوووةط بوووؤ َاَرازةنووواْى بةاٖوووةََٗيٓإد بوووةاةو َوووةوة ذةضوووَيت نوووة َٖيوووسة       

ذذايةتى َوَيهايةتى شةاَايةذااو بهةد شيصوتةَى ةورةذةو    بةاٖةََٗيٓةاةنإ
َوووازاذء قوووازاْخ ةرةييتاايوووا بةاٖةَوووبَيٓ د نوووةذوذَٓى َوووةَر ةو كؤا ٖةَيهوووةْى     
شوو ةيَٓيى شووةاَايةذااييةد ةرةييتاايوواو ةَيهٗوواتوو يووةذْإء ةيوواوإ ْاتواَْيووت  

ا ازكاابَيووت َةكووةا ٖاونووا  يةكووةأل تووؤو تووةواوو توَيوويةناْى نؤَووةَيطا ازكووا      
 ْةنا  

بَيطوَإ بةظبااو يةبةاٖةََٗيٓإء ازكااو ية ضةوشواْةوةو شوةاَايةذااو   
ذوو قؤْاغى بٓةا ةتك ية ازكااو ذْوإ  َوةو اةذةو ذيهتواتؤاو شوةاَايةذااو     

ذةا وتَيتء ضيٓى نرَيهاا شةاذةنةوَيتد ٖةَوو ةَيوةْبة ذكووقىء شياشوىء   
يةتيووووةى نووووة يةشووووايةو  َابوواييووووةناْى ذْووووإ ذةةضوووور َئ  يةبةاَووووةوةو نؤيال 

ذةشةآلتى بؤاذوازوبا بةشةا ذْبا شةةاوةد  ْاضَيت تةْٗا بةيةْاوضووْى َوةو  
 اذَيُة ْةبَيت 

َةَة ٖةَي ة  بةو َاْاية ْيية نة بريوا او َاانض ذةابوااةو اةَيوى َواورة ء    
ذوااةذو َووةو بةَاشوواْىء تَيرايووى   ضةشووواوةد يةوبااةيووةوة ًَُالَْيووى زةاو   

ٓى نرَيهااذا بةتاي ةتى ية َةْتةاْاشيوْا  يةنةّد ناايطوةاو  نرذووة يةْاوضي
تَيهبةااْوووووووةو برةذةْيوووووووةنإ نةذةياْويصوووووووت ذٕ يوووووووةبوااو بةاٖوووووووةََٗيٓإ  
ذوواخبةْوةوةد يوةّ بااةيووةوة َاَؤشوتانةيإ ابوورةذةٕك ذةْووشوَيت: ةيوواوو ذٕ     
يةنصوووإ ْوووكد جيووواوازو اةكوووةزو يةيوووةنى جيانرذووْةتوووةوةد بوووةجؤاَيو نوووة   

و جياوازو َاذةَية جياوازةناْةد بةو ةَيية يةجياتى َةوةو ضوةةًَة بوؤ   ٖاوظَيوة
َوووازاذو ذْوووإ يَي وووبةّ َوووااةزووو ظوووتَيهى تووور ذةنوووةّ  َةكوووةا نااوبووواا بوووةو        
زياذةاةييووة  و َوؤ بضووَيتة ةووَيغ تووا َاشووتى َووةوةو ذٕ ٖووةَوو بر يااَيهيووإ         
يةذةشووووت ذةابَٗيٓرَيووووتد يةبووووةا َووووةوةو ذٕ بووووة شروشووووتى تووووؤوء بووووةةَيى       

ةنى بووواػء اةْووشوووَيو نوووة ٖةيوووةتى ْوووة ظوووةايهَيهى باظوووةد ْوووة ٖاووآلتيووو  ضا
  3ْةنااَةْبَيهى باظة"

َووووةوةو يووووةّ بؤضووووووْاْةو بوووورذةذةٕ ْسيووووو بوووووو اوذيووووةتى تاوةْووووبااة     
بضوووونةنإ بوووو نووة َااةزوويووإ يووة شووتةَهااو ْوواوتَيسإ وةى بؤضووووْةناْى  

صتة نؤْةةةاشتةناْى يةبابةتى بؤْاَيب نة ذةْووشوَيت: " ذْوإ شوةا    َايبةيؤذي
بةتَيسأْ ْةى شةا بة نؤَةَيطةو شياشىد شروظوت بوؤ َوةانى َواأل ذاوشوتى      

 نرذووٕ ْةى بؤ نااوبااو كعتى" 

                                                           
 برؤدؤن" بريةوةرييةكان دةبارةى مولَكايةتى" 3
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شووةابااو َووةوةو برةذةْيووةنإ ذةياْويصووت ذْووإ يووة نوووثى َوواأل بوةشوونتد  
يووة  4866يوْا  يةنووةّ  نووة يووة   بووةآلّ َوواانض تووواْى يووةنؤْطرةو َةْتةاْاشوو   

 جَٓير بةش اد بريوا او تؤو زاأل بها  
و ةاايض ٖا ء ذْإ اةَيَيهى زةا كرْطيوإ تَيوبا بيٓوىد نوة     4874ظؤا ظى 

ااشتى ٖةَيوَيصتى َاانصى  ية َةشةيةو َوازاذو ذْاْوبا بوةنرذةوة ْيعوإ ذاد     
ةَاْاْوووة يوووة زيووواتر يوووة ذةٖوووةزاا ذٕ بةظوووباايياْهرذ يوووة بوووةاكرو نرذَْيهوووى قاا 

نؤَؤْووةو ةوواايض  وة نؤَيتةيووةنيإ يَيوَيهٗووا  بووةْاوو" يووةنَيتى ذْووإ بووؤ        
بوووةاكرو يوووةةاايضء بوووؤ ضووواوذَيرو بريٓوووبااةنإ" وة ظوووإ بةظووواْى ةيووواوإ    

 جةْطإء ضووْة شةْطةاو ذَااةيةنى زةايإ ظةٖيب بووٕ 
 4877ناتَيههتَي ةنةو يويض َؤاكإ بةْاوو" نؤَةَيطوةو نوؤٕ" يوة شواَيى     

آلوبؤوةد َاانض جااَيهى ذيهة كةا ايةوة شةا كرْطيبإ بوة َةشوةيةو ذْوإد    ب
َووواانض ذةيويصوووت نتَي َيوووو يوووةبااةو ََيووويووو تَيساْوووةوة بٓووشوووَيتد بوووةآلّ   
ذةشووووتى َووووةاة ةَييطةيعووووتء َووووةو ةرةذةيووووة نةوتووووة َةشووووتؤو َووووةْطًَضد      
بةوظووَيوةية نتَي ووة كوورْطء يةنالنةاةوةنووةو " بٓةضووةو تَيووسإء َوَيهايووةتى   
تاي ةتىء ذةوَية " نة تيايبا َةْطًَض بةظَيوةيةنى ذاظاٖةَيٓةكر ةةيوةْوبو  
ااشووووتةوتؤو َْيوووووإ نؤيًووووةتى ذْووووإء شووووةاٖةَيباْى َوَيهايووووةتى تاي ووووةتى    

 ْيعاْبةذا  
بةااشووتى َةكووةا مباْووةوَيت ضووةْب  يةا ةيووةى خبةيٓووةا وو يووة ْووشوويٓةناْى    

َةشوووةيةو ذْوووإء   ٖوووةاذوو ذاَةزاَيٓوووةاو شؤشوووياييسَى زاْصوووتى ذةابوووااةو  
شاَيى تةباتى وهروو شياشويإ   40تَيسإء زةوادء تؤظةويصتىد يةَاوةو 

نة ٖةَيوَيصتيإ ٖةا يةشةاةتاوة جَيطريو يَيهٗةَيوَيهراوبوو نوة بوة تَيووةابووْى    
نا  ذةوَيةَةْبتر بووةو زياتر اةظٔ بؤتةوةد وة ذةنرَيوت َوةو ٖةَيوَيصوتة بوةّ     

 :ظَيوةيةو توااةوة نوات هةيٓةوة

َووورةل بةتَيكووووةا بووْى ََييووةنوووةو يوووةذياْى َووواذةَيى ازكوووااو بوووووةد نوووة        
يةشووةاذةَةناْى ةووَيغ ََيوويووذا نؤيًووةو ٖؤنووااة شروظووتيةنإء نوواَيَٓيهى     
ذةشةوشووإ بوووود وواذةوواذة َرةلووى نؤَةآليووةتى جَيطوواو َرةلووى شرظووتى    
كرتوووةوةد َوووورةل ْةوةشووووتا يووووة زيوووواذنرذْى ٖؤظوووويااو تووووؤوء ْةوةشووووتا يووووة  

كةوة َاانض 4844رذْى ذةشة تى تؤو بةشةا شروظتباد ية شاَيىا وراواْه
ذيوواايهرذ نووة ٖةَيوَيصووتى ةيوواو بةااَ ووةا ذٕد ةًووةو كووؤا اْى اةوتووااو َرةلووى     

 شروظتى بؤ اةوتااو َرةلاْة ذياايبةنا " 
ذيووااة تواشووتى َرةلاْووةو َاانصووى تَيهؤظوواْيهة َوورةل ذةيهووا  يووةةَيٓاوو 

ناْىد تَيهؤظووووواَْيهة ذذو ْةايتوووووة بووووواوة   كةةَيوووووبإء توووووةنُيًهرذْى  يةْوووووة  
 شروظتىء نؤَةآليةتية ذاشةةاوةنإ بة ٖيواو كؤا يٓيإ 

تؤظةويصتىد نة نراْةوةيةنى جواْة بؤ نةشواْى َيٓصواْىد ٖوةّ يوةاووو     
نؤَةآليوووةتىء ٖوووةّ يوووةاووو وةاذييوووةوة ٖةا ةظوووةو يَيوووبةنرَيت: نؤياليوووةتى     

ةةيوووبابووةد وة بوووةاذةواّ  ذةاةنوووى نوووة يوووة ةةيوةْبيوووةناْى بةاٖةََٗيٓاْوووةوة     
ااكةياْووبْى غووةايسةو نوَيراْووة  يةتووةواوو نؤَةَيطووة ضوويٓايةتيةناْى ََيوويووذا  
ذْووووووإ ضةوشوووووواوْةتةوةد تؤظةويصووووووتى ةَيعووووووَيًهراوةو شووووووتةَوًيهراوةو   
ذووةااَهراوة  ٖةْووبَيهحاا وةى ةةاضووةنرذااَيو يةبةااَ ووةا ايانووااو اةوظووتى     

ةزووو شَيهصوى ذةنوةٕد نةوايوة    بؤااذوازوباد ٖةْب  نةط زياذا ةوو يوة َواا  
نةشوواَْيو َةكووةا ْووةياْتواْى يةنؤياليووةتى نؤَةآليووةتى ازكاايووإ بَيووت ذةبوؤ       

 بةنؤيًةو غةايسةنإ 
َووواانضء َوووةْطًَض ناايطةاييوووة تراةوووةناْى َوووابوواو نوووة شوووةاَايةذااو    
ذةيصووةةَيَٓيت بةشووةا ةةيوةْووبو َْيوووإ ةيوواوو ذٕ ذا ايصووواذةنةٕء ٖووةاوةٖا     

ةكَيراْوةػ يوة زةواجوى بوؤاذوازو اةتبةنةْوةوةد ضووْهة َوةو        ياتي ووْى َاذاو
يووواتى بووْوووة اةتهرذْوووةوةو يوووةنَيتى ٖاوشوووةايية  ظوووَيوةو " نؤَؤْيصوووتة      
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شووةاةتاييةناْة" نووة ذاواو َي اذووةو كعووتى ذةنووةٕء بووةْاوو تؤظةويصووتى    
 َازاذةوة باْطةظةو يةظئرةظى كعتى ذةنةٕ 

ٖاوشوووووةاكريوء  بَيطوَوووووإ َوووووازاذو تؤظةويصوووووتى ااشوووووتةقيٓةد َوووووازاذو 
بةتتةوةاو تَيسإد ةةيوةشتة بة نؤتايوٗاتٓى اذَيُى شةاَايةذااو  َوازاذو  
زةوادء بةذواو َةويعبا َازاذو ٖةَي ويااذْى ٖاوبةظوى ذيوإ بوةذو ْايوة  توا       
َةوناتوووةو َوَيهايوووةتى تاي وووةتى ٖةَيٓةوظوووَيتةوةد نوووة يةكةَييوووبا َيعتي ووواااتى    

اةَيَيهوووى ناايطوووةا ذةبيَٓيوووت يوووة   َوووابووايغ ٖةَيبةوةظوووَيتةوةنة توووا َوووةَر ةػ 
 ذياايهرذْى ظةايهى ذياْبا 

َةوة شةانةوتَٓيهى كةواةية بؤ َاانصيسّ: ذٕ ازكاا ْابَيت توا شؤشوياييسّ   
شةاْةنةوَيتد بةآلّ شؤشوياييسَيغ بةذيٓايوة  بوةب  بةظوبااو ااشوتةوتؤو      

 ذْإ 
 

 ةَيعةنى نتَي ى" نؤَؤْيسّء ذٕ"  
 سّ     ٖةَي يااذة ية ذةةقةناْى َاانصي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ثَيشةكى كتَييب
 )ئافرةتء شؤشياليسم(

 
 جؤرج تةرابيشى

 مامؤشتا عةىل شةليم لة عةرةبييةوة
يوووةا ةوتب ََيووويووذا بوووريوا اء وةيصوووةوةا ةَيعوووهةتٓخوازا واذةانوووةوتووةء     
بووريوا اا ظؤا ظووطَير  بووووْب ٖووةبووة  بؤيووة ْانرَيووت َووؤانب ةَيعووهةوتٓخوازا    

ييسَب زاْصوووتويةوة ب ةشوووتيٓةوةء توووةْٗا بوووةوةوة   توووةْٗا بةَايوووبياا شؤظووويا 
ةةيوةشووة بهووةئ  بؤزيوواتر ةَيووباكرتٔ يةشووةا َووةّ ا ايووة توووذا بٓياتٓووةااْب       
شؤظووياييسَب زاْصووة  واتووة اَوواانض  َووةْطًَضك َووةّ ا ايووة ذةشووةةَيٓٔ نووة         
شؤظياييسَب زاْصة ٖةاكيس بووْب ْةَوةبوو َةكوةا يوةةَيغ تؤووبا بوريوا اء      

 وواية تَيسا زاْصة ْةب
بوةآلّ يَيورةذا شويُايةنب تاي وةتب شؤظوياييسَب زاْصوة ٖةيوة نوة يوةبريءا ا          
ةَيعووووهةوءوازء ظؤا ظووووطَير يةناْب ةووووَيغ تووووؤا جياوبةناتووووةوة َووووةويغ    

 مشوييةتب َاانصيسَة 
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شوووةاةا اا تَيرتووووازاء ظؤا ظووووطَير ا بوووريوا اء وةيصوووةوةناْب شووووةاذةَب     
اْصوتوباد ذةبيوٓك بوةة و    بووذاْةوة يةةَيغ بووْب َاانضء شؤظوياييسَب ز 

ٖةيوَةاجب ََييوويب يوةتواْاذا ْوةبووة َوةو َايوبيا نؤْاْوةا نوة َرةلايوةتبء        
َووازاذا بةتووةواواء ب نووةّءنوا ا بيٓيويووةتبد يووةزةا بوووااذا  ٖةاضووةْبة َووةّ    
بوريوا ا وةيصوةوياْة َةبةشوة َوازاذا َرةلايوةتيإ ٖوةبووة  بوةآلّ يةتواْاياْوبا         

 ْةبووة ذابيين بهةٕ 
ذةنرَيوت بًَوَيك ٖوةَوو بوريوا اء تَيوسة ظؤا ظوطَير ةناْب ةوَيغ َواانضء          بؤية

ةوووَيغ شؤشوووياييسَب زاْصوووة جسَوووبء ْانووواَي بوووووٕ  جوووسَك يوووةذاَاَييٓى        
ضةوشووواْةوةء يةضااةشوووةانرذْب َوووةو نَيعووواْةء يةذةزيٓوووةوةا ا َيطاضوووااةا    

 ةَيويصت بؤا 
ةا ةوَيغ  َاانصيسّء شؤشياييسَب زاْصة شوووذا زةايوإ يوةو وةيصوةواْ    

تؤيووإ وةاكرتووووة  ٖةاضووةْبة ذةانيووإ بووة نووةّءنواتب َووةو ذيباْووة نوورذووة  
بوووةآلّ بةَةبةشوووة واوةتووور ضوووووٕد ظوووَيوازَيهب ْوووو  بؤذيوووااذةء نَيعوووةنإ      

 ةَيعهةػ ذةنةٕ 
ٖوووةا َةَوووةػ جيووواوازا ذةذا بةشووويُاا شؤشوووياييسَب زاْصوووة َووواانضء   

ةابةشوة َواورة    َةْطًض يةَةا  شةابةشة تةواوا َرةلايةتب بةكعةء ش
 بةتاي ةتب 

َوووةو جيٗاْوووةا شؤشوووياييسَب زاْصوووة باْطوووةوازا بوووؤذةنرذ  جيٗووواَْيهب     
َوووازاذء شوووةاورازا شوووةاجةّ َرةلايوووةتب بووووو  ذووا يةٖوووةَوو ذيااذةيوووةنب    

 ضةوشاْةوةء ذاَاَيكء ْابةاابةاا 
َاانض باشب يةَرةلب ْوو  ذةنورذ  َوةو َرةلوةا نوة ذووابَيوت يوة ٖوةَوو         

ْابةاابةايووووووةى  َووووووةو باشووووووب يةَازاذيووووووةى ذةنوووووورذ نووووووة   ضةوشوووووواْةوةيةىء 
 شةاذةَةناْب ذيهة بةتؤيةوة ْةذي وو 

باشهرذٕ ية َازاذاء ا َيطاضااةا َرةلايةتب ةةيوةْبا بوةذيرا َاانصوةوة   
ْيووة  بووةَيهو َووةوة كةظووةنرذْب ََيوويوو ٖةيوَووةاجب ْووو ا َرةلايةتويووة َووةو   

 ذيااذةيةا َٖيٓاوةتة ةَيعةوة 
شيصتُب شةاَايةذااا بؤ يةنةباا ضيَٓيو ةةيبابوو  يةكةأل شةاٖةَيباْب

نة تةبا  بؤ ازكااا شةاتاشةاا بها  ب َةوةا ضيَٓيهب ذيهة ذَير 
ذةشتةبها ء تؤا ا ةَيب َةو ضيٓة ضةوشَيٓةاة بطرَيتةوة  بؤ يةنةباا 
ضيَٓيو يةٖةوألء ظؤا ظبايةء يةٖةوَيب كؤا اْهااا ذَيرتاْب نؤَةَيباية  

ظوَئء َةقاَب تؤا تؤظ ها   بةَيهو بةةَيضةواْةوة يةو  ب َةوةا بيةوَيت
ظؤا ظةيبا ٖةَوو َرةلايةتب  تةْاْة  توذا بؤاذوازا ذةشةآلتباايغ 

 ازكااذةنا  
بؤ يةنةباا ضيَٓيو ةةيبابوو نة ْاتواَْيت بةتةْٗا تؤا ا زكاابها   بوةَيهو  

ةضوووٓطب ذةبَيووت يةتوووةباتب ب يووضووواْبا بَيوووت بؤَوووةوةا ٖوووةَوو َرةلايوووةتب ي 
ا ذَيُووب شووةاَايةذااا ا زكوواا بهووا   َووةّ ضوويٓة واتووة ضوويين نرَيهوواا ْاتواَْيووت   
شٓوواَيو بؤ ضةوشاْةوةنإ ذابَٓيوت َةكوةا شوٓوواَيو بوؤ بوووْب وةى ضويَٓيو       

 ذيااا ْةنا  
بؤيووة ذةبيووٓك يةٖووةَوو ََيوويووذا ضوويين نوواَي ظؤا ظووطَير  ْووةبووة  بووةَيهو         

ٓخواز ٖووةبووة  تووةْٗا نووة نرَيهوواا وةى    ْيُضووة ظؤا ظووطَير ء ْيُضووة ةَيعووهةوت   
ضوويَٓيو ٖاتووة َةيووبإ شوويُاا نوواَي ظؤا ظووطَير ا بووةتؤوةكر  وة يةٖووةوَيب        
تؤا َيهخصوونتء َاَاذةباظووية بووؤ ا زكووااا شووةاجةّ َرةلايووةتبء ٖووةَو ضوويٓة      
ظؤا ظوووطَير ء ةَيعوووهةوتٓخوازةنإ  ةوووَيغ ةةيوووبابووْب ضووويين نرَيهووواا ٖوووةا      

و ذةشووووةآلتيإ كرتووةتووووة ذةشووووت  َةوشووووا َةوةْووووبة ظؤا ظووووطَير بووٕ ٖووووةتان
ذةبووْوووووة ذةشوووووةآلتبااء ذا ْوووووبة يةكوووووةأل َوووووةو ذةشوووووتاْةا نوووووة توووووا ذوَيٓووووو  

 ٖاوتةبات ووٕء يةيةى شةْطةاذابووٕ 
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َووةَر ة ََيُووة َووةوة تَيطةيعووتووئ نووة شؤظووياييسَب زاْصووة وةى َايووبياا    
ةّ ضيين نرَيهاا يةٖةوَيب ْوةَاْب ضةوشواْةوةذاية بوؤ ضويين نرَيهوااء شوةاج      

بةظوووووةاية   َةكوووووةا َوووووةوةَإ زاْوووووب نوووووة شؤظوووووياييسَب زاْصوووووة تاشوووووةا 
ظؤا ظووووطَير ةد بةةَيضووووةواْةا ضوووويٓة ظؤا ظووووطَير ةناْب ةووووَيغ تؤيووووةوة  َووووةوا 
تَيبةكةئ نة بؤضى بٓياتٓةااْب شؤشوياييسَب زاْصوة ٖوةاذوونيإ َةوةْوبة     

 كرْطييإ بةَازاذا َاورة  ذاوة 
اْةوةا ََيووويوويب ذةشتٓيعوووإ  َةكوووةا مباْوووةوَيت تووْبوتيووويترئ ضةوشووو  

بهوووةئ يوووةا ةوتب كةظوووةنرذْب نؤَةَيوووبا  ذةتوووواْك بًَوووَيك نوووة ضةوشووواْةوةا    
 َاورة  نؤْ ئ ضةوشاْةوةية نة يةَْيوإ توذا َرةلء َرةلبا ا وويباوة 

ضووووْهة َووواورة  ْوووةى بةتوووةْٗا ضةوشووواوةية  بوووةَيهو ضةوشووواوةا ذةشوووة     
ةوْة َةكةا َرةلب نرَيهاا يةذَير  ضةوشاوةية ية نؤَةَيب شةاَايةذااوبا  بؤ

بوووووااا شوووووةتة ذياْوووووبا ذةْاَيَيَٓيوووووتء ضةوشووووواْةوةا ضووووويٓايةتب توووووةْطب     
ةَوٗةَيضوووٓيوة بةذةشوووة شوووةاَايةذاااْةوة  نةضوووب َوووةويغ شوووةتة ذيوووإء   
شةتة نااةنةا واوًَيوبةنا  يوة ا قوبا تَيساْةنوةا َوازااء َةظوهةثةببا ء       

 ذياْب يَوصةتت بها  
شاوةية نة شةاَايةذااا ذةيضةوشصوَيَٓيتةوةء زَيوبةبايب   َةو نرَيهااة ضةو

يَوسةو  ذةنا   نةضب َةو ذياْب يةَاورةتةنةا شةتت نورذوءةء ذيواْب ةور     
 َةظهةثة نرذووة 

ذةتواْك بًََيك يةنةّ ضةوشاْةوة ية ََيويووذا  ضةوشواْةوةا َواورة  بوووة     
جةَصوووةوة  ية يوووةٕ ةيووواوةوة  وة َوووةّ ضةوشووواْةوةية بوووة ضةوشووواْةوةا ذوو  

 يةقةَيةّ ذةذاَيت 
بؤية بةا َيهوةو  ْوةبووة نوة بٓياتٓوةااْب شؤظوياييسَب زاْصوة ْٗوَيين َوةو         
ٍَء    ضةوشوواْةوة ذوو جةَصووةاةيإ ذةزيوةتووةوة  يووةا ةوتب كةظووةنرذْب نؤَووة

 كةظةنرذْب بةاٖةََٗيٓاْبا 

كةظوووةنرذْب َوَيهايوووةتب تاي وووة  بةظوووَيو بوووووة يوووة ذابةظوووهرذْب نؤَوووةأل   
وء بةضووووةْب ضوووويَٓيهةوة  بؤيووووة ذةبيووووٓك َوووواانض يةنتَي ووووة     بةضووووةْب بةظوووويَ 

نؤْةناْوووبا بةظووَيهب زةاا باشووةناْب شووةبااة  بووة نَيعووةا َوواورة  بووووة      
 بةتاي ة  يةنتَييب اارتخطوكا  ا قتؽاذية وا جتُاعيةك 

ضووووْهة َووواانض شوووةاةتا يةوةيصوووةوةوة ذةشوووة ةَيهووورذووة َيٓحوووا بوووةاةء   
كرتوووةء َووةّ وةيصووةوةا شؤشووياييسَب    َووابوااء َووابواا شياشووب اَيضووهةا    

زاْصوووتويةيإ يةكوووةأل ٖووواوا  و َاْبووْةْاشوووب َوووةْطًَض بةذةشوووت َٖيٓووواوة   
َوواانض شووةاةتاا باشووةناْب يةيةنصوواْب نؤَةآليةتيووةوة ذةشووت ةَيهوورذووةء  
يةوَيبا تةباتب تووْوبءتؤَيى نورذووة ذذ بةشيصوتُب شوةاَايةذاااء توةباتب      

تبااة نورذووة  وة ٖوةا يةةرةشوةا َوةو     ضيٓايةتب َاااشتةا َةو ضيٓة ذةشةآل
ذااشةء ٖةوألء نؤظعوة بوةو ا اشوتية كةيعوتووة نوة ضويين نرَيهواا َوةانَيهب         
ظوهؤذااا يةَةشوتؤذاية ا ووةء ازكوااا توؤاء شوةاجةّ بةظوةاية   وة ٖووةا       
بووريا َاانصوويسّ بوووو شوويُاا بووةجيٗاْ ووْب شووةاَايةذااا ذةشتٓيعوواْهرذء 

ا ضوويين نرَيهووااا َاااشووتةنرذ  ٖووةا وةى   يةبةااْ ةايووبا تووةباتى شةاتاشووةا 
ضؤٕ شةاَايةذااا يةَاشة ووآل ء ْةتةوةذا َؤقرة ْاكرَيتد بةٖوةَإ ظوَيوة   
ضيين نرَيهاا يةتةباتبا ةعتى بةٖاوضيين تؤا نوة ضويين نرَيهوااو ٖوةَوو     
جيٗاْوووة بةشوووتووة  وة يةظوووةا َيهب شةاتاشوووةايباية يةكوووةأل ضووويين بوووؤاذازا     

طووب تووةواو بةضوويين نرَيهوواا ذةذا ء َووةو َوواَرازة  ٖووةَوو جيٗووإ  َوواانض كرْ
بةَٖيسةظب ْيعإ ذةذا  نة بةنااا بَٗيَٓيت يةةَيٓاو ازكااا شةاتاشوةاوباو  
َووةويغ بةةتووةونرذْب ا يسةنوواْب تووؤا واتووة ايسةنوواْب ضوويين نرَيهوواا يووةذذا 

 شةاَايةذااا 
بؤيوووووة ٖوووووةاكيس َةبةشوووووتء ذواَاَووووواثب يةبريْوووووةنرذووة نوووووة َوووووةويغ       

ْب َووووةو ضوووويٓة ذذا بةظووووةايةيةء يةْاوضووووووْب جيٗاْووووة ةوووور  شووووةاْطووْهرذ
ضةوشاْةوةنةيةتب  وة بؤ َةّ َةبةشوتةػ ةَيهَٗيٓواْب اذَيُوب شؤظياييصوة     
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بةا َيطاضووااة ذاْوواوة نووة يووةو نؤَةَيطايووةذا َيٓصوواْةنإ يةنصووإ ذةبوؤ ء ٖوويك     
 َازااء ضةوشاْةوةيةى ْاََيَٓيت 

نرَيهوووواا ضووووةم   َوووواانض بؤكةيعوووونت بةشؤشووووياييسّء شووووةاورازا ضوووويين   
ذةبةشوتَيت يةشووةا ةايووةذاابووْب ا يسةنوواْب ضوويين نرَيهوواا وة بووؤ َووةو جةْطووة  
شةتتء ْاٖةَوااة باْطةوازا يةنخصتين ا يسةناْب نرَيهواا ذةنوا  يوةةااتب    
شةابةتؤا تؤياْبا  ضوْهة ضيين بؤاذوازاء ْيساَب شوةاَاايةذااا  توةْٗا   

ضوويين بووؤاذوازاء َايووبةيؤذا  يووةا  ا َووةو َؤاكاْووة بووةَٖيسةوة يةْاوذةضووَيت    
بووؤاذوازا بووةذةيإ َوواَرازا جؤااوجووؤاةوة يةَةيباْووة  بووةآلّ ٖةاضووب ضوويين     
نرَيهااة توةْٗا اَيهخصوتين ا يسةنواْب َٖيوسا ذةَْيتةبوةا َوةكيٓا نرَيهواا يوةةَيو         

 ذةشتة 
َوووةو جيٗاْوووةا نرَيهووواا ذةيوووةوَيت جيٗووواَْيهب ب ذذايوووةتبء بوووَب ْوووانؤنب     

ضةوشوواْةوةيةنب ضوويٓايةتبء َرةلايووةتب  بووةآلّ   ضوويٓايةتيةء ذواة يةٖووةَوو
َةو جيٗاْة َرةيية بةضااةشةنرذَْيهب جسَب نؤتايب ْايوة   وة َوةو جيٗاْوة    
ًََب َرةلايوةتب يوةْاو َوةبا   ضووْهة       َرةيية بةَةبةشتَيهب جسَب شيُاا نوا
شووةاَايةذاا تووةْٗا وةى َاَرازَيووو شووةيرا نرَيهوواا ذةنووا ء تووةْٗا يووة قووؤألء        

يرا ذةنووا  ْووة وةى َرةلووب نوواَيء توواوةٕ ٖةشووتء ظووعوا       بازوويووةوة شووة 
بؤاذوازا نرَيهاا يةٖةاذوو بازوويةوة شةير ذةنا  نة َةَةػ ا واْيَٓيهوب ْوا   
َيٓصووواية  ٖوووةا يةبوووةا َةوةظوووة بوووريا شؤشوووياييسَب زاْصوووتى يةتوووةباتَيهب        

 شةتتباية يةذذا َةّ ضيٓة ضةوشَيٓةاة 
هَيعواْباية  تةْاْوة  تووذا    وة ية ٖوةوَيب ازكوااا ضويين نرَيهوااء زةيةت    

بووؤاذوازيغ ا زكووااا ذةبَيووت يووةو ذياْووة ةوور  ْانؤنيووةا تَييبايووة  وة ازنووااا          
ذةنا  يةو ذاَيةتة ْاَرةلايةتيةا نة تَييبا ذةذا  ٖةاوةى ييٓك ذةَيَيت "ٖيك 
َرةلَيو َوازاذ ْيوة َةكوةا َوازاذا يوةنَيهى تور زةو  بهوا   بوةَيهو تووذا َوةو           

 ةنَيهو  ذةضةوشَيَٓيتةوة" نةشةػ َازاذ ْية نة ي

ٖةا بؤية ذةَيَيك ضيين نرَيهاا ضيين بؤاذازيغ ا زكواا ذةنوا  ْوةى بةتوةْٗا     
 تؤا 

ٖةاوةى يةةَيعبا ا ووةإ نرذةوة نة َواانض ٖوةا يةشوةاةتاذا ذةانوب بوةو      
ةةيوةْبويووووووووة ْابةاابةايووووووووةا ةيوووووووواوء ذٕ نوووووووورذووة نووووووووة ا ةْطباْووووووووةوةا 

يوويويووووة  نووووة بووووؤ يةنووووةباا ةيوووواو  ضةوشوووواْبْةوةيةنب ذوءاء ذاَيوووويا ََي
تواْيويوووةتب َوووةو ذابةظوووهرذْب نوووااء ذابةظوووهرذْب َيٓصووواْية ْابةاابوووةاةا     
بصووووةةَيَٓيت  وة َوووواانض َٖيُووووا بووووةو ضةوشوووواْةوة ْابةاابةايووووة ذةذا   وةى     

 بةاجةشتةا كةظةنرذْب تاوةْبااَية تاي ة  
بوووووةآلّ يةبةاَوووووةوةا ضةوشووووواْةوةا ةيووووواوء ذٕ  ٖوووووةاوةٖا ةةيوةْبويوووووة     

هصوووويةناْب َْيواْيووووإ  ةةيوةْووووبا َْيوووووإ َوووورةلء َرةلووووة بؤيووووة َوووواانض  شَي
ضااةشةاا تةواوا َةو نَيعةية توةْٗا بةيوةْاوبرذْب تاوةْوبااَية تاي ةتوةوة     
ْابةشتَيتةوة  بوةَيهو ذةيووو  َوازاذاء بةاابوةاا ذٕء ةيواو يةٖةٍءَوةاجَيهب       
 يووووةبااترء كةظوووووةنرذووتر نووووة ذواو شؤشوووووياييسّ ذَيووووت  واتوووووة شوووووةاذةَب   

نؤَؤْيسّ  وة يةو قؤْاغةػ واوةترء ةَيعهةوتوو تر ضااةشةاا َةو نَيعوةية  
ذةبَيووتء ا ووةء ضووان ء بةاابووةاتر ذةضووَيت  َووةو نَيعووةية نووةوا نَيعووةيةنب       
َرةليووووة بووووةٖيًَََيهب ا اشووووتةقيٓةء َووووابواا ضااةشووووةا ْانرَيووووت  ٖةاضووووةْبة     

بوووووؤ شوووووةابةتؤيب َوووووابواا َرةلوووووةنإ بر بووووور ة ةعوووووة ٖوووووةَوو ٖةوَيةناْوووووة   
ضااةشةانرذْب نَيعةا َرةل  بؤية َواانض نَيعوةا ةةيوةْوبا َْيووإ ةيواوء      
ذٕ بةنَيعوووويةنب ضووووؤْايةتب ذاذةَْيووووت  وة ضااةشووووةاا زةا شووووةتتة بووووةب      
ضااةشووةاا نَيعووةناْب توورا ا ذَيُووب شووةاَايةذااا  بووةَيهو تووةْٗا يووةقؤْاغب       

عوواْة شؤشوياييسّء شووةاذةََيهب بوواآلتر يووةو نوة قؤْوواغب نؤَؤْيصووتية  َووةّ نيَ  
ا ووة يةْاوضووٕ ذةضٔ  تةْٗا يوةو ٖةيوَةاجوة بةاابةايوةذا َرةلوةنإ يةٖوةَو      

 تَيرء بةاٖةََيهب تؤيإ بةٖرةَةْب ذةبٔ 
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بةا اشووة ضةوشوواْةوةا ةيوواو بووؤ ذٕ ٖةاضووةْبة ا ةةء ا يعووةنةا بووؤ ةووَيغ  
ََيويوو ذةكةا َيتووةوة  نوة ٖؤيةنةظووب ةةيوةْوبا بووة بوااا َابوايووةوة ٖةيوة  نووة      

ؤا اء ٖةيوَووةاجب َووابواا ةيوواو ضووان بوو تووواْب ذٕ خباتووة ذَيوور        بووااا ذٕ كوو 
ا نَيئوووب تؤيوووةوة  َوووةَر ة َوووةو نَيعوووةية توووةْٗا نَيعوووةنب َوووابواا ْيوووة  بوووةَيهو 
ةوتتووووةء ضوووور نراوةا َاوَيتووووةبووْب ٖووووةَوو ضةوشوووواْةوةناْة  ذةزيٓووووةوةا   
شةاضاوةا َةّ ضةوشاْةوةيةػ ذةانَيهب مشويب تَيورو تةشوةيب ذةوَيوت نوة     

 ت ية تانر ةوا َايبةيؤذياْة ذووابَي
بؤيوووة يوووةّ شوووةاذةَةذا ةَيواْوووةا ا اشوووتء ذاوشوووة ٖوووةا َايبيؤيؤذيايوووةى    
ذةكةا َيتةوة بؤٖةَيوَيصة ا اشوتء ذاوشوت بةااْ وةا بةنَيعوةا ضةوشواْةوةا      
َاورة   ٖةا َةَةػ مشويية  بوةبريوباوةا ا َواانض ذةذا  نوة شوةاةتا يوةو      

رذووة ٖووةا يووةو شوواَيةا نووة َوواانض بووووة  نَيعووة َرةلايةتياْووةوة ذةشووة ةَيهوو
 كةوة 4844بةَاانض ذاْب بةو نَيعةيةذا ْاوة واتا ٖةا يةشاَيب ا

َووةوةا َايووبيؤذيا ذةكرَيتووةوة َرةلووب َاشوواييغ ذةكرَيتووةوة بؤيووة َوواانض     
ذةَيَيووت ََيُووة َووةونا  ةيوواو بووةَرةلَيهب شةابةشووتء َووازاذ ذاذةْووَيك نووة ذإ      

ةنإ ا ةضوواوبها   ةوو ذاكرتٔ يةشووةا نَيعووةا   بووةَاة َاورةتووبا بَٓيووتء َازاذيوو  
َوووواورة  يووووة ووآلتووووة ذوانووووةوتووةناْب جيٗوووواْب بووووةْاو شوووو يةّ كرْطووووبء       
تاي ةيةْووووبا تووووؤا ٖةيووووة  نووووة تيايووووبا َوووورةل بووووؤ كةا اْووووةوةا ةَيعووووُةاجة  
َيٓصواْيةناْب يةٖةوَيبايووة  َواانض ناتَيووو يةشوةا نَيعووةا ضويٓايةتبء بووااا     

ؤَوووةَيطاا شوووةاَاايةذااا  ٖةيوَوووةاجب ْاٖوووةَوااا َرةلايوووةتب ذةذوَيوووت يةن
ْاٖووةوااا نؤَووةَيطاا بةتووةواوةتب يةبةاضوواوبووة  بووةو َاْايووةا نووة َوواانض       
يةَووووووةواوةاذا ذةذيوووووواء نؤَووووووةَيطاا شووووووةاذةَب َوووووواانض بةٖرةَةْووووووببووة    
يةذةونراشوووووووووبء كؤا اْهاايوووووووووة ذةونراشووووووووويةنإء وة ا ةةء ايعووووووووووةا    

َيصووووواء بريوبووووواوةا ة  نؤْةةةاشوووووتيإ يوووووةبٔ َٖيٓوووووابوو  وة يوووووة ذةشوووووةآلتب نًَ   
َةوصوواْةييةناْب شووةذةا توواايهب ةووَيغ شووةذةا بووذاْووةوة ازكاايووإ ب وووو     

يَيوورةذا ذةتووواْك بًَووَيك ذةشووهةوتةناْب نؤَووةَيطاا ذةونراشووب نووة ظؤا ظووب    
بوووؤاذوازا َوووةواوةا بوووةذا َٖيٓوووابوو  يةنوووةّ ٖةَيوَيصوووة ذةونراشوووييإ ذإ    

ةااْ وووةايإ ٖوووةبووة يوووة َووواورة  ةياْووواْب َووواة َاورةتوووإ بوووووةء ٖةَيوَيصوووة ب
بةااْ ووةا بووةةياو  وةى بووْووةوةاَيهب َرةلووب شووةيرا َاورةتيووإ ذةنوورذ  بووةآلّ  
ضوويين بووؤاذوازا َووةّ ذةونراشووية ء ظؤا ظووطَير ايةتيةا تاشووةا ْووةبوو  ٖووةا 
زوو ٖةَيوَيصووووة كوووووؤا ا بةااْ وووووةا بةذةونراشوووووية ء بةااْ وووووةا بةنَيعوووووةا  

  َ ةيباْاْوووووةا نوووووة ٖةَيوَيصوووووة تاشوووووةا   ذةونراشووووويةنإ  وة يوووووةنَيو يوووووةو 
ظؤا ظطَير ا تيواذا ْوةَا  َةشوةيةا َواورة  بووو  بؤيوة َواانض بر يااووبا يوةّ          
َةيباْةذا زياتر ناابها ء ة ذابطرَيت  ضوْهة ضيين بوؤاذوازا بةااْ وةا بوةّ    
نَيعووةية ا اشووتطؤيب يةذةشووتباوة  َووةّ نَيعووةية ةَيويصووة بةضااةشووةنرذْب      

تووةْٗا ية يووةٕ ضوويَٓيهب ظؤا ظووطَير ةوة ذةبَيووت نووة     ظؤا ظووطَير اْةيةء َووةوةػ 
ٖةَيطرا بريوباوةاا ظؤا ظطَيراء ةَيعهةوتٓخوازا بَيوت  نوة َوةويغ ضويين     
نرَيهووااة نووة تاشووةا ظؤا ظووطَير ةء ٖةَيوَيصووة ظؤا ظووطَير ا ٖةيووة  بةااْ ووةا        
بةٖووةَوو نَيعووةناْب شووةاذةَب ا ذَيُووب شووةاَايةذااا وة بةتاي ووةتب نَيعووةا   

 ء ٖةَوو نَيعةناْب ترا َةّ ا ذَيُة َاورةتإ
َةو ضيٓة واتا ضيين نرَيهاا نة ٖؤمشةْوبة بوةبريو شؤشياييصوة زاْصوة     
يوة ٖةوَيةناْووبا ا اشوتطؤياْة بةااْ وةا بةٖوةَوو شوةتةء ْاٖةَواايوةى ذَيتووة        
ذةشتء ٖةَو بةظةاية  ازكاا ذةنا   َوةو زةَيٓةيوةا نوة ضويين بوؤاذوازا      

يوواذا ْواْووب يةَووةواةاا شووةذةا ْووؤزةذةذا  َووةَر ة     ذةونراشووبء ييناييووةتب ت 
بةٖووووةَإ ظووووَيوة َووووةو زةَيٓةيووووة يووووة ٖووووةَوو جيٗوووواْب شوووو يةَبا يةبااْيووووةء 
َةوجوذيةتب ْية  بؤيوة َوةو نَيعوةية واتوا نَيعوةا َواورة ء ضااةشوةانرذْب        
ٖةيوَووووةاجب ذيوووواْب يووووةووآلتاْب عووووةاةببء جيٗوووواْب شوووو يةّ ا ووبووووةا ووا    

ةَاْووبووبووْب زةاا ذةوَيووت  بةةَيواْووة يةكووةأل    شووةتتيةنب زةا ذةبَيتووةوة  و 
 َةوشاا َةواوةا  واتا بةةَيواْة بةشةذةا ْؤزذةا َةواوةاوة 
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بؤيووة ذةنرَيووت بةا اظووهاواْة بًَووَيك نووة ٖةَيوَيصووت بةااْ ووةا َوواورة  ةَيواْووةا  
ظؤا ظطَير ية يةو ووآلتاْةو شيُاا َرةل ذةشتية بؤ َةونةشاْةا نوة بوةاكرا   

 ةنةٕ يةَاة َاورة  ذ
يةبووةا َووةوة ضااةشووةانرذْب َووةّ نَيعووةية تووةْٗا بةضااشووةانرذْب نَيعووة       

َوووابووااء شياشووويةناْب ا ذَيُوووب شوووةاَايةذااا ْايةتوووةذاء ا ةةء ا يعوووةا    
يةْاوْاضووووووَيت ضوووووووْهة شوووووويُاا شووووووةاَايةا ووآلتوووووواْب ذَيوووووور ذةشووووووةآلتب   
 َيُورياييصووة نؤْةةةاشووتاْةيةو يووةٖيك ناتَيهووبا يةٖووةوَيب بٓووةبر نرذْب َووةو   

نَيعةيةذا ْةبووة  ضوْهة ضيين بؤاذوازا ْاوتؤا َةّ ووآلتاْة َوةانى بوووة   
 نة ةااَيسكااا يةو ا َير ةوة نؤْةةةاشتاْةية بها  

َوؤ يَيوورةذا بوواط يةتووا ةوظووت ذةنووةّد ا َيطاضووااةيةى بووة ةَيويصووت ذةزا    
ضووووْهة ٖووويك َانَيوووو َةوةْوووبةا َوووةو َانوووة ناايطوووةا ْيوووة بةشوووةا نؤَوووةآلْب    

وا َوووةّ ْاوضوووةيةوة  نؤَوووةَيطاا َوووةواوةب ٖوووةا يةكوووةأل شوووةاةتاا   ذوانوووةوتو
شوووووووةاٖةَيباْب بوووووووؤاذوازاء كةظوووووووةنرذْب شوووووووةاَايةذااوبا ا َيطاضوووووووااةا 
شؤشياييصووتيإ كرتةبووةاء يووة ا َيطوواا تووةباتب ظوويًطرياْةيإ  ذةيووإ بر يووااا    
كووؤا يين ياشوواا نؤْيووإ ذاء شووةبااة  بةَةشووةيةا َوواورة  بر يووااا ياشووايب    

بوووااا نةشوووايةتب ذةانووورذء ياشووواا تاي وووةتييإ بوووؤ َةشوووةيةا       ْوَييوووإ بوووؤ 
 ذَْٗيٓإء ذابةظهرذْب َريا  ذةانرذ 

وة ذاْيووووووإ بةَاوووووووةناْب َوووووواورة  َٖيٓووووووا  َووووووةو ا  ء ا ةشووووووِء عاذةتووووووة    
نؤْةةةاشتاْةيةا يةنؤَةَيطاذا ٖةبوو ا ووبةا ووا بوةاةْطااا ظؤا ظوطَير اْةا   

َيطاا بريوااذاْب ياشوايب تاي وة     ا ابةااْةا شؤظياييسّ بووْةوة  َوةويغ يوةا   
بؤ ضااةشةانرذْب ظؤا ظطَير اْةا َةو نَيعاْةء جةَاوةايإ بوؤ ةيواذةنرذْب   
َةو بر يااء ياشا ْو ياْة ٖاْوبةذاء َاَؤذكااييوإ ذةنورذٕ بوؤ ةوةير ةوةنرذْب      
َوووووةو ياشوووووا ظؤا ظوووووطَير اْةيةا نوووووة شوووووةباا  بةَةشوووووةية ذةونراشووووويةنإ   

 رة نؤْةةةاشتاْةية يةْاوذةضَيت ذةاضووٕء بةوةػ َةو ا  ء ا ة

َووةّ ظووَيوازة يةذةونراشووب يةشووةاجةّ َووةواوةا ةيوواذةنرا  وة بوووو بووةا  ء    
ا ةرووب ْووو  يةنؤَووةَيطاا ْووو ا َةواوةوووبا  بووةآلّ بةةَيضووةواْةوة ٖوويك نوواّ   
يةووآلتاْب عةاةببء جيٗاْب ٖةْطاوا جبييإ بوؤ ةوةير ةونرذْب َوةو بر يوااء     

  ٖيك ووآلتَيهب عةاةبب ذةشتهااا ياشواا نااوبوااا   ياشا ظؤا ظطَير اْة ْةْا
نةشايةتيإ ْةنرذ نوة تَييوبا ضااةشوةاا بوااا ذَْٗيٓوإء ةةيوةْوبا َْيواْيوإ        

 بهرَيت بةظَيوازَيهب ةَيعهةوتٓخوازاْةء ظؤا ظطَير اْة 
يَيووورةذا ذةنرَيوووت ٖوووؤا ضااةشوووةا ْوووةنرذْب ظؤا ظوووطَير اْةا َوووةّ نَيعووواْة    

 َب بؤ َةّ ذوو تاَية بطةا َيٓيٓةوة:يةووآلتاْب عةاةببء َيصال
 / ْةبووْب يَيٗاتوويب اجواَة كا ظؤا ظطَير اْة 4
/ ا ةَيوووب نؤْةةةاشووووتاْةا نؤَوووةَيطا يووووة َٖيعوووتٓةوةا َووووةو ا  ء ا ةرووووة    2

 نؤْةةةاشتاْةا نة زاَئ بةشةا نؤَةَيطاذا 
بووةآلّ يووة ٖووةاذوو ذاَيةتةنووةذا بةيووةى َانوواّ كةيعووتووئ َووةويغ ْووانؤنبء  

ازا تووْبوتيووويا ْيووووإ ذَيرتووواْب نؤَوووةَيطاء شوووةاتاْب نؤَةَيطايوووة     جيووواو
ْانؤنب يةَْيوإ تاوةْبااَية نؤَوةَيطا يوةَاَرازةناْب بةاٖوةََٗيٓإء يوةَْيوإ     

 ةةيوةْبا نؤَةآليةتب ْيُضة ذةاةبةكايةتب 
وة يَيوووورةذا ذةتووووواْك بًَووووَيك نووووة بر يووووااذاْب ياشووووايةنب ظؤا ظووووطَير اْة بووووؤ 

نةشوووايةتب زةا ةَيويصوووتء ناايطوووةاترة وةى يوووةبر يااذإ بوووؤ     نااوبااةنووواْب 
 ياشاا ذابيٓهرذٕ اقاْوٕ ايتأَيِك 

ََيُة يَيرةذا َةبةشتُإ ةعتطو  تصتين قؤْاغةنإ ْية يةبااا ةةيوةْبية 
نؤَةآليةتويووةنإ  َةبةشووتُإ َووةوة ْيووة نووة تووةَيو ذابوور اوبٔء ٖةيوَووةاجب       

 َ ةآليووةتب بةيووةى ضوواو شووةيربهةٕ   شووةاذةّ ا ةضوواوْةنةٕء ٖووةَوو بووااَيهب نؤ
بةَيهو يةشةا ةَيعةْطة ظؤا ظطَير ةناْة نة جوةَاوةا َاَاذةبهوةٕء ٖاْياْ وبةٕ    
بووووووةاةء نووووووااا ظؤا ظووووووطَير اْة توووووواوةنو ْةنةوْووووووة ذاوا نؤْةةةاشووووووتاْةا    
ٖةيوةاشوووتاْةوة  ََيُوووة شؤشووويايسّ بوووة ذااة شووورريةنةا َوشوووا ْوووازاْك نوووة      
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ةيتد بةة ا ويصت  وة يةَْيوإ ظةوء بيٗاويتء ٖةَوو كؤا اْهاايةنب ةَو ه
ا ةذَيو ضيت بوَيت بؤ  بهوا   َوةّ تَيوسة بةتاي وة  يوةجيٗاْب شو ٖةّ ذةبَيوت        
َةو بؤضووْب ذااا شررية ا ةتهاتةوة ضووْهة كؤا اْهوااا شوةاتاْب نؤَوةأل      
ٖووةوألء تَيهؤظوواْب زةاا ذةوَيووت  ذةتووواْك بًَووَيك كووؤا يين ذَيرتوواْب نؤَووةأل    

 ة وةى يةكؤا يين شةاتاْب نؤَةأل  وة كوؤا اْب شوةاتاْب   زةا شووىء َاشاْ
 نؤَةأل تَيهؤظاْب ب ووضاْب ذةوَيت 

يووة شووةاووا ٖووةَوو نَيعووةنإ  نَيعووةا َوواورة   ذةبَيووت زةَيٓووةا يووةبااا   
بؤتؤظ هرَيت نة َةو نَيعةية ضااةشةا بهوا   ضووْهة يةنَيعوة شوةتتةناْب     

شووووووتة  توووووواَيب  وازا  نؤَةَيووووووة  وة كةظووووووةنرذْب نؤَووووووةأل بووووووةوةوة ةةيوة   
ضااةشووووةانرذْب نَيعووووةا َوووواورة  توووووذا َوووواورة  تؤيووووةتب  نووووة ٖووووةوألء 
تَيهؤظووواْةناْب نوووةَ  ذَيٓوووة بةاضووواو بوووؤ ضااةشوووةانرذْى نَيعوووةنةا  َوووةوة  
ية يووةى  ية يووةنو  بووااا نؤَةآليووةتب بووةتووة َايووةا ا َيطووةكرتٔ يةبووةاذةّ        

 كةظةنرذٕء ضااةشةانرذْب نَيعةنةوبا 
َةانب شةاظاْب شؤظياييصتة ظؤا ظوطَير ةنإ زةا شوةتتء   بؤية ذةبيٓك 

ْاٖةَواا بووة يةّ بااةوة  وة َٖيسء كوا َيهب زةاا وويصوتوة  وة جواَوةتَيهب   
ضوانب ذةوَيوت بووؤ بةذةشوتَٗيٓاْب َورياذةا تووؤاء ذاوشوتهرذْب ٖةيوَووةاجب      
بابةتب  وة يةٖوةاذوو ذاَيةتةنوةذا ةَيويصوة بةجواَوةتب ا وبةاووْوةوة ذةنورذ       

ؤ بةاٖةَيصوووة نرذْوووب نؤْةةةاشوووتإ َٖيووورػ برذْةشوووةايإ يوووةْاو َوووواَيب       بووو 
تؤياْوبا  وةَةبةشووت يووةَاَيب تؤيوبا ا ء ا ةرووب نؤَةآليووةتب نؤْةةةاشووة   

 نؤَةَية  يةبةااْ ةا نَيعةا َاورة ء ْابةاابةاا ةياوء ذٕ 
يَيرةذا ذةتواْك بًََيك ذةبَيت نةشوة شؤشياييصوتء ظؤا ظوطَير ةنإ تواوةٕ     

ةا ةووؤآليك بوؤ  بؤَووةوةا وَيوورا َووةوة بوؤ نووة ضووؤٕ ذووابوؤ يةَايووبياا       َوورياذ
تَيرتوازاْوووووةء توووووةياَيبء ذووابووووؤ يةنةوتٓوووووة ذاوا اعُوَيوووووا ك  َوووووةانب    
شةاظوواْب نةشووة شؤشياييصووتةناْة نوووة بةتؤياْووبا بَيٓووةوةء يَيورشووويٓةوةا      

زاتيوإ ٖووةبَيت  ضوووْهة يَيورشويٓةوة بؤنوواذاا شؤشياييصووتء ظؤا ظووطَير  زةا   
صووتة  وة ذةبَيووت َووةوةػ بووساْك نووة ظؤا ظووطَير ا ا ةٖووا يووةوجوذذا ْيووة         ةَيوي

ضوْهة ٖةاضةْبَيو َرةل ظؤا ظطَير ء بةٖةَيوَيصت بَيت  بةظوَيهب نوةّ يوةا  ء    
ا ةرووب نؤَووةأل ٖةَيووبةكرَيت  بةتاي ووة  يةٖةَيوَيصووت وةاكوورتٔء َاَةَيووةنرذٕ    

تووٕ يةشوةا َوةو   يةشةا َةشةيةا َاورة   نوة ٖوةا يةكوةأل ظوريا ذايهوبا ا اٖوا      
جووؤاة ةووةاوةذة نرذْووة  بؤيووة ٖووةاكيس ْانرَيووت بةياشووايةى يووإ بةٖةَيوَيصووت        
كؤا يَٓيوووو بةااْ وووةا بةَةشوووةيةا َووواورة  بريوا اَوووإ بطوووؤا ئ  نوووة وةى ا  ء       
ا ةرب نؤَةآليةتب تةَةْب بةقةذ ذاَييايب ََييووا ْابةاابةاا نؤَةآليةتيوة   

ضوووؤٕ َووواذةَيساذ بةتاي وووةتب ةيووواو   يوووةّ بااةيوووةوة ةوْةيوووةى ذةَٖيُٓوووةوة نوووة  
ٖووووووةَيطرا ا  ء ا ةرووووووب نؤَةآليةتيووووووة  ٖةاضووووووةْب نةشووووووَيهب اةظووووووٓ ريء  

 ةَيعهةوتٓخوازيغ بَيت 
اوْووووووان ريَيهب ةَيعووووووهةوتٓخواز جااَيهيووووووإ يةنؤا َيهووووووبا بوووووواط يةشووووووةا    
َةشووةيةيةنب زاْصووة ذةنووا ء باشووةنةا ذَيتووة شووةا َووازاذا َوواورة  بووةآلّ       

ةرشيااةا َاااشتةا بةظباابووإ نرذ  َايا َواورة   يةنؤتايب نؤا ةنةذا  َةّ 
 تواوةْبة ياتوذ ظةيتاْة؟

َةو ا وْان رية يةبريا ذةضَيت نة َاورةتيغ ٖةا وةنو ةياو َوةويغ َرةلوة    
ََيُووة ذةَيووَيك َوواورة  بةاابووةاة يةكووةأل ةيوواو  بووةَي  بةا اشووة وايووة  بووةآلّ َايووا      

وتةيوةوة؟  َوةبَيت َوةوةا نوة بوؤ      َةوةا واذةَيَيت ضووةتة بٓخء بٓوةواْب َوةّ و  
ةيووواو بةظوووياوء كوثووواوا ذةزاْوووك بوووؤ َووواورةتيغ بةٖوووةَإ ظوووَيوة  جوووا َوووةو  
َاورةتة تيساةوإ بَيوت يواتوذ توظوو يوإ نضوُإ بَيوت  بوؤ ضوااةنرذْب َوةّ           
كريوكروتة نؤَةآليةتيةء بؤ بةذيٗاتين َازاذا شةابةتؤيب ا اشتةقيٓة ذةبَيوت  

ئ وة شةاثَيو يةا ةوظتء ا ةوتااَإ بوبةئ  شةاةتا يةةياوةوة ذةشت ة بهة
بةااْ ةا بةَاورة ء بةظَيو يةو َاوة بةزةا شةةاواْةا نوة بةشوةا َاورةياْوبا    
شوووةةاْبووة ووووةااَؤػ بهوووةئ  ٖةاضوووةْبة َوووةّ ضااةشوووةاة بوووةب  ظؤا ظوووب      
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شؤشياييصة نااَيهب كراْةو بوةآلّ َةَوة َوةانب شةاظواْب ٖوةَوو نةشوَيهب       
را بووريا شؤشياييصووة ظؤا ظوووطَير ة نووة يةتؤيوووةوة    َيٓصووإ ذةشووتء ٖوووةَيط  

ذةشووووت ة بهووووا ء كؤا اْهووووااا ظؤا ظووووطَير اْة بةشووووةا تؤيووووبا بَٗيَٓيووووت  وة   
ضاوةا واْب كؤا اْهااا نؤَةيطا ْةنا   ضووْهة ضااةشوةانرذْب َوةّ نَيعوةية     
تةْٗا بةباْطةواز ْابَيوت  بوةَيهو ذةبَيوت ٖوةوَيب جوبا بوؤ بوباَيت  بوةو ظوَيوةية          

بةاابوووووووةاا يوووووووةَْيو تةَيهوووووووة بريَةْوووووووبء َيٓصوووووووإ ذةشوووووووتء  يةنصووووووواْبء 
 شؤظياييصتةناْبا بآلوذةبَيتةوةء ظؤا ظب نؤَةآليةتب ْسيو ذةناتةوة 

وة ذةبَيت َاورةتيغ َانب كؤا اْهااا تَيبابَيتء يةٖةوَيب ب ووضواْبا بَيوت   
 شةبااة  بةنَيعةنةا تؤاء بر يااا ظؤا ظطَير اْة ببا  

ا َيطاا شؤظوياييسَة نوة ا ةَيوب نايطوةاا ٖةيوة يوة       ب كوَإ تةْٗا ا َيطاضااة 
ازكوووووااا َووووواورة ء شوووووةاجةّ َرةلايةتووووووبا  بوووووةآلّ ةَيهَٗيٓووووواْب جيٗووووواْب   
شؤشووياييسَيغ بووةب  ٖووةوَيب َوواورة  ْابَيووت  يووةووآلتاْب عووةاةببء جيٗوواْب    
شووو يةّ زةا ظووواْازا بوووةزةاا ذاْيعوووتواْيإ ذةنوووةٕ  بوووةآلّ َوووةوةيإ يوووةبري     

ةو ضوةْب شوةذ ًَيؤْوة بةظوةاة ذةنوةٕ َوةوإ ْيوةيوإ        ذةضَيتةوة ناتَيو باط يو 
وةااَؤػ نرذووة  ضوْهة ٖةَوو نؤَةَيطايةنب يةةياو يةذٕ ةَيهبَيتء ْيوةا 

 نؤَةأل ذْة  نةواتة َةواْة ْيوةا نؤَةَييإ وةااَؤػ نرذووة 
ضووووْهة بوووةة و ا  ء ا ةروووب نؤَةآليوووةتب َوووةو ْاوضووواْة ذةبَيوووت َووواورة   

ة ذةاةءةء تووةْٗا نووااا َاَيووةوةا ة ذةشوووَيرذاَيتء   يووةنوثب َاَيووةوة ْةضووَيت 
 تةْٗا َةو ناتاْة بةناايإ ذَيٓٔ نة يةتةْطءضةَيةَةء جةْطبابٔ 

ةوْووة يووةّ بااةيووةوة زةاة  يةظووةا ةناْب جووةْطب جيٗوواْب ذووةَووبا  ٖووةَوو 
ووآلتوواْب شووةَايةذااا نااكووةناْيإ بووةَاورةتإ ذةبوورذ بووةا َيوة  يةعَيراقيعووبا   

ََيووووورإ ٖوووووةَوو َاورةتوووووة توَيٓووووووبةوااةناْيإ     -عَيووووورام  يوووووةناتب جوووووةْطب  
بووةنااذةَٖيٓا  بةتاي ووة  يووةو جَيطاياْووةا نووة ةيوواو ضووؤَيب نرذبوووء ضووووبووْة    

 بةاةناْب جةْطةوة 

بوووووةآلّ ووآلتووووواْب َوووووةواوةاا اةذَووووواوا بوووووةٖؤا ظؤا ظوووووب ةيعةشوووووازاء    
كةظووووووةنرذْب ْيساَووووووب شووووووةاَاايةذاا يةووآلتاْووووووةء كةظووووووةنرذْب بووووووريا   

ينايب  َةشةيةا َواورة ء نواانرذْب وةنوو ةيواو َةشوةيةيةنب      ذةونراشب ي
% بةتاي وة  يةنوةاتب ةيعةشوازا  وة    45بةاضاوة  ََيصتا َةو اَييةيوة ذةكاتوة   

 َةّ ا َييةية ية شؤليةتب ةَيعووػ ذةبيٓراء بةزياترةوةػ 
ََيُوووة ذةزاْوووك يوووة نؤَوووةَيطا ذوانةوتووةناْوووبا ا َيووويةا بَيهوووااا زةاةء َوووةّ    

عووةا زةابووةا َووةو ووآلتاْةيووة  بووةآلّ ضااةشووةانرذْب بَيهووااا        ذيااذةيووة نَي
بةنااْووةنرذْب َوواورة ء ذوواتصووتٓةوةا يووةناا ضووااة ْانرَيووت  بووةَيهو َووةو       
نَيعةية بةزياتر ناانرذٕء وراواْهرذْوب ةرةذةنوإء اَيهخراوبوووْب نؤَوةَيطا     

 ذةبَيت 
كوووةء  َةواْوووةا ذاواا وةااَؤظوووهرذْب ا ةَيوووب َووواورة ء ذةانرذْيوووإ يةناا    

نااتاْووووةنإ ذةنووووةٕ تووووةَيهاْب ذذا َوووواة َوووورةلء َوووواة َوووواورةتٔء توووواوةٕ    
ٖةَيوَيصوووووة ةَيعوووووهةوءوازا ْوووووك  بوووووةَيهو ذةياْوووووةوَيت نؤَوووووةَيطا ٖوووووةاوا    

 بةذوانةتوويب مبَيَٓيتةوة 
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  ليهنيء مةشةلةي شَيلضليهنيء مةشةلةي شَيلض

  

 كالرا زاتلهني
 باوكى داوةر لةعةرةبييةوة:

ٓبا باشب َةشةيةا َواورةتب ذةنورذء كرْطوب    زةاجاا ٖاوا   ييٓك يةكةأل َ
ةَيووبةذا  ذةيطووو  نَيعووةا َوواورة  ا ةَيووب كرْطووب ٖةيووة يةبةاْاَووةا ََيُووةذا        
ضوْهة بسووتٓةوةا َاورةتإ ية ا واْطةا ييوٓك ذا ةايةيوةنب بٓوةا ةتب ٖةيوةء     
يووة ٖةيوَووةاجب ََيصووتاذا بةظووَيطب كرْطووة يووة بسووتٓووةوةا جووةَاوةااد َووةو       

ةيوووواو يةكووووةأل ذٕ يووووة ةرْصوووويوة شووووةاةنيةناْب بوووواوةا ا ذةيطووووو  يةنصوووواْب 
 نؤَؤْيصتيية 

يةنووةّ كئتوكؤَووإ شووةبااة  بةَةشووةيةا ذْووإ يةكووةأل ييٓيٓووبا يووة ةوواييسا     
ذا بووووو  يةْوشووويٓطةنةا توووؤا يوووة نووورًَك يةشوووةا ََيسةنوووةا     4920شووواَيب 

ذاْيعوووت وو نوووة ةووور  بووووو يوووة نتوووَييب جؤااوجوووؤاد نوووة ْيعووواْةا شوووةاقاَيبء       
َووةوبووٕ  بووةآلّ وةى يَيهؤَيووةاةوةناْى توور شووةاََيسةنةو ةعووَيوء     َةظوولةَيةتب

 -ةةا ءبآلو ْةبوو  ذواا َةوةا بةتَيرٖاتَٓيهب كةاَب نرذّ ءوتب:
"َوووةانب شوووةاةنى ََيُوووة ةَيهَٗيٓووواْب بسووتٓوووةوةا جيٗووواْب ذْاْوووة يةشوووةا    
بٓةَاا تيؤايييوةنى ا ووٕء ذيواايهراو  َاظوهراية نوة ََيُوة ْواتواْك نوااَيهب        

جووؤاة بهووةئ َةكووةا تيووؤايب َاانصيصووة ضووا ناْة ةياذةْةنووةئ  بؤيووة     يووةو

ََيُوووة ءةنوووو نؤَؤْيصوووت ذةبَيوووت ٖوووةَيطرا بوووريوا اء ةرْصووويوة بٓةا ةتييوووةناْب 
باوةا ا َاانصيصة بك شةبااة  بوةّ َةشوةيةية  ذةبَيوت ََيُوة بةةَيضوةواْةا      

ذةإ ٖوةبَيتء  ٖةَوو ةااتةناْب ذيهةء بةجياو ذابر او يةوإ  ٖةَيوَيصوة جوب  
ا اظوووهاواْةػ ذةاي ووون ئ  نوووؤْطرةا َةْتةاْاشووويوْايب ذووةّ نوووةّء نوووواتب  
زةاو ٖووةبوو شووةبااة  بووةّ بابةتووةء نوواتب ةَيويصووة بؤتووةاتإ ْووةنرذ  نووة        
ذةبوايووة َووةّ بابةتووة يووة نووؤْطرةذا بةجووبذا كئووتءكؤا يووة شووةا بهرايووة  َووةّ      

نوووؤْطرة نوووة ٖوووةا    نةّءنواتييوووة ذةنةوَيتوووة َةشوووتؤا يييْوووةا بةا َيوةبوووةاا    
تووةايهب باشووب  وةنووب بوووو ء نَيعووةا شووةاةنييةناْبءة ْا بوووو  ذةبوايووة      
يييْووةا بةا َيوبووةاا نووؤْطرة ظووَيوازا بر يووااء بابةتووةناْبءةى َووةانب جووبذاء 
ةَيويصت شةير بهرذاية  بةآلّ تانو ََيصتا نااةناْب نؤْطرة ْةضووةتة ةوَيغ   

 ٔ" بؤية بةةَيويصة ذةزا  يااَةتيتإ ببةي
َوؤ ةَيعوو  بووريوا اا يووةو جووؤاةّ يووة ييووٓك بيصووت وود بؤيووة بة َووةوة غووةاي    
ْةبووٕء بةبيصتٓيإ تؤظراأل بووّء شةاا اةزاَةْبيِ بوؤ ذةيةقاْوب  ءة َؤ    
ضوووا نيةناْب َاورةتووواْب ا ووشوووياّ يوووةو ٖةَيوَيصوووتء ناااْوووةا يوووة ظؤا ظوووب     

ذوذَووين ضوويٓايةتب َؤنتؤبووةاا َةزْووبا ْواْووببوويإء قااةَاْاْووة ا ووبووةا ووا 
تؤيووإ ب وْووةوة بووةذذو َووةو زوَيووِء زةاةا ْيساَووب بووؤاذوازا بةااَ ووةا ضوويين  
نرَيهووواا  بوووةاز ذةْرتاْوووبد ض َوووةو ذاواناايياْوووة يوووة ةَيٓووواو بوووةذيَٗيٓاْب َاووووة    
ةَيعَيًهراوةناْب َاورةتاْب جيٗإ ذابووبَيت بةكعةد يوإ َاورةتواْب اوشويا    

 بةتاي ةتب 
ْب َاورةتواْب ْواو ةوااتب بةيعوةة بوةْراء بوةكوا ة        َٔ ذةَساْب ضوا نييةنا 

ءة ذةَساْب َاورةتاْب َةو ةااتة ية َاشوة َةشوووييةتب ََيويوويب تؤياْوبإ     
بةااَ ةا بةنَيعةا نرَيهااإ بةكعوةء َاووةناْب تؤيوإ بةتاي وةتبد ضووْهة      
َوووةو ةااتوووة تانوووة ةووواا  بووووو يوووةو ا ةذةذا ٖةَيوَيصوووة ظؤا ظوووطَير اْةا ٖوووةبَيت 

اَ ووةا بووةزةا بابووةتب ناايطووةاء ٖةشووتياا يةَووةا  بسووتٓووةوةا َاانصووبء        بةا
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نؤَؤْيصوووة  ءة َوووةو ةااتوووة اةوووااتب بةيعوووةةك تووواوةْب نؤَوووةَيَيو نووواذاا       
بووةتواْاء يَيٗوواتوو بوووو نووة ذةيتووواْب نووااا يووةو جووؤاة ٖةَيصووووا َيَٓيتء بووةاةء  

تؤيووإ ةَيعووةوةا ب ووا ء يووة ٖووةَإ ناتيعووبا ةَيعووةوايبء ا ابووةاا ََيوويوويب   
بٓووووَيٓٔ  شوووةاثِ ذا ييوووٓك بةقصوووةنإ تؤظوووراأل بووووو  شوووةاا ا ةزاَةْوووبا      

 ذةيةقاْب  ييٓك ءوتب:
"بةَي  ااشتةء زةايغ ااشتة ية ة ةكراذء يَيورةػ يوة َؤشوهؤء يوة ٖوةَوو      
ظااة ةيعةشازييةنإ ٖةَيوَيصة َاورةتاْب ةرةييتاايا زةا قااةَاْاْة بوووةء  

نيياْة بووةازا ابطرئ  ذةتوووا  بًَووَيِ بووةب     جوو ا ظوواْازيية ٖووةاذةّ َووةو ضووا     
ضووا نييةناْب َاورةتوواْب ةرةييتاايووا ذووا ْووةبوو نووة َووةو ظؤا ظووة َةزْووةَإ    
شووةاْةكرَيتد بوواوةا  بهووة نووالاا شووةاةا اا َووةو ٖووةَوو َووازااء َةظووهةثةيةو     
ذةيضووَييٕ َاورةتوواْب ةرةييتاايوواا اوشوويا َٖيعووتا بووةكوا ء ضووا نٔء يووةةَيٓاو       

ظووووااناْبا يوووة َاَاذةباظوووى بةاذةواَوووبإ  َوووةوإ شةابةشوووةء     ةااَيسكوووااا 
شوووةاورازيب نرَيهوووااء نؤَؤْيسَيوووإ ذةوَيوووت  بوووةَي  نرَيهوووااة َاورةتوووةناةإ 
ٖووةاوةنو كعووت ةرةييتاايوواا ظؤا ظووطَير ا اووشوويا تووةباتطَير ا ضوويٓايةتب       

 شةاشةتنت  بؤية ظايصتةا تؤظةويصةء اَيسيَيٓأْ  ا ََيُة 
إ َاورةتب نؤَؤْيصتء ج َتُاْةا ٖةية  نوة زةا زيورةىء   بةَي  ةااتةنةَ

ضا نٔ ية نااةناْيإ بةظَيوةيةنب َاْبووْةْاشاْة نااذةنوةٕء يوة تواْاياْوبا    
ٖةية جَيطاء ةًةء ةايةا بةاز بطرٕ ية ظواانإء يييْوةناْى ج بةج نرذْوبا   

َيوبةاايوةتب  ٖةبَيت يوة نؤَؤشويؤْب كوةٍء بةا     كءة ا ةَيب باآليإاللجان التنفيذيةا
نرذْيوووبا ءة ٖوووةاوةٖا ذةتووووأْ اةَيوووب ضوووا نيإ ٖوووةبَيت يوووة َٖيوووسا بوووةاكرا    

 شوواذا 
َووةّ ا ةَيووةا ذْوواْب نرَيهووااا اووشوويا جَيطوواا ظوواْازا ََيُووةء ْيعوواْباْب      
اةَيووب َاورةتووة يووة بوووااة جؤابووةجؤاةنإء شووةرتاْبْب تواْاناْياْووة يووة ٖووةَوو  

 بوااَيهبا 

ايا ية نؤَةَيطوةا ََيُوةذا ٖوةْطاو ذةَْيوت بوةاةو      بةَي  ذيهتاتؤايةتب ةرةييتا
يةنصاْب نؤَةآليةتب تةواو بؤ َاورة   َةءة ٖةا ذيهتاتؤايةتب ةرةييتااياية 

 ٖةوَيبةذا  ضةوشاْةوةا َاورة  ية نؤَةَيطاذا يةا ةةءا يعة ٖةَيهةَْيت 
بوؤ جووةتتهرذٕ يةشووةا يةنصواْب َْيوووإ ةيوواوء ذٕ ََيُوة ذةَيووَيك يووة َووةَر ةذا    

  بووْب بسووتٓةوةيةنب جيٗواْب َاورةتوإد بسووتٓوةوةا َْيوْةتوةوةييُإ     بةب
نوووا  ذَيَٓيووتء شووةانةوتٔ بةذةشووت ْاَٖيَٓيووت  بؤيووة اَيهخصووتين َاورةتووإ        
بووةنااَيهب زةا ةَيويصووت ذةزاْووكء يةشووةا ظوواْب ََيُةيووة نووة ضوواوذَيرا نووااا   

 ظؤا ظطَير اْةَإ بك ٖةتا نؤتايب 
 كةيعتووةتة نو  يةءوآلتاْب َةواوةوبا؟" ةَيِ بًَ  نااا نؤَؤْيصة

نالاا يةءةآلَبا ذةَيَيت: َٓيغ ٖةاضب زاْيواايِ نؤنرذبوووةوة شوةبااة  بوة     
بسووتٓةوةا نؤَؤْيصة يةوءوآلتاْة ةَيعهةػ بوة اييوٓككّ نورذ  ٖةاضوةْبة     
َووةو زاْيااياْووة بووةٖؤو َووةو ةةيوةْبيووة نووةّء ْووااَيهخراوةو بةشووةا ةوواا ء         

كذا زاَي وووود نوواتبء ذيوواايهراو بووووٕ     2تةاْاشوويوْاييسَبااَيهخراوةنوواْب َةْ
ناتَيو َةّ باشاْةّ بؤ ييٓك ذةنرذ  َةو بةءواذا كو ا يَووةكرمت  ب َةوةا 
بَيووساااء ْاا ةذووةتب يَيوووة ذةانووةوَيت  بووةَيهوكرْطى بةشووةاثة ءواذةنوواْيغ   

 ذةذاء ذةضووة بٓخء بٓةواْيإ 
ء بوةو ظوَيوةية كوو  بطرَيوتء َواوا      َٔ نةّ نةشِ بيٓيوة ءةنو ييٓك واذبك

بوووةزوويب تَي طوووا   َووؤ َةَوووةّ يةشوووةاْخء ةرشووويااة واذةناْيوووةوة ٖةشوووت       
ةَيبةنرذ نة َاااشتةا َين ذةنورذء ذةيٓووشوييةوةءءةنو تَي ويين  ا توؤا     
تؤَااا ذةنرذٕ  َٔ ناتَيو باشب َةَيُاْياّ بؤ ييوٓك ذةنورذ َوةو يوة َؤ زيواتر       

بووو  ةَيُوو  اةزا يؤنصوُؤاة بوريوا اا توؤا       ظااةزاا ٖةيوَةاجب َةوءوآلتة
زةا   ةةشووةْبة شووةباا  بةكرْطيووبإ بووة ا ةَيووب َوواورةتب ظؤا ظووطَير   بؤيووة نووة 
ةااتب نؤَؤْيصت ية َوةَيُاْيا ةَيهَٗيٓورا  ا ةزا ذةبوايوة ٖوةا زوو اةذْاَةيوةنب      

 ٖةبَيت شةبااة  بة بسووتٓةوا َاورةتإ 
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يوجووةيغ يواذا بوةتَير يةكوةأل َٓوبا      نالاا ذاَييةوبا بة قصةناْب:ءوتب ي
بوووو ناتَيووو ةالةووإ ذاذةا ظووت  بةتاي ووة  ةووَيغ تريةانرذْووب بةشووبء ظووةػ   
شوةعا   ََيُووة يوة ٖووةوَيب ضووا نبء ةالْباْاْوبا بووووئ  َوةو نووااء َةاناْووةَإ     
ذةتصوتة ا وو نوة ةَيويصوت بوووٕ يوة ةَيٓواو اَيهخصوتين َاورةتواْب نرَيهوااذاء          

وو يووة نووؤْطرةا ةرةذةنووةا ةوواا  ضااةشووةاذةنرذ ءة   َووةو نَيعوواْةَإ ٖووةا ز 
ذةشة نورذ بوةنااا َةْٗوةجب يوة ا يسةنواْب نرَيهاااْوبا  ٖةاضوةْبة ََيُوة يوة          

 شةاةتاذائ  بةآلّ ية شةاةتايةنب باظةوة ذةشتُإ ةَيهرذووة 
 -ييٓكءوتب:

َةَووة نووااَيهب تووراث ْييووةو ٖووةاكيس نووااَيهب تراةتتووإ ْووةنرذووة    بووةآلّ   
ة ضةْب ٖاوا َييةنب َاورةتب ا ووطء َةَيُاْب بوو نة ظوة زةا شوةيرء   كوَيِ ي

شةَةاةيإ باط ذةنرذ  باشيإ بؤ نورذّ نوة َواورةتَيهب نؤَؤْيصوة بوةتواْا      
ٖةيوووة يوووة ٖووواَ ؤاة اةذْاَةيوووةى بوووؤ ايةظئرةظوووإك ذةاذةنوووا ء يوووة ٖوووةوَيب    
اَيهخصووووتٓياْباية بوووووؤ نوووووااو تووووةباتب ظؤا ظوووووطَير اْة  ٖوووووةاوةى ضوووووؤٕ اةزا   
يؤنصوووُ ؤاة يوووة بوووااةا َوووةو َاورةتوووة يوووة ظئرةظوووةا ْوشوووي ووءة بوووةاكرا     
يَيبةنرذ نة كريابوو يوة شوةا نوااا يةظئرةظوبء ا ةضواو ْوةنرذْب ٖةْوبَيو يوة         

 ياشاناْب ةؤييض شةبااة  بة نَيعةنةا تؤا  
ااشتة ايةظئرةظإك كريةذةء تووظ ووا نؤَةَيطاا بؤاذوايكء يةبوةا ذوو  

ٕ بووك يةبااةياْووةوة  يووة  يووةى كووريةذةا ا ذَيُووب      ظووت ظووايةْب َووةوةٕ ذَيطوورا   
تاوةْباايوووةتب تاي وووةتب بوووةذناإء ية يوووةنب تريعوووةوة كوووريةذةا ا يانوووااا    
َانووااا بووةذناائ  تووةْٗا َووةو نةشوواْةا نووة بوو ذألء ب ضوواوٕ َووةّ نَيعوواْة          
ْابيٓٔء ٖةشة ة ْانةٕ  بةآلّ َايا ية َةَيُاْيا َاورةتب نرَيهواا ْييوة بيخةْوة    

 ب ا َيهخصتٓةوةء اةذْاَةيإ بؤ ضاة هةٕ؟  اَيسةناْ
ةَيويصت ْانا  َةَاْة خبرَيٓوة ا يوسا تةباتوةوة  بوةا اا َؤ َةَوة  ذاَْيهوب        
ْةتؤظوواْةية  َةَووة َووةو باْطةظووةيةَإ ذَيَٓيتووةوة يوواذ نووة يةظئرةظووإ ءةنووو   

ٖةا َاورةتَيهب تر ذةبيَٓيت  ااشتة ذيااذةا يةظئرةظب نَيعوةيةنب كوةواةء   
َيُووب شووةاَايةذااييةد بووةآلّ ذةاى نوورذٕ بووةّ نَيعوواْة بووةط ْيووة   نوظووٓبةا ا ذ

َةكةا ٖةوَيى بؤ ْوةذاَيتء اَيطاضوااةا بوؤ ذاْوةْرَيت بةتوةْٗا اةتٓوة يوة نوااا         
اياناااْووةا بووؤاذوازاء ذةشتٓيعوواْهرذْب ذيااذةنووإء ٖةَيوَيصووتء شووؤزا     
نؤَةآليووةتبد نَيعووةنإ يووة اةةء ايعووةوة ٖةَيٓانَيعوؤ  ََيصووتا يةظئرةظووب       
كواشوو اوةتةوةء بووووة بووة لايرةشووب نؤَووةَيطاا شووةاَايةذاااء َووةّ نَيعووةية   
يوووةءوآلتاْب ََيُوووة نَيعوووةا تووورا بوووةذواا تؤووووبا َٖيٓووواوة  ضااةشوووةانرذْب   
نَيعوووةنة ٖوووةاوا شوووووىء َاشوووإ ْييوووة  بؤيوووة ذةبَيوووت نَيعوووةا يةظئرةظوووب      
 بطةا َيٓيٓوووةوة بوووؤ ْووواو نااكوووةء نااتاْوووةناْب بةاٖوووةََٗيٓإء يةوَيوووبا اةَيوووب       

َوووابووااء نؤَةآليووووةتب توووؤا بٓوَيَٓيووووت  َووووةّ نوووااةػ شووووةتتء َوووواَيؤزةء    
ذابيٓهرذْوووب يوووة ٖةيوَوووةاجب َوووةَر ةذاء بوووةة ا بوووااا َوووابوواا ءوآليوووإ      
شةتتة  َةَة َةو نَيعة شوةتتةا َاورةتاْوة نوة َوةَر ة بوةزةقب اووبوةا ووَإ       

   َ ر ة بووةتوووةوةء ا َيطاضوووااةا يَيُوووإ ذةوَيوووت  َوووةّ نَيعوووةية بوووةوة ْاضوووَيت َوووة
يووةءوآلتب يووةنَيتى ظووواةووبا ضااةشووةا نرابَيووت  بووةآلّ بابطةا َييٓووةوة شووةا       
بووااا تاي ووةتب ََيوووة يووة َووةَيُاْيا  ْابَيووتء ْانرَيووت ةوواا  بووةٖيك ظووَيوةيةى          
ضاوةؤظب يةو بَيورةْصيوياْة بها  ية َْيو َةْباَاْووبا  َةَوة توؤوا كوَوإء     

اةإ  واز ذةنا   َايا ََيوة تَيهةء يَيهة ية نااةناْبا ذاوشت ذةنا ء َٖيسةن
 ضيتإ يةّ بااةيةوة نرذووة؟

ييوووٓك بةب َوووةوةا ضووواوةا  و ءةآلَوووى َووؤ بهوووا   بوووةاذةواّ بووووو يةشوووةا    
قصةناْىء وتب "نالاا تؤػ ٖةَيةناْت نةَٓك  كوَيِ يَي وو نة تؤ كرْطب بةو 
بوواطء تواشووتاْة ذةذةيووتء بووةتووة َيروووةاا نااةناْووتد بووةا اا َوؤ بوواوةا ّ    

رذ  ذةوَيةتب ذيهتاتؤاا ةرةييتااياا تامء تةْيا َةَر ة يةٖةوألء نؤظعة ْةن
يوةذذا ٖووةَوو ذوذَٓوواْب شةاشووةتة ضويٓايةتب تؤيووبا يةٖووةَوو جيٗووإ ءة   
ٖةيوَةاجب َةَيُاْياػءا ذةتوازَيت نوة ةعوتطرياء تووْبوتؤَيييوةنب بوةَٖيس     
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ذذة يةكووووةأل َٖيووووسا ظؤا ظووووطَير ا ةرةييتاايووووا ب ةشووووتيت  يووووةذذا َٖيرظووووب       
ظؤا ظوووةنإ  نوووة ٖوووةاوا ذَيووؤء َٖيوووس نؤذةنةْوووةوة يوووةةَيٓاو ذذايوووةتب نووورذٕء   
يةْاوذاْب َةو َةزَووْة  َا يةو ناتة َاورةتوة نؤَؤْيصوتة ضوا نةنإ نَيعوةا     
شَيهصووبء ٖاوشووةاو يووة ا ابوووواذووء ذاٖوواتووء ََيصووتاذا ضااةشووةاذةنةٕ وة  

اةظووٓ رينرذْب  ذةاى بووةوة ذةنووةٕ نووة َووةانب ةَيويصووة َووةوإ يووة ََيصووتاذا      
نرَيهووااة َاورةتةناْوووة بووةّ ظوووَيوازة يةبرينرذْووةوة  يوووةّ بووااةوة ْاَيًهةيوووةنب     
َاورةتَيهب نؤَؤْيصة لييةْب ْةَصاوا ٖةية نة يةبااةا نَيعوةا شَيهصوب   

 ذةذةوَيت نة زةا ْاشراوء بآلوة َةّ ْوشراوةية 
ةتووإ بووةآلّ َووةّ ْوشووراوةية زةا شوواذةية ءة يووة ااشووتيةوة زةا ذوواة  َاور    

ةَيعووو يغ ية يوووةٕ ابي ًَوووةوةك َوووةّ جوووؤاة ظوووتاْةيإ بيصوووتووة  ٖةاضوووةْبة      
بؤضووووْةناْب بيوو ي بووةو ظَيوةيةءوظووو ْيووة بووةَيهو يةظووَيوةا ةر وةاكةْووبة يووة   
ذذا ْيساَووووب بووووؤاذوازاء شووووةاَايةذااييةء شووووةاتاةاا َٖيرظووووهرذْة شووووةا    

ةشوووتَيت بوووؤاذوازاء ْيساَةنةيوووةتب  نتَي ةنوووة ةعوووت بوووةتَيسةناْب ورةيوووب ذةب 
شووةبااة  بةشووَيهضء شوويُايةنب زاْصووة ذةذاتوو  اواتووا شوويُايةنب زاْصووة  
بووةتَيسةناْب ورةيوووب ذةذاَيوووتك بوووةآلّ يةا اشووتيبا َوووةو تَيساْوووة ذووإ يوووة نوووااا   
بابةتبء بؤضووْب زاْصةء تووذا تيوؤاا ورةيوب شوةبااة  بةشوَيهض توةْٗا       

 او ذةبرَيت تؤ تةايو نرذْة بةذةزة ناتييةنإ نة بةذةزا ناتبء َؤذة ْ
ييٓك وتى َٔ باوةا ّ بةو جؤاة بابة ء تَيساْة ْيية نة يوة ا َيطواا ْاَيًهوةء    
نتَي ةناْووةوة بوواط يووة شووَيهض ذةنووةٕ  بووةنواتب بوواوةا ّ بووةو َةذةبووة ْيووة نووة      
َةَر ة يةَْيو َايبياء ةةاوةاذةا نؤَةَيب بؤاذوازيوبا بورةوا ٖةيوةء كةظوةا    

نوة توةَيهاَْيو ٖوةٕ بةبوةاذةواَب برييوإ      ة ذةذاَيت  َؤ َوةوة بةا اشوت ْوازا      
 ا شَيهصوووة  ٖوووةاوةى َوووةو ةيووواوة ٖيٓبييوووة ءإ نوووة يةبوووةا َوووةوةو ْووواونب      

 يةذةاةوةية ٖةا بريا  ا ْاونيةتب 

َٔ ةَيُواية َةو ٖةَوو تَيسء بةاٖةَوة وراواْوةا شوةبااة  بةشوَيهض ٖةيوة       
 َ ايةذاايبا نوة  اةْطباْةوةا ةَيويصتوية شَيهصيةناْب َرةلة ية نؤَةَيب شوةا

بووووااَيهبءا ْووواَؤا ذاوشوووت نووورذووة نوووة تةْاْوووة  َوووةذي ء ْوشوووةاةناْيغ  
ذةاباز ْةبووٕ يَوب  بةَيهو َةو ْاَؤبووْة ءاو يوة َرةلوةنإ نورذووةد َرةلوى     
شوواذة بوؤ يووا ْووشووةاد ٖووةَوو ذيووااذة شَيصووهييةنإ يووة ةَيويصووةء تواشووتة   

  َةَووةػ ءاا يووةو شَيهصوويةناْب تؤياْووةوة ظووي هةْةوةء كوزااظووة يَي هووةٕ
َرةلاْووة نوورذووة بووة َانووااا بؤاذوازيياْووة َاَةَيووة يةكووةأل َووةّ نَيعووةية بهووةٕء  
باْطووووةوازا َووووازاذا شَيهصووووب بهووووةٕء ذيااذةنووووة بووووةْاَؤيب شووووةيربهةٕء       
ظووي هةْةوة  َووةّ اَيووس يَيطرتٓووةا بريَةْووباْب بووؤاذوازا بووؤ شووَيهض بةا اشووة   

واْيين َاانصصوووتى بوووؤ َوووةّ جووو ا بَيوووساااء ذَيتوووةْطب َٓوووة  يةا اشوووتيبا تَيووور 
نَيعوووةية بةةَيضوووةواْةا تَيوووور واْيين بؤاذوازييوووة نووووة بةظوووَيوةا زةا شووووةيرء     
شوووةَةاة َةا واَْيتوووة نَيعوووةا شوووَيهض  َوووةو كرْطيباْوووةا ٖوووساا بوووؤاذوازا       
ٖةاضووةْبة يةاوتصووااذا وةى ةةاةظووى ذةوَيووت بووةآلّ يووة َاناَووبا كرْطيووبإء      

ابةتووة َووةواوذَيَٓيت تووةَيهاَْيهب   بايةتووباَْيهب بؤاذوازيياْةيووةء َووةوةا َووةّ ب  
اةظٓئهرا بوؤاذوازاءءواذة بوؤاذوازئء َوةو جوؤاة بؤضوووْاْة يةا اشوتيةوة       
زةا ذووإء يةكوووةأل تواشوووة ةرةييتاايووواذا ْايةْةوة ءةٖوووةاوةٖا ذوواة يوووة     
تواشووووووة ةوووووواا ء اَيهخووووووراوة ةرةييتااييووووووةنإ نةتووووووةبا  ذةنووووووةٕ بووووووؤ    

بةَاٖيوووووةتب ضووووويٓايةتب  اةظوووووٓهرذْةوةء َاظوووووٓانرذْب ضووووويين ةرةييتووووواا    
ظؤا ظووطَير اْة  َووؤ ٖةشووتِ بوووةوة نوورذووة نوووة نَيعووةا شوووَيهضء ٖاوشوووةاو     
يةشووايةا ا ذَيُووب شووةاَايةذاااء تاوةْباايووةتب تاي ةتوووبا ضووةْبة َوواَيؤزا      
ذاوشوووتهرذووةء ذةنوووا   َوووةو نَيعوووةية َةشوووةيةو ٖوووةاة كوووةواةء قوووواطء     

ْووة  ََيُووة ضووةْبةٖا ةر َووازااو َاورةتوواْب شووةاجةّ ضووكء توَيووية نؤَةآليةتيةنا 
جووواا ءوتووَاْوووة نوووة جوووةْط َاناَوووةناْب َوووةّ نَيعوووةا زيووواتر نووورذووة  ءة      
ةةيوةْبا َْيوإ ةياوء ذْب تووْبء تييتر نرذووة  َةكةا َةّ نَيعوةية يةكوةأل   
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شووةاذةّء ٖةيوَووةاجب ةووَيغ جووةْط ةَيواْووةء بووةااوواذ بهرَيووت  ذةبيووٓك زةا   
ةْطء ية ٖةيوَةاجب ظؤا ػ َوةو  نَيعةو ْاذياابووٕ  بةآلّ ية ٖةيوَةاجب ج

نَيعوواْة ءةذةاذةنووةوٕ  ٖووةا يةكووةأل يةنووةّ بةياْييووةا ظؤا ظووب َؤنتؤبووةا نووة   
َوووووويذةا شووووووةانةوتٔ بوووووووو بةشووووووةا ٖووووووةَوو بووووووريوا ا نووووووؤٕء ةةيوةْبييووووووة  
نؤَةآليةتيةنإ  َي  َةو ةةيوةْبيية نؤْاْة نةوتووْةتة بةا َٖيرظوب بوةايين   

َةو ةةيوةْبيياْة اةذ بةاةذ ذةظوهَيٓةوةء  ةرةييتااياا ظؤا ظطَير ةوة ءة َي  
باويوووإ ْاََيَٓيوووتء ا ووةء ْوووةَإ ذةضووؤ  بوووريوا اء ٖوووساا ْوووو  شوووةبااة  بوووة  
شووَيهض ذَيتووة نايووةوةء تووؤوا بووريوا اا ْووو  ذةضووَيٓرَيت  نووة َٖيعووتا شوويُاا    
ءةذةاْةنووةوتووةء ذيااوٓووةنراوة يةةةيوةْبييووةناْب َْيوووإ َرةلووبا  َووةوةا     

بةتة ذةذا ء ذةيواوذَيَٓيت  شةاٖةَيباْب ا ةوتَيهب ْو يوة  زياتر كرْطب بةّ با
ية ةةيوةْبيوةنإ  ٖوةا َةوةظوة نااذاْوةوةا ناايطوةا ذاوشوت ذةنوا  يةشوةا         
ْةايتووة نؤْووةنإء زيوواتر ْابووةج يبء ْاا اشووتييةناْى نؤَووةَيطاا بووؤاذوازيب     
ذةاذةتووووا   يووووةا ةوتب ََييووظووووبا ٖووووةاوا بووووووة  ظووووَيوازةناْب ةةيوةْووووبا     

ةيبء ذيوواْب ٖاوشووةاا بووةة ا كؤا اْهااييووة َابووايووةنإ كؤا اْيووإ    تاْووةواذ
بةشووةاذا ٖوواتووة  ءة ٖووةا َووةوةػ ءاَووإ يَيووبةنا  نووة َووةو بووريوا ا نؤْاْووة يووة   
ا ةكةوة ٖةَيتةنَيٓك نة ْةَرا بة نؤَةَيطاا بؤاذوازا ذةذةٕ  ذةبَيوت َوةوة يوة    

َيوووت اةتٓوووةا  بريءٖؤظوووب تاْوووةواذةنإ ذةابَيوووٓك  يةشوووةا َوووةّ بٓةَايوووة ذةب   
ََيُة ءاتا ا ةتٓةا ةرةييتاايوا شوةبااة  بوة نَيعوةا شوَيهضء ٖاوشوةاود يوة        
ةَيٓوواو تؤجيانرذْووةوة بَيووت يةكووةأل ةةيوةْبييووة بؤاذواييووةنإد ٖةاضووب ا  ء     
ا ةشووِء عوواذةتب بووؤاذوايب ٖةيووة ذةبَيووت ا شوووا بهوورَئء ٖووةَوو َووةو َانووااة         

ا شووووا بهووورَئء ةوووةاذة  شَيهصووويية ْاَؤياْوووةا ْيساَوووب شوووةاَايةذااا ذةبَيوووت
 يةا وويإ ٖةَي ُاَيرَيت 

ذةبَيوووووت ا  يوووووةنإ ٖوووووةَوو بوووووةاةء يوووووةى َاااشوووووتة بووووور ةٕ  بؤيوووووة ٖوووووةا      
ظيهرذْةوةيةنب بٓةا ةتب َاانصويياْة ذةبَيوت يةشوةا يَيهباْوةوةو شوةاتاْب      

نؤَوووةَيب بوووؤاذوازيبء ذيوووااذة ْووواَؤء ظوووَيواوةناْب َوووةو نؤَةَيطوووة كةْبةَيوووة      
ةاَايةذاااء ياشووا بٓةا ةتيووةناْب بباتووة بووةا ا ةتٓووةء ة ذابطرَيووتء ا ذَيُووب شوو

شووويُاا كةْوووبةَيب بةاٖوووةََٗيٓاْب شوووةاَايةذاااء تاوةْباايوووةتب تاي ووووةتب      
ذةاخبووا ء َانوواَب ظوويهرذْةوةنة بطاتووة َووةو َاَاثووةا نووة ذةَيَيووت اذةبَيووت      

 قر تاجة بر وتَيتك ََيُةػ ذةَيَيك اذةبَيت ا ذَيُب شةاَايةذااا بر وتَيتك 
بةةَيهووةْكء شووةاباذاْةوة ءوتووب: باظووةد يةاتصووااتبا ذيووااة ءةنووو        ييووٓك

ةااَيسةاَيووو نووة بووةاكرا يووة ٖاوا َييوواْبء يةةااتةنووةا بهووا   َووةوةا ذةيًََييووت    
بةااشووتى ذةزاْيووت   بووةآلّ َووةو ا ايووةا ََيوووة ةَيويصووة بووة ذإ بةٖةَيةذاْاْووة         

توؤ ذةتواْيوت ذَيٓيواّ    ْةوةى ةاشاو بؤَٖيٓاْةوة  ضوْهة ٖةَية ٖةا ٖةَيةيةد َايوا  
بهةيت نة ية نؤبووْةوةناْتاْبا تةْٗا ية ا واْطوةا َاتريواييسَب ََييووييوةوةد    
نووة بوواػ تَيوطةيعووتنبد بوواط يةنَيعووةا شووَيهضء ٖاوشووةاو ذةنووةٕ؟ َةَووة      
ةَيويصة بةظااةزايى قوووألء ووراوإ ٖةيوة  يوة زاْصوة َاانصيصوة ا ووٕء       

َووةاجب ََيصووتاذا َٖيووساءا ةَيويصووتتإ    ذيووااو ذةوَيةَةْووب  َايووا ََيوووة يووة ٖةيو   
ٖةيووة؟ َةكةاءةآلَةنووة  بةَي يووة  َووةوا ْووةذةبوو َووةو ْاَيًهةيووةو يةشووةاةوة      
بارإ نرذ  بهةٕ بة بابةتى نؤا و ََيواااْتإء ية َْيو ٖاوا َيهاْتإ كئتوكؤو 
يةشووةا بهووةٕ  ََيوووة تووا ََيصووتاػ َووةو ْاَيًهةيووة بآلوذةنةْووةوةء ةوو ا يةشووةا  

ياتى َةوةو اةتٓةو يَي طرٕ  َايا َةَة يةذوايَيهباْةوةذا بوةاةو  ذاذةكرٕ  يةج
وَيرنرذَْيهووى ْاتووةواوو ْاَاانصووى ْاضووَيت شووةبااة  بووة َةشووةيةو شووَيهض؟      
بةذَيٓياييووةوة ذةضووَيت بووةاةو تَيٓةكةيعوونت يووة َاْوواو شووَيهضء ٖاوشووةاو نووة    
توووووؤو بةظوووووَيهة يوووووة َةشوووووةيةيةنى نؤَةآليوووووةتى شوووووةاةنو   َةشوووووةيةنة    

ْةوة ذةناتوووةوة نَيعوووة نؤَةآليةتييوووة كةواةنةذةناتوووة بةظوووَيو يوووة       بةةَيضوووةوا 
نَيعووةو شووَيهضء ذاَيووينراوةو َووةو  بووةو ظووَيوةية َووةوةو شووةاةنية ذةضووَيتة   
ذواوةو ذةبَيتة ةًة ذوو  َةوةػ ْةى ٖةا زيإ بة اةظٓى نَيعةنة ذةكةيةَْيت 
بوووةَيهو ذةبَيتوووة ٖوووؤو ظوووَيواْبْب َةْبَيعوووة بةظوووَيوةيةنى كعوووةء وظووويااو     
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ضيٓايةتى ذْاْى نرَيهاا  ذةظَيوَيَٓيت  يَيورةذا تَي يٓيوةى ٖةيوة شوووذا توؤا      
ٖةية  ذةَيوَئ شوًَيُاْب ذوةنيِ ءوتوويوةتب ٖوةَوو ظوتَيو يوةءةتة تؤووبا          
بةآلّ ءةاة تؤ ةَيِ بًَ   َةَوة نواتَيهب باظوة ََيووة بوَئ بةذاَيويايى ضوةْب َواْط         

َيووت تؤظةويصووة بهووةٕء  ذْوواْى نرَيهوواا بووةوةوة شووةقاأل بهووةٕ  نووة ضووؤٕ ذةب  
ضوووووووووؤٕ ْابَيوووووووووت بيهوووووووووةٕدءة يوووووووووإ باشوووووووووب ضوووووووووؤْيةتب ٖةوةشووووووووو ازا   

 َيًًةتةذوانةوتووةناْيإ بؤ بهةٕ ية نؤٕء ََيصتاو ذاٖاتووذا؟
َةَةية نوة بةظواْازييةوة ةو ا ذةَيوَئ ٖةَيويصوة َاترياييصوة ََيويوويب         

ؤا ظوب  ََيصتا ذةبَيت ٖةَوو بريء ٖؤظب نرَيهاااْى ذٕ  ا ووةء شةانةوتين ظ
ةرةييتاايوووا َاااشوووتة بهرَيوووت  ضووووْهة َوووةو ظؤا ظوووة ٖةيوَوووةاجَيهب ْوووو  يوووة  
ةةيوةْوبا شَيهصووبء ٖاوشووةاو َْيوووإ ذٕء ةيوواو بووةذو ذَيَٓيووت  بووةآلّ ََيصووتا  
ذةبَيت بةةًةا يةنةّ باط ية َةشةيةو تور بهرَيوت  ْوةى باشوهرذٕ يةظوَيوازا      

ٖاوشوووووةاو ٖاوشوووووةاو  ا ٖيٓبييوووووة شووووووواةنإء َوشووووو اييةنإ  ءةيوووووإ 
 تَيساْةناْب شةاذةَة نؤْةنإ 

ََيوويوو َووةانب ةَيهَٗيٓوواْب ظوووااء ةووةةاْب لَيرشووااء ناايطووةاو يةشووةا        
ذيوواْب َاورةتووواْب َووةَيُاْياء َةشوووةيةا بَيهوواااء نوووةَب نوور ء زةاا بوووادء     
َةشايًى كرْطى يةو بابةتة ذةتاتة تعتةا شةاةنب نااةنواْب ةرةييتاايواا   

عة ااّ وابووة نةَوةّ ظوَيوازة  يوة اةظوٓ رينرذْب     َةَيُاْةوةدبةنواتى َٔ ٖةَي
شياشووبء نؤَةآليووةتب ذْووإ ظووَيوازَيهى ْاضووااو ْييووة  تووؤ ضووؤٕ يووةّ ناااْووة      

 بَيبةْو بوويت نة ذةبواية نةَيهت ية ْئوزو تؤ  وةابطرتاية" 
َٓيغ بؤ ٖاوا يو  بوةا َيسَِ اةظوٓهرذةوة نوة ٖويك بؤْةيوةنِ يةذةشوت توؤّ         

بةاةةاضووباْةوةو شووةانرذة ذْووةناْى ٖاوا َووإء  ْووةذاوة بووؤ اةتٓووةيَيطرتٔء  
يةٖةَوو بؤْةيةنعبا ذةْطِ بيص اوة  َةبَيت َةوةػ بساْيت نة ية َْيواةاْبا 
ٖيك نةط ةَيلةَ ةا ْيية  بةّ اةتٓاْوةّ ناايطوةايِ تصوتة شوةا كوَاَْيوو نوة       
َٓووى وةى ءةووواذااو ةامشوواوةو ذيووبا شؤظووياٍ ذةووونراتبء اةذووب ءواذة   

ةشةاضوو ذةبيٓىد وة اةتٓوةنا   يوة نؤتاييوبا بوةاذاا بوووٕ       بؤاذوازا نا  ب
َةشووووةيةا شووووَيهضء ٖاوشووووةايغ شووووةاةنب ْووووةبووٕ يةذاْيعوووونتء ََيوووووااة   

 نؤا ةناةاْبا 
 ييٓك بةاذةواّ بوو ية ذةابر يين بريوا اناْبءءوتب:

َٔ ذةزا  يةشةاّء تؤظِ ٖةاوةٖا زةا ظااةزاْيِ ية شةاذةَب ْو   بةآلّ 
ذَيَٓيووت  ضووووْهة يووةْاو كةثةناْووبا ْوووةزإء كةَوويةنإ َٖيعوووتا     َووةءة ْاَواوو 

بةتةواوو شوةايإ يوة َٖيًهوةا تةؼوةوااتب بوؤاذوازو ْوةجوقاوة  تؤيوإ زةا        
بوووةزاْاء زيووورةى ذةزاْووؤ  بةا اشوووتى بسووتٓوووةوةا  واْووويغ توووووػ بوووووة بوووة    
ْةتؤظب اةوتوى ْوو ء َوةوةو نوة ٖوةَوو كرْطويوةى يوة نَيعوةا شوَيهض ذا          

 نؤذةنةْةوة 
ييووٓك بةتووةْسةوة ذذاْوووى بووة ءوظووةا اْوووو كذا ذةْاوبةبَيسااييووةوة ءوتوووب:      
ةَييإ ءومت كواية نَيعةا شَيهصب بووةتة بابةتب شةاةنب ذيراشةناْتإ اية 
اَيهخووراوةا  واْووب ََيوووةك ءة ٖووةَوو بوواطء تواشووةناْتإ ا ووةء َووةّ بابةتووة 

ا يوةْاوذاْب َٖيوسء   ضووة  بةآلّ َةَوة نوااَيهب زةا َةترشويبااة بوؤ بسووتٓوةوة     
 تةْباوشة  وإ 

تؤ ذةبَيت ذذا َةّ ذيااذةيةػ تةبا  بهةيت ضوْهة تواَيب ٖاوبوةػ زةاة   
يووووةَْيوإ بسوتٓووووةوةا َاورةتووووإء بسووتٓووووةوةا  وإ  ءة ذةبَيووووت َاورةتوووواْب 
نؤَؤْيصتى ٖاوا َيُإ يةٖةَوو ظوَيَٓيو بةظبااا بهةٕ ية نوااا َةْٗةجيوباد   

ةتووإ ةايووةيإ بووةاز ذةبَيتووةوةو يووة جيٗوواْب ذايهايووةتب     يووةَاناَى َةَووةذا َاور 
تانوووةوة بوووؤ جيٗووواْب ذايهايوووةتب نؤَةآليوووةتب ذةضووؤء اةَيوووب كووورْط ذةكَيووور ٕ  
يةةَيعخصوونتء بةَاكاَٖيٓاْووةوةا ذيوواْب نؤَةآليووةتبء ضووا نيةناْب َاورةتووإد 
تا َةوجَييةو تؤو بةشةا بريو تةشى واذةبوؤاذوازاء ذيوبا تانر ةواْوةا يوة     

 األء تَيساْبا شةاذةنةوَيتذياْب َ
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بةظووووَيهب زةا يووووة واةإ يةكووووةأل َووووةوةذإ ضوووواو خبعووووَيٓرَيتةوة بةشووووةا    
تَير واْيٓى بؤاذوازا بؤ "َوةتالم" يةنَيعوةو شَيهصويبا  ةَيويصوتة َوةوة بًَوَيِ       
نةَوووةو  واْوووة ٖةَي يااذةيوووةنٔ شووويخٓاتهراوٕ بةبوووةَيَئ   وةنوووو وتوووت بوووةٖا       

ةْطء شوووةاٖةَيباْب ظوووؤا ػ ذا تةايهوووة َايبةيؤذييوووةناْى نوووؤٕ يوووةذةتى جووو
ٖووةاةط ذَيٓوو ء َووةو َٖيووسة يةذةشووت ذةذا  نةةعووتى ةَيبةبةشووت  بووةآلّ بووةٖا  

 ْوَييةناْيغ زةا بةَٖيُين كةظة ذةنةٕ  
تَير واْيٓووةنإ شووةبااة  بةةةيوةْووبا َْيوووإ ذٕء ةيوواو كؤا اْهووااا تووةواوا   

ا ء شوؤزذا ٖوا   وة   بةشةاذا ٖاتووة  ٖةاوةى ضؤٕ كؤا اْهااا بةشةا بريوباوة
شةا يةْو  َاة تاىء َاة نؤ ذيااا نرايوةوةء َوةانب تواى ذةشتٓيعوإ نورا       
َةَووةػ ةَيويصووتييةنب ََييووييووة  بووةآلّ ةوور  يووة َووازااء يةشووةاتؤيةو زةاجوواا   
يووووووةَْيوإ يةَْيوضووووووووٕء يةذايه ووْةوةذايووووووة  َةَووووووة بوووووووااو ةةيوةْبيووووووة      

با بةٖاوشووةاوء تَيساْووةوة شَيهصووييةناْيغ ذةكرَيتووةوةد َووةوةا نووة ةةيوةْوو
ٖةيوووووووة  بَيطوَوووووووإ ذااووتووووووواْى ٖاوشوووووووةاا بوووووووؤاذوازاء بؤكوووووووةْ ووٕء     
ٖةَيوةظاْةوةود ٖاونا  يةكةأل كراْى جيابووْةوةء َازاذو ةياوء نؤياليةتب 
ذٕدءة َووووةو ذاةء ذةيةشوووواْةو ْوووواوةاةنى َانووووااو شَيهصووووبء ةةيوةْبييووووة    

ب بةظووةاةفء بةَةَووةى شَيهصوويةنإ ةَيهووبَيَٓيت  َةَاْووة ٖووةَووا ءا يةتووةَيه 
 ذةنا  يةْاتةوة قَيسا بَيتةوة 

َةو نؤ ء بةْباْةو ياشاناْى ذةوَيةتى بوؤاذوازو ٖاوشوةاَيتىء تَيساْيوإ    
ةوووَب كريةذةنووورذووةد َوووةو ْةتؤظووويةو جياوازيوووةنإ ةةاةةَيوووبةذا د َةواْوووة       
نؤتَيهٔ نة ايطاْواذا  ذواَوةتى بةتاوةْباايوةتب تاي وة  خباتوة ذَيرةو   نوة        

ةذا  بوووة ةيصوووىء كةْوووبةَيبء كؤا يٓوووةوةو ٖوووةَوو ظوووتَيو بوووةةااة     اةوايوووى ذ
شةاةا اا بووْب بٓاغةا ذاةيٓةا نؤَةَيى بؤاذوازا ابةا َيسك  تةَيهب ظوؤا ػ  
بةااَ ةا َةو تَيهباْةا شروظت ذةنةٕ  يةشةاذةََيهبا نة ءوآلتوة زيَيسةنوإ   

اْب يوووةْاو ذةضووؤء ظوووَيوازا ذةشوووةآلتباايةتب نوووؤٕ ٖةَيبةوةظوووَيٓةوةء جيٗووو    

نؤَووةَيب تووةواوناا  يووةْاو ذةضووَيتد يووةو ناتووةذا ٖةشووتء شووؤزا تووانى ذابوور او   
 بةتَيرايى ذةكؤاَيت 

تيٓوويووووةتبء ةةاةظووووب بووووؤ تؤظووووييةناْب ذيووووإ يووووة و َرةلووووةنإ زةا     
بةَاشاْب ٖةشت ة ذةنرَئ نوة زةا شوتةَة بةَاشواْب ذةشوت بوةاذااا بَيوت        

ٕ ٖووةاذوو اةكووةزو اَْيوورء ظووَيوةناْب ٖاوشووةاوء تاْووةواذةء ةةيوةْووبا َْيوووا
َوو ك يووة نؤَووةَيب بؤاذوازيووبا ةةيوةْبييووةنى ةةشووةْب ْييووةو ٖاونووا  يةكووةأل        
ْسيه ووْوووةوةو ظؤا ظوووى نرَيهوووااو َووواَيوكؤا يغ يوووةّ بووووااةذا بةذيوووبَيت  وة   
اةظٓيعة نة َةو َةشةية َاَيؤزاْة ذةبَيتة جَيطتى كرْطى ةَيباْى ذْوإء  وإ  

وإ يوووةو تَيهةآلوبووْوووةو بووووااو ةةيوةْبيوووة بةظووَيوةيةنى يةنصوووإ  ذْوووإء   
شَيهصووويةنإ كوَوووإ ةةيباذةنوووةٕد وة  وإ بةجوووبو بوووةذذو َوووةو بااوذةتوووة   
ْاا ةزايووةتى ْيعوواْبةذةٕء يةتواْاياْووبا ْيووة َووةّ ٖووةَوو َاَيؤزييووة تةذووةَوٍ        
بهةٕ  زةا ٖةَيةيةنب كةواةظوة  َةكوةا  وإ ءةى ااٖيو  شوةير بهوةئ  بوةآلّ       

ةَيغ ْييوة َوةو نَيعوة شَيهصوياْةو ٖؤنوااة شروظوتيةنإ       بةبر واو َٔ َةشوت 
يووةايسو ةَيعووةوة ذايآْوواوٕد يووةّ شوواآلْةذا ب ٓووة َةظوولةيَِةو يةنوووةَى  وإ         

 بةاَةثاَى َةَةػ ٖةْب  نا  بَيٗيوايية 
 وإ يةٖةَيوَيصوووووتى ْوَيياْوووووبا شوووووةبااة  بوووووة ذيووووواْى شوووووَيهضد يوووووةاووو 

َةواْووووةو ٖةَيوَيصووووتى تؤيووووإ  ةرةْصوووويوةوة ْاكةا َيٓووووةوة بووووؤ تيووووؤاو  زةإ  
بة"ظؤا ظوووطَير يووواتوذ بةنؤَؤْيصوووت" ذةزاْووؤ و بووواوةا و تةواويعووويإ بوووةوة   
ٖةية  وةَٔ كةواةترئ نةشوِ نوة َوةو بواوةا ةو تؤيوا  بةشوةاذا ذةشوةةَيٓٔد        
ٖةَي ووة  َٓوويغ زاٖيووبو ْةشووةرتَئ ْوويِد بَيطوَووإ ذيوواْى شَيهصووى ْووو  بووؤ       

بوووووووةو ناتةناْوووووووبا بةتوووووووةواوو  وإء تةْاْوووووووة  بوووووووؤ كوووووووةواةناْيغد يةزةا
بؤاذوازياْةية يوووووةنَيو يةاوتصووووووااةناْى بؤاذوازيوووووةد َةَاْووووووة ٖيضووووووهاَيإ   
ةةيوةْووووبييإ بووووةَازاذو تؤظةويصووووتيةوة ْيووووةد بووووةو ظووووَيوةيةو نووووة ََيُووووة    
نؤَؤْيصتةنإ يَيى ذاَيى ذةبك   بَيطوَإ تؤ َةو ةةْوبة بةْاوباْطوة ذةزاْيوت    
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إء ةَيويصووتيةناْى تؤظةويصووتىد  نووةذةَيَيت: تَيرنرذْووى غووةايسة شَيهصوويةن  
يةنؤَةَيى نؤَؤْيصتوبا  ظوتَيهى واوةتور يوة ٖوةَيٓحاْى ةوةاذاتَيو َواو ْييوة         

 تيؤاو " جاَة َاو" َةَة  واْى َيَُِةو نةيةةضةنرذووة 
َووةو تيؤاييووة ْوواَؤء ظهصووت توازبووووو بووؤ شووةاجةّ كووةْخء  وةناةوووإد        

ةنب َاانصب اةشةٕ تؤيوإ  نةضب ٖةَيطرإء  يةْطراْب َةّ تيؤايةد بةتيؤاي
ذةْاشوووووَيٓٔد بةااشوووووة شووووووةاط بوووووؤ َوووووةو ا ةو ء  يةْاْوووووة نوووووة ٖوووووةَوو       
ٍَد َايوبيؤيؤجيا    كؤا اْهااييةنب شةاة يبء كؤااْهااييةى يةشةا تاْب نؤَوة
ااشووووتةوتؤء بووووةٖيًَََيهب ااشووووتد وةبووووةب  ٖوووويك ٖةَيوَيصووووتةيةى بةبٓووووةَاا      

 َابووايةوة ذةبةشتٓةوة 
 ااشت يةَةا  َةو ضوةَهة بوةو ظوَيوةية ْيوةد ضووْهة      بةآلّ ٖةاكيس تَير واْيين

زةا يةنؤْةوة َةْطًض َةّ َةبةشوتةا بوة ظوَيوةيةنب َاترياييصوة ََيويوويب      
 اووْهرذووةتةوة 

بؤيووة َوؤ ةَيُوايووة تيووؤاا اةووةاذاتب َوواوك ٖووةاكيس َاانصووياْة ْيووةد بووةَيهو     
هةوتة ذذايةتيووةنب تووةواوا نؤَةَيطايووة  ضوووْهة يووةذياْب شَيهصووب تووةْٗا ذةشوو

شروظوووووتيةنإ بةتانوووووة ةَيووووووةا وةاْاكريَيوووووتد بوووووةَيهو ٖوووووةَوو ذةشوووووهةوتة     
اةظٓ رييةنإ شووذا يَيوةاذةكريَيتد جا ض ظاناابَيت وة ياتوذ نوااا َايوة   

 ةووض 
َوووةْطًض يةةةاتوونوووة بةْاوباْطةنوووةا ابٓوووةَاا تَيوووسإء تاوةْوووبااَية   

ٍَء كرْطووبء كةظووةنرذْب تؤظةويصووة ش  َيهصووب تاي ووة  ء ذةوَيووة كد ا ة
ْيعإ ذةذا  وة باط يوة ةوةاوةاذةء ةايوةذاابووٕء بةازبووْوةوةا َاشوة      

 اةظٓ ريا شَيهصب ذةنا  
ةةيوةْووبا َْيوووإ ٖووةاذوو اةكووةز اَْيوورء َوو ك تووةْٗا ذةابر يَٓيهووب نوواانرذْب 
َابواا نؤَةآليةتبء ةَيويصتية جةشتةييةناْيإ ْيةد نة جياوازا َْيوإ َوةو  

 ذْةوةا ويسيؤيؤجب بٓوَيَٓيت ذوو ا ةكةزة تةْٗا بةظيهر

َووةو ا ةوتووةا نووة جياوازييووةنإ ذةكَير َيتووةوة بووؤ بٓووةَاء ذَيرتوواْب َووابوااد   
بووةذةا يةةةيوةشووت بووووْب بةٖووةا َايبيؤيؤجيايةنووةوةد َووةو ا ةوتووة بَيطوَووإ       
َاانصوووب ْيوووةد بوووةَيهو اةوتَيهوووب عةقآلْيوووةد ب ظوووو تيٓوووووةء ٖوووةا يةٖوووةوَيب    

تيةنةيوةتبد بوةآلّ ذةنرَيوت َرةلوب َاشوايب يوة       تَيربووٕء ا ةويٓوةوةا تيٓووية 
ٖةيوَوةاجب َاشووايوباد يةشوةا زة ا ابهعووَيتء يوةَاوا كووؤَب ةويض خبوووا ؟     

 وة يإ يةةةاذاتَيو َاو خبوا  نة شةذإ يَيويإ يَوبابَيت؟
يوووةوةػ كوووورْط  يووووةبااا نؤَةآليةتويوووةوةد بةا اشووووة توااذْووووةوةا َوووواو   

ا تؤظةويصووووة ذوو نةشووووب َةشووووةيةيةنب تانووووة نةشوووويةد بووووةآلّ َةشووووةية  
تاي وووةتٔء نةشوووب شووو ٖةّ يةَْيواْياْوووبا ةةيوووبا ذةبَيوووتد يَيووورةذا شةاضووواوةا    
َةبةشووتةنة جيوواوازةء بةاذةوةْووبا نؤَةآليووةتبء َووةانب نؤَةآليووةتب اةَيووب     

 تياذا ذةبيَٓيت 
يَيووورةذا َووؤ وةنوووو نؤَؤْيصوووتَيو ٖووويك شوووةاثَيهِ ا ووةء اةوووةاذاتب َووواوك   

اووتصووااا اايةتؤظةويصووة شووؤزذااك تووؤا   ْوواا وا د ٖةاضووةْبة بووةا ةْطء 
ذةْوَيَٓيت  بةٖةاذاأل َةَة بريةنةيةنب ْو  ْيةد بريوا اا بوةْاو َاانصوب يوةو    
جووؤاة يةََيوويووذا زةا بةاضوواونةوتووة  تووؤ َةكووةا بَيتووةوة يوواذ  يووة َووةذةبب         
َوووةَيُاْب يةْاوةا اشوووة شوووةذةا ةَيعووووو بوووريءا اا يوووةو ظوووَيوةية ٖوووةبوود نوووة    

اَازاذا ذألكا ذةنرذد نة ية يةٕ ذيبا بؤاذوازا بةعةَةيب  باْطةوازا ٖساا
 ذةكؤا ذاا بؤ َازاذا جةشتةيب 

َةو بؤضووٕء تَيسة غةيرة َاذياْة يةو اةذكااةذا بةكةاَب ةروةاكةْبةا بوؤ  
ذةنراد بةآلّ ٖةاضب ةياذةنرذْةد ٖةاوا بةَاشواْب ذاوةايوب يةشوةا ْانوةّد وة     

 اْبٕ ْية شةبااة  بةو باشة َةبةشتِ زوٖب ْو
ضوووْهة وةنووو نؤَؤْيصووتَيو َةبةشووتِ ْيووة زوٖووب بةكووةْخء  وإ ةَيعووٓياا       
بهوووةّد بوووةَيهو َوووةانب شةاظووواةة ا َيطووواا ااشوووتةقيٓةء اَيطووواا ةر تؤظوووبء      

 ظاذاء ذياَْيهب شةاورازييإ بؤ خبوازّ 
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نةضب َةَر ة َةوةا ذةي يٓيِ يةَْيو كةثاْبا زيواتر ظوورزةيب شَيهصوويةد    
ْووواَؤيبء بوووااكراْب َرةلوووب كةثوووة ْوووةوةنو ٖةشوووتهرذٕ     نوووة ا ةْطباْوووةوةا 

 بةتؤظبء ظاذا ذيإ يةو ا واْطةيةوة  
وة َووةو ٖةيوَةاجووة شَيهصوويةا نووة ٖةيووة يووة بووةٖاا َوورةل نةَبةناتووةوةد        
ْةوةنو ةايوة بةازنرذْوةوةا بوةٖاا َرةلايوةتب  وة ٖوةاوةٖا َوةو ٖةيوَةاجوة        

ّ  وإ بةااَ ووووووةا شَيهصوووووووية َوووووواَيؤزء ْاَؤيووووووة ذةبَيتووووووة ا َيطوووووور يةبووووووةاذة   
 بةج كةياْبْب َةانة ةريةزةناْيإ يةناتب ااةةا ئء ظؤا ظبا 

َوووةوةا بوووة ا  وإء كةثاْوووةوة كرْطوووةد تؤظوووهرذْب زةَيٓوووةا يوووةبااةد    
يةَةيباْوووةناْب وةازػء َةيوووةواْبء ةاَيةواْيوووةتب اانووورذٕء ٖوووةَوو جوووؤاة      

َانوووااة  ااَٖيٓاْوووةناْب تووورا جةشوووتةيبد وة ٖوووةاوةٖا كرْطيباْوووة بةا ةوظوووتء
جؤااوجؤاةنوإء يَيهؤَييٓوةوةء ظويهرذْةوة بابةتييوةنإ  َوةّ بواااْوة تؤظوب        
بةتعٔ بة وإد ْةوةنو ا اَٖيٓاْيإ بة ْوشيين ااةؤا ء كئتوكؤا ب نؤتايب 
يةَووةا  شووَيهضء بابةتووة شَيهصووويةنإ وة ٖةشووت نوورذٕ بةتؤظوويةناْب ذيووإ  

 يةّ ا وواْطةيةوة 
بايةد ْووووةترطد ْووووةذوٕ جووووواْب بريةنووووةا ٖووووساا شوووواا يةجةشووووتةا شوووواغ 

 ْةا ةشوايب َةَيُاْبك وةى ضةقب شٓووا بةْبئك 
توووؤ ٖووواوا  ء ذةشوووتةنةا توووؤ  اٖووووزك بووواػ ذةْاشوووبد ااشوووتة  وَيهوووب       
ب تةوظووةد بةٖرةَةْووبةد ةايةبووةازةد بووةآلّ ذةترشووِ ٖيضووب يَووةيباْةنووةيتد     

ناْبد ضوْهة ذةبيِٓد َةَوةاء َةوةوةاا زةاة بةتاي وة  يوة ا ةوتوااة شوؤزذااية     
 وة َةَةػ ٖيك ةَيعهةػ بةتةباتب شياشبء تةباتب ظؤا ظطَير اْة ْانا  

بةا اشوووة َووؤ بووواوةا ا توووةواوّ بوووةو َاورةتاْوووة ْيوووةد نوووة َةْبَيعوووة تَيهوووةأل     
بةشياشووة  ذةنووةٕد وة باوةا يعووِ بووةو ةياواْووة ْيووة نووة ٖووةا نراشووب نووواتب       

ذةنةوْة ذاوا َةو َاورةتة جواْةنإ ذةبيٓٔ ٖةَوو ظتَيهيإ يةبريذةضَيتةوةد 

َاورةتوووة جواْاْوووةد بةا اشوووة َوووةو َرةلاْوووة بوووؤ ظوووؤا ػء ااةوووةا ئء توووةباتب   
 ب ووضإ ذةشت ْاذةٕ 

ييووٓك ٖةَيصوواية شووةا ةوو ء جؤاَيووو يووةتووا ةيب ةَيوووة ذةانووةو ء بةتووْووبا 
ذاية شةاََيسةنةا بوةاذةَبد ضوةْب ٖوةْطاوَيهب بوةتووا ةيب ْوا يوة ذوواةنوةذا        

 َةوشا ووتب:
ويصووت بةنؤنرذْووةوةا َٖيووس ٖةيووة ية يووةٕ توواىء جووةَاوةاةوةد      ظووؤا ػ ةَي

ٖةَيوَيصوتةػ يةكووةأل ٖةوةشو ازاء ضووووْة ْواو ذْيوواا شَيهصو ازا ْايةتووةوةد     
ٖووةاوةنو ضووؤٕ ةاَيةواْووة شَيهصوو ازة ا شووواناْب اذاْوتريوووك ةياذةيووإ ذةنوورذ    
ظووووورزةيب يووووةذياْب شَيهصووووب ْيعوووواْةا ظهصووووة نؤَووووةَيطاا بؤاذوازيووووةد   

ْةا ضووووويين ةرةييتاايوووووا ٖةَيهوووووةوتوود نوووووة ٖةاضوووووةْبة ضووووويَٓيهب بةةَيضووووةوا 
ضةوشووواوةء ذَيرذةشوووتة بوووةآلّ ةَيويصوووة بةشةاتؤظوووبء بوووةتؤ كَيوووينرذٕء     
ٖةَيوةشوووووةء ذاوانوووووااا شةاتؤظوووووبء زةا توااذْوووووةوةء زةا ةيووووواذةنرذْب     
شَيهصوووووب ْانوووووا   ضووووويين ةرةييتاايووووواا ااةوووووةا يود كةْوووووبةَيب شوووووةاَايةا   

يبء ضةوشاْةوةناْب شةاَايةذااا يةبةاضواوةد  يةبريْةضووةد وةٖةَوو ذا ْبة
وة ةرةييتاايووا ٖووةَوو كوووا ء َٖيووسا تووةباتب تووؤا بووةنااَٖيٓاوة وة زةَيٓووةا     
يووةبااا اةتصوواْبووة بووؤ شووووذوةاكرتٔ يووةنؤَؤْيسّ وةنووو َيًووٗاّ بووةتغء      

 وَيركةا ااشتةقيٓة 
َووووةوةا ةرةييتاايووووا ةَيويصووووتيةتب يووووةنؤَؤْيسّ تووووةْٗا ٖؤظووووياانرذْةوةء  

رذْةوةية  بؤية َٔ ة  يةشةا َةوة ذاذةكرّ نة ْابَيوت شوازػء شوااذا    ا ووْه
يةتووةبا  بهووةئد وة ٖووةاوةٖا ْابَيووت نووا  بووةوري ة بووبةئد وة ْابَيووت َٖيووسا          
تؤَإ تراث بةناابَٗيٓك  وَيربووْب َواااَبء َاشايعوب ذةاووْوبء زاَي وووٕ     

وة َةَووةػ بةشووةا نوورذااء نااذاْووةوة ذةاووْيووةنإ نؤياليووةتب ْاكةيووةَْيتد     
 يةةرةشةا تؤظةويصتوبا ةَيويصتة 
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بةآلّ يَيُ  واة نالاا نة زةا يةبابةتة شةاةنيةنة ذووانةويوةوةد ةَيُخوؤػ   
 بوو َاكاذااّ بهةيتةوةد يةو ذةاضووْة ية بابةتةنةَإ 

ذَيةا اونوووةء ةةاةظووويِ بوووؤ َوووةو بابةتوووة واا يَيهووورذّد نوووة زيووواذ يةةَيويصوووت    
اتووا كوووةثا  زةا بوووة وة كرْطوووةء زةا  ا ووْهرذْوووةوةا يةشوووةا بوووبةّد ذاٖووو 

بريوٖؤظِ بةو َةبةشوتةوة توةايو نورذووة  ضووْهة كوةثإ بةظوَيهب كرْطوب        
ظؤا ظوؤ  وة َةكووةا نااذاْووةوةا تووراث بةشووةا كووةثإ ةةيووبابَيتد يووة ا َيطوواا  
كةْبةَيبء ٖوساا بؤاذواييوةوةد بوةو َاْايةيوة زيوإ ذةكاتوة ظوؤا ػ  ٖوةاوةنو         

اةد نرَوو  بوووووْب ةووةيَيو زيوووإ يةةةيووةناْب توووريغ    ضووؤٕ اةكووب ذاا ةوووةيب زة  
ذةذا د ٖوووةا َووواواػ بوووريء ٖوووساا توووراث ا ةْطباْوووةوةا تراةوووب ذةبَيوووت بوووؤ      
شووووةاجةّ  واْووووب ََيُووووة  نَيعووووةا شَيهصووووب يةنَيعووووة كووووةواةناْب ا ذَيُووووب     
ضووويٓايةتويةد وة بةتاي وووة  شوووةاَايةذاااد وة ا ةْطباْوووةوةا توووةواوا ٖةيوووة   

 رة  بةتاي ةتب بةشةا  واْةوة بةكعةء َاو
ييٓك زةا بةوواذاء قةْاعةتوةوة ذةذواد وة َؤ ذةَساْوب ٖوةَوو ووظوةيةى      
نة ية زااا ذَيتة ذةاد يوةناْطاا ذَييوةوة ذَيتوة ذةاةءةء َاَواْخء َةبةشوتيةتب      
ا اشوووة بصوووةةَيَٓيتد شووويُاء ا ةْوووطء بوووؤا َوووةو ا اشوووتيةا ذةشوووةرتاْب  وة        

 ا ذةْواْب جووَيةا ذةشة ْيعاْةا ٖساا ااشتةقيٓةا َةو
َوووةوةا زةا شوووةاثب ااذةنَيعووواّ شوووةبااة  بوووة ييوووٓك وراواْوووب زاْيووواااء  
بايةتووباْب بوووو بةٖووةَوو بوااةنوواْب ذيووإد َووةو تووةْٗا بايووةتب بةشياشووة          
ْةَووةذاد بووةَيهو بايووةتب بةبضوووون ئ ذيااذةنوواْب اةذاْووةا ذيووإ ذةذاد َووةو       

ةَيهو ظوااةزايب  تةْٗا ظااةزايب يةوواذء ذاظة اوشوياا ظوواةوا ْوةبوود بو    
 يةشةاجةّ جيٗاْب شةاَايةذااا ٖةبوو 

ييٓك وةى َاانصييةنب ظااةزا شةيرا ٖةا ذيااذةيةنب بهرذاية جا َةكةا 
 وةنيغ بواية ياتوذ يةٖةا ظوَيوةىء يةٖوةا جَيطايوةنب َوةّ جيٗاْوة بووايوةد       
ةةيوةشووووة ذةنوووورذ بةنَيعووووة كووووةواةناْب جيٗاْووووةوةء كرْطووووبء بايووووةتب       

نإ ذةذاء يةشووةاةتاوة بووؤ نؤتووايب نَيعووةناْب ذةْرتاْووبء   بةشووةاجةّ نَيعووة
ذةْاشاْب  وة ٖوةَوو تواْواء َٖيوسا يوةةَيٓاو َوةو َةبةشوتة كةواةيوةذا بووو نوة          
ذةبَيووت ظوووؤا ػ َاَاذةنوووااا بوووؤ بهرَيوووتد ضووووْهة نَيعوووةا شوووةاةنب ٖوووةَوو  

 جةَاوةا ةةيوةشتة بةشةانةوتين َةو ظؤا ظةوة 
اْطةيةوة ةَيواْة ذةنورذ نوة ضوةْبَيو اةَيوب     ييٓك ٖةَوو نَيعةناْب يةو ا وو 

ذةبَيوووووت بةشوووووةا َٖيوووووسا ظؤا ظوووووطَير ء نؤَيٓوووووبةذةاا جوووووةَاوةاء ضوووووةْبَيو    
َةبةشووتةناْب ظووؤا ػ ذةةَيهَيووتد ض يةشووةا َاشووة ْاشيوْاييصووة وة يووإ       
َةْتةاْاشوويوْايبد ضوووْهة َووةو نَيعووةيةد كووةواةترئ نَيعووة بوووو بةبةاضوواوا     

 ييٓيٓةوة 
كووورتٔء ا ةضووواونرذْب تاي ةيةْوووبا ََيووويووا ٖوووةَوو    يةكوووةأل بةٖةْوووب وةا 

ووآلتووواْب جيٗوووإد يوووة ٖوووةَوو قؤْاغوووة جياجياناْوووباد ظؤا ظوووب ةرةييتوووااا       
بةظؤا ظوووَيهب جيٗووواْبء شةاتاشوووةاا ذةزاْوووبد نوووة ْانرَيوووت َوووةو ظؤا ظوووة       

 ذابةػء يَيو جيابهرَيتةوة 
 نالاا بةذةْطب بةازةوة باْطةوازا نرذ:

صوتا شوةذإ بطورة ٖوةزااإ توةَيهب ةرةييتوااء       ابةذاتةوة ٖواوا   ييوٓك   َيَ  
ٖةذااا َوةّ ووآلتوة َوةو ووتوة بةةَيساْوةا توؤ ْابيصونتد توؤ بواػ ذةزاْيوت َوةو            
بريوا ايووةا تووؤ بووةو ْاَؤييووة ْيووةء قةْاعووةتب تووةواوّ ةوو ا ٖةيووة بووةآلّ َووةوةا    
كرْطة بة ا ََيُةوةد ذةبَيت ذةشتاْب ََيُةء تةْاْة  ذوذَٓاْب ََيُةػ كو  

 ةّ ووتاْةا تؤبٔ بيصة َ
 -ييٓك بةا ووْبء شٓط وراواْويةوة ة ذةنةْبء ووتب:

ذةنرَيت اةذَيو شةبااة  بةّ بابةتة ظتَيو بٓووشِد بوةآلّ ََيصوتا ْواد بوةَيهو     
يوووةاةذكااَيهب ذيهوووةذاد َوووةَر ة ذةبَيوووت ٖوووةَوو َٖيسَوووإ ا ووةء بابوووةتَيهب تووور   

ةبةاذةَبايووةد تاََيصووتا َاااشووتة بهووةئ  ََيصووتا نَيعووةا كووةواةء َاَيؤزترَووإ ي  
ذةشووةآلتب ظووواةوا يةَةترشوووبايةء ةَيويصووة بووة تووةبا ء بةاكرويووةد وة     
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َٖيعتا ٖةَوو َةترشيةنإ ية يوةٕ ْوةياااْب ظوواةوويةوة ْةا ةويوْةتوةوةءد     
ذةبَيت ٖةَوو ٖةوَيب ََيُة ية ةَيٓاو يةنالنرذْةوةا َاَاثوةناْب ظوةا  يةكوةأل    

   ةؤيؤْيا بَيت 
ثٌك يةباظووا َاوةتةوةد بؤية ةَيُواية ذةبَيت شةانةوتٔ ٖةا تاََيصتا اواا

بةذةشت بَٗيٓكد وة َةوةػ واا ية ووآلتوة َيُورياييصوتةناْب وةى َيٓطًيوسء    
وةاةْصووا نوورذووة نووة بووة باظووب بووري يووةو ٖةيوَةاجووة بهةْووةوةد بووةآلّ يووةوةػ      

ةتووة كوورْط  بٓياتٓاْووةوةا ووآلتووةد َووةويغ تووةْٗا بةشووةانةوتٔ يةجووةْط ذا ْاي
 ذا 

ية ٖةيوَةاجَيهب ذاٖاتوو ذةنرَيت زياتر بري يةو نَيعةية بهرَيتةوة واتة بوري  
يةنَيعةا َْيووإ ٖوةاذوو ا ةكوةزا َْيورء َو ء نَيعوةا َيسذيووادء ةَيهَٗيٓواْب         
تَيووسإ بهرَيتووةوةء كرْطووبء بايووةتب زيوواترا ة بووباَيت  بووةآلّ تووا َووةو اةذة      

ةتصووَيٓك َووةو نَيعوواْة بووةا َيطاا  ذةبَيووت تووةباتب ب ووضووإ بهووةئء بووواا ْةا  
غةيرة َاانصيياْة ضااةشةابهرَئد وة بواا ْةذةئ بؤ ذاوشوت ووْب زةَيٓوةء   
ةَيطووةا ضووةو ء  ذاْووب شَيهصووب نووة زياْ ةتعووة  يةذواييووبا ييووٓك شووةيرا      

انوواتب َوؤ تووةواوبوود يةةَيويصووت زيوواتر قصووةّ   ناتيََيرةنووةا نوورذوود ووتووب:
ةا َوووةّ بابوووة ء تَير واْيٓاْوووة قصوووةا زيووواتر  نووورذد َوووي  َوووةانب ََيُةيوووة يةشووو 

شووةبااة  بووةََيوة َوؤ ذَيٓيوواّ    -بهووةئء بيطةيةْيٓووة َاورةتوواْب نؤَؤْيصووت   
يةنااا نؤَؤْيصتيتإء ٖةوَيةناْب ََيوة ج ا ظواْازيةد بؤيوة ٖوةا َةوةْوبة     

 َي  با بةاةء ناا بر ةئ  -يةشةا َةّ بابةتة ذةذوَيِ 

 
 
 
 

 
 
 

 ادشةبارةت بةخؤشةويصتى ئاز
 

 ليهني
 مامؤشتا عةىل شةليملةعةرةبيةوة:

نضة تَيهؤظةاو وةاةْصى اَيٓاشا َااَوإكد نةيةشوةاذةَى ييٓيٓوبا ذيواوةد     
ذا  يوةذووتو ا ْاَيًهةيةنوبا ةر ةذةيوةنب شوةبااة      4945يةشةاةتاا شاَيب 

بة"تؤظةويصة َازاذ" ْووشىد نةةةيوةْبا َْيوإ ةياوء ذْوب تيواذا ذيوااا    
 نرذبوو  

َااَووإ ْوشووخةيةنب َووةو بابةتووةا ْووااذووة بووؤاييٓكك نووة َةوشووا        َيٓاشووا 
يةشويصووورا بووووو  ييوووٓك ةَيعووووازيةنب كوووةاَب يوووةو ْوشووويٓة نووورذو ٖاونوووا      
ا ةتٓةظووب يَيطوور د نةباْطةظووةو نرَيهوواااْى ذةنوورذ بووؤ تؤظةويصووتى َووازاذد  

بووؤ  4939َووةويغ يةذووْاَووةذا نووةبؤو ْووااذ  ذةقووى َووةو ذوو ْاَةيووة شوواَيب      
 ةَؤشهؤ بآلونراوةتةوة يةنةباا ي

 
     ْاَةو يةنةّ                    

 4945وهاْوْى ذووةَى 45
 ٖاوا  ا َازيسّ  

تهووا  يَيبةنووةّ بابةتةنووة  زيوواتر ا ووْ هةيتووةوة َووةكيٓا زةا ظووة كوورْط       
 تيايبا بةْاذيااا ذةََيَٓيتةوة 
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 شةاةتا ذةَةو  ا اا تؤَت بؤذةابر ّ شةبااة  بةتاَيَيهى ذياايهراو:
تؤظةويصوتى َوازاذ    ذةنةّ بر كوةو شوَيٗةّ  بوةايت: نوة ذاواو    َاَؤذكاايت 

 ذةنا   َةوة ذاتوازيةنى نرَيهااو ْيية بةَيهو بؤاذوازية 
تؤ َةبةشوتت ضوية يةتؤظةويصوة َوازاذ؟ توةَيو ضوب يَوتَيبةكوةٕ؟ َوازاذو         

 يةضى؟
 ك َازاذا ية نَيعةو بةاةو َاذذو يةتؤظةويصتوبا؟4
 ةو ةةيبانرذْى َيُهاْا ؟ك َازاذا يةَةظلةَي2
 ك َازاذا يةبريوا ا نؤْةناْب َايك؟3
 ك َازاذا يةذةشةآلتى باونصا او؟4
 ك َازاذا يةبريوا اا نؤْب نؤَةَيطا 5
ك َووازاذا يةذيٓطووةو ةؤتووةَيى اجوتيووااا  وواذة بووؤاذوازا  ا ةظووٓئهرو     6

 بؤاذوازوك؟
 ك َازاذا ية ا َيطريةناْب ياشاء ذاذكاء ةؤييض؟7
 ذا يةةياذةنرذْب تؤظةويصة جبذا؟َازا -8
 ك َازاذا يةْةبووْب َٓباأل؟9

 ك َازاذا شَيهصى؟     تاذ 40
تؤ زةاَيو يةو تاآلْة  ذةشتٓيعإ نرذووةاٖوةَوويإ ْواك  بوةآلّ بةتةَهيوب     

ك يووإ ظووتَيهى  7ووو4كْيووة  بووةَيهو تاَيووةناْب ا  40  9  8َةبةشووتت تاَيووةناْب ا 
 ك  َةبةشتة   7و4ْسيو ية تاَيةناْبا

كيعوووةوة ؼووويلةيةنو  ذابٓووور د 7وووو4بوووةآلّ ةَيويصوووتة بةْيصووو ة  تووواآلْىا 
يةبةاَوووووةوةو ذةابر يٓى"تؤظةويصووووووة َووووووازاذ" كوثوووووواو ْييووووووة بووووووؤ َووووووةو  

 كرْطووَيباْاْة 
بَيطوَووإ وٗووواو توَيٓووةاا َووةو ْاَيًهةيووة ظووتَيهى يةبابووةتى تاَيووةناْب      

شتيعووت ك ية"تؤظةويصووة َازاذ"تَيبةكووةٕ  تةْاْووة  َةكووةا تووؤ َةبة   40ووو8ا

َةوة ْةبَيت  ضوْهة ضيٓةذاااء زةابًَ و بةذةشةآلتةنإ يةنؤَةَيطاو ََيصوتاذا  
تَيبةكوووةٕد بؤيوووة َوووةو تواشوووتة   40وووو8"تؤظةويصوووة َوووازاذ" بوووة تاَيوووةناْب  

 نرَيهااو ْيةد بةَيهو بؤاذوازية 
ك كووورْط ئ تووواَئد 2و4بوووةآلّ  بةْيصووو ة  ضووويٓى نرَيهوووااةوة تاَيوووةناْب ا 

كد بوووةآلّ َوووةوة تؤظةويصوووتى َوووازاذ ْييوووة بوووةَاْاو      7وووو3َيٓحوووا تاَيوووةناْى ا 
 بةاتةشهى ووظةنة 

ذيووااة تووؤ وةنوووو تووؤ  َةبةشوووتت َووةو َةشووةيةية ْييوووةد بووةآلّ َةشوووةيةنة       
 َةشةيةو يؤذيهى بابةتى ةةيوةْبو ضيٓايةتية يةتؤظةويصتيبا 

 ٖاوا َيياْة ذةشتت ذةكوظِ
*    *     * 

 ْاَةا ذووةّ 
   4945ا ناْوْب ذووةَب 24 

 ا  ا َازيسّٖاو
ذاواا يَي وواذْوووت يَيبةنوووةّ نوووة وةآلَةنوووةّ ذوانوووةو د ذوَيٓووو  ذةَويصوووت  

 وةآلَت ببةَةوة  بةآلّ بااوذةا بوااو ْةذاّء ٖةمل بؤ ْةا ةتصا 
َةوةا ةةيوةْبا بةو ْاَيًهةيةوة ٖةية  ةَيُوايوة اتواشوة تؤظةويصوة    

اذةّ ةَيوبا   َازاذك ْاذاوشتةء شوةابةتؤ يةتواشوتء َورياذةو توؤ اٖوةاوةى َاَو      
َةشووووةيةنة َةشووووةيةا ةةيوةْووووبا بابةتيياْووووةو ضوووويٓايةتية ْووووةى َةشووووةيةا  
َااةزووة زاتيةناْتكد يةٖةٍءَوةاجب نؤَةآليوةتب ََيصوتاذا وةى ذاتوازيوةنى     

 بؤاذوازو ذةاذةنةو  ْةى نرَيهااو  
 تؤ بةوة ا ازوٓيت  باظةد بابةتةنة باجااَيهو  خبةيٓةوة ا وو  

َيهباْوووووةوةّ ذيوووووااوهرذبووا نةيوووووة ًَُالَْيوووووى اذةك ي 40بةويصوووووة توووووؤّ 
بوةبر واو   7وو 4ضيٓةناْبا بووْب ٖةيوةك وة تَي يٓويِ نورذووة َوةو يَيهباْةواْوةو      
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ك ةوْوةيك  40و8َٔ ةوْةيبء يةباإ بؤ ذْاْى نرَيهاا  بةآلّ يَيهباْةوةناْب ا
 بةْيص ة  ذْاْى بؤاذوازييةوة 

  َةَاْووووةو توووووااةوة وة َةكووووةا َووووةوة اةتبةنةيتووووةوة ةَيويصووووتة يةشووووةا  
 بصةرتَيٓيت:

ك َووةو يَيهباْةواْووة ا اشووت ْووك اَةوناتووة ذةبَيووت بطووؤا ذاَئ بووة ٖووو  يووإ      4
 ٖةَيةنإ وةآلّ بباَيٓةوةك 

 ك يإ بًََيك َةّ يَيهباْةواْة تةواوْك اءَةونا  ذةبَيت تةواوبهرَئك 2
يتووواااء ك يوووإ بًَوووَيك َوووةو تاآلْوووة ذابوووةػ ْوووانرَئ بوووؤ يَيهباْوووةوةا ةرةي  3

 بؤاذوازا 
 بةآلّ تؤ ٖيك ناََيو يةواْة ْانةيت 

ك ْاوةشوووتى  َاياابةظوووَيوةيةنى كعووووتىك   7توووا   4وة توووؤ ذذو تاَيوووةناْب ا   
َةَاْة بةا اشوت ذاذةَْييوت؟ َوةوةا توؤ ذةيٓووشويت شوةبااة  بوة يةظئرةظوب         
ذْووواْى نرَيهوووااو ظووووَيٓهةوتٓيإ :"نةٖوووةاكيس ْووواَيَئ ْوووا" بةتوووةواوو يةكوووةأل     

ذةكوثو   ذيووااة ََيُوة يةشووةا َوةو بابةتووة ٖويك ْانؤنيووةنُإ      7بووؤ4 تاَيةناْوة 
 ْيية 

ذواتوووور تووووؤ َووووةوة اةتٓانةيتووووةوة نووووة َووووةوة يَيهباْةوةيووووةنى نرَيهااييووووة      
ك  توووؤ بةتوووةواوو يَييوووإ ت ْةكةيعوووتوويتء  40بوووؤ8ذةََيَٓيتوووةوة تاَيوووةناْب ا

ذء ْوواا ةزاييغ ذةاذةبر يووت  "َوؤ تَيٓاكووةّ  ضووؤٕ ذةنوور   تؤظةويصووتى َووازا    
 يةن خرَئ" اَةواْة قصةو تؤتٔك  40تاَيى 

نةوايووة اووْبةبَيتووةوة نووة َوؤ يةنياْبةتووةّء تووؤػ َاَاذةييووت ٖةيووة بووؤ        
 تَيهعهاْب  

 َةوة ضؤٕ؟   
ك 40تووووا  8بَيطوَووووإ ذْوووواْى بووووؤاذواز تؤظةويصووووتى َووووازذ بةتاَيووووةناْب ا   

َي ًَو  نوة   تَيبةكةٕ  َةَة اِ اا َٓة  َايا ْهوَيى يةوة ذةنوةيت؟  نةوايوة َوةوةّ ة   

ذْوواْى بووؤاذواز يةتؤظةويصووتى َووازاذ تَيووب ذةكووةٕ   تووؤ ْايًََييووت  بووةآلّ َايووا      
وَيوويةو ذيووإ ْايصووةرتَيَٓيت نووةذْاْى بووؤاذواز اَيووو بووةوجؤاة يَيووب تَيبةكووةٕ؟        

 َةوذوواْة َةو ااشتية ذةشةرتَيٓٔد تؤػ بةبَيبةْطيةنة  ذاْى ةَيباذةَْييت 
ٖةَيوَيصوووووتى ضووووويٓايةتيياْةوة َةكوووووةا ذاَيةتةنوووووة بوووووةو جؤاةيوووووةد َوووووةوة ية

 شةاضاوةو كرتووةو ٖةاكيس َيٓهااو َةوة ْانرَيت 
ةَيويصووتة ٖيًَََيهووب جيانووةاةوةو اةظوؤ ذابٓووَيك  ََيُووة يةاواْطووةو ضوويٓى       
نرَيهوووووووااةوة بةااَ وووووووةايإ ذةوةشوووووووتك  ةَيويصوووووووتة َةوااشوووووووتية بابةتيوووووووة  

َوةو بر كاْوة     يةبةاضاوبطرئ نة ذْاْى بؤاذواز َواوإد َةكوةا ذذيوإ ْةوةشوتك    
يةْاَيًهةنووة  ذةاذةنَيعوؤء بةظووَيوازو تؤيووإ يَيهيبةذةْووةوةء ْاَيًهةنووة  
ذةنووةٕ بووة ضووةنَيو بةذةشووت تؤياْووةوةو شروظووتى برينرذْووةوةناْت يةبووةاذةّ 
ذْاْى نرَيهاا ذةظَيوَيٓٔء ََيعهيإ تَيهبةذةٕابةوةو نة ذةياْ شوَيٓٔ كوايوة   

ةآلّ يةا اشوتوبا َوةوإ َوةو ظوتةيإ     تؤ بوريوا اا ْاَؤيوإ َاااشوتة ذةنوةيتك  بو     
 يةبةاذةشتبايةو ذةوَيةَةْبٕ ية ا ةذْاَةءاْيباء تاذ    

تؤ بةوازَٖيٓاْت ية اواْطةو بابةتىء ضويٓايةتى َٖيورػ ذةنةيتوة شوةأَء      
 40بووووؤ8تاواْ ووووااّ ذةنووووةيت نووووة تؤظةويصووووتى َووووازاذ يةكووووةأل تاَيووووةناْى      

 يةنبةتةّ  جواْةو بةااشتى جواْة    
تة"تةْاْة  َااةزوويوووةنى ااكووووزةاو ةةيوةْبيوووةنى نووواتى زةا توووؤ ْووشووويو

عاظكاْةترء ةان ة ية َاضى بَيخؤظةويصتى نةبةظوَيوةو اةتوك يوةَْيوإ ذٕء    
 ََيرذذا ذةكؤا ذاَيتةوة"د َةَة  يةْاَيًهةنة  ْوشيوة  جواْة   

َايا َةوة ْاا ةزايةتيةنى َةْتكيوة نوة ذةَيَيوى َاضوب ب تؤظةويصوة َْيووإ       
رذ ا ةْطباْوةا ْاةوانب َْيواْياْوة؟ باظوة اازيوِ بوةآلّ ذةتوةو  ذذو ضوى         ذٕء ََي

بوةشتيت؟ بةَاضى ةر  يةتؤظةويصتى؟ وةى ذةاذةنةو  بةْةتَيرد ضوْهة توؤ  
ذذايووةتى ذةنووةيت بووة"َااةزوو" ا بؤضووى ْاَيَييووت تؤظةويصووتى شووةاةَييب؟ك      

    َ اضووى ابؤضووى شووةاةَييى؟ك  بةاَووةثاَى يووؤذيهى َووةو َةشووةيةية َةوةيووة نووة 
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بَيخؤظةويصتى اااكوزةاك جيانراوةتةوة يةَاضى ب تؤظةويصة َْيووإ ذٕء  
 ََيرذ    

بةااشووووووتى جَيطووووووواو شةاشووووووووا َاْةد َايووووووا باظووووووو  ْوووووووةبوو يةْاَيًهوووووووة   
جةَاوةايةنةتوووبا ٖاوشوووةاَيتى ةرةييتوووااو ذاَوووةزااء يةشوووةا تؤظةويصوووتى     
بهووووةيت بهووووةيت بةبووووةذيًى زةواجووووى بؤكووووةٕء ْسَووووى ذاْةَووووةزااو يةشووووةا        

و َوووةوةو َوؤك  اَةكووةا ٖووةا ةَيوووباذةكرو    6ء5ةويصووتىا بر واْووة توواَيى    تؤظ
يةشووووةا َووووةوةد ةَيويصووووتة َووووةوةػ زياذنووووةا نةةةيوةْووووبة َااةزووناااْووووةو    
ااكووووزةايغ ذةنووور  ٖوووةّ ةووويضء ٖوووةّ ةووواى بَيوووتك  توووؤ بةذيًوووة ضووويٓايةتية      
جياوازةنإ يَيوو جياْانةيتوةوةد بوةَيهو توةايهى ذاَيةتوة جياوازةنوإ بوةااواذ        

يت   َوؤ كوَووا  ْيووة َووةويغ ذةنرَيووت ا ووبووبا   بووةآلّ َايووا َةشووةيةنة    ذةنووة
َةشوووةيةا ذاَيةتوووة تاي ةتةناْوووةد َةكوووةا وةى ذاَيوووةتى تاي وووةتى وةاي طووورئد    
بؤةوْوووة ذاَيوووةتَيهى تووواى يوووة َاضوووَيهى بَيخؤظةويصوووتى َْيووووإ ذٕء ََيووورذء      

اةَووإ َاضووَيهى ةووانى ةةيوةْبيووةنى ااكوووزةاد بابووةتَيهى يووةّ جووؤاة تووةْٗا بووؤ  
ذةظووَيتايةبةاَةوةو ظووتى بٓووةا ةتى يةاةَاْووبا وةؼووئى توواىء ظوويهرذْةوةو    

 تاي ةيةْبوء شايهؤيوذو تانةناْة  بةآلّ َايا َةوة بؤ ْاَيًهةيةى ذةظ ؟
وابوووسا  َةبةشوووتى َووؤ بةتوووةواوو تَيطةيعوووتيت شوووةبااة  بوووةو ةوْاْوووةا    

ذا وومت ْانرَيوت باشوب    4تصتُة بةاذةشت  ٖةاوةى ضؤٕ يةكةأل اٖويًك نوااك  
ةصوووووؤا ا ظووووااةزايب يةتؤظةويصووووةء عيعووووكبا بهووووةئ  َووووةوة تووووةْٗا يووووة    

 تؤظةويصةء عيعكب شةاة يىاعابركذا ذةكوثَيت 
اشووت نووة َووةّ  َوؤ ْاَووةوَيت بةااَ ووةان  يةكووةأل تووؤذا بهووةّ  تؤزكووةّ ذةتو   

ْاَةيوووةّ ْةْوشوووياية توووا يةذيبااَيهوووبا َوووةّ باشووواْةَإ يوووةنالذةنرذةوة  بوووةآلّ  
بةٖووةاذاأل بووةو َاواتووةّ ْاَيًهةنووة باظوو َيت  َيُهوواْى َةوةْووةبَيت اشووتةيةنى  

                                                           
ك ذياوةو بةاكرو يةَةشةيةو 4926و4849وشةاَيهى شويبيةدنة يةشاآلْى ٖيًك ناو ْ 4

 كةٍء ذْإ نرذووة

يَيبةانَيعووؤ نةظوووةاَةزاا  بهوووا   اضووووْهة وةى ةةْوووبَيهب ا ووشوووب ذةَيَيوووت   
ةْطوئ ذةظووَيوَيَٓيت"ك  "نةوضوهَيهب بضوووى يووةتاآلء ظوظوةيةنب كووةواةا ٖو    

وة بةو ٖيوايةّ نوة ٖويك نةشوَيو ظوتَيهت بوؤ ٖةَيٓةبةشوتَيت نوة توؤ َةبةشوتت          
ْووةبووة  وة َٓوويغ َووةّ ْاَاْووةّ بؤيووة َاااشووتة نوورذو بؤَووةوةا ْاَيًهةنووة       
ةوووتت  ذةابضووَيت  ضوووْهة َووةّ باشووة ةَيويصووتة ظووَيوةيةنب جووبذاء بابووةتب     

اةا نؤَةآليوةتب ذةنوا   َوةويغ    ٖةب   يةبةاَةوةا باط ية نَيعوةيةنب كوةو  
نَيعةا َاورةتة  وة ةةير ةونرذْب ا َي ازا ةرةييتااا يةةةيوةْوبا َْيووإ ذٕء   

 ةياو بةَةانب شةاظاْب ا ابةااْب ةرةييتااا ذةزاَْيت 
َووةّ بابةتووة بووؤ ٖاوا َيهاْووت بوواط بهووة  وة بيطووؤا ة شووةا زَوواْب وةا ةْصووب          

  وة باشب َةو ذة تاَيوة بهوة نوة    ٖةاوةى ضؤٕ ذةتطؤا ية شةا زَاْب َيٓطًيسا
ذةشتٓيعوووا  نووورذووةء جيووواوازيِ نووورذووة يوووةَْيوإ تواشوووة ةرةييتووواااء    
بووؤاذوازا يووةَْيوإ تاَيةناْووبا  وة باشووةناةإ شووةبااة  بووة تؤظةويصووةء     
عيعوووكب شوووةاة يبء تَيووور واْيين تَيووورء تةشوووةيب يةشوووةا بهوووة  ذةبيوووٓك َوووةّ   

بَيووووت بؤَووووةوةا ةو تةَيهاْووووةا   تاقيهرذْووووةوة بضوووووونة شووووووذَيهب زةاا ذة  
يووةذةاةوةٕء ضوووبةَيَئ شووةبااة  بووةّ باشووةء ا ةْطباْووةوةا ضووؤْيإ ذةبَيووتء  

 ضؤٕ َاَةَية يةكةأل َةّ ْاَيًهةية ذةنةٕ 
يةنؤتايوبا ذةشتت بةتووْبا ذةكوظِء توازيوااا َوةوةّ شوةا ََيعوةنة      

 بةزووترئ نا  ْةََيَٓيتء يةػ شاا بيت 

 
 
 
 



ـــــــــــــــــــــــــ      100 سؤسياليزمء ثرسى ذن      ــــــــــــــــــــــــ 99                     سؤسياليزمء ثرسى ذن                                              
 

 
 

 ارييةوةذن لةروانطةى كريل
 

 مةمحود ئةمحةد
 مةولود لة فارشييةوة: عةىل

ذْووإ ْيوووةو نؤَوووةَئء ذةبَيووت بةَةْووبازةو قوووةوااةو نؤَةآليةتيعوويإ يوووة      
بووةا َيوةبرذْى نؤَووةَيطاذا اةَييووإ ٖووةبَيتد بووةآلّ ذةبيووٓك يةشووايةو ذةشووةآلتى    
 شةاَايةذاايبا بةتاي ة  يةوآلتاْى ذَيرذةشتى َيُورياييسّ ياتوذ يوة وآلتواْى  

نةَبةااَةتوووبا ذْوووإ بةوا اذةيوووة بةظوووباا ْوووكء يوووةذياايهرذْى ضااةْووشوووى      
 نؤَةَيبا تاوةْى ا ا ْكء زةااتريغ ية بوااو تسَةتطوزاايبا بةنااذةترَئ 

َةو بَيُاوياْةو ذةاٖةم بةذْإ ذةنرَيت بةظَيو يوةو بَيُاوياْةيوة نوة بةشوةا     
ضةوشوواْةوةو ذْووإ نؤَووةَيطاذا شووةةاوةد َةكةاضووى ذْووإ قوابوواْى شووةاةنك    

تووؤو بةظووَيهى كوورْطء ةَيويصووتى ظووَيوةو بةاٖووةََٗيٓاْى شووةاَايةذااييةو       
شووووةاةثاّ ضةوشوووواْةوةو ضوووويٓى نرَيهاايعووووةد ضوووووْهة َٖيرظهرذْةشووووةا      
َاوووةناْى ذْووإء ااكرتٓيووإ يةجَيوظوووَيٓى ََيصووتاذا ااشووتةوتؤ َٖيرظووهرذْة     

يوة  شوةاَايةذااو   بؤشةا نؤَةَيطاو يةنااتصتٓى ْيوةو َٖيسوتواْواو نؤَةَيطا 
بةنةَيهوةاكرتٔ ية ْةايتة نؤٕء ذوانةوتووةناْى وةى تَيسإء َائء ْةتةوةو 
َوَيهايوووةتى تاي وووةتى بةَاشووواْى تواْيويوووةتى نؤَوووةَيطا نوووؤْ ةأل بهوووا ء بوووةو 
ٖؤيةوة ذةشةآلتى تؤو ةاااشتووة  شةاَايةذااو ْاٖيًَََيت بااوذةتى ََيصتا 

ذوانةوتوويىء توااوة ذَيرذةشتةيى ذْوإ  بطؤا َيتد ضوْهة َاْةوةو ْةزاْىء 
ذةةااَيسَيوووتء يوووةوإ شووووذ وةاذةكرَيوووت  ضةوشووواْةوةو ذْوووإ وةنوووو ٖوووةَوو     

َةشةيةناْى ذيهة ايعةو َابوواو ٖةيةء شةاَايةذااو بوة نوةَيهوةاكرتٔ يوة    
ْايةنصوووواْىء شووووتةّء ٖووووةآلوااذْى اةكووووةزو قووووازاثى زةاو نوووورذووةو يووووةّ 

ةد ٖةابؤيووة بووؤ اَيطوواكرتٓيغ يووة َٖيوورػ     اَيطايووةوة شووةاَايةو يةشووةايةنٓاو  
بؤشوووةا ذْوووإء بوووؤ َٖيٓاْةَةيوووباْى َوووةوإ يوووةةَيٓاوو بوووةَٖيسنرذْى يوووةنَيتى       
نرَيهووااإء تووةَيهى زةيووةتهَيغء ٖووةاوةٖا يةتووةباتى َةواْووبا ذذو شووتةّء   
ْايةنصاْى ذةبَيت ايعةو َابوواو شتةَهَيعى ذْإ اةظٔ ْيعواْ باَيتد توا   

 ةشتَٗيٓاْى يةنصاْى َاشاْ  بها  َةشةيةو يةنر يسو بؤ بةذ
نؤتاييَٗيٓووإ بووة ٖووةَوو نَيعووةو َووازااو ْةٖاَةتييووةناْى ذْووإء نرَيهووااإء   
توووةَيهى زورُوووةتهَيغ يوووةاذَيُى شوووةاَايةذاايبا ةةيوةشوووتة بوووة يوووةنطرتٓى     
تؤياْةوةد َوةوإ بةكعوتى َٖيوسَيهٔ ٖوةاناتَيو َرياذةبهوةٕ ذةتووأْ بوةو ذياْوة         

ةو ذَيرذةشوةآلتى ْاشوازكااو شوةاَايةذااو نؤتوايى     َةظةقةت ااو ْاَرةلاْةيو 
بَيووٓٔء يةجَيطانةيووبا نؤَةَيطايووةنى َرةلاْووةو َووازاذء يةنصووإ ذامبووةزاَيٓٔ        
َٖيسو شةاةنى َةّ َةانةػ ضيٓى نرَيهااة نة بةْاشويٓى َٖيوسو نؤَةآليوةتى    

 تؤو ذةيةٕ ذةشت بؤ َةَهااة ذةبا  
رئ ْاعةذايةتييوةنإ يوةاذَيُى   ٖةاوةى َاَاذةو ةَيهرا يةنَيو ية بةاجةشتةت

شوووةاَايةذاايبا ضةوشووواْبْةوةو ذْاْوووةد بؤيوووة َةشوووةيةو ذْوووإ ااشوووتةوتؤ       
َةشةيةو نرَيهاااْةد ذْإ ْيووةو نؤَوةَيى َرةليوإ ةَيهَٗيٓواوةد َةكوةا ضويٓى       
نرَيهاا باشى َوازاذو َرةلايوةتى ذةنوا ء ذةيوةوَيت نؤَةَيطايوةنى َرةلاْوةو       

اة بةب  تةباتى يَين اواْة بؤ ضااةشةاو نَيعوةو  يةنصإ ذامبةزاَيَٓيتد َةونا
ذْإء نؤتاييَٗيٓإ بة ْايةنصاْى ذٕء ةياو يةتواْاذا ْيية  توا َةشوةيةو ذْوإ    
وةى ََيصتا بَيضااةشةا بَيتء َةوإ نؤيًة بٔء يةنوثى َاأل زيٓباْى بهرَئء 

ْوةبَيتد  يةَةيباْى ذياْى نؤَةآليةتىا يةْاويعياْبا يةَةيباْى تةبا ك َاَاذة
شووووةانةوتٔ يووووةتواْاذا ْييووووةد بووووةبَب ذْووووإ َةكووووةا نرَيهوووواااْى ةيوووواو بتوووووأْ   
يةبووةازترئء باظوو ئ َاشووتبا ايووسو تؤيووإ اَيه خووةٕ َٖيعووتا ْيوووةو َٖيووسو    
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تؤيووإ اَيه خصووتووةء ْيوووةو َٖيووسو نؤَةآليووةتى تؤيووإ َٖيٓاوةتووة َةيووباْى  
ةبَيوت ايوسو توؤوا    تةبا د نةواية ضيٓى نرَيهاا بؤكةيعونت بةَاَاثوةناْى ذ  

ذْوووإء ةيووواوإك ايه خوووا   بوووةو ةَييوووة ٖوووةا يةَيصوووتاوة ذةبَيوووت َوووةو ْةايتوووة     
ةَيعووهةوتواْةو بووةنرذةوة يةنصوواْى ذٕء ةيوواو ذةشووةرتَيٓٔ يووةايسو تؤيووإء   
يووةْاو تَيساْةناْياْووبا جَي خووةٕ  ْاتواْرَيووت َووةونااة ٖووةَيطريَيت بووؤ ذاٖوواتوود     

ةوت َيتد ْوووواتوأْ ذاوابهووووةٕ  ضوووووْهة َةكووووةا ظووووتَيو يةْاوتؤياْووووبا جَيٓةنوووو    
يةنؤَةَيطاذا جَي ةجَب ب َيت نةواتة ذةبَيوت يةةَيعوبا تؤيوإ نواا بةوةبهوةٕ توا       
ذواتوور ٖووةَوو نؤَووةأل بطرَيتووةوة  نرَيهااَيووو َةكووةا بوواوةا و بووةَازاذو ٖووةبَيت     

 ذةيةٕ يةتؤيةوة ذةشت ةَيبةنا  
ةير ةوو يوة  ةَيويصتة تؤَإ يةْةايتة نؤٕء ذةْططرتووةنإ ذووابطورئء ةو  

ْةايتة ْو و ةَيعر ةوةنإ بهةئ  ةَيويصتة َازاذو ذْإء يةنصواْييإ يةكوةأل   
ةيووواو يةَةيباْوووة جؤااوجؤاةنووواْى ذيووواْى نرَيهوووااإ ةيووواذة بهرَيوووت  توووا يوووةّ    
اَيطايوووةوة ةوْوووةو نؤَةَيطوووةو َوووازاذو يةنصوووإ يةتَيساْوووة نرَيهااييةناْوووبا      

َيصوووتا توووؤو ْيعوووإ بوووبا     بوووةذي هرَيتء وةى َةَيتوووةْاتيؤ بوووؤ نؤَةَيطوووةو 
َةوناتوووة نوووةيَييإ ةرشوووك ََيووووة ضوووويتإ ذةوَيوووت؟ َوووةو ْةايتوووة ةَيعوووور ةواْة        
ذةتةيٓووةاوو نووة يووةْاو تؤَاْووبا جَيُاخنصووتووة  َةَووة ةوتتووةو باشووَيهة نووة     

يةكوووةأل يوووةنَيو يةذةشوووتةنا  ْووشووويُإ يوووةذَير ْاوْيعووواْىا       4992شووواَيى 
أل ذواو َوووةو ْووشووويٓة نوووة   شوووا44َةشوووةيةو ذْوووإ َةشوووةيةو نرَيهاااْوووةك     

يةنصوواْى ذْووإ يةيةنصوواْى َابووايووبا ذةبيَٓيووتء ضوويٓى نرَيهوواا بووةتاوةْى      
تواْوواو بةَةثاَطةياْووبْى َووةو يةنصوواْيية ذةزاَْيووتد ََيصووتا ضووةْبئ ةوْووة    
بةاضوواوذةنةوَيت نووة ذْوواْى توَيووبةواايغ بووة تاقيهرذْووةوةو جؤااوجووؤا بووةو   

 بوواو بةَاوى يةنصإ ْاكةٕ َةثاَة كةيعتووٕ نة بةب  يةنصاْى َا
ذوو بابة  نة بآلونراوةو "ظٗروْب" بآلوو نرذووْةوة َةوة ْيعإ ذةذا  
نة ذْإ بؤ كةيعنت بة يةنصاْى َابوواو ٖاتووْةتة َةيوبإء تَيبةنؤظؤ يوةو    

ةَيٓووواوةذا  يوووة يوووةنَيو يوووة ذَااةنووواْى "ظوووٗروْب" ٖوووةواَيو ٖوووةبوو نوووة باشوووى    
د شووةاةا او َووةوةو تةَةْيعوويإ ضووووةتة  ظوووْةنرذْى نضوواْى ََيراْووى ذةنووا  

شوةا د ٖةواَيةنوة ٖوؤو َوةو ظووووْةنرذْة بوؤ ٖؤنوااو َوابوواو ذةكَير َيتووةوةو        
اةظووووٓى ذةناتووووةوة نووووة نضوووواْى ََيراْووووى ذةياْووووةوَيت يةنةَعووووت يووووةاووو      
َابوواييوووةوة شوووةابةتؤبٔ َةوشوووا زةواد بهوووةٕ  توووا ْةبٓوووة ةاظوووهؤو ََيووورذو     

 تَيسإ 
ووٕ نوووة بوووؤ ازكووواابووٕ يوووة ةًوووةذوويىء بوووؤ     نضووواْى توَيٓوووةواا تَيطةيعوووت  

بةذةشووتَٗيٓاْى يةنصوواْى ةَيويصووتييإ بووة َيُهاْوواتى َووابوواو ٖةيووةد َةَووة        
َووواَيوكؤا َيهى كةواةيوووةد َوووةوإ توووةبًيلا ء اَي وووازو زةيٓطوووةااو َايوووبيايويإ    
تاقيهرذةوةء َةثاّ بةوة كةيعوتووٕ نوة توةْيا يةنصواْى َوابوواو ذةتواَْيوت       

ْى توووووووورذا بووووووووةذي َيَٓيت  يةَ ااةيووووووووةوة يووووووووةذَااة   يةنصوووووووواْى يووووووووةبوااةنا 
و"ظووٗروْب" اذا طك ااةؤاتَيووو ٖةيووة بووةْاوو "ااةووؤاتى نؤبووْةوةيووةى  590

"   َوةو نؤبووْةوةيوة َةثوَوةْى    -ذٕ يةضاةهراوةناْى ََيراْوبا  -شةبااة  بة
اةذْاَووووةواْاْى ذٕ بووووةاةاياْهرذبوود نووووة تيايووووبا عووووةباط عةبووووبوء َووووةَري       

ء وري وووووا ذاوذو َوٖووووواجريء يوووووةيال ورٖووووواذةوا  َوذي يوووووإء ظووووواذو شوووووةذا
 بةظباابووٕ 

عةباط عةببو بؤضووْى تؤو ااكةياْب نة كوزااظت ية بؤضووْى اةوتى   
ايئؤاتوازيغ ذةنا د َةو ضااةشةاو نَيعةو ذْإ ذةواَيوةذةنا  بوؤ ذواو   
ذاَةزااْبْى ذهوَةتَيهى تةَيو شا اد كواية َةوناتوة ٖاوشوةْطى بوةقازاثى    

%و نَيعةو ذْوإء ةيواواْى   90ٕ واتة ذْإ ذةكؤا َيت  َةوإ ةَيياْواية وازةنا
%و َةونَيعاْة ةةيوةْبييإ بوة ٖوةآلوااذْى   40اةذْاَةْووط ٖاوبةظٔ تةْٗا 

اةكةزييةوة ٖةية  بة بر واو عةبوبو ايعوةو َوةو بور ة نةَوةػ يةنؤَةَيطاذايوةد       
بَيت عةبووووبو ذاواذةنووووا  تصووووتٓةاووو تواشووووتةناْى ذْووووإ بووووةجؤاَيو ْووووة     

اووبوا ووبووْووةوة ذاووشووت بهووا د بووةَيهو بووةجؤاَيو بَيووت نووة يااَةتوووبةايإ 
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بَيووووت بووووؤ ةَيعووووهةوتٓى تووووةَيو شووووا اود ٖووووةاوةٖا ذاواذةنووووا  يةَاشووووتَيهبا  
تواشتةنإ خبرَيٓةا وو نوة ق ووَي هرَئء َوةويغ يوةناتى تؤيوباد يةنؤتايووبا       

بووووةو جووووؤاة   عةبووووبو ذةَيَيووووت:" يووووةاذَيُى تووووةَيو شووووا اذا َووووةّ َةشووووةيةية     
 ضااةشةاذةبَيت نة ذْإ ذةْط ببةٕ بةو ذسبةو تواشتةناْيإ بَيَٓيتةذو" 

ذةبيووٓك َةبةشووتى عةبووبو كووةا إ بووةذواو ضااةشووةاذا ْييووة بووؤ ْةَٖيعووتٓى   
شووتةَى شووةا ذْووإد بووةَيهو َووةو شووةاثى ذْووإ ااذةنَيعووَيت تووا ةاايسكووااوو       

بةباظووى َٖيووسو  ةعووتيواْى يووة اةوتةنووةو بهووةٕ  ضوووْهة عةبووبوء اةوتةنووةو    
كةواةو ترشٓانى ذْإ ذةْاشٔء ذةياْةوَيت بةقازاثى اةوتةنةيإ يوةو َٖيوسة   
شوذ وةابطرٕد تا بةو ٖؤيةوة اةوتوى ةاووةزةناا واذاا بهوةٕ يةبةااَ ةاياْوبا     
ْوووةاَى بٓوَيَٓيوووتد بوووةَيهو يوووةّ اَيطايوووةوة جَيوَييوووةى بوووؤ بوووةَٖيسبووْى تؤيوووإ     

ةا بوةو ااذةيوة  َةبةشوتة نوة بوؤ كةظوةو       بهةْةوة  واتة عةببو َٖيسو ذْاْى ٖ
 اةوتةنةو ةَيويصتى ةَييةتى 

اةذْاَةْووشووةنةو توور نووة ذْوؤ ذذو بؤضووووْةناْى عةبووبو وةشووتاْةوةد   3 
ظوواذو شووةذا َاَوواذةو بووةوةنرذ نووة " ٖووةاناتَيو ذةابووااةو َةشووةيةو ذْووإ        

وة قصةذةنةئ يةنصةا َةشةيةو ضةْبايةتى ذَيتة َاااوةد بةآلّ ٖيك َاَاذة بة
ْانرَيوووت نوووة بؤضوووى نؤَوووةَيطا بوووةوجؤاة يةشوووةا بٓوووةَاو اةكوووةزء ٖوووةآلوااذٕ    
ذابةظوو ووةو بووؤ ضااةشووةاو َةَووةػ نااَيووو ْانرَيووت"  َووةوإ ق وَيياْووة نوووة         
يةنوَةَيطةيووةنى ذةونراتووبا ذْووإ َاشوواْ ذةتوأْ بووة َاَاثووةناْيإ بطووةٕد      

نَيعووة ْييووة    بووةآلّ يةْاوةاةنووبا ةَيويصووتى بووةذيٗاتٓى ذةونراشووييإ بووة وة   
ٖوووةاوةٖا ذةَيَيوووت:" يوووةّ نؤَةَيطايوووةذا ذْوووإ ٖوووةّ وةى َووورةلء ٖوووةّ وةى ذٕ        

 شونايةتييإ ةَيبةنرَيتء جياوازوبةنرَئ" 
يووووووةيال وووووووةاٖاذةووايغ َاَوووووواذةو بووووووةوةنرذ نووووووة" بووووووةب  يووووووةْاوبرذْى   
َاشووةوااةناْى ٖووةذااوء َٓاَيةبووةاوء ٖووةآلوااذْى اةكووةزود ْانرَيووت بوواط يووة   

ةشوا اوو ذاذةوةاوةاو بهوةئ"  َوةَريو َوذي يواْيغ بوؤ       كةيعنت بة ظايصت

ضااةشووةاو َةشووةيةو ذْووإ ةَيعووٓيااوهرذ ضووةَهى ذاذةووةاوةاو يووةجَيطاو      
ضوووووةَهى توووووةَيو شوووووا او بوووووةناابَٗيٓرَيتء َوووووةو باوةا يعوووووى وابووووووو نوووووة " 

 يةذةونراشيعبا ذْإ يةنصةا بةَاوةناْيإ ْاكةٕ"   
ْاَةْووط ذَيٓةذةا نةََيرإ بؤ ذْوإ  َةو وتاْة يةناتَيهبا يةذةَى ذْاْى اةذ

ذةزةتةد َةوإ باوةا يإ واية نة تاٖةذااو مبَيَٓيت َاوى يةنصواْى ذٕء ةيواو   
شاَيى ذهوَةتى نؤَوااو َيصوالَى نوة وةآلَوى     25بةذيٓاية د تاقيهرذْةوةو 

ذاتوازييةناْى ذْإ يوة ذووتووَيى  ةوةا ةناْى ظوةايعة  ذةاذةنَيعورَئء بوةو       
بةاذةبااإ ذةنرَئد ذْاْى بةو َةثاَة كةياْبووة نة جطة يوة   َةذهاَاْة ذْإ

 بةذةشتَٗيٓاْى يةنصاْى َابوواو ٖةَوو ايطاناْى تر َايبيا  ْاواقيعك 
بووةو ةَييووة ذْوواْى اةذْاَووةْووط ية يةنووةوة ذةشووتى" ا ةذ" يووإ بووة شووٓطى     
عوووةباط عةببويوووةوة ْوووا ء ية يوووةنى تريعوووةوة يوووةوةآلَى َوووةوةو نوووةذةَيَيت" 

َيوةو تصتٓةا ووو َةشةيةو ذْإ بةجؤاَيو ْوةبَيت نوة ةَيهوباذإ ذاووشوت     ظ
بهوووووا "  ظووووواذو شوووووةذا وتوووووى " باشوووووهرذٕ يوووووةاي ازو وا نوووووة نوووووةَ ئ        
اوبةا وبوْةوةو ةَيباذإ بوةذي َيَٓيتد يةااشوتيبا ٖوةا ذاوومشوةء ْاواقيعييوة"       

يووةى يةنؤَةَيطووةو ََيُووةذا َةشووةيةو ذْووإ تووؤو واووذَيٓووةاو ٖةشووتيااةد ية     
يةكةأل ظةايعة ء ية يةى يةكةأل ذهوَة  ية يةنى تريغ يةكوةأل نؤَةَيطوةو   

 ةياوشا ايبا اووبةا ووة " 
شووواأل ةَيعووووترو ََيُةيوووةد باشوووى َوجوووةا ةذو  44شوووةاةثاّ تووواََيرة باشوووى 

تاي وووةتى ضوووةٕ نةشوووَيو ْييوووةد بوووةَيهو بوعوووبو نؤَةآليةتيعوووى ٖةيوووةد َوووةَر ة   
يصوووالَى بةنؤَوووةَيَيو يةظوووهرو شووووةاو  بةيةبةاضووواوكرتٓى َوووةوةو نؤَوووااو َ 

ةاشباااْييةوة ضواوذَيرو شوٓوواةنإ ذةنوا ء ضواوةا واْى َةوةيوة بوة َايةتوة        
َيصووالَييةنإ اَيطوواو ٖوواتٔء ضووووْى بريوباوةا ةنووإ ب ةشووتَيتد بووةآلّ ٖووةاوا   
ذةبيٓك َوةو قصواْةو ية يوةٕ نةشوإء  يوةْى ةَيعوهةوتٓخوازو ذاْيعوتووو        

يةنى َازاذترذا ااذةكةيةْرَيتد ٖةاوةى َةوة واية نوة  ذةاةوة ية يةنةػء ٖةوا
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يوووةْاوََيرإء يوووةبااوذةتى شوووةانوتبا ذةوترَيوووتد بةةَيضوووةواْةو باْطةظوووةو     
ذهوَووةتى َيصووالَى نووة اةوتووة ةَيعووهةوتٓخوازةنإ بووةذابر او يةَةشووةيةناْى    
تةَيو ذةزاَْيوت  ذةبيوٓك يوةْاوةوةو يوةذةاةوةو ََيورإ توَيٓبْوةوةو ٖاوبوةػ        

َةويغ َةوةية نة نؤَااو َيصالَى ذةبَيوت بور وا ء اَيطواو ةوراتيهيغ     ٖةية 
بوووؤ بةذةشوووتَٗيٓاْى َةَيتوووةاْاتيؤ بوووةذيَٗيٓاْى يةنصووواْى تَيساْوووىد َوووابوواود  
شياشوووىد نؤَةآليوووةتىء وةاٖةْطويوووة  يةبةاَوووةوة ذْوووإ وةى ْيووووةو نؤَوووةأل   

إء يةايئؤاّء ايئؤاتوازو واوةترذةا ةٕء َةكةا يةترشوى َةظوهةثةو زيٓوب   
 3َيعوووباّ ْوووةبَيت ٖوووةزااإ بريَةْوووبو َةشوووةيةو ذْوووإ يوووة ْاويعوووياْبا َوووةّ        

اةذْاَةْووشة باشى َةَيتةاْاتيظَيهى ظؤا ظطَيراْة ذةنةٕ نة ذةشوهةوتةناْى  
 ٖةَيعةيية 

عوووةباط عةبوووبوء توووةواوو ايئؤاتووووازاْى تووور يوووةوة بوووةَاكإء يةترشوووى      
 د نةوتووْةتووة بووريو  عاقي ووةتَيو نووة بؤيووإ ٖووةزّ ْانرَيووتء يةواْةيووة اووبووبا    

َةوةو يةوةوة ذةشتوَي هةٕ نة ذْإ بوة وةعبةوبوةَيَيٓى بَيٓواوةاةى يةاةوةْوبو     
ةَيعر ةوةو  ببةٕء يةتةباتى ظؤا ظطَيراْة بوؤ اوتاْوبْى اذَيوِ نةَ هةْوةوة      
َووةوة يةناتَيهووبا نووة اذَيُووى َيصووالَى زةاتوورئ كوظووااو يةشووةا ذْووإ ذاْوواوة   

َيهوووبا ذةنوووا  نوووة بَيُووواوىء ةَيعوووَيًهرذْى     عةبوووبو َوووةو جوووؤاة قصووواْة يةنات   
ذواَوووة ء نةااَوووةتى ذْوووإ ية يوووةٕ نؤَوووااو َيصوووالَيةوة بووةتوووة وَيووورذو     
شةازَاْى تةَيهى جيٗإء بااوذةا بةجؤاَيهة نة تةْاْة  ااش  ةوترئ بواَيى  
تؤةااَيسيغ ْاتواَْيت يةبةااَ ةا ةَيعَيًهااييةناْى َةو اذَيُة ذذو َاووةناْى  

ْى ذْوووووإ بَيوووووبةْط بَيوووووت  ااشووووو  ةوترئ ذهوَةتوووووةنإء      َووووورةلء َاووووووةنا 
ْةتةوةيوووووةنطرتووةنإء اَيهخوووووراوو َووووواوى َووووورةل ٖةايةنوووووةيإ ييصوووووتَيهى  
ذوواوذاَيووووييإ يةبةاذةشووووتباية نووووة ذةاٖووووةم بووووة ذْووووإ َووووةثاَى ذاوة  نووووة  
َووةواْيغ وةى عةبووبو يووةةَيٓاوو بةاذةوةْووبو تؤياْووبا يةشووةا ََيووسو وتووَيووي   

َى َاَةَيةذةنةٕ  جياوازييوإ يةكوةأل عةبوبو َةوةيوة نوة      يةكةأل نؤَااو َيصال

َةوإ بؤ َيعتي ااو تؤيإء بوؤ َوةوةو جَيوَييوةى يوةََيرإ بهةْوةوة تاااذةيوةى       
توازيااو ضااةشةانرذْى َةشةيةو ذْوأْ  بوةآلّ َاٖييوةتى عةبوبوء اةوتوى      
ايئؤاتواز بةااذةيوةى يةتوااةوةيوة نوة يةءٖوةَوو شوتةَةو يوةذْإ ذةنرَيوت        

% يووةو نووة باشيعووى 40اوةؤظووى ذةنووا ء بةنووةَى ذةكرَيووت  تةْاْووة  َووةو  ض
ذةنوووا  اةظووووٓى ْاناتووووةوة ضوووويية  تووووةْيا يوووة تووووةياَيى َةوةذايووووة نووووة ضووووؤٕ   
بةَةبةشووتى كةيعوونت بووةَاَاثى تؤيووإ ذْووإ بهاتووة َوواَرازَيهى وعوواا بؤشووةا  

يوة  تؤةااَيسة تةقًيبية َيصالَييةنإ  بةآلّ توَيٓبْةوةو عةببو يةّ بااةيةوة 
ٖةَيصوةْطاْبْةنةو واوةتوور ْاضووَيتء باجةنةظووى َةوةيووة نووة يووة ْوواو ًَُالَْيووى  
باَيةناْبا ٖيك ةعتيواَْييةنى تةَيو بةذةشوت ْاَٖيَٓيوت  َوةوة ذةبَيوت واْةيوةى      
بَيت بوؤ ٖوةَوو ايئؤاتوازةنوإ نوة َوي  ذةوااْوى يواايهرذٕ بوة ضااةْووشوى          

 وظووويااةو َوووةبااة  توووةَيهى زةيوووةتهَيغ نؤتوووايى ةَيٗووواتووة  توووةَيو َوووي      
 بةزَاْى تؤو يةبااةو ظؤا ظةنةيةوة ذةذوَيت  

يةاووةيةنى ترةوة َةوة تةْٗا عةباشى عةببوء ايئرتوازةنإ ْوك نوة نوة    
ذةياْووةوَيت بووةقازاثى تؤيووإ يووة تووةباتى ذْووإ نووةَيو وةاكوورٕ  بووةَيهو ٖووةَوو  

بةذا  بوؤ  ذهوَةتةنإء ذسبةنإء ذاَةزااوةنإ ٖةايةنةو بةظَيوازَيو ٖةوَيو 
َةبةشتى توؤو نوةَيو يوة َٖيوسو ذْوإ ب يَٓيوت  َوةوإ يوة ذْواْى بوؤاذواز نوةَيو            
وةاذةكووووورٕ بوووووؤ ذاووشوووووتهرذْى تؤظووووو اوةا و يةْاوذْاْوووووبا  بسووتٓوووووةوةو   
ويُيٓيصوووتى بةظووووَيَٓيو كةيعوووتووة نوووة بوووؤاذوازو ةوووااةو بوووؤ ٖةَيرظوووتووٕد    

بةاَيوةذةبةٕ  ٖةْبَيو يةبةظةناْى  بسووتٓةوةو ويُيٓيصتى جؤاة شياشةتَيو
نووة نةٖاوجووتووة يةكووةأل بةاذةوةْووبو وآلتوواْى كووةواةو ةيعةشووازو جيٗووإ       
تةْاْة  نؤَااو َيصالَى يةذَير ةؤظعوى ويُيٓيسَوى َيصوالَيبا ٖةوَيوبةذا      
بة نةَيهوةاكرتٔ ية ذَااةيةى ذْى َوايٓى ذةَوااكري اوتصوااو ذذو ذٕ بوووْى     

ةزَاْى ذْوواْى ََيراْييووةوة  تووؤو بعووااَيتةوةء بووة ذْوواْى جيٗووإ بًََيووت وةإ يوو    
ذةابوووااةو ذهوَوووةتى َيصوووالَى ب يصووونت  نوووة َوووةو جوآلْةوةيوووة توووؤو ذذو      
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بةاذةوةْبييةناْى ذْإء نرَيهوااإء توةَيهى زةيوةتهَيغ وةشوتاوةء بَيوسااة      
ية كةظةنرذْى بريوباوةا و ةَيعر ةو يةْاو ذْإء نرَيهوااإء زةيةتهَيعواْباد   

زةا بَٗيٓرَيتوةوة  ويُيٓيصوتة َيصوالَييةناْى    يةَ ااةيةوة ذةتواْرَيت ةوْةو 
اذَيُى ََيرإ زةاجاا يةكةظتة شياشييةناْياْبا َؤاو تةَيوب يوة نرذةوةنواْى    
َووةو ذهوَةتووة ذةذةٕء ٖوواوا ايى ذةنووةٕ  تؤيووإ يووة بريوبوواوةا و ةَيعووهةوتوو    
يةنصاْوخواز ذوواذةكرٕ  تةْاْوة  َوةو بةظوة يوة ويُيٓيصوتة َيصوالَييةنإ       

َةزٖةبيكء ْانؤنٔ يةكةأل اذَيِ َوةواْيغ يوةبريوباوةا و    –َيًًى  نة ية تةيئى
ةَيعوووهةوتوو تؤذةبووووَيرٕء يةاواْطوووةو ظوووةاعةوة بوووة ْاعةذايوووةتى َيصوووالَى   
ذةبوووااةو ذْوووإ اازيووؤ توووةْٗا يةٖةْوووب  َةشوووةيةو  وةنيوووبا يةكوووةأل نؤَوووااو    

 َيصالَى ْانؤنييإ ٖةية 
ايووةتى ذْوواْى ايئؤاتووواز يووة ايئؤاتوازةنوواْيغ ذةتواْرَيووت َاَوواذة بووة ذذ 

يةكةأل بريوباوةا و ةَيعهةوتوو بهرَيتد بؤ ةوْة تاةى ٖايبةو َوغيصوى يوة   
نؤبووْةوةيةنبا نة شاَيى اابرذوو ية ظااو ذا شى َوةَريها بةشو ا َاَواذةو    
بووةوة ذا نووة ذةبَيووت نَيعووةو ذْووإ بووةنااو اةظووٓ ريو يووة ْاوةيوواوإ ضااةشووةا   

ةرشوويااةو نوووة ااو ضوويية بةااَ وووةا َووةوةو نوووة    بهرَيووت  َووةو يةبةااَ وووةا َةو  
ايعووةو نَيعووةو ذْووإ َابووايووة وتووى "واْييووة َووةوة قصووةو ضووةةة نووة ذةَيَيووت    
ذَيربيٓاو َابوواووو شةاتاْى شياشى ذاووشتبةنا د َةوة ْاذاوشوتةو َؤ   
زةَاَْيووو ضووةث بووووّء َووةو بوورية ْاذاووشووتةّ ٖووةبوو"  َووةّ اةوةْووبة يووة يووة و  

ٕء ذهوَوةتى َوةَريهاو ظووَيٓى توريغ بوةو جؤاةيوة يوةّ        شةَيتةْة  تةَيةبوةنا 
اووةوة بةنواتى وتةناْى شيُك ةانٓةذاذ ية اةتٓة يَيطرتٓى َةواْةذا َاَواذة  

 ةَيبةنةّ 
ك يوووا اَيهخوووراوو ذْووواْى َوووةَريهايى نوووة   Ms Magazineيوووة َوووةَريها ا 

نااذةنوووةٕء يةنؤبووْوووةوةو نؤبٓٗووواكٔ ٖةَيوَيصوووتى ذذو     (Now)يةَوووةَريها
ييإ وةاكووور  يوووة بٓةا ةتوووبا زايوووؤْكء ةاايسكوووااو يوووة َةشوووةيةناْى  وةيةشوووتيٓ

َيصوووووور اَيٌ ذةنووووووةٕء يةٖةَاْهاتووووووبا يووووووة ذذو َةشووووووةيةناْى اَيهخووووووراوو      
ازكوووااوخوازو وةيةشوووتكء وتوووااو َوووةو اَيهخوووراوة وةشوووتإء يوووةذذيإ يوووة        
نؤةيٓٗوواكٔ وتاايووإ ةَيعهةظووهرذبوو  َووةَر ة زةاَيووو يةواْووةو يةْاويعووياْبا       

ويُيٓيصوووتى زةايٓوووةك َوووةو ٖةيويصوووتاْةو بةااَ وووةا وةيةشوووتكء  ااَيهخوووراوو 
ء ظوووووووووةا و َةولاْصوووووووووتإ ٖةياْوووووووووة   2004و شوووووووووَيوتةَ ةاو 44اووذاوو 

ٖةَيوَيصووووتَيهٔ نووووة بةتووووةواوو ٖوووواوجووتٔ يةكووووةأل بةاذةوةْووووبو ذهوَووووةتى     
وآلتةنوووووةيإ  ٖوووووةا َوووووةو اَيهخوووووراوة اَيهخوووووراوو ذْووووواْى َوووووةولاْىا ااواكو    

ييإ اَيهخراوو ذْاْى َةولاْى ٖةَيوَيصوتى توْوبو   باْطَٗيعتهرذبوو ناتَيو بيٓ
ذذو َيُورياييصوووتييإ ٖةيوووةد َاَاذةْوووةبووٕ نااَاشووواْب شوووةوةاةنةيإ بوووؤ      
بهوووةٕ  نووواتَيهيغ  جوووةْطى َةولاْصوووتإ اوويوووبا َوووةّ بةظوووة يوووة ويُيٓيصوووتة    
َةَريهييةنإ  يةْطرو ظةا ياْهرذو بوة توةواوو ةعوتيواْييإ يوةو ذهوَةتوة      

رذوويةتية َةولاْصوتإء َوةو ذهوَةتةظويإ بوة ازكاانوةاو      نرذ نة َةَريها ب
ذْوواْى َووةولإ ةَيٓاشووةنرذد شوويُيٓى ةانٓووةذاذيغ شووةبااة  بووةذْاْى ََيراْووى  
ذاْيعتووو ذةاةوة َاَواذةو بوة ضوةْب نةشوايةتيةى نورذ نوة بابةتوةناْى بواَيى         
ااشوووتى بوووةَٖيسذةنرذ  يةْاوياْوووبا ْوووريةو تةوذيوووبوء َوووةٖٓازو َةوخوووةَىء     

ْةوواباذود نة بةظَيو يةواْوة شوةَيتةْة  تةَيوةز بوووٕء يوةاذَيُى       َةوصاْةو
ةاظووايةتيبا بةاةرشوويااَيتى شووةاةنييإ ٖووةبووة  شوويُيٓى ةانٓووةذاذ يووةوةػ     
واوةترذةضووَيتء ذةَيَيووت: َةواْووة ضووةث بووة اَيطوورو شووةا اَيطوواو ذْووإ ذةزاْوؤء   

  توازيااو اذَيَُيهٔ يةََيرإ نة ية يةٕ َةَريهاوة بَيتة شةاناا
َوةوة ظووتَيهى اةظووٓة نووة بووؤاذوازو بوة تووةواوو تواْوواو تووؤو تَيبةنؤظووَيت   
يةاَيطاو بسووتٓةوةو ويُيٓصتييةوة تةباتى ذْإ ية اةوةْوبو َةؼوًَى توؤو    
 ببا ء ية ااشتاو بةاذةوةْبييةناْى تؤو بوةنااو بَيَٓيوت  بوة اَيطواو نوااو      

اتى ذْووإ  يووة  َايبياييصووتوو وؤاَوواَيى بووؤ وةشووتاْبْى َٖيووسو ةَيعوور ةوو تووةب   
اووةيةنى ترةوة بريو ةَيعر ةو تةْٗا بة اةتٓوةكرتٔ ْابَيوت بووةشوتَيت بوةَيهو     
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ذةبيووت اَيطوواو نووااو ااذيهوواألو َةَيتووةاْاتيؤ خباتووةا وو  يووة َةَيتووةاْاتيظَيهى     
نرَيهاايووبا ذةبَيووت تووةواوو َووةو ضةْبوضووووٕء كؤظووةو نةْاااْووةو نووة ذةبٓووة     

وإ ْيعواْ باَيت  َؤ يَيورةذا ٖةوَيوبةذةّ     اَيطر يةبةاذةّ ْايةنصاْى ذْإء ةيوا 
نااو ٖةَيصوا اواْى َوةّ َةيباْوة َاشواْهةّ بوة َوََيوبو َوةوةو َةكوةا يةكوةَيى         
ٖاوا ابووٕ ية ْووشويٓةناْياْبا ةةيوةْوب بوةّ َةشوةيةيةوة نوةَيهى يَيووةابطرٕ        

 ياتوذ اَيطاو تر خبةْة اوو 
كةزو َْيرو َو  يواتوذ   جياوازو َْيوإ َرةلةنإء ذابةظهرذْيإ بؤ ذوو اة

ذٕء ةياو ْيعاْةو ْاذاذةوةاوةاو نؤَةآليةتيوة  ةةيوبابووْى َوةو ْايةنصواْية      
بووووؤ َووووةو بريوباوةا اْووووة ذةكةا َيتووووةوة نووووة ذةوااَْيهووووى ذوواوذاَيووووي نووووةَيهيإ     
وةاكرتوووووة يوووة جيووواوازوو ْايةنصووواْيى َْيووووإ َرةلوووةنإء ذاووشوووتهرذْى    

يةنصووواْيية َابوواييوووةد بوووة ةيووواو  ٖوووؤو شوووةاةنى َوووةّ ْا-ذووجةَصوووةاو ذٕ
ْاشويٓى توةواوو ٖؤيوةناْى ذاوشووت ووْى َوةو ذوو جةَصوةاييةو ٖةَيوَيضوواْى      
وةاٖووووةْطى ةياوشووووا او ذاَةزااْووووبْى جيٗاَْيووووو نووووة تيايووووبا نؤَووووةَيطا بووووة     

 َرةلةنإا ذٕء ةياوك ةَيٓاشة بهرَيتء بر يااببا  نة:  
 ذٕء ةياو يةنصأْ  -4
رذد بوورا يووا نةشوواْى ْسيوووك يووة ذةتايووةتهرذْى ةيوواوا بوواوىد ََيوو -2

 بةاتةشههرذْةوةو ةةيوةْبوو ٖاوذياْى ذْإ يةكةأل ذةواوبةايإ قةذةغةية 
ٖاوشوووةاكريو نوووااَيهى تاي وووةتى نةشوووةناْةو ٖةانةشوووَيو ذٕ    -3

بَيوووت يوووا ةيووواو يوووة ٖةَي ووويااذْى ٖاوبةظوووى ذيووواْى توووؤو َوووازاذة  ٖوووةاجؤاة        
ء ذاووشوتهرذْى ذووذَيووى  ذةشوتتَيوةاذإء كوظوااذاْاَْيو بوؤ يةبةاضاوتصونت    

قةذةغةيةو ةةيوةْبوو تؤظةويصتى نااَيهى َازاذاْةية  َرةلةنإ يوةَاناَى  
برينرذْووةوةو َازاذاْووةذا ذةتوووأْ بةيَيورشووراوَيتى زيوواترةوة َايٓووبةو تؤيووإ    
ذيااي هةٕ  تةواونرذْى َوةّ ةرةشوةية ذاَةزااْوبْى تَيساْوى شوااء ةايوةذااو       

 و باظى َٓاأل َصؤكةا ذةنا  ٖةاوةٖا يةذايه ووٕء ةةاوةاذة

ناتَيوووو ذٕء ةيووواو بريوووااذةذةٕ ٖاوشوووةاوو ذيووواْى ٖاوبوووةػ     -4
ةَيهوووووةوة بٓوووووَئد نةضوووووووْة َوووووةو ظووووووَيٓةو ٖاوشوووووةاَيتى ياشوووووايى تَيوووووبا       

 تؤَااذةنرَيتد ٖاوشةاَيتيةنةيإ وةاَوية 
شاَيويةو جياوازو تةَةٕ يةَْيوإ 48تةَةْى ياشايى بؤ ٖاوشةاكريو   -5

 شاأل زياتربَيت 7ْابَيت ية  ٖاوشةاةناْبا
اَيوا ةرى َايٓى بؤ ٖاوشةاكريو نااو تاي ةتى ٖةانةشوَيهةد نورذٕء    -6

ْوووةنرذْى اَيطوووا يوووة نوووااو ياشوووايى ْاكرَيوووتء ْاضووواانرذْى نةشوووةنإ بوووةو        
 اَيوا ةرة اَةكةاتؤيإ ْةياْةوَيتك قةذةغةية 

نرا توةواوو  نة بةظَيوةو وةاَى ٖاوشواَيتى يةَْيوإ ذٕءةياوذا تؤَواا   -7
شوووواَاْى ٖووووةاذوونيإ ٖاوبووووةػ ذةبَيووووتء ييصووووتى شوووواَاْى ٖووووةاذوو  يووووة   
بةَيطةْاَوووةو ٖاوشووووةاَيتوبا ذةْووشووورَيتد نووووة شووواَاْى ةووووَيغ ٖاوشووووةاوا    
ْةتتىء ْاْةتتىك ذةكرَيتةوةء ٖةذوو  واذةوبةنةٕء ٖةاناتَيو ْوةياْتواْى  

َيوةو ذيووواْى ٖاوبوووةػ ذاَيوووية ةَي وووبةٕء توازيوووااو جيابووْوووةوة بوووووٕ بةظووو   
 يةنصإ يةَْيواْياْبا ذابةظبةنرَيت 

شووةبااة  بووة بووووٕء ْووةبووْى َٓوواأل ةَيويصووتة ةووَيغ ٖاوشووةاو اةظوؤ    -8
بَيووت تووا ذوايووى نَيعووة ْةَْيتووةوةد يةناتَيهووبا نووة اَيههووةوتٔ يةشووةا َٓوواأل بووؤ         

َٓاأل بةشوةد َةكوةابهرَيت يوةى     2نؤْ ةَيهرذْى زةابووْى ذَااةو ذاْيعتوإ 
 نوا و يةى نك 

ضوواوذَيروء بااَٖيٓوواْى َٓوواأل يووةَْيوإ ذٕء ةيوواوذا ٖاوبووةػء يةنصووإ      -9
 ذةبَيتء بةْؤاة ية يةٕ ذايوء باونةوة َةثاَبةذاَيت 

ضوووووؤَْيتى َاَةَيوووووةنرذٕء ةوووووةاوةاذةو وهووووورو َٓووووواأل بةَةبةشوووووتى       -40
َاَاذةنرذْيإ بؤ قوتاخباْة ةَيويصتة ةَيهةوة بَيتء ذٕء ةياو ةَيع  يةشوةاو  

ضوووؤٕ بَيوووت  يةٖةاناتَيهوووبا جيووواوازو ذاووشوووت وو َووواوى ذايوووو        اَيه هوووةوٕ
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يةةَيعووو ةد يةبةاَوووةوةو َوووةو ظوووريو ذةذاتووو ء تاي ةيةْوووبو َٓاَيةنوووة باظووو    
 ذةْاشَيت  يةذاَيَيهبا ةياو اازو ْةبوو َةو نَيعةية بةياشا ضااةشةاذةنرَيت 

44-     ٕ  باظوو ئ ذاَيووة  بووؤ ذٕء ةيوواو َةوةيووة نووة بووةْؤاة ناابهووةٕد يووةنيا
ناابهوووووا ء يوووووةنيإ ضووووواوذيرو بهوووووا   نةيوووووةنيإ يةشوووووةاناا كةاايوووووةوة      
َةويبيهةيإ بضَيت بؤشةاناا  يوة ٖويك بااوذةتَيهوبا اَيطوا ْاذاَيوت ذٕ ْاضواا       

 بهرَيت ٖاونا  يةكةأل ضاوذَيروهرذْى َٓاَيبا ناابها  
 ضةْب ذْةد ظريبايىد ؼيلةء ذٕ بةذٕ قةذةغةية  -42
ى نوك بَيوتا تةْاْوة  بواوىء بوراػك بؤيوإ       ةياو يةتَيساْوبا ٖةاضوييةن   -43

 ْيية ذةشت ية ٖةَي يااذْى ٖاوشةاو َةوإ وةاببةٕ 
َرياتى تَيسإ ذواو َرذْوى بواوىء ذايوو بةظوَيوةو يةنصوإ يوةَْيوإ         -44

َٓاآلْياْباا نوا ونكك ذابةظبةنرَيت  يةناتى يةذياْوبإ َواْى ذايووء بواونيغ     
يإ بةتوةْيا بويئ ذةبَيوت ةعوهى تؤيوإ      ذاد َٓا ٕ ض نوا و ض نك َةكةا ويصوت 

 ية َريا  ةَي باَيت 
َةكوووةا ذٕء ةيووواو بر يوووااو جيابووْوووةوةيإ ذا ذواو جيابووْوووةوةػ      -45

ٖووةاوةى نوواتى ٖاوشووةاَيتويإ ضوواوذَيروو تووةاجى بووةتَيونرذٕ بووة َةشووتؤو  
ٖوووةاذونيإ ذةبَيوووتء َوووةانى ٖةايةنةياْوووة ذواو نااةنوووةيإ بوووؤ وةاكرتٓوووى     

 ذاْى يةن  بهةٕ َٓاَيةنإ شةا
َٓاَييووإ ٖووةبَيت يووة  2ض ذٕ ض ةيواو َةكووةا يووة ٖاوشووةاَيتى يةنةَياْوبا    -46

 زةواجى ذووةَياْبا بؤيإ ْيية َٓباَيى تريإ ب َيت 
توووا ََيصوووتا ْوووةايت وابوووووة نوووةذواو زةواد ذٕ ضووةتةشوووةا تاْوووةو      -47

نرذووة بوة  تَيساْى ةياود نة َةوة وابةشتةيى ذْى بة ةياوةوة ْيعاذاوةء ذْى 
ةًةذوود يوة َيصوتا بوةذواوة ض ذٕء ض ةيواو ٖةايةنوةيإ ْواوو تَيساْوى تؤيوإ         

 ةااَيسااو ذةبَيت 

ْةايت واية َٓاأل بةْاوو باواْيةوة باْطبةنرَيتد ذةبَيوت جؤاَيوو بَيوت     -48
نووة يةنصوواْى َْيوووإ بوواوىء ذايووو ذةشووتةبةا بهووا   بووؤ َووةو َةبةشووتة ْوواوو        

 و ٖةاذوونياْةوة بَيت تَيساْى َٓاأل ذةبَيت بةْاو
ذايوء باوى ْابَيت َةو جؤاة ياايياْة ببةْة َٓاَيةناْيإ نوة جيواوازو    -49

َْيرو َ  ذاووشت ذةنا د واتة ْابَيت بونةظوظة يةبةاَةوةو ْيعاْةو ََييوة  
تاي ة  بَيت بةنك َةوة ةةيوةْبو بة ةياوشا اييةوة ٖةيةو َي  ْاياشوايوية   

ةناْى يااوهرذٕ ٖاوبوةػ بؤد َةكوةا ْوا بوؤ ٖوةاذوو       بةكوَيرةو َيُهإ َاَراز
 اةكةزةنة يةنصإء يةنحؤا بٔ 

ٖووةاجؤاة ذاْيعووتَٓيو يووةَْيوإ ذايوووء باونووبا بووؤ بةاْاَووةو ذياْيووإ       -20
ةَيويصتة َٓاَيةناْيإانوا و نكك بةظباا بهةٕء يةضؤَْيتى بةاَيوةبرذْى تَييوإ  

وةبةةاػ بوةنرذةوةو ااشوتةو توؤ    شاَيى ااوَيييإ ةَي هةٕء ية 46بطةيةْٔد تا 
 بةظبااياْهةٕ 

َةكةا ذايوء باوى برياايوإ ذا َٓاَيوةناْيإ بوؤ نااَيوو بَٓيرْوة شوةوةا         -24
ذةبَيت ٖةاذوو اةكوةز بطرَيتوةوةد َةكوةا جيواوازو نورا ذةبَيوت شوساو ياشوايى         

 بباَيت 
بةظووبااو ذْووإ يووة تووةواوو َةيباْووةناْى نووااو نؤَةآليووةتى َووازاذةو     -22

جياوازو ْيية يةكةأل ةياو  تا ََيصتا بةذةكُةٕ بيٓوراوة ٖةَي ويااذْى ذْوإ     ٖيك
بؤ ةؤشتة بةازةناْى شوةاةنايةتى يةبةاضواو بطريَيوتد َوي  ذةبَيوت وةاكرتٓوى       

 َةو ةؤشتاْة بؤ ذْإ ْةى ٖةا اَيطرو ْةبَيت بةَيهو ةَيويصتييةنيعة 
رَيوت نوة اةكوةزو    كرَي ةشتةناْى ناا ْابَيوت َوةو ةرشوياااْة يوةتؤ بط      -23

 َْيرو َ  جيا ذةناتةوة 
جيانرذْووووووةوةو ٖؤيووووووةناْى كواشووووووتٓةوةو ةؤيووووووةناْى توَيٓووووووبٕء    -24

توااذْطوووةنإء ذةشوووتةبةْبو نرذْوووى نوووااو وةازػ يةشوووةا بٓوووةَاو اةكوووةز    
 قةذةغةية 
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تووووةواوو َيُهاْوووواتى تةْباوشووووتى يةكعووووت بااوذةتَيهووووبا ذةبَيووووت       -25
تء ذنتووؤاو ٖؤيووةناْى ةَيعووطرتٔ بووة  يةظوووَيٓى نوواا بووؤ ذْووإ يةبةاذةشووتبا بَيوو 

َٓاأل بوووٕ بوؤ َةواْوةو ْاياْوةوَيت َٓاَييوإ ب َيوت ذةبَيوت يةبةاذةشوتبابَيت توا          
 ايطة بة يةباابرذٕ بطريَيت 

 اةذ ةعووو زياتر يةَاْطَيهبا بؤ ذْإ يةناتى شوا و َاْطاْةذا  3 -26
 ذْإ يةٖةَي يااذْى جؤاو نااياْبا شةابةشنت  -27
 ريذةا اةذاْة ناتيََيرَيو نةَ  ناابهةٕ ذْاْى ظ -28
ذْووإ ذةبَيووت ضووةْبئ نوواا بووسأْ تووا يووةناتى كووؤا يٓى نااةناْياْووبا           -29

اَيطرييووإ بووؤ ذاووشووت ْووةبَيتء بووؤ َووةو َةبةشووتةػ ذةبَيووت تووو  تاي ووةتى       
 ااَٖيٓإ ب يٓٔ 

 شوااذْى نااو قواط بةذْإ قةذةغةية  -30
رييووإ ةَيووبةذاَيت ابةتووةواوو    َوواْط ةعووووو اة 4ذْوواْى ذووكيووإ   -34

َاْط ةَيغء ذوو َاْط ةاػ َٓاَي ووٕد َةكوةا ذنتوؤا َواوةو    2َاوةناْييةوةك 
 ةعووو ذاَييتر نرذةوة ذةبَيت بريااو ذنتؤا وةاَى وةابطريَيت 

بةَةبةشتى ةاااشتٓى ذواَة ء نةشايةتى ذْإء بؤ اَيطرتٔ يوةوةو   -32
ْوووإ بوووؤ ذيعايوووةو بازاكووواْىء يوووة  بهووورَئ بوووة نووواآلد نوووةَيهوةاكرتٔ يوووة نوووااو ذ 

 َةخياْةنإء ظوَيٓى يةو جؤاة قةذةغةية 
يةظئرةظوووى قةذةغةيوووةد َوووةّ نوووااة بةظوووَيهة يوووة بوووةناآلنرذْى ذْوووإء    -33

َةثاَووبةااْى َووةو نووااة ٖووةّ ذٕء ٖووةّ ةيوواو شووساذةذاَئد ٖووؤو يةظئرةظووى     
ُاْووة ٖةذااييووةد اذَيُووة ضوويٓايةتييةنإ تاََيصووتا ٖؤنووااو َةَووة بووووٕد َووةو اذيَ  

وظووياااْة ايطووةْاذةٕ ةَيويصووتيةناْى َوورةل ذةشووتةبةا ب َيووتد يةَاناَووبا يووةْاو  
ةياواْووبا ذزوء يووةْاو ذْاْووبا يةظئرةظووى اةواد ةةيووبا ذةنووا د يةذهوَووةتى      
نؤَووووااو ظووووواا ظؤا ظووووطَير ةناْبا يةبووووةا َووووةوةو تووووةواوو ةَيويصووووتيةناْى     

ةوةو بةٖووةَوو َرةلووةنإ ذابووك ذةبوؤ ٖوويك بياْوويووةى بووؤ يةظئرةظووى ْةَاوةتوو
 ظَيوةيةى قةذةغةية 

ية  ذَيهوإ ذةبيوت ْاْةواتاْوةو كعوتى ٖوةبَيت توا ذْوإ يوة ْواْهرذْى           -34
 اةذاْةو نةْااو تةْيعت تةْوواةنإ ازكاايإ بَيت 

 يةٖةا ذَييةى ذةبَيت جًعؤاكةو كعتى ٖةبَيت  -35
ت ذةبَيووت نااةبووا بةٖووةا ذَييووةى بطةيووةْرَيت تووا بةٖؤيووةوة ايطابطريَيوو        -36

 يةوةو بةَٖيسو ذْإ جَيطاو بطريَيتةوة 
يةتةواوو  ذَيهإ ذةبيت َةَي ةْبو تةْباووشتوو ذنتؤاو نااَةْبو  -37

ظااةزا ٖةبٔ نة وةآلَبةاةوةو ْةتؤظويةناْى َوةو ْاوضوةية بؤ نوة زةابوةيإ       
 ذْإء َٓاآلْٔ 

شووووةاةا او نووووااو شووووةتتء قواشووووى ذْوووواْى  ذَود شةاةةاظووووتوو       -38
ْيغ َوووةو بوووااةو قواشووو  نووورذووةد بؤيوووة ذةبَيوووت توووةواوو     ضووواوذَيرو َٓووواآل 

َاَرازةناْى شةاكةاَى َٓاآلٕ بؤ ذَيٗاتةنإ بنَيتء قوابيًى نوةَيو يَيووةاكرتٔ    
 بَيت بؤ َٓاآلٕد بةَةػ بةظَيو ية َةانةناْى ذْإ  ذةضَيت 

توَيٓبْى ذْإ ية ذَيٗا  تا قؤْواغى ْاوةْوبو َيح ااييوةد ذْواْى  ذَو      -39
توأْ بضٓة زاْهؤ َةَوة تانوة اَيطايةنوة بوةاَيوةبرذْى توةَيو بةذةشوتى       ذةبَيت ب

 تةَيهى ْاوضةنة تؤو ذابك ذةنا  
ذةبَيووت توووةواوو  ذَيهوووإ قوتاخباْوووةو   39بووؤ جَي وووةجَي ووْى تووواَيى   -40

شوووةاةتايوو ْاوةْوووبييإ ٖوووةبَيتد بوووؤ ذةواةو نؤتووواييغ ذةبَيوووت ٖوووةا ضوووةْب  
 هؤػ ذةبَيت يةٖةَوو ظااةنإ ٖةبَيت كوْبَيوء ْاوةْبَيهيإ ٖةبَيت  زاْ

بوووؤ شوووة َةتوو تةْباووشوووتى ذةبَيوووت يةٖوووةَوو ذيٗاتوووةنإ كوووةاَاو   -44
ٖوووةبَيتد بةبَيووووةوة ْاوةْوووبةناْى ذاووذةاَوووإ ْووواتوأْ زةا ناايطوووةا بووؤد بوووؤ    
شة َةتى ذْإ يةناتى ذووكياْى ذاو ٖةاوةٖا بؤ َٓاآلْى توازة يوةذيو بوووػ    

 بٓةاةتييةناْة َةوة يةنَيو ية ٖةْطاوة 
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بووةّ ظووَيوةية نؤتووايى بووة نااذابةظووهرذَْيهى ْاعاذيالْووة ذَيووت نووة يةشوووةا         
بٓةَاو اةكةز ذاَةزااوةو ٖةا يةكةأل شةاٖةَيباْى ضيٓةنإ شوةايٗةَيباوةو بوة   
نؤتايوٗوواتٓى ضوويٓةناْيغ نؤتووايى ذَيووت  َووي  نؤَووةَيطاو َرةلايووةتى اازو     

تهرذٕء جًعوووؤاوو َٓووواأل ْابَيوووت توووةواوو تةَوووةْى ذْوووإ بوووةتوااذٕ ذاووشووو  
بةتَيونرذْةوة شةاف بَيتء ةياويغ يةٖوةَووو َوةو ناااْوة بةتعوراو بَيوتء      
شووةاةا او َووةو تووةواوو َيُهاْوواتى تَيساْيعووى يةذةشووت ذابَيووتء بووةو ٖؤيووةوة  
بضَيتة شةيرإء كةظتء يةاووو شياشيعةوة تةواوو نااوبااةنوإ يةذةشوت   

را ذْإ ية نؤيًوةتى َوؤذَيرٕ ازكاايوإ    بةّ تاآلْةو َاَاذةيإ ةَيه ةياواْبا بٔ 
ذةبَيتد َةوة َاوَيهى بَيووةَالو َوةو و ذْاْوةو ذةبَيوت َوةو َاووةيإ ةَي وباَيتد        
َاف ذةشةْرَيت ْاذاَيوتد بوؤ كةيعونت بوة َاووةنإ ذةبَيوت توةبا  بهوةئء بوؤ          
تووةباتيغ اَيطايووةنى توور ْييووة جطووة يووة ٖاوتووةباتى ذْووإ  يةكووةأل نرَيهووااإ       

اذَيُاْووةو ََيصووتا ضوواوةا واْى يةنصوواْى بهرَيووتد ضوووْهة َووةوإ     ْانرَيووت يووةو 
شةاضوووواوةو ٖؤنووووااو ْايةنصوووواْكد َةكووووةا ْايةنصوووواْوو جيوووواوازو َْيوووووإ     
َرةلووةنإ ْةبوايووة ذةشووةآلتباااْى ََيصووتا ْوواتوأْ ةايووةناْى تؤيووإ بوووااَيسٕ   

ْٗا بؤية ذْإء نرَيهااإ ذةبَيت يةن طرٕ اَيطرييةناْى شةا ايطواو ذْوإ بةتوة   
ةياوإ ْك بةَيهو َةوة بااوذةتَيهة نوة ةًوةو ةايوةو بوةازترو بوة ةيواوإ ذاوة        

 ظتَيو نة بسووتٓةوةو ويُيٓيصتى ْاتواَْيت ياتوذ ْايةوَيت تَيو طا  
يةنؤتاييبا ََيُة توازيااو يةنَيتى  ذْإء نرَيهاااْيكء تةْٗا يوةنَيتى َوةّ   

يةّ بوااة يوةوة َؤكةشوت بيو ي     ذوو بةظة ذةتواَْيت شةانةوتٔ َصؤكةا بها   
نرَيهوااو َاانصوووو اابوةاو وظووياا يووة نتَي َيهوبا بووةْاوو "ذٕء شؤشووياييسّ"    
باشوووى َوووةوة ذةنوووا  نوووة ذاٖووواتوو بوووة شؤشوووياييسَةوة كرَيوووبااوةد َةَوووة بوووةو   

 َاْايةية نة يةٖةْطاوو يةنةَةوة نرَيهااو ذٕ ٖاوا َيطإ 

 
 
 

 مايف ذن
 دا لةدةشتوري كاتي دةوَلةتي عَيراق

 
 ئاشؤ غريب

 
ا َوااط  اةذا جيٗواْب ذْاْوبا     8ذةشتواا نواتب ذةوَيوةتب عَيورام نوة يوة      

ية يووةٕ َةثوَوووةْب ذووونُب َيٓتكوووايب عَيراقووةوة ذةاضووووو  بةا اذةيووةى َووواة     
ذْاْب وةااَؤػ نرذووة نة زةا جَيطاْب شةاثةء َايةا شوةا شووا َاْيعوة   

ةناْب ذْووواْب بوووري  نوووة تةْاْوووة  اةذا جيٗووواْب ذْووواْيغ شوووةاةتايو ئ َاوووو   
 ْةَٖيٓاوْةتةوة 

ٖةاضوووةْبة  َاْووواو شياشوووبء ضووويٓايةتب َوووةو تؤبوااذْوووة يوووةتؤاَانرذْب    
َاوةناْب ذْإ تةَيهَيهب زةا ذةانب ةَيبةنا   بةآلّ ةعتطو تصوتَٓيهى يوةو   
جوووووؤاة جطوووووة يوووووة نؤْةةةاشوووووتى شياشوووووى و ذذايوووووةتى ا اشوووووتةوتؤ يةكوووووةأل  

َيهى تووورو ْييوووةد بةتاي وووةتى  بةاذةوةْبييوووةناْى ْيووووةو نؤَوووةأل َاْاءةاشووواو  
يةَر ةذا نة َةشةيةا ذْوإ يةنَيهوة يةَةشوةية شياشوييةنإء بةظَيهةيةنَيعوة      

 نؤَةآليةتيةناْب نؤَةَيطاا عَيرام 
ذْوووإ شوووتةَبيبةترئ بةظوووب َوووةّ نؤَةَيطايوووةٕء يةٖوووةَووإ زيووواتر بوووووٕ    
بووةقواباْب شياشووةتة ذذا َرةلاْووةناْب اذَيُووب ةَيعوووود ََيصووتاػ يةشووايةو    

شووآلتى ْوَيووباد نووة َٖيعووتا تؤيووإ ْووةكرتووةد بووةّ ظووَيوةية َاَةَيووة ذةنوورَئد ذة
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بؤية ْوشكء بةجوابٗاتٔ يةشةا َوةو َةشوةيةيةء تواوتوَيهرذْى كرْطوب زةاا     
 ٖةية 

شةاةتا َةوة بًََيِ نة يةا واْطةيةنب َيٓصاْبء ةَيعهةوتٓخوازاْةوة نَيعةء 
   ٓ ى َاووووةناْب َوووةّ بةظوووة  َةشوووةيةا ذْووواْب عَيووورام شوووةرتاْبٕء بةا ةواْاشوووي

كرْطوووةا نؤَةَيوووةء ذةشوووت ةا بوووووْب َوووةو َاواْوووة ةَيويصوووتيةنب بٓوووةا ةتبء       
ضااةْوشصووازا ةَيعووهةوتين نؤَووةَيطاء َاشووووذةيب ذيوواْب تةَيهةنةيووةتب       
يةبةاَووووةوةا ب َوووواةء ضةوشوووواْةوةا ذْووووإ شووووةاةااا َووووةوةا نةْيعوووواْةء   

ء َاظوووبب َْيوووإ  ذة يووةتب نؤْةةااَيسييووة يةٖووةَإ ناتووبا شةاضوواوةا نَيعووة    
َرةلووةناْيغء ذيوواْب َاشووايب تَيهووبةذا ء يةشووةا بٓووةَاا َْيوورو َوو  تووةَيهب  
ذةتاتة بةااْ ةا يةن ء ذةظ َيتة بةبةابةشتَيهب جبا يةبوةاذةّ ةَيعوهةوتٔء   

 ذةونراشيةتبا 
َووؤ يةكوووةأل َوووةوةذاّء بةةَيويصتيعوووب ذةزا  َاشوووةوااة زياْ ااةنووواْب َوووةو 

ؤْةةااَيساْةيوووة اةظووووٓ هرَيتةوة نوووة يووووة نؤَةَيووووبا   تَير واْيٓوووة ةياوشووووا ااء ن 
ذةاٖووةم بةَةشووةيةا ذْووإء جَيطوواء اَيطوواا ذٕ يةَاااذايووة  بووةآلّ َووةو ذةزكووا      
وهريوووةو َوووةو ذةشوووتواةا ة ْوشوووراوة ةَيوشوووتة ا ةتٓوووةا وواذء تووْوووبو        
يَي طريَيوتد ضوووْهة بوةذونُب َووةوةا نووة ذةشوةآل ء ج بووةج نرذْب ياشوواا    

ايب يةشةا نؤَةَيطةء ذياْب َرةلوةنإ ذاذةَْيوتء   بةذةشتة ااشتةوتؤ ناايطة
 َةو نؤْةةااَيساء ةياوشا ايةػ نة يةنؤَةَيبا ٖةية بةاجةشتةترو ذةنا  

%كة ذةنووةٕ نووة يووةةَيهٗاتب   25قصووةنةااْى بووؤاذوازو باشووب َووةو اَيوويةا ا    
َةثوَةْب ْيعتُاْب عَيراقوبا بوؤ ذْوإ ذاْوراوةء َوةوةػ وةى ذةشوهةوتَيهب       

ا ذةْاشووَيٓٔ  ا ةْطووة َووةو بةْووبة يةياشوواا بٓووةا ةتب ذةوَيووةتب   كوورْطء ةوور  بايووة 
عَيراقووووبا ظووووتَيهب ب وَيٓووووة بَيووووت يةضوووواو ذةشووووتوواا ةَيعوووووو ءة تةْاْووووة     
بةبةااوواذ يةكةأل ذةشتواا ووآلتاْب ذةواوابةايغ  بةآلّ َةَة ْةى بوةَاْاا  
َصووووؤكةانرذٕء ذابيٓهرذْووووب َاوووووةناْب ذْووووإ بووووةَيهو بووووةَاْاا ذاةؤظوووويين   

ةناْةء ةَيُواية َةوإ َةو بةْبة بةبوةااووذ يةكوةأل اٖويكك يَيهبةذةْوةوة     ب َاوي
ْوووةى بةبوووةااوواذ يةكوووةأل ةَيويصوووة ذيووواْب نؤَةآليوووةتب َوووةَر ةء َاووووةناْب      

 بةظَيهب كرْطب نؤَةأل 
ا اشتيةنى ََييوويوراظاٖةَيٓةكرة نةذةشةآلتب شياشب يةعَيراقبا ضوةْبة   

هرذْب ذْاْوووووبا  ٖوووووةا بؤيوووووة َوووووةو ا ةَيوووووب بيٓيووووووة يةضةوشووووواْبْةءةو ب َووووواو
تؤبوااذْووووةا َةثوَووووةْب ذووووونُيغ يةَاوووووة ا ةوانوووواْب ذْووووإ نووووة زاذةا       
شياشووووة ء َةْبَيعووووةا ذسبووووة شياشووووية بؤاذوازيووووةنإء َٖيووووسة ذشووووةآل         
بةذةشوووتةناْب َوووةَر ةا عَيراقوووة اْوووةى زاذةا واقيعوووب نؤَوووةَيطا وةى َيوووبعاو   

ْووإء ٖووةّ يةشووةا  ذةنووةٕك َةترشووييةنى كةواةيووة ٖووةّ يةشووةا ضااةْووشووى ذ  
َايٓووبةو نؤَةَيطووة  ضوووْهة بةظووَيهب كوورْط يووةو ب َاويووةا نةبةشووةا ذْاْووبا     
شةةاوة يةا َيطاا ذةشةآلتب شياشويةوة كواشو اوةتة بوؤ ْواو نؤَوةَيطاء يوةذَير       

 كوظااء ةرَيصب َةوذا بووة بةوةاٖةْطء ياشاا بةاَيوةبةاذْب ذياْب تةَيو 
واَْيوتء يةذةشوة ذَيوت بابوة ء     كرْطب ذةشةآلتب شياشب يةوةذاية نة ذةت

َةشووواَيٌ يوووةْاو تةَيهوووبا ج بهاتوووةوةء بوووةَٖيسا ذةشوووةآل  جوووَيطريا بهوووا     
يَيرةوةيووة نووة ذةشووةآلتب نوواتب عَيوورام َةكووةا ذةووونرا ء ةَيعووهةوتٓخوازء        
 يووةْطرا َاوووةناْب تووةَيو بةكعووةء يةْاويعووياْبا  يووةْطرا َاوهوواْب ذْووإ  

ب ذْوووووإ ذابوووووكء ذةشوووووتةبةابها ء  بووايوووووة  ذةيتوووووواْب زةاَيوووووو يةَاووووووةناْ 
يةياشاناْبا بةا ةرب بيٓاشَيَٓيت  ْوةى َوةوةا تةْاْوة  يةنؤَةَيطوةػ نوةَ       

 ذإ بةَاة ذْاْبا بَٓيت 
ا%كةا نةَةثوَةْب ذونِ بر يااا يةشةاذاوة 25يةنؤَةَيبا ا ةيب ذْإ يةو 

ة  زةاتوورةء بريااةنووةا َةثوَووةْب ذووونِ تةْاْووة  بةةَيواْووةا نؤَووةَيطاػ ْيوو
ٍَ بوايووة بووؤ جَيطرينرذْووب َووافء   َووةوة يةناتَيهووبا نووة ذةبوايووة ةَيعوور ةوا نؤَووة
ذةشهةوتب زياتر  ذيااة واقيعب نؤَةَيطاا عَيرام زةا يةوة يةةَيعو ة نوة يوةو    
ذةشتوواة ناتيةذا اةْطب ذاوةتةوة  ا ةْطة باظ ئ ةوْةػ َةو ْاا ةزايةتيوة  
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َةثوَوةْب ذوونِ بةا َيوةضووو     ا437تووْبء وراواْة بَيت نة بوةذذا ياشواا   
نووة شووةاةثاّ َةثوَووةْب ذووونُب ْاضوواا بةٖةَيوةظوواْةوةا نرذ ٖووةا َووةوةا  

ء َةثوَةْب ذونُيغ 437نةواقعب عَيرام تاوةْب ذذايةتية يةكةأل بر يااا 
تاوةْب توذا بريااةنةية  بةيطةيةنب باظوة بوؤ ذةاتصوتين جيواوازا َْيووإ      

ةػ يةوةذايةنووة ناايطووةاا ذةشووةآلتب    َووةو ذوواْووة  َةترشووى َووةّ َةشووةيةي    
 شياشب يةضةوشاْبْةوةء ب َاوهرذْب ذْاْبا ٖةا ذاَيية ةوبةذا  

ا%كة ٖوويك ظووتَيهب ذيهووةا تاي ووة  بووة  25َووةو ذةشووتوواة ناتيووة جطووة يووةو  
َةشةيةا ذْإء َاوةناْياْب تَيبا ْية  َةويغ يةضاو اَيويةا ذْاْوبا ْوةى ٖوةا     

ْةوةء ضووةْب ةًووةيب ذْاْووة  َٖيووسة     ٖوويك ْيووة  بووةَيهو تووؤا ْيعوواْةا ضةوشووا     
نؤْةةةاشوووتء ةياوشوووا اةنإ ناتَيوووو ةاشووواء بؤضوووةْب ذْوووةيب ذةَٖيٓٓوووةوة وا 
ا اذةكةيووةْٔ كوايووة ذْووإ يةعَيراقووبا ا َيوويةيإ يووةةياوإ زيوواترةء بووةو ٖؤيووةوة         
ةيوواوإ َاشوواييية َةكووةا زيوواتر يووةذَْيهيإ ٖووةبَيت  ٖةاضووةْبة بوواوةا ا َووةوإ     

يةزةاايووةتبء نةَايةتويووةوة ْووةٖاتووةء َووةوة تووةْٗا     شووةبااة  بةضووةْب ذْووة   
بياْوويةنووةء بووؤ ٖةَاْهَيعووة نووة يةنؤَةَيطووةا اضووككذا اَيوويةا ةيوواوإ زيوواترة 
يوووةذْإ بةٖووووةَإ ذةاةثوووواّ ا ازا ْووووكء نووووااَيهب يووووةو جووووؤاة بةكووووةواةترئ  
ب ةرةْصييب َةتالقبء نؤَةآليةتب ذةزأْ  بوةآلّ َوةو زةابةيوة يوةا ووا َواة      

ا َووواة ةياواْيوووإ ة ذةبةتعووورَيتء َةَوووةػ  4/4نؤَةآليةتيوووةوة  شياشوووبء
 بةذابك نرذْب َاوةناْب ذْإ  ْاوذةْرَيت 

ا اشة َةشوةيةنة َةوةيوة نوة َوةو ذةشوتواة بةةًوةا شوةاةنب بوؤ توةنريض          
نرذْوووب ْةتةوةةةاشوووةء َووووائء تاَيئوووة ذاا َيوووويااوةء َيُتيازَيهوووة بة يةْووووة     

نإ ْووةى ذيوواايهرذْب َوواة ٖاووآلتيوواْب شياشووية ْةتووةوةيبء َووايينء تايةويووة
عَيووورام بةظوووَيوةيةنب يةنصوووإء بوووةب جياوازا يوووةَْيوإ  َْيووورء َووو ء َوووائء  
ْةتةوةناْووبا  تَيوور واْكء بر يووااا َووةو  يةْووة َووايينء تاَيئيياْووة بووؤ َةشووةيةا  
ذْإ اةظٓة  نة جطة ية ب َواة ظوتَيهو  ْيوة  يوةوةذا قصوةنةااْى بوؤاذوازو       

%كة بةااوواذ بهةيت يةكوةأل بواوةا ء قةْاعوةتب    2 5َةكةا َةو ا يةشةا ٖةقٔ نة
زةابوووةا زةاا َةواْوووةا يةَةثوَوووةْب ذونُوووبإ  َوووةوة زةا زةاةء تةْاْوووة   
بر يين ٖيًََة شواةناْة  بةآلّ ضو هةٕ نة بؤ واقعب نؤَةَيطةا عَيورام ْاضواإ   

 ة بةجةاكب تؤياْبا بَٓئ 
%ء تةْاْوووووة  زيووووواتريغ  25بوووووةآلّ بةظوووووبااا نرذْوووووب ذْوووووإ بةا َيووووويةا     

يةَةثوَوووووةْب ْيعوووووتُاْبء تةْاْوووووة  ياشاذاْاْيعوووووباو تؤبوووووةتؤ ْابَيتوووووة     
ذابيٓهرذْووووب َاوووووةناْيإ  يةبةاَووووةوةا َووووةاد ْيووووة ٖووووةَوو ذَْيووووو ْوَيٓووووةاا 
َةشةيةا ذْإ بَيوت  وةى ضوؤٕ بوووْب نوواذ يةذةشوةآلتب بةعصوبا اا َييةنوةو        

ْب توووةَيهب نواذشوووتإ  ٖةاضوووةْبَيو بووبَيوووتك بوووةَاْاا ذابيٓهرذْوووب َاووووةنا  
ْووووةبووة  يةبةاَووووةوةا يةبٓاغووووةوة ذةشووووةآلتةنة يةشووووةا بٓووووةَاا جيوووواوازا       
ذاَوووووةزااوة  بوووووةو ة يوووووة َةكوووووةا َةثوَوووووةْب ذوووووونِ تووووواوةْب وةاٖوووووةْطب 
ةياوشا ااء َيصوالَب بَيوت  َةكوةا توةواوا َةْباَةناْيعوب ذٕ بؤ  ْواتوأْ        

اةى وةزيراْوووب تانوووة يوووةى َووواة ذْوووإ زيووواذ بهوووةٕ  َااكرَيوووت تاتعوووةا نوووة شوووة
بووةايتاْيا بوووو نووة ذةواةيووةنب كوورْط يووةذياْب شووةاَايةذااا َووةو ووآلتووة بووةو   
ذةْاشرَيتةوة  ْةى ٖوةا ْوةبووة ٖؤيوةى بوؤ زيواذنرذْب َاووةناْب ذْوإ  بوةَيهو         
يةا واْطةا بةاذةوةْبيية ضيٓايةتيةناْب شةاَايةذااييةوة ذاواا يوةذْإ نورذ   

شةاقاَيب َاَيوباااء َٓوباأل بوةتَيونرذٕ     بضٓةوة ْاو ضواا ذيوااا َاَيةناْيإء
بٔ  بةو ة ية زياتر يةةياواْب ٖاوظوَيوةا توؤا َٖيرظوب نورذة شوةاَاوةناْب      
ذْإء يوةةَيٓاوا بةاذةوةْوبا َوابوااء شياشوب ا ذَيُةنةيوبا  يةةَيعوبا ذْواْب        
بةبَيهااا شوااذ نة ذةيساْب َاشاْ  ذةتواَْيت َٖيرػ بهاتوة شوةايإ  ااشوتة    

بووةآلّ بةاذةوةْووبا شووةاَايةذااا يووةَاة ٖاوا ةكووةزةناْب تووؤا       َووةو ذٕ بوووو 
%كةا يةَةثوَوةْب ْيعوتُاْب   25بة وة كرْط  بوو  َةوة يةناتَيهبا نة َةو ا

عَيراقوووبا بر يوووااة ذْوووإ بووؤ  ْوَيٓوووةاا ٖووويك بوووةػء اَيهخراوَيهوووب ذْوووإ ْوووكء   
ذسباْوةٕ نوة    ٖةَي يَيرذااوا ٖيك ْاوةْبَيهب ذْإ ْك  بةَيهو َةْباَب ٖةا َةو
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يووة ذةشووةآلتبإء بةٖووةَإ شياشووة ء َايووبةيؤذياء وةاٖووةْطء ا ةوظووة َووةو   
ذسباْة ةةاوةاذةبووٕء يةوةػ واوةتر ذسبةناْيإ ا َيطايوإ ة ْواذةٕ واوةتور    

 بريبهةْةوةء بر يااببةٕ 
بووةبر واو َوؤ نَيعووةا ذْووإ ٖووةا بةتووةْٗا تاي ووة  بووةذْإ ْيووة  ااشووتة يووةو        

َيٓةوة بةآلّ نَيعةنة ٖب كعت نؤَةَيةء بةظَيوةيةنب نَيعةيةذا ذْإ ذةضةوش
نؤَةآليووووةتب بةاجةشووووتةبووة  نةواتووووة ضااةشووووةا َووووةو نَيعووووةية ٖةضووووةْبة  
ةَيويصووة بةٖاتٓووة َةيووباْب ذْووإ ٖةيووة  بووةآلّ بةظووَيويةنب نؤَةآليووةتب ذووةٍ 

 ذةبَيتء تةْٗا بةذْإء زياذنرذْب اَييةيإ يةذاَةزااوةناْبا ةةيوةشت ْيية 
شوةرتاْبوويةتب نوة شةاضواوةا ذاَييةنَيعواْب ضةوشواْةوةا ذْووإ      ََيويوو  

بوووةٖؤا ا ذَيُوووب شوووةاَايةذاايةوةيةء شوووةاَايةذااا وةى ْيساََيهوووب َوووابواا    
ةَيويصووة بةضةوشوواْةوةء ةًووة ذوويووب ذْووإ ٖةيووةء بووةو ٖؤيةظووةوة ا زكووااا     
يووةنحااا ذْووإ بووةا زكااا ضوويين نرَيهووااء تووةباتب شووةانةوتين َووةو ضوويٓةوة 

وااذووة  بوووةآلّ بوووؤ بةذةشوووتَٗيٓاْب َوووةو َاواْوووةا نوووة يوووة نؤَوووةَيطا  كووور ا تووو
َةذةْويةناْب َةَر ةذا ٖةية  كرْطرترئ ظت جَيهرذْوةوةا َاووةناْب ذْاْوة    
يووة ياشوواناْباء ذاوشووتهرذْب ةعووتيواْب ياشووايية بووؤ َووةو َاواْووة  كوورْط ئ    

ك يوة  ظت ية ذابيٓهرذٕء ةاااشتين َاووةناْب ذْاْوبا َةوةيوة ذةشوةآلتب اقضواء     
ةعووة ذاتوازيووةناْب ذْووإ بَيووتء يووةو َٖيوورػء ذةشووتباَيييياْة بوَيضووَيتةوة       

 نةذةنرَيتة شةا يإء َافء َازاذيةناْب ذْإ ةااَيسكااا يَي ها    
َةشووةيةيةنب توور نووةَاَاذة ةوو نرذْب زةا كرْطووة َةوةيووة نووة بةظووَيويةنب     

ايطةياْوبووة نوة:   َاظهرا َةو ذةشتواة ناتية نة يةبر كةا اةكا َاذةا        ا 
"اشوالّ ذيوين ا ةروب ذةوَيةتوةء يووةنَيو يةشةاضواوةناْب ياشواية" ٖوةا َةَووة        
بةشوووة بوووؤ َوووةوةا ا اذةا ب َووواة ذْوووإ يوووةو ذةشوووتواة ناتيوووةذاء يةشوووايةا        
ياشوووواناْب َايٓووووبةا عَيراقووووبا خبوَيٓيٓووووةوة  يةبةاَووووةوةا ََيوووويووا َيصووووالّ  

ذْووإ َرةلووب َاشووايبء  ََيوويووا ضةوشوواْةوةا ذْاْووة  يةا وواْطووةا اشووالَةوة

َازاذ ْك  ٖةَيضءنةو ء ظووونرذٕء جٌءبوةاة يةبوةانرذٕء ٖاتٔءضوووٕء     
بةظوووووباايإ يوووووةنؤا ء نؤَةَيةناْوووووباء    توووووةواوا َازاذيوووووةناْيإ يةذةشوووووة  
بةظووووَيهو ا َرةلبايووووة نووووةةياوأْ  ةيوووواوإ يةا واْطووووةا َيصووووالَةوة َوووواة    

وجؤايإ ٖةيوة بةشوةا   شةاةةاظةء ضاوذَيراء يَيورشيٓةوةء شساذاْب جؤاا
ذْاْةوة  تةْاْة  َاوةناْب ذْاْيغ َةو بةظة يوة َورةل ذيوااا ذةنوةٕء َوةوإ      

 شٓواا بؤ ذةنَيعٔ 
ذيووااة َةَووة َٖيعووتا ذيوووَيهب نَيعووةنةية ذيوةنووةو ا َةوةيووة نووة يوووةذَير         
شووووَي ةاا َةواْووووةذا نؤْةةةاشووووتإء ةياوشووووا اةنإ بووووةة ا َووووةو ياشوووواء      

  ذةذةٕء زيواتر بوةقازاثب تؤيوإ ا ايوإ ذةكورٕ       َةذهاَاْة ذْإ زياتر يةقاَي
َةَةػ بااا شةاظاْب ذْإ قواش  ذةنوا   توةْٗا نواتَيهيغ َوةو قواشوايية      
يةشةاظووواْب ذْوووإ  ذةضوووَيت يوووإ شووووى ذةبَيوووت نوووة بوووةة ا ياشوووا ذةشوووة     
نؤْةةةاشووةء ةياوشووا اا بووةو ظووَيوةية ْوووةى ٖووةا َوواوةآل ْووةنرَيت  بوووةَيهو        

جياوازوهاايووووووةى يةشووووووةا بٓووووووةَاْب ذٕ بووووووووٕ  ب ةشوووووو َيتء ٖووووووةا جووووووؤاة
قةذةغووووةبهرَيت  ٖووووةاوةٖا َووووائ يةذةوَيووووة  جيابهرَيتووووةوة ضوووووْهة يووووةبااا     
واقعيعةوة ذةوَية  ذاَةزااوَيوء َاَرازَيهة بؤ بةا َيوةبرذٕء ا َيهخصتين ذيوإ  
نؤَةألء يةبٓاغةذا ذةوَية  َايين ْية  بةَيهو َائ نوااا َرةلةناْوةء باظو ئ    

 ؤ ةةير ةونرذْب َةو نااة َةوةية نة تاي ة  بهرَيت بةنةشةنإ ظَيوةػ ب
 مةشةلةي ذنانء مـافـــي يةكصان لةطةأل ثيــاو

ذْإ يةنؤَوةَيطاا عَيراقوبا ابةكعوةك َوةو بةظوةٕ يوة نؤَوةأل نوة زةاتورئء          
قواشووووو ئ زوَيُيوووووإ يَيوووووبةنرَيتء يةبةااْ وووووةا ياشووووواء يةَاووووووة َوووووابوااء      

يةضاو ةياواْبا بةةًة ذوو ذصاز ذةنرَئء يةشةا نؤَةآليةتبء شياشيةناْبا 
 َةو بٓةَاية ذةضةوشَيٓرَيٓةوة 

َوووةو ضةوشوووواْةوةية يةوةاٖووووةْطب ضوووويٓايةتى نؤَووووةَيطاذا ابةكعووووتىك وةى  
ذاَيووةتَيهب شروظووة جووَيطري بووووةء يووةذازء ْووةاية نؤَةآليةتوووبا ا ةْطووب       
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ين ذاوةتووةوةء َووايٓيغ وةى شووةاتاْب شياشووب ٖةيوَووةاجب َووابوااء عووةي      
 نؤَةَيطاا ضيٓايةتب ا ةريةتب ةَيباوة 

ذْإ يةََيصتاذا ٖةا بةتوةْٗا بةاٖوةَب ذيؤء     بةآلّ ضةوشاْةوةء ةًة ذوويب
ْووووةايتء بوووواوةا ة نؤْووووةنإ ْيووووة اوةى زةاَيووووو يووووة قصووووةنةااْب بووووؤاذوازا        
ا ايبةكةيووةْٔك بووةَيهو قووازاْخء بةاذةوةْووبا شووةاَايةػ ٖؤنووااة يةةاااشوونتء      

يساَووووب شووووةاَايةذااا ٖةاضووووةْبة تووووؤا ذاوشووووتهةاا    ذاَييةةَيباْوووووبا ء ْ
ضةوشوواْةوةا ذْووإ ْيووة بووةآلّ نووةَيو يووةذَير ذةشووتةيب ذْووإ وةاذةكرَيووتء َووةء 
ذَيرذةشوووتةيية نوووة بةاذةوةْوووبا َوووابواا نؤَوووةَيطاناْب ةوووَيغ شوووةاَايةذااا    

 ةَيهياَْٗيٓاوةد َةّ ذةيوااَيسَيتء بةقازاثب تؤا زاتاوا ذةذاتةوة 
اوا قوازاْخء ذةشوهةوتب َاذذووبا  بوةاذةواّ يةٖوةوَيب      شةاَايةذااا يةةَيٓ

ذاشوووةةاْبْب ضةوشووواْةوةا زياترذايوووة بةشوووةا ضووويين نرَيهوووااء نؤَوووةَيطاذاء 
يةشةا بٓةَاا َةوة ٖةيوَةاجب َوابوااء ةةيوةْوبا نؤَةآليوةتب َوةو ْيساَوة      
بةا َيوةذةضووووَيت  ةَيهٗوووواتب َووووابواا تَيووووسإء ا ةَيووووب يووووةتوااةوةترا ذْووووإ ض 

اا نؤَةآليةتووووباء ض يةتَيساْوووبا  ةةيوةْوووبا ا اشوووتةوتؤا بوووة    يوووةبوااا نوووا 
وةبوووةاَٖيٓاْب شوووةاَايةذاايةوة ٖةيوووة  نوووااا ْاوَووواألء َٓووواأل بوووةتَيونرذٕ        
ةاظهؤيةتب ذْإ بوؤ ةيواوإء ذوانوةوتٓيإ يوةبوااا شياشوبء نؤَةآليةتووبا       

 ا اشتةوتؤ تسَة  بةنةَيةنةا شةاَايةء َاْةوةا شةاَايةذااا ذةنةٕ 
ٖؤا نااا ْاو َاَيةوة بةب  َوةوةا نر يوةى وةاكورٕ تكءتواْواا     ذْإ بة

نرَيهوووواااْب تَيساْووووةناْيإ بةاٖةَبةَٖيٓٓووووةوةء بووووؤ نوووواانرذٕ َاَاذةيووووإ    
بووووةب   _ذةنةْووووةوة  بووووةٖؤا نووووااا ذايهايووووةتبء بووووةتَيونرذْب َٓباَيووووةوة 
جيًووب _تووةاجب شووةاَااذاااء بوو  َووةوةا نوور  يةبةااْ ةايووبا وةاكرَيووت    

هوووواا ة ذةكةيووووةَْيت  بووووةٖؤا ةاظووووهؤيةتب َووووابوواا    تووووازةا ضوووويين نريَ 
ةياواْوووةوة ٖوووةا بوووةو نر يوووةا نوووة ةيووواوإ وةاووووبةكرٕ ا ةيَيهوووب كووورْط        

 يةبةاٖةََٗيٓاْب شةاَايةذااوبا ذةكَير ٕ 

بةٖؤا َوةوةا نوة بوة ْوإ ةةيبانوةاا َواأل ذصواز ْوانرَئ  نوة ةَيويصوتيإ           
ذةنرَيوتء َٓاوةشوةا   بةَٖيسا ناايإ بوو بةنر ا نةَ  يوةةياوإ ناايوإ ة   

نوور ا ةياواْيعووويإ ة ذةنرَيووت  نوووة ةَيويصتيعووويإ بووةَٖيسا ناايوووإ ْوووةَا    
يةشةا ناا  يإ ذةبةٕء ا ةواْةا نوثب َاَييإ ذةنةْوةوة بوؤ تسَوةتب َواألء     
َٓوووواأل بووووةب  َووووةوةا بووووةبَيهاا ذصوووواز بهوووورَئء وةى بَيهوووواا يةبةااْ ةاياْووووبا  

 َةشوويية  ق وألبهرَيت   
إ بَيهاا ْابٔ بةَيهو يةَاَيةوةء بةتؤا ايب ذةبٓة ٖاوبةظب َةو يةا اشتوبا ذْ

نووااةا نووة بوواوىء بووراو ٖاوشووةاةناْيإ بووةا َيوةا ذةبووةٕء يةبةااْ ووةاذا ذةبٓووة  
ٖاوبةظب َةو نر يةا َةوإ وةاووبةكرٕ  ذيوااة بوةٖؤا ذةانرذْوب ذْاْوةوة      

ْهة يةشووةا نووااا نؤَةآليووةتب نووااا ةيوواواْيغ قواتصوو ء زيوواتر ذةبَيووت ضووو    
 جَيطاا َةواْيغ ذةكرْةوة 

ْةى ٖةا َةواْة بةَيهو شةاَايةذااو بةٖؤا جيانرذْةوةو ذْإء ةياواْوةوة  
ْانؤنب ذةتاتة َْيوإ نرَيهاااْةوةء ية يةنةوة ةيواوإ بوةٖؤا َيُتيازَيهوةوة    
نووووة يةبةااْ ووووةا ذْاْووووبا ة وووووباوٕ بووووةذذا ذْووووإء بووووؤ َاشووووايب ْيعوووواْباْب  

ذةكرَيووووووتء ية يووووووةنب تريعووووووةوة يووووووةاَيطاا   ضةوشوووووواْةوةيإ نووووووةَيو يَيوةا 
ا ووْان ريةناْيةوة ةياوإ بةشةاضاوةا ضةوشاْةوةا ذْإ ذةْاشوَيٓ ء ذْوإ   

 بةظَيوةا ويُيٓصة بةذذا ةياوإ ٖاْبةذةٕ 
َةواْووة ذووونُب كعووتك يةةةيوةْووبا َْيوووإ ضةوشوواْةوةا ذْووإء ْيساَووب       

َاو َةءذونُاْوة  شةاَاايةذااوباء َةثوَةْى ذونُى عَيراقيغ يةشةا بٓوة 
يةبةاَوةوةو ذةشوةآلتبااَية شياشوب بوؤاذوازا      ذةشتوواو ناتى ذااظتووةء

يةعَيراقبا بةظَيوةيةنى ََييوويى يةكوةأل شووْة ء َوةتالقيا ء ْةايتوة نوؤٕء      
تيًََووةنبء َيصووالَويةناْبا َاوَيتووةبووةء تاي تةَةْووبا ذا ْباْووةا وةاكرتوووة   

 ةترشوبااتر ا ةكب ذانوتاوة جياوازاء ضةوشاْةوةا ذْإ ناايطةاترء َ
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شاَيب ا ابواذووا شوةاَايةذااا  30-20َةزَةا شياشب  َابوااء َيبااا 
عَيراقوووب ذذا ذٕ بوووووْى َوووةو اذَيُوووةو تؤت نرذةتوووةوةء َوووةو َةزَةيوووة وةى     
ذووونَُيهب َووةْتيكب ْيساَووب شووةاَايةذااا ذْوواْب زيوواتر نوورذووة بووة نؤيًووةا   

اوةا ا َووايينء تيًََووةنب شووةذةناْب  نووااا ْاوَوواألء َٓباَيووبااا  ذةيووإ بريوبوو   
ْاوةا اشوووووت يوووووةذذيإ شوووووةاا ا اشوووووتهرذةتةوةء يوووووةْاو تَيوووووسإء ظووووووَيٓة       
ا ةرويةناْوووبا وةى ياشوووا نوووااا ة ذةنرَيوووت  يةبوووةا َوووةوةا بوووةٖؤا ياشوووا    
ذيٓيةناْةوة َٖيرػ بؤشةا ذْإء ب َاوهرذْيإ َاشواْ ء َاشوايو  ذةضوَيتة    

يةنَيو يةنااة شةاةنيةناْب بوؤاذوازوء   ةَيعةوةد كرْطيبإ بة َيصالّ بووةتة
يَيهباْوووةءةء ٖةَيوَيتصوووب َوووةذسابى بوووؤاذوازو يةعَيراقوووبا بةكعوووة ذذا ذٕء    
نؤْةةةاشوووووتاْةية  ذواو بةعصووووويغ ٖووووويك َةَيتوووووةاْاتيظَيو بوووووؤ ياشوووووانإء     

 ةاشاوةناْب ا ذَيُب ةَيعوو ْية 
زا بةتاي ةتى بسووتٓوةوة َيصوالَويةنإ  وةى جؤاَيوو بسووتٓوةوةا بوؤاذوا     

َوووةّ شوووةاذةَة  ا َيووووء ا اشوووت ذةياْوووةوَيت يوووةا َيطاا ذذايوووةتوهرذْب ذْوووإء     
بةنؤيًةنرذْياْووةوة نؤَووةَيطا بووؤ ضةوشوواْةوةو َٖيووسا نوواااء بةاٖووةََٗيٓاْب    

 شةاَايةذااا َاَاذةبهةٕ 
نةواتووة بووؤاذوازا عَيراقووى بووةذيينء توواَيئبء قةوَيووةوة ْاياْووةوَيت ذةشووت  

بووبةٕء ٖةايووةنيإ بووةكوَيرةا يَيهباْووةوةا يووةو َرياتووة ةوور  بايةتووةا شووةاَاية  
 تؤا بةاٖةَب ذةَٖيَٓيتةوة 

َةكوووةا نةشووواَْيو باوةا يعووويإ ْوووةنرذبَيت  تةجروبوووة ةووو ا ْيعووواْبإ نوووة    
وةزعب ذْوإ بةبسووتٓوةوةا نرَيهواااء نؤَؤْيصوتويةوة كور ا تووااذووةء       
ةةيوةْبييووووةنى ااشووووتةواْةيإ ٖةيووووة ةَيهووووةوةد ناتَيووووو نرَيهووووااء نؤَووووؤْيسّ 

ظةنعووة ذةنووا   ذْوواْيغ زيوواتر ذةبٓووة جَيطوواا ذةًَووةا بووؤاذوازاء زيوواتر   ةا
 شةانوتبةنرَئ 

شوواَيب ا ابوووواذوو يةكووةأل باْطةظووةا َووةاكب نؤَووؤْيسّء وراواْ ووووْى      45
ذةش  ةيعووتوويى بووازاا ا َووازاذد شووةتةء ْايووةبااا ذيوواْب ذْوواْيغ ٖووةا يووة    

ةكوا  بةيَيوبإء   ب ناانرذٕء نااة نرذْب بو نر ء نور ا نةَوةوة بطورة تاذ    
يوووو  بوور ئء َووٌ ةةا اْووبٕء تريةانوورذٕء شووونايةتب ةوو نرذٕد بةظووَيوةيةنب   
شةا شووا َٖيٓةا زيواذا نورذووة  بةٖوةا نؤآلَْيهوبا تَيبةةوةا يت ٖواوااا ذَْيوو        
ٍَ ةر يةتووةََيو يوواتوذ تاشووةا تازيووةبااإ     ذةبيصووتىد يووإ ضوواو بةورََيصوووء ذ

 ذةبيٓيت نة ذْ ووٕ شةاضاوةنةيةتب   
 وووووة  يوووووةّ ٖةيوَةاجةظوووووبا ذْوووووإ بوووووةاكرييإ يوووووةتؤيإ نووووورذوءةء     ٖةَي

بؤا زكوواابووٕ تَيهؤظوواوٕ تةباتب ذْووإ بووؤ َووازاذا بةظووَيهب كوورْط يةََيوويووا 
شياشووووووب عَيوووووورام ةَيهووووووبةَٖيَٓيتد بةتاي ووووووةتب يةكووووووةأل نؤَؤْيصووووووتةنإء      
َازاذخيوازاْوووووووبا ذْوووووووإ ٖوووووووةْطاوا كووووووورْطء بوَيراْوووووووةيإ ٖةَيَٗيٓاوةتوووووووةوة 

و َةثوَوووةْى ذوووونِ ةوْةيةنيوووةتىد بوووةآلّ 437و بريوووااو نةٖةَيوةظووواْةوة
بوووووةٖؤا َوووووةوةا نوووووة ضوووووويين نرَيهوووووااء نؤَوووووؤْيسّ َٖيعوووووتا يووووووةَاَيوكؤا ة       
شياشووويةناْبا َٖيووسا شووةاةنب ْووك  ْةياْتواْيووةوة بةتووةواوو بةابووةَٖيرػء   
ذةشوووووتباَيييةناْب بوووووؤاذوازا بطووووورٕء ْوووووةبووْب َاشوووووؤيةنب ا ةظووووؤ بوووووؤ      

سبووووةنإ يةذابةظووووهرذْب ذْاْباابووووةْاوو   بسووتٓووووةوةا ذْووووإء شياشووووةتب ذ  
 اَيهخراوةناْى ذْاْةوةك اةَيب تؤا بيٓيوة يةّ َْيوةذا 

ََييوو شةرتاْوويةتى نةا زكااا يةنحااا ذْوإ يةشؤشوياييسَبا ذَيتوةذاد     
نةواتووة بؤكةيعووونت بةوا زكااييووة توووةباتب ذْووإ بوووؤ َووازاذاء توووةباتب ضووويين     

تووااذووةد واتوة ٖوةّ توةبا  بوؤ       نرَيهاا بةذذا شةاَايةذااا ةَيهةوة كور ا 
َووازاذا ذْووإ بةظووَيهة يووة َووةانب نرَيهووااإء ٖووةّ ٖاوتووةباتب نرَيهوواااْيغ        

 َةانب شةاظاْى ذْاْة 
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ةَيويصتة ذةشتووا َةّ تاآلْةو توااةوة وةى شةاةنيي ئ َاوةناْى ذْوإ  
 يةتؤبطرَيت

و َاوووةناْى ذْووإ ذيووااء اةظووٓٔد َةكةاضووى باَيووة جؤااوجؤاةنوواْى بووؤاذواز 
بؤتؤذزيٓوووووووةوة يةَاوووووووووةناْى ذْوووووووإء وةااَؤظووووووووهرذْيإ يةَايووووووووبةيؤذياو   
ذابوْةايتييةوة ذةةَيضٔد بةآلّ ذةشوتوواَيو نةبيوةوَيت بواط يةَاووةناْى ذْوإ      

 بها د ذةبَيت َةّ تاآلْةو توااةوة يةتؤبطرَيت:
/ يةنصووواْب ذٕء ةيووواو يةبوووةاذةّ ياشووواذا ٖةاضوووةْبة يةنصووواْب ذكووووقب     4

اا ذْووإ ْيووةء ا زكووااا يووةنحااا ذْووإ يةيةنصوواْب     بووةَاْاا ا زكووااا يووةنحا  
نؤَةآليةتوبايوووة  بووووةآلّ يةنصووواْ ووْب ذْووووإ بوووةةياوإ يةبووووةاذةّ ياشوووواذاء    
شوور يٓةوةا َووةو جياوازويووة يووةَْيواْيإ ا َيطايووةىء ذةشووتهةوتَيهب كرْطووة بووؤ   
ا زكااا يةنحااا ذْإ  ذةبَيت تَي هؤظك ٖةَوو تانوةناْب نؤَوةأل ض ذٕ بَيوت    

 يةبةاذةّ ياشاذا بةضاوا يةنصإ تةَاظا بهرَئ ض ةياو 
َوووةو يةنصووواْية يوووةبوااةناْب: نر وةاكووورتٔ  ذةش  اكةيعووونت بوووةناا  بيُوووة 
نؤَةآليةتيووةنإ  جووؤاا نوواانرذٕ  َوواة ٖةَي وويااذْب ٖاوشووةا  تووةآلم  َووريا   

 ضاوذَيرا َٓاألء ْةشةز  توَيٓبٕء شةوةا بةذو َيت 
شووتةيبء ةًووة ذوويووب ذْووإء شووةاوةاا   تووةواوا َووةو ياشوواياْةا نووة ذَيرذة 

ةياوإ بةشةاياْبا تةبةْب ذةنا  ذةبَيت ٖةَيوةظوَيٓةوةء يةجَيطاياْوبا ياشواا    
يةنصووواْيخواز ذابٓرَيوووتء ٖةيوَوووةاجب َووواذذاء َةعٓوووةويغ بوووؤ شووور يٓةوةا 

 جياوازيةنإ وةااٖةَ هرَيت 
/ ذْووإ ذةبَيووت توواوةْب َووابواا شووةابةتؤبٔء وةى تووانب شووةابةتؤاْةى     2

ؤا ةيوواوك يةياشوواء يةةةيوةْووبا نؤَةآليةتوووبا ضوواويَو هرَيت  ذْوواْيغ ةاظووه
وةى ةياوإ ذةبَيت نااا نؤَةآليةتب بهةٕء نااا ْاوَاألء َٓباَيبااا ذةبَيوت  
بوونب بةَووةانب نؤَووةألء ذةوَيووة   ْووةى ةيعووةا بوو نر ا ذْووإ  ْابَيووت نووااا       

و ذةبَيوت نور ا   ذْاْةء ةياواْة مبَيَٓيت  يةبةااْ ةا نوااا وةى يةنوبا ذٕء ةيوا   

شواَيية   48وةنيةى وةابطرٕ  بيُةا بَيهااا َاة ٖةا نةشوَيهب توواا تةَوةْب    
نة بَيهاا ذةبَيت  ذْاْيغ نوة بَيهواابووٕ ذةبَيوت وةى بَيهواا يةبةاضواوبطريَئء      

 يةو ضوااضَيوةيةذا َافء بةاذةوةْبييإ يةبةاضاو بطريَيت 
ناا ذةابهرَئ بةَيهو ذةبَيوت  ذْإ ْابَيت بةٖؤا ذووكيإ بووْياْةوة يةشةا  

يةَؤَيوووة ء تسَوووةتطوزااا تةْباوشوووة تاي وووةتب بةٖرةَةْوووببَيتء ذووَووواْط 
ةَيغ َٓاَي ووٕء ذوو َاْط ذواا َٓاَي ووٕ واتة ضوواا َواْط َؤَيوةتب ا ةروب     
َٓاَي ووٕ وةابطرَيوت بو  َوةوةا يوةَافء نور ا ذابعوهَيتء ذواا َوةو ضوواا         

َوواْطو  َؤَيووة   5-4َوواة َووةوةيإ ٖةيووة َاْطووةػ ذايوووء بوواوى ايووةنَيهيإك 
وةابطوورٕ بووؤ ضوواوذَيرا َٓوواألء يةظوووَيين نووااذا ذةبَيووت ظووريتؤاكةء باتضووةا 
شوواوايإ ٖووةبَيتء اةذا ذوو جووااء جووااا ْيووو شووةعا  َؤَيووةتب ظووري ةَيووباْب  
َٓووواآلٕ ذيااي هرَيوووت  َةَاْوووة بوووةَاْاا َوووةوةا نوووة ذةوَيوووة  بوووةاةرط بَيوووت       

ذْووباء َوةانب ذايهوإ يوةو ضوااضوَيوةيةذا ْووةبَيت      يوةَٓاَي ووٕء ضواوذَيرا نر  
بةَووةانَيهب زيوواذةا تاي ووة  بووةتؤيإ  ذْووإ يةنؤَووةَيب ضوويٓايةتوبا تاََيصووتا  
ذايهايةتب بووةتوة ٖؤيوةنب شوةاباا بوؤ ضةوشواْبْةوةا زياتريوإ  يةناتَيهوبا        
ذةبَيووت بووةو ٖؤيووةوة اَتيازيووإ ة بووباَيتء تووةعويسا َووةو َةزيووة ء َازااةيووإ 

 تةوة بؤبهرَي
ا ةذ ذواا ذاوشوووت ووْب نؤاةةيوووة َوووازاذٕ بوووؤ يوووةباابرذٕء   75ذْوووإ توووا  

بر يوووواا تووووةْٗا بةذةشووووت تؤياْووووةء ذةبَيووووت يووووة تةشووووتةتاْةا تووووؤا ايبء    
تاي وووة ء بةذةشوووة ذنتوووؤاا ةصووووؤا  بةا َيوةبضوووَيت  يوووةباابرذٕ يوووةعياذة      
تاي ةتويوووةنإء ظووووَيٓة ْاا ةرويوووةنإ ذةبَيوووت قةذةغوووةبهرَيتء شوووساا     

 بباَيت نة ذةيهةٕ  ةَةواْ
 / تَيسإ تاي ةيةْبية َابوايةنةا ْةََٓيَٓيت 3

يةنؤَووةَيى ضوويٓايةتييبا تَيووسإ بضوووونهراوةو اذَيُووى َووابوواو شووةاذةَى    
تؤيةتىد واتة تاي ةيةْبييةنى َابوواو ٖةيوةء َوةّ تاي ةيةْبيوةػ يوةنَيو     
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ةيوواو اةَيووى  يةشووةاةني ئ ٖؤيووةناْى ذْاْووة اوةى َووةْطًَض ذةَيوو  يةتَيساْووبا     
شةاَايةذاا ذبيٓ ء ذْيغ اةَيى ةر ةييتااياك   نةوايوة َةكوةا مباْوةو  باشوى     
َووازاذو ذْووإ بهووةئ ذةبَيووت باشووى ْةَٖيعووتٓى تاي ةيةْووبو َووابوواو تَيووسإ   
بهةئد بوةجؤاَيو نوةةَيهٗاتَيهب َازاذاْوةا نؤَةآليوةتب بَيوتء يةشوةا بٓوةَاو        

 تؤاظةويصتى بٓيات ٓرَيت   
شواَيب انووا  بَيوت يوإ نوكك َواة َوةوةا        48شةاوو تةَةْب  ٖةَوو نةشَيهب

ٖةية بوةَااةزوو َورياذةا توؤاء بوةب  ذةشوتَيوةاذاْب ٖويك نوةطء  يوةَْيوء         
بوووةناا َاشووواْب ذةوَيوووة  تَيوووسإ ةَيه َٗيَٓيوووتء زةواجوووب نةشووواْب نوووةَ  يوووةو 
تةَةْوووة اةريوووةتى ةَيٓوووةذاَيت  بةٖوووةَإ ظوووَيوة ا  ء ا ةروووب ٖاوشوووةاَية   

نةشووةنإ تؤياْووةء ٖوويك نووةط َوواة ذةشووتَيوةاذاْب ْيووةء يووةذياْب  َةشووةيةو
ٖاوشووووةاوبا ذةبَيووووت ةووووةير ةوا توووواى ٖاوشووووةاا بهرَيووووتء ووووورة ٖاوشووووةاا   

 قةذةغةبهرَيت 
/ ذئ نة ا ةَيَيهوب ناايطوةاء بةاضواوا ٖةيوة يةشتةَهَيعوبء ةًوة ذوويوب        4

توووةوةء ذْاْوووباد يةذةوَيوووة ء ياشووواناْب ةةيوةْبيوووباا بوووةذياْب توووةَيو جيابهرَي
بهرَيتة نااا تاي ةتب ٖةا نةشَيو نة ذةيةوَيت ةوةير ةوا يَي هوا ء بوةّ ة يوة     
ذابةظوو ووْب َيٓصووإ بةشووةا ذٕء ةيوواوذا ْابَيووت ب َيتووة ٖووؤا ضةوشوواْةوةا       

 يةنَيهيإ ية يةٕ َةوا ترياْةوة 
/ شونايةتب ةَيهرذٕء بوةنااَٖيٓاْب زةاء وعواا يةتَيساْوبا بةااْ وةا ذْوإ      5

تى قةذةغووووةبهرَيتء يةبةااْ ةايووووبا شووووساا تووْووووب ٖووووةبَيت   بةياشوووواو تاي ووووة
نوظتين ذْإ بةْاوا ْاَوشةوة بةنوظتين عةَبا ذابٓرَيتء بةو ة يوة شوسا   
بباَيت  َةّ شساياْة يةبةااْ ةا يَيبإء نوظتين ذْاْبا َةكةا بةجوبا بطريَيوت   
ناايطووةاا زةا جووبا ذةبَيووت يةبووةاةوةَيغ برذْووب َووازاذا ذْاْووباء يووةنَيو يووة    
ٖؤيووووةناْب ةووووةاةكرتين نؤيًووووةتب ذْووووإ يووووةّ ذةواةيووووةذا يَيٓةةرشوووويٓةوةية     

 يةَةثاَبةااْب تاوإ بةذذا ذْإ 

/ ذْوووووواْب  ذ نووووووإء ذةاةوةا ظووووووااةنإ بةظووووووَيوةيةنب زةا وووووووراوإ     6
ذةضةوشوووَيٓرَيٓةوة  ذيووؤء ةةيوةْبيوووة نؤْوووةنإ ذةشوووةآلتب زياتريوووإ ٖةيوووة     

وةاٖووةْطيغ ذةشووة َووةواْب   ية ذ ناْووباء ْةتوَيٓووبةواااء ذوانووةوتوويب   
زيوواتر نرذووةتووةوة  ذْوواْب َووةّ ظوووَيٓاْة بَيحطووة يووةنااا َوواألء َٓباَيووبااا نووة 
وةى ضوووةاَب  َوووٌ بوووؤ شووواتَيهيغ يَييوووإ ْابَيتوووةوة  بوووةنااا نعوووتوناَييةوة      
تووةايهٔ  يووإ بوووةنر  يووإ بوووؤ تَيساْووةناْب تؤيوووإ  يةٖووةاذوو ذاَيةتةنوووةذا      

ؤ تؤاَوواوا ةَيواْووةا ا ةذاْووةا نووااة  شووةعا  نوواا شووٓوواا ْيووةء تؤاٖووةآل  بوو
ٖيك ةَيباويصتويةنب ناانرذٕ يةبةاذةشوتبا ْيوةء نور  زةا نةَوةء َةواْوةا      
بووؤ َوواَيب تؤظوويإ نااذةنووةٕ بةاٖووةَب نااةنووةيإ ذةضووَيتة ذةشووة شووةاةنب  
تَيسإء بؤ شةاةتايو ئ ةَيويصة تؤيإ ذةبَيت ضواو يةذةشوة َوةوإ بؤ      

ب ايئوواٖبء وةاٖووةْطب تاي ووة  بووؤ َووةو ْاوضوواْة    بؤيووة زةا كرْطووة نوواا َاشوواْ 
 بهرَيتء ةَيويصتويةناْب َةو نااةيإ بؤ ذابيٓ هرَيت 

/ ةَيويصووتة اَيطريووة نًتوووااء َةعٓةويووةنإ يةشووةا اَيطوواا كةظووةنرذْب     7
ذْووووإ  بوووونَئ  بةشووووووى شووووةيرنرذْب ذْووووإء شووووونايةتب ةَيهرذْيووووإ اض       

َيت بةتاوإ بيََيرذاَيت  ذْإ ذةبَيوت  يةَاَةَيةو اةذاْةذاء ض ية َةذةبياتباكذةب
ورشوووةتيإ بوووؤ بر ةتصوووَيٓرَيت توووا يةَةيوووبإء يةبسووتٓوووةوة جؤااءجؤاةناْوووبا  

 بةظبااا ضا ناْة بهةٕ 
/ ذةبَيت ذْإ توَيٓبةواابٔد بَيحطوة يوةو ْاوةْوبة ا ووْوان رياء قوتاخباْوة      8

ةبَيوووت تاي ةتياْوووةا نوووة بوووؤ توَيٓوووبةواانرذْب كوووةواة شووواآلٕ ذةنرَيتوووةوة  ذ     
شوواَيب 48توَيٓووبْب بووةتؤا ايبء ايساَووب بووؤ ٖووةَوو نةشووَيهب تووواا تةَووةْب     

ةةير ةوبهرَيتء َةواْةا نة نضإ يةتوَيٓبٕ ذووا ذةتةْةوة يإ اَيطرييإ بؤ 
ذاوشوووووت ذةنوووووةٕ ذةبَيوووووت يَيورشووووويٓةوةيإ يةكوووووةأل بهرَيوووووتء شوووووسابباَئ      

و وة توَيٓووووووووبةوااا ذْووووووووإء َاظووووووووٓانرذْيإ بووووووووةبريوباوةا ا ةَيعووووووووهةوتو 
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َاظوووووٓانرذْيإ بةةَيعووووووهةوتٓة زاْصوووووتويةنإ ذةواا ناايطووووووةاا ذةبَيووووووت   
 ية برذْب بريوباوةا ا نؤٕ يةشةا ذْإ 

/ ذْإ ذةبَيت تاوةْب جٓصب تؤيإ بٔ  يةنَيو يةو ظوتاْةا نوة ذةشوة    9
ذئء ةياوا بةشةا ذْاْوةوة بوةاز ا اكرتوووة  ذةشوةآلتب َةواْوة بةشوةا شوؤزء        

   ّ نؤَةَيطايوةذا تواوةْب عاتيئووةء جٓصوب تؤيوإ ْووك       جٓصوب ذْاْوبا  ذْوإ يووة
ذْووإ بووةة ا وةاٖووةْطب ةياوشووا ااء ياشوواا َيصووالَب نؤيًووةا ةيوواوأْء      
نؤيًوووةػ ٖوووةا ظوووتَيهب ٖوووةبَيت تاوةْبااَيتويةنوووةا ذةكةا َيتوووةوة بؤتووواوةٕ   
نؤيًوووة  بؤيوووة شوووؤزء عاتيئوووةء جٓصوووب ذْوووإ ية يوووةٕ ةيووواواْب تاوةْياْوووةوة   

 نتء ةياوةتبء ؼوَيرب ةَيوةذةنرَيت كؤا يٓةوةء نر ئء ورةظ
َةشووةيةيةنب زةا كوورْط َةوةيووة َووةّ َاواْووة بووؤ ذْووإ تؤيووإ بطةا َيتووةوةء      
تؤيووإ وةى َيٓصووواْب شووةابةتؤ َوووازاذبٔ يةبةنااَٖيٓاْوووبا  َةَوووة  يوووةَْيهب    

 كرْطب َازاذا ذْاْة 
ناتَيووو باشووب َووازاذا ذْووإ ذةنرَيووت  بووؤاذوازا يةنصووةا ذةنةوَيتووة بووريا        

بة ا َةواْةوة ذٕ شةاضاوةا تراةةء وةشاذةء َةَةػ يةَازاذيوةوة   وةذعا 
شةاضاوة ذةكرَيتء واا بآلوذةنةْوةوة نوة وةذعوا يةذاَيويةا َوازاذا ذْبايوة        
بؤيووة بووؤ ةووَيغ كوورتٔ بووة وةذعووا َووازاذا يووةذْإ زةو  ذةنووةٕ  ٖةَي ووة  َووةوة    

وةذعووا وريونووااا َووةتالقب بؤاذوازيووة ْووةى ا اشووة  اِ اشووتيةنةا َةوةيووة نووة   
بةاٖووةَب نؤَةَيطووةا ضوويٓايةتية يةبةاَووةوةا ذْووإ َووازاذاء توواوةْب جٓصووب   
تؤيووإ ْووك وةذعووا ٖةيووة  بووةٖؤا ْووةبووْب شووةابةتؤيب َابوايووةوة  بووةٖؤا    
ْوووةبووْب َووووازاذا جٓصووووبء تؤظةويصووووتويةوة  بووووةٖؤا ْووووةبووْب َووووازاذا  
ٖةَي ووويااذْب ٖاوشوووةاةوة  بوووةنواتب بوووةٖؤا قةيوووبء بةْوووبةناْب نؤَوووةَيطاوةء 

ةاوةٖا بةٖؤا ذاوْاْةوةا ةياواْب واذيعوةوة ذْوإ تووظوب َوةو ْةتؤظوية      ٖ
 نؤَةآليةتوية ذةبٔ 

وةذعا ٖةا زوَيَُيوو ْيوة يوةذْإ بوةَيهو َاَرازَيهيعوة بوؤ زةو  نرذْوب        
َوووووازاذا يوووووةذْإ َةواْوووووةا تووظوووووب بوووووووٕ بةوةذعوووووياْةترئ ظوووووَيوة 

ْاوا ذةضةوشووَيٓرَيٓةوةء شووونايةتييإ ة ذةنرَيووت  َةواْووةا ذيووغ بووة   
ْةَٖيعتين وةذعواوة شوةانو  ذةنورَئ  بؤيوة توةبا  ذذا وةظورا ْوةى        
ٖووةا ةَيويصووة بةضوواوذَيرا ذْووإ ْيووة  بووةَيهو تووةبا  بووؤ َووازذا ذْووإ         

 بةظَيهب كرْط يةتةبا  ذذا وةذعاية 


