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يف لمت  ـالو  لـكت  ـال  ةيليئارـسإلا  تارباـخملا  تناـك  ةزغ ، عاـطق  يف  ةـمواقملا  ىدـل  اًريـسأ  طـيلاش  داـعلج  يدـنجلا  ناـك  نيح 
بيغرتـلا اـهنمو  اهتمدـخل  اهترخـس  ـالإ  ةليـسو  كرتـت  مـل  اـهنأ  كـش  ـال  هزاـجتحا ، ناـكم  ىلإ  اهلـصوي  طـيخ  فرط  نـع  ثـحبلا 

نوّلمي ـالو  نوـّلكي  ـال  اوناـك  كـئلوأ  دـصق ، وا  ملع  نود  مهمدـخي  نم  كاـنه  ناـك  نكلو  ءاطـسولاو ، ءـالمعلا  اـهنمو  بيهرتـلاو ،
ةزغ عاطقب  لح  يذلا  رامدلا  نع  الضف  نيينيطسلفلا  نم  تائملا  داهشتسا  يف  ببست  طيلاش  يدنجلا  رسأ  نأ  ديكأتلا  نم 

فقوـب لـصاوتلا  عـقاوم  ءاطـشنو  باّـتُكلا  نـم  تارـشعلا  ةوـعد  ظـحالن  ثـيح  ةدوـعلا ، تاريـسم  عـم  رركتي  هـسفن  ويرانيــسلا 
ينويهصلا مارجإلا  لغتسا  مهضعبو  اهنم ، ائيش  ققحي  مل  ينيطسلفلا  بعشلا  نأو  ةيدجم  ريغ  اهنأ  ةجحب  ةدوعلا  تاريسم 

فرحب ةهج  مهتا  نم  مهنمو  اهل ، لصأ  مهتب ال  مهيمرو  ةدوعلا  تاريسم  ىلع  نيمئاقلل  هئادع  نم  ديزيل  لافطألا  فادهتـساب 
ةصاخ ةيبزح  فادهأل  اهلالغتساو  اهتلصوب 

دودـحلا ىلإ  هجوت  نود  يلودـلا  عمتجملا  ةلامتـسا  لوح  روـحمتت  اـهتيبلاغو  ةريثـك  راـكفأ  مهيدـل  ءـالؤه ؟ دـيري  اذاـم  اًنـسح ،
ناـك نإ  رظنلا  ضغب  ينيطــسلف ، حور  قـهزت  نأ  لــبقي  نـم  مرجم  لوـقن : ءادــتبا  ءامدــلا  ةــقارإ  نـم  دــيزملاب  ببــستلا  نودو 

ودــعلل ءاــضيبلا  ةــيارلا  عــفرن  نأ  ينعي  ــال  اذــه  نــكلو  ءاوــس ، مــهلكف  ايركـــسع ، وأ  ايندــم  ناــك  نإ  اخيـــش ، وأ  ــالفط  ديهـــشلا 
حاورألا قهزت  ىتح ال  يليئارسإلا 

تفطاـعت لـه  اـنعم ؟ يلودـلا  عمتجملا  فطاـعت  لـهف  ينيطـسلف ، نــم 1400  رثــكأ  دهـــشتسا  ةزغ  عاــطق  ىلع  برح  رخآ  يف 
تاريسم نأ  ديكأتلا  عم  ةيملس ؟ ةمواقم  اهنأ  ىلع  اهريوصت  نوديري  تايلاعفب  مهفطعتـسنس  فيك  اًذإ  انعم ؟ ةيبرعلا  لودلا 

زايتماب ةيملس  ةمواقم  يه  ةدوعلا 

ةعمجو ىرــسألا  ةــعمج  فـقوتت  نأ  بـجي  ةزغ  يف  : " هلاـق اــممو  ءاقدــصألا ، دــحأ  هـحرط  اــم  راــكفأ  نـم  لــيق  اــم  برغأ  نـم 
لك رـضحي  نأـك  قاـشعلا ؛ ةـعمجو  مـالعألا  ةـعمجو  ءادوـسلا  تـالظملا  ةـعمجل  بهذـنو  ءامـسألا ، كـلت  نـم  اـهريغو  ءادهــشلا 

ةعمج ةيـسنامورو ،" بح  اـهلك  عـمج  نوـكت  درو ، عـم  نيطـسلفل  ةريغـص  مـالعأ  لـمحو  هتقيفر  هتبيطخ ، هتجوز ، عـم  صخش 
اهماحقإ امأ  ةينورتكلإلا ، انعقاوم  ىلإ  مهليمتسنو  انموق  نم  ءاهفسلا  ىلع  اهب  كحـضن  نأ  نكمي  هذه  ةيـسنامورلاو  قاشعلا 

رواش ماصع 



صقرلاو تاـتروشلاو  يرعلاـب  ريرحتلا  ةركف  باحــصأ  نـع  فـلتخي  ــال  نيــشم  رمأ  اذــهف  يليئارــسإلا  ودــعلا  عـم  انعارــص  يف 
رصاعملا

، قيدصلا لبق  ودـعلا  هب  دهـش  ام  اذـهو  بذاك ، ءاعدا  نيينيطـسلفلا  حـلاصل  فدـه  يأ  ققحت  مل  ةدوعلا  تاريـسم  نأب  ءاعدالا 
وه ةوقلاب  اهراصح  نم  ةزغ  صالخو  ةزغ ، عاطق  نع  راصحلا  عفر  وهو  يساسألا  اهفده  ققحت  ىتح  رمتستس  اهنأ  دقتعأو 

ىلع درلاـب  تددـه  ةـمواقملا  نأ  دـقتعأف  نيكراـشملا  فوفـص  يف  رئاـسخلا  ةرثك  اـمأ  نيطـسلفل ، لـماكلا  ريرحتلا  وحن  ةوطخ 
الإ نكمأ  ام  هيدافت  نم  دب  الو  للج  رمأ  حور  قاهزإ  نكلو  اهتايادب ، عم  ةنراقم  ةليلق  تحبـصأ  رئاسخلا  نأب  املع  اهرارمتـسا ،

مالستسالاب

ريغ اـهنأ  ىري  نـمف  اـهيف ، ةــكراشملا  ىلع  ادــحأ  ربـجي  دــحأ  ـالو  يــصخش ، راـيخ  تاريــسملا  يف  ةــكراشملا  نإ  لوـقأ : اـًـماتخ 
جيرهت تاــيلاعفب  اهلادبتـــسا  ىلإ  ةوعدــلا  وأ  اــهتبراحم  ينعي  ــال  اذــه  نــكلو  ةــكراشملا ، مدـــع  يف  جرح  هــيلع  سيل  ةـــيدجم 

طاطحناو

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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