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��اء ��� ا���� ����ا �� ا���رك ا�	���� ا��               �0�$��� �� أ/. ا-���,ل    �� ��*� ����اآ�ة إ�& ا���ن ا���$� �#"!� �� أ��اد  �

 ..وا��	��� ، �"�6 أن ��ده4 ر��� ���3 �� ���2 أ�1          
  

 !م� م�6 ی:9آ� ح567 أ��4ء م� ه12ء ا	�0�اء ؟     
�� /�ى و��6ى �#& اDرض ه� أن ا����دة ا��B���� ا������ ت@�ل ا�6�� �� ?� ص=	� ه>-ء ا�;��اء ا���� :���ا د��ءه4 ��                     

 .. و ت	��� اDرض ا��� اح�#��� إ��ا�2.         �@�. ت	��F ا-���,ل أ    
  

���ن  ���او��ن �� ���م ��4 إ�,��� ، و      - آ@�:� ا�@;� �� أر/�ء ا����رة     -ا��@�� �� ه�H ا�	��� أن ا���ا?"�� :& ���         � - �� 
�	�آ�� ، ور/�ل اM�,م ���#�� ��       - ُ���م ، ��M�,م ��اء �� ا��ول ا������� أو ا�"���� �� زال ه� ا��� ا�K=�� �#���دة ا��B���� ا                          

4 ، ��4 �����ن ��0�ت - ح�� ��� ��#P ا����دات ا�	�آ��              ���3ة ا�	�آ�� �� أي دو�� �� دول ا�/Dا.. 
  

 ��دا �� ا�;��اء ا�W@�ط ا���� :���ا ��� ��0�ت و��	U �";�                  73 �� ��� �� أ���ب ح�ب أآ����       ا	%��دة ا	>��5�4     ا�:�رت  
 M4 �� ا��4 �4 �����ا ��� ت#P ��0�ت ، ?@� *�ه�P �� ه>-ء ا���� ��ر$�ه�                          ���-ت*D 4ه��X ��YZا� ��0@�ر Dا U@6م ، وح,�

أو آ;=�ا �0�*��� �#���W �#�أي ا��م ، آ��=��F ا�;�ذ�� ا��ي ح���H �� ا���ر�[ و��ه�ا ص�رت\ ، �. ح�و��ا اK��� \����X�رج ��:1             
      ��� ��X ذي ��� ، وه� ا����2 ا�=#� ��� /�ى �� ا*���ر �� ا�D@�ع اDول              إ�;�ء ا����3 �� ا��K�*� ، وا*�� �� \"6B� ��Dا &

�� ا�	�ب ، :@. أن �6@� ا�B�دات ا����دات ا����ZB �#& ت"=�� ��0 آ�B"�6 ا��� ذ�	U ا��6` ا����ي ، وإ- ت�$�ا                                   
 ���ZB ..�#�	�آ�� ا�

 
�وا	�� 5C ا	:> �Bدة ا	7�ق    ( ج��< ا	%�دة ا	���ا*���            E	�F	وا �*�F	ه#   ) �� ا�"�B >م    �C4 �(�ش�	ب         ا� 	ا J)B $>�دات	ا �	�B �	ذ��ا	

           ��Kش� JC� �                                                                               :أن م%(�ة ا	��M ا	���ي 4:%< 1 م �	5 	
 ..، أي - ت��ر أ��ا ا���6م واح�=f�� g ��� اآ�B@�\ �� أرض             ) ��"�ة     آ4 ��ق ا  12(  �� �0ج �� �!#� ا����ع ا��6ى     -1
�� ا��و �" =�  �#���. �l أي ث�jة �"    ا��"�ة  �Xب  ) 4 / 21ا�=�:��� ا���ر����    (  -�� �� ���ء ا�!��� ا���Mات��6 ��6#`       -2.. 
 
����B �� ��ر��� ح�& ا������ار �� /"�ب ا��M���#�� و���Zن �� ث,ث ن ����دة ا�#�اء �� ���m ا�Y�*� آ�ن ا��6` :ا	�Qح5P اRو	� : مQحP:�ن ( 

���- ��18ق �;�ة ه� ا�=�:�   &��X 3�3� ���  �� :��ع ا��M���#��16، ا�=�:�  ��ة أ������دة ا���� ح�B  �� ا����ع اDو�f 2، ا�=�:� ����دة ا�
 g��@� رب ا�"@� ح�4 ، ����دة ��"�   ��15اء ��رع ���B. ه� ا�#�اء و، ا���� أح�� �@�د ا���3 ����دة   ���Z�*�Z �;�ة 23ا�=�:�  � ��B	ت ���، ����دة ا�

 ��� - �r6 أن تj�در ا�W=�  ����دة ا���� إ��اه�4 ا��ا�� ، �l �,ح!� أن ا�=�:� ا���ر�� ا���آ�رة ا���ر��21 �#�6` ه� ا�=�:� ا���Mات��6وا�!
 ����jي����ى �ا�D�	� �� .. �� ح�ل �@�ر*� و�� تB#. آ"� *�ف أن ا��و ����م �#�

 7:��� �;�ة ه�� ا�=�:� ����B �� ا������ار ح�& v�#0 ا�u��B ، و���Zن �� ������دة ا�#�اء �@� ا��"4 واص.  آ�ن ا��6` ا�: t��Y	�Qح5P ا	�F*�5 ا
���ل ا�u��B حا����;�ة ����دة ا���� ��� 1�u��19  �=�= وا�=�:� � ا������ار ح�& ���ل ا�Bا��� ت�j& �"������دة ا���� أح�� ��وى  �� &�jت  &�

��� ��وى ح#������دة ا���� أح��  ��25اء ��رع ���B. ه� ا�#�اء و ،  ����دة ا���� �	�� أ�� ا�=��Z�*�Z��x �;�ة 6 ا�=�:� ح�ود :��ع ا�@	� اDح�� ، �
 ، ��� تj�در أن- �r6 ����دة ا���� �@� ا�l� ، .���: 3�3 �,ح!� أن ا�=�:� ا���ر�� ا���آ�رة  ��ر�� 4ا�=�:�  �#�6` ا�t��Y ه� ا���Mات��6وا�!

 ����jا� �=Wي����ى �ا�D �� ) ..�� ح�ل �@�ر*�  �	�و�� تB#. آ"� *�ف أن ا��و ����م �#�



 
           SCB� 12ا/���ع �B�ء  ( ، ح�& أ/@� ا�B�دات      اRول 4(�ع�� اR م� أن &�أت ا	 �ب وأ&�ع ا	��M ا	���ي ��T& �0داء 	# ی:

  ا���دة ا����ا*��� �#& ح=� ��@�ة �#�6` ا����ي ، ه4 ر��Wا ا��ض }��ا �� *=u ا���م ، �z� ��mحW�رهB� 4�ءً                       ) أآ����
�ا ت���� �� �K��1 ، و��أت ?@�K آ�B"�6 �� ا��=��.           �B��: 

 
 *  5B�7	5 21اXر��	ات��6 �#�6`       (  ا���Mا ���ا��� :�ده� ا���� إ��اه�4 ا��ا�� ، ُ:�. /��l :�دة أ������ ا���ر��            ) ا�Y�*�    ا�!

 ) ..  أآ����  14(  د���� �� :�ت�� �� }�ف ������    200وت����  �l ��ة ~-ف �� /"�ده�   ! ) دا0. ��"�ء و0�رج ا��!#�      ( ا�Y,ث�  
 
����ت\ وأ��ادH و���X v"� 4 �;� د����ت ، و*H�2�: �6 ا����                  �� د  % ���90   ) ا����l �#�6` ا�t��Y        (  م�رع ا	�>:%J  25ا	$�اء   * 

�#�& ا���W�ت �� ا������ وا����ان         ��� - ��Kج �"�� إ- ����ا ،     �� إص���ت ����j ، ��� ت4 ت�/��\ إ�& �"�          ��وى  أح�� ح#��   
 ..ا��Mا���#�2    

 
� �� ا����	� ���#�    أ�� ����#� ا�"�/�  ،  ه�H ا��"���     إ�&  25وه� �� أ�� ���/�\ ا�#�اء ا���رع     ،  ا�����KB#� ��Y أن ا�B�دات        

 ! ا�6@"�ء  
                        �ر4X ت���� ا�#�اء واص. ��-������ و��ا/�� ا��	�آ�� أو ر�� ا��"=�� و��ا/�� اM��ام ، إ- أ*\ وا�F �#& ت"=�� أوا�� ا�B�دات �

� ���X ا����دة ا���� �����ه�ة ح�& - �"�4B ا��6`          �) أو ��Dح�ى �	�6زا  ( $fj �"�1 �� ا�=��F ا�;�ذ�� ا��ي آ�ن �	�ص�ا      
    ��- ح�ل و- :�ة إ- ��� ،  : " �#=��F ا�;�ذ��   ) أ*�. ح���� �� ��آ�ات\ ( �� ت#P ا�!�وف ا��@� ، ��Z ا�#�اء واص. :�ل ح�"

             Hن ه�ا ا�#�اء ���4 ت����m� ��@B� �� ) ..  أآ����  m� ) " !17*=� أوا��Z� ، H""� أ:��
آ. أرآ�ن ت#P ت�l�6   ��رع ���B. �#& �� ا�B�دات آ�ن آ=�, ���/�\ ت��� ا��K�*� ا�!�& �\ ، �=� ه�ا ا���ار      25 ح�ث �#�اء ��

 !!ا�����6   
 
 * 5B�7	5 4اXر��	ا  )        t��Yات��6 �#�6` ا����Mا ���دا0. ��"�ء و0�رج  ( ا��� ���ده� ا���� :���. ت#�U $���ت ��/�     ) ا�!

 ).. أآ����  20 / 15 ( 21، وإن آ�*�B�� UB�� Uة �� ت#��\ *!��ت�� ا�ـ          !! ) *��ق ا��!#�  
 
آ�ن ��اء ��ر�� ت�ر�@� را:�� ، ر4X ذ�P ت4 ت����H ���رة �@\ آ#��        ) ا-ح���?� ا-���ات��6 �����ه�ة       (  ا	��رع 23ا	$�اء  * 

\ إ�& �"��� ��ر�� ت	U ����ة ا����ان        �� ���/� وأص�r :��2ة ا���� ح�B �@� ا�	��� إص���ت ���D �jن وز�� ا�	���� أ�               
#\ ا�B�دات �H��!* l ا�ـ              � �� u=* \� .4 ��ر$� آ. ا���دة              25ا��Mا�2#� ، أي أ*\ �Xر ، F��Bا���م ا� �� .��B� رع�� 

1 ، و*,حg ه"� ت"�وب اDدوار ��� ا�B�دات                          Wا� �� ���X U*�. آ��ن ��0 أح�� إ���D ���"�#� ���*#�    ا����ا�. ��وأح�� إ��� )
 ).. أآ����  18

 
� ������ �� ت����      (  أآ����   14 :��2 ا��6` ا�Y�*� أص�m� rز�� :#@�� ح�دة �� ا�B��� ا�Y��"� ص@�ح                 ا	$�اء C4� مTم�ن   * �

� أن �;. ا�;�ذ�� �� ذ�P وأ                       ) ا���6م  � t��Y4 واص. �� ا��6` ا�ه�ن  ، وه� ا��ي ح�ر ا�B�دات ��ارا �H��!* l �@� ا��"
         ���jا� �� ���  ..10ا�B�دات آ@���ءH أ��م $@�ط ا����دة ا�

 
 ا��� آ�*U ت��� ا��#��ت �	���� ا�B�دات �� أي ��#�� ا*�	�ر��        10 �� ح�. ����X �� \��B ا����دة ر:4    ُم6< ا	7�ی] ا	��ذ	�  * 

 ..  أآ���� ���14م ��� $�M H*��ذ :�ات\ ا�����ح� �#& ر��ل ��"�ء �"�        
 
،   )  أآ����  14(  �� ا����Zو��ن 10ا�B�دات ���خ �� ا�P� : "      ���j �� أآ���P �� ��ا�� و0` ���ر /��� ، 0#& ��     إ$�ب   " 

     ��  ..�� �"�م :�ات� إ*U��W آ#�� �#& اDرض      : �mت�\ ص�ت ا���� ��ا�� �� �
� ا���ات �� ا�       @� ا��"4 واص. �l وز�� ا�	����       �Z���� �� ا�#�اء � ? �� �� آ�ن   ( ��K� 1#K آ#�� �>ا��ات   �rّB و�#@?

�ه4      "  ،  )���� ا�B�دات     � .��?��ان إ�\ �� �"�م ، �� إ�\ ،           " ..ص�ت أح�� إ�����.   " : �#` �� واص. أ*� ه@U ا����ان ��
  ����� U��0 د ا�#�اء واص. ث4 �"��     " : 0,ص��l  fK23 ( ا�   ���Bص@�ح�  10 : 24 أآ���� ا� .. ( 

  
آmن ا ��D�u�� ��      H�" ��\ ، و- �����K��#� l��B ا����ا/��� �#& اDرض ،             ��@�� ا��2#� ���0.     آ ،   م�� �[� Q�& 5جJ ی�  



��  ه� ا��@�ك  ���    U�� �� ���#2�� م  أ������Zا� ..  
ص@�j2�� ���� x      ا��ي أ   -ا�=��F ا�;�ذ�� � H�� lW�H�0 &# و��1 وح��ا �� ���X ا����دة ا��� ا����& �#��� ا���ة ، وز�� ا�	����                             

 .. ��j& ا�=;. ���U ��ح` �Z;1 أ��د ا��>ا��ة      -�� ح"P ا���ة   
 

   ̂�6�$C� ؟            أی� م� ���� �=�Kوت ����      !  �� ا�B"�ات ا�UB ا���$�� �� ���� ت	��P ا���ات ا��� ت!�� U��2 ا��� أ����Zأ�� ا�
، ��� ?@�\    ! ��Wب �� �@F ا���ر�[ ا��ZBي ���4 ؟    أ�� �@�أ ا��"�ورة �����ات ا��ي      !  ؟ 70:�ات ا����ع ا��6ى �� ص�1 ��م   

��ى ، وت#��\ :�ات"� �� رو��� وت�ر�U �#�\ و?@��\ �� �"�ات ا-��"3اف ، -                *��jاZ�M"�ر ا����و*� و0��� �� ا����� ورو�. و�       
       �#2� !! ص�ت �#� ��ق ص�ت ا���ة ، آ@�� ا�

  
=�� �� أ�� �\ ��� آ��� ، �6"B	��P@ ا� وا���ر�[ P*D آ"U ا��� ا���"& �#B�دات ،                     آ#\ ���ن �� أح�� �� إ�����. �� �#& �� أ/. ت"       

  �#2�ك ، ث4 *�م �#��� و?�دك �� ��م      =;#P ، ث4 أ���ك ��ص� أ�0ى وأ��د     ?�دك �@� ا�"�ص� �� ا��6` �� ا�"�BZ �       ..آ@�� ا�
 *=PB �� ا���د �� ا��6` �#��ة ا��Y��Y          أ*��ت   ��� .. � ا�"�ص�    �@�� ، ث4 أ��دك ا�B�دات ��Zاه��Z       ا��3Kي   �� ح�دث ا�3�=�ا*�     69

. �� �;�ء ، �#��هr إذن /�;"� إ�& ا�6	�4 ، ا�@;� �"�*� �#& :=� ��� �;�.                    =� \� Uوت�آ Uث�ت ا����� ،!! 
  

�� �����r   ور� (  ه� �	�ص�ة ا��6` ا�f�� t��Y ، ث4 ا��=�وض �	P� �6 ا�	��ر M:"�ع ا�;r                    آ�*Q� aص5 �_5 آ�>�6�   
 r، و����@l ��4 0,ل ا��=�وض ص�ر وا��B���ت �;�ن ا���رة ت�#l ح#�ة ، ث4 ����ر                ! )  ه�ا ا��$l ����=�وض      ��ا�;

                  U:أي و �� �� ..ا��=�وض إ�& ا���اف ��� ا������ وت�د ��"�ء ��ون ��"�ء ، أي �"3و�� ا�B,ح ح�& ����M �Zا�2. ا���دت
 

 D#& ا�و ����D�0 ت@[ �� ���ء �        ا���6 �� ا�Kم ، و�,Bب وا��	م �@�. ا�,Bا      رض ا��/ �@��: x@��� ��� & أن�ت� ��  ��
 ! ا��ا��ة �� ا����م ، وت�ت� ت�ت� تK#� ا�	�وت� وتl�W ا���س                 ا�����ة   ا��ول

  
ا*�;�ت ���-ت�4      0�ص� �� ����� ه>-ء ا�W@�ط ا����    39 :��2 ا����6��   – رح�\ ا� –آ�ن ا���� ص���� إ��اه�4 ا�����&      

     \����m� �و��� x@م وأص,�Mا �� l��� .Z;�–    �� .. �l ���6��\ �� ا��. وا��/�ان ا�������     – ا��� - *�#. �"
  

 	��ذا اه:# ا	>�دات آ�F�ا &�	��0� ا	C%�� ا	����X ، و	# یJC7 ذ	� م< أم�F	S ؟                 
�& و���6��\ ا������� ا�K�ص� :� ح��ا ر:@� ا�B�دات �� ����             �� ا���وف Dه. ا-��0�ص وا�@�ح��Y أن ا��ا�2 إ��اه�4 ا����            

 ..  �"��� أو�UZ ا���ات ا���ا��� �#=��F أول �	�� ��زي �#& ا��	�ك           1971
و$l ا�;���K ا���"�����         ��آ�ن ه�ا أ�#�ب ا�B�دات        ( ا���دى ��	�� ��زي   ا�=��F �	�� ص�دق رu�2 اDرآ�ن       ح�"�� ت	�ك   
 ��,ن ��� * ����	� \B= (             �� #& ا�=�ر� ��ا����6 U�3* ، ري��وأ�� ا�����& و���6��\ �	���� �"3ل ا�B�دات وا���� ا��6

��ت ا���Y#� وت��U       أ*;�ص وه& ت	�. �W�دات ا��روع    �� ..ت���m ت	�آ�ت ا�B�دات وأ��ت\     وا��
  

�� �"� أن آ�ن ���      Bا��ي أ� ���ا �#�K���ات ا�	���� ، و:� }#U ا����6��       �F��=# ص�دق �Z�*�\ ا�Z@��ة دا0. ���6�� ا�����& ، �
 ..�#& ا��وام ت�@l :��دة ا��K���ات ا�	���� و��u :��دة :�ات ا������              

  
 !هJ ه�6ك م� ا	�0�اء م� B�م �[ ��ت �7�ق م� B�مS ا	��0� ا	����X وأه�$:S ا	%��دة ا	>��5�4 ؟                  

�4 �4 �����ا ��0�ت /#�            "Z� ، ��YZ3�3ي ا���رئ ، ه"�ك ا��4 #� �#���دة ا�f�� ، �����B آ���ا ح��ت�4 �#��ر�r ��ق ا����ل ، �#��                 *
 .. وا*����ا �� ه�وء ت	U ا����ل ، *��م �� ه>-ء *��ذ/� واح�ا         ر���0 /�ءت ���� ا��"�ز�� :���ا اDرواح  

 
5  *��ذج� م� *��ذج    e64:�ر 	� �,ح ا������ ، ���    �Zن ���ا��6` ا����ي ��ا و�	�ا و/�ا ، �       ا��"�;�ة �Z. أ�#	�       م� ا	(_

��ا ا�B,ح �� إ���اد�� /�ه3ة �� آ. �Z�ن ، ��اء 0#1 ��0ط ا��و أو �� ا��=�ف اDو�& �� ��ا/��\ ، ��u �� ح�ب                  �
 ..، وB0��2 �,ح ا������ ه� أآ@� د��. ���P        ) ا-��"3اف  ( أآ���� ��f و��Z ?�ال ���ة ح�ب ا�B"�ات ا�Y,ث        

 
     ، 5�C���	9ر*� أ&_�ل اC�	                           ���:ح�اث��ت ا��Mا r3ا�� ، ص�حX #�4 أ��	ا� �@� ���0�ص� ����� ا��6` ا�Y�*� و:��2ه� ا�@�. ا�

) أح� ا�;�ة ا�Z@�ر �� ا�����2 ا��ه@�� ���ء ا��6` ا����ي        ( ا���ح�وا���رات ا���Y#� ، وه� ت#��� ا�3�3ال ا����U ا�#�اء �	��       



�4    ا��ي أذا:U ح��\ ?�ال ا-��"3اف ا��Mا�2         ����� &#� �:�=�� \����� U*�وآ ���#..                                                    
 

 و:��2ه4 ا���jار ا��!#� ا���� إ�����. ���3 ، وه� ت#��� ا����2                182 0�ص� �� ا�#�اء    آ�� ی9Cر*� أ&_�ل Q4ح ا	�QPت ،       
                       ) .. ر��ض  ا�=��F  ��زي ث4ا�=��F أول   � ا��ه@�� ا��� أو���    ث��t ا�Z@�ر �� ا����2   ( ا��!#� ا���jار �� ا�;�ذ��     

                                     
  5%X��	ح اQ4 Jي       ���ة  73 �� ح�ب أآ����   د��Z� .�@* ���~�0 ا�;�ة ا�Z@�ر ��     (  u�0 ���6��ت :����� ت	U :��دة ا�

 : آ�� �#�  و�Z. ���6�� ث,ث أو أر�l آ��r2   ، )  �� ا���ن ا�;���   يا����  ا��6`   ���ء ا�����2 ا��ه@��  
 -)���6�� ه�Z.  (  ����دة ا���� �#& ه�Z.        129 ا����6��  ��6� (–�� ���B*&   (  ����دة ا���� �	��د ���B*&         127ا����6�� 
 –) ���6�� أ����  ( ��� أ���� إ��اه�4       ����دة ا�   139 ا����6��  –) ���6�� ����  (  ����دة ا���� آ��ل ����       136ا����6�� 
 )..���6�� ا�;�:�وي   (  ����دة ا���� ا���B ا�;�:�وي         145ا����6�� 

  
 5�B        ن� :ا	(_J ا	��0� ا	�ا"� ص�X%5 ��4� زی:

 ،   �183ة :��� آ=� ا�	��م ���آ3 ا�3:�ز�F ��	��!� ا�;�:�� ، آ�ن $�� :�ات ا���Z@�        ا��ا�2 ���� �@� ا��ح�� ز���ن ، ا�� ��       
      ����6�#� � ) ..���6�� أ���� (  ص���� اح���?� ��م ت	U :��دة ا���� أح�� أ���� إ��اه�4         139واح�ة �� ا�r2��Z اDر�l ا����

�� ���ه� ر/��"� �mح�ف �� *�ر و*�ر ، و���1 - ��ف        ��� ���� ز���ن أح� ذرا�ْ�\ �� ح�ب ا-��"3اف ، ت#P ا�	�ب ا�               
�@��"� أي ��ء     ��"�..                                                                                                                         

  
��*� �� :��دة ا���ات أو ا��. ا���*� ا����l �#�6` �� ا�	��ة                آ�ن ا��@�� ه� إح��� ا��ا�2 ���� ز���ن �#��ش أو إ�& ا��. ا�       

أص� �#& أن ��Zن $�� ا��;�Z,ت ا������� ����6��\ ، ت���� آ�� آ�ن ا��$l            و��ا�2 ���� ر�� ا��وض ا�Y,ث�       ا���� ، ��Z ا 
 ..:@. ���ا*\ ��را�\   

 
��ش ا���4 ، 0�ص� �� :�ات ا����م ا�K�ص� ، آ�ن �"�H �"�د              ر��� ت�Zن ح��� ���� ز���ن ه� ا�	��� ا��ح��ة �� أي /�` �� /           

�� ا�B,ح ، �� �"�م                  " :��X ��دى �� ���و�� آ. �� �=�x ���ة إ�0ا/\ �� ا��;�Z. ا������        �� PBي دراع ت�*�� أ��"� \B� �*م أ�"� ��
��ور �� �#& أي ه�ف وأ*� أص�@\ ، �� �"�م ��� ت"��l ا���*�� ه�;& وه�وح ���� ��                     �B=*  .. "        ���� �2ده� ا��ا��رات أ�@�

 ..ز���ن ��ة ��ات أ��م ا����دات ا����ZB ا��� ح�و�U ��ات إ�0ا/\ �� ا����ل            
 

  5X� أآ���� ����. ت	�آ�ت ��:� ا�6"�ال ��رون ا���ر�� دا0. ��"�ء ا��� آ�*U         ��20 ) ���6�� أ����   ( 139آa7$ ا	���
      ��� H�6ول ا-ت�	ب وت�jا� �	* Fت���                 m� 4#��رون � �Z� 4� ، �*�Yص�ة :�ات ا��6` ا��	�� ��#�����Mص�ل - �,��=�ف ح�ل ا

��وط ا��=�وض ، ��Z      ر��� آ�ن �#4 وأراد ت�آ�l ا��6` ا����ي     و?@�K آ�l� �6"B ا�B�دات ،       ��B	��  ����  �� آ� �� /�ى�
 ا��6` ا�t��Y ا��	�ص� �����م إذا �4 ���:1 ��رون ��              وراء ا��B�ر /��ا �#4 أن أ���Z� ه�دت إ��ا�2. ����م ?��2ات�� ��3و��                 

                      �K@ا�� l"ا��ي ص ��"�� �"�ات �� ا�	�ب ، ����@l دون أن �;�� إ�& ?@�خ وا� P��� ف���ا \B=* دات�B��0\ ، ا�.. 
 

�ات ا	�6�ال إ&�اه�م أدان     aآ�*B    6#� �ح��ره U#ره�      :� أآ��@� 1#Kا� �� t��Yا� `��   ����jا� �=W# �6وا-ت      u��Bح�� ا��* ���"/ H
    F��Bأآ����   19( ، �� ا���م ا�  (    �6"�ب ا��M���#�� ،     � �رون ا��� �@�ت ا�W=� ا�����j      ا��;�� ا�����& �� ��ا/�� د����ت 

        F��Bا���م ا� ���ا�;�ذ�� آ�ن ه"�ك �"�  F��=ء ��م          )  أآ����   18( ا��B� �� ��"�� �� ���Z إ*��ذH وا���� ��� /"�دH ح�& ا����
 ..  أآ����  20

  
 ��� ��19  �&� :��. ا�=��F ا�;�ذ�� ا���� ا�����& ، أH�@0 ا�����& ��#���ت ا��ز�� أح�� إ�����. �\ �����0ل �� ?�ق                      أآ:

��د   .. ا�=��F ا�;�ذ�� �"�	\        " : �,ش ��ر���& ت�وح ، ا����F ����ع ���Z��.       .. " ����� ���ا/�� :�ات ��رون �Xب ا��"�ة      
 " .. �� �"�م إح"� �"� أ�#��"� �� ا��ص�ل         : " �& �K;�*�  ا���� ا����  

     .�#0 4 �	�ول إ:"�ع ا���� ا�����&      �	�W ا�����#�  ) وأح� أ���ل ��� ا��6�����     ا����2 ا����6 �#�6` ا�Y�*�         ( آ�ن ا�#�اء �@� ا��"
        ���#� 0�ص� �� ا�B�دات و- ���� �\ ?#@� ،     ��� ����\ ا�=��F ا�;�ذ�� ، �;. آ. �"��� �� إ:"�ع ا���� ا�����& D*\ آ�ن ُ�� .�

 .. �0ج ا���� ا�����& X�$@� �� ا�#��ء �r@B �� ر~H أ*�� $�jط �#�\ �� ا�=��F ا�;�ذ�� وا�#�اء �#0.                 
 



   آ�ن ا��ح�� ا��ي ا��;�� �� أ��اد ���6��\ ، آ�ن /�Bرا و����م ا��=�ف                B� أ4:�0� ،  ا	C%�� ا	����X    �� ا	�Cش�ة ص(�ح� آ�ن      
  �ت��& :��دة ا����6�� *�2@\ ا����م        .. )رح4 ا� ا�@�. ا���jار و/. ��YاH �� ا�=�دوس        ( آ�دت\ ، آ�ن ص��2� وآ�ن ��م /�

 ).. ��Zرة �� ا�����& آ���*��  أح� أ���ل ��� ا�!��ء ا��ي - ���\ ا������ن ، ه� *r�@? )        �KB �#& *�ص�   
  

 ،�	���� ت�ر�f ا���� أ���� ��"=�� ا���K ا�=��#� ا��� أ/@� �#��� ا���� ا�����& ��u�D                 �	�ول وز�� ا  أآ:�&� 0j J)B20� ی�م 
 .. آ�ن ا���� أ���� ���ا/� �� ��� ا��6` ا�Y�*� و�6�*@\ ا�=��F ا�;�ذ�� وا�#�اء �#0.                

        ، ��� ��	Wم ا����وأآ� أن وا/@\ ه� ح���� :�ات\ و ����	ت وز�� ا����#ا�;�ذ�� $	P    : "  ا��ز�� ���خ ر�� ا���� أ���� ت
 ..ر�� ا��"=��    ا���� أ����   ��د ا���� أ���� ��F#j ا��ز�� ا�fK ، *	�� ا� أ*\           " : �� �"�م ا���K دى ه���x :�ات�      ! " .. " �#�P ؟  

  
   5K�4 5BQC	ا a*ب �� ا���م �"� أ                  آ��W� ]ت�ر� ��وا2. ا���B"�ت ، ���         دا�2� ��� ا�=��F ا�;�ذ�� وا�=��F أول أح�� إ�����. و�

             �� ,���� إ�& ا-��@�ك ����Dي �"��� آ�*� �� �� ا��j*�Z ، آ�ن ذ�P �@@� آ���� �#B�دات ��"�� ��Dوص. ا ..  F��=ا� l� ��#ه� �
�� ح�& ~�0 ��م �� ح��ت\       # .. أول ��زي وا�=��F ص�دق �� :@. ، و�

 
$4�ب ا	�:e$! وا	��م�   Rآ�ن ه9ا ا�	�6ى �� د�\ ��    F=�� - &ح� \B=* ���– ��2دا � �#�\ أح� ، ا�Z�رث� ه� أ*\  - آ�� آ�ن �;

�م ��� أ?�ا��� ا���اص. وا-*6B�م ا���#����                         "� ��3?@F ذ�P �� آ. وزارات ا��و�� ، ت	��U ��� �"� ه�ا ا��:U إ�& /3ر �"
. �� 0#=\ ، $�ر��� ��ض ا��6ار ����x ���            ، و��ر �#�\ آ    ه�ا ا��@�أ    ��u ت	��F اDه�اف ا�#�� �#�و�� ، ه� أول �� أ�          

 ..ا���Mات���6   
 

    5F	5 ث�Xر�5 مB�� م� �#W=� ا�����j ����دة ا�6"�ال آ#��ن ��/� �M"�د :�ات أدان ا���6�� /"��� إ�&              ح�آa إ4�ا"�J �� ه9ا ا	�
      ��#�����Mإ�& ا -��� ��  ..  ا�u��B و:�ات ��رون ا���6

    jا� �=Wا�2. �� ا���M x@����12 �� ه�ا ا���م  أص   l� 300 أ�1 /"�ي     ���=Wان ��ق ا����B� �� د���� ، و��ق ذ�P ?��ان و���
��Zا ���B ��دات    ،ت�U ��0 آ�B"�6 آ��, �� ه�ا ا���م     (  .. ( 
 
      5X��ات ا	���B أن ی:# إ&�ار �أ����  ( 139آ�ن 1& ����6� (   M��0ط ا l�:ت إ��ا�2. دا0. ��"�ء و��ر�� l� .�� ،��اد �#�

���  ��6��U�� �@��-ت ����2 و*6	   ا*=�ت ��� ا��6` ا�Y�*� :@. ح4B ا����W        �	�ص�ة�"l   ا��� آ�*U �� �@�ق �l ا���3 ���
 ..�4�D ا���	�ة   �
  

 وآ�1 أ*�� أص��U ا���� �� ��ر��ت\ وأ��mت ت����4 إ�& ا�W=� ا�����j ،           139ت	�ث ��رون �� ��آ�ات\ ��� �#�\ ا����6��  
 .. ��#U ��#\ ���ة ث,ث� أ����l      �139ل أن أ���ل ا����6��  ه� ��

  
��  ) ���	� ا��#��آ�@��  (  ?��2ة ه#��آ�@�� �����   25 �� ���6�� 139د��ت :�ات ��رون �� ��#��ت ا����6�� W، آ�ن �

�� ، ���2ا أو ذاه@� ���ات وإ��ادات       W ..����"���  �ا�� ا��"�;�ة     �#& اDرض �� ا*�!�ر ت"=�� ا����م �@� ا�B       ا��0  وآ�ن �
 

�ل �X م9& 5 ا	�$0�آ�(:� ؟        م�K<�	ا 
أث"�ء  أ- ت���   �� آ. دول ا���4 ، وه�     ف �� :�ات ا��Mار   �ْ  ه"�ك ُ�،ا����Bل ا�!�ه� ه� ا�#�اء حB"& �@�رك :��2 ا���ات ا����6           

  !?��ان إ��ا�2.   ��ت ود��دون ح���� ا����ت,ت ، و:� ت�آ�� ا�#�اء �@�رك ���� ���j2 �� ��ى       ا����ل  
�� ا����r �� ��ر��         �#ا����Bل ا�K=� ه� أ*�ر ا�B�دات Dن ا�#�اء حB"& �@�رك - ���Z أن ��j��. �� ت#P ا�D����ت ا��� �

 ..��ا/\ ����ه� ا����U   ك ا��#��آ�@�� �    ا����ان دون أن ��#�& أوا�� �� ا�B�دات ���       
 

   #X�ی ��l J�	ه�6ك د J5 ه�	�K<>�دات    م	ا Rا�� �	آ�(:� ؟    و�  م9& 5 ا	�$0
��  �	� وت�ض ه"�ك ��6�� ��آ3ة �"\    ��� ا����& ا�=��F ا�;�ذ�� ا�#�اء حB"& �@�رك �� ��Z@\ ��ر ا*Z;�ف ا���                 .. *4 ه"�ك  

 آ�ن �� *����   �z:���\ ، *,حg أن :�ار اM:���      – ����@�رH ا����2 ا��@��� �\         –��r�*m ، و�& *���� ا�#��ء أ�0 ا�=��F ا�;�ذ�� :�ارا                ا
 .. ا�#��ء Dن ا�=��F ا�;�ذ�� و/� أن ا�#�اء حB"& �@�رك �4 ���م ا�D@�ب ا���"� ا��� ت@�ر ت#P ا�����6                     

ر�� ا�B�دات :�ار إ:��� ا�#�اء حB"& �@�رك وأ��دH إ�& ��Z@\ ، إن :�ار ا�B�دات �z��دة ا�#�اء �@�رك إ�& �"�@\ �>آ� �#& أن                        



 ص"l ت#P ا����	� ، إه�*� أ�0ى �#=��F ا�;�ذ�� تU@Y أ*\ آ�ن �	�ص�ا �� /���� ا�B�دات ا��� ت�.                       ا�B�دات ه� �� ات�K :�ار     
    �6"Bآ� x����.. 

 
�ا�� أرآ�ن ا	��e*5 ا	��PC �� م9& 5 ا	�$0�آ�(:� ؟         :� Jه 

�� آ�ن ��j�$� �� أ�����ت     ا���رع ا��D ، .��Bن :��2 ا���ات ا����6 ت�� ا          25*4 ور��� �mآ�Y �� ت�ا��ه� �� ���	� ا�#�اء     �#�
 ..��ر��� ��#@�\ �� ا�Z#�� ا��� آ�ن ��أس :��دت��       �"� ح�اث�\ �� ا�B,ح ، �. و    

 21آ�ن �� إح�ى ت#P ا����2ات ا��ا�2 ���� ز���ن �l :�ات\ وذرا�\ ا��ح�� ا���"�ع �� ا��#r ا�@;�ى ، ورح. ا�@�. ��            
 ) ..�دوس  رح4 ا� ا�;��� و/. ��YاH �� ا�=     ( أآ���� 

  
 !م� م�6 یC�ف ا	�ا"� ا	��0� ��4� زی:�ن ؟       

 ..- أح�  
 

 !	��ذا ؟  
         �� !Dن ا����دة ا��B���� - ت�ّ�ر إ- �� �	��

  
 م�ذا �JC7 إ4�ا"�J م< م�ا�0�6n ا	9ی� %4_�ا �� م�Cرآ�0 ؟          

 :   �� �#� �101 ص � " /�ا��u �� ا����ل   " ���ل /�ردان ت���س �� آ���\ ا��ي ��"�ول ا�����د ا��Mا�#�2        
 *�r ت�آ�ري �#�!#���      1500إن إ��ا�2. ه� أرض ا�"�r ا���آ�ر�� ، - ت�/� أ�� ت@6. ���ت#��� آ�� ت=. إ��ا�2. ، ��/�          " 

                         U���� ��2�� Hه�. ا�����د ��� ا�0�رmت �ZB ����  –وا����ر�� و����2 ا������ت وا��;�ة �� إ��ا�2. ، أ�� ا�"�r ا���آ�ري �� �
 ��د �� ا��K���ات ا��Mا�2#�� ا���� :�#�ا        557 وه� �@�رة �� �@"& ��0�*& �#& ه��� �[ �;�ى ��د  – 1963/1968�د ا����

  4�                                                        " .. �� أ��اد ا�����د    ��71 أ*	�ء اDرض و�"
   

  !م�ذا یJC7 ا	o�ب ؟    
  �Zت ��W: ب�j4 ا�Bرك �لأ���  4 � ح��	x���� ���B �� $	& ، وات6��ا �"� ���2 �"� إ�&       "� ���ت ا�B"�� ، ��� أص@	U       ا��

 ..ت4��Z ا�	��ا*�ت ا��� :��U ��0�ت و?"�� �#@,د أث"�ء ��رآ�� أو ���Bت�� ا��?"��           
  

 *  5B�7	ا a*5  77آ��qم�یRة ا�� 0#1 ��0ط ا��D�ن    1918 :� أر�#U إح�ى آ��2@�� �� ا�	�ب ا������ اDو�& �� أآ����         م
77 �� ا����دة ، ��Z ا��Dأ ه� أن ����� ا�=�:�            ر/, 600ا*��U أ0@�ر ا���Z@� ا��� آ�ن �@#� :�ا���          " ..وت#B&   " ����دة ا��ا�2      

���Z@�   آ�*U :� أ�0ت إح�اث��ت ���m�K �� ��ا:l ا��D�ن وأ�0ت ت�آ�� ، ��� آ�*U ت#P اMح�اث��ت �� ح���� ا��D ه� ��:l ا                         
 .. ا��	�ص�ة  

  
                     �@��Z#& ا��ة ه�6�ت ��ا �"���ف إ�,غ :��دة ا�=�:� ��� �	�ث ، آ�� � �@��Zر �� دا0. ا���	ا� P� ن آ. ��د ح�ول���Dا .�:

�� �� إ/@�ر ا���Z@� �#& ا��B#�4 رB0 4X��2 ا���Z@� ا�=�دح�             ��/ U#;� ، ص�ة�	ا��� ت�#�&      ..ا�� �@��Zو-ت ا��	�0 �~ U*�آ
��رة �� ا���Z@� ت�B&     اMب �� ا������ ه� ح���� زا/. وح��ة ��@��� �� �� أ��اد ا�W� "  &ا���� "     3�3، أي ا����F ا�

  ��B*�=���                             ..                                
���ا�&   " ?�رت  "�    ��0Dا .�Dص�ّ  ��77�دة ا�=�:�    � ����� ا ،   �Dا ����       ��ن وأ ب �#����? U#ا�=�:�   �ص���ه� ، واص ���    Uح� ،
�� �"6�ح ت�م �� إ*��ذ �� ت@�& �� ا���Z@� ا��"���Z    ه"�ك��B6ه� ���  ..      وه& ت"3ف �� د��2�� ، ��$U روح�� ه"�ك �� أن أدت �

ه� أ�#& ت4��Z ���@,د       �#& ���ا��� ا�;�ف �� ا��Z*�6س ا�Z���D ،          - ��د ��f �� :�ات\     150 وا��ي ت@�&    -ا��ا�2 وت#B&      ح�.  
          Pذ� �� ���/ - ، �Wأ� �@��Zآ�� آ�م أ��اد ا� ،! 

�� ا���	1 ا��?"� ، �� ه"� ��أت ت"�;� *�r ت�آ�ر��       " ���ا�&  "   *�r ت�آ�ري �ـ   ا����6 ه� أن ا����دة ا��B���� :�رت إ*;�ء        
 ..واM�,م  �� ا���ارس " وت#B&   " آ��@� ا��ا�2     �� دول ا�	#=�ء ، ��M$��� إ�& ا���� �� :�� ���-ت        " ���ا�&  " أ�0ى �ـ  

                                                                       
 *  ��3  �)���* 1957    a�������6 اDو�& �� ح��ة ا�@;��� ، آ�ن ?@��� أن ت�Zن           � :��ا ص"���� �#=W�ء ، آ�*U ا�          أn$] ا	>



  ��#�ا آ#@� دا0#\      ء�	=��� ����K�?� ، :�ر ا�W� أن U����Bا�  ،  &�B� آ�ن "  �Z��" .. 
     �Z� ، �����*�@�   �U أ*;m ا����B   ،  =�ذ اDوآ��6B دا0. ا����    آ�ن :� ��ت �"" ��Z� " ت�U ا�����6 �"6�ح و��دت ا���آ@� �� أداء �

 ..        �� أ/. ا�@,د    م ا��و�� و��ء ��� �. ، �� زا�U :��\ ��"�و��� اM�Z��"     ,�  " �ء ا�@,د تZ    r#Z#� ����Z. أ*	 � ةآ��Y ت�آ�ر�� 
    

 J"�B ل���اء ا�	�وب ، ه>-ء ذه@�ا �mوا��     :B� ی%�  ،، ��Z� 4 أ����4 �0�ر ���� أو :@�ل   ��?�   ����ZB �	���� اد��*� �� 
��اء ا��Yرات    � �� 4#Z�"�      ��ْ��0تDرتْ�� ا�Yاء ا�����ر�r أو ��0 أو ���2 �� أح�    ��� �Y, ، ه>-ء �0/�ا دون تZ#�1 أو ت  �، 

 :��ة ا��=B�رات    ) ا�Z,م �� زال �#��f�� .� ، )    .2 �� أ/. ح��ة *!�=� وآ���� و��د�� �;r ��� ، أ*� أر�� أن أ�mل           
  

�رات &�	�ا�J ؟                   F	ع �� ا� أي ا	��0�ْی� أX$� م%�م� ، أه� ا	�q$! �� �4ح�ت ا	7�ى &�	 �ود أم ا	�:_
 .. و/��ت *!�  ت�/�

 	��ذا ؟  
 ..�P@�/m �"��� �	�. ���� ز���ن �#& �� ح�#U �#�\ ا�	���� ���ا�&          

 م�ذا 	� ح�ث ؟  
    �Zو�� �Z�/ ��� .Y���� �#�� ..�r#?m ا��

 م� ه� ج��q ؟  
2012 *���@�  19��ب ���ي �� ��� ا�3ه�ر ، :�#�\ ا��ا0#�� ��م ��رد �� ��رع �	�� �	��د ��                    u=* ذآ�ى إح��ء أح�اث �� 

 ..ا��ي �@�\   ا�;�رع �� ا��م   
 ه��T�4 J ا	��م ا	9ي ی�CمS�� J ج��q �� م�� آ�� ��Cم$�ا ه# م< ا	 t$q	��q �� ا	�eرج ؟                

       4Z	ن �� ا������ ..�� �mت� ?���� ���U ا�
 1 أ��X ، #0 أي ��X&:�� �: �ث ؟        

 ..����� ا��u#6 ا��ZBي و����� ا�0Mان     
 	��ذا �C:%� ذ	� ؟     

 �Y:�. ا� ��ل ��B� ���ار �� ا����	��� ، ��M$��� إ�& ا���اآ��� �� ��ا�x أ�0ى ، ��Z� 1�Zم ا�$ �*�6	��D                  ,W� ، \ن آ. �"
  \B=* �@��	� ��! 

�ل ا	�aB ؟  _�4 Jه 
 ..ه�ا ���:1 �#& ا�;r و��ى ث����\ و��!�\      

 هJ أ*a م:��"# ؟   
  4*! 

  
 را12 �	�� ا���;&

   u��� U*��– 3ورى�� – �Zأ���  
com.elwisheer@yahoo 

  :�#�و�"�ا*�� آ�� " ث�ار ��� " ت��l ���-ت �����  �Z�تr ا����ل �#& ��و*�\ 
www.thowarmisr.com 

 


