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 إلاماراث واهتهاك سيادة الدول والثوراث   

 7112\1\72  الجزيرة نت  محمد هنيد
الفاػػػػسمحخلػػػػماح سلػػػػايرر حم ػػػػيدح ػػػػدخدحمثلػػػػتحركاتراػػػػستحركلخسلػػػػخدحرك سرمخػػػػدحكداكػػػػدحر مػػػػسررتحمػػػػ  ررحمظيػػػػررح

رك صاصػػػخدحفػػػلحالسمػػػؿحركلخسلػػػدحرك سرمخػػػدحركلر خػػػدحركرلػػػمخدحمػػػصحركيهػػػسخسحر  لخمخػػػدمحافػػػلحصػػػخس ايسحكار ػػػصح
 ركفاهىحركذيحنلخ و.

ركم يدحكخسحمدخدرحكافحا ّالوح يذهحركصارةحا رامػوحلكػىحركلػطاح يػذرحركاهػاححىػاحركمدخػدمح سصػدح سكنلػ دح
حركممػػسىخرحركلر خػػد.حاانػػدرجحىػػذهحركميسر ػػدحفػػلحلطػػسرحركا ػػؼحركا خػػرحركػػذيحكلماػػس صحركيسيػػديحانيصػػدح  ػػوحيمػػـا

فػصح لػ يحرخػسححركر خػصحركلظػخـمح تييوحركر خصحركلر لحكلايلحركنس ئمح ملنىحأنيسحالحانفصؿحيفحركغطس حركػذيحرف
 ا ل يحهرخ دحركدـحرك سىظدحركالحدفلايسح لايحىذهحرألمدحاالحازرؿ.

كلػػػللحلكػػػىحااهػػػخاحماانػػػستحركم ػػػيدحااتدخػػػدحدارحم الػػػؼحركفػػػسيلخفحدر لػػػومحاىػػػاحخن ػػػرطحاػػػذكؾحفػػػلحلػػػخسؽحر
  اؿحخلماح فيـحط خلدحاطارحرألتدرثحاا ّخفحركمػالالتحركاػلحاػذىيحلكخيػس.حلفح ػراجحركداكػدحركلمخيػدحاأذرييػسح

ىػاحليػ فحيػفح درخػدحمرتلػدحح-فلحمصرحااانسحاكخ خػسحالػارخسحافػلحرك لػخعحركلر ػل-مفحركلمؽحلكىحركلطاح
 لحاسرخخحركمنطيدحركلر خد.مدخدةحف

لنوحفلٌؿحخفن ئح نيسخدحركداكدحركلمخيػدحاتاامػستحركظػؿحركاػلحتامػتحركمنطيػدح ػ ؿحييػادح سك ػاؿحركػذيحنلرفػومح
ح سكااسكػدحامػفحارر ح ألنيسحر ار تح رطسحألسلخسحمفح راطحامادىسحارناصسرىسمحاىػاحرك يػس حفػلحركلمػؽحاركفلػؿف

 ركلاسر.
 م يدحتصسدحركر خص

ارمياػػخفحألسلػػخاخفحمايػػس لاخفمحاىمػػسحارميػػدحركثػػارةحامػػفحخيػػؼحفػػلحصػػفيسمحح-  ػػاؿحيػػسـ-ركلر ػػلحأفػػرزحركر خػػصح
اارميػػػدحركثػػػارةحركمهػػػسدةحامػػػفحخػػػديميس.حىػػػذرحركاازخػػػصحالحخ اػػػزؿحركم ػػػيدحاػػػسم حكانػػػوحختػػػددحط خلػػػدحركفػػػسيلخفح

 .2010رأللسلخخفحفلحممسؿحركفلؿحركثاريمحامسح ّلفوحمنذحرالنفمسرحركاانللحأار رح
تحداكػػػدحر مػػػسررتح ػػػساررح ػػػاضحركثػػػارةحركمهػػػسدةحممثلػػػدحألسلػػػسحفػػػلحرألذرعحركمسكخػػػدحارألمنخػػػدحاركللػػػارخدحكيػػػدحديمػػػ

اركلخسلػػخدحكظنظمػػدحركاػػلحهػػر ايسحأمػػارجحركثػػاررتمحتخػػثح اتحم اػػررحيػػددرحىػػسع حمػػفحركيخػػسدرتحركاس لػػدحكلنظػػسـح
ركملػػسررتحرالنايسكخػػدححركيػػدخـح ػػداؿحركر خػػصمحا ػػالتح لػػريدح ػػرؼحيملخػػستحمليّػػدةح ميػػسضحركثػػاررتحاهػػري

يسدةحركمنظامستحركيدخمدحلكىحلدةحركتاـ.  ار 
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حركنمػػسذجحركثارخػػدحمامثلػػدحفػػلحركثػػارةحركمصػػرخدمحينػػدمسحديمػػتحأ ػػاحظ ػػلح ـّ -نمتػػتحىػػذهحركغػػرؼحفػػلحلميػػسضحأ
اػػدمخرحأاؿحنمػػاذجحكلتاػػـحركمػػدنلحركػػدخميررطلحفػػلحمصػػرمح لػػمفحركػػرعخسحركمنا ػػيحمتمػػدحح-ااػػذكؾحركلػػلادخد

ت ؿحركت ساـحركللاريحرالني  لحماسنػومحالػطح فراػدحا خػرةحمػفحدمػس حركمصػرخخفحاأ ػ عيـحركمتار ػدحمرللمحار 
 فلح اررعحركيسىرةحالستسايس.

ايملػػػتح ػػػرؼحركثػػػارةحركمهػػػسدةحأخهػػػسحيلػػػىحلنيػػػسؾحركملػػػسررتحركثارخػػػدحرأل ػػػرضحفػػػلحكخ خػػػسمحتخػػػثحمثّػػػؿحركػػػديـح
مػفح لػاغحمنايسىػسمحاصػنسيدحملػسرحرنايػسكلحمػدنلحر مسررالحكلمنررؿحرالني  لح خسررحمهسدرحخمنصحركثارةحركلخ خدح
 خ لاحمفحمغسمررتحركللارحامفحتلـح لثحركيذرفلحمفحمدخد.

ركم يدحكـحخياصرحيلػىحديػـحركامػسريحرالني  خػدمح ػؿحامسازىػسحلكػىحهػريح طػاطحلمػدردحركثػاررتحلػار حمسدخػسح
ىػػاحركػػذيحخفلػػرحح-ةحركمهػػسدةركػػذيحخمثػػؿحمػػز رحمرازخػػسحفػػلحييػػؿحركثػػارح-أاحلي مخػػسحأاحلخسلػػخس.حاىػػذرحرك خػػسرح

تريحرالني  ستحيلىحرألنظمدحاركياضحركدريمدحكلثاررتمحلار ح لخمخػسحي ػرحتصػسرح طػرحاركلمػؿحيلػىحاغخخػرح
 نظسـحركتاـحفخيسح سكاالمرحركللنلمحأاحي رحركلدر حركصرخاحكداكدحاراخس.

 نيػػ يحيلػػىحركامػػسريحفمػسحخممػػصح طػػرحااراخػػسحىػػاحرفهػػيمسحرالن ػػررطحفػلحمنظامػػدحركػػداؿحركرريخػػدحاركدريمػػدحك
ركثارخدحاادمخرىسمحاىػاحمػسحخفلػرحا ػاعحىػذهحركػداؿحاتػتحدرعػرةحركايدخػدحرالني  ػلحركػذيحف ػؿحفػلحاراخػسحأاالمحثػـح

 ليطحاا  رحفلح طر.
ىذرحدافحذارح خرىسحمفحركمغػسمررتحرالني  خػدحركفس ػلدمحاركػديـحركمػسديحركلػ لحكمممايػستحركاػالثخرحر ي مػلح

 راخسحار طيمسح س رىسي.ركداكخدحك خطندح طرحاا
 اصدرحركميادحرالني  خد

حفلحأّفحأا رحماسلػيحركر خػصحىػاحركا ػؼحركملػلحركػذيحتييػوحكلػايلحركلر ػلح  ػاؿح الحخ الؼحرثنسفحايرخ سحركخـا
فػػسؽحاػػؿحتػػدادحرالناظػػسرحاركاا ػػص.حفمػػفحاػػسفحخاصػػارح  ػػؿحثػػاررتحركر خػػصحأفحااػػافحط خلػػدحركاهػػصحركلر ػػلحامػػسح

؟حامفحاسفحخاصاح  رحتمـحااتشحركنظسـحراللا درديحركلر لحامسحظيرحفلحلارخس؟ىلحركخـا
امفحاسفحخا خػؿحأفحا رخػيحرألمػدحخػاـحمػفحركػدر ؿحالحمػفحرك ػسرجحألسلػس؟حامػفحاػسفحخاا ػصحفػلحألػاأحاار خلػوح
أفحااافحرألنظمدحركلر خدحىلحرألدرةحرأللسلخدحفلحا رخيحأت ـحرك لايحافلح اؿحطماتسايسحاكاحالفيػسحذكػؾح

 سحاركميّمرخفحارك معخف؟م خخفحركهتسخ
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كػػخسحنظػػسـحر مػػسررتحىنػػسح خػػرحركنمػػاذجحرأل ػػدحناػػا رحا ػػرازرحفػػلحركم ػػيدمح لػػ يحالنايػػسحفػػلحكلػػيحدارحركرخػػسدةح
حلكىحر طستدحركدرمخدح امسريحركثاررتحركلر خدحركللمخد.  همفحفرخؽحركثاررتحركمهسدةمحاركلللحركمتمـا

لالحم  ررحا سصدح لدحتصػسرح طػرمحاكخلػتحح- اؿحاسمؿ -كـحخنا ؼحىذرحركدارحفلحأتدرثحركر خصحركلر لح
رألتدرثحرأل خرةحركالحصدرتحمفحداكػدحر مػسررتحلالحم  ػررحملخػسحيلػىحاصػاؿح ػدررتحركفلػؿحركثػاريحركمهػسدح

 لكىحأ صىحمدرهحركا رخ لحركمماف.
ػزحركم يدحكخسحمدخدر؛حألفحرن ررطحر مسررتحفػلحمنظامػدحركثػارةحركمهػسدةحاتمليػسحكػار حرالني  ػستح يلػىحركمنمز

مح ػؿح  ػؿحذكػؾح اثخػرح2011ركثاريحكل لايحركلر خدمحلنمسحخلادحلكػىحفمػرحرنػدالعحىػذهحركثػاررتحأيح ػساررحلػندح
 يندمسحديمتحمسكخسحاؿحركمنظامستحراللا دردخدحركلر خدمحملافخدةحمفحركطفرةحركمسدخدحركالحتدثتحكيس.

لحركلر ػػلحي ػػرحمررملاػػومحفاسنػػتحل ػػسرةحلكػػىحكيػػدحمّثلػػتحثػػاررتحركر خػػصحفرصػػدحاسرخ خػػدح صػػ ححرك نػػس حركلخسلػػ
 نيسخدحركنلؽحراللا درديحركيدخـمحادياةحلكىحهرارةحارمخـحىخاؿحركتاـحفلحرك لدرفحركلر خد.

ميسضحركر خصمحاافاختحركفرصدحيلػىح كافحركيرررحركلخسللحركلر لحاسفحم سكفسحكلمناظزرحفيررحادمخرحركامر دحار 
 ااافلتحرألمسررتح يخسدةحىذرحركم راع.حلنيسذحركنظسـحركلخسللحركلر لحمفحنفلوم

ىػلحرالػسعحرماػدردحىػذرحركػدارحمغررفخػس حح-فخمسحخاللؽح سكدارحر مػسررالحل لخمخػسحاداكخػس-أاكىحركم تظستحركيسمدح
ار ارر ػػوحىخساػػؿحاأ نخػػدحاثخػػرةمحتخػػثحخ ػػمؿحايرخ ػػسحاسمػػؿحركملػػستدحركلر خػػدحلػػار حمنيػػسحمػػسح ػػملاوحرخػػسححركر خػػصح

 ـحا مليس.ركلر لحأاحالؾحركالحك
ىذرحركتهارحركلماديحارألفيلحىاحركذيحخدفصحلكىحطرححألػعلدحاثخػرةحيػفحركيػدرةحارك لفخػدحارألىػدرؼحاركػدارفص.ح
فاخؼحكداكدحصغخرةحركتمـحأفحااتاـحفلحمصسعرحملفستحل لخمخدحا ػرضحذرتحايسطلػستحا خػرةحلذرحكػـحااػفحمػز رح

 مفحم راعحأا ر؟
كيطريحركذيحريا راوح سألمسحمر تسح سرزرحكيخػسدةحرالنيػ يحركػذيح سمتحر مسررتح تْمرحركلفرحيلىحركمارطفحر

 ططػػتحكػػوحيلػػىحنظػػسـحركتاػػـحفػػلح طػػرمحامنلػػتحلػػفرحركنلػػس حركاانلػػخستحيلػػىحرك طػػاطحر مسرراخػػدمحا  ليػػسح
منلتحرعخسحركازرر حركمصريحرأللػ ؽحأتمػدح ػفخؽحمػفحركلػفرحألارا ػسمحا  ليػسحأخهػسحىندلػتحركاػد ؿحركػدرملح

 م ططحتصسرح طر.حفلحركخمفمحثـحرلمت
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لنمػسحا ػّاؿحي مػستحدركػدحيلػىحح-اركالحالحالاافلحالعتدحركفلؿحرالني  ػلحاركفاهػاي-ىذهحركتاردثحرك طخرةح
ط خلػػدحركفلػػؿحركلخسلػػلحرك ػػسرملحكداكػػدحر مػػسررتمحااصػػار هحكتػػدادحلػػخسدةحركػػداؿح سصػػدحركلر خػػدحمنيػػسمحامػػدضح

 ايدخدحذكؾحكظمفحركياملحارالمامسيلحكيذهحركداؿ.
 ثح سكم يدحركاانللركل 

اتمػػؿحاػػانسح صاصػػخستح سكغػػدحرألىمخػػدح سكنلػػ دحكليػػاضحركلر خػػدحر  لخمخػػدمحاذكػػؾحمػػفحزارخػػسحاثخػػرةحامالػػددة؛ح
ميػدحركر خػصحركلر ػلحاملػيطحرأسحثارراػومحركاػلح ػدمتحنماذمػسحيسكمخػسحفػلح ػدرةحركيػاةحح- ػ حمنػسزع-فاانسحىػلح

ايدخػدح يخػدحركنمػسذج.حا ػدمتحمنػارالحلػريسفحمػسحنلػمتحرك ل خدحركللمخدحيلىحلليسطحرأسحركنظسـحراللا درديحاح
 يلخوح لايحكخ خسحامصرحالارخس.

ىذهحركرمزخدحركثارخدحركاانلخدحاملؿحمفحىػذرحركنمػاذجحىػدفسحرمزخػسحفػلحايػلحركثػارةحركمهػسدةحاييليػسحرالني  ػل.ح
خػػصحركلر ػػلحاثارراػػومحاػػدمخررحرمزخػػسحكاػػؿحركر ح-فػػلحركتيخيػػد-لفحرالنيػػ يحيلػػىحركثػػارةحركاانلػػخدحااػػدمخرىسحخمثػػؿح

  هريحميدهحامليطحرألو.
أىػػـحرأللػػ سيحركاػػلحمللػػتح ػػرؼحركلملخػػستحر مسرراخػػدحاػػررىفح يػػاةحيلػػىحاأدحح-فػػلحنظرنػػس-اىػػذرحركلػػ يحخ ػػاؿح

 ركامر دحركاانلخدمح سصدح لدحنمستيسحفلحنلؼحركثارةحركمصرخد.
رىسحأفحركلريحالحخصلتافحكلترخػدحاالحلفحلف سؿحركثارةحركاانلخدحىاحرلسكدحمفحركنظسـحراللا درديحركلر لمحمغزح

ك نا س ػػستحاالحكلدخميررطخػػدمحاأفحركنظػػسـحركيملػػلحىػػاح ػػدزرىـحركاتخػػد.حا يػػذرحا ػػّرعحرألنظمػػدحركدااساارخػػدحركلر خػػدح
 كليمصحاراللا دردحاركفلسدحانييحركثرراتمح سيا سرحذكؾحىاحرك خسرحركاتخدحكتاـحركمنطيدحركلر خد.

ديمػػتحر مػػسررتحاػػؿحأذرعحركداكػػدحركلمخيػػدحفػػلحاػػانسحلي مخػػسحالخسلػػخسحامسكخػػس؛حفنمتػػتحلي مخػػسحفػػلحااللػػخسح
  ادحىسمدحمفحركصتؼحاركينػارتحركالفزخػدحار ذريػستحاركمار ػصحر كاارانخػدمحركاػلحاػديميسح  ػاؿحم س ػرحي ػرح

 مممايدحمفحرمسؿحرأليمسؿمحا سكاماخ تحركالحكـحالدحا فىحيلىحأتد.
  رحركمللامستحركيسدمدحمفحاػانسحااتػدثحيػفحاماخػؿحر مػسررتحكمر ػتخفح ػ ؿحرالنا س ػستحركرعسلػخدح ؿحلفح

ركلػػس يدحركاػػلحنمتػػػتحفػػلحر ارر يػػػس.حأمػػسحركاثػػػسعؽحركملػػر دحأ خػػػررحفااتػػدثحيػػػفحمتػػساالتحا خػػػرةحكااػػاخفح تػػػزرـح
تحركما ػػػنمدمحمثػػػؿحمنػػػصح ركمػػػسنل محاركاػػػالثخرحيلػػػىحركيػػػررررتحركلػػػخسدخدحكلداكػػػد.حاىػػػذرح يطػػػصحركنظػػػرحيػػػفحركيػػػرررر

 ركاانلخستحمفحركلفرحأاحركل ارحنتاحأاحمفحمطسررتحر مسررت.
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لفح ػػػػخطندحر مػػػػسررتحكلفصػػػػخؿحر لػػػػ ملحفػػػػلحاػػػػانسمحايػػػػدر ىسحركلمخػػػػؽحكاػػػػؿحركطخػػػػؼحركثػػػػاريحفػػػػلحركم ػػػػيدح
حركلػػلطد؛حىػػلحأفلػػسؿحاامػػسازحمرخمػػدحركاػػد ؿحفػػلح ركلخسلػػلمحالػػلخيسحلكػػىحاػػدمخرحامر ػػدحركاارفػػؽحفػػلحأيلػػىحىػػـر

الفحركدر للحكداكدحملايلدحلكىحركالس ؿحيفحركدارحركم  اهحركذيحانيضح و؟حامسحىلحرألمندةحركاػلحا فخيػس؟حرك 
 اكصسكاحمفحانفذىس؟

حفػلحأفحا رخػيحركم ػيدحركلر ػلمحاهػريحاػؿحركامػسريحرالنايسكخػدحركلػلمخدحفخػومحاديػـحرالني  ػػستح الح ػؾحركخػـا
كمنطيػػدمحألنػػوحفلػػؿحالحخاافػػلح ملػػسدرةحرك ػػلايحاهػػريحركدرمخػػدحاركنسيمػػد؛حلنمػػسحخ ػػاؿحأ طػػرحايدخػػدحكملػػاي ؿحر

 تييسحفلحركترخدحاركلدركدحرالمامسيخدمح ؿحخ لسحأخهسحكلفاهىحاركلنؼحا خسرحاتخدحكلاغخخر.
حىػػاحمامػػدحركخػػالسحركاػػلحلػالييحتسكػػدحر ت ػػسطحمػػفحف ػػؿحركثػػاررتح لفحأ طػرحمػػسحخيػػددحأمػػفحركػػداؿحركلر خػدحركخػػـا

ح-ركاػػلحايػػؼحارر ىػػس-خػػوحممسيػػستحركلنػػؼحاركفاهػػىحا ػػاضحركا رخػػيحركلػػلمخدمحألنيػػسحلا ػػاؿح سيػػدةحا نػػلحيل
م رايزيسحفلحادمخرحمسحا يىحمفحاخسنستحرألمدمحا خسررايسحركللمخدحكل راجحمفحتسكدحرالنيخػسرحاركا لخػدحاركفلػسدح

حاراللا درد.
ح  
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 محسوب: وصلنا لنقطت فاصلت.. السلطت في مواجهت الشعب

 2711\1\72  طه العيسوي -71عربي -القاهرة
 سؿحازخرحرك  افحركيسنانخدحارك ركمسنخدحركمصريحرألل ؽمحمتمدحمتلايمحلفحللطدحرالني يح ساػتح مفتسصػرةح
 ل طح ل لحارفضحيسـمحاالحارخدحمنسفلػدح ػؿحامثخلخػدحرنا س خػدمحامػسحأنيػسحكػـحالػدحاثػؽحفػلحاال حأميػزةحركداكػدح

 كيس .
اصػػػلنسحكنيطػػدحفسصػػػلدمحأصػػػ تتحفخيػػػسح :ح أيايػػدحأننػػػسح21اأهػػسؼحمتلػػػايح ػػػ ؿحميس لػػدح سصػػػدحمػػػصح ير ػػػل
 ركللطدحفلحمارميدحاؿحرك ليحااؿحركم للست .

اذاػػػرحأفحركفرخػػػؽحلػػػسملحينػػػسفح  ػػػّدـحكلتراػػػدحركاطنخػػػدحركمصػػػرخدحمػػػسحخفماػػػفحريا ػػػسرهحرلػػػسكدحادمحلذحا نػػػىحأتػػػدح
أ ػريححاصاررايسحركميمدح  ػالفحركمملػسحركرعسلػل محم اػدرحأفح ركالمػدحركاػلحرفاػااح يػسحملػخراوحرالنا س خػدحاسنػت

 ك رنسمعحخا مسح  دةحمصحمطسكيحرك ليحفلحخنسخرحامصحر خدحركترادحركاطنخدحكدارحركم للست .
ااػػػس ص:ح ر اطػػػسؼحركفرخػػػؽحينػػػسفحالحخ الػػػؼحيػػػفحر اطػػػسؼحركفرخػػػؽح ػػػفخؽمحاخفث ػػػتحأفحركيهػػػخدحكػػػـحااػػػفحااللػػػؽح

عػػػخسحمػػػدنلح ػػرفضحرعػػػخسحمػػػفحر  ػػػارفحركملػػػلمخفحأاح ػػرفضحرعػػػخسحمػػػفحأ نػػػس حثػػػارةحخنػػسخرحاالحتاػػػىح ػػػرفضحرح
 اركاملؾح رعخسحذيح لفخدحيلارخدحامسحرّاجحمراماف .

اتاػػىحر فحىػػاح رنيػػ يحكتلػػسيح ػػ صحارتػػدح ي ػػدحح2013امػػاز/حخاكخػػاحح3ا ػػددحيلػػىحأفحمػػسحمػػرضحمنػػذح
 ركفاسححركلخلل(حهدحركممخصحمدنخخفحايلارخخف .

نمد محارلاصػدررح ػرررحاكفتحمتلايحلكىحأفحر اطػسؼح ينػسف ح يػذهحركطرخيػدمحركاػلحاصػفيسح ػػ ركيممخدحركما ػ
مػػفحميػػدح خػػرحمللامػػدح ػػزيـحأنػػوحماتػػدثح سلػػـحركيخػػسدةحركلسمػػدحكليػػارتحركملػػلتدحكا رخػػرحىػػذرحرال اطػػسؼ؛حخفن ػػئح
يفحرنف تحمسحايفحيدـح ػدرةحركلخلػلحيلػىحركػاتاـحفػلحرألمػارمحمهػخفسحأنػوح خ ػداحملخػسحأفحثمػدحامػردحمازرخػدح

 ركلخلل .مفحأميزةحميمدح سكداكدحأاح طسيستحمنيسحيلىحللطدح
اا ؼحازخرحرك  افحركيسنانخدحارك ركمسنخدحرألل ؽمحأفح اسفدحركدارعرحركمّطللدحافدرؾحأفحر اطػسؼحينػسفحاػـحمػفح
ميػػسزحأمنػػلحمػػارؿحكللخلػػلح  صػػخسحر مػػسحيػػفحأنػػؼحأميػػزةحأ ػػرضحا ػػديحرمالسهػػسحممػػسحخمػػريمحااسنػػتحا مػػؿح

 لكىحتل دحركمنسفلد .حيلىحأفحاغخخررحلللسحدافحرن يس ستحا خرةحخفمافحأفحختدثح د اؿحينسف
ا ػػاؾحفػػلحصػػتدح خػػسفحركيخػػسدةحركلسمػػدحكليػػارتحركملػػلتدحركػػذيحصػػدرحهػػدح ينػػسف مح ػػسع :ح الحأيايػػدحأفحرك خػػسفح
فحاػػسفح ػػدحينػػافح سلػػميسمحفتاػػىحكغػػدحرك خػػسفحاصػػدارهحدافحأيحمللامػػستحيػػفح ركمنلػػايحكيػػسحصػػدرحينيػػسمحار 
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ر اطسؼحرلـحركيخسدةحركلسمدحكليارتحركملػلتدحكا رخػرححرنليسدحركيخسدةحركلسمدحكليارتحركمللتدمحخفل رحيفحأنوحمرض
 ر اطسؼحأتدحأىـح سدةحركمخشحركلس يخفحأمسـحي ررتح الؼحركه سطحاركمناد .

اأادحأفح ركم للدحركللارخدحمف اطفدحااؿحم للستحركداكػدحركمصػرخدمحاركم اطػؼحكػخسحكػوحلرردةمحتاػىحخفللػفح
 اترره .

 افلحمسحخالالحنصحركميس لدحاسملد:
 ادحأفحاياؿحفلحركذارضحركلس لدحكثارحخنسخر؟مسذرحا

أادحأفحأايدـح سكاتخدحكاؿحمفح سرؾحفلحخنسخرمحاكاؿحمفحاتمؿحا لستحرالني يحيلػىحمطسكػيحرك ػليمحاكاػؿح
حمفحأخسـحخنسخرمحاكاؿحمفحأدرؾحأفحركاغخخرحركاتخدحركذيحتصؿحفلحركليادحرأل خػرةحكػـحخػالتح ح خـا مفحختلـحركخـا

 لالح خنسخرحمدخد.حح- لدحأفحلدتحركللطدحركتسكخدحاؿحأفؽحااؿحطرخؽح–لالح خنسخرحاكفحخلادح
اخنػػػسخرحكػػػخسحاظػػػسىررتحارياصػػػسمستحفيػػػطح ػػػؿحىػػػاح  ػػػؿحذكػػػؾحا لػػػدهحرصػػػطفسؼحاطنػػػلحارلػػػصحااتػػػدهحمطسكػػػيح

 م ارادحا دأح رتخؿحركللطدحاالاؿح طاةحفلحل خؿحاتيخؽح يخدحركمطسكي.
 رضحكلفرخؽحلسملحينسف؟اخؼحارافحرنلتسيح سكدحيللحمفحرنا س ستحركرعسلدحامسحم

كػػـحأ ػػؾحكتظػػدحفػػلحأفحركمتػػسملح سكػػدحيلػػلحر ػػفحثػػارةحخنػػسخرحلػػخا ذحركيػػرررحركصػػسعيحفػػلحركلتظػػدحركاػػلحخفيػػدرىسح
منسل دمحاىاحكـحخ خيحظنػلحاالحظػفحاػؿحمػفحخلرفػوحاخلػرؼحل  صػوحاذاػس همحاالحأيايػدحأفحمػسحمػرضحكلفرخػؽح

 رمحفلدخوحركيدرةحيلىح رر ةحركم يدحاسم محا دحفلؿ.ينسفحىاحركل يحركاتخدحركذيحدفصح سكدحالا سذحىذرحركيرر
أمػػػسح سكنلػػػ دحكلفرخػػػؽحينػػػسفمحفيػػػدح ػػػّدـحكلتراػػػدحركاطنخػػػدحركمصػػػرخدحمػػػسحخفماػػػفحريا ػػػسرهحرلػػػسكدحادمحلذحا نػػػىحأتػػػدح
اصاررايسحركميمدح  الفحركمملػسحركرعسلػلحم اػسررحرثنػخفحالحخماػفحرك ػؾحفػلحرنامسعيمػسحكاخػسرحر صػ حمحأاكيمػسح

حركلخسلػخدح سضحاطنلحكوحاس رخخحفلحاخسرحراللاي ؿحافػلحركا ػؼحيػفحفلػسدحركنظػسـمحاركثػسنلحىػاحألػاسذحكلللػـا
 ارمزحاطنلح سرز.

امسحأفحركالمدحركالحرفاااح يسحركفرخؽحينسفحملخراوحرالنا س خدحاسنتحأ ػريحك رنػسمعحخػا مسح  ػدةحمػصحمطسكػيح
لػػيسحركيػػارتحركملػػلتدحركاػػلحديسىػػسحرك ػػليحفػػلحخنػػسخرحامػػصحر خػػدحركتراػػدحركاطنخػػدحكػػدارحركم للػػستمحايلػػىحرأ

 كلتخدةمحااليدح الفحالادحكميمايسحرأللسلخدحفلحركدفسعحيفحرك  دحار  لسدىسحيفحركلمؿحركلخسلل.
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امػسحمػػرضح لػدحذكػػؾحمػفحلمػػرر رتحرنايػتحلكػػىحر اطػػسؼحركفرخػؽحينػػسفحالحخ الػؼحيػػفحر اطػسؼحركفرخػػؽح ػػفخؽمح
ركمللمخفحأاح رفضحرعخسحمفحأ نػس حثػارةحخنػسخرحاالحافث تحأفحركيهخدحكـحاافحااللؽح رفضحرعخسحمفحر  ارفح

 تاىح رفضحرعخسحمدنلحاركاملؾح رعخسحذيح لفخدحيلارخدحامسحرّاجحمراماف.
يلػػػىحركلاػػػسحمػػػفحذكػػػؾمحاسنػػػتحركملػػػالكدحمنػػػذحرك درخػػػدحاتاػػػىحر فحرني  ػػػسحكتلػػػسيح ػػػ صحارتػػػدحهػػػدحركممخػػػصح

 مخ ػػػػيسحا هػػػػسعيسحار اصػػػػسدىسححمػػػػدنخخفحايلػػػػارخخف.حااػػػػسفحركيػػػػدؼحأفحخػػػػاتاـح ػػػػ صحارتػػػػدحفػػػػلحاػػػػؿحركػػػػ  د
 امصخرىس.

 امسحىلحرنلاسلستحذكؾحيلىحرنا س ستحركرعسلدحاركم يدحركلسـحفلحمصر؟
.حأمػػػسح2012الحاامػػػدحرنا س ػػػستحرعسلػػػخدحفػػػلحمصػػػرحاأاؿحا  ػػػرحرنا س ػػػستحرعسلػػػخدحىػػػلحالػػػؾحركاػػػلحمػػػرتحفػػػلح

ركتخػػسةحامػػسحخا خػػؿمحر مػػرر رتحركتسكخػػدحفيػػلحكخلػػتحأاثػػرحمػػفحلمػػرر رتحانصػػخيحرأسحركلػػلطدحركتػػسكلحكمػػدضح
اخ ػػػداحأنػػػوحاػػػسفحخر ػػػيحفػػػلحايػػػدخميسح صػػػارةح دخاارخػػػد حالاػػػسحأفحىنػػػسؾحمنسفلػػػدمحاانايػػػلحلكػػػىحراالػػػسححاػػػؿح

 منسفلخوح صاصسحمفحخناملحمنيـحكثارةحخنسخر.
اأاصػػػارحأنػػػوحامنػػػىحفػػػلحأفحااػػػافحالػػػؾحرالنا س ػػػستحلي نػػػسح مػػػاتحثػػػارةحخنػػػسخرحنيسعخػػػسحاىزخمايػػػسحأمػػػسـحركلػػػلطدح

دحركاػػلحخفمثليػػسمحكاػػفحمػػسحا ػػصحذكػػؾحمػػفحأتػػدرثحااامػػتح سنلػػتسيح سكػػدحيلػػلحأميهػػتحذكػػؾحرك ػػماكخدحاركيملخػػ
ركم ططمحاأص احركلسكـحأممصحخ يدحأفحمسحخمريحالحخمػتحك نا س ػستح صػلدحاالحخلػماحكػوح سديػس حأفحنظسمػوح

 خلاندحأليح درحمفحركم رايخدحركدلاارخدحأاحركرهسحرك ل ل.
ارمسكػػوحأـحلفحركملراػػدحكػػـحاناػػو ح لػػدحامػػسح ػػسؿحملػػسيدحازخػػرحىػػؿحأصػػ تتحاػػؿحرألمػػارحاتػػتحلػػخطرةحركلخلػػلح
حمرزاؽحكػ ير ل   ؟21رك سرمخدحرألل ؽحركلفخرحملصـا

حمػػرزاؽحفػػلحأفحركملراػػدحكػػـحاناػػوح لػػدمح ػػؿحاأهػػخؼحأنيػػسحفػػلحركنيسخػػدحلافتلػػـح مافػػؽحامسمػػسحمػػصحركلػػفخرحملصػػـا
 كمصلتدحركترادحركاطنخدحااخسرحر ص ححامطسكيحخنسخر.

خنػػػػسخرحمػػػػسحزركػػػػتحىػػػػلحركمامػػػػوحرأللسلػػػػلحكظتػػػػدرثمحاأنػػػػوح لػػػػدح مػػػػسحلػػػػنارتحمػػػػفحركيمػػػػصححفسكمػػػػد ؽحخػػػػرضحأف
اركاصفخستحا نس حتسمزحرك اؼحخاا ؼحركار صحيفحلػلطدحمنياػدحاممز ػدحامتسصػرةمحفاػؿحمػسح سمػتح ػوحاػسفح

 غرضحرلاعصسؿحراححركاتديحارألمػؿحركػذيحح2011خنسخرحح25ردادحفلؿحيلىحركتدثحركلظخـحركذيحمرضحفلح
 .ارايحيلخو
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 خػرحأفحرألمػارحاصػلتحلكػىح نسيػػدحيسمػدح ػالفحخنػسخرحكػػـحخاػفحكيػسح ػدخؿح ػػسألمسمحألفحركلػلطدحا ايػسحاسنػتح ػػدح
حألفحلػلطدحأ ػدحيلػفسح أ ليتحاؿحل ؿحر ص ححركلخسللحارالمامسيلحارال اصسديمحاكـحخلدحكيػسح ػدخؿحركخػـا

اكػدحاركم للػستحألمػدح خػرحا ملسحارلػا دردرحا ػفتحيػفحامييػسحركي ػخاحايػفحر  ايػسحفػلحر اطػسؼحرك ػليحاركد
 منظار.

ىؿحالايدافحأفحىنسؾحأارر سحالحاػزرؿحفػلحخػدحركفرخػؽحلػسملحينػسفحارمسكػوحأاحمػفحخ خدانػوحأـحلنػوحأصػ احمنػزاعح
 رألنخسي؟

الحخماننلحركاللخؽحيلىحمسحخملاوحركفرخؽحلػسملحينػسفحر فحمػفحأاررؽمح خػرحأفحممػردحر اطسفػوح يػذهحركطرخيػدح
 ػػػرررحمػػػفحميػػػدح خػػػرحمللامػػػدح ػػػزيـحأنػػػوحماتػػػدثح سلػػػـحركيخػػػسدةحركلسمػػػدحكليػػػارتححركيممخػػػدحركما ػػػنمدحارلاصػػػدرر

 ركمللتدحكا ررحىذرحرال اطسؼحخفن ئحيفحرنف تحمسحايفحيدـح درةحركلخللحيلىحركاتاـحفلحرألمار.
فلاحاػسفحماتامػسحفػلحاسفػدحركم للػستحامػسحختػساؿحأفحخفصػدرحكل ػليمحأل ػرجحركماهػاعح طرخيػدحأاثػرحذاػس مح

 حأفحالػػا لدهحركلمنػػػدحركللخػػػسحك نا س ػػستحأليحلػػػ يحامػػػسحفللػػتحمػػػصحركلػػػار حيمػػرحلػػػلخمسفحفػػػلحفاػػسفحخافػػػلحمػػػث
أاحأفحخمػػريحل صػػس هحفػػلحركا ػػؼحركط ػػلحأاحتاػػىحاراػػوحخ ػػاضحرالنا س ػػستحكخلطخيػػسحنايػػدحانسفلػػخدمحح2012

  خنمسحأدارتحركازاخرحماافرةحكتلـحركناسعع.
اكدحأاح طسيستحمنيسحيلىحللطدحركلخللمحانتػفحنثػؽحفػلحخ داحملخسحأفحثمدحامردحمازرخدحمفحأميزةحميمدح سكد

أفحم للػػستحركداكػػدحركمصػػرخدحالحخماػػفحأفحاػػديـح  صػػسحأدرؾحركممخػػصحأفحاػػؿحمػػسحخا ػػذهحمػػفحلمػػرر رتمحامػػسح
 خا لوحمفحرافس ستمحامسحخا نسهحمفحلخسلستمحخهريحصمخـحرألمفحركياملحركمصري.

ذرحاسنتحكنسحم ر ذرتحيلىحأدر ح لضحرألميزةمحفلخس منيسحرايسميػسح  خسنػدحمصػسكاحركػ  دحأاحركاارطػ حكيػدـححار 
نػػوحهػػر يسحمػػسحهػػريحاػػؿحركػػ  دحمػػفحارىػػؿحايخػػايحفػػلحر دررةحاالػػريحكلفلػػسدمح أمنيػػسمحفيػػلحأميػػزةحاطنخػػدمحار 
ح ػػوحركلخلػلحر فحالحخماػػفحاصػنخفوحلالحاتػػتحينػارفحا رخػػيحرألميػػزةح اىػاحمػػسحختاػسجح صػػ ح.ح خنمػسحمػػسحخيػـا

نيس حكدارىسحاادمخرحأ  لسحرألمفحركياملحكل  د.ار 
كمسذرحأ دمتحللطدحرالني يحيلىحىػذهحرك طػاةحركاػلحخصػفيسحركػ لضح سكمنانخػد؟حاىػؿحنتػفحنلػخشحتيػسحأمػار ح

 ؟1891ل ام رح
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ركللطدحالحاملؾحلالحأفحاراايحركتمس دحركالحرراا ايسمحفيػلحالػرؼحأنيػسحمفتسصػرةح لػ طح ػل لحارفػضحيػسـمح
أنيػسحكػـحالػدحاثػؽحفػلحاال حأميػزةحركداكػدحكيػسمحتاػىحلنيػسحاا ػاؾحفػلحاال ححاىلحالحارخدحمنسفلدح ؿحامثخلخد.حامس

الحكاراتحميمدحل صس حركفرخؽحينسفحمفحركل سؽحررالنا س لحكيس.  ركلمندحركللخسحك نا س ستحركالحيخنايسمحار 
 

 اأيايدحأننسحاصلنسحكنيطدحفسصلدمحأص تتحركللطدحفخيسحفلحمارميدحاؿحرك ليحااؿحركم للست.
 فحردادحركفلؿحركمتلخدحاركداكخدحلزر حمسحتدثحمصح ينسف ؟اخؼحايخماح

ركاس لػدح-ارهاحأفحثمدحفزعحفلحركدارعرحرألاثرح ر سحمفحركللطدحركتسكخدحممسحمرضمحف خػسفحرك سرمخػدحرألمرخاخػدح
خا ؼحيفحتمـحركيلؽمحفيذهحر دررةحكـحاصدرحأيح خسفح  ػالفحر اطػسؼحح– دررةحالا رحركلخللحلتدضحأدارايس

نمػػػػسحال ػػػػا ؼحركظػػػػراؼحركفرخػػػػؽح ػػػػف خؽمحكانيػػػػسحفللػػػػتحذكػػػػؾحفػػػػلحتسكػػػػدحينػػػػسفمحكػػػػخسحال ػػػػا ؼحركهػػػػتخدمحار 
 اركم  لست.

فاسفدحركدارعرحركمّطللدحافدرؾحأفحرال اطسؼحاـحمفحميسزحأمنػلحمػارؿحكللخلػلح  صػخسحر مػسحيػفحأنػؼحأميػزةح
ماػػفحأفحختػػدثحأ ػػرضحا ػػديحرمالسهػػسحممػػسحخمػػريحااسنػػتحا مػػؿحيلػػىحأفحاغخخػػررحلللػػسحدافحرن ػػيس ستحا خػػرةحخفح

  د اؿحينسفحلكىحتليدحركمنسفلد.
اخ ػػداحأفحركيلػػؽحالػػريحكظمػػـحركماتػػدةحنفلػػيسمحفمصػػرح ثيليػػسحركػػداكلحىػػلحمتػػطحأنظػػسرحركلػػسكـحامػػسحخمػػريحفخيػػسح
خيفـحركلسكـح اللرهمحايندمسحخ لغحملااضحرك طارةحركالحاصلتحلكخومحفإفح خسنػستحاصػدرحمػفحداؿحا ػرضحاميػستح

نمسحيفح لارح سك طر.داكخدحالحال رحيفحىارخدحف  لحلصدررحرك خسنستحار 
 خسفحركمخشحهدح لػسملحينػسف حصػدرحيػفحركيخػسدةحركلسمػدحكليػارتحركملػلتدحركمامثلػدحفػلحازخػرحركػدفسعحصػد لح
صػػػ تلمحاىػػػاحرألمػػػرحركػػػذيحخػػػرضحركػػػ لضحأنػػػوحالحخمثػػػؿحلممػػػسعحأيهػػػس حركمملػػػسحركللػػػاري..حىػػػؿحىػػػذرحد خػػػؽح

  رأخاـ؟
فحاػػسفح ػػدحينػػافح سلػػميسمحفتاػػىحالحأيايػػدحأفحرك خػػسفحركمنلػػايح كليخػػسدةحركلػػسـحكليػػارتحركملػػلتدحصػػدرحينيػػسمحار 

كغػػػدحرك خػػػسفحاصػػػدارهحدافحأيحمللامػػػستحيػػػفحرنليػػػسدحركيخػػػسدةحركلسمػػػدحكليػػػارتحركملػػػلتدمحخفل ػػػرحيػػػفحأنػػػوحمػػػرضح
ر اطػػسؼحرلػػـحركيخػػسدةحركلسمػػدحكليػػارتحركملػػلتدحكا رخػػرحر اطػػسؼحأتػػدحأىػػـح ػػسدةحركمػػخشحركلػػس يخفحأمػػسـحي ػػررتح

 ؼحركه سطحاركمناد. ال
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مسحىػلح طػارةحمػسحمػرضحمػصح ينػسف حا  ػفخؽ حيلػىحملػـحركم للػدحركللػارخدحفػلحظػؿحر ىسنػستحرك سكغػدحركاػلح
 خالرضحكيسح لضحركيخسدرتحركلس يد؟

الحأ ػػػػلرح ػػػػسكيلؽحيلػػػػىحامسلػػػػؾحركيػػػػارتحركملػػػػلتدحركمصػػػػرخدمحفيػػػػلحم للػػػػدحنظسمخػػػػدحكيػػػػسحايسكخػػػػدحيرخيػػػػدحفػػػػلح
ذرحاسنتحالؾحركمخزة امثؿحثغرةحاليؿحرالني  ستحفػلحركػداؿحركاػلحكػـحالػرؼحايسكخػدحدخميررطخػدحايخػدححرالنه سطمحار 

تراػػدحركمػػخشحفػػلحممػػسؿحركلخسلػػدمحفإنيػػسحا يػػىحيلػػىحركمػػدضحرك لخػػدحمخػػزةمحألنيػػسحا يػػىحيي ػػدحأمػػسـحركػػدااساارخستح
 أفحافغرؽحرك  دحفلحنزريستحمللتدحكانيذحنفليس.ح–فلحكتظستحركتلـ–ركالحاادح

احفخمسحرلااكتحيلخوحركللطدحمفحأميزةحأمنخدمحاىاحمسحخمريحرلالمسكوحفػلحيملخػستحركيمػصحر مسح ليلحرألا رحى
 ركارلصح مسحفخوح مصحركمنساعخفحركمرا طخفح سكم للدحركللارخد.

امسحأفحرألتػدرثحرأل خػرةحافليػلح الي ػس حاارم ػستحيلػىح ػسدةحركيػارتحركملػلتدح ػالفحخنػالارح سكم للػدحيػفحركلػلطدح
ار ػػػدحركاػػػلحامػػػريحركماػػػسمرةح يػػػسحمنػػػذح مػػػسحلػػػنارتحمػػػفحأفحركلػػػلطدحامثػػػؿحركم للػػػدحركتسكخػػػدحاخلػػػت ارحالػػػؾحرك

 ركللارخدمحاىاحلمرر حهراريحكلتفسظحيلىحاتدةحركم للدحركللارخد.
ف حخميحأفحااتمؿحركيارتحركمللتدحا لستحمررعـحار  فس ستحركللطدمحار مسحمسحمرضحفلحركا للحيفحصػنسفخرح

 ـحم للدحمناطح يسحتمسخدحركارريحركاطنلحكلافرخطحفلحىذرحركارري.ااخررفحاسفحمثسالحكاخفخدحرلا درـحرل
حيلىحركملا سرحى سـحمنخند؟  ااخؼحارافحراليادر حركذضحمرضحركخـا

رالياػػدر حيلػػىحركملا ػػسرحمنخنػػدحخػػالالحفػػلحلػػخسؽحر اطػػسؼحركمر ػػتخفحكلرعسلػػدمحاىػػاحخل ػػرحيػػفحلػػلطدحرنايلػػتح
 يسذحرك ليحمنيس.مفحتسكدحركيمصحلكىحتسكدحركياسمحاكذكؾحخميحلريدحلن

اىؿحركملسرهدحركمصػرخدحفػلحركػدر ؿحارك ػسرجحر ار ػتحمػفحكتظػدحركااتػدحفػلحمارميػدحركلخلػلحأـحلنػوحالحاػزرؿح
 ىنسؾح  فستحايي ستحاثخرةحاتاؿحدافحااتدىس؟حامسحىاحما فاـحمفحرنا س ستحركرعسلد؟

ل نػػدحرأل خػػرةحفػػلحراامػػسؿحأيايػػدحأفح طػػسيحرالنلػػتسيحمػػفحرالنا س ػػستحركػػذيحأيلنػػوح سكػػدحيلػػلحاػػسفح مثس ػػدحرك
رلالسدةحركصؼحركاطنلحكاتداومح ؿحلفحركرلسعؿحركالحتمليسحار احركفرخؽح فخؽحثـحركفرخؽحينػسفحاافػلحكليػاؿح

ا ػاؿحكخممػصحاػؿحح2011 الفحصفسحاطنخسحأالصحمػدضحمػفحذكػؾحركػذيحتمػؿحمطسكػيحر صػ ححفػلحثػارةحخنػسخرح
ا س لػػدحكلافػرخطحفػػلحأيح ػػئحاملػػالدةح سكميػػسمرةححركػاطنخخفحركيليػػخفحيلػػىح لػػدحأصػػ احمصػخرهح خػػدحلػػلطدحم سديػػد

  اؿحركاطف.
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أمسحما فلحرك  صلحأاحما ؼحركم يػدحركمصػرخدحركاطنخػدحفيػاحميسطلػدحالػؾحرالنا س ػستحمنػذحرك درخػدمحاركلػللح
   كيسحاللاممسعحركصؼحركاطنلحمفحمدخدحاك لؽحاارفؽحيلىحأرهخدحرنيسدحركداكدحركمصرخد.

 رخدحاركاطنخدحفللوحامسهحىذهحركاطاررتحرك طخرةحركالحخ يدىسحركاطف؟مسحركذيحخن غلحيلىحركياضحركثاح
مصػخرحركػ  دحأصػ احملليػسحفػلحر  ػدحركيػاضحركاطنخػدح اػؿحأطخسفيػسمحلػار حالػؾحركاػلح ػسراتحفػلحثػارةحخنػسخرحأاح
الؾحركالحرنايدايسحفلحتخنيسمحا سكاسكلحفإفحاالخصح سيدةحركاارفؽحركاطنلحكخ مؿحاؿحركيليخفحيلىحمصػرمحااػؿح
ركررفهػػخفحكلافػػرخطحفػػلحرألرضمحااػػؿحركغسهػػ خفحمػػفحلػػر دحتلػػـحركاتػػاؿحركػػدخما ررطلمحااػػؿحركتػػسكمخفح لدركػػدح

 رمامسيخدحلخاافحارميحركمرتلد.
رمامصحركمصرخافح اؿحأطخسفيـحيلىحأمرحارتدمح سلاثنس حللطدحركيصرحا ػاةحرالتػا ؿمحاىػاحح1818فلحثارةح

.حراللاي ؿحاااس دحدلاارحخهمفحكل ليحركم سراد  فلحركيررر.حاخ داحأفحرألمرحخااررحركخـا
 رك لضحخطلؽحديارتحكللصخسفحركمدنل..حفمسحىلحفرصحانفخذحركلصخسفحركمدنلح مصرحتسكخس؟

رك ػػػليحلخنصػػػتحأليحديػػػاةحلذرح رمػػػتحمػػػفحصػػػؼحماامػػػؿحامامسلػػػؾحاختمػػػؿحر خػػػدمحاكػػػفحخلافػػػتحألصػػػارتح
ألرضحخمػيحركتػدخثحيػفحما ػؼحم ػارؾحمانسفرةحأاحكفصسعؿحم الفدمحاكذرحفي ؿحركتدخثحيػفحلمػرر رتحيلػىحر

 كلياضحركاطنخدحاأاكاخستحافللنيسحك ل يس.
رك لضحاسفحخرضحأفحركم للدحركللارخدحكػفحاي ػؿح امػادحمر ػتخفحذايح لفخػدحيلػارخدحرثنػخفحفػلحرالنا س ػستح

 ركمي لد..حفيؿحث تحصتدحىذهحركنظرخد؟
فحركػػػػزيـح النيػػػػسحاي ػػػػؿحأاحالحاي ػػػػؿمحركم للػػػػدحركللػػػػارخدحمف اطفػػػػدحااػػػػؿحم للػػػػستحركداكػػػػدحركمصػػػػرخدمحاالحخفماػػػػ

 فسكم اطؼحكخسحكوحلرردةمحتاىحخفللفحاترره.
ا نظرةحمتسخدةمحفإفحأيحتاـحيلاريحيندمسحخ لرح ترجح ل يحأ طس حركارميدحركاػلحافمثلػوحفػلحركلػلطدحفإنػوح
خلا دؿح وحارميدحمدخدة؛ح خرحلفحمسحختصؿحفلحمصرحخاذيحمسحخمػريحادراكػوحأننػسحأمػسـحتاػـحيلػاريحخفمثػؿح
ركمػػػػخشمحفلػػػػاحاػػػػسفحذكػػػػؾحصػػػػتختسحكاػػػػسفحرألافػػػػؽحكلمػػػػخشحأفحخي ػػػػؿحينػػػػسفحاختمػػػػلح ػػػػراجحركلخلػػػػلحكمتساكػػػػدح

 رماصسصحركغهيحرك ل لحاركاملمؿحركدر للح سكيارتحركمللتدحنفليس.
كاػػفحرألتػػدرثحا ػػخرحلكػػىحأفح ػػاةحأ ػػرضحىػػلحركاػػلحاتاػػـحركػػ  دمحا سكاالاخػػدحكػػخسحلػػلطدحدخميررطخػػدحمنا  ػػدحامػػسح

مػػخشمح ػػػؿحفعػػدحرلػػاغلتحفمػػػاةح ػػخفحرك ػػػليحام للػػساوحا ػػخفحركيػػػاضحركلخسلػػخدحا لهػػػيسحلنيػػسح سكاالاػػدحكخلػػػتحرك
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حالػالمؿح لػضحرألميػزةحكهػريح كاتاؿحمرازحركللطدحاالا دـحم للستحركداكدحفلحهػريح صػاميسمحاركخػـا
 رألميزةحرأل رضمحاارفضحأفحاي ؿحأفحخاافحكيسح دخ محاكاحاسفحمفحدر ؿحنفسحركم للد.

صدح تخسدحم للستحركداكدحفلحرالنا س ستحفاػرةحتسكمػدحاكػفحاتػدثحار لخػسحفػلحظػؿحىؿحارضحأفحركمطسكيحرك س
 لخطرةحركلخللحارمسكوحيلىحىذهحركم للست؟

نمػػسحخمػػريحركالسمػػؿحمليػػسح سيا سرىػػسحأدارتحكللػػخطرةحاركيخمنػػدح الحاامػػدحم للػػستحمػػفحاميػػدحنظػػرحركلخلػػلمحار 
الحأفحخاتػػدثح سلػػميسح ػػ صحارتػػدمحفداكػػدحاركػػاتاـمحركم للػػستحالنػػلحأميػػزةح ػػسدرةحيلػػىحركال خػػرحيػػفحنفلػػيسح

 ركم للستحالنلحأفحركرعسلدحم للدحهمفحم للستحأ رض.
أمسحيندمسحخاتاؿحركرعخسحامدخرحماا وحكممثؿحكاػؿحركم للػستحفلػخاافحيخ ػسحركتػدخثحيػفحداكػدحم للػستحأاح
الحيػػفحرلػػاي ؿحم للػػستحأاحيػػفحتخسدخػػدحم للػػست.حركم للػػستحخمػػيحأفحا ػػرجحمػػفحي ػػس ةحرأسحركلػػلطدحأاح

 كناتدثحيفحما فيسحركمتسخدحأاح خرحركمتسخد.
اخؼحانظرحكإلطستدح رعخسحميسزحركم ػس ررتحركلسمػدح سكػدحفػازيحااالخػؼحي ػسسحاسمػؿحمػدخرحمااػيحركلخلػلح

  الخخرحرأليمسؿ؟حاىؿحكيذرحي  دح ملؼحرنا س ستحركرعسلد؟
ومحفيػاحمفتسصػرحدر ػؿحماا ػومح سكط صمحفسكلخللحكـحخلدحخثؽح التدح سرجحتدادحماا و.حاىاحمسحخلخدحطرححأزما

اىػػػلحفرصػػػدحماراخػػػدحكافل ػػػرحركم للػػػستحيػػػفحنفلػػػيسحاما فيػػػسمحافرصػػػدحلػػػسنتدحكااارصػػػؿحركيػػػاضحركلخسلػػػخدحمػػػصح
 م للستحرك  دحيلىحأرهخدحلنيسذىس.

 اكفحأالس ؿحيفحتدادحافس اوحأاحافس ةحمدخرحماا وحتاىحخدخررحملسح لدرح تمـحمصر.
لالح سكدمس ..حىؿحاافؽحمصحذكؾحفػلحلصػرررهحركارهػاحيلػىحركاملػؾحرك لضحخرضحأفح ركلخلل حكفحخارؾحمصرح

  سكتاـ؟
خ داحأفحمصدرحىذهحركر خدحىاحركلخللحنفلوحكخف خؼحرك ليحاخيػددحركم للػستمحا ػدحنطػؽح ػذكؾحفػلحمػ امرهح

 رأل خرح ايدخدحمفحخياريحمفحركارلل.
 ػل لحلػخنايلحرألمػرح اللػرعحح خرحأفحرألمرحكخسح يذرحرك اؿمحفم للستحركداكػدحلذرحاتراػتحمديامػدح تػررؾ

حمفحم للستحركداكدحلخ دؿحرألاهسعحلرخلسحاللمخس.  ممسحناصارمحااذكؾحأيحتررؾح ل لحمديـا
كاػػػفحصػػػنسيدحرك ػػػاؼحىػػػلحمػػػز حمػػػفحرلػػػارراخمخدحركملػػػا دخف.حا ػػػدخمسح ػػػسؿحتاػػػسـحماثػػػارحفػػػلحركلػػػلطدحييػػػادحأفح

 يلىحم ططحمصطنصحكلفاهى.ذىس يـحخلنلحركفاهىحفلمسحذى ارحي رحرك ليحركفاهىحلرخلسمح ؿحاغليح
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ىنسؾحمفحخياؿحلفحركلخللحكـحخفنفػذحاػؿحرألىػدرؼحركمطلا ػدحمنػوحتاػىحر فمح سصػدحأنػوحكػـحخػاـحامرخػرح صػفيدح
ركيرف محا سكاسكلحفسكمماملسفحركداكلحار  لخملحالحخزرالفح تسمدحكػوحتاػىحخاامػؿحركم طػطحركػذيحخيػدفسفحلكخػو..ح

 مسحاليخ اـ؟
أاحداؿحر  لخـح سدرةحيلىحأفحااتمؿحلػدردحفػساارةحركلخلػلحلذرحا ػصحتػررؾح ػل لحالحأيايدحأفحركممامصحركداكلح

 أاحاترؾحم للل.
فمصػػػرحداكػػػدحل لخمخػػػدحا ػػػرضحاميمػػػدحيسكمخػػػسمحاالحخماػػػفحأليح ػػػاضحأفحاػػػاتاـحفخيػػػسحمػػػفح سرميػػػسمحكانيػػػسحاتػػػساؿح

 ركاالثخرحفخيسحمفح  ؿحي  سايسحمصحمررازحركياةحركدر لخد.
 دردحا تػػثحيػػفحملػػا دح ػػايحكػػوح ػػدرحمػػفحركاالخخػػدحرك ػػل لحاركػػاال حركم للػػلحكخمػػررحاتاػػىحركػػداؿحركدريمػػدحك لػػا

خصػػػلاحكخ ػػػػدـحتاػػػػىحدريمخػػػوحركػػػػذخفحامنػػػػارحح2019صػػػفيسايسمحاالحأيايػػػػدحأفحركلخلػػػلحر اػػػػدر حمػػػػفح درخػػػدحركلػػػػسـح
 رلامرررهحكاتيخؽحمصسكتيـ.

 لػخـحاكلنظػسـحركلػسكملحىػلحا غضحركنظرحيمسحخمريحادراكوحىنسحاىنسؾمحفإننلحأيايدحأفحأىـحمصػلتدحكػداؿحر 
 رلايرررحداكدحمتارخدحامصرمحاىاحراللايرررحركذيحأص احارهتسحكاؿحماس صحأفح يس حركلخللحخيدده.

كىحأخفحنامو؟  مسحىلحاا لساؾحرك  صخدحكمسحلا يدهحرالنا س ستحركرعسلخدحركمي لد؟حار 
فػػلحرألاهػػسعحركلخسلػػخدحدر لخػػسحامػػسحنخػػؿحركمطسكػػيح ػػسكامنلمحاكاػػفحا  ػػذحركػػدنخسح   ػػس.حنتػػفحأمػػسـحاتػػاؿحميػػـح

ار  لخمخػػسحاداكخػػسمحفػػ حاامػػدح ػػاةح ػػسدرةحيلػػىحالػػاخدحأيحنػػزرعحأاحاامخػػوحأيحلخسلػػستحكصػػسكتيسحمسعػػدح سكمسعػػدحمنػػذح
 رالني يحيلىحركر خصحركلر لمحاىاحمسحخلنلحأفحاخسرحركاغخخرحالزرؿحينصررحفسي حام ثررحفلحركملسدكد.

لػػ محاىػػاحأفحركممخػػصحأصػػ اح  نػػدؽحارتػػدحهػػدحلػػلطدح سعلػػدحاأيايػػدحأفحأىػػـح ػػل حفػػلحرالنا س ػػستحتصػػؿحف
مفتسصرةحما نمدمحاىاحمسحخهصحيلىحيساؽحركياضحركررفهدحكيػسحاركطسمتػدحكلاغخػرحارم ػستحركاارفػؽحيلػىحركتػدح
رألدنىحركػذيحخممػصح خنيػسمحااالمخػؿحمػسح ػدحخففػرؽمحارك ػد ح ػإي فحما ػؼحماتػدحاممػسيلحمػفحكل ػدحرالنا س ػستمح

طدحيلػىحمسعػدةحركافػسؽحركػاطنلحاأمػسـحاػؿحركملنخػخفح سك ػالفحركمصػريمحكػخللـحركيسصػلحااهصحطلػيحرتخػؿحركلػل
حرك د ح الاؿح طاةحاىلحرتخؿحركللطد. حاركدرنلحأفحرك راجحمفحرألزمدمحاكاحفلحتدهحرألدنىمحخلالـز

ح  
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 الجزيرة جحصل على مسودة بيان مؤجمر الحوار السوري

 7112\1\72نت    المصدر : الجزيرة
سملحكمػػ امرحركتػاررحركػػاطنلحركلػاريحركػػذيحلػخليدحخػػاملحتصػلتحركمزخػرةحيلػػىحنلػ دحمػػفحملػادةحرك خػػسفحرك اػ

 رالثنخفحاركث ثس حفلحمنامصحلاا لحمنا لحرالخسمحاااهمفحم سدئحيسمدحكلتؿحركلخسللحفلحلارخس.
 ندرحمّثلتحركم سدئحنفليسحركالح دميسحركم لاثحرألمملحلافسفحديحمخلػااررحلكػىحركماكػدحح12اااهمفحركملادةح

 لارخدح منخؼحفلحنافم ر/ا رخفحركثسنلحركمسهل.ركثسمندحمفحركمفساهستحرك
انصػػتحيلػػىحرالافػػسؽحيلػػىحا ػػاخؿحكمنػػدحدلػػاارخدح م ػػسرادحافػػدحركنظػػسـحركلػػاريحاافػػدح  ػػرحخمثػػؿحطخفػػسحارلػػلسح
مػفحركملسرهػدحمػفحأمػػؿحركاتهػخرحكالػدخؿحركدلػاارح ريسخػػدحرألمػـحركماتػدةمحاافيػسحكيػػرررحمملػسحرألمػفحركػػداكلح

 .2254ر ـح
مػػػخفحركلػػػسـحكظمػػػـحركماتػػػدةحأنطانخػػػاح ػػػااخرخشحلكػػػىحاامخػػػوحم لاثػػػوحرك ػػػسصحلكػػػىحلػػػارخسحاديػػػتحركملػػػادةحرأل

 كلملسيدةحفلحاراخيحيملخستحركلمندحركدلاارخدحفلحمنخؼ.
امفحركم سدئحرأل رضحركالحاردتحفخيسحرالكازرـحركاسمؿح لخسدةحارلاي ؿحلارخسمحاأفحرك ليحركلػاريحاتػدهحمػفح

 ركلخسللح سكالسعؿحركدخميررطخدحادافحأيحهغاط.خيررحملاي ؿحرك  دمحاخ اسرحنظسموح
حركداكػػدحركلػػارخدح سكاتػػدةح امػػفحىػػذهحركم ػػسدئمحرالكاػػزرـحركاسمػػؿح لػػخسدةحلػػارخسحااتػػدايسحأرهػػسحا ػػل سمحاأفحالاػػـز

 ركاطنخدحاركللـحرالمامسيلحاركانمخدحركلسدكد.
حيلػىحركمار طنػدحركمالػساخدمحاأاػدتحيلػىحامسحنصتحركملادةحيلىحأفحلارخسحداكدحدخميررطخدح خرحطسعفخػدحايػـا

تمسخدحتياؽحر نلسفحاركترخستحفلحأا ػستحرألزمػستحايػدـحركامخخػزحفػلحركتيػاؽمحاركػرفضحركيػسطصحكاػؿحأ ػاسؿح
ر رىػػسيحاركاطػػرؼحاركطسعفخػػدحارالكاػػزرـح ماسفتايػػسمحفهػػ حيػػفحهػػمسفحلػػ مدحركنػػسزتخفحارك معػػخفحاركميمػػرخفح

 اتييـحفلحركلادةحلكىحدخسرىـ.
 دح ررتحيػدـحركم ػسرادحفػلحح-ركالحامثؿحأ رزحماانستحركملسرهدحركلارخد-كللخسحكلمفساهستحااسنتحركيخعدحر

مػػ امرحركتػػاررمحا ػػسؿحرعخلػػيسحنصػػرحركترخػػريحلفحركيػػرررحمػػس ح لػػدحاصػػاختحأ ل خػػدحأيهػػس حركيخعػػدح ػػسكرفضمح
ايسحمػػػصحماهػػػتسحأفحأطخسفػػػسحارلػػػلدحمػػػفحركملسرهػػػدحطسك ػػػتحركيخعػػػدح لػػػدـحركم ػػػسرادمحاأفحركيخعػػػدحلػػػااس صحنيس ػػػس

 رالخسح  الفحلخمسدحتؿحلخسللحكظزمد.
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مفحميايسحأيلنتحرألمـحركماتدةحأفحديحمخلااررحلخ سرؾحفلحركم امرحركذيح سكتحرالخسحلنوحكفحخاافحتسلػمسح
 فلحركااصؿحلكىحتؿحلخسللحكظزمدحركلارخد.
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 "وول ستًرت" جكشف واقع حملت ابن سلمان ضد الفساد وهتائجها

 7112\1\72  نبالل ياسي -71عربي -لندن
ن رتحصتخفدح ااؿحلارختحمارنػسؿ حايرخػررحيػفح فسخػسحيملخػدح ماسفتػدحركفلػسد حفػلحركلػلادخدمحامػسحمػرضحمػصح

 ركملايلخف.
 محلكػىحأفحركلػلطستحركلػلادخدحفػلحمتساكػدحمنيػسحكزخػسدةحركهػغطحيلػىح21اخ خرحركايرخرمحركػذيحارمماػوح ير ػل

 سمػػتح ػػنيليـحمػػفحفنػػدؽحرخاػػزحاػػسركاافحلكػػىحركلػػمفحاميخػػدرحركن  ػػدحركاػػلحريايلايػػسحفػػلحتملػػدح ماسفتػػدحركفلػػسد مح
 كايدخميـحلكىحركمتساـ.

ااياؿحركصتخفدحلفحاكلحييػدحركلػلادخدحرألمخػرحمتمػدح ػفحلػلمسفحخزخػدحمػفحركهػغطحيلػىحأيهػس حركن  ػدحفػلح
ـحمػػفحرك لػػدمحركػػذخفحرفهػػارحمطسك ػػومح ػػسكا للحيػػفحملخػػسررتحركػػداالررتحفػػلحرألمػػارؿحركلػػسعلدحاركلخنخػػدمحا ػػررحنيليػػ
حلكىحركلمفمحاذكؾح تليحأ  سصحمطللخفحيلىحرألمرمحاىددح ايدخميـحكلمتساـ.  فندؽحرك مسحنمـا

أمخػػررحارمػػؿحأيمػػسؿحاملػػ االحح350ملخػػسرحداالرحمػػفحح100اخلفػػتحركايرخػػرحلكػػىحأفحركلػػلطستحرلػػاطسيتحممػػصح
ركمػديلحركلػسـح ػسؿحلس يسحاالتيسحفلحتملدحركفلسدمح تلػيحمػسح سكػوحملػ اكافحلػلادخافمحم ػخررحلكػىحأفحمااػيح

  صػػسحممػػفحرفهػػارحركالػػاخستحركمسكخػػدحح85ىػػذرحرأللػػ اعحلفحركملػػ اكخفح ػػررارحركمهػػلحاايػػدخـحرايسمػػستحهػػدح
 ركالحيرهتحيلخيـ.

اافخدحركصتخفدح الفحيددحركملايلخفح ػدأح ػسكاررمصحمػصحرلػامرررحركمفساهػستمحلالحأفحركملػ اكخفحركلػلادخخفح ػسكارح
 دالحمفحمتسامدحركملايلػخفمحتخػثحاػسفحايػدخرىـحرألاكػلحأنػوحخماػفحمصػسدرةحلنيـحخرخدافحاتيخؽحالاخستحمسكخدح

ملخػػسرحداالرمحكاػػفحرألثرخػػس حركلػػلادخخفحاهػػلارحأمػػاركيـحفػػلحتلػػس سايـحفػػلحح900أمػػارؿحاس لػػدحكلملايلػػخفح يخمػػدح
أرصػػدةح سرمخػػدمح طرخيػػدحخصػػليحفخيػػسحيلػػىحركتاامػػدحاتصػػخليسمحالفاػػدحلكػػىحأنػػوحخن غػػلحيلػػىحركتاامػػدحامػػسازح

 تح سنانخدحا سنافحركلرخدحركذيحخلمؿح وحرك ناؾحكاتصخؿحىذهحرألمارؿ.يي س
اخػػاردحركايرخػػرحنيػػ حيػػفحملا ػػسرحأارا ػػلحميػػخـحفػػلحركلػػلادخدمح اكػػو:ح كيػػدحراا ػػفتحركلػػلادخدحأنػػوحالحخمانيػػسح

 ركهغطحيلىحركزرحااياؿحأيطانلحركمسؿ؛حألنوحكـحخافحىنسؾحزرحفلحركميسـحرألاؿ .
فح ػػخفحركررفهػػخفحاراػػلح ػػفحي ػػدحرلمحنمػػؿحركملػػؾحركررتػػؿمحارألمخػػرحركاكخػػدح ػػفحااا ػػؼحركصػػتخفدحيػػفحأنػػوحمػػ

 ط ؿمحاىاحأتدحرألثرخس حركا سرحفلحركلسكـمحركذيحخملؾحتصصسحفلح ااخار محافندؽح فارلخزانز .
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ملخػػسررتحداالرمحم ػػخررحح6اخنيػػؿحركايرخػػرحيػػفحمطللػػخفمح ػػاكيـحلفحركلػػلطستحركلػػلادخدحطل ػػتحمػػفحركاكخػػدحدفػػصحح
فحمل اكخفحخياكافحلفحركاكخدحنيؿحمفحفندؽحرخازحاػسركاافحلكػىح صػرح رخػيحمػفحركرخػسضمحركػذيحأهػخفتحلكىحأ

 لكخوحتررلستحمفحرألل ؾحرك سعاد.
ااذارحركصػتخفدحأفحركاكخػدحكػـحخاتػدثحيلنػسحمنػذحريايسكػومحر ػـحأفحااسكػدحأن ػس ح راخاػرز ح س لاػوحفػلحفنػدؽحرخاػزح

لالػذخيمحأاحنيلػوحكلػمفحركتػسعرحمنػايحركرخػسضمحم اػدرحيػدـحامػادحاسركاافمحانفىحفلحالػؾحركميس لػدحالرهػوحك
   فستمح ؿح انسفسح خنوحا خفحركتاامد مح تليحركااسكد.

اخناهحركايرخرحلكىحأفحملظـحركػذخفح يػارحفػلحركفنػدؽحنيلػارحلكػىحلػمفحركتػسعرمحانفػارحركػايـحركماميػدحلكػخيـح غلػخؿح
  صػػخفحخلرفػػسفح سكاتيخيػػستمحفإنػػوحاػػـحنيػػؿح يخػػدحركملايلػػخفحرألمػػارؿحارال اػػزرزحاركر ػػاةمحم ػػخررحلكػػىحأنػػوح تلػػيح

   ؿحرألل ايخفحركمسهخخف.
اانيػػػؿحركصػػػتخفدحيػػػفحركنسعػػػيحركلػػػسـمح اكػػػوحلفحملظػػػـحركملايلػػػخفحكػػػدخيـحراصػػػسؿحمػػػصحركمتػػػسمخفمحا كػػػـحخالرهػػػارح

فلػسدحمػػصحكلنػؼ محا ػسؿحركملػػ اكافحلفحركيمػصحخػالالحهػػمفحركا ػرخصحركلػلاديحاركيػػسنافحر لػ ملحركػذيحخمنػػصحرك
 أنوحكـحخاـحاامخوحرايسمستحكلملايلخفمحاالحخللـحلفحاسفحركملايلافح دمارحأمسـح هسة.

اخمػػدحركايرخػػرح النػػوحفػػلحركا ػػتحركػػذيحخيػػاؿحفخػػوحاكػػلحركليػػدحلفحركتملػػدحىػػلحمػػز حمػػفحاتػػدخثحركمملاػػدحاماسفتػػدح
 خفحخػػرافحفػػلحركتملػػػدحركفلػػسدحارالنايػػسؿح ػػسك  دحمػػفحيصػػػرحركػػنفطحلكػػىحيصػػرحاناخػػصحرال اصػػػسدمحلالحأفحركمػػرر 

طرخيػػػػدحكالزخػػػػزحرألمخػػػػرحكلػػػػلطساومحاايمػػػػخشحركملسرهػػػػخفحكػػػػومحامػػػػس تح  ػػػػؿح ػػػػررررتحتاامخػػػػدح زخػػػػسدةحركنفيػػػػستح
مرر رتحكـحالؽح ل خدح خفحركلاسفمحا ملتح طصحركديـحيفحركماردحركرعخلخد.ح  ركتاامخدمحار 

كللػػسع تمحتخػػثح ػػسؿحازخػػرحاا ػػخفحركصػػتخفدحأفحركتاامػػدحتساكػػتحا فخػػؼحتػػدةحر مػػرر رتمحمػػفح ػػ ؿحركػػدفصح
حرك مػػخسحأثنػػس حم ػػسرااوحفػػلحمناػػدضحدرفػػاسحركلػػسكملحلفحرألمػػارؿحركاػػلحلاصػػسدرح ركمسكخػػدحمتمػػدحركمػػديسفحخػػـا

 لال دـحفلحممسؿحركرفسهحرالمامسيلحكللسع ت.
اخلػادرؾحركايرخػػرح ػالفحركملػػ اكخفحركلػػلادخخفحكػـحخاانػػارح ػػسدرخفحيلػىحل نػػسعحرك نػػاؾح اممخػدحركتلػػس ستمحأاحنيػػؿح
أمارؿحركملايلخفحلكىحرك زخندحركللادخد؛حاذكؾحكلدـح درةحركللادخخفحيلىحديػـحركمطسكػيح سكاثػسعؽحركيسنانخػدمحأاح
 ررررتحمتامدحملارؼح يسحهدحركمايمخفمحم خررحلكػىحأفحركمملاػدحكػـحااػفح ػسدرةحيلػىحاممخػدحتلػس ستحلالحفػلح

فخفح سكيهػخدمحأمػػسحركػػداؿحركاػلحخملػػؾحفخيػػسحركػداؿحركماتسكفػػدحمليػػسمحمثػؿحر مػػسررتحركلر خػػدحركماتػدةمح تلػػيحيػػسرح



 

 21عربيـــتشــــؤون 

 

ركملايلافح خااسحفلحكندفحا راستحفلحم مئحهرخ خدحأاح راستحململدحفلحركلاؽحركمسكخدمحفيلح لخدةحيػفح
 لخطرايـمحامفحااصلارحكالاخستحفإنيـحدفلارحنيدرمحأاحمفح  ؿحييسررحتحاأرصدةحكـحخاـحاتدخدىس.

اديح سـح اممخدحأرصدةحركملايلػخفمحالػخطرتحركتاامػدحركلػلادخدحااياؿحركصتخفدحلفحركمصرؼحركمرازيحركلل
يلىح راستحا رضمحمثؿح رادحر فحالدفحكإلن س رتمحمناىدحلكىحأفحركتااادحهػغطتحيلػىح نػاؾحلاخلػرخدح

 كلا ؼحيفحتلس ستحركملايلخفمحلالحأفحالؾحرك ناؾحرفهتح ل يح ارنخفحركلرخد.
ارا ػػلمح اكػػوحلفحركلػػ يحفػػلحف ػػؿحركلػػلادخخفح سكتصػػاؿحيلػػىحاخػػاردحركايرخػػرحنيػػ حيػػفحركملا ػػسرحركمػػسكلحرأل

 أمارؿحركملايلخفحىاحيدـحامادحأمارؿحلسعلدحخمافحركاصاؿحلكخيس.
اانيؿحركصتخفدحيفحرأللاسذحفلحمدرلدحكنػدفحك  اصػسدحلػاخففحىخراػاغمحركػذيحخاػس صحركلخسلػدحركلػلادخدمح اكػوح

لخػػػدحركالػػػاخدمح س هػػػسفدحلكػػػىحأفحايػػػدخـحركملايلػػػخفحلفحرلػػػالسدةحرألمػػػارؿحرك سرمخػػػدحاسنػػػتحم ػػػالدمحمػػػسحأ طػػػالحيم
 كلمتسامدحلخلرضحركمملادحالنا سهحركلسكـ.

ا تليحركايرخرمحفإفحركمتػسملحصػ ححركتمػخ فح ػسؿحلفح متسامػدحيسمػدح ػدحاا ػؼحيػفحركاثخػرحمػفحركيػذررةمح
افحماسفتػػدحار مػػسح ليػػتحم ػػالدحرمامسيخػػد محاأهػػسؼحركتمػػخ فحأفحركمػػديخفحركلػػسمخفح ػػدحخلامػػدافحيلػػىح ػػسن

 لنارتحكمفحخمناحركر اةمحا لسمخفحكمفحخاليسىس.ح10محركذيحخلس يح سكلمفح1882ركر اةحيسـح
اخللػػؽحىخراػػاغح ػػسع :ح فػػلحركا ػػتحركتػػسكلحي ػػرحركممامػػصحركامػػسريحيػػفح ػػاوحتػػاؿحركتملػػد؛حألنػػوحاػػـحريايػػسؿح

   صخستحميمدحا  فسفخدح لخلد..حمسحمللوحخار ي .
يرخرىسح س  سرةحلكىحأفحركملػ اكخفحركلػلادخخفحخػردافحيلػىحألػعلدحتػاؿحمظػسىرحاا اـح ااؿحلارختحمارنسؿ حا

 لػػؽحركممامػػصحركػػداكلمح ػػسكياؿحلفحتملػػدحماسفتػػدحركفلػػسدحالػػسيدحيلػػىحن ػػا حمنػػسخحصػػتلحك لػػاثمسرمحاخمػػذيح
حراللاثمسرحرألمن ل.

ح  
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 "ججميد" الاستداراث ألاردهيت

 7112\1\72  العربي الجديد   محمد أبو رمان
يّززتحزخسرةحنسعيحركرعخسحرألمخرالمحمسخؾح نسمحأ خررمحلكىحيّمػسفح  ػ ؿحماكاػوحفػلحركمنطيػد(حركينسيػدحكػدضح

سلخدحرألردنخدح الّفحرألفاسرحرألاكخدحركالحاسنتحافطرححفلحأرا دحركيرررمحيفحرنفاسححأا ػرحيلػىحلخػررفحركن يحركلخ
لررعخؿمحكـحالدحالؾحركااميستحاركنيس ستحمطراتد.  ااطّارحرألزمدحمصحر دررةحرألمخراخدحار 
محف نسحكـحخيػّدـحأيحكخلتحىذهحركزخسرةحاتدىسحركل يحفلحاممخدحركلخسلدحرك سرمخدحرألردنخدحيندحىذهحركملطخست

انػػسزالتمحاأيػػسدحركاالاخػػدحيلػػىحمػػسحريا ػػرهح ػػرررر حاسرخ خػػس حكلػػرعخسحرألمخراػػلمحدانسكػػدحاررمػػي.حاكاػػفمحفػػلحركميس ػػؿمح
لػررعخؿمحيلػىح لفخػدح اػؿحتػسرسح ازرمنتحركزخسرةحمصحنمسححركميادحرألمخراخػدحفػلحتلتلػدحرألزمػدح ػخفحرألردفححار 

ركمسهػلمحأردنخػخفمحمػسحأدضحيملخػس حلكػىحل ػ ؽحركلػفسرةحر لػررعخلخدمحأمفحللررعخللحفلحيّمسفمحفلحخاكخا/حامػازح
فيدحااصؿحرألمخراخافحلكىحل نسعحرعخسحركازرر حر لررعخللمح نخسمخفحنانخسىامح سكي اؿحركللنػلحكل ػراطحرألردنخػدح

كاتيخػػؽحركث ثػػدح الػػمخدحلػػفخرحمدخػػدمحركااللػػؼحاركالػػاخضحركمػػسكلحكلهػػتسخسمحرالكاػػزرـح متسامػػدحركيساػػؿحاماس لػػدحر
فلحتسدثدحمياؿحركيسهلحرألردنلمحررعدحزيخاػرمح  ػؿحأيػارـمحيلػىحركملػرح ػخفحرألردفحارألررهػلحركمتالػدمحمػفح

 منادحللررعخلخخف(.
افلحركا تحركذيحخدرؾحفخوحركمل اكافحرألردنخافحأّنوحالحرملدحيفح رررحاررميحفخمسحخ صحركيػدسمحفػإّفحزخػسرةح

  دحمصحركاالخستحركماتػدةحكػفحااػالّثرح ػردادحركفلػؿحركلر خػدحركغسهػ دمحنسع وحاسنتحكطمالندحرألردفحامصرح الّفحركل
ا سالياررؼح يذرحرال ا ؼح خفحركطػرفخفمحلذحصػّرحح ػنسح اهػاحح ػسكياؿح رافيػتحمػصحركملػؾحي ػدرلح ػالالحنافػؽح

 تاؿحركيدسحرك ر خد .
عخؿحفخمػػسحخ ػػصحمػػصحذكػػؾمحتػػساؿحركملػػؾحرك ػػراجحمػػفحركزخػػسرةح ػػ لضحركماسلػػيمحلذحطسك ػػوح سكهػػغطحيلػػىحللػػرر

راللاخطسفمحاملسملدحرالتا ؿح خرحر نلسنخدحكلفللطخنخخفمحا مطسك دحرعخسحركػازرر حر لػررعخللمح ػس فررجحيػفح
ركملايلػدحركفللػطخنخدمحركفاػسةحييػدحركامخمػلمحركاػلحأصػ تتحأخيانػدحكلنهػسؿحركػاطنلحركفللػطخنلمحاخثخػرحريايسكيػػسح

 خدحيرخهد.تسكدحمفحركغهيحاراللافزرزحفلحأالسطح ل خدحير 
ـّحىػػدؼحرلػػارراخملحفػػلحزخػػسرةح ػػنسحلكػػىحركمنطيػدحخامثّػػؿحفػػلحمتساكػػدح اتخخػػد حماهػػاعحركيػػدسحيػػفحفاػػرةح كاػفحأىػػ

حيلػػىحأاكاخػػدحرك طػػرحر خررنػػلمحح-اد ػػخفحرعػػا ؼحل لخمػػلحأمخراػػل ير ػػلح ا صػػارةح خػػرحمللنػػدحللػػررعخؿ(محخيػػـا
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مخراخدحكلااتخدح خفحتلفسعيسحفػلحركمنطيػدمحأاحاهرارةحاتمخـح اةحلخررفحفلحركمنطيدمحمسحخ لؽحملرر حكإلدررةحرأل
لررعخؿمح مسحخ دـحمصسكتيسحاأمندايسحفلحركمنطيد.  ركاافخؽح خنيـمحركداؿحركلر خدحار 

يندحىذهحركنيطدمحا داحركصلا دحرألردنخدحرك دخدةحفلحىهـحىػذهحركفاػرةمحفمػسحخػزرؿحركملػؾحي ػدرلحركثػسنلحمصػّرر ح
اتساؿحر دررةحرألمخراخدح سكايسريمح خرحركمللفمحمصحداؿحير خدحركايلخػؿححيلىحأاكاخدحركيهخدحركفللطخنخدمح خنمس

مػػفحأىمخػػدحركيهػػخدمحااػػدريخستحنيػػؿحركلػػفسرةحلكػػىحركيػػدسحفػػلحرك ػػسرعحركلر ػػلمحااػػدّكؿحيلػػىحذكػػؾح ػػردادحركفلػػؿح
 ركماارهلدمحكخسحفيطحيلىحركصلخدحركرلملحركلر لمح ؿحرك ل لحأخهس .

ارهػػػػاحكػػػػظردفمحفخمػػػػسحخاللّػػػػؽح سكنخػػػػستحركتيخيخػػػػدحكػػػػإلدررةحرألمخراخػػػػدحمػػػػفحزراخػػػػدحأ ػػػػرضمحمػػػػسحخػػػػزرؿحرألمػػػػرح خػػػػرح
  صاصح طدحركل ـحركمناظرةح مسحأطلؽحيلخيسحصفيدحركلصر(محاىنسكؾحم ساؼح الّنيسحاالالحكانػزعحماهػاعح
ركيدسحمفحركتؿحركنيسعلمحاانيػلحأيحلػخسدةححتيخيخػدحكلاخػسفحركفللػطخنلحركمناظػرمحا ػالفحخاػافحمػسحخلػمىح ركتػؿح

ىػػاحركملامػػدمحأيحركهػػغطحيلػػىحرألردفحامصػػرحكاتمػػؿحمػػز حمػػفحرلػػاتيس ستحركتػػؿحركنيػػسعلمحاىػػذهححر  لخمػػل 
 ممخلس حامّثؿحايدخدر حمدّخس حكلمصسكاحركاطنخدحارألمفحركاطنلحرألردنلحاركملسدكدحركدر لخدحأخهس .

ؿحركمػاررمحفػلح  صدحايػدخرحركما ػؼ:حامّمػدحركافاخػرحرألردنػلح سالنفاػسححيلػىحلخػررفمحااياخػدحركل  ػستحمػصحداح
ركلتظدحركررىندمحاامسحخياؿحمل اؿحأردنلحكـحخلدحرالنفاسححيلىحلخررفح ّطس حأتمرحلػلادخسمح ػؿحأصػ احأمخراخػس ح
أخهس .حامسحأّفحىنسكؾحارمخمػسحكل  ػدحرألردفح سكاالخػستحركماتػدةح لػدحأزمػدح ػرررحاررمػيمحمػفحدافحركاررمػصحينػومح

ركفللػػػطخنلحكمارمياػػػومحافػػػلحركا ػػػتحنفلػػػومحح-نػػػدفسعحرألردنػػػلامتػػػساالتحأمخراخػػػدحاير خػػػدح سك فػػػس حكا فخػػػؼحرال
للررعخلخس مح ميادحأمخراخدحفلحمتساكدحكالاخدحرك  فػستح ػخفحتلفػس حأمخراػسحفػلحح-رنايس حرألزمدحركمافسيلدحأردنخس ح

حركمنطيد.
ح  
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 املحنت السوريت: حروب متعّددة لشعب واحد

 7112\1\72   العربي الجديد  برهان غليون
كػػـحخلػػدحركصػػررعحركلػػاريمحمنػػذحلػػنارتحطاخلػػدمحصػػرريسحدر لخػػسمحخمػػريحمػػفحتػػاؿحرىسنػػستحلخسلػػخدحااملػػدحفػػلح

ادخميررطػلمحخ ػرجحركػ  دحارك ػليحمػفحركمتنػدحاغخخرحركنظسـحراللػا درديمحارالنايػسؿحلكػىحنظػسـحلخسلػلحالػدديح
ركالحيس يسح  ؿحركليادحركلس يدمحاأدتحلكىحرالنفمػسر.حفيػدحاتػاؿح لػريدحلكػىحصػررعحمالػّددحرأل لػسدمحدر لػلح
ار  لخمػػػلحاداكػػػلمحارا ػػػذحاخا ػػػذمح  ػػػاؿحمازرخػػػدمحطس لػػػسح ػػػماكخسمحالايػػػلحفخػػػوحيػػػدةحرىسنػػػستحثيسفخػػػدحارمامسيخػػػدح

أفحخنتاحلكىحركيمادحاركاررمصمحخزدردمحمصحمرارحركا تمحايخا حااليخػدر.حاخصػ احامخالارراخمخد.حاكذكؾمح دؿح
ركااصؿحلكىحتػؿحخرهػلحممخػصحرألطػررؼمحاأاكيػسحركطػرؼحركلػاريمحركملنػلحرألاؿح يػذرحركتػؿمحصػليحركمنػسؿح
فػػػػلحركمػػػػدضحركمنظػػػػارمحيلػػػػىحركػػػػر ـحمػػػػفحراللالررهػػػػستحركاثخػػػػرةمحاييػػػػدحركمػػػػ امررتمحاااػػػػرررحمللػػػػستحركتػػػػاررح

 ختستحركتمسلخدحكي ال حاأاكعؾ.اركاصرح
 فلح فسخسحرألزمدحركمدخدةح

افلحريايسديحأفحركتريمحركملامرةحفلحلػارخدحمنػذحلػ صحلػنارتمحالاػسحافمػرحأزمػستحثػ ثحا ػرضمحمػسحزركػتح
المػؿحمنػذحييػػادحطاخلػدحفػػلحركمنطيػدحاركلػػسكـمحامػس تحثػاررتحركر خػػصحركلر ػلحكافمرىػػسمحنظػررحكمػػسحامثلػوحركمنطيػػدح

رزنػػستحي  ػػدحركيػػاةحاركنفػػاذحر  لخمخػػدحاركداكخػػد.حاىػػلحملػػامرةحمػػفح ػػ ؿحركتػػريحركلػػارخدحركاػػلحمػػفحما ػػصحفػػلحااح
اتاكتحلكىحتسهندحكيسحممخلسمحاملرححن ػرحارلػالررضحركيػاضحركمانسزيػدحفخيػسمحنظػررحكمػسحامثلػوحلػارخدحأخهػس ح

  لخمخدحاركداكخد.حمفحما صحمامخزحيلىحايسطصحىذهحرألزمستحركث ثمحا ساصسؿحم س رح يارىسحركرعخلخدحر 
رألاكىحىػلحأزمػدحنظػسـحراللػا دردحركػذيحيػـحركمنطيػدمحاتاػـح ػلا يسح اللػسكخيحركيػرافحركالػطىحاالػسعليسمحمػفح
ارر ح لسررتحركايدـحارال ارراخدحاركيامخدحاركتدرثدحكػدضح لهػيـمحاركتفػسظحيلػىحركياخػدحركدخنخػدحار رثحركثيػسفلح

 لػػررعخؿحاركصػػيخانخدحاركغػػريحكػػدضحركػػ لضحركثسكػػث.حا ػػسدمححكػػدضحركػػ لضحر  ػػرمحاركصػػتاةحر لػػ مخدحاركلػػدر 
فلحممخصحرك  دمح درمستحمافساادحاكانيسحمامسثلدمحلكىحتاـحركيلدحارتااػسرحركلػلطد.حاأّدضمحمػصحمػرارحركا ػتمح
لكػػػىح طخلػػػدحاسملػػػدح ػػػخفحركط يػػػدحركتسامػػػدحاركممامػػػصح ال ل خاػػػومحالحخهػػػمفحامسازىػػػسحلػػػاضحراللػػػا درـحركمالػػػصح

ّددحرأل ػػػػػاسؿحكللنػػػػػؼحركمػػػػػسديحاركملنػػػػػايمحا يػػػػرحركم الفػػػػػخفحفػػػػػلحركػػػػػرأيحالػػػػػتؽحركملسرهػػػػػخفحارك ػػػػسمؿحاركمالػػػػػ
اركمتامػػػخفحا ػػػاليـحلذرحرتاػػػسجحرألمػػػرمحأتخسنػػػس ح سكلػػػرحا اليػػػدردحمتػػػدادةمحأمػػػسحر فحفللنػػػسحافػػػلحيملخػػػستحل ػػػسدةح

 ممسيخد.ح
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راللػػامس دحتاػػىحافػػلحلػػخسؽحىػػذهحركيطخلػػدحاركطػػ ؽح ػػخفحركط يػػستحركتسامػػدحارك ػػليمحالطلػػتح ػػراطحركانمخػػدحاح
حمازرخػػدةحمػػفحركلػػاسفمحازردح ركمتػػدادةحكمطسكػػيحركمماملػػستحااطللسايػػسمحا ػػزرحرك ػػ سحاركفس ػػدحاركميػػؿح طسيػػستح
ركاػػاارحاركلمػػا حلكػػىحركلنػػؼ.حاأصػػ احركفلػػسدحركملا ػػريحفػػلحدارعػػرحركلػػلطدحار دررةحاركم للػػستحركمرا طػػدح يػػسح

مػػفحفلػػسدح  صػػلحايرهػػلمحخلاػػسحأنسنخػػدحرألفػػرردححركػػرافحركثػػسنلحكلػػنظـحركيسعمػػدح لػػدحرلػػا درـحركلنػػؼ.حااتػػاؿ
ا خسيح لارىـح سكارميحاركمل اكخدحارنلدرـحركنزرىدمحلكىحمنيعحفلحركيخسدةمح ميػدررحمػسحأصػ اح ػرر حركهػمسعرح
رهػػػس حفعػػػستحملخنػػػدحمػػػفحركلػػػاسفحركالػػػخلدحركاتخػػػدةحك نػػػس ح سيػػػدةححرمامسيخػػػدحمحكنظػػػسـحخلامػػػدحأاثػػػرحفػػػالاثرحيلػػػىح ار 

أفحفيدحميدراوحيلىحركاارصؿحمصحركممامصمحاركػردحيلػىحمطسكػيحط يساػوحافعساػوحركم الفػدمحركط يدحركز سعنخدمح لدح
 ا طصحرألمؿح إماسنخدحاافخرحالسعؿحاليحاالخخدىسحاثيايس.ح

ارألزمػػدحركثسنخػػدحىػػلحأزمػػدحركنظػػسـحر  لخمػػلحركػػذيح يػػلحالػػختس مح لػػ يحف ػػؿحركػػداؿحركلر خػػدحفػػلحافلخػػؿحمسملػػدح
خمسدحتؿحكلصرر يستحركيامخدحاركدخنخدمحاركػذيحرنيػسرحأخهػسحيلػىحلثػرحركصػرريستحركاػلحأطلييػسحركداؿحركلر خدمحار 

رنفمػػسرحركثػػاررتمحهػػدحركػػنظـحراللػػا دردخدحاركفسلػػدةحاركلػػسمزةحملػػسمحاركاػػلحفاتػػتحملراػػدحركصػػررعحيلػػىحركيخمنػػدح
دح ػ لضحر  لخمخدحاركلخطرةحيلىحركم ػرؽح ػخفحركيػاضحركا ػرضحركمانسفلػدحفػلحر  لػخـمحفيػدحدفػصحركيلػؽحركػذيحرلػا 

ركػػنظـحمػػّرر حرنا ػػسرحىػػذهحركثػػاررتحلكػػىحرك ػػراجحمػػفحتػػدادىسمحمػػفحأمػػؿح ػػاضحملسرايػػسحيلػػىحأررهػػلحركػػ  دح
رأل رضمح دؿحأفحاهطرحلكىح اهيسحيلىحأررهخيسمحا طػصحركطرخػؽحيلػىحافمػرحثاررايػسحرك ػل خدمحامػسحأطلػؽح

 تػدحمػفحركامسلػؾمحألت ميػسححرنيخسرح لضحركػداؿحأمػسـحثاررايػسحركلنػسفمحكػدضح لػضحركػنظـحركاػلحالحاػزرؿحااماػص
ر م ررطارخدحارلاغ ؿحرألاهسعحركيليػدحكاتيخػؽحأىػدرفيسحركاالػلخدمحأاح لػطحلػخطرايسحيلػىحمار ػصحم اػسرةمحأاح
ر اطػػسعحمنػػسطؽحنفػػاذحكيػػسحفػػلحمتخطيػػسحاركمنطيػػد.حافاتػػتحىػػذهحركصػػرريستحركمايسطلػػدحركتػػريحمػػفحأمػػؿحليػػسدةح

أخهػػسحرماتسنػػسحكيػػاةحركاتسكفػػستحركيسعمػػدح ػػخفحداؿحر  لػػخـمحفػػلحمػػسححاراخػػيحركمار ػػصحاركمرراػػزحراللػػارراخمخد.حااسنػػت
 خنيػػسمحا خنيػػسحا ػػخفحركيػػاضحركداكخػػػد.حاىػػلحتػػريحطستنػػدحكللػػخطرةحيلػػػىحرك ػػرؽحرألالػػطمحاالػػرتحفخيػػسحممخػػػصح
ركمارثخؽحارالكازرمستحركداكخدمحاامسازحينفيسحاؿحتدادحرالنايساػستحركاػلحيرفايػسحركػداؿحركماتهػرةحفػلحركلصػرح

 ركتدخث.ح
ارألزمػػدحركثسكثػػدحىػػلحأزمػػدحنظػػسـحركل  ػػستحركداكخػػدحركاػػلحالحاػػزرؿحاافػػس ـحمنػػذحرنيخػػسرحرالاتػػسدحركلػػافخخالحركلػػس ؽمح
اف ؿحركاالخستحركماتدةحرألمخراخدحفلحفرضح خسدايسحركلسكمخدمح لدح لػسرايسحركتػرايحركلدخػدةمحار  فس يػسحركػذرخصح

هػسيدحتلػؼح ػمسؿحفلحلدررةحركنزريستحركداكخدحفلحأفغسنلاسفحاركلررؽحاكخ  خػررفحا خرىػسمحار  خسحااارخسحرك مسكخدحار 



 

 26عربيـــتشــــؤون 

 

رألطللػػلح ركنػػساا(حركػػذيحخمثػػؿحركيػػاةحركللػػارخدحركداكخػػدحرألاثػػرحاػػالثخررحفػػلحركلػػسكـحىاخاػػومحايمػػزحأيهػػسعوحيػػفح
ركافسىـحيلىحأىػدرؼحاأمنػدةحارتػدةمح س هػسفدحلكػىحالطخػؿحم للػستحرألمػـحركماتػدةحا ػلليس.حاالح ػؾحأفحتػدةح

فخاػاحهػدح ػررررتحداكخػدحح11ركالحمرتحاالحازرؿحفلحركم رؽمحاركالحرلاديتحاهصحمالػااححركنزريستحركداكخد
لممسيخدمحفلحمسحخاللؽح سكملالكدحركلارخدحاتدىسمحأميزتحيلىح  رحمسحا يىحمفحدارحك مـحركماتػدةحامملػسح

مػػػػدنخخفحرألمػػػػف.حاىػػػػذرحمػػػػسحأاػػػػدهحف ػػػػلوحفػػػػلحاط خػػػػؽح رررراػػػػوحاركنمػػػػسححفػػػػلحأيحم ػػػػسدرةحأاحميػػػػدحكايػػػػدخـحتمسخػػػػدحكل
ركملّرهخفحكتريحل سدةحممسيخدمحاانفخذح رررحالرحركتظػرحاركتصػسرحركمفػراضحيلػىحركمػدفحاركيػرضحارألتخػس ح
ركمترامػػػدحمػػػفحركغػػػذر حاركػػػدار حلػػػنارتحيدخػػػدةحماارصػػػلد.حااػػػسفحذكػػػؾحالػػػوحمػػػفحرأللػػػ سيحركلدخػػػدةحركاػػػلحأفيػػػدتح

فحركماسنػدحاركرمزخػدحركاػلحاسنػتحاتظػىحركمنظمدحركداكخدحركرريخػدحكللػ ـحارألمػفحركػداكخخفحصػد خايسمحاترمايػسحمػ
 يػػسمحتاػػىحأصػػ احن ػػطس حتيػػاؽحر نلػػسفحخاػػرّددافحفػػلحركااس ػػدحلكػػىحرألمػػخفحركلػػسـحكظمػػـحركماتػػدةمحكتثػػوحيلػػىح

 ركيخسـح اليحميدحأاحملسيدة.ح
ثػرحداكخػدحأااحركطرخؽحأمسـحظيػارح خػسدةحمدخػدةحاركار صحأفحرنيخسرحركيخسدةحرألمخراخدحكللخسلدحركداكخدح دؿحأفحافا

رازرنػػػسحاتخسدخػػػدحاالددخػػػدمحا  ػػػاالحمػػػفحركممامػػػصحركػػػداكلمحأيحأاثػػػرحصػػػد خدحافلسكخػػػدمحأثػػػسرتح ػػػيخدحداؿحيدخػػػدةمح
صغخرةحاا خػرةمحكمػؿ حركفػررغحركػذيحاراػوحرالنلػتسيحرألمخراػلحركنلػ لمحاركلػللحلكػىحفػرضحأمنػدايسحرك سصػدمح

دحركداكخػد.حاأدضحف ػؿحمتػساالتحلصػ ححار  ررزحاتّررىسحمفحرالكازرمستحركيسنانخدحااتدخيسحمسحاسفحخلمىحرك ريخ
د ػػسؿحداؿحمدخػػدةحلكخػػومحلكػػىحمػػسحخ ػػ وحركلػػادةح نظػػسـحرألمػػـحركماتػػدةحامملػػسحرألمػػفحااالػػخصحدرعػػرةحيهػػاخاومحار 
 تيػػؿحركل  ػػستحركداكخػػدحلكػػىحمػػسح  ػػؿحرافس خػػدحاخلػػافسكخسحفػػلحركيػػرفحركلػػس صحي ػػرحركاػػلحارلػػتمحم ػػدعخسمح سيػػدةح

فػػػسظحيلػػػىحتػػػدادىسحركمغررفخػػػدمحاأيػػػسدتحلكػػػىحركتخػػػسةحفػػػلحركيػػػرفحركارتػػػدحرتاػػػررـحلػػػخسدةحركػػػداؿمحاتييػػػسحفػػػلحركت
اركل ػػػرخفحركتػػػؽحركيػػػدخـحفػػػلحركفػػػااحاركغػػػزامحاهػػػـحأررهػػػلحركغخػػػرمحاماسفػػػالةحركيػػػاةمحارالياػػػررؼح مػػػسحاتييػػػوحمػػػفح

 ماسليمح صرؼحركنظرحيفحرك سلرخفحارك لسعرحركمسن خد.ح
 لارخدحملرححكاؿحركترايح

محااايػػسطصحيلػػىحرألرضحركلػػارخدمحامػػفحتػػاؿحالايػػلحىػػذهحركصػػرريستحاركتػػرايحرك طاخلػػدحركػػث ثحركمسرخػػدحركخػػـا
ركيهػػخدحركلػػارخد.حاػػدرفصحنظػػـحراللػػا دردحركمنيطلػػدحيػػفح ػػلا يسحارك سعفػػدحمػػفحرنافسهػػسايسمحاركملالصػػخدمحفػػلح
ركا تحنفلومحيلىحأيحلص حمحيفحنفليسح  ررلدححالحتدادحكيسمحااملؿحمفحركصررعحركدر للحركلاريحملايػىح

ح أىلخػػػدحار  لخمخػػػدمحمايسطلػػػدمحا ػػػسرؾحفخيػػػسح ػػػاضحا ػػػرضمحااصػػػرؼحيلخيػػػسحمػػػارردح خػػػرحمليػػػادةحفػػػلحأيحتػػػرايح
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صػػرريستحلخسلػػػخدمحأاحثػػػاررتح ػػل خدحهػػػدحنظػػػـحرلػػػا دردخد.حفػػلحلػػػارخدمحالحخياصػػػرحرألمػػرحيلػػػىحدفػػػسعحنظػػػسـح
نمػسحخ ػسرؾحرأللدحركيزخؿحيفحنفلوح يارهحركا خرةحركالحرراميسح  ؿحنصؼح رفمحاأيدىسحكيذرحركتدثحركملؿمحار ح

فلحىذهحركتريمحكالرحظيػرحركثػارةحركلػارخدمحااليػخفحركلػارخخفمحامػفح  كيػـح ػلايحركمنطيػدح الامليػسمحدرلػسح
الحخماػػفحنلػػخسنومحفػػلحثمػػفحركترخػػدحاااسكخفيػػسحركمسدخػػدحارك  ػػرخدمحركنظػػسـحركاخػػا ررطلحر خررنػػلحاركنظػػسـحركرالػػلح

ماكلحفػػػلحركا ػػػتحنفلػػػومحامليمػػػسحنظػػػـحركمنطيػػػدحركػػػذيحخ اػػػزؿح نفلػػػوحاػػػسرخخحركيخصػػػرخدحار رثحركلػػػافخخالحرك ػػػ
ركم الفدحرأل رضمح لهيسحكلتؽحلرردةحركثارةحرك ػل خدمحا لػضح  ػرحالتاارعيػسحارتاػار حمهػسيفسايسحر  لخمخػدمح

 اداؿحرك لخعحأاحأ ل يس.ح
امػػفحارر حىػػذهحركتػػريحركيسدفػػدحلكػػىحايػػاخضحلرردةحركثػػارةحرك ػػل خدحركاػػلحأصػػ تتحىػػسمسحنظػػـحركمنطيػػدمحاػػدارح

تػػريحركلػػخطرةحر  لخمخػػدحركاػػلحايػػدؼحىػػلحنفلػػيسحأخهػػسحلكػػىحالزخػػزحمار ػػصحركػػداؿحركا خػػرةمحارتػػدايسحامػػسهححرتػػى
رأل رضمحاهمسفحلخطرايسحيلىحمصسدرحرك طػرمحأاحالزخػزح اايػسح اتسكفػستحمالػلدمحأاح سكلػخطرةحيلػىحداؿح

كلخسلػدحركداكخػد.حامػفحايارصـحأ رضمحاميسخهايسحميس ؿحانػسزالتحأاحمار ػصحنفػاذحأاحأداررحأفهػؿحيلػىحر لػدحر
ىنػػسمحا ػػداحركتػػريحر  لخمخػػدحاالنيػػسحرماػػدردحكلتػػريحركلػػارخدحركدر لخػػدمح ميػػدررحمػػسحخػػرا طحركصػػررعحيلػػىحركلػػخطرةح
ر  لخمخػدح سكلػخطرةحيلػىحلػػارخدمحاخافػؽحلػتؽحركثػارةحرك ػػل خدحفخيػسمحمػصحالزخػزح ػػاةحركػنظـحراللػا دردخدحركميػػّددةح

 لايرررىس.حمفحركاطاررتحركمي لدمحاالزخزحنفاذىسحار
دارعػرحركيػاةحاركنفػاذحىلحركتريحركداكخدح يسدةحاازخػصححكافحركتريحرأليمؽحارأل ؿحظياررح أاح فسفخدح سألترض(

حكميػػدررتحركػػداؿح  ػػخفحركػػداؿحركا ػػرضحركمانسفلػػدحيلػػىحركلػػخطرةحركلسكمخػػد.حاااتػػاؿحركتػػريحركلػػارخدحلكػػىحرماتػػسفح
رحأفحمفحخلخطرحيلىحلارخدحخهمفحركاصػاؿحلكػىحركيخػسدةحركا رضحيلىحركيخسدةحاركم سدرةحاركلخطرة.حالحخلنلحىذ

ركلسكمخػػػدمحأاحاث خػػػتحرديسعػػػوحكيػػػسمحكانػػػوحخلنػػػلحاالاخػػػدحدارهحاتيػػػوحفػػػلحركم ػػػسرادحفػػػلحصػػػنسيدحركلخسلػػػدحركداكخػػػدمح
ارك رؽحرألالطحىاحلتدضحركلستستحركنسدرةحركما يخدح ث ستحركمدررةحفلحركصرريستحرك سرمخػدمحنظػررحكمػسحخمثلػوح

الحاهػػػػ طحركل  ػػػػستحاركنزريػػػػستحفخيػػػػسحأيحرافس خػػػػستمحاالحااماػػػػصح ػػػػاليح ػػػػاؿحمػػػػفحركانظػػػػخـححمػػػػفحلػػػػستدحمفااتػػػػد
ر  لخملمحااذكؾحكمسحاامخزح ػوحمػفحما ػصحمخالخسلػلحامخالػارراخملحامػارردحرلػارراخمخدحتلسلػدمحامػسحخنطػايح

حاامسازحرك  افحرال اصسدخدحاركطس دمحااماػدحلكػىحم ػا تحرألمػ فحركلػسكملحركاتاـح ملسرهحامصخرهحمفحرىسنستح
 ارك خسررتح أاحركااميست(حركفارخدحاركثيسفخدحركداكخد.ح

  س اصسرمحأص تتحركملرادحركدرعرةحفلحلارخدحمنذحلنارتحل صحملرادحمسملدحكث ثدحأنارعحمفحركصررع:ح
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ركصػػررعحيلػػىحملػػاي ؿحركنظػػسـحركلخسلػػلحركلػػسعدحفػػلحركمنطيػػدمحاىػػاحنظػػسـحمايسفػػتمحامن ػػارمحاميػػددح سكلػػياط.ح
ؾمحاكيذرحركل يحأخهسمحملرادحركلخطرةحر  لخمخدمحأيحاتدخدحمفحىلحركياضحر  لخمخدحركالحلػاؼحامفحارر حذك

ارثحنظسـحمسح لػدحراللػا دردحفػلحركمنطيػدمحافػلحأيحرامػسهمحاكمصػلتدحأيح ػاةحل لخمخػدحلػاؼحاصػيمحلخػررفحأاح
تح ػػفد.حكاػػفحمصػػخرحاراخػػسحأاحللػػررعخؿحأاحركاااػػؿحركلر ػػلحركػػذيحخاػػسدحخللػػفحيػػفحنيسخاػػوحمػػفحدافحأفحخنػػ سح  نػػ

رك رؽحرألالطمحانايخدحركياضحركالحلالخطرحيلخومحارألخػدخاكامخستحركاػلحلػايخمفحيلػىح ػلا وحكخلػتحملػالكدح
 ػرؽحأالػطخدحفتلػػيمحكانيػسحاػػد ؿحأخهػسحفػلحتلػػس ستحاتػاالتحركيػػاضحركداكخػد.حفمػفح ػػ ؿحتلػميـحركملراػػدح

ضحممػسحاػسنارحخملاانػوحتاػىحر فحفػلحلػلـحركلارخدحار  لخمخدمحخللىحركراسحلكىحماهلدحأنفليـحفلحما صحأ ػاح
ارراػػػيحركيػػػاضحركلسكمخػػػدمحاخطمتػػػافحمػػػفح ػػػ ؿحرناصػػػسرىـحفخيػػػسحلكػػػىحأفحخفرهػػػارحأنفلػػػيـح ػػػرخاسحفػػػلحركلخسلػػػدح
ركداكخػػػدمحاخلاػػػرؼحكيػػػـح ػػػدارحأصػػػخؿحفػػػلحاامخػػػوحركااميػػػستحارك خػػػسررتحركا ػػػرضمحاركملػػػسىمدحفػػػلحرلػػػـحأمنػػػدةح

 ركلخسلدحركلسكمخد.ح
رةحمنذحنصؼح رفمحكاػفحركاػلحاصػلتحلكػىحملػااخستح خػرحملػ ا دحمػفحركلنػؼمحكخلػتحركم تندحركلارخدحركملام

مػػفحلناػػسجحرأللػػدحانظسمػػوحركػػدمايحفتلػػيمحكانيػػسحركػػثمفحركهػػراريحك يػػس حنظػػسـحركػػاكلحركفيخػػوحفػػلحلخػػررفحاممخػػصح
ـحركػػنظـحراللػػا دردخدحركفسلػػدةحاركلػػسمزةحيػػفحر صػػ ح.حاممخليػػسحاػػدرفصحفػػلحركتػػريحركلػػارخدحيػػفحنفلػػيسمحااافػػسى

يلػىح طػصحركطرخػػؽحيلػىحأيحاغخخػػر.حرك ػليحركلػػاريحالحخػدفصحثمػػفحترخاػوحفتلػػيمحاكاػفحترخػػدحممخػصح ػػلايح
 رك رؽمحاىذرحىاحأتدحأا رحأل سيحر ادردحملسنساومحاامدخدحأمؿحركتري.ح

حداؿحرك لػخعحركغنخػدمحىػاح ا سكمثؿمحكػخسحصػلادحركيػاةحر خررنخػدحيلػىحتلػسيحركاالػدحركلر خػدمحافػلحمرازىػسحركخػـا
نمػػػسحاررمػػػصح ػػػاةحداؿحمسملػػػدحركػػػداؿحركلر خػػػدمحأاح ػػػسألترضححركلػػػ ي ركرعخلػػػلحفػػػلحرالنيخػػػسرحر  لخمػػػلحركػػػررىفمحار 

ف ليسمحار  فسؽحركلريحفلح نس حنظسـحكظمفحاركالسافح خفحركداؿحر  لخمخدمحخلسىـحفػلحااػاخفحمنظامػدحكلالػسافح
ر  لخمخدحا خرحر  لخمخد.حارك ػليححر  لخملمحاخمنصحتصاؿحفررغحركياةحركذيحأثسرح يخدحلخررفمحاركداؿحرأل رض

ركلػاريحخػدفصحأخهػسحمػفحدـحأ نسعػوحثمػفحىػذرحركف ػػؿحركلر ػلحاركفػررغحراللػارراخملحركػذيحاراػوحفػلحركمنطيػدمحامػػسح
 أدضحلكخوحمفح لؿحفلحاارزنستحركياةحر  لخمخدمحادياةحلكىحركطسمتخفحاركطسملخفحاللاغ كوحكصسكتيـ.ح

فحاغػّاؿحرالػلحفػلحركفهػس حركم ػر لحيلػىحصػلخدحركل  ػستحركداكخػدمحاخلريحركمنطؽحنفلوحيلىحمػسحن ػيدهحمػ
فػػ حخػػرا طحىػػذرحركاغػػاؿح لخسلػػدحركنػػاليح ػػسكنفسحركاػػلحرريػػتح يػػسحار ػػنطفحركمصػػسكاحر خررنخػػدمحا ػػملتحطيػػررفح
نمػػسحىػػاحثمػػرةحرنفمػػسرحأزمػػدح يلػػىحرنايػػسؾحرأليػػررؼحاركمارثخػػؽحركداكخػػدمحاركاالػػصحفػػلحر  لػػخـح الػػسعؿحال ػػريخدمحار 
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ستحركداكخػػػدمحارنيلػػػسـحركلػػػسكـحمػػػفحمدخػػػدح ػػػخفحمتػػػارخفحخانسزيػػػسفحركلػػػخطرةحاركااميػػػستحركلسكمخػػػدحركلخسلػػػخدحركل  ػػػ
ارألخدخاكامخدمحمتارحرالخسحلخررفحركصخفحاداؿحرك راسحامتارحركداؿحركغر خػدحاركخس ػسفحا لػضحركػداؿحرك ػرؽح

ركنظػػسـحركػػداكلمحاركفاهػػىححأالػػطخد.حاخلػػادحمػػز حمػػفحركمتنػػدحركلػػارخدحأخهػػسحلكػػىحىػػذرحرال ػػا ؿحركمازرخػػدحفػػل
 ركمانسمخدحفلحفهسعوحيلىحتلسيحركيارنخفحاركمارثخؽحارأليررؼحركمايساخد.ح

كػػػخسحمػػػسحخمػػػريحفػػػلحلػػػارخدحتر ػػػسحيسكمخػػػدحا ػػػسرؾحفخيػػػسحمممايػػػدحا خػػػرةحمػػػفحركػػػداؿحال الػػػسـحركنفػػػاذحاركلػػػخطرةح
اركلسكمخػػد.حاىػػلحأاؿحمثػػسؿحاركمػػارردمحكانيػػسحتػػريحياكمخػػدمحااػػدر ؿحفخيػػسحملػػسرؾحركلػػخطرةحركلخسلػػخدحار  لخمخػػدح

نمػػاذملحكيػػذهحركتػػريحركاػػلحاافسيػػؿحفخيػػسحركصػػرريستحيلػػىحممخػػصحركملػػااخستمحاخ ػػلرحفخيػػسحركممخػػصح ػػسالن ررطح
 تاىحمفحدافحركم سرادحفلحميدىسحركللاري.ح

كػػـحااػػفحلػػارخدحركلػػ يحفػػلحافمػػرحىػػذهحرألزمػػستمحكانيػػسحهػػتخدحركايسعيػػسحيلػػىحأرهػػيسمح ميػػدررحمػػسحامػػدتمحمػػفح
خػػػدحركلخسلػػػخدحاركاا خػػػتحركزمنػػػلمحيلػػػىحمفاػػػرؽحطػػػرؽحايسطلػػػتحفخػػػوحممخػػػصحملػػػااخسايسمحفػػػلحنيطػػػدحتخػػػثحركمغررف

حيلخيسحركنظـحركث ثحركمالزامدحاركمافمػرة:حركلخسلػخدحار  لخمخػدحاركداكخػدمحأينػلح تلسلدحمفحركاارزنستحركالحايـا
 ػػاضحطيػػررفحركظ مخػػػدمححنظػػسـحراللػػا دردحركم ػػر لحركميػػػددح ػػسكثاررتحرك ػػل خدمحاركنظػػػسـحر  لخمػػلحركمماػػسححمػػػف

اركنظسـحركداكلحركذيحفيدحاارزنوحركيدخـحمصحانػسملحيمػزحركاالخػستحركماتػدةحيػفحركيخػسدةح ػؿحف ػليسمحارنتلػسرح ػاةح
رردايػسحكلايػدـحامتساكػدحركلػخطرةح ركغريحاىخمناوحركلسكمخدمحا رازح ػيخدحركيػاضحركمدخػدةمحركصػسيدةحأاحركنس مػدمحار 

 كتيسحفخو.حيلخومحأاحالدخؿحاارزنستحركياضحكصس
 نتاحرنادريحداكلحمالّددحاالحتلاؿح

كخسحىنسؾحتؿحلرخصحاالحمنفردحكيذهحرألزمستحركث ثحركا رض.حاممػسحخزخػدحمػفحاليخػدحركم ػالدمحااهػخخؽحفػرصح
اركانػػس ضحركا خػػرحفػػلحاصػػارحاػػؿححنسمخػػدحركاػػلحاػػد ؿحر فحفػػلحركصػػررعمركتػػؿحركرىسنػػستحر  لخمخػػدحاركداكخػػدحركما

اخمخدحارألمنخدمحارّديس ح لهيسحركتؽحفلحركم سرادحفػلحايرخػرحمصػخرحلػارخدحاملػاي ؿحمنيسحكمصسكتيسحراللارر
أ نسعيػػسمحلمػػسحكمػػسح سمػػتح ػػوحمػػفحرلػػاثمسررتح  ػػؿحركتػػريحا لػػدىسمحأاحكمػػسحخػػرا طح ػػوحم ػػراييسحمػػفحتسمػػدححلكػػىح

خماػػفحأفحركفهػس حركلػاريمحأاحكير يػػسحمنيػسمحأاحاال حنظسميػػسحركمايػسايحركلػػس ؽحكيػس.حىاػػذرحالحخامػدحتػػؿحلػاريح
خرهلحطيررفحركالحالا رحلارخدحمنطيدحنفػاذح ػريلحادرعػـحااسمػؿحكيػسمح لػ يحمػسحرلػاثمرتحفخيػسحمنػذحييػادمح
حمػارؿحكيػسحاتلخفيػسمحاصػخدىسحرألثمػفحفػلحركلػنارتحركل ػرحركمسهػخدمح امسحالايدحأنوحتييػسحفػلحركػدفسعحيػفحنظػسـح

الا ػػرحلػػارخدمحيػػفحتػػؽمح ػػطحركػػدفسعححاأفحاي ػػؿح ػػومحفػػلحركا ػػتحنفلػػومحداؿحرك لػػخعحركلر ػػلحاركلػػلادخدحركاػػل
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رألاؿحيػػفحأمنيػػسحركػػاطنلمحااػػذكؾحاراخػػسحركاػػلحاسنػػتحلػػارخدحركمػػد ؿحركرعخلػػلحكيػػسحلكػػىحركم ػػرؽحركلر ػػلمح لػػدح
 طخلدحاسرخ خدحطاخلدمحالا سحمفااتسحك هسعليسمحا رخاسحر اصػسدخسحاريػدرحمنػذحاا خػصحرافس خػدحركامػسرةحركتػّرةحفػلح

محامػػسح سكػػؾح ي ػػاؿحللػػررعخؿحركاػػلحاػػرضحفػػلحطيػػررفحركنسزيػػدحلكػػىحرمػػا ؾحمناصػػؼحركليػػدحرألاؿحمػػفحىػػذرحركيػػرف
ركلػػ ححركنػػاايحرك طػػرحرألا ػػرحيلخيػػسحفػػلحركمنطيػػدمحاالا ػػرحأيحامػػادح خػػررفحاترلػػيسحركثػػاريحاملخ ػػخسايسحفػػلح
لػػارخدح طػػسحأتمػػرمحاالحااػػرّددحفػػلحركاػػد ؿحفػػلحأيحا ػػتحكهػػريحمار ػػصحكملخ ػػخسايسحاكتػػزيحرلحفػػلحرألررهػػلح

 حركلارخد.
االحخ الػػؼحرالمػػرح سكنلػػ دحكلمتػػارخفحركػػداكخخفحركلػػذخفحخهػػّمسفمحمػػفحميػػدمحاتسكفػػسحرالػػخسحلخررنخػػسمحاايػػؼحارر هح
ركصخفحاا رخستحداؿحأمخراسحرك اخنخػدمحاركمتػارركغر لحركػذيحايػادهحركاالخػستحركماتػدة.حفيػدحاتاكػتحلػارخدمحفػلح

ركرالػخدحركغر خػدمحار مػػسمحفػلحذىنيػسمحكيلػػيحنظػرحمالػاامحلكػػىحركمػد ؿحركرعخلػلحاليػػسدةحركاػارزفحفػلحركل  ػػستح
ركطساكػػدحيلػػىحركغػػريمحفػػلحمنطيػػدححتلسلػػدحمػػفحركنستخػػدحركمخالػػارراخمخدمحارلػػالسدةحماسنايػػسحركداكخػػدمحااتلػػخفح
ما فيػسحركافساهػلحيلػىحصػلخدحركلخسلػستحركداكخػدمح لػدحايمخ ػيسحركطاخػؿحمنػذحلػياطحمػدررح ػركخفمحفػلحركا ػتح

ارا خػػدح  ػػاؿح ػػسصمحفػػلحلػػارخدح ػػرخاسحايلخػػدخسحاسرخ خػػسمحاسنػػتحفػػلحألػػسسحركػػذيحالحاػػرضحركػػداؿحركغر خػػدمحارأل
نمػػسمحأاثػػرحمػػفحذكػػؾمحمفاستػػسحألسلػػخسحكلتفػػسظحيلػػىحلػػخطرايسحركاسرخ خػػدح رن ػػسعوحاداكػػدحفػػلحركلصػػرحركتػػدخثمحار 
يلىحأىـحييدةحمارص تحمخالخسلخدحاملػرححاللػالررضحركيػاةحاركنفػاذحفػلحركا ػتحركػررىفمحمػفحدافحركتػدخثح

رثوحركدخنل.حيفحمارردح  ركم رؽحرال اصسدخدحاألار وحاما لوحفلحركمخررثحركثيسفلحركلسكملحار 
كيػػذهحرأللػػ سيمحكػػفحخاػػافحمػػفحركلػػػيؿحركااصػػؿحلكػػىحتػػؿحنيػػسعلح رخػػيحكلتػػػريحركلػػارخدحركاػػلحكػػـحالػػدحلػػػارخدح
حفتليمحالح سكالسعؿحركلخسلخدحي رحركمفساهستمحلار حأاسنتحفلحلاا لحأاحألاسندحأاحمنخػؼمحاالح سكالػسعؿ
حأ خػرةحح ركللارخد.حمسحنتفحميّددافح سكتصاؿحيلخوحفلحركاهصحركررىفحىاحاارخسحركاهصحركيسعـحمصحصػرريستح
يلىحرلـحتدادحمنسطؽحركنفاذمحااتاخؿحلارخدحلكىحمزرحملزاكدمحأاحمنسطؽح  وح مندمحاهػمفحركتػدحرألدنػىح

عؼحركلػػخسدةحارلػا درـحركيػػاةمحمػفحيػػادةحركتخػسةحرال اصػػسدخدحكلػ  دمحاتػػتحلػلطستحرناػػدريحمالػّددةمحاتااػػرحاظػس
انلػػؽحفخمػػسح خنيػػسحااانػػسزعمحفػػلحركا ػػتحنفلػػومحيلػػىحلدررةحرألزمػػدحركملػػادخمدمح سناظػػسرحأفحاا لػػارحملػػسكـحركنظػػسـح

 ركداكلحاركنظسـحر  لخملحركمدخدخفحفلحرماتسفحركياةحركماصسيدحركذيحأطليوحرنيخسرحركاارزنستحركيدخمد.ح
نتػػفحركلػػارخخفمحأفحنفلػؿحفػػلحىػػذهحركتسكػػدمحاركلػػريحكخلػػارح لخػػدخفحينػػسمححركلػ رؿحرألىػػـحىػػا:حمػػسذرحخن غػػلحيلخنػػسم

 كمارميدحىذرحركمصخرمحارالنايسؿحمفحاهلنسحركررىفحاهتخدحكلصرريستحر  لخمخدحاركداكخدحلكىحفسيؿحفخيس؟

 جم بحمد هللا


