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�����و�أ �ك�ا�ر�� ������� �ت�������

�ز�و�ر����ا ����� �ل������ا ������� 

)����ا ����ا��( 

 �ل���و �ة������ا �ت�������ا �� �ز�و�ر����� ����������ا ����� ���إ �������� ���� �م����أ �ن�أ �د�و�أ �م�����ا �ا����ھ ��
 �� ������  �ة����� ���� ء������ا�و ����ا �م���أ ٬،�ا����ھ �ة�������ا �����ا �س�أ�ر �ل�����ا �� �ح����و  .������ا
.��������� ���أ �� ����ھ��� �� �ر�و��� �� �ل�د����و ��� �ل������ا�و ������ا �م����ا

 ����و ٬،��������ا �ن�ا����إ ����ر����� �ة�د���و ��� ���إ �ة����� �ث����� ��������ا �ه����ھ �ت����ا ٬،�م�� ���
 ���� ���و  .�ل�د������ا �م�ا�����ا�و ���د������ا �������ا �� �س���أ ��� �����ط���  �� �ا����� ��� �ض���أ
 ���� �ت������ا ��� ء�����ا ���� �����ا �� �د��� ���� �ى�� ���� .�م����ھ�و�أ ����أ ���ر�و��� �ن�أ �ن�و�د
  .������� ء�ا����ا  �ل�� �� ��������� �ب����� �ن�ا����إ ء����ز ��� ���و .�ن�ا����إ�و �ة������ا �ت�������ا
.��������ا �� �������ا �ل�� �ة����� �ت���� ������ �ق��� ���ا�ز ���و

 �ل�ا��� � �ا����ھ�و  .�ن�ا����إ ء����ز �ي����أ �� ����ھ ����أ ������� �ر������ا �ن�إ ��� ������ا �م����ا ���و
 ��� �ل�����ا �� ����� �ف�ا�����ا ���و���ا �������ا �ة������ا �ت�������ا �ك�ر��� �ذ�إ�و  .�م�����ا ������
 �ل�و�د ���� �م���� ����ا �ت�����و�����ا ���� ������� ��� ��� ��� ����� ٬،������ �ض�ا��� ����و�� ����ط
 ��� ����أ ��إ ٬،�����أ ������ا ���ا�و��� ��� ��� ٬،������ا �� �������� ��� �ن����� ����و  .�ى���أ
.����و����� ��� �������� �ن��ا ���أ ٬،��������ھ��� �� �ف��� ����إ .���� ����� �د�ا�����ا

  .�ل�ا����ا �ا����ھ �� ������ا ��� ����ر�د�� ���� �����أ �ن�ا����إ �ة�د�� ����ظ�أ ����ھ�ا�� �ن�و�د ���� ���و��� �ب�����
 ����� �ن�� �ر��� ��� ����ھ�ر����ظ �ا�و�ر�ا�د�أ�و .���و���ا �������ا �� �����ط ���� �� ��� �ت������ �ا����ر ���
 ���� �����ا �������� ���� �ن�أ ������ �ة�ر���� ������ �ن�أ�و �������ا�����ا ����� ��� �ص����� �د���� �ن�أ
.������ ��� �ة�د�و��� ��� ��� �ن�ا����إ �ة�د�� �ّد�ر�و  .����ا ������

 �������ا ����� ���ر���� �ن�����ا�����ا ��� ���� �ب����� ������ا ���ا�ر ٬،������ا �������/�ن�ا����� ���و
 �����أ ����� ����� ���ا�����ا �����ا �ت����� ������ ٬،����و���� �ة�ر����و ��� .������ �ع����
 ���������� ء���� ��� ����و ���� ����� �ت�ا�و�ا������ �ب���� �������ا �ت�ا�������ا �� �س����ا �ض����و
 �� �س����ا �ع�ّو�ر�و .�ب����ا�و �ة������ا �ت�������ا �� �������و ����ا�ز �ت�������ا �����و�و ٬،��������� ������أ
.�ع�ر����ا �� ���� ���� �ر���� ������� ����� �� �ن��� ��

 عم ففوقولاا وه -- انتيیلووؤسم - انماازتلاا ننإف .ةيیلخاادلاا ننااريیإإ ننووؤش يف لخدتت ال ةةدحتملاا تتايیالولاا ننإإ



 عمجتلاا يفوو ةيیرحب ريیبعتلاا يف قحلاا لمشيی ااذهوو .رشبلاا عيیمجل ةلماش ننوكت ننأأ يغبنيی يتلاا ققوقحلاا كلت
 مماقتنالل ضضرعتلاا ننوودد مكئااررآآ نع ريیبعتلااوو ،ةةااوواسملاا ممدق ىلع للدعلاا ةماقإإ يف قحلااوو ففوخ ننوودد
 .مكرسأأ دداارفأأ نموو مكنم

 لك ةمااركب نمؤت ةةدحتملاا تتايیالولاف .ههديیؤيیوو ييدلب ههرصانيی ام ينااريیإلاا بعشلاا ءانبأأ ملعيی ننأأ ديیررأأ
 ننويینااريیإلاا نكمتيی لبقتسمبوو – ةلاادعلاا ببوص خيیرراتلاا ةةريیسم سسوق ييوليی ييذلاا يلوودلاا مماظنلابوو ،نناسنإإ
 ددوودح ججرراخ ملاعلاا ننوورثيیوو ،يملاعلاا دداصتقالاا يف لماك لكشب ننوكرراشيیوو ،مهقوقح ةسررامم نم هيیف
 وه ااذهوو .هيیلإإ ىعسنوو ههدشنن ييذلاا لبقتسملاا وه ااذه .ةيیفاقثلااوو ةيیميیلعتلاا تتالددابتلاا للالخ نم ننااريیإإ
.ددوشنملاا اكريیمأأ ففده

 رمتسنس ،ةيینااريیإلاا ةموكحلاا عم تتافالخ هيیف انل للاازت ال ييذلاا تقولاا يف ىتح ،اننأأ يف ببسلاا وه ااذهوو
 ىلع ،يميیلعتلاا للددابتلاا صصرف ةةددايیزبف .ينااريیإلاا بعشلل المأأ رثكأأ لبقتسمب انماازتلاا ىلع ظظافحلاا يف
 نيیيینااريیإلاا ةعاطتساا ننامضل انتاعماجوو انتايیلك ىلإإ مموودقلاا ننويینااريیإلاا ةبلطلاا عيیطتسيی ،للاثملاا ليیبس
 ضعبلاا مهضعب عم لصااوتلااوو للاصتالاا نم مهنكمت يتلاا تنرتنإلاا ايیجولونكتوو جماارب ىلإإ للوصولاا
.ةباقرلاا نم ففوخ ننوودد ملاعلاا عموو

 اهليیمحتوو ةيینااريیإلاا ةموكحلاا ةبساحمل يلوودلاا عمتجملاا عم لمعن اننإإ :احضااوو ننوكأأ ينوعدد ،ااريیخأأوو
 ررااوحوو ةيیسامولبدد تتالاصتاا ءاارجإب انضرع نكلوو .ةيیلوودلاا اهتاماازتلاب ءافولاا ضفرت اهنأل ةيیلووؤسملاا
 رراادم ىلع اهسفنل ةلزعلاا تترراتخاا يتلاا يه ةيینااريیإلاا ةموكحلاا ننأأ وه ،عقااولااوو .امئاق للاازيی ال لماش
 لبقتسم ءانبب مماازتلالاا نم الدب يضاملاا ىلع هتااذذ دحب لشافلاا زيیكرتلاا تترراتخااوو ،يضاملاا مماعلاا
.لضفأأ

 مهضعب  دداضعأأ مه ممددآآ ءانبأأ ننإإ" للاق ييذلاا ييدعس رعاشلاا تتاملكب تتدهشتساا يضاملاا مماعلاا يفوو
 نم ةةرّرذذ لكب كلذب نمؤؤأأ يننإإ – كلذب نمؤؤأأ تلزز ام يننإإ ".دحااوو رهوج نم ااوقلُخ مهنأل ،ضعبلاا
 ليیبس يف يعسلاا ررايیخ ةيینااريیإلاا ةموكحلاا ممامأأ للاازيی ال هنإف ،تتافالخ انيیدل تناك ول ىتحوو .ييددوجوو
 ءانبأل ةيیساسألاا نناسنإلاا ققوقحوو ةماارك مماارتحاا عم ،ةيیلوودلاا اهتايیلووؤسمب ءافولااوو ،لضفأأ لبقتسم
.اهبعش

.ككررابم مكديیعوو .مكل ااركش

 )صنلاا ةيیاهن(


