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عّاً ٌاذٜ ، دسؾس جٌذوطٛسجٖ ضخظض جٌغ١حعاحش جٌاحِاس ٚجٌشاش٠اسقحًِ ، ِغطششق ٌٕ٘ٛذٞ (Maurits Berger) ماوريتس بيرخر 

جٌشا١  : ِٕٙاح، ّٛعس ِٓ جٌىطادؿطذسش ٌٗ ِ، فٟ جإلعالَ ٌذٜ ؾحِاس ال٠ذْ ِطخظظح   ٚج٢ْ ٠اًّ ذشٚف١غٛسج  ، Clingendaelِاٙذ 

جإلعاالَ ، جإلعاالَ ذشضمحٌاس، جإلعالَ ذ١ٓ جٌمحْٔٛ ٚجٌغ١حع١سٚجٌشش٠اس ، أٚؾٗ جٌشرٗ ٚجالخطالف ذ١ٓ جٌاحٌُ جٌاشذٟ ٚأٚسٚذح، فٟ جٌىحضذسجت١س

 ضكص ؾٍذٞ.



   
– 

ال ضٕطرك عٍٝ ِاح ضمٌٛاٗ قاٛي ، ع١ّح غمحفس جٌمشجءز فٟ ِٕطمس جٌششق جألٚعؾال ، ضؿحسذٟ ِع جٌػمحفس

وّاح ٠طحٌإاح ضمش٠اش جٌط١ّٕاس جٌرشاش٠س جٌاشذ١اس ، ٕاسرٌه أسلحَ جإلقظحت١حش. ٚجألسلحَ فٟ ٘زج جٌظاذد ١ٌغاص ١٘  

ُ  ، 3002ٌغٕس  ْٟ وطحخ أدذٟ  6991فٟ عٕس  ئر ض عاذد٘ح فاٟ ِؿّاٛا جٌاذٚي جٌاشذ١اس جٌطاٟ ٠رٍا  فماؾ ٔشش أٌف

س ضاذجدٖ ٚئرج وحٔص ِر١احش جٌىطحخ ضطاذٜ خّغس آالف ٔغخس عٍٝ ِغطٜٛ جٌاحٌُ جٌاشذٟ جٌزٞ ٠مذ  ، دٌٚس 33

 .فأٗ ٠اطرش أوػش جٌىطد ِر١اح  ، ١ٍِْٛ ٔغّس 370جٌغىحٟٔ ذـ 

  ِ ْ  ، ح ذخظٛص ضشؾّس جٌىطد جألؾٕر١س ٚجألدخ جألؾٕرٟأ ئر ٚسد فاٟ رٌاه ، جألِش وث١اد ِٚكاضْ فا

  ْ ئؾّحٌٟ جٌىطد جٌّطشؾّس فٟ جٌاحٌُ جٌاشذٟ أغٕحء جٌماشْٚ جٌاشاشز جألخ١اشز ٠ااحدي عاذد جٌطشؾّاحش  جٌطمش٠ش أ

 فٟ ئعرح١ٔح ٚقذ٘ح. جٌطٟ ضٕشش ع٠ٕٛح  

؟ ٠ىاحد فًٙ ؾ١ّع ٘إالء جٌاشخ ِطخٍفْٛ غمحف١ح  ، ٗ أِش ٠راع عٍٝ جٌظذِس ٚجٌّأعح٠ٚس ٚجالعطفضجصئٔ  

ْ  قغااد ضؿشذطااٟ فااٟ جٌشااشق ، جٌّااشء ٠اطمااذ رٌااه. ٚذاااذ   عاآ  جٌؿ١ّااع ٠طكااذغْٛ ٕ٘ااحن وػ١ااشج   جألٚعااؾ ٠رااذٚ أ

ٚئّٔح جٌػمحفس جٌشار١س جٌشحتاس. فحٌاشخ عشعحْ ِاح ٠اطٍّىُٙ ، ١ٌظ جٌػمحفس جٌشف١اس رجش جٌطحذع جٌرحؽٕٟ، جٌػمحفس

 شاحسج   جضخزش شخظ١ح   شاٛس جٌرٙؿس عٕذِح ٠طكذغْٛ عٓ جألدخ ٚجٌشاش. ٚعٕذِح وٕص أعًّ ٕ٘حن طكحف١ح  

ااٗ ٌااٟ ِااإدجٖ أٔ اا  ّ ٠ٕطٙااٟ ذااه جألِااش ئٌااٝ أٞ ِٛػااٛا آخااش. ٚضرااذأ فغااٛف ح ضرااذأ جٌكااذ٠ع ٕ٘ااحن فااٟ جٌغ١حعااس ٌ

 غُ عشعحْ ِح ضٛػع فٟ ِكحدغس ع١ّمس قٛي جٌغ١حعس.، جٌكذ٠ع فٟ جٌػمحفس

  ْ ٗ ِآ غ١اش أٔ ا، فحٌغشخ ٠ط١ّض ذػمحفس جٌىطحذس. ٚ٘زج ٠رذٚ ٚجػاكح  ، جألِش ٠طاٍك ذّغأٌس جٌشؤ٠س ٠رذٚ أ

ْ  ، ٙح ظح٘شز ذحسصز جٌّالِفجٌّاحطش فأ   خالي جٌّٕظٛس جٌاشذٟ ، جٌٛغاحتك ٕاح ج١ِٛ١ٌاس ضغاطٕذ ئٌاٝق١حض ١ٌظ أل

اا، س إلغرااحش ٚؾااٛدُ٘(ْٚ ئٌااٝ ضض٠ٚااش ٚغااحتك ج٠ٌٛٙ ااإعااأي ؾ١ّااع جٌّٙااحؾش٠ٓ جٌااز٠ٓ ٠ٍؿااج) ً ٌٚاا١ظ ألٕٔااح ٔفؼ 

ذً ِخطٍف ئشحسجش جٌّٕاع ٚجإلعالٔاحش ، جٌطٛجطً عرش جٌىطحذس )١ٌظ فمؾ جٌرش٠ذ جٌشلّٟ ٚجٌّزوشجش جٌذجخ١ٍس

ظافكس ٚجٌ، جٌؿشجتاذٚ، جألدخٚ، ٚئّٔاح ألٕٔاح ٔماشأ وازٌه ذّاح ف١اٗ جٌىفح٠اس )جٌرش٠اذ ج١ٌاِٟٛ، ٌٚٛقحش جٌّاشٚس(

 ؿ١ذ(.جٌىطحخ جٌٚ، ّّطاس فٟ جٌمطحسجٌ

ِ  ، ٔكٓ ٔمشأ ذاغ جٌشٟء ْ  ، اشخ فال ٠مشؤْٚح جٌأ قاحي جٌػمحفاس فاٟ  ٘ىزج فإٔح عشعحْ ِاح ٔغاطٕطؽ أ

ْ  ةجٌاحٌُ جٌاشذٟ ع١   ٚجػاكس  ضراذٚ ؾاذ  ، عإس( ِآ جٌماح٘شز 32جإلؾحذس جٌطٟ ضماذِٙح ؽر١راس جٌٕغاحء سج١ٔاح ) . ئ

 عٕاذِح أعاٛد عٕاذ جٌغاحعس، ذحٌػمحفاس "أٔح ٌغص ِٙطّس وػ١شج  : فٟٙ ضإوذ رٌه ِٓ خالي والِٙح، ألغٍد جٌاشخ

أٚ  ئٌٝ عشع )لذ ٠ىاْٛ ِغاشق١ح   ذاحتٍطٟ ٚأطذلحتٟ". ٌىٓ أال ضز٘رْٛ ِاح   أٔشغً وػ١شج  ، جٌػحٌػس ِٓ جٌاًّ



   
– 

ٔخاشؼ. ٚ، ٔأواًٚ، ٔاذسدػ ذااغ جٌشاٟء، ٔؿٍاظ ِااح  ، ال، قغإح  : غ١شٖ(؟ ضؼاكه )سج١ٔاح( ذخؿاً. ٚضماٛي

 .سأعٙح )ذحٌٕفٟ( ٚعٕذِح ضغأي عٓ جٌمشجءز؟ ضٙض  

ْ   جٌػمحفسوٍّح عأٌص جٌاشخ ذخظٛص  وٍّاس "جٌػمحفاس" ضغارد ٌٙاُ جالٌطراحط. فاحٌغشذٟ  أدسوص أوػش أ

اٚ، لشجءز وطحخٚ، جٌاشٚعٚ، جٌّٙشؾحٔحشٚ، جٌكفالش: ٠مظذ ذٙزٖ جٌىٍّس  ِ ح فاٟ جالعطّحا ئٌاٝ جٌّٛعا١مٝ. أ

ْ  ، جٌاحٌُ جٌاشذٟ فٙزج ٠فُٙ ذظ١غس ِطمطاس ْ  ، جٌاشخ ال ٠كٍّْٛ غمحفس ١ٌظ أل شاىً ذص ذغماحفطُٙ ٘ از   ٚئّٔاح أل

 ح  ذاؼاؾطّاحعٟ ٌاذ٠ُٙ ٚجٌكاذ٠ع ِاع ذاؼاُٙ ؽاحذع جٌطاحِاً جال ْ  أل، ِخطٍف. ئٔٙاُ ٠ّطٍىاْٛ غمحفاس "ؾّا١اس"

ْ  ، ٠فؼٟ ذُٙ ئٌٝ ئٔطحؼ شىً فٕٟ ِا١ٓ. فٟ ِمحذً رٌه ، أغٍد جألشاىحي جٌف١ٕاس جٌغشذ١اس رجش ؽاحذع فاشدٞ فا

ُ  ِاا جالعااطّحا ئٌااٝ جٌّٛعاا١مٝ. ٚغحٌرااح  ، ضأِااً ٌٛقااس ف١ٕااس، لااشجءز وطااحخ: ِػااً ئر ، طرٌااه فااٟ طااّص ِمااذ   ح ٠ااط

ا، ٗ ٠ّٕاع ئصعاحؼ جٌماشجءوّاح أٔ ا، جٌذسدشس أغٕحء جٌكفً ِآ جٌّكشِاحش  ِ ُ  أ جٌطٛجطاً ئال  ح فاٟ جٌّطاحقف فاال ٠اط

 .ذحٌّٙظ

 ِاحد٠ح   ِح ٠ؿاً ِٕٙح فاال  ، ٘زج ٘ٛ أقذ جألعرحخ جٌطٟ ضمف ٚسجء ِغأٌس لٍس جٌمشجءز فٟ جٌاحٌُ جٌاشذٟ

ال جؾطّحعٟ. فاحٌطّطع : فٙٛ ٠إٟ قشف١ح  ، ٠ذعٛ ئٌٝ جٌشؿد ال ٠كًّ ِإٝ ع١ثح  ٚجٌّاحدٞ ٌٍّؿطّع ، ٌٍّؿطّع

ْ   ضإااٟ ٚفااك ٘اازج جٌطاش٠ااف، شجءز( لظااسذااحٌغٛص فااٟ )لاا جٌمااحسٞء ٠ٕمطااع عاآ ِك١طااٗ ١ٌٕااطظُ فااٟ عحٌّااٗ  أ

أٔاح ٌغاص ٕ٘اح. ٚذاراحسز ، آعاف: ٚجػاكس ضإاٟ جٌخحص. فاٟ جٌغاشخ ٠اطراش فاطف وطاحخ ئشاحسز جؾطّحع١اس ؾاذ  

ْ  ، أٚػااف جٌاازٞ ٠مااشأ ال ٠شغااد فااٟ أْ ٠ضعؿااٗ أقااذ. ٚذظااشف جٌٕظااش عاآ ٌكظااس دخااٛي  ٔكاآ ٔاطمااذ أ

 .١ٌظ ٕ٘حن شىً أفؼً ِٓ جٌخظٛط١س جٌشخظ١س وحٌطٟ ضٛؾذ ذ١ٓ دفطٟ جٌىطحخ، جٌّشقحع

وطاحخ قطاٝ أضفاحدٜ عاأَ أٚلاحش ٌماشجءز  أعطغاٍُ أق١حٔاح  ذاٟ  ِش ِخطٍف ئرْ فٟ جٌااحٌُ جٌاشوُ ٘ٛ جأل

جالٔطظحس جٌط٠ٍٛس فٟ ِكطحش جٌمطحس أٚ جٌكحفالش. فؿأز ٠ظً أٔحط ٠غأٌٛٔه ذىً ٌطف ِح ئرج وحٔص جألِٛس 

عٍٝ أقغٓ ِح ٠شجَ. جالعطّشجس فٟ ِٛجطٍس جٌمشجءز ذظالذس ٠ؿاٍُٙ ٠غااْٛ ذػراحش ئٌاٝ وغاش ؾاذسجْ عاحٌُ 

، ٘ازج جٌفم١اش، أٖٚ: ذاً ٠رااع عٍاٝ جٌمٍاك فاٟ ٔفٛعاُٙ، ُٕٙجٌمشجءز جٌطٟ ضٕظرٙح قٌُٛٙ. ٘زج ١ٌظ عاٛء ١ٔاس ِا

ً  ، دْٚ جعطكمحق ٠ؿٍظ ٕ٘حن ٚق١ذج    شٟء عٍٝ ِح ٠شجَ؟ ً٘ و

سٚجز جٌمظض )أٞ ِح ٠ذعٝ  ذحِطالوٗ ٌطم١ٍذ غشٞ ف١ّح ٠خض   ع شف جٌاحٌُ جٌاشذٟ دِٚح  ، فٟ جٌكم١مس

ْ  ، ٚفٟ جٌّغشخ جٌكال٠مٟ(، فٟ جٌّششق جٌكىٛجضٟ ً   قطٝ أ ٚ   ٚ ٔحد  ِمٙٝ أ و ِاح ٠ؿٍاد ، وحْ ٠كطٛٞ عٍٝ سج

ِح وحٔص ض كىٝ ٍِكّاس لذ٠ّاس فاٟ شاىً ضغٍغاٍٟ.  ٚ٘زج ٠إٟ ص٠حدز فٟ جٌشذف. ٚغحٌرح  ، جٌىػ١ش ِٓ جٌّغطّا١ٓ

  ً ، ٠اإظُ ٌمااحءجش ٌااشٚجز جٌمظااض فااٟ ِغااشقٗ جٌظااغ١ش ذّذ٠ٕااس ذ١ااشٚش بووىم م وورجٌّغااشقٟ جٌٍرٕااحٟٔ  ئر ظاا

ُ   عؿٛصج   ْ سج٠ٚح  ٗ عّع فٟ جٌغط١ٕحش فٟ ؾٕٛخ ٌرٕح٠ٚزوش أٔ    ٠كىاٟ ٍِكّاس جٌرطاً جٌاشذاٟ عٕطاش. ٚواحْ ٠اط



   
– 

ٕ٘ااحن "ضمغاا١ُ جٌّمٙااٝ ئٌااٝ ِإ٠ااذ٠ٓ ِٚاحسػاا١ٓ ٌٍرطااً. ٠ٚاّااً فاآ جٌخطحذااس عٍااٝ ِاإف جٌفشطااس ذحٌطٕااحٚخ 

 .ٌٍفش٠م١ٓ لظذ جٌطار١ش عٓ فشقطُٙ"

  ُ ، )أٞ فاٟ جٌغاشخ(ٌىآ ٠كاذظ ج١ٌاَٛ جألِاش ٔفغاٗ ٕ٘اح ، ج١ٌَٛ جعطرذجي رٌاه جٌطم١ٍاذ ذاحٌطٍفض٠ْٛ ٚلذ ض

ق١ع جٌّغٍغالش جٌطٟ ضطّطع ذشار١س ور١اشز عاحدز ِاح ضىاْٛ رجش ؾاٛدز عح١ٌاس. ٚ٘ازج ِاح ٠ٕطراك عٍاٝ جٌمظاس 

ْ  ، ِٚٛ٘رس جٌطّػ١ً  غ١ش أٔٗ ٠ظٙش ف١ّح ٠طظاً ذحٌّٛجػا١ع جٌطاٟ ضطااشع ٌٍشلحذاس )قطاٝ ِاح ذا١ٓ جٌغاطٛس( أ

 .جٌّشء ٠ّحسط جٌغ١حعس ِٓ خالي جٌػمحفس

  ّ جٌطاٟ  شيرين األنصاري وحٌّظش٠س، ق١حز ؾذ٠ذز فٟ ضم١ٍذ جٌكىٟ جٌمذ٠ُ قحٚي ذع  ٓ ٕٚ٘حن جٌم١ًٍ ِ

ٚ٘اٟ ضكىاٟ  -طإذٚق، عظاح، لطااس لّاحػ ـق١ع ضمَٛ ذطٛظ١ف عاّحش ذغا١طس ، ِص عشٚػٙح ذٕؿحـلذ  

ق١ااع ٠طفحعااً ، ال عا١ّح عٕااذِح ضااذخً فااٟ قاٟ شااارٟ، جٌطاٟ لٛذٍااص ذكّااحط شااذ٠ذ، لظاض أٌااف ١ٌٍااس ١ٌٍٚااس

 .ضٍه جٌّشأز جٌفم١شز " "٠ح ٌٗ ِٓ ِكطحي "، "ال  شٟء ِشعد: ِىػفجٌؿّٙٛس ِاٙح ذشىً 

ا، جٌّظش٠ْٛ جٌرغطحء جٌز٠ٓ ٠أضْٛ ٌٍّشح٘ذز ٠غاّاْٛ ذاأفٛجٖ فاحغشز  ِ  ح جألغ١ٕاحء فاال ٠ااحٍِْٛ دجتّاح  أ

". "ٌّحرج ذألاذجَ عحس٠اس؟" "ِٕٙؿٟ جٌرغ١ؾ ال ٠إٟ عٕذُ٘ ش١ثح   ْ  ئ: ضمٛي ش١ش٠ٓ، ذحٌطش٠مس ٔفغٙح عشٚػٙح

ش١ش٠ٓ سأعٙح. "ِشىٍطُٙ  غحءٌْٛ. "ٌّحرج عذَ جعطاّحي جٌّإغشجش جٌؼٛت١س ٚجٌّؼخّحش جٌظٛض١س؟" ضٙض  ٠ط

  ْ  .ٌغٕح عظش١٠ٓ" ـ جٌّظش١٠ٓـ جٌظٛسز جٌطٟ ألذِٙح ٌألؾحٔد ٟ٘ إٔٔح ٔكٓ  جٌىر١شز أ

  ْ ئٌاٝ جٌكىااٟ أٚ  عاٛف ال ٠شا١شْٚ ِطٍمااح  ، جٌااشخ جٌاز٠ٓ ٠ غااأٌْٛ عآ غمااحفطُٙ ِآ جٌالفاص ٌٍٕظااش أ

ْ  ، ٌشاشج  فٟ جٌٛلص جٌزٞ ٠اطرش ٘زجْ جٌّىٛٔحْ ؾٛ٘ش جٌػمحفاس جٌاشذ١اس. ٚجٌغارد جٌازٞ ٠ماف ٚسجء رٌاه ٘اٛ أ

ِٚكحؽاس ، ٚعح١ٌاح   عاح١ِح   أٞ ذحعطرحس٘اح أِاشج  ، ِٓ خالي جٌّإٝ جٌغشذٟ ٌٙزٖ جٌىٍّاس جٌػمحفس ٌذ٠ُٙ ضفغش دِٚح  

جٌطااٟ ٠ٕرغااٟ أْ ٔطمحعااّٙح ِااع ، ذااحالقطشجَ جٌّٕحعااد. ٚ٘اازج ِااح ٌااُ ٠اااذ ٠كااذظ ج١ٌااَٛ ِااع جٌشاااش ٚجٌشٚج٠ااحش

عٛجء فٟ جٌّٕضي ٌٍاحتٍس أَ أغٕحء ٔض٘س ِح ِع جألطذلحء. فٟ ؾٛ ِآ ، ٠ٚؿد أْ ٕٔمٍّٙح ٚٔشعٍّٙح، ج٢خش٠ٓ

وٍػااَٛ جٌطااٟ غٕااص لظااحتذ ٠مااذس عرااش جٌٕىااحش ٚجٌؼٛػااحء ٚفااٟ ضغااؿ١الش جٌّطشذااس أَ ، جٌؼااكه ٚجٌطا١ٍااك

، ضغّع و١ف ٠طفحعً جٌؿّٙٛس ذظٛش عحي ِع ذ١ص شااشٞ ؾ١ّاً، عّش٘ح ذأوػش ِٓ خّغس عشش أٌف عٕس

 .أٚ ِع ض١ٕٙذز فٟ طٛش جٌّغ١ٕس عٕذِح ضطغٕٝ ذمٍد جٌرطً جٌّىغش

 ذااذ   طك  ٌىٓ ٌُ أٌ، ذً ٚوزٌه جٌمٍس جٌم١ٍٍس ِّٓ ٠ىطرْٛ، أعشف جٌٕضس جٌم١ًٍ ِٓ جٌاشخ جٌز٠ٓ ٠مشؤْٚ

ز لظاا١ذز أٚ جٌاازٞ ٌااُ ٠اإظُ ٔفغااٗ ِااش  ، حٌاشذٟ جٌاازٞ ال ٠كفااع عشااشجش جٌمظااحتذ ٚجألغااحٟٔ عاآ ظٙااش لٍاادذاا

ِٓ جألق١حء جٌفم١اشز أَ ِآ ، أَ ئٔحغح   عٛجء أوحٔٛج روٛسج  ، ز أْ ٔظُ لظ١ذز غشج١ِسشاش٠س. جٌؿ١ّع عرك ٌٗ ِش  
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، ذاؼاُٙ ٠ىطرٛٔٙاح ْ  ئأ١١ِٓ أَ غ١اش رٌاه. ذاً ، اشفٛٔٙح٠اشفْٛ جٌمشجءز أَ ال ٠، جٌطرمس جألسعطمشجؽ١س جٌغ١ٕس

  ِ ٠ٚخشؾٛٔٙاح فاٟ ٔغاخس ، ِاح ٠إدٚٔٙاح عٍاٝ ئ٠ماحا جٌطراً ٚغحٌراح  ، ح ِاظُّٙ ف١ٍمٛٔٙح فٟ قؼشز جألطذلحءأ

 .ِٛع١م١س

ً٘ ٠ّىٓ جعطرحس رٌه جٌغرد جٌؿاٛ٘شٞ فاٟ ضشجؾاع ٚظ١فاس جٌىطاد ٚٚعاحتً ٔماً جٌّاشفاس فاٟ جٌااحٌُ 

وطد جٌطحس٠  ٚجٌفٍغفس ٚجٌاٍَٛ. فٙاٟ ١ٌغاص رٌاه  خظٛطح  ، طد ضىٍف جٌىػ١شجٌاشذٟ؟ أعطمذ رٌه. فأغٍد جٌى

ٚئّٔح ضاطراش ذّػحذاس ِاٛجد جٌذسجعاس. ، جٌٕٛا ِٓ جٌمظض جٌزٞ ضؼاٗ عٍٝ جٌّٕؼذز. ئٔٙح وطد ال ضمشأ٘ح أٔص

عٕذِح واحْ أٌٚثاه جٌاز٠ٓ ٠اطراشْٚ أٔفغاُٙ ِػمفا١ٓ ِشاٙٛس٠ٓ ، ٌٚاً ضٍه جألدذ١حش ضاٛد ئٌٝ أعٛجَ جٌغط١ٕحش

 .٠ٚطؿحرذْٛ جٌكذ٠ع عٓ ١٘ؿً ِٚحسوظ ٚئٔؿٍض، ٠ذخْٕٛ ذشذز فٟ جٌّمحٟ٘

  ُ ْ   ٘زج جألدخ جالشطشجوٟ ض ٞ   جعطرذجٌٗ ج٢ْ ذحألدخ جإلعالِٟ. ئر أ شاٟء  جٌاٍّحء جٌّغ١ٍّٓ ٠ٕششْٚ أ

ْ  ، عٓ جٌك١حز ج١ِٛ١ٌس ٌٍّغٍُ جٌّاحطش أغٍد ضٍه جٌىطد ٟ٘ ِؿشد ئعحدز ؽرع ألِٙاحش جٌىطاد جٌذ١ٕ٠اس  غ١ش أ

ذحعاطػٕحء وطاحخ ، أٚ سغرطٗ جٌطش٠ٚك١س، ذحٌٕظش ئٌٝ ؽّٛقٗ جٌػمحفٟ ٚجٌفٕٟ بفٟٙ ال ضكذد ٔٛا جٌمحس، مذ٠ّسجٌ

ْ   أخزج  ، جٌطفً ٙاح ٚعا١ٍس ٌٕماً ٘اح ئٌاٝ أٔ  ظاح٘شز جٌماشجءز ٘ازٖ جٌٕغار١س جٌغش٠راس فاٟ جٌااحٌُ جٌاشذاٟ ٠ّىآ سد   ذأ

 .جإلعالَ ٚضحس٠خٗ عرش جٌمظض جٌطا١ٍّٟ ئٌٝ جٌؿ١ً جٌٕحشة

فكطٝ ٚلص لش٠د وحْ ٠غشٞ رٌه ، )فٟ ِطٕحٚي جٌؿ١ّع( جٌىطحخ وحْ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ خف١فح   ْ  ١ٌظ أل

ذاحٌضجن. ، غٛضاٗ، ذشٚعاص، فاٌٛط١ش: جٌّإٌفاحش جٌؼاخّس ئر وحٔاص ضطاشؾُ دِٚاح  ، عٍٝ جألدخ جٌغشذٟ جٌّطشؾُ

١ٌظ فٟ ِطٕحٚي جألغٍر١س جٌٛطٛي ئٌٝ عحٌُ جألدخ جألٚسٚذٟ. ٚفاٟ جٌٛلاص ، فذْٚ جٌّض٠ذ ِٓ جألدخ جٌغحِٟ

فّاحسو١ض ٚأ١ٌٕاذ ، أدخ أِش٠ىاح جٌؿٕٛذ١اسـ ٌٚاٛ ذشاىً ِكاذٚد ٌٍغح٠اس  ـجوطشفص عٛق جٌطشؾّاس جٌاشذ١اس ، ٔفغٗ

جٌشرحخ. ٠مٛي ض١ٍّز فٟ جٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ِٓ ِذ٠ٕس دِشك أغٕحء جٌّاشع جٌغٕٛٞ  ٠كؼشجْ ذشىً ور١ش ٌذٜ

وااحٌطٟ  ٚ٘اازٖ جٌااذسجِحش جٌاحت١ٍااس ضرااذٚ ضّحِااح  ، "٘اازجْ عٍااٝ جأللااً ٔاشفّٙااح". "ئٔٙااح لظااض ؾ١ٍّااس: ٌٍىطااحخ

ْ  ، ٗ أعحد ٚػع وطحخ فحسغحط ٌٛعح فٟ جٌشفعٕذٔح". ئال أٔ    .خّغس ٠ٛسٚ ذح٘ع ٌٍغح٠سجٌىطحخ غّٓ  أل

   ْ فاحٌىػ١ش ، فماؾ ٔط١ؿاس ٌٍفٙاُ جٌّغاح٠ش ٌٍػمحفاس ٚجألدخ فس جٌمشجءز فٟ جٌاحٌُ جٌاشذاٟ ٌا١ظجٔىّحػ غمح ئ

ْ  ، ش عآ رٌاهْٛ جٌماشجءز. فٍٕاذا جألسلاحَ ضار اٚال ٠كر ا، ِٓ جٌاشخ ال ٠غطط١اْٛ جٌماشجءز أوػاش ِآ غٍاع  ئر أ

ا، ْٛ )سذع جٌزوٛسجٌشرحخ جٌاشذٟ أ١ِ    ِ ف١ااحْٔٛ ِآ ، ٌٍاز٠ٓ ٠شغراْٛ فاٟ جٌماشجءزح ذحٌٕغارس ٔظف جإلٔحظ(. أ

ا، سلحذس جٌكىِٛحش عٍٝ جٌىطد  ِ ح ذخظاٛص ٚطاٛي جٌىطاحخ ٚضشذ٠ذ جٌشلحذس ضخطٍف ِٓ دٌٚاس ئٌاٝ أخاشٜ. أ

ٌغس ٚجقاذز  جٌاشخ ٠طكذغْٛ ِخطٍف جٌٍٙؿحش ٌىُٕٙ ٠مشؤْٚ ؾ١ّاح   ـٚضمش٠رٗ ِٓ جٌؿّٙٛس جٌاشذٟ جٌاش٠غ 

ئرج ٘اٛ أسجد ، ٚعشاش٠ٓ ١٘ثاس سلحذاس ١ٓطإحشش ٠كطحؼ ئٌٝ ئرْ جغٕق١ع جٌ، طاطشػٗ ئشىح١ٌس جٌطٛص٠عف ـِؿضأز 
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ِ  ضٛص٠ع وطحذٗ ِش   ع١ٍٗ  عٛف ٠طرمٝ ِٓ رٌه جٌىطحخ ذاذ أْ ٠ّش   فّحرج طٗ.ز ٚجقذز فٟ عٛق جٌىطحخ جٌاشذٟ ذش

ئٔااٗ ِاآ جألفؼااً أْ ضخااضْ جٌشٚج٠ااحش ٚجٌمظااحتذ فااٟ  ،ال ؟ِاآ ألااالَ جٌشلحذااس جٌكّااشجء ٚعشااشْٚ لٍّااح   ْجغٕااح

ْ  ذً ، ذح٘ظح   ٚال ٠ىٍف رٌه غّٕح  ، ق١ع ال ٠ظً أقذ، جٌزجوشز  .رٌه ٠ؿاٍه ضطّطع أوػش ئ
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