
 

 

 

 تُوّْ تُعث٢ٗ/  تًًُٔدر ك٢ تُؼًتمتُلّثن خ٤٘ر 

 
 ِالّ ًدر

 
 تُٔلثش٤ؿ ٝؿ٤َّ تالٓٞتٍ تُوىيذ ك٢ تُؼًتم! 

  ًٜٝتبح تّ نٝتبً شٍّٞ ٝشّؽ٤َ ػوثي١ نٝتبً ٞثخٞ .. ٜٗح تُؼوثيتز ٝتالِص٤الء ػ٤ِٜث

 ؟ٝكّثنٝٞل٤ِ٤ر 

 ت٤ُّثِر تالٌِث٤ٗر شّصٌِٜٜث تُٞػٞن تٌُثوخر! 

 تُعٞيذ تُدثِِرٔثي ٓه٣٘ر ػتُصٌِئ تُٔصؼٔه ك٢ ت! 

 تُٕٔثي٣غ تالِصعٔثي٣ر ُل٤ِن تُوهَ ٝتُص٘ظ٤ٔثز تاليٛثخ٤ر! 

 ُر ٝيهثخر ت٤ً٤ًُٔٝهثخر تُٙفتُصؤيؼؿ خ٤ٖ تالٗصؼثْ تًُأِٔث٢ُ ك٢ تُوطثع تُطد٢ ٝت! 

  تُٕؼح ؼَ ش٤ًًغتٖٓ تُدطثهر تُص٤٘٣ٞٔر ٝتُصؽ٣ٞغ! 

 تُطلَ ٝتًُٔأذ ك٢ ػًتم تُّم٣ًر تُوثشِر! 

 ر ُِٔصثؼًذ ٝتُلوً تخٞ تٌُلثيتُؼطثُر ِِؼ! 

 َ٣فثِح ٌٝتيذ تًٌُٜخثء ًِٝٞثٕ تُص٤ُٞه تُصؽثي١؟..ًًٜخثء تُؼًتم خ٤ٖ تُٞتهغ ٝتُص٤ِٝ ٖٓ 

 ُِٔٙفر ٖٓ ٣صْ شه٤ًٓ تُٙ٘ثػر تُؼًته٤ر؟! 

 شهٛٞي ٝشًتؼغ تُوطثع تٍُيتػ٢! 

 تُ٘وَ ٝتًُٔٝي ٝتُلّثن ٝتاللص٘ثهثز تُؼوه٣ر! 

 ُٔٞت٤ٖ٘ٞهطثع تالشٙثالز ٝتِصٍ٘تف ؼ٤ٞج ت! 

 ٝتُٕٜثنتز تٍُٔٝيذ شوصفْ هٔر تًُّٜ تُف٢ٌٓٞ ٝتُٔئِّثش٢ تُٔه٢ٗ...شلثهْ ٓؼهالز تال٤ٓر! 

 ٍٞتُّل٤ٚ ٝتاليٛثخ٢ ٝتالـٔن ٣ث ٓؽُِ ٓفثكظر خـهتن؟..ن٣ٔوًت٤ٞر تالِصملثف خثُؼو ٖٓ! 

 ٝ ش٤ٌْٔ تالكٞتٙ ٝهصَ ٝهٔغ تالـًتي تُى٣ٖ ٣طثُدٕٞ خثُمهٓثز ُٝؤر تُؼ٤ٓهٞٗ٘ر تُصظثًٛتز... 

 !!ٗ٘ث ٗد٢٘ ٝٗؼًٔتٖٓ هثٍ ،٣ثن١ شهًٓتك٢ ظَ 

 ـٍتج شفس ٝ٘ث٣ر تُفٌٞٓر٣ٝغ تال٘ي خهٕٝ ي٤٘ه ٝـٍتج هثٕٗٞ تال! 

 تُلّثن لًغ ُِصظثًٛ ٜهٕؼح تُى١ خثُٕؤٕ تُ٘وثخ٢ ٓؼثهدر ُِ رتُف٤ٌٓٞ زُصهلالت! 

 ُّدـ٢ ٝتـهذ تُطثبل٤ر ت٤ُّث٤ِر ٝتؼٍٜذ أٜٓ٘ث شٞأ! 
  تُٕدثىؼ٤ٓ تُٜٔه١ ٣مًغ ٖٓ تُدثج ٤ُؼٞن ٖٓ! 

  ٓثك٣ٞثز كثِهذ ٤ُٝهذ ٌٝتغ تُٔصؼر خ٤ٖ تُِّطر تالِصدهتن٣ر ٜٝٗح تُٔثٍ تُؼثّتُدِطؽ٤ر. 

 ٚـٌٞٓر ًالِٓٞؼ٤ث ٝيب٤ّٜث ٣ٌٕٞ ٖٓ تُصآًٓ ػ٤ِ! 

 ٖتُلّثن ٣طثٍ تُٔئِّثز ت٤ًُ٘٘ر ًثُٕٜهتء ٝتُفػ ٝتُّؽ٘ثء ت٤ُّث٤٤ِ! 

  تُهِصٞي 140ػًهِر ُؽ٘ر تُٔثنذ ٖٓ! 

  تج تُلّثن تالًدًػً.. تُلّثن تُوٝثب٢! 



 تُفٌٞٓر تالٌُص٤ًٗٝر ٝتػثنذ تٗصثغ تُلّثن! 
 

 

  ًٜٝتبح تّ ٝشّؽ٤َ ػوثي١ نٝتبً ٞثخٞ .. ٜٗح تُؼوثيتز ٝتالِص٤الء ػ٤ِٜث

 ؟ٝكّثنٝٞل٤ِ٤ر نٝتبً شٍّٞ 
    

٣ًِؼث  نكغ تُؼًتمٖٓ تُٔ٘صلؼ٤ٖ تٌُدثي ك٢ ٤ًّٓذ  تُطل٤ِ٤ر ٝتُد٤ًهًت٤ٞرتُٔصالٌٓثز تُدٞيؼٞت٣ٌر تُؼوثي٣ر ٝ    

ٌتُر تُٝٞتخٟ ٝـؽح تُٙالـ٤ثز ػٖ ٓئِّثز تُهُٝر ٝكصؿ تالهصٙثن ت ػ٠ِ ٣ًٞن تهصٙثن تُّٞم تُٔ٘لِس ػدً

ش٣ًه تالٗلصثؾ خال ـهٝن،ٝشّؼ٠ ُصو٤ِٗ ٗلٞو تُوطثع ،ٝؼٞتء ُِمٙمٙر تُٞتِؼرٝش٤ٜةر تال تُؼًته٢ ػ٠ِ ًٓٙتػ٤ٚ

 تُهٝتء تُٞـ٤ه ١،ٝتُص٣ًٝػ الهصٙثن تُّٞم خثػصدثيٙتالهصٙثن لًتؼٜث ٖٓ تُفوَتتُف٢ٌٓٞ،ٝتُفه ٖٓ شهلَ تُهُٝر ٝ

ٝٓغ تٔصهتن تٌٓر تُوطثػثز تالٗصثؼ٤ر ٝتٗفّثي نٝي تُهُٝر تالهصٙثن١ .تُؼًته٢ ُفَ ٌٕٓالز تالهصٙثن

ٝتُص٘ظ٣،٢ٔ٤٘ٔٞ خهػْ ٛىٙ تُدٞيؼٞت٣ٌر،هطثع ٝتِغ ٖٓ تٕٗطر تهصٙثن تُظَ ؿ٤ً تُٔفٌّٞ خٝٞتخٟ ٝش٣ًٕؼثز 

ٝؼق تالٗصثؼ٤ر ٝهِر تُو٤ْ تُص٢ ٣مِوٜث ٝشًن١ ظًٝف تُؼَٔ ًٝعثكر تِصـالٍ ٓفهنذ ٝشصّْ ٕٗثٞثشٚ خ

ٝال شلًٌ ٛىٙ تُوٟٞ ؼٔؼثء خصدؼ٤ثز !٣ٝصٙهي تُص٣ًٍٝ ٝؿ٤ًٛث ٖٓ تُٕ٘ثٞثز ؿ٤ً تًُٕٔٝػر ٛىت تُوطثع.تُؼث٤ِٖٓ

 .٤ر تُٔصٞـٕرٔدؿ تًُأِٔثُٝ ٜٗػ ت٤ُِدًت٤ُر تُٔ٘لِصر،خَ ش٣ًٌُ ٓلثهٔر تٌُٕٔالز تالهصٙثن٣رٝ تزتُم٤ثي ٙٛى

كةثز ًٝٔتبؿ تؼصٔثػ٤ر شصهتلَ تٕٗطصٜث تُصؽثي٣ر ٓغ ػ٤ِٔثز تُّطٞ ٝتُٜ٘ح تُص٢ شًتكوس ٝت٤ٜٗثي   ُوه ظًٜز   

،ٝشصًًٍ ٕٗثٞثشٜث خٙٞيذ يب٤ّ٤ر ك٢ ٓؽثٍ تُصهتٍٝ ٤ُُٝ ك٢ ٓؽثٍ 2003تُ٘ظثّ ٝتُهُٝر تُؼًته٤ر خؼ٤ه ٤ّٗثٕ 

يخثـث ٖٓ شِي تالٕٗطر تُوثبٔر ػ٠ِ تُِٞثٞر كٝال ػٖ تالٕٗطر ت  تالٗصثغ ٝلِن تُو٤ْ،ٝشفَٙ ػ٠ِ ٓهتل٤َ ٝشؽ٢٘

ٝشٔمٝس شطٞيتز تُّ٘ٞتز تألل٤ًذ ػٖ .تُالًٔػ٤ر ًثُص٣ًٜح ٝكًٚ تالشثٝتز ٝتالِصفٞتو ػ٠ِ ظًٝتز ت٥ل٣ًٖ

يؼٞت٣ٌر ُٞٙثُؿ تُلةثز تُد(يؼٞت٣ٌر تُد٤ًٝهًت٤ٞر تُطل٤ِ٤رٞتبصالف تُد)شفٍٞ ك٢ خ٤٘ر تالبصالف تُطدو٢ تُفثًْ

 .يؼٞت٣ٌر تُد٤ًٝهًت٤ٞر ش٤ٜٖٔ ػ٤ِٚ ػهذ ػوٞنٞطل٤ِ٤ر ٝتُؼوثي٣ر،خؼه تٕ ظِس تُدتُ

تُطثخٞ ٝتُّؽَ تُؼوثي١  ٓالًْٜ ّٓصع٣ًٖٔ كّثن وْٓ تُٔٞظل٤ٖ ك٢ نٝتبًتًع٤ً ٖٓ هثنذ تُ٘ظثّ تُّثخن خثػٞت    

صثٕ ٝتٌُٞتًِ تُى٣ٖ ٜٗدٞت تُف٤!..يه٠ تُلَِتخؤؼَٔ ٝ ينٕ ـ٤ط ٣ٌّٕ٘ٞ ك٤ٜٔث٠ُ ِٞي٣ث ٝتالتٝهثٓٞت خص٣ًٜح ٗوٞنْٛ 

٠ُ تٕ ُْ ٣ؼ٤هٝٛث ٤ٍٍِ٘ خْٜ تُٕؼح تُؼًته٢ ته٠ٙ تُؼوٞخثز تٓٞتٍ ٝػوثيتز تُ٘ظثّ تُّثخن،تٝ ٤ِطًٝت ػ٠ِ ت

 ًٓتٚت ْٜٓ٘ تٗصٍتػث خصؤ٤٣ه ِثـن ٖٓ كوًتء ٔؼد٘ث ٢ً ال شصل٠ٕ ك٢ ٓؽصٔؼ٘ث تُؽه٣ه ِص٘صٍعٝٝ تُهُٝر،تتُٕؼح 

 !تُ٘ظثّ تُٔدثن خثٍُٔتن تُؼ٢ِ٘

ٖٓ تُد٤ًٝهًت٤ٞر تُٔلًٞر ك٢ خالنٗث  ٝتُّؽَ تُؼوثي١ ٝتًُٝتبح ٝنٝتبً تُطثخٞت٤ٌُِٔر تُؼوثي٣ر  نػث٤ٛ١ٝةر    

ٝػٕؼٕر خوث٣ث تُدؼط تُؼلٖ،تُى١ ٣ؽٜه ُِصَِّ ت٠ُ تُٔلثَ٘ تُف٣ٞ٤ر ٝتُلّثن تُٔث٢ُ ٝتًُٝش٤ٖ تُوثشَ نتيذ ِٝٞء تال

٠ُ ًِهر تنٟ وُي ت.٤ِر تُؼثِٓر،لث٘ر تُوٞتبْ ت٤ُّث٤ِر تُلثبٍذُِهُٝر تُؼًته٤ر ٝتُٔٞتهغ تُٔص٘لىذ ك٢ تالـٍتج ت٤ُّث

ٕ ٓهذ تًٔث ،ٝ ٣ٜهن ٖٓ تُٔث٤ٌُٖ تُفث٤٤ُٖتظدٞش٤ر ٖٓ تُِٔلثز ٝتُصالػح خثُوٝث٣ث ُٙثُؿ ٖٓ ٣هكغ تًُٔٞذ  ٝظثبن

ٓـصٙدر  ػثنذ ـوٞمتٗٔث ٛ٘ثى تٝ،ٓالىتٗٚ ال ٣ٞؼه ٍٗتع ـٍٞ ٤ٌِٓر ت٣ؼِٕٔٞ ؼ٤هت ٕٞ ُٝئتُّٔ.تُص٤٤ٍٔ ؿ٤ً ٓفهنذ

ػثنذ ٝٛ٘ثى تٝ تِصمهٓصٜث ًهٝتبً ـ٤ٌٓٞر،تٜٗدصٜث نُٝر تُؼًتم ٖٓ ٓث٤ٌُٜث تًُٕػ٤٤ٖ ِٝؽِصٜث ٌُٞتيذ تُٔث٤ُر 

ت٘دؿ ظوثكر يتِمر ُهٟ تُدؼٛ ْٜٝٗ ال ٣٘وطغ تُى١ "خٍُٗ تاليشٕثء ٝتُص٣ًٜح ٝتُلّثن"ـوٞم ٓـصٙدر ٜٗدٜث

يٝتؾ ٝشه٤ًٓ ًُٝـ٢ ُِٔؽصٔغ ٝـّح،خَ ٝت٠ُ تُلصي خثالُِفٍٙٞ ػ٠ِ تُٔثٍ تُفًتّ ٝتُى١ ٣ئن١ ٤ُُ ت٠ُ تُصه٤ًٓ ت

 !نتيذ ٛىٙ تُهُٝرثػثنذ ٓث ًِم خـٛ تُ٘ظً ػٖ ٖٓ ٣وّٞ خثٍِٓٓر خٖٓ ؼٜصٜث  تُهُٝر.تُدالن

ٗٗ ػ٠ِ تـٌثّ ؼه٣هذ ش٘ٙق تُٔصهتػ٤ٖ ٝشٞتٌٕ خ٤ٖ  2010ُّ٘ر  13تُؽه٣ه ٤ُٜةر نػث١ٝ ت٤ٌُِٔر يهْ تُوثٕٗٞ     

٤ٛةثز ش٣ٍ٤٤ٔر خهال ٖٓ ٝتـهذ ُِ٘ظً ك٢  3ػٟٞ ٓغ تُفلثظ ػ٠ِ تُٔثٍ تُؼثّ،ٝهه تٝؼه ِٓٙفر تُٔصمث٤ٖٔ٘ ك٢ تُه

ٝـّٔس ت٤ُٜةر ٓ٘ى شؤ٤ِّٜث !ُؽ٘ر ك٢ تُٔفثكظثز ُِ٘ظً ك٢ تُوٝث٣ث 45تُهػثٟٝ تُٔوهٓر،ًٔث ٗٗ ػ٠ِ ش٤ٌَٕ 

ٕٗٞ نػٟٞ ٓوهٓر،ٝـّٔس خؼه ٘هٝي تُوث 162000ػوثي أل٘فثخٜث ٖٓ تَ٘  16000نػٟٞ ٝتػثنز  82000

ٓئًٔتز ٝ!ٝالٌتُس ّٗح تٗؽثٌ تُهػثٟٝ ك٢ تُٔفثكظثز ٓصلثٝشر.2006نػٟٞ ههٓس ك٢ تُؼثّ  1566تُؽه٣ه  

تُلّثن ك٢ ػَٔ ٤ٛةر نػثٟٝ ت٤ٌُِٔر ٓص٤ٍٔذ ٝ٘ثيلر،لٙٞ٘ث هدَ ش٣ًٕغ تُوثٕٗٞ تُؽه٣ه،ٝشصؼِن خؼَٔ 

ٞم تُم٣ٍ٘ر تُؼثٓر،ـ٤ط ًثٕ ٛ٘ثى تٗصٌٜس ت٤ُٜةر ـوكوه .تُٔئِّثز تُوٝثب٤ر ك٢ ت٤ُٜةر ٝتنتء تُؽٜثز تالنتي٣ر

ٓـثالز ك٢ خؼٛ تُصؼ٣ٞٝثز تُص٢ تػط٤س ُِٔٞت٤ٖ٘ٞ ػٖ تُؼوثيتز تُص٢ ٘ٞنيز ك٢ ظَ تُ٘ظثّ تُّثخن ٝتُصؤلً ك٢ 

 !نكؼٜث



ًؼالهر ٕٓدٞٛر "ٝتاليٛثج ٝتاليشٕثء ٝتُص٣ًٜح ٝتُلّثن خ٤ٍُٗ تُفًج"ظثًٛذُِٝصثي٣ك كوه شًٌِس    

ثز تُٔث٤ُر ٝتُٔئِّثز تالػال٤ٓر ًًٝٔثز تُٔوثٝالز ٝػدً تُؼوٞن تُٕٔدٞٛر خ٤ٖ تُٙ٘ثػثز تُؼ٣ًٌّر ٝتُد٤ٞش

،ٝت٘دفس ػثبالز ًع٤ًذ ظ٣ًر ؼهت ٤ُُ خّدح تِصـالُٜث ُِٞثبَ تالٗصثغ ٝشط٣ًٞٛث ُصِي تُِٞثبَ ٝتٌُٕٔٞى خؤًٓٛث

ٝتُهُٝر ٝـث٤ٔر  خَ الْٜٗ لهٓٞت ك٢ تُوٙٞي ت٤ٌُِٔر ِثخوث ٝتُؽٜٔٞي٣ر الـوث،ٝخّدح تْٜٗ ٖٓ ًدثي يؼثٍ تُدالٞ

هثنشٜث ًٝدثي ٜدثٞ تُؽ٤ٓ تُؼًته٢ ٖٝٓ ًدثي يؼثٍ تالٖٓ ٝتُٔمثخًتز ٖٝٓ خؼٛ ٤ٔٞق تُؼٕثبً تُى٣ٖ ٝٛدصْٜ 

ِٔث٤ُر تُؽه٣هذ ٓغ تالٕٗطر تُطل٤ِ٤ر ٝلث٘ر أشصؼثَٓ تًُٝ!تُفٌٞٓثز تُؼًته٤ر تٌُع٤ً ٖٓ تاليت٢ٜ تٍُيتػ٤ر ٤ُٞتُٞٛث

ٜٓ٘ث تُلّثن ٝتالكّثن،ٝش٘ظً ت٠ُ تُؼًتم خثػصدثيٙ  يَ هطثػثز ػ٣ًٝرتُصؽثيذ ٝش٣ًٜح تُٔفًٝهثز ٝؿ٤ًٛث ٝشٔث

تهصٙثن تُٙلوثز ٝتُؼٔٞالز،ٝشو٤ْ ٓؽصٔغ تًُٔث١ٝ ٝتاليشٍتم،ٝشهًٓ ٓ٘ظٞٓر  ـوال الػٔثٍ تُٔٝثيخر،شًٕ٘ ك٤ٚ

 .تالؼصٔثػ٤ر تُو٤ْ

تًُٔخغ "ؼوثيتزتُػ٠ِ ال٤ِٛر ٝتُه٣٘ث٘ٞيتز تٔص٘لىذ ت٤ُّث٤ِر تُؽٜثز ه٤ٝر تِص٤الء تُتُطلًتز تُؼوثي٣ر ٝخثشس   

ٓؼًٝكر ػ٘ه تُوث٢٘ ،٣رؼوثيتُتبً ٝهتُتُؼوثي١ ٝ نتبًذ تُصّؽ٤َٓغ ،ٝخثُصٞتٞئ "ٓعال تًُبث٢ِ خثُؽثني٣ر

ٕٜه نلٍٞ ٔم٤ٙثز ؼه٣هذ شمِن تُعًٝتز تُؽه٣هذ ٝشٝثػق ٣ٝصٝمْ ٗثن٣ْٜ تو ٣هٞتبْ تالظ٣ًثء ٝشصِٞغ !ٝتُهت٢ٗ

ػوثي ك٢ ِٟٝ تُٔ٘طور تُمًٝتء،ٜٝؼل٤ٜث لثيؼٜث ٖٓ  ُل٢تًعً ٖٓ تشفُٞس كوه !الكس ظًٝتشٜث تُٕم٤ٙر خٌَٕ

ظٖٔ تُؼوثيتز شو٣ًدث ك٢ تُؼث٘ٔر تٜٗث تػ٠ِ ٝشٙ٘ق ٛىٙ تُؼوثيتز .٤ٌِٓر ظث٤ٗر ٠ُت٘فثخٜث تأل٤٤ِٖ٘ تِٔثء ت

ُص٢ تٌُِلر تالؼٔث٤ُر ُِؼوثيتز توهّي ٝش!ُْٝ ش٘صٚ ـص٠ ت٥ٕ 2005شوثِٜٔث ًِٜث ك٢ ٘لوثز خهأز ػثّ ،ٝشْ خـهتن

٣ٝٔصِي ت٤ُّٞ !٤ِٓثي نٝالي 3ٝـص٠ ت٤ُّٞ خؤًعً ٖٓ  2004ٓث خؼه  شفُٞس ت٠ُ تِٔثء ّٓئ٤ُٖٝ ـ٤٤ٌٖٓٞ ؼهن ُِٔهذ

خطًم ؿ٤ً ًٕٓٝػر ٝخصٞتٞئ   2003ػوثيت شلٞم ه٤ٔصٜث ٤ِٓثي نٝالي،ـَٙ ػ٤ِٜث خؼه ػثّ  40تـه تُه٣٘ث٘ٞيتز 

ـون ٓ٘لؼر ت٣ٝث ُؼٞتبِٚ ٝتُؽٜثز تُٔوًخر ت٠ُ ،ٝهه تُعث٤ٗر خ٤٘ٚ ٝخ٤ٖ خؼٛ ٓٞظل٢ تُصّؽ٤َ تُؼوثي١ ك٢ تًُ٘ثكر

٣صٝمْ ٗثن١ تالظ٣ًثء ك٢ خالنٗث ٓغ تالظًتء خثًُّػر تُمثٞلر ٝتٓصالى تُؼوثيتز ٗؼْ،!ـه تُهيؼر تًُتخؼر ٓ٘ٚ

تِص٠ُٞ تُؽ٤ٔغ !ٓث٢ٜ ٛئالء تُٔؼث٢ٔ ٓؼًٝف ُهٟ تُؽ٤ٔغ ٝتُوٙٞي ػ٠ِ ٜلثف نؼِر ٝك٢ نٍٝ تلًٟ،ٓغ تٕ

 !تُؼوثيتز خـ٤ً ٝؼٚ ـن ٝخـ٤ً ِ٘ه هث٢ٗٞٗػ٠ِ هطغ تاليت٢ٜ ٝ

ك٢ ٓ٘طور  ٓؽُِ تُفٌْ ػ٠ِ ؼثٓؼر تُدًٌك٢ ػٜه ـ٤ّٖ تُٕث٢ٓ تُّٔصٕثي تُعوثك٢ ُ٘ٞي١ تُٔث٢ٌُ تِص٠ُٞ      

 ػِٖتٜثٓٚ ك٢ تُٞهق ت٤ُٕؼ٢ ٝخؼعثز تُفػ ٠ٜٗٓ ،ٝـ٤ٖ ت(ع)ٓثّ ؼؼلً تُٙثنمػطثٛث تِْ ؼثٓؼر تالتٝ،ت٣ً٣ٌُٞر

تُق ٓصً ًٓخغ خعٖٔ  13ُوه تِص٠ُٞ تُٕث٢ٓ ػ٠ِ تُؽثٓؼر تُص٢ شدِؾ ّٓثـصٜث !ٜث ٔم٤ٙث٤ِٛر ٣ٌِٔتتُؽثٓؼر تٕ 

ُٔثوت خ٤ؼس تُؽثٓؼر تًُِٔٔٞر ُِٕؼح تُؼًته٢ خٙلصٚ ٘ثـح .خمُ الهثٓر ؼثٓؼر لث٘ر الؿًتٚ يخف٤ر خـطثء ن٢٘٣

نٝالي  ١ تهَ ٖٓ ٓةرتثي ن٣٘ خٜىت تُّؼً تُدمُ ٝشفس ت١ ٓؼ٤ثي هُهي تُٔصً خٔثبر تُق تُهُٝر ػ٠ِ تُوطثع تُمثٖ

ٖٓ تُؼث٘ٔر خـهتن خٔدِؾ ٤ِٓثي  يه٠ ٓ٘طورتأُق ٓصً ًٓخغ ٢ٛ ّٓثـر تُؽثٓؼر تُص٢ شوغ ك٢  13ًعً ٖٓ تُٝٔثوت خ٤غ 

 .٣صؽثٌٝ ٓدِؾ ت٤ُِٕٔٞ نٝالي ٤ُُٝ ن٣٘ثي ِؼثي خؼٛ تُد٤ٞزت٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي ػًته٢ كوٟ ،خ٤٘ٔث  300ٝ

ـٞتٍ ًٔث ٛٞ تُفثٍ ٓغ ٓه٣ً٣ثز ـّٖ تالت ُق ن٣٘ثي ك٢ت 25 شصؽثٌٝ ٛ٘ثى ػوثيتز ـ٤ٌٓٞر شْ ًٔتإٛث خٔدثُؾ ال   

ٝٓوًتز تُلًم ٝتُٕؼح ٝتُلًٝع ٝتٌُٔثشح تُصثخؼر ُفٍج تُدؼط تُٔ٘فَ،تُص٢  تألٖٓ تُّثخور ٝٓوًتز تُؽ٤ٓ تُٕؼد٢

تُفثًٔر ُألـٍتج  ٘دفس ت٥ٕ ٌِٓث لث٘ثتُق ٓصً ًٓخغ ك٢ هِح ًٓتًٍ تُٔهٕ تُؼًته٤ر تخؼٜٝث ػ٠ِ  ش٣ٍه ّٓثـثز

ُْٝ شِّْ ـص٠ ٕٓ٘آز ٓطثي !تُٔث٤ُر ٝتُدِه٣ثز ٝتُهتل٤ِر تزٓغ ٌٝتي٘ٞي٣ر ٝكن ٓدث٣ؼثز ٝتكًتنت شثخؼ٤ٖ ُٜث 

 ػ٠ِ هًتيتز شٙهي ٖٓ زػصٔهتؿ٤ً هث٤ٗٞٗر  ٓالى ٛىٙ تُؼوثيتزتآ٤ُثز شف٣َٞ ٝ!تُٔع٠٘ ٝتيت٤ٜٚ ٖٓ ٜٗح تُٔص٘لى٣ٖ

تُف٤ٌٓٞر  ٓالىنتي١ ٝتُصالػح خثالِصًٕتء تُلّثن تُٔث٢ُ ٝتال٣د٤ٖ ٓهٟ تٓٔث ٝخلؼَ ٜـٞٞ ٤ِث٤ِر، ؼ٤ِثتُِّطثز تُ

َٛ ٖٓ ـن تُّٔئٍٝ تٕ ٣ٌّٖ تُوٙٞي خ٤٘ٔث آالف تُؼٞتبَ ٖٓ أخ٘ثء ٔؼدٚ "٣ٝدو٠ تُصّثإٍ هثبٔث!ٓالى تُٔٞت٤ٖ٘ٞتٝ

 ٣ؼ٤ح وُي ػ٠ِ يأَ وت ػِٔ٘ث تٕ ٛىت تُّٔئٍٝ ًثٕتتُؼٕٞتب٤ثز،ٌٝٓدثز تُ٘لث٣ثز ٝتُم٤ْ،ٝخ٤ٞز تُٙل٤ؿ؟ شٌّٖ

 13تُؽٞع ٝتُفًٓثٕ ك٢ ـٙثي ٓو٤س تِصًٔ  ك٤ٔث تُٕؼح ٣دو٠ شفس ٝٞؤذ،تُ٘ظثّ تُّثخن،ػ٘هٓث ًثٕ ٣د٢٘ تُوٙٞي

 !".ػثٓث

ٝت٤ُٜةر تُؼثٓر ًُِٝتبح ٣ؼصٔه تُٔؼثٓالز تُٞيه٤ر خهٍ تُ٘ظثّ "تُطثخٞ"الٌتٍ تُؼَٔ ك٢ نٝتبً تُّؽَ تُؼوثي١    

نٝتبً ،٢ٛٝ "ؼوثي خثُفثِدرثبٗ تُٔثن٣ر ٝتُوث٤ٗٞٗر ٝتُٔث٤ُر ُِنلثٍ ؼ٤ٔغ تُد٤ثٗثز تُٔصؼِور خثُمٙت"تالٌُص٢ًٗٝ

تِثخ٤غ،ٝشصطِح تٌُٕق ػ٠ِ تُؼوثي  3ٖٓ تًُٝش٤ٖ تُوثشَ تُى١ ٣ؽؼَ ٓؼثِٓر خِٞؽ ِٖ تًُٔه ٓعال شّصـًم شؼث٢ٗ 

٣ىًً !ٝتًُٔث١ٝ تُص٢ شَٙ تـ٤ثٗث ت٠ُ ـهٝن ؿ٤ً ٓؼوُٞر ٝكن ٓؼهالز تُلّثن تُّثبهذ،ٝنكغ يِّٞ تٝ ٣ًٜدر تُؼوثي

تالخصٍتٌ ِٔر ٓالٌٓر ُِصًَٛ تُد٤ًٝهًت٢ٞ،ٝتٌُّح ؿ٤ً ٝ!تٕ تُٔؼثِٓر ال شصطِح ِٟٞ تخًتٌ ٣ٞٛر تالـٞتٍ تُٔه٤ٗر

ِثػثز ًثِٓر شو٤ٜٝث ك٢ نتبًذ ٞثخٞ ُـًٚ  4!ٝتُٞتِطرال خثًُٔٞذ تتُى١ ال ٣صفًى  تُوثشَ ًٝش٤ٖٝتُتًُٕٔٝع،

تُطل٤ِ٤ر،ُِٝل٠ٜٞ ٝتُالتخث٤ُر ٝتالٛٔثٍ تُى١ شـى٣ٚ تُفٍٙٞ ػ٠ِ ٘ٞيذ ِ٘ه،ال ُٕا ِٟٞ ُؼؽًكر تُٔصالٌٓثز 

٣ٍٝنتن تِصـالٍ ٛىٙ تُهٝتبً ُِلوًتء ك٢ تالـ٤ثء ٝتُٔ٘ثٞن !تُٞالءتز نٕٝ ت٤ُ٘ٞٞر ًٝث٤ُٝر تُدؼط تُٔودٞي



 ُؽثٕ تٌُٕق تُهٝي٣ر ػدً تًُٝش٤ٖ تُوثشَ ك٢ ش٤ٕٔر تُٔؼثٓالز ٖٓ ت٣ٝث ٣ؼث٢ٗ كٜٞ تًُٔٙف تُؼوثي١ تٓث !تُٕؼد٤ر

ِِد٤ث ٌٝتيذ تُٔث٤ُر ٝالٌتٍ نٝي .ٝتُٔٞتٖٞ ٔؼًٝكر ُهٟ تُٔؼ٤٤ٖ٘تًُٔٛور تُٔصؼدر ٝتُ"ٔثيتظ٤ٗٞرتُ"عالظرٜث تُخًٔتـِ

 .ٚ ٝخهكؼر ٝتـهذٝتُوً ش٤َّٜ ت٤ّٗثخ٤ر تُفٍٙٞ ػ٠ِك٢ 

 ك٢ تُصِٔي ٝتُى١ ٓ٘ؿ تُؼًته٤٤ٖ تُفن خصِٔي تُؼوثيتز ك٢ ػّٔٞ تُؼًتم 1957ًٔٞ  تـٙثء ػثّ الٌتٍ    

ِصوطثع ت٣ًُٝد٢ ْ ػ٤ِٔر تالظٝتُى١ ٣٘ 1959ُّ٘ر  162هثٕٗٞ ٣ًٜدر تُؼوثي يهْ ثٍ ت٣ٝث ٓغ تُفٝ،هثبٔث

ٝؼٞن ت٣ًتنتز ٜٓ٘ث تٗٙثكث تُص٢ ٣٘ؼهّ ُؼوثيتز تتُؼهتُر ت٣ًُٝد٤ر شوص٢ٝ خؼهّ كًٚ ٣ًٜدر ػوثي ػ٠ِ ..ُِؼوثيتز

ٍ خٚ ك٢ تُٖ٘ٙٞ تُص٣ًٕؼ٤ر ٓؼٔٞ تالًٓ ٣و٢ٝ تػلثبٜث ٖٓ ت٣ًُٝدر ٤ِٞر كصًذ لِٞٛث ػ٠ِ ػٌُ ٓث،ُِٝٔث٤ٌُٖ

 18ك٢  1979 ُّ٘ر 87ًهْ ٣ٔؽثي تُؼوثي تُتهثٕٗٞ ًٝىت تُفثٍ ٓغ !ًٜٔتتُ٘ثكىذ ٝتُص٢ شفهن كصًذ تُمِٞ ٓهذ ِصر 

تالِصوًتي تالؼصٔثػ٢ ك٢ تُٞهس تُفثًٜ خـ٤ر كّؿ تُٔؽثٍ ُْٜ ك٢ شًش٤ح  ٠ُخفثؼر تتُؼًته٤ر تُؼٞتبَ ،2007ٝت٣ٍِٞ

ٓٔث ِدن ٣ّصهػ٢ .تُؼَٔ ك٢ تُهٝتبً تُف٤ٌٓٞر ك٢ ـثٍ شم٤ِصْٜ ػًهِر ٤ر ٝل٤ٕر ٖٓتالؼصٔثػ٤ر ٝتُٔؼثٔ ٜٝثػْٜت

  .شؼه٣َ ٛىٙ تُوٞت٤ٖٗ ٝتُوٞت٤ٖٗ تُٔٞت٣ٌر خٔث ٣ص٘ثِح ٝتُٞتهغ تُٔؼ٢ٕ٤ تًُتٖٛ

 

 ت٤ُّثِر تالٌِث٤ٗر شّصٌِٜٜث تُٞػٞن تٌُثوخر! 
 

ٖٓ ٓٞت٤٘ٞٚ % ٣25لصوه ك٢ تُؼًتم ُِٝٔٞتٖٞ، ِث٤ِر تُص٢ ٣٘دـ٢ شٞك٤ًٛثتُفثؼثز تالٖٓ شٞك٤ً تٌُّٖ تُٔالبْ      

ٓال٤٣ٖ ٝـهذ ٤ٌِ٘ر شوهي ( 3 - 1.5)٠ُ خ٘ثء ٓث خ٤ٖ تٓال٤٣ٖ ػًته٢ خهٕٝ ٌِٖ،ٝـثؼر  7ًعً ٖٓ تٛ٘ثى ٌُِّٖٝ،

ك٢ ٌّٖٓ ػثبِر ًعً ٖٓ تٌِٖ )لىٗث خ٘ظً تالػصدثي خثٌُّٖ تًًُٔحتوت تٝ!٤ِٓثي نٝالي 120شٌِلر خ٘ثءٛث خ٘فٞ 

ًِذ ٌَُ ٝـهذ ٤ٌِ٘ر،ًٝىُي تُّٔثًٖ تُٔصٜثٌُر ٝت٣٥ِر ُِّوٞٞ،كإٕ تألًٓ ت( 2.2)٢ تُؼًتم ،ٝتُى١ خِؾ ك(ٝتـه

ٖٓ نلِٚ ت١ًُٜٕ ػ٠ِ تٌُّٖ  %70 – 60ت٤ُّٞ ٓث خ٤ٖ تُٔٞتٖٞ ٣٘لن ٝ!٣ّصهػ٢ خ٘ثء ٜؼق تُؼهن تُٔوهي

٤ٌ٘ث خٞتهغ ٓؽٔؼ٤ٖ ٓؽٔؼث ِ 27ك٢ ٞٞي ش٘ل٤ى ٢ٛٝ ٌٓر تٌُّٖ،تؼٜٞن تُهُٝر ٓصٞتٜؼر ُفَ خ٤٘ٔث الٌتُس ٝتُ٘وَ،

 !ٝـهذ ٤ٌِ٘ر 504ؿِح تُٔفثكظثز،٣ْٝ ًَ ٓؽٔغ تك٢ 

شٞتؼٚ تالِصًتش٤ؽ٤ر تٌُّث٤ٗر ك٢ خالنٗث ٘ؼٞخثز ؼٔر ٜٓ٘ث تُصوثنّ تالٕٗثب٢ ٝشآًَ تُٔٞتن تالٕٗثب٤ر ٓغ شوهّ     

تُّطٞؾ  تٍُٖٓ ٝؿ٤ثج تالنتٓر ٝت٤ُٙثٗر ٝتُصفه٣ط،ك٠ٜٞ تُصِٞغ تُؼًٔت٢ٗ ٝظثًٛذ تُد٘ثء تُؼٕٞتب٢ ٝػ٠ِ

ٝتُصوثنّ تُؼًٔت٢ٗ،تُ٘ٔٞ تٌُّث٢ٗ تٌُد٤ً ٝآظثي تُفًٝج ٝتُصـ٤٤ً تُه٣ٔٞؿًتك٢ ٗص٤ؽر تاليٛثج ٝتُصٜؽ٤ً تُو١ًّ 

ٝتُلّثن ٝتؿصٙثج ت٤ٌُِٔثز،ٝشصصٞتَ٘ تُٜؽًذ تُصو٤ِه٣ر ٖٓ ت٣ًُق ت٠ُ تُٔهٕ ِٞدث ًٌُِم ٗص٤ؽر شهٛٞي تٍُيتػر 

خّدح تيشلثع تِؼثي تُٕٔصوثز تُ٘لط٤ر  2003تٜؼثف تِؼثي ػثّ ٝتيشلؼس تِؼثي تُٔٞتن تالٕٗثب٤ر ػًٕذ .تُّٔصًٔ

ٜٝؼق ًٓتهدر شهكن تُِّغ تالًٓ تُى١ تنٟ ت٠ُ نلٍٞ ٝتؼٞي تُ٘وَ ٝتُٜٞغ تال٢٘ٓ تُٔصًن١ ٝك٠ٜٞ تالِص٤ًتن 

ِدثج تًُب٤ّر ٖ تالٓٝ.ِِؼث ال شّصٞك٢ ًٔٝٞ ٝٓؼث٤٣ً تُّالٓر ٝتُ٘ٞػ٤ر،ٝشفٍٞ تُؼًتم ت٠ُ خِه ُِطًٔ تُٙ٘ثػ٢

تالِصعٔثي٣ر تُص٢ نلِس تُؼًتم،ٝخهأز شّصؤؼً  ٠ُ تًًُٕثزتؼٞيٛث ٣ؼٞن تٌٓر تٌُّٖ ك٢ تُؼًتم ٝتيشلثع تك٢ 

 .تًُٕٜ تُٞتـه/نٝالي ٠ُ10000 تَٙ ٣ٝخثُؼِٔر تُٙؼدر  تُد٤ٞز ٓوًتز ُٜث خّؼً ٣لٞم تُم٤ثٍ

٤ُّٝس ،ٌٓر تٌُّٖتفَ ٤ُُٝ ٛ٘ثى شؼثٕٝ خ٤ٖ تٌُٞتيتز ُ،شم٤ٙٙثز ٓث٤ُر ًثك٤ر ُفَ تٌٓر تٌُّٖال شٞؼه     

تٕ .كٝالً ػٖ ٝؼٞن ش٣ًٕؼثز هث٤ٗٞٗر ٓؼًهِر ُفَ ٛىٙ تالٌٓر،ٛ٘ثى ًًٔثز تِصٕثي٣ر تؼ٘د٤ر ُفَ تٌٓر تٌُّٖ

ْٜٓ٘ ٣ٌّٕ٘ٞ ك٢ ٝـهتز ٤ٌِ٘ر ك٤ٜث ظالض % 7 ٣ٌّٕ٘ٞ ك٢ ٝـهتز ٤ٌِ٘ر ك٤ٜث تًِشثٕ،ٝؼًته٤٤ٖ ٖٓ تُ% 11

ػثبِر  450000كثٕ ٛ٘ثى تًعً ٖٓ  ٝتالػٔثيذ تالٌِثٕ ـّح ش٣ًٙفثز خؼٛ تُّٔئ٤ُٖٝ ك٢ ٌٝتيٝتًِ تٝ تًعً،

-1)٣ٝفصثغ تُؼًتم ت٠ُ .تُدالنٖٓ ػهن تالًِ ك٢ % 15تٕ ّٗدر تُؼؽٍ ت٢ٌُّ٘ تيشلؼس ت٠ُ ٝ،خهٕٝ ٌِٖ ك٢ تُؼًتم

ػٖ ٌٝتيذ تُصمط٤ٟ ٝتُصؼثٕٝ  ذتُٙثني(2014 – 2010)٤ِٕٓٞ ٝـهذ ٤ٌِ٘ر،ٝكن تُمطر تُم٤ّٔر ُِص٤ٔ٘ر ( 3.5 

صدِؾ كيت٢ٜ شثخؼر ُِفٌٞٓر تٓث تُى٣ٖ ٣ٌّٕ٘ٞ ك٢ تخط٣ًور ػٕٞتب٤ر،ٖٓ ٓٞت٢٘ٞ خالنٗث % 17ٌّٖ ٣ٝ!تالٗٔثب٢

ٕ ظِع٢ نٝي تٌُّٖ شٌٕٞ ٖٓ تٝ،ٖٓ تُؼثبالز ك٢ ٓ٘ثٌٍ ؿ٤ً ٓئِٛر ٘ف٤ث% 23،ك٤ٔث ٣ٌّٖ %21ّٗدصْٜ 

٣ٝدِؾ ٓؼهٍ تُى٣ٖ .تهصٙثن٣رٕ تألًِ تُؽه٣هذ ال شّصط٤غ تالٗلٙثٍ ػٖ تُؼثبِر تألّ ألِدثج تتلص٘ثهثز ٌِث٤ٗر،ك٢ ـ٤ٖ 

ٝٓث ٣ٍ٣ه تألًٓ شؼو٤هت ٛٞ شٞهق ش٣ٌٞغ هطغ تأليت٢ٜ .٠ُ ظٔث٤ٗرتٔمثٖ ت٣ٌّٕ٘ٞ ك٢ تُـًكر تُٞتـهذ ٖٓ لّٔر 

 .ٌِثٕ تُف٤ٌٓٞرِؼثي ٓٞتن تُد٘ثء،ٝػًهِر ٕٓثي٣غ تالتػ٠ِ تُٔٞت٤ٖ٘ٞ ٖٓ هدَ تُفٌٞٓر،ٝتيشلثع 

٢ تُؼًتم،ٝتُٔؽُِ تالػ٠ِ ُالٌِثٕ ٓؼطَ،ٝت٤ُٜةر تُؼثٓر ُالٌِثٕ ال ٣ٞؼه شمط٤ٟ ٝٓصثخؼر ُِؼ٤ِٔر تالٌِث٤ٗر ك    

شؼث٢ٗ ٖٓ تُدطثُر تُٔو٘ؼر،ٝتًًٍُٔ ت٢ُ٘ٞٞ ُالِصٕثيتز تُٜ٘ه٤ِر ٝتُٔؼٔثي٣ر ٝتًًٍُٔ ت٢ُ٘ٞٞ ُِٔمصدًتز تالٕٗثب٤ر 

ػ٠ِ ٛىٙ  تُٔؼًٝٚ ٖٓ تُٞـهتز ت٤ٌُّ٘ر ٓوثخَ تُفثؼر ٝتُطِحـؽْ "،ٝتُّٞم ت٢ٌُّ٘!٣ؼؽثٕ خثُٕٔثًَ ٝتُؼًته٤َ

شٞتؼٚ تُٕٔثي٣غ تالٌِث٤ٗر ػًته٤َ تِصعٔثي٣ر،ٝالٌتُس ٓؼطِر ٕٓثي٣غ تالٌِثٕ ت٢ُ٘ٞٞ شّٞنٙ تُل٠ٜٞ،ٝ"تُٞـهتز

ُص٣ٌٞغ تاليت٢ٜ ػ٠ِ و١ٝ تُٕٜهتء ٝتُٜٔؽ٣ًٖ ٝتُّؽ٘ثء ت٤ُّث٤٤ِٖ ٝتُٔٞظل٤ٖ و١ٝ تُهلَ تُٔفهٝن 



تُمث٘ر ٝتال٤ِٛر خٔث ٣ؼٌٍ ٖٓ ـًًر تالٌِثٕ ُهػْ تُٔٙثيف تُٔؽثٌذ  ٘٘هٝم تالٌِثٕٛىت ٛٞ ـثٍ ٝتُٔصوثػه٣ٖ،ٝ

 ػٔثي٣رٌٝتيذ تُٔث٤ُر،ًٔث الٌتُس ٓؼطِر تُٕٔثي٣غ تال ثتُؼالهر تُى١ شد٘صٜ تزو رٚ تُؼوثي٣ٝتُوًًٝىُي ك٢ تُؼًتم،

 .ك٢ تٗؽثٌٛثًد٤ً ؼهت ٝتُصٌِئ (تُك...تُطًم ٝتُؽّٞي،تالخ٤٘ر تُؼثٓر،تالخ٤٘ر تُٔهي٤ِر)تُوه٣ٔر

ٓال٤٣ٖ تالٞ٘ثٕ  ٗثنشصُٞه ك٢ خال،ٝتُٔٞتٖٞ ٝ٘فرٓٔث ٣ًٝ خثُد٤ةر ك٢ تُٔ٘ثٞن ت٤ٌُّ٘ر شدثع ر ٕٗثب٤تُٔٞتن تال     

شّدح ٓمِلثز ٝ.كوهتٕ ك٢ تُٔٞتين ٣ٌٝثنذ تالٗلثم ك٢ تالٓٞتٍٓٔث ٣ؼ٢٘ ت٠ُ تُٔهتكٖ شًَِ تالٕٗثب٤ر ٔمِلثز تُٖٓ 

ًِق ػث٤ُر شصًشح ه٤ٔر تاليت٢ٜ ٖٝٓ ٣وَِ ؿ٤ً تُ٘ظث٢ٓ  تُطًٔخ٤٘ٔث ،ٓٞتهغ تُطًٔ تُٙف٢ تُد٘ثء ٝتُٜهّ َٓء

تٝ شه٣ًٝٛث،تُد٘ثءٕٝ ٝتُٔوثُٕٝٞ  ٓمِلثز تُد٘ثء ثنذ تِصمهتّٝال ٣ٞؼه ك٢ تالكن ٓث ٣هٍ ػ٠ِ تُصٞؼٚ الػ.ص٘ظ٤لٜثُ

 .ًٓذ ػ٘هٓث ٣ؽٍٜٕٝ تُٔٞتن ٝتلًٟ ػ٘هٓث ٣ٍ٣ِٕٞ تالٗوثٚ ُِصمِٗ ٜٓ٘ث،٣٘لوٕٞ ًٓش٤ٖ

ه٤ر تٗٔثٞ شمط٤ط٤ر ٓفهنذ شّْٜ ك٢ تُفلثظ ػ٠ِ ت٣ُٜٞر ت٤ُ٘ٞٞر ُْ ٣صدغ ك٢ شمط٤ٟ تُٔهٕ ٝتُفٞتًٜ تُؼًت    

تُصثي٣م٤ر ُٜث ٝشفثكع ػ٠ِ خ٤ةصٜث تالؼصٔثػ٤ر ٝتُؼًٔت٤ٗر ك٢ ٝهس تشّؼس ك٤ٚ ظثًٛذ تالٓصهتن تُؼًٔت٢ٗ ت٣ًُٕط٢ 

ِؼس ػ٠ِ ؼثٗد٢ تُٕٞتيع تًُب٤ّ٤ر ألؿًتٚ تُٕ٘ثٞ تُصؽثي١ ٓغ تُصلثٝز تُفثن ك٢ ه٤ٔر تالٓالى ٝتُؼوثيتز،ٝشٞ

تـؽثّ تًُٔٝي تُٔمصًم ُالـ٤ثء ت٤ٌُّ٘ر خـ٤ر تٍُٞ٘ٞ ت٠ُ تُٔ٘ثٞن تُصؽثي٣ر ٝٓث ٣ًتكن وُي ٖٓ ٜٜٞثء 

 .ٝتلص٘ثهثز ًٓٝي٣ر ٝشِٞض خ٤ة٢

تُصمط٤ٟ تالٌِث٢ٗ تُ٘وٗ تُفثن ك٢ لهٓثز تُد٠٘ ٝ (Housing Crises)تٌٓر تٌُّٖ ٕٓثًَ ٖٝٓ تْٛ     

خّدح ك٠ٜٞ ٝلَِ تهثٓر تُٕدٌثز تُمه٤ٓر ٓغ تٌُعثكر تٌُّث٤ٗر "ؼ٤ٔ٤ِرتُمهٓثز تالؼصٔثػ٤ر ٝتُٙف٤ر ٝتُص"تُصفص٤ر

تُؼث٤ُر ٝتُ٘ٔٞ تٌُّث٢ٗ ٝتٗؼهتّ تُص٤ّ٘ن خ٤ٖ تُهٝتبً تُمه٤ٓر وتز تُؼالهر ٓٔث ًِق ت٤ٍُٔت٤ٗثز تُف٤ٌٓٞر ٓال٤٣ٖ 

ت٤ٓٞ٤ُر ؿ٤ً ُوه شِٞؼس ـًًر تُ٘ثَ !٣ٝالـع تكصوثي تُهٝي ت٤ٌُّ٘ر ت٠ُ تُّٔثـثز تُمًٝتء!تُهٝاليتز ٣ِٞ٘ث

تُٔدًيذ ٖٓ تًٞتف تُٔهٕ ت٠ُ ًٓتًٍٛث ٝخثُؼٌُ خّدح تالٗصٕثي ٝتُص٣ٌٞغ ؿ٤ً تُٔ٘ظْ ًُٔتًٍ تُٕ٘ثٞ تُصؽثي١ 

ٝشلوه .ٝتالؼصٔثػ٢ ًٝٓتًٍ تُٕدثج ٝتُٕٔثي٣غ تالِصعٔثي٣ر ٝتُد٠٘ تُمه٤ٓر ٝتُٞيْ تُفًك٤ر،٤ٔٝٞع تٌُّٖ تالكو٢

ِٞغ تُٕ٘ثٞ تُصؽثي١،ٝشٞهق ت٤ُّثيتز ك٢ تالٓثًٖ ؿ٤ً تالـ٤ثء ت٤ٌُّ٘ر ل٤٘ٞٙصٜث شهي٣ؽ٤ث ػدً ك٠ٜٞ ش

تُٔمٙٙر ُٜث،ٝتُٝؽ٤ػ ٝتُصِٞض تُد١ًٙ،ٝتالكصوثي ت٠ُ تُٝٞتخٟ تُٜ٘ه٤ِر تُالٌٓر ُِفٍٙٞ ػ٠ِ تُّ٘ح 

تًُٝٝي٣ر ٖٓ تالٔؼر ت٤ُّٕٔر تُّثهطر،ٝتالٌنـثّ تُؼًٔت٢ٗ ػ٠ِ ـّثج تُّٔثـثز تُمًٝتء نتلَ تُهٝي 

ٓصً ًٓخغ خ٤٘ٔث شَٙ ك٢ (0.8)ر شدِؾ ـٙر تُٔٞتٖٞ ٖٓ تُّٔثـثز تُمًٝتء تهَ ٖٓ ك٢ تُٔهٕ تُؼًته٤..ت٤ٌُّ٘ر

٣ًٝؼغ ِدح ًَ ٓث ِدن ت٠ُ تًًُٛ ٝيتء تًُخؿ ت٣ًُّغ ٝشـ٤٤ح تُهٝي !ٓصً ًٓخغ(100)تُهٍٝ تُٔصوهٓر ت٠ُ

 !تُٜ٘ه٢ِ ٝتٌُٔثشح تالِصٕثي٣ر ٝتالػصٔثن تِثِث ػ٠ِ تُٔوثُٝر ٝتُصؼٜهتز

ك٢ خالنٗث ٓٝطًج ٝشٕٞخٚ تُصؼو٤هتز خّدح يٝش٤ٖ ٝخ٤ًٝهًت٤ٞر تًُٔٙف تُؼوثي١ ِٞم تُص٣َٞٔ ت٢ٌُّ٘    

ٝ٘٘هٝم تالٌِثٕ ك٢ شوه٣ْ تُوًٝٚ ت٠ُ ٓٞظل٢ تُهُٝر كوٟ،ٝتُعـًتز تٌُد٤ًذ تُص٢ شصٜٝٔ٘ث تُوٞت٤ٖٗ تُ٘ثكىذ 

ز ٤ٌِ٘ر تالٌِثٕ تُؼثٓر تٝ تُمث٘ر ٖٓ تؼَ ش٤٤ٕه ٓؽٔؼث ٣ٝلصًٚ تٕ شَٕٔ تُوًٝٚ ًًٔثز!ُص٣َٞٔ تالٌِثٕ

 .ُص٤ِٞغ تُّٔثًٖ ت٤ُٕٔهذ تٝ تالٜثكثز تٝ تُص٤ًْٓ ٓصٌثِٓر خثالٜثكر ت٠ُ تالهًتٚ

إ٣ٔ٘ؿ هًٚ !ٓصً كٔث كٞم كوٟ ٣ٝ200وصًٙ ت٤ُّٞ ٓ٘ؿ تؼثٌذ خ٘ثء ٞثخٞ ٓ٘لَٙ ُٖٔ ٣ِٔي هطؼر تيٚ خّٔثـر     

ٝخثُصث٢ُ ،ٓصً كٔث كٞم( 200)تُص٢ شِٔي ِ٘ه ٞثخٞ تيٚ ٤ٌِ٘ر خّٔثـر ٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي ُصِي تالًِ  30ػوثي١ ههيٙ 

ـًٓثٕ ػهن ًد٤ً ٖٓ تالًِ تُى٣ٖ ال ٣ٌِٕٔٞ ٝـهتز ٤ٌِ٘ر ٖٓ تالِصلثنذ ٖٓ هًٚ تُؼوثي١ ًْٜٞٗ ال ٣ّصط٤ؼٕٞ 

ٌٓر ٣عوَ ًثَٛ تُٔٞتٖٞ ٣ٝؼوه ـَ تًَ وُي .ٓصً اليشلثع تِؼثيٛث خٙٞيذ ًد٤ًذ( 200)ًٔتء تيٚ ٤ٌِ٘ر خّٔثـر 

تٌُّٖ الٕ ٖٓ ٤ِصٌٖٔ ٖٓ تُفٍٙٞ ػ٠ِ تيٚ ٤ٌِ٘ر ٛٞ ػهن ٖٓ تالًِ ًٓشلؼر تُهلَ،ٝـًٓثٕ تالًِ وتز تُهلَ 

تاليشلثع تُؽ٢ٗٞ٘ ك٢ تِؼثي خهالز تال٣ؽثي ٝخ٤غ تٓث .تُٔ٘ملٛ ٝتُٔصِٟٞ ٖٓ تُوهيذ ػ٠ِ ًٔتء تيٚ ٤ٌِ٘ر

٤٘ر ُـًٚ خ٘ثء ٝـهذ ٤ٌِ٘ر ُٜث ٗص٤ؽر شؼؽٍ تؿِح تالًِ ٖٓ ًٔتء تيٚ ٌِكفهض ٝال ـًغ،ٝ تُّٔثًٖ ٝتاليت٢ٜ

تٜطًتي نكغ خهٍ ػثٍ ٝتيشلثع تُطِح ٝخوثء تُؼًٚ ػ٠ِ ٓث ٛٞ ػ٤ِٚ،خّدح ُاليشلثع ؿ٤ً تُّٔدٞم ك٢ تالِؼثي،

ػ٠ِ  ثالِصةؽثي ٝـهذ ٤ٌِ٘ر ٣عوَ ًثَٛ تالًِ ك٢ ظَ تُصٝمْ تُٔٝطًن ك٢ تِؼثي تُِّغ ٝتُمهٓثز،ٓث ٣٘ؼٌُ ِِد

 !ٔر ُِٔٞتٖٞنلَ تُلًن ٝشٞك٤ً ـ٤ثذ ٣ًً

تُٔوثٝالز تُف٤ٌٓٞر تٕٗطصٜث ُالٗصثغ ت٢ٌُّ٘ ػ٠ِ تُلةثز تُٔفصثؼر ٝتُٝؼ٤لر تهصٙثن٣ث،ٓعَ  شًًٍ ًًٔثز ال     

ك٢ شِٞغ  ًٞتف تُٔهٕتتُؼٕٞتب٤ثز ت٤ٌُّ٘ر تُٔ٘صًٕذ ػ٠ِ ٝ.ػه٢ٔ٣ تُهلَ ٝتاليتَٓ ٝتُٔؼثه٤ٖ ٝتُ٘ثٌـ٤ٖ

 ؼًتء تُصؼ٣ٞٛ تُؼثنٍ،ٝٛٞتػثنذ تٌِثٜٗث ٝتٝ ت ث ٝشط٣ًٞٛثػثنذ ش٘ظ٤ّٜٔٓصًٔ،ٝال ٣ٞؼه ٓث ٣هٍ ػ٠ِ تُصمط٤ٟ ال

شؼه ظثًٛذ تالـ٤ثء تُؼٕٞتب٤ر ٖٓ تُٕٔثًَ تُّٔصؼ٤ٙر تُص٢ ُٝهشٜث ٝ.ػثنذ ًٓ ٣ٝطِغ خٚ ٣ًٕٝف ػ٤ِٚ تُوطثع تُؼثّت

شِي  شفُٞس،ُٝؽؤز تُؼه٣ه ٖٓ تالًِ ت٠ُ خ٘ثء ٝـهتز ٤ٌِ٘ر ػ٠ِ تاليت٢ٜ تُؼثٓر تًُِٔٔٞر ُِهُٝرٝهه تٌٓر تٌُّٖ،

تًُ٘ثكر ٣فص١ٞ ػ٠ِ ـٞت٢ُ / تـه تالـ٤ثء تُؼٕٞتب٤ر ك٢ خـهتن ٣ىًً تٕ !تاليت٢ٜ ت٠ُ تـ٤ثء ٤ٌِ٘ر ػٕٞتب٤ر

تُد٤٘ر تُمهٓثش٤ر تُٔصٔعِر خثًُٙف تُٙف٢ ٝ تُصمط٤ٟ تُؼًٔت٢ٗ ٝتٗؼٌُ وُي ِِدث ػ٠ِ!ٝـهذ ٤ٌِ٘ر( 6000)



ًٕتء هطغ تيت٢ٜ ُطًز تٌُع٤ً ٖٓ تالًِ تًٜٔث "!لِٞ ٛىٙ تالـ٤ثء ٖٓ تُمهٓثز تُٙف٤ر ٝتُصؼ٤ٔ٤ِر"ٝؿ٤ًٛث

ٓصً تٝ تًعً ٝخ٘ثء ٝـهتز ٤ٌِ٘ر ػ٤ِٜث ًٜٞٗث تيلٗ خٌع٤ً ٖٓ شِي تاليت٢ٜ تُٔمٙٙر ( 100)ٌيتػ٤ر خّٔثـر 

ؼٍءت ٖٓ هِح خثشس ،ًٝىُي تُفٞتِْ ٝ تُصؽثٌٝتتُؼٕٞتب٤ثز ٝػ٤ِٚ،!ٓصؽثٌٝذ تُوٞت٤ٖٗ تًُٔػ٤ر (تُطثخٞ)ُِد٘ثء

 كٌثي تُوثب٤ٖٔ ػ٤ِٜث،ألْٜٗ ْٛ تٗلّْٜ ػٕٞتب٤ٕٞتؿ٤ثج ٓؼثُٜٔث ٝشَٜ٘ ٖٓ ؼلثف ػ٠ِ  تُٔه٣٘ر ٝيٝـٜث،شوصثز

ٝتُمطٞيذ شٌٖٔ ك٢ !ٖٓ يًٞج ٛىت تٍُٖٓ"هث٢ٗٞٗ"ت٘ال،ك٢ ظَ نٝتٓر ٖٓ تُؼٕٞتب٤ر ت٤ُّث٤ِر شٌٔ٘س خٌَٕ ٓث 

ٝتُص٢ ٣صمىٛث ،رػ٠ِ تأليت٢ٜ تُصثخؼر ُِهُٝ"خثُٔصؽث٣ٌٖٝ"٠ّٔ٣  تُفِٔر تُص٢ ٣طِوٜث خؼٛ يٌٓٞ ت٤ُّثِر ُطًن ٓث

ٍٚ ك٢ ٓٞتهغ تؿصٙدٞت تك٢ ـ٤ٖ ٗؽه خؼٛ تُّٔئ٤ُٖٝ ،خؼٛ تُٔٞت٤ٖ٘ٞ ٌِ٘ث ُْٜ ِصًتش٤ؽ٤ر ٣ّٕٝ٘ٞ هٞت٤ٖٗ تيت

ؼَ تُفٍٙٞ ػ٠ِ تتُٕؼح ٖٓ تخ٘ثء ُٔ٘فْٜ ٍٓت٣ث ػٖ خثه٢ "ٗلّْٜ ٜٓؽًٕٝتػ٠ِ تػصدثي ْٛ "شمٗ تُٜٔؽ٣ًٖ

  .يٚ ِِٝلر ُِد٘ثء ٝؿ٤ً وُي ٖٓ تُص٤ّٜالزتهطؼر 

ش٣ًٕؼثز تأليٚ ٝتُد٘ثء  وت ٓث ت٠٤ِء تِصمهتٜٓث،ٜٝٓ٘ثتٌِثٕ ْٛ ٓؼٞهثز تالتـهٟ ته تُوٞت٤ٖٗ ٝتُص٣ًٕؼثز شؼ     

ػثنذ تُ٘ظً تُفٌٞٓر تُؼًته٤ر ٝٓؽثُُ تُٔفثكظثز ت ٘دؿ ٍُتٓث ػ٠ِتُىُي ،تُص٢ شئًهٛث هٞت٤ٖٗ تُصمط٤ٟ تُؼًٔت٢ٗ

ٝهًتيتز ٓؽِـُ ه٤ثنذ ،1976 رُّ٘ 53ْ ٝهثٕٗٞ يه،1970 ُّ٘ر 80هثٕٗٞ يهْ ،ٜٓ٘ث تُوٞت٤ٖٗيٌٓر ٖٓ ك٢ 

 ."222،850،37،252،734،940،51"رتًُٔهٔ تُٔ٘فَ تُعـٞيذ

ٖٓ  ٍٔٔٞ ًَ ٖٓ تُ٘ٞتج ّٝٓصٕثي٣ْٜ ٝتُٔهيتء تُؼث٤ٖٓ ك٢ ٓؽُِ تُ٘ٞتج خوًٖٝٚٓ ٓظثًٛ تُلّثن تُٙثيلر    

٣ٝدِؾ ػهن تُ٘ٞتج ،ثٕخِر ُِ٘وٙهث% 9ّٗدصٜث  ٝخلٞتبهتُ٘ثبح،/٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي 450تًُٔٙف تُصؽثي١ تُف٢ٌٓٞ،ه٤ٔصٜث 

 ٔمٙث،ٝكوث ُٔث ًٕٗ ك٢ ؼ٣ًهذ تُٞهثبغ تُؼًته٤ر تُؼهن 165تُؼث٤ٖٓ  ،ك٤ٔث ٣دِؾ ػهن تُّٔصٕثي٣ٖ ٝتُٔهيتءكًنت 325

٣ًٝٙف .490 ٤ُٙدؿ تُؼهن ت٢ٌُِ تٍُٕٔٔٞ خٜىٙ تُوًٝٚ ٖٓ تُدًُٔثٕ تُؼًته٢ 22/2/2010 ك٢ شثي٣ك 4145

٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي،ك٤ٔث ٣ًٙف تُوًٚ تُعث٢ٗ ًُٕتء ٤ِثيذ  200ٝشدِؾ ه٤ٔصٚ ،تيًُٕٚتء خ٤س تٝ هطؼر تُوًٚ تالٍٝ 

 100 ٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي،ًٔث ٣دِؾ تُوًٚ تُعثُط 150 ٤ٔصٚتُفؽٍ ػ٤ِٜث ُف٤ٖ شّه٣ه تُوًٚ تُدثُؾ ه ٓهيػر شٝغ تٔثيذ

خ٤٘ٔث !صمثخ٤رٌلثُر تـه تُ٘ٞتج تٝ ت٘فثج تُهيؼثز تُمث٘ر،٣ٌٕٝٞ تُصّه٣ه ت٠ُ ٜٗث٣ر تُهٝيذ تالٗخ٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي 

ِ٘ٞتز  ٣،6صْ شّه٣هٙ ػ٠ِ ٓهٟ تُلًن/٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي 100خٔدِؾ  هًٚ ٤ٖٖ ٝتُٔهيتء تُؼث٣ِّٓٔصٕثيلٙٗ ُ

 ٛىت تُفؽْ ٖٓٝ.ِ٘ٞتز كؼ٤ِٚ يٖٛ ػوثي 10تُٔٞظق تٕ ٣ؽؼَ شّه٣هٙ ػ٠ِ ٓهٟ  ٝخٌلثُر ٓٞظق،تٓث توت تيتن

 ٣د٠٘ ػٖ ٣ًٞن تُوًٝٚ تُؼوثي٣ر نتي ٣5425ؼثنٍ خ٘ثء ٝٝ ٤ٍٓت٤ٗر ٓفثكظر،تتُوًٝٚ ٣ّث١ٝ ٤ٍٓت٤ٗر ٌٝتيذ 

 !ًعًتٝخلٞتبه  ٘ؼحت٤ِٕٓٞ ن٣٘ثي،ٝتُص٢ شٔ٘ؿ خًٕٝٞ  30تُدثُـر 

ك٢ ،يت٢ٜ ٢ٛ ُِ٘لغ تُؼثِّث٤ُح ٓٙثنيذ تُٔ٘ثٌٍ،ٝشىيػٞت خؤٕ تالتك٢ ٤٘ثؿر ّٓئُٝٞ تُؼٜه تُؽه٣ه  ُوه شلٖ٘   

لًٟ ٖٓ تُ٘ثَ،خ٤٘ٔث ًٟٗ ٓؼثٗثذ تثز يت٢ٜ شْ تالِص٤الء ػ٤ِٜث خفؽػ ٝت٤ٛر ٌٝػس ػ٠ِ كةتٕ ٛ٘ثى تـ٤ٖ 

تُلو٤ً ٌٓصٞخر ػ٠ِ يٓثٍ تُدًتي١ تُٞتِؼر ٝتُٙفثي١ تُص٢ ٣وطٜ٘ث ٖٓٔ ٤ُُ ُْٜ ؼٜر ه٣ٞر شوق ٔٞتٖٞ تُ

ٝ ت٣ؽثي ٝ شٝطً ٌُِّٖ خثالتخؼه ك٢ تُٙفًتء تٕ شٌّٖ خٔ٘طور تٓث ت ٓث خؼه شٜؽ٤ًْٛ كصوًي ٛىٙ تُؼٞتبَت.لِلْٜ

ٖٝٓ ظْ ٣ٔٞشٞت ٝك٢ ٘هٝيْٛ ؿٙر تٌُّٖ ،تُؼٞتبَ ًَ ٓث شٔصٌِٚ ٖٓ ٓٞتن ٤ٍُ٘ٓر شلصًْ تُٔصٍ٘ٛثز،ـص٠ شد٤غ ٛىٙ

ػالّ تًُٔب٢ ٝتُّٔٔٞع خٕٔثًَ تُٔٞت٤ٖ٘ٞ تُص٢ ّٗٔغ ٝٗوًأ خٌَٕ ٢ٓٞ٣ ك٢ تُٙفق تُٔف٤ِر ٝتالٕٜٗه ٝ.ت٣ًُٔؿ

َٛ ٣ؼوَ خؤٕ ٝٙ،لًٟ ش٘ثّ ك٢ ِٟٝ تُٔطثخك ٝنٝيتز ت٤ُٔثتشًٌّ تُوِح ٝشهٓغ تُؼ٤ٖ،ٛ٘ثى ػثبالز شلصًْ تُؼًتء ٝ

تُٔؽٔؼثز ش٤٤ٕه تُٜٔر ك٢ لًٟ ًٟٗ ت٣٘ثٕٓٞ ك٢ ؿًكر ٝتـهذ،ٖٓ ٗثـ٤ر ؼًته٤ر كًتن خؼٛ تُؼثبالز تُتًٟٗ ؼ٤ٔغ 

َٛ ٣ؼوَ خؤٕ ًٟٗ خ٤ٞز ٝٓ٘ثٌٍ شصٜثٟٝ ػ٠ِ ِث٤ًٜ٘ث ٓهيؼر شفس !تُصؽثي٣ر ٝكن تُٟ٘ٔ تُٔؼٔثي١ ك٢ هْ ًٜٝٞتٕ

 ؟ًٕٓٝع ت٣٥ِر ُِهٓثي

ٌٓر ٌِٖ شَٕٔ ؼ٤ٔغ تُٔفثكظثز ٝتاله٤ٝر ٝتُ٘ٞتـ٢ ٝتًٞتف تُٔهٕ ٝتُوًٟ نٕٝ ٣ؼ٤ٓ تُؼًتم ت٤ُّٞ ت   

ال ٣ٌٖٔ ٓؼثُؽصٜث تال ػدً ٤ِثِر تٌِث٤ٗر شؽٔغ خ٤ٖ ٕٓثي٣غ تٌِث٤ٗر شُٜٔٞث تُهُٝر ُِلةثز تُٝؼ٤لر تِصع٘ثء،ٝ

ُؼوثي١ ُِلةثز ٝش٤ّ٤ً تالهًتٚ ت،تُهلَ،ٓغ تُص٤ًًٍ ػ٠ِ خ٘ثء تُٔؽٔؼثز ت٤ٌُّ٘ر ٝتالٛصٔثّ خثُد٘ثء تُؼٔٞن١

ال ٣ٌٖٔ ُٜث ـَ تالٌٓثز تُمثٗور توت ُْ ٝتالًثو٣ح ٝتالنػثءتز ٕ تُص٣ًٙفثز تالػال٤ٓر ٝتُهػثب٤ر ت.تُٔصِٞطر تُهلَ

شٌٖ ٛ٘ثى تيتنذ ٘ثنهر ٝـٍِٞ ػ٤ِٔر ٝٝتهؼ٤ر شؤلى تُؽه٣ر ك٢ تُص٘ل٤ى ٝشٞك٤ً تالٓٞتٍ تُالٌٓر ُصـط٤ر شٌث٤ُق شِي 

٘ث ك٢ ٓؽثٍ هطثع تالٕٗثءتز ُف٣ٞ٤صٚ،كٜىت تُؼَٔ ٣صطِح نيتِثز ٛ٘ه٤ِر تُٕٔثي٣غ تُؼٔالهر ٝتُطٔٞـر،لٙٞ

ٓغ ت٤ٔٛر شٞك٤ً تُمهٓثز تُالٌٓر ُصِي تُٕٔثي٣غ تُؼٔالهر ،ٝشفه٣ه تُٔٞتهغ تًُٝٝي٣ر ُِد٘ثء،ّٓصل٤ٝر ّٝٓؿ ٔثَٓ

تُص٤ْٔٙ ٝشٞك٤ً تٌُثني تُٜ٘ه٢ِ تُٔف٢ِ ٝتالؼ٘د٢ تُوثني ػ٠ِ شفه٣ه تُٔٞت٘لثز تُصٌُ٘ٞٞؼ٤ر تُالٌٓر ك٢ 

ٝشٞك٤ً ٓٞتن تُد٘ثء تُؼث٤ُر تُؽٞنذ ًٔثنذ تالِٔ٘س ٝتُفه٣ه ٝخٔٞت٘لثز ػث٤ُٔر ػث٤ُر تُؽٞنذ ٖٓ تؼَ تنتٓر ،ٝتُص٘ل٤ى

ٛىت ٣صطِح تُو٤ثّ خؼ٤ِٔثز تٕٗثب٤ر ٓصٌثِٓر شدهأ .ٛىٙ تُٔدث٢ٗ ٝٓوثٝٓصٜث ُِظًٝف تُد٤ة٤ر ٝتُطد٤ؼ٤ر ٝٓٞت٘لثز تُصًخر

ٝخؼهٛث شدهأ .شف٤َِ تُصًخر ظْ ػ٤ِٔر تُصمط٤ٟ ٝتُص٤ْٔٙ تُٔؼٔثي١ ٝتالٕٗثب٢خصفه٣ه تالٓثًٖ ٝتُّٔؿ تُٔٞهؼ٢ ٝ

ػ٤ِٔثز تُص٘ل٤ى ٝتالًٔتف ٝشٞك٤ً تُؼٔثُر تًُٝٝي٣ر ٝخٔٞت٘لثز ٓمصِلر،ٝت٣ؽثن تُطًم تًُٝٝي٣ر ُصٞك٤ً تالٓٞتٍ 



ه تًًُٕثز تُوثنيذ ػ٠ِ ٝشفه٣،تُالٌٓر ُصـط٤ر شٌث٤ُق شِي تُٕٔثي٣غ،ًٝىُي ٓٞتن تُد٘ثء ٝخٔٞت٘لثز تُؽٞنذ تُؼث٤ُٔر

تنتيذ شِي تُٕٔثي٣غ تٌُد٤ًذ ٝتِص٤ؼثج تُؼٔثُر تُؼًته٤ر ٖٓ تؼَ شٕـ٤ِٜث ٝتُصمل٤ق ٖٓ تٌٓر تُدطثُر ٝخثُصث٢ُ شف٤ّٖ 

 .نلَ تُٔٞتٖٞ تُؼًته٢،ٝٛىت ًِٚ ٣٘ؼٌُ ت٣ؽثخث ػ٠ِ تنتء ٝتٗؼثْ تالهصٙثن تُؼًته٢ خٙٞيذ ػثٓر

غ ٓصـ٤ًتز تُؼًٙ تالؼصٔثػ٤ر ٝتالهصٙثن٣ر،ٝٓغ ُؽٞء تُِّطر ٜٝغ لطٟ ّٓصود٤ِر شصلثػَ ٓتًُٝٝي١ ٖٓ    

،تال تٕ ٤رهتُؼًت ِٔهُٕ تُص٣ًٕؼ٤ر ت٠ُ ت٘هتي ػهن ٖٓ تُوًتيتز تُص٢ شؼثُػ تُٕٔثًَ وتز تُؼالهر خثُٔ٘ثٞن تُؼٕٞتب٤ر

ص٘ل٤ى،ٝػؽٍ تِصًٔتي ٛىٙ تُظثًٛذ ٝشؽهنٛث ٣ئًه ػهّ تُؽه٣ر ك٢ ش٘ل٤ىٛث ٝٓصثخؼر تالؼًتءتز تُمث٘ر خثًُٔتهدر ٝتُ

ٛىٙ تُص٣ًٕؼثز ػٖ ٓؼثُؽر تُظثًٛذ ُص٤ًًٍٛث ػ٠ِ تُؽثٗح تُوث٢ٗٞٗ ٝتكصوثيٛث ُِٔفصٟٞ تالؼصٔثػ٢ ٝتالهصٙثن١ 

خثالػصٔثن ػ٠ِ ٤ر تُٔه٣٘ ثز ٔؽصٔؼتُٓػ تاليشوثء خثُٔ٘ثٞن تُؼٕٞتب٤ر ُهٓؽٜث ك٢ تخًتػصٔثن ٣ٌٖٝٔ .ٝتُه٣ٔٞؿًتك٢

 .ٔفثكظثز٤ٍٓت٤ٗر تُ

تُؼٔالهر ٓصؼهنذ تُطٞتخن تُؽثٍٛذ تُص٤ًًح ٝتُص٢ ٣ّصؼَٔ ك٤ٜث تُفه٣ه تُّثخن تُؽٜه  تٕ تُٔؽٔؼثز ت٤ٌُّ٘ر   

٘ث ٝشؽؼِ خ٘ثٝت٤ُٜثًَ تُمًِث٤ٗر تُِّٔفر تُّثخور تُٙ٘غ ٢ٛ تُفَ تالٓعَ ٝتالٗؽؿ الٌٓر تٌُّٖ تُفث٤ُر تُص٢ شؼٙق 

ٓوثيٗر خثٗٞتع تالخ٤٘ر ،٤رتٌٓر تٌُّٖ خًّػر ه٤ثِ ٝوُي ًُّػر تُص٘ل٤ى ٓٔث ٣ملق،ٜف٤ر ُِؽٕغ ٝتالِصـالٍ

تُٔؽٔؼثز ت٤ٌُّ٘ر  ٙٝوُي الـصٞتء ٛىث،ٝالِص٤ؼثج تًدً ػهن ٌٖٓٔ ٖٓ تُؼٞتبَ تُص٢ الشِٔي ٌِ٘،ت٣ًٌٌُٗٞص٤ر تاللًٟ

ٝٗص٤ؽر ُد٘ثبٜث تُؼٔٞن١ ك٤ٌٖٔ تالِصلثنذ ٖٓ ..(تُٕون ت٤ٌُّ٘ر)ػ٠ِ ػهن ًد٤ً ٖٓ تُٞـهتز ت٤ٌُّ٘ر تُؽثٍٛذ

ٕٗثء نٝتبً له٤ٓر ٝتِٞتم ٝي٣ثٚ تٞلثٍ ٝٓهتيَ تخصهتب٤ر ٝٓالػح ي٣ث٤ٜر التُّٔثـثز تُٔصٞكًذ ك٢ تُٔٞهغ 

َٜٗٔ تُفٍِٞ تُّٔثػهذ  ٣ٝؽح تٕ ال.ٝتٓثًٖ ش٤ِّر ُالٞلثٍ ٝـهتبن ًًٝتؼثز ٤ُّثيتز ِث٢ً٘ تُٞـهتز ت٤ٌُّ٘ر

٘ثء ٖٓ لالٍ ٝوُي خثًٔتى تُٔٞت٤ٖ٘ٞ ٓدثًٔذ خؼ٤ِٔر تُد،تاللًٟ تُص٢ ُٜث نٝي ٓدثًٔ ُفَ تٌٓر تٌُّٖ ك٢ تُؼًتم

ٝشٕؽ٤غ تالهًتٚ ٖٓ تُد٘ٞى ،ٝ خثِؼثي ي٣ٍٓرت ثش٣ٌٞغ تاليت٢ٜ ت٤ٌُّ٘ر ػ٠ِ تُٔٞت٤ٖ٘ٞ ٖٓ هدَ تُهُٝر ٓؽثٗ

 .ٝخلٞتبه شٕؽ٤ؼ٤ر ٖٓ تؼَ تُد٘ثء ٝتُص٤ًْٓ ٝتُص٤ِٞغ

ؼث٤ُر ٓٔث تُو٤ث٤ِر تُص٘ل٤ى تًُِػر  تُٔؽٔؼثز ت٤ٌُّ٘ر ت٣ًٌٌُٗٞص٤ر ٓصؼهنذ تُطٞتخن تُؽثٍٛذ تُٙ٘غ ٖٓ ت٣ؽثخ٤ثز    

تٕ تػٔثٍ تالنتٓر ٝت٤ُٙثٗر ،ًُِٕٝٔٝع ث٣َّٜ ػ٤ِٔر تُص٤ِّْ ك٢ تُٞهس تُٔفهن ٝـّح تُمطٟ ٝتُدًتٓػ تُٔؼهذ ِِل

تالِصلثنذ ٖٓ تُٔٞتن تال٤ُٝر تُٔصٞكًذ ك٢ تُؼًتم ٝتُص٢ ،ُالخ٤٘ر ت٣ًٌٌُٗٞص٤ر تُؽثٍٛذ ؿ٤ً ٌِٓلر ِِٜٝر تُص٤ًًح

ش٤ِٞغ تُّٔثٛٔر ك٢ َ تالِٔ٘س ُصـط٢ ؼ٤ٔغ تُٔفثكظثز ٝخثُصث٢ُ شهلَ ك٢ ٘٘ثػر تالِٔ٘س ُص٤ِٞغ هثػهذ ٓؼثٓ

تٌُِلر ت٤ٌُِر ُِٔدث٢ٗ ت٣ًٌٌُٗٞص٤ر تُّثخور ،ٕٓثي٣غ تالخ٤٘ر تُؽثٍٛذ ٝتٗصٕثيٛث ُّه تُ٘وٗ تٌُد٤ً خلصًذ ه٤ًٙذ

ُِٜٞر ت٣ٙثٍ تُمهٓثز تًُٝٝي٣ر ٖٓ تِٞتم ٝٓهتيَ ٝٞدثخر ٝلطٞٞ ،ٓؼوُٞرٝ ٝتٞةر ّٗد٤ث (تُؽثٍٛذ)تُٙح

 .٤ُق تُ٘وَ ٖٓ ـ٤ط تُصّٞم ٝ تُمهٓثز تُؼثٓرثٔٞت٘الز ٝتالشٙثالز تُؼثٓر ٗص٤ؽر ٌُِعثكر تٌُّث٤ٗر ٝتُفه ٖٓ شٌتُ

ِصـِح ػ٠ِ تٌٓر تٌُّٖ ك٢ تُؼًتم ػ٠ِ خ٘ثء ٝش٤ِٞغ ٓٙثٗغ تالِٔ٘س الخه تٕ شؼصٔه تالِصًتش٤ؽ٤ر تالٌِث٤ٗر ُ    

تُؼَٔ ػ٠ِ ،ٝلَ ك٢ ش٤ًًح ٓٞتن تُد٘ثء ُِٕٔثي٣غ تالٕٗثب٤رُصَٕٔ ؼ٤ٔغ تُٔفثكظثز الٜٗث تُٔثنذ تًُب٤ّ٤ر تُص٢ شه

ُصؽ٤ٍٜ (ٓٙثٗغ تالخ٤٘ر تُؽثٍٛذ)تٕٗثء ٝ ش٤ِٞغ ٓٙثٗغ تٗصثغ تُوطغ ٝت٤ُٜثًَ تُمًِث٤ٗر تُِّٔفر تُّثخور تُٙح

ن ٝتٓهتن تُٕٔثي٣غ تالٕٗثب٤ر خٔث شفصثؼٚ ٖٓ تُوطغ ٝ ت٤ُٜثًَ تُمًِث٤ٗر تُِّٔفر ٝش٤ِٞغ هثػهذ ٝيْ تُفه٣ه ِثخ

 .ُالٌٓر ٖٓ ٛىت تُ٘ٞع ٖٓ تُفه٣هتتُؽٜه ُصؽ٤ٍٜ ٓٙثٗغ تالخ٤٘ر تُؽثٍٛذ خث٤ٌُٔثز 

ّٞن تُٔه٣٘ر تُؼًته٤ر تالؿصًتج تُٔؼٔثي١ ٤ٜٝثع ت٣ُٜٞر تُٔؼٔثي٣ر ت٤ُ٘ٞٞر،ٝك٠ٜٞ تُلٝثء تُف١ًٝ تُى١ ٣    

الخ٤٘ر ٝتٗؼهتّ ه٤ْ تكًؿٚ تُفٌثّ ٖٓ تُو٤ْ تُؽٔث٤ُر ٝل٤٘ٞٙثشٜث تُٔؼٔثي٣ر خّدح تُٟ٘ٔ تُٞتـه ك٢ ٌيع ت

ٝؿِن تُؽّٞي تُٔلثؼا تُى١ شوّٞ خٚ تُوٞتز تال٤ًً٤ٓر ٝتُفًَ ت٢ُ٘ٞٞ ٝتًُٕٞر تُؼٕٞتب٢ هطغ تُطًم ،ٝتُص٘ٞع

تٓثّ ٓهتلَ تُٔئِّثز تُف٣ٞ٤ر ٝٓوًتز  ،ٝك٠ٜٞ ٗٙح تُفٞتؼٍتظ٘ثء شؤن٣صٜث تُٞتؼدثز تًُِٔٞر ُٜث

ًتز تُطًم ٝشآًِٜث ٝشه٢ٗ لهٓثز تُطًم ٝتِصٜصثي شٌّ،ٝتكصًتْ تالٛث٢ُ ًٞم يب٤ّ٤ر تلًٟ ُصـِن،ٝتالـٍتج

ٝشٕـَ !تالًٓ تُى١ ُٝه ٣ُٝٞه تالِص٤ثء تُٕؼد٢ ٝتالٌنـثّ تًُٔٝي١ ؿ٤ً تُٔدًي،تُهٝي٣ثز تُؼ٣ًٌّر تُٔهيػر

تُؼًته٤ر ٝشٌٕٞ ظِع٢ تُص٣ٌٖٞ تًُأِٔث٢ُ ُِعًٝذ ت٤ُ٘ٞٞر ك٢ تُدالن،٢ٛٝ شٔعَ  ٖٓ هٞذ تُؼَٔ% 20ٕٓثي٣غ تالٌِثٕ 

ث ٌَُ تُٕ٘ثٞثز ٓعَ تُٙ٘ثػثز تالٕٗثب٤ر ٝؿ٤ًٛث،ًٔث شُٞه ٕٗثٞثز شٕـ٤ِ٤ر ؿ٤ً ٓدثًٔذ ُِٙ٘ثػثز ـثكٍت ه٣ٞ

ػ٠ِ ـه ِٞتء  ؼثٗحتٓٔث ٣ع٤ً تُهٕٛر ٝتالِصـًتج ـوث ت٤ُّٞ ُهٟ ٌٝتي خـهتن ٖٓ ؿ٤ً تُؼًته٤٤ٖ ػًج ٝٝ.تاللًٟ

كثم ًؼث٘ٔر ُِفٝثيذ تُؼًخ٤ر ت٥ ٞدوس ًٜٔشٜثتتُص٘ثهٛ تُفثن خ٤ٖ ًٜٔشٜث ًؼث٘ٔر شثي٣م٤ر الٓدًتٞٞي٣ر 

الٔي كؤٕ لّثيشٜث ُٔ٘ؽٍتز وُي .تُوه٣ْ ػدً لّٔر هًٕٝ تالِال٤ٓر ٝنتي ُِمالكر تُؼدث٤ِر تُص٢ ـٌٔس تُؼثُْ

هثٕٗٞ ـٔث٣ر ًَ وُي ٣ؽؼَ ٖٓ ش٣ًٕغ .تُفٝثيذ تالّٗث٤ٗر تُعًذ ٣ٌثن ٣ٌٕٞ ٔثٓال خهتػ٢ تُل٣ًه ُصِيت٤ًُٔتض تال

 .٤ر ٜٝٓٔر ػثؼِرًٜٝيذ ٜٓٞٞػ تُؼًٔت٢ٗ تُصًتض

 

 تُعٞيذ تُدثِِرػٔثي ٓه٣٘ر تُصٌِئ تُٔصؼٔه ك٢ ت! 



 
تُٕٔثي٣غ تُمه٤ٓر  ِدن ٝتٗثٞس يبثِر تٌُٞيتء يبثِر ُؽ٘ر تػٔثي ٓه٣٘ر تُعٞيذ ألكًتن ال ٣ٔصٌِٕٞ لدًذ ك٢ ش٘ل٤ى   

تػثنذ تػٔثي ٓه٣٘ر ُْٝ ٣ؽً تُصمط٤ٟ ؼ٤هت ٝخٌَٕ ٓهيَٝ ًُٕٔٝع !تألًٓ تُى١ أظً ًع٤ًتً ػ٠ِ ـِٔر تػٔثي تُٔه٣٘ر

ت١ تِصد٤ثٕ ألٛث٢ُ تُٔه٣٘ر شصٝؿ ٖٓ لالُٚ تال٣ُٞٝثز تًُب٤ّ٤ر تُص٢ شفصثؼٜث  تُعٞيذ كٝالً ػٖ تٗٚ ُْ ٣ؽً

تالٞالم ُْٝ شصثخغ  ٣ٝدهٝ تٕ تالٓٞتٍ تُص٢ ً٘كس ػ٠ِ ًٕٓٝع تالػٔثي تن٣ًز خٌَٕ ٢ِء ٝؿ٤ً ٓودٍٞ ػ٠ِ!تُٔه٣٘ر

ٝتُٕٔثي٣غ تُٔ٘ؽٍذ !صهػ٢ تًُٕٝع خلصؿ شفو٤ن ٣ًِغ خٕؤٜٗثٓٔث ٣ّ!خؽه٣ر ٖٓ هدَ ٓؽُِ يبثِر تٌُٞيتء

ٓهتيَ ّٝٓصٕل٤ثز "تُعٞيذ ٖٓ لهٓثز يب٤ّ٤ر ًٜٝٝي٣ر ظث٣ٞٗر،الػالهر ُٜث ٓدثًٔذ خٔث ٣ؼ٠٘ ألخ٘ثء ٓه٣٘ر

،ًٝثٗس ػ٤ِٔر "ٕٓثي٣غ تُٔؽثي١ ٝت٤ُٔثٙ ٝتًّثء تُٕٞتيع ٝؿ٤ًٛث..تُصفص٤ر ٕٝٓثي٣غ تِصًتش٤ؽ٤ر ُمهٓثز تُد٤٘ر

 ٣100ىًً تٕ تُفٌٞٓر تُؼًته٤ر لٙٙس !تػال٢ٓ تًعً ٖٓ ـؽٜٔث تُفو٤و٢ ٕٔثي٣غ ٓصىخىخر ٝتلىز ٘هٟش٘ل٤ى تُ

خ٤ٖ تُوٞتز تأل٤٘ٓر  2008ػثّ  ٤ِٕٓٞ نٝالي الػثنذ تػٔثي ٓه٣٘ر تُعٞيذ خؼه تُؼ٤ِٔثز تُِّٔفر تُص٢ ٜٔهشٜث

ٞتهغ ًٝؤٗٚ هٙر ٖٓ هٙٗ تُق ٤ُِر ًٕٓٝع ٓه٣٘ر تُعٞيذ ت٢ٌُّ٘ كِْ ٣٘لى ػ٠ِ تيٚ تُتٓث !ٝتُؼٙثخثز تاليٛثخ٤ر

 !٤ُِٝر،ًُٝخٔث شؤؼَ ش٘ل٤ى تًُٕٔٝع خّدح ٔفر تًٌُٜخثء

 

 تُٕٔثي٣غ تالِصعٔثي٣ر ُل٤ِن تُوهَ ٝتُص٘ظ٤ٔثز تاليٛثخ٤ر! 
 

ت٘دفس ك٢ لثٗر تُٔٙثي٣ق  ٗصثغ ًٔث لطٟ ُٜث ٗؽهٛثخهٍ تٕ شٝغ ت٤ُٜةر ت٤ُ٘ٞٞر ُألِصعٔثي ٗلّٜث ك٢ لثٗر تال    

هثٓر ك٢ ك٘ثنم تُمّٔر ٗؽّٞ تُلثلًذ ك٢ ٛىت تُدِه ت٤ُٝثكر ٝتُّلً ٝتال ٓ٘ى ٣ّٞ تُصؤ٤ُِ ؿ٤ً كٞتش٤ًُْ ّٗصِْ ٜٓ٘ث 

ًٕٓٝع ت٤ُِٕٔٞ ٝـهذ !!تُفٍٙٞ ػ٠ِ ػوٞن تِصعٔثي خ٤٘ٔث تُٔفِٙر تُفو٤و٤ر خوس ٘لًت ػ٠ِ تُٕٔثٍ تٝ وتى خفؽر

ًَ تُؼًته٤ٕٞ ٜٓ٘ث ٞثخٞهر ٝتـهذ ػ٠ِ تال ٤ٌِ٘ر  وه يتٝـس ك٢ ٌٓثٜٗثس كتُص٢ تِٞو ِصعٔثيالتؼثٌتز ت ٓثت!!يُْٚ ٣

ك٢ ؼ٘ٞج تُؼًتم (ٝتـر تُؼًتم)ًٕٓٝعٝ ًٕٓٝع ٓؼًٌّ ت٤ًُٔه ت٢ٌُّ٘ٝال ٌتٍ ًَ ٖٓ !ٝخوس ـدًت ػ٠ِ ٝيم

 !ٓؼِو٤ٖ ٓثيتش٤ر٤ِٓثي نٝالي ٓغ ٓؽٔٞػر تًًُٕثز تال 45خٌِلر 

تِصعٔثي٣ر ٕٓثي٣غ ٣ٍٝٔٞ ٣ًت٢ٗ ٣ؼَٔ َ تالك٤ِن تُوهت٤ُّث٢ِ تُٔص٘لىذ ال ٣ٍتٍ يؿْ ٗل٢ تُفٌٞٓر ٝهٟٞ تالِالّ    

 ٣ًت٤٤ٖٗ ٣ٍٝيٕٝتٛ٘ثى شؽثيذ ٕٝٓثي٣غ ًٓشدطر ػٖ ٣ًٞن ٤ِثؾ ٝ!ٝتُ٘ؽق ًًخالء ص٢ٓفثكظك٢ تُؼًتم،لث٘ر ك٢ 

شؽٔغ ٖٓ ٛىٙ تُٕٔثي٣غ شىٛح ت٠ُ ك٤ِن تُوهَ ك٢  تالٓٞتٍ تُص٢،ٝٝٛىٙ تُٕٔثي٣غ ٓصٔعِر خٔطثػْ ٝك٘ثنم،ًًخالء

 ك٢ٝػٙثبح تَٛ تُفن ٝتُوثػهذ يشدثٞ ًد٤ً خ٤ٖ ك٤ِن تُوهَ ًٝصثبح ـٍج هللا ،كثاليٛثخ٤رتٞثي نػْ تُٔؽث٤ٓغ تال

ٙٞتي٣ك ػ٠ِ تُتٞالم  خؼهذ ػ٤ِٔثز تيٛثخ٤ر،ٜٓ٘ث  2010ػثّ لالٍ  ـٍج هللا ٝك٤ِن تُوهَ تال٣ًت٢ٗٝهه هثّ .تُؼًتم

لالٍ  ػ٤ِٔثز تالؿص٤ثالزٞالم تُٙٞتي٣ك ٝهىتبق تُٜثٕٝ ٝتٝيتء "َٛ تُفنتػٙثبح "خ٤٘ٔث شوق!ٓطثي خـهتن

 !ل٤ًذًٜٔ تالتال

تٗصٜؽٜث ش٘ظ٤ْ  ٠ُ تالِصًتش٤ؽ٤ر تُؽه٣هذ تُص٢ت٣ؼٞن  ٤ٗ2011ّثٕ ًٜٔ  ػٔثٍ تُؼ٘ق ك٢تتيشلثع ٝش٤ًذ تـه تِدثج    

٠ُ ٌغ خؼٛ ُٝؽؤز تُوثػهذ ت.٣ٝ٘لى ٛؽٔثز هثشِر تُوثػهذ تُى١ ٣ّؼ٠ ُِظٜٞي تػال٤ٓث ٢ً ٣عدس خثٗٚ ٓث ٣ٍتٍ ٓٞؼٞنت

تُفٍٙٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓثز ٗٞػ٤ر ػٖ شفًى تُٕم٤ٙثز تُؼ٣ًٌّر  ك٢ تُٔئِّثز تال٤٘ٓر تُفّثِر خوٙهػ٘ثً٘ٛث 

ش٘ظ٤ْ ًب٤ُ تٌُٞيتءٝهثّ ٝتُٔصثخؼر تُمثٖ ٝتًُٔشدٟ خ ٌٓصح تألٖٓ،ٝهه تلصًهس كؼال تِصٜهتكٜث ٝٗوثٞ ٜؼلٜث ٤ُصْ

طد٤وٜث ك٢ تُؼًتم ًؼ٤ِٔثز تًُٛثبٖ ك٢ خِهتٕ تلًٟ ٝش تُوثػهذ ك٢ تُؼًتم خثِصّ٘ثق شؽثيج ٛىت تُص٘ظ٤ْ تُ٘ثؼفر ك٢

ت١ًًٍُٔ  ػهن ٖٓ تُٔوثش٤ِٖ ٣ٌٕٝٞ ٝهؼٜث تُؼ١ًٌّ ٝتالػال٢ٓ ٓئظً  ٝشْ شطد٤وٜث ك٢ تُد٘ي تُوٞهثٌ،ك٢ٜ ش٘لى خثهَ

٠ُ ػ٤ِٔثز تالؿص٤ثٍ تُ٘ٞػ٤ر خثالِِفر تٌُثشٔر ُٝؽؤز تُوثػهذ ت!٤ًّ٘ٝر ٤ِهذ تُ٘ؽثذ ٝٓؽُِ ٓفثكظر ٘الؾ تُه٣ٖ

 !تُال٘ور ٝشٌع٤لٜث خٌَٕ الكس ُِ٘ظً تزٝ تُؼدٞتُِٙٞز 

٠ُ تِث٤ُح ؼٔثػثز تخؼٛ تًُٔتـَ  ش٣ٞ٘غ ٓٙثني ش٣ِٜٞٔث تُىتش٤ر ِٞتء ًثٕ خصفُٜٞث ك٢ٖٓ تُوثػهذ شٌٔ٘س    

ٝ شدثنٍ تُٔ٘ثكغ ٓغ خؼٛ ت٤ُّث٤٤ِٖ خصٞك٤ً تػ٤ِٔثشٜث، تُؽ٣ًٔر تُٔ٘ظٔر ًّطٞٛث ػ٠ِ ٓفثٍ ٤٘ثؿر تُىٛح ُص٣َٞٔ

ٕ تًعً ت٣ىًً ..٘٘ثن٣ن تالهصًتع ك٢ خؼٛ تُٔ٘ثٞن ٝشؼ٤ًٌ ٛىت تالٓثٕ خٔ٘ثٞن تلًٟ ٠ُتٖ ٖٓ ٍُٞ٘ٞ تُ٘ثلد٤آؼٞ 

،خؼٜٝث ٝـهٛث خـهتن ك٢ٌُثشٔر ُِٙٞز ٝتُؼدٞتز تُ٘ثِلر تُال٘ور ت ػ٤ِٔر ٗلىز خٞتِطر تُّٔهِثز 30ٖٓ 

 ٕ شؼعً تُؼ٤ِٔرت.٤ُٖٝ ًدثي ٜٝدثٞ ك٢ تالؼٍٜذ تال٤٘ٓرئ٠ُ ّٓتك٢ تُدًُٔثٕ خثالٜثكر  تِصٜهف ٌٝيتء ٝٗٞتج

تُلثِه٣ٖ ٝشل٢ٕ تُدطثُر،ٓ٘ؿ  ت٤ُّث٤ِر ٝتُمالكثز خ٤ٖ هثنشٜث ٝػهّ تلص٤ثي تٌُٞيتء تال٤٤ٖ٘ٓ ُفه تالٕ،ٝٝؼٞن

٤ُٖٝ ٝٓٞظل٢ ئتُؽًتبْ ٝتُٜؽٔثز ٜه تُٔه٤٤ٖٗ ٜٝه تُّٔ تُلً٘ر ُٜىت تُص٘ظ٤ْ تاليٛثخ٢ ٢ٌُ ٣٘لى تُؼه٣ه ٖٓ

 .ت٤ُّث٤٤ِٖ تُفٌٞٓر ٝتُ٘ثٔط٤ٖ

 

 



 :ك٢ تُٔٞتهغ تالٌُص٤ًٗٝر ز تٌُثشح يتؼغ نيتِث
  كّثن ػًتم تُص٤ٔ٘ر تُد٣ًٕر تُّٔصهتٓر 

  ِٞء تِصـالٍ تُ٘لٞو ٝتُِّطر -تُلّثن 

 ٌٙٝتُلّثن ؼ٣ًٔر ٤ًٜٔ هه ال شُٔ تُوثٕٗٞ ٝال شصؽث 

  ٍؼ٣ًٔر تُلّثن تُؼظ٠ٔ ك٢ تُؼًتم  -ؿ٤َّ تالٓٞت 

 ٖنًث٤ًٖ تُلّثن ، ٝكّثن تُهًث٤ً 

 ؼًتبْ تُلّثن ك٢ تُؼًتم 

 ٕتُٔلثش٤ؿ ك٢ ِِطثز ٓث خؼه تُصثِغ ٖٓ ٤ّٗث 

 ـٌْ تُؽٜثُر تُٔم٤ق لال تألَٓ شمثي٣ق 

 ٖٔتُلّثن ٝتالكّثن ك٢ تُؼًتم  ٖٓ ٣هكغ تُع 

 تُؼو٤ِر تُٙهت٤ٓر ك٢ تالخصٍتٌ ش٘صؼٓ ٖٓ ؼه٣ه 

 تاليٛثج تُل١ًٌ ٝتُلّثن ك٢ تُؽٔؼ٤ر ت٤ُ٘ٞٞر 

 ٛثج ك٢ ـودر تُؼُٞٔرػٕثب٣ًر ، ٞثبل٤ر ، كّثن ، تي 

 كّثن تُفٌٞٓر تُؼًته٤ر ٝتُِطْ خثُّثٞٞي تُه٣ٔوًت٢ٞ 

 ٍّٜٞٓثٛٔر ك٢ ٌٓثكفر تُلّثن..تاليٛثج تالخ٤ٛ ك٢ ػًتم تُّٔصودَ تُٔؽ 

 ٗفٞ تِصًتش٤ؽ٤ر ٤٘ٞٝر ٔثِٓر ُٔٞتؼٜر تاليٛثج تالخ٤ٛ ك٢ تُؼًتم 

 ٣ٔ٘فْٞٛ تُٔمٙٙثز ٣ّٝصوطؼٜٞٗث ْٜٓ٘ خؤظً يؼؼ٢! 

 تُوٝثء تُّٔصوَ ًٓٙف ت٣ٍُٝر ٝش٤ًًغ 

 ٞثخٞ تُد٤ثع ٗٔٞوؼث..كّثن نٝتبً تُطثخٞ ك٢ تُؼًتم 

 ػده تُٔؽ٤ه ـ٤ّٖ ّٝٓصٕل٤ثز ًًخالء ٗٔٞوؼث..تُلّثن تُٙف٢ ك٢ تُؼًتم 

 تالشٙثالز ٝتًًُٕثز تُصًٛثز ك٢ تُؼًتم 

 تُٔل٤ٜٞر ٝتُلّثن تالٗصمثخ٢ ٝت٤ٕ٤ِ٤ُٔثز تالٗصمثخ٤ر 

 ٝتـصٌثيٛث كٖ شلص٤س تُفًًر تالؼصٔثػ٤ر ٝت٤ُّطًذ ػ٤ِٜث 

 تُٜؽًذ ٝتُصٜؽ٤ً ك٢ تالنج ت٤ُّث٢ِ تُؼًته٢ 

  ٖتيٛثج تخ٤ٛ تّ نػثيذ ٤ِث٤ِر..ٌٝتيذ تُٜؽًذ ٝتُٜٔؽ٣ً 

 تُِؼح خو٤ْ تُعوثكر ٛٞ ُؼح ػ٠ِ ٔل٤ً ت٤ُّق 

 تُلوً ٝتُدطثُر ٝتُفٍِٞ تُصًه٤ؼ٤ر ك٢ تُؼًتم 

 ت٤ُِدًت٤ُر تالهصٙثن٣ر تُؽه٣هذ ٝش٘ث٢ٓ ٓؼهالز تُلوً ٝتُدطثُر ك٢ تُؼًتم 

 شؤ٤ٖٓ شهكن تُدطثهر تُص٤٘٣ٞٔر ٝٓلًنتشٜث ٜٓٔر ٤٘ٞٝر 

 تُٜٔ٘هِٕٞ ٝلٙمٙر ًًٜخثء تُؼًتم 

 تُٔٞتٖٞ ٝتًًُٕثز تُّٔثٛٔر ك٢ تُؼًتم 

 ّٞتُ٘لٟ تُؼًته٢ ت٤ُ 

 ٝوتى خثج ت٣ًٌُٞ..ٛىت خثج تُٔه٣ً تُؼثّ..توٛح ٝتٔص٢ٌ ت٣٘ٔث شٕثء! 

 ُصؽثي١؟َٛ شّصط٤غ ٤ٛةر تٍُ٘تٛر ٓفثِدر ن٣٘ث٘ٞيتز تُوطثع تُمثٖ ٝت 

 تًُٔأذ تُؼًته٤ر شهكغ تُعٖٔ ٓٝثػلث. 

 تُٔؽصٔغ تُٔه٢ٗ ٝػو٤ِر تُٞ٘ث٣ر ك٢ تُؼًتم. 

  شفصًّ تالٓثٗر؟... تُفٌٞٓر تُؼًته٤ر تُؽه٣هذ َٛ! 

 تالٗصلثع ٖٓ تٜؼثف تُؼَٔ تُ٘وثخ٢ ك٢ تُؼًتم! 

  َت٤ٗثج تّ ػٞيتز كثِهذ..ٓؽُِ ٓفثكظر خثخ! 

  ت٣ًُث٤ٜر ك٢ تُؼًتمػو٤ِر تُٞ٘ث٣ر ػ٠ِ تُؼوَ ٝتُؼِْ ٝتُصًخ٤ر. 

 تُفه٣ط ػٖ ـوٞم تالّٗثٕ ٤ٝٓؼر ُِٞهس ك٢ تُؼًتم؟ َٛ 

 ت٤ُِدًت٤ُر تالهصٙثن٣ر تُؽه٣هذ ٝش٘ث٢ٓ ٓؼهالز تُلوً ٝتُدطثُر ك٢ تُؼًتم. 

 تؼٍتء 3/ٓؼٞهثز تال٘الؾ تٍُيتػ٢ ك٢ تُؼًتم. 

 ٚٓتُٔالـور تُوث٤ٗٞٗر ُٖٔ ٣صؽثٌٝ ػ٠ِ ـوٞم  تالّٗثٕ ك٢ خالنٗث ٣ٝهِٜٝث خؤههت! 



 تُٜؽًتز تالـصًت٣ٌر ٝتُو٣ًّر ٝتُفٍِٞ تُصًه٤ؼ٤ر ك٢ تُؼًتم. 

 تلص٘ثم تّ ًثيظر؟..تُ٘وَ ٝتًُٔٝي ك٢ تُؼًتم! 

  ٘٘ثػر تُٔٞز تُٜثنئ ك٢ تُؼًتم -تُصِٞض تُد٤ة٢. 

 ٓؼًًر تًٌُٜخثء ٓغ تاليٛثج ٝتُلّثن ٝتُلًٛٞن ٝت٤ٌُٔثك٤ِ٤ر ك٢ تُؼًتم تُؽه٣ه! 

 ُ٘ٞٞ٤ر تُٕثِٓر ٝتاليٛثج تالخ٤ًًٜٛخثء تُؼًتم خ٤ٖ تالِصًتش٤ؽ٤ر ت! 

 ػًتم ت٤ٕ٤ِ٤ُٔثز تُٔ٘ٝدطر ٝت٤ٕ٤ِ٤ُٔثز تُّثبدر! 

  ٣ؼصىي ُٖٔ؟.. ٓئِّر تُٕٜهتء ٖٓ! 

 تُلّثن ٝتُفٌٞٓر تالٌُص٤ًٗٝر! 

 

 

 خـهتن

25/5/2011 

 

 

 تُوّْ تالٍٝ/ خ٤٘ر تُلّثن تًًُٔدر ك٢ تُؼًتم 
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