
 

 أيُياث حهىة يثم قهب انًزأة انعزاقيت

 

 الف رشيدس   :أعداد 

يب أجًم أٌ يزًُٗ انًشء أيُيبد دهٕح ألخيّ اإلَسبٌ، ديش رزفزخ في انشٔح أصْبسا 

يٍ األيم، ٔرشفشف فشاشبد انًٕدح ثكم ػزٔثخ أجُذزٓب كي رخهك ػبنًب يٍ انجُفسج، 

جّ انجسيطخ، يزشبثك َسيج انذيبح انجًيم يٍ فكيف ْٔزِ األيُيبد ألجًم كبئٍ ػهٗ ٔ

أجم ػيُيٓب يضم انصجبدبد انشثيؼيخ، أَٓب انًشأح، ٔانًشأح انؼشاليخ ثبنزاد رسزذك يضم 

 غيشْب يٍ َسبء انؼبنى أجًم ٔأدهٗ األيُيبد، ثيٕو انًشأح انؼبنًي

 

 وفاء انزبيعي

 

, إٌ يغًش انصذق أسٔادُب في رؼبيهُب يغ رٔارُب ٔيغ اآلخشيٍ 

 ديُٓب سيؼى انخيش لهٕة انُبط

أرًُٗ في ْزا انيٕو أٌ رُزصش صٕسح انشجبة ٔاٌ يؼى األيبٌ 

 ٔاالسزمشاس ػشالُب ٔانجهذاٌ األخشٖ

نؼيش أرًُٗ إٌ رذصم انًشأح ػهٗ دمٕلٓب انزي رضًٍ نٓب ا

 انكشيى  ٔرضًٍ نٓب انًسبًْخ انفبػهخ في ثُبء انٕطٍ

 أرًُٗ أٌ يجذ ثٕح انًشأح ػمٕال رسزٕػت ثٕدٓب

                                                                                            

 بشزي انحكيى

 لجهخ ػهٗ ججيٍ انًشأح انؼشاليخ  في انضبيٍ يٍ آراس 

بري نهًشأح انؼشاليخ في انضبيٍ يٍ آراس يٕو انًشأح انؼبنًي رًُي

يٕو اَطاللخ ٔرصًيى  انُسبء ػهٗ انُضبل ٔانزضبيٍ فيًب 

ثيٍُٓ يٍ اجم َيم دمٕلٍٓ انؼبدنخ في رذسيٍ ظشٔف ػًهٍٓ 

ٔصيبدح أجٕسٍْ ٔيٕاصهخ يسيشرٍٓ انُضبنيخ ٔرطٕيشْب يٍ خالل    رششيؼبد 

 .ق في االرفبليبد انذٔنيخ ٔانذسبريش انًذهيخ نجهذآٍَ  ٔلٕاَيٍ دٔنيخ رضًٍ ْزِ انذمٕ



رًُيبري كضيشح ٔػذيذح نهًشأح انؼشاليخ ، كضيشح ثذجى يؼبَبرٓب ٔشمبئٓب ٔرضذيبرٓب 

خالل ْزِ انؼمٕد انطٕيهخ يٍ انمٓش ٔانؼُف ٔاالسزجذاد ٔاإلًْبل ، ٔثسيطخ ثسبطخ 

ٍَّ ، فٓزا انجيش يٍ انُسبء األسايم ٔانًطهمب د ٔرٔاد االدزيبجبد انخبصخ ال رًُيبرٓ

ٍَّ ثزذميك ْزا انذهى  ٍَّ ٔيطبنج ٍَّ ثًمبػذ انجشنًبٌ ٔال ثبنًُبصت انٕصاسيخ ثم يذهً يذهً

انذك ٔانًششٔع،ٔرنك ثزٕفيش اثسظ يمٕيبد انذيبح اإلَسبَيخ يٍ ايٍ ٔاسزمشاس 

 .ٔسػبيخ صذيخ ٔاجزًبػيخ ٔلبََٕيخ 

انًُظًبد انُسبئيخ ٔانجشنًبَيبد نهؼًم ػهٗ   رًُيبري ثزٕديذ جٕٓد ْزا انؼذد انكجيش يٍ

 .رششيغ لٕاَيٍ نصبنخ انًشأح انؼشاليخ 

 

 أدالو سؼذٌٔ

 أيُيخي نهًزأة انعزاقيت في هذِ انًُاسبت

أٌ  حؤيٍ هي  وحثق بُفسها وبقدراحها ، نخدع اآلخزيٍ "  

أيضا يؤيُىا بها ونخثبج نهى بأَها قادرة ويؤههت نكم انًهاو 

.... 

 .... خانقت ويزبيت نألجيال إَها 

أصجزذ انًشأح انؼشاليخ أَٓب جذيشح ثبالدزشاو ، ألَٓب كبَذ في انصذاسح دائًب ، فيجت 

ػهيٓب أػبدد ْزِ انًكبَخ انزي فمذرٓب ٔرنك يٍ خالل يٕاصهزٓب انُضبل يٍ اجم رهجيخ 

 .يطبنجٓب ،  ٔانذفبظ ػهٗ انًكبست انزي دممزٓب  

 

 بهقيس حسٍ

يشح ثكضشح ًْٕو انًشأح انؼشاليخ ٔػذد ني أيُيبد كض

سُٕاد انمٓش ٔانزًٓيش انزي ػبشزٓب، ٔثًُبسجخ يٕو 

االنزفبد إنٗ يؼبَبح األسايم   انًشأح انؼبنًي أرًُٗ

دزٗ ال َشٖ َسبء ٔأيزبو جيبع , ٔػٕائم انشٓذاء أٔال

في  ٔانزأكيذ ػهٗ دمٕق انًشأح في شٕاسع ٔيذٌ انؼشاق

يًكٍ أٌ َزذذس ػٍ يجزًغ إر ال , انذسزٕس ٔانمٕاَيٍ

 .يذَي يزذضش دٌٔ انذذيش ػٍ يكبَخ انًشأح فيّ 

  



 ابخساو كاظى

رذزفم انجششيخ انزمذييخ ثبنيٕو انؼبنًي نهًشأح، ٔثٓزِ انًُبسجخ   

ٍَّ ٔيب  أرًُٗ نُسبء ٔطُي، أٌ يذممٍ َّ ديبح كشيًخ رهيك ثزضذيبرٓ

ُٕاد رذًهٍ َّ يٍ ضيى طيهخ ػمٕد يٍ انسُيٍ، خبصخ رهك انس

انزي كبَذ فيٓب ثالدَب في دشة دائًخ ال صانذ أصبسْب ػهٗ كم  

فئبد يجزًؼُب، ٔاآلصبس األكضش سهجيخ ٔلؼذ ػهٗ انُسبء، نٓزا فأٌ 

أيُيبري رزشكض ثشكم أسبط ػهٗ رهك انششيذخ يٍ انُسبء، 

ٔألصذ ُْب األسايم ديش يؼبَبرٍٓ انكجيشح ،ٔانهٕاري أرًُٗ أٌ رُصفٍٓ انذكٕيخ 

ٍَّ ثبأليبٌ ٔانطًأَيُخٔانًجزًغ  .، يضهًب أرًُٗ نهجًيغ يٍ انُسبء، أٌ رشفم أيبيٓ

 

 عفاف رويايا

رًُيبري نهًشأح انؼشاليخ في ػيذْب انؼبنًي، االسزمشاس 

ػهٗ انًشأح انؼشاليخ أٌ رمف . ٔانطًأَيُخ ٔاأليٍ ٔانذشيخ

انيٕو ٔلفخ ربسيخيخ ٔرمٕل ثصٕد ػبني، ال نالسزغالل ال 

فشلخ ال نهزخهف، َؼى نهًسبٔاح َٔؼى نجُبء نالضطٓبد ال نهز

إٌ . ػشاق يهيك ثأجيبنُب انمبديخ يذا ثيذ يغ أخيٓب انشجم

 .  ربسيخ انؼشاق يهئ ثزضذيبد َسبءِ في سجيم إسؼبدِ فهُأخز انؼجش َٔكًم انًسيش

 

 حاَيا ضياء   

ديٍ يمبل يٍ أٌ انًشأح أسبط ديًٕيخ انذيبح، يؼُي رنك أَٓب 

هك ٔرجذيذ انذيبح، نٓزا فأٌ أجًم أيُيبري رشكم ثطجيؼزٓب خ

نهًشأح انؼشاليخ رزشكض في جؼم كم انظشٔف يالئًخ نٓب يٍ 

أجم أٌ رجذع كي ركٌٕ انذيبح أجًم، ْٔزا يجؼهُي أٌ أرًُٗ 

 .ثذشا يٍ األيُيبد انذهٕح أٔنٓب األيبٌ ٔانطًأَيُخ ٔانسؼبدح


