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المشهههال الهههيف لههههك تيهههال  ألاام ههها يههههاا  اهتهههائ المافهههين  اهههها   شهههال الهههم ي  الي  هههه ي ا         

ب ظهههما    يبهههن بالمزنهههن احهههي  اليهههما   اتمسههه       تاسهههم ام ههها  ت ههها  لما ايههه      الماحههه   

 قنال   ا الاااء  ن باب ال ا مة التا غا ل  ب  إلى اما   نالت  .اللاك 

 

ابهههيااء المهههللا ودههه  الههها ار اهخيهههم   ورهههم الحتيهههال الحهههال   هههن الز هههال لغهههك  مفههه  و           

سهههتمم  اتتماسهههي ليههها ر بهههان   نت هههماس  اا نهههاس ال ههه م اهخيهههم  ههها الم زمهههن الاارهههين التههها        

 اتنههه  بهههيا  القهههاة االشهههباان التههها اتههه  باههها سههه ال ا اهالهههى  نههه    هاثهههم  هههن ولباهههين اا هههاس

 د ف  م   ن الي ن .

 

 ري ....ـــر أو األخـــهد اآلخاملش

اههها   شهههال التهههابا  الم يهههال بهههالا ك الي  ههه ي ا  زمهههاجس ا هههى واتهههال الزهههم  البماهههالف         

القا هههل جثمههها  اليمد ههها إلهههى ال ههها مة التههها سهههتق     

"الم ههههههمف الاهههههها " إلههههههى    الي  هههههه ي ا ال نيههههههم

القههههها مة .. ا  اههههها إلهههههى لائ ا  ليهههههاال  الثهههههم     

 قهههه  ل ا هههه  إلههههى   ت  ههههاا ..   تظههههماس اليههههائ الههههيف    

القههههههل  اارههههههمن اللالههههههن الي  هههههه ي ين ليتزقهههههه     

 ح م  ال نيم .

اادههههم المماسههههك  هههها بههههالت    متمههههاس اظيمههههاس  ههههن   

خ ييههههن  تبهههها  الههههم ي  بههههيماا   الههههيف لههههك تحههههف تا ههههاس  ااييهههه   هههه  الق ههههين الي  هههه ي ين      

 ا  اتا الامب المشماان .

المافههههيين الت ههههال الههههللا ا ي ا المالتههههين حهههها  الاههههالك ..  ههههابااا با تمههههائ خههههال  اهسههههنااين  

 .تياتل بأد   ت  بال ك ت ااجاتقا الغا ض ل زن اليايك الي   ي ا   



 

 

( ت ههههم  ا ههههى بابهههها   قاههههماال ههههزيا ائسههههما ي ا الههههيف ولههههف اتههههاب   ام هههها  الههههيف ج ت  

الت يهههية ودههه  ولتقهههى ام ههها   نههه  وسهههنااين  هههن سهههيمب ااههها  ب ا ههه  رهههزت    اينينههه  الحههها    

تتمسهههأ بأدههه   تههه  بأحهههل ال هههمائ التههها تامههه    ااج ت هههاريههه  ا شهههمتق البثهههن   ت  ههه   هههتق التزق

 "ائسهههما ي يا    هههي سههه ين يات هههن ا هههى   اتم ههها  ههها  ههها ت هههمى "احهههلة ال هههمائ ال هههمتن          

ا  اهها  هها  ههاجك بهه  الم افهه  خالههل  شهها   هها امهها           ااتشهها اااالتهها   ههتو سههما اس ج تم ههن    

 .ي  لب ههههه  التمتههههها  الهههههيف ودقهههههيب      تهههههائ فهههههغي الم هههههي ح هههههين لحمههههه  ا  ا هههههى إسهههههما       

 لماألا بال ك ؟ االم ي ين جما  انل ال ارم ا االف با لتن االم اف  ا ت  حلا  .

سهههت ار و  ووا االديهههن   ا ههها الم هههي الهههلالا الهههيف   ةبال هههك هدههه  لهههك ت هههن  م  هههاس  ت ههه   نابهههم  

ن تا ههها   هههين    ههه ين باهههل ا الاهههالما لغهههك سهههي مة إسهههما ي  ا هههى اسههها   ائاهههالئ   ا ههه         

  تزائ االز ال ؟؟ت  ى الللار النشمتن اهج نين التا  ا ام ا   وث اء  زاالن ائ

 ل ن لماألا لك ت قي ام ا  ؟؟  

فههههغاع الاههههالك ا اهههها لههههك   ههههن لتم هههه  إسههههما ي   ههههن 

  زقي  ح ك لاا  ا ولباين اا ا..

 اغتيالههه الهههتح ن  هههن  هههيا الامهههال  .. الهههيف حاالهههم 

دبهها  إرههمالا ا ههى الزيههاة      ههاا ا اشههما  المههما   

ل ههههزماء ال ينيههههن حيهههه   حتههههى  ههههن أل ههههاب اسههههنار ا  

 .سق م يا م   

حاالهههم ح هههالب  زارهههم ا اا هههم  تهههالت  الايلهههن دابهههماس   هههيت  ا هههى   هههاحن الهههلديا  هههن         

  اخ   قمب المزارم بمائ ا  .

لحههه  وبههها امهههال .. أللهههي المجههه  الهههيف ااتههها  و  تزمههه    هههيت   ههها   نههه  الجالههه  خ يههه  تت قههه     

 ( ا هههالة تمحههه  اهههن بيهههما    0791باهههك  ههها ورهههقار اهلر    هههمة تمحههه  اهههن امههها   اهههائ     

الاهههل  و  تمحههه  إلهههى اي ههه  الهههيف     هههن ( ااههها 0791( اوخهههم  اهههن يهههماب     0791 اهههائ 

اغت هههنت  إسهههما ي  الهههك   هههت   الشهههماين اللاليهههن ا   بنم ههها ا هههى احتهههمائ ا  ييهههي  مالا اههها      

 ن الي   ي ين ااا ة الالجبين .بشأ   يائ اللال 0799المتال ة   ي اائ 

حارهههم اثيهههماس  هههن اهاهههلاء .. ل هههن الز هههال اهرههها  اههها  ح هههال الم ههها    الهههيتن حهههاالاا          

إسهههقاي    هههق اا و هههائ بهههانيت  الاا  هههن   هدههه  اههها  الهههم ك ال ههها  الهههيف ج تم هههن  بهههاااب  ههها  

ثالث   ظمههههن التزمتههههم الي  هههه ي ين ا ههههتق اال هههه  ن الي  هههه ي ين اج خههههالل حهههها   يا  هههه  ل هههه     

التهههها اهههها   وس ههههاا  اهههها الم ههههي الههههاي ا ل   هههها  الي  هههه ي ا االههههيف لههههك تيههههمع تا ههههاس  هههها  

 الق ين الي   ي ين .



 

 

ئ ا    ا يهههاا   هههي اليبهههم .. ت تظهههما  لههها ار المجههه    االبمهههار الغييهههمة   تظهههم البثمههها   ههها ل  

الههيف  هه  اشههما  ال هه ين وبهها لبميهه  الي  هه ي يين   هها الههيف اههاب ييالتهه  بايههلاس اههن وبيهه              

  تن هها  المجهه  الههيف اهها  وب ههاس ل هه  وئ    هه ي ين    هها الههيف حههمئ ح هها  و ههن  هها الماباههن  ههن          

تلتههه    هههي و  اههها   ههها ال هههابان   اتا ا ههها  ههها اامهههمب  تم اههها  ل هههالب إبهههالة ال  هههم التههها  

 دحمع  ا جيش الباا  المقل  . ااشمة  ن اممب تائ 

ئ حههها الس غ هههن اتتههها  بيهههلب   99الهههيايك الهههيف خايههه  الاهههالك  هههن   نهههم اه هههك المتزهههلة اهههائ       

 .باليل اهخم  "ج  لااا غ ن اليتتا  ت قي  ن تلف" ناب ل ي

ر جثمههها  وبههها امهههال ... ااسهههتيتاء المؤسهههاء االم هههاا  هههن  حت هههف ودزهههاء الاهههالك ح هههماا لههها ا 

ا هههى  يا  ههه  اسياسهههت    اليهههتاك اجتماهههاا ليهههي الز هههال الماهههين الهههيف  مفهههت  إسهههما ي  ا هههى   

خههههايناك اخايهههه  الاههههالك انههههم ائاههههالئ    تههههائاا  ههههن   بههههلو    سهههه ينالههههم ي  الامبهههها ثههههالث  

 "تمتلاد ا يمتلاس اا وسيماس و ا ودا  أ ا  بايلاس بايلاس بايلاس ". :بقال 

 

دظمهههم ال ب هههن الامبيهههن الشهههانين لهههلاك اجدتيافهههن االتههها ولوسهههاا بح هههيا  الالتهههل  هههن           ا هههل

المامجادههها  ل ت ههها ن  ههه  الشههها  الي  ههه ي ا ال ي ههه  المزارهههم االهههيف  اب تههه   خهههم  هههمة       

ال ب ههههن  ااحت هههه  ا  اجتمههههاراههههاائ  هههها القهههها مة ببا اههههن الههههلا  الامبيههههن وث ههههاء  و نهههه  ثالثههههن 

إلههههى جادههه  الثههههالة الي  هههه ي ين ا ههههياماس بماا ههههف الههههيمن   تا اههها  شههههيلاس باسههههتممالتن ا هههها ا 

اللتمقماييهههن  هههن ال  ههها  الي  ههه ي ا    اههها لهههك تههه   وبهههلاس و  الهههيمن اللتمقماييهههن  هههل م اههه       

وبههه ا  الهههلاك ال ياسههها االا ههه مف االمههها ف ل ثهههالة الي  ههه ي ين ب ههه    ههها  اا   او  اهههل         

اخيا  اههها ل مههها    ا ا ههه ما اا     تزهههم لم ظمهههن التزمتهههم الي  ههه ي ين   هههتا اا اا ل  هههال       

الهههيمن الهههيف   ا  سهههيمل تهههللت    اجا اا اههها ل تا هههيك   احمههه  ال ثيهههم  هههن الي  ههه ي يين جهههااا     

 سحم إاال   ل الق   ين     ين  اتنماس إتا ا   ين الامب الممايتن .

ل ي ههههههاس لبماالتههههههن الههههههيمن اللتمقماييههههههن حي اهههههها اا ههههههم  -0791اوث ههههههاء ح ههههههال بيههههههما  

ال هههاالتأ اب التهههن  هههن ب التههها  الهههل ار البهههاف لم هههال اهههل  إلهههى بيهههما      الشهههانين ولسههه  ا

ل ههههل ار ا اهههها اا ههههل ا غا لا هههها ا ههههم بح ههههياس  هههها اسههههتقنالاك  هههها  ي ههههاء اههههل    ثههههك و ههههائ  

اح ههههههم فجل الي  هههههه ي يين  0791 ثههههههالة  هههههها اههههههل  ت ههههههاتم  لالي  هههههه ي يا  وا  احتيهههههها  

القا هههل وبههها امهههال الهههيف خ هههم الماماهههن    بالاهههمر الا ههه مف الي  ههه ي ا ااسهههتمااا إلهههى خ ههها  

 ال    لك تح م الق ين .. 



 

 

وألاههههم تا اهههها ودهههها د ههههزت  بتبههههااا الحال هههها   هههه  سههههالتن ااهههها  التهههها م االبيههههاء ت هههها          

اال ا ههه   ااههها   المزهههم إلهههى و ميهههن ائبهههالة لهههيلي  ههها خ ابههه    ا نههه  ابههها امهههال ال  هههيزن      

 ههها  الي  ههه ي ين ال هههالتن لاسهههح     و  الاال ا ههها  فهههمن خ ابههه   شهههيماس بيهههلب إلهههى البنههها  "      

لسههههاا جنهههها  اههههل  "  ا هههه  انلالمز ههههن ابهههها  يههههيل "اسهههها اء  ث اهههها"  ههههأديبم البميهههه         

 فاح ا.

ا ههها ديههه  الاهههائ ا ههها لقهههاء ل ي ههها   الي  ههه ي ين  ههها اهههل  ي ههه  وبههها امهههال  هههن الم افههه         

جهههال  حهههنش ادهههاتف حاا مهههن االم ههها  و  تا هههاب  ال هههاء اهخ هههم ليقهههيك اال ههها   ههه  ا هههلا    

ج  " بي ههها اال م ههها اإت اليههها احتهههى  مد ههها  ا  ألاهههم بمت اديههها وا و مت ههها ابهههمل أللهههي بهههأ       اب 

اههههلاء سههههاب   هههه   ههههيب الههههلا    مههههاألا ج دن هههها الب ههههال  ااهههها اد  ههههم جههههلال الايلههههن التهههها      

هبههها امهههال ت هههمق  مفهههتاا ا ي ههها إسهههما ي   ههه   ا  الاهههالك ؟" ا ا ههه  الم ههها   ز هههماس سهههمتاس  

 بالتزما فمن  يا ائيال .

اباهههل ا بيتهههمة   هههيمة   مهههم بيتهههالة إلهههى سهههالتن االتقيهههم الهههم ي  حههها   اهسهههل لحمههه  ا        

اسههههأل ا اههههن وخنههههال اججتمههههار الي  هههه ي ا  هههها   

اههههههل     أجنتهههههه  و  التيارههههههي   ههههههل ال    هههههها  

ودههها  النيههها  الم شهههال     ابت هههك اهسهههل  ههها ال : "   

و   ههههههك اههههههن المز ههههههم ال ههههههمف بههههههين ام هههههها    

سهههههما " احهههههنش احاا مهههههن الهههههي  النيههههها  الم   

ا اجبههههم بهههه  تحههههم   ههههن  غ ههههف و ا هههه  رههههالة 

 هههن المز هههم ال هههمف   اا ههه  اهسهههل لحمههه  ا   

"الممادهههههن التههههها وا يهههههم هبههههها امهههههال ل هههههي اب 

لن بي ههههها اال م ههههها اإت اليههههها اا هههههلا  ههههها التههههها     

ستارههه   ل نيهههم اهبهههيض   الهههن ت هههت ي  احهههل إتقا ههه " اوجنتههه  تا اههها ود ههها لهههن دتهههلخ   ههها           

 نح ههههابا   الؤتهههه  –لحمامهههها ا   –ن ااهههها  ل هههه    امهههها   بههههوا    ظمههههن التزمتههههم اللاخ يهههه   

 اجستما يبين ل م تقن  .

ا هههى  زاالهههن  ز هههين الاال ههها  الي  ههه ي ين ال هههالتن الان ههها  الاس  امههها  هههن    ورهههملدا ال   ههها 

الأل ادهههن  –البيا هههم  –وجههه  الم هههالزن بهههين الم ظمههها  الي  ههه ي ين ا ههها  ا يههه  ا يههها  اهههل      

سهههيما وث هههاء   بي  ههها ج ا  قهههل حهههاا  وبههها امهههال وت ههها و  تتهههلخ  واثهههم  هههن  هههمب لزههه  الحال ههه         

اللا يهههن  خههه   0791حهههلاث ت هههاتم و  ا ههها 0791 اهههائ  شهههاا  الهههيمن اللتمقماييهههن  ههها دااتهههن 

بهههتناا لا اهههين لاتههها  بي هههاء إلهههى جادههه  اهاهههالئ الي  ههه ي ين ال هههن        الي  ههه ي يا  ليهههض اج 

 سف باء  باليش  . يب المزاالن لأل

 



 

 

ااد هههالف إلهههى رههه ااء اتا اههها  ههها  لههها " ودهههم   اهههم       ادتق هههم اباهههل خماجههها  هههن ال ههه  ن  

ثمههن  اا يههي المنل يههن " اج اد ههى وبههلاس هبهها امههال ودهه  اهها  تزههم   هها اهه  اتههالة ل هه ااء              

ا ههههى اتههههالة ثالثههههن : الههههم ي  ا هههها انههههلا  رههههالق اد هههه  الب ههههلف المباهههها  ااا هههه   ههههيب 

 المياما  .

ا ههها اثيهههم  هههن اهحيههها  التههها واههها   ياههها خهههال  رههه ااء اههها  ت هههم ا هههى اتهههالة  قهههمف حتهههى  

 ههها غيهههابا ليشهههمب الشهههاف ات   ههه   ههها لحال ههه  الم اايهههن التههها ح هههك باههها الهههم ك القياسههها           

 ل يم ال ياسيين  ا الاالك .

اهها  تيالدهها ثههك ت تقهه  الههى اههل  ليههيال الم هها         

ا الههيتن لههك تحههف و هها اك وبههلاس اتال هه  لهها حتههى  هه     

مهههاس ا ك   ااههها  تواهههل  اهههوبهههل  ماحههه  خال ا  ههها  ا 

ا هههههههى الم هههههههالزن الاي يهههههههن او ميهههههههن الاحهههههههلة 

الاي يهههن ل ب هههاب  اتنهههماس اداههها ال متههه  ال هههزيق   

 دزا الاحلة اليم ين .

 

 ريون ..ـريون وآزره الكثـده الكثـأنتق

 ههمالب  هها   مهه  اجينهه  "  ههل ت هها  لههيلي         اههك بأدهه  ت يههم  بههالقمال االمهها  ااههاداا تا قهها  "      ا

باهههض ال ههه نيا  ل هههن ولي هههم  هههيب حههها   اظهههك اهدظمهههن االم ظمههها  الامبيهههن ؟ ثهههك  ههها حالهههن        

   هههه ين بالههههيا   هههه  اهههها   اقههههاجس اجهههها  واثههههم  ههههن لبهههها  ااحههههل ل  ههههيي ن  هههها  ااجاههههن          

اهاارهههيم ااهدهههااء ؟ ا هههن غيهههمب اههها  سهههيتم ن  هههن إ  هههاا الل هههن اسهههي   هههي الظهههمال؟ ثهههك     

اههههك بمحاليههههن  ههههمالا    وواتقههههل ودهههه  لههههك ت ههههن تتشههههاال  هههه  ل ا هههه   أدهههها األاههههم جيههههلاس حي مهههها    ج

البا اهههن الامبيهههن باهههل  مهههن اا ههه   تييهههل بتا يههه  ا هههاتن   هههم  ههها البا اهههن الامبيهههن اهههائ           

إأل اههها  وا   هههن ينههه  الاال ههها   ههه    هههم اباهههل أللهههي ا ههها اتهههالة جحقهههن لاهههل   ههه         -0799

 ا حهههي رهههحم اغيهههم ك   ا ههها  لههها " ههها  اتقهههلب إدههها  وبههها إتههها  ا وبههها جاههها  اانههها  ااههها ا

 خهههه    ههههم إج الههههك  :قهههها   " ال هههه اك ادتقههههلاا "  :القههههمال  ا  ا ماههههك "  أجنتهههه  ب ههههماحن 

ولههههي   "   هههه تاا    ابت ههههك ا هههها  " ؟" ولههههي  اههههيلي  باههههل  ههههاا قتاك " االتيههههم إلههههياك  هههها الس 

الاههههمب اسههههتم  لقههههل   نههههم ال االههههن ا ههههى لؤا    ال هههه ا  اال ههههن ائتبههههاب ؟" اافههههال " 

وداههك سهههال ت ناهها   ههه    ههم جحقهههاس ابي مهها تأخهههي اهه   ههه اك   ادهه  حههها  ال االههن واههها  ودههها        

 . وا  البال ين إلياا "



 

 

اتامههه  ل ههه  بهههاء  اههها  بهههلتل الهههل اء   ااهههالا الممادهههن االلب ا اسهههين  تهههتقن  هههن الم هههاالة   

بهههن ن اال ههها    ههها د هههو   –بمؤتهههن القا هههل   –ح هههاباس ا هههى المهههل  القمتههه  االنايهههل   ادبهههق      

ااسههههان  هههه  اهدظمههههن الامبيههههن بمحت ههههف ا با ا اهههها    هههها الا ههههم الههههيف  اياههههم  يهههه  باههههض      

ل اهههها  قههههل الم ظمهههها  الي  هههه ي ين الاال هههها   هههه  باههههض الههههلا  الامبيههههن بارههههياا "  زا ظههههن"

الب ال هههاغا ... احتهههى القهههنال  ال ثيهههمة التههها      ههه زب تزهههلثاس ألا  هههللة االيهههن ا هههى ائ  هههار       

  نال  سياسين  للاسن . اا  تااااا   اادم

اهههها  تههههم  و  الافهههه  الي  هههه ي ا  هههها ادا هههها  لافهههه  الههههلا  الامبيههههن  اخال ا اهههها او  اهههه  

  اههها تمتهههل  ب يهههل   هههي  وا   هههي ين ل هههالز    ا هههل لاههه  الاهههمب حقيقهههن  الاس  ههها  ميتههه            

الهههيف بههه    ا ههه  اوبههها جاههها    خ هههالة      بههها وتههها    و  و  ظمهههن التزمتهههم الي  ههه ي ين   حتهههى   

" الثهههالة الي  ههه ي ين الهههل   ههها    ههه ين اوجا هههم خالجاههها  هههن    :بههها امهههال (  ههها  انيهههمة ه

  ن  باض اللا  الامبين التا ولا     حيم الق ين الي   ي ين ل الزاا ".

لبمههها وخ هههأ وبههها امهههال  ههها واثهههم  هههن  هههمة اواثهههم  هههن   ههها    ال هههن الهههلا  الامبيهههن  وخ هههأ     

  هههه ي ين ... ا ههههل دتيهههه   اهههه  وا دحت ههههف وت هههها بتههههلخ اا المنابههههم  هههها الشههههوا   اللاخ يههههن الي

ااتنهههمب ال ثيهههما    هههااجس ا هههق ماس ا هههى الق هههين الي  ههه ي ين ال هههن    0770اسههه ا ا ا يههها حههها  

الهههناض لو  و  وبههها امهههال باهههيب الح هههاة اسهههت ار و  ت قههه  الماماهههن  ههه  إسهههما ي  إلهههى  اخههه     

ن ههههها     ههههه ين باهههههل و   ال  جميههههه   حماباههههها خالجاههههها ؟  ههههها   هههههم اسهههههالتن ااهل   ال 

ا هههاد    ا خههه  ب هههالح  الجالههه  إلهههى ال هههين االق هههار ادقههه  المااجاهههن إلهههى القهههل  احييههها    

اا هههها ا هههه  وبيهههه  االم ههههتاي ا  ؟ الواا  ياهههها خ ههههاة   تي يههههن ا ههههى يمتهههه   يههههائ اللالههههن        

الي  ههه ي ين ااارهههمتاا القهههل  الشهههمتف   ولزقهههم وانهههم ال هههمل بهههاه ن ائسهههما ي ا ا هههي          

 ا ههههم الح هههها م ائسههههما ي ين باههههل اجدتيافههههتين اهالههههى      وسهههه الة البههههيش الههههيف ج تقاههههم  ا   

                           االثاديهههههههههن   اههههههههه  خ ههههههههها م إسهههههههههما ي   ههههههههها اههههههههه  حماباههههههههها  ههههههههه  الاهههههههههمب واهههههههههاائ          

( اها   ههههههههمة  هههههههها  ههههههههالتأ إسههههههههما ي   نههههههههلو  بههههههههمة    0791 -0791 -0719 -0711  

 .ااجستقمالا تأثم التبالة اال ياحن اتتياير اه ن   ااا ن

بههههال ن  اادههههم ل قا ههههل وبهههها امههههال باههههض اهخ ههههاء خههههال    ههههيمة ال  هههها  ال ات ههههن   ال ههههن       

الي  هههه ي يين اتنههههاا حتههههى وخههههم لزظههههن ا ههههى جههههللاداك " ج خيههههال إج الحتيههههال" ه  ام هههها        

الههههيف لههههك تح هههه  وبههههلاس بي هههه  الا هههه متن اج اا يتهههه  الماقهههها ة اج   لسهههه    لههههك تت ههههاا  حتههههى 

 اا  ا  يائ اللالن الي   ي ين ااارمتاا القل  .ا ا   ان  نا ئ الثالة او لا 

ااهها  ام ههها  تههم    ا مهههاس انهههالة " سههالئ الشهههباا  " الهها و  الهههناض تهههم  ودهه  وخ هههأ حي مههها      

واتقهههل با  اديهههن  زقيههه  ال هههالئ  ههه  إسهههما ي    يهههم اس ليزهههياا حهههيا باهههض الهههلا  الامبيهههن   ه   

اههههمب ال نههههم    اج سههههالئ    ههههين    هههه ين   لي ههههم   ههههين    هههه ي ين  قههههي اإدمهههها   ههههين ال   

حقيقههها بهههلا  اههها ة الالجبهههين ا يهههائ اللالهههن الي  ههه ي ين ااجد هههزاب  هههن البهههاج  ا ههها بقهههى      

  ن ج اب لن ا  .



 

 

اس لممح هههن  التحيهههن  ا هههن   ا هههل يل ههه   مح هههن لجالاههها ابهههلا  بهههي و  وبههها امهههال اههها   ا هههلاس  ههه 

  ههه ي ا الهههيف ت بههه    ولسهههى ال ا ههه  اهسههه  لقيهههائ اللالهههن الي  ههه ي ين   اا هههى الشههها  الي       

اههه  تهههائ وب هههاجس ا يههها ا  و  تاارههه    هههيمة ال  ههها  الهههاي ا ا ايتهههي الاحهههلة الاي يهههن التههها      

 اتنههههم   ههههلل  ههههاة ل ثههههالة ارههههما  ا ااسههههتممال ا ا مسههههيأ  ال الموس هههها  ا ههههى وسهههه   

 تمقماييههههن   اإا ا اهههها  الاس وانههههم  هههها  يهههها ة الامهههه  ال ياسهههها اال  ههههالا لتزقيهههه  اه ههههلال 

 ماان ل شا  الي   ي ا .الاي ين المش

 

 ...رياــــــوأخ

 الل وبا امال  ا القل  وا القا مة ..

  ا  ام ا  وئ استشال ...

 اخ أ وئ وراب ...

اههه   هههيا لهههك تاهههل  امهههاس    ههها  ههها  واهههل النالحهههن االيهههائ اغهههلاس و   هههيا المجههه  الاظهههيك االهههيف      

اسههههينقى  ا مههههاس    وا  ل ههههي     هههه ي ا  هههها التههههالتأ    ههههل اههههاب حيا هههه  ا اهههها لي  هههه ينااهههه

 ل ياس اظيماس  ن ل اا ا.

ا   ا ههههل " ف  لاههههيا اليههههال  و  تتمجهههه  "  ا ههههى ل ا هههه  و  تنقههههاا لاتههههن ال  هههها   م ااههههن      

 حتى  م مل االياس  ا   ال  القل  .
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