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ليس للوجووجا سالمو موك مواحو  يس و   وك 
سلصوويووإن ي تووزووإ عوواووجعل   وو ووإ ووإعوو   وولوو  
مسإ إت يسم ة مإ "سلززلوةوة سلوجمو و "ن 
عإرحةً  ك حل مةإن أثاسً مزي سً يعإريخإً موإ 
سلابإال سلثقإ ك يسلوضوروإري  ويوإ س مواويوإ 

 سالم مية يسلصينية.
ال أاّ ووك أتوونووك عرت حوول س مووإحووإ  ووك 
سلصيإن  زإ عسل أمإمك سلةثيا موإ سلوةونوجع 
سلاك ينبغك أن أحاشوهو وإ  وك اوجل سلصويوإ 
ي اض إ. يلةإ  ك حل مةإن عرع  يو ُت 
أثاسً ل ذس سلا قح  يإ سلضرإرعيإن يهج أثوا 
مزي ن ال تن يمضزوك  وقوجإ ي رواسر موإ 
قووبوول سلسوولوو ووإت سلصوويوونوويووةن مووجس  حووإتووت 
سلسل إت سلزاح يةن أي مل إت سلزقإا وإت 
يسلزضإ ظإت يسلبل ست يسلزنإاق ذست سلضةم 

 سلذسعك يغياهإ.
 ك  وةويوإ عو وا وت  ولو  مسو و  تويوجوويو  
ي إرل تيجوي  سالم مكن حوزوإ أحولوت  وك 
سلز  م سالم مك  ل  م خل م ب  سلسزوإ ن 
 ةإتت ع ا ة رسئ وةن عو وا وت  ويو وإ  ولو  
عقإلي  ي وإاست سلوزوسولوزويوإ  وك سلو وإروزوة 

 سلصينية.
حزإ عرت  ك  ةيإ مبن  سل ز ية سالم مية 
سلصينيةن  يث ع سر س تش ة سالم مية  وك 
موخوواوولوء أتووضوإ  سلصوويوإن ي ووإهو ت موو   
سلضوا   ولو  سلواوهوإ ول  ويوإ سلوزوسولوزويوإ 
سلصينييإ  ك مإ  ين من  إلاغم مإ ستازإئو وم 
 ل  أحثا مإ  شا قجميإت مخالهةن يحذلو  
سلاهإ ل مع سلزسلزيوإ موإ موخواولوء ستوضوإ  

 سل إلم.
ي ك م ينة  وك نن  وك موقوإاو وة  و تشوك 
حإتت وجلاك يسم ة  ك  وإرل سلوزوسولوزويوإ 
سل زيل يسلزخصص للزشإإن يع ا ت  ولو  

سلز رمة سالم مية سلاك يا لم  ي إ سلو و   
سلزن إج سلامزك سلصينك مع  ضإ ة  و و  
سلزجسا سلزا لقة  إل يإ سالم موكن يسلواوقويوت 
سلز لزة سلوزواوضوزوسوة  وإاوزوةن سلواوك حوإتوت 
مسايرإ  ك سلاو واع  ولو  مسولوزويوإ موإ 

 سل إتب سآلخا مإ سل إلم. 
ي ك ننن سلاك عوجروء  واتو وإ أيل مو يونوة 
رينية اخل إ سلوزوسولوزوجنن عروم سلوزوسو و  
سلةبيان يهج سلزس   س قو   يس ضوخوم  وك 
حل سلصيوإ. مسوإ وإت يسمو وة يخرواس ن 
مبإتوك  ولو  سلو واسع سالمو موك سلوزو و ّوم 
 إلواي  سلصويونويوةن قوإ وة رو إ رئويوسويوة 
مةواوج   ولو  وو رستو وإ سلوقوانن  وةوإمولو ن 
يسماقبوإل  وضوهوإيإ حوبويواإ موإ سلوزوسولوزويوإ 
سلزضلييإن مجس  مإ أ نإ  سلز ينة توهوسو وإ أ  
مإ سل يسر سلقإاميإ مإ مخالء أتضإ  سلب ا 
ل يإرإ هذس سلوزوسو و  سلوذي يوضوزول رمو يوة 
خإرة ل   سلزسلزيإ سلصينييإ. يق  رلّيت 
هنإك رح ايوإ حوإتوت اقوإئوقو وزوإ موإ أحوثوا 

 سللضظإت خشج إً  ك  يإعك.
ً  وإهو ت سلسوجي سلوذي  ي ك  وك نن أيروإ
يشوبوو  أمووجسي موو توونووإ سلوو ووا وويووة  ووك امشووق 
يسلقإهاإ يغياهإ مإ سلز ن سل ايوقوةن يهوج 
مجي يضزل  بق سلاإريخ يرسئضة سلوزوإضوك 

 سلب ي .
ي إه ت مسإو  سلزسلزيإ  ك التواوشوج  وك 
مووقووإاوو ووة غووإتسووجن ي ووك ايتوو ووجستوو   ووك 
سلوزوقوإاو وة توهوسو وإن  ويوث عروم س موجسي 
سلشوو ووبوويووة  شوواست سلووزووضوو ت سلوواووك عووقوو   

 س ا زة سالم مية للزجسانيإ سلزسلزيإ.
سل يإرست س حثا عاثياسً  ك تهسوك هوك عولو  
سلاك قزت   إ  ك مقإا ة  ين يإتو ن  ويوث 
سلاقيت  إلزسلزيإ مإ قجمية سلوجيوغوجر يموإ 

سلقجميإت س خا   ك سلزونو وقوةن يعو وا وت 
 لي م  شةل  خصكن يسّال ت  ل  ابي ة 

  يإع م ياخلت  ل  منإعل م.
 ك  إتشإن  إه ت منإعل سلزجساونويوإ  وك 
قاية أ ي  ع  ي   نإئ إن لاوةوجن موثوإالً لوةول 
سلقا  سالم مية  ك سلزن قةن ي ك اجر إن 
أحلت مإ سلخب  سلزصنجل  ك سلانجرن عزإموإً 
حزإ هك سلضإل  ك   اتإن يلةإ سلخب  هنإك 
ل  مجقع خإ   ك  ويوإإ سلوزوجساونويوإ يلو  
ااي مخالهة لاضرياهن لاةجن ا زا  هوك 

 س      ك مإ ذقا   ك  يإعك.
أمإ  ك أيريماشك  إرزة سلوزوقوإاو وة  وقو  
عرت م    سلا ليوم سالمو موكن  ويوث يواوم 
عخايج س ئزةن يعض ثت مع مو يوا سلوزواحو  
 إ سلضزلة سلوظوإلوزوة سلواوك عشونو وإ يموإئول 
سال وو   سلووغووا وويووة سوو ي وو وو  سلووجمووإئوول 
سال  مية سل ا ية لألموء سو  ولو  سلصويوإ 
   م  مإ ع إ للزسلزيإ. يحإن وجس   ا جإ 
للا جل  ك أروإ  سلزاح  يسلواو واع  ولو  
سلنشإاإت سلاك يقج   و وإن يسالاو ل  ولو  
حيهية ع ليم سل يإ سالم مك يع ريس سلقانن 
 ويإل   ي إ مإ س ئزة سل و ان يذلو  حوك 
يق مجس سلخ مإت سل ينية سلزاةإملة للزسلوزويوإ 
 ك مخالوء أتوضوإ  سلوزوقوإاو وة سلواوك عوبولو  
 مسإ ا إ  جسلك ُخزس مسإ ة سلصيإ حل إ.

يموواإ أخووا   ووك مووجي أيريمووجعشووكن 
 إه ت سل اقإت سلريقة سلزاش بةن يسلواوك 
عص ء  ل  وإتبي إ سلزض ت سلواوك عوبويوع 
مخالء ستجسل سلوبوروإئوع سلواوقولويو يوة يثوزوإر 
يسلووزوواحووجالتن   وويووأ مووإ ووو يوو  أوووجس  

 من قانإ حزإ هك عزإمإً.
ي ك حل أتضإ  أيريماشك يغياهإ مإ م ن 
سلزقإا ة  إه ت سل  اإت  إللغة سلجيغجرية 
يسماز ت  ل  سلسةإن يساخ مجن هذه سللغوة 
 ك  يإع م سليجميةن يع جلت  وك أموجسقو وم 
يأحلت مإ ا إم م سل يّب ي وإهو ت مو   

 ستس إم م مع مضي  م سلصينك.
يأمووإ حووإ ووغووا  وولوو ووإ قصووة أخووا ن قصووة 
ماحاب إ  ك يج  مإ س يإ  يأ ةك  ي وإ  وإ 
سلاإريخ سلز ّس  أموإ  أ ويونونوإن  وزوسوإوو هوإ 
ي جسري إ يمنإعلو وإ سلوقو يوزوة يسلوزواموزوةن 
يسلاك عضةك  وإ مو يونوة توإهروة  وإموخوة 
عض ّث  قصة عإريخ يضإ ظ  لي  سل زيع  ةل 

  ب.
ليس هذس حل موإ  وإهو عو   وك سلصويوإ موإ 
قصص سلزسلزيإ يت إ إعو وم يستوخواساو وم 
 ك سلضيإإ سل إمة يسهازوإ  سلو يلوة  و ومن  ول 
هووك  وويّوونووإت أقوو ّ  مووإ خوو لوو ووإ  وو ووإاعووك 
سلشخصية  ك   قوة  وزويوقوة  ويوإ س  واسا 
يسلقجميإت مإ أوول تو وروة سلصويوإن حول 
سلصيإن اين عوزويويو   ويوإ  واي يقوجمويوة 

 يايإ. 
 *رئيس ت رير النشرة
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عقجل نخا سللقيإت س ثاية سلاك عاض ث  ونو وإ 
سلز إه  سلبضثية ييمإئل سال    سلصينويوة  ن 
سلضرإرإ سلصينويوة  ولو  يو  قوجمويوة  هوإن  
ظ ات قبل أحثا مإ  شاإ نالع منةن  ينزوإ 
يَ جا عإريخ سلزجميقإ سلصويونويوة  لو  ثوزوإتويوة 
نالع منةن يحإن ظ جر سلضرإرإ سلصويونويوة 
 ك سلبا سلصينك سلةبيا  وك يقوت يس و  موع 
ظ جرهإ  وك وو يواإ عوإيوجسن يمو وزوج وإت 
ُو ر  ضاي سلصيإ سلشاقك يسل نج كن سلاوك 
سر بغت  صبغواو وم ي و هوم مونوذ س عموإن 
سلسضيقةن يحوإتوت يموإ عسلوت عو خوا  وثوايإ 
ً لو و ا حوبويوا موإ  مزةية هإئلة عج وا او وإموإ

 سلصينييإ.
ييُشيا سلاإريخ سلزةاج   ل  أن سلصويوإ هوك 
"مإ أيسئل سلبل سن سلاك اخل  لي وإ سالمو  "ن 

ُ زإن ل بت َ با سلاإريخ ايرسً أمإميوإً ي ان "
ً  وك  هج س حبا يس هم  ك تشا سالم   ملوزوإ
سلصيإ..  إل وزوإتويوجن أُموة  وضوايوة خوإضوت 
غزإر س  إريا يسلهيرإتإت ن ييرلت  ل  
 ل سن يأمإحإ لم يصل إ  ا  قبل م  سقواوبوإ  
مإ مقإلة سلشيخ مضوزو  سلواوجيوزوك  وك  نمويوإ 

 قإئق ال ع ا  إ  إ مسولوزوك  01 ايس ن "
 سلصيإ سلش بية".

تاشا سالم   حزإ  ك سلبا سلصينك سلوةوبويوان س
يحذل   ك م زج إت ُو ر سلصيإ سلةثويواإن 
يأحباهإ و ياإ عإيجسن سلواوك يَوهوصولو وإ  وإ 
سلااس  سلصينك سلوائويوسوك مرويوقن يعو حو  
سالعهإقوإت سلوثونوإئويوة سلوزو وقوجاإ  ويوإ سلصويوإ 
يعإيجسنن أن عإيوجسن هوك وو   موإ س ر  
سلصينية سلةبياإ  زجساني إ يعإريخ إ يلغواو وإ 
سلامزية ي  قإع إ مع سل إرزة  ي يإن ي ك 
غياهإ مإ سلز إالت يسلزونوإ وك سلواوك عو حو  
ميإاإ مل ة سل يلة  ل  حل أرسضوك عوإيوجسن 
سلاك  صل إ سلغا   إ سلصيإ يأ قإهإ وويوبوإً 

  ما زإريإً لا  ي  سلصيإ يي  ع إ.
ي زإ يَخص سلزسإ ة سلاك عهصل  يإ وو ئوك  

سلصيإ  "مريوق  واموجعس"ن  و  عواو وإيع 
  حم. 041سل

 ك عإيجسنن حوزوإ هوج سلوضوإل  وك حول أر  
سلصيإ سلةبا ن يَنازك سلزسلزجن  ل  قجميإت 

 ووو يووو إن أيلووو وووإ 
قووجموويووة  هووإن  
 ووإالضووإ ووة  لوو  
 شوووا أقووولووويوووإت 
قجميوة مو واي وة 
ووووويوووو سً  وووولوووو  
تو وإقويوإ موضولووك 
ي وووووووإلوووووووزوووووووكن 
يأضض  سالم   
لوو ووذه س قوولوويووإت 
سلقجمية سلصينويوة 
 ك سلبا سلصيونوك 
يلووووزووووسوووولووووزووووك 
سل  ياإ " قويو إ 
مشااحة"ن يهوذه 
س قليإت سلزسلزة  عنواوزوك لوقوجمويوإت  هوجي  
ييغجر  قوجعسي  قويواغويو   عواوإر  أُيع ويو   
اإوي   ايتغشيإت   مإالر ي إينن. يياوجعل 
سلزسلزجن  ك س ر  سلصينية سلةبا   ةثإ ة 
 لو  مونو وقوة غوا  سلصويوإ أموإموإًن ي وك 
موونووإاووق توويوونووغووشوويووإ   وويوونوو وويووإتوو   قووإتشووج 
يعشينغ إين  ينزإ  قيّا م يناشواين  وك مو ن 
يقا  مخاولوء سلوزوقوإاو وإت يسلوُزوسوّ وضوإت 
سل غواس ويوة سلوذسعويوة سلوُضوةومن يموإ ضوزونو وإ 

  .مقإا ة "عإيجسن" ي"هجت  حجت " ي"مإحإي"
يال ي ب أن تغوهول هونوإ أن  و و  مسولوزوك 
عإيجسن ينازجن لقجميإت أميجية غيا رويونويوة 
أيرإًن  زن م سل ا  يي زلجن هنإك  إلا إرإن 
 يسل نجا يسالت يتيسييإ يسلزإلي ييإ يغياهم.

يسلغإلبية سلسوإ وقوة موإ موجساونوك يموإحونوك 
عإيجسن هم مإ قجمية  هإن ن سلاك هوك أحوبوا 
قجمية رينية  ل  سالا ين يهوذه سلوضوقويوقوة 
ع ح  أن  هإن  حإتت موبّوإقوة  لو  سالتواوشوإر 
يسلاوجّاوإ  وك عوإيوجسن مونوذ  و وا سلواوإريوخن 
 مبإ  وغاس ية يمويوإايوة يمويوإمويوةن  وقو  
 ارت سلصيإ اجسل عإريخ إ سل ايق  لو  
ر ط عإيجسن يمخالء سلُ  ر  إلبوا سلوائويوسن 
يحووإن ذلوو  عوواحوويوو سً  وولوو  ي وو إ س ر  
سلصوويوونوويووةن  ذ عووم ر ووط سلووُ وو ر سلووُزوواوونووإثوواإ 
 ووإلووزووسووّ ووح سلووقووإري س ُ  سلووذي هووج سلصوويووإ 
سلززا إ مإ سلوبوضوا سآلمويوجي سلشواقوكن  لو  
وووزوو ووجريووإت سالعووضووإا سلسووج وويوويوواووك سلسووإ ووق 
يغويوواهووإ مووإ سلوو يل  ووك سلوغووا . يأهووزوويووة 
سالما سا سل غاس ك سلصينك  ل  عل  سلزنوإاوق 
 مااسعي كن ذل  أن سلصويوإ عوقوع  وك قولوب 
من قة أيرسميإن يهك سلزن وقوة سلواوك يُو وزوع 
سلبّضإثة ي لزإ  سلاإريخ  ل  أن سلصاسل  ي إ 
ميُقّار َمصيا سل إلزيإ "سلوقو يوم ي سلو و يو " 

  ل     مجس .   
يسل  ت ل تابإه يسل رسمة  وك نن يس و ن أن 
 ك عإيجسن حزإ  ك حل سلصيإن يونواوزوك وو   

 هوإن ن  -مإ سلزسلزيإ  ل  سلقجمية سلائيسية 
يأن حإن   ي  مسلزك و ياإ عإيجسن ضويويول 

 01قيإمإً    ا مةإت إن يهج يااسي  مإ  ويوإ 
ألووء تسووزووة  ووضووسووب مووخوواوولووء  01 لوو  

سلاق ياستن  ال أن يوجاهم يسضح سلَز إِلم  ك 
 وويووإعوو ووإ سلوويووجموويووة يخوو ل  وو ووا رمرووإن 

 يس  يإا سالم مية.
ع ام سلصيوإ  وزوسولوزوك عوإيوجسن حوزوجساونويوإ 
ريونويويوإ أيالًن ثوم حوزوجساونويوإ يواوم عولوبويوة 
مواو وولوبوإعوو وم سلوواي ويوة موإ خوو ل  و قووإت 
سل ز ية سالم مية سلصويونويوة مو و ومن  واغوم 
 تهصإلية سالقليم  إ سلوجاوإ  و  وم أموايوةوك 
يغووا ووك مووبووإ ووا يوواووخووذ أ ووةووإالً  سووةووايووة 
يسقاصإاية ي   مية يا لجمإمية يغياهإ مإ 

 س  ةإل يس لجسن. 
 ك سلو وزو ويوة  قسم العالقات الدولي "" أمإ  

سالم مية سلصينويوةن  ويوقويوم  عصوإالت يايوة 
يعبإاالت اينية يثقإ ية تش ة مع سلوزوسولوزويوإ 
يمنظزإع م  وك سلو وإلوم ي وك عوإيوجسن أيروإًن 
ييُنّظم مها سلاسغبيإ مإ سلزسلزيإ سلصينييوإ 
سل  سلضجن يعق يم سلخ مإت سلشإملة ل م اسخليإً 
يخإرويإًن ييُاعّب هذس سلقسم حل منة نال إً مإ 
سلوزووسوولووزوويووإ  اس   ووايرووة سلووضوج  ووك مووةووة 
سلووزووةووامووة"  سلووزوواوووع  موو وولووة "سلصوويووإ 

 سوب م.سليج " 
ّدففد جالفف(فاففعفيفف م امتةففاالت بففافسفف فافف   وتفو
تايوان ع ف  سافاأ سيفوو وويفدوو   ف  
ضوء وإّار مبدس "دول  وايدة ونظامفان"  
الذو هو الابدس األااأ والرئفيفس لفعفالقفات 
الةين مع دول العالم وهفيفتفاتفن ومفنفظفافات 
الففافف(ففتففاففع الففاففدنفف   ففيففن وواففائفف  امعففال  
األجنبي  والشخةيات الخارجي  الفافخفتف ف ف  

ن يعلا   سلو وزو ويوة الةديق  ل ةين وغيرها
حذل   اق يم مسإهزإع إ  وك  و ين مسولوزوك 
عإيجسن ي" وخوإروة  وك عوضوقويوق أغولو  ُ ولوم 
للصينييإ  زجموإًن أال يهوج عوج ويو  سلوجاوإ 
 شةل عوإ  ي وإمول يحوإمولن  و وجاإ عوإيوجسن 
يو سئاهإ  ل  سلبا سلائيس". يلذل ن  ق  أيّو  
سلووضوو   سلشوويووج ووك سلصوويوونووك سلووقووإئوو  تشووإا 
سل ز ية سالم مية سلصويونويوةن رغوبوة  و وزوع 

 –مسلزك سلو وإلوم سلصويونويويوإ  وجل سلوجاوإ 
وز جرية سلصيإ سلش بيةن ي إع هذس سلنشوإا 
 ل  "سهازإ   ظيم" مإ حبإر سلزس يليإ  ك 
سلض   يسل يلة يسلضةجموةن يهوج موإ يو حو ه 
عيإرست سلزس يليإ سلض  ييإ يسلوضوةوجمويويوإ 
سلصينييإ سل  موقوا سلو وزو ويوة  وك  ويو ويوإن 
يسال وواس  لووقووإاإ سلوو ووزوو وويووة  ووإ عووقوو يوواهووم 
ي   إ  م    جاهإ  ك ع  ي  ي و إ سلوجاوإ 
يسلش بن يهج مإ ي زل  لويو  مسو يلوج هوذه 
سل ز ية سلذيإ ي خلجن  ك  روجيوة سلولو ونوة 
سلجانية للز عزا سالماشإري سلسيإمك للش ب 
سلصينكن  يث يُشإرحوجن  وك  قواسر قروإيوإ 
سل يلة س همن  صها م مزوثولويوإ ايونويويوإ  وإ 

 م ييإ سلزسلزيإ سلصينييإ  ك حل مةإن.
مروان_اوداح: رئيس االتف فاد الفدولف  *# 

ل ة ا يين وامعفالمفيفيفن والف فتدفا  الفعفر  
 سصدقاء جوُي  اءم الةين.

*الاقال  مخفةفةف  لف فنفشفرة االلف فتفرونفيف  
 لاوقع الةين بعيون عربي .
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لماذا أكتب عن مسلمي  اليي ين يأعي يا  ي  
يتار خه  منذ سنيات طي لة بي ين تيي؟ي   
، أي  المسألة مهمة جي ا،  هيهي  لي يسيت بيذخيا
،  أي مجر  مسألة  ُكتب عنها لتسل ية ميا  ترها

 كما  عتق  البعض.
أيال،   جب التأك   ياإلشارة الى أن الي ين  

تييتييميي يي  بييكييينييهييا أتيي   أ؟يي   الييتيي ييارات 
العالم ية  ي؟ي  تيميكينيت مين اليتي يا  عيليى 
مكيناتها يثقاهتها الينيني ية يعيا ات يتيقيالي ي  
شعبها ي؟يم اتها ي ي  بياليعيشيرات  طييا  
أل  ات كث رة  ي؟  رسخت الت اة المشتيركية 
للي ن  ن على مر العيييير  يبياليتيالي  لي  
، أل ة ؟ية استب الها يبق ت راسخية   كن ممكنا

يالمسلمين ه  الي ن يكيذلي    .ه  يع ه .
أتباع جم ع ال  انات األخرى التقل ي  ية  مين 
ميت ِّ ة يغ ر ا     ميتَّ ين ييت ة ياتي ة 
 ، ال تنكسر  لكنهي  بيرغي  ذلي   يبيقيين  ي هيا
، شر را، للقيى الينيربي ية اليتي  تيرهيع  أساس ا
شعارات   ن ة يت خالت هيكير ية يميذ يبي ية 
يمسييلييتيية يتييت ييبييع سيي يياسيية اليينيي ي الييثييقيياهيي  
يالس اس  الي    ليمياذا ذلي   ألن الينيرب 
االستيعيميارل اليذل اسيتيعيميرنيا ياسيتيعيمير 
، كيثي يرة أخيرى ليمي ة  ، يشعيبا الي ن يبل انا
طي لة ال أغال  إن ؟لت أنها أُلي  السيني ين  
ل  يلن  تي؟  عن تشي ه التقائق اليخيايية 
بالمت  ن ن ياأل  ان ه  الي ن  تتى  تمكين 
ن ت ر ت رة يليي   ذا النرب ه  ي؟ت ما  مِّ
ين رة  لتكبر شهرا، بع  شهر  يسينية بيعي  
سينية  لي يسييتيطيي يع ميين خياللييهيا اليني يياذ إلييى 
المجتمع الي ن  يالتسيلي  ليتي مي يري بيأ ي ل 

 أ له أن سه ..
إال أننا نرى أن  ذا العبث النرب  الُمستنكر 
ل  يلن  ج  ما  تقيق ليه امياليه  بي  سيي  
 ُجبر على التراجع عين اليي ين  ياإلبيقيا  
عل ها أل ليهيا اليميخيلييي ين  ياليي ين تيق 
أل ليهيا يتي  ي  هيقيط يلي ي  ليني ير ي  مين 
اليينييربييا  يالييمييشييعيييذ يين يأتييبيياع جييهيينيي  
يالتريب المتالتقة بشعارات تنطل  عيليى 

األغييييبيييي ييييا  
يالمعتي ي ين 
هقط  يلي ي  
عيييييييييييليييييييييييى 
الييميييثيييقيي ييي ييين 
يالمتعيليمي ين 
يالمتمرس ين 
بييالسيي يياسيي يية 

 يالت ارة.
 رت بيكي يين 
؟ب  سينييات 
  ييارة أيلييى 
بييييييييي عيييييييييية 
رسيميي ية ميين 
سييييييييي يييييييييارة 
جمهير ة الي ين الشيعيبي ية لي ى اليميميليكية 
االر ن ة الهاشم ة  ي رت  يمينيهيا شيارع 
"ن يج ه" الذل تقي  يكيالية أنيبيا  شي ينيخييا 
الرسم ة الي يني ية  إن ميعينياي  يي "شيارع 
البقر"  ي قع ه  جنيب م  نة بيكي ين  ي ي  
منطقة شه رة للجم ع  تقي  عينيهيا اليمييا؟يع 
االعالم ة الي ن ة بأنها "تكيتي  بيأكيثير مين 
إثنت ن يعشر ن أ؟ل ة ؟يم ة.. ي تجاي  عي   
سكانها خمس ن أل  نسمة  ب نه  أكيثير مين 
عشييرة اال  شييخييو ميين ؟يييميي يية  يييل 
اليميسيليمية"  ي يبيليش طييي  الشيارع تيياليي  
ستمائة ميتير يعير يه أكيثير مين أربيعي ين 
مترا،  يباإل اهة إلى مسج  "ن ييجي يه" يال  

34  ، شجرة الق  مة على جانب ه  تيج  أ  يا
مييجييميييعيية ميين الييمييتييا  الييتييجييار يية ذات 
الخيائو اإلسالم ة اليميبياشيرة. يت ي ي  
اليكالة ؟ائلة  أن الشارع  شه  ب ع المالبي  
يالتلي ات الخاية بالقييمي يات  ياألشينيا  
اليي يينيي يية اليي يي ي يية ياألطييعييميية اإلسييالميي يية 
يغ ر ا.. يإذا  رَت  ذا الشارع هسيتيشيعير 
بأنه جم   يياسع يمر ح يت عمه التكييمية 
الي ن ة  يت ع  المسج  اليذل  يقيع عيلي يه  
ل بقى شه را، ي بقى معناي الي  يني  ياليتيراثي  
 ، ، ييي يينيي ييا يالييثييقيياهيي  يالييتيي ييارل راسييخييا

 ،  .يعالم ا
شارع "ن يج ه" عمري أكثر من ألي  عيا   
ي ي ياسع يال  عان  من أ مات ميرير ية  
يعلى جيانيبي يه تيتيي ع ميبيان جي  ي ة أكيثير 

، من تل  الق  مة بكث ر.   ارت اعا
 نا  تق قة يات ة ت لنا عليى  ليمياذا  ينيشير 
النرب ييسيائي  إعيال  يتيير يتيات ؟يا ة 
يمسييليليي يين "يخييبييرا " بشييلين الييي يين  
أُلييي  يمييال يي يين االخييبييار ي"الييتييتييليي ييالت" 
ياليمييا  االعيالمي يية بيمييا  يتييعيليق بياإلسييال  
يالمسلم ن ه  الي ن  ي ذي التق قة    أن 
الت ب "التركستان  " الذل  قات  بالتتيالي  
مع مختل  اإلر اب  ن العالم  ن ه  سيير يا 
، أعييال  اليينييرب   يير يي  هييي  كيياهيية  راهييعييا

مناطق غرب الي ن عن الييطين اليي يني  
يإلتا؟ها ب ي  اخرى يمنها "اسرائ ي "  أي 
جعلها امبرطير ة "ي  قية" ليلينيرب اليذل 
  عمه ي سل ته ي م  ي بياألمييا  ياليميسياني ة 
االعالم ة يغ ر ا من أنياع "المسا مات"  
الت  ت يمين سي يا تيه عيليى أرض اليي ين 
ب يلها من خيال  تي خيالت غيربي ية  ي يي 
الت ب الذل تقياتيليه اليقييات اليريسي ية هي  
سير ا ي؟  تمكنت من تي  ة ع   كب ر مين 
أتباعه الذ ن ال  مت ين بيلة لالسيال   هيمين 
ر ن سيه هي  اليي ين هي  أمياكين عيامية   ُ ج 
يمطارات يشيارع يميا؟يع  يرتيا  يا بشير 
امنين  ي ذبح ي قت  ي شن الهجمات بسالح 
  ، ، طي ال،  ي ل ي  مسيليميا  ي  ؟معتنا تار خا
يال  تقبله هللا ه  الجنة  بي  سيي   يطير ي 
من الت اة األب  ة  ي َتشري هي  نيار جيهيني  

 مي؟ ة ال  تي؟  له بها عن الت خ .
 نا  أر؟ا  كث رة تتت ث عن ع   مسيليمي  
، ي ن ة رسمي ية  الي ن  إال أننا نعتم  أر؟اما
ألنها األ؟رب إلى التق قة ياليا؟ع ينتن نثق 
بها  أميا غي يرنيا يبيخيايية أعي ا  اليي ين 
،  ينيشير ييا ذا  اليتيي ب  هي يتيعيميي ين أر؟ياميا
"الييتييركسييتييانيي  " يأشيي يياعييه ميين ميينيي ييمييات 
يعناير يأشباي إعالم  ن يأخما  كيت ياب  
ياله   من يرا  ك  ذل   ي تع    اليَمي   
اإلر اب  له   هي  ني ي  اليتي ب يأني ي  
، لي ى   لال   يألج  تمكي ين اليتي ب  يلي يا
النرب يه  المجميعات المعيا  ية ليلييي ين 
يإل ها  العال  بيقي راتيه يليمي  ي  مين يري  
األميا  يال ع  المشبيي إل ه مين ميني يميات 
مشبي ة عليى شياكيليتيه. يميهيميا كيان عي   
مسلم  الي ن إال أنه   يعي يشيين هي   يلية 
تيتيتيير  اإلنسييان بيينيض الينيي ير عين   ينييه 
ي؟يم ته يلينيتيه يعيا اتيه يتيقيالي ي ي  يتيقي   
للجم ع خ ماتها بمساياة بي ين ياتي  ياخير  
يب ن شعب يشعب  ي؟ييمي ية يغي ير يا مين 

 القيم ات الين رة يالكب رة يالمتيسطة.
سلض يث  إ مسلزك سلصيإ موزواوع ياوجيول. 
يهنإك حاب رينية حوثويواإ عواوضو ث  ونو وم. 

 4114يل ل مإ أهز إ حواوإ  رو ر مونوة 
 إ اسر تشا "ييعشج". يشازل سلةاإ   لو  
أ جس  حثياإ يم زة  إ سلزسلزيوإن ييوزوةوإ 
سلقجل  ت  حاإ  تإوح  ك سلو وا  سلوُزوبوّسوط 
لةل ّمإ يقاأ رهضإع  سلةثياإ  غو  سلونوظوا 
 إ مساجسه سلثقإ ك يسلا ليزكن يمإ س  جس  

ستاشإر يع جر   سلائيسية  ك سلةاإ ن سلاإلية  
سالم    وك سلصويوإن يعوجّاوإ سالمو    وك 
سلصوويووإن يسالموو    ووك سلصوويووإ  ووك  وواوواإ 
وز جرية سلصويوإ سلشو وبويوةن يسالمو    وك 
سلصيإ  ك   سية عوامويوس سلصويوإ سلو و يو إن 

 يسالم    ك سلصيإ  ك سلزا لة سل  ي إ.

 5التتا  ع   الة    
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لةإ سلذي لوهوت ستواوبوإهوك  وك سلوةواوإ  هوج  
 نجسن م م ير وزوإ هوج س هومن يهوج " ونوإ  
سلضرإرعيإ"ن يهج  نجسن عش ّا  لي  سل يلوة 
سلصينية سلاك عبنك م از إً و ي سً يماضورواسً 

 ي إلزيإً.
 ك سلهصول سلواس وعن يواوضو ث سلوةواوإ   وإ  

سل ز ية سالم مية سلصويونويوةن يسلو وزو ويوإت 
سالم ميوة سلوزوضولويوة س خوا   وك سلصويوإن 
يسلشوووخوووصووويوووإت سالمووو مووويوووة سلصووويووونووويوووةن 
يمبإارسع م  وول عونوزويوة سلوزوسوإهوزوإت  وك 
سلضيإإ سل إمة يسالقاوصوإا سلوجاونوك يسهواوزوإ  
سلضةجمإت سلصينية  ل  م سر حول سلسونوجست 
سلزخالهة  إ  سا مسلزيإ أحهيإ  مإ سلقجميوإت 

 سلزخالهةن مإ  يث مساج  سلا ليم يسلثقإ ة. 
ييُوو وو ّا سلووةوواووإ   وو ا سلووزوو ووإهوو  سالموو موويووة 
يسل إم إت سلصينية  ك  ين ويوإتو  سلوغوا ويوة 
ي ك غويواهوإ موإ سلوزونوإاوق سلصويونويوة ذست 
سلةثإ إت سلسةإتية سلزابإينة للزسلزيوإ هونوإكن 
حزإ يُشيا سلةاإ   ل  سل لبة سلزسلزيإ سلوذيوإ 
يوو رمووجن سلوواووةوونووجلووجووويووإ سلوو ووإلوويووة يسالتوواووإج 
سل رس ك يسلصنإ وكن يسلوثوقوإ وة يسلواو ولويومن 
يسل ب يسلصوضوةن يحويوء يوقو   حوثويوا موإ 
سلزسلزيإ مسإهزإع م سلزلزجمة  ك سالرو   
يسالتوهواووإ   ووك موونوإاووقو ووم سلووقوجموويوةن ي ونووإ  
سالقاصإا سلجانك لل يلة سلصينيةن يعخلويوص 
   ك سلزنإاق سلقجمية يريهيي إ موإ سلوهوقوا 
يسلااخان يهوج سلوذي  وإهو توإه توضوإ خو ل 
عيإرعنإ  ج   سالعوضوإا سلو يلوك لولوصوضوإ ويويوإ 
يسال وو موويوويووإ يسلووةوواووإ  سلوو ووا  أروو قووإ  
ي لهإ  سلصيإ  ك من قة قجياشج  سلغوا ويوة  
يم ن عل  سلزقإا ة يغياهإ  ك مإر  نذسر 
سلووزووإضووك مووإ هووذس سلوو ووإ ن  وويووث عوو اهووا 
سلقجميإت سلصينية يمن إ قجمويوإت  مو مويوةن 
مووإ خوو ل سلوواووقوو   سلصوونووإ ووك يسلوو رس ووك 
يسلايهكن يمسإهزإت سلوضو   يسلو يلوة لو وم 
لااقية أيضإ  م سلزإاية يسلز نجيةن يهج موإ 
ال ي وا و  سلوغوا  يال عو وا و  ايل سخوا  
حووثوويوواإ  وو س سلصوويووإ سلوواووك عوو وواووم  ووايضووإل 
مجساني إ مإ مخالء سلجوجهن يعرزوإ لو وم 
 يإإ قوإتوجتويوة يقوجمويوة ذست مسواوج  رسين 
يعق   سل يلة هذه سلرزوإتوإت سلوضويوإعويوة لو وم 
حااحي   ل   تسإتيا إن يعةشء عيء سلوغوا  
سلذي يا خل  وك  و يتو وم ي و ين  و اهوم 

 سلصيإ.
 ن سلغا  ييإ عضت ضا إت سلهقا  زجساني  
يمن م سلزسلزجنن  لزإذس ال ياض ثجن  إ ذل  
هنإكن يلزإذس يصء عاسمب م خاسً قبل أيوإ  
سلز إوايإ س ووإتوب سلوذيوإ يو وإوواين  لو  
أمايةإ ي رزن م مسلزجن  ات م " يوجستوإت" 
؟!ن   ل هذس س ااس  للزسلزيإ يسالتسإتيةن أ  
 هإتة ل إ.. هنإ أقجل للو وزويوع  ال يوضوق  ي 

حإن  ك سلغا  سالا إ   اتو  خوبويوا  شو ين 
سلصيإ لي إوز إن يس  رول لو وم هونوإك أن 
يةجتجس خباس   قرإيإهم هم سلذسعية  وقوط يأن 

 يااحجتإ ي اتنإ تضإ سلزسلزيإ..
يأتإ سحاب هذه سلزقإلة قاأت  ك مجقع رينك 
 ل  سالتااتت خإ   إلقسم سل ا وك الذس وة 
سلصيإ سل يلية سلاك عسرهإ ي و توإ سالعوضوإاي 
سل يلك خ ل يوجاتإ أيل  س يإ   ك  وةويوإن 
 ووإ سلووزووسوولووزوويووإ  ووإلصوويووإ خوو ل رمرووإن 
سلضإلكن يقجل سلوخوبوا سلصويونوك  ن مسولوزوك 

مإ سلشو وا  00سلصيإ سماقبلجس رمرإن  ك 
سلضإلكن ي إرك ألجع سلصينييوإ  وك رو إ 
سلوواوواسييووح ي ووخووإرووة  ووك مسوو وو  مشوو ووجر 
 إلصيإن  اضت سالذس ة رجرسً  ن   مزو  
"مس   تيجوي " يياوع عوإريوخو  سلو  ألوء 

 منة  قط..  قط !!!.
حزإ يأن ه ال  سلزسولوزويوإ يصولّوجن رو إ  

سلااسييح  وك موقوا سلسوهوإرإ سلسوجاستويوة  وك 
سل إرزة سلصينية  ةيإن عاحي سً  ل  عوجسرول 
سلزسلوزويوإ سلصويونويويوإ موع سلو وإلوم سلو وا وك 
ي ايا م سلوزوروزوجتوة  وإلوقوإتوجن سلصويونوكن 
 إخايإر مةإن سلص إ يسالوواوزوإل يسلواو قوك 
مع أ نإ  سل يإ سلجس   حزإ يضلج  لي من يحوإن 
ذل  سالخايإر  وك سلسوهوإرإ سلسوجاستويوة سلواوك 
ع نك  لي م أت م يصلجن  ل  أر   وا ويوة 
اإهاإن ي ات م  ذل  ياجسرلجن موع سلو وا  
سلذيإ هم  زلة سل يإ سالم موك  لويو وم يسلو  

 سل إلم أوزع.
يل ل أ رل مإ أتو وك  و  هوذه سلوزوقوإلوة هوج 
سلوضوو يووث  وإ قووجموويووة هووجي سلووزووسولووزووة  ووك 
سلصيإ.  هك  يإ حإن سلوزوسولوزوجن موإ هوذه 
سلقجمية سلش ياإ ي اغم أت إ   ياإن ي وإتوجن 
حثياسً خ ل  ةم مإ قبل سل ز جرية سلصينيوة 
سلش بيةن ي خإرة مو وإتوإعو وم موإ " وةوجموة 
أماس  سلضا  سلشزإلييإ"ن يل    سال واواسع 
مإ وإتب " ةجمة ووزو وجريوة سلصويوإ  وك 
تإت يونو "  وزوةوإتوة هوذه سلوقوجمويوة سلوزوسولوزوة 
يستا إو إ سلقزوع سلسويوإموك يسلوهوةواي  وضوق 
سلزوسولوزويوإ  وإلصويوإن   وقو  ووإ ت سلو يلوة 
سلش بية سلصينية لارزإ حل  قجقو ومن يهوذس 
سلاإريخ يام سالغ ي  لويو   وك سلوغوا  حولو  

 ل  ع يسضح  إلنسبة  لينإ !
أمإ سليج ن يمنذ عامويوس ووزو وجريوة سلصويوإ 
سلش بيةن  إن يضع هوذه سلوقوجمويوة موخواولوء 
عزإمإً  ك سلصيإن   ك م اي ة يم ااع   إ 
ً موإ  رمزيإً   ةس     سال ااسع   إ موإ وقوإ
وإتب أ يإل سلغا  سالما وزوإري  وإلصويوإ. 
 ول يعرووزووإ سلوو يلووة عو ووجرهووإ يتووزووج  وو ا 
تهجم إ   ين أية قيجان ذل  أن قويوجا سلونوزوج 
سلسةإتك غيا مهايضة  ل  مسلزك سلصويوإ 
حزإ هك مهايضة  ل  أحبا قجميوة رويونويوة 

 عسز  "هإن".
ي ك س خبإر  إ قجمية هجي سلوزوسولوزوة  وك 
سلصوويووإن حوواوواحوويوو   وولوو  س وواوواس  سلصوويووإ 

للقجميإت سالم مية يسالم    ذسع ن أن ايلوة 
سلصيإ سلاك يواواأمو وإ  و    ويوج وك موإ 
ااسع و ي  يي زل ييضةم  الجسن سال ااسحية 
سلصينية  ك سل صا سل  ي     إمة سلصو يوق 
يسلضليء سل  يم يسلقإئ  سلزغجسر " ك وويوإ 
 ين "ن  نت ل م ماضهإً  إمز وم هوج "مواوضوء 
قجمية هج ".. سلزاضء هج سلج ي  مإ تج   
سلخإ   ثقإ ة قجمية هجي  ك سلصيإن لوةونو  
يس وو  مووإ أضووخووم سلووزوواووإ ووء يأهووزوو ووإ  ووك 

 سلصيإ !
سليج ن  ك يج  و جعية هذه سلزقوإلوةن سلوثوإموإ 

ن تشوات 4101  مإ مإيج   أيإر 01 شا  
"رضيهة سلش ب سليجمية أيتو يوإ" سلونوإاوقوة 
 لسإن سلولو ونوة سلوزواحو يوة  قويوإاإ  سلوضو   
سلشيج ك سلصينكن ي زنإمبة سال اهإل  إليوج  
سل إلزك للزاإ ءن مجضج إً خإرإً  إ هوذس 
سلزاضوءن سلوذي يروهواو    واتو  "سلوزواوضوء 
سلج ي   ك سلصيإ  وزوجضوجل ثوقوإ وة قوجمويوة 

 .هجي"
قإلت سلصضيوهوة  ن هوذس سلوزواوضوء يوقوع  وك 
  يقة ثقإ ة قجمية هجي سلاك  نإهإ سلزسلزجن 
 ك مضإ ظة يجتغنيونو ن لوزونو وقوة تويونوغوشويوإن 
 زإل غا ك سلصيوإن  و  وم موإ  وةوجموإت 
مخالهة سلزساجيإتن ييُ ابا سلزبن  سلوائويوسوك 
للزاضء سل جهاإ سلهنية ل ذس سلبنإ  سلوزواوزويو  
سلذي عوضويوط  و  سلوضو يوقوة  وةول ووزوإلويوإعو وإ 
يع ليإعو وإن ذلو  سن هوذس سلوبونوإ  يسلوضو يوقوة 
يملضقإع زإ عشويوا حولو وإ  لو   ولوج  وك قويوم 
سلثقإ ة سلصينية سلزنس زة لقوجمويوإت حوثويواإن 
يرغبة  اضإلء وزإليإت سلقجميإت سلصويونويوة 
لاناج وزإلية ماهااإ يمااخيةن عُ رج ضزنو وإ 
ً موإ  ألجستإً قجمية ياينية ع ابا و  سً أموإمويوإ

 .مةجتإت سلقجميإت سالم مية  إلصيإ
 ُوونووك موواووضووء قووجموويووة هووج  ي ووق سلوونووزووط 
سلة ميةك لل ن موة سلوزو وزوإريوة سالمو مويوة 

 0111سلززاإعإ. يعغ وك مسوإ واو   وجسلو  
ماا ما عن  يث يرم خزس قإ إت ل وا  
عووإريووخ قووجموويووة هووج  سلصوويوونوويووة يمسووإهووزووة 
سلضرإرإ سالم مية  ك سلضرإرإ سل وإلوزويوةن 
يعووإريووخ عشووةوويوول قووجموويووة هووج  سلصوويوونوويووة 
ي ووإاسعوو ووإن يمسووإهووزووة قووجموويووة هووجي  ووك 
سلضرإرإ سلصينيةن ييضع من قة تويونوغوشويوإ 
ذسعية سلوضوةوم لوقوجمويوة هوجي. ييُو وا   وك 
سلزاضء   ا حبيوا موإ سلواوضوء سالمو مويوة 
يسلةاب يسلصجر سلقيزة لقجمية هج ن   و ع 
سلضهإظ  لي إ مإ سالتو ثوإر يسلرويوإل  تو وإ 
عاسث قويّوم لولوصويوإ يسلو وإلوم سالمو موك  ول 

 .يلل إلم أوزع
الشيخ مف فافد يسفن الفتفويفاف : مسف ول #

متابع  امعال  والة ا   الةيني  وامعفال  
االجتااع  الةين  وامافال  والفافسف فافيفن 
   #الةين    االت اد الدول  ل ةف ف فيفيفن 
وامعففالمففيففيففن والفف ففتدففا  الففعففر  سصففدقففاء 

 .االردن –جوُي  اءم الةين 

 4تتا  الانشور ع   الة    



  6ا لففةفف فف فف    

حثياإ هك سلةاإ إت سلاوك عونوإيلوت سلو و قوة 
 يإ سل ا  يسلصيإن ي  ر إ سمواونو   لو  
سقابإمإت ظلت مضوّل وو ل موزوإ  و ّ  موإ 

ساولوبوجس سلو ولوم “ ستاشإرهإ. يمإ ذل   بإرإ 
  نوإك َموإ عوضوّزوس لو وإ ”.  يلج  ك سلصيإ

ي  ّهإ   يثإَ تبجيإَ  سنإَ ليثبت أّن سلو و قوة 
 يإ سل ا  يسلصينييإ ق يزةن   ليول يريا 
 مم هذس سلبل   ولو  لسوإن سلونوبوكن  ذ  وّث 
أرضإ    ل  الب سل لوم  واو  لوج  وِ و ت 
مصإاره. يهنإك موإ قوإل  ّن هوذس  و يوث 
ض يء يأ ه  تهوسو  موإ سالهواوزوإ   و وذه 
سل  قة. يتظوا وايوق ثوإلوث  وك مو لوجالت 
سلوو ووبووإرإ يتووا   وونووهووسوو   ووإ تووقووإ  موو   
ق ميا إ. يياعك مقإلنإ هنإ  ك هوذس سالاوإر. 
 إل ا  حإتجس ع وإرس عصول قوجس ولو وم قوبول 
سالم     ا  إر  يسلايمإنن يال و ّ أتو وم 
عجسرلجس  شةل غيا مبإ ا با َ اسحوإعو وم 
سلا إرية موع هوذه س قوجس  موع سلوضوروإرإ 

سلصينية. يأهزية سلو وبوإرإ أتو وإ عوجمو   
 لو   وولوج  اتوويوجيووة موجوووجاإ  وك  وو ا 
  ي إن يأّن هذه سل لج  م لوج وة لولو وا  
يسلزسلزيإن  وضويوث عسواوضوق سلواوا وإل 
  ي سً  ك الب إ يمإ ينو وجي  ولو  ذلو  
مإ مخإاا. يلم يوةوإ   و  أن يونو وق 
  ذه سل بإرإ لج لم عوةوإ أخوبوإر  وظوزوة 
سلصيإ ي لجم إ ق  يرلت  اّ  أرووإ  

 سلز زجرإ يمن إ و ياإ سل ا .
يلةإ ال عجو  ريسية يس  إ عجثّوق  و سيوة 
  قة سل ا  يسلزسلزيإ  إلصيإ.  و و ا 
مإ سلايسيإت سلجسراإ  ك سلزصإار سلاوك 
عوو ّرل لوو ووذه سلوو وو قووإت تسوو وو ووإ خوويووإل 
سلايسإ  غلّهجهإ  صجر ايونويوة لويوسوّ ولوجس 

 Taiقبجل إ. يمن إ أّن سلزل  عإياسوجتوج 
Tsung  لوو  046سلووذي  ووةووم مووإ   

ً موهواواموإً 044   رأ   ك منوإمو  ي شوإ
خلّص  من  رول يلبس  وزوإموة  ويوروإ  
ييضزل مبضةن  ارمل ي  سً رينيإً للوقوإ  

سلنبك مضوزو ن 
يسل لب مونو  
 رمإل  و وثوة 
لنشا سالم   
 ووك سلصوويووإ. 
يوووووإ   ووووك 
ريسيوة ثووإتويووة 
أّن سلوووزووولووو  

 Wenيتاك 
T i رأ    

ت زإ قيول لو  
 تّ  يام   ل  
روووول مووو وووم 
 وووووك  ووووو ا 
سلووووووو وووووووا ن 
 ارمل ي  س الب مإ سلنبك أن يسوإ وا  لو  
سلصيإن  إ اذر يأرمول مو و  أر و وة موإ 
أرضإ  . يهونوإك ريسيوإت أخوا  ال عوقوّل 
ع إ اإ  وإ هوإعويوإ سلوايسيواويوإن لوذلو  لوإ 

 أع اي  لي إ.
يياّوح حثيا مإ سلبإ ثيإ أّن  و سيوة اخوجل 
سالم    ل  سلصيإ عب ت عيوإرإ أيل ي و  

 م مك  لو  سلصويوإن  وك  و و    – ا ك 
 . 000سلخلويوهوة  وثوزوإن  وإ  وهوإن مونوة 

يعجسلت     ذل  عيإرست سلوج وجا سلو وا ويوة 
 ل  سلصيإ يس انإي م ي  موإ سلصويونويويوإ 
لإلم  . يمإهزت سلسهإ سلا إرية  ك تشا 

 هذس سل يإ  ك سلزنإاق سلصينية سلسإ لية.
يهنإك ريسية  اح قايبة  إ مسولوم سلوبوإهولوك 

هو واي   60لز ينة حإ غا سلصينية منة 
  ن  ك خ  ة سلجلي   إ  وبو  سلوزولو . 604

يمن إ  و وث  لو  مولو  سلصويوإ ُرمو ًن  ذ 
ع  ّاهن يأقسم  إهلل أن ال يواووع  واو  يَو وا 

أر  سلصيإن ييخام ع زإ هإن ييُو  ّو و وم 
سل  ية أي ي خلجس  ك سالم  . يسلقصة هونوإ 
اجيلة يمزا ة يلةّإ مولوخوصو وإ يوقوجل  ّن 
مل  سلصيإ ل ا  ل  سل هإ  يسلضيلةن  بو وث 
لقايبة ذهبإً ي ييإً مإ عاس  سلصويوإ لويو واه 
قايبة  ا  يبّا  قسز  ي    سلغلزإن ليخام 
رقإ  م. يعريء سلقصةن أّن قايبة قبل ذلو  
ييضووع سلووضووا  وووإتووبووإً. يلووةووّإ س  وو سث 
 إولا   ذ مإت سلجلي   إ  ب  سلزل ن يقُواول 
قايبة     خايو   لو  مولويوزوإن  وإ  وبو  
سلزل   ك سلسنة تهسو وإ. ييَوظول هونوإك َموإ 
يا  أّن     أو سا سلصينييإ سلوزوسولوزويوإ 

 س انقجس سل يإ سل  ي  أثنإ   زلة قايبة.
ي ووك سلووجسقووعن لوويووس مووإ سلسوو وول أن يوو وو  
ً يُوضو ّا  ً أي رويونويوإ سلقإر   ماو إً  وا ويوإ
 شةل  لزك ياقيق  خصإً أي ي  سً  و ويونو  
ذهب  لو  سلصويوإ  واوإريوخ موضو ان يا وإ 
سلنإ  ي ةإم م  ل  سالم   يعب جه. يووإ  
 ك حواوإ   سالمو    وك سلصويوإن عوالويوء 
  اسهيم  ن  يجسنن ع ايب مضوزوجا يوجموء 

اسر سلنشا  إللغإت س وونوبويوةن   –لك هجسيإ 
 ن 0660 ووةوويووإن سلوو ووبوو ووة س يلوو ن موونووة 

ولَوُم أتو  ال يوجوو  الويول (: “ 4  ي  ذس يُو ل
يُ اََز   لي   ك عض ي  يقت مو ويوإ لو خوجل 
سالم    ل  سلصيإن يال  ل  َمإ أيل موإ 

 ”.اخل سلصيإ مإ سلزسلزيإ
يال عاج ا   صوإ ست اقويوقويوة  وجل  و ا 
سلووزووسوولووزوويووإ  ووك سلصوويووإن يلووةووّإ  وو وو  
ر  و اهوم  وخوزوسوة ي شوايوإ  سلزاسوع عُق ِّ
مليجتإً. ييجو   وك سلصويوإ  وجسلوك ثو ثوة 
يأر  يإ ألء مس    ك موخواولوء مونوإاوق 
سلصيإن أيل إ مس   م يونوة حوإتواوجن سلوذي 

 إ ن ييُ اع  إموم  0501 نك قبل  جسلك 
مس   سلضنيإ  ل  سلنبك  ولويو  سلصو إ “ 

 ك  ةيوإ ”  تجوي “ ن أّمإ مس   ” يسلس  
 وإ ن ييُو واوبوا  611  زاه يو يو   وإ 

هذسن سلزس  سن مإ أقو   سلوزوسوإوو   وك 
سالموو  ن  ووإالضووإ ووة  لوو  غوويوواهووإ مووإ 
سلووزووسووإووو  سلوواووك  ُوونوويووت  وولوو  سلوو وواسع 
سلض يث  ك مخالء منإاق سلصويوإ موع 

 ستاشإر سلزسلزيإ هنإك.
يازاع سلزوسولوزوجن  وك سلصويوإ  وضوقوجي 
ماسإيية مع وزيع سلزجسانيإ سآلخوايوإن 
 غ  سلنظا  إ اين م يِ اق ومن يذلو  
 ك  اوإر سلوزوبوإا   سلو وإموة لولوسويوإموة 
سلصينية للش ين سل ينيةن سلواوك أرموإهوإ 
سلض   سلشيج ك سلصينك. يعو حو  هوذه 
سلووزووبووإاح  وولوو   ووق وووزوويووع مووجساوونووك 
وز جرية سلصيإ سلش بية  ك سلا يإ موإ 

   م . 
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ال عخالء أوجس   ي  سلهو وا سلوزوبوإرك  وك 
وزو وجريوة سلصويوإ سلشو وبويوة حوثويواسً  وإ 
أوجسئ   ك سل يل سل ا ية يسالم مية.  وهوك 
سلصويوإ أيلوت سلوضووةوجموة  وقوويوإاإ سلوضوو   
سلشيج ك سلصينكن ي ل  رأمو وإ سلوا ويوق 
ً حوبويواسً لوزوسولوزوك   ك ويإ  ين ن سهاوزوإموإ
سلصيإن يياعك عاعيب م  إلزاعبة سلثإتية  و و  
سل يوإتوة سلوبوجذيوةن  ويوث لوم عوزويّو  سلو يلوة 
سلصينية  ويوإ ايوإ ينخوان  ول س واوبواعو وإ 
 سيهسإ  وزيلوةن عوهوإخوا  و وإ سلصويوإ  وك 
 اإر مبإا   سلوضوايوإت سلشوخوصويوة سلواوك 
عصجت إ قإتجتإًن يمإ من ولوق سالمواوزوسوإك 
 رزإتإت  قجي سال واوقوإا  وإلو يوإتوة سلواوك 
يواسهوإ سلوزوا  مونوإموبوة لو ن ي وزوإ يواوو    

 يعصجرسع   إ سل إلم ي سلضيإإ.
ع ام سال واواسحويوة سلصويونويوة  وك سلو وصوا 

ن ”  وك“ سل  ي ن سلواوك يوخواو و وإ سلوا ويوق 
 إلقجميإت يسل يإتإت سلزخالهة  وك سلصويوإن 
يمن إ س قليإت سلقجمية سلاك ع يإ  إالم  ن 
ً مواوقو موةن يهوج موإ  لذل  منوضواو وم  وقوجقوإ
يوو  وو  س رووجست سلوونووإ وو إ يسلووزوو ووإايووة 
للصيإ سلاك مإ عسلت عوضوّاع سلوجسقوع  وزوإ 
ياصل  ضاية ي قجي سلزسلزويوإن  وك ظول 
قيإاإ سلض   سلشيج ك سلصويونوكن سلوذي لوم 
ً  وإ  يابّإ يجمإً يمنذ عاميس  من  إً مخاولوهوإ
سلضإلوكن لوذلو  حوإتوت سالاسرست سلصويونويوة 
سلزضلية عازاع  إلضاية  ك سعخإذ سلوقواسرست 
سلاك عاسهإ منإمبةن  ك مخالوء سلوزونوإ وكن 
يمن إ منض  سل  قة مع س ايإن يسلزا ينيوإ 

 يما لبإع م سليجمية يسالاسرية يسل ينية.
يمإ سلضقجي سلز زة سلاك يازاع   إ مسلوزوج 
سلصيإن يال يُشيا  لي إ سال و   سلوُزوبوغو  
للصيإن   ا مإ سالمواويوإعست سلواوك مونو وإ 
عزاع سلزسلزيإ  وإووإعست س  ويوإان يعولوقوك 
ريسعب م حإملة  اغم عوغويّوبو وم  وإ سلو وزول 
خ ل إن يسالت إ   و ين ُموضو ّاست حوإلواوك 

س حوبوا  و اسً  وك   –”  هوإن“ علو   قوجمويوة 
 سلصيإ.

 ووووووك أيل أيووووووإ  
سله ا سلزوبوإركن    ي 

ياجّو  سلوزو يويوإ موإ 
سلزسلزيإ سلصويونويويوإ 
 ل  سلزسإو  سلزناشاإ 
 وووك سلصووويوووإن  اس  
ر إ سل ي ن حزوإ هوج 
سلووضووإل  ووك وووزوويووع 
سلووو يل سالمووو مووويوووةن 
يل ومواوزوإل لوخو وبوة 
 مإ  سلوزوسو و ن سلواوك 
يوووواوووو وووواي  وووويوووو ووووإ 
لووزووجسضوويووع مووخوواوولووهووة 
ي ر إايةن يعاعك سلخ بة  إللغايإ سلصينويوة 

 يسل ا ية  ك م ظم س  يإن .
ي وو وو  سالتوواوو ووإ  مووإ سلووخوو ووبووةن يوواووبووإال 
سلووزووسوولووزووجن سلوواوو ووإتووك  وو ووذه سلووزوونووإمووبووةن 
يي يرين س هول يس قوإر  يس رو قوإ ن 
 يث عُق ّ  سلزشاي إت يسلضلجيإت لل سئايإ 
سلز نييإ يسلزبإرحيإ   ذه سلوزونوإموبوةن حوزوإ 
يانإيل سلضرجر س ا زة سلش ية سلزضولويوةن 
يهك ما و اإن ي و ورو وإ يواوم   و ساه موإ 
سللضج  يسله إئا سلاك عُضّرا  شيوة سلو ويو  
لوولووروويووجعن يهووذه سلوو ووإاإ عوونووم  ووإ حووا  
سلريإ ةن ير  ة س خ ين ايوبوة سلواو وإمول 

 ي سإ سالماقبإل .
ي شان  اس  سلز  س سلو و يو إ  وك سلو ويو  
ً هووك عسهوويووة  لووألاووهووإل يسلووةووبووإرن يغووإلووبووإ
س لجسنن   ك موإ سلو وإاست سلواوك يواّوبو و وإ 
سلزسلزجن سلصينيجن  ك سلو ويو ن ي وخوإروة 
الضإ ة مشإ ا مإ سلب  ة يسلساير  ولو  

  إئ ع م يال  إ  أوجس  مزي إ لل ي .
يعخواولوء سال واوهوإالت يسلوزوزوإرموإت  وك 
سلصيإ سلش بية  إل ي   وإخواو ع سلوزونوإاوق 
سلاك ياجسو   ي إ سلزسلزيإ سلزاجع يإ  ل  
 شووا قووجموويووإت هووك  هووج    ييووغووجر   
قووجعسي   قوويوواغوويوو    عوواووإر   أُيع وويوو    
اإوي    ايتوغوشويوإتو    موإالر ييوإينن ن 
يلةن م ياجّ  ين  وك رو إ سلو ويو ن ي وك 
سالمازإل  ل  خ بة سل ي   ك حل سلزوسوإوو  
سلوزوونووشواإ  ووك ر ووجل ووزوو ووجريوة سلصوويووإ 

 سلش بية سلضليهة .
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 الة  يين العراقيين.

حزإ ع ّمإ مةإتة ماسإييوة لو وزويوع س ايوإن 
سلاك ي ب أن يةوجن موإ أهو س و وإ عو و يو  
سلج  إ سلجانية سلصينية يسلجقجع  ك يو  
سلزضإيالت سلخإروية للااثيا  ل  س تش وة 
سل ينية  ك سلب ا. يعش ّا هذه سلزبإاح  ولو  

  صل سل يإ  إ سلا ليم يسلسيإمة.
موةوإتوة خوإروة ”   إعشإي“يلش ا رمرإن 

 ن  سلصينييإ سلزسلزيإ  ذ عغّص سلزوسوإوو  
سلةبا   وإلوزوصولويوإ  وك رو إ سلوزوغوا  
يروو إ سلوواوواسييووح. حووزووإ عوو اسا ِروو ت 
سلووواوووجسرووول يسلووواووواس وووم  ووويوووإ س قوووإر  
يس روو قووإ ن ي وويووإ سلووزووسوولووزوويووإ يغوويووا 
سلزسلزيإ. يعرم مإئو إ سال و وإر موخواولوء 
رنجع سل  إ  يسلشاس ن يلةإ  زقإايا ال 
ع ي   وإ  وإووة سلصوإئوزويوإ. ي و و  أذسن 
سلزغا  يانإيل سلصإئم سلشإي س خروا أي 
س  زا سلزلك   إلسوةوان ي و و هوإ يواونوإيل 
سلب يخن ثم يوبة سال  إر     أاس  سلصو إ. 
يعوو وواووزوو  أغوولووب س اووبووإي  وولوو  س رع 
سلووزووسوولووجين ييُشووّةوول سلوواووزووا يسلووهووجسحوو  

 سالماجسئية سلنصيب س حبا مإ سلضلجيإت.
يعض ث أماإذ سلثقإ ة سل ا ويوة يسالمو مويوة 

ووونووجسحووك  ووإييووإ “  ووك وووإموو ووة  ووةوويووإن 
 ووإ مشووإهوو سعوو   44ن لوواروويووء” موونوويووإيي

 ك هذس سلشو وان “ سلخإرة  امرإن يقإل  
ي وواغووم أتّووك غوويووا مسوولوومن أعووجسروول مووع 
سلزسلزيإ  ك   ا مإ سلزسإو ن يمإ يلهانوك 
هج أن هنإك   اسً حبياسً مإ غيا سلزسلزيوإ 
يشإرحجن سلزسلزيإ  ك  إاسع م يعقوإلويو هوم 

 ”.ي  إئاهم سل ينية
ي ك   ا رمرإن موإ حول  وإ ن يُوامول 

قإرح ”  تجوي “ س عها سلشايء  ل  وإمع 
قانن مإ وز جرية مصوا سلو وا ويوة. حوزوإ 
يُامل   اسً ِمإ سلُزقائيإ يسلخ وبوإ ن ييواوم 
عجعي  م  ل  سلز ن يس  ويوإ  سلوزوسولوزوة. 
يللزسلزيإ مو وبوج وإعو وم سلوخوإروة. يموإ 
سلَز  ت سالمو مويوة سلواوك عصو ر  شوةول 

مسولوم “   اي مو ولوة أخوبوإر سلوزوسولوزويوإ 
ن يهووك س حووثووا ستوواووشووإرسً  وويووإ ”  ووجتشووجتوو 

سلزسلزيإ سلصينييإن يعجّعل تضج مولويوجتوك 
تسخة   ايإً عقايبإًن يمثول مو ولوة سلوهواوحن 

 يم لة سلزسلزيإ.
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يااّح  غإلبية مسلزك سلصيإ  ك سلزنإاق 
سلووغووا وويووة مووإ هووذه سلوو يلووة سلووزوواوو وو اإ 
سلقجميإت. هنإك  إلوذست يوةوجن لوبوإعشوإي 
اوو وومص خووإ  يتووةوو ووة موواووزوويوو إ ضووزووإ 
سال اهإالت    ي ك  إقك منإاوق سلصويوإ 
سلاك يسةإ  ي إ مسلزجن  ا  سا ماهإيعوةن 
ييبق    ا ه ال  قليلص عب إً لنسبواو وم  وك 
م زجل   ا سلسةإن سل إ   ك وزو وجريوة 
سلصيإ سلش بية سلاك ي ي    ا مجسانويو وإ 
 ل  سلوزولويوإر يتصوء سلوزولويوإر تسوزوةن 

 . ضسب   صإ ست رينية مخالهة
 مووم  وو ووا “ عوو وونووك ”   ووإعشووإي“ مووهووااإ 
سلزبإرك  إللغة سلصينيةن  ويوث ”  رمرإن

يَضاهل    سلصينيجن مإ سلوقوجمويوإت سل وك 
غإلب إ أي حل وإ عو يوإ  وإالمو    شو وإئوا 
ماشإ  ة أي ما إ قة مع  خجست م  ك سل يإ 
 ك مخالء سل يل س خا   قإرست سل إلمن 
لةإ يعب إً لل وإاست سلصويونويوة سلوزوضولويوةن 
ي إاست     سلقجميإت هنإكن يوخواولوء 
سال اهإل     سلشك   إ سال اوهوإل  وك 
سل يل سل ا ية يسالم ميةن  ال أن سلوقوإموم 
سلووزووشوواوواك يس وو ن يهووج سلصوو إ   ووك 

 .سلزسإو  حل ليلة حهايرة  ل ية
 إعشإين يُزوإر  سلوزوسولوم   – ك رمرإن 

سلصينك ع يإ سلقانن سلةايم  ك  اواإ موإ 
قبل ر إ سلزغا ن ي ك ر إ سلااسييح 
يا ع رجع   إل  إ  هلل  و و  ستواو وإ  حول 

يوإ موقولوب سلوقولوج  “ رح اويوإ ييوبواو ول  
يس  صإرن يإ خإلق سلليل يسلن إرن سلولو وم 
قِجّ  يوزوإتونوإ لونوثوبوت  ولو  اوايوق سلوضوق 

 .”..يساليزإن
سلزسلم سلصينك منهاح   وبو و  ياوبويو واو  
 وولوو  غوويوواه مووإ سلوونووإ  مووإ أرووضووإ  
سلقجميإت يسللوغوإت يسلواوقوإلويو  يسلو وإاست 

ن يُوو وونِّوو   ”  ووإعشووإي“ سلووزووخوواوولووهووة.  ووهووك 
سلزسلزجن يغيا سلزسلزيإ   ر م   روإً 

 ووضوولووجل  ووإعشووإين 
ييوواوونووإيلووجن اوو ووإ  
سال ووو وووإر موووجيووووإً 
حشةول  موإ أ وةوإل 
سلارإموإ سلوجاونوك 
يسالتسووووإتووووكن مووووإ 
ي نك ي  إ ياونويوة 
يسمووووو وووووة عروووووم 
مووخوواوولووء أاوويووإع 
سلز ازع سلصويونوكن 
ي ووخووإرووة قووجموويووة 
 هووإن  سلوواووك هووك 
أحووبووا سلووقووجموويووإت 
سلصوويوونوويووةن يهووذه 
سلقجمية عواويوح لولو وزويوع ضوزوإ سلوقوإتوجن 
سلصيونوك سلوجس و  سلوزو وبوق  ولو  سلوةولن 
أ اهإلية يسم ة  وبوإعشوإين يُشوإرك  ويو وإ 
مسوو يلووجن  ووإ سلوو ووزوو وويووة سالموو موويووة 
سلصينية يسل ز يإت سلززوإثولوة ي واي و وإ 
سلزضليةن  إالضإ ة سل  مشإرحة مس يليإ 
مضلييإ يمزثلك سلز ازع  إمة يمنظزإت 

 .سلز ازع سلز تك
ي ووإلوواغووم مووإ أتوونووك لووم أعر موونووإاووق 
سلزسلزيإ  ك سلصيإ مإ قإًن ي وجاّي ذلو  
مووإ خوو ل ا ووجإ روويوونوويووة مسوواووقووبوولوويووةن 
 عخصص  إلةاإ ة  إ أ جسل م ييسق  وم 
 ك يو  سلز  سلزنإه  للصيإ مإ وإتب 
و إت مغاضة  ك هذس سل إلم  ل  خلهيوة 

ميإميةن  ال أتنك أقاأ حثيواسً  وإ   –اينية 
هوو ال  سلووزووسوولووزوويووإن ي ووإ مووإضوويوو ووم 
ي إضاهمن يحيوهويوة قوبوجلو وم لوإلومو  ن 
ي يإع م ي  قإع م مع سل إلزيإ سلو وا وك 
يسالموو مووك ي ووقوويووة مسوولووزووك سلووةوواإ 

 .سالرضية
يسل  ت لو تواوبوإه أن  وك سلصويوإ سلواوك 

منوةن  0511اخل إ سالم   منذ أحثا مإ 
يجو  يي زل   ا حبيا مإ سلزسوإوو   وك 
حل منإاق إ. يعقجل  و و  سال صوإ ست 

ألوء مسو و ن  50 ان   اهإ أحوثوا موإ 
غإلبيا وإ مسوإوو   وايوقوة يذست ِموزوإت 
رينية خإروةن يأخوا  أقويوزوت  و يوثوإً 
عاسم  إما سج يعنإغم موإ  ويوإ سلوزوسوإوو  
سل ا ية يسلصينية  وخوإروة لو و وة ألوجسن 
سلبنإ  سلقجموك لولوقوجمويوإت سلوزوسولوزوة  وك 
سلصيإن يهك عاالق  اتجسر سلابإال سلثقإ ك 
سلزاجسرل موإ  ويوإ سلصويوإ ي و ا  وإلوم 
سل ا .  غإلبية سلوزوسوإوو  عشواوزول  ولو  
حوواووإ ووإت ُمووَزووّجهووة  ووإلووذهووب مووإ سآليووإت 
سلقانتية سلةايزةن يرجرإ للبيت سلوضواس  

” سلووبووسووزوولووة“  وولوو  سلووِزووضوواس ن عوو وولووجهووإ 

ن يعو خواع  وةواوإ وإت ” سلةلزة سل يبة” أي
موإ سلوزوجس وظ يس موثوإل سلوضوسونوة  ولوو  
وإتبي إن  ضإ ة  ل  ستواوشوإر سلواموجموإت 
سل زيلة سلاك ع ا  لةاإ إت  ا ية  ل  

 ..س مقء يسل  رسن
يسلوو  ووت سآلخووا لووزووسووإووو  سلصوويووإ هووج 
عووخووصووصوو ووإ  ووإلوو وو يوو  مووإ سلووهوو ووإلوويووإت 
يسالتش ةن يلق  أقيزت لواوبواع يعشواو وا 
  ذه سله إليوإتن يمونو وإ عو ريوس سلوقوانن 
سلةايم يسللغة سل ا يةن يسالهازوإ   وإ و سا 
سلسوويوو ست سلووزووسوولووزووإت سلصوويوونوويووإت  ووك 
سلز ازع  ا ليز إ  و و  سلوزو وإ س توهوع 
ل إ يس تسب سوازإ يإًن ي و ورو وإ حوزوإ 
يُقإل يُ لم سلامم.. يسل  ي  موإ سلوزوسوإوو  
عوواوو يووإ  وواتووجسل مووإ سلوو هووجر يسآليووإت 
سلقانتويوة سلوةوايوزوة  وإلوخو وجا سلو وا ويوة 
سل زيلةن عا  ل  ذل  أن   اسً حبياسً موإ 
سلزسإو  ق   ُنك  إملج  م زإري رينوك 
ح ميةك لةن  يا ّزل  واُمولوج   مو موك 

 ً  . زجمإ
يمجسقع سل بوإاإ سالمو مويوة سلواوك عوغوص 

رمرووإن   – ووإلووزوو موونوويووإ  ووك  ووإعشووإي 
يس  يإا سالم مية س خوا  هوك موجسقوع 
يمسإو  عقج  سل يلة سلصينية ي ةجمواو وإ 
سلزاح ية يسلضةجمإت سلزضلية سلزاوهوا وة 
 ن إن  رزإن ريإتا إ يسلضوهوإظ  ولويو وإ 
ي ل  سالرث سلاإريخك يسل ينك  ي وإ موإ 
خ ل مي ستيإت خإرةن لوةوجتو وإ سو حوزوإ 
ً ال يُوقو ّر  ي ح ين رمزيإً سو حونو سً ياونويوإ
 ثزإن يحن سً  تسإتيإً ال مثيل ل   ك  ولو سن 

 .سل إلم س ُخا 
ي يزإ يخص مإئ إ سل  إ  سلصينيةن  و وك 
مصززة  املج  اسئاي يماوضواحوة حوزوإ 
هووك سلوو ووإاإ  ووك حوول سلصوويووإ. يعوواوونووّجل 
أرنإع سل  إ   لي إ ي ك  يت حل مسلوم 
رينك. يسل  ت أن سلزسلزيإ سلصينيويوإن 
حةل سلصينييإن يانإيلجن سلشإي س خرا 
 ووةووزوويووإت حووبوويوواإ  توو  مووهوويوو  لوولوو ووسوومن 

 .ييشا جن سلزإ  سل س      الً مإ سلبإرا
أابإي رمرإن  ك م ظز إ أرع مسلوجي 
  زلية عبخيان يسلضلجيإت يسلوزوشواي وإت 
  ك عزجر ي جسح   ماجسئية   يواإ غويوا 
ماجس اإ  ك غإلبية  ل ستنإ سل ا يةن يمن إ  
قشوو ووةن ايريووإنن مووجع  وولووج سلووزووذسي 
يرغياإ سلض من أ إيحإعجن مإتغوجمواويوإن 
سلاسمبجعإنن حإحإن يأتإتإ  يهج م ايع 

 .ل ينإ  ل  ت إي يسمع
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 ك سلصيإ أيرإًن  ك  إعشإي ياااا  و ا 
حبيا مإ سلزسلزيإ  ل  سلز إ م سل ا يوة 
يسآلميجية سلاك عقع  ك سل إرزوة  وةويوإن 
ي وك  ووجسرووم سلووزوو ن سالقولوويووزوويوةن يلووقوو  
أرووبووضووت هووذه سلووزوو ووإ ووم  وو وويوواإ ووو سً 
ي  بيةن يهك  إلاإلك  ضوإ وة توج ويوة ل 

يس  ويوإا سالمو مويوة ”   إعشإي رمرإن“ 
ً ثوقوإ ويوإً  ً عو قوضوإ هنإكن يهك ع نك أيروإ
ً مووإ خوو ل مووإئوو إ سلوو وو ووإ   ي رووإريووإ

سل ا يةن يسلصيونويوة   –سلزشااحة سلصينية 
 سالم مية. –

يمإ أمزإ  سلز إ م سل ا ية يسالم مويوة 
ن ” م  وم يموقو و  سلوخولويول“  ك سلصيإ  

ن ” مو و وم سلوزوإئو إ“ ن ” م  م سلسونو  وإا“ 
موو وو ووسووم “ ن ” موو وو ووم ألووء لوويوولووة يلوويوولووة“ 

مو و وم سلوبويوت “ سليزنكن  ”  يمخبإعإ مبا
سلواواحوكن ”  م و وم سلسولو وإن“ ن ” سلشإمك

مو و وم “ سلوهولوسو ويونوكن ”  م  م سلسهيوا“ 
مو و ووم “ ن ” س حو ت سلو ووا ويوة سلشو وبوويوة

سلوزو و وم “ ن ” م و وم سلو وا “ ن ” سلض ل
 ”. سلز  م سل ن ي“ي ” سلهإرمك

ي وويووإ يووزووشووك سلوو ووا ووك يسلووزووسوولووم  ووك 
سلشجسرل سلاك عغاي   ذه سلز إ من علهت 
سالتابإه سللغة سل ا ية سلاك ع ج   إن يسلاك 
ياض ث   إ عيسر عل  سلوزو وإ وم  صوجت 
ن  اوشو وا  واتو   وك  ولو   وا وك أي   إل 

 م مكن يعن  ع  ل  اسخل أ  هإ  خإرة 
خ ل   وا  وإعشوإين  و ونوإك حول  وك  
 ا ك مإ س ا زة  ل  سلولوغوة يس غوإتوك 
يابي ة عضريا سلق جإ يسلشإي يس وجس  

 سل إمة..
لةإ أ  وا روإ وب مو و وم  وا وك  وك 
سلصيإن م ج  يإ سلضرإرعيإ سلصويونويوة 
يسالراتوويووة يسلوو ووا وويووةن رووإر سلشووإ  

ن  شوو ووإاإ سلووائوويووس ” موو وونوو “ سالراتووك 
ن  وقو  4104سلصينك  ك ويإ  ين   إ  

أُيرات يحووإلووة س تووبووإ  س راتوويووة  وواوواسن 
يسلصضء سالراتية يسل ا يوة يسلصويونويوة 
قصة هذس سلشإ  سلِ صإمكن سلذي عوضو ّث 
 ن  سلائيس سلصويونوك توهوسو  ُمسواوشو و سً 
 وقووصووة توو ووإ وو    ووك سلووخوو ووإ  سلوو يلووك 

سلذي ألقإه  ك  هل   ااوإ  ”   ك“ للائيس 
مونواو   “ سالوازإل سلجعسري سلسوإا  ِل 

ن  وضوروجر ” سلا وإين سلصويونوك سلو وا وك
 خصيإت رمزية يسوازإ ويوة ي وإلوزويوة 
 إرعإ مإ سل إتبيإ سلصويونوك يسلو وا وكن 

 ك خو وإ و  هوذسن  وان ”   ك“ يأح  سلقإئ  
سل  قإت سلصويونويوة سلو وا ويوة  واو وجرهوإ 

و لت  يإإ أ نإ    ج ونوإ أحوثوا “ سلسايع 
عاس  إًن  و ونوإك قصوة  ويّوة  و ثوت  وك 
مقإا ة واويإن  يث َ لزُت   إن مهإاهإ 

ن ” مو ونو “ أن سلاإوا س راتك سلذي  مزو  
 ي “ ستشا م  زإً  ا يإً أرليإً  ك م يونوة 

سلاك ي اوزوع  ويو وإ  و ا حوبويوا موإ ”  يي

وإ ت  و وإاإ سلوائويوس ”.  سلا إر سل ا 
 ك ويإ  ين  هذه لواو ونوك  ولو  ر ي  
س   إا أن سل  ولوجموإمويوة سلشو وبويوة لو وذس 

 56سلشإ  سل صإموك توإووضوة ي ن  و و  
منة مإ  قإمة سل  قإت سل  ولوجموإمويوة موإ 
 يإ سلبولو يوإ سالران يسلصويوإن يعواحويو سً 
 ل  تهع هوذه سلو و قوإت سلشو وبويوة سلواوك 
عسإهم  شةل َمضسج  ييسق ك  ك ع  يم 
سل  قإت  زجمإً  يإ  ل سن سل وإلومن ياير 
سال اسا سلهإ ل يسلزناج  ي إ. يهةوذسن  وإن 
سل  قإت س راتويوة يسلو وا ويوة سلصويونويوة 
عووخوو ووج خوو ووجست حووبوويوواإ  لوو  س مووإ ن 
ي رزن إ ي ك  اإرهإ سلضا  موإ لو ِن 
قوإاعونوإ  ولوو  عونوزويوواو وإ  وك ظول عونوإمووك 
سل  قإت سلثنإئية يسلزا  اإ سلزو وإالت موإ 
 يإ سل وا  يسلصويونويويوإ ايالً يقويوإاست 
ي  ج إًن مإ يزوّةوإ موإ  تو وإع خو وجست 
أيمع  وك سلوزوسواوقوبول سلوقوايوبن عروزوإ 
ع ذياهإ يمنض إ ايزجمة أ  ية ال تةج  

  ن إ.
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 َستمير الينيرب جيا ي ا، هي  تشيي ية يييرة 
الييي يين هيي  مييخييتييليي  الييمييجيياالت  سيييا  
الس اس ة أي اال؟يتيييا  ية أي اليتيكينييلييجي ية 
يتتى ال هاع ة منها  تتى ييي  األمير بيه 
إلى  رع ال تن ال  ن ة  ياليتيري يك ألكياذ يب 
ي  قة  مينيهيا أن اليي ين تيتيارب األ  يان 
يبخاية  اإلسال  ) (  يتيتي ير عيبيا اتيهي  
يطقيسه  يأع ا    يغ ر ا من اإل  عيا ات 
الييُميي ييتييكيية الييمييقييتييبييسيية ميين أهييال  الييرعييب 

يهي   شيهير رم يان ييي   ..الهيل يي  ة
األمر بهذا النرب الى تري ك هيبيركيات مينيع 
األجيا  الرم ان ة ه  غرب الي ن  تي يث 
 ترك   بها غالب ة المسيليمي ين  ميثي  مينيطيقية 
ش نج انش الي نير ة ذات ة التك   يميقياطيعية 

 .ن ننش ا ذات ة التك  لقيم ة  يى
ماذا  عن  ك   ذا الهجي  على اليي ين مين 

 منطلقات غرب ة يما ل  ل ها يلماذا 
يما الذل  ُر  ي النرب من تسخ ر ملسساتيه 
كاهة، يالته اإلعيالمي ية اليميتيلي ية ياألجينيبي ية 
الَماجيرة لتشي ه يجيه اليي ين  يليتيكير ي  
أيجه الن ي الثقاه  ياإلعيالمي   ياليتيري يك 

؟مع تر ة المعتق  يمتياربية الي  ين “ ل نتا  ا 

 ! ”االسالم 
أب أ أيال، يباختيار بالكتياب األبي يض اليذل 
تُييي ري الييي يين بشييأن تيير يية يتييقييي  
مياطن ها  يالذل أعلنت عنه يي عته يكالية 
أنبا  ش نخيا الرسم ة اليي يني ية  هي  أيائي  

 .ن سان/ أبر   العا  الجارل
 قي   ذا الكتاب األبي يض إن اليي ين  يلية 
إشتراك ة  قي  ا الت ب الش يع  الي يني . 
ي لت الي ن تتمس  باالنطال  مين ي يع 
بال  ا ياليا؟يع الي  يني  اليتيقي يقي   يتيطيبيق 
سي يياسية تيير ية االعييتيقييا  الي  يينيي   يتسييعييى 
ل ييمييان تييق تيير يية االعييتييقييا  اليي  يينيي  
للمياطن ن  يبنا  العال؟ات ال  ن ة اإل جيابي ية 
يالسييليي ييميية  لييلييتيي ييا  عييلييى اليييئييا  اليي  يينيي  
ياالنسييجييا  االجييتييميياعيي . يميينييذ الييمييلتييميير 
اليطيني  اليثيامين عشير ليليتي ب الشي ييعي  
الي يني   يتيتيت اليقي يا ة الييطي ي ة ليليجينية 
الت ب المرك  ة الت  تتخذ من الره ق شي  

جي ين بي يينيش نيياة ليهييا  
تعم  الي ن على  هيع 
تيييكييميية اليي يليية يهييقييا 
لييلييقييانييين عييلييى نييتييي 
شيييييييامييييييي   يإ را  
األعما  ال  ن ة  يمين 
مييينييي ييييمييية تييييكيييمييية 
الييي يلييية  ياسيييتيييخييي ا  
القانين ل بط مختيلي  
العال؟ات االجيتيمياعي ية 
ييليية بيياليي  يين   ذات الي ِّ
هارت ع مسيتييى سي يا ة 
القانين لألعما  ال  ن ة 
بال تي؟ . ي تتر  اليميياطينيين اليميتي  ينيين 
، ي يتيعيا شيين  يغ ر المت  ن ن بع ه  بعي يا
يين بيأني يسيهي   سي ة بيئيا  يانسيجيا   ي ي ج 
بيينييشيياط هيي  اإليييالح ياالنيي ييتيياح يبيينييا  
التت  ثات االشتراك ة  ي ق مين إسيهيامياتيهي  
، ه  تتق ق ُتل  الي ن للنه ة الع ي يمية  معا

 .لألمة الي ن ة
ميا  يشيريتيات اليكيتياب األبي يض كيبي يرة 
يكث رة يال مجا   نا إلى تكرار ا  ي يميكين 
اإلط الع عل هيا هي  االنيتيرنيت عيليى ميي؟يع 
يكالة أنبا  ش نخيا الي ن ة ذاتيه  ليليتيعير   
على الي ع االعتقا ل بالي ن يالم يميين 
بقيان ن يارمة ينا  ة عين خي ح تير يات 
المت  ن ن يغ ر المت  ن ن على ت  ٍّ سيا   ه  
 يلة القانين يالتر يات اليعيامية ياليميسياياة 

 .أما  تر  يريح القانين الي ن 
يه  تق قة أمر النرب  أنيه  يخيشيى  يقي ية 
الي ن الت  تسيتيمير مينيذ سينييات طيي يلية  
ق مس رتها على المستي ات السي ياسي ية  يتتعم 
ياال؟تيا  ة ياليعيليمي ية ياليعيسيكير ية  ميميا 
يثياال، ُميتي ير  ا، ليليعيالي      من لها أن تيقي   مِّ
، من ؟يلييب اليبيشير  يُميعيتيمي ا،   ثاال، ؟ر با يمِّ
، عيليى ريح الييتي ة  ي عتمي  اعيتيميا ا كيلي يا
اليطن ة ياألمم ة التي   يتيميتيع بيهيا الشيعيب 
 ، الي يني   ليكيينيه الشيعيب األكيثير تيني ي يميا
يتيت  ا،  يأت  أ؟   شعيب األرض  يهلس ته 
مرتبطة بالس اسة التق  ياألخيال  اليعيالي ية 
يريح الييعيي ييميية ياالعييتيي ا  بييالييذات ي يي  
تستمير تيتيرسي  بينيقيالت  ُيجير يهيا الي عي ي  
الي ن  ش  ج ن ب نش  اليذل عي    الييتي ة 
الي ن ة يم هي  اليطن ة الي ن ية اليميرتيبيط 
باإلنسان ة  بالرغ  مين اخيتيال  اليعير؟ي يات 
ياليي  ييانييات هيي  الييي يين  مييمييا جييعيي  األميية 
ميينيييييهييرة هيي  كيي ييان ياتيي   بييرغيي  تييعيي   
مشاربها االجيتيمياعي ية ياليني يسي ية يأ  يانيهيا 
ي؟يم اتيهيا  هيأنيتيك ُعيقييال، جيب يارة يخيبيرا  
بك ا ة عال ة تتتاجه  البشر ية  عي ا أربياب 
الَمجمع اليناع  العسكرل النرب  بيرميتيه  
الذل  قات  العال  ليت ي من أج  ني يسيه  ين 

 !سال  اآلخر ن

هي  جييهيية ميييا  يية ليكيي  ذليي    ُسييتيي   ميين 
 ، األنييميياط الييعيي يانيي يية اليينييربيي يية إعييالميي ييا

،  أن  نا  كما  ب ي  ” ميا سيتيري“ يمي يع ا
يات  أت     ر  ه ة  ذي ال بركيات مين يرا  
ستار ه  ك  العال   ي يتياي  بياليقيية تيارة  
ياإل ها  ه  أخرى  تشي يه يييرة اليي ين 
ه  ع ين المسليمي ين ياليميسي يتي ي ين  اليذ ين 
 ُشك لين نسبة كب رة من سكان العال   يبذلي  
الت ليلة  ين األخذ بالتيجيارب اال؟يتيييا  ية 

اليعيليمي ية   –يالس اس ة يالي يكير ية ياليتيقيني ية 
ياالجتماع ة الي ن ة ه  العياليمي ين اليعيربي  
ياالسالم   يلإلبقا  على العرب يالمسلم ن 
أسرى ُمق َّ  ن بالن رة النربي ية ياليميسيتيقيبي  

  يكأنه ميي ير ” أجمع“ النرب  ليت ي للعال  

 !َمتتي  عل ه   يال أهق لتن  ري بآخر
لي  يارة ”  بعي ُ “شخي اَ  ل  تسنح ل  ال رية 

اليي ين  يامي  ذليي  هي  اليميسييتيقيبي   ليكيين 
 مالئ  من اإلتيتيا  الي يلي  ليليييتياهي ي ين 
ياإلعييالميي يي يين يالييكييت يياب الييعييرب أييي ؟ييا  
الييي يين  يغيي يير يي   الييذ يين  اريا الييي يين 
يميا؟عها يمناطقهيا االسيالمي ية ي ي  أتيبياع 
  انت ن إسيالمي ية يمسي يتي ية  تيتي  ثييا إلي  
بالكث ر من التقائق عين اليميسيليمي ين  ينيا   
يشرتيا عن عم  الجياميع اليمينيتيشيرة هي  
مختل  المقاطعات الي ن ة يهي  اليعياييمية 
بك ن  ي   جيامع يمساج  تُيعيُ  بيعيشيرات 

أل  إما    34األلي   ي نشط ه ها أكثر من 
بخال  الياعي ي ين يالي عياة  مين خير يجي  
المعا   يالجامعات الي ن ة يالبل ان العرب ة 
ياالسالم ة  الت  تمنح  رجات علم ية عيلي يا 
هيي  اإلسييالميي ييات  ي ييلال   ييتييبييلين أرهييع 

 .المنايب ال  ن ة ه  الي ن
 ، بيال “ ه  الي ن  الت   ُتاربها النرب   يني يا

  تيي  تييرجييميية الييكييثيي يير ميين الييكييتييب ”!  يييا ة
ياليثائق ياأل بي يات اإلسيالمي ية  بيميا هي يهيا 

  ”  يان“ ))القران الكر  ((  إلى لنية ؟ييمي ية 
يغيي يير ييا ميين الييليينييات الييي يينيي يية  يميينييهييا 
الييي يينييير يية يالييقييي ا؟يي يية يالييقيي ييرغيي يي  يية 
يالريس ة. ي نا  اليعي  ي  مين اليجيميعي يات  
يمن أ؟ مها )جميعي ية األ ب اإلسيالمي  هي  
الي ين(  يُميهيميتيهيا تيبيسي يط هيهي  اليعيقي ي ة 
االسييالميي يية  يمسييانيي ة األعييمييا  الييخيي يير يية  
يترجمة المعان  السمتة للقران الكر    كما 
نح  راس ة لليطيالب اليميسيليمي ين  خي يت مِّ
لل راسة هي  اليبيلي ان اليعيربي ية ياالسيالمي ية 
يمنها االر ن  ي ي بت  ذاته تيه ر يي يني  
كب ر لتر ات األ  ان يالمت  ن ن يأ بي ياتيهي   
  ي  ما  تمتع به من تيقيي  ميتي  ينيين هي  

 . ي  أخرى غ ر ؟ل لة ه   ذا العال 
#فادي_زواد_السمردلي: ناشط إجتمتمتا تي 
وسياسي و ضو في الهيئة االردنية لالمحاد 
الدولي للصحافيين واإل تالمتيتيتن والت تم تا  

 العر  أصدقاء )وُحلفاء( #الصين.
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 ضلجل   ا رمرإن سلزبإركن عظ ا مو و  
 إاست رمرإتية للوزوسولوزويوإ سلصويونويويوإن 
يينشط ه ال  اينيإً  صجر ظإهاإ ووزوإ وةً 
ي   جاهم سلنج يةن سلاك عواو ولوق  وإلصو إ 
يسلصج  ي إاست يعقإلي  مخصجروة لو وذس 
سلش ا سلةايم. لةإ ي وب سلواونوجيو   لو  أن 
  ا رمرإن يس  يإا ال عواوسوم  و وجهوا 
مخإلء أي منإق  لزإ هج هذس سلش ا يهوذه 
س  يإا  ك مخالء  ل سن سل إلم سالمو موك. 
ً وو يو سً     ال  سلزسلزجن ال يريهجن  ويويوإ
 ل  حل ذل ن ألل م  ال  ك   و  سلو وإاست 
سلقجمية يسل  جيةن سالوازإ ية يسلاإريوخويوة 

 .سلُزاّة مة  ن هم يل ي م
 ووك  وو ووا رمرووإن ي ووك غوويووا  وو ووا 
رمرإنن ع هح وزيع سلزسإو  سالمو مويوة 
 ووك سلصوويووإ  ووإلووزووصوولوويووإ يعووقووإ   وولووقووإت 
سل ري  سل ينية سلاك يقجاهإ أئزة سلزسوإوو ن 

 ياض ثجن  إ سلصوج  يناس و ن يمو ونوإهن 
يناس     سا يعونوإيل سلو و وإ ن يعو وزول 
س م إت يسل يوإت ييسإ  هإ أاهإل وإ 
 ووك   وو سا سلووضوولووج . هوونووإك يوو وو ووجن 
س ا زة سللذيذإ ذست سلنة وإت سلوخوإروةن 
مثل سله إئا سلزوقولويوة  وإلو يوت يسلسوةوان 
يسللضم سلز بجل   اسئق عقلي ية مخالوهوةن 
يسلضلجيإتن يسلزشاي إت سلزخاولوهوة. أموإ 
 إ سل  لة  اوزونوح سلوضوةوجموة سلصويونويوة 

 .أر  ة أيإ    لة ل ي  سله ا
 ك سلصيإ يُصلك سلزسلزجنن حوزوإ عوقوجل 

  رحو وةن 41سلزاسوعن ر إ سلااسييح  
ييضارجن  ل  ع يإ سلوقوانن سلوةوايومن 
ييساز جن  ل  سلوخو وبوةن يهوك عشواوزول 
 ل  اري   وك سلو وبوإاستن حوزوإ عوضوث 
سلزسلزيوإ  ولو  سلوزو وإمو ت يس خو ي 
سلةايزة يأ رإل ر قإت  ويو  سلوهو وان 
يهنإك ياص ي أغنيإ  سلزسولوزويوإ  وجس وا 
سلص قوإت سلوةوايوزوة  ولو  غويواهوم موإ 
أرووضووإ  سلووضووإوووةن أي سلووزووضوواووإووويووإ 

لزوسوإ و ست 
 ووك أتشوو ووة 
سووواووزووإ وويووة 
يمو ونويوة أي 
 وووخوووصووويوووة 
ي ووإئووولوويوووةن 
 ووإلووزوو وواووزووع 
سلصوووويوووونووووك 
يوووواووووزوووويوووو  
 زجمإً   وذه 
سلوووخوووصووولوووة 
ساليوو ووإ وويووة 
لووولووواوووةوووإ ووول 
سلزو واوزو وك 

 .سل إ 
يحووةوول سلووزووسوولووزوويووإ  ووك سلوو ووإلوومن يوو وواووزووع 
سلزسلزجن  ك سلزسإو   ك سل شوا س يسخوا 
مإ   ا رمرإن ل  اهوإل  ولويولوة سلوقو رن 
ييُووةووثوواين  وويوو ووإ سلصوو إ يقوواس إ سلووقووانن 
سلةايمن يسل  إ  مجيإً مع أئوزوة سلوزوسوإوو ن 
سلذيإ يبإ اين  إلقإ  اري  للزسلزيإ  إ 
ع إليم سلقانن سلةايمن ي وإ ي و إ سلشو وب 
سلصينك يسلا إيأ سل إ  مع قجميوة  هوإن ن 
يهك س حبا   اسً  ك سلصيإن  يث ياوبوإال 
سلوزووسولووزوجن ي هووإن  سلووزوشووإ ووا سلوو ويووبووةن 
ً  وإ  يس ا زة سلقجميةن يسلو و سيوإن   واس وإ

 ً  .ي  ع م يمصياهم سلجس   أيرإ
ي ك سلصيإ عناشا سلزصليإتن يهك حثيواإ 
يعُبن   إمازاسر  ك مونوإاوق سلوزوسولوزويوإن 
يسلزصليإت ع سر مإ  مإ  سلزوسو و  يلو ونوة 
م إيتةن عُناخب  ك سلزسإو  سلةبياإن يهوذه 
سلزسإو  عُشواع  ولو   و ا  موإ سلشو ين 

سلوو يوونوويووةن حووإروو سر سلوونووشووايووإت يموواسقووبووة 
س هلةن ي ك هذه سلزسإو  سلةوبويواإ ي و هوإ 

 .عقإ  ر إ سل ي يإ سله ا يس ضض 
ييقوجل مواسمولوج سلصوضوإ وة سلو وا ويوة  وك 
سلصيإ يسلزجسقع سلصينية  لو  سالتواواتوتن 
أن سلزسلزيإ ياجوو وجن  و و  رو إ سلو ويو  
لوو يووإرإ سلووقووبووجرن  وويووث يووقووا ين سلووقووانن 
سلةايمن ييصلجن  ل  سلنبكن ييواواّ وزوجن 
 لو  س موجست. يموإ  وإاست سلوزوسولوزويوإ 
سلصينييإن أت م يَو  وجن س ئوزوة يسلو و   
مإ سلزسإو   ل  سلوبويوجتن لوقواس إ سلوقوانن 
سلةايمن يسل  إ   إلخيوا يسلوبواحوة  هولو وم 

 ً  .يللزسلزيإ وزي إ
يهوونووإك  ووك سلصوويووإ عوونووشووط  وولوو  يووو  
سلخصج  سلز إ خ يسلز إ م سالمو مويوةن 
ي و اهوإ توضوج ألوء مو و وم  وإ صوإئويووإت 
  يثةن يهك عق ّ  سللضج  سلضو لن يأتوجس وإً 
حثياإ مإ سلة و  يسلوضولوجيوإت سلواوقولويو يوةن 
يعوو ووا  لوولوو ووإمووة أتووجسل سلوواووزووا يسلشووإي 
س خران يهج س تهع يس   ا  ك سلصويوإ 
ل وزويوع سلوقوجمويوإت يس قوجس  سلواوك عُشوّةول 

 .سلش ب سلصينك سلجس  
يسل  يا  إلذحان أن س ا زوة سلوامروإتويوة 
ل   مسلزك سلصيإ يغيا سلزسلزيإن يعلو  
س ا زة غيا سلوامروإتويوة أيروإًن عواوزويّو  
 ات إ رضية عزوإموإًن يُموهويو إ لولوصوإئوزويوإن 
يهك خهيهة  ل  سلَزِ  إن يغيا  إ ثة  ولو  
سلسُّزنة حزإ  وك  و ا  موإ سلو يل سلو وا ويوة 

 !..يسالم مية
حزإ يعل   سال إرإ أيرإً  ل  ظإهاإ ال واوة 

سلووزوو ووإ ووم  ياوويووبووة يذحوويووةن يهووك أن 
سالموو موويووة عووضوويووط  ووإاإ  ووإلووزووسووإووو   ووك 
سلصيإن يهوك عوقو   سلوجووبوإت سلشواقويوة 

يس راتويوة   يمن إ سلزصاية يسلهلس ينيوة
يسلشووإموويووةن  ووإالضووإ ووة  لوو  سلووضوولووجيووإت 
سلامرإتية سلزش جرإ  ك سل يل سلو وا ويوة 
يسالم ميةن يليوس سلوجووبوإت سلصويونويوة 
 ولوو  يووو  سلوضووصووان لووةووإ سلصوويوونويوويووإ 
يهّرلجن  زجمإً أح ت ي لجيإت سلز بخ 
سلصينكن  تو  يَوخولوج موإ سلوةوجلسواوايل 
يعيا م سلزسا زل  ك سلقلك ُمساخاج موإ 
 ذير سلوةواّوإنن  و وزويوع سلصويونويويوإ موإ 
مسلزيإ يغيا مسلزويوإن ال يسواوخو موجن 

 .سل هجن  ك أا زا م
 

عبدالقادر_يسن_عبدالفقفادر: عففو #*
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مليجن تسزة هج ع  سا سلزسولوزويوإ  وك    41
وز جرية سلصيإ سلش بيوة. يواواحو ين  وك 

 . زإل غا ك سلب ا
ر زإ يا  سلب   أن سلاقم قليل مقإرتة  زإ 
ياّيو  سل  ي  مإ سلزجسقع سالخبوإريوة غويوا 
سلزاخصصةن لةإ سلز م ليس سلو و ا ي توزوإ 
مإ يُق ّم  سلزسلزجن للصيإ مإ ثاس  توج وك 
لألقليإت سل ينية سلزناشاإ  وك  ولو  سلوزولويوإر 
يأر  زإئة مليجن تسوزوةن يحويوهويوة عو وإمول 

 .سلقيإاإ سلصينية مع هذه س قليإت
  ُ إلةن يزةإ سلوقوجل  ن سالمو   قو  يوو  

اايوقو   لو  سلصويوإ  و سيوةً  وك 
عمإ خ  ة  ثزإن  إ  هإن موع 
أيل مب جث  ل  تجس وك سلشواي 
س اتوو ن لوواووسوواووجسلوو  سلووبوو ووثووإت 
سالم مية     ذل   ل  سلصويوإن 
ُماِخذإ  ةل سلوبو وثوإت سلواموزويوة 

 ً  .يسلا إرية  زجمإ
 ووك سلصوويووإ عوواوو وولّوو  ري ووة 
س قولوويووإت سلوو وواقوويوة يسلوو يونوويووة ن 
يري ة سهازإ  سلض   سلشيج ك 
سلصينك  اج يا مو ولوق سلوضوايوة 
للزسلزيإ  ك مزإرمة   وإئواهوم 
ياقجم م سل ينيةن يسلضهإظ  لو  
مسإو هم سلااسثويوة ذست سلو وإ وع 
سلز زإري سلوخوإ  يرويوإتواو وإ 
  نإية مإ سل يلة سلصينويوة.  وهوك 

 – ل  مبيل سلوزوثوإل  – نغ إي 
ت   مب ة مسإو  ق يزوة عونواوزوك 
ل صجر مخالهةن  ذ يجو  مسو و  
 مجتخيوإتوج  يسلوذي عوضويوط  و  
  يقة ذست اإ ع رويونو  قو يومن 
يمسوو وو   عيووإي عووجيووجسن  يهووج 
مس   عوم عشويويو ه أيسئول سلوقوان 
سل شايإ. ييوجوو  أيروإ مسو و  
 هووجعي ن  ووإالضووإ ووة  لوو    ي 

 . جايتج 

ي   مقإا وة 
  وووجوووويوووإن  
عووجووو  أيرووإً 
 و إ مسووإووو  
ق يزة مونو وإ  
 س رضوإ   
 ووك موو يوونووة 
 عشج  تشج ن 
ي ك مقإا وة 
  وووووإتسوووووك  
يجو   وإموع 
 ووووووووويووووووووو ن  
سلةبيان يهوج 
موووووإ أقووووو   
سلووووزوووو ووووإلووووم 

 .سالم مية سل ينية
يسل  يا  وإلوذحوا  وإ  و وا رمروإن  وك 
سلصيإ أت  يُو ولوق  ولويو   موم خوإ  هوج 
  ووإعشووإي ن يمووع قُووا  ُ وولووجلوو  يوواوو وويووا 
سلزوسولوزوجن المواوقوبوإلو   شوةول ُموزويّو ن  ذ 
يَقجمجن  إاّخإر سلنوقوجا عوضورويواسً القواونوإ  
سلضإويإت سلامرإتية خ ل سلش ا سلةايومن 
 يزإ عةساظ اير سل بإاإ  إلزجسئ  سلامرإتويوة 
سلزانج ةن  يث يقج  سلزسلزجن سلصيونويوجن 
 ووإ رووإر مووإ يسوواوو وويوو ووجن  ووزوولوو  مووإ 
سلزاحجالت يسل صإئان لزشإرحة سلبإقيإ   إ 

يسالمازاإل  إال  إر  شةل وزإ وكن لويواوم 
 .   هإ ساللا س   ص إ سلااسييح

 ك سلصويوإ ووات سلو وإاإ هونوإك أن عوبو أ 
سلووهوواوويووإت سلووزووسوولووزووإت  ووإلصووج  موونووذ مووإ 
سلاإم ةن يسلذحجر مإ مإ سلوثوإتويوة  شواإ. 
حزإ وات سلو وإاإ أن يواوم عوةوثويوء اري  
سلاج ية سل ينية سلزا لقوة  وإلصوج ن يموإ أن 
ياعك   ا رمروإن  واو  عو وج سلوزوسوإوو  
 إلزصليإن يسلبيجت  إلضلجيإت سلواوقولويو يوة. 
ي ن مإ يَضيإ يقت سال  إرن يب أ سلزسلزجن 
هوونووإك  وواوونووإيل سلوواووزووا يسلشووإي يمووإ ثووم 
سلضلجيإت. يمإ أن ينا جس  ا  ياجو جس  ل  
سلزسإو   اس  سلص إن ليو وجايس  و و  ذلو  
لزشإرحة أ اسا سل إئلة  إال  إر سلوُزو و   وك 

 .ذل  سليج 
يسلزسلزجن   بيو واو وم يواو وإيشوجن موع سل 

ن يهك سلاك عزثّل أحبا قجمية  اقية ” هإن“ 
 ك سلصويوإن  ويوث يواوشوإرك سلوزوسولوزوجن 
 اا زا م مع أر قإئ م سلزخواولوهويوإ  ونو وم 
 اقيإً ياينيإًن يحذل  يقج  أرو قوإ هوم موإ 

 واوبوإال سلو و سيوإ موع أ ونوإ  ”  هوإن“ قجمويوة 
سل جسئء سالم مية سلذيإ   يرهم يونواوزوجن 
 ل  قجميإت أُخا   و يو إن يذلو  عو وبويواسً 
 إ سلا إيأ سلزشااك يسلانإغم يسالتسو وإ  

 .سلجانك
يل َل ماا هذس سلا إيأ سلزوشواواك يسلواي  

لوو   سلصوويوونوويووسوويووإ   سلووجس وو إ
سلزنازيوإ لو وشواست سلوقوجمويوإتن 
ي وجا  و وجهواه  لو  سلسويوإمويوة 

عسواوبو و وإ سلوقويوإاإ  سلاسئ ة سلواو  
سلضةيزة  ك سلوضو   سلشويوج و  
سلصينك  ع إه س قلية سلوزوسولوزوة. 
يهك ميإمة م    ل  ع وزويوقو وإ 
سلا يق  ك ويإ  ويونو ن س مويوإ 
سل إ  سلضإلك للوضو   سلشويوج وك 
سلصوويوونووك يرئوويووس وووزوو ووجريووة 
ً ِموإ  سلصيإ سلشو وبويوةن ُمونو ولوقوإ
وجها سل ماجر سلصويونوكن سلوذي 
ل إلزإ أّح  أن سلصينييإ مجسميوة 
 ل  سخا ع مذسهب م يأايوإتو وم 
يأ اسق م.  ا  َغو ت مويوإمويوة 
سلصيإ  ع إه س قولويوإت َمروا وإً 
للَزثلن ي جرلوة عُوا و  سلوبولو سن 
س خا   ك حيهية سلواو وإمول موع 

 .س قليإت سل ينية يسلِ اقية
ّارق_قديس: شاعر وكاتص #*

ونففففاقففففد وروائفففف  #سردنفففف  
مففعففرو   وعفففو مففتففقففدد   فف  
االتفف ففاد الففدولفف  لفف ففةفف ففا ففيففيففن 
وامعالميفيفن والف فتدفا  الفعفر  
 –سصدقاء جوُي ف فاءم #الةفيفن 

 .األردن
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لهت ستابإهك عضقيق مي ستك للقوسوم سلو وا وك 
 وو وونووجسن  CRI الذس ووة سلصوويووإ سلوو يلوويووة

سلهايإت سلزسلزإت سل زي ت  وك وونوج وك “
ن حشء  إ عضّسإ مساج  م يشوة ” سلصيإ

سلوونووسووإ  سلووزووسوولووزووإت  شووةوول موولووضووجظن 
يسقاضإم إ سل زل  ك سلو و يو  موإ سلوزو وإن 

 .يمإ أهز إ سالتاإج يسلا إرإ يسلاسجيق
يأ اقو   وان يلوجج سلوزواأإ سلوزوسولوزوة  وك 
سلصيإ  لو  مو وإل سلواو وإرإ يسالمواوثوزوإر 
 زه جم إ سلجسمعن أمجإ  إلاولن يوو  موإ 
أيو  سلا وجر سلوضوروإري يسالتواوقوإل  لو  
م ازع سلا إه يستاشإر سلثقإ ة سل إليةن سلواوك 
ع نك ضايرإ أن يةجن وزيع أ نإ  سلجاوإ 
ُمنا يإ ي وإ ولويوإ يُموهويو يوإ لوزو واوزو و وم 

 .يايلا م يمساهي يإ
يمإ هذس سلزونو ولوق سرعوايوت سلواو واي  وك 
مقإلك هذس  زنإمبة   ا رمروإن سلوةوايومن 
 ل  قصة ت إ   ماأإ رينية مسلزة أثبواوت 

 .ت إ  إ يق رع إ  ل  سلازيّ 
ن يهوك ” لويوج يوج هوجس“ سلب لة هك سلسويو إ 

عإواإ يرإ بة مصنع التاإج سلِض إ   وك 
م ينة مإتيإ سلصينية  زقإاو وة هوإيونوإن  وك 

ووونووج ووك سلووبوو ان 
 وووقوووقوووت خووو ل 
سلسنجست س خياإ 
عيإاإ حبويواإ  وك 
سالتوواووإج لوواووصوول 
س ر إ  سلا إرية 
لزشواي و وإ سلو  
أحووووووثووووووا شوووووواإ 
مووو يووويوووإ يوووجسن 
رويوونووكن ييَوو ووجا 
سلسبوب  وك ذلو  
حووووزووووإ عووووقووووجل 
لووووووووووووإلذس ووووووووووووة 
سلصوويوونوويووةن  لوو  
ً موع  سلا ّجر سلسايع لوزوصونو و وإ يعوزوإ ويوإ

 وك ” سرعهإل مساج  مو ويوشوة سلوزوسولوزويوإ“ 
 .من قا إ
عساوخو   سلواوةونوجلوجوويوإ  وك ”  ليج“ سلاإواإ 

سالعصإالت سلا وإريوة يعواييوج  روإ واو وإ 
ي اسرإ مصن  إ  ك سلصيإن  ينزوإ لوم عوةوإ 
هذه سلاقنيإت ماإ ة  ك عموإ موإ وقن  وهوك 
سلثوزوإتويونوإت موإ سلوقوان سلوزوإضوكن عوقوجل 

ن حإن لجن سلِض وإ  موقواوصواسً  ولو  ” ليج“ 
سللجتيإ س  زوا يس خروان أموإ سآلن  وقو  
عنّج ت س لجسن يسخالهوت س  وةوإل أيروإًن 
يست ةس ذل   ل  تج ية سلُض ب يألوجستو وإ 
سلاك غ ت  إل شاستن حزإ أربح سلِضو وإ  
أوزل  اووزولن يأا  ذلو  سلو  مروإ وهوة 
أ زإل إ سلا إرية  و إ مواست ي عاهوإرهوإ 
أحثا مإ أي يقت مر ن مجيإً مع سعاهإر 

 .من قة هإينإن
يأربح سلِض إ ن  سب رإ بة سلزصونوعن 
رم سً ل زإل سلزاأإ سلزسلزة  ز ينة موإتويوإن 
ي  مة ع ةس سالتا إ ة سلاك  ا واو وإن  ذ 
حإتت حل سماأإ مسولوزوة هونوإك عوزولو   وك 
ً يس وو سً  وقوطن  وك  ويووإ  سلوزوإضوك ِ وو وإ وإ

أربضت عزال  حل  ماأإ سلويوج  سلو وشواست 
من إ ماو و اإ ساللوجسن يموخواولوهوة س  وةوإل 

 .يسلاصإميم
ي إلاجسعي مع ع جر  ةل سلِض إ  يألجست  
يعسإيا َوزإل  مع سل صان عش و  موقوإاو وة 

ً مسواوزواسً  ويوث ”  هإينإن“  ع جرسً يستهاإ وإ
ع ةء سلضةجمة سلصيونويوة  ولو  سمواوةوزوإل 
 نإئ إ ل  ل إ  ل  سل يس  وو يواإ مويوإ ويوة 
 إ اإ يايلية ماق مة ي صوايوةن يعوج ويوا 
 مووةووإتووإت ييمووإئوول سالعصووإل  ووإلووخووإرج 
 هوو سع موو وونوويووة يموويووإ وويووة يعوو ووإريووةن 
يال  سث سلز ي  مإ سلزشإريع لخلق  ا  

 .سل زل للنسإ  يسلاوإل  ل     مجس 
لةإ ستاشإر ُرنع ي يوع سلوِضو وإ   وك هوذه 
سلزونو وقوة ي وك غويواهوإ موإ سلوزوقوإاو وإت 
يسلز ن سلصينية سلةثياإن ال ي نك أن وزويوع 
سلنسإ  سلصينيوإت سلوزوسولوزوإت ُموضو وبوإتن 
 يث عاع ي سل  ي  من إ مو  وس  و يوثوة. 
 إلصينية سلزسلزة عازاع  وضوايوة سالخواويوإر 
 ووك سرعوو س  سلووِضوو ووإ  مووإ  وو موو ن  سووب 
خيإرسع إ سالوازإ ية يسلشخوصويوةن عوزوإموإً 

 .حزإ هج أماهإ  ك غإلبية سلبل سن سل ا ية
يي جا سلاوغويويوا سلونوج وك ساليو وإ وك  ولو  
سلجضع سالوازإ ك يسالقاصإاي يسلو وبوقوك 

سلزن قة يمن م سلزسلزوجنن سلو  موإ   لسةإن
 ققا  و جا سلسلط سلصيونويوةن موإ عسوايوع 
يسضح  ك سلانزية سالقاصإاية يسالوازإ يوة 
ً لسويوإموة   ك موقوإاو وة هوإيونوإنن عو وسويوزوإ
سالرووو   يسالتوووهووواوووإ  سلووواوووك  وووا وووت 
سلضةجمإت سلصينية سلزا إقبة سل  عو وبويوقو وإ 

ي ووك هووذس سالاووإر عووامووسووت  .0661مونووذ 
موقووإاو ووة هووإيوونوإنن يأروبووضووت مووإ أحووبووا 
سلزنإاق سالقاصإاية  ك سلصيإن يعوضوّجلوت 

منة مرتن مإ و ياإ  وضوايوة  41خ ل 
ُمغلقة أمإ  سلخإرجن  ل  وب ة أمإمية أثونوإ  
عنهيذ سلصيإ لسيإمة سالتهاإ   ولو  سلو وإلومن 
ي   ت رونوإ وة سلسويوإ وة  ويو وإ عو وجرسً 

 .ُمذه ً   ّ ايل سل إلم تضجهإ
يس وواووزووإاسً  وولوو  سلسوويووإمووإت سلووجاوونوويووة 
سلاهريليةن  ال سل  ي  موإ أ ونوإ  هوإيونوإن 
 ززإرمة س  زإل سلا إريةن يمن م سلونوسوإ  
سلزسلزإتن ي ذل      مساجسهم سلزو ويوشوك 
سرعهإ إً ماجسر ً يسماق لية  ك قاسرسعو وإ 
سالقاصإاية يسلشخصيةن يعه ي ً لزةإتواو وإ 
 ل  َرو ويو  سلوِضواسك سالوواوزوإ وك سلو وإ  

 ً  .سلقجمك يسلجانكن  ل يسل إلزك أيرإ
اففنففاء_كفف ففيففة: #مسففتففشففارة رئففيففس #*

االت اد الدول  ل ة ا فيفيفن واألعفالمفيفيفن 
وال تدا  العر  سصدقاء #الةين  وكفاتفبف  
وص  ي  #تفونسفيف  نفاشفعف  ومفعفرو ف   
س  لالتف فاد  ومن الا(اوع  األول  الا ادِّ

عيد عالا   .الدول  ع   صر
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 ستقيبي  اليميسيليميين هي  اليي ين شيهير 
رم ان ال     خي ير اسيتيقيبيا   ي يتي  
االستع ا  يالتت  ر لرم ان هي  بيال  
سير اليي ين اليعي ي ي  يميايتسي  تيينيش 

ثا .  يش  ج ن ب نش على أتسن مِّ
المسلمين ياالسال  ه  الي ن ليهي  يليه 
؟ية طي لة ليطي ي ية يُميعيب يرة ال ميجيا  
لذكر ا  نا. لذل   تم ي  شيهير رم يان 
ه  الي ن بالكث ر من األنييار ياليتيسين 
يالجما  ياألب هة  يمن ذل  أن مسيليمي  
الي ن    أت ا  ل يلة ي يني ية عير يقية  
تأسست ؟ب  ألي  السن ين  يلي   يتيميكين 

من يأ  ا أي تي مي ير يا  ي ي   أل غا ٍّ 
بالتال  ع  مة يشعبها عي ي ي   إذ لي  يه 
الق رة لل هاع التق ق  عن بيلي ي ياليتيميتيع 

 بخ راته  ين األجنب  ال خ  .
ياليي يين  يي  إتيي ى أ؟يي   الييتي ييارات 
عيليى يجيه األرض  ي؟ي  تييميكينييت ميين 
الت ا  على مكيناتها يثقاهتها يعيا اتيهيا 
يتقال   ا الشعيبي ية ي؟ييمي ياتيهيا اليكيثي يرة 
بذكا  شعبها ي؟ ا اته على مر اليتيار ي   
ت ث تمار  القيم ات اإلسالمي ية مينيهيا 

طقيسها بتر ية تيامية  ي سيلي  
المسلمين ه ها سب   الت  ن  ين 
أل إكييراي  هيياليي  يين يالييعييبييا ة 
ياتييتييرا  مشيياعيير الييمييلميينيي يين 
ال  ني ية هي  اليي ين م يميينية 

 كلها بقية القانين الرسم .
يهي  شييهير رم ييان الي يي يي يي  
 ل ل المسلمين ه  الي ن كميا 
كيي  مسييلييميي  الييعيياليي   يييالة 
التراي ح ه  مختل  اليميسياجي   
ي   بعشرات اآلال   ي يميكين 
مالت ة يجي  يا بسيهييلية هي  
بك ن يهي  ميخيتيلي  اليمينياطيق 

ياأل؟يييييياليييييي يييييي  
ياليييييييييمييييييييي ن  
يبييخيياييية هيي  
بقياع كيثياهيتيهي  

 –الييييعيييي   يييية 
غرب اليي ين  
مييثيي  ميينييطييقيية 
شييي ييينيييجييي يييانيييش 
الييييي يييينييييير يييية 
ذاتيي يية الييتييكيي   
يمييييقيييياطييييعيييية 
ن ننيشي يا ذاتي ية 
التكي  ليقييمي ية 

  يل ال ..
تقي  ال  ائ ة الي ن ة الناطقة بالعربي ية 

CGTN   ه  تتق يق رم ياني  أجيرتيه
، يشماال،   أن ه  جم ع بقاع الي ن جنيبا
،  ثمة تياج  كب ر للمسليمي ين  ، يغربا شر؟ا
األجانب  يال س  ما اليياهي  ين مين بيلي ان 
عييربيي يية  يميين بيي يينييهيي   بييليييميياسيي ييين  
يمي  ين  يطلبة ؟ ى بع يهي  شيهير 
رم يان ليعيي ة سيينيييات  اخيي  الييي يين  
يعب ريا عن مشاعر يلتي يات اليي ا؟ية 
يالي  ياألل ة الت  تبا لي ا مع الي ن  ين 

 خال   ذا الشهر ال    .
لذل  نرى ك    تتي ي  عي   كيبي ير مين 
، مييع  الييي يينيي يي يين بشييهيير رم ييان سييي ييا
العرب ه  الي ن  يبخاية هي  اليمي ن 
الت  تشه  يجي ا، كب را، لهلال  اليعيرب  
هه  إذ  َع شين ه   يلة تتتر  اإلنسيان  
بنض الن ر عن   نية ي؟ييمي يتيه يلينيتيه 
يعا اته يتقال  ي  تق   للجم يع خي مياتيهيا 
بييمييسيياياة بيي يين الييكيي   لييذليي   ييقيي يي  
الييمييسييلييمييين هيي  الييي يين شييهييررم ييان 
المبار  بيكي  تير ية هي   ي  اليييرة 
التق ق ة للييي ين اليتيا يرة  ياليتي  ؟ي  

تيس عت يتعمقت ه  مختل  الميجياالت  
بكث ر من اإلنجا ات ياألهكار اليخيال؟ية  
يه  مجتمع الهمية يالينيشياط ياال يتيميا  
  ، ، يريت يا باإلنسان يراتته يتنم ته ما  ا
يك  ذل  سا   يساع  ه  تشك   لييتية 
رم ان ة إسالم ة متم  ة بأليان ي ني ية 
يمبتكرة  بالرغ  من ارت اع ع   سيكيان 
ال يلة بشك  كب ر ه  السنيات االخ يرة  
لكن الي ن بق ت تجمع تتت جينياتي يهيا 
الع    من اللنيات ياليقييمي يات ياأل  يان 
ياألعييييرا  يالشييييعيييييب الييييينيييي ييييرة 
يالمتيسطة  يكله   ن يين تيتيت لييا  
 يلة يات ة ي تيت ين ه  مجتمع  ُيميث ي  
الييتيييا ييع الييذل  ييي أتيي  أ يي  سييمييات 

 الشخي ة الي ن ة.
يمع انيقي يا  شيهير رم يان اليكير ي   
 ستقب  المسلمين ه  جمهيير ية اليي ين 
الشعب ة عي ي  الي يطير اليميبيار  بيعيا ات 
يطقي    يني ية ليليعي  ي  مين اليقييمي يات 
المسلمة  نا   لما لألمر من أ م ة بالنة 

 بالنسبة للمسلم ن أجمع ن.
ه   الي ن ا تما  كب ر باألمير ال  يني ية 
للمسلم ن من جانبيهي   ي   يمين جيانيب 
الييميينيي ييمييات اإلسييالميي يية ياإل ييمييانيي يية 
،  هال يلة الي ن ة اليتي   المرخية رسم ا
تن   عمل ة تمتعه   كما يتمتيع غي ير ي  
من الملمن ن باأل  ان االخرى  بالقيانيين 
يتما ة معتق اته  يمساج    يميا؟يعيهي  
ال  ن ة يعائالته  يشبيابيهي  اليعيامي  هي  
مختل  ميا؟ع العم  ياالنتا   ل يشيعيريا 
بأن ال هر  ب نه  يب ن غ ر   من أبينيا  

 اليطن المترام  االطرا .
، أن أع ا  المسليمي ين   يمن الُمالت  أ  ا

ه  الي ن ع  ي ة  يييليياتيهي   ييمي ية  
ي   يذا أيليي ية يا يتية لي ى  لذل   ُشيك ِّ
 ، ال يلة يأجه تها للعنا ة بهي   خيييييا
ه  شهر رم ان الكر    يع   
ال طر السع    يع ي  األ يتيى 
المبار   يالمناسبات اإلسالم ة 

 يال  ن ة االخرى.
 

*#السفير  بدالحمتيتد_الت تبتي. 
متترشتتن لتتمتتنتتصتت  مستتمتتشتتار 
لتتترئتتتيتتتا االمتتتحتتتاد التتتدولتتتي 
لتتلتتصتتحتتافتتيتتيتتن واإل تتالمتتيتتيتتن 
والتتت تتتمتتتا  التتتعتتتر  أصتتتدقتتتاء 
#الصتتتيتتتن ورئتتتيتتتا رابتتتطتتتة 

#الصتيتنتيتة   –الصداقة اليمنية 
 ”.محت المأسيا“
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سلصيإ ايلة حبا   ك سل إلومن عواوزويو   و و ا 
مةإت إ سلةبيا ي رإرع إ سل ايقوة يعوقو ّمو وإ 
سلُزذهلن ي ا  ا سلثقإ إت سلقجمية سلزونوسو وزوة 
ضووزووإ ثووقووإ ووة سلشوو ووب سلووجس وو ن يسلوو يووإتووإت 
سل  ي إن يمإ  ويوإ هوذه تو و  سالمو   سلوذي 
اخل  ل  سلصيإ  ك سلقان سلسإ ع سلوزويو اي 

 يستاشا  ك ر ج  إ ي خإرة سلغا ية من إ.
عج ّا سل يلة سلصينية  قيإاإ سلض   سلشيج وك 
سلصينك  اية سال اقإا سلو يونوك لوزوجساونويو وإ 
يعووبوويووضوو ووإ لوو ووم ي ووإلوواووسووإيي  ووك سلووضووقووجي 
يسلجسوبإتن مزإ يج ا للزسلزيإ  وك سلصويوإ 
 يإإ  إاية يستس إمإً ييئإمإً مع  وإقوك أ ونوإ  
سلش ب سلصينكن  ا   ي ن حوإتوت تسوبواو وم 

 قليلة مإ  وزإلك ع  سا سلصيإ.
ي ك ظل ميإمة سالرو   يسالتوهواوإ  سلواوك 
 إارت  لي إ سلصيإ منذ أر  ة  وقوجان توا  
ع ّس  سلانإغم يسل يأ سلزشااك  يإ قجمويوإت 
سلصيإن سلاك ي انق أرضإ  إ أايإتإً مخاولوهوةن 
يهنإ عبواع يمو ويوة سالمو   يس واو سلو   وك 
سلووضوويووإإ سلوواغوويوو إ سلوواووك يوونوو ووم  وو ووإ هوو ال  

 سلزسلزجن  ك مخالء أتضإ  سلصيإ.
يأيا أن أقووء هوونووإ قوولوويوو ً  وونوو  عوو ووا وواووك 
سلشخصية  ك هذس سلز إلن  يث عرت قوبول 
منجست م ينة  ي ن س ثاية سل ايقةن  وزوإلوك 
غا  سلصيإن ي إروزوة مونو وقوة  و تسوكن 

يلزست سلضيإإ سلو وزويولوة 
يسلوو ووإائووة يسلوواوو ووإيووأ 
سلزشااك يسلزانإغم  ويوإ 
سلوزووسولووزويووإ سلصوويونوويويووإ 
يغوويوووا سلووزوووسووولووزووويوووإن 
يرأيوووت  وووا   ووويووونوووك 
سال وواوواس  سلووذي يووةوونّوو  
سل وزويوع  هول سلوةواوإ  
يسلوو يووإتووإت سلسووزووإييووةن 
يالووهووت  لوو  سلووزووسوو وو  
سلةبيا   ذه سلز ينة سلاوك 
ي جا عإريخ  ونوإئو وإ  لو  
ألوووهوووك مووونوووةن يلوووهوووت 
ستوواووبووإهووك حوويووء يوو خوول 
سلسيإ  سلصينيجن يس وإتب  لي   ةل س اواس  
ي و لن يأخذت رجرسً عذحإرية موع  و و  

 سلزسلزيإ سلصينييإ هنإك  ةل  اية.
يعقجل سلزاسوع سلصينيةن  ن سلزس   سلةوبويوا 
 ووك  وويوو ن هووج مووإ أهووم يأ وواع سلووزوو ووإلووم 
سالم مية سلةبياإ  ك سلصيإن  يث  ُنِوَك  وك 
    أماإ عإت   استو   سلوزولوةويوةن يهوج أ و  
أحبا سلزسإو  سلز إراإن ييو وزوع سلوزوسو و  
 يإ سلهإ سلز زإري سلصينك سلاقلويو ي يسلوهوإ 

 سلز زإري سالم مك.
    سل خجل مإ سلبجس ة سلوائويوسويوة لولوزوسو و  
عجسو    جس ة خشبية مقن واإ عو ولوجهوإ قوزوة 
م و ةن ي ك سلوزوسو و   واج قوزواو  موبونويوة 
 ووإلووقوواموويوو  سلووزوو وووجن ي وو  ثوو ث  ووجس ووإت 
م خا ة  ا  إر  ولو   وةول عهوجرن ي وك 
سلزس   قإ ة عس ل ع جر عإريخ سالم    ك 
مقإا ة  إتسكن  يث يجو   ولو  وو رستو وإ 
  ا م ين  لويو   سوإ  سلواوقوجيوم سلو مونوك 

ي ك ماح   ونوإ  سلوزوسو و  عوجوو  ”.  سل ا ك
مويوذتوة مووةوجتوة مووإ خوزوسوة اوجس وقن ي لوو  
سل نج  مإ سلزيذتة عواوجس وا قوإ وة سمواوقوبوإل 
لةبإر سل يسرن عرم     سلواوضوء س ثوايوةن 
ي ك سلزس   أر ع منصإت عوذحوإريوة عسو ول 
أ  سث  نإ  سلزوسو و  ي  وإاإ  ونوإئو   وايسموا 
 مباساجرية. يعغ ك قإ وة سلصو إ مسوإ وة 

موواووا مووا ووعن 511
يعوواووسووع سلوو  ألووء 
ن يووو رسن  مصوول 
سلووقووإ ووة موو خووا ووة 
 ووو يوووإت قوووانتووويوووة 
موونووقووج وووة  وولووو  
سلخشبن يسلوقوإ وة 
هك أحبا  نإية  وك 

  .0سلزس   
ي ووك مووةووإن غوويووا 
  ي  مإ سلوزوسو و  
تووووووو ووووووو   وووووووك 

سلزسلوزويوإن  ويوث  
يسوواووشوو ووا سلوو سئووا 
 يإإ سلزسلزيإ  وك 

يووجموويووإعوو وومن أاوو ووزوواوو ووم سلصووضوويووة يسلووضوو ل 
يسلوولووذيووذإن لووبووإموو ووم ي ووإاسعوو ووم يعووقووإلوويوو هووم 

 يغياهإ.
يأتّجه هنإ  ل  أن س ا زة سالمو مويوة لوذيوذإ 
و سًن مجس  عنإيلاو وإ  وك  ويوجت سلوزوسولوزويوإ 
سلصينيويوإن أي اسخول سلوزو وإ وم سالمو مويوة 
سلزناشاإ  ك أروإ  سلز ينوةن أي  وك سلو و يو  
مإ سلز ن سلصينيةن ي خإرة  وك سلو وإروزوة 

  ةيإ.
حزإ يأ ح  هنإ  ل  أن سلصيإ عوجلوك أهوزويوة 
 إلغة للا ليمن  زإ  ك ذل  سلا ولويوم سالمو موك 
سلذي ينقسم   ل  ث ث ماس ولن س يلو  هوك 
سلزا لة سال ا سئية ييقاصا سلا ليم  ي إ  ولو  
سلز سر  سلقانتية سلزا لقة  إلزسإو ن ي ويوث 
يالق  سل     ي إ اريمإً  ك موبوإاح سلولوغوة 

 سل ا ية يسلقانن سلةايم.
يسلثإتية هك سلزا لة سلزاجم ة سلواوك يو ر  
 ي إ سل    مبإاح سلنضج يسلب غةن ي و و  
سل لج  سل ينية مإ سلض يث يسلاهسيان يمونو وج 
هذه سلزا لوة  وك  وإووة  لو  عو و يول . أموإ 
سلثإلثة يهك سلزا لة سلو ولويوإن  وهويو وإ يواولوقو  
سل     لج  سلهق ن يسلاوهوسويوان يسلواوج ويو ن 
ي    سل لج  س خا ن يه   إ عخايج ا إإ 

 يم ّرميإ.
يُم  ظة ال    موإ ذحواهوإ هونوإن يهوك أن 
سلزظإها يسلسلجحيإت سالم مية  وك سلصويوإ 
ال عخالء  إ غيواهوإ  وك موخواولوء سلوبوقوإل 
سالم مية  ك سل وإلومن يعواو ولو   وك س خوّجإ 
يسلوواووسووإمووح يسلوواوو عر يسلوواوورووإمووإن سلوو وو سلووة 
يأ زإل سلبِا يسال سإن سلاك عارإ ء خ ل 
  ا رمرإن سلةايم يسلزنإمبإت سل ينية حول 

  إ .
يعس   سلضةجمة سلصويونويوة ووإهو إً لولوضوهوإظ 
 ل  يم ية سالم   يس واو سل سلوزوسولوزويوإن 
ي إالم   يمجيإً مع سلصيإ ي   و وإ يواوجلّو  
أمل  قيقك التبثإي  إلم  و ي  مولو ه سلسو   

 يسالعاهإر.
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لبّيت  ساير الب ر يقك سلقو يوم يس  و  
س ماإذ س حإايزك موايسن موجاس  لوةواوإ وة 
هذس سلزقإل الميّزإ يتضإ  ك   ا رمروإن 
سلوةووايومن  و ووا سلصووج  يسلووةوا  يغوهوواسن 
سلخ إيإ يسماقإمة سلسلجك يسلهةان  جرهوك 
ً موإ س ل موايسن يسالعوضوإا  ر يقإً ُمقوّا وإ
سل يلك للصضإ ييإ يسال  ميويوإ يسلوةواّوإ  
سل ا  أر قإ  سلصيإ يرس  وة سلوقولوزويويوإ 
سل ا ية ُموضوبوك  وجعويوإ يُ ولوهوإ  ريمويوةن 

اللقإ  أضجس  أيلية  إ سل  قوإت سلوجثويوقوة 
مإ  يإ مسولوزوك ريمويوإ يسلصويوإ يرأيوك 
 ي إن  ك  اإر عضإلء سلشو وبويوإ يسلوبولو يوإ 
سالمااسعي ك سلذي ميبق   لو  س  و  يثويوقوإً 

 ي  ي سً  ن  إ  هللا.
ي جرهك خاي إً ق يزإً مإ حلويوة سلشوايو وة 
 ك وإم ة نل سلبيت س مو مويوة سالراتويوةن 
ي إرل  ولو  ووإئو إ موإ وو لوة سلوزولو  
 بو هللا سلوثوإتوك سلوزو وظومن يأ واع سلولوغوة 
سل ا ية وويو سًن يِ شوت  وك س ران را وإً 
َم قجالً مإ سل مإن ي ن َمإ ياةلم  إل ا ية 

ً هوج  وا وكن  لسإتوإ
 قو  قوبولوت سلو  وجإ 
للوةواوإ وةن ال مويّوزوإ 
يأتووونوووك رووو يوووق 
مقّا  موإ س ران 
يسل ا  أووزو ويوإن 
يأرووووووو قووووووووإئووووووووك 
مناشواين  وك حول 
سلووبوولوو سن سلوونووإاووقووة 
 إلرإان يال أ وّاي 
 وويوونوو ووم  ووزووضووبووة  أي 
  و قوة  أي  واُخوّجإن 
 زن م سلزسلم يمن م 
سلزوسويوضوك يمونو وم 
سلووَضووةوويووم يسلووزووسوو يل يسلشووإ ووا يسلووةووإعووب 
يسلزجساإن يهم وزي إً يا ل جن  ل  عغييوا 

سلصويونوك   –سل إلم  ج  إ سلو وزول سلوايموك 
سلزشواواكن سلوجس وك يسلو وزويوقن يسلوذي ال 
يزةإ حساه  ك ظل ر وإيوة موإ سلوقوإئو يوإ 
سلضليهيإ   ايزيا   ايزياي ويواوأ  وجعويوإ 
رئيس ريميإ سلهويو يواسلويوة يسلوائويوس  وك 
ويإ  ين  رئيس وز جرية سلصيإ سلش وبويوة 
يس ميإ سل إ  للض   سلشويوج وك سلصويونوك 

 سلص يق.
 ك رمإلة مإ قة   ث   إ سلوائويوس  وجعويوإ 
لألميإ سل إ  لولوضو   سلشويوج وك سلصويونوك 

 ولو  ” سلص يق  ك ويإ  ين  قوإل  وجعويوإ 
موو   سلوو ووقووجا سلووزووإضوويووة  ووقّووقووت سلصوويووإ 
ت إ إت  ظيزة  قإًن  ن  و احوم عواوضواك 
 إّااسا  ل  اايق سلواونوزويوة سالقواوصوإايوة 
يسالوازإ ية سلوُزواوسوإر وةن يعولو وب ايرسً 
ً  وك  ول سلوزوشوةو ت سلوزولوّضوة  ولو   هإمإ

حوزووإ ”.  سلوزوسواوجيوويوإ سالقولويووزوك يسلو ووإلوزوك
عق ياه سلبوإلو  لواو وجر “ يأ ا   جعيإ  إ 

سل  قإت سلايمية سلصينيةن سلواوك يرولوت 
 ووإل غوويووا مسووبووجي مووإ “  لوو  مسوواووج  

سلشوواسحووة يسلووثووقووة سلشووإموولووة يسلوواووهووإ وول 
 ”.سالمااسعي ك

سلا يق يسلص يق  ك وويوإ  ويونو  س مويوإ 
سل إ  للض   سلشيوج وك سلصويونوك يرئويوس 
وز جرية سلصيإ سلش وبويوة َموضوبوج  وو سًن 
ليس  ك أيمإا   ب  يمسلوزويو   وقوطن  ول 
ي ك أيمإا   ج  سل إلم يمسلزي إن ي وك 
أيمإا سلش ب سلايمك يمسلوزويونوإ حوذلو ن 
يتضإ  ذ ت ح   اتنإ يسلصيإ مسلزويوإ يأموم 
ي  إ يقلب يس  ن تا لع  ل  سلصيإ قويوإاإ 
ي ةجمة ي  بإً لا  ي    قإعنإ سلوزواوزويو إ 
 ك سل ياإ يسلاضإلء    ستقو وإلن  وائوإموة 

سلضةيزوةن يتوبواو ول سلو  هللا ”   ك“ سلا يق 
سل ولوك سلو وظويوم أن يوضوهوظو  موع رئويوسونوإ 
  ايزيا  جعيإ سلضةيمن يلةجت زإ يُوضوقوقوإن 
ييَضهظإن عضإلهنإ ييز ّست   قج  مواو  وقوةن 
لذس يَخإ نإ سلغا  يياع   مونوإن يهوج سلوذي 
يضإيل مق جرسً سر نإل خو  وإت موإ  ويوإ 
 ل ينإن لةننإ ت ك ذل  يتوااهوإ  لو  توضوجر 
أرضإ  إن يلإ يازةنجس منوإ يموإ عوضوإلوهونوإ 

 سلثنإئك أ  سً.
حإن ال    مإ هوذه سلوزوقو موة 
لل خجل  ك سل ُزق.   و قوإت 
ريميإ يسلصيإ  ك سلوزو وإل 
سالم مك عا وجر يعواو وّ عن 
 وولوو  مسوواووج  سلووقوويووإاست 
س يل  يسلها ية يسلزسلزويوإ 
 ك سلوبولو يوإ  وإموةًن  ول أن 
سلسوويووإ ووة يعوو وولوويووم سلوو وولووبووة 
سل إم ييإ عاةإثا  يننإ ي ويوإ 
سلصووويوووإن ييووو ير  ووو اتوووإ 
سلوووايمووويوووة سلوووزووو مووونوووجن 
سلصينيجن يغياهمن ييو ير 
سلصيإ سلزوجساونوجن سلواي  
 ةثاإن ال ياإواين  قطن  ول 
ييُ ّزقجن سلو و قوإت لواوبوقو  
هذه سل  قإت  واويّوة يرولوبوة 
يعسوواوو وويووع را سلوواوو وو يووإت 
يسلزةإئ ن ي ول خلق  قجل 
عازةإ مإ عجويو  سلواأي سلو وإ  سالمو موك 
يغيا سالم مك يع زيق ي ويو ن لوزوإ  ويو  
خيا س ُمم ي إلم     واي  أي تو س وإتن 
يخإل  مإ مصإتع س مولوضوة يسلصوجسريوخن 
يلإ تصل  ل  هذه سلجض ية مج   و و وجا 
مجمةج ي ةيإ يم سعرإ أخيإر سل ا  لونوإن 
يمونو وم ي وك اولويوو واو وم قويوإاست يحووجسار 

رس وو ووة ” ي”  سالعووضووإا سلوو يلووك“ يأ رووإ  
 ”سلقلزييإ
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ِمإ سل وبويو وك أن يو  وع سلواو وإين موإ  ويوإ 
مسلزك ريميإ يسلصيإ  و و قوإت سلوبولو يوإ 
 ل  ماس ل أر ع يأ ل  لم يَسبق ل  مثويولن 
مووإ يوو حوو  ضووايرإ أن يوواوواحوو  سلوو ووزوول 
سالم مك  يإ سلبل يإ  إليإً  لو  موجسرولوة 
سل  قإت سلاك عخو   مو واوزو وإعونوإ  يمونو وإ 
سالم ميةن ذلو  أتو وإ مو واوزو وإت حوبويواإ 
ي ايقةن ييونواوزوك سلوزوسولوزوجن  ويو وإ  لو  
قجميإت مخالهة من إ قجميإت مشااحة  ويوإ 
ريموويووإ يسلصوويووإ. يمووإ خوو لوو ووإ يخوو ل 
قيإاسع إ سل ينية سالوازإ يوة يوزوةوإ عو و يو  

سلاهإهم سلزشواواك. حوزوإ ييواوشوإ و  عوإريوخ 
سلز از يإ سالم مييإ  ك سلوبولو يوإن  و وج 
عإريخ مجغل  ك سلِق   يسل واسقوةن يهونوإك 
أ  سث   ياإ   ثت  ك عوإريوخ مسولوزوك 
سلووبوولوو يووإ  ووك يقووت يس وو ن يمووإ ذلوو  أن 
مس  سً يقع  ك ونج  وز جريوة اسغسواوإن 
سلقجقإعية سلايمية  ُنك  ك يقت يس و  موع 
 نإ  مس    وك وونوج  سلصويوإ  وك  و وا 

 سل  جإ سالم مية.
يسليج  تاقب حيء عواوم عوبوإاالت مسواوزواإ 
لج جا  مو مويوة موإ ويوإ سلوبولو يوإن ريمويوإ 
يسلصيإن مونو وإ عيوإرست لو ولوزوإ  سلو يوإن 
يسلووزوونووظووزووإت سالموو موويووةن يسلوو يووإرست 
سل زإ ية لل ييإت سالم مية سلوايمويوة  لو  
سلصوويووإن  وويووث يووقوو ووإ سلووزووسوولووزووجن  ووك 
مووقووإاوو وواوويووإ 
حبيواعويوإ موإ 
موووووونووووووإاووووووق 
سلصيإن يموإ 
ي ير سلصويوإ 
حوووووج وووووجاتوووووإ 
سالموووو موووويووووة 
سلوووووايمووووويوووووة 
يلزس  جسق يوة 
أن سلزسولوزويوإ 
هووووووووووونوووووووووووإك 
يووواوووزووواووو وووجن 
 ضاية سلاو يّوإ 
ييوووزوووإرموووجن 
 ووو ووووإئووواهووووم 
سلووووو يووووونووووويوووووة 
 ضوايوةن  وهوك 
 ةيإ لوج و هوإ 
يووجووو  هوونووإك 

مسووو ووو سً  60
يمووووووووويوووووووووإت 
موووووو ووووووإ ووووووم 
سلوووووووووَضووووووووو ل 
سالمووو مووويوووةن 
يعووووو ووووواووووواع 
سلوووووووووو يلووووووووووة 
سلصوووويوووونوووويووووة 
 إالم   حا   
سلووووو يوووووإتوووووإت 
سلووواوووقووولووويووو يوووة 
سلووواموووزووويوووةن 
ييَووووووضوووووواوووووول 
سلوووزوووسووولوووزوووجن 
مووووونوووووإروووووب 
ر ي وة  ويو وإن 
 ووووةووووجموووويووووة 
ي ووواووزووإ وويووة 

ي وولووزوويووة ي ووك سلووقووجست سلووزووسوولووضووة  وويووث 
يخ مجن سلجاإ ييضهظجن سمواوقو لو  حوزوإ 
مسلزج ريميإ  وإلروبوط سلوذيوإ يوضوإ وظوجن 
 ل  يان م سلايمك حوزوضوإ وظواو وم  ولو  

 .  قإت  يجت م
تقاأ  ك يمإئل سال و   سلوايمويوة أن  وك 

ألوء مسو و ن يو مو ووإ  44سلصويوإ يوو وزول 
سلزصلجن  ك   ا رمروإن ي ولو  مو سر 
سل إ ن  ينزإ عرم رس  ة  لزإ  سلوزوسولوزويوإ 

ألوء  موإ ن يعوجلوك  01سلصينييإ أحثا مإ 
ً حوبويواسً لواو و يو   سلضةجمة سلصينية سهازإموإ
سلّصِ ت يسالعّصإالت ذست سال إاإ سلزازي إ 
مإ  يإ مسلزك سلصيإ يريميإن ييواوشوإرك 
سلبل سن ريميإ يسلصيإ  ك عوضوإلوهو وزوإ موع 
سل إلزيإ سل ا ك يسالم مكن ي وك سلسو وك 
 ل   ل ملزك يتإو  للقرية سلهلوسو ويونويوة 
سل إالوةن يضوزوإن ي و إ يمويوإاإ سلوبولو سن 

 .سل ا ية
 ما الذو نريده اآلن لب دينا ول عالم؟

سلقلب سلجس   سلايمك سلصينك يُضاّم  ولويونوإ 
أن عةجن سل  قوإت أقوج  موإ  ويوإ سالخوجإ 
قيإاست مونوظوزوإعونوإ يريس و ونوإ سالمو مويوة 
سلايمية يسلصينيةن يأموإعوذعونوإ ي ولوزوإئونوإ 
يالبانإ  ك وإم إت  ل ينإ يهييوإعو ومن حوزوإ 
يأن عغ ي هذه سل و قوإت ووزوإ ويوة يأ و ول 
أحثا  احوثوا موإ  ويوإ سلوبولو يوإ يسلو وإلوزويوإ 
سل ا ك يسالم موكن يأن تواوبوإال  وةوثوإ وة 
سل لبة يسلشوبوإ  سالمو موك سلوزواوخوصوص 
يُ لزوإ  سلوهوقو  يسلو يوإن لويوضوصولوجس  ولو  
 وو ووإاست  وولوويووإ  ووك ريموويووإ  ووك سلوو وولووج  
سالم مية  ل   خا   إ.   نوإ  وك ريمويوإ 
ل ينإ وإم إت ق يزة يأخوا  عُوبونو   شوةول 
مسازا يمن إ سالمو مويوةن  وإالضوإ وة سلو  
عشيي  أحإايزيوإت  مو مويوة وو يو إ ر ويو وة 
سلووزووسوواووج ن موونوو ووإ أحووإايووزوويووة  ووجلووغووإر 
سلااإرماإتيةن ييَنشط  إلا ريس  ي إ سالماوإذ 
سل حاجر يسلِ إلم  وبو سلواعسي سلسو و ي موإ 
سل اسي.  وإلو وقويو إ سلوجس و إ عو وزو ونوإ حوزوإ 
ع ز نإ سالتسإتيةن يموإ سلوُزوهويو  حوذلو  أن 
يةجن ل ينإ م لة مشااحة لقيإاعك سلزسلزيوإ 
 ك سلبل يإ عنشا  لغايإ ريمويوة يرويونويوة 

 .لاقايبنإ مإ   رنإ سلب  
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لم يةإ ق  مّا  ل  يوجاي  ك  ةيإ نتوذسك 
مووج   وو ووجر قوولوويوولووة. يحووإن أموواسً  ووإايووإً 
 إلنسبة لك  ك عل  سلهااإ أن أضّل سل ايوق 
 ك سليج  سلجس   أي س مبوجل سلوجس و  أحوثوا 

 مإ ماإ.
خاوت موإ رو إ سلو وزو وةن موإ مسو و  
تيجوي ن يعنإيلت سلغ س   ك م  م  م موك 
قايبن ثم عجو ت  لو  موجقوء سلسويوإرست 
سلذي من  أت لق  ل   ياكن يلةننوك لوم أوو  
ر ج وة  وك سحواوشوإع أتونوك  وك سلوزوةوإن 
سلخ ا. عجقهت أمااوع سلصجر سلوزوخو يتوة 
 ك ذسحاعكن  يزإ حإتت  ينإي عواوهوضوصوإن 
سلبنإيإتن يسع إهإت سلشجسرلن يسلو و موإت 

 سلهإرقة هنإ يهنإك.
سموواأإ قووايووبووة موونووك ال ووظووت  وويوواعووك 
يسض اس ك. أظإ أت إ أارحت أتنوك اوإئوا 
غايب ل  رسئضة مخالهة  إ سآلخوايوإ  وك 
ً مونو وإن يأخوذت  سلزةإن. تإات رو ً قايوبوإ

عض ّث   ونوكن ثوم موإ 
لوووبوووث سلووواوووول أن 
ً  وك  ست ولوق مسوا وإ
سلشإرلن  يزإ أخوذت 
هووك عوواووةوولووم موو ووك. 
عووةوولّووزووت  ووإتووهوو ووإلن 
مسوواوو وويوونووة  وويوو يوو ووإن 
يلةإ   ا سلوةولوزوإت 
سلاوك حونوت أ وا و وإ 
مإ سلولوغوة سلصويونويوة 
 وويوونووذسك لووم يووةووإ 
يا إيع أروإ وع سلويو  
سلجس  إن يلذسن ذهوب 
حل موإ قوإلواو  أارسج 

 سلايإ .
لم عزِ  اقإئق  او  
 إا سلاول  صوضوبوة 
رول نخان مو موضو  
أقا   ل  مو موضوك 

من إ  ل  مو موح 
سلووواوووول س يل. 
 ووإارتووك قووإئوو ً  
سلسوو    وولوويووةووم 
ير وووووزوووووة هللا 
ي احإع !  اوباو  
 ووزووثوولوو ووإ يمووط 
مووهووإووواإ ياهشووة 

 حبياعيإ.
قوووووووإل  أتوووووووت 
 ووووووووووووا ووووووووووووك؟ 
 قلت ت م.  وهواوح 
ذرس ووويووو   ووولووو  
نخاهزإ يضزنك 
قإئو ً  موإ أيوإ؟ 
 قلت  مإ  لس يإ.    م  لوّك قوإئو    موإ 
ً يعوقوبويو ًن يهوج  سلق  ؟! يأ بو ونوك ضوّزوإ
يقجل  أتت أخكن أتوت هو يوة موإ هللا لوك. 
ليس لك  خجإ. ثم عنإيل ووّجسلو  موإ وويوبو  
يسعّصل  شخص نخوان موإ لوبوث أن ستروّم 
 لينإ. حإن ذل  أ إه.   زت مإ ح   س ن  أتنإ 
ُيل تإ  ك سل إ  تهس ن يلةن  ال ي اع  ويويوإً 

 مإ سل ا ية.
عُس ه   ك سلواو وبويوا ”   ب  سل ليم“ حإتت لغة 

 إ س مجر س مإميةن يلةن وإ موا وإن موإ 
حإتت عا    يعخاهك  ن موإ حوإن يوجاّ أن 

 يا إيع ذل  للض يث  ك سلاهإريل.
يو ت تهسك     اقإئق  ك م  م  مو موك 
 إخان  ويوث أخوذت أرونوإع  و يو إ موإ 
سل  إ  مةإت إ  جي سل إيلة. يلم عُوهولوح حول 
عجّم عك  ك  قنإ    اتنك عونوإيلوت سلوغو س  

 منذ اقإئق قليلة.
لم يوةوإ موإ  وةويوإن ي توزوإ موإ موقوإاو وة 

 ين يإت  سالم مية سلذسعية سلضوةوم لوقوجمويوة 
سلوجيوغوجر. يوقويوم مونووذ مونوجست  وك مو يونووة 

سلاك عب    إ  وةويوإ أحوثوا موإ ” عإتغشإن“ 
ث ث مإ إت  إلضإ لةن  يث ي يا مو و وزوإً 

  م ميإً.
 ا ت  ك مإ     موإ رو يوق  وإحسواوإتوك 
ي اع سللغايإ سل ا ية يسلصويونويوة أن  وبو  
سل ليم ي اع سلق   مإ خ ل م لّم لو   وك 
سلز رمة سال ا سئية. حإن يبةك امج إً  وإرإ 
يهج ي لّم ع ميذه مإاإ سلاإريخن ييشيا  لو  
سلزذس ح سلاك ع ّا  ل إ سلهلس ويونويوجن  وك 

 سلز ينة.
 ك س مبجل سلاإلكن وإ   وبو  سلو ولويوم  لو  
 ةيإ خصيصإًن يأخذتك م    ل  مو يونواو ن 
ي ّا نك  ل   إئلا  يأهل . ثم روإر يواعوك 
 ل   ةيإ يياخذتك م و  مواإ  وك سلشو وان 
ً ييصوّء  يحإن  ك حل مواإ يوذ وح خواي وإ
مووخوواوولووء أتووجسل س اوو ووزووة  وولوو  اووإيلووة 
مسا ياإن ي  ج  لويو وإ  و اسً موإ سلو و   
يسلز لّزيإ سلبإحساإتييإ  ك حليّة سلو وب  وك 
وإم ة سلز ينةن ييب أ   يوث يواوشو ّوب  لو  
موجضوج ووإت موخوواولوهووةن يال يوونواو ووك قوبوول 
مناصء سلليل. حثياسً مإ حنإ تاهوق  ولو  أن 
سلزصلضة عقاوروك أن يواوزواوع سلوزوسولوزوجن 
 ثزإر سلن رة سلصينيةن يين لجس مإ خياهوإ 
يت يز إن يأت  مإ سلخ وا سلوةوبويوا سلسوزوإ  
ل جسوس سالتهصإل يسلواو واع يسالرهوإ  
أن عاسّا   لو  سلوزو واوزوع سلصويونوكن  وك 
سلجقت سلذي يزةن م  ي  أاس    إئا سلو وبوإاإ 

  ك مسإو هم يماسح هم.
ً  و و  يوج ن  عا ّجر   قاك   ب  سل ليم يجموإ
يمط عضرياست للسها  ل  س ران قايوبوإًن 
 ضيث عاإ  ل   ارة سلا اع  ل  وجستوب 
 ووو يووو إ موووإ  ووويوووإإ 
سلز ازع س راتوكن ال 
ميزإ س مإحإ س ثوايوة 

 يسلزنإاق سلاإريخية.
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لم عنضصا سل  قإت س راتية سلصينية منوذ 
عوواموويووسوو ووإ  ووك سالاووإر سلووامووزووك اين 
سلش بكن يال  ك سلش وبوك اين سلواموزوكن 
 ل ع  ّع إ  ل   نوإييوإ موخواولوهوةن يمونو وإ 
سل نجسن سالم مكن سلذي رإر هوج سآلخوا 
ي زع س ران يسلصويوإ  وجل مشواواحوإت 
ايبةن للانسيق  ك ع  ي  سلزشااحإت  ل  
سلص ي يوإ سلوثونوإئويويوإن يلواو وزويوق سلوهو وم 
سلزشااك للش بيإ  ك سلوزو وإل سالمو موك 

 أيرإً.
لق  ال ظت أن أ  سً موإ أ روإ  سالعوضوإا 
سل يلك للصضإ ييإ يسال  مييإ يسلوةواّوإ  
سل ا  أر قإ  سلصيإن لم يةاب  وك هوذس 
سلز إل سالم مك  إلانسيق يسالتشغإل  يوإ 
س ران يسلصيإن  اغم أهزياو  سلوقوصوج  
للش بيإ يسلو يلواويوإن ي ولو  سلواغوم موإ 
ر ووإ وواوو  يسالمووةووإتوويووإت سلووةووبووا  لوولوو ووزوول 
ضزن ن  يث ال يونواو وك هوذس سلو وزول  وك 
م إلن  ل ياجمع  ل  سل يس   ك مو وإالت 
أخا  ال عخ ا  لو   وإلن يمونو وإ ر وزوإ 
س خ قيإت سالمو مويوة سلوا ويو وة يسلو وإلوم 
سل وا وك يسلصويوإن يمولوجحويوإت سالتسوإن 
سلزسلم اينيإً يع بيقإً  وك  و اهن يعوقوايوب 
سل قجل مإ   ر زإ سلب    ك سل يلاويوإن 
يع سيا سلّص ت سلاك مإ  ات وإ سلواواحويو  
  قة  ولو  سلوخويوا يسلسو   يس موإن  وك 
سالم   للش ج ن يلبونوإ   وإلوم سال واواس  

 يسلا إين سلزابإال.
ي ن مإ عز  سلصيإ اايق سلضايا سل  ي ن 
يهج سلض س  يسل ايق سخاصإرسًن   ك  وك 
 إوة  ل  سل وقوجل يس يو ي موجيّوإً. يهونوإ 
يووبوواع اير سلوو ووإموول سالموو مووك يسلوو يووإ 
سالموو مووك  ووك هووذس سلووزووجضووجلن سلووذي 
ين ةس  إلرايرإ  ل   ويوإإ حول سلونوإ  
 ز ي  مإ سلا إرإ يسالماياسا يسلواوصو يوا 
سلووهووااي يسلووجسمووع  وولوو   وو  مووجس ن 
يأخ قيإت سلا إرإ ي زإية عبإاالع إ ي وقوإً 

لووووزوووو ووووإيوووويووووا 
سلشوووووايووووو وووووةن 
 إالضإ وة  لو  
سلووووهوووورووووإ ست 
سلصوووونووووإ وووويووووة 
يسلوووواووووبووووإاالت 
سالتسإتويوةن  ول 
يسلوووووووووووووووو يسج 
يسلووواوووصوووإهوووان 
ً حصوجرإ  عزإمإ
هذس س موا لوزوإ 
 وو وو ه اووايووق 
سلضايا سلوقو يوم 
 وووووك ر وووووجل 
س رانن يمإ  يإ سلصيوإ يس رانن  واو  
غ س يميلة  تسإتية يرس  ة للاهإهم سلزابإال 

 يسل إ .
ييُساشء مإ س خبإر يوجا   قإت ايبة 
يمثزاإ للغإية  ل  ر ويو   مو موك  ويوإ 
س ران يسلصوويووإن يقوو  مووبووق لسووهوواس  
رينييوإ لو   س ران سلولوقوإ  موع يعرس  
ييعسرست ساليقإع يسلش ين يسلزوقو موإت 
سالم مية  ك سلززلةوةن ي وضوث سلو وإتوبوإن 
 مةإتية  قإمة   ا  مإ سلزشاي إتن يمن إ 

 ”.مشايل سلقبة سلهلةية“
يي ام س ران  ك   قإع   إلصيإ   وإتوب 

ن ي او ل ” رموإلوة  وزوإن“ نخا م م هج 
سل إتب سلصينك  لو  أ وزوإل ي تو وإعست 
يعسرإ ساليقووإع  ووك وووزوويووع سلووزوو ووإالتن 
ي خإرة  ت إعسع إ  ك سلوقو   سلشوايوءن 
ي  اس  إ سلوزوبوإ وا  ولو   اسرإ س يقوإع 
سالم مية مإ خ ل اسئاإ أيقإع سلوقو  ن 
ي نإية سلجعسرإ  إ يقإع سالمو مويوة  وك 
سلززلةة يسلق   سلشايء سماثزوإرسً يتوزوإً  
يتشا يم يوة سالمو    وإلو  وجإ  لو  هللا 
 إلضةزة يسلزج ظة سلوضوسونوةن موإ خو ل 

 رمإلا إ ي لزإئ إ يأئزا إ ييَ إظ إ.
ي ك هذس سالاإر  ق  مبق لائيس مصلوضوة 
س ايإن  ك سلصويوإ لوجتو  عينن أن عسر 
س ران قبل منجستن يأ ا   إ موايره 
لو ووذه سلوو يوإرإ يلولوو ير ساليوو وإ ووك سلووزو ووم 
لألايإن  ك م إل عنزية سلوزو واوزو وإت  وك 
وزيع منإ ك سلضيإإن ي خإرة سالقاصإايوة 
يسالوازإ ية يسلثقإ يةن م حو سً سن سلصويوإ 
عوو ووزوول  وولوو  عوونووزوويووة سلوواي  سالموو موويووة 
سلجم ية ي ثاس  سلا إين يسلاسإموحن يتوّجه 
 ل  مبإارإ و لوة سلوزولو   وبو هللا سلوثوإتوك 

ن ” أمبجل سلوجئوإ  سلو وإلوزوك  ويوإ س ايوإن“ 
يسلذي أيّ ه سلائيس سلصويونوك سلسوإ وق هوج 
ويإ عإين ست  قإً مإ سلوضوا  لولواو وإين 
 يإ أعبإل سلو يوإتوإتن يأن سلصويوإ حوإتوت 

أحثا سل يل سما إ ة ل ن  ويوث أن ووزويوع 
س ايإن  ك سلصيإ عضاهل  و ن يقو   لوجتو  
 ا إً  جل أيضإل سلزسلزيإ  ك سلصيإن 

 مليجن تسزة. 45يسلبإل    اهم 
هنإل  ي جا  م مية أراتية حوثويواإ عو ير 
سلصيإن يموقوإ ولو وإ ي وجا رويونويوة عو ير 
سالرانن يهك عنشغل  إل زل  ل  ع وزويوق 
سلاهإهم سلزشااكن يسالّاِ ل  ولو  أ وجسل 
سلصيإ يمسلزي إن يمإ هوذه سلوج وجا ي و  
موو وو وو  سلوو رسمووإت سالموو موويووة  ووزووقووإاوو ووة 

 ك وز جرية سلصيوإ سلشو وبويوةن ”  قإتسج“ 
ي ين إ  ضوث رئويوس سلو وإمو وة س راتويوة 
 سل حاجر   مك مضإ ظة  مو و   و قوإت 
سلا إين سلزشااكن ال ميّزإ التشإ   واسموج 
أحإايزية مشااحةن يعجقيوع موذحواإ عوهوإهوم 
لازةيإ البة سلز    سلصويونوك موإ  حوزوإل 
ارسموواوو ووم  ووك  وواتووإمووج سلووبووةووإلووجريووج  
 إل إم ة س راتية. ي ك عصوايوح لو  قوإل 
مزثل سلج   سلصينك تإئب رئويوس سلوزو و و  
سل حاجر  سإ  إ  مزوإ ويولن  ن سلو يوإرإ 
ه  ت سل   نإ    قإت ع إين مزي إ  ويوإ 
سل إتبيإن ي ق  ايرست ع ريبية يعا جيوةن 
 ر ً  إ عاميس  اسمج لواوبوإال أ روإ  

 هييإت سلا ريس يسل لبة.
ي ضسب سلزاإ   إ هذس سلج   رمزيإًن  وقو  
ق ّ   سإ  إ سمزإ يل توبوذإ  وإ سلوزو و و  

ن 0661سلصوويوونووكن سلووذي عووامووس  ووإ  
ييوو ر   وويوو  تووضووج أر وو ووة سآلع اووإلووب 
ياإلبة  ك عخصصإت سل لوج  سالمو مويوة 
يسللغة سلو وا ويوة. يرّ وب موضوإ وظوةن موإ 
و ا ن  قبجل م ي  مإ سل لبة سلوزوبو وجثويوإ 
مإ سلوزو و و  لولو رسموة  وك سلو وإمو وة  وك 
س رانن يع  ي  عبإال سلخباست يسلز ا ة 

 سل لزية.
 صيلة سلقجلن  تنإ تاي  م ي سً مإ سلا إين 
س راتك سلصينك  ك سلوزو وإل سالمو موكن 
 ت  ياع ي أهزية قصج ن ع ثا  ك حوإ وة 
سلز إالت س خا  للا وإين  ويوإ سلوبولو يوإ 

 يسلش بيإ سلص يقيإ.
 

* .  ففاروق يففورو: كففاتففص مففن االردن 
وصديد قديم ل ةين منذ سكثر من سربعين 
ان   وصديد لس ارة جاهوري  الةفيفن 
الشعبيف  لفد  االردن  وصفديفد لف فقفسفم 

  CRIالعفربف  م اعف  الةفيفن الفدولفيف 
وعفو ناشال    ال رع االردن  لفالتف فاد 
الدول  ل ة  يين وامعالميين والف فتدفا  
الففعففر  سصففدقففاء جوُيفف فف ففاءم الةففيففن 
ومنتديات القسم العرب  م اعف  ومف(ف ف  

الت  يرنشرها الفقفسفم ”  مرا  ء الةداق “ 
 CRIالعرب  م اع  الةين الدولي  



 

يُسز    ا رمرإن سلةايم  ك سلصويوإ 
ن يهج يَو ونوك سالمسوإك  وإ ”  إ عشإي“ 

سلُزه استن يهج  إللغة سلهإرمية سل خيلة 
 ل  سللغوة سلصويونويوة سلوزوسولوزوة يَو ونوك 

ن ييَ اباه سلُزسلم سلصيونوك موإ ” ريعه“ 
أ رل سلش جر  ن  هللا مبضإت  يع إلو ن 
 ن هللا  وو  يووول قووإل  ووك سلووضوو يووث 

حوول  ووزوول س ووإ نا  لوو   ال “ سلووقوو مووك  
 ”.سلصج   إت  لك يأتإ أو ي   

ي زونوإموبوة سلشو وا سلوةوايوم يسلوزوبوإرك 
تّظّزت سل وزو ويوة سالمو مويوة سلصويونويوة 
مسإ  يج  سلو وزو وة س يل موإ يوجتويوج  
  ياسنن ماا ة    إر رمروإتويوةن  وك 
سل إرزة سلصينية  وةويوإن عو وبويواسً  وإ 
ع إتي إ يعبايةإع إ س خوجيوة يأُمونويوإعو وإ 
سلزخلصة لإلخجإ سلزسلزيإ  وك سلصويوإ 

 يسل إلم  اماه.
ي  ذه سلزنإمبة ألوقو  رئويوس سلو وزو ويوة 
سلسي  يإت   إمين ن حلزة سلا نية سلاك توّجه 

 ي إ  ل   أن  ولويونوإ أن عو واو   وهورول 
ي احة يحاسمة   ا رمرإن سلزبوإركن 

موإئولويوإ هللا 
أن ياقبّل منإ 
رووويوووإمووونوووإ 
يقوووويووووإموووونووووإ 
يرووووووإلووووووح 
أ ووووزووووإلوووونووووإ 
يتشوووإاوووونووووإ 
لضظا سلهةا 
سلزواو واعن 
ي وووووووووووووول 
عووووووواييوووووووج 
سلووووووهووووووةووووووا 
سلوووُزووو ووواووو لن 
يأن يَوو وو وول 
 وووووووو اتووووووووإ 

سلصيوإ سلو وظويوزوة  وك موخوإ  يرخوإ  
اسئزيإ يم  إ  ك هوذس  ولو سن ي و وج  
سلوووَزووو وووزوووجرإ 
حووإ ووةً لوواوونوو ووم 
 وووووووإلسووووووو   

 يس مإ .
يأحو  رئويووس 
سلووو وووزووو ووويوووة 
قإئ ً  حزإ  ن 
 لينإ أن تقبل 
روووووووووووووووووووج  
رمرووووووووووووإن 
ي ووووبووووإاعووووو  
سخاوبوإرسً موإ 
هللا مووبووضووإتوو  

يع إل ن   وج ار   ولويو   وك سلواوقوج  
يضبط سلنهس يسالهازإ   وإلونوإ ن ي وك 
سلضث  ل  سالي إ يوإت  وك سلوزو واوزوعن 
يعضّزل سلزس يلية سالوازإ يةن لواوظو وا 
أخوو ي سلووزووسوولووزوويووإ مووإ  وويووث س مووا 
 إلز ايع يسلةا  يسل وجا موإ موةوإر  

 س خ ي.
يأراع سلائويوس قوإئو ً  اخولوت  و اتوإ 
سلصيإ  ك سلجقت سلاسهإ  وقوبوة وو يو إ 
ي ظيزةن يهإ هك ع ح  ميإمة سالتهاإ  
سلاك أضضت  جس ةً للصيإ  لو  سلو وإلوم 
 ل  أيمع ت إين يماا ط  ُنية مبوإارإ 

سلووضوو س  “ سلووائوويووس  ووك ووويوونووبوويوونوو  
حل سلبل سن  ب ر إ سلوبو و  ”  يسل ايق

 ل  اجل هوذس سلو وايوقن س موا سلوذي 
ي اي  ل  عو و يو  سلواوبوإاالت سلوثوقوإ ويوة 
يسلانزية سالقاصإاية  شوةول أ رول  وك 
وزيع سلبل سنن لوذلو  هوك أ رول خو وة 

مو وواوزووع سلوزووصويووا سلووزوشوواوواك “ لوبوونوإ  
للبشايةن نمليإ أن تا إين م إً يي سً  ي ن 

 ”.لخلق سلزساقبل سلزشاي
ي را سلزاا ة أحثا مإ مويوة  وخوصن 
مإ  ين م سلزس يلجن يحجسار سل وزو ويوة 
سالموو موويووة سلصوويوونوويووة يموو وو وو  سلوو وولووج  
سالموو موويووة سلصوويوونووكن  ووإالضووإ ووة سلوو  
مووهوواس  سلوو يل سلوو ووا وويووة يسالموو موويووة 
سلووُزوو وواووزوو يووإ لوو   وووزوو ووجريووة سلصوويووإ 
سلش بيةن يَوزعص موإ موزوثولوك سلوزوسوإوو  
يروإل س  زإل سلُزقيزيإ  ك سل وإروزوة 

 سلصينية.
الا(   األل تفرونفيف  لف ف(فافعفيف  “   عن 
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