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رئيييييو راييييوضرر  وسكوييييلت راسييييطوو ورا رطيييي  وراس  ييييوب 

 وراس ظور عند راسر    راررهن    

 ناهض سنير راريو                                                                 

 رانائب عو سدين  غضة                                                            

فيييق اهائيييا را بييياور  بييياانورب فيييق راسم يييو را بيييريكق ييييو  راسيييبت        

راساوييق رسيي سي رئيييو راييوضرر  راسط ييم راسيييد س سييود عبيياو  ييويل  ايي  

ط سييات رانييورب د ونييد  ناواييت راكديييد سييو راحسييو  وراسه ر ييات وراسل ظييات د 

 ها سررت عديدة رألسني  بينو يين ق را بيطيل رايوضرر  رامدييد سيو و رددت أثنا

خارج راسم و ندر رإلسطياو ويوي  أاي اب را خاايات دوو رانظير  اي  أيي  

رع بييياررت أخيييرم د واييي  يلميييل أ يييد راس اابييي  باإلايييل  رإلدرر    بيييل  هيييب 

 رابكض  ا   سسي ا ) را ليير ( د 

ة بكد ط سات مسيي رانيورب  هريبيا أسا رئيو راوضرر  فاط م  بط س  ناير      

   ييرف فيحييا ع يي  راهييول  و نييررر را ييرب وراسيي   ينبلييق أو ياييدر عييو 

راسرمكي  رابيرعي  راديسهرر يي  وأنيا  ييو يايدر سيضودر باابيرعي  رالضسي  

فيمييب أو يطييوو س ضسييا ا مسيييي دوهييق ومحيي  نظيير سبييحورة وسكروفيي  عييو 

رالخ لفييات  واحييا فيي و أبوسيياضو د وبلييض رانظيير عييو راومحييات راسياسييي  و

وييرورة رابييد  ب اييل   ييال راسيي    رام سيي يني  أسيير ي هيي  ر مييا  رالاابييي  

 راكظس  د 

وعس يييا ربسييا يرمييل رئيييو راييوضرر   هييدي  أسييسا  وضررئييا  ايي  سييا بكييد       

 ر وا  رااورة باانسب  انحاي  را رب فق راكرر  د 

 ااييب وبيييو رتايييات وسووييوعيا هنيياا  كاروييات طثيييرة نائسيي  بيييو راس      

راسسطنيي  ا نمييي ها   وهنيياا اييكوبات  ك روييحا سييو طييل مانييب د فاإلاييل  أو 

را ليييير رايي   ي ظيي  باإلمسيياي ورايي   ينبييد  عييادة را نظييي  و  سيييو رألدر  

رإلدرر  يورمييا سبييط   رالط ظيياظ وسبييط   راطييوردر را ييق  ايي ت ع يي  سرر ييب 

اي    وباا يييااق ايييكوب  ع ييييا ال يسيييكحا راحيطيييل رإلدرر  فيييق ايييور ا رألايييو



رالس لنا  عو أعدرد طبييرة سيو راكسااي  راضرئيدة وايكوب  خ يي س يوا راسياع  

فييق راييوضرررت ورإلدرررت ورألمحييضة عييو عروبييح  راسدعوسيي  سييو نبييل رايي يو 

ناييبوه  ايطونييور عونييا وسييندر احيي   يييو   يييو سيياع  راهمييض ع يي  راطرسييق 

  ب كيدد أمحيضة هيق راسيبب راطبير د ورإلال  را   ينبد  نيررر رألسيو ياي د

رألول فق را ماوضرت وسكار راطسب راسريي و باع  س وا راكاابات   واطو 

ه ه رألمحضة وعاابا حا يبدو أنحيا س  وبي  ا هييا  بيندورر سكيني  ويد خايو  

سوووعيو فق را سباو د وسو ه ه را كاروات أيوا را كارض بيو رإلايل  

د رألسورل را يق نحبيت دوو وميا  ي  وبيو عد   نررر سبدأ راس اسب  ورس ردر

  ال سيسا أو سثل هي ر راسبيدأ   ر أنير فيميب أو يبيدأه رارميل راسسيرول بنمسيا 

وبخااييي ا نبيييل أو يومحيييا  اييي  راليييير أو يسييي  ا ع ييي  راويييكما  أو ايييلار 

 را اوف د

فاإلايييل  ورا هيييوي  ال يميييوض أو يطونيييا فيييق خدسييي  سياسيييات أخيييرم أو      

  و نسييا رإلاييل  نوييي  سبييدأ   وبيير   يييو   سكييارا سييي خاييو  أيييا طييانور

ا سيييير سايياان رانيياو درفكييق راوييررئب وراسسيي ميديو سييو ومييود را طوسيي  د 

 وهو بر  أيوا ا رنق بااسم سي فق نور يا طاف  د 

أسييا نوييي  را ييرب وراسيي   فيي و سبييدأ و درنييي  راسيي    وراهييررر باانسييب       

وعيد  راخيروج ع يحيا   أسير ال  ايحسا   ووموب را ضر  رامسيي بحي ه رألايول 

يمييادل فيييا أ ييد د واطييو راووييي رايي   فييرض نمسييا ع ينييا هييو رنمييررد رايسيييو 

رإلسررئي ق را اط  ب علو را رب ع ينيا دوو نهيض وال  بيرر  د وراخبيي  سيو 

أو يطوو  اا مض ر سيو سياسي  وسر  ي  سيو سرر يل خ ي  س مي  ع يحيا بييو 

طي اا   فسيا راي   يسنيي رإلسيررئي ييو  باروو وبوش د و ال     ر ا  يطو رألسر

سييو رفييي  ييو  را مويييي وساييادرة را رييي  ورا نهييل وسييو رالسيي ماب  اونييم 

  ل  رانار را   نم ه رام س ينيوو فكيل   ثي  ) وخيضه ( رإلسيررئي يوو وخيضر 

 اطق يس درمور رارد ويهوور ع   طل فرا  ا سل  د 

سطانيا ا د واطو سو راايكب ع ي  وراسر  يطره را ط   بسا ي ماوض ندر ا و     

رإلنساو أو يطبن مسا  س ط   س  رم فق راهيول   ر طياو سمرو يا وسوموعيا 

د وسو راايكب ع ي  رإلنسياو أو ي  اسيل ع ي  سيو  س يد  ررعيا ن يو خايسا 

ب رط  سكاطس  ا امي ورا ط  د ون سا أسطو را هيد بااسبدأ را   أ ت با بيرع  



رأليسييو فييندر اييا رأليسيير  د وراهيير و  راسيييد راسسييين   سييو وييربا ع يي  خييدا

راطري  يهول :   ال ي ب را ا رامحر بااسو  سو راهول  ال سو ظ ي    د وعسير 

بييو راخ يياب يهييول :   عمبييت ارمييل يبيييت ع يي  را ييوم طيييم ال يخييرج ع يي  

 راناو باهرر سيما   !!  

وراطثيروو باإلواف   ا   اا يك هدوو أو باروو ايو ب امي   اي   ررئيي     

ا ييب ش وراكييدورو   وفييق مسيييي رأل ييورل  و رابيير  رامييوهر  ا واييول  ايي  

راهييررر رايي   بوسييكا  بييد رألغ بييي  رابييكبي  ي وايييو را بييريكي  و سييب ي  

اووي راهوم راسس    مديا أسا  را ضر  را هييد بيااهررررت وراكيضوم رارويائق 

ة عو  سيل راسيل    وا نميا  فيق ويب  راسيا   رادرخ يي  ويسو سبيدأ راو يد

راو نييي  رامييوهر  ورألساسييق   هييو را اييول ع يي  وييساو أسريطييق سط ييوب 

بونييم راكس يييات را ربييي  سييو مانييب رإلسييررئي ييو د وهيي ر بييدوره أسيير اييكب 

 وس كارض سي راسك يات راهائس  د 

ايييو بوسييكنا أو نطييوو س ايييديو باانسييب  اهوييي  رانمييا  ورامبييل را ييق       

سط م د فااونت  رج ا لاي  د ورابيق  سي ط ل ب  درها محد رئيو راوضرر  را

را   نورمحا ايو  ال سسنا   يا نا أو سو نا د وأعود ألنول  و راطثير ي ونم 

 ع   ن يم  را رب فق راكرر  !   

                                  

 رس ياض خاف بنسريطا                                     

ي را ر  فق رايضسو راليابر   وبييو سيا يمك يا سا رامر  بيو فظاعات ن ا       

 رألسريطيوو ورابري انيوو فق راكرر  رايو  ؟ 

ال فر  ع ي  رإل يل  سيو  ييم راسبيدأ   واطيو هنياا فرونيا عدييدة فيق        

را ماايل دد وهق فرو   مكل أفكال رألسريطييو ورابري يانييو أثهيل طثييرر فيق 

 سيضرو  رإلمرر  ب   رإلنساني  

ورا  اب   ا  بيو ها يو رامكااي يو رإلميررسي يو فيق راحيدم وراوسيي   د        

واطنحسا  خ  ماو فق رألدورت راسس خدس  وفق را ناي را ررئي د فااحدم سيو 

مررئ  ن اي را ر  طسا هو راحيدم سيو راكيدورو رألسريطيق ي رابري يانق هيو ) 



خدر  راهييوة را هبييي  ( أ  راسيي ب ورانحييب د وراوسييي   فييق را يياايو هييق رسيي 

 وراسل   بل  ر س   د 

أسا را ماايل را يق يهيي رالخي لم فيحيا فبكويحا ظياهر ايارا وبكويحا        

خمق سط و د وسو أسث ي  راظياهر راايارا نيوي راسيل  وسسي وره د ألو ن ياي 

وايورري   23را ر  ا  ي سطنور يوسا سو رن نا   ائررت رابيبن ونا فيات ب 

ي را ر  سياررت سريك  وسام     واطيو سيو طروض د وربسا س ا بكض ن ا

أيييو احيي  أو يس طييور راييدبابات راثهي يي  وسرو يييات رألبا بييق ؟  و  اييا رس ييياض 

خيياف بااواليييات راس  ييدة را ييق سييخرت راك يي  وراك سييا  السيي للل رانظريييات 

سييي  فييق رخ ييرري سييا ال عيييو رأت وال أ و سييسكت سييو رألسيي    وراسكييدرت راك 

رام اط  د وسي أو بكض رانياو ي طيق عيو وميود عايابات سكاروي  سدممي  

بنس    ثهي   فيق راوالييات راس  يدة نمسيحا   سيب  ايبكض أفرردهيا أو نسيمور 

  بنايات باهه    ف و  ياضة أس    رادسار راباسل  طر ع ي  رادواي  رألسريطيي

 و و رس خدرسحا هو رس ياض خاف برئيو راواليات راس  دة د

واكييل سييو رامييرو  رألخييرم راظيياهرة رابييارضة بيييو هيي يو رامييريهيو سييو      

راسمرسيو   أو ن اي را ر  ند ال يه  وو و اياه  أثنا  عس ي  ) را هبيي  ( 

د    بينسيا را س ي  رألنم يو سطسيوني   ه يل ي عاسيدة س كسيدة ي سئيات راكييررنييو

وهق ساوي  فق   يا رامريسي    وسرردهيا سنحيا بيم رارعيب و ربياا را طوسي  

 راكررني  د

وسو رامرو  راسحس  رألخرم أو مناييات ن ياي را ير    يدم فيق أسياطو      

خ وي    فل يكايو ونائكحيا رانياو فيق رألسياطو رألخيرم   بينسيا منايي  رادواي  

راسرئي    يررهيا رامسييي    راكظس  و نبحا رانمو ساورة بطاسيررت راا اف 

ويطابييد و بييي حا وفظاع حييا طييل سييو ونكييت عينييا ع يي  سبيياهد راييد  راسييرر  

ورأل ررم راسه وع  ورألسكا  راسنداهي  وراكييوو راسه  كي  ورألبيل  راسسضني  

 بمكل س وا رإلمرر  راس وميو د

و أسا رامرو  راخمي  بيو مريس  ها يو رادوا يو رألنم وسطسيوني يو وبيي      

عسييل ن يياي را يير  فنهسحييا دوو بييا هييق راثييروة را ييق ي يياول راسك ييدوو أو 

يس بوها د وا  يايد  أ يد فيق راكياا   بكيا ردعيا  رانيا هيو رألسيريطييو أنحي  

ير طبوو ه ه رامريس  بل س س   رامررئ  راحائ   وراما ب  فق راكرر   سيب  



ريييدوو ثييروة ا ييا  كيياا    أو اومييا راديسهرر ييي  و هييو  رإلنسيياو !  نحيي  ي

راكرر  راو ني  بنطس حيا د وييا احيا سيو ثيروة ال يسطيو  هيدير نيس حيا   ألنحيا ي 

ببسا   ي ثانق أطبر سخضوو نم يق فيق راكياا  ط يا !! سيي راك ي  أو خاسي  نمي  

راكرر  سو أنه  خاسيات راينم  نياسيا  اي  غيرهيا د وسيو هنيا رايد راسك يدوو 

عيييادور ف  بيييور رع سييياد سئيييات راسمرسيييوو ا س ييي ح  سورضنيييات بااس يييياررت   و

راس ييياررت رامديييدة   و ر ييور ا سهيياوالت بنسريطييا سييا دعييوه سبيياريي  عييادة 

 عسار راكرر  ) را   يهوسوو ب حديسيا ع ي  نيد  وسيا  ويسكنيوو بي اا اطيق 

 طثر راسباريي را ق يس واوو ع   نمي  راكيرر  باسيسحا وبي ريك حا (   ألنحي  

رفييوو سييو راثييروة راكررنييي  را ييق يهمييوو ال ينمهييوو سييو ميييوبح    و نسييا يل 

فونحا رتو وسا ضرايت دفيني  فيق بيا و رألرض د ونيد أع يو رانيا   راكسيطر  

رألسريطيييق أو نور يييا سيييي رت ع ييي  سييي سائ  بئييير نمييي  عررنيييق فيييق راسنيييا   

راس   يي  بمنييوب راكييرر  د وهطييي ر ايي    يينخر عس يييي  رسيي خدر  دهييو راكيييرر  

 اييا رإلعييلو سيييطوو بسثابيي  رسيي دررر  ا سييسيو أعييدر  راكييرر  د وال ريييب أو

ا كاب بكض رادول رااناعي  را ق ا   رييد راكيدورو بكيد د وال نيدر  هيل احي ر 

رألسر علن  ب ارين وضير خارمي  فرنسا راهائل سيرخرر  و راكلنيات سي كود 

  ا   بيك حا را سيس  بيو أسريطا وفرنسا بكد رن حا  را رب د 

 أسير رابكرر  بونق                                           

سحسييا يطييو رألسيير   ف ننييا نكيييش راكايير رألبييد ظ سييا وظلسييا فييق  يياري        

راببري  د وهو راكار راي    هيم فييا سي  ي  طبييرة  يدع  دوناايد ررسسيمي د 

ا موق بطل  ايو اا  ال سكن  ور د : وهو أو راهوة رالابيس  ال    ياج ب ا يا 

  وأو راواليات راس  دة رألسريطي  را ق بنت أساسحا فو   ا  أ  سند أخلنق 

ب يير سييو دسييا  راحنييود را سيير سييطاو أسريطييا رألايي ييو  ريييد أو  كسيي  هيي ه ) 

را مرب  ( ا بنيق انمسيحا رسبرر ورييات رن ايادي  مدييدة فيو  ب ير سيو دسيا  

راكرب وراسسي سيو   غيير عابئي  بااسسيافات ورخي لم راهياررت و يياة رانياو 

فق أو انح  د وسو أبد سظياهر راظ ي  وراظيل  أو يسي خد  راسك يدوو  وأسنح 

رألسريطيوو ورابري انيوو أمساد راكرب وأو يانح  سييدرنا ا مربي   خير أمييال 

راسييل  رايي   ايي  يمربييوه سيييدرنيا سييو نبييل د ويسييحل ع يييح  أو يكييدور راكييرب 



ارعييب وراسسي سيو دريئيي  ي يدربوو ع يي   اياب حا   ويسييحل ع ييح  أو يبثييور ر

 فق نموو رألس  رألخرم بكرض سمكول أس   ح  فق بلد راكرب وراسس سيو 

وسييا  ه رفييا راواليييات راس  ييدة سييو مناييي  فا بيي  فييق راكييرر  يسييس  فييق      

ونت ور د مو راحور  ومو رألخل  وراهي  فق نميوو رألسي  ورابيكوب د في  ر 

  يس نبييها طانييت را ررئيي  راسبيي ك   مييرر  ناييم بلييدرد  سييضج بييااحور  رايي 

راناو سسو  راط ل ورابارود ورالاضرت وراكناار را ق ايو سو راسحل را نبير 

بحا رتو   ف و هي ه راسبياهد را يق   ااكنيا ايبا  سسيا   سيس  أرور  راكيرب 

وراسسيي سيو بطررهييي  وبلوييا  وأ هيياد   ماعييل  ييويل فييق رانمييوو وراه ييوب 

و ع ي  راينس  رألسريطيق وراكهول ميل بكد ميل د وهق  لر  رألمانيب راماسيدي

أو ي  هور راو بي  ورامبروت سو عهااحا وأو ين    طيل سينح  اييكض رألسي  

ورابييكوب د ور يي  را ييا بييونق   وهييو ايي  يبييحد سييا بييحدناه وايي  يكييرم سييا 

عرفناه   واطنا نال سي  اا  ثر نيا  رإلي ااييو ب عدر  ضعي  ايبييا را ي  عسير 

 راسخ ار  : 

 ارسال اور   ي يس ارا راورد  ابا  سسا  نابور رفا ا فق ر       

 يا وي ح  نابور سنارر سو د   ي  يو ق  ا  ميل رالد رابلوا         

 سا ور او مك ور راكلن  فق غد ي بيو  رابكوب  سودة  و خا        

اطو راكاا  فق راكار رألسريطق ال ي سل أ  أسل فق أو  هو  راكلن  بييو       

ة ورإلخيا  د بيل ع ي  راكطيو : يطيرو رألسريطييوو نسيس  رابكوب ع   راسود

راناو  ا  ايياديو وفيررئو   ويرييدوو أو يطيوو اهيبح  ) راايياد رألعظي  ( 

 وأو يطوو اهب راكرب وراسس سيو بد ر بااكرر  : ) رامريس  راطبرم ( د 

أسيييا باانسيييب  انيييا ن يييو راكيييرب   فييياألسريطيوو يكرفيييوو أننيييا نكيييرم أو       

ب سموييو  وومححيي  ببييي س كييوو   واطيينح  ال يبييااوو بنييا وال دعيياوره  طيي 

ببييكورنا وال ب رردر نييا د   يي   و رايي ررئي را ييق يهييدسحا رألسريطيييوو بيييو يييد  

عييدورنح  ايسيييت سومحييي  انيييا أو إلنناعنييا أو اسررعييياة سونمنيييا   بيييل سومحييي  

ابكبح  فق راواليات راس  دة رألسريطي    و اي   يد أنيل ا بيكوب رألوروبيي  د 

وند ضري رإلسررئي يوو فق أوسا  رانخب راسياسي  رألسريطي  دعياوم ايارت 

سي بدة رإلا ا  ورا طررر فق سر ب  راكهائيد د وسنحيا أو راكيرب ال طررسي  احي  



فح  سمسوع  سو رالر ضرنييو را يو يساسوو بااطرباج ويسحل برر  طبررئح  

  ال فيق رابيكب (  بنرخف رألثساو ) ورا هيه  أو راسبط   فق هرال  راطبيرر 

د وال با أو راور   را ق رندفي رألسريطيوو  ايحا ب سبانح  أو راكيررنييو ايو 

ي اربور وأنح  سرعاو سا سين وو  ا  راوايسي  رألسريطيي  ونيد  يدات أاسين ح  

بحوة   هق ور   سو اني راوسوس  رااحيوني  راسثابرة ع    بو رت رو 

اهييوة رألسريطيييي  راكظسيي  ااييياان رألسريطييي  بطيييل وييلل سيييو بييننا  سيييخير ر

 رألهدرم رإلسررئي ي  رابكيدة د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


