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 ِنضجًر جالسِم – رج١قٌث
 

 !كيسنجر هنري" رسالة" حكاية
 ٔٚجً ١ٍُّ
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 0202 ثٌغجٟٔ ص٠ٌٖٓ 02 ثٌْذش
 
 ثٌٌد١ؼٟ ثٌطمِ أْ ِٚغ. ثٌمضجي ِٛثلغ ِٓ ثٌّضٚجػو ثألّٛه ثٌومجْ ِٓ ِضفٌلز ّقخ ّّجء٘ج غطش ٚلو صقضٌق، د١ٌٚس وجٔش

. ِٕجٌٍُٙ ِٓ ثٌق١ٕٚز ثٌَٚث٠ج ِالٍِز ػٍٝ ثٌّٛثط١ٕٓ أؽذٌس ثٌؼٖٛثة١ز ثٌمٕجدً أْ إال ثٌٖٛثًع، ثٌٝ دجٌنٌٚػ ٠غٌٞ وجْ ثٌوثفب

 .«ثٌقٛثهط» أٌّر ِٓ ١ًٍِ ِٕٙج ٠ٚضٌؽً ٌَِٕٟ أِجَ ٌضضٛلف ثٌٍّْق١ٓ فٛثؽَ ػذٌس ثٌضٟ دج١ٌْجًر فٛؽتش ٌيٌه
 
 .ثٌؼجّٙز مجًػ ٌَِٕٟ ثٌٝ لجهصٗ ثٌضٟ ثٌنطٌر ِغجٌِصٗ ٠ٌٚٚٞ ثٌّضمطؼز، وٍّجصٗ ٠ٍٙظ ٚ٘ٛ وت١ذج   ِٕظٌٖ وجْ
 
 مظ فٟ ؽ١ٕٔٛز دٌْػز ثٔطٍك عُ. «ثٌقٛثهط» ِؾٍز ِذٕٝ ف١ظ ثٌٌِجٔز ػ١ٓ ِٕطمز فٟ ثٌضّجُ مظ دٚؼٛدز ػذٌ ثٔٗ لجي

 ثٌضق٠ٌٌ ًة١ِ ِغ ثالصٚجي فمو ثٔٗ أمذٌٟٔ ثضطٌثدٗ، ٘وأ ٌّٚج. ثٌْطٛؿ فٛق ثٌّٕض٠ٌٖٓ ثٌمٕجٙز ٌٌٙجٗ صفجه٠ج   ِضؼٌػ

 ػٍٝ ًِٝ عُ. ثٌؾو٠و ثٌؼوه ٙفقجس ِٓ دمٟ ِج وً ّ٘ج ٙفقض١ٓ ًِء ثٌٝ دقجؽز ٚثٔٗ ثٌّضٛثًٙ، ثٌمٚف دْذخ ثٌّؾٍز ٚوضّجح

 .ثٌّطٍٛح ثٌّٛضٛع دضود١ؼ ٌٟ صٛفٟ لو ثٌّنضٍفز ِٛثض١ؼٙج إْ لجي ِق١ٍز ؽٌثةو ػور ثٌطجٌٚز
 
 ثهٖ ٠ًّْٛ ثٌؼ١ّو ِٓ ِفضٛؿ وضجح»: ٠مٛي «ثٌٕٙجً» ؽ٠ٌور ٙوً فٟ ط٠ٌف ػٕٛثْ ثّضٛلفٕٟ ٌٍٚقف، ٠ٌّؼز ٌِثؽؼز دؼو

 (.0791 ١ٔٛ٠ٛ/  ف٠ٌَثْ 00) «و١ْٕؾٌ ٌٕ٘ٞ ثٌٝ

 
 :ثٌضج١ٌز ثٌّالفظجس ثٌّضقور ثٌٛال٠جس مجًؽ١ز ٠ٌٍٚ ثٌٝ «ثٌٛط١ٕز ثٌىضٍز» ػ١ّو وضجح ٍِن٘ فٟ ٚؽجء
 

. ١ٌٍّْق١١ٓ ٠نٚ٘ ٕضًٛث – د١ٌٚس ط٠ٌك ّٕجي ثألٚي: أؽَثء عالعز ثٌٝ ٌذٕجْ صم١ُْ لًٌس أٔه ثٌْٛء إٌْٔز صوػٟ -

 ٠مغ ٚثٌغجٌظ،. ٌٍٚفٍْط١١ٕ١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٌٍذٕج١١ٔٓ ٠ؼطٝ ّٛف ث١ٌٍطجٟٔ ٌٔٙ فضٝ ثٌّيوًٛر ثٌط٠ٌك ؽٕٛح ٠مغ ثٌيٞ ثٌؾَء ٚثٌغجٟٔ،

 .ث١ٌّجٖ ِٚجهً ػٍٝ ٌٍقفجظ إٌّثة١ً ّضقضٍٗ ثٌؾَء ٚ٘يث. ثإلٌّثة١ٍ١ز ٚثٌقوٚه ث١ٌٍطجٟٔ د١ٓ
 
 ٠ْضأٔف عُ( 0792) لذٌٗ ؽ٠ٌَر صم١ُْ ثٌٝ أهس ثٌضٟ و١ْٕؾٌ ١ٌْجّز ثٔضمجهٖ ثهٖ ٠ضجدغ ثٌٌّجٌز، ِٓ ثٌغجٟٔ ثٌٕٚف ٚفٟ

 :ثٌضج١ٌز ٌألّذجح ِٙجؽّضٗ
 

 .ثٌّٕطمز فٟ ثٌٛف١و ثٌمضجي ١ِوثْ ٌذٕجْ ؽؼً -
 

 .ٌذٕجْ فٟ فٍْط١ٕٟ الؽب أٌف أًدؼّتز ٔقٛ إدمجء -
 

 .إٌّثة١ً صؼ١ٔ وٟ ٌذٕجْ صو١ٌِ ػٍٝ ثٌؼًّ -
 
 ثألؽٛثء ِٓ ًّجٌضٗ، فٟ ػوه٘ج ثٌضٟ ثٌّؼط١جس ثّضٛفٝ لو وجْ ،«ٌذٕجْ ض١ٌّ» دـ ثٌٍّمخ ثهٖ ٠ًّْٛ ثٌؼ١ّو أْ ثٌّؤوو ِٓ

 ِنجطٌ ِٓ ٌذٕجْ إٔمجى ثٌٌِجه٠ز زثٌقمذ صٍه فٟ ٘جؽْٗ ٚوجْ. 0791 فٌح ثٔوالع ِٕي ثألّٚظ ثٌٌٖق ػٍٝ ث١ٌّّٕٙز ث١ٌْج١ّز

ّٕـ لذٌٗ صم١ُْ أْ مٚٛٙج   ثٌضم١ُْ،  ثٌّٕظٌ و١ْٕؾٌ ٌِٕو لوِٗ ثٌيٞ ثٌو١ِٕٚٛ ًٍِْْ فٟ ثٌغج١ٔز ثٌوٌٚز ٠ىْٛ ألْ ٌذٕجْ ً

 .٠ٌِٛ دٌٔجًه ٚثٌّؤًك
 
 صم١ُْ لض١ز ٌقْج١ّز ٔظٌث   ،«ثٌٕٙجً» فٟ ثهٖ ثٌؼ١ّو وضجح ػٍٝ ًهث   ؽٛثد١ز ًّجٌز ٙٛؽ لًٌس ث١ًٌَِ، ثٔضظجً فضٌر مالي

 أعٕجء لذٌٗ فٟ ًأ٠ضٙج ثٌضٟ ثٌّأ٠ّٛز دجٌّٖج٘و صٍْقش ٚلو. صٕف١ي٘ج فجي فٟ ٚوٛثًط فٛثؽغ ِٓ صْذذٗ أْ ٠ّىٓ ِٚج ٌذٕجْ،
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 ٚدؼو. ثٌو٠ٓ صمٟ ١ٌِٕ ث١ٌٖل آٔيثن ٌذٕجْ ّف١ٌ دقضًٛ ِىج٠ًُٛ ثٌّطٌثْ ثٌٌة١ِ ثٌضم١ش ف١ظ ١ٌٕم١ّٛج، دٙج لّش ثٌضٟ ث٠ٌَجًر

 ٌٙج لوِش «ثفٌٚه٠ش» ؽ٠ٌَر ثٖٔطجً فٛي ِمجالس ٍٍّْز ٌضق٠ٌٌ٘ج، ًة١ْج   وٕش ثٌضٟ «ثٌٚفجء» ؽ٠ٌور فٟ وضذش ثٌٍمجء ىٌه

 .ِىج٠ًُٛ ِغ ِْٙخ دقو٠ظ
 
( 0792 ١ٌٛ٠ٛ/ صٍّٛ 02) ثٌضٌو١ز ثٌمٛثس دٛثّطز ثٌّٖجٌٟ ثٌؾَء غَٚ دضود١ٌ و١ْٕؾٌ ٌٕ٘ٞ ٌٙثفز ثٌمذٌٟٙ ثٌٌة١ِ ٚثصُٙ

 .ٌّّٛىٛ ٔجؽقز ٠ٍجًر ػمخ دجٌٚٛث٠ًل( ثٌٕظجَ ١ٖ١ٍ١ِج) «ث٠ٛوج» ص١ٍْـ أِٓ ثٌيٞ ٘ٛ ٠ٌ١ْ١ٌوُ ثٌووضًٛ ث١ٌْجًٞ دأْ الػضمجهٖ
 

 ثٌٍّى١ز ضو دجٔمالح ثٌم١جَ ػٍٝ ٕؾؼٗ ثٌيٞ ثألٌِ ٚثًّٛ، فٍف ٌٍّٚقز ثٌمٜٛ ١َِثْ فٟ ثٔمالدج   ثٌضقٛي ىٌه فٟ و١ْٕؾٌ ًٚأٜ

 .ثٌضٌوٟ ٌٍغَٚ ثألمضٌ ثٌضٛء ٚإػطجء ث١ٌٛٔجْ، فٟ
 

 أمذٌٟٔ دؼوِج ِضٕٙج ػٍٝ د١ٌٚس ثٌٝ ػوس ٌيٌه. ١ٔم١ّٛج ِطجً صغجهً طجةٌر آمٌ وجٔش «ث٠ْش ث١ٌّوي» طجةٌر أْ ٚٙوف

 ثٌٌّث١ٍّٓ صوثفغ دْذخ ثٌّطجً ػٍٝ ِقَٔج   ثٌّٖٙو ٚوجْ. ثٌْفجًر ِق١ظ ٔقٛ دٌْػز صضموَ ثٌضٌو١ز ثٌمٛثس أْ ثٌو٠ٓ صمٟ ثٌْف١ٌ

 !ّج٠غْٛ غجهًس طجةٌر آمٌ صٖذٗ طجةٌر فٟ ِمؼو الفضالي ثٌٍذٕج١١ٔٓ ٚثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثألؽجٔخ
 
 ثٌّؼٍِٛجس مالٙز ف١ٙج أؽّغ أْ ػٍٝ ثفضٌثض١ز دط٠ٌمز ثهٖ ثٌؼ١ّو ًّجٌز ػٍٝ ثٌٌه لًٌس ثٌمجصُ، ث١ٌْجّٟ ثٌؾٛ ىٌه غٌّر فٟ

 وذجً أفو ِٓ ّّؼضٗ ِمٕغ صف١ٌْ ػٍٝ ث١ٌْجق ٘يث فٟ ثػضّوس ٚلو. ١ًّّز ٚغ١ٌ ١ًّّز ِنضٍفز، ِٚجهً ِٓ ثّضم١ضٙج ثٌضٟ

 ِطجً فٟ صقظ أْ لذً و١ْٕؾٌ طجةٌر إلّمجط «ثٌٖؼذ١ز ثٌؾذٙز» ثّضؼوثه مذٌ إٕجػز ف١ٗ ٠ؤوو فذٔ ؽًٛػ ثٌووضًٛ ِْجػوٞ

 ٌقْجح ٠ٖضغً ٌذٕجٟٔ ػ١ًّ ػٓ ٙجهً ثٌض٠ٖٛٔ إْ ٚلجي. فذٔ ؽّجػز ٌوٜ ثٌّنطظ ٘يث ٌّغً ٚؽٛه أٞ ٚٔفٝ. د١ٌٚس

 ِىجْ صغ١١ٌ ػ١ٍّز و١ْٕؾٌ ثّضغً ٚلو. آمٌ ِىجْ أٞ ثٌٝ دؼذوث لٌٚ ِٓ ثالؽضّجع ِىجْ ٔمً ٠ّٙٙج ثٌضٟ ثأل١ٌِو١ز ثالّضنذجًثس

 .ثٌٍذٕج١ٔز ثألًثضٟ ثٌٝ ٌٍومٛي ث٠ًٌْٛز ٌٍمٛثس ِّٙو ثٌيٞ ثألٌِ فّج٠ضٗ، صأ١ِٓ ػٓ دجٌؼؾَ ثٌٍذٕج١ٔز ثٌوٌٚز ثصٙجَ أؽً ِٓ ثٌٍمجء،
 
 ثٌّؼجلً ػٓ ث١ٌْج١٠ًٓ ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ فٚجً فه ثٌٝ أهس ػْى٠ٌز دّذجهًر ٌٍم١جَ ثٌٌغذز ٘يٖ ِٓ ثألّو فجفع ثٌٌة١ِ ثّضفجه ٚلو

 صذؼضٙج عُ ،0791( ِج٠ٛ) أ٠جً 10 ٠َٛ ثألٌٚٝ ثٌّوًػز ث٠ًٌْٛز ثٌىض١ذز همٍش ٚ٘ىيث. ٍفٍز ِو١ٔز فٟ ٚمٚٛٙج   ث١ٌّْق١ز،

 .ٌذٕجْ ّٕجي ِٓ همٍش أمٌٜ وض١ذز
 

( ه٠ّْذٌ) ثألٚي وجْٔٛ 02 ٠َٛ ٠ًجق ِطجً فٟ هثً ثٌيٞ ثٌْجمٓ ثٌقٛثً فوٚه ػٓ صنٌػ ٌُ ثٌٌّجٌز ٔ٘ ًٚف١ز أْ ثٌُّٙ،

 ٔفجع فؤثه ثٌنجًؽ١ز ٠ٌٍٚٚ ثٌٍٚـ ثٌو٠ٓ صمٟ ثٌقىِٛز ًٚة١ِ فٌٔؾ١ز ١ٍّّجْ ٚثٌٌة١ِ ؽٙز، ِٓ ١ّْٚىٛ و١ْٕؾٌ د١ٓ 0791

 .أمٌٜ ؽٙز ِٓ
 

 ثٌٌة١ْ١ٓ ِٓ ّّغ ثٌيٞ ثأل١ٌِوٟ ٠ٌٌٍٍٛ ِٕفٌر دط٠ٌمز دوأ ثٌؾٍْز ثفضضجؿ أْ دو١ًٌ ِٛؽٛهث ، ٠ىٓ ٌُ ثٌغالعز د١ٓ ثٌض١ْٕك أْ ٠ٚذوٚ

 د١ٓ ثٌٛط١ور دجٌؼاللز ٔيوٌن أْ ٔقخ ٌٙيث. ثٌضج٠ًل ٘ٛ ثمضٚجٙه أْ ٔؼٍُ ٔقٓ ث٠ٌٌٍٛ، فضٌر: ثٌضج١ٌز ثٌؼذجًر ٚثٌٍٚـ فٌٔؾ١ز

 .ثٌذٍٖف١ز ثٌغًٛر ٙجهًٚث ثٌي٠ٓ ثٌضٌٚصْى١١ٓ ػوه ىٌه ػٍٝ ٚثٌٖج٘و. ٚث١ٔٛ١ٌٙٚز ث١ٌٖٛػ١ز
 

 ثٌف٠ٌك دأْ الػضمجهٖ ثٌذٍٖف١ز، ثٌغًٛر ألفوثط ثٌضج٠ًنٟ ثٌضف١ٌْ ٘يث ػٕو ٠ضٛلف ٌُ و١ْٕؾٌ أْ ثٌّقجهعجس ١ّجق ِٓ ٚثٌٛثضـ

 ثٌٖأْ ثٌٝ دجٌقو٠ظ لفَ ٌيٌه. ثإلػالَ ّٚجةً ثٌٝ ثٌّؼٍِٛجس ٌّدش فجي فٟ ثٌوثمٍٟ ٌالّضٙالن ثٌقج١ٕز ٘يٖ ٠ٛظف وجْ ثٌٍذٕجٟٔ

 !ثٌفٍْط١ٕ١ز ثٌّمجِٚز ٖٔجط ضذظ ػٍٝ ثٌٍذٕجٟٔ ثٌؾ١ٔ لوًر ػٓ ِضْجةال   ٠ّٙٗ، ثٌيٞ
 
 .ث١ٌٍْخ ثٌٛطٓ ثّضٌؽجع فٟ ثٌّمجِٚز ٚفك ثٌفٍْط١ٕ١ز، ثٌمض١ز ِٓ ٌذٕجْ ِٛلف ػٓ ف١ٗ ػذٌ ِقٌػ، دْؤثي فٌٔؾ١ز ػ١ٍٗ ًٚه
 
 ؽ٠ٍٛف ٌّْجػوٖ ٚلجي ٠وٖ ّجػز ثٌٝ ٔظٌ عُ ثٌّقجهعجس، إٔٙجء و١ْٕؾٌ لًٌ ث١ٌْجّٟ، ثٌٚوثَ ِْضٜٛ ثٌٝ ثٌٕمجٓ ًٚٙ ٌّٚج

 .دٌْػز ثٌّغجهًر ػ١ٍّٙج أْ ١ّْىٛ،
 

. ثّضضجفضٗ ػٍٝ ف٠ٌٚز ثٌنجًؽ١ز ٚألْ ثالؽضّجع، ِىجْ ػٓ دؼ١ور ١ٌْش دؼٍذه لٍؼز ألْ ٔفجع فؤثه ث٠ٌٌٍٛ ثّضٍّٙٗ ػٕوةي

 .لذالس ه٠ٍٕز ّضىٍفٗ( ِجة١ٌ غٌٛوث ٠ؼٕٟ) ثٌّٖطجء ثٌؼؾٍٛ ػٓ صأم١ٌ هل١مز وً إْ ٚلجي ًغذضٗ، صٍذ١ز ػٓ و١ْٕؾٌ ٚثػضيً
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 !ػيثده فٟ ّذذج   دؼٍذه ٌمٍؼز ٠ٍجًصه صىْٛ أْ أ٠ًو ال أٔج: دجٌمٛي ثٌّْؾز ثٌّوثػذز ٘يٖ ػٍٝ ٔفجع ث٠ٌٌٍٛ ٚػٍك
 
 ٌِٚ د١ٓ ٌٍْالَ «ه٠ف١و وّخ» ثصفجل١ز ػمو ِٓ ثالٔضٙجء ف١ٓ ثٌٝ ثٌٍذٕج١ٔز ثٌقٌح صّو٠و صمًٌ «و١ْٕؾٌ ٌِٖٚع» مالي ِٚٓ

 صًٚٛ ثٌضٟ ثٌّذًٌثس وجًِ ثالفضٌثض١ز ثٌٌّجٌز ضّٕش ٚلو. ثٌؾٛالْ فٛي ٠ًّٛز ِغ ثٌمٛثس فًٚ ثصفجل١ز ٚصٛل١غ ٚإٌّثة١ً،

 .ثٌٍّض٠ٛز ١ٌْجّضٗ ثمضذجً فمً ٌذٕجْ إلػالْ صٍٚـ ثٔٙج و١ْٕؾٌ ٌٕ٘ٞ
 
 ٌٕٙ ٠مضٟ وجْ ف١ظ ١ِٔٛى١ْىٛ ِٕضؾغ فٟ ثٌّٛلش و١ْٕؾٌ ػٕٛثْ ثٌٝ أفٍضٙج ِقض٠ٛجصٙج، دٚوق ثٌمجًا إلٕجع أؽً ِٚٓ

 أْ ٠ٚذوٚ. ثٌَِّٕز ثٌٚوثلز دقىُ ػٕٗ أػٌفٙج ثٌضٟ ثٌٖن١ٚز ثألًِٛ ِٓ وذ١ٌث   ف١َث   ثٌٌّجٌز فٟ ثهٖ ثٌؼ١ّو أػط١ش ويٌه. ثٌؼًْ

 الوضٖجف وجف١ز ثٌّضأ١ٔز ثٌمٌثءر ٌٚىٓ عجٌظ، طٌف ػذٌ ٌِْدز ثٌٌّجٌز دأْ ثٌىغ٠ٌ١ٓ ألٕؼش ثٌضٟ ٟ٘ ثٌق١ّّز ثألًِٛ ٘يٖ

 .ثٌّْضمذً فٟ ٌٍّقجوّز ٠ٚؼٌضٗ ٠و٠ٕٗ ٔ٘ وضجدز و١ْٕؾٌ ػٍٝ ثٌٚؼخ ِٓ ثٔٗ ثػضذجً ػٍٝ ثٌَّثٌك
 

 ٙق١فز فٟ دئف١جةٙج فٛؽتش أْ ثٌٝ. ِغ١ٌ مذٌ أٞ ٕأْ ٕأٔٙج ثٌٛلش ِغ ّضّٛس ٙغضٙج ثٌضٟ ث١ٌّ٘ٛز ثٌٌّجٌز أْ ٚصن١ٍش

 ثٌٍذٕج١ٔز ثٌّنجدٌثس أٌّثً ِٓ ٙفقجس»: ثٌٌة١ْٟ ثٌؼٕٛثْ ٠ٚمٛي(. 0771 ٕذجط 01) «ٚلضج٠ج ٍِفجس» دجح صقش «ثٌو٠جً»

 .«ثٌّؤثٌِر ٚؽٖٛ ؽ١ّغ صىٖف صج٠ًن١ز ٚع١مز ثهٖ ثٌٝ و١ْٕؾٌ ًّجٌز( 00 ثٌقٍمز)
 

 ٌٌٍّجٌز ٚٙفٗ ٚأْ ثٌٙوف، ثمطأ ثٌّؾٙٛي ثٌٍذٕجٟٔ ثٌضجدظ أْ ٌٗ ألًٚٞ ِىضذٗ فٟ ًٍصٗ عُ أ٠ٛح، ٕجًي دجٌٚو٠ك ٚثصٍٚش

 .ِٛعمج   ػّال   ١ٌِ ثٌوثِغز دجٌٛع١مز
 
: ػٕٛثْ صقش ٌِوخ غالف دًٚٛر ٚص١َّ٘ج «ثٌٌّجٌز» ٔ٘ صٌٕٖ «ثٌوّضًٛ» دّؾٍز فٛؽتش ثٌقجهعز، صٍه ػٍٝ ّٕز ًٌِٚ دؼو

 .«ٌذٕجْ ػٍٝ ثٌّؤثٌِر فم١مز»

 
 وجًِ ٙجدٌ ثٌٚفقجس ُِّٚ ػٍٝ ٚأفجٌٕٟ. ف١ٗ ّمظ ثٌيٞ ثٌّطخ ػٓ ألمذٌٖ ثٌّٖؼز مٍوْٚ ثٌضق٠ٌٌ ًة١ِ دج١ًٌَِ ٚثصٍٚش

 .ثٌنذٌ ٠ىيح ٌُ و١ْٕؾٌ ٌٕ٘ٞ دأْ إللٕجػٟ ،«ثٌقٛثهط» فٟ ٠ؼًّ وجْ ثٌيٞ
 

 ٚثٌٝ ثٌّٛعمز، ث٠ٌٌٍٕز ثٌىضخ ثٌٝ ٌضًٚ صؼوصٙج ٚثّٔج فمظ، ثٌٚقف ػٍٝ صمضٌٚ ٌُ «ثٌٌّجٌز» ٘يٖ إف١جء ػ١ٍّز أْ ٚثٌغجدش

 ػٍٝ ثفضٌضضٗ ِج وً ٚألْ و١ْٕؾٌ، ١ّجّز ِٓ لٌدٙج ٌٖور ثٌمجًا لٕجػز وْذش أٔٙج ًأ٠ٟ، فٟ ٚثٌْذخ. ثٌؾجِؼجس أ١ًٕف

 .ثٌقم١مز ِٓ أوغٌ وجْ ٌْجٔٗ،
 
 ال: فأؽجح و١ْٕؾٌ، ٌٕ٘ٞ ػٓ ّأٌضٗ «ٚٚصٌغ١ش» دْذخ ثّضمجٌضٗ ػمخ ١ٔىْْٛ، ثٌٌة١ِ ِغ أؽ٠ٌضٗ ثٌيٞ ثٌّْٙخ ثٌقو٠ظ فٟ

 ثٌّٕٚذ١ٓ ٘ي٠ٓ ػ١ٍٗ ػٌضش ثٌيٞ أٔج. ٔفْٟ ّٜٛ ٌٍنجًؽ١ز، ٠ٌٍٚٚث   ثٌمِٟٛ ٌألِٓ ِو٠ٌث   ثمض١جًٖ فٟ أفوث   أٌَٛ أْ أّضط١غ

 فٛي دّؼٍِٛجس ٚٚهًٚٚه دٛح ثٌٚقجفٟ ٍٚه ثٌيٞ أْ ثٌضقم١ك دؼو ٌٟ عذش فمو. إّمجطٟ ػٍٝ ثٌؼًّ فو ثٌٝ ثّضغٍّٙج ثٌٍي٠ٓ

 .و١ْٕؾٌ وجْ ثٌضقم١ك، ٌؾٕز ِّٙز
 

 ٚثٌْذخ؟ *
 

 ػوس ٌّٚج. 0792( ١ٔٛ٠ٛ) ف٠ٌَثْ 01 ٠َٛ و١ْٕؾٌ فضٌٖ ٌمجء فٟ ثألّو فجفع ثٌٌة١ِ ِغ ثصفجق ثٌٝ صٍٛٙش إٕٟٔ ثٌْذخ -

 .ثٌْالَ فٌٙز ضجػش ٚ٘ىيث. ٌٕ٘ٞ ثٌؼ٠ََ أػو٘ج ثٌضٟ ٚٚصٌغ١ش فض١قز ٙوِضٕٟ ٚثٕٕطٓ ثٌٝ
 
 !و١ْٕؾٌ ٌٕ٘ٞ «ًّجٌز» لٌثءر ٠ّىٓ ثٌٛثلؼز ٘يٖ ضٛء ٚفٟ


