
���	وس  �وران�	
	ب ھ��و�د و  

 ا��د � ��ن أن �ون ��
	�ل �ور��

 

�$و�	ت %ر	�$ش -  ٠٠:٠( ٢٠١٥��را	ر/ ���ط  ٢٧دو�� ا�����،  -ا�����: ا�ور�	�  )  

�ر ���$0 ا��ر�	� » ا�*	�ة«���	وس �.�-ً ��$ر)�ً �+� +*	(�  �ورانھ��و�د وا�(ر��� )$ب وز	را ا���ر�	� ا��ر	ط��� �	
	ب ��
��ر ا:�د �.ط ��ن *رب 5د ���0 �ن ا�.+ر ا�ذي 	.�4 �0، �ل إ�0 	*�ول أ	�5ً $
�	4 +ور$0 أ��م ا����م. «ھ�� �+0: � �)$(	 -

	طرح �(�0 �ر	)�ً ��� �� �وا��C �وB5 �<دهو?�ر و��;ل ا@?<م ا�=ر�	�، 	�$=ل ا:�د �ظ�;4 ا��$طر�	ن � و	�دو أن ا���ض  .

B55ل �ن ا�(و�و�0 ا�$طرف أ ��$0 	م ا:�د ود)$�$ور

ون إ�B ذ�ك، ��;
	ن إن ظ	�	. 

�)ن ا:�د ھو �(�0 �� وا�4 ا:�ر �ن 	=ذي ا�ظ
م وا�(وB5 وا�$طرف، و�ر��� وا���
)� ا��$*دة ?�ز�$�ن ?
B ا�و�وف ���ً 
ذه ا:�ور ا��I>I، وھذا �� 	د?و�� إ�B ا�$�)	ك ا��د	د �)ل �� 	�دو �وا�.� �ن ا:�د ?
B و�ف �+ف ا��د�		ن �� ���طق ��وا��C ھ

���ل �ور	�) ��دة �$� أ���	4، وھو ا-$(�ق ا�ذي $و+ل إ�	0 ���وث ا:�م ا��$*دة �$	(�ن دي �	�$ورا. �ر*ب ��Cود دي )*
ب 

ن �رى ا��(��5ً *.	.	�ً و��$دا��ً ���$و	�ت ا���ف، �)ن أ���ل ا:�د ا����.� $��� أ�0 - 	�)��� �	�$ورا و$(��	0، و�ر	د ��	��ً أ
$+د	ق �� 	.ول، إذ �ن ا:�د *ر��ً أھ
	� �ر�ر	�، وھ��ك ��;�� ��را;م *رب و�را;م 5د ا@����	� ار$)��C زا?��ً أ��C ���م �)��*� 

���C	� 	ط�.�C ا��ظ�م. و?
	�� أ- ���B ا�$�دام ا:�
*� ا�)	��و	� وا���ف ا���وا;�  ا@رھ�ب، �)��C ار$)�ت ��
	�ً �� �	�ق �	���
5د ا��د�		ن ا��ور		ن، وا�+ور ا��رو?� �ن �را;م ا�$�ذ	ب وا�.$ل �� ��ون ا:�د ا�$� )�(�C ا�B ا����م ���ق ?ن ا��ظ�م ُ	�رف 

�0 ��$�ز��ً �4 ار$(�ع  ا�وا�4 أن ا:�د ��ت اNن أ�5ف )I	راً ��� )�ن». �	+ر«���م 	� P�+زداد �5(�ً، وأ	ل ?�م، و�� �رح ��
$�رب ��وده �ن ا��	ش، )�� أُ��ر ?
B $��	د �ر$ز�� �ن ���طق ��	دة $+ل إ�B آ�	�، وھو اNن ���� �Q	دي ا���Cت ا�دا?�� �0 �� 

، ا�$� $�$�ر ا�.وة وراء �ظ��0 ا�*�)م»*زب S«ا���ط.�، �Iل  . 

�	طَر ?
B ز��م ا:�ور �� �
ده، إذ ��ر أرا�5 �� ���ل ا��<د *	ث $.�$ل ��)ل ���?� ���?�ت ا����ر�5 �م 	�د ا:�د ا��
، و�� ���ل %ر�� ا��<د أ*)م �وا�ون �$�ظ	م »دا?ش«ا���$د��، و�� �ر��C - 	�دي ا:�د أي �.�و�� ����+ر  « ��C$5م » ا�.�?دة

Cا���ط.� و��$ت *دود ا��<د ��$ر�� �ن ا�� B
�ت )���? . 

أ�ف �$	ل وا5طرار �<		ن ا��ور		ن  220إن ا�$راح ا:�د *<ً ��وا��C ا��$طر�	ن 	��� ?دم �Cم �����ت ا�$طرف، إذ ��د �.وط 

إ�B ا��زوح �ن �	و$Cم، �ن ا�=��ء وا��ذا�� ا�$راض أن %���	� ا��ور		ن ?
B ا�$�داد �
�	ش �Vراد$Cم $*ت �	طرة �ن أ*�ل *	�$Cم 
ون ?ْ�ُد�� إ�B $*ط	م أ*<�Cم �� أن 	)ون �Cم ��$.�ل أ�5ل �ن دون ا:�د، ?��<ً �� $*ول �ز	د �ن ا��ور		ن ا�B ?ذا��ً. و�	)

 .ا�$طرف ود�4 ا���$د�	ن �*و ا�$طرف �دل ا��)س، و$�I	ت �وطX �دم ا���Cد		ن �� �ور	�

0 �
*(�ظ ?
B أ���� ا�.و�� ?
	�� ھز	�� �V� ،���$���»، و�*» دا?ش�	ور� �� �Cل ��0 ��وا���
�ر	ك �� �ور	� � B*��� إ� ��ن 
 P. �ن ا��ر��	ور� �� �	ل *)و�� و*دة وط�	(�$ Bو$ؤدي إ� �	ا:طراف ا��ور �C	
ا��$طر�	ن، وھذا 	��� $�و	� �	��	� $$(ق ?

	ؤ��ون ��ور	�  و%	ر ھؤ-ء �ن ا���$د�	ن، ��ن» ا-;$<ف ا�وط�� ا��وري«أن 	��ل ذ�ك ��ض أ���م ھ	)ل ا��ظ�م ا�*��� و 
 .$�Iل ا���	4 و$*$رم ��$
ف أط	�ف ا���$�4 ا��وري. إ- أ�0 �ن ا�واP5 ��� أن ا:�د - 	�)ن أن 	)ون طر��ً �� أي *)و�� )Cذه

��ب ا��وري ا�$��دة ا:�ل �� ا���$.�ل، وأن $$	P ��� ������ �ذور �����ت و�ود 
� P	$$ ھذه، أن ���	ا-�$.�ل ا�� �	
�ن �Qن ?�

� و?
	�� ��	��ً أن �ؤدي دور��، )ل �طر	.$0، �)ن �ر��� »?شدا«C� ��C� ت�	ك �
، وھو �� �ر)ز ?
	 0�� �Cود�� ا��	��	�. $

 .«وا���
)� ا��$*دة �ن $د�را �Cداً �$*.	ق ھذا ا�Cدف

  

�وران ����وس وز�را ا���ر��� ا��ر�ط��� ����ب ھ��و�د وا��ر��� *  . 


