
- 545 - 

 

 

 

 بيوم اللغة األم ويوم اللغة العربية ءاالحتفا
 ()كلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسني

 

 :أيها امحفل امكريه

٘ػٮ احضخٙػاؿ ا١فػ٬٨م  ٯفٌؽ٧ا ضي٬ر٣ٞ اـخشاةثن ١ػ٬ًْة ٤ش٨ٓ٥ا، ١خلار٬ٞا

ة٨٥اـتخ٦ٰ ٪ا٤خ٦ٰ أضتت٨ا أف ٧ش٥٫ٓ٥ا ٘ٮ ٯ٬ـ كاضػ: ْٰػي ا١ٓؽةٰػث، ةهػٙخ٫ا ١ٖخى٨ػا 

األـ ا١طا٢٤ث ١خؽاذ٨ػا، كا٢ٰٟ٫٥١ػث ٥١شخ٥ٓاح٨ػا، كا١يػا٨٤ث ٨٥٫ٙ١ػا ٨ْانػؽى ا١ٓػا٣١ 

ا١ؼم ٧ٰٓق ٩ٰ٘، ك٪٬ ْٰػه ٩٥ٰٜ٧ ْادةن ٘ٮ ا٬١اضػ كا١ٓلؽٯ٦ ٦٤ ك٫ؽ كػتاط،كٛػ 

٢ٖث ا١ٓؽةٰث، ك٪٬ ٘ٮ األكؿ ٦٤ آذار، ةٓػ أف أنتطج ا١ٓؽةٰثي ا٢١ٖػثى ١ا ة٬ٰـأر٨ٜ٘اق 

 ا١فادـث ة٦ٰ ا٢١ٖات ا١ٓا٥١ٰث ا١خٮ ٯ٦ٟ٥ اْخ٥اد٪ا ٘ٮ ا٥١شاحت ا١ػك١ٰث.

اإلعالص ٩ٜ٢ٍ٨٥١ األن٢ٮ، ك٪٬ دّ٘ األذل  ٢ْ٭ك٤ازاؿ ٤ش٨ٓ٥ا ٯراةؽ 

ٌٞػؾ ٘ػٮ ٬٤اس٫ػث ا١خٰػارات ا١ط ػاذٰػث ٦ْ ضٰاض ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ك٪ٮ ٤ي٥٫ث حخؽ

ٌٟؤ ٤شخ٥ٓاح٨ا ٘ٮ اٛخ٨اص ا١ٙؽص ١إل٘ادة ٤ػ٦ ا١فػ٠ٰ  ا١خٮ حفٓ٭ حـخر٥ار ح٢

ا٥١ٓؽ٘ٮ ا١ػؼم حٍؽضػ٩ ا١طؽٞػث ا٥٢ٓ١ٰػث ا١ٓا٥١ٰػث، ك٪ػ٬ ٯػؤدم إ١ػ٭ إٕػؽاؽ 

ا٢١ٖات األعؽل ةف٠ٰ ٤ػ٦ ا٥١هػ٢ٍطات ح٨خش٫ػا ا٥١ؽاٞػؾ ا٥٢ٓ١ٰػث، ٤ؽاٜ٘ػثن 

 ١ٟل٬٘ات ٥٢ْٰث كٌؽكضات ٟ٘ؽٯث ٛى٢ىتج ٧ِؽح٨ا إ١٭ ْا٨٥١ا.

١ٰفج عػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٤طه٬رةن ٘ٮ دراـث أـا١ٰت٫ا، أك حف٠ٰ٫ إْؽاة٫ػا، ك

                                                 

() ٚرئٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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أك ا١خٙاعًؽ ةإةؽاز ح٢ٝ ا١رؽكة ا٬ٖ٢١ٯث ا١خػٮ كرذ٨ا٪ػا ٥ٌْػ٦ ض٢٥ػ٬ا كػ٢ٓث ا١طيػارة 

ا١ٓؽةٰث اإلـال٤ٰث إ١٭ أٛانػٮ ا٥١فػ٧٬ٟث، كٛػٌػ٬٤ا ٫ٰ٘ػا ٢ٍ٨٤ٜػات ٟ٘ؽٯػثن اـػخ٥ٌؽ 

 ٧ج أـاـان راـغان ٢١طيارة األكرةٰث.ا٧خلار٪ا ضخ٭ ا١ٜؽف ا١ٓاكؽ ا٥١ٰالدم، كٞا

ة٠ إف ٪ػ٨٘ا األـ٥٭ ٪٬ س٢ٓي٫ا ٛػادرةن ٢ْػ٭ ا١فػٰؽ ٤ػّ حٍػ٬ٌر ا٢ٓ١ػ٬ـ، ٘ػٮ 

ْا٣١ ٛاربى ٢ْ٭ س٠ٓ ا٢١ٖث اإل٢ٟ٧ٰؾٯث ا٥١ؽسٰٓثى األك١٭، ض٦ٰ حى٬دٌ ا٥١شخ٥ٓػات 

ا٬١ن٬ؿى إ١٭ ٣٫٘و دٰٛٚ ٬٨١ا٣ُ ا٬ٟ١ف ا١ؼم ٧ٰٓق ٩ٰ٘، كةغانث ض٦ٰ ح٬دٌ ا٨١ٙػ٬ذى 

 ٰص ٤ا ٯطًٰ ة٫ا ٦٤ حٌٰٖؽات ك٤ؤذؽات ٫٢ٓ١ا حفخٍّٰ درء أعٍار٪ا.إ١٭ ح٬ى

ك٧ط٦ ٨٤ؼ دع٨١٬ا ٘ٮ األ١ٰٙث ا١را١رث،كا٧ٍالًؽ أ٤ػ٬اًج ٤ػا ٯيفػ٥ٌ٭ ٤ػا ةٓػػ 

ا١طػاذث، ح٢ٝ األ٬٤اج ا١خٮ حىط٥ػ٠ ا١ٟرٰػؽى ٤ػ٦ ا١خلػٰٟٝ ٘ػٮ ضػاذػثو ٕؽةٰػثو 

ق ٪ػ٬  ٤ؽٞػؾي ا١ٓػا٣١ ٘ىؽىٍج ٧ٙف٫ا ٢ْ٭ ْا٨٥ً١ا، ٤ٓختؽةن أف ا١ٓا٣١ ا١ٖؽةٮ كضػػى

ةأـًؽق، ٤فخ٨ػةن ةؼ١ٝ إ١٭ إ٧شازاح٫ا ٘ٮ ٬ْا٣١ ا١خًٜا٧ث، ٤يؾدرٯػثن ا١رٜا٘ػات ا١خػٮ 

ًٚ ا١ف٠ًٰ ا٥١ٓؽٌ٘ٮ ا٥١خفارع ٘ػٮ ْا٨٥١ػا ٞىخ٫ا ٘ٮ ٤شاحًت حػٌ٘  ٣١ حفخٍّ ٤لار

ًّ ١ٖخ٨ا ٘ٮ ا٥١فار ا١رٜا٘ٮ ا١ٓػا٥١ٮ، ْػ٦ ٌؽٯػٚ ةٰػاف ض٬ٰٯخ٫ػا،  ٧ؽل أف إةؽازى ٬٤ٛ

ًٚ ٘ػٮ دراـػث ح٬ٍر٪ػا  كا٧ٙخاًض٫ا ٢ْ٭ أرٛ٭ ا٥١شاحت ا١ٟٙؽٯث اإل٧فا٧ٰث، كا١خ٥ٌٓ

ى٬ا٫ً٨ٌا، حتٜ٭ ٪ٮ ا٢ٍ٨٥١ٜات ا١خػٮ  تٍؽ ة ا١خارٯغٮ، ةاإلنؽار ٢ْ٭ ـتٍؽ أ٬ٕار٪ا كعى

ٰػ إ٫ٰ١ػا ٤ٟا٧خى٫ػا ٘ػٮ كسػػاف  ْىخ٫ا ٘ٮ ٬٤اس٫ث ا١خطػٯات، كحٓي ٰػ إ١٭ ١ٖخ٨ا ٧ىشا حٓي

ًؽٯػاتو  ٌىػ٬ْٮ أة٨ائ٫ا، ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٥٤ا ٯخٓؽى٬ف ١ػ٩ ٤ػ٦ ٤ٖي ػؽهبو  حلػػه٪٣ إ١ػ٭ حٖى

 ٯيتٓػ٪٣ ٦ْ ا٧خ٥ائ٣٫ ا١رٜا٘ٮ ا١ٓؽٯٚ.

 :أيها امسيدات وامسادة

إف ا٢١ٖاًت ا١تلؽٯث ١ٰفج ـ٬ل ٤٬ِ٨٤اتو ح٬ٜـ ة٥ٓا١شث ا٤٬٢ٓ٥١ات ١خشٓػ٠ 

ك٪ػؼا ٤ػا  ٯيف٥ٌ٭ ا١رٜا٘ػث. ٘ٮ األد٤ٖث رنٰػان إ٧فا٧ًّٰا ك٪ٮ ا١خٮ حفخٜؽٌ  ٫٨٤ا ا٥١ٓؽ٘ث،

ةى ا٥١خٟا٢٤ث ا١ٜادرة ٢ْ٭ ح٬ٟٯ٦ أة٨ٰػثو ر٤ؾٯٌػث ذٜاٰ٘ػث ٯش٠ٓ ٦٤ ا٢١ٖث ح٢ٝ األدا
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٤شخ٥ٰٓػث راـػغث، حيخػٰص ٨٢١ػاٌٚ  أْؽاٰٛث٥ًْٰٜث ا١شؼكر، ح٨خ٫ٮ إ١٭ ركاـبى 

٦ ٰٕػؽق ٤ػة٫ا ٘ؽنثى ا١خٓتٰؽ ٦ْ ًٟ٘ؽق ك٧٬٨ٟ٤ػ٩، ة٥ػا ٯٍٓػٮ ١ػ٩ ٌاةٓػان ٯ٥ٌٰػؾق 

 كٯؽـ٣ ٤ي٫ٰٟالت كغهٰخ٩.

ٌم دْػاةى ا١خٖؽٯػب، ا١ػؼٯ٦ ٧ػؽا٪٣ ٯؾ ى٣٫ ةأ١ٙػاظو كأ٤ا ٤ػاٯىغي ٌكٛػ٬ف عٍػاة

ّى ٤ػ٦ ذٜػا٘خ٣٫، ٜ٘ػػ أذتػج  ٣٫ ٢ْ٭ ذٜا٘ػاتو أكـػ أس٨تٰث ٤يٌػ٦ْٰ ةؼ١ٝ ا٧ٙخاضى

ا١ٟرٰؽي ٣٫٨٤ ْػـى كس٬د ٣٫٘و دٰٛٚ ٫١ؼق األ١ٙاظ ١ػٯ٣٫،ك٪ؼا ٤ا ٯش٢ٓي٫ا ٧اكؾةن 

 ٘ٮ عٍاة٣٫.

 ٯيتٓػ ا١ٓؽةٮَّ ْػ
، دكف أف ٯيػع٢ىػ٩ إ١ػ٭ ا١ٟٙػؽ ٦ ا١خٰٟٙػؽ ْؽةًّٰػاإ٩٧ ٤ىف٢ٝى

ق ٛػ ح ٯ٬ٟف إرادٯًّا ك٪٬ حهٌؽؼه  األس٨تٮ، ، ة٠ ٪٬ ٧خٰشػثه كاىػطث ٥١ػا ٧لػ٫ػي

ٓى١٬ى٥ث ا١ٖازٯث، ا١خٮ ١ػ٣ ٧أعػؼ  ٦٤ اعخؽاؽو ذٜا٘ٮ ضيارم ح٥ارـ٩ ا١طػاذث ا٥١ي

ًٙػ ٦٤ ٪ؼا احعخؽاؽ ١ً  ؼى إ١٭ ١ػب  ا١رٜا٘ػث ٨ى ٫٨٤ا ـ٬ل ٛل٬ًر٪ا، إذ إ٨٧ا ٣١ ٧فخ ٙي ٍ٨

ٌٝ ةػأف ا١ٖؽةٰث، ٧أعؼ ٩٨٤ األـؿى ا١خٮ ٧ت٨ػٮ ٫ٰ٢ْػا  حٍػ٬ٌر ٤شخ٥ٓاح٨ػا. كح كػ

٬٫ٙ٤ـى ٤اةٓػ ا١طػاذث ٪٬ حأٰٞػه إلعٙاؽ ا١طػاذث ا١ٖؽةٰث ٘ػٮ ٪ػػ٫ً٘ا اإل٧فػا٧ٮ 

األن٢ٮ، إذ إ٫٧ا أع٢ٙج ٪٨٥ٰثن ُا٥١ث، كاْخ٥ػت احـػخ٥ٓارى ٢١فػٍٰؽة ٢ْػ٭ 

ا١ل٬ٓب، كاحٌغػؼت ا١طػؽكب كـػائ٠ى ١خطٰٜػٚ ٤هػا١ط٫ا، ةٓػػ أف أ٧خشػًج 

ب كا١ػػ٤ار. ك١ػؼا ٘ػإف ٤اةٓػػ ا١طػاذػث ٪ػ٬ ْهػؽي ا١ٙاكٌٰثى ا١خٮ ا٧خ٫ج ةا١غؽا

ٌِٮ.  ا١خ٬ٌ٨ع كاحعخالؼ، ة٠ ٪٬ ْهؽي ا١خل

كح كٝ ةأف اـخ٥ٓاؿ األ١ٙاظ األس٨تٰث ٘ٮ عٍػاب كػتاة٨ا ح ٯ٥ٟػ٦ أف 

ختؽ حٓؽٯتان ٥ٞا ٯٌػْٮ ةٓو ا٥١خٙؼ٤،٦ٰٟ١يفخ٨ػٯ٦ إ١٭ ٠٥ْ ا١خؽاس٥ػث األيكىؿ  ٯٓي

ٰػث ٘ػٮ ا٫ٓ١ػػ األ٤ػ٬م، كٛت٢ػ٬ا ض٦ٰ أدع٬٢ا ٬٢ْـ اإلٕؽٯػٚ إ١ػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽة

ػٍث كاألرح٥خٰٜػا كًٰٕؽ٪ػا، كٯهػٗ  ٍٙفى دع٬ؿى أ١ٙاظو ٞا٢ٙ١فػٙث كا١ػػٯ٨ار كا١فى

سازت ٪ػؼق األ١ٙػاظ ٘ػٮ نػ٨اْث » :«٘ٮ ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ»ا١شاضَ ذ١ٝ ٛائالن 



 548 (4-3) ءاناجلز (19)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

أك ٥ٞػا ٯٜػ٬ؿ  «.ا١ٟالـ ض٦ٰ ْشؾت األـ٥اء ا٬١ىػٰٓث ْػ٦ احفػاع ا٥١ٓػا٧ٮ

ـ٣ األْش٥ٮ أف حخ٬ٌٙق ة٩ ا١ٓػؽب ٢ْػ٭ حٓؽٯب اح :«ا١هطاح»ا١ش٬٪ؽم ٘ٮ 

ىخػ٩ ة ؽى ٍْ ىخػ٩ كأ ك٪ػ٬ ٯيتػؽز ةػؼ١ٝ ا٥١طاِ٘ػث ٢ْػ٭ ٪٢ٰٰٟػث  .٫٨٤اس٫ا: ٧ٜػ٬ؿ ٌْؽة

ػٝ ةإةٜػاء  األ١ٙاظ ض٦ٰ حٓؽٯت٫ا. كضٰٜٜث األ٤ؽ أف ١ٖخى٨ػا ح حطخػاج إ١ػ٭ ا١خ٥فه

ا٢١ِٙث األس٨تٰث ٢ْ٭ أنػ٬ات أضؽ٫٘ػا األنػ٢ٰث، ٘ػٮ ضػ٦ٰ أ٫٧ػا ٛػادرةه ٢ْػ٭ 

٨تاط ا٥١ٜاةالت ا١طيارٯث ا٬٢ٍ٥١ةث، ةاحْخ٥اد ٢ْ٭ ذؽكح٫ػا ا٬١ن٬ًؿ إ١٭ اـخ

كاحكػخٜاؽ، كا١ٰٜػاس كا٥١شػاز كا١خ١٬ٰػػ،ة٥ا  ا٬١ىػّا٢١ِٰٙث ٘ٮ ٤شػاحت 

ٯؤٞػ ٤ٜػرحى٫ا ٢ْ٭ إ٧لاء ٤ه٢ٍطاتو ضػاذٰث، كٯرتػج سػػارحى٫ا حـػخ٥ٓا٫١ا 

 دكف ا١خٙؽٯً ٘ٮ عه٬نٰاح٫ا.

ًْث ا٥١ٓش٥ػات إف ٤فارى ٤ش٨ٓ٥ػا ٘ػٮ حػ٦ٌٰ٬ ا٢ٓ١ػ٬ـ، ْػ٦ ٌؽٯػٚ نػ٨ا

عٍػ٬ةه أـاـػٰث  ٪٬ا٥٢ٓ١ٰث ا١الز٤ث ٬٢ٓ٢١ـ ا١طػٯرث ا١خٮ حيػرَّس ٘ٮ سا٤ٓاح٨ا، 

٬زًة ٥١٬ْثو ٤يشًطٙث ح٠٥ٓ ٢ْ٭ حشؽٯػػ٪ا ٤ػ٦  ٘ٮ ح٬ٍٯؽ ١ٖخ٨ا إلعؽاس٫ا ٦٤ ضى

٤ي٥ٰؾاح٫ا.  كأ٪٣ ٤ا ٧ؽٯػ ا٬١ن٬ؿى إ٩ٰ١ ٪٬ أف ح٬ٟف األ١ٙاظي ةطشػ٣ دححح٫ػا، 

ـب، ك٪ػ٬ ا١ػؼم ٯؽة٫ٍػا ةإ٤ٟا٧ػات ا١ٍٓػاء ضا٢٤ثن ١إلكٓاع ا١طيارم ا٨٥١ا

 اإلةػاْٮ، ة٥ا ٯؽحٜٮ ة٢ٖخ٨ا إ١٭ ٤فخ٬ل إ٧شازات اٱعؽٯ٦.

كإ٨٧ا ةؼ١ٝ ٧طاَ٘ ٢ْ٭ ٤غؾك٫٧ا ا١خػارٯغٮ كا١ٟٙػؽم، عه٬نػان ٢ْػ٭ 

ػ٪ا اإل٧فا٧ٮ، أل٩٧ أـاسه ٬١ضػة ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ػا، إذ إف ا١طٙػاظ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث  ةٓي

 ٪٬ ا١طٙاظ ٢ْ٭ ا٬١س٬د ضي٬ران ك٤هٰؽان.

ٚى ا١ٓالٛث كة٦ٰ ٤٬ٌٜ٤ات ٤شخ٨ٓ٥ا، ٘ٮ ا١طٰاحٰث ة٦ٰ ١ٖخ٨ا  كح كٝ أف ح٬ذٰ

ػ٫ا أف  ٬٤اس٫ث ٕىؽىىي ٤ا ٯٍؽأ ٢ْػ٭ ْا٨٥١ػا ٤ػ٦ حٌٰٖػؽات ٤خفػارْث، ٪ػ٬ ٤ي٥ٌ٫ػث 

٬ًٯٌث، ةٓػ أف ٯيفٍٰؽى ا١خٖؽٯبي ٢ْػ٭  ٬ؿ دكف ٬٫ُر أسٰاؿو ح ا٧خ٥اءى ٫١ا كح ٪ي ٯطي

 ٨٤ا٪ز ا١خٰٟٙؽ ك٬ٛاًْػ ا١خٓتٰؽ ٩٨ْ.
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١خؾا٤ي٨ا ة٬س٬ب ح٬ٍٯؽ٪ا ٬٫٘ ٯٜٗ ٘ػٮ كسػ٩ ٤ػ٦ ٯؽٯػػكف ا١طػػَّ ٤ػ٦ كأ٤ا ا

ٛػراح٫ا ٢ْ٭ رةً ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ةا١ت٨اء احسخ٥اْٮ ا١رٜا٘ٮ كا٨ٙ١ٮ ا٥١يخشػٌػد، ك١ػؼا 

٦١ ٧ٜت٠ ةا٬٥١اٛٗ ا١خٮ حػؤدم إ١ػ٭ حط٫ٍٰ٨ػا ةخش٥ٰػػ ٢ٍ٨٤ٜاح٫ػا األنػ٢ٰث، ة٥ػا 

٠ ٘ػٮ ْػػاد ٯ٨خ٫ٮ إ١٭ حٰٰٜػ حٍاة٫ٜا ٤ّ ا١ؽكا٘ػ ا٥١ٓؽٰ٘ث ا٥١خخا١ ٰث، كٯش٫٢ٓا حػعي

ٌٓا١ث حـخئها٫١ا. تٌؽة ٘ٮ ٤غاز٫٧ا، ةٓػى اـخ٥ٓاؿ ا٥١ٓاكؿ ا١ٙ  ا٢١ٖات ا٥١يهى

٧ػؽاقي ٤ػ٦ ح٢ػ٬ٌثو ١ٖػ٬م ٘ػٮ ا٥١شخ٥ٓػاًت ك٘ػٮ  إ٫٧ا ٤ؤذؽات ٯط٫٢٥ا ٤ا

ثن ح ٯٌػكـائ٠ً اإلْالـ، ككـػائ٠ اححهػاؿ ا١طػٯرػث، ٫٘ػٮ حػٌػْٮ ٨١ٙفػ٫ا ضؽٌ 

ي٫ػا حى٫ٟ٢٥ا، حيفٌغؽ٪ا ٢١خٓتٰؽ ْػ٦  عهػائمى س٥اٌْٰػثو ٤ؾ٤٬ْػث، ٯ٥ٟػ٦ اعخؾا١

 إ٫٧ا ٪ي٬ٯٌاته ضػاذٰث سػٯػةه ٤يه٨ٍٓث. :ةا٬ٜ١ؿ

ّى ٤ا ٯٍؽأ ٢ْ٭ األ٘ؽاد ٤ػ٦ حطػ٬ٌحت كحشػارب ح  كضٰٜٜث األ٤ؽ أف س٥ٰ

، ا١خػٮ حتٜػ٭ إضفاـػان داع٢ًّٰػا ٛػرةى ٫١ا ٢ْ٭ حتػٯ٠ ك٬ًٓر٪٣ ةطٰٜٜث ٪٬ٯخ٣٫،

٩ ٘ٮ ٍى٥ئ٦ًي اإل٧فافى ٢ْ٭ أ٩٧ ٪٬ ٧ٙفي ا١ؾ٤اف كا٥١ٟاف، ٤طخِٙان ةا٧فشا٩٤ ٤ػّ  ٯي

 Alain Touraine( آحف حػ٬رٯ٦)ذاح٩، كذ١ٝ ألف ا٬٫١ٯث ٫١ا كس٫اف ٥ٞا ٯٜػ٬ؿ 

ػو ٘ؽدٌم، ك٦٤ س٫ثو أعؽل ٪ػٮ «٧ٜػ ا١طػاذث»٘ٮ ٞخاة٩  ٓي : ٫٘ٮ ٦٤ س٫ثو ذاتي ة

 حٓتٰؽه ٦ْ اح٧خ٥اًء إ١٭ عهائمى س٥اْٰثو.

 :أيها امسيدات وامسادة

ٍ ً ٩١ ٢١طػؤكؿ دكف عيػ٬ع ١ٖخ٨ػا ةػ ٦٤ ا١خفاؤؿ  ح ٥ْا ٯ٦ٟ٥ أف ٧يغ

١ٓؾ١ثو ٤ٙؽكىثو حػرٯشٰثو ٯ٨خ٫ٮ إ٫ٰ١ا أة٨اؤ٪ا ٘ٮ ٤ر٠ ح٢ٝ ا٥١فػارات، ةٓػػ أف 

ػؽ  حٓؽَّى٬ا ١خ٢ٝ ا٥١ؤذؽات، ٠٫٘ ٧ٜت٠ ا٬١ٛػ٬ؼى ٨ْػػ ضػػكد ًض٥ا٪ػا ا٥١يطانى

 ة٠ٟ أـ٢طًث ا١خ٬١٬٨ٟسٰا ا١ػائ٥ث ا١خشٌػد؟

٦ٌٰ٬ ا٬٢ٓ١ـ ٫ٰ٘ا، ٦ْ ٌؽٯػٚ ـػتاؽو ك٪٠ ٯٟٙٮ ٤ا ٬ٜ٧ـ ة٩ ٦٤ حف٠ٰ٫و ١خ

دائػػ٣و ٤ػػّ ٤ؽاٞػػؾ ا١تطػػ٬ث ا١ٓا٥١ٰػػث،٘ٮ ٤فػػٓا٧ا ٬١ىػػّ ا٥١ٜػػاةالت ا١ٓؽةٰػػث 
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ّو ٯيتػػؽز حػػأعؽان دائ٥ػػان ٘ػػٮ ٤طاكحح٨ػػا  ٥١هػػ٢ٍطاح٣٫،ك٧تٜ٭ ٤فخفػػ٦ٰ٥٢ ٬١اٛػػ

 حٛخٙاء ا١خفارع ا٥٢ٓ١ٮ؟

ٯخشػػاكز ا١فػػٍٰؽةى ٢ْػػ٭  ف ٤شخ٥ٓاح٨ػػا حٓػػٰق اـػػخالةان ٟ٘ؽٯًّػػاح كػػٝ ةػػأ

ى٫ؽح٫ٍػا ةٓػو ٤ٌٜػراح٫ ا، ٤ط٬٥حن ٢ْ٭ حهٌؽؼ ٘ئاتو ضػاذٰػًث ا٥١فػا١ٝ، ٛػػ ة

 اٛػةن ٢١ٟرٰؽ ٦٤ ا٬٨١ا٣ُ ا٥١شخ٥ٰٓث.٬ُ٘ا٪ؽ ا١خٌٙؽد ا١طػاذٮ ة٥ا س٫٢ٓا 

ج ٤خفػارعو ٧طػ٬ رٌ إ٩٧ اـخالب ٯخش٢ٌ٭ ٘ٮ ا٥١ِا٪ؽ ا١ف٬٢ٰٞث، إح أ٩٧ ـائؽه ةخػى 

 اًْػ ا١خٓتٰؽ ٩٨ْ.ا١فٍٰؽًة ٢ْ٭ ا١ٟٙؽ كا٬٫١ٯث، كن٬حن إ١٭ ٨٤ا٪ًز ا١ٟٙؽ ك٬ٛ

كإف ٪ؼا احـخالبى ا١ِا٪ؽم ٯؽا٩ٜ٘ اٛخػؽاضه ١ٖػ٬م ٘ػٮ ا١طٰػاة ا٤٬ٰ١ٰػث 

ٯخشاكز ضػكد ا١يؽكرات ١ٰش٠ٓ ٦٤ ١ٖث ا١خٓا٤ػ٠ ا١ٰػ٤٬ٮ ع٢ٍٰػان ٥٤ش٬سػان 

ؽ ةا١ٓش٥ث.  ٯ٢ٖب ٩ٰ٢ْ ا١خٙاعي

ةهػٙاء ا٧خ٥ائ٨ػا إ١ػ٭ ١ٖػثو ح٨ػا٤٭ ٫ٰ٘ػا  ح ٧فخ٨ٟؽ ح٢ٝ ا٬ِ١ا٪ؽ، ا٥١يغ٢ٌػثى ٰٞٗ 

إ١٭ أ٢ْ٭ ٤ؽاحب ا٢ٙ١فٙث كا٬٢ٓ١ـ، كض٢ٌٚ ٫ٰ٘ا ا١غٰػاؿ، ٥ٞػا ض٢٥ػٍج  ا١ٟٙؽ ١ٰه٠

 ؟!أضالـى األسٰاؿ، ضخ٭ كن٢ج إ١٭ ْا٥١ٰثو ٬ٌٯ٢ًث األ٤ػ ٘ٮ ْػد ٞتٰؽ ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ

إ٩٧ اـخالب ٯش٠ٓ ا١فائؽٯ٦ ٘ػٮ ٢ٍ٨٤ٜاحػ٩ ٯؽح٥ػ٬ف ٘ػٮ أضيػاف ١ٖػث ح 

ٜى٬ف كا٦ٰٙٛ ٢ْػ٭ أْخاة٫ػا ٤ي  ٚو ٯٓؽ٬٘ف ٦٤ ٬٤ازٯ٫٨ا إح ا٠ٰ٢ٜ١، كٯت ٖخػٌؽٯ٦ ةتؽٯػ

٥٢ْٮ ٪٬ ٧خاجي ا١ٟٙؽ اإل٧فا٧ٮ ك١ٰؿ ٧خاجى ا٢١ٖث األس٨تٰث، ك٪ػؼا ٤ػا ٧الضِػ٩ 

ة٬س٩و عاص ض٦ٰ ا١خٌٍؽؽ إ١ػ٭ ا٬٥١ىػ٬ْات ا٥١ؽحتٍػًث ةاـػخ٥ٓاؿ ا١خٜا٧ػات 

 ا١طػٯرث ا١خٮ اـخٜؽت ٘ٮ ١ب ضٰاة ٤شخ٨ٓ٥ا.

٫ا ١ؼا ٧ط٦ ٧ؽل أ٩٧ ٤اد٨٤ا ٧ٰٓق ا٢١ٖثى ا١ٓؽةٰث، ك٧ٙغؽي ةاح٧خ٥ػاء ة٬اـػٍخ

إ١٭ ضيارةو حشاكةج ٤ّ ٤غخ٢ٗ ٤خ٢ٍتػات ا١ٜٓػ٠ ا١تلػؽم، ةاْخ٥اد٪ػا ١ٖػثن 

ٍى٫ا ا٢ٜٓ١ٰث، ح ةٌػ ٨١ا ٦٤  ٪ا ٬٧ا٣ُى ا١ٟٙؽ اإل٧فا٧ٮ كى٬اة ٤خٟا٢٤ثن ٯطخؽـ ٧ط٬ي

ثو ح٬ن٨٢ا إ١٭ ١ٖثو ٞا٢٤ث ا١ٓالٛث ة٤٬ٌٜ٥ات ا١طيارة ا١طػٯرث. ٍَّ  عي
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ثن كاـٓث س٢ٓج ٫٨٤ػا ٜ٘ػ أىا٘ج ا٥١فارات ا٥٢ٓ١ٰث ا١طػاذٰث ٤شاحتو ح٨ٰٜ

٤فخ٨ػان ١خفؽٯّ ا١خٜػػـ ا٥٢ٓ١ػٮ، كإل٨ٕػاء ضٰػاة ا٥١شخ٥ٓػات ةخفػ٠ٰ٫ ا١خ٬انػ٠ 

كاححهاؿ، ضخ٭ س٢ٓج ا٥١ش٬٥ْات ا١تلؽٯث ا٥١غخ٢ٙث حلٓؽ أف ْا٥١ى٫ػا أنػتص 

كػٝ ةػأف ٤شػاحًت  ٛؽٯثن نٰٖؽة ٤ٙخ٬ضث ٢ْ٭ ٠ٞ ٤ػا ٯشػؽم ٘ػٮ أرٞا٫٧ػا. كح

ًّ ٛػ ٢ٜ٧خ٨ا ٤ ـٌ ٟى٫ؽةاء إ١٭ ْشائب ا٬٥١انػالت، ا١خٜا٧ث ا١فؽٯًٓث ا١خ٬ ٦ ْشائب ا١

 كاٱ١ٰات كا١ٍٰؽاف ٘ٮ األ٘الؾ ك٢ْ٭ رأـ٫ا ٢ٍ٨٤ٜات ا١ؼٞاء احن٨ٍاْٮ.

شؾى٪ػػا ٤خاةٓػػثي ٤فػػاًر ح٢ػػٝ ا١خٜا٧ػػات، ٫٘ػػٮ ٛػػادرةه ٢ْػػ٭  إف ١ٖخ٨ػػا ١ػػ٦ ٯٓي

اـخٰٓاب ٤هػ٢ٍطاح٫ا ٥٫٤ػا ٯٟػ٦ ـػٰؽي٪ا ـػؽٯٓان، ضخػ٭ حتٜػ٭ ٤هػ٢ٍطاحي٫ا 

ػ٣٫٨ ٤ػ٦ ٤خاةٓػث سا٪ؾةن ك٤أ٬١٘ػثن ٤ػ٦ ٛتػ٠ ا١ ٌٟ ٓػا٦ٰ٢٤ ٘ػٮ ٪ػؼا ا٥١شػاؿ، حي٥

 ٤شؽٯات اإلةػاع ٘ٮ ْا٣١ ا١خٜا٧ث.

٫ػا ا٬١اـػّ ا١ػؼم  كحٯ٦َّ٨َِّ أضػه أف ٤ر٠ى ٪ؼا ا٥١ف٢ٝ ٯيغؽج ا١ٓؽةٰػثى ٤ػ٦ ٘ى٢ٟى

٤ازاؿ ٯش٬ؿ ٩ٰ٘ ا٠ٜٓ١ كا١ٟٙؽ كا١غٰاؿ، ة٠ إف ح٬ٌٍر ا٬٢ٓ١ـ األـاـٰث، ٘ػٮ ـػ٫ٰٓا 

ًٚ ا٥١ؽحتٍث ة ٍاٛاح٫ػا ا١تطرٰػث، ٛػػ س٫٢ٓػا حٓخ٥ػػ كـػائ٠ى ا٫١ادؼ إ١٭ ٞلٗ ا١ػٛائ

ح٨ٰٙؼٯثن حيف٠٫ٌ ا٬١ن٬ؿى إ١٭ حٍتٰٜاح٫ا، ةٓػػ ا٨١ٙػ٬ذ إ١ػ٭ ٤فػاراًت ا١ٟٙػؽ ا١ؽٯاىػٮ 

ؽ ٢ْػ٭ ا٨١ٙػاذ إ٫ٰ١ػا. ك٪ػؼا ٤اٯػػ٧٬ْا إ١ػ٭  ١خ٫ٙه٣ حٙاْالتو كْالٛات ح ٛػرة ٢١تىهى

ٕيؽ ةخ٫ا ٘ػٮ ٤فػار إدعاؿ أـاـٌٰات ا١خٜا٧ث كأدٌؽ حٙان٫٢ٰا إ١٭ ١ٖخ٨ا، إلعؽاس٫ا ٦٤ 

 ٬ٌٯ٠ ـ٨ٟ٢اق ٘ٮ كىّ ا٥١ه٢ٍطات ا١غانث ةا٬٢ٓ١ـ ا١ػٰٜٛث.

كةؼ١ٝ ٧خػارؾ أمَّ ٍٰٛٓثو ٤ٓؽٰ٘ث ة٦ٰ ضاىًؽ ٤شخ٥ٓاح٨ا ٘ٮ ٤فار٪ا ٧طػ٬ 

ًٚ ا٥١خ٥ٰػؾ ة٥فػا٪٥اح٩ ٘ػٮ ة٨ػاء ا٢ٓ١ػ٬ـ  ٤فخٜت٠ ٤لؽؽ، كة٦ٰ ٤اىػ٫ٰا ا١ٓؽٯػ

٩ إ١ػ٭ ٤غػؾك ٣٫٧ ا١رٜػا٘ٮ، ا١طػٯرث، ك٧ٌٜػـ ١ألسٰاؿ ا٨١اكئث ٤ا ٯفخ٬ٍٰٓف ى٥َّ

ق ٢١ٖخ٣٫.  ٘ال ٯتٜ٭ ٤اٯي٢ؾ٣٫٤ إ١٭ اٛخؽاضو ٤ل٬ 

 كا١فالـ ٣ٰٟ٢ْ




