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ملدمت
منظ بضؤ مغ٦ؼ اانضًم نكاَه فى ؤٚؿُـ ٧ ،1993انذ اانؿاء جمثلن نؿبت من
املترصصًن ٖلى املغ٦ؼ .ألا٧انذ ؤق٩ا ٫ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن جتراألاح ما بحو ٖن ٠مجزلي،
اٚخهاب  -ؾواء من ٚغباء ؤألا من مداعم  -ألاىخٖ ٪غى ،ألاحٗظًب فى ؤ٢ؿام ااكغَت.
ألامن زال ٫زبرة ااٗمص م٘ اانؿاء املخٗغياث جمُ٘ ؤنوإ ااٗن ،٠باؾخثناء
ٖن ٠ااضألاات ،جبحو انا ؤنهن فى خاحت بلى ااضٖم ألااملؿاٖضة ااخًامنُت ألاالاحخماُٖت
ؤ٦ثر مما ًدخجن بلى جضزص منهي  .ألافى ؤٚلب ا خاالث جدخاج اانؿاء بلى من ًنهذ باحهن
ألاٍهض٢هن ألاٍخٗاَ ٠م٘ مٗاناةهن ألاٍ٩وو مؿخٗضا الخًامن مٗهن ألاٍضٖمهن فى
اؾخٗاصة ااث٣ت باانٟـ ألااجساط اا٣غاعاث.
ٞاألمغ ال ًدخاج بلى َبِباث ؤألا ؤَباء املغ٦ؼ ب٣ضع ما ًدخاج بلى ؤشخام مضعبحو
ٖلى الاؾخمإ ألاإلانهاث ألامباصت ٖلم اانٟـ ألاإلاعقاص ،قغٍ ؤو ً٩ونوا عاٚبحو فى
صٖم اانؿاء املٗنٟاث ألاااخًامن مٗهن.
ً
ً
من ؤحص طا ٪بض ؤ مغ٦ؼ اانضًم منظ ٖام  2001بغنامجا زانا باالؾخمإ
ألاإلاعقاص اانٟس ي النؿاء املخٗغياث ااٗن ،٠ألابضؤ اابرنامج بضألاعة جضعٍبُت ملجموٖت من
املخُوٖاث مؿخ٣الث ألامن مغا٦ؼ نؿوٍت مسخلٟت.
فى اابضاًت ٧او الاؾخمإ ًخم صازص مغ٦ؼ اانضًم .ألا٢ض ٧او انخٓام املؿخمٗاث
مضٖاة ال٣ل ٤من ٢بص اابٌٗٞ ،ما ااظر ًجٗص مجموٖت من اانؿاء جنخٓم فى
ا خًوع ألااملخابٗت ألازانت ؤنهن ً٣من بهظا ااٗمص بك٩ص جُوعي باإلياٞت بلى ؤٖباء
٧ص مجهن ااٗملُت ألاالاحخماُٖتٚ .حر ؤو ؤصاء املؿخمٗاث ٧او ٧اُٞا اخبضًض مثص ىظا
اا٣ل ٤بص ألا٧او نُ٣ت انُال ١مدوعٍت المكغألإ  .بص ؤو ىاالء اانؿاء ىن ااالحي
ا٢ترخن ؤو ال ننخٓغ اانؿاء في مغ٦ؼ اانضًم بص ؤو نخوحه باحهن  ،خُث ج٣غع اٗملُت
الاؾخمإ ؤو جخم زاعج خضألاص مغ٦ؼ اانضًم ألا٧انذ جل ٪هي اابضاًت اخإؾِـ ألاخضاث
اؾخمإ فى ٧ص من مغ٦ؼ بكاًغ بدلواو ،ألاحمُٗت بنذ اانُص بضاع ااؿالم.
ألابجهاًت املغخلت ألالى جبلوعث ؤىضا ٝاابرنامج ألاجُوع ااٗمص ٖلى ندو ؾاىم فى
زل ٤ألاجإؾِـ ألاخضاث اؾخمإ فى ااٗضًض من ا جمُٗاث باا٣اىغة ألابٌٗ املدآٞاث
زغر ،ألاطا ٪من زال ٫مساَبت ا جمُٗاث اانكُت فى مجاٖ ٫مص املغؤة  ،ؾواء ٖلى
مؿخور اا٣اىغة ؤألا ٖلى مؿخور املدآٞاث إلٖالمهم بُبُٗت اابرنامج ألاؤنكُخه
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ألاؤىضاٞه ملٗغٞت ااغاٚبحو مجهم فى الاقترا ٥ألاااخٗاألاو مٗنا فى مجا ٫الاؾخمإ ألاإلاعقاص
النؿاء ضخاًا ااٗن ٠ختى ًدؿنى انا ازخُاع ٖضص من ا جمُٗاث طاث الاىخمام
اخُوٍغااٗمص مٗها.
ألا٢ض ٢ام مغ٦ؼ اانضًم بؼٍاعاث مُضانُت الجمُٗاث املسخاعة ألاٖ٣ض ااٗضًض من
اانضألااث فى ٧ص مجها ٖلى خضة الخٗغٖ ٝلى ؤنكُتها ألاَبُٗت ٖملها ألامضر مواءمتها
االقترا ٥فى ىظا اابرنامج ،ألامن زال ٫طا ٪ج٣وم ٧ص حمُٗت بترقُذ ازنحو ؤألا ؤ٦ثر من
ًٖواةها خًوع ااخضعٍب.
ً
حضًغ بااظ٦غ ؤو ااخضعٍب ٖلى مهاعاث الاؾخمإ ألاإلاعقاص اانٟس ي ااظي نٓمه
مغ٦ؼ اانضًم ٧او اه ٞلؿٟت زانت مٟاصىا ؤو الاؾخمإ ألاإلاعقاص مهاعاث جدخاج بلى
اابناء َوٍص املضر ألاال ًم٨ن بج٣انها من صألاعة ؤألا صألاعجحو بص هي مهاعاث جدخاج بلى ٦ثحر
من ااو٢ذ ألاا خبرة ااٗملُت ،ألااظا٣ٞ ٪ض جًمن ااخضعٍب مغخلخحو .ولر ٧انذ ملضة
ؤؾبوٖحو ًنٓمها مغ٦ؼ اانضًم ألاحكخمص ٖلى ؤىم املويوٖاث ااتى ًنبػى ٖلى ٧ص
مؿخمٗت إلاملام بها ،والثاوية حكخمص ٖلى ااخضعٍب ااٗملي المؿخمٗاث ٖلى مضر ٖام
٧امص ٖلى ؤو ً٣وم مغ٦ؼ اانضًم باملخابٗت َوا ٫ىظو ااٟترة بلى ؤو ًخم جسغج املخضعباث
ً
فى نهاًت ااٗام ،ألابٗضو جبضؤ ٧ص حمُٗت فى مماعؾت الاؾخمإ اٖخماصا ٖلى املؿخمٗاث
ااالحي جم جضعبحهن.
٦ظا ٪ام ج٣خهغ ؤىضا ٝاابرنامج ٖلى جإؾِـ ألاجُوٍغ ألاخضاث الاؾخمإٞ ،من
زال ٫زبراث ااٗمص م٘ اانؿاء املترصصاث ٖلى املغ٦ؼ باث ألااضخا انه من ااًغألاعر ؤال
ً٣خهغ اابرنامج ٖلى ااخس ٠ُٟمن ؤالم اانؿاء ألامضاألااة حغاخهن ألامؿانضةهن ألاصٖمهن
ً
اانٟس ي ألااملٗنوي ألاج٣ضًم املؿاٖضاث اا٣انونُت املم٨نت ،بص البض ؤًًا من مناىًت
اا٨ٟغ ااؿاثض فى املجخم٘ ٞ .ااغحا ٫خُنما ًماعؾوو ااٗن ٠يض اانؿاء ٞةنهم
ً
ًماعؾوو انتها٧ا ؾ٨ذ ٖنه املجخم٘ ؤألا حؿامذ ُٞه ألاؤابؿه زوب ااٗاصاث ألاااخ٣ااُض
ألاااث٣اٞت ٧ي ال ًخجغؤ ؤخض ٖلى مناىًخه ؤألا ختى ا خوى ُٞه .من ؤحص طا ٪انسغٍ
اابرنامج فى ااٗضًض من نكُت ااخٗبوٍت ألاااضٖاثُت خو ٫ااٗن ٠املؿلِ ٖلى اانؿاء،
ألافى ٧ص جل ٪نكُت ٧او مغ٦ؼ اانضًم ً٣ضم زبرجه ألاٍخٟاٖص م٘ َغا ٝزغر،
ألاٍخٗلم مجها ،ألازانت من اانؿاء املٗنٟاث ؤنٟؿهن.
ألا٢ض ٧او ا٣هو ااٗن ٠ااظر حٗانى منه اانؿاء املترصصاث ٖلى ألاخضاث
الاؾخمإ ألاؤق٩ااه ألاؤزاعو جإزحرا ٖلُنا ؤ٦بر ب٨ثحر مما جوٗ٢ناٞ .ل٣ض ٖاٌكنا ااٗضًض من
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اانؿاء املٗنٟاث ألاقاىضنا آلازاع املسخلٟت ااناحمت ٖن ااٗن ٠ااظر ًماعؽ ٖلحهن
ألاااتى ٞا٢ذ فى ٢ؿوةها ٧ص ما ؤَلٗخنا ٖلُه ااضعاؾاث ألا بدار ،عبما ألنه ألاا٘٢
مٗاف ،ألاعبما ألننا انُضمنا بةق٩ااُاث اا٣انوو ألاٖضم بنهاٞه المغؤة فى مٗٓم
ا خاالث ،ألاعبما الو ٦ثحر من خاالث ااٗن٩ً ٠وو ضخُتها َٟا ٫ااظًن ٌؿُ٣وو
بحو قبا٦ها ألاٍخٗغيوو الزاع حؿُمت  ..ألاعبما  ....ألاعبما ....
ألابااغٚم من ٧ص طاّ ٪
جم٨نا من مؿانضة ااٗضًض من اانؿاء ألاصٖمهن ؾواء ٖلى
املؿخور اانٟس ي ؤألا الاحخماعي ؤألا اا٣انوني٦ ،ما جم٨نا من الاؾخمإ الٗضًض من
َٟا ٫ألاج٣ضًم ااضٖم اانٟس ي ألااملٗنوي اهم.
ألاؾنداألا ٫فى ااهٟداث ااخااُت ؤو ن٣ضم بٌٗ ااكهاصاث ا خُت من بحو 200
ؾُضة جغصصث ٖلى ألاخضة الاؾخمإ جُلب ااضٖم اانٟس ي ألااملٗنوي فى ااٟترة ما بحو
ٖامى  2005 -2001الخٗغٖ ٝلى ؤبغػ ااك٩األار ٦ما حاءث ٖلى ؤاؿنتهن ألا٢غاءة آلازاع
ااناحمت ٖلى ااٗن ٠ااظي حٗغين اه ؾواء ٧انذ جل ٪آلازاع ٖلى اانؿاء ؤألا َٟا،٫
ختى ًدؿنى انا الاؾخمغاعٍت فى ااخهضي آاىغة ااٗن ٠ااظر جخٗغى اه اانؿاء ،ألاختى
نخم٨ن من جُوٍغ آاُاث ااٗمص بإًٞص ق٩ص اها ر ااً٣اًا ااتى نٗمص حمُٗا من
ؤحلها.
ملخوْت٧ :ص ؾماء ااواعصة في ىظو ااكهاصاث ٚحر خُ٣ُ٣ت.
ؤشجاو ٖبض ا خمُض
ًونُو 2005
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الفـل ول

ػهاداث وظائُت مً ملفاث بسهامج الاطخماع
لليظاء ضحاًا الػىف
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طىاء :أها مؽ غاًصة بىتي حؼىف اللي أها ػفخه

 22ؾنت .ا خاات الاحخماُٖت :متزألاحت من  3ؾنواث ،ألااضيها َٟلت ٖمغىا ؾنذاو.
حاءجنا ٖن َغٍ٢ ٤غٍبت اها ٧انذ جترصص ٖلى ألاخضة الاؾخمإ .
صزلذ ؾناء م٘ ألاااضةها  .فى باصت مغ جهوعث ؤو الام جهُدبها مٗها اخُٗجها
ٖلى مك٣ت ااؼٍاعة .ألاجوحهذ با خضًث بلى الام ..جًٟلي  ..زحر  ..ألاجضزلذ ؾناء ألا٢ااذ:
ؤنا االي ٖاًؼة خًغج ..٪مم٨ن حؿاٖضيني .ألابضؤث جد٩ى:
ؤنا حٗبذ ٖ ..اًؼة ؤ ثَل .. ٤مم٨ن حؿاٖضألاني ؟ ..ؤنا مل ٢اصعة ..حؿمي ألاحٗنى من
٦تر ااًغب ..خاؾت بجؿمي ٖماً ٫نخ ٌٟألا٦إو عألاحي بترألاح ..حوػي بًُغبنى يغب
 ..ُ٘ٓٞؤزغ مغة ألامن ٚحر ؾبب ألاؤنا مؿاٞغة ٖنضو فى اُبُا ..ؤنله ىو بِكخٛص ىنا..٥
يغبنى ملضة  3ؾاٖاث ألابٗضىا ًٞلذ مل ٢اصعة ؤجدغً ٥ومحو م٘ ؤني ٦نذ قاًٟه
ألاخاؾت ب٩ص خاحت ..بـ ما ٦ندل ٖاعٞت ؤج٩لم ؤألاؤجدغ ٥من ااؿغٍغ ..ناخبه االي
ؾا٦ن مٗانا ؾاٖضني ألاازضنى املؿدكٟى ألابٗضًن عحٗنى مهغ.
جضزلذ م ألا٢ااذ :جهوعي عحٗذ من قهغٍن ألاؤألا ٫مغو جد٩ى ؾبوٕ صو ..
٣ٞااذ ؾناء :ؤ٢و ٫بًه ما ؤنتي ٖلى َو ٫جسضر نٟه ألاجضاٞعي ٖنه.
ألاٞجإة انهاعث م فى ااب٩اء ألا٢ااذ اٖمص بًه؟ اؾخدملذ ٦ثحر ٖلكانهم ..مل
ٖاًؼة خض ٌكمذ ُٞنا ..ألاهللا باقخٛص اُص ألانهاع ..ؤنا بالى حبذ اهم ٧ص خاحت ألاٖملذ
حمُٗاث اؿه بؿضص ٞحها٧ .ص صو ٖكاو ً٣ضع ٌؿاٞغ ألاٍخهلر خااه ..ؤ٢و ٫بًه ؟ صألا٫
٧انوا بُدبوا بٌٗ ألاًٞلوا مسُوبحو  3ؾنحو ٧ ..او الػم ؤ ؾترىا ..ااناؽ ج٣و ٫اًه.
جضزلذ ؾناء ألا٢ااذ ٦ :نا بندب بٌٗ ..صخُذ ىو ٧او ٖهبي قوٍه ألايغبني
مغجحو ؤًام ا خُوبت  ..بـ بٗض ا جواػ ااًغب ػاص  ..حٗبذ ..حؿمي ؤج٨ؿغٖ ..لى َو٫
ًًغبني ..بُ٣و( ٫ؤنتي َااٗه ػي ؤم ٪ما ًنٟٗل مٗا٦ىٛحر ااًغب).
زم انهاعث ؾناء فى ااب٩اء ألا٢ااذ  :ؤنا مل ٖاًؼة بنتي حكو ٝاالي ؤنا قٟخه ..بابا
٧او بًُغب ماما بملت ااؿغٍغ ألا٦نذ ؤًٞص اعحٗل َو ٫االُص.
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جضزلذ م ألا٢ااذ ٌٗ :نى ٦نذ ؤٖمص بًه ألاؤنا فى ع٢بتي
ألااقخٛلذ ٖكاو ؤعبحهم.

 4بناث اؾخدملذ

ؾناءَُ :ب فى آلازغ خهص بًه؟ ما ىو بابا ؾاب اابِذ ألاَٟل ألامل ٖاعٞحو ىو ٞحو..
ؤنا ٖاًؼة ؤ ثَل ..٤مل ٖاًؼة ًدهص لي االى خهل ..٪ؤخ٩ي بًه ألاال اًه ..هي ا خ٩اًت
يغب ألابـ ..صو ٦ماو ؤىله بُ٘ املونى ػي ااؼٞذ ..جهوعي بٗض حواػي بإ٢ص من ؾنت
ٖغ ٝألااخضة جانُت ألا٧او ؤىله ٞغخانحو بحها ؤألار ٖلكاو ٧انذ بخجُب احهم ىضاًا.
م :بـ ؾابها زالم بابنتي.
ؾناء :ؤنتي مل ٖاًؼانى ؤثَل.٤
م :ال ألاهللا ..ؤنا بـ ٖاًؼة ا خاحت االى حبتها بٗغقي ألاق٣اي.
ؾناء :حٛوع ا خاحت ..ؤنا مل ٖاًؼو ؤؾاٞغ ٖنضو جانى ..صو ٖاًؼنى اٖمص إلا٢امت بإر
َغٍ٣ت ..بب٣ولي اجهغفى ..ؤجهغ ٝبػار ؟ٌٗ ..نى ؤٖمص بًه ؟  ..ؤصا٘ م٘ ناخب ااكٛص
ً
ٖلكاو ٌُُٗني إلا٢امت؟ ٖ ..موما ىو مٗنضىوف مان٘ ؤٖمص ؤر خاحت.
ً
ألاازحرا ٢ااذ الام :جُل ..٤ما جُل٣ل ..املهم قوٞوا خاحت جسلى صختها ٧وَؿت
قوٍه ..صي زؿذ ُ٦ 10لو فى قهغ ألااخض ..ؤنا زاًٟت ٖلحها ؤألار ..بخًٟص من ٚحر نوم
ؤًام ٦خحرو.
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لُلى :الحاحت الىخُدة الىىَظت والدي.

 46ؾنت ،متزألاحت من  20ؾنت ألااضيها ألااضًن فى ا جامٗت .ج٣و:٫
ب٣الي ٖكغٍن ؾنت مخجوػة ما قٟدل ٞحهم ًوم ٧وَـ ..ا خاحت ااوخُضة
اا٩وَؿت ألاالصر ..بـ ًاعٍذ ًٞلوا ٧وَؿحو ..ابني اا٨بحر ب٣ى ٖهبي ..بُٗمص خاحاث
ٚغٍبتًًٟ ..ص ً٨ؿغ فى اابِذ ألاٍهغر ..ؤنا ٖاعٞت انه ٚلباو ..ؤبوو  ُ٘ٓٞبًُغبه
ألاَكخمه ؤصام ؤصخابه ..ألا٦ماو بسُص ؤألار ..صاًما ااوالص مدخاححو خاحاث ،ختى ٦خب
اا٩لُت ما ٖغٞل ٌكتريها ااؿنت بالى ٞاجذ ..ى إ ٖلُه الامخداو ..ااوالص بُ٨غىوا
ؤبوىم ألاصاو٢تى خاؾت انهم بُ٨غىونى ؤنا ٦ماو ..امباعح ااواض اا٨بحر ًٞص ًهغر فى
ألاش ى..اٖمص بًه اؾخدملذ ٖلكانهم ٦خحر....حوػي  ..ُ٘ٓٞألاخل حضا صاًما يهؼؤنى..
ًاما يغبني ..مغجحو ٦ؿغ ؤًضي ...
؟  ..ؾبذ اابِذ ٦خحر
ؤنا مل يُٟٗت ػر ااُٗا ٫ما بُ٣واوا ..بـ ؤٖمص بًه
ّ
ألاصزلذ ٧ص ااناؽ االى مم٨ن ًّضزلوا ..بـ ٧او ما ِٞل ٞاًضة٦ ..نذ ؤعألاح ٞحو؟
ؤنا ٖاعٞت ؤو ماِٞل خص صاو٢تى ..ؾاٖضألانى "زم انهاعث فى ااب٩اء"
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خبِبت :مفِؽ خاحت مضاًلاوى ئال خياًت الػـبُت دي

 35ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها زالر ؤَٟا ، ٫حاءجنا مدوات من  :بخضر ا جمُٗاث
ااهضً٣ت جُلب ااضٖم اانٟس ي ألاااخضزص ااُبي٧ .انذ ااؼٍاعة ألالى ٖلى ااندو ااخالي:
 بدك٩ي من بًه ؟ ؤنا مك٩لتي بني ٖهبُت ؤألار ألا٦خحر بخٗهب ٖلى ااُٗا ٫ألاؤيغبهم ،ألابٗضًن ؤعح٘ؤنضم جانى ..ؾاٖاث ؤخـ ؤنى مل َاً٣ت نٟس ى ألاال ااُٗا ٫ألاٖاًؼة ؤألاا٘ فى نٟس ى..
ٖاًؼا٦م حكوٞولي خص الٗهبُت صر ..آزظ خاحت ..ؤٖمص خاحت..ؤر خاحت.
 ؤنتي مبؿوَت فى خُاج ٪؟ ؤهى ِٖكت ا خمض هلل ،ماِٞل خاحت مًاً٣انى بال خ٩اًت ااٗهبُت صر االيبخسلُنى ؤن٨ض ٖلى نٟس ى ألاٖلى ااُٗا.٫
 مبؿوَت م٘ حوػ٥؟ ؤو ا خمض هلل ..حوػي ٧وَـ زااو ،ألابُهغّ ٖٝلى ألاٖلى ااُٗا.٫
 ٌٗنى ماِٞل خاحت مًاً٣ا ٥مٗاو؟ ال مِٟل خاحت ..ىو ٧وَـ مٗاًا.(زُغ ٖلى بالى ؤو ؤؾإاها مباقغة بطا ٧او حوػىا بًُغبها).
 حوػ ٥بًُغب٪؟ ؤو بًُغبنى َبٗا! ٦خحر ٌٗنى.. ٖلى َو..٫ بًُغب ٪بػار؟ باا٣لم مثال؟ بإر خاحت ..بدخت زكبتً ..سبُني بداحت ..ختى ٦خٟى مؼع ١ؤىه.( ٦كٟذ ٦خٟها ٖن ٦ضمت قضًضة ااؼع٢ت).
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 مِٟل خاحت مًاً٣ا ٥جانى؟ ال ..ا خمض هلل ،ىوو خماي ٧او بًُاً٣ني ملا ٧او ٢اٖض مٗانا ،ؤنله ٧او بُداألا٫مٗاًا ٌٗتى ..بنتى ٞاىمت بإو.
 ألاما ٦نخِل بخ٣ولي جوػ... ٥ا ٧انل
 ال٦ ..نذ بسا ٝؤ٢و ٫اه اخدهص مك٩لت بِنه ألابحو ؤبوو ألا٦ماو مخُهض٢ني ،ألامم٨ن خماي ا ًُغصنا من اابِذ ..ؤنص بخنا ٦نا ٖاٌكحو مٗاو ..ا٨ن
صاو٢تى زالم ىوو هللا ًغخمه ،ألاما ب٣اف ُٞه مك٩لت.
 َب ألاؤىلٖ ..٪املت مٗاىم بًه؟ ماِٞل ..ؤنا ؤنلى ب٣الي قوٍت ماٖغٞل خاحت ٖن ؤزواحي ..حوػي َغصىم مناابِذ ألامن ؾاٖاةها ماٖغٞل ٖجهم خاحت.
 ُٞه خاحت مًاً٣ا٧ى جانى؟ مِٟل مًاً٣نى ٚحر خ٩اًت ااٗهبُت صر ..مل ٖاعٞت ؤنا اُه ٖهبُت ،ألااانبي قوفيلي خص ألاؤصًني خاحت ما جسصينِل ٖهبُت!!
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هدي :ما فِؽ خاحت بترحؼ شي ما واهذ

 45ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها ألااض ألابنخحو  ،حاءجنا ٖن َغٍ ٤بخضر ا جمُٗاث  .هي
ؤًًا حاءث جُلب ااضٖم اانٟس ي ألاااخضزص ااُبي .صزلذ ألاهى حٗبانه ..ألاقها حٗباو
ألاعحلها حٗبانه ..ج٣و:٫
ؤنا ٦نذ باقخٛص فى مؿدكٟى ..باقخٛص ٦خحر ا٨ن ما ب٨ؿبل ٦خحرً ..اصألاب٪
مغجب ٖلى ٢ض ا خا .. ٫ا٨ن ًاعٍخه ٧او بِؿخنى ..حوػي ٧او بُازض ٧ص االي مٗاًا ؤألا٫
بإألا ..٫بحٗوص ٖلى ٦ضو ..ألاٍاعٍذ ّ
ٖلى ؤنا بـ ..صو ختى ااواص ااٛلباو االي ؾاب املضعؾت
 ..ألابو مازضف ّ
ًضألاع ُٞنا
ألااقخٛص بُإ ؾغٍذ ٧او ٦ماو بُازض منه ٧ص ٞلوؾه
ااًغبٖ ..مغو ما نغٖ ٝلُنا ألاال بصانا ..صاًما ًا زض ألابـ م٘ انه ٧او ُٞه صخت
ٖنى  ..ؤنا ٦نذ احٗوصث ٖلى ٦ضو زالم ..ا٨ن ًاعٍتها صامذ ..ألاؤنا عاحٗت من ااكٛص
خهلذ لى خاصزت ,عحلي اج٨ؿغث ،ألاما عحٗدل ػر ما ٧انذ ،ماهى ما ِٞل خاحت
بترح٘ ػر ما ٧انذ  ..ما ب٣اف ُٞه ٞلوؽَ ..بٗا حوػي ما ب٣اف َاً٣نى ..بٗض قوٍه
اججوػ َّى
ٖلى  ..ألاما ب٣اف بُجى ٚحر من ألا٢ذ الخانى ٖلكاو ًا زض منا ااٟلوؽ ؤنا ألاابنه
ألااو ماا٣اف مٗانا ٞلوؽ ًًغبني ألاَكخمني.
صاو٢تى ٖاًؼ ًازض ٞلوؽ ااخٗوٌٍ  ..ؤنله ٞا٦غ املؿدكٟى نغٞذ ٞلوؽ
ااخٗوٌٍ ٖلكاو ا خاصزت  ..م٘ بني ألاهللا ااُٗٓم ما ؤزضث خاحت ..ألا٧ص قوٍه بُجى
ًخسان ٤ألاىاث ًا يغب في  ..ألاؤنا صاو٢تى مل ٖاعٞت اٖمص اًه؟  ..ال ااٟلوؽ بدخهغ،ٝ
ألاال حوػي بِبُص يغب ّ
ُٞه.
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هىاء :والدي غلى طىل خاًفين

 29ؾنت  ،متزألاحتٖ ،غٞذ ٖن املغ٦ؼ ٖن َغٍ ٤إلاٖالم .حاءث جُلب ااضٖم
اانٟس ي ألاااخضزص ااُبي .حاءث بلى املغ٦ؼ ألاًٞلذ جخ٩لم بؿغٖت ألاهى جغحٗل ٚحر
منخٓغة ؤر عص .ج٣و:٫
بججوػنا ٖن خب ،ألاحبذ ألااض صاو٢تى فى عابٗت ابخضاجي ،ألابنذ فى جانُت ابخضاجي،
ًًغبني من ألاؤنا خامص فى ابني ألاالنى ..يّ ِٛ
ٖلى ؤؾِب قٛلي ألاؤنا مٗار صبلوم
ججاعة.
بُٗغٖ ٝلى ؾخاث جانُت ..بُوصًنى ٖنض ؤمي ؤألا ؤزخه ألاٍج يبهم اابِذ ..ألااعح٘ ؤالقى
خاحاث ٚغٍبت فى اابِذًً ..غبني بإي خاحت ..ؤزغ مغة عّ ٘ٞ
ٖلى ااؿُ٨نت ألاُ٘٢
زغَوم اابوجاحاػ ألا٧او ٖاًؼ ًوا٘ ُٞنا ؤنا ألاااُٗا .. ٫اجهلذ باابواِـ من ٖنض ا جحراو
ماحاف ٖلى َو ٫ألااجهص جانى ٖكاو ًخإ٦ض من اابال ٙبـ ٧او املويوٕ زلو
ألاا جحراو ألاٟ٢وو ..ألاالصر ٖلى َو ٫زاًٟحو  ..مؿخواىم ااضعاس ي ب٣ى ألاخل زااو ..ؤنا
حٗبذ زااو ٖمغي ما ؾمٗذ منه ٧لمت خلوة٧ ،ص االي يهمه خ٣ه ااكغعي م٘ انه
ً
صاًما ألاازضو منى ألامن ااؿخاث االي بُجبهم من اا٣ؿم ،انص ىو بِكخٛص ؤمحو
قغَت.
اٖمص اًه ؟ ؤنا يُٛي ٖالي ٖلى َو ،٫ألاألاش ى بُوعم ألاااهضإ ما بِنتهِل ..ؤىلي
بُ٣واولى الػم اؾخدمصٖ ،نضي ؤزخحو مُل٣حو ..ؤنا مل ٖاًؼة ؤَل ٤بـ ٖاًؼة ؤِٖل
٧وَـ ؤعبى ألاالصر.
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هادًه :هفس ي أخب والدي وأخضنهم

في منخه ٠عبُٗناث  ،متزألاحت ألااضيها ألااضًن ألابنذ .حاءث ٖن َغٍ ٤بخضر
املترصصاث ٖلى مغ٦ؼ اانضًم  ،جُلب ااضٖم اانٟس ي اها ألااُٟلها ألاجُلب ٖالحا آلالم
اآهغ .بضؤث جد٩ى:
ؤنا ٦نذ مخجوػة من  15ؾنت ..ألامن ؾنخحو ألابٗض زنا٢ت من ا خنا٢اث ؾاب
حوػي اابِذ ألامن ًومها ماعحٗل ..ألامل ٖاعٞت ٖنه خاحت اٛاًت صاو٢تى ..ناخب
الاألاصة َغصني ٖلكاو اجإزغث فى ص ٘ٞحغة..ؤزوٍا ٦تر زحرو ؤزضنا ٖنضو ..ؾاب اُنا
ؤألاصو ؤنا ألاألاالصرٌٗ ..مص اًه اابِذ يُ ٤ألاااِٗكت ٖلى الاص.
اقخٛلذ م٘ ناؽ َُبحو ؤؾاٖضىم فى قٛص اابِذ ..بـ مل ٖاعٞت اٖمص اًه فى
مويوٕ ْهغي صر االى ألااحٗنى ٖلى َو ٫مم٨ن حكو ٞولى خاحت جسٟٟه قوٍه؟
املك٩لت مل فى ااكٛص ألاال فى ااغاحص االي ؾاًبنا ..ؤنا مل ٖاعٞت اًه االى خهص
مل ٢اصعة اٖمص خاحت الُٗا٧ ..٫ص ما ًُلبوا خاحت ألاؤعألاح ؤقتريها ..ؤعح٘ ألام٣ضعف
اقترر ؤر خاحت ..ختى ألااومٗاًا ٞلوؽ ألابٗض ما ؤٖمص ٦ضو ؤخـ بًُ ٤قضًض
ألازن٣ت بػار بدغم ُٖالي ..مل ٟ٦اًت خبؿاىم َو ٫ااجهاع فى الاألاصة ٖلكاو ما
ٌٗملوف ىوؾت ..ألابهغاخت ٦ماو ؤنا بإيغبهم ٖماٖ ٫لى بُا ..٫مسنو٢ت ألامل ٖاعٞت
اٖمص بًه؟ ألابٗض ٖضص من ااؼٍاعاث حاءث ..ألامٗها ابجها "ٖمغو 7ؾنحو" حك٩ى منه
ألاج٣و ٫بضؤ ٌؿغ٢ني مل ٖاعٞت ؤٖمص اًه..زاًٟت ًب٣ى خغامى !!..
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خدًجت :ئذا واهذ أمي ماؿدكدؽ!

 23ؾنت ،متزألاحت ،حاءث باُنا ٖن َغٍ ٤بخضر ا جمُٗاث.
ج٣و:٫
اججوػث ٖلكاو ؤزلو من ٖظاب ؤزوٍا٧ ،او ؤألاٖ ٫غَـ ًسبِ ٖلى بابنا..
ما٦ندل ؤٖغٞه ٢بص ٦ضو ،مل ٖاعٞت خٓي اوخضر ىو االى ألاخل ألاال خٔ حوػي
٦ماو ،ألاىو قغٍغ ألاال ٧او ٚهب ٖنه .ؤخ٩ي ا ٪خ٩اًتي من ألا ٫ألاؤنتي ٢و اُلى عؤً٪
بًه ..
ؤبوٍا ماث ألاؤنا ٖنضي  15ؾنت ،ألاؤمي ؾذ ٦بحرة ،ما٢ضعحل ؤ٦مص حٗلُمي بٗض ما
ؤزضث إلاٖضاصًت .ؤزوٍا اقخٛص ٖلكاو ًهغٖ ٝلُنا بـ فى ا خ٣ُ٣ت نو ااٟلوؽ
٧او بُهغٞها ٖلى ا خمغة ألاٍغح٘ باالُص ؾ٨غاو  ..ألا٧او ًداألاً ٫نام مٗاًا٦ .نذ ب٣األام
بـ ٧انذ م٣األامتي بخجهاع بااظاث ملا ٧او ًٟاحئني ألاؤنا ناًمت٢ .واذ ألمي مهض٢خنِل،
ألاما٦نل ٖنضي خض جانى ؤ٢ضع ؤ٢واه ،بطا ٧انذ ؤمي االى هي ؤمي مانض٢دل ..ااٛغٍب
خُهض!! ١
ؤزوٍا ٖغ ٝؤنى ٢لذ ألمي يغبني ألاىضصني بنه خُٖ ُ٘٣نا املهغألا ٝألاؤموث ؤنا
ألاؤمي من ا جوٕٖ .لكاو ٦ضو ٞغخذ ؤألار ألاعيِذ بإألاٖ ٫غَـ ألا٢واذ صو االى
ًسلهني من ؤزوٍا .ألافى ًوم ااضزلت ألاؤألا ٫ما خاألا ٫حوػي ً٣غب منى بجٟؼٖذ ،ألاٗ٢ضث
ؤنغر ألاؤٚمى ٖلى ٚهب ٖنى اةهُإلى بنه ؤزوٍا ،خاألا ٫يهضًني م٨نل ٞاىم خاحت
ألام٣ضعحل ؤ٢واه ؤر خاحت.
اؾخدملني ؤؾبوٖحو ألابٗض ٦ضو ب٣ى ي ازضنى باا٣وة ألاًٍغبني بااكالاُذ
ألاااٗهُاو ألابٗض ٦ضو ًنام مٗاًا ،ألاؤألا٢اث ٧او ًسن٣نى خض ما ٌٛمى ٖلى ألابٗضًن ًنام
مٗاًا ،صو ٚحر ااكدُمت ألاإلاىانت ..ؤنا ٖاٌكت مٗاو ٖلكاو االى فى بُني ألاٖلكاو
مٗنضٌل م٩او جانى ؤعألاح ُٞه . .مؿخٗضة ؤقخٛص زضامت ٖلكاو ؤ٢ضع ؤنغٖ ٝلى
نٟس ي ألاؤؾِب اابِذ ..نٟس ي ؤزلو من ااِٗكت االى ؤنا ٞحها٢ ..واُلى ؤٖمص بًه ..بـ
او ؤالقى بِذ ً٣وٍني.
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ئهسام :ملا أبف فى املساًا باطخغسب هفس ي
 36ؾنت  ،مُل٣ت  ،حاءث ٖن َغٍ ٤نض٢اء جبدث ٖن ااضٖم اانٟس ي ألاااغؤي
اا٣انوني .خ٩اًتها:
اؾمي ب٦غام .خبِذ ػمُص ّاُه فى ااكٛص٧ ،او اُُ ٠ألاقُ ٪ألاخبنى ػي ما خبيجه
ؤألا بك٩ص ؤص٧ ١او بُ٣و ٫ؤنه بُدبنى  ..ؤىلي ما ألاا٣ٞوف ٖلى ااؼألااج ا٨ن ؤنا ؤنغٍذ
ٖلى الاعجباٍ بُه .بٗض ااؼألااج ٞوحئذ بةنؿاو ؤزغ ..فى ااجهاع ٧او ٌٗخضي ٖلى بااكخاثم
لى ألاألىلي ألافى املؿاء ًًغبني ألاٍنام مٗاًا ٚهب ٖنى٦ .نذ خاؾت ؤنى مل فى ٖال٢ت
َبُُٗت ألابني م٘ بنؿاو ٚغٍب ٌٛخهبني ،يغبنى ختى ألاؤنا خامص ،ختى بٗض عبنا ما
عػ٢نا بااواض ػاصث ٖهبُخه ألاب٣ى ًًغبه ىو ٦ماو ،م٣ضعحل اؾخدمص صو ٦خحر،
٨ٞغث فى ااُال ١ألا٢لذ ااُال ١ىو االى خُضًني ٞغنت ؤىغب من ااٗظاب ألاؤعبى ابني
٧وَـ بُٗض ٖن ااوخكُت االى بِكوٞها ٧ص ًوم  .ااٛغٍب انه اػصاص قغاؾت بٗض
ااُال٧ ١او بُجُنى ٖنض ؤمي ًًغبني ألايهضصني باا٣خص ،عٚم ٧ص االى قٟخه بال ؤو
خؼني ٖلى ابني ألا٢ل٣ي ٖلُه ٧او ؤ٦تر من خؼني ٖلى نٟس ي .ااواض قاٞنى ألاٖهاًت
امل٣كت بدخ٨ؿغ ٖلى حؿمي ألاقاٞنى ألاىوبُداألاً ٫سن٣ني ألاقا ٝآزتى ألاىو بحز٢ها ٖلى
عى ملا خاألااذ جسلهني من اصًه .ما ا٦خٟاف بإنها ألاٗ٢ذ ٖلى عى ،ا٨ن ؾبها
بإ ٘ٓٞاٟاّ ألاىضصىا انه ىًُغبها هي ٦ماو ،ؤمي َغصجني من بُتها ,ألاهللا ؤٖلم
ٖلكاو زاًٟت ألاالبترص لى جاع ٢ضًم ..ؾاٖاث ؤنضم ؤنى ؤَل٣ذ ،ااُال ١م ا عخمنِل من
ااٗظابٚ ..حر ٦ضو ااناؽ مل ؾاًبُني فى خالي ألامل مبُلحو ؤؾئلت  ..بُ٣ذ ٖاٌكت فى
ألاخضو ألا٣ٞضث ٢ضعحي ٖلى ا خُاة ..ؤنا خاؾت بو ألاش ى ألامالمخي احٛحرث ،ملا ؤبو فى
املغاًا باؾخٛغب نٟس ي ألابتهُإلى بني انؿانت جانُت ..انا ٖاًؼا٦م حؿاٖضألاني بٗض ماػاصث
ألاخضحي بهوعة ٢اجلت ألاػاص زوفي ٖلى خُاة ابني ألاٖلى خُاحي .
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طهُله :طاغاث بدع اهه مؽ أبىٍا

 16ؾنتٖ .غٞذ ٖنا من حغٍضة ا جمهوعٍت .حاءث جبدث ٖن مإألار!!
خ٩اًتها:
بضؤث ااٗال٢ت باملغ٦ؼ ٖن َغٍ ٤م٩املت جلُٟونُت ؤحغةها ؾُضة جُلب املؿاٖضة
فى بًجاص م٩او جُ٣م به ٞخاة ٖمغىا ٖ16ام .ألابضؤث ااؿُضة ا خضًث ب٣واها:
ؤعحو٦م ان٣ظألانى مل ٖاعٞت اٖمص بًه بنتي حذ من ؤؾبوٕ ألامٗها بنذ ٖمغىا
 16ؾنت ماِٞل م٩او جغألاح ُٞه .فى ألا ٫ألاا٣ٞذ ٖلى بُاةها مٗانا م٘ ؤو ااك٣ت
نٛحرة ؤألار ألاماِٞل م٩او مم٨ن جنام ُٞه٧ ..لنا بدنام فى ؤألاصو ألااخضة صخُذ الاألاصة
م٣ؿومت بؿخاعة ،بـ بغ ىه نٗب.-ؤنا ألابنتي ٖمغىا 26ؾنت ،ألابنتى اا٨بحرة املُل٣ت
ألامٗها بنتها ااهٛحرة ألاا دج اا٨بحر بونام فى الاألا ىة صًه  ..بـ اٖمص اًه ألاا٣ٞذ اٛاًت
ما ؤجهص بإىلهاٌٗ ..نى ؤؽ يبها جنام فى ااكاعٕ  ..اٛاًت صاو٢تى مل ٖاعٞحو نٗمص اًه
ألازهونا بٗض ا خ٩األاي االي ٢ااتها ٖن ؤبوىا ألاؤىلها ..ؤنا مل مهض٢ت بػار خض مم٨ن
ٌٗمص ٦ضو فى بنخه ..اجهلنا بم٨خب ااك٩األار فى حغٍضة ا جمهوعٍت ألاىو االي خوانا
ٖلُ٨م ..ؤعحو٦م قوٞولى خص ؤنا الػم ؤؾاٞغ بٗض ًومحو اابلض ألامل ٖاعٞت ؤٖمص اًه فى
اابنذ ،ؤنا زاًٟت من املؿئواُت ..ؤنا عخذ ألا٦كٟذ ٖلحها ٖلكاو نكوٞها بنذ ألاال اًه.
ألافى نهاًت امل٩املت جم جدضًض موٖض ألاحاءث باُنا ااؿُضة ألامٗها ااٟخاة .بضؤث
ااٟخاة خضًثها:
"ؤعحو٦م مل ٖاًؼة ؤعح٘ جانىٗنض ؤبوٍا  ..انخم مل ٖاعٞحو ىو بُٗمص اًه ،ؤنا
بسا ٝمنه ألامل ٖاًؼة ؤقوٞه جانى٧ ..ص خاحت ٖنضو يغب ألاقدُمت بُٗاًغنى بإمى
ّ
بُ٣و٧ ٫انذ ؾذ بُااتَ ..لٗنى من املضعؾت ألاؤنا فى جانُت بٖضاصي ،ألاقٛلني فى ؾوبغ
ماع٦ذ٧ ..او نٟس ى ؤ٦مص حٗلُمى ألاؤصزص ٧لُت ااٟنوو ،بدب ااغؾم ؤألار ..ؤزضجنى
حضحى قوٍه ٖلكاو جسلهني من يغب ؤبوٍا ،بـ زالي ىو ٦ماو ٧او بُلُكنى فى
ااغاًدت ألاا جاًت ؤنله ٧او ٖهبى "ٌٗمص اًه فى ٖهبُخه ٖلى عؤر حضحى" .عحٗذ
ٖنض ؤبوٍا ألاؾبذ حضحى ألازالى ااٗهبي٧ ..او نٟس ى ؤججوػ ألاؤزلو ،بـ ٧ص ما ييجى
ٖغَـ جدهص مك٩لت ..ىغبذ ٦خحر من اابِذ ..املغة صًه ىو االى َغصني ..ؤنا ب٨غىه ..
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ؾاٖاث بدـ انه مل ؤبوٍا ٧ ..او ٖاًؼ ٌٗمص مٗاًا خاحاث مل ٧وَؿت ألاملا ٦نذ
باع٧ ٌٞاو بًُغبنى ؤ٦تر ،ؤنا مل ٖاًؼة ؤعح٘ ٖنضو جانى".
ألابٗض الاؾخمإ اها ألاج٣ضًم ما ًم٨ن ج٣ضًمه من بعقاص ألاصٖم نٟس ى جم الاجها٫
باالب ألاا جضة  ...ألا٧انذ املٟإحاة !!!!! ب ع ٌٞؤو ًإزظ اابنذ ألا٢ا:٫
"ٚلبذ ألامل ٖاع ٝؤٖمص اًه ٧ ..ص قوٍه ةهغب من اابِذٖ ،ملذ اها مدايغ
ىغألاب ٦خحر فى اا٣ؿم ألابغ ىه ماٞبل ٞاًضة ،اٞغى عحٗذ مل بنذ ؤألا اج٣خلذ ؤعألاح
ؤنا فى ااغحلحو".
ا جضة ٢ااذ :ؤنا حٗبذ ألامل ٢اصعة ٖلى زااها ألاال ٖلى جدمص مؿئواُتها.
ؤما الام ٞال خو ٫اها ألاال٢وة ٖ ..اٌكت فى ااهُٗض م٘ حوػىا االى مانٗها من مجغص
ً
عئٍت اابنذ ..ألاام نجض خص البنوجت ؾور ألايٗها فى ماؾؿت ؤخضار نٓغا اٗضم ألاحوص
صاع بًواء ملثص ىظا ااٗمغ !!؟؟
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غصة :هفس ي أػىف الػُال

 25ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها َٟلحو ٖ ،غٞذ َغٍ٣نا من زال ٫بخضر ا جمُٗاث
ااهضً٣ت .فى اابضاًت حاءث بلى املغ٦ؼ جُلب املؿاٖضة ااُبُت.
"ٖاًؼا٦م حؿاٖضألاني مل انخم بدؿاٖضألاا ااؿخاث ..صعاعى م٨ؿوع ألامل ٖاعٞت
اٖمص بًهٖ ..ملذ ؤقٗاث ٦ثحر ألا٧ص مغة ً٣واوا الػم ؤحبؿه جانى".
ألابضؤث ..جد٩ى خ٩اًتها:
اججوػث من  7ؾنحو ٖنضي ُٖلحوٖ ،اٌكت فى صمُاٍ م٘ ؤىص حوػي ..ااُٗا٫
ألاخكونى زااو ب٣الي قهغٍن ما قٟتهملٌٗ ..لم عبنا ؤنا اؾخدملذ ؤص اًه ٖلكانهم..
ؤنا من ًوم مااججوػث ألاؤنا مؿخدمله ااًغب ألاااكدُمت االي بكوٞها منه ألامن ؤزوو..
ؤنا مل ٖاعٞت ىو بُٗمص ٦ضو اُه ألاٖاًؼ اًه ،ألاهللا ؤنا ٖمغر ما ٢لخله ال ٖلى خاحت ..
٦نذ باقخٛص حوو ألابغو لي ه ألاالىله ٖ ..مغر ماحٗبذ من ااكٛص  ..ؤنا مخٗوصة ٖلى ٦ضو
انا باقخٛص ألاٖمغر 9ؾنحو .طا٦غث ألاازضث ااضبلوم ألاًٞلذ فى قٛلي ختى بٗض ا جواػ
اٛاًت ما ىو َلب منى ؤؾِب ااكٛص ٖلكاو ؤزضمه ىو ألاؤىله.
آزغ مغة عصًذ ٖلى ؤزوو  ..ؤنله ٧او بِكخمنى ألااجهجم ٖلى ألاملا عح٘ حوػي نؼ٫
ُٞا يغب اػار اٖمص ٦ضو فى ؤزوو ألاخضٞنى ٖلى ااؿلم ..صعاعى ؤج٨ؿغ ألاا جحراو
ازضألانى املؿدكٟى ألاٖملذ اه مدًغ بـ حه ىو ألاؤزوو ألاًٞص ًخداًص ّ
ٖلُه ٖلكاو
اعح٘ مٗاىم ألاألاا٣ٞذ ،ألافى ااُغٍ ٤عماني فى ااكاعٕ ألا٢الى عألاحي ٖنض اىل ٪ؤنتي
نض٢تي؟ ؤنا ٦نذ ٖاًؼ ٥جدناػلي ٖن املدًغ ألابـ ،ألامن ًومحها ماقٟدل ااُٗا.٫
مل ٖاعٞت اٖمص  ..بًه ؾاٖضألاني نٟس ي ؤقو ٝااُٗا٧ ..٫ص ما بنام بكو ٝااواص
ااهٛحر بُ ٘٣من ٞو ١اا٩وبغي ..ألااابنذ خًُُ٘ ٖلحها مٗاص ااخ٣ضًم فى املضعؾت.
ؤنا ٖاعٞت ؤو مم٨ن ازضىم باا٣انوو !!!! بـ انغٖ ٝلحهم اػار ،ؤىلي ٚالبت،
ؤنا بضؤث اقخٛص ٖنض ناؽ مٗاع ٝألاٖن َغٍ٣هم مم٨ن اقخٛص ٖنض ناؽ ٦ثحر ،بـ
املهم صعاعى ًس.٠
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ٌظسٍت :مؽ غازفه اغمل اًه

 36ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها ؤعب٘ ؤألاالص .حاءث من ب خضر ا جمُٗاث ااهضً٣ت ،
جُلب ااضٖم نٟس ى ألاا٫جضزص اضر ااٗاثلت.
بضؤث ٖال٢ت ٌؿغٍت باملغ٦ؼ ٖن َغٍ ٤م٩املت جلُٟونُت حؿإٞ ٫حها ٖن مغ٦ؼ
الاؾخمإ ألاجُلب املكوعة.
ؾإاتها ٖن املويوٕ ألابضؤث جد٩ى بخجص "مل ٖاعٞه اٖمص اًه  .خماًا اٖخضر
ٖلى ااواض مغجحو ،حوػر ألاازواجه ؾ٨خونى ٖلكاو مل ٖاًؼٍن ًٞاًذ" زم ؾ٨خذ
خٓت ألاَلبذ جدضًض موٖض.
ألاحاءث بلى املغ٦ؼ ألابضؤث جد٩ى بدغ٢ت ألاًٚب ألاجخ٩لم فى خاحاث ٦ثحر .حوػىا..
خماىا ..ابجها املٗخضر ٖلُه ..خُاةها.
ااِٗكت ..مل ٖاعٞه انام ألازهونا بٗض االى خهص البنىٖ ..اٌكه فى زوٝ
ألا٢ل ٤من خماًا ٖلى ألاالص ..انص اخنا ٖاٌكحو مٗاو فى بِذ ألااخض ,مل ٖاعٞه اٖمص
اًه حوػر مل ٖاًؼ ًخهغ ٝم٘ ؤبوو ..ؤنص ؤبوو ىو االى بُهغٖ ٝلُنا .اججوػجه
ٚهب ٖنى ،بِكخمنى ٖلى َو ،٫بُازض منكُاث ألامل َاً٣ت".
ألاجغصصث ٖلى املغ٦ؼ ٖضة ػٍاعاث جم من زالاها ج٣ضًم ٧اٞت ؤق٩ا ٫املؿانضة
ألاااضٖم اانٟس ى اها ألاألألاالصىا٦ ،ما جمث م٣ابلت ااؼألاج.
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بهُه :مؽ غاًصة خاحت مً خد غير الاخترام

 41ؾنتٚ ،حر متزألاحت حاءث جُلب ااضٖم اانٟس ي ألاااخضزص اضر ؾغة.
فى ػٍاعة ألخض مغا٦ؼ الاؾخمإ ألاااتى نخاب٘ ٞحها املكغألإ ٦نذ فى ٚغٞت صازلُت ،ألافى
ااٛغٞت ا خاعحُت ًخم صعؽ مدو ؤمُتٞ .جإة ؾمٗذ خاات ىغج ألامغج ألانغار .ىغٖذ
خُث ااهوث ألحض بهُه جلخ ٠خواها اانؿاءٞ ،ؿإاذ ُٞه بًه؟
٣ٞلن بهُه مٛمى ٖلحها .ج٣ضمذ مجها ألاام ج٨ن ٞا٢ضة الوعى ألابنما فى خاات بُٖاء
ً
ً
قضًض ،جدنٟـ بهٗوبت .خاألااذ ؤو ؤَمئجها ٞانهاعث ألاؤزظث جب٩ى ب٩اءا قضًضا٢ .ااذ
بهمـٖ :اًؼة ؤج٩لم مٗا٧ى.
فى ا دجغة ااضازلُت ألاندن ٖلى انٟغاص بضؤث بهُه جد٩ى.
ّ
ألاؤزلُه ؤخؿن ألااخض فى
ؤزوٍا بالى ٦ؿغث قبابى ٖلُه ٖكاو ؤٖلمه
ااضنُا.،يهؼؤنى ألاٍجغؤ ّ
ٖلى ااُٗا ٫ااهٛحرة ..صانا ماعيدل ؤججوػ ٖكاو ؤعبُه ىوو
ألاألاالص ؤزوٍا ااخانى هللا ًغخمه ٣ً ،وم صو عص بالى ٖملخه ..صانا بٗذ اابِذ االي خلتى
ّ
ٖكاو ؤحوػو  ..ملا ؤىص مغاجه ٗ٢ضألاا ً٣واوا ىاث ..ىاث ماخبدل ؤ٦ؿغ نٟؿه٢ .لذ
ؤبُ٘ اابِذ ألاؤحهؼوٌٗ ..نى ٧او ٖنضر بِذ نٛحر ٦ضو فى اابلضٗ٢ ..ضث ؤقخٛص ألاؤزُِ
ّ
فى املهن٘ باالى حنبنا صو خض مازلو حٗلُمه ألاألاالص ؤزوٍا ااخانى هللا ًغخمه ٦برألا ا..
ااواص ؤزض صبلوم ألااابنذ آهى فى آزغ ؾنت فى ٧لُت آلاصاب ..ألاىو ألاازض ٧لُت ااخجاعة ألا٧ص
ما ًخ٩لم ً٣والى بًه ٞهم ٪بنذ ًا حهلتً ..ا حاموؾتً ..ا بهُمت .ص ه ؤنا ؤ٦بر منه ب 13
ؾنت ٌٗنى ػر ؤمه  ..ؤنا بالى مغبُاو  ..ااُٗا ٫عزغٍن ب٣وا ً٣واولى نٟـ اا٨الم ..ألاؤزغة
املخمت ًمض بًضو ّ
ٖلى .ؤألا ٫مغة ٢لذ مٗلل ؤىوو ُٖص ما ً٣هضف ..ا٨ن ب٣ى
مابُٗغٞل ًخ٩لم بلؿانه زالم ٧ص ماخض ً٣واه خاحت ّ
ًضألاع ااًغب ..ؤنا مل ٖاًؼة
خاحت من ااضنُا ال ب٨ٟغ فى حواػ ألاال ؤر خاحت ٧ص بالى ؤنا ٖاًؼاو بنى ؤِٖل ااُومحو
بالى ٞايلُنلى فى ااضنُا بةخترام من ٚحر ما ؤحكخم ألاال ؤنًغب ؤنا بكخٛص ألابهغٖ ٝلى
نٟس ى ألاٖلى ؤمى ألاااُٗا٦ ٫ماو ٌٗنى مل ٖاًؼة خاحت من خض بـ إلاخترام ؤنا مل
ُٖلت نٛحرة.
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مها :ئن وان غلى الضسب يهىن

 35ؾنت ،متزألاحت ألاٖنضىا ألااض فى إلاٖضاصًت.
صزلذ مها ألا٢ااذ بترصص :مل ٖاعٞت خخ٣ضعر حؿاٖضًنى ألاآل بًه؟؟
َمإنتها بإننا ؾو ٝنبظ٧ ٫ص ما فى ألاؾٗنا ملؿاٖضةها.
حوػر هللا ًجاػٍه..
٢لذ مااه ؤنا قاًٟت ُٖن ٪ػع٢ت ىوو يغب٪
٢ااذ بو ٧او ٖلى ااًغب يهووً ..اعٍذ ا خ٩اًت ٖلى ااًغب ألابـ صو خاعمنا من
اال٣متً .سغج ااهبذ ًا ٌؿِب حنُه ٖلى ااترابحزة ًا ماٌؿبل .ألاٖاع ٝابنه فى
إلاٖضاصًت ألابُازض مجامُ٘ فى املضعؾت .حنُه ٌٗمص بًه؟ نا٧ص منه ؤنا ألاااواص ألاآل نكغب
ألاآل ااضعألاؽ ..ألابو بج٩لمذ ً٣وٌٗ ٫نى ىُٗمص بًه بااٗالم زلُه ًخٗلم ننٗه جنٟٗه ..
ؤنذ االي مسؿغاو ..خغام ااواص قاَغ فى املضعؾت ..خغام نمُص بسخه ..مل ٟ٦اًت بخنا..
ألاٖلى ٦ضو او مل مٗاو ٧او نؿخدمص  ..ا٨ن صو ٦ؿِب ألابِكخٛص ؾوا ١فى قغ٦ت
٦بحرة ألامغجبه ٦بحر  ..ػماًله مِٗكحو ألاالصىم ػر ااٟص ..ا٨ن ىوو ج٣ولى بًه  ..خؿبى هللا
ألانٗم ألاااوُ٦ص ُٞه ألافى ؤىله٢ ..واذ اه ؤعألاح ؤقخٛص  ..ؤنا ؤنلى ٦نذ بكخٛص ٢بص
ماججوػ٦ ..نذ باقخٛص فى مدص ٧واٞحر ألاٖغٞخه من ىنا ..٥اججوػنا٧..او ٧وَـ خض ما
خملذ ..اُه ألااُه ؤخمص من ألاعاو َ ..ب ىوو صو بةًضر ؟ ب٣ى ًًغبنى ٖكاو ااواص ًجز٫
ا٨ن عبنا ماًخ٘ انضف ..نهِب ااواص ًٞص ألاؤىوو صاو٢تى ب٣ى فى إلاٖضاصًت 15 ..ؾنت
صاو٢تى ألاؤنا قاًٟت ٞحهم املغ ..اقخُ٨ذ ألمه ألاؤبوو ٢ااوا مااناف صٖوة  ..صه ألااص ٢لُص
صب ..انخم خغٍن م٘ بٌٗ.
ّ
ىوو ٧او ٧وَـ فى خ٩اًت املهاعٍ ..٠ألاؤىوو ٦نذ مؿخدملت املٗاملت اابُاات
ألاٖاٌكت  ..ىاعألاح ٞحو ٧ص ألااخض ٖلى ٢ض ٖكخه  ..ماخضف ً٣ضع ٌكُص خض مٗاو ..احٛحر
بٗض ما ٖغ ٝااؿذ بالى مٗاو صر  ..ؤنص ىوو ٧ص ًومحو ًمص ى م٘ ألااخضة ق٩ص ؤىوو
قوٍت ألاٍغح٘ ..بآل صر ..ماٖغٞل ٖاملت اه ٖمص ألاال بًه ..ألاال ؤنا ٖاعٞت ماقُت مٗاو ٖلى
َ
بًه ..صر ختى مخجوػة ألاٖنضىا ألاالص ..ألامهنضؾت فى ااكغ٦ت بالى بِكخٛص ٞحهاَ ..بٗا
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ٖاًؼ ًهغ٢ ٝضامها ٖكاو ًب٣ى ٖلى مؿخواىا ..او حل ألاُٞه ألاىو بُلٗب م٘ ألاالصىا
ألاحكوُٞه ألاىوو بِكخم ابنه ألاًٍغبه ج٣ولى صألا ٫ىم بالى ألاالصو..
ّ
ًٚبذ ًومحو ٖنض ؤزتى  ..حوػىا ملا ٖغ٢ ٝا" ٫ألاال يهم ٪ؤنا مٗا٧ى ٖلُه  ،بـ
ً
" ..ملُذ
َبٗا مٗا٧ى فى ٧له ..انذ قاًٟت ؤزخ ٪ب٣ذ ػر اابرمُص ألاؤنا معجب بُ٪
ىضألامى ألاعحٗذ ؤخؿن لى ..مل ٖاعٞت ؤٖمص بًه  ..ألانٟس ى ااواص ً٨مص حٗلُمه ٖكاو
نٗغ ٝنِٗل قوٍت ؤزغة خُاجنا.
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طيُه :أغِؽ فين ما غىدٌؽ ميان

 46ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها بنذ ألاألااض  ،حاءث باُنا مدوات من املغ٦ؼ اا٣ومي
المغؤة ،جغٍض ؤو نؿاٖضىا في اابدث ٖن م٩او جُ٣م به.
ج٣و:٫
بٗض َالقى من ػألاجى الاألا ٫ؤبو ؤألاالصر ازض ااُٗا ٫ألاخغمنى من ػٍاعةهم ألاااُٗا٫
بٗض قوٍه اجإزغألاا ب٨الم ابوىم ألاماب٣وف يهخموا ٌكوٞونى  .....ألابٗض ؾنخحو اججوػث
اخض ا٢اعبى من بُٗض  ....ألابٗض ا جواػ ا٦دكٟذ او حوػر ا جضًض ٦ضب ٖلُا فى ٧ص
خاحت ألااو ق٣ت ااؼألاحُت الًمخل٨ها ٦ما ٢ا ٫لى ٢بص ااؼألااج ألاال ًمخل ٪ألاُْٟت ،ألاعٌٞ
ًبدث ٖن قٛص ٧ .....ص ىمه الا٧ص ألاااكغب ألااانوم فى ؤر ألا٢ذ اضعحت انى حٗبذ
ألاعخذ اُبِب ،ألا٧او بُدب ا خمغة ألاٍُلب منى اقغب مٗاو ألاملا ٦نذ بغ٧ ٌٞاو
بًُغبنى  ...انا عٗٞذ ًُ٢ت ٖلكاو ًُل٣نى ....
املك٩لت ؤِٖل ٞحو ما ٖنضٌل م٩او ،ب٣الى قهوع مُ٣مت م٘ م اخبتى ،بضؤث
ؤخـ ؤنى ٖبء ٖلحها ،ؤنا اُا ازذ ؾاٖاث ٦نذ بٗ٣ض مٗاىا بـ ٧انذ هى ألاُٖااها
بُ٘ املونى ألاخل ؤألار ،صخُذ صخبتى بدخٗامص ؤخؿن ا٨ن الػم ؤقو ٝخص اٛاًت ما
ًخم ااُال ١ألاؤنغ ٝاان٣ٟت مل مٗ٣و ٫ؤًٞص ٗ٢ضة ٖنضىا ٖلى َو. ٫
" بٗض الاؾخمإ اها جبحو انها اِؿذ بداحت الى م٩او جُ٣م ُٞه  ِ٣ٞألابنما فى خاحت
ملخت بلى ااٗالج ألاااضٖم اانٟس ى خُث ؤنها حٗانى من خاات ا٦خئاب قضًضة
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طػاد :طاغدًنى ما أزحػؽ فى هالمى

 34ؾنت  ،متزألاحت ألااضيها ألااضًن  .ؾمٗذ ٖنا من ا جغاثض ألاحاءث جُلب
مؿاٖضةها فى اجساط مو ٠٢م٘ ػألاحها ألاااثباث ٖلى عؤيها .
خ٩اًتها:
ا خ٣ُ٣ت املك٩لت بضاث من ػماو من ألا٢ذ ماٖغ ٝألااخضة جانُت ألاملا ا٦دكٟذ
ا٢نٗنى انه فى ألاعَت ألاٖلُه قُ٩اث ألاؤألاعا ١ألاَلب منى ؤؾاٖضو ألاٗٞال ؾاٖضجه ألا٦نذ
بغا٢ب ااؿذ ألاا٢واه ٧ص ازباعىا  ...ألابٗض ٦ضو ٖغٞذ انه مل فى ألاعَت ألاانه مخٛاّ
مجها ألاٖاًؼ ًمؿٖ ٪لحها ار خاحت ٖلكاو ًنخ٣م مجها ألااالؾ ٠اؾخسضمنى انا فى ٦ضو..
خاألااذ امص ى الاموع ٖلكاو زاَغ ااُٗا ٫بـ ًاعٍذ ىو احٗض ٫صو ٦ماو ؾاٞ ١حها
ألاب٣ى ًًغبنى ألاَكخمنى ٖلى ار خاحت ..ؾاٖاث جُل٘ فى صماٚه خاحاث ٚغٍبت  ..مثال
ًد٨م ٖلى انا ألاااُٗا ٫نٗ٣ض فى اابِذ ألاٍمن٘ ااُٗا ٫من ااظىاب المضعؾت م٘ انى انا
االى بض ٘ٞالُٗا ٫مهاعٍ ٠املضعؾت ..ؤنا حٗبذ ألاؾبذ اابِذ ٦خحر ألا٧ص مغة ييجى ٌٗخظع
ألااعح٘ مٗاو جانى ..مل ٖاعٞه اٖمص اًه  ..انا صاو٢تى فى بِذ اىلى ألاٖاًؼو اقوٝ
احغاءاث ااُال ١بؿغٖت ٢بص م ا ؤعح٘ فى ٦المى ألازهونا انه ال ًوحض ؤر ؤمص فى
انالخه النه بُإزض بانجو ٖلى َو .... ٫ؤنا ٖاًؼا٧ى حؿاٖضًنى م ا ؤعحٗل فى ٦المى
جانى ملا ييجى ألاَٗخظع .
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لبِبه :غاًصة اخترم هفس ى

 25ؾنتٚ ،حر متزألاحت
حهت ااخدوٍص :اخضر ا جمُٗاث ااهضً٣ت
خ٩اًتها:
من نٛغر ؤمي بخٗاملنى ألاخل األار ،بابا َو ٫ااو٢ذ ٧او مؿاٞغ ،ألاؤمي هى االى
اًما
٧انذ مؿئوات ٖن جغبُدنا ألاَبٗا ؤزوٍا اا٨بحر ُٖنخه امى عحص اابِذ٧ ،انوا ص
بُٗاملوا ؤزتي ؤخؿن ٖلكاو ؤىضر من يألا٦ماو هى خلوة ؤألار ،ؤما ؤنا ٦نذ قُ٣ت
زااو  ..احٗغٞذ ٖلى ػمُص لى فى املضعؾت ٧ ..او خب ٖاصر ػر ما ً٩وو ؤر لى  ..ؤزوٍا
ملا ٖغ ٝيغبنى ٖل٣ت سخنت ألاخبؿنى فى اابِذ ألاامى ٧انذ بدخٟغج ملا ؤزوٍا ًًغبنى
ٖلكاو ًغبُنى ٧وَـ  ..ؤزوٍا م ا بُلل يغب ألازهونا بٗض ألاٞاة ؤبوٍا ..انله ٖمص
نٟؿه عحص اابِذ م٘ انه م٨نل ا٦بر منى ب٨خحر ..
املك٩لت صاو٢تى انى بٗغ ٝقباب ٦خحر  ..اججوػث مغجحو ٖغفى  ..بـ املويوٕ صو
بُسلُنى اخـ بؼى .. ٤بإ٦غو نٟس ى ألااخخ٣غىاٖ ..اًؼة ؤ٧وو ٧وَؿتٖ ..اًؼة ؤٖغ ٝؤنام
ػر ااناؽ ألاؤنا عايُت ٖن نٟس ىٖ ..لى َو ٫صماغى قٛاات ....مل ٖاعٞه اٖمص ايه؟
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حػلُب

من زال ٫زبرة ااٗمص م٘ اانؿاء املترصصاث ٖلى ألاخضاث الاؾخمإ املسخلٟت ؾواء
صازص مغ٦ؼ اانضًم ؤألا صازص ا جمُٗاث زغر ااتى نجخذ فى جإؾِـ ألاخضاث
اؾخمإ نؿخسلو حي:
 نؿبت ٦بحرة من اانؿاء املٗنٟاث املترصصاث ٖلى ألاخضة الاؾخمإ ٧انذ من املتزألاحاثؤألا املُل٣اث ،ألا٧او ؤبغػ ؤق٩ا ٫ااٗن ٠ااظر ص ٘ٞبهاالء بلى َلب املؿانضة ىو ااٗن٠
ّ
املجزلي ااظر ٧او ٦ثحرا ما ًهص بلى بخضار بناباث حؿضًت ألانٟؿُت قضًضة باملغؤة،
بص ألاانٗ٨ـ طا ٪بضألاعو ٖلى بناء نٟؿُا ألاصخُا .ألابااغٚم من ؤنه فى ٦ثحر من
خُاو ٧او الامغ ًهص بلى اؾخداات اؾخمغاع ا خُاة ااؼألاحُت بال ؤو طا٧ ٪او ال ًترجب
ٖلُه بااًغألاعة  -ااُالٞ -١هنا ٥جغؾانت من ااُ٣وص ج٨بص اانؿاء ألاجبضؤ من اصانتها بطا
اقخ٨ذ ااؼألاج بلى الاىص ؤألا الانض٢اء ؤألا ختى بلى ااُبِب املٗا ج .ألاجنخهى باو ااُال١
ً
ً
ًضاو احخماُٖا بإق٩ا ٫مسخلٟتٞ .األؾغة ججضو ُٖبإ فى خ٣ها ألااملجخم٘ ًنٓغ المُل٣ت
ً
بنٓغاث اادؿائ ٫ألاالاؾخٟؿاع ،بص ألاالاصانت فى ٦ثحر من الاخُاو ٦ ،ما ؤو املُل٣ت ٦ثحرا
ما حٗانى من ااخدغف من حانب ااغحا ٫ا٦ثر من ٚحرىا ،ألااطا ايٟنا بلى طا٪
املك٨الث الا٢خهاصًت ااتى جدُِ بااٛاابُت ااٗٓمى ،ألاٚحر طا ٪من ااُ٣وص ااتى حٗلذ
ً
ً
ازخُاع اانجاة من جخُم ا خُاة ااؼألاحُت فى ؤخُاو ٦ثحرة اِـ ازخُاعا ؾهال ٖلى
الاَال.١
ألا٢ض جغصص ٖلى مغ٦ؼ اانضًم مئاث من اانؿاء ٌٗانحو من ااٗن ٠املجزلى  ..بًٗهن
ؤمُاث ألابًٗهن مخٗلماث ؾواء خانالث ٖلى قهاصاث حامُٗت ؤألا ما ٞو٢ها ،ألا٧لهن
ٌك٨حو من مك٨الث صخُت ألانٟؿُت ألااحخماُٖت قضًضة.
ألا٢ض حاءث ق٩األار اانؿاء ٖلى ااندو ااخالى:
 ااًغب ااظر ًهص بلى خض بخضار ٖاىت. الاىانت ألاااؿب ألااملٗاملت اا٣اؾُت ( ٣ٞض ٢ااذ اخضر ااؿُضاث او ٧ص ما جخمناوفى ااضنُا او ًناصيها ػألاحها بةؾمها خُث ؤنه ال ًناصيها بال ب٩لمت ألااخضة "ًا حاموؾت").
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 اابسص فى اابِذ ألاٖلى الاألاالص. ٖضم ااغيا مهما ٗٞلذ ااؿذ ( ٢ااذ اخضر ااؿُضاث مل ٖاعٞت اٖمص اًهحوػر او مال٢اف خاحت ٌكخمنى ٖلحها مم٨ن ٌكخمنى ٖلى نواب٘ املدص ى انص
حجمها ٦بحر قوٍت).
 ٖضم املٗاقغة ا جنؿُت. املٗاقغة ا جنؿُت باال٦غاو. ااؼألااج من ؤزغر. ااُال ١ااُٛابى. ا خُانت ااؼألاحُت. حٗاَى ااؼألاج المسضعاث ألاما ًنخج ٖن طا ٪من ااًغب ألاالاىانت. ؾوء ألايإ الا٢خهاصًت ألااا٣ٟغ ااكضًض ألاؾوء ا خاات ااؿ٨نُت مما ًاصر بلىهجغ ااؼألاج اؼألاحخه ؤألا ااخدغف ا جنس ي بحو ألاالص ألااابناث ؤألا يغب ااؼألاج اؼألاحخه.
 اٖخضاء ب ٖلى ؤبنخه ألاججضع إلاقاعة ؤو ااثالر خاالث ااتى ؤجذ بلى املغ٦ؼ امجخم٨ن من اجساط ار بحغاء بص ألاازخٟذ بٗض ؤألا ٫ػٍاعة ؤألا اجها ٫جلُٟوني.
 ااُغص من املجزَ ( ٫غص ااؼألاج اؼألاحخهَ ،غص ب البنخه ) . حٗظع ا خص اا٣انونى ( نٗوبتا خهوٖ ٫لىااُال ،١اان٣ٟت ،مهاعٍ ٠ألاالص) حٗغى ؤَٟااهن االٚخهاب ألاما ًترجب ٖلى طا ٪من آزاع نٟؿُت حمت ا٩ص منمهاث ألا بناء.
٦ما ٧او ىنا ٥نوٕ ؤزغ من ااك٩األار مخٗل ٤باآلزاع اانٟؿُت ألاا جؿضًت ااناججت
ٖن ااخٗغى الٗن ٠مثص:
 بناباث حؿضًت جتراألاح ما بحو ٦ضماث ألاججمٗاث صموٍت بةنداء مخٟغ٢ت با جؿمؤألا ٦ؿوع جخُلب ٖالج َبُعي٣ٞ ،ض ؤنِبذ زمـ ؾُضاث ب٨ؿوع فى ااظعإ
ألاؾُضجاو بخمؼ ١فى ؤعبُت مٟهص ااغؾ ٜألاؾُضجاو ب٨ؿوع فى ن ،٠ألاانابت ألااخضة
بدغألا ١من ااضعحت ااثانُت ألاااثااثت بنؿبت  % 30ج٣غٍبا من مؿاخت ا جؿم.
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 ؤزاع نٟؿُت جغاألاخذ بحو الاع ١ألاٖضم اانوم ،ااٗهبُت ااكضًضة٣ٞ ،ضاو ااث٣تباانٟـ ،اا٣ل ،٤حكدذ ااظا٦غة٣ٞ ،ضاو اا٣ضعة ٖلى ااتر٦حز٣ٞ ،ضاو اا٣ضعة ٖلى عبِ
الاخضار ازناء اا٨الم٣ٞ ،ضاو ااكهُت ،الاخؿاؽ بااٗؼات ألاالاٚتراب ؤخالم ألا٧وابِـ
مؼعجت.
 ؤزاع نٟسجؿضًت جمثلذ فى ااهضإ ،يُ ٤ااخنٟـ ،ج٣لهاث باملٗضة ألاالامٗاء،ايُغاب بًغباث اا٣لب ،ج٨ؿحر با جؿم ألاااٗٓام ،اٚماء ألا٣ٞضاو الوعى٣ٞ ،ضاو
النُ.٤
حضًغ بااظ٦غ ؤو مٗٓم قهاصاث اانؿاء ااتى جم ٖغيها جًمنذ جل ٪الازاع ؾواء
ا جؿضًت ؤألا اانٟؿُت.
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ٞصنؿخٗغى مٗا جل ٪الازاع ٧ص ٖلى خضة ٦ما حاءث ٖلى ؤاؿنت بٌٗ اانؿاء
أوال :الاثاز الجظدًت:
مها:خاؿلت غلى ػهادة حامػُت ،مطللت ولديها طفل واخد.
"ػألاجى ؤنانى ،ألاٖضألاانى ٧او بًُغبنى الر زال ٝفى ااغؤر ألاَٗمص صو ؤمام ااواض،
ألا٧او بًُغب ااُٟص الجٟه الاؾباب .ااًغب ٧او صاًما ٖنُ ٠ألابُتر ٥بناباث ْاىغة
ٖلى حؿمى ألاألاحهى ألا٧ص مغة ٌٗخظع ،ألاا٨نه ٌٗوص بٗضىا ًًغبنى مغة ؤزغر".
مغٍم :خانلت ٖلى قهاصة ٞو ١ا جامُٗت من ا خاعج.
ؤألا ٫مغة يغبنى ٧او ًوم ما ناعخخه بمٗغٞتى بؿلو٦ه ااكاط .يغبنى يغب
٢اجص ،حؿمى ألاألاحهى ٧انوا ألااعمحو بك٩ص  ،ُ٘ٓٞنصخخه ختى ألاؤنا بإنًغب او االى
بُٗمله خغام ألاَلبذ من هللا او يهضًه ،ما ٦ندل مخهوعة او ُٞه ؾخاث بخًغب
بااك٩ص صو ،حٗضصث مغاث ااًغب ،مغة مجهم انهاٖ ٫لى بااًغب ألاااغ٧ص ألا٧او ااواض
ٖلى نضعر بحري٘ ،قضنى بكضة ٖلكاو ًوٗ٢نى ألاصٗٞنى ٖلى الاعى،ااواض ٧او ٖما٫
ًهغر بحو عحلُه ،ا٨ن ٢لبه ٧او زالى من ااغخمت.
ازغ مغة ٧او ٖنضر ؤألاعا ١مهمت الػم ؤؾلمها بضعر الكٛصَ ،لبذ منه جونُص
ااواض ألاااضاصة ابِذ ماما النى مخإزغة ٖلى ااكٛص ألا٧انذ صر ا جغٍمت االى ٞخدذ ٖلى
ؤبواب ا جخُم ،اط به ًجهاٖ ٫لى بااؿب ألاالاىانت ألاااًغب ،قٟذ املوث بُٗنى ،ااواض
ًًغر ألاااضاصة جب٩ى ألامل ٢اصعة جخ٩لم ،ؤما ؤنا ٞلم ؤٖض ٢اصعة ختى ٖلى ااب٩اء ألاانتهذ
املٗغ٦ت ب٨ؿغ فى الان ٠ألاحغح ٖمُ ٤م٘ اا٨ؿغ ألا ُ٘٢اكغٍاو ٦بحر ألاٖنضما عؤر ااضم
ٚغ ١ألاحهى ألامالبس ى جغ٦نى .يٛذ ؤنٟى بٟوَت ألا٢ضث ااؿُاعة بُض ألااخضة ألاطىبذ
اٗملى ادؿلُم الاألاعا ١ألا٢لذ اؼمالجى ٖملذ خاصزت بااٗغبُت ،ألاٖلى ماألانلذ
املؿدكٟى ٦نذ ألانلذ اهضمت صموٍت ألاعخذ فى ُٚبوبت.
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شٍيب:
من ؤألاً ٫وم فى ا جواػ ألاىو بًُغبنى ألاَكخمنى ..اججوػنى ٖلكاو ٦نذ عاحٗت ؤنا
ألاؤىلى من اا٩وٍذ ألا٧او مٗانا قوٍت ٞلوؽ..ااك٣ت االى اججوػنا ٞحها ٧انذ باؾم بابا،
ؤبى َلب منه ًجُب ق٣ت بؿبب اىانخه لى ألاالىلى املؿخمغة ألازهونا انه ٧او ٖنضو
ق٣ت مدضف ٌٗغٖ ٝجها خاحت ..ؾغ ١ااضىب بخاعى ..ؤزغ مغة يغبنى بك٩ص ،ُ٘ٓٞ
صا ٤مُه سخنت ٖلى ألاٞخذ عحلى بُٗض ٖن بٌٗ ألايغب بااغحص ألااابنُاث ،ألاًٞص
ً٣و ٫انا خاموج ٪انذ ألاابو٥

طماح:
َلبى ااوخُض من ااضنُا انى ما ؤيغبل  ..حؿمى بُوحٗنى ؤألار.
زانُا :الازاع اانٟؿُت:

منى:
ام ؤَلب املؿاٖضة بال بٗض ؤو ػاصث ألاخضحى ...مل ٖاعٞت ؤج٩لم م٘ محو ،ز٣تى فى
نٟس ى ألافى ٢ضعحى ٖلى ا خُاة انتهذ جماما .ؤنا مل بإٖغ ٝنٟس ى ملا ؤبو فى املغاًا،
ختى اانوم ٧له ٧وابِـ ألاؤخالم مؼعجت و بٗض ااُال ١ؤنبدذ ؤ٦ثر ٖؼاتٖ ،نضر
بخؿاؽ بااظنب ألني َلبذ ااُال. ١
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مها:
مل ٢اصعة ؤحٗامص م٘ خض ،خاؾت ؤنى ٚحر مغخب بُه ٖلى الاَال ١فى ااكٛص ألام٘
الانض٢اء ختى م٘ ؤىلى ٚغٍبت فى ألاؾُهم ،ؤىلى ملا ٖغٞوا انى خامص بضءألاا
ًًُٛواٖلُه ٖلكاو ؤعح٘ ،ؤنا مل ٢اصعة ألامل بإٖغ ٝانام.

مسٍم:
ّ
ؾإانى مغة ما حغبخِل ااٗال٢ت م٘ ؾخاث،طىلذ٢ ،ا :٫حغبى خدؿخمخعى حضا
ألاؤنا خإجٟغج ٖلُ٨م  .جسُلى صعحت ااٛغبت االى ٦نذ ٖاٌكاىا ؟ َوٞ ٫ترة ػألااحنا ألاؤنا
خاؾت باآلم٧ ،ص نٛحرة ألا٦بحرة الػم ؤٖملها بنٟس ى ،ختى م٩واة ىضألامه ًغ ٌٞانى
ّ
ؤبٗتها الم٩وجى .ألاؤزغ الاؾبوٕ ًغألاح الىله اوخضو ألاؤنا ؤجدبـ فى اابِذ  .ملا َلبنى فى
ّ
ااُاٖت بابا بلٛنى ألاؤنا فى ااكٛص انخابخنى خاات ٚغبُت خؿِذ بكلص فى نو حؿمى
ألاخواحو ااٟم ،ػماًلى ٢ااولى بنى ٚبذ ٖن ااوعى .اونى ٧او باىذ حضا ألاُٖنى مٟخوخت..
ؤنابنى عٖب  ُ٘ٓٞألااؿه مغٖوبت خض صاو٢تى ..املدامى ٢الى مخساِٞل بـ بغيه ؤنا
زاًٟه ًازضألانى باا٣وة ألاٍغحٗونى اُه.

طميرة:
ؤؾخمغ ااظ ٫ألاإلاىانت ألاااًغب ؾنخحو ،ؤجدو ٫بلى بنؿاو ق٩ا٧ ٥ص خغ٦ت ٌك٪
ٞحها ،ألاٍتهمنى اةهاماث ُٗٓٞت..ؤبى ؤنغ ؤو ؤَل ٤منه ألاابنى ٧او ٖمغو زالر قهوع،
ألاؤنغ ػألاجى ؤو ؤجناػٖ ٫ن ااُٟص ،ألاااضر ؤعٚمنى ٖلى املوا٣ٞت ،ألاىضصنى او
ماألاا٣ٞدل ٖلى ااخناػ ٫خُ٣خص ااُٟص ،من ًومها ما قٟدل ااواض زاًٟت ؤعألاح فى
ااؿغ ؤقوٞه ألا٦ماو مل ٖاعٞه ابنى خُٗغٞنى ..صاو٢تى ب٣ى ٖمغو ؾنخحو ألانه٠
خاؾه انى مُخه مل ٢اصعة ؤؾخمخ٘ بإر خاحت ال بإ٧ص ألاال بإنام ألاؤىلى ٖاألاػنى ؤججوػ
جانى .بػار ؤججوػ جاوي؟
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طػاد:
جهوعث بنى ٗٞال ٚبُت ألاٚلُانت .خاألااذ ؤٚحر جهغٞاحى مِٟل ٞاًضة ،مٗاملخه
مخٛحرحل ..ؤنا ألاالاألاالص زاًٟحو بنه ٌٗغ ٝاننا بنُجى املغ٦ؼ ،مم٨ن ٌٗمص ُٞنا خاحت،
٨ٞغث فى ٢خص اَٟالى زم الانخداع ختى ؤعخمهم ألاؤعخم نٟس ى من ا خُاة ،بـ بإعح٘
اؾخٟٛغ عبنا ٖكاو صو خغام ،ام ؤٖض ؤخخمص نٓغاث ػمالجى فى ااكٛص ،اابٌٗ ال
ًهض٢نى ،ألااابٌٗ ٌسخغ منى ملا بغألاح ألاألاش ى ملُاو حغألاح ألا٦ضماث ،اخضث احاػة من
قٛلى ٖلكاو ؤىغب من ُٖوو ااؼمالء.

طهير:
٧ص ما اجمناو فى ااضنُا حوػر ًناصًنى باؾمى ألاٍبُص ٧لمت حاموؾت ،جهوعر
مغة ٦نذ م٘ ححرانى ألاؾمٗذ خض بُ٣و ٫حاموؾت اجلٟذ ٦إنه بِناصًنى!!...
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ألاؤزحرا ألافى بَاع عنضنا الك٩األار ااتى جغصصث ٖلى ؤاؿنت اانؿاء املٗنٟاث
املترصصاث ٖلى ألاخضة الاؾخمإ نوص او نكحر بلى نوٕ زااث من ااك٩األار ًخٗل ٤بمكا٧ص
زانت بإَٟااهن مثص مك٩لت ااخبو ٫ااالعاصر ،املكا٧ص ااضعاؾُت بؿبب ٢لت ااتر٦حز،
ا خغماو ااٗاَٟى اا٣ل ،٤ااتهتهت ألاؤزحرا ااؿغ٢ت (.ألا٢ض ٧او ااخبو ٫ااالعاصر ٖلى
نضاعة ىظو املكا٧ص).
اانؿاء ااالحى جغصصو ٖلى ألاخضاث الاؾخمإ فى ااٟترة ما بحو ًناًغ  2001بلى ماعؽ
 2005باانؿبت ال٣اىغة ،مابحو ًونُو  2003بلى ًواُو  2004باانؿبت اباقى املدآٞاث .
الػدد
املدافظت
اا٣اىغة

200

املنُا

45

بني ؾوٍ٠

8

ااكغُ٢ت

18

إلاؾ٨نضعٍت

73

بحمالي ااٗضص

344

ججضع إلاقاعة انه ام ًخم عنض اانؿاء املترصصاث ٖلى ألاخضاث الاؾخمإ ااتى جم ج٩وٍجها
فى املغخلت زحرة .
املسخلت الػمسٍت
املدآٞاث

>  20ؾنت

20ـ 30ؾنت

30ـ 50ؾنت

<  50ؾنت

اا٣اىغة

31

69

95

5

املنُا

4

22

16

3

إلاؾ٨نضعٍت

1

23

43

6

ااكغُ٢ت

1

12

5

3

5

بنى ؾوٍ٠

37

الحالت الاحخماغُت
املدافظاث

غير
متزوحت
متزوحت

أزملت

مطللت

مخطىبت طفلت

اللاهسة

107

36

6

35

3

13

املىُا

21

13

3

3

2

3

بنى طىٍف

6

1

1

الؼسكُت

9

2

3

1

3

إلاطىىدزٍت

47

14

1

8

3

املظخىي الخػلُمى
املدافظاث

أمُت

ابخدائى

ئغدادي

ثاهىي

حػلُم غالى

اللاهسة

84

17

24

46

29

املىُا

15

3

11

14

4

بنى طىٍف

8

الؼسكُت

4

1

3

إلاطىىدزٍت

32

7

2

38

10
13

19

الػـ ـ ــمل
املدافظاث

زبت منزل أو ال حػمل

غاملت أو مىظفت

طالبت

اللاهسة

120

54

26

املىُا

30

11

4

بنى طىٍف

8

الؼسكُت

12

2

4

إلاطىىدزٍت

41

29

3

أهىاع الػىف

أطسي

جدسغ حيس ى،
اغخـاب

مإطس ي

حظدي

حيس ى

هفس ى

لفظى

طسد مً املنزل

اكخـادي

املدافظاث

اللاهسة

122

16

4

115

34

111 160

22

37

املىُا

15

2

1

15

12

34

18

2

4

بنى طىٍف

8

4

3

2

الؼسكُت

5

1

7

3

14

3

إلاطىىدزٍت

5

2

44

13

66

24

3

39

6
1
15

2

الدغم املطلىب
املدافظاث الاطخماع
والدغم
الىفس ى

ئزػاد
طبى

دغم
مظاغدة دغم
كاهىهُت مادي احخماعى

اللاهسة

192

39

47

املىُا

45

3

1

بنى طىٍف

3

8

3

الؼسكُت

18

إلاطىىدزٍت

68

28

2

40

24

15

2

4

7

1
17

جدخل
لدي
الػائلت

8

6

6

2

4

الفـل الثاوي

ئػيالُاث كاهىهُت مً واكؼ ملفاث اليظاء
املتردداث غلى بسهامج الاطخماع
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الحُاة آلامىه خم ال أمخُاش
ػهاداث خُت مً واكؼ اللضاًا التي جبىاها بسهامج املسأة

ًدناألا ٫ىظا ا جؼء من ااخ٣غٍغ بٌٗ ً٢اًا اانؿاء املترصصاث ٖلى ألاخضة
الاؾخمإ ألاإلاعقاص بمغ٦ؼ اانضًم ،ألاااتي جغاألاخذ ما بحو الاؾدكاعة اا٣انونُت ،بلي ع٘ٞ
ااضٖاألار ااً٣اثُت.
ألا نبرػ من زال ٫جل ٪ا خاالث نوُٖت إلاق٩ااُاث ألاااهٗوباث ااتي جواحه اانؿاء
ألامضر عجؼ مواص اا٣انوو فى جوٞحر ا خماًت اا٣انونُت اهن ،ألاجخجلى ىظو إلاق٩ااُاث
ألاااهٗوباث ٖلى مؿخور ( ااوا / ٘٢اا٣انوو ٖ /ملُت ااخ٣اض ي ).
ألا٢ض ٖكنا م٘ اانؿاء املٗنٟاث جل ٪إلاق٩ااُاث ،ألاؤخؿؿنا مٗهم بااعجؼ ؤمام
اا٣انوو ا خالي ،ألاألانلنا اندُجت ألااضخت ألامدضصة ألاهي :يغألاعة ألاحوص حكغَ٘ ٢اصع ٖلي
خماًت اانؿاء من ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن ًجغم ااٗن ٠ؾغي بنهوم ألااضخت ال
جضٖو االاخباؽ ألاٍدضص ٖ٣وباث عاصٖت الجناة ألاٍمثص ق٣ه ااغاصٕ حانب ألا٢اجي النؿاء
من حغٍمت ااٗن ٠ؾغي.
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مل ــدمت
ٖنضما ًدضر ٖن ٠فى ااكاعٕ ؤألا فى ااؿاخت ااٗامت بحو شخهحو ؤألا مجموٖت
من شخام ٞإنه ًوحض صاثما من ًخضزص الٟهص بحو املخسانمحوٞ ،اطا ام ًنجر
املوحوصًن فى م٩او ا خاصزت فى ع ٘ٞطر ٖن ااطخُت ٞإو ااكغَت جخضزص ألاجدؿم
مغ ،ألاا خ٣ُ٣ت ؤو حمُ٘ صألا ٫ااٗاام حؿعى ألو ج٩وو اضيها ؤحهؼة ؤمنُت ٖلى ٟ٦اءة
ٖااُت اخإمحو ااؿالمت ااٗامت ،ألاخماًت ااًُٗ ٠من بُل اا٣ور ،ألاا٨ن ماطا ًدضر
ٖنضما ً٩وو اابِذ ىو مؿغح ااٗمص ااٗنُ٠؟
ٞوعاء حضعاو اابُوث ًوحض ؤًًا ٢وٍاء ،ألاااًٟٗاء ألاجوحض ؤؾباب ٦ثحرة
الخال ٝبحو ااؼألاج ألاػألاحخه ،ألابحو ااؼألاححو ألاؤألاالصىا .ىنا ال ًخم الاؾدنجاص بااؿلُاث
منُت بال ٖنضما جبل ٜصعحت ااٗن ٠خضا يهضص ا خُاة.
ٞمٗٓم خواصر ااٗن ٠ااٗاثلُت جب٣ى َى اا٨خماو خٟاْا ٖلى ؤؾغاع ااٗاثلت
ااتي ًجب بال ٌٗغٞها ؤخض ٖلى اٖخباع ؤنها من زهونُاث ؾغةٞ .ااٗن ٠ؾغر ٧او
ألاال ًؼاٌٗ ٫خبر مؿإات احخماُٖت م٣ل٣ت في املجخمٗاث ااكغُ٢ت ألاااٛغبُت ٖلى ااؿواء
ألا٢ض قاىضث ىظا بنٟس ى من زالٖ ٫ملى ٦مدامُت ٦ما عؤًذ ؤنه بااغٚم من حٗضص
ؤق٩ا ٫ااٗن ٠ؤال ؤنه ال جوحض ؤًت خماًت ٢انونُت النؿاء من ىظا ااٗن ،٠ألااظا ٪عؤًنا
ؤنه من ألااحبنا ٦ماؾؿاث حٗمص في مجا ٫مناىًت ٧اٞت ؤق٩ا ٫ااٗن ٠يض املغؤة ؤو
ن٣وم بغنض قهاصاث اانؿاء املهغٍاث اجرر ؾوٍا ؤًت خماًت ٢انونُت ًخمخٗن بها فى
ْص اا٣وانحو ا خااُت.
ألاؾنداألا ٫في ىظا اا٨خِب ؤو نخٗغ ٝمٗا ٖلى ْاىغة ااٗن ٠ؾغر املوحهت يض
املغؤة بٗض ؤو عؤًنا ؤو ىنا ٥ج٨خم قضًض من املجخم٘ ٖلى ىظا اانوٕ من ااٗن( ٠
ااٗاثلي ؤألا ؾغر ) ألاااظي ًهص بلي خض إلان٩اع فى بٌٗ خُاو ،ألاطا ٪ألو ااخ٨خم
ٖلي مماعؾاث ااٗن ٠ااتي جدضر في بَاع ؾغة ؤألا ااٗاثلت ما ىو بال انٗ٩اؽ الث٣اٞت
ااؿاثضة ألاااتي ٢ض حٗلخنا نواحه نٗوباث ٖضًضة فى ااخهضر اهظو اآاىغة زانت
م٘ اؾخداات ااخونص بلى بُاناث ما٦ضة جم٨ننا من ٢غاءة اآاىغة بك٩لها ا خ٣ُ٣ى
ٖن َغٍ ٤ااضٖاألار ااً٣اثُت ،ؤألا مدايغ ؤ٢ؿام ااكغَت.
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ألااٗص ألااخض من ؤ٢س ى ؤنوإ ااٗن ٠باانؿبت المغؤة " ااتى ٖؼمذ ٖلى جسُى ٧ص
ااًٛوٍ ألااالجوء بلى ااُغ ١اا٣انونُت" ىو انُضامها بوا ٘٢ااخمُحز ااظي جنُوي
ٖلُه اا٣وانحو بما اهٗوبت بحغاءاجه ،ألابما اُٛاب ٢انوو ًجغم ااٗن ٠ؾغر ،ألاٍؼصاص
ىظا إلاخؿاؽ اضيها حُٗ٣ضا ٖنضما ججض نٟؿها ٖاحؼة ٖن اؾخسضام اا٣انوو إلزباث
خ٣ها.
ىظا ااوا٢ ٘٢ض ٦ؿغث ااهمذ ٖنه  -بلى خض  -ما اا٨خاباث اانؿاثُت ألاج٣اعٍغ
ا جمُٗاث ٚحر ا خ٩ومُت ،ألاملٟاث مغا٦ؼ الاؾخمإ ألاااخوحُه ،ألاااخوُٖت اا٣انونُت،
ألاقهاصاث اانؿاء فى جل ٪املغا٦ؼ.
ىظا ااوا٢ ٘٢ض حٗلنا نكٗغ بًغألاعة ألاحوص حُٛحر قامص ألامداألاات الا٢تراب من
ألاا ٘٢ااخمُحز ااظر ًُا ٫اانؿاء فى حمُ٘ مغاخص خُاةهن ألاااظر ًجٗص املغؤة فى ٧ص
ألا٢ذ ،ألافى ٧ص خٓت ٖغيت الًُإ ألااادكغص فى ُٚاب ااُاث ألا٢اثُت ألا٢انونُت ألااضخت
جدمى املغؤة ٖنضما جخٗغى الٗن ٠ؾواء صازص ؾغة ؤألا زاعحها.
ألاججضع إلاقاعة بلى ؤو اا٣وانحو ا خااُت ج٨غؽ صألانُت املغؤة بص ألاجخًمن ٖنٟا
ألااضخا يضىا ،ألا٢ض جم ازخُاع بٌٗ ا خاالث ااواعصة المغ٦ؼ خؿب مٗاًحر مدضصة:
مجها ؤو ج٩وو املغؤة ٢ض حٗغيذ اٗن ٠ماصر ؤألا حنس ى ؤألا ٢ض حٗغيذ اٗن ٠ػألاجى
مغجبِ بااخمُحز اا٣انوني اها ر ااغحص ،م٘ ببغاػ ألاجويُذ زلص اابنوص اا٣انونُت
ألاااٗغاُ٢ص ااتى حٗو ١ااؿحر ااُبُعى الضٖاألار اا٣انونُت ٦ما جوضخها بك٩ص ألاا٢عي
قهاصاث اانؿاء آلاحي خًغو المغ٦ؼ اخبنى ق٩واىن ألاع ٘ٞصٖاألار ً٢اثُت اهن .ألاختى
نضألاع ىظا اا٨خِب الػااذ بٌٗ ً٢اًا األاائ ٪اانؿاء ؤمام املدا٦م ام ًبذ ٞحها بٗض.
ُُٟ٦ت ازخُاع ا خاالث في ىظو ااضعاؾت:
من بحو  115خاات ٢انونُت ػاعث املغ٦ؼ جغاألاخذ بحو الاؾدكاعاث اا٣انونُت
ألاااضٖاألار ااً٣اثُت ،جم ع 48 ٘ٞصٖور ً٢اثُت ؤمام املدا٦م ازترنا مجها ٖكغ
قهاصاث من ملٟاث اانؿاء ااً٣اثُت خؿب املٗاًحر ااخااُت:
 نؿاء حٗغين اٗن ٠ماصي.
 نؿاء حٗغين اٗن ٠حنس ي.
 نؿاء ضخاًا اا٣وانحو ااخمُحزًت
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 نؿاء حٗغين اٗن ٠املجخم٘ ألا حغاءاث اا٣انونُت.
ألا٢ض جغاألاخذ ؤٖماع اانؿاء بحو  20ألا 55ؾنت ( متزألاحاث ـ مُل٣اث ـ ؤعامص ) ألامن
خُث ااوي٘ ااوُْٟي ٞهناٖ ( ٥امالث ـ عباث بُوث – َااباث ).
ألاا٩ص ؾُضة مل ٠المخابٗت اا٣انونُت ًًم "مٗلوماث زانت ،ألاقهاصة ٧ص
مكخُ٨ت ،ألا٦ظا٧ ٪ص ااوزاث ٤املخٗل٣ت بمويوٕ ًُ٢تها ،ألا٢ض عؤًنا من زال ٫ىظو
ا خاالث ٧ ٠ُ٦انذ مواص اا٣انوو ألابحغاءاجه ج٣ٖ ٠٣بت ؤمامنا ؾواء ؤزناء ؾحر
ااضٖور ؤألا ختى بٗض ا خهوٖ ٫لى خ٨م اها ر املضُٖت ،ملا ٌٗترينا من نٗوباث
حؿُمت ؤمام جُبُ ٤ىظا ا خ٨مٛٞ .اابا ما ً٩وو ٖ٣بت ؤؾاؾُت بص ألاؤخُانا ؤ٦بر من
(٦ؿب) ااًُ٣ت نٟؿها ،ختى ؤنه ْهغ مازغا جسهو مدامى جنُٟظ ًترصص بحو
املدامحو بٗض ا خهوٖ ٫لى ا خ٨م ألاٞكلهم فى جنُٟظو.
ألاٖنضما نؿخٗغى إلاق٩ااُاث اا٣انونُت من زال ٫قهاصاث اانؿاء ااواٖ ٘٢لحهن
ااٗن ٠ؾغرٞ ،ةننا نل٣ي ااًوء ٖلي ااؿاا ٫امللر ااظي ٌكٛلنا ،ألاىو  ٠ُ٦جخوٞغ
ا خماًت اا٣انونُت النؿاء فى ْص ُٚاب مواص ٢انونُت ججغم ااٗن ٠ؾغر مثله مثص
ؤر حغٍمت ٌٗا٢ب ٖلحها ٢انوو ألاما هي آاُاث ااخضزص من ا جهاث ااغؾمُت خماًتهن
من ااٗن ٠ؾغر.
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ألانكحر بلي ؤو ؾماء املوحوصة في ىظا اا٨خِب اِؿذ هي ؾماء ا خُ٣ُ٣ت النؿاء،
خُث ازترنا ؤؾماء ؤزغي خٟاْا ٖلي ؾغٍت املٗلوماث.
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طمـاح

ألااضث ؾماح في ؤؾغة مخوؾُت ا خا ،٫ألاجغجُبها ا خامؿت بٗض ؤعب٘ بناث.
٧او ألاااضىا ًإمص ؤو ً٩وو املواوص ىظو املغة ألااضا ،بال ؤو ٢ضألام ؾماح حٗله ًهجغ
ؤؾغجه ،ألاىضص ػألاحخه بإو ًتزألاج بإزغر ا٩ى جلض اه ااواض ألاٗٞال نٟظ ةهضًضو.
نبذ ؤم ؾماح ٧ص بخباَها ألاجوجغىا ٖلى ؾماح ااتى ال خو ٫اها ألاال ٢وة ،ألاام
جغج٨ب طنبا ِ٣ٞ ،ا٩ونها بنخا حاءث فى ألا٢ذ زُإ خؿب ج٣ضًغ ؤبوىا ألاؤمها.
نكإث ؾماح في ْص ىظو اآغألا ٝااهٗبت ةهاو من حمُ٘ من خواها ،ألاجدمص
مؿئواُت ػألااج ؤبحها من ؤمغؤة ؤزغي .ألاألنها جغٍض ا خالم من ىظو ا خُاة ٢بلذ بإألا٫
من َغ ١بابها .مٗخ٣ضة ؤنها ؾدنجو من ااٗن ٠ألابؾاءة املٗاملت ،بال ؤنها -م٘ ؾ-٠
انخ٣لذ من س يء بلى ؤؾوؤ.
٧او ػألاج ؾماح عحال متزألاحا ألااه ؤألاالص ألاعٚم ؤنه ألاٖض باؾدئجاع بِذ اها  -ألا٢ض
ٗٞص طا ٪فى اابضاًت -بال ؤنه ٖاص بٗض قهوع ٢لُلت ألاَلب مجها نخ٣ا ٫الى بِخه ألا٫
او٢وٖه فى ياث٣ت مااُت ألاٖضم جم٨نه من ٞخذ بِخحو.
في بِذ ااؼألاحت ألالى ٖملذ ؾماح زاصمت اًغةها ألاؤألاالصىا ا خمؿت ،ألاام ج٨ن
عٚم طا ٪جخل٣ى ؾور ؤبك٘ ااكخاثم ألاؤؾوؤ مٗاملت .ألاام ٌك ٟ٘اؿماح خملها بص
اػصاصث ااناع جوهجا في نضع يغةها ااتى ٧انذ حؿبها ًومُا بإ ٘ٓٞااكخاثم ألاام ج٨خٟى
بظا ٪بال ؤنها ألابمؿاٖضة ابجها ااب٨غ ؤمؿ٩وا بها ألاُ٢ضألاىا ألاؤقبٗوىا يغبا ألاام ًخو٠٢
ااًغب بال بٗض ؤو ؤنبدذ ؾماح ٚحر ٢اصعة ٖلي ا خغ٦ت.
حاء الابن باإلؾٗا ٝزوٞا من ألا٢وٖه فى املؿاثلت ،ألااصٖذ يغةها ؤو ؾماح
٧انذ زاعج اابِذ ألاحاءةهم ألاهى ٖلى جل ٪ا خاات ،ألافي املؿدكٟي ؤؾُ٣ذ ؾماح
حنُجها ألازًٗذ اٗالج حؿضر م٨ث ٠بال ؤو خااتها اانٟؿُت ام حؿخ٣غ ندُجت
ااًٛوٍ ااتى ٖانذ مجها ،ألا٣ٞضانها جنُجها ،ألاٖضم مباالة ػألاحها بما خضر بص بُ٣امه
ىو ؤًًا بخوبُسا ألايغبها خغألاحها من اابِذ صألاو ؤطنه .ألااؾخمغ ا خاٖ ٫لى ىظا
املنوا ..٫حٗامص ؾماح مٗاملت ا خاصمت فى بِذ يغجه ،ألاجخٗغى ًومُا الًغب من
ػألاحها جاعة ،ألامن ؤبن ػألاحها ؤألا ؤمه جاعة ؤزغر.
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٢غعث ؾماح ااُال ١من ػألاحها ،ألاحاءث جُلب املؿاٖضة اا٣انونُت ٖلي ااغٚم
من ؤنها ال حٗغٖ ٝنضما ًخم جُلُ٣ها ؤًن حِٗل ألاهى بال بِذ ،بال ٖمص ألاال جوحض
بم٩انُت اٗوصة بلى بِذ ؤبحها ألابااغٚم من طا٢ ٪غعث ااُال ١اخخسلو من ٧ص ىظا
ااٗظاب.
ألاٖنضما عٗٞذ ًُ٢ت ااُال ١الًغع ألنها ةهاو ألاجًغب ًومُا من ػألاحها ألامن
ؤبن ػألاحها ألايغةها ُ٢ص اها البض من ؤو جدغعر اهم مدايغ فى ٢ؿم ااكغَت اخثبتي
ألااٗ٢ت ااًغب ألاااًغع ااتي جخٗغض ي اه ألاج٣غٍغ َبي ًثبذ خضألار بحهاى الخمص
ندُجت ااًغب.
حاءث باُنا بما ًثبذ صزواها املؿدكٟى ألاؾ٣وٍ حنُجها ،ألاا٨ن ام حؿخُُ٘ ؤو
جثبذ ؤو إلاحهاى ألا٦ضماث ااًغب املخٟغ٢ت فى حمُ٘ ؤنداء حؿضىا ىو ندُجت
اخٗغيها الًغب املبرح من ؤبن ػألاحها ،ألابااغٚم من طا ٪حاءث ٖلى نٟؿها ألاٖاصث
بلى بِذ ااؼألاحُت ا٩ي جثبذ ألااٗ٢ت يغبها "٦ما ُ٢ص اها" بمدًغ عؾمي ألاجدهص ٖلى
ااُال ،١ألاٖنضما اؾخُاٖذ جدغٍغ مدًغ ااًغب اؼألاحها ٧انذ ىنا ٥ؤا ٠قهاصة
من ا جحراو ،ألامن ؤألاالص يغةها جُٟض بإنها جٟٗص طا ٪من ؤحص ااٛحرة ألاؤنه بال٧ ٙاطب.
ألاؤزحرا اؾخُٗنا بزباث ألااٗ٢ت يغبها ألاجدهص ٖلى ااُال ،١ألاجدغٍغ ٖضة مدايغ
بااًغب ألا مغ٣ٞا بها ج٣اعٍغ ااُب ااكغعى "ااظي ٧او ًإحي صاثما ؤ٢ص من ألااخض
ألاٖكغٍن ًوما" ؤننا اؾخُٗنا ؤو نغ ٘ٞاها ًُ٢ت َال ١الًغع.
ألابٗض ؾنخحو ٖاقتهم ؾماح فى ؾاخاث املدا٦م حاء خ٨م اا٣اض ى بغٌٞ
ااضٖور ألاطا ٪ألو اِـ ىنا ٥يغع ألااٖ ٘٢لحهاٞ ..واٗ٢ت ااًغب ال جبرع ااُال ١ألو
ؤمثااها ًًغبن مثلهاٞ ..هى ٚحر مخٗلمت ،ألامن َب٣ت احخماُٖت ٣ٞحرة ،ألاألاااضةها
ألاؤزوةها ،ألاؤنض٢ااها حمُٗا ًًغبوو ..بطا ؤو ز٣اٞت مجخمٗها ال جضًن ااًغب ألاال
حٗخبرو ؾببا اهضم ؾغة!
ااُوم ؾماح جغ٢ض فى ؤخض املؿدكُٟاث الٗالج اانٟس ى جب٩ى باؾخمغاع ةهظر
باؾم حنُجها ااظر ٣ٞضجه ألاخُاةها ااتى جخمنى ؤو جنخهى اٗضم ألاحوص ؤمص فى خُاة بال
ٖن.٠
ماطا ٗٞص اها اا٣انوو؟ ألاماطا ٗٞص اها ىص؟ ألاماطا ٗٞص مٗها املجخم٘؟ ألاماطا
هى ٞاٖلت ججاو ٧ص ىظو ااٗ٣باث؟ ؤًت خماًت ٢انونُت خمذ ؾماح من ىظا ااٗن٠؟
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مـني

صزلذ (منى) املغ٦ؼ فى ؾاٖت مب٨غة من نباح ًوم ٖملي ..قاىضث امغؤة ندُلت
مغى٣ت..جبضألا في عبُٗناث من ٖمغىا ..حلؿذ ؤمامي مخوجغة ال حٗغ ٝمن ؤًن جبضؤ
ق٩واىاٞ ..هي ٦ثحرة ألامخضازلت..ألابضؤث ا خضًث بإنها جغٍض ااُال ١من ػألاحها ألنها ام
حٗض ٢اصعة ٖلى ا خُاة مٗه ،ؤألا ختى عئٍخه .ؾإاتها ىص اضً ٪ؤَٟا٫؟ عصث ٖلى بمغاعة
قضًضة :نٗم زالر ؤَٟا ٫اا٨بحرة ٖنضىا  10ؾنواث ،ألاااثاني  9ألاااهٛغر  7ؾنواث،
ألاا٨ن ام ؤٖض ؤخخمص ما ًٟٗله بي ،ؤمًِذ مٗه ؾنواث ٖمغي ،بضؤ خُاجه ااؼألاحُت
ب٨الم ا خب ألاا خناو ألاا٨ن ألابٗض ألا٢ذ ٢هحر من ػألااحنا ،ألا٢بص ؤو ؤاض ابنتي ألالى ألاؤنا
خامص حٛحر ألاؤنبذ عحص آزغ ٚحر ااظر ٖغٞخه ال ًجض ألاؾُلت اإل٢نإ ألااملنا٢كت ؾور
ًضو ألا٧ص ما ًُواه من حؿمي.
ؾإاتها :مخجوػة من ؤص ؤًه ًا منى؟ عصث ٖلى ألا٢ااذ :ب٣الي  11ؾنت ٦نذ ؾاٖتها
ٖنضر  16ؾنت .ؾ٨ذ خٓت اهضمتي ..ؤو ىظو املغؤة ااتى جبضألا من ااوىلت ألالى ؤنها
فى ؤألاازغ عبُٗناث ٖمغىا  27ؾنت!  ٠ُ٦مخي ااؼمن مالمذ ألاحهها ،ألا ٠ُ٦ألانلذ الى
ىظو ااخٗاؾت ألاهى ما جؼا ٫فى ٖمغ ااؼىوع؟ ماطا ؤ٢و ٫اها ا٩ى ؤزٖ ٠ٟجها الامها ٢بص
ؤو ؤبضؤ مٗها صألاعر ٦مدامُت جخ٩لم فى ؤحغاءاث ااضٖور ااً٣اثُت ألاُُٟ٦ت ؤزباةها ا٩ى
جدهص ٖلى خغٍتها.
ىص جغٍضًن ااُال ١ألنه ًًغبً ٪ا منى ؟  ..عصث ٖلى بٗض نمذ ٢لُص ألا٢ااذ
ًاعٍذ ىو بـ االي بًُغبنى ..ؤنا ٖاٌكت م٘ ؤؾغجه فى بِذ ألااخض ،ألاؤزُه ًخٗاَى
املسضعاث ألاؤخُانا ٦ثحرة ًخدغف بى ألاؤنا ال ؤؾخُُ٘ ؤو ؤبوح بظا ٪ألخض ختى ػألاجي.
ألابطا ىضصجه بإنني ؾو ٝؤٞطر ؤمغو ًًغبنى بذجت جإصًبي ألنني ٢ض جُاألااذ ٖلُه
ألاقخمخه ألاال ًغر ػألاجى فى طا ٪مك٩له ٞهو يُٗ ٠ااصخهُت ججاو ؤؾغجه ،ألا٦الم ؤمه
اه ألامداألاات ب٢ناٖه فى ٧ص مغة بإو ؤنا اؿاني َوٍص ألابؿخٟؼو..
زم ًإحي خماًا من ٖمله اُُلب منى بٖضاص ااٛظاء ؤألا ٧وب قار ٞةطا جإزغث
ٖن ااُلب اٗمص ؤ٧ص اُٟلى ً٩وو ااغص منه ؾغَٗا بؿبى ألاقخمى بإ٢ظع اٟاّ..
ألامغاث ٦ثحرة يغبي باا٣لم ؤألا باابنُت ٖلى ألاحهى ماطا ؤٗٞص؟  ..جدملذ ٦ثحرا ٩ٞص من
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ًإحى ٚايبا من ٖمله ًهب ًٚبه ٖلى حؿضيٞ ..األب ًخد٨م ألا ر ًخدغف بى
حنؿُا ..ألاااؼألاج ًًغب ٞإًن املٟغ؟ حٗبذ ام ؤٖض ؤخخمص ىظو ا خُاة  ..ماطا ؤٗٞص
ألاؤًن ؤطىب ؤنا ألاؤَٟالى ألاؤنا بال ٖمص ألابال ق٣ت جإألاٍنى ..ختى ااُال ١ال ؤؾخُُ٘ ؤو
ؤخهص ٖلُه ألننى ال ؤمل ٪ن٣وصا ؤصٗٞها المدامى؟
٢لذ اها :ال ج٣ل٣ي ؾُ٣وم املغ٦ؼ بغ ٘ٞصٖور ااخُلُ ،٤ألاا٨ن ما ن٨ٟغ ُٞه آلاو
ىو ؤًن ؾخِٗكحو ؤنذ ألاؤَٟاا٪؟ ألا ٠ُ٦جهغٞحو ٖلحهم ألازهونا ؤو ااؼألاج ٌٗمص
م٩انُ٩ى فى بخضر ألاعف ااؿُاعاث ٞؿو ٝنجض نٗوبت فى جدضًض صزله ااُومى ألاالى
ؤو ندهص ٖلى خ٨م اان٣ٟت ألاااُال ٠ُ٦ ١حِٗكحو ألاؤًن ؟  ..ؤؾئلت ٦ثحرة جضألاع صاثما
فى ٖ٣لى ٢بص ؤو ؤَغح ٧لمت ااُال٦ ١دص ٞإنا اؿذ مدامُت جغٍض ؤو جدهص ٖلى
خ٨م اها خها ألاا٨ن ؤعٍض ٢بص ا خهوٖ ٫لى ا خ٨م ؤو ؤألاحض اخل ٪املغؤة خُاة آمنت،
ألاؤو ال جخٗغى ملا ىو ؤقض منه ألاٖنضما ج٩لمذ مٗها ُٞما ًضألاع صازلى من حؿائالث
عصث ٖلى ألابال جغصص ( ٖاألاػة ؤَل ٤ألاؤمص ى ؤنا ألاُٖالى ؤنكله نموث من ا جوٕ مدنا ٦ضو
٦ضة مُخحو ) ؤص ؤًه اا٩لماث ٢اؾُت ألازهونا ٖنضما ج٩ونى ؤنتى ٦مدامُت حٗغٞحو
حُضا ماطا ؾُدضر فى ؾاخاث املدا٦م ألا٦م ٖضص ااؿنواث ااتى ؾو ٝجمغ بهظو املغؤة
ااتى ال خو ٫اها ألاال ٢وة ؤمام ٢انوو ًُاابها بٗبء ؤزباث ااًغع زم ٌُٗى ااؿلُت
ااخ٣ضًغٍت ال٣اض ى ج٣ضًغ مضر ااًغع ااواٖ ٘٢لى ىظو املغؤة ألاىص ىو من موع ااتى
ًبُذ مٗها ا خُاة بحو ؤمثااها ؤم ال ؟ ألابااُب٘ ٞندن ؤمام ؤق٩ااُت زباث زم ؤق٩ااُت
ج٣ضًغ اا٣اض ى جؿامت ااًغع بحو ؤمثااها زم ًد٨م ؤألا ال ًد٨م بااُال ١ألااطا خ٨م
ؤًن ق٣ت ااؼألاحُت ااتى ؾو ٝجُ٣م ٞحها ألا ٠ُ٦ننٟظ خ٨م اان٣ٟت ؾغَٗا ا٩ى حؿخُُ٘
موانلت ا خُاة ؟
٣ٞلذ :ملاطا ال ؤ٢هغ املضة ألانبضؤ بضٖور ا خل٘ ،ألازهونا ؤنها اِـ اها مازغ
نضا ١ألاال هى ٖاًؼة ن٣ٟت انٟؿها ،ألاا٨ن ٖنضما ٢لذ اها :ىص ص ٘ٞا ٪مهغا ٢ااذ نٗم
ص ٘ٞلى ؤا ٠حنحها٣ٞ .لذ اها ألاؤنا مترصصةٗٞ :لُ ِ٣ٞ ٪بغصو ألو ىظا ما ًجحزو ٢انوو
ا خل٘ٞ .هغزذ ..ألا٦نذ ؤقٗغ بها ألابهغزتها ألاا٨ن ال ؤمل ٪ؾور ؤو ؤ٢و ٫اها ٧ص
ا خ٣اث ٤ألاإلاحغاءاث اا٣انونُت ختى ج٩وو ٖلى اؾخٗضاص نٟس ى اخ٣بص نٗابها ألاختى
ً٩وو ازخُاعىا ٖلى ؤؾاؽ ٢ضعةها املِٗكُت هى ألاؤَٟااها .ألنها هي ألاخضىا ااتي
ؾخدخمص نخاثج ازخُاعىا.
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ألاٍب٣ى ااؿاا ٫ااظر صاثما ؤَغخه ٖلى نٟس ى ،ألاٖلى من ٌٗمص معى فى ىظا
ا خ٣ص من ًدمى جل ٪ااؿُضة؟ ألامن ؾِنٖ ٤ٟلحها بلى ؤو ججض ٖمال حِٗل منه؟ ألاؤًن
جُ٣م ألاهى ال حؿخُُ٘ ااغحوٕ بلى بِذ ؤبحها اؿبها ألاةهضًضىا منه ..ؤنها بطا َل٣ذ ان
جل٣ى م٩انا ًإألايها هى ألاؤَٟااها بال ااكاعٕ .ماطا جٟٗص جل ٪املغؤة فى ُٚاب يماناث
٢انونُت جدمحها من ىظا ااٗن ٠اانٟس ى ،ألاا جؿضر ،ألااملاصي ااظي ال جوحض ماصة
ججغمه فى ٢انوو خوا ٫ااصخهُت ،ؤألا ٢انوو ااٗ٣وباث ٦جغٍمت منٟهلت بظاةها مثص
ؤر حغٍمت ٌٗا٢ب ٖلحها ٢انوو ااٗ٣وباث بص ألا قض من طا ٪ؤو املاصة (  )60من
٢انوو ااٗ٣وباث جبُذ ااًغب او ٧او من ؤحص ااخإصًب؟!
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زب ــاب

اٚخهاب ؤم ب٦غاو؟؟ ٢ااتها بخجص ،ألاألاانلذ ا خضًث :ؤقٗغ ؤنه ٌٗاملنى ٦إر
ٞخاة قاعٕ ..ؤنا ان ؤج٩لم ٖن يغبه ألاجوبُسه لى ؤمام ااناؽ بص ؾإخ٩ى ما ًاملني ؤ٦ثر
من طا ٪ب٨ثحر ..ااٗال٢ت ا خانت ااتى ًم٨ن ؤو جغبِ ؤر ػألاححو ،ألاااتى من املٟترى
ؤو ج٩وو زانت ال ًجب ؤو ؤج٩لم ٞحها م٘ ؤخض ألاا٨ننى ال ؤؾخُُ٘ ؤو ؤخخمص ما ًٟٗله
بي.
ٞهو ٌٛخهبني في ٧ص مغة ألايهحو ؤنوزتى ألا٦غامتى ألاٍظبدنى ٖنضما ًُلب منى ؤمام
ؤألاالصر ؤو ؤؾب٣ه الى ااٛغٞت اغٚبت فى نٟؿه .ألاٍُلبها بص يء من ااضناءةٞ ،ال مان٘ ؤو
ً٩وو ياعبنى ٢بلها ؤألا قاجمني مخٗلال بإو ؾلو٧ي زُإ في جغبُت ااُٗا ،٫ؤألا ألنني امغؤة
ػنانت ألا٦ثحرة اا٨الم ألاااُلباث ..ؤألا ؤنني ٚبُت ال ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤٖامص ػألاجي(قوفي
ناخبخ ٪نُٟٓت ؤػار فى نٟؿها مل حاموؾت ػٍ ..)٪زم ما ًلبث بٗض ىظا اا٨الم
مباقغة ؤو ًضٖونى ألؾب٣ه الى ٚغٞت اانوم اٗل ٪جثبتى ؤن ٪امغؤة ٦باقى ااؿخاث ..بص
ؤنه ًمط ى الى ؤ٦ثر من طا ٪اُ٣و ٫لي :ألابطا ام جلبى عٚبتى ٞلن ً٩وو ا ٪مهغألا.ٝ
ألابطا ججغؤث ًوما أل٢و ٫ؤننى مغى٣تٞ ،إو نهُبي من ااًغب ألاااكخاثم ال خضألاص اه،
الى ؤو ًخضزص ا جحراو ألاٍسلهوننى من بحو ًضًه ..زم بطا ٖغٞذ ؤمي ؤألا ؤبى ؾبب
يغبي ،ؤألا َغصي من اابِذ ،ألابىانتي ااضاثمت ؤمام ؤَٟالى ٩ُٞوو ااغص بإننى ؤنا املسُإة
ألاىظا خ٣ه ااكغعي ٠ُ٦ ..جمنُٗنه ٖنه ..صو ؤنتي ٦ضو بخًٛبى عبنا ألا ٠ُ٦ؤؾاؾا
جخجغؤر ألاجخ٩لمى فى ىظا املويوٕ.
جهمذ ص٢اث ٤ألاحٗوص اخ٣و :٫ؤاِـ ىظا ؤقض خاالث اا٣هغ اانٟس ي ااظي ًم٨ن
ؤو جخٗغى اه ؤًت امغؤة؟ ؤنني ؤقٗغ بجغح ٦بحر فى نٟس ى ال ًم٨ن ؤو جمدوو ًام ..
ؤقٗغ ؤنني ؤِٖل ألاا ٘٢ؤاُم ؤو جغ٦خه ٞال م٩او ؤطىب باُه،ألاال ؤٖلم مهحر ؤَٟالى ..ىص
ًد ٤لى خًانتهم؟ ألابٗض ؾن ا خًانت  ٠ُ٦ؤِٖل من ٚحرىم ألازهونا ؤنه ؾوٝ
ًنخ٣م منى بدغمانى عئٍتهم.
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ألاىنا نجض ؤنٟؿنا ؤمام ااٗضًض من ااهٗوباث ألاااٗغاُ٢ص اا٣انونُت نُغخها انجض
مٗا ُُٟ٦ت اًجاص نُ٢ ٜانونُت حٗتر ٝبهظا ااٗنٖ ٠لى ؤنه ٖن ٠نٟس ى ألاحنس ي ًغج٣ى
بلى مغجبت ا جغٍمت مثص ؤر حغٍمت ًنو ٖلحها اا٣انوو ؟
 ٠ُ٦نثبذ ىنا ااٗن ٠املغج٨ب فى خ ٤ااؼألاحت ؟ ألا ٠ُ٦نًمن اها خًانت
ؤَٟااها ألازهونا ؤو ؤزنحو مجهم حٗضألاا ؾن ا خًانت.
ألابطا ؤزظةهم  ٠ُ٦جهغٖ ٝلحهم ألاهى عاجبها ال ًخٗضر  400حنحها بااغٚم من ؤنها
جدمص قهاصة حامُٗت ..ألام٘ ٧ص ىظو ااهٗوباث جإنا بلى ااُال( ١با خل٘) نٓغا اٗضم
عئٍت اا٣اض ى ألااا٣انوو ٖلى ؤو ما حكخ٩ى منه املضُٖت ألاٍاملها ىو ؾبب ٧افى الُال١
الًغع خُث ؤو اا٣انوو ال ًجغم ىظا ااؿلوٖ ٥لى ؤنه ٖن ٠نٟس ي ،ؤألا حنس ي ًخُلب
مٗه ااُال ١بص قض من طا ٪ىو ؤنه ال ًوحض فى ماصة من ٢انوو ااٗ٣وباث حكحر بإر
ق٩ص من ق٩ا ٫بلى ا( ٟٔالاٚخهاب ااؼألاجي بص حٗخبرو اٚ ٟٔغبى ألاز٣اٞت ٚغبُت ٢ض
جٟؿض مجخمٗنا ااكغقى ااظر ًدؿم بااُ٣م ااضًنُت بص قض ؤًًا من طا ٪ؤو ٢انوو
ااٗ٣وباث ًنو ٖلي "ؤنه من ؤٚخهب امغؤة غير شوحخه ُٗٞا٢ب ب" ....
ألااظا ٪جإنا الخل٘ ،ألاجم ٗٞال جُلُ٣ها ألاا٨ن خغمذ من حمُ٘ خ٣و٢ها املاصًت
من ن٣ٟت ألامازغ نضا٦ ١ما ؤنها بٗض ؾنت ؾوً ٝخم َغصىا من مجز ٫ااؼألاحُت بانتهاء
خًانتها ألزغ اَٟااها ألاخغمانها ٞوعا من خًانتها الُٟلحو الازغٍن االظاو ٢ض ججاألاػا
بااٟٗص ؾن ا خًانت ألاجغاىم بهٗوبت بااٛت ملضة ؾاٖخحو في ؾبوٕ في ؤخض مغا٦ؼ
ااكباب ..ألامنٗهما ٖن الاجها ٫بها جلُٟونُا ..ألامٗا٢بتهما بطا جم طا ٪ألاٖغٞه ب.
ؤًت خماًت ٢انونُت جوٞغث اخل ٪م ألاؤر ٢انوو ؤٖتر ٝبإو ىناٖ ٥نٟا ألاٖ ٘٢لى
جل ٪املغؤة ٌؿخوحب مٗه حٗوًٍها بدُاة ىاصثت بحو ؤَٟااها ألاؤر ٢انوو ًجغم ىظا
ااٗن٠؟ ؤألا ؤي ز٣اٞت ،ألاٖاصاث ألاج٣ااُض جغ ٌٞؤو ججغمه ؤألا حٗتر ٝبإنه نوٕ من ؤنوإ
ااٗن ٠ااظر ًٖ ٘٣لى املغؤة ألاال حؿخُُ٘ فى ؤٚلب خُاو ٞهاح ٖنه ألنها هى طاةها
حؼء من ىظا املجخم٘ ااظر ٌٗخبرو خ ٤الؼألاج ٖلى ػألاحخه بص ألااا٣انوو ؤًًا ً٣ننه فى
ماصة ألااضخت ألانغٍدت ٞإر مغحُٗت اها حؿدنض ٖلحها جل ٪املغؤة ا٩ي حكٗغ ؤو ىنا٥
خ ٤ألاىنا ٥من ً ٠٣ألاعااها ألاال ًجغم طا ٪ا خ ٤؟؟ ..
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غبُــس
ٖبحر عبت مجز ٫جد٩ى ٢هتها بمغاعة قضًضة بٗض ؤو ؾإاخني من ااظي ًإزظ لى
خ٣ى من ىظو ا خُاة ؟ من ااظي ٌُٗض لى ٦غامتي ااتي ؤٞخ٣ضىا من ؤألاً ٫وم في ا خُاة
ااؼألاحُت؟ حٗغيذ الًغب مغاث ٖضًضة من ػألاجي ألابىاناث ألاقدُمت ؤمام ؤَٟالي،
ألاؤؾغحي ،ألاؤزوحي ختى فى ااكاعٕ ؤمام املاعة ٖنضما نجز ٫اكغاء مالبـ الُٗا٧ ٫او
ٌؿبني بإ ٘ٓٞااكخاثم ؤمام ااباجٗت ٖنضما ؤجإزغ فى ااكغاء ألاٍتهمني صاثما باا٨ؿص
ألاٖضم ااكٗوع باملؿئواُت ألننى ؤن ٤ٟااٟلوؽ بٛباء ألاال ؤقٗغ به ألابخٗبه الخهوٖ ٫لى
جل ٪ااٟلوؽ ألا٦نذ صاثما ؤؾخدمص ألاؤ٢وٖ ٫كاو ااُٗا ٫ألاؤنا ٦ماو ٦نذ بدبه ألاب٣و٫
ًم٨ن ً٩وو ػى٣او ٖكاو ٢لت ااٟلوؽ .ألاؾاٖاث ٦ثحرة ٦نذ ؤؾامده ختى ٖنضما
ًًغبني ؤمام ؤزوحي ؤألا ٌكخمني ألاٍغح٘ ًها خني ،ألاٞكلذ ٧ص مداألاالحي مٗه ؤنا
ألاؤؾغحي ألاؤنض٢اثنا ملنٗه من يغبي ألابىانتي ٞإٞص زُإ ج٩وو ندُجخه ااًغب ألاااخوبُش
صألاو مغاٖاة ملكاٖغي ،ألا٢ض َلبذ ااُال ١منه ٦ثحرا ختى ؤىضصو ُٞبٗض ٖن يغبي
ألابىانتي ألافى ٧ص مغة ً٣ؿم لى ؤمام ؤىلي بإنه ان ً٨غع يغبي ألاؤنا ال ؤنض٢ه ،ألاا٨ن
ؤيُغ الغحوٕ باُه بٗض مداألاالث جضزص ؤىلي ألاب٢ناعي بإنني ًجب ؤو ؤجدمص من ؤحص
ؤَٟالي ألاٍم٨ن ًخٛحر ،ألااؾخمغث ا خُاة بهظا ااك٩ص ملضة ٖكغ ؾنواث ألاؤنا ؤجدمص
منه ٧ص ؤنوإ ااٗظاب ألا٢لت املهاعٍ ٠ختى ؤنني ٦نذ ؤٖمص ألاؤنغ ٝؤنا ٖلى اابِذ ٧ص
عاجبي اٗله ًتر٦ني فى خالي ؤعبى ؤَٟالي ،ألابٗض ٧ص طا ٪ااهبر ا٦دكٟذ -طاث ًوم -بإنه
ًسونني م٘ امغؤة ؤزغر ألاٖلى ٖال٢ت بها منظ ٞترة ..ألا٧انذ ىظو هي بضاًت ااجهاًت باانؿبت
لي ..ا٣ض جدملذ ٦ثحرا منه ألاا٨ن ام ًهص مغ بلى ؤو ًسونني ألاؤؾ٨ذ٣ٞ .لذ اه
ألاألااحهخه ..في اابضاًت ؤن٨غ زم بٗض طا٢ ٪ا ٫لى ؤًوة ؤنا بسون ٪ألاؤنا آلاو ؾو ٝؤجهص
بها ا٩ي حؿم٘ نوج ٪ألاؤنا بًغب ٪ألاجهض ١ؤن ٪ال جمثلي قِئا باانؿبت لي ،ألاعألاحي
اعٞعي ًُ٢ت َال ١ألاؤنا ؤَل .٪٣نممذ في ىظا ااُوم ؤو ؤَل ٤نٟس ي منه ٞلم ٌٗض
بضازلي قِئا ؾور قٗوعي اا ُٟ٘ٓباا٨غاىُت اه ألااخل ٪ا خُاة املغٍغة٧ ..ص ما يهمني
ىو ألاحوص ؤَٟالي معي ألنه ال ٌؿخُُ٘ ؤو ًخدمص مؿئواُت جغبُتهم ألاال ٌٗغٖ ٝجهم
قِئا.
٢ااذ لي ىظو اا٩لماث بٗض مٗاناة قضًضة فى اا٨الم ألاجغصص ٦بحر ُٞما ألانلذ باُه
من ٢غاع ألافى ُٖنحها ؤؾئلت ٦ثحرة خاألااذ ؤو ؤحٗلها جبوح بها ختى ةهضؤ ألاحؿخُُ٘ اجساط
اا٣غاع املناؾب.
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ألاؾإاذ :ىص ٢غاعي بااُال ١صر ؟ ىص ًم٨ن ؤو ؤخهص ٖلى ااُال ١ألاؤِٖل م٘
ؤَٟالي خُاة آمنت؟ ىص ال ؤالم من ىص ألا نض٢اء ألاا جحراو؟ ىص ٖنضما ؤَل ٤ؾوٝ
ًدترمني من خولي ..ؤم ؤنهم ؾوً ٝنٓغألاو لى نٓغة ؤزغر ،ألاؤجدو ٫بلى خاات احخماُٖت
ًغًٞها املجخم٘ ؤألا ًًٗني جدذ نٓاع.
ٞاملجخم٘ ًنٓغ المغؤة املُل٣ت ٖلى ؤنها ٞحها خاحت ٚلِ ألا٧ص نٛحر ألا٦بحر فى
ؤؾغحي من خ٣ه ؤو ًخد٨م في ألافى خُاحي بااغٚم من ؤنني ؤٖمص ألاؤنغٖ ٝلى ؤَٟالي
ألابُتي.
ؤؾئلت ٦ثحرة جضألاع بضازلها ألاا٨ن بنغاع قضًض ؤًًا ٖلى ااُال ١مهما ٧انذ
اانخاثج ااتي ؾدخٗغى اها ..ألا٢ااذٟ٦ :ى ْلما ألابىانت ام ؤٖض ؤخخمص ىظو ا خُاة.
٢ض جم ٗٞال اجساط ااخضزص اانٟس ي ؤألاال اضٖم ٖبحر نٟؿُا ملا ٧انذ ٖلُه خااتها
من حٗب ألاا٦خئاب قضًض ختى اؾخ٣غث خااتها بلي خض ما زم بضؤ ااخضزص اا٣انوني..ؤألاال
بغ ٘ٞصٖور زل٘ من ػألاحها ألاهى ااتي ازخاعث ىظا اانوٕ من ااُال ١نٓغا ملا ٖلمخه من
ؤو صٖور ااخُلُ ٤الًغع ؾو ٝجخُلب مجها بٌٗ ٗٞا ٫ااتي ال حؿخُُ٘ ؤو جٟٗلها
ألاهى بزباث ألا٢وٕ ااًغع ٖلحها من زال ٫مدايغ عؾمُت فى ٢ؿم ااكغَت ألاااظي ؾوٝ
ٌٗغيها ملؼٍض من إلاىاناث ؤمام ا جحراو جٗلهم قهوصا ٖلى ألااٗ٢ت ااًغب باإلياٞت
ملا ؾو ٝجخٗغى اه من بهضاه صازص ٢ؿم ااكغَت ألاىو ما ٢ااخه بإنها ال حؿخُُ٘
جدمله ؤما ؤنا ٣ٞض ألاا٣ٞتها ٖلى ىظو ااضٖور ألنني ؤٖلم جماما من ناخُت ؤزغر ؤو
صٖور ااخُلُ ٤الًغع ؾو ٝجإزظ ألا٢خا َوٍال فى ؾاخاث املدا٦م ٢ض ًهص بلى  3ؤألا
 4ؾنواث ألابٗضىا ؤما ؤو ً٣خن٘ اا٣اض ي بم٣ضاع ااًغع ااظي حٗغيذ اه ٖبحر ُٞد٨م
اها بااُال ١ؤألا ال ً٣خن٘ ألو بحو ؤمثااها ًخٗغيوو الًغب ألاىظا ال ًبرع ااُال .١ؤما
ا خُانت ااؼألاحُت ٗٞلحها ؤو جثبتها بضالثص عؾمُت ألابال ال ٌٗخض بها ختى ٖلى ؤنها يغع
نٟس ي ٌؿخوحب مٗه ااخُلُ ٤ألاطا ٪ملا زواه ٢انوو خوا ٫ااصخهُت فى مواصو ؤو
ال٣اض ى ااؿلُت ااخ٣ضًغٍت فى ج٣ضًغ مضر م٣ضاع ااًغع ألاؤىمُخه ااظي ٌؿخوحب مٗه
ااُال ١بحو ؤمثااها.
ألاجم جُلُٖ ٤بحر بجلؿت ع٢م (  )178اؿنت ٖ 2004بر صٖور ا خل٘ ألاعصث اه
مهغىا ااظي ؤزظجه ألاجناػاذ ٖن ن٣ٟت ٖضةها ،ألان٣ٟت املخٗت ،ألامازغ ااهضا ١ألاا٨ن
بضؤث فى عخلت حضًضة من ااٗظاب ىو ع ٘ٞصٖور ن٣ٟت ألألاالصىا ألاؤزباث خ٣ها فى
من٣والث مجز ٫ااؼألاحُت ألازهونا ألنها ام ً٨ن مٗها مؿدنضاث جُٟض بإنها هي ااتي
اقترث ىظو املن٣والث ..ألابااخالي ٖضم ؤخُ٣تها فى الاخخٟاّ بها ٦ما ألاعص ب٣انوو ا خل٘.
55

ألاماػااذ ٖبحر جترصص ٖلى املغ٦ؼ الٗالج اانٟس ي من ناخُت ،ألامن ناخُت ؤزغر
اؾخمغاع ااضٖم اا٣انوني اها ملا ججضو من نٗوبت ٧ص قهغ اخنُٟظ خ٨م اان٣ٟت ألاةهغب
ااؼألاج ألامغاألاٚخه اها .م٘ ؤىانتها ألاؾبها با ً٘ٞااكخاثم ؤمام ااناؽ٧..ص ؤؾبوٕ ًغر ُٞه
ؤَٟااه فى بخضر مغا٦ؼ ااكباب ٦ما خ٨مذ اه املد٨مت ،ختى ايُغ بنا مغ ؤو
ًظىب مٗها شخو من املغ٦ؼ ؤزناء ااغئٍت اُدض من حٗغيها ٧ص ؤؾبوٕ بلى المؼٍض
من ااً ِٛاانٟس ي ااظي ًماعؾه ٖلحها.
ألا٢ض ٢ابلنا ػألاحها ٖضة مغاث الخٟاىم مٗه ٢بص ااُال ١ؤألاص ؤو ؤط٦غ عؤًه في
مؿإات يغبه اؼألاحخه خُث بغع موٟ٢ه ب٣واه " :ؤو ىنا ٥نوٕ من ااؿُضاث ال ًإحى بال
بااًغب ألاإلاىانتً ،خلظطو بةىانتهن ألايغبهن ،ألابو ام ؤٗٞص طا ٪مٗها ؾخ٩وو
ااندُجت ؤو ؤص ٘ٞااثمن ٚااُا ،بما بوح٘ صماغي بُلب مهاعٍ ٠البِذ ؤألا بكغاء بٌٗ
ا خاحاث ااخاٞه الُٗا ،٫ؤألا مكا٧ص ٖاثلتها .ألاؾو ٝؤنبذ بال ُ٦او ؤمامها ألاجخضزص فى
٧ص ش ئ فى خُاحيٞ ..ةطا ٣ٞض ااغحص عحواخه ؤمام ػألاحخه ٞال ًخعجب من بىانخه ؤألا
يغبه بطا ٧انذ ؤ٢ور منه..
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ٖنضما ٌٗخضي ب ٖلى بنخه ألا ر ٖلى ؤزخه من ؾُدمحهن ؟؟
ؤزخاو اا٨بحرة ٖمغىا  15ؾنت ،ألاااثانُت ٖمغىا  13ؾنت ،حٗغيخا الٖخضاء ب،
ألاؾلؿت مخخااُت من ااٗظاب ألاااًُإٞ .هص حؿخُُٗا ؤو جنجوا ًوما ما؟ ألامن
ًن٣ظىما ألاٍمض اهما ًض ااٗوو بٗض ما ألاحضجا ااٛضع من ؤ٢غب امل٣غبحو اهما؟
بضؤث ؤخضار ىظو اا٣هت اُمت ٖنضما صزلذ ٖلُنا طاث ًوم ؤم ألابنخاىا.
َٟلخاو في ٖمغ ااؼىوع ألاا٨ن اٞخ٣ضجا ؤي قٗوع بااُٟوات ؤألا ماو ..نامخخاو ًغؾم
ا خؼو زُوَه ٖلي ألاحهحهما ألاا خحرة جبضألا في ااُٗوو ااؼاجٛت ا خجلت .ألابضؤث م
جخدضر ٖن ؾبب مجُئهن باُناٞ ..هي ام جلجإ باُنا بال بٗض ؤو يا٢ذ بها ااضنُا.
جٟانُص مٟؼٖت ألاؤخضار ٦نذ ؤْجها ٢بص ٖملي ٦مدامُت ؤنها ؤ٢غب بلى ا خُا٫
جغألايها لى اابنخاو بإام قضًض ألافى نٟـ ااو٢ذ ب٨الم َٟولى ٞهما ماػااخا ؤَٟاال ..ألاا٨ن
ما حٗغيخا اه ٢ض حٗلهما ٌكٗغاو ؤنهما ؤ٦بر من ؤمهما ااتي حاءث بهم بلى جل ٪ا خُاة.
م حٗمص ا٩ي جهغٖ ٝلى ؤَٟااها .ألاجتر ٥اابنخاو ألاؤزحهم ااظي ال ًخٗضر ٖمغو
ااؿب٘ ؾنواث صازص املجز ٫م٘ ألاااضىم ااظر ام ألاان ً٩وو ىنا ٥ؤخضا ؤ٦ثر زوٞا
ٖلحهم ؤ٦ثر منه ٦ما ج٣و ٫م ..ألاىنا جوٟ٢ذ م ٖن اا٨الم ألا٢ااذ ألبنتها اا٨برر ؤخ٩ي
ًامغألاة بابا ٖمص ٩ُٞى ؤًه..
٢ااذ مغألاة بهوث ىاصر ؤ٢غب بلى ااؿ٩وث ؤنا مل ٖاألاػة خاحت ٚحر ؤنه ًبٗض
ٖنى ألاٖن ؤزتي٧...او في ألا ٫بُجى ًنام مٗاًا فى ااؿغٍغ ٖنضما ج٩وو ؤمي فى ااكٛص.
ألاٍداألا ٫ع ٘ٞمالبس ي ألاٍدؿـ ٖلُا فى ؤما٦ن خؿاؾت بجؿضي ألا٦نذ ٞا٦غو ؤو صو
مجغص ىؼاع من ؤب ابنخه ..ا٨ن ااهؼاع صو ؤبخضؤ ًخٛحر .في ًوم بٗض ما عحٗذ من املضعؾت
٧انذ ؤزتي ااهٛحرة ٖنض زااتي ،هي ألاؤدي ألاؤٖضث آ٧ص م٘ بابا ألابٗضًن صزلذ ٖكاو
ؤنام فى ؾغٍغي بٗض قوٍه اُ٣ذ بابا صازص ٖلُا حجغحي ٧او ألاحهه ؤؾوص ألاُٖناو
ٚغٍبت ..اٞخ٨غث في ألا ٫ؤنه بحهؼع مٗاًا ألاا٨ن ٖنضما ٚغػ ؤْاٞغو فى حؿضي ألاُ٘٢
مالبس ي ٖغٞذ ؾاٖتها ؤنه فى خاحه ٚلِ بخدهص ا٨ن ما ٦ندل ٖاعٞت ىو ٖاألاػ ؤًه
بال بٗض ما زل٘ مالبس ي باا٣وة ألاما ٢ضعحل ؾاٖتها إلاٞالث منه بال بٗض ما اٚخهبني
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ألامص ى ..اُٟذ نٟس ي باملالًت٦ ..نذ زاًٟت من ق٩ص ااضم ..ألازٟذ ؤ٢و ٫ملاما .ألابٗضًن
اُ٣خه بُٗمص ٦ضو ٧ص ما ماما جغألاح ااكٛص ألا٧او بُسوٞنى ؤنى او ٢لذ ملاما االى
بُدهص صو خخموث ٖكاو هي ٖنضىا اا٣لب ,ألابٗضًن اُ٣ذ ؤزتي فى مغة حٗبانه
ألابخُِٗ ؾإاتها ماا٢ ٪ااذ لي ؤو بابا ٖمص مٗاىا ػي ما ٖمص مٗاًا .ألابٗضًن ٧او بٗض
٦ضو بُٗمص صو مٗانا بخنا جنحو فى ألا٢ذ ألااخض.
ألابٗض ؾنخحو ا٦دكٟذ م ٖن َغٍ ٤ااهضٞت ما ًٟٗله ػألاحها م٘ بناجه ..ام
جمخل ٪نٟؿها ألاانهاعث ..ألاام ً٨ن ؤمامها بال ااهغألاب من املجز ٫ألاطىبذ م ببنخحها الى
ااُبِب ااظي نضمها بإو اابنخحو ٚحر ٖظاعر ألاؤنهما ًماعؽ مٗهما ا جنـ منظ ألا٢ذ
َوٍص ألا٦خب ج٣غٍغ َبي بظا.٪
ألاألألا ٫مغة جإحى انا مثص ىظو ا خاات من خاالث ػنا املداعم ألا جُلب ااضٖم
اا٣انوني بلى حانب ااضٖم اانٟس ي ٞاملٗخاص ٖلُه فى حغاثم ػنا املداعم بك٩ص زام ىو
ٖضم إلاٞهاح ٖنه بال ٖنضما ٌؿبب مك٩لت نٟؿُت الطخُت ،ألاا٨ن ىظو املغة حاءث
باُنا م جُلب املؿاٖضة اا٣انونُت ٢بص اانٟؿُت ألاؤنها ٖملذ ج٣غٍغ َبي بظا ٪ألاجغٍض
ؤو حسجن ػألاحها ٖلى ما ٗٞله ببناجه ..حؼاء اًُٟدخه اهما.
ألاجم ٗٞال ع ٘ٞصٖور ػنا مداعم ٖلى ب ألاجدواذ ااًُ٣ت النُابت ااتي ٢امذ
باؾخجواب اابنخحو ،ألا م ٦كاىضة ختى ؤزوىم ااهٛحر جم اؾخجوابه ،ألاجم ٖغيهم
مغة ؤزغر ٖلى ااُب ااكغعى ااظي حاء فى ج٣غٍغو بٗضم ٖظعٍت اابنخاو ألاا٨ن ام
ٌؿخُُٗوا مٗغٞت ا جاني ملغألاع ألا٢ذ َوٍص ٖلى ا جغٍمت .ألاجم اؾخضٖاء ب ألاا٨ن ام
ًدًغ اهغألابه من اابلض بلى م٩او ٚحر مٗلوم .ألامنظ ىظو االخٓت جدواذ خُاة ؾغة
حمُٗها بلى جخُم ألاام حؿخُ٘ م ؤو جٓص مُ٣مت فى نٟـ امل٩او اًُٟدتهم ٖلى
خض ٢واها.
ألاخٟٓذ ااًُ٣ت اخٗؼع ااونو ٫بلى ب باإلياٞت بلى ٖضم بم٩انُت بزباث
حغٍمت ااؼنا ٖلى ب ملغألاع ألا٢ذ َوٍص ٖلى ااواٗ٢ت بااغٚم من ؤو ٢انوو ااٗ٣وباث
٢ض قضص ٖ٣وبت ػنا املداعم بال ؤو بزباث ىظا اانوٕ من ااؼنا ُٞه نٗوبت قضًضة من
حانب ىص ألؾباب احخماُٖت بااضعحت ألالى.
ألاهى ااًُٟدت األىص ألااابناث آلاحي ال حؿخُٗن بٗض طا ٪ؤو حٗكن خُاة َبُُٗت.
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ىبه ...امغؤة قابت جبل ٜمن ااٗمغ ٖ28اما ،حٗمص ٧واٞحر .اضيها بنذ ٖمغىا زمـ
ؾنواث٧ ..انذ متزألاحت ملضة  8ؾنواث زم َل٣ذ َل٣ت باثنت من ػألاحها ااظي ٌٗمص
حغؾونا فى بخضر املُاٖم.
ىظا ٧ص ما ؤباخذ به ىبت ٖنضما حلؿذ معي فى ؤألا ٫مغ زم ألابٗض ؤو اَمإنذ
جضعٍجُا بضؤث جد٩ى لي ٖن بٌٗ مكا٧لها بضؤث ا خضًث بإنها مُل٣ت منظ ؾنت
ألانه ٠ألامتزألاحت آلاو من ابن ٖمها "بٗض َال٢ها بؿنت" ألاجغٍض ع ٘ٞصٖور عئٍت ابنتها
ااوخُضة ااتي خغمذ من عئٍتها منظ َال٢ها ألاج٩اص ججن ٖلى عئٍتها ألاا٨ن َلُ٣ها
ألاألاااضو مهغٍحو ٖلى خغمانها من عئٍت َٟلتها.
ألابااغٚم من ؤنهم ٌؿ٨نوو فى قاعٕ ألااخض ،بال ؤنها ال حؿخُُ٘ ختى ؤو ج٩لمها فى
ااكاعٕ ،ألاٖنضما جباصع بإي مداألاات اغئٍتها فى ااكاعٕ ًخٗغى اها ب ألاا جض بااًغب
ألاااًُٟدت ألاااتهضًض.
عًٞذ ىبت ؤو جنجب َٟال من ػألااحها ااثانى ختى حؿخُُ٘ ؤو جإزظ ؤبنتها
ألاجُمئو ٖلحها ألاجغبحها فى ؤخًانها ألاهى ال جغٍض ؾور مماعؾت خ٣ها ٦إم..
في ؤألا ٫مغ ٢لذ اها ىظا ش ئ بؿُِ ندن نغ ٘ٞصٖور يم جضةها من م ٦ما
ًنو اا٣انووٗٞ .نضما جتزألاج م بأزغ ختى ألااو ٧او ب متزألاحا بإزغرٞ ،ال ًد٤
األم ؤو جإزظ خًانت ؤَٟااهاَ ..املا جؼألاحذ ألاؤجذ بإحنبي في اابِذ ألاٗٞال ٧او ب
٢ض جؼألاج ألاعػ٢ه هللا بُٟلت من ػألاحخه ااثانُت.
جم ع ٘ٞصٖور عئٍت األم ختى حؿخُُ٘ ؤو جغر َٟلتها ،باإلياٞت بلى ع ٘ٞصٖور
يم ااُٟلت جضةها من م ألا٢ض خهلذ ىبت ٖلى خ٨م ااغئٍت ألاا٨ن صٖور ااًم
ماػااذ ؤمام املد٨مت ألاطا ٪ألةهام ااؼألاج ػألاحخه بجغٍمت ػنا ؤزناء ػألااحه مجها زم جناػاه
ٖجها بٗض طا ..٪ألاا٨ن م٣ابص الاخخٟاّ بُٟلخه ألاٖضم عئٍت ؤمها اها ألاجناػ ٫م ٖن
حمُ٘ مؿخد٣اةها املاصًت فى خاات ااُال ١ألاحمُ٘ مدايغ ااًغب ااتي خغعةها ااؼألاحت
اؼألاحها ؤزناء ااؼألااج ألاٗٞال خو ٝىبت من ااًُٟدت ٢غعث ااخناػٖ ٫ن ٧ص ش يء.
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ملحىظت :ىظو ْاىغة قاجٗت بحو ػألااج فى مٗٓم ما٦ن ااكٗبُت ..اةهام
ااؼألاج اؼألاحخه بااؼنا ألاجدغٍغ مدًغ اها بظا ،٪ألاطا ٪إلحباع ااؼألاحت بااخناػٖ ٫ن حمُ٘
مؿخد٣اةها املاصًت زوٞا من ااًُٟدت ،ألاىظا ما خضر م٘ ىبت ألابااغٚم من ؤو
اا٣انوو ختى ام ٌِٗ ا خ ٤األم ؤو جدناػٖ ٫ن عئٍت َٟلتها "ختى ألااو ٢ااذ ىظا ٌٗض
باَال" بال بو ىبت خغمذ من عئٍت َٟلتها ؾنت ألانه ٠ألاهى الاو ٖنضما جغر َٟلتها
جخٗغى ألبك٘ ؤنوإ طر اانٟس ي ،بااؿب ألااا٣ظ ٝألابااتهضًض في ؾمٗتها ؤمام
ا جحراو ،ألاؤمام َٟلتها .ؤما صٖور ااًم ٞهي ماػااذ منٓوعة ؤمام املد٨مت.
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ماحضة ...ؾُضة في ااثالزحو من ٖمغىا ..حمُلت ألاؤنُ٣ت ..ا٨جها اِؿذ ٛ٦حرىا من اانؿاء
ٞهي باجؿت ألامدُمت ،ألاجٓهغ ٖلى ألاحهها مالمذ خؼو قضًض ًمال ٢لبها ألاُٖنحها .صموٖها
ججهمغ بال انُ٣إ ألاجٓهغ اا٨أبت في نبراث نوةها٧ ..ص طا ٪ندُجت ٢هت خب بُلها
ػألاحها ألامكاىضىا جخًمن ٧ص ؤنوإ ااٗن ٠املخٗاعٖ ٝلُه.
حٗغٞذ ماحضة ٖلى ػألاحها ٖنضما ٧انذ فى ااٗكغٍن ألاألاا٣ٞذ ٖلى ااؼألااج منه
ألا٢غعث ؤو جتزألاحه ٖلى ااغٚم من مٗاعيت ؤىلها ،ام جضم ؾٗاصة ماحضة ؤ٦ثر من قهغ
بٗض ػألااحهاٖ..نضما ٞوحئذ بؼألاحها ًجهاٖ ٫لحها بااكخاثم ألاٍوبسها ،ألاطا ٪ألو ؤبن ٖمها
٢ض حاء اؼٍاعةها اتهنئتها صألاو ؤو ً٩وو موحوصاًٛٞ ،ب ااؼألاج ألا٧اص ؤو ًدُم اابِذ
ٖلى عؤؾها ،ألامن ىنا بضؤ مؿلؿص ااٗن ٠فى خُاةها ااؼألاحُت ألابضؤث حٗانى ؤ٢س ى ؤنوإ
ااٗن ٠املٗنوي ٦مغخلت ؤألالى ٢بص الانخ٣ا ٫بلى ااٗن ٠ا جؿضي ،جناػاذ ماحضة ٖن
بخؿاؾها ألاُ٦انها ألامكاٖغىا ،ألاسجنذ صازص املجزْ ٫نا من ػألاحها ؤنها ؾخسونه بطا
زُذ زُوة ألااخضة زاعج اابِذ .ألابؿبب زُااه ااواؾ٘ ٧او ًًغبها بطا ٨ٞغث ختى
فى ااو٢و ٝفي ااكغٞت مٗخبرا بنها جنٓغ ٖلى ا جحراو ألاؾو ٝجسونه م٘ ؤخضىم،
خاألااذ ماحضة ؤ٦ثر من مغة بو جخدضر مٗه ألاجثبذ اه ؤنه ااغحص ااوخُض فى خُاةها..
ا٨نه ٧او فى ٧ص مغة ًجهاٖ ٫لحها بااًغب صألاو عخمه ؤألا ق٣ٟت .ألاجبحو اها بٗض طا ٪بإنه
ٌٗانى من مغى نٟس ي بٗض ؤو ؤ٦دك ٠ؤو بخضر ٢غٍباجه جسوو ػألاحها .خاألااذ
ماحضة ؤو ج ٠٣بجانبه ألاججٗله ًُمئو باحها ألاج٣نٗه بإنها جدبه ألاام جنٓغ بلى عحص ٚحرو
فى ًوم من ًام ا٨ن ٧ص مداألاالةها باءث بااٟكص.
نخج ٖن ىظا ااؼألااج زالزت ؤَٟاٖ ٫اقوا جل ٪ا خُاة بك٩ص ًومي ،ختى ؤو
جغسخذ فى ؤطىانهم ؤو ىظو هي ا خُاة ألاىظا ما ًجب ؤو ً٩وو من مٗاملت ااؼألاج
اؼألاحخه .ألام٘ اؾخمغاع ىظو إلاىاناث ألاااًغب ألاااؿب ألاج٨ؿحر ٧ص ما جُااه ًضو ٞو١
عؤؾها ألاةهضًضىا بااُغص من املجز ،٫ألاؤخُانا ؤزغر ةهضًضىا باا٣خص ٧انذ ماحضة جتر٥
اابِذ زوٞا من جنُٟظ ةهضًضو اها باا٣خص ألاؤخُانا ؤزغر ٧او ىو ااظر ًُغصىا فى
منخه ٠االُص ألاٍمنٗها من ؤزظ ؤَٟااها مٗها ..ألاا٨ن خبها ألألاالصىا ألاألمومتها ٧انذ
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حٗوص بلى اابِذ مٗه بٗض ؤو ٌٗضىا بٗضم ج٨غاع ىظو ٗٞا ٫مغة ؤزغر ،ألاا٨ن ال ً٩اص
ؤو ًمغ ًومحو ؤألا زالزت ألاَٗوص بلى َبُٗخه ألاٖنٟه من حضًض.
٨ٞغث ماحضة فى الانخداع ؤ٦ثر من مغة ا٨جها ٧انذ جتراح٘ زوٞا ٖلى خُاة ؤَٟااها
من بٗضىا ألا زوٞا من هللا.
٢غعث ماحضة ااُال ١من ػألاحها ..ألاحاءث بلى املغ٦ؼ جُلب املؿاٖضة اا٣انونُت
بٗض ؤو ؤنبدذ ا خُاة مٗه جخُم اها ألاألَٟااها٩ٞ ،انذ نضمتها اا٨برر فى مٗغٞتها
بةحغاءاث ااخُلُ ٤الًغع ،ألاؤنها ال حؿخُُ٘ ااخُلُ ٤من ػألاحها َاملا ام جدغع اه
مدايغ باالٖخضاء ٖلحها ألاال ًوحض قهوص ٖلى يغبها ،ألابًظاءىا نٟؿُا ألاحؿضًا ألنها
َوا ٫ااو٢ذ جداألا ٫ؤو جسبئ ما ًدضر اها زوٞا من ااًُٟدت٦ ،ما ؤنها ام جإحى بإر
ج٣غٍغ َبي ًُٟض يغبها ،ألاٟ٢ذ ماحضة ٖاحؼة ؤمام ىظو إلاحغاءاث اا٣انونُت ااتي ام
ج٨ن حٗلم ٖجها قِئا ..ألابو ٖلمذ ان حؿخُ٘ ؤو جٟٗلها ..ألا ٠ُ٦جٟٗلها ألاةهحو نٟؿها
مغجحو مغة ؤمام ؤَٟااها ،ألامغة ؤمام ا جحراو ألا ىص ألا ٠ُ٦حِٗل بٗض طا ،٪ألاؤزناء
ج٨ٟحرىا فى َغٍ٣ت جدهص بها ٖلى ااُالٞ ١وحئذ بإو ػألاحها ٢ض خهص ٖلي خ٨ما
بااُاٖتٞ ،لم ً٨ن ؤمام ماحضة ؾوي ع ٘ٞصٖور زل٘ من ػألاحها ..ألا٢ض ؤزظث ىظا
اا٣غاع بااغٚم من مٗغٞتها بسؿاعةها املاصًت ااناججت ٖن ىظا الازخُاع ا٨جها عؤث ؤو
ىظا ؤًٞص من زؿاعة نٟؿها ألاؤَٟااها ..بااغٚم من ٖضم مٗغٞتها  ٠ُ٦حِٗل بٗض
ىظا ا خ٨م ألا ٠ُ٦جهغٖ ٝلى ؤَٟااها ألاؤًن جُ٣م بلى ؤو ًد٨م اها ببِذ ااؼألاحُت
٦داينت .ألازهونا ؤو ؤىلها عًٞوا ؤ٢امتها مٗهم اغًٞهم ىظا ااؼألااج ألاجؼألاحها صألاو
موا٣ٞتهمٞ .لخخدمص هي ندُجت ٢غاعاىا.
عٗٞذ صٖور زل٘ ألاصٖور ن٣ٟت ألاخغعث مدًغ جبضًض من٣والث ألو ػألاحها ٢ض
بإ حمُ٘ ؤزار املجزٖ ٫نضما جغ٦خه بٗض َغصىا منه ببًٗت ؤًام .ألاما جؼا ٫ختى ٦خابت
ىظو ااؿُوع ً٢اًاىا ًنٓغ ٞحها ؤمام املدا٦م .
ىظو هي بازخهاع ٢هت ماحضة ااتي حٗخبر نموطحا ٖن مٗاناة بٌٗ ااؼألاحاث
االواحي ًخٗغين اٗن ٠ااؼألاج من حهت ألاحموص اا٣انوو ألا٢هوعو من حهت ؤزغر.
ألاما ػااذ ٚحر ٢اصعة ٖلى جنُٟظ خ٨م اان٣ٟت اٗضم الاؾخضالٖ ٫لُه فى م٩او
ٖمله ،ؤألا ب٢امخه خُث ؤنه ٌٗمص منضألاب مبُٗاث مخن٣ص ألاام حؿخُُ٘ ااغحوٕ بلى بُتها
زوٞا من اٖخضاثه ٖلحها ألاٖلى ؤَٟااها بااًغب ..ألاهى آلاو فى َغٍ٣ها الخهوٖ ٫لى
ااُال ١ا٨جها ال حٗغ ٝماطا بٗض خهواها ٖلى ااُال١؟  ٠ُ٦جنٖ ٤ٟلى ؤَٟااها
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ألاااؼألاج ال ٌٗغ ٝاه م٩او ؤ٢امه؟  ٠ُ٦جدهص ٖلى بِذ حِٗل ُٞه صألاو ةهضًض٧ ،ص
ىظا ؤيُغىا ؤو جُ٣م بك٩ص ما٢ذ فى بِذ زااها ااظي ؤُٖى اها مهلت نٛحرة
اإل٢امت مٗه ختى جضبغ ؤمغىا.
ألاانا ؤو ندؿاء ٫ماطا جٟٗص ماحضة ألاؤمثااها من ااؼألاحاث ألا مهاث الخهوٖ ٫لى
م٩او آمن حِٗل ُٞه هى ألاؤَٟااها ،ألاصزص ماصي ًًمن اها خُاة بؿُُت حؿخُُ٘ ؤو
جغبى من زالاها ؤَٟااها ،ماطا جٟٗص ٖنضما ً٩وو املجخم٘ ألااا٣انوو فى مواحهت جل٪
ااؼألاحاث ب٣وانِنه ااهاعمت ،ألابحغاءاجه املٗ٣ضة ٞال ًوحض نها ٢انونُا ألااخضا عاعى
ىظو اآغألا ٝالؼألاحت ألاؤَٟااها ؤألا نو ٖلى ؤًت بحغاءاث ما٢خت ؤألا حٗوًٍُت ؤألا بضًلت
جٟ٨ص ا خماًت ااالػمت الؼألاحت ؤألا المُل٣ت ألا بناء فى خاات َو ٫مضة إلاحغاءاث
ألاحُٗ٣ضىا ،ألاٖبء بزباث ااًغع ااظر ًٖ ٘٣لي ٖاج ٤ااؼألاحت ألاٍٖ ٠٣اث٣ا ؤمام
مداألاات خهواها ٖلى خ٣ها فى ا خُاة ٦إي بنؿاو َبُعي ..اه ا خ ٤فى ا خُاة اا٨غٍمت
صألاو ةهضًض ،صألاو حٗظًب ،صألاو بىانت.
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طُــدة

 15ؾنت ،ألاٖمغىا آلاو  35ؾنت
ؾُضة  ..ػألاحت اضيها ؤعبٗت ؤَٟا ،٫متزألاحت منظ
حاءث بلى املغ٦ؼ َاابت املؿاٖضة اا٣انونُت ا٩ي جدهص ٖلى ن٣ٟت ألَٟااها حؿاٖضىا
ٖلى موانلت ا خُاة .ج٣و ٫ؤو ػألاحها ٌٗمص فى بخضر ألاعف اانجاعة ألاهى ال حٗمص منظ
ؤو جؼألاحذ ألاجٟغٚذ البِذ ألاجغبُت ؤَٟااها .ألا٧او ػألاحها صاثم الاٖخضاء ٖلحها بااًغب
مغة ألاااؿب بإ ٘ٓٞاٟاّ مغاث ،ألااِـ اها ألاخضىا بص ألَٟااها ؤًًا ..بطا ججغئا
ألاَلبوا منه ن٣وصا اكغاء ؤر ش ئ ً٩وو نهُبهم ااًغب املبرح ألاؤخُانا جغ ٥اابِذ اٗضة
ؤًام بضألاو ؤو حٗغ ٝم٩انه زم ًغح٘ مغة ؤزغر بلى اابِذ صألاو ؤو نٗغ ٝؤًن ٧او.
ألااؾخمغث ا خُاة بُجهما ٖلى ىظا ا خا 15 ٫ؾنت جدملذ ٞحها ٧ص ؤنوإ ااٗظاب،
قدُمت ألايغب ألاَغص من اابِذ ألاٖضم ؤنٟاٖ ١لى اابِذ بلى ؤو ايُغث الٗمص زاصمت
في املناػ ٫ختى حؿخُُ٘ ؤو جهغٖ ٝلى ؤَٟااها ،ألازانت ؤنهم حمُٗا فى املضعؾت
ألامدخاححو بلى مهاعٍ٦ ٠ثحرة ،ج٣و ٫ؾُضة٢ ":لذ اؾخدمص ألاؤِٖل ٖكاو ؤعبى ُٖالي
ألازالم ،ا٨ن مؿبنِل في خالي ٧او ٧ص ًوم ًغح٘ اابِذ ًًغبني بإر خاحت فى ؤًضو
خض ما مغة ٦ؿغ لي ؤًضي ملا ماعيدل ؤصًله ٞلوؽ ٖكاو ٌكغب بحها مسضعاث .عخذ
ألاٖملذ اه مدًغ فى اا٣ؿم ا٨ن ملا عحٗذ اابِذ يغبني جانى ألا٢الي ؤنه خُموث
ااُٗا ٫ألااخض ألااخض اُٛذ ما ؤعألاح ؤجناػٖ ٫ن املدًغ ألاؤيُغٍذ ؤعألاح ؤجناػٖ ٫ن
املدًغ .ا٨ن آلاو ىو بِؿِب اابِذ ؤًام ٦ثحرة من ٚحر ما نٗغٖ ٝنه ش يء ألاملا ًغح٘
ً٩وو عاح٘ ٖكاو ًا زض منى ٞلوؽ ألابال ًًغبني ؤنا ألاااُٗا ٫ألاؾاٖاث ًُغصنى من
اابِذ خض ما ؤر خض من ؤىله ًخضزص ألاٍغحٗني ٖكاو ااُٗا ٫ج٣ضع جغألاح مضاعؾهم،
ألا٦ماو ؤىلي بُُغصألاني ؤنا ألاُٖالي من اابِذ ألابُ٣واوا اُا ؤعمُله ُٖااه ألاحٗالى ألاؤخنا
نسلُ٩ى مٗانا ..ا٨ن ُٖااه ىو ًهغٖ ٝلحهم .ألامغة ؾاب اابِذ ملضة  6قهوع ألابٗضًن
ٞوحئذ بإنه صازص ٖلُا بواخضة ؾذ بُ٣و ٫ؤنها مغاجه ألاخخِٗل مٗانا فى اابِذ .مل
ٖاعٞت ؤٖمص ؤًت؟ ؤنا ٧ص بالي ٖوػاو ؤنى ؤَل ٤منه ألاَؿب اابِذ ىو ألامغاجه ،مل ٖاألا
ػو منه خاحت ٚحر ؤنه ًبٗض ٖنى ألاٖن ُٖالي ألاَؿبلي ٞلوؽ قٛلي ٖكاو ؤٖغ ٝؤنغٝ
ٖلى ااُٗا .٫ألابااغٚم من ٦ضو َغصني من اابِذ ؤنا ألاااُٗا ،٫ألاع ٌٞؤنه ًهغٖ ٝلُنا
ؤألا نغح٘ اابِذ ألاىضصني باا٣خص بطا عحٗذ اابِذ ؤألا قا ٝألاش ى.
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ؤنا زاًٟت ؤعح٘ اابِذ ..ا٨ن مل ٖاعٞت ؤِٖل ٞحو ..ؤىلي مل ٖاًؼٍني بال
اوخضر بضألاو ُٖالي ..ألاىو يهضصني باا٣خص او قا ٝألاش ى ..ؤٖمص بًه ٖاألاػة بـ ٚغٞت
جلمني ؤنا ألاُٖالي ٖكاو ً٣ضعألاا ًغخوا املضعؾت ،ب٣ااهم قهغ مل ٖاعٞت ؤألاصيهم
املضعؾت ابٗض بِذ ؤبى ٖن م٩او مضعؾتهم.
ماطا ؤٗٞص ألا ٠ُ٦ؤِٖل من ًًمن لى خ٣ي فى ا خُاة بطا ما عحٗذ اابِذ ؤنا
ألاؤَٟالي ،ؤعٍض  ِ٣ٞا خماًت من ػألاجي بطا ما عحٗذ اابِذ ألاا٨ن ٠ُ٦؟ ؤعٍض
مؿاٖضج٨م لى ختى ؤؾخُُ٘ ااغحوٕ بلى اابِذ ؤنا ألاؤَٟالي ال ؤعٍض ؾور طا ٪من
ا خُاة ..ىص ىظا ٦ثحر؟ ىص ما ؤَلبه ؤمغ مؿخدُص بٗض خُاة صامذ ٖ 15اما عؤًذ ٞحها
٧ص ؤنوإ ااٗظابٞ..ما ػااذ ٖالماث ااًغب ألاااخٗظًب ٖلى حؿضي ،ؤنا ال ؤعٍض من
ا خُاة ؾور ؤو ؤعبى ُٖالي فى م٩او آمن؟ من ًًمن لى طا٪؟ ألاماطا ؤٗٞص؟
بااغٚم من ؤو مواص ٢انوو خوا ٫ااصخهُت ججحز اهظو ااؿُضة بااغحوٕ الى
بِذ ااؼألاحُت خُث ؤنها ماػااذ خاينه ،ألاججحز ع ٘ٞصٖور ن٣ٟت اها ألاألَٟااها٦ ،ما ؤنها
ججحز َال٢ها ٖن َغٍ ٤صٖور ا خل٘ ،بال ؤنها ال يهمها ااُال ١في ااو٢ذ ا خايغ ٩ٞص
ما ج٨ٟغ ُٞه ىو م٩او آمن اها ألاألَٟااها.
ألااظا ٪جضزلذ ؤألاال ٦مدامُت بغ ٘ٞصٖور ن٣ٟت ٖلى ااؼألاج األَٟا ٫ألاااؼألاحت زم
صٖور جم٨حو من ق٣ت ااؼألاحُت ٦داينه ..ألاؤما صٖور ااخُلُٞ ٤تر٦ناىا ما٢خا خحو
اؾخ٣غاع خاات ااؼألاحت نٟؿُا ألا٢ضعةها ٖلى اجساط اا٣غاع املناؾب ،ألاا٨ن ٧ااٗاصة ً٩وو
صاثما ااخنُٟظ ؤنٗب من ا خ٨م طاجه ٞبااغٚم من خ٨م املد٨مت بن٣ٟت ػألاحُت ألان٣ٟت
ؤَٟا ٫بال ؤننا ام نؿخُ٘ جنُٟظ ا خ٨م ختى ٦خابت ىظو ااؿُوع ألاطا ٪اتهغب ااؼألاج
ب٩ص ااُغ ١املم٨نت من ااض ،٘ٞباإلياٞت الى ؤو خ٨م جم٨حو ااؼألاحت من ق٣ت
ااؼألاحُت حاء اها خها ٦داينت بال ؤنها زاثٟت ؤو حٗوص الى اابِذ اتهضًضو اها باا٣خص
باالياٞت الى ؤنه بِذ ٖاثلت ؤر ؤو ٖاثلخه ٌؿ٨نوو فى نٟـ اابِذ جدذ ق٣تها مما
ًهٗب مٗه عحوٖها الى اابِذ زوٞا ٖلى نٟؿها ألاٖلى ؤَٟااها.
صخُذ ؤنه من ااناخُت اا٣انونُت اؾخُاٖذ ؤو جدهص ٖلى خ٨م بخمُ٨جها من
بِذ ااؼألاحُت ٦داينت بال ؤنه ًب٣ى ااؿاا ٫ىص ىنا ٥خماًت اهظو ااؿُضة خحو جغح٘
بُتها ؟ ألا ٠ُ٦جغح٘ ابِذ يهضصىا ُٞه عحص باا٣خص ؟ ؤما ااهٗوبت ااثانُت ىو ُُٟ٦ت
جنُٟظ خ٨م اان٣ٟت ألاىو صاثم ااتهغب ألاال ٌٗمص فى م٩او مدضص نؿخُُ٘ ااونو ٫باُه؟
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بو املكا٧ص ااتي حٗانى مجها املغؤة فى ىظا اانوٕ من ااً٣اًا هي ألايُٗتها صازص
بِذ جُغص منه فى ؤر ألا٢ذ ألابطا عحٗذ ج٩وو خُاةها فى زُغ ٞمن ًدمى ىظو ااؿُضة
هي ألاؤَٟااها من قغاؾت ىظا ااؼألاج في ُٚاب مواص ٢انونُت ججغم ااٗن ٠ؾغر
٦جغٍمت مثص ؤر حغٍمت فى ٢انوو ااٗ٣وباث ًدا٦م من ًغج٨بها؟
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ىضر ؾُضة متزألاحت منظ ٖ 23اما ػألاحها ٌٗمص فى بخضر ااكغ٧اث اا٨برر
ألااضيها بنخاو جسُخا ؾن ا خًانت .اا٨برر ًبلٖ ٜمغىا  19ؾنت ألاااهٛغر  17ؾنت.
حاءث جب٩ى من ٚضع ااؼمن ألاٚضع ااؼألاج ..ج٣و:٫
" ماطا ؤٗٞص بٗض ىظو ااٗكغة ااُوٍلت ااتي ؤزظث ٧ص قبابي فى جغبُت بناحي
ألاجلبُت َلباث ػألاجي ختى مغث ااؿنواث ألا٦برألاا ألاؤنبذ ػألاجي مضًغا اكغ٦ت ٦بحرة،
ألاا٨ن يا٢ذ به خُاجه معي ألاحٛحرث مٗاملخه لي ألاؤنبذ ٌؿبني بإ ٘ٓٞااكخاثم ٖلى
ؤجٟه ؾباب ألاام ً٨خٟى بهظا بص مض ًضو ٖلى ؤ٦ثر من مغة ؤمام بناحي مما حٗلني
ؤقٗغ باإلىانت ؤمامهم .ألابضؤ ً٣لص مهاعٍٟه ٖلى اابِذ ألاٖلى اابناث ختى ؤمخن٘ جماما
ٖن ااهغٖ ٝلى اابِذ ،ألاؤزظث ؤخوااه جخٛحر ًوما بٗض ًوم ألاؤزظ ٌٛاصع اابِذ ألا٢خا
َوٍال زم بضؤ فى بُاجه زاعج اابِذ ًوم ألاؤزنحو صألاو ؤو ؤٖغٖ ٝنه قِئا ألاٖنضما ًغح٘
ٌؿبني ألاًٍغبني بطا جُاألااذ ألاؾإاخه ؤًن ٦نذ ىظو ًام ؤألا بطا َلبذ منه مهغألاٝ
اابِذ ًتهمني بإنني ؤمغؤة ػنؼانت ألاَوٍلت االؿاو ،ألاٍ٣و ٫لي ٦برحي ألاباو ٢بد ٪ألام٘ طا٪
اؾخدملذ خُاحي ألنني ال ؤٖغ ٝؤًن ؤطىب بطا جغ٦ذ اابِذٞ ،إنا ال ؤٖمص منظ
جؼألاحذ بإر مهنت ألنني جٟغٚذ ابُتي ألاجغبُت ؤألاالصي ٦ما ؤنه ىو ااظي منٗني من ااٗمص
من ؤألاً ٫وم ػألااج ،ألاآلاو اِـ لي ؤر م٩او ؤؾخُُ٘ ؤو ؤِٖل ُٞه ؾور بُتي ااظي
ًِ٢ذ ُٞه ٧ص ٖمغي ألااظا ٪اؾخدملذ إلاىانت ألاااًغب اٗله ًتر٦ني فى خالي
ألاؤِٖل ..ألاا٨ن ام ًٟ٨ه ىظو إلاىاناث ألااملٗاملت اا٣اؾُت بص حاء ًوما ألا٢ا ٫لي ؤنني
َل٣خ ٪ألاجؼألاحذ من امغؤة ؤزغر ألاؤنها ؾو ٝجإحى اخِٗل فى ىظا املجز ٫ألاٖلُ ٪ؤو
جتر٧ي املجز ٫ألاجظىبي اخضبغي خاا ٪بنٟؿٞ ٪إنا ام ؤٖض ؤَُ ٤ا خُاة مٗ ٪ألاخُاج٪
انتهذ معيْ ،ننذ في بضاًت مغ ؤنه ًماػخني ألاؤو ىظا اا٨الم اِـ صخُدا ألاا٨نه ٦غع
ما ٢ا ٫زانُت ألا٢ا ٫متى حؿخُُعي ؤو جتر٧ي اابِذ ا٩ي جدًغ ػألاحتي ىنا؟ نض٢ذ ؤنه
خ٣ُ٣ت ألااِـ مجغص مؼاح ألاا٨نني ام ؤؾخوٖب اا٩لماث من قضة ٢ؿوةها ٖلى ألاؤزظث
ؤؾإ ٫نٟس ي ماطا ٗٞلذ اه ختى ًٟٗص بي ىظا؟ ألاماطا ؤٗٞص آلاو ألاؤنا اِـ اضر ؤر
مإألار ؤ جإ باُه ؤألا صزص ؤنغ ٝمنه ؟ ٦ما ؤو خًانتي ألألاالصي ٢ض انتهذ ألا ٠ُ٦
ؤعبحهم بطا آزظةهم اُِٗكوا معي؟ ألا ٠ُ٦ؤجغ٦هم ٌِٗكوو بُٗضا ٖنى؟ بطا جغ٦تهم ألبحهم
؟ ٢ .لذ اه بٗض ما صاعث ٧ص ىظو ؾئلت فى ٖ٣لي ىص ؤنذ ج٣و ٫ا خ٣ُ٣ت؟ ىص
جغٍضني ٗٞال ؤو ؤجغ ٥اابِذ؟ ىص جؼألاحذ ٗٞال ٖلى ؟ ألاىص َل٣خني ُٚابُا صألاو ؤو
ؤٖلم؟ عص ٖلى ألاب٩ص ٢ؿوة اُ٣و ٫لي نٗم جؼألاحذ ٖلُ ٪ألن٩ى ؤنبدتى ٦بحرة ألا٢بُدت
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ألاا خُاة مٗ ٪ؤنبدذ مؿخدُلت٢ ..لذ اه ؤٖمص ما جغٍض ألاا٨ن بطا جغ٦ذ املجز ٫ؤًن
ؤطىب ٞإنا اِـ اضر م٩او ؤِٖل ُٞه ألاؤنذ حٗغ ٝطا ٪حُضا٢ ..ا ٫لي ىظو مك٩لخ٪
ٖلُ ٪ؤو جضبغي ؤمغ ٥ختى نهاًت ااكهغ ؤما باانؿبت البناث ٞؿو ٝؤعبحهم ؤنا ألاؾوٝ
ًٓلوا باابِذ ال ٖال٢ت ا ٪بهم ألابطا ؤعصث ؤو جغيهم ٞل٩ي املد٨مت ألاؾو ٝؤنٟظ ما
جد٨م به ا٩ي  ..ام ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞص ألاؤنا ؤمامي ؤؾبوٕ ألاؤَغص من اابِذ ألاؤجغ ٥بناحي ؟
 ٠ُ٦ؤِٖل ألاؤنا بضألاو ٖمص ألا ٠ُ٦ؤجغ ٥بناحي ألمغؤة ؤزغر ج٨مص جغبُتهم ؟
٢ام املغ٦ؼ بغ ٘ٞصٖور ن٣ٟت مخٗت ألان٣ٟت ٖضة ألاخ٨مذ اها املد٨مت بجلؿت
( )134اؿنت  2005بن٣ٟت ااٗضة  150حنحها ٦ما ً٢ذ بن٣ٟت مخٗت  3000حنُه ؤما
بِذ ااؼألاحُت ٞال خ ٤اها ُٞه النتهاء ؾن خًانت ؤَٟااها .ألابظاَ ٪غصث ىظو ااؿُضة
من مجز ٫ااؼألاحُت م٘ ٖضم خهواها ٖلى من٣والث بِذ ااؼألاحُت ألو ااؼألاج ٢ض بضص
املن٣والث ألاؤحى بٛحرىا الؼألاحت ا جضًضة ،ألاااؼألاحت ام جدخ ٟٔب٣اثمت املن٣والث ؤألا
بٟواجحر جثبذ ملُ٨تها اهظو املن٣والث ألاطا ٪اٗضم ج٣ضًغىا اٛضع ااؼمن ألاااؼألاج ٖلحها،
ألاام ً٨ن اها مازغ نضا ١ؾور ٢ 25غقا.
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مها" متزألاحت من  16ؾنت ألاؤنجبذ  3ؤَٟا ٫بإقخٛص في اابِذ ألازاعج اابِذ..
مضعؾت في مضعؾت بها ؤَٟالي .ػألاجي ٌٗمص ؤًًا مضعؽ ألاا٨ن صزله ال ًٟ٨ى مهاعٍ٠
اابِذ ختى انه ٠ااكهغ ألام٘ طاً ٪خٗاَى املسضعاث ألاختى ؤؾخُُ٘ موانلت املِٗكت
با خضألاص اابؿُُت ايُغٍذ ؤصر صعألاؽ زهونُت األَٟا ٫بٗض ااغحوٕ من املضعؾت.
ألابااغٚم من ٖملي نباخا ألامؿاءا بال ؤنني ام ؤىمص بُتي ًوما ،ألاال ؤ٢هغ فى جغبُت
ؤَٟالي ألاال ألااحباث ػألاجي .ألاجدملذ ىظو ا خُاة ب٩ص نٗابها ختى حؿحر موع ألاا٨ن
ػألاجي ام ً٨خٟي بظا ٪بص صاثما ًُلب منى بُٖاءو ؤموالا النه مدخاج ،ألابطا امخنٗذ
ٖن بُٖاثه ااٟلوؽ ًًغبني ب٩ص ألاخكُت ؤمام ؤَٟالي ألاٍ٣و ٫لي ألاما ؤىمُخ ٪بطو في
اابِذ؟ ألا٦نذ ؤخخمص إلاىاناث ا٩ي جمص ى ا خُاة بإر ق٩ص .ختى ؤمخن٘ جماما ٖن
مهاعٍ ٠اابِذ ألاال يهخم ختى بابنه ااظي ٌٗانى من مغى ااؿ٨غ ألاٍدخاج بلى مهاعٍ٠
ؤصألاٍت بك٩ص صألاعي ختى ؤنه فى طاث ًوم عح٘ بلى اابِذ مخإزغا ٗ٦اصجه ألا٧او ابني ٌٗانى
من ُٚبوبت ؾ٨غ ُٞلبذ منه ؤو ًظىب به بلى املؿدكٟى ٞبضألاو ٦الم عؤًخه ًجهاٖ ٫لُا
بااًغب ٦إي ش ئ (الصم ألاال عألاح) ألاؤَغٍذ ؤنا الظىاب به المؿدكٟى ااؿاٖت ااثااثت
بٗض منخه ٠االُص .ألاا٨نه بٗض ااًغب ألاا خن ٤ألاا جغ انخ٣ص بلى ؤؾااُب ؤزغر ٩ٞاو
ًغح٘ صاثما بٗض منخه ٠االُص ألاٍوٓ٢ني من نومي ا٩ي ؤٖض اه ااٗكاء ؤألا ٧وب قاي
ألاٍٟغى ٖلى باا٣وة ؤو ؤْص مؿدُٓ٣ت ختى ًنام ألاؤنا اضر ٖملي نباخا ..ؤزحرا ؤزظث
٢غاعي ألاىغبذ من اابِذ ألِٖل م٘ ػألاحت ؤدي ما٢خا ختى ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞصَ ،اعصني
ألاؤىانني ؤمام ؤىلي ألاححراني ،ختى م٣غ ٖملي ام ًتر٦ه ٞظىب بلى ىنا ٥ألايغبني ؤمام
ػمُالحي.
ىظا ىو خالي م٘ ىظا ااؼألاج ااظي ال عخمت في ٢لبه ختى ٖلى ؤَٟااه .ىظا ااؼألاج
ااظي ال يهمه عحوعي بلى اابِذ ؾور ا٩ي ؤنغٖ ٝلُه ألاٖلى ما ًخٗاَاو من زموع.
حٗبذ ألاؤعٍض ؤو ؤجسلو من جل ٪ا خُاة املغة ااتي ال ؤعر ٞحها ؾور ااٗظاب ألاإلاىانت
ٞهو ال ٌؿخُُ٘ ؤو ً٩وو ؤبا ألاال ختى ؤو ً٩وو ػألاحا.
ؤعٍض ا خالم من جل ٪ا خُاة ختى ألااو جناػاذ ٖن ٧ص خ٣وقي املاصًت ٞإنا ال ؤعٍض
ؾور ا خالم منه..
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ٗٞال عٗٞذ صٖور زل٘ اهظو ااؼألاحت خؿب ما ؤعاصث ألنها جغٍض ا خالم منه
بإي ق٩ص من ق٩ا ..٫ألا٢ض ٢ااذٟ٦" :اني ؤىانه ألاًُٞدت ؤمام ا جحراو ألاٟ٦ى ؤَٟالي
حٗغى الٗظاب ألاىم ًغألاو ؤمهم ٧ص ًوم جًغب ألاةهاو ألاؤبحهم مسموع ال ًضعر ماطا
ًٟٗص ألااظا ٪ال ؤ جا بلى صٖور ااخُلُ ٤الًغع ألنني ال ؤؾخُُ٘ ؤو ؤام ا جحراو ٖلى
اِكاىضألانني ألاؤنا بإنًغب ألاَكهضألاو معي ألاال ؤؾخُُ٘ ؤو ؤطىب بلى ٢ؿم ااكغَت ألاؤنا
صمى ٖلى حؿضي ا٩ي ؤٖمص اؼألاجي مدًغا اُ٩وو مؿدنضا فى ًضي ٖلى ألا٢وٕ ااًغع
ٖلى ألا ٠ُ٦ؤزبذ ااًغع اانٟس ي ااظي ؤحٗغى اه ألاااظي ؤٖخبرو ؤقض ٖنٟا من ااًغب
ٞإنا بطا ام ؤَل ٤نٟس ي منه ال ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞص ٞةطا زحرألاني بحو ااسجن ألابِنه
ٞؿإزخاع ااسجن ألنني فى ااسجن ان ًوٓ٢ني ؤخض من اانوم ا٩ي ؤٖض اه ٧وب قاي
ألاان ًًغبني ؤخضا ٧ص ًوم ؤمام ؤَٟالي ألاان ؤنام ألاؤنا ال ؤٖغ ٝماطا جسبئ لي االُلت
اا٣اصمت".
ألاا٨ن ألابٗض ؤو خهلذ ىظو ااؼألاحت ٖلى خ٨م ااخُلُ ٤من ػألاحها زلٗا
ألازؿاعةها حمُ٘ خ٣و٢ها من (ن٣ٟت مخٗت /ألان٣ٟت ٖضة  /ألامازغ نضا )١بص ألاملجاػاجه
ٖن ؤٖمااه ااُُبت مٗها ٢ ..ض خ٨مذ املد٨مت اه بإخُ٣خه فى اؾترصاص ما صٗٞه
اؼألاحخه من مهغ ألا٧او ٢ضعو ()10000حنحها.
 ٠ُ٦جضبغ ىظو ااؼألاحت ىظا املبل ٜختى ألااو ٢ؿُخه املد٨مت من ؤًن جإحى بمبلٜ
ااخ٣ؿُِ ٧ص قهغ .ألافى نٟـ ااو٢ذ خ٨مذ املد٨مت بن٣ٟت ؤَٟا ٫بـ (  )100حنحها
خؿب مغجب ااؼألاج باإلياٞت بلى ٖضم ٢ضعةها ااغحوٕ بلى مجز ٫ااؼألاحُت ٦داينت ألو
ااؼألاج يهضصىا باا٣خص بطا عحٗذ ألاؤ٢امذ فى اابِذ ألاهى ال حٗغ ٝؤًن حِٗل ألو ؤبحها
ألاألاااضةها ٢ض جوٞوا ألااِـ اها ؾور بِذ ؤزحها املتزألاج ااتي جُ٣م ُٞه بك٩ص ما٢ذ
ألابااغٚم من ٖمص مدًغ الؼألاج ٖضم ااخٗضر بال ؤو ىظو ااؼألاحت ال حؿخُُ٘ ااغحوٕ
بإَٟااها زوٞا من جنُٟظ ةهضًضو ألازهونا ؤنها ٢ض حٗغيذ الًغب من ؤزو ػألاحها
ألاؤزخه ٖنضما طىبذ ا٩ي جإزظ من ق٣تها بٌٗ مالبـ ؤَٟااها .ألاحٗانى آلاو ىظو
ااؼألاحت من جوجغ ٖهبي قضًض ألاخاات نٟؿُت مترصًت بؿبب ا خو ٝااضاثم ألاااتهضًض
املؿخمغ ألاااٗمص اُال ألانهاعا ا٩ي حؿخُُ٘ نٟاٖ ١لى ؤَٟااها ألاعص مبل ٜاملهغ الؼألاج.
بو املكا٧ص ااتي حٗانى مجها املغؤة فى ىظا اانوٕ من ااً٣اًا هي ألايٗها صازص بِذ
مهضصة ُٞه باا٣خص ،ألان٣ٟت يئُلت ال جٟ٨ى مِٗكت َٟص ألااخض  ِ٣ٞألاختى ىظا املبلٜ
حٗانى قهغٍا من ا خهوٖ ٫لُه ألنه جداًص ٖلى ا خ٨م بكغاء ؤحهؼة ٦هغباثُت بجمُ٘
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مغجبه بااخ٣ؿُِ جب٘ ن٣ابخه ٞال ًغر بن ٪نانغ مغجب ؤمامه ا٩ي ً٣خُ٘ منه مبلٜ
اان٣ٟت ٞإنبدذ حِٗل ااؼألاحت بحو جدغٍغ املدايغ بإ٢ؿام ااكغَت ألاؾاخاث
املدا٦م ألزباث ٖضم ا خهوٖ ٫لى ن٣ٟت َٟا ٫فى نٟـ ااو٢ذ ااتي حٗمص ُٞه اُال
ألانهاعا الخهوٖ ٫لى ما ٫جغبى به ؤَٟااها ألاجض ٘ٞبه ٢ؿِ املهغ ىص ىظو خ٣ا هي
ا خماًت ااتي ًوٞغىا اا٣انوو المغؤة؟ ..
جنضعج ىظو ااكهاصاث ااواُٗ٢ت ااتي جهغر بها اانؿاء ألاحٗلن ٖن ااٗن ٠ااوا٘٢
ٖلحهن ب٩ص ؤق٩ااه يمن آال ٝااكهاصاث ااتي جخًمجها ملٟاث املدا٦م ألامغا٦ؼ
اؾخ٣با ٫اانؿاء ضخاًا ااٗن ٠ببالصنا ألاجبحو ؤو ىنا ٥ؤق٩ا ٫مخنوٖت ألامخٗضصة
جٟغػىا ااٗال٢اث ااؼألاحُت ااتي من املٟترى ؤو جغبُهم ٖال٢اث خمُمت.
ٗٞنضما جخدضر اانؿاء ٖن ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن ألاما ٌؿببه اهن من آالم ٞةو
قهاصةهن جخمحز باملويوُٖت ألاااهض ١ااظي ًهٗب ٖلى ؤر حٗغٍ ٠ؤ٧اصًمي ألانٟه
مهما ٧او قامص حام٘.
ألاا٨ن ًدب٣ى ؤنه من املم٨ن عنض بٌٗ املاقغاث ااتي ج٣غبنا من ألان ٠ااٗن٠
اا٣انوني املوحهت النؿاء ؾواء ااخمُحز من زال ٫اا٣انوو ؤألا ااهمذ اادكغَعي ٖن
اخخُاج اانؿاء بلي مواص ٢انونُت جدمى املغؤة بك٩ص خ٣ُ٣ي من ااٗن ٠ؾغر ااظي
ماػا ٫مذجوبا ٖن ٢وانُننا ختى ألااو بااخٗغٍ ٠بإو ىنا ٥ما ٌؿمى (ااٗن ٠ؾغر)
ااظي ٌٗبر ٖن ؤصعا ٥املٟهوم ألااٖخباعو حغٍمت ٌٗا٢ب ٖلحها اا٣انوو
ججاعب ٖضًضة ألامخنوٖت ج٨ك ٠انا ؤنوإ ااٗن ٠املسخلٟت ا٩ص ااٟئاث
الاحخماُٖت ب٩ص مؿخوٍاةها (ٚنُت ؤألا ٣ٞحرة مخٗلمت ؤألا ٚحر مخٗلمت) جخٗضص بحو ااؿب
ألاإلاىانت ألاااتهضًض ألاٖاصة ما ًًا ٝبلي طا ٪ااًغب ..ؾواء بااُض ؤألا بأات خاصة .بص
ألاؤخُانا باؾخٗما ٫ااؿالح بٌُ ؤألا ا خغ ١ألامن املاؾ ٠ؤو ن٣ابص ىظو ٗٞا٫
صازص ؾغة ٖلى ؤنها ش يء زانت ..جمن٘ ااخضزص بحو ااغحص ألااملغؤة ختى ال جٟؿض
ا خُاة ااؼألاحُت.
ألامن ؤبغػ ؤق٩ا ٫ااٗن ٠ااتى جم عنضىا من زالٖ ٫ملنا م٘ ااؼألاحاث املٗنٟاث
االواحي جإو بلي مغا٦ؼ الاؾخمإ النؿاء ضخاًا ااٗن ٠ىو اؾخٗما ٫ااؼألاج ال٣انوو
ااظي ًنٓم ااٗال٢ت ااؼألاحُت من ؤحص مماعؾت ااٗن ٠يض ااؼألاحت خُث ٦كٟذ
جهغٍداث بٌٗ اانؿاء ٖن حجم املٗاناة ااتى حؿببها اا٣وانحو املٗمو ٫بها خااُا
(٢انوو ااٗ٣وباث /خوا ٫ااصخهُت ٢ /انوو إلاحغاءاث) ألاااتي حاءث بمواص حامضة
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جمحز بك٩ص ألااضر بحو املغؤة ألاااغحص ألاجدمى ٞحها ااغحص بك٩ص زام ألاجدغم ااؼألاحت
من ؤر خماًت ٢انونُت مهما ٧او ااؼألاج مهمص ؤألا ٚاثب ؤألا عا ٌٞنٟاٖ ١لى ؤؾغجه
ألابااغٚم من طا ٪حٗخبرو اا٣وانحو املُٗص األؾغة ،ألاٖلُه خ ٤ااخإصًب ألٞغاص ؤؾغجه
خؿب َبُٗت ا خُإ ٦ما ًغاو ااؼألاج ،ألا٦ما ًغاو اا٣اض ي -بطا ألانلذ ااًُ٣ت بلي
ؾاخاث املدا٦مٞ -لل٣اض ي ااؿلُت ااخ٣ضًغٍت فى جدضًض م٣ضاع ااٗن ٠ألاؤىمُخه جبٗا
الخاات الاحخماُٖت ألاالا٢خهاصًت المغؤة ،ألاجبٗا ملؿخور ااخٗلُم ااتى ألانلذ باُهٞ .جرر
ؤو ىظا اا٣اض ي ااظي ىو حؼء من املجخم٘ ألاز٣اٞخه ًد٨م بما ًغاو مالثما اث٣اٞت طا٪
املجخم٘.
ألامن ؤؾااُب ااخإصًب ااتي ًلجإ باحها ااغحص فى بَاع ؾغة مؿخٛال الامخُاػاث
ااتي ًمندها اه اا٣انوو نالخٔ َغص ااؼألاحت ألا بناء من بِذ ااؼألاحُت ألاااتزألاج بإزغر
صألاو ببضاء ؾباب ؤألا ع ٌٞالاٖترا ٝبنؿب َٟا ٫ألاالامخنإ ٖن حسجُلهم بااسجص
املضني ،ؤألا ع ٌٞنٟاٖ ١لحهم ،ؤألا بحباع ااؼألاحت ٖلى جغٖ ٥ملها ،ؤألا بحباعىا ٖلى
ااٗمص.
ألاٍدضص اا٣انوو  -بنو نغٍذ  -ؤو ٖلى ااؼألاحت ؤو جُُ٘ ػألاحها ألاؤو ج٣وم
بواحباةها ألابطا ؤزلذ بها حٗخبر ناقؼا ًجوػ بزًاٖها ٖن َغٍ ٤اا٣انوو ألابعحاٖها
باا٣وة بلى اابِذ ااظي ٚاصعجه .ؤما بطا جماصث ٩ُٞوو ٖ٣ابها ٖن َغٍ ٤خ٨م ً٢اجي
بةؾ٣اٍ خ٣و٢ها اا٣انونُت ٦ؼألاحت .ألاَٗض ااُال ١ااظي ًمنده اا٣انوو ٦دٚ ٤حر
مكغألاٍ الغحص من ؤ٦ثر ؤق٩ا ٫ااٗن" ٠ااخإصًبي" ااتي ًماعؾه ااؼألاج في خ ٤ؤؾغجه
خُث ًم٨نه ب٣غاع ٞغصر ٚحر مبرع ؤو ًنهى ااٗال٢ت ااؼألاحُت ألاٍُغص ؤٞغاص ؤؾغجه من
اابِذ ،ؤما بطا ٧انذ عٚبت بنهاء ااٗال٢ت ااؼألاحُت ناصعة ٖن ااؼألاحت املٗنٟت ٞاو
ااؼألاج ٌؿاألامها ألاٍبتزىا بضٖم من اا٣انوو ( ااُال ١ا خلعى ) ؤألا ًماَلها ؤألا ًغٌٞ
جُلُ٣ها ٣٦غاع انخ٣امي مما ًجٗلها حِٗل ؾنواث فى ؾاخاث املدا٦م بدثا ٖن خغٍتها.
ج٨ك ٠ااً٣اًا ألااملناػٖاث ااتي جبناىا املغ٦ؼفى ااٟترة ( من  200بلى  ) 2005من
زال ٫بحغاءاةها ؤنها جُغح ٖلُنا ٖضة بق٩ااُاث جبرػ مضر ااهٗوباث ااتي حِٗكها
اانؿاء فى خاات جواهن الً٣اء ،ىظو ااهٗوباث جٓهغ بويوح ٖلى مؿخور اا٣انوو
ألاااً٣اء ألاااوا ٘٢الاحخماعي ااتي حِٗكه اانؿاء.
ٞنجض فى ٢انوو خوا ٫ااصخهُت ٧ص ما ًبرػ جناً٢اث اا٣انوو ألاجمُحزو
ااواضر املخمثص فى مواصو ااتي حؿلب ٧ص خماًت ٖن املغاة فى خ ٤ا خُاة آلامنت.
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٨ٞما عؤًنا فى حمُ٘ ً٢اًا ااُال ١ألاااتي جنضعج جدذ مواص ٢انوو خوا ٫ااصخهُت
ؤو ااُالً ١وٗ٢ه ااؼألاج ؤألا ألاُ٦له ؤألا من ًٟوى اه فى طا .٪ألامٗنى طا ٪ؤو ااُال١
ًب٣ى خؿب اا٣انوو خ٣ا مُل٣ا بُض ااغحص ٌؿخٗمله ب٩ص خغٍت متى قاء ألاال جخمخ٘
املغؤة بهظا ا خ ٤بال بطا اقترَخه فى ٖ٣ض ااؼألااج خُث جغص فى ىظو ا خاات ٖباعة
(ااٗهمت في ًض ااؼألاحت متى قاءث ألاُٟ٦ما قاءث) ألاىظا ال ٌؿلب بااُب٘ خ ٤ااُال١
الغحص ٦ما ًدناألااه إلاٖالم بك٩ص ٧اعٍ٩اجوعي بٗضم م٣ضعة ااغحص ٖلى ااُال .١ألامن
ناخُت ؤزغر بطا جغاض ى ااُغٞاو ٖلُه بإو زااٗذ ااؼألاحت نٟؿها ٦ما حاء باا٣انوو
ع٢م(  )1اؿنت ٞ 2000ةنها جسؿغ ٧ص خ٣و٢ها املاصًت فى ؾبُص ا خهوٖ ٫لى خ٣ها فى
ا خُاة ،ألاٍب٣ى ٞو ١طا ٪ااُال ١ؾُٟا ًلوح به ااؼألاج اؼألاحخه يهضصىا به مما ٌٗخبر
ىظا ااتهضًض نوٖا من ااٗن ٠اانٟس ي ااكضًض ٖلى ااؼألاحت ااظي ً٣ٟضىا ااث٣ت فى
نٟؿها ألاقٗوعىا باألماو الاؾخ٣غاع اانٟس ي ,ألاىظا اانوٕ من ااٗن ٠ال ٌٗتر ٝبه
اا٣انوو ،ألاال ٌٗخبرو قغَا من ااكغألاٍ ااتي ججحز ال٣اض ى ألاحوب ااُال .١وبالخالي هسي

اللاهىن ًىسض هره الفىسة وٍجػل خم الطالق ال ملُد وال مؼسوط وال هى مىول
للطسفين غلى كدم املظاواة.
ئذا ججسأث الصوحت و اطخػملذ خلها هما خىله لها اللاهىن بطلب الخطلُم

ألاهى ا خاالث ااتي ًجوػ ٞحها المغؤة ؤو جغ ٘ٞصٖور ؤمام املد٨مت اخُلُ ٤نٟؿها
ألا٣ٞا ملا زواه اها اا٣انوو من ؤؾباب الًغع ،ألاااتي جخمثص فى ؤؾباب جبضألا فى ق٩لها
ألالى ؤنها جدمى املغؤة ألاحُٗى اها خ٣و٢ها اا٣انونُت بطا حٗغيذ ألخض ؤؾبابها ألااملخمثلت
فيٖ( :ضم نٟا ١ؤألا املغى املؿخد٨م ؤألا ااًغع ااظي ًدو ٫صألاو صألاام ااٗكغة بين
أمثالها املخمثص فى ااًغب ؤألا ااًغع اانٟس ي ؤألا ااؼألااج بإزغر ؤألا ااسجن ما ال ً٣ص
ٖن زالر ؾنواث) ٞنجض مضر ااهٗوبت ااتي ٚاابا جواحها املغؤة فى بزباث ااًغع
ااواٖ ٘٢لحها ألاازباث جوٞغ ىظو ااكغألاٍ ألازهونا ااًغع املٗنوي ااظي ؤخُانا
ًهبذ ؤنٗب ألاؤقض ٢ؿوة من ااًغع املاصي مما ًجٗص خَ ٤لب ااخُلُ ٤مُ٣ضا.
مما ًوضر بكضة زغ ١اا٣انوو ملواص ااضؾخوع ااتي ج٣غ مبضؤ مؿاألااة ا جمُ٘ ؤمام
اا٣انوو ب ٌٛاانٓغ ٖن ا جنـ ؤألا االٛت ؤألا ااضًن ،ألاااتي ؤ٢غةها ؤًًا حمُ٘ املوازُ٤
ااضألااُت ااتي نض٢ذ ألاألاٗ٢ذ ٖلحها مهغ بما ٞحها اجٟاُ٢ت ااً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫
ااخمُحز يض املغؤة.
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ألاٖنضما جخسُى املغؤة زُوة ااُال ١ألاجدهص ٖلُه جبضؤ مغخلت حضًضة من
املٗاناة الخهوٖ ٫لى خ ٤ؤَٟااها فى ن٣ٟت ألاااضىم ٖلحهم ٦ما ؤ٢غو ٢انوو خوا٫
ااصخهُت من:
مبضؤ ن٣ٟت ااؼألاحت ٖلى ػألاحها ألان٣ٟت َٟاٖ ٫لى ألاااضىم ..بال ؤنها فى نٟـ
ااو٢ذ ألايٗتها جدذ ج٣ضًغ اا٣اض يٞ .إُٖذ اه ااؿلُت ااخ٣ضًغٍت فى ج٣ضًغ مبلٜ
اان٣ٟت ألاٚاابا ما ً٩وو مبلٛا ىؼٍال ال ًٟي بإبؿِ اخخُاحاث املِٗكت .ألابااغٚم من
طا ٪ال ًد٨م بها اا٣اض ي بال بٗض ٞترة جً٣حها ااؼألاحت فى ؾاخاث املدا٦م ٢ض جهص
بلى ٖضة ؤقهغ ٞخٓص ٧ص ىظو ااٟترة بال موعص حؿخُُ٘ ؤو جن ٤ٟمنه ٖلى ؤبؿِ
اخخُاحاث ؤَٟااها .باإلياٞت بلى ٖضم م٣ضعةها ؤخُانا ختى املُاابت بها ملا حؿخضُٖه
من مهاعٍ ٠مداماة ال ج٣ضع ٖلحها فى ىظو ااٟترة .ألابطا خ٨م اها جبضؤ مٗاناة حضًضة
ألاهى مٗاناة ااخنُٟظ ،ألاىغألاب ااؼألاج ؤألا اؾخئناٞه ا خ٨م اٗضم م٣ضعجه املااُت ٖلى ص٘ٞ
ىظا املبل ٜألاٖنض جوء ااؼألاحت بلى جنُٟظ ا خ٨م باإل٦غاو ألاخبـ ااؼألاج ال حؿخُُ٘ النه
ؤما ؤو ًثبذ ٖضم م٣ضعجه املااُت ؤمام املد٨مت ألااما ؤو ًض ٘ٞاملخجمض ٖلُه ُٟٗٞى من
ا خبـ اُبضؤ من حضًض ؾلؿلت ااتهغب قهوعا حضًضة.
ألاندؿاء ٫ىنا ملاطا ال ًنو اا٣انوو ٖلى ؤًت بحغاءاث ما٢خت ؤألا حٗوًٍُت ؤألا
بضًلت جٟ٨ص ا خماًت ااالػمت الؼألاحت ؤألا المُل٣ت ألاؤَٟااها؟
ألاٖلي ااغٚم من ٢ناٖخنا ااكضًضة ؤو بنالح اا٣وانحو ؤألا حُٛحرىا ؤمغا ىاما فى
ألا٢خنا ىظا بال ؤو ااخُٛحر فى اا٣انوو ألاخضو ال ًٟ٨ى فى خض طاجه بو ام ٌؿاًغو حُٛحر فى
نٓغة املجخم٘ المغؤة ألاحُٛحر بٌٗ ٖاصاجه ألاج٣ااُضو ااتي ؤخُانا ما ج٩وو ؤ٢ور من
اا٣انوو .ألا٦ظا ٪حُٛحر ز٣اٞت من ً٣وم بخُبُ٣ها ألاااظي ٌٗخبر حؼء ال ًخجؼؤ من ز٣اٞت
ىظا املجخم٘ ااظي ًسو ٫اه اا٣انوو ااؿلُت ااخ٣ضًغٍت ألاااظي ًدخور ٖلي جمُحزا
حضًضا بحو اانؿاء.
ٞةنالح املجخم٘ بموعزاجه ااث٣اُٞت ٖن املغؤة ًٟغى نٟؿه آلاو عبما ؤ٦ثر من ؤر
ألا٢ذ مط ى ٞهظا إلانالح يغألاعي بص ً٩اص ً٩وو قغَا ؤؾاؾُا اخُٟٗص اا٣انوو ألاا٨ن
جب٣ى ىظو إلانالخاث مغجبُت اعجباَا ؤؾاؾُا بوعي املغاة بد٣و٢ها ألنه اِـ ىنا٥
مُااب بضألاو مٗغٞت ٞلنخ٩اج ٠حمُٗا (عبت بِذ ؤألا ٖاملت ؤألا َاابت  /متزألاحت ؤألا ٚحر
متزألاحت) المُاابت بد٣نا في ا خُاة ٦ما زواه انا صؾخوعنا ألاإلاٖالو ااٗاامي خ٣و١
إلانؿاو ،ألااملوازُ ٤ااضألااُت صألاو جمُحز فى ا خ٣و ١بحو عحص ألاؤمغؤة ٩ٞلنا بنؿاو ٌكٗغ
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ألاٍخإام ألاٍدب ألاٍ٨غو ألاٍخٟاٖص م٘ ا خُاة بدلوىا ألامغىا ٞلماطا ااخمُحز بحو بنؿاو
ألابنؿاو ألاملاطا بُٖاء ا خماًت اا٣انونُت انه ٠املجخم٘ ألاؾلبها من اانه ٠زغ؟!
ئحمالي اللضاًا التي جبىاها املسهص
1

َال ١الًغع

8

2

زل٘

7

3

ن٣ٟت

9

4

عئٍت َٟص

7

5

خًانت

7

6

ػنا مداعم

1

7

جبضًض من٣والث

6

8

ااخم٨حو من بِذ ااؼألاحُت

3

إلاحمالي

48

ئحمالي مداضس خسزث بأكظام الؼسطت
1

جبدًد مىلىالث

15

2

طسد مً بِذ الصوحُت

19

3

ضسب

28

4

زؤٍت

12

5

غدم حػدي

22
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ئحمالي اطدؼازاث كاهىهُت (اللاهسة  /إلاطىىدزٍت  /بنى طىٍف  /املىُا)
1

ااُال ١من حانب ااؼألاج

18

2

ا خل٘

32

3

اان٣ٟت

28

4

ا خًانت فى خاات ػألااج م

25

5

جبضًض من٣والث

52

6

ااؼألااج ااٗغفي

16

7

عئٍت

48

8

ػنا مداعم

3

9

زُانت ػألاحُت

12

10

يغب

92

11

َغص من مجز ٫ااؼألاحُت

86

12

قغألاٍ ٖ٣ض ااؼألااج

46

13

مد٨مت ؾغة

87

14

خاالث ااخُلُ ٤الًغع

78

املجموٕ
ؾماح اِؿذ ا خاات ااوخُضة ااتى جخٗغى اظاً ٪ومُا ألاجإحى انا الى املغ٦ؼ ألاٍ٠٣
اا٣انوو ٖاحؼا ٖن خماًتهن ،جاعة اٗضم ألاحوص مواص ٢انونُت ججغم ااٗن ٠ؾغر ،
ألاجاعة اٗضم ٢ضعجنا ٖلى جُٟٗص ختى اا٣وانحو املوحوصة جدذ قٗاع ؤو ؾغة ُ٦او اه
زهونُت ال ًجب ااخضزص فى ؤنهُاعىا اًغبت ٢لم ؤألا ٖل٣ت من ؤحص جإصًب ػألاحت ..
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هدى كاهىن لحماًت اليظاء مً الػىف طسي
الـدًلاث /ؿدكاء
نك٨غ ا٨م مكاع٦ت اانؿاء ق٩واىن ،ألانإؾ ٠بو ٦نا حؿببنا في بًالم٨م ...ألاا٨جها
ا خ٣ُ٣ت.
ٞلم ً٨ن من املم٨ن ااضزوٖ ٫لي ااٟهص ا خام بمويوٕ اا٣انوو صألاو ؤو
نِٗل مٗا ما حٗاٌكت اانؿاء ااواٖ ٘٢لحهن ااٗن.٠
ٗٞلي ااغٚم من احؿإ اآاىغة بال ؤو اابٌٗ ًضعي ؤو اانؿاء ٢ض خهلن ٖلي
خ٣و٢هن ألابو ااٗن ٠في ؾغة ؤنبذ ناصعا ،ألاٍ٣خهغ ٖلي خاالث مدضألاصة من ااٟئاث
الاحخماُٖت ااتي جٟخ٣غ بلي ااخٗلُم ألاااث٣اٞت ألاحِٗل في خُاء ااٗكواثُت ألااملناَ٤
املهمكت ،ألابو ااٗوػ الا٢خهاصي ٚاابا ما ً٩وو ااؿبب ألاعاء ىظا ااٗن.٠
ألاندن ن٣و ٫ال ..ااٗن ٠موحوص ،ألاٍمثص ْاىغة مسُٟت صازص ؤؾغنا ألاصازص
املجخم٘ ٩٦ص..حٗانى منه اانؿاء املخٗلماث ألاٚحر املخٗلماث ..املنخمُاث الٗاثالث
ألااا٣ٟحراث.
ألابو ٦نا نغ ٌٞااخمُحز بحو ااغحص ألااملغؤة ٦ -إؾاؽ الٗنٞ -٠ندن نغ ٌٞفي
طاث ااو٢ذ ااخمُحز بحو امغؤة ألاؤزغي بؿبب املؿخور الاحخماعي ،ؤألا الا٢خهاصي..
ؤال ًٟ٨ي ما جخٗغى اه اا٣ٟحراث من ٖن ٠ا٢خهاصي ألاجغصر خوا ٫ااصخُت
ألااملِٗكُت ألااٞخ٣اع اؿ٨ن مالثم ،ألا٧وب ابو اُٟلها ..ىص املٟغألاى ؤو ًؼصاص حٗاَٟنا
مٗها ..ؤم ن ٠٣م٘ ااؼمن اا٣اس ي يضىا؟ ،ىص نتر٦ها حٗانى املهانت اانٟؿُت ألاإلاًظاء
اابضني ألو ؤمثااها ًًغبوو ألايهانوو؟
ؤي منٓومت خ٣و ١جل٪؟ ألاؤي بنؿانُت ىظو ااتي نضٖحها ألنٟؿنا؟ ألا ٠ُ٦ن٣بص
اٛحرنا ماال ن٣بله ألنٟؿنا؟؟
بو احؿا ١املوًٟ ٠٢غى ٖلُنا ؤال نمحز بحو بنؿاو ألابنؿاو ٖلي ؤؾاؽ ا جنـ ؤألا
االوو ؤألا ااُٗ٣ضة ؤألا املؿخور الا٢خهاصي.
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ألاختى ن٩وو مدؿ٣حو م٘ ؤنٟؿنا ألام٘ زُابنا ا خ٣وقي عؤًنا ااًغألاعة امللخت اوي٘
٢انوو ًدمى اانؿاء ٧ -ص اانؿاء  -من ااٗن ٠ألاَٗا٢ب من ًنته ٪خغٍت آلازغ ألاصخخت
اابضنُت ألااانٟؿُت.
ندن ال نغٍض خبـ ػألااج ..ندن نغٍض ؤو ًغج٣ي ااغحص بغحواخه ألاَؿعى ناص٢ا
ابناء ؤؾغة ؾُٗضة ،ألابااخإُ٦ض ؾُجنى زمغة ا خُاة آلامنت مثله مثص ػألاحخه ألاؤألاالصو..
ٞوحوص اا٣انوو ؾِك٩ص حانبا خماثُا النؿاء من ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن من عحا٫
ؾغة ،ألاؾِك٩ص خماًت الغحص من نٟؿه من ااؿ٣وٍ في مؿدن ٘٣ااٗن ٠ااظي ٌس ئ
باُه ؤمام نٟؿه ،ألاؤؾغجه ألاآلازغٍنٞ .ااٗن ٠نٟت مظمومت ألااؾخسضام اا٣وة يض من
ىم ؤيٗ ٠منا نٟت مظمومت ؤًًا ..ألاٖلي ااغحا ٫ؤو ًغجٟٗوا ٞو ١جل ٪ااهٟاث
اا٣بُدت ألاٖلُنا خماًت اانؿاء ممن ًهغ ٖلي بجبإ ىظا اانهج ٚحر إلانؿاني.
ألافي ااٟهص ااخالي نُغح ٖلي ٧ص من يهمه مغ اابُاو ؾاس ي الخملت املُاابت
بدكغَ٘ ًجغم ااٗن ٠ؾغي ،ألااملنٓماث املوٗ٢ت ٖلي اابُاو٦ ،ما ًدناألا ٫ىظا ااٟهص
مؿوصة مكغألإ ٢انوو خماًت اانؿاء من ااٗن ٠ؾغي ،ألا٢ض ألايٗذ ؾخاطة ؤمص
املدامُت بمكغألإ املغؤة بمغ٦ؼ اانضًم املؿوصة ألالي المكغألإ ألاقاع ٥في اان٣اف
خواها ااٗضًض من ااهضً٣اث ألا نض٢اء في املنٓماث اانؿوٍت ألاا خ٣وُ٢ت ألازغحوا
باُنا باملؿوصة زحرة ألاااتي نغ٣ٞها ىظا اا٨خِب ألاما ػا ٫مكغألإ اا٣انوو املُغألاح ٢ابال
اإلٚناء ،ألاإلاياٞت ،ألاااخُوٍغ.
ألاال بض ؤو نك٨غ ىنا ٧ص ااؼمُالث ألاااؼمالء ااظًن ؾاٖضألانا في خملخنا من ؤحص
اا٣انوو ألامن ؾاٖضألانا في نُاٚت مواصو ألانا٦ض ؤننا ما ػانا نغخب ب٩اٞت آلاعاء
ألاامل٣ترخاث ختى ًسغج املكغألإ ٖلي ؤًٞص ألاحه مم٨ن ألان٣ضمه مٗا الجنت ااكئوو
اادكغَُٗت بمجلـ ااكٗبٞ ،هص نبضؤ ألاندن ٖلي ز٣ت من مؿانضج٨م؟؟
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البُان الخأطِس ي لحملت املىظماث غير الحىىمُت
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ام ج٨ن ًُ٢ت ااٗن ٠يض اانؿاء من ااً٣اًا املضعحت ٖلى حضألا ٫ؤٖما٫
املنٓماث ٚحر ا خ٩ومُت ؤألا املثٟ٣حو ختى مُل٘ اادؿُٗناث من اا٣غو ااٗكغٍن٣ٞ ،ض
حٗامص اابٌٗ م٘ ًُ٢ت ااٗن ٠يض املغؤة ألا٣ٞا االٖخ٣اصاث ااكاجٗت ٞمجهم من عؤر
ؤنها من موع ا خانت ااتي ال ًنبػي ا٢خدامها ،ألامجهم من عؤر ؤنها ْاىغة مدضألاصة ألاال
جوحض بال في ااٟئاث الاحخماُٖت ااتي حٗانى من اا٣ٟغ ألاا جهص ،ؤألا جن٨غ اابٌٗ اها جماما
باٖخباع ؤو ااٗنٚ ٠غٍب ٖلى ز٣اٞت اادؿامذ ااتي جناصر بها صًاو ألاااتي ًدؿم بها
قٗبنا.
بلى ؤو بضؤث ااًُ٣ت جُغح نٟؿها ٖلى ااؿاخت باابدث املُضاني ا خام بةصعا٥
اانؿاء بااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن ااظي ٢ام به مغ٦ؼ اانضًم ألامغ٦ؼ صعاؾاث املغؤة ا جضًضة
ٖام  1993زم ماجمغ ااؿ٩او ااظي انٗ٣ض في اا٣اىغة ٖام  ،1994ألااملسر ااضًموحغافي
ااهخي ٖام .1995
ْهغث ًِ٢ذ ااٗن ٠يض اانؿاء ٖلي ااؿاخت ألابضؤث اا٨ثحر من املنٓماث ٚحر
ا خ٩ومُت جدبنى ًُ٢ت ىظا ااٗن ٠اا٣اثم ٖلي ا جنـ ،ألافى طاث ااو٢ذ بضؤث ا خغب
يض اا٨ٟغة ألااا٣اثمحو ٖلحها ،ألاا٨ن ٦ؿغ خاحؼ ااهمذ ػاص من صاثغة املؿانضًن،
ألاشج٘ ٦ثحر من اانؿاء ٖلى ااخدضر ٖالنُت ٖن مٗاناةهن٦ ،ما جإث اا٨ثحراث
ألااا٨ثحراث ملغا٦ؼ املؿانضة اانٟؿُت ألاالاحخماُٖت ألااا٣انونُت.
ألاندُجت الجهوص ااضءألابت المنٓماث ٚحر ا خ٩ومُت ااٗاملت في ىظا املُضاو جم حُٛحر
املاصة (  )291من ٢انوو ااٗ٣وباث ،ألاا خانت بؿ٣وٍ ااٗ٣وبت ٖن املتهم بجغٍمت
الاٚخهاب بطا جؼألاج من ضخُخه٦ .ما جإؾـ املجلـ اا٣ومي المغؤة ااظي جبنى ٖضصا
من ٩ٞاع ا خانت بمناىًت ااٗن ٠يض اانؿاء ألاؤؾـ م٨خبا اخل٣ي ق٩األار اانؿاء
املخًغعاث من ااٗن٦ .٠ظا ٪جإؾؿذ صألاع إلًواء ااؿُضاث ااالحي حٗغين الُغص من
املجز ٫ؤألا جغ٦نه ندُجت خاصزت ٖن ٠ؤؾغي .بياٞت بلى طا٣ٞ ٪ض جم حٗضًص نهوم
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ً
بٌٗ املواص في ٢انوو ا جنؿُت ألا ٢انوو خوا ٫ااصخهُت ،ألا ؤزحرا ٧انذ مد٨مت
ؾغة.
ألاٖلى ااغٚم من جل ٪اانجاخاث بال ؤو املو ٠٢من اانؿاء املٗنٟاث ًب٣ى في ٦ثحر
من خوا ٫ؤ٢غب الٗمص ا خحري منه بلى ااٗمص ا خ٣وقي ااظي يهض ٝبلى مؿاألااة
خُ٣ُ٣ت بحو بني إلانؿاو بهغ ٝاانٓغ ٖن ا جنـ ؤألا االوو ؤألا ااوَن ؤألا ااُٗ٣ضة ؤألا
ااوي٘ الا٢خهاصي ٧ي ًهبذ ٧ص بنؿاو ٌِٗل في ىظا املجخم٘ ٢اصعا ٖلي ا خٟاّ
ٖلي ؾالمت صخخه ألابضنه في خُاة زااُت من ااٗن ٠ؤألا الايُهاص.
ألااملك٩لت ؤو ااترابِ ؾغي (بإي زمن) ًب٣ى ىو ااهم ؾاس ي المنٓماث ٚحر
ا خ٩ومُت ألاااتي ٦ثحرا ما جبضي حٗاَٟا م٘ املغؤة املٗنٟت ا٨جها في طاث ااو٢ذ جُاابها
بااهبر ألاااخدمص من ؤحص اؾخمغاع ؾغة ألاٖضم ج٨٨ٟهاٞ ،هي بضألاو ؤو جضعر جًخي
بمها ر املغؤة ٦ةنؿاو ختى او ٧انذ ؾغة مجغص بَاع جنٗ٨ـ ُٞه آزاع ااٗنٖ ٠لي
املغؤة ألاؤبنااها٦ ،ما ؤو ىنا ٥اا٨ثحرألاو من ااظًن ًبدثوو في ؾلو ٥املغؤة اُجضألاا
مبرعا الٗن ٠ااواٖ ٘٢لحها ألاىم بظا- ٪ألااو بضألاو ٢هضً -برعألاو الٗن ٠ؾغي
ألاٍابضألانه.
بو مداألاالث حُٛحر املو ٠٢الاحخماعي من ااٗن ٠املؿدنض بلى اانوٕ الػااذ جٟخ٣ض
بلى صٖم ٢انوني في ق٩ص ٢انوو ًجغم ااٗن ٠ؾغيٞ ،اا٣انوو طاجه اه ق ٤ألا٢اجي
ٌؿاٖض في عصٕ ا جاني ٢بص ؤو ًغج٨ب حغٍمخه ٦ما ٌؿاٖض اانؿاء ااالحي ًلجإو
المد٨مت َلبا الخهوٖ ٫لي ااُال ١بؿبب ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهنٞ .دتى آلاو ىنا٥
نٗوباث قضًضة ؤمام ىاالء اانؿاء؛ خُث ٌعجؼو ٖن بزباث ااًغع ااواٖ ٘٢لحهن
بؿبب ااٗن ٠ؤألا بؿبب ااؿلُت ااخ٣ضًغٍت ال٣اض ي ااظي ٢ض ً٣خن٘ بااًغع ؤألا ال
ً٣خن٘ ُ٢اؾا ٖلي املؿخور الا٢خهاصي ألاااُب٣ت الاحخماُٖت ألاٖضص مغاث ااخٗغى
الٗن .... ٠ا خ ٦ما ال ٌٗتر ٝاا٣انوو في ؤخوا٦ ٫ثحرة بإو ااؼألااج بإزغر ًمثص يغعا
ٖلي ااؼألاحت ألالى ٦ما ال ٌٗتر ٝبجغٍمت الاٚخهاب ااؼألاجي.
بو ُٚاب ٢انوو عاصٕ الٗن ٠ااؿغي ًًاٖٟه ُٚاب ااخٗاألاو من ٢بص املاؾؿاث
املٟترى صٖمها في مؿانضة اانؿاء املخٗغياث الٗن٠؛ ٞإ٢ؿام اابواِـ في ؤٚلب
خوا ٫ج ٠٣مو ٠٢املٗاصر النؿاء ااالحي ًخ٣ضمن بااك٩األار يض ؤػألااحهن،
ألا َباء ًمُلوو بلى ااخ٣لُص من آزاع ااٗن ٠ااواٖ ٘٢لحهن ألو َباء ال ًغٚبوو في ؤو
ً٩ونوا َغٞا في جدُُم ؾغة.
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٧ص ىظو املوا ٠٢حؿدنض في ؤنلها بلى اٖخ٣اص بإو ااٗن ٠املجزلي ااواٖ ٘٢لى
اانؿاء ،ختى ألابو ٧او قِئا ٚحر مدبوب ؤألا ٚحر مغخب به ،بال ؤنه ال ًهص بلى مغجبت
ا جغٍمت ؾغة ىو قإو ؾغة.
ؤما ااٗن ٠في ؤي مجا ٫ؤألا م٩او آزغ ٞهو حغٍمت خؿب اا٣انوو املهغي.
اظا ٞةو خملت حٗمص من ؤحص بنضاع حكغَ٘ ًجغم ااٗن ٠املجزلي ب٩اٞت ؤق٩ااه
هي ؤمغ ىام ألامُلوب.
بو مثص جل ٪ا خملت ؾو ٝجاصي في خضىا صنى بلى جوُٖت ااغؤي ااٗام ألااملجخم٘
بما ىو ألاعاء اؾدبٗاص ااٗن ٠يض اانؿاء من ٢اثمت ا جغاثم اا٣انونُت ألاؾو ٝجُااب
بخُٛحر ىظا مغ.
اا٨ثحرألاو من ااناؽ ًدخجوو ؤو اا٣انوو ألاخضو ٚحر ٧ا ٝاخُٛحر ااؿلو٥
إلانؿاني .بننا نامن بظا ٪جماما ألاال نٗخ٣ض ؤو اا٣انوو ألاخضو ٢اصع ٖلى بنجاػ طا .٪ألام٘
طا ،٪ألاختى بو ام ًخم جنُٟظ اا٣وانحو بض٢ت ألاختى ألابو ام ج٨ن ااناؽ في ٦ثحر من
خوا ٫جدترم اا٣وانحو بال ؤنها ألاال ق ٪زُوة األمام ،ؤو ًضع ٥ااناؽ ،ؤو ًضع٥
ػألااج ؤنهم ًسغ٢وو اا٣انوو خحو ٌٗنٟوو ػألاحاةهم ألابناةهم بضال من ؤو ٌكٗغألاا بإنهم
ًٟٗلوو طا ٪جدذ خماًت ااث٣اٞت ااؿاثضة ااتي جمضىم بااخبرًغاث اؿلو٦هم.
اظا ٪نغر ؤو خملت حؿتهض ٝججغٍم ااٗن ٠املجزلي باا٣انوو اِـ ىامت ألاخؿب
ألابنما هي ا خُوة املنُُ٣ت ااخااُت في ا خملت يض ااٗن ٠يض اانؿاء ااتي بضؤناىا في
ٖام .1993
ألاؤنه مما ًؼٍض من ٢وة جل ٪ا خملت ؤو ال ج٣خهغ ٖلى مهغ  ِ٣ٞألابنما ؤو ًخم
جنُٓمها بك٩ص متزامن في ٖضص من ااضألا ٫ااٗغبُت.
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املىظماث املىكػت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مغ٦ؼ اانضًم الٗالج ألاااخإىُص اانٟس ي اطخاًا
ااٗن٠
ماؾؿت مغ٦ؼ صعاؾاث املغؤة ا جضًضة
مغ٦ؼ ً٢اًا املغؤة املهغٍت
ماؾؿت بكاًغ الخضماث الاحخماُٖت
حمُٗت املغؤة ألااملجخم٘
ماؾؿت املغؤة ألاااظا٦غة
حمُٗت ملخ٣ى ااهُئاث اخنمُت املغؤة
حمُٗت نهوى ألاجنمُت املغؤة
املغ٦ؼ املهغي اً٣اًا املغؤة
املباصعة املهغٍت الخ٣و ١ااصخهُت
حمُٗت ٢غٍت مص
مغ٦ؼ ااٟجغ
مغ٦ؼ قموٕ
حمُٗت مٗا
مغ٦ؼ صعاؾاث ااخنمُت اابضًلت
حمُٗت زضماث ٖؼبت بسُذ
حمُٗت جنُٓم ؾغة
حمُٗت اٖخضاٖ ٫بض ااغخُم
حمُٗت جنمُت املغؤة
حمُٗت خواء املؿخ٣بص
حمُٗت املغؤة ألاااخنمُت
ماؾؿت ا خُاة ؤًٞص
83

اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
اا٣اىغة
إلاؾ٨نضعٍت
ااكغُ٢ت
املنُا
إلاؾ٨نضعٍت
املنُا

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

حمُٗت ااهال ٫خمغ
حمُٗت مص الجهوى باملغؤة
حمُٗت جُوٍغ َجها ا جبص
حمُٗت ما عمُنا
حمُٗت بنذ ااغٍ٠
حمُٗت منكإة نانغ اخنمُت املجخم٘ املدلى
حمُٗت ؤخمض َاىغ
حمُٗت ااكاباث املؿُدُت
حمُٗه جنمُت املجخم٘ باابوعة
حمُٗت جنمُت املجخم٘ بااؿاصاث
حمُٗت ااكباو املؿلمحو بمنٟلوٍ
حمُٗت خماًت اابِئت
حمُٗت ااُٟوات ألاااخنمُت
حمُٗت ؤنض٢اء إلاٖالم
حمُٗت نج٘ ٌٗ٣وب بؿٟال١
حمُٗت زااض بن ااواُض
حمُٗتاملج٘ ا خحري إلاؾالمي
حمُٗت جنمُت املجخم٘ باانج٘
حمُٗت جنمُت املجخم٘
حمُٗت جضعٍب ااٗاملحو فى مُاصًن ؾغة ألاااُٟوات
حمُٗت جنمُت املغؤة
حمُٗت زغٍجاث ا جامٗاث
حمُٗت من ااهناعي
حمُٗت عألااص اابِئت
حمُٗت ااؿالم الخنمُت
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املنُا
املنُا
املنُا
نؼات ٖبُض املنُا
املنُا
بنى ؾوٍ٠
بنى ؾوٍ٠
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؾوىاج
ؾوىاج
ؾوىاج
ؾوىاج
ؾوىاج
ؾوىاج
اابدحرة
اابدحرة
إلاؾ٨نضعٍت
إلاؾ٨نضعٍت
إلاؾ٨نضعٍت

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

حمُٗت جنُٓم ؾغة باإلؾ٨نضعٍت
ا جمُٗت املهغٍت ملدبي ااٗلم ألاااٗلماء
حمُٗت بقغا٢ت اخنمُت املجخم٘
حمُٗت ااصخوة
حمُٗت ٖلى بن ؤر َااب
حمُٗت املغؤة ألاااخنمُت
حمُٗت ؾُضاث ؤٖما ٫إلاؾ٨نضعٍت
حمُٗت ااهٟا ألااملغألاة
ؤمانت ا خؼب ااوَني باملنُا
حمُٗت ااهال ٫خمغ باملنُا
ااهنضألا ١الاحخماعي الخنمُت
الاجداص إلا٢لُمي الجمُٗاث ألااملاؾؿاث باملنُا
حمُٗت جنمُت املجخم٘ ببني مؼاع
ا جمُٗت ااُبُت األٖما ٫ألاااخنمُت
٧اعٍخاؽ مهغ باملنُا
صاع ا خضماث اان٣ابُت
حمُٗت ؤنض٢اء ااوَن
حمُٗت جنمُت املجخم٘ املدلى باابوعة
حمُٗت عى ااؿمغة اخنمُت املجخم٘
حمُٗت ؤنض٢اء مهغ اضٖم قئوو املغؤة
حمُٗت ؤَٗمت ااكاعٕ
الاجداص إلا٢لُمي الجمُٗاث
ا جمُٗت اانؿوٍت الخنمُت الاحخماُٖت
حمُٗت ااخنمُت با خخاخخت
حمُٗت ؾاو ماع٥
85

إلاؾ٨نضعٍت
إلاؾ٨نضعٍت
إلاؾ٨نضعٍت
إلاؾ٨نضعٍت
ؾوىاج
ؾوىاج
إلاؾ٨نضعٍت
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
خلواو
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
ؤؾُوٍ

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

جلٟؼٍوو قما ٫ااهُٗض
حمُٗت عابُت املغؤة ااٗغبُت
مغ٦ؼ املؿانضة اا٣انونُت المغؤة
حمُٗت ااخ٣ور الخنمُت
حمُٗت ا خضماث الاحخماُٖت ألاااخنمُت ااكاملت
ىُئت بن٣اط اابُٟوات
عثِـ ٢ؿم ا جمُٗاث بمضعٍت ااكئوو الاحخماُٖت
حمُٗت جنمُت املجخم٘
حمُٗت جنمُت املجخم٘
حمُٗت عحا ٫ؤٖما ٫ؤؾُوٍ
بصاعة قئوو املغؤة
حمُٗت عحا ٫ؤٖما ٫ؤؾُوٍ
بصاعة قئوو املغؤة بمدآٞت املنُا
حمُٗت جدؿحو ألاجنمُت اابِئت
حمُٗت ا خضماث الاحخماُٖت ألاااخنمُت ااكاملت
مغ٦ؼ املؿاٖضة اا٣انونُت المغؤة
حمُٗت ااخ٣ور الخنمُت
حمُٗت جنمُت املجخم٘ بُهُا
حمُٗت ااخ٣ور ألاإلاًماو
ماؾؿت ؾالمت موس ى
حمُٗت اا٨غمت الخنمُت
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ؤؾُوٍ
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
ؤؾُوٍ
املنُا
ؤؾُوٍ
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
املنُا
ؤبو ٢غ٢ام
املنُا
املنُا

مؼسوع كاهىن لحماًت اليظاء مً الػىف

دًباحت مؼسوع اللاهىن
ًماعؽ ااٗنٖ ٠لى ؤؾاؽ نوٕ ا جنـ ٖلى اانؿاء من ٧اٞت ااكغاثذ ألاااُب٣اث
الاحخماُٖت ،ألاٍغج٨ب ػألااج ألاآلاباء ؤألا ٚحرىم من بناء ااظ٧وع ٢ضعا ٦بحرا من ااٗن٠
بد ٤اانؿاء ألاااٟخُاث ااظي ًجٗص اابِذ من ؤزُغ ما٦ن ااتي جخٗغى ٞحها املغؤة
الٗن.٠
ام جدٔ ْاىغة ااٗن ٠يض املغؤة بمثص ىظا الاىخمام ااظي جدٔ به ااُوم بلى
ؤو جنبهذ ىُئت مم املخدضة بلى مضة اندكاع ىظو اآاىغة في ااٗاام ب٩ص ؤق٩ااه
املخ٣ضمت ألااملخسلٟت ٖلى خض ؾواء مغ ااظي ؤصر بلى جدو ٫حضًض في جناألاًُ٢ ٫ت
ااٗن ٠يض املغؤة ألاجوااذ اا٣غاعاث ااضألااُت ااتي حٗخبر ْاىغة ااٗن ٠البض من ااخهضي
اها ألاحؿلُِ ااًوء الً٣اء ٖلحها ألا٢ض نضع جباٖا اظا ٪اا٣غاع ع٢م  15/ 1990اٗام
 1990من املجلـ الا٢خهاصي الاحخماعي باٖخباع ؤو ااٗن ٠يض املغؤة ؾواء في ؾغة
ؤألا املجخم٘ ْاىغة مندكغة جخٗضر خضألاص ااضزص ألاااُب٣ت ألاٍجب ؤو ج٣ابص بسُواث
جمن٘ خضألازه بونٟه ااؿبب ااغثِس ي اخجغٍض املغؤة من خ٣و٢ها امل٨دؿبت ألابًهااها بلى
٢إ ااؿلم الاحخماعي ألاحٗلها ؤ٣ٞغ اا٣ٟغاء.
حػسٍف الػىف ضد املسأة :
ىو ؤي ٗٞص ٖنُ٢ ٠اثم ٖلي ا جنـ ًنجم ٖنه ؤألا ًدخمص ؤو ًنجم ٖنه ؤطي ؤألا
مٗاناة بضنُت ؤألا حنؿُت ؤألا نٟؿُت المغؤة ،بما في طا ٪ااتهضًض با٢ترا ٝمثص ىظا ااٟٗص
ؤألا إلا٦غاو ؤألا ا خغماو ااخٗؿٟي من ا خغٍت ،ؾواء ألا ٘٢طا ٪في ا خُاة ااٗامت ؤألا
ا خانت.
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ألاىو ًخًمن:
ااٗن ٠ا جؿضي ألاا جنس ي ألااانٟس ي ااظي ً ٘٣في بَاع ؾغة.
ااٗن ٠ا جؿضي ألاا جنس ي ألااانٟس ي ااظي ً ٘٣في إلاَاع ااٗام المجخم٘.
ااٗن ٠ا جؿضي ألاا جنس ي ألااانٟس ي ااظي ج٣ترٞه ااضألاات ؤألا جخٛاض ي ٖنه خُثما ألا.٘٢
ألابًمانا منا بًغألاعة حٗضًص اادكغَ٘ ااوَني اُدؿ ٤م٘ الاجٟاُ٢اث ااضألااُت ااتي
نض٢ذ ٖلحها مهغ ٞةننا نخ٣ضم بمكغألإ ٢انوو اخجغٍم ااٗن ٠ؾغي مظتهدفين
مىه:
1ـ الاٖترا ٝبإو ااٗن ٠املجزلي ق٨ال من ؤق٩ا ٫ااٗن ٠ااتي جهِب املغؤة ألؾباب
جخٗل ٤با جنـ.
 2ـ ألاي٘ حكغَ٘ زام ملن٘ ااٗن ٠يض املغؤة في بَاع ااٗال٢اث ؾغٍت خماًت ضخاًا
مثص ىظا ااٗن ٠ألامن٘ املؼٍض منه.
 3ـ جوٞحر ؤ٢ص ى خماًت مم٨نت اطخاًا ااٗن ٠املجزلي فى حمُ٘ خاالث ااٗن ٠اابضني
ألااانٟس ي ألاا جنس ي
 4ـ حٗضًص بٌٗ اا٣وانحو ا جناثُت ااغاصٖت ادكخمص ٖلي ااٗن ٠ااظي ًغج٨ب يض
املغؤة في بَاع ااٗال٢اث ؾغٍت.
 5ـ الامخثا ٫بلى املٗاًحر ااضألااُت ااتي جد٨م ااٗن ٠املجزلي.
 6ـ ًجب ؤو ٌكمص اادكغَ٘ املخٗل ٤بااٗن ٠املجزلي ااؼألاحاث ألاااكغٍ٩اث في املِٗكت.
ألااا٣غٍباث ( اابناث ،زواث ،مهاث ،ا خاصماث ألااانو ٖلى طا ٪في اادكغَ٘).
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كىاغد غامت:
ً جب بنضاع ؤمغ ً٢اجي بناء ٖلى َلب ضخُت ااٗن ٠فى خاات ٖضم خًوع
املضعى ٖلُه ؤمام املد٨مت ؤألا ٖضم بم٩او بٖالنه با خًوع الزخٟاثه ألا٢ض ًدخور مغ
ااُٛابي ٖلى ؤمغ ؤألالى بٗضم ااخٗغى في املؿخ٣بص ؤألا بمن٘ مغج٨ب بؾاءة املٗاملت
"املضعى ٖلُه" من ا خُلوات صألاو اؾخسضام ااطخُت املضُٖت ملمخل٩اةها بما في طا٪
املؿ٨ن املكتر.٥
 في خاات ألاحوص زُغ حؿُم يهضص خُاة ؤألا صخت ااطخُت ألاٖضم اخخما ٫ؾالمتها
بلى خحو نضألاع ؤمغ مد٨مت ًجوػ الطخُت ااكاُ٦ت ؤألا ألخض ؤ٢اعبها ؤألا ألخض موْٟي
ااكئوو الاحخماُٖت ااخابٗت اها َلب ؤٚازه من ؤ٢غب ٢ؿم قغَت اهضألاع ؤمغ ما٢ذ
يض املتهم ًخًمن:
 باؼام املٗخضر بتر ٥املجز.٫ جنُٓم عئٍت املٗخضر ألَٟااه ٖنضما ً٩وو ؤبا. من٘ املٗخضر من الاجها ٫بااطخُت في م٩او ااٗمص ؤألا في ؤي م٩او ؤزغ جترصصٖلُه.
 باؼام املٗخضر بؿضاص ج٩ااُ ٠ااٗالج ااُبي ااالػم الطخُت. من٘ ااخهغ ٝمن َغ ٝألااخض في موا ٫املكتر٦ت خحو اانٓغ في املويوٕ. بقٗاع ااطخُت ألااملٗخضر بجواػ اا٣بٌ ٖلى املتهم في خاات مسااٟخه األمغألاجوحُه ةهم حناثُت باُه ،ألابزُاع ااطخُت بإنه ًجوػ اها بجانب اؾخسضام مغ
ااهاصع بموحب حكغَ٘ ااٗن ٠املجزلي ؤو جُلب من اانُابت جدغٍ ٪ااضٖور ا جناثُت
يض املٗخضر.
 بزُاع ااطخُت بإنه ًجوػ اها ؤًًا بجانب اؾخسضام مغ ااهاصع بموحبحكغَ٘ ااٗن ٠املجزلي ألابجانب املُاابت باملدا٦مت ا جناثُت الاصٖاء املضني يض املٗخضر
ألااملُاابت بااُال ١ؤألا الانٟها ٫ؤألا ااخٗوٌٍ.

89

 ًجوػ الكاُ٦ت بجانب اؾخسضام مغ ااهاصع بموحب حكغَ٘ ااٗن ٠املجزلي َلبؤمغ من املد٨مت خماًتها من بؾاءة مٗاملتها مغة ؤزغر ؤألا َلب ججضًض ىظا مغ ؤألا
مُاابت اانُابت بخدغٍ ٪ااضٖور ا جناثُت يض املتهم.
 بٖالو ااطخُت بإو َلب ا خهوٖ ٫لى ؤمغ ال ًازغ بإي خا ٫من خواٖ ٫لىخ٣و٢ها املضنُت مثص ا خ ٤فى الانٟها ٫ااً٣اجي ؤألا ا خ ٤في ااُال ١ؤألا ااخٗوٌٍ ٖن
ااًغع
 ًاصر ٖضم جنُٟظ مغ بلى مدا٦مت املٗخضر نٓحر ةهمت بىانت املد٨مت ألاالىمٗا٢بخه بااٛغامت ؤألا ااسجن.
 جهضع ؤألاامغ ا خماًت بناء ٖلى َلب ضخُت ااٗن ٠املجزلي ؤألا ؤخض ؤ٢اعبها ؤألا ؤخضموْٟي ااكئوو الاحخماُٖت ؤألا ؤي شخو ً٣ضم املؿاٖضة اها.
 ًنبػي ب٣اض ي ؤو ًنٓغ في َلب بنضاع مغ با خماًت في ًٚوو ٖكغة ؤًام منجاعٍش اابال ٙؤألا جاعٍش ا خهوٖ ٫لى ؤمغ ا خماًت
ً نبػي ؤو ًدخور مغ ااظي ًهضع من املد٨مت با خماًت ٖلى ما ًإحي:
 - 1من٘ املٗخضر ٖلُه من اادؿبب في مؼٍض من ااًغع الطخُت ؤألا األشخام ااظًن
حٗواهم ؤألا أل٢اعبها آلازغألاو ؤألا األشخام ااظًن ً٣ضموو املؿاٖضة اها.
 - 2ج٩لُ ٠املضعى ٖلُه بمٛاصعة مجز ٫ؾغة صألاو ااٟهص بإي خا ٫من خوا ٫في
ؤخُ٣ت ؤي من ااُغٞحو في املمخل٩اث.
 - 3ج٩لُ ٠املضعى ٖلُه بموانلت ص ٘ٞإلاًجاع ؤألا ؤ٢ؿاٍ املؿ٨ن ألاص ٘ٞن٣ٟه
المضُٖت ألااألشخام ااظًن ٌٗواهم مٗا.
٣ٖ - 4ض حلؿاث ؾغٍت اهوو زهونُاث ااُغٞحو.
ٖ ٘٣ً - 5بء إلازباث في ىظو خواٖ ٫لى املتهم ااظي ًنبػي اه ؤو ًثبذ ٖضم ألا٢وٕ
ااٗن ٠املجزلي
الدغىي الجىائُت :
ً نبػي ؤو ًً٘ عثِـ اانُابت املسخو ؤألا ااناثب ااٗام حٗلُماث زُُت الموْٟحو
امل٩لٟحو بااخد ٤ُ٣فى حغاثم ااٗن ٠املجزلي.
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 بطا ٢غعث املد٨مت ؤنه ال ألاحه إل٢امت ااضٖور ا جناثُت في حغٍمت جخٗل ٤بااٗن٠
املجزلي ًخٗحو ٖلحها ؤو جبحو ؾباب املدضصة اظا ٪في ؤؾباب ا خ٨م.
 ألافى ااضٖاألار ا جناثُت املخٗل٣ت بااٗن ٠املجزلي ًنبػي ؤو ًبحو ألاُ٦ص اانُابت
املؿئوٖ ٫ن ااخد ٤ُ٣في مل ٠ااضٖور ؤو املويوٕ ُ٢ض ااخدً ٤ُ٣خٗل ٤بجغٍمت من
حغاثم ااٗن ٠املجزلي.
 ج٩وو ؤ٢وا ٫املجني ٖلحها ٧اُٞت الؾخضٖاء ا جاني ألابنضاع ؤمغ ا خماًت ألاال ًجوػ
خ ٟٔااخد ٤ُ٣اٗضم ٟ٦اًت صات .ِ٣ٞ
ً جوػ ج٣ضًم ؤمغ ا خماًت ٦ضاُص ماصي في ااضٖور ا جناثُت ؤألا ااضٖور املضنُت.
ألاٖنض جوحُه الاةهام باعج٩اب حغٍمت جخٗل ٤بااٗن ٠املجزلي بلى املتهم ألألا ٫مغة ألااٖتراٞه
بإنه مظنب ًجوػ المد٨مت بطا ٧انذ َبُٗت ا جغٍمت حؿمذ بظا ،٪ألابٗض موا٣ٞت
املجنيٖ ،لحها ؤو جإمغ بةً٣ا ٝجنُٟظ ااٗ٣وبت ألاؤو حؿضر اانصر اه صألاو بزال ٫بد٣ها
في بنضاع ؤمغ با خماًت.
ٖ نض بصانت املتهم بجغٍمت حؿُمت بااٗن ٠املجزلي ًجوػ المد٨مت ؤو جإمغ بةًضاٖه
بااسجن ٞترة من ااؼمن ألابةؾضاء اانصر اه.
 ألاٍوص ى بخو٣ٖ ُ٘٢وباث مكضصة في ً٢اًا ااٗن ٠املجزلي في خاالث ااٗوص
ألاالاٖخضاء ا جؿُم ألااؾخسضام ااؿالح.
ا خضماث ااٗاحلت ااتي ًجب ج٣ضًمها الطخُت :
ًجب ؤو ج٣ضم ااضألاات زضماث ٖاحلت ًم٨ن ا خهوٖ ٫لحها بُغٍ٣ت ؾغَٗت ألاحكمص:
 جوٞحر ااغٖاًت ااُبُت ااؿغَٗت.
 جوٞحر املؿاٖضة اا٣انونُت ألاالاؾدكاعاث اا٣انونُت ألااانٟؿُت
الطخُت.
 جوٞحر املكوعة ااٗاحلت اٟ٨اات ماو.
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ملترح حؼسَؼ بؼأن الػىف طسي

ماصة 1
ٌٗ ا٢ب با خبـ مضة ال جؼٍض ٖن ؾنت ؤألا بٛغامت ال ج٣ص ٖن ؤا ٠حنُه ٧ص من
ؤؾاء مٗاملت ػألاحخه ؤألا ٚحرىا من اانؿاء املُ٣ماث فى ااؿ٨ن ؾواء ٦ن بناث ؤألا
ؤزواث ؤألا ٢غٍباث ؤألا زاصماث ما ام ٌٗا٢ب ٖلُا ٢انوو ؤزغ.
مادة 2
 حكمص بؾاءة املٗاملت حمُ٘ ؤق٩ا ٫ااٗن ٠اابضنُت ألااانٟؿُت ألاا جنؿُت ألاٖلى
زو ااًغب ألاااتهضًض ،ألااا٣ظ ،ٝألاااؿب ،ألامماعؾت ا جنـ باا٣وة ما ام ً٨ن
مٗا٢ب ٖلحها بٗ٣وبت ؤقض فى ٢انوو ااٗ٣وباث.
مادة 3
ٌٗ ا٢ب مغج٨ب ا جغاثم املنهوم ٖلحها فى املاصجحو ااؿاب٣خحو فى خاات ااٗوص
با خبـ مضة ال ج٣ص ٖن ؾخت ؤقهغ ألاال جؼٍض ٖن زالر ؾنواث ما ام ً٨ن مٗا٢با
ٖلحها بٗ٣وبت ؤقض فى ٢انوو ااٗ٣وباث.
مادة 4
٩ً وو المجنى ٖلحها ؤألا ٚحرىا من قهوص ااٗن ٠املجزلى من ؤًٖاء ؾغة ؤألا
ااكغ٧اء فى ااؿ٨ن خ ٤ج٣ضًم اابال ٙبلى ٢ؿم ااكغَت املسخو ألاٍ٩وو ىظا
ا خ٦ ٤ظا ٪ا٩ص من ؤجهص ٖلمه با جغاثم املكاع باحها بد٨م ٖمله ألاٖلى زو
اا٣اثمحو ٖلى ج٣ضًم ا خضماث ااُبُت ،ؤألا مغ٦ؼ ج٣ضًم املؿاٖضة اطخاًا ااٗن٠
املجزلى .
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مادة 5
٩ً وو ٖلى مإموع ااًبِ ااً٣اجى الانخ٣ا ٫بلى م٩او ألا٢وٕ حغٍمت ااٗن ٠املجزلى
ٖلى زو بطا ام ً٨ن اابال ٙم٣ضما من املجنى ٖلحها نٟؿها ألاطا ٪اخمُ٨جها من
إلاصالء بإ٢وااها فى ا خاالث آلاجُت :
بطا ٧انذ حغٍمت ااٗن ٠املجزلى ٢ض جم اعج٩ابها ٗٞلُا.
بطا ٧انذ حغٍمت ااٗن ٠املجزلى ٖلى ألاق ٪ااو٢وٕ ؤألا ٧انذ ال جؼا٢ ٫اثمت.
بطا ٧او ىنا ٥ؤمغ ناصع من اانُابت املسخهت ؤألا ٢اض ى موع ااو٢خُت بكإو ااٗن٠
املجزلى ألاام ًخم جنُٟظو.
٦ ما ً٩وو ٖلُه اجساط إلاحغاءاث ااالػمت خماًتها ألاطا ٪بإبٗاص املضعى ٖلُه من
املجز ٫ؤألا ٖضم ااخٗغى اها.
مادة 6
ً جوػ المجنى ٖلحها جدغٍ ٪ااضٖور ا جناثُت ؤمام مد٨مت ا جنذ املسخهت خُث
ًنٗ٣ض الازخهام المد٨مت ااتى ًٞ ٘٣حها املجز ٫مدص حغٍمت ااٗن ٠ؤألا مدص
ب٢امت املضعى ٖلُه.
مادة 7
ً جوػ المجنى ٖلحها ااخ٣ضًم بُلب بنضاع خ٨م ألا٢تى اختراػي ألااحب اانٟاط بلى
٢اض ى موع ااو٢خُت خحو نضألاع ا خ٨م فى ااضٖور ا جناثُت ٖلى ؤو ًهضع
مغ ااو٢تى زال ٫ؤزنحو ألاؾبٗحو ؾاٖت من جاعٍش ج٣ضًم ااُلب.
مادة 8
ً هضع مغ ااو٢تى من ٢اض ى موع ااو٢خُت بناء ٖلى َلب املجنى ٖلحها ألاٍ٣ط ى
مغ ااو٢تى با خماًت بةاؼام املتهم بمٛاصعة مجز ٫ؾغة ألامنٗه من الاجها٫
باملجنى ٖلحها فى م٩او ااٗمص ؤألا ؤر م٩او آزغ جترصص ٖلُه ،م٘ جنُٓم عئٍخه
ألَٟااه ألاباؼامه بؿضاص ج٩ااُ ٠ااٗالج ااُبى ااالػم المجنى ٖلحها ،ألامهغألاٞاث
ااخ٣اض ى ألاؤحٗاب املداماة٦ .ما ًجوػ بنضاع مغ ااو٢تى با خماًت ُٚابُا فى خاات
ٖضم خًوع املتهم فى خاات بٖالنه بااُغ ١اا٣انونُت ااصخُدت.
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مادة 9
ً جوػ األمغ ااو٢تى با خماًت ؤو ًخًمن جم٨حو املجنى ٖلحها من اؾخسضام
املمخل٩اث ؾاؾُت بما فى طا ٪املؿ٨ن املكتر ،٥صألاو ؤو ًٟهص فى ملُ٨ت ىظو
املمخل٩اث.
مادة 10
 ال ج٣ام صٖور ااُال ١ؤألا صٖور ااخٗوٌٍ املضنُت صألاو نضألاع مغ ااو٢تى
با خماًت ،ألاٍجوػ ج٣ضًم ىظا مغ ٦ضاُص ماصر فى صٖور ااُال ١ؤألا ااضٖور
املضنُت.
مادة 11
 جلتزم ا جهت إلاصاعٍت املسخهت (ألاػاعة ااكئوو الاحخماُٖت ألاااخإمُناث ) بخوٞحر
ؤما٦ن الخماًت ألاإلاًواء المجنى ٖلحهن من ضخاًا ااٗن.٠
مادة 12
ً جوػ ملإموع ااًبِ ااً٣اجى املسخو امل٣ضم باُه اابال ٙفى حغٍمت من
حغاثم ااٗن ٠املجزلى ؤو ًن٣ص املجنى ٖلحها ٖلى ااٟوع بطا ٧او اظا ٪م٣خط ى
بلى ؤخض ؤما٦ن ا خماًت ألاإلاًواء املكاع باحها فى املاصة ااؿاب٣ت .
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