
2013 سرام

 ةلجم :ردصملا ىسنجلا شرحتلا نم كسفن ىمحا

يرصملا ةزياف   :ملقب ايندلا فصن

 ىوس هتوسق ىدم كاردإ عيطتسي ال ملؤم ساسحإ 

 وأ ءايحلل ةشداخ ةسكاعمل ضرعتت ىتلا ةاتفلا

 فاطتخا ةبرجتب رمت وأ ،نيهم ىسنج شرحت

 رصتقي ال ةعجفملا لكاشملا هذه .باصتغاو

 ضرعتت رطاخم ىه لب ،هنيعب عمتجم ىلع اهثودح

 تاجردب ابيرقت ناكم لك ىف تانبلا اهل

 ىلإ تاءاصحالا ريشت الثم اكيرمأ ىف .ةتوافتم

 تايتف عبرأ لك نيب نم ةدحاو ضرعت لامتحا

 ةلواحم فلأ 114 ىلاوح كانه نأو ،باصتغا ةلواحمل

.ايونس ثانإ فاطتخا

:اشرام ةاتفلل ثدح ام

 ةرشع ةيناثلا ىف اديرولف ةيالو نم ةاتف اشرام

 تاذ ةسردملا نم اهتيب ىلإ ةدئاع تناك ،اهرمع نم

 نم رورملاب ةفاسملا رصتخت نأ تررق امدنع ءاسم

 اذه ناك .اهتيب نم ةبيرق نيزنب ةطحم فلخ

 اضيأ هنكل ،قئاقد رشع اهتقو نم رفويس قيرطلا

 ،قيرطلا اشرام تكلس .قورطم ريغو املظم ناك

 ىلإ دعت مل ،ءاسملا اذه اهتيب ىلإ دعت مل اهنكل

 اهتثج ىلع اورثع مايأ ةعبرأ دعبف .ادبأ اهتيب

 تناك ةبقارم تاريماك تفشكو .بيرق ناكم ىف

 الوهجم الجر نأ نيزنبلا ةطحم فلخ ةتبثم

 ردق ىلإ اهب راس مث اهيلإ ثدحتو اشرام فقوتسا

.اهلتق مث اهبصتغا ،موتحم

 ةيالو ىف ،اديرولف نم لايمألا فالآ دعب ىلعو

 ىسأو مامتهاب بوسيج سالاد تعبات ،نوجيروأ

 نيب ةقالع ىأ كانه نكت مل .اشرامل ىرجام

.هسفن رمعلا نم امهنأ ىوس ،نيتاتفلا

 هلعفت نأ نكمي ناك اميف ركفت سالاد تلظ

 ىذلا امو ،ملؤملا فقوملا اذه نم تلفت ىك اشرام

 اهسفن ىمحت ىك هلعفت نأ ىرخأ ةاتف ىأل نكمي

 نأ ىلإ ،باصتغالاو ىسنجلا شرحتلا ثداوح نم

.لحلا ىلإ تدتها

:قيرح ،قيرح - ىخرصا

 ىف دوسألا مازحلا ىلع ةلصاح تناك سالاد نألو

 نأ ىلع اهريكفت رقتسا دقف ،ودنوكياتلا ةبعل

 فقوم نم ةاتف ىأ ىمحت ىتلا ةديحولا ةقيرطلا

 نونفب ةيارد ىلع نوكت نأ ىه شرحت وأ فنع

.سفنلا نع عافدلا

 سسؤت نأ سالاد تررق ،ةرشع ةثلاثلا نس ىفو

 لئاسو تايتفلا ميلعتل حبرلل ىعستال ةمظنم

 ىوس ةمظنملا هذه مسا نكي مل ،سفنلا نع عافدلا

 Just Yell :اهتروصت ىتلا ةيامحلا لئاسو نم ةدحاو

Fire "قيرح :يخرصا طقف".

 ةضاير ىف ةراهملا ةجرد تغلب امهم" :سالاد لوقت

 نونفلا نم اهريغ وأ ودنوكياتلا وأ هيتاراكلا

 هيف عقت نأ نكمي أطخ ربكأ نإف ،ةيلاتقلا

 فاطتخا وأ شرحت فقومل ضرعتت ىتلا ةاتفلا

 .هعرصت نأ ةلمآ مجاهملا صخشلا عم كبتشت نأ وه

 ىتأت نأ وه فقاوملا هذه لثم ىف لثمألا فرصتلا

 نع عافدلا تاكرح نم نيتنثا وأ ةكرحب ةاتفلا

 اهل دهمي امب ،مجاهملا ةكرح اهب لشت سفنلا

 نأ اضيأ هاتفلا عيطتست .برهت ىك ليبسلا

 ىف ةبرتألا نم ةنفح فذقت وأ ،مجاهملا ضعت

 وهف هلمع اهنكمي فرصت طسبأ امأ .هينيع

 نأ ،ةوق نم تيتوأ ام لكب اهترجنح مادختسا

 هذه .قيرح ،قيرح لوقتو لاع توصب خرصت

 مهعفدتو سانلا رظن تفلتس ةثاغتسالا

 هابتنا تتشت فوسو ،اهتدعاسمل ايئاقلت

 ."هكبرتو مجاهملا

:ىناجم مليف

 تانبلا نم نكمم ددع ربكأ ىعو ديزت ىكل

 ةدعاسمبو ،ىسنجلا ءادتعالاو شرحتلا ةلكشمب

 ىتلا ةيلاملا تاعربتلا لضفبو اهتاقيدص

 تماق ،اهتدلب لهأو ناريجلاو فراعملا نم اهتقلت

 ناونعب مليف جاتنإو ريوصتب 2006ماع سالاد

 تانب مليفلا فدهتسا ."قيرح :يخرصا طقف"

 ىداشرإ مليف وهو ةيوناثلاو ةيدادعإلا ةلحرملا

 نأ نكمي ىتلا فقاوملا نم ةعونم ةعومجم نمضتي

 تاكرح نم ىرخأ ةعومجمو ،ةاتفلا اهل ضرعتت

 نأ نكمي ىتلا ةلاعفلاو ةلهسلا سفنلا نع عافدلا

 دقو .فقاوملا هذه لثم ىف ةاتف ىأ اهيلإ أجلت

 ىف صخش ىنويلم ىلاوح نآلا ىتح مليفلا دهاش

.ملاعلا لوح ةلود نيثالثو عبس

 ةبلاط ،رمعلا نم نيرشعلا نآلا غلبت ىتلا سالاد

 ةيالوب تلبردنيف ةعماجب ةيئاهنلا ةنسلا ىف

 ءزجلا ميدقتب ىضاملا فيصلا تماق ،ىسينيت

 ىخرصا طقف" هناونعو مليفلا اذه نم ىناثلا

 مليفلا فدهتسيو - "ةعماجلا طيحم ىف :قيرح

 ةعومجم كلذك مليفلا نمضتي .ةعماجلا تابلاط

 ىلع تايعماجلا تانبلا دعاست ىتلا تاداشرإلا نم

 نهضرعت امبر ىتلا ةنومأملا ريغ فقاوملا بنجت

 ةاعارم الثم كلذ نم .باصتغا ثداوح وأ تاسكاعمل

 نأ ،ةرخأتم تاعاس ىف اهدحو جراخلا ىف دوجولا مدع

 ةبحصب - عاطتسملا ردق - ةاتفلا كرحتت

 ردابت نأ نهادحإ بايغ تظحال اذإو ،اهتاقيدص

 ىذلا كولسلا وأ رهظملا بنجتت نأ ،اهنع لاؤسلاب

 بحرت ةبيستم ةاتف اهنأب ىحوي دق

.تالزاغملاب

 عقوم ىلع اناجم حاتم هيأزجب مليفلا

wwww.justyell re.com - movie هلازنإ ىف بغري نمل 

.هلوادتو هتدهاشمو

:ةاتف نويلم ةروث

 "قيرح ىخرصا طقف" ةيعمج ةطشنأ قاطن دتما

 نويلملا ةروث" اهمسا حبصيل تروطت ىتلا

 لدابتت تحبصأو اكيرمأ جراخ ىلإ "ةاتف

 ةلود 45 نم رثكأ ىف ةيئاسن تامظنم عم ةطشنألا

 سالاد تماق ىضاملا فيصلا ىفو .ملاعلا لوح

 رثكأ اهلالخ تراز دنهلا ىف نيعوبسا ةدمل ةلوجب

 كانه تانبلا عم تشقانتو ةعماج ةرشع ىتنثا نم

 ةراعدلا ةهجاومو فاشتكا لبسو شرحتلا لكاشم نع

 تلصح ،اهتادوهجم لضفبو .رشبلاب راجتإلاو

 حنمُت ىتلا ةلوفطلا ملاع ةزئاج ىلع ارخؤم سالاد

 ريفوت فدهتست تادوهجمب موقي نمل ايونس

 اهدعسي ام نكل .مهتيامحو لافطألل لضفأ ةايح

 ترفسأ اهتادوهجم نأب اهساسحإ زئاوجلا نم رثكأ

 نأ اهلابب رطخي نكي ملو ماع عفن قيقحت نع

 نم تانبلا ةيامح تفدهتسا ىتلا اهتطشنأ

 ربكأ وهامل روطتت فوس ،باصتغالاو شرحتلا

 .دعبأو

 تناك تاشاقنلاو ةيبيردتلا تارودلا لالخ نمف

 نهسفنا ةيامح ىلع تارداق نهنأ نكردي تانبلا

 ىلإ ىلاتلاب ىدؤيامم ةلئاه تاناكمإب نعتمتيو

.سفنلا ىف ةقثلاب نهساسحإ ةدايز

 ناونعب اباتك سالاد تردصأ ةبرجتلا ىحو نمو

 تاريثك تناك" :لوقت هيفو ،"تاريغص تايروث"

 ىلع بيردتلا تارود ءاهتنا دعب تايتفلا نم

 تنأ تالئاق ّىلإ نيتأي سفنلا نع عافدلا لئاسو

 نم تانبلا ةيامحل ةيعمج ىئشنت نأ تعطتسا

 أدبأ نأ ،ةيباجيإ كلثم نوكأ نأ ديرأ انأو شرحتلا

 .ءارقفلا ةدعاسمل وأ الثم ةئيبلا ةيامحل اعورشم

 نأ كرودقمب معن ،تنب لكل لوقأ تلزامو تنكو

 ىققحت نأ ،كطيحم ىف ايباجيإ ارييغت ىثدحت

 نيشيعت ىتلا ةدلبلا وأ ىحلا ىمدخت نأ ،املح

 هنكل الهس سيل رمألا .كل ولحت ةقيرط ىأب اهيف

 ."ةميزعو ةطخو فده كيدل نكيلف ،نكمم

:تانبلا عم

 اهتادوهجم تاونس عبس ىدم ىلع سالاد لصاوت

 نكامأل تارايزب موقت ،هاجتالا اذه ىف بوؤدلا

 تاركسعملاو ىداونلاو سرادملا ىف تانبلا عمجت

 ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج ىف ةيفيصلا

 لكاشم لوح تاشاقن ريدتو تارضاحم ىقلتف

.ىسنجلا شرحتلا عم تانبلا

 رود رصتقي ال تاءاقللا هذه لثم ىف" :لوقت

 اضيأ نهئارآب نكراشي لب عامتسالا ىلع تانبلا

 تاءارجإ نم ابجاو هنيريامو ةلكشملا بابسأ لوح

."اهبنجتل

 نوعوطتمو سالاد موقت تارايزلا هذه لالخ نم

 لئاسو ىلع تابيردت تانبلا نيقلتب نورخآ

 لب .ضرغلا اذهل اهتروط ىتلا سفنلا نع عافدلا

 ءابآلاو نيسردملل ةصاخ ةيبيردت جمارب تروطو

 تايرخآ اوبردي نأ كلذ دعب نوعيطتسي نيذلا

.اذكهو

"ءاضيبلا ةطيرشلا" دوهجو شرحتلا

 نم اعيجشتو اناسحتسا سالاد تادوهجم ىقلت

 لمعلاو ةأرملا نوئشب ةينعملا رئاودلا بناج

 ىذيفنتلا ريدملا شلاو ىثاك لاثمأ نم ىعامتجالا

 ىرسألا فنعلا ةحفاكمل ىسينيت فلاحتل

 .باصتغالاو

 تاديسلاو تايتفلا حيلست نأ شلاو دقتعت

 ةيامح نم نهنكمت ىتلا ةيعافدلا تاراهملاب

 لحلا مدقي نل هنكل ،بولطمو ديج رمأ نهسفنأ

 .باصتغالاو ىسنجلا شرحتلا لكاشمل لماشلا

.ةيعوتلاو ميلعتلا وه اهرظن ةهجو نم لحلا

 تارود ترج اذإ الإ لكاشملا هذه لحُت نل" :لوقت

 .بابشلاو دالوألا اهيف كرتشي ةلثامم ةيبيردت

 ىف ركفي وأ ةاتفب شرحتي ىذلا باشلاف

 راثآلا كردأ اذإ امامت هفقوم ريغي دق اهباصتغا

 ةيحضلا ىف مئارجلا هذه اهكرتت ىتلا ةرمدملا

."اهلهأو

 ةلمح" ةمظنم كلذ ىلع الاثم شلو قوست

 �e White Ribbon Campaign"ءاضيبلا ةطيرشلا

 دض فنعلا لامعأ ءاهنإل ىعست ةيملاع ةمظنم ىهو

 فيقثتو ميلعت ىلع زيكرتلا لالخ نم ةأرملا

 داوم ةمظنملا ءاربخ عضي .بابشلاو ةيبصلا

 نيب تاقالعلل ةلوبقملا دعاوقلا لمشت ةيعوت

 لك ىفو ةعماجلاو ةسردملا ىف دالوألاو تانبلا

 مارتحالا ىلع مئاقلا قئاللا كولسلا جذامنو ،ناكم

 لئاسو رصتقت الو .بابشلا نم عقوتملا

 ،ةيميلعتلا تارودو تاودن ميظنت ىلع ةمظنملا

 بابشلا اهيف وعدت ةيعادبإ تاقباسم لب

 ريوصتلا وأ مسرلا وأ ةباتكلا مادختسال

 ثحبلاو ةلكشملا نع ريبعتلا ىف ىئامينسلا

 .اهل لولح نع

 نأ روصتن نأ أطخلا نم هنإ شلو ىثاك لوقت

 صخت ةلكشم ةأرملا دض فنعلاو ىسنجلا شرحتلا

 نع تالوئسملا بسحف نهنأو ،نهدحو ءاسنلا

 ساسألاب ةلكشملاف .اهل لح داجيإ نعو اهثودح

 لخاد كولسلاو ميقلا ىف ام اللخ سكعت ةيعامتجا

 اهلح ىف ةفلتخم فارطأ كارشإ نم دبالو عمتجملا

 فرطلا ةرورضلاب مهنأل بابشلاو ةيبصلا اميسال

 .اهثودح نع لوئسملا
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   :ملقب ايندلا فصن ةلجم :ردصملا ىسنجلا شرحتلا نم كسفن ىمحا

يرصملا ةزياف



2013 سرام

 ةلجم :ردصملا ىسنجلا شرحتلا نم كسفن ىمحا

يرصملا ةزياف   :ملقب ايندلا فصن

 ىوس هتوسق ىدم كاردإ عيطتسي ال ملؤم ساسحإ 

 وأ ءايحلل ةشداخ ةسكاعمل ضرعتت ىتلا ةاتفلا

 فاطتخا ةبرجتب رمت وأ ،نيهم ىسنج شرحت

 رصتقي ال ةعجفملا لكاشملا هذه .باصتغاو

 ضرعتت رطاخم ىه لب ،هنيعب عمتجم ىلع اهثودح

 تاجردب ابيرقت ناكم لك ىف تانبلا اهل

 ىلإ تاءاصحالا ريشت الثم اكيرمأ ىف .ةتوافتم

 تايتف عبرأ لك نيب نم ةدحاو ضرعت لامتحا

 ةلواحم فلأ 114 ىلاوح كانه نأو ،باصتغا ةلواحمل

.ايونس ثانإ فاطتخا

:اشرام ةاتفلل ثدح ام

 ةرشع ةيناثلا ىف اديرولف ةيالو نم ةاتف اشرام

 تاذ ةسردملا نم اهتيب ىلإ ةدئاع تناك ،اهرمع نم

 نم رورملاب ةفاسملا رصتخت نأ تررق امدنع ءاسم

 اذه ناك .اهتيب نم ةبيرق نيزنب ةطحم فلخ

 اضيأ هنكل ،قئاقد رشع اهتقو نم رفويس قيرطلا

 ،قيرطلا اشرام تكلس .قورطم ريغو املظم ناك

 ىلإ دعت مل ،ءاسملا اذه اهتيب ىلإ دعت مل اهنكل

 اهتثج ىلع اورثع مايأ ةعبرأ دعبف .ادبأ اهتيب

 تناك ةبقارم تاريماك تفشكو .بيرق ناكم ىف

 الوهجم الجر نأ نيزنبلا ةطحم فلخ ةتبثم

 ردق ىلإ اهب راس مث اهيلإ ثدحتو اشرام فقوتسا

.اهلتق مث اهبصتغا ،موتحم

 ةيالو ىف ،اديرولف نم لايمألا فالآ دعب ىلعو

 ىسأو مامتهاب بوسيج سالاد تعبات ،نوجيروأ

 نيب ةقالع ىأ كانه نكت مل .اشرامل ىرجام

.هسفن رمعلا نم امهنأ ىوس ،نيتاتفلا

 هلعفت نأ نكمي ناك اميف ركفت سالاد تلظ

 ىذلا امو ،ملؤملا فقوملا اذه نم تلفت ىك اشرام

 اهسفن ىمحت ىك هلعفت نأ ىرخأ ةاتف ىأل نكمي

 نأ ىلإ ،باصتغالاو ىسنجلا شرحتلا ثداوح نم

.لحلا ىلإ تدتها

:قيرح ،قيرح - ىخرصا

 ىف دوسألا مازحلا ىلع ةلصاح تناك سالاد نألو

 نأ ىلع اهريكفت رقتسا دقف ،ودنوكياتلا ةبعل

 فقوم نم ةاتف ىأ ىمحت ىتلا ةديحولا ةقيرطلا

 نونفب ةيارد ىلع نوكت نأ ىه شرحت وأ فنع

.سفنلا نع عافدلا

 سسؤت نأ سالاد تررق ،ةرشع ةثلاثلا نس ىفو

 لئاسو تايتفلا ميلعتل حبرلل ىعستال ةمظنم

 ىوس ةمظنملا هذه مسا نكي مل ،سفنلا نع عافدلا

 Just Yell :اهتروصت ىتلا ةيامحلا لئاسو نم ةدحاو

Fire "قيرح :يخرصا طقف".

 ةضاير ىف ةراهملا ةجرد تغلب امهم" :سالاد لوقت

 نونفلا نم اهريغ وأ ودنوكياتلا وأ هيتاراكلا

 هيف عقت نأ نكمي أطخ ربكأ نإف ،ةيلاتقلا

 فاطتخا وأ شرحت فقومل ضرعتت ىتلا ةاتفلا

 .هعرصت نأ ةلمآ مجاهملا صخشلا عم كبتشت نأ وه

 ىتأت نأ وه فقاوملا هذه لثم ىف لثمألا فرصتلا

 نع عافدلا تاكرح نم نيتنثا وأ ةكرحب ةاتفلا

 اهل دهمي امب ،مجاهملا ةكرح اهب لشت سفنلا

 نأ اضيأ هاتفلا عيطتست .برهت ىك ليبسلا

 ىف ةبرتألا نم ةنفح فذقت وأ ،مجاهملا ضعت

 وهف هلمع اهنكمي فرصت طسبأ امأ .هينيع

 نأ ،ةوق نم تيتوأ ام لكب اهترجنح مادختسا

 هذه .قيرح ،قيرح لوقتو لاع توصب خرصت

 مهعفدتو سانلا رظن تفلتس ةثاغتسالا

 هابتنا تتشت فوسو ،اهتدعاسمل ايئاقلت

 ."هكبرتو مجاهملا

:ىناجم مليف

 تانبلا نم نكمم ددع ربكأ ىعو ديزت ىكل

 ةدعاسمبو ،ىسنجلا ءادتعالاو شرحتلا ةلكشمب

 ىتلا ةيلاملا تاعربتلا لضفبو اهتاقيدص

 تماق ،اهتدلب لهأو ناريجلاو فراعملا نم اهتقلت

 ناونعب مليف جاتنإو ريوصتب 2006ماع سالاد

 تانب مليفلا فدهتسا ."قيرح :يخرصا طقف"

 ىداشرإ مليف وهو ةيوناثلاو ةيدادعإلا ةلحرملا

 نأ نكمي ىتلا فقاوملا نم ةعونم ةعومجم نمضتي

 تاكرح نم ىرخأ ةعومجمو ،ةاتفلا اهل ضرعتت

 نأ نكمي ىتلا ةلاعفلاو ةلهسلا سفنلا نع عافدلا

 دقو .فقاوملا هذه لثم ىف ةاتف ىأ اهيلإ أجلت

 ىف صخش ىنويلم ىلاوح نآلا ىتح مليفلا دهاش

.ملاعلا لوح ةلود نيثالثو عبس

 ةبلاط ،رمعلا نم نيرشعلا نآلا غلبت ىتلا سالاد

 ةيالوب تلبردنيف ةعماجب ةيئاهنلا ةنسلا ىف

 ءزجلا ميدقتب ىضاملا فيصلا تماق ،ىسينيت

 ىخرصا طقف" هناونعو مليفلا اذه نم ىناثلا

 مليفلا فدهتسيو - "ةعماجلا طيحم ىف :قيرح

 ةعومجم كلذك مليفلا نمضتي .ةعماجلا تابلاط

 ىلع تايعماجلا تانبلا دعاست ىتلا تاداشرإلا نم

 نهضرعت امبر ىتلا ةنومأملا ريغ فقاوملا بنجت

 ةاعارم الثم كلذ نم .باصتغا ثداوح وأ تاسكاعمل

 نأ ،ةرخأتم تاعاس ىف اهدحو جراخلا ىف دوجولا مدع

 ةبحصب - عاطتسملا ردق - ةاتفلا كرحتت

 ردابت نأ نهادحإ بايغ تظحال اذإو ،اهتاقيدص

 ىذلا كولسلا وأ رهظملا بنجتت نأ ،اهنع لاؤسلاب

 بحرت ةبيستم ةاتف اهنأب ىحوي دق

.تالزاغملاب

 عقوم ىلع اناجم حاتم هيأزجب مليفلا

wwww.justyell re.com - movie هلازنإ ىف بغري نمل 

.هلوادتو هتدهاشمو

:ةاتف نويلم ةروث

 "قيرح ىخرصا طقف" ةيعمج ةطشنأ قاطن دتما

 نويلملا ةروث" اهمسا حبصيل تروطت ىتلا

 لدابتت تحبصأو اكيرمأ جراخ ىلإ "ةاتف

 ةلود 45 نم رثكأ ىف ةيئاسن تامظنم عم ةطشنألا

 سالاد تماق ىضاملا فيصلا ىفو .ملاعلا لوح

 رثكأ اهلالخ تراز دنهلا ىف نيعوبسا ةدمل ةلوجب

 كانه تانبلا عم تشقانتو ةعماج ةرشع ىتنثا نم

 ةراعدلا ةهجاومو فاشتكا لبسو شرحتلا لكاشم نع

 تلصح ،اهتادوهجم لضفبو .رشبلاب راجتإلاو

 حنمُت ىتلا ةلوفطلا ملاع ةزئاج ىلع ارخؤم سالاد

 ريفوت فدهتست تادوهجمب موقي نمل ايونس

 اهدعسي ام نكل .مهتيامحو لافطألل لضفأ ةايح

 ترفسأ اهتادوهجم نأب اهساسحإ زئاوجلا نم رثكأ

 نأ اهلابب رطخي نكي ملو ماع عفن قيقحت نع

 نم تانبلا ةيامح تفدهتسا ىتلا اهتطشنأ

 ربكأ وهامل روطتت فوس ،باصتغالاو شرحتلا

 .دعبأو

 تناك تاشاقنلاو ةيبيردتلا تارودلا لالخ نمف

 نهسفنا ةيامح ىلع تارداق نهنأ نكردي تانبلا

 ىلإ ىلاتلاب ىدؤيامم ةلئاه تاناكمإب نعتمتيو

.سفنلا ىف ةقثلاب نهساسحإ ةدايز

 ناونعب اباتك سالاد تردصأ ةبرجتلا ىحو نمو

 تاريثك تناك" :لوقت هيفو ،"تاريغص تايروث"

 ىلع بيردتلا تارود ءاهتنا دعب تايتفلا نم

 تنأ تالئاق ّىلإ نيتأي سفنلا نع عافدلا لئاسو

 نم تانبلا ةيامحل ةيعمج ىئشنت نأ تعطتسا

 أدبأ نأ ،ةيباجيإ كلثم نوكأ نأ ديرأ انأو شرحتلا

 .ءارقفلا ةدعاسمل وأ الثم ةئيبلا ةيامحل اعورشم

 نأ كرودقمب معن ،تنب لكل لوقأ تلزامو تنكو

 ىققحت نأ ،كطيحم ىف ايباجيإ ارييغت ىثدحت

 نيشيعت ىتلا ةدلبلا وأ ىحلا ىمدخت نأ ،املح

 هنكل الهس سيل رمألا .كل ولحت ةقيرط ىأب اهيف

 ."ةميزعو ةطخو فده كيدل نكيلف ،نكمم

:تانبلا عم

 اهتادوهجم تاونس عبس ىدم ىلع سالاد لصاوت

 نكامأل تارايزب موقت ،هاجتالا اذه ىف بوؤدلا

 تاركسعملاو ىداونلاو سرادملا ىف تانبلا عمجت

 ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج ىف ةيفيصلا

 لكاشم لوح تاشاقن ريدتو تارضاحم ىقلتف

.ىسنجلا شرحتلا عم تانبلا

 رود رصتقي ال تاءاقللا هذه لثم ىف" :لوقت

 اضيأ نهئارآب نكراشي لب عامتسالا ىلع تانبلا

 تاءارجإ نم ابجاو هنيريامو ةلكشملا بابسأ لوح

."اهبنجتل

 نوعوطتمو سالاد موقت تارايزلا هذه لالخ نم

 لئاسو ىلع تابيردت تانبلا نيقلتب نورخآ

 لب .ضرغلا اذهل اهتروط ىتلا سفنلا نع عافدلا

 ءابآلاو نيسردملل ةصاخ ةيبيردت جمارب تروطو

 تايرخآ اوبردي نأ كلذ دعب نوعيطتسي نيذلا

.اذكهو

"ءاضيبلا ةطيرشلا" دوهجو شرحتلا

 نم اعيجشتو اناسحتسا سالاد تادوهجم ىقلت

 لمعلاو ةأرملا نوئشب ةينعملا رئاودلا بناج

 ىذيفنتلا ريدملا شلاو ىثاك لاثمأ نم ىعامتجالا

 ىرسألا فنعلا ةحفاكمل ىسينيت فلاحتل

 .باصتغالاو

 تاديسلاو تايتفلا حيلست نأ شلاو دقتعت

 ةيامح نم نهنكمت ىتلا ةيعافدلا تاراهملاب

 لحلا مدقي نل هنكل ،بولطمو ديج رمأ نهسفنأ

 .باصتغالاو ىسنجلا شرحتلا لكاشمل لماشلا

.ةيعوتلاو ميلعتلا وه اهرظن ةهجو نم لحلا

 تارود ترج اذإ الإ لكاشملا هذه لحُت نل" :لوقت

 .بابشلاو دالوألا اهيف كرتشي ةلثامم ةيبيردت

 ىف ركفي وأ ةاتفب شرحتي ىذلا باشلاف

 راثآلا كردأ اذإ امامت هفقوم ريغي دق اهباصتغا

 ةيحضلا ىف مئارجلا هذه اهكرتت ىتلا ةرمدملا

."اهلهأو

 ةلمح" ةمظنم كلذ ىلع الاثم شلو قوست

 �e White Ribbon Campaign"ءاضيبلا ةطيرشلا

 دض فنعلا لامعأ ءاهنإل ىعست ةيملاع ةمظنم ىهو

 فيقثتو ميلعت ىلع زيكرتلا لالخ نم ةأرملا

 داوم ةمظنملا ءاربخ عضي .بابشلاو ةيبصلا

 نيب تاقالعلل ةلوبقملا دعاوقلا لمشت ةيعوت

 لك ىفو ةعماجلاو ةسردملا ىف دالوألاو تانبلا

 مارتحالا ىلع مئاقلا قئاللا كولسلا جذامنو ،ناكم

 لئاسو رصتقت الو .بابشلا نم عقوتملا

 ،ةيميلعتلا تارودو تاودن ميظنت ىلع ةمظنملا

 بابشلا اهيف وعدت ةيعادبإ تاقباسم لب

 ريوصتلا وأ مسرلا وأ ةباتكلا مادختسال

 ثحبلاو ةلكشملا نع ريبعتلا ىف ىئامينسلا

 .اهل لولح نع

 نأ روصتن نأ أطخلا نم هنإ شلو ىثاك لوقت

 صخت ةلكشم ةأرملا دض فنعلاو ىسنجلا شرحتلا

 نع تالوئسملا بسحف نهنأو ،نهدحو ءاسنلا

 ساسألاب ةلكشملاف .اهل لح داجيإ نعو اهثودح

 لخاد كولسلاو ميقلا ىف ام اللخ سكعت ةيعامتجا

 اهلح ىف ةفلتخم فارطأ كارشإ نم دبالو عمتجملا

 فرطلا ةرورضلاب مهنأل بابشلاو ةيبصلا اميسال

 .اهثودح نع لوئسملا


