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 الشريعة هظام: يف إثيوبياالوجاة الوحيد للمسلمين  سبيل

 

 
 .، إدٍُةُاةٍراها هازُال، من ٍالقًٍضـن زؼؿٍ فُما َلي جؼزمة مقالة لػ
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 لوُػػػاـ، فكػػػؼ  ق جقػػػغَى الْوػػػ  الضػػػؼق ًػػػػا القػػػاؿ  ّػػػؼض فضػػػٍ قتػػػن  ف 
 مػػن  فالٌـػػحُؼَا صالػػة  قفالكػػؼَْة  ف البػػؼخ، قظامػػة قؿػػا ن ارّػػالـ ا مؼَكُػػة، َبػػػ 

. غُػػؼ الـػػلمُن ٌا ىلعؿػػحضن مضػػن رؿػػحٍر الٍالَػػا  الحضػػغض قؿػػُحى فؼوػػ  الكػػؼَْة 
ؿػػالمُة، ق قالَػػة  ةحسػػؼَى الكػػؼَْة ار  قالَػػا   مؼَكُػػة  9، قامػػث ىلع ؿػػتُن الذػػاؿ 

، مػن  َػن  جػ  ًػػا     . إذفقةػُن اررًػاخ   اةُوٌػ  8201، َـاقك مكػؼقع القػاهٍف رقػى    جُوُـي
القلق الػػك ال  ؿػاس لػيمل قلػاذا َكؼًٌػا البػؼخ قصلاػاوىمل السػٍاخ الضحمػن الٍصُػغ ًػٍ            

الحاـػػُؼ العػػاًت الحْمػػغ ل ؿػػالـ  هحُسػػةالْامػػؼَن  الونػػار البٌؼؿػػة الاكؼَػػة ةػػُن 
 .الضؼقخ النلُتُةػ صقتة الحتقُة مو التالُةةـتب الْحقغا  

ـ  ، مكػػاّؼ الالقّػػي ال لػػةاؿ منػػٌلش ارؿػػالـ َذُػػؼ ، ال َػػؽةْػػغ مػػا َقػػؼخ مػػن  لػػ  ّػػا
، قالـػػلمٍف ىلع  هٌػػى ررزػػة  رهػػ  مػػن   ن مػػا لػػي قمػػ  إؿػػالمي َْحتػػؼ هاقنلػػا   قكػػ

 الكا وػػا . ال َػػؽاؿ ًػػػا الكػػٍْر الحلمػػن ىلع صالػػي ىلع الػػؼغى مػػن فقػػغاف زظمػػي         
ُؾ ،  دػػار الػػؼ 0282لعػػامؾ مػػن قػػتاط رفتؼاَػػؼ  ، ق االػػغَوي ا مػػلي. ىلع ؿػػتُن الذػػاؿ

ق إفٌػػار النػػالض الػػًٍوي ةقٍلػػي ةتـػػاًة إف زػػؼا ى  وػػسة ىلع مـػػحٍ  الػػتالر قةامػػا 
الضػػؼقخ النػػلُتُة قمضػػاكى   هػػي ظػػالؿ قا"... جػػػكؼ ققػػاؿ  ،قػػوُْة ارجكتػػث ةاؿػػى الـػػُش

، كاهػػث الْتٍرَػػة  اؿػػى الـػػُش. ق قًووػػا ة، ارجكػػب الوػػاس  فْاللػػا فُُْػػة   الحاحػػُف
 قزُى كؼق متؼرض ق كذُؼ من ا صُاف ةاؿى الـُش ". 

، الوقػػغ فػػٍؽالػػًٍمي ةػػلف البػػؼخ  اهػػؽّر كذُػػؼ مػػن الوػػاس  ف الػػؼ ُؾ لػػى َلحػػؽـ ةالتػػغ  
َعػػؽّى ةػػػ "ال  اي لىػػضاَا ، ق ّػػؼخ ّػػن  ؿػػ ٌمٍصػػا  الوتُلػػة" للضػػؼقخ النػػلُتُة ق راف مػػا 

ِ    ظؼقج الـ ، مٍوػٍع ًػػا القػاؿ لػُؾ ّػن الضػؼقخ       لمُن مػن الوٌقػة العىػؼاب. ةػالٌت
جلدُؼًػػػا الاكػػػؼك قالٍاقػػػ  السًٍؼَػػػة الحػػػي جـػػػحع  ةػػػغماب   ّػػػن النػػػلُتُة قلكػػػن

 .الـلمُن قجضحقؼ الحسؼةة الذقافُة ارؿالمُة

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/-state-resources-on-the-prohibition-of-the-use-of-foreign-law-in-state-courts.aspx
http://www.tennessean.com/article/20110222/NEWS02/110222081/Bill-Ketron-proposes-law-make-following-Shariah-law-felony
https://time.com/3698777/obama-prayer-breakfast-jim-crow
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 قًػػي 1مُة.، الكػػؼَْة ًػػي قػػاهٍف رَوػػي َكػػكن زػػؽبلا مػػن الحقالُػػغ ارؿػػال  ق القاةػػن
، لقػػؼ ف قالضػػغَخ. ق اللبػػة الْؼةُػػة  ، قال ؿػػُما امكػػحقة مػػن جْػػالُى الػػغَن ارؿػػالمي  

الػػػك  الاقػػيَحوػػاقه مػػِ ال َكػػُؼ منػػٌلش "الكػػؼَْة" إلػػ  قػػاهٍف اللػػي الػػػك ال َحبُػػؼ ق 
مػػارؽ ر ػػُؾ  ؿػػاقاة كػػاهحؼةؼك، رقاف    ق ةؼٌَاهُػػا،  .2ؼ إلػػ  جاـػػُؼاجي الْلمُػػة  َكػػُ

الػػػػك َػػػول ىلع  ف "... الٍوػػػِ  قػػػاهٍف الكػػػؼَْة ق ةؼٌَاهُػػػا، ىلع إرظػػػاؿ قَلُػػػامؽ
 ف  ،الؼؿػػػػمي للكػػػػؼَْة ارؿػػػػالمُة َمكػػػػن  ف َـػػػػاّغ ق الحماؿػػػػ  االزحمػػػػاّي"

ىلع  ، قكػػاف رر الاْػػن تٌُن ةالوُػػاـ القػػاهٍهي التؼٌَػػاهي  َكٍهػػٍا مػػؼج الـػػلمُن لػػى  
قالَػػة ق جٌتُػػق الكػػؼَْة ارؿػػالمُة.    80، هسضػػث مكػػؼقى للباَػػة. ق هُسُؼَػػا   ذلػػ  

 إرارض الحومُػػة الغقلُػػة ق ق قػػتكة ا ةضػػان الوُسُؼَػػة قفقلػػا لكػػؼقع ةضذػػي ةقُػػارض  
ـ "،  (ODID)  كـػػػاٍرر ىلع إروػػػاب  كاهػػػث الضػػػاكى الكػػػؼُّة جْمػػػن ةكػػػكن ّػػػا

، قالٍاقػػ  جسػػاى  ىلع الػػؼغى مػػن قزػػٍر مكػػاكن قاوػػضة"   ،ا قػػعاص الػػػَن جعػػغمٌى 
 %8..1 َْحقػػغصُػػخ  "كػػاهٍ"إَساةُػػة للباَػػة ظامػػة ق قالَػػة  الغَوُػػة ال ؿـػػا  ًػػػى

 .من الـكاف  ف الضـتة  كذؼ زغارض ةالذقة من الكؼًة

كاهػػث إدٍُةُػػا  قؿ رقلػػة  زوتُػػة جقتػػن ارؿػػالـ ّوػػغما كػػاف غُػػؼ مْػػؼقؼ ق مُْػػى      
ج القػػػارض اردٍُةُػػػٍف ق الاوػػػي  ، فقػػػغ رّقىلع الػػػؼغى مػػػن ذلػػػ  . 3 هضػػػاب الْػػػالى 

قمػػا إلػػ  قالقٍمُػػة قالقتلُػػة  "قاقااهػػا"لاػػاًُى غؼَتػػة مذػػن  -ّػػن قنػػغ-قالْامػػؼقف 
، فػنف الؼاةٌػة الغَوُػة الحػي كاهػث جضػافٍ       رؿػالـ. قهحُسػة لػػل    مػن جػلدُؼ ا  حقلُن لذل  ل

ممػػا  ر  إلػػ  جكػػادؼ    ،ىلع الـػػكاف الـػػلمُن ق كحلػػة رَوُػػة قاصػػغض قػػغ جتعػػؼ       
ُلػػا لٌػػا ا مػػؼ قكلهػػي  زوػػغض معٌػػي مسمٍّػػا  محوػػافؼض ةكػػكن مؼَػػؼ. قػػغ َتػػغق ، لكػػن مضل

منػُؼ الـػػلمُن ق هٌاَػة الٌػػاؼ. ىلع الػؼغى مػػن  ف    الػغقؿ البؼةُػة ًػػي الحػي جقػػؼر    
                                                           
1
 https://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sharia 

2
 http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t125/e1107 

3
 6.7,8 Baye, Temesgen Gebeyehu (2018-06-04). "Muslims in Ethiopia: History and identity". African Studies. 77 (3): 412–427. 

doi:10.1080/00020184.2018.1475634. ISSN 0002-0184. S2CID 149879228 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://www.theguardian.com/uk/2008/feb/07/religion.world
http://www.qeh.ox.ac.uk/content/nigeria-research-network
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، إال  هػػي لػػُؾ لغَػػي ؿػػلٌة لحبُُػػؼ ةالؼقهػػة للقُػػاـ ةػػنزؼابا  ّقاةُػػةالوُػػاـ قػػغ َحمحػػِ 
، فػػنف الـػػلمُن ؼ مـػػار الـُاؿػػا  البؼةُػػة. قمػػن دػػىّ ا ًػػغاؼ الضػػغرض مـػػتقلا  ق جبُُػػ

ٌ  القػػاهٍهياردُػػٍةُُن ّػػالقٍف ةػػُن االوػػٌٌار   ٍف" ى ةػػلهٌى "إرًػػاةُقالعػػٍؼ مػػن قمػػا
، فٌػػى مستػػؼقف ىلع  ف َكٍهػػٍا مػػن  ٌؼَقػػة ةغَلػػة للضكػػى، قهحُسػػة لػػػل  ٌػػالتحٌى ةل

، ًوػػاؾ قػػٍْر ةالُقُػػة ةػػُن  لضـػػن الضػػٍالكػػسُْن لغؿػػحٍر َواػػي قزػػٍرًى. لكػػن  
، فقػػغ قةالذػػنؿحؼقػػار ةكػػْب مىػػلن لػػى جْػػغ مْقٍلػػة، الـػػلمُن اردُػػٍةُُن قفكػػؼض اال

 جلدُؼًا الٌغر لحذتُي الْؽَمة. ”اررًاخ“فقغ  جـمُة 

، لػػغَوا مضكمػػة جضمػػن اؿػػى "الكػػؼَْة" الحػػي جٌػػغؼ إلػػ  جْػػغَن الكػػؼَْة ةٌؼَقػػة هْػػى
جسْلٌػػا محٍافقػػة مػػِ همػػي الضُػػاض البؼةػػي ةكػػكن محوػػاغى ةػػغالل مػػن جـػػٍَة ظالفػػا     

 ُ ، ة. ىلع الػػؼغى مػػن جـػػمُحٌا الػػٍقؼض الوػػاس ققػػكاقٌَى ّػػن ًؼَػػق الكػػؼَْة ارؿػػالم
، قالقػػاهٍف السوػػا ي لػػؽقاج قالٌػػالؽا جقحنػػؼ فقػػي ىلع إمػػغار قػػٌارا  ا فػػنف قازتاجٌػػ

، ظػػارج هٌػػاؽ اظحنامػػٌا. صـػػب ارؿػػالـ، فٌػػي لُـػػث مضكمػػة قػػؼُّة. قمػػِ ذلػػ       
، قال َْؼفػػٍف  ف ارؿػػالمُة اةْػػه الـػػلمُن الىػػللُن فقػػي ةـػػتب را ضحٌػػ   اَضىػػؼً

الـ. لـػػٍب ارؿػػ حٌمػػُفاؿػػحعغامي مػػن قتػػن كُاهػػا  ظتُذػػة ل  َػػحى ةارؿػػالـ قػػباٌى
، ةالكػػار َمكػػن جاؼَقػػي حوا العامػػة"حٍص  مػػن "م ؿـػػ، فػػنف الكػػٍْر الػػغَوي الـػػالضػػٍ

ُلا ق   جضقُقػػيةالضكمػػة الغَوُػػة قال َػػحى  ةػػالوٌق. الكػػيب الٍصُػػغ الػػػك َْحتػػؼ إؿػػالم
، خ. ق الٍاقػػِىلع مكحتػػي الحػػّؼ الٍوػػٍعًػػػى الضكمػػة الًٍمُػػة ًػػٍ القػػؼ ف الكػػؼَى  

 .الضكمة ًٍ فْن معال  جماملا ل ؿالـ فنف الػًاخ إل  مذن ًػى
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 كـػػٍـ الـػػُضُة  ، ملػػ  مملكػػة  الوساقػػيارؿػػالـ لػػُؾ غؼَتػػال ق إدٍُةُػػا. كػػاف     
ُلػػا  ، ًػػٍ الػػػك رصػػب ةنػػضاةة الوتػػي مضمػػغ رمػػل  اللػػي ّلُػػي قؿػػلى  الػػػَن  رإدٍُةُػػا صال

، 5 4ؽالضاكمػة الّحوػػاقٌى ارؿػػالـ. ق ؿػُؼض اةػػن إؿػػضا  فػؼقا مػػن اوػٌٌار قتُلػػة قػػؼَف   
الضتكػػة  إف ةػػلرض"  مْاهػػاض  مػػضاةي قػػاؿ لٌػػىرمػػل  اللػػي ّلُػػي قؿػػلى  لػػا ر   الؼؿػػٍؿ 

َعُلى ّوغى  صػغ  لكػى فؼزػال قمعؼزػال ممػا  هػحى       ، فػالضقٍا ةػتالرى صحػ  َسْػن اللػي     ملكال ال 
ٌػػا الٌسػػؼض الذاهُػػة حجلدػػى الغفْػػة ا قلػػ  مػػن الٌػػازؼَن  ثقتل، اؿػػحعـ388". ق ّػػاـ فُػػي

، لكػػػن كػػػؼـ الىػػػُافة قالحـػػػامش الػػػغَوي الٍمػػػٍؼ ق ًػػػػا الحػػػارَط  ـ386ق ّػػػاـ 
 الوساقػػيكػػاف فقػػي ةـػػتب قعنػػُة  لقػػغ االؿػػحذوا ي لػػى َْػػغ مٍزػػٍرلا ق إدٍُةُػػا.  

ِ   اللٌُاػػة الؼا ْػػة الحػػي  ر  إ   ـػػُضُة ، كاهػػث اللػػ  ًػػػا الحٌْػػغ العُػػؼك. ق الٍاقػػ
ِ   را ملػػا ق صالػػة صػػؼخ مػػِ ار   ، قًػػي جْحتػػؼى  ؿػػالـ موػػػ ٌٍَرًػػا ق القػػؼف الـػػاة

                                                           
4
 Ibn Ishāq (2004). Sīratu Rasūlillāh (tr. Alfred Guillaume). Oxford University Press. p. 146. 

5
 W. Montgomery Watt (1980). Muhammad at Mecca. Oxford University Press. pp. 110–111. 
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. لقػػغ قّلػػغ جكػػؼار هؽاّػػا  الاوػػي هػػغقةلا هاـػػُة قمكػػاّؼ مْاكـػػة     اجٌغَػػغلا لٍزٍرًػػ 
 .قافحؼاوا  ؿلتُة فُما َحْلق ةارؿالـ ق جتاّي

  8131إلػػ   8166صكػػى مػػن الػػػك ر س الذػػاهيجُػػٍررقارمتؼاًػػٍر  ذًػػب، ىلع ؿػػتُن الذػػاؿ
ُة  ق جػؼؾ  مػن ظػالؿ إزتػار الـػلمُن ىلع الحضػٍؿ إلػ  الـػُض        فػؼض قاقػِ زغَػغ   إل  

 ةـػػتب اركػػؼاى قمػػن لػػى َحضػػٍؿ  إلػػ  الـػػُضُة لمُنجضػػٍؿ ةْػػه الـػػ 6إمتؼاًٍرَحػػي.
ـ " ا زػؽاب البؼةُػة مػن    إلػ   اهحقػن  موٌى ةػالقؼخ مػن الـػٍراف صُػخ اؿػحمؼقا ق      " غٍزػا

ـ  ، ارمتؼاًػػٍر ظلُاػػة ارمتؼاًػػٍر جُػػٍررقس الذػػاهي   ، قامػػن قةالذػػن. 7ممارؿػػة ارؿػػال
إلػػػ    إزتػػػار الـػػػلمُن ىلع الحضػػػٍؿ 8119-8120 ةػػػُن صكػػػىالػػػػك الؼاةػػػِ ر ًٍَػػػاهؾ

مُػػغ ق غىػػٍف ّػػن ًؼَػػق ا مػػؼ ةالحْ ،مػػن  زػػن جضقُػػق الحٍصُػػغ الػػغَويالـػػُضُة، 
ؽَػػؼض مـػػُضُة ق ةضػػؼ ، قمػػ  مولُػػ  الذػػاهي إدٍُةُػػا ةلهٌػػا "... زدػػالن ؿػػوٍا . قةالذػػن

، قًػػٍ جْتُػػؼ َنػػو  81988  ةؼَػػن ٌا إلػػ  ا قرقةُػػُن ق، ق رؿػػالة  رؿػػلمػػن الـػػلمُن"
كلٍف منػػغر إزّػػاج. للٌٍَػػة   ىلع  هٌػػى  ّػػغاب ق الػػغاظن قكلزاهػػب َكػػ    الـػػلمُن 

، مػػن الـػػحضُن  كـػػُة. ىلع الػػؼغى مػػن كػػن الضػػاقال     ، الـػػُضُة ا ردٍذالقٍمُػػة
جتغَػػغ  ق جساًػػن "الكػػكٍؾ" الحكػػغرض الحػػي جضػػٍـ صػػٍؿ الـػػلمُن اردُػػٍةُُن ظامػػة    

مـػػلمة. ؿػػُكٍهٍف را ملػػا جضػػث مؼمػػ  الوُػػؼاف مػػا لػػى َـحـػػلمٍا       إذا كاهػػث السؼَمػػة 
لاٌػػٍـ الحٍصُػػغ الػػغَوي لًٍُػػاهؾ الؼاةػػِ مػػن ظػػالؿ مْوػػ  الحضٍَػػن السمػػاّي  ق        

، مػػن الـػػحضُن جماملػػا  ف جكػػٍف   غَوُػػة الؽا لػػة. قق الٍقػػث الضػػالي  إصُػػاب التػػار  ال 
ـ      الػػؼب ةوـػػعة   مـػػلملا محػػغَولا قجتقػػ  ظػػارج الـػػسن ق هاػػؾ الٍقػػث مػػا لػػى َلحػػؽ

ًٍّة  .من ارؿالـ مك

                                                           
6  Baye, Temesgen Gebeyehu (2018-06-04). "Muslims in Ethiopia: History and identity". African Studies. 77 (3): 412–427. 

doi:10.1080/00020184.2018.1475634. ISSN 0002-0184. S2CID 149879228 

7 Baye, Temesgen Gebeyehu (2018-06-04). "Muslims in Ethiopia: History and identity". African Studies. 77 (3): 412–427. 

doi:10.1080/00020184.2018.1475634. ISSN 0002-0184. S2CID 149879228 

8
 Desplat and Ostebo, "Muslims in Ethiopia: The Christian Legacy, Identity Politics, and Islamic Reformism" p. 5. 
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، كػػاف القػػارض اردٍُةُػػٍف الالصقػػٍف مذػػن ؿُالؿػػي قموبُـػػحٍ       ط الضػػغَخق الحػػارَ
ةٌتُْػػػحٌى. ىلع الػػػؼغى مػػػن  ف ررزػػػة الٍصكػػػُة الحػػػي   ـػػػاضقزَوػػػاقك زمػػػٌُْى ق

، إال  ف ا قػػػكاؿ العامػػػة ةكػػػن موٌػػػا جتاَوػػػث ارجكتًٍػػػا كاهػػػث محكػػػاةٌة ق ا ؿػػػاس
ؼ مػػن ظػػالؿ ّغؿػػة  ؿُالؿػػي صاكمػػال مـػػحتغال اؿػػحٌلِ  راب السمػػاًُ ةكػػكن كتُػػؼ. كػػاف  

،  ق غُػػؼ مـػػُضُُن. ظػػالؿ فحػػؼض صكمػػي، ةوػػابل ىلع الحػػارَط الكػػاٍك    فٍرَوُػػة  مـػػُضُ
، ةػػن  زتػػؼ الـػػلمُن ىلع رفػػِ  مػػٍاؿ  ْغَػػغ مػػن الـػػلمُن مػػن  رض  زػػغارًى ًػػؼر ال

ُلػػا لػػى       "لستُػػؼ"ا ُلا لُوُو صملحػػي اررًاةُػػة   مػػنَـػػلى قاالةحػػؽاز. كػػاف موبـػػحٍ ماركـػػ
قػػعل ىلع  262.222إلػػ   82.222، قعحػػن صػػٍالي إقػػؼافي، قلكػػن جضػػث الْكػػٍا ُة  صػػغ

َحمحػِ ةضؼَػة    رَكحػاجٍرلا صػغَذلا  ق ذلػ  الـػلمُن. كػاف زَوػاقك      ةمػا  10 9"كػي قػتؼ"   مغار
اررًػػاخ. مػػا َـػػم  ق الضػػؼخ ىلع  صلُالػػا ال غوػػ  ّوػػيالػػؼقر مػػن البػػؼخ  هػػي كػػاف  

اظ ىلع لقػػغ اؿػػحعغـ ةػػػكاب  هكػػٌحي القمُْػػة ةْتػػارا  قاهٍهُػػة مذُػػؼض ل ّسػػاخ للضاػػ
 "ًُػػٍمن راَػػحؾ ققجػػف "، قالبؼَػػب  هػػي  هكػػل موُمػػة   ؿػػمْحي ىلع الـػػاصة الغقلُػػة 

، جػػى اغحُػػاؿ قعنػػُا   رض. قهحُسػػة لػػػل الؼقّػػة ىلع ا  اردٍُةُػػة رظاػػاب الضقُقػػة 
ؿُاؿػػُة ةػػارزض ةكػػكن محتػػارؿ رقف جػػؼؾ  رلػػة الٌػػب الكػػؼّي. ققػػغ  رَػػن الكذُػػؼقف زقرال   

ى  ّىػػاب ق موُمػػا  إرًاةُػػة زا اػػة، قًػػؼخ ةْىػػٌى     لكػػٍهٌ "كاهبػػارق"ق مضػػاكى 
، ممػػا زْلػػي الػػوسى الٍصُػػغ ق الـػػاصة  الـػػتا ةضذلػػا ّػػن مػػالذ، قاوػػٌؼ التػػاقٍف إلػػ   

 .ؿُةالـُا

رقف قنػػغ. ىلع ؿػػتُن الذػػاؿ، اصحسػػؽ ؿػػسن   القػػػرض  زؼا مػػيةْػػه  ككػػ لكػػن جػػى  
َعػؽّى  هٌػى مػن  هنػار زتٌػة جضؼَػؼ  ق        قزارَن، قًٍ  ؿػٍ  ؿػسن ق الْػالى    زػارَن  ، مػن 

ن ُنف "الـػػلٍلفػػ. ًُػػٍمن راَػػحؾ ققجػػف جقؼَػػؼةضـػػب ، قالًٍوُػػة رقف جٌمػػة  ق إراهػػة
ق زتػػؼقًى ىلع القُػػاـ ةلّمػػاؿ مٌُوػػة  مػػاـ   ًىمػػن مالةـػػٌى قوػػؼةٍالـػػسواب زػػؼرقا 

، ْػػار قالعػػٍؼ". كػػاف ّتػػغك مضمػػٍر ّمػػؼ  القػػٍْر كْقػػاخ قلػػؽرع   زمُػػِ هػػؽالب الـػػسن 
                                                           
9
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/575405.stm 

10
 http://www.gpanet.org/content/genocides-politicides-and-other-mass-murder-1945-stages-2008 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/08/a-modern-dictator-why-ethiopias-zenawi-mattered/261412/
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2008/04/12/meles-zenawi-an-impatient-ally.html
https://www.hrw.org/report/2018/07/04/we-are-dead/torture-and-other-human-rights-abuses-jail-ogaden-somali-regional
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، لكػػن زَوػػاقك ًػػى مػػن قػػامٍا ةالٌمػػة القػػػرض ،فاقػػي، قرى النػػٍمالي الـػػاةقر ػػُؾ ارقلػػُ
ةنػػاحي ًػػٍ الػػػك رةػػؼ زمُػػِ ا هكػػٌة الحػػي زػػؼ  راظػػن ذلػػ  الـػػسن ؿػػُت الـػػمْة. 

للحْػػػَب  قًػػي مػػؼارؼ صػػؼ ف الـػػسٍف اردٍُةُػػة  ى، َمكووػػي  ف  ظتػػؼكؿػػسُن ؿػػاةق
، قًػػػا اظ ىلع الْقػػن، مػػن النػػْب للباَػػة الضاػػ  قهحُسػػة لػػػل  . الٍصكػػُةقالْاملػػة 

لـػػلى غ  الػػ ارَمػػافع َمكػػن  ف َىػػْ  الػػؼقه قلكوػػي ال َمكػػن  ف َكـػػؼ   الٍوػػِ الػػؼّق
، لكػػن لػػػك  ؿػػقي  ظُػػؼلا ًاغُػػة ةػػال موػػازع    . لقػػغ كػػاف قرملػػا ق الػػط ًػػٍ ا   الحقػػي

 .قفاجي إل  ما ةْغ اؿحمؼ معٌٌا  هساصي 

 

 الحرب االهلية

إدٍُةُػػا مكػػٌغ غؼَػػب ملػػيب ةالحقلتػػا  قّػػغـ القػػغرض ىلع الحوتػػ  قالكػػاصوا  القتلُػػة  
، قًػػي ةالىػػؼقرض جْلػػى ؿػػؼّة الٌػػؼقخ ق صالػػة    االصحػػؼاـ الػػػك هالحػػي الكالقػػوُكٍؼ  ق

    ٍ ف مػػن ظػػالؿ قػػٍ  الـػػٍُؿ الٌتُُْػػة    صػػغقن ّوػػ  غُػػؼ محٍقػػِ. َحكػػكن الـػػلم
، ّػػن كذػػب إراقػػة الػػغماب غُػػؼ التػػؼرض، قَْؼفػػٍف ةالٍازٌػػا  الْوُاػػة الحكػػؼرض دتػػاجٌى ق
ةمػػا ، قاالوػػٌؼاةا  االزحماُّػػة. ر الـػػسن ظػػارج هٌػػاؽ القىػػاب، قالضكػػاـ الـػػحتغَن     ق

، قالسمػػاًُؼ جكػػٍف ًػػػى الضػػؼخ صػػٍؿ االهحقػػاـ، لكػػن الـػػُارض ًػػي الـػػتب الؼ ُـػػي       
ةػػػ الضٌػػاـ لتػػغب االصحاػػاؿ   الوـػػُاف جوحُػػؼ ظػػؼقج موحنػػؼ مػػن      العاوػػْة ق ًػػيّ 

، إال  هٌػػا فحػػؼض راصػػة  ُْحٌػػا . ىلع الػػؼغى مػػن  ف الضػػؼخ مػػغمؼض ةٌت  ٍهػػار رزػػٍكى ارصم
رجكتػػث فُػػا ِ ك قػػغ ااجُبػػؼ جضؼَػػؼ قػػْبللمـػػلمُن  ف الضكٍمػػة الحػػي جقٍرًػػا زتٌػػة 

 . ظؼ ُالىةَالا ْاقب َ -ؿتضاهي قجْال -، قاِف َتغق  ف اللي ق إدٍُةُا قالنٍماؿ

ٍّر  ، ةػن  لسغَػغ. رزػن ال َمحلػ  العٌػي فضـػب     هاـػي ىلع  هػي الـػُش ا    صمػغ  ةي  م
اقػػؼ الػػغقِ. ةنػػاحي ظٌُتلػػا   َمحلػػ   َىلػػا القػػغرض الاكؼَػػة ىلع إظػػؼاج إدٍُةُػػا مػػن ال   

َػػة ، مػػٍر مـػػحقتللا مؽرًػػؼلا. ققّػػغ ةالضاؿػػتة قالٍ ػػاـ ةػػُن القتا ػػن الْؼقُػػة قالضؼ  ةلُبلػػا
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ؿػػؼاه ةْػػه الـػػسواب الـُاؿػػُُن كْالمػػة ىلع  ،  ًلػػق الغهُػػة ةػػال ًػػٍارض. ق الٍاقػػِ
زػػا ؽض صمػػن الٌُػػؼ الكػػاخ، قٌَػػؼ ـػػى االةحـػػامة اللٌُاػػة، ق هػػي رزػػن ق مٌمػػة. اةح

. قاّػػغ، ةكعنػػُة فا قػػة قةؼَػػق  الحبٌُػػة ارّالمُػػة الٍاؿػػْة صُػػي ةهٍةػػن للـػػالـ، ق
ةػػي لغَػػي ُّتػػاف َسْالهػػي غُػػؼ مػػالش لٌػػػا    إهػػي رزػػن ًُػػب ةمْوػػاى الكعنػػي، لكػػن  

مػا  الضكػى الـػلُى    ،السمػِ ةػُن ًػػى الوػٍاقل     صؼمػي الـػازة قالٍالب القتلػي. ققػغ   الغقر  
القػػغرض ىلع  ي مػػنصؼمػػق ،لكػػ قف الْامػػة ىلع الـػػحٍ  الكعنػػي   زتػػؼى ىلع إرارض ا

، ققػػغ مػػاغ ةُلػػة ذاجُػػة صُػػخ جٍزػػي   روَػػة النػػٍرض الكاملػػة، قالحكػػْب الوٌػػا ي لْملػػي  
ى الضكٍمػة ّػن غُػؼ قنػغ  كذػؼ ةكذُػؼ       الٍْاً  الكعنػُة الْملُػة اررارَػة. ؿػحغمؼ ًػػ     

ةاؿػػػى ارمػػػالصا  االزحماُّػػػة، قؿػػػُ رك الـػػػار ممػػػا ؿػػػحتوُي ق  ك ققػػػث مىػػػ  
إلػػ  جٍؿػػُِ الاسػػٍض القا مػػة ةالاْػػن ةػػُن القتا ػػن الْؼقُػػة ممػػا َؽَػػغ   ةػػيالؼقماهـػػي ِ

مػػن جواُػػؼ إمكاهُػػة الحٍمػػن إلػػ  قػػؼقط. َتػػغق الـػػحقتن قاجمػػال ةالوـػػتة ل دُػػٍةُُن      
 ، قؿػػٍؼ َىػػبٌٍف ّلُػػي  َن اؿػػحاارقا مػػن ًػػػا الٌػػؼج قالػػؼج    ةاؿػػحذواب  مٌػػؼض الػػػ  

 .ب ق الـلٌةمذن اللُمٍف ًالا  هي َضحاج إل  رّمٌى للتقا قَْنؼقهي

قُػػة الـػػالـ ةػػُن إدٍُةُػػا   ةػػي ةسػػا ؽض هٍةػػن للـػػالـ ّػػن اجاا    ، فػػاز 0289ق رَـػػمتؼ 
ةػػي ق  ، قاِف الضػػؼخ ًػػي مذػػاؿ السضػػُى"للْػػالى  " ، قػػاؿاالؿػػحالـظٌػػاخ قإرَحؼَػػا، قق 

مػن الوامػب    مػن الحُبػؼاك   .  قػاؿ الػ دؼَن  قػْتي ًػػى الػؼض مػِ     -صالة صؼخ مؼض  ظػؼ   
الْلُػػا ق صكٍمحػػي قفـػػؼ  زتٌػػة جضؼَػػؼ قػػْب جُبػػؼاك الانػػن ىلع  هػػي غػػف لػػا     

ض ّوػػغما زعّػػى  ف مُلُكػػُا  زتٌػػة   اّحتػػؼقى مـػػحضقاجٌى. ظػػؼج الٍوػػِ ّػػن الـػػٌُؼ   
ك راًمػػث قاّػػغض قػػٍا  الػػغفاع الػػًٍوي اردٍُةُػػة ةػػالقؼخ مػػن       اجُبػػؼقػػْب جضؼَػػؼ 

النػػاارض ىلع ّسػػن. ةػػغافِ    ثًلقػػ، ق 0202هػػٍفمتؼ ت جكػػؼَن الذػػاهي    .ق مُكُلػػي 
 ، اصحلػػث قػػٍا  رفػػاع جُبػػؼاك 8998 النػػؼاع ىلع الـػػلٌة ق ّػػاـ  هسػػاصٌى الـػػاةق ق

العوػػارؽ  كذػػؼ مػػن الػػالزـ لعػػٍض الْؼكػػة الوٌا ُػػة مػػن  زػػن التقػػاب. كاهػػث ظٌػػة  رَػػؾ 
صماؿػػة  مٌػػؼض   ا، قؿػػاّغًالاُغرالُػػة اررارا مارؿػػٌا  ةاةػػا ًػػي جقلػػُل القػػٍض الحػػي ج  

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2019/abiy/109716-lecture-english/
https://www.ft.com/content/c1261aea-5217-454a-b266-a3d231231211
https://www.ft.com/content/c1261aea-5217-454a-b266-a3d231231211
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غَػػغض  الضػػؼخ ا ًلُػػة. لقػػغ اؿػػحع  ق إٌّػػاب الضػػؼخ جـػػمُة ز، ةكػػكن كتُػػؼ لالهحقػػاـ
قػػٍا   ةػػي ةػػالٍق . ال جٍزػػغ ًؼَقػػة َمكػػن  ف جنػػمغ فٌُػػا قػػٍض الػػغفاع الًٍوُػػة وػػغ  

 ، قمػػِ ذلػػ َاىػػلٌا العنػػىكافلػػة ق موٌقػػة زتلُػػة ق صػػؼخ غُػػؼ مح رفػػاع جُبػػؼاك
قاؿػػِ ةمػػا ق ذلػػ   كذػػؼ   ، قكاهػػث الوحُسػػة إذالللػػا ىلع هٌػػاؽ فقػػغ جقػػغـ ىلع  ك صػػاؿ

كػػاف العٌػػؼ كتُػػؼا زػػغا.  صػػؼخ. لػػى جكػػن ًوػػاؾ صازػػة جتػػؼر ًػػػى الضػػؼخ.   ؿػػُؼ 3222مػػن 
ـػػحْغلا جماملػػا لكػػاركة  م ،ف ر ػػُؾ زتٌػػة جضؼَػػؼ جُبػػؼاك، زتؼمُكا ُػػن  ق الٍاقػػِ، كػػا

ةػػي اظحػػار الضػػؼخ ىلع الحـػػٍَة الـُاؿػػُة مػػِ الْلػػى  ف اصحمالُػػة      ، لكػػن الـػػؼققا 
، كاهػػث قػػتي مْغقمػػة. ةاظحنػػار قػػٍا  رفػػاع جُبػػؼاك جضقُػػق هنػػؼ ّـػػكؼك صاؿػػى ىلع
غُػػؼ السغَػػة، جٍقاػػث الضػػؼخ م قحلػػا، ىلع ا قػػن ق  ةْػػغ ّػػامُن مػػن الضػػؼخ ا ًلُػػة  

 .، ق ةي ق مـحوقِ ؿُاؿيالٍقث الضالي

 قػػن ّػػغرلا قمػػن الواصُػػة ؼاك بػػف ق  مٌػػؼض قجٍُمة قالـػػُضُإدٍُةُػػا ذا   غلتُػػة مـػػل
ُـػث ذا  مػلة  هػي    ل (CSA) ا رقػاـ الحػي قػغمحٌا قكالػة ارصنػاب الؼكؽَػة      السبؼافُػة،  

، ًػػى مضنػػٍرقف فقػػي ق الؼجاْػػا  ةُومػػا . زبؼافُػػاالكحػػب مـُّـػػة مػػن الْػػؼقؼ  ف
اؿػػحبلٍا ةػػػكاب قالب الوػػاس ، فقػػغ ق زمُػػِ  هضػػاب إدٍُةُػػا. قمػػِ ذلػػ  َوحكػػؼ الـػػلمٍف

 القتلػػي الذاةػػث لنػػالضٌى مػػن ظػػالؿ إقػػؼاكٌى ق مواققػػا  قتلُػػة ال هٌاَػػة لٌػػا مذػػن   
كٍهـػػٍ، قةػػٍرزي ةػػُن  رمػػي ققؿػػُغاما ةػػُن غػػامتُال، ققةوػػي قػػوقٍؿ  الواققػػا  ةػػُن

هػػٍا ق الػػغقر القُػػارك رقف لُكٍ ،قمػػا إلػػ  ذلػػ غػػارك، قةػػٍراف ةػػُن ّاػػؼ، ققكارقَػػا ةػػُن ق
 ."حعغمٍف هـعة مكحقة من ا ؿلٍخ االؿحْمارك القغَى "فؼؽ جـغ. َـمْاروة

ق إدٍُةُػػػا للـػػػٌُؼض ىلع السمػػػاًُؼ ةمٌػػػارض الوػػػٌؼاةا  االزحماُّػػػة اجػػػى جنػػػمُى 
ةاؿػػحذواب  ف ًػػػى الوـػػعة  كذػػؼ رمٍَػػة. ًػػػا الػػلزؽ الػػؼقع َضػػغر الحتػػاً  ىلع  هػػي      

تػاةؼض صُػخ كػن وػؼةة     منغر َلؿػوا قةْػغ هُػؼ ا ّػغاب.  مػا ًػػى الضػؼخ فٌػي مْؼكػة ز         
 .لٌا  ًمُة قالاا ؽ َلظػ كن قيب

https://www.youtube.com/watch?v=aawBAW_JGe4


 

 11 

 الطريق إلى الشريعة

 ٍ ، جكمػػن النػػٍْةة ق صقُقػػة  ف ةْػػه الـػػلمُن ال َؼَػػغقف الحىػػضُة      لـػػٍب الضػػ
ّلا ال  مػػن ق هساصػػي   إوػػْاؼ ق  ،ةػػلرقاصٌى  ق ةذػػؼقاجٌى مػػن  زػػن مػػا َْحتؼقهػػي مكػػؼق

ا ؿػػاس ق. رهػػٍ الٌمػػة ق صالػػة  -حضقُػػق ًػػػا الكػػؼقع الػػغَوي    ل للػػؼقه الْوٍَػػة 
تْه ةػػ "الْواَػػةمػػن ظػػالؿ " ،الوٌقػػي ًػػٍ ممارؿػػة ارؿػػالـ ىلع  ؿػػاس ّػػغـ الحاػػؼغ 

ال جسػػػخ اهحتػػاى الـػػلٌا .  "الْتػػارا " الحػػي ال جحْػػارض مػػِ السػػغقؿ الؽموػػي الُػػٍمي ق   
إلػػ  الْؼفػػة ارؿػػالمُة ، فػػنف ارؿػػالـ ةػػغقاـ زؽ ػػي لػػُؾ إؿػػالملا. إف االفحقػػار قمػػِ ذلػػ 

 مْؼفػػةًػػٍ الػػػك  ظاػػ  جماملػػا   ،َػػة مٍر الغهٍُالحْلقػػة ةػػاالكػػٌٍض السامضػػة َغفْػػي 
 .ظارزُة لُؾ لٌا  ًمُة رَوُة قكلُة، مما  ر  إل  ًقٍس اللي

، ارؿػػالـ َْحتػػؼ مػػن الٌقػػٍس الْؼفُػػة، ق ف الكذُػػؼَن    جكمػػن ق صقُقػػة  ف   كاردػػةقال
، غُػػؼ مػػغركُن لتار ػػي الاكؼَػػة قالؼقصُػػة     ا الػػؼغى مػػن  هٌػػى ظاوػػٍْف َاًؼَلػػ    ىلع

الذػػن البؼةُػػة جضمػػن  ؛ االّحقػػار الٌػػا ف ةػػلفُن الالـػػاة الـػػا غض  الغَمقؼاًُػػةماىػػل
ُلػػا  ق غُػػؼ ذلػػ   ، قَسػػب إّػػارض زمُػػِ الحنػػ   قّػػٍرلا ظامػػة  التُلػػة  إلػػ ، امُى، ازحماّ

، فػػػنف الـػػػلمُن ٍؿ ىلع جنػػػٍرا   قؿػػػِ. قهحُسػػػة لػػػػل  الذقافُػػػة البؼةُػػػة للضنػػػ
مضؼقمػػٍف مػػن كػػن الستٌػػا . كُػػ  قمػػلوا إلػػ  ًوػػامل لقػػغ اهضػػؼؼ السُػػن الضػػالي ّػػن     

 ،السٌػػارإهػػي إلػػ  القمػػة     ؿػػالفوا ا جقُػػاب الـػػار ةػػالحعلي ّػػن الْونػػؼ الػػػك رفػػِ     
إلػ  ارؿػالـ كػػغَن،    الىػْ  َؼزػِ   قةاصحىػاف صىػارض غؼَتػة جاـػغ  كذػؼ ممػػا جـػاّغ. ال      

ٌلػا لسحمػِ فاوػن        ، فػنف  ةن ىلع الْكػؾ مػن ذلػ     ٌلػا رقصُلػا قمعٌ ارؿػالـ َػٍفؼ معٌ
ُلػػا قةالحػػالي َمػػوش  جتاّػػي صؼَػػة الوػػاقرض ق مضٌُػػي  ف اصحُازػػا  الوػػاس مضػػغرض ز  مو

، قلكػػن الاكػػن َؼزػػِ إلػػ  جٌػػاقف الـػػلمُن ق اصحىػػاهي ةكػػن    فٌػػي جعىػػِ الحبُُػػؼ 
جحواؿػػب  قٌػػاجضقُ، قررزػػة لونػػؼ الػػغا ى ىلع اَِػػا  القؼ هُػػة إظػػالص. َْحمػػغ التقػػاب قا 

. قغُػػاخ ًػػػى الاىػػا ن َْوػػي السٌػػن الػػػك ؿػػُ رك  محتٌُْػػاقجقػػٍ   مػػغؽًؼرَلػػا مػػِ 
كػػكن لالحوػػازؿ إلػػ  ق الضُػػاض  الؼاقػػيارؿػػالـ  جػػلدُؼ جٍقػػ ق هٌاَػػة الٌػػاؼ إلػػ   
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. رةمػػا َضحػػاج مـػػلمٍ الُػػٍـ إلػػ  قػػاهٍف الكػػؼَْة التٌُمُػػةة ةكػػتٌُالغػػامه مػػن الػػؼقه 
 . كذؼ من  ك زُن  ظؼ ق الاوي

 

 اإلمبراطورياة مقبرة

 

 
 

اةحػػة ق ؿػػضق لٌالػػا كاهػػث الكػػؼَْة ارؿػػالمُة ًػػغفال ر ُـػػُال ل فبػػاف قلٌػػى ؿػػمْة د
،  ًلػػػق ّلٌُػػػا لقػػػب "مقتػػػؼض ارمتؼاًٍرَػػػا ". غػػػؽ  كػػػن مػػػن الضحلػػػُن. ق الٍاقػػػِ

ىلع  8929ق 8189ارمتؼاًٍرَػػػة التؼٌَاهُػػػة قاالجضػػػار الـػػػٍفُحي  فباهـػػػحاف ق ّػػػامي 
ـػػا ؼ فارصػػة قؿػػمْة مكػػًٍة. قةالذػػن، ق ّػػاـ     ، قاهـػػضب كالًمػػا مػػِ ظ  الحػػٍالي

لوػػاؿ قغػػؼقر  ، ةٌمػػٍه ةُْػػغ ا ، زػػاب  قػػٍا  الوػػاجٍ، ةمػػا ق ذلػػ   مؼَكػػا القٍَػػة   0228
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، قالعـػػا ؼ الغَوُػػة الؼاؿػػعة قالْقُػػغضمؽَسلػػا مػػن النػػتؼ،  ، لكػػن ةضسػػى زتػػاؿ جػػٍرا ةػػٍرا 
 ٍا، قجؼكػػالٍفػػاض يهـػػضاخ ظػػالُاال ق زتػػؼجٌى ىلع الحؽاَػػغض صٌمػػث ّقلُػػة الـػػُارض 

ىلع  فباهـػػحاف. كاهػػث مكػػاًغض ًالتػػاف ق القنػػؼ    كامػػن َـػػٌُؼقف ةكػػكن ًالتػػاف 
ق الٌػػػا ؼا  مذػػػن ّلتػػػة الحٍهػػػة مكػػػٌغلا  مكغؿػػػُنالؼ اؿػػػي قا مُػػػؼكُُن الاػػػارَن 

ُلػػا زْػػن ا مػػة فعػػٍرض. الضقُقػػة الحػػي ال زػػغاؿ فٌُػػا ق اهحنػػار ًالتػػاف ًػػي  ف   اصحاال
   اللي  كتؼ. 888ارؿؼاب  ر  َقَكتِّْؼىع َجْكِتُؼلا... رالكؼَْة.     قاهحنؼالغَمقؼاًُة ظـؼ

القػػؼ ف ، رقف السٌػػارق، الػػػَن َ موػػٍف ةػػي ةكػػغض  ىلع َػػغَسػػب صماَػػة ارؿػػالـ قهكػػؼى  
. رةمػػا هػػؽقؿ الػػٍصي َحْػػارض مػػِ البػػؼض مػػن    ػار كحػػاخ مقػػغس ىلع الػػؼؼ قًػػ  مسػػؼ

ؾ لحـػػؼَِ فْالُحوػػا مػػن ظػػالؿ جكػػؼَ  َمكووػػا اؿػػحعغاـ ًػػػا الضػػغن الحػػارَعي كػػغافِ   
 .، صاف الٍقث اِفزٌٍرها ةال كلن للقىُة الوتُلة، قق إدٍُةُا

َعىػِ   ال قمْاقتػة مػن   لحمُُػؽ مػغؽ ارَمػاف مػن زَاػي،     إلٌُػة   لػي ؿػوة  ، فارؿػالـ  اصػر
، . ق إدٍُةُػػاالكػػافؼَنىلع َػػغ  ؿػػتُن الػػ موُنارؿػػالـ الـػػاًِ  ق َوضػػؼؼ ّػػن   وػػٍرل

، لكػػن الْقػػاخ قالحاؼزػػٍف غُػػؼ الٌحمػػُن كذُػػؼقف  لػػغقالرا  قلُلػػٍفالْلمػػاب مػػن  زػػن ا
ْلػػا  السمػػاّي ا ، لػػُؾ فقػػي العػػالاُن قلكػػن  َىلػػا   لحؼجػػب ىلع ذلػػ  قػػغ  غؼقوػػا زمُ

ُن  ؿػػماب مـػػُضُة لُكٍهػػٍا ، جتوػػ  الْغَػػغ مػػن الـػػلمالبالتُػػة النػػامحة. قهحُسػػة لػػػل 
، كىػػماف. قمػػن الاارقػػا  السُف، كػػ، قاهىػػى  ظػػؼقف إلػػ  ال ؿـػػة الُالػػة ، ق  مػػاف

 هوػػا وػػضاَا ةاؿػػى ارؿػػالـ قهسٌػػن جماملػػا ارؿػػالـ. قةاظحنػػار فػػنف ةقػػاب الـػػلمُن َكمػػن 
قاجلٍا الػػَن ال َ موػٍف ةاللػي قال ةػالٍُـ اِظػؼ قال َضؼمػٍف مػا صػؼـ اللػي قرؿػٍلي قال           ق  ر

    ٌَْػٍا السؽَػة ّػن َػغ قًػى مػاغؼقف      َغَوٍف رَن الضػق مػن الػػَن  قجػٍا الكحػاخ صحػ      
  .09رالحٍةة  

، فوقػػٍؿ ق ًػػػى اَِػػة ق ًػػػا الْنػػؼ الضػػغَخ قػػغ َحـػػابؿ الػػتْه ّػػن قاةلُػػة جٌتُػػ 
. إذا كػػاف مقػػاجلٍ ًالتػػاف غُػػؼ السٌػػؽَن قػػاررَن   8.2  رالتقػػؼض    هػػحى  ّلػػى  ـ اللػػي رلٌػػى 
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ةْػػػٍف اللػػػي ؿػػػتضاهي  -ن لٌػػػا ىلع الحبلػػػب ىلع السُػػػٍش البؼةُػػػة ةػػػلزٌؽض ال مذُػػػ 
، الػغفاع الػًٍوي غُػؼ فْالػة ّـػكؼَلا     ، مػِ الْلػى  ف قػٍض    ا مػؼ ، فكى ؿُـػحبؼؽ  -قجْال 

لُـػػث القػػٍض الْـػػكؼَة . قق ا راوػػي الحػػي َـػػكوٌا الـػػلمٍف رقامػػة راَػػة الحٍصُػػغ 
، لكػػن الـػػلمُن  هاـػػٌى ًػػى   رلُػػن صػػي ، فػػنف ًالتػػاف  ّقتػػة ق الٌؼَػػق للعنػػى 

 .الػَن َككلٍف ّقتة  ماـ الكؼَْة

، ًػػٍ جقػػغَى  ةنػػؼؼ الوُػػؼ ّػػن ًتُْحػػي ارّالمُػػة    ،، القنػػغ مػػن ًػػػا القػػاؿ   ظُػػؼلا
الكػػٍرض للػػػَن َبؼقػػٍف ق مٍزػػا  الغَمقؼاًُػػة الًٍمُػػة قإَقػػاظ الْمالقػػة الوػػا مُن   

مُة ةالكامػػن ًػػٍ  ىلع دػػٍرض إؿػػالمُة ق إدٍُةُػػا. إف إّػػارض جٌتُػػق الكػػؼَْة ارؿػػال     
لٌُموػػة ةالحلكُػػغ مػػن ا هحضػػؼر، ؿػػٍؼ جٌتُقٌػػاق قّوػػغ الوسػػاه فؼَىػػة رَوُػػة قازتػػة، 

، لكػن الكافػلض الـػماقَة لٌػػى الـػ قلُة      تُة. قػغ َتػغق مػن النػْب جضقُػق ذلػ       ا زو
، قلػػُؾ السٌػػغ  حٌػػا ق إًػػار القػػغرا  الكعنػػُة   الٌا لػػة جكمػػن ةتـػػاًة ق جسؼة  

ََّلػ  َ ْمػِؼِى َقَلِكػْن َ ْكَذػَؼ الْوػاِس َلػا         ر .لٌلٍخ لوقن زتػن إَاؼؿػث مػن مٍقْػي    ا َقالَلّػيع َغاِلػبم 
َْْلمع   08ٍَؿ  ر  ٍَفََ

 من مالش رّا كى.ال جوـٍها 

 ٍالقًٍ ظٍكى ق ارؿالـ  صـن زؼؿٍ 

 ، إدٍُةُاةٍراها هازُال
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