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 ايتكٓٝـ

 ـــــــــــــــــــ

 ايٓكس ا٭زبٞ \ا٭زب ايعطبٞ 

 غاَط عبساهلل إعاْٞ

 (َٓاضات عطبٝـــ١)

 *** 

 إهتب١ ايٛط١ٝٓضقِ اٱٜساع يس٣ 

 إًُه١ ا٭ضزْٝـ١ اهلامشٝٸ١

 (2388\ 5\2017 ) 

***  

 ْٝع اؿكٛم قؿ١ٚٛ يًُ٪يـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٸ ٜعرب ٖصا إكٓٸـ عٔ ضأٟ ٫ٚ ١ عٔ قت٣ٛ َكٓٸؿ٘، ٌْٝ إ٪يـ ناٌَ إػ٪ٚيٝات ايكاْٜٛتش

 ، أٚ أ١ٜ د١ٗ سه١َٝٛ أخط٣.إهتب١ ايٛط١ٝٓ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايطٚا٥ــٞ قُس ؾتشـٞ إكـــساز.  -إطادع١ٚ اٱخطاز ٚايتٓػٝل   ●

  ايؿاعط أٓس طٓاف ؾطٓاٟٚ. –تكُِٝ ايػ٬ف 
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 اٱٖـــسا٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

   يرسلها مل اليت أبي قلب يف  احلب رسائل         

 (كلها ليقىهلا احلياة تتسع فلم)         

 اهلل رمحهم وأمي  أبي إىل        

  

 ** غاَط إعاْٞ **       
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 ٍٚا٭ ؿكٌاي                             

 اتـــــَكسَ
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 اْعهاغات إؿطز٠ ٗ ضٚا١ٜ سب ٚثين

 ()عٓسَا ٜعؿل َايو اؿعٜٔ

 ْاؾص مسإيًطٚا٥ٞ ايػٛضٟ 
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، ٓا ٚمٔ َٔ ْٛقٛ٘ َٔ غؿٛت٘ يهٓٓاْ٘ َٛدٛز زاخًإ خط.اٯ يٝؼ ٗ اؿب)

خط، يٝؼ يًهٕٛ َٔ َع٢ٓ سٌ ٫ ٜهٕٛ يسٜٓا ٍ اٯإ، متاز ٚيهٞ ْٛقٛ٘

  ( ْؿعا٫تٓاإاططْا اسس ٜؿ

 باٚيٛنًٜٛٛ *

 

ؾتٗا٤ يًٛيٛز بايٓل ٕعطؾ١ ا عبل ا٫ا ٗ اغت٬ٗي١ٝ ايطٚا١ٜ ساًَّغ٪اٍ ٜبسأ قًّك

ٕ ناْت َٓبجك١ َٔ خكٛقٝت٘ إست٢ ٚ ،َا قسَ٘ ايطٚا٥ٞ َٔ تعاضٜـ ٚؼايٌٝ

ا ٚضٚع١ ْٚاٍ سا٫ت٘ تهُٔ نًُا تعػط ٚغع إؿاِٖٝ دصبٶأٌ ٚأْؾٗٛ 

ٜاّ . ؾكس ادتاظ ايطٚا٥ٞ غط٠ٛ َٔ عجطات ا٭خرتم نٌ ايػبٌ يٝٓذٛ ٚا ،ططٜك٘

سساخ ٚتٓػل ايعٌُ ايػطزٟ ٖا ؿعٛض١ٜ ع٢ً سػاب ايًػ١ ٚتػًػٌ ا٭اؿاي١ اي

ٖٚٛ إؿبع  ،خط سطفآاٱساط١ بهٌ سطف َٔ ايطٚا١ٜ ست٢ ٜجري ضغب١ ايكاض٨ ب

 ْج٢ ٚاؿب ٚايٛؾا٤يٛاْٗا بإتكإ سٝح ا٭أيًٛس١ إبٗط٠ اييت ضغِ ب٦ٝتٗا ٚظُاٍ ا

ي٘ بكطاع ظَين ٜعرب َع نٌ ْؿؼ قٛب ايًكا٤ ايصٟ َٛعس سهٛضٙ َعتهؿا 

 َٛع ايطدا٤ ٚايتُين ض١ٖٓٝ ايكسض.ٚز

اخًٞ اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ إؿبع١ بايًػ١ ايطق١ٓٝ إهجؿ١ ٗ ايٛقـ ٚاؿٛاض ايس

اييت  ،ت٬ٗي١ٝ ٚاؾ١ًُ إباغت١غعرتان١ٝ ٚا٫ٚاـاضدٞ َٔ خ٬ٍ اؾ١ًُ ا٫

بساع١ٝ إٓعطـ دسٜس ٚساي١ َػاٜط٠ بططٜك١ طز١ٜ يًٓل َتٓكٌ اؿاي١ ايػ

سٝاْا أغتؿٗاّ ٚسٝاْا َٔ خ٬ٍ ا٫أتطتػِ عرب يػإ ؾدٛم ايطٚا١ٜ  ،َسٖؿ١
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دا٤ت يًطٚا٥ٞ ْاؾص مسإ  (سب ٚثين)ؾطٚا١ٜ  ،غتٓهاض ٚايتعذبخط٣ اٱأ

انتٓعت بطٝاتٗا تكٛضات عًٝا ٗ َؿاٖس ، بتٓػٝل ٚعتبات َتك١ٓ َٚتُٝع٠

 ،ؾٗاٖاأدعهلا َٚٔ اؿب أتٌٓٗ َٔ َعذِ ايًػ١  ،يكساغ١ اؿب خاق١ تطَع

 .قسقٗاأزقٗا ٚأٚع٢ً يػإ ايؿدك١ٝ 

سساخ يًُؿطز٠ ٚقسضت٘ ع٢ً ايٛيٛز ٗ ا٭يتكاط٘ ٚاقتٓاق٘ إٜتشؿٓا ايػُإ ٗ 

ثريٖا يٓكٌ إؿٗس ايصٟ ضَا وٌُ تأ ;إػتشهط٠ ايتاضى١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ

نرب َٔ أبعاز أٚ اغتشهاضٙ نُؿٗس عاّ ي٘ أ ،ٚا١ٜع٢ً ايؿدك١ٝ زاخٌ ايط

شيو سٝح تهٕٛ َعربا يًسخٍٛ ؿسخ دسٜس ٚؾهط٠ َت١ُُ يًُػاض ايػطزٟ 

ؾاضات غٝاغ١ٝ يًُؿٗس إٍ تْٛؼ ٚإخ٬ٍ إؿٗس نايطسٌٝ َٔ بريٚت  َٔ

 .ٚايٛدع ايصٟ سٌ بايؿدك١ٝ ،ايػٝاغٞ إتأظّ بتًو اؿكب١

، ٜاَٞ ع٢ً ططٜك١ َا قبٌ ايطغاي١أ كٞأس، ٚبسأت ب ايعَإ ٚتػري ايتاضٜذاْكً)

 .(ا سٝاتٞ نُا ؾعًت َٔ قبٌ بريٚت، ؾططت ضغايتَٗٚا بعس ايطغاي١

إك٢ٗ َٚا ُجً٘ ايب١٦ٝ إها١ْٝ ٗ ايعٌُ ايطٚا٥ٞ ناْت اؿانط٠ عرب َػاض 

ايعٌُ ؾٗٞ َأ٣ٚ ايعاؾل اهلاضب َٔ قُت٘ ٜبشح ٗ نذٝر ٚنٛنا٤ إتعبٌ 

٫ف ايهًُات ُجٌ َؿاعطْا اييت آقكل تؿبٗٓا لس ٗ سطق١ ايعٌٝٓ عٔ 

ٜها َٓادِ َٔ أ ٜؿهًٓا ٜٚكٗطْا نُا ٜؿا٤ ؾؿٝٗا  ؽتب٧ ٚضا٤ سبٓا ايصٟ

يٛدسإ ا٫خباض ٚايككل اي١َٝٛٝ ٚمل تكتكط ٖٓا ؾهاْت إسا٥ٔ ايػان١ٓ ٗ ا

( ٚنإ ايػذٔ نُٛأ …بريٚت ٚطططٛؽ تؿاضن٘ اؿسٜح ٚايٛدسإ )
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ٕ ايسْٝا مل تتػري َٔ أُط ُهٞ ثٛاْٝ٘ عُط َٔ ايٛدع َع تا٥٘ ٗ قشطا٤ ايعاي

 .بعسٙ

 

غتعطان١ٝ ٌٜٚ ٚايطَع١ٜ تؿهٌ اؾ١ًُ اٱٕ َػاض ايًػ١ ٚتتبع إؿطز٠ بٌ ايتأإ

 ٚاؾ١ًُ ايكاز١َ ٗ غٛض اي٬ َتٛقع ؽطز ايكاض٨ َٔ ضتاب١ ايػطز بًػ١ ضق١ٓٝ

َتُاغه١ َٚرتابط١ عرب ؽ بؿكطات سػادعي١ َهجؿ١ زقٝك١ ايٛقـ عصب١ اٱ

ضنإ أًٞ عٓس ايطاٟٚ ايِٓٗ ٗ َعطؾت٘ بؾهاٍ اؿٛاض اـاضدٞ ٚايساخأ

غايٝب ايٓسا٤ ٚايطدا٤ ٚا٫غتؿٗاّ ٚايٓؿٞ وًُو نطا٥ط أايطٚا١ٜ َٔ خ٬ٍ 

ْ٘ أيعاؾل إٓػاب به٬َ٘ ٗ اؿب ٚنؽطز بؿػـ ا ;قًل بأظس١ٜ ؾ١ٝٗ

 .مساٖا اؿبأغٝح غري اييت ْٝعٗا باضز٠ زٕٚ  غّٝٛ َع١ْٛٓ

 (يكس ضَاْٞ َٔ ؾطؾ١ اس٬َٞ)

ٕ ىطز َٔ عبا٤ات أ ثطا٤ إاز٠ ايطٚا١ٝ٥ ؾعًٝ٘إا عٔ سٌ ٜكبح ايطٚا٥ٞ َٓكبٶ

ٕ زق١ اختٝاض إؿطز٠ أطز٠ ايكطو١ ٗ ناؾ١ ايعٌُ ؾٓذس ٚإؿ ،ايػطز إباؾط

ايعا١َ  عٓس ايػُإ بٌ ايٓكٝض ٚإؿاضق١ تطتكٞ بططسٗا سٍٛ إؿاِٖٝ

ٚ تػُٝتٗا ببعس ؾًػؿ١ سٍٛ ايؿو أكطًح ا٫زبٞ ٗ زضد١ ٚقـ اؿاي١ يًُ

ْٚكٝض اؿاي١ ٗ ايؿدك١ٝ  ٚايٝكٌ ٚايؿعٛض بٌ َتٓاقض ايؿهط٠ ٚايعٌُ بٗا

 سساخ ٚايٛقت.عرب ا٭
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ٍ ٖصا إٓذع إل ايطٚا٥ٞ عٓس ايػُإ ق١ُٝ تهاف ايرتاب٘ ٚايتُاغو ٗ ايٓ

ٟ ّتًو َكَٛات لاح ايعٌُ ايػطزٟ َٔ سٝح ايًػ١ ايؿُٛيٞ يًعٌُ ايطٚا٥ٞ ايص

ٚا٭غًٛب ٚإهُٕٛ ؾؿٞ سب ٚثين )ضٚا١ٜ َٔ ضٓٗا تًتك٘ ضٚا١ٜ ( ؾٓشٔ 

ؾٛاٖس ع٢ً ٖصا ايهاتب ايؿريٚظٟ إتُهٔ بًػت٘ ايؿعط١ٜ ايعصب١ ٚٚاغع 

ؾعط١ٜ  بٝاتأين نأزٜب ؾاٌَ ػس عتبات ايؿكٍٛ ايجكاؾ١ ٜبشط ٗ سب ٚث

سساخ َطق١ُ يهٌ َٓٗا ْه١ٗ ٚشا٥ك١ ١ًْٝ أؿعا٫ت ٚٚخٛاطط دط١٦ٜ ٚاْ

باٱناؾ١ يًَٛه١ ٚايؿصض٠ ٖٚٛ ايكازض ع٢ً تًٜٛٔ يٛسات٘ َشػٓات  ،َٚسٖؿ١

ايًػ١ َٔ دٓاؽ ٚغذع ٚطبام ٚتطازؾات ٚتؿبٝٗات ٚتؿدٝل ٚػػٝس ُٚجٌٝ 

َجاٍ ٚاؿهِ ٚايكٍٛ نُا اقتباؽ ا٭ ،ٚقٛض ؾ١ٝٓ عاي١ٝ اؿطؾ١ ضقٝك١ ايؿعٛض

ٕ أ١ٝ ايطٚا١ٝ٥ ايٓاطك١ َٔ ٖٓا لس اييت ؽهع يعاًَٞ اؿسخ ٚايؿدك إأثٛض

 ( …بٛ ايٛيٝسأ -َهط –بٛ خهط أ -ّ ؾس٣ٚأايؿدكٝات ايجا١ْٜٛ ) 

ٛم احملٛض١ٜ مل تهٔ ؾك٘ امسا٤ تتعاٜـ َع ايعٌُ ايػطزٟ ٚنُٔ ايؿد

تٞ ع٢ً أ١ تأتٞ يرتسٌ َع إؿٗس ايٛاسس تظَات طاض٥أيهٓٗا ناْت ْاعات ٚ

 ثكاؾتٗا ٚب٦ٝتٗا َؿطز٠ قطو١ ٚتعابري تٓاغب اؿاي١.يػإ 

ٕ تتدًل أ ضزتأَا ٚ شا نإ عٓسى قك١إ)، (اؿب ٜكطط َٔ عٝٓٝو ايصابًتٌ)

 (.ا، ؾانتب نتابٶَٓٗا

ٞ ؾٗ ;ْ٘ ٫ تعطٜـ ثابت يًشاي١ ايػًٛن١ٝ ٚايؿعٛض١ٜأب :ٜكاٍ ٗ عًِ ايؿًػؿ١

سساخ ٚايٛطٚف ٚاؿاي١ ايٓؿػ١ٝ إرتان١ُ ؾُٔ َتػري٠ َع ايب٦ٝات احملاط١ ٚا٭
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ًت َاّ غًػ١ً َٔ ايتعابري اييت ٓأْٓا أيطٚا١ٜ ٚست٢ خٛاتُٝٗا لس بعتبات ا

ؾكس دبًت بعس٠ ثط عًٝٗا نُا ٖٛ اؿب أنجط َٔ َ٪ثط أٚ ،نجط َٔ تعطٜـأ

ْطكٗا ْاؾص مسإ سٝح اـًٛز ٚاهلصٜإ ٚاهلٝاّ أيتهٕٛ نُا  ;َػٛغات

 ،يـ تعبري ٚتٛٚٝـأغ١ً٦ تٓذب أغ١ً٦ َٔ أٚ ،ٚايػري٠ ٚايتٛغٌٚايؿٛم اهلازض 

ْٟٛ ٚنٌ َا وسخ ثا ،ٕ ٜكبح عٓس َايو اؿعٜٔ ٚثين ٚنأْٗا اؿٝا٠٭

ٍ اؿب إٜػاِٖ ٗ اعتكاض ايسَع باٱناؾ١ نجط إؿطزات أإؿٗس ٚايؿعٌ ٖٚٛ 

يؿعٌ ج٢، ايؿعٌ ٚضز٠ اْٚؾًػؿ١ٝ اضتك٢ بٗا ايعٌُ سٝح ا٭ ٖٓاى َٗاض٠ يػ١ٜٛ

ٚغٌٝ ايسَٛع اؾاضف  ،سساممل ايسَع١ إتذُس٠ ٗ ا٭ٜجاض ٚا٭ايؿهٍٛ ٚاٱ

 ٖٚٞ ايعٚد١ ٚاؿب١ٝ ٚايبعٝس٠ ٚايكطٜب١ ٚايطسٌٝ ٚاـًٛز . ،ٌْ اؿطَإأب

ٕ إؾ)،(ٚادبٌ ؾهطٟ ٗ ٖٛإ ب٬ يػإ ْاطل ازعٛ عًٝ٘ عطق١ َٔ غري قًب قازم)

ٕاشا َا زَت تهطٙ )،(ايكًٛبشا تًو إقًيب ؾ٬ ناْت تهٔ ايكًٛب نُجٌ 

 (.؟ع٢ً ؾٛاط٦ٞ ٚأْت بًباؽ ايبشطعاضٟ اضاى تكـ 

ييت خط سطٚف ايطٚا١ٜ اآب ٚثين ع٢ً َؿاضف ٜعًٛ قٌٗٝ دٛاز ايطٚا٥ٞ ٗ س

ّٝع ايطٚا١ٜ نُٔ ٜػتٝكٜ َٔ غًٛبا سساثٝا أٜهتبٗا ٗ تساخٌ عبكطٟ ّجٌ 

ا٭سساخ ؾٝدتًؼ ٜٓدطٙ بٚ ٜػتٌٗ باؿسخ ايط٥ٝؼ ٗ ايعٌُ ايػطزٟ ثِ أسًِ 

ت غري ناؾ١ٝ ع٢ً اْتكاض اؿب ٗ ٕ نٌ ايسَٛع ناْأؿ١ٛ عتاب تهؿـ ب

خط اييت تػك٘ زَعتٗا باضز٠ ع٢ً دػسٙ َٔ ايططف اٯغتعطانات يًتهش١ٝ إ

ايعُط ٚايكُت اؾا٥ط ع٢ً ٗ َػٛؽ اْهػاض ايعاؾل إٗعّٚ َٔ ؾٝب 

 .اؿكٝك١
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َصاقٗا ٚضا٥شتٗا ايعطط٠ ُٮ  بك٢ٝـ قطع١ س٣ًٛ غععٜعٟ ايكاض٨ غرتتؿ

ٗ ي١ًٝ َتذُس٠ ٫  ،ٜسٜوٜها ْط٠ بٌ أ ؾٗٞ سب ٚثينيتٌٓٗ َٔ  ;ؾٗٝتو

ٚبرب١ٖ تصٜب ْطٖا بايجًر سٌ ٜػهٓو عٌُ  ،ٜٔ غرتتعـ ٚتتأملأتسضى َٔ 

 .ْبٌ ع٬ق١ ٗ ٖصا ايهٕٛأٜٚطٟٚ  ،باَتٝاظ ٬َٜؼ ؾػاف ايكًبؾاٌَ عُٝل 

 

 *** 

 ــــــــــــــــ
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 زٜٛإ  َكس١َ

 (زٜٛإ سا١ْ َٚا١ْ)

 يًؿاعط٠ إػطب١ٝ ابتػاّ سٛغين

 بعٓٛإ

 (ض إؿٗس ايتاضىٞ ٗ غطز ايٛاقعاغتشها)
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زب أٚاـطٚز َٔ ايتكًٝس ٚايكٝٛز ٗ  تبك٢ ايككٝس٠ ايٓجط١ٜ َطايب١ بايتذسٜس

سٝح قسَت  يًُتًكٞ َٔ خ٬ٍ ْهٛز ايؿهط٠ ٚإػاس١  ،ايككٝس٠ ايعطب١ٝ

مشٌ ايٛقـ ا٭ب ،ايػاَك١ اييت تطتكٝٗا إؿطز٠ ٚايكٛض٠ اؾُاي١ٝ ايب٬غ١ٝ

ٚتٛٚٝـ إؿطز٠  ،ضسب يًهاتب غري َعين بععف ع٢ً سػاب إع٢ٓيؿعٛض ا٭ٚا

عط٠ إػطب١ٝ ٗ غري إكٝس٠ ٖٚصا َا اضتكت ب٘ ايؿاعط٠ ابتػاّ سٛغين ايؿا

َاّ أْٓا ٚأخاق١  ،بؿهًٗا َٚهُْٛٗا اؿساثٞ ،(سا١ْ َٚا١ْزٜٛاْٗا ايجأَ )

عكٝستٗا َٚٛضٚثٗا  ؾاعط٠ ًَتع١َ ٗ قهاٜاٖا ٚيػتٗا ٚثكاؾتٗا ايٓابع١ َٔ

 غ٬َٞ ٚايعطبٞ.اٱ

 ،ضبعٌ عٓٛاْا بٌ ايعٓٛإ إكتبؼ ٚايتٓام ٚاؿه١ُ إٓتكا٠أسا١ْ َٚا١ْ ٗ 

ؾتتاس١ٝ إنجط َا ٜؿسى ٗ ٚأ ،سٝاْاأيطٌٜٛ ٕ ايعٓاٜٚٔ ٗ ؾهًٗا األس 

ٚ ١ًْ َكتبػ١ أٚ َجٌ أٚ سه١ُ أاييت ضَا تهٕٛ ١ًْ اغتعطان١ٝ  ايككٝس٠

بطاهلا ايؿهط ٚايٛطٔ أؾاضتٗا ايه١ُٝٓ ٚايطَع١ٜ ٗ قكٝس٠ إا ٚهلا َسي٫ٛتٗ

ٖات ؾاعط٠ نًٝع١ آؿاٖس تكٜٛط١ٜ ُٚج١ًٝٝ بٓٝت ع٢ً ٚاؿط١ٜ ٚايهطا١َ ٗ َ

١َ سٝح ايًػ١ أٌْ ايطٚح دطاح ٚطٔ ٚأٚ ،اؿاي١ َٔ اـكٛم يًعُّٛ ْكٌ ٗ

ؾ١ًُ ٌْ اؿًٌ ٚاأاغٔ يػ١ٜٛ ظٜٓت ؾػتإ ايككٝس٠ بٚق ،اؾعي١ ٚبسٜع

قتساض ٗ ضؾض إْاهلا بتٛٚٝـ اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ بٕ ٜهُٔ أايؿعط١ٜ  ايكازض٠ 

ُٸْٚسب اٱ ،ايٛاقع إطٜط  عت١ُ.ٌَ ؾشٝح ٚنباب١ٝ َأ١ ٗ ْهػاضات اؾ

 أٚطاْا ؾٗٝس٠": -
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 عستٗا أٜاّ أخط، 

 تؿطب َٔ زَٓا

 عْٝٛٗا نجط

 َا إٕ هـ ْبع

 هطٟ بس٫ عٓ٘ آخط 

 ّٮ ضٚابٝٓا بػاتٌ ظٖط

 ٜٗؿٗـ ي٘ ْػِٝ إؾب١ًٝٝ 

 ."دٛاض سػإ...

َٛٞ ٗ ؾها٤ ٕ اؿؼ ايٛطين ٚايؿعٛض ايكإٔ إتأٌَ يككا٥س سٛغين ٜسضى بإ

ٚطإ أ١ٝ ٚاغتكطاب عٛاطـ بٌ ناْت اب١ٓ ٚٗاض قهإايهاتب١ مل ٜهٔ ؾك٘ 

، ايسّ ٚايكتٌ ٚا٫ست٬ٍ  ٚاؿكاض ١َ قاط١ بأغٛاضأٚ ،تعبٗا ايؿػاز ٚايػط٠ٛأ

بٌ اؿكٝك١  ٕ ػعًٓا ِْٗٝ ٗ ٖصا ايهٕٛأ٠ سٛغين يكس اغتطاعت ايؿاعط

 ،ٖات ايًذ٤ٛآغٛاض ايهًُات ايٓاطك١ بأٍ إبٗاّ ٜكٛزْا ٚايعٜـ ٚايػُٛض ٚاٱ

 ٚغٝاب ايعساي١ ٚايٓعا١ٖ.  ،اؾٛع ٚظؾري اؿٝا٠ إًتٗب١ باهلٌُّْٛ أٚ

تأغطى سٛغين ٗ ْاي١ٝ تٛٚٝؿٗا يؿهطٖا ٚيجكاؾتٗا ايس١ٜٝٓ ٗ اقتٓام 

ْٝك١ اؿطف ٖٚا٥ذ١ ايكٛض٠ أٜٔ اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ ٗ قكا٥سٖا، اؾ١ًُ ٗ تهٛ
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إؿّٗٛ نُا  ْط٬مإٍٖٛ إؿٗس ٚايطَع١ٜ بإكاض١ْ ٚؾكاح إربض َٔ بٌ اٱ

ٚاؿاي١ إطاز نؿؿٗا  ،خط٣ بايتؿبٝ٘ إهؿٛف يًكطٜبأتسٖؿو ٗ سٌ 

 يًبعٝس.

ٜهُٔ َهُٕٛ ايؿهط٠ ٗ قكا٥س ايؿاعط٠ سٛغين ايتكاقٗا با٭ضض 

ٚ غطاّ ٜػهٔ أسٝاْا نكك١ عؿل أْػإ ٗ ػًٞ ايؿهط٠ اييت تبسٚ ٚا٫

قشاب أا ٜكرتؾ٘ زَعٗا َٔ عٌ ايٛطٔ َٚ يهٓٗا ٗ نٌ َط٠ ُػح ،ٚدٓتٝٗا

 ايٓؿٛش.

ؾاضات غباْٝا ٗ بعض اٱإ١َ ٗ ضخ ا٭إٕ تػتعٝس ؾٝٓا أاغتطاعت سٛغين 

١َ َٚهاْتٗا باْتكاضات ٖصٙ ا٭" ؾٗٞ تػتؿٗس !ؾ٤ٞ ٖا دا٤ ٗ ايهتابٚ"

ٗع١َٚ ٚعُكٗا بٓٛع َٔ اغتؿعاظ اؿطٚف اييت ؼٌُ ْعـ ٖٛآْا ٗ قهاٜاْا إ

ٌٸ َٗ ايكسؽ ٚٗ زاخٌ   .آٸن

بسعت ايؿاعط٠ ابتػاّ سٛغين ٗ ٌْٗ ْاٍ ٚضٚع١ ايككل ايكطآْٞ أْعِ يكس 

ا ٗ ٗ تٛٚٝـ ؾهط٠ ايهاتب١ بٌ إؿٗس ايسْٟٝٛ إٓاؾل ٚإتٓاقض نُ

َٚٔ ٖٓا لس  قك١  ،"!ا يػذاسَ٘ػ١ًُٝ ٜػك٘ عٓا ق٬تٌ َٗطٶ" :قكٝس٠

ٛإ َٔ تأخص َػاس١ ٗ ايعسٜس َٔ ايككا٥س ٗ ايسٜ ،ايٓيب ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٖٚصا َا دعًٗا ؽتاض عٓٛاْا  ،غتعطاض إٚ أسٝح تكٜٛط إؿٗس نإؾاض٠ 

ٕ ٜسؾع ايجُٔ أٍ إزت أْا  اييت ٠ عرب ايتاضٜذ  بٌ إؿاضق١ ٚا٭ؿازث١  َؿٗٛض

 .اؿبٝب ٚإعؿٛم
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يٓكٌ عاٌَ  ;ٗ َجاٍغ١َٝ٬ سساخ ايتاضى١ٝ ٚاٱٚتعٝس ايؿاعط٠ غًػ١ً َٔ ا٭

اؾايػٕٛ ع٢ً ؿسخ إتؿاب٘ ٖج٬ بككٝس٠ " ايعَٔ بٌ اؿسخ إتٓاقض ٚا

، نُا اغتطاعت ايؿاعط٠ "ٚغريٖاؽ ؼًل ايطريأع٢ً ايطٚقكٝس٠ " ،"ايطقٝـ

ٚايعُل ايؿهطٟ يٮسساخ ٚايطَٛظ ايس١ٜٝٓ  ،َٚٔ ثكاؾتٗا ايتاضى١ٝ ايٛاغع١

ؾاضات إمسا٤ نس٫٫ت ٚٚتٛٚٝـ ا٭ ،اضى١ٝٚايعطب١ٝ عرب إطاسٌ ايع١َٝٓ ٚايت

قٌٝ ٚاؿسخ إتٛقع ٚاؿسخ ا٭ ،ٍ إكاضب١ ايعَا١ْٝ ٚإؿاضق١ إها١ْٝإ

اؿًٝب ىطز َٔ ؾؿٞ قكٝس٠ "، نٝس٠ ٚإكري،ٚايٓتٝذ١ اٍ ،ٚاؿسخ إتعأَ

 :تكٍٛ ،"ؾِ ايؿطعٕٛ  !

 ٕٛغ٢ ٗ خطٚد٘ ا٭ٍٚ": -

 :ث٬خ عرب

 اهلل إدتاضا٭ٍٚ إٔ ٜٓذٞ ؾعب 

 َٔ عبح قسض

 ٜٓػـ َا قٓع ا٭دساز

 َٓص عكٛض خًت

 ٚ ٖٞ تٓتٛط ْعٍٚ َٗسٜٗا إٓتٛط،

 ٚ ايجا١ْٝ ٬َٝز دسٜس
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 يٓهػ١ نرب٣

 قس ْ٪دًٗا َط٠ أخط٣

 ".عس٠ َٔ أٜاّ أخط ...

َتكام سٝح ٖٛ اٱ (سا١ْ َٚا١ْ)ْٛاع ايتٓام إػتدسّ ٗ زٜٛإ أنجط إٔ إ

ٚايككل  ،سساخاؿانط بإانٞ ٚايبٓا٤ ع٢ً ا٭ ٘ٚضب ،ططح إاز٠ ايتاضى١ٝ

دتُاعٞ إٓا اؿانط َٔ ًِٚ ٚاغتٝطإ ٚخًٌ ٗ دٖٛط اؿسخ إتأظّ ٗ ٚقت

ؾا٥ك١ بكسض٠  ، نُا اغتطاعت ايؿاعط٠ سٛغين باغتدساّ ايتشٜٛطٚقُٝٞ

اؿٛاض ٚ ،بٛاب ا٫غتؿػاضاتأٔ سٝح ايتأٌٜٚ ٚقًب إؿٗس بؿتح ٚزٖؿ١ َاتع١ َ

  ٜتذ٢ً شيو ٗ قٛهلا: .اضق١ إؿٗسايصاتٞ ٗ َؿ

 ٫َطأ٠ ايععٜع": -

 إٔ ؽطز اٯٕ ؾٝٓا

 ٚ إٔ تعًٔ ٗ إسا٥ٔ 

 بطا٠٤ ٜٛغـ إػهٌ  

 ٚ إٔ قُٝك٘ قس َٔ زبط

 غٛا١ٜ ؾٝطإ 

 ."ٜػهٔ ؾٝٓا !
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ٚتٓاقًت بٗا بٌ إؿٗس  ،مسا٤يكاب ٚا٭شهاض ا٭تأيكت ايؿاعط٠ ٗ اغت

ٚايطَع١ٜ إعرتن١ ي٘ ايصٟ ٜتذسز َع َطٚض ايعَٔ  ،ايتاضىٞ إت٬قل بٗا

اييت اغتشهطت٘ نؿاٖس ع٢ً ايٛاقع ضَا ب٦ٝٗت٘ ٚضَا  ،اؿانط ٚاؿاي١

ايععٜع، ايٓيب، اؿانِ، ايععٜع، ؾهإ ) ; ٚ اؾع١ٝ٥أبكؿات٘ ايه١ًٝ 

ًَه١، خًٝؿ١، ٜٛغـ، أبط١ٖ بين عبؼ، ظيٝد١،  ،ي١ اؿطب، ٓاَػ١ًُٝ

ٔ ا٫غِ ٖٚٛ َا شنط َٔ خ٬ٍ مل ٜه ،(... ٚغريٖا ، غػإسذاز، ؾطعٕٛ

يٝٓا تتبع اؾٝين يًؿهط إٕ ٜعٝس أ٫ إغ٬َٞ ٚ ايتاضٜذ اٱإٔ ايهطِٜ آايكط

عب٘ ايصٟ َٚا بٌ ايػًطإ ٚؾ ،زاضت٘ يًػًط١إيجكاؾ١ ايعطب١ٝ َا بٌ ايػًطإ ٚٚا

َا يٓكٌ أؾهإ اغتشهاضٖا  ;ع٢ً َط اؿكب إتعاقب١ ْٗعاّتبًبٌ باـٛف ٚاٱ

ٍ إٚايًِٛ يتُطضٙ  ،ْػا١ْٝ اييت مت بٗا ايًػ٘ٚ يًُؿاٖس اٱأاؾٛض ٚايتعػـ 

 ٛ ايكاع باؾٌٗ ٚاـٓٛع ٚاـهٛع.١َ تتٗا٣ٚ مأَكري 

زٜٛإ ؾعطٟ وٌُ  (يًؿاعط٠ إػطب١ٝ ابتػاّ سٛغين - سا١ْ َٚا١ْ) زٜٛإ

ترتدِ ؾٝ٘ ايؿاعط٠ دٌ تكٛضاتٗا يًسٜٛإ بٌ ٚاقع  ،عٓٛإ ايككٝس٠ سا١ْ َٚا١ْ

ضناْٗا اييت أَٝٗا ٚؾٛا٥بٗا باغتشهاض ايػط٠ٛ ٚٚتطا ،اؿٝا٠ اييت ْعٝؿٗا

ٜكابًٗا ؾعٛب تطنذ  ،ٖٚٞ تعٝـ بٓعِٝ َٚا طاب َٔ هلٛ ٚؾذٛض ،تبطـ بٓا

 .  ٌ ؾ٤ٞع٢ً ساؾ١ اؿٝا٠ بٌ ايؿكط ٚاؾٛع ٚاـٛف َٔ ن

 

 *** 
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 ـــــــــــــــــ
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 طٟـــل ايٓجــٛإ ايٓــــيأ

 ٗ نتاب

 ضْا سسازضز١ْٝ ا٭يًهاتب١  (سؿ١ٓ ْٛض)
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 ضْا سسازتطغِ يٓا ايهاتب١ ايكشؿ١ٝ  ،سؿ١ٓ ْٛضٗ ٖصا ايعٓٛإ اؾسيٞ 

ٕ ايكُط ٜعٚضْا نٌ أ٫ إ ،سٛيٓاعُاهلا يٛس١ ؾ١ٝٓ ضغِ نٌ ايسد٢ َٔ أبانٛض٠ 

نإ َا  ،َػا٤ نٛدٗ٘ ايكسِٜ ٗ بٝٛتٓا إٓري٠ باؿب ٚايكؿا٤ ٚسٌ نربْا

تػتشهط شنطٜات اؿٌٓ  ;ظاٍ سإا َعٓا ٗ غطٛض ايعؿل نأغ١ٝٓ ؾريٚظ١ٜ

اؾس٠ )   عٓاٜٚٓٗا يبعض ايٓكٛم ايػطز١ٜٖٚٞ تػتشهط ٗ ،َٚٛاغِ اـري

ٜاّ اييت عؿٓاٖا ع٢ً ٍ تًو ا٭إ( ؼًُٓا ْٚػا٤ اؿاض٠ -بٝٛت ايطٌ  -

َٚسْٓا اييت ؼٌُ ضغِ ظٓتٗا  ،ٍ َسٕإطاْا ٕ تٓتكٌ ُقأقبٌ  ،ايبػاط١ ٚاحملب١

ٍ َسٕ ند١ُ إٜاّ َٔ سٝاتٓا اييت اضؼًت َٔ تًو ا٭ٚ ،غٛاقٗا بعض َٓاأٚ 

طانُت َٔ ضٖكتٓا ٗ ايعٌُ ٚتػريت ٬َقٗا ٚهلذاتٗا ٚتأٚ ،بعست إػاؾاتأ

 .سٛيٓا عسٜس٠ ا٬َٕح

تًْٛت ضٜاض ايهاتب١ ،بٌ ايؿصض٠ ٚايَٛه١ ايككك١ٝ ٚايكك١ ٚايٓل ايٓجطٟ 

ؼٌُ ٗ ْجطٜاتٗا َاز٠ غ١ًٗ تٓاٚبت بٌ ايًػ١  ;ضْا سساز ٗ َاز٠ َبٛب١ َٚؿٗطغ١

ٕ تهٕٛ تًو أضازت ٗ َٓتذٗا أسٝح  ،إهجؿ١ ٚايًػ١ إتساٚي١ ٚايػٌٗ إُتٓع

ٕ إؾ ،يتؿكح عٔ ْؿػٗا ٚب٦ٝتٗا ٚضغايتٗا ;اييت ٫ تتٛاض٣ خًـ اؿطٚفاؿؿ١ٓ 

َاّ أيٓجطٟ ٗ سؿ١ٓ ْٛض غريغِ ايططٜل ٕ ٖصا ايتٓٛع اأايكاض٨ اؿاشم ٜسضى ب

ٖٚصا َا نإ  ،ناتب١ غطز١ٜ غتكـ عٓس ايٓل إٛسس ٗ َٓتذاتٗا ايكاز١َ

قاي١ ا بٌ ا٭اييت تٓاٚبت ثكاؾتٗ ،عٓس نجري َٔ نتاب ٖصٙ اؿكب١ ايع١َٝٓ

زب بٌ ثكاؾات ايعامل َٔ خ٬ٍ ا٫ْكٗاض ايصٟ ؾهًت٘ ُٚاظز ا٭ ،ٚاؿساث١



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

25 
 

ع ٚا٫تكاٍ بعٝسا عٔ ايتأطري ٚايرت١ْ ٚغٗٛي١ ايتٓٛ ،ؾبهات ايتٛاقٌ

 ام َٔ ايتكٓٝـ ٚايتذٓٝؼ ٚايتبٜٛب.ْعتٚاٱ

 (،ري عهؼ خطاى ... عًين أيكاىغأغ)، ٝا٠  نصب١ ... تعاٍ ْكسقٗا !!!اؿ)

 ()غأغري عهؼ خطاى ...عًين أيكاى

 

ٚإٛانٝع  ،ػاع إؿٗسزبٞ َع اتٸ٠ ايؿ١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ ٗ إٓتر ا٭تتػع ايكٛض

ػِ اييت تتٸ ،ط ضَع١ٜ ٗ ايَٛه١نجأغايٝب إػتدس١َ ٗ إدطٛٙ ؾٗٞ ٚا٭

ٖٚٛ  ،ؾل ٗ ؼًًٝٗا ٚتأًٜٚٗا ٚػًٝاتٗاػاع ا٭ٚايسٖؿ١ ٚاتٸ ،قتكاز ايًػٟٛباٱ

ٚاييت اختاضت يٛستٗا ؿبٝبتٗا عُإ  ،ضْا سسازَا ُتاظ بٗا ايكشؿ١ٝ ايهاتب١ 

ت ٚاقع١ٝ ناْ :سسازٕ أخط لس ٚتؿهًت بٗا َٚٔ اؾاْب اٯ ،اييت ؾهًتٗا

سساخ أإباؾط ٖٚٞ تٓتكٌ بإؿٗس عرب  غًٛب ايػطزأٗ ايكك١ اييت اغتدسَت 

ٚتػاضع  ،١ٝ َع اخت٬ف ايٛطٚفَٚؿاضقات ٗ ايب١٦ٝ إها١ْٝ ٚايب١٦ٝ ايعَاْ

  ،نجط َاز١ٜ َٚتعب١أٍ ٚتري٠ إَٔ اهلس٤ٚ ٚايبػاط١ ٜاّ اييت ْكًت إٓطك١ ا٭

ٚقس اضتكت  ،ٍ تًو ايكًٛب ايػان١ٓ ٗ اؿبإؾُا ظاٍ اؿٌٓ  ؾٝٓا ٜعٝسْا  

ٍ ايكًب ايصٟ نإ إؾٗٛ َٔ ايكًب  ،بأغًٛب ن٬غٝهٞ ٚاقعٞ سساز بُٗا

ٝٶ  طط٠ ٚايٓل ايٓجطٟ.ٗ نتاب١ اـا ادً

ٚٴأ ايٓكٛم  ٌٸٗ دٴاٌَ تأثري ايٛقت ٚٗٛض ع، ٚا ٗ سؿ١ٓ ْٛضيٛدٶنجط ايعٓاقط 

ات ا ٜػاظٍ دٛضٜٸؾكس ضمست إٛاغِ بطبٝع٘ ٚخطٜؿ٘ ٚغٓت٘ َططٶ ،سسازعٓس 
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عبٛض ايعَٔ ايصٟ ؾهٌ طؿٛيتٓا هلصا ٚ ،ٜٚعاتب ٚضم ايًٛظ إتػاق٘ ،ْٝػإ

ٚتطاقكت غطٛضٖا سٌ ٜػؿٛ ايجًر بٝٛت ايطٌ ايعتٝك١  ،ايعامل إازٟ َٔ سٛيٓا

ٜٚبك٢ ايكٝـ  ،نجط زؾ٦ا ْٚا٫أ٬ب١ عؿكٗا با٭قاي١ يتهٕٛ عٓاْٗا ٚق

ٖصا ٚنإ يهٌ بط١ٖ َٔ ايًشٛات اغتشهاض  ،ايػُط ٚاؿٝا٠ اييت ٫ تػؿٛ

عٝاز باقات َعطط٠ ايؿذط ٚايػطٚب ٚايػُط ٚايكُط ٚا٭ؾ ،عٓس سساز

 (.ًٍٜٛ ٚإطط ٚايؿتا٤ ٚايػِٝأٌ َٚٓٗا )َبايصنطٜات ٚا٭

 !(.ا ايكٝـ  ٜؿبٗٓا ... وبٴ إططٖص)(، عكاضب ايٛقت.. بٛقًتٗا ايٝو)

 ;زبا٤أٚ ١غؿقٛاٍ َأثٛض٠ يعًُا٤ ٚؾ٬أْٛض تػتٌٗ ايهاتب١ عٓاٜٚٓٗا َٔ  ٗ سؿ١ٓ

ْاي١ٝ ايٛقـ يرتتكٞ َازتٗا بٌ ; يتػتٌٗ ايٓل ايٓجطٟ َٔ ْهٛز ؾهط٠

ٚ أٔ سٝح اؾاْب اؿٝاتٞ ٚاؿاي١ اـاق١ يًؿهط٠ ايعا١َ َ ،ٚؾهط٠ اؿطف

ؾام عٓس إتًكٞ سٝح تتػع إؿاٖس ٗ ؾتح اٯ ;اـٝاٍ ايػاضح ٗ شٖٔ ايهاتب

زب١ٝ اييت تتعسز تػُٝاتٗا ٚخكٛقا ٗ ؾٔ نتاب١ اؾ١ًُ ا٭ ،ػاع ثكاؾتَ٘ع اتٸ

 ا.ه١ ٚايؿصض٠ ٚايكك١ ايككري٠ دسٽنايَٛ

ؿٌٓ ٚاؿب ٕ تٓكًٓا ببعض ْكٛقٗا َٔ اأ زا سساضْاغتطاعت ايهاتب١ 

بساعٞ إٖٚٛ بايتأنٝس داْب  ،خطآٍ داْب إمل ٚايٛاقع إتعب ٚايعاطؿ١ ٚا٭

ٚٗاض إٚايػدط١ٜ ٗ  ،ٚ ايٓٗا١ٜ إػاٜط٠ سس ايتٗهِأٖٚٛ ايهتاب١  ،يٝؼ بايػٌٗ

ع٢ً ٚقؿ٘ ٚ نٓٗا١ٜ يٓكٌ َؿٗس ضَا ٫ ِتًو ايكسض٠ أ ،إاز٠ ا٫زب١ٝ  بايعُّٛ

ٚ قٛض٠ تؿب١ٝٗٝ غاخط٠ ٖٚٛ أٝ٘ غري َٓطكٞ ٫ بتؿبإ ،بسق١ يػطابت٘ ٚاعٛداد٘
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ايصٟ تتهطض اؾٌُ  ،ا عٓس إتًكٞبساع١ٝ قبّٛيدٓاؽ اٱيٛإ ٚا٭نجط ا٭أَٔ 

تٞ زٖؿ١ ايٓٗا١ٜ أٚاؿٝا٠ إاز١ٜ هلصا ايعَٔ ؾت ،ايٛقؿ١ٝ ٚايتعبري١ٜ يًٛاقع إطٜط

 غري إتٛقع١.

ا بساعٝٽإا عُاهلا ِّطأتػطط ٗ بانٛض٠  ،ٝك١ إع٢ٓ ضؾٝك١ اؿطفزق ضْا سساز

ّٚجًٗا َع ٜؿبٗٗا  ،غًٛبا خاقا بٗاأغططت ٗ َٓتذٗا  ،اغًٛبا َتُٝعٶأٚ

سٝح   ،ٚايَٛه١ ٚايؿصض٠ ٗ ايٛقت اؿانط ،زب١ٝاْتؿاض نتب اؾ١ًُ ا٭

اييت   ،ايصنٞ يًؿهط٠ قتٓامٚايسٖؿ١ َتعسز٠ اؾٛاْب ٚاٱ ،ايهجاؾ١ ايًػ١ٜٛ

 خٝاٍ إتًكٞ.ٗ بٛابا ي٬ْط٬م ٚايتأٌٜٚ أٚ ،اتأخص َتػعٶ

 "(مل ٜعس ٗ ايػطؾ١ َتػع "ًًُٕٞ "ساداتو" .. ٚاضسًٞ  اٜتٗا ايصانط٠ !!)

*** 

 

اْتكًت اٍ إتًكٞ  ٕاز٠ ايػطز١ٜ َُٗا ناْت تػُٝتٗاٗ ابساع١ٝ ِاٙ اٱٕ ا٭إ

ؾكٌ ٗ ْٗا١ٜ ٚ أ ،بِّتٳُنٗ ٚ ًَشل أٚبكٛض٠ َػتك١ً  ،ايعطبٞ َٓص عكٛز

ْاٖٝو عٔ ٚضٚز بعهٗا زاخٌ ايٓكٛم  ،إاغٛٙٚ ،ْعاض قباْٞـ عٓس إ٪يَّ

 .غاز٠ ايػُإَٚػتػاِٞ ايككك١ٝ ٚايطٚا١ٜ عٓس 

ا ؾهإ ٚؾهًّ ،ابكٛضت٘  ا١ًْٕٛ َهُْٛٶ سؿ١ٓ ْٛض نتابَٚٔ ٖٓا نإ  

َاز٠ عُٝك١ إهُٕٛ ٚنإ ايػطٚب  ،طٚنإ ايؿذ ،ٚنإ ايؿطام ،ايعؿل
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ٚيًشطف قسغ١ٝ ٗ  ،ٍ ٖصا إٓتر ؾٗٞ ناتب١ َكاي١إباٱناؾ١  ،ٚايط٣٩

 ، بٌؾًِ ٜؿاضقٗا ايكًِ يتهتبٓا ٚتهتب َؿٗسْا ايَٝٛٞ نكشؿ١ٝ ،سٝاتٗا

سؿ١ٓ ٕ بسأت ئ ترتنو إنٌ ْل،  ؾُا  َعٗا يتعٚضْا ناتب١ دٛض١ٜ تًْٛٸ

ٚتاض٠  ،، تاض٠ تػهٓو ايؿهط٠يتعرب ضسًتو ايؿٝك١ ست٢ ايؿٗطؽ ;ايٓٛض

ٕ َٔ اؿطٚف َا أِ ضغ ،دٓاؽ ايٓجط١ٜ ب٬ٛهلا إاتع١ِاٙ إتعسز٠ َٔ ا٭ا٭

 .ضض ٚاؿٝا٠ْػا١ْ اب١ٓ ا٭ؾٗٞ اٱ ،ٜؿعٌ ؾٝٓا ْريإ َتعب١ َٚٛدع١

 

 *** 

 ـــــــــــــــ
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 طا٠٤ـق

 (ٜٓكؿين اـذٌيٛ )ٗ زٜٛإ 

 يًؿاعط٠ ٚؾا٤ أبٛ عؿٝؿ١

 ايػٜٛس
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بعس إٔ أقسضت  ٚؾـا٤ أبٛ عؿٝؿ١ايعٌُ ايجاْٞ يًؿاعط٠ ٖٛ  (يٛ ٜٓكؿين اـذٌ)

ايكاٖط٠ عٔ زاض  - 2013بانٛض٠ أعُاهلا  ْكٛم ؾعط١ٜ ايكازض عاّ 

ٌُ ع٢ً يٛس١ تؾاْؿػٗا سٝح  ايػٓسباز يًٓؿط، ٚايصٟ قُُت غ٬ؾ٘ ايؿاعط٠

َٔ خ٬هلا َؿّٗٛ َٚهُٕٛ عٓٛإ ايسٜٛإ، ؾايًٛس١ قٛض٠ يؿتا٠ ٜتهح  ;أَا١َٝ

بُٝٓا خًؿ١ٝ  ،ٜبسٚ َٔ ْٛطاتٗا ٬َٚقٗا ْاٍ قسغ١ٝ اـذٌ عٓس  ا٭ْج٢

قسَت٘ بًْٛ٘ يٛ ٜٓكؿين اـذٌ ناْت ايػطٛض ا٭ٍٚ َٔ قكٝس٠  ،ايسٜٛإ

 ٭ٓط ٗ إؾاض٠ إٍ اؿب ٚاؿطب.ا

َٔ قٝٛز ايككٝس٠ إٛظ١ْٚ عٓس بعض ايككٝس٠ ايٓجط١ٜ ظُاهلا ٚاْط٬قٗا 

لس إٔ  ;ٚغريِٖ ايهجري َٔ ايؿعطا٤ ،أزْٚٝؼ قُس إاغٛٙ ٚنتابٗا أَجاٍ 

ٚٴدس ٫ بسٻ إٔ ٜٛٗط عُّكا َٚٛغٝك٢ تطتكٞ بايٓل، نٞ  ٖصا اؾٓؼ ا٭زبٞ إٕ 

ٖٚصا اٱبساع  نإ َٔ مثاض ٖصا إٓتر  يًؿاعط٠  ،٫ ٜهٕٛ َاز٠ غطز١ٜ  عت١

اييت غًب عًٝٗا   ،ييت قسَت يٓا زٜٛاْٶا َؿبعٶا باؾُايٝات ٚايكٛضأبٛ عؿٝؿ١ ا

تعٝـ  ،ٚنٝـ ٫ ٖٚٞ ايؿاعط٠ إطٖؿ١ عاي١ٝ اٱسػاؽ ،ايعاطؿ١ إًتٗب١

ضغِ إٔ ايٛطٔ  ،ٖٚٞ اييت تػهٔ خاضز ايٛطٔ ٗ )ايػٜٛس( ،تؿاقٌٝ ايػطب١

 ػاَاتٗا ٜٚػتٛطٔ ايٓبض ٚا٭ْؿاؽ.ٜػهٔ نٌ َ

يٛ مثإ ٚث٬ثٌ قكٝس٠ دا٤ت قكٝس٠  ،ٜٓكؿين اـذٌ يٛٗ  أبٛ عؿٝؿ١نتبت 

ٚنُا باقٞ  ،ايتاغع١ عؿط ٗ تطتٝب ايككا٥س عٓٛاْٶا يًسٜٛإ ،ٜٓكؿين اـذٌ

ًٗا غطٗا إتٛغ٘ ؾهاْت دٴ ،ايككا٥س مل تتعس٣ ايككا٥س ايكؿشات ا٭ضبع١

إٕ  ،َتكاضب َٔ سٝح ْؿؼ ايؿاعط٠  ٗ إخطاز ايككٝس٠، َٚع ايعٓاٜٚٔ أٜهٶا
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ِ َا ّٝع عٓاٜٚٔ ايسٜٛإ زخٍٛ عاٌَ ايعَٔ، ٚثاْٝٗا اؿب ايصٟ ٜعتكط أٖ

 نٌ سطٚؾٗا ٗ ْٝع ايتذًٝات ٚإتٓاقهات.

*** 

 

 

ًْتُؼ ٖٓا اغتدساّ ايتٓاقض  ،بٌ دٓا٥ٔ ايٓاضؾتتاس١ٝ ٗ قكٝس٠ ٗ اٱ

يتدطز اؾ١ًُ ايطَع١ٜ  ;ٚا٫ْتكاٍ بإؿطز٠ ٗ تطانٝبٗا عٔ َعٓاٖا اؿطٗ

َؿتٛس١ ايتأٌٜٚ بٌ اؾ١ٓ ٚايٓاض، ٚا٭ضض ٚايػُا٤ ٚايك٠٬ ٚايؿٝطإ ٖٚٛ ضَع 

 ؾتكٍٛ:ايهؿط. 

 ٗ َٓادا٠ اؿبٝب ايكطٜب ...": -

 أ١ٜ قًٛات غتباضنين، 

 ٚؾٝطاْو ٜػهٓين

ٛٳ٣  ناؾطٷ ٖصا ايٓٻ

ٛٳِقت بايهٻذط  ".سٌ ّٮ اي

 ،إٔ ايًػ١  ايؿاغ١ً قاٚض دٌ ايككا٥سَٔ ا٬ٕسٜ ٗ أغًٛب أبٛ عؿٝؿ١  

ٚخاق١ ٗ ايككا٥س  ،أبطظت ٚنٛح اغتدساّ ايؿاعط٠ يًطبام ٚايػذع ٚاجملاظ
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 ،بٌ سسٜح ايٓؿؼ أسٝاْٶا َٚٓادا٠ اٯخط أسٝاْا أخط٣َا  ،ايٛدسا١ْٝ ٚايتأ١ًَٝ

ُٶا ٖٛ ايؿاضؽ إدًل بٌ نإ ٗ قكٝس٠ ) أطًكين ؾًِ ٜهٔ تٛأّ ايطٚح زا٥

 اؿًِ ايصٟ تعرب غَٝٛ٘ ب٬ غٝح. ٚنإ ،(أتٗذاى بأقابعٞ -ؿبو ٚتطٶا 

 َٓؿػ١ً بَو أٜٗا ايبسٟٚ ايٛاؾطٴ: "-

 ؾ٬ تسعٗا َػًٛب١ غػاض٠ٹ ا٭س٬ّ

 ؽؿٞ عٴطٜٗا ٤٬َات اؿطَإ

ِٴ ع٢ً ٚغا٥ٹسٖا ٥٬َه١ُ ايػطاّ  ٚتعزس

 ٜا َٔ ٗ ععيتٴو أزضنتين ٗ اؿٛاض 

 ".عًُين ...

ٌٴ  قكٝس٠  ٗ  ايسٜٛإ  َٔ ايططف اٯخط ٖٚٓا ٫ بٴسٻ يٲؾاض٠ بإٔ ايؿاعط٠ مل ؽ

٫ تتٛاض٣ خًـ أْج٢ اـٛف بٌ أباست عؿكٗا نربنإ يتػُع قساٙ نٌ 

ايبؿط بأْٗا ايعاؾك١ اييت ّٮٖا ايؿٛم ٚاؿٌٓ ٚعاطؿ١ تتُجٌ نُكباح 

ؾهاْت تهتبٗا ايعاؾك١ اييت آَٓت بأْ٘ نًُا  ;ؼًُ٘ ٗ نٌ أغؿاضٖا

أقِ ق٠٬ ايعؿل ٚقكٝس٠ نُا ٗ قكٝس٠  ،اغتػًُت ٗ ايعؿل ٜعًٛ ٜٚطتكٞ

 ٚأتٗذاى بأقابعٞ. -أغتأْؿو ؾّها 

ٞٸ: "-  تعاٍ إي
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 ٭تٓؿػَو ؾ٠ّٛٗ َجك١ًّ بػٝٛثٹَو إؿتٗا٠

ٝٹَو  غأتسؾلٴ ؾعطٶا ع٢ً ؾؿت

 َٚأُاٜسٴ عؿّكا ٚغٹ٣ٛٶ

 ."اؽست٢ ؼرتم اؿٛ

أَا إؿطز٠ ٗ دٌ ايككا٥س ؾتهْٛت عرب اْؿعاٍ ايؿاعط بٌ ايتًُٝح ٚايتكطٜح 

ٚسٌ نإ ايططف اٯخط َٔ نٌ  ،ٚاـذٌ ٚايطغب١ ٚايتهش١ٝ ٚاؾشٛز

ْكٝض ناْت إؿطز٠ بهاٌَ سهٛضٖا ايًػٟٛ  باٱؾكاح عٔ سادتٗا  يًشهٛض 

ا اـذٌ ٚعسّ ايػٛم ٗ بُٝٓا تطتسٟ اجملاظ ٚايتأٌٜٚ سٌ ٜٓتابٗ ،أٚ يطز٠ ايؿعٌ

 ٗا.٥ض بعُكٗا ىطدٗا َٔ شاتٗا ٚنربٜااؿاي١ اييت ػعٌ َٔ اٱعا

ٗ قكا٥س ايػعٍ ٚايعؿل أغايٝب َػتدس١َ بٓػ١ُ ايطدا٤  عترب إٓازا٠ ٚإٓادا٠ت

يت٦اّ، َٚع نٌ َا تاب ٚايؿه٣ٛ ٫غتذسا٤ ايٛقاٍ ٚاٱٚضَا ٗ ايع ،ٚاؿٌٓ

تٓاٚيت ايؿاعط٠ أسٝاْا ٖصا ا٭غًٛب ي٬عتساز بأْٛثتٗا ٚقسغ١ٝ  ،غًـ

أٜٗا ايٛدس ا٤ًُٕٛ ) ،(ٜا أْت، اـا١ُ إه١ًُ اٯت١ٝ) ،إخ٬قٗا ٗ ايعؿل

ا ؾتذس َٔ ايككا٥س أٜهٶا اييت أخصت ؾهًّ ;(أٜٗا إتسؾل بػٓا ايٛدس( )إغطا٤ٶ

إ ايؿعط أغٓٝتٗا ٚؾٝٗا  ن ،ْب٠٤ٛ ايهتاب١َػاٜطٶا يباقٞ ايٓكٛم نككٝس٠ 

 اْت أْج٢ قكا٥سٙ.ٚسسٜجٗا ايصٟ أغطٖا ؾه
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ٚايٓؿٞ ٚا٫غتٓهاض َٔ ا٭غايٝب اييت مل تػـ ع٢ً قكا٥س ايسٜٛإ،   غتؿٗاّاٱ

ٖٚٛ اغتدساّ  َتٓٛع ٜهؿٞ ع٢ً ايككٝس٠ ايتٓٛع ٚا٫ْتكاٍ َٔ ايطتاب١ ب٫ٛز٠ 

ساي١ ؾعٛض١ٜ ْكًت ايكاض٨ ٭دٛا٤ دسٜس٠ َٓٗا اهلس٤ٚ ايصٟ ٜػبل ايعاقؿ١ َٚٓ٘ 

 إاطط باؿٌٓ ٚايؿػـ.

 .َٛعس غطاّ؟ أٜهٕٛ يٓا ٗ أؾل ايب٬ز: "-

 .ٚأٟ عطط ٖعٚز بأْؿاغو ٜجري سٛاؽ ايٓػا٤؟

 .َٔ هلصا ايكسٜؼ غري ايبتٍٛ؟

 .ؾٌٗ بعس شيو ؽاف إٔ تعًٔ اي٤٫ٛ؟

 ".َا ايصٟ غٝؿعً٘ ؾٝٓا ايبها٤؟

ٝٶا ٗ بعض ايككا٥س  ٚٗ اغتهُاٍ ْايٝات ايككا٥س ايتٓام أٜهٶا نإ دً

ٚايرتنٝب إرتام يًتعبري ٚاٱؾاض٠ ٖٚٛ َٔ ا٭زي١ ايؿاٖس٠ ع٢ً تٛٚٝـ إؿطز٠ 

ثطت ع٢ً إٔ تهٕٛ ا٭ْج٢ ٗ نٌ قٛضٖا ؾٗٞ آاييت  ،ٗ أظسٜات ايؿاعط٠

 ٞ ايعاؾك١ ٚإطب١ٝ، ٖٚٞ ايٛطٔ. إتُطز٠، ٖٚٞ اـذٛي١، ٖٚ

ٚٗ اٱؾاضات ايب٬غ١ٝ ٗ يٛ ٜٓكؿين اـذٌ ايصٟ أخصْا َٔ دٛاْب٘ ايطبام 

ٖٓا إٔ ايؿعط يٛس١ ؾ١ٝٓ ْٚايٝت٘ ٗ قٛضٙ  ٫ بس يٲؾاض٠ ،ٚإكاب١ً ٚايػذع

ؾتذس ايتأنٝس أسٝاْٶا بتهطاض  ;ٚب٬غت٘ َٔ سٝح اٱهاظ ٚايتٛنٝس ٚاٱطٓاب

أٜهٶا  ،إؿطز٠ أٚ إؿاقٗا باغتؿٗاّ ٚتعذب َٚٔ سٝح اٱهاظ ٚايهجاؾ١ ايًػ١ٜٛ
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ًٛب١ ع٢ً ٗ ايتكٌٓ ٚسذِ ايككٝس٠ اييت  ُطط عٛاطـ ٚأساغٝؼ أْج٢ َك

تعاتب غطٶا ٚع١ْٝ٬ تٓادٞ ٚتتأٌَ، ؼًِ  ،ا٫غرتابَٔ قكط اهل٣ٛ ت٦ٔ عتبات 

 ٚتتٛدع.

ناْت قٛضٶا ػسز ع٢ً أْج٢ ايسٜٛإ اييت أيكت  –يعٌ قكٝس٠ ضدٌ ؾاسـ 

ضغِ سهٛض  ،ع٢ً ضدًٗا باؾشٛز ٗ ؾه٣ٛ ايػٛا١ٜ ٚاـساع  ٗ غٝاب ايطٚح

 ا٭ْؿاؽ اي٬ٖج١ يًكبٌ ايطَاز١ٜ.

 ٭سهاْٜٞا َٔ تٓتُٞ : "-

ٌٍ َكسٍؽ  أتهٗٔ ٚدٛزى، َٔ خًـ يٝ

 ٚبعض غعاز٠،

 تٓػر يكا٤ٶ

 ".وّطِ ايٓٛاؾص ٚا٭بٛاب !!

تٓكًب إؿطز٠ اييت امٓت إٍ  ،(ؾطاؾ١ مسطا٤ ٚقكٝس٠ ٗ غطب١ ايعٓام)ٚٗ 

ٚقـ أزم  ،اضتؿاف قططات ايعؿل بعصٚب١ ٚاْػٝاب١ٝ عاْكت ؾٝٗا إؿطز٠

 –قكٝس٠ خصْٞ بٛؾاتٞ ايٝو ْبٗاض ٚٗ )ايتؿاقٌٝ ٗ  ٚقـ يكا٤ َٔ قٓع ا٫

ٚٗ ٚسس٠ ايككٝس٠ َكاب١ً بسٜع١ بٌ ٖٞ  ،(ٚقكٝس٠ ٫ تباغت ٚدٛزٟ بو

اـذٛي١ ٖٚٞ ايطاغب١  يًٛقٍٛ إٍ اْسَادٗا ب٘ يٝهتٌُ ٚطٔ ايعؿل  ٚتٓتكٌ 

ٚنإ  ،ؾهإ ايتشسٟ ;بعسٖا َط٠ أخط٣ إٍ قكٝس٠ عٴسٸ هلادؼ مشٛعٞ
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بٌ نإ  ،ايػانٔ ؾها٤ أس٬َٗا سانطٶاؾًِ ٜهٔ ؾاضغٗا  ،اؾُٛح

 ايٓكٝض.

تتذ٢ً ٗ قكا٥س بٝ٘ ٚايتذػٝس ٚغريٖا ناْت غعٜط٠ ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ ايتؿ

ٌٸ ،ايسٜٛإ  .٠ ايككٝس٠ ٚأعطتٗا اْط٬ق١ َطًك١بٛسس ؾًِ ؽ

 ؼهٞ عٔ َٓانٌ دطٜح: "-

 ٚغط اَطأ٠ َػُٛض٠ بصنطٜات ف١ْٛٓ

 ١٦ًَٝ بؿٛاٜا تؿبٗو، أٜٗا ايػطٜل

 ٜعرتٜٗا اهل٣ٛ،قس 

 ".يهٓٗا ٫ تعرتف بأْكاف إػاَطات

ٚنإ  ،نإ )أْا ٚأْت ٚايٛطٔ( عامل ايككا٥س ٗ سهط٠ عؿل أبٛ عؿٝؿ١

َٶ ايعَٔ َٛمسٶا ُع بٌ ػٚشنطٜات  اسانطٶٚ اٚؾذطٶ ،ٚأٚقات مسط اٚأعٛا

بُٝٓا نإ إهإ خاضط١ ٚطٔ ؾٝ٘ أْج٢  ،اٯٖات ٚا٭ْات ٚاؿٌٓ ٚايًكا٤

 ؾهإ أسٝاْٶا ٬ٍٚ ؾذط٠ ٜامسٌ. ت٘ نُا تؿا٤  ضمست٘ ٚؾهً

ؼًُٓا إٍ ايٛقٛف أَاّ   ،ٚٗ ْع١ٖ يٛ ٜٓكؿين اـذٌ أْت أَاّ ضٚن١ َسٖؿ١

ريٚظٜات  ايؿذط ٚإػا٤ بأٌْ ٚؾٔ تبدٌ إٔ تػين يٓا نٌ نًجَٛٝات يؾٛاط٧ 

تهٝـ يو َتع١ ٗ ايكطا٠٤ ٭ْو ئ تهٕٛ أَاّ غطٛض َتذُس٠  ،ؿإا٭
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ُٸ ;تٚسطٚف ضمس ٌ يٝهتٌُ ايبٓا٤ ٖٚصا َا أٚقؿين ٖٓا يٝتػ٢ٓ  يًكاض٨ إٔ ٜتذ

 ز.غًٛبٗا اـام غري إرتزٸأبككا٥س يؿاعط٠ هلا نْٝٓٛتٗا ٚ

 

 *** 
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 (ٚضام  َع١ًُ)أايٛاقع١ٝ  ٗ  فُٛع١ 

 خًٛز ضؾٝس إَٛين\ضز١ْٝ ا٭يًهاتب١ 
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ٜطتهع ع٢ً عس٠  ،عُاٍ ايهاتب١ خًٛز ضؾٝس إَٛينأ١ًُ بانٛض٠ ٚضام َعأ

تتًدل بٛسس٠ إٛنٛع ٚٚسس٠  ،َعاٜري ثابت١ ٗ ٖصا إدطٛٙ ايػطزٟ ايؿٝل

ضغِ اَتساز ايب١٦ٝ ايع١َٝٓ اييت قهت ؾٝٗا إ٪يؿ١  ،ايب١٦ٝ إها١ْٝ ٚايعَا١ْٝ

قعٞ ٗ يػ١ نُا اَتاظ إدطٛٙ با٭غًٛب ايػطزٟ ايٛا  ،ٚٚٝؿتٗا نُع١ًُ

هلا عرب٠ ٚسه١ُ بأغًٛب َتٓٛع ْٚل ٜٓكٌ ػطب١ تتًدل َٔ خ٬ ،َتُاغه١

بعٝسا عٔ ايطَع١ٜ ٚاـٝاٍ َطاع١ٝ إاز٠ ٚايطغاي١ إته١ُٓ  ،إؿٗس ايٛقؿٞٗ 

خطادٗا نُٓٛشز إٚقسضتٗا ع٢ً  ،ٗ إدطٛٙ بٌ قسضتٗا ع٢ً اغتٝعاب اؿاي١

 ٛض .ض بإخطاز اؿاي١ ٚايكه١ٝ يًٓتطبٝكٞ قاز

ؾًػؿ١ ايططح يًتذطب١ اي١َٝٛٝ ٗ نٌ  ،ٚضام َع١ًُ يًهاتب١ إَٛينأَا ّٝع 

يؿدٛم ٗ َاز٠ عاز٠ تسٜٚط اإٚزٕٚ  ،ٚضق١ تكسَٗا زٕٚ تهطاض يًُؿٗس ايٛاسس

يتكسّ يٓا   ;ٚتهطاض إؿاٖس ٚايعطض ايتؿكًٝٞ ،غٗابغطز١ٜ بعٝسا عٔ اٱ

زب١ٝ أاٚضٙ نُاز٠ بأغايٝب٘ ٚقزبٞ َٚٝع َٓتذٗا ا٭ ،غًٛبا َٝعٖا نهاتب١أ

 ْٝع ا٫عُاض ٚايجكاؾات إع١ٝٓ.ؽاطب 

ُٸأِٖ ٚأْػاْٞ ٬َٜؼ إَٚؿٗس  ،إٕ ْكٌ ػطب١ ع١ًُٝ ٌ نجط ؾ١٦ ٗ اجملتُع ٜٴش

بعس أٍ إبساع١ٝ ٚيػ١ ؾ١ٝٓ إيتدطز َٔ فطزٖا ساي١  ;ايهاتب َػ٪ٚي١ٝ نبري٠

َاّ أْو أُا ن ،خطْا ٚاٯغري٠ شات١ٝ ٚغري١ٜ َسف١ بٌ ا٭ َاّأْت أؾ ،َٔ شيو

ٚ َٔ أ ،َٓٗر غطزٟ ٜهاؾـ سكا٥ل ٚاقع١ٝ مل تٛيس َٔ ضسِ خٝاٍ ايهاتب

بعٝسا عٔ إجاي١ٝ   ،ضازٖا إ٪يـ نٞ ُٜٓل إؿٗس ٚايكٛض٠أُٓٝات ٚػًٝات 

سٝح ْكًت إَٛين غطزٖا نُٔ عٓاٜٚٔ ناْت سب٢ً بٛاقع  ،ٚايبٗطد١ يًٛاقع
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سساخ ٚإٛاقـ ٔ ا٭قباح َع ايعؿطات َتتعاٌَ ٗ نٌ  ;َهاْتٗا نُع١ًُ

عُاض َع اخت٬ف ا٭ ،باخت٬ف ؾطا٥ح اؿا٫ت ا٫دتُاع١ٝ  يس٣ ط٬بٗا

ع٢ً نٌ ؾطز َِٓٗ  َربظ٠ يًكاض٨   ،ٚإ٪ثطات إاز١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

سساخ تٝذ١ ٗ نٌ َؿٗس خكٛق١ٝ تتػري ا٭ضبعٌ ساي١ بٌ إؿادأ٠ ٚايٓأ

تصٜب ايٛاقع  نػػٛاضات اييتٝس عٔ ايتكٓع ٚاٱبه١ ٚإهُٕٛ بعٚاؿ

 .ٚايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ

 ،َا٤ ايٛضز يٛاْٗا اؾٛض١ٜ ٗ بػتاْٗا تتعططأٚضام ايهاتب١ خًٛز إَٛين ٚأ

س٬ّ تًو ايؿ١٦ ايعُط١ٜ أنبػاط١  ،ْػا١ْٝ بػٝط١إٚسا٫ت تسٍ ع٢ً َؿاٖس 

َٚٓٗا ع٢ً ٖات ايكس١َ آؾُٓٗا خطدت ع٢ً  ،اييت اضتكت ْكٛم إدطٛٙ

 ،ّ اييت تكسّ نٞ ٜتٓؿؼ غريٖاَٚٓٗا بعاطؿ١ ا٭ ،سػاؽ با٭خطزَع اٱ

ؾًِ تكـ َهتٛؾ١ ايٝسٜٔ سٌ  ،اٚ سعْٶأا َا ؾطسٶإخط٣ ترتقطم ايسَٛع أسٝاْا أٚ

 ،سساخ َػتػ١ًُ  يًتعب بهٌ تؿاقًٝ٘ٚمل ؽتب٧ خًـ ا٭ ،ناْت قازض٠

 ،١٦ ايكؿ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝا َا نإ خاضز سسٚز ايبَٝٗٚٓ ،ؾبعهٗا ػاٚظ ايؿطز

 .طاتٗا ع٢ً تًو اؿاي١ إع١َٝٓٚ٪ث

 *** 

 

يػ١ إَٛين ايٛاقع١ٝ ٗ ْكٛقٗا تبشط ع٢ً ؾٛاط٧ ايػٌٗ إُتٓع تاضن١ يًػتٗا 

يرتتكٞ  ;ٕ ّجٌ ب٦ٝت٘ ٚهلذت٘ ْٚهٛد٘أ٢ يػإ إكابٌ ٗ ؾدٛقٗا َػاس١ عً
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يتشاؾٜ ع٢ً  ;ْج٢ َؿطق١ َا ظايت ؼؿط بأٚاؾطٖاأبتكسِٜ ْؿػٗا بكٛض٠ 

 ؼٌُ قُٝٗا َٚجًٗا بأقسؽ ١َٓٗ. سٌ ،ََٛتٗا ٚسٓاْٗاأ

خط٣ ٚضاقٗا ا٭أٚٗ   ،ٚضام َع١ًُأعُاهلا أتكسّ خًٛز ضؾٝس إَٛين بانٛض٠ 

  ،ٖٚٞ إتدكك١ ٗ ايًػ١  ايعطب١ٝ ،عؿطات ايككل ٗ عامل ا٫بساع

عُاهلا أ٠ يتدل بانٛض ;زب١ٝتٗا َعتُس٠ ع٢ً َهاٌَ إاز٠ ا٭انتٓعت  يٛسا

ٚؾكطات  ،٠ ايؿعٌ ببٓا٤ َرتاب٘ٚضزٸ ،ْػا١ْٝ ضاق١ٝ ٗ غشط ايٛقـإَهاٌَ 

غايٝب سٛاض١ٜ داشب١ ٗ ػًٝات غري ِط١ٝ َٚتهطض٠ ٗ  ايكٛض٠ أٚ ،َتٓاغك١

باغتدساّ تؿبٝٗات زقٝك١ ػًُت بٌ ايتذػٝس ٚايتأٌٜٚ  ،يًُؿٗس ايٛاقعٞ

 ٚضام.هِ ٗ ايهجري َٔ ا٭ٚا٫َجاٍ ٚاؿيًُؿطز٠ َػتدس١َ قػٓات ايًػ١ 

ٝٶأ َٶ إ تهٕٛ َطب ٝٶَاّ ١َُٗ قعب١ غًٛنٝٶأْت أؾ ،اَٚكٛ ٜٚعٛز شيو  ،اا ٚشٖٓ

ُٕ ،ع٢ً َٔ وٌُ ٖصٙ ايكؿات اؿصض ٚا٫ْتباٙ ْٗا أًع ع٢ً ايعٓاٜٚٔ هس بّطؾا

يعٓٛإ إػاٜط بٌ ْكٝض ٚا ،غًٛب ايٛقؿٞ ايسقٝل إباؾطا٭ :غًٛبٌأؼٌُ 

غًٛب  تٗهِ بأٓٗا َا ناْت َت٬ظ١َ َٚٓٗا ناْت ؾُ ،إؿاضق١ٚ أايٛاقع 

 ٚ بعس اؿاي١.أثٓا٤ أٚ أُؿٗس ايػطٜب َٚٓٗا َتساخ١ً قبٌٝ يً

طاؾت ا٫ٚضام بٓا ع٢ً ؾهٌ ْكٛم بٌ ايكك١ ٚاـاطط٠ ٚايٓل ايٛقؿٞ 

ع٢ً اتكاٍ َباؾط بٌ فتُعٗا احملاؾٜ ايصٟ مل تٓؿكٌ عٓ٘ ٗ إهُٕٛ 

٦ٝتٗا ؼانٞ فتُع بأنًُ٘ ْٚٝع ٚضاقٗا تٓكٌ بأسٝح  ،ٚايه١ًُ إتع١ْ

تطتكٞ َٔ ايكطٜب يًبعٝس َٚٔ ايؿطز يًهٌ َٚٔ  ،طٝاؾ٘ َٚهْٛات٘ ٚتؿاقًٝ٘أ



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

43 
 

ايٛقت اؿانط يًُؿاضق١ بٌ ايػابل ٚاي٬سل ٗ زٖؿ١ َػاٜط٠ ٚٗ ْٗا١ٜ َتٛقع١ 

 خط٣.أسٝاْا أسٝاْا ْٚتٝذ١ ست١ُٝ أ

 

 ***  

ا تٓتكٌ ٚضام َع١ًُ خكٛقٶأيػطزٟ ٚٗ ا١ ايتعبري١ٜ ٚإعرتن١ ٗ ايعٌُ اؾًُ

ْتكاٍ بايؿهط٠ ٚإؿٗس َٔ ساي١ ٭خط٣ َٚٔ عُّٛ سٝح اٱ بأدٛا٤ ايٓل َٔ

ٚ أؿٛم ٚايٛيٛز باؿسخ ايط٥ٝؼ يًٓل سٝح ايعطض إ ،ـكٛم اؿاي١

 ٌٸنٝـ ٫ ٚدٴٚضام ا ٗ ٖصٙ ا٭ا نبريٶعٶخص سٝٸأٚايصٟ  ،ايكك١ نُا ٖٛ اؿٛاض

ين اعتُس ع٢ً ايطاٟٚ ٚإكابٌ بطاٍ ايعٌُ ايػطزٟ ٗ ٖصا إدطٛٙ عٓس إَٛأ

 ،نُا دا٤ اؿٛاض ايساخًٞ نُٔ ٖصا ايعٌُ ،ٚ فُٛع١أا نإ ؾطزٶ ا٤غٛ

ا غايٝب دصبٶنجط ا٭أٖٚٛ  ،ٚ ضز٠ ايؿعٌأٚايصٟ اؾتٌُ ع٢ً َطادع١ ايٓؿؼ 

دٛا٤ اؾصب أسٝاْا ايكاض٨ َٔ أايصٟ ىطز  ،ٚاـطٚز َٔ ساي١ ايػطز ايٛقؿٞ

ُٕكس١َ إنُا ٜهاف  ،سساخبطتاب١ ٚتتابع ا٭ غٗاب ٗ عسّ اٱبٍ ْاي١ٝ إاز٠ ا

ضبعٌ ٚضق١ ٫ تتذاٚظ ايٛاسس٠ َٓٗا ايكؿشتإ َٔ ا٭ ٌٸذٴَؾ ،ايٓكٛم ٚايككل

 ;ٚاؿؿٛ ايصٟ  ٜطٖل ايكاض٨ ،اـ٘ إتٛغ٘ بٛسس٠ َٛنٛع غري َتؿعب

َٚتع١ سٌ تكع بٌ ٜسٟ ا ا ٚتأثريٶنجط دصبٶأ١ إكتكس٠ يتكبح إاز٠ ايػطزٜ

 .إتًكٞ

*** 
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نرب ٭ ،ٚضام َع١ًُ  َتابع١ يًُؿٗس اؿٝاتٞأايهاتب١ إَٛين تكسّ ْؿػٗا ٗ 

نجط إطاسٌ زق١ ٗ إػري٠ ايرتب١ٜٛ أٚ ،ضضٟ فتُع ع٢ً خاضط١ ا٭اقطاع ٗ 

ًٖٗا بٓٛط٠ عا١َ أـس١َ ٚطٓٗا ٚ ;ْػا١ْ ٚإتعطؿ١َت ْؿػٗا اٱؾكسٸ ;ايتع١ًُٝٝ

ْكٛقٗا باضتكا٤ ايطٚح ٗ باطٔ عُام أسٌ تػٛم ٗ  َسٖؿ١،ٚمشٛي١ٝ 

 ٚؼٌُ ،بتػا١َ ٚايكربؾٝتػًح باٱ ;ْ٘ قازض ع٢ً ايتػٝريأٜ٪َٔ ب ٟٓػإ ايصػاي

يتؿطع هلا زغتٛضٖا   ;طاض ايكٛاٌْ ايكُا٤إْٝع ايٓتا٥ر  نؿاضغ١  ؽطز َٔ 

 .َإ ٚلاحأبٛاب٘ غ٬ّ ٚأنٌ 

 *** 

ح ؾٝ٘ عٔ عُاهلا تؿكأيٝهٕٛ بانٛض٠  ;ٚضام َع١ًُ نتاب ْػذت٘ إَٛينأ

ٚقسَت  ،َٴدًك١ ٗ عًُٗا عؿكت َٗٓتٗا ،ْػإٖٜٛتٗا عاؾك١ ايٛطٔ ٚاٱ

ضق٢ ايكؿات َٔ اؿٓإ ٚايكؿا٤ أكٗا اهلل بأٌْ ٚيتهٕٛ ٖٞ إطأ٠ اييت اختٸ

َٴ ;ٚايتهش١ٝ ٚنٌ َهإ تهٕٛ ؾٝ٘  ،غطتٗاأ١ٚ جملتُعٗا ػٳ٪غِّؾٗٞ با١ْٝ ٚ

 قبطإ ايػؿ١ٓٝ.

 

 *** 

 ـــــــــــــــ
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 ز٫ي١ إؿطز٠ ٗ زٜٛإ

 (ععف ع٢ً ٚتط ايطٚح)

 ْاٍ سطبضزْٞ ا٭يًؿاعط 
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ٜكسّ سطب   ْاٍ سطبايسٜٛإ ايٓجطٟ ايجاْٞ يًؿاعط  ععف ع٢ً ٚتط ايطٚح

 ضس١ً  ٜػُٛ  بكٛضٙ  ٚيػت٘ عرب ،بساعقكا٥سٙ إد١ًُٝ ٗ سهط٠ اؾُاٍ ٚاٱ

ؾٗٛ عرب اَتساز قؿشات ايسٜٛإ نإ ايعاؾل   ;ٚايعؿلاؿطٚف إب١ًً باؿٌٓ 

 ٚايصانط٠ ٚايٛطٔ .

ٚقٛض٠ عُٝك١ ػػٸس سطب ايٛطٔ اؿعٜٔ  ،ٗ ؾاعط١ٜ خكب١ تٓبض ايككا٥س

ضٜح َٔ  ؾس٠ اؿٌٓ ٚاعتكاض ايصنطٜات اييت نًُا ٖبٸ ،إطتعؿ١ ٚايػطب١

ٜ٘ عرب َػاَات دػسٙ ايصٟ  مل ٜٓاز ;ضض ٚعطط اؿبٝب١ايػطب ناْت ضا٥ش١ ا٭

ؾٝكـ ع٢ً  ;يٛإ اؾٛضٟ إب١ًً بايٓس٣أيٛ يرب١ٖ مسط ايٝامسٌ ٚقطاف  ٚ ٜٓؼ

س٬ّ  أَٛاز َػري خطٛات٘ ايػا١ُٖ بصنطٜات ٚؾٛاط٧ اؿٌٓ ت٬طِ ا٭

ُٖا ٜعهؼ ٌٚ سهٛض ٛطٔ  ؾه٬نُا اي  ،ناْت ٖٓاى  ٗ ايبعٝس سانط٠

 خط.اٯ

 َػاؾط٠: "-

 قشٛ َٔ  غؿ٠ٛ ايعتاب أسٌ 

 تطْح ايصانط٠ 

 ع٢ً َؿرتم ططقات ايًٌٝ 

  ".َع ططقات ايطغا٥ٌ اؿا٥ط٠
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تٞ  َهجؿ١ ٗ ايتٓٛع أـاضد١ َٔ غٝطط٠ ايٛظٕ ايعطٚنٞ تايككٝس٠ ايٓجط١ٜ ا

ٚتٛٚٝـ إؿطزات  ،ٍ ضَع١ٜ إع٢ٓإٌُٚٝ  ،ايتكٜٛطٟ ٗ ايككٝس٠ ايٛاسس٠

ٕ ايؿاعط سطب ناْت ٕؿطزات٘ ٚتكٛضات٘ ؾًػؿ١ أؾٓذس ب ;خط ٚايبعٝسبإع٢ٓ اٯ

 ،يًُؿٗس إطغّٛت ٗ قكا٥س شات إسي٫ٛت  ٚايتا٬ٜٖٚٚٛ ٜػهٔ  ،خاق١ ب٘

ٚ َا ٜػ٢ُ بايَٛه١ ايؿعط١ٜ اييت تب٢ٓ أ ،ٚخاق١ ٗ إكاطع ايؿعط١ٜ ايككري٠

 إتٛقع١ ٗ شٖٔ ايكاض٨.ع٢ً إؿاضق١ ٚايسٖؿ١ غري 

ؾهإ  ;يًُؿطز٠ ٗ ععف  ع٢ً ٚتط ايطٚح عُل ز٫يٞ ٚاؾتكاقٞ عٓس سطب 

َؿطزات اْتكًت َع ايؿاعط  ،ايٝامسٌ ضَع اؾُاٍ ٚايؿتا٤ ٚايػٝح ضَع ايعطا٤

 ،ضزٕ ا٫ؾتٝام يًكا٤نُا ٖٛ ايٛطٔ ؾهإ ا٭ ٘،زٜٛا٥ْس ٗ نجري َٔ قكا

ٝ٘  عؿكا ٜٚٓبت ؾ، ٕ ٜتشطضٕ ايطدا٤ ٭ؾها ،ٚؾًػطٌ اؿٌٓ يٛطٔ ٜػهٓٓا

 .طاٍ  ب٘ ايًكا٤ ٚايعٓام

 ْا ايّٝٛ اتٛم يًكا٥ٗا أ: "-

 ؼت قٓسٌٜ َها٤

 ْاٌَ إطط تععف أٚ

 ٚتاض قًبٝٓا أع٢ً 

 ٚمٔ متػٞ 

 ق٠ٛٗ إػا٤ 
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 ٚن٬ْا ٜٓؿح ٚد٘ ايككٝس٠ 

 ".زخإ غذا٥طٙ

إؿاضق١ ٚاي٬  ٗ ثٓاٜاٖا ؼٌُ ٛم،ٜٛا٥ِ سطب ٗ قكا٥سٙ  بٌ ايعٓاٜٚٔ ٚايٓك

َٔ خ٬ٍ ٖصٙ   ،(عتاب ايٛضز) ،(دػس َٗادط) ،(ػُس ٚاْكٗاضَايٛف )

سػاغ٘ إطٖـ  بٌ  إط عٔ  شات٘ ٚعبٸ سطب ٕ ايؿاعط أٜتبٌ يًكاض٨ ب ;ايككا٥س

ضٖكٗا ايبعاز أإتعب با٭ٌْ ٚاٯٖات  اييت   ايتُين ٚايٛاقع  ٚايٛد٘ ا٫خط  يًٛاقع

ؾتػاؾط   ;غٛاض ا٫ست٬ٍأسٝح سعٕ ايٛطٔ ايكابع خًـ  ،ٚنػٛطات ايٛقت

ايًكا٤ بٌ  ايٛطٔ ٚابٓٗا  ايصٟ تٓتٛط عٛز٠   ;دػاز ٚتبك٢ ايطٚح قا١ُ٥ ٖٓاىا٭

 ٕ ٜتٓؿػٗا َٔ بعٝس.أٜاّ ع٢ً ضغُت٘  ا٭أ

  ;ٜٓتكٌ عرب قكا٥س ايسٜٛإ ،ؾطع١ايٛقت ٖصا إكطًح  إتػع يهٌ ا٭

ظٖاض بػاتٌ  ايٛطٔ أيٝهٕٛ عُطْا ٚا٫ْتٛاض ٚايًكا٤ ٚقباْا ٖٚطَٓا ٚعٓاقٝس ٚ

نإ بسضا ) ،(ػاعٝس ايٛقت) ٙقكا٥س سطبَٚٔ ٖٓا نتب  ،ايػانٔ ؾٝٓا

ت نإ اؿب ؾُٔ شانط٠ ايٛق ،(ّّٜٛ ا٭) ،(ضضّٜٛ ا٭) ،(ّقاٚقاض قا

ؾهً٘ ٚنْٛ٘ ٚع٢ً  غ٢ً ايٓاؽ ٚايٛطٔ وتهٔ قطاخٓا ٚتعبٓا ؾٗٛ َٔأٚ

 .س٬ٌَّ  ٚؼكٝل ا٭شنطاٙ ٜطتؿـ ا٭

 سٌ بسأت  بطغِ يٛس١ يًٛطٔ: "-

 يٛس١ بٓسق١ٝ ٚقٓب١ً
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 ؾكست ؾطؾا٠ ايطغِ ؾذأ٠ 

 ٖستين غايٝيتأؾ

  ".َٔ ؾعطٖا خك١ً َص١ًٖ

بتؿطٜؼ   ;نجط عُكاأعط ناْت ٕ ؾًػؿ١ ايؿااٚٗ ايككا٥س ايٛدسا١ْٝ لس 

ٗ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ سطب ؾٝبسع  ;ٌٓ ايػّٝٛ اؿا١ًَ ٕؿاعط تجكٌ ناٌٖ اؿطف

عُام اهلصٜإ ايصٟ ٜعٝؿ٘  أٚإؿطز٠  إػتٓبط١ َٔ  ،باقتٓام إؿطز٠ ايساي١

غطاض أْؿاؽ اؾٛضٟ ايؿاٖس٠ ع٢ً إٔ ٜرتدِ أٖٚٛ ايكازض ع٢ً  ،ايؿاعط

ؾٓذإ قٗٛتٞ  -َبايػ١  شٍٖٛ   -دٕٓٛ  -ز غري٠ ايٛض -نٓو ايعاؾكٌ )

 ( ٚقؿ١ عؿك١ٝ -

 

 

ؾهاْت  ;ٜها ٗ ععف ع٢ً ٚتط ايطٚحأؾاضات إها١ْٝ سانط٠ ايس٫٫ت ٚاٱ 

ُٸ سعاْ٘ ٚنإ أٚنإ إهإ ايصٟ اغتهاف ؾطس٘ ٚ ،إايؿاّ ٚايكسؽ ٚع

ًٝ٘ نإ يًُهإ ٗ شانط٠ ايطٚح  ٚع ،ْتٛاض ٚايًكا٤إهإ ايصانط٠ ٚاٱ

ٚعٓام ايكبا ايصٟ  ،ٌُايؿٸ ملٸْؿاؽ اؿٌٓ تطػٞ أٚتٓازٟ ب ،بٛاب تٓادٞأ

 -بٛاب١ ايصانط٠ ايطبٝع ع٢ً عتبات  ؾطح ايؿباب ) ٚقطاف، غكاٙ ظٖط ايعُطأ

  .(قكط قكا٥س -بٌ ْٗطٜٔ  -هٓسض١ٜ غاٱ
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*** 

ٚداع أؾٗٛ ب٬ ؾو ٜسضى نٌ َؿاقٌ   ،عُام ايطٚحإٔ ايسٜٛإ ٜععف أَٚا 

َتٓا أْػاْٝتٓا ٚع٢ً إع٢ً َا ٜ٪ثط ع٢ً ٚ ،اؾطاح ايٓاظؾ١تٗا ٚعُّٛ خاقٸ ،ايطٚح

ْاظؾ١  اٚناْت دطاسٶ ،ؾهاْت زَٛع  ايػطب١ ٚايطسٌٝ  ;اييت ٫ تٓؿكٌ عٓا

نجطٖٔ أؾُا  ايػًُٝٸ١، َٝازٜٓٓا ع٢ًاييت خطدت  إٛت ٚاـطاب أيٛإ يهٌ

يكبه١ اؾٛع ٚايؿكط ٚايكٗط ٚٗ  ،ٜتاّ ٚإػادٌضاٌَ ٚا٭ايجهاٍ ٚا٭

 ْؿاؽ ايؿطحأكا٤ إتعجط ٚايعُط إاض ب٬ ساٍ ايً ،ٚتاضٜها تععف ا٭أتٗا خاقٝٸ

ٌَ ٚاؿًِ ايكابع ؾٝٓا ٜػين يًٛضز ٚاؾُاٍ يٝهٔ ا٭ٚ ،ٚتاض تععفا٭ تاضّنا

 ا يًذُاٍ ٚايػٓا٤ٚاؿبٝب١  اييت  تبكٝٓا ْتٓؿؼ ايؿذط ْػِٝ عًٌٝ ٚتّٛق

زب١ٝ  ٗ َٛغٝك٢ أٚغطزٖا  نُاز٠  ،ٚاييت  تطتكٞ ٗ  قٛضٖاايككٝس٠ ايٓجط١ٜ 

عُام ايٓل أتهٝـ  يًكاض٨  ْاي١ٝ  يًػٛم ٗ   ،ٚقػٓات بسٜع١ٝ زاخ١ًٝ

ٝٵ سطب غًٛبأنُا ٖٛ ععف ع٢ً ٚتط ايطٚح  ٗ  ٘ ٗ ايصٟ  اختل ؾٝ٘ زٜٛاْ

نؿاعط ٜهتب ايككٝس٠ ايٓجط١ٜ بأغًٛب٘ ٚيػت٘ اييت  اَتاظت   ،ايككٝس٠ ايٓجط١ٜ

غتدساّ  ايكٛض إتؿاب١ٗ اب غري َبايؼ  ،١ْ ٚايكٛض٠ ايطاق١ٝباؾُاٍ ٚايًػ١ إتع

يٓجط١ٜ ا َا ٜطٖل ايككٝس٠ اٖٚٛ غايبٶ ،ٚاحملػٓات نايػذع ٚايطبام ٚإكاضب١

 .غٗابٜٚعٜس َٔ اؿؿٛ ٚاٱ
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ْاٍ سطب ٜععف ع٢ً ٚتط اؿطف قكا٥سٙ ٜكسّ  يًكاض٨ ْبها  َٔ ؾٝض 

بٌ شا٥ك١ إتًكٞ  ٚثكاؾت٘  بًػ١  اسػاغ٘ إطٖـ ايعصب تاضنا يٛسات٘  تععف  

َتُاغه١ ٚؾهط٠ َتذاْػ١  َٚؿطز٠ دعي١ ٚقٛض٠  َعرب٠  ٜكسّ ْؿػ٘  بأغًٛب٘ 

 ٚيػت٘ ؾاعطا عاؾكا  ٚناتبا ي٘  َا ٜٓؿطز ب٘ َٔ  اغًٛب  ٚاؾهاض.

*** 

 ـــــــــــــ
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 ايجاْٞ ايؿكٌ

 ١ــزبٝأ زضاغات
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 ايب١٦ٝ إها١ْٝسٛضإ 

 ٚغازٗ ضٚا١ٜ زٚا١َ ا٭

 كسازإيًطٚا٥ٞ ايػٛضٟ قُس ؾتشٞ 
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قُِ  2017ضزٕ زاض عُاض يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ ا٭ٚغاز قازض٠ عٔ زٚا١َ ا٭

ُٸقسٸقُس طهٛ ايػ٬ف ايؿاعط ايػٛضٟ  ا ٓٶَ٘ ايؿاعط ايطٚا٥ٞ إكساز َته

 .قؿش١ 224ا ٚ بابٶ 23إتهُٔ ْكٛم َكتبػ١ َٔ إٓتر ٖسا٤ ٚاٱ ،غ٬ؾ٘

َٴأمسا٤ ٚأٚايٛاقع إعٝؿٞ بأمسا٤ َها١ْٝ ٚايطٚا١ٜ ُجٌ ايُٓ٘  ػتعاض٠ يكاب 

سٝح  سٛضإ  إهإ   ،غتٝٓٝات ست٢ غبعٝٓٝات ايكطٕ إٓكطَّطس١ً ُجٌ 

ُٶ ،ايصٟ ٚيس ٚعاف ؾٝ٘ ايطٚا٥ٞ َٔ دٓٛب غٛضٜا  دعا٤ ٚاغع١إٔ سٛضإ ٖٞ أا عً

يؿاٚ  نٌ ؾ٤ٞ إُاضغات ٚايعازات ٚا٭سٝح ايتؿاب٘ ٗ ،ضزٕٚمشاٍ ا٭

١ ٚاؿسٚز َع اتػاع ايطقع١ إهاْٝ ٚايُٓط١ٝ ايع١ًُٝ ٚايعضاع١ٝ ٚإعٝؿ١ٝ

 ايػٝاغ١ٝ بٌ ايسٚيتٌ.

ا يتًو اؿكب١ خٶيٝهٕٛ َ٪ضٸ ;ٚغاز اغتٓطل إهإ ٚايعَإٗ زٚا١َ ا٭ إكساز

ٚنأْٗا ؼانٞ نٌ سٛضاْٞ عاف  ،إ٪ثطات زمٸأٚ ،تؿاقًٝٗا َٔ ايعَٔ بأزمٸ

 ا غطزٖا ِٚطٝتٗا. ؿٓٳعاٜٳسساخ ٖصٙ إطس١ً  ؾٗٞ غطز قكل تٳأٚ ْكًت ي٘ أ

ٚسٛضإ ايعضاع١ٝ ايبػٝط١  ايػاؾ١ٝ  ،خكٛق١ٝ اؿكب١ إكساززضى ايطٚا٥ٞ أ

  ع٢ً ايتعب ٚاؾٌٗ ٚاؿا١ًَ ٗ غٓابًٗا اؿب ٚعطم ايؿ٬سٌ ايصٜٔ ٜٓتٛطٕٚ

ٖٚاّ ٚا٭ ،ايػاضس١ ٗ َساض ايبطٛي١ اؾػس١ٜ ُط إؿعِ باؿب ٚقكليكا٤ ايػ

ٚإػتعاض٠ َٔ  سكاض ايؿهط  ،(ايهبعيها٥ع١ بٌ اؿٝٛاْات إؿرتغ١ )ا

َاّ قك١ ٚاسس٠ أ( ٚيعًو بٛ اهلٍٛأا٤ ٚايككل إتهطض٠  ٚاـطاؾات )با٭مس

َه١ٓ  قًٗا تًو ا٭أَٚا  ،ٚ نٌ َهإ دسٜسأْكًٗا َع نٌ نٝـ  َتها١ًَ،
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نجري َٔ ايربن١ ٗ ٚإؿع١ُ بايبػاط١ ٚ كس١ّ،اي ًٗاقٓازٜغاؾ١ٝ ع٢ً ايٓاعػ١ 

 .ايٛقت ٚاحملب١

 *** 

ايهاتب  اختاضٙ صٟيكط١ٜ ايٚست٢ اغِ ا ،يكاب إته١ُٓ ٗ ايطٚا١ٜمسا٤ ٚا٭ا٭

ْٗا ٗ أ٫ إغِ، بٗصا ا٫ضض ايٛاقع أع٢ً قط١ٜ ٫ٚ تٛدس  ،ْ٘ غري ٚاقعٞأع٢ً 

يكاب سٝح اْتؿطت ا٭ ،نٌ قط٣ سٛضإ بهٌ تؿاقًٝٗا ايػطز١ٌٜ ٜٞ ُجٸأض

 ،نؿطز ٚنعا١ً٥ ٚنُٓطك١غتػٓا٤ عٔ ا٫غِ اؿكٝكٞ اٱ بٌ ايٓاؽ ؿسٸ

 ،ايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ قانط ٫ ٗإ ،مسا٤ اؿكٝك١ٝ ٫ٚ تصنطًػ٢ ا٭سٝح تٴ

َٴ ا٭يكاب ٚتكبح ٚ أٚ ١َٓٗ أ٠ َٔ غًٛى ػتُسٸ٬َظ١َ ست٢ عٓس َٔ ًٓٗا 

اييت   قاسبٗا، يكاب ايعا٥س٠ ع٢ًاضٜؼ َع بعض ا٭ٚ تهأخًك١ٝ ٚخٴًك١ٝ  قؿات

 ،ٚ َٓكب دٟٗٛ  ست٢ بعس اْتٗا٤ عًُ٘أ ،يكب ٜعٛز يٛٚٝؿ١ ٍٚألُت عٔ َٛقـ 

إدتاض  ايبٝو  -ايعؿاضٜت  -ايُٓؼ ٚغاز )ٖٚصا ٚانح باَتٝاظ ٗ زٚا١َ ا٭

 (.أبٛ غًٕٝٛ -ا٫ظعط -

 *** 

زٚات ٚاؿطنات مسا٤ ا٭أٍ إؾاض إٔ إكساز أٜها بأؾاضات َٚٔ اٱ

نح َاٖٝت٘ ٚعًُ٘ بٌ ٚٚ ،مسا٤ إطاؾك١ يًُٓعٍ ٚيًعضاع١ا٭ؾهاٍ ْٚٝع ٭ٚا

 -تؿٛٚٚٚ -إؿٛضب  -ايعغطٚز٠  -ايػٓػاٍ  -ايعٜٓهٛ قٛغٌ َجٌ )

 .(ٚغريٖا ايهجري
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إؿطز٠ إت٬ظ١َ ٖٚٞ َؿطزات ٜهطضٖا ؾدل بؿهٌ َػتُط عٓس نٌ 

ض إتهطض ٚعٓس بح قبػ١  خاق١ ب٘  هلا ٚقعٗا عٓس إتًكٞ  نايعصتكؾ ;سسٜح

ا ػتػاب قاسبٕٗ ٜٴأ ٚناْت َٓتؿط٠ سسٸ ،ٚ ٗ ايسٖؿ١أغت٬ٗي١ٝ باؿسٜح اٱ

 بتًو إؿطز٠ َُٗا نإ َهُْٛٗا.

ٕ اؿٛضاْٞ ر  إهاْٗا ضٚا١ٜ ت٪ضٸإ ،غًؿٓا ب٘أَٔ ٜكطأ زٚا١َ ا٫ٚغاز ٜ٪نس َا 

بٌ ٖٛ ٜ٪ضر ـكٛق١ٝ إؿطز٠ ٚايرتانٝب  ،مسا٤أيٝؼ ؾك٘ عسخ َٚهإ ٚ

١ َته١ُٓ بكٛض٠ ٚاقع١ٝ بػٝط١ َٚؿطز٠ سٛاضٜٸ ،ٖٚٛ ايٓاقٌ يًكٛض٠ اجملتُع١ٝ

غتدسّ ا وا٤ ٚايطَع١ٜ ؾكسا عٔ  ايتأٌٜٚ ٚاٱبعٝسٶ  ،بطاٍ ايطٚا١ٜأيػإ ٚهلذ١ 

َٶ اعاَٝٽَا نإ ُٓٗا ؾ ،بًػإ ايطاٟٚ ساضد١إؿطز٠ اي َٶ اَؿٗٛ ست٢  اَٚػتدس

ٚتػري ايكٛض٠ اجملتُع١ٝ  سٝا٠ ايع١ٕٛ،َع تكسّ ايعَٔ ٚ اْكطض ااَٝٽٚ عأ ،ٕاٯ

١ َٔ إسٕ ٗ سٛضإ ايػٛض١ٜ ٚخاق١ ٗ ايكط٣ ايكطٜب ،يتًو ايب١٦ٝ إها١ْٝ

اَتاظت ب٘ إسضغ١  ايصٟغًٛب ايػطزٟ إباؾط ٖٚصا ّجٌ ا٭ ،ضز١ْٝٚا٭

 .ٗ ايػطز ايطٚا٥ٞ ايه٬غٝه١ٝ

ْو ضَا ػس أبٛاب ايطٚا١ٜ  يسضد١ أيؿعيب استٌ َػاس١ ٚاغع١ ٗ نٌ ا إجٌ

اغتدسَٗا ايطٚا٥ٞ   ،إجٌ ايؿعيب  وتٌ نٌ قؿش١ َٔ قؿشات ايطٚا١ٜ

َِٓٗ َٔ ٜػتدسَ٘ عٓس  ،بطاٍ ايطٚا١ٜ  ُجٌ اؿاي١ ٚايٛاقع١أيػإ ع٢ً  إكساز

ٚ  أ ،َِٚٓٗ يًتؿبٝ٘ ،ٍٖٛ اؿسخ َٔ ؾس٠َط َِٚٓٗ َٔ ٜػتدسَ٘ أنٌ 

َٚٓٗا َٔ  ،َجاٍ َٔ هلا ع٬ق١  بإٓار ٚايتهاضٜؼ ٚايبسع١َٚٔ ا٭  ،يًُكاض١ْ

 ناْت يًُٛاغا٠ ٚعٓس إطض ٚايؿطح ٚايرتح.



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

59 
 

*** 

سانط٠ ٗ ايطٚا١ٜ َٔ ايػًٛنٝات اجملتُع١ٝ ٚاييت غًب عًٝٗا اؾٌٗ  ناْت 

ؾدام أناؿػس ٚاي١ُُٝٓ ٚٚدٛز  ،َطاض اجملتُع١ٝسٝح ٚدٛز ا٭

ؾاع١ ٚاؿسخ ٚغطع١ اْتؿاض اـرب ٚاٱ ،بؿهٌ َباؾط ٚغري َباؾطّاضغْٛٗا 

نُا ايػًٛنٝات اييت  ،إبايػ١ َع نٌ ؾدل ٚٚقت غٗاب سسٸإبتؿاقٌٝ ٚ

 ،زٜٔ ٫ٚ خًلسٖا دتُاع١ٝ  ٫ ٜكٝٸإ اَطانٶأٚاييت ُجٌ  ،ناْت ُاضؽ باـؿا٤

َؿاقٌ اؿٝا٠  ٗٚق١ً ايتعًِٝ  ،قطاعٌٝاـٛف َٔ ايعٝب ٚايعاض ٚغٝطط٠ اٱٚ

 .ْسَازخت٬ٙ ٚاٱؾٌٗ  إته٧ ع٢ً  ايؿكط ٚعسّ اٱايٓابع١ َٔ ا

ٚع٬قات  ،ٚغاز ايعٚد١ ٚايٓػا٤ نُذتُع١َ ا٭إطأ٠ ناْت َٛدٛز٠ ٗ زٚا

 .ناْت ُجٌ ضَع ايطٝب١  ٚايبػاط١ ٚاييت ،غٝسات ايكط١ٜ ببعهٗٔ ايبعض 

ِٸ ٚتأثريات ايؿإٔ ايػٝاغٞ  ،ايعطبٞ ايعاّ ؾًِ تهٔ ايطٚا١ٜ خاضد١ عٔ اهل

ٖٴ ،ٚاؿطٚب ٚضؾع  ،غتٓعافا٫سطب  ست٬ٍ ؾًػطٌ ٚاِ َٔ عاؾٛا ؾرتات ٚ

سساخ ٍ إطس١ً ٍٖٚٛ ٚدس١ٜ ا٭إؾًػات ايعا٥س٠ ١ُٖٝ اؿٛاضات ٚاأٚتري٠ ٚ

ٚاظزساّ إؿاٖس ايؿطع١ٝ  ،ؾِٗٝ ٚ طااهللع ٠غاتصسٝح  اؿٛاض ايكا٥ِ بٌ ا٭

ه١َٛ َٔ ايتعاٌَ َٚٛقـ اؿ ،ظَاتايتعاٜـ َع ا٭ٚنٝؿ١ٝ   ،ٍ ايٛنع ايعاّإ

 .َعٗا َٚع ايؿعب

 *** 
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يٝ٘  َٔ ٚقـ يتًو إتططقٓا ايكط١ٜ  اييت ناْت تٓاّ ع٢ً احملب١  ضغِ نٌ َا 

َٔ اي٥ٛاّ ٚايؿعٛض َع  اْٗا ناْت تٓػر زضٚغٶإ٫ إ ،اؿكب١ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ

يتذس   ;١َٓ هلِ ٚ٭٫ٚزِٖآؼًِ  بأنجط َٔ ضظم س٬ٍ ٚب١٦ٝ  مل تهٔ  ،خطاٯ

ٚاْتؿاض ايؿً ٚايطعب  ،١َ١َٝٓ باْتؿاض ايكبهات ا٭قاب نٌ ايكط٣ ٗ ا٭أَا 

ٗ نٌ  بايٓاؽ ايسٚي١ ُجٌ ايطعب ايصٟ وٝ٘ تٚناْ ،َٔ نٌ ؾ٤ٞ

اييت   ايك١ٜٛ، ت بعس اْتؿاض إدربٜٔ ٚ قبه١ ايسٚي١ٛست٢ دسضإ ايبٝ ،َهإ

َٴأتؿعط ايٓاؽ بؾ ،عطؾ١ٝايسهاّ ا٭ناْت تعتُس ع٢ً  ٔ ٗٳطتٳٕ ٚدٛزٖا 

 .ٚتطٖٝبِٗ بؿت٢ ايٛغا٥ٌ ٗ ْٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ـ ايٓاؽ ٜدٛتب

*** 

ا عٔ ايتدكٝل ٚايٓٗا١ٜ إؿتٛس١ َٔ اـٛف ٚعسّ ايجك١ بعٝسٶسساخ تػًػٌ ا٭

ٚايرتاب٘ ايكككٞ ٚايؿكطات ٗ ْكٌ َؿاٖس ايطٚا١ٜ  غًػ١  ،ؾدامٚا٭

عصب١ ايتٓاٍٚ  ظاخط٠ سساخ ٚتؿابهٗا َٔ ايطٚا١ٜ نُا عٌُ تعسز ا٭ ،ٚؾٝك١

ٝتٗا إؿٗس١ٜ  ٚاغتكطاب ػاع بٓاضتٗٓت يب١٦ٝ َػًك١ ضغِ اتٸٚاييت  ،بايتذسٜس

ٔ تأثري اؿبه١ ٚايكطاعات  اييت ٚاييت ضؾعت َ ،سساخايؿدٛم إ٪ثط٠ ٗ ا٭

اْعطاؾات ٚاْتكا٫ت تػريت َع َطٚض َٔ ٫ إ ،ايطٚا١ٜ َعِٛ ؾكٍٛ خصتأ

 .ٚايتأثريات اـاضد١ٝ ع٢ً َؿاقٌ ايعٌُ ،ايٛقت

ْػإ ايطاقٞ اٱ كسازإقُس ؾتشٞ زٚا١َ ا٫ٚغاز يًطٚا٥ٞ ايػٛضٟ اؿٛضاْٞ 

 إسضغ١ طٚا١ٜايُجٌ تعايٞ اهل١ُ ٚايكًب ايٓابض باؿب ؾُٝع ايٓاؽ ت ،ٚإٗصب
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قبٌ  ،ع٢ً ايًٗذ١ اؿٛضا١ْٝ ببػاطتٗا عاز٠ يًرتنٝعإؾٝٗا  ،ه٬غٝه١ٝاي

ا ظايت إؿطز٠ قؿٛض٠ ٗ سٝح َ ،خط٣ْسَادٗا َع ايًٗذات ا٭ازخٛهلا ٚ

سٝح بسا١ٜ اْتكاٍ تًو ايكط٣ ، 1975قبٌ عاّ  َاَٚٛايٝس  ،ٌٖ سٛضإأشانط٠ 

ٜها ٜػطط بطٚاٜت٘ سسٜح أٚتػري زّٛغطاٗ  ،ٍ ِ٘ َعاؾٞ ٚتعًُٝٞ كتًـإ

 ضض.ايٓاؽ ٚا٭

 

 *** 

 ــــــــــــــــــــ
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 ْج٢ ع٢ً َػطح اؿٝا٠أض٣٩ 

 ٗ اجملُٛع١ ايككك١ٝ

 (وٌُ خط١٦ٝ ٓط أؾاٍ )

 غعاز غًُٝإ \يًكاق١ إكط١ٜ



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

64 
 

يًكك١  –ا٭زٜب١ إكط١ٜ اؿاق١ً ع٢ً دا٥ع٠ َتشـ ايه١ًُ  غعاز غًُٝإ

بٌ ايطٚا١ٜ َا َ٪يؿات  ١ضبعأقسضت أ١ٜ دسٶا ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل ٚاييت ايككط

( بٌ ٓط وٌُ خط١٦ٝأؾاٍ تتشؿٓا بإقساضٖا اؾسٜس )ٚ ،ٚايكك١ ايككري٠

فُٛع١ َتها١ًَ َتٓاغك١ بؿًػؿ١  ا ٗايكك١ ايككري٠ ٚايكك١ ايككري٠ دسٽ

يكؿش١ ايٛاسس٠ ٗ بساع١ٝ ٚسٝان١ قرتؾ١ َص١ًٖ ٗ غطٛض ضَا ٫ تتذاٚظ اإ

ايٛقـ ٗ ؾها٤ غًكٗا ايػطز قبٌ أبٛاب أاجملُٛع١، تعاْل ٚتططم نٌ  ٌٸدٴ

ادٞ ٚتٓ ،ٚإؿٗس ايٛاقعٞ اٱْػاْٞ ٚاؿػٞ تهتب سسٜح ايطٚح يًطٚح ،ايبٛح

خط٣ َٔ ٓاقاتٓا سٌ ْعطف أؾكاح تاض٠ ٚتاض٠ عُٝل اٯٖات احملتهط٠ خطط اٱ

ْٗا سًِ ٜطاٚزْا نٌ َػا٤ يػٓا أ٫ إاييت ضَا ٫ ْػتطٝع ضٚاٜتٗا  ،اؿكٝك١

 .ٗ إٓ ٚاسس ٗ شانطتٓا ٚغباتٓا قازضٜٔ ع٢ً َٓع٘ َٔ اؿاس٘ بايعزٸ

زبٞ َٔ ا٭ اػطزٟ باغت٬ٗي١ٝ ٚخا١ُ يعًُٗٗ نتاب١ ايعٌُ اي ١كتٓل إبسعت

ٞ ىطز ن ;ستهإ ايٓلإؾطع١ اـٝاٍ ٗ أٚاتػاع  ،بٌ اؿت١ُٝ ٗ اؿاي١

نًُا غهٓ٘  ،ْهرأزضان٘، نًُا نإ إبؿهً٘ ايتاّ سػب ثكاؾت٘ ٚ

نجطٖا سٌ أَٚا  ،اقسٙ ايػان١ٓ با٭غطاضايٓل يٝػٛم َع٘ عاض خٝاي٘ َٚك

َٶأتهٕٛ   .غعاز غًُٝإتػطزٖا ايكاق١  اس٬

اضات ؾايساخ١ًٝ يًككل بٌ ايطَع١ٜ ٚاٱ ٜطتكٞ عٓٛإ اجملُٛع١ ٚايعٓاٜٚٔ

يهٓ٘ ٗ اؿكٝك١ ٖٛ  ،ْ٘ مث١ قٛض ض٥ٝؼ ٗ اجملُٛع١أإتكاضب١ ٚإتباعس٠ ع٢ً 

ست٢ ٗ  ،غؿاضٖاأست٢ اغتؿام ايكُت ايهأَ ٗ نٌ  ايٛاقع ايصٟ اختعيت٘

بٝػ١ بٌ سطٚف ايػطز ْج٢ سأٌْ ٚاٯٖات ٗ يٝتؿذط َٔ ضسِ ا٭ ;خٝاْاتٗا
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 ;ٚتًًُِ قهاٜاٖا ٚٓاقاتٗا ٚعٝٛبٗا ٚغشطٖا ٚؾٝطٓتٗا ،ؾ٤٬تػتاٍ نٌ ا٭

ٚٸأناعت ٗ غٖٗٛا أا ٜعرب عٔ نٌ َٔ يتبٓٝ٘ َعاضٶ ٕ قكتٗا ٗ َػا٤ ٕ تس

يتػؿٛ  ;ضمطاؾٗا ٚقب٬ت٘ ٗ ايهط٣ ناغط٠ ا٭ٕ تتٛغس ؾأتعاْك٘ قبٌٝ  ،ٞايتُٓٸ

 بٜٛٔ.ع٢ً ٫ٚز٠ فٗٛي١ ا٭

ٚعٌ تتسؾل ضغب١ ٚتؿع بٗذ١، ٚأخط٣  -َٔ قك١ عٌ ظداد١ٝ يطدٌ ٚغِٝ )

َٓهػط٠ ٫ تؿٞ إ٫ بايؿطاؽ، ؾهٝـ ْع بُٝٓٗا شٚ ايٛد٘ ايٛغِٝ ع٢ً ٖصٙ 

 .(ايهٝؿ١ٝ َٔ ايتٓاقض؟.

 ،ػطزيتٛٚٝـ اؿاي١ ايٛقؿ١ٝ ٗ اي ;غعازايًػ١ اؾ١ًُٝ تٓاقًت عٓس ايكاق١ 

ا ٗ ايًػ١ زٕٚ تهًٝـ ٚضَع١ٜ نجط ؾٝٛعٶسٝح اغتدسَت بعض ايتعابري ا٭

بسعت ٗ أٚ ،دازت ٗ اقتكازٙأا ٗ ُاغو ايٓل ايصٟ ست٢ تهؿٞ ْاّي

َطس١ً يتتذاٚظ  ،بايٛقـ ايسقٝل َؿبع١ ْكٗا ،تهٜٛٓ٘ زٕٚ سًكات َؿطغ١

ٚػعٌ َٔ غطزٖا قطاع ٜسٚض سٍٛ ٍٖٛ ايربانٌ اييت  ;ؾكاح إبهطاٱ

عُام اؿاي١ إدتعي١ ٚإهبٛت١ أطز َٔ ؾ١ٖٛ ايتٓاقهات ٚايهؿـ عٔ غتد

ٗ  ٜٔ غتُهٞأٍ إؿاي١ ٚ تًو اأ ،ٜٔأٍ إيتهٌُ شيو إكري  ;تًعَو ٚتػٜٛو

شات كعٕٚ ؾهطٟ ْٗا أاييت ت٪نس ب ،زٜب١ٖصا ايؿها٤ ايؿاغع ٗ شٖٔ ا٭

ٚايكسض٠ ع٢ً اقتٓام اؿا٫ت ايؿعٛض١ٜ  ،ٚعاطؿٞ ٚؾًػؿٞ بايؼ ايبكري٠

ٚايعاطؿ١ٝ ٗ نٌ َتػرياتٗا ٚدٛاْبٗا ٚسٝجٝاتٗا ٚغًبٝاتٗا ٚنعؿٗا ٚقٛتٗا 

َٚؿاقٌ إ٪ثطات ٗ سٝاتٗا بهؿـ ايٛاقع بهٌ  ،نأْج٢ َسضن١ ضغباتٗا

بٌ  ،ٝا٠ ٚاؿًِْج٢ اؿأست٢ تهٕٛ ٗ بعض قككٗا يٝػت ؾك٘ ؾؿاؾ١ٝ 
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ٖٚٛ ايطدٌ سٝح َا  ،خطيتتكٓل بهٌ سطؾ١ٝ شاى اٯ ;خطدت َٔ تًو ايعبا٠٤

س٬ّ تػٛم ٗ ِٖٚ مل ٖٚٞ ػعٌ ست٢ ا٭ ،َٚا نإ عًٝ٘ نٝـ ،نإ ٖٛ

غعاز ٖسا٤ ايكاق١ إ١ ٍ عُل َهاٌَ اجملُٛعإؾاض٠ إٚٗ  ،س ْكٌ َؿٗسٙذٹٜٴ

ٚؾٝٗا َا ؾٝٗا َٔ  ،سهاٜاتِٗبطاهلا ايصٜٔ َٓشٖٛا َتع١ ْػر أٍ إفُٛعتٗا 

 سساخ.أ

 .(٢ اييت ٫ هٝس غريٖاغٌ نشه١ ا٭ٜهُ)

ز٠ غت٬ٗي١ٝ ٗ ايٛيٛز بايٓل نإ َٓٗا َا ٜؿري ع٢ً ؾٗايًذ١ًُ ٚإؿطز٠ اٱ

كًت بتٓام بًٝؼ َٚٓٗا َا اتٸ ،ٚ نًُتٌأايصانط٠ يٛقٛع اؿسخ ٗ ن١ًُ 

تعي١ تؿتح ؾ١ٝٗ ٕعطؾ١ ٚتتبع عرتان١ٝ ٚاغتؿٗا١َٝ كا١ًْٚ  ،قتٓام يًشاي١اٱ

َٚسٖؿ١  ،سٝاْاأ َتٓاقهات َٚؿاضقات غري َتٛقع١ سساخ اييت ؼًُٓا بٌا٭

ٕ هٝس بٓا٤ أؾايهاتب ايطقٌ عًٝ٘  ،سٝإسس ايكس١َ ٗ نجري َٔ ا٭

ٚػعٌ َٔ َؿٗسٙ َتذاْػا  ،سساخباض٠ ٚإؿطز٠ اييت تٓكً٘ بٌ ا٭ايع

قٛات ٫ ٖٚٞ تتذػس ا٭ نٝـ غعاز نُا ٖٞ ايكاق١ ،َٚتُاغها

مسا٤ َؿرتغ١ ٚ ظٚاسـ ٚطٝٛض أطنات ٚتٛٚـ إؿطز٠ ايٛقؿ١ٝ َٔ ٚاؿ

ٖٚٞ ساٍ  ،غتجٓا١ٝ٥ إجري٠ؿكح عٔ ضز٠ ايؿعٌ يتًو اؿاي١ اٱنٞ ت ;ْٚباتات

َعد١ ايؿكسإ ٚايطغب١ ٚايٛقاض ٚايؿٝط١ٓ ٚايعؿاف أ اَطأ٠ ايتٓاقض تعٝـ نٌ

ٕؿٗس ايكككٞ ٗ تكٛضات٘ ايهرب٣ ٖا ٜٓكٌ ا ،ٚاـٝا١ْ ٚايطٗط ٚايٓذاغ١

ؾهاْت ايعكاؾري  ;نتؿا٤ ٚاؿاد١ ٚايٛاقع ٚاؿًٍِ اؿٝا٠ ٚإٛت ٚاٱإ

نٛابٝػٗا  ٌٸيهٓٗا ناْت دٴ يػٛ ايعكاؾريٚسسٖا اييت مل تؿععٗا ٗ قك١ 
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ؾطاٙ ٔٸ باشخات اٱْٗأػاْٝات نؾشت٢ ا٭ّ ضاٚزٖا ايؿذٛض ٚاي ،نًٗا َؿعع١

 ْػا١ْٝ.ْج٢ َٓكٛق١ اٱٖا ايطداٍ سػٓا٤ ٚتطاٖا ا٭ٜطا ;بايؿٗٛات

ٚسسٖا ايعكاؾري مل أنٔ أؾعع َٓٗا، نُا باقٞ  -قك١ يػٛ ايعكاؾري )

ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ طٝٛض ٚسٝٛاْات، ظٚاسـ، قٛضاض، ست٢ بعض بين 

 .(، ٚسسٖا ايعكاؾري نٓت أقازقٗااٱْػإ

غ١ً٦ ٜجري ا٭ غعازضَا ٗ تًكٞ بعض ايكٛض ٗ إؿٗس ايٛقؿٞ عٓس ايكاق١ 

يهٓٗا بٛاقع  ،ٚايسٖؿ١ ٗ قعك١ إؿٗس بٌ إؿطز٠ ايكطو١ ٚاؿاي١ إجري٠

يٝٗا مل ىـ إٕ ايهابٛؽ ايصٟ ظز أَا دعٌ ٜجبت  ;يٝ٘إؾطْا أَط ٚنُا ا٭

نؿٛف  -ٚي١ُٝ يًجعابٌ  -َٛنب َعامل ايطغب١ ٚٚدٛٙ اؿكٝك١ ٗ )

 ا٭بطاهل ١َتكُكٸ ١ايكاقٸ هاْتؾ ،(عٌ ظداد١ٝ يطدٌ ٚغِٝ -ًَتكك١ 

١ إبسع١ قهبإ ؾكس ادتاظت ايكاقٸ ،غطاض اؿاي١أَطايب١ يهؿـ ٚنجط أ

ثاض٠ ٌ ايصٜٔ ٜهتؿٕٛ عا٫ت اٱٚايتصيٌٝ ايطٛعٞ عٓس ايكاقٸ ،زايرتزٸ

ٜات إًع١َ يتًو اؿاي١ ٖا َٝع ٚايٓٗا ،نتؿا٤ عهٛض ايٓتٝذ١ٚاؿبه١ باٱ

ْؿعا٫ت ٚاؿطنات ٕ ٜػٝطط بكبهت٘ ع٢ً نٌ ٚدٛٙ اٱأ ٖصا ايعٌُ ايػطزٟ

ُٸ ،ايٓاػ١ عٔ إؿٗس ايكككٞ بٛنٛح  عٔ أغ١ً٦ ؾكاحإ١ ٚتتبع زقٝل ؾج

دابتٗا عًٝٗا سٌ إٚ ،َػذ١ْٛ قٝس اؿًِ يهٓٗا ناْت ٗ َهإ بعٝس سكٝك١

 -ٚضأٜتين  -ٚأضاْا  -ٚضاٖا ) :ٚتكٍٛ ٗ فُٛع١ نبري٠ َٔ ايككل ،تبسأ

ٍ شيو اقتٓاقٗا ايسٚض إٜها أٖا ٜؿاض  ،(…ٚضأٜتٓا -ٚأض٣ -ٗا ٚضأٜت

 ا.ه١ُٝٓ ٚايتُج١ًٝٝ ٚايٓعت ٚغريٖعطؾ١ٝ ٚاغتدساَٗا ايتؿبٝٗات اي



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

68 
 

َت٢ تطغذ ٗ شٖٓٗا طكؼ ايؿُٛع ايبٝها٤  -َٔ قك١ مشع١ قؿطا٤ ٚسٝس٠ )

ايط١ًٜٛ؟، ايػ١ًٛٝ دسٽا، إػًؿ١ بأؾطط١ ايع١ٜٓ َٔ ايػاتإ ٚايساْتٌٝ ا٭بٝض؟، 

يت تهٝع ٕٚاشا ٜؿعًْٛٗا ي١ًٝ ايعؾاف؟، ضغِ ٚدٛز أنٛا٤ ايهٗطبا٤ إبٗط٠ اي

 (.َعٗا ضَٚاْػ١ٝ ايؿُٛع

إؿٗس ايكككٞ َٔ غري تأٌٜٚ يًٛاقع  ٌُ: وٓط وٌُ خط١٦ٝأؾاٍ 

ؾاضات اـاق١ ٗ بعض إؿاٖس َع بعض اٱ ،ايػٝاغٞ ٚايسٜين ايعاّ

 ،ايككك١ٝ اييت تٓكٌ ايٓؿام ٚايٓكٝض بٌ ايػًٛى ٚايطغب١ ٚبٌ ايٛغ١ًٝ ٚايػا١ٜ

ٜها. أٚٗ ايعهؼ  ،ٍ ايٓٗا١ٜإإؿٗس ع٢ً ايٓكٝهٌ َٔ ايبسا١ٜ ٚنٝـ وٍٛ 

ب١٦ٝ اؿان١ٓ يصيو إؿٗس زات اغتدسَت ع٢ً يػإ ايٕ بعض إؿطأنُا 

 .ايكككٞ

 .(يبجٓا ٗ ٖصا ايهٗـ َٔ ايهطا١ٖٝ؟ نِ)

ْج٢ ايجا٥ط٠ ؾٗٞ ا٭ ;ْػاْٞ ٚاؿٝاتٞ ٜجريى بسٖؿ١ ايٛدع ٚايؿطح َعااؾاْب اٱ

ٓاٚيت ايعٓٛغ١ ٚايؿكط ٚاؾاْب نُا ت ،ٖصا اجملتُع ايصنٛضٟٗ  ٭ْٛثتٗا

 -بٝت ايٛيس  -خهط ؾاضؽ أزٚضم نُا ٗ قكل )طٛاضٙ أغطٟ بتٓاقض ا٭

 .(طعاّ ايؿكطا٤

تٗت ٜابا أنًت ايؿُؼ اي٬ٖب١ ضأغٞ، ٚعكتين  –َٔ قك١ نطا١َ احملب١ )

ُٸطت َٔ ايٛدع، مل ٜبل إ٫ ايؿٛم إيٝو ست٢ يٛ نٓت ٗ قرب َٔ  قسَاٟ، تػ
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ٝٽا، ؾك٘ أْت ايكا غٞ ط١ًٝ اؿذاض٠، زيين إٍ ططٜكو، أعطف أْو يػت ٚي

 .(ايٛقت، اؿٕٓٛ عٓس ايٛدع

 .(َإإٔ خًؿ١ ايصنٛض ٖٞ أكٌ نذبٌ بٝ)

ؾاٍ عتٗا ايككك١ٝ )قاق١ اغتطاعت ٗ فُٛ غعاز غًُٝإايكاق١ إكط١ٜ 

 خطاز اختلٸإؼٌُ َاز٠ زمس١ ؾهًتٗا َهُٕٛ ٚ ٕأ( ٓط وٌُ خط١٦ٝأ

تكاضب غط٠ ٗ آٚخاق١ٝ جملُٛع١  ،بإتكإ اَطقّٛؾ اٚقس بٓت هلا ططّٜك ،بٗا

ٖا ٜ٪ثط ع٢ً شٚم ايكاض٨  ،ِطٞ َٚٛنٛعٞ غري َعزسِ بايتٓك٬ت ٚا٬َٕح

 ،بعس َٔ بعٝس ٕا قبً٘ ٚبعسٙأايتٓٛع بتٓاٍٚ نٌ قك١ هلا داْب  بٌ اخت٫٬ت

بساعٞ يكاق١ دط١٦ٜ ؼٌُ ٗ ٕ ٜػٛم ٗ ٖصا اؿكٌ اٱأيًكاض٨ ايعطبٞ  اتاضّن

 بساع١ٝ َتؿطز٠.إٜكْٛتٗا ساي١ أ

 

 *** 

 ـــــــــــــــــ
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 نتاب ع٢ًنا٠٤ إ

 (خط٣أيًطسٌٝ طكٛؽ )

 اــضز١ْٝ سٓإ باؾيًكاق١ ا٭
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قسض عٔ زاض زد١ً ْاؾطٕٚ  ،سٓإ باؾاضز١ْٝ يًهاتب١ ا٭ خط٣أيًطسٌٝ طكٛؽ 

سٝح  قُس خهري، قُِ غ٬ف ايهتاب ْٚػك٘ ايؿاعط عُإ - َٚٛظعٕٛ

 .ْٗا١ٜٖسا٤ يطٚح ٚايسٖا ٚؾكٝكتٗا نإ اٱ

ظٖط٠ ٕ َكس١َ ايهتاب ٚايصٟ بًؼ ١٦َ ٚتػع ٚٔػٕٛ قؿش١ قسَت٘ ايسنتٛض٠ إ

ْج٢ أٚايٓل إتعُل بتؿاقٌٝ ايبٛح ٚ ،ٚاييت تٓاٚيت ايعاطؿ١ إتأدذ١ ،غهبإ

 .ْٚكٛم َع١ْٛٓ ؽًٛ َٔ ؾٗطغ١ عا١ًَٓت َكاطع  اؿٝا٠ اييت

ٚداع أؼت عٓٛإ  ،2012قساض  ٗ عاّ إ باؾاسٓإ غبل ٖصا إ٪يـ يًهاتب١ 

غًٛب أٗ   بٛ ييأظٜاز زٜب نتب َكسَت٘ ا٭ ،(يبٓؿػر )قكل ٚخٛاططا

ُٸ ،غطزٟ  .كطٛطات َتذُع١ ٜعازٍ ث٬خ، ٚداعا باهلُّٛ ٚا٫ًّدا٤ ق

ؾهإ  ;ظس١َٜاّ غطز ٜهتٓؿ٘ ث٬ث١ٝ ا٭أْت أ "،خط٣أيًطسٌٝ طكٛؽ " ْل ٗ

ٜها  ناْت ايكك١ أَٚٔ سٝح اؾٓؼ  ،ايػٌٗ إُتٓع ٚايطَعٟ ٚإسَر

ًٝا ؾٗٞ بٌ بعاز ٚايتكٛضات ايعَا إهُٕٛ ايؿاٌَ ٚا٭أٚ ،ه١َٚاـاطط٠ ٚايٛ

 .اؿب ٚاؿٌٓ ٚاؿعٕ

; بٌ سسم بو  ٘ ٜتؿ٢ٛ َٚع شيو مل تتؿٛٙ ٬َق٘قًيب ايصٟ أسبو َٜٛا دعًت)

 .(!ٖصا َٓو ؟ ٚزٕٚ انرتاخ دطست٘ أنٌا .. بعٕٝٛ زاَع١ َؿذٛعٶ

 (50"  م ٫ ٜتكٔ اؿب خط٣ "أ كٛؽط )يًطسٌٝ
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دا٤ ع٢ً َٓش٢  ;غًٛب سٓإإايٓل ايٓجطٟ ٚايكككٞ اؿساثٞ ٗ ٕ ضؾاق١ إ

إباؾط ٗ عُل اؿاي١ ايٛاقع١ٝ ٍ ايػطز إغت٬ٗي١ٝ ٚايتكٛض ايعاّ َتطٛض بٌ اٱ

َع١ًَٛ ايؿدٛم ٚإهإ سساخ أَاّ أيتهٕٛ  ;ؾرتان١ٝ اـٝاي١ٝٚ اٱأ

سٝاْا بٌ ايتٓسض ٚاْط٬م ايتكٛضات ٗ تؿهٝو إؿٗس إهجـ أٚ ،ٚايعَإ

َٚٛغٝك٢ إاز٠ ايػطز١ٜ ٗ يػ١ ْجط١ٜ  تٹٓٳٚعًٝ٘ بٳ ;باؿاي١ اؾُاي١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ

ؾًصيو ػس اؿٛاض بٌ  ;غايٝبٗا ايػطز١ٜأا ٗ َػتُس٠ ْؿػا طًّٜٛسٝاْا أؾعط١ٜ 

يتذس  ;خط٣ بايتٛقع ٚايتعذبأغ١ً٦ َٚع ايٓؿؼ ؾتاض٠ تِٗٝ با٭ٚ ،خطْا ٚاٯا٭

٫غتكطاب ايكاض٨ يًُتابع١  ;ايتؿٜٛل ٖٛ ضنٝع٠ َٔ ضنا٥ع سطؾ١ ايعٌُ ٚإبسع

زم تؿاقٌٝ ايٛقـ ٚسطنات ايؿدك١ٝ أٖٚٞ تتبع  ;َٚؿاضن١ اؿاي١

ؾاض٠ يًٓهٛز إتعس٠ عٔ َؿّٗٛ ايطاٟٚ ايبطٌ ٖٚٞ َب ;ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

ؾًِ ػطؾٗا عاطؿتٗا ٚسعْٗا إعتل بسَٛع  ،ٞ ٚايٓجطٟ عٓس سٓإايككك

، ؾُؿاعطٖا ٗ إؿٗس ايٛاقعٞ مل تهٔ كس١َيتهٕٛ ٖٞ إاز٠ إ ;ايطسٌٝ

١ َطًك١ ايتٛقع ٗ إؿٗس نُا ٖٛ ٗ اؿاي١ اـٝايٝ ،ع٢ً سػاب ايٓل

 .ايكككٞ

ضقّا َكعسٙ ٜتأٌَ مسا٤ ب٬ لّٛ، ًٓت ؾٓذاْ٘ ٚنعت٘ نإ غايهٓٗا أ١َٝٓ )

 .(١َٝٓ!أيهٓٸٗا  ،ٍ دٛاضٙ، ُٖػت بساخًٗا يٝت٘ ٜكٍٛ: إْٞ قُطٙإ

 بّا ٜكؿكٕٛ ي٘ تتكٔ ؾٔ ايػٝاب ٖٞ.ٜهتب هلا ٜػتذسٜٗا سَا ظايت ٚا١ُٖ )

ٚنًُا أَعٓت ٗ غٝابٗا تٖٛر ؾعطٙ قباب١ ، تعزاز َبٝعات٘ ٚتػُٔ دٝٛب٘ 
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٬ٍ َػٝٸب١ ، غعٝس٠ أْٗا يٓذاسات٘ ٖٛ ٜعتًٞ إٓك١ ٚتبك٢ ٖٞ ٗ ايٛٚتٓتؿٞ 

 (٠٥١م  - ًَُٗت٘!

ٖا عسٸ٠ أنٝاؽ يتطؿ٤٢ دٛع ؼٌُ ٗ ٜس ;ٚعازت ػطټ أشٜاٍ  خٝب١ خؿ١ٝ إ٬َم

 ، بعٜت َتع١ َػتًب١ ع٢ً غري ضغب١.يته٤ٞ قٓسٌٜ يًِٝٗ ايطٌٜٛ إعتِ ;قػاضٖا

 .(٧٨تبّا يًؿكط"م)

٣ يهاتب١ ضقٝك١ َتٝك١ٓ ٕا خطإٔ يًطسٌٝ طكٛؽ أايعٓاٜٚٔ ْربٖٔ بَٔ خ٬ٍ 

طٖؿ١ ايؿعٛض ْج٢ َٚناْت ا٭ ،ضض ٚايٛدعٕ تهتب ؾهاْت اب١ٓ ا٭أتطٜس 

بٌ ايطدا٤ ٭ٌَ ٖٓاى غٝاتٞ ُٚػو ٗ س ،ايطسٌٝ َٔ أمل ت٦ٔ ،سػاؽٚاٱ

ت ٚب١٦ٝ تػهٓٓا بكُ ،٫ف اٯٖات َٔ بٛتكات اـٛف ٚاجملٍٗٛآْجاٖا ٚأوطض 

 .س٬َٓاإٔ نؿع ؾًٗٗا اؾاضف ست٢ أ٫ إ٫ لط٩ 

 -ايػطب١  - اغتٓعاف - زَإإ -يعٛب )ايؿكط ٚايطٚتٌ ٚايب٪ؽ ؾهإ 

ٕ ايطسٌٝ يٝؼ ؾك٘ ٖٛ ٌٓ أت٪نس ي (،عكٛم-ٛعٝس اي-ايػهب 

 ;تبسز مسٛ ٚطٗط بعض َا ؾٝٓا ،بٌ يًطسٌٝ ٚدٛٙ تهتٓـ ايطٚح  ،اؿكا٥ب

 .َٛغٝك٢ ْؿاظ تتعب قؿٖٛا ْٚاهلا يتهٕٛ ايسْٝا

سب١ ؾٌٗ نإ ايطسٌٝ ؾطام ا٭ ،خط٣أطكٛؽ يغ٪اٍ ايطسٌٝ َؿّٗٛ  يكس تعاٍ 

 :غتػ٬ّ ٚاـٓٛع  ٖٚٓاّ ٖٛ اٱأكسإ ٚاـػاض٠ ّ ايؿأ ،ٌٖ ٖٛ َصام ايٝكٌ

ّ  ْٝعٓا زٕٚ أ ،ْج٢ ايؿطم ض١ٖٓٝ ايٛقت ٚايٛطٚفأّ أٌٖ ٖٞ ساٍ ٚطٔ 

 ؟.اغتجٓا٤
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ٟٸ ،ؾاضات جملُٛع١ َٔ قكل ايهتابَٚٔ اٱ ايهاتب١  ٗ َٚه١ بٌ  ٜبسأ ضٚ

ْج٢ أغطز ا ٗ ٖٚصا َا نإ غايبٶ ،ٚ إؿاضق١ بٌ َا وسخ ٚاؿكٝك١أايٓكٝض 

 سطا٥ل ايطٚح إػترت٠ . َٔ ٦ٜٔ ْاهلا ،اؿٝا٠ ٚدبٗتٗا ايػُطا٤

 ;قؿطا٤ بتػاَاتإٚمل تتكاعس عطٚف تكؿل هلا  ،ناتب١ مل تتًُل سٓإ باؾا

ضغا٥ٌ  خط٣أيًطسٌٝ طكٛؽ ؾؿٞ  ،ػاٙتبشح عٔ غطٛض َطنب١ فٗٛي١ اٱ

 ْكًتٗا عطؾ١ َبسع١ ٚغطز َٓػل  َتذاْؼ َٚاتع. ،ٖساف غا١َٝأؿاِٖٝ َٚٚ

عٓسَا تتعُس ايكُت ; ٚتعتعٍ ٚاستو َؿاضقّا نٌ بٗذ١ )َٛدٛع١ َٓو ..

نإ شات ٙ نؿاٖس أْ٘ تؿاضنٓاٖا ، ُٚط نطٝـ آثط ايطسٌٝ ٚتطى بكاٜا

 (.130 م "احملط١ ٫ تٓتٛط أسسّا" ،ٚدع َٚه٢ !

 

 *** 

 ــــــــــــــــــــ
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 اؾ١ًُ إ٪ثط٠

 (ْج٢ اؾرتان١ٝ)أٗ ضٚا١ٜ 

 يًسنتٛض ايطٚا٥ٞ ؾازٟ إٛاز اـهري
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سٝاْا ايؿصض٠ أٚ ،ٕ هعٌ اؾ١ًُ ايؿعط١ٜأ ؾازٟ إٛاز اـهرياغتطاع ايطٚا٥ٞ 

َاز٠ شات ق١ُٝ ضاق١ٝ  "،اؾ١ًُ إعرتن١"ٜها َا ٜػ٢ُ بايًػ١ أٚ ،ٚ ايَٛه١أ

يتؿات ٚايٓكٝض ٚإؿاضقات بهٌ ٖٚٞ تعُل اٱ ،َٚسٖؿ١ ٗ ْٝع دٛاْبٗا

ٕعطؾ١ ايكازّ بِٓٗ َُٗا ناْت  ;ْتؿا٤إؾتذعٌ ايكاض٨ عاي١ ػسٜس ٚ ;دٛاْبٗا

 سساخ. أ غتػهٓٓا َٔ اؿاي١ اييت

ؾاض٠ يًػٛم ٗ عُل إٚ ،ك٫ٛت ٌْٚ شات ز٫ي١َب ايطٚا١ٜ بٛاأٜػتٌٗ ايطٚا٥ٞ 

ٍ تكٛضات إؿاٖس ايط٥ٝػ١ٝ ٗ تٓاقٌ اؾ١ًُ اييت إسساخ اييت  اضتكت ا٭

ٍ ايعُل ٚايؿًػؿ١ إهاؾ١ غباٱ ،يٝدطز ٗ َاز٠ دع١ًٜ ايًػ١ ;خطٗا ايطٚا٥ٞ

ٚتباعس ٚتعاسِ  ،ؾرتاض ٚاؿكٝك١ٚاٱ عإٓكٗط٠ ٗ ايطٚا١ٜ بٌ اؿًِ ٚايٛاق

ايتذسز ْػإ َع اضق١ ٚايسٖؿ١ سٍٛ قطاع اْكٗاض اٱايب١٦ٝ إها١ْٝ ٗ إؿ

 ضنإ ٚايتأثري.ٚاؿساث١ ٗ غبام غطٜع ا٭

ؾٗٞ ز٫ي١ ع٢ً  ،زب١ٝ بؿُٛيٝتٗا طاض١٥ ٗ عامل ايطٚا١ٜ إاتعمل تهٔ اؾ١ًُ ا٭

ضَا تػٗب ٚتػٝطط  ،سساخأعبري ايكِٜٛ ٚايبًٝؼ َٔ قسض٠ إبسع ٗ اقتٓام ايت

بٗط أَٚٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ نإ َٔ  ،ؾٝٗا عاطؿ١ ايػطز ٚايٛقـ ٗ ايعامل ايطٚا٥ٞ

 .ٖٞ تًو اؾ١ًُ اؾعي١ َػتػاَِٞٛاطٔ اؾُاٍ ٗ ضٚاٜات 

  .(٫ ٜؿٌ ايؿٛم إ٫ ايؿٛم)

 .(س٬َٗا ع٢ً عهاظ٠ ايٛقتاؾاخت )

ِٸعَٔغك١ ٗ سًل اياؿانط)  (.ٚقازّ فٍٗٛ ،، ؾاق١ً َٓكٛط١ بٌ َاض ايٝ
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سساثٗا َٔ تًو اؾٌُ يعسز أٚ ،بٛاب ايطٚا١ٜاٖصا ٚقس اغتدسّ ايطٚا٥ٞ َؿاتٝح 

سٝا٤ ٖصا اؾٓؼ إعاز أٖٚٛ ْؿؼ ايػبب ايصٟ  ،َٔ نتاب ايَٛه١ ٚايؿصض٠

 زبٞ ا٫

، ٚاييت ٜٓتؿط بؿهٌ ًَشٛٚ ؾٝٗا ،ٖٚٛ اْتؿاض َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

 .ضسِ ٖصا ايعامل ا٫ؾرتانٞنإ َٔ سٝح سسخ ايطٚا١ٜ ايط٥ٝؼ 

 

 *** 

 ــــــــــــــــــ
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 ١ـــإؿاضق

 (ِـبٌ ايعؿل ٚا٭ي) ٗ زٜٛإ 

 يًؿاعط إغ٬ّ عًكِ
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ايعطب١ٝ قسض عٔ إ٪غػ١  إغ٬ّ عًكِزٜٛإ ؾعطٟ يًؿاعط  بٌ ايعؿل ٚا٭مل

 –يبٓإ( ٚتٛظٜع زاض ايؿاضؽ يًٓؿط ٚايتٛظٜع )عُإ  -يًسضاغات ٚايٓؿط )بريٚت 

ٖصا ٚقس مت اختٝاض قٛض٠ ايػ٬ف داَع١ يًؿٛى ٚايٛضز إؾاض٠ يٮمل  ،ا٭ضزٕ(

ٚايعؿل َعٶا، ايسٜٛإ دا٤ ٗ ١٦َ ٚغت ٚأضبعٌ قؿش١  ٚاثٓتٌ ٚغبعٌ قكٝس٠ 

يٝكسّ نًُت٘  ;أٖساٙ يطؾام ضٚس٘ ٗ نٌ َهإ ٚظَإ ،َٔ إكطع إتٛغ٘

غتؿتاس١ٝ ايسٜٛإ ٜكسّ ْؿػ٘ يػ١ ساٚيت إٔ تكسّ َهْٓٛاتٗا اييت َُٗا إٗ 

 ؿاعط ؾؿٞ قطوت٘ ا٭نجط ٚا٭نجط.ساٍٚ اي

ٚايصٟ أؾاض ببسا١ٜ َكسَت٘ ع٢ً ثك١  ،غعس ايسٜٔ ؾاٌٖقسّ ايسٜٛإ ايؿاعط 

إتصٚم يًعٌُ ايٓانر ٚأؾاض إٍ إٔ َٔ ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ اـايس٠ َٔ نإ 

قكٝس٠ أٚ بٝتٶا ؾٗصا إغ٬ّ عًكِ ايكازض ع٢ً اَتعاز ا٭مل ٚايعؿل َعٶا زٜٛاْٶا أٚ 

ٜتشؿٓا باؾُايٝات اي٬ؾت١ ؾٗٛ ؾاعط ٖت٧ً باؿب ٚاٱْػا١ْٝ ٜععف ع٢ً أٚتاض 

ايطُٛح َتٓٛع١ تطٚم يًػاَع ٚايكاض٨ ٕا ؾٝٗا َٔ َعٜر َٔ اؿب ٚا٭مل ٚ

 ٚايػهب، ٚايجٛض٠ أسٝاْٶا.

ٚدع ٚاييت ًٓت َٓٗا عٓاٜٚٔ ) ،ايككا٥س ايعُٛز١ٜ عًكِنتب ايؿاعط 

 -زضب ايعؿل  -إٍ ضغا١َ  -ط٥٬ع اؿب  - سًِ – اغتػاث١ -ٚؾطح

( لس إٔ سٌٓ ؾططٟ  ٚغريٖا... -غذاٍ خاغط  -َصٖب اؿب  -إْػإ 

نُا ٗ قكٝس٠ عٛز٠  ،ايؿاعط َعز أٜهٶا بٌ ؾعط ايتؿع١ًٝ ٚايؿعط ايعُٛزٟ

أٜهٶا ع٢ً غبٌٝ ايصنط ٚيٝؼ اؿكط َٔ ؾعط ايتؿع١ًٝ َٚٔ عٓاٜٚٔ ايسٜٛإ 

  -أٖعٚد١ غع٠ ايؿًػط١ٝٓٝ  -ايػٍٛ  -غٝس ا٭ضض اؿانط٠ ٗ ايسٜٛإ )
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ْهٝـ  ،(...َٛاٍ دسٟ -ْطدػ١ٝ  - مؼ - يًشب ضٚح  -يعُإ أؾهٛ 

إٍ شيو بإٔ ايؿاعط نتب َكاطع ؾعط١ٜ مل تتذاٚظ ايٓكـ قؿش١ ٗ ايًٌْٛ 

غٝح  -ايعؿل ايهػري -ؾكاّ ايطداٍ  -هلاخ ) ،ايعُٛزٟ ٚايتؿع١ًٝ َجٌ

َٚٔ ٖٓا  ،(نُا أْت -ٌٚ  -ايعؿل ايهػري  -ْاٟ ايعتاب  -طٞ ؾبا

يٌٝ ع٢ً ٖٚٛ ز ،ْػتدطز  ٬َس١ٛ إٔ زٜٛإ عًكِ  دا٤ َتؿاٚت عذِ ايككا٥س

ؾايتكٛضات  ;ختاض كطٛط٘ إَا ع٢ً سػابٗا ايعَين أٚ إٛنٛعٞاإٔ ايؿاعط 

 -ا٭ْج٢  -ايٛطٔ ) ،أغتطٝع إٔ أسكطٖا  باؿب يهٌ َٔ اؾاَع١

 ٭ٌْ.ٚبٌ َهٌُْٛ  بٌ ايعؿل ايسؾٌ ٚايٛاقع إبًٌ بإٓػكات ٚا ،(اٱْػإ

يعاَٛزٟ إٛظٕٚ  ؾهًٗا اٗ زٜٛاْ٘ بككٝس٠ بٌ ايعؿل ٚا٭مل ٜػتٌٗ ايؿاعط 

ىاطب َػتٓهطا سطٚؾ٘ إتعب١ تاض٠ ٚتاض٠ أخط٣ ايطٜح اييت مل ٗ غبع١ أبٝات 

تعس ؼًُ٘ إٍ عٓؿٛاْ٘ إعٗٛز بٌ سٌٓ  ٜكطر عؿك٘ إػهٕٛ ٗ نٌ 

عؿل أًُٖٗا ٚدع نكب١ً  أنًع٘ يٛطٔ  ٜػهٓ٘ ٗ نٌ تؿاقٌٝ اؿٝا٠ 

 ايطسٌٝ ؾٝكٍٛ: 

 ــٗا ايٝــــطاعٴٌٖ ايكؿشات أتعبـــــ"

 ٌٖٚ ٜا ضٜــــــحٴ أتعبوٹ ايؿــــــطاعٴ

ٕٵ ٜا سبټ  قس أططبتٳ  قًبـــــــٞ  ٚإ

ٕـٴــٗا ايػٸُـــــــــاعٴ ٕٸ ايطٸٚح ٜ٪  ؾإ
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 ٖٞ ا٭ٚطـــــــإ ؾٛمٷ ٫ ٜػٝـــــبٴ

ِٔ ايب ٕٵ َنجٴطٳتٵ ع٢ً ايعٝــــ  كـــاعٴ ــٚإ

 غٝبك٢ سعْٗا إُعٚزٴ ؾٝـــــــــٓا

  ٛزاعٴـايكبـــــــ٬ت ٜػُطٴٖا اينُــا 

ٗ زٜٛإ بٌ ايعؿل ٚا٭مل أْت أَاّ يٛسات ؾ١ٝٓ ٗ ضٜؿ١ َبسع ٜهتب بانٛض٠ 

 ،قس ضغِ ايككا٥س ع٢ً سطؾ١ بٌ ٚسس٠ إٛنٛع ،أعُاي٘ ٗ ْهٛز تاّ

ٚا٫قتكاز ايًػٟٛ ٚايكٛض إؿبع١ بايعاطؿ١ ٚاٱسػاؽ،  ؾايؿاعط ًّو ايكسض٠ 

ؾكس اغتطاع إٔ ٜهٕٛ يًٛطٔ  ،ا َٚسضّنا يطغايت٘ ا٭زب١ٝع٢ً إٔ ٜهٕٛ َتٝكٓٶ

ابٓ٘ ايباض ٚايعاؾل ايصٟ ٫ ٜتٛاض٣ خًـ سٓٝٓ٘ ٚؾٛق٘ ٚٗ اؿب نإ يًٛؾا٤ 

  ;ٚاٱخ٬م ؾاضغٶا، ٚع٢ً باب٘ اٯخط اغرتغٌ ٗ ْهطاْ٘ ٕٔ ؽ٢ً عٔ ايٛطٔ

 ؾتأمل يٛدع٘ ٚقطر ـص٫ْ٘ ؾٝكٍٛ:

 ٜكٍٛ ايٓٸاؽ قس قػط ايهبري": -

ٕٴ  ٚقاض ايعكٌ ٜطػاٙ اؾٓا

 أنإ اؿبٸ زضٸدين يؿٹعطٟ

ٕٴ  أّ ا٭ٚطإ زْٸػٗا اؾبا

 ؾ٫ًٛ اؿبٸ َا ْطكت سطٚٗ
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ٕٴ  ".ٚي٫ٛ ايؿٛم َا خؿل إها

ٖصا ٚقس أساٙ عًكِ قٛض اؾشٛز ٚاـٝا١ْ ٚاؾٌٗ ٚايؿكط، ٖٚا ٜسٍ أٜهٶا 

ٍ ايرتازف ع٢ً غع١ ثكاؾت٘ ٚإزضان٘ يًُع٢ٓ اؿطٗ يًُؿطز٠ ٜٚٛٗط َٔ خ٬

 -ايّٓٛ  -ايهط٣ إؿطز٠ بأنجط َٔ َسيٍٛ ) ٚايطبام ٚإكاب١ً ٚاغتدساّ

ْاٖٝو عٔ  ،(ايؿو ٚايٝكٌ .... -ا٫ؾتكاز ٚا٫غرتاب  -ايؿو ٚاهلُّٛ 

ي٣ٛٓ اهل٣ٛ ٚااحملػٓات ايبسٜع١ٝ  ؾايػذع ٗ اغتؿتاس١ٝ قكٝس٠ استهاض ايعٖط )

 .(إػٝب ٚايػطٜب .... -إٗٝب ٚإؿٝب  -

 ٗاأَــا ضسٌ ايهـط٣ عٔ َكًتٝ: "-

 ٚأٚدــؼ خٛؾــ٘ ايٓػِ ايعًٝــــٌ

 ؾٌٗ نــإ ايؿطام َٔ ايٓٸٛاٜــــــــا

 ".ٌ ٜٓػ٢ قبابتٓا ا٭قٝــــــــــٌٖٚ

ق٢ً اهلل  -نتب عًكِ قكٝس٠ عطـ ايعَإ ٗ َسٜح غٝس اـًل قُس 

َػتًّٗا بكٛض٠ ١ًْٝ ؾاؾطح ايكشطا٤ ٚظٜٔ إسا٥ٔ ٚأْؿس   ،-عًٝ٘ ٚغًِ

ـًُل ٚشنط َٓاقب٘ اييت ؾاقت نٌ ٚقـ ،ايؿها٤  ب٫ٛزت٘  ،ٗ ْاٍ اـًل ٚا

يٓٓتكٌ إٍ ايتٓام إٛدٛز  >ٖٚٛ ايؿؿٝع َٚ٪غؼ َٓٗر ايعساي١ ٚاؿب ٚايٛؾا٤

بايسٜٛإ ايصٟ دا٤ ٗ َٛقع٘ اؿكٝكٞ زٕٚ إغطاف نُا ٖٛ ضا٥ر عٓس ايهجري 

 (أبٝات َتؿطق١َٔ ايهتاب ٚايؿعطا٤ ؾكاٍ: )
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 أْت ا٭َٝــــٔ ايكٸـــازم ايكػُات: "-

 أْت ايكٸؿــــٞ اجملتبــ٢ ايٛنٸـــا٤ٴ

 عٳطٳَؾتٵو أسباض ايٝٗــــــــٛز ؾػا٤ِٖ

 ٝــــط٠ إش زْــــت أؾٝـــــــا٤ٴٚزْا بٴش

ِِ ؾـــٞ دٓبـــــات٘ ٝٴت  قاغٝت بطز اي

 ؾرتقطقت َٔ زَعـــــَو ا٭ْـــــــسا٤ٴ

 ضبټ اـًٝك١ يٝؼ ٜٴعٵبٳسٴ غٝــــــطٴٙ

 ".خهعت ي٘ ا٭نٛإ نٝـ ٜؿــــــا٤ٴ

ز٫٫ت  ٗ ؾٗطغ١ ايسٜٛإ   (ايعؿل ٚا٭مل \ايؿٛم ٚايػطب١  \ؾًػطٌ ٚايؿٗٝس )

 -ضاسٌٝ غب١ٓ ضاؾٌٝ  -عٛز٠  -نٓعا١ْٝ  -ؾٗٝس٠  - ٚايس ايؿٗٝس إٍ)

ٖٓا ناْت ايعٓاٜٚٔ د١ًٝ بايتدكٝل ضغِ إٔ  ،(أٖعٚد١ يػع٠ ايؿًػط١ٝٓٝ...

ٛٶا نبريٶا  ِّ ايككا٥س ساًَّا قٛض٠ ؾٗٝس ٜطتكٞ عً ايٛطٔ نإ سانطٶا ٗ د

ضغِ ٚدع ايؿطام ٜتػعٍ ظُاٍ ايٛطٔ ايصٟ نإ ٜبهٞ ٚضٚزٙ اييت غكاٖا َٜٛا 

َا ٚقطؿٗا َٔ ادتح نٌ أس٬َُٗا، ؾتػريت نٌ خطا٥٘ اؿهٛض ٚأقبح 

يعٌ ٗ زضى ا٭س٬ّ َٔ ْكط ٚعٛز٠، ؾؿه٢ سٓٝٓ٘ إٍ ايٛطٔ سطٚف ٜػٓٝٗا 

ٚنٝـ ايؿٛم وًُ٘ يػٝس٠ إسا٥ٔ  ،(يعُإ أؾهٛسبٝبت٘ عُإ بككٝس٠ )



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

87 
 

ايصٟ عؿل  ٚؾٝٗا ايعاؾل ،(سٌٓ ؾططٟايكسؽ ٗ آخط قكا٥س ايسٜٛإ )

سبٝبٶا زٕٚ يكا٤ ٜػاظهلا بهٌ َهْٛاتٗا ٚتٓٛعٗا ايصٟ سباٖا احملبٛب١ اييت تٓازٜ٘ 

 هلل.بٗا ا

ُٸإ أؾهٛ: "-  يٹع

 تعايٞ ْػٓٸٞ

 َٔ ايكسؽ ؿٓٶا

 ْٚعسٚ ق٬ًّٝ

ُٸإ َعوٹ  ؾع

 ".أعٛز ًّْٝا

ٚيعً٘ ٚانشٶا ٗ ايككٝس٠ ايعُٛز١ٜ   ،اؿه١ُ  ٖصا ايعٓٛإ ايهبري ٗ ايسٜٛإ

يتهٕٛ  ;ؾًِ  تػتًبػ٘ ايعاطؿ١ اؾاضؾ١ َٔ ايتشهِ يًعك١ْٝ٬ إػ٪ٚي١

ٖٚصا َا بطض قكط ْؿؼ ايؿاعط ٗ بعض  ،اؿه١ُ ٗ نجري َٔ ايككا٥س

ايككا٥س اييت دا٤ت بإٚٗاض اؿه١ُ َٔ ْكٝش١ ٚعرب٠ ٗ نٌ زضٚب اؿٝا٠ 

ا٠ ايؿطٙ إشا أبٝات ٖصا إٛنٛع  بايٓٗٞ ٚايٓؿٞ ٚأز ٌٸَػتًّٗا دٴ ،قهاٜاٖا ٌٸُظ

 ٚإٓازا٠ ٚايتشػط.
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كِ ٗ ايهٓا١ٜ ايػعٍ ٚايعؿل; ٚٗ ٖصا إٛنٛع  أؾري إٍ ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ عٓس عً

ؾكس ضغِ اؾُاٍ ٚتؿاقٌٝ ايػشط ٗ أْجاٙ ٚأشاب  ;ٚأْٛاعٗا ٚا٫غتعاض٠ ٚايتؿبٝ٘

 ،(غعٍ ايعصاض٣دًٝس إؿطزات بؿػـ ايعاؾل ٚيكا٤ ايًٗؿ١ ؾٗصٙ قكٝس٠ )

ٜػتدسّ ايؿاعط سٛاض ا٭ضٚاح بٌ ايٓؿ٠ٛ ٚايكسٚز ٚايبٛح ٚاـٛف ٖٚٓا أٜهٶا 

اؿاي١ ايٛدٛز١ٜ هلصا ايعؿل ايصٟ خطز َٔ ٜؿري إٍ عاٌَ ايعَٔ ٚاضتباط٘ ٗ 

( اييت ْعت بٌ ايِٖٛ ٚايتُين ٗ أثريبطانٌ اختعاي٘  يًطغب١، ٚقكٝس٠ )

أبٝات َاْٞ )ٍ ايؿاضز باسجٶا عٔ َٔ ضمستٗا ا٭ضدا٤ إٛعس ايصٟ غاق٘ خٝا

 (.َتؿطق١

 أَا ططٳَقتٵ ضٜاسٴو باب قًيب: "-

َٛتٵ اضتعاؾات ايجٛاْٞ  ٚأَٜك

 زعابات ايكٸسٚزأؽبٛ َٔ 

 ٚتػهبٴ إش ٜػاٚضْٞ اتعاْٞ 

 ؾشكٞ إٔ أَاضؽ نبح ؾٛقٞ

ٕٳ استهاْٞ  ".٭ؾعٌ ؾٝو ْريا

ايعاٌَ اٱْػاْٞ  ُشٛض بٌ ع٬قات اٱْػإ باٯخط ٚع٬ق١ اٱْػإ بايٛطٔ، 

 ،( ٜتأمل ايؿاعط ْٛاح ايجه٢ً ٚأؾ٤٬ ا٭طؿاٍ إرتا١َٝتػا٩ٍ َسَٞؾؿٞ )

َٸعٔ َِٚٓٗ َٔ ٜبشح  ٘ يتهُس دطاس٘ ٚأب وهٓ٘ إٍ ططٜل ايٓذا٠، ٚٗ أ
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، ٖٚٞ َٔ أطٍٛ ايككا٥س ٗ ايسٜٛإ ؾإٛاٍ قك١ تطٟٚ أسساخ َٛاٍ دسٟ

، نٓا ٖٓاى... نربْا ٚنطّٚ ٜاؾا... أغٓٝت٘ ْػُعٗا يهٔ ٫ ْطاٖا َتػًػ١ً...

ؾٗٞ قك١  ;( ؼٝٞ ايعؿل َٔ دسٜس ضغِ ْٛح ا٭مل ايهبريغاض٠ٚٗ قكٝس٠ )

 ٜ٘  تٓاغٞ ايسْٝا  ْاّيا ٚبٗا٤.عؿل ترتعطع  بٌ ٜس

بٌ ٚدٛٙ اؿٝا٠ إػترت٠  ٚايعؿل ٜتشؿٓا ٖصا ايؿاعط اؾُعٞزٜٛإ بٌ ا٭مل 

ٚٸ ٚعاز ٜهؿـ قٓسٚقٗا ا٤ًُٕٛ باٯ٫ّ  ،هلاٚإهؿٛؾ١ َٓٗا ؾأداظٖا ٚأ

ٛٸ  ٓا زٜٛإ ٜػتشلٸّ يٚقسٸ ،ع ايككٝس٠  َٚٛغٝكاٖاٚاٯٖات ايٓاظؾ١، ؾؿاعطْا  ط

 ايكطا٠٤ ٚايتُعٔ.

 *** 

 ـــــــــــــــــــ
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 قاٚض  نتاب

 (أْج٢ تؿبٗين)

 ْـٗـًـ١ ايؿكطإ \١ ايسنتٛض٠يًكاقٸٸ
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أْج٢ تؿبٗين فُٛع١ قكك١ٝ َه١ْٛ َٔ أسس عؿط قك١ َتها١ًَ عرب 

 ،عٓٛاْٶا يًُذُٛع١ تؿبٗينأْج٢ ٔؼ ٚتػعٌ قؿش١ اختريت ايكك١ ايػازغ١ 

ٚاييت أقبؼ ايطٚا٥ٞ  ،يهتابٗا اٚقس اختاضت ايكاق١ قٛض٠ بٝهاغٛ غ٬ّؾ

سٝح قسَت٘ إٖسا٤ إٍ دستٗا  ،بعض سطٚؾ٘ ٗ ايٛد٘ اٯخط ٖاؾِ غطاٜب١

 تطاتٌٝ ايسَع إعتل. أْٝػ١  ،ؾاط١ُ

ايتؿاقٌٝ ٗ ايٛقـ  سٝح أزمٸ ،ٖايكس قٛضت ايكاق١ أْجاٖا إدتب١٦ ٗ غطٸ

ؾًِ تهٔ ؼًِ ٚتت٢ُٓ بٌ ناْت تًو ا٭ْج٢ اييت دابت ٗ  ،ٚاٱؾاض٠ ٚاٱزضاى

نُا ناْت ت فُٛعتٗا اٱسػاؽ ٚاـذٌ ٚنٌ َا ؼًُ٘ َٔ قؿات تًْٛٸ

 تكتهٝ٘ ايكك١ َٚهُْٛٗا.

ٚ َا ٜػ٢ُ أ ،نٌ عٓاقط ايكك١ ٗ ايعكط اؿسٜحقكل اجملُٛع١  مشًت 

ٚإش غأيت  ،عٓاقطٖا ايط٥ٝػ١ٝ  ٚسذُٗا ٚعسز نًُاتٗابؿٔ اؿساث١  َٔ سٝح 

 .؟ييت ًٓتٗا اجملُٛع١َا ٖٞ ا٭ؾهاض ا :ْؿػو غ٪اّيا اعتٝازٜٶا

ٖٞ سٝا٠ أْج٢ بؿهًٗا ايعاّ تػطز يٓا قكتٗا َص ناْت ع٢ً  :غأقٍٛ يو

ٖٚٞ ا٭ْج٢ ايٛازع١ ٚايطٝب١ َٔ ًُو  ،ٚست٢ ؾار بٗا ايعُط ،َكاعس ايسضاغ١

ٖٚٞ اـذٛي١  ،١ إد١ًُٝ ؾاٖك١ ا٭َاْٖٞٞ ايٓطدػٚ ،أبػ٘ ا٭س٬ّ

 ٢.ٖٚٞ ايجطثاض٠ ع٢ً نؿاف ايٛقت ٚايؿٛن ،ٚاهلاز١٥



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

93 
 

ٝٶا اؾ١ًُ اٱ رتان١ٝ ٚاؾ١ًُ إباغت١ ٗ اجملُٛع١ بؿهٌ عيكس ٚٗطت دً

يتٓكٌ َػاض ايػطز ٚاؿبه١  ;َػتُط ػاٚظ اؿاي١ ايٛاسس٠ ٗ ايكك١ ايٛاسس٠

أٚ ٚٗٛض  ري َٔ ا٭سٝإ تٓتكٌ عسخ دسٜس،أٚ ايعكس٠، ٚإٕ ناْت ٗ نج

 ؾدك١ٝ طاض١٥ ع٢ً ايكك١.

 (نتُت شعطٟ بٗس٤ٚ)

 (ْٛؿت ْؿػٞ َين)

 (تكؿع ايؿطس١ َٔ ثػطٟ)

 (ًًَت اْعساّ ا٭يٛإ ٗ شانطتٞ اهلط١٥)

َاز٠  أْج٢ تؿبٗينبأْٗا دعًت َٔ  :أَا إاز٠ ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ؾُا أغتطٝع قٛي٘

غٝٓٗض بتذًٝات ايٓل ست٢ ٚإٕ  ;ٚنأْو أَاّ َعذِ يػٟٛ ٚتطانٝيب ،زمس١

ؾٗٞ إػتدس١َ يًتكسِٜ ٚايتأخري ٚاؾٓاؽ ٚنٌ ؾاضز٠  ;نإ ٜٴعطف إا٤ بإا٤

ٖا  ;ناز١ّٝ ٚايباسج١ ٗ عًِ ايًػ١ؾٗٞ ا٭ ،ٚٚاضز٠ بعًِ ايًػ١ ٚمٖٛا ٚب٬غتٗا

ايٓانر عرب يػ١ دع١ًٜ  يًؿهط ابساعٞ َٓاض٠ َٚعاضٶزبٞ ٚاٱدعٌ َٓتذٗا ا٭

ٜها بايس٫٫ت ٚايؿٓٝات أػعٌ َٔ ايعٌُ ايػطزٟ إؿبع  ;َٚتُاغه١

 .ٚاحملػٓات عٌُ  َتهاٌَ ٚباٖط

ٛٶا تذ٢ً ٗبًٝػ١ تايرتؾ١ ٚاحملًػ١ اي ٕإ ٛٶا ٚظٖ وًُو إٍ نؿاف ْٗط  ;ايككل عً

دعًتو ايهاتب١ َؿاضّنا بتؿاقًٝٗا، ٚخٝاهلا، احملًل بايرتاب٘  ;عصب إصام
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 ; اـٝاٍ، َٚٔ اؿًِ إٍ اؿكٝك١ايٓكٞ، ٚاؿطؾ١ بٓكٌ اؿاي١ َٔ ايٛاقع إٍ

ٕاشا مل تهٌُ  ،يتهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ أَاّ غ٪ايٌ ٌٖ اْتٗت ايكك١؟

تت٢ُٓ  ؾطّٜها تتؿتح قطو١ إتًكٞ ٚػعًو  ،ايػطط ا٭خري ٗ بعض ايككل؟

 يٛ تهتب قك١ َؿاب١ٗ هلا. 

ٖٚٛ َا أؾاض ي٘ أٜهٶا  ،يكس اغتدسَت ايكاق١ ؾٔ اؿساث١ بهتاب١ ايكك١

بأْو أَاّ ْل تصٚب عٓاقطٙ َٚهْٓٛات٘ ٗ شيو ايهأؽ ايصٟ ٜطٟٚ  :ايػطاٜب١

ْٗا تبسأ بٛقـ غطزٟ َباؾط أبسا١ٜ ايػطز١ٜ يًككل ٜبسٚ نٌ ُٚأ ؾاي

نايعسٜس َٔ ا٭ِاٙ ايككك١ٝ باعرتان١ٝ أٚ اغتؿٗاّ أٚ اقتباؽ بُٝٓا 

ٗ  ايٛٗٛض إباؾط يًشسخ بكٛض٠ ب٬غ١ٝ  ايؿكطإاغت٬ٗي١ٝ ايكك١ عٓس 

ْ٘ أزضنت إٔ إتاضن١ ايؿهط٠ تػبح ٗ ؾها٤ ؾػٝح، َتِٖٛ  ْاي١ٝ

ٓو غتسٖـ سس يه َهؿٛف ع٢ً خاضط١ إهإ ٚايؿهط٠ إػتًٗه١

ؾهاض ٚتططظ سبان١ ُٝعٖا عٔ ْتكاٍ با٭َاّ قاق١ تتكٔ اٱأْو أْبٗاض باٱ

ٗ هُا ناْت ايؿدك١ٝ إعزٚد١ ؾ، ريٖا بٓٗا١ٜ َؿطع١ َٚطًك١ ايعٓإغ

ٜاّ ٗ َٚٔ تطمسٗا ا٭ ،نُريٖا بٌ اؿًِ ٚايٛاقع ٚبٌ َٔ تهتبٗا اؿطٚف

 ؾكاح عٔ إؿاعط.ٚايِٖٛ يٛاقع َٗعّٚ ؾٝ٘ ست٢ اٱ غطازٜب اـذٌ

َج١ً ع٢ً  دعاي١ ايًػ١ ٚضؾاق١ ا٭غًٛب َٔ خ٬ٍ َؿٗسٜٔ ٚٗ بعض ا٭

 َٓؿكًٌ بايٛقـ:
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عطؾٗا َٓص أٔ إْين أٚٗ إشْٞ نكٛت َسؾأ٠ قٛضت٘ اييت  نًُات٘ تطٕ)

 .(ا...عإ دًػت٘ ٜعٜسٙ ٚقاضٶل ٚاتٸاـًٝك١ ...ٖٓساَ٘ ايًب

مل ٜهٔ ٚايسٟ ؾكريٶا بٌ نإ َٔ عا١ً٥ َطَٛق١ ٫ ؼب اٱغطاف ٚنإ ٖٛ )

ابٔ با٥ع ايؿٍٛ إػهٌ ايصٟ اضؼٌ عٔ سبٓا َٓص ظسـ َٚا شنطٙ أسس إ٫ 

ٝٶا ؿاي٘ َؿؿّكا ع٢ً أبٓا٥٘  (.ضاث

َٚٔ ا٭َج١ً ايؿاٖس٠ ٗ تًو اؿٛاضات ايٓؿػ١ٝ ٚايتأ١ًَٝ اييت ؾاضنٓا 

قطا٤تٓا تًو ايكب١ٝ اييت ُػح عطٜؿ١ بٝتٗا ٚايؿتاٙ  اْؿعا٫تٗا ٚسطناتٗا خ٬ٍ

ٖس٤ٚ َٚع١ًُ ايتاضٜذ ٗ خؿاٜا قٛت ٚتساخًت ايؿكٍٛ ٗ ؾٝهإ ايػطز 

 ايطَعٟ سٝح تؿطٜٔ ٚأًٍٜٛ ٚإطط ٚايكٝـ. 

ٚإٕ َٔ أِٖ َٝع٠ باٱناؾ١ إٍ ايطَع١ٜ ٚايتأ١ًَٝ اغتدساّ ايكاق١ أغًٛب 

ٚايؿكط٠، ؾهإ ايتذػٝس ٚايتؿدٝل تٛٚٝـ إؿطز٠ َٔ خ٬ٍ اؾ١ًُ 

ٕٛ َؿبع بايكٛض ايؿ١ٝٓ ٚايتؿبٝ٘ ٜٓتكٌ  ٗ نٌ ايككل ايػت١ عؿط َٔ َهُ

  .ٚايبسٜع

ٚاييت خطدت  ،ضغِ ٚدٛز ؾدٛم ٚانش١ إعامل ٚا٭مسا٤ ٗ بعض ايككل

ٌٴ َٔ ٚنع َعإٗا ٚسٛاضاتٗا َع  ٚدساْٝاتٗابٗا ايكاق١ َٔ إطاض  إ٫َّ أْٗا مل ؽ

ٚنأْٗا ؾاٖس ثايح ؾٝٗا;  ،(سكري٠اٯخط ا٭ٚسس نُا ٗ قك١ )ايٓؿؼ َٚع 

ؾًِ تهٔ غا٥ب١ أٚ ضا١ٜٚ ٖا ٜ٪نس بإٔ أْج٢ ايػت١ عؿط ضَا ٖٞ ٚضَا 

 تؿبٗٗا.
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َٚٔ قك١ أْج٢ تؿبٗين أِٛشدٶا: ٜتهح َػع٣ ايكاق١ َٔ ٖصا ايعٓٛإ 

 يًُذُٛع١ ٚيًككل ٚببعض ا٭َج١ً ايٓك١ٝ َٔ ايكك١... إش تكٍٛ: 

 .(ٌ ايؿطح مل ٜعس هلا َٛعس َػبل َع خًذات ضٚح تاٖت َينتطاتٝ)

ِٴ مسا٥ٞ)  (.َاتت قططات َطط نجري٠ قبٌ إٔ ٬ُ ضس

أَا ؾطابٞ ايًٌٝ ايػُري ؾهإ ظداد١ زَع َعتل مل تساعب أقابع ٜسٟ غٛاٖا )

 ،(اب طٝـ ضٚس٘ َٔ عإ٘ ٚغهٔ عإَٞص غ

َٶا ؾهٌ عؿاقٞ ناْٛا َٔ ) ٚضم نتبت قكل أقػُت ي٘ إْين مل أخٓ٘ ٜٛ

ايعؿل ٚأدست سٝانتٗا بٝسٟ، نشهت َِٓٗ ٚغدطت ٚضؾهتِٗ ٚاْتؿٝت 

ٚعٓسَا نذطت طاهلِ غهيب ؾُعقتِٗ ؾطٸ ٖعٸم ٚأيكٝت بِٗ َٔ ْاؾصتٞ ٗ 

َٴ١ًُٛ  .(ي١ًٝ 

ٕ تٛنح أّهٔ قك١ أْج٢ تؿبٗين بايتشسٜس شات ٔػ١ ؾٛاٖس ٚتكٛضات 

٘ ٗ ايؿهط٠ ٚؾهٌ غًٛب ايكككٞ ٗ ٖصٙ اجملُٛع١  َع عسّ ايتؿابا٭

 ْٗا َجًت أغًٛبٗا ايؿين ٚايًػٟٛ.ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٚايؿدٛم طبعٶا غري أ

: ايًػ١ ايطق١ٓٝ ٚدعاي١ ا٭يؿاٚ ٚإش تٓتكٌ ايؿكطإ بإؿطز٠ َٔ َعٓاٖا أّٚيا

 اؿطٗ إٍ اجملاظٟ ٚايتكٛضٟ.
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ٝٶا يٛدستٗا  ;ٚ اؾ١ًُ ايٛاسس٠أ١ إتها١ًَ ؾًٛ اقتبػت بايؿكط٠ : ايكٛض٠ ايؿٓٝثاْ

اـٝاٍ ؾاضزٶا ٗ ٜؿتح إطًل ٚوًل  ،َٓؿكٌ َٚػتكٌَٚه١ أزب١ٝ أٚ ْل ْجطٟ 

 .ؾػٝحؾها٤ 

َٸِ َا بكٞ َٔ ِٖٚ ٗ يٛست٘ بٝس َتعب١، اغتساض مٟٛ بجكٌ، ساٍٚ اقتٓام ) ض

 .(بٛسٞ ٗ غؿ١ً

طعٓت ْؿػٞ بٝسٟ َٚػشت زَٞ قبٌ إٔ ٜطاٖا، ناْت اي١ًًٝ ا٭ٍٚ اييت )

 (.ي١ًًٝ ا٭خري٠ اييت أٚزع بٗا عططٜٙػتشِ بعططٖا، ٚا

ؾٝبسٚ يو نُا أغًؿٓا ٗ  ،١تٛقعإ: إؿادأ٠ ٚإباغت١ سٝح ايٓٗا١ٜ غري ثايجٶا

يهٓٗا باؿكٝك١ ٖٞ خٝا١ْ غهٓت  ،ٖٞ ايٓع٠ٚ ٚاـٝا١ْ أْج٢ تؿبٗينقك١ 

 ايٛضم يتًو ا٭ْج٢ اييت غططت هلا غريتٗا إػا١ٝ٥ ٗ تًو ايًش١ٛ.

غٛا٤ نإ سٛاض َع ايصات أٚ  ،يكس تٓٛع اؿٛاض ٗ نٌ أغايٝب٘: اؿٛاض ضابعٶا

ٍ نطٚب أخط٣ إٚ َع ا٭ؾٝا٤ باٱناؾ١ أ ،ٯخط َٚٔ خ٬ٍ إٓادا٠ ٚايتُينَع ا

 ٚططح ايتٓاقهات ٗ اؿاي١ ايٛاسس٠ أٚ تبين َؿاعط ٚآضا٤ اٯخط.   ،نإٓازا٠

َطايع١ يًُاز٠ ايككك١ٝ َٔ إتك١ٓ ٚايعُٝك١  ايٓٗا١ٜ إؿتٛس١ ٚإػًك١: خاَػا

س٠ ايططح َٚػه١ْٛ ٚفبٛي١ بٛاقع ٕ ايكاق١ مل تهٔ َكٝألس  ;ايؿكطإعٓس 

ُٶعطت غطا٤ اؿكٝك١ ٚا٭أبٌ  ،ْج٢ ايٛاقع اـذٍٛأ خطز َٔ  ا،ؾاضزٳ آَٝات سً

ٖا سٝح ناْت تطٟٚ قككٗا ع٢ً ػطٸبٹ تزغطٸ ٥ٗا،سٝاْج٢ اـذٌ ٚأنُري 

 .ؿٝا٤ٚضقٗا إرتانِ ؾٛم قُت ا
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  ،ايؿهطٟ ٚايًػٟٛ ٗاْهٛد ٗ َاز٠ زمس١ ١ًْٗ ايؿكطإيًكاق١  أْج٢ تؿبٗين

ٝٽ ا يهٌ َٔ أسب ا٭زب ٚؾٔ نتاب١ ايكك١ َٚاز٠ غتهٕٛ ظازٶا َٚطدعا غٓ

 ايككري٠.

 

 *** 

 ــــــــــــــــــــ
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 ١ــزبٝاؾ١ًُ ا٭

 ٗ زٜٛإ نُا٥ٔ ايػٝاب

 ع٤٬ ايسٜٔ ايػطاٜب١ \يًسنتٛض
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قسض يًسنتٛض ايؿاعط ع٤٬ ايسٜٔ ايػطاٜب١ نُا٥ٔ ايػٝاب عٔ ٚظاض٠ ايجكاؾ١ 

ٗ ١٦َ ٚاثٓيت عؿط٠ قؿش١ َٔ اـ٘ إتٛغ٘  2015ا٭ضز١ْٝ زعِ ْٚؿط عاّ 

سٝح اؾتٌُ  ،ٖٚٛ َا ٜعطف بايَٛه١ ايؿعط١ٜ ;ع٢ً ؾهٌ َكطٛعات ؾعط١ٜ

ؾطٶا ايهتاب ع٢ً َٚهتٌ ٗ نٌ قؿش١ َٔ قؿشات ايهتاب ايصٟ دا٤ َبا

يٝتٓؿؼ ايكاض٨ َازت٘  ;يٝرتى ايهاتب نٌ ا٭بٛاب َؿطع١ ;زٕٚ َكس١َ ٚإٖسا٤

 زٕٚ تأثري ٚإؾاض٠.

 ايؿعطا٤ ): -

 (ؾًصات أنباز ايِٖٛ...

** 

 أقًب أٚضام ايًٌٝ ): -

 .(َا اْتٗٝت َٔ قؿشتو ا٭ٍٚٚبعس; 

ٖٚٛ  ايػطاٜب١يٓذس بإٔ  ;َٔ ٖٓا ْسخٌ ع٢ً إدطٛٙ نُا٥ٔ ايػٝاب

ٚأِٖ ْٛط٠  ،غًٛب ٚايتٓٛع ٗ ططح َازت٘ ؾهًّا َٚهُْٛٶاا٭نازّٞ َتعسز ا٭

ٖٛ اغتدساّ ايًػ١ ايػ١ًٗ إُتٓع١ َؿطزات ق١ًًٝ  ،ؾا١ًَ ٚتكٛض عاّ يًهتاب

ٖٚصا َا أؾطْا إيٝ٘ غابّكا  ،ٚؾها٤ َتػع يهٌ تأٌٜٚ ٚؼًٌٝ ،ٚقٛض٠ ٚاغع١

 َؿاضن١ ايكاض٨ ض٣٩ ايهاتب.
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ٗ عس٠ ْكٛم ؾدك١ٝ ايهاتب ٗ َٚهت٘ ايؿعط١ٜ َتٓكًّا  ايػطاٜب١اغتدسّ 

ؾايػٝاب مل ٜهٔ  ،ٗ ايعَٔ بٌ ايصنطٜات ٚاؿانط ٚا٭َاْٞ ٚا٭س٬ّ

ٚغٝاب ايطٚح َطات ٚغٝاب  ،بايهطٚض٠ ايطسٌٝ ؾهإ غٝاب اؿهٛض َط٠

 اؿكٝك١ َطات أخط٣.

بعض ا٭سٝإ ٜبشح غتؿٗاّ ضاؾل ايؿاعط ٗ اؿٛاض غري إباؾط بايتعذب ٚا٫

ؾايبها٤ ٚايككٝس٠ ٚايك٠ٛٗ ٚايًٌٝ  ،ٜٚبشح عٔ ْؿػ٘ ٜٓادٞ ٜٚت٢ُٓ ،عٓٗا

 ٚايٓػٝإ ٚايعٓام ٚإطاٜا ٚايعطط َؿاتٝح غٝاب٘ ايهأَ.

  ،يٛ تعًٌُ): -

 َا اسسخ ب٘ قًيب عٓو

 (٭قابتو ايػري٠ َٓ٘ ...

** 

 ٭ْو ): -

 َٔ اؾٛضٟ 

 (أعؿل َٔ اؿٛاؽ ايؿِ

** 

 ا٭دط إٔ ٚقًتينيو ): -
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 .ؾبٝين ٚبٝٓو )ق١ً سب(

تكٜٛط اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ ضَا عاد١ يػطز طٌٜٛ ٗ بعض ايتذًٝات نٞ ًٜٗب 

إؿاعط ٜٚػتكطب إؿطزات إ٪ثط٠ غري أْ٘ اغتطاع ايػطاٜب١ إٔ ٜكٌ إٍ شيو 

بأبػ٘ ايكٛض ٚاقتكاز يػٟٛ ٖتع بعاطؿ١ ٚأغًٛب عصب ٜطتكٞ ٗ ؾهٌ 

 يًكا٤ بأْين أؾتاقو.ٚنإٔ ؽتكط ا ،ْبه٘

ايٛدساْٝات ْٚكٌ إهٕٓٛ يٰخط يٝؼ با٭َط ايٝػري ٗ بعض ا٭سٝإ سٌ 

تكتٓل ؾدك١ٝ ا٫خط أٚ تكـ ساي١ مل ٜهٔ يو بٗا ػطب١ غري إٔ ايهًٝع 

ضَا ٜرتى أثطٶا أنرب  ،بايًػ١ ٚإجكـ ايِٓٗ ايكازض ع٢ً تٛٚٝـ اؿاي١ ٚإؿطز٠

 بٌ ايعاطؿ١ ٚايعك١ْٝ٬.

 يطؿ١ً ا): -

 اييت ْكؿت أغطاضٖا ٗ أشْو

 .(تُٖٛت إٔ ايهباض ٫ ٜػاضٕٚ ...

ٗ ايَٛه١ بٌ ايتٛقع  أٜهٶا ايٓٗاٜات ٚايكؿ٬ت ايػطاٜب١أغًٛب ٗ ٖٚا ٜتهح 

 ٚ ا٫ْسٖاف ؾٝكٍٛ:ٚايكس١َ 

 قايت: ٚزاعٶا ): -

 ؾهشهت يهصب١ ْٝػإ 
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 َا أؾكاْٞ!

 .(قس  نصبت نشه١ ْٝػإ

** 

 ٚاتؿكٓا ): -

 ئ ًْتكٞأْٓا 

 (ٚأَريتٞ ؽٕٛ نٌ اتؿام

ٍ اـهٛع ٱضاز٠ إز ْػإ َٔ ساي١ ايتُططدا٤ ٚايكؿ١ اييت تٓكٌ أساغٝؼ اٱاي

ٖٚٛ نًُا َػ٘ ايرتدٞ ظاز عٓؿٛاْٶا ْٚاّيا ٚيكساغ١ اؿب َعإ نجري  ،اؿب

 ٗ قاَٛؽ ايؿاعط بٌ ايتٓام ٚاقتٓام إؿطز٠ ايساي١. 

 ٚيو ٗ نٌ ْبض ): -

 (سػ١ٓ! ...

** 

 ٕٔ أؾهٛى ): -

 (ٚأْت قسضٟ ايصٟ اخرتت٘ بٝسٟ

** 
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 قًبو ٜباؽ): -

 .(٫ ساد١ يٞ بك٠٬ ا٫غتػكا٤

ايكطا٠٤ ُٔ خ٬ٍ ٖصٙ ؾ ،َا ٜجري زٖؿتٗا ٖٛ إٕ اجملاظ ٚايتؿبٝ٘ ٗ ؾٔ ايَٛه١

تكإ ٖصا إٓتر إبًٌ بايعاطؿ١ ٚايكٛض٠ إباغت١ إناْت ايًػ١ ٚإؿطز٠ غط 

ؾٗٛ  ،ٚايكٝٛز إػتدس١َ اييت عاد١ إٍ ايكاض٨ ايعُس٠اـاي١ٝ َٔ ايطَع١ٜ 

غٝكٌ نٌ َٔ ٜطٜس إٔ ٜكً٘ سطف تعطؾ٘ ٚن١ًُ تػتدسَٗا ٚيهٔ نُا٥ٔ 

ٚأسٝاْٶا يًػا٥ب اٯخط بهٌ قٛضٙ ٚأؾهاي٘ ؾإٕ  ،ايػٝاب ططٜكٗا يًكًب أسٝاْٶا

نًٞ ٗ غ٬ف ايهتاب إٔ ٜكٌ يًكًب ؾكس ٚقٌ ) ايػطاٜب١ نإ َا ٜطٜسٙ

 نإ يًػا٥ب ؾهًٓا أٌَ.( ٚإٕ أٌَ

 

 *** 

 ـــــــــــــــــ
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 إنا٠٤

 زٜٛإ ضؾاؾ١ عطط ع٢ً

 ٛيًؿاعط ٚاٱع٬َٞ ايػٛضٟ قُس طّه
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قُس طهٛ ٜكسض بانٛض٠ أعُاي٘ ٗ ١٦َ ٚٔؼ عؿط٠ قؿش١ ٚٔؼ 

ٚث٬ثٌ قكٝس٠، ٖٚٛ ايػانٔ ٗ أسهإ عُإ ٜكسض زٜٛاْ٘ ٗ ْٛط٠ ؾؿاؾ١ 

ٖٚصا  ،يصيو ايٛطٔ اـايس ٗ ايكًب ٚايطٚح ;اؿٌٓ ٚايؿٛمٚقًب ٜػهٓ٘ 

ٖٚصا َا  ،ْكػاّ ٚايتآَطْٝ٘ بُٝٓا ايٛطٔ ٜكع ٗ غٝاٖب اٱايصٟ ٜعاْٞ َا ٜعا

سٝح ٜطٜس إٔ ىتكط  ،اأؾاض إيٝ٘ ٗ بسا١ٜ ايسٜٛإ ؼت عٓٛإ ٌُٗ قًًّٝ

 .كاض٨ أْا ابٔ ٚطٔ دطٜحسسٜج٘ أٜٗا اي

 ٚشانطتٞ: "-

 نتبأاييت نتبت ٚاييت مل 

 أْا ؾعطا

 ؾٗصٟ زَؿل ؼًُين

 ٚتٓجطْٞ ٖٓا عططا 

 أْا قسٜػٗا 

 ٚأْا 

 ببعض بٝٛتٗا ظٖطا

 أسب زَؿل

 َا أسٝا
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 ٚأسٝا غشطٖا عُطا

 ٖٓا ٗ ايباب َػطاْا

 ٜٚؿهٞ

 ابابٓا غطٽ

 ؾ٬

 ٚاهلل َا ٖاْت

 َٚا أسٓت

 ".هلِ ٚٗطا

يٝؿتتح  ;إٍ َعًُٝ٘ غّطط اٱٖسا٤ إٍ ٚايسٜ٘ ٚزَؿل ٚسبٝبت٘ ٛقُس طّه

ع٢ً  ٛقُس طّه( يكس تهُٔ زٜٛإ ضؾاؾ١ عطط يًؿاعط ًٚٞزٜٛاْ٘ بككٝس٠ )

َٚٔ خ٬ٍ ايتكُِٝ  ّٛهط قكا٥س عاَٛز١ٜ ٚقكا٥س ايتؿع١ًٝ، َٚٔ ا٬ٕسٜ بإٔ

ٚايتٓػٝل يككا٥سٙ ؾإْ٘ أقطب َا ٜهٕٛ يًُسضغ١ ايٓعاض١ٜ ٖٚٛ نتاب١ ايبٝت 

ايؿعطٟ عرب غططٜٔ َتتايٌٝ ٚاغتدساّ ايكاؾ١ٝ ايبػٝط١ إٓت١ٝٗ بأسطف تتعسز 

سٝح ٫ ٜهٕٛ َهططٶا ي٬غتبساٍ ٚايتػٝري  ،بٗا ا٭يؿاٚ نايٝا٤ ٚإِٝ ٚايٕٓٛ

 َٔ أدٌ ايهطٚض٠ ايؿعط١ٜ. 
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يػٌٗ إُتٓع ٚايكٛض٠ ٖٚٛ َا ٜعطف با ،ٛ بطابع ايػ٬غ١ّهَتاظ ؾعط طا

يٝكبح  ;سٝح ٜٓكٌ ساٍ ٚطٔ نإ د١ٓ اهلل ٗ ا٭ضض ،تهًؿ١إغري ايٛاقع١ٝ 

 َطتعٶا يًؿاغسٜٔ ٚايطػا٠.

دطغٗا إٛغٝكٞ ايعصب  ضؾاؾ١ عططإٕ َا ّٝع ايككا٥س ايػان١ٓ ٗ قًب 

سو قبا -تػاض ايككٝس٠ ) ،ٚنأْٗا يٝػت عاد١ إٍ ًَشٔ نُا ٗ قكا٥س

 (. ٖاتؿٞ ٜا سٝاتٞ -أْا ٚايؿعط  -َا٠ أ -ايكطْؿٌ 

 إّياى سطّ اهل٣ٛ إّياى: "-

 إّياى ل٣ٛ ايط٣٩ لٛاى

ٔٸ يٞ  ًَٚهتين َٔ بعس غبع ن

 ٚأنأتين ٗ غٝٗب ا٭ؾ٬ى

 َؿاعطٟي٫ٛ ايككا٥س َا أبٛح 

 أٚ نإ قًيب َػطّ ي٫ٛى

 غطزت َٔ سعٕ ع٢ً أعتابٓا

 ".َٚهٝت أضغِ أسطف ايٓػٸاى

تطغِ يٛسات ايؿاعط عرب مساٚات اؿٌٓ  ;ط ايككا٥س َٔ سٝح سذُٗاكٳإٕ قٹ

َٔ خ٬ٍ ايػعٍ ٚايتشػط ٚايٛقٛف ع٢ً ا٭ط٬ٍ ٗ سٛاض َع ايطٚح  ،ٚايعؿل
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يتذس  ; ايٛطٔ ٗ ؾطس٘ ٚسعْ٘اييت ناْت سًك١ ايٛقٌ بٝٓ٘ ٚبٌ ،َٚع اؿبٝب١

 ;ٗ بعض ا٭سٝإ ٚٗٛض ايطَع١ٜ ٚايتؿدٝل ٖٚٛ ٜٓاؾس ٜٚطػٞ إٔ ٜٳػًِ ايٛطٔ

نٞ ٜػًِ اؿب ٚاٱْػإ ؾإ٪اَط٠ ٚايتشايؿات ٚايكُع َا ٜٓؿط ؾٛن٢ ٜسؾع 

سٝح خٝٛٙ اؿطا٥ل ٚأقٛات ا٭ظٜع  ;ايجُٔ بٗا ا٭ضض ٚاٱْػإ زٕٚ َكابٌ

ٚٸ ضض طإا أّ ٖٛ ايػطٜب ع٢ً ٚنإ ايػ٬ ،ٝاز١ٜٟ أقبشت سا٫ت اعتٚايس

 ناْت ايطاؾس ٚاؿر.

٫ قرب يصٟ  -طٛؾإ ْٛح  -قطخ١ َػرتب ) :ٜٚتهح شيو ٗ ايككا٥س ايتاي١ٝ 

ايٝامسٌ  -بٛاب دِٗٓ أاعرتاؾات ع٢ً  -زٜو اؾٔ اؿُكٞ  -نؿٔ 

  .(َس١ٜٓ َسَط٠ -إس٢َ

شٛض عرب ٚيػتٗا ايػًػ١ ناْت تتُ ،ٗ َٛغٝكاٖا ايعصب١ ضؾاؾ١ عططإٕ 

اؾُاٍ  \ُٖٚا اؿب ٚاؿطب )ٛ بٌ َتٓاقهٌ ّهعٓٛاْٗا ايصٟ أؾاض ؾٝ٘ ط

يٝهٕٛ ايسٜٛإ َاز٠ َتٓٛع١ ايؿهٌ َٚٛسس٠  (;ايٛضز ٚايػ٬ح \ٚايسَاض 

ٛ برباع١ ّهْػإ ُٖا قٛض ْكؿ٘ ايصٟ ٜٓكؿ٘ طإهُٕٛ ؾايٛطٔ )اؿبٝب١( ٚاٱ

ٚقس أقؿًت ْٝع  ،أْو ئ تػتطٝع إٔ ترتن٘ زٕٚ إٔ ػس ْؿػو سٸشٳيٹ ،ٚإتكإ

ٚيػت٘ إتع١ْ ٚقٛضت٘ إبٗط٠  ،قؿشات٘ إبت١ً بعطط ىطز َٔ بٌ سطٚؾ٘ ايطا٥ع١

 ٚعٛاطؿ٘ ايكازق١ ٚإتٓٛع١.

 أٖسٜتٗا ٚضز٠ ٔط١ٜ ايًٕٛ: "-

 ؾأضدعت ٚضزتٞ ٚخٝبت ٚين
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 ٚأضغًت َعٗا ٫ تكرتب َين

 عين ٫ْت غطٸ ؾذصف ٚابتعس

 أضغًت ق٫ٛ هلا َع خايل إٔ ٸ

 يٛ نٓت ٜا يعب١ َػت٣ٛ ؾين

  ".قبًت َا قس اتاى غًط١ َين

ٖٛ بػتإ ٜطٚم يو ٗ نٌ ٚقت ٖٚٛ  :ٛقُس طّهيًؿاعط ضؾاؾ١ عطط زٜٛإ 

 قاٙ با٭ظٖاض ٚايٝٓابٝع ٚإٛغٝك٢ ايططب١ٝ.

  

 *** 

 ــــــــــــــــــــ
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 ايككري٠ دساايسٖؿ١ ٗ ايكك١ 

 ضاَٞ اؾٓٝسٟ \فُٛع١ ايكام ٗ 

 (ضبعٕٛ ضقاق١ تهؿٞ)أ
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قساضات زاض ايبريٚتٞ يًتٛظٜع إيًكام ضاَٞ اؾٓٝسٟ َٔ  ضبعٕٛ ضقاق١ تهؿٞأ

ُاٍ قاغِ ٗ ث٬خ ٚتػعٌ قؿش١ ٚ غتاش نقُُ٘ ا٭ ،2016ّٚايٓؿط عُإ 

ايكؿش١ ايػابع١  ٖساٙ ٗأٚايصٟ  ،كطع إتٛغ٘اي َٔا ضبعٌ قك١ قكري٠ دسٽأ

ضٙ نٌ َػا٤ ٚسًِ  ؾُع ايطقاق١ ٚايصٟ ٜعٚ ،ٍ سًُ٘ إٓتٛطإٚايجا١َٓ 

 ٜتذسز َٔ دسٜس ٜٚػتُط ايٓبض . ;ضبعٌا٭

بأغًٛب يبل ٚيػ١ َتع١ْ َبتعس٠ عٔ  زعا٤ قُس غ١َ٬قسّ ايهتاب ايسنتٛض٠ 

ؾهاٍ ايػطز١ٜ بطظ ٬ََح ا٭أٚ ،ايكٛايب ٚإسٜح َتعُك١ بايٓل َٚؿاُٖٝ٘

  ،ضاَٞ اؾٓٝسٟ سس مثاضٙ كطٛٙنإ أايصٟ  ،غًٛب ايكككٞ اؿساثٞا٭ٚ

عُاٍ أٗ بانٛض٠  ضاؾس عٝػ٢ٚايؿاعط س َانٞ أٜٓب زؾاز ا٭أٚقس 

 .١ قطا٠٤ ْكس١ٜ ؾا١ًَٜٚايصٟ نتب ؾٝ٘ ايٓاقس عبسايطسِٝ دسا ،اؾٓٝسٟ

خط٣ ايٓل  ٗ ا٭تهْٛت اجملُٛع١  َٔ قؿشتٌ يهٌ عٌُ تؿٌُ ايعٓٛإ ٚ

 خطاز ٌْٝ.إتٓػٝل ٚ

ٚايٓٗا١ٜ إػاٜط٠ يًشسؽ تػذٌ ٗ ٖصا إٓتر ؾتح إطًل  غايٝب اييتٕ َٔ ا٭إٚ

َٚٓٗا َٔ دعٌ قطو١  ،ا بعض ْكٛق٘ َؿتٛس١ اـٝاضاتتاضّن ;ٚايتٛقع

 ٤ ب٘ ايكام َٔ ايٓكٝض ٚإؿاضق١ َا دا ،غتٗذا١ْٝ ٚايتعذب١ٝغ١ً٦ اٱا٭

سساخ فُٛع١  َٔ إٛانٝع  ٚا٭ ،ضبعٕٛ ضقاق١ ٫ تهؿٞأنتاب تٓاٍٚ 

ٔ ْاٖٝو دتُاع١ٝ عٓا١ٜٚ ؾًًػٝاغ١ ٚايكهاٜا ايٓؿػ١ٝ ٚاٱيٓكًٗا ٗ َازت٘ ايػطزٜ
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سٝاْا تصٚب ٚتٓكٗط بأٌْ أٚ ،سٝاْا تكطر ٚت٦ٔأعٔ اؿب ٚا٫ؾتٝام اييت 

 ايكٛض.

 ٚطـــــٔ): -

 ضمست بأٚاؾطٖا ايط١ًَّٜٛ خطٛطّا َعٛدٻ١ ع٢ً دػسٟ.  

 سسٚز ٚطٔ. أخؿٝتٗا بػرتتٞ.  ناْت ٬ََح 

  .(عًٞ.  بت١ُٗ تأغٝؼ زٚي١ ٗ ايػطٸأيك٢ ضدٌ ا٭َٔ ايكبض 

إكطًح إباؾط ٚإع٢ٓ اؿطٗ ؾٝٗا اغتدسّ ضاَٞ  ٕ بعض ايككلأٍ إٜؿاض 

 ;َٚٓٗا َا اعتُسٖا  ْكٌ إؿٗس ،ٖا اعتربٖا ايبعض يػ١ دػس ٚدطأ٠ ;يًُؿطز٠

ْػاْٞ ايصٟ يٝؼ ٌٜٚ يًُؿٗس ايػٝاغٞ ٚاٱيتٛٚٝـ ايؿهط٠ إطاز٠ زٕٚ تأ

ْ٘ ّجٌ ٖصا ايعامل إتػاضع إازٟ اييت ٭ ;ٕ ٜتػط٢ بػطا٤ ايطَع١ٜأٍ إعاد١ 

 .خ٬قٞسضت ب٘ ايكِٝ ٚإؿٗس ا٭ام

ٕ هعٌ َٔ كطٛط٘ َاز٠ َاتع١ ١ًْٝ غ١ًٗ ايتٓاٍٚ أ اؾٓٝسٟاغتطاع 

غت٬ٗي١ٝ إباؾط٠ ٚاـا١ُ  ِٜ بأغًٛب٘ اؾُعٞ ايكككٞ بٌ اٱٚايتكس

ٚنًُا ػًُت ٚػػست  ،ئ تتٛقـ ٚدعًوطو ٚضٸنًُا بسأت  ، إػاٜط٠

ا ؾُط٠ تهٕٛ ساًَّ ،ضبعٌست٢ تهٕٛ عٓس ايكك١ ا٭ ،اؿاي١ ئ تػتٛقـ

ُٶ ،ٯٖاتو ْعِ  :َتٛدعا ؼسخ ْؿػو ا َا تهٕٛا ٚنجريٶٚتاض٠ تهٕٛ َبتػ

ٓٝسٟ ٗ ؾكس نإ اؾ .ٚقًٓا ٍ ٖصا اؿاٍإْٚعِ  ،يٮغـ ٖصا َا وكٌ
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 ،غعؿ٘ خٝاي٘ إبسع ٫ْتاز كطٛٙأ ضبعٕٛ ضقاق١ تهؿٞ يٝؼ فطز قاقاأ

 .ٖٚسف ٗ نٌ داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠بٌ نإ وٌُ ضغاي١ 

سٝح ُهٔ ٗ ايعسٜس َٔ غطزٙ  ،ا ٗ إؿٗس ايكككٞسٶم اؾٓٝسٟ دٝٸسسٸ

ايكككٞ ع٢ً ايتأٌٜٚ بٌ إؿٗس ٚايؿهط٠ إسضد١ ٚاؿها١ٜ إط١ٜٚ 

َٶ ٝٸآَا أ ،اَػتدس ش ب٘ إ١ٝ إتعاضف عًٝٗا ؿازث١ َع١ٓٝ ٚٚ ا٫غت٬ٗيأ١ ايػطز ي

خ٬قٞ َسٖـ غري ايصٟ ْعطؾ٘ أْػاْٞ ٚإٚ قٛض أ ،خط٣ َػاٜط٠أٜٛٚؿٗا عاي١ 

 ُاَا. 

تكٔ أوٌُ َاز٠ قكك١ٝ َتٓٛع١ إهُٕٛ عُاي٘ أ بانٛض٠ ٗ اؾٓٝسٟٕ إ

بساع١ٝ ف ايهتاب١ اٱَاّ قام ورتأْٓا أٖٚٛ َ٪ؾط ع٢ً  ،عٓاقطٖا ٚقبػتٗا

 ٓتادات ايطا٥ع١ ٚايؿٝك١.ٕ ٜتشؿٓا بإعٜس َٔ ايأٜػتطٝع  ;ايككك١ٝ

 

 *** 

 ـــــــــــــــــ
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 ايجايح ايؿكٌ

 ١ـــــزبٝأاشز ـِ
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 ٔـؿاض ايٛطـــغأ

 أعُاٍ ايهاتب١ ايؿًػط١ٝٓٝٗ 

 َٓاٍ زضاغ١ُ
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يٛسات   َٓاٍ زضاغ١ُتطغِ ايهاتب١  ;زب١ٝ  ٚايككٝس٠ ايٓجط١ٜبٌ  اـاطط٠  ا٭

 ٚنأْٗا تطٟٚ ،َتذصض٠ غاطع١ ايه٤ٛ ع٢ً ؾهطتٗا َؿع١ بإسػاؽ ًَتٗب

 ضض .َع ايٓؿؼ ٚا٭ اٚدسا١ْٝ ٚسٛاضٶ اقككٶ

بًػتٗا اؿكٝؿ١ ْٚاي١ٝ ايكٛض٠  ايسضاغ١ُْػٝاب١ٝ ٗ ْكٛم ٚقكا٥س ٕ اٱإ

زبٞ ايتكام ٚاْكٗاض بٝٓ٘  ٚبٌ  هعٌ َٔ إٓتر ا٭ ;ايٛاقع١ٝ يًُؿٗس إعاف

إُٓٗط َٔ ايؿ٪از  مل ٜأت ع٢ً  ؾٗٞ سٝات٘ بهٌ تؿاقًٝٗا ٚايعؿل ،ايكاض٨

ٖات ٗٞ اؿعٕ  ٚاٯؾ ،دٓش١ اـٝاٍ إػاؾط بايتأ٬َت ٗ ؾها٤ات اي٬ ٚاقعأ

 .ْج٢ عؿكت ٚٚطٔ  ضٌٖأْٗا َا ناْت غري ٭ ;ٚاؿٌٓ

سػاؽ إؿبع بعؿل َٔ سٝح اٱ زضاغ١ُزبٞ عٓس ُٝعت ٚدساْٝات ايٓل ا٭

 ،ْتُا٤ يًعؿل ايؿططٟ إهٕٓٛ ؾٝٓاؾٗٓا تتُجٌ َعاْٞ ايٛؾا٤ ٚاٱ ،ضضا٭

ظاٍ ٜ٪ٕٗا  ؾهإ اؿسخ ٚايتأقٌٝ يرتغذ ٗ َازتٗا  تاضٜذ ٚطٔ َٚسا٥ٔ َا

نؿتات ايطٚح بٌ ايػطب١  َٔ دطٚح تٓاثطت ٕ ٜربأأايٓعف ٜٓتٛط نٌ ؾذط  

ؾاضات  تجبت ٖٜٛتٗا إَازتٗا بأمسا٤ ٚز٥٫ٌ ٚزضاغ١ُ شت  ، ؾكس  ٚؾٸٚاؿٌٓ

ٍ إضات ؾاٚاٱ ،ست٬ٍإسٕ بعطبٝتٗا ٖٜٚٛتٗا قبٌ اٱ مسا٤أٚ ،ايؿًػط١ٝٓٝ

ايٛدع ٗ تهاضٜؼ شانطتٗا  إعاقط نؿاٖس ع٢ًايٓهاٍ ٚتاضٜذ ؾًػطٌ 

 إػاؾط٠  سسٚز ايطٚح .

ٔٵ دٴجٳحٺ ٗ ططٜكٹٗا ا٭ْٝل..!؟: )- َٹ  ٗ ضٳَؾحٳ 

ٌٳ يًؿٴٸٗسا٤ٹ..!؟ ُٵؼٴ تٳُاثٹٝ ٝٸسٳتٹ ايؿٳٸ ِٵ ؾٳ  َٚن
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ٍِ ايعٓٝـ..!؟ َٙ ايٓها ٌٴ ٚسسٳٙ خٴُطٛ ِٳ ايًٝ ِٵ ضغ  ٚن

ُٳطٳ ٘ٴ ا٭سٵ  .َٚقلٳٸ ايؿذطٴ ؾٳطَٜط

ُٕشا ٘ٹ ايكطاِع ا ٚٳدٵ ٔٵ  ٍِ نؿٝـ...عٳ ٌٳ قٹِطعٳ١ٹ خٴبٵٍع ٚسً  قٳِط ب

ٌٳ إٔ ت  (.ؿٝذٳ ضٴٚسٹٞ ٜٚٓعاْٞ تٹطٵسٳايٹٞقب

 ٍٕ سايٓا اٯإٓتكٌ ٚتري٠ ايبٛح ٗ شانط٠ ايٛطٔ َؿري٠ خط تٚٗ ايٛد٘ اٯ

 ٕػًٌُ بأفازِٖاػتشهط ؾتح َه١ سٝح ايعباؽ ٜٓازٟ ٚنأْٗا ت ،تٓازِٜٗ

طٚا ايؿٗٝس نٞ ٜتذُعٛا ٗ قؿٛؾِٗ ، تصّن ،اْتكاضاتِٗب ٜٚٴصّنطِٖ

 اتهع غ٪اّي ٖٚٞ ،يتهتٌُ َػري٠ نؿاح ;ٚايعٜتٕٛ ٚاؿكاض ٚايؿكط ٚايبشط

 ١َ ًُكٗا اـص٫ٕ.أس ْٗه١ ٚطٔ ٚ( ٖٚٞ تٓادٞ َٔ دسٜغأيْٛٞا٫داب١ ) طٌٜٛ

 غٳأيْٛٹٞ..: )-

ٓٵذٴطٳتٳٗا.. ّٴٸ ايؿٳٸٗٝسٹ سٴ  ٌٖ ظخطؾتٵ أ

ٞٳ ٗ ططِٜل ٚزاعٹٗا  ٖٹ  ٯخطِٖٚ

ٖٹِ.. ِِٗ ٚأقػِط  ٚأًْٹ

 عٔ إٛت غأيْٛٞ ..

٘ٴ ع٢ً أعٓاِم ِضدايٹٓا..  نٝـ سعٳٸ ظٴدٳادٳ
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ـٴ..!؟ ُٕدٝ ٌِ اِنتَؿ٢ ٖصا إاِضزٴ ا  ؾٗ

ـٳ ظ٥ريٴ ايبٳشٵِط ٗ غعٳٸ٠َ..!؟ ٌٵ تّٛق ٖ.) 

يٛع١  ّأؾٌٗ نإ ايكسض   ،غطز ٜؿٝض  بايسَٛع  زضاغ١ُ َا ايػٝاب  عٓسأ

 .ايٓٛطات يعً٘ ًٜتك٘ قٛض٠  اؿبٝبضقؿ١ نٌ أِ ع٢ً ايعاؾل  اهلا٥

قبشٓا أست٢  ،ناْت قاغ١ٝ عًٝٓا ٕ ايسْٝاأْٚعٛز سٍٛ زا٥ط٠ ايٛطٔ يٓذس 

ْٚٛزع نٌ َا ًَهٓاٙ َع ايطٜح َػتدس١َ   ،ٕ ٜػازضْا نٌ َا مب٘أناف 

بساع١ٝ إٖٚصٙ سطؾ١  ،|عطؾ١ ١ًْٝ َتباعس٠ بإؿطز٠ يًذ١ًُ ايٛاسس٠ايتٓام 

يتهػط ْٛز ايػطز  ;غتعاض٠ ٚايتؿبٝ٘ٛٚٝـ ايتٓام ٚاٱايهاتب بت عٓس

ا س٬َٗأْتٛاض َانج١ تٓتٛط  ٌَ زَٚا ع٢ً ؾطؾات اٱإباؾط ٚػعٌ  خٝٛٙ ا٭

 .ٕ ؼتهٔ ضبٝع عؿكٗاأايٛضز١ٜ 

 خط إعُطٜٔ ٗ قًيبآٗ غٝابو ٜا : )-

 ٚسسٖا سذاض٠ ايكُت

 ظضٟ..أتؿس 

 ؾأستهٔ شات ايٛغاز٠

 عٓؿٗا ؾٝوأٚ

 تتأٖب ضٚسٞ ٚٗ سهٛضى
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 يتكاٙ أْؿاغو٫

 (.ٍ ٖؿِٝ..إتٴشٌٝ ٜابػيت اـهطا٤ ْت أٚ

اضتباٙ ايعؿل ٚايٛطٔ ٚتٓاٍٚ ا٫زبا٤  ،زب ايؿًػطٝينَٔ إ٪نس ٚخاق١ ٗ ا٭

ْػإ  ؾٝ٘ ايٛطٔ ٚاٱ َا َطٸ ْؿعا٫ت ٚايعٛاطـ ؾُٝعٚايؿعطا٤ ْٝع اٱ

 .ايؿًػطٝين

ٖٚٞ  اييت َا ظايت َطتبط١  ،مل تٓػًذ عٔ ب٦ٝتٗا زضاغ١ُٕ أ إٍؾاض٠ إٖٚٓا 

ٖا  ;ْٚكٌ يًُؿٗس بأزم تؿاقًٝ٘ ،ظصٚضٖا ٗ غٍٗٛ طٛباؽ بأنجط ٚاقع١ٝ

كً٘ يتكُل اؿاي١  ٜسضى تٓ َاَ٘أيكاض٨ ٜعٝـ إؿٗس نًٛس١ َطغ١َٛ هعٌ ا

 يٛاْٗا َٚكاقسٖا.أنٌ خٝٛٙ 

 *** 

________ 
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 ٗ سهط٠ ايعَٔ اؾٌُٝزبٞ أيكا٤ 

 قك١ قكري٠ (ْا ٖٓاأضٜٚسى )

 يًكام ْاٜـ ايٓٛاٜػ١

 (ؾطز ْاؾص٠ ايٓٗاض)فُٛع١ َٔ 

 ّ.١ْٝ2011 ضزايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ا٭
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 ايٓٛاٜػ١بساع١ٝ نايكام إٕ تهتب مسات ٚخكا٥ل  ٗ َسضغ١ أَٔ ايكعب 

يهجري َٓٗا ٗ ا ٚاييت زٴضغت  ،عُاي٘ ايػطز١ٜ ايعؿطٜٔ فُٛع١أايصٟ ػاٚظت 

 ،ٜها ن٬َُح ايكك١ ايككري٠ ٗ ايعكط اؿسٜحأ ،إٓاٖر ايعطب١ٝ

ٚٗ  ،ضزْٞبساعٞ ا٭ٜع ؽطز ِٚاشز يًُؿٗس ايػطزٟ اٱٚنسضاغات َٚؿاض

 ٍ ػطبت٘ ٗ عاملإزب١ٝ ٫ ٜٓٛط أَاّ  قا١َ أاجمل٬ت ايسٚض١ٜ احمله١ُ، ؾأْت 

ؾٗٛ عاد١  ،١ٝ  ٚب١٦ٝ خاق١ٚ سكب١ ظَٓأايػطز َٔ سٝح ؾهٌ ٚبٓا٤ فُٛع١ 

َٔ احملٝ٘  ١َأسٝح ٌٓ  ضغاي١  ،عُاي٘  ايؿا١ًَ ٚإتٓٛع١أٍ َتابع١ ْٝع إ

 .ْطكت٘ بًػاْٗا ٦ٖٝٚتٗاأنتبٗا ؾؿهًت٘ ٚ ،يًدًٝر ٜعطؾٗا ٚتعطؾ٘

سساخ بٌ ايػطزٟ  ٜطتكٞ ٗ قٛضتٌ يٓكٌ ا٭ٕ إؿٗس ايكككٞ ٗ ايعٌُ إ

ؾكس   ،بعازٖا ٚتأثرياتٗا َٚػٛغاتٗاأع١ٝ بأزم تؿاقًٝٗا ٚايطَع١ٜ بهٌ ايٛاق

َجاٍ ايطٚا٥ٌٝ أس ضؾاق٘ ٚنُا ضاز ٗ ايكطٕ إٓكطّ عٓايٓٛاٜػ١ اغتطاع 

ري ٗ إػًو ايعاّ َٔ ٕا هلصٙ اؿكب١ َٔ تأثٚايكاقٌ بهتاب١ إؿٗس ايٛاقعٞ 

سٝح  ناْت ايطٚح ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ  ،ْػاْٞ ٚايٓؿػٞدتُاعٞ ٚاٱاؾاْب اٱ

بتػٝ٘ َطس١ً تؿهٌٝ اهل١ٜٛ بعس تتكاعس ٗ ايٛدسإ ٚايعكٌ ايجكاٗ ايعطبٞ ٕا ت

ايعَا١ْٝ  ؾُِٓٗ َٔ ضغِ ايب١٦ٝ إها١ْٝ ٚ ،غتعُاض ٚاست٬ٍ ؾًػطٌاٱ

نايٓٛاٜػ١ ٚلٝب قؿٛٚ َٚ٪ْؼ ايطظاظ ١َ  أنكٛض٠ عا١َ ؿاٍ ٚطٔ ٚ

إ ايكام َ٪ضخا ؼٌُ سطٚؾ٘ ضغاي١  تبٓاٖا غري ٚغريِٖ ؾه ،ٚظنطٜا تاَط

يكِٝ جملتُع٘ ٖٜٚٛت٘ نازّٞ ٚساٌَ انٝـ ٫ ٖٚٛ ا٭ ،َٓؿك١ً عٔ ٚاقع٘

 .١َٝغ٬ايعطب١ٝ ٚاٱ
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ؽ أ٫ضتؿـ ن ;( اغتٓطكت نٌ َػاَات اؾػسْا ٖٓاأضٜٚسى فُٛع١ )

زبٞ ٗا يعؿكٞ يصيو إهإ ٚايعًِ ا٭سبػأٖات آْؿاغٞ  أْتعع َٔ أايكرب ٚ

طؿاٍ أؾكس ؾهًٓا   ،ايصٟ ي٘ َٓا ٚؾٝٓا ايهجري ايهجري َٔ ا٫ثط ٚايتأثري

اؿاضات  ايؿكري٠ ايكابع١ ؼت  دًٝس ايؿكط ٚايعؿام إتػٛيٌ ع٢ً ؾٛاط٧ 

 .إتعب١ َٔ اؿطَإ  بأعصب ايكٛضايعؿل ْبشح عٔ َا ٜؿػٌ شانطتٓا 

ؿٛم ايصٟ  ْاٍ إٓادا٠  تتػع ٗ شٖٔ ايكاض٨ سٍٛ ايبشح عٔ إعغت٬ٗي١ٝ ا

ٚنٌ ٖصا اؿٌٓ يًكا٤ ايتُين ٜطغِ ٬ََح  اؾُاٍ ٚايعطا٤  بطٚح   ،ايٛؾا٤

 ؾؿٝؿ١ ٚقًب َػهٕٛ باٱخ٬م.

َتُه١ٓ ٚقٛض ٖٛ ٜػطط سطٚف ايػطز بتُاغو ٚيػ١ تتعاقب َؿاعط ايكام ٚ  

سٝح إهإ إعزسِ  بايعٚاض ٚإاض٠ ٚايعابطٜٔ مل ٜؿػًٛا   ،داشب١ ٚضاق١ٝ

َػهت٘ قطو١ أٖٓاى هًؼ قاسب٘ نبٛق١ً يهٌ َٔ  ٕنا ،َكعسا

ٖٚٛ إػتػًِ  يًػٝاب  إهإ عهٛضٙ أثط٣ؾٗٛ َٔ  ،بساع١ٝايهتاب١ اٱ

 .ٚايطسٌٝ

تؿبٝٗات ػسٖا تٓطل ايػذع  ٚاي، َب١ًً بايسَع ٚقٛت َبشٛح عط١ٜٗ يػ١ ؾ

تعاسِ بإؿاعط ٚاٯٖات ؾرتتؿع ٚتري٠ اي ;ضؾسٙعٔ  ايبًٝػ١ نؿاعط قس ٖاّ

ْؿاؽ َتعب١ ٍٖٛ قس١َ  اي٬ سهٛض ٗ سٌ نإ نٌ اؿهٛض أطز َٔ ؽ

ؾطاح ايؿذط ٜعف أْطل ايٓػِٝ بايبٗذ١ ٚغاؾط َع أنٝـ ٫ ٖٚٛ َٔ  ،ٚايبٗا٤

٫ٚز٠ اؾٛضٟ  ٗ غطٛع ايؿُؼ سٌ تهٕٛ ع٢ً َٛعس َع يكا٤ ايٓذّٛ ٗ شيو 
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نتبٛٙ  إهإ اؿانٔ يًكا٤ات اؿب ٚغطز اؿٝا٠ إاثٌ بِٗ ؾِٗ خري َٔ

 ٚضمسٛٙ ٚسًُٛا ب٘ .

ٌَ بطًت٘ ايب١ٝٗ أ٘ ٜأتٞ َٔ سٝح ٫ تطقب٘ ايعٌ تػؿٛ ايعٌ ايعاؾك١ َطغ١ُ عًّ

سٝح نإ  ،(ايؿٝؿاْٟٚسا٤ ٚيسٙ ٗ إك٢ٗ ) اييت طاهلا ايطسٌٝ ؾٝػتٝكٜ ع٢ً

لٝب قؿٛٚ اؿانط ايػا٥ب ٜؿهًٓا ظقام اؿٛاضٟ ُٖٚػات ايعؿل إدًُٞ 

 .خط٣أغٝاز ٗ ايعؿل تاض٠ أًٓا قطٌَٚ تاض٠ ٜٚٚؿه ،ع٢ً نؿاف ايٌٓٝ

َكتبػا بعض َؿطزات قؿٛٚ َٚٛٚؿا ، بطٛي١ ايكك١ ايٓٛاٜػ١يعب ايكام 

اغتطاع ايكام ٗ  سٝح ،اؿاي١ بٌ َتٓاقهات ايٛاقع ٚاؿًِ ٚايًكا٤ ٚاؿٌٓ

ْهاض إَٚٔ ايػُٛض يٲؾكاح َٚٔ  ،ايسخٍٛ بايػطز َٔ ايعُّٛ يًدكٛم

 ؾشاٚض ايصات ٚإهإ ،يكسض َٚٔ بٗا٤ اؿهٛض ؾًٌ ايػٝابايػٝاب يٲّإ با

ؾاغتؿام َٔ غُط٠ سًِ ايطدا٤  ،َه١ٓباغتٓطام ٚاغتشهاض ايصنطٜات ٚا٭

 .ايٝذس ؾٓذإ قٗٛت٘ ٚسٝسٶ

ايٓٛاٜػ١ ُتاظ بكؿات خاق١ عٔ قكل  ٓاضٜٚسى اْا ٖمل تهٔ قك١ 

ٗ مسا٤  ؿكٝكٞ يٝؼ سطٚف ؼًلزب إ ا٭أزضنت بأٚيهٓين سٌ قطأتٗا 

غطٛض  ْاٜـ ايٓٛاٜػ١زٜب خ٬م ْٚكا٤ سٝح ٜػطط ا٭أبٌ ٖٛ  ،بساع ؾشػباٱ

ثطت يعكٛز ٗ تؿهٌٝ ايٛد٘ أؿٛم ٚايعطؾإ يكا١َ عطب١ٝ غاَك١ َٔ يػ١ اي

 .اا نجريٶا نجريٶايعطبٞ َٚعاْات٘ َُٖٚٛ٘ اييت قُتت غٝاغٝٽ

 *** 
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 بٓا٤ ايٓل ا٭زبٞ

 ايعع٠ا ــــزٜٓ عٓس ايهاتب١
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عاض ٗ ايكٛض ايعُٝك١ ٚايسٖؿ١ ٍ اٱإا٤ات ايكٝس زبٞ  ىطز َٔ عبايٓل ا٭

ْتكاٍ َٔ يٓجط١ٜ شات ايطابع اؿساثٞ ٗ اٱٚاظزٖاض ايهتابات ا ،َٚع ٚٗٛض

ٗ  اتٛٗط ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ  يتٛٚٝؿٗيٝب ايٛاقع١ٝ ٚايػطز١ٜ إباؾط٠ غاا٭

نكٛض٠ ؾ١ٝٓ عُٝك١ ٚبًٝػ١ ؼسخ َباغت١ ٗ اختعاٍ ايًػ١  ،ايٓل ايٓجطٟ

قتكاز١ٜ َٔ سٝح ايٓتٝذ١ ايػري َتٛقع١ ٚاـطٚز عٔ إأيٛف ٗ إ١ ظعاي

 . ـاطط٠ ٚايَٛه١ ٚايككٝس٠ ايٓجط١ٜا

ٕ ألس  ايطٚح ٜا غٝستٞ( ٖصٙ ايرتانٝب ٗ ْل غكـ اؾػس( )عٛض٠ ايٓبض)

ٕ أعُام ايؿكط٠ زٕٚ أْػٝاب١ٝ بًٝػ١  يًػٛم ٗ إٗا باغت٬ٗي١ٝ كٸايهاتب١ تبسأ ْٳ

بٌ دعًت َا ٜطب٘ ايٓل  ،ؾهاض ٚاؾٌُزٚات يطب٘ ا٭ٚا٭ مسا٤تػتدسّ ا٭

ٖٚٞ قسض٠ َتُٝع٠ يًهاتب١  ،ٚنأْٗا َٚه١ ؾعط١ٜ ضَع١ٜ ،ايٛسس٠ ايؿعٛض١ٜ

س٠ ايؿعٛض١ٜ ىطز ايبٓا٤ ؾهجري َٔ ايٓكٛم اييت تعتُس ع٢ً ايٛس ،زٜٓا ايعع٠

ٚضَا ايؿهط٠ ٖا هعٌ ايهاتب غري قازض ع٢ً  ،ب اؿاي١ تؿعٸٍإايًػٟٛ 

طاض ايػٝطط٠  ع٢ً َؿّٗٛ إدطز ايكاض٨ َٔ ٖٚٛ َا ٜٴ ،ايعٛز٠ بٛسس٠ إٛنٛع

 ايؿهط٠ ٚاـاطط٠.

ٗ عس٠ ٚٚا٥ـ ِط١ٝ ٚغري زٜٓا ايعع٠ تػتكط إؿطز٠ إتشطن١  عٓس ايهاتب١ 

ض٠ ؾعط١ٜ ٚتٓػٝل تطنٝيب بايؼ ِط١ٝ ؾُٓٗا ايتذػٝس ٚايتُجٌٝ ٚايتؿبٝ٘ بكٛ

ٓٝات اييت تطتكٞ بايٓل ساطت ْكٛقٗا بػًػ١ً َٔ ايؿأؾكس  ،اؿطؾ١ ٚإٗاض٠

 ايؿكطات ؾتاض٠ تػتدسّ ًْٗا ؾهاض َٚٔ بٌْتكاٍ بٌ ا٭َٔ سٝح اٱ
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خط٣ باؿٛاض َع ايصات أغتؿٗاّ ٚتاض٠ اض١ٜ ٚإعرتن١ ٚتاض٠ بايٓؿٞ ٚاٱغتٓهاٱ

 ا٤ ٚايتُين ٚضَا بايٓسب ٚايتشػط.ٚايٓسخط بإٓادا٠ ٚ َع اٯأ

 (... ؟!!ٌٖ هسض بٞ إٔ أتعطض يهٌ تًو اـػاضات ست٢ أتبعو ): -

تػتٌٗ ايؿكط٠ بٗصا ايرتنٝب يتذس  ،ايطٚح ٜا غٝستٞ( َٔ ْل ٜٚتٛثب ايػ٪اٍ) 

س٬ّ َػا٤ أيـ غ٪اٍ يؿاضؽ أا٫غ١ً٦ ٫َطأ٠ غهٔ ٗ سؿطدتٗا  ؾ٬ٍ َٔ

قطت سهٛضٖا ايكطٜح ٗ أ١ ٚقـ َٚؿطز٠ تهاؾؿ٘ ايهاتب١ بسقكًُٞ 

ز٠ اـذٛي١ سػاغٗا ايصٟ ٜهٝع بإؿطإْكٌ ؾتات ع٢ً قسضأؾٗٞ  ;زب ايٓػٟٛا٭

ٖٚٞ ايهاتب١  زٜٓا ايعع٠سٝح ُٝعت ايهاتب١  ،ؾكاحٚإػتعاض٠ َٔ خٛف اٱ

ايػطز١ٜ ايؿا١ًَ بًػ١ عصب١ ٚدط١٦ٜ ايططح ٚايٛقـ ٚيهٓٗا بايتأنٝس غري 

 َبتصي١. 

 .؟!!(عطض يهٌ تًو اـػاضات ست٢ أتبعو هسض بٞ إٔ أتٌٖ ): -

بايطَع١ٜ  اقٌ زؾّكإٔ بٓا٤ ايٓل ٗ تكٓٝات٘ ألس  ،سسٜح َٔ َتع١َا ٗ ْل أ

ِٸإوا٤ ٚاٱ ثكاؾ١ ٚاغع١ عٓس  ٔع ٍ ايػطز ايٛاقعٞ إباؾط  بؿًػؿ١ عُٝك١ تٓ

ؼ إب١ًً ايهاتب١ بٌ ايٛاقع ٚسسٜح ايصات ٗ تػٝريٙ ٚتهٜٛٓ٘ نُا تطٜس ايٓؿ

 باؿاد١ ٚايطغب١.

ٝٽَٔ ٖٓا  عتُس ع٢ً اؾٓؼ ٜزبٞ ايٓل ا٭ ٕ ايهاتب ٗ بٓا٤أا ٜتهح يٓا دً

ا ٗ ْكٌ إؿٗس ايتكٜٛطٟ يًشاي١ ايؿعٛض١ٜ بايٓل اؾعٌٜ خكٛقٶزبٞ ا٭

تتذ٘  ايعع٠ٕ إٚيصيو ؾ ،ٚايعُٝل ٚإهجـ كتًـ ٗ ايطٚا١ٜ ٚايككل ايٛاقع١ٝ
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١ٝ دعٌ بساعإٚقس اَتاظت بُٗا عطؾ١ٝ  ،ٚايطَٚٓػ١ٝمٛ إساضؽ ايطَع١ٜ 

 .  غًٛبٗا ْٚكٛقٗاأؿطؾٗا خكٛق١ٝ ْٚاٍ َٝع 

 

 *** 

 ــــــــــــــــــ
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 غًٛب ايكككٞا٭

 يًكام ٚايؿاعط ايػعٛزٟ

                                                           ّٔ عبس اؿلأ

  ا  ــِٛشدٶ قابع(أقك١)

 قك١ قكري٠
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بساع قبح  ٜطؿٛ ع٢ً  قٝطات اٱأغًٛب ايكككٞ اؿساثٞ ايصٟ ٕ ا٭إ

ٝٽ ;ايكككٞ ايكك١ ٗ  ا  ٗ اقتكاز  ايًػ١ ايػطز١ٜ ٚاْكٗاض عٓاقطٜتهح دً

 .خطٚبٌ ٖٛ ٖٚٞ ٚاٯ ،خطْا ٚاٯاؿسخ ايط٥ٝػٞ  بٌ ا٭

َٔ سٝح دعاي١   عبساؿلغًٛب قاقٓا أغًٛب ٚايًػ١ ايؿعط١ٜ ٗ ٜتهح ا٭

طنٞ  ٚايٛقـ اؿسساخ إؿطز٠ ٚايب٬غ١ ٚايكٛض٠ اؾُاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يكٛض٠ ا٭

ػٞ  بٌ عُاقٗا ٚايتأثريات ع٢ً قطاعٗا ايٓؿأٍ إيًؿدك١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ ٚايسخٍٛ 

ٚؾٝب ايعُط هعٌ َٔ نٌ  سطنات  ٚاقع  َتعب ُٚطز فٍٗٛ ايٓذا٠

 .ط إتؿابه١١ عكٛم ع٢ً غطٛض ايعُاؿطٚف ايكاَت

َػتاي١ يهٌ ضٚتٌ  قٛاؾٝٗا تػاؾط ٚبؿدكٝتٗا ايط٥ٝػ١ٝ اييت  قابعأؾؿٞ قك١ 

ؾرتانٞ ايصٟ مل اؾص اْط٬قٗا بٌ اَطأ٠ اغتاهلا عإٗا اٱغسيتٗا ع٢ً  ْٛأاييت 

ِٕ ًؿٗا شانط٠ يك٢ َٔ خأظضاض ًَكا٠ ع٢ً قسَٝٗا أيٝ٘ ٖٛ ؾك٘ إَٔ ايسخٍٛ  تعا

طؿاهلا َٚٛعسِٖ  َع اؿٝا٠ بهٌ أ٠ غطٸأمل تػـ بػت١ َٔ قبٌ ٖٚٞ تطتب 

كٌ  َٚسٕٚ  يهٌ سطٚؾٗا  ٍ ؾطٜهٗا  سٝح ٖٛ  ايٝإٚ  ،تؿاقًٝٗا اؿٝات١ٝ

 ،َٔ سٛهلا غري ٖٞ  ٖٚٞ اسسٶأبعٚاضم ١ُٖٝٚ ٫ ؼٌُ  إػاؾط٠سساقٗا أبُٝٓا  

ٕ ٜ٪ثط عًٝٗا نٌ َا نْٛٗا أ ٚنأْٗا تعٝس بٓا٤ قكا٥سٖا نُا تؿتٗٞ  زٕٚ

ْٗا غتهٕٛ  أيتكطر عرب نْٝٓٛتٗا  ;َٔ  ٖصا ايٛطٔ ايصٟ ؾهًٗا نُا ؾا٤

قسز٠ إهإ ٚايعٌُ ٚاؿهٛض نُا  تبتػٝ٘  عكاضب   ٕ تهٕٛ ١ٜٖٛأضاؾه١ 

 .ػاع١ ٚإتطًباتاي
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ايؿدك١ٝ احملٛض١ٜ ٗ ْتكاٍ اْؿعا٫ت إبسع ايكام ٗ اختٝاض ايتؿبٝٗات بأ

  .َا نإ َٚا ٜعتكس ايكك١  بٌ

عإٓا ٗ  نٌ استُا٫ت  ايتػٝري، ٕ ٜسخٌ أرتانٞ ؾؾًكس اغتطاع ايعامل اٱ

َعدتٓا ض١ٖٓٝ  ٖصا ايعامل ايصٟ أعكابٓا ٚإٔ ْسضٟ ؾتكبح أتػٝطط عًٝٓا زٕٚ 

 .اٚيهٓٓا ٫ ْػتػين عٓ٘ َطًّك ،قبشٓا ًْعٓ٘ ٗ نٌ ٚقتأ

  ١،سٖؿاي ْو تتٛقعأ س اؿلعب تكسِٜ ٚايتأخري بأغًٛبنُا ٜتهح َٔ خ٬ٍ اي

ْ٘ مث١ َؿه١ً َا  بطَع١ٜ أطؾ١ َبسع  سٝح  ٜػتٌٗ بٓكٌ ؾهط٠ ٖٚصٙ َٝع٠ ٚس

ؾػٝح قتٌُ ٜسٜٓا ٚعإٗا أَاّ  َ٪ثطات بٌ أْو أيتذس   ٗ عُّٛ ْكٛق٘;

 .يهٌ ايٕٛٓٛ ٚايؿهٛى

ٍ اؿاي١ إقطو١  يًكاض٨ ٚؾٝٗا  باٱناؾ١  ٚٗ ايٓٗا١ٜ إؿتٛس١  ؾطان١

يٝذعٌ نٌ قاض٨  ;ضغاّ قبب َٔ ايهاتب بؿُٛي١ٝ ايططحإ٫بساع١ٝ ايطق١ٓٝ ا

   .ٚ َاشا تتٛقع ٖٓاأٚ َاشا تؿعٌ أْت َاشا تكٍٛ أٚ ،دابت٘إَاّ غ٪اٍ ٫ بس َٔ أ

ّ ساقطت٘ ، ٚنًُا خ٬ بٓؿػ٘ يًٌٓٛ َط٠ ٜتؿادط َعٗا تعاٚزٙ ؾهُٛن٘ٗ ن

 .أؾباح اؿري٠ ٚسؿطدات )ٌٖ( ٚأخٛاتٗا

اـٛف  اف، ْػٝٳت إٔ تكتًع ؾٛن١ دؿاييت ظضعت غٓب٬ت ٚاثك١أقابعٗا : -

، أٜكٛت نُري اؾسضإ، تعب ايعٚاٜا. أقابعٗا ٚقس ٗ عطٚقٗا َٓص أؾٗط

ّٛ برتتٝب خطٛات ، ْػٝت إٔ تكٞ ٖٓا ٖٚٓاىايتشـ إٛظع١ برتتٝب اغتجٓا٥
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. ًًٜٛٗا غطاب نبابٞ ٜٚعريٖا اجملٍٗٛ ٖاي١ ؾاسب١ ُٚتس ُطزت ٗ نُريٖا

 .َعكٛؾ١ ؽسف تعطدات ايعُط اٯغٔ يٝٗا كايبإ

هطض تًكٞ بٗا ايطٜح ٗ ٠ٖٛ غشٝك١. تتؿ٢ٛ أيـ ن١ًُ ب٬ ٗ ؾطٚزٖا إت: -

، إعاْٞ ؾكست ٬ٚهلا بعس إٔ سذع اؾسب َكعسا ٗ ايصانط٠. ٚنجريا َع٢ٓ

 .تٗا ٗ اٱؾ٬ت َٔ عاقؿ١ ْٛسٗاَا ٜؿؿٌ ظٚضم اْؿعا٫

ا أقٌ قػ٠ٛ. ، ٖٚٛ ٜٓؿس ٗ عٝٓٝٗا عكابٶٖٝٓٝ٘ٞ تتشاؾ٢ ايٓٛط إٍ ع: -

ًٖٗا إتكاعس ٭غطاض ، ٜٚ٪ضق٘ ػاٗا إتٛايٞ بتؿاقٌٝ طاض١٥ عًٝٗاٜصع٘ ٚيع

، ٚمل ٜعس ٜعٓٝٗا نجريٶا ت أطؿاهلا اـُػ١ . مل تعس ؼؿٌ باستٝاداؾٝساٖا َعا

 ،ٜتٖٛر اؾتٗا٩ٙ نًُا اْطؿأ بٛسٗا ،...ٕ تطٟٚ عطؿ٘ أٚ تػس دٛع٘ ايػطٜعٟأ

ٞ سانط٠ ٗ غٝبٛب١ ٚتصبٌ اْتكاضات٘ نًُا حملٗا تساعب خك١ً َٔ ؾعطٖا ٖٚ

، أٚ ط أْٗا نُٔ ا٭ثاخ ايػُعٞ يًُٓعٍتسْسٕ بأغ١ٝٓ ٫ ٜتصن ،..ابتػا١َ ؾاضز٠

٘ٴ نٛع عطط مل ٜعض َٜٛا شا٥كت٘نًُا يؿ  .شٳ

ٜػتػطب عكبٝتٗا ايعا٥س٠ سٌ تٓكطع خس١َ اٱْرتْت أٚ تٗادِ ايؿريٚغات : -

 -أٚ تهاز-ايٛثري ايصٟ ٜتٛغس ؾدصٜٗا. يهٔ ايطُأ١ْٓٝ تػُط ْؿػ٘  دًٝػٗا

  .نط أْٗا َٔ َٛايٝس بطز ايعصضا٤نًُا تص

ٚٗ   …ٗ غٝابٗا ٜطٌٝ ايٓٛط إٍ دٗاظ ايهُبٝٛتط احملٍُٛ اـام بٗا: -

 . سهٛضٖا ؼذب٘ عٓ٘ ايتؿاقٌٝ ايطاعؿ١
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. تٝأؽ سباٍ ايتا١ٗ٥طات ٜػرتقٗا إٍ يؿتاتٗا ىرتم سادع ايه٬ّ بٓٛ: -

 . دٓٛس٘ َٔ تطٜٚض اغتٓتادات٘ ايجا٥ط٠

ٜكرتب َٓٗا.. واٚض أقابعٗا إػاؾط٠ اييت عكست قساق١ ١ُٝٓ َع يٛس١  :-

 .ضَا  …(٥ب )اؾرتانٞإؿاتٝح... أقابع ضَا يعكٗا ش

ستساَات ا٭سساخ ، ٗ نٌ َط٠ تسُٖ٘ تكاطعات ا٭ؾٝا٤ ٚتؿذ٪ٙ ا: -

 : ٜؿهط... وتهط

 ."ٔ إٔ أغتجٓٝ٘ َٔ ضقع١ ا٭غ١ً٦؟ايصٟ ّه"َا 

 

 *** 

  ـــــــــــــــــ
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 َسا٥ٔ اؿعٕ

 (خري٠ٚئ تهْٛٞ ا٭)ٗ قكٝس٠ 

 قابط سذاظٟ \يًؿاعط إكطٟ
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اغتٌٗ ايؿاعط قكٝست٘ َٛغٝك٢ َٚؿطز٠ عصب١ ٗ تكٛضات إؿاٖس ايساخ١ًٝ  

إٍ َٚٔ اؾع٤  ،ّٸاٍ ايعإيت تكب ٗ ْٗط ايككٝس٠ َٔ اـام يٮسساخ اي

 .يهعـ ١َ تطتسٟ ثٛب ايٖٛٔ ٚايهٌ سٝح ساٍ ا٭ا

ٍٚ باضتؿاع قٌٗٝ دٛاز ايؿاعط ٚعاطؿ١ دٝاؾ١ تكسّ ايػذع ْػٝر إكطع ا٭

، يؿاضؽ ٣ ٜبشح عٔ لا٠ ؿًِ ٚضزٟ ايًشافنُا ايٓس٣ وتهٔ سبات ايٓس

اٜا َا تبك٢ َٓا مسط ًًُِٜ ؾٛأهٛض ٚايٝكٌ ىطز باسجا عٔ دبٌ َؿبع باؿ

 .ٗ غطاب اؿكٝك١

 -ػًؼ  -اْؿططت  -غٝستٞ  -ناْت ) سذاظٟٗ َؿطز٠ ايؿاعط 

غكاْٗا أْجاٙ ؾٗٞ  ؾذط٠ أّ َتذع١٥ ادتُعت يتُطط ع٢ً ضٜاض غٝٛ .(قاضت

كسإ ايطسٌٝ ٚايؿعصاض أع٢ً ؾطؾ١ ايؿعط ًٜتُؼ َٔ ايػٝاب اؿبٝب١ ٚإس١ٜٓ ت٦ٔ 

 ايصٟ ٬ٜسل َسا٥ٓٓا ٚغهاْٗا. يعٌ قكٝست٘ تٓذٞ َٔ ايؿكسإ

ؿاضات إها١ْٝ ٚايس٫ي١ٝ ػ اغتكطاب ايب٬ ؾو  ٗسذاظٟ بسع ايؿاعط أؾكس 

 .(غًُٝإ -ق٬ح ايسٜٔ  -ايكسؽ )

ٮسساخ طاض عٓام إؿٗس ايتكٜٛطٟ يإٍ إطاض ايطَع١ٜ ٚايتأٌٜٚ إؾدطز َٔ 

ٍ إْتكاٍ َٔ ايسا٥ط٠ إػًك١ بسع ايؿاعط باٱأؾكس   ،َتُٝعبأغًٛب يػٟٛ ٚؾين 

ا ايتذػٝس ٚايتُجٌٝ َٚػٗبٶ ١ بٌإس٣ ٗ قٛض٠ بسٜع١ َٚٛغٝك٢ زاخ١ًٝ قرتؾ

 (. مل -يٛ باغتدساّ ايتُين ٚاؾعّ )
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ٗ َكاطعٗا ايػبع تكٛض  قابط سذاظٟيًؿاعط  خري٠ٚئ تهْٛٞ ا٭قكٝس٠ 

١ ٜإؿٗس ايػٝاغٞ ايعطبٞ ن١ٜٛٗ سهاض ايؿاعط سٝح تكٜٛطغًٛب أ ع١َُٝٛ

ٜٚػتٓطل َجاٍ ٬َٜؼ ؾػاف ٚدطح نٌ دػس  ،ٕنعـ سكبٗا َا ْعٝؿ٘ اٯأ

تكاْ٘ باقتٓا٤ ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ إسٖؿ١ إبسع َٔ خ٬ٍ أؾكس  ،سٌ تهٕٛ ايكسؽ

َأيٛف سٝح اسرتف ايؿاعط بتٛٚٝؿٗا َٔ ساي١ اي٬  ،ٚاحمله١ُ ٗ ايتٛٚٝـ

 .ٛاقعٚإتٓاقهات يتكٜٛط اي

 

 *** 

 ــــــــــــــــــ
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 قطا٠٤ ٗ قكٝس٠

ٗٸٸ  (س ايبسض)عٓسَا تٓ

 لا٠ إادس \يًؿاعط٠ ايػعٛز١ٜ

 



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

042 
 

زب عُٛز١ٜ ؾكٝش١ ع٢ً ايبشط ايهاٌَ ُجٌ ا٭ عٓسَا تٓٗس ايبسض قكٝس٠

قطع١ َاّ أْت أؾ ،ٕ ايككٝس٠ غعي١ٝ باَتٝاظأؾكاسا َع إإًتعّ َهُْٛا ٚ

َٛغٝك١ٝ ضاق١ٝ ٚعصب١ تطتكٞ َػا٤ ايعؿل ٗ سسٜح ايبسض اهلا٥ِ ٗ شنطٜات 

سٝح ايٓذّٛ تطقب٘  ،ايعؿل نًُا اؾتام ٖٚاز سٌٓ ٜتٓٗس ؾٛقا يتًو ايًكا٤ات

ؾتؿسٚ   ;ا  ٜطٌ ع٢ً َٛعس نإ با٭َؼ ٫ ىًـ اؿهٛضٚاٯَاٍ تبكٝ٘ غاٖطٶ

عبري سطٚؾٗا بعاطؿ١ ٚاضتكا٤ ٗ َٓادا٠ اؿبٝب اؿانط  لا٠ إادسايؿاعط٠ 

انٞ ٚتٓادٞ زٕٚ نًٌ نٞ تػعـ بصنطٜات٘ تكـ ع٢ً ْبض ايككٝس٠ ؼ

 ٖات ايبعاز.آْعف 

َػاس١ ٚاغع١ َٔ ايتأٌَ بٌ َا١ٖٝ ايؿهط٠ ٚاْط٬م قٛض   لا٠تأخص ايؿاعط٠ 

ٜتٓٗس ُٚأ  سب١ضَع ايعؿل ٚاؾُاٍ ٚضؾٝل مسط ا٭ ايتؿبٝ٘ سٝح ٖصا ايبسض ٖٛ

 . لا٠نٝـ ٫ ٖٚٛ إؿتهٞ عٓس ايؿاعط٠   ،سب١ٜٚؿهٛ غٝاب ا٭ ،ايٛقاٍ

بٗا قكٝستٗا َٔ  ٜك١ْٛ َؿطزات خكتأٚدست ايؿاعط٠ ٗ قكٝستٗا أيكس 

سٝح ايبسض ٚايٓذّٛ ٚايػُا٤  ،ؾاض٠ ٗ ؾها٤ ايه١ًُسٝح ايس٫ي١ ٚاٱ

 ٌ َٓٗا قازض٠ٟٛ عٓس ايؿاعط٠ دعٚاغتدسَت ايتٓام ٖا ٜسٍ ع٢ً كعٕٚ يػ

ا ببسا٥ٌ إؿطز٠ هلجٶ بساع١ٝ غري َطغ١ُ ع٢ً ايعزٸإبين قكٝستٗا عطؾ١ ٕ تأ ع٢ً

ايعُٛزٟ إٛظٕٚ ٗ ٖٚٛ ا٫َط ايػا٥س ٗ نجري َٔ قكا٥س ايؿعط  ،خًـ ايكاؾ١ٝ

 .ايؿعط اؿسٜح
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بٌ ؾه٣ٛ ايػٝاب ٗ قٛضٜٔ   إادسٚٗ إهُٕٛ تٓتكٌ اؿاي١ ايؿعٛض١ٜ عٓس 

 .اؿبٝبٚ َٓادا٠ 

غباب أٍ سٛاضات قاضخ١ تؿهٛ إٗ تكٛضات َؿاٖسٖا اْتكًت ايؿاعط٠ 

يصنطٜات ايعُط اـايس٠ س ٚتري٠ اغتشهاض ايعتاب ٚاؿٌٓ تتكاع ،ايكطٝع١

ٖٚٛ َٔ دعٌ   ،؟ٍ ساي٘ٚتػا٫٩ت زاخ١ًٝ ٜٓطكٗا ايٛدس، َا ايصٟ بسٸ ،باؾُاٍ

إؿاضقات عٌٓ يٝٓطل ايككٝس٠ ْط إتٓاقهات ٚ ا;نٌ َٔ سٛي٘ بٗٝذٶ

ب ٚٚدع غباب بُٝٓا ْسا٤ ايكًأباؿٝا٠ ٚاؿانط إٗعّٚ زِٚا  يًُانٞ إؿعِ

 عصاض اؿا٥ط٠ .ايعاؾل ٜؿتـ عٔ نٛايٝؼ ا٭

 عطِّزٵ عًٝٓا إٕ َطضتٳ بػاسٹٓـا: "-

 ِ عًٝٓا يٛ ٚضا٤ٳ سٹــــــذـابٹغِّ

ّٳ يبٴـطٖـ١ٺ ٍٳ ٚايٓذٛ  ٚزِع ايعٛاش

 ٚنتـــــــــــابٹٝٓـٓا بت٠ٚ٬ٺ ٜطقـ

ٌٷ أقابت سٴبــــــٓـا  ؾًطٴَا ع

 ".ؾػسا اؿبٝبٴ نػا٥ِط ا٭غطابٹ
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تطتكٞ ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ ٗ تطاب٘ ايٓل ٚٚسس٠ إٛنٛع ٗ عُّٛ قكا٥س 

سٝح إؿطز٠ إٓتكا٠ ٗ خطٛٙ  ،عٓسَا تٓٗس ايبسضٚٗ قكٝس٠  لا٠ ايؿاعط٠

 .ٌَ ايًكا٤أف ع٢ً ككٝس٠ عرب ايؿه٣ٛ ٚإٓادا٠ ست٢ ايٛقٛغؿط اي

وا٤ات إته١ُٓ عٔ ايطَع١ٜ ٚاٱ اسٝح  اغتدساّ إؿطز٠ اؾعي١ ايٛاقع١ٝ بعٝسٶ

ؾكس اَتاظ ؾعطٖا ظُاٍ ايبسٜع َٔ سٝح ايتؿبٝ٘  ،ا َٔ قكا٥س ايػعٍنجريٶ

١ٝ بٌ ايطبام ٚاؾٓاؽ ٓات ايبسٜعٜها يًُشػٸأٚاغتدساَٗا  ،ايتُجًٝٞ ٚايهُين

 .ٚايػذع 

٘ٴٚاَهحٵ : "-  ق٬ًّٝ ٗ اؾٛاِض يعَّـ

ّٴ بعـٛز٠ٺ ٚإٜــــــابٹ  ".وٝا ايػطا

 

 *** 

 ـــــــــــــــــــــ
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 (سهِ ايكسض)زٜٛإ 

 ْكط أٜٛب \يًؿاعط

 اقكٝس٠ سهِ ايكسض َجاّي
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زٜٛاْ٘ ٚبانٛض٠  2014أقسض ايؿاعط ْكط أٜٛب ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ عاّ 

سٝح تهُٔ ايهتاب غتٶا ٚعؿطٜٔ قكٝس٠ ٗ ١٦َ  ،سهِ ايكسضأعُاي٘ أمساٙ 

ٖصا ٚتٓاٍٚ  إبا٤ إمساعٌٝيػٛض١ٜ ٚمثا١ْٝ ٚعؿطٜٔ قؿش١ قسّ ايسٜٛإ ايؿاعط٠ ا

ايؿاعط ٗ زٜٛاْ٘ عس٠ َٛانٝع إْػا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ ٚعاطؿ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ بعس٠ 

سٝح ْعاٙ بايككٝس٠ ٚاييت ْاٍ أٜٛب ٚايصٟ أٖساٙ إٍ ضٚح ؾكٝك٘  ،قٛايب

 . أؾٍٛ لِ أمساٖا

ؾهًت ببسٜع بٗٝر ٚدعاي١  ،خط قكا٥س ايسٜٛإ ٚعٓٛاْ٘آ سهِ ايكسضقكٝس٠ 

 ٖٚٞ ايطنا ٚايكٓاع١ عهِ ايكسض.  :أيؿاٚ عرب ضغاي١ خايس٠

ع٢ً  س٠ عاَٛز١ٜ غططت ٗ أضبعٌ بٝتٶاٗ زٜٛاْ٘ قكٝأٜٛب يكس ضغِ يٓا ايؿاعط 

ٚاضتكت إٍ َكاف  ،ؾهاْت يٛس١ ؾاقت ايٛقـ ٚاٱططا٤ ،ايبشط ايبػٝ٘

ٚاييت ْػذٗا عُايك١ ايؿعط ٗ ايكطٕ إٓكطّ عرب نٛنب١  ،ايككا٥س ايصٖب١ٝ

ٚغريِٖ يٝػتُط ايتأيل  ،نؿٛقٞ ٚساؾٜ إبطاِٖٝ ٚايباضٚزٟايؿعط ايعطبٞ 

يٓذس بٝٓٓا اٯٕ ؾاعط ٌْٝ َا ظاٍ ٜ٪َٔ بتًو ا٭قاي١ ٚإسضغ١  ;ٚاٱبساع

أٚ ايتكًٌٝ َٔ ق٠ٛ ٚأ١ُٖٝ ؾعط ايتؿع١ًٝ ضغِ عسّ ا٫عرتاض  ،ايهبري٠ ٗ ايؿعط

 ٚايككٝس٠ ايٓجط١ٜ. 

ُٽيك إٍ ع ايٓٛري ا َٚهُْٛٶا إٍ مسٛ َٓكطس اضتكت ٖصٙ ايككٝس٠ ايع٬ُق١ ن

ْبٗاض ٕا ؼًُ٘ َٔ قِٝ إْػا١ْٝ ٚقٛض ؾ١ٝٓ َٚٛاطٔ ْاي١ٝ ا٫ْسٖاف ٚاٱ سسِّ

تتذ٢ً ايعاطؿ١  ٚؾٛاٖس إبساع١ٝ تػتشل إٔ تهٕٛ عٓٛاْٶا هلصا ايسٜٛإ ؾؿٝٗا
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ُا ايكازق١ ٚإٛع١ٛ ايطاؾس٠، ؾٗٞ نُا أؾبٗتٗا نأٚضام ايٝامسٌ نً

ْبٗاض بأغًٛبٗا ايػٌٗ إُتٓع ٚايطَع١ٜ ببعض اقرتبت َٓٗا سهٓتو ايطٚع١ ٚاٱ

 ا٭سٝإ. 

 ٜهؿٝو ٜا قًب ٖصا ايػٗس ٚايػٗط: "-

 ".ٖصا ايكها٤ ٖٚصا اؿهِ ٚايكسض

ٚاييت تتهُٔ ْػٝذٶا ٚاسسٶا  ،س٠ إتها١ًَٖصا ٖٛ ايبٝت ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايككٝ

غري َٓؿكٌ َٚتػًػ١ً بايؿهط٠ ٚايعاطؿ١ اؾٝاؾ١ َٔ خ٬ٍ سسٜح ايطٚح 

ٖٚٞ اييت ُجٌ  ،نطٝـ ٜسخٌ ا٭ؾ٦س٠ بهٌ يٌ ٚغٗٛي١ ،ٚاييت ت٬َؼ ايكًب

 دتُاعٞ ٚزٚض٠ سٝا٠ نٌ ٚاسس َٓا. ٖطّ اؿٝا٠ اٱ

عؿط ا٭ٍٚ ٗ ضسًتٗا عرب ايطدا٤ ٚايتشػط  ثينُهٞ ايككٝس٠ عرب أبٝاتٗا اٱ

َٶا باؾُاٍ  ،يتكـ ؿ١ٛ اغتٓهاض ٚتعذب هلصا ايٛاقع إازٟ ايصٟ نإ َٛغٛ

سٝح ناْٛا ٖٔ ٜٴعتربٚا أًّٖا  ،ٚعٓسَا نؿـ ايطٜح ٗ أٍٚ ايعٛاقـ َعسِْٗ

َٶا ٫ ٜعٍٛ عًِٝٗ َٚٔ يتعطٸ ;يًكساق١ ٚاٱخ٠ٛ ِٜٗ ايطٜح ٚتؿطح نِ ناْٛا أقٓا

ٚبعس  ،(أٜٔ ايطؾام \نِ نٓت ؼًِ  \أٜٔ ا٭سب١ ؟ ج١ً اؾتتاس١ٝ ا٭بٝات )ا٭َ

ست٢ ايبٝت ايطابع ٚايعؿطٜٔ باغتصناض إٛاقـ  أٜٛبَا شنط اْتكٌ ايؿاعط 

ٜٚهٌُ  ،صٜٔ مل تػريِٖ ايٛطٚفإٍ ا٭قؿٝا٤ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ٚاي ٚاٱؾاض٠

 ;بٝت ايجاْٞ ٚايج٬ثٌَػري٠ ٖصٙ ايسٚض٠ َٔ اؿٝا٠ عرب اٯَاٍ ٚايطدا٤ ست٢ اي

 يٝهٔ قس ٚقـ يٝهٌُ يٛست٘ بايطنا ٚايكبٍٛ عهِ اهلل. 
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 ٖصٟ اؿٝا٠ ٚقس داضت َكا٥بٗا: "-

 َٜٛا عًٝو ٚسط ايسَع ُٜٓٗط

 ؾاقرب ٚناؾح ؾإٕ اهلِ تػًب٘

 ".ستٸاّ تك٣ٛ ٚغِٝ ايب٪ؽ ٜٓسثط

يتتأٌَ ثِ تػبح يتشًُو  ;تبشط بو عرب ؾٛاط٧ قٝطٗا سهِ ايكسضقكٝس٠ 

تع١ َتُٓٝا إٔ ٫ ٜٓتٗٞ بو ايػٛم. سٝح اغتدسّ أَٛادٗا َبشطا بٗا بطؾاق١ َٚ

تًِٗ ايكاض٨ َػاسات ؾاغع١ َٔ اـٝاٍ ٚاٱبساع ٫  ;أغايٝب ؾطٜس٠ايؿاعط

ؾأْت أَاّ اْػٝاب ضا٥ع تت٢ُٓ إٔ ٫ تٓتٗٞ  ،ػسٙ ٗ نجري َٔ ايٓكٛم

أغايٝب ايؿاعط احملرتؾ١ َٔ خ٬ٍ ايػ٪اٍ َؿاٖس ايككٝس٠ زٕٚ نًٌ ًٌَٚ عرب 

ٚاؾٛاب ٚايػذع ٚايطبام ٚايتشًٌٝ ٚايتؿبٝ٘ ٚا٫ْتكاٍ با٭ظ١َٓ بكٛض٠ ٖتع١ 

 (. سإ ايكطاف \ٖصا ايصٟ  \أٜاّ نإ يتكسِٜ ا٭َج١ً ٚايؿٛاٖس )

يكس قسّ ايؿاعط أٜٛب أٜها بعض اـؿاٜا اييت تٓكٗط ٗ خًذات ايٓؿؼ 

ييت ضاؾكت ضس١ً سهِ ايكسض ٚايؿاعط ٗ تًو اؿكب١ َُٖٚٛٗا ٗ ايتٓاقهات ا

ٖٚٛ ضغِ نٌ َا شنط ٜكسّ  ،َٔ ايعَٔ بٌ ايِٖٛ ٚاؿكٝك١ ٚايػسض ٚايكؿا٤

 ثٛابت٘ ٚقُٝ٘ اييت مل تتبسز ٚتتػري. 
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ٚيعٌ إؾكاح ايؿاعط بعس عٛزت٘ َٔ غطبت٘ بأْٗا ناْت اؿهِ ٗ تكِٝٝ ايٓاؽ 

يٝذس بعسٖا  ;ٛاقـ ٖٚٛ ّتًو ايجط٠ٚاحملٝطٌ ب٘ سٝح نإ ٚضسًت٘ ايػ١ٝٓ بإ

 ٞ. اـص٫ٕ ٚايتٓشٸ

 ٚزع ٖٛاى بأَطٜها ؾكس بعست : "-

 عٓو ايػٛايٞ ؾ٬ عٛز ٫ٚ غؿط

 ٖا أْت عست إٍ ا٭ٚطإ َٔ بًس

 ناْت ب٘ ايكٝس نِ تعًٛ ٚتٓتكط

 ٖصا ايصٟ قس أتاى ايسٖط ٗ ظَٔ

 ".اؿل ناع ٚؾٝ٘ ابتٝعت ايبؿطٴ

َٚٔ اٱؾاضات ا١ُٕٗ ايؿ١ٝٓ ٱبساع ٖصا ايؿاعط ٚبسٜع ٖصٙ ايككٝس٠ ٖٛ اغتٓباٙ 

اؿه١ُ ٚإٛع١ٛ ٚاغتدساّ ايؿٛاٖس عرب َػًػٌ اؿٝا٠ ٗ قساغ١ ايؿعط 

 ٚضغاي١ ايؿعطا٤ َٚٔ بعض َا ضغِ ٜكٍٛ: 

-" 

ٔٸ إٔ اـري َبتعس : "  قس خاب َٔ ٚ

 أٚ إٔ لِ غٌٗٝ ؾاب٘ ايهسض
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 عُط َطؼٌٜا قًب ٜهؿٞ ؾإ اي

 ٚايهٕٛ ٚاـًل أغطاض هلا عرب 

 إٕ أْت أَٓت ٗ أسهاّ خايكٗا 

 ".تًـ اهلُّٛ بهـ ايعُط ؼتهط

َٚٔ اختكاض إدتكط ٚأخريٶا ٚيٝؼ آخطٶا، يكس أٚدعت ايهجري ٖا نتبت َٔ 

ٝٶا إٔ أنٕٛ قس أٚؾٝتٗا ٚأٚؾٝت ايؿاعط سك٘.   ٖصٙ ايككٝس٠ اؾ١ًُٝ َتُٓ

 

 *** 

 ـــــــــــــــــــــ
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 ايؿكٌ ايطابع

 ٞــــــــزبأؾٔ 
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 ايَٛه١ ٚايؿصض٠

 ٗ َ٪يؿات

 دسا١ٜعبسايطسِٝ  \ايؿاعط
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 2008أقسض ايؿاعط ٚاٱع٬َٞ ٚايٓاقس ٚايهاتب عبس ايطسِٝ دسا١ٜ ٗ عاّ 

طؿٛي١ خط أمساٙ )آهتاب بأتبعٗا بعس ث٬ث١ أعٛاّ  ،(ٚايْٞؿٝس ايسٸنتاب )

ٚن٬ُٖا ٗ ايَٛه١ ا٭زب١ٝ. قبٌ ايػٛم ٗ ايهتابٌ ٫ بٴسٻ يٲؾاض٠  ،(سطف

بإٔ ؾٔ ايَٛه١ ٚايصٟ ٜطؿٛ اٯٕ ع٢ً عامل ا٭زب ٗ ظَٔ اؿساث١ ٚايتذسٜس 

دتُاعٞ بإٔ ٖصا ايؿٔ ض ايتهٓٛيٛدٝا َٚٛاقع ايتٛاقٌ اٱٚخاق١ بعس اْتؿا

َٶ ا٭زبٞ يٝؼ نِ ٜطاٙ اٯخطٕٚ بٌ ٖٛ ؾٔ ضاٍم  ،يًهًُات اأٚ غطزٶ آَُكًّ ان٬

 ٚوتاز إٍ يػ١ ٚقٛض٠ ٚأغًٛب يػٟٛ ٚؾين قٟٛ.

ٚايصٟ وتٟٛ ع٢ً غبعٌ قؿش١، ١٦َٚ ٚغت  ْؿٝس ايسٚايٞنتاب٘ ا٭ٍٚ 

ؾهاْت ؼت اغِ ايعٓٛإ  ،ٚغبعٌ َٚه١ أزب١ٝ اييت دا٤ت َٔ غري ؾٗطغ١

 ٚا٭غًٛب ايؿين ٚايططٜك١ ايًػ١ٜٛ. ايط٥ٝػٞ َتػًػ١ً َٚتٓٛع١ ايؿهط٠ ٚإع٢ٓ 

 ْؿٝس ايسٚايٞايَٛه١ ا٭زب١ٝ ٗ نتاب  دسا١ٜيكس اغتدسّ ايؿاعط ٚا٭زٜب 

يٝٓكًٓا  ;بأقكط َا ّهٔ َٔ ايهًُات بؿهط٠ َهجؿ١ ٚأغايٝب ؾ١ٝٓ َتٓٛع١

هعٌ ايكاض٨ بؿٛم يًتايٞ َٔ  ;ٗ نٌ َٚه١ إٍ ساي١ ٚاْؿعاٍ ٚأغًٛب َبٗط

ٝٶا  ;ٖٚٛ ٜتؿٓٔ بايتٓٛع ٚايتٓاغِ ٗ اؾُايٝات ،ايٓكٛم يريتكٞ بو ايتشًٝل عاي

 ببسٜع ا٭ؾهاض زٕٚ نًٌ ًٌَٚ. 

يكس تعسزت أغايٝب ايهاتب ايؿ١ٝٓ سٝح غطط ٗ ْكٛق٘ ؾها٤ات ٗ 

َهاٌَ ْكٛق٘ نايٛعٜ ٚاٱضؾاز ٚايٓكح ٚايؿطح ٚاؿًِ ٚا٭ٌَ نُا قٛض 

ٚاهلٝاّ ٚغريٖا َٔ ايعٛاطـ  خًذات ايٓؿؼ ٚايعٛاطـ ٚا٭ؾٛام ٚايػطاّ
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ٚا٭ساغٝؼ ايكازق١، َٚٔ اؾاْب اٯخط مل ٜهٔ بعٝسٶا ٗ ْكٛق٘ عٔ 

بب٬غ١ َبسع ٚسطؾ١ أزٜب ٖٚٛ ٜهتب  ،ٚايٓسّ ٚايؿه٣ٛ ٠ايطدا٤ ٚاؿػط

ْكٛق٘ َتٓك٬ نأيٛإ ايطٝـ ٗ غطٛت٘ ا٭زب١ٝ ايًػ١ٜٛ ايب٬غ١ٝ ٚاييت 

طز َٓٗا َج٬ ايػٸ ،تًؿ١كتًؿ١ بططم ك اأقبػت ع٢ً ْكٛق٘ أؾهاّي

ٚايطبام ٚايػ٪اٍ ٚايتعذب ٚإٓازا٠ َته١ُٓ ْكٛق٘ خكا٥ل ؾ١ٝٓ نايػذع 

ِٔ يٝذعٌ  ،ٖصا إتأيل َٓٗذٶا ٚططّٜكا ٚأغًٛبٶا إ٫ ٚغًه٘ عطؾ١ ؾًِ ٜػتج

ايٓكٛم اييت مل تتذاٚظ عذِ اـ٘ ايػطزٟ ايكػري غ٣ٛ غططٜٔ ْعازٍ 

 ١ً َٔ أٟ ؾٔ أزبٞ آخط.بايؿهط٠ ٚايك٠ٛ ٚإهُٕٛ ايٓكٛم ايطٜٛ

ٚقبٌ شنط ايؿٛاٖس ع٢ً ايَٛه١ ا٭زب١ٝ ٗ ْكٛم دسا١ٜ ٫ بٴسٻ َٔ اٱؾاض٠  

( ٗ ايَٛه١ ا٭زب١ٝ ٜتهٕٛ َٔ ١٦َ قؿش١ ٚايصٟ طؿٛي١ سطفإٍ إٔ نتاب )

. ؾٝ٘ بعض ايؿطٚم عٔ ايهتاب ايػابل ؾُٓٗا 2011عاّ  ١دساٜأقسضٙ ا٭زٜب 

بعض ا٭سٝإ ث٬ث١ ْكٛم، نُا إٔ َا وٌُ ْكٛقٶا أطٍٛ ػاٚظت ٗ 

ايؿاعط اغتدسّ ا٭غًٛب ايؿعطٟ ؾهاْت ايَٛه١ ايؿعط١ٜ سانط٠ َٔ خ٬ٍ 

بٝت ٚاسس أٚ بٝتٌ ٚقًُا َا تهٕٛ َٔ ث٬ث١ أبٝات ٗ ا٭غًٛب ايعاَٛزٟ أٚ 

َٚٔ اٱؾاضات ا١ُٕٗ ي٬خت٬ف بٌ ايهتابٌ َع ايتؿاب٘  ،ايتؿع١ًٝ اجملعأ٠

ٚقس قػُ٘ ا٭زٜب دسا١ٜ إٍ غبع١  ،طؿٛي١ سطف ايهبري ٖٛ ؾٗطغ١ نتاب

 عؿط عٓٛاْٶا َتبا١ٜٓ ٗ ايؿهٌ ٚا٭غًٛب. 
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ٖصا ٚقس اغتدسّ أنجط َٔ أغًٛبٌ ٚقٛضتٌ ٗ ايٓل ايٛاسس نايػ٪اٍ 

ٚايتعذب ٚايتشػط ٚايطدا٤ ا٭ٌَ ٚايٓسّ ٚايصٟ أنؿ٢ ْاّيا ؾطٜسٶا ٗ بعض 

 ايٓكٛم. 

ٞٵ يكس  عبس ايطسِٝ دسا١ٜايؿاعط ٚا٭زٜب  ٚبعس ٖصا ايٛقـ ايعاّ يهتاب

أسػػت ٚأْا أقًب قؿشات ايهتاب بأْين أَاّ دٛاٖط ْؿٝػ١ تتُجٌ بأغايٝب 

ٚقٛض ايؿاعط ٚا٭زٜب ايب٬غ١ٝ ٚاؾُاي١ٝ إتٓٛع١ ٚاييت أناف َٔ خ٬ٍ 

َ٪يؿات٘ إٍ ؾٔ ايَٛه١ ْاّيا ٜؿٛم أٟ ضٚع١ ٖٚٛ ٜتؿٓٔ با٫ْتكاٍ ٗ ايٓٗر 

ٚبأعُاقو ٚٚدساْو يٝرتنو ؽاطب ايٓكٛم ٚأْت تكًب  ٚايط٣٩ يٝدٛض بو

ْعِ، قشٝح، آٙ، ٜا ضٜت، ٌْٝ، ٖٛ نصيو، قؿشات ايهتاب نُا ٜؿا٤ )

َٚٔ بعض ايؿٛاٖس ع٢ً أغًٛب ٚططٜك١  ،(ضَا، طبعا، ٜا غ٬ّ، ٜا ضب ....

ايهاتب ٗ ايَٛه١ إيٝهِ ٖصٙ إدتاضات َٔ ايهتابٌ طؿٛي١ سطف ْٚؿٝس 

 ؼًًُٝٗا غابكا ٗ ايٓل... ايسٚايٞ اييت مت

 .اعتسْا َٚاشا اعتازت اؿٝا٠...؟ َاشا: -  

 .؟ا زَٞ... ؾأٜٔ زَا٤ ايعاؾكٌٖص - 

 .؟ػٞ ٬ْٝ ... ٚغسا نٝـ ٜهٕٛ أَػٞنإ أَ - 

  .٫ أضٜس إٛت َا زاّ ع٢ً ا٭ضض قكا٥س - 

  .أْت ٚايكباح ٚإطط ُٓشٕٛ اؿٝا٠ - 
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 َربض يًؿطاض .. هلصا أْا َٛدٛز. ٫ أدس - 

 .ع٢ً َا٥س٠ ايكساق١ زؾٓت أسعاْٞ - 

  .أْا أنجط طؿٛي١ َٔ أبٓا٥ٞ - 

  .ب ٚايؿعط ٫ ٜب٢ً َعاْك٘اؿ - 

 .اح ا٭ضٚاح ٫ ؼتاز بطاقات زع٠ٛأؾط - 

 .عس ق٬ًٝ عٔ ْؿػٞ نٞ أضاٖا بٛنٛحابت - 

  .َعٜسٶا َٔ ايجٛاْٞستٌُ أٞ ؼؿط عُطٟ ع٢ً سذط قًس... ؾٌٗ نٌ ايجٛاْ - 

 

***  

 ـــــــــــــــــــــــ
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 ايهتاب ايجايح

 )ظَٔ ب٬ سهاٜا(

 عبسايطسِٝ دسا١ٜ \ايؿاعط
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ٗ ا٭غبٛع ا٭خري َٔ ؾٗط تؿطٜٔ  عبس ايطسِٝ دسا١ٜأقسض ايؿاعط ٚاٱع٬َٞ 

، سٝح اغتػطم ٗ نتابت٘ ث٬ث١ ظَٔ ب٬ سهاٜانتاب٘  2014ا٭ٍٚ َٔ عاّ 

 أعٛاّ بٌ ايتذُٝع ٚايتٓػٝل ٚايتسٜٚٔ عرب غت١ أبٛاب َتٓٛع١ ٚكتًؿ١ ْٛعا َا. 

ساي١ ٗ ايٓػٝر ا٭زبٞ  عبس ايطسِٝ دسا١ٜيًؿاعط ٚاٱع٬َٞ  ظَٔ ب٬ سهاٜا

سٝح إؿطزات إك١ٓٓ تكٓع ١ًْ أزب١ٝ َهجؿ١ تتبًٛض بٓل َعزسِ بايكٛض٠ 

َٚػتدس١َ بٌ سًكات  أَ أنجط ا٭ْٛاع ا٭زب١ٝ تٓاّٚي ٌ ٗ ؾٔٚاـٝاٍ ٚايتأَ

َٔ أقعبٗا ٚأنجطٖا زق١; ؾٗٞ َا بٌ  ٖٞ نُا ،ايتٛاقٌ إكط٠٤ٚ ٚإط١ٝ٥

 اؿه١ُ ٚإجٌ ٚايؿهط٠ ايؿا١ًَ ٖٓاى أٜهٶا ايكك١ ٚإؿٗس ا٭زبٞ ايؿين. 

بساع١ٝ ٗ يهٌ أزٜب أغايٝب ٚخكا٥ل ؾ١ٝٓ َػتك١ً ٗ بٓا٤ ٚتطتٝب اؾ١ًُ اٱ

ْٝع إساضؽ ٚإصاٖب ٚٗ ْػل  ٗزضٚب ايؿٔ ايبسٜع١ٝ ٚايب٬غ١ٝ ؾت٢ 

َٚٓٗا ْجطٟ َٚٓٗا  ،ؾُٓٗا َا دا٤ ع٢ً ؾهٌ ْل َػطسٞ ،اؿساث١ أٜهٶا

 . ؾعطٟ

ٜبسٚ  عبس ايطسِٝ دسا١ٜ( يٮزٜب ظَٔ ب٬ سهاٜاَٚٔ ايٓٛط٠ ايعا١َ يهتاب )

بػٝط١ إػع٣ ٗ َؿطزاتٗا ايكٛض ٚإؿاٖس يًَٛه١ ٚايٓكٛم  ٗ بعض

ٚتهٕٛ بؿهٌ غري ايصٟ  ،ست٢ ػس أْو َع يٛس١ تتُاظز أيٛاْٗا ،ٚقٛضٖا

َٔ َهإ ٚإٕ ناْت قس اضؼًت إٍ شانط٠ َهإ ػسٖا قس أطًت  ،ضمست٘

از ٗ ؾٗٛ إتكٔ يبٓا٤ اؾ١ًُ ٚاحملاض ايؿص ٚايكٓام اؿ ، غريتوٚظَإ آخط ٗ
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شيو ٖٚٛ ايؿاعط ٚاٱع٬َٞ ٚايٓاقس ٚايصٟ ؾبع أتؿهٌٝ ٚتطٜٛط إؿطز٠ سٝح 

 ٚٚـ نٌ ٖصٙ ايؿٕٓٛ عبه١ ٖصا إٓتر ايعُٝل ٚايطاؾس.

مل ٜبسع بايبٓا٤ ايًػٟٛ ٚتطنٝب٘ ايٓكٞ ؾشػب; ؾايتٓٛع ٗ  اؾسا١ٜيتذس إٕ 

ٛق٘ ضؾاق١ أبعست٘ عٔ ايؿهٌ ٚايتٓاغِ بٌ ؾهًٞ ايٓل ايٛاسس أعط٢ يٓك

 .ا١ َٔ ايَٛه١ ايككري دسٽظزساّ ٗ ايٓكٛم ٚخاقايتؿاب٘ ٚاٱ

 

  -: ايؿٛاٖس ٗ ْكٛم ايهتاب َٚٔ

  .ؾتٝهِ بػبع عذافيػت ٜٛغـ ٭ -

  .أٜٗا إػا٤ ٌُٗ يًعبٛض إٍ تًو ايٓذّٛ -

 تهشهين ٚزَع٘ ؼتؼ ٗ عٝين. -

ٖٓا ٗ تطغٝذ ايؿهط٠ ٚايَٛه١ ػس سهٛض ايبسٜع ٚايب٬غ١ أٜهٶا َٔ سٝح: 

ٖٚٛ نُا أغًؿٓا ٖا  ،ٚايطبام ٚايػذع ٚايرتازفايتٓام ٚايتذػٝس ٚايتٜٓٛط 

بعازٙ ايٓؿػ١ٝ أيٝتشطض ٜٚأخص ب ;ٜهؿٞ ضّْٚكا ْٚاّيا ع٢ً ايٓل ايسانٔ

 ٚايطٚس١ٝ إٍ أبعس َٔ سطٚف ضتبت بإتكإ. 

  .ضَا غبت ٚأْا أسازثو ٗ سًِ ٌْٝ -

 .شات شبٍٛ ... أغطْٞ اؿًِ ٗ دطاض إتعبٌ -
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أٌَ ٚعؿل ٚايجاْٞ ٜطز ٖٚٛ اؿًِ احملاقط بايتعب ؾاؿًِ ٜطز ٗ ايَٛه١ ا٭ٍٚ 

 ٚايهػٛطات. 

ٚٚضز َكطًح ايكُت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٖٚٛ اـٝاٍ ٚايتشًٝل ٚاٯخط ٖٛ ايتأْٞ 

 ٚايٓٛط٠ ايجاقب١ ٚايجايج١ اـٍُٛ ٚايهػٌ. 

 . ايكُت َؿتاح ؿطٚف مل تهتب  -

 . َطتٌايكُت إٜكاع ٜهب٘ سٝاتٓا... ٜٚؿهٌ ؾٛاقٌ... يٓعٝس ايٓٛط  -

 . طف ططٜك١ أخط٣ يهػط سادع ايكُتاؿ -

 

 *** 

 ــــــــــــــــــ
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 قطا٠٤  ٗ اجملُٛع١ ايككك١ٝ 

 ) َسْٚات أض١ًَ دٓسٟ فٍٗٛ (

 يًكام ايعطاقٞ عًٞ ايػباعٞ -قكل قكري٠ دسا  

 ا٭ضزٕ –بكًِ غاَط إعاْٞ 
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 ٚاؿكاض اؿطب امل ا٫ٚطإ تٓعف سٌ ٚايؿٗٝس ٚاؾػطاؾٝا ايتاضٜذ وهط

 ععا٤ بٝت ٗ اقبح ايصٟ  ؾطقٓا ٗ ٚايٛدع ايعٓـ ٚاؾهاٍ ايٛإ ٚنٌ ٚايؿكط

 َٔ غٝس ايعِٛٝ ايعطام قًب  َٔ ْػطز ٚمٔ ٫ نٝـ ابٛاب٘ تكؿٌ ٫ َؿتٛح

  ايٓدٌ  نُٗاب١ ٚايػٓا٤ با٭ْؿ١ ّتاظ ا١َ ٚٚاد١ٗ اؿهاضات َٚٗس ايهاز اغٝاز

 . ٚايػُا٤ ا٫ضض  ٜتٛغ٘ ؾاٖسا ٜعًٛ

 بٌ هُع عُٝكا َجكؿا  ٚناتبا َتُٝعا قاقا ايهاز  ق٠ٛٗ ٜعتًٞ  عٓسَا

 ْٚاي١ٝ  ٚتطٛضٖا ايهتاب١ سطؾ١ اغايٝب تطٛض َتذا٬ٖ غري  ا٫زب١ٝ إساضؽ

 ٫  ٚضغاي١ ض٣٩ قاسب داَعا ازٜبا  اَاّ ؾاْت ايًػٟٛ ا٫نتٓاظ ٗ اؿساث١

 اططاف َٔ اؾٛع قكٗا بطٜؿ١ يٛست٘ ؾريغِ ٚب٦ٝت٘ ٚشات٘ ٖٜٛت٘ عٔ ٜٓؿكٌ

 ع٢ً ٜطمسٗا  ْاظؾ١  خاقط٠ َٔ سربا ٜٚبًًٗا  ايؿطات اْؿاؽ َٔ تؿطب ؾذط٠

 ٜػطز ايػباعٞ عًٞ ؾايكام نً٘ ٖصا َٚع ايطاؾسٜٔ ابٔ اْا اؿهٛض دساض

 .  ٚاْػاْا اضنا ايعطام نإ بٌ ٚٚاد١ٗ يػٝاغ١  َٓشاظ غري قكك٘

 ايككري٠ ايكككٞ با٭غًٛب فٍٗٛ دٓسٟ اض١ًَ َسْٚات فُٛع١ اَتاظت يكس

 هُع ضؾٝل َتُاغو ْل ٗ َباغت١ َػاٜط٠ َسٖؿ١ ْٚٗا١ٜ اغت٬ٗي١ٝ ٗ دسا

 قًب َٚٔ بايٛاقع١ٝ اَتاظت،  ايػطزٟ ٚا٫غًٛب  ٚإٛنٛع  ايؿهط٠ ٚسس٠

 َع  إربض غري ٚاؿؿٛ ٚايتهًـ ا٫وا٤ عٔ بعٝسا اي١َٝٛٝ اؿٝات١ٝ ا٫سساخ

 ٫ٚ ايٓل ع٢ً ْا٫ ٜهؿٞ ايصٟ ايًػ١ ٚقػٓات جٌٝٚايتُ ٚايتؿبٝ٘ اجملاظ

 اييت دسا ايكاغ١ٝ ٚايٛطٚف ٚإكاعب إعاْا٠ سذِ َهتٓعا َتصٚقٗا ٜؿتت

 عطب١ٝ اّ يهٌ نُجاٍ...( ٚسبٝب١ ٚاض١ًَ ٚأّ ظٚد١)  ايعطاق١ٝ إطأ٠  عاؾتٗا
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 َبهط٠ بؿٝدٛخ١ ايعُط ضبٝع اقاب ايصٟ ٚاـٛف إكري ٖصا ٚتعٝـ عاؾت

 سٝح َٔ ثابت ؾب٘  بأغًٛب ايكام ٜتٓاٚهلا إٓكطٌَ ايعكسٜٔ ٗ ٚخاق١

 اؾ١ًُ ع٢ً َطتهعا ٚاسس٠ قؿش١ ٗ عٓٛإ نٌ ٚغِ سٝح ايكك١ سذِ

 يػإ ػػس سٌ بايسَع إُٓٗط٠ ٚايعاطؿ١ ٚا٫سػاؽ إعرب٠ ٚإؿطز٠ إ٪ثط٠

 ،  ايطقام ٚطعِ بايسَع سٝاتٗا ضغٝـ َبًٌ اض١ًَ ٚساٍ

 ايٛاسس يًُؿٗس اـكٛق١ٝ َٔ ايكام ٜٓتكٌ فٍٗٛ دٓسٟ اض١ًَ َسْٚات ٗ

 ٜتػا٣ٚ سٌ ٚاجملتُع يًؿطز ايعا١َ إؿاب١ٗ ٚاؿاي١ با٫قتباؽ اؿاي١ عُّٛ اٍ

  ؾطٜ٘ ّطض سٝح ٚاؿعٕ ٚاؿكاض اؿطٚب َٔ ْكٝب٘ بأخص ايٛطٔ ٗ اؾُٝع

 ا٫بسٟ ٚايطسٌٝ إ٪قت ايطسٌٝ ٚبٌ إأيٛف ٚغري ٚإأيٛف ايػطاب١ بٌ ايؿكس

  انجط ؾُا َٚتؿؿ١ٝ َٓتؿط٠ ٚاٖط٠ ؾٝ٘ اؿاي١ تكبح اجملتُع ٗ سا٫ت ؾٝٛٗط

 ؾٝكبح ايعطبٞ اؾٓسٟ ٜػٝب سٌ ا٫ٜاّ ادشس َٚا إٛت ٗ  تؿابٗٛا َٔ

 . ًٜٝل ععا٤ ست٢ ي٘ تكسّ ٚمل ْؿػ٘  هلا قسّ اضض ٗ  ف٫ٛٗ

 جملُٛعت٘ ايؿ١ٝٓ ٚايكٛض إؿاٖس ٗ ا٫قتٓام بسع١ ايػباعٞ ايكام اسرتف

 ٗ ٚعٝٛب٘ َع١ٓٝ دٛاْب ٗ َعاٜاٙ َبٝٓا ٚاتطاس٘ اؾطاس٘ ٗ اجملتُع ٜػطبٌ ٖٚٛ

  ا٫ضض تتػري سٝح  عا١َ قٛض٠ ٚتكبح ا٫سٛاٍ تتػري ٚنٝـ اخط٣ دٛاْب

 يػاْ٘ ٗ ْٚاقسا ْٚاق٬  َٚها١ْٝ ظ١َٝٓ ؿكب١ َ٪ضخا ايهٝاع ظَٔ ٗ ٚا٫ْػإ

 ايباضظ٠ ا٫سساخ َؿك٬ ا٫سٝإ َٔ نجريا ٚهلذتِٗ ؾدكٝات٘ يػإ ٚٗ تاض٠

 اؾٓسٟ قٛض٠ ؾتذػس 2014 عاّ ست٢ اٜطإ َع سطب٘ َٓص ايعطاقٞ ايٛاقع ٗ

 عٓ٘ ايكُت غطا٤ ناؾؿا شات٘ ٗ ْبـ نُا  ٚاْػاْا ٚقٓاقا َٚكات٬ نابطا
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 ايكٗط ؾهتب(  ٚاسػسٙ...  اؿُاض اٍ اْٛط نٓت)  اْػإ قك١ ؾٝػتٌٗ،  

 شاب١ً ٚغا٥س ٚايكٗط ايٛدع ؾدري ع٢ً تػؿٛ ٚا٫غتذسا٤ ٚايعت١ُ ٚايًِٛ ٚاؾٛع

 . ا٫ْؿذاضات ٚزٟٚ ايطقام اظٜع بأس٬َٗا ؾتو ضاؽ َٔ

 قٛضٙ ايػباعٞ ٜطغِ ٚايتعذب ٚايٓؿٞ ٚايٓٗٞ  ٚا٫غتٓهاض ا٫غتؿٗاّ ٗ إٕ

 ٚاؿا١ًَ إتٓٛع١ ا٫غت٬ٗي١ٝ خ٬ٍ َٔ بايٓل ٚٚيٛد٘ ططس٘ ْٚاي١ٝ ايؿ١ٝٓ

 اـًٝر سطب ٗ)  ظا٥ط ٚقك١...(   اؿطب ظَٔ ٗ)  اض١ًَ قك١ ٗ نُا يًشسخ

 يًككل اؿساثٞ ا٫غًٛب ٚٗ... (   دٓسٜا نٓت)  َعطن١ ٚقك١...(  ايجا١ْٝ

 خ٬ٍ َٔ ايٓكٝض ٚاٚٗاض  ٚإكاض١ْ إؿاضق١ ٖٚٞ خاق١ َٝع٠ دسا ايككري٠

 ظيت َا ٜٓطل ايؿٗٝس ضغِ سٝح بٗا ايػباعٞ ؾابسع ايعٓٛإ اٚ إباغت١ ايٓٗا١ٜ

 ناْت يٛ نُا ضق١ٓٝ بب٬غ١ اساطٗا اييت ٚاؾٌُ ايكٛض َٔ ٚغريٖا سٝا

 . ؾصض٠ اٚ َٚه١

 ٚساٚض خاطبٗا ؾا٥ه١ نًٛس١ ايعطاقٞ إهإ ايػباعٞ دػس ٚؾس ٖصا

 ايػباض ٖصا نٌ َٔ ىًٛ أَ ؾها٤ ٗ ٚايتشًٝل ايػٓا٤ َتُٓٝا  ٚبهاٖا اط٬هلا

 قك١ ٗ نُا اخط٣ اسٝاْا احمل١ًٝ ايعطاق١ٝ ٚبًٗذتٗا اسٝاْا ؾكٝشا ٚايهباب

 . قسضٙ ٗ اؾامث١ ٚاٖات٘ ؾتات٘ َٔ ًًُُٜ٘ َأ٣ٚ عٔ اـ٤٬ ٗ ٜبشح ععي١

 تعٝؿ٘ اييت ايطدعٞ ا٫دتُاعٞ اؾاْب اٜها قكك٘ غطز ٗ ايػباعٞ بٌ

 ايعؿٔ َٔ ٚنجريا ٚايتدًـ اؾٌٗ غهٓٗا اييت إكٗٛض٠ ايؿطق١ٝ اجملتُعات
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  ٚغريٖا ايص٥اب َٚهٝـ دستٞ طب قك١ ٗ نُا  ايبا٥ػ١ ايػك١ُٝ ٚإعتكسات

 . ٚايتعبري ايه٬ّ ست٢ ؾ٤ٞ نٌ َٔ ٚاـٛف ايهبت اٍ ؾٝٗا اؾاض اييت

 آْا ٚدست  ايػباعٞ اعُاٍ بٌ َٔ اخرتتٗا ٚاييت ايككك١ٝ اجملُٛع١ ٖصٙ ٗ

 ّٝعٙ َا ي٘ ٚعُل ظساض٠  يٛسات٘ ٜطغِ ٚقسٜط ٌْٝ ٚقام عطبٞ َبسع أَاّ

 إ زٕٚ َٓ٘ يتٌٓٗ وًُو َٚاتع ؾٝل ايكككٞ ٚغطزٙ اغًٛب٘ هعٌ َا ٚي٘

 ٚتٓٛع٘ با٭سساخ اْتكاي٘ ؾؿٞ  إٌُ ٚايتؿاب٘ بايتهطاض تؿعط إ اٚ تتٛقـ

 ٚدطأ٠ عاي١ٝ بسق١ إؿطز٠ ٚتٛٚٝـ بأْٛاع٘ ناؿٛاض ايػطز١ٜ ٚا٫غايٝب بايكٛض

 ٚضقاْتٗا ٚقٛتٗا اؿذِ سٝح َٔ قكطٖا  َع ايككك١ٝ إاز٠  ٚثطا٤  ايططح ٗ

 ٚيٝؼ اْػاْا ناتبا ١ٜٖٛ  سا٬َ  َهُْٛٗا ٗ ٚاؾاضاتٗا َسي٫ٛتٗا ٚعُل

 . غٝاغٝا

*** 

 

 

 

 

 



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

068 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سامر املعاني                   0202                         منارات عربية

 

069 
 

 

 

 

 

 ايؿكٌ اـاَؼ

 بساع١ٝإقطات 
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 أٓس اـطٝب ْاقسٶا

 َؿطز ٗ غُاّ ايػؿط
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نتاب٘ ٗ ايٓكس ا٭زبٞ  2006عاّ  أٓس اـطٝبأقسض ايؿاعط ٚاٱع٬َٞ 

نجط َٔ عؿطٜٔ أٖٚٛ ايؿاعط ايصٟ نتب  ،ؼت عٓٛإ َؿطز ٗ غُاّ ايػؿط

ايٓل ايؿبٝ٘ ٚايٓل ايػا٥ب قطا٤ات ٗ ػطب١ عبس اهلل ضنٛإ . اا ؾعطٜٽزٜٛاْٶ

يٝتػ٢ٓ ي٘ إٔ ٜٴسخٌ نُٔ ٖصا إ٪يـ ْٛطت٘ ايجاقب١ ٜٚ٪غؼ أؾهاضٶا  ،ايؿعط١ٜ

ْكس١ٜ دسٜس٠ َػاٜط٠ يًهجري َٔ نتب ايٓكس بأغًٛبٺ ؾٝٸل ٗ ايس٫ي١ 

يٝه٤ٞ نتاب٘ ٗ ا٭ضبع عؿط٠ قؿش١ ا٭ٍٚ َبٝٓٶا ؾٝ٘ ؾهٌ  ;ٚإهُٕٛ

ايكطا٤ات اييت غٝتططم هلا ٜٚٛٗط عرب ٖٛاَؿ٘ ؾهٌ ايٓل ٚظَٓ٘ ٚأغًٛب٘ 

ٜبكط أٜهٶا َهاَٝٓ٘ ٚتأًٜٚ٘ ٚخؿاٜاٙ زاخٌ ٚخاضز ايٓل َٚس٣ تأثري أٟ عاٌَ ٚ

 ع٢ً ايٓل.

ّٚؿٗا اـطٝب تٛنح بإٔ ايكطا٤ات ايٓكس١ٜ يٝػت ٗ  إٕ ايكٝاغ١ ايٓكس١ٜ اييت ٚ

تِٓٛٝ ايؿعط ٚقايب٘ ٚقٛضٙ ؾشػب، بٌ ٜطقس اـطٝب تٛٚٝـ إؿطز٠ عٓس 

 ػاٙ.ٚاٜا ايؿعٌ ٚا٭زا٠ ٚاٱايٓل َٔ ظايؿاعط ٚنٝـ تتشطى إٍ ايػُٛ ٗ 

قتطاعات َٔ اؾع٤ ذ١ًُ ايؿعط١ٜ ست٢ ايٓل َبٝٓٶا ا٫ٜٚٓتكٌ يًرتنٝب ثِ يً

يًهٌ ٚٗ ايعهؼ، ٚايُٓاشز ايػطٜب١ ٚايكطٜب١ يٝٛٗط َؿاتٔ إؿطز٠ َٔ خ٬ٍ 

 َػاسات اٱبساع ٚايتدٌٝ. 

سّ غاضّقا ٗ ْل ؾعطٟ ٜطٜس اٱططا٤ عًٝ٘ أٚ إٔ ٜكأٓس اـطٝب مل ٜهٔ 

بٌ ناْت مشٛي١ٝ ايسضاغ١ َٓٗذٶا ْكسٜٶا أغبؼ  ،ضنٛإؾٗاز٠ اسرتاف يسٚاٜٚٔ 

ْتكاٍ با٭ظ١َٓ تاض٠ نُاز٠ ْكس١ٜ، ؾتٛٗط سطؾ١ ا٫عًٝ٘ يٛسات ايؿاعط إد
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غتؿٗاّ سِٜ ايؿٗٛز ٚايس٥٫ٌ نُا ٜكسّ ا٫ٚتك ،ٚتأثريٖا ع٢ً ايٓل ٗ إؿاضق١

ٝٴ  ;يًٝٝ٘  ايتٛنٝح  ٚغاٜت٘ ٚٚسست٘. بكٞ ع٢ً ايٓل ثٛابت٘ي

إٍ تكاطع ايُُٓٓات ايًػ١ٜٛ ٗ اؾ١ًُ اييت تجطٟ ايٓل ْاّيا اـطٝب ٜٚؿري  

بأغًٛب ٌْٝ ٚٚانح عرب خٝٛٙ مل تٓؿكٌ عٔ ضٚح ايككٝس٠ ٖٚٞ ايؿبٝ٘ 

 ايػا٥ب ٗ زا٥ط٠ بٛقًتٗا ٫ تػٗٛ.

ٜكسّ ايٓكٛم ؾٛاٖسٶا بٌ نإ ٗ خٝاٍ اـطٝب ٚٗ ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ مل ٜهٔ 

يتكبح ٗ زضاغت٘ َٛيٛزٶا  ;ٗ سكٌ زضاغت٘ نُا ٜؿا٤ َٔ خٝاٍ س٠ ًٜكٝٗاايككٝ

نإ ٜتتبع ًٓ٘ ٜٚؿٗسٙ َٓص نإ سطف ٚايؿعٌ ا٭ٍٚ، ٜٚكـ عٓس ايهجاؾ١ 

ايًػ١ٜٛ ٚإٍ ايع٬قات بٌ إؿطز٠ ٚاغتدساَاتٗا ٚنٝـ تتهٕٛ ٗ خٝاٍ 

 ايكاض٨ ٚنٝـ تٓهر بطاعُٗا. 

ٗ  ضنٛإ يسٚاٜٚٔ اـطٝبٍ زضاغ١ يكس اْتكًت ايططٜك١ ايٓكس١ٜ َٔ خ٬

سٝح تٓاٍٚ  ،تؿطٜح ايٓل َُٗا نإ ٚإٕ غًب عًٝٗا طابع ايٛط١ٝٓ أٚ ايك١َٝٛ

ٖٚٛ َٔ خ٬ٍ َا ٜؿري ؾٗٞ َٔ أٍٚ قٛاعس ِْٚٛ  ،اؾٛاْب إٛغٝك١ٝ يًككٝس٠

يتعطٞ إؿطز٠ َعاْٞ أٚغع ٚتعتُس أقاَت إؿطز٠ ع٢ً  ;ايككٝس٠ ْٚايٝتٗا

يتذس ٚدٗتٗا اؿكٝك١ٝ ٗ ؾػتاْٗا ا٭ْٝل يته٤ٞ ْاٍ  ،١إطاٚغ١ ٚايػٛاٜ

 ايٓل.

ايٓٛط إٍ ٖٛاَـ اغتشهاض ايٓل ايؿبٝ٘ ٚايٓل اـطٝب ٚٗ باب٘ ا٭خري ٜعٝس 

 ،ضنٛإايػا٥ب ٗ ؾاعطٜت٘ إتٛقع١ ٚؾهٌ ايٓل ٚتكٜٛطٙ ايطاقٞ عٓس 
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ايتكا٤ ِ ٚيٝػٛم ٗ عُل ايصات بأغايٝب يػ١ٜٛ ٚم١ٜٛ َا بٌ ا٫غتعاض٠ ٚايتٓاغ

ْك٬ب اؿطٜل يًُؿطزات ست٢ تكبع اغرتغاٍ ايكٛض ايسب١ً ٚاغتدساّ ا٫

اؿٛاؽ ٖٚٞ تػتسعٞ ِاشز ايط٩ٜا َع اؿسؽ َٔ خ٬ٍ إؾاضاتٗا ٚاقٓعتٗا 

 اييت تٓاقًتٗا ز٫٫ت ايًػ١.

 *** 

_________ 
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 ا٭ضزْٞ إهإ زٖؿ١

 .إعاْٞ غًطإ ايربٚؾٝػٛض ايباسح َ٪يؿات ٗ
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 لًٝع١ٜٚا٫ ا٭ٕا١ْٝ ٚبايًػ١ إاْٝا ٗ بطيٌ داَع١ ٗ ايسنتٛضا٠ ضغاي١ ناْت ايبسا١ٜ

 غٓٛات َساض ع٢ً ٚت٬ٖا ا٭ضزْٞ إهإ ٗ إعاْٞ غًطإ ز.أ قسَٗا اييت

 اييت احمله١ُ ٚا٭عاخ إ٪يؿات خ٬ٍ َٔ عاَا ايعؿطٜٔ سا٥٘ ػاٚظت

 ٗ ا٭ضزْٞ ايسغتٛض دطٜس٠ ٗ اغبٛعٝا َكا٫ نتب نُا عح ا٦ٕيت ػاٚظت

 . ا٭ضزْٞ إهإ ٗ تػ٢ٓ اشاعٝا ٚبطْافا  إهُاض ْؿؼ

 زضاغ١ إٛاقع امسا٤.  ٚاضدٛإ اضض.  اؿذط شانط٠.  إهإ شانط٠) 

 ايكٛف اٍ با٫ناؾ١ ا٭ضزٕ ٗ ا٭ثط١ٜ إٓاطل ْٝع تٓاٚيت ٚز٫ي١ٝ اؾتكاق١ٝ

 ( ا٭ضزٕ مشاٍ. إؿطم.  َعإ.  عُإ ؾٝٗا إٛاقع امسا٤ َتٓا٫ٚ إسٕ بعض  ع٢ً

 ايٛقؿ١ٝ ٚايًػ١ إع١ًَٛ بكسم  ا٫ضزْٞ إهإ ٗ إعاْٞ نتابات اَتاظت يكس

 تططم ٚقس ٚاٱزضاى ٚايتذطب١ إعطؾ١ عُل سٝح ايبسٜع١ ايؿ١ٝٓ ٚايكٛض اؾعي١

 إكس١َ إاز٠ تهٔ ؾًِ إتًكٞ عٓس ٚايؿهط٠ ايكٛض٠ يتهتٌُ اغايٝب عس٠ اٍ

 َاز٠ ناْت بٌ ؾك٘ َتدكل قاض٨ اٚ ُشٝل اٍ ؼتاز َتؿعب١ اٚ داؾ١

 ٚع١ُٛ ػًٝات اٍ ٜٓكًو ؾٓٝا اٚ ؾعطٜا ع٬ُ تكطأ ٚنأْو ٖٚتع١ ؾٝك١  أزب١ٝ

 . ٚا٭ثاض ٚاؾػطاؾٝا ايتاضٜذ نتب ٗ ػسٖا قًُا

 َهإ عٓس ايٛقٛف ٚزٕٚ اضناْ٘ بهٌ ا٭ضزْٞ إهإ  إعاْٞ ايباسح قسّ

 ايعطب١ٝ إسٕ  ؾهاْت ايعطبٞ بإهإ ايعُٝك١ إعطؾ١ ٚشٚ ايعامل ٖٚٛ  قسز

 نُا إؿرتن١ ٚايؿٛاٖس ٚايتٓكٌ ايتكاضب سٝح إهاْٞ َعذُ٘ ٗ سانط٠

 ٗ ّٝعٙ َا ا٭ضزْٞ يًُهإ نإ ٚنٝـ ايٓٗاٜات نُا ايبساٜات اٍ اؾاض
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 ٚايباضظ إا٥ع ٚاؿسخ ٚأِٖ ٚأقػط ٚأنرب ٚايبساٜ٘ ا٭ٍٚ ؾؿٝٗا اٱْػاْٞ ايتاضٜذ

 .ٖصا َٜٛٓا ست٢

 قس إعاْٞ إ غري ايػٌٗ با٭َط يٝؼ اٯٕ ست٢ ْؿأت٘ َٓص إهإ تتبع إ

 ٚاٱْػإ إهإ ٚاقؿا غ٬غ١ بهٌ ٜٓكًو إ ا٭زبٞ بأغًٛب٘ اغتطاع

 ٗ بصيو ٚاغتؿٗس ٚسكب١ سهاض٠ نٌ استهٓت٘ ظَا١ْٝ َطس١ً نٌ ٚاظسٜات

 ٚقس َعإ. ا٭ضزٕ دٓٛب ٗ ايٛاقع١ َعإ َس١ٜٓ يٛقؿ٘ َٛدع ختاَٞ ْل

 ٚاخت٬ز ايعٌ غٜٛسا٤ ٗ ، ايػا٥ب اؿانط ٚٗ ، ايبعٝس ايكطٜب ٗ ُاٖت

 َؿطم ع٢ً ، ناْت َص ا٭دساز َٛطٔ ، غريٖا زٕٚ ، َعإ ٖٞ ، اؿٓاٜا

 ع٢ً ٜكطأ ٖٚٛ ، اؾصاَٞ ؾط٠ٚ ابٓٗا ٚقـ ، ٚاؿانط ا٭َؼ نُا ، اجملس

 ق٠ٛ أًٖ٘ أغهٓ٘ ايصٟ ، إهإ سهط٠ ٗ إٗٝب ٖٚٛ ، اٱبا٤ غٛض٠ أًٖٗا

 .اؿٝا٠ ٚؾطٜإ ايطٚح

 غٓإ ، ايؿُؼ ٖٚر ، ٚاٯؾام ٚايك٠ٛ بايطؾع١ إػهٕٛ ايكًب إٜكاع ، َعإ

 ٚقسح ، اهلٛاؾِ عٝؼ سسٚ ،" ؾطابٗا ٚباضز طٝب١" ، اؾ١ٓ اقرتاب ، ايطَاح

 .إػريات ٚقبح ، إٛضٜات

 

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 غري٠ إ٪يـ

 إعاْٞ غاَط ا٫ضزْٞ ايهاتب

 2002 ا٫لًٝع١ٜ ايًػ١ بهايٛضٜٛؽ*

  :ا٫زاض٠

 .(.…\ 2018()  2017 \ 2015)  عاّ َٓص ا٭ضزٕ –  ٚايت١ُٝٓ يًجكاؾ١ اؾٝاز َٓتس٣  ض٥ٝؼ*

 (2015\2012) ْٝٛظ ا٭١َ َٛقع  ؼطٜط ض٥ٝؼ*

 .(…\2018\2016\2015) ايجكاٗ اؾٝاز َٛقع ؼطٜط ض٥ٝؼ* 

  ايُٓػا ٗ ايكازض٠ ْٝٛظ ايكشب١ َٛقع ٗ ا٫خباضٟ إٛقع ض٥ٝؼ* 

  ابساع١ٝ اٚضام بطْاَر َٚعس َكسّ*

 ٠٢/٠٢ ضَهإ بطْاَر َٚعس َكسّ* 

 ٠٢/٠٢ عٝس بطْاَر َٚعس َكسّ* 

  سًِ قٓا٠ ع٢ً ٚثا٥ك١ٝ اؾ٬ّ اعساز* 

  ايسٚي١ٝ لِ َ٪غػ١ َٔ ؾدط١ٜ زنتٛضاٙ ع٢ً ساقٌ* 

 َؿاضن١ ايسٚي١ٝ اؾٝاز ؾها٤ات َٚٛغٛع١ ايسٚي١ٝ اؾٝاز َػابك١ ع٢ً ايعاّ إؿطف* 

  ايعامل سٍٛ ناتب ٠٧٢
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  ايعطب١ٝ ايكك١ ضابط١ ٗ َعتُس قهِ* 

  يٮطؿاٍ قكل ضابط١ ٗ َعتُس قهِ* 

 ايكطآْٞ ايككل َٔ َٚهات ضابط١ ٗ َعتُس قهِ* 

  ايعطب زاض َ٪غػ١ ٗ ايٓجط١ٜ ايككٝس٠ َػابك١ قهِ* 

( …\ 2017) إػطب َٔ ايكازض ايعطب ٚايهتاب إبسعٌ ٕ٪غػ١ ا٫ضزٕ ؾطع َسٜط* 

 سٛغين ابتػاّ ايهاتب١ بإزاض٠

 2013 َاَهؼ ٫ْا َعايٞ ضعا١ٜ ؼت  ايطَجا يٛا٤ ٗ ا٭ٍٚ ا٭زب١ٝ إػابك١ َسٜط*

 ْل اٌْ – 2018 ايٓبٟٛ إسٜح –2018\2016 ايؿاب ايؿاعط)  إػابكات ؾ١ٓ ض٥ٝؼ* 

 (2016 اضزْٞ ْػٟٛ ْجطٟ

  ا٫طؿاٍ ٚقكل يًهتاب ايػٟٓٛ سٛضإ َعطض َٚسٜط َ٪غؼ •

 :*عه١ٜٛ

 ٚاَطٜها ٚاؾطٜكٝا اغٝا ٚنتاب ايعطب ٚايهتاب ا٭ضزٌْٝ ايهتاب ضابط١ عهٛ*

 2018ّ  اي٬ت١ٝٓٝ

 ٚإٓتسٜات ٚاؾُعٝات إًتكٝات َٔ ايعسٜس ٗ عا١َ ١٦ٖٝ عهٛ*

  ٚايتجكٝؿ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ إبازضات َٔ ايعسٜس ٗ عهٛ*

  ايطَجا يٛا٤ تطب١ٝ َسٜط١ٜ ٗ ايجكاؾ١ٝ ايًذ١ٓ عهٛ* 

 : اؾٛا٥ع
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 2018\4\30 اـ٬ق١ إبازضات ٗ إتُٝع إعًِ دا٥ع٠ ع٢ً ساقٌ* 

 2018 َكط ٗ ا٫زبا٤ زاض َٔ ا٫بساعٞ ايعٌُ ٗ ُٝع ؾٗاز٠ ع٢ً ساقٌ* 

 ٚايؿكط ا٫ضٖاب نس ٚايطخا٤ يًعساي١ ايسّكطاطٞ سعب َٔ ايكازض  ايعإٞ يًػ٬ّ غؿري*

 .2016 تْٛؼ ٗ ٚايبطاي١

 ا٫ٍٚ إٗطدإ)  ابٓا٥ٗا تهطّ ايطَجا َٗطدإ ٗ ا٫ٍٚ ايجكاؾ١ٝ اؾا٥ع٠ ع٢ً ساقٌ* 

2015 .) 

  :ثكاؾ١ٝ سٛاضات*

  ا٫يهرت١ْٝٚ ٚإٛاقع ايكشـ ٗ اع١َٝ٬ سٛاضات

 ايعطام – ايؿهًٞ قكٞ ا٫ع٬َٞ -

 ا٫ضزٕ – اهلٝذا٤ ابٛ عُط ا٫ع٬َٞ -

  َكط – سذاظٟ قابط ا٫ع٬َٞ -

 ايعطام – ا٭ٌَ سٓإ اٱع١َٝ٬ -

  ا٫ضزٕ – ؾٛز٠ اٚغ١ُٝ ا٫ع١َٝ٬-

  َتٓٛع١ اشاع١ٝ بطاَر ٗ يكا٤ات-
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  ٚعطب١ٝ اضز١ْٝ ٚإشاعات  َتًؿع٠ قطات ٗ يكا٤ات-

  :ٚاؾطاف تِٓٛٝ

 2013 عاّ َٓص ا٫ضزٕ زاخٌ ثكاٗ ْؿاٙ ٚ َٗطدإ ٦َيت َٔ انجط ع٢ً َٚؿطف َِٓٛ* 

 ٚإساضؽ اؾاَعات يطًب١ َٚٗطداْات اْؿط١ َِٓٛ* 

 ٚا٫ضز١ْٝ ايعطب١ٝ ٚإٗطداْات ايجكاؾ١ٝ ا٫ْؿط١ َٔ ايعؿطات ٗ َٚسٜط َؿاضى* 

 ا٫ضز١ْٝ ٚإساضؽ اؾاَعات ٗ ايجكاؾ١ٝ  ا٫قبٛسات َٔ  ايعؿطات ٗ َٚؿاضى َِٓٛ* 

 ٚعطب اضزٌْٝ ٕ٪يؿٌ ايتٛقٝع سؿ٬ت َٔ ايعؿطات ٗ َؿاضى*

 اؾباٍ -1 اؾباٍ – اضبسٜات – ا٫قشٛا١ْ)   ايتؿه١ًٝٝ ايؿ١ٝٓ إعاضض  عؿطات َِٓٛ* 

 (ا٫ضز١ْٝ اؾاَعات ٗ َعاضض -2

    ايجكاؾ١ٝ ايكايْٛات نُٔ يكا٤ات عس٠ ٗ َؿاضى* 

  ٜس١ٜٚ سطف ٕعاضض َِٓٛ* 

 ٚظاض٠ ٗ ٚا٫دتُاعٞ ا٫ْػاْٞ ٚايؿهط ايرت١ْ ٗ  ٚقانطات زٚضات ٗ َؿاضى* 

 ايؿباب ٚٚظاض٠ ايرتب١ٝ

 . عا١ٕٝ َُٓٛات َٔ َكس١َ احمل١ًٝ اجملتُعات تطٜٛط ٗ زٚضات سهٛض* 

 اضبس ؾباب يًُسٜط١ٜ ايًتابع١ يًؿباب ايتسضٜب١ٝ ايٛضؾات َٔ يًعؿطات َكسّ* 
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  َٓؿٛض٠ َكا٫ت

  سٍٛ َكا٫ت نتاب١-  

  ايككري٠ ايكك١ نتاب١ ؾٔ - 

  سٛضإ عطٚؽ ايؿذط٠ - 

 اضبس َس١ٜٓ ٗ ايكس١ّ ايبٝٛت - 

  ٚايه٬غٝهٞ إباؾط ايػطز-

  اٱبساع١ٝ اؿاي١ ٗ ايؿهط٠ تبًٛض-

  :ا٫زب١ٝ اعُاي٘ ٗ نتب*

 ايسٜٔ ْاقط غعس  إطسّٛ يًؿاعط اعاخ ٗ اؿطٚف ض٣٩ نتاب َٔ َٚهات تهٌُ* 

  ا٫زب١ٝ  ايَٛه١ عٔ

  دسا١ٜ عبسايطسِٝ ايؿاعط يٮغتاش ايَٛه١ ٗ ا٫تها٤* 

  يٮغتاش َ٪ت١ داَع١ ٗ قهِ عح ٗ قسَت  إعاْٞ يػاَط ْكس١ٜ زضاغ١ تهٌُ* 

 ايؿطا١ٜ طايب

 داَع١ ٗ  ايسنتٛضاٙ ٭ططٚس١ إعاْٞ غاَط ٍ إػا٤ غتا٥ط ايككك١ٝ اجملُٛع١ تهٌُ* 

 .داَٛؽ ابٛ قُس  يًسنتٛض ايريَٛى

          2017 َ٪ت١ ضا١ٜ ف١ً ٗ  ايكُت اٌْ قك١ ْؿط* 
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 2018 َساضز ف١ً ٗ ايؿو خٝٛٙ  قك١ ْؿط* 

 .2015 اجملاظ شٟ يكشٝؿ١ احمله١ُ ايككك١ٝ إٛغٛع١ ٗ ٜتٓؿؼ ؾ٤ٞ ٫ قك١ ْؿط* 

 اؿسٜح ايعكط ٗ ايكك١ يهتاب ايككك١ٝ إٛغٛع١ ٗ  ايكُت اٌْ قك١ ْؿط  •

 . 2015باؾعا٥ط

   إعاْٞ غاَط َ٪يؿات سٍٛ عطب يهتاب قطا٤ات نتبت •

 ْاقط اٌَ ايًبٓا١ْٝ ا٫ع١َٝ٬ ايؿاعط٠ •

 غٝح غٝس إكطٟ ايؿاعط •

  ْع١ غٝس إكطٟ ايؿٓإ •

  اؿطانٞ قُس ايػٛضٟ ايهاتب.

 ايػُإ ْاؾص ايػٛضٟ ايطٚا٥ٞ.

  اضزٌْٝ انازٌّٝ َٔ قطا٤ات نتبت •

 _ إكطٟ سطبٞ ايسنتٛض -خهري ؾازٟ ايسنتٛض – غطاٜب١ ايسٜٔ ع٤٬ ايسنتٛض -

  ايؿكطإ ١ًْٗ ايسنتٛض٠

  ٚؾعطا٤ ازبا٤ َٔ  َ٪يؿات٘ سٍٛ قطا٤ات نتبت*

 آس ا٫زٜب – اٜٛب ْكط ايؿاعط – دسا١ٜ عبسايطسِٝ ايؿاعط – ايعُطٟ اّإ ايؿاعط٠

 ظنطٜا ايهاتب – سذاظٟ تطنٞ قُس ايؿاعط – ستا١ًَ طٞ ايؿاعط  - ايػُاظ

  ايعُٛف قُس ايؿاعط – ايٓٛاٜػ١
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  :ايٓكس ٗ

 نتاب َٔ يعسٜس ٚايٓجط ٚايكك١ ايؿعط ٗ اٱبساع١ٝ ايؿٗازات َٔ ايعؿطات ناتب*

 . ايعطب١ٝ ٚايسٍٚ ا٫ضزٕ

 .ٚايعطب ا٫ضزٌْٝ ايهتاب َٔ يًعسٜس نتب َكسَات نتاب١* 

 يهتاب ٚقكل يككا٥س ايٓكسٟ ايتشًٌٝ ع٢ً تؿٌُ ايكطا٤ات َٔ ايعؿطات نتاب١* 

 عطب ٚناتبات

  :َسْٚات*

  ايععيب َٝػا٤ إك١ُُ بطف١ 2016 إعاْٞ غاَط ايهاتب اعُاٍ َس١ْٚ تأغٝؼ*

  2017 اؾٝاز َٓتس٣ ض٥ٝؼ َس١ْٚ* 

  اؾطاح ْاٍ آس إكُِ بطف١

 :قساضات*إ

 ْجط -201 ايهط٣ أس٬ّ- 

 ْجط - 2014 اؿطٚف ض٣٩-

  قك١ -2014 إػا٤ غتا٥ط-
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 ْجط -2016ايػهٕٛ قسا٤أ- 

 ٠٢٠٢ َؿرتى/  يًشعٕ َػاؽ ٫-

 ٠٢٠٢ ايهرتْٚٞ/  عطب١ٝ َٓاضات-

 (ْكس -ايهرتْٚٞ ٠٢٠٢ ايعطبٞ ا٫زب ٗ نا٤اتإ-

*** 
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  ايؿٗطؽ

 ٛعـــــــــــــــــــــــــــــــــإٛن    ضقِ ايكؿش١

 اٱٖسا٤     3

 *ايؿكٌ ا٭ٍٚ )َكسَات(     5

 اْعهاغات إؿطز٠ ٗ ضٚا١ٜ)سبٸ ٚثـين( -     7

 َكس١َ زٜٛإ )سا١ْ َٚا١ْ( -     15

 أيٛإ ايٓل ايٓجطٟ ٗ )سؿ١ٓ ْٛض( -     23

 َكس١َ زٜٛإ )يٛ ٜٓكؿين اـذٌ( -     29

َٴع١ًُّ(ايٛاقع١ٝ  -     39  ٗ فُٛع١ )أٚضام 

 ز٫ي١ إؿطز٠ ٗ )ععف ع٢ً ٚتط ايطٚح( -     45

 * ايؿكٌ ايجاْٞ )زضاغات أزب١ٝ(     53

 ايب١٦ٝ إها١ْٝ ٗ )زٚا١َ ا٭ٚغاز( -     55

 ض٣٩ أْج٢ ع٢ً َػطح اؿٝا٠  -     63

 أخط٣( سٌٝ طكٛؽع٢ً )يًط إنا٠٤ -     71

 )أْج٢ اؾرتان١ٝ(اؾ١ًُ إ٪ثط٠ ٗ  -     77

 إؿاضق١ ٗ زٜٛإ )بٌ ايعؿل ٚ ا٭مل( -     81

 قاٚض نتاب )أْجــ٢ تؿبٗين( -     91

 اؾ١ًُ ا٭زب١ٝ ٗ زٜٛإ )نُا٥ٔ ايػٝاب( -     99
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 إنا٠٤ ع٢ً زٜٛإ )ضؾاؾ١ عطط( -     105

 ٗ )أضبعٕٛ ضقاق١ تهؿٞ( ايسٖؿ١ -     111

 أزب١ٝ(* ايؿكٌ ايجايح )ِاشز      115

 ايٛطٔ عٓس َٓاٍ زضاغ١ُ  أغؿاض -     117

 يكا٤ أزبٞ ٗ سهط٠ ايعَٔ اؾٌُٝ -     123

 بٓا٤ ايٓل ا٭زبٞ عٓس زٜٓا ايععٸ٠ -     127

 ا٭غًٛب ايكككٞ عٓس أّٔ عبساؿل -     131

 َسا٥ٔ اؿعٕ ٗ قكٝس٠)ٚئ تهْٛٞ ا٭خري٠( -     137

ٗٸس ايكُط(قطا٠٤ ٗ قكٝس٠ )عٓسَا  -     141  تٓ

 ايؿاعط ْكط أٜٛب( –زٜٛإ )سهِ ايكسض  -     123

 ** ايؿكٌ ايطابع )ؾٔ أزبٞ(     151

 ايَٛه١ ٚايؿصض٠ عٓس عبسايطسِٝ دسا١ٜ -     153

 ايهتاب ايجايح )ظَٔ ب٬ سهاٜا( -     159

 قطا٠٤ ٗ فُٛع١)أض١ًَ دٓسٟ فٍٗٛ(-     163

 *إبساع١ٝ(* ايؿكٌ اـاَؼ )قطات      169

 أٓس اـطٝب ْاقسٶا -     171

 إعاْٞغًطإ  ز.. عٓس  زٖؿ١ إهإ ا٭ضزْٞ -     175

 غري٠ إ٪يـ-     179
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● ● ● 

 مت بعٕٛ اهلل ٚؾهً٘

 (َٓاضات عطب١ٝنتاب )

 غاَط إعاْٞ

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


