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 أحمذ سعيذ

 بال رأس

============= 
، ٫ ٣لٌالو إ٫ ع٘ل١ ثال٬ هأ ًٍ

كالالال٢ هؤ٣الالالخ اث٘زالالالٚ، أٝ رالالالوى 

هٍالالالالبُخ أف٤الالالالوح ُٜالالالالب، ظالالالالَ 

٣جؾش ث٤ٖ ا٧عَبك أٌُلٍخ 

ػالالٖ هأٍالالٚ، ٣زؾَالالٌ ٛالالنا، 

٣ٝ٘زوالالالالالال٢ ٓالالالالالالٖ اُالالالالالالوؤًٝ 

 .أُِوبح

ٛالالنا ٫ ٣ْالالجٚ ّالالؼوٙ، ٝٛالالنٙ 

اُؼ٤الالٕٞ أًضالالو ٙالال٤ويب ثو٤ِالالَ، 

ٛالالنٙ ا٧ٗالالق أًجالالو ٓالالٖ أٗلالالٚ، 

ٝٛالالالنٙ ٤َُالالالذ أٍالالال٘بٗٚ، ظالالالَ 

، ؽزالالال٠  ٍَ ٌٛالالالنا ُٞهالالالِذ ٣ٞٛالالال

ْالالالجٚ هأٍالالالٚ، ٝعالالل ٝاؽالالاللحي ر

هالالبّ ثٞٙالالؼٜب كالالٞم ههجزالالٚ  

كوأٟ ث٤زيب ٝاٍؼيب، ث٬ ٍٕٞد 

ٍّ ثب٤ًالالالالخ، ٝأٍة  ؿ٤الالالالو أٗالالالال٤ٖ أ

أػٔالالال٠ ٣٘بّالالالل هللا إٔ ٣ؼالالالٞك 

إ٤ُالالالٚ اث٘الالالٚ، ظالالالَ ٣الالاللٝه كالالال٢ 

اُٖالالالالٞه، ٝأٗؾالالالالبء اُج٤الالالالذ، 

هأٟ ٛلُٞزالالالالالالالٚ ثبُقالالالالالالالبهط، 

ٍالالٔغ ٕالالٞد ؽج٤جزالالٚ ًٝ ٗالالٚ 

٣َالالالالٔؼٜب ٧ٍٝ ٓالالالالوح.. ظالالالالَ 

٣جٌالالالال٢ ٣ٝجٌالالالال٢ ً ٗٔالالالالب ُىهع 

حي ثوِجالالٚ اُؾالاليٕ، كْالالت ّالالغو

ػ٬ٔهالالالالالخ، ٫ رزٞهالالالالالق ػالالالالالٖ 

 .اُ٘ؾ٤ت

ِٔ ٍالالالو٣ؼيب ٓالالالٖ  هالالالبّ ثالالالبُزقِ

رِالالالالي اُالالالالوأً، ّالالالالؼو ثالالالال ٕ 

أَُبء رٔطو، كالزؼ مهاػ٤الٚ 

َٓالالالالالزوج٬ي أُالالالالالبء اُوٛالالالالالت، 

ػ٤ِٚ اُجؾش ػٖ ٕل٣ٍن ث٤ٖ 

ا٧ؽ٤الالالالالالبء، ٣٘والالالالالالَ ٍالالالالالال٬ٓٚ 

٫ث٘زالالٚ، ٣قجوٛالالب ثالال ٕ اُٞهالالذ 

كاٛٔٚ كٕٝ إٔ ٣ٔ٘ؾٜب هجِالخي 

أف٤الالوح، ٝثالال ٕ ٝعالالغ كواهٜالالب 

ب ٖٓ كولإ ٔي  .هأٍٚ أًضو أُ

 ، َّالو  ًج٤الو  اُؾوُة ٣ب اث٘ز٢، 

ٝأٗالالالالِذ ىٛالالالالوح   كبثزؼالالالالل١.. 

ّ  ػ٤ِالالالالالِي ٣الالالالالب ث٤ُ٘زالالالالال٢  ٍالالالالال٬

اُٖالالالـ٤وح، ُٝزٌجالالالو١ ثؼ٤الالالليا 

 .ػٖ ٝعغ اُؾوةِ 

الالالالالالب ٬ٓ ٔالالالالالالخ، ٫  ٍي ٝعالالالالالالل هأ

ا، ٌُ٘الٚ َظالٖ أٗالٚ  رْجٜٚ ًض٤وي

٣َالالالزط٤غ اُجؾالالالش ثٜالالالب ػالالالٖ 

هأٍالالالالالٚ اُؾو٤و٤الالالالالخ.. ثْالالالالالوح  

ٍالالالٔواء  هبثؼالالالخ  كالالالٞم عَالالالٍل 

أث٤٘ اُجْالوح، ٣٘طالن كغال ح 

ٍّ ٫ ٣لٜٔٚ  :ث٬ٌ

ِْ إٔ ٣ؾٔالالالَ  _ ٓالالالٖ أُالالالنُ

ا٫َٗالالالبٕ كالالالٞم عَالالاللٙ ٍالالالو 

 .ّوبءٙ

الالالالالالالالب ّبٍالالالالالالالالؼخ  ٙي ٣الالالالالالالالوٟ أه

ا٧ٛالالواف، ؽوالال٫ٞي فٚالالواء، 

ٝٓالالالالالالالالالياهػ٤ٖ ثب٤ٓٞ٤ُالالالالالالالالالخ، 

٣ٔ٘ؾالالالالٕٞ ا٧هٗ ػالالالالوهْٜ، 

٣زؾِٔالالٕٞ هَالالبٝح اُظالالوٝف، 

ٝهَالالالالالٞح ٕالالالالالبؽت ا٧هٗ، 

 :٣ٖوؿ ثْٜ

أٗزْ ا٧ُعواء كال٢ أهٙال٢،  _

كبػِٔٞا ث٤ٍٔٚو ؽز٠ ر ًِٞا 

أؽت اٌَُالَ،  ٖٓ ػوهٌْ، ٫

٫ٝ اُؼٔالالَ ؿ٤الالو اُغالالبك.. أٗالالب 

 .ٕبؽت ا٧هٗ

ا: ثالالَ ٗؾالالٖ  ٣والق أٓبٓالالٚ صالالب وي

إٔالالؾبة ا٧هٗ، ٜٓٔالالب ً٘الالب 

ٙالالؼبكيب ٫ٝ ٗوالالله إٔ َٗالالزؼ٤ل 

ؽوٞه٘الالالالالب.. ٗؾالالالالالٖ إٔالالالالالؾبة 

ا٧هٗ اُؾو٤و٤الالالالٕٞ، ٝأٗالالالالذ 

 ٍٔ ٓغالالالالوك ٍالالالالبٍُت ُٜالالالالب.. ُالالالال

 .ُِق٤واِد، ٝٓبٗغٍ ُِؾت

ُٛ ر٘زيع هٝؽالٚ، رزالوى  ا٤َُب

ٌيب  ك٤ٖٔذ اَُِ ُٕ هِجٚ ٜٓ٘ ب

٨ُثالالالالالالالالل، ٣ِٜٝالالالالالالالالظ اُوِالالالالالالالالت 

ثزٔزٔالالبٍد ٓؼنثالالخ: اُؾالالوُة ٣الالب 

ٍ .. ٫ٝ أهالله  أَٛ أه٢ٙ ٌَٗالب

 .إٔ إًٔٞ ٓوبر٬ي ًَ اُٞهذ

 ِٚ ٣٘زيع رِي اُوأً ٓالٖ كٞهال

اِٗزياػيب، َٛ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼ٤ِ 

، ٛالالَ ػ٤ِالالٚ  ًٍ ٓ ٍالالبحَ ًالالَ هأ

إٔ ٣زٔلك كوالٜ ٣ٝٔالٞد ق هالل 

رٔ٘ؾٚ ؽٔبٓخ  ػبثوح ٛل٣الخ، 

رجؼالالش ٍالال٬ٓٚ ٫ث٘زالالٚ، رُؼل٤الالٚ 

ِٖ ا٧ف٤الالالالالالالو، ٓالالالالالالالٖ  اُؾٚالالالالالالال

ٝرقجوٛالالب إٔ اُؾالالوٝة روزالالَ 

 .ا٧ثبء، ٝر٤ُزْ اُطلَ

ٌُ رغلالالالالالق اُالالالالاللٓبء  اُْالالالالالٔ

أُزلكوالالخ ٓالالٖ ػ٘والالٚ، رُـ٤٘الالٚ 

ػالالٖ اُجؾالالِش كالال٢ ع٤ٞثالالٚ ػالالٖ 

 ، ٍُ ، أٝ هطؼالالالالخ هٔالالالالب ٍَ ٓ٘الالالالل٣

٣َٔالالالؼ ثٜالالالب كٓالالالبءٙ، أٝ هالالالل 

رٌالالٕٞ رِالالي  اُالاللٓبء اُغبكالالخ، 

 ًٍ ػِوذ ػ٠ِ ههجزالٚ ٓالٖ هأ

 .أُوبٛب ٓ٘ن ه٤َِ

ؾالوة ًُ٘ذ ٣الب اث٘زال٢ ٍٝالٜ اُ

أرق٤َ ػٞكر٢ إ٤ُالِي، رْالجضَِي 

ث٤الالالالالالالالل١ ٝأٗالالالالالالالالب إٔالالالالالالالالؾجِي 

ُِٔلهٍالالالالالالالالخ، أٝ ٛوُٝزالالالالالالالالي 

ٗؾالالالالال١ٞ ؽ٤٘ٔالالالالالب رغالالالالالل٢٘٘٣ 

 .ٓ٘زظوِى ك٢ ٜٗب٣خ ا٤ُّٞ

رق٤ِالالالالالالُذ هَالالالالالالٞر٢ ػ٤ِالالالالالالِي، 

ٝػ٘الالالالالالالالبكى ٓؼالالالالالالالال٢ ؽزالالالالالالالال٠ 

رغجو٣٘٘الالال٢ ػِالالال٠ ا٫ِػزالالالناه.. 

رق٤ِالالالالُذ هج٬رالالالال٢ أُزٌالالالالوهح 

ُٞعٜالالالالِي ؽ٤٘ٔالالالالب ر٘غؾالالالال٤ٖ، 
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رق٤ِالالالالالالالذ فغِالالالالالالالِي ؽ٤٘ٔالالالالالالالب 

 رقجو٢٘٘٣ إٔ هع٬ي ظٜو ك٢

ّ  ُِج٤الِذ ٛالنا  ا٧كن، ٝأٗٚ هبك

ا٧ٍالالجٞع.. رق٤ِالالذ ًالالَ مُالالي، 

 ًٍ ٝأٗب ا٥ٕ ٣ب اث٘زال٢ ثال٬ هأ

ك٤ٌالالالالق ٍزَالالالالٔؼ٤ٖ ٕالالالالٞر٢ 

اُلاف٢ِ، ٤ًٝالق ٍزٌزْالل٤ٖ 

 !ٗظوار٢ اُجب٤ًخ ُلواهِي 

ًالالَ اُالالوؤًٝ أُوطٞػالالخ ٫ 

رٌل٤ٚ، ٫ ٣و٣الل ٍالٟٞ هأٍالٚ 

ٝػ٤٘٤الالالالالٚ، ٫ ٣و٣الالالالالل ٍالالالالالٟٞ 

ماًورالالٚ ٛالالٞ، ث٤الالٍل ٓزٞعَالالخ، 

ٍيب أفوٟ، ُ ْ ٣ ٓالَ أَٓي هأ

إٔ رٌالالالٕٞ هأٍالالالٚ، ٌُ٘الالالٚ ُالالالٖ 

ََّ ٖٓ أُؾبُٝخ ٔ٣. 

ب ثالالبٓوأح  ٣والالق كغالال ح ٕالالبهفي

ثب٤ًالالالالخ، ٣ُقجوٛالالالالب أٗالالالالٚ ُالالالالٖ 

٣طِوٜالالب، ٍٝالال٤زوًٜب ٓؼِوالالخ، 

 ٍٚ ٣قالالالوط ُِٔالالاليهاػ٤ٖ، ثٞعالالال

ػجالالالالالالالًٞ: أٗالالالالالالالب ٕالالالالالالالبؽت 

 .ا٧هٗ

٣وٟ اُغ٤ٔغ أػلاءٙ، ٣ؼوف 

ث ٕ اُؾوة هب٤ٍخ، ُٖ ٣َُِِّْ 

ٗلَالالالالالالٚ ُالالالالالالجؼ٘ اُوػالالالالالالبع، 

الالالالالالالالب ػِالالالالالالالال٠  َي ٍالالالالالالالال٤ظَ كاٛ

 .هؤٍْٜٝ

والالالٍٞ ُالالالٚ ٕالالالبؽت اُجْالالالوح ٣

اَُالالالالٔواء: ٗؾالالالالٖ إٔالالالالؾبة 

ا٧هٗ اُؾو٤و٤الالالٕٞ. ٣وٜوالالالٚ 

، ٣ٝال ٓو هعبُالٚ  ٍٍ ثٍٖٞد ػالب

 .إٔ ٣غِلٝٙ

ُالالٖ ٣ُِوالال٢ ٛالالنٙ اُالالوأً أثالالليا، 

ُوالالالالالالالل رؼالالالالالالالت ٓالالالالالالالٖ هؤًٝ 

أُظِالالال٤ٖٓٞ، ػ٤ِالالالٚ ا٥ٕ إٔ 

ب.. ٛالَ  ٔي ٣غوة إٔ ٣ٌٕٞ ظبُ

ْ  كؼ٬ي   !ٛٞ ظبُ

أٗب ٓغوك ٓاللاكغٍ ػالٖ ٗلَال٢ 

ٙالالالالل هَالالالالٞح اُوػالالالالبع، ُالالالالٖ 

٢ رالالالالالالالزؾٌْ أرالالالالالالالوى ىٝعزالالالالالالال

ثٖٔالال٤و١ أثالالليا.. أٗالالب ٕالالبؽت 

 .ا٧هٗ اُؾو٤و٢

٣َالالالزل٤ن ٤ُغالالالالل ٗلَالالالٚ كالالالال٢ 

هٖالالوٙ، رٖالالوؿ ثالالٚ آوأرالالٚ: 

 .ُٞ ػ٘لى ًوآخ ِٛو٢٘

٣٘ظالالالالالالالو ُِٖالالالالالالالٞه ؽُٞالالالالالالالٚ، 

ٝاُغالالالاللهإ أُؼِالالالالن ػ٤ِٜالالالالب 

ُٞؽالالالالبد ك٤٘الالالالخ، ٫ ٣لٜٜٔالالالالب 

ا، ٌُ٘الالالالالالالٚ ٣َزْالالالالالالالؼو  ًض٤الالالالالالالوي

عٔبُٜالالالالالالالب، ٣ٖالالالالالالالبهع ًالالالالالالالَ 

اُؾ٤الالالالالٞاد، ٣ُٝجالالالالالش كافِالالالالالٚ 

ماًالالوح ًالالَ اُالالوؤًٝ، ٣جٌالال٢ 

كز٘ظالالالو ُالالالٚ ىٝعزالالالٚ  ثْالالاللح،

ثبٍالالالالالالالالزـواٍة، ٛالالالالالالالالَ ٛالالالالالالالالنا 

ىٝعٜب ق  ٣وٍٞ ُٜب ثٖالٍٞد 

ة إ٤ُالالالٚ ثؼالالال٘ اُؾالالاليٕ  رَالالالوَّ

 .ٝاُؾ٘بٕ: ُِي ٓب رو٣ل٣ٖ

رزؾوى ؽُٞٚ ٕالٞهح ٛلِالخ، 

٫ ٣ؼوف أ٣ٖ هآٛب ٓالٖ هجالَ، 

روٍٞ ُٚ ثٍٖٞد ٛبٌٓ: أٗالب 

 .أؽجَي ٣ب أث٢

٣قالالالالوط ُِٔالالالالياهػ٤ٖ، ٣والالالالق 

ث٤الالالالالالْٜ٘ ثؾٖالالالالالالبٗٚ ٗبٕالالالالالالغ 

اُج٤الالالالالبٗ: أٗالالالالالزْ إٔالالالالالالؾبة 

.٤و٤الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٕٞا٧هٗ اُؾو
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 نهاد كراره

 العمر لحظة

   

 

ػي٣الالالي١ اُالالالن١ ثالالالذ أعِٜالالالٚ 

أرؼِْ ٢ّء، ٛنا اُؼبّ أّؼو 

ثب٫ٓز٘بٕ أًضو ٤ُِب٢ُ اُؾظو 

اُط٣ِٞالالالالالالخ اُٞؽ٤الالالالالاللح اُزالالالالالال٢ 

ٓالالود  هثٔالالب اػزالاللد ػ٤ِٜالالب  

ٝهثٔالالب ٧ٜٗالالب اُؼالالبّ اَُالالبثن 

الالب  ٓي ًبٗالالذ أٛالالٍٞ ٝأًضالالو إؽٌب

ػِالالال٠ أػ٘به٘الالالب، ٌُ٘٘الالال٢ ٛالالالنا 

 اُؼبّ أروجِٜب

ى٣الالالالالٖ عالالالالاللهاٜٗب إٔالالالالالجؾذ أ

ثبٌُزالالالالالالالت ٝأؿالالالالالالالوم ثالالالالالالال٤ٖ 

اَُالالالالالالالطٞه، أر٘والالالالالالالَ ثالالالالالالال٤ٖ 

اُٖلؾبد ًواهٖالبد اُجب٤ُالٚ 

ًالالالالالال ٢٘ٗ أٍالالالالالالٔغ ٍٓٞالالالالالال٤و٠ 

ٌُِِٔالالالالالبد كزطوث٘الالالالال٢، أٓالالالالالب 

ا  اٌُزت ا٤َُئخ كزٖلػ ْٗبىي

٣ؼٌو ٓياعال٢ ك هلالَ اُـال٬ف 

ٝأُو٤ٚ ػ٠ِ آزاللاك مهاػال٢، 

ٍالالوق ؽغورالال٢ اُالالن١ ٣وطالالٖ 

ك٤الالٚ ٕالالل٣و٢ اُق٤الالب٢ُ اُالالن١ 

ٓالالالالَ ٓالالالالٖ ٣ ٍالالالال٢ ٝؽيٗالالالال٢ 

ّ أُبٙالالالالال٢، ٝثٌالالالالالب ٢ اُؼالالالالالب

إٔالالجؼ ٣َالالالوٜ ًِٔالالالبد ػِالالال٠ 

هأٍالالالالال٢، ك ًزالالالالالت.. أًزالالالالالت.. 

أًزالالالالالت كٕٝ ٛالالالالاللف، هثٔالالالالالب 

أّالالؼو ثالال ٕ اُؼٔالالو هالالل هالالبهة 

ػِالال٠ ا٫ٗزٜالالبء، ك ٍالالٌت ًالالَ 

ٓالالب ثالال٢ ٓالالٖ ًِٔالالبد ٝأروًٜالالب 

ػ٢٘ ُِنًوٟ هجَ إٔ أهؽالَ، 

ٌُالالالالالالٖ ف٤الالالالالالب٫ر٢ رلْٛالالالالالال٢٘ 

أؽ٤بٗيالالب، ٓالالٖ أ٣الالٖ رجالالوى ُالال٢ 

كغالالالالال ح ٝٓالالالالال٤ٖ أ٣الالالالالٖ ٣الالالالال ر٢ 

ا٧ثطالالالبٍ، ٝأُْالالالبػو ًِٜالالالب، 

ٛن٫ء اُالن٣ٖ أًزالت ٖٝٓ ًَ 

 !ػْٜ٘ ٣٧ٖٝ ٍزَٖ ث٢

 ..ػي٣ي١

ُْ أػل أٛالزْ ثالوأ١ ا٥فالو٣ٖ 

ػ٘الالالالال٢ أٝ أفْالالالالال٠ رلَالالالالالال٤و 

ًِٔبر٢ ػ٠ِ ٗؾٞ فبٛئ، ثَ 

أٗ٘الالال٢ إٔالالالجؾذ أرالالالوى ُٜالالالْ 

الالالالالب  ٖي ًِٔالالالالالبد ٓؾ٤الالالالالوح ٝهٖ

ف٤ب٤ُالالالٚ ٝأٓيعٜالالالب ثوٝؽالالال٢ 

٧ّالالالززْٜ ٝاثزَالالالْ ُؾ٤الالالورْٜ 

ٝرَالالالالالالالبؤ٫رْٜ ٛالالالالالالالَ رِالالالالالالالي 

اُوٖالالٔ أٗالالَذ أّ ف٤بُالالي ُالالْ 

أػالالالالل أكَالالالالو ٗلَالالالال٢، ٓ٘الالالالن 

َُالالبثؼخ ػْالالو ٝٛالال٢ رلَالالو ا

فطالالال ، ٝؽ٤ٜ٘الالالب ً٘الالالذ أٛالالالزْ 

ثبُزؼ٤َِ ٝاُزجو٣و، رجو٣و ٓالب 

٫ ٣جالالالالالالوه، رجو٣الالالالالالو ف٤الالالالالالب٢ُ 

الالالالب  ٓي اُؾالالالال٢، كلالالالال٢ ػوِالالالال٢ كٝ

هٖالالخ رو٣الالل إٔ رَالالٌت ػِالال٠ 

 .ا٧ٝهام

ً٘الالالالذ أؽالالالاليٕ ؽ٤٘ٔالالالالب أرٜالالالالْ 

ثبُْقٖالالال٘خ، ٌُ٘٘الالال٢ ا٥ٕ ٫ 

أثبٍ، ّقٖال٘ٞا ا٧ٓالٞه ًٔالب 

رؾجالالالالٕٞ كٜالالالالٞ هٖالالالالٞه كالالالال٢ 

ػوالالٌُْٞ ٝٗوالالٔ كالال٤ٌْ ُالال٤ٌ 

ا ػِالال٢َّ أُالالق هٖالالخ ثالال٢، أُوالالٞ

رلزؼِٜٞٗالالالالالالب ث ٗلَالالالالالالٌْ صالالالالالالْ 

رِٖالالالالالالالوٕٞ ثٜالالالالالالالب اٍالالالالالالال٢ٔ، 

رٜبَٓالالالالالالٞا ػِالالالالالال٠ ٓؾجالالالالالال٤ٖ 

ف٤ب٤٤ُٖ ٫ أػوكْٜ، ٝهعالبٍ 

فالالبهط ػالالب٢ُٔ، ؽزالال٠ ؽ٤٘ٔالالب 

أًزالالت ػالالٖ اَُالالٔبء رظ٘الالٕٞ 

اُؤالالالو ٣وطالالالٖ ثٔ٘يُالالال٢، أٓالالالب 

هِجالال٢ اُٞؽ٤الالل اُؾالالي٣ٖ كٜالالٞ 

٣و٣الالل أٌُالالٞس ٝؽ٤الالليا ٛبُٔالالب 

ك٢ اُٞؽلح ٛلٝء كالبرو٢ًٗٞ 

٢ ٌُِٔالالبر٢ ٝف٤الالب٫ر٢ ٝٝٛٔالال

اُغ٤ٔالالَ، اروًالال٢ٗٞ ُوٖالالٔ 

رُٞل ثؼوِال٢ ٝأًِٜٔالب، ؽج٤جيالب 

ف٤ب٤ُيالالالالالالالب ٣والالالالالالالزؾْ ػالالالالالالالب٢ُٔ 

ك هٍالالالٔٚ، ؽ٤الالالالبح ع٤ِٔالالالالخ أٝ 

ثب َخ أث٤ٜ٘ب ٝأُٜٞٗالب ٤ًلٔالب 

ب ٣ كَ ٝآفو ٣ُٞل  ٔي أّبء، ٗغ

كافَ ؽلٝك ؽغور٢ اُزال٢ ٫ 

أفالالالالوط ٜٓ٘الالالالب، روًالالالالذ ٌُالالالالْ 

ؿجالالالبء اُزلَالالال٤و ُٝالالال٢ ٓزؼالالالخ 

 .ٗوِ أٌُِبد

أرالالالنًو كالالال٢ اُقبَٓالالالخ ػْالالالو 

أفجالالئ ككالالبرو١ ً٘الالذ أًزالالت ٝ

ًال٢ ٫ ٣وزِ٘الال٢ ؽالبًْ أُل٣٘الالخ 

الالالب إ٣الالالب١ ثبُلَالالالبك، ُالالالْ  ٔي ٓزٜ

٣ل٢ٜ٘ٔ أؽل هٜ، هبُٞا ع٘ذ 

أٝ أمٗجالالالالذ ثبُؼْالالالالن ٌُ٘٘الالالال٢ 

كوالالالالٜ ً٘الالالالذ أّالالالالؾن ف٤الالالالب٢ُ 

 .اٍزؼلاكيا ٬ُٗط٬م

ك٢ اُؾالبك١ ٝاُؼْالوٕٝ ٓالٖ 

اُؼٔو ظ٘٘ذ أٗ٘ال٢ هالل ًجالود 

 عليا ٕ٘ؼذ ُ٘ل٢َ

ًؼٌزالالال٢ ٝٝٙالالالؼذ ّالالالٔؼز٢  

ٝرَالالالبءُذ  21ػِالالال٠ ّالالالٌَ 

 ٍ ؽ٤ب إ٠ُ ٓز٠ 

ً٘ذ ٓلؼٔالخ ثب٧ٓالَ ٝاُؾِالْ، 

ك٢ ماى اُؼبّ ُالْ ٣زالنًو ػ٤الل 

٬٤ٓك١ أؽل، كؤٍذ ُٞؽالخ 

 .ٖٓ ثٌبء روًزٜب ُِنًوٟ

كالالال٢ اُض٬صالالالٕٞ ٓالالالٖ ػٔالالالو١ 

ِٛجالالذ ٓٔالالٖ ؽالال٢ُٞ اُٜالاللا٣ب 

ٝإٔالالالالالالالوهد ػِالالالالالالال٠ هبُالالالالالالالت 

اُؾِٟٞ، ًبٕ ػالبّ ا٩ػٖالبه 
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الب إٔ  ٚي ً٘ذ ٓلؼٔخ ثب٧َٓ أ٣

اُـل أكَٚ، ٌُ٘٘ال٢ ُالْ أّالؼو 

ثبَُالالالالالالالالالالالؼبكح ٫ٍالالالالالالالالالالالزٔواه 

الالالب ثؼالالاللٛب ا ٓي ُٖالالالواػبد أػٞا

ؽزالال٠ أٙالالبػذ ُالال٢ ػٔالالو١، 

كزٞهلالالذ ٓزَالالب ِخ أُالالْ رٌزالالت 

 ٢ُ اَُؼبكح أثلا 

أؽوالالالب ًزجالالالذ ٓالالالٖ ا٧ّالالالو٤بء 

 !ؽ٤ٖ ُٓٞل١

ك٢ ػب٢ٓ ا٧هثؼٕٞ اٗزظود 

ّالالال٤ئيب ٓالالالب ٫ أػِٔالالالٚ، ٌُ٘٘الالال٢ 

كوالاللد ا٧ٓالالَ كالال٢ اُؾ٤الالبح ماى 

ا٧َٓ اُن١ ًالبٕ ٣ِٔئ٘ال٢ ٓالٖ 

هجالالَ ٌُالالٖ ُالالْ ٣زالالنًو٢ٗ أؽالالل 

ب، هثٔالب اُالجؼ٘ ٓ ٚي ٘ؾ٘ال٢ أ٣

ارٖالالالب٫ي ٛبرل٤يالالالب ػِالالال٠ ٍالالالج٤َ 

اُٞاعالالالالالالالالالالت أٝ اُالالالالالالالالالالنٝه٤بد 

ا٩َٗالالالالالالالالالب٤ٗخ، أٓالالالالالالالالالب كالالالالالالالالال٢ 

اُقَٔالالالالالالالٕٞ كوالالالالالالالل أ٣و٘الالالالالالالذ 

ثزَالالالالوة اُؼٔالالالالو ٓالالالالٖ ثالالالال٤ٖ 

إٔبثؼ٢ كٕٝ كب لح، ٝؽ٤٘ٔب 

هِجالالالالالذ ٕالالالالاللؾبد اَُالالالالالزٕٞ 

أفالالالالوط ُالالالال٢ اُؼٔالالالالو َُالالالالبٗٚ 

ا ثوُٞالالالٚ ٛالالالب أٗالالالِذ ُالالالْ  ٍالالالبفوي

رؾووالالالال٢ ّالالالال٢ء ُٝالالالالْ رغالالالالٖ 

َْ ؽلس مُي أٝ  ٍٟٞ ا٧ُْ، ُ

َْ ٍال٤ؾلس ٝأٗالالب اُزال٢ ك ٝٓالالب ُال

٫ أ٠َٗ، أٛزْ ثبُغ٤ٔغ، ٫ٝ 

٣زالالنًو رلبٕالال٢ِ٤ أؽالالل، أػِالالْ 

أ٢٘ٗ أروى ا٧صو ك٢ ًَ هِالت 

ٌُ٘٘الال٢ أثالالليا ُالالْ ٣الالزْ ا٫ؽزلالالبء 

ثال٢ ًٔالالب أكؼالالَ ٦ُفالالو٣ٖ، ُالالٖ 

ا ؽ٤٘ٔالالالالالالالب  ٣ٖالالالالالالالجؼ ؿالالالالالالالوٝهي

أػزالالوف أٗ٘الال٢ أٍالالزط٤غ ٓالال٘ؼ 

ا ع٤الالاللا ػالالالٖ  اُغ٤ٔالالالغ ّالالالؼٞهي

أٗلَالالالْٜ ٝٓالالال٘ؾْٜ اَُالالالؼبكح 

ٌُ٘٘الالالال٢ ٫ أٍالالالالزط٤غ إٍالالالالؼبك 

 ٗلَالالالالال٢ ٌٛالالالالالنا هبُالالالالالذ ُالالالالال٢

ب ٓب ٝأفجور٘ال٢  ٓي ٕل٣وز٢ ٣ٞ

أ٢ٓ ٤ِٛالخ ػٔالو١ إٔ ؽظال٢ 

ٍالال٢ء ٝهِجالال٢ ٕالاللهٜب هثٔالالب 

إٕ ُالالالالْ روالالالالَ ٌُالالالالبٕ اُٞٙالالالالغ 

أكَٚ، ؽ٤٘ٔب أكٌو ا٥ٕ أعل 

اُؼالالالبُْ ؿو٣جالالالب عالالاللا ُٔالالالب ُالالالْ 

أؽٖالالَ ػِالال٠ ٓالالب هلٓزالالٚ ُٝالالْ 

ٓؼظالْ اُجْالو ًالنُي، ُالْ أًالالٖ 

أكٌالالالالو ثٔضالالالالَ ٛالالالالنا أُ٘طالالالالن 

ٍالالالالالبثويب ٌُ٘٘الالالالال٢ ا٥ٕ أه٣الالالالالل 

اُؾٖالالٍٞ ػِالال٠ اُلالالوػ اُالالن١ 

٦ُفو٣ٖ أه٣ل ٤ٖٗج٢  ٗضورٚ

ٖٓ اَُؼبكح اُزال٢ ُالْ أؽٖالَ 

ػ٤ِٜالالب، ُالالْ أُؽالالت ًٔالالب أؽالالت، 

ُالالالالالالالْ روالالالالالالاللّ ُالالالالالالال٢ اُٜالالالالالالاللا٣ب 

ٝأُلبعئالالالالالالبد ًٔالالالالالالب أكؼالالالالالالَ 

٦ُفالالالو٣ٖ، ُالالالْ أًالالالٖ أٗزظالالالو 

٢ّء أثليا ٌُٖ ا٥ٕ أه٣ل ًَ 

 .مُي هجَ إٔ أٓٞد

ًالالالالالْ أرٔ٘الالالالال٠ إٔ رُلؼالالالالالَ ُالالالالال٢ 

ا٧ّالال٤بء ًٔالالب أهالاللٜٓب، ٝكٕٝ 

 إٔ أِٛجٜب

أٍزط٤غ إٔ أكؼَ ًَ ا٤ّ٧بء 

 .٘ل٢َ ٫ أٌٗوُ

اُولي ػجو …أٍزط٤غ اَُلو

أُغالالالالالواد، ُٔالالالالالٌ اُؤالالالالالو 

ٝاُؼالالالالٞكح، أٍالالالالزط٤غ رِالالالال٣ٖٞ 

اُٜالالالٞاء ٝرْالالال٤ٌَ اَُالالالؾت، 

هِالالالالت اُؼالالالالبُْ ٝٗلٚالالالالٚ كالالالال٢ 

اُلٚالالالالالالبء، ٌُ٘٘الالالالالال٢ ثؼالالالالالال٘ 

ا٧ٝهبد أّزبم إٔ ٣لؼالَ ُال٢ 

ّالالقٔ ٓالالب ّالال٢ء ٓالالب، ًالال ٕ 

٣٘الالالب٢ُ٘ٝ ًالالالٞة ٓالالالٖ أُالالالبء 

اُجالالالالالالالالبهك ٝأٗالالالالالالالالب ػطْالالالالالالالالٚ، 

٣ٝقجوٗالالال٢ ثالالال ٕ ًالالالَ ّالالال٢ء 

٢٘ ًزلٚ ٤ٌٍٕٞ ثق٤و، ٣ٔ٘ؾ

ُززٌئ ػ٤ِٚ هأٍال٢ أُزؼجالخ، 

ًٝالالالالالالق ٣٘الالالالالالبّ ك٤الالالالالالٚ ًلالالالالالال٢ 

أُوٛن، ٣ؾٚالو ُال٢ كٝا ال٢ 

إٕ ٓوٙالالذ ٓالالغ هجِالالخ رٔ٘الال٢ 

اُْالالاللبء، ٣ٖالالال٘غ ُالالال٢ ّالالال٤ئب 

الالب ٣ٜٝالالل٢٘٣ ثبهالالخ ىٛالالو  ٓلوؽي

 ٝهطؼخ ؽِٟٞ

 .أٍزط٤غ ًَ ٢ّء

ٌُٖ اُوٝػ ر٤َٔ ُؾِْ ٓب إٔ 

الالالالب ٓالالالالب  ٓي ٣ٔ٘ؾٜالالالالب أؽالالالاللْٛ ٣ٞ

 .أ٤ّبء كٕٝ إٔ رطِت

ٛالالَ ًض٤الالو ػِالال٠ عالالليا إٔ أعالالل 

 ضِٔب أٓ٘ؼ ٓ

ا٥ٕ كوالالالٜ أه٣الالالل إٔ إٔالالالٔذ 

٣ٝؾالالالالبكص٢٘ أؽالالالالل، إٔ أثزؼالالالالل 

٣ٝوزالالالوة اُجْالالالو، إٔ أثٌالالال٢ 

، إٔ  ك٤ٔ٘ؾ٢٘ أؽاللْٛ ٓ٘الل٬٣ي

 .أرٞٙ ٣ٝؼضو ػ٢َِّ ا٥فو٣ٖ

 ..ػي٣ي١

أىػغزالالالالالي ثٌِٔالالالالالبر٢ اُـ٤الالالالالو 

ٓورجالالالالخ ا٤ُِٔئالالالالخ ثبُق٤الالالالب٫د 

ػ٘الالال٢ ٝػالالالٖ هٖالالالٔ ؿ٤الالالو 

ؽو٤و٤الالالالالخ، ًٔالالالالالب اػزالالالالاللد إٔ 

أكٍٜب ٢ٌُ٘٘ هؿْ ًَ ّال٢ء 

٢ ُالالالالالي أػزالالالالالنه ػالالالالالٖ رَالالالالالجج

ثبُٖالاللاع ًٔالالب أُؼزالالبك، كوالالٜ 

ً٘ذ أظٖ ٓزؼز٢ ثبٌُزبثخ ُي 

ٛالالالال٢ ٓزؼالالالالخ روبثِٜالالالالب ٓزؼالالالالخ 

هواءرالالالالي ُالالالال٢ أػزالالالالنه ٓالالالالوح 

 أفوٟ كول ٤َٗذ

 .أٗي كوٜ ك٢ ف٤ب٢ُ

ؽزالال٠ أٗالالَذ ٝٛالالْ ٓالالٖ ٕالال٘ؼ٢ 

أؽبكصالالالالالالالالالالالالالٚ ٫ٝ ٣غ٤الالالالالالالالالالالالالت.
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 ٕلبء أُ٘طب١ٝ

 ُول ٛوٓذ

      

 

أثٌالالالالال٢ كافِالالالالال٢، ٝأٙالالالالالؾي 

أٓبٓي.. ثالب  ػ٤ِالي أٗالب ًِال٢ 

ثب َالالالالخ أٗالالالالب  ٝأٗالالالالذ ٣الالالال ً، 

 .اَُجت

كوٙالالالالالالالالذ ػِالالالالالالالال٠ ٗلَالالالالالالالال٢ 

 اُٖالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٔذ،

ٝٓالالالبما ٣زـ٤الالالو إٕ رؾالالاللصذ .. 

 .ًٔب اُؼبكح ٫ ٢ّء

ُٕ ٓالالالٖ أ٣ُٞٝبرالالالي،  ٓزالال٠ أًالالالٞ

 .ك ٗب ٫ أه٣ل إٔ إًٔٞ اٌَُ 

ٓز٠ أّؼو ثبُؾالت .. ّالجؼذ 

ٖٓ ا٬ٌُّ، أه٣الل إٔ أهٟ، ٫ 

 إٔ أٍالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٔغ،

رؼجالالالالذ ٓالالالالٖ اُوٙالالالالب  ك ٗالالالالذ 

رؼزولٙ ٙالؼق ٝرزٔالبكٟ كال٢ 

 عؾالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٞكى،

 .ذ، ٤ُٝز٢٘ ًنُي٤ُزي ٓب ً٘

  ٔ ٓالالالب مٗجالالال٢ أٗالالالب أٗالالالي ّالالالق

أٗب٢ٗ .. ٓالب مٗجال٢ أٗالب أٗالي ٫ 

ه ٓالالب رِٔالالي .. ٓالالب مٗجالال٢  روالاللِّ

ب ثوؿْ ٓالب  ٓي أٗي ُْ رؾج٢٘ ٣ٞ

 ..ً٘ذ أكؼِٚ ُي 

 ..!ٓب مٗج٢ 

 رؼجالالالالالالالالالذ ٓالالالالالالالالالٖ اُٖالالالالالالالالالٔذ

٤ُزالي.. ٌُٝ٘الالي رؼالوف ٝرلزالالَ 

 .اُؼٌٌ

ٔالالي ُٝالالٞ ثغالاليء  ِٛ ُالالٞ ً٘الالذ أُ

ث٤َٜ  ً٘ذ ٍؼ٤ذ ُلؼالَ ٓالب 

، ٌُٝالٖ ٣َُؼل.. ٌُ٘ي، ٢ٌُ٘ٝ

اُؾ٤الالالالالالالبح اعزٔؼالالالالالالالٞا ػِالالالالالالال٠ 

اُؼيُالالالخ.. ػيُزالالال٢ اُزالالال٢ ُالالالْ 

 .رْالالالؼو ثٜالالالب أٗالالالذ أّ ؿ٤الالالوى

ػيُالالالذ ٗلَالالال٢ ػالالالٖ ًالالالَ ٓالالالب 

 ٣اُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجٜظ

ب  ٌُالالالال٢ اٍالالالالزٔزغ ثالالالالٚ  ٔي هالالالالل٣

ٓؼي، ٌُٝ٘ال٢ ٓالب ىُالذ أٗاللّ  

 .٢ٗ٧ كؼِذ

ُالالالالالْ أػالالالالالوف ث ٗالالالالالي ٍالالالالالٞف 

رُ٘الالل٢٘ٓ إُالال٠ ٛالالنا اُؾالالل، ُالالْ 

أػوف ث ٗي ٍالٞف رَالز٤ٜٖ 

ثْٔبػو١، ٝأٗي ُالْ رؾج٘ال٢ 

لٝه، ٝأٗب هٜ  ك ٗذ أرو٘ذ اُ

 .ثَناعز٢ ٕلهذ

ً٘ذ أػزول إٔ ٓالب كال٢ اُوِالت 

 ٣والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبٍ 

 .٢ٌُ٘ٝ ٝعلد اُؼٌٌ

ً٘ذ آواح ثوِت ٛلالَ ٝأٗالذ 

 .هعالالالالالالالالَ ثوِالالالالالالالالت ٓواٛالالالالالالالالن

٫ أٍالالالالالالزط٤غ اُوالالالالالالٍٞ اٗالالالالالالي 

ّالالالالالالال٤طبٕ  ك ٗالالالالالالالذ ؿِجزالالالالالالالٚ 

 .ٝرزظبٛو ثبُؼٌٌ

ٓالالالالبما كؼِالالالالذ ٌُالالالال٢ أُػبهالالالالت 

ٌٛالالالالالنا .. ًالالالالالَ مٗجالالالالال٢ أٗالالالالال٢ 

أؽججالالالذ، ٝإٔ هِجالالال٢ ٕالالالبكهيب 

ٍٖ ًِٚ ًالنة.. ٝأٗالب ُالْ  ك٢ ىٓ

أًالالالالالالٖ أػالالالالالالوف  كقجورالالالالالال٢ 

 ٕالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ٤وح

أٝ رٌالالبك إٔ رٌالالٕٞ ٓؼلٝٓالالخ  

 كٞهؼذ ك٢ ّالجبى اُووإال٘خ

 ..ًٝ٘ذ أػزول أْٜٗ اُق٬ٓ

 .٤ُز٢٘ ٓب اػزولد

أ٣الالالٖ ًبٗالالالذ ػ٤٘الالالب١ ػ٘الالاللٓب 

الالب  ٖي هأ٣الالذ، ٤ُز٘الال٢ ً٘الالذ ّق

ا ؿ٤الالو١ ك ٗالالب أًالالوٙ ٓالالب  آفالالوي

ً٘ذ ػ٤ِٚ، ثَ ٓب ىُذ أًالوٙ 

ٛجؼالال٢  ك ٗالالب ٓالالب ىُالالذ ٓؾجالالخ 

ثوؿْ ًَ ٛنا اُغلبء، ٝأه٣ل 

أرقِالالٔ ٓالالٖ ْٓالالبػو١   إٔ

 .٢ٌُ أُٞم ثبُواؽخ كول رؼجذ
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 دمحم ًٔبٍ ٣ٌزت

 هٍبُخ ك٢ ظوف

 

أٗالالالذ ا٥ٕ كالالال٢ اُض٬صالالال٤ٖ، أٝ 

، ٤ًالالق ػوكالالذ   هلالاليد هِالال٬٤ي

٢٘ٗ٧ كال٢ اُض٬صال٤ٖ، ٝأفٔالٖ 

ٗ٘غالالالالالنة  -ًض٬ص٤الالالالال٤ٖ-أٗ٘الالالالالب 

ُجؼٚالال٘ب اُالالجؼ٘  صٔالالخ رالال ُق 

هٝؽ٢ ٓب ٣غٔغ ث٤٘٘ب، ً ٗ٘الب 

 .أػٚبء عٔبػخ ٝاؽلح

-ُٔ٘زٖالالالالالالق ٛالالالالالالنٙ كزالالالالالالوح ا

ثبػزجالالالالالالالبه أٗ٘الالالالالالالب ٍٖ٘الالالالالالالالَ 

ٓالالالالالالالٖ أفٖالالالالالالالت  -َُِالالالالالالالز٤ٖ

اُلزالالالواد اُزالالال٢ ٣٘جالالالذ ك٤ٜالالالب 

ا٫ًزئالالالالالالالبة، ُٝالالالالالالال٤ٌ ٛالالالالالالالٞ 

كؾَت  ثَ ٝرجؼبرالٚ، ًبُ٘اللّ 

ٝاُؾَالالالالالالالالالالالالوح ٝاُؾ٘الالالالالالالالالالالال٤ٖ 

 .ٝاُقٞف

رغل ك٢ ٗلَي اُؾبعالخ ُلؼالَ 

ثؼ٘ ا٧ٓٞه اُز٢ ُْ رلؼِٜب 

الالالالالالالالجبى، أٝ  ِٕ كالالالالالالالال٢ كزالالالالالالالالوح 

اُؼْالالالالو٣٘بد، ٌُ٘الالالالي رلٌالالالالو: 

ٝٝٙالالالؼ٢ اُؾالالالب٢ُ، ٍالالال٤ور٢ 

ٓظٜالالالالالالو١،  ثالالالالالال٤ٖ اُ٘الالالالالالبً،

ه٤ٔزالالال٢ اُزالالال٢ ٌٓضالالالذ ٛالالال٬٣ٞي 

أهٍالالالالالال٢ ٍالالالالالالل٤٘زٜب ثالالالالالال ُق 

ًالالالال٢ ٫ رؾوًٜالالالالب ” ٤ِٛالالالالت“

 ا٧ٓٞاط 

ٕل٣و٢.. إٔلٓي  إٕ ًبٗذ 

ٗجزالالذ كالال٢ ٛالالنٙ اُلزالالوح ٓالالٖ 

ؽ٤بري ْٓبػوى رِالي، كنٜٗالب 

ٍالالالالٞف ر٘ٚالالالالظ ك٤ٔالالالالب ثؼالالالالل 

ا٧هثؼالالالالال٤ٖ، هثٔالالالالالب رزغبٛالالالالالَ 

ٗالالالالالالالاللاءارٜب كالالالالالالالال٢ فٚالالالالالالالالْ 

ْٓالالـ٤ُٞبد أُؼ٤ْالالخ، ٌُ٘الالي 

ُالالالٖ رَالالالزطغ رغبِٜٛالالالب ثؼالالالل 

الالالب ُالالالٞ ث٤ُِالالالذ مُالالالي.. ف٤ٖ ٖي

 .ثبُٞؽلح

٫ رقالالالق، كؼ٘الالالل١ ُالالالي ؽالالالَ 

ٍالالؾو١، كٝاء ٌٓضالالذ ٍالال٤٘٘يب 

ص٬ص٤ٖ أعو١ ػ٤ِٚ اُزغبهة 

كالال٢ ٓؼِٔالال٢ اُقالالبٓ، ٓؼٔالالَ 

ؽ٤بر٢.. اُن١ ٛالٞ كال٢ ثالنهح 

هِج٢، ٫ رلوػ ٌٛالنا  كوثٔالب 

٫ ٣٘لغ ٓؼي، كٌٔب إٔ ف٣٬الب 

أعَالالالبكٗب ٤َُالالالذ ٓزطبثوالالالخ، 

كٌالالالالالالالالنُي ف٣٬الالالالالالالالب هِٞث٘الالالالالالالالب 

ٝػوُٞ٘الالب. ٌُالالٖ ٫ ٙالالوه ٓالالٖ 

وثالالخ، ٌُٝالالٖ كِالالزٌٖ ٓالالٖ اُزغ

 .كافِي هاؿجيب َٝٓزؼليا

إ٤ُي اُلٝاء.. آزط٢ ٕٜٞح 

عٞاك ماًوري ٝاٗطِن ػب الليا 

ُِٔب٢ٙ، ٫ٝ ر٠َ٘ إٔ ر فن 

ٓؼالالالي ٝههالالالخ ٝهِالالالْ، ٛبرلالالالي 

ٕ ًالالالَ ٓالالالب  ّٝ ٣٘لالالالغ  ؽَالالال٘يب. ك

هؿجالالذ كالال٢ كؼِالالٚ ُٝالالْ رلؼالالَ 

ٕ اَُالالالالجت  ّٝ َُالالالالجت ٓالالالالب، ٝك

ب  ً٘ٞع ٓالٖ  ٚي اُن١ ٓ٘ؼي أ٣

 أُلالالبفوح ث ٗالالي ُالالْ رؼالالل ر ثالالٚ

 ،ٕ ّٝ ٕ ٣الالب ٕالالل٣و٢، ك ّٝ ثالالٚ. ك

اُزغالالالالالالبهة اُزالالالالالال٢ فْالالالالالال٤ذ 

فٞٙالالالالٜب، اُلؼالالالالَ أُزٜالالالالٞه 

اُالالالالالالن١ هكٚالالالالالالذ ْٓالالالالالالبهًخ 

ٕالالالالالالل٣وي أُزٜالالالالالالٞه ك٤الالالالالالٚ، 

ٓالالالوٝاػ اَُالالال٤٘ٔب اُالالالن١ ُالالالْ 

رلؼِالالالٚ هالالالٜ، رِالالالي أُ٘بٍالالالجخ 

ًْٔالالالالالبهًخ -اُزالالالالال٢ ُعجالالالالالود 

إٔ رؾٚالالالالالوٛب،  -اعزٔبػ٤الالالالالخ

ٝارقالالند ُ٘لَالالي هً٘يالالب ثؼ٤الالليا 

رزالالالاللاهٟ ك٤الالالالٚ ػالالالالٖ ػ٤الالالالٕٞ 

 َْ اُ٘الالالبً، ً ٗالالالي ٓغالالالوّ، ٓالالال

 ذ رقبف ً٘

ُٔبما ُْ رقجو رِي اُلزبح أٗي 

رؾجٜالالالالالب  رالالالالالنًود اٍالالالالالٜٔب  

أػوف أٗي ُْ رَ٘بٛب. ُٔالبما 

الالالب ػِالالال٠ إظٜالالالبه  ٖي ً٘الالالذ ؽو٣

ّقٖالالالالال٤خ أفالالالالالوٟ ؿ٤الالالالالوى 

ُِٔؾ٤طالالالالال٤ٖ ثالالالالالي  ٫ رالالالالالياٍ 

الالب ػِالال٠ ٛالالنا  أػالالوف.  ٖي ؽو٣

ُٔالالالالالالالبما ٫ رجزَالالالالالالالْ ؽ٤٘ٔالالالالالالالب 

رلػٞى ْٓالبػوى ٬ُثزَالبّ  

ا   ُٔالالالبما ٫ رٚالالالؾي إ٫ّ ٗالالالبكهي

أرقْالالال٠ إٔ رؾالالاللك ٙالالالؾٌزي 

ٞٗيب ؽالٍٞ كٔالي أّ ٓالبما  ؿٚ

٫ روالالَ أٗالالي رؾالالبٍٝ إٔ رجالاللٝ 

اق ٍ ؿٚالالت عالالليا. ٛالالَ  ٝهالالٞهي

رؼِالالالالالالْ إٔ ٛ٘الالالالالالبى ٓؼِٞٓالالالالالالخ 

ّالالالالب ؼخ ٫ٝ أػالالالالوف ٓوالالالاللاه 

ٕالالؾزٜب ثالال ٕ اُٚالالؾي ٣ط٤الالَ 

 اُؼٔو 

ٗالالالذ ًالالالَ ّالالال٢ء  ُػالالالل إميا  ّٝ ك

ٝاكؼَ ٓب روؿت هٝؽي ؽويالب 

كالالال٢ كؼِالالالٚ، ٫ رِزلالالالذ ٧ؽالالالل، 

أُغزٔالالالغ ُالالالٖ ٣وؽٔالالالي كالالال٢ 

اُؾالالبُز٤ٖ، ٌُالالٖ رٞهالالق كوالالٜ 

ًالالالالالبٕ ٓالالالالالب روؿالالالالالت ك٤الالالالالٚ إٕ 

 .هٝؽي ٣قبُق اُل٣ٖ

اثزَالالْ ٣الالب ٕالالل٣و٢، اٙالالؾي، 

ٕالالبكم، ِؽالالت، رقِالالٔ ٓالالٖ 

ه٤الالالٞكى ٝاٗطِالالالن.. اٗطِالالالن.. 

ّٕ اُل٤ٗب ٤َُذ مُالي اُالوًٖ  كن

اُجؼ٤الالالل اُالالالن١ ً٘الالالذ رزالالاللاهٟ 

 .ك٤ٚ ػٖ ػ٤ٕٞ اُ٘بً
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ا٩كه٢َ٣ ٗؼ٤ْ اُِٞٓبٕ 

 ”٤ٍٔل٤ٗٞخ اُٚبك“

 

 

ٓالالالالب أثالالالالئٌ ا٩ٗغ٤ِالالالالي ٝٓالالالالب 

 أرؼالالالالالالالالالالالالالالالٌ ٓلالالالالالالالالالالالالالالالوكارْٜ

ل٢ ػي اروبك ٍالبػخ اُـالواّ ك

ك عبثٜالالب ” أؽجالالي“هبُالالذ ُالالٚ 

  I love you“ثُٞالالٚ

too”. 

  I love you“٣ٝؾالالي

too” ٜكوالالالالالالالالالالالالالال! 

أٗب “ك كوو اُؼوة ُـخي ٣ُغ٤ت 

ٓالالٞ ثالالٌ ثؾجالالي، أٗالالب ثٔالالٞد 

ك٤الالالالالي، أٗالالالالالب ثؼْالالالالالوي، أٗالالالالالب 

 .”ثز٘لَالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

ي رِالالالالي ٤َُالالالالذ ٓغالالالالوك  ٛجؼالالالالب

ػجالالبهاد ؿالاليٍ أٝ ٓغالالب٬ٓد 

جبُؾ  ك٤ٜالب  ُٓ ٛب٤ْٓخ أٝ ٗجوح  

ب كالال٢ ا٧ٓالالو أٗ٘الالب ٝإٗٔالالب ًالالَ ٓالال

ٍُال٤ٔ٘ب ػوثيالالب إ٫  ػالوة، ٝٓالالب 

٧ٕ ُـز٘الالالالالب ٤ُّ٘الالالالالخي ٓطٞاػالالالالالخي 

رُؼوة ػٖ ًَ ٓالب ٣غالٍٞ كال٢ 

فالالالبٛو ٕالالالبؽجٜب ٝثٔ٘زٜالالالال٠ 

اُجالالالٞػ، ٝا٧ٓالالالو ٫ ٣ُقزٖالالالو 

ثؾالالالالب٫د اُؾالالالالت كوالالالالٜ، ثالالالالَ 

٣زغَالالالالل ػ٤ٔويالالالالب ؽزالالالال٠ كالالالال٢ 

ٌُالالالوٙ ٝٓالالالب أًضالالالو ػجالالالبهاد  اُ

اُوٗلؽخ ٝاُُُٞٞالخ ٝاُطؼالٖ، 

كؼ٤ْالالالالٞا ػوثيالالالالب ٫ٝ رٌُِّلالالالالٞا 

٘الالالبء اُجؾالالالش ػالالالٖ أٗلَالالالٌْ ػ

  ٕ ٓلالالوكارٌْ  كِـالالزٌْ روعٔالالب

ٕالبكم إٕ آزيعالذ أه٬ٌٓالْ 

ث عَالالالالبكًْ ٝؿالالالاللد إٕالالالالجؼيب 

يالالالالالالالالالب كالالالالالالالالال٢ هاؽالالالالالالالالالبرٌْ  ٓضجّز

ثَ ٖٝٓ ّلح ثواػالخ اُؼالوة 

كالالال٢ رط٣ٞالالالغ ُـالالالزْٜ أُيٓالالالٞا 

أٗلَالالْٜ كالالٞم ٓالالب ٣ِالاليّ كوالالٜ 

ٌُالالالال٢ ٣ز٘بكَالالالالٞا ٣ٝزٔالالالالب٣يٝا 

ك٤ٔالالالالب ث٤الالالالْٜ٘، كٚالالالال٬ي ػالالالالٖ 

الب  ّٔ إظٜبه ػِٞ ًؼت ُـزْٜ ػ

ْالالالجٚ ٍالالالٞاٛب، كالالال٢ إعالالالواٍء ٣ُ 

، ”افز٤الالالالبه ٗقجالالالالخ اُ٘قجالالالالخ“

ٝمُالالالالي ثالالالال ٕ افزوػالالالالٞا ك٘ الالالالب 

، ”اُْالالؼو اُؼوثالال٢“اٍالالٔٞٙ 

ٌّالالالو كالالال٢ إٔ  ٝأُيٓالالالٞا ٓالالالٖ ٣ل

٣غالالالبه٣ْٜ ك٤الالالٚ ثالالال ٕ ٣ُغالالالّوة 

ٗلَالالٚ ثالالبُقٞٗ كالال٢ أثؾالالوٙ 

ٝإٔ ٣غو١ ك٢ ٍٞاه٤ٚ ػ٠ِ 

الالالالّت ًالالالالَ ٍالالالالبه٤ٍخ كالالالال٢  ُٖ إٔ ر

ثَُالالالالالزبٕ، ٝإٔ ٣ُْ٘الالالالالئ ًالالالالالَ 

ا ٫ رْالالالالالجٚ  ٍٕ أّالالالالالغبهي ثَالالالالالزب

الالالالالالب، ٝهؿالالالالالالْ  ٚي ثؼٚالالالالالالٜب ثؼ

ٌَّ كالالال٢ رجب٣ٜ٘الالالب إ٫  أٜٗالالالب رُْالالال

ٓغٔٞػٜالالالالالالالالالب ٍالالالالالالالالال٤ٔل٤ٗٞخي 

ٓز٘بؿٔالالالالخي آٍالالالالوح، ٝػالالالال٬ٝح 

ػ٠ِ مُالي ًالَ ّالغوٍح رطالوُػ 

ا ٤ٛجيب ُْ ٣ ر٢ أؽل  ثٔضالَ  صٔوي

ؽ٬ٝرالالالٚ ٫ٝ ثٔضالالالَ ٬ٛٝرالالالٚ 

ٖٓ هجَ، إٜٗب اُؼوث٤خ.. إٜٗالب 

ٍالالالالؾُو إٔ رٌالالالالٕٞ ػالالالالٖ كٕٝ 

 .اُؼجالالالالالالالبك ٗبٛويالالالالالالالب ثبُٚالالالالالالالبك

.ٝكٓالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزْ

 

 

 

 
 

 

 

 

 ؽو٣خ اُلٌو

 ٛ٘بء ٠ٍٞٓ عبكهللا

 

لا رِالالي هالالٞح ؽو٤والالخ، ًٞٗالالي ٝؽ٤الال

ه٤ِِالالالٕٞ ٓالالالٖ ٣زؼب٣ْالالالٕٞ ٓؼٜالالالب، 

…. ٣ٝؼز٘وٜٞٗالالالالالالالالب ًالالالالالالالال هٝاؽْٜ 

ك٤ٌِ ًَ ٖٓ ًبٕ ٝؽ٤لا ٓالو٣٘ 

أٝ ًئ٤الالت أٝ ًٔالالب ٣زق٤الالَ اُالالجؼ٘، 

ثالالالالَ ػِالالالال٠ اُ٘والالالال٤٘ رٔبٓالالالالب ٛالالالالْ 

ػجالالبهوح ٝ ك٬ٍالاللخ، ٝػِٔالالبء ٧ٕ 

ٓالالْٜ٘ ٓالالٖ ٣ؼز٘الالن ٛٞا٣الالخ رلالال٤٘ 

ػ٤ِٚ ثٌض٤و ٓٔالب ٣غؼِالٚ ٫ ٣ؼْالن 

إ٫ّٛالالالب، ق ٝٓؼظٜٔالالالْ ٣ؾزٚالالالٕ٘ٞ 

ًالالَ ٣ٞٓالالب كالال٢ ػوالالُْٜٞ ٝ  اٌُزالالت

٣زَِٔالالالالٜٞٗب ث ٣الالالالل٣ْٜ ٝ ر٘زْالالالال٢ 

أػ٤الالالالْٜ٘ ثوؤ٣بٛالالالالالب ًٝالالالالَ ًِٔالالالالالخ 

ث ؽوكٜب رـٔو هِٞثْٜ ػْالوب ثٜالب 

أ٣ّالالالب ٓالالالب ًالالالبٕ ٣قالالالوط ٓالالالٖ ر٬ؽالالالْ 

أؽوكٜالالالالب ُزٚالالالال٢ء ُٜالالالالْ ًِٔالالالالبد 

ٓز٘بٍالالوخ ثغبٗالالت ثؼٚالالٜب رَُالالؾو 

اُلٌو ٍؾوا ققق كالبُوواءحُ ٤َُالذ 

ٛٞا٣الخ ٝإٗٔالب ؽ٤الالبح رـٔالو اُوالالبه  

َالالٔبء ؿٔالالوا رغؼِالالٚ ٛالالب وا كالال٢ اُ

ٝثالال٤ٖ اَُالالؾت ٣طلالالٞ ٝ ٣زَالالب٠ٓ 

 ٍِ ٣ٝزَ٘الالْ ٝاهالالغ ا٥ٓالالبٍ كالال٢ ف٤الالب

ثٚالالالؼِخ ٝههالالالبٍد، أُالالال٤ٌ ٛالالالنا ٓالالالب 

٣زٔ٘بٙ أُالوُء ٓالٖ رِالي اُؾ٤البِح إٔ 

٣ٌٕٞ ؽوا ٤ِٛوب ك٢ ػ٘البٕ اُالل٤ٗب 

٫ ٣ؼجالالالالال ُ ث كٌالالالالالبٍه ٍالالالالالِج٤خ رٌالالالالالجؼ 

ٛٔٞؽٚ، ٫ٝ ثْغبهاد ٝٓٞاهق 

ٝاهؼ٤الخ ثال٬ ه٤ٔالخ ٍالٟٞ ُٔوٙالال٠ 

 اُؼوٍٞ رُج٤ٖ ٢ٛ إ٠ُ ا٧ثالل هٝؽالب

َٓالالالالزوِخ ػالالالالٖ اُالالالالْٞٛ ٝ ٗلَالالالالب 

رطٞف كافَ اُؼوالَ رْالؾٖ ٛبهالخ 

أثل٣الالالالالالالالخ ٫ ر٘لٖالالالالالالالالَ ػ٘الالالالالالالالٚ إ٫ 

 ثبُٔٞد.ق
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 ػبكٍ ؿب٢ُ

 أؽب٤ٌٍ ٓزٚبهثخ

 

 

أؽبٍالالالال٤ٌ ٓزٚالالالالبهثخ رؾ٤الالالالب 

كاف٢ِ ٝرٌٔش ّظب٣بٛب ث٤ٖ 

أٙالالِؼ٢، ٛالالَ ٓالالب ٓالالوهُد ثالالٚ 

كالالال٢ ؽ٤الالالبر٢ اُؼبُوالالالخ ؽو٤والالالخ 

ٓنًلح  أّ أٜٗب ٬ًٛٝ ٓالٖ 

َٗالالالالالظ ف٤الالالالالب٢ُ ٝروٍالالالالالقذ 

 ٢ كافِالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ؽب و ثلٌو١ اُن١ روّٗؼ كال٢ 

ٛوهالالبد اَُالالٌبهٟ أُظِٔالالخ، 

رب الالالٚ ث٬ٔٓالالالؼ اُجْالالالو اُزالالال٢ 

كٓورٜالالالالالب أػبٕالالالالال٤و أ٣الالالالالب٢ٓ 

أُجؼضالالالالوح، ْٓالالالالوك ث٤ٌالالالالب٢ٗ 

اُلالالالالب٢ٗ كالالالال٢ ثوالالالالبع ا٧هٗ 

اُقب٣ٝالالالالالخ، ٓزؼضالالالالالو ثنؽالالالالاللٟ 

هالالل٢ّٓ كالال٢ هٓالالبٍ اُٖالالؾواء 

اُوبؽِالالالالالخ، ك ٕالالالالالجؾُذ ٓالالالالالٖ 

ثؼالالالالاللٛب كالالالالال٢ رِالالالالالي اُؾبُالالالالالخ 

اُـالالبثوح، أػالالب٢ٗ ٓالالٖ ا٤ُالال ً 

وٛالالالالخ ٧ٗ٘الالالال٢ ٝاُؾ٤الالالالوح أُل

كوالالاللد هؽ٤الالالن اُؾ٤الالالبح اُالالالن١ 

ًالالالالبٕ َٓزَالالالالبؿب ُالالالال٢ ثؼالالالالل 

هؽ٤ِٜب. هل هؽِذ ػ٢٘ ٓ٘الن 

ٝهذ ُْ أػِْ ؽَجبٗٚ ع٤الليا، 

ٝمُالالي ػِالال٠ أٓالالَ اُؼالالٞكح ُالال٢ 

ٓالالٖ عل٣الالل، ٌُٝ٘الال٢ رلبعالال ُد 

ثٔالالالالوٝه ا٣٧الالالالبّ ٝاَُالالالالبػبد 

أُزيآ٘خ َٓالوػخ ًَالوػخ 

اُجالالالالوم ك ٕالالالالجؾذ ّالالالالٜٞها 

ٓزٞا٤ُالالالالخ كٕٝ رٞهالالالالق ٓالالالالٖ 

هجِٜالالالب، ثالالالَ إٔالالالجؾذ ٍالالال٤ٖ٘ 

 .ب ثْالالالالالالالالالالالالالالالالالاللحأٜٗوٛالالالالالالالالالالالالالالالالالال

هالالالل روًالالالذ ؽٚالالال٢٘ اُقبُالالالل  

اُزالالالالال٢ ًبٗالالالالالذ ّالالالالالبؿلخ ثالالالالالٚ 

ٝأهكاد أفالالالنٙ ٓ٘الالال٢ ػ٘الالالٞحي، 

ٝكٚالالِذ ا٫َٗالالؾبة ثٜالاللٝء 

ٓز٬ىّ ًطج٤ؼزٜب اُز٢ فِوذ 

ػ٤ِٜالالالالب، ٝمُالالالالي ؽ٤٘ٔالالالالب ىاك 

رؼ٤٘ل٢ ُٜب ٝرٞث٤قٜب ًال ٗض٠ 

ؽبُٔالالالالالالخ، ؽبُٔالالالالالالخ ثبُؾالالالالالالت 

 .أُزجالالالالالبكٍ ٝاُؼْالالالالالن ث٤٘٘الالالالالب

أػِالالْ ع٤الالليا أٗ٘الال٢ كالال٢ ٓؼظالالْ  

 ٌُ ا٧ٝهالالالالالالبد ًبٗالالالالالالذ اُالالالالالال٘ل

ج٘الالالال٢، ٝر٤ٔالالالالَ ثالالالال٢ إُالالالال٠ رـِ

أٛٞا ٜب اُزال٢ هًٚالذ فِالق 

ثب ؼالالالالالبد اُٜالالالالالٟٞ اُِالالالالالٞار٢ 

أكٖٚ ػ٢َِّ ثوؿجبد ٌٓجٞرخ 

كافِالالالال٢ كالالالال هكُد رؾو٤وٜالالالالب، 

هؿجبد ظ٘٘زٜب ؽو٤والخ صبثزالخ 

٫ ّالالالالي ك٤ٜالالالالب ه٤الالالالل أِٗٔالالالالخ، 

ٌُٝ٘الالالال٢ ر٤و٘الالالالُذ كالالالال٢ ٜٗب٣الالالالخ 

 ٌٍ ا٧ٓالالالالو ث ٜٗالالالالب ُالالالالناد فِالالالال

٤َُٝذ كا ٔخ، ٝمُالي ؽ٤٘ٔالب 

هؽالالَ ٛالالن٫ء اُـب٤ٗالالبد ػ٘الال٢ 

د أٓالالالالالالٞا٢ُ ثؼالالالالالاللٓب رجقالالالالالالو

ا،  ٝمٛجالالالالالالذ ٛجالالالالالالبءي ٓ٘ضالالالالالالٞهي

ك ٕجؾذ ك٢ ٗظوٖٛ ؽو٤جخ 

ٓضوٞثالالخ ٫ كب الاللح ٜٓ٘الالب. كالال٢ 

رِالالالي اُِؾظالالالبد رالالالنًوُد ثالالال ٕ 

كالالالالالال٢ ٓ٘يُالالالالالال٢ ؽالالالالالالٞه ٓالالالالالالٖ 

ؽٞه٣الالالالبد اُغ٘الالالالخ ر٘زظوٗالالالال٢ 

ًؼبكارٜالالب ًالالَ ٤ُِالالخ، ٍالال مٛت 

إ٤ُٜالالالالب ًالالالال٢ رقٔالالالالل ثٌل٤ٜالالالالب 

اُؾب٤ٗالالخ رِالالي اُ٘الاليٝاد اُزالال٢ 

كاٛٔز٢٘ كٕٝ أك٠ٗ ٓوبٝٓالخ 

ٓ٘الالالالالالالال٢، ٍالالالالالالالال هً٘ إُالالالالالالالال٠ 

هالالٞح أٓزٌِٜالالب  ػبّالالوز٢ ثٌالالَ

ٛبُجيالالالالالالالالب ٜٓ٘الالالالالالالالب اَُالالالالالالالالٔبػ 

ٝاُٜ٘الالالٞٗ ثالالال٢ ٓالالالٖ عل٣الالالل، 

ٌُٖٝ ثٔغوك ٢ُٕٞٝ ُؼْ٘ب 

اُن١ رجلُذ أؽٞاُٚ ٝاَُجت 

الؼوُذ ٓالٖ ٛالٍٞ  ُٕ ٣ؼٞك ُال٢، 

اُٖالاللٓخ اُزالال٢ ٓيهز٘الال٢ إُالال٠ 

أّالالال٬ء ٓز٘الالالبصوح كالالال٢ ػ٘الالالبٕ 

اَُالالٔبء، ُوالالل روًالالْذ ٓ٘يُالال٢ 

كٕٝ هعؼالالخ أٝ ٍالالبثن إٗالالناه 

ٖٓ هِجِٜب، ٌُٖٝ هجَ هؽ٤ِٜب 

ٖٗالالالال٤خ روًالالالالذ ُالالالال٢ هٍالالالالبُخ 

أكالالالبهز٢٘ ٓالالالٖ ؿلِزالالال٢ اُزالالال٢ 

رـبٙالالال٤ُذ ػٜ٘الالالب كالالال٢ ٍالالالبثن 

اَُالالال٘ٞاد، ؽالالاللصز٢٘ ثقطٜالالالب 

أُورغالالالالالالالالالق ٝثالالالالالالالالاللٓٞػٜب 

اُؾبههخ اُز٢ رَبهطذ ػِال٠ 

رِالالالالي اُٞههالالالالخ اُزالالالال٢ ًبٗالالالالذ 

ثٔضبثخ ّٜبكح ٝكالبح ثبَُ٘الجخ 

ُْ ٣ؼالل ُال٢ إٔ ارؾٔالَ  –ُ٘ب: 

أًضو ٖٓ مُالي، ٍالٞف أهؽالَ 

ػالالالٖ ػبُٔالالالي ًالالال٢ أُِٔالالالْ ٓالالالب 

رجوالال٠ ٓالالٖ ا٧ٗضالال٠ اُزالال٢ رؾ٤الالب 

٢، إٗ٘الال٢ ثْالالُو َُٝالالُذ كافِالال

ًيالالب ًٔالالب ً٘الالذ رؼزوالالل ًالال٢  ٬ٓ

أرؾَٔ ػجضي اُالن١ رـبٙال٤َذ 

ػ٘الالالٚ رؾالالالذ َٓالالال٠ٔ اُؾالالالت 

اُ٘الالالالالالبث٘ كافِالالالالالال٢، ٌُٝالالالالالالٖ 

اُطبهخ اُز٢ ً٘ذ أٓزٌِٜب هالل 

ٗلالاللد ٓ٘الال٢ كغالال حي ٝرالالنًوُد 

 ٍّ ث ٢٘ٗ ىٝعالخ ُالي َُٝالُذ ثال 

 .٢ً رَبٓؼ ٝرـلو ى٫ري
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 أ٣ٖٔ ٠ٍٞٓ

 

 2ك٢ ؽبعخ ؿِٜ 

   

  

ب٤ٗ٘الالالالالالبد ٓالالالالالالٖ اُوالالالالالالوٕ ثبُضٔ

أُبٙالال٢ إٛزالاليد ٖٓالالو ثالالَ 

ٝاُٖٞٛ اُؼوث٢ ث ًِٔٚ ػ٠ِ 

ٝهغ عو٣ٔخ ٕالبكٓخ إٛزاليد 

ُٜالالالب أُْالالالالبػو ٝثٌالالالالذ ُٜالالالالب 

 .اُٚٔب و

ٍالالالالالالال٤ٔؾخ ػجلاُؾ٤ٔالالالالالالالل دمحم 

ىٝعالالخ روزالالَ ىٝعٜالالب ٓالالٖ صالالْ 

روالالالالالّٞ ثزْٜالالالالال٤ْ عٔغٔزالالالالالٚ 

ٝروط٤الالغ عضزالالٚ ٝٝٙالالؼٜب ة 

ًالال٤ٌ ٤ُقِالالٞ ُٜالالب اُغالالٞ  20

ٓالالالالغ ػْالالالال٤وٜب هثٔالالالالب ًبٗالالالالذ 

ٜ٘الالب أثالالليا ا٧ُٝالال٠ ثلؼِزٜالالب ٌُٝ

ُالالالْ رٌالالالٖ ا٧ف٤الالالوح ٝأٗالالالب ٛ٘الالالب 

َُالالالالالالالذ ثٖالالالالالالاللك ٓ٘بهْالالالالالالالخ 

اُغو٣ٔالالخ أٝ اُوبرِالالخ أٝ ؽزالال٠ 

ا٧ٍالالالالجبة ٌُٝ٘٘الالالال٢ أؽالالالالالبٍٝ 

إُوالالالالبء اُٚالالالالٞء ػِالالالال٠ هكٝك 

 .ا٧كؼبٍ

ٝهزٜالالب ًبٗالالذ اُغو٣ٔالالخ ثٌالالَ 

٬ٓثَبرٜب أٓو ٗبكه اُؾلٝس 

إٍالالالزٜغ٘ٚ اُغ٤ٔالالالغ ٝإٔالالالبة 

أ٤ٛالالالبف أُغزٔالالالغ أُٖالالالو١ 

ٝثالالالَ ٝاُالالالٖٞٛ اُؼوثالالال٢ ًِالالالٚ 

َُالال٤٘ٔب ثبُٖالاللٓخ ؽزالال٠ إٔ ا

ر٘بُٝالالذ ٓالالب ؽالاللس ٝػبُغزالالٚ 

ًلالالال٤ِْ ٍالالال٤٘ٔب ٢ ثؼ٘الالالٞإ   

أُالالوأح ٝاَُالالبٛٞه ل ٝظِالالذ 

اُغو٣ٔالخ أٓالالو ٗالبكه اُؾالاللٝس 

ثالَ ّٝالبم ٣ز٘الله ثالالٚ ا٧ىٝاط 

ك٤ٔالالب ث٤الالْٜ٘ ؽزالال٠ ٝهز٘الالب ٛالالنا 

فبٕخ ػ٘لٓب رطِت اُيٝعخ 

ٓالالٖ ىٝعٜالالب إؽٚالالبه أ٤ًالالبً 

 .ث٬ٍز٤ٌ٤خ

ٝا٧ٕ ٓبما ؽاللس  كٜالب ٗؾالٖ 

ًالالالَ ٣الالالّٞ رطبُؼ٘الالالب اُٖالالالؾق 

رْالال٤ت ُٜالالب اُُٞالاللإ ثغالالوا ْ 

ٌُٝ٘٘الالالب ٫ ٗؾالالالوى ٍالالالبً٘يب ٫ٝ 

رٖالالالال٤ج٘ب اُٖالالالاللٓخ أٝ ؽزالالالال٠ 

 !اُلْٛخ

كَٜ ٝهؼ٘ب ك٢ كـ ا٩ػز٤البك  

ٝٓالالالب أٍالالالٞأ إٔ ٗؼزالالالبك اُوالالالجؼ 

 !َٝٗز٤َـٚ

ٛالالَ إٔالالجؾذ اُغو٣ٔالالخ ٛالال٠ 

 اُوبػلح ٝٓب كٜٝٗب إٍزض٘بء 

ًضالالالالالالود ٝرؼالالالالالاللكد أٗالالالالالالٞاع 

اُغوا ْ كٜالنٙ كزالبح ُالْ رٌٔالَ 

ػوالاللٛب اُضالالب٢ٗ روزالالَ ٝاُالالل٣ٜب 

ثٖٔ أٜٝٛٔالب ثبُؾالت ُزوزوٕ 

ٝٛالالالنا ّالالالبة ٣وزالالالَ عالالاللٙ أٝ 

علرٚ ٤ُؾَٖ ػِال٠ ع٤ٜ٘البد 

ٓؼالالالالاللٝكح ظ٘الالالالالب ٓ٘الالالالالٚ أٜٗالالالالالب 

رؾ٣ْٞالالالالخ ػٔالالالالوْٛ ٝأث٘الالالالبء 

٣ِوٕٞ ثٞاُل٣ْٜ إ٠ُ اُْبهع 

 .ُِيٝاط ثْوزْٜ

هبرِالالالالالالخ ىٝعٜالالالالالالب ا٧ُٝالالالالالال٠   

ٍال٤ٔؾخل هزِالذ ىٝعٜالب كوالالٜ 

ٓالالالالٖ أعالالالالَ ػْالالالال٤وٜب ٝا٧ٕ 

روزَ اُيٝعخ ىٝعٜب ٝع٤ٔغ 

أ٫ٝكٛالالالب ٓالالالٖ أعالالالَ اُؼْالالال٤ن 

 !ل ٣ٜز٫ْٝ أؽ

ٝٛالالب ٗؾالالٖ ا٧ٕ ٗوالالوأ ٝٗزالالبثغ 

ٝرطبُؼ٘الالالب اُٖالالالؾق ثغالالالوا ْ 

هزَ أثطبُٜب ٤َُٞ ثغِٜالخ أٝ 

إٔالالالالؾبة ٜٓالالالالٖ رو٤ِل٣الالالالخ أٝ 

ؽوف ثَال٤طخ كبُغالب٢ٗ ا٧ٕ 

إٔالالالالالالالجؼ ثلهعالالالالالالالخ ٛج٤الالالالالالالت 

ٜٝٓ٘الالالالالالالالالالاللً ٝٓؾبٍالالالالالالالالالالالت 

ٕٝالال٤ل٢ُ ٝاُوبرِالالخ إٔالالجؾذ 

ؽبٕالالالالالالِخ ػِالالالالالال٠ ٤َُالالالالالالبٌٗ 

 !ٝٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ

رالالالالوٟ أ٣الالالالٖ اُقِالالالالَ  ٤ًٝالالالالق 

ٗؼالالالالالالبُظ أصالالالالالالبهٙ اَُالالالالالالِج٤خ  

ٝا٣زالالالالال٢   ؽِالالالالالْ ػالالالالالبثو ل ثو

أُو٤الالذ اُٚالالٞء ػِالال٠ ْٓالالٌِخ 

أٛلالالالالالبٍ اُْالالالالالٞاهع ٝاُزالالالالال٢ 

ؽالالالالنهد ٓالالالالٖ ف٬ُٜالالالالب أٜٗالالالالْ 

ٍالال٤زؾُٕٞٞ ُو٘بثالالَ ٓٞهٞرالالخ 

ٍالالالالز٘لغو ماد ٣الالالالّٞ هو٣الالالالت 

 .ثٞعٚ أُغزٔغ ث ًِٔٚ

ا  ٝا٧ٕ أٖٗالالالالالالالالالالالؼ ٓؾالالالالالالالالالالالنهي

كبُْبهع ُْ ٣ٖجؼ ٛٞ ثنهح 

اُلَبك اُٞؽ٤لح ُْٝ ٣ؼالل ٛالٞ 

ا٧ٍالالٞأ ثالالَ ٛ٘الالبى ٓالالب ٣لٞهالالٚ 

ٗالالب ٍالالٞء ٝرالالل٢ٗ أف٬هالال٢ ٝأ

أهٖالالالل ثٜالالالنا رِالالالي أُٖ٘الالالبد 

ا٧ٌُزو٤ٗٝالالالالخ ٝٓالالالالب ّالالالالبثٜٜب 

ٝاُز٢ رغٌِ ػ٤ِٜب اُلز٤البد 

ثبَُالالالالالبػبد ٝهثٔالالالالالب ٛالالالالالٞاٍ 

ا٤ُّٞ ٓضَ ر٤ي رالٞى ٍٝال٘بة 

ّالالالالبد ٖٝٓ٘الالالالبد اُزؼالالالالبهف 

 كػالالبهح ٓو٘٘الالخل ٝٓالالب فلالالال٠ 

 .ًبٕ أػظْ

ػ٤ِ٘الالب إٔ ٗالاللهى ٣الالب ٍالالبكح إٔ 

أٓز٘الالالالالب اُؼوث٤الالالالالخ َٓالالالالالزٜلكخ 

ٝفبٕالالالالالالخ اُلز٤الالالالالالبد كٜالالالالالالٖ 

أٜٓالالالالالالالالالبد أَُالالالالالالالالالزوجَ ٝإما 

د ا٧ّ كَالالالل أُغزٔالالالغ كَالالالل

 ثغ٤ٔغ أ٤ٛبكٚ

أك٤والالالٞا ٣الالالوؽٌْٔ هللا أك٤والالالٞا 

 ٝاٗزجٜٞا هجَ كٞاد ا٥ٝإ.
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 ك.اثوا٤ْٛ دمحم اثوا٤ْٛ

 

 عبه اُ٘ج٠ اُؾِٞ

 

ٓ٘الالن ػوكالالالذ هالالاللٓبٟ ٛو٣الالالن 

ٓؼالالالالوٗ اٌُزالالالالبة اَُالالالالٟ٘ٞ 

ًٝ٘الالالذ ؽو٣ٖالالالب ا٫ رلالالالٞر٠٘ 

اٟ كٝهح اٗؼوالالالبك ُالالالٚ امٛالالالت 

ٓوح ٝاص٘زالبٕ ٝصال٬س اٛالٞف 

اٌُض٤الوح ًيٛالوح  ث٤ٖ اع٘ؾزٚ

روّق ٖٓ اٌُزت أُز٘ٞػالخ 

أُؼوٝٙالالالخ كالالال٠ ًالالالَ هًالالالٖ 

كبُٔؼوكالالالالخ ٛالالالال٠ ىاك اُؾ٤الالالالبح 

ٝاُوالالالالواءح ٛالالالال٠ ىاك اُؼوالالالالَ 

ٝٓالالبىاكد اُوالالواءح ٕالالبؽجٜب 

ا٫ ؽٌٔالالالالخ ٝهعبؽالالالالخ ػوالالالالَ 

ٝىاٗزٚ ثؾِٞ اُؾٌال٠ ٝعٔالبٍ 

 .اُزؼج٤الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو

ؽبكظذ ػِال٠ ٛالنٙ اُي٣البهاد 

أُزٌوهح ًٝ٘ذ اّزوٟ ٓالٖ 

اٌُزالت ٓالالب اهٟ اٗالالٚ ٣غالالت إ 

ٗج٠ ٣الالالالالالالنٌٗ ٣ٌالالالالالالالٕٞ ثغالالالالالالالب

ٝؽْالالالالز٠ ٣ْٝالالالالـَ كواؿالالالال٠ 

ؽزالالالالالالال٠ ىاك ػالالالالالالاللك اٌُزالالالالالالالت 

كبٙالالطوهد إ اّالالزوٟ ُٜالالب 

ٌٓزجالالالالخ ًج٤الالالالوح اٍالالالالزٞػجزٜب 

ثبٌُبك ٕٝالبه ُيآالب ػِال٠ إ 

اكاػجٜالب ثال٤ٖ اُؾال٤ٖ ٝا٥فالو 

 .ٝافزالالالالبه ٜٓ٘الالالالب ٓالالالالب أهالالالالوأٙ

ٝروالالاللّ اُؼٔالالالو ٝٓالالالب ػالالالبكد 

هالالالالالاللٓبٟ هالالالالالالبكهح ػِالالالالالال٠ إ 

رؾِٔ٘الال٠ كالال٠ ٛالالنٙ اُي٣الالبهاد 

اُْبهخ كبهزٖود ػِال٠ ٓالوح 

٘ ا٫ع٘ؾالالالالخ ٝاؽالالالاللح ُٝالالالالجؼ

ؽزالالالال٠ رٞهلالالالالذ رٔبٓالالالالب كالالالال٠ 

 .اَُالالالالالالالالالالالالال٘ٞاد ا٫ف٤الالالالالالالالالالالالالوح

آب ػٖ ّواء اٌُزالت كؾاللس 

٫ٝ ؽالالوط اهرلؼالالذ اٍالالؼبهٛب 

ثلهعالالالالالخ ًج٤الالالالالوح ٕٝالالالالالبهد 

رؾزالالبط ٤ٓيا٤ٗالالخ ٓقٖٕٞالالخ 

ٝا٫ٛالالْ أٗالال٠ ُالال٠ إ اّالالزوٟ 

ًزالالت ٝا٣الالٖ اٙالالؼٜب كبهزٖالالو 

ّوا ٢ ٌُِزالت كال٠ اُي٣البهاد 

ا٫ف٤وح ػ٠ِ ه٤َِ ٖٓ اٌُزت 

اُزالال٠ اعالاللٛب آالالب٢ٓ ٝرِلالالذ 

ٝثَؼو ٓ٘بٍت ٓالٖ  اٗزجب٢ٛ

ٛالالالنٙ اٌُزالالالت ٝعالالاللد ًزالالالبة 

ؽٌب٣الالبد عالالبه اُ٘جالال٠ “اٍالالٔٚ 

ُلذ اُؼ٘ٞإ ٗظوٟ ” اُؾِٞ 

ٝػِالالالالالال٠ اُلالالالالالالٞه اٍالالالالالالزلػذ 

اُالالالالالالالناًوح ؽٌب٣الالالالالالالخ اُغالالالالالالالبه 

ا٤ُٜالالالٞكٟ اُالالالنٟ ًالالالبٕ ٣ٚالالالغ 

اُوبمٝهاد آبّ ٓ٘اليٍ اُ٘جال٠ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓالالالالالب اُالالالالال٠ آفالالالالالو ٛالالالالالنٙ 

اُوٝا٣الالالخ ٝهِالالالذ كالالال٠ ٗلَالالال٠ 

رؼالالوف هٖالالخ اُغالالبه اَُالال٠ء 

 . اُغبه اُؾِالٞ كِزؼوف هٖخ

اّزو٣ذ اٌُزبة ٝأفن ٌٓبٗالٚ 

ٕالالالالالق صالالالالالبٕ كالالالالال٠ أٌُزجالالالالالخ 

َٝٗالال٤زٚ ؽزالال٠ ػضالالود ػ٤ِالالٚ 

 .اف٤الالالالوا ٝهالالالالوهد ٓطبُؼزالالالالٚ

٣بٍُِٜٞ ٣ٝبُٜب ٖٓ ٓلبع ح ، 

اٌُزالالبة ُالال٤ٌ ُالالٚ ػ٬هالالخ ٓالالٖ 

هو٣الالالت اٝ ثؼ٤الالالل ثٔالالالب رق٤ِزالالالٚ 

ٝهزٜالالالالب ٌُٝالالالالٖ عالالالالبه اُ٘جالالالال٠ 

اُؾِالالالالٞ ٛالالالالٞ اٍالالالالْ اٌُبرالالالالت. 

ٝاٌُزالالبة ٣ؾٌالال٠ ك٤الالٚ اٌُبرالالت 

ٖالالالالق مًو٣الالالالبد ٛلُٞزالالالالٚ ٣ٝ

اُج٤ئالالالالخ اُزالالالال٠ روثالالالال٠ ك٤ٜالالالالب 

ٝأُلبههالالالالبد اُزالالالال٠ هبثِزالالالالالٚ 

،اٌُزالالبة َٓالال٠ِ ٌُٝالالٖ فالالبة 

 .ظ٘الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال٠

ًالالالْ كالالال٠ ؽ٤بر٘الالالب ٓالالالٖ اكٌالالالبه 

ٗؼالالالالالالال٤ِ ثٜالالالالالالالب ٗؾزٚالالالالالالالٜ٘ب 

ٝٗؾالالبكع ػ٤ِٜالالب ٝهالالل رٖالالجؼ 

ٓالالٖ أُولٍالالبد ؽزالال٠ ر ر٤٘الالب 

كوٕخ اُزغوثالخ ك٘غالل ػبُٔالب 

 .ٓقزِلب عل٣لا
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Life with a 

beautiful wife 

by / Abdu Morkos 

Abd El Malak 

A beautiful wife 

and a happy life 

when 

your kids 

comment on the 

dishes served 

listen 

and share 

but be aware 

do not dare 

to show your 

opinion 

show your care 

if the meat were 

half cocked 

and when you chew 

it 

you find it like 

plastic 

you can say 

the butcher is not 

good 

or the gas cooker 

does not work well 

if the food were 

salty 

say that the salt 

,these days ,is not 

good 

and you can add 

since I have got 

married your mom 

I’m used to eating 

new dishes of the 

same kind every 

meal 

but your mom adds 

her touches 

If you searched all 

over the world 

you would never 

meet a cook like 

your mom 

then if the smell of 

the garlic and onion 

spread all over the 

house 

say 

how it is lovely this 

natural perfume 

and if saw your 

wife’s face 

painted with colors( 

black, 

that in the kitchen 

and her hair 

crumbled and 

messy 

say 

wow 

you seem as if you 

were a bride 

in her wedding 

night 

in this way 

you would have a 

beautiful wife 

and lead a happy 

life 

Abdu Miorkos 
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ٝٛالالالالالْ اُجيَٗالالالالالٌ ٝرالالالالالل٤ٓو 

 اُالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوٝػ

 ٓؾٔٞك ؽَب٤ٖٗ اُغواؽ٠

 

 

ٓغالالالالوك رٖالالالالٞهى ُِٜ٘ب٣الالالالخ ، 

ٝاكهاًالالالي ُالالالجؼ٘ اُؾوالالالالب ن 

٣غؼِالالالالالالالالي ٫ رَ٘الالالالالالالالبم ٝهاء 

اٝٛبّ ًض٤وح رِٔالئ أُغزٔالغ 

ٝٛنا ٗزظ ػٖ رغالبهة ُؽلالذ 

ثبُٔقالالبٛو ٝاُٖالالجو ك ٕالالجؼ 

ا٧ٓالالالالبٕ اُالالالالٞظ٤ل٠ ٝا٧ٓالالالالبٕ 

أُالالالب٠ُ ٝا٫ٓالالالبٕ أُغزٔؼالالال٠ 

ّالالوٛ أٍبٍالال٠ ُِجوالالبء كافالالَ 

غ كزغالالالالالل أؿِالالالالالت أٟ ٓغزٔالالالالال

اُْالالؼٞة رو٣الالل اُٜالالوٝة ٓالالٖ 

ٓغزٔؼبرٜالالالالالب ُزجؾالالالالالش ػالالالالالٖ 

ٓغزٔؼالالالالالالبد افالالالالالالوٟ ؽزالالالالالال٠ 

 اُـالالالالالالالالوة ٣لؼالالالالالالالالَ مُالالالالالالالالي ،

٤ُغل ا٫َٗبٕ ك٠ اُٜ٘ب٣خ إ 

ٍالالالالؼبكرٚ رٌٔالالالالٖ كالالالال٠ مُالالالالي 

أٌُبٕ اُنٟ ُٝل ك٤ٚ ٝروث٠ 

 ك٤الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٚ ،

ٝإ ا٫كٌالالالالالالالالالالالبه اُـوث٤الالالالالالالالالالالخ 

ٜٝٓالالبهد اُجيَٗالالٌ ٓالالب ٛالال٠ 

ا٫ ٛالالالالالالوم رؼِٔالالالالالالي ٤ًل٤الالالالالالخ 

اٍزـ٬ٍ ا٫فو ٝاٗالذ رجزَالْ 

ٜٚ ، ٝإجؼ ًَ ّئ ك٠ ٝع

رولٓالالالٚ ر٘زظالالالو ٓوبثالالالَ ُالالالٚ ، 

كزؾُٞ٘ب ا٠ُ ٍِغ رج٤الغ ٍالِغ 

٣ؼالالالٞك صٔبهٛالالالب اٌُج٤الالالو اُالالال٠ 

 اُـالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة ،

كالالالالالالالالالالالبُؼوة ٝأَُالالالالالالالالالالال٤ِٖٔ 

٣ْالالالالالالزـِٕٞ كالالالالالال٠ اٍالالالالالالزـ٬ٍ 

ثؼٚالالالالالالالالالْٜ ٣َٝالالالالالالالالالزٞهكٕٝ 

ثٚالالالالب ؼْٜ ٝأٍالالالالِؾزْٜ ٓالالالالٖ 

اُـالالالالالوة ٕالالالالالبؽت اُٖ٘الالالالال٤ت 

 ا٧ًجالالالالالالالو ٓالالالالالالالٖ اُزٞهرالالالالالالالخ ،

ؽوب ٗزؼِْ ٤ًق ٗل٣و ا٧ٓبًٖ 

ٝا٧ّالالقبٓ ٤ًٝالالق ٗالال٘غؼ ، 

٤ق ٌٕٗٞ هبكح ٌُٖٝ ثال٤ٖ ًٝ

اُؾالالال٤ٖ ٝا٧فالالالو ٗالالاللهى رِالالالي 

 . اُؾو٤والالالالالالالالالالالالالالالالخ

ك٘غٌِ ٝٗوٍٞ ٓالب كب اللح ًالَ 

رِي اُلٝهاد اُز٠ ٣ؾٚالوٛب 

اُ٘الالبً ٫ٝ ٣َالالزل٤لٕٝ ٜٓ٘الالب 

 !! ؿ٤الالالالالالالالالو اٌُالالالالالالالالال٬ّ

إٔالالجؾ٘ب ٗٔزِالالي هالاللهح كب والالخ 

ػ٠ِ ا٬ٌُّ ٝا٫ه٘بع ٝاهرجٜ 

اُ٘غالالالالالالبػ ثالالالالالالب٬ٌُّ ُٝالالالالالال٤ٌ 

ا٫كؼالالبٍ ، ُلهعالالخ إ اُ٘غالالبػ 

إٔالالالجؼ ػالالالٖ ٕالالالٞهح ، ٣الالالزْ 

اكهاعٜب ك٠ ػالوٗ روالل٠ٔ٣ 

 ٧ٟ ْٓالالالالالالالالوٝع ٗغبؽالالالالالالالالٚ ،

اُ٘غالالالبػ إالالالجؼ ٝٛالالالْ ٝٛالالالٞ 

ػجالالبهح ػالالٖ ٤ًالالق رؾوالالن ٓالالب 

رو٣الالل ثالال ٟ ٍٝالال٤ِخ ؽزالال٠ ٝإ 

 ً٘ذ رج٤غ اثْٞٛ ٧ِٛي ،

ٝاػظْ اُ٘غبػ ٛٞ رول٣ْ ًَ 

ّالالالالئ كٕٝ ٓوبثالالالالَ ، رؼطالالالال٠ 

اُٖ٘الالالالالالالالب ؼ كٕٝ ٓوبثالالالالالالالالَ ، 

رَالالالبػل اُ٘الالالبً كٕٝ ٓوبثالالالَ 

كٜالالالالنا ٛالالالالٞ ا٫ٍالالالال٬ّ اُالالالالنٟ 

إ رؼِٔ٘الالالالبٙ ، ٫ ٓالالالالبٗغ ٓالالالالٖ 

 رٌَت ٝرزوثؼ ٌُٖٝ ث ٓبٗخ

 ٓؾٔالالٞك ؽَالالب٤ٖٗ اُغواؽالال٠

ٝٛالالالالالْ اُجيَٗالالالالالٌ ٝرالالالالالل٤ٓو 

 اُوٝػ

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 إ٣ٔبٕ ٬ٕػ

 ُٔبما

 

 

 

 ُْ ُٔبما رق٤ََِّذ ػ٢٘ إما ًَ٘ذ رؼِ

أ٢ِّٗ أؽجَُّي أًضَو ٢ِّ٘ٓ  ُٔبما  

أٍزُٔغ إ٠ُ رِي اُو٤ٖلح ثٌَ 

ؽٞا٢ٍ ٣ب ػي٣ي١، ٣زؼغُت هِج٢ 

ٍَ ٣ُجؾوُ  ب، ٤ًَق ُوع ٔي ََ  كا  كاف

ْٓبػِو أٗض٠ رب ٍٜخ ٌٛنا ق ؽز٠ 

 ْٖ ا، ٌَُّ٘ٚ ُْ ٣ٌ ٝإٕ ًبٕ ّبػوي

ماَى اُْبػَو اُن١ ٣ٌزُت 

أٌُِبِد، ٣ٝؾبكُع ػ٠ِ هبك٤زِٜب 

َه ًِٔبرِٚ ٓضِٔب  ٝؽَت، ثَ ؽوَّ

ٍِ ؽجَِّي  أه٣لُ إٔ أرؾوُه ٖٓ أؿ٬

 َُ ا٥ٕ. ًُ٘ذ ٍ ثؾُش ػ٘ٚ، ٝأهٍ

٢ أٗب اُز٢ روًزُٜب ػ٘ل  ُٚ ث َّٗ٘

ل٣وِخ رج٢ٌ، رزنًُو مَُي ٍِٞه اُؾ

َّ ػ٘لٓب أٗزظورَُي ُْٝ ر ِد  ا٤ُٞ

َْ ثنُي   ُْ ٤ًَق ػِ ثبُلؼَ، ٫ أػِ

َٛ ف٤بُُٚ هأٟ ٓب ث٢ ق أّ إٔ 

َِّ أٗض٠ هع٬ي  اُولَه ٣قجُئ ٌُ

ََّ٘ي هَِذ أََّٗي ٍزؼٞكُ،  ٣ؼنثُٜب  ٌُ

 ٍَ َِّ ٓوٍح رٌنُة، ًٔب هب ٝثٌ

ُْذ  َّٞ  ٗياُهل. ث٤ٌُذ ػ٘لٓب رؾ

ٍخ رْلٝ ثٜب  ؿبكح اُو٤ٖلحُ ٧ؿ٤٘

هعتل.. ىاكْد ا٤ٍُٞٔو٠ ٖٓ 

ٝعؼ٢ أًضو، ٝر٤ُ٘ٔذ ُٞ أ٢٘ٗ 

ب ثوِجِيَ  َٜ  .أهٍُِٜب َُي ٢ً رَٔؼَ
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 ٓؾٔٞك ؽبٓل

 ًٞٓج٤ِذ
 

 ع اُْبّٚ ٣ّٞ ىكبكٜب

 ًِٚ ؽبٙو ثبُزٔبّ

 ٝعٜٞا ًَ اُلػبٟٝ

ُٜٔبّ  ٤َٗٝٞا اُؼجل اُ

 ٤َٗذ أٍٝ ؽت ٤ُٜب

 ٤َٗذ مًو٣بد ىٓبٕ

 ؽٜباَُؼبكٙ ٣ّٞ كو

 ههٖٚ.. ٙؾٌٚ ػ٠ِ ا٧ؿب٢ٗ

 ٤َٗذ أٍٝ ؽت ٤ُٜب

 هبُذ ًبٕ ك٢ ٣ّٞ رَب٢ُ

 اًزْلذ ٣ٜٞٓب إ٢ٗ

 ً٘ذ ُؼجٚ ث٤ٖ إ٣ل٣ٜب

 أٗذ ػٔو١ أٗذ ؽج٢

 أٗذ هِج٢ ٝٗٞه ػ٢٘٤

 ٣ّٝٞ ٓب ّبكذ ثٌ٘٘ٞد

 هبُذ اهًٖ أٗذ.. ٣ّٞخ

 اُلًِٞ ٢ٛ ػٔو١

 ٢ٛ ؽج٢ ٝٗٞه ػ٢٘٤

 اُلفٍٞ ثبُلػٞٙ ه٢ٍٔ

 ٝاُؼلك ًٞٓج٤ِذ

 ٢ُ كٌوح كغ ٙ عبد

 اُج٤ِبرْٞ اُؾي٣ٖ

 ٖٗق ٍبػٚ ٖٓ كف٢ُٞ

 ٝا٧ٛلبٍ كوؽٞا ث٤ب

 ُٝٔب ػ٢٘٤ عبد ك٢ ػ٤ٜ٘ب

 ٗيُذ كٓؼٚ ٖٓ ػ٤٘ب

 ٬٣ ٤ٍِل٢ ٬٣ ٕٞهح

 ًِٚ ٓجَٞٛ ٖٓ ٝعٞك١

 اًزل٤ذ إًٔٞ عبٗجٜب

 ٝٛٞ ث٤بفل ٕٞهٙ ٤ُٜب

 ً٘ذ كبًو إ٢ٗ ؽج٤جٜب

 ِٓ ٜٕٛٞ ك٢ ٣ّٞ ػ٤ِٜب

 اًزْلذ ٣ٜٞٓب إ٢ٗ

اٗقالالالالالالالالالاللػذ ثِالالالالالالالالالالٕٞ ػ٤ٜ٘الالالالالالالالالالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ٤ٓبكح ٤٘ٓو

 ”ث٤ٖ أٛلاة اُٜٟٞ“

والالَ  ُٓ كٓؼالالخ ػالالبثوح رزٜالالبكٟ ثالال٤ٖ 

اُـالالواّ ٫ رؼالالوف ٛو٣ويالالب إ٫ إ٤ُالالي. 

٤ًالالق ٣٘زالالبث٢٘ ّالالؼٞه  ثالال ٕ اُؾ٤الالبح 

٫ ه٤ٔالالخ ُٜالالب إ٫ ٝأٗالالَذ ٍالالبًٖ كالال٢ 

عٞف اُوِت، ٤ًالق ٣لزوالل اُؾالٌ 

ًالالالَ ّالالال٢ء ػالالاللا ٝعالالالٞكى اُالالالن١ 

ِالالالٞر٢ ٕٝالالالٔز٢ ٣الالاللا٢٘ٔٛ كالالال٢ ف

ًَٝالالو١ ٝاٗؾ٘الالب ٢، ؽزالال٠ هالالٞر٢ 

ٓ٘الالي ُالالْ رَالالِْ  كٜالال٢ ٓالالٖ أعِالالي 

 .رَُزِْٜ

أهٟ ك٤الالي ػ٤٘الالب١ اُزالال٢ ُالالْ رالالند 

ُٔؼزٜب إ٫ ٓؼي، ٍٝال٤ٌ٘خ اُال٘لٌ 

اُز٢ ثالي رُغجالو، ٝإما ؽاللصزي ػالٖ 

ب  ٓي اُلالالناك ٤ٍٚالالَ ٛو٣ويالالب ٓوٍالالٞ

ث٤ٖ ُٞؽبد اُـواّ اُزال٢ أٝؽ٤زٜالب 

إُالال٢ّ ػالالٖ َٓالالبهٙ ٫ ٤ُلالالو ٍالالجِي، 

ٚ كهة ٝإٗٔالالالالالالالب ٤ُٖالالالالالالال٘غ ٤ٌُبٗالالالالالالال

 .ا٬ُٜٗب٣خ ٣َزو٤ٜب ٓ٘ي ٝؽلى

 

أٗالالالالالب اُٚالالالالالب ؼخ كالالالالال٢ هثٞػالالالالالي، 

ٝاُزب ٜالالالخ ثالالال٤ٖ أٛالالاللاة اُٜالالالٟٞ، 

ٝأُـ٤جخ ؽ٤ٖ ُوب ي ػٔب ثلا ٝٓب 

ٓٚال٠ ًٝالَ ٓالب أٝرال٢ إُال٠ ٍالبػخ 

 .إٔ ً٘ذ ٝؽل١ ٝٓ هة اُؼٔو

٫ أُزلالالالالالالالالالذ إُالالالالالالالالال٠ ٗلَالالالالالالالالال٢ إ٫ 

ا ٫  ٝرٜلٛل٢ٗ مًواى، رْن علهي

ر٤َٔ، ٝرقوط ٕٞريب ُْ ٣٘ؾالوف، 

ح ك٢ ٤ٍوٛب آِٓالٚ ٝرياؽْ اَُؼبك

َيب ٣ِغالْ ػضالواد  إٔ رغل ُٜب ٓز٘ل

 .اُوِت اُن١ ك٤ٚ ٌٍ٘ذ

ث٤ٖ أِٙغ اُـواّ رؼلكد ا٧ه٬ّ 

ٝاُُؾجو، ٝاُقٞاٛو ٝاٌُِْ، صْ 

ٓوهد أٗذ ثقبٛو١ ك٘لند 

أه٢ٓ٬ ٝككبرو١ ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ 

ٝأُؾبثو ُْٝ ر٘ز٢ٜ ٓؼب٢ٗ 

أٍي ؽ٤ٖ أمًو أٜٗب ك٢٘٤ 

رو١ٝ ٕٔز٢ ٝكػجضبر٢ 

ٝؽ٢٘٤٘.
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 ٕلبء أُ٘طب١ٝ

 ٤ُز٢٘ أٍزط٤غ اُزـ٤و

 

 ًِٔب ٙب٣و٢٘ كؼِٚ

 أفبٕٔٚ ٝأّل ٝصبم هِج٢

 أػبٛل ٗل٢َ ػ٠ِ ٗجنٙ

 أها٢ٗ إٔجؾذ هب٤ٍخ

 ٝأهٍٞ ُٖ أؽبكصٚ

 ٍٞف أهؽَ ٝاروًٚ

 ٝأٙغ أُقططبد ٖٗت ػ٢٘٤

 ٝأؽبٍٝ عبٛلح إٔ ارقن كؼَ

٢ٌُ٘ ثٔوٝه اُٞهذ ٫ أكؼَ 

 ٢ّء

 ٝإما ػو٢ِ ؽب و

 ٢ٝهِج٢ ٣وٍٞ ٫ رلؼِ

 أظَ ؽب وح ث٤ْٜ٘

 ٢ٌُ٘ٝ ٓبىُذ ؿبٙجخ

 أؽبٍٝ اُجؼل ػ٘ٚ

 ٝإٔو ػ٠ِ مُي

 ٢ٌُ٘ ػ٘لٓب أٛلأ

 أؽٖ ٝأه٣ل ٖٓبُؾزٚ

 أهٍٞ ٤ٌُ ْٜٓ

ا  ُٞ كؼَ صب٤ٗخ ارقن هواهي

 ٝأ٠َٗ أٗٚ كؼِٜب ٓواد ٝٓواد

 رقطذ أُئبد ٢ٌُ٘ َُذ ٕبكهخ

 أٝ ثب٧ؽوٟ ػبُوخ

 ث٤ٖ هِج٢ اُن١ ٤ٙؼ٢٘

 ٝػيح ٗل٢َ اُؾبههخ

 َْ  أٗب ثٜنٙ اُٖلخ ٫ أػوف ُ

أٗبّ ٗبه ْٓزؼِخ إٔجؼ هٓبك 

 ثبهك

 ر٤٘ٔذ اُضجبد ػ٠ِ اُٞٙغ

 ٢ٌُ٘ ٓغ اُٞهذ أثوه ٤ٌُ كؼِٚ

 ٢ٌُ٘ٝ ٫ أرؾَٔ اُؾ٤بح ٌٛنا

 ّل ٝعنة فٖبّ ٝٛغو

 ٤َُذ ٛنٙ أٗب ك ٗب أؽت ا٬َُّ

 ٝا٫ٍزوواه ٝاُزلبْٛ

ًَ ٓب ٣ؾلس ٣غؼ٢ِ٘ أًوٙ ٗل٢َ 

 ٝاُؾ٤بح

 رقزِٜ أُْبػو ػ٘ل١

ٝؿٚت، ؽ٤ٖ٘ ث٤ٖ ٍقٜ 

 ّٝلوخ

 ٤ُز٢٘ أٍزط٤غ اُزـ٤٤و

ك ٗب ًبُٔٞد أثلأ ثْٔبػو ًج٤وح 

 ٝٓغ اُٞهذ رٖـو

ُٖ رز٠ّ٬ ٝر٠َُ٘ ٌُٖٝ ٣ٌل٢ 

 أٗ٘ب َٗزط٤غ

 إٔ ٗٔبهً ٛوًٞ اُؾ٤بح

٤ُزٚ ٣ؼِْ إٔ اُوَبٝح عبءد 

 ثَججٚ

 ٧م٣وٚ ٓٔب كؼَ

 ٢ٌُ٘ٝ ٫ أٍزط٤غ ا٫ٍزٔواه

 ٢ٗ٧ َُذ هبٛوح

 َُذ ػل٣ٔخ اُوؽٔخ

 ِج٢ عبؽلأٝ ؽز٠ ه

ر٤٘ٔذ إٔ إًٔٞ أٗب ٝأػ٤ِ ًٔب 

 أر٠٘ٔ

 ٢ٌُ٘ ٓغ اُيٖٓ ُْ أػل ًٔب ً٘ذ

 ٌُٖٝ ثنٝه اُق٤و صبثزٚ

 اػط٤ٜب ُٖٔ ٣َزؾن

َْ أٗب ثٜنا اُٚؼق  ٫ أػوف ُ

٫ أػوف ٛ٘بى ٖٓ ٣وٍٞ إٜٗب 

 هٞح

 ُْ أػل أػوف أٝ أػ٢ ٢ّء

ٍٟٞ أ٢٘ٗ ثلأد أؿلو ٢ٌُ 

 أٍزٔزغ ثبُؾ٤بح

 

 

 

 

 

 

 ٍِٟٞ ٕجؼ رٌزت

 اُْٞم ؿو٣نُ 

 

 ..ٖٝٓ ٣له١ ثٌْٟٞ اُوِت

وٙ اُؾ٤ٖ٘ ٣ٜٝ٘بٙ  ..٣بٓٔ

 ..ػٖ اُ٘غٟٞ ٖٓ ا٫ُْٔ

ّوِ  َِ  ..٣ٝج٢ٌ ٛٞاٙ ثبُ

 ..ظٔبٓٗب ٣٫و٣ٝٚ ا٫ٕؽَبً

 ٔا٫ رؼِْ ثبٕٔ اُْٞم ع٬ك  

 ِٛ  ٣ْنُّ اُغَلَ ثبَُٞ

 ٫ ٣ؼزِن ٕٝإ ًبٕ أُوءُ 

 ..ٓب ث٤ٖ اُُغ٬ً

ه زٌِوّ ُٓ  ٔا٤ٖٗ اُوِت 

 ٕٝٞد ٛٞاٙ ٫ ٣ٌِنة

 ٓب ُِٔوِء ٖٓ ٜٓوةٝ

 ..كبُُْٞم ٣بٔر٤ٚ ثبُُؾواً

 ر٘بىع هٝؽٚ اُجِٟٞ

 ٝثِٟٞ اُْٞم ًبُغنٝح

 ٤ٗوإ اُوِت ْٓزِؼِخ

 ..٤ٜٛبد ٔإ ٣طل٤ٜٔب اُ٘بً

 ٛٞ أٌُِّٞ ٫ ٣َِ٘طن

 ُٚ ُٔ  ؽوٝف اُؼْن رُِِغ

 ُْٚ٘ ِٓ  ٣ؼبكِو ٗيػٜب 

 ..ٌُٖٝ عنٝهٛب ُٜب ٔاٍبً

 ٛٞ ؿبهم ك٢ ػْوٚ

ي   ٣ُجِؾو ثوبهة ّٞهٚ ٛوثب

ي ك٢ ا٤ُُٟٜٞ  ٌ ُٚ ّطب

واً َٓ  ..ٝٓب ُٚ ٖٓ 

 ؿو٣ن اُْٞم ٣٘زِظو

 ٗغبحي رغجُو اُوِتَ 

 ٣ؾبٍٝ ٔإ ٣ِزوٜ ٔاٗلبً..
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 ىٛوح ٤َٗبٕ

ٌُِبرجالالالالخ اُالالالاللًزٞهح كبٛٔالالالالخ 

روالالالوؤٙ  اُيٛالالالواء اُؾَالالال٢٘٤

 ٌُْ ٜٗبك ًواهٙ 

 

  

 

  

 ىٛوح ٤َٗبٕ

ٌُِبرجالالالالخ اُالالالاللًزٞهح كبٛٔالالالالخ 

روالالالوؤٙ  اُيٛالالالواء اُؾَالالال٢٘٤

 ْ ٜٗبك ًواهٙ ٌُ

 

 ٕلؾخ 300

 هٖٔ 5

 

اُؤٖ ٛ٘ب رورجٜ ع٤ٔؼٜالب 

ثقٜ ٝاؽل ث ٜٗالب هٝٓبَٗال٤خ 

ٝاهؼ٤خ ٗٞػب ٓب ٝثؼٜٚب هالل 

 ُطُٞٚ ٬٤ڤ٣طِن ػ٤ِٚ ٗٞ

ٓقزِلالالالخ رٔبٓالالالب ػالالالٖ  ٌُٜ٘الالالب

ثؼٚالالالٜب ا٥فالالالو ٝٛالالالٞ أًضالالالو 

٢ّء ٓٔزغ ٛ٘الب اُز٘الٞع كال٢ 

أُٞاٙالالال٤غ ٓٔالالالب ٫ ٣ْ٘الالال٢ء 

 .كافِي أ١ اؽَبً ثبَُِٔ

 

 اُِـخ

 

راليهع اٌُبرجالخ ع٤ِٔالخ  ٍَِخ

ثالالالالالال٤ٖ اَُالالالالالالطٞه ىٛٞهٛالالالالالالب 

اُوه٤والالالخ ًِٝٔبرٜالالالب أُؼجئالالالخ 

ثبَُؾو كزغنثي ٓؼٜالب ُؼالبُْ 

اُوٖالالالخ كالالال٢ ٛالالاللٝء كٕٝ إٔ 

رالالله١ كالال٬ رزالالوى اٌُزالالبة إ٫ 

إٕ اٗز٤ٜذ ٖٓ اُوٖخ ًبِٓخ 

ٝ ه٣ٝالالالالاللا ه٣ٝالالالالاللا ٣ِزٜٔالالالالالي 

اٌُزالالالبة ؽزالالال٠ رؾالالاليٕ ػِالالال٠ 

 اٗزٜبء اَُطٞه

❤ 

 ك٢ أُغٔٞػخ أُوأح

 

اُزالال٢ رؾالالبهة ٓالالٖ  أُزٔالالوكح

 ؽوٞٛبأعَ 

٫هذ ٖٓ هٜو ػ٠ِ ٣الل  ٜٓٔب

 أة أٝ آفو٣ٖ

اُ٘بعؾالالالالخ اُو٣ٞالالالالخ اُزالالالال٢  أٝ

رٌَ٘الالالو صالالالْ روالالالق ٓ٘زٖالالالجخ 

ً٘قِالالالالالالخ رِٔالالالالالالٌ اَُالالالالالالٔبء 

 ثٜبٓزٜب،

ه٣ٞخ هؿْ ًَ اٌَٗبه ٝ  ٢ٛ

ًَ هٜالو ٝ ػضالواد اُوِالت أٝ 

 ٍوطبد اُؼوَ

ٓز٘ٞػالالالالخ أُْ٘الالالال  ٝ  ٝٛالالالال٢

اُزؼِالالال٤ْ ٝاُضوبكالالالبد كالالال٢ ًالالالَ 

 هٖخ

ك٢ٜ اُوو٣ٝخ اث٘الخ اُؾَالت -

رزٔالالوك ػِالال٠ ٝاَُ٘الالت اُزالال٢ 

ا٧ٝٙالالالبع ٝروٜالالالو صالالالْ رؼالالالٞك 

 ٫ٍزوكاك مارٜب

اُطج٤جالخ أٌَُ٘الوح اُوِالت  –

 اُز٢ رَزوك هٞرٜب ٝرزؼبك٠

ٓالالل٣وح ٓالالٞاهك ثْالالو٣خ ٣الالزْ -

اٍالالالزـ٬ُٜب صالالالْ رضجالالالذ مارٜالالالب 

 ٝرؼٞك ٖٓ عل٣ل ُوٞرٜب

ٝ افالالوٟ رَالالزط٤غ اُؼٔالالَ  –

ٓالالٖ أُ٘الاليٍ ػِالال٠ ؽبٍالالٞثٜب 

كٕٝ ٣ ً ٝك٢ ٍالؼ٢ ٝهالٞح 

هؿالالالالالْ أُالالالالالوٗ ٝؽالالالالالٞاكس 

 ٔنُٔخاُؾ٤بح اُ

ٝا٧ف٤الالالالالوح اُْالالالالالبػوح  –

أُوٛلالالالالخ اُؾالالالالٌ ٝ ّالالالالـق 

 ٣يٍٝ ٣ٝؼٞك ٖٓ عل٣ل

أثطالالالالالالبٍ اُوٖالالالالالالٔ  ع٤ٔالالالالالالغ

ٍالالال٤لاد ٓالالالغ ٝعالالالٞك أثطالالالبٍ 

كالالوػ٤٤ٖ هعالالبٍ ٌُالالٖ ٓؾالالٞه 

 � اُؤٖ ٤ٍلح ه٣ٞخ

❤ 

 اُؤٖ

  

 اٍزوكاك ٗغ٤خ 1

ػِالالال٠ ٛالالالواى ا٧كالالال٬ّ  هٖالالالخ

اُول٣ٔالالالخ ا٧ثالالال٤٘ ٝا٧ٍالالالٞك 

رْالالؼو ث ٗالالي كفِالالذ أؽالالل رِالالي 

ا٧كالال٬ّ ٝأؿِوالالذ اُجالالبة ٓالالٖ 

 ٝهاءى

٬ٓثَالالالْٜ، رؾٚالالالو  رورالالالل١

 ٬٤ڤالالؽل٬رٜالالْ، رالالوٟ ٍالالِْ اُ

ثالال٤ٖ اَُالالطٞه ٝ اُْالالوكبد ٝ 

 اُ٘ٞاكن،

ُزؾٌٔالالبرْٜ اُؼو٤ٔالالخ  رقز٘الالن

 ك٢ اث٘زْٜ

رجزَالالالالالالْ ُ٪ٗزٖالالالالالالبهاد  صالالالالالالْ

 اُٖـ٤وح

رَالالزؾن إٔ ٣لالالوك ُٜالالب  هٖالالخ

هٝا٣الالالالخ ًبِٓالالالالخ ٝإٔ ٣ٖالالالال٘غ 

 ٜٓ٘ب ك٤ِْ ها غ

� 

 ىٛوح ٤َٗب2ٕ

اُغ٤ِٔالالالالخ ًيٛالالالالوح  اُطج٤جالالالالخ

 اُوث٤غ أُزلزؾخ

اُ٘لَالالالالال٢ ث٤ٜ٘الالالالالب  واػٜبٕالالالالال

ٝثالالالال٤ٖ هِجٜالالالالالب صالالالالْ ٓلبعالالالالال ح 

ثٔوٙالالالٜب اُالالالن١ ٣َالالالجت ًالالالَ 
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ّالال٢ء ٝ هٞرٜالالب كالال٢ اُزـِالالت 

 ػ٤ِٚ ٝاُؼٞكح

اُطج٤جالالالالالخ اُو٣ٞالالالالالالخ  ٌُٜٞٗالالالالالب

 اُغ٤ِٔخ

كالالالال٢ اُوٖالالالالخ ٗجالالالالنح  رزالالالاللافَ

ٕالالـ٤وح ػالالٖ ر٘ٔالالو ا٧ٛلالالبٍ 

ٝاُؼب ِالالالالالالالخ ػِالالالالالالال٠ اُطلالالالالالالالَ 

أُٔزِئ ًْٝ ٣ صو ػ٤ِٚ مُالي 

 كٕٝ إٔ ٣ْؼو أؽل

ا٧ٛالالب٢ُ ٝاُؼالالبُْ ٣ْالالؼو  ٤ُالالذ

ٕ ًِٔالالبد ثَالال٤طخ ُِطلالالَ ثالال 

ػٖ ّؼوٙ ٝىٗٚ ٬ٓثَالٚ أٝ 

أ١ ّال٢ء ٫ ٣الالوٝم ُٜالْ ٓالالٖ 

 ٝعٜخ ٗظوْٛ ْٛ،

ر٬ىّ اُطلالَ ٤ِٛالخ ؽ٤برالٚ  هل

ثالالَ رالالنصو ػِالال٠ صوزالالٚ ثنارالالٚ 

ُٔاللك ًج٤الوح عاللا ٝهالل رالالنك١ 

َُوٞٛٚ ك٢ كٝٓالبد ٓالوٗ 

 ٗل٢َ أٝ اًزئبة ؽبك

ها ؼالالالالخ اثٌز٘الالالال٢ ًٔالالالالب  هٖالالالالخ

 كؼِذ هٖخ رـ٤٤و ٓلبعئ

❤ 

 رٔبٓب ك٢ أُ٘زٖق 3

 ٝاُوِت ُؼوَا

 ٝاَُِطخ ٝ أُبٍ اُؾت

ٓزٞإالالِخ ر٘زٜالال٢  ٕالالواػبد

ثالال ٕ أُالالبٍ ٍالالِطخ ٝاَُالالِطخ 

اُطبؿ٤الالخ رالاللػٞا ُِظِالالْ ٌُالالٖ 

ثؼالالالالال٘ اُجْالالالالالو ٣قزالالالالالبهٕٝ 

اُطو٣ن اُٞؽ٤ل اُٖالؾ٤ؼ صالْ 

٣ؾِٔالالالالالالالٕٞ اُؾالالالالالالالت ٓؼٜالالالالالالالْ 

 ٤ُوّلْٛ ُجبه٢ اُطوم

اُغ٤ِٔخ اُو٣ٞالخ رٔبٓالب  كلٟٝ

 أُوأح اُز٢ أؽجٜب

❤ 

 رـ٤٤و ٓلبع٢ء4

ـو٣الالالت هالالالل ٣ؼطالالالق ػ٤ِالالالي اُ)

ث٤٘ٔالالالالالب اُوو٣الالالالالت ٣زٖ٘الالالالالَ ٝ 

 ٣جزؼل

هؽٔالالالالالخ هللا ٝ ر٤ُٞالالالالالٚ  ٛالالالالال٢

٧ٓالالالالالوى ٝرالالالالاللث٤وٙ ُغ٤ٔالالالالالغ 

أٓالالٞهى كؾالال٤ٖ ٣زقِالال٠ ػ٘الالي 

اُغ٤ٔالالالالغ ٣وٍالالالالَ إ٤ُالالالالي ٓالالالالٖ 

٣قالالالالوط ٓالالالالٖ ٍٝالالالالٜ ؽٌِالالالالخ 

ظ٬ٓالالي ؽالالب٬ٓ ث٤ل٣الالٚ ّالالؼِخ 

 (ٙٞء ك٢ٚ٤ء ُي

 ك٢ ٍطٞه ٓ ٍبح

ا٧ؽالالٞاٍ ٓالالٖ ؽالالبٍ إُالال٠  رـ٤الالو

 ؽبٍ ك٢ صٞإ

ر٘وِالالالالالت ٓالالالالالوٗ،  اُٖالالالالالؾخ

خ ػٜل ا٫ٍزوواه ٣٘وِت ف٤بٗ

 ٝ اٗلٖبٍ، صْ اُزؼبك٢

اُغَالالالالالالل ٝاُالالالالالالوٝػ  رؼالالالالالالبك٢

 .ٝاُوِت

❤ 

 آوأح ُْ ٣ؾبُلٜب اُؾت5

اُلزالالبح كالال٢ أُغزٔالالغ  ٕالالواع

اُالالالالن١ ٣ٌ٘الالالالالو ػ٤ِٜالالالالب ػالالالالاللّ 

اهرجبٜٛب ُؼلّ ػضٞهٛب ػِال٠ 

 اُْقٔ أُ٘بٍت

ٓالالالوٝه اُؼٔالالالو رٚالالالطو  ٝٓالالالغ

٫فز٤الالالبه أٍٝ ٓ٘بٍالالالت ٣الالاللم 

 ثبثٜب

 رٖو٣لبد أفوٟ ُِٝوله

٣٘طل٢ء اُْـق ٣ْٝالزؼَ  صْ

أفالالوٟ ٣ٝٔ٘ؾٜالالب أكٌالالبه ٓالالوح 

 عل٣لح

َٓالالالالبػلح ا٥فالالالالو٣ٖ  كوثٔالالالالب

ٝٓالالال٘ؾْٜ اَُالالالؼبكح ٛالالال٢ كالالال٢ 

ؽالالل مارٜالالب ٍالالؼبكح ٓقل٤الالخ ٫ 

 رٕٞق

ٌُِبرجالالخ ٝٓغٔٞػزٜالالب  ّالالٌوا

 ❤� ا٤ُٔٔيح

 ٜٗبكًواهٙ#

 #ًزبثٞ_هأ١
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 إسرررررربكر ك   ررررررب  _
 صورة مع وسة_

 ..هبُزٜالالالالب كالالالال٢ ّالالالالـق _

ُٛ٘الالب كِالال٢ “هبُالالذ:  ًُ٘الالُذ أُهِالال٤ْ 

ًَبٗالالذ رِِالالي اُُ٘وطالالخ ا ُجَؼ٤ِالاللح.. 

ُّالالالالوكز٢ رُِطالالالالَ َػِالالالال٠ َٜٗالالالالٍو 

الٞهح  ُٕ بك٢، ٣َِٔئ ثِوبػالٚ  َٕ
٘ؼٌَخ، ٝثِغٞاهٛب  ُٓ  ٌُِْٔ
ًُ٘الَذ أٍَالزِظَ أَٗالب  ٤َٔ٣٘يب َٗقِالخ 

ًُ٘الالالذ أَػْالالالن  هزٔالالالب  َٝ رَؾزٜالالالب 

ًُ٘الالالالذ  اُزَؾالالالالل٣ِن ثِبُطج٤ؼالالالالخ.. 

أَػْالالالن إَٔ أُُوالالال٢ ثِبُؾغالالالبهح 

اُٖالالالـ٤وح كِالالال٢ هَالالالبع أُالالالبء، 

الَٞد  ُٕ ٝأٍَزٔزغ ٝأَٗب أٍَالٔغ 

رطبٜٓالالالالب ثَِالالالالطؼ أُالالالالبء، اه

أَٗالالالب  َٝ الالالب أًَضالالالو  ٚي ٝأٍَالالالزٔزغ أ٣َ

الالالالالال٢  ِٛ َٝ أَهٟ رِِالالالالالالَي اُجاُلالالالالالنَهح 

ِِلالالخ  قز ُٓ ٍ إُِالال٠ ثاُلالنهاد  ُٞ رَزَؾالال

الالٖ َؽ٤الالُش ا٧ًَجالالو  ِٓ ا٧َؽَغالالبّ  

 ..إُِالالالالالالالالالالالالالالالالالال٠ ا٧َٕالالالالالالالالالالالالالالالالالالـو

ًَبٗالالذ اثزَالالبٓز٢ِ ٫ رُلالالبهه٢ِ٘ 

٢ مَاَى أُْٜل ِٜ  ..إ٠ُِ إَٔ ٣َ٘ز

الٞهر٢ِ  ُٕ ػٖ ا٤ََُالبه راَلوٟ  َٝ
ُّالالالالوك الالالالٖ  ِٓ ُٛالالالالَ  ز٢ِ، ٝأَٗالالالالب أَ

الالالالالالالٞهح  ُٕ ًَبٗالالالالالالالذ  ٌُٜ٘الالالالالالالب  َٝ
اٙالالالالؾخ،  َٝ ُّْٓٞالالالالخ، ِؿ٤الالالالو 
اٙالؼ ثِزِالالَي  َٝ َّال٢ء  ًُالَ  ًَالبٕ 

ٍَالخ  ُٞ ؼٌ َٔ ؽخ اَُطج٤ِؼ٤الخ اُ ُٞ اُِ

الالالالالٞهح  ُٕ الالالالٞهر٢ِ أَٗالالالالالب،  ُٕ إ٫ِ 

الٖ اَُغٔالبك  ِٓ ٢َّء   ًَُ رَؼٌٌ 

اٍالالزََطبع إَٔ ٣َ ُفالالن َؽوَالالٚ كِالال٢ 

ُٕٞهر٢ِ أَٗب  ..اَُطج٤ِؼخ.. إ٫ِ 

ُِٔالالالبما َُالالالْ رَ ُفالالالن  ا٥ٕ أ٣َو٘الالالذ 

 َؽوٜب ك٢ِ اَُطج٤ِؼالخ ُٕٞهر٢ِ 

البك٤ِيب ٫  َٕ ٖ ٣َُِٔي هَِجيالب  َٓ  ُٚٗ٧

لبء ك٢ِ  َٖ ٣َؾن َُُٚ إَٔ ٣َ ُفن اُ

ٍٕ آفو ٌب َٓ.. 

ُٛٞ َػلٍ اَُؾ٤َبحِ   .”ٌَٛنا 

 

 

 

 

 

 

 

 أؽٔل ػ٤ل

 إكول
 

ثؼلٓب ٓبرذ ىٝعزٚ أٝ ثب٧ؽوٟ 

ب  هزِٞٛب. ًبٕ ًَ ٣ّٞ ٣َز٤وع ٕجبؽي

ٝهل أفن اُوواه ُوزَ ٗلَٚ، ٣ْؾن 

ـب ثب٤َُِ هجَ ٗٞٓٚ، ٣ُورت ٤ٍلٚ ع٤ل

ؿوكزٚ ؽز٠ ٣زوًٜب ٗظ٤لخ، ٣ُغٜي 

 .ِف٘غوٙ ٣ُِٝٔغ كهػٚ

ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ٣ٔزِي ك٢ ٗلَٚ ٖٓ اُُغجٖ 

ٓب ٣ٌل٢ ٤ُٔ٘ؼٚ ٖٓ هزَ ٗلَٚ، ًبٕ 

ًُِٔب اهزوة َٖٗ ا٤َُق ٓ٘ٚ ٍِْٝ 

أٓوٙ، روٜوو ٝرورؼل إٔٝبُٚ 

ِو٠ ػ٠ِ  ُٓ ٝكوا َٚ  ك٤زوى ٤ٍلٚ 

ح، ُْ ا٧هٗ ٝهِجٚ ٣٘ج٘ ُؽيٗب ٝؽَو

 !٣َزطغ إٔ ٣ِؾن ثٜب

٣قوط ًَ ٣ّٞ ٖٓ ث٤زٚ ؽب٬ٓي ٤ٍلٚ 

ٝكهػٚ ٝف٤جخ أِٓٚ كٞم ظٜوٙ، ًَ 

٣ّٞ ٣لفَ ٓؼوًخ عل٣لٙ ٓز٤٘ٔيب إٔ ٣غل 

ٖٓ ٣َزط٤غ هزِٚ، ر٠٘ٔ ُٞ ٝعل ٖٓ 

٣ُٚب٤ٛٚ هٞح ٝػ٘لٞاٗيب ٝؿٚجيب ؽز٠ 

٣َزط٤غ هزِٚ ٝإهاؽخ ثبُٚ ٖٓ ًَ ٛنا، 

إٔ ٣ُِٕٞٚ أؽلْٛ إ٠ُ ؿب٣زٚ كٝٗٔب 

 .ترؼ

ب ًبٕ ٣ؾَٔ ك٢ هٝؽٚ ٖٓ  ٚي ٌُٝ٘ٚ أ٣

اُْغبػخ ٝاُلزٞح ٝاُـٚت ٓب ٣غؼِٚ 

ؿ٤و هبكه ػ٠ِ روى ٗلَٚ ٤ُوزِٚ 

أؽلْٛ، كل٢ ِفْٚ رل٤ٌوٙ ٫ٍزوجبٍ 

أُٞد ًبٕ ٣وبّٝ، ك٤ٔ٘غ أ١ ٤ٍق إٔ 

 .٣َٖ إ٤ُٚ أٝ ٙوثخ هٓؼ إٔ ر٤ٖجٚ

ًبٕ ٣و١ ك٢ ًَ اُٞعٞٙ اُز٢ ٝاعٜزٚ 

ٚ أُٞد، ً ٗٚ رغَل ك٤ْٜ، ك٤غل ٗلَ

٣٘زوْ ٓ٘ٚ ٧ٗٚ أفن ٓ٘ٚ ىٝعزٚ، ر٠٘ٔ 

ُٞ ًبٕ ك٢ هٝؽٚ ٗلٌ اُُغجٖ اُن١ 

٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ هزَ ٗلَٚ ًَ ٕجبػ، ؽز٠ 

 .٣ِو٠ ؽزلٚ ٣ِٝوبٛب

ًٝالالَ َٓالالبء ٣ؼالالٞك إُالال٠ كواّالالٚ، ٣ْالالوة 

ٍيالب ٓالالٖ اُغؼالخ ٣ْٝالالؾن ٍال٤لٚ ٣ٝورالالت   ً

ؿوكزٚ ٣ِٝٔالغ كهػالٚ ٝف٘غالوٙ، ٣ٝ٘ال١ٞ 

هزالَ ٗلَالالٚ كالال٢ اُٖالجبػ، ًٝالالَ ٣الالّٞ ٣٘الالبّ 

ا ٜٗب ٤يب.ٝهل ارقن هوا  هي



 جريدة الفكر الحر 
 

 24 جريدة الفكر الحر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 دمحم عواؽ٢

 -أٗب ٓنٗت  -
 

  

 

ٜيب ٗٞهٙ ؽغبثٚ  أ٣ــب إُـ

ٓب ثبٍ هِج٢ ك٢ ظٍِٔخ 

 ّٝزبدِ 

ٍٍ ػ٘ـ٢  ٤ٌُ ا٤ُٚبء ثٔؼي

 إٗٔب ٌٍٖ اُٜٟٞ ٗظوار٢

اُؾت ٓ٘ي ٝإ٤ُي ًَ 

 ٕجبثز٢

ٝاُووة ٓ٘ي ٍؼبكر٢ 

 ٝؽ٤بر٢

  ٖ  آٓ٘ذ هج٬ي أ٢٘ٗ ثي ٓنٓ

 ٢ٌُ٘٘ هل رُٜذ ك٢ ُنار٢

أؽجٞ ٝاُنٗٞة ٝهعؼذ 

 ٗٞاعي  

 ٝا٥ٕ أُػِٖ رٞثزـ٢ َػجَـواد

 ٝفِؼذ ػ٢٘ صٞة ٓؼ٤ٖز٢

ٝٝهلذ ػو٣بٗيب ٓؼ٢ 

 ٕلؾبر٢

 إٕ رؼُق ػ٢٘ ك ٗذ فبُو٢٘

 ٝإٕ هككد ٍ ػٞك ثبُووثبد

ٓب ّٙو هِج٢ إٕ ث٠ٌ ُي 

ب ٖي  ٓقِ

ٝٓب ٙو هث٢ إٕ ػلب ػٖ 

 مار٢

ب ٚي  هثبٙ عئُذ إ٤ُي هِجيب ٗبث

٣وعٞ ٣ٝق٠ْ ٝاُلٓٞع 

 عٞاه١

ـو٠ٍ ر٤ْٜ ٓغ هٝؽ٢ ث َٓ  ٬

 اُلُع٠

 ٣ب ٤ُزٜب روٗٞ إ٠ُ ا٧ٗٞاهِ 

ٌيب ثؾجبٍ عٞكى ٫  َُٓزَٔ
 أهٟ

 ؿ٤و أُؾجِخ ك٤ي ٨ُٜٛبه

ٝ ثؾت آٍ اُج٤ذ أ٠َٗ 

 ؿوثز٢

ك٢ اٍ ث٤ز٢، أ٠َٗ ًَ 

 ؽٖبه

َٓزؾِليب ثغ٬ٍ ٝعٜي 

 ٗٞهٙ

رُْوم ُٚ اُظِٔبد 

 ٝا٧ٍؾبه

أٗب ػجلى أُقِٞع ٖٓ 

 ؽَت ٖٝٓ َٗت

 هلبه١ٓزِنميا ك٢ ٝؽلر٢ ٝ

ٌ  ٣ي٣ل ثنًوًْ  كِٞؽلر٢ أُٗ

 ُٝنًوًْ كٞم اُٞعٞٙ ٝهبه

ٜيب ؿ٤وٙ  ُج٤ي هثيب ٫ إُـ

أٗب ٓالنٗت  أْٓال٢ إُال٠ اُـلالبِه 

 

 

 

 

 

 

 أؽٔل هث٤غ

 اؽز٤بط ٝ ر٢٘ٔ

 ٣ٚبعغ اُوِت ٬ٓم اُـب٤ٗبد،

عٔٞك ْٓبػو اُوه٤ن ٤ٌُ إ٫ 

 ٌُْٜٞٗ ٌٛنا

 .. كِٔب ا٧ؽواه

 إعبثٚ ث٤ٖ أهٞاً ٓؼزٔٚ

هْؼو٣وح اُلَٖ ر٘زبة اُوأً 

 ث٤ٖ

ٓب ٣ورغق ٖٓ ص٘ب٣ب اُوِت ٖٓ 

 ُٜلٚ

 ٕٝٔٞك اٌُجو٣بء،

رز٘بصو اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗٚ ؽ٤٘ب 

 ٝاُٞهٝك،

 إما ٓب اٜٗٔو أُطو

َُذ ٝؽلى كٌِ٘ب ٗ ًَ ٖٓ ماد 

 اُيٖٓ

 !كِٔب اُٖواؿ 

رؼزوف ػ٠ِ أػزبة ٕلم اُؼ٤ٖ 

 ك٤ٚ

 ث ٜٗب ٤َُذ ًبمثٚ

ٌُٜ٘ب رؾجٚ ًض٤وا كٜٞ أُقِٔ 

أُـبكهٙ إ٠ُ ٛوهبد  ُٜب ك٢ ٤ُبٍ

 اُؾ٤بٙ ،ٓٞط ػبٕق

 أهٛن ا٧مٛبٕ

ًٝ ٕ هللا ٣ ٓو٠ٗ إٔ أرق٠ِ ػٖ 

هِج٠ ٩كهاى ػوَ ا٫٩ٙ اُنٟ 

 ٣لطٖ، ٓب ثؼل

ٖٓ ُؽو إ٠ُ ٓزٖٞف إ٠ُ ٤ِٛن 

 ّو٣ل ٕؾواء ث٬ ثٜٞ

 ػوَ رغٔل

 ٝهِت ٣ٜلٞ

ٝهٝػ رط٤و ٝرؾِن ٖٓ ؽ٢ُٞ 

 ٙبؽٌخي 

 ٍبفوحي 

ٖٓ ك٤ٓٚ ٤ٌُ ُٜب ف٤ٞٛ ٓضجزٚ 

كٜب إ٫ ٖٓ ا٩ؽز٤بط ك٢ أٛوا

 .ٝاُز٠٘ٔ

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 25 جريدة الفكر الحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػجل اُؼي٣ي ٖٓطل٠

 هٚب٣ب هأ١ ػبّ ٖٓ ىٖٓ كبد

 

 

كال٢ ٕالالجبػ ٣الّٞ ا٧ص٘الال٤ٖ أُٞاكالالن 

 1928اُضبُش ٖٓ ٍجزٔجو ُِؼبّ 

َُ٘ٚ  708ٝ ك٢ كافَ اُؼلك ههْ 

اُواثؼخ ػْو ٓالٖ ٕاللٝه عو٣اللح 

اُِطالالالالب ق أُٖالالالالٞهح .. ٝ ػِالالالال٢ 

اُٖالالالاللؾخ أٝ ا٧ُٝالالالال٢ ثبُغو٣الالالاللح 

ٝ أٗٚ ك٢ ” هؼخ ا٧ر٤خ مًود اُٞا

ػٖالالالو ٣الالالّٞ اُٞاؽالالالل ٝ اُؼْالالالو٣ٖ 

ٓالالالٖ أؿَالالالالطٌ أُبٙالالالال٢ مٛالالالالت 

إُال٢ ثالبه اُقٔالو ” اُجٜٞاد ” أؽل

ٝ ” دمحم أُٜالالالالالل١“كالالالالال٢ ّالالالالالبهع 

عٌِ ٣ؾز٢َ اُقٔو ٓالغ اَُال٤لح 

ٕبؽجخ اُجالبه ” ٤ٍٔوح ؽغبى١“

ٝ ُٔب أ٠َٓ أَُبء ًالبٕ ا٧ص٘البٕ 

ك٢ ؽبُالخ ٍالٌو ّالل٣ل ٝمٛجالب ٓؼالب 

إُالالال٠ ٓ٘الالاليٍ أُالالالوأح كالالال٢ ّالالالبهع  

 (طوح اُلًخه٘

 

ٛٞ ٗلَٚ ّبهع ٗغ٤ت اُو٣ؾالب٢ٗ 

 .. ؽب٤ُب ثب٧ىث٤ٌخ

 

ٝ ثؼالالالل ٕٝالالالُٜٞٔب ثو٤ِالالالَ كفِالالالذ 

اُقبكٓالالالخ اُؾغالالالوح ػِالالال٤ْٜ كالالالوأد 

ا٧ص٘الالالالال٤ٖ ٕالالالالالو٣ؼ٤ٖ ٝ اٗوطؼالالالالالذ 

ٗجٚبد أُوأح ٝ اُوعَ ك٢ ؽبُخ 

اؽزٚبه كبٍزـبصذ ٝ ٛوع هعبٍ 

اُج٤ٌُٞ إ٤ُْٜ ٝ أُوأٙ اٗوطؼالذ 

أٗلبٍٜب ا٧ف٤وح ٝ اُوعالَ ٓالبىاٍ 

ا٧ف٤و ٖٓ اُؾ٤بح ، ٝ هالل  ثبُوٓن

رْ ؽٔالَ ا٧ص٘ال٤ٖ إُال٢ أَُزْالل٢ 

ٝ هالالالالل ّقٖالالالالذ ؽالالالالبُزْٜ ث ٜٗالالالالب 

أكالالواٛ ثبَُالالٌو ٝ هالالل كالالبم اُوعالالَ 

ٓالالالٖ ؿْالالال٤زٚ كالالال٢ ٕالالالجبػ ا٤ُالالالّٞ 

اُزالالب٢ُ ٝ اٍالالالزؼبك ؽ٤برالالالٚ ثؼالالالل إٔ 

 ًبٕ ػ٠ِ ؽبكخ اُوجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝ هل ػبّذ ٤ٍٔوح ا٤َُلح 

 أُزٞكبٙ رٌ٘ي

أُبٍ ٛٞاٍ ؽ٤برٜب ؽز٢ ِٕٝذ 

ٜب ثق٬ف اُؼوبهاد ٝ اُجبه صوٝر

ع٤٘خ ٖٓو١ ٝهل اٍ  4000إ٢ُ 

ًَ مُي إ٠ُ اثٜ٘ب اُٞؽ٤ل اُن١ 

ًبٗذ هل روًزٚ ٤ٜ٣ْ ػ٠ِ ٝعٜٚ 

ّو٣لا ك٢ اُطوهبد ؽز٠ أهاك 

هللا إٔ ٣٘زوَ ٓبٍ أٓٚ إ٤ُٚ 

 .. ٣ٖٝجؼ ؿ٤٘ب

 

ًبٗذ ًَ رِي اُغَٔ اَُبثوخ ٛال٢ 

ًالالَ ٓالالالب ٝهك ػِالالال٠ َُالالالبٕ ٓؾالالالوه 

عو٣الالاللح اُِطالالالب ق أُٖالالالٞهح كالالال٢ 

ٓوبُٚ اُن١ ػوٗ ك٤الٚ ٓالب هالل آٍ 

إ٤ُالالالٚ ا٧ٓالالالٞه ثؼالالالل ٓالالالٞد اَُالالال٤لح 

ٍالال٤ٔوح ٝ ٌُالالٖ ُِوٖالالخ ثؼالالل أفالالو 

ًالالبٕ ٛالالٞ ا٧ًضالالو ٓ ٍالالب٣ٝخ ٝ ُؼالالَ 

اُغو٣لح ؿلِذ ػٖ مًوح ُجْبػخ 

ٗلالًٞ  ا٧ٓو ٝ ٕالل١ ٝهؼالٚ كال٢

اُوالالالالواء كالالالال٢ مُالالالالي اُٞهالالالالذ ٓالالالالٖ 

اُيٓبٕ أٝ ُؼِْٜ أفنٝا ثب٫ػزجالبه 

ثالبُوٍٞ اٌُالو٣ْ   أمًالوٝا ٓؾبٍالٖ 

ٓٞرالالالالبًْ .. ٝ ٌُالالالالٖ ثنٍالالالالزؼواٗ 

ُٔؾخ ث٤َطخ ػٖ ا٤َُلح ٍال٤ٔوح 

ؽغبى١ ٌٗزْق ث ٕ اٜٗب ُْ ٣ٌالٖ 

اُٞؽ٤الالالل اُالالالن١ أُوزالالالٚ ثبُطوهالالالبد 

٣َالال ٍ أُالالبه٣ٖ ثؼالالل هللا ٍالالجؾبٗٚ 

كالال٢ هالالٞد ٣ٞٓالالٚ ثالالَ ٝ ًالالبٕ أث٤ٜالالب 

ي اَُالال٤ل ؽغالالبى١ ٓالالٖ اُالالن٣ٖ أ٣ٚالال ب

أُوالالالزْٜ ٍالالال٤ٔوح ُزالالال٘ؼْ ثٌالالالَ رِالالالي 

اُضالالالوٝح ٝؽالالاللٛب كٕٝ ّالالالو٣ي هالالالل 

٣وزَالالْ ٓؼٜالالب صالالوٝح ًبٗالالذ رؼالالبكٍ 

٣ٞٓ٘ب ٛنا ك٤ٔالب ٣والله ثؾالٞا٢ُ ٓالب 

٣ي٣الالالل ػالالالٖ اص٘الالال٤ٖ ٤ِٓالالالٕٞ ع٤٘الالالٚ 

ثٔوبهٗالالالالخ ٍالالالالو٣ؼخ ٓالالالالغ اٍالالالالؼبه 

اُغ٤٘الالالالخ أُٖالالالالو١ ؽ٤ٜ٘الالالالب ٓالالالالغ 

أٍالالالؼبه اُالالالنٛت .. أهاكد ٍالالال٤ٔوح 

٤الذ إ رقز٢ِ ثال ٓٞاٍ ىٝعٜالب أُ

ٝؽلٛب كٕٝ ؿ٤وٛب كَبهٜب اُوله 

إُالال٢ ٓالالٞد ؽزٔالال٢ هاؽالالذ ف٬ُالالٚ 

ٙؾ٤خ ُ٘لَٜب ، ٝ ٌُٖ ُْ ر٘ز٢ٜ 

هٖخ ا٧ثٖ ثالَ ٝاٍالزٔود ؽ٤برالٚ 

ًزبعو ك٢ ٖٓو ثؼلٓب ػبُ ٓالغ 

علٙ ٝ ؿ٤ود ا٧ٓٞاٍ اُز٢ ًبٗالذ 

هالالل ٛوهزٜالالب ٍالال٤ٔوح ُٜالالْ ثٔٞرٜالالب 

ٓالالٖ ؽ٤الالبرْٜ ٝ ّالالنٕٝ ك٤ٗالالبْٛ ٝ 

ٌُٖ ٓب ؽ٢ٌ ٛٞ كَٖ ٝؽ٤الل ٓالٖ 

خ ُؼالالَ ٓالالٖ ٣والالوأ رِالالي ؽٌب٣الالخ ػب ِالال

اُؾٌب٣الالخ ٣ٌالالالٕٞ ٓالالالْٜ٘ كِالالالْ رالالالنًو 

اُغو٣لح أُوبة اُؼب ٬د ٝ ٫ اٍْ 

ا٧ثالالٖ ثبٌُبٓالالَ ٝ ٫ اُغالالل ثبٌُبٓالالَ 

ؽلبظالالب ػِالال٠ ثؼالال٘ ٓالالبء اُٞعالالٚ 

ٖٓ رِي اُلٚال٤ؾخ اُزال٢ هالل أُٔالذ 

 ثْٜ ك٢ مُي اُٞهذ .
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ك٤٘الالالبد ا٫هزجالالالبً أُٜالالالبه١ كالالال٢  

”. ٍالالالال٤لر٢ اُغ٤ِٔالالالالخ“َٓالالالالوؽ٤خ 

ػٚالالٞ  –ثوِالالْ/ ك. إ٣ٔالالبٕ اُي٣الالبد 

 ارؾبك ًزبة ٖٓو

 

  

 

هثٔالالب ُز٤ٔالالي كٌالالوح اُالال٘ٔ ا٧كثالال٢ 

ا٧ٕالالالالالالال٢ِ، ٝهثٔالالالالالالالب ُْالالالالالالالٜورٚ 

ٝٗغبؽالالالالالالٚ  هالالالالالالل رجالالالالالاللٝ كٌالالالالالالوح 

ا٫هزجبٍبد ٍالبػزٜب كٌالوح عبمثالخ 

ٝرغوثخ ك٤٘خ ٓـو٣الخ، ًٝض٤الواي ٓالب 

اهزجٌ أَُوػ أُٖو١ أكٌالبهٙ 

اُ٘بعؾالالخ ٓالالٖ ٖٗالالٞٓ أَُالالوػ 

اُؼالالب٢ُٔ فبٕالالخ رِالالي اُزالال٢ رؾٔالالَ 

إَٗالالالب٤ٗخ ػ٤ٓٞٔالالالخ ًلٌالالالوح  ٍالالالٔخ

، ٌُٝالالالالٖ ”اُؼلاُالالالالخ ا٫عزٔبػ٤الالالالخ“

ي كالال٢ ٤ًل٤الالخ  أُؼٚالالِخ رٌالالٕٞ كٝٓالالب

ي  رؼو٣الالت ٝاهزجالالبً اُالال٘ٔ اهزجبٍالالب

ي ٓالالالب ياي، رزٔظٜالالالو ك٤الالالٚ  اؽزواك٤الالالب

اُجٖٔخ اُؼوث٤الخ ثٖالٞهح ٓزَالوخ 

ٓالالالالغ صوبكالالالالخ ٝػالالالالبكاد أُ٘طوالالالالخ، 

ي  ي ٓٞاى٣الالب ؽ٤الالش ٣ؼالالل ا٫هزجالالبً ك٘الالب

ُلالالٖ ًزبثالالخ اُالال٘ٔ ا٧ٕالال٢ِ ثٜالالنٙ 

ي  أُِؾالالبد، ٝٛالالنا ٓالالب ٗلزوالاللٙ ؽب٤ُالالب

ٝٓب كػب٢ٗ إ٠ُ ا٩ّبهح ٝاُزجئ٤الو 

إُال٠ ٗٞػ٤الخ ٝاؽزواك٤الخ ا٫هزجالبً 

ٍالال٤لر٢ »أُْ٘الالٞك كالال٢ َٓالالوؽ٤خ 

ً٘ٔٞمط أّبك ثالٚ ًجالبه « اُغ٤ِٔخ

 .اُ٘وبك

 

ٍالالالالالالال٤لر٢ »هاُلالالالالالاللّٓذ َٓالالالالالالالوؽ٤خ 

ػِالالالالالال٠  1956ػالالالالالالبّ « اُغ٤ِٔالالالالالالخ

صالْ ػوٙالذ « ثوٝكٝاٟ»َٓوػ 

ثؼلٛب كال٢ أًضالو ٓالٖ ٣٫ٝالخ، ٝهالبّ 

َٗالالالال٢ ثجطُٞزٜالالالالب رْالالالالبهُي ّٞعب

ٝعِالالالٞه١ ًوآجزالالالٕٞ ٝأفوعٜالالالب 

 .عِٖ ًبٍبٍ

 

ٝٛالال٢ إؽالاللٟ اُوٝا الالغ اُزالال٢ أُلٜالالب 

عالالالٞهط ثوٗالالالبهك ّالالالٞ، ٝاهزالالالجٌ 

اُالال٘ٔ أُٖالالو١ ٜٓ٘الالب ًالال٬ ٓالالٖ 

ثٜغالالالذ هٔالالالو ٍٝالالال٤ٔو فلالالالبع٢، 

ٝهالالالبّ ثجطُٞزٜالالالب كالالالناك أُٜ٘الالاللً 

٣ٌّٞٝبه، ٝظٜود ك٤ٜب ثٖٔبد 

” ؽَالالالالٖ ػجلاَُالالالال٬ّ“أُقالالالالوط 

اُالالن١ ٣ؼالالل أؽالالل أػٔالاللح أَُالالوػ 

ٙالالالالالال٢ كالالالالالال٢ اُـ٘الالالالالالب ٢ ٝا٫ٍزؼوا

 .أَُوػ أُٖو١ ٝاُؼوث٢

 

ًٔالالب أربؽالالذ إٙالالبكخ ثٜغالالذ هٔالالو 

ُْٔالالالالٜل٣ٖ ٖٓالالالالو٤٣ٖ فبُٖالالالال٤ٖ 

كوٕخ ظٜٞه ٓغٔٞػالخ إٌٓبٗالبد 

ك٤٘الالالخ ؿ٤الالالو ػبك٣الالالخ ٧ثطالالالبٍ رِالالالي 

أَُالالالالوؽ٤خ اُزالالالال٢ رؾُٞالالالالذ ٓالالالالٖ 

اُزواع٤الالالالل٣ب ٝاُوٝٓبَٗالالالال٤خ إُالالالال٠ 

ا٤ٌُٓٞل٣ب كال٢ َٗالقزٜب أُٖالو٣خ 

اُواٍالالالالالقخ كالالالالال٢ أمٛالالالالالبٕ أع٤الالالالالبٍ 

ٓزؼبهجالالالخ ٓالالالٖ أُْالالالبٛل٣ٖ اُالالالن٣ٖ 

٣الالوككٕٝ ؽٞاهارٜالالب ا٤ُٔٔالاليح إُالال٠ 

ي،  ا٥ٕ، ؽ٤ش ٓ٘ؾبٛب ثؼاللاي ٓقزِلالب

ًٝبٗب ٗوطخ رلٞم َُِٔالوؽ٤خ كال٢ 

ٓغِٜٔب ػ٠ِ اُؼالوٗ ا٤ٓ٧وًال٢، 

ا٧ٍٝ ًالالالبٕ ْٓالالالٜل اُؾالالالبهح اُزالالال٢ 

ؽ٤الالالش أثالالالوى « ٕالالاللكخ»رَالالالٌٜ٘ب 

ا٩ٌٓبٗبد اُٜب ِالخ ُِل٘البٕ اُواؽالَ 

عٔبٍ إٍالٔبػ٤َ، ٝاُضالب٢ٗ ْٓالٜل 

، اُالالالن١ «ثوٝك٤َالالالٞه ا٩ر٤ٌ٤الالالذ»

٤الالٚ كالال٢ ا٧كاء ٍالال٤ل ى٣الالبٕ رلالالٞم ك

 .ٝكبهٝم كًٌِٞ

 

ػجوو٣الالالالالالخ أُالالالالالاللٍُٞ “ٝرزغِالالالالالال٠ 

ٝأُؼبكٍ أُٞٙٞػ٢ ك٢ افز٤به 

ًزبة اَُ٘القخ أُٖالو٣خ ٧ٍالٔبء 

ا٧ثطالالالبٍ ػ٘الالالل رٖٔالالال٤وْٛ ُِالالال٘ٔ 

أَُالالالوؽ٢  ؽ٤الالالش إٔالالالجؼ اٍالالالْ 

” ٕالالالالاللكخ ثؼْٚالالالالال٢” اُجطِالالالالالخ 

اللكخ اُ٘البكهح اُزال٢  ُٖ إّبهح إُال٠ اُ

عٔؼالالالذ اث٘الالالخ اُطجوالالالخ أُؼلٓالالالخ/ 

ب ثٌٔالالالالبٍ ثالالالالي ٛجوالالالالخ اُجو٤ُٝزبه٣الالالال

اُطبه٢ٛٝ ا٧هٍزووا٢ٛ، ٝاُزال٢ 

٫ رزؼالاللٟ ٌٓبٗزٜالالب  ثؼالال٘ ّالالئل 

ي ًالالالب٬ٓي ٣الالالنًو كالالال٢  ٤َُٝالالالذ ّالالال٤ئب

ٓلّٜٞ ٛجوالخ اُٖاللٞح أٝ اُطجوالخ 

 . ا٧هٍزووا٤ٛخ

 

ًٔالالبٍ ثالالي “٣َٝالال٢ٔ اُجطالالَ ثبٍالالْ 

ك٫ُالالالخ ػِالالال٠ ٕالالاللخ ” اُطالالالبه٢ٛٝ

أٌُالالالالبٍ ثٔلٜالالالالّٞ ٛجوزالالالالٚ ٝٓالالالالٖ 

 .ٓ٘ظٞهٛب

 

، ”أك٘الالل٣٘ب“٣ٝٔالال٘ؼ اُؾالالبًْ ُوالالت 

إّالالبهح إُالال٠ ” ؽَالالٖ“ٝاُٖالالل٣ن 

ؽَالالالالالٖ ا٤ُ٘الالالالالخ ٝأُوٖالالالالالل كالالالالال٢ 

 .ٍو٣ورٚ هؿْ أكؼبُٚ اُؾٔوبء

 

أُوبثِالالالالالالخ كالالالالالال٢ “ًٔالالالالالالب رزغِالالالالالال٠ 

ُِطجوز٤ٖ، ” ا٫ٌٍزْبد اُـ٘ب ٤خ 

اك٣٘ال٢ “ًٔب ؽلس ك٢ اٍزؼواٗ 

اُالن١ ارَالْ ثجَالبٛخ ” ٣ّٞخ ؽع

اُِؾالالالالٖ ٍٝالالالالُٜٞخ ا٧كاء ٝاُالالالالن١ 

أظٜو إٌٓبٗبد ؿ٤و ػبك٣خ ُِل٘البٕ 

 :عٔبٍ أٍبػ٤َ، ٝروٍٞ ًِٔبرٚ

 اك٢٘٣ ٣ّٞخ ؽع ”

 ٝاه٢٘٤ٓ ُٝٞ ك٢ اُجؾو

 ٝٓلاّ أَُ ُخ ؽع

 اُجؾو ٤ٖٛجؼ ثو

 اك٢٘٣ ٣ّٞخ ؽع

 ارغٞى ث٘ذ ث٘ٞد

 ػ٘لٛب كلاك٣ٖ ٝث٤ٞد

 اٝهصْٜ ُٔب رٔٞد

 اك٢٘٣ ٣ّٞخ ؽع

 ٫ٝ ّـِٚ ٫ٝ ّـب٫ٗٚ

 ٝاُؾع ٣غ٤ت اُؾع

 ٝا٩ٌٗ ًٔبٕ آٙ ٣بٗب

 اك٢٘٣ ٣ّٞخ ؽع

 ٝأٗب ً٘ذ إٔجؼ ِٓٔٞى

 اّقٜ ك٢ اُؼبُْ ّقٜ

 ”ٕؼِٞى“ٝا٠َٗ إ اٗب ا٣ٚ 

 اك٢٘٣ ٣ّٞخ ؽع

 ٝارلَٚ ػ٤ِ ثْطبهر٢

 ٓ٘ب ٕبؽت ٓولهح ػظ٠ٔ

 ”إٗٔب ثوكى ٣ب فَبهر٢

 

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 27 جريدة الفكر الحر 

رؼٌالالالٌ أٌُِالالالبد ٗظالالالوح اُطجوالالالخ 

أُؼلٓالالالالالالالالالالالخ إُالالالالالالالالالالال٠ اُطجوالالالالالالالالالالالخ 

ا٧هٍزووا٤ٛخ اُز٢ ؽِٖذ ػِال٠ 

ٌٓبٗزٜب ثالبُؾع ٓالٖ كٕٝ رؼالت أٝ 

عٜالالل ٝثالاللٕٝ ٍالالؼ٢ ٣الالنًو، كزالالوٟ 

إٔ ٓالالب رؾٖالالَ ػ٤ِالالالٚ أكالالواك رِالالالي 

خ أُؼلٓالالالالخ ٣ٌالالالالٕٞ ػالالالالبكح اُطجوالالالال

ثلٚالالالَ ٓٞاٛجٜالالالب اُؼظ٤ٔالالالخ اُزالالال٢ 

رٌٜٔ٘الالالب ٓالالالٖ ّالالالن ٛو٣وٜالالالب كالالال٢ 

اُؾ٤الالالالبح ثٖالالالالؼٞثخ ثبُـالالالالخ، رِالالالالي 

أُٞاٛالالالت اُزالالال٢ ٣الالالٞك أكالالالواك رِالالالي 

اُطجوالالخ ٓوب٣ٚالالزٜب ثؾالالع اُطجوالالخ 

ا٧هٍالالالزووا٤ٛخ أُ٘ؼّٔالالالخ ػل٣ٔالالالخ 

 .أُٞاٛت

 

٣الالالالب ٫٫ ُِالالالال٢ “ًِٔالالالالبد اٍالالالالٌزِ 

 ”أٓبٕ

 ؽظور٘ب.. ؽظور٘ب

 ٫ٝ ث٘قج٢ ٫ٝ ث٘لاه١

 ٘ب ٖٓ اُطجوخ اُؼ١ٞ٤ِاؽ

 ثؼل ؽٚٞهٗب ث ٓو فل١ٞ٣

 أٓوٗب ِٗؼت هٖٛ ؽٖبٕ

 ّٞ ّٞ عياٍ ٣ب ٢ُِِ٫٫ أٓبٕ

 ٌَٗت.. ٗقَو ٤ٌُ ْٜٓ

 إَ ؽٚٞهٗب ٝثٌ أْٛ

 

 

ُـخ اُ٘ٔ اُـ٘ب ٢ ؿ٤الو ٗو٤الخ ٫ٝ 

ٓقِٖالالالالخ ًبُ٘الالالالبٛو٤ٖ ثٜالالالالب ُِـالالالالخ 

اُؼوث٤الالالالالخ أٝ اُِٜغالالالالالخ اُْالالالالالؼج٤خ 

اَُالالالالب لح ، ٓلوكارٜالالالالب ٓزؼب٤ُالالالالخ، 

ًزالالواس أث٘الالبء ٝكاُالالخ ػِالال٠ ػالاللّ ا

رِالالالي اُطجوالالالخ ثنفلالالالبء ؽبُٜالالالب ٧ٕ 

ا٥فالالو٣ٖ ؿ٤الالو ٓالالو ٤٤ٖ ثبَُ٘الالجخ 

ُٜالالالالْ، ٍٝالالالالجت ؽٚالالالالٞهْٛ ٛالالالالٞ 

اُقٚالالالالالالٞع ٝا٫ٖٗالالالالالال٤بع اُزالالالالالالبّ 

اُالالن١ رؼالال٤ِ رِالالي ” ُالال٢ُٞ اُالال٘ؼْ“

اُطجوالالخ كالال٢ ً٘لالالٚ ٝرؾالالذ ٓظِالالخ 

ػطب٣الالالالالبٙ ٣ٝؼالالالالاللٕٝ ُالالالالالٚ ًِٔالالالالالبد 

ا٩ع٬ٍ ٝاُزؼظ٤ْ ًزِي اُزال٢ ًالبٕ 

ًٔبٍ ثي ٣لهة ٕلكخ ػ٤ِٜالب كال٢ 

 ..أُوطغ ا٤ُْٜو

 اٗذ اُوِت اٌُج٤و ”

 أٗذ ٗؼٔخ ٝإؽَبٕ

 ثؾٌٔزْ رقزبٍ ػ٤ِ٘ب

 ”ٝأٗذ ٓوآح ؽٚبهر٘ب

 

٤ًٝق رزؾٞه ٛالنٙ أٌُِالبد ػِال٠ 

ثَالقو٣خ ٫مػالخ ” ٕاللكخ” َُبٕ

 :ك٢ ٛنا أُْٜل ا٫ؽزواك٢ إ٠ُ

 اٗذ اٌُِت اٌُج٤و“

 أٗذ ٗؼغخ ٝؽٖبٕ

 ”اُـ… ثؾٌٔزي رؾزبٍ ػ٤ِ٘ب

 

ٛالالنا ٫ٝ َٗ٘الال٠ َٓالالوؽخ أٌُالالبٕ 

ٖٔالالالالو٣خ ؽ٤الالالالش كالالالال٢ اَُ٘الالالالقخ اُ

اُؾالالبهح أُٖالالو٣خ اُٚالال٤وخ اُزالال٢ 

” ٕالالاللكخ ثؼْٚالالال٢” رؼالالال٤ِ ثٜالالالب

ثغالالٞاه ػالالْ ٫ُالالٞ ٕالالبؽت ٓؼٔالالَ 

، ٝأُغالالالالالالالالنٝة، ” اُطوّالالالالالالالال٢“

ٝاُوٜالالٞع٢، ٕٝالالبؽت اُقٔالالبهح، 

ٕٝج٤بٕ اث٤ٜب َٝٗبء اُؾالبهح، ٝ 

اَُالالب ن، ث٤٘ٔالالب ٣ؼالال٤ِ ًٔالالبٍ ثالالي 

كالال٢ هٖالالوٙ اُٞاٍالالغ أٌُالالٕٞ ٓالالٖ 

ٛبثو٤ٖ ث٤ٖ اُقلّ ٝأَُالبػل٣ٖ، 

جوزٚ ٝهٖٞه ٣ٝز٘وَ ث٤ٖ ث٤ٞد ٛ

 .أك٘ل٣٘ب

 

ٝٓب أّالود إ٤ُالٚ ٛ٘الب ٓالٖ ٬ٓٓالؼ 

هٝػخ اُ٘ٔ ٓب ٛٞ إ٫ عيء ٓالٖ 

ًالالَ كالال٢ اَُ٘الالقخ أُٖالالو٣خ اُزالال٢ 

ٗالالالالالالالٞك إٔ ٗالالالالالالالو١ ًض٤الالالالالالالواي ٓالالالالالالالٖ 

أُوزجَبد ا٫ؽزواك٤الخ ٓضِٜالب كال٢ 

 ّز٠ اُلٕ٘ٞ.
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اُِٜالالْ ٛغالالوح إُالال٠ “ًبٗالالذ رالاللػٞ: 

 ”ؽ٤برٚ

ؼ٤الالل ثالالبُوٝػ، ثؼ٤الالل ٝٛالالٞ ٛ٘الالبى ث

ثبَُٔبكبد، ٣ج٢ٌ ٝؽلرالٚ، ٣٘الٞػ 

ّالالٞهٚ أٌُزَالالؼ ُغلالالبء ٝاهؼالالٚ، 

٣٘الالٞء ثـوآالالٚ أَُالالِٞة ا٩هاكح، 

 ..ثؼ٤ل

ثؼ٤الالل ٣وعالالٞ هطالالواد ُوالالبء رطلالالئ 

٤ُٜت ؽ٤٘٘ٚ، ٣زِٜق ٌُِٔخ رـٔالو 

 .ثؾبه أُٖذ كزؾ٤ِٜب

 :هبُذ ُٚ

ِٕ ػ٤ِالالالالَي، كبُوِالالالت ٝاؽالالالالل، “ ّٞ ٛالالال

اُؼٔالالو ٝاؽالالل، اُالالوة ٝاؽالالل هالالبكه 

 ”ػ٠ِ ٤ًِٜٔب

 :ك عبة ثٞٙبػخ

ٝإٕ ؿ٤جزالي اُؾ٤البح ٣جوال٠ اُوِالالت “

 .”ثبُٞك ٣ؾٖ

هأرٚ هل ثقَ ثٌِٔخ اٗزظورٜب ٓ٘ٚ 

٣٧بّ ّٜٝٞه، هثٔب ظٖ اٗزوالبٓ 

هعُٞزالالالالٚ إٕ هبُٜالالالالب، إٕ ىهػٜالالالالب 

ػِالالال٠ عَالالاللٛب ٝهكاد ٝىٛالالالٞه، 

ٝهثٔالالب ظالالٖ أٜٗالالب ثبٛزالالخ عالالليا، ٫ 

رؼجو ػٔب ٣غزبؽالٚ ٗؾٞٛالب، ٌُٜ٘الب 

 ..ًبٗذ

ر٘زظوٛالالالالالالالب، رو٣الالالالالالاللٛب، كٜٝٗالالالالالالالب 

ؼود اُالالالوفٔ ٝا٫ثزالالالناٍ، اٍزْالالال

ٛٞ ٣وٟ أٗٚ ُْ ٣ٖٚ ٤ُُزْٜ  ٛال٢ 

ُْ رلْٜ ُزـلو، ٛٔب هب٤ٍبٕ هؿالْ 

اُؾالالالالت، أٙالالالالبػب ثٜغالالالالخ اُِوالالالالبء 

 :ثظٕ٘ٞ ٓويىح، أهٍِذ ُٚ

٫ ٗـالالبكه ٧ٗ٘الالب ٌٗالالوٙ، ٗـالالبكه  –

 ٧ٗ٘ب ٗق٠ْ إٔ ٌٗوٙ

صالالالْ كالالالود ٓ٘الالالٚ، كبُؾ٤الالالبح رٞؽالالاللٗب 

أؽ٤بٗيالالالالب ٓالالالالغ أًضالالالالو ٓالالالالب ٣ٞعؼ٘الالالالب  

ٓالالب ُ٘زغالالبٝى ا٣٧الالبّ، أٝ هثٔالالب ٛالال٢ 

رزغبٝىٗب، ٗزٞؽل ٓغ ا٧ُْ ٤ُزٌزَ 

٣ُٝؾ٘الالال٢ ظٜٞهٗالالالب، ٣الالاللكؼ٘ب ٗؾالالالٞ 

٬ٛى فالبٓ، ٛال٬ى ؽالوم ا٣٧البّ 

ُزْزؼَ اُٜ٘ب٣خ ث٘الب ٧ٗ٘الب ٓؼالنث٤ٖ 

 .ثلوام ؽز٢ٔ

ثٌالالذ، ّّٝٞالالذ ٤ُِٜالالب، ٫ ٍالالج٤َ 

ُزؾو٤الالالن ؽِٔالالال٢، ٝٝاهالالالغ ثبٍالالالٜ 

ػجبءرالالالالالالالٚ ثوَالالالالالالالٞح، ٫ ّالالالالالالال٢ء 

٣وّالالالالالال٢٘٤ ٣ٝـالالالالالال٢٘٣ٞ ٧هٙالالالالالال٠ 

ثٔوبك٣و رلؼَ ػٌٌ ٛٞا٣ب، عَل 

ُِـ٬ظ اُوٝػ ٓٔالٖ َٓؾٍٞ ، ػجل 

٣ؾزووٝٗالالالالٚ، هٝػ ٌٜٓ٘الالالالخ ثالالالال٤ٖ 

٤ٛبًالالالَ ػظ٤ٔالالالخ ٓزغجالالالوح رٚالالال٤غ 

 .آٓبُٜب ك٢ ؽ٤بح ًو٣ٔخ

 :رٔ٘ذ ُٞ أفجورٚ

أٛالُوة ٓ٘الالَي إ٤ُالَي ك ُزو٤الالَي، ثٌالالَ “

ٝػال٢ ٣ٌالٕٞ اُِغالالٞء، ٝثٌالَ ؽالالت 

٣ٌالالالالٕٞ ا٫ؽزٔالالالالبء، ٝثٌالالالالَ ُطالالالالق 

٣ٌٕٞ اُالٞك، كال٬ ٓغالبٍ َُِالٌو أٝ 

اُضٔبُالالخ كٔالالب أؽِالال٠ اَُالالوٞٛ ثؼالالل 

فالَ أٍالٞاه أٓبٗالَي ثٌالَ ا٬ٍُٚ كا

 ”.ٝػ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هعَ ع٘ذ ٓ٘ٚ  ّوًخ اُط٤وإ 

 ا٧ٓو٤ٌ٣خ

 

ّ أّالالزوٟ ا٧ٓو٣ٌالال٢ 1987كال٢ ػالالبّ 

رالالنًوح مٛج٤الالخ ” ٍالالز٤ق ٝهصَالالز٤ٖ“

ٓالالالالٖ ّالالالالوًخ اُط٤الالالالوإ ا٧ٓو٤ٌ٣الالالالخ 

أُالالالق ك٫ٝه أٓو٣ٌالالال٢  250ٍالالالؼوٛب 

رَٔؼ ُٚ ثبَُلو ػِال٠ ٓالزٖ فطالٞٛ 

ي ثب٧ٙبكخ  اُْوًخ ٓلٟ اُؾ٤بح ٓغبٗب

اُق  ٠150 رنًوح ٓواكن ٍؼوٛب إُ

 �� . ك٫ٝه

 

كال٢ أًضالو ” ٍز٤ق ٝهصَالز٤ٖ“ؽغي 

أ٫ف هؽِالالالخ ٤ٛالالالوإ ، كالالال٢  10ٓالالالٖ 

ثؼال٘ ا٧ؽ٤الالبٕ ًالبٕ ٣َالالبكو ٤ُز٘الالبٍٝ 

اُطؼالالبّ كالال٢ ٓطؼالالْ ٓؼالال٤ٖ أٝ ٣ْالالبٛل 

ٓجالبهاح ٝ ٣ؼالالٞك ثؼالالل ٍالالبػبد ٝ ًالالبٕ 

ي ٣َبكو ٓالغ ْٓالوك٣ٖ ٤ُؼ٤اللْٛ  أؽ٤بٗب

إ٠ُ ٓلْٜٗ أٝ ٣ؾغالي ٓوؼالل أُواكالن 

ؽو٤وال٢ ، أٝ ٣ؾغالي ٝ  ُْقٔ ؿ٤الو

 . ٫ ٣َبكو

 

اُْالالوًخ ” ٍالالز٤ق ٝهصَالالز٤ٖ“ًِالالق 

٤ِٓالالالٕٞ ك٫ٝه  21رالالالناًو ٓوالالاللاهٛب 

أٓو٢ٌ٣ ، ٓٔب أٙطو اُْوًخ ٧ُـبء 

ّ ،  2008رنًورٚ أُغب٤ٗخ ك٢ ػبّ 

ٗظالالبّ اؽزالالواّ ” أٓو٣ٌالالب“ٝ ٧ٕ كالال٢ 

اُوالالالالالبٕٗٞ ٝ ٫ ّالالالالال٤ئ ٣ؼِالالالالالٞ كالالالالالٞم 

” ٍالالز٤ق ٝهصَالالز٤ٖ“اُوالالبٕٗٞ ، هالالبّ 

ء رنًورالالالٚ ثؼالالالل ه٤الالالبّ اُْالالالوًخ ثنُـالالالب

أُغب٤ٗالالالخ ، ثوكالالالغ كػالالالٟٞ هٚالالالب ٤خ 

ٙل اُْوًخ ثَجت ه٤بٜٓب ثالب٫ف٬ٍ 

ثٞػٞكٛالالالب ٝ ٖٓالالاللاه٤زٜب ، ٝ ِٛالالالت 

رؼالالالال٣ٞ٘ ٓالالالالٖ اُْالالالالوًخ ، ٝ هثالالالالؼ 

اُوٚالالال٤خ ، ٝ ؽٖالالالَ ػِالالال٠ رؼالالال٣ٞ٘ 

ٓالالالغ  ���٤ِٓالالالٕٞ ك٫ٝه 3هالالاللهٙ 

ثوالبء رنًورالالٚ أُغب٤ٗالخ كؼبُالالخ ُٔالاللٟ 

اُؾ٤الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبح
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جالالخ فالالو ؽالاللٝك اُؾِالالْ هٝا٣الالخ ٌُِبرآ

 ٜٗبك ًواهٙ 

 ٣ووؤٛب دمحم عواؽ٢

 

 

 آفو ؽلٝك اُؾِْ ٍٞه 

 ٝ اُ٘طٚ ٖٓ كٞهٚ

٣ب إٓب ٗطٚ ُِؾ٤بٙ ٣ب إٓب ٗطٚ 

 ٖٓ اُؾ٤بٙ

 ٝ اٗب ٝاٗز٢ عوث٘ب اُؾ٤بٙ

 ٝ ُؼجذ كٝه أُزْٜ

ٝ اٗز٢ ثٌَ اُؾالت كٝه اُِال٢ 

 ارظِْ

ٓضب٤ُخ ً٘ز٢ ٝ ً٘ذ اٗب كا٣ٔب 

 أفٕٞ

ٓغٕ٘ٞ ثِٕٞ ًالَ اُلواّالبد 

 ك٢ اُغ٘ب٣ٖ

ثٚوثخ كوّزي ػ٢ِ  ٓلزٕٞ

 ُٞؽخ ا٣٫بّ

ٝ اُؼْالالالالالن ٓـالالالالالوًٝ كالالالالال٢ 

 اُؾْب ٝ اُطوػ ثب٣ٖ

ٝفالالالاللا٢ٗ ع٘بؽالالالالبد ٗظورالالالالي 

 ػ٢ِ ع٘خ ا٫ؽ٬ّ

 ٝ اُؾِْ ػْزٚ

 ٝ فلد ك٤ٚ ًَ ا٢ُِ ػٞىرٚ

 ٝ ُٔب ؽبٕ اُؾ٤ٖ أكبههٚ

ٝ ّالالالؼود إٗالالال٢ ثغالالالل هاعالالالغ 

 ُِؾو٤وٚ

ٝ اٗالال٢ ٓالالِ ِٛوالالب٢ً عٔجالال٢ 

 ى١ ٍبثن

هٞٓالالذ ٍالالبثن ٕالالٞد ٓ٘جالالٚ 

 ًبٕ ٍبثو٢٘

 .. ٢٘ٚٝ هلِذ ؽ

 ٝ ً٘ز٢ ك٤ٚ

 ٛٔبع أٗب ٝ أٗب٢ٗ ٣ٌٖٔ

ثالالٌ آفالالو ؽالاللٝك اُؾِالالْ ٓالالٖ 

 ثؼلٙ اُؾو٤وٚ

 

ٝ اُؾو٤وٚ ٝ اٗز٢ ِٓ ك٤ٜالب 

 ل.. ٫ ٣ٌٖٔ

 

آفو ؽلٝك اُؾِْ.. اُؾِْ ث ٕ 

ٗؾ٤الالالالب ؽ٤الالالالبح ٓزٞاىٗالالالالخ ثالالالال٬ 

ٓ٘ـٖالالالالالبد ثالالالالال٤ٖ اُ٘الالالالالبً   

كزٌل٤٘الالالالب ٓ٘ـٖالالالالبد اُؾ٤الالالالبح 

ٗلَالالالالٜب اُزالالالال٢ روالالالالق ؽغالالالالو 

ػضالالالالوح كالالالال٢ ٛو٣و٘الالالالب ٗؾالالالالٞ 

 .اُؾ٤بحإٍُٞٞ ُٔب ثؼل 

رؼالالبُظ اُوٝا٣الالخ اُؼ٬هالالخ ثالال٤ٖ 

اُوعالالالالَ ٝ أُالالالالوأح  ؽالالالالت أّ 

 ٕلاهخق أ٣ٜٔب أًَٔ  

هأد اٌُبرجخ أٗٚ ٖٓ أٌُٔالٖ 

إٔ ٖٗالالالَ ٌُِٔالالالبٍ كالالال٢ ٛالالالنٙ 

اُؼ٬هالالخ ػالالالٖ ٛو٣الالالن اُالالاللٓظ 

ثالالالالالال٤ٖ اُؾالالالالالالت ٝ اُٖالالالالالاللاهخ 

كزٌالالالالٕٞ  ؽـجـبهالالالالـٚل ..كٜالالالالَ 

اُؾجبهالالالالخ ٛالالالال٢ آفالالالالو ؽالالالاللٝك 

اُؾِالالْ ق ٝ ٛالالَ اٍالالزوبٓذ ثالالٚ 

ؽ٤الالبح أثطالالبٍ اُوٝا٣الالخق ٝ ٛالالَ 

ٛالالالال٢ هٝا٣الالالالخ كؼالالالال٬ أّ أٜٗالالالالب 

 ! هٝا٣خ اُؾ٤بح

ٛبهم ٝ هٔو   ًو٣ْ ٝ ٍالٔب 

  ع٘الالبد ٝ ّالالو٣ق   ٝ أؽٔالالل 

.. ّقٖالال٤بد اُوٝا٣الالخ اُزالال٢ 

رؾ٢ٌ ُ٘ب اٌُبرجخ ػ٠ِ َُالبٕ 

ًب ٝاؽل ْٜٓ٘   ثٞعٜخ ٗظو 

ًالالالالالَ ّقٖالالالالال٤خ ٝ ثوؤ٣زالالالالالٚ 

اُقبٕٚ ُِؾ٤بح ٖٓ ٓ٘ظالٞهٙ 

ٛالٞ ٫ ٓالالٖ ٓ٘ظالٞه أُنُالالق  

ٝ ٝىػالالالالالالذ كالالالالالال٤ْٜ ع٤ٔؼالالالالالالب 

ْ اُوالبه  ّق٤ٖزٜب   ك٤الواٛ

ّقٖالالالالالالالالال٤بد َٓالالالالالالالالالزوِخ ٝ 

ٓزقِلخ ًَ ّقٖال٤خ ُٜالب ٓالب 

٤ٔ٣يٛالالب ٝ ٓالالب ٣ؼ٤جٜالالب ٝ ًالالَ 

ّقٖالالالالالال٤خ ُٜالالالالالالب فِل٤زٜالالالالالالب 

اُضوبك٤خ ٝ ا٫عزٔبػ٤ٚ ٝ ُٜب 

إهصٜب اُقبٓ ٖٓ اُْالغٖ ٝ 

ٓالالالٖ ا٧ؽالالاليإ  ٝ كالالال٢ ٗلالالالٌ 

اُٞهذ ٣ْؼو اُوالبه  إٔ ًالَ 

اُْقٖالالالال٤بد رغزٔالالالالغ ػ٘الالالالل 

ٗوطالالالالالالخ ٓؼ٤٘الالالالالالخ ٝ ثوبٍالالالالالالْ 

ْٓالالالالالزوى ػالالالالالبّ ٝ ٌُ٘الالالالالالٚ ٫ 

ٙ أٝ رَال٤ٔزٚ ٣َزط٤غ رؾل٣الل

كالال٢ ّقٖالال٤خ ٓؼ٤٘الالخ .. إٜٗالالب 

هٝػ أُنُلالالخ ٝ ّقٖالال٤زٜب 

اُزالالال٢ هَالالالٔزٜب هطالالالغ ًوطالالالغ 

اُؾ١ِٞ ٝ عؼِذ ٜٓ٘ب هٝؽب 

ٗلقزٜالالالالالالب كالالالالالال٢ ّقٖالالالالالال٤بد 

اُوٝا٣الالالالالخ ثؼالالالالالل إٔ هٍالالالالالٔذ 

أّالالالالٌبُْٜ ٝ أثؼالالالالبكْٛ كِٔالالالالب 

رؾوًٞا أٓبٜٓب ػِال٢ اُالٞهم 

ًالالالالبٕ ٌُالالالالَ ّقٖالالالال٤خ كالالالال٤ْٜ 

هٝٗوٜالالالالالب اُقالالالالالبٓ  ٝ ٛالالالالال٢ 

ٝؽلٛب رؼوف ٍوْٛ ٝ ٤ًق 

افالالز٬كْٜ كالال٢  رجوالال٤ْٜ ػِالال٢

 .ثٞروخ ٝاؽلح

ٝ ؽبكظالالالالالذ اٌُبرجالالالالالخ ػِالالالالال٢ 

اُزٞاىٕ اُالن١ اػزاللٗبٙ ٜٓ٘الب 

  كؼ٬هالالالالالالخ ٛالالالالالالبهم ٝ هٔالالالالالالو 

هبثِزٜب ػ٬هخ ًو٣ْ ٝ ٍٔب   

ؽزالالالالال٠ ّقٖالالالالال٤خ  ع٘الالالالالبدل 

ٝكالالالالالالال٢ ٕالالالالالالالٔذ –هبثِزٜالالالالالالالب 

 -ٓوٖالالٞك ٝ ٛالاللٝء ٓالاللهًٝ

 …ّق٤ٖخ أؽٔل

صالالْ ٛ٘الالبى رِالالي اُزلبٕالال٤َ  –

ا٥ٍـوح   ٍٞاء ٨ُٓالبًٖ أٝ 
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اُْقٖالالالال٤بد أٝ كالالالال٢ هٍالالالالْ 

ْالالالالبٛل ٝ اُِوالالالالبءاد ثالالالال٤ٖ أُ

أثطالالبٍ اُوٝا٣الالخ  ٤ًالالق رٖالالَ 

ثالالالي إُالالال٢ اُؼٔالالالن ٝ رزوًالالالالي 

ٛ٘الالالالالبى ؿ٤الالالالالو هالالالالالبكه ػِالالالالال٢ 

ا٫ؽزلالالالالالالالالالالبظ ث ٗلبٍالالالالالالالالالالي أٝ 

 ! اُٖؼٞك إ٢ُ اَُطؼ

ٛالالالالالالالالَ ٛالالالالالالالال٢ رلبٙالالالالالالالال٤َ أّ 

رلٖالالالال٬٤د أّ أٗالالالالٚ ٝػالالالال٢ ٝ 

صوخ ك٢ اُِـخ ٝ ا٫ؽَبً ٝ 

اُٜالالالاللف أُوعالالالالٞ.. اٌُبرجالالالالخ 

رٌزت اُوٝا٣الخ ٍالطوا ثَالطو 

ثالالَ ًِٔالالخ ثٌِٔالالخ  رٚالالغ ًالالَ 

كالال٢ ٓٞٙالالؼٜب ث٤ٔالاليإ ًِٔالالخ 

اُنٛت. أهاٛالب َٓٔالٌخ اُوِالْ 

ٝاٙالالالؼخ إ٣الالالبٙ ثالالال٤ٖ ٍالالالطو٣ٖ 

فب٤٤ُٖ ٝ روٍٞ ٓب رٌزالت ثالَ 

رؾ٤ٌٚ أ٫ٝ ثَ رٔضِٚ ٝ روّٞ 

ثنفواعالالٚ ٝ رٞع٤الالٚ ا٧ثطالالبٍ 

ُِزؼج٤الالو ثالالبُ٘ظوح ٝ أَُٜالالخ 

ٝ اُِلالالالع أُ٘بٍالالالت ٫ رزالالالوى 

ٓغالالالب٫ ُِٖالالاللكخ أٝ اهرغالالالبٍ 

ا٫ثطالالالبٍ ػِالالال٢ اُالالالٞهم ؿ٤الالالو 

 ػبثئخ ثٔب ٣ؾلس ؽُٜٞالب كال٢

ٝاهؼٜب ٝ ك٢ ُؾظخ اٌُزبثالخ. 

كٔالالالالض٬ أرق٤الالالالَ اٌُبرجالالالالخ كالالالال٢ 

ٓوطالالالغ ٓضالالالالَ ا٥رالالالال٢ ٝ ٛالالالال٢ 

رزؼغت ٝ رجزَْ ك٢ ؽ٤وح ٝ 

رزَالالالالالالبءٍ كالالالالالال٢ ؿواثالالالالالالخ ٝ 

رؼزالالالالوف ٙالالالال٤٘ٔب ٝ رؾالالالالبٍٝ 

افلالالالبء أُْالالالبػو ٝ رؾالالالبٍٝ 

إظٜبهٛالالالب ٝ ًالالالَ مُالالالي ػِالالال٢ 

َُالالبٕ ٝ ٣الالل ٝ رؼالالبث٤و ٝعالالٚ 

كبثزَٔذ ” اُجطِٚ كزوٍٞ .. 

ثوٙب ًٖٔ ٤َٗذ أٗ٘ال٢ ٓ٘الن 

د ٤ًالالق أهزِالالٚ ٝ كهالالب ن كٌالالو

أٝها١ عضزالالالالالٚ ثؼ٤الالالالاللاي ػالالالالالٖ 

أٗظالالبه رِالالي اُلز٤الالبد، أظ٘٘الال٢ 

ؿوهالالذ كالال٢ ػ٤٘٤الالٚ ٝ أػِ٘الالذ 

ا٫ٍز٬َّ، ُْ أٙالغ اُقطالٜ 

ُِلالالواه ثؼالالل، أعٜالال٬ ٓ٘الال٢ أّ 

كوٜ ٫ أهؿت ك٢ اُٜوة  ٫ 

أػِْ ًَ ٓالب أػِٔالٚ اٗالٚ ا٥ٕ 

فطالالالالو ػِالالالال٢ هِجالالالال٢ أفْالالالالبٙ 

ًوالالله أٛالالالوة ٓ٘الالٚ ٝ أٗزظالالالو 

ثقٞف اُِؾظخ ا٧ف٤وح اُز٢ 

ٜالالالالالالالب ا٧ثالالالالالالالٞاة ٍالالالالالالال٘ـِن ك٤

هاؽِالالال٤ٖ  ك ٗالالالب أػِٔالالالٚ ع٤الالاللاي 

ثْٔبػوٙ أُزوِجٚ أُْززخ، 

ٝ ُنُي ُٖ أعالبىف ثالبُٞهٞع 

ك٢ ػ٬هالخ ٓؾٌٞٓالخ ثبُلْالَ 

 ” .هجَ إٔ رجزل 

 

ٛ٘الالالالالالالب.. أٝ ٛ٘بُالالالالالالالي ؽ٤الالالالالالالش 

” هٔالالالالالالو“أٍالالالالالالور٘ب، ٫ أهٟ 

ثطِالالالالالخ اُوٝا٣الالالالالخ، ثالالالالالَ أهٟ 

اٌُبرجخ ٝ أًبك أٍٔغ ٕٞرٜب 

رٌزالالالت ٓالالالب روُٞالالالٚ ثٜالالاللٝء ٝ 

٤خ روالالالٍٞ ٓالالالب رٌزجالالالٚ ثبَٗالالال٤بث

 : ..كٕٝ ًْٜ أٝ رؼل٣َ

اُلواّالالالالبد ٣الالالالب ٛالالالالبهم  ”

اُلواّالالالالالبد ٍالالالالالزغنثي ٓالالالالالٖ 

 ”عل٣ل ُٔلاهارٜب

 :ٝ ػ٢ِ َُبٕ ًو٣ْ روٍٞ

ُالالْ كٝٓالالب ػِالال٢ إٔ أًالالٕٞ  ”

أُزَالالالالبٓؼ كالالالال٢ ؽالالالالن ٓالالالالٖ 

هزِٞٗالالالب، أه٣الالالل إٔ إٔالالالوؿ ٝ 

أٓالال٨ اُؼالالبُْ ٕالالوافب ْٓالال٤وا 

إ٤ُْٜ كوكا كوكا، ٛن٫ء هزِخ 

ُالالالالْ ٣الالالال٘ٔ اُوالالالالبٕٗٞ ػِالالالال٢ 

والال٢ ٓؼالالبهجزْٜ ٝ ا٥ٕ أه٣الالل ؽ

ٖٓ ػٔالن أهٝاؽٜالْ ع٤ٔؼالب، 

ع٤ٔؼْٜ هز٢ِٗٞ ثال٬ هؽٔالخ، 

 ” …ٝ ُْ ٣ْؼو ث٢ أؽل هٜ

 

ٝ ٧ٕ اٌُبرجالالالالالالالالخ ٫ رٌزالالالالالالالالت 

ُٔغالالالالالالوك اٌُزبثالالالالالالٚ ٝ إٗٔالالالالالالب 

ُوٚالالال٤خ، كٜالالال٢ رلالالالوك كٖالالال٬ 

 –اُلٖالالَ اَُالالبكً  –ًالالب٬ٓ 

رؼالالالالوٗ ك٤الالالالٚ ٝ ثوّالالالالبهزٜب 

أُؼزالالالالالالالبكح، ٤ًالالالالالالالق رَالالالالالالال٤و 

اُؼ٬هالالالالالبد ثالالالالال٤ٖ اُْالالالالالبة ٝ 

اُلزالالالالبح. ٤ًالالالالق رالالالالو١ اُلزالالالالبح 

كالالالالالالال٢  اُوعالالالالالالالَ ٝ أثالالالالالالالوىد

ّقٖالالال٤خ ّالالالو٣ق اُ٘ٔالالالٞمط 

 –ٝ ُالال٤ٌ ا٧ٍالالٞأ  –أُؼزالبك 

ٌُض٤الالالالالو ٓالالالالالٖ اُوعالالالالالبٍ كالالالالال٢ 

أُغزٔالالالالالالغ أُٖالالالالالالو١ ٝ إٕ 

ًالالالبٕ ثبَُ٘الالالالجخ ُـالالالالـَٔب ٛالالالالٞ 

ا٧ٍالالالالالالالٞأ ػِالالالالالالال٢ ا٩ٛالالالالالالال٬م 

ثبَُ٘الالجخ ٍُِٞالالٜ ا٫عزٔالالبػ٢ 

ٝ أَُالالز١ٞ اُضوالالبك٢ ُٜٔالالب، 

كـالالالالالـْو٣ق ٝ ػِالالالالال٢ َُالالالالالبٕ 

ّالالبثب ” ٍٔالالـب ٣الالواٙ اُ٘الالبً: 

ٓٔزبىا ٓبك٣برٚ ٓؼوُٞالخ عاللا 

ٌالالٖ أف٬ه٤برالالٚ ٝ ٓؾزالالوّ ٝ ُ

٤َُذ ثٔضالَ ٓالب رزٖالٞهٕٝ، 

إٜٗب اُوْالوح اُقبهع٤الخ كوالٜ 

اُزالالالال٢ ٣و٣ٜالالالالب ُِجْالالالالو، أٓالالالالب 

ثلافِالالالالالالالٚ كؼوِالالالالالالالٚ ٣ٔزِالالالالالالالئ 

 ” …ثبُوبمٝهاد

ٝ هٍالالٔذ اٌُبرجالالخ كالال٢ ٛالالنٙ 

اُزلٖالالالال٤ِخ اُجَالالالال٤طخ ٝ كالالالال٢ 

ٕالالالالالاللؾبد ه٤ِِالالالالالالخ ؽالالالالالالٞاها 

ٝاٙالالالالالالالالالالؾب ٝ ٓجبّالالالالالالالالالالوا ٝ 

رؼ٤ِوبد ها ؼخ رؾَٔ كَِاللخ 

ٝ ػ٤الالالالالٞة اُؼ٬هالالالالالبد اُزالالالالال٢ 

اُؾالالب٢ُ رؾالاللس كالال٢ ٓغزٔؼ٘الالب 

ٝ كالال٢ ٗلالالٌ اُٞهالالذ أه١ إ 

ػالالوٗ أُْالالٌِٚ ثزلبٕالال٤ِٜب 

غ ؽٍِٞ ُٜب ٝ  ْٙ َٝ ٛٞ ٗلَٚ 

ُالال٤ٌ مُالالي ؿو٣جالالب كوالالل كؼِزالالٚ 

اٌُبرجالالالخ ؽالالال٤ٖ رؾالالاللصذ ػالالالٖ 

كِالْ رغؼالَ ” ّو٣ق“ػ٤ٞة 

” ٍالٔب“اُؾٍِٞ ػِال٢ َُالبٕ 

ُزطِالالالت ٓ٘الالالٚ إ ٣ٌالالالٕٞ ُالالالٚ 

ٕلبد ٓؼ٤٘ٚ، ثَ عؼِذ ٖٓ 

ّقٖالالال٤خ ٝاُالالالل ٍالالالٔب ٓضالالالب٫ 

ػِالالالال٢ ٓالالالالب ٣غالالالالت إٔ ٣ٌالالالالٕٞ 

ٕ إٔ رالالالزٌِْ ثالالال ١ اُوعالالالَ كٝ
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ُلالالع اٝ رَالالزقلّ أ١ أؽالاللاس 

 ..إٙبك٤خ ُزٞٙؼ مُي

ٛالالالالالالالالالنٙ أُوبثِالالالالالالالالالخ ثالالالالالالالالالال٤ٖ 

ّقٖالالالال٤ز٤ٖ ٝ ٙالالالالؾذ ًالالالالَ 

ّالالال٢ء ٝ أٗجالالال د ػالالالٖ اُؾالالالَ 

ٙالالالٔ٘ب كٕٝ ا٫كٖالالالبػ ػ٘الالالٚ 

ي   ث٤بٗب

ٝ ٛالالنا اُلٖالالَ ػِالال٢ ٕالالـوٙ 

ػبُغذ ثٚ اٌُبرجالخ ٓالب ٣ٌزجالٚ 

ٓنُلالالٕٞ آفالالوٕٝ كالال٢ ًزالالبة 

ًبٓالالَ، ٝ ًالالَ مُالالي ثٜالاللٝء ٝ 

 .ه٣ٝخ رؾَل ػ٤ِٜب

. 

اُوٝا٣الالالالالالخ ثٜالالالالالالنٙ  ٝ ٜٗب٣الالالالالالخ

اُطو٣والخ أُلبعئالخ ٌُِض٤الو٣ٖ 

ًبٗالالذ ثبَُ٘الالجخ ُالال٢ ٓزٞهؼالالٚ، 

ُالال٤ٌ رلٖالال٬٤.. ٫ أثالاللاي كوالالل 

اٗجٜالالالالالالود ثالالالالالالنُي أُْالالالالالالٜل 

اُقزالالالالالالالالالالالب٢ٓ اَُالالالالالالالالالالال٤٘ٔب ٢ 

أُوٍالالالّٞ ثؼ٘ب٣الالالخ ٝ ثقجالالالوح 

ًبرالالالالت ٍالالالال٤٘به٣ٞ ٝ ٓقالالالالوط 

٣َالالالالزؾوبٕ ا٧ٍٝالالالالٌبه ُٜالالالالنا 

أُْٜل، ٝ ٌُٖ ًالبٕ رالٞهؼ٢ 

ُِؾبُالالالالالالخ اُؼبٓالالالالالالخ ُِٜ٘ب٣الالالالالالخ 

اس ٝ ثبَُ٘الالالجخ َُالالال٤و ا٧ؽالالالل

رََِالالالِٜب .. كؼ٘الالاللٓب ٣ٌالالالٕٞ 

ٛ٘الالالالبى أؽالالالالل ٓالالالالب ثْقٖالالالال٤خ 

ٛالالالالبهم رَالالالال٤و ثالالالالٚ أؽالالالاللاس 

ؽ٤برٚ ًٔب هوأٗب ٝ هأ٣٘الب ، ٝ 

أٗٚ ثبَُ٘جخ ُٚ ٝ ُ٘ب ّقٔ 

ٍالالالبػلرٚ أهالالاللاهٙ إٔ ٣ؼالالال٤ِ 

ًالالَ أؽ٬ٓالالٚ ٝ ٫ ٣ٔ٘الالغ ػ٘الالٚ 

اُوالالله ّالال٢ء.. كٜالالٞ أُؾجالالت 

ُِلز٤الالبد ٝ ٛالالالٞ اُ٘الالالبعؼ كالالال٢ 

ػِٔالالالالالٚ ٝ ٛالالالالالالٞ أُؾظالالالالالالٞظ 

ث ٕلهب ٚ ٝ ٛٞ ا٧ًضالو ؽظالب 

ٝاعٚ. كَٜ ٣ؾلس مُي ك٢ ثي

 ! اُؾو٤وخ أّ أٗٚ ؽِْ

صالالْ ٓالالبما ٣ؾالاللس ٌُالال٢ ٣ٜ٘الال٢ 

ا٩َٗالالبٕ ؽِٔالالٚ  ٣َالالز٤وع. ٝ 

ُٔب ٣َالز٤وع ٛالَ كالبى ثْال٢ء 

 .ٓؼٚ ٖٓ ؽِٔٚ  ٫

ٝ ُالالالالالالالالالالنُي أه١ أُْالالالالالالالالالالٜل 

اُٜ٘ب ٢ ثٔضبثخ اٍز٤وبظ ٓالٖ 

اُؾِالالالالْ ٝ رِالالالالي اُولالالالاليح ٛالالالال٢ 

اُوليح اُز٢ ثؼلٛب ٗل٤الن ٓالٖ 

ٗٞٓ٘الالالالالب كٕٝ إٔ ٌَٗالالالالالت أ١ 

كجؼالالالل إٔ ّالالال٢ء ٓالالالٖ اُؾِالالالْ. 

ٖٗالالالَ ٥فالالالو ؽالالاللٝك اُؾِالالالْ، 

 …ٗل٤ن ٝ ٤ٌُ ٓؼ٘ب ٢ّء

. 

أٓالالالالب ػالالالالٖ اٌُ٘الالالالي كالالالال٢ ٛالالالالنٙ 

اُوٝا٣خ، كجؼل اُِـالخ ا٥ٍالوح 

ٝ أُْالالالالالالالالالبٛل اُله٤والالالالالالالالالخ ٝ 

إُٞق أُنَٛ ثزؼج٤واد ٝ 

رْالالج٤ٜبد ٝ إؽَالالبً ٣ٚالالغ 

اٌُبرجالالالخ كالالال٢ أػِالالال٠ كهعالالالبد 

ا٩ّالالالبكح ٝ اُ٘غالالالبػ ٝ ٣ٌزالالالت 

اٍالالالٜٔب كالالال٢ هب ٔالالالخ هٖالالال٤وح 

٧كٚالالالالالالالالَ ٓالالالالالالالالٖ ٕالالالالالالالالٞهٝا 

ا٧كة  أُْالالالالالالالالالالالبػو كالالالالالالالالالالال٢

 ..اُؼوث٢

ٛ٘الالبى ً٘الالي آفالالو، اُوٖالالب ل ٝ 

اُقالالالالالٞاٛو اُْالالالالالؼو٣خ اُزالالالالال٢ 

رالاليكإ ثٜالالب ثلا٣الالخ ًالالَ كٖالالَ 

 ٖٓ كٍٖٞ اُوٝا٣خ،

ٝ ٛ٘الالب ُالال٢ ٍالالناٍ أهعالالٞ ٓالالٖ 

ًبرجز٘الالالب اُؼي٣الالاليح إٔ رغ٤الالالت 

ػ٤ِالالالٚ إٕ أهاكد مُالالالي.. ٛالالالَ 

رٌٕٞ رِي اُوٖالب ل ٓالنًواد 

هٔالالو اُزالال٢ هاكوزٜالالب ٓؾ٘زٜالالب 

 !ف٬ٍ أؽلاس اُوٝا٣خ

. 

جخ هٝا٣زٜب ٝ ًٔب ى٣٘ذ اٌُبر

ثوطالالغ أُالالبً كالال٢ ثلا٣الالخ ًالالَ 

كٖالالَ كػٞٗالالب ٗالالي٣ٖ ُٜالالب ٓالالب 

ٌٗزجالالالٚ ػالالالٖ ػِٜٔالالالب اُوا الالالغ 

آفو ؽاللٝك اُؾِالْ ثال ٕ ٗوالٍٞ 

ُٜالالالالب ّالالالالٌواي ٓالالالالٖ عٜٔالالالالٞه 

اُوواء اُالن٣ٖ أٍالؼلْٛ اُؾالع 

ثوالالالالالواءح اُؼٔالالالالالَ، ٝ ثْالالالالالٌَ 

أكم، رنٝم رِالي ا٧ؽبٍال٤ٌ 

أُ٘زْالالالوح ًالالالبُؼج٤و كالالال٢ ًالالالَ 

كٖالالالَ ٝ كالالالٞم ًالالالَ ٍالالالطو، 

ي  ٣ٖق ٕلاهخ اٝ ٣ٖق ؽجالب

ٙالالالؼلب أٝ فالالالن٫ٗب.. ثزِالالالي اٝ 

ا٧ُلالالالبظ اُٜبك الالالخ ٝ ا٣٩والالالبع 

 أُز٘بؿْ ٝ اُغٔبٍ اُٖبك٢.
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 ٛ٘بء ٓطو

 ثَٔخ

 

 

 

 

 

 

       

٣وُٞالالٕٞ إٔ ٌُالالَ ّالالقٔ ٖٗالال٤ت 

 ٖٓ أٍٔٚ

كٜالالَ ؽوالالالب ٌُالالالَ ٓ٘الالب ٖٗالالال٤ت ٓالالالٖ 

 !أٍٔٚ 

ٕالالالل٣وز٢ ثَالالالٔخ، ُطبُٔالالالب ً٘الالالذ 

أٗظو ُٜالب ٝٛال٢ رٚالؾي ٝأرؼغالت 

ٖٓ 

اػٞعالالالالالالبط أٍالالالالالال٘بٜٗب ا٧ٓب٤ٓالالالالالالخ 

ٖالالالاللواء ٝاُؼالالالالبُن ثٜالالالالب ثؼالالالال٘ اُ

 كزبد اُطؼبّ

 

٬ٓٓؾٜالالالالب اُـ٤ِظالالالالخ، ًجالالالالو ؽغالالالالْ 

ّالاللز٤ٜب، عؾالالٞظ ػ٤٘٤ٜالالب ًٝضبكالالخ 

 ّؼو ؽبعج٤ٜب

 

ٝهؿالالْ ٛالالنا ًِالالٚ ًبٗالالذ اثزَالالبٓزٜب 

 ٍبؽوح

ً٘الالالذ كا ٔالالالب أٗظالالالو ُٜالالالب ٝ ً٘الالالذ 

أر٠٘ٔ ُالٞ أٙالؾي هثالغ ٙالؾٌبرٜب 

 اُٖبك٤خ اُقب٤ُخ ٖٓ أُّٜٞ

 

كزالالبح ثَالال٤طخ، ؿ٤الالو ٓلُِالالخ، ٓالالٖ 

 هٔؾ٢ أٍوح ٓزٍٞطخ ُٜٝٞٗب

كالال٢ أُوؽِالالخ ا٩ػلاك٣الالخ ظٜالالود 

 ػ٬ٓبد اُجِٞؽ ػ٘لٛب أ٫ٝ

ًجالالالو ٕالالاللهٛب، اٗؾ٘الالالبء فٖالالالوٛب 

ٝهؿْ ٬ٓٓؾٜب اُـ٤ِظالخ ًبٗالذ ٫ 

 رٜنة ّؼو اُؾبعج٤ٖ

 

ثؼالالاللٓب ا٤ٜٗ٘الالالب أُوؽِالالالخ اُضب٣ٞٗالالالخ 

 اكزوه٘ب

ٌُٝالالٖ ً٘الالذ كا ٔالالب أهالالّٞ ثي٣بهرٜالالب 

ٝاٛٔئٖ ػ٤ِٜب ٝهثٔب ً٘الذ أىٝه 

اثزَالالبٓزٜب اُزالالال٢ ُالالالْ رْالالالوم كالالال٢ 

 ٜٝع٢ٜ ه

 

رجبكُ٘الالب اُي٣الالبهاد ٝاُغ٤ٔالالغ ٣ؼِالالْ 

أٜٗب ٕل٣وز٢ أُلِٚخ ٝأُووثالخ 

 إ٢ُ

 

ػْالالالو ٍالالال٘ٞاد ٓٚالالالذ ٫ٝ أػِالالالْ 

٤ًق ٓٚذ ق ٢ٌُ٘٘ٝ كا ٔب ً٘الذ 

أٍالالال ٍ ػٜ٘الالالب ًِٔالالالب هبثِالالالذ أف٤ٜالالالب 

 ا٧ًجو ٕلكخ

 

 !٤ًق ؽبٍ ثَٔخ 

 -ٝكالال٢ ٛالاللٝء ٝرالالنكح ٣والالٍٞ ُالال٢:

 ًٔب ٢ٛ كا ٔب ٓجزَٔخ

 ك٤طٔئٖ هِج٢ ػ٤ِٜب

 

ب ٝهالالالالَ اٗوطؼالالالالذ اُي٣الالالالبهاد ث٤٘٘الالالال

اُؾالالل٣ش ّالال٤ئب كْالالال٤ئب هؿالالْ ًضالالالو 

ٍٝالالالالالب َ اُزٞإالالالالالَ ا٩عزٔالالالالالبػ٢ 

 ٝاُٜٞارق ا٧ه٤ٙخ ٝاُق٣ِٞخ

 

ٍالالال٘ٞاد ٍٝالالال٘ٞاد رَ٘الالالبة ًٔالالالب 

رَ٘الالبة هطالالواد أُالالبء ٓالالٖ ثالال٤ٖ 

إٔالالالبثؼ٘ب، ٝرؾالالالذ ػغِالالالخ اُالالاليٖٓ 

رُٜالالالوً أهٝاؽ٘الالالب ٝرَُالالالوم ٓ٘الالالالب 

أؽ٬ٓ٘الالالب، ٛالالال٢ ًٔالالالب ٛالالال٢ كا ٔالالالب 

ٓجزَٔخ ٝأٗب ًٔالب أٗالب أرٔ٘ال٠ ُٝالٞ 

 ثَٔخ ٝاؽلح كوٜ

 

ب ٓالالوهد أٓالالبّ ث٤زٜالالب رالالنًورٜب ًِٔالال

ٌُٝالالالٖ ٫ أكه١ ٓالالالب ًالالالبٕ ٣ٔ٘ؼ٘الالال٢ 

ٓالالٖ اَُالالناٍ ػٜ٘الالب أٝ هٕ عالالوً 

اُجالالالالالالالالالبة ُزلالالالالالالالالالزؼ ُالالالالالالالالال٢ ٝأهٟ 

 !اثزَبٓزٜب 

 

ٓالالالود اَُالالال٘ٞاد ثٌالالالَ ٓواهرٜالالالالب 

ٝاٗوطؼالالالذ أفجبهٛالالالب ػ٘الالال٢ ٝماد 

٣الالّٞ ٝعالاللد ٗلَالال٢ أٓالالبّ ٓلبعالال ح 

 علا هب٤ٍخ

أكْٛالال٢٘ ٝعالالٞك آالالوأح أهثؼ٤٘٤الالخ 

 رغٌِ أٓبّ ث٤زٜب

ظالالخ، اُجَالالٔخ ٗلالالٌ ا٬ُٔٓالالؼ اُـ٤ِ

ٕٝالالوفبرٜب رالالٞهع ًالالَ اُؼالالبُْ، صالالْ 

رزؾالاللس إُالال٠ ٗلَالالٜب ًٝ ٜٗالالب رالالوٟ 

أّقبٕالالالالب أٓبٜٓالالالالب صالالالالْ رٚالالالالؾي، 

رزؼالالالالوٟ  ٣وٜوالالالالٚ ا٧ٛلالالالالبٍ ٓالالالالٖ 

 رٖوكبرٜب

 

اهزوثالالالذ ٜٓ٘الالالب، ٝرؼزو٣٘الالال٢ ؽبُالالالخ 

ٖٓ اُنٍٛٞ، ؽبُٝذ ٍالزوٛب ٝأٗالب 

 -:أهكك

٤ًالالق ٍالالِجٜب اُالاليٖٓ ػوِٜالالب هؿالالْ 

 !اثزَبٓزٜب اَُبؽوح 

 

 ػبٗوزٜب ثٌَ كفء، ٝث٤ٌذ

 

 ً٘ذ أٝك ُٞ إٔ اٍزط٤غ اٗوبمٛب

ٝٛالالالال٢ كالالالال٢ أؽٚالالالالب٢ٗ ٕالالالاللؼ٢٘ 

 !ٖٓ أِٗذ  -ٍناُٜب:

أٗالالالالالالب أٓالالالالالالَ، أُالالالالالالْ  -هِالالالالالالذ ُٜالالالالالالب:

 !رزنًو٢٘٣ 

اثزَالالٔذ ًؼبكرٜالالب ٝهبُالالذ ثٖالالٞد 

آٙ، ا٧ٓالالالالالَ  -ٓالالالالالجطٖ ثبُالالالالاللٓٞع:

ٓجزالالالالالٞه اَُالالالالالبه٤ٖ ٝاُالالالالالن١ ُالالالالالْ 

 ٣يه٢ٗٝ هٜ ُٖٝ ٣يٝه٢ٗ

اَٗؾجذ ك٢ ٕٔذ ٝأٗب أرؾبّال٠ 

 اُ٘ظو إ٤ُٜب

٢ ٝكٞعئالالذ ثٖالالٞد ٌَٓ٘الالو ٣الال ر

ٖٓ فِل٢ ًٔب ُٞ أٗٚ هوأ أكٌالبه١ 

 أٜٗب اُٞؽلح -ٝهبٍ:

أُزلالالذ إ٤ُالالٚ كٞعالاللد أف٤ٜالالب ٣ـِالالن 

 اُجبة ٣ٝٞاه١ ٍٞءارٜب

أٛنا ٛٞ ٜٗب٣خ  -كوِذ ك٢ ٗل٢َ:

أُطبف ق ُول ؿوهالذ ثَالٔخ كال٢ 

عٔٞك اُؾ٤بح  كولد ػوِٜب ٝٛالنٙ 

٤َُالالالالذ ٓغالالالالوك ٖٓالالالالبككخ، هثٔالالالالب 

اُوالالالله ٤ٜ٣الالالن٢ٗ ُِؾ٤الالالبح اُوبٍالالال٤خ 

لح.ٝأّالالالالؼو ثالالالالبُ٘لٞه ٓالالالالٖ اُٞؽالالالال
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 دمحم ًٔبٍ

 

 ”اُطؼ٘خ“

 

 

 

فطورِالالالال٢ اُلٌالالالالوح ُٔالالالالب ٍالالالال٤ل      

ثؼزِالالالال٢ ػِالالالالال٠ اُالالالالالٞارٌ ٣والالالالالٍٞ: 

ٓؾٔٞك، هوهد ٔاػَٔ ك٢ ؽالبىّ “

ٕبؽج٢ ٓوِت ٓالٞد، ٛالٞ ؽوك٤يالب 

ٓوِالالالت ٓالالالٞد، ثٔالالالٞد ٓبُٚالالالؾي 

ثٔغالالالوك ٓالالالب ثزق٤الالالَ ّالالالٌِٚ ٝٛالالالٞ 

ٓوػالٞة ٛالب ٛالب ٛالب.. ٓالِ هالالبكه. 

ػالالبهف ٛؼٔالالَ ٔا٣الالٚ  ّالالٞكذ كالال٤ِْ 

ْٓالالالٌِخ، ٔاٗالالالب   ٓالالالِ ”ٍالالالٌو٣ْ“

ٛؼَٔ ى١ اُٞاك اُِال٢ ًالبٕ ٫ثالٌ 

ه٘بع ٓق٤الق ٝث٤وزالَ كال٢ اُ٘البً، 

افزالالود اُْالالٌَ كٙ ػْالالبٕ ؽالالبىّ 

ٕالالالبؽج٢ ارلالالالوط ػِالالال٠ اُلالالال٤ِْ كٙ 

ٍالالالالالالبُٔزٚ ٝٛزغ٤الالالالالالت ”. ٝػبهكالالالالالالٚ

اُِالالجٌ اُِالال٢ ٛزؼٔالالَ ث٤الالٚ أُوِالالت 

ٔاػالالالوف ٓؾالالالَ “ٓ٘الالال٤ٖ  كوالالالب٢ُ: 

ث٤ج٤الالالغ اُؾبعالالالبد ك١، ٛالالالٞ ثؼ٤الالالل 

 ”.٣ّٞخ ثٌ ِٓ ٌِْٓخ

زالاللٟ ٣ِؼالالت ٝٓالالٖ ٛ٘الالب اُْالال٤طبٕ اث

ثؼو٢ِ، ٕله٢٘ ٣ب ثبّب ًبٕٔ ِٓ 

 .ٔاٗب ا٢ُِ ً٘ذ ثلٌو

الَ. هالبٍ ٔاؽٔالل ث٤الٚ، اُٚالبثٜ  – ّٔ ًَ

 .أٌُِق ثبُو٤ٚخ

هِالالذ َُالال٤ل ٕالالبؽج٢ ٝاٗالالب ثٚالالؾي 

ٛالالب ٛالالب “ٙالالؾي ٓالالٖ ٝها هِجالال٢: 

ٛالالالب.. ك١ ٛزجوالالال٠ ؽبعالالالخ َٓالالال٤ِخ 

فالالالبُٔ ٣الالالب اثٞاَُالالال٤ل، ثالالالٌ ٣الالالب 

فَبهح ِٓ ْٛالٞكٜب.. ٔاٙ.. ثالب  

 ”.ػ٤ِي ٕٞهٛب

ذ ٤ُٚ – ٌِ ٍَ ّٔ ًَ   . 

ًالالبٕ ٍالال٤ل ٕٝالالل٢ِ أُؾالالَ كالال٤ٖ، 

ثؼل ٓب ٍبُٔزٚ ػِال٠ ٌٓبٗالٚ ػْالبٕ 

ؽج٤ذ اُلٌوح ُٝالٞ ؽج٤الذ ٔاػِٜٔالب 

كالال٢ ؽالالل ٣ؼ٘الال٢. ٛجؼيالالب ً٘الالذ ثٌالاللة 

ػ٤ِالالالالٚ. أُٜالالالالْ.. هؽالالالالذ ُِواعالالالالَ 

ٝهُٞزِٚ ك٤ٚ ٝاؽل ٓٞإلبرٚ ًنا 

عبُي ٔافل ٓ٘ي ٛلّٝ ٝه٘بع  هالبٍ 

اٙ. هُٞزِالالٚ ػالالب٣ي ى٣ٜالالْ ثالالبُظجٜ، 

الالالب ؽَالالال٤ذ اُواعالالالَ اٍالالالزـو ّٔ ة ُٝ

ًلٙ، هُٞزِٚ ٛالٞ ؽالت ٣ِؼالت ُؼجالخ 

 .ٓؼب٣ب ثٌ اٗب ٛوِجٜب ػ٤ِٚ

 .آْٔٔ –

اُواعَ ٛجؼيب ِٓ كبهم ٓؼبٙ ًالَ 

 .كٙ.. أُْٜ ٣ج٤غ

 اٗغي ٣ب اث٢٘، هزِزْٜ اىا١  –

 

ثب٤ُِالالالالالالالَ،  11ًبٗالالالالالالالذ اَُالالالالالالالبػخ 

ٝاُ٘الالالالالبً كالالالالال٢ ا٫ٔه٣الالالالالبف ثز٘الالالالالبّ 

ثالالله١، ٌٓٔالالٖ ٣ٌٞٗالالٞا ٕالالبؽ٤٤ٖ 

ٔاكاّ اُْبّخ ٓض٬ي، ٌُٖ اُْالٞاهع 

ٌُٛ. هوثذ ثزجو٠ كب٤ٙ خ ٝاُل٤ٗب 

ٖٓ ث٤ذ ٤ٍل ٕالبؽج٢ ٝثْال٣ِٞ 

ػالالل٣ذ ٓالالٖ كالالٞم ٍالالٞه اُؾالالُٞ 

ثزالالالالبػْٜ اُالالالالٞا٢ٛ، ٛجؼيالالالالب ؽالالالالبكع 

ث٤الالالالالالزْٜ ِؽزالالالالالالخ ِؽزالالالالالالخ، ٝثؼالالالالالالل٣ٖ 

 …هٝػ

الالَ  – ّٔ ًَ ٛالالبد ٣الالب اث٘الال٢ اُوٜالالٞح.. 

 .اٗذ

ٝثؼالالالل٣ٖ هٝؽالالالذ ٓـ٤الالالو ٛالالالل٢ٓٝ 

٫ٝثالالٌ اُِالالالجٌ اُِالالال٢ عجزالالالٚ ٓالالالٖ 

اُواعالالالالَ ٝؽالالالالبٜٛ اُو٘الالالالبع. ٫ٕٔٝ 

ذ اُل٤ٗب ًبٗالذ ٛبك٣الخ فالبُٔ، ً٘ال

ٍالالبٓغ ٕالالٞد ٍالال٤ل ٝؽالالبىّ كالالال٢ 

اُٖالالالالالبُخ، هوثالالالالالذ ٓالالالالالٖ اُج٤الالالالالذ 

ث٣ِْٞ ٔا١ٝ، ٫ٕٔٝ ثوٙٚ اُغٞ 

ًالالبٕ ؽالالالو ٔا١ٝ، ًالالبٕ ٍالالال٤ل كالالالبرؼ 

ٔاؿِالالالالالت اُْالالالالالجبث٤ي. ٔاٙ.. َٗالالالالال٤ذ 

ٔاهُٞالالالالي ٣الالالالب ثبّالالالالب ٕإ ث٤الالالالذ ٍالالالال٤ل 

ٕالالالالالبؽج٢ كالالالالال٢ ِؽزالالالالالخ ٓوطٞػالالالالالخ 

ًٔالالبٕ، ٓ٘ؼالالاليٍ ًالاللٙ ّالالال٣ٞخ ػالالالٖ 

ث٤ٞد اُجِل، ٣ؼ٢٘ ٫ٝ ك٤ٚ ع٤وإ 

٫ٝ ؽالالالل ٤ٌٛالالالٕٞ ٓؼالالالل١ ٣َٝالالالٔغ 

عخ، ٝكا ا٢ُِ ف٢ٗ٬ ٝاصالن ٕإ ؽب

 .فطز٢ ٛز٘غؼ

اٗالالذ روالالوة ُٔؾٔالالٞك ا٤ُِٔغالال٢  –

٣الالب اث٘الال٢  ٣قالالوة ث٤الالذ ّالال٤طبٗيق 

َ ّٔ ًَ. 

اُؾالالالالالالالُٞ ًالالالالالالالبٕ ٙالالالالالالالِٔخ ٔا١ٝ 

ٝٓالالالاليهٝع ك٤الالالالٚ ّالالالالغو ٓؾالالالالبٝٛ 

اُج٤ذ، كٌ٘الذ ػبٓالَ ؽَالبث٢ ٕاٗال٢ 

ٔاٍالالزقج٠ كالالٞم ّالالغوح ٓالالْٜ٘ ُالالٞ 

ؽل ؽٌ ث٤ب، ٌُٖ كغبٔح ٔإٞارْٜ 

اُِالالالال٢ ًبٗالالالالذ ٝإالالالال٢ٗ٬ ٍالالالالٌزذ 

، ٝهِجالال٢ اروالالج٘ فالالبُٔ، ّالال٤ٌذ

الالب ٍالالٔؼذ  ّٔ ٓالالغ ٕاٗالال٢ ٓجقالالبكِ، ُٝ

ٕالالالالٞد عالالالالب١ ٓالالالالٖ ٝها اُج٤الالالالذ 

هٖالالالالبك١ ٓالالالالٖ اُ٘بؽ٤الالالالخ اُزب٤ٗالالالالخ 

ػل٣ذ ث٣ِْٞ ٖٓ ّجبى ٔاٝٙالخ 

ٓالالالٖ ا٫ٔٝٗ ٝاٍالالالزقج٤ذ، اُج٤الالالذ 

ًِالالٚ ٙالالِٔخ ٓلالال٤ِ ؿ٤الالو اُٖالالبُخ 

٢ٛ ا٢ُِ ٓ٘ٞهح، ث٤ٖذ ُِؾالُٞ 

ٓالالٖ اُْالالجبى ٝاٗالالب َٓالالزقج٢ ٝها 

روث٤يح، ُو٤ذ ّالجؼ ٓؼالل١، ثالٌ 

اُِالال٢ ٌٓالالبِٗ هالاللهد ٔأُالالؼ ّٝالالٚ 

ّٝٚ ٛجؼيب، ًبٕ ؽل ؽالبٜٛ ٗلالٌ 

 .اُو٘بع ا٢ُِ اٗب ؽبٛٚ

 .اٍز٠٘.. ٣ب دمحم ث٤ٚ.. رؼب٠ُ –

ٌٝٛالالالنا ٗالالالبكٟ أؽٔالالالل ث٤الالالٚ ػِالالال٠ 

ى٤ِٓالالٚ، روو٣جيالالب فالالبف ٓالالٖ ٗظالالوح 

اُْالالالالو اُزالالالال٢ رطالالالالَ ٓالالالالٖ ػ٤٘الالالال٢ 

ٓؾٔالالٞك. ٝثؼالاللٓب ؽٚالالو اُٚالالبثٜ 

ٝعِالالٌ ٓؼٜٔالالب، ٔاّالالبه ُالالٚ ٔاؽٔالالل 

 .ث٤ٚ ٔإ ٣ٌَٔ

ٔاٗالالالالالب هُٞالالالالالذ كا ٍالالالالال٤ل ٕالالالالالبؽج٢ 

غٜالالالي ػْالالالبٕ ٣قالالال٘ ؽالالالبىّ، ٝث٤

ٝهُٞذ ًٔبٕ ر٬ه٤الٚ هبُالٚ ٛغ٤الت 

ؽبعالالخ ٓالالض٬ي ٝهاػ ٔاٝٙالالزٚ ُالالجٌ 

اُِالالجٌ اُِالال٢ ٤ٛوػجالالٚ ث٤الالٚ، اُِالال٢ 

ٓلٜٔزالالالالالالُٞ ٛالالالالالالٞ ٤ُالالالالالالٚ فالالالالالالوط 

ُِؾالالالُٞق ٌُالالالٖ ً٘الالالذ كالالال٢ صب٤ٗالالالخ 

ٔافاللد هالالواه١ ٝفوعالالذ اَُالال٤ٌ٘خ 

اُِالال٢ ً٘الالذ ٓالاللفِٜب رؾالالذ اُؾالالياّ 

ٝارَالالؾجذ ثبُواؽالالخ ٝكزؾالالذ ثالالبة 

ا٫ٔٝٙخ، ٝهجَ ٓالب افالوط ثٖال٤ذ 

اُْجؼ ا٢ُِ ٛالٞ ٍال٤ل كافالَ ُو٤ذ 

اُٖبُخ ػ٠ِ ٛوا٤ٛالق ٕالٞاثؼٚ، 

 .كافَ ٣ق٘ ؽبىّ

ٝثؼالالل٣ٖ. هالالبٍ دمحم ث٤الالٚ ٝٛالالٞ  –

 .٣ورْق اُوٜٞح ثٜلٝء
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ٓلالال٤ِ صالالٞا٢ٗ ٣الالب ثبّالالب ٕٝالالواؿ 

ؽالالالبىّ ًالالالبٕ عب٣الالالت آفالالالو اُالالالل٤ٗب، 

ّٝالال٣ٞخ ُو٤الالذ ٕالالٞرٚ ػِالال٢ ػِالال٠ 

ٍالالالال٤ل اُِالالالال٢ ًالالالالبٕ ٤ٛٔالالالالٞد ٓالالالالٖ 

اُٚؾي. هؽذ هبكَ ثبة ا٫ٔٝٙخ 

ُالالٞارٌ ٝكٌالالود.. ٝهؽالالذ كالالبرؼ ا

ٝثبػذ هٍبُخ ُؾبىّ ٔاٍالبُٔٚ اٗالذ 

كالالالالال٤ٖ. هالالالالالب٢ُِ ٕاٗالالالالالٚ ػ٘الالالالالل ٍالالالالال٤ل 

ٕالالبؽج٘ب، ٝهؼالالل ٣ْالالزْ كالال٢ ٍالال٤ل، 

ٝهب٢ُِ ٕاٗٚ ػَٔ ك٤الٚ ٓوِالت ٝٛالٞ 

٫ثالالالٌ ُالالالجٌ ٓوػالالالت. ثالالالٌ.. كا 

ا٢ُِ ً٘ذ ػب٣يٙ. ًاللٙ ٔاهالله ٔاصجالذ 

ٝٔاٗالالب ؽالالبٜٛ هعالالَ ػِالال٠ هعالالَ ٕإ 

٤ٍل ٛالٞ اُِال٢ هزالَ ؽالبىّ هجالَ ٓالب 

 .٣وزَ ٗلَٚ

٫ٝ ٛالالٞ  ا٤ُِٔغالال٢ كا ٓالال٤ٖ  كا –

٫ٝ رٞك٤ن اُاللهٖ ٫ٝ ؽزال٠ ػالبكٍ 

ٔاكْٛ ٣ِٕٞٞا ُزل٤ٌوى ا٤ُْطب٢ٗ 

 .كٙق ًَٔ ٣ب كا٤ٛخ

اُِالالال٢ ٓؼوكزالالالُٞ ثوالالال٠ ٕإ ؽالالالبىّ 

ٖٓ فٞكٚ اُؾو٤و٢ ؽٍٞ اُوٍبُخ 

اُِال٢ ثؼزٜالب٢ُ ُٞاؽالل ٕالبؽجٚ ٔاٗالالب 

ٓؼوكالالالالالُٞ، ٝكا اُِالالالالال٢ ػوكزالالالالالٚ 

ثؼالالل٣ٖ. أُٜالالْ ٔاٗالالب كزؾالالذ اُجالالبة 

ٝاَُالالالال٤ٌ٘خ كالالالال٢ ٔا٣الالالالل١، ُٝيهالالالالذ 

ؾ٤طالالخ ٝارَالالؾجذ ٙالالٜو١ كالال٢ اُ

الال٘خ، ثٖالال٤ذ كالال٢ اُٖالالبُخ  ٍِ الال٘خ  ٍِ
ُو٤الذ ؽالبىّ ثالٌ، هِجال٢ اروالالج٘، 

ثٖالالالال٤ذ ٝها٣الالالالب ثَالالالالوػخ فلالالالالذ 

٤ٌُالالٕٞ ٍالال٤ل ٝها٣الالب، ٌُالالٖ ِٓوالالزِ 

ؽالالالل. فٞكالالالذ ٔاكفالالالَ ػِالالال٠ ؽالالالبىّ 

ٝاهزِالالالالالالٚ ٍالالالالالال٤ل ٣ٌالالالالالالٕٞ هو٣الالالالالالت 

٣ٝقجط٘الال٢ ثالالٔب١ ؽبعالالخ، ٝثؼالالل٣ٖ 

ٍالالالٔؼذ ٕالالالٞد ٓب٣الالالخ عالالالب١ ٓالالالٖ 

اُؾٔالالالالالبّ، اٛٔ٘الالالالالذ، ٝثْالالالالال٣ِٞ 

ارؾوًالالذ ٝع٤الالالذ ٓالالٖ ٝها ؽالالالبىّ 

ثوٚ ثب٣ٔالل ٝثب٣٫ٔالل اُزب٤ٗالخ  ٌَٝٓذ

ٝكالالالال٢ ٙالالالالٜوٙ ثبَُالالالال٤ٌ٘خ، ٓالالالالوح 

ٝار٘الال٤ٖ ٝر٬رالالخ ٝػْالالوح ُؾالالل ٓالالب 

ٝهغ ػ٠ِ ا٫ٔهٗ ٝاٗب ٓبٍي ثوٚ 

لد ٕاٗٚ ٓبد  .ُؾل ٓب اربًٔ

ٝثؼالالل٣ٖ. هالالبٍ دمحم ث٤الالٚ ث٘جالالوح  –

 .ٛبك٣ٔخ

ٝثؼالالالالل٣ٖ ٛل٤الالالالذ ٗالالالالٞه اُٖالالالالبُخ، 

ٝثؼالالاللٛب ثضالالالٞا٢ٗ ٍالالالٔؼذ ٕالالالٞد 

ثبة اُؾٔبّ ث٤زلزؼ، ٕٝٞد ٤ٍل 

بىّ.. ؽالالالباااىّ.. ٝٛالالٞ ث٤والالٍٞ: ؽالال

اكالالزؼ اُ٘الالٞه ثالال٬ُ ؿ٬ٍالالخ.. ٔاٗالالب 

آٍالق ٣الب ػالْ اكالزؼ اُ٘الٞه. ُالٞ ٔاٗالب 

ٌٓبٕ ٤ٍل كؼ٬ي ٔافالبف، ٫ٔٗال٢ ٓالٖ 

ٍالالالبػخ ٓالالالب كفِالالالذ ٝاُج٤الالالذ ًِالالالٚ 

ٙالالالالِٔخ ٓالالالالب ػالالالاللا اُٖالالالالبُخ، ٔاٗالالالالب 

اكزٌالالالود ٍالالال٤ل ٛالالالٞ اُِالالال٢ هبٕالالالل 

٣طلالالالالال٢ ا٫ٔٗالالالالالٞاه، ٌُالالالالالٖ روو٣جيالالالالالب 

أُِالالالال٘ ًِٜالالالالب ثب٣ظالالالالخ، ٝاُ٘الالالالٞه 

ؾٔالالبّ اُجَال٤ٜ اُِال٢ ًالبٕ ث٤اللفَ اُ

ٖٓ اُْجبى ا٫ٔىاى ف٬ٓ ٓؼلُ 

ث٤الاللفَ ٓالالٖ ثؼالالل ٓالالب ٛل٤الالذ ٗالالٞه 

اُٖالالالبُخ. كقالالالوط ٍالالال٤ل ثَالالالوػخ.. 

 .اُؾٔبٓبد ثزقٞف ٔا٬ٕي 

 

ٓالالٖ ٝهالالذ ٓالالب فالالوط ٓالالٖ اُؾٔالالبّ 

ٝٛالالٞ ث٤٘الالالبك١ ػِالال٠ ؽالالالبىّ ٣لالالالزؼ 

اُ٘الالٞه، اٍالالز٤٘زٚ ُٔالالب هالالوة ػِالال٠ 

اُٖبُخ ًٝ٘ذ ٝهزٜب ٝاهالق ع٘الت 

اُالاليهاه، ٫ٕٗالال٢ ػالالبهف ٕاٗالالٚ عالالب١ 

٣لٚ ٫ٝ ٛالالٞ ٗبؽ٤زالالٚ، ٔاٗالالب ٓالالِ ّالالب

ّالالالب٣ل٢٘، ثالالالٌ ٍالالالبٓغ ٕالالالٞرٚ، 

الالب ؽَالال٤ذ ٕاٗالالٚ ٝاهالالق ٔاكآالال٢  ّٔ ُٝ

هؽالالذ كالالبرؼ اُ٘الالٞه ٕٝالالبهؿ كالال٢ 

ّٝالالالٚ ٝاَُالالال٤ٌ٘خ ٓوكٞػالالالخ كالالال٢ 

 .اُٜٞا

ٕالالالالالالوؿ ثٖالالالالالالٞد ػالالالالالالب٢ُ ٝهاػ 

ىاهو٢٘ ٝعالبه١ ٗبؽ٤الخ اُؾالُٞ، 

ٝهؼالالذ ػِالالال٠ ا٫ٔهٗ ٫ٔٗالال٢ ٓالالالِ 

ٓزٞهالالالغ ٓ٘الالالٚ ًالالاللٙ، هٔالالالذ ٝعجالالالذ 

اَُالال٤ٌ٘خ اُِالال٢ ٝهؼالالذ ٓالالٖ ٔا٣الالل١ 

اٙ. ٝثٔ٘زٜالالالالال٠ اُـالالالالالَ عو٣الالالالالذ ٝه

ٌٓالالبِٗ ٤ُالالٚ ٔاصالالو، كغالالبٔح اكزٌالالود 

ُٔالالب ً٘الالذ ثوالالٍٞ ُ٘لَالال٢ ُالالٞ ؽالالل 

ؽالالالالٌ ث٤الالالالب َٛالالالالزقج٠ كالالالالٞم ٔا١ 

ّغوح، ث٤ٖذ ػ٠ِ اُْغو ػِال٠ 

اُ٘الالٞه اُٚالالؼ٤ق اُِالال٢ عالالب١ ٓالالٖ 

الالل  اُٖالالبُخ، ُٔؾزالالٚ. ٝٔاٍٝ ٓالالب اربًٔ

ٕاٗالال٢ ّالالٞكزٚ هٓالال٠ ٗلَالالٚ، هعِالالٚ 

ٝعؼزالٚ ٝٓوالاللهُ ٣غالو١ ٝكٚالالَ 

ػ٠ِ ا٫ٔهٗ. هوثذ ٓ٘ٚ ثٜاللٝء، 

ث٤ٔٞرالالالالٞا  ثْالالالالٞكْٜ كالالالال٢ ا٫ٔكالالالال٬ّ

ٙالالؾب٣بْٛ ٓالالٖ اُوػالالت ثٜالاللٝءْٛ 

 .كٙ

ثالالٌ ًٔالالبٕ كالال٢ ا٫ٔكالال٬ّ اُٚالالؾ٤خ 

ث٤ٜالالالوة ُٔالالالب اُِالالال٢ عالالالب١ ٣وزِالالالٚ 

٣لٚالالَ ٣الالزٌِْ ٣ٝٚالال٤غ ٝهالالذ. ٔاٗالالب 

ثوالالال٠ ٓٚالالال٤ؼزِ ٝهالالالذ ٝٙالالالوثزٚ 

 .ثب٤ٌَُ٘خ ٤٣غ٢ ػْو٣ٖ ٙوثخ

 .ٝثؼل٣ٖ –

هِؼالالالذ اُِالالالجٌ ٝاُو٘الالالبع ٝٝه٣زالالالٚ 

 .٢ّٝ هجَ ٓب ٣ٔٞد

–  ٚ٤ُ 

ٝه٤ٓذ اُِجٌ ك٢ اُزوػخ ثؼل ٓب 

 .٤زٚ ػ٠ِ ؽغو ػْبٕ ٣ـطٌُل

 .ثوُٞي ٝه٣زٚ ّٝي ٤ُٚ –

 .ٛوُٞي ٣ب ثبّب

أُْٜ هٝؽذ اُج٤ذ ٝٗٔذ. رالب٢ٗ 

٣الالّٞ ثلالالزؼ اُلالال٤ٌ ُو٤الالذ ثٍٞالالذ 

ٓٔالالالالالٍٞ ظالالالالالبٛو٢ُ ٫ٕٔ ٕالالالالالؾبث٢ 

ٓؼِو٤ٖ ػ٤ِٚ. اُجٍٞذ ث٤والٍٞ ٕإ 

ٍالالال٤ل ٕالالالبؽج٘ب هزالالالَ ؽالالالبىّ ٝهزالالالَ 

ٗلَالالٚ ًٝالالبٕ ٫ثالالٌ ُالالجٌ ؿو٣الالت 

ٝه٘بع ٓوػت. اٙ.. َٗال٤ذ ٔاهُٞالي 

ل ُٔالالالب فالالالوط ٓالالالٖ ٣الالالب ثبّالالالب، ٍالالال٤

اُؾٔبّ ًالبٕ هالبُغ اُو٘البع ٝاُِالجٌ 

٫ٝثالالٌ ػالالبك١، َٝٓ٘الال٤زِ ٝاٗالالب 

ثٚوثٚ ثب٤ٌَُ٘خ ٕا٢ٗ ٔاٙوثٚ ك٢ 

ثط٘الالٚ ٕٝالاللهٙ ثالالٌ، ٫ٔٗالال٢ ٣ٞٗالالذ 

ٔاُجَالالالٚ اُو٘الالالبع ٝاُِالالالجٌ اُـو٣الالالت 

ا٢ُِ ٛٞ هٝة أٍالٞك ٓلزالٞػ ٓالٖ 

ٔاكاّ، ػْالالبٕ ٣جوالال٠ ٛالالٞ اُِالال٢ هزالالَ 

 .ؽبىّ ٝهزَ ٗلَٚ

اهرؾالالذ ثؼالالل ٓالالب هو٣الالذ اُجٍٞالالذ، 

ٓب كفِذ ٔاهالؤا اُزؼ٤ِوالبد ثٌ ثؼل 

فلالالذ عالالليا ٝاهرؼجالالذ  كالال٢ هاعالالَ 

ٓؼِالالالن ٝث٤والالالٍٞ ٕاٗالالالٚ ٣ؼالالالوف ٍالالالو 

فط٤الالو ػالالٖ اُؾبكصالالخ ك١، كفِالالذ 

ػ٘ل اُواعَ كٙ ًٝجود ٕٞهرٚ.. 

ًالالبٕ ٛالالٞ اُواعالالَ ٕالالبؽت أُؾالالَ 

اُِالال٢ اٗالالب ٍٝالال٤ل عج٘الالب ٓ٘الالٚ اُِالالجٌ 

 .ٝاُو٘بع

 

ٔا٣الالٞٙ.. ٝٓالالٖ ؽَالالٖ ؽالالع اُواعالالَ 

ٕاٗٚ ًزت اُزؼ٤ِن كٙ ثؼل ٓب عالب٢ُ 

ٝهب٢ُِ ٕاٗٚ ّالبف اُجٍٞالذ  اُوَْ

ثزبع اُؾبكصخ اُِال٢ ٕالبؽت ؽالبىّ 

ًبرجٚ ٝػبِٓٚ رو٣ٝظ َٝٓزٜلف 

ك٤ٚ ٓالٖ ٙالٖٔ اُِال٢ َٓالزٜلكْٜ، 

أُؾالالالال٬د اُِالالالال٢ ثزج٤الالالالغ اُِالالالالجٌ 

 .ٝا٧ه٘ؼخ ك١
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ٕبؽت ؽالبىّ كا اُِال٢ ؽالبىّ ًالبٕ 

ثؼزِٚ ٗلٌ هٍالبُخ اُالٞارٌ اُِال٢ 

ثؼزٜبُالالي. ُٝٔالالب ػالالوف ٕإ ؽالالبىّ 

ٓالالبد، هالالبٍ ثالالٌ ٣جوالال٠ ٍالال٤ل ٛالالٞ 

ِالالٚ، ٝهاػ ثَالالوػخ ٗبّالالو اُِالال٢ هز

اُجٍٞذ.. ٌٝٓ٘بُ ٗؼوف ٝاؽ٘الب 

ث٘ؾون ٓؼبٙ ك٢ اُوَْ ٝث٘يػوِٚ 

ػ٠ِ اُجٍٞذ ٕاٗٚ ٤ٌٕٛٞ اُؾبعخ 

 .ا٢ُِ ٛزِٕٞ٘ب ٤ُي

ٔاٗالالب ٣الالب ثبّالالب ُالالٞ ً٘الالذ ٔاػالالوف ٕإ 

اُج٤الالالالبع ٓزلالالالالن ٓؼالالالالبًٞا ٌٓ٘الالالالزِ 

 .هؽزِٚ أُؾَ

كا ٔا٤ًالالل ٣الالب ؽالالٞكٙ، اٍالالزقج٤٘ب كالال٢ 

الالالل٣ٖ ٕاٗالالالي  أُؾالالالَ ٝثالالالواٙ، ٝٓزبًٔ

٫ٕٔ اُزؼ٤ِالالن اُِالال٢ ًزجالالٚ ٛز٤غالال٢، 

اُواعالالالالالالالالالَ هك ػ٤ِالالالالالالالالالٚ ٤ٔٓالالالالالالالالالبد 

ا٫ّٔالالقبٓ، ٝاٗالالذ ٓالالٖ ٙالالْٜٔ٘. 

الالالالالب هاعؼ٘الالالالالب اُزؼ٤ِوالالالالالبد ٓالالالالالغ  ّٔ ُٝ

اُج٤الالبع، ّٝالالبف ٕالالٞهري ػوكالالي 

 .ػ٠ِ ٍٛٞ

 .فلٙ ٣ب ػٌَو١

رلزٌالالالالو ٣الالالالب ثبّالالالالب اُالالالالٞاك كا هزالالالالَ 

 ٕؾبثٚ ٤ُٚ 

ٝهللا اٗب ٓزؾ٤و ٣ب دمحم ث٤ٚ ى٣الي  –

ٝى١ اُ٘الالالبً، اُالالالٞاك ًزالالالّٞ عالالالليا 

٤ٛوٍٞ ػِال٠ ٌِّٝٚ ٓؼج٢ ِٝٓ 

كٝاكؼٚ.. اثٖ اُغ٤ّ٘الخ ٓوالبُِ ٤ُالٚ 

ٝها ٍالالالال٤ل ّٝالالالالٚ هجالالالالَ ٓالالالالب ٍالالالال٤ل 

 .٣ٔٞد

٣الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب ػَالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌو١. –
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أُٜ٘لً دمحم دمحم ٍبُْ ٓطو 

ًزت ا٤ُ٘٘ٞ ..ٝا٤ُ٘٘ب ٝاُ٘بٝ ص٬ص٢ 

 ٓ٘بف٢ ؽ٤و اُؼِٔبء

 

 

 

ا٤ُ٘٘الالٞ.. ٝا٤ُ٘٘الالب.. ٝاُ٘الالبٝ: ص٬صالال٢ 

 !ٓ٘بف٢ ؽ٤َّو اُؼِٔبء

 

ُطوالٌ أٗٔالبٛ رـ٤ُّو أُ٘بؿ روُِّالت ا

ع٣ٞخ عل٣لح ُْ ٗؼٜلٛب ٓالٖ هجالَ. 

ٝاُؼِٔالالالالبء ٣وعؼالالالالٕٞ مُالالالالي إُالالالال٠ 

ظالالالالبٛوح ع٣ٞالالالالخ رزؼِالالالالن ثزنثالالالالنة 

أُ٘بؿ ك٢ ٓ٘طوخ ّالٔبٍ أُؾال٤ٜ 

 North) ا٧ِٛ٘طالالالال٢ ٗالالالالبٝ

Atlantic Oscillation). 

 

ثالالالالبُوؿْ ٓالالالالٖ إٔ ٛالالالالنٙ اُظالالالالبٛوح 

٤َُالالذ كالال٢ ّالالٜوح ظالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالٞ 

أُالاللٓوح كالال٢ آٍالال٤ب ٝأٓو٣ٌالالب، كوالالل 

اُجالالبؽض٤ٖ كالال٢ ثالاللأد رِلالالذ أٗظالالبه 

اَُالال٘ٞاد أُبٙالال٤خ ُٔالالب ُٜالالب ٓالالٖ 

رالالال ص٤و ػِالالال٠ كٍٝ أٝهثالالالب ّٝالالالٔبٍ 

 .أكو٣و٤ب ّٝٔبٍ ّوم أٓو٣ٌب

 

ٝظالالبٛوح ٗالالبٝ ٤َُالالذ عل٣الاللح ػِالال٠ 

اُؼِٔالالالالالبء، كوالالالالالل اًزْالالالالاللٜب ػالالالالالبّ 

اص٘بٕ ٖٓ ػِٔالبء أُ٘البؿ،  1920

 اَُ٘ٔالالالب١ٝ كو٣الالالله٣ِ إًَالالال٘و

Friedrich Exner 

 ٝا٩ٗغ٤ِالالالي١ ع٤ِجالالالود ًٝٝالالالو

Gilbert walker ٝمُالالالالالي ،

٘الالبء ٓؾبُٝالالخ ٌُِْالالق ػالالٖ أٛالالْ أص

ٓواًالالالالالالالالالي اُٚالالالالالالالالالـٜ أُورلالالالالالالالالالغ 

ٝأُ٘قل٘. ٝهل ٍال٤ٔذ ثزنثالنة 

 Fluctuation of أُ٘الالبؿ

Climate  ٍا ػالالٖ اٗزوالالب رؼج٤الالوي

ر٤بهاد اُٜالٞاء ٓالٖ ٓوًالي ٥فالو. 

٣ٌٝٔالالالالالٖ ه٤الالالالالبً ٛالالالالالنا اُزنثالالالالالنة 

ٝافالالالز٬ف اُٚالالالـٜ اُغالالال١ٞ ثالالال٤ٖ 

ُْالالالجٞٗخ ٝه٤ٌ٣بك٤الالالي، ػبٕالالالٔز٢ 

اُجورـالالبٍ ٝأ٣َالالِ٘لا، فالال٬ٍ كٖالالَ 

 .٣٘ب٣و إ٠ُ ٓبهًاُْزبء ٖٓ 

 

ٝا٫ٙطواثبد اُغ٣ٞخ رزغٚ أًضو 

ٗؾالالالٞ اُغ٘الالالٞة، كزَالالالجت ٛطالالالٍٞ 

ا٧ٓطالالبه ػِالال٠ أُ٘الالبٛن اُٞاهؼالالخ 

ػِالال٠ اُجؾالالو. ٣ٝالالوٟ اُؼِٔالالالبء إٔ 

الالالب ٍالالالجت  ٚي ظالالالبٛوح ٗالالالبٝ رُلَالالالو أ٣

اُزـ٤الالالالو أُ٘الالالالبف٢ اُْالالالالز١ٞ كالالالال٢ 

أٝهثب، ٝرٔزل آصبهٛالب إُال٠ اُوطالت 

 .أُْب٢ُ ّٝٔبٍ إكو٣و٤ب

 

خ ٝٛنٙ اُظبٛوح هالل رٌالٕٞ إ٣غبث٤ال

أٝ ٍِج٤خ. كؼ٘لٓب ًبٗالذ إ٣غبث٤الخ، 

ر٤ٔالالالي ّالالالزبء ثو٣طب٤ٗالالالب ثز٤الالالبهاد 

ٛالالٞاء ّالالل٣لح أًضالالو ٓالالٖ أُؼزالالبك، 

ٝٛطِذ اُضِٞط ثٔؼلٍ أًجو ػِال٠ 

اُاللٍٝ ا٫ٍالٌ٘لٗبك٤خ، ًٔالب عبءٛالالب 

 20كٖالالَ اُوث٤الالغ هجالالَ ٓٞػالاللٙ ثالالـ 

ب. ٝػ٠ِ اُ٘و٤٘، رالنك١ ٗالبٝ  ٓي ٞ٣

اَُالالالالالالِج٤خ إُالالالالالال٠ ى٣الالالالالالبكح إٗزالالالالالالبط 

ٓؾبٕالالال٤َ اُي٣زالالالٕٞ ٝاُؼ٘الالالت كالالال٢ 

 .٤ب ٝاُجورـبٍإٍجبٗ

 

ٝثالالبُوؿْ ٓالالٖ ٓؼوكالالخ آصالالبه ٛالالنٙ 

اُظبٛوح، ٫رياٍ أٍالجبة ؽاللٝصٜب 

ا ثبَُ٘جخ ُؼِٔبء أُ٘بؿ، كَٜ  ُـيي

رؾالالاللس ثٖالالاللخ كٝه٣الالالخ أّ ثْالالالٌَ 

ػْٞا ٢   َٝٛ ر٘زظ ػٖ رنثنة 

ؽبُالالالالالالالخ اُغالالالالالالالٞ أّ إٔ ُِٔؾالالالالالالال٤ٜ 

ا كالال٢ ؽالاللٝصٜب ٓالالٖ  ا٧ِٛ٘طالال٢ كٝهي

ف٬ٍ رجبكٍ اُؾالواهح ثال٤ٖ اُٜالٞاء 

ت ٍٝالالالالطؼ أُالالالالبء ق ٝٓالالالالب اَُالالالالج

اُؾو٤والال٢ ٝهاء رـ٤الالو أُ٘الالبؿ كالال٢ 

اُؼالالبُْ  ٛالالَ ٛالالٞ ٛلالالوح ع٣ٞالالخ، أّ 

ٝاهغ عل٣ل ٫ثل ٖٓ اُزؼب٣ِ ٓؼٚ 

 ٝٓٞاعٜزٚ 

 

رٞٙؼ ٗظالوح ّالبِٓخ ُِٔ٘البؿ كال٢ 

ع٘الالالالالالالٞة اُٖالالالالالالالؾواء اٌُجالالالالالالالوٟ 

ثنكو٣و٤ب أٗٚ ٣زجغ كٝهاد ٓزؼبهجخ 

ٓالالٖ اُغلالالبف ٝا٧ٓطالالبه اُـي٣الالوح. 

كؼِالالالال٠ ٍالالالالج٤َ أُضالالالالبٍ، ّالالالالٜلد 

ٓ٘طوالالالالخ ع٘الالالالٞة اُٖالالالالؾواء كالالالال٢ 

ب اُغ٘ٞث٤الالالالالخ ؽبُالالالالالخ ٓالالالالالٖ إكو٣و٤الالالالال

 1968اُغلالالبف آزالاللد ٓالالٖ ػالالبّ 

. ٝكالالالالالالالال٢ أٝافالالالالالالالالو 1973إُالالالالالالالال٠ 

اُضٔب٤٘٤ٗالالالالالالالالالبد ؽزالالالالالالالالال٠ أٝا الالالالالالالالالَ 

اُزَالالالالالؼ٤٘٤بد، ّالالالالالٜلد ٓ٘طوالالالالالخ 

أػب٢ُ ا٤َُ٘ ٍجغ ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ 

ٓالالالٖ اُغلالالالبف ُلهعالالالخ إٔ ا٤ُٔالالالبٙ 

أُٞعٞكح ك٢ ثؾ٤وح اَُل اُؼب٢ُ 

ثٖٔالالو اٗقلالال٘ َٓ٘الالٞثٜب ثْالالٌَ 

ًج٤الالالو، ٕٝٝالالالَ ا٧ٓالالالو كالالال٢ اُؼالالالبّ 

بف إُالال٠ اُزل٤ٌالالو كالال٢ اَُالالبثغ ُِغلالال

إؿالالال٬م اُزٞهث٤٘الالالبد اُزالالال٢ رُٞالالالل 

اٌُٜوثالالبء ٓالالٖ اَُالالل اُؼالالب٢ُ ُؼالاللّ 

ًلب٣خ ا٤ُٔالبٙ، صالْ ٛطِالذ ا٧ٓطالبه 

ٝاهرلغ َٓ٘الٞة ا٤ُٔالبٙ ّٝالٜلد 

 .أُ٘طوخ ٍ٘ٞاد ٓٔطوح

 

أٓالالب ظالالبٛوح رنثالالنة أُ٘الالبؿ كالالٞم 

ّالالالٔبٍ أُؾالالال٤ٜ ا٧ِٛ٘طالالال٢ ٗالالالبٝ، 

الالب ػِالال٠ أٝهثالالب، ؽ٤الالش  ٍي كزالالنصو أٍب

ب ٓالالٖ رزغالالٚ ر٤الالبهاد اُٜالالٞاء ّالالوهي 

ٓ٘طوالالالخ ا٧ِٛ٘طالالال٢ ٗؾالالالٞ أٝهثالالالب، 

ٝأؽ٤بٗب رزغٚ ع٘ٞثيالب ٗؾالٞ ع٘الٞة 

أٝهثالالالالالالب ٝكٍٝ ؽالالالالالالٞٗ اُجؾالالالالالالو 

أُزٍٜٞ كزَجت ٛطٍٞ ا٧ٓطالبه 

ػ٤ِٜالالب. ٝٛالالالنٙ اُظالالبٛوح ٓبىاُالالالذ 

رؾزالالبط إُالال٠ ٓي٣الالل ٓالالٖ اُلهاٍالالخ 

ٝاُجؾالالالالالالالش ُٔؼوكالالالالالالالخ أٍالالالالالالالجبثٜب 

ٝرٞاثؼٜالالالالب. ٝهالالالالل أِٛالالالالن اُؼالالالالبُْ 

ا٣ََُٞالالالالالالالالالو١ ك. ث٤٘٤َالالالالالالالالالزٕٞ، 

اُقج٤الالالالالو اُؼالالالالالب٢ُٔ كالالالالال٢ هٚالالالالالب٣ب 

ُٔ٘بؿ، ػِال٠ ٛالنٙ اُظالبٛوح اٍالْ ا

، ؽ٤الش «اثٖ ػْ ا٤ُ٘٘ٞ اُٖالـ٤و»

٣ُؼزجالالو ٓؾالاللٝكيا « ٗالالبٝ»إٕ رالال ص٤و 

إما هالالالالالالالالٞهٕ ثظالالالالالالالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالالالالالالالٞ 

اُْالال٤ٜوح، ٝاُزالال٢ رَالالجت ًالالٞاهس 

ٛج٤ؼ٤الالالالالالالالالخ ٓضالالالالالالالالالَ ا٧ػبٕالالالالالالالالال٤و 

 .ٝاُل٤ٚبٗبد ك٢ أٓو٣ٌب ٝآ٤ٍب
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 El) ٝرؾالاللس ظالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالٞ

Nino)  ٗز٤غالخ ُزـ٤الو ٓنهالذ كال٢

ٓ٘الالالالالالالبؿ أُ٘طوالالالالالالالخ ا٫ٍالالالالالالالزٞا ٤خ 

ثبُٔؾ٤ٜ اُٜبك١، ٝٛٞ ٓالب ٣ُؾاللس 

ثالالالاللٝهٙ رالالالال ص٤واد ٓزجب٣٘الالالالخ ػِالالالال٠ 

ٓ٘الالبٛن ًض٤الالوح كالال٢ أٗؾالالبء اُؼالالبُْ 

ٓالالالٖ علالالالبف ٝؽوا الالالن ُِـبثالالالبد، 

ٝأٓطالالالالالالالبه ؿي٣الالالالالالالوح، ٍٝالالالالالالال٤ٍٞ 

ٝك٤ٚالالالالالالالبٗبد. ٝا٤ُ٘٘الالالالالالالٞ رؼ٘الالالالالالال٢ 

ثب٩ٍجب٤ٗخ اُُٞل أٝ اثٖ أَُال٤ؼ، 

ٝهالالالالالالل أِٛالالالالالالن اُٖالالالالالال٤بكٕٝ كالالالالالال٢ 

ا٩ًالالالالٞاكٝه ٝث٤الالالالوٝ ػِالالالال٠ رِالالالالي 

اُظالالبٛوح ٛالالنا ا٫ٍالالْ ٧ٜٗالالب ًبٗالالذ 

ر ر٢ هوة أػ٤بك أُال٬٤ك، ًٝبٗالذ 

رغؼَ أُؾ٤ٜ اُٜبك  أًضالو ككئيالب، 

ٝرُـ٤و ارغبٙ اُز٤به ثبُٔؾ٤ٜ كزوالَ 

ا٧ٍٔبى ثٌَْ ِٓؾٞظ، ٝٛالٞ ٓالب 

٣َالالالبػل اُٖالالال٤بك٣ٖ ػِالالال٠ هٚالالالبء 

ٛالالالالنٙ اُلزالالالالوح كالالالال٢ اُج٤الالالالٞد ٓالالالالغ 

أٍالالالالوْٛ، ٌُالالالالٖ ا٫ٍالالالالْ ُالالالالْ ٣ؼالالالالل 

٣َُالالالالالزقلّ ُِزؼج٤الالالالالو ػالالالالالٖ ٛالالالالالنٙ 

اُزـ٤الالالالواد أٍُٞالالالال٤ٔخ اُطل٤لالالالالخ 

ىٛالب ُِزؼج٤الو ػالٖ كوٜ، ٌُ٘ٚ رغبٝ

اُزـ٤و أُزٞإَ ك٢ عٞ أُؾال٤ٜ 

اُٜبك   ٝمُي ثبهزواٗٚ ثٔب ٣لػ٠ 

 Southern اُزنثالنة اُغ٘الٞث٢

Oscillation ك ٕالالالالجؼ ٣طِالالالالن ،

 ENSO EL Nino) ػ٤ِالٚ

Southern Oscillation). 

 

ًٝالالبٕ اُؼالالبُْ ا٩ٗغ٤ِالالي١ ع٤ِجالالود 

ًٝٝو أٍٝ ٖٓ رَٕٞ إ٠ُ رلَال٤و 

ٛنٙ اُظبٛوح، اُز٢ ُطبُٔب ؽ٤ود 

ِٔبء، ػ٘لٓب ًبٕ ك٢ اُٜ٘ل ك٢ اُؼ

اُٞهالالالالالالذ اُالالالالالالن١ ًالالالالالالبٕ اُؼِٔالالالالالالبء 

ْٓالالـ٤ُٖٞ ثزَالالغ٤َ آصالالبه ا٤ُ٘٘الالٞ. 

كوالالل ٫ؽالالع إٔ ٛ٘الالبى اهرجبٛالالب ثالال٤ٖ 

هالالواءح اُجالالبهٝٓزو  عٜالالبى ه٤الالبً 

اُٚالالالالالـٜ اُغالالالالال١ٞل كالالالالال٢ ثؼالالالالال٘ 

أُ٘الالبٛن كالال٢ اُْالالوم ٝٓض٬٤رٜالالب 

ك٢ اُـوة. كؼ٘لٓب ٣ورلغ اُٚالـٜ 

كالال٢ اُْالالوم ٣الال٘قل٘ كالال٢ اُـالالوة 

 ٤الٚٝاُؼٌالٌ ٕالؾ٤ؼ، ٝأِٛالن ػِ

Southern Oscillation  ٝأ

اُزنثالالالنة اُغ٘الالالٞث٢. ٝهالالالل ٫ؽالالالع 

أ٣ٚالالالالالب ٝعالالالالالٞك ػ٬هالالالالالخ ص٬ص٤الالالالالخ 

ا٧ٛالالالالالواف رالالالالالوثٜ ثالالالالال٤ٖ ٛجالالالالالٞة 

 اُو٣الالالالالالالالالبػ أٍُٞالالالالالالالالال٤ٔخ

(Monsoon)  كالالالالالال٢ آٍالالالالالال٤ب

ٝؽالالالالالاللٝس علالالالالالالبف ثٌالالالالالالَ ٓالالالالالالٖ 

أٍالالزوا٤ُب، ٝإٗل٤َٗٝالال٤ب، ٝاُٜ٘الالل، 

ٝثؼالالال٘ أُ٘الالالبٛن كالالال٢ إكو٣و٤الالالب، 

ٝكفء اُْالالزبء َٗالالج٤ب كالال٢ ؿالالوة 

 .ً٘لا

 

ا ُوثطالالٚ ٝهالالل ٛالالٞعْ ًٝٝالالو ًض٤الالوي 

ثالال٤ٖ ٛالالنٙ اُظالالٞاٛو اُزالال٢ رؾالاللس 

كالالال٢ ّالالالز٠ ثوالالالبع ا٧هٗ ٝػِالالال٠ 

َٓالالالبكبد ّبٍالالالؼخ ٓالالالٖ ثؼٚالالالٜب 

ب. ٌُٖٝ ثؼالل ٓالوٝه فَٔال٤ٖ  ٚي ثؼ

الالالالب، عالالالالبء اُؼالالالالبُْ اُ٘و٣ٝغالالالال٢  ٓي ػب

عبًٞة عوً٘ي ٤ُضجذ ٝعٞك ٛالنٙ 

اُؼ٬هالالخ ثزِالالي اُزـ٤الالواد اُغ٣ٞالالخ، 

 EL Nino ٝأِٛالالن ػ٤ِٜالالب

Southern Oscillation. 

ٌٝٛالالالنا ارٚالالالؼ ٓالالالب ٣ؾالالاللس ٓالالالٖ 

طواة كالالالال٢ ٗظالالالالبّ اُٚالالالالـٜ اٙالالالال

اُغالالال١ٞ كالالالٞم أُؾ٤طالالالبد أص٘الالالبء 

ا٤ُ٘٘ٞ  ؽ٤ش ٣جلأ ا٫ٙطواة ٓالٖ 

أُ٘طوالالالالالخ ا٫ٍالالالالالزٞا ٤خ ُِٔؾالالالالال٤ٜ 

اُٜالالبك ، صالالْ ٣٘زْالالو ٤ُالالنصو ػِالال٠ 

ؽبُالالخ اُغالالٞ كالالٞم ا٧هٗ ثْالالٌَ 

 .ػبّ

 

ٝرغزبػ ا٤ُ٘٘ٞ اُؼبُْ ثبُؼل٣الل ٓالٖ 

اُزالال ص٤واد أُقزِلالالخ ٝأُزجب٣٘الالخ  

كج٤٘ٔالالالالالب رَالالالالالجت ى٣الالالالالبكح ٍالالالالالوٞٛ 

ٔ٘الالبٛن اُغ٘ٞث٤الالخ ا٧ٓطالالبه كالال٢ اُ

٣٫ُِٞبد أُزؾاللح ٝث٤الوٝ ٍٝٝالٜ 

أٝهثالالالب ثٔالالالب ٣زَالالالجت كالالال٢ ؽالالاللٝس 

ك٤ٚالالالبٗبد ٓالالاللٓوح، رٌالالالٕٞ ٝهاء 

ؽلٝس اُغلبف ك٢ ٓ٘بٛن ؿالوة 

أُؾالال٤ٜ ا٧ِٛ٘طالال٢، ٝكالال٢ ثؼالال٘ 

ا٧ؽ٤بٕ رٖبؽجٜب ؽوا ن ٓاللٓوح 

ك٢ أٍزوا٤ُب ٝع٘ٞة ّالوم آٍال٤ب 

ٝأػبٕالالال٤و كالالال٢ ٍٝالالالٜ ا٣٫ُٞالالالبد 

أُزؾاللح. ٝث٘الالبء ػِال٠ اُؼل٣الالل ٓالالٖ 

س ٝاُلهاٍالالالالالالبد، ارلالالالالالالن ا٧ثؾالالالالالالب

اُؼِٔالالبء ػِالالال٠ إٔ ظالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالالٞ 

ٛالالالال٢ رـ٤الالالالو ػ٤٘الالالالق كالالالال٢ كهعالالالالخ 

ؽالالالالواهح اُغالالالالاليء اُْالالالالالوه٢ ٓالالالالالٖ 

أُؾالال٤ٜ اُٜالالبك  ػِالال٠ ٛالالٍٞ فالالٜ 

ا٫ٍالالالزٞاء، ٝٛالالال٢ رؾالالاللس ثْالالالٌَ 

هٝر٤٘الالال٢ ًالالالَ أهثالالالغ إُالالال٠ ػْالالالو 

 .ٍ٘ٞاد

 

ٝكالالالالالال٢ اُؼالالالالالالبكح رٜالالالالالالت اُو٣الالالالالالبػ 

اُزغبه٣خ رغبٙ اُـالوة ػِال٠ ٛالٍٞ 

فالالالالٜ ا٫ٍالالالالزٞاء، ٝٛالالالالنٙ اُو٣الالالالبػ 

َطؼ اُلاكئالخ ؿالوة رغٔغ ٤ٓبٙ اُ

أُؾال٤ٜ  ك٤ورلالالغ اَُالالطؼ ؽالالٞا٢ُ 

ٖٗالالالق ٓزالالالو ػٔالالالب كالالال٢ اُْالالالوم. 

ٝػ٘لٓب رزغٔغ ٤ٓالبٙ اَُالطؼ كال٢ 

اُـالالالوة، رٖالالالؼل ا٤ُٔالالالبٙ اُجالالالبهكح 

كزؾالالالالالَ ٓؾِٜالالالالالب آر٤الالالالالخي ثالالالالالبُٔٞاك 

ٓالٖ هالبع  Nutrients اُـنا ٤الخ

أُؾالالالال٤ٜ إُالالالال٠ اَُالالالالطؼ  كزٌضالالالالو 

ا٧ٍٔبى ػ٘الل ٍالبؽَ ا٩ًالٞاكٝه، 

ٝث٤الالالوٝ، ًُٝٞٞٓج٤الالالب. أٓالالالب ا٤ُٔالالالبٙ 

ئالالالالالالخ أُزغٔؼالالالالالالخ، كزَُالالالالالالقٖ اُلاك

اُٜالالالٞاء اُالالالن١ ٣ؼِٞٛالالالب. ٝرٌالالالٕٞ 

٤ًٔالالخ ثقالالبه أُالالبء اٌُج٤الالوح ٍالالؾجيب 

رالالال ر٢ ثب٧ٓطالالالبه ُغ٘الالالٞة ّالالالوم 

آٍالالال٤ب، ٣ٝجوالالال٠ اَُالالالبؽَ اُـوثالالال٢ 

٧ٓو٣ٌالالالالالب ا٬ُر٤٘٤الالالالالخ فب٤ُالالالالالب ٓالالالالالٖ 

 .ا٧ٓطبه

 

أٓالالالالب ػ٘الالالاللٓب رجالالالاللأ ا٤ُ٘٘الالالالٞ، كالالالالنٕ 

اُو٣بػ اُزغبه٣خ رلَْ ك٢ إىاؽخ 

٤ٓالالبٙ اَُالالالطؼ اُلاكئالالخ. ٝٛالالالٞ ٓالالالب 

بّ اُغالالالالال١ٞ ُٜالالالالالنٙ ٣ؼٌالالالالٌ اُ٘ظالالالالال

أُ٘طوالالالالالالخ اُٞاٍالالالالالالؼخ ثبٌُبٓالالالالالالَ، 

ك٤ظٜو اُغلبف ك٢ ع٘الٞة ّالوم 

آٍالال٤ب، ٝرؼالالْ اُل٤ٚالالبٗبد أٓو٣ٌالالب 

ا٬ُر٤٘٤الالالالالخ، ًٔالالالالالب روالالالالالَ اُضالالالالالوٝح 

اَُالالال٤ٌٔخ ػِالالال٠ ّالالالٞاٛئ ث٤الالالوٝ، 

 .ٝا٩ًٞاكٝه، ًُٝٞٞٓج٤ب

 

ُوالالل ًالالبٕ أهالالٟٞ ٤ٗ٘الالٞ كالال٢ اُوالالوٕ 

اُؼْو٣ٖ، ثَ ػ٠ِ ٓلاه اُزبه٣ـ، 

-1982مُالالالي اُالالالن١ ؽالالاللس ػالالالبّ 

َالالالجت كالالال٢ ؽالالاللٝس . كوالالالل ر1983

ًالالالٞاهس ثٔؼظالالالْ هالالالبهاد اُؼالالالبُْ، 

ٜٓ٘ب: اُغلبف ٝاُؾوا ن كال٢ ًالَ 

ٓالالالالالالالالالالٖ أٍالالالالالالالالالالزوا٤ُب ٝإكو٣و٤الالالالالالالالالالب 

ٝإٗل٤َٗٝالال٤ب، ٝا٧ٓطالالبه اُـي٣الالوح 

كالال٢ ث٤الالوٝ ٝاُزالال٢ ُالالْ ٣ُْالالٜل ٓضِٜالالب 

ٖٓ هجَ ك٢ أُ٘طوالخ. ٝهالل هاُللهد 
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٤ِٓالالالالٕٞ  13اُقَالالالالب و ثؾالالالالٞا٢ُ 

إُالال٠  1300ك٫ٝه، ٝهُزالالَ ؽالالٞا٢ُ 

 .ّقٔ 2000

 

واٗ ًٔالالالب اٗزْالالالود ثؼالالال٘ ا٧ٓالالال

 ٓضالالالالالَ ا٫ُزٜالالالالالبة اُالالالالاللٓبؿ٢

Encephalitis  اُالالن١ اٗزْالالو

ثْالالالالاللح كالالالالال٢ اَُالالالالالبؽَ اُْالالالالالوه٢ 

٣٫ُِٞالالبد أُزؾالاللح. ٍٝالالبػل ٛالالنا 

اُغالالالالٞ ػِالالالال٠ اٗزْالالالالبه اُجؼالالالالٞٗ 

ٝاُلئالالالالالوإ ٝاُضؼالالالالالبث٤ٖ، ٝرٌالالالالالوه 

ٛغالالالالّٞ أٍالالالالٔبى اُوالالالالوُ ػِالالالال٠ 

ٍالالالالالالبؽَ أٝه٣غالالالالالالٕٞ ثب٣٫ُٞالالالالالالبد 

أُزؾالالالاللح. ٝهثٔالالالالب ًالالالالبٕ أؿالالالالوة 

اُزالالالال ص٤واد اُزالالالال٢ أؽالالالاللصزٜب ٛالالالالنٙ 

اُؼِٔالالالالالبء ٓالالالالالب  ا٤ُ٘٘الالالالالٞ ٝأمِٛالالالالالذ

اًزْالاللٚ كو٣الالن ٓالالٖ اُؼِٔالالبء كالال٢ 

عبٓؼالالالالالالالالخ ًٔجو٣الالالالالالالاللط ث٣٫ٞالالالالالالالالخ 

ٓبٍبٍّٞالالزٌ ٓالالٖ رـ٤الالو ىا٣ٝالالخ 

ػيّ ا٧هٗ ٝى٣البكح ٛالٍٞ ا٤ُالّٞ 

 .٢ِٓ صب٤ٗخ 0.2ثٔولاه 

 

ًٝ٘ز٤غخ ٓجبّالوح ُزِالي اُزـ٤الواد 

اُْل٣لح ك٢ أُ٘البؿ اُزال٢ ٣ؾاللصٜب 

ا٤ُ٘٘الالالالالالٞ، ر٘زْالالالالالالو اُؼل٣الالالالالالل ٓالالالالالالٖ 

اُلطو٣الالالالالالالالالالالالالالالبد ٝاُجٌز٤و٣الالالالالالالالالالالالالالالب 

ر٘الالزؼِ  ٝاُل٤وٍٝالالبد، ٝثبُزالالب٢ُ

ا٧ٓالالواٗ أُؼل٣الالخ ٓضالالَ: اُزٜالالبة 

اٌُجالالالالالالالل اُٞثالالالالالالالب ٢، ٝاُز٤لالالالالالالالٞك، 

ٝاٌُالال٤ُٞوا، ٝا٬ُٔه٣الالب  ًٔالالب رٌضالالو 

ا٥كبد اُيهاػ٤الخ ٓضالَ اُوالٞاهٗ 

ٝاُؾْالالواد. ُٜالالنا اٛالالزْ اُؼِٔالالبء 

ًض٤الالوا ثالالبُز٘جن ثالالب٤ُ٘٘ٞ  كطالالٞهٝا 

اُؼل٣ل ٖٓ أعٜيح اُوٕالل ُزوٕالل 

ثلا٣خ اهرلبع كهعخ ؽواهح ٍطؼ 

ٓالالب ٓالالبء أُؾالال٤ٜ اُٜالالبك ، ٝٛالالٞ 

ٌّْٜ٘ ٓالٖ اُز٘جالن ثالب٤ُ٘٘ٞ  ٓ1997 

هجالالالالالَ ؽالالالالاللٝصٜب ثَالالالالالزخ  1998/ 

أّالالالٜو، ًٝبٗالالالذ رُؼالالالل ٓالالالٖ أهالالالٟٞ 

اُ٘ٞثبد ٝٗزغذ ػٜ٘ب فَب و ك٢ 

ا٣٫ُٞالالبد أُزؾالاللح ٝؽالاللٛب رُوالالله 

٤ِٓبه ك٫ٝه، ٝرَالججذ كال٢  4 2ثـ

ّقٖالالالالالالالالب ؿ٤الالالالالالالالو  189ٓوزالالالالالالالالَ 

 .اُغوؽ٠

 

ا٤ُ٘٘ٞ ٝا٤ُ٘٘ب ظبٛوربٕ ٓ٘بف٤زالبٕ 

رقزِالالالق ًالالالَ ٝاؽالالاللح ٜٓ٘ٔالالالب ػالالالٖ 

. كالالب٤ُ٘٘ٞ رزٖالالق ثبٗزوالالبٍ ا٧فالالوٟ

ًزالالَ ٛب ِالالخ ٓالالٖ ا٤ُٔالالبٙ اَُالالبف٘خ 

كالالالالال٢ أُؾالالالالال٤ٜ ا٫ٍالالالالالزٞا ٢ ٓالالالالالٖ 

اُْالالالوم إُالالال٠ اُـالالالوة. أٓالالالب ا٤ُ٘٘الالالب 

كزؼٔالالَ اُؼٌالالٌ، كٜالال٢ رْ٘الال  ٓالالٖ 

اٗلكبع ٛنٙ ا٤ُٔالبٙ اَُالبف٘خ ٗؾالٞ 

اُْالالالالوم ٓالالالالٖ أُؾالالالال٤ٜ اُٜ٘الالالالل١ 

ٝآٍالالال٤ب ٝإٗل٤َٗٝالالال٤ب ٝأٍالالالزوا٤ُب. 

ٝا٤ُ٘٘الٞ ر٤البه ٓالالب ٢ كاكالئ ٣زؾالالوى 

بك  ّالالالالالوهيب كالالالالال٢ أُؾالالالالال٤ٜ اُٜالالالالال

أُالاللاه١ ثؾوًالالخ ٓزواعؼالالخ ؿ٤الالو 

ػبك٣الالالالالالخ، ٣َٝالالالالالالزـوم ٕٝالالالالالالُٞٚ 

ؽالالٞا٢ُ ص٬صالالخ أّالالٜو ٓوزوثيالالب ٓالالٖ 

ٍالالالالالالٞاؽَ ا٩ًالالالالالالٞاكٝه ٝث٤الالالالالالوٝ، 

َٝٓججب رٞهق ر٤به ا٤ُٔالبٙ اُجالبهك 

ٝؽوًبد اُزوِت اُوأ٢ٍ اَُالب لح 

الالالب ٛ٘الالالبى. ٝا٤ُ٘٘الالالٞ ظالالالبٛوح  ٓي ػٔٞ

ٓ٘بف٤الالالالخ ؿ٤الالالالو ػبك٣الالالالخ رواكوٜالالالالب 

ػ٤ِٔالالالالخ رَالالالالق٤ٖ ؿ٤الالالالو ٛج٤ؼ٤الالالالخ 

خ كالالالالال٢ ُطجوالالالالخ ا٤ُٔالالالالالبٙ اَُالالالالالطؾ٤

أُ٘طوالالالخ اُْالالالوه٤خ ٓالالالٖ أُؾالالال٤ٜ 

اُٜبك . ٝهل أِٛن ػ٤ِٜب ٕال٤بكٝ 

اَُالالالٔي كالالال٢ ٛالالالنٙ أُ٘طوالالالخ اٍالالالْ 

ُؾالالالالالاللٝصٜب « اُطلالالالالالَ أَُالالالالال٤ؼ»

اُْالالالب غ كالالال٢ كٖالالالَ اُْالالالزبء كالالال٢ 

رالالاليآٖ ٓالالالغ أػ٤الالالبك أُالالال٬٤ك  ًٔالالالب 

« اُطلالالالَ أُالالالنًو»٣طِالالالن ػ٤ِٜالالالب 

ا ُٜالالالب ػالالالٖ اُٞعالالالٚ ا٥فالالالو  ر٤٤ٔالالاليي

٤ُِ٘٘ٞ اُن١ ٣ُلػ٠ اُطلَ أُنٗالش 

زالال٢ رٔضالالَ ؽبُالالخ ؿ٤الالو  ا٤ُ٘٘الالبل ٝاُ

ٛج٤ؼ٤الالالالخ أفالالالالوٟ كالالالال٢ أُ٘طوالالالالخ 

ٗلَالالالالٜب. ٝرٔضالالالالَ ٛالالالالنٙ اُظالالالالبٛوح 

ثْالالالو٤ٜب اُٞعالالالٚ ا٥فالالالو ُِزنثالالالنة 

اُغ٘ٞث٢ اُن١ ٣ؼ٢٘ ر هعؼ ٗظالبّ 

اُٚالالالالـٜ اُغالالالال١ٞ كالالالال٢ أُ٘طوالالالالخ 

 .اُغ٘ٞث٤خ ٖٓ أُؾ٤ٜ اُٜبك 

 

ٝٛ٘الالالالالبى ا٫ٗؾالالالالالواف اُؾالالالالالواه١، 

ٝٛالالٞ اُزـ٤الالو كالال٢ كهعالالخ اُؾالالواهح 

ث٤ٖ أٌُبٕ ٝكا وح اُؼالوٗ اُزال٢ 

ػ٤ِٜالالب مُالالي أٌُالالبٕ، ٣ٝٞعالالل ٣والالغ 

اٗؾواكالالالالالبٕ: اٗؾالالالالالواف ؽالالالالالواه١ 

ٓٞعالالت ٣الالورجٜ ثٞعالالٞك اُز٤الالبهاد 

اُلاكئخ ك٢ أُؾ٤طبد، ٝاٗؾواف 

ؽالالالواه١ ٍالالالبُت ٣الالالورجٜ ثٞعالالالٞك 

 .اُز٤بهاد اُجبهكح ك٢ أُؾ٤طبد

 

ٝهالالالالالل ثالالالالالوىد اُؾبعالالالالالخ أُِؾالالالالالخ 

ُلهاٍالالخ اُظالالٞاٛو اُطج٤ؼ٤الالخ ؿ٤الالو 

اُؼبك٣الالالالالخ كالالالالال٢ اُـالالالالال٬ف اُغالالالالال١ٞ 

اٛو ُٔؼوكخ ٓلٟ ر ص٤و رِالي اُظالٞ

ػ٠ِ رـ٤و كهعبد اُؾواهح. ٖٝٓ 

ثالال٤ٖ رِالالي اُظالالٞاٛو، ثالاللأ ا٫ٛزٔالالبّ 

ثظالالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالالٞ أُ٘بف٤الالالخ اُزالالال٢ 

رؾلس ك٢ ّالوم أُؾال٤ٜ اُٜالبك  

ٝثلأد رِو٢ ثظ٬ُٜالب ثْالٌَ ًج٤الو 

ػِالالالال٠ ػ٘بٕالالالالو أُ٘الالالالبؿ، ثؾ٤الالالالش 

رٍٞالالالغ اُجالالالبؽضٕٞ كالالال٢ كهاٍالالالزٜب 

ٓ٘الالالن اُزَالالالؼ٤٘٤بد ُزْالالالَٔ كٝا الالالو 

اُؼالالوٗ اُغـواك٤الالخ اٍُٞالالط٠، إم 

اُلهاٍالالبد أٍُٞالالؼخ  صجالالذ ٗز٤غالالخ

ٝأٌُضلالالخ إٔ ٗظو٣الالخ اُزالال ص٤و ػالالٖ 

ثُؼالالالالل ٓالالالالٖ فٖالالالالب ٔ ظالالالالبٛور٢ 

 .ا٤ُ٘٘ٞ ٝاُزنثنة اُغ٘ٞث٢

 

ٝٛبرالالالبٕ اُظبٛورالالالبٕ ٓؼوٝكزالالالبٕ 

ُؼِٔالالالالبء أُؾ٤طالالالالبد ٝا٧هٕالالالالالبك 

اُغ٣ٞالالالخ ٓ٘الالالن ػْالالالواد اَُالالال٤ٖ٘ 

أ٣ٚالالب، ٌُٝالالٖ ثٔالالب أٜٗٔالالب رؾالاللصبٕ 

كالال٢ أهالالَ ٓ٘الالبٛن اُؼالالبُْ أُ ُٛٞالالخ 

ثبَُالالٌبٕ، كوالالل ثو٤زالالب ٧ٓالالل ٣ٞٛالالَ 

ضالالبه اٛزٔالالبّ كئالالخ ه٤ِِالالخ عالالليا ٓالالٖ ٓ

اُجبؽض٤ٖ. ًٝبٕ ٓالٖ أُؾزٔالَ إٔ 

رجوالالالال٠ ٛبرالالالالبٕ اُظبٛورالالالالبٕ ؿ٤الالالالو 

ٓؼالالوٝكز٤ٖ ُالالال٫ٞ رٌالالالواه ؽالالاللٝصٜب 

ثؼ٘ق، ٝٓالب رورالت ػِال٠ مُالي ٓالٖ 

ر ص٤واد ث٤ئ٤خ ػلح. ٝثبُوؿْ ٓالٖ 

إٔ ا٤ُ٘٘الالالٞ ٝا٤ُ٘٘الالالب رؾالالاللصبٕ كالالال٢ 

أُ٘طوالالالالخ ٗلَالالالالٜب، كوالالالالل ؽظ٤الالالالذ 

ا٤ُ٘٘الالالالالب ثبٛزٔالالالالالبّ أهالالالالالَ ٓوبهٗالالالالالخ 

ي ُوِالالالالالخ رٌالالالالالواه ثالالالالالب٤ُ٘٘ٞ  ٝمُالالالالال

ؽالالاللٝصٜب َٗالالالج٤ب فالالال٬ٍ اُؼْالالالو٣ٖ 

ٍالالالالالال٘خ أُبٙالالالالالال٤خ ٓالالالالالالٖ اُوالالالالالالوٕ 

اُؼْو٣ٖ، ٧ٕٝ آصبهٛالب أهالَ ؽاللح 

 .ٖٓ آصبه ا٤ُ٘٘ٞ

 

ُٝنُي ٫هذ ٛنٙ اُظبٛوح اٛزٔالبّ 

اُجالالالالالالالالبؽض٤ٖ، ٝأّالالالالالالالالالبهٝا كالالالالالالالالال٢ 

كهاٍالالالالالالبرْٜ إُالالالالالال٠ رالالالالالال ص٤و ٛالالالالالالنٙ 

اُظالالبٛوح ػِالالال٠ ػ٘بٕالالو اُطوالالالٌ 
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ك٢ ٓ٘بٛن ػل٣اللح ٓالٖ اُؼالبُْ  إم 

بد رالالنك١ إُالال٠ اُزنثالالنة كالال٢ كهعالال

اُؾالالالالالالالواهح، ٝفوٝعٜالالالالالالالب ػالالالالالالالٖ 

ٓؼالالالالل٫رٜب اُطج٤ؼ٤الالالالخ أُؼوٝكالالالالخ 

فالالال٬ٍ اَُالالال٘ٞاد اُزالالال٢ ٫ رؾالالاللس 

 .ك٤ٜب

 

ٝظالالالالالبٛوح ا٤ُ٘٘الالالالالٞ ٤َُالالالالالذ ٓالالالالالٖ 

اُظالالٞاٛو اُغ٣ٞالالخ اُؾل٣ضالالخ، كوالالالل 

كُالالالالالذ اُلهاٍالالالالالبد ػِالالالالال٠ أٜٗالالالالالالب 

ٓٞعالالالالٞكح ٓ٘الالالالن ٓئالالالالبد اَُالالالال٤ٖ٘  

ؽ٤الالالالش أكد ٬ٓؽظالالالالخ اُـطالالالالبءاد 

اُغ٤ِل٣الالالخ ٝٛجوبرٜالالالب كالالالٞم عجالالالبٍ 

ا٩ٗالالالالل٣ي، ٝارَالالالالبع َٓالالالالزؼٔواد 

ُٔوعالالالبٕ ٝٗٔٞٛالالالالب كالالالال٢ اُجؾالالالالبه ا

اُلاكئالالالالالخ، إُالالالالال٠ اُز ًالالالالالل ٓالالالالالٖ إٔ 

ربه٣قٜالالالب ٣وعالالالغ إُالالال٠ أًضالالالو ٓالالالٖ 

ٍالال٘خ. ًٝالالبٕ أٍٝ رَالالغ٤َ  1500

ٓٞصالالن ُٜالالب كالال٢ اُوالالوٕ اُقالالبٌٓ 

ػْالالالالالو، كالالالالال٢ ثلا٣الالالالالخ اًزْالالالالالبف 

أَُالالالالالالالالالالالالالزؼٔو٣ٖ ا٩ٍالالالالالالالالالالالالالجبٕ، 

أَُزٌْق ع٤وٝ ٤ٗٔٞ ث٘يٝر٢، 

 1550-1547فالالالالالالالال٬ٍ اُلزالالالالالالالالوح 

 .٧ٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ

 

ور٢ ٓب اُلوم ثال٤ٖ ظالبٛ… ٌُٖٝ

  ٣ؼزوالالالالالالل «اُ٘الالالالالالبٝ»ٝ« ا٤ُ٘٘الالالالالالٞ»

ػِٔبء أُ٘بؿ ٝا٧هٕبك اُغ٣ٞخ، 

أُقزٖالالالالٕٞ ثلهاٍالالالالخ ا٧ؽالالالالٞاٍ 

أُ٘بف٤الالخ كالال٢ أُؾالال٤ٜ ا٧َِٛالال٢، 

إٔ ٛ٘الالبى ظالالبٛوح ٓٔبصِالالخ ٤ُِ٘٘الالٞ 

رؾلس ك٢ أُؾ٤ٜ ٝأفالند راليكاك 

ب كالالال٢ اَُالالال٘ٞاد اُو٤ِِالالالخ  ٝٙالالالٞؽي

أُب٤ٙخ ٝرُؼالوف ثزوِجالبد ّالٔبٍ 

ٝرالورجٜ « ٗبٝ»أُؾ٤ٜ ا٢َِٛ٧ 

٤الالواد اُزالال٢ رؾالاللس كالالال٢ ثٌالالَ اُزـ

ا ٓالٖ ا٧ٓطالبه اُزال٢  أُؾ٤ٜ، ثاللءي

رَالالالالالوٜ كالالالالالٞم ٓل٣٘الالالالالخ ثالالالالالٞهكٝ 

اُلو٤َٗخ إ٠ُ ا٧ػب٤ٕو اُؾبِٓالخ 

ُِوٓالالبٍ كالالٞم اُٖالالؾواء اٌُجالالوٟ 

ٝاُزالال٢ رٖالالَ إُالال٠ عالاليه اُجبٛبٓالالب، 

ٕٝالالالال٫ٞي إُالالالال٠ ٍالالالالٞاؽَ عي٣الالالالوح 

أ٣َِ٘لا ثضوٝرٜب ا٤ٌَُٔخ. ٝرنصو 

ٛنٙ اُظالبٛوح أ٣ٚالب ػِال٠ عو٣البٕ 

ب٤ُخ اُجؾالالالبه ػ٘الالالل اُزقالالالّٞ اُْالالالٔ

ُِٔؾ٤ٜ، ًٔب أٜٗب رزوى ثٖالٔبرٜب 

ػِالالال٠ ّالالالٌَ أػبٕالالال٤و ؽِي٤ٗٝالالالخ 

ٙالالالالجبث٤خ رَالالالالٞك ٓ٘الالالالبؿ اُغالالالاليء 

أُْب٢ُ ٖٓ أُؾ٤ٜ، إٙبكخ إ٠ُ 

أٜٗالالالب رالالالنصو كؼ٤ِالالالب ػِالالال٠ ٓؼالالالل٫د 

اُؾالالواهح كالال٢ أٗؾالالبء اُؼالالبُْ ًبكالالخ. 

، أعالوٟ اُجبؽالش 1996ٝك٢ ػبّ 

كال٢  Gem Horil عال٤ْ ٛٞه٣الَ

ًُٞٞهاكٝ ثؾضيب ٓ٘بف٤الب أصجالذ ك٤الٚ 

ٞاٍالالالالالالالْ اُْالالالالالالالز٣ٞخ إٔ ًالالالالالالالَ أُ

أُؼزلُالالالخ اُزالالال٢ ّالالالٜلرٜب أٝهثالالالب 

ٝآ٤ٍب روعغ أٍجبثٜب إ٠ُ اهرلالبع 

اُؾالالالالواهح ػِالالالال٠ ًًٞالالالالت ا٧هٗ 

ا « ٗالبٝ»ٝاُن١ ُؼجذ ظبٛوح  كٝهي

ا ك٤الٚ. ًٝبٗالذ اُ٘زالب ظ ًبك٤الخ  ًج٤وي

ٌُالالالال٢ روالالالالّٞ ا٣٫ُٞالالالالبد أُزؾالالالاللح 

ا٧ٓو٤ٌ٣الالخ ثزوالالل٣ْ اُالاللػْ اٌُبٓالالَ 

ُِجالالالالالبؽض٤ٖ كالالالالال٢ ٓغالالالالالبٍ ظالالالالالبٛوح 

ُطج٤ؼالال٢ ٣ُٝؼزجالالو اُز٘الالٞع ا«. ٗالالبٝ»

ُِٔ٘الالبؿ إؽالاللٟ أَُالالب َ أُؼوالاللح 

اُزالال٢ ُالالْ ٣الالزْ إ٣غالالبك عالالٞاة ّالالبٍف 

 .ُٜب ؽز٠ ا٥ٕ

 

ًزجٜالالالالب أُٜ٘الالالاللً دمحم دمحم ٍالالالالبُْ 

 ّٕٕٔٓٓطو ك٢ ٓب٣ٞ
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 تاب النشر تاجلريدة

هفتوح جلويع األقالم اجليدة   

التواصل علا هوقعنا نرجوا  
www.alfekralhor.com 

حاتنا الرمسية أو تروفيالت جملسأو صف   

ارةاإلد  
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