
161 

 

 

 ابدـان العـالدكتور بره

 

 (*)الدكتور مروان املحاسني

 

 أهيا احلفل الكريم

  شق  أققل؟فأ أه؟ق ٌ؟ مٌ ّم ظ أتساءل ،احلزينةإين إذ أقػ الوقم ذم هذه ادناشبة 

ه؟؟ا ها أمااَح وص؟؟ارٌ ُ  ،ضقير؟؟ة حيم؟؟ؾ الا؟؟زاء لااكر؟؟ة ٌايم؟؟ة رامي؟؟ْت أي؟؟ا ل ش؟؟نقاٍت 

 ،وأى؟ا ذم حيوي؟ة أ ؟اي ٌقاح؟ه  نه؟ا ،ه؟ادِ ا وأحااناِت ىجاحات بَ  وت باُت  ،وأتااحها

تا؟اون  ا؟ل ظ؟ذ  ؟هى ظي؟قد ذم ش؟اونا  ،اص؟هوقً  انل لاي؟هي أًخ؟ش؟وأضرب  ـ يقا

 بغوة إخااجهؿ  ـ حمن هؿ. ،ل يهيؿ أمضؾ  ا ىاامف داضاىا

 ُتش؟؟حذ إش؟؟الوُب و ،ن ي؟؟ك موه؟؟ا ال ر؟؟مت وإوص؟؟ا ث؟؟ل تُ ااادَ  أم ه؟؟ق ٌ؟؟ مُ 

 حوات؟؟ف ٓ ت؟؟هخؾ إح حي؟؟اكِؼ  ، ض؟؟ّخمة  نّمي؟؟ة ه ص؟؟قرةً و؟؟الب غو؟؟ة ل ا ؟؟ل ظ؟؟ـ الاي

ـِ  ا لف  ـ مضؾٍ  ااتف،وت رّ   ذم خه ة جم ماف. و  ا 

                                                 

أليك إش اذ الهٌ قر  اوان ادحاشنل ركوس جممع الرغة الاابوة به شؼ ٌرمة ادجمع ذم  (*)

حاؾ تيبني الاضق ادااشؾ لرمجمع الهٌ قر باهان الاابه رمحف اهلل. وقه  أقوؿ احلاؾ ذم 

 .02/11/0212   بة إشه القضنوة ب اريخ 
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 مّحال؟ةوال رمت لرمااين ىقاقؾ، وادااين  ،طس؟وب  م ب أتيّهمآثات أن  بؾ إين قه

 ، ؟ا ٓ ياام؟ف إٓ قرور؟قن ظ؟ـ ال؟هٌ قر باه؟ان الااب؟ه ظ؟ذ لريوؿ وادشاظا، ٕضرا ؟ؿ

 ش؟؟ااى ظرمو؟ة  وإش اذ ال بر ال؟ذي أضر؟ؼ  هرش؟ةً  ،قرية خهيا ذم ش ًشس قسؿ ال

 قجهان  سر ل ٓ يبارى.ب ادشاقعِ  ،هقوؼالؿ مهحا رني لار ،أبناؤها ذم ب دىا

بيىن؟ا  خ؟اال ؟ل ىا ،ال ب ذم اجلا ا؟ة الس؟قريةليه شبينل باهان الاابه إح ٌروة 

ظ؟ذ ب؟ د اش اهىا  ـ زظا  ها وقه    ال هريس موها،ش؟اٌم ىا ّز ب ،ىحمؾ صهادتا

ر ذم يع ال  ؟قّ س؟؟اال ؟ب ال وبخاص؟ة تار؟وؿُ  ،ذم تاروؿ الارقم بالرغ؟ة الاابو؟ةالااب 

 ـ أ ث؟ال  اص؟ه خ؟اضا وحس؟نل ش؟ب  وذلؽ باظاية أشاتذة ٌبار  ،يـش؟االيان الا

ال ؟ل  ،القاض؟حةّبقا لن؟ا ادط؟ رحات الاابو؟ة ص؟ال؟ذيـ  ،وص ح ال؟هيـ ال ؟قاٌبل

برغ؟ة  ح ؟ك لوس؟ت    قب؟ةً  تط؟رنا وه؟ل ض  ؟ـ  ط؟ رحات أجنبو؟ةء  ا َغمُ ض؟لت

 بؾ بآش اارة  ـ لغ ني تارخيو ني مها ال تونوة والوقىاىوة. ،أصحاهبا

ذم أق؟هم  يايس؟؟اال ن ق؟ه ج؟اى ت؟هريبناانوات ٌ؟س؟؟وجنا ذم   رع اخلموحني ختاّ 

ٌ قر ال؟ذي أحلي؟ف ب رو؟ة ال ؟ب ال؟ه ،هق ادس شاك القضنل ، س شاك ذم  هينة د شؼ

لو قن ادجال ال  بويل ل هريس ال ب. وٌان ادس ش؟اك  ،رضا شاوه  ًشس اجلا اة

ٕىف ٌان ادس شاك ادجاين القحوه ال؟ذي يرج؟ي إلو؟ف، « اباء س شاك الغُ »باشؿ  ا ااومً 

  ا خ ل وجقده ذم د شؼ.  ـ يطاب بماضٍ  إح جاىب أمااد الشاب، ٌؾ  

 ،ظ؟ذ جماي؟ات إ ؟قر ذم غ؟ا  الامرو؟ات ع ّض؟رنا ذم ت؟هريبنا إح آودا وص؟

 ،ق؟هيؿ ورث ؟ف ال رو؟ة جااحوة ييقم بف مماٌض وجهىا أن ال خهيا اد رقب ل ؾ حالة 

اظ؟؟ؿ ال خ؟؟هيا ٌ؟؟ان و ُ  ذم ادس ش؟؟اك. وق؟؟ه ج؟؟اى تهريب؟؟ف ظ؟؟ذ إدوات ادقج؟؟قدة
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ث؟ؿ  ،ب  بويف ظذ الاؿ وإىػ رخهّ ييقم ادُ  رهقاء  ـ خ ل قناعٍ ادايض ل باش نشاق

 هخؾ ادايض ذم ىقمٍ ح ك يَ  ،إثر أو ال رقرومقرم ظذ اليناع شاكؾ تنيوطيبادر إح 

أو بقاش ة جهاز  غر؟ؼ يب؟ّث بخ؟ار إث؟ر  ،الامؾ اجلااحليم ه ضورة إجااء ظموؼ 

إضب؟اء ادا؟اوديـ  . وقه جاى باهكذ تهريُب إ ا ذلؽ ض؟كاق ذم رك ل ادايض  ا 

ا ر الذي تسم  بف حالة ادايض، وٌنّ؟إدوات باليهْ جهؿ ظذ اش امل ترؽ قبؾ ختاّ 

ظذ هذه ال ايي؟ة اليهيم؟ة. وح؟ني  ض؟ك ـ ادا ارىا أظهادً وقه خهّ  ،بقا ـ الذيـ ُدرّ 

 ،قارت اجلا اة اش هظاء خبر أجنبل ُي رع اجلااحني ظذ ضااك؟ؼ ال خ؟هيا احل؟هيث

 جس؟ؿ اد؟ايض، وص؟ؾادادة ادخ؟هرة ال ؟ل ت؟هخؾ إح   ـ ٌموة ال حيؼظذ  الياكمةِ 

ح لن؟ا ٌو؟ػ ص؟؟اال؟ذي ٌ؟ان أول  ؟ـ  ،الهٌ قر ش؟ قت ،باي اين خم صضبوب ا إلون

ؿ ر ي؟نظّ وادخ؟ه   ،موه؟ا اويبي؟ك  س؟ يا   ،ج؟اة إح الاغ؟ا كنْ   ني  ـ احلَ  ؾ أىبقٌب ُيهَخ 

هخؾ  ؟قاّد تاخ؟ل الاض؟ ت وُي؟ ،ٌموة غازات ال خهيا الهاخرة إح جه؟از ال ؟ناس

س؟ـ إٌس؟جني اد ر؟قب حل رَ و ي؟ها ،يااقب حالة اد؟ايضوهق  ،ظـ ضايؼ القريه

 .س؟لتقازىف، اليربل وال ناّ 

و ؟ا  ات تينوة دقوي؟ة، زات ظرموة و ن رياتذا الاـ اجلهيه  ـ  ُ هب  ا حيوط إن

ت الهٌ قر باهان الاابه إح ال خط؟ص قه اج ذب أ قر ،  ربف  ـ وظل لرمسًولوةت

. وه ذا ٌ؟ان إيا؟اده إح جا ا؟ة ٌروا ى؟ه ذم هبذا الارؿ احلهيث ظذ أظذ ادس قيات

 .1733القٓيات اد حهة ظام 

وىحـ  ،وظاد الهٌ قر باه شنقات ث ث اى هت بحطقلف ظذ ادًهؾ اد رقب

قن ادشاك لو  هّ ظِ ىن ظا ام  اح  س شاك ادقاشاة الذي أُ  ، ا زلنا ذم ادس شاك اليهيؿ

زة بيح؟؟هث إدوات لرامرو؟؟ات جمّه؟؟وث؟؟مين غ؟؟ا   ،هي؟؟هز ببن؟؟اء جاجل؟؟ا ال اد مّو؟؟
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ة س؟؟وذم اداات؟ب ال هري جر  هَ َت؟ذم ال رو؟ة  ا هرًش؟ ال؟هٌ قر الااب؟ه ُظ؟نّي واد  ربات. و

حني اىاطؾ ظـ قس؟ؿ  1754وبرغ أ نو ف ظام  1751ح ك وصؾ إح إش اذية ظام 

؟ لوًش؟س قس؟ًم  ،اجلااحة  ؟ـ الناحو؟ة ااداري؟ة بال خ؟هيا وااىا؟اش وياأش؟ف  اخاص 

 .يلاار  ـ وزيا ال اروؿ الاابي

اب ؟هاء  ؟ـ غام؟ة ااىا؟اش  ،ب موف ظهد ٌب؟ر  ؟ـ إضب؟اءإىف اليسؿ الذي تهرّ 

؟ال ل تس يبؾ ادايض اخلارج  ـ غامة الامروات ح ك غامة الاناي؟ة ادُ   ٌ ال ؟ل    ،زةا

؟زة بؾ ظنايةً  « شهدة ظنايةً »ها تسمو َ  الهٌ قر الاابه ييبؾ ٌّ ه؟ق  أن السٌو؟ز اتيٌو؟هً   ا

بق  ش؟؟اد مهق ذم ت بوؼ ال ارومت الاا ة. وق؟ه اى وأ ا ال شهّ  ،ظذ ادايض الااد  ؟هر 

 هذا اليسؿ ذم مجوع ادشاذم السقرية و نهؿ  ـ اى يؾ إح ب د ظابوة أخاى.

وموف    بة  ،تف وإحطاءاتف اخلاصةلف شجّ   و احيوي ليه ٌان قسؿ ال خهيا قسًم 

با؟ه أن  ،الهٌ قر الاابه بيحهث ادنشقرات الارمو؟ةهيا ظا اة ب  ب ال خطص يغذّ 

ظة س؟؟ات  قر موف إدوات وضاق اش؟ اماا ب ،واشع ال ااظات أصب  ال خهيا ظرًم 

 ٌبرة. وليه ت قر قسؿ ال خهيا لو  ابؼ  ع اجلااحات اجلهيهة ال ل ت  ر؟ب حن ؟ةً 

ب؟ؾ ذل؟ؽ ذم ب دى؟ا. ا؟الج قحآت   تُ  اق  ااجلةِ ش؟وذم ال خهيا ذم  ٌبرتني و يهرةً 

ٌُ  ،ذم اٌ مل اداي و اريِخ  اضاؾ يش ق ىيًط  محني وصؾ إلونا أوُل  ش؟ػ إ ؟ا ذم وقه 

 ضا؟ؾٍ ل خ؟هيا  ادخ؟هر إح اب ؟هاع إدوات ادناش؟بة اض؟ اّ  ،الوقم إول  ـ وٓدت؟ف

ذل؟ؽ  . ن؟ذ وٓدت؟ف بيي ضا؟ام ـ تغذي ف ِ تُ و   ،غااَ نْي ٓ يطؾ وزىف إح ٌورق ،ولوهٍ 

ت  ر؟؟ب م؟؟   الط؟؟هر اظ؟؟ادة آتط؟؟ال ب؟؟ني اد؟؟اي ادني؟؟قص  اجلااحو؟؟ة الامرو؟؟ةأن 

ادخال إٌسجني ادض؟غقط  ،أثناء ال خهيا  ع  هاراة حجؿ الاكة ال اموة ،واداهة

وٓ حاجة إح وصػ  ا ت  ربف الاناية بال اؾ خ ل إيام ال الوة  ،حو اال زم لبياكف 
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 وأجاين؟ا الامرو؟ات اد رقب؟ة، آت باه ذل؟ؽلرامؾ اجلااحل. وقه ٌثات ترؽ احل

 ،خ؟هيٍج  ظنه ٌ؟ؾ ولو؟هٍ   ـ اٌ مل اداي ال حيؼورة ض؟اأدرك أضباء ال قلوه  باه أن

أى؟ف يط؟ؾ إح لر حي؟ؼ ط ه؟ق إدخ؟ال أىب؟قب ل؟ني   ؟ـ الا؟ؿ س؟وب  ال لذلؽ ظمٌؾ يو

 اداهة دون أي ظاكؼ.

وآم؟ات جمم؟قع  ،اك؟ةوحني اب هأىا جااحة الطهر ال ؟ل ىا؟الج موه؟ا إص؟ابات ال

 ، ن؟ف ٓ  ا؟اّ  اأصب   قضقع تقمر الهم أثناء الامؾ اجلااحل أ ؟اً  ،حم قيات الطهر

ات بالامرو؟ات وظنا ذم   رع الس ونص؟اولق ب موات حمهودة  ـ قبوؾ آح واط. ثؿ 

 ظن؟هها   يا؟ه باا  ؟ان اى ظ؟ارُ  ،وأمهه؟ا إهب؟ا ال ب؟رة وظ؟ذ إوظو؟ة ،ظذ اليرب

بؾ ٌان ٓ به  ـ إىش؟اء  ،  الهم ادقجقد ذم اا ل إمحا السقري؟اطالنجهة  ـ  

ظ؟ذ  ض؟كظاك ت ادا وقه ت رب ذلؽ تشجوعَ  خاص بمس شاك ادقاشاة. ٍ  ط؟ا 

يمهو؟ة ب إقن؟اظهؿ إضامة إح ،  اخلاص بادقاشاةط؟احاظ ذم ادع بالهم ال اذم لوُ ال ّز 

قب؟ؾ  (*)اني؟ؾ ال؟هم ظبوً ؟لوُ ااحو؟ة اجلس اجؾ خ ل  ؟هة الامرو؟ة بش ؾ   عهذا ال ّز 

  ط؟؟؟ام ه؟؟ذا اداد؟؟ايض ذم ح؟؟آت الن؟؟زو  الغزي؟؟اة. وق؟؟ه ق؟؟هّ  بغو؟؟ة إىي؟؟اذ ،ختزين؟؟ف

ت ذم ادقاش؟اة ظمرو؟ات خ ؟رة ظ؟ذ جاَي؟داضاىا وبخاصة با؟ه أن أُ  خه ات جرورةً 

ضاىات بهأت تظه؟ا ذم ال ب؟ه س؟اجذري ل وأخاى ٓش ئطالٍ  وظذ الاظام ،اله اغ

ترؽ ادهمة اخل ؟رة  إدارة إذ إن باهان الاابه قه تقّح  ،غرها  ـ إظضاءو ،وال ذ

ذم حتهيه الز ا  ا قه حيهث ذم  طار  أخاى  ـ أخ اء  ا  جنبً  ،ب ؾ حزم وتشهد

 .الهم ختزيـاله قية أو شقء 

                                                 

 .ينف: هق ال ازج الذي   يسبؼ ختز«الهم الابوط» (*)
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 ٌال؟هٌ قرة ىظ؟رة ط؟؟نيبمخهريـ   مو؟زيـ خم  اوقه ٌان الهٌ قر الاابه حماضً 

وه؟؟ؿ ي ج؟؟اوبقن  ؟؟ع  ،ظ؟ز ال؟؟هيـ وال؟؟هٌ قرة ىاوس؟؟ة ضوا؟؟قر وال؟؟هٌ قر وجو؟؟ف ادار؟؟ؿ

وق؟ه ش؟اماوا إح أورب؟ا ل ض؟ ع ظ؟ذ  ،   ربات   ااطم؟ة يااض؟ها ت ؟قر اجلااح؟ة

 ت قرات ظرؿ ال خهيا.

ل؟ههيؿ  ؟ـ  نوقن أن  ا ٌن؟ا ىاام؟فط؟ومقجئ الاا  ال بل حني أٌه ال ثؿ ٌان أن

ـٍ ضبل هب؟ا ذم  قخز ادايُض يخاصة  باش امل إباٍ  ، وذلؽيساظه ظذ تس ني أٓم م

ا الس؟نني ب؟ؾ الي؟اون، ق؟ه أص؟ب  حتهيه  قاضاها ظ؟ذ  ؟ ؿّ وة دقوية تَ حيش؟ا قاضع ت

بالقصقل إح أظض؟اء ال؟ب ـ بم يسم   ،ا أجزاء ٌا رة  ـ اجلسؿظذ ختهي اقادرً  ظرًم 

ظ؟؟ذ إت؟؟ام احل؟؟هيث  ؟؟ع  اوق؟؟ادرً  ،قظو؟؟فب احم اًظ؟؟ يبي؟؟ك اد؟؟ايض ، ظ؟؟ذ ح؟؟نيوالط؟؟هر

م؟؟ال حؼ  ،ط؟؟؟نياح؟؟ف..مم ٌ؟؟ان  ؟؟ـ باه؟؟ان الااب؟؟ه إٓ أن ي ر؟؟ب الار؟؟ؿ ول؟؟ق ذم الجاّ 

ض؟ ع نوة اط؟؟وٌاىت قه دظ ها احل ق ة ال ،ةبمجمقظة ضبوة دولوة يمثؾ موها شقري

ن وٌان أ بضاة صهقر،أضباء الاا  ظذ هذا الا   اجلهيه. وغاب ظنا الهٌ قر الاابه 

ًٓ ط؟واج ذب ف الرغة ال  ،اوأص؟قاتً  نوة ظذ الاغؿ مما هق  ا؟او   ؟ـ ص؟اقب ها أص؟ ا

نوة  اهق ؟ة ص؟؟وـ  ـ أن ي يهم بالش ا لرجا اة برهجة أىف ت ّ  مهرشها وتقّصؾ إح

 ظـ ز  كف. ىوابةً 

دااجل؟ة أٓم  ه؟ق ظو؟ادةٌ  اجهيهً  اهخؾ  اهق ً وظاد باهان الاابه إح ادقاشاة لوُ 

وقه اش ااد  ـ هذه الاوادة ظهد غر قرو؟ؾ مم؟ـ يش؟  قن  ؟ـ  ،نوةط؟ويية الظذ ال ا

ه ص؟؟هاع  انّ؟؟وٌ؟؟ذلؽ ال؟؟ذيـ يش؟؟  قن  ؟؟ـ  ،ذم الام؟؟قد الاي؟؟ايٓم  اط؟؟روة أو آ

 . بماض الشيويةنيلئؽ ادطابوخاصة أو
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 ة مي؟ه ٌ؟ان ال؟هٌ قر باه؟ان الااب؟ه  ؟ـوإح جاىب هذه النشاضات ال بوة الانّو؟

ب ؟اريخ ح؟؟اوب الااىج؟؟ة ذم  اوٌ؟؟اد أن يط؟ب    خطًط؟؟ ، ؟اريخادغ؟ا ني بهراش؟؟ة ال

تر؟ؽ احليب؟ة ال ؟ل د؟ع  ذم وبخاص؟ة ،إذ ٌان حياظ تسرسؾ  رقٌهؿ وإ اراتؿ ،ب دىا

موها ص ح الهيـ وازدهات موها البومرش؟ اىات ال ؟ل أىش؟يها ى؟قر ال؟هيـ زى ؟ل ذم 

  ـ قبؾ الااىج؟ة. ُ  ناهٍ  ٓ إظجاٍب   هارَ  ض؟كوٌان تنظومها لراناية بادا ،ب د الشام

ص موه؟؟ا خلّ؟؟« ىير؟؟ف الط؟؟روبوقن  ؟؟ـ ال ؟؟ب الا؟؟اي  ؟؟ا»ة بان؟؟قان ض؟؟؟اوق؟؟ه ألي؟؟ك حما

  سارات ادسرمني ذم ادجآت ال بوة.

 اخرًا؟؟ ،ت؟؟اريخ ال ؟؟ب ذم ٌرو؟؟ة ال ؟؟ب ػ ت؟؟هريَس  ّر؟؟م؟؟  ظج؟؟ب باهك؟؟ٍذ أن يُ 

ها ادس؟امهات مو ظهيهة بنّي  االذي ألػ ٌ بً  ،ٕش اذىا ال بر الهٌ قر صقٌت الش ل

وال ؟؟ل اىا ح؟؟ت ظروه؟؟ا أورب؟؟ا ذم قاو ؟؟ا  ،إضب؟؟اء ادس؟؟رمقن ال ؟؟زى ال ؟؟ل ق؟؟ه ها

نا ش؟؟؟وإح اب؟؟ـ  اهً بي؟؟ل  س؟؟ نِ  ا   ؟؟قرً  اظ؟؟ذ ٌش؟؟قماتا وخزات؟؟ا ضب ؟؟ بن؟؟َل ، ل َ القش؟؟ ك

 .ش؟اك اليان السادس ظوالزهااوي ح والاازي 

خص موف  ا جيب ظ؟ذ ظـ تاريخ ال ب  اط؟اخم  اٌ ابً  الهٌ قر الاابه وقه ألػ

أمهو؟ة ادس؟امهة  ا ًٌ؟هً  ،ض ب ال ؟ب أن ياام؟قه ظ؟ـ ت ؟قر ال ؟ب خ؟ ل الي؟اون

و ـ أمهها ٌشػ حيوي؟ة ال؟هوران  ،الاابوة ااش  وة ذم الاهيه  ـ الهقاكؼ الارموة

وت؟قح با؟هه  ،اله شيل ابـ النا؟وس  ـ وصاها الاا ُ  َل اليربل الاكقي، ال ل ٌان أوّ 

 .ش؟اذم اليان الثا ـ ظ هاَح ص؟امو قس ش؟ا

ات ظهيهة ألياه؟ا ذم جا ا؟ة د ش؟ؼ وذم ادااٌ؟ز الثيامو؟ة ض؟اهذا إح جاىب حما

وقه ىظ ؿ ادًتا إول لألضباء ادخ؟هريـ الس؟قريني ذم  ،وذم ادًتاات ال بوة الاابوة
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د شؼ وتر ف ث ثة  ًتاات أخاى، واظ نك بسمجة ظهد  ؟ـ ٌ ؟ب ااش؟اا  وض؟ب 

 ال خهيا خه ة ل  ب ال روة. ال قارث وٌ ب

 إ ا صذرات ظرموة ىاوسة ورذاذ م اي ُيم ِا بف الاي؟قل اد ا ش؟ة إح  ا؟ارَ  

ة س؟؟وتش؟مؾ إتي؟ان الرغ ؟ني الااى ،إح ثيام؟ة واش؟اة ذم ذل؟ؽ ا س؟ نهً  ،حهيثة وتااثو؟ة

 ، وه؟ذا  ؟ان ف  ـ اش؟ وااب ال ث؟ر  ؟ـ  يق  ؟ات احلض؟ارة الغابو؟ة  ّ  ،وااى روزية

 اتا إح جم ماف.ش؟ولف بنيؾ أشا َ  مَ َش 

د؟ا ي حمر؟ف  ار ف اداّضرة لرسوي  ظـ الناس تااجًي؟ش؟ووٌاىت هذه الشذرات و

ادخهر أثناء تهبره صًون ادايض الغارق ذم شبات ظموؼ ضور؟ة ش؟اظات، ٓ ياب ؟ف 

ا  ظروف  ـ وش؟اكؾ دقوي؟ة تن؟ذره ب ؟ؾ تغ؟ّر ض؟اأ ص؟اباحلواة إٓ  ا ي قح ال بوب اا

  ايضف. ظذ

ظ؟؟ذ أش؟؟اضني الرغ؟؟ة  ؟؟ـ ىح؟؟قيني  ال؟؟وس جمم؟؟ع الرغ؟؟ة الاابو؟؟ة ح ؟؟اً ث؟؟ؿ أق؟؟قل 

سف يس؟اك إح ض؟ؿ ٌب؟ار ش؟؟وب؟ؾ ه؟ق  ن؟ذ تي ،موني وأش؟رقبوني وص؟اااء وأدب؟اءص؟او

رقا ىي؟ؾ الار؟قم إح ، وه؟ؿ ال؟ذيـ ش؟هّ الارقم احلهيثة القامهة ظذ شقريةالاا رني ذم 

 ة.س؟وب ال هرياقا ال  الاابوة مطيرقا ادط رحات وألّ 

وه ؟؟ذا مي؟؟ه ىظ؟؟ا جمم؟؟ع الرغ؟؟ة الاابو؟؟ة ذم النش؟؟اضات الارمو؟؟ة لر؟؟هٌ قر باه؟؟ان 

باض؟؟ؾ  ،تهريس؟؟ف بالرغ؟؟ة الاابو؟؟ةجي؟؟اي ح؟؟هيث  لار؟؟ؿٍ  فُ الااب؟؟ه وبخاص؟؟ة إض؟؟ام ُ 

 ط؟ رحات ص؟ارك ذم إىجازه؟ا وه؟ق ظض؟ق جلن؟ة ادط؟ رحات ذم ادجر؟س إظ؟ذ 

ال؟هٌ قر  لرغ؟ة الاابو؟ة إش؟ اذإظض؟اء الا؟ا رقن ذم جمم؟ع ا اى خ؟بق؟ه لرارقم. و

 ذم جممع الرغة الاابوة ذم  ااشً   اظضقً  ،ركوس احتاد ادخهريـ الااب ،باهان الاابه
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ذم  ؟ًتاات ادجم؟ع لوش؟ارك  5/0/0225ب ؟اريخ  0225 ـ ظ؟ام  الااباة اجلرسة

 وذم ىهواتف ويّ رع ظذ ٌنقز    ب ف لوس اوه  نها ذم بحقثف.

 أهيا احلفل الكريم

، غر؟ب ظرو؟ف وظ؟ا  ماض؟ؾ ،ة صهيؼ محوؿش؟ربس ت أ ا  ؿ  أٌقن قه ه ذا

وطام؟ف  ،ز بح؟ّهة ذٌاك؟فلاج؟ؾ تّو؟ ،اة ِ ة ثاّية ظَ س؟رلإ ا و ال قاضع ذم  سار حواتف،

 ، وتاّااف.ظة بههي فش؟او

ة ش؟؟روأققل إن ال يبني لوس جم؟ال تي؟ايٍظ يا م؟هه اد؟  رؿ، ح؟ني يي  ؟ػ  ؟ـ 

ة، تض؟ال ظ؟ذ الايو؟ه هال؟ة  ط؟ ناة. ب؟ؾ إن ض؟وازات امسايا زها إىج االايوه ُىبذً 

ة اَ َث؟ة الايو؟ه ذم جم م؟ع خي؟ّوؿ ظرو؟ف ش؟هيؿ  ؟ـ إىاىو؟ة وإَ س؟رال يبني هق ىظاة إح  

 ئة َتّوز هبا ذم جمآت ظمرف وذم ظ قاتف بمج ماف.ض؟و  الو شػ موها ىياضً 

ثية وجهّي؟ة لرم؟ع ب ؾ ميه ٌان باهان الاابه رجؾ حزم وظزم وإقهام، جاهه 

ختطص ال خ؟هيا  ؟ـ ص؟ابة ذم قس؟ؿ اجلااح؟ة إح قس؟ؿ ل؟ف ذاتو ؟ف الارمو؟ة وأههام؟ف 

إح  اع إ  اى؟ات اليس؟ؿ ال؟ذي ي؟هياه قاص؟هً ش؟؟وو سًولواتف. ميه ثابا ذم جمهقده ل ق

ال  ابؼ  ع ت قرات الارقم ال بو؟ة، وال ج؟اوِب  ؟ع ٌ؟ؾ ادس؟ جّهات، ذم  س ش؟اك 

يا ز  خم صة ال ل دماؾ ٌؾ  ط؟وٕىاىوات والنظاات الشخجا ال ٌبر ت طادم موف ا

 أن قسمف هق إوح ب ؾ إولقيات.

ة وه؟ل  س؟ًولو ف ظ؟ـ ااىس؟ان ش؟؟وبمسًولو ف إشا اإٓ أن ميوهىا ٌان   مس ً 

ّٓ  ا يااه خي؟هم  ط؟رحة  ايض؟ف. وٌ؟ان وجهاى؟ف  َؾ ٌِ الذي وُ  أ اه إلوف، مهق ٓ يااظل إ

بس؟قء حال؟ة  اذم شرقٌف، مرؿ أَره  اة يامض ال خهيا   ؟ذّرظً  إخ قل صهيَه ال ح ؿ
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م ت ؟ـ الط؟اقبات، ب؟ؾ ٌ؟ان يس؟ يذن ادايض اد رقب خت؟هياه لامرو؟ة  س؟ اجرة  ه؟

 و  لف إظادة ال قازىات إح أجهزة ادايض ال ل ضاأ ظروها اخلر؟ؾ، لوقص؟رف تُ سقياات ل

 اد م نة  ـ جسؿ ادايض. إح حالة  ـ آش ياار ُت و  لرجااح القصقل إح أمة

إىف  سرؽ يض؟ال ظ؟ذ ميو؟هىا ص؟اات جهي؟هة ذم ظر؟ق مه ؟ف وص؟زه وتاش؟ؽ 

  ا يهه ذم قومة ااىسان.

وذم  ،ذم قر؟قب  ؟ـ ظام؟قه اض؟؟اً بيك ذٌاه حاش؟ورحؿ اهلل ميوهىا ال بر الذي 

 وذم الذاٌاة اجلماوة ال ل ٓ يغوب ظنها  ـ أشهى إح ،ذاٌاة الذيـ أمادوا  ـ ظرمف

 .س؟كجم ماف خه ات ٓ تن

      

             

 


