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 وزارح اٌتعٍيُ اٌعبيلوٍّخ 

 ()أ. د. ٌرٍص ٌٔغص

ثػةدئ ذم ثػػؽ  أٔجػؿ ٔػػ٨ ٠جٲػؿ مػػ١ؿم ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػح ثؽ٦نػػٜ 

ؿثٲٌح ال د٘ٲت ٔػ٨ ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ ٣ؽٔٮد٫ إ٣ٯ ٬ؾق ا٣٪ؽكة ا٣ذٰ دؽٌؿ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕ

ا٣ٕؿٱٜ، ٚ٭ٰ ٫٧ٌ٬ األكؿ ا٣ؾم ٱكٕٯ ٣جك٫ُ ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، كال رٱت أ٫٩ ُٝػٓ 

 ٰٚ ٬ؾا أمٮاَةن ٠جٲؿة ال ٱذكٓ ا٧٣ٮًٓ ١٤٣الـ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽٝةاٜ.

كأمؿع ظؿوةن ٤ٔٯ ا٣ٮٝخ ثة١٣الـ ٤ٔٯ ٦ة ظةك٣خ ٣ض٪ػح د١٧ػٲ٨ ا٤٣٘ػح 

ا٣ػؾم ٌٝؽ٦ذػ٫  االٝذػؿاحي  :د٫٤ٕٛ، ٧ٚػ٨ ٬ػؾاا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ أف 

ا٣ٞةًٰ ثٌػؿكرة ا٣ذػؽٝٲٜ ا٤٣٘ػٮم ٤٣ؿقػةا٢ ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت  ا٤٣ض٪حي 

أٌٝؿ ٦ض٤ف ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٬ؾا ا٧٣ٞذؿح، كدؿؾ ف٣ٲح د٪ٛٲؾق ألٝكػةـ إذ ا٣كٮرٱح، 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣كٮرٱٌح.

ا٣ذأ٬ٲػػ٢ كا٣ذؼىػػه ٱٕ٪ػػٯ ا٤٣ض٪ػػح إ٩نػػة  دث٤ػػٮـ ٚػػٰ  ك٦٪٭ػػة أٱٌػػةن اٝذػػؿاحي 

كا٧٣ٞذػػؿح ٧ٌ٣ػػة ٱػػـؿ ٝٲػػؽ ا٧٣ذةثٕػػح ٦ػػٓ ٤٠ٲٌػػح ا٣٭٪ؽقػػح  .ثة٤٣كػػة٩ٲةت ا٣عةقػػٮثٲٌح

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كأٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح كا٤٣٘ةت األص٪جٲح ك٦ٕة٬ؽ ا٤٣٘ةت ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت 

ا٣كٮرٱٌح، كٱٕٮزق ٠ٰ ٱؿل ا٣٪ٮر ص٭ؽ ٠جٲؿ ٰٚ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ض٧ػةٰٔ، كا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

٬ؾا ا٧٣نؿكع قٲ١ٮف ذا رؤٱح مج٫ ٦ذ١ة٤٦ح ػػالؿ ا٣ٕػةـ ا٣ٞػةدـ؛  كأٔذٞؽ أف .أٱٌةن 

 ا٣ٕة٣ٰ ٤٣كٰٕ ٰٚ اٝذؿاح اٚذذةظ٣.٫ٲٮًٓ ثٲ٨ ٱؽم ٦ض٤ف ا٣ذ٤ٕٲ٥ 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 
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ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت  ٦يٍكػذٮلك٦٪٭ة أٱٌةن اٝذؿاح ا٤٣ض٪ػح ٚػٰ رٚػٓ 

ا٣كٮرٱٌح ٔجؿ دأ٬ٲ٢ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ٩ػٮاة ا٣ضة٦ٕػةت ك٦كػذٞج٤٭ة ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

ٌؽـ دىٌٮر ٦جؽاٰ ظػٮؿ ٬ػؾا األ٦ػؿ، ٚعػٮاق أف ٱ١ػٮف ٦ػ٨ مػؿكط ٣ٕؿثٲٌح، كٝؽ ٝي ا

دٕٲٲ٨ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ظىػٮ٣٭٥ ٤ٔػٯ مػ٭ةدة ٦ػة ٱٕػؽؿ )ا٣ذٮٚػ٢( ٚػٰ 

ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٦كػذٮا٥٬ اع٤١٩ٲـٱح، كذ٣ٟ ٔجػؿ دػأ٬ٲ٤٭٥ ٚػٰ دكرات ٦ذذةثٕػح ٣ؿٚػٓ 

دنةرؾ ٚٲ٫ أَػؿاؼ  ك٬ؾا ا٧٣نؿكع ٱٕٮزق ا٢٧ٕ٣ ا٣ض٧ةٰٔ ا٣ؾم ال ثؽ أف .ا٣ٕؿثٲٌح

٦ذٕؽدة ٨٦ و٪ٮ أٝكةـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت، ك٦ٕة٬ػؽ ا٤٣٘ػةت، ك٤٠ٲٌػح 

ا٣٭٪ؽقح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح، ك٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح، كٱضػت أف ٱ٤ٞػٯ ا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

ا١٣جٲؿ ٨٦ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ؛ أل٫٩ ال ٱ٨١٧ أف ٱؿل ا٣٪ػٮر دكف ا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

ا٧٣ٕٲػؽٱ٨ ٦يٍكػذىٮل ٤ٟ ا٣ٮزارة؛ ٚ٭ٮ ٱؤدم إ٣ٯ رٚٓ كاعمؿاؼ ا٤ٕٛ٣ٰ ٤ٔٲ٫ ٨٦ د

ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ك٬ٮ ٧٦ة قٲ١ٮف ٫٣ أزؿ ٠جٲؿ ٚػٰ دُػٮٱؿ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ 

 ا٣ضة٦ٕةت؛ ٧٣ة ٤٣٘ح ٨٦ و٤ح ثة١ٛ٣ؿ كا٣سٞةٚح كا٧٣ٕؿٚح.

كٝؽ ٤٧ٔخ ا٤٣ض٪ح ك٧ٌ٣ة دـؿ ٤ٔٯ دُٮٱؿ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كدٕؿٱج٭ػة 

ا٣ضة٦ٕةت كا٤١٣ٲةت، د٧٭ٲػؽان ٣ٛنػٌٮ٬ة ٚػٰ ا٣ػٮزارات كدُٮٱؿ٬ة ك٩نؿ٬ة ٰٚ 

كا٧٣ؤقكةت ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح؛ ألف دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح كدُٮٱؿ٬ػة 

٫٣ دكر ٠جٲؿ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذعؽٱر كا٣ذُٮٱؿ؛ ذ٣ٟ أف ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ػٮـ كا٠ذكػةث٭ة 

إ٧٩ة  ٱ١ٮف ٰٚ كًٮح ٦ى٤ُعةد٭ة كدٮظٲؽ٬ة؛ أل٩٭ة إف ٠ة٩خ ػػجٍ ٔنػٮا  

١٣الـ ٤ٔػٯ أزػؿ ثػة٭ةـ، ك٣ٲف ا٧٣ٮًٓ ٱكػ٧ط ث٧٘٣ٮض كاعا٠ذ٪ٙ ا٤ٕ٣ٮـ ا

 كًٮح ا٧٣ى٤ُط ٰٚ دعىٲ٢ ا٧٣ٕةرؼ كا٤ٕ٣ٮـ.

ك٧٦ة اٝذؿظذ٫ ا٤٣ض٪ح أٱٌةن إ٩نة  ٝك٥ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨، ٚػٰ 

٦ذةثٕح دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػح؛ ٱٕػةد كّٲٛذ٫  ،ا٣ضة٦ٕةت

٣ذٰ ٱؽرق٭ة ا٣ُة٣ت ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح، كٰٚ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٠ذت ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا
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دؽرٱت ا٤ٕ٧٣ٌػ٥ ا٧٣ؤ٬ػ٢ دػأ٬ٲالن وػعٲعةن ٣ذػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ د٤ػٟ 

ا٤١٣ٲػةت، ك٦ذةثٕػح ٠ػ٢ ٦ػػة ٱػؤدم إ٣ػٯ د١٧ػٲ٨ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٣ػؽل ا٣ُة٣ػػت 

 ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ٗٲؿ أٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح.

، ٣ٯ ظة٣ح ٬ٌنح صؽًّاػؿٱضٰ ا٣ضة٦ٕح إذ٣ٟ أف أ٦ٮر ا٣ٕؿثٲٌح ٝؽ ف٣خ ٣ؽل 

ٚة٤٣٘ح دٞجٓ ٰٚ ظٲةد٭٥ ٰٚ زاكٱػح ٝىػٲٌح؛ ٚػإف اًػُؿد٭٥ ّػؿكؼ ا٣عٲػةة أف 

ٱذٕػػة٤٦ٮا ٦ػػٓ ا٤٣٘ػػح دػػؿا٥٬ ٚػػٰ ٔكػػؿ ك٠ػػؿب كًػػٲٜ، ك٬ػػ٥ ٱعػػةك٣ٮف أف 

ٱكذؿصٕٮا ثٕي ًٮاثُ٭ة؛ ك٧ٌ٬٭ػ٥ األكؿ كاألػٲػؿ ٬ػٮ أف ٱذضػةكزكا ذ٣ػٟ 

٠سٲؿان ٧٦ػ٨ ٱؿٱػؽ  كال ٱ٘ٲت ٨ٔ ا٣ؾ٨٬ أف .ا٣ْؿؼ ا٣ؾم أظٮص٭٥ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح

أف ٱذٕٲ٨ٌ ٰٚ ٌٔٮٱح ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح أك ا٣ٛ٪ٲٌح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٌكػٮرٱٌح ٧٦ػ٨ 

٤ٔٲ٭٥ أف ٱي٧ذع٪ٮا ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح دؿا٥٬ ٱٕىؿكف ١ٚؿ٥٬؛ ٠ػٰ ٱضٲجػٮا ٔػ٨ 

أقب٤ح ٱكٲؿة دذى٢ ثٞٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ظػةالت دؼػٌه ٩ىػت ا٧٣ٌػةرع أك 

ٛؿٔٲػح، أك قػٮل ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ثػؽٱ٭ٰ صـ٫٦ أك ث٪ػة ق، أك ٔال٦ػةت اعٔػؿاب ا٣

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت؛ ٚذؿا٥٬ ٱعةك٣ٮف ٩ٛي ٗجةر ا٣٪كٲةف ٨ٔ أذ٬ػة٩٭٥؛ ٠ػٰ ٱْٛػؿكا 

 ثذ٤ٟ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٲكٲؿة ا٣ذٰ ري٠٪خ ٰٚ ٦ؽل ثٕٲؽ ٨٦ ذا٠ؿد٭٥.

كف أٱ٧ٌة اقػذٕؽاد ال٦ذعػةف ا٤٣٘ػح كٰٚ ٦ٞةث٢ ٬ؾا دضؽ ٠سٲؿان ٦٪٭٥ ٱكذٕؽٌ 

ٞيٮف ذ٣ػػٟ ثةال٩ذكػػةب إ٣ػػٯ دكرات ٣ٲٕػػـزكا ٦ػػ٨ ػال٣٭ػػة  األص٪جٲػػح؛ إذ ٱىٍكػػذىجً

٦كذٮا٥٬، ٚذضؽ٥٬ ٱ٪ذ٤ٞٮف ٨٦ ٦كذٮل إ٣ٯ فػؿ أ٤ٔٯ؛ كز٧ٌح ٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٱج٤ػٖ 

درصح )دٮ٢ٚ، أك ٦ة ٱٕؽ٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ةت األػؿل(؛ ك١٬ؾا ٱ٪ٛٞٮف ق٪ٮات ٌٔؽة 

٤٣٪٭ٮض ث٧كذٮا٥٬ ٰٚ ا٤٣٘ح األص٪جٲٌح، كد١ٮف ا٣٪ذٲضح: قال٦ح ٚػٰ أدا  ا٤٣٘ػح 

كدؿص٧ح، ٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣ٕؿثٲٌح دض٤ػف ٚػٰ ر٠ػ٨ ثٕٲػؽ األٔض٧ٲح ٩ُٞةن ك٠ذةثح 

ٌٟ إقةرق ا٣جذح؛ إاٌل ٱُٮؿ   إف أظٮصذ٭٥ ا٣عٲةة إ٣ٲ٫. ظجك٫؛ كال ٱٛ

٤ٔٯ ٦ة ق٤ٙ ٱضت أف ٢٧ٕ٩ ٦ٕةن ع٩ٞةذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٧٦ة ف٣خ إ٣ٲ٫ ٚػٰ  كث٪ة ن 
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ٰٚ أٝكػةـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٩ٛكػ٭ة؛ كإف ٩ْػؿة ٚػٰ األصٮثػح  ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح؛ ث٢

٭ؿي ظض٥ األػُػة  ا١٣ػةرزٰ ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل اع٦الاػٰ كا٣٪عػٮم اال ىذْي ٦ذعة٩ٲح ٣

 كا٣ذؿ٠ٲجٰ؛ ك٣ؾا ٠ةف ٦ٞذؿح ا٤٣ض٪ح ع٩نة  ا٣ٞك٥ ا٣ؾم أ٧٣عخ إ٣ٲ٫.

كال ٱ١ةد اصذ٧ةع ٤٣ض٪ح د١٧ٲ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٱؼ٤ٮ ٨٦ ٦٪ةٝنػح ٚنػٌٮ  ،٬ؾا

ـٱػؽ ٚػٰ كٱ .ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ إٔال٩ةت ا٣ُؿٝةت، كٰٚ كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ

ا٣ُٲ٨ ث٤ًٌح أق٧ة  ا٧٣عةٌؿ ا٣ذضةرٱح األٔض٧ٲح ا٣ذٰ دُة٣ٕٟ ث٤٘ػح ا٣ٕضػ٥، ٦ػ٨ 

٩عػٮ: )٦ػف ث٤ٮ٩ػؽ، ٦ػٮدة ثٲ٤ػػٰ، إٱٛةقػذٮر، دػة٣ف، ٣ٲٛػةردك، ٦ةصػٟ مػػٮ، 

قٮٚخ، قذجف، دٰ ٦ٮؿ، ٱٮ صٰ، كام ٩ىٍخ، ٦ةم درٱ٥، ٠الس، ثٰ، ثةرٚٲػ٫، 

ةد ٱ٤ٞػٰ ثة٣ٕؿثٲٌػح ك٬ؾق األق٧ة  كقٮا٬ة ٠سٲؿ ٱ١ .دٱت ف٩ؽ دٱت، دٱكجةقذٲٮ(

قعٲٜ؛ إف أًٲٙ إ٣ٲ٫ ظة٣٭ػة ٚػٰ اعٔػالـ كا٣ضة٦ٕػةت كا٧٣ػؽارس  ٰٚ كادو 

 ككقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ كقٮل ذ٣ٟ. 

 ا٧ٕ٣ػ٢ إَػةر ٚػٰ دٕػة٣ش أف ٱ١٧ػ٨ ال ا٧٣ٌٕػ٤ح ٬ؾق أف أرل ٬ؾا كأ٦ةـ

 كرا ٬ػة ك٦ىػ٨ٍ  ا٧٣ؽرقح ثؾ٣خ ٧ٚ٭٧ة إذف، ا٣ض٭ٮد دٌةٚؿ ٨٦ ثؽٌ  ٚال ا٣ٛؿدم،

 د٤ٛػط ٨٣ ٚإ٩٭ة ا٣ٕؿثٲٌح ٦كذٮل ٣ؿٚٓ  ص٭ٮد ٨٦ كد٤ٕٲ٧ٲح دؿثٮٱح ٦ؤقكةت ٨٦

 ا٣ػؾم ا٣ض٭ػؽ ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ا٣نٰ ى  ك٢ًٝ  أو٫٤، ٨٦ ا٣ؼُٲؿ ا٣ؽا  ٬ؾا اصذسةث ٰٚ

 ٤ٔػٲ٭٥ دٞػٓ ٧٦ػ٨ ذ٣ػٟ قػٮل أك األقػؿة دجؾ٣ػ٫ ا٣ػؾم أك ا٣ضة٦ٕػةت، دجؾ٫٣

 .كاقذ٧ٕة٣٭ة ا٣ٕؿثٲٌح ٝٮأؽ ٰٚ ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ ٬ؾا ٦كؤك٣ٲح

 ٦ؼُػٍ ص٧ةٰٔ ٢٧ٔ ٔجؿ ص٧ٲٕةن  ا٣ض٭ٮد دذٌةٚؿ أف ٱضت ٬ؾا أ٦ةـ إذف

 كا٣جعسٲػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٧٣ؤقكػةت ٤ٔٯ ٱضت إذ وعٲعح، دراقح ك٦ؽركس ٫٣،

ٓى  دٝٲػٜ، ٦ٮًػٮٰٔ ٧٤ٰٔ ٩عٮ ٤ٔٯ ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ ٬ؾا أقجةب دذجٌٓ   ٣ذٮًػ

 كاعٔالـ كاألدب كا٤٣٘ح كا٥٤ٕ٣ ا١ٛ٣ؿ رصةؿ ٨٦ ا٣ٕــ أك٣ٰ ٱؽم ثٲ٨ ا٣٪ذةاش

 ا٣٪ذػةاش د٤ػٟ ٚػٰ ٚٲ٪ْػؿكف ،..االصذ٧ةع ك٥٤ٔ كا٣ذؿثٲٌح ٝذىةدكاال كا٣كٲةقح
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 ٬ػؾا اقػذؽراؾ ك٬ػٮ ،كاظػؽ ك٬ػؽؼ كاظػؽة ٗةٱػح ٤ٔػٯ ٦ذٕةك٩ٲ٨ ٦ضذ٧ٕٲ٨

 كا٣ٮاٝػٓ د٪كػض٥ ا٣ذػٰ ا٣ع٤ػٮؿ ٚٲٞذؿظػٮف أث٪ةا٭ة، ٣ؽل ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ اال٩عؽار

 أف ٱضػت ا٧٣ٞذؿظػةت ك٬ؾق .ث٭ة ٧٩ؿٌ  ا٣ذٰ ا٣عة٣ٲح ا٣ْؿكؼ كدؿأٰ ، ا٤٧ٕ٣ٰ

 ٬ػؾا ٣ذالٚػٰ كا٤٧ٕ٣ٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ؼُػٍ ٚذٮًػٓ ،ا٣ضػؽٌ  ٦ع٧ػ٢ ٤ٔػٯ دؤػؾ

 ٔ٪ػؽ٥٬، ا٣٭٧ػ٥ اقػذ٪٭ةض ٦ػؿأٲ٨ أث٪ةؤ٩ة، ٦٪٫ ٱٕة٩ٰ ا٣ؾم ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ

 االٝذؿاظػػةت ك٬ػػؾق .ا٣ٌػػٕٙ ٬ػػؾا ٣ذالٚػػٰ ا٣ػػؽؤكب ا٧ٕ٣ػػ٢ ٤ٔػػٯ كظػػسَ٭٥

 أث٪ةا٪ػة ٦ػ٨ اقػذٕؽاد ٬٪ػةؾ ٱ١ػٮف أف دكف ز٧ػؿة دُٰٕ أف ٱ٨١٧ ال كا٣ع٤ٮؿ

 أث٪ةا٪ػة، ظٲػةة ٚػٰ ا٤٣٘ػح أزؿ ثٲةف ٔجؿ ٱ١ٮف االقذٕؽاد ٬ؾا أ٠سؿ ٢ٕ٣ٌ ك ٣ٞجٮ٣٭ة،

 كأف ك٬ٮٱحن، مؼىٲحن  ظٲٌح أ٦ٌح ٢١٣ أف كثٲةف كا٣سٞةٚح، ثة١ٛ٣ؿ ا٤٣٘ح و٤ح كثٲةف

 ثٞٲػخ إف دػ٪٭ي أف أل٦ػح ٱ١٧ػ٨ كال ا٤٣٘ػح،: كا٣نؼىػٲح ا٣٭ٮٱح أر٠ةف أ٥٬ٌ 

 إدٞػةف ٤ٔػٯ ظؿٱىػح ٞٮٱٌػحا٣ األ٥٦ى  دؿل ٣ؾا ثة٬ذح؛ ثةردة زاكٱح ٰٚ ٝةثٕح ٣٘ذ٭ة

 إ٣ػٯ دكػٕٯ ا٣ذػٰ كاألثعػةث كا٣ؽراقػةًت  ا٣ؼٍُ دٌٓ ٚذؿا٬ة ٤٣٘ذ٭ة، أث٪ةا٭ة

 .ذ٣ٟ قجٲ٢ ٰٚ كا٧٣ةؿ ا٣ض٭ؽ ٚذجؾؿ دُٮٱؿ٬ة،

 ؛ثػة٣ذؼ٤ٙ األ٦ػ٥ د٤ػٟ ديؿ٦ػٯ ال ٣ػ٥ى : ٬٪ػة ٩ٛك٫ ٱُؿح ا٣ؾم ا٣كؤاؿ أفٌ  ٤ٔٯ

٪ٯ أل٩٭ة  ٱؿ٦ػٯ ٤٣٘ذػ٫ ا٣ضٲػ٢ ٞةفثإد أ٦ٌذ٪ة أث٪ة  ٨٦ ٱ٪ةدم ٨٦ أف ظٲ٨ ٤ٔٯ ث٤٘ذ٭ة، دٕي

 .ا٧٣كذٞج٢؟ ٰٚ ٱٕٲل أف ٱؿٱؽ كال ا٧٣ةًٰ، ٰٚ ٱٕٲل كثأ٫٩ ثة٣ذؼ٤ٙ،

 ا٧٣ٕةوػؿ ا٣ضٲػ٢ ٱجٞػٯ أف أرٱؽ أ٩٪ٰ ا١٣الـ ٬ؾا ٨٦ ٱٛ٭٥ ثٌٕ٭٥ ك٢ٕ٣ٌ 

 ا٣ٕىػػؿ ث٤٘ػػح كا٤ٕ٣ػػ٥ ا١ٛ٣ػػؿ ٔػػ٨ ٱٕجػػؿ أف ك٤ٔٲػػ٫ ٱجؿظػػ٫، ال ا٧٣ةًػػٰ أقػػٲؿ

 ألف ٱٞػٮـ؛ ال ٤٠ٌػ٫ ك٬ػؾا كدؿا٠ٲج٫، ك٦ٛؿداد٫ً ٦ى٤ُعةد٫ً ٚٲكذ٢٧ٕ ا٣ضة٤٬ٰ،

 أف دكف األقةقٲح كّٮا٬ؿ٬ة ا٣ٕؿثٲٌح ًٮاثٍ ٨٦ اعٚةدة إ٣ٯ ٱؿ٦ٰ ا١٣الـ ا٬ؾ

 ٔجػؿ ٬ػٮ، ٔىػؿق ٨ٔ ٱٕجٌؿ أف ا٣ضٲ٢ ٬ؾا ٨٦ ٩ؿٱؽ أل٩٪ة ا٣ـ٨٦؛ ٗةثؿ ٰٚ ٩ٕٲل

ضـ ال أ٦ؿ ك٬ٮ كٔىؿ٩ة، دذ٪ةقت كأ٣ٛةظ ٦ٛؿدات  ٝػةدرة أل٩٭ػة ا٤٣٘ح؛ ٬ؾق ٱٕي
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 أ٤ٔػٯ د٣ٲػ٢ ٦ػ٨ ز٧ٌح ك٣ٲف كا٣عٌةرة، كا١ٛ٣ؿ ـا٤ٕ٣ٮ اقذٲٕةب ٤ٔٯ ثة٢ٕٛ٣

 أدثٲٌػح أـ ٧٤ٔٲػح أ٠ة٩ػخ قػٮا  ٤٠ٌ٭ة ا٤١٣ٲةت ٰٚ ا٣ٛىعٯ ا٣ٕؿثٲٌح دؽرٱف ٨٦

ٌُػػت ٤٠ٲٌػػةت ػؿٱضػػٰ أف ٚؼػػؿان  كٱ١ٛػػٰ .ا٣كػػٮرٱٌح ا٣ضة٦ٕػػةت ٚػػٰ  ٦ػػ٨ ا٣

 ؛األػػؿل ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ضة٦ٕػةت ٦ػ٨ أٝػؿا٩٭٥ ٤ٔػٯ دٌٛٮٝػٮا ا٣كٮرٱح ا٣ضة٦ٕةت

 ٬ػٮ ا٣كػٮرٱح ا٣ضة٦ٕػةت ٤ٕٚذػ٫ ا٣ؾم ك٬ؾا .األـٌ  ٘ذ٭٥ث٤ ا٣ٌُت  درقٮا أل٩٭٥

 إذ كقػٮا٬ة؛ كا٣٪٧كػة ك٬ٮ٣٪ؽا كٚؿ٩كة أ٧٣ة٩ٲة ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت د٫٤ٕٛ ا٣ؾم ٩ٛك٫

ا ة٬ؾا َجٲٕٲًّ  ٱجؽك ٧٤ٚةذا األـ، ث٤٘ذ٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ثذؽرٱف دٞٮـ  ا٣جالد، د٤ٟ ٰٚ صؽًّ

 د٤ػٟ ثعػؿص ٦ٕضجح ٣ذ٤ٕٮ األوٮات إف ث٢ ؛ذ٣ٟ ٤ٔٯ مٛح ثج٪خ ٱي٪جىف ٚال

 ٚٲ٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ثذؽرٱف ك٩يٮدم صة٦ٕةد٪ة إ٣ٯ األ٦ؿ فؿ ٚإذا األـ؛ ٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ا٣جالد

 ا٣ػػؽٔٮة ٬ػػؾق دؿ٦ػػٰ ٩ٛكػػ٭ة األوػػٮات ٬ػػؾق دػػؿل ا٣ٛىػػعٯ ا٣ٕؿثٲٌػػح ثة٤٣٘ػػح

 األصٲػةؿ ٦ػ٨ ٱؿٱػؽكف ك٬ػ٥ ا٧٣ةًػٰ، ٰٚ ٱٕٲنٮف أوعةث٭ة كثأف ،ثة٣ذؼ٤ٙ

 كأقكػٮا ؼٮارٌقػ ٦ػ٨ صػ٢ٌ  أف ٧٤ٔةن  ؟! ٬ؾا،ا٧٣ةًٰ ٰٚ دٕٲل أف ا٧٣ٕةوؿة

 ة األثٍٲ٪ػ كا٧٤ٕ٣ػة  كا٧٣عػة٦ٲ٨ األَجػة  ٠جةر ٨٦ ٠ة٩ٮا ٤٣جٲةف ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ

 ٠ة٩ٮا ا٣ؾٱ٨.. االصذ٧ةع ك٥٤ٔ كاالٝذىةد كا٣ذؿثٲح كاألدب ا١ٛ٣ؿ رصةالت ٨٦

ٌٟ  أد٩ٯ ٣ؽٱ٫ ٠ةف ك٨٦ .كدٌٞؽ٦٭ة األ٦ح ث٪٭ٌح ٱي٪ةدكف  ٤ٚٲ٪ْؿ ا١٣الـ ٬ؾا ٰٚ م

ؿق ٚٲ٧ة ٌُ  ثٲكػؿ ا٧٣ػؿ  ٱٕةكد٬ة أف ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ى٪ٌٛةد٭٥ك٦ فزةر٥٬ ٰٚ أك٣بٟ ق

 ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ض٧ػٓ ٦ض٤ػح ٦ػ٨ أٱٌػةن  ٬ػؾا ٤ٔػٯ أدؿٌ  ك٣ػٲف .ا٣نةث١ح ز٨٦ ٰٚ

 كا٧٣ٕؿٚػح ثة٣سٞةٚػح دٕشٌ  ٠ة٩خ ٔٞٮد ٤ٔٯ مة٬ؽة دـؿ ٧ٌ٣ة ا٣ذٰ ثؽ٦نٜ ا٣ٕؿثٰ

يسٌػخ ٝػؽ ٣٘ػح ٔجػؿ اع٩كػة٩ٲٌح، ا٣عٌػةرة ك٦ٮا٠جػح ا٣٪٭ٌح إ٣ٯ كا٣ؽٔٮة  ٚٲ٭ػة ث

ٌُ  ا٣٪ٌؽاكة  كا٣ػٌؿكح، ثة٤٣ػٌت  ٱأػػؾ ا٣ؾم ا٣كةظؿ ا٣ٮٝٓ ذ٣ٟ ٣٭ة ١ٚةف الكة،كا٣

ٌٕؽ ٦ة ٚٲجكٍ  .ا٣ؼىةاه ٦ى٪٫ٌٛ ٰٚ ص٪ٰ اث٨ ث٫ ٔجٌؿ ٦ة ٤ٔٯ ا٣ؼةَؿ ٨٦ دض

*   *   *


