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 ظيـــاق حيـــاة جيـــل

: ًٞاء الِٗل اإلاكتر٥.. ؤلاهٟخاح.. ظــــــــال

 الخطخُت والخًامً.. الش٣اٞت وؤلابضإ.
 

ذي  عمش الٍض
 

 :٢ا٫ ؤخض قٗغاء ؾال

 ؾال ٧ل ٢لب ٚحر ٢لبي ما ؾال

 ؤٌؿلى في ٞاؽ وألاخبت في ؾال

 بها هي مىث وال٣لب ٖىضَم

 ٞاظغوا صمىعي ؾُال مؿلؿال.

ش بلى ما ٢بل  بنها اإلاضًىت الٗخ٣ُت، الًاعبت ظظوعَا في الخاٍع

٨ٖـ ما هي ٖلُه الُىم، مضًىت ظمُلت ظضا  اإلاُالص. ٧اهذ، ٖلى

ؤل٠ وؿمت. ؤٚلب  80وهُٟٓت. ال ًخجاوػ ؾ٩انها في بضاًت الؿخِىاث 

ىن ُٞما بُجهم با، مىدهغة صازل الؿىع،  ٧لهم ؾ٩انها ًخٗاٞع ج٣ٍغ

الخضاث٤)الؿىاوي( في ٧ل م٩ان، صازل الؿىع وزاعظه. ٧ل اإلاىاػ٫ 

( ُاص. الخٝغ الخىُاث( مىٓمت وم٣ؿمت في جُلى بالجحر والىُلت في ألٖا

 ،ً ً، الخضاصًً، الدجامحن، الخًاٍع ؤػ٢ت زانت بها )الىجاٍع

غ ٖلى مسجض ومغخاى بلى  ً بلخ...( و٧ل خىُت جخٞى الخىاجحن، الخغاٍع

 ، ظاهبها. ٧اهذ مكهىعة بالهىاٖاث الخ٣لُضًت )الخهحر، والخٝؼ

بلخ(، والُغػ وججاعة ألازىاب والؼعابي والى٣ل ٖلى الخكب، الجلض...

ا،  وؾى٢ها ألاؾبىعي )ؾى١ الخمِـ( الظي ًخضاعى بلُه ؾ٩ان ؤخىاَػ

 ٩ًىن مىاؾبت للتروٍج الخجاعي في ٧ل اإلاضًىت.
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٧اهذ مضًىت ؾال ٢لٗت للىًا٫ ٖلى امخضاص ٢غون، مً الجهاص 

البدغي )اإلاؿمى زُئا في ال٨خاباث ألاوعبُت "ال٣غنىت"( بلى اإلاجاَض 

الٟغوس ي. ٞهي مً اإلاضن ال٣الثل التي الُٗاش ي، بلى مىاظهت اإلاؿخٗمغ 

ىُت بلى ظاهب ٞاؽ ومغا٦ل وجُىان مىظ  ذ مىب٘ الخغ٦ت الَى ٖٞغ

ىاث ال٣غن اإلااض ي، ٞمً لجان اإلاؿاهضة لشىعة الٍغ٠  ؤوازغ ٖكٍغ

م الخُابي بلى ٢غاءة الل٠ُُ في  ب٣ُاصة اإلاجاَض مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ

ني بلى خؼب الاؾخ٣ال ٫ وخؼب الكىعي اإلاؿاظض بلى ٦خلت الٗمل الَى

والاؾخ٣ال٫. واإلاغؤة ٧اهذ خايغة ب٣ىة في ٧ل َظٍ اإلادُاث، خُض 

ىُحن وفي "ظمُٗت ؤزىاث الهٟا". ومىظ هٟي  اهخٓمذ في الخؼبحن الَى

. َظا  اإلاغخىم الؿلُان مدمض بً ًىؾ٠ ٦ثرث الخٓاَغاث في الكىإع

كا٫ ل ش الخاٞل بالىًا٫ واإلا٣اومت ظٗل اإلا٣ُم الٗام اإلااَع ي الخاٍع َُى

 ٌٗا٢ب اإلاضًىت ويهمكها بٗضما اجسظ الغباٍ ٖانمت للممل٨ت.

٣ًى٫ ال٣ُٟض ؤبىب٨غ ال٣اصعي ًٖ َظٍ الٟترة، في مظ٦غاجه: 

٣لُت الكُىر،  ت مً ج٨ٟحر الكباب، ٖو "...ٚحرث ؤخضار ال٣ًُت البربٍغ

ىايل للى٢ٝى يض اإلاسُُاث  ٩اٞذ ٍو ٞالخ٣ى الجمُ٘ ٣ًاوم ٍو

ت مً ظهت، ولخُٛح ر الىا٢٘ الاظخماعي الجامض، وللؿحر ٢ضما الاؾخٗماٍع

لبىاء نهًت مؿخ٣بلُت ٖلى ؤؾـ واضخت، جلتزم بالشىابذ ألاؾاؾُت 

لهظا الكٗب، وجىايل في ؾبُل اإلا٣ضؾاث، وجىٓغ بلى اإلاؿخ٣بل 

حر هاؾُت وال مهملت  بُٗىن مخٟخدت، ٚحر مخى٨غة للجضًض اإلاُٟض، ٚو

م". ول٣ض ؾب٤ َظٍ اإلاغخ ذ جدىال لؤلؾاؽ ألانُل ال٣ٍى لت التي ٖٞغ

حن، جإؾِـ "الىاصي ألاصبي الؿالوي" في قدىبر  في هًا٫ الؿالٍو

ُان وعظا٫ الٗلم وألاصب والُلبت، 1927 ، والظي يم هسبت مً ألٖا

مً يمجهم ٖبض الغخمان خجي ناخب اإلاباصعة والخاط ؤخمض مٗىِىى 

بض الل٠ُُ الهبُخي الظي ٖمل م٘ هسبت مً  وؤبىب٨غ ال٣اصعي ٖو

ما٫ ؾخهيء  الكباب ٖلى جمشُل عواًت "الغقُض والبرام٨ت". َظٍ ألٖا

ىُت وحٛظي  الكغوٍ لبروػ الٗضًض مً اإلاش٣ٟحن والغمىػ اإلادلُت والَى

ني ٖلى ٧اٞت  ني مً ؤظل الاؾخ٣ال٫. ٞخُىع الىًا٫ الَى الىًا٫ الَى
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ا بحن ؾال  الىاظهاث، خُض ؤنبذ الخيؿ٤ُ بحن الكباب اإلاش٠٣ ظاٍع

اؽ والضا في الخغ٦ت  لبًُاء. ختى بن جهلب ٖىص الىًا٫ع اوالغباٍ ٞو

ىُت مىظ زالزِىاث ال٣غن اإلااض ي، ق٩لذ ؾال بخضي مىاعاث  الَى

ني مً ؤظل الاؾخ٣ال٫. ٧اهذ الخٓاَغاث جىُل٤ مً  الىًا٫ الَى

ذي مخجهت بلى ؾاخت باب  "الجام٘ ال٨بحر" وجمغ ٖلى الؿىع  الخاٍع

مغ٦ؼ اإلاضًىت آهظا٥، بىخاظت خُض جىظض البلضًت، والتي ٧اهذ حك٩ل 

ؤو جخجه هدى صاع الباقا بؿُضي التر٧ي. الجُل الظي ٖاٌل َظا 

ني، ال ق٪ ؤهه ًخظ٦غ َظٍ اإلآاَغاث الخاقضة عاٞٗت  ال٨ٟاح الَى

ىُت "مً ظبالىا َل٘ قٗب ًىاصًىا باالؾخ٣ال٫" زم "بً  الكٗاعاث الَى

ذ جىُٓم زالًا اإلا٣ اومت ًىؾ٠ بلى ٖغقه". و٧اهذ مً اإلاضن التي ٖٞغ

 اإلاؿلخت.

ت  الاؾخ٣ال٫ظاء  و٧ان َمىح اإلاٛاعبت واإلاٛغبُاث ٦بحرا في الخٍغ

بروا ًٖ اؾخٗضاصَم الاظخماُٖتوال٨غامت والضًم٣غاَُت والٗضالت  ، ٖو

٤ الىخضة، وخكض  ً، ٧ل ظُلىا ًخظ٦غ ٍَغ في الخٟاوي لبىاء الَى

بت" ا الظي جم ججمُٗه في "الٍٛى ي )التالكباب اإلاخُٕى في ؾال وؤخىاَػ

٢غب قاَئ ؾال ٢بل الاهُال١ للمؿاَمت في  ا٢خلٗها الاؾمىذ آلان(،

٤ الىخضة، والضوع الظي لٗبخه "الجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت  بىاء ٍَغ

جدىلذ مضًىت ؾال بلى ًٞاء ز٣افي  .الكبِبت" في طل٪. ٚضاة الاؾخ٣ال٫

مٟخىح، ٣ٞض جمحزث اإلاضًىت بدغ٦ُت ز٣اُٞت مهمت في الخمؿُيُاث 

با في ٧ل  والؿخِىُاث مً ال٣غن اإلااض ي. ٧اهذ الٟغ١ اإلاؿغخُت ج٣ٍغ

ألاخُاء. ٦ىا هخضعب في ؤخُاثىا، في الكإع الٗام، وهدؿاب٤ بلى م٣غ 

ت  خؼب الاؾخ٣ال٫ ٢غب مٗمل ٧ى٧ا٧ىال الظي ؤنبذ خالُا ٢ِؿاٍع

الكغ٢اوي، ؤو م٣غ "الاجداص اإلاٛغبي للكٛل" للخباعي بحن مؿغخُاث 

ىا ؤ٦ثر ألن ٢اٖخه ألاخُاء. ٧ان م٣غ "الاجدا ص اإلاٛغبي للكٛل" ٌؿتهٍى

غ ٖلى مىهت للٗغى حؿاٖضها ؤ٦ثر. َظا اإلا٣غ ٧ان في  خٞى قاؾٗت ٍو

ؿت خُض جىظض خالُا مدُت "جغام". باإلياٞت بلى طل٪ ٧اهذ  باب اإلاَغ

"ال٨كُٟت" وظمُٗاث ؤزغي حٗنى بالُٟىلت والكباب. ٧اهذ ألاخُاء 
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ٟا٫، ال٩ل  ًٞاءاث ز٣اُٞت، لم ٨ًً َىا٥ ٞاع١ بحن الكباب وألَا

ٟا٫ ٣ًىمىن  خىانل ُٞما بِىه، مما ٧ان ًجٗل ألَا ًخىاظض في الخي ٍو

بمجهىص بيافي إلاكاع٦ت الكباب في ه٣اقاتهم. هدباص٫ ال٨خب والغواًاث 

وهدؿاب٤ بلى الخؼاهاث الٗمىمُت، وهىا٢ل اإلاؿغخُاث التي جظإ في 

 اإلاظًإ.

حن ٧اهذ مضًىت ؾال مخٟخدت ظضا، باإلياٞت ب لى وظىص الجؼاثٍغ

ت، ٧ان َىا٥ ؤلاؾباهُىن، ٌؿ٨ىىن في بٌٗ  ببان الشىعة الجؼاثٍغ

ؤخُاء اإلاضًىت، و٧اهىا ًمتهىىن بُ٘ جٟهُالث ال٣ماف في ألاخُاء لليؿاء 

ىاصون "٧ىبى". حكتري مجهم اليؿاء  في اإلاىاػ٫، ًجىبىن ألاخُاء ٍو

ىن واهجلحز جٟهُالث ظاللُبهً. باإلياٞت بلحهم ٧ان الىهاعي، ٞغوؿُ

الظًً ًٞلىا الب٣اء في اإلاٛغب بٗض الاؾخ٣ال٫. و٧ان الحهىص اإلاٛاعبت 

ًخىاظضون ب٨شاٞت في خُحن، اإلاالح ال٣ضًم واإلاالح الجضًض. ٧اهذ 

اإلاؿاظض في ٧ل ألاخُاء، ٦ما ٧اهذ "بُٗت" الحهىص التي جدىلذ خالُا بلى 

اخا، ؾابٗت نباهذ ال٨ىِؿت التي ًغن ظغؾها ٧ل ٖماعة ؾ٨ىُت، و٧

الػالذ مىخهبت بلى الُىم في خالت مهترثت، هخمنى الٗىاًت بها وجغمُمها 

سُت. ٧ان الجمُ٘ ًخٗاٌل في مضًىت  ألنها ظؼء مً طا٦غة اإلاضًىت الخاٍع

ؾال صون ؤي اٖخباع إلاُٗاع الضًً، بل َىا٥ مً ٧ان ًتزوط مً 

 الحهىصًاث.

وال ًم٨ً ؤن هيس ى قاَئ ؾال، الظي ٧ان ًهى٠ مً ؤظمل  

ضوثه، واإلا٣اهي واإلاُاٖم التي ٧اهذ حٛض١ ٖلُه ال كىاَئ، بىٓاٞخه، َو

البهجت واليكاٍ َُلت ٞترة الانُُاٝ، بالٟغ١ اإلاىؾ٣ُُت اإلاخٗضصة. 

ماي مً الؿىت.  ٧15ان مىؾم الانُُاٝ ًبخضت بدٟل ٦بحر ٧ل 

٪بٗضَا جبضؤ  ت  ؤلبراٍع جدِ عخالها في الكاَئ، هُٟٓت ومهبٚى

 بسٍُى خمغاء وبًُاء. 

زاب ؤمل اإلاٛاعبت مىظ ؤوازغ الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااض ي، 

امت  ٞتراظ٘ الخماؽ وظاءث الاهخٟايت مً صازل خؼب الاؾخ٣ال٫ بٖؼ
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ني لل٣ىاث  الكهُض اإلاهضي بىبر٦ت التي ؤًٞذ بلى جإؾِـ "الاجداص الَى

ىُت،  الكٗبُت"، ٞاهداػث ؤٚلب ؾال اإلاىايلت بلى ٌؿاع الخغ٦ت الَى

هضي الٗلىي مغحر الاجداص آهظا٥ ٖلى ؤو٫ ٖبر ًٖ طل٪ خهى٫ اإلا

ألانىاث ؤمام خؼب الاؾخ٣ال٫ ومغحر الخ٨م في "ظبهت الضٞإ ًٖ 

ت  اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت" )ٞضً٪(، و٧ان طل٪ ٖىىان للمٗاعيت الجظٍع

مما صٞ٘ الخ٨م بلى مٗا٢بت ؾال وتهمِكها وبٚغا٢ها في الٟىض ى 

ت والبىاء الٗكىاجي وحشجُ٘ اإلاٟؿضًً  وتهمِل مش٣ٟي اإلاضًىت ال٣ٗاٍع

وهسبها والؼط بمىايلحها في السجىن، ٞإنبدذ مضًىت ملُىهُت حعج 

 بالٟىض ى.

لى بزغ بيغاباث ماعؽ  التي  1965في ْل َظٍ ألاويإ، ٖو

ت  تها مضًىت ؾال ٦إٚلب اإلاضن، والتي جدىلذ بلى اهخٟايت مإؾاٍو ٖٞغ

في في ، ؾِخُىع اليكاٍ الش٣ا1965ماعؽ  23في الضاع البًُاء ًىم 

هم ؾال  بضؤ اهخٗاف الى٣اف مً ؤظل البضًل. جىظهحن ؾخٗٞغ ؾال، ٍو

ني، ألاو٫ زُاع اجداصي  باعجباٍ م٘ جُىع الى٣اف ٖلى اإلاؿخىي الَى

ماعؽ"، مً عمىػٍ في ؾال،  3زىعي ؾُٗبر ٖلى هٟؿه بإخضار "

غوؿا خالُا، والكهُضًً ٖمغ  ببغاَُم ؤوقلر الظي ٌِٗل بحن ؾال ٞو

نضع في  24ُاوي اللظان ؤٖضما يمً ٧ى٦بت مً ص٩َىن ومدمض اإلال

ضام ؾىت  . الخُاع الشاوي َى الخغ٦ت اإلااع٦ؿُت 1973خ٣هم خ٨م الٖا

ماعؽ" و"لىسضم الكٗب" و"بلى  23التي ؤهخجذ زالر جىُٓماث "

ألامام" التي ؤنبدذ حٗٝغ باؾم الِؿاع الجضًض و٧اهذ مخىاظضة ب٣ىة 

م الٟغو٢اث ال ا ٚع خىُٓمُت ٌٗملىن بك٩ل في ؾال، و٧ان مىايلَى

مكتر٥ ؾىاء في الجمُٗاث مشل الجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت الكبِبت ؤو 

، ؤو في جىػَ٘ لؿِىماالُٟىلت الكٗبُت، ؤو ألاوعاف ؤو هاصي ا

ول٣ض اٞخ٣ضها الٗضًض مً اإلاىايلحن الظًً لٗبىا ؤصواعا اإلايكىعاث. 

 23َامت في الىًا٫ الِؿاعي مً يمجهم: مدمض التهامي الخ٩ىش ي)

ماعؽ(، ؤخمض الضامُحن )لىسضم  23ماعؽ(، مدمض مٗغوٝ )

بري )لىسضم الكٗب( بري  الكٗب(، الكهُض اإلاىخهغ البًر هجُب البًر
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ؤخمض الٟهام )بلى  ، ٖبض الغئٝو ٞالح )بلى ألامام()لىسضم الكٗب

طاث  مٗغوٝ . في َظا الؿُا١ ٧اهذ مؿاَماث ٣ُٞضها مدمضألامام(

ًا٫ الِؿاعي الجضًض مىظ بضاًت ٢ُمت َامت في ٧ل مدُاث الى

اجه.  الؿبُٗىاث ختى ٞو

٧ان ٣ُٞضها مدمض مٗغوٝ َاصثا ًخمخ٘ بٗم٤ الخدلُل وبٗض 

هٓغ، واظه ٧ل نىٝى ال٣م٘ بةباء ونالبت ونمىص ببان ٧ل 

خ٣االث التي حٗغى لها. ٣ٞض ؾاَم في ججمُ٘ الِؿاع الجضًض مىظ  الٖا

ت مً اإلاىايلحن واإلاىاي 1990 الث، خُض لٗبذ بلى ظاهب مجمٖى

مضًىت ؾال صوعا ؤؾاؾُا ومدىعٍا في َظا الخجمُ٘، وؾِخدمل 

مؿاولُت جإؾِـ و٢ُاصة "الخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت" بلى ظاهب 

ا٢ه مً ؾال ومضن ؤزغي، َظٍ الخغ٦ت التي جإؾؿذ ٖلى ؤؾاؽ  ٞع
ى ما ؾِخد٤٣  الاؾخمغاع في الخجمُ٘ مً ؤظل خؼب ٌؿاعي مىخض، َو

خإؾِـ "خؼب الِؿاع الاقترا٧ي اإلاىخض". ؾِؿخمغ ، ب2002في ًىلُىػ 

ال٣ُٟض مً صازل َظا الخؼب الظي جدى٫ اؾمه بلى "الخؼب الاقترا٧ي 

ٞبراًغ" خُض ؾدخ٣لو مؿاَماجه  20اإلاىخض"، ٖلى ألا٢ل بلى خغا٥"

ت والاؾخمغاع في بهًاط  في الخؼب صون جسلُه ًٖ ألاَضاٝ الِؿاٍع

غ الخؼب وجُى  ٍغ الٟٗل الىًالي الكٗبي الخ٨ٟحر الجماعي لخٍُى

 والِؿاعي في البالص.

جدُت ٖالُت ل٣ُٟضها مدمض مٗغوٝ ل٩ل مؿاَماجه الىًالُت مً 

ت الكٗب و٦غامخه والٗضالت الاظخماُٖت. و٦ما ٢ا٫ اإلاغخىم  ؤظل خٍغ

 ألاصًب والكاٖغ ٖبض الغخمان خجي، الؿالوي:

 ـمُم بمـــيس ي""لِـ ٖهض ؤلازــاء مــى٪ مًــاٖا         ال وال وص٥ الهـ

 
ذي  عمش الٍض

 2102أهخىبش  22
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يا جشي فيه ظمى  ما أحلى أن ججذ شٍش
 الىفغ، مميز، طيب الخصاٌ

 أم ظلمى وغعان

 

 ؤيهاؤلازىةوألازىاث

 الؿاصةاإلادترمحن خًغاث

ا١ ٣ُاث ؤيهاالٞغ  والٞغ

ل الك٨غ والخ٣ضًغ لئلزىة الظًً ٢امىا بهظٍ  بهني ؤوظه الخدُت وظٍؼ

مً ؤظل ب٢امت جإبحن لل٣ُٟض  ػوجي اإلاغخىم مدمض اإلاباصعة الُُبت 

 . مٗغوٝ

ال ؤز٨ُٟم ؤهني ٨ٞغث ملُا ألهيء ٧لمت ولى ٢هحرة ٞساهخني الخٗابحر 

ت. تهذ في ٖالم لم ؤٖٝغ له بضاًت وال  ألن نضمت الٟغا١ ٧اهذ ٢ٍى

اعة اإلاغخىم  37نهاًت. ٖاصث بي الظا٦غة بلى  ؾىت زلذ ًىم ٢مذ بٍؼ

بال٣ىُُغة ٦هض٤ً و ابً الخي ٞدضث جىا٤ٞ ٨ٞغي و بالسجً اإلاغ٦ؼي 

عوحي ا٦دكٟذ ُٞه حخهُت مخىايٗت، َمىخت، مخٟاثلت، مامىت 

 .بإؾمى ال٣ُم ؤلاوؿاهُت

 هى ًمثل جشار الشعب الىضالي الزي لم جلهشه ضشباث الضمً

ه  ا و جدىاٖػ ُه ٖلى وا٢٘ بالصٍ ؤنبذ ًاع٢ه مهحَر مىظ ؤن جٟخذ ٖو

ماُٖت والش٣اُٞت، َى ًمشل جغار الكٗب َمىمها الؿُاؾُت، الاظخ

الىًالي الظي لم ج٣هٍغ يغباث الؼمً، ٣ٞض ٧ان مغجبُا ب٣ًاًا 

الكٗب و ٧ان زمً اإلاباصت التي آمً بها َى جى٣له بحن الٗضًض مً 

 اإلاٗخ٣الث التي ٧ان لها جإزحر و آزاع ٖلُه
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ا١، ٖمل و بًاَم  ت مً الٞغ خه م٘ مجمٖى وبٗض ؤن اؾخٗاص خٍغ

ػ الاوؿان اإلاٛغبي في قمىلُخه و ؤبٗاصٍ ؤلاوؿاهُت ال٩املت مً ٖلى ابغا

 .زال٫ مباصعاث ؾُاؾُت و مضهُت ٖضًضة

ا١ ٢اثمت و بنالح اإلاخهضٖت مجها  وصٖا بلى بب٣اء الجؿىع بحن الٞغ

 .وألن ٢ُٗها ٢ض ج٩ىن له هخاثج وزُمت

و٦م ٧اهذ جاإلاه ْاَغة جىاؾل ألاخؼاب ألنها ال جدىاؾب والىا٢٘ 

بالبالص وجدى٫ صون جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاخىزاة مً الٗمل  الؿُاس ي

 .الؿُاس ي

على ابشاص الاوعان املغشبي في شمىليخه و أبعاده ]سفاكه[ عمل وإًاهم

 إلاوعاهيت الياملت

غ ٖلى  ذي جخٞى و٧ان ٌٗخبر ؤن ال٣ىي الخ٣ضمُت بغنُضَا الخاٍع

 .م٣ىماث لخل٤ خؼب ٌؿاعي ٢ىي 

 .الثرزغة التي جطخم ألاها ٧ان نبىعا، مؿاإلاا، زحرا، و ٨ًٍغ

ٟه ؤل٠  ب في ألاو٢اث الٗهِبت، ًستزن في ججاٍو ًلٟه نمذ ٍٚغ

خُض ٧ان ًداو٫ ٦ؿغ الجضاع ؤو اخضار ٞجىة، ًُل مً ، ؾاا٫

 .زاللها ٖلى مٗنى الٗالم اإلاخىا٢ٌ

٩ا جغي ُٞه ؾمى الىٟـ، ممحز، َُب  ما ؤخلى ؤن ججض قٍغ

٠ُ،  الخها٫، َُب ال٣لب، ٌكٗغ٥ باألمان والضفئ والخـ الَغ

ت إلبضاء الغؤي دلل مٗ٪....ًتر٥ ل٪ ٞسخت مً الخٍغ الى٣ض  ،ًىا٢ل ٍو

 .٧ان صاثم الدكبذ ب٣ُمه الاوؿاهُت والازخالٝ.

٧ان ؤبا مشالُا، مغبُا، نض٣ًا، مغقضا، مدٟؼا ؤبىاءٍ ٖلى خب 

ايت و الًٟ ب٩ل ؤق٩اله بؿلى٥ لحن  .الٍغ

 ؤهه ًهإع اإلاىث  يما ؤ٢س ى ؤن ج٨دكٟ

 جخضَىع ؾاٖت بٗض ؤزغي خالخه 
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ا١ و ألاؾغة  زٝى يهُمً ٖلى ال٣ٗى٫، ًُاعص الٞغ

" هىان أهاط لم ًىالى آمالهم ولم ًحللىا أمىياتهم وواهذ لهم 

 "مىاعذ و شىاغل كطعها املىث وحاٌ دون اجمامها

ؤجظ٦غ ٧لماج٪ ألازحرة، الػالذ جغن في ؤصهاي " َىا٥ ؤهاؽ لم ًىالى 

و٧اهذ لهم مىاٖض و قىاٚل ٢ُٗها اإلاىث  آمالهم ولم ًد٣٣ىا ؤمىُاتهم

 "وخا٫ صون اجمامها

جمغ ؤمامي نىع ٞحها ؾ٩ىن، خغ٦ت، خُاة...ؤعجج٠ ؤقٗغ ببرص آث 

ً إلاا  قٗل ٞخُل الخؼن...بن الخؼن اهخهغ بل اؾخَى
َ
ما١ ؤ مً ألٖا

ضث به هٟس ي  ُذ بما ٖو ٢لذ " ؤزص ى ؤن ًإحي اإلاىث وؤ٧ىن ماٞو

 وؤؾغحي" 

ً  و٠٢ الؼمان ٖىض الؿاٖت الغابٗت والىه٠،ًىم الؿاب٘ والٗكٍغ

 2017مً ًىلُىػ 

ب٪ َظا  ٞجإة ٚابذ ٖىا قمؿ٪ التي ٧اهذ جبٗض الضفئ ُٞىا، مغ

 الٓالم و ٦م َى ٢اؽ ٖلُىا ٞغا٢٪

ْىيخ٪ لً ججهاع بل ؾخىاظه اإلاىث و ج٣اوم، و ؾدؿعى للب٣اء أله٪ 

ضجني بالب٣اء ل٨ً اإلاىث  حٗك٤ الخُاة، جدب ؾلمى ، جدب ٚؿان، ٖو

 . اهخهغ

٦ما ًمىث ٧ل ناص١ ٢بل ؤواهه و َى لم ٌٗل مً الخُاة ؾىي 

ا٢ه ؤن ًىانلى  لخٓاث ٢هحرة بٗض ؤن ؾلبىا ؤخلى ؤًام ٖمٍغ جاع٧ا لٞغ

 .الؿحر بٗضٍ

٠ُ٦ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه لم ٌٗض خُا؟ بل َى مضعؾت هًالُت ٌكهض 

ا٢ه  بها ٧ل ٞع

و بل بهه ْاَغة خُت، صاثمت لم جخى٠٢ ٖىضما زُٟه اإلاىث مىا 

ا لخضزل في وعي اإلاجخم٘ اإلاٛغبي ٩٦ل و زانت ٢ىي  ؾدؿخمغ في همَى



15 

ت، ٦غامت،  الِؿاع الضًمى٢غاَُت لخد٤ُ٣ آما٫ الكٗب اإلاٛغبي مً خٍغ

 .ٖضالت و مؿاواة
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 أبيييتاليلمت الخ
 

 التي الليذ في حم الشفيم 
 محمذ معشوف

  
 محمذ العيعاوي 

٣ُي  ؼي مدمض.   ..ًاٞع اٍٖؼ ٧لمت ؾاوُٗ٪، واًت لٛت لها  بإًتٍو

ُ٪ خ٣٪ و٢ضع٥ و  نؤال٣ضعة  ،  بؾهاماج٪ؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ حجٞى

ا٢٪ وؤنض٢اث٪ و  مامؤئبى٪ مام ٢بر٥ أل ؤها وا٠٢ ؤو  خباء٥ ؤٞع

اثلخ٪.  ٖو

ض وهدً ما ؤخىظىا  ٣ُي ل٣ض ٚاصعجىا ٖلى ٚحر مٖى اٞع ؼي ٍو ًاٍٖؼ

ت جىخُض الهٟٝى  بلىتهضٝ  التي بؾهاماج٪بلُ٪ ُٞه، والى  وج٣ٍى

حن  و٧ل ال٣ىي الخُت في البالص إلهجاح مكغوٕ  والضًم٣غاَُحنالِؿاٍع

ت الضولت و  ت صم٣َغ اإلاجخم٘، وؾُاصة ؾلُت ال٣اهىن وجد٤ُ٣ صم٣َغ

ت وال٨غامت والٗضالت بإبٗاصَا الكمىلُت.   اإلاىاَىت ال٩املت والخٍغ

ض و مً صون ؾاب٤ بهظاع و  ل٣ض ٚاصعجىا ، ًا مدمض، ٖلى ٚحر مٖى

ا١ لم ٨ًً  طل٪ مً ٖاصج٪. وؤهذ الظي ٦ىذ جسبرها ًٖ ؤخىا٫ الٞغ

ومٗاهاتهم هدُجت مسلٟاث ال٣م٘ والايُهاص و ٖظاباث ؾىىاث 

و سجىنها. ومً صون ؤن جسبرها ًٖ خالخ٪ وؤخىال٪، وؤهذ  الغنام

اء ٌؿاعي وبوؿاوي و٢لب  الظي ٦ىذ جىاظه اإلاٗاهاة في نمذ وب٨بًر

حؿمٗني ًا مدمض؟ َا َم ًدًً الخلم و ٌؿ٘ الجمُ٘. َل  ٦بحر

ا٢٪ الظًً ج٣اؾمذ مٗهم اإلاكغوٕ والخلم في الضٞإ ًٖ ال٣ًاًا  ٞع

م  ت وال٨غامت والِٗل ال٨ٍغ مىخاجه في الخٍغ الٗاصلت للكٗب َو
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 والاظخماُٖت والا٢خهاصًتبإبٗاصَا الؿُاؾُت  والضًم٣غاَُت

  .الش٣اُٞتو 

غ الضولت مً ا٢٪ الظًً هايلذ مٗهم مً ؤظل جدٍغ  َا َم ٞع

َُمىت اإلاسؼن واؾدبضاصٍ وحؿلُه، وظٗلها صولت في ًض اإلاجخم٘ لخسضم 

ً و اإلاىاًَ. خُض ٩ًىن ٞحها  ؤَضاٞه في الخ٣ضم والخدغع والغقي بالَى

ج٣ىم ٖلى ٞهل  صًم٣غاَُتالكٗب مهضعا للؿُاصة والؿلُت، 

ت وال٨غامت ، الؿلِ ٖلى ؤؾاؽ الخ٤ وال٣اهىن، بما ًًمً الخٍغ

دمحهم مً حٛى٫ الضولت، و ًدمي الضولت مً وألامً للمىاَىحن، ٍو

حٛىلها اإلاٛغ١ و اإلاؿخٟؼ و اإلاخمشل في م٣اعبتها ألامىُت ٦ما جماعؾها م٘ 

ها اإلاجخم٘.  الاظخماُٖتو الخغا٧اث  الاخخجاظُتالخغ٧اث  التي ٌٗٞغ

، ال ؤصاة لئل٦غاٍ  ُب والخٝى غ ؤلاوؿان مً التَر صولت ج٩ىن ؤصاة لخدٍغ

  .وال٣م٘

ً ا َى الَى ًا مدمض، الظي َاإلاا خملخه خلما مكغ٢ا مً  ،َو

ا، َا َى آلان ًلٟ٪ باٖتزاػ لهمىص٥  ؤظل الُٗاء، وؤخُاها ظغخا هاٞػ

ا هي ألاعى التي َاإلاا خلمذ بإن جسًغ ؾهىلها ووصًانها  ووٞاث٪. َو

وظبالها جىٟخذ ل٪ وجًم٪ بدىان مىايال، ناص٢ا، ملتزما، مخسل٣ا، 

ُا،  واخترام الغؤي آلازغ، ومخٗضصا  والازخالٝ، ًامً بالخىاع لى٢ازٞو

ا٢٪ الظًً ازترث  .ومىٟخدا ٖلى مؿخىي الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت َا َم ٞع

ؤن جماعؽ مٗهم الؿُاؾت صٞاٖا ًٖ مُالب الجماَحر الٗاصلت في ػمً 

ظاباث  ُاَُب السجىن ٖو ض والىٟي ٚو ٧اهذ ُٞه الؿُاؾت حٗني الدكٍغ

مً ٖؼ مً ًماعؽ ُٞه الؿُاؾت اإلاىافي، وظمغ ؾىىاث الغنام، و في ػ 

ً، ألنها لم ج٨ً ؤج اء َظا الَى واث ابال اإلاىايلىن الهاص٢ىن وقٞغ

ومىانب وامخُاػاث ٖلى خؿاب اإلاىاَىحن، بل ٧اهذ بلتزاما خ٣ُ٣ُا 

هضا ناص٢ا. ٞماطا ٖؿاًا ؤن ؤ٢ى٫. ل٣ض حكغبذ الىًا٫، ًا مدمض،  ٖو
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مت  ُان قباب٪، وبٗض ٍَؼ بحن ؤؾباب ، التي ٧اهذ مً 1967مىظ ٖع

ْهىع الِؿاع الجضًض، وبٗض ال٣م٘ الظي حؿلِ ٖلى ال٣ىي الخُت 

مت، والتي هانغث ٖالُا الكٗب الٟلؿُُني في اؾترصاص  الغاًٞت للهٍؼ

انمتها ال٣ضؽ الكٍغ٠.  ىُت ٖو سُت، وبىاء صولخه الَى خ٣ى٢ه الخاٍع

ذ في الىًا٫ في ال والُٟىلت  اإلاٛغبُت لتربُت الكبابجمُٗت ل٣ض اهسَغ

ت الخؿً ٗبُتالك ، ٦ما هايلذ في نٟٝى الخغ٦ت الخالمُظًت في زاهٍى

ىُت للخالمُظ التي ؤؾؿها الِؿاع  الشاوي بالغباٍ، في بَاع الى٣ابت الَى

لخ٩ىن عاٞٗت لىًاالتهم. وفي ظامٗت مدمض الخامـ وجدضًضا في ٧لُت 

الخ٣ى١ اهخمُذ بلى ظبهت الُلبت الخ٣ضمُحن، التي ٧اهذ بَاعا مىخضا 

ولىسضم  ماعؽ 23ب" )و"الخ٣ا(  بلى ألامام) " "ؤ بحن مىٓمتي ومكتر٧ا

. ٦ىذ مٗغوٞا بالتزام٪ واهههاع٥ في الىًا٫، ًىم الكٗب الخ٣ا(

٧اهذ ؤنىاجىا جمؼ١ نمذ الغباٍ وهدً هيكض "الكٗب، الكٗب 

زاثغ، الكٗب خخما ًيخهغ". ٦ما خًغث اإلااجمغ الخامـ ٖكغ 

م"، خُ ض حؿلم الِؿاع ٢ُاصة اإلاىٓمت. للمىٓمت الُالبُت الٗخُضة "ؤَو

اٖخ٣لذ وػط ب٪ في اإلاٗخ٣ل الكهحر والؿيئ الظ٦غ  1973وفي ؾىت 

الظي ٌؿمى بال٩ىعبِـ وجدضًضا بمُاع ؤهٟا الظي خىلٍى بلى مٗخ٣ل 

ذ ٖلى مىايلي  جٟخ٣ض ُٞه ؤبؿِ الكغوٍ ؤلاوؿاهُت. خُض حٗٞغ

ني لل٣ىاث الكٗبُت الظًً ػط بهم َىا٥. اظهذ ًا ول٣ض و  ؤلاجداص الَى

٣ُي، ٧ل جل٪ ألا  ىع زغوظ٪ ٖضث مً ظضًض بَىا٫ بهمىص و ٞع باء. ٞو

تها جل٪ اإلاغخلت. وفي ؾىت  ، جم 1974لئلهسغاٍ في الىًاالث التي ٖٞغ

ا٢٪ في مىٓمت  ماعؽ وبلى ألامام ولىسضم  23اٖخ٣ال٪ مً ظضًض م٘ ٞع

ا٢٪ ؾىت  بٗكغ ؾىىاث سجىا  1977الكٗب. وجمذ مدا٦مخ٪ م٘ ٞع

ا٦مت اٞخ٣غث بلى ؤبؿِ الكغوٍ ال٣اهىهُت والخ٣ى٢ُت هاٞظا، في مد

 الجزيهت. الٗاصلت و  لًمان اإلادا٦مت



19 

طر حؿلُه   ا٢٪ بلى مدا٦مت للىٓام ٞو وم٘ طل٪، ل٣ض خىلها ٞع

ا٢٪ سجىن اٚبُلت  وظبروجه وؾُاؾاجه الال ذ م٘ ٞع ٞغ قٗبُت. ٖو

ا٢٪ ؤلايغاب واإلاغ٦ؼي والكاون  حن ٖلي مىمً. ٦ما زًذ م٘ ٞع ، ٖو

٣ُت ؾُٗضة اإلاىبهي،  45الظي صام  ًىما، والظي اؾدكهضث ُٞه الٞغ

وطل٪ صٞاٖا ٖلى ٦غامت اإلاٗخ٣ل الؿُاس ي وجمخُٗه بد٣ى٢ه. ول٣ض 

ً غ واإلا٨ٍٟغ ل٨م السجً بلى مضعؾت جيخج ألَا خم بهمىص٦م وجدٍى  .ٖٞغ

٤ وبٗض الخغوط مً السجً اهخمُذ بلى ؾل٪  اإلاداماة التي ماعؾتها ٞو

ذ مىايال في نٟٝى الجمُٗت اإلاٛغبُت  مباصث٪ وؤزال٢٪. ٦ما اهسَغ

لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي ٧اهذ نىجا هًالُا مخمحزا ٖلى مؿخىي الؿاخت 

ت  اإلاٛغبُت، خُض ٦ىذ ٧اجب ٕٞغ الغباٍ، واهخمُذ بلى اللجىت ؤلاصاٍع

الظي ٧ان ٌك٩ل وفي ؾُا١ جىخُض الِؿاع  وم٨خبها اإلاغ٦ؼي لىالًخحن.

ا٢٪ في  حن ٖلى امخضاص ٣ٖىص مً الؼمً، ؾاَمذ م٘ ٞع خلما للِؿاٍع

ضة "اإلاىاًَ ة" للضٞإ ًٖ َظٍ الضًىامُت، /الى٣اقاث وؤؾؿخم ظٍغ

 و٧اهذ الى٣اقاث جضوع بمضًىت ؾال.

ا٢٪ مجلت "ٖلى ألا٢ل" التي ؾاَمذ في   ٦ما ؤؾؿذ م٘ ٞع

ت و٦ىذ م ت والىٍٓغ غ واإلاُاعخاث ال٨ٍٟغ ا.الخىٍى وؤؾؿذ م٘  ضًَغ

ا٢٪ ؤًًا الخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت التي ٧اهذ حٗخبر بإن  ٞع

جب ؤن جخ٨غؽ ٣٦ُم في الؿُاؾت  الضًم٣غاَُت زُاع اؾتراجُجي ٍو

واإلاجخم٘ والضولت والؿلى٥. و٧اهذ حٗخبر بإن قٍغ وظىصَا َى جىخُض 

ا٢٪ خى٫  الِؿاع، وجىخُض الِؿاع قٍغ اهخٟائها. وجضاولذ م٘ ٞع

وفي ؾحروعة جىخُض  .الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي وقغوٍ جد٣٣ه ؤَغوخاث

ت، جم ٞخذ الى٣اف بحن الخغ٦ت واإلاؿخ٣لحن  الِؿاع، وبةعاصة ٢ٍى

ت، وجم بهخاط ؤعيُت ؤَغث ل٣اءا  الضًمى٢غاَُحن والٟٗالُاث الِؿاٍع

وفي ؾُا١ َظٍ الؿحروعة ؾِخم  .ببىػه٣ُت للخضاو٫ في جىخُض الِؿاع

الخغ٦ت مً ؤظل الضًمى٢غاَُت ومىٓمت جإؾِـ الِؿاع اإلاىخض بحن 
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الٗمل الضًمى٢غاَي الكٗبي و الضًمى٢غاَُحن اإلاؿخ٣لحن، والٟٗالُاث 

ا٢٪ في بلىعة اإلاباصت  ت. ول٣ض ؤؾهمذ بجهض ٦بحر م٘ ٞع الِؿاٍع

ألاؾاؾُت لخإؾِـ الخؼب والتي ج٣ىم ٖلى مبضؤ الضًمى٢غاَُت 

لى جإَحر ؤلازخالٝ الضازلي واخترام ع  ؤي ألا٢لُت وجم٨ُجها الضازلُت، ٖو

ظٍ اإلاباصت ٚحر  ىت الخُاعاث، َو مً ألاصواث للخٗبحر ٖجرؤيها وقٖغ

مؿبى٢ت في الخ٣ل الؿُاس ي اإلاٛغبي. ٦ما صاٞٗخم ًٖ اإلال٨ُت البرإلااهُت 

وخضصجم ؤؾؿها وججضًض الخٗا٢ضاث بحن اإلاىاَىحن والضولت مً ؤظل 

ؿان جضبحر الكإن الٗام ٖلى ؤؾاؽ الضًمى٢غاَُت وخ٣ى١ ؤلاو

وفي بَاع ؾحروعة ؤلاهضماط لخىخُض  .والٗضالت والخىػَ٘ الٗاص٫ للثروة

الِؿاع لبىاء الخؼب ؤلاقترا٧ي اإلاىخض ٖلى ٢اٖضة اٖخباع الضًمى٢غاَُت 

لى ؤؾاؽ اإلال٨ُت البرإلااهُت ٦إؾاؽ للىٓام  ٦سُاع اؾتراجُجي ٖو

والخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت، واٖخباع الكٗب مهضع للؿُاصة 

ُإة الخد٨ُم التي  والؿلُت، ني َو خُض ٦ىذ ًٖىا في مجلؿه الَى

ا٢٪ ٖلى ؤن ٩ًىن  جاقغ ٖلى ٞهل خ٣ُ٣ي للؿلِ، و٦ىذ جلر م٘ ٞع

الخؼب ًٞاءا للمىاَىت ونىعة للضًم٣غاَُت التي ًجب ؤن حؿىص في 

  .الضولت واإلاجخم٘

ؼ، في ٧ل َظٍ اإلادُاث بهض١  ٤ُ الٍٗؼ ل٣ض ؾاَمذ، ؤيها الٞغ

تزم إلهجاح ؤلاهخ٣ا٫ الخ٣ُ٣ي بلى الضولت اإلاىايل الِؿاعي اإلال

ت وال٨غامت  الضًمى٢غاَُت التي ؾخلبي خاظاث الكٗب في الخٍغ

٣ُي بؿالم، ووٖضا  والٗضالت واإلاىاَىت الخ٣ت. ٞلتر٢ض عوخ٪ ًا ٞع

هضا ووٞاء ؤن هىانل اإلاؿحر  .ٖو
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 س ي محمذ معشوف: 
 الصذًم والشفيم املىاضل

 والخجشبت الىضاليت املشترهت
  

 محمذ بلحعً
 

ٖىضما ه٣لب جالبِب الظا٦غة اإلاايُت وهي طا٦غة مغخلت قبابىا 

وزهىنا طا٦غة الخجاعب الخاؾمت التي ٖكىاَا ظمُٗا في َظٍ 

الخُىعي،  اإلاغخلت ٦خجغبت الىًا٫ الؿُاس ي و٢بله الٗمل الجمٗىي 

ت ٦جهغ  اث جإزظ في الخضاعي والخض٤ٞ ظاٞع ٞةن الهىع وألا٩ٞاع والظ٦ٍغ

َاصع، وهي تهٟى بلى الخٗبحر ًٖ هٟؿها ٦ما لى ؤنها و٢ٗذ باألمـ. وهي 

في الخ٣ُ٣ت عاسخت يمً جغؾباث ال٣ٗل الباَني وجبٗض ًٖ َظٍ 

اللخٓت بما ٣ًغب الخمؿحن ؾىت. بنها ؤنبدذ ٦غؾىم َحروٚلُُٟت 

ا ماصام ؤلاوؿان َى الظا٦غة ًهٗب  ا ؤو مسخها ؤو اهضزاَع مدَى

 والظا٦غة هي ؤلاوؿان.

اث وألاخاؾِـ  لظل٪ ال ًم٨ً لهظٍ الظا٦غة ولهظٍ الظ٦ٍغ

والهىع ؤن حٛغب وجيخهي ماصامذ جخٗل٤ بمغخلت َامت مً خُاجىا وهي 

ىٟىاهىا َبٗذ بالخماؽ وألامل و وؾمذ باإلاٗاهاة  مغخلت قبابىا ٖو

 والاآلم.

ً َظا الؿُا١ ول٩ي جى٤ُ َظٍ الظا٦غة بما ازتزهخه َىا٫ يم

ؾال  َظٍ الؿىحن ٦جؼء نٛحر مً ججغبت الِؿاع الجضًض بمضًىت 

اة نض٣ًىا وع٣ُٞىا ؤ. مدمض مٗغوٝ ول٩ي  بمىاؾبت الاخخٟاء بظ٦غي ٞو

ً ومٗغوٞت ٖىض  ًخم ؤلاٞهاح ٖجها و٢ض ج٩ىن ٚاثبت ٖىض ال٨شحًر

ت في بٚىاء جغار الِؿاع الجضًض البٌٗ ال٣لُل، وهي مؿاَمت بؿُُ

 بؿال و عبما جغار الِؿاع اإلاٛغبي بىظه ٖام.
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٤ مىظ الخُىاث  ٤ُ الٍُغ ٌٗخبر ؤ. مدمض مٗغوٝ باليؿبت لي ٞع

ألاولى للِؿاع الجضًض بمضًىت ؾال مىظ نهاًت الؿخِىاث وزهىنا م٘ 

٤ُ ازغ َى  مُل٘ الؿبُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي بصخبت نض٤ً و ٞع

قٗغاء قاٞاٍ هللا، بهه ؤلاوؿان اإلاىايل الٟظ والاؾخصىاجي هىع الضًً بى 

ب ظؼءا مً قبابه وخُاجه ؤوال للٗمل الجمٗىي الخُىعي جم  الظي َو

بٗض طل٪ للٗمل الجماَحري الىًالي في ال٣ُاٖحن الخالمُظي والُالبي 

ذي مىؾىم ب٨شاٞت  والجامعي في ْغوٝ نٗبت وفي ؾُا١ جاٍع

ذ ٖلى ؤ.م. الخىاجغاث الاظخماُٖت وألاخض ار الؿُاؾُت. و٢ض حٗٞغ

مٗغوٝ يمً َظا الؿُا١ او٫ مغة بمجز٫ بىقٗغاء بضعب خجي 

بل ان َظا البِذ اخخًً ٦شحرا مً  1969بالؿى١ ال٨بحر م٘ بضاًت 

ا الِؿاع بمضًىدىا في البضاًت ٢بل ان  الاوكُت الىًالُت التي ؾحَر

٤ُ ا.مٗغوٝ بٗض طل٪. وهي مغخلت صام ذ اَى٫ هيخ٣ل الى بِذ الٞغ

بد٨م ان بِذ ا. مٗغوٝ ٧ان ٞؿُدا وهٓغا ل٩ىهه ٧ان ابىا وخُضا 

لىالضًه اإلاغخىمحن الؿُض ٖلي مٗغوٝ و والضجه الٟايلت و اإلا٩اٞدت 

غا له حجغة زانت به وهي التي ٦ىا هجخم٘ بها بل في ٦شحر  ل٩ىنهما ٞو

ا٢مها مً إمً الاخُان ٦ىا وٛل٤ الباب و ج حي والضجه بالهِىُت َو

خىن وج٣ى٫ لىا ال  ال٩اوؽ وبغاص الكاي والخبز والٗؿل وػٍذ الٍؼ

اظ٨م ٩ٞل٨م ابىاجي. بل ٧اهذ جىنِىا  حٛل٣ىا الباب ال اخض ًم٨ىه اٖػ

ٖىضما نهم بالخغوط مً اإلاجز٫ وزهىنا باللُل ان ال هسغط مجخمٗحن 

لً اوس ى ابضا  ول٨ً مخٟغ٢حن وان هً٘ مهلت بحن زغوط ٧ل واخض مىا. 

 آهظا٥اإلاىايلت  لؤلخؼابم٘ الىًاالث ال٨بري ًٞلهما وحٗاَٟهما 

ومُلهما الى ا.و.١.ف. و٧اها ٌٗخ٣ضان اٖخ٣اصا عاسخا بان ما ه٣ىم به 

قبُه بٗمل َظا الخؼب و مسخل٠ ٖىه في هٟـ الى٢ذ. و ٢ض ٦ىذ 

اػوع الؿُض ٖلي مٗغوٝ في ص٧اهه بال٣كاقحن بؿال زال٫ اٖخ٣ا٫ 

الن ًٖ الا  ٣ُي ا.مٗغوٝ وزهىنا بٗض الٖا خ٩ام الجاثغة التي ٞع

. ٨ٞىذ اظضٍ صاثما نامضا نلبا 1977نضعث في خ٣ه في مدا٦مت 

اث ٖالُت وال ٌكخ٩ي مً اي ش يء. بل ٧ان نلت ونل  ا وطو مٗىٍى ٢ٍى
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ض ابضا  بُيىا وفي ٦شحر مً اإلاغاث ًد٩ي ًٖ خالت اإلاٗخ٣لحن وال ًٍغ

الخضًض ًٖ ابىه وخضٍ زهىنا واوي ٦ىذ اٖلم مٗاهاة ا.مٗغوٝ م٘ 

ت والتي ٦ىذ ازً٘ بهغ  ٍ. وفي مغاث خ٨ُذ له اإلاغا٢بت الامىُت الؿٍغ

ً والظًً ٧ان ٌٗٝغ  لها ٞىبنهي الى الخظع وازظ الخُُت مً اإلاسبًر

هم وفي مغاث ختى ب     ؾماءَم. إالبٌٗ مجهم بىظَى

٣ُي ا.مٗغوٝ وظاوعجه يمً  َظٍ  ل٣ض ٖكذ م٘ نض٣ًي و ٞع

ى و بىقٗغاء ب٩ل  الضاثغة ال٣ًُت التي اخخًيخىا مىظ البضاًت اها َو

خماؽ وظغاة و حجاٖت صوهما الا٦ترار باًت نٗىباث او هخاثج ٢ض 

جلخ٤ الًغع بىا الهىا ٖكىا َظٍ اللخٓاث ٦ما لى ٦ىا مدمىلحن ٖلى 

اظىدت الخُا٫ والخلم بٛض اًٞل واظمل ًدؿاوي ُٞه الجمُ٘. 

ؾىاء يمً ؤوكُت  واؾخمغ لضًىا َظا الخلم بل ػاص وج٣ىي 

ؤو زال٫ التزامىا بالىًا٫ الجماَحري في الشاهىي الهىا ٦ىا ط.م.ث.ف 

ت الخؿً بالغباٍ وبٗض طل٪ ب٩لُت الخ٣ى١ بالغباٍ  هضعؽ مٗا بشاهٍى

٤ُ ا.مٗغوٝ ؤخض ؤَم مىايلي  اًًا في بَاع ا.و.ٍ.م. اهني اٖخبر الٞغ

 وميكُي الِؿاع الجضًض بمضًىت ؾال زال٫ َظٍ اإلاغخلت.

عيُت و اإلاىار الٗام الظي اٖخبر و للخضًض بىيىح ا٦بر ًٖ الا 
ى لخٓت الؿخِىاث و مُل٘ الؿبُٗىاث  ُحن َو اهىا ابىاءٍ الكٖغ

ُت ؾىاء  الخإ٦ُضباإلاٛغب. ال بض مً  ٖلى ان الكغوٍ اإلاىيٖى

الؿُاؾُت او الا٢خهاصًت او الاظخماُٖت او الش٣اُٞت ؾاَمذ في 

ُت لظل٪ وزهىنا  جضازلها و حكاب٨ها في اهخاط ْغوٝ مىيٖى

 1963و٦ظا مدا٦ماث  1963ضار ال٨بري مىظ الاؾخ٣ال٫ وصؾخىع الاخ

 29زم اخضار ماعؽ الكهحرة زم ازخُاٝ الكهُض اإلاهضي بً بغ٦ت في 

لى  1965ا٦خىبغ  زم خالت الاؾخصىاء التي جبٗذ طل٪. مً ظاهب ازغ ٖو

اإلاؿخىي الخاعجي ٖٝغ الٗالم زال٫ َظٍ الٟترة اخضازا ٦بري ابخضاء 

ً الاقترا٧ي بالخغب الباعصة بح زم خغوب  والغؤؾمالين اإلاٗؿ٨ٍغ

٣ُا و زهىنا خغب الُٟدىام ونىال الى  غ ب٩ل مً اؾُا واٍٞغ الخدٍغ

مت الٗغب في ًىهُى  وبغوػ ٢ًُت الكٗب الٟلؿُُني و ازحرا  1967ٍَؼ
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بٟغوؿا. ل٣ض ٧ان نضي ٧ل َظٍ الاخضار ٖلى  1968اخضار ماي 

حن الضازلي و الخاعجي ًغن في بىاًَ اخاؾِؿىا و ٣ٖىلىا خُض  اإلاؿخٍى

ٛه في الٗمل الىًالي الظي ٌؿخجُب لخل٪  خملىاَا ٦هم البض مً جَٟغ

ضحي الٗلم  سُت. و٦ىا هخدب٘ ٧ل ما ًجغي ٖبر ظٍغ اللخٓت الخاٍع

ىِخحن اإلاٛغبِخحن و٦ظا الصخ٠ واإلاجالث الازغي الٟغوؿُت  واإلادغعالَى

ا ٩اٍػ ٪" و "اٍٞغ ُتي"ظىن اٍٞغ ضة "لىمىهض" و واؾبٖى " و٦ظا مجلت ٦جٍغ

ا في بغوػ الِؿاع  ت" اللبىاهُت. ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث وظضث حٗبحَر "الخٍغ

الجضًض باإلاٛغب ٖامت و بؿال ٖلى الخهىم. لظل٪ ال بض مً ال٣اء 

هٓغة ًٖ اؾباب ْهىعٍ بمضًىدىا و٢ض جسخل٠ ًٖ اؾباب ْهىعٍ في 

مضن ازغي. في البضاًت اٖخبر ؤن ظل مىايلي الِؿاع الجضًض بمضًىدىا 

ً ماؾؿُه بلى اإلالخد٣حن به زال٫ وكإجه وجُىعٍ اقخٛلىا بالٗمل م

الجمٗىي والخُىعي والتربىي الش٣افي صازل ظمُٗاث ز٣اُٞت قبابُت 

مدضوصة وهي "الُٟىلت الكٗبُت" والجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت الكبِبت 

و"هاصي الؿِىما" بؿال و " ظمُٗت ألاوعاف". ٦ما ال هيس ى ؤن البٌٗ 

ا١ ٧اهىا ًيكُىن في الٗمل الؿُاس ي صازل خؼبي مً اإلااؾؿحن ا لٞغ

ني لل٣ىاث الكٗبُت" و "خؼب الخدغع والاقترا٦ُت"  "الاجداص الَى

آهظا٥ "خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت الُىم. وؤٖخ٣ض ؤهه باإلاىاػاة م٘ 

اإلاضعؾت الٗمىمُت التي ٦ىا هضعؽ ٞحها حٗخبر َظٍ الجمُٗاث بمشابت 

ت ف ي ا٦دؿاب مهاعاث وزبراث و٢ضعاث مضاعؽ ؤو ظامٗاث خغة مىاٍػ

م ؤَمُتها وهجاٖتها في  لم هخٗىص ٖلحها في ؤ٢ؿام اإلاضعؾت الٗمىمُت ٚع

طل٪ الؼمً، ويمً ؤوكُتها زغظاث ا٦دكاٝ اإلادُِ وصعوؽ 

حهُت ٧لٗب "البِىٜ بىمٜ" باإلياٞت  مداعبت ألامُت لل٨باع وخهو جٞغ

ىماجي ؤو بلى طل٪ ٧اهذ َىا٥ ؤوكُت ز٣اُٞت مشل مكاَضة ُٞلم ؾِ

ؾالمت مىس ى وال٣ٗاص زم  ٢غاءة في ٦خاب خُض ٢غاها بٌٗ ٦خب ص. 

بٌٗ ٦خب الاقترا٦ُت الٗلمُت. الػلذ اط٦غاًًا اهىا قاَضها اٞالما 

ُلم "الام" اإلاازىط ًٖ  م٨حن" الػوكخاًً ٞو عاجٗت مً بُجها "الُغاصة بَى
عواًت ما٦ؿُم ٚىع٧ي. و٧اهذ ح٣ٗب َظٍ ألاوكُت ه٣اقاث مُٟضة 



25 

ت ؤٚىذ زُالىا وػاصث مً اهٟخاح ؤ٣ٞىا اإلاٗغفي و٢ىث بعاصجىا في وق٣ُ

الاؾتزاصة مً َظا اإلاٗحن الضا٤ٞ. و٢ض ؾاَمذ َظٍ الخجغبت التي 

ٖكىاَا بضون ق٪ في عؾم َمىخاجىا وازخُاعاجىا وجىظهاجىا هدى 

اإلاؿخ٣بل و٦ظا مُىلىا واهسغاَىا في الٗمل الؿُاس ي والىًالي ُٞما 

ضص لً اوس ى ابضا الضوع الظي لٗبه الهض٤ً و في َظا اله بٗض. 

 ٤ُ ٖبض هللا ػهُبر صًىامى الٗمل الجمٗىي الش٣افي زم  والٞغ

باالياٞت الى الار اإلاغخىم س ي مدمض الخ٩ىش ي التهامي  الؿُاس ي 

والظي ٧ان بِخه بدىمت اله٠ بمشابت الىاصي الش٣افي بٗضما جم اٚال١ 

ىي م٣غ ط.م.ث.ف ال٩اثً اهظا٥ بالُاب٤ الخدذ  اعض ي بدمام البًز

بالكغاَحن. و٢ض خملىا َاولت البِىٜ بىوٜ مً اإلا٣غ الى مجز٫ اإلاغخىم 

الخا٧ىش ي وويٗذ في اًىان اإلاجز٫ الىاؾ٘ و٦ىا هجغي خهو اللٗب 

 صاثما ٢بل اليكاٍ الش٣افي.

ؤها و ؤ.مٗغوٝ زال٫  باإلاىاػاة م٘ َظٍ اليكاَاث الخ٣ُىا و ٖكىا

ت الخؿً الشاوي بالغباٍ،  ت في نهاًت الؿخِىاث بشاهٍى اإلاغخلت الشاهٍى

و٧اهذ ججغبت عاجٗت ب٩ل اإلا٣اًِـ ألنها م٨ىدىا مً زىى الىًا٫ 

مُضان  الخالمُظي و ولىط ٖالم آزغ ؤ٦ثر ججضعا واعجباَا بالىا٢٘ َى 

والاخخجاظاث  الٗمل "الى٣ابي" الخالمُظي ومكاع٦خىا في ظل الى٢ٟاث

تها اًًا  تها ماؾؿدىا والتي ٖٞغ وؤلايغاباث واإلآاَغاث التي ٖٞغ

ت ؤزغي في ظل ؤهداء اإلاٛغب في جل٪ الٟترة، وعبما ٧ان  ماؾؿاث زاهٍى

حن بهظٍ  لىا الكٝغ وؾاٖضها الخٔ اًًا ٖلى الاخخ٩ا٥ بإؾاجظة ٌؿاٍع

غوؿُحن ؤط٦غ مجهم ألاؾخاط خؿً بىٗضي  ت مجهم مٛاعبت ٞو الشاهٍى

وألاؾخاطة بجزا٧ىع في الٟلؿٟت واإلاىايل الاجداصي ألاؾخاط ٖبض 

ذ ومً الٟغوؿُحن الاؾخاطة الخاط خمى والتي ال ًم٨ً  الغخمان الٍغ

يىا و جىظهىا الخ٣ضمي الاقترا٧ي بد٨م  وؿُان صوعَا وبهمتها في ج٩ٍى

٢غبها وحٗاَٟها م٘ خؼب الخدغع والاقترا٦ُت اإلاٛغبي و ٢غبها مً بٌٗ 

ٖلى ًضيها  ُض صعؾدىا ؤها و ا.مٗغوٝ ماصة اللٛت الٟغوؿُت ٢ُاصًُه خ

 با٧الىعٍا. باألولى في ٢ؿمحن مسخلٟحن في مؿخىي ما ٌؿمى الُىم 
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وجدذ الًٍٛى التي ماعؾتها الؿلُت ٖلحها ايُغث إلاٛاصعة 

لى الٗمىم الاخخ٩ا٥ )ؤًًا( بهاالء اإلاغبحن 1972اإلاٛغب نهاثُا ؾىت  . ٖو

٤ ز٣اٞخىا الخ٣ضمُت وخـ الخمغص لضًىا ؾاَم بك٩ل واضر في حٗمُ

ُىا الؿُاس ي.  وعٞ٘ ميؿىب ٖو

و٢ض ججلى طل٪ في اهسغاَىا اإلاباقغ يمً وكاٍ الِؿاع الجضًض 

بؿال خُض احؿمذ اإلاغخلت باالهضماط في الخىُٓم مً زال٫ الٗمل 

والخدغ٥ الؿغي اإلاىًبِ والهاعم وطل٪ باؾخٗما٫ ؤصواجه اإلاٗغوٞت 

غ اإلاىاقحر ووسخها وجىػَٗها، ولى ٧ان  مً ٦خابت ٖلى الجضعان وجدٍغ

الصخغ ًخ٩لم لى٣ُذ ظضعان الدجغة الهٛحرة التي ٦ىا هجخم٘ بها في 

بِذ ؤ. مدمض مٗغوٝ بخي باب ؾبخت بؿال، بما ؾمٗخه مً ه٣اقاث 

نازبت وما قهضجه مً جيهيء للمىاقحر زال٫ الل٣اءاث الٗضًضة التي 

خىا في بَاع ا لٗمل الخىُٓمي الض٤ُ٢ ٣ٖضث ٞحها مً َٝغ مجمٖى

لخىُٓماث الِؿاع الؿغي واإلاىؾىم بمٗاعيت الىٓام وؾُاؾاجه بىظه 

ٖام، وزال٫ َظٍ الٟترة اؾخُٗذ ؤن ؤ٧ىن نىعة ص٣ُ٢ت ًٖ ؤ.م. 

مٗغوٝ خُض ٧ان وٗم ؤلاوؿان اإلاىايل اإلالتزم واإلا٣ى٘ و اإلادؿامذ 

 واإلاخدمـ والشجإ والهبىع وال٨خىم واإلاىاٞذ الهلب والهاصت خض

 الخجل.

وؤزىاء طل٪ وباإلاىاػاة م٘ وكاَىا الىًالي اإلادلي، ٧ىن الخدا٢ىا 

ب٩لُت الخ٣ى١ بٗض هُلىا لكهاصة الب٩الىعٍا ٞغنت لاللخدا١ بدُاع 

الِؿاع الخ٣ضمي الجضًض والاهسغاٍ في الٗمل الىًالي الجامعي في بَاع 

ا.و.ٍ.م. بل جم َظا الاهسغاٍ بؿالؾت خُض ٧ان الُلبت ٣ًهضون 

ُت مً ظمُ٘ اهداء اإلاٛغب. و٧ان ال٨شحر مجهم مدكبٗحن بال٨ٟغ ال٩ل

الخ٣ضمي. ٠ُ٦ ال وجل٪ اإلاغخلت لم ج٨ً بُٗضة ًٖ ٞترة اؾخ٣ال٫ 

خه مً نغإ بحن الضولت و اإلاٗاعيت الاجداصًت بىظه  بالصها وما ٖٞغ

ً مىظ َظٍ  الخهىم. ٦ما ان اؾغها خملذ َمىم الؿُاؾت و الَى

ا ولى مً باب الخٗا٠َ م٘ جد٤ُ٣ اللخٓاث وبالخهىم اهسغاَه

مؿاع مجخمعي صًمى٢غاَي وعبما ه٩ىن هدً َظا الجُل َى مً خمل 



27 

امالها في اخضار الخُٛحر. بٗض الخدا٢ىا بالجامٗت اطن اٖخبر الاهدؿاب 

يىا  ا لىا ولخٓت اؾخصىاثُت في مؿاع ج٩ٍى الى مىٓمت ا.و.ٍ.م قٞغ

لجماعي والجامعي. وجمغؾىا ٖلى اليكاٍ الى٣ابي والىًا٫ الُالبي ا

 وهي بالُب٘ اٖغ١ و اوكِ اإلاىٓماث الى٣ابُت في اإلاٛغب.

م٨ً اٖخباع اإلاىؾم الجامعي  ؤ٦ثر اإلاىاؾم ػزما  1972-1971ٍو

مً خُض وكاٍ الخغ٦ت الُالبُت مً زال٫ مٗاع٦ها ال٨بري التي 

زايتها وهٓمتها مً و٢ٟاث اخخجاظُت وبيغاباث ومٓاَغاث بالغباٍ 

ت آهظا٥ في وؾال مً ؤظل جد٣ُ ٖى ٤ مُالبها الى٣ابُت والؿُاؾُت اإلاٞغ

وظه الضولت. و٢ض لٗب الِؿاع الجضًض ب٣ُاصًُه وظماَحٍر ال٣اٖضًت 

خىا  اما وخاؾما في ال٨شحر مً َظٍ اإلاٗاع٧.٥ان إلاجمٖى صوعا َالجُٗا َو

با.  الهٛحرة صوع َام ٖبر اإلاكاع٦ت والالتزام بالخًىع في ظلها ج٣ٍغ

واًًا ٧لُت  صازل ٧لُت الخ٣ى١  الجى الٗام  ًٖ  والبض مً الخضًض 

زال٫ بضاًت  حٗايضًخحهما  بالغباٍ خُض ق٩لذ اهخساباث    آلاصاب

ٞغنت للِؿاع الجضًض ل٩ي ًٟىػ بهما  1972-1971الؿىت الجامُٗت 

ت ل٩ي ًازظ الِؿاع او ما ٧ان  ما و٧ىن َظا صٞٗت ٢ٍى هبذ مؿحَر ٍو

في اإلااجمغ  ما ٧ان ٌٗٝغ او  ا.و.ٍ.م"  "مىًلىا  ًُل٤ ٖلُه ب: 

"بجبهت الُلبت الخ٣ضمُحن" و التي ٦ما َى مٗغوٝ    لهظٍ اإلاىٓمت   14

تي  الاظخماٖاث  وزال٫  "ا" و "ب".  الان ٧اهذ جدك٩ل مً مجمٖى

ت والتي ٦ىا و٣ٗضَا اما في ال٩لُت او في الاخُاء الجامُٗت او  الخدًحًر

ىب٘"با٦ضا٫ بالغباٍ ختى اإلاى٣ٗضة بالجىاح الظي زههخه ٦ىِؿت "اإلا

الًىاء الُلبت اإلاٗىػًٍ وال٣اصمحن مً اإلاىا٤َ البُٗضة ًٖ الغباٍ 

بٗض وبىِذ م٩انها ا٢امت ٢ِـ. ال ػلذ اط٦غ ان  والتي َضمذ ُٞما

الثدت اإلاترحخحن الهخساباث حٗايضًت ٧لُت الخ٣ى١ ٧اهذ جسً٘ في 

خباع الخىػَ٘ الج ًإزظجغ٦بتها الى مى٤ُ صًمى٢غاَي  ٛغافي بٗحن الٖا

٨ظا جغحخذ وهجخذ  ت صازلها. َو للمغحخحن إلاىانب الًٍٗى

وفي الخ٣ُ٣ت لم ج٨ً  وانبدىا هخدمل اإلاؿاولُت صازلها  الثدخىا 
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ه٣ابُت  ؾهلت بخاجا هٓغا لترا٦م ٖضة ملٟاث مُلبُت في مٗٓمها 

 وؾاٖضها الاصاعة في خل بًٗها ومجها مك٩ل اإلاىدت ٦ما اجظ٦غ.

ذ َظٍ اإلاغخلت ٖلى  الٗمىم هًاالث ومٓاَغاث ٦بري ٦ما ٖٞغ

با هدً الشالزت اما في بٌٗ الاخُاء بالغباٍ او  قاع٦ىا في مٗٓمها ج٣ٍغ

حٗٝغ  بؿال. و٧اهذ اخُاء ٣ٌٗىب اإلاىهىع وصواع اإلاٗايُض وصواع ال٨غة 

َظٍ اإلآاَغاث والتي ٧اهذ جدمل قٗاعاث مىاوثت للىٓام و للٓلم 

إلاٗخ٣لحن. و٧ان ًخم ازىاءَا قٗاع اَال١ ؾغاح الُلبت ا وؤوالاؾدبضاص 

ً و ًخم ج٣ضًمهم الى مد٨مت حي  اٖخ٣ا٫ بٌٗ الُلبت اإلاخٓاٍَغ

ب الهضٝ  خم الخ٨م ٖلحهم. ومً ٍٚغ اإلادُِ بالغباٍ بتهم واَُت ٍو

ان انبدذ َظٍ اإلاد٨مت م٣غ َُئت الاههاٝ و اإلاهالخت وم٣غ 

اى  ني لخ٣ى١ الاوؿان ُٞما بٗض ٢بل ه٣له الى حي الٍغ اإلاجلـ الَى

وفي اخضي َظٍ اإلآاَغاث التي و٢ٗذ بؿال اهُال٢ا  ٖلى ما اٖخ٣ض. 

مً باب ؾبخت و ونىال الى ؾاخت الؿى١ ال٨بحر بها خمل اخض 

ً ٖلى ٦خٟه  ى "بىػبِبت"  اإلاخٓاٍَغ و٧ان  حخها مٗغوٞا في اإلاضًىت َو

له ص٧ان نٛحر بالؿى١ خحن عاٍ ًغصص بهىجه الكٗاع الظي ٧اهذ 

ظا الاوؿان الظي  بإنىاثًٍ جغصصٍ خىاظغ الُلبت اإلاخٓاَغ  ٖالُت. َو

جىفي مىظ ؾىىاث ٧ان مٗغوٞا بدماؾه خحن جهِبه هىباث 

بالضٞإ ًٖ الٟلؿُُيُحن زهىنا بٗض قدىبر الاؾىص لؿىت  الهغار 

وؾِ  َظا الغظل   ع٢و  ٩ٞان مىٓغا خماؾُا عاجٗا خُض  .1971

٤ اإلآاَغة ٣ىا وجٍٟغ ت لخٍٟغ . ٦ما اهىا الُلبت ٢بل ان جخضزل الكَغ

لى اصخاب  زال٫ َظٍ اإلآاَغاث ٦ىا هىػٕ اإلاىاقحر  ٖلى اإلااعة ٖو

 الض٧ا٦حن.

ضاص  ال.و.ٍ.م واٖخ٣ض اهه ٧ان م٘  15للماجمغ  بٗض ٞترة بضا الٖا

خُض ٢غع اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي للمىٓمت ب٣ُاصة   1972 بضاًت قهغ ماي 

ًاث اإلاغخىم الُُب بىاوي و٧ان ًيخمي ال.و.١.ف وبًِٛ مً الخٗايض

ا للِؿاع الجضًض ٢غع  بضاًت الاهخساباث في ال٩لُاث  التي ًيخمي اًٖاَئ

و اإلاٗاَض مً اظل ازخُاع الُلبت اإلاىاصًب لهظا اإلااجمغ. وبضا الخىاٞـ 
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الخُاع  صازل الؿاخت الُالبُت وزهىنا  الخُاعاث  بحن مسخل٠ 

٣ت الاجداصي وجُاع خؼب الخدغع والاقترا٦ُت والِؿاع الجضًض وفي الخ٣ُ

ً الاجداصي والِؿاعي.  اط٦غ اًًا  ٧ان الهغإ ٖلى اقضٍ بحن الخُاٍع

ماجمغا و ٦ىا هدً  50جًم  ان الثدت اإلا٣ترخحن لخُاعها بال٩لُت ٧اهذ 

مً يمجهم. واط٦غ اهىا اًٖاء   اها ومٗغوٝ وبىقٗغاء  الشالزت 

الخٗايضًت والُلبت اإلالتزمحن مٗىا ازىاء تهُُئىا لالهخساباث و لىاثذ 

لُلبت الىازبحن هب٣ى بم٨خبىا وٗمل في بٌٗ الاخُان الى ؾاٖاث ا

مخازغة مً اللُل وفي ٦شحر مً الاخُان ٩ًىن اإلاُٗم الجامعي ٢ض اٚل٤ 

َىجغة ٦بحرة مً وظبت  ابىابه ٞىًُغ الى الاهخ٣ا٫ الى باب الخض إلالئ 

البُهاعة والخبز والاجُان بها الى م٨خب ال٩لُت لخىاولها ظماٖت. و٦ىا 

ت  با اها وا.ٚال مٗغوٝ ه٣ىم بهظٍ اإلاهمت ل٩ىهه ٧ان ًمل٪ صعاظت هاٍع

عماصًت اللىن ان لم جسني الظا٦غة .وظغث الاهخساباث في اظىاء 
مشخىهت وجم ٢بى٫ الثدخىا مً َٝغ اٚلب َلبت ال٩لُت في ظل 

اث. والػلذ  هه بٗض َظا ؤط٦غ ؤالكٗب الضعاؾُت واإلاؿخٍى

الخُاعاث وبضا التهُيئ  ث جسٟذ الهغاٖاث بحنؤبض الاهخهاع 

 لالمخداهاث.

والظي خًغهاٍ  1972اإلاى٣ٗض في قهغ ٚكذ  15بٗض اإلااجمغ 

ً اجىوا  هدً الشالزت ٦مىاصًب ًٖ ٧لُت الخ٣ى١ بجاهب َلبت ازٍغ

زغي. واو٣ٗض ب٩لُت الٗلىم بالغباٍ. ؤممشلحن ل٩لُاث ومٗاَض ٖلُا 

٫ بٌٗ وبٗض اقٛا٫ اإلااجمغ والتي جمحزث بخجاصباث ونغاٖاث خى 

٢غاعاث َظا اإلااجمغ والتي ال صاعي للضزى٫ في جٟانُلها جم اهخساب 

٢ُاصة ظضًضة جيخمي ٧لها بلى الِؿاع الجضًض بك٣ُه "ؤ" و"ب" خُض لم 

حٗض اإلاىٓمت بُض ألاخؼاب الىَىُت الخ٣لُضًت )ا.و.١.ف و ح.ث.ف(، 

٣ت  ت ؤ٦بر لضي الِؿاع في حؿُحٍر وجىظحهه بٍُغ وؤنبدذ َىامل الخٍغ

ت وعاص٩ًالُت وفي زىى مٗاع٥ ظضًضة وهًاالث م٨شٟت ظما َحًر

ضًضة. ٩ٞان الانُضام م٘ الؿلُت وهجمتها الكغؾت والٗىُٟت  ٖو

 .1973ًىاًغ  24وزهىنا بٗض مىٗه في 
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با ؤي في قهغ هىهبر  ً ج٣ٍغ ش بكهٍغ الخإم  1972و٢بل َظا الخاٍع

ظم٘ ٖام للُلبت ب٣ُاصة بٌٗ ؤًٖاء اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي أل.و.ٍ.م 

و٧ان مً بُجهم ٖبض  ٦ضا٫ بالغباٍ بٗض الؼوا٫،ؤمُٗم الخي الجامعي ب

ؼ  بض الٍٗؼ ٟي ٖو بض الىاخض بل٨بحر ومدمض الؿٍغ ؼ اإلاىبهي ٖو الٍٗؼ

ت في  ىا ٢ٍى بض الل٠ُُ الضع٢اوي و٧اهذ ظل الخضزالث ج٣ٍغ الىصَي ٖو

اصاهت الىٓام و اصواجه ال٣مُٗت واإلاُالبت بدل اَم ال٣ًاًا التي حٗغ٢ل 

٦ما ٧اهذ َىا٥ جضزالث مً اظل  ّضعاؾت و زهىنا الا٦خٓاؾحر ال

و٢بل نهاًت الخجم٘ و٢٘ الانُضام  مؿاهضة ال٣ًُت الٟلؿُُيُت. 

الطخم م٘ الؿلُت خُض َى٢ذ ٢ىاث ألامً الخي الجامعي وؤٚل٣ذ 

٧ل مىاٞظٍ واٖخ٣لذ ظل الُلبت بال مً اؾخُإ الٟغاع، وه٣لىا بلى 

ت بؿاخت بُِتري ) (. وؤط٦غ ؤن خ٣اثبىا هدً Place PIETRIمسٟغ الكَغ

الشالزت ٧اهذ جدخىي ٖلى اإلاىاقحر الخدٍغًُت والتي ًخم جىػَٗها زال٫ 

ؼ بلُىا، ا.مٗغوٝ ؤها  َظٍ اإلاىاؾباث و٢بل اٖخ٣الىا بلخٓاث ؤٖو

ً بةل٣اء اإلاىاقحر اإلاخب٣ُت لضًىا في ٢مامت  وبىقٗغاء ومىايلحن آزٍغ

ؾاٖت في  24و بٗض ٢ًاء  غ.خت في اإلاسٟجاإلاُٗم ل٩ي ال جازظ يض ها

ت جم اَال١ ؾغاخىا  .م. ال٩ىمِؿاٍع  واخخٟٔ ببٌٗ ٢ُاصَي ا.ٍو

بٗض مى٘ ا.و.ٍ.م وجى٠٢ وكاَه ب٣غاع خ٩ىمي بضؤ الهجىم 

الكغؽ ٖلى مىايلي وعمىػ الِؿاع الجضًض بك٣ُه "ؤ" و"ب" بك٩ل 

م في مغا٦ؼ  ٖكىاجي زم حٗظًبهم وجل٤ُٟ التهم الجاَؼة لهم وحجَؼ

 ٍت.ؤمىُت ؾغ 

جم اٖخ٣الىا هدً ؤًٖاء حٗايضًت ٧لُت  1973وم٘ بضاًت ن٠ُ 

الخ٣ى١ واط٦غ مجهم ٖلى ؾبُل الخظ٦حر ٖبض الىاخض بل٨بحر واإلاغخىم 

بضٍ عبه بالغباٍ،  اإلاىايل ٖبض الجباع بيك٣غن و مدمض ال٣اًضي ٖو

٦ما جم في هٟـ اللخٓت اٖخ٣ا٫ ا.م مٗغوٝ وبىقٗغاء. وبٗض خهو 

ت وطل٪ مً اظل الخٗظًب بكتى الاق٩ا ٫ اإلاٗغوٞت ل٩ل َظٍ اإلاجمٖى

جم َبش  َاع ا.و.ٍ.م بازظ اٖتراٞاث زُالُت وحكبصىا بالٗمل في 

ت اإلاٗاٍع٠ بالضاع البًُاء خُض بولى وه٣لىا ؤملٟاث  لى ٧ىمِؿاٍع
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لُىا زاللها ٧ل مً ص.امدمض لك٣غ و اخمض بًام اهًاٝ ؤ٢ًِىا حؿٗت 

مً ظضًض صون حٗظًب َظٍ اإلاغة خُض  ال٣اؾمي وظغث الاؾدىُا٢اث

حكبصىا بىٟـ الا٢ىا٫ الؿاب٣ت. بٗض طل٪ ه٣لىا بلى صعب مىالي 

الكٍغ٠ اإلاٗغوٝ ب٣ضاعجه وقغاؾت ظالصًه ويباَه وجىٕى ٞىىهه في 

الاؾدىُا١ و الخٗظًب ٞخم اؾدىُا٢ىا مً ظضًض ولٗضة مغاث وبىٟـ 

٢خا في الازىاء الاؾئلت. باليؿبت إلاٗغوٝ وبىقٗغاء اَل٤ ؾغاخهما ما 

وا٢خُضا مباقغة بلى  1973زم ؤُٖض اٖخ٣الهما مً ظضًض في قهغ قدىبر 

٢بل ان  صعب مىالي الكٍغ٠ و٢ض ٢ًِىا ُٞه زالزت اقهغ 

ُب او ما ؾمي بال٩ىعبِـ.  هدل  َظا اإلاٗخ٣ل الظي  بٗمخ٣ل اهٟا الَغ

ب٣ى  للظا٦غة جم َضمه م٘  مخدٟا  ٧ان مً اإلاٟغوى ان ًهبذ ٍو

 الاؾ٠.

امدمض لك٣غ في خ٤  ىا ال بض ؤن ؤ٠٢ ٖىض قهاصة ص.َو

٣ي هدى الخ٣ُ٣ت  ا.مٗغوٝ سجلها في ٦خابت اإلاٗىىن: "٧ىعبِـ: ٍَغ

ى باإلاىاؾبت ال٨خاب الىخُض والظا٦غة الىخُضة التي  والهٟذ" َو

ُب. ٣ًى٫ ص.لك٣غ في نٟدت  : 146نضعث خى٫ َظا اإلاٗخ٣ل الَغ

ً ( مىدني ونى٫ مٗخ1973٣"خىالي قهغ قدىبر ) لحن ؾُاؾُحن آزٍغ

بلى ػهؼاهدىا ز٣ت في الىٟـ وؾاٖض ٖلى الخس٠ُٟ مً خؼوي، ٧ان 

مٗغوٝ وبىقٗغاء َالبحن ب٩لُت الخ٣ى١ مً مضًىت ؾال مشل بلخؿً. 

ى حخو ل٠ُُ وطو ز٣اٞت ظُضة ما و٢٘ بالخاعط  خ٩ى لي مٗغوٝ َو

ال في الى٣اف لتزظُت الى٢ذ ٧لما  ب٨شحر مً الخٟانُل. ٢ًِىا و٢خا ٍَى

 خُٗىا الخداًل ٖلى مغا٢بت سجاهِىا".اؾ

بنها قهاصة مخمحزة في خ٤ ا.مٗغوٝ ؤزىاء َظٍ اإلاغخلت الٗهِبت 

ُ٘ للمغخىم  خ٣ا٫، خُض ًا٦ض ٧اجبها ٖلى اإلاؿخىي الش٣افي الٞغ مً الٖا

ُىخه و ط٧اثه.  ُه الؿُاس ي وهطجه ال٨ٟغي وعػاهخه ٞو برػ ٖم٤ ٖو ٍو

خ م٤ مٗٞغ ه للىا٢٘ الؿُاس ي ٦ما ًا٦ض ٖلى اَخمامه واَالٖه ٖو

 اإلاٛغبي وص٢ت ٢غاءجه.
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ُاء  ل٣ض ٧ان ألاؾخاط مدمض مٗغوٝ مً َُىت اإلاىايلحن ألاٞو

للمباصت وال٣ُم الخ٣ضمُت والخدغعٍت التي ٖاعيذ الٓلم والاؾخٛال٫ 

ه َى ٖمل ظباع ا٢خُٗه مً  والاؾدبضاص ٦ما ؤن الٗمل اإلاىجؼ مً َٞغ

ؿاب مؿخ٣بله وؤؾغجه. خُاجه بهبٍر وظلضٍ والتزامه ومٗاهاجه ٖلى خ

ل٣ض٧ان الاؾخاط مٗغوٝ مامىا ٦ما هدً ظمُٗا ب٨ٟغة اؾاؾُت يمً 

الٟلؿٟت الىظىصًت اإلاىدكغة اهظا٥ و هي ا٢تران الاعاصة باإلاؿاولُت و 

بت جمتزط صاثما باالعاصة والاعاصة هي  ت ل٩ىن الٚغ الاعاصة بااللتزام والخٍغ

ٌ الُُٛان.   بضاًت ٦ؿغ ال٣ُىص و ٞع

اٖال مخجضعا يمً ظُل بإ٦مله ل٣ض ٧ان  ا.مٗغوٝ مىايال ٞو

والظي حؿلر باإلعاصة وألامل والخلم، بهه الجُل الظي زلخل جىابض 

الخ٣لُض واإلاداٞٓت التي َبٗذ اإلاجخم٘ اإلاٛغبي مً ؤظل الاهخ٣ا٫ بلى 

هغي. بهه ؤزحرا الجُل الظي ناٙ مكغوٖا مجخمُٗا  مٛغب خضًض ٖو

 م٘ صًم٣غاَي وبوؿان صًم٣غاَي.ًخٛيى بىاء صولت صًم٣غاَُت ومجخ

 لغوح ال٣ُٟض ا.مٗغوٝ ٧ل الؿالم ألابضي.

 وألؾغجه وؤخباثه وعٞا٢ه الهبر الجمُل

 

 ط.م.ث.ف: الجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت الكبِبت

ني لُلبت اإلاٛغب  ا.و.ٍ.م: الاجداص الَى

ني لل٣ىاث الكٗبُت  ا.و.١.ف: الاجداص الَى

 الخدغع والاقترا٦ُت )خؼب الخ٣ضم و الاقترا٦ُت خالُا( ح.ث.ف: خؼب

٣ي هدى الخ٣ُ٣ت والهٟذ"  ٦خاب: "٧ىعبِـ ٍَغ

  2012الغباٍ. انضاع  –صاع ؤبي ع٢غا١ للُباٖت واليكغ   

 

 



33 

 

الفليذ محمذ معشوف 
 عىىان جيل

 
ذي  ر.عمش الٍض

بؿال، صعؽ الابخضاجي في  1950مدمض مٗغوٝ مً مىالُض 

بىخاظت بؿال، وجم طل٪ ألن اإلاضعؾت الابخضاثُت لباب مضعؾت ؾُضي 

بت مً خُه )باب ؾبخه(، هٓغا   لال٦خٓاّٞاؽ، وهي اإلاضعؾت ال٣ٍغ

الظي واظهخه اإلاضاعؽ آهظا٥ في بضاًت الاؾخ٣ال٫ مً ظغاء ؤلا٢با٫ 

ال٨ش٠ُ لؤلؾغ اإلاٛغبُت ٖلى حسجُل ؤبىاءَا لىُل خ٣هم مً الخٗلُم. 

الب ألاؾاؾُت للكٗب اإلاٛغبي في ؾُا١ ٧ان الخٗلُم ٌك٩ل بخضي اإلاُ

هًاله مً ؤظل الاؾخ٣ال٫. ال٣ُٟض مٗغوٝ ًيخمي بلى الجُل الظي ٞخذ 

ُٖيُه في خماؽ الاؾخ٣ال٫، وجمحزث ؾال آهظا٥ بشالر زانُاث 

ؤؾاؾُت: ؤولها، ٧اهذ ؾال مً اإلاضن ألاؾاؾُت التي اخخًيذ الىًا٫ 

ذ عمى  ٞغ يُاث ال٣غن اإلااض ي، ٖو ني مىظ ٖكٍغ ىُت لخؼب الَى ػا َو

ني  الاؾخ٣ال٫، وخؼب الكىعي والاؾخ٣ال٫، وبٗض جإؾِـ ؤلاجداص الَى

اهداػ مٗٓم اإلاىايلحن بلى الاجداص،  1959لل٣ىاث الكٗبُت ؾىت 

ت بامخُاػ. زاهحها، ٧ان ؤٚلب اإلاٗلمحن واإلاٗلماث  ٞإنبدذ ؾال ٌؿاٍع

ماعؾىن ٖملهم ٦ىًا٫ ًىمي  ني الضًم٣غاَي ٍو ً لله٠ الَى مىداٍػ

ُت. زالثها، ٧اهذ ؾال في الؿىىاث في  ً والخٖى الخٟاوي م٘ الخالمُظ للخ٩ٍى

ىُا م٨شٟا. في َظٍ ألاظىاء  ألاولى لالؾخ٣ال٫ حٗٝغ وكاَا ز٣اُٞا ٞو

خ٣االث  ٕغ ال٣ُٟض مدمض مٗغوٝ، وخحن امخضث خمالث الٖا الٗامت جٖغ

ني لل٣ىاث الكٗبُت بٗض  في  1965في نٟٝى مىايلي الاجداص الَى

بدالت الاؾخصىاء، اهسٍغ قباب الجُل الجضًض ويمجهم ْل ما ٖٝغ 

مدمض مٗغوٝ في الٗضًض مً الجمُٗاث وجدملىا مؿاولُت م٩اجبها 
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ؾىاء "الجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت الكبِبت" و"الُٟىلت الكٗبُت"، ؤو 

"ألاوعاف" و"هاصي الؿِىما". ٧ان مدمض مٗغوٝ مً الكباب الظًً 

" و٦ظل٪ "الجمُٗت اإلاٛغبُت هايلىا في نٟٝى "الُٟىلت الكٗبُت

لتربُت الكبِبت"، وهي ظمُٗاث ٧اهذ ٖباعة ًٖ وعف صاثم ومٟخىح 

مت ًىهُى  ً والخش٠ُ٣ والخإَحر، ختى بطا ظاءث ٍَؼ زغط  1967للخ٩ٍى

الكباب في جٓاَغاث لىهغة الكٗب الٟلؿُُني وبصاهت الٗضو 

ُت الههُىوي في خغبه الٗضواهُت واخخالله لباقي ألاعاض ي الٟلؿُُي

وؤعاض ي ٖغبُت في مهغ وؾىعٍا. َظا الىعي اإلا٨دؿب مً ؾال ظٗل مً 

ت الخؿً الشاوي  ال٣ُٟض مدمض مٗغوٝ ٖىهغا وكُُا في زاهٍى

غ الخالمُظًت واهسٍغ في مىٓمت "ب"  بالغباٍ، ٞإنبذ مً ألَا

اللُىِىُت، وهي اإلاىٓمت التي ؾُُل٤ ٖلحها مىظ نضوع  –اإلااع٦ؿُت 

ت " ضتها الؿٍغ . الخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١، ظامٗت مدمض ماعؽ" 23ظٍغ

بما ق٩لخه َظٍ الؿىت مً  1971/72الخامـ في الؿىت الضعاؾُت 

ت هًالُت ٖالُت باليؿبت لخجغبت الِؿاع الجضًض: ؤولها، نضوع  عمٍؼ
هدُجت للخيؿ٤ُ بحن الخىُٓمحن  1971مجلت "ؤهٟاؽ" بالٗغبُت في ًىهُى 

٢اصة الخىُٓمحن ابخضاء اإلااع٦ؿُحن "ؤ" و"ب"، زاهُا، اٖخ٣ا٫ ظؼء مً 

ؾىت في  15، والخ٨م ٖلحهم بإخ٩ام ٢اؾُت ونلذ بلى 1972مً ٞبراًغ 

. زالشا، بنها الؿىت التي ؾخٗٝغ بيغاباث جالمُظًت 1973ن٠ُ 

با. عابٗا، بنها الؿىت التي  البُت صامذ َُلت الؿىت الضعاؾُت ج٣ٍغ َو

 1971لُىػ ًى 10جمحزث بمداولخحن ٞاقلخحن إله٣الب ٖؿ٨غي، ألاولى في 

. جدمل ال٣ُٟض مدمض مٗغوٝ، في َظٍ 1972ٚكذ  16والشاهُت في 

الٓغوٝ اإلالتهبت، اإلاؿاولُت في حٗايضًت ٧لُت الخ٣ى١ بالغباٍ، 

وقاع٥ يمً الخُاع اإلاهُمً آهظا٥ "ظبهت الُلبت الخ٣ضمُحن" في اإلااجمغ 

ى الخُاع اإلاخ٩ىن ؤؾاؾا مً  15 ني لُلبت اإلاٛغب"، َو "لالجداص الَى

يلي الِؿاع اإلااع٦س ي، الخىُٓمحن "ؤ" و "ب". بٗض خٓغ اإلاىٓمت مىا

خ٣االث الٗضًض مً ؤَغ 1973ًىاًغ  24الُالبُت في  ، َالذ خملت ؤلٖا

اإلاىٓمت، وقملذ ال٣ُٟض م٘ باقي ؤًٖاء الخٗايضًت، مً يمجهم 
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ال٣ُٟض ٖبض الجباع بيك٣غون و"م.ب" و"ن.ب". وفي الى٢ذ الظي وي٘ 

غ اإلاٗخ٣لت  في سجً لٗلى بالغباٍ، ازخٟى ألاعبٗت اإلاؿاولىن ظمُ٘ ألَا

ت، بضاًت  في حٗايضًت الخ٣ى١ بالغباٍ، خُض ويٗىا في مٗخ٣الث ؾٍغ

خ٣االث  بضعب مىالي ٖلي الكٍغ٠، زم "ال٩ىعبِـ"، بٗض خملت الٖا

. ٣ٞط ى ال٣ُٟض وعٞا٢ه 1973ماعؽ  3وؾِ الاجداصًحن بٗض ؤخضار 

اء  ظي ٧ان مُاعا للُاثغاث ؤقهغ في َظا اإلاٗخ٣ل الؿغي، ال 8َػ

ت جدذ اؾم مُاع "آهٟا"، في قغوٍ جىته٪ ٞحها ال٨غامت  الٗؿ٨ٍغ

ؤلاوؿاهُت، وجٟخ٣ض ٞحها ؤبؿِ بم٩اهُاث الِٗل، مٗهبي الُٗىحن 

وم٨خىفي الُضًً ال ٌؿمٗىن بال ؤهحن اإلاٗظبحن وؾٍى الجالص.   ٞىاظه 

 ٣ُٞضها جل٪ ألاَىا٫ بهبر وبباء.

خ٣ ا٫ الؿغي، لم ًخى٠٢ ال٣ُٟض وبٗض زغوظه مً طل٪ الٖا

ماعؽ،  23مدمض مٗغوٝ ًٖ الاؾخمغاع في الىًا٫ يمً مىٓمت 

خ٣االث ال٨بري التي َالذ ٢ُاصة الخىُٓمحن، بلى ألامام"  وبٗض خملت الٖا

خ٣ا٫ مً ظضًض، 1974ماعؽ" في هىهبر  23و" ، لم ٌؿلم ٣ُٞضها مً الٖا

خ٣ا٫ بضعب مىالي الكٍغ٠ الؿيئ ا لظ٦غ ٢بل و٢ط ى قهىعا في الٖا

. بٗض ؤلايغاب ًٖ الُٗام 1976ويٗه قي سجً ٖحن بغظت ؾىت 

ش  1976الظي هٟضٍ اإلاٗخ٣لىن واإلاٗخ٣الث في هىهبر  مً ؤظل جدضًض جاٍع

ش اإلادا٦مت في  ، وهي اإلادا٦مت 1977ًىاًغ  3اإلادا٦مت، ؾُٗلً ٖلى جاٍع

التي صامذ ؤ٦ثر مً قهغ في ظى مشخىن ؾُاؾُا جدذ قٗاعاث 

ُت وما ؾمي باإلاؿلؿل الضًم٣غاَي الظي صزلخه ألاخؼاب الىخضة التراب

الضًم٣غاَُت بٗض الترزُو لها ب٣ٗض ماجمغاتها وحُٛحر ؤؾماءَا 

 –)ؤلاجداص الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت، وخؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت 

(، ٩ٞاهذ اإلادا٦مت ٖباعة ًٖ مجؼعة ونلذ ٞحها ألاخ٩ام 1975ؾىت 

ؾىىاث سجىا. ؾخ٨خمل بالخمام  10بلى اإلاابض. ها٫ ٣ُٞضها خٓه ب

. بٗض مٛاصعجه السجً ابخضؤ ٖمله في اإلاداماة، 1984وال٨ما٫ ؾىت 

ولم ج٨ً له اإلاهىت مجاال لالؾترػا١ وخاٞٔ ٖلى همِ ِٖكه البؿُِ 

في هٟـ الخي الظي عؤي ُٞه الىىع وفي هٟـ اإلاجز٫، حي قٗبي وؾِ 
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ي اخُاء ف 1987الؿى١ م٘ ٧اصحي باب ؾبخت في ؾال. ؾاَم مىظ 

تها ختى بضاًت  الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي اؾخمغ في ًٍٖى

ألالُٟت الشالشت، ٦ما قاع٥ في بنضاع مجلت "ٖلى ألا٢ل" و٧ان عثِـ 

ا. ٧اهذ الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، خُض جدمل  َغ جدٍغ

غ  ت في م٨خبها اإلاغ٦ؼي لىالًخحن، ًٞاء للخىاع وجٍُى مؿاولُت الًٍٗى

اع باليؿبت للٗضًض مً مىايلي ومىايالث الِؿاع ومجاال للىًا٫ ألا٩ٞ

غ الكغوٍ اإلاىاجُت لخد٤ُ٣ الخ٣ضم في  الضًم٣غاَي والخ٣ىقي مما ٞو

الٗضًض مً اإلاجاالث الخ٣ى٢ُت في بالصها، وهي ألاظىاء التي ؾاٖضث 

حر قغوٍ ٞخذ الى٣اف مً ؤظل ججمُ٘ ٧ل اإلاىايلحن  ٖلى جٞى

حن. ٩ٞان ال٣ُٟض مدمض مٗغوٝ  واإلاىايالث الضًم٣غاَُحن والِؿاٍع

 يمً ال٩ى٦بت ألاولى التي ٞخدذ الى٣اف في ؾال والغباٍ و٦ظل٪ الضاع

ضة "اإلاىاًَ" التي مىٗذ مىظ ٖضصَا ألاو٫  البًُاء. ٞجاء بنضاع ظٍغ

ا الثدت مٗخ٣لي "جاػمامغث" الؿِئت الظ٦غ. ٧ان ال٣ُٟض  بؿبب وكَغ

خٗامل م٘ ٧ل آلاعاء، َاصثا في اجساط اإلاىا٠٢، بٗض جدلُل ز ا٢ب، ٍو

دترم الغؤي اإلاسال٠. ًبدض ًٖ ما ًجم٘،  ٣ًبل ؤلا٢ىإ والا٢خىإ، ٍو

يبظ الهغاٖاث اإلاجاهُت، ولٗل مً زالناجه ألاؾاؾُت مً الخجغبت  ٍو

ماثُت وألا٩ٞاع الجاَؼة  لت في الِؿاع َى ه٣ض ٧ل ؤق٩ا٫ الضٚو الٍُى

ا البٌٗ مؿلمت. بهظٍ الغوح لٗب صو  عا مهما بلى ظاهب التي ٌٗخبَر

ا٢ه ٖلى بىاء ججغبت الخجمُ٘، ٖلى ؤن حكمل الجمُ٘.  الٗضًض مً ٞع

وخحن ٞكلذ ججغبت ججمُ٘ الجمُ٘، وج٨شل اإلاىايلىن في زالر 

ا٢ه في جإؾِـ "الخغ٦ت  ت مً ٞع اث، ؾاَم بلى ظاهب مجمٖى مجمٖى

ىُت.  1996مً ؤظل الضًم٣غاَُت" في ًىهُى  و٧ان ًٖىا في لجىتها الَى

لخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت صوعا ٦بحرا في اؾخمغاع ظؿىع لٗبذ ا

الخىاع والى٣اف م٘ اإلا٩ىهاث ألازغي، ؾىاء مجها "الىهج الضًم٣غاَي" 

و"الضًم٣غاَُحن اإلاؿخ٣لحن" ؤو "مىٓمت الٗمل الضًم٣غاَي الكٗبي" 

ى الاهٟخاح الظي ٧ان ٦ظل٪  و"الضًم٣غاَُىن اإلاٗاعيىن" بةؾباهُا، َو

الضًم٣غاَُت ؤو "الُلُٗت"، ٞالهضٝ ٧ان ؤوؾ٘ م٘ ؤَُاٝ ال٨خلت 
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وؤٖم٤ مً جإؾِـ خؼب ظضًض، بل ٧ان الهضٝ َى الخإؾِـ لخجضًض 

الخ٨ٟحر الؿُاس ي، واإلا٣اعباث الؿُاؾُت مً ؤظل بىاء ٢ىة ٞاٖلت في 

ظا ٧ان ٣ًخط ي ٦مضزل ؤؾاؽ ٞلؿٟت  اإلاُضان م٘ الكٗب ؤؾاؾا، َو

ً وظىص ظضًضة للخىُٓم، خُض جخٗاٌل آلاعاء واإلاىا٢ ٠ بما ٌكٖغ

ٗلها الىًالي اإلاىخض،  جُاعاث صازل هٟـ الخىُٓم، بمىا٢ٟها اإلاخمحزة ٞو

ألهه الجىاب ألاؾاس ي لخٗاٌل مسخل٠ آلاعاء التي جستر١ وعي ومىا٠٢ 

الكٗب، ألن الخؼب في َظا اإلاىٓىع ًجب ؤن ٩ًىن ًٞاء إلاماعؾت 

مٗبض طو اإلاىاَىت بما جدمله مً جىٕى وحٗضص، وبال جدى٫ الخؼب بلى 

البٗض الىاخض في اإلاٗخ٣ض والخ٨ٟحر واإلا٣اعبت، ومً ازخل٠ ٌٗغى هٟؿه 

للُغص. َظٍ بٌٗ مً ألا٩ٞاع التي ٦ىا هدباصلها م٘ ٣ُٞضها مدمض 

حر بم٩اهُاث  مٗغوٝ. وبظل٪ لٗب ٣ُٞضها صوعا مهما وؤؾاؾُا في جٞى

الخىاع بحن الخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت والىهج الضًم٣غاَي 

، 2000ُىن اإلاؿخ٣لىن، ٞجاءث هضوة بىػه٣ُت في ماي والضًم٣غاَ

خُض ٧ان مً اإلاضاٞٗحن ٖلى خًىع ٖضص مً اإلاىايلحن مً يمً 

غ اإلااؾؿت لخجغبت الِؿاع الجضًض والتي لم جلخد٤ بإي مً  ألَا

غ هي التي ؾدخسظ ُٞما  الخىُٓماث التي حك٩لذ في الخجمُ٘. َظٍ ألَا

ت اإلاؿخ٣لت ". ٧اهذ هخاثج هضوة بىػه٣ُت بٗض اؾم "الٟٗالُاث الِؿاٍع

ا١ الىهج ًٞلىا ٖضم مؿاًغة ٢ُاع الىخضة بالك٩ل  َامت، ل٨ً ٞع

الظي ٧ان ٖلُه، ٞالخد٣ذ "مىٓمت الٗمل الضًم٣غاَي الكٗبي" بغ٦ب 

ضاص إلااجمغ "الِؿاع  الىخضة، و٧ان ال٣ُٟض يمً لجىت الخىاع وؤلٖا

٤ُ  . ل٣ض ٧ان2002الاقترا٧ي اإلاىخض" الظي او٣ٗض في ًىلُىػ  الٞغ

ماثُت، وب٣ضع خؿمه طا٥ ٧ان  مدمض مٗغوٝ خاؾما م٘ ألا٩ٞاع الضٚو

امً بالخىاع والخ٤ في وظىص وجمشُلُت ٧اٞت  مٟخىخا للخىاع والجض٫ ٍو

ألا٩ٞاع، ألن ألاؾاؽ باليؿبت بلُه َى بىاء ال٣ىة الجامٗت ال٣اصعة ٖلى 

ت ال ضولت الخإزحر في الهغإ مً ؤظل ؾُاصة الخُاع الضًم٣غاَي وصم٣َغ

غث ؤلاعاصة ٖىض ال٣ىي الؿاثضة ٞةن ال٣ىي  واإلاجخم٘، ألهه ولى جٞى

ال٩ابدت لها مً ال٣ىة التي ًم٨ً ؤن جٟكل ؤي ج٣ضم صًم٣غاَي 
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اع ٧ان ال٣ُٟض ًىلي ؤَمُت ٦بري لٗملُت الش٣اٞت  وخضاسي. وفي َظا ؤلَا

ً التي ًجب ؤن ج٩ىن ؤوعاقا مٟخىخت باؾخمغاع للخؼب م٘  والخ٩ٍى

٦ما ٣ًى٫ في ُٚاب قٗب وإ ومضع٥ إلاسخل٠  الكٗب، بدُض

الالخباؾاث، ومؿلر بالش٣اٞت ال ؤمل في الخُٛحر. بهظٍ الغوح ٖمل في 

"مىخضي الخ٣ُ٣ت والاههاٝ" مً ؤظل ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت وحؿلُذ 

الكٗب بالخ٣ُ٣ت لُي ماض ي الاهتها٧اث ٖلى ؤؾاؽ ؤال ًخ٨غع، بإي 

ش ال٣ُٟض ى  نىعة مً الهىع. ٧ان َظا َى جاٍع مدمض مٗغوٝ، َو

م مً ؤظل  ٖىىان ظُل مً اإلاىايلحن واإلاىايالث الظًً ؤٞىىا ٖمَغ

خه وخ٣ه بالخمخ٘ بثرواث بالصٍ ٖلى ؤؾاؽ  ٦غامت الكٗب وخٍغ

٘ واإلادؿىبُت. ظُل ٢ط ى  اإلاؿاواة وال٨ٟاءة ويض ٧ل ؤق٩ا٫ الَغ

 .ٖمٍغ في الخطخُت بهمذ وجىاي٘ بةباء وقهامت وه٨غان الظاث
 2102ًىليىص  10
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 :محمذ معشوف
 ولذ الحىمت

 

 

 عبذ الااله الحشوش ي
 

ًُى٫ الخضًض ًٖ َظا ألار بطا ؤعصها اؾخٗغاى زهاثله 

ىظه ومؼاًاٍ : ٞهى  ألار والهض٤ً، اإلاخىاي٘ ال٨خىم الخضوم ًىصر ٍو

 صون ؤن ًٟغى عؤًه ٖلُ٪ ًىهذ ل٪ ....

اب  بض الَى ظمٗخىا وبًاٍ ٦غة ال٣ضم والًٟ ألانُل م٘ ٞحروػ ٖو

 َغب اإلالخىن وؤخمض ؾهىم ...

بال ؤهني ؾإع٦ؼ في َظٍ الىع٢ت ٖلى ٖال٢تي باألر مدمض صازل 

 ُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي.زالزت ًٞاءاث بمضًىت ؾال زال٫ الؿب

: قاَئ اإلاضًىت خُض ٦ىا هماعؽ َىاًدىا اإلاًٟلت: ٦غة أولها

 ال٣ضم وزانت في نباخاث ؤًام اله٠ُ .

مت وال  ٌ الهٍؼ بت في الٟىػ، ًٞغ ت والٚغ ٧ان مدمض ًخمحز بالؿٖغ

 ٣ًبل ؤي تهاون مً َٝغ ؤٞغاص ٞغ٢خه...

ًاء : الخاهىث / ص٧ان اإلاٗلم ٖلي، و٧ان لهضا الٟزاهيها

زهىنُاجه في حي باب ؾبخت، وجدضًضا في الٟترة اإلامخضة مً الؿاٖت 

الشاهُت بٗض الؼوا٫ بلى الؿاٖت الخامؿت . ٞهظا الخي الكٗبي َى 

ً بامخُاػ، وحٗخبر َضٍ الٟترة و٢خا مُخا حٛل٤ ُٞه ظل  ًٞاء الجؼاٍع

الض٧ا٦حن.و٧ان مدمض ٌٗىى والضٍ زال٫ َضٍ اإلاضة، لُخدى٫ الض٧ان 

مخٗضص الازخهاناث: لٗب الىع١ جهٟذ الجغاثض مىا٢كت بلى هاص 
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ت ... اث جىاو٫ بٌٗ ال٣ًاًا التربٍى ججض البٌٗ صازل  هخاثج اإلاباٍع

اإلادل والبٌٗ ألازغ ًخٟغط. وال ٌٗىص بلى ويٗه الُبُعي بال خُىما 

 خض الؼبىاء لُخى٠٢ اللٗب للخٓت زم ٌؿخإه٠ مً ظضًض .ؤ٠٣ً 

ى ٖلى ٚغ زالثها اع الخاهىث، مٟخىح في وظه : بِذ ألاؾغة َو

اث ٦غة ال٣ضم زانت  ألانض٢اء. ٣ٞض ٦ىا هترصص ٖلُه إلاخابٗت مباٍع

اث البُىلت الاؾباهُت ... 1970زال٫ ٦إؽ الٗالم/اإلا٨ؿُ٪  ، ؤو مباٍع

لي. و٢ض  ا بال٨غة الجمُلت زانت اإلاىخسب البراٍػ و٧ان مدمض قٛٞى

 .َبُت قاع٦ىاٍ ٞغخخه بٗض ٞىػٍ ٖلى اًُالُا وخمل ال٨إؽ الظ

 14/10/2017اإلاهضًت :
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 محمذ معشوف

أو املىاضل املأظاوي... 
 الزي رهب كبلىا

 
 عبذ اللادس الشاوي 

   

ما ػلذ ؤقٗغ بالخؿغة بلى الُىم ٖلى مىجحن في الىا٢٘: واخض 

ؤؾمُه الىصإ اإلادؼن، طَب بالهض٤ً الظي ا٢دؿمذ مٗه قِئا مً 

ال٢اث وزُباث  اث وؤوياٖا وخاالث ومىا٠٢ واعجباَاث ٖو الظ٦ٍغ

ىا٠َ... زم بهىا اقتر٦ىا في ؤٖما٫ ٧ان ًبضو ال٣ُام بها في و٢ذ مً  ٖو

ْبىا  ؤو٢اث جُىع َظا اإلاجخم٘ ََ بُُٗت َو ؤؾاؾُت ومؿخ٣بلُت ومجضًت َو

َمىا في صوعة  َْ  و
ُ
ت... ختى ٞاظإث الخ٣ُ٣ت لها الى٢ذ واإلاا٫ والخٍُى

إة ٖلى الىٟىؽ  سُت اقخضث ٞحها الاه٨ؿاعاث ٧اهذ قضًضة الَى جاٍع

 .وال٣ٗى٫ بما ًم٨ً وال ًم٨ً جهىعٍ مً ؤق٩ا٫ الٟخ٪ والاهخ٣ام

ا، ولى ٧ان في و٢ذ ٚحر واإلاىث ألازغ الظي بمىث ٧ل واخض مى

جُت ماإلات ظُل مً ؤظُا٫ الخُٛحر في  مٗلىم، ًى٣ط ي بهىعة جضٍع

اإلاٛغب... الظي لم ٌؿٟٗه الخٔ الشىعي ٦شحرا في بهجاػ الخُٛحر اإلاظ٧ىع 

ٖلى يىء اإلاهماث التي ؤهاٍ هٟىؽ ؤٞغاصٍ بها، ٩ٞان لهم ال٣م٘ 

ى والاؾدبضاص باإلاغناص، زم جٟغ٢ذ بهم الؿبل في الضٖىة بل

 .الضًمى٢غاَُت ختى ؤصع٦تهم الكُسىزت

ما بال في  اإلاىجان مخٟاع٢ان بُجهما بغػر ال ًبُٛان وال ًإحي ط٦َغ

اإلاأجم اإلاش٣لت بالخؿغة، وألنهما مىجان متراصٞان ٦ظل٪ ًإحي الىاخض في 

ؤ٣ٖاب آلازغ بضون اؾدئظان... والخ٣ُ٣ت بضون ب٩اء ؤًًا. ًجىػ ؤن 

ظُله مٗه ٦ظل٪، ؤي همىث ظمُٗا  ه٣ى٫ بطن: بطا ماث اإلاىايل ماث

في ؾً الخؿغة جماما و٢ض َىخذ الىىؾُالجُا بإًامىا ٞال هغاَا بال 
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عاثدت مى٣ًُت، ول٨ً الاؾدبضاص با١ والخُٛحر الخالم ؤو خلم الخُٛحر 
 .٦ظل٪

 ػمً ٣ِٞ. بُيىا وبحن مىجه  بن  
َ
بحن خُاة مدمض ومىجه مؿاٞت

ش وؤًام، بحن الىظىص  اث وجاٍع ٌض ٣ِٞ، بحن مىجه وخُاجىا ط٦ٍغ مٖى

والٗضم خُاة ٧اهذ له و٧اهذ لىا ولً ج٩ىن لٛحرها بمشل ما ٧اهذ له 

م ظمُٗا  ا١ الظًً مً ٢بله َو ولىا: ل٣ض ماث مدمض ٦ما ماث الٞغ

ًٟلر الخالٝ وال الك٣ا١ في ال٣ًاء قهىص ٖلى خؿغجىا صون ؤن 

سُت، ٦ما  ٖلُىا. وؤ٧اص ؤٞهم ؤن في طل٪ )٢ضعا( له َاب٘ اإلاهمت الخاٍع

سُت ِمَهاصا لىا  .٧ان ٢ضع الظًً ؾب٣ىها بلى الىًا٫ بىٟـ اإلاهمت الخاٍع

٢ض ٩ًىن مدمض مٗغوٝ ماث مً ٦مض وخؿغة ؤًًا، ول٨ً 

ويإ ال٣اثمت. اإلاا٦ض ؤهه ماث وفي هٟؿه ش يء مً الشىعة ٖلى ألا 

والىا٢٘ ؤهني ال ؤٞهم ٠ُ٦ ًىايل ؤلاوؿان مً ؤظل الشىعة ؤو 

الضًمى٢غاَُت ٞال ًخد٤٣ له ؤي ش يء مجهما ٢ُض خُاجه، ٩ُٞىن اإلاىث 

في َظٍ الخالت مخٗاصال م٘ الٗبض ؤو الًُإ، ومىجه َى ظاعخا مً 

هىا ٦ثرة الخدؿغ ألالُم ٖلى ألامل ؤو الخلم. ؤيها ألانض٢اء اإلاسلهىن ب

همىث في الخُاة بٗض زغوظىا مً السجً، بهٝغ الىٓغ ًٖ 

الؿىىاث وآلاالم والخالٞاث والاه٨ؿاعاث، ول٨ىىا هدُا ًىمُا بلى ؤن 

 .همىث باآلما٫ التي اهدٟغث في وظضاهىا وهي اإلاٗل٣ت ٖلى ٚض ؤًٞل

مُدىا  ً الٟاؾض َى الظي ؤماجىا ٍو ومً اإلاٗلىم ؤن َىاء َظا الَى

 .ال ؤعاخىا مً عاثدخت التي جؼ٦م الغوحولم ًغخم هًالىا و 

وحٗلمىن، ؤو ال حٗلمىن، ؤن ابً آصم بطا ماث اه٣ُ٘ ط٦ٍغ مً 

 (:الضهُا بال مً ؤعب٘ )سجاًا

ذ لم يهىإ بضًمى٢غاَُت  هًا٫ ٌؿاعي  ً ظٍغ  ٢ام به لىظه َو

اب ُّ م ؾاع ٖلُه في الخُاة ٚحر َ  ؾلى٥ ٖاص٫ ٢ٍى

غ في اإلاجالـ واإلاد
َ
ظ٦

ُ
 اٞلؤٖما٫ عقُضة ٢ض ج
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لحها ٢امذ خُاجه ى وبها اؾترقض ٖو
َ
ْوف

َ
 .٢ُم بوؿاهُت بلحها ؤ

ًٖ نض٣ًي وع٣ُٞي مدمض مٗغوٝ بهني ؤج٩لم، في الخ٣ُ٣ت، 

ظٍ بالظاث مىانٟاث وظىص بوؿاوي ٧اهذ له في  الظي ٚاصعها، َو

ما وال قغؾا، بل واُٖا  الخُاة، ولم ٨ًً ٞحها مُل٣ا وال ؾاطظا وال ٦ٍغ

ن حٛلب ٖلحها اليؿبُت صاثما ألنها ال ًم٨ً ؤن ٦ما ؤخب  وؤخبُّ ؤها ؤ

 .ج٩ىن مُل٣ت ُٞىا

َى اإلاىايل اإلاإؾاوي، وبظل٪ ٦ىذ ؤماػخه في قغوص لخٓاث 

الضٝء، و٧اهذ ٖلُه ٖالماث مىه ال جسُئها الٗحن، ٦إهه في الهضوء 

ِمْغَظال وفي الخإمل مخدٟؼا وفي اإلاىاظهت نامخا. إلاً قاء ؤن ٣ًى٫ ٚحر 

ضاء. ؤما  طل٪ ٞل٣ُله ٞىعا ألهه ال ٌٗىُني مً الخهىم ظاء ؤو مً ألٖا

ذ بالٚخه ٞهى هاب٘ مً سجني وججغبتي: لم ؤع مدمضا ًىما  ٢ىلي ؤها بهٍغ

م ؤن السجً َى ألاس ى في عئٍتي، لم ؤع مدمضا مىٟٗال... بال  مخإؾُا ٚع

ُبت ٖلى ٦خماهه، ولم ؤع مدمضا ناعزا بال  بطا عؤًىا في الاهٟٗا٫ ٢ضعة َع

ها الخدُت ُنغازا. ٧ان قِئا آزغ جماما ٖلى قبه ٦بحر بلىهه بطا اٖخبر 

ِل الؼظاط ال
َ
ل
َ
ا٦ً... بلى ش يء مً ضألاؾمغ وهٓغاجه الضاٞئت مً ز

كٗغ٥ بالىخضة  ٌُ الىظىم ؤلاوؿاوي، ؤي الؿ٩ىث ٖلى ُٚٔ، الظي 

واإلا٣ٗىلُت والخإمل... ٦إن الؼمان لم ٌٛحٍر في ؤي اججاٍ، و٦إن وظهه لم 

   .ى ؤي هدىًخلُش بالٟغح ٖل

لى عوخه  ل٣ض ماث الهض٤ً ٢بل مىحي، ٞٗلى مىجه خؼوي ٖو

 .الؿالم
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 مٗغوٝ في خىاٍع ألازحر

 
 حمذ حبش ي  أ

 

ًٟترى ؤن ه٩ىن َىا مٗا، ٞلىا مدؿ٘ مً الى٢ذ للجضا٫، لِـ 

مهما ؤن هخ٤ٟ، ٞال ش يء ًضٖى للى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت، ؤو الغ٧ىن بلى 

زالنت ؤو عؤي ؾلُم، ٨ٞما ٦ىا  وٗخ٣ض صاثما وهدً هجىب عوابي 

٣خىا، اإلاهم َى ؤن جخطر ال٨ٟغة وؤن ه٣خى٘ مٗا ؤهىا وؿحر في هٟـ  ٞع
ا١ ًيخٓغون  الاججاٍ. ٞإًً ؤهذ آلان؟ ماػا٫ للخضًض ب٣ُت، والٞغ

ٖباعج٪ ألازحرة وجل٪ الهُٛت الض٣ُ٢ت في بلىعج٪ للؿاا٫، ماطا ٖلُىا 

ؤن هٟٗل؟ ٦م مً الى٢ذ ًلؼمىا لؿب٪ جضابحر زُىجىا اإلاد٨مت؟ ٨َظا 

اٖخضها ؤن تهاظمىا بهغامت الىاز٤ وؤهذ جضلىا ٖلى م٩امً ي٤ُ 

دضًض ألاَضاٝ، زم حؿحر ال٨ٟغة وقؿاٖت الؿاا٫، جدهغ اإلاٗنى في ج

بىا لغؾم الخُىة ألاولى لبضاًت اإلاُل في مؿحرة اإلا٩ابغة والٗىاص. ال٨ٟغة 

هي طاتها باؾ٣ت عاث٣ت، ل٨ً ٠ُ٦ وٗبر مجها بلى ؾاخت الجزا٫، و٢اج٘ 

وؤخضار جىالذ واإلاىاظهت لِؿذ صاثما في ألا٢ص ى. ل٩ل طل٪ ٧ان 

الهىاب. لِـ مهما  لغؤً٪ مٗنى، و٦ىذ مً بُيىا حُٗض ه٣اقاجىا لؿ٨ت

ؤن ج٩ىن لضً٪ ٨ٞغة ناثبت، ألاَم مجها ؤن ججٗلها ٞاٖلت في وا٢٘ 

مخدغ٥ وقضًض الخ٣ُٗض. جل٪ ونُت مً ظلُل ونُا٥، جدظًغ٥ 

ىاب في ال٨الم.  ا١ مً َىؽ ؤلاؾغاٝ في الخلم وؤلَا الضاثم للٞغ

بت مً اإلاأ٫. ل٨ً ال  البٌٗ ٌٗخبر ٧ل طل٪ بٞغاٍ في الىا٢ُٗت ؤو َع

٘ ٖالُا ؤخض ًج غئ ٖلى الدك٨ُ٪ في ٢ىة ٖىاص٥ ونالبت ٖىص٥، جٞغ

ُٟذ ال٨ُل. جدُلني لخٓت  ب٣ًإ اإلاىاظهت خحن ٌكخض الخهاع ٍو
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غ اإلاؼالط،  ُٚاب٪ اإلالتهبت ٖلى ل٣اثىا ألاو٫، َبدىا ألاولى ٖلى و٢٘ نٍغ

ؾمٗذ نىج٪ ٢بل ؤن ؤعا٥، هبرة خاصة مجلجلت ٧اهذ جغط ًٞاء 

اء، حٗلً َبدىا للخىضًض بد٠ُ مدبؿىا، مش٣لت بيؿاثم الخدض ي وال٨بًر

م٣ُذ وبٞغاٍ في ؤلاطال٫، عا٣ٞىا َبخ٪ بالُغ١ ٖلى ألابىاب واعجٟٗذ 

بت  خىاظغها وٗلً ؤها هباع٥ نىلخ٪. ٧اهذ جل٪ بضاًت ججاوػها لَغ

سغ اهخماثىا أل٤ٞ البؿُاء. في ٧ل  اإلا٩ان، و٦ىذ صلُل قهامخىا ٞو

واعجضث عماخهم م٨ؿىعة  الجزالث ؾمذ بُاع٢ىا ٞى١ ٚباوة نىلتهم،

ًلٟها الهباب. ٦ىذ صوما في م٣ضمت ُٞال٣ىا، جدشىا نغامخ٪ ٖلى 

بت  مىانلت الٗىاص، لِـ لىا ما ه٣ٟض في اإلاى٢ٗت ٚحر ٢ُىص الاوؿُا١ لٚغ

ىا اإلاخحن ًلٟها ظلض وبنغاع.    ألاؾُاص، ؤظؿاصها صٖع

ا ججز نمخا ٧اله٣ُ٘، وخىاظغ  ا، لُلها ٦جهاَع هي ؤًام اقخض ؤواَع

٣ت ؤٖتز بها  ان، وجل٪ ٞع ً في الَغ ملتهبت ج٨ك٠ حجم اإلااامغة، والَى

 واخمل صٞإ جىهجها في خىاًا مهجتي قضوا عاث٣ا بهٟاء مىصج٪.

ً بهاء   الُىم ظئذ ألعا٥، لىىانل الخضًض ًٖ ؤ٣ٞىا الىاٝع ٖو

ؤًامىا الخال٨ت، ليؿخُٗض مٗا عهحن ٢ه٣هخ٪ وؤهذ حؿترظ٘ باػصعاء ٧ل 

غة خ٩اًاث اإلاىافي، ا إلاىقىمت بهىالث الهض لٗىجهُت مٛخهبي َػ

ؤًام٪. واج٤ مً وظىصي في خًغج٪، جدمل٪ ؾلمى في بقغا٢ت بؿمتها 

ؿان ًلخد٠  ٣ت ؤًامىا الؼاَُت، ٚو وهي حٗض بغ٢تها مغاؾُم اؾخ٣با٫ ٞع

ً بلى  ٢ؿماج٪ في جٟانُلها، ًخإمل في َضوءٍ الىاٝع ظال٫ ٧ل الٗابٍغ

ُم وؤًام  جٟخ٤ الٗىٟىان في ٦ى٠ اللخٓت ألازحرة، ٌؿخُٗض خض ؤب عخ

٣ُت الضعب الهاصثت الهبىعة،  جسٟي في  ٖؼج٪ وعيا٥. زضًجت ٞع

ا ػاللت الاقدُا١، ٧ل جٟانُل ؤًامىا وزباًا وصاٖخىا، جغصص في  مذجَغ

ت الاهخٓاع، ج٩ابض خغ٢ت الىظض خٟٓا  وخضتها خضًض اإلاؿاٞاث ولٖى

اء.   لؼ٧ي ألاوانغ وظمُل الٞى

مش٣لت باألحجان ٖلى هانُت قمىز٪ َى ل٣اء آزغ، لخٓت 

٣ت في  ٤ نىلخىا وآالمىا ال٩اؾغة. جخملى الٞغ الىبُل، وُٗض في ٞىعتها بٍغ
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ابتهاط ظال٫ ط٦غا٥، ٞيؿمى ٞى١ ظغاخىا وهغا٥ في بهاء ٧ل ؤًامىا، في 

اث٪ وعباَت ظإق٪. وؤها ؤعا٥  ؼة هٟؿ٪ وظال٫ ٞو صمازت زل٣٪ ٖو

آًاث مىصحي ٦ما خٟٓتها  ٦ما جخجلى في زاَغي م٨خمل الهٟاث، ؤجلى 

٧ل الؼمً الظي لٟىا نُٟه وقخاءٍ في الؿغاصًب الهماء، ٞخدُت 

٣ُا وصوصا مىايال نامضا ٖلى نغاٍ ملت  ُاب٪ ٞع اء في خًىع٥ ٚو ٞو

 الِؿاع.

 

ذ في مهمت ظياظيت اسة ملذٍس ذي في ٍص  الفليذ مع عمش الٍض
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با على بعذ  بعيذا على كشب، كٍش

محمذ معشوف سجل املعافاث 
لت  الطٍى

 
 يڭمحمذ البشير الضها

 

إ ٞحروػ الضافئ، ٖلها  ؾاٞغث في مؿاء وخضحي َظا اإلاؿاء إلاٞغ

ٞإها بداظت ل٣اعب ًدملني لًٟت "ال ًصر ٞحها بال  حؿٟٗني  ٞخلهمني.

و ؤوص ؤن ؤزِ الُىم بٌٗ مكاٖغي خى٫ نض٣ًي الغاخل  الصخُذ".

ؤٚاهحها، والظي مدمض مٗغوٝ، الظي ٧ان في ػمً آزغ ٌٗك٤ ؤًًا 

 وال٩لماث"الشسُىت"والخُب الٗهماء. ٧ان مشلي ٨ًٍغ اإلاغاسي،

ىُت "آزغ مغة  بةعاصة الجني ال٨بحر اإلاضعى ًىجىب ل٣ُخني ؤههذ أٚل

 ل٪ " مً ٧لماث وؤلخان مىهىع الغخباوي التي ج٣ى٫ ٞحها ٞحروػ: ٚىِذ

ني مخل ما بضي  "ؤها بضي ٖمغ َو

 الؿهل الىاؾ٘ والؿما خضيوظهي ٕ 

ً ٩ًىن مخل الؿ٠ُ اإلاؿىىن ؤ  ها بضي َو

ت مؿ٩ىن    ."بهضًغ ألاًام الجاَي وبالخٍغ

اؾخدًغ ل٣اثىا آزغ مغة ٢بل عخُل مدمض، وؤؾخدًغ مؿل٩ي 

ٖىضما ٖلمذ بظل٪. ؤنبدذ مىظ مضة ٚحر ٌؿحرة ،َاعبا  اججاٍ مغيه

ا، جغصصث  اعتها بال م٨َغ عاًٞا للُٗاصاث واإلاؿدكُٟاث، ؤمخٌٗ مً ٍػ
اإلادخىم. جإملذ بخؿاس ي خُا٫ َظٍ اإلادىت  ٦SMSشحرا ختى ظاءوي ا٫ 

جى سجىن اإلاٛغب مً مٗخ٣لي   التي وِٗكها آلان، هدً زٍغ

زغي، َا هدً هخ٨ضؽ في م٣اٖض  الؿبُٗيُاث  بٗض ٦شحر مً اإلادً ألا 

حكبه ٢اٖت اهخٓاع ظض ناعمت، ؤو جل٪ التي حكبه خهو الخٗظًب 
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وشخظ آطاهىا ٞحها وهىهذ لىضاءاث ؤع٢امىا   في صعب مىالي الكٍغ٠،

بهىث الجالصًً، جل٪  التي  جسبِ زبِ الخد٣ُ٣اث الٗكىاثُت، مً 

ا١ وبن جسل٠  ٌؿ جهب مىا ٣ًٟؼ جل٣اثُا لِؿا١ ٞحها للجخُم،

ذ ٖلى حؿمُخه ؤمت "ألامُحن"  لجخُمحن. هدً في اهخٓاع ما حٗاٞع

 بٗؼعاثُل.

الٗضًض مً بزىاهىا ٚاصعوا آلان، وال ًمغ قهغ صون ؤن ًبلٜ بلى 

الٗلم ؤن ؤخضها ٢ض ٖبر، ؤو ؤهه في ممغ الٗبىع.ش يء َبُعي ال ق٪، 

لُه الغخُل، ل٨ً ؤن وكهض الغصي ًيخ٣ي مً  ٍغ ٖو هدً ظُل ٢ط ى َو

ض، َى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الدؿلِ جماعؾه ٖلُىا بُيىا ٖ بشا مً ًٍغ

الخُاة، و٢ض جبحن مىظ ػمان بُٗض، ؤهىا مهابىن بالخؿاؾُت اججاٍ 

ض َظا  الدؿلِ، مهما ٧اهذ ظظوعٍ، وباليؿبت للبٌٗ مىا، ال ًٍؼ

 ؤلاجخاٝ بال بجخاٞا  ؤنابهم مؿب٣ا.

ت مً الِؿاع اإلاٛغبي ، اهسٍغ في  مدمض ًيخمي بلى الضٞٗت الؿالٍو

ماعؽ بخضي م٩ىهاث الخغ٦ت  23الىًا٫ الؿُاس ي ٖبر مىٓمت 

سُا بضًىامُت   اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت اإلاٛغبُت، والخ٣ُ٣ت ؤن ؾال جمحزث جاٍع

ا في اإلاضن اإلاٛغبُت الٗخ٣ُت مما ظٗلها في بضاًت  ؾُاؾُت ٢ل هٓحَر

ت اإلاٛغبُت  الؿبُٗيُاث ،مى٢ٗا مهما ل٩ل الخىُٓماث الِؿاٍع

قبِبتها   التي ٧اهذ حِٗل لهُب الى٣اقاث والجضا٫ ،بالخهىم بحن 

اث بالًٟاء  م آلالت ال٣مُٗت التي جسى٤ الخٍغ الؿُاس ي وال٨ٟغي ، ٚع

 الٗام.

ت  الخ٣ُخه ؤو٫ مغة  بالسجً اإلاغ٦ؼي بال٣ىُُغة يمً مجمٖى

مً سجً  1977اإلاٗخ٣لحن الظًً عخلىا في ًىم مً ماعؽ  ؾىت 

ابُت جىاٞـ الٛ ؤًاما ٣ِٞ  بٗض  ِؿخابى الىاػي،البًُاء في ْغوٝ بَع

ه  احي ومً مٗه، لم ؤ٦ً ؤٖٞغ نضوع ؤخ٩ام ما ؾمي ب٣ًُت "الؿٞغ

 ٢بل طل٪ الخحن .
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ت  ا٫  ب"اٚبُلت "بِىما ٦ىذ  105جىاظض مدمض  يمً مجمٖى

ت ما ٖٝغ ب  بىٟـ السجً. .قٕغ  "ؤصخاب الخا٫"  26في مجمٖى

جا ُٞما ٧ان ًُل٤ ٖلُه حي ؤ ؤو حي ألا  قٛا٫ في ججمُٗىا جضٍع

)جغاٞى(،َظا الظي ٖٝغ حٗا٢ب ؤظُا٫ مً اإلا٣اومحن لالؾخٗماع 

والاؾدبضاص مىظ الخمؿُيُاث، والظي ٧ان ٞٗال م٩ان اخخجاػ 

اإلاد٩ىمحن باألقٛا٫ الكا٢ت ٢بل بلٛائها مً سجل ال٣ٗىباث في 

 (.1963اإلاٛغب)

الخ٣ُىا َىا٥ في جل٪ الٟترة خُض زًىا اإلاٗاع٥ وؤلايغاباث ًٖ 

مً ؤظل الضٞإ ًٖ ٦غامخىا ؤلاوؿاهُت، وجدؿحن  صون َىاصة، الُٗام،

طر الاهتها٧اث التي حٗغيىا لها في خ٣ى٢ىا  ْغوٝ اٖخ٣الىا، ٞو

اث  ٖامت باإلاٛغب.  ألاؾاؾُت ؤلاوؿاهُت، و الضٞإ ًٖ الخٍغ

جمحز زال٫ َظٍ الٟترة  مدمض بٗضم الؿ٣ٍى في الخل٣ُت التي 

لت مماعؾاث الٗضًض مىا  في السجً  وما بٗضٍ، وطل٪ هسغث إلاضة ٍَى

ظا ما خببه للجمُ٘ و ظٗل ٖكغجه  اءٍ الخىُٓمي ،َو م اؾخمغاع ٞو ٚع
َُبت و ؾهلت ، وختى في الخجمٗاث بػاء اإلاىايُ٘ وال٣ًاًا اإلاُغوخت 

ُاء  التي ٧ان البٌٗ ًدىلها ؤخُاها لؿاخت الخٗٝغ ٖلى ألاٞو

، ٧ان ًضاوم واإلاخمغصًً، ؤو ألاجبإ واإلاٗاعيحن، بل ختى "اإلاىبُدحن"

ا ،.٧ان جمغصٍ ٖلى  ٖلى ببضاء عؤًه خحن ًغي ألامغ مىاؾبا ؤو يغوٍع

مى٤ُ ال٣ُُ٘ مد٩ىما بال٣ٗل والخىاي٘، صون ٚلى  وصون جسىض١ 

 ،وهاصعا ما ٧ان ًسغط ٖىه.

ومً بحن زها٫ مدمض ؤًًا ٖضم َغولخه هدى اإلاىا٢٘ 

زالا  واإلاؿاولُاث، واإلاهغولىن الظًً ؤ٢هضَم لِؿىا بالًغوعة ازت

حن، ض في ؤي مدٟل ؤن  ؤولئ٪ الاهتهاٍػ وبهما ؤ٢هض جل٪ الٟئت التي جٍغ

٣خىا مً اإلاىايلحن خهت مجهم، ؤما  جخهضع الباقي مً الىاؽ، وفي ٞع

تي به، لظا بن جدمل  ُل خؿب مٗٞغ مدمض ٞلم ٨ًً ؤبضا مً َظا الٖغ
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طل٪ الخ٣ا في مىاؾبت ؤو ؤزغي ؤًت مؿاولُت ،ٞظل٪  بهما ألن مخاٖبها  

ذ ٖجها اإلاهغولحن.ع   ٚم يغوعتها نٞغ

لم ؤلخ٤ بمدمض ٦شحرا مىظ مٛاصعحي السجً،. ٦ىا وُٛب ًٖ 

ال ول٨ً ٧لما الخ٣ُىا ْل ًدمل هٟـ الشباث  بًٗىا البٌٗ ٍَى

م مً نُٜ الهؼ٫ واإلاضاٖبت التي ٦ىا هدباصلها،  وهٟـ الجضًت، ٖلى الٚغ

ض اإلاؿ٨حن.  بٟٗل الخُاة اإلاكتر٦ت التي ج٣اؾمىاَا في سجىن َظا البل

اء والاخترام للماض ي اإلاكتر٥.  ل٣اءاجىا اهضعظذ صوما في ؾُا١ الٞى

٣اجي ال٣ضامي، ٣ٞض نبذ  الص ئ الظي ال ًدضر بُني وبحن ظمُ٘ ٞع

ألاًام الالخ٣ت للسجً ههُبها مً الخالٞاث التي ٧ان بًٗها خاؾما 

لً في مغاظٗت ألامىع.  آزغ ل٣اء بُيىا اللخٓت التي ؤعوي و٢اجٗها َىا. 

٣ت  هلخ٣ي في مشل َظا الؿُا١ بٗض الُىم، ٚاصعها مدمض مباٚخا بالٍُغ

ه في لٗب ٦غة ال٣ضم.٧ان م٣خىٗا بإن ؤخؿً الؿبل  التي ٧اهذ حؿتهٍى

٤ اإلاىاٞـ َى ؤن ججض ما جٟاظئه به.  للىُل مً الٍٟغ

باليؿبت لي ٧ان ألاؾخاط مدمض مٗغوٝ وؾُٓل صاثما طل٪ 

٣ٞاجي" ولض اإلاٗلم ٖلى "، طا٥ الكاب الظي ؤَل٣ذ ٖلُه مشل بٌٗ ع 

الظي ٧اهذ جمحٍز في السجً وؾُىا جل٪ اإلادبت الجمُلت و البؿُُت 

التي جغبُه بىالضٍ، والتي جىمخي ٞحها التراجبُت الخ٣لُضًت التي هماعؾها 

خٗامالن بُال٢ت هاصعة . ا، ٧اها ًدباصالن الى٨ذ ٍو ا ؤو ٦َغ  ظمُٗا َٖى

حن ل٨غة ال٣ضم  وباليؿبت لي ًٓل مدمض ؤًًا مً الٗ  كا١ اإلاَٟغ

التي ٧اهذ جمشل لخٓاث م٣ابالتها في السجً، اللخٓاث الىخُضة التي 

ًم٨ً "لىلض اإلاٗلم ٖلي " ؤن ًسغط ٞحها ًٖ ؤَىاٍع الهاصثت لًُٛب ؤو 

و٢ض ؤصع٥ ُٞه بٌٗ اإلادكُُىحن مىا طل٪،  ًخالؾً  بىٕى مً الخضة،

 .٩ٞاهىا ٌؿخٟؼوهه في بَاع الضٖابت واإلا٨غ ألازىي 

ما ؾإخ٨ُه ًٖ مدمض ل٣ُاث مً ؾحرة مىايل،  ٖاف مىايال 

ُاء بهمذ،وجهمُم  َىا٫ مؿحرجه، بجملت اإلاٗاهاة التي ٌِٗكها ألاٞو

لخه٤ به صاثما، عاًٞا وخضة  مً ًيب٘ مً نلب ؤخكاء اإلاجخم٘ ٍو
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ل ًدمل  الخدل٤ُ واإلاؿاٞت، مًٟال ٖلحها لخمت الؿحر اإلاكتر٥، ْو

لؿىا ظمُٗا مشله،  ل٨ىه واخض مىا، وفي َمىمها ختى آزغ لخٓت مجها. 

ضة ًجب ؤن جىفى  خىا هماطط بوؿاهُت وؾُاؾُت ٍٞغ ٞغاصي مجمٖى

خ٣ها، يمً الٗضالت التي ًجب ؤن حكمل طا٦غة َظا الكٗب،مساٞت 

٠ُ واليؿُان.  التًز

والىا٢٘ ؤهه بخىالي ألاًام ًخجلى ؤن الظا٦غة ؤًًا مجا٫ مٗغ٦ت ال 

وجدىم خىلها ؤنىاٝ مً بني آوي جيخهي، ج٠٣ وعائها الٛغبان، 

والًبإ وال٣ٗاب. . وما ؤخ٨ُه َىا لِـ ؾىي آزغ لخٓت ج٣اؾمتها 

 مٗه، ال ػلذ ؤؾخدًغ جٟانُلها.

************************* 

الخ٣ُذ بمدمض آزغ مغة في قإع مدمض الخامـ بالغباٍ، 

ؼة زضًجت اإلاىبهي لخجغبتها الغواثُت ألاولى با للٛت بمىاؾبت ج٣ضًم الٍٗؼ

الٟغوؿُت، جدذ ٖىىان "في مؿال٪ اإلاضًىت"، وطل٪ بم٨خبت ٧لُلت 

 . 2017ماي 18وصمىت ًىم 

ا و مترصصا خى٫ ب٣ُت اإلاؿاء، َل  ٖىض نهاًت الل٣اء زغظذ مؿٖغ

ؼ الىصًيي وزضًجت لخىاو٫ الٗكاء  ؾإؾخجُب لضٖىة الٛالُحن ٍٖؼ

٤ الؿُاع ٢بل ا وؿضا٫ بمجزلهما، ؤم ؤن ؤؾٕغ الخُى ل٩ي اهخهج الٍُغ

الٓلمت، زانت م٘ جؼاًض  ي٠ٗ البهغ  الظي ؤنبذ ٣ٌُٗني ًٖ 

ض   الؿُا٢ت لُال؟ في ػخمت اإلامغ الظي ًٟهل اإلا٨خبت ًٖ مغ٦ؼ البًر

قاءث الهضٝ ؤن ؤلخ٣ي ب ألاؾخاطًً  مدمض مٗغوٝ وؤخمض عا٦ؼ 

وع٤ُٞ زالض مً ػمغجىا لم ؤؾخُ٘ جظ٦غ اؾمه آلان ..٢لذ لهم ل٣ض 

٫ قاي ظمُل ول٨ً الى٢ذ ٚحر مالثم ٖلى اقخ٣ذ للخضًض م٨ٗم خى 

ما ًبضو. ل٨ً ما الظي ًجغي في َظٍ البالص؟ و٦ىذ ؤ٢هض الىي٘ 

الؿُاس ي َبٗا، باصعث صون اهخٓاع ؤلاظابت ٢اثال، ما ًدضر خالُا ٚحر 

ذ بخاجا، ًبضو ؤهىا في مضزل اهخ٩اؾاث جيبني ٖلى ا٢خىإ الؿلُت  مٍغ

ألامغ  طان ًٖ ٧ل ش يء،بغظىح ٦ٟتها مُل٣ا، مما ًجٗلها جهم آلا 
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ًدخاط للخ٣ُُم والخدام ال٣ىي ال٣ابلت للخسلو مً خل٣ُاتها للىٓغ 

 الىي٘ ًىظع بمساَغ ٖلُىا مداولت ججىبها. للمؿخ٣بل.

ا ولِـ َىا٥ بال  ٢ا٫ مٗغوٝ مباقغة ؤنبذ الكاي يغوٍع

ب العحكاٞه زاعط ضجُج وػخمت  مىالي ؤخمض إلًجاص م٩ان ٢ٍغ

٤ التي هىظض ٞحها. ٗال ٢ٟؼ الهض٤ً عا٦ؼ مكحرا لىا بخدب٘ زُاٍ  الٍُغ ٞو

ب مً م٣هى ل٩ىمُضي، وظضها ؤهٟؿىا ٞجإة بُٗضًً  هدى م٩ان ٢ٍغ

جماما ًٖ ظى الهغار اإلاؼعج الظي ٦ىا ُٞه، ظلؿىا في َاولت  م٣هى 

 َاصت وظمُل . نٛحر ،

٧اهذ َظٍ اإلاعجؼة ألاولى لخل٪ ألامؿُت واوٛمؿىا مباقغة في 

ؤن ؤلاق٩ا٫ الُٟٓ٘ الظي هىظض ُٞه ظمُٗا الخضًض، ٢ا٫ مٗغوٝ 

ًىدهغ في مىيٕى وخُض، َى عجؼ الؿلُت بم٩ىهاتها ًٖ خاؾت 

ؤلاههاث ،َىا٥ نمم خ٣ُ٣ي و حكغطم جام في اإلا٣ابل بحن نٟٝى 

 اإلاُالبحن ووعي ٚحر م٨خمل بد٣ُ٣ت الىي٘ وبؿبل ججاوػٍ.

٢لذ ًا نض٣ًي َظٍ بق٩االث ٦م ٧ان بىصي ؤن ال هُغخها هدً، 

جُغخها جل٪ ألاظُا٫ التي ظاءث بٗضها ،والتي ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن  بل

جيهئ الكغوٍ الٗملُت والخىُٓمُت لخىى الىًا٫ الًغوعي  مً ؤظل 

ل لضيها وعي صم٣غاَي ؤم ؤنها في ٚالبُتها  الضًم٣غاَُت، ٞإًً هي ؟ َو

 وما الظي  ًم٨ً ؤن هغاًَ ٖلُه الُىم ؟’ ججتر ؤؾاَحر ألاولحن؟

م  اإلاٗى٢اث ال٨شحرة، مخٟ ٢ا٫ عا٦ؼ ؤهه ؿب عؤًه خاثل ظضا ٚع

َىا٥ ججاعب  بٌٗ الٟئاث الكابت الٟاٖلت  في الؿاخت ؤباهذ ًٖ 

٢ضعتها ٖلى اؾدُٗاب ؤلا٦غاَاث، والخٟاٖل م٘ صعوؽ الخجاعب 

الؿالٟت، اإلاُلىب خ٣ا الُىم َى ؤن ًخدمل ٧ل َٝغ الجؼء الظي 

ت اإلاؿاولُت ألاصبُت والؿُاؾُت بما في طل٪  ٌٗىص بلُه، مً ػاٍو

 بجضًت .الخٗامل م٘ الخجُُل 

ٞالخسل٠  ؤظاب  مدمض  بإن  ؤلاق٩االث اإلاُغوخت م٣ٗضة،

الخانل في ٢ضعة ٢ىي الخُٛحر والِؿاع ًغظ٘ ؤوال لٗال٢تهما اإلاخ٨٨ٟت م٘ 
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م٩ىهاث اإلاجخم٘ الٟٗلي، واهجظاب ٦شحر مً ؤٞغاصٍ وظماٖاجه 

للمماعؾاث الهامكُت والخ٣لُضاهُت، و ٌٗىص ٦ظل٪ لخل٣ُتهما وعًٞهما 

ً، زم ؤًًا بلى مغوعها بمغخلت اهخ٣الُت ٧ىهُا   الاهٟخاح ٖلى آلازٍغ

ا  ٖلُىا الخيبه لها، خُض ؤن الخٗابحر الؿُاؾُت والاظخماُٖت حٗٝغ جىٖى

قضًضا وجمغصا ٖلى مٗاًحر اإلاماعؾاث الؿاب٣ت في اإلاجا٫ الؿُاس ي 

وال٣ٗاثضي، بياٞت بلى جإزحر الخ٨ىىلىظُا الخىانلُت الجضًضة ٖلى 

خإزحر في اإلاجخم٘،  والتي جسل٤ ٖالث٤ مسخلٟت ًٖ ؤق٩ا٫ الخىانل وال

 جل٪ التي وظضث في  اإلااض ي .

٢لذ َظٍ الجىاهب  ج٣خط ي بضوعَا ه٣اقاث مٗم٣ت  وجاصي بلى 

ازخُاعاث ًجب ؤن ًخم الٟهل ٞحها بمؿاولُت،  ول٨ً َل حٗخ٣ضون 

ؤن الض٧ا٦حن الخالُت ًم٨ً ؤن ج٣بل بهظا؟ ؤال جغون ٞحها  ججلُاث 

ت ؤلاظغاثُت  للعجؼ ؤ٦ثر  ل ٌٗني َظا مً الؼاٍو مً ٧ىنها خلىال؟ َو

 يغوعة الخسلو مجها ؤو الابخٗاص ٖجها  مً ؤظل اؾدكغاٝ الخلى٫؟

٤ُ الشالض، صخُذ ؤن البٌٗ ٌٗخبر اإلااؾؿاث ال٣اثمت  ٢ا٫ الٞغ

في هُا١ اإلاىٓىمت  اإلاٗلىت، ؤو في ق٩ل الخمغص ٖجها  م٨دؿبا ًجب 

الاؾتهاهت ب٩ل ما َى ماؾؿاحي، اٖخماصٍ، في ْل ٖملُاث الهضم و

ول٨ً اإلاىيٕى الظي وؿعى إلًجاص مسغط هاجر له ًُغح ؾاا٫ ٠ُ٦ 

ًم٨ىىا بهجاح الخُٛحر؟ وػٕع البضًل ال٣اصع ٖلى الىمى والُٗاء؟ وبالخالي 

َل ًم٨ً لىنٟاث الخل٣ُذ الهجحن والتر٢ُ٘ اإلاخىاٞغ ؤن جهى٘ 

 اإلاؿخ٣بل؟

ص وبٖاصة ججاعب اإلااض ي ٢ا٫ ؤخمض عا٦ؼ اإلاهم في َظا ؤن الجمى 

ان  في نُٛها اإلاداٞٓت َى ٣ًُىا ٣ُٖم ،وؤن الخغ٦ت والخجضًض يغوٍع

الؾخ٨كاٝ الُا٢اث وألا٩ٞاع والخهىعاث الجضًضة ،لظا ًيبغي 

مىاظهت الٟغاٚاث الخانلت صون ؤي جإزغ والخإ٦ُض ٖلى البٗض الٗملي 

 واإلاماعؾت في نلب اإلاجخم٘ .
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لُاث خُت صازل ٚالبُت  البنى ٢ا٫ مدمض  ؤها ؤٖخ٣ض بىظىص ٞٗا

والهُا٧ل ال٣اثمت، وؤنها جدمل خلم الخُٛحر ب٩ل نض١ وخماؽ، ول٨ىني 

ً زاعظها ال٣ضعة ٖلى خمل ألاخالم وألاَضاٝ  ال ؤهٟي ًٖ آلازٍغ

الشىعٍت ؤًًا، وباليؿبت لي ؤعي في  وظىص  بًٗها صازل بيُاث  ٢اثمت 

خُاع اإلاىا٢٘ اإلاهىٟت ؾبُال لٗضم اوٗؼالها ًٖ اإلاجخم٘، وجإ٦ُضا الز

لخٟاصي الخلِ والاعجبا٥ الظي ًهاخب مٛامغاث الخجضًض 

ؤخُاها.ول٨ً الخ٣ُ٣ت َى ؤن َاالء ظمُٗا بٟٗل الخىمُِ الؿاثض ال 

 ًم٨جهم  ٢ِ ظٗل البيُاث التي ًامىنها مى٢ٗا لبىاء الخدىالث الالػمت .

٢لذ ؤنض٢اجي الخاظت بِىت بطن للكغوٕ في ه٣اف واؾ٘ ًٟخذ 

ُل لٟغػ آلُاث ٢اصعة ٖلى الخإزحر مجضصا في مجخمٗىا، في اججاٍ الؿب

ؼ ٢ُم و مباصت مىاظهت الدؿلِ والاؾدبضاص والى٢ٝى ؤمام  نهب  حٍٗؼ

البالص، والخىػَ٘ ٚحر الٗاص٫ في اإلاجا٫ الا٢خهاصي، والخسلو مً عب٣ت 

٨غا. ؤلِـ َظا َى  اإلاضزل ألانلي لى٣اقىا ٖلى  الٓالم ٣ٖلُت ٞو

م مً ٞٗل  الهضٞت ُٞه ؟ الٚغ

٢ا٫ الهض٤ً الشالض مبدؿما َظا بغهامج ضخم، ٠ُ٨ٞ وؿخُُ٘ 

جد٤ُ٣ َظا الُمىح ؟ هدً ؤعب٘  هٟغ في آزغ الٗمغ ،و٢ض ه٩ىن مجمال  

ملُىن وؿمت، حٗاوي ؾا٦ىخه مً  34بً٘ مئاث ٖلى امخضاص بلض  مً 

اؾخضامت الباؽ الؿُاس ي؟ ٞهل ًم٨ىىا ؤن هىجر في بَال١ مباصعة 

  َمىخىا؟                                                     جىا٤ٞ حجم

غون  ا١ واإلاىايلحن ًخٞى ٢ا٫ مدمض ؤٖخ٣ض ؤن َىا٥ ٦شحر مً الٞغ

بت في الاهسغاٍ في مباصعة تهضٝ لهظا اإلاىخى، واإلاُلىب َى  ٖلى الٚغ

اصة  ا، صون الؿ٣ٍى في ؤلٖا جدضًض ٢ىاٖض جإؾِؿها ومماعؾتها وجضبحَر

ت، و لى٨ً في خ٣ُ٣ت ألامغ البئِؿت  إله اماث والض٧ا٦حن الٟاٚع خاط الٖؼ

لبت  اث جالمُظ َو مخٟاثلحن، ٖلُىا ؤال هيس ى  ؤوال ٠ُ٦ بضؤها ٦مجمٖى

ى٣هىا خُىظا٥   مىظ هه٠ ٢غن الًدملىا بال الخماؽ الشىعي ٍو

غ ٖلى  ال٨شحر مً الىعي بم٩ىهاث الىي٘ واإلاجخم٘، ٞىدً الُىم هخٞى
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ُت واظخماُٖت وججاعب مُضاهُت ؤًٞل،  ؤلِـ مً ٚحر  مغا٦مت مٗٞغ

ُٟها لهالر ألاظُا٫ الجضًضة التي جغهى للخُٛحر ؟  اإلاىه٠ ٖضم جْى

ان في َظا اإلاكغوٕ، ٢ض وؿ٣ِ في  ٢لذ ؤنض٢اجي ًتهضصها َٞغ

مُب ؾً قغوٍ مؿاَمت ج٣ص ي البٌٗ مً الالخدا١ باإلاباصعة 

ت بِىما ٢ض ج٩ىن مجضصة ٞٗال ، ٦ ما ًم٨ً ؤن  وبٚىائها بإ٩ٞاع ٚحر مإلٞى

خذ الؿاخت للخابل  وؿ٣ِ في مُب  اهٟخاح ًاصي بلى الخمُُ٘ الخام ٞو

 والىابل بضون ؤي هدُجت، ٞما الٗمل؟

٢ا٫ مدمض  ليكغب الكاي ٣ٞض بغص و ؾىٟتر١، ل٨ً عظاء يٗىا 

ب .اه٣ُ٘  ظمُٗا َظا اإلاىيٕى في ؾلم ألاولُاث ولىبدض ًٖ ل٣اء ٢ٍغ

 الخُِ ولم هلخ٤  ول٨ً

ا٢ه الظًً باصلٍى اإلادبت  مدمض لم ًغخل ، بهه آلان وؾِ ٞع

لى ط٦غ الٗبىع جبحن لي ؤهه نىٟان ، الٗبىع بلى  ٞمشله ال ًغخلىن ٖو

 الخلىص وؤجظ٦غ في َظا قاٖغ الهىض ال٨بحر َاٚىع خحن ًٟؿغ ٌ ٢اثال:

ت ؤوؾ٘" وبهظا اإلاٗنى  "ؤن هخسُى خضوص ؤخاؾِؿىا وؤ٩ٞاعها إلاجا٫ خٍغ

 لىص آلان.ال ق٪ ؤن مدمض  ٢ض بلٜ الخ

وطا٥ الظي ٌٗني ٖبىع الجالصًً وؤؾُاصَم بلى جُه اليؿُان،   

 والظًً ه٣ى٫ لهم ما ٢اله مدمىص صعوَل:

 ايها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

ىا  آن ؤن جىهٞغ

 وج٣ُمىا ؤًىما قئخم ول٨ً ال ج٣ُمىا بُيىا

ىا  آن ؤن جىهٞغ

 ولخمىجىا ؤًىما قئخم ول٨ً ال جمىجى بُيىا

 ؤعيىا ما وٗمل ٞلىا في

 ولىا اإلااض ي َىا
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 ولىا نىث الخُاة الاو٫ 

 ولىا الخايغ، والخايغ، واإلاؿخ٣بل

 ولىا الضهُا َىا...و الازغة

 ٞازغظىا مً ؤعيىا

 مً بغها ..مً بدغها

 مً ٢مدىا ..مً ملخىا ..مً ظغخىا

 مً ٧ل ش يء،وازغظىا

 مً مٟغصاث الظا٦غة!..

 ؤيها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة!.
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 في ظاحاث السجىن 

 التي ضمخىا، 
 هىذ حشبه هفعً

 
 

 صالح الىدٌع

 

مً مىا ٌٗٝغ مؿب٣ا ؤي ش يء ًٖ ألاحخام الظًً ؾُلخ٣حهم 

 َىا٫ خُاجه؟

ىىن  اث الىاؽ الظًً ؾِؿخَى ومً مىا ٌؿخُُ٘ ؤن ًدضص ٍَى

ً ؤو لؿيخحن ؤو ؤبض الضَغ...؟  ٢لبه في ًىم مً ألاًام لُىمحن ؤو لكهٍغ

مىا ًم٨ً ؤن ٌٗٝغ بالًبِ في ؤي ًىم ؾُٗىص بلى ُٞافي  ومً

 الهمذ ألابضي؟

ؼي. ال ش يء.  ال ش يء مً طل٪ مم٨ً ًا ٍٖؼ

ًلؼم مً ؤظل طل٪ ؤن وِٗل. ؤن ه٨ٟغ. ؤن هسخاع. ؤن هدب. وؤن 

 ه٣امغ في بٌٗ ألاخُان.

ؤن هضزل ًضها في ظُب ألاًام. ووٗبض ب٣ُ٘ الى٣ىص اإلاُٛبت في 

ٞ٘ ًضها صون ؤن هىٓغ بلحها وهغمي بال٣ُٗت ُٚاَب اإلاجهى٫ زم هغ 

 الى٣ضًت بلى ؤٖلى وهخل٣ٟها ٢بل ؤن ججز٫ بلى ألاعى. 

هترصص ٢بل ؤن هخٟدهها. ٢بل ؤن هىٓغ بلحها. ٢بل ؤن وؿبر 

ا. هدؿاء٫ َل ؾ٣ُذ ٖلى الىظهت التي جمىِىاَا ؤم ال. َل  ؤٚىاَع

 ظاءث ٖلى ٢ضع ما هخمنى؟

ل لخٓت م٘ لٗبت الخٔ ٨َظا هُم٘ ؤن ه٩ىن الغابدحن في ٧

 َاجه. م٘ لٗبت الخُاة.
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ل َىا٥ ؤٚلى مً ؤن تهب٪ الخُاة ؤظمل وؤزمً ما ٞحها؟ ؤن  َو

٣ُا ب٪ ب٣لٍب ًس٤ٟ بالهضا٢ت وال٨غامت والخب وزٟت  تهب٪ نض٣ًا ٞع

 الغوح وخب الجما٫... وال٨شحر ال٨شحر مً الخؼم.

ه بال زاٞخا في ؤٚلب ألاخُان. ٦إه٪ في َمؿ٪  نىج٪ لم ؤٖٞغ

٦ىذ جً٘ ٧ل خغن٪ مً ؤظل يمان ٞٗالُت ال٣غاع والازخُاع. ختى 

ال جخضزل ألاؾمإ الهامكُت التي ال جغي مً ألاقُاء بال ٩َُلها ال 

 عوخها. 

نمخ٪ وجدٟٓ٪ طا٥، ٦ىذ حكبه ؤبا٥ الظي لم ًظزغ ظهضا  في

غ مً ؤظل نُاهت ال٨غامت، لم ًظزغ ظهضا مً ؤظل  َىا٫ ٦ٟاخه اإلاٍغ

ؤن ج٨خمل عظىلخ٪ ومغوءج٪ مٗا. ختى ج٩ىن نلبا مخمىٗا وع٣ُ٢ا 

مخىايٗا. ؤبى٥ الظي ؤُٖى مً ٦ُاهه ٧ي ًىتٕز اؾخ٣ال٫ البالص مً 

ها ؤهذ ؤ٦ثر مً ٚحر٥... مسالب الاؾخٗماع، ب٩ل الجغاح ا  لتي حٗٞغ

٦ىذ ؤعاٍ بكىقا ٖلى الضوام خحن ًلخ٣ي بىالضي الظي ظاء ًىما 

ني، ٞىظض بها عظاال  بلى ؾال مىُٟا مً م٨ىاؽ بؿبب هًاله الَى

ؤٞظاطا ٌٗٝغ الغؤي الٗام ؤؾماءَم وآزغون ٌكخٛلىن في الٓل ب٣لىب 

ً والخُاة ٢بل ٧ل ش يء وبٗض ٧ل  ا ألاًمان بالَى  ش يء.ًملَا

في ؾاخاث السجىن التي يمخىا، ٦ىذ حكبه هٟؿ٪. مىايال 

نلب ؤلاعاصة، واز٤ الا٢خىإ، مخىزبا لآلحي، م٨خُٟا بال٣لُل. مامىا بإن 

ال٣ىاٖت ؾالح مً ؤظل الخ٤. ٞالُامدىن بلى ألاقُاء حٗىػَم ألا٩ٞاع 

 وال ًدب٣ى بحن ًضيهم بال الؼبض. ػبض ألاًام 

٨ظا وػبض ألاقُاء وػبض الب٣اًا.  ٨ظا ٖكذ َو ٨َظا ٦ىذ َو

 ْللذ.

٤ ُٖيُ٪ ٖال٣ا بظا٦غحي.  ٨َظا عؤًخ٪ ٢بل ؤن هٟتر١. ال ػا٫ بٍغ

 .٪٣ مخمضصا ٖلى حٗب خُاج٪. ٚحر آبه بىزؼاجه. ؤمؿ٨ُذ بمٞغ

هٓغَث بلى  ولم جخ٩لم. ج٩لمْذ ُٖىا٥. ٢لُذ ل٪: "هدً ظمُٗا مٗ٪. 
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ومٌُ  ؤهذ لؿذ وخض٥". صمْٗذ ُٖىا٥َ ؤو ُٖىاَي، ال ؤصعي. ل٨ً

اب. زم َهَىا ؤهذ وؤها في هٓغة ٚو لخني  اإلادبت مغ  مً َىا٥. لخ  حَعج 

ضجني ؤال جب٣ى مٗه ؤ٦ثر مً ص٣ُ٢ت. ٞال  : "ل٣ض ٖو
ُ
اإلامغيت

 
َ
جسظلني".هٓغُث بلُ٪ مً ظضًض وؤها ؤ٢ى٫ في هٟس ي مساَبا بًاَا

م  "الٗمغ ٧له ٢ًِىاٍ مٗا ولى ًٖ بٍٗض ؾُضحي. ق٨غا ٖلى حٗاوه٪ ٚع

ي مى٘ الٍؼ ضُث ؤصعاجي وؤها ؤمّنِ اعاث...". ٖاوصُث الابدؿاَم مً ٧ل ٢لبي. ٖو

م ؤن خغاعة ظؿض٥َ لم جُمئىني ٖلُ٪.   الىٟـ بل٣ُا٥، ٚع

مئىان ٚاصع ٢لبي.  م ؤن الَا ُمني ؾلمى ٖلى الهاج٠ وؤَمئجها ٚع ِ
ّ
ج٩ل

ش ًيخٓغ  ؾلمى التي جبدض هي ألازغي ٦ما بدض ظُلىا ًٖ مىٟظ للخاٍع

 بالخإ٦ُض. زُاَا وزُى ظُلها 

ض ماظل  ؼي مدمض. َى ؤظل آزغ ٣ِٞ. َى مٖى ٨َظا طَبذ ٍٖؼ

.ِ٣ٞ 

اؾمذ لي ؤن ؤوصٖ٪ آلان ٧ي ؤٖىص بلى ا٢تراٝ الخُاة ٦ما ٧ان 

٣ًى٫ مدمٌض آزُغ ؤخب  الخُاة مشل٪ و٧اٞذ مً ؤظلها ختى آزغ عم٤ 

 مشل٪. 
 نالح الىصٌ٘

 2017ؤ٦خىبغ 
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 آه مً الىفاء ومً محبدىا

 
 مفخاحاملصطفى 

 

 زم يهىي  ًدىم َظا ال٣ٗاب ٞى١ عئوؾىا ب٩ل نالٞت واز٣ت وب٩ل جاصة

ًجز٫ َظا ال٣ٗاب ٌٛغؽ في ٦خٟي مسالبه اإلاىخ٣اة بٗىاًت اإلاىث 

 ٞخٛمغوي الٟجُٗت

 ن٠ُ ٢اثٔ والخغاث٤ ٣ٖاب في ٖهغ ٢اثٔ مً ًىم ٢اثٔ في

ىا واخضا واخضا  اه٣غى ال٨الم ألهىا وٗٝغ ال٣ٗاب وال٣ٗاب  ٌٗٞغ

 ال٣ُٔ في اله٠ُ في الُىمو 

٣ُي و اؾترح  هم ًا خبُبي ًا ٞع

  لم حكاوعها ختى هضبغ للغخُل ظىاػة ؤبهى

 لم حكاوعها ٢بل ؤن جٌُٟ مى٪ الخُاة مٗلىت ؤه٪ ؤزمً مً مدبدىا

 

 لم حكاوعها و الىبٌ ًسٟذ 

 لم حكاوعها و ؤهذ جدص ي ؤهٟاؾ٪ ال٣لُلت ألازحرة

اء ومً مدبدىا ومً بؿمخ٪   الخجىلتآٍ مً الٞى

اث نضؤ  لً ؤعزُ٪ ًا خبُبي ألن الظ٦ٍغ

 واإلاغاسي ٦الم مٓلم ٧اله٣ُ٘
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 مىخل ٧الُٛاب

 بلُض ٧الٟغاٙ

 ًى٣بٌ الجهاع

 ًى٣غى ال٨الم

 جى٣غى اللٛت

 وال ًب٣ى في اإلاضي الا بً٘ خكغظت و صمٗخان
 

 جغخلىا مجخمٗحن لم 

 لم ال جغخلىن مجخمٗحن ٦ما اظخمٗذ آالمىا و ؤمالىا و ؤخالمىا 

 ؤظؿامىا الًٛت الىدُٟت الٗؼالء في الٗظاب و ؾىحن السجىن 

 ظهىلها و عؾمحها

اث نضؤ ٣ُي ألن الظ٦ٍغ  لً ؤعزُ٪ ًا ٞع

 و اإلاغاسي يمإ ٢اجل ٧الؿم ًؼصعص الىًاعة 

 

 ٖؼاء ظمُال زضًجت

 ٖؼاء ظمُال ؾلمى

 ٖؼاء ظمُال ٚؿان

 ٖؼاء ظمُال ٧ل اخباثه

اقي  ٖؼاء ظمُال ٞع

اء  ؼي ه٣غئ٥ الٞى و ال جلخٟذ لضمٗت ؤو صمٗخحن ؤو ؤ٦ثر ٖلى ٢م ٍٖؼ

 الىظٍى ألالُٟت التي عا٣ٞذ عخلخ٪ ألازحرة

غ الٗحن  هم ٢ٍغ

 ؾالم ٖلى عوخ٪ الُاَغة.
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 ه ًا عمش آ

 

 

 

 عبذ اللطيف صسٍىم
 

الخُى هدى الغخُل وؤنبذ  آٍ ًاٖمغ ًا ؤدي وع٣ُٞي...ؾغها وؿإع

ىا.عخل مدمض الجمُل مً ٚحر جغصص وال وصإ  ألالم مؿخ٣غا بحن يلٖى

دؼ في الىٟـ ؤهني لم ؤؾخُ٘ خٓىع الجىاػة بؿبب ي٤ُ الى٢ذ.ما  ٍو

ض الجىاػة...٢ل له ًا ٖمغ وؤهذ جىصٖه بلى  بحن جل٣ي زبر الٟاظٗت ومٖى

 مىُٗا ٦ىذ 
ً
ؤخخمي به ٧لما مخىاٍ ألازحر ؤهني ب٣ٟضاهه ٣ٞضث خهىا

 نغث ؤؾخ٣بل ًىمي  ي٣ذ بهظا الؼمً الغصَئ..
ً
٢ل له ؤهني نض٢ا

بت..٢ل له وؤٖلُم ؤهه ؾِؿمٗ٪ ؤهني مىظ ؤخببخه ؤو٫ ل٣اء  بالخُحر والَغ

٣َٟذ ؤخبه وؤظله وؤٖتز به ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٧ل ًىم..٢ل له بإهىا مٗه ٖلى 

٣ِٞ هغخل  همىث .. مُٗاص ألهىا ؾل٨ىا ؾبُل ألابض وبن مخىا ٞةهىا ال

مً مجا٫ ماصي مدضوص بلى ًٞاء اإلاٗنى والخلىص..و٢ل ل٩ل البا٢حن 

ض لً هسلٟه..٢ل لخضًجت هدً في ال٣ٟض ؾىاء  مىا ؤهىا صوما ٖلى مٖى

ؿان ؤهىا ومدمض بُيىا ٦ما ٧ان صوما  وفي الهبر ؤق٣اء..٢ل لؿلمى ٚو

ؾىسلُض ٨ُٞما وفي ق٣ُ٣اج٨ما وؤق٣اث٨ما بىاجىا وؤبىاءها بلى ؤبض 

ؤدي لم ٌٗض لل٨الم مٗنى..٧ل ال٨الم بال ظملت  بضًً . آٍ ًا ٖمغ ًاآلا 

 زاَٟت:هدب٪ ًا مدمض.
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 إهذاء لشوح الفليذ محمذ معشوف
 

 عبذ اللطيف صسٍىم

 ش يء مىه

 )مدمض مٗغوٝ(

.................. 

 ٢ا٫: حٗا٫ْ..

 ٍِ   ال جمَغ ٖلى الغبا

 وال جل٣اوي.

.. ُ٘  ؾىدؿ٨

 هؼوُع الٗخماْث 

 الِٓل..وؤ٢ىاَؽ 

ٗاْث..  ه٣ط ي ؾَى

َغ ما جب٣ى..  وُٗض جضٍو

 مً ألامِل..

.. َ٘  هدهغ الىظ

 وِٗلُبُه..

 وػَن ألامىُاْث!
ُ

 هس٠ٟ

 ٢ا٫َ حٗا٫ْ..

 ٢ا٫َ حٗا٫ْ..

..
َ
 ال ج٣غِب الغباٍ

 وال جغاوي..

 اجغ٥ْ ٖلى مضزلها..

 ٧َل ماجىىُء بِه 
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 مً ؤماوي..

 وباؾ٣اِث اإلاٗاوي..

 ٞالظي ٨ًجٍز ٢لبي..

 التي..٨ًٟي 
َ
 ال٣بُلت

اهْذ ..  ٧اهْذ ٖو

 وما َاهْذ 

 وما صاهْذ..

  وما بغخذ زٍُى الخماِؽ..

 حٗا٫َ همط ي الٗؼَم..

 هه٣ُل الخٟاوي!

 ٢ا٫َ حٗا٫ْ..

 ٢ا٫َ حٗا٫ْ 

..
ً
ا  ٞإجُِذ مؿٖغ

..
ً
 وؤجُِذ َاجٗا

..
ً
 وؤجُِذ مىلٗا

..
ً
 وؤجُِذ ظاجٗا

 لبؿمت ؾمغاَء..

 وإلادٍت خغاَء..

 الجبا٫ْ.
َ
 .وآلاَن ًا َامت

 ولىَن الخىاِء والشمغِ 

 وال٨ما٫ْ..

..
َ
 ٠ُ٦ ؤ٢غُب الغباٍ

 ُ٘   ٠ُ٦ ؤحؿ٨

 ٍِ  بالغبا

 وؤهَذ الُىَم..
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 ؤمغتها بالهمِذ..

 نحرَتها ؤَال٫ْ؟!..

 الُىم ؤها الظي..

 ًىاصً٪:

 حٗا٫ْ.
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الشفيم محمذ معشوف 
إوعان.. كبل أن ًىىن 

ا.   مىاضال ٌعاٍس
 

 عبذالغني اللباج
 

ا.   ٤ُ مدمض مٗغوٝ بوؿان.. ٢بل ؤن ٩ًىن مىايال ٌؿاٍع الٞغ

ا مً ًيس ى بوؿاهِخه ما صام الِؿاعي ٨ًغؽ خُاجه  ولِـ مىايال ٌؿاٍع

للىًا٫ مً ؤظل ؤن ٌؿخُٗض اإلاىاًَ واإلاىاَىت واإلاجخم٘ بوؿاهُتهم 

٤ُ مدمض مٗغوٝ ججؿض َظٍ الغئٍت/اإلاماعؾت.  اإلاؿلىبت. وخُاة الٞغ

ماعؽ" والخغ٦ت اإلااع٦ؿُت  23مٗغوٝ، هايل في بَاع"مىٓمت 

. ماعؽ زىعجه يض الاؾدبضاص 1970اللُىِىُت اإلاٛغبُت مىظ بضاًتها ؾىت 

والاؾخٛال٫ الُب٣ي ٦مىايل "ظبهت الُلبت الخ٣ضمُحن" و٦مماعؽ 

ً ٢ىاٖخه ماعؽ". لم ًىل م 23إلاهام هًالُت ٧لٟخه بها ٢ُاصة "مىٓمت 

خ٣ا٫ إلاضة  ت الغاص٩ًالُت مؿلؿل الازخُاٝ والخٗظًب والٖا  8الِؿاٍع

في "ال٩ىعبِـ" و"صعب مىالي الكٍغ٠".. لم جىل  1973ؤقهغ في ماعؽ 

مبر ألاؾىص ؾىت  و التي  1974مً نالبخه الىًالُت خملت اٖخ٣االث هٞى

خه الغاص٩ًالُت الخ٨م ٖلُه ب1975ؾخُاله ؾىت  ـ .. ولم ًىل مً ٌؿاٍع

ؾىت يمً ؤخ٩ام الىٓام الؿُاس ي قملذ اإلااع٦ؿُاث  22

والتي ونلذ بلى  1977البًُاء ؾىت  واإلااع٦ؿُحن اللُىِىُحن بالضاع

ؾىىاث في السجً اإلاغ٦ؼي  10اإلاابض.. ٢ط ى مدمض مٗغوٝ الـ

غ الكٗب  بال٣ىُُغة ألجه ازخاع امدكا١ الىًا٫ بىعي مً ؤظل جدٍغ

ت الؿُاؾت اإلالتزمت بالشىعة جاصي مً الاؾدبضاص في ػمً ٧اهذ اإلاماعؾ

خ٣ا٫ والىٟي.. ل٨ىه واظه بشجاٖخه  بلى الازخُاٝ والخٗظًب والٖا

خ٣ا٫ والازخُاٝ الؿغي والخٗظًب في "صعب مىالي  الهاصثت ظالصي الٖا
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وانل هايله  1984الكٍغ٠" و"ال٨غبِـ". بٗض مٛاصعجه السجً ؾىت 

وؿان"، وؾاَم في الٗملي لخُٟٗل هًا٫ "الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى١ الا

جإؾِـ اإلاىخضي اإلاٛغبي للخ٣ُ٣ت والاههاٝ، َظا الخإؾِـ الظي 

ٞغى ٖلى الىٓام الؿُاس ي جإؾِـ "َُئت الاههاٝ و اإلاهالخت" 

ذ ٖلى  للىٓغ في ملٟاث "الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى١ الاوؿان". حٗٞغ

٤ُ مدمض مٗغوٝ ؤ٦ثر بٗض مٛاصعجىا السجً في ٚكذ  ، زم 1991الٞغ

ا١ وع٣ُٞاث مً ؤظل ججمُ٘ قخاث جىانلذ ٖ ال٢تي به م٘ مباصعة ٞع

الِؿاع الضًم٣غاَي الجظعي واإلااع٦س ي الجضًض في بضاًت الدؿُٗىاث. 

ً الىٓام الؿُاس ي.. بط زغط مً السجً لُىايل مً  لم تهؼمه ػهاٍػ

غ الكٗب اإلاٛغبي مً الاؾدبضاص. لظل٪  ؤظل الاهسغاٍ في هًا٫ جدٍغ

٣ُاجه  ا٢ه و ٞع في الىًا٫ الخ٣ىقي و الِؿاعي. ٧ان له اهسٍغ م٘ ٞع

وعي خاص بالًغوعة جغ٢ُت الىعي الِؿاعي الش٣افي و ال٨ٟغي والؿُاس ي 

٣ُه ٖبض  اإلاىايل مً اظل الضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ُت. ٞإَل٤ م٘ ٞع

ت ز٣اُٞت، ٧اهذ  ال٣اصع الكاوي مجلت "ٖلى ألا٢ل"، ؾُاؾُت ٨ٍٞغ

و٢بل ؤؾابُ٘ ٢لُلت مً ٖالمت ممحزة في الؿاخت الؿُاؾُت و الش٣اُٞت. 

ت  ا بك٩ل و ؤ٩ٞاع ومًامحن ٌؿاٍع ها٢كخه في بم٩اهُت بٖاصة بنضاَع

ا بالىٓغ  صًم٣غاَُت ظضًضة. وعا٢خه ال٨ٟغة التي لم ؤؾخمغ في بهجاَػ

٤ُ مً  بحن الٞغ ٣ُاث ال٣ٍغ ا١ والٞغ لىيعي الهخي الُاعت. الٞغ

ىن صوعٍ الهاصت والىاػن في  ال٣ُٟض مدمض مٗغوٝ َم مً ٌٗٞغ

روعة وظض٫ ججمُ٘ قخاث "الِؿاع الؿبُٗني" مىظ بضاًت ؾىىاث نح

٤ُ مٗغوٝ ًبلىع ألا٩ٞاع الجضًضة التي جىخض  الدؿٗحن. ٧ان الٞغ

ت إلهًاط الكٍغ الؿُاس ي لىخضة الِؿاع  وجخجاوػ الخىا٢ًاث الشاهٍى

الغاص٩ًالي. وهي نحروعة ؤًٞذ بلى حك٨ُل "الخغ٦ت مً ؤظل 

اَي" و "الضًم٣غاَُىن اإلاؿخ٣لىن" .. الضًم٣غاَُت" و "الىهج الضًم٣غ 

٤ُ مٗغوٝ ونلتي بالِؿاعي،  تي بالٞغ وؾلى٦ه  باإلوؿانوحٗم٣ذ مٗٞغ

الاوؿاوي الغاقي خحن ػاعوي إلاضة ؤؾبٕى َى وع٣ُٞت خُاج٪ زضًجت 

ؿان في نهاًت ؾىت  في مغا٦ل. والُىم ؤٞخ٣ض الخًىع  1998وؾلمى ٚو
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٤ُ مدمض مٗغوٝ بإلم مضًض، ل٨ً مد مض مٗغوٝ الػا٫ اإلااصي للٞغ

ُه الظ٧ي وبغئٍخه البُٗضة الىٓغ  خايغا في خُاحي ب٨ٍٟغ الى٣ضي وبٖى

التي ؤقغ٦ني بًاَا. الػالذ خىاعاث جباصلىاَا، خايغة في خُاحي، خى٫ 

مؿاع ومهحر الِؿاع الضًم٣غاَي الغاص٩ًالي، وبق٩االث خ٩ىمت ٖبض 

٨غة ومؿاع الِؿاع. ش ٞو ا ٖلى جاٍع ٦ما ال  الغخمان الُىؾٟي وجإزحَر

ػالذ خىاعاجىا في ًٞاء "الخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت" ؤو ٖلى 
َامكها خايغة، و خايغة مؿاَمخه الىاػهت في مباصعة نحروعة جىخُض 

م٩ىهاث الِؿاع الغاص٩ًالي الظي ؤًٞذ بلى جإؾِـ الِؿاع الاقترا٧ي 

٤ُ مٗغوٝ صوع مخمحز في بلىعة جهىع 2002اإلاىخض في ًىلُىػ  . وللٞغ

ىت الخُاعاث ٖىضما ٦ىا هبلىع وخضة م٩ىهاث الِؿاع ومماعؾت  وقٖغ

الغاص٩ًالي وجإؾِـ "الِؿاع الاقترا٧ي اإلاىخض"، وؤنبدذ الخُاعاث 

م ي٠ٗ الىعي ب َمُتها، في الخ٣ل الؿُاس ي إمماعؾت مخمحزة، ٚع

اإلاٛغبي. ْل ٞاٖال مخمحزا في نحروعة جإؾِـ جدال٠ م٩ىهاث مً 

بَاع "ججم٘ الِؿاع الضًم٣غاَي" في  الِؿاع الضًم٣غاَي الغاص٩ًالي في

. وم٘ طل٪ اؾخمغ ػاَضا في اإلاغا٦ؼ ال٣ُاصًت ملتزما بمباصت 2004ًىهُه 

وبإزال١ و بسِ و بمماعؾت الِؿاع الضًم٣غاَي الغاص٩ًالي. ألن مٗغوٝ 

ُت  ٌٗخبر ؤن الخىا٢ًاث بحن م٩ىهاث ججم٘ الِؿاع الضًم٣غاَي ْٞغ

بُُٗت ل٣ىاٖخه بًغوعة الخىا٢ٌ والا  زخالٝ في الىًا٫ الؿُاس ي َو

ٜ اإلاماعؾت واإلاىا٠٢ الؿُاؾُت ًٖ  الِؿاعي الخي، و بًغوعة ٖضم َػ

٤ُ مٗغوٝ لخؼب الِؿاع الاقترا٧ي  الخىا٢ٌ الغثِس ي. ٧ان اهخماء الٞغ

اإلاىخض مىُل٣ا الهخماثه لِؿاع صًم٣غاَي عاص٩ًالي بال خضوص خؼبُت 

الاوؿان، ٌؿاع وؿاهُت بمٛغبي وؤممي ًىايل مً ؤظل  ي٣ُت، ٌؿاع

غ الكٗب مً هٓام اإلاسؼن لخد٤ُ٣ حُٛحر صًم٣غاَي  ًبضؤ مً جدٍغ

ظظعي للمجخم٘ وللضولت، ٌؿاع بال خضوص خؼبُت ي٣ُت ألهه ًامً بإن 

الِؿاع بما ؤن ٩ًىن في ٢لب الىًا٫ الضًم٣غاَي الكٗبي ؤو ال ٩ًىن. 

٤ُ مٗغوٝ مؿخمغة هضبغ الخىا٢ًاث صازل  اؾخمغث ل٣اءاحي بالٞغ

ثىا الؿُاس ي. و٧لما الخ٣ُىا ٧ان ٌٗبر لي ًٖ ٢ل٣ه مً مماعؾاث اهخما
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ت وجٟخ٣ض لىعي  ت حٛغ١ في الخىا٢ًاث الشاهٍى ج٨خُ٪ ومىا٠٢ ٌؿاٍع

وإلاماعؾت الهغإ الؿُاس ي في ٢لب الخىا٢ٌ الغثِس ي والخىا٢ٌ 

ألاؾاس ي بغئٍت مىٛغؾت في وا٢٘ قٗبىا، واضخت آلاٞا١ وواضخت 

قترا٧ي. ٧ل َظا الُٗاء الؿذي َُلت جدضًاث جدغعٍ الضًم٣غاَي والا 

ُه  مؿاٍع ٧ان مٗغوٝ ًدمل، في نمذ و قمىر، مٗاهاة ظؿمه و ٖو

التي زلٟها الخٗظًب والسجىن والخُاة وجىا٢ًاث الِؿاع الضًم٣غاَي 

ُا ؤو َاعثا بل  الغاص٩ًالي. ألن التزامه بالِؿاع الاقترا٧ي اإلاىايل ْٞغ

سُا اؾتراجُجُا. خمل في خُ اجه ؤلم اؾدكهاص اإلاىايل ٖبض بًماها جاٍع

الل٠ُُ ػعوا٫ ال٣اثض الهلب في مىٓمت بلى ألامام جدذ الخٗظًب 

٣ُت ؾُٗضة  الهمجي لىٓام الاؾدبضاص. ٦ما لم ًٟاع٢ه ؤلم اؾدكهاص الٞغ

اإلاىبهي في ؤو٫ بيغاب ًٖ الُٗام للمٗخ٣لحن الؿُاؾُحن اإلااع٦ؿُحن 

٣لت واإلاٗخ٣ل لٟغى اٖتراٝ الىٓام الؿُاس ي بىٓام وخ٣ى١ اإلاٗخ

٤ُ مدمض مٗغوٝ.. وألهه ؾِؿخمغ خايغا في  الؿُاس ي. اٞخ٣ضث الٞغ

يي و في ٦ُىىهتي.  خُاحي، لً يهضؤ ؤلم ٞغا٢ه في ٖو
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الشفيم محمذ معشوف 
خ  الحىيم الزي اهصفه الخاٍس

 
 محمذ الىافي

 

٤ُ مدمض مٗغوٝ ألهه  مً الهٗب ازتزا٫ اإلاؿاع الىًالي للٞغ

م ؤهه ٧ان مً ال٣اصة مهما ٢لىاٍ في  مؿحرجه ٞلً هُٟه خ٣ه،  ٞٚغ

اإلاخىايٗحن ٞةهه ٧ان بمشابت الجىضي اإلاجهى٫ ؤو الؿم٨ت التي حؿبذ في 

 اإلااء ال ًٓهغ في الهىعة ول٨ً جخ٩لم ٖىه هخاثج مماعؾاجه ومىا٢ٟه .

بؿال، صعؽ الابخضاجي بمضعؾت الؿىع  1951مً مىالُض ؾىت  بهه

ت الخؿً الشاوي  بؿال )حؿمى اإلا٩ي الٗلىي خالُا(، واهخ٣ل بلى زاهٍى

بالغباٍ إلجمام صعاؾخه. ٧ان مً وكُاء الجمُٗت اإلاٛغبُت لتربُت 

خ٣ا٫ التي حٗغى -الكبِبت  ٕٞغ ؾال بٗض بخُاء الٟٕغ  ازغ خمالث الٖا

جداصًىن في ؤوازغ الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااض ي. بٗض لها اإلاىايلىن الا

ظامٗت مدمض الخامـ بالغباٍ،  -البا٧لىعٍا ؾُلخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١ 

ني لُلبت اإلاٛغب.  وجدمل مؿاولُت الخٗايضًت بها في اَاع الاجداص الَى

ماعؽ.   23اللُىِىُت -٢بل طل٪ ٧ان ٢ض اهسٍغ في اإلاىٓمت اإلااع٦ؿُت

ني ٦ما قاع٥ في اإلااجمغ ال ني لُلبت اإلاٛغب في  15َى لالجداص الَى

، 1973ًىاًغ  24، وبٗض خٓغ اإلاىٓمت الُالبُت في 1972ٚكذ 

ت مً اإلاىايلحن في حٗايضًت  ؾِخٗغى لالٖخ٣ا٫ صخبت مجمٖى

ً في اإلاٗخ٣ل  8الخ٣ى١، خُض طا٢ىا زال٫  خ٣ا٫ ألامٍغ ؤقهغ مً الٖا

)مُاع آهٟا  الؿغي "صعب مىالي الكٍغ٠" واإلاٗخ٣ل الؿغي "ال٩ىعبِـ"

الظي اؾخٗمل ٦مٗخ٣ل ؾغي و٧ان ٌؿمى "ال٩ىعبِـ" والظي  ٖٝغ 

الٗضًض مً الاؾدكهاصاث، زانت وؾِ اإلاىايلحن الاجداصًحن 



71 

"(. بٗض الاٞغاط ٖىه، لم جمٌ 1973ماعؽ  3اإلاٗخ٣لحن في ؤخضار "

، و٢ضم بلى 1975خىالي ؾىت، ختى جم اٖخ٣اله مً ظضًض ؾىت 

ماعؽ،  23يلي جىُٓماث الِؿاع الجضًض ) إلاىا 1977ًىاًغ  3مدا٦مت 

ب  1977بلى ألامام، لىسضم الكٗب(، ٞهضع في خ٣ه الخ٨م في ٞبراًغ 

ؾىت. لم ًخممها خُض جم بَال١ ؾغاخه م٘ الٗضًض مً اإلاىايلحن  22

حن آهظا٥ في ن٠ُ   1987. الخد٤ باإلاداماة، وفي ؾىت 1984الِؿاٍع

وؿان، التي ٣ٖضث ؾاَم في اخُاء الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى١ الا

ا الشاوي ؾىت  والظي ؾمي بماجمغ "اؾخمغاع الخُاة"، ٦ما   1989ماجمَغ

ؾاَم مىظ البضاًت في مجهىصاث ججمُ٘ الِؿاع الجضًض، في ؤوازغ ؾىت 

ى اإلاجهىص الظي ؤزمغ جإؾِـ 1990 جىُٓماث ) الخغ٦ت مً ؤظل  3، َو

ي(، بٗض الىهج الضًم٣غاَ -الضًم٣غاَُىن اإلاؿخ٣لىن  -الضًم٣غاَُت 

 ٖضم الخىنل بلى الاجٟا١ خى٫ بَاع مىخض.

و٧ان مً يمً اإلاؿاَمحن في جإؾِـ الخغ٦ت مً ؤظل 

ل  التي لٗبذ صوعا مدىعٍا في مماعؾت  1996الضًم٣غاَُت في ابٍغ

غح ألاؾئلت التي جىاظه مؿخ٣بل  الخٗضص والازخالٝ يمً الىخضة َو

ت.  الِؿاع وعبِ اإلاماعؾت اإلاُضاهُت بالىٍٓغ

م في جإؾِـ ٖضة مىابغ بٖالمُت وز٣اُٞت: مجلت ٖلى ٦ما ؾاَ

ضة اإلاؿخ٣بل الضًم٣غاَي. ضة الِؿاع الضًم٣غاَي، ظٍغ  ألا٢ل، ظٍغ

٤ُ مدمض مٗغوٝ هي  عبِ اإلاماعؾت والاهخٓام  بن محزة الٞغ

لى َظا الاؾاؽ، وب٣ضع ما اهه ًدؿً ؤلاههاث  الؿُاس ي بال٨ٟغ ٖو

٣غ بالخٗضص ٞةهه ًغج٨ؼ في ٧ل طل٪ ٖلى ا لدكبض بمباصيء و٢ُم ٍو

الِؿاع، ومً َظا اإلاىُل٤  ٣ٞض ؾاَم في جإؾِـ الِؿاع ؤلاقترا٧ي 

ىضما اهدٝغ اإلاؿاع ًٖ ؤَضاٞه الىبُلت اجسض 2002اإلاىخض في  ،  ٖو

ق٩الُاث الِؿاع  ومكغوٖه الؿُاس ي. ةمؿاٞت صون ؤن ٣ًُ٘ الهلت ب

٣ُاث الظًً ج٣اؾمىا واًاٍ هٟـ الهمىم ا١ والٞغ  وجدض بلخاح الٞغ

ني الشالض  ٖاوص الاهسغاٍ في الخؼب الاقترا٧ي اإلاىخض في اإلااجمغ الَى
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ٗاال  خُض اهخسب ًٖىا في لجىت الخد٨ُم. ٦ما ٧ان ًٖىا وكُُا ٞو

ني  20في لجىت  ٞبراًغ والخغ٧اث الاظخماُٖت )بخضي لجً اإلاجلـ الَى

للخؼب (، ل٨ىه مغة ؤزغي ًٞل ازض مؿاٞت ًٖ الهغاٖاث التي 

٨ٟغي الؿُاس ي في اعجباٍ م٘ اإلاماعؾت والترظمت جٟخ٣ض للخُاعح ال

ا  ني الشالض للخؼب، باٖخباَع اإلابضٖت للخِ الؿُاس ي للماجمغ الَى

ى١ طل٪ ْل ميكٛال بهمىم الِؿاع و  ق٩االجه بنغاٖاث مىا٢ُٗت، ٞو

اعاث.  م٘ ظمُ٘ اإلاىايلحن والَا

ٞبراًغ ولٗب صوعا باعػا في  ٦20ما ْل خايغا ب٣ىة في خغ٦ت 

ضاثم م٘ الكباب واإلاؿاَمت في بلىعة الخلى٫ الىًالُت  الخىانل ال

 للخدضًاث التي ٧اهذ جىاظهها.

والُىم م٘ اهُال١ قغاعة الخغا٥ الكٗبي بالٍغ٠ الكامش 

ىُت ٦ةخضي ججلُاث عوح خغ٦ت  م  20وامخضاصاجه الَى ٞبراًغ، ٞٚغ

ُٚاب٪ الجؿضي ٖىا ٞةن م٣اعبخ٪ الجضلُت لئلق٩الُاث حؿاثلىا ؤو 

ُا في الىي٘ بٗباعة ؤزغ  ي بن الخغا٥ الكٗبي ٢ض ؤخضر جدىال هٖى

الٗام، ما ًٟغى ٖلى حك٨ُالث الِؿاع اإلاىايل ؤلاظابت بك٩ل ظماعي 

 ٖلى ألاؾئلت الؿُاؾُت الخاع٢ت التي ًُغخها.

ا٢٪ وع٣ُٞاج٪  ؾِب٣ى عنُض٥ الىًالي اماهت في ٖى٤ ٧اٞت ٞع

 .وخ٪ في ؾالمٖلى صعب الخدغع والضًم٣غاَُت والاقترا٦ُت ... ولتر٢ض ع 
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 لً أوعان ما حييذ

 

ضق  املصطفى  املٍش

 

٦ىذ مً زلت ألاخبت الُُبحن الظًً اخخًىىوي، مباقغة بٗض 

ا٢ىا 1993مٛاصعحي ؤؾىاع السجً اللٗحن ؾىت  ، في مجزل٪ بؿال وبحن ٞع

الكامسحن في الخل٣اث الخإؾِؿُت للخغ٦ت مً ؤظل الضًم٣غاَُت، 

 الِؿاع الجظعي ختى ؤنبدذ م٩ىها مً م٩ىهاث 

ض مً ؾيخحن  عا٣ٞخني الى ا٢ؿام وم٩اجب وػاعة الضازلُت ؤٍػ

٦ىذ ؤو٫ مً عا٣ٞخه في ؾٟغ  للخهى٫ ٖلى خ٣ي في ظىاػ الؿٟغ

لخٗاون والكغا٦ت م٘ ظمُٗت  هًالي زاعط الخضوص الى اؾباهُا، في بَاعا

الٗما٫ اإلاٛاعبت بةؾباهُا والخؼب الكُىعي ؤلاؾباوي، وجىُٓماث ه٣ابُت 

خىهت" الظي  ومضهُت ؤزغي  المي "الٍؼ ٦ىذ مً الضاٖمحن للمكغوٕ الٖا

ؼفي ٖلى الٗىص  1996ؤؾؿخه ؾىت  ىُت اإلالتزمت ٖو ٦ىذ حٗك٤ ألٚا

 .ؤمام٪

 ال حؿاوم.. وال تهاصن َاصت.. خ٨ُم.. ٦ىذ َُب ألازال١..

ضم الاَخمام  ت، وه٨غان الظاث ٖو حٗلمذ مى٪ الهبر والاؾخمغاٍع

اث، وب٩ل ما ٢ض  ٣ًا٫ ٖىا مً َٝغ الخاٞهحن والخا٢ضًً بالتَر

٣ُي الٛالي الظي ال ؤظض آلان  واإلاغض ى الؿُاؾُحن وصٌ٘ ٦ىذ ًا ٞع

بٗضما وصٖخىا مً صون بزباع وال بٖالن بمؿدكٟى ابً  ٧لماث ألوُٗ٪..

ً،  ؾِىاء مؿاع٥ الىًالي قاَض ٖلى ٢هه٪ وعواًاج٪ م٘ خب الَى
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ني لل٣ىاث ال لؿُحن، والكباب والاجداص الَى  23كٗبُت وخغ٦ت ٞو

ني لُلبت اإلاٛغب..وههِب٪ الشمحن مً ٢م٘  ماعؽ، والاجداص الَى

ومً   الجالص وصعب مىالي الكٍغ٠ الؿيئ الظ٦غ و"ال٨غبِـ اللٗحن"،

اإلادا٦ماث الهىعٍت الكهحرة، وؤلايغاباث البُىلُت ًٖ الُٗام، 

ٗالُخ٪ في هًا٫  وهًال٪ الخ٣ىقي بالجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى١، ٞو

حن اإلاٛاعبت مً الخغ٦ت مً ؤظل ججمُ٘ ال خ٣ضمُحن والِؿاٍع

لً . وهللا لً ؤوؿا٥. الضًم٣غاَُت بلى جإؾِـ الِؿاع الاقترا٧ي اإلاىخض

٣ُا ونض٣ًا وؤزا ؤوؿا٥..  .٦ىذ ٞع

ً ظضا ٖلى ٞغا٢٪ ً.........خٍؼ ٖؼاجي لٗاثلخ٪ ول٩ل مً  ؤها خٍؼ

 ؤخب٪

ؼ١ اإلاهُٟى الظي لً ًيؿا٥....لً ؤوؿا٥ ما خُِذ  اإلاٍغ
 

 

ال٣ُٟض في هضوة م٘ ببغاَُم ًاؾحن وألاؾخاط ٖبض الغخمً بً ٖمغو 

ضي في م٣غ الاجداص اإلاٛغبي للكٛل بالغباٍ في مىيٕى ٖال٢ت  مغ الٍؼ ٖو

 الؿُاس ي بالخ٣ىقي
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 إهذاء لشوح 

 محمذ معشوف

 

 ظعيذ الشهىوي
 

مٗغوٝ، وهي  ؾالم ٖلى عوخ٪ الُُبت ..ؤزاها وع٣ُٞىا ؾمدمض

 ناٖضة هدى عخاب الخلىص......

ً الىاٌَ... ولظا٦غة ؾال اإلاجُضة.. ؤن جدخٟي  لظا٦غة الَى

ؼ والىبُل  وجىدص ي بظ٦غي ؤخض ؤبىائها البرعة الهالخحن.. ٣ُٞضها الٍٗؼ

مدمض مٗغوٝ.. اإلاٗغوٝ في وظضان هًاله اإلالخمي الشجإ مً ؤظل 

ة زهبت مباع٦ت لبىاث اإلادبت بحن ٧ل الىاؽ، امخضاصا ًاوٗا لشجغ 

اء اهخمائهم  لمهم و ٦بًر وؤبىاء ؾال ألامجاص، في َُبىبتهم وػَضَم ٖو

٣ت والبضٌٗت.. قأبِب عخمت هللا وعيىاهه ٖلى  لخايغة ؾال الٍٗغ

ؤعواخهم الُُبت الُاَغة ظمُٗا.. ما امخضث بىا الخُاة.. و ؾالما ٖلى 

ٝغ في ٖلُاء وظضان مد بدىا عوخ٪ الُُبت ؤدي ؾمدمض وهي جٞغ

ان...ؾالما لغوخ٪  اء والٗٞغ اإلا٣ضؾت.. هابًت بإؾمى مٗاوي الٞى

الُُبت ؤزاها وع٣ُٞىا ؾمدمض.. وهي جيسج خ٩اًتها.. ججغبتها.. وملخمتها 

 الٗهُت ٖلى ٧ل ٢ىلبت ؤو جىمُِ..

ؾمدمض مٗغوٝ .. ؾلُل ؾال اإلاىايل.. البؿُِ اإلاخىاي٘..  

ً ا ت ألانُلت اإلاش٠٣ الٗالم.. اإلاغح الهاصت.. ٧ل ٖىاٍو لُُبىبت الؿالٍو

والىبُلت، ججؿضث في ملخمت هًال٪ ؤلاوؿاوي والخ٣ىقي والش٣افي 

والؿُاس ي مً ؤظل خ٤ الىاؽ.. ٧ل الىاؽ في بوؿاهُتهم.. و٦ىذ صوما 

٘ ًٖ الخؿاؾُاث والخهىماث  همىطط اإلاىايل الٟايل.. اإلاتٞر
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مإهُيخ٪  والهغاٖاث وألاخ٣اص.. بابدؿامخ٪ الىصٌٗت الىبُلت َو

ال٢ت مالمد٪ ومغح حخهِخ٪ وظما٫ وظىص٥.. ا لغوخُت البضٌٗت، َو

٦ىذ ظؿغا مٟخىخا بحن ٧ل اإلاىا٠٢ و الخُاعاث... وخُشما َىا٥ 

ىا١.. َىا٥ ْل ؾمدمض  بم٩اهُت ببضإ واظتهاص ومهاٞدت ٖو

مٗغوٝ.. و٦ظل٪ ًجب ؤن ًٓل.. عمؼا ل٩ل ما ًىخضها، في ملخمت نى٘  

غح الخُاة والخ٤ في ال٨غ   امت ل٩ل الىاؽ؛بهاء ٞو

٣ُىا ؾمدمض، ٦جؿغ صا٤ٞ  لظل٪ ما ؤخىظىا بلى جسلُض عوح ٞع

ؾمدمض مٗغوٝ ..  باإلادبت والخىان والضفئ والهض١ والٗىٟىان،

 قٗلت ٨ٞغ.. وعظاخت ٣ٖل.. وخ٨مت الهمذ وال٨الم..

٣ُت  ُٞىبى لىا ظمُٗا ؤن وٗاه٤ عوخ٪ وهدٟٔ ٖهض٥.. في ٞع

ؿان، و٧ل ؤخبخ٪ صعب٪ لال زضًجت.. وقبلُ٪ اإلاجُضًً ؾ لمى ٚو

اء،  الظًً حؿٗهم بوؿاهِخ٪ الُٟايت بالىبل والكٝغ والكهامت والٞى

هضا ٖلى ؤن هجٗل ط٦غا٥ ٢ضاؾا وٛدؿل ُٞه مً ؤهاهُاجىا وزالٞاجىا  ٖو

وزُباجىا و٧ىابِؿىا، لىخٗلم مً ملخمخ٪ ٠ُ٦ حك٘ ٖلُىا بىىعاهُت 

يبٕى الخىان... وظضاها مكتر  ٧ا ظامٗا وهبُال ال٨ٟغ.. وصمازت الخل٤.. ٍو

غح الخُاة ب٩ل ألاخُاء، الظًً  يهضًىا بلى ؤ٤ٞ اإلاٗنى وال٨ُىىهت ٞو

 ًيكضون مٗىا:

ؾالما لغوخ٪ الُُبت ؤبضا.. ؤزاها وع٣ُٞىا ؾمدمض مٗغوٝ 

 اإلاجُض
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