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مل   بخى٤ُٞ وؾــضاص زُى مً اإلاىلى ٖؼوظل زم مشابغة وخغم ٖو

غ  تاإلاىخضي اللمت  Cha Kain :: مجلت قا٧اًً  ::َا٢م جدٍغ  لجؼاثـٍغ

 بك٩ل ومدخىي ظضًضًً 2010 مً ؾىت (4)ؤنضعها الٗضص الغاب٘ 

ؤوال جُىعاث ومؿــــــــخجضاث اإلاىخضي وخاولىا اهخ٣اء  عاُٖىا ٞيهما.

اليكاَاث واإلاكاع٧اث التي بؿاهم بها  ال٣لُل ٦ُٗىت بؿُُت مً

ت  الؿاخت اإلادلُت والٗغبُت  و٦ـــــظا مؿخــــجضاث.عواص اللمت الجؼاثٍغ

 . والٗاإلاُت في قتى اإلاجاالث والاهخماماث

وٗمل صاثما ٖلى اخُـــــاء هظه اإلاجلت ال٣ُمت والتي حٗخبر مغءاة وهاٞظة 

اللمت خُض ٌؿاهم الجمُ٘ مً َا٢م اصاعي وع٢ابت واقغاٝ  إلاىـــــخضي

الاًٞل وابغاػ الىظه اإلاكغ١ والٟاٖل للكباب  وؤًٖاء ٖلى ج٣ضًم

٦ما هدكاَغ هظه الامــــىُت .والاػصهاع  الجؼاثغي الظي هإمل ُٞه السحر

اإلادبحن انــــــــــداب الازال١  م٘ عواص اإلاىخضي مً الاق٣اء الٗغب

وج٣ضًغ اليهم  الىــــــــبُلت والا٩ٞاع الىـــــــحرة واإلاـــــكاع٧اث ال٣ُـــــمت جدُت خب

 . ظمــُٗا

هخمجى ل٨م جهٟــــــــــدا مُٟضا وممـــــــخٗا لؼواًا وصخاث هظه اإلاجلت 

ت   مجلخ٨م اإلاٗبرة والىا٣َت باؾم٨م ؤًٖاء مىخضي اللــــــــــمت الجؼاثٍغ

ل والشىاء الخؿً ٖلى ٧ل مً ؾاهم مٗىا  ٦ما هخـــــــــ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

و٦ظا ق٨غ زام إلاهمم هظه الُبـــــــــــٗت الار عئٝو  في هظا الٗضص

 . ٖلى الخهممي والخيؿ٤ُ البضٌ٘ :: JocKeR ::اإلاٗغوٝ في اإلاىخضي بـ

وال هيسخى ماؾـ هظا الهغح الجمُل الار مدمض الكُش  و٦ظا 

 اإلاؿاو٫ الخ٣جي والاصاعي للمىخضي الار ٞخخي

 

 

والؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه 

 

 

غ اإلاجلت   عثِـ جدٍغ

ت   ؤمحن اللمت الجؼاثٍغ

 ؤبىُٞهل:ًٖى اللمت 
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وهللا اللمت ناعث شخيء ؤؾاسخي في خُاحي زانت ؤهجي في الٛغبت ألوي في بٌٗ 

ت والــــلمت ٞٗال ملـئذ لي طا٥ ؤلاخخُاط هضوع  ألاخُان نض٢ُيُإقخا١ للهجت الجؼاثٍغ

.. في مىخضي واقغا٥ تهضع وهخبؿم لخىاعاتهم و٦المـــــهم م٘ بًٗهم

 نض٢ُجي هٟغح بؼااٝ

وإلاا جى٣ُ٘ نض٢ُجي ماوؿخٗملل الىذ ؤبضا وؤو٫ نٟدت م٘ نٟدت الجغاثض هي 

نٟدت اللمت وكغب ٢هىة الهباح مٗاها في البضاًت جابٗخه مً السـاعط وؤعجبذ 

٣ت حؿُحره وخىاعاث ألاًٖاء ُٞما بُنهم وزـــــــــــهىنا زهىنا لٟذ هٓغي ..بٍُغ

وكاَه ال٨بحر وهى الـــــــكٍغ ألاؾاسخي ل٩ي ؤهـــــٓم ألي مىخضي ٞاإلاىخضًاث اليكُُت 

٣ت الخدضي في ؤن جٟغى هٟؿ٪ وجٟغى مىايُٗ٪ بال٣ىة  جٟغى ٖلُ٪ ٍَغ

ت للهٟداث ألازغي ..الاػمت ومً ..٧ي جب٣ى ؤَى٫ و٢ذ ٖلى الىاظهت وال ججن٫ بؿٖغ

  .مى٣ُي هظا سجلذ ُٞه وصٖــىث الٗضًض لئلهٓمام الُه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه  اها ٖمغي ما اقتر٦ذ فى مىخضًاث الا اإلاىخــــــــضًاث اإلاـــــــــــهٍغ
ً
 اوال

اه ٧ان فى مىخضًاث بِب٣ى ٞيها مً ٧ل الجيؿُاث بـ صه م٣ضعف ٌؿاٖضوى فى اوى 

اٖٝغ ٧ل قٗب ٞــ صزلذ هىا ٖلكان اٖٝغ ا٦تر ًٖ الكــــــــٗب الــــجؼاثغي ٦ــ اٞغاص 

ل ٖىـــــــها ال٨خـــــحر  و ٦ــ بلض الوى لالؾ٠ مــــٗٞغ

حن هى الاخخــــــــ٩ا٥ ال٨غوي حن و الجؼاثٍغ  و ٧ان او٫ اخخ٩ا٥ بحن اإلاهٍغ

حن خ٨مىا ٖلى الكٗب اإلاهغي مً زال٫ الاخخ٩ا٥ صه او   لى ظؼاثٍغ
ً
و َبٗا

ِىد٨مىا ٖلى الكٗب الجؼاثغي مً زال٫ الاخخ٩ا٥ ال٨ــــــغوي صه ٞــ صه ٌٗخبر  مهٍغ

 ْلمجامض للكٗبحن الن اللى بِىا مل مجغص ٦ىعه او حٗهب ٦غوي

 " مهغ و الجــــؼاثغ ٢لب واخض" و اها ٖلى الِٟـ بىو٥ ٦ىذ مكتر٦ه فى نٟده 

حن ٞيها و اها خبُتهم مً الهٟده  خ٣ُ٣ى اها ل٣ُذ هاؽ ٦خحر بُـــــدبىا اإلاــــــــهٍغ

صًٗلكان ٦ضه مدبُدل ازض ٨ٞغه ٚلِ او اهخىا جازضوا ٨ٞغه ٚلِ و صه ٧ان 

 ؾبب اوى اقتر٥ هىا مٗا٦ىا اوى اٖٝغ الكٗب الــــــــجؼاثغي ا٦تر

٦مان و عبى اها هٟسخى هبُل ه٣ى٫ اها مهغي و اها ؾىعي و اها لبـــىاوى و ٦ضه و 

 ه٣ى٫ اها مؿلم ٖغبى

ٖلكان اخىا ونلىا لــ خاله الػم هخدض مُىٟٗل ًب٣ى فى بحن الٗغب ٦غاهُه بـ و 

. اجمجى اهىا ه٨ىن اصخاب و ازىاث ان قاء هللا و ج٣بلىوى ازذ ل٨ُىا فى هللا

22روز بهت الهـيل  

م.حممد بهت الهـيل  

 ٤ هم وؤؾم٘ ًٖ ؤزال٢هم ٢بل صزىلي ٖالم الىـــذ ًٖ ٍَغ حن ؤٖٞغ بضاًت الجؼاثٍغ

سها ومً زال٫ ؤنض٢اجي . جاٍع

 

ذ ؤنهم ؤ٦بر وال٠ُ واقـــٝغ واَـــــهغ مً ؤن جدخىيهم  ٞغ ذ ٖو ؤما هىا ٞل٣ض حكٞغ

ذ ٖليهم ؤ٦ثر ؤصخاب هسىة وقٝغ  ؾُىع مخىايٗت ٦ؿُىعي وفي اللمت حٗٞغ

ُٗت واللمت جدخًً ؤ٦بر ججم٘ ظؼاثغي ما ٌؿـــمذ ل٪ بمٗاقغة مٗٓم  وز٣اٞت ٞع

 ألانىاٝ و٧لهم مدبحن مدبىبحن و٢لما ججض الؿـــــُِئحن

٘ عؤسخي ٖالحى ؤهجي ؤخبهم واهجي وؾُهم حٗلمذ منهم ؤ٦ـــــــثر ما  ؤٖتن وؤحكٝغ وؤٞع

ؼػوا لــــي ز٣ـــتي بىٟــــسخي ــــجي ٖو  حٗلـــمذ ٠ُ٦ ؤخـــب َو

حن . باع٥ هللا بالجؼاثغ والجؼاثٍغ

 

اإلاىخضي بؿخان وؤهخم ؤػهاعه التي جىٗل بٗبحرها ألاعواح ، ؤعج٣ُخم وؤعج٣ى ٧ل مً 

ها٫ عيا٦م ٞالسلُل بالسلُل ٣ًخضي ،ؤؾلىب٨م ظظاب ، وؤعاث٨م زـــحر ؤعاء ، بطا 

م بزخالٝ ألاٖمـــاع واإلاؿخىاًاث جب٣ى  حٗاعيذ ؤعاث٨م جب٣ى اإلادبت في ٢لىب٨م ،ٚع

اإلاىصة بِى٨م جدباصلىن ألاخترام ، مىايــــــ٨ُٗم هاصٞت ، صخبخ٨م صاٞئه ، ال جـــــــد٣حر 

ه وال جهٛحر، اإلاضًغ واإلاــــكٝغ واإلاغا٢ب والًٗى والًٗى الجضًض جىاي٘  وال سسٍغ

 ومدبت جدمل ٧ل الخ٣ــــــــــضًغ ،

الىهُدت ٧الٟغاقت جدى٣ل بغوٖت وظما٫ بِى٨م ،ؤلاًمان ؾال خ٨م ، والسـحر 

 ُٖاث٨م جخدلىن بالؿماخت ، وجخ٣بلىن ؤعاء ٚحر٦م بؿٗت نضع وعخــــــابت

ـــــاصة اصة ، و٦غم٨م حٗضي الخضوص بٍؼ  جخدلىن بغوح الجماٖت ، ُٖاث٨م بٍؼ

. جىدكغ بِى٨م الًُٟلت ، ٢لىب٨م مُٗاثه ، الؿيخ٨م بظ٦غ هللا ٞىاخه

 وظضث بِى٨م ٖضص ال بإؽ به مً اإلاش٣ٟحن الظًً ٌؿٗضوي ان اهًم ل٣اٞلتهم

ت جي ان انبذ ؤخض ؤًٖاء مىخضي اللمت الجؼاثٍغ كٞغ   لظال٪ ٌؿٗضوي َو
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  ت  جم بدمض هللا ٞخذ مىخضي ظضًض في ال٨ٟغة والُغح  ٞخاة اإلامل٨تباقغاٝ اإلاكٞغ

   Islam Daawa Forum      جدذ حؿمُت

مسهو للضٖىة والخٟؿحر لخٗالُم الاؾالم مىظه للٟئت الاظىبُت ب٩ل لٛاث 

. زحر و٢ُمت ن الٗالم وهي ٨ٞغة حؿخضعي اإلاخابٗت والازغاء إلاا ٞيها م

 هم ـ٦ما ؤنبذ لؤلبضإ وألا٢الم الخغة لؤلًٖاء ًٞاء زام ب. 

 MoOn TeArS و هى مىخضي البىح الخغ جدذ بقغاٝ ًىوـ الهض٤ً

  واٞخخذ imadyahia1 مىخضي زام بضًىان اللمت لؤلصب وال٨ٟغ الٗغبي جدذ

بقغاٝ 

  ٌٗوهي ٧الخالي. ألا٢ؿاماًًا جم ال٣ُام حٗضًالث واْاٞاث ٖلى ب : 

o  صي ال٨غة ـ باؾم وازخهام ظضًض مىذؤنبذمىخضي ال٨غة الٗغبُت

٣ُت والٗغبُت زام بالضوعٍاث الٗغبُت ل٨غة ال٣ضم و البُىالث  الاٍٞغ

ت ٣ُت ال٣اٍع  . ألاٍٞغ

o  ماماث عواص ـــ ظضًضة جخماشخى وجُىعاث واهذؤع٧انم٘ اؾخدضار

 . اإلاىخضي

ُت  : ألا٢ؿام الٟٖغ

٣ُت ـم الاٝـبُىلت ٧اؽ الام -  [الخهُٟاث] 2012ٍع

٣ُاصوعي ابُا٫  - ٣ي< - >بٍٞغ البُىالث واإلاىاٞؿاث  ٧اؽ الاجداص الاٍٞغ

 اإلاٛاعبُت والٗغبُت

 ًتـــــــــًت والٗغبــــــــــع٦ً ملخُمُضًا مىخضي ال٨غة الاٍٞغ٤ -

-   [Photo & Vidéo] 

ت لُخسهو في الضوعٍاث  ت انبذ مىخضي ال٨غة اإلادلُت الجؼاثٍغ مىخضي ال٨غة الجؼاثٍغ

ت  . والبُىالث اإلادلُت الجؼاثٍغ

 

 وجم اْاٞت اع٧ان مُلخُمضًا للهىع والُٟضًىهاث ل٩ل مىخضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ت جىاها ٖلى مى٢٘ ـال٣ىاة حٗغى مذ . mafia dz  مضًغها الخاليبةقغاٝ جم اٞخخاح ٢ىاة مىخضي اللمت الجؼاثٍغ

 .هخضي ـــ والماءألا٦ٌٖىن ٢ىاة ٧ل ـــــــ لذوبزغائها لخُىٍغها خابهاؤمالُىجىب وهي ٨ٞغة ظضًضة ٌؿعى 

  اثنىث الًٗى للمكٝغ ٖليها  ًُمذ ناخبها الطاٖت ألاولى هي ٦ظل٪ هاٞظة ؾمُٗت في بضاًتها ؤؾحر الظ٦ٍغ

 ؤًٖاءبغامج وم٣خُٟاث ؾمُٗت ومدايغاث هامت و٢ُمت  وان قاء هللا ؾ٨ُىن لها مؿخ٣بل ػاهغ لسضمت 

 .مىخضي اللمت ومىدؿبيها

  الٟجيوؤلابضإمىخضي الخهمُم :  

 بم٩اهُـــــــخه ظضًضة تهم ٧ل مهمم ًبدض ًٖ جُىٍغ ؤع٧انؾخدضار ا

 له ؤوصخئ الظي ألابٗاصمنها حٗلم ج٣ىُت الخهمُم الشالسي .واؾخٛال٫ َا٢اجه 

 ع٦ً ظضًض مخسهو وهى

  3ع٦ـً ٖالم الخهمُم الشالسي ألابٗاصD 

 3D Studio MAX - MaYa- Cinema 4d & Ohter 3d Software 

 ُت ألا٢ؿام الٟٖغ

 
 

  ت )في ال٣ؿم الٗام اوكا ع٦ً ظضًض بمؿمى ؤزـباعاإلاـىخضي  ٢ىاة اللمــــت ؤلازباٍع

- Lamma News ) 

ٌكٝغ ٖلُه َا٢م مً اإلاغاؾلحن الزغاثه بازغ ازباع اإلاىايُ٘ والاًٖاء  

  بُا٢م الاقغاٝ والدؿــــــــُحر إلاىخضي ً ٦ما جم الخا١ بٌٗ الاًٖاء اإلامحًن

ت  اللمت الجؼاثٍغ

واع٧انها .بهظا ج٨ىن اللمت مً ا٦ثر اإلاىخضًاث جسهها واختراُٞت في ا٢ؿـــــــــامها 

. اإلاخىىٖت اإلاىا٦بت للخُىعاث وظضًض الاهخماماث والخـــــــُلٗاث لجمُ٘ عواصها 

 ٪ن جضاع٦ه ــــبٗض الخى٠٢ اإلاٟاجئ الظي و٢٘  للمىخضي جم جضاع٥ ما ًم

ن ٢اٖضة البُاهاث ـــوجس٠ُٟ الايغاع ال٢صخى صعظت مم٨ىت باؾترظإ وسست م

جضي بٗض الخؿغة ــلٟترة ؾبخمبر خُض صب اليكاٍ مً ظضًض في اعظاء اإلاً

والخمض .قاع٧اث واإلاىايُ٘ الهامت ــــــــوالُاؽ مً يُإ مجمىٖت مٗخبرة مً الم

اء وح عم مدبُه مً َا٢م اصاعي واقغافي الى ـــهلل اؾخ٣غ اإلاىخضي بًٟل ٞو

ُاء ٫   .هظا الهغح الال٨ترووي الجؼاثغي ـالاًٖاء والغواص الاٞو

 

03 

ت  ٢ىاة مىخضي اللمت الجؼاثٍغ
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  واهذ جغاها ٖلى خالها الُىم؟ خًغج٪ ٦ىذ مً الاًٖاء الاواثل باللمت ٠ُ٦ قٗىع٥

 واهُال٢تها الٟٗلُت اإلاازغة 2005 واللمت جاؾِؿها ٧ان في 2008في الخ٣ُ٣ت اها مً مسجلي ٖام 

بد٨م اوي اَلٗذ ٦شحرا ٖلى ماى اللمت . يإ 2006الن ٧ل شخيء جم اهجاػه ٢بل ٧2006ان في 

غة خالُا ومً زال٫  و٦ىهذ ٨ٞغة واؾٗت ًٖ الٟتراث التي ؾب٣خجي مً زال٫ اإلاىايُ٘ اإلاخٞى

با صعاؾت للمىخضي مىظ جاؾِؿه الى الان .الاًٖاء ال٣ضماء ومً زال٫ ماؾسخي اإلاى٢٘  ٌٗجي ج٣ٍغ

اء والخب  اخـ اوي ٦ىذ خايغا م٘ الاًٖاء الاواثل ٧ادي خؿان الظي ما ػا٫ ًٓغ مشال في الٞى

ت في الُٗاء والسحر و٢ض ٧اهذ لُمٗه ظلؿت في بِخه جدضزىا مُىال ًٖ  للمىخضي والاؾخمغاٍع

 . اللمت و٧اهذ الجلؿت ممخٗت ومُٟضة

حؿالُجي ًٖ قٗىعي خى٫ خالها الان اها ؾاجدضر بهغاخت ٞهى َبعي واعظى مخابٗت خضًثي 

ٌ ال ًم٨ً  ٍغ باهخمام وال ججنعجى مً َىله ٞالٟاثضة في مضلىله وجىاظضي في اللمت َىٍل ٖو

 . ازخهاعه ؾاخىا٫ طل٪ ٢ضع اإلاؿخُإ

ؿخٛله ٖمال١ بال٨م الهاثل  مىخضي اللمت امشله مشل الٗمال١ الىاثم الضي ًدخاط إلاً ًى٢ًه َو

ً وختى الكباب الٗغبي اإلادب  واإلاسؼون مً َا٢اث الكباب الجؼاثغي صازل او زاعط الَى

 .للجؼاثغ وقٗبه و٧ل ما ًسهه

َا٢اث وم٣ضعاث وهىاًاث واخالم واما٫ جدخاط ٞٗال إلاً ًمض لها ًض الٗىن وهظا ال ًٟغ١ بحن 

ال٢خه بد٨ىمخه  اإلاىخضي وبحن خُاة الكباب في البِذ والكإع والٗمل وخُاجه السانت ٖو

  واإلاىٓماث والجمُٗاث

وهظا ال ًخد٤٣ الا بالٗمل الجاص وال٨ٟاح الُىٍل والهبر والشباث ٖىض ال٣ٗباث  ٦ىاخض مً 

ُاء اللمت ابظ٫ لى خؿاب امىع ٦شحرة ختى ا٠٢ وا٦ىن م٘ اًٖاء ومدبي  اٞو ٢هاعي ظهضي ٖو

م ما ًىُب٤ ٖجي مشل الٗحن بهحرة والُض ٢هحرة الا ان مٟهىمي للمىخضي  اللمت الجاصًً ٚع

 ً ب٣ى ٧ل شسو ومٟهىمه الصسصخي لُبُٗت جىاظضه .مم٨ً ال ًخُاب٤ م٘ مٟاهُم ال٨شحًر ٍو

ًىظض مً عواص واٞغاص اللمت ا٢صخى ما ًغاه في ؾبب جىاظضه في اللمت الخٗاٝع واإلاغح .في اإلاىخضي 

وفي الخٗٝغ ٖلى ٞخُاث او جخٗٝغ الى ٞخُان او ٦ؿب نضا٢اث للخاظت وازغ ًغي ؾبب جىاظضه 

خذ ٣ٖله و٢لبه إلاً ٌؿمٗه  ً ٞو ت و٦ؿب السبرة والخباخض والى٣اف م٘ الازٍغ في الخٗلم واإلاٗٞغ

ىظض مً ًغي جىاظضه في الىنى٫ الى اٖلى اإلاغاجب والىجىم وهظا صاٞ٘ ظمُل الهه  ؿاٖضه ٍو َو

ض مً الجهض اإلاُٟض وال٣ُم  ًىظض مىدؿبحن مً اػواط وػوظاث له .ًدٟؼ ٖلى الُٗاء وبظ٫ اإلاٍؼ

ىظض مً ًغي  خغمتهم جىاظضو إلاىٟٗت زانت ولهم مؿاخت زانت جدترم زهىنا الؿُضاث ٍو

ىظض  اهه لى ًخدهل ٖلى عجبت مكٝغ او مغا٢ب او اصاعي ٞهظا اؾمى الٛاًاث وله خ٤ في طل٪ ٍو

مً ًغي ؾبب جىاظضه هى اؾخٛال٫ ما ًهل الُه خؿب ما ٣ًخًُه ٨ٞغه السام ال خؿبما 

ً ٞاطا ٧ان  خازغ با٩ٞاع الازٍغ خازغ ًازغ ب٨ٟغه ٍو ٟغيه اإلاىخضي ٖلُه ٞاالوؿان ًازغ ٍو ٣ًخًُه ٍو

لى اإلااؾؿت ٞهظه ٢اٖضة نلبت  لى البِذ ٖو ال ًخ٣بل ؾىي ٨ٞغه ٞهظا ؾُازغ ٖلى اإلاىخضي ٖو

 . واؾاؾُت

اضر ع لالخؿً وووجِبسهىم ؾاال٪ عئٍتي واهُباعي للمت الان م٣اعهت باإلااضخي ٞهىا٥ ٞغ١ 

للُٗان ال ًى٨غه الا ظاخض لجهىص ازىجه وػمالثه ممً حٗا٢بى ٖلى حؿُحر اإلاىخضي وممً حٗا٢بى 

ُاء مً ًٖى مكاع٥ الى ٦باع  ٖلى ازغاءه باإلاىايُ٘ واإلاكاع٧اث واإلاؿاهماث مً اًٖاثه الاٞو

شسهُاث اللمت اوظه جدُتي وق٨غي لالًٖاء ال٣ضماء ٣ٞض ٦ىهى اؾاؾا نلبا للمىخضي 

 مىيٕى وٖضص 1وؾاهمى ُٞه ٦شحرا ال هيسخى ًٞلهم لالن ًىم ٧ان في اللمت مجمٕى اإلاىايُ٘ 

  ًٖى الى ٚاًت الان ماقاء هللا لىال جى٠٢ وحُٗل اإلاىخضي الظي ٦ىا وٗاوي مىه صوما1اإلاسجلحن 

ا٦ُض ٦ىهذ ٨ٞغة ًٖ الدؿُحر في اإلاىخضًى ما الٗىامل التي ؾاٖضج٪ في طل٪؟ 

 

ُهل في ٖالم الىا٢٘ هل ًسخل٠ ًٖ ابى ُٞهل امحن اللمت؟ ت ازُىا ابٞى  ًدكى١ ٧ل ًٖى باللمت إلاٗٞغ

 

جاهض صازل مىخضي اللمت ان ال ًيسخى ال عؾالت زانت وال صٖىة  ابى ُٞهل في الىا٢٘ اوؿان ًيسخى ٦شحرا ٍو

خٟهمجي.إلاىيٕى وال َلب وال اؾخٟؿاع   . ومً وؿِخه ٌٗظعوي بكضة ٍو

٣ل طل٪ زاعظه  الن الُمىح .ابى ُٞهل شسهُت واخضة زابخت ٢ض ا٦ىن َمىخا ا٦ثر صازل اإلاىخضي ٍو

ًلؼمه َامدحن ال اظض طل٪ بجاهبي ول٨ً في اللمت اظض طل٪ وما ا٦ثرهم وهظا ما ًجظبجي لالهخمام باإلاىخضي 

 . مم٨ً ا٦ثر مً الاهخمام بامىع ازغي 

ٗلم  ال اقٛل هٟسخي باإلاكا٧ل واخاو٫ خلها .ابى ُٞهل مدؿامذ ٦شحرا بل ٚحر مبالي الهه ٌٗلم ان هللا ًغي َو

ىبذ ٞغوٖا ازغي اها في ٚجى ٖنها  ت وفي و٢تها الن جغ٥ اإلاك٩ل ٦ما هى ٢ض ًجٗله ًخجظع ٍو والاقخٛا٫ .بؿٖغ

بها ًجٗل٪ جمطخي ٖمغ٥ ال٣هحر في امىع ٞاهُت واخُاها ج٨ىن جاٞهت ًم٨ً خلها ب٩لمت واخضة او جهٝغ 

 . واها اجداشخى الى٢٘ ٞيها ٢ض اإلاؿخُإ.

ٖضم الىٓام والترجِب ًاع٢جي وخالت مجخمٗىا اإلاخضهىعة ازال٢ُا وؾىء اإلاٗامالث واإلآاهغ الاظخماُٖت ٚحر 

ىضما جخٗبجي امسخها مً  ؼحي ال٣ٗلُاث اإلاخذجغة التي ال حؿخىٖب وال جخ٣هم جخٗبجي ٖو ت جىحر هٞغ الخًاٍع

 . طا٦غة الاوكٛاالث

ذ خهغي ٖلى هظه ال٣ىاة ٣ِٞ ُهل ال ًضزً وال ٌكغب ال٣هىة هظا جهٍغ  .ابٞى

 

 

 

 

 

ض ان وٗٝغ مً خًغج٪ مكىاع٥ م٘ اللمت اخ٨ُلىا ٖلُه    هٍغ

 

بٗضها الى .الى ٚاًت او٫ ج٩ل٠ُ باالقغاٝ في مىخضي الترخُب والتهاوئ وع٦ً زُمت الاًٖاء في طل٪ الى٢ذ 

حن مغا٢بحن اًٖاء ٖملي  اإلاىخضي الؿُاسخي زم الغ٢ابت ٖلى ظمُ٘ اإلاىخضي واها في مؿاٖضة الجمُ٘ اصاعة مكٞغ

م نٗىبتها الا  ا ٚع ت بمٗجى اإلااجمً ٖليها و٢ض خملذ الاماهت خبا ومىصة وقٞغ ًمشله اؾمي ؤمحن اللمت الجؼاثٍغ

ت ٞالٗغبُت .ان ٧ل نٗب يهىن اطا ٧اهذ الٛاًت هبُلت والهضٝ اهبل  وهى الغقي بٗالم اإلاىخضًاث الجؼاثٍغ

ت صازل اإلاجخمٗاث لالمغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ والازظ بُض اإلاغاه٤ والكاب والٟخاة . وظٗلها ٢ىة مىاٍػ

والانالح ووكغ َلب الٗلم والخٗلم والخسل٤ والًٟاثل وال٣ُم والى٢ىٝ الى ظاهب ال٣ًاًا الاؾالمُت بال٣لم 

هضٝ لِـ .والخٝغ وال٨ٟغة واؾدُٗاب وحٗبئت الكباب إلاا ُٞه السحر والهالح لهم زم الهلهم زم المتهم 

اوكاجي خماسخي ول٨ً هضٝ مغؾىم في ٣ٖىلىا بل هي صٖىة خبُبىا اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم اطا ونلىا 

 -او لم ههل الُه ه٨ىن ٢ض خ٣٣ىا ٢ىله 
ً
ه بًٗا ًُش ضُّد بٗ

ُش
ك ٌَي  - اإلاامً للمامً ٧البيُان 

04 

وهي ٚحر مغجبُت ٣ِٞ بمىخضاها بل ب٨ٟغة حؿُحر اإلاىا٢٘ .بسهىم الدؿُحر ؾاج٩لم ٖمىما ًٖ ٨ٞغة الدؿُِحر 

 . ٖمىما

٨ٞغة حؿُحر اإلاىخضًاث ومخابٗتها ال جاحي بحن خحن ولخٓت وال حكتري بل ج٨دؿب م٘ الى٢ذ مشلها مشل باقي 

إل الىاؾ٘ والبدض ًٖ اإلاٗلىمت  إل ٞااَل ما٫ واإلاهً ج٨دؿب السبرة مً الخٗامل م٘ الخٗلم والَا الٖا

لى الخمحن اٞت ٖو لى الْا ُُٗ٪ ٢ضعة وام٩اهُت ٖلى الخٗٝغ ٖو  . ٌُُٗ٪ ا٩ٞاع َو

ان الدؿُحر ؾىاء ٧ان اإلاى٢٘ او اإلاىخضي ل٪ شسهُا او ان ج٨ىن ظؼء مً مؿاولُه و٧لذ ل٪ اماهت اإلاؿاٖضة 

في حؿُحره ومغا٢بخه هى مؿاولُت جداؾب ٖليها امام هللا مشلها مشل ٚحرها اله٪ حِٗل ٖالم خ٣ُ٣ي وال 

ًسضٖ٪ مهُلر ٖالم اٞتراضخي والٌٛغ٥ اهه مجغص مىخضي ال ٣ًضم وال ًازغ ال وهللا انها مؿاولُت ولُذ 

ُت  ان جدؿً ًدؿً هللا الُ٪ وان جخٗضي جداؾب ٖلى اٖخضاث٪ وان حٗض٫ .ٖليها ٦ما ًىلى الغاعي ٖلى الٖغ

٪ ولى ٧ان . بحن الاًٖاء ٞهم بمشابت ابىاث٪ وبىاج٪ وازىج٪ وازىاج٪ وختى بمشابت اولُاث٪ ًازغ ٖليهم جهٞغ

 ٤ ٚل٤ مىيٕى ٞاهه اطا ٧ان اإلاىيٕى ٚحر مسال٠ واٚل٣خه ٞاه٪ اٖخضًذ مشلما ٌٗخضي اخضهم بٛل٤ ٍَغ

 . امام ؾال٪ ؾبُل

 .والامغ ؾُان باليؿبت للًٗى 

سانم  ت إلاٛىُت ماظىت وال جى٢ُ٘ لٟىان مىدٝغ ٩ًاٞذ ٍو ت ٖبر اإلاىخضًاث لِؿذ مغجبُت بهىعة عمٍؼ ان الخٍغ

ٗاصي الجمُ٘ ختى صٖىة صًىه التي جىهى ًٖ الدكبه واجبإ هاجه الا٢ىام  الًٗى ٖىض خظٞها ت .َو بل الخٍغ

مغجبُت بال٨ٟغ الىاْج وال٣ىٍم واإلاُٟض واإلاٛحر للخ٤ والصخُذ ال اإلاٛحر والُالب لالهدغاٝ والٛىم في 

 .  .مؿدى٣٘ الغطًلت وال٨ٟغ والاهدال٫ السل٣ي

 

جـ هبٌ هظا اإلاىخضي جغاه هاثما مً ٢ؿم  مكىاعي في اللمت بضت مً ًٖى ظضًض ًخدؿـ ٍو

ُل٤  ل٣ؿم ومً ع٦ً لغ٦ً ًبدض ًٖ اماله وعاخخه وقبيهه و٢لُل مً الٟسخت ٌٗبر ٞيها ٍو

داو٫ ابغاػ ٢ضعاجه وهىاًاجه وهظا َبُٗت اي ًٖى ٌسجل في اي مىخضي ول٨ً  الٗىان إلا٨ىىهاجه ٍو

٣ا ظضًضة او  في زًم هظا الخدؿـ ٢ض ج٨دؿب امىعا وج٠ُٓ اقُاثا وحٛحر مٟاهُم وجغؾم ٍَغ

٣ا مىظ البضاًت والخمض هلل  مٛاًغة ٢ض جٓهغ ل٪ م٘ الى٢ذ وهظا ما ظغي لي ٣ٞض عؾمذ ٍَغ

القي  ٣ت ًمصخي ٖلُه ٍو ٤ بُبُٗت الخا٫ ٩ٞل واخض لضًه ٍَغ ذ ٖلى اشسام في هضا الٍُغ حٗٞغ

٣ا ٌُٗى٪ وحُٗنهم م٘ الى٢ذ حك٩ل  ُٞه اشسام ٌؿاٖضوه٪ وجخٗاون مٗهم وحك٩ل مٗهم ٍٞغ

هٓغة ٖامت ٖليهم وبهم ومٗهم حك٩ل هٓغة واؾٗت ًٖ اإلاىخضي وجمطخي مٗهم في هظا اإلاكىاع جُٟض 

 . وحؿخُٟض 
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ُه ا٢ؿامهاالظي ا٦ثر ماهى ومخىىٖت ٦شحرة ؤ٢ؿام ناعث اللمت  بالغاخت؟وإلااطا؟ حكٗٞغ

 مىخضي الخهمُم والابضإ الٟجي

م ٖضم اهخمام  ٗها وازغاظها لٗمل مخ٣ً وفي مىخضي الخهمُم ٚع الؿبب اخب ال٨ٟغة وجَُى

اٚلبُت الاًٖاء به وال ختى حصجُ٘ عواصه اإلاؿاهمحن ُٞه الا هاصعا واها اصٖى الاًٖاء بٗمل ظىلت 

في ٧ل مغة لدصجُ٘ هاالء الغواص اإلاهممحن ٞد٣ُ٣ت ما ٣ًىمىن به مً ا٩ٞاع وجهامُم 

لباث اإلاىايُ٘ ٖمل ٌؿخضعي الخ٣ضًغ والشىاء  بمجغص ان .ومؿاٖاصاث لالًٖاء في الخىا٢ُ٘ َو

 .ًٖى ًُلب جهمُم جى٢ُ٘ زم ًلبى َلبه ٞاهه ال ٌٗاوص الغظٕى الى هظا اإلاىخضي وهظا لِـ ظُضا

اعجابي بمىخضي الخهمُم ال ٌُٛي ًٖ اعجابي بباقي اإلاىخضًاث والاع٧ان اإلاهجىعة مشل ع٦ً بىح 

اث في اإلاىخضي الٗام الظي ٌؿخلؼم اهخمام ا٦بر الهه هخاط ٖمل  ال٣لم الخغ ومازغا ع٦ً الخهٍغ

٦ظل٪ مىخضي الُبش .اؾبٕى مً ٚحر ه٣ل ؾا٢ىم بمخابٗخه بىٟسخي بٗض عمًان بدى٫ هللا 

و٧ل مىخضي وع٦ً ُٞه الابضإ وال٨ٟغ والابخ٩اع اإلامحن .واٖما٫ الٟخُاث والؿُضاث اإلاك٨ىعة ُٞه 

 . ٖلى ابغاػه.اظض ُٞه عاختي ٞمهمتي هي البدض ًٖ هظا الخمحن ومؿاٖضة اصخابه 

 

 

 

 

 الخايغ؟ يىء في اللمت مؿخ٣بل جغي  ٠ُ٦

والمىذ الخٟاثل جٟاثال وال .الهغاخت ظؼء مً الىجاح وب٩ل نغاخت وازخهاع ماػا٫ ٚامًا 

ٌٗجي مشلما ه٣ى٫ .ازظله ٞهي حؿحر بجاهب السِ الظي ًجب ان حؿحر ٖلُه ولِـ ُٞه جماما 

٤ وجمصخي في البِؿذ اإلاُُٗاث الخايغة هي ما جدضص مؿخ٣بل اإلاىخضي . بالضاعظت زاَُت الٍُغ

٤ الخدؿً عوٍضا عوٍضا ؾ٨ُىن لالًٖاء الجاصًً  والان اإلاُُٗاث مخىؾُت ول٨نها في ٍَغ

والىاٖىن باالهضاٝ وباإلاؿاولُت ًٞل في عؾم مؿخ٣بل اإلاىخضي وبًٟلهم جدضص ٢ُمت اإلاىخضي 

ًٞٗى لِـ له هضٝ او مكغوٕ ال ًم٨ً ان ٣ًضم .الخ٣ُ٣ُت وجازحره في ٖالم اإلاىخضًاث واإلاىا٢٘ 

قٗغة للمىخضي بل مم٨ً ٨ًغؽ مظهب الؿلبُت في الخىاظض  

 

 

 

 

م الالتنام والجضًت ل٨ً وعاءها شسهُت مغخت جخ٣بل اإلاؼاح ٠ُ٦ جىا٤ٞ بحن الصسهِخحن  ٚع

  ؤو بمٗجى ؤصر بحن الهٟخحن؟

 

ت اإلادمىصة و٢ض ٦ىذ في صعاؾتي ا ها في الانل اوؿان اماػح ٦شحرا وشسهُت جدب ال٩ٟاهت والُٞغ

ٚحر اهه م٘ .٦شحر اإلاؼح وال جسلى َاولتي مً الخجمٗاث والطخ٪ واإلاغح م٘ الؼمالء وختى الاؾاجظة 

ج٣ضم الاوؿان في الٗمغ وصزىله في ؾً الجضًت والٗمل واإلاؿاولُت واوكٛاله بداله ومؿخ٣بله 

ج٣ل لضًه عوح اإلاؼح ول٨ً ال جسخٟي وجب٣ى جل٪ الهٟت جهإع مً اظل الب٣اء وهظا ًٓهغ ٖىضما 

غ اإلا٩ان والؼمان اإلاىاؾب ٟت . ًخٞى اها ابدؿم واضخ٪ ٖىضما اجاب٘ مىايُ٘ بٌٗ الاًٖاء الٍُغ

والغصوص زهىنا في مىخضي واف عا٥ تهضع اإلاسهو لُىمُاث الاًٖاء ٞاالوؿان الجؼاثغي 

ت وهظا ما ًى٨ٗـ ٖلى اإلاىخضي اخُاها ًىظض او٢اث حؿخلؼم الجضًت وازغي . بُبٗه ناخب َٞغ

 . اطا اؾخٗملذ ٦الهما في ٚحر مىيٗها ج٨ىن اوؿان ٚحر هاضج.حؿخلؼم عوح الضٖابت والى٨خت 

 

 
 

 

 اللمت؟ م٘ مكىاع٥ في ل٪ و٢٘ شخي اخؿً ما

مً اظمل الامىعالتي اٖتن بها هى وي٘ الش٣ت في شسصخي مً َٝغ اصخاب اإلاىخضي والاًٖاء 

وهظه مؿاولُت اٞخسغ بال٣ُام بها الوي في زضمت ابىاء .وازخُاعي يمً الُا٢م اإلاؿحر للمىخضي 

خضزذ لي اقُاء ظمُلت وؾُٗضة في اللمت  بلضي وانض٢اثىا الٗغب بىاؾُت هظا اإلاىخضي

ضٖى لي بالسحر اخـ  ونض٢ُجي ٧ل ما ًغاؾلجي ًٖى ٌك٨غوي ٖلى ج٣ضًم زضمت وظالء مك٩لت ٍو

ٞغخذ ًىما لِـ بُٗض إلاىيٕى تهىئت بمىاؾبت جؼامً ًىم مُالصي في طل٪ .بالؿٗاصة والاعجُاح 

الُىم واؾٗضوي ماوظضث ُٞه مً مكاع٧اث ٞال شخيء اؾٗض ٖىضي مً ان ٨ًىن الىاؽ عايىن 

٣ضعون ٖمل٪ وظهض٥ في اإلاىخضي  دبىه٪ ٍو وهظا مٟخاح لغضخى اإلاىلى ٖؼوظل.ٖى٪ ٍو  . 

 ماالظي يهم٪ في الًٗى ٌٗجي ٠ُ٦ ج٨ىن ٖال٢خ٪ به وماالظي ًدضص هظه الٗال٢ت؟

 
ما يهمجي في الًٗى اإلاىدؿب للمىخضي بازخهاع هى ما ٣ًضمه مً مؿاهماث للمىخضي ولالًٖاء 

ت والٗغبُت اظماال ٞالًٗى ٨ًىن ًجب ان ٨ًىن مُٟضا صاُٖا للسحر هاهُا ًٖ اإلاى٨غ  وللمىخضًاث الجؼاثٍغ

وؾُجضوي مٗه في هٟـ السِ اُٖىه مً .اًىما خل ًهِب بالٟاثضة والسحر والٗلم واإلاىٟٗت واإلاؿاٖضة .

م٩ان مؿاولُتي ٢ض الام٩ان والهالخُاث وجب٣ى خضوص الاخترام وخؿً اإلاٗاملت هي ما جدضص ٖال٢ت ٧ل 

ٞالصسو اإلادترم لىٟؿه ٢بل ٚحره والظي ٌُٗي ٢ُمت لىٟؿه ٢بل ٚحره ؾُجض الىاؽ .شسو م٘ الازغ 

ماله الُُبت التي ٣ًضمها في ٧ل مجا٫ وفي ٧ل م٩ان وػمان  ٧لها مدبت له ومدترمت لصسهه وم٣ضعة اٖل

 

ض هٟؿ٪ جدـ متى  ؟ ُٞهل ابى ولِـ ٍٞغ

ال اوسخى ابضا اوي ابى ُٞهل ٞخٗاملي م٘ الجمُ٘ ؾىاء زاعط او صازل اإلاىخضي اإلاىخضي هى حٗامل شسو 

صخُذ .ابى ُٞهل ناخب ٖاثلت ومؿاولُت اؾغة واوالص وله خضوص ًدغم ٖلى ا٢امتها صوما في الٗال٢اث 

ت اإلاُل٣ت  الاوؿان اإلاتنوط ناخب اإلاؿالُت مً الاعها١ وحٗب اإلاؿاولُت اخُاها ًخظ٦غ اًام الخٍغ

اث الا ٖىضما الخ٣ي نض٤ً ٖمغ ٢ضًم او اجىاظض في  والٗؼوبُت والالمؿاولُت ل٨ً ال اؾترظ٘ جل٪ الظ٦ٍغ

ض او ابى ُٞهل ٢اثم .م٩ان ٦ىذ اعجاصه ٦شحرا في الؿاب٤ م٘ الانض٢اء والاصخاب  ب٣ى البرػر بحن ٍٞغ ٍو

 والاوؿان ٌِٗل الُىم الظي هى ُٞه وال ٌِٗل الُىم الظي اهخهى ػماهه وم٩اهه

 
 
 
 

 

اها ػهغة اللمت  بها ٖال٢خ٪ ن٠ باهخمام جٖغ

ونٟتي اللمت بالؼهغة وفي الخ٣ُ٣ت اظضحي ازخُاع الىن٠ وحٗاملي مٗها ٖلى هظا الاؾاؽ ال اوسخى الاًام 

دـ بدكدذ بغهامجه الُىمي اط ان  التي ٧اهذ حُٛب ٞيها اللمت وجى٣ُ٘ ٖىا ٠ُ٦ ان الاوؿان ًٟخ٣ضها ٍو

ت وال ًُُب الب٣اء في اي مى٢٘ ٚحره ؾىي لبً٘ ص٢اث٤  ٖالم الاهترهذ ًهبذ مٓلما بضون اللمت الجؼاثٍغ

بِىما ب٣اجي في اللمت ًضوم لؿاٖاث وؾاٖاث واخُاها لنهاع ٧امل ٖىضما ا٦ىن في نضص جدًحر او مخابٗت امغ 

ٞاها مٗاصلتي نٗبت وم٣لىبت .ما في اإلاىخضي ٢ض جهل الى الؿماح في مهالر شسهُت لالهتهاء مً طل٪ الامغ 

ٖىضما ج٨ىن .ٞاها اجٟٙغ مً مىخضي اللمت الى خُاحي السانت ولؿذ اجٟٙغ مً خُاحي الى مىخضي اللمت .

ًٖىا مىدؿبا إلاىخضي ٞٗا٫ وججض ُٞه عاخخ٪ ومبخٛا٥ ٞاه٪ ج٣ضم له ٧ل ما حؿخُُ٘ وجسهو له م٩اهت 

ؿخٛغبها البٌٗ و٢ض ال ٌؿُُغ  في بغهامج خُاج٪ وم٩اها في ٢لب٪ ٞاإلاكاٖغ التي هدـ بها اججاه اللمت َو

ٖليها البٌٗ الازغ لِؿذ مكاٖغ مىظهه للمىخضي ٦هىعة او جهٟذ مىا٢٘ بل مىظهه الى مًمىنها 

ُضة  وظىهغ مىايُٗها ومكاع٧اتها وا٩ٞاعها وما ٞيها مً شسهُاث هدخ٪ بهم وبُباٖهم ه٣ُم ٖال٢اث َو

خغنىا ٖلى الخجم٘ في مؿاخت خغة ومجهؼة بدىُٓم ًىاؾبىا هجض عاخخىا ٞيها هجض ٞيها اهخمام .مٗهم 

اإلاخل٣ي واهدباه اإلاهخم وجىظُه الىاصر ومؿاٖضة السبحر هدباص٫ ٞيها اإلاٗاٝع والٟىاثض والاهخماماث واإلاكاٖغ 

وختى اإلاهاثغ ٧ل هظه الٗىامل وا٦ثر ٧ل خؿب م٣هضه حؿاهم في زل٤ قبه شسهُت جخمشل في مىخضي 

ٞدبىا للمىخضي و٧اهه خب شسو لصسو وؿٗض ٖىض ل٣اثه وهدؼن ٖىض ٞغا٢ه هٟخ٣ضه في الُٛاب .

 . ووؿخاوـ به في الخًىع 

هي ٞٗال ػهغة ٖلُىا الاهخمام بها في ٧ل الٟهى٫ ختى ًب٣ى مىٓغها ظمُل وظظاب وعاثدتها ُٖغة وػ٦ُت 

م ًخٟخذ ًيكغ الغاثدت الُُبت واإلاىٓغ السالب ًخسللها اٖكاب . ٩ٞل مىيٕى و٧ل ًٖى في اإلاىخضي هى بٖغ

 .ياعة عاثدتها هدىت ه٣طخي ٖليها وه٣خلٗها ختى جب٣ى الؼهغة مخٟخدت في ابهى مٓهغ واخلى مكهض

 

 

 
 
 

 

 . ؤزحرة ٧لمت مً هل

٧لمت ازحرة ٢ض ا٦ىن اَلذ الخضًض ول٨ً اعصث مً زال٫ هظه الٟغنت التي ٢ضمتها لي الازذ والًٗىة 

ض مً الُٗاء والخمحن واإلاؿاهمت في اللمت  ل الك٨غ واشجٗها ٖلى اإلاٍؼ اإلاشابغة ًاؾمحن ٖىابت اق٨غها ظٍؼ

ت ذ ماى وخايغ ومؿخ٣بل اللمت ختى ٌٗلم الجمُ٘ اهىا هبجي نغخا ب٩ل مجهىصاجىا  الجؼاثٍغ اعصث حكٍغ

ت والبىاء مؿخمغ بىا او بضوهىا لىا ولً ًخى٠٢ ٞاهذ جسخاع ايها الًٗى ان ج٨ىن  ؾىاء ماصًت او مٗىٍى

مٗىال للبىاء او مٗىال للهضم ول٨ً ل٨ًُ في ٖلم٪ ان البىاء مؿخمغ ٞاطا ٧ان واخض او ازىان او ختى ال٠ 

ىىا الجؼاثغ  ؿاهمىن في اٖالء هظا الهغح وب٣اثه قامسا في َو يهضمىن ٞباإلا٣ابل ًىظض الال٠ ًبىىن َو

ىىا الٗغبي والا  .ؾالمي ال٨بحرــوفي َو

٨مل اإلاكىاع 2010 الى2006 الى 2005جدُت ل٨م ظمُٗا اًٖاء وػواع اللمت مً   الى مً ًاحي بٗضها ٍو

جدُت الزىاهىا في ٞلؿُحن الابُت وفي الٗغا١ وفي اٞٛاوؿخان وفي ٧ل م٩ان ًًُهض ُٞه . باطن هللا حٗالى

 . مؿلم ٌكهض ان ال اله الا هللا وان مدمضا عؾى٫ هللا وصٖىة للشباث والىهغ وان الٗا٢بت للمخ٣حن

 

   . . والعالم علُىم وسخمت هللا وبشواجه
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نغزاث البُاصي والبىاصي جظ٦غ ٧ل خحن بالصي  

 ج٣ّضؽ اؾم٪ وحٗالى ط٦غ٥ في ٧ل واص وهاصي 

 ظؼاثغ قمـ يخى مؤل خبها ٧ل ظاعخت ٞااصي

اها قهضاء ؤَهغ البكغ والٗباص ُّ  حؿامذ بالصا خ

 ؾاعوا بغ٦بها ؾحر امام ٢اص و٧ان زحر ال٣ىاص

 خملى الغاًت ومًىامً جل لجبل لٛابت ل٩ل واصي

ـاصي   اقٗلىها هاعا وصماعا ص٦ذ ٢إل الٖا

ل٪ ظؼاثغ ٧ل خبي ل٪ زالو ومدٌ وصاصي  

مبر سجل وحي ظؼاثغ وحي ٚصخى ًضي و مضاصي هٞى  

لجإن الُ٪ ُٞمذ ٞغوؿا ُٞم الٗضي ٢بل اإلاُٗاص  

 ٖلمخىا طٝع صمٕى خمغ جضًٞ الجبن وحكهض الجهاص

ىا بهالة وزُى اث وانُٟٟىا جى٢ا للؿهاص جًٖغ  

حر الؼّهاص ُىا ٞػ  اؾمٗىاها ال جسى٤ ُٞىا حٗخمٞغ

 جُٟئ ؤوعام السىٕى وجٟجغ ٧ال٣ضع خهً الغقاص

 ٚهبىا مؿغخا ٞخدىا نٟداجه حؿخإوـ بالجؼاثغ جىاصي

ص
ّ
 ؤَل٤ الٗىان ألخهىتي ٞإخٓى بالٗمغ جلىه م٘ السال

 بضصوا ْلم ؾىحن بؿب٘ ؾمان ٢ُٗىا زُل الؿىاص

 قغبىا الاهخ٣ام ومااعجىوا ٞدالىا قمٕى ألاهظا٫ عماص 

 اٚخهبىا وظه ٢اجلي ٞهاعث ؤًامه البٌُ ؤًام خضاص 

مىظاث ججخاخجي وجىهي لُالي ٖظاب ؤؾُاصي  

مبر بإعى ألاؾىص ؤعى ألاخٟاص خ٪ هٞى  ؤهؼلذ ؤقٖغ

 ؤلىي آلام وآالم وؤخهض في السخام زحر الخهاص

 ؾُض الكهىع جٟغ٢٘ ؤمام٪ سخغ ال٨الم وزِ ألاًاصي

 اهمـ في ٢لب ؤبىاء الجؼاثغ اصًٞ ع٧ام ألاخ٣اص

22روز  

 

الفله أم العلم و ولىا وعلم أها العلم اإلاخذاٌو في العالم ألان هى العلم الغشبي ، أما الفله فاهى ما 

عت ألاظالمُت و هص اللشأوي و ظىت اإلادمذًت ، و ليي  ً اظدىادا على الؽَش كاله الفلهاء و مفىٍش

هلشب ألامىس أهثر هىان اشخاص ًللىن عً الفله أهه ش يء مضخً و ٌعتهضؤون به ، و ًللىن اهه 

ً ًللىن ان علم  ت ، و هىان مً الفلهاء اإلاعاصٍش مً معخدُل أن ًصبذ مىهج جمص ي علُه البؽٍش

الغشب ظُلىد العالم الى تهلىت لىً أهبر الضخاًا هي جهت الؽشق ، اهذ عىذما حعمع و جخمعً 

ا و كىلُا ، هُف ظخيىن سدة فعلً و في أي هفت اهذ في كٌى لعالم  هزه اإلاعادلت اإلاخىاصع عليها فىٍش

و الُىم ججذ العلم الغشبي ًجعل هزه  ’’’ ان الخُاة مصشع بحن جشاهم و ألاختزاٌ’’’ ًىهاوي أسوكان 

اإلالىلت لهزا العالم ش يء هبحر بل و ًصىع لها مادة أظاظُت مً أجضاء العلم ، لىزهب الى الؽشق و 

باهلل علُىم  ’’’ العلم أخالق و جيىان و عمل و أعماٌ’’’ الفله ججذ فلُه هبحر مثل كٌى ألامام مالً 

ً ؼبابىا ، دعىها هزهب الى ش يء اخش و هى  هل هظىمىا الشظمُت جعلذ لهزه الخىمت دوس في جيٍى

صىع مىهج في الغشب و جطبُله على أسض الىاكع بغع الىظش عً هجاخه أو فؽله مع أهني اعخبره 

ش يء فاؼل و ال مصذس له و ال دالئل له ، مً جهت ألاخشي الؽشق لِعم بداجت لصىع مىهج 

ًخمىهجىن علُه بل عىذم أجمل و اسوع و أخعً اإلاىاهج أال و هى ألاظالم الخىُف الجماٌ الشوعت 

، و أحعجب اهني ال أجذه على أسض الىاكع مً أصغش خلُت ألى اهبرها ظىاء في ؼاسع العشبي أم 

اإلاإظعاث الشظمُت اإلاعخمذ عليها في أغلب ألاخُان ، ٌعني بيل بعاطت هل جفظل العلم الغشبي 

وىهه ال ٌعلم ألاظخىعاب و حعلم العمع و التربُت كبل حعلم و العلم كبل العمل ’ الخالي مً ألاخالق 

و الخم لِغ اإلاىطم و ججذه ٌعلم طالبه على أن اإلاىطم هى ملُاط الخُاة و هى اإلاشجع ألاٌو و 

بعذ ’’’ ٌعىغ فىشة الىجىد اليىوي أنها صذفت و ٌعخبر الخُاة أنها جيخهي بعذ اإلاىث و ًشدد ملىلت 

و هي ملىلت غشبُت ظارجت و جذٌ على انهم جهلت و هم اهبر الجهلت ، العلم ’’’ مىحي نهاًت العالم 

ٌعني ’’’ الظً هى الخم عىذما أساه أها ’’’ هما كاٌ فىخىس اًجى ’’ الزي ٌعلم أن الخم ما جشاه أهذ 

الخم الزي هى ش يء عادٌ و فاصل بحن الطشفحن هى عىذ الغشب هى ما ًشاه الشخص مع سجىع الى 

اإلاىطم و لِغ الشجىع الى اللاهىن الشباوي اإلابحن العظُم ، العلم الغشبي الزي ٌعخبر الظً اهه 

هصف معشفت الخلُلت و أهبر دلُل على رلً مإظعاث الخدلُلاث الغشبُت و لألظف الؽذًذ أنها 

أصبدذ مىجىدة عىذها بعبب كبٌى ألاهظمت بها و ال داعي لزهش إلاارا كبلذ بها ألهىم حعلمىن 

في طل هزه  (1العبب ، ٌعني حعجب هبحر مً جهل العلم لىىه هى مً ًذًش الىشة ألاسطُت
الخىاكظاث ما سأًً الشخص ي في هزه اللظُت ؟؟؟ 

اإلا٣ُاؽ الؿاثض في ٖال٢ت اإلاغؤة بالغظل هى ؤن ج٨ىن ػمام ألامىع بُض 

الغظل، وهي مؿإلت ال جدخمل ؤي ه٣اف ؤو ظض٫، ول٨ً اإلاك٨الث جبضؤ 

ل ًٖ الخُاة الؼوظُت التي  ٖىضما جإزظ اإلاغؤة صوع الغظل ٞخبضؤ ألا٢اٍو

رها امغؤة، ٠ُ٨ٞ ًىٓغ مجخمٗىا للمغؤة اإلادؿلُت و٦ظل٪ الامغ  حؿّحِّ

ً وججض اإلاغؤة هٟؿها ؤمام  باليؿبت بلى الؼوط الخاب٘؟ خحن جى٣لب اإلاىاٍػ

ٌ مُالبها ال٩ل   وال ٨ًٟغ للخٓت واخضة بٞغ
ً
ػوط ال ًسال٠ عؤيها ؤبضا

خُيئظ ؾُهٟها باإلاغؤة اإلاؿُُغة وؾِىٗخه بالؼوط ال٠ًُٗ، ٞماطا ًٖ 

جباص٫ ألاصواع بحن الؼوظحن؟ وماطا ًٖ ؾُُغة اإلاغؤة وما مبرعاتها؟ هىا٥ 

ٞهم زاَئ إلاٗجى الغظىلت، ٞالغظل الض٨ًخاجىع هى الؼوط اإلاشالي في هٓغ 

 بُض الغظل، هى اإلاى٣اص 
ً
البٌٗ في مجخمٗىا الكغقي، ٞالؿُُغة صاثما

لؼوظخه، وهى ٖاع ٖلى الغظىلت، وال ًىظض عظل ًغضخى ان ج٨ىن مكىعجه 

مً ػوظخه، وفي مجخمٗىا ال٣غاع بُض الغظل واإلاغؤة ٖليها ٣ِٞ ان تهخم 

لى ٧ل َٝغ ان ًلتنم صوعه، والغظل ال  باألوالص والبِذ وألاصواع مٗغوٞت، ٖو

٣ت مهما خهل لخب٣ى الؿُُغة بُضه ل٨ً في  .ًدب ان ٌٛحر هظه الٍُغ

الىا٢٘ ان الٗال٢ت الؼوظُت ج٣ىم ٖلى جباص٫ الغؤي ولِؿذ مجغص اٖالن 

حن و٦إهىا في خغب، ٞل٩ل منهما خ٣ى١ وواظباث  للؿُُغة ألخض الُٞغ

بن اإلاكاع٦ت مً م٣ىماث  .ولِـ اهخ٣انا للغظل ان ٌؿخم٘ ل٨الم ػوظخه

حن مً صون ان  الخُاة الؼوظُت، ٞإي ٢غاع ال بض ان ٌكتر٥ ُٞه ٦ال الُٞغ

٨ت للؼوط في ؤي شخيء،  ٣ًغع ٧ل منهما ٖلى خؿاب آلازغ، ٞهظه اإلاغؤة قٍغ

جب ان ًدترم وظهت هٓغها ؤلاًجابُت وصوعها ٧امغؤة واوؿاهت ٢بل ان  ٍو

ج٨ىن ػوظت، والؼواط ماؾؿت اظخماُٖت وؤهم شخيء ٞيها ؤن حٗض٫ ٦ٟت 

ىهى الؼواط بالًغوعة مهما ٧ان  ُِش حن وبال ؾ اإلاحنان وبال جمُل ألخض الُٞغ

 مً الساعط ٣ِٞ، ٞالؼواط اإلاخ٩افئ ال ًم٨ً ان ًدل٤ بال 
ً
 وهاجخا

ً
بغا٢ا

حن، وبطا ؤعاص الؼوط ؤن ًلغي صوع اإلاغؤة ؤو ًدُض هظا الضوع  بجىاخحن مخىاٍػ

  .ٞةهما ًداو٫ ان جُحر الخُاة الؼوظُت بجىاح واخض مما ٌٗغ٢ل اهُال٢ها

حٗض الهضا٢ت بحن ظيؿحن مسخلٟحن ؤ٦ثر ألامىع التي ًسخل٠ ٞيها 

ا اإلاجخم٘ جٟؿحراث زاَئت بن لم ه٣ل ..بزىان هَي
ُش
ل مِّ

دَي ًُش وؤ٦ثر الامىع التي 

وٗم ْاإلات ألن هىا٥ ال٨شحرون ممً ًُل٣ىن الاخ٩ام ظؼاٞا ...ْاإلات

٢غؤث مغة ٢ىال .ٖلى ؤمىع عبما لم ج٨ً لهم ججغبت ٞيها مً ٢بل

٧ي جخ٩لم ًٖ الخغب البض ؤن ج٨ىن  "٢ُل ؤهه..بؾخى٢ٟجي ٦شحرا

ول٩ي جخ٩لم ..ول٩ي جخ٩لم ًٖ البدغ البض ؤن ج٨ىن ٢ض ؤبدغث..خاعبذ

ول٩ي جخ٩لم ٖلى الىاع البض ؤن ...ًٖ الكى١ البض ؤن ج٨ىن بقخ٣ذ 

إلاً يهىي ألاخٝغ ويهىي ال٨خابت البض وؤن  ".ج٨ىن ٢ض ؤختر٢ذ ٢بال

ثر مً ًىٓغون لالمىع بضون ؾاب٤ ..ٌؿخى٢ٟه ٢ى٫ ٦هظا
ُش
٨ٞم هم ٦

ٗىن ًٖ طا٥..وال ؾاب٤ زبرة..ججغبت تٞر ؤو عبما ..ًىٗخىن هظا ٍو

ٟغيىن ٖلى الىاؽ ؤن ًخ٣بلىها  ٌٗممىن ججاعب ٞاقلت ٖلى ال٩ل ٍو

في هٓغهم وعبما بتهاماتهم جخٗضي ٧ل ...مسُئحن..وبال ناعوا مظهبحن

 ؟..بطاهل ٌؿخُُ٘ الغظل واإلاغؤة بىاء ٖال٢ت نضا٢ت.ما٢لذ

حر  ؟..نضا٢ت اٚل

البٌٗ ًغي ؤنها مؿخدُلت مً اإلاؿخدُالث الؿب٘ بط ؤن الُبُٗت 

ئت بحن  ت جمى٘ ؤن ج٨ىن هىا٥ ٖال٢ت نضا٢ت بٍغ
َي
٣

ْ
ل ت والسِّ البكٍغ

غي َٝغ زان ؤن الٗال٢ت بحن ظيؿحن مسخلٟحن ..الغظل واإلاغؤة  ٍو

ج٨ىن ؤٖم٤ وؤ٢ىي وؤنض١ مما هي ٖلُه بحن الجيـ الىاخض خُض ال 

٣ت  ًىظض خؿض وال ٚحرةؤنىلُت وال ؤهاهُت في الخٗامل وال في ٍَغ

جؿض ٞيهاؤًٞل ؤهىإ الخب للسحر لبًٗهما بد٨م ..الىصر ٍو

ت
َي
٣

ْ
ل  ..بزخالٝ السِّ

هدً هلخ٣ي م٘ الىاؽ في ٧ل ..هخى٠٢ ٢لُال ٖىض ؤصخاب الغؤي ألاو٫ 

ض ٖال٢خىا بهم في الٗمل  في الىذ ..م٘ الٗاثلت..في الكإع..و٢ذ وجخَى

٪ خُاجىا..ؤًًا  ..ومً هاالء مً هدبه وهسخاعه قٍغ

ول٨ً هل مً ؾيخٗٝغ ٖليهم بٗضها ًجب ؤن ج٨ىن لىا مٗه ٖال٢ت 

ؤم ؤن ..ؤًً هي مكاٖغ ألار الزخه..؟ ؤًً جهىٟىن اإلادبت هلل...خب

 ؟...اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت ؤًًا ٚحر مٗتٝر بها

الخب هىؤن ال ": واإلادبت ٢غؤث مغة ؤن..جغي ماهى الٟغ١ بحن الخب

 "٢خل الخب... ٨ًىن في ال٣لب بال واخض واخض ٣ِٞ ولى اي٠ُ له زان

 ال حؿدشجى ؤخضا ٞهي لل٩ل ومتى بؾخصىِذ شسها ":ؤما اإلادبتٞهي

 "...٢خلذ اإلادبت..

ً ٞهي مدبت ٣ٞض ههاصٝ في  والهضا٢ت بد٨م ؤنها جمخض ألهاؽ ٦شحًر

٨ًٟغ في ..ًىاؾِىا,,هجضه ًىصخىا..نهخم ألمغه...خُاجىا مً هًٌٟٟ له

س٠ٟ ٖىا  ؟..ؤلِـ هظا هى الهض٤ً..مكا٧لىا ٍو

 ......وال يهم بن ٧ان عظالؤم بمغؤة

ضَي ..ؤها ًٖ هٟسخي ؤعي ؤن الخبِب ًغسخ هظه الجضلُت ال٣اثمت ظِّ
ٞمتى وُش

ا ٧اهذ هىا٥ نضا٢ت
َي
ومتى ٚاب الخبِب ..الخبِب في خُاة ؤي ٞغص مى

الن ..ؤو الخب ًٖ خُاجىا ٞخى٢٘ ؤن جىدٝغ الهضا٢ت لخهبذ خبا

الخب في ٧لخا الخالخحن بمخضاص لٗال٢ت مٟاهمت 

ٞالخب ٌؿخضعظ٪ مً خُض ال جضعي ل٨ً متى ٧ان ..وجىا٤ٞ,,واوسجام

ال٣لب قاٚغا بالخبِب ؤنبذ الصسو ؤٖمى ًٖ ؤي ٖال٢ت ؤزغي 

 ...ٚحر الهضا٢ت

 

للذ عشفذ اللشون الىظطى خشهت جشجمت غحر عادًت مً اللغت العشبُت ئلى مخخلف اللغاث ألاوسبُت و 

كذ واهذ البذاًت أزىاء الخشوب الصلُبُت هظشا لالخخيان اإلاباؼش بحن العشب و ألاوسبُحن و ما وكف 

علُه ألاوسبُىن مً جطىس خظاسي، زلافي ، فىشي و علمي لذي العشب، هزه الخشهت أجذ أهال مخخلفا 

ألىاهه فما لبثذ العلىم أن جخخمش في أوسبا ختى فجشث زىسة صىاعُت أولى جعلذ مً أوسبا مشهض زلل 

آهزان واهذ الفىشة الهذامت عىذ ألاجشان و هي عذم ألاخز بعلىم الىفاس . ألاسض العلمي و الثلافي

ظببا في دخٌى اإلاجخمعاث ؤلاظالمُت هفلا أظً ما صلىا فُه ختى الُىم و بغع الىظش عما وان و ما 

خُت هذسن جمام ؤلادسان أن الخاٌ اوعىغ في أوسبا التي  ًدذر، فاهه بمالخظت مخأهُت لألخذار الخاٍس

م، اهخفظذ و فجشث زىسة صىاعُت أدخلتها عصش  اوغمعذ في عصش الظلماث بعذ أفٌى هجم ؤلاغٍش

ال إلدسان أن ما وصل ئلُه ألاوسبُىن جزوسه حعىد ئلُىا،  ألاهىاس، عصش ال بذ مً الىكىف عىذه طٍى

فبذون ابً خلذون ما وان لُيىن أوغعذ وىمذ، و بذون الخىاسصمي ما وان لُيىن علماء 

اطُاث في الغشب و في ول اإلاجاالث مً الطب و ابً ظِىا ئلى الفىىن و صسٍاب،و ال ؼً أن نهظت  الٍش

أوسبا و جطىسها في ؼتى اإلاجاالث، ًجعلىا هفىش في الىثحر مً ألامىس، ئن لم هلل الخفىحر في أمش واخذ 

هى هُف وعخعُذ مجذها الخلُذ و وعُذ أهفعىا ئلى واجهت العالم باإلًجابُت و لِغ بالعلبُت هما 

هدً علُه الُىم، صذكا ئن الخفىحر في هزا اإلاىطىع ًجعلني اطشح مجمىعت ال مخىاهُت مً 

ؤلاؼيالُاث و أخخاس لها العذًذ مً الفشطُاث التي أخُاها أساها مىاظبت و أخُاها ال، ففي ألاٌو و 

غحر أن وظط .آلاخش ما هدً ئال بؽش و هماٌ الفىش أمش ال ًمىً ظىي اللٌى أهه مً الىادس الخذور

هاجه ؤلاؼيالُاث جطل واخذة بشأظها للخصذس ول هاجه ؤلاؼيالُاث ألهمُت مىطىعها و ألازش اإلاىعىغ 

عنها، فأوسبا في عصشها ؤلاكطاعي واهذ غاسكت في عصش مً الظلماث و وان اإلالىن ألاوسبُىن ًطلبىن 

علىم و علماء اإلاؽشق و ألاهذلغ إلاا ًملىه هإالء مً علم و معشفت و بعذ هظش في العلىم و اإلاعاسف، 

ختى أن ألاوسبُىن راتهم آمىىا بفىشة أن اللغت الالجُيُت ال ًمىنها اظدُعاب هزا الخطىس الخذًث فما 

ش لغاتهم اللىمُت فظهشث الفشوعُت و ؤلاًطالُت و ؤلاظباهُت و غحرها مً اللغاث  وان منهم ئال جطٍى

ألاوسبُت مىاهبت للخطىس الخاصل و الىاجج عً الخشهت الترجمُت التي ؼهذها الغشب، فما وان ئال أن 

أصبدذ هاجه اللغاث لغاث عاإلاُت و لها في ول مجاٌ مصطلخاث خاصت و هي في جطىس معخمش، 

 ولمت في كامىظها 300فىأخز مثال اللغت الفشوعُت فاألوادًمُت الفشوعُت ول ظىت جظُف ما ًلاسب 

العىىي هزا و ئن دٌ على ش يء فاهه ًذٌ على امخذاد هاجه اللغت، و مثُالتها مً اللغاث ألاخشي 

ت  هما ال ًمىً اللٌى أن اللغت الالجُيُت بلُذ مىدؽشة هما واهذ . ئلخ... هثحرة واألإلااهُت و ؤلاهجلحًز

ليعلط هزه اإلاعطُاث على واكعىا، الُىم هثحر مىا ًجزعج إلاجشد اظخعماٌ .علُه في اللشون الىظطى

ت في جامعاجىا جذسط باللغت الفشوعُت و  جهاص خاظىب باللغت العشبُت، ول العلىم الخطبُلُت و الىظٍش

ت بذسجت أكل، و ئرا ظألذ طالب الطب عً ئمياهُت دساظت الطب بالعشبُت فأهً ظخجذ  ؤلاهجلحًز

عذد غحر مىتهُا مً اإلاتهىمحن و اإلاعتهضئحن و هأن العُب في اللغت، مً هزا الىاكع و بىظشة ئجمالُت 

لشخص غحر عاسف باللغت العشبُت ًجضم بأن اللغت جمش على هفغ خط ظحر اللغت الالجُيُت و أنها آًلت 

أمش مخُف عىذما هفىش فُه، و لىً لألظف . ال مدالت ئلى الاهىماػ على هفعها ئن لم هلل الضواٌ

فان جفىحرها ال ًخعذي الخفىحر في اهذزاسها، و ال ًخجاوص ئطالكا فىشة ما هى الخل، فال أخذ فُىا ظأٌ 

  .هفعه أو غحره ما هى الخل إلاعظلت اللغت العشبُت

 

 يامسني عهابة
 ابو اجلسائر العميقة

 يونس الصديق

ؾاظُب ٖنهم الُىم بىٟسخي الوي ٖلمذ الاظابت ..... زالر اؾئلت 

٦ىذ ال اخـ بصخئ اجئ الي بُتي ....مً و٢ٟتي الهامخت الهاصثت 

اعي الازباع ٖلي قاقت الخلٟاػ ٞجري مىجىا ٌٗلى وتهىي مااوله 

ازاٝ ول٨ً قٗىعي ٖاصي الوي ....وهىا٥ مىحي وظشض ونغار 

والاخض ًى٨غ طل٪ ...وه٨ظا خالىا ٧لىا ..... اٖخضث ٖلي طل٪ 

ىضما حٛحر اإلادُت ًظهب طل٪ ... ج٣كٗغ الابضان في طل٪ الى٢ذ ٖو

الال مُل٣ا ٞما ..والظهب لِـ طهب٨م ابضا .... الكٗىع بؿهىلت 

امىحن مً ٧ل .... وجضعؾىن ...جىامىن وجلٗبىن وجإ٧لىن ..طهب٨م 

اهظا هى خ٤ الاؾالم ؟؟؟ اهذ ...اه٨ظا ؟؟؟ جبٛىن ؟؟؟ ...زٝى 

اهظا ًغضخي الغخمان اه٪ جإ٧ل ...جلٗب وازى٥ هىا٥ ًخىظ٘ اإلاا 

ا  ...وهى هىا٥ ًخٓىع ظٖى

م.حممد  

ؤخببذ ؤن ؤلٟذ هٓغ بًٗىا البٌٗ لسُإ ظؿُم ٢ض ٨ًىن ًٖ ٚحر 

اهدباه وهى ؤهىا ه٨خب مىايُ٘ صًيُت ؤو عص صًجي ؤو ٢ض ٨ًىن اؾدكهاص 

 
ً
ت ؤو الخى٢ُ٘ ٨ٖـ طل٪ بل مغة ٢غؤث عصا بأًت وججض الهىعة الغمٍؼ

ت  إلخضي الًٗىاث و٧اهذ جخ٩لم ًٖ الدجاب و٢ض ويٗذ نىعة عمٍؼ

ت عاجٗت بل  ٨ٖـ ٧ل ٦المها وهىا٥ ال٨ٗـ ججضه ٢ض وي٘ نىعة عمٍؼ

ه ؤو عصه نىعة  مت وججض بدكى مىيٖى ؤخُاهأ ج٨ىن صٖاء ؤو آًت ٦ٍغ

بمغؤة ٦كٟذ ًٖ مٟاجً ظؿضها لٗلي الُىم ؤ٠٢ ٖلى ه٣ُت هامت 

ت في اإلاىايُ٘ والغصوص بل ختى بما ًخٗل٤ بصسهُاجىا ؤزىحي  واعج٩اٍػ

ت ...باهلل إلااطا ال وٗاهض ؤهٟؿىا ؤن ج٨ىن نىعها الغمٍؼ  
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بضو مً خضًشه ؤهه ال ًجُض اللٛت الٗغبُت .. اجهل عظل ظؼاثغي مؿخٟخُا  ُا وؤهجب .. خُض َغح ؾىال بلهجخىا .. ٍو ًخٗل٤ ب٨ىهه جؼوط ػواظا ٖٞغ

ُت اإلاىلىص ..ولضا  ً مضي قٖغ ؿا٫ ًٖ خ٨م هظا الؼواط ٖو ُٞلب مىه بٖاصة " .. بالضاعظت" ٞلم ًٟهم اإلاؿخٟتي ٢هضه وزهىنا وهى ًخ٩لم ..َو

 .. ولم ًٟهم ٢هضه.. الؿاا٫ 

ٟٞي مهغ هى ٖباعة ًٖ .. بن مٟهىم الؼواط الٗغفي في مهغ ًسخل٠ ًٖ مٟهىمه في الجؼاثغ .. ٚحر واضخت بن ٧ان و٧ان .. زم ؤظابه بظابت ٖامت 

ىضها في الجؼاثغ هى ٣ٖض قغعي صخُذ مخىٞغ ألاع٧ان ًى٣هه الخىز٤ُ ٣ِٞ.. ػواط ؾغي وهى مدغم وباَل   .. ٖو

ؤنبدىا هيخٓغ .. اإلاهغي والؿٗىصي وال٣ُغي وال٨ىٍتي .. ٞإنبذ الجؼاثغي ًٟخُه .. ؤال ًىظض في هظه ألامت مً ًخىلى ؤمغ عقضها .. ٣ٞلذ ؾبدان هللا 

 .. لُٟتي هظا الكٗب اإلاٛلىب ٖلى ؤمغه.. اإلاهضي اإلاىخٓغ لُسغط مً ؤعو٢ت الهُئاث الٗلُا اإلاخىاخغة 

ؿخٟتي ٚحرهم ؟؟  ٖلى مً ٣ً٘ اللىم ٖلى الجؼاثغي الظي ًتر٥ ٖلماء بلضه َو

 ؤم ٖلى هُئاث الضولت اإلاؿاولت ًٖ جىهِب مٟتي الجمهىعٍت ؟؟

ت .. ؤلِـ في اؾخٟخاء مً ال ٌٗاٌل وا٢ٗ٪   !! .. ؤلِؿذ الٟخىي جخٛحر بدؿب اإلا٩ان والؼمان والصسو.. ُٞه هٕى مً اإلاٛالُت واإلاجاٞػ

غوٞىا .. وؤٖغاٞىا .. ٠ُ٨ٞ وؿدؿُٜ ٢بى٫ ٞخىي مً ال ٌٗٝغ لهجخىا  اصة ٖلى زهىنُت وخضجىا ٖلى مظهب ؤلامام مال٪ .. وؤخىالىا .. ْو ٞلماطا .. ٍػ

 !! الدكغطم والخٟغ١ 

ًاء ألاٞايل    .. وخىاعا هاٞٗا.. هغظى ؤن هغي ه٣اقا ظاصا .. ما عؤي ألٖا

 

 !! ..يمفتي الجمهًرية المهدي المىتظر.. فتايى الفضائيات 

 

ؤًً مً هلخجإ ...! ؤًً هى مٟتي الجؼاثغ..آه ًا ؤر ٖالي ويٗذ الُض ٖلى الجغح

هخل٣ى الٟخاوي ظاهؼة وهي جسخل٠ مً ..؟ال ًىظض...بلُه ٖىضما ه٣٘ في خغط

٢غاءة الٟاجدت مؿمى ًٓهغ ٦إهه مخ٤ٟ ٖلُه ل٨ً ...مجخم٘ آلزغ ٦ما ط٦غث

حرها مً  ٢غاءة الٟاجدت في الجؼاثغ جسخل٠ ًٖ ٢غاءة الٟاجدت في ؾىعٍا ٚو

م في اخض .البلضان وهظا ماا٦دكٟخه في ه٣اقاحي م٘ الار مدمض 

والؤصعي بن ٧اهذ جسخل٠ مشال ٖلى مهغ الظًً ٌٗخبرون الؼواط ..اإلاىايُ٘

حن في خحن في الجؼاثغ جخم ٖلى ًض مإطون قغعي  الٗغفي وع٢ت بحن الُٞغ

غ ٧ل قغوٍ الؼواط الكغعي  وخًىع الجاهاث مً الٗاثلخحن والىلي و جلؼم جٞى

لُاإلاا ..ال ؤصعي إلاا هظا الخجاهل ال٨بحر في امغ مهم ٦هظا..ًى٣هه ٣ِٞ الخىز٤ُ

ٞال ...قٛل بالي هظا اإلاىيٕى ولُاإلاا ؤعصث وسج مىيٕى ل٨ً إلاً جىاصي 

ؤجمجى ؤن جدل هظه ال٣ًاًا ٖاظال ٞاإلاخاب٘ ل٣ىاة الغؾالت ..خُاة إلاً جىاصي

حن ًُلبىن الٟخىي   ..وب٢غؤ ًالخٔ ال٨م الهاثل للمخهلحن الجؼاثٍغ

 

 . بضاًت ألازظ بٟخىي ٚحر الامام مال٪ عضخي هللا ٖىه الًىظض ٞيها ؤي مك٩لت

 ؤما ًٖ الٟخىي وؤن ج٨ىن ٖامُت ٦ىهه لم ًٟه الؿاا٫ ٞهىا الُامت ال٨بري 

ىا جإزظ مً الخلٟاػ بن ٧ان اإلاسجض مالن٤ للمسجض وما ؤأل٦ثر  وإلاا باجذ ٞخاٍو

 .ل٨ىه اؾخسٟاٞىا وج٩اؾلىا ًٖ مجالؿت الٗلماء الٗلماء

لب الٟخىي ممً ٧ان امغ انٗب  الا ٞخاء امغ ٚاًه بالهٗىبه َو

وزهىنا ماًخٗل٤ بامىع الخال٫ والخغام وال٨ٟغ والاًمان 

حرها...والجهاص  غ نٟاث وقغوٍ باإلاٟتي ختى  ٚو لظل٪ ًجب جٞى

 اهمها ٨ًىن م٣بىال ٖىض ٖامت الىاؽ

 ه٣اء اإلاظهب وال٣ُٗضه 

 والٗلم الكغعي...الٗلم و 

 ُه  ٢ضعة اإلاٟتي ٖلى اؾخيباٍ الاخ٩ام الكٖغ

ذ مً ال٨خاب والؿىه  التي لم ًغص ٞيها هو نٍغ

لى صعاًه ب٩اٞت امىعهم  وان ٨ًىن مٗغوٞا الهل البلض ٖو

 ... و٦ظل٪ الاَمئىان ال٣لبي للمٟتي

ُه التي  اإلاؿلم ًبدض ًٖ بغاءه لظمخه مً اإلاؿاثل الكٖغ

الهىا ..لظل٪ هى م٩ل٠ باًجاص اإلاٟتي الا٦ثر ٖلما اوال  جىاظهه

م٩لٟىن اًًا بالبدض في امىع صًيىا ولِـ الازظ بالٟخىي 

اما ازظ الٟخىي مً الخلٟاػ ٞهظا امغ زُحر لٗضم .. ظاهؼه

غجه وهل هى ماهل لهظا الامغ خىا باإلاٟتي وبٗلمه وه٣اء ؾٍغ  مٗٞغ

 ام اهه مجغص َالب ٖلم قغعي ٣ِٞ

إلااطا الًخ٤ٟ ..الجؼاثغ ٖلى مظهب الامام مال٪  (مجغص عؤي )

 ٖلماء هظا اإلاظهب ٖلى ؤخضهم لُخهضي المغ الٟخىي 

 ختى ًبرت طمتهم وطمت اجباٖهم

بدُض ٨ًىن هىا٥ مٟتي واخض ...ل٩ل اإلاظاهب الازغي ....وه٨ظا 

ًسخاعه ؤهل الٗلم 

 
 عخم هللا الامام مال٪ ًىم ٧ان ٌؿخٟتى ٧ان ٦إن الجبا٫ ؾخُب٤ ٖلُه

ؤما الُىم ٞإجهل ٖلى الغ٢م ٦ظا و٦ظا وؤصٞ٘ زمً اإلا٩اإلات مًاٖٟا ٖكغ 

٤ الُلب ٦مً ًُلب بُضػا ؤو هامبىعٚغ  مغاث وعبما ؾخجض ٞخىي ٞو

الضًً ؤنبذ ججاعة ٖلى الًٟاء ختى ؤن صٖاة الًٟاثُاث ؤنبدىا 

لى ؤن ؾاثال ججغؤ وؾإ٫ ًٖ اإلا٣ابل  ًىاٞؿىن الٟىاهحن في الخإه٤ والكهغة

الظي ًخ٣اياه ٧ل واخض مً هاالء وؾخٗمل ؤنها لِؿذ ٢خاوي صًيُت بل 

ت اإلاهم ج٩لم ؤ٦ثر وبصٞ٘ ؤ٦ثر وؾخجض ما ًغيُ٪  ؤظىبت ججاٍع

 

 

الاٞخاء له قغوٍ واخ٩ام ًجب ان ًسً٘ لها مشل ْغوٝ البلض 

ومالبؿاث الٗمل ومهما ٧ان اإلاظهب الظي ًهضع ٖىه الاٞخاء البض ان 

ىض الامام مال٪ عضخي هللا ٖىه ٢ض ٌؿب٤  ًخىا٤ٞ م٘ مٟهىم الٗٝغ ٖو

ولهظا ج٨مً ٢ُمت الٟخىي في  الٗٝغ ٖٝغ اهل اإلاضًىت ال٣ُاؽ مشال

 ٞٗالُتها ولِـ انضاعهاوفي مُاب٣تها للىا٢٘ ولبِئت اإلاٟتى لهم

اي٠ جبٗاث الٟخىي انها جخٛحر وماماهىمىاؾب الان ٢ض ًجٗل 

ل٨ً ان جهضعالٟخىي مً  الاههغاٝ ًٖ الخ٣ا وهىا عخمت الضًً بىا

قُش ٖلى ٢ىاة او ٖلى الاهترهِذ ُُٞب٣ها الٗىام ازظًً بٓاهغ الصخيء 

واٖخ٣ض ان وعاء ا٢با٫ الىاؽ في الجؼاثغ  ٞهى الظهب والسُإ الجؿُم

الاو٫ ٢لت الٟخىي في الجؼاثغ و٢لت  ٖلى الٟخىي الساعظُت لٗاملحن

زاهُا الامغ مىٍى باإلاظاهب ٩ٞلىا  الاخخ٩ا٥ باهل الضًً وعظا٫ الٟخىي 

ٌٗلم ان اإلاظهب اإلاال٩ي ا٦ثر اإلاظاهب ال٣ٟهُت حكضصا في الامىع وبالخالي 

هىا ًخىظب ٖلُىا ان وؿا٫ ؾاالا ٣ٞهُا هل ًجىػ  اإلاُل الى الخس٠ُٟ

آزظ مً هظا ماٌعجبجي وؤجغ٥ مىه  اإلاؼط بحن ٖضة مظاهب ٖىض الىاخض

بتي في الخس٠ُٟ ٦ماؾب٤ وؤقغث  ماٌٗؿغ ٖلي او ًىا٤ٞ ج٨ٟحري ولٚغ

لِـ الخُٗل للضًً والٟخىي وعاء مشل هظه الُغ١ بل الهضٝ حؿُحر 

٤ الاهىاء ووٗىط باهلل مً ظٗل الضًً مُُت اهىاثىا  الضًً ٞو

 

ت والبرامج  ىهُت الجؼاثٍغ لالؾ٠ ًغظ٘ ل٣لت ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

دكاوعوا ُٞما بُنهم و٦ما ٢لذ لِـ  الضًيُت ل٩ي ٌؿدكاعوا ٍو

ٗٝغ ٖاصاجىا وج٣الُىا واٖغاٞىا  ٦مٟتي ًخٗاٌل في وؾُىا َو

اصاتهم  ٦مٟتي مً صولت ازغي ًسخل٠ اٖغاٞهم ٖو

 ......وج٣الُضهم

 

 يامسني عهابة

 امياى اهلاني

 

 السويف محة

م.حممد  
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ؼي الؿىفي خمت، ؾالم وبٗض  / ٍٖؼ

ا١ الؿىء..... ؤها  باثه واجبإ ٞع  .لم ؤٖٝغ في الخ٣ُ٣ت مً وما ؤ٦ىن، هل ؤها اوؿان، ؤم قبه ٧اثً حي ال هضٝ وال مٛؼي لخُاجه في الضهُا، خُاجه التي يُٗها بؿبب َِكه ٚو

ت الهٛحرة التي اث الىاصي ٩ٞاهذ ٞغخت ٖاعمت ٖمذ ألاؾغة و٧ل ال٣ٍغ م، خ٩اًتي جبضؤ مىظ ؾىىاث زلذ وبالًبِ مىظ ؤوازغ الؿبُٗىاث خحن جدهلذ ٖلى قهاصة البا٧لىعٍا مً اخضي زاهٍى  ؤدي ال٨ٍغ

سُا ؤو٫ مً ًدهل ٖلى البا٧لىعٍا في جل٪ الجهت، وماػاص الٟغخت ؤهجي خهلذ ٖليها بمٗض٫ ظُض  . ٦ىذ ؤِٖل ٞيها ألهجي جاٍع

ب، وؤن خُاة الباؽ والك٣اء ٢ض ولذ ولً حٗىص بدى٫ هللا  .سجلذ بمٗهض الُب بةخضي والًاث الكغ١ وبضؤث بىاصع اإلاؿخ٣بل في اإلائنع ألابٌُ ج٨بر ؤما هاْغي وبضؤ ؤبىاي ًدؿان ؤن ٞغط هللا ٢ٍغ

، و٧اهذ جل٪ ؤو٫ مغة ؤٚاصع مدُِ الىالًت، وحٛحرث ٖلُا ٧ل ألاقُاء، الُبُٗت، والىاؽ ووظضث  ختى طل٪ الى٢ذ لم ؤ٦ً ؤٖٝغ َٗم السجاثغ ؤو ؤي م٨ُٟاث ؤزغي بال ٦إؽ الكاي الظي ال ًٟاع١ ؤهل ؾٝى

ُٟت في ؾل٪ الخٗلُم مشل ٚحري مً ؤبىاء اإلاى٣ُت، وفي جل٪  با وحٗبذ هٟؿُا ختى ؤهجي بضؤث ؤ٨ٞغ ظضًا في مٛاصعة م٣اٖض الجامٗت والٗىصة مً خُض ؤجِذ، وؤ٢ى٘ بْى   هٟسخي في صوامت وؤخؿؿذ هٟسخي ٍٚغ

خه ووظضتها ٞغنت للخسلو مً ؤلاخباٍ الظي ؤِٖل ُٞه لب مجي ؤن ؤػوعه في ٚٞغ جي بىٟؿه و٢غبجي مً ؤنض٢اثه َو ٞغ و٧اهذ جل٪ هي اللخٓت التي ؾخ٨ىن بضاًت النهاًت لخلمي وخلم ٧ل مً .اللخٓاث الخغظت ج٣غب مجي َالب ظامعي ٖو

ت مً ؤظل التروٍذ ًٖ هٟسخي ٣ِٞ ولً ؤوٛمـ في هظه الخٟاهاث ، ل٨ً لؤلؾ٠ لم جمٌ بال ؤؾابُ٘ ختى وظضث  ىاء و مجىن وؤ٢ىٗذ هٟسخي ؤو لى٣ل زضٖتها خحن ؤوهمتها ؤهجي آحي للٛٞغ خىلي، ٣ٞض وظضث ٖىضه ٖالم آزغ، ؾهغ، ٚو

ًذ الخضزحن ؤو٫ مغة، وبٗضها وظضث نض٣ًي ٌُُٗجي ؾُجاعة لها ه٨هت مسخلٟت ظٗلخجي ؤخـ بالضواع وؤجهٝغ بٛغابت  هٟسخي ؤمؿ٪ ؤو٫ ؾُجاعة وؤصزنها مبرهىا لهض٣ًي ؤهجي اوؿان مخدًغ ألهه وٗخجي بالخسل٠ والسٝى خحن ٞع

وو٢اخت لم ؤ٦ً ؤظغئ مً ٢بل ٖلى ٞٗلها، وه٨ظا بضؤث ؤٚغ١ في ٖالم ؤلاصمان والغطًلت، وؤنبدذ ال ؤطهب للضعاؾت ؤبضا، وجدىلذ مً َالب مجتهض بلى خُىان ًلهض وعاء اإلاخٗت ولم ؤٖض ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٖىص للبِذ وؤنبدذ مكغصا في 

بتي وبصماوي، ومغث ؾىىاث وؤهلي ًبدشىن ٖجي في ٧ل ألاما٦ً ختى وظضتهم في ؤخض ألاًام ؤمامي في مى٠٢ الخاٞالث، ل٨ً لؤلؾ٠ لم ٨ًً  قىإع جل٪ اإلاضًىت ؤمض ًضي مخىؾال الهض٢ت مً ٖىض الىاؽ ألؾخُُ٘ جإمحن ؤ٦لي وبقبإ ٚع

ذ ٖلى السمؿحن مً الٗمغ، ال بِذ وال ؤؾغة وال .بُنهما والضًا ألنهما عخال ًٖ الضهُا مً صون ؤن ًخد٤٣ خلمهم ومً صون ؤن ًغووي ختى ما٫ الخغة التي ًم٨ً ؤث جخدملها صختي و٢ض قاٞع تي ؤٖمل في بٌٗ ألٖا ؤها آلان ؤِٖل في ٢ٍغ

ِل.ؤوالص  ل٣ض يإ ٧ل شخيء في لخٓت تهىع َو

. ؤدي ال٨غم ؤوكغ ٢هتي في مضوهخ٪ وفي مىا٢ٗ٪ لخ٨ىن ٖبرة لٛحري مً قباب هظا البلض

 

ه . الغؾالت خ٣ُ٣ُت  لب مجي وكغها: ٢هت وا٢ُٗت لصسو ؤٖٞغ  ٦خبها َو

 

 عؾالت مً ٖم٤ اإلاجخم٘

صًٞ مىجاها ٖلى ؤوٛام هاوسخي وهُٟاء: آزغ ج٣لُٗت   

 
اقغهاه،  ىاه ٖو و٢ٟىا وعاء الامام في مى٠٢ ظلل، وهدً وؿخٗض للهالة ٖلى شسو ٖٞغ

وقاء اإلاىلى ٖؼ وظل ؤن ًٟاع٢ىا بٗض مغى ؤلم به ٞجإة، ٦بر الامام و٦برها وصزلىا في ظى 

جإة اه٣ُٗذ هظه اللخٓت الغوخاهُت ٖلى وٛمت هاوسخي عجغم،  مً الغهبت والسكٙى ٞو

٘ : لىجض ؤهٟؿىا مدؿلُىحن بٗض ؤن ٦ىا زاقٗحن و٦ضها ؤن ههُذ  هللا هللا بض٫ ؤن هٞغ

ٖٟىا – ؤنىاجىا بالخ٨بحر و٧اصث الهٟٝى ؤن تهتن وجخماًل َغبا م٘ ؤوٛام ال٣ٗغب 

ىيذ ؤهه ؾ٨ُىن جيبيها إلاً ؤب٣ى ٖلى هاجٟه مٟخىخا -عجغم  ، واهخهى هظا اإلاى٠٢ ْو

له للىي٘ الهامذ ٖلى ألا٢ل، ل٨ً الٓاهغ ؤن البٌٗ لم ٌٗض  ل٣ُىم بٛل٣ه ؤو جدٍى

ٌعجبه هظا الجى ال٨ئِب الظي ٌؿىص لخٓاث صًٞ اإلاُذ ٣ٞغع ؤن ًخم مىاعاة مىجاها 

ٖلى ؤوٛام شجُت جبٗض البهجت في الىٟىؽ وهى ما خضر بالٟٗل خُض اهُل٣ذ مً هىا 

حرهم م٘ وٛمت  وهىا٥ وٛماث الهىاج٠ لدك٩ل ٦ى٦خُل ٚىاجي بحن هاوسخي وهُٟا ٚو

 .ٖهاٞحر ظمُلت

ت ألن قغ البلُت ما ًطخ٪ ل٨ً ال٣لب لُٗخهغ صما  ٢ض ؤ٦ىن جىاولذ اإلاى٠٢ بالسسٍغ

وهدً هغي ٧ل هظا الاؾتهخاع باإلاشل وال٣ُم وحٗالُم صًيىا الخى٠ُ، ٞال الكٕغ وال 

غاٝ وال ختى الخًاعة التي ؤنبدىا هضعي ؤهىا ؤعبابها جبُذ مشل هظا الاؾتهخاع، ٞةن  ألٖا

لم ٌٗض هاالء ٣ًُمىن لضًنهم وػها ٞٗلى ألا٢ل ًغاٖىن مكاٖغ ؤهل اإلاُذ ولًُٗىا 

 ههب ؤُٖنهم اإلاشل

٦ما جضًً جضان، ُٞا جغي ماطا ؾ٨ُىن مى٠٢ هظا الصسو لى ؤهه ٧ان في : ال٣اثل 

ؼ ٖليهم ؟ حن في ٍٖؼ   م٩ان هاالء اإلاٟجٖى

 

ُان  اة )هٓام الٖغ (الٖغ  

 

م مً مغوع ػمً ٖلى صزى٫ الٗغب ُٞما ٌٗخبروهه  ًبضو ؤهه بالٚغ

جمضن ؤو جدًغ بال ؤن وكإتهم ألاولى ٦مجخم٘ ٢بلي ٌٗخمض 

ؤؾاؾا ٖلى الغعي ال ًؼا٫ مخجظعا في ال٣ٗل الباَجي ل٩ل ٖغبي، 

ٞهى ًخٗامل م٘ مً خىله ٖلى ؤؾاؽ الغاعي الظي ٣ًىص ٢ُُٗه 

ُت، ٞالغاعي ال ًخٗامل م٘  ولِـ بمى٤ُ مؿاو٫ ًسضم الٖغ

٢ُُٗه بال بالٗها وال ًخىاوى في ٢ظٞه بذجغ بن اؾخلؼم ألامغ 

 .وال٩لب باإلاغناص ل٩ل مً ًسغط ًٖ اله٠

ٞىدً هجض الغظل في بِخه ال ٣ًبل مً ًىا٢ل ٢غاعاجه، بل ٢لما 

ججض عظال ًجم٘ بإؾغجه في ظلؿت ه٣اف وصعصقت بل ًضزل 

ل إلاً و٠٢ في وظه  هاع ال ًب٣ي وال ًظع والٍى البِذ ٧اإٖل

هاع اإلاؿاو٫ في مىهبه ًغي مً هم جدذ مؿاولُخه  .ؤلٖا

ىام في اإلاغعى ال خ٤ لهم في اإلاىا٢كت ؤو ببضاء الغؤي ٞأعاء  ٧اأٚل

ختى ؤخؼابىا التي جدكض١ بالضًم٣غاَُت وخ٤  .الغاعي ال جىا٢ل

ببضاء الغؤي هجضها حٗاوي مً الاوك٣ا٢اث والخمؼ٢اث الضازلُت 

ُم الخؼب اإلاٟضي ال ٣ًبل مً ًبضي عؤًا مسالٟا إلاا  ألن ٖػ

دخه الٟظة  .ظاصث به ٢ٍغ

٢ض ٣ًى٫ البٌٗ إلااطا ؤزظث الغاعي صون ٚحره وهي مهىت 

ألاهبُاء والغاعي مٗغوٝ بدغنت صوما ٖلى ؾالمت ال٣ُُ٘ 

والجىاب ؤهجي مً قضة الدكائم مما ًجغي مً خىلىا ؤنبدذ 

اة بال ٢هت الغاعي الظي عمى بال٨بل مً ؤٖلى  ال ؤط٦غ للٖغ

 .الهًبت إلاا خاو٫ هُدت ٞخبٗه ال٣ُُ٘ ٧له

 

ٕإلاجخماآٞاث جٟكذ في   

 
بت مً ٧ل ما   زلُت عجُبت ٍٚغ

 في الضهُا مً بالوي وآٞاث جٟكذ 

 في مجخم٘ ظؼاثغي مداٞٔ ٧ان 

ب مًغب ألامشا٫  ختى و٢ذ ٢ٍغ

  في اإلاداٞٓت والخمؿ٪ بال٣ُم، 

 ؤَٟا٫ وقباب و٦هى٫ وقُىر وؿاء 

وعظا٫ لم ٌٗض هىا٥ ٞغ١ ٧لهم ضخاًا هظه السلُت و٧لهم 

خضاء  ٚانىا في مؿدى٣٘ اإلاسضعاث والسمغ والؼوى وظغاثم ؤلٖا

ٖلى مسخل٠ ؤهىاٖها مً ؾغ٢ت واٚخهاب و٢خل وو٧ل ما ًسُغ 

ٖلى البا٫ وما ال ًسُغ مً آٞاث اظخماُٖت لم ه٨ً هغاها بال في 

والؿاا٫ ماطا خهل ل٨ُىن هظا ؤلاهدضاع هدى  .ؤٞالم هىلُىوص

ت الؿىصاء ؟  ٢إ مؿدى٣٘ الغطًلت ؟؟ هل هي بعهاناث الٗكٍغ

حرها مً  ؤم هي البُالت ؟ ؤم هي ؤػمت الؿ٨ً ؟ ؤم ٚحرها ٚو

حن ؤم هي ٧لها مجخمٗت ؟ مً  ألاػماث التي جسى٣ىا ٦جؼاثٍغ

 اإلاؿاو٫ ؟ مً الطخُت ومً الجاوي ؟

٧لها ؤؾئلت جدباصع للظهً والجىاب م٣ٟىص ل٨ً الصخيء اإلاا٦ض 

ؤهه ًجب الخدغ٥ ألظل حصسُو الضواء وون٠ الضواء إله٣اط 

اإلاجخم٘ مً مىث ما٦ض لى اؾخمغ الىي٘ ٖلى ما هى ٖلُه، 

ًجب ج٩اج٠ الجهىص ٞٗلى ؤلامام وألاؾخاط والٟىان و٧ل ٞغص له 

جإزحر ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤن ًسغظىا للكإع وؤن ًجالؿىا 

ٖليهم ؤن ... في ؤي م٩ان وظضوا في اإلا٣اهي، اإلاالٖب  الكباب

الم ٖلى مسخل٠ مكاعبه ؤن  ًيكغوا الىعي ٖلى الصخاٞت وؤلٖا

 ٘ ُت، وال هيسخى بٗض ٧ل هظا ؤن هٞغ ًلٗب صوعه ؤًًا في الخٖى

ل٠ُ  ؤًضًىا للمىلى ٖؼوظل حن مخىؾلحن ؤن ًغخمىا ٍو مخًٖغ

 .بمجخمٗىا

 

 ! بحن مُغ٢ت الؿُىلت وؾىضان الٗمىلت

 
اصة ألاظىع  والُىم ناعوا ًدلمىن بإزظ ؤظىعهم  باألمـ ٧ان الىاؽ ًُالبىن الخ٨ىمت بٍؼ

ض واإلاىانالث ػاصث ؤو ه٣هذ ت بمغا٦ؼ البًر  ألنها جغؾبذ وج٩لؿذ في الخؿاباث الجاٍع

ال : جهُذ في وظه٪ وج٣ى٫  ؾىصاء الضاللت و٧لما صزلذ مغ٦ؼا جهٟٗ٪ الٞخت بًُاء اللىن 

ؿخجضي الؿماء بىٓغاجه الخائهت جىظض ؾُىلت ه َو هىا٥ مً  هىا٥ مً ناع ًدبـ صمٖى

ه هىا٥ مً ٚغؽ ؤهٟه في جغاب الغقاوي  ٚمغجه الضًىن  وعبما  لحرن٘ شسهِخه ؤمام مٗاٞع

َىابحر الاهخٓاع جظ٦غ٥ بالخكغ الظي ٦ىا وٗاٌكه في  لُلم٘ نىعة ماؾؿت باجؿت السضماث

٧ي ًدهل ٖلى بغج٣الت هغبذ مً  خُض ٣ًغؤ اإلاخضًً هه٠ ال٣غآن مُاٖم ألاخُاء الجامُٗت

ؿخم٘ اإلاخٟخذ ٖكغة ؤلبىماث ٚىاثُت مً هاجٟه ازخالؽ الٗما٫ مل مً ج٨غاعها  َو ٍو

غ الى٣ىص  ٢ُل ؤن ؾبب ه٣و الؿُىلت ٖضم ز٣ت الخجاع و٦براء ال٣ىم وجغصاصها بمؿخ٣بل جٞى

٣ضث ٞهاعوا ٨ًجنونها في يىاحي اإلاجهى٫  ٖىض الضولت ٣ض  ٣ٞلذ وجًاءلذ وشخذ ٞو ٞو

ً ٖلى  مٗها اإلاىاًَ ما جب٣ى له مً اؾخ٣غاع ول٨ً ؤًً خ٣ى١ البكغ ٧ي ًٓلىا ٢اصٍع

ض البٌٗ ؤن ٌٛغ٢ه في مدُِ السىنهت الخىٟـ واإلاصخي خُض ال ؾغصًً م٘  في بلض ًٍغ

 ًا جغي ؤًً هىاب البرإلاان ؟ الخُخان حِٗل

 هل هم مً طواث الؿباث الكخىي ؟ وزهىنا مً ٧اهىا ًىاصون باالقترا٦ُت ؤو ألاؾلمت

ٗت في الا٢خهاص و٢بل ؤن ًُالب بٌٗ ؤصخاب التٝر الٗلمي ومؿاواة  بخد٨ُم الكَغ

التي َمؿتها الغواجب  ٧ان ألاظضع بهم ؤن ًُالبىا بةخُاء الًماثغ الغظل باإلاغؤة في ٧ل شخيء

في جىػَ٘ زغواث  وؤن ٌؿخمُخىا في مداوالث جد٤ُ٣ الٗضالت السُالُت والامخُاػاث ألاؾُىعٍت

ً ٖلى الكٗب ٠ُ الَى ومً ٨ًيـ  وبحن مً ًخمسر بمضازل اإلادالث لُُلب ٢ُٗت ٚع

جخ٩امل اإلاإؾاة في الجؼاثغ  اإلاا٫ ٦يؿا

 

ؤلخان وقباب جىاٞـ خهت الٟهامت با٢خضاع 

 
لى مسخل٠ ٢ىىاث   ؤنبدذ مىا٢ُذ بض خهت ؤلخان وقباب ٗـ

ىن الجؼاثغي  حن الظًً " م٣ضؾت"الخلٍٟؼ  لضي ٖضص ٚحر ٢لُل مً الجؼاثٍغ

 ًخجمٗىن زل٠ قاقاث الخلٟاػ، لِـ ال٦دكاٝ مىاه بـجضًضة في ٖالم 

 الٛىاء، ؤو الاؾخمخإ بغواج٘ ما ٣ًضمه اإلاغشخىن لضزى٫ مضعؾت ؤلخان 

بت لبٌٗ " السغظاث"ٖلى " للطخ٪"وقباب، وبهما   "اإلاٛىحن"الٍٛغ

ت ؤًٖاء  ٗغيىن ؤهٟؿهم لسسٍغ   الظًً ال ٣ًٟهىن في الٛىاء قِئا، وَُش

خهت ٩ٞاهُت ٖىيذ با٢خضاع خهت " ؤلخان وقباب"لجان الخد٨ُم، ومالًحن اإلاكاهضًً الظًً ناع بًٗهم ًغي في 

ىُتو٢ض انبرح الٛغى الاو٫ لهضه الخهت اإلاهؼله الاؾتهؼاء بكبا  ت البرامج الَى الٟهامت الٛاثبت مىظ مضة مً زاَع

ىهُت خ٣ُ٣ُت، ختى ؤن  بضو ؤن ألامغ بهضص الخدى٫ بلى ْاهغة جلٍٟؼ ت، ٍو بـُٗغيىن ؤهٟؿهم ؤنال لالؾتهؼاء والسسٍغ

 بمكاهضتها خحن ًها بـباإلالل" الاؾخمخإ"البٌٗ ناع ٌسجل مسخل٠ خل٣اث البرهامج لُُٗض 

 اها نغاخت ولُذ هدـ باقمئناػ إلاا وكٝى الاقهاعاث جإ هاط الخهت الهابُت

  م٘ الُدُمت ِٖكى الخبهضاًل ومهمهى ُٖي٨ُم ملُذ
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غ  ٣ُا ل٨غة ال٣ضم : ج٣ٍغ  الضوعة الؿابٗت– ؾُضاث – ٦إؽ ؤمم بٍٞغ

 

  ُـــضاث الجؼاثغ ًسغظً مً الضوع ألاو٫   بشالزت هؼاثـــم ؾ

حجؼ اإلاىخسب الجؼاثغي ل٨غة ال٣ضم ؾُضاث جإقحرة الترشر بلى نهاثُاث ٦إؽ 

سه بٗض حٛلبه ٖلى اإلاىخسب الخىوسخي  ٣ُا لؤلمم الؿابٗت ألو٫ مغة في جاٍع بٍٞغ

م انها ظاءث مسُبت لآلما٫ بٗض زالزت هؼاثم . ت ،ٚع و في ؤو٫ مكاع٦ت ظؼاثٍغ

جي اليؿىي اإلاك٩لت مً   ًٖىا مً 30مخخالُت ، وحك٩لذ بٗشت اإلاىخسب الَى

بت21بُنهم  ىت، ٞضو٫ :٧اهذ ٖلى الىدى الخالي . اٖل ضة، صلهىم نبًر ًاحي ٍٞغ

ىت، (الجؼاثغ الىؾُى. ط)هجاة، خلي ؤمُىت  ، ؾاصو خبِبت، مىؾاوي نبًر

ان وُٗمت، مٗخى١ لُلى  . ؤ)عػ٤ٍ ههحرة، ؾ٣ىان ٞاَمت، بىهجي بً ٍػ

، (جُاعاث. ف)، بً ُُٖت ًاؾمُىت (بجاًت. ٝ)، بًملى٫ هبُلت (ٚلحنان

، بً ٢ضوط (مىهبلُُه ٞغوؿا)، خمى مٗمغ هىعة (بلىػصاص. ف)خىخاف مىهُت 

عوصاػ ؤٞحرون )، مٟخاح ؾاوؽ نباح (ؾاهذ بًدُان ٞغوؿا)ناُٞت 

. ن)، بىمغاع لُلُا، مٟغاح لُلى (٦ال٦ـ ٞىجبى٫ ٞغوؿا)، ػعوقي صلُلت ((ٞغوؿا

بي . ن)، وياح ؤؾماء (لِؿخاعجِذ اؾباهُا)، مغاوي لُضًا (باهى ٞغوؿا ؤبْى

ذ في الخدًحر لهظا .(ؤلاماعاث الٗغبُت ىُت ٢ض قٖغ و٧اهذ الٗىانغ الَى

ً وطل٪ مً زال٫ ا٢امت الٗضًض مً  ض مً قهٍغ ض ال٣اعي الهام مىظ ؤٍػ اإلاٖى

جي  بُت والتي ٧اهذ بضاًتها بخجمُ٘ اإلاضعب الَى ٖؼالضًً / اإلاٗؿ٨غاث الخضٍع

بأٖالي الٗانمت، ؤًً جم ا٢امت مٗؿ٨غ " ج٨ُجضة"لالٖباجه بمى٣ُت / قُذ 

٘ مً الاؾخٗضاص البضوي لالٖباث  بي جم زالله التر٦حن بك٩ل ظُض للٞغ جضٍع

 اإلاىخسب ،

٧ل مىخسب في الٗالم ًمغ بـــ ه٣ُت جدى٫ ول٨ً 

ازغظخه لىا بُىلت ٦إؽ الٗالم الازحرة هي  ما

ان  ه٣اٍ ججبر الصسو ٖلى الخى٠٢ ٖىضها

صوال ٧اهذ  هىال٪. ٧اهذ اًجابُت او ؾلبُت

ه٣اٍ جدىلها اقبه بالؿ٨خه ال٣لبُه للكٗب 

ه٣اَها مٗخمضه ٖلى  وهىال٪ بلضان ازغي 

الخسُُِ اإلاؿب٤ والبيُت الخدخُت الى 

اما ان ج٨ىن  ٞى٣ُت الخدى٫ . الىنى٫ للىجاح

مٗ٪ او يض٥ خُنها ؾتري سسِ الكإع 

اضخي ٖلُ٪ او الاقاصه ب٪ وجمجُض٥  الٍغ

هظا الامغ بٗض البُىلت  اؾخمغ. بؿبب ماٞٗلخه

وانبدذ اإلاىخسباث حؿحر في ه٣ُت جدى٫ منهم 

اصة  مً ٢ام مباقغة بخصخُذ الاويإ اٖل

 الهُبت ومنهم مً وانل ٖلى اإلاىهج الاًجابي

.ٍ الخدى٫ بًٗها ٧اهذ ؾلبُت والازغي  ٞى٣ا

مىخسبىا  اًجابُت لىخى٠٢ لهاطه الى٣اٍ وهغي 

الىَجي ؤ٦ثر هاجه الٟغ١ حٗغيا للؿلبُت ، 

ه٣اٍ بؾخٟهام ٦شحرة  و بهخ٩اؾت وعاء الازغي 

خى٫ ال٣ٗم الهجىمي الظي لم ًدل مىظ 

اإلاخ٨غعة باإلياٞت بلى حُٛحر  ؤقهغوؤلاناباث

اإلاضعب الظي لم ًإحي بالجضًض،ل٨ً ألامىع 

٤ ال ًىظض ٖلى  ػاصث ٞةنهؼمىا امام ٍٞغ

٣ُت بَال٢ا وبضون  ت ال٨غوٍت ؤلاٍٞغ  الساَع

ج٣ضًم ؤي ٖغى ًىحي بإهىا ٢مىا بالخُٛحر 

وظاء الخُٛحر مغة ؤزغي بةبٗاص. بحن و ظلب   اٖل

ً ٞهل ؾ٨ُىن الىزبت التي هبدض ٖنها  آزٍغ

 dahouni20 بقلم

ُـ٣اث " بـى٧اع"ُٞما ؤ٢ُم اإلاٗؿ٨غ الشاوي بمى٣ُت  بجىىب ٞغوؿا ؤًً ؤظغث ٞع

ىت / الالٖبت  اث يض ؤهضًت ٞغوؿُت جيكِ في الضوعي / صلهىم نبًر ٖضة مباٍع

٤ مىهبُلُه ، و٢ض اٖخبر الُا٢م الٟجي للمىخسب  الٟغوسخي اإلامخاػ ٖلى ٚغاع ٍٞغ

باألهجر ألهه ؾمذ لهم بإزظ ٨ٞـغة مٗم٣ت ومٟهلت ًٖ  هظا اإلاٗؿ٨غ

ت البإؽ بها  ه مجمـٖى باث اإلاىخسب الظي ًًم في نـٟٞى اؾخٗضاصاث ٧ل اٖل

مً الالٖباث اللىاحي ًيكًُ يمً ؤهضًت ٞغوـؿُت و ٌٗخبرن بمـشابت ألاوعا١ 

جي  الُا٢م .زال٫ هظه الىــهاثُاث/ ٖؼالضًً قُذ / الـغابدت للمضعب الَى

الٟجي للمىخسب ٧ان ًىلي ؤهمُت ٦بحرة إلاكاع٦ت ؾُضاث الجـؼاثغ في نهاثُاث 

٣ُا هظه ؤًً ًدظوهم آلامل ال٨بحر في جد٤ُ٣ مغا٦ؼ مخ٣ضمت  ظىىب اٍٞغ

ت بالجـؼاثغ في  ايت اليؿٍى خه هظه الٍغ ح٨ٗـ بد٤ الخُىع ال٨بحر الظي ٖــٞغ

صون ؤن هيسخى بُبُٗت الخا٫ في اإلا٣ابل الخُىع الظي . الؿىىاث آلازحرة

ض  ه ؤٚلب اإلاىخسباث اإلاكاع٦ت في هظا اإلاٖى ٣يحٗٞغ  الهام الؾُما ؤلاٍٞغ

ت الشاهُت، الؾُما "السًغ"اإلاىخسباث التي ؾخــىاظهها ؾُضاث  يمً اإلاجمٖى

 مىخسبي بلى باإلياٞتمىخسب ُٚيُا الاؾخىاثُت الخامل لل٣ب الضوعة اإلاايُت 

 اإلاىخسب الٛاوي ٢اؾُت ،بٗض ؤمام ألاولىة اوظاءث اإلاباع ٚاها وال٩امحرون

مت واهتهذ اإلالٟذ الخإل٤ جي بالهٍؼ  بىدُجت هضٞحن م٣ابل هضٝ واخض ومُش

 ؤمام مىخسب ُٚيُا الاؾخىاثُت خامل 1-الشاهُت له ٖلى الخىالي وزؿغ نٟغ

ت الشاهُت بالضوع ألاو٫  اث اإلاجمٖى الل٣ب، في الجىلت الشاهُت مً مباٍع

ؼػ مىخسب ُٚيُا الاؾخىاثُت ٞغنخه في الضٞإ ًٖ ل٣به في .للبُىلت ٖو

ل اإلاىخسب الجؼاثغي، اإلامشل الىخُض لل٨غة الٗغبُت اليؿاثُت في .البُىلت، ْو

ت بال عنُض مً الى٣اٍ،  هظه البُىلت، في اإلاغ٦ؼ الغاب٘ وألازحر باإلاجمٖى

ت  لُىصٕ البُىلت بٌٛ الىٓغ ًٖ هدُجت مباعاجه الشالشت ألازحرة في اإلاجمٖى

 م٘ ال٩امحرون ًىم ؤلازىحن اإلا٣بل

و في الل٣اء الشالض انهؼم مىخسب الؿُضاث ل٨غة ال٣ضم ؤمام هٓحره ال٩امحرووي 

” ؾِىاب ” في مباعاة ظغث ًىم الازىحن ٖلى ٖكب ملٗب , (1-2)بىدُجت 

٣ُا)لجىهاوؿبىعٙ  ت , (ظىىب بٍٞغ لخؿاب الجىلت الشالشت و ألازحرة للمجمٖى

٣ُت ” ب ”  و بهظه الىدُجت ج٨ىن حك٨ُلت اإلاضعب ٖؼ .2010لبُىلت ألامم ؤلاٍٞغ

التي ؤ٢هِذ مىظ الجىلت الشاهُت بٗض زؿاعتها ؤمام ُٚيُا , الضًً قُذ

م ؤلازٟا١ . ٢ض انهؼمذ في اإلا٣ابالث الضوع ألاو٫ الشالر, (0-1)الاؾخىاثُت  ٚع

حن ٖلى ٦غة ال٣ضم  جب٣ى اإلاكاع٦ت في خض طاتها بهجاػ ،وهغظى مً اإلاكٞغ

ىُت و حٗمُم اللٗبت في ٧امل  ت الخدغ٥ و النهىى بالبُىلت الَى اليؿٍى

ً للمىاٞؿت مؿخ٣بال    dahouni 20والًاث الَى
                       

 بلى اًً ًخجه الضوعي ؤلاؾباوي ؟؟؟

 مً الٗمال٢حن الى صعظت اإلالل، 
ً
ؤنبذ الضوعي الاؾباوي مدخ٨غا

ولِـ ؤي ملل، ٞلم وٗض هخى٢٘ م٣اومت مً الهٛاع، وال ختى مً ؤي 

 الازغي في الضوعي، لُخمدىع الؿاا٫ بحن ٖكا١ 18مً الٟغ١ الـ

ا٫ مً  هل ؾىٟىػ الُىم؟ الى ٦م ؾىٟىػ الُىم؟: الباعؾا والٍغ

 عوٖت 
ً
ٖىضما هخدضر ًٖ عوٖت الضوعي الاؾباوي، ٞاهىا وٗجي خ٣ا

ىضما هخدضر ختى ًٖ صوعي ومىاٞؿاجه،  ض وبغقلىهت، ٖو ا٫ مضٍع ٍع

ً، ٞإًً مخٗت الهغاٖاث؟  وٗجي نغإ ال٨بحًر
ً
 ٞإًًا

ٖىضما زؿغ حكلسخي للمغة الشاهُت ٖلى الخىالي، انبدذ للضوعي 

٣حن   اهه زؿغ ٖلى اعيه وزاعظها امام ٍٞغ
ً
الاهجلحني لظة، زهىنا

 للهغإ ٖلى الل٣ب (ؾىضعالهض وبحرمىٛهام)مٛمىعًٍ 
ً
، وباث مم٨ىا

 ؤ٦بر مً ال٨باع وختى الىؾُُحن، والخا٫ طاجه 
ً
ان ًمخض لِكمل ٖضصا

ًىُب٤ ٖلى الضوعي الاًُالي، الظي ٌٗىص الك٨غ الزاعجه الى اإلاضعب 

ٗه ظىػٍه  اثُل بىِخحن الظي ؤٖاص الاهتر الى الاعى بٗضما ٞع الاؾباوي ٞع
 للضوعي الاًُالي ازاعة ظمُلت

ً
 .مىعٍيُى الى الؿماء، لخهبذ ؤًًا

 ه٣ُت ًٖ الشاوي، ٞان 25ٖىضما ًبخٗض ناخب اإلاغ٦ؼ الشالض بٟاع١ 

ا٫ في نهاًت   ما، مشلما ابخٗض اقبُلُت ًٖ الٍغ
ً
في هظا الضوعي زلال

 
ً
 ٢ُاؾُا

ً
بضو ان هظا اإلاىؾم ؾُدمل ع٢ما الترجِب اإلاىؾم اإلااضخي، ٍو

ً وهجىمهما ٖلى  .في هظا الٟاع١  ىضما ًيخ٣ل الهغإ بحن ال٨بحًر ٖو

ٖضص الاهضاٝ التي ؾِخم حسجُلها، ٞاهىا ه٨ىن وِٗل في ٖالم بالي 

ؿدُاهى... ؾخِكً ، نغإ بحن ازىحن ٣ِٞ، باعؾا وعٍا٫  !لُىهُل و٦َغ

 ً ٢بل ؾىىاث، اهخًٟذ الاهضًت في اؾ٨خلىضا ٖلى اخخ٩اع ال٨بحًر

 113 مغة مً انل 95ؾُلخ٪ وعٍىجغػ اللظًً ٞاػا بل٣ب الضوعي 

، وبدشا في خلى٫ ٧ان منها ان ًىٟهل ٖمال٢ا مضًىت ٚالؾٛى 
ً
ل٣با

 ما ػالذ 
ً
ٗال لُىًما الى الضوعي الاهجلحني الا٢غب الى ٢ضعاتهما، ٞو

ً و٢ض جُب٤ في ًىم مً الاًام، ٖلى ٚغاع وظىص  ال٨ٟغة جغاوص ٦شحًر

لؼ في الضوعي الاهجلحني، ٧اعص٠ً ؾُتي وؾىاوسخي، ٞهظا  هاصًحن مً ٍو

ا٫  الخل ٢ض ٨ًىن ألامشل بدؿب اإلاُُٗاث الخالُت، ان ًيؿلخ الٍغ

 والباعؾا ًٖ اللُٛا، ل٨ً الى ؤًً؟

ت  التي جدىي " 14جي "٢بل ؤ٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث، ٧اهذ ٢ىة مجمٖى

 مً الا٢ىي في ال٣اعة الاوعوبُت، تهضص الاجداص 20ؤ٦ثر مً 
ً
 هاصًا

ض مً مضازُلها،  باتها، والتي جٍؼ الاوعوبي ل٨غة ال٣ضم ٢ض ًسى٘ لٚغ

ت "قُُاهُت"ختى َٟذ الى الؿُذ ٨ٞغة  ، بان حك٩ل ٞغ١ اإلاجمٖى

ٟا او اجداصاتها اإلادلُت، ما   ًٖ اصاعة الٍُى
ً
صوعي زام بها، بُٗضا

 لضوعي الابُا٫ او لىظىص ال٣ىي ال٨بحرة في الدكامبُىهؼ 
ً
ٌٗجي وصاٖا

ا وبٌٗ الضوعٍاث الازغي، وعبما هظا ٢ض ٨ًىن  لُٜ وال لُٛا وؾحًر

الخل ألاوؿب القٗا٫ مىاٞؿت ٢ض ج٨ىن ؤ٦ثر يغاوة مً التي هغاها 

 في الضوعي الاؾباوي اإلامل
ً
 .خالُا

 

 
ً
اث : ؾاا٫ ؤزحر، عبما ٨ًىن ؾازغا إلااطا ال ًسههىن زماوي مباٍع

ا٫ والباعؾا لخدضًض البُل في ٧ل مىؾم، مً صون الغظٕى  بحن الٍغ

للٗب يض ب٣ُت ٞغ١ اللُٛــا ؟
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ا، هما أن الظعُف ال ًبلى بالظشوسة  الىاكع ال ًبلى واكعا، واللىي ال ًبلى كٍى

خ في خالت حغحر معخمش للذ جدذر اإلاإسخىن مطىال عً مشاخل . طعُفا، والخاٍس

خ وعذم اظخلشاسها على همط معحن، وأوضح فالظفت العُاظت صشاع  الخاٍس

اإلاخىاكظاث وصشاع ألاطذاد كائلحن بأن ول واكع ًدمل في الذاخل هفُه، أو أن 

ليل ملىلت ملىلت مظادة جصاسعها، فُيخج عً الصشاع وطع جذًذ ًدمل في 

م العذًذ مً آلاًاث . داخله هفُه أو جدذًا الظخمشاسه وكذ وسد في اللشآن الىٍش

مت التي جخدذر عً ظجن ألاولحن والهضاث التي حعشطذ لها وغحرتها بصىسة  الىٍش

ت م عً الصشاع بحن الخم والباطل والزي ٌعخمش . جزٍس خدذر اللشآن الىٍش ٍو

ذ مً الخلائم التي جإزش في  ئلى ًىم الذًً، وهى صشاع ًىؽف في النهاًت اإلاٍض

خ، ولعل هزا .الىاكع فخغحره  ال حؽز اإلاىطلت العشبُت ؤلاظالمُت عً ظحرة الخاٍس

ما ًفعش اسجفاع وجحرة الصشاع الذاخلي في العذًذ مً اإلاجخمعاث والذٌو العشبُت 

خُت مً مخخلف صواًاها الاجخماعُت . وؤلاظالمُت خالت الىعي باإلاشخلت الخاٍس

والاكخصادًت والذًيُت والعُاظُت جخصاعذ في اهدؽاسها وهثافتها، وال مفش ئال أن 

لت أو جلً، وولما واجهذ ظذا مىُعا ًدٌى دون هزا  حعبر عً هفعها بهزه الطٍش

. الخعبحر، حغلب العىف على طابع الصشاع بحن ما هى كائم وبحن كىي الخغُحر

خ، وخشهت الخغُحر ال بذ أن جأخز دوسها وجذوس  الثباث لِغ مً ظماث الخاٍس

عجلتها، وئن لم جىً أهذ الزي ًدشهها، فان غحرن ًدشهها، وئن لم جىً معجبا 

بما ًلىم به غحرن، فما علًُ ئال أن جىذب خظً ألن العجلت ظخأخزن في 

لها  عاهذ اإلاىطلت العشبُت ؤلاظالمُت بعذ الخشب العاإلاُت الثاهُت الىثحر مً .طٍش

اإلاؽاول الاجخماعُت والعُاظُت سافلها في رلً الخاٌ اإلاتردي الزي جشهخه عليها 

اللىي اإلادخلت آهزان ولىً ماصاد العىء ظىءا هى اإلاىظش اإلاخضي للخيام 

الهامؽُحن الزًً خاسبىا جطىس بلذانهم ولم ًىاجهىا واكعهم بعُاظُت حعخطُع 

 أإلااهُا خعشث خشبا واملت طذ أالبع كىي عاإلاُت هبري ولىً .مجخمعاتهم بىاء

مت ؼعبها وئًماهه بالخغُحر فدالذ ئال أن حعُذ مجذها وهدً هشاها جخصذس  بعٍض

 وئًشان .كائمت الذٌو ألاوسبُت والعاإلاُت دخال في ؤلاكخصاد وجمحزا في الصىاعت

اللىة ؤلاظالمُت ختى ال ًيىن لجهلت عصشها حجت باإلظالم هاهي كىة عاإلاُت 

هبري حعصف بالثلُل في ول مإجمشاث العالم وجخدذر على أنها ظُذة على 

مىطلتها بيل جلذًش، وطبعا لها ول الخم ألنها دولت صىعذ هفعها فمً هاخُت 

خ في  خ ال هملً أي مبرس لخخلفىا اإلاذكع ولشجىعىا لضمً اإلااكبل الخاٍس الخاٍس

في خحن هشي كىي جخصاعذ وكىي ججٌز بحن سمؽت صحى الصبذ . العصش الخالي

 ول ما هالخظه آلان هى اظدُاء الذٌو العشبُت على الصعُذ العُاس ي .وهضوله

والاكخصادي مً كىي ظهشث خذًثا خُث واهذ ال جمثل اي ش يء للعالم فهىا 

ًخأهذ الخاهم العشبي أهه وان ومضاٌ سكم هامص ي لِغ أهثر،ألن الخغُحر وعجلخه 

 .ال ًخىكفان عىذ جيعُت وال عىذ دًً وال في عصش مً عصىس الخظاسة

 

 جهاٖض الخمالث اإلاىاهًت لئلؾالم في الٗالم  :ب٣لم 

جىانل ال٨شحر مً اإلاىٓماث الالخ٨ىمُت خمالتها اإلاىاهًت لئلؾالم 

 .بالٛغب ٖامت وبالٗالم مجمال

ُاهُا مازغا اٖتنمذ مؿحراث ٦بحرة مً ٢بل قباب ًىُىي  ٟٞي بٍغ

ىهُت ومجالث مىؾمُت وهىاب مً  جدذ مىٓماث وبغامج جلٍٟؼ

٣ت ال ؤزال٢ُت وال جمض بهلت بلى ما جم  البرإلاان مداعبت ؤلاؾالم بٍُغ

ت اإلاٗخ٣ض  .والضًً اإلاىا٣ٞت ٖلُه بكإن اخترام خٍغ

ؤ هٟـ الخىظه و٦ظل٪ .م.باقغث الٗضًض مً الجهاث في الى ٦ما

ت في مداولت لئلَاخت مً  ال٨شحر مً الضو٫  ألاوعبُت والكغ١ ؤؾٍُى

 .مغا٦ؼ ٖلُا في طاث الضو٫  قإن ؤلاؾالم بٗض ونىله بلى

المُت الٗاإلاُت وكغ ٧ل  ًٞال ًٖ طل٪ ٞخدبجى بٌٗ الجهاث ؤلٖا

ًهضع ًٖ ؤٞغاص وخاالث قاطة في مىا٤َ الٗالم  ظضًض مهحن لئلؾالم

السُغ الظي ؤصة بلى الخ٩الب والخدغف  هظا.وزانت الٗالم الٗغبي

اًا ألاظاهب في الضو٫ الٗغبُت، ظٗل مً الخ٨ىمت ألاوعبُت حُٗض  بالٖغ

في البرإلاان ألاوعبي  الىٓغ في بٖاصة ه٩ُلت الاخترام اإلاىهىم ٖلُه

ٖضص مٗخبر مً اإلاؿحراث  ٞىٓمذ.ومىاز٤ُ خ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت

ً جدذ مىٓماث َالبُت ؤظىبُت ؤه٨غث  الٗاصلت مً الُلبت اإلاىٍُى

ُاوي ؤ٢غ  هظا الٟٗل اإلاكحن، ًٞال ًٖ هظا ٞةن البرإلاان البًر

بإخ٣ُت اخترام الضًً ؤلاؾالمي وؤن ال٣ٗىبت ؾدكمل اإلاخدغقحن به 

ت الخملت الكيُٗت  وجىانل.ٖلىا ٖمضا ؤو ظهاث ٞغوؿُت مخُٞغ

ؤلاؾالم واإلاؿلمحن في الساعط  جدذ ْل جدضًض الهجغة، خملتها ٖلى

خهضعها في طل٪ الِؿاعي الٟغوسخي  ًخهُض مً خحن  الظي" لىبان"ٍو

 .آلزغ زغظاث وخكُت يض ؤلاؾالم هىا٥
 ٞهل ظً الٗهغ ٖلى مداعبت ؤلاؾالم ؤم ؤهه و٢ذ ٖلى عاًخه؟

جغ٦ُا لً جهمذ في خالت هجىم بؾغاثُل :ؤعصٚان ًا٦ض

 ٖلى ٚؼة ؤو لبىان

اعجه ألازحرة ظاء  زُاب الغثِـ التر٧ي الؿُض عظب هللا الُُب ؤعصٚان زال٫ ٍػ

لبحروث ما٦ضا ٖلى ؤن جغ٦ُا لً حؿ٨ذ في خالت مٗاوصة بؾغاثُل إلاهاظمت ؤي 

ٚؼة ؤو لبىان، في ْل اهسٟاى الٗال٢ت بحن اؾغاثُل وجغ٦ُا التي ق٩لخا في  مً

  .ؾاب٤ جدال٠ واجٟا١ اؾتراجُجي و٢ذ

الغثِـ التر٧ي في ٧لمخه بمىاؾبت، الاظخمإ الؿىىي الجداص البىى٥  وؤياٝ

ٗهم وهب٣ى  الٗغبُت، اء وججَى هل ؾخُٗض اؾغاثُل ٦غتها في جظبُذ وج٣خُل ألابٍغ

غي، ؤن  وؤياٝ! نامخُحن مكحرا في خًىع عثِـ الىػعاء اللبىاوي ؾٗض الخٍغ

ولً ٌؿٗضها ؤبضا الخٟغط ٖلى اؾخٗغاى بؾغاثُل  جغ٦ُا ؾخ٨ىن م٘ الخ٤

اء ٦ما ل٣ىابلها الٗى٣ىصًت خظع  والٟىؾٟىعٍت ٖلى ؤهل اإلاؼإع والؿ٩ان ألابٍغ

بؿلى٦ُاتها  طاث الغثِـ في ٧لمخه ؤن جلجإ بؾغاثُل لؼعٕ الٟخىت في اإلاى٣ُت

ىيت مُل٣ا، ٖلى زلُٟه اوسخاب الجِل الؿىعي مً بإن  لبىان م٣غا اإلاٞغ

 .هظا مً ؤؾلخت بؾغاثُل الظ٦ُت

 الؿُا١ طاجه جدضر ًٖ ٖال٢ت اؾغاثُل بتر٦ُا وؤنها بضؤث جنهاع م٘ نهاًت وفي

 بٗض ؤٖما٫ بجي نهُىن الكيُٗت التي زالٟذ ٧ل ألاقُاء الضًً، 2008الٗام 

 ٖلى خض طاجه...ؤلاوؿان،ال٣ىاهحن اإلادٓىعة في اؾخٗما٫ ألاؾلخت خ٣ى١ 

 

ًٖ جسًُٟاث '' بُجى الجؼاثغ''٦كٟذ ماؾؿت 

 ؾُاعة، وهظا  200 ؤل٠ صًىاع ٖلى 200 جهل بلى 

 ؾىت ٖلى وكإة الٗالمت  200بمىاؾبت اخخٟالها بمغوع 

الٟغوؿُت والتي ؾدؿخمغ اإلااؾؿت، خؿب بُان لها، باالخخٟا٫ بها َُلت 

 ؾُاعة جمىذ ٖليها هظه 200، خُض ازخاعث اإلااؾؿت 2010ؾىت 

 . صٌؿمبر ال٣اصم10الخسًُٟاث في ٖغى جغ٢ىي ٌؿخمغ بلى ٚاًت 

 

 

 

 بلىضن، ال٣اصم صٌؿمبر 8 ؾدىٓم ظمُٗت الكغ١ ألاوؾِ، ًىم

الجمُٗت، ٞةن  وخؿب مهاصع مً. ٞغم ًىما مسهها لضعاؾت

ُاهُت ال٣اصمت هظا الل٣اء ت البًر التي  ؾِىٓم جغ٢با للبٗشت الخجاٍع

 2011. ظاهٟي 25بلى  22ؾتنوع الجؼاثغ مً 

 وإلهجاح هظا الل٣اء، ٢امذ ظمُٗت الكغ١ ألاوؾِ بةٖضاص

ال٣اهىن الجضًض خى٫ الاؾدشماع ''مشل  بغهامج ًخًمً مدايغاث

ما٫ غوٕ ألٖا اهُال٢ا مً وظهت هٓغ  هٓغة خى٫ الجؼاثغ''و ''ٞو

الٗغوى  ههاثذ خى٫ : واإلاىا٢هاث البترو٫ والٛاػ''و'' مخىىعة

٪ ججاعي ٖبر''و'' الغابدت ، ؾُيكُها ''الؿىحن الجؼاثغ ٦كٍغ

 وؾِؿمذ الاظخمإ للماؾؿاث اإلاكاع٦ت، خؿب .السبراء

ت ؤًٞل لئلم٩اهُاث غها الؿى١  التي اإلاىٓمحن، بمٗٞغ ًٞى

ما٫ والخدٟحناث الجؼاثغي لٟاثضة ً وعظا٫ ألٖا التي  اإلاؿدشمٍغ

 .الجؼاثغي  ٣ًضمها ٢اهىن الاؾدشماع

ُاهُت 60 و٢ض ٖبرث خىالي  الاهًمام بلى ًٖ ؤملها في قغ٦ت بٍغ

ُاوي الظي ؾِخىظه بلى الجؼاثغ في ظاهٟي، ض الخجاعي البًر ما  الٞى

ُاهُت،  ٨ٌٗـ ؤهمُت الؿى١ الجؼاثغي باليؿبت للكغ٧اث البًر

بإنها اإلاغة الشاهُت التي جىٓم ُٞـــــها  التي ط٦غث خؿب هظه الهُئت

ت في  .الجؼاثغ بٗشت ججاٍع

ض ٢غعث الجؼاثغ ؤن حٗمل   ماؾؿت بٍغ

مكغوٕ يهضٝ بلى بوكاء ما ؾِؿمى  

ضي الاصزاع" ٖباعة ًٖ بى٪   و هى" البًر

ضي   ضي ٌؿمذ ل٩ل مً لضًه خؿاب بٍغ بٍغ

 .ؾُمىدها هظا البى٪ مً ال٣غوى التي الاؾخٟاصة

ض الجؼاثغ"٢ض ظىضث  و ٤ زام ٌكخٛل"بٍغ خالُا  ، لهظا الهضص، ٍٞغ

ض الجؼاثغ ال٨م الهاثل مً . "اإلاكغوٕ هظا ٖلى جىهِب خُض ؾِؿخٛل بٍغ

ضًت  لخم٨حن جض٤ٞ ألامىا٫ ألاٞغاص مً الاؾخٟاصة مً خؿاباتهم البًر

ت ض وجغاهً ماؾؿت". الجاٍع الجؼاثغ ٖلى هظا اإلاكغوٕ للخض مً ؤػمت  بٍغ

ها ً ،  مٗٓم الؿُىلت الى٣ضًت التي حٗٞغ ض بىالًاث الَى م٩اجب البًر

 . بؿبب مك٩ل التنوٍض مً ٢بل بى٪ الجؼاثغ

ض الجؼاثغ"و ؾتراهً  ٞىاثض  في مكغوٖها هظا ٖلى جدضًض وؿبت" بٍغ

 .البىى٥ ألازغي  مىسًٟت باإلا٣اعهت م٘ الٟىاثض اإلاٗمى٫ بها لضي

ض الجؼاثغ"خالت بهجاػ هظا اإلاكغوٕ، ؾخً٘ ماؾؿت  ٟٞي البىى٥ " بٍغ

مىاظهت امخدان نٗب و ؾدؿاهم في بَال١ مىاٞؿت  اإلاسخلٟت في

الٟىاثض التي جب٣ى مغجٟٗت باليؿبت  مً ؤظل جسٌُٟ وؿبت" ٖاصلت"

 .للمىاَىحن

البىى٥ مًُغة بلى مغاظٗت ؾُاؾاتها في ما ًسو وؿبت  وؾخ٨ىن 

بَاع اإلاىاٞؿت، مما ؾِك٩ل ه٣ُت بًجابُت  الٟىاثض لخسًُٟها في

ض الجؼاثغ"باليؿبت لـ ا و ألاشسام" بٍغ ضًا ظاٍع . الظًً ًمل٨ىن خؿابا بٍغ

ض الجؼاثغ"خُض جمل٪ ماؾؿت  ىُت بـ  ؤ٦بر" بٍغ  ملُىن 13قب٨ت َو

ضي و  جي3300خؿاب بٍغ  . و٧الت ٖاملت ٖلى الهُٗض الَى

بالظ٦غ ؤهه مً اإلاغج٣ب ؤن ًخم الاهتهاء مً نُاٚت هظا اإلاكغوٕ  الجضًغ

ٗه بلى وػٍغ  زال٫ ألاًام ال٣لُلت ال٣اصمت، و بمجغص نُاٚخه ؾِخم ٞع

ض و اإلاىانالث   للمهاص٢ت ٖلُه البًر

 

ت في الؽهىس العؽشة ألاولى مً العام  اهخعؽذ كُمت الصادساث الجضائٍش

ملاسهت بالفترة هفعها مً العام اإلااض ي لخبلغ  %31 الجاسي بيعبت

ش صادس عً اإلاشهض الىطني لإلعالم  وأوضح. ملُاس دوالس45.81  جلٍش

 32.82لخبلغ % 1.78جشاجعذ بيعبت  وؤلاخصاء الجضائشي أن الىاسداث

خالٌ هفغ الفترة مً العام  ملُاس دوالس 33.41دوالس، ملابل  ملُاس

 .اإلااض ي

خالٌ الؽهىس مً  بلغ فائع اإلاحزان الخجاسي الجضائشي  وهدُجت لزلً

ً ألاٌو /أهخىبش واهىن الثاوي ئلى/ًىاًش دوالس، ملاسهت   ملُاس12.99حؽٍش

مً  دوالس خللخه الجضائش خالٌ هفغ الفترة  ملُاس1.58بفائع كُمخه 

ش اهخعاػ الخجاسة الخاسجُت.العام اإلااض ي ت ئلى   وأسجع الخلٍش الجضائٍش

ظعش  بفظل اسجفاع %30 الىفط والغاص بأهثر مً اسجفاع كُمت صادساث

بيعبت  الخام واهخفاض الىاسداث، وال ظُما الىاسداث هصف اإلاصىعت

 وخعب  .%4.47واإلاىاد الاظتهالهُت غحر الغزائُت بيعبت  5.68%

ش فان حؽيل الجاهب الشئِس ي  ال جضاٌ صادساث الىفط والغاص الخلٍش

الصادساث غحر   مؽحرا ئلى أن،%96.94 لصادساث البالد بيعبت بلغذ

 وصىف.ملُاس دوالس فلط 1.40الىفطُت ال جضاٌ هامؽُت بلُمت بلغذ 

ش الىالًاث اإلاخدذة على سأط كائمت ت  الخلٍش معخلبلي العلع الجضائٍش

الجضائش جلتها  مً صادساث% 34.11اإلااض ي بخىجه ما وعبخه  الؽهش

وما جضاٌ فشوعا جدخل اإلاشجبت .%7.23زم ئًطالُا بـ %7.48 ئظباهُا بيعبت

مً الىاسداث، جليها % 13.25ألاولى هأهم مصذس بظائع للجضائش بيعبت 

 .%8.37زم الصحن بـ، %9.36ئًطالُا بـ

ا العام اإلااض ي بلغ   ملُاساث 4.5ًزهش أن الجضائش خللذ فائظا ججاٍس

 .2008ملُاس دوالس في العام  39دوالس، ملابل فائع غحر معبىق بلغ 
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 Sharp1989ب٣لم  / ٖلــى يــىء ال٣اهــىن 

 
ًخجٕغ اإلاجخم٘ الجؼاثغي ًُٞان الٟؿاص الؿُاسخي مً ؤٖلى مجالؿه بلى ؤؾٟلها، خُض 

ًامً ب٩ل ما ُٞه مً ٢ىة ؤهه ال ٌؿخُُ٘ الخ٣ضم ؤو الخُل٘ للىنى٫ إلابخٛاه في ْل 

 .ؾُُغة ألاًاصي الؿىصاء ٖلى الجؼاثغ

٣ٞض بلٛذ صعظاث الٟؿاص ؤٖلى مغاجبها بضءا مً ؤلاصاعة اهتهاءا بلى الٗامل البؿُِ، 

والتي نىٟتها ال٨شحر مً اإلاىٓماث الٗاإلاُت ٖلى ؤنها جدخل اإلاغ٦ؼ الشاوي والشالض في الضو٫ 

ول٨ً هظا ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح في الجؼاثغ في الؿىىاث  والٗانمت ألا٦ثر ٞؿاصا في الٗالم

ت  ٣ُت ؤو ٖغبُت هجض ْىاهغ مسٍؼ ألازحرة ًسخل٠ ًٖ باقي صو٫ الٗالم، ٟٞي صو٫ اٍٞغ

ت (..ججاعة الهىي -الغقىة)مىدكغة مشل  ، ؤما هىا ٞةن الٟؿاص ًم٨ً في الخُُٛت ؤلاصاٍع

جدذ قٗاع ؤن ال٣اهىن مً . ؤي ؤن ال٩ل ٌٗمل جدذ ال٣اهىن الالػم بالخد٨م الصسصخي

ت ت.ؤًضي بكٍغ لهىم بالىهىم ٦شحرون في بالصها .بطن ٞبئلم٩ان صوؾه بإ٢ضام بكٍغ

ٞى١ الخهىع ألن ٖملهم ٢اهىوي ظضا وختى مغا٢بخه ٢اهىهُت مشل ال٣اهىن اإلاخب٘، ٞؿغ٢ت 

اإلاا٫ الٗام ؤو لتهظًب اإلاهُلر ه٣ى٫ للٗبض باإلاا٫ الٗام الظي هى مل٪ ل٩ل ظؼاثغي 

اث الضو٫ الٟاؾضة وما ٧ان للىؾام ؤن ًشبذ لىال .٧افي إلاىذ الجؼاثغ وؾام ؤو م٣ٗض في ٦بًر

ٖلمىا ال٣ُحن وجإ٦ضها ال٣اَ٘ بإن ٧ل وػٍغ وهاثب مً هىاب البرإلاان وألاًضي السُٟت و٧ل 

مت  مً له ٖال٢ت باإلصاعة في الجؼاثغ هى مخىعٍ في ٖملُت الٗبض باإلاا٫ الٗام، هظه الجٍغ

التي وؿم٘ ًٖ مجخمٗاث طاث ؾمٗت َُبت بإهه ًيخدغ ناخب مؿاولُاتها ٣ِٞ لى جم 

٘ ؤلاؾالمي ًدضصها بال٣هام، ٠ُ٨ٞ ال هدهل ٖلى  الك٪ ُٞه، و٦ما وٗلم ؤن الدكَغ

ل ؤلالهي ت في ؤ٦ثر الضو٫ ٞؿاصا وهدً هسغ١ ختى الخجًن  .مغجبت مكٞغ

بٗض ٧ل الخضًض ٖلى هظا اإلال٠، ظاءها ٞسامخه بمكغوٕ لجىت م٩اٞدت الٟؿاص في ْل 

البدبىخت اإلاالُت التي حِٗكها البالص، ٞما ٧ان لهظه اللجىت بال ؤن ج٨ىن بغوجى٧اال ٦بحرا 

ألن صًىام٨ُُت اإلاداعبت لً ج٨ىن ؤبضا .لخشبُذ ؾمٗت الغثِـ والُا٢م الغثاسخي

ٞلى ٧ان للصسو الجؼاثغي يمحر إلاا ٞٗل هظا ولى . بالكمىلُت ألن الخيؿ٤ُ ؤؾب٤ منها

٧ان ال٣اهىن ًغا٢ب ٧ل مٟؿض إلاا ونلىا إلاا هدً ٖلُه ولى ٧ان ؤلاؾالم خا٦ما لىا إلاا 

بطا ؤعصها مداعبت الٟؿاص ٞٗلُىا ؤال هؼوع الىا٢٘ .. ٖكىا ب٣اهىن الٛاب، وبٗض

غة وألاهضاٝ اإلا٣ىىت لً جىٟ٘ بصخيء ظضًض ماصام  ٞالضًىام٨ُُاث مىظىصة والخلى٫ مخٞى

 .ؤن اإلاؿاو٫ الجؼاثغي ًنهب ٖلى يىء ال٣اهىن 

  ب٣لم الؿىفي خمت / اإلاكهض الؿُاسخي الجؼاثغي 

 

 

ىن بالخُٛحر ٖلىا، و٧اهذ الىدُجت 1988في طاث ًىم مً ؾىت   قهضث الجؼاثغ ؤ٦بر اهخٟايت قٗبُت، وألو٫ مغة ًُالب الجؼاثٍغ

لماهُت وبؾالمُت  ىُت ٖو ٟذ ٖلى الؿُذ الؿُاسخي ٖكغاث ألاخؼاب مً َو حٗضًل الضؾخىع وب٢غاع الخٗضصًت في الجؼاثغ، َو

حرها ٞا١ ٖضصها الـ ىىا ؤنهم جسلهىا لؤلبض مً هُمىت الخؼب الىخُض 60وقُىُٖت ٚو ىن الهٗضاء ْو  خؼبا وجىٟـ الجؼاثٍغ

 التي ٞاػث بها ظبهت الاه٣اط 1992وؤنهم ويٗىا ٢ضما ٖلى ههج الضًم٣غاَُت ل٨ً لؤلؾ٠ زاب ْنهم خحن ؤلُٛذ اهخساباث 

ت ال حٗتٝر بالضًم٣غاَُت ٞجبهت الاه٣اط التي يهُمً ٖليها الخُاع الؿلٟي اٖخبرث الضًم٣غاَُت ٦ٟغ  ىا ؤن ألاخؼاب الجؼاثٍغ ٞغ ٖو

 والازخالٝ الؿُاسخي ػهض٢ت وقٗاعها معي ؤو يضي وال م٩ان للىؾِ، 

ؤما الخُاع اإلاًاص اإلاخٛجي بالضًم٣غاَُت ٞاٖخبر هٟؿه ونُا ٖلى الكٗب الجؼاثغي وجهىع خهى٫ الاؾالمُحن ٖلى ؤٖلى وؿبت 

حرها مً الكٗاعاث  ذ زُإ ًجب جصخُده ووسخي ما ٧ان ًخٛجى به مً قٗاعاث الضًم٣غاَُت والخضاو٫ ٖلى الؿلُت ٚو جهٍى

ت ؤجذ  ت صمٍى اء التي لم ج٨ً لؤلؾ٠ حؿاوي ٖىضهم ختى الخبر الظي ٦خبذ به، و٧اهذ الىدُجت صزى٫ الجؼاثغ في ٖكٍغ الجٞى

والُىم بٗض ٖىصة ألامً بلى خض ٦بحر، بضؤها هغي الاوك٣ا٢اث  .ٖلى ألازًغ والُابـ والٟاجىعة ألا٦بر صٞٗها اإلاىاًَ البؿُِ

ا٫  والخمؼ١ صازل هظه ألاخؼاب هٟؿها ٞإٚلب ألاخؼاب ْهغث ٞيها خغ٧اث جصخُدُت ولم ٌؿلم ؤي جُاع مً هظا ؤلاوك٣ا١ َو

 .ختى ؤٖتى الخغ٧اث التي لم ٨ًً ؤخض ًخهىع ؤن ًدضر ٞيها هظا ألامغ ًىما

ماء هظه ألاخؼاب ؤؾىة بما ٧ان  ل٣ض خهل هظه الاوك٣ا٢اث بؿبب ُٚاب عوح الخىاع والدكاوع، والاؾدبضاص الظي ًماعؾه ٖػ

ىن مهغ في اإلااضخي السخ٤ُ، والؿاا٫ هل خ٣ا جامً ؤخؼاب الجؼاثغ بالضًم٣غاَُت ومبضؤ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت ؟  ًٟٗله ٖٞغ

 هل ًم٨ً لكغطمت مً هىاة الؿُاؾت لم ٌؿخُُٗىا بىاء خىاع ُٞما بُنهم ؤن ًإزظوا بُض صولخىا بلى اإلاؿاع الضًم٣غاَي؟

 73ب٣لم مدمض الجؼاثغي  /  مؿدشمغ ول٨ً مظمغ

 

 

ت لغظا٫  ٘ بؾدشماٍع ٪ عجلت ب٢خهاص البالص إلاىذ مكاَع م ؤن بٌٗ الخ٨ىماث الُىم حؿعى ظاهضة بيُت ناص٢ت لخدٍغ ٚع

ؤٖما٫ ٦ُٟما ٧اهذ وكاَاتهم بال ؤن بًٗهم ًىتهؼها ٞغنت لًغب البالص مً ظظوعها لِـ في مجا٫ ؤلا٢خهاص ٞدؿب بل 

اتهم التي ال جٟؿغ بال ٖلى طل٪ ، و  ألهه اإلاؿدشمغ الظي ال ًهغح ب٩ل ممخل٩اجه ٞهظا مظمغ، في ظمُ٘ اإلاجاالث آلازغي بخهٞغ

ا مً اإلاداؾبت ٞهظا مظمغ، و اإلاؿدشمغ الظي ًسخبء وعاء ؤؾماء ؤزغي هغوبا  اإلاؿدشمغ الظي يهغب ألامىا٫ بلى الساعط زٞى

بت ٞهظا مظمغ و اإلاؿدشمغ الظي ًمض عقىة و ٖمالث ل٩ي ٨ًؿب اله٣ٟاث اإلاٗلً ٖنها في الجغاثض في اإلاىا٢هاث  مً الًٍغ

ت بإن ًيسخب صون ؤن  ٞهظا مظمغ، ألهه اإلاؿدشمغ لخ٣ُ٣ي مهما ٧اهذ اإلاكا٧ل و الخدضًاث ًب٣ى له ؤلازخُاع و الخٍغ

ىن   ٌؿخٗمل جل٪ ألاؾالُب اإلالخىٍت و التي جظمغ البالص و الٗباص و ٖلى ًتر٥ لت الظًً ٌٗٞغ اإلاجا٫ ألصخاب السبرة الٍُى

 ؾٗضان
ً
2008ب٣لم اإلاسلو  .../ ق٨غا  

 

 

جي عابذ ؾٗضان   خ٣ُ٣ت ؾٗضث ٦شحرا بةؾخ٣الت الىازب الَى

حن اإلاسلهحن   مً ٖلى الٗاعيت الٟىُت للسًغ ٦باقي الجؼاثٍغ

حن نهم وللجؼاثغ ل٨ً ؾٗاصحي جسخل٠ ًٖ باقي ؾٗاصة الجؼاثٍغ  لَى

ً ؾٗضوا بدىدُت ؾٗضان الٟاقل مً اإلاىخسب والىخاثج  الن الجؼاثٍغ

ا  ؤما ؾٗاصحي ٞهي هى ؤن   الهؼلُت التي ٢ضمها مىض مباعاث هُجحًر

 ؾٗضان ؤٖاص لي ألامل مً ظضًض ؤو ٢ل بهُو ؤمل في ٖىصة 

 هظا الؿلى٥ الٛاثب ٖىض مؿاولُىا مً صًم٣غاَُت الاؾخ٣الت

 ...وؤ٢غ بٟكله و٢ضم اؾخ٣الخه  ؾٗضان ٞكل  ؤنٛغهم أل٦برهم

 ٦ثر في الجؼاثغ ؟؟ ((الؿٗضوهُىن  ))ل٨ً ؤلم جغو ؤن  َُب ظمُل ظضا

ىن ؤلم ًٟكل هى الازغ زال٫ عمًان ولم ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم   ٞٗلى ٚغاع ؾٗضان ال٨غة ًىظض ؾٗضان الخلٍٟؼ

حن ؤم ٣ًىلىن ان هىا٥  قب٨ت عمًاهُت جلبي ىن ؟؟ؤال ًىظض ؾٗضان 35اطوا١ الجؼاثٍغ  ملُىن مؿحر للخلٍٟؼ

م  ت مسبرا للخجاعب ٚع ت وظٗل اإلاضعؾت الجؼاثٍغ التربُت الظي الغى مهُلر الغؾىب مً اإلااؾؿت التربٍى

ؤال  ولم ًدهض هخاثج ٧الظي خ٣٣ه ؾٗضان ال٨غة بخإهله ل٨إؽ الٗالم ؟؟ الام٩اهاث اإلاالُت الهاثلت لهظا ال٣ُإ

ـ بِىما ًخ٩لمىن هىا ًٖ  ًىظض ؾٗضان الصخت الظي بطا مغى ٌٗالج في ٦بري مؿدكُٟاث الٗانمت باَع

م الامىا٫ التي تهضع في اإلاؿدكُٟاث ولم ههل الى هدُجت ؟؟ ؤال ًىظض ؾٗضان  ٖهغهت ٢ُإ الصخت ٚع

م ؤهه ٣ٌٗض اإلااجمغاث مً اظل ٖهغهت  الؿُاخت الظي ٣ًطخي ؤو٢اجه في ُٖلت اله٠ُ في جىوـ ؤو جغ٦ُا ٚع

م ماهمل٨ه مً َا٢اث وزغواث َبُُٗت ؾُاخُت هاثلت ؟؟ ؤال  ال٣ُإ وظٗل الجؼاثغ ال٣بلت ا الولى ؾُاخُا ٚع

غ  حن ؤزال٢ُا وال ٌُٗىن للٗلم م٩اهخه التي ًخٞى ًىظض ؾٗضان الجامٗاث الظي خى٫ الجامٗت الى مغح٘ للمىدٞغ

غه الضولت مً ام٩اهاث مالُت ضسمت للبدض الٗلمي وجهىعوا لى اخضي الضو٫  م ماجٞى ٖليها في جاهؼاهُا ؟؟ٚع

٣ُت جمل٪ ماجمل٨ه الجؼاثغ لدصجُ٘ البدض الٗلمي النبدذ الان ا٦بر صو٫ الٗالم ولى ٧اهذ ظمهىعٍت  الاٍٞغ

ى  ىصه التي ٢ُٗها مىض ان ولي ..اللىػَو ؟؟ؤال ًىظض ؾٗضان الجؼاثغ ألاو٫ الظي لم ًد٤٣ ولم ًدهض هخاثج ٖو

مالًحن مىهب قٛل ٚحر صاثم وملُىن  3  والػا٫ ٨ًظب ٖلى الكٗب بمكغو2010ٕ والى ٚاًت 99الخ٨م ؾىت 

ألا ٌؿخد٣ىن هاالء ان ٣ًضمىا اؾخ٣التهم الجماُٖت امام الكٗب ؟؟إلاا  ؟؟..وخضة ؾ٨ُىت حكبه ٖل الضظاط 

ؿب هاالء ٦ما ٞٗلىا لؿٗضان في البلُضة والٗانمت  بطا ٞد٤ لؿٗضان ؤن ال ٌؿخ٣ُل  ؟؟...ال ًهٟغ الكٗب َو

 خى٫ ظلض مىٟىر ال ٣ًضم وال ًإزغ في جىمُت 
ً
٘ اإلاالي الظي ًخ٣اياه عبا ماصام هاالء لم ٌؿخ٣ُلىا وخ٤ له الَغ

البلض في شخيءول٨ىجي ؤهىئه باإلاىاؾبت ٖلى ال٣غاع الخ٨ُم والضًم٣غاَي والؿلى٥ ال٨بحر الظي ًخدل به هظا 

 .الاوؿان الظي ٖلم مؿاولُىا ز٣اٞت بؾمها

 

اث ، ىض الخدضًاث ًساٞىن مً الخٍغ  ٦ُُٟت مىاظهت اإلاهاٖب ولِـ لىلُض اللخٓت و اإلاىاؾباث ٖو

ٟحن الظًً  ً اإلاٍؼ لى ٧ل خا٫ هي مكا٧ل جدخاط إلظغاءاث ناعمت ومضعوؾت بججاه اإلاؿدشمٍغ ٖو

٣ت ؤ٢ل ما ه٣ى٫ ٖنها ٢ضعة و التي  ك٩لىن ؤمىالا َاثلت بٍُغ ًخالٖبىن بال٣اهىن ؤو بالٟغاٙ ال٣اهىوي َو

 .جًغ بإمً الضولت ٩٦ل وهظا ما ال ًغياه ٧ل مىاًَ ُٚىع ٖلى بالصه و الؿالم ٖل٨ُم

 

 Lina 123ب٣لم /  ؟؟؟ الى اًً...الاٖالم في الجؼاثغ 

 

 

ت الن الٗىهغ البكغي هى  مً اإلاٗلىم اهه ختى ج٨ىن جىمُت ا٢خهاصًت ًجب ان ج٨ىن جىمُت بكٍغ

 .. الثروة الخ٣ُ٣ُت في اي بلض

  ... وظمُ٘ البلضان ال٨بحرة ما٧اهذ ان ج٨ىن ٦ظال٪ لى اٟٚلذ الٗىهغ البكغي 

ت  ومً اإلاٗلىم ان الاٖالم ًلٗب صوعا هاما في جىمُت الٟغص ٦ٟغص وبالخالي الاؾدشماع في الثروة البكٍغ

وهظه ال٣ىة و الاهمُت ... وزانتفي ٖهغها خُض انبذ الاٖالم له اهمُت ٢ؿىة.. ٖلى اخؿً وظه

ٞانبذ اصاة ..ال٨بحرة لالٖالم اؾخمضها مً الخُىعاث الخ٨ىلىظُت والاجهالث في زىعة اإلاٗلىماجُت 

٤ الصخُذ وبالخالي الاؾدشماع في الٗىهغ  لهى٘ ال٣غاعاث الؿُاؾُت وجىظُه الكٗىب الى الٍُغ

٣ت اإلاشلى و٦شحرون هم مً اؾخٗملى الاٖالم  البكغي اًٞل اؾدشماع واؾخٛال٫ خماؾتالكباب بالٍُغ

غ ا٩ٞاعهم الى ٖامت الىاؽ ش ًُلٗىا ٖلى ٖضة امشلت مً هظا ال٣بُل  في نالخهم مً اظل جمٍغ والخاٍع

ت  ٍغ غ اللظي جخ٩لم به اًام الشىعة الخدٍغ وختى ٖىضما ٨ًىن ...ُٞىمُت اإلاجاهض ٧اهذ لؿان ظبهت الخدٍغ

ىن ؾببا في هجاح الاه٣الب ومً اإلاٗلىم بما ٧ان ان ... اه٣الب ٨ًىن الىجاح في الاؾخالء ٖلى الخلٍٟؼ

الاٖالم الٛغبي هى اصاة في ًض الؿاؾت الٛغبُحن ٌؿُُغون به ٖلى ٣ٖى٫ قٗىب الٗالم الشالض 

ؿى٢ىن مً زالله ا٩ٞاعهم وومٗخ٣ضاتهم ً الٗغبي ٞاٖالمها ال  َو في الجؼاثغ والنها ظؼء مً الَى

ىن واخض .. ًسخل٠ ًٖ اٖالم الضو٫ الٗغبُت في هظا .. و٢ىىاث اطاُٖت..في الجؼاثغ صخ٠ ٦شحرة وجلٍٟؼ

هل ًلٗب صوعه اللظي مً اإلاٟغوى ان .. ماهى صوع الاٖالم الجؼاثغي في جىمُت البالص.. الؼزم الاٖالمي

... هل ٞٗال مكا٧ل اإلاىاًَ هي الكٛل الكاٚل لهظا الاٖالم ام ان وظىصه مشل ٖضمه...٨ًىن ٖلُه 

 ام اهه اصاة ل٣هغ اإلاىاًَ

 .. إلااطا ال جٟخذ الضولت اإلاجا٫ الؿمعي البهغي ٖلى السىام

 ام اهىا ال همل٪ هظه الش٣اٞت بٗض

ه نىعجىا امام الغاي الٗام الٗاإلاي   ماطا ٞٗل اٖالمىا إلاىاظهت هٓحره الٛغبي اللظي ٌؿعى الى حكٍى
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 @ـوفيصلFARIDأبـ@ب٣لم / اإلاسجض الٗخ٤ُ بمضًىت بىؾٗاصة 

 

 

 مسجضهم الٗخ٤ُ الًاعب في اٖما١ ؾُضي زامغ بىؾٗاصةمً اقهغ ما ٌٗتن به ابىاء مضًىت 

ش اإلاى٣ُت وبضاًت جاؾِـ اإلاضًىت واٖماعها مً اؾماثه اإلاٗغوٞت ش والظي ًد٩ي جاٍع  الخاٍع

 لىظىص هسلت في صازل اإلاسجض  *ظام٘ الىسلت*

* ظام٘ ال٣هغ*و.وؿبت إلااؾؿه الىلي الهالر ؾُضي زامغ* مسجض ؾُضي زامغ*و

لخمى٢ٗه في حي ٌؿمى ال٣هغ وهى ٖباعة ًٖ مؿا٦ً وخاعاث ٢ضًمت حكبه ٢هىع مضًىت 

 . ٦ما ٌؿمُه البٌٗ*اإلاسجض الٗخ٤ُ*او .ٚغصاًت 

ش بضاًاث جاؾِؿه الى ال٣غن ٌٗخبرهظا الجام٘ زاوي ا٢ضم مسجض في الجؼاثغ  ٌٗىص جاٍع

الٗاقغ اإلاُالصي اي ان ٖمغه خىالي ؾبٗت ٢غون اؾـ اإلاسجض ٖلى الخ٣ىي والسحر ووكغ 

حٗالُم الاؾالم الؿمخى وانالح قاون الؿ٩ان والٟهل في ٢ًاًاهم ولم قملهم ول٣ض 

لى الجؼاثغ ٣ٞض ؾاهض الشىاع ابان الاؾخضماع  ٧ان للجام٘ ًٞل ٖلى اهل اإلاى٣ُت ٖو

الٟغوسخي وؾاهم في خماًت جغار وهىٍت اإلاى٣ُت مً الُمـ والخبكحر وزغط زلت مً الٗلماء 

٣ت  ت الهامل الٍٗغ واإلاهلخحن و٧ان له نِذ واؾ٘ في مى٣ُت الجىىب قاهه قان ػاٍو

سغ ٣ًىم بدبلُٜ عؾالخه لالظُا٫  وماػا٫ ختى بٗض الاؾخ٣ال٫ الى خض الُىم وا٢ٟا باظال٫ ٞو

سغط جخاٞل ال٣غاء والخٟٓت اٖالءا ل٩لمت الخ٤  ضعؽ ال٣غءان ٍو ٦ما ويٗها ماؾؿىه ٍو

للمسجض اؾغاع ٦ما .ومؿاهمت في الخٟاّ ٖلى هىٍت ؾ٩ان مى٣ُت بىؾٗاصة وما ظاوعها 

٣ًى٫ مغجاصوه ٩ٞلما صزلذ الُه جدٟ٪ الؿ٨ُىت والى٢اع وجخظ٦غ الغؾى٫ ٖلُه الهالة 

ٗلمهم  والؿالم وهى مترب٘ في مسجضه الىبىي والصخابت ًٖ ًمُىه وقماله ًىصخهم َو

بت واهذ بحن ا٦ىاٝ ظضعاهه الُُيُت .الضًً الخى٠ُ  وججخاخ٪ مكاٖغ بالغهبت والٚغ

اعجيبٗض منها عواثذ  الٗخ٣ُت وهىاٞظه ال٣ًُت اإلاىحرة واؾ٣ٟه اإلابيُت مً ازكاب الٖٗغ

 اإلا٩ان والؼمان

 

ومهابُده اإلاٗل٣ت الكاهضة ًٖ ٧ل مً اعجاصه ٖلى مغ ال٣غون مً اإلاهلحن والخاثبحن 

 الاهبحن الكُىر والهبُان واليؿاء والعجاثؼ والٗلماء والاثمت والضٖاة وجغم٣٪ الاٖمضة

السكِىت الغاٞٗت لؿ٠٣ اإلاسجض بىٓغاث ال٣ىة والهمىص ٖلى مغ الاػمىت والٗهىع 

 .الٛابغة

 

اء مٗلىا الىخضاهُت والُاٖت للىاخض ال٣هاع مبكغا وهظًغا و٢ض  ٠٣ اإلاىبر في اؾخٗالء و٦بًر ٍو

٘ ٖلُه اظل الٗلماء والضٖاة واإلاكاًش مً اإلاى٣ُت وزاعظها  ٞع

 ب٣لم ؾم٨ت البدغ / ناون وهغاٍقحر

 

 

ٌكٝغ ٖلى ؤخض ؤظمل السلجان في الجؼاثغ،ٞض١  

و ؤبغاط قحراجىن الجؼاثغ ًًٗان مٗاًحر ظضًضة مً 

 الغاخت في وهغان،

ؾخجض هٟؿ٪ مداٍ في واخت مً التٝر و الغاخت 

اهُت ضة و ٧ل وؾاثل الٞغ  . بممحناث الخهمُم الٍٟغ

٣ً٘ الٟىض١ في مى٣ُت ٧اهاؾدُل الؿ٨ىُت بال٣غب 

 .مغ٦ؼ اإلاضًىت

 ص٢اث٤ مً 10ٞىض١ قحراجىن وهغان ٣ً٘ ٖلى بٗض 

 اإلاُاع الضولي،

ً ؤعػٍى، مغ٦ب الى30ِٟوؤ٢ل مً    ص٣ُ٢ت مِّ

 ؤمحرة ؾلُم ب٣لم / Banpo Bridge الىاٞىعة ظؿغ

 

 

ٗخبر الجىىبُت ٦ىعٍا ٖانمت ؾُى٫  في هان نهغ ٞى١  ٌٗبر  للؿُاح عثِؿُت ظظب ه٣ُت َو

 جطخ .. اإلااء مً بغ٦ت في ًمغون ٦إنهم و الجؿغ َغفي مً ًهب ماجي بٗغى الاؾخمخإ ًم٨نهم الجؿغ هظا ٖلى الؿاث٣حن ًمغ ٖىضما

 .. اإلاؿاء ؾاٖاث في مسخل٠ لخً 100 م٘ اإلاُاه جدىاٚم و ٦ما باوسجام اإلاُاه هظه جطخ مضاٞ٘ ومً ماء ٦ىاٞىعة الجؿغ ظىاهب مً اإلاُاه

  ًؼصاص و الجؿغ ًًاء الكمـ ٚغوب بٗض و
ً
  .مضهل ؤلىان بٗغى ظماال

 ؤًلى٫  قهغ في الىاٞىعة جغ٦ُب جم .. ؾِئى٫  مضًىت لخدلُت مكغوٕ يمً مً ظاء والظي 2007 ماعؽ في اإلاكغوٕ هظا ٖلى الٗمل بضؤ

 .هان نهغ مً حؿخسغظها الىاخضة بالض٣ُ٢ت اإلااء مً ًَ 190مٗض٫ جطخ و الجؿغ ظتهي ٖلى ٞىهت آالٝ 10 هدى ٖلى جدخىي  هي و 2008
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 Sami 44: مً اٖضاص / تهضص ٖغف ظاطبُت البداع « Disney Dream » الؿُٟىت الٗمال٢ت الجىالت

 

 

يهُت صًؼوي مجمىٖت جُل٤ وآلان  لؿُٟىت اإلاىاٞؿت الٗمال٢ت الؿُٟىت اإلاٗغوٞه التٞر

  البداع ظاطبُت

 في الؿًٟ خىى مً الؿُٟىت اهُل٣ذ و٢ض صًؼوي ؾًٟ ٢اٞلت الى ؾدىًم والتي

 ٦بحر خٟل في الاإلااهُت بابيبىعٙ مضًىت

بلٜ   عا٦ب آالٝ 4 هدى جدمل ان لها ًم٨ً والتي مترا 340 الؿُٟىت َى٫  ٍو

ُه وؾاثل بجمُ٘ مجهؼة وهي   والاؾخمخإ التٞر

 َىٍلت مؿاٞاث الابداع ٖلى ال٣ضعة ولضيها

٣ها في الاإلااوي لحر نهغ ٖبر ٢هحرة عخلت الؿُٟىت بضؤث و٢ض  وهي الكما٫ بدغ الى ٍَغ

  الٗالم، في «Cruise Land» الجىالت الؿًٟ ا٦بر اخضي الان حٗض

 .لحر نهغ في جبدغ وهي الؿُٟىت جبضو الل٣ُاث وفي

 Sami 44: مً اٖضاص  / هل ٌؿغ١ الخاط مً بغط زلُٟت Miapolis مكغوٕ مُامي

 

 

  ًخم الظي مُامي بغط مً خ٣ُ٣ُت مىاٞؿت صبي في زلُٟت بغط ًىاظه
ً
 ظضاوه صعاؾت خالُا

غة ٖلى البرط بىاء ج٣غع  و٢ض , للمكغوٕ الاولُت الخهامُم ًٖ ال٨ك٠ جم ان بٗض الا٢خهاصًت  ظٍؼ

جغي  , متر 183 بـ زلُٟت بغط ًخجاوػ  وبُى٫  ٧لم 1 بلى ًهل وبةعجٟإ مُامي في واحؿىن   خالُا ٍو

 الهاثل البرط اعجٟإ ٖلى اإلاىا٣ٞت لخإمحن الاجداصًت الُحراث اصاعة م٘ مداصزاث

غاص ال مضًىت صازل مضًىت  مضًىت صازل مضًىت بل ٖاصي بغط ٨ًىن  ان Miapolis مُامي بغط مً ًُش

 مً ا٦ثر الى باالياٞت واؾىا١ ٧املت وزضماث ومالهي ومُاٖم م٩اجب ٖلى ؾِكخمل خُض

ىض١ ق٣ت 1000 ت 792 مً ا٦ثر بؿٗت ٞو غ البِئت ًًغ لً مكغوٕ ؾ٨ُىن  بل ٚٞغ % 60 وؾُٞى

٘ ٨ٖـ ٖلى للبِئت نض٤ً ؾ٨ُىن  خُض بضًلت وؾاثل ٖبر َا٢خه مً  الازغي  الٗمال٢ت اإلاكاَع

ُٟت 5000 مً ا٦ثر البرط ؾُسل٤ ٦ما  ج٨ىن  ان ٖلى مُامي Miapolis مكغوٕ وؾِؿاٖض , ْو

 الؼواع إلاالًحن ؾُاخُت وظهت و٦ظل٪ صولي مالي مغ٦ؼ

ت الهىضؾت ٖالم في ظضًضة ٖاإلاُت اعجىبت وؾ٨ُىن   Miapolis اإلاكغوٕ وؾِخ٩ل٠ , اإلاٗماٍع

ا٫ ملُاع 82 - صوالع ملُاع 22 ٢غابت " مضًىت صازل مضًىت"  ٍع

 بِذ الٗى٨بىث وزُِ الٗى٨بىث
 ؤم ؤمىهت  ب٣لم  

 

 

مشل الظًً اجسظوا مً صون هللا اولُاء ٦مشل الٗى٨بىث  ): ٢ا٫ حٗالى

 وان اوهً البُىث لبِذ الٗى٨بىث لى ٧اهى ٌٗلمىن 
ً
 (.  اجسظث بِخا

هظه آلاًت ازاعث ًٞى٫ بٌٗ الٗلماء ٣ٞام بةظغاء صعاؾت ٖلى زٍُى 

ه ؤ٢ىي مً الٟىالط لى ٧ان بذجمه، ٞما هى  الٗى٨بىث ٞىظض ؤن زَُى

 ؾبب الىهً بطا؟؟؟

٢ام هظا الٗالم بضعاؾت َبُٗت البِذ الٗى٨بىث مً الضازل ٞىظض ؤن 

الظ٦غ بٗض ؤن ٣ًىم بخل٣ُذ ألاهثى ج٣ىم ألاهثى باٞتراؾه وجخٛظي ٖلى 

لخمه َُلت ٞترة الخًاهت للبٌُ وبٗض ؤن ٣ًٟـ البٌُ جخٛظي 

كخض ٖىص ما جب٣ى مً الهٛاع  الحر٢اث ٖلى ؤيٟٗها زم بٗض ؤن ٣ًىي َو

زم ًل٣ذ الظ٦غألاهثى زم  ج٣ىم بإ٧ل ؤمها ألنها ؤنبدذ ؤي٠ٗ اإلاىظىص

لٗى٨بىث في اومً هىا ٞةن ال٠ًٗ في بِذ  ج٣ىم بإ٧له وه٨ظا صوالُ٪

ت ٢ىة  ي٠ٗ الترابِ ألاؾغي بحن ؤًٖاثه ذ إلاٗٞغ في صعاؾت ؤزغي ؤظٍغ

ال ًىظض جغابِ ؤؾغي بال بحن : الترابِ ألاؾغي و٧اهذ الىدُجت مظهلت 

ألاؾغ الٗغبُت واإلاؿلمتٞبمجغص ؤن ٨ًبر الىلض ؤو البيذ ٌٗخمض ٖلى 

ال٣غابت ؤوالٟهُلت ؤو الٗكحرة  هٟؿه و٢ض ال ًغي والضًه بال في اإلاىاؾباث

اللهم  ٚحر مىظىصة بال ٖىض الٗغب واإلاؿلمحن ل٨ً لِـ ٧ل اإلاؿلمحن

 . وؿال٪ الٟٗى والٗاُٞت

  Click آزغ مىخجاث " ٞإعة نامخت: "بضون نىث

   MICRO ADRARب٣لم  الخ٨ىىلىظُا

 

 

اإلاخسههت في مجا٫ الخ٨ىىلىظُا بَال١ ٞإعة  " Nexus" ٢غعث قغ٦ت

في ألاؾىا١ لخٛحر بظل٪ ما اعجبِ في  " Silent Mouse" ظضًضة نامخت

ت"ؤطهان مؿخسضمي ال٨مبُىجغ ببن الٟإعة  ونىتها " اإلااوؽ ال٨مبُىجٍغ

 ."click" الظي ًُل٤ ٖلُه اؾم

وقهضث ؤؾىا١ الخ٨ىىلىظُا مازغا اهدكاع اهىإ ظضًضة مً اإلااوؽ 

ال٣ًاء  Nexus الُىم اؾخُاٖذ, جمخل٪ نىجا زاٞخا ٖىض الى٣غ ٖليها 

و  Silent Switch جماما ٖلى هظا الهىث باؾخسضام ج٣ىُت ظضًضة هي

وحٗض اإلااوؽ الجضًضة مً الىٕى  .Silent Mouse هي اإلاىظىصة في

اث , الالؾل٩ي بط حؿخٛجي ًٖ ٦بل الخىنُل و حٗخمض ٖلى البُاٍع

٦ما جدخىي ٖلى مؿخ٣بل م٨غوي باالياٞت الى , اإلاىظىصة ٞيها 

له الى  1,600dpiمؿدكٗغ  مً زال٫  1,000dpiو الظي ًم٨ً جدٍى

حر SilentMouse وجدخىي . مٟخاح ٖلى اإلااوؽ الُا٢ت  ٖلى هٓام جٞى

اث طاث  لخسٌُٟ اؾتهال٥ الُا٢ت في وي٘ السمى٫ مما ًجٗل البُاٍع

لت AAA الىٕى  . جضوم لٟترة ٍَى
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 بىاء ٖلى ا٦دكاٝ جّم الخىنل 

ئاث ، ًخمشل في ؤن ظٍؼ
ً
 بلُه مؿب٣ا

ت حؿخُُ٘ ؤن ججٗل   الظهب الىاهٍى

ت مً   ؤوعا١ ألاشجاع جطخيء؛ ٣ٞض هبدذ هىا ٨ٞغة لضي مجمٖى

الباخشحن في جاًىان الؾخسضام ألاشجاع ٖلى ظاهبي الُغ١ ٦ٗىامُض بهاعة 

ت في بٌٗ ألاشجاع،  مجاهُت ئاث الظهب الىاهٍى ٢ام الباخشىن بؼعٕ ظٍؼ

ووظضوا ؤن ألاوعا١ خحن جخٗغى لؤلقٗت ٞى١ البىٟسجُت؛ ٞةنها 

جخىّهج بلىن بىٟؿجي ؤػع١، ًمُل بلى ألاخمغ جدذ جإزحر لىن 

ُل، اإلاىظىص في ألاوعا١ ظ٦غ ؤن ج٨ىىلىظُا مهابُذ ال٩لىعٞو ، التي LED ًُش

ذ مدّل اإلاهابُذ الخ٣لُضًت في مٗٓم صو٫ الٗالم؛ زانت في مجا٫ 
ّ
خل

، ج٣ىم باؾخسضام بىصعة الٟىؾٟىع لخدٟحن بَال١  بهاعة الكىإع

 للبكغ، ٦ما 
ً
الًىء، واإلاك٩لت هىا هي ؤن الٟىؾٟىع ماصة ؾامت ظضا

ؤن حّٗغى هظه اإلاهابُذ لاله٨ؿاع ؾُاصي بلى جلّىر البِئت بالٟىؾٟىع؛ 

 ًٖ اإلاك٩لت التي ؾخٓهغ ٖىض ْهىع الخاظت بلى اؾدبضا٫ 
ً
ًٞال

اإلاهابُذ الخالٟت، وما ؾُاصي بلُه هظا ألامغ مً جلىر بطا لم ًخّم 

و منها بك٩ل مىاؾب ًغاعي مؿإلت الخٟاّ ٖلى البِئت
ّ
مً ؤظل  الخسل

 ٖما 
ً
ت؛ ًٟٞال  ٖلى مكغوٕ ؤلاهاعة الصجٍغ

ً
هظا ٌّٗى٫ الباخشىن ٦شحرا

 ؾخٗمل 
ً
 في الُا٢ت؛ ٞةن ألاشجاع ؤًًا

ً
حر ٦بحر ظضا ؾخاصي بلُه مً جٞى

ٖلى امخهام زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن، وجاصي بلى زل٤ بِئت ؤه٠ٓ 

 .وؤظمل

 

  ظضًض ٖلمي ا٦دكاٝ باالشجاع الكىإع اياءة 
 sami 44ب٣لم 
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 وعصة الغوح: ب٣لم  / ؤهذ ؾّغ ؾٗاصحي...ل٩ي ٣ًى٫ ل٪ِّ 

 

 

باجىا  ٪ الازغ اط هغي الٗالم ٧له في ُٖيُه وؤقض ٚع ٢بل الؼواط مً الؿهل البدض ًٖ ؤلاًجابُاث لضي الكٍغ

 .اب٣ائه ؾُٗضا ومُمئن البا٫

بت لضي بًٗىا  ٩ان ب٣ٗض الؼواط جبضؤ الىجىم في ُٖىهىا جسبى وهبضؤ بغئٍت ألاقُاء الٍٛغ ول٨ً خاإلاا ًغجبِ الكٍغ

 .البٌٗ

بن وا٢٘ الِٗل مٗا ًسل٤ جىجغا لظا خاولي ٢ضع اإلاؿخُإ اب٣اء عظل٪ ؾًُٗضا ومغجاح ٞؿٗاصة عظل٪ هابٗت مً 

 .ؾٗاصجه مٗ٪ وفي بِخ٪

 الغظل ٧اثً ٢ىي ول٨ً في صازله َٟل ال بّض ؤن جٟغخُه وجدبُه وتهخمي به
ّ
ل الُ٪ ؤن َُّ س ًُش  .٢ض 

ض مً الؿٗاصة ٖلى خُاج٪ الؼوظُت ٪ حؿخُُٗحن بيٟاء مٍؼ
ّ
 .لظا مً اإلاُٟض ؤن حٗغفي ا٦ثر ما ٌؿٗض الغظا٫ ٖل

 :ومً ؤهم ما ًضزل الؿٗاصة في ٢لىب الغظا٫ ما ًلي

 

 :اإلاٟاظئاث الهٛحرة

حٗمّضي ج٣ضًم بٌٗ الهضاًا البؿُُت التي مً قإنها بب٣اء الغوماوؿُت في خُاج٪، مشال ٖىض ٖىصجه مً الٗمل 

 .ا٢ترحي ٖلُت ؤن ًظهب لالؾخدمام و ٖىضما ًسغط ٞاظئُه بٗكاء عوماوسخي ٖلى يىء الكمٕى

هظا ألامغ ؾ٣ُطخي ٖلى السىٝ ال٩امً في ٣ٖلت ؤن الؼواط ًىهي الؿٗاصة التي ٦ىخما جخمخٗان بها ٖىضما ٦ىخما 

 .زُُبحن

 :٧لماث اإلاضح

اًت ه بطا ٢ام بٗمل ظُض. الغظل ًخى١ بلى الخىان وبلى الٖغ هظا مً . لظل٪ ال جيسخي ؤن جمخضخُه صاثما وؤن حك٨ٍغ

 .قإهه ؤن ًضزل الؿٗاصة بلى ٢لبه وؤن ًمىده ز٣ت ا٦بر بىٟؿه

 :امىدُه بٌٗ الى٢ذ

بت في ال٨الم، هظا  جلـ مً صون ؤن ًخ٩لم، ؤو ٢ض ٌكٗغ في بٌٗ ألاخُان بٗضم الٚغ ٢ض ٌٗىص الؼوط مً الٗمل ٍو

ألامغ ال ٌٗجي اهه ٚحر مهخم ب٪ بل هظا قٗىع ٖاصي خُض ؤن الغظل ؤخُاها ًدب الجلىؽ مً ٚحر ٦الم في 

ببؿاَت هى بداظت بلى بٌٗ الى٢ذ م٘ هٟؿه لظل٪ خاولي ؤن ال ج٣ُعي ٖلُت .مداولت مىه الؾخٗاصة وكاَه

 .زلىجه

 :ال جخى٢ٟي ًٖ ؤلاعجاب به

مهما ٧ان الغظل واز٣ا مً هٟؿه بال اهه صاثما بداظت بلى ؾمإ ٦الم اإلاضًذ مً ػوظخه، خاولي صاثما بقٗاعه اهه 

  .ال ػا٫ ظظابا في ُٖيُ٪ و اه٪ ال ػلذ معجبت بمٓهغه وق٩له

 

٣ت نى٘ خامل الهىاج٠ الى٣الت  الهىع بٍَغ  
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ً وؤلاوؿان  .هاػ٥ اإلاالث٨ت قاٖغة ٖغا٢ُت جمشل ؤخض ؤبغػ ألاوظه اإلاٗانغة للكٗغ الٗغبي الخضًض، الظي ٨ًك٠ ًٖ ز٣اٞت ٖم٣ُت الجظوع بالترار والَى

 ،"ٕٞغ الٗىص" جسغظذ في مٗهض الٟىىن الجمُلت 1949، وفي ٖام 1944 وجسغظذ في صاع اإلاٗلمحن ٖام 1923ولضث هاػ٥ اإلاالث٨ت في بٛضاص ٖام 

٨ُت، ٦ظل٪ صعؾذ اللٛت   لم جخى٠٢ في صعاؾتها ألاصبُت والٟىُت بلى هظا الخض بط صعؾذ اللٛت الالجُيُت في ظامٗت بغؾتن في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ما٫ ألاصبُت ٖنها، وفي ٖام  ت وؤج٣ىذ ألازحرة وجغظمذ بٌٗ ألٖا ٩ا لخخجه بلى 1959الٟغوؿُت وؤلاه٩لحًن  ٖاصث بلى بٛضاص بٗض ؤن ٢ًذ ٖضة ؾىىاث في ؤمٍغ

 بالبٗشت الٗغا٢ُت بلى ظامٗت وؾ٨ىوؿً لضعاؾت ألاصب اإلا٣اعن، و٢ض ؾاٖضتها صعاؾتها 1954اوكٛاالتها ألاصبُت في مجالي الكٗغ والى٣ض، والخد٣ذ ٖام 

ت والٟغوؿُت ٣ٞض اَلٗذ ٖلى ألاصب ألاإلااوي وؤلاًُالي والغوسخي  هظه اإلاغة لالَإل ٖلى ازهب آلاصاب الٗاإلاُت، ٞةياٞت لخمغؾها باآلصاب ؤلاه٩لحًن

ـ في ٧لُت التربُت ببٛضاص ٖام .والهُجي والهىضي لخ٣ُم في بحروث وهىا٥ ؤزظث بيكغ   جغ٦ذ الٗغا1960١ و59، وزال٫ ٖامي 1957اقخٛلذ بالخضَع

ت والى٣ضًت، زم ٖاصث بلى الٗغا١ لخضعؽ اللٛت الٗغبُت وآصابها في ظامٗت البهغة م  . هخاظاتها الكٍٗغ ج٩اص ج٨ىن هاػ٥ اإلاالث٨ت عاثضة للكٗغ الخضًض، بالٚغ

اصة"مً بن مؿإلت الؿب٤ في  ٖىضما جظ٦غ في ٦خابها  لم جدؿم بٗض بُنها وبحن بضع قا٦غ الؿُاب، ول٨ً هاػ٥ هٟؿها جا٦ض ٖلى ج٣ضمها في هظا اإلاجا٫" الٍغ

ٞهى بضع قا٦غ الؿُاب في صًىاهه - في عؤيها-ؤما الشاوي . 1947ٖام " ال٨ىلحرا"بإنها ؤو٫ مً ٢ا٫ ٢هُضة الكٗغ الخغ، وهي ٢هُضة " ٢ًاًا الكٗغ اإلاٗانغ"

ت والضعاؾاث الى٣ضًت منها ما يمها ٦خاب ومنها ما .الؿىت هٟؿها الظي وكغ في ٧اهىن ألاو٫ مً" ؤػهاع طابلت" لىاػ٥ اإلاالث٨ت الٗضًض مً اإلاجامُ٘ الكٍٗغ

ت ٞهي ٖلى الخىالي ، شجغة 1957، ٢غاع اإلاىظت 1949، قٓاًا وعماص  1947ٖاق٣ت اللُل  :وكغ في اإلاجالث والصخ٠ ألاصبُت، ؤما مجامُٗها الكٍٗغ

ت"، مإؾاة الخُاة وؤٚىُت ؤلاوؿان 1968ال٣مغ  .1978، وللهالة والشىعة 1977، ٌٛحر ؤلىاهه البدغ1970" ملخمت قٍٗغ

، ٞأزاعها الى٣ضًت
ً
ت الخمغاء)، (٢1962ًاًا الكٗغ اإلاٗانغ): وهاػ٥ اإلاالث٨ت لِؿذ قاٖغة مبضٖت خؿب، بل ها٢ضة مبضٖت ؤًًا ( 1965الهىمٗت والكٞغ

جض٫ ٖلى بنها ظمٗذ بحن هىٖحن مً الى٣ض، ه٣ض الى٣اص وه٣ض الكٗغاء ؤو الى٣ض الظي ٨ًخبه الكٗغاء، ٞهي جماعؽ الى٣ض  (1993ؾ٨ُىلىظُت الكٗغ )و

ت، وجماعؾه بهٟتها مبضٖت مىُل٣ت مً مى٢٘ ببضاعي ألنها . بهٟتها ها٢ضة مخسههت ها الضعؽ ألا٧اصًمي خ٤ مٗٞغ ٞهي ألاؾخاطة الجامُٗت التي ٌٗٞغ

 ال ٌٗٝغ الخضوص ؤو ال٣ُىص
ً
 خغا

ً
 ٞىُا

ً
لظل٪ ٞىاػ٥ الىا٢ضة، ومً زال٫ آزاعها الى٣ضًت حؿدبًُ الىو الكٗغي وحؿدى٣ُه وحِٗل . قاٖغة جغي الكٗغ بٗضا

ت مكتر٦ت   لسهاثو قٍٗغ
ً
 إلا٣ىلت ه٣ضًت ؤو جدضًضا

ً
 ًٖ ؤنى٫ ٞىُت ؤو ججؿُضا

ً
في ؤظىاثه ها٢ضة وقاٖغة ٖلى خض ؾىاء بدشا

 

  هبظة ًٖ الكاٖغة الٗغا٢ُت هاػ٥ اإلاالث٨ت
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 ~:مضزــل

 ٢ض ؤؾغث الامأوي في ظىٝ الخلم البُٗض

 و طآبذ الاخآلم في ٞأه الهبـذ الجضًض

 بُٗذ ال٩لماث في ؾى١ الغظل الٗىُض

 ٞمأ خٔ خًأعة الاوع٦أ في هظا الٗمغ ال٣هحر

 مبأوي ٞأزغة حٗأه٤ ؾمأء الؿىىن 

 جخمىأهأ الىٟىؽ و جدأنغهأ الٗحن الخؿىص

 مبأوي قُضث مً وع١ مُٗغ بالُُىان

ٟت جيخج في مٗأهض الٟىىن   قهأصآث مٍؼ

 ؤوهأم ؤ٢ىٗىهأ بهأ ٞخٗلمىأ ٠ُ٦ هيسج الا٦أطًب

 ًخ٩لم بلُض ال٣ىم ٞخه٤ٟ الخمحر

 و ٣ًأ٫ هظآ جأط الغئوؽ

 اعى خغة ل٨نهأ جخىظــ٘ مً نٟحر الٍغذ

 ٞمأ طهب الُٛىم اطآ اٚازذ الخمحر ب٣ُغ مُٟض

 ؤؾ٨خىهأ و ٢الىآ هدً وؿ٣ى باإلاجان ال٣ٗى٫ 

 َٗأم آل ٌؿمً و آل ٌٛجي مً ظٕى الخغوب

 ٢لىأ هخٛحر ٞاقٗلىأ ٞأهىؽ جغبُت الىٟىؽ

خبأ ٞيهأ الٛظاء الهخي و ؾآلح السلىص
ُش
وا لىأ ٦ عُش

ّ
ض  نَي

 و ل٨ً ؾمهم عيٗىأه في الخلُب

 و ناع ًجغي مجغي الضم في الٗغو١

 ٨ٞم مً و٢ذ ًلؼمىأ للخٗىص

 ٖلى مظآ١ الُٗم الجضًض

 َا٫ الاهخٓأع ،، و الٗمغ ٢هُــغ

 مسغظــ

ماع الٛض ال٣ٍغب  جأهذ ال٣ٗى٫ و يإ الامل في ٢ِّ

 وٗك٤ الؿ٨ىن و الى٢ذ ال ًمل مً اإلاؿحر

هغث في ب٣أًأ الخغوٝ  خًاعة اوع٦ُت خُش

جؼوعهأ نٟىة الُٗىن و جدُيهأ بؿالم الىصإٓ 

 

 

 مً ؤًً ًإحي الٟجغوزىفي وٞؼعي 

 ؾا٦ىا ايلعي

لم اللُالي  مً ْلمت ْو

 مً هٝؼ والم زانغحي

 مً اًً ًإحي الٟجغ

 وما ػا٫ خبي ل٪ ًغ٦ٌ بحن ؤٖماقي

   مؿىظىا في صعوب اإلاؿخدُل ٦جىاص ظامذ

 ٧ان ًجغي ٧ل ًىم الاٝ الامُا٫

 بحن اخالم اللُالي

 ختى ج٨ؿغث ا٢ضامه

 وجمؼ٢ذ زٍُى الٟجغ في ُٖيُه

 وازخى٤ في خىجغجه الههُل

 مً اًً ًإحي الٟجغ 

 واها التي اصزغث ٧ل صمىٖها والخ٣ُذ ٧ل خغوٞها

 لتهُلها ٖلي وع١ ٢ضًم مؿ٨ىن بهمؿ٪ ونىع٥

 مً اًً ًاحي الٟجغ

 والًىء ًغخل ًٖ ُٖىوي

  و٢ىاٞل الاخؼان جغعى في يلىعي

 مً ًإحي الٟجغ

 و اها التي جغخل ٧ل لُلت

 مهاظغة بسُالها الجمُل

 اإلاغه٤ ال٦ىن ل٪ وخض٥

 و٠ُ٦ ًإحي الٟجغ

 و٢ض ماث الخلم الجمُل

وصًٞ الخب في الثري 

 

ذ ال٨غامت ًا بلض  ت الشىاع** ٞع  ًا ٢ٍغ

ً اللي اهىلض   ُٞ٪ الغظا٫ ٦باع** اهذ الٍٗغ

ذ   زال ُٖىه٪ هاع** ؾما٥ عبي ًا ٞع

ًبت قٗب هضاع** جدغ١ ٖضاها باللٓى   ٚو

 بالٗؼة وؤلاًشاع** ُٞ٪ الكُىر اجدهيذ 

 وؤَٟالىا لهٛاع** و٧ل الكباب جإهبىا 

 ولى بظًى٫ الٗاع** مدخلي مى٪ مغحٗب 

 ًا جغابي الهباع** ٖال٥ عبي مُمتي 

 ًهجم ما ًيسخى الشاع** ابى٪ ًداعب بالدجغ 

 بالهمت وؤلانغاع** ًخدضي قظاط ألا٤ٞ 

ض   جمخي الىظ٫ لى ظاع** ُٞ٪ البىاص١ ٧الٖغ

 و٢ؿامي ُٞ٪ قٗاع** اهذ ًا ظىت صاعها 

 خاعؽ بل٪ ًا صاع** ًدمي ألاعى ًدمي الٗغى 

ؼة بالؿما   ًا م٣ٗل ألاههاع** صمذ ٍٖؼ

 ما جنهؼم بجضاع** ٢ىلي لهم ؤهٟا٢ىا 

ذ اهذ ٞغح  ًا ٢لٗت ألابغاع ** اهذ ٞع

 

 

 اه مى٪ ًا ػمً بٗخجي بإعزو زمً

 زُبخجي في لخٓت امل ويُٗخجي في ٞغنت زجل

 اااااه مى٪ ًا ػمً

 بىٓغة وبلمؿت..بهمؿت...زلُخجي اعضخى ب٩لمت 

 زلُخجي اب٩ي ٖلى ظغح الٗمغ

 واهثر صمىعي جغؾى ٖلى ؾًٟ بداع٥

 وا٦خب ألالم ٖلى وع١ مً هاع٥

 اااه مى٪ ًا ػمً

 لِل الامل ماٖاص و الىظىه ناعث ماجىٗاص

 لِل الخؼن مامىه مٟغ

 زالاااااااام زالاااااااام

 حٗبذ وهللا ًا ػمً

 ملُذ مىث الامىُاث

اث  وبضي وؾاصة جدٟٓلي ٧ل الظ٦ٍغ

 ااااه وال٠ ااااااه مى٪ ًا ػمً

 

 ؟......اقباه ٖغب

 قٗغ انٟغ بالبكاٖت ًيسجم

ت بالصسابت جىُل٤  و انىاث ٞاٚع

ت مهىٗت حؿخٗمل  و اظؿاص ٖاٍع

 ٞامشا٫ ظمُلت بىخحرص ٢ض اوسخبىا

 و امشا٫ هىاعي بىمضًً ٢ض عخلىا

 و ازىة صال٫ اإلاٛغبي ٢ض ؾ٣ُىا

ىا  و ٢اثلي الٗض٫ ٢ض ظٖؼ

 و مماعسخي الخ٤ ٢ض ٞغوا

 ٩ٞلمت ٖغب ٢ض اهضزغث

 ٖلى نىث الؿُاؾت ٢ض بٗثرث

ذ  ٖاء الٗغب ٢ض هٖؼ

 ٖلى ٖىاء ٦الب زُان ٢ض صهذ

 و عاء الٗغب ٢ض يغبذ

 ٖلى عهحن الغا٢هاث ٢ض اؾخهٛغث

 و ٖلى عخُل الغظىلت ٢ض انهؼمذ

 و باء الٗغب ٢ض ٢هٟذ

 بابخالء مدخىم ٢ض اخخًغث

 و بمغاعة الاوسخاب ٢ض ٞغث

 ؾالم الى اقباه الٗغب

 ؾالم الى ازىة الٗغب

ٞؿـــــالم الى اظضاصي الٗغب 

 

ج٣لبذ في ٞغاشخي ؤبدض ًٖ شخيء في ؤخالمي ٠ُُ٦ ؤمي ؤم هىع هان٘ 

البُاى ٞىىعه ال يهضي لٗاصخي ٣ٞلذ الُٟىت وألازغي مالي اظشىا ٖلى 

َٟذ البداع وظبذ السُا٫ .....ع٦بتي ٦إوي زل٣ذ لٛحر هللا ؤ٢اصخي

ٞما زل٤ هظا الجما٫ ؾىي ...ألبدض ًٖ اإلادا٫ ٞما وظضث بال الجما٫

تهذ ًٖ املي ؤبدض ًٖ ٢ضعي و٢ضعي هاعب .....ظمُل ًدب الجما٫

٤ الٛاوًٍ ووؿِذ  مجي ٞماله ال ًإحي بلي وؤخ٩ي له همي ألوي ؾل٨ذ ٍَغ

ؤ٢ى٫ ماطا ؤ٢ى٫ ًٖ ...الىىع بلى باعجي وزال٣ي ومسلصخي مً ٖظابي 
 ام٣ٗى٫؟؟؟.....٣ٖى٫  ُٖب زل٤ في وللظًً ولضو بال

لى ٦ىذ ؤ٦ثر ٚجى  عبما...بِىما ٧ان الٟالح ٌٗمل فى ؤعى ؾُضه ؤزظ ٨ًٟغ

ض ؤن اؾخمخ٘ بدُاحى...ألم٨ىجى قغاء ؤعى اػعٖها  ,ؤٍع
ً
 و  ؤ٧ل َٗاما

ً
قهُا

ذ اٞا١ مً ؤخالمه ٖلى نىث ؤخضهم ًهُذ  ..ؤِٖل فى بِذ مٍغ

٤ اإلاالن٤ لهظه اإلاؼعٖت ألاؾبٕى اإلا٣بل ظاللت اإلال٪:"٢اثؤل و ,ؾُمغ بالٍُغ

 ."ًهُٟىا الؾخ٣باله و جدُخه ٖلى ظمُ٘ الٟالخحن ؤن

اإلال٪ بٌٗ  ماطا لى َلبذ مً..هظه هى ٞغنتى..."٨ٞغ الٟالح فى هٟؿه

ٌ...الٗمالث الظهبُت ٞهى ٦ُٟلت بخد٤ُ٣ ٧ل ؤخالمى َلبى  و هى لً ًٞغ

م  ...و ه٨ظا ْل الٟالح ًدلم َىا٫ ألاؾبٕى"...ألهه ٦ما ؾمٗذ َُب و ٦ٍغ

 ٤  ظاء الُىم اإلاىٖىص و ان٠ُ الٟالخحن ٖلى ظاهبى الٍُغ
ً
و ؤزحرا

ٞجغي ,و بط بٗغباث ججغها السُى٫ جٓهغ فى ألا٤ٞ...الُٗٓم الؾخ٣با٫ اإلال٪

ؾُضي ..اإلال٪ ؾُضي:"الٗغبت اإلال٨ُت و ؤزظ ًهغر الٟالح البؿُِ هدى

ض؟:"ؤمغ اإلال٪ بة٣ًاٝ الٗغبت و ؾإ٫ الٟالح."لى َلب ٖىض٥..اإلال٪  "ماطا جٍغ

 و ٢ا٫
ً
ض بٌٗ الٗمالث الظهبُت ختى اقتري ٢ُٗت :"اعجب٪ الٟالح ظضا ؤٍع

 مً ٖىض٥:"ابدؿم اإلال٪ و ٢ا٫ للٟالح ."ؤعى
ً
ض ؤن حُُٗجى قِئا  ."بهجى ؤٍع

ظئذ ..عجُب هظا اإلال٪ فى بسله:"اػصاص اعجبا٥ الٟالح و ٢ا٫ فى هٟؿه

و بٗض ج٨ٟحر ازغط خبت اعػ  .."لُُُٗجى و ؤط به هى ًُلب مجى اَلب مىه

ٞك٨غه اإلال٪ و ؤمغ  ,واخضة مً نغة مملىءة ٧اهذ فى ًضه و ؤُٖاها للمل٪

 بلى بِخه ..ؤن ًىُل٤ اإلاى٦ب مغة ؤزغي 
ً
ىا , ٖاص الٟالح بسُبت ؤمل خٍؼ

ل٣ض وظضث خبت :"نغزذ ػوظخه و ٞجاة..وؤُٖى ػوظخه نغة ألاعػ لخُهُه

و هىا نغر الٟالح بإلم  ."..ألاعػ  ؤعػ مً الظهب السالو فى وؾِ

ُٞا ؤيها اإلاؿلمحن هل ؾخ٣ضمىن  ًا لُخجى ؤُُٖذ اإلال٪ ألاعػ ٧له:"قضًض

بها ؤم ؾخطخى ب٩ل ألاعػ ل٩ى حؿٗضوا  إلال٨٨ُم خبت ؤعػ واخضة وحؿخ٨ٟى

ُٞما بٗض 

 

 آلازأع الاًغو٦ُــت ـ الخل٣ت اإلا٣ٟىصة

 eurekaب٣لم 

 

 مً اًً ًإحي الٟجغ

MoOn TeArSب٣لم 

 

 اؼباه عشب

the gnawieب٣لم   

 

ذ ال٨غامت  ٞع

بللم مدمذ الؽفُع  

 

 خبت اسص : ٢هت ٢هحرة 

hanine _monaب٣لم    
 

 

 اه مى٪ ًا ػمً
 ب٣لم MARWA مغوة

 

 

 أمعلٌى ؟
 19زحرالضًًب٣لم 
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 ختى جٓمً امىا٫ هُٟٓت ٢م بٗمل ٚؿُل لها

بٗا باقغث بالٗملُت الهٗبت والسُحرة وجى٧لذ ٖلى هللا  َو

 .وبضًذ بدظع وجإوي ختى زلهذ الٗملُت اإلاخٗبت والسُحر.....

 وجمذ بؿالم الخمض هلل

 ٢ُغاث مً ال٩لىع . مسخى١ ٚؿُل ٞٗا٫ . اإلاىاص اإلاُلىبت 

 ... وخبل ليكغ الامىا٫

 

 12أماوي  /   طريقة فعالة لغسيل االموال

 

 وثًلة/ والمتهم القاضي

 
 

٢ال٪ ٧اًً مغة واخض ؾا٦ً في حي م٘ ظحران ، ؤوالصهم صاًما م٨غهُىه بلٗب 

و٧اهى ٧ل ًىم ٨ًؿغوله شخيء ٨ٞؿغوا له إلاباث بهخإ الًى  ال٨ىعة ٖىض صاعو 

اث و ج٨ؿاع الغاؽ ٢غع ًد٨م  ومغاًاث الؿُاعة و٧ي ٦غه الؿُض مً هاط الخهٞغ

دت ًسلُه ٖبرة إلاً ٌٗخبرطواخض مً ها ُُٗه ٍَغ  .و٥ ألاوالص َو

دت هي مً الصخاح ختى حؿببلى في  ُالى ٍَغ اإلاهم خ٨م الُٟل و ما ٢هغف وأٖل

ت وخىلى ال٣ًُت للمد٨مت,٦ؿغ ؤؾضعي ,عاح باباة الُٟل و ق٩ا بُه للكَغ

ٖالف صعث ها٥ لىلض ظاع٥ : ناخبىا للمد٨مت وو٠٢ ٢ضام ال٣اضخي بلي ؾ٣ؿاه

 و هى َٟل نٛحر ماشخي ُٖب ٖلُ٪؟؟؟

 اللهم نلي ٖلى مدمض و آ٫ مدمض: ٢ا٫ ال٣اضخي , ًا قُش نلي ٖلى الىبي: عص ٖلُه

 اللهم نلي ٖلى مدمض و آ٫ مدمض: ٢ا٫ ال٣اضخي , ًا قُش نلي ٖلى الىبي:ػاص ٢الى

 اللهم نلي ٖلى مدمض و آ٫ مدمض: ٢ا٫ ال٣اضخي , ًا قُش نلي ٖلى الىبي:ػاص ٢الى

 و آ٫ مدمض اللهم نلي ٖلى مدمض: ٢ا٫ ال٣اضخي , ًا قُش نلي ٖلى الىبي:ػاص ٢الى

 ًا ؤدي ؾمٗىا:وهىا ٖم٪ ال٣اضخي حٗهب و٢الى , ًا قُش نلي ٖلى الىبي:ػاص ٢الى

 ونلُىا ٖلى الىبي و مً بٗضًً؟؟؟

ًاقُش ؤهذ ؤهؼعجذ وؤها آمغ٥ بُاٖت هللا والهالة ٖلى : عص ٖلُه ناخبىا و٢اله

 الىبي

 !! بماال واف بصًغ لى ٧ل ًىم ٨ًؿغول٪ إلاباث بِخ٪ وؾُاعج٪

بغاءة   ……عوح هللا ٌؿتر ٖلُ٪ : ٣ٞاله ال٣اضخي 

 

 TeNtOuNa/ عانس من رسالة

 
 ال يهم خاعؽ في البرص ال٣اعؽ .. اها الٗاوـ ابدذ ًٖ ٞاعؽ

 .مٗلم في اإلاضاعؽ وال ٣ٖله خابـ

٨ىن مً مىالُض ماعؽ  اإلاهم مهغي مً الظهب السالو ٍو

 .وللمؿاولُت خاعم

اي هخإ بلىمي وقباب ٧الضً٪ الغومي ال  ؤًٞله ٖامل خ٨ىمي اَل

 .جيؿىا ؤها ماظضة الغومي

ُه م٣ىماث الغظا٫ وما  ٨ىن مِؿىع الخا٫ و في قٗغه الجا٫ ٞو ٍو

 .ًبُٗل الضهجا٫

ضه ػهىاوي الؿهغاث م٘ الكاب هاوي وصاثما ؤٚاوي  ؤط٦غ٥ ان ..اٍع

 .هللا ًغاوي

ٕى ٧الخمامت ل ال٣امت وصاًغ ٖمامت والغاؽ مٞغ ضه ٍَى  و اٍع

ضه ان ٣ًضع خالي و ما ٨ًىول ػوالي و ًمىث ٖلى ظالي  واٍع

ضه ؾ٨حر والي او محر و ًُل٣جي هضًغ ُٞه الخحر  و في ألازحر اٍع

جي جل٣اه  واٖلم٨م اوي ؾهلت اإلاُالب و عؤسخي ٧ال٣الب ؤلي ٌكٞى

 هاعب و ال٣هىة ما عاه قاعب

 و ؤًًا ؾهلت الكغوٍ و في عاسخي بٍى و هبغي الؿٍى

مً ؤعجبخه ؾحرحي ٞلُخ٣ضم لسُبتي 

 

 

  LMD إلاا حؿا٫ واخض اوعوبي ج٣ىلى ما مٗجى مسخهغ ال٩لمت  .1

 licence master doctora ٣ًىل٪

  L M D إلاا حؿا٫ واخض ظؼاًغي ٖلى  .2

 LAISSE MOI DORMIR ..............................٣ًىل٪

  8زاَغف ٧ل ًىم هضزلى ٖلى 

  L'ETUDIANT MAGHBOUN DIMA.................او 

   بدض في الٗام12زاَغف ٖضها 

  LET ME DIE .....................................................او 

 زاَغف ٧ي جسغط مً الجامٗت ٣ًىلى٥ الكهاصة جاٖ٪ 

  ماػا٫ ما جىلي جا٧ل

   ..…………………………………LI MOU D3ATLOU او

 LIQIDI LE MAXIMUM D'ETUDIENTS …………او

 إلاا حؿا٫ اوعوبي ًٖ مٗجي ٧لمت  BAC 

٨ُبُضًا و مل٣ُخىف اإلاهم ٖىضها مٗجى  خىؾذ ٖليها في ٍو

 Bienvenue Au Chomage   ٣ًىل٪ظؼاثغي إلاا حؿا٫ واخض 

  

  ٧لمتاوعوبي إلاا حؿا٫ واخض ًٖ HD ٪٣ًىل high definition  

 HD و في الجؼاًغ إلاا ج٣ى٫ واخض ها٥ ُٞضًى بخ٣ىُت

  Hafid Derradji مٗىتها ُٞضًى بخٗل٤ُ

 وإلاا حؿا٫ واخض اوعبي ًٖ مٗجى ازخهام MI 

  MATH ET INFORMATIQUE ٣ًىل٪

  ٣ًىل٪ وإلاا حؿا٫ ظؼاًغي MISSION IMPOSSIBLE  

 

 KATIA 48/ عقلية 

 

 

 

  2011 هخمىاو ٣ِٞ ٌؿخُٗض ٖاُٞخه م٘ خلى٫ 2010الٟى٪ ٌٗاوي م٘ نهاًت الؿىت 

 

 

 

  بحن الانالت واإلاٗانغة ... 

 

  ٤ُٞ !! ... 
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شعية ته رياض التشكيلي الفىان تريشة..تراءة  

 

هي ازغ ما انضعث مً لىخاث 

دُت خُض حٗغى اللىخت َٟال ..ٍػ

 نٛحرا مً الجؼاثغ

.. 

في الىا٢٘ هى لِـ َٟال باإلاغة 

يُاث مً ٖمغه ..الان ٞهى في الٗكٍغ

 خالُا
 

 تعط مه لًحات الفىان رياض ته شعية 
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 رياض ته شعية

 

 . ٞىان حك٨ُلي

ت بالىٗامت  مً مضًىت اإلاكٍغ

ج مضعؾت الٟىىن  زٍغ

 . الجمُلت
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JocKeR 

ت اهه ًٞ الدك٨ُل باألخٝغ  ؾىاء ٧اهذ ٖغبُت ؤو بهجلحًن

 , ٞهى ًٞ وج٣ىُاث الخهمُم بالسِ والخٗضًل ٖلُه

هخٗامل م٘ الخغوٝ بغوح .. والترجِب بالسِ بإق٩ا٫ مُٗىت

  .. ٞخُُٗىا هخاثج مبهغة وظمُلت

حرها واطا ٧ان .. الخاًبى ٚغافي ٦شحرا جغآه في بىؾتراث ألاٞالم ٚو

حره ز٣ل له ز٣ل وؤخُاها ًخٗضاها  [الخاًبى ٚغافي]ٞــ  , للهىعة ٚو

 . بالش٣ل
 ,وخالُا ٌٗخبر مً اهم اهىإٓ الٟىىن في ٖألم الٟىجىقىب ،

ض الخٗأمل مٗها باختراٝ  !..و٢ض ٨ًىن انٗبها اطا ٦ىذ جٍغ

 بضآ هظا الًٟ بمداوله نى٘ زُىٍ ج٠ًُ ظمأ٫ للخهمُم

 ,, واهتهذ بشىعه ٦بُحره في ٖألم الٟىجىقىب

أهُه الخـ الٟجي } ًسخهغ هظا الًٟ ب٨ىهه وؾُلت جبحن مضي ٞع

ت او .. لضي اإلاهمم ٗخمض ُٞه ٖلى اؾخسضام الخٝغ الاهجلحًن َو

 الٗغبُت 

 في مدأوله الزغاط لىخه ٞىُه مٗبره وبؿُُه في الى٢ذ طاجه ،،

وان ٧اهذ الٗغبُه انٗبها هٓغا لىظىص ه٣ِ ٞى١ الخغوٝ او 

 .. اؾٟلهأ

 .. ًخم بىاء الٗمل بخ٨غآع الخغوٝ او الجمل بك٩ل بؿُِِ

 {مؿخسضمي احجأم مسخلٟه للخغوٝ وال٩لمأث
 

 ؟؟  

 

 ال ًىجر في هظا الىٕى مً الخهامُم الا مً له طاث٣ت ٞىُت ٦بحرة

٣ت حك٨ُل الاخٝغ وصمجها بُغ١ ٞىُت  بمٗجى ٨ًٟغ بٍُغ

 مسخلٟت

وهظا الًٟ لِـ بجضًض لضي الٗغب في ألاؾاؽ في عؾم 

 اإلاسُىَاث ل٨ً جُىع في اؾخسضامها

٣ت خضًشت م٘ بغامج الخهمُم  بٍُغ

 ٚحر انبروا>>باالياٞت اهه ًدخاط الى نبر ونبر ونبر 

حالمة تالجىة : تقلم   

  CHOUAIB12 : تصميم 4akram Alger1:  تصميم حلم اوساوة

 تصميم اساسيات الفًتًشًب 
Rochdi.dz 

Algeria 3d اوسان عادي:  تصميم  

للمهممحن  dz designerاٞخخاح قغ٦ت  2010هىٞمبر  05الجمٗت  : جم الُىم

حن الى هاجه  و هظا بًٟل هللا حٗالى اوال و ظهىص اإلاهممحن اإلاىًمحن الجؼاثٍغ

  الكغ٦ــت

حن dz designer قغ٦ت : إلاً ال ٌٗٝغ الكغ٦ت مكغوٕ  للمهممحن الجؼاثٍغ

جهمُم  )اإلابرمجحن في قتى اإلاجاالث  ظضًض بضؤهاه لجم٘ زحرة اإلاهممحن و

و  (الخ ...مىا٢٘  زالسي ألابٗاص ، ٞالف ، مىهخاط ، بغمجت و جهمُم ظغا٩ُٞي ،

٘ جهمُمُت ٦بري بالٗمل الجماعي بحن  ؾنهضٝ ان قاء هللا الى بىاء مكاَع

 ( للٗلم الكغ٦ت خالُا مجؿضة ٖبر الاهترهذ ٣ِٞ ) . اإلاهممحن
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 116603: الًٗىٍت  

ش ؤلاهًمام  2009 – 09 - 20 : جاٍع

 ٢اإلاُت و٢باًلُت :  م٩ان ؤلا٢امت

 

 

 

 

  124876: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2010 - 01 - 19: جاٍع

 elissa & design: الاهخماماث 

 124589: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2010 - 01 - 08: جاٍع

 

 

 127391 :الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2010 - 4 - 8: جاٍع

  ؾىت15:  الٗمغ 

 

 

 

hards breaker

 

 60964: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2008 - 06 - 18 : جاٍع

  ........... : م٩ان ؤلا٢امت

   ؾىت22: الٗمغ 

 

josefcom
 

 
 123501: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2009 - 12 - 05 : جاٍع

  :  ...........م٩ان ؤلا٢امت

   ؾىت26: الٗمغ 

 

H_design magic 
 

 60092: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2008 - 06 - 16 : جاٍع

   ؾىت20: الٗمغ 

 

 
 6: الًٗىٍت 

ش ؤلاهًمام  2006 - 11 - 13 : جاٍع
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وهظه البازغة ججىب بدىع الابضإ والخمحن جغؾى ٖلى ؾىاخل  [ Sofiane_AV ] مىظ نممها اإلابضٕ

٣ىلىا حصخً َُلت مكىاع السمـ ؾىىاث الخب واإلاىصة والازىة جدمل صازلها م٣ضعاجىا  ٢لىبىا ٖو

م ما .وم٣خيُاجىا وظىاهغ مىايُٗىا ومكاع٧اجىا  مت ٚع ٍؼ حك٤ مدُُاث ٖالم الاهترهذ ب٣ىة ونالبت ٖو

هاصٞها جب٣ى بازغة   . ٞسغها واٖتناػها الجؼاثغي والٗغبي 4Algeriaناصٞها ٍو

 

ت الؿبذ  زمـ ؾىىاث  (5)صٌؿمبر ٨ًىن ٢ض مغث  18ازىاوي ازىاحي عواص ومىدؿبي اللمت الجؼاثٍغ

ٖلى اَال١ اإلاىخضي في ًٞاء قب٨ت الاهترهذ وبهظه اإلاىاؾبت الؿُٗضة هخ٣ضم بالىُابت ٖلى مؿحري اللمت 

ل بخُٕى لىظه هللا حٗالى مىظ اوكائها الى ؾاٖخىا  ٣ضمى الجهض والى٢ذ والُٗاء الجٍؼ الظًً ٢ضمى ٍو

هظه اخلى واع١ التهاوئ واإلاباع٦ت وانض١ مٗاوي اإلادبت واإلاىصة والاخترام ل٩ل عواص ومىدؿبي اللمت 

ؼاء  . الٖا

WWW.4ALGERIA.COM/VB 


