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عهاداث وضاء 

 

مقدمت 

حىل العىف ألاصري وآثاره  

 

ٖايكىا زاللها الٗضيض ..  ؾىىاث مغث ٖلى مجا٫ ٖملىا بىخضة الاؾخما6ٕؤ٦ثر مً 

مً اليؿاء وقاهضها آلازاع اإلاسخلٟت الىاحمت ًٖ ما جخٗغى له اليؿاء صازل 

ٖايكىا يىميا الٗضيض مً ال٣هو والخ٩اياث التى ؾب٤ وؤن ؤقغها بلى .. ؤؾغهً

وؾىداو٫ فى الهٟداث ال٣اصمت بل٣اء " وؿاء يض الٗى٠"بٌٗ منها فى ٦خاب 

..  الًىء ٖلى بٌٗ آزغ مً جل٪ ال٣هو والخ٩اياث

بالُب٘ ليـ الهضٝ بيالم٨م ول٨ىىا هداو٫ بل٣اء بٌٗ الًىء ٖلى هظه الٓاهغة 

٦سُىة في ؾلؿلت الدُىاث التى هداو٫ مً زاللها اإلاؿاهمت في ٦ؿغ صائغة الٗى٠ 

ألاؾغي الجهىميت، و٦ظل٪ وؿاهم بك٩ل باعػ فى ٞهم جل٪ الٓاهغة وجضاٖياتها ٖلى 

ٞخإزظ بإيضيىا فى حهىصها لخدليل الٗىامل اإلاسخلٟت اإلاؿئىلت ًٖ . اإلاجخمٗاث

آملحن الىنى٫ بلى الخهضي لها ومٗالجت حظوعها مً ؤحل . جىاحضها ٖلى هظا الىدى

.  ليـ صخت اليؿاء ٞدؿب بل وصخت اإلاجخم٘ ٩٦ل

ٞهىع الٗى٠ وعواياجه ٢ض ٖمذ فى .. صخيذ ؤن ْاهغة الٗى٠ بىحه ٖام فى بػصياص

ىا ومضاعؾىا وؤما٦ً ٖملىا وحامٗاجىا وهى ٦شحرة، وهخاج َبيعى لؤلويإ  قىاٖع

٨ٞي٠ يسلى اإلاجخم٘ مً نىع .. الؿياؾيت والا٢خهاصيت التى يٗاوى منها اإلاجخم٘

.  وؤق٩ا٫ الٗى٠ اإلاسخلٟت فى ٚياب الضيم٣غاَيت وبخترام خ٣ى١ الاوؿان

م مً مضي بهدكاع الٗى٠ بلى الضعحت التى ؤنبذ ٞيها خ٣ي٣يت خياجيت  ول٨ً وبالٚغ

غ خيث جخٗغى   بال ؤن اليؿاء لهً الىهيب ألاٞو
ً
وبالء حهضص خياجىا وصخخىا حميٗا

حن مً الٗى٠   يغجبِ ب٩ىجها ٞغص مً ؤٞغاص طل٪ اإلاجخم٘ الىٕى ألاو٫ اليؿاء لىٖى

 
ً
..!  وياخى٫ هللا ل٩ىجها بمغاةوالىٕى الشاوى. الظذ تهضع ٞيه خ٣ى١ وؤصميت اللكغ ٖمىما

بالىٓغ هجض ؤن مى٠٢ اإلاجخم٘ ججاه الٗى٠ صازل ألاؾغة يتراوح بحن ال٣بى٫ 

 ٖلى الٗاصاث واإلاىعور الش٣افى 
ً
الغحا٫ الخمل في /ب٦ؿغ للبيذ يل٘ "واإلاباع٦ت هؼوال
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وبحن " بيغب مغاج٪ مً ٚحر ؾلب خخالقي هيه ؤل٠ ؾلب/بيخه عاحل بصخيذ 

٘ ؾغ "بؾضا٫ الؿخاع ٖلى البٌٗ آلازغ ألؾباب ٖائليت وبحخماٖيت 
ّ
ل
َ
الؿذ بللي جُ

خباعاث ؾياؾيت, "البيذ بغه جب٣ى ؾذ مل ٧ىيؿت ٞاإلاجخم٘ . وبخياها حُٗمض به٩اعه إٖل

.. ب٩ل ماؾؿاجه مؿئى٫ مؿئىليت مباقغة ٖما جخٗغى له اليؿاء مً ٖى٠ وجميحز

 بالٗضيض مً 
ً
وججضع الاقاعة ؤن َبيٗت ٖملىا بمغ٦ؼ الىضيم حٗلخىا ههُضم يىميا

الاق٩الياث اإلاغجبُت بؿياؾيت الضولت والتى مً قإجها ؤن جىضح بلى ؤي مضي حٗاوى 

وؾىداو٫ فى الهٟداث الخاليت ؤن . اليؿاء والٟخياث مً جميحز ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىياث

ت الؿيضاث الالحي جغصصن ٖلى وخضة  ه٣ضم بٌٗ الكهاصاث الخيت مً بحن مجمٖى

الاؾخمإ للخٗٝغ ٖلى مىهجيت الٗى٠ ألاؾغذ وحٛلٛل حؼوعه في ال٣ٗل الباًَ 

ٟا٫  الجمعي للمجخم٘ وجضاٖياجه ٖلى اليؿاء ؤو ألَا
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الفصل الاول 

 

: أعكال العىف ألاصري وآلاثار الىاجمت عىه

 

ىا ٖليها مً زال٫ ٖملىا في وخضة الاؾخمإ  ٞيما يلي ؾيؿغص بٌٗ الخاالث التى حٗٞغ

جىضح بٌٗ ؤق٩ا٫ الٗى٠ الؿائضة صازل ألاؾغة وآلازاع الىاحمت ٖنها ٖلى اليؿاء 

ٟا٫ .  وألَا

 

طيب أحعامل كىيط إزاي؟؟  -1

حضحي هيه اللي نممذ ؤجي هىا ٖكان .. ؤها ما٦ىدل ٖايؼة ؤجى" ُخؿىه"٢الذ 

ىا خل للجىان بخاعى؟ ؤنلها قيٟاوي مجىىهت ومل متربيت بهغاخت ؤها ٖلى .. حكٞى

مً يىم ما ؤمى وؤبىيا بَل٣ىا .. َى٫ بخٗهب ٖليهم ومل باؾخدمل ؤي ٧لمت مً خض

بإ ٧ليخه .. وؤزىيا ٧ل اللى هامه قغب الباهجى والخكيل.. ؤزتى قايٟت هٟؿها ٖليىا

ٌ ونٝغ ٧ل الٟلىؽ ٖلى بيه  لبذ مىه يؿاٖضوى قىيه فى الجىاػ ٞع مً قهغ َو

حن ى٫ الى٢ذ . مل ٖاٞع زُيبى ٦مان بيٗاملجي وخل بيًغبجي وبيٗٝغ بىاث ٖليا َو

...  مً ٚيٓي ب٣ى بإٖمل مجىىهه ٖليهم ". اهتي زى٣خيجي"بي٣ى٫ 

. ٣ٞضان ألامان*زياهت   *ٖى٠ حؿضذ   *ٖى٠ هٟس ي *

 

 !!حاصه إوى غريبت فى البيذ -2

ه صه خهل : بٗض نمذ وجغصص" ؾٗاص"٢الذ  ؤها هٟس ي ؤزلو مً خياحى مل ٖاٞع

..  زالي.. بػاي

..  ٖاصث للهمذ مً حضيض

ماله زال٪؟   .. وبٗض ؾاالها

يٗجي .. يٗجى بيٗمل ٦ضه.. مل بيٗا٦ؿجى بالًبِ.. بيٗا٦ؿجى: ٢الذ بترصص وخجل

..  خاحاث ٦ضه
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ه ومل عاييه جمىٗه ؤهه يجى البيذ ٖىضها قاٞخه مغه .. اإلاك٩لت ٦مان بن ماما ٖاٞع

٢الذ بوى مل مدترمت وبوى لى ٦ىذ .. وػ٣ٖذ ليا.. بجساه٣ذ مٗايا.. وهى بيدًجي

ؤها بإ٦غه البيذ وبإ٦غه ماما وزالي وخاؾه بوى ٚغيبت فى .. مدترمت ما٦يل ٖمل ٦ضه

.  هٟس ي ؤمىث وؤعجاح.. البيذ

َيب وبابا ؟  .. وجضزلذ اإلاؿخمٗت وؾإلذ

هى ٦مان مل ٖايؼوي ؤٖيل مٗاه مغاجه ٖايؼه ٦ضه .. بىٟـ الذجل" ؾٗاص"٢الذ 

..  و٦مان هيه ٖىضها والص مايىٟٗل ؤٖيل مٗاهم فى البيذ

. ٣ٞضان ألامان"   *مى٠٢ ألام"ٖى٠ هٟس ي  *جدغف حيس ي مً مدغم   *

 

 

 ... الغدر أوحػ حاجه -3

ضواهيخه وؾىء مٗاملخه ألزخه وػمالءه فى " ؾهى"حاءث  حك٩ى مً ٖهليت ببنها ٖو

....  بضؤث جد٩ى ٢هتها.. اإلاضعؾت

٦ىا وٗيل ؤها وألاوالص وؤبىهم زم بهخ٣لىا ؤها والىالص بٗض الُال١ لك٣ت جاهيه فى حى 

َبٗا الىلض ؾاب ؤصخابه ال٣ضام واجى٣ل إلاضعؾه .. ؤ٢ل فى اإلاؿخىي مً الخى ال٣ضيم

ه بن ٧ل .. في الخ٣ي٣ه هىه ٦مان ٧ان بيخٗغى إلاٗامله ٢اؾيه مً ؤبىه.. جاهيه ؤها ٖاٞع

ؤزخه ٦مان بحٗغيذ ل٩ل صه ػيه بـ .. بـ ؤها ؤٖمل بيه.. صه يخٗب ويؿلب مكا٧ل

.  هى  ؤهضي قىيه

ماما بخساٝ ٖليا ؤوي ومل .. وجضزل الىلض و٢ا٫ بٗض نٗىبه قضيضة فى الى٤ُ

هيه ٧ل خاحت .. ؤها بإخب ؤ٢ٗض لىخضي وؤٖمل قاث.. بخىا٤ٞ ؤلٗب ٖلى ال٨مبيىجغ

ماٞيل خض ٖايؼ يهاخبجى ٖلكان .. وصايما قايٟه ؤزتى ؤخؿً مجي.. ج٣ى٫ ٖليها أل

.  ٦ضه وبخٛاّ منهم بخساه٤ مٗاهم

: زم ٢الذ الام

حىػذ ٧ان .. ؤها ٦ىذ ٖايكه م٣ٗىله.. ؤٖمل بيه الػم ؤزاٝ ماٞيل ؤمان فى الضهيا

لخض مً ؾيخحن، ٦ىذ ٖامله .. بيخساه٤ قىيه بـ الخياه ٧اهذ ماقيه.. ٖهبي قىيه
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الؿذ صذ .. خًغث ٖيض اإلايالص م٘ ؤزتي واخضه مً ؤ٢اعب حىػها. ٖيض ميالص ببجي

.  احٗٝغ ٖليها حىػي.. مُل٣ه ومٗاها بيذ

اجه جخٛحر وبضؤ يخل٨٪ ٖلى ؤي خاحه ويٗمل زىا٢ه مً ؤي  بٗض ٦ضه بضؤث جهٞغ

عوحي بيذ ؤبى٧ي .. ش يء، فى يىم حه و٢ا٫ لى بخىا ؤٖهابىا حٗباهه و٧ل قىيه زىا١

...  يىمحن جهضذ ؤٖهابىا وبٗضيً هغح٘

ختى مازضحل ٚحر قىُت نٛحرة ٞيها الًغوعذ .. ٞٗال ؤزظث ألاوالص وعخذ بيذ بابا

وبٗض بؾبٕى بجهلذ بيا واخضه مً الجحران و٢الذ لي بن حىػي بججىػ . مً الهضوم

خه بمباعح َلبذ الُال١ وؤهلى بصزلىا ٖكان .. َبٗا بججىػ الؿذ بياها.. و٧اهذ ٞػ

ٌ ؤذ ٦الم وؤذ خاحه ختى هضوم الٗيا٫ ماعييل يبٗتها.. الٗيا٫ .  ٧ان بحٞر

اإلاهم بَل٣ذ وقٟذ مكا٧ل ٞٓيٗه ٖلكان ؤه٣ل الٗيا٫ مً اإلاضاعؽ وؤحغث ق٣ه 

الٗيا٫ ٧اهىا فى مضاعؽ زانه وصلى٢تى ال .. َبٗا خياجىا ٧لها بحٛحرث.. حىب ؤهلى

بهضلت .. ؤها قٟذ الٗظاب.. بـ ٖلى ؤص م٣ضعحى.. باخاو٫ ؤهٓم لهم خياتهم.. َبٗا

ذ مً ؤبىهم صه مغه ٦ّخب الٗيا٫ .. اإلادا٦م وه٣ل الٗيا٫ مً مضاعؾهم ومٗاملت ٞػ

.  ونالث ؤماهه

ضواهه م٘ ؤزخه وػمالءه.. اإلاك٩لت صلى٢ذ في ببجي .  هٟس ي يبُل ٖهليخه ٖو

ضم *زياهت   *ٖى٠ حؿضذ   *ٖى٠ ا٢خهاصذ   *ٖى٠ هٟس ي   * ٣ٞضان ألامان ٖو

. الش٣ت بالىٟـ

 

 

؟ !بخاف من هفس ى -4

ؤها ٖايكت م٘ زالتى وحضحى ألن ؤمي وؤبىيا جغ٧ىوى بٗض مابَل٣ىا، بابا عاح بججىػ 

بـ .. وعٌٞ يهٝغ ٖليا وبٗض قىيه ؤمي بججىػث هيه ٦مان ٖلكان وٗٝغ وٗيل

غصها مً الك٣ه زالتي .. حىػها ٧ان بيٗاملجى وخل و٧ل قىيه حهضصها بالُال١ َو

يبه زالو..  وحضحي ؤزضووي ؤٖيل مٗاهم بـ مل .. زالتي مل مخجىػة َو

٤ لي وجًغبجي .. ٞهماوي ماخضف مهخم بيا زالو ؤها هٟس ي يب٣ى لي .. صايما جٖؼ

ؤها مم٨ً ؤحيب ٞلىؽ بُغي٤ .. مهغوٝ ػذ ٧ل البىاث ؤ٢ضع ؤقترذ اللي ؤها ٖايؼاه
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مل مخهىعة بوي ؤهام م٘ واخض .. وبحٗغى ٖليا ٦خحر بـ ؤها مل عاييت.. مل ٧ىيـ

..  ٖكان الٟلىؽ

إلاا .. ٞلىؽ هيه مدىقاها ياٖجي للؼمً.. الؿىه اللي ٞاجذ ؾغ٢ذ ٞلىؽ مً زالتى

غصججي مً البيذ ذ يغبخجي َو ؤمي ؤزضججي ٖىضها بـ حىػها وٛو ٖليها .. ٖٞغ

ل م٩اهه.. ٖكتها ذ ٖلى .. عخذ ٖكذ م٘ هاؽ ؤعايلىا مً بٗيض.. وؤبىيا ما ؤٖٞغ بحٗٞغ

إلاا ؤهلى .. بججىػجه ٖغفى.. هى مل ٧ىيـ بـ ؤها ٦ىذ ٖايؼه ؤججىػ وؤٚيٓهم.. قاب

ىا حىػوها عؾمى َل٘ ٞٓي٘ بيلي٘ ويكغب خكيل .. بـ ياعيتهم ما حىػوها.. ٖٞغ

وباهجى و٧ان بيًغبجي يغب ٞٓي٘ ويغبُجي في الؿغيغ ويتر٦جي ليالي ويمص ي هى م٘ 

ؾيلذ البيذ وؾاٞغث بؾ٨ىضعيت ٖىض .. ما ٢ضعحل ؤؾخدمله ٧ان ٞٓي٘ حضؤ.. البىاث

قٟذ خاحاث .. بقخٛلذ في الاؾ٨ىضعيه في ٧اٞتريا.. بىاث ػمايلي مً ؤيام اإلاٗهض

ذ بن حضحي ٖياهه ٢غعث ؤعح٘  في ؾاٖتها.. وخكه زالو ونلذ .. في يىم ٖٞغ

.. بـ ؤو٫ ما ونلذ زٟذ ؤصزل ٖليهم مخإزغ ٦ضه.. ٖىضهم الؿاٖت واخضة وهه٠

ت ؤٖمل بيه لخض .. ٧اهذ الؿاٖت واخضة وهه٠ بالليل مكيذ في الكىإع مل ٖاٞع

لٗذ "......" و٢ٟخجى صوعيه وؤزضووي ٢ؿم  .. الهبذ مايُل٘ وفي ال٣ؿم بهضلىوي َو

اإلاك٩لت بوي ٖايؼة ؤبُل ؤؾغ١ .. زالتي هضمذ وؤزضججي جاوي.. بحٗملخلي ٢ًيت.. ب٨ٟالت

.  ؤها ٖايؼة ؤبُل الؿغ٢ت.. ؤها بساٝ ؤؾغ١ مً خض جاوي.. زالتي

هٟس ي يب٣الي مهغوٝ ػذ ٧ل "ٖى٠ ا٢خهاصذ "   *زالتي مل ٞهماوي"ٖى٠ هٟس ي *

. ٣ٞضان ألامان الظذ ؤصي لدلل ؾلى٧ي والخٗغى إلاساَغ الكإع"   *البىاث

 

 

 ...  ماعىديػ روح للمىاهدة -5

ه ؤٖمل بيه ببجى فى ؾىه ؤولى زاهىي  لى َى٫ ؤها وهى بيخساه٤ وبساٝ .. مل ٖاٞع ٖو

الٗيا٫ بيساٞىا مىه مغه .. ؤنل ؤبىه  يغبه ٚبى بيًغبىا بإي خاحت.. ؤ٢ى٫ ألبىه

زاٞىا ختى يىاصوا الجحران ؤو ختى .. يغبجي ؤصامهم لٛايت ما حؿمي ٧له حاب صم

..  يخدغ٧ىا مً م٩اجهم
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٤ .. اإلاك٩له صلى٢تي فى ببجي ال٨بحر ل٣يخه بيكغب سجايغ وصلى٢تي ب٣ى هى ٦مان بحٖز

ايؼ ٦مان يؿيب اإلاضعؾت.. ويخٗهب ٖليىا حن .. ٖو بهغاخه ؤها بإيغبه ومل ٖاٞع

. ماٖىضيل عوح للمىاهضة.. هخٗامل م٘ بٌٗ زالو

الدؿغب مً الخٗليم *ه٣ل مماعؾت الٗى٠ لؤلحيا٫ الجضيضة   *ٖى٠ حؿضذ   *

. وؤلاهدغاٝ ألازالقي

 

 

؟ !عغان يطلع راجل -6

ىضي ولض واخض3ؤها مخجىػة مً  واللهي .. مك٩لتى صلى٢تى الٗيل الهٛحر صه..  ؾىحن ٖو

ضوى بجىػ ٖهبي بيخسل٤ ٖلى ؤذ خاحه .. مؿخدمله وخمض عبىا ههيبي ٦ضه، ٖو

اإلاهيبه ؤهه بيًغب الىلض اللي ٖمغه  .. ؤهي ٧ل الغحالت ٖلى ٦ضه.. وبيًغبجي ٖاصي

خاولذ مٗاه ٦خحر وماٞيل ٞايضه ..  قهىع و٦ؿغ ٦خٟه6مغه يغبه وهى ٖمغه .. ؾيخحن

...!!  بي٣ى٫ ٖكان يُل٘ عاحل 

ٟا٫ ألزُاع ٢ض جاصذ *مٟهىم زاَىء للغحىلت   * ٖى٠ حؿضذ   * حٗغى ألَا

اصذ*بدياتهم    .  ج٣بل الٗى٠ ٖلى ؤهه ههيب ٖو

 

 

 ... على طىل صرحاهه -7

صزله يؿمذ بهه يهٝغ ٧ىيـ بـ بسيل ؤوي ما بيجلل خاحه .. هى بسيل زالو

َى٫ .. وإلاا ؤَلب ؤذ خاحت بيًغبجي.. ٖمغه ما حاب خاحت ليا ؤو للٗيا٫.. فى البيذ

يغص ٖليا . ٖيب ٦ضه.. قبا٦ها ٢ضام قب٨ىا وإلاا ؤ٢ىله ٦ٟايه.. النهاع بيبو ٖلى الجاعة

صذ الؿخاث .. قىفي ٦ظا.. قىفي حؿمها.. آهي صذ الؿخاث.. "ؤصام البيذ ب٨الم مىيل

..." بللي جسلي الىاخض

ضعؾه بدك٩ي بجها ٖلى َى٫ ؾغخاهه ..  بىتي فى ؾىه ؤولى ببخضائي وعايده ؾىه جاهيه
ُ
اإلا

َى٫ الليل جهخى مٟؼوٖت مً الىىم وجهغر وؾاٖاث .. ومل بتر٦ؼ فى الٟهل

َبٗا بدكٝى ؤبىها وهى .. جًٟل حٗيِ وهيه هايمه لخض ما ؤخـ بها واصخيها
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ؤها ٦مان هٟس ى .. بيخساه٤ مٗايا ويًغبجي وؤ٢ى٫ له بالف ؤصام الٗيا٫ ماٞيل ٞايضه

.. ػه٣اهه زالو مً ٧ل خاحه.. بًٟل باأليام مً ٚحر ماؤه٤ُ ٧لمه م٘ خض.. ٢ٟلذ

يا وؤزلو.. مً الضهيا والىاؽ والٗيا٫ ... هٟس ي ؤول٘ ٞيهم ٞو

ٖى٠ هٟس ي ؤصي بلى جإزغ في اإلاؿخىي الضعاس ي *ٖى٠ ا٢خهاصذ   *ٖى٠ حؿضذ   *

ضم التر٦حز     ٖو

 

 

؟ ..!ما بحبػ البىاث -8

بإزاٝ وؤ٢ٗض ؤٖيِ َى٫ الى٢ذ .. ؤها بساٝ لى ؤذ خض بج٩لم ٢ضامي بهىث ٖالي

ي٤ لخض جاوي ه بن ماٞيل خض بيدبجي.. ختى لى ٧ان الٖؼ ماما وبابا بيدبىا .. ؤها ٖاٞع

وصايما بابا .. ؤزىيا الهٛحر وبيضلىا ٞلىؽ يجيب الخاحاث اللي هى ٖايؼها وؤها أل

متي.. بهغاخت ماما ملهاف ٧لمه.. بيًغبجي ؤها هٟس ي ؤ٦مل .. ال٩لمت ٧لمت بابا ٖو

ؤها في ؤولى زاهىذ  بـ بابا ٖايؼ يُلٗجي مً اإلاضعؾت .. حٗليمي وؤصزل الجامٗت

ه قاٞجي ٞحن بابا بيًغبجي .. ؤها مل ٖايؼة ؤحىػ .. ويجىػوي لىاخض ٧ىيتي مل ٖاٞع

ماما زلخجي ؤجي هىا ٖلكان ج٣ىٗيجي ؤوا٤ٞ وؤعخمها وؤعخم هٟس ي مً .. ٖكان ؤوا٤ٞ

. ياعججي ما٦ىذ بيذ.. ؤنله مابيدلل زلٟت البىاث.. ؤٖمل بيه.. الًغب والبهضله

ؤلا٦غاه ٖلى الؼواج   "   *الخميحز في اإلاٗاملت"ٖى٠ هٟس ي "   *الًغب"ٖى٠ حؿضذ *

. الخغمان مً الخٗليم*ػواج مب٨غ   *

 

 

 ... ماقدرظ أرجع بيذ أهلى جاوى -9

ه ؤٖمل بيه حىػي ؤ٦بر مجى ب٨خحر ٖمغه : ٢الذ ؾٗضيت  ؾىه، ٧ان 55مل ٖاٞع

ىضه بيذ ٖغوؾه ٦بحرة  بججىػجه ٖكان ؤهغب مً ٖيكه ..مخجىػ ٢بل مجي مغجحن ٖو

 ؾييحن بـ ٖايكه مٗاه ٖيكه ػي 7ؤها مسلٟه مىه بيذ ٖمغها .. ؤهلي وجد٨مهم

ذ ه ؤجهٝغ.. بيًغبجي بإذ خاحت جُىلها بيضه، ويكخم بإلٟاّ ٢ظعة.. الٞؼ .. مل ٖاٞع

لى عحٗذ ألهلى فى الٟيىم خيخد٨مىا ٞيا ويُلٗىا عوحي .. لىبجُل٣ذ مىه ؤعوح ٞحن
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لى بىتي.. ويمىٗىوي مً الكٛل ؤهىه بإقترذ .. ؤنلي ؤها اللي بإنٝغ ٖلى هٟس ي ٖو

لى بىتي غار مً البلض وؤبيٗها وبانٝغ ٖلى هٟس ي ٖو ل٨ً البهضلت .. قىيت بيٌ ٞو

لى عييىا بيه مل خحريىا .. ما٢ضعف ؤعح٘ بيذ ؤهلي جاوي.. والكديمت ؤٖمل ٞيهم بيه

.. بلىتي خي٣ىلىا ؤبىها ؤولى بيها

 .ٖضم اإلاؿاهضة مً ألاهل"   *الؿب" ٖى٠ هٟس ي "   *الًغب"ٖى٠ حؿضذ *

 

 

...  كل اللى عايساه أربى عيالى - 10

ىضي 15ؤها مخجىػة مً   ؾىت والاجىحن الخاهيحن 12 ؤوالص، ال٨بحر ٖمغه 3 ؾىت ٖو

 ؾييحن وبصاه ألزخه جغبيه ٖكان 3حىػي ؤزض واخض منهم وهى ٖمغه .. جىؤم

ه ؤٖمل بيه.. ؤها ٖايؼه ببجي.. مابخسلٟل صه ٦مان .. وياعيذ ٖلى ٦ضه وبـ.. مل ٖاٞع

عح٘ لي جاوي الوي ..  ؾييحن بحىػ واخضة جاهيت ؤزضث ٧ل خاحت مىه وؾابخه6مً 

والصذ ٧اهىا نٛحريً ومٗىضيل .. ؤنلي ٦ىذ زايٟه ؤَلب الُال١.. ٦ىذ ٖلى ػمخه

.. ل٨ً عح٘ ػذ ماهى.. خض يهٝغ ٖليهم و٢لذ إلاا ؤعح٘ له يم٨ً يهىن الٗكغة

ؤٖمل بيه بيهضصوي بهه يإزظ الٗيا٫ .. بيٗاملجي وخل ويًغبجي ومل بيهٝغ ٖليىا

ت ؤٖمل بيه ؤها ٧ل اللى ٖايؼاه ؤعبي ٖيالي ويهٝغ ٖليهم ػذ .. ويلي٘ الك٣ت مل ٖاٞع

..  ؤذ عاحل ويهىن الٗكغة قىيه

ٟا٫   * ٖى٠ هٟس ي   *الؼواج بإزغي   *التهضيض   *ٖى٠ حؿضذ   *الخغمان مً ألَا

. ٣ٞضان ألامان*

 

 

...  عايغه زي كل الىاش - 11

.. حىػذ مي٩اهي٩ي ؾياعاث وقٛا٫ والخمض هللا.. ٖايكحن ػذ ٧ل الىاؽ.. ٦ىا ٖاصي

بيكغب ؾاٖاث وؾاٖاث بيإزظ ؤ٢غام إلاا ي٩ىن ؾهغان م٘ صخابه ٖلى ال٣هىة 

هى بد٤ عبىا .. بـ ٖاصذ ماٞيل مكا٧ل .. ويغح٘ مضهى٫ وق٩له بي٩ىن ؤٖىط باهلل

في الٗيض اللي ٞاث في قم اليؿيم ٢ىلذ له ؤها .. ٖمغه مامض بيضه ٖليا وال قخمجي
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٢ا٫ .. ٖكان البىاث حٗمل قٗغها في الٗيض ػذ ؤصخابها.. والبىاث خجروح لل٩ىاٞحر

بـ بكٍغ .. زلي٩ىا في البيذ وؤها خإبٗذ ل٨م واخضة حٗمل٨م في البيذ.. أل

ها مىحن .. ماحؿإلىهاف ٖلى ؤذ خاحت والٛغيب بن .. ٞٗال حذ.. مل قٛل٨م ؤٖٞغ

يه مىحن ذ بٗض .. مخجىػاه مً بمتى.. هى ٢غيب٪.. هيه اللي ٢ٗضث حؿإ٫ حٗٞغ ٞغ ٖو

٦ضه بهه ٧ان ٖلى ٖال٢ت بيها مً ٢بل ماؤججىػه وإلاا َلبذ مىه يخجىػها ٢ا٫ لها 

.. مايىٟٗل ٖكان ؤها مؿيخى وبهذ مؿلمت وماؤ٢ضعف ؤؾلم ؤخؿً ؤهلى يبهضلىوى

ؤجاعي هى لؿه ٖلى ٖال٢ت بيها م٘ بجها مخجىػة ومسلٟت .. ؾابها قىيه وبججىػوي

يالها فى الجامٗت ٧ل .. ٧ل الىاؽ ٦ضابحن.. ماٖضحل بإز٤ ٞيه وال فى خض جاوي.. ٖو

ؾاٖاث يؿاٞغ بؾ٨ىضعيت في قٛل ؤ٨ٞغ بجها مٗاه .. مايخإزغ بغه ؤ٢ى٫ صه ٖىضها

هى بيى٨غ بـ بالقي همغتها ٖلى اإلاىبايل .. ؤها ؤنلي بخؿاس ى صيما صخيذ.. هىا٥

..  بخاٖه

. زياهت*ٖى٠ هٟس ي   *

 

 

... خدعنى فى كل حاجت - 12

٧اهذ الهضمت ألاولى يىم .. خياحي ٧لها مكا٧ل ال خهغ لها.. حىػذ جاحغ ؤصواث مجزليت

افي ؾاٖتها ب٦دكٟذ ؤها ووالضذ ٢بل ٣ٖض ال٣غان وفي خًىع اإلاٗاػيم مً ألاهل  ٞػ

وال٣غايب بن الصدو بللي بج٣ضم يسُبجي زبى ٖليىا ٖمغه الخ٣ي٣ى و٦مان ماهله 

م بهه 16يىم الٟغح اجطح ؤهه ؤ٦بر مجي ب .. الضعاس ي ضاصيت ٚع  ؾىت وخانل ٖلى الٖا

...  ؾىىاث ٣ِٞ 5ؤصعى خهىله ٖلى ب٩الىعيـ ججاعة وبهه ؤ٦بر ب

ع٦بىا " ٦ىذ فى ؾىت ؤولى في ٧ليت الاصاب"ؤو٫ مغة ٢ابلخه ٦ىذ عاحٗه مً الجامٗت 

ىا ٢بل ما ؤهؼ٫ .. مي٨غوبام واخض واؾخٛل ٖال٢خه .. ٧لمت ٦ضه و٧لمه ٦ضه بحٗٞغ

بإهالى ال٣غي بمضيىت ٢ىيؿىا وبضؤ يجم٘ اإلاٗلىماث ٖجى، ختى ٖٝغ بن له ٢غيبت 

.. ٚغ٢ها بالهضايا وزالها حؿاٖضه في ب٢ىإ ؤؾغحي باإلاىا٣ٞت ٖليه.. حؿ٨ً بىٟـ ٢غيتى

٢ضع يسضٕ بابا ب٨المه اإلاٗؿى٫ وؤصعى ؤهه .. وبٗض ؤؾبٕى واخض و٧اهذ ػياعجه ألاولى لىا

اٝ زال٫ قهغ وبهه  لب مً والضذ جدضيض الٞؼ خانل ٖلى ب٩الىعيـ ججاعة َو
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..  قهىع مً الدُىبت اجدضص ميٗاص الٟغح3خيخ٨ٟل ب٩ل ش يء وبالٟٗل وبٗض 

م مً ب٦دكاٝ ؤهلي خ٣ي٣ت ٦ظبه ٖليىا بال ؤجهم وا٣ٞىا ٖلى يخممىا الجىاػ  وبالٚغ

.. بٗض الجىاػ بضؤث اإلاكا٧ل.. زٝى مً الًٟيدت

وإلاخٗخه ..  ب٦دكٟذ بوى مجغص حضامت بججىػوى ٖكان ؤزضم بزىاجه وؤمه وؤبىه

م .. وخغمان مً ٧ل ش يء.. مٗاملت ٢اؾيت.. ٚحر ٦ضه ماٞيل.. الجيؿيت وبـ وبالٚغ

ًلذ  مً ؤوي خملذ بٗض الؼواج بال بن خملي صه ماقٟٗليل وال ع٤٢ ٢لبه ٞو

اإلاٗاملت ال٣اؾيت وػاصث لضعحت بهه خلؿجى في البيذ وعٌٞ بوي ؤعوح ال٩ليت ٦خٟجي 

ا بؾدىجضث بإهلي ػاص في البلُجه وعاح لبيذ بابا واحٗضي 
ّ
بالخبا٫ ومى٘ ٖجى ألا٧ل وإلا

ًل .. ٖليهم بالًغب ول٨ً ؤهالي البلض بصزلىا وؤه٣ظوا والضي ووالضحى عح٘ البيذ ٞو

هاؽ مً ؤهالى ال٣غيت وصووي لبيذ ؤبىيا وؤها بحن الخياة .. يًغب ٞيا وعماوي فى الكإع

 ٢14ٗضث في الٗىايت اإلاغ٦ؼة ؤ٦ثر مً .. ؤبىيا ه٣لجي ٖلى مؿدكٟى ٢ىيؿىا.. واإلاىث

..  زغحذ مً اإلاؿدكٟي ل٣يذ اإلاكا٧ل ؤ٧ىام.. يىما

ٗذ صٖىي زل٘ مً ػوجي ول٨ً بىٟىطه وزغوجه ل٤ٟ لي الٗضيض مً ال٣ًايا ٧ان .. ٞع

٘ .. ؤزغها ٢ًيت بيهاالث مؼوعة ل٨ً ب٦دكٟىا بٗض ٦ضه ؤن الصدو بللي ٞع

ال٣ًايا يضي مسجل زُغ ومً الجحزة اج٣بٌ ٖليه واٖتٝر بان حىػذ مؿلُه 

ولخض صلى٢تي ؤها وببجي ٖايكحن في بيذ ؤبىيا .. هىه بللي وعاء ٧ل اإلاهايب صذ

بيهضصوي بال٣خل والدكىيه ختى .. ٖايؼه خض يى٣ظوي مً حبروث الغاحل صه.. مهضصيً

.  اإلادايغ بللي ٖملتهاله واؾدكهضث بالكهىص ماٖملدل مٗاه خاحه

خغمان مً *بطال٫ وجد٣حر  "ٖى٠ هٟس ي "   *يغب لخض الدُغ"ٖى٠ خؿضذ *

.     تهضيض*اتهاماث باَلت   *٦ظب زضإ   .. *الخٗليم

 

 

 ؟!من يراوى يعطينى أعمار  ىو عمري  - 13

جي يضيجي .  ؾىت17 صخيذ ؤها ٖىضذ  خه 100بـ إلللي يكٞى  ؾىت مً ٦تر بللي قٞى

وبن الظ٫ .. بججىػث وما٦ىدل ؤٖٝغ بوي بججىػث الٗظاب.. في الضهيا مً مهايب

ه ٖلى بيض الاوؿان صه بللي بجٟجن هى وؤمه في حٗظيبي مهما .. بللي في الضهيا ٧له خكٞى
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خه وبللي ٖاهيخه الخ٩ايت بضؤث بٗض .. ٢لذ وخ٨يذ مل خ٣ضع ؤٖبر ًٖ بللي قٞى

ل في قٛل البيذ.. ؤؾبٕى واخض مً حىاػذ  وإلن .. عحٗجي لبيذ ؤمى بحجت ؤوي ماٖٞغ

ػاص فى حٗظيبي َى٫ .. يٗجي ماخضف خي٠٣ ٢هاصه.. ؤبىيا ميذ، وؤها مً ؤؾغة ٚلباهه

لضعحت ؤهه عبُجي بالخبل في الؿغيغ هى وؤمه وخغ٢ىوي .. الؿىت بللي هيه ٖمغ حىاػها

هغي وطعاعى، مل بـ ٦ضه صو٫ ٦مان خغ٢ىا .. بؿ٨يىه مدميت ٖلى الىاع فى عحلي ْو

.. وش ي، و٦ؿغوا ٩ٞي، عاس ي بجٟخدذ، ٧ل صه ٖكان يجزلىا الٗيل بللي في بُجي

.. بؾخدملذ ٦خحر بـ زالم ماٖضحل ٢اصعة

وعوخذ ألمى الٛلباهت بللي مل ٢اصعة جى٧ل .. ؾيلذ له البيذ وؤها فى ؤوازغ خملى

. ل٨ً الجٕى ؤهىن مً الٗظاب ؤل٠ مغة.. عوخذ ػوصث همها..  بزىاحي

ملذ ج٣اعيغ َبيت باالناباث ماٖضاف ٖلى ال٣ًيت قهغ، .  وعٞٗذ ٖليه ٢ًيت، ٖو

ىحئذ بيه عاٞ٘ ٖليه صٖىي جبضيض ؤماهت َيب .. (حىيه640, 00 )م٣ضم ونل ب . ٞو

بػاي؟ وحذ مىحن ٧ل الٟلىؽ صيه وحىػي ٖامل فى مسبز؟  

 بٗض ما ولضث
ً
٧ل ما ؤبو للىاص ؤٞخ٨غ بللي ٖمله .. الضهيا يا٢ذ في وش ي زهىنا

ه ؤخبه وآل ؤ٦غهه.. ٞيا ؤبىه .. صؤها بغيٗه ألالم والٛم.. مل ٖاٞع

خذ عؤؽ"ٖى٠ حؿضذ ونل بلى خض الدُىعة * ٖى٠ هٟس ي *حكىيه   ...."   *خغ١ ٞو

ججاه "جىا٢ٌ اإلاكاٖغ *بصٖاء بالباَل   *اإلاٗاهاة واخخما٫ الٗظاب والاهاهت   "

". َٟلها

 

... هفس ي أبقى قىيت زيه – 14

  

ومل .. ج٣غيبا ٖكتى ٧لها بهاهاث وقديمت ويغب.. مخجىػة مً ؤص بيه مل ٞا٦غة

ه ليه بؾخدملذ مً ؤو٫ الجىاػ ٧ان ٞيه مكا٧ل فى .. بـ ٦ىذ ؤٖمل بيه.. ٖاٞع

فى الاو٫ .. بضؤ يًغبجى بٗض بؾبٕى مً الجىاػ.. يٗجي الٗال٢ت الؼوحيت.. الٗال٢ت

ضوي اهه خيب٣ي .. عخذ ألهلي.. بـ اإلاىيٕى ػاص.. ق٨يذ ألبىه عحٗىوي جاوي بٗض ماٖو

حن ٧ىيـ وعح٘ جاوي ..  ٧ىيـ ٢ٗض اؾبٖى
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في ..  بيك٪ في ٧ل خاحت ؤٖملها لى ب٧لمذ م٘ ؤذ خض يب٣ى ؤ٦يض بيجي وبيىه خاحه

ٞغح ؤزخه ًٞل ي٣ىلي اهتي ٦ىتي بدبص ي ٖلى الغحاله ٦ضه ليه وبٗض الٟغح حاب 

..  ويغبجي بةيض و٢٘ لي ؾىه.. زكبه ٦بحرة ويغبجي ٖلى عحلي

ؤنله .. ٖكان ماازغحل وإلاا ؤمي جيجي جؼوعوي ٧ان بيُغصها.. خلؿجي ؤعب٘ قهىع 

ه .  ٖايؼا٦م جسلىوي ؤ٢ىيه ػيه.. مؿخ٣ىذ وماٞيل خاحت بخسٞى

ضم ز٣ت   *ٖى٠ حيس ي   *حكىيه   *ٖى٠ حؿضذ   * الخغمان مً ألاهل   *ق٪ ٖو

. اتهاماث باَلت*

 

 

:  حعقيب
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 . الُال١ ال٣هغذ  -

 . الؼواج مً ؤزغي  -

 . الدياهت الؼوحيت -

 . الٛضع -

 . ػها اإلاداعم -

 . نٗىبت الاحغاءاث ال٣اهىهيت -
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 . حٗاَى اإلاسضعاث -

 . ؾىء ألاويإ الا٢خهاصيت وال٣ٟغ الكضيض -

بابا ٖايؼ يُلٗجى مً اإلاضعؾت )الخميحز بحن البيذ والىلض صازل ألاؾغة  -

ويجىػوى لىاخض ٧ىيتى، ماما زلخجى ؤجى هىا ٖكان ج٣ىٗيجي ب٨الم بابا، 

 . (ماما وبابا بيدبىا ؤزىيا ؤ٦تر مجي

 

ؤما ًٖ آلازاع اإلاترجبت ٖلى الخٗغى بلى هظه الهىع اإلاسخلٟت مً الٗى٠ ألاؾغذ، 

:  ٞهي جى٣ؿم بلى ق٣حن

.  آزاع جخٗل٤ باليؿاء   - 

ٟا٫   -  .  آزاع جخٗل٤ باأَل

 ويم٨ىىا ؤن هغي بىيىح آلازاع التى جىجم ًٖ حٗغى اليؿاء للٗى٠ ألاؾغذ، 

بهىعه اإلاسخلٟت ؾىاء الىٟؿيت ؤو الجؿضيت ؤو الجيؿيت مً زال٫ ق٩اوي 

.  اليؿاء ؤهٟؿهً

..  إلاا ببو فى اإلاغايا بةؾخٛغب هٟس ى -

 .. بـ ؤلاهاهت بخجغح.. بن ٧ان ٖلى الًغب حهىن  -

..  بساٝ مىه بإخـ ؤهه ٖٟغيذ -

 .. حؿمى وحٗجى مً ٦تر الًغب -

 ..مل ٖايؼة خاحت مً خض ٚحر الاخترام -

 ..ؤعوح إلاحن ماليل خض فى الضهيا -

 .. هٟس ى ؤٖٝغ ؤخًً ببجى -

 .. ٖايؼة ؤبُل ؤحٗهب ٖلى ٧ل خاحت -

يلى خاحت -  .. ٖايؼة ؤهام.. قٞى

 .. ٦ىذ ؤٖٝغ ؤقخٛل ػي ػمان.. بـ لى ْهغي يس٠ -

 .. صوزذ ٖلى ٧ل الض٧اجغة ماٞيل خاحت بتريدجى -

لى جإملىا الٗباعاث الؿاب٣ت التى وعصث ٖلى ؤلؿىت بٌٗ اليؿاء لخىنلىا بلى 

، ٦ما 
ً
مالمذ آلازاع التى يتر٦ها الٗى٠ ٖليهً، جل٪ آلازاع التى جىاولىاها ؾاب٣ا
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جىاولتها الٗضيض مً الضعاؾاث وألابدار، ولم جسخل٠ بإيت خا٫ ًٖ آلازاع التى 

. يدضثها ؤي ؾلى٥ مهحن ؤو ماطذ ؤو مالم

:    ويم٨ً بحمالها ٞيما يلى

. (حغوح و٦ضماث و٦ؿىع وخغو١ واإلاىث فى بٌٗ ألاخيان)آلازاع الجؿضيت -   

، ٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ وباآلزغيً، ألاع١، )آلازاع الىٟؿيت  - الخؼن، الدٝى

ال٩ىابيـ، الٗهليت، الخىجغ الكضيض، ال٣ل٤، اليإؽ، ؤلاخباٍ، ٢لت 

 . (الخيلت، ؤلاخؿاؽ بالعجؼ

الهضإ، يي٤ الخىٟـ، ج٣لهاث باإلاٗضة وألامٗاء، )آلازاع الىٟسجؿضيت  -

بيُغاب بًغباث ال٣لب، ؤلاخؿاؽ بخ٨ؿحر في الجؿم والٗٓام، بٚماء 

٣ضان للىعى، ٣ٞضان للى٤ُ  . (ٞو

يت  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مٗاهاة اليؿاء ٖلى هظا الىدى مغجبُت بلى خض ٦بحر بىٖى

ٞدحن يخٗغى اإلاغء بلى ؤلاهاهت ؤو ؤلاطال٫ .. الٗى٠ الىا٢٘ ٖليهً وب٣ؿىجه

وخحن ال . ؤوالخد٣حر ؤو ؤذ ٞٗل ماطذ ومهحن وي٩ىن فى طاث الى٢ذ هى اإلاالم

وخحن يهبذ جدمل الاهاهت . ي٩ىن لئلوؿان مسغج ؤو مهغب مً طل٪ الٗى٠

المت ٖلى ال٣ٗل و٢ىة  والخد٣حر والًغب ؤقياء ٖاصيت ومً َبائ٘ ألامىع، بل ٖو

. الخدمل

يضٞ٘ ٧ل هظا الطخيت لخبجي ألا٩ٞاع واإلاىعوزاث التي جبرع وحٗؼػ ؤخياها ؾلى٥ 

م اإلاٗاهاة التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ها والتي حٗاوي منها . الجاوي ٚع

 وجدًغوى هىا بٌٗ اإلا٣ىالث التى جغصصث ٖلى ؤلؿىت بٌٗ اليؿاء ؤزىاء 

/ الؿخاث بيدبىا يًغبىا"الىضواث التي ؤصعهاها فى ألاما٦ً اإلاسخلٟت مشا٫ طل٪ 

بهغاخت ٞيه / مؿ٨حن خيل٣يها مىحن وآل مىحن.. يٗمل بيه الغاحل ْغوٞه نٗبه

/ الؿخاث مٟغوى حؿخدمل ٖلكان ٖيالها/ ؾخاث بخدب الكديمت والًغب

ػي .. الؿذ مً صو٫ بٗض مدؿيب البيذ جغح٘ جاوى ؤو٫ ما حىػها يهالخها

وبالُب٘ ٖىض الخضيث م٘ هاالء اليؿاء " ال٩لب اللى بيترميلىا خخت ٖٓمت

يخطح حجم اإلاٗاهاة ال٩امىت وعاء جل٪ الٗباعاث التى حكحر بلى حجم الهغإ بحن 

اصاث وبحن الاخخياحاث ألاؾاؾيت لهظا الاوؿان .   مايدمله ؤلاوؿان مً ؤ٩ٞاع ٖو



 17 

ب فى ؤلاهاهت ؤو ؤلايظاء الجؿضي اإلاغء ٖمىما ومىظ َٟىلخه له .. مً مىا يٚغ

الا٧ل، الكغب، الٗالج، اإلادبت "بخخياحاجه ألاؾاؾيت  ل٩ى يديا ويىمى 

والاهخمام، الاخترام والخ٣ضيغ ؾىاء ج٣ضيغ الصدو لىٟؿه ؤو ج٣ضيغ آلازغيً 

وبضون هظه الاخخياحاث ألاؾاؾيت ال يم٨ً ؤن يىمى " له، الكٗىع باألمان

ولى هٓغها بلى خا٫ اليؿاء الالحى ؤجىا بليىا وجإملىا . ؤلاوؿان همىا ؾليما

.   ؤوياٖهً لىحضها ؤجهً مدغوماث مً الخض ألاصوى مً الاخخياحاث ألاصميت

وهديجت ل٩ل هظا هغي ؤهىا ؤمام خ٣ي٣ت ال يم٨ً بٟٚالها بإن الٗى٠ الىا٢٘ ٖلى 

اليؿاء له آزاع حمت ليـ ٖلى صخت اليؿاء ؾىاء الىٟؿيت ؤو الجؿضيت 

، ٟٞي الٛالب ؤن اليؿاء الالحي يٗاهحن مً هظا 
ً
لى ؤَٟالهً ؤيًا ٞدؿب بل ٖو

ايت ؤَٟالهً ومىدهم الخب والخىان، ٟٞا٢ض  الٗظاب ج٠ًٗ ٢ضعتهً ٖلى ٖع

الص يء ال يُٗيه، ٞمٗٓم اليؿاء الالحى جغصصن ٖلى وخضة الاؾخمإ حاءوا 

ٟالهً .  للبدث ًٖ الٗالج ؾىاء الٗالج الُبى ؤو الٗالج الىٟس ى لهً ؤو أَل

ٟا٫ هم الطخيت الشاهيت إلاا جخٗغى له اليؿاء مً ٖى٠، و٢ض ؤ٦ضث  بطن ٞاأَل

الٗضيض مً الضعاؾاث، ٦ما ؤ٦ضث مٗٓم الخاالث التى جغصصث ٖليىا ؤهه خحن 

ٟا٫ .  يدضر ٖى٠ صازل الاؾغة فى الٛالب ي٩ىن وا٢٘ ٖلى اليؿاء وألَا

:  و٢ض يخٗغى الُٟل لهىع مسخلٟت مً الٗى٠ جخمشل فى

  (هٟس ى وحؿضي وحيس ى)ٖى٠ مباقغ ويى٣ؿم بلى  -1

ٖى٠ ٚحر مباقغ ويخمشل فى مكاهضة الُٟل للٗى٠ الىا٢٘ فى ألاؾغة ؤو  -2

جغ٢به لخضوزه مما يازغ ٖلى الخالت الىٟؿيت للُٟل والتي جخمشل في ٢لت 

 .التر٦حز والدٝى الكضيض وال٨ظب

ٟا٫ مً الٗى٠ ٚحر اإلاباقغ يبضؤ مب٨غا وهم اليؼالىن ؤحىت فى  وفي الىا٢٘ جًُغع ألَا

بُىن ؤمهاتهم، ٣ٞض يهابىن بإطي ٖىضما يًغب ؤبائهم ؤمهاتهم بطا لم جخٗغى ألام 

مً  ( %45، % 23)وفى هظا الهضص ؤقاعث هخائج الضعاؾاث ؤن مابحن . بلى ؤلاحهاى

. اإلاًغوباث ٦ً خىامل

 ؤما بٗض الىالصة ٞةن الدُغ يدؿ٘، ٞاألم التى يًغبها ػوحها ؤو ألام التى حٗاوى مً 

ايت ؤَٟالها والاهخمام بهم  ؤلاخباٍ والخىجغ والا٦خئاب بالُب٘ جىسٌٟ ٢ضعتها ٖلى ٖع
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ٟالها، و٢ض حكٗغ ب٨غاهيت ججاههم ألن وحىصهم يجبرها ٖلى  ويؼيض بخخما٫ يغبها أَل

.  الاؾخمغاع فى هظه الٗال٢ت الؼوحيت التى الجدخملها

وبطا ٧اهذ بٌٗ الضعاؾاث وألابدار ؤْهغث ؤن هىا٥ ٖال٢ت بحن الٗى٠ الظي 

ٟا٫، ٞاإلاماعؾت  هىع بٌٗ الايُغاباث الىٟؿيت لضي ألَا جخٗغى له اليؿاء ْو

الٗمليت حاءث ٖلى هدى يؼيض مً جإ٦يض خ٣ي٣ت هظه الٗال٢ت، خيث ؤهه مً زال٫ 

 بحن ْهىع بٌٗ 
ً
 واضخا

ً
زبراجىا الٗمليت بىخضة الاؾخمإ جبحن ؤن هىا٥ بعجباَا

. اإلاكا٧ل الؿلى٦يت لضي الُٟل وبحن حٗغيه للٗى٠ ألاؾغي اإلاباقغ ؤو ٚحر اإلاباقغ

:  و٢ض حاءث اإلاك٨الث ٖلى الىدى الخالى

.  الكٗىع بال٣ل٤ وألاع١ والخؼن  -

 . الخٗغى إلاكا٧ل صعاؾيت بؿلب ٢لت التر٦حز -

وحىص زلل فى ال٣ضعة ٖلى الخ٨ي٠ مما ياصي بلى الذجل والىخضة  -

 . والدٝى مً ٧ل ش يء

 . ْهىع ؾلى٥ ٖىي٠ لضي الُٟل -

ْهىع بٌٗ الايُغاباث اإلاخمشلت فى الخبى٫ الالبعاصي، الؿغ٢ت، ال٨ظب،  -

 .الهغوب مً اإلاضعؾت

ومما ال ق٪ ٞيه ؤن ٧ل هظه اإلاك٨الث التي جهّضع للمجخم٘ شدهياث لم جىمى 

الىمى الؿليم، والتي يخإزغ ؤصاءها في اإلاجخم٘ بااليُغاباث التي حٗاوي منها مما 

ٟا٫ بيذ  يسٌٟ مً بهخاحيتها، هاهي٪ ًٖ ْهىع بٌٗ اإلاكا٧ل مشل هغوب ألَا

ٟا٫ ألزُاع  ألاؾغة مما يؿلب ْاهغة ؤَٟا٫ الكىإع وبالخالي حٗغى هاالء ألَا

خهاب وما بلى طل٪ مً ؤزُاع ٞيخ٩ل٠ اإلاجخم٘ ٦شحر مً الجهىص لٗالج . ؤلاصمان وؤلٚا

 . جل٪ آلازاعها

 ول٩ل ماؾب٤ يم٨ىىا ؤن هجؼم بإن الٗى٠ الىا٢٘ ٖلى اليؿاء له ؤزاعؾلبيت 
ً
وؤزحرا

ٟا٫ واإلاجخم٘ ٩٦ل لى ألَا .  ليـ ٣ِٞ ٖلى اليؿاء بل ٖو
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بل هىا٥ .. وؤهىا ال ج٠٣ ؤمامىا مك٩لت صون ؤن هدلها.. بالُب٘ ليؿذ الخياة وعصيت

٦شحر مً اإلاك٨الث التي جىاحهىا والتي ه٠٣ ؤمامها م٨خىفي ألايضذ وبن ؾاٖضها في 

 مً مٗاهاة الؿيضة بال بهىا وكٗغ بالعجؼ
ً
. ج٣ضيم بٌٗ الٗىن الظذ يس٠ٟ وؿليا

.  وهظه بٌٗ الخاالث التي و٢ٟىا ٖاحؼيً ًٖ  مؿاهضتها

 

 ...ربىا يحلها من عىده -1

  قالذ ابدضام 

٘ ٢ًيت ه٣ٟت ٖلى حىػي.. ؤها مل ٖايؼة ؤي خاحت ؤها .. بـ ٧ل اللى ٖايؼاه ؤٞع

لى ؤص خالها وولض ..  بىاث وولض4 ؾىت ٖىضي 30مخجىػة مً  بيذ منهم مخجىػة ٖو

هى بيكخٛل .. حىػي ٚحر الًغب والاهاهاث مل بيهٝغ ٖليىا.. قٛا٫ بـ يضوب

مإ٢ضعف .. بـ ٧ل ٞلىؾه مًيٗها ٖلى الؿخاث وال٣هىة.. ؾمؿاع وبي٨ؿب ٦خحر

مؿخدملت .. ؤَل٤ إلوى لى بَل٣ذ خيُغصوى مً البيذ وؤب٣ى فى الكإع ؤها والبىاث

..  الٗيكت ٖكان ماب٣اف فى الكإع

صه مغه ٞخذ صماٙ البيذ الهٛحره الجحران بجهلىا بالبىليـ وإلاا .. بيًغبجى ؤها والبىاث

.. مل مهم الًغب ؤهى بخىا مؿخدملحن وؤزضها ٖلى ٦ضه.. حه ٢ا٫ ؤب بحربى بيخه

.. بي٣ى٫ الؿخاث بدخهٝغ.. ماٖىضوف ماو٘ ؤقخٛل قٛل بُا٫.. اإلاهم بهىا هالقى ها٧ل

ه ؤ٦ك٠ ٖليها ..  البيذ ال٨بحرة ٖىضها هؼي٠ ب٣الها قهغيً مل ٖاٞع

.. ٦ىذ بإقخٛل فى لًم الدغػ وباؾاٖض قىيه بـ هٓغي ي٠ٗ وماب٣دل ٢اصعة

ؤها مل ٖايؼة ٚحر اإلاد٨مت .. مدخاحت لىٓاعة ومل ٢اصعة ؤٖملها ٖكان ٖايؼة ٞلىؽ

.  جد٨م بى٣ٟت للٗيا٫

نٗىبت بزباث الضزل و٠٢ ٖائ٤ ؤمام الؿيضة فى الخهى٫ ٖلى ه٣ٟت مىاؾبت لها )

.  (ولبىاتها

 

 

 أورح ملين؟؟ -2

 ؾىت، ٦ىذ ٞا٦غه الجىاػ خيى٣ظوى مً 17هغبذ مً بيذ ؤهلى واججىػث وؤها ٖمغي 

٦ىذ .. ؤللـ وؤجٟسح وؤضخ٪.. ٧ان هٟس ي ؤ٧ىن ػي ٧ل البىاث.. يغب ؤبىيا وؤزىاحى
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ه مً ٧ل خاحت ٦ىذ .. ٖكان ٦ضه ؾلذ اإلاضعؾت وهغبذ مً ؤهلى.. صايما ممىٖى

يب ؤوي .. نٛحره ومل ٞاهمه خاحت بججىػها ٖغفى وإلاا .. ٢ابلذ قاب ٧ان خىحن َو

ىا حىػوها ال٢ذ حىػي ػيه ػي .. وبٗض الجىاػ ل٣يذ خض جاوى زالو.. ؤهلى وؤهله ٖٞغ

..  بـ همه ٧اهى ؤعخم قىيه.. ؤبىيا وؤزىيا

احي ويٗايغوى ٖكان هغبذ مً بيذ ؤهلى بيًغبجى يغب .. بضؤ يك٪ في ٧ل جهٞغ

ٚحره وق٪ . ٧ل خاحت جسُغ ٖلى البا٫ بيٗملها.. خغ١ .. ؤه٠.. ٦ؿغ بيض.. ٞٓي٘

.. ؤنله صيما مبرقم.. وبتهاماث ويغب

ًىوى ؤها والٗيا٫ ه ؤٖمل بيه ؤهلى ٞع ؤها .. بي٣ىلىا اهتى اللى ٖملتى ٦ضه..  مل ٖاٞع

ه بن مك٩لتى ماالهاف خل ٚحر الُال١ وزهىنا بٗض هباب الُحن بللى  ٖاٞع

..  ؤنل صلى٢تى البيه َىع هٟؿه مً خكيل لبىصعه.. بيازضوا

وم٣ضعف ؤعح٘ .. ل٨ً ؤعوح ٞحن لى بَل٣ذ؟ ماٞيل م٩ان ؤٖيل ٞيه ؤها ووالصي 

. بيذ ؤهلى

ٖضم وحىص م٩ان جلجإ بليه الؿيضة م٘ الٗضاء ؤؾغتها و٦ظل٪ ٖضم وحىص ٖمل ؤصي )

.  (بلى نٗىبت خل اإلاك٩لت

 

 

 صدقينى أها مػ مجىىهت -3

ب .. ال٨بري مهمىمت بكضة وألانٛغ يبضو ٖليها زٝى قضيض... صزلذ ؾيضجان ال جٚغ

وبٗض ؤن َمإهتها اإلاؿخمٗت وهضؤث مً هٟؿها بضؤث .. فى ال٨الم وال حكٗغ بالش٣ت

:  ٢الذ وصاص.. جد٩ى

حىػي بصعى بوى مجىىهت وحاب قهاصاث جشلذ ال٨الم صه ٖكان ٖىضها الُال١ 

صه : ٢الذ ؤمها.. وهى ٖايؼ يُل٣جى ويإزظ البىاث مجى" الؼائغة مؿيديت"نٗب 

بـ ٞىحئىا ؤهه حايب قهاصاث مؼوعة .. بيًغبها يغب قضيض ومٗاها مدايغ ب٨ضه

ؤيىه .. ؤها مل مجىىهت هى اللى ٖايؼ يجىجي: حصجٗذ وصاص و٢الذ.. جشلذ بجها مجىىهت

عاح .. بـ ٖكان الًغب ٧ان حامض حضا.. ولُمذ.. صخيذ ؤها آزغ مغة نغزذ

لى الٗيا٫ ه بهه وانل .. مخهل بالجحران ٖكان ي٣ىٗهم بوى ماطيه وزُٖغ ؤها ٖاٞع

ال٢اجه ٦خحره .. ؤها مل ٖايؼه خاحت ٚحر ٖيالى.. ٖو
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  اللى مالهىظ ظهر؟ -4

ه ؤعوح إلاحن وؤقخ٩ى إلاحن  ومل ٖاٞع
ً
ؤمى وؤبىيا مُل٣حن و٧ل .. حىػي نٗب حضا

ايل خياجه فى بيخه م٘ والصه الجضاص .. ؤها مخجىػة مً ؾيخحن.. واخض ٞيهم ؤججىػ ٖو

.. مغة ٦ب اإلايه السدىه ٖلى وخغ٢جى.. بـ حىػي بيًغبجى يغب ٞٓي٘ وبيٗظبجى

إلاا ٦ىذ خامل ًٞل يًغب ٞيا لخض ما ؾ٣ُجى .. ومغه زبُجى فى الخيِ ٞخذ صماغى

ؤها بإزضمهم – ؤنله مٗاه َٟلحن مً مغاجه ألاوالهيت .. ٖكان هى مل ٖايؼ ؤَٟا٫

٧لهم فى البيذ ختى لى ؤزىه ٖايؼ الكلكب بحيبهىله ولى ماٖملدل ٦ضه ؤهًغب 

ياله وؤزىاجه.. يغب نٗب ه .. بهغاخه هى بججىػوى ٖكان ؤزضمه هى ٖو مل ٖاٞع

..... ٖلى عؤي اإلاشل اللى مالهىف ْهغ ..ؤٖمل بيه وؤها ماليل خض ؤعوح له 

  (نٗىبت بيجاص ملجإ للؿيضة لخٗيل ٞيه ختى لى ؤم٨نها ؤن حٗمل في ؤذ ٖمل)

 

 

... هدماهه... هدماهه... أها هدماهه -5

خ٩ايتها بةزخهاع جبضؤ مىظ زالر " ٦غيمت"هظه الٗباعة هى آزغ ما٢الخه لى ..  ؤها هضماهه

 و٧اهذ حٗاوى مً ؤٖغاى ب٦خئاب 2004 -8-18بلى اإلاغ٦ؼ يىم .. حاءث ٦غيمت.. ؾىىاث

لذ ه٨ظا ٖضة ؤؾابي٘ ٣ضان جام للكهيت ْو ضم ال٣ضعة ٖلى الىىم ٞو ٧اهذ .. ٖو

وجدؿاء٫ .. مهضومت بىا٢ٗت ب٦دكاٝ ػواج ػوحها وال جهض١ وهي فى خالت طهى٫ جام

٦ي٠ خضر طل٪ وإلااطا؟  

ضم جدمل مؿئىليت.. بهاهت.. ؾييحن َىيلت وؤها مؿخدملت يغب: ج٣ى٫  ؾييحن .. ٖو

. َىيلت بمض بيضي ل٩ل واخض قىيه واها بغصه مؿخدملت

ايؼ  ايؼ ٞلىؽ للضعوؽ والهٛحر ٖىضه مغى مؼمً ٖو ببجى ال٨بحر فى زاهىيه ٖامه ٖو

...  مل ٢اصعة ؤؾخدمل.. وبغصه مؿخدملت؟ بـ صلى٢تى يخجىػ ٦مان.. ٖالج َىيل

جدؿيذ ٦غيمت حؼئيا بٗض ٖضة ؤؾابي٘ وبضؤث مغخلت مً الكٗىع بالًٛب واإلاغاعة 

وجغبيت ؤبىائها بك٩ل .. وؤنغث ٖلى الُال١ وعؤث ؤهه الخل الىخيض لغص بٖخباعها

: ٢الذ.. مدترم
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ؤها ٦غهذ الغحاله .. ؤها مل ٖايؼة الُال١ ٖكان ؤججىػ .. الُال١ هى الخل.. ؤيىه

ايؼه ٦مان ه٣ٟت الىالص ٖكان ؤٖٝغ ؤعبيهم .. ٧لهم ؤها ٖايؼة مٗاف ؤمي وؤبىيا ٖو

. ٧ىيـ

 وبٗض ٞترة جم خهىلها ٖلى الُال١
ً
ول٨ً لم يإحى مٗاف والضتها ولم جإوى .. وؤزحرا

وٗم ٦الم الىاؽ الظي .. ه٣ٟت الىالص ولم يإحى ؾىي ٦الم الىاؽ الظي ػاص مً ب٦خئبها

...  ال يغخم بمغاة مُل٣ت جديا بمى٣ُت قٗبيبت

... وايُغث ٦غيمت ؤن جسغج ببنها مً اإلاضعؾت وج٣ٟل باب بيتها بل وباب خياتها

نٗىبت الٗمل م٘ ي٠ٗ خالتها الصخيت و٦ظل٪ نٗىبت اؾخسغاج اإلاٗاف الدام )

 (بىالضحها نٗىبت جىٟيظ خ٨م الى٣ٟت

 

 

!  من يىمها مارجعػ -6

جد٩ي هىا٫ 

ىضي 15ؤها مخجىػة مً   والص وبيذ ٖايكه فى ؤوصه فى ق٣ت خماحى 3 ٖيا٫ 4 ؾىت ٖو

و٢تها ٦ىا ٖلى صزى٫ ..  ؾىحن وبٗض زىا٢ت مً الدىا٢اث الضايمت م٘ حىػذ3ومً 

يغبجى وزبُجى ب٣ٟل .. بجسى٣ىا ٧الٗاصة.. والىالص ٖايؼيحن خاحت اإلاضعؾت.. اإلاضاعؽ

ٞخدذ ٖىيه ٖلى نغار الٗيا٫ .. ماخؿيدل.. ؾاٖاث.. زىاوى.. بٚمى ٖليا.. الاوصه

"....  خخجيبي للغاحل صاهيه ٞىقى"وػٖي٤ خماحى 

ل ٖىه خاحه ؤنل حٗبىاله .. ومً يىمها ؾاب حىػي وؤبى ٖيالي البيذ وماوٗٞغ

"  خماحى ٢الذ ٦ضه"ؤٖهابه 

ؤحغث ؤوصه وبقخٛلذ .. وياعيذ ٖلى ؤص ٦ضه وبـ صذ ٦مان َغصججى ؤها والٗيا٫

..  بـ الىٗمت مابخضمل" ؤزضم فى البيىث"

عخذ اإلاؿدكٟى ٢الىا ٖىضي مك٩لت فى ال٣ٟغاث .. حالى وح٘ قضيض فى ع٢بتى

ه ؤٖمل بيه فى الٗيا٫ محن يهٝغ .. ومدخاحت ٖالج َبيعى وقٛل بؿيِ مل ٖاٞع

. ٖليهم

  (لم ي٨ً الاؾخضال٫ ٖلى م٩ان الؼوج ؤو صزله)

 ***
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ٖلى  (ببٌٗ اإلاؿاٖضة) صائما بهظا الؿىاص واليؿاء ٖىضهً ال٣ضعة ثل٨ً الضهيا ليـ

. الى٢ٝى مً حضيض وم٣اومت الٓلم والٗى٠ واؾخٗاصة بخترامهً ألهٟؿهً

هظه بٌٗ الخاالث التي هجخىا في مؿاٖضتها وهجخذ مٗىا في الخٛلب ٖلى 

:  مك٨التهً ومٗى٢اث اإلاجخم٘

 

 ما يػ مضخحيل  -1

جد٩ي هىعا 

ل٘ ٦بحر ٖليا .. خلمذ بوى ؤ٧ىن ػي الىاؽ.. خلمذ بالجىاػ والدلٟت.. خلمذ خلم َو

ؾىت واخضة بـ بمليىن ؾىت، قٟذ فى الؿىت صيه ٧ل .. بججىػث مً ؾىت واخضة

. بـ زالم حٗبذ ومل ٢اصعة ؤؾخدمل.. ط٫.. بهاهت.. يغب.. خاحت

بـ .. اإلاك٩لت بضؤث مً وؤها َٟلت صيما ٦ىذ خاؾت بوى ٚحر ٧ل البىاث إلوى ٦ؿيدت

نض٢يجى ؤها ٦ىذ صيما بداو٫ ؤ٧ىن ػي الىاؽ بحٗلمذ وؤزضث صبلىم وبقخٛلذ 

وبٗض الجىاػ .. خاحاث ٦خحر، واججىػث مً ؾىت فى ؤوصة فى ٖماعة فى قإع ٖبض الٗؼيؼ

لى ؤي  ٖلى َى٫ قٟذ عاحل ػي الىخل بيًغب يغب ٞٓي٘ بةي خاحت فى بيضه ٖو

٦ىذ خامل وحالى هؼي٠ مً ٦تر الًغب، صيما يٗايغوي بةوى ٦ؿيدت .. خخه فى حؿمى

َغصوى مً الاوصه فى هو الليل وعخذ صاع .. م٘ بوى ؤها اللى باقخٛل وبةنٝغ ٖليه

ايؼة ؤَل٤.. ؤلايىاء اللى فى ال٣ىاَغ .  هاؽ والص خال٫ صلىوى ٖليها، ؤها حٗبذ ٖو

جم ج٣ضيم الضٖم الىٟس ى وال٣اهىوى لىىعا، وبٗض ٖضص مً الؼياعاث وبمؿاٖضة صاع 

ؤلايىاء حاءث هىعا بلى اإلاغ٦ؼ و٢ض ججاوػث بلى خض ٦بحر مدىتها، ول٨نها لم جإحى هظه 

اإلاغة بمٟغصها بل حاءث بصخبت ؾيضة ؤزغي حؿ٨ً مٗها بضاع ؤلايىاء وحاءث 

جُلب مؿاهضة الؿيضة ألازغي و٧اهذ اإلاٟإحاة ؤن هىعا هى التى حصج٘ الؿيضة 

وج٨ٟغ فى مساعج مٗها لخل اإلاك٩لتها واج٣ٟخا ؤن حٗلم هىعا الؿيضة الاقٛا٫ اليضويت 

 "ما يػ مضخحيل"وزخمذ ػياعتها بخل٪ الٗباعة الغائٗت .. التى جخ٣نها ليٗمالن مٗا
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!!  أصله عايس ولد -2

: جد٩ي ٖٟذ

خماحى ٖمالت جؼن ٖلى حىػي ٖكان .  ؾييحن9ؤها ماٖىضيل ٚحر بيذ واخضة ٖمغها 

يخجىػ جاوى ويسل٠ الىلض، حىػي ٖهبى زالو ٖلى البيذ بيًغبها ٦شحر ؤها ٦مان 

مغة ؤبىها يغبها و٧اهذ خخمىث فى بيضه، ًٞل يسى٤ ٞيها إلاا .. بإيغبها حامض

غث .. ٞٞغ

يم٨ً بهذ ٖهليت مً مىيٕى خماج٪؟  : ؾإلذ اإلاؿخمٗت

.  ؤيىه ؤها ٖهليت ٢ىي مً ٧ل اللى خانل: ٖٟذ

جمذ ل٣اءاث م٘ الؼوحت والؼوج ومىا٢كت الؼوج فى َغي٣ت حٗامله م٘ ببيخه وفى 

 . ٖال٢خه بؼوحخه وؤبضي الؼوج بؾخٗضاص وعٚبت قضيضة فى جدؿحن الاويإ

 

 

.. على طىل مكغر -3

يلى خل فى ٖهليخه ٤ ..  خًغث ماحضة م٘ ػوحها و٢الذ قٞى ٖلى َى٫ بحٖز

٤.. وم٨كغ مل .. ػه٣ذ ؤها والىالص، وإلاا باَعّوح ًٖ هٟس ى ٖىض ؤهلى يًٟل يٖؼ

ي٤ وه٨ض ٖلى َى٫  ..  ٖايؼوى ؤزغج مً البيذ والبيذ مٗىاه ٖػ

بالخضيث م٘ الؼوج والؼوحت و٧ل منهما ٖلى بهٟغاص بٖتٝر الؼوج بٗهليخه ومً 

زال٫ الخضيث مٗه جبحن ؤهه يٗاوى مً خالت ب٦خئاب قضيضة هاججت ًٖ بٌٗ 

اإلاكا٧ل فى الٗمل والخياة، وجم ب٢ىإ الؼوج بؼياعة ؤخض ؤَباء اإلاغ٦ؼ لٗالج خالت 

وبالٟٗل جدؿيذ خالت الؼوج والتى بو٨ٗؿذ ٖلى ٖال٢خه بؼوحخه ... الا٦خئاب

... وؤوالصه وبُل ي٨كغ قىيه

 

 

عمري ماكىذ أصدو  -4

حاءث جدذ بلخاح مً ؤزتها بٗض جضهىع .. حاءث ؾاميت بلى اإلاغ٦ؼ يائؿت مؿدؿلمت

..  ٧اهذ ٧ل ماجغيضه هى ج٣ضيم الضٖم الُبى.. خالتها يىما بٗض يىم
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:  خ٩ايتها

لضحها ولضان بالجامٗت ٖاقذ ٖمغها م٘ .  ؾىت24 ؾىه متزوحت مً 43ؾاميت ٖمغها 

م مً خؼجها اإلاؿخمغ  عحل ال يٗٝغ ؾىي الًغب والاهاهت بٖخاصث َغي٣خه وبالٚغ

ها الكضيض مىه بال ؤجها ٧اهذ ال جخهىع الخياة بضوهه ال٩ل ٧ان مىضهل مً  وزٞى

زياهت ختى .. بهاهت.. يغب.. ٖايكذ ؾاميت ٧ل ؤق٩ا٫ الٗى٠ ج٣غيبا.. صعحت جدملها

 وبٗض ؾييحن َىيلت حاءث ؾاميت بلى اإلاغ٦ؼ بىاء ٖلى َلب . الجىاػ بججىػ ٖليها
ً
ؤزحرا

بت فى الخياة وقٗىع .. ؤزتها ٣ضان جام للٚغ حاءث حٗاوى مً ؤٖغاى ب٦خئاب ٞو

ضم الش٣ت بالىٟـ ..  بال٠ًٗ ٖو

بيا وبٗض مغوع ٖام .. جغصصث ؾاميت ٖلى اإلاغ٦ؼ مغاث ٖضيضة وجم مؿاهضتها هٟؿيا َو

٢غعث الُال١ وألن الك٣ت مل٩ا لها ٞلم ججض مٗاهاة فى مىانلت الخياة وجدىلذ بلى 

ٖمل وحباث "حٗمل وجد٤٣ م٩اؾب  مً زال٫ .. شدو ؤزغ ؤ٦ثر ز٣ت ؤ٦ثر جٟائل

و٧اهذ ؤزغ حملت ٢التها بٗض ؤن ". ٚظائيت لٗضص مً الجمٗياث واإلااؾؿاث واإلاٗاٝع

ؤها مل ٢اصعة ؤنض١ بوى ب٣يذ ٦ضه و٢ضعث ؤٖيل مً "قٗغث باؾخ٣غاع خياتها 

 ". ٚحره

 

 

اللى إهكضر ممكن يخصلح   -5

: جد٩ي لىا بهخهاع ٢هتها م٘ اإلاغ٦ؼ وم٘ الخياة

ىضي بيذ ٖمغها ؾىديحن٧27ان ٖمغي  .  ؾىت و٢ذ إلاا حيذ اإلاغ٦ؼ ٦ىذ مخجىػة ٖو

٧ل ..  مغاث3 ؾىت، ٖضص اإلاغاث اللى قٟذ ٞيهم حىػي ج٣غيبا 24بججىػث وؤها ٖمغي 

ؤنله بيكخٛل ٢بُان ٖلى ..  يىم90 يىم يٗجى ٖاقغث حىػي خىالى 30مغة خىالى 

ت ٢بل بيذ حىػها.. مغ٦ب َى٫ .. ؤمى عبىا يؿامدها ٧ان ٧ل همها ججىػوى بؿٖغ

ٖكان ٦ضه حىػججى .. ٖمغها بخدؿؿجى ؤن ماليل الػمت فى الضهيا بال ٖكان ؤججىػ 

ت حضا مً ٚحر ماوٗٝغ خاحت ًٖ الٗغيـ ٢الىا بهه ٖىضه ق٣ت بـ لؿه ٖلى .. بؿٖغ

ؤمه .. اللى خهل بججىػها ٖىض ؤمه وبٗض قهغ ؾاٞغ وؤها ب٣يذ خامل.. الدكُيب

و٦ىذ َبٗا -اإلاك٩لت بهه إلاا عح٘ بٗض ؾىه .. ٖاملخجى مٗاملت ٞٓيٗت وبؾخدملذ
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ؾابجي ؤها والبيذ ٖىضها مً ٚحر .. عوخذ ٖلى ؤمي.. ٧ان ٢اس ى حضا مٗايا-مسلٟت 

و٧ل ٧لمت ؤمه ج٣ىلهاله يؿمٗها مً ٚحر ج٨ٟحر وياعيذ ٖلى ؤص ي٠ٗ .. مهاعي٠

عحٗذ .. جضزلىا هاؽ والص خال٫ ٖكان يهلخىا بيىا.. شدهيخه بال بهه بضؤ يًغبجى

َبٗا – جاوى لبيذ ؤمه وياعججى ماعحٗذ قٟذ خاحاث ٚغيبت وؾمٗذ ؤ٢ظع الكخائم 

بض٫ خماحى ب٣ى هى .. وإلاا عح٘ بصبض٫ الخا٫.. نبرث لٛايت عحٕى حىػي– مً خماحى 

بـ محن .. خاولذ الاهخداع.. ؾاءث خالتى الىٟؿيت ٦غهذ الضهيا.. اللى بي٣ىم بخإصيبى

بـ ٦مان ؤها ٧ان هٟس ى جتربى بحن ؤبىها وؤمها وما حكٟل اللى .. خحربى بىتى وبيه طهبها

.. ٦ىذ خاؾه بهه ماٞيل خل واللى به٨ؿغ ٖمغه مايخهلح.. ؤها قٟخه م٘ حىػ ؤمى

.  ٦ىذ قايٟه بهه الخل الىخيض هى اإلاىث.. ٦غهذ هٟس ى والىاؽ ختى بىتى

وجم ج٣ضيم .. حاءث بهخهاع بليىا ًٖ َغي٤ بخضي اإلاٗاٝع حٗاوى مً ب٦يئاب قضيض

الضٖم الىٟس ى والاحخماعى لها وجم م٣ابلت ألام ٖضة مغاث وبٗض مغوع ٖام بضؤث 

ضم الاؾدؿالم وبضؤث جغي بن اللى  ، ٢غعث الٗمل ٖو خالتها جخدؿً بك٩ل ملخّى

وججضع الاقاعة ؤن ألام لٗبذ صوعا واضخا فى مؿاٖضة ابىتها ....به٨ؿغ مم٨ً يخهلح

م مً ٢ىاٖتها ال٣ضيمت بإ٩ٞاع ٦شحرة ؤيغث بةبىتها بال ؤن جضهىع خالت ببىتها  ٖلى الٚغ

 .حٗلها ٖلى صعحت ٖاليت مً اإلاكاع٦ت الايجابيت

 

 

 ..الزم أهجح -6

.  ؾىت28:الؿً، ؾهام زالض

. آوؿت… ٚحر متزوحت: الخالت الاحخماٖيت

حٗيل ؾهام م٘ ؤؾغتها اإلا٩ىهت مً ؤب وؤم وؤزذ ؤ٦بر بدىالي الشالزت ؤٖىام وؤر 

. م٘ وحىص ؤر عاب٘ متزوج ويخٗيل في مجز٫ مؿخ٣ل. ؤنٛغ بٗامحن

٧ان الضاٞ٘ اإلاباقغ للك٩ىي هى . حاءث ؾهام حك٩ى مً ٖى٠ مٗاملت والضها لها

. حٗغيها للُمت ٖلى وحهها لم حٗٝغ ختى لخٓت ٢ضومها لىا ؾببها

. خحن حاءث ؾهام ٧ان يبضو ٖليها ؤٖغاى ب٦خئاب م٘ بخؿاؽ ٖمي٤ بالٛبن وال٣هغ

: ج٣ى٫ ؾهام ًٖ خياتها
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٧ان َى٫ . ٖمغذ ما ؤٞخ٨غ بهه باؾجي ؤو َبُب ٖليا ػذ ألابهاث.. بابا ٖمغه مابؿجي

لى ؤ٢ل ٚلُت يًغب ٖلى َى٫  ٤ ويكخم ٖو ٦ىذ وؤها .. يغب ٚبي.. الى٢ذ يٖؼ

 
ً
ت بللى خيدهل لي.. نٛحرة بساٝ مىه حضا  ٞيه ٞغ١ .. وبساٝ ؤٚلِ إلوي ٖاٞع

ً
َبٗا

.. صخيذ ٧ان بيًغبه هىه ٦مان ؾاٖاث.. ٦بحر َى٫ الى٢ذ بيجي وبحن ؤزىيا الىلض

يٗجي ػذ الٗيا٫ الهٛحرة ي٣ىم .. يٗجي إلاا ٦ىا ؤها وؤزىيا هخساه٤ ٖلى ؤذ خاحت 

.. يًغبىا بخىا ؤلاجىحن ٖكان مل ٖاٝع يىام مً ٚحر ما يٗٝغ بخىا بيخساه٤ ٖلى بيه

.. إلاا ؤزىيا ٧ان يٛلِ في خاحت مم٨ً يٟىتها له.. بـ بٗض ٦ضه.. وال ختى محن ٚلُان

٦مان ٧ان ٧ل خاحت يبٗخجي ؤها ؤحيبها وي٣ى٫ ٖكان الضهيا قمـ ٖلى .. بهما ؤها أل

ي٣ى٫ بهؼلي هاحي الخاحت . يٗجي هيه قمـ ٖلى ؤزىيا ومل قمـ ٖليا ؤها.. ؤزى٧ي

ولخض صلى٢تي لى صزل ول٣اوي با٧ل خاحت ي٣ى٫ زلي ألزى٧ي هىه بهتي ٧ل خاحت . صذ

. وؤ٧ىن ؤها بللي حايبت الخاحت صذ مً ٞلىس ي.. جازضحها

بزىاحي الهليان ي٣ٗضو بالٟىلت والكىعث .. مً وبخىا نٛحريً ٧اهذ الضهيا جب٣ى خغ

ؤب٣ى خمىث مً .. ٖكان همه والص ل٨ً ؤها الػم ؤُٚي حؿمي ٧له ٖكان ؤها بيذ

ولى ٢لذ .. الخغ ومل ٢اصعة ؤللـ خاحت زٟيٟت ٖكان بزىاحي الهليان في البيذ

 ؤحكخم وؤب٣ى ٢ليلت ألاصب ومل متربيت.. بوي مً خ٣ي آزض عاختي في بيتي
ً
. َبٗا

٦ىا بٗض اإلاضاعؽ ما جسلو هلم ال٨خب وهغوح .. 8 ؾىحن ؤو ٧7ان ٖىضذ .. وؤها نٛحرة

ىا بيكترذ ال٨خب ال٣ضيمت هازض ٞلىؽ ٢ليلت بـ ٦ىا . هليٗها لغاحل في آزغ قاٖع

.. عوخذ ؤها وؤزىيا  هلي٘ ال٨خب.. وكترذ خلىياث وخاحاث ػذ ٦ضه.. بىٟغح بيها

وؤزضوي وصزل حىه ٖكان .. الغاحل ؤزض ال٨خب وبٗضيً ٢ا٫ ألزىيا بؾخجى بهذ هىا

ل٘ .. يضيجي الٟلىؽ خذ ؾىؾخت البىُلىن َو وعاح  (..)قالجي و٢ٗضوي ٖلى الُغابحزة ٞو

ايؼة ؤنغر ونىحي مل .. ٢ٗض يؼ١ .. عاٞ٘ هضومي  ٖو
ً
ؤها ماٞهمدل و٦ىذ زايٟت حضا

زغحذ وؤها . هؼلجي بٗض ٦ضه وبصاوي الٟلىؽ.. ل٣يذ خاحت سدىت ٖلى عحلي.. بيُل٘

ىبت ل خاحت.. مٖغ ؤها ما٦ىدل ٞاهمت بـ ٦ىذ خاؾت بن ٞيه خاحت . ؤزىيا ماٖٞغ

ت بوي خايغب و٦ىذ خاؾت بوي  ٚلِ ٖكان ٦ضه إلاا عوخذ ما٢ىلدل ألوي ٖاٞع

بـ بٗض ٦ضه إلاا صزلذ .. بٗضيً بٗض قىيت وؿيذ اإلاىيٕى صه زالو.. ماليل طهب

ضاصذ وبضؤها هازض في الٗلىم حؿم ؤلاوؿان بٞخ٨غث الخضزت ٧لها ٦ىذ .. اإلاضعؾت ؤلٖا

ب  .. ما٦ىدل با٨ٞغ في ؤذ خاحت في الضهيا ٚحر في صه.. خمىث مً الٖغ
ً
وزايٟت حضا
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ىا وماخضف خيٟهم بوي ماليل طهب ٦ىذ مل ٞاهمت .. وؤ٨ٞغ إلاا ؤ٦بر وؤججىػ هيٗٞغ

ت .. بيه بللي خهل لي بالٓبِ َى٫ الى٢ذ ؾغخاهت با٨ٞغ في اإلاىيٕى صه ومل ٖاٞع

 بصهىع مؿخىايا الضعاس ي.. ؤطا٦غ وال ؤٖمل خاحت جاهيت
ً
٧ان بابا إلاا ي٣ٗض .. َبٗا

 .. يظا٦غلي يال٢يجي ؾغخاهت يًغبجي ٖكان ؤها ٚبيت ومابٟهمل خاحت زالو
ً
َبٗا

ضاصيت بالٗاٞيت وحبذ مجمٕى نٛحر ٦ىذ خاؾت بوي ٞاقلت ػذ ما .. هجخذ في ؤلٖا

ل ليه إلاا صزلذ .. بي٣ىلىا وبن ماليل مؿخ٣بل وؿيذ الخ٩ايت صذ جاوي ماٖٞغ

ت.. ؤها صزلذ زاهىذ نىاي٘.. زاهىذ  ل٨ً ٧اهذ ؤو٫ .. ٧ان هٟس ي ؤصزل ٢ؿم ػزٞغ

ت مدخاج لىٓغ ٢ىذ  ل٨ً الُغي٣ت بللي .. نضمت مل بوي هٓغذ يٗي٠ و٢ؿم ػزٞغ

 .. بج٣ا٫ لي بيها
ً
 .. بهتي ٖاميت.. ج٣غيبا

ً
َى٫ الى٢ذ .. بهتي بيه حاب٪ مضعؾت نىاي٘ ؤنال

. جغي٣ت في اإلاضعؾت وجغي٣ت في الكإع.. مىيٕى الىًاعة صه ٖامل لي مكا٧ل

هاؽ .. وصذ ٖاصة ٢ضيمت في ٖيلت بابا. ؤ٦تر خاحت بخًاي٣جي في بيدىا ؾياؾت اإلا٣اَٗت

ل مً الخاوي ي٣اَٗه ، بللي يٖؼ
ً
ي٣ٗضوا بالؿىحن ماي٩لمىف بٌٗ وهمه .. ٚغيبت حضا

ت الؿلب لخض .. ؤها ؤزىيا ما٧لمىيل مً زمـ ؾىحن.. في هٟـ البيذ ومل ٖاٞع

ماجخهىعيل ٢ض بيه مالم به٪ جهخي مً الىىم الهبذ ٖكان جبضئي .. صلى٢ذ

مل مىحىصة .. ٦ةه٪ هىا.. جخهضمي بالخجاهل.. الىاؽ ج٣ى٫ يا ٞخاح يا ٖليم.. يىم٪

الخجاهل ؤنٗب .. ي٣ابل٪ ؤزى٧ي وآل ؤبى٧ي في الهالت ٦إه٪ ٞغاٙ.. في الضهيا زالو

م ؤلاخؿاؽ باإلهاهت بآل به٪ بخدس ي به٪ .. ٦خحر مً الًغب ٖلى ألا٢ل الًغب ٚع

ل٨ً الخجاهل يدؿؿ٪ به٪ وال خاحت .. بن ٞيه ٦يان اؾمه ؾهام.. مىحىصه

. وحىص٥ ػذ ٖضمه.. مال٨يل الػمت في الضهيا

٦ىذ بإهغب مً مكا٧ل .. مً ؤو٫ زاهىذ ب٣ى ليا ؤصخاب ٦خحر.. ٧ان ليا ؤصخاب ٦خحر

البيذ ٧ان باعص ومل خاؾت بإذ .. وؤصوع ٖلى الضفى م٘ الصخاب.. البيذ ومٗاملت بابا

 بن ؤزتي ال٨بحرة ٧اهذ ممحزة و٧ل .. ٧لىا بىٛحر مً بٌٗ.. ٖال٢اث خميمت
ً
زهىنا

. ؤو يٗجي ؤ٦تر مجي ب٨خحر. َلباتها مجابت

ذ بالوذ ٦خحر في الضهيا .. مل ال٢يت ٞيها خاحت ٧ىيؿت.. ؤها قٞى

٦ىذ بإع٦ب اإلاترو .. الجمٗيت ٧اهذ بٗيض.. بقخٛلذ في حمٗيت.. بٗض ما زلهذ اإلاٗهض

 .. ٧ان ٞيه واخض.. مؿاٞت ٦بحرة
ً
يىم وعا .. قاب يٗجي بحر٦ب مٗايا اإلاترو ٧ل يىم ج٣غيبا

ىا ىا يٗجي بجهاخبىا.. يىم بحٗٞغ نباح .. يٗجي هخ٩لم ٦الم ٖاصذ ٦ضه.. أل.. مل بحٗٞغ
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في يىم ٞىحئذ ..يٗجي ؤذ ٦الم في الهبل ٦ضه.. الجى خاع.. اإلاترو ػخمت النهاعصه.. الدحر

٢ٗض ي٣ى٫ لي بوعي .. بجهضمذ.. بيه بي٣ى٫ لي حٗالي مٗايا البيذ ؤها ٖىضذ م٩ان

دل ؤٖمل بيه.. صا ؤها ٦تر زحرذ بوي بهيذ ل٪.. جٟخ٨غذ هٟؿ٪ خلىة  ما ٖٞغ
ً
.. َبٗا

. ؾيلخه ومكيذ وؤها مل ٞاهمت بقمٗجى ؤها بللي بيدهل مٗايا ٦ضه.. ؤو ؤ٢ى٫ بيه

الىخيض في الٗالم بللي .. ٧ان ؤحمل بوؿان في الضهيا.. مغة واخضة خبيذ.. خبيذ

٧ان .. بيهخم ب٩ل خاحت.. ٧ان بيهخم بّيه بد٤ وخ٣ي٤.. بيذ بجض.. خؿؿجي بوي بيذ

إلاا .. حهخم ب٩ل خاحت.. طا٦غحي.. همتي ٧ىيـ.. ٧ل يىم يؿإ٫ ؤ٧لتي.. ػميلي في اإلاٗهض

.. ل٨ً ٧ان َى٫ الى٢ذ يبٗذ حىاباث. ما٦يل مً ال٣اهغة. زلهىا الىٗهض، ؾاٞغ

غ لي  بٗض قىيت ٢ٗض يخ٩لم ًٖ الٟغ١ في اإلاؿخىي الاحخماعي وبهه مل خي٣ضع يٞى

٦ىذ مل ٞاهمت محن بللي ٞهمه بوي ٚىّيت؟ وخاولذ ؤٞهمه بهىا .. خياة مغجاخت

٠ وزالم ٖلى ٦ضه.. مؿخىعيً يٗجي مل ؤٚىيا ل٨ً ٧اهذ صذ .. وبن بابا مْى

بٗضها ٢ُ٘ قىيت وبٗضيً بٗذ حىاب ي٣ى٫ ٞيه بهه بججىػ بيذ .. حىاباجه ألازحرة

ومل باٞخ٨غه ٚحر ب٩ل زحر ٖلى ألا٢ل .. ؤها لؿه بإخبه.. خاحت ػذ ألاٞالم ٦ضه.. ٖمه

. هىه الىخيض بللي ٖاملجي ٖلى بوي بيذ بجض و٧ان بيدترمجي زالو

مل ال٢يت قٛل وماججىػحل وال ٖىضذ .. ؤها ٢غبذ ٖلى الخالجحن.. ٧ل ما ؤ٨ٞغ في خالي

ايكت م٘ ؤهلي في بيذ َى٫ الى٢ذ خاؾت بهه مل بخاعي بوي .. ناخب ؤو خبيب ٖو

ذ.. ما٢ضعف آزض عاختي ٞيه ٧ل ما ؤ٨ٞغ بوي ٢غبذ ٖلى الخالجحن .. بهاهت ومٗاملت ٞػ

إلاا يغبجي بال٣لم ماٞهمدل ختى هىه .. وبابا يمض بيضه ٖلّيا ٦ةوي لؿه ٖيلت نٛحرة

حه وهضهلي، يضوب ب٣ىم .. ٦ىذ هايمت ٖلى ال٨ىبت.. وال بيه الؿلب.. ٖمل ٦ضه ليه

وبٗضها ٧ان ٖىضذ نضإ .. خؿيذ ٖىيه هّىعث ؤلىان.. ل٣يذ ال٣لم ٝع ٖلى زضذ

ولخض صلى٢تي ما٢الل .. و٦ىذ زايٟت بن ٖىيه ي٩ىن خهل ٞيها خاحت.. مؿخديل

يٗجي .. بـ ما٢ضعحل ؤٖٝغ هىه يغبجي ليه.. ٨ٞغث ٦خحر في ؾلب.. هىه يغبجي ليه

جسيلي واخضة شخُت ٦ضه ؤجًغب بال٣لم مً .. ختي ماٞهمدل ال٣ٗاب صه ٖلى بيه

يُذ ب٣يذ ٢ليلت ألاصب ومل متربيت.. ٚحر ختى ما ؤٖٝغ ليه . وإلاا ؾإلذ ٖو

 
ً
حٗمل ٖلى جدؿحن .. ؾهام جىدؿب آلان ل٩ليت آلاصاب وجىجح بخ٣ضيغ حيض حضا

ً قغي٪ في الخياة يدبها  ْغوٞها اإلاٗيكيت، وعٚم ؤجها ماػالذ جبدث ًٖ ٖمل ٖو
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٣لها،بال ؤجها جىانل هظا البدث بش٣ت  ويكٗغها ؤجها ؤهثى، ي٣ضعها ويدترم ٢ضعاتها ٖو

 .وجٟائ٫ 

 

 

  ..  ما يػ حاجت حخىفعني غير هفس ي..  عهد عبد الضالم -7

حاءث قهض بلى اإلاغ٦ؼ جُلب اإلاؿاٖضة في الُال١ بإذ وؾيلت مً ػوحها الظذ يٗاملها 

. بٗى٠ َى٫ ٞترة ػواحهما والتي ججاوػث زمؿت قهىع بإيام

.  ؾىت هي مُل٣ت آلان وليـ لضحها ؤَٟا٫ ٞلم يؿٟغ ػواحها ًٖ ؤَٟا26٫قهض 

. خانلت ٖلى ليؿاوـ آصاب وحٗمل في مجاالث ٞىيت خغة

جد٩ي قهض وهي جبدؿم ًٖ مٗاهاتها م٘ الؼوج الظذ زضٖذ ٞيه وفي َغي٣ت ج٨ٟحره 

غي٣خه في اإلاٗاملت ضم ألا٧ل. َو . حك٩ي مً ٢لت الىىم ٖو

بابا ٧ان يًغبىا بالخؼام . ج٣ى٫ قهض هٟس ي ؤٖيِ ٖلى خالي بـ ماحٗلمدل ؤٖيِ

٧ان الخل الىخيض ٢ضامي وؤها نٛحرة بوي . ولى خض ٖيِ يًغبه جاوي ٖكان بيٗيِ

ماٖيُل ٖكان ؤ٢لل الًغب ألهه ٧ان بيىحٗجي و٦ىذ باخـ بوي ػذ الخماع بللى 

ٌ الجغ . بيجغ الٗغبيت وبيىًغب وماي٣ضعف يٗيِ ؤو يٞغ

صه بوؿان ٚغيب مل بيٗٝغ يخٟاهم . حؿخمغ قهض في الخضيث في خالت جىجغ و٢ل٤

ذ ال٣ؼايؼ  بسيل لخض ٚحر ٖاصذ ٦مان ب٦دكٟذ بٗض الجىاػ بهه بيكغب زمغة قٞى

. بىٟس ي مسبيهم في البيذ وإلاا ؾإلخه ماعصف

٧ل خاحت ٖىضه بالٗاٞيت ختى الٗال٢ت بحن اجىحن مخجىػيً وبللى اإلاٟغوى ج٩ىن 

خاحت حميلت هيه ٦مان بالٗاٞيت وال يغاعي خالت هٟؿيت ؤو صخيت ؤو ختى ْغوٝ 

. ه٩ىن ٞيها في م٩ان ٚحر بيدىا

خه .. ٦ٟايت بللى هيه قاٞخه.. ؤها مل ٖايؼة ؤ٦غع خياة ؤمي مغة جاهيت وبللى ؤها قٞى

خه.. مٗاها ىا بللى ؤها قٞى . مل ٖايؼة صه يدهل جاوي وال ٖايؼة ي٩ىن لي ؤوالص يكٞى

دل ٞيهم يىم ٧ىيـ ومٗاملت .. بهاهت مؿخمغة.. ؤها مخجىػة مً زمـ قهىع ماقٞى

ذ ويغب قخمجي .. بابا حه.. ؤو٫ مغة يغبجي ٞيها ؾلذ البيذ وعوخذ بيذ ؤمي.. ٞػ

وإلاا حه، ؤبىيا يغبجي ٢ضامه ٖكان .. و٧لمه في الخليٟىن و٢ا٫ له حٗالى زض مغاج٪
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في .. يٗجي في آلازغ ؤها ماليل بيذ. بػاذ ؤؾيب بيذ حىػذ وؤزغج مً ٚحر ما ؤ٢ى٫ له

ألاو٫ ٦ىذ ٖايكت في بيذ ؤبىيا وفي آلازغ في بيذ حىػذ وؤها هىا بىًغب وهىا 

 حىػذ إلاا قاٝ ؤبىيا بيًغبجي صه مٗىاه بن ماٞيل خض خي٠٣ . بىًغب
ً
َبٗا

صخيذ يىمها إلاا عوخىا البيذ ٢ٗض يٗخظع وي٣ى٫ مٗلل ومل خاٖمل ٦ضه .. ؤناصه

 ماخهلل.. جاوي
ً
يغب ٦ضه ػذ .. الًغب اؾخمغ ػذ ألاو٫ وؤٖى٠.. ل٨ً صه َبٗا

يٗجي ٢لم يى٢ٗجي ٖلى ألاعى وبٗضيً يكضوي مً قٗغذ يى٢ٟجي .. بخإ الؿيىما

ؤها .. ؤها مل مم٨ً ؤؾخدمل الخياة صذ.. ويضيجي ٢لم جاوي يى٢ٗجي ٖلى ألاعى جاوي

ت بن بللى بيٗمل ٦ضه مل مم٨ً خيخٛحر ولؿه ٦ضه لخض .. ؤبىيا ٧ان ٦ضه.. ٖاٞع

يذ ٖلى الضهيا وهى ٦ضه لخض صلى٢تي.. صلى٢تي ٧ان بيًغب ؤمي يغب . مً يىم ما ٖو

 زاٝ .. بك٘ لضعحت بن في يىم عاخذ اإلاؿدكٟى واحٗمل له مدًغ في ال٣ؿم
ً
َبٗا

 . وبٗضها ٧ان َى٫ الى٢ذ بيًغبها.. وعاح و٢ٗض يٗخظع لها ويهالخها وبجهلخذ
ً
َبٗا

ولى خض ٖيِ جب٣ى و٢ٗخه ؾىصه يىًغب .. يغب ٞٓي٘.. ٧ان بيًغبىا بخىا ٦مان

ؤ٦يض هىه صه الؿلب .. ؤ٦تر ٖكان مايىٟٗل يٗيِ ٞيىًغب جاوي لخض مايبُل ٖياٍ

جي باضخ٪ ٦ضه بي٣ى٫ .. و٧ل خاحت ؤضخ٪.. بوي مل بٗٝغ ؤٖيِ  بللي يكٞى
ً
َبٗا

 وؤها بإب٣ى مً حىه بخ٣ُ٘
ً
.. يا ؾالم صذ ؾٗيضة حضا

٧ان ٞيه واخضة ٢غيبدىا مً بٗيض . ؤو٫ مغة ؤٖٝغ يٗجي بيه زياهت ٦ىذ في ؤولى زاهىذ 

. ٧اهذ ًٚباهت مً حىػها و٢اٖضة ٖىضها.. مل ٞا٦غة ٧اهذ ج٣غب لىا بيه بالٓبِ

 ٦11ىذ باهؼ٫ مً البيذ الؿاٖت .. مضعؾتي ٧اهذ بٗض الًهغ.. ماما ٧اهذ في الكٛل

ذ بابا والؿذ صذ هايمحن في الؿغيغ م٘ بٌٗ مل ٞا٦غة .. الًهغ وؤها زاعحت قٞى

مالت ؤبو ومل قايٟت. صلى٢تي ٧ان بيه بللي بيدهل بٗضيً .. و٢ٟذ مظهىلت ٖو

ما٢لل خاحت .. بابا هِ مً الؿغيغ وحغذ وعايا. همه ٦مان بجٟجئىا. عوخذ ماقيت

ؤو٫ مغة يضيجي .. َبُب ٖليا وبصاوي ٞلىؽ.. ؾإلجي بهتي عايدت اإلاضعؾت؟ ماعصحل

زضث الٟلىؽ وهؼلذ وؤها .. ٢ا٫ لي زضذ يم٨ً ج٩ىوي ٖايؼة حكترذ خاحت. ٞلىؽ

ت ؤ٢ى٫ إلااما وآل أل  ومل ٖاٞع
ً
ت ؤٖمل بيه؟ ٦ىذ زايٟت حضا بللي خهل .. مل ٖاٞع

.. بوي ماٖملدل خاحت بـ ماوؿيدل الخ٩ايت صذ زالو

٦ىذ خاَت في صماغي بن ما ٞيل خاحت خخى٣ظوي مً الجى صه ٚحر بوي ؤ٦مل حٗليمي 

ولى بن بابا ما٦يل ٖايؼ يضزلجي مضعؾت زاهىذ و٧ان قاي٠ بوي .. وؤٖخمض ٖلى هٟس ي
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٢ضمذ وعقي .. هىه ٧ان بيؿاٞغ ٦خحر.. ؤها ؤنغيذ ٖلى صزى٫ زاهىذ .. مل خاهٟ٘

 مالىف صٖىة بدض ماصام مل بيُلب مىه .. للمضعؾت وهىه مؿاٞغ
ً
هىه ٖمىما

مً ؤو٫ ما صزلذ الجامٗت وؤها مٗخمضة ٖلى هٟس ي وبإنٝغ ٖلى عوحي .. ٞلىؽ

ؤهي ؤجضبغ .. ٧ان مم٨ً ؤقخٛل قٛالهاث نٛحرة.. ٦مان لى ٢ضعث ؾاٖاث ؤؾاٖض ؤمي

. بيها لخض مازلهذ الجامٗت

خؿيذ بوي باخبه .. ٧ان لُي٠ وطو١ م٘ ٧ل الىاؽ.. ٢ابلذ حىػذ في وؾِ اإلاش٣ٟحن

 واج٣ٟىا ٖلى الجىاػ
ً
بابا ما٦يل حهمه خاحت ٚحر بجها حىاػة مل خخ٩لٟه .. ٞٗال

. ؤها بللي حهؼث ٧ل خاحت ٦ىذ مدخاحلها.. خاحه

الخد٨م في ٧ل .. البسل الكضيض.. بٗض الجىاػ باؾبٕى واخض بضؤ يٓهغ ٖلى خ٣ي٣خه

.. ٧ل ال٨الم بللي ٧ان بي٣ىله ٢بل الجىاػ بجلخـ.. مل ٖايؼوي ؤزغج مً البيذ.. ش يء

ختى الٗال٢ت ؤلاوؿاهيت بييىا ٧اهذ ..قهغ الٗؿل.. يغبجي بٗض الجىاػ بكهغ واخض

مل خ٣ضع .. خاؾه بوي مل َي٣اه.. ؤها زالم مل ٖايؼه ؤٖيل مٗاه.. بالٛهب

ت خيٗملىا .. ماما وبابا وؤزىيا.. بـ زايٟت مً البيذ ٖىضها.. ؤوس ى بهاهاجه مل ٖاٞع

٦ىذ ٞا٦غة بن الغاحل صه .. ؤها َى٫ ٖمغذ زايٟت.. بيه لى ؤها ٢لذ ٖايؼة اجُل٤

.. ل٨ً لؿه زايٟت مىه  ومً ؤهلي ومً الضهيا ٧لها. هيدميجي

خاولىا الاجها٫ بؼوحها .. ٧اهذ قهض جدخاج بلى الضٖم الىٟس ي وبلى مأطعة ٢اهىهيت

ٌ ؤذ م٣ابلت.. للخدضر مٗه اجهلىا بإهل قهض وجدضزىا مٗهم ًٖ مٗاهاتها .. ٞع

ٖاوصها الاجها٫ بالؼوج ًٖ َغي٤ ؤخض .. ويغوعة الى٢ٝى بلى حاهبها ومؿاهضتها

ٌ الُال١.. ؤنض٢ائه ٌ الؼوج ؤذ جٟاهم ٦ما ٞع خينها ؤنغث قهض و٢غعث ؤن .. ٞع

٘ صٖىي زل٘  .جٞغ

ٖىضما ٖلم الؼوج بهظا ال٣غاع وا٤ٞ ٖلى الُال١ بكٍغ ؤن جدىاػ٫ قهض ًٖ ٧ل 

ل٨ً ٖال٢خىا بكهض لم جى٣ُ٘ . خ٣ى٢ها لضيه ٞىا٣ٞذ وجم الُال١ ٖلى هظه الكغوٍ

ويداصر ؤنض٢اءها بالخليٟىن .. ٣ٞض ْل َلي٣ها يُاعصها في ٧ل م٩ان جظهب بليه

 نىعتها
ً
. مكىها

وخهلذ ٖلى ٖمل مىاؾب .. ٧اهذ قهض ؤ٦ثر ٢ىة بٗض ؤن ؤمىذ مً حاهب ؤهلها

ٞإنبدذ ؤ٦ثر نالبت في مىاحهت هظا الُلي٤ الظذ ٠٦ م٘ الى٢ذ ًٖ مُاعصتها 
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وبن ٧ان مً و٢ذ لآلزغ يؿلب لها اإلاخاٖب خيث جخالقى زيٍى خياتهما في مجا٫ 

ل٨نها جىانل الخياة ب٣ىة لخخجاوػ ٧ل ما .. مما يؿلب لها اإلاغاعة والخؼن .. الٗمل

. خضر

 

 

  الزم أحعلم وأقف على رجلي -8

في بخضي وخضاث الاؾخمإ الخابٗت لجمٗيت مً الجمٗياث التي هخٗامل مٗها، صزلذ 

ىهيت اهٟهلذ للخى مً حضاع ؤخض .. ؾمغاء ؾماع الىيل.. قغباث حميلت ٦إجها ؤمحرة ٖٞغ

.. اإلاٗابض ٖيىاها الىاؾٗخان يمؤلهما الخؼن 

حلؿذ مترصصة في .. صزلذ بابدؿامت باهخت خجلت جسٟي بها صمٕى جغ٢غ٢ذ في ٖيىيها

ت خخ٣ضعوا حؿاٖضووي وآل أل : "وبٗض حصجيٗها ٢الذ.. ال٨الم .." ؤنلي مل ٖاٞع

٧ل .. بإخلم بإبىيا ؤخالم وخكت ٢ىي ... ؤها بإخلم ؤخالم وخكت : نمخذ زم ٢الذ

٦الم .. بإخلم بهه بيًغبجى يغب ٞٓي٘ وبيكخمجى قخائم وخكت.. ألاخالم ػذ بٌٗ

. ٦الم ؤبيذ باألم وألاب.. مايخ٣الل

ىضها َٟلحن7 ؾىت متزوحت مً 25قغباث ٖىضها  .. ؤميت وال حٗمل..  ؾىىاث ٖو

.. ػوحها ٖامل باليىميت وؤمي

: جد٩ي قغباث ٢هتها

.. ماصزلىيل اإلاضعؾت ٖكان ؤقخٛل فى الٛيِ.. ؤبىيا َى٫ ٖمغه آس ى و٢لبه حامض

يل  َى٫ الى٢ذ ق٣ى وؤبىيا ؤي خاحت ؤٖملها ماحعجبهىف وي٣ى٫ لى بهتى مابخٗٞغ

ى٫ الى٢ذ ي٣ى٫ لى بهذ وخكت .. ؤٖمل ٞيها بيه؟.. وصذ زل٣ت عبىا.. حٗملى خاحت َو

محن يغض ى .. خخًٟلى ٢اٖضة فى ؤعابيظي.. َى٫ الى٢ذ بي٣ىلى ٖمغ٥ ماخخخجىػي

ذ صي ..  و٢لبه حامض ٖليىا ٧لىا.. آس ى.. يخجىػ الدل٣ت الٞؼ

ؤمى ٚلباهت ال خى٫ لها وال ٢ىة ؤهى صلى٢تى ؾذ ٦بحرة وحٗباهه وبغيه مكٛلها فى 

ؤو٫ .. ماج٣ضعف جٟخذ ب٣ها.. بهاهت وقديمت وبيمض بيضه ٖليها َى٫ الى٢ذ.. الٛيِ

مُللل مىه طهب وال ٖٟل .. ٞغان َل٘ ؤسدم مىه.. واخض بج٣ضم لى حىػهىلى

حىػي بيًغبجى ومً ٚحر ؾلب .. ماحهؼهيل.. ٖكان هى ٦مان مايُللل مىه حهاػ
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ؤها ..  مغاث فى اليىم وبيكخمجى قديمت وخكت باالم والاب3يم٨ً ؾاٖاث يًغبجى 

مغة يغبجى إلاا .. الاهاهت بخىح٘ ؤ٦تر.. الًغب مل مهم .. مابدلل خض يكخم ؤمى

٦ؿغوى بٗذ لجضي وؤبىيا حم و٢الىا له ماجًغبهاف ٢لل الًغب قىيه بـ لؿه 

ؤها ٖاوػ ؤحىػ واخضة جاهيت ج٩ىن خلىة .. َى٫ الى٢ذ ي٣ى٫ لى بهتى وخكت.. بيًغبجى

..  ٧ان يىم اؾىص إلاا اجضبؿذ ٞي٪.. َىيلت وجسيىت وبيًت.. قىيه

ؤهىه ؤهاو٫ ٢لت .. يم٨ً وؤها ٖىضذ ؾىت.. ؤها ٞخدذ ٖىيه وؤها في الٛيِ بإقخٛل

إلاا هميذ قىيت ٦ىذ ؤقٝى الٗيا٫ عايدت اإلاضعؾت ؤمىث مً الخؿغة .. ؤونل خاحت

.. وال ختى بزىاحي ٧لهم ماوصاهمل اإلاضاعؽ .. ٧ان هٟس ي ؤب٣ى ػحهم وؤعوح اإلاضعؾت

وؤهىه يٗجي مامكيل في الخٗليم وال .. ؤنله واص وخيض وؤبىيا ٢ا٫ صا عاحل .. ٚحر ؤزىيا

.. حاب له ٧ل خاحه.. بىالى وحاب له ٖٟل نالة الىبي.. ل٨ً إلاا حه يخجىػ .. خاحت

ض وقديمت ل يخٟاهم ٧ل ٦المه ٚػ ى٫ الى٢ذ .. حىػذ ؤمغ مً ؤبىيا مابيٗٞغ َو

ماهىه ٦مان ماحلل خاحت ياصوب .. يٗايغوي ٖكان ؤبىيا ماحبليل خاحت في الجىاػ

.. ٖمغه ما ٢ا٫ ٧لمت ٧ىيؿت ٧ل ٦المه قديمت.. ؾغيغ مؿخٗمل وزالم ٖلى ٦ضه

ؤهىه الًغب بيىح٘ قىيت وزالم .. واللهي الًغب حهىن بـ الاهاهت بخجغح ؤوي 

.. ل٨ً الاهاهت مابدخيؿيل

ؤٖمل بيه وؤعوح ٞحن ماها لى بَل٣ذ خاعوح بيذ ؤبىيا جاوى للك٣ى والاهاهت والًغب 

.. ػمان إلاا ٦ىذ فى بيذ ؤبىيا ٧ان ٖىضي ؤمل بوى فى يىم ؤججىػ وؤٖيل ٧ىيـ.. هٟؿه

خإًٞل .. صلى٢تى ختى ماب٣اف ٖىضي ؤمل بوى ؤزلو مً الخٗظيب والاهاهت صي

.. َى٫ ٖمغي فى الٗيكت صي مً ٚحر ؤمل

ًذ قغباث ؤن ه٣ابل ػوحها والخدضر مٗه ٢الذ بهه حاهل وال يٟهم وال يىٟ٘ . ٞع

وؤهه ٖىضما ٢ا٫ له ؤبىه الظذ ي٣يم لضحهم وج٣ىم قغباث ٖلى زضمخه . مٗه ال٨الم

اؾ٨ذ اهذ "٧ان عصه ٖليه " الخغيم ماجىًغبل الخغيم جىهان ٖكان جهىه٪"

ذ.. مال٨ل صٖىة  ".. اهذ ؤنل٪ ٦برث وزٞغ

.. عاًٞت للٗى٠.. بٗض ٖضة حلؿاث م٘ قغباث وألجها شدهيت ٢ىيت جمل٪ بعاصة

ؤنبدذ آلان .. و٧اهذ جدخاج لبٌٗ اإلاؿاهضة ٣ٞض اهخٓمذ في ٞهى٫ مدى ألاميت

ما٫ اليضويت .. ج٣غؤ وج٨خب وج٣غؤ الجغائض قٛل "٦ما ؤجها اهخٓمذ في جضعيب ٖلى ألٖا
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ؤزبدذ جٟى٢ها ٞيه لخبضؤ في الٗمل يمً مكغوٕ يضع بٌٗ الضزل ختى ال " زياميت

جهغ قغباث ؤن حٗلم .. جُلب مً ػوحها ما جدخاج بليه، لخدؿً قغوٍ خياتها

.  ؤوالصها وال ج٨غع مإؾاتها
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:  بعض دراصاث الحالت التى جىضح بعض الصعىباث والخحدياث التى واجهخىا 

   

 (  1)دراصت الحالت رقم 

٦غيمت  : الاؾم 

  32: الؿً 

  2004-8-18: جاعيش الخدىيل 

الدِ الؿازً  : حهت الخدىيل 

 : الك٩ىي الاؾاؾيت

م مً جدملها لؿىء مٗاملخه ؾىىاث َىيلت، حاءث   جؼوج الؼوج مً ؤزغي ٖلى الٚغ

٦غيمت جُلب عص بٖخباعها بمؿاٖضتها ٖلى الُال١، و٧اهذ حٗاوى مً ؤٖغاى ب٦خئاب 

ضم ال٣ضعة  قضيضة مخمشلت فى الخؼن الكضيض، نٗىبت الىىم، والامخىإ ًٖ الا٧ل، ٖو

ايت ؤوالصها .  ٩ٞاهذ مهضومت وفى خالت طهى٫ بىا٢ٗت ػواج ػوحها. ٖلى ٖع

ٞتراث " ؾىىاث، وخضزذ ٞتراث به٣ُإ 3مغة ٧ل بؾبٕى إلاضة : ٖضص مغاث الؼياعة

"  جدؿً ؤخىالها اإلااصيت والىٟؿيت

حؿ٨ً ؤمل بمجز٫ بؾغتها فى بخضي ألاخياء اإلاخىؾُت، حٗاوى مً ؾىء  : بيئت الخالت

ألاويإ الا٢خهاصيت، خيث ؤن الؼوج ٧ان يٗمل ؾائ٤ وال ي٣ىم بخلبيت بخخياحاتهم 

 ؤهه جغ٥ اإلاجز٫ وهجغها وجؼوج مً ؤزغي، وال 
ً
مً مإ٧ل ومكغب، ومما ػاص ألامغ ؾىءا

ؤي مهضع صزل ؾىي مؿاٖضة بٌٗ ؤ٢اعبها التى جى٢ٟذ بٗض ػواج " ٦غيمت"جمخل٪ 

اهم ٞهى ؤخ٤ بهم مً ؤي ؤخض .  الؼوج إلنغاعهم ٖلى جغ٥ ألاوالص للؼوج لحٖر

 :الىمِ الٗائلى للخالت

يان، و٢ض ٧اها ٚحر مخٗلمان ومً بؾغة بؿيُت لها ؤزذ ج٨برها . الىالضان مخٞى

ت، ٦ما ؤن لها ؤر ٚحر  متزوحت وحٗيل زاعج ال٣اهغة والٗال٢ت بينهما قبه م٣ُٖى

ق٣ي٤ يهٛغها ويٗيل زاعج ال٣اهغة ؤيًا، وجىحىص بينهما ٖال٢ت عؾميت ال جخًمً 

ٖلى ٖال٢ت َيبت بسالتها التي ج٣ضم لها " ؤمل"ؤي هٕى مً الضٖم واإلاؿاهضة، ٦ما ؤن 

.  بٌٗ اإلاؿاهضاث الىٟؿيت واإلااصيت و٢ض به٣ُٗذ فى الٟترة الازحرة

:  الخاعيش الخٗليمى

. مؿخىي بهخماهمها بالخٗليم ٧ان مخىؾِ– مٗهض ؾ٨غجاعيت 
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وبٗض ٖضة – عبت مجز٫ – ٖىض ػياعة اإلاغ٦ؼ ال حٗمل " ٦غيمت"٧اهذ : الخاعيش اإلانهى

حلؿاث مٗها وج٣ضيم الضٖم الىٟس ى لها والٗالج الُبى ٧ان مً الًغوعي مؿاٖضتها 

" ٦غيمت"وفى باصيء ألامغ ٧اهذ "ٖلى الخهى٫ ٖلى ٖمل يؿاهضها ب٢هاصيا وهٟؿيا 

ج٣ىم بٗمل وحباث مجزليت ويؿاٖضها اإلاغ٦ؼ ٖلى حؿىي٣ها زم ٖملذ ٦مغبيت بةخضي 

.  اإلاىاػ٫ ٦ما ٖملذ بائٗت مخجىلت

ال٢تها 3ٖاما وجم الُال١ مىظ 17إلاضة " ٦غيمت" جؼوحذ :الخاعيش الؼواجى  ؾىىاث، ٖو

بؼوحها ٧اهذ مؿخ٣غة إلاضة ٖامحن ؤو٫ الؼواج زم بضؤث حؿىء وباألزو بٗض وحىص 

ؤَٟا٫ لٗضم ٢ضعجه ٖلى جدمل اإلاؿئىليت، ٦ما ؤهه بٗض طل٪ بٖخاص ؤن يٗاملها 

مٗاملت ؾيئت ويًغبها ب٣ؿىة وزهىنا ؤمام ؤهله، ٦ما ؤهه بٖخاص ؤن يبىح 

".  الام والازىاث"بخٟانيل ٖال٢تهما ألي شدو وباألزو ؤهله 

 ٖاما خانل ٖلى زاهىيت ٖامت والخد٤ بجامٗت زانت 17الابً الا٦بر ) ؤوالص 3لضحها 

 ؾىت ويٗاوى مً مغى الؿ٨غ 13وجغ٦ها لؿىء الاويإ الا٢خهاصيت، الابً الاوؾِ 

 ؾىىاث وجدؿم بالٗى٠ الكضيض 7مما يك٩ل ٖبء ب٢خهاصيا ٖليها، البيذ الهٛغي 

.  (والٗىاص

ٌ الكضيض وجلٗب ألام صوعا فى :ٖال٢ت الابىاء باألب  ٖال٢ت جدؿم بال٨غاهيت والٞغ

.  جضٖيم جل٪ اإلاكاٖغ ٦غص بٖخباع ل٨غامتها

ال حٗاوى مً ؤمغاى ٣ٖليت وليـ لها جاعيش وعاسى فى اإلااض ى ؤو : الخاعيش الُبى

.  الخايغ

 حٗاوى مً الدمى٫ وال٨ؿل والخدٟٔ الكضيض ٖىض ال٨الم، :اإلآهغ الٗام والؿلى٥

جدخاج بلى مؿاهضة وصٖم للخٗبحر ًٖ مكا٧لها، هبرة الهىث يٗيٟت حضا وح٨ٗـ 

خالت مً الىهً الىٟس ى، جميل بلى الٛمىى ٖىض الخضيث والدٝى مً الازغيً، 

.  لضحها ٢ضع مخىؾِ مً التر٦حز والخىانل، يبضو ٖليها ؤٖغاى الا٦خئاب بك٩ل ٖام

:   جاعيش الٗى٠ ومالبؿاجه

ٖى٠ صازل ألاؾغة يخمشل فى مكاهضاتها إلاماعؾت ألاب ٧اٞت ؤق٩ا٫ : ٢بل الؼواج

الٗى٠ م٘ ألام وهظا بالُب٘ بو٨ٗـ ٖلى خالتها الىٟؿيت هٓغؤ إلاكاهضتها الٗى٠ مً 

هاخيت وبهما٫ ألام لها مً هاخيت ؤزغي وؤخياها حٗىي٠ ألاب وألام لها، مما ؤصي بلى 

.  ميلها لئلهُىاء والٗؼلت مىظ الُٟىلت
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ؾىء اإلاٗاملت مً الؼوج بٗض مغوع ٖامحن مً الؼواج وجمشلذ فى الاهاهت : بٗض الؼواج

لى ؤوالصها، وؤخياها الًغب ضم ؤلاهٟا١ ٖليها ٖو ؤي ؤجها . والبىح بخٟانيل الٗال٢ت ٖو

و٧ان يخم طل٪ فى اإلاجز٫ وؤمام ألاوالص " هٟس ى وبضوى وب٢خهاصي"حٗغيذ لٗى٠ 

.  وؤخياها بخدغيٌ مً ؤم الؼوج وؤزىاجه

.  وؤزحرا ٢ام الؼوج بالؼواج مً ؤزغي 

التى ٧اهذ ج٠٣ مٗها فى البضايت وجداو٫ " زالتها"الك٩ىي ألهلها : عص ٞٗلها للٗى٠

ؤلانالح بينهما زم جسلذ ٖنها ليإؾها مً بنالح الٗال٢ت، وؤخياها ٧اهذ ج٣اوم الٗى٠ 

.  الىا٢٘ ٖليها بٗى٠ مًاص مً حاهبها

.  الضٖم الىٟس ى والُبى واإلاؿاهضة ال٣اهىهيت:  اإلاُلىب مً اإلاغ٦ؼ

الاؾخمإ لها وج٣ضيم الضٖم الىٟس ى والضٖم الُبى لها وألوالصها : ؤق٩ا٫ الخضزل

.  وج٣ضيم اإلاؿاهضة الُبيت

ج٣ىيتها ومؿاهضتها هٟؿيا وج٣ضيم الٗالج الُبى لها مما ؤصي بلى جدؿً : ؤزاع الخضزل

ؤٖغاى الا٦خئاب وجدؿً صختها بىحه ٖام، مؿاٖضتها ٖلى ج٩ىيً ٖال٢ت َيبت م٘ 

.  ؤوالصها، جدؿحن ٖال٢ت ألاوالص باألب

 :الهٗىباث التى واحهخىا

واحهخىا الٗضيض مً الهٗىباث بًٗها يخٗل٤ بال٣اهىن " ٦غيمت"ٖىض الخٗامل م٘ 

م مً خهى٫ " ؤمل"والبٌٗ آلازغ يخٗل٤ بالىا٢٘ الاحخماعى الظذ حٗيكه  ٞٗلى الٚغ

٘ صٖىي زل٘ صون نٗىباث حمت -٦ما ٧اهذ جغيض - الخالت ٖلى الُال١ ًٖ َغي٤ ٞع

خيث ؤجها جىاػلذ ًٖ ٧اٞت خ٣ى٢ها ال٣اهىهيت، بال ؤجها ٢ض بنُضمذ بةق٩الياث ال 

ختى وبٗض الخهى٫ ٖلى الخ٨م .. جدص ى ٖىضما خاولذ الخهى٫ ٖلى ه٣ٟت ألاوالص

والتى بالُب٘ ال ج٨ٟى لؿض بخخياحاث َٟل واخض مً -بى٣ٟت ألاوالص بٗض عخلت َىيلت 

بضؤث ؾلؿت مً اإلاكا٧ل جىاحهها ٖىض جىٟيظ ٢غاع الخ٨م ول٨ً قاء ال٣ضع -  ؤَٟالها

ؤن جم٨ىذ ٦غيمت مً جىٟيظ الخ٨م وحاءث بليىا ويبضو ٖلى مالمدها ش يء مً 

بخىا ٦ىا "صخيذ اإلابلٜ بؿيِ ول٨ً بالُب٘ ؤخؿً مً ال ش يء ٨ٞما ٢الذ .. الخٟائ٫ 

ٗال بضؤث " ٞحن ٖلى ألا٢ل ؤ٢ضع ؤا٧ل الىالص بوكاهلل ٖيل خاٝ فى جدؿً " ٦غيمت"ٞو

ملىخٔ وجم٨ىا مً زال٫ الجلؿاث مٗها الخ٨ٟحر فى الٗضيض مً اإلاكا٧ل وبضؤث ج٨ٟغ 

ما٫ مشل ٖمل وحباث  في ٦يٟيت جدؿحن ؤخىالها وبضؤث بالٟٗل فى مماعؾت بٌٗ ألٖا
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مجزليت و٢ض ؾاٖضها اإلاغ٦ؼ فى حؿىي٣ها، ٦ما بضؤث حؿاٖض بٌٗ ألاؾغ فى بٌٗ 

ما٫ اإلاجزليت وبالُب٘ خاولىا مىا٢كت ٖال٢ت ألاوالص باألب ويغوعة حؿهيل عئيت  ألٖا

ألاب لهم وبٗض ٞتراث مً الكض والجظب والا٢ىإ بًغوعة ٞهل ٖال٢تها م٘ الؼوج 

غ ٢ضع مً ألامان الىٟس ى لؤلَٟا٫  ًٖ ٖال٢ت ألاوالص مٗه إلن هظا مً قإهه ؤن يٞى

وبضؤها وكٗغ ؤن هىا٥ ش ىء مً .. وبالٟٗل جم جىٓيم مىاٖيض زابخت لغئيت ألاب

ت ؤصويت الا٦خئاب ٖلى ؤمل الكٟاء، ول٨ً وبٗض  الاؾخ٣غاع وبالٟٗل جم ج٣ليل حٖغ

.. مهمىمت.. خؼيىت.. ٦ما ٧اهذ فى ؤو٫ ػياعة" ٦غيمت" قهىع خًغث بليىا 3ٚياب 

ت ؤٖمل بيه عييىا بالهم"يائؿت مً الخياة و٢الذ  مل عاض ى يضٞ٘ .. مل ٖاٞع

َيب ماهى بيهٝغ .. الى٣ٟت وصزلذ ٧ل الىاؽ وبي٣ى٫ ماٖيل ٞلىؽ ؤٖمل بيه

فى  مكىاع "  ٦غيمت"وبضؤث " ٖلى بيخه الخاوى هى اللى هىا٥ ببىه وصو٫ والص خغام

. ال٣ًاء مغة زاهيت

ول٨ً ألامغ لً يخى٠٢ ٖلى هظا ٣ِٞ ٞاالبً ألا٦بر لم يخم٨ً مً الاؾخمغاع فى 

يٟت لخخم٨ً ؤؾغجه مً اإلاٗيكت وبالُب٘  الضعاؾت الجامٗيت وخاو٫ ؤن يبدث ًٖ ْو

.  باءث مداوالجه بالٟكل

 حاءث 
ً
وهى جهغر وج٣ى٫ به٣ظووى ببجى بحٗٝغ ٖلى هاؽ بخلي٘ " ٦غيمت"وؤزحرا

ايؼ يكخٛل مٗاهم .  خكيل ٖو

"   ٦غيمت"  واليؼا٫ اإلاغ٦ؼ يٗمل ٖلى مؿاهضة 

.  وجم م٣ابلت الابً ومؿاهضجه وهإمل ؤن يخم به٣اطه 
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الفصل الثاوي 

 

 

عؤيىا مما ؾب٤ ؤن ؤؾماء الؿخاث جخٗضص ٞمغة ؾمغ ومغة زضيجت، مغة ماعذ ومغة 

 جخ٨غع ألاؾماء م٘ ازخالٝ اؾم ألاب . ؤؾماء ال جهايت لها... ؾٗاص، جغيؼة، هىا٫
ً
ؤخياها

 في اإلاٗاهاة وحٗاهحن مً هٟـ . واؾم الؼوج
ً
ل٨ً في الىا٢٘ جخدض اليؿاء حميٗا

هظا . اإلاكا٧ل ختى لى بزخلٟذ ؤق٩الها، مما يك٩ل ْاهغة مىدكغة ٖلى هُا١ ال٣ُغ

ما صٖاها للخ٨ٟحر في ؤؾباب هظه الٓاهغة، حؼوعها، وبم٩اهيت مدانغتها والخ٣ليل مً 

 .حجمها

 وبالخدضيض في ٖالج 1993بضؤ مغ٦ؼ الىضيم الٗمل في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان مىظ ٖام 

يت . وجإهيل ضخايا الٗى٠ والخٗظيب ومً زال٫ الٗمل جبحن ؤن هىا٥ بق٩الياث هٖى

مً ؤو٫ الىٓغة اإلاجخمٗيت لها ٩٦ائً مى٣ىم ألاهليت بلى .. جسو اإلاغؤة ٧ىجها امغؤة

٧اٞت ؤق٩ا٫ الخميحز والًٍٛى والٗى٠ الىا٢٘ ٖليها مً اإلاجخم٘ ب٩ل ماؾؿاجه 

. الاحخماٖيت والؿياؾيت والخىٟيظيت

هظا ما صٖا بلى الخ٨ٟحر في بوكاء وخضة زانت باإلاغؤة صازل اإلاغ٦ؼ حٗجى بما جخٗغى 

ومً هىا حاءث ٨ٞغة ٖمل وخضة الاؾخمإ وؤلاعقاص الىٟس ي لليؿاء .. له مً ٖى٠

. اإلاٗىٟاث إلاداولت الضٖم والبدث ل٨ك٠ الجظوع للخٟهم واإلاؿاهمت في بيجاص خلى٫ 

ٖلى مضي ؾذ ؾىىاث، حاءث لىا " الاؾخمإ وؤلاعقاص الىٟس ي"في هظه الىخضة 

٦ظل٪ في وخضاث الاؾخمإ التي ؾاهم اإلاغ٦ؼ في بوكائها في ٦شحر . الٗضيض مً اليؿاء

باإلياٞت . مً الجمٗياث واإلاغا٦ؼ اإلاهخمت ب٣ًايا اإلاغؤة ًٖ َغي٤ الخضعيب واإلاخابٗت

بلى ٖمل ٖضص مً الجمٗياث ألاهليت واإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ىميت اإلاٗىيت بدىميت اإلاغؤة 

٧ان البض مً الخ٨ٟحر في بيجاص خل يم٨ً بك٩ل ؤو .. ومىاهًت الٗى٠ والخميحز يضها

. آزغ ؤن يٗض٫ ولى بك٩ل وؿبي هظا الىي٘ ال٣اس ي الظذ حٗاوي مىه اليؿاء

 بلى البدث الظذ ٢ام به مغ٦ؼ الىضيم باالقترا٥ م٘ ماؾؿت اإلاغؤة الجضيضة 
ً
واؾدىاصا

 والظذ ؤ٦ض ؤن مٗض٫ الٗى٠ الجؿضذ الىا٢٘ ٖلى 1993للخدًحر إلااجمغ ب٨حن ٖام 
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ت  اإلاغؤة يخجاوػ ما جغنضه ؤلاخهائياث الغؾميت التي حؿدىض بلى ملٟاث ؤ٢ؿام الكَغ

ل٣لت الخاالث التي جخ٣ضم بالك٩ىي مً الٗى٠ الىا٢٘ ٖليها صازل ألاؾغة، ؤما الٗضص 

ألا٦بر مً اليؿاء اإلاخٗغياث للٗى٠ ٞيهٗب بخهائهً ألجهً ال يخدضزً ًٖ هظا 

تراٝ بالخٗغى لهظا الٗى٠ ؤو   مً الٖا
ً
 مً اإلاٗخضذ ٖليهً ؤو خجال

ً
ا الٗى٠ بما زٞى

 ٖلى وي٘ بحخماعي يىٓغ للمغؤة اإلاُل٣ت هٓغة جد٣حر واتهام
ً
.  خغنا

ؤن الٗى٠ يض اليؿاء ليـ باألمغ الدام الظذ ال يجىػ )٦ما ؤ٦ض البدث ٖلى 

 مً ؤؾغاع ألاؾغة ٞالٗى٠ يض 
ً
مىا٢كخه والبدث في ؤؾبابه وم٩اٞدخه باٖخباعه ؾغا

بال ؤن جىاحضه يخإزغ بمى٠٢ اإلاجخم٘ - وبن جىاحض في ٧ل اإلاجخمٗاث وألاػمان–اإلاغؤة 

الم  اإلاٗلً مىه و٢ضع ؤلاصاهت ؤو الترخيب ؤو الالمباالة التي يل٣اها مً وؾائل ؤلٖا

واإلاازغيً ٖلى الغؤذ الٗام مً ٦خاب وؾياؾيحن ووكُاء اإلاجخم٘ ألاهلي ومً زم ٞهى 

٦ظل٪ ٦ما ؤوضخىا في الٟهل الؿاب٤ ؤن الٗى٠ . (٢ًيت ٖامت و٢ًيت عؤذ ٖام

لى صخخه الىٟؿيت . صازل هُا١ ألاؾغة يازغ ٖلى بهخاحيت اإلاجخم٘ ٖو

، 1995 و٦ظل٪ اإلاسح الضيمجغافي ٖام 1994 باإلياٞت بلى هخائج ماجمغ ب٨حن ٖام 

هظا الٗى٠ . جبحن مضي الٗى٠ الظذ جخٗغى له اليؿاء مً زال٫ ؤو صازل ألاؾغة

 
ً
 -اإلاؿ٩ىث ٖىه مجخمٗيا

ً
ب٦ؿغ "في ٦شحر مً ألاخيان جدذ قٗاع - بن لم ي٨ً مباع٧ا

مما ؤوضح يغوعة وحىص خلى٫ وآلياث لخمايت اإلاغؤة . الخإصيب والخ٣ىيم" للبيذ يل٘

صازل ألاؾغة والتي يٟترى ؤجها الؿ٨ً وألامان ل٩ل ؤًٖاءها مما صٞ٘ في ٖضة 

ؤولها مداولت وكغ الىعي يض الٗى٠ والخميحز يض اإلاغؤة إلاىاهًخه والخىٟحر .. اججاهاث

. زاهيها الضٞ٘ بلى وحىص ٢اهىن يدمي اإلاغؤة مً الٗى٠ ألاؾغذ . مىه

بال ؤهه بىحىص ٢اهىن يجغم الٗى٠ .. وبن ٧ان وحىص ال٣ىاهحن ال يمى٘ و٢ٕى الجغائم

ألاؾغذ ويً٘ هظا الٗى٠ في مهاٝ الجغائم التي يٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن ؾيدض مً 

.  الٗى٠ ويضٖى بلى طمه والخىٟحر مىه

وبما ؤهىا ولضها مدؿاوون ال ٞغ١ بحن بيذ وولض، ول٨ىىا مىظ وٗىمت ؤْاٞغها هخل٣ى 

 
ً
التربيت والخٗليماث واإلاٟاهيم التي جٟغ١ بييىا ليـ في ال٨بر ول٨ً في الهٛغ ؤيًا

خيث يبضؤ الخميحز بحن الُٟل الظ٦غ والُٟلت ألاهثى مً لخٓت اإلايالص ألاولى ٞخ٣ى٫ 

ىيت الٟىل٩لىعيت  :ألٚا
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ا ٢الىا صا ولض 
ّ
إلا

بوكض خيلي وبوؿىض 

وحابىا لي البيٌ م٣كغ 

ليه ؾمً البلض  ٖو

ا ٢الىا صذ بييت 
ّ
إلا

بتهض ع٦ً البيذ ٖليه 

وحابىا البيٌ ب٣كغه 

وبضا٫ الؿمً ميه 

هظا اإلاٟهىم الكٗبي التراسي الظذ يؿيُغ ٖلى ٣ٖلىا الباًَ ٞي٩ىن هٓغة مجخمٗيت 

للمغؤة، جٓل حؿيُغ ٖلى مٟهيمىا وجخٗم٤ م٘ الى٢ذ لخٗاوي اإلاغؤة ٖلى َى٫ ؾىىاث 

. ٖمغها مً ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخميحز والخد٣حر

الن   بلى حمي٘ اإلاىازي٤ الضوليت التي جىاهٌ الٗى٠ يض اإلاغؤة مشل ؤلٖا
ً
واؾدىضا

الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، والٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهيت والؿياؾيت، والٗهض الضولي 

للخ٣ى١ الا٢خهاصيت والاحخماٖيت والش٣اٞيت واجٟا٢يت ال٣ًاء ٖلى حمي٘ ؤق٩ا٫ 

غاٝ واإلاماعؾاث (الؿيضاو)الخميحز يض اإلاغؤة  التي صٖذ بلى حٛيحر ٧اٞت ال٣ىاهحن وألٖا

 يض اإلاغؤة
ً
والتي جىو في ماصتها ألاولى ٖلى حٗغي٠ الخميحز يض . التي حك٩ل جميحزا

ؤيت جٟغ٢ت ؤو اؾدبٗاص ؤو ج٣ييض يخم ٖلى ؤؾاؽ الجيـ، وي٩ىن مً "اإلاغؤة ٖلى ؤهه 

تراٝ للمغؤة بد٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ؤؾاؽ الدؿاوذ م٘  آزاعه ؤو ؤٚغايه الىيل مً الٖا

الغحل في خ٣ى١ ؤلاوؿان والخغياث ألاؾاؾيت في اإلاياصيً الؿياؾيت والا٢خهاصيت 

تراٝ للمغؤة بهظه . والاحخماٖيت والش٣اٞيت واإلاضهيت ؤو في ؤذ ميضان آزغ ؤو ببُا٫ الٖا

".  الخ٣ى١ ؤو جمخٗها بها ومماعؾتها لها بٌٛ الىٓغ ًٖ خالتها الؼوحيت

 

مً هظا اإلاىُل٤ ؤزظ مغ٦ؼ الىضيم ٖلى ٖاج٣ه ٨ٞغة بٖضاص مؿىصة إلاكغوٕ ٢اهىن 

مل ٖلى وي٘ مؿىصة  يدمي اإلاغؤة مً الٗى٠ ألاؾغذ وجلىاها ٞبضؤ في الضٖايت لها ٖو

. إلاكغوٕ هظا ال٣اهىن 
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وفي الىا٢٘ هظه ال٨ٟغة ليؿذ ٚغبيت ٖلى مجخمٗىا الٗغبي ؤو ٖلى الٗالم ٟٞي ال٨شحر 

مً بالص الٗالم ٢ىاهحن جدمي اإلاغؤة التي جخٗغى للٗى٠ صازل ألاؾغة و٦ظل٪ ٦شحر 

. مً الىؾائل لهظه الخمايت

ؤما في ٖاإلاىا الٗغبي ٞهىا٥ ؤ٦ثر مً بلض حؿعى بلى ؾً ال٣ىاهحن التي جدمي خ٣ى١ 

ٞةطا ؤل٣يىا هٓغة ٖلى اإلاضوهت اإلاٛغبيت هجض ؤجها ج٣جن الُال١ . اإلاغؤة صازل ألاؾغة

وجً٘ قغوٍ لخٗضص الؼوحاث، ٦ما ؤجها حُٗي اإلاغؤة خ٣ى٢ها الا٢خهاصيت ٖلى 

. ؤؾاؽ اإلاؿاواة بينها وبحن الغحل

ؤما .  ب٢غاع ٢اهىن في ألاعصن لخمايت اإلاغؤة مً الٗى٠ ألاؾغذ 6/1/2008و٢ض جم في 

ألاخ٩ام الىاعصة في هظا ال٣اهىن ٞكملذ ؤمغ الخمايت الاختراػذ ؤو اإلاا٢ذ والظذ 

يهضع مً خاالث الٗى٠ ألاؾغذ والتي مً اإلادخمل ؤن يخٗغى ٞيها ؤخض ؤٞغاص 

. ألاؾغة بلى الدُغ

٦ما قملذ ألاخ٩ام ؤمغ الخمايت الظذ يبجى ٖلى مىاػهت الاخخماالث التي حٗغى 

اإلاكخ٩ي للدُغ واجساط بحغاءاث الخمايت اإلاىاؾبت للمخًغع مً ؤٞغاص ألاؾغة، بلى 

. خحن الخىنل لخل الجزإ ألاؾغذ بالُغ١ الؿلميت

وألاخ٩ام في خالت ٖضم الالتزام ؤو زغ١ ؤمغ الخمايت والتي جً٘ اإلاضعى ٖليه بالٗى٠ 

 ألخ٩ام ال٣اهىن 
ً
٣ا . ألاؾغذ جدذ َائلت اإلاؿاوليت ال٣اهىهيت ٞو

. و٦ظل٪ في ٞلؿُحن هىا٥ مكغوٕ ٢اهىن يٗض لخمايت اإلاغؤة مً الٗى٠ ألاؾغذ 

ؤما في البدغيً ٞهىا٥ ٢اهىن يىا٢ل في مجلـ الىىاب لخمايت اإلاغؤة مً الٗى٠ 

ىيت .   ماصة27ألاؾغذ يًم زمؿت ؤبىاب مىػٖت ٖلى  ويكمل ٖلى بوكاء لجىت َو

لخمايت ألاؾغة مً الٗى٠ ووي٘ زُِ ٖمل لخٗؼيؼ خمايت اإلاٗخضي ٖليهً مً 

حمي٘ ؤق٩ا٫ الٗى٠، باإلياٞت بلى اجساط ٧ل الخضابحر الالػمت لخٗؼيؼ ؾالمت اإلاٗخضي 

 ٖلى خ٤ اإلاٗخضي ٖليها في اإلاٗىهت 19 و٦18ظل٪ هو ال٣اهىن في اإلااصجحن . ٖليهً

خباع خالتها اإلااصيت . ال٣ًائيت صون ألازظ في الٖا

 هو ال٣اهىن ٖلى ٣ٖىبت للٗى٠ الىٟس ي اإلاخمشل في الظم ؤو 23 و22وفي اإلااصجحن 

ؤما مؿإلت الًغب ؾىاء الظذ يٟط ي بلى اإلاىث ؤو يٟط ي . ال٣ضح ؤو ؤلاهما٫ اإلاخٗمض

 بطا ٧ان اإلاٗخضي ٢ض ماعؽ اٖخضاءه 
ً
بلى ٖاهت ٣ٞض ٖمض بلى حكضيض ال٣ٗىبت زهىنا

ٖلى مؿم٘ ومغؤي مً ؤَٟاله، ؤو ٧اهذ اإلاٗخضي ٖليها خامل ؾىاء ؤصي الًغب بلى 
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ؤما الًغب الظذ ال ياصي بلى ٖاهت وبهما ياصذ بلى العجؼ ًٖ . بحهاى ؤو لم ياص

ما٫ الصدهيت مضة جؼيض ٖلى ٖكغة ؤيام ٞةن ال٣ٗىبت هي السجً مضة ال جؼيض  ألٖا

. ٖلى زالزت ؤقهغ ؤو ٚغامت ال جخجاوػ مئت صيىاع

ه٨ظا هغي ؤن وي٘ ٢اهىن للخمايت مً الٗى٠ ألاؾغذ ؤنبذ يغوعة يدؿاب٤ ٦شحر 

. مً اإلاجخمٗاث ٖلى ويٗها وليـ بضٖت هلخضٖها

 

:  لضفت القاهىن 

م ٖمل الٗضيض مً الجمٗياث ألاهليت في مجا٫ مىاهًت الٗى٠ يض اإلاغؤة بال ؤن  ٚع

ما٫ الدحريت ٧ال٣غوى  هظا الٗمل في مجمله ٧ان يىًىذ جدذ ؤق٩ا٫ مً ألٖا

ما٫ التي ال جى٠٢ الٗى٠  الهٛحرة وبٌٗ الدضماث الصخيت وما بلى طل٪ مً ألٖا

وبهما جداو٫ اإلاؿاهمت في بػالت آزاع طل٪ الٗى٠ ؤو ٖلى ألا٢ل مداولت جحجيم هظه 

لى صعحت مً الاهدكاع . آلازاع ومما ال ق٪ ٞيه ؤن هظه الجهىص مهما ٧اهذ ٦بحرة ٖو

إلادضوصيت هظه - والالحي يمشلً هه٠ اإلاجخم٘–ٞهي لً جهل ل٪ ل٩ل وؿاء اإلاجخم٘ 

هظا باإلياٞت بلى ؤجها ال حٗالج اإلاك٩لت مً . الجهىص و٢هىعها ٖلى مىا٤َ صون ؤزغي 

حظوعها مما ؤوحب وحىص خل ؤو آليت جُا٫ ٧اٞت اليؿاء الالحي يخٗغيً للٗى٠ في 

.  ومً هىا ٧اهذ يغوعة ؾً ٢اهىن يجغم الٗى٠ ألاؾغذ . ٧اٞت ؤهداء ال٣ُغ

ٞاإلادا٦م -هدً ال وؿعى بالضٖىة لهظا ال٣اهىن بلى خلـ ألاػواج وال بلى جضمحر ألاؾغة 

والتي وٗخبرها اللبىت - ج٨ُٔ ب٣ًايا الُال١ والدل٘ والى٣ٟت وما بلى طل٪ مً ٢ًايا

٩ٞلما ٧اهذ هظه اللبىت صخيدت وصخيت ٧لما ٧ان اإلاجخم٘ عاقي . ألاولى لبىاء اإلاجخم٘

ومخدًغ ونخي، ألن اإلاجخم٘ الظذ هدلم به مجخم٘ ي٣ىم ٖلى اإلاؿاواة في الخ٣ى١ 

والىاحباث مجخم٘ يدترم ٞيه ؤٞغاصه بًٗهم بٌٗ وجدٟٔ ٞيه ٦غامتهم مً اليؿاء 

ٟا٫ والكيىر . والغحا٫ وألَا

ٞالغحل خحن . بهىا وؿعى ألؾغة مؿخ٣غة يخمخ٘ ٧ل ٞغص ٞيها ب٩اٞت خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهيت

يماعؽ الٗى٠ يض اإلاغؤة جدذ نمذ اإلاجخم٘ وبمباع٦ت الش٣اٞت الاحخماٖيت 

. الؿائضة، يغي ؤن طل٪ ال ًٚايت ٞيه بل هى خ٤ مً خ٣ى٢ه

بن وحىص ٢اهىن يجغم الٗى٠ ألاؾغذ ويىٟغ اإلاجخم٘ مً مشل هظا الٟٗل، يجٗل 

ىا مشل هظا الجغم بن وحىص مشل هظا ال٣اهىن . الغحا٫ ي٨ٟغون مغاث ٢بل ؤن ي٣تٞر
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يدمي الغحا٫ مً ا٢تراٝ ؤٞٗا٫ جضوي مً ؤهٟؿهم وقإجهم ويغجٟ٘ بهم بلى مؿخىي 

٦ما حُٗي . ؤلاوؿاهيت الخ٣ت التي جدٟٔ ل٩ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ خ٣هم في خياة ٦غيمت

الٟغنت للمغؤة التي جخٗغى إلاشل هظا الٗى٠ ؤن جلجإ لل٣ًاء ألزظ خ٣ها مما 

 ٞال حكٗغ باإلخباٍ واإلاظلت مما يى٨ٗـ ٖلى ٖال٢تها بإبىائها وباإلاجخم٘ 
ً
يضٖمها هٟؿيا

. ٩٦ل

 

: مضار العمل في املغروع

بضؤها الٗمل في هظا اإلاكغوٕ بضٖىة ٖضص مً الجمٗياث واإلااؾؿاث ألاهليت إلاىا٢كت 

جدمؿذ ٖضة حمٗياث لل٨ٟغة وج٩ىهذ لجىت ميؿغة مً . ٨ٞغة ال٣اهىن وؤهميخه

مغ٦ؼ الىضيم وماؾؿت اإلاغؤة الجضيضة وحمٗيت بكايغ ومغ٦ؼ ٢ًايا اإلاغؤة وحمٗيت 

النهىى وجىميت اإلاغؤة واإلاباصعة الصدهيت وملخ٣ى اإلاغؤة لخىٓيم خملت جضٖى لل٨ٟغة 

. وحكاع٥ في وي٘ جهىع وم٣ترح ل٣اهىن جدذ مؿمي خمايت اإلاغؤة مً الٗى٠ ألاؾغذ 

لؿٟخه وزُت الٗمل جم الاجٟا١ ٖلى  وبٗض ٖضة ل٣اءاث جىاولذ يغوعة ال٣اهىن ٞو

:  ج٣ؿيم الٗمل بلى زالر مداوع 

مدىع مٗلىماحي حهضٝ بلى حم٘ اإلاٗلىماث مً ؤلاهترهذ خى٫ ال٣ىاهحن  -1

. اإلامازلت في البلضان ألازغي، مشل ٢اهىن ألامم اإلاخدضة الاؾترقاصذ

مدىع ٢اهىوي يٗمل ٖلى اإلاًاهاة بحن ال٣ىاهحن اإلامازلت في الضو٫  -2

اإلاسخلٟت والبدث في ال٣اهىن اإلاهغذ، ووي٘ نيٛت ؤوليت إلاكغوٕ 

 .ال٣اهىن 

مدىع صٖائي ليكغ ال٨ٟغة والترويج لها ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمي بٗمل  -3

الىضواث واإلااجمغاث في ال٣اهغة واإلاداٞٓاث اإلاسخلٟت وحم٘ الخى٢يٗاث 

 88ومً زال٫ هظا الٗمل جم جى٢ي٘ . ٖلى ال٨ٟغة ومؿىصة ال٣اهىن 

 .حمٗيت وماؾؿت ٖلى اإلا٣ترح ألاولى لل٣اهىن مً مسخل٠ اإلاداٞٓاث

 2005بٗض الٗمل إلاضة ٖام ٧امل ٖلى اإلاداوع الشالر جم ٣ٖض ماجمغ في يىليى 

ال١ الخملت م٘ مؿىصة ؤوليت إلاكغوٕ ال٣اهىن  . إَل

٧اهذ اإلاؿىصة ألاوليت والتي ججغم الٗى٠ ألاؾغذ حٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى 

الؿياؾت ال٣ٗىبيت ؤو ج٣ييض الخغيت مما ؤزاع بٌٗ الخدٟٓاث و٦شحر مً 
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وبىاء ٖليه . اإلاىا٢كاث ٖلى اإلاؿخىي ال٣اهىوي و٦ظل٪ ٖلى اإلاؿخىي الاحخماعي

 بلى اؾخُإل الغؤذ الظذ ؤحغيىاه في وخضة الاؾخمإ بمغ٦ؼ الىضيم 
ً
واؾدىاصا

.  ْهغث وحهخا هٓغ مسخلٟخان2006زال٫ ٖام 

ت جايض الغئيت ؤلانالخيت -1 . مجمٖى

ت جايض الغئيت ال٣ٗىبيت -2  .مجمٖى

وبٗض مىا٢كاث واؾخُإل الغؤذ الظذ ٢مىا به في الىضواث وخل٣اث اإلاىا٢كت 

التي ؤصعهاها ؾىاء لليؿاء اإلاىخٟٗاث بالدضماث صازل الجمٗياث اإلاسخلٟت، 

يت اإلاسخلٟت مً  و٦ظل٪ اليكُاء صازل هظه الجمٗياث ؤو للٟئاث الىٖى

حرهم، اعجإيىا الضمج بحن وحتهي الىٓغ ٞيكخمل ال٣اهىن  اإلادامحن والصخٟيحن ٚو

، ؤذ ؤن ال٣اهىن يكخمل ٖلى ال٣ٗىباث ؤلانالخيت ٧الدًٕى 
ً
ٖلى الك٣حن مٗا

ىض الٗىص يسً٘ اإلاٗخضذ بلى الٗمل في الدضماث  بلى بغامج للخإهيل الؿلى٧ي ٖو

ما٫  الاحخماٖيت ٧الدضمت في صاع للمؿىحن ؤو صاع ؤيخام ؤو ما بلى طل٪ مً ألٖا

ىض الٗىص للمغة الشالشت يبضؤ الجؼء ال٣ٗابي مً ال٣اهىن  . الاحخماٖيت ٖو

الن ٖنها في ماجمغ ٣ٖض يىم  ٖضث مؿىصة حضيضة إلاكغوٕ ال٣اهىن جم ؤلٖا
ُ
 27ؤ

جًمىذ اإلاؿىصة مظ٦غة جىييديت زم نياٚت إلاكغوٕ ال٣اهىن . 2006صيؿمبر 

. في ؾبٗت ؤبىاب

. الباب ألاو٫ يخًمً الخٗغيٟاث الدانت بال٣اهىن  -1

الباب الشاوي يىهٝغ بلى جىني٠ حغيمت الٗى٠ ألاؾغذ وجدضيض  -2

 .ال٣ٗىبت اإلا٣غعة

 .الباب الشالث يدىاو٫ ج٣ضيم الباٙل وؤلاحغاءاث الىاحب بجباٖها في قإهه -3

 .الباب الغاب٘ يدىاو٫ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باؾخهضاع ألامغ الى٢تي بالخمايت -4

 .الباب الدامـ يىهٝغ بلى الضٖىة الجىائيت في حغائم الٗى٠ -5

الباب الؿاصؽ يىهٝغ بلى آلياث ج٣ضيم الدضماث مً ٢بل الضولت  -6

 .للطخيت اإلاٗخضي ٖليها

 .الباب الؿاب٘ الدضماث التي ج٣ضمها الضولت للمٗخضذ ؤو مغج٨ب الٗى٠ -7

ومً زال٫ اإلااجمغ واإلاىا٢كاث التي صاعث في ال٣اٖت بحن الاحخماٖيحن 

: وال٣اهىهيحن واإلاىهت، اجطخذ بٌٗ ؤلاق٩الياث في مؿىصة ال٣اهىن مشل



 47 

مً الظذ له خ٤ جدغي٪ الضٖىة، الىيابت )خ٤ جدغي٪ الضٖىة ٚحر واضح  -

. (الٗامت ؤم هيابت ألاخىا٫ الصدهيت

اإلاد٨مت اإلاسخهت، ؤذ اإلادا٦م جسخو بهظه ال٣ًايا هل هي مد٨مت  -

 .ألاؾغة ؤم لجىت زبراء

ؤذ ٢اض ي يىٓغ الضٖىة هل ٢اض ي حىائي ؤم مضوي ؤم ٢اض ي مد٨مت  -

 .ألاؾغة

ت ؤو ٖضم ويىخه -  .ٚياب صوع الكَغ

 .مالئمت ال٣ٗىبت إلاا حؿتهضٞه مً ال٣ًاء ٖلى الٗى٠ ألاؾغذ  -

 .مىيٕى الٛغامت الظذ يازغ ٖلى صزل ألاؾغة -

 مغاٞٗاث 44ج٨غاع بٌٗ اإلاىاص اإلاخًمىت في ال٣اهىن اإلاهغذ، مشل اإلااصة  -

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث التي 60الدانت بدياػة مؿ٨ً الؼوحيت، واإلااصة 

 بلى الكغيٗت
ً
 .جليذ الٗى٠ بطا اؾخسضم إلاً له الخ٤ ؤو اؾدىاصا

 .ٚياب صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي وجىييذ الضوع اإلاىٍى به في هظا اإلاىيٕى -

 .آلاليت التي جلؼم الؼوج بالدًٕى لبرامج الخإهيل ؤو الدضمت الٗامت -

 ٣ٖضها الٗضيض مً اإلاىائض اإلاؿخضيغة والتي حمٗذ الٗضيض 2008 و2007وزال٫ ٖامي 

املحن في اإلاجخم٘ اإلاضوي واليؿاء ضخايا  مً الٟئاث مشل اإلادامحن والصخٟيحن ٖو

الم بك٩ل ٖام . الٗى٠ اإلاترصصاث ٖلى اإلاغ٦ؼ والجمٗياث اإلاسخلٟت والٗاملحن في ؤلٖا

ت مً اإلادامحن، جمذ  ومً زال٫ اإلاىا٢كاث والاؾدكاعاث ال٣اهىهيت م٘ مجمٖى

. الخٗضيالث ٖلى مؿىصة ال٣اهىن ختى ناع ويٗه الجضيض في اليسدت الخاليت
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