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 إبراهيم الفرحان

 

مرهةةةليأزت ةةةة ززز47تغطيةةةألزمة اةةةألزماسية التةةةيألزما ةةةأزماةةةساامزاةةةأزية ةةةل ز ةةةةسم زما ةةةا   ألزززززز

انلوئةةةألزاة ةةةا   ألزاةةةأزوتةةةلئالزمتةةةةت زيلا   ةةةل زما   ةةةس  ززززز«زااينةةةأل»ماضةةة لزةةةةةرزا ةةةلة زز

واكةةةلزتةةةةازما  ةةةلة زةلاةةةمزوم،ةةة ألزاةةةأزمة اةةةأل زو خزةلاةةةمزت  ةةةس زاةةةلزو ةةةمز  ةةة زةةةةةرززززززززززز

زماي  زيل زحل،  زوي   .اكنهلزمت  يللز تلزماا   زما ل،يألز

زثتثألزة ماال:ز ارززذاازاف  

ألزاةةةةةأزهةةةةة زيخزمانإل ةةةةةألزمتةتايةةةةةألزمةاي ةيةةةةةأل زا ةةةةةالزمانإلةةةةة زمتةتايةةةةةززز:أول تلكككككو مل  م ككككك 

اف ةةةةلز  ةةةةلر لز زيوزاي  مايةةةةل زيوزت ةةةةسايل زوةةةةةل  زاةةةةلزززماةةةةس    م يل زماغ ييةةةةأل زما ةةةةأزت  ةةةةالزز

ومحةةةةس زانهةةةةلزة ةةةةلززما ةةةةا   ألما ةةةةأزتةةةة  زيياهةةةةلزت ةيس ةةةةألزوزت إلةةةةقزا  فةةةةلزتتةةةةل زما ت  اةةةةل 

  واهةةةةةل زويلا ةةةةةلاأزةةةةةةلخزقلاةةةةة ززمةحكةةةةةل زما ضةةةةةلئيأل زوو،ةةةةة زما ةةةةة م زما ةةةةةا   أل زو هةةةةةل ززززززز

ما  ةةةةة ألزا ةةةةةالزما  ةةةةةل زيلتةةةةة غ م زومتةةةةة هتلخز مئةةةةة .زوةنةةةةةلزا ةةةةةلزةةةةةةةرز    ةةةةةألز ياةةةةةلز ززززز

 زح ةةةةةرزماةةةةة س زماهت ةةةةةألزومرتفاةةةةةمزمة ةةةةة م زويةةةةةسمزماةةةةة ي زززير ...ز زيتةةةةة  ..ز زمتكةةةةةة 

؟!ز  صةةةالزوا ةةةلذمزةةةةالزهةةةقمزماهتةةة  زززز ف نلزوت ةةةللانلزالاةةةق ززتةةةسهلزم  فلةةةةال....زةنةةةزمااةةةل ز

ز:وه زالزت فز    ز ارزماالاالزما لاأزما ه 

هككك  أل ملب اكككو مللككك   ل لكككس راكككي لإركككة متككككةمتربرخ     ركككخ  ك  تكككاخ و متككك خ     و

زللكأثرة في مل الر ت مل كحإة مأل رةكرخ.

زوهةةةة زاةةةةلز ةةةةلث ما   ةةةةل زما   ةةةةس زمةاي ةيةةةةألز واةةةةألز     م يةةةةألزتهةةةة  زيةةةةلا ي زمااةةةةل زة يةةةة م ز

زززي كالزة ي زةةرزتيلتلتهل.

ا ةةةالزاةةةلز ةةةتلزاةةة كل زاةةةلزم تصةةةل   زة ةةةلزهةةة زما ةةةللزززززززت مئ ةةةلززظةةةةمزما  ةكةةةألززاألتةةة ز

زانلاةةةق  زيوقلا ةةةلزاةةةأزما ت  اةةةل زما ةةةأزتك ةةةلزمةه يةةةألزايهةةةلزاة  لئةةةالزما   ةةةأل زيوزمااةةةلئت زمززززززززز

يخزتةةةنتصزيصةةة ر ززوهةةةق زماط   ةةةألزا كةةةلزززز زية ةةة زاةةةلزماةةة ي زمااةةةل .زززا   ةةةألي هةةةا زما ك اةةةألزمز

اكةةةةلز ز  كةةةةلز.زة ر ةةةةلزما ةةةة لايألصةةةةيل زيو يةةةةس زاةةةةأزيلة ةةةة لخ زةةةةةةرزتةةةة يالزما  ةةةةلل زيوزماز
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 زحيةةةة ز خزما ةةةةةسا زما ةةةةة ززمةا  كيةةةةةألزاهةةةةلزيخزتةةةةةنتصزاةةةةأزات  ةةةةة زا ةةةةالزما   ةةةةةل زما   ةةةةس زززز

ويلا ةةةلاأزاةةةأززاة ضةةةل لزةلاةةةألز تإلةةةلذزما ةةة مر.زززومان ةةةسزما م،ةةةصززاة اة اةةةل زوما ةةة مرزما ف ةةة  زز

زييئألزةهق زةلخز يسزالزمتصللزآ  .

ياةةةةة زززما ثي ةةةةةألزاةةةةة زززنلا  ةةةةةسزيخزمتصةةةةةل تززاوة ةةةةة زة ةةةةة  ز   ةةةةةةأل زززةنةةةةةلزظةا ةةةةةلزاألتةةةةة زز

ةةةةةالزاةةةةلزز اةةةة م زويةضةةةةللزماكةةةة اغ  زهةةةةززواةةةة زياةةةة زاةةةةلزاةةةة  كييلزوةةةةة مئةه زما ؤتةةةةللزمة

وهةةةقمززانصةةةفألزاةةةأزا ك ةةةألزماةةة ي زمااةةةل زمةاي ةةةةأ.زز  ل ةةةلزاة صةةة لزةةةةةرز ة ةةةألزمتةةة  ل زززا

ح ي يةةألززس ل زت ةة م ةةلزاةةن لزاز  ةةسز فيةةسزاةةأزح  ةةألز انيةةألزااينةةألزاكنةةلزمايةة  زاةة ز اةةسزةلايةةلزززززززززز

ز.واصي  زت  لجز ارزمت  متتيألزي   

:زما ةةةةةا   ألزاةةةةةيازاةةةةةس هلزاهةةةةةل  وخز اي ةةةةة خزاةةةةةأزما   ةةةةةل زما   ةةةةةس زززززمل   ككككك  مل  لككككك  

وهةةةةقمزي يةيةةةةسز ضةةةةا زما  ةةةةلرةألززز.قلا يةةةةألزما ةةةةةسمخحةةةةللزم ا  كيةةةةألزي ةةةةكالز مئةةةة زة ةةةةلزهةةةة زز

كةةةةأ زوهةةةةقمز ما ةةةةا   ألزاةةةةأزماةةةةسم الزمةا  كةةةةأزو تاةةةةالزث لا هةةةةلزقلئ ةةةةألزةةةةةلزما ةةةة م لزمةا ززز

م ةةةسزاةةةأزز   ةةةالزما ةةةا   زقيةةة زا  زكالزيوزيةةة   زةةةةةرزم ةةةةت زم ا  كةةةأ زةخزمازز ةةةناكازي ةةةز

زا زةلخزم   لةأ.رزا  كأزح ي زا فالزي

ياةةة زوتةةةلئالزمتةةةةت زززز مااةةة   زماةةةق لز ا ةةةة خزاةةةأزز:زوهةةة زيخزماصةةة فييلززمل   ككك  ملةم ككك  

ما   ةةةةل زما   ةةةةس زم ا  كيةةةةأل زقةةةةلا ي ه ز ن ةةةةة خز ةةةة رزوي  ةةةةلرزتةةةةيئألززةةةةةلزات  انةةةةلزززززاةةةةأ

مةاةةةة  كييل زوهةةةةقمزاةةةةيازمتهلاةةةةلزما ةةةةلزهةةةة زح ي ةةةةأل زماةةةةلزة ةةةةةمزاةةةةأزززززززمتةتايةةةةيلزاةةةةااتئه 

اةةةأز ة ةةةألزاةةةلزم اةةة زما   ةةةس زاةةةأزاي  ةةة ريززا ةةةس زةةةةلاييل زوري ةةة ه زوال  ةةة ه زح ةةةرز اةةةلزز

مذمززاهةةة  زز ةةةةم زو   ةةةمزاهةةة زاةةةأزآ ةةة زما طةةةلفزوزززماتة ةةةل زماةةة سزمان ةةةليزيينةةةأزوييةةةنه ززز

ززز!زز؟ةنلزمةا  كلخقمزري ك زةنلزاكي زت فز ك خزري زهةلخز

قيةةةةل ز ورزما ةةةةفلرم زما ةةةةا   ألزوا  ةيلتهةةةةلزاةةةةأز ةةةةة ز هةةةةل ز ةتاةةةةأزز:زمل   كككك  مل كككك   

ز  لريزو  يلزو همزمانظ زما ا   ألزاأزوتلئالزمتةت زم ا  كأزاأزةالزما ضل ل.ز

ز؟ززم خز للذمزالزماق زا  م

محكر جكككك ت ملكحككككإر ت  رلبككككي  "ت مصكككك  متكككككةمتربي"وحككككإة احككككك ى  لكككك   تاكككك ري 

 .مالتكةمتربرخ لل  لاخ في تف   ته     مل  لس و   رلكصق  ه  
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 ر زما  ةكةةةةألزوت ةةةة   هلزا ةهةةةةلزا ةةةةالزت ةةةة   زي زانةةةة  ز   ةةةةلجز اةةةةرزيرياةةةةألزياةةةة رززاةةةةقااز ةةةة

ز:يتلتيأل

 ةةةةيلقألزما تةةةةلاألزمتةتايةةةةألزيصةةةة رهلزما  تةةةةس  زما ةةةةأز  ةةةةلريزاةةةةأزرتةةةة هلزما يةةةةل م ززززززززز-ز1

 تاةةةةالزاةةةةس زما ن ةةةةي  ز)زاوحةةةةس زما  م ةةةةالزم تةةةة  متيتأزوما  ةةةة   خزوما  ةةةة فزةةةةةةرزز

زقيةةةة زا إلصصةةةةةيلزياةةةة  ززز زاإلةةةة وجزماغيةةةة زافيةةةةس ززز   ةةةة زينةةةة  زاةةةةلزماا ةةةة مئيألزززز زمةاةةةة ز

 زاةةةةأزما نطةةةة زو،ةةةةا ز زما تةةةةألتهلاةةةةمزلاةةةة زغأزمااةةةة   ةةةةمز زا  ةةةةسعزا ةةةةةت زم ا  كةةةةأز

ز. ةكألويلا لاأز  ألز وخز صسز ارزماص ر زما  ي يألزاة

ي  يةةةةةةام زما نةةةةةة  زما طةةةةةةة  زت ةةةةةة   ل زيييال هةةةةةةلزمةانيةةةةةةألززمتا ةةةةةةل زماكلاةةةةةةالزوماةةةةةة ماأزز-2

 .وما يلتيألزوم   صل  ألزوما يلحيألزوما  لايأل

يلا  لئيةةةةألزتلاةةةةألزت ك هةةةةلززز ة ةةةةتلزما  ةةةة   ز م  يةةةةلرزاةةةةلزي ةةةةة زةةةةةةيه زاتةةةةل  مزمتةةةة ززززز-3

زوما   لزاأزما حس زماف ةيألزاةا ال.زفلل زوما سر زوما صسم يألزماالايألاال ي زماك

ما ةةةةأزتي ةةةة  زايهةةةةلزما نةةةة  زوما  م ةةةةفل زما ةةةةأزتة ةةةةرزما  ةةةة لزاةةةةأززززززززمتا ةةةةل زيلا ةةةة  ززز-4

ززز...(ما يل ل زما  ةيألزما  س  ز)ومانطل زانسخ زيلر ا زوقي هل

زوماةلزواأزما  اي   

ز

 

 


