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 نصائح مخْضرمة للعودة الورقية
 من الصحافي الكاتب فؤاد مطر

ي وةكبُتةا للى مدى  ت حالة ذبول متدرج يعيشههههههههههههههةا لالق ةلاهههههههههههههه ا ة ةلور ية ةل هنالك
ناههههن محر م حرةت مبتد ات  نق بههههنة مند بههههنة مم ةليياربههههة لمتنني ولن  ية ةليت ل   لى 

كحبههي لف  ي ةلاههن ةيمامي لر لكور لسنهه  بههنوة  م حرةت للشههيور ةلسههيابههية   كتسهها 
ةلنحلية وةلدولية نق محةبههههههههأت   ألى لهق ةيحدةي ةلسههههههههيابههههههههية وةلنسههههههههتح ة ومي يحة  ةل يق 
ةلنحلية وةإلبهههأمية ومنةا مي يحة  ححكة لدإل ةإلن ياف   نهههأت لم ةإلن أما  وةلت لسا  

وإلى هذه ةليةيا  وةإلهتياما  وةلنشهههههااا  كار هنالك  وةلاهههههحةع  ي لدا لم ار لحلية 
تب وإلدةد درةبهههههههههها  لم لوبههههههههههاع لحلية مالرة ةيهيية وةكبُ    ورة ةا   هتياإل بتأليف كُ 

ولالذة  صهههههههههحةلا  له  ةلنورة  وةإلنتعابههههههههها   ي لدا لم ار لحلية وم او    ن أبية  
ةلين َلب لليةق وهق ليومات مم  مننههةا  كتي    تق ةلرنحة   ةلذ م ماموة بةا ود    يثح 

له  ةلسهههههيابهههههة وةيح ة  ةلنيم ةلساهل  ب   ر ةلسنر ومنف لسهههههتح ور د نوة ةل ياا نينات  
للى ل هد  ننحة   مهالبيم  ول هد وصههههههههههههههله  ةلييلعها   لى نأنهة ونأنيم ميلألعهات لحهدهها كهار  

ةلدنيا   لم  رحلتي ةلشهههههههطاهههههههية ول ام  كتامة ةليذكحة   وكار مننوةر  هذة ناهههههههيبي مم 
مة مههيل  ةلني    بههيحا حياا ومسههيحا ملق   و ي هذة ةل تا   بهها ا للى  رحلة مههامة ومشههوال
ةلاههههه ا ي ةليومي متا ة منهههههاميم ةلاههههه يعة مم بهههههيابهههههة وإمتاهههههاد ولد  وم ابأ   نق  
ةلني  ةلاهههههه ا ي كيحةبهههههه  نوألةل مم لاصههههههية لحلية  لى ُل حى  لى نانب كتامة ةلي ال 

تنليق وةلي ال ةلسههيابههي ةيبههبولي ماههيرة ةلت لي  وذلك بد ةت  ةلسههيابههي ةليومي ماههيرة ةل
ماهههههههههه يعة  ةلنةار  ةللبنانية للى مدى ل د نم مم ةل مم نق ماهههههههههه ن لحلية كتا ب فة ح 
وهذه ةلاهه ن هي"  ةيهحةإل   ي ماههح   ةلوام  و  ةلسههيابههة   ي ةل و     ةلحل  ةلناإل  

لسههههنودية  مرلة  ةليسههههت ب   و ةلنةار   ي ةلسههههودةر   ةلريةور ة   ي ةلنحةا   ةلوام   ي ة
 ةلنحلي ةلدولي   ي مار س   

نةهايهة ةلي هاا كهانه   رحلهة ةلاهههههههههههههه ها ي ةلنهامههههههههههههههح ور يس ةلت ح ح وةل ها هب وةلي له   
ية بههههيابههههية لصههههدر نةا  ي لندر لاإل  ةلسههههيابههههي  ي ةلوم  نعسههههف و ينل   ي مرلة لبههههبْو
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ةلي يط  لى ةلطليج     وإ تح  لةا  سهههههيية  ةلتنهههههامم  ومهههههنارها  مرلة ةلنح  مم  1983
بههههههنيم لونب  تحوا و ن يدة  نشههههههأ  لم    سهههههه هذه ةلترحلة مبةحا  ولند صههههههدور دةإل 

يا  ةلر وا ةلنحة ية لل و    بههههههههههدةل ةلسههههههههههتارا لليةا  ذ كيف   ور  مرلة ةلنح  مم    دْة
ةلي يط  لى ةلطليج  وإبهههيةا  ةلتنهههامم  مندما ما   ةلسهههاحة  ت ابهههيةا َلَحلار نق  عحلا   

 لح  لم ك  
هنا بدل  مححلة ةلتحكي  مم نانبي للى   و   ما  ي  بهههههههسارة ي مم لورةا وونا ق  
ووما   للى هامش مي يحة  و ر ية لحدةي   لى ميلعا   ول د لنيح  ةلسهههههنوة  ةلنشهههههح 

( منههههههه   2019وبهههههههنوة  ميانلة مم بدةية ةل حر ةلذ  نعيشهههههههف    0199ةي يحا مم ةلناإل 
ق  دةر وحح  ةلطليج وةلنحةا ولبنار و لسههه يم  مح َ ميلعا  حول ماهههح وةلسهههنودية وةلسهههو 

م  ههذه ةلورمهة    هة مته  ميلعها ي(  وَ وةكهَب م  ههذه ةيليهال  ننههههههههههههههيهامي  لى كوكسهة  
ُكتألا  ةلحل  وةلت لي  ةلسههيابههي  ي صهه يعة  ةلشههحا ةيوبههط  ةلسههنودية وصهه يعة  ةللوة   

 ةللبنانية 
لألق ةلاهه ا ي ولر مم   ما ُلر د مولف هو لر ةلترحلة كان  نح ة ومههيل  ك  درنا  ةلسههُ

َبح وةيمنو   مم هذه ةلترحلة ول يث للعُ   نتساه   وةنبي  ي بهههههههو  ذلك  بهههههههتطأث ةلنل
ني  ما مندنا مم ةلاههههههه ا ييم  لى لنحة  وةنةتنننا ول  ا   ي ةلتاهههههههحا  ر  بناها دور  
د و ي ما كتبناه  ي صههههههه ن  وكذلك  ي لبهههههههلو   ناُم  مم نانب ةلاههههههه ا ي م    ماهههههههن

 ةآل ح م مسيوليم كانوة لو منايا لامة 
 ي   هد ح   ر ةلاهههههههههههههه ها هة ةلور يهة رةننهة ولو منهد حيم  ورةن  منةها رونق ةل تها   
ةلي بولههة مههاد ههف للى ورا  ل ههد لحههدنهه  ةلنورا ةإلل تحونيههة  ي مهها  تنلق مههالتوةصهههههههههههههههه  

لههة وةلينلومههة ةلطههااعههة منر ةإل ههذة  لنههالق ةلينح ههة ةلورمي حيههث ارهه  ةلرو لههة كيهها ةآل
ةلاهريحا ةلي يولة  ي ةليد لو ةليوبهولة  ي ةلريب وللى ةل اولة للى متنة وبهيلة  لك  
ةلينح هة صهههههههههههههه يعهة كهانه  لو كتهامهات  ول نهف اميهار  لى فوةل متهدرج ومنهف  حو  ن  ي لهف 
 بدل لاهههههههههههح ند د للاههههههههههه ا ة ةلور ية و نشهههههههههههط ةلي ام  إلنراف ةلييلعا  كيا ةل ال  ي  

 ق ن ا ة ةليابي ةليتلأل  ب هو وُلين 
وهذه  ةلناا ح ةليطنَحمة  ةآل ي  يرافها  ي مت  ن اط هي بحبق ما هو آ  لندما  
 سهتنيد ةلاه ا ة ةلور ية ونودها ورون ةا مند ةل سهوا ةليتدرج ةلذ   عيشهف  كيا لر هذه 

وكان  ةلاه ا ة ةلور ية  ي لحسهم    2003 ةلناها ح ةليطنهَحمة  ةلتي كتبُ  كليا ةا لاإل 
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م مها  ةلتنسهف ةل مأ  ةلهذ م مها فةلوة ننودةت  ي رحها  صههههههههههههههاحسهة ةلرألهة حهال   عيهد ولو م
ن صههه ن  ةلسهههل ة ةلحةمنة ةلتي  وةنف ةإللاهههار ةلت نولوني ةلرو لي ةلذ  َ سهههبب  ي ومن 

ل ةلسنر  لى ةليوم  ةإلل تحوني   لح  ة لم ةلادور و  وُّ
ث لم   عي هذه ةلناههها ح  أ ي مم فمي  مطنهههَحإل لمنهههى بهههتة ل ود  ي مةنة ةلس  

 ةليتالب وما فةل ميستات مال لق وم بالحةت للى ةلورا  ما مم مأنف لر يعيد 
 مة  هي   د دةت بحبق فمأ  وفميأ  ةليةنة ولاإليراف ةآل ي"و ةلناا ح ةليطنحَ 

  :مةمخْضر  ال النصائح 
ب لةذه ةليةنة  تسهههههاوى  ي رون ف م   متناع ولم حُ      ت ق هذة ةلييدةر   أل لم  

ةلي بو  لي بولتف  ومههههوا ةُيذر وةلنعس ةلين لة بتنب ةلدنيا يصههههوة  ةل نار    ب حُ 
نةا  وحب ةلناههههههعورا لناههههههعورها  و وا ةلوردا ليم ي  عةاي   عةا لت ح يةا لند وبههههههن 

 ي لحلى م هح ة ومهههيالةا للى ن و مهههقال نسههها ق ةلحلي  لو مهههقال ةيإل ل علةا ةلذ  لماهههح  
 ة وةلد ف مند لر   ور لد   ح نهههههة ةلاهههههأا  لو مهههههقال  ةلنور  لو مهههههقال ةإلبم ةلسار لحة  

ةلر ةلة لُر  لتةا لو ُ   لةا ةلذ   ادر ةلس م  لو مههههههههههههقال ةل وج ةلو ي لن ود ةليابههههههههههههييم 
وةلع  وةلرارد نيا للى لنق فونتف ةلاهابحا  لو مهقال ةلولةار ل ن ةل بيسة  لومهقال ةلن لة  

نسهههه   وليس هذة ك  مههههي   ال ب لل هحا مب  لر  أ ذ رحي ةا لتاههههن  منف لصههههعى ةل
بتنهههههههدد   لةهههههههذه ةليةنهههههههة  ي تيههههههه  ةلهههههههذولهههههههار و  ينتحا مهههههههاليلههههههه  وةلنههههههههههههههرح و 

ةلي بولا يةلي بوليم  وإذة مهههنحَ يمهههنح ل مأر هذة ةلشهههحط متنلب ولر ةلعيش ةيبد   
دة ههه  ههههذة ةل عر مم ححوا ةيمرهههديههها  لمح مم ةلاههههههههههههههنهههب لر  ت يلهههف مطلوا   

ةلت ا   للى هذه ةيمور ينةا  ي بهههو   رحلتي   ناهههي تي ةإلبتناد وناههه يتي لدإل 
ر مةنة ةلاهه ا ة لةا  اصههية ةل درا للى كشههن ةليت ا ليم  ل نههأت لم  مم ةلبدهيا 

   ولى للى اح ق ةإلحتحةا ومنذ ةلط وة  ةيُ 

بههت ح  ةل ال ولا  ةل بول م لو ةليةنة  إنتسهها   لى هذه ةليةنة و  ذة ُ يالر لك ةإل 
ةق لدإل ةلتومن لم ةل حة ا  ومحة ا ك  ما ييتم محة  ف ير  وُمحها م سههههههههومات   يم ةلي

ةلرة  يسهههههبب ةلترةي   ل  ميا منناه لنف  ذة كار ةلاههههه ا ي ناهأت  مأ  نسهههههسة كار  
لليةا ةلرة   إنف بههههههيتسههههههبب لل ار  مالترةي    م  لر وةنسف هو لر يسههههههت  د ةلينح ة 

مم  تومن لم ةل حة ا  بدل  لي  دها ليم بههههههي حل ةلاهههههه يعة لو ةليرلة  و أكدي أكد  لر 
ةلينح ة لنده مالتحةن   ولنا لق لمحل ةل تا  للى لبههههههاخ لنف  يح نليس ينني مند ك   
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للحا ما   كتا  لمحله لمهههههنح لر مامتي ةلاههههه ا ية  ر عن  مليأت  نق لكتشهههههن لنني ب ُ 
كن  لنةلف نق لكتشهههههن لينهههههات لر ةلي  د مم ةل حة ا ينني لر بهههههاحة ةلينح ة بهههههت ور  

 تاههههههارةت إ  موبههههههولا  ةل حة ا كان  ةلن ة مالنعس لكبح  و   سههههههالات  وكليا  نولن لكنح 
ني  لنعسههههههههي ةل ول  ر ةلاهههههههه ا ي بأ متتسة ولأ  لياإل مت  لنوةع  لةذة ةيمح مالذة  لُ 

ح  لى ةلنلوإل لم يتور النق ةللسهههههار  ذة نينف مرلس كأإل لو منبح   نن ةلينح ة مم ةلشهههههل
ن  مدةركي وإلى درنة  منامشهة  ولنا هنا   لناهح مم   حةغ  ير كنحا محة ا ةل تب وبهأل

لر ةلطيسهههههههههههيوة كتا  ةليونودا دة يات  ي متتبتي حيث  ذهب مننهههههههههههةا و ي ى مرد د  
متانةا و سهت ح ةلناب  ةلنهحور  منةا     ر هذه ةل تب كان  ميح سة ةلرامنة وليح سة  

 بتاذ للى مدةر ةيرل  وةلنشح م بالة ةي

قيف ةلذة  مالنسههههههههههههسة  لى ةلاهههههههههههه ا ي  أ ي  ي ةليح سة  صهههههههههههه يح لر ةليوهسة و ن  
ةيبهههابهههية ومد  ت دإل للى ةلشهههةادا ةلرامعية    أل لر  متحةر هذه ةليوهسة وذة  ةلتنقيف  
مالدرةبههههههة ةلرامعية منناه لر ةلاهههههه ا ي ما  للى ةل ح ق ن و ةل ية   م  ةي ذ  ي  

يانات مه ا   ول م ةليشه ة ةإللتسار لر ةلسهيح للى هذة ةل ح ق مشه ة مامندها مشه ة ولح 
سههه ي ةلتحلة ةليبذورا لتأ ي ةلنبتة صههه ية مابلة للعيش  ي وةلشههه ا  هيا ميح سة ةليا  ةلذ  

   لو  أ ي ةلرحبة مادرا للى ةإلنيار 

 ذة كنهَ   حوإل ةلنرهاف  ي ةلاهههههههههههههه ها هة  هإبهدل مم ةلي سنهة صههههههههههههههنودةت  ومم ةليةق   
ية   ةلوموا للى ك  ةليحةح  ةلتي  سههبق صههدور ةلاهه يعة ةليو  مية لو ةليرلة ةيبههبْو

م بني نيلنا لق  تسههههَم لف ةلوصههههول  لى لللى ةليحة ب   م لق ياهههه ح رةلبحو ا   مل ومَ 
لق لمههههههنح مههههههطاههههههيات مالتبحإل كيا لصهههههها  هذة   *(واوةل مححلة  اهههههه يح رةلبحو ا  

م صههههيا ة ةلطبح ون اط  سههههن آ ح م  ذلك لر  اهههه يح رةلبحو ا   ننلني لمن للى حُ 
ةليوبههههوع لو ذة   كيا لر ةلتاهههه يح ةلذ  للنيف ننلني لمحل  ةلنههههنن وةل وا  ي هذة

ماإلبهه حةر مادا بةدا  اهه ي ةا ما كن  يمحلها  ي ةلاحا ةلناد   لو لنني لمحلها 
للحا ل م كان  ةلاههههههههههههيا ة  منشههههههههههههورا مندما كار ةلتشههههههههههههذ ب ل ى لليةا  ولالتالي  

ةل سههق ةليطتر  كيا  ةلت ح ح ة مم نانب مد ح ةلت ح ح لو بههتح يح ةلت ح ح لو ر يس 
لر  اهههههههههه يح رةلبحو ا   ننلني لبههههههههههتعيد لرو ات ون و ات  وهذة مالتالي ح ق لي كعا ا 
لرو ة ومهههههههههههياكة  ي ةلعسارة  كن  لحتاج  ليةا   و بد ليم  ح د ةإلنتسههههههههههها   لى لالق 

 
   ) Épreuves 
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   ةلا ا ة لر  لق بةا 

ب         ي ةلنحنسهههههههية مةيا بههههههه   ةلنرق  ي بهههههههيا  ةليةنة   نند ةلوموع  ي ح  
ةلهذة   بهدل ةلتحةن   لى ةلةهاو هة  وليس هنهالهك لكنح  حتيهانهات  لى ةلاهههههههههههههه ها ي مم ةلن هد  

م لر َيطُلد  لى نعسهههههف منههههه  دما ق  سهههههَ ةلذة ي   ي نةاية ك   وإل صههههه ا ة مم ةليسهههههت  
و نحض مهههههههههح ط  وإل كام  نق ي ول هنا ل  أُ    وهنا  راوفُ  حدود    وهنا كتبُ   

بهههنُ  بهههامات للى بهههاا ولنا  ي حنهههحا هذة ةليسهههيول  ما كار يرب ل أل لكتسف   وهنا و 
لو ذة  وهو ما يرب لدإل  لنلنف للى ةإلاأا  حتى  ذة كار ةليسهههيول  أل ةلرلسهههة 
ينه  بهامات للى بهاا   وهنا  ي ةلل ا  م  ةليسهيول ةلعأني لمهنلُ  بهيرارا وكار مم  

إل لي وةحدا  لما ةلوةنب  عاد  ذلك للى ةيم  مب  لر ُيشهههن  ةليسهههيول بهههيرار ف و  دال 
 ذة صههادا لر هذة ةليسههيول ليس مم ةليد نيم  إر ةلتد يم لمامف  ولالد لنوة  نعسههية  

 ليس  ليال ة ةلا ا ييةلا ا ية للى ةإلاأا 

ليس هنالك ما هو لمش  مم ةلتيلق  مد  بتسق ةلي ة ف لك  ل نف بينات   ي تحمك   
ةلتطااب ةليتوةفر   نلى ةيم     للى هذة ةلتيلق  وةي نهه  بدل ةلتيلق  لتياد لبههلو 

 س ى  ي نعس ةليسيول ةلذ   لت ي مف مساحة مم ةإلحتحةإل وةلت د ح وةلي  د مم ةلحغسة  
  ي  نييق ةلنأمة ل ي  ا   لى مح سة ةلادةمة 

ومم ةليةق ندةت للاههههههههههههه ا ي لر يتور و يات لنأما ف وصهههههههههههههدةما ف م  كسار ةل وإل   أ  
 تنابهههههى لنف  ي منر محةح    ينودوة  ي موةم  ةليسهههههيولية  و  تسالد لنةق  ذة هق لق 

ليلف ةلا ا ي كار مو ات بةي    وإذة هو  احألا للى هذة ةيباخ بيرد نعسف كنيح  
 ةإلر ياف نعسيات ووندةنيات 

ليس لمشهههههههههه  للى ةلاهههههههههه ا ي مم ةلتلور لو ةإللت ةإل ةيليى لو ن ن  ةلبند ية مم    
تنامنهههههها    ر من  هذه ةليياربهههههها     ق متابههههههب  كتن  لى آ ح لو ةللنب للى ةل

مادية    أل لنةا  رن  ةلاهه ا ي  بدو وكيا لو لنف مههطر مح و  مههتأت ل نف موبهه   
 ةلتندُّر بينات 

ليس مم حق ةلاهههههههههههههه ها ي لر يطر لاحة هات مهالن هد لو ةلةروإل لو ةلتةرق لو ةلن هد  
بق لليةا ةيبهههههسا   حى  ن ةل ابهههههي  ي حيم لنف  يعن  ةلشهههههي  نعسهههههف  فة  لاحةا لُ 

ةليونسة ليا يتتسف  هنا  بدو ةلاههههههه ا ي كيم ي ل  ةل حةإل و  حالإل ةل أل  و عتي للى  
هوةه ومم دور لر يسهههههتومعف مومن ةلحل  ةلناإل  وللى هذة ةيبهههههاخ  ما لر يتور ةلن د 
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مساحات للريي  وكيبدل  يروف ةلتنام  منف ماههيرة ةإلبههتنسهها   وإما  بههحورا لاههب 
 حى لو ةل تهامهة  إلى درنهة ةلةروإل لو ةلتةرق للى لاحةا و  ييهد لاحةا لُ نهاإل ةلن هد و 

لنةا ماهههيرة ةلتن  ف لةا  ولد ت مم هذة كلف  إر ةلتياد صهههيرة ةلتو يق حتى  ي لمهههد 
ةلاحوا  ن يدةت  س ى ةيبههههلق للاهههه ا ي  ب   ر وةنسف لر يعن  ذلك ينف يتور لند ذ  

بههههههههههههههتنادةت  لى وما   ةلتار ث ةلنحلي ةل د ث  إر  لبي رغسة ةيكنح ة مم ةلحل  ةلناإل  وإ
 ةيكنح ة مم ةلحل  ةلناإل  ي ل  بلد لحلي كان  دة يات م  ةلايرة ةلتو يقية 

للناهههي ة ةلسهههام ة ييتم ةل ول  ر ةلتناهههب هو لمشههه  ةلاهههعا  ةلتي      بهههت يا ت  
يروف للاهههههههههه ا ي لر ينتن ةا كيا لو لنةا ل يدا  هذة مالنسههههههههههسة  لى ةلاهههههههههه ا ي  يح  
ةليلت إل م    لو  نايق  لما َمم هو ملت إل  إنف لادا يتور صنب ةليحةخ  يح مستند  

ةل ال يتور مم بههههههههههههألة  إللادا ةلناح و يح ميمم مال وةر ةليوبههههههههههههولي  و ي هذه
دا و ي مناق ةيحيار م دودا  و  ييتم  لتساره   ةلاهههه ا ييم ةلذ م يطاابور  وة م دأل
صهه ا ي ةلحل  ةلناإل ةلنح ر  كيا لنف  ي هذه ةل ال  يطتلن بههوى مالين ل ا  لم  
صهههه ا يي ةلسههههل ة ةلذ م    حور  يةا ل  بههههلبيا  و نتبحور لم ابةا من ألهيم لم ل  

نةق  حور ةلسهههههلبيا  و عيشهههههونةا ل نةق  ترابهههههور لنةا معن  ةلتونيةا  لو    أ  لو ل
 معن  ةل الدا ةلتي  لطاةا ةل ول ةلشنح  ةلشا   ر ر ةللبيب مم ةإلمارا يعةق     

لهته ةإل ةلهههههههذ    هنهى لهنهههههههف  ةإللهته ةإل  هي  اهههههههار ةلهيسهههههههههههههههههههههألهههههههة ةلهواهنهيهههههههة ههو ةإل 
بههتنسههابية  ومم ةليةق   لت ةإل ياههسح مسههألة للاهه ا ييةلاهه ا ية  لما لدة ذلك  إر ةإل

ةلتوبهههههيح مأر ةليلت ميم مم ةلاههههه ا ييم  ح ليات لو ل ا ديات  ي مهههههت  لاإل لو ربهههههييات  
ميننى لنةق صهههههههه ا يو ةلسههههههههل ة   نسهههههههه بور مم ةل ياا ةلاهههههههه ا ية كليات لو ن  يات م   
 ن سهههار مهههأر ةل    لو ةلن يدا لو ةلسهههل ة  كيا لر ةلتألق ةلذ   نالف  يح ةليلت ميم  

 ميا  يف ةل عاية  يايبةق 

 ي حقسة ةإلذةلة ةلتي بههههس   ةل قسة ةلتلع  ونية كار مههههأر ةلاهههه ا ي كبيحةت وذلك  
للى لبههههههههههههههاخ لنهف ةليحن  ةلهذ   نب  ةلنهاخ ميها يرح   ي ةلنهالق  وكهار ةليوةام ي حل 
ةلا يعة كلية كلية وصع ة صع ة  وكان  ةلا يعة ةليومية  شت  ن  ةت مم ةلن ا ة 

ومم ةل بيني  ي بهو  ذلك لر   ور لبهيا  ةلاه ا ييم وةل تألا   ةلسهيابهية لليوةام  
ية    ذة نة ةلاههههههههههههي   نق نا   ةل قسة ةلتلع  ونية لتأ ذ مم اح ق  وهُّج ةل قسة ةإلذْة
وهنا بدل  مناناا ةلاهههههه ا ييم ةلذ م بدلوة يردور لنعسههههههةق  ي بههههههساا م  ةلتألق ةلذ  
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د ذلك نا   ةل قسة      ف صههههههههع ا  ةلاهههههههه ن  من  ت  ق مم  أل ةلشههههههههامههههههههة و 
ةلعنههههها ية ةلتي لحدن   نتياحات لل  بتينم ةلسهههههام تينم وفةد  مم ةليناناا ةليشهههههار  ليةا   
و ي هذه ةل قسة مالذة  بدل  نوةفع ةلاه ا ي ن و ةلاةور للى مهامها  ةلعنها يا    

نعاههههاإل  ي ةلشههههطاههههية ةلاهههه ا ية  وةل اههههد مم ذلك هو ةل ول  ر  وهنا حدن  حالة 
مرال ي   أرنح  ي ةلتونف  ولر  يرب لر يأ ذ  ي ةإللتسار لر    ةلاهههه ا ي مال لق

 راه ةلعنهههههههها يا  مم مههههههههأنف لر ي  ق بح  ات ماههههههههيح ةليدى بينيا   مرارةا ةإلند اع  ي 
 ص ا ي ةل لق  دوإل بح  ف مادةإل هنالك مرن ماليةنة 

 يبههههس لرمههههيعات  اصههههات بههههيعت د  لى لحد لهق م وما  مياربههههة  ةلاهههه ا ي ةلذ    
نههة  ةيرمههههههههههههههيف يرنلههف لكنح دمههة  ي  نههاولههف لليوبههههههههههههههولهها  ةلتي يتتبةهها  وليس  ةلية

مالنههههههههحورا لر يتور ةيرمههههههههيف  ريينات لشههههههههوة يات وإنيا ةلتحكي  للى ةيرماإل وةلرانب  
 نشهههههههههحها   ةلونا  ي  وإلى ذلك مم ةليةق لر يتور هنالك ملن  اث مال تاما  ةلتي  

لتي يني   يةا لد ةا مم ةلاحوا ةلاهههههه ا ي مند ةل اههههههول لليةا لو لر ةلاهههههه يعة ة
ح هذه ةل تاما   وهذة ةليلن ميا   ورليا ةإلر سااا  وةلنأما  ما مم مهههههههههأنف لدإل نشهههههههههن
بههيتحةكق  يف مم موا  ةيورةا بههيعيد ذة   وإل لندما ي حر ةلاهه ا ي  أليف كتا  لو  

 لكنح لم ةل نايا ةلتي االيا  هتق بةا و ن ألَب ةلن اط ةلينيحا  يةا 

سهياا نعسهف ييتم ةل ول  ر ةلاه ا ي ةلذ     تح  كتامات لو كتسات لي  للى  و ي ةل   
يه   وكه  صهههههههههههههه ها ي مهادةإل  يه  ةي يح  ي رحلهة ةيلن مل  هأليعةها   هأنيها هو لق  نر  ةليل 

ييلههك موهسههة ةل تههامههة ميههه  لتههأليف كتهها  لو لكنح  كتهها  لم  رحلتههف وةل  هه  ةلههذ  
مم منهههايا كنيحا  هتق بةا ولق يتتب  لمنهههى  يف بهههنوة  ليحه ةليةني  لو لم منهههية 

لنةهها  ي حينههف مهها يتعي    وهتههذة  و ي دول ةلرح   بههدو هههذة ةلين ى لمحةت مههألو ههات   
و ندر لر  رد صهههه ا يات  ألق  ي بههههنوة  ليلف لق يطتق حيا ف ةلاهههه ا ية متتا  للى  

 ا  ةيم   ولحيانات  رد كنيح م لنتروة لكنح مم كتا  وةحد  أل بنوة  ةلني  وةلن 

هنالك ْسارة  ومعحدة  مم وةنب ةلاهههههههههههه ا ي ةلتنسف لةا لندما ُيرح  م ابلة م    
مسهههههههيول ولالذة   ذة كار هذة ةليسهههههههيول مم ةلذ م  ي ةل ية لو حتى ةلذ م  ي مح سة  
لم   مم هذه ةلعسارة  وةليعحدة  لر ي ول ةليت دي للاهههههههههههههه ا ي ةلذ  ُيرح  ةلي ابلة  

بهههههيد   لو رلو بهههههي َ  لي  لو رلن   نحا كيا للحا     ةلث   ر من    منف ريا
ههذه ةلعسهارة  وةليعحدة  هي نوع مم ةلتسهابههههههههههههههط  ي ةل هد هث لو  نةها لعتهة ودودا مم  
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ةليسهههيول  ل م للى ةلاههه ا ي هنا ةلتنسف  أ ينههه  ةلعسارة  وةليعحدة  ةليشهههار  ليةا 
ني لر يطااب ةلاهههه ا ي معسارا لند ةلنشههههح ير  ي ذلك نولات مم ةلنحنسههههية   ال بي 

ربههيد  ةلح يس  ةليسههيول ةلذ  يرح  ةلي ابلة منف وليس ةلنتس  ووةنب ةلاهه ا ي 
 ي حال  ااسف ةليسهيول ما أت ريا بهيد   لر يتتعي مسهياع ةلعسارا مهاكحةت لو صهامتات 

   ومم دور لر  نبالتةا  ي م ل  نوة  لم بيةل 

لوردُ  منا ت لليةا هنالك مسههههههههألة مةية وهي  وإلى مسههههههههألة ةلعسارة  وةليعحدة  ةلتي   
لدإل ةلاةور لماإل ةليسههههههههههيول مأر ةلاهههههههههه ا ي ُم ألل  لكنح منف  ولدإل ةليسههههههههههارلة  لى 
 اهه يح لبههيا  لو وما   لو  وةر ث ورد    أ للى لسههار ةليسههيول و حن  ةيمح  لى 
ما مند ةلنودا  لى ةلاههههههههههههه يعة لو ةليرلة وكتامة ةل د ث   التاههههههههههههه يح  ي حنهههههههههههههحا  

يسهههيول مد  نيح غسارةت  ي ةلرو  ذة ناف ةل ول  وهذة منناه لر ةلي ةج ةلناإل لليسهههيول  ةل
مد ياهههسح  يح بهههو  للى ةإلاأا  وإذة كار  بد مم ةلتاههه يح لياهههل ة  بهههت يال  

 ةلل ا   ليتق ذلك بلسامة مد دا 

  بههههحورا لليعحدة  ةل ادا لند كتامة  نليق للى لحدةي لو مومن  بههههترد  ير   
ك لر ةلتحةن  لم هذه ةل دا بههيبدو نولات مم ةإلنت ابههة لياههدة ية ةلاهه ا ي مننى ذل

م  نعسهههف  ولد ت مم  لتياد ةل دا  إر هنالك لبهههلو  ةإلمتحة  مم مشهههارا ةلرحلا  ي  
مرال   ةلاهههيا ة  ولذلك ييتم  عاد  ةل دا و ي ةلوم  نعسهههف  سهههري  ةليومن ةلذ   

ا لنف ةليومن ةل اب  للتاهههنيد مليأت  ذة للتحةن  لنف  ذ لنف مومن لام  وموبهههولي كي
  دل  ةل انة  لى ذلك

ليس هنالك ما يسهي   لى ةلاه ا ي لكنح مم ةل تامة ةليترنية وةل تامة ةلتي  يس   
ح ةلينلوما  ةلتي   ور  يح صهه ي ة لو مدبههوبههة  ةليسهها   ةلشههطاههية لو ح م ونشههن

د ةلاههه ا ي  ن سهههح  مرحض  شهههو ف ةلسهههينة وةليوةمن  ولندما  ت حر ةيمح  إر رصهههي 
مالتدرج نق ياههسح منحو ات  ي لوبههاط ةليةنة ولوبههاط ةلنطسة ةلسههيابههية و يح ةلسههيابههية 

 مأنف  تنيد لبلو  ةلتشةيح و ستند  لى ةإلمالا  وةإل تحة ة  

ح  ومم هنا  إر ةإل    بتناد لم هذة ةيبهلو  هو لياهل ة ةلاه ا ي  اهوصهات لر لنشهن
ةيح  وةإل تحة ي لو ةليسههههههههههههههتنهدا  لى منلومها   منه  ههذه ةل تهامها   ذة  ةل هام  ةلتشهههههههههههههه 

م  مدبههههههوبههههههة و يح صهههههه ي ة  لوةمب حيث لر دلاوى منهههههها ية مد   اإل مم نانب مَ 
 ح ةلينلوما  لو ةل تاما  ةليترنية و يح ةلا ي ة لصابةق ةلنحر مم نحألة  نشن 
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و ي ةإلاار نعسههف  بد مم مسههارلة ةلاهه ا ي  لى ةإللتذةر مم ةلذ م لبهها    ليةق    
وكأهيا  بد مم  ر امةيا ماإللتذةر      تاما  لو  مهههت وة لو البوة  وبهههي ات لو ن يات ةل 

م ةلنية لدى مَ هذة  ذة   تحبن   م كتب ولدى ةلي بولة ةلتي نشح  نا  وة ح ُحسن

 تل اها ةلاههه ا ي  رن   ةلتي بهههت يا ت للن  ة ةلسهههام ة ييتم ةل ول  ر كنحا ةلنعي   
حها  يح ذة  لهيية وإر كان  بههههههههههليية ومنيحا   تق نشههههههههههن مم ةل تاما  وةلينلوما  ةلتي 

و رذ  ةلي  د مم ةل حة  للي بولة  وما دةم  كذلك  إر ةإلصههحةر لليةا ياههسح منيحةت  
 لإلبترحة  

ر ةإلمتار ةإلكنار مم ةل تامة لم وما   مم ةليةق ندةت لر  ت امههههى ةلاهههه ا ي مدن  
صهب محمومة  ي ةلُ  نق  ذلك لايشهةا و تنلق مشهطاهيا   و اها ك وكان  مهرل  منا

لر منه  هذه ةل تهامة لم لمههههههههههههههطهاث ما وة  ي ذمة ك مد  رنه  مم يتتهب يرهالي كنيحةت  
 ي ةل تامة لم وما    بدو  يةا لنف مههههح ك  ي  لك ةلوما     نههههأت لم لر ةلاهههه ا ي 
مد يتور بينف وليم منر لولوك ةيمهههههههطاث بهههههههو   عاهق لو بهههههههو   نام  مم نانبةق  

 ي مية ةلسهل ة  ولند ةلو اا ي حر هذة ةلاه ا ي لر  نأر مم   ي  ا كار هلفيلةا لندم
دةموة  ي ذمة ك لم  لولوك ةيمهههههههههههههطاث  يتتب لنةق للى هوةه منتيدةت للى لنةق ما

يتور هنالك مرال ليم  نعي لو  وبهههههههههههههح  ومم ةلييكد لر ة ن ساع ةلذ   تحكف من   
تهب   به   نةها  م كَ اأا لياههههههههههههههل هة مَ ههذه ةل تهامها  ذة  ةل هام  ةلنهأر  ليس للى ةإل

بهههههههده  وبهههههههيرد ةل نيح م ةلذ م ي ولور لف مادةإل ك  هي   ةلذ م   تب لنةق ما وة  ي  
ذمة ك  يم بهههييكد صههه ة ةلوما   ةلتي  سهههحدها و اهههوصهههات  ذة كان  لموة ت منسهههولة  

 للذ م  حمدور     ةلتحة  

مم ةليةق ندةت  ذة كار ةلاه ا ي  ي مرلس بهيابهي لو مرلس مسهيول كبيح  ل أل   
يسهههههههههه ب ةلورمة مم نيسف ليتتب لليةا ما يسههههههههههينف مم لرماإل ومنلوما    ر من  هذة 
ةلتاهههحا مم مهههأنف لر يرن  ةآل ح م حذر م منف و ي بذور حنهههوره  ي مرالسهههةق   

 ات صههههه ا يات كبيحةت لحيانات ل م ما  لتسار  ر مايسهههههينف ي  ق لف بهههههس هذة م  ةي ذ  ي ةإل
ندوى من  هذة ةليتسهههههههب مادةإل بهههههههينقسف نعور لصههههههه ا  ةليرالس ةلسهههههههيابهههههههية و يح  
ةلسهيابهية منف  و ي من  هذه ةل ال مم ةي نه  لر يطت ر ةلاه ا ي ما يسهينف  وإذة 

م لر يرادر ةليرلس ةلذ  كان  ةلذةكحا ليسههه  نشهههي ة ميا  يف ةل عاية  يم ةليسهههت سهههَ 
و تتب للى ةلورا ةإلبههق ةلذ  هو م   منههية ما وةلحمق ةلذ  هو م ور  لك  هو  يف 
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 ةل نية  هذة للى ببي  ةلينال( نق ينود  لى ةليرلس ومم دور لر  نيح ةلح سة 

كذلك مم ماههههل ة ةلاهههه ا ي  ذة كار  ي مرلس لحد ةليسههههيوليم لو ةلشههههطاههههيا     
ح لر  لت إل   ومال لف هذة ةليسهههيول  أل ةل د ث منف  ر ما يسهههينف منف هو ليس للنشهههن

بذلك مةيا كار ةلذ  بهههههينف مم ةلنوع ةلذ  يسهههههي  لف ةللنا  ةلاههههه ا ي  وهو  ذة لق 
 لت إل ل ار مننى ذلك لر ةليسهههيول ةلذ    دألي ليس   ط يرنهههب وإنيا بهههي ع  ةلسا  

أت مم  ل م ليس مننى ذلك لنف  ييتم ةإلبههههههههههتعادا مسههههههههههت بَ   ي ونف هذة ةلاهههههههههه ا ي 
 بينةا مم ذلك ةليسيول    ةلينلوما  ةلتي

م لر ينههنةا للى ةلورا و نههيعةا  لى ما لديف مم لورةا كنيحا ينود     ومم ةليسههت سههَ
لةا  لى مادا  س ى كنيحا ةيهيية حتى مند  ن نهههههههههههها     ليةا  ي ةلوم  ةلينابههههههههههههب و  وال

ةل مم لليةا  وإلى ذلك  ر ما يسهههههههينف ةلاههههههه ا ي مم مسهههههههيول يعيده حتى  ذة هو لق 
للى ةيم  بههههههينحا  ذة ناف ةل ول   راه ةلح ح ولندها  تعادى ما  يروف   ُ نشههههههح ينف

حه   نشن

 ي منر ةيحيار يرد ةلاههههههههههه ا ي نعسهههههههههههف لماإل مومن َححلج  تين   ي لر نةة    
ح   ح ح بح  لو منيور هذة ةلت ح ح وذلك ير ةلنشح يطدإل   مسيولة ما لرةد  منف نشن

لنشهح مم بهحر آل ح م  وةلت ح ح  ماهل تةا ماهحا ةلناح ليا ييتم لر  تسهبب مف ة
ةلذ  نننيف يتور صهههه ي ات موة  ي ةليوة ولف اام  ةلوني ة   يا ةلذ  يعنلف ةلاهههه ا ي 
هنههاه ههه   ترههاو  و نشههههههههههههههح و   ق للرةههة ةلتي لل تههف ةلت ح ح ةلرحض ةلههذ   بتميههف  
مت يأت ل   سنا   ةور لماإل متسهههههههب ةلطدمة ةلتي لدةها لتلك ةلرةة ولماإل ةلنهههههههريج  

بهتنسهابية وبهييح ة و سهتونب ةإلمدةإل للى   نشهأ لم ليلية ةلنشهحه ةليسهألة هنا ةلذ    
 مم ةلتأم   ةل نيح ةلنشح

نتيالا   ي اههههههههههههه  لحيانات لر  توة ح للاههههههههههههه ا ي   ذة كار ير ي ةليي يحة  وةإل 
ةلنحلية للى مسهههتو ا  ةل ية ودور هذه ةليسهههتو ا  لينهههات  منلوما  ذة  اام  لمني  

ةلعور بةذه ةلينلوما   لى ةلي بولة ةلتي  نتسههههههب  ليةا ولسههههههتح    ة   حبهههههه  للى 
و تتههب  يةهها للى لبهههههههههههههههاخ لر وةنههب ةليةنههة  ت ههدإل للى ل  مههههههههههههههي  آ حه لإل يع ح  

ح هذه ةلينلوما  مم  وة د للندو  يتح ث و   حبههه   مالي اذ ح وما ييتم لر ي  ق نشهههن 
بتةاج  أت لدإل ةإلحه ةلندو  ي مهي  مت ب مم هذه ةلينلوما  بهوى ةل لي  ةلذ   يعيد نشهن 

مالسبق ةلا ا ي ةل بيحه مم ةي ن  لر يع ح ولر يست نح بييحه ةلواني مأفمات  
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 لنييحه ةليةني 

مم ماههههل ة ةلاهههه ا ي ةل ا ب لر يتور وةحدةت مم كنيح م يتتبور  ي ةلاهههه يعة   
ةا و لرأ  ي  لو ةليرلة نعسههههةا  ولدل لر ي ا   مم لن  ةلتعحد  ي ةل تامة وةلاةور ةلبحأل 

ي  ذلك  لى وبهها   ليسهه  نايعة وليسهه  ل أ ية   إر ونود آ ح م  ي ةلي بولة  بههب 
يتتبور ةلي ا   وةلتنلي ا   شههههههتال  مرا ت للينا سههههههة ةلشههههههح عة ولليعابههههههلة م يث  بدو  
كتابتف لنةا ما   بهههههههههه لة لندما  تألق ةآل حور  ينتسف لو  نسهههههههههه ب بةدو  لو  ت حخ  

 ع ةليرلالي وةليتألق  ي دنيا ةل تامة  أل ف  ذة كار ةآل حور ليسوة مم ةلنو 

 يا     يا     يا  لر   اب  مسههههههههيو ت ولن  مطيور ير ةلنتيرة بههههههههت ور  فلانات  
 كبيحةت لف وكارنة مننو ة لك 

نق  يا      يا      يا   ذة كنَ   ي حعلة  بتقسال  قييةا وفةرا لو بعارا لر  تناول     
ن و يرنلك لبهههه وكة  ي ناح ةآل ح م  وإذة  ةل  ول مةيا كن  متشههههومات  ليةا وللى

 ي مةيهة لو ف ارا  ي بلهد م اورا  يةها ةلطيحا ولرةد صههههههههههههههد ق لو   صههههههههههههههادا لر كنه َ 
حمك بت ديق ةلطيحا  إنني لرى لنف مم ةيكحإل لك ةإللتذةر  منههيف لو دبلومابههي لر يتن 

 انات لم هذة ةلت ح ق وةإلكتعا  ماليحاسا  لو ةليا   شية لر  نتةي ةيمح مك ُمة

مم ةي نهههه  للاهههه ا ي مرارةا ةلت د ث ومنف للى بههههبي  ةلينال    ار  بههههتنيال   
 وما يسترد مم وبا   ةلتوةص   ةلرد د  ي هذة ةليرال من  ةل ومبيو ح وةإلنتحن 

عنل ةل نيح مم ةيموةل ةليأنورا ولبيا  ةلشهههههههههههنح و وةر ث    لياهههههههههههل ة ةلاههههههههههه ا ي حل
لندما يتتب م الة لو  نلي ات  ولياهههههل تف لينهههههات لر ةيحدةي ةلرسهههههاإل وهذه كلةا  عيده 

يطتهار منر ههذه ةيموةل ينههههههههههههههنةها  ي  اهارة  ولطط نييه     الم بةها متتسهف ولهذلهك  
ياه   تهذكح ههذه ةيموةل ةلتي  شههههههههههههههتهال  دة نهات لو حها  ةت لهف  و ي م هدمهة ههذه ةيموةل مها  

ت نهف     وههذة نها   ي ةل هد هث ةلشههههههههههههههح ف ر ر ك ي هب  ذة ليه  لحهدكق ليأت لر   
رنلف  ي  اية  ي م مأنف لر يرن  ةلا ا ي متنبةات  لى بحورا    ار ليلف لو ةل ول مَ 

 ةلسنادا ينف ل  م مالعن  هذة ةلني  

مم ابينة ةلني  ةلاههههههه ا ي لر ةبنا  هذه ةليةنة ي ابلور مم هق لصههههههه ا  ننية   
 تق   وكنيحةت مابههوة   ي ةليرال ةلسههيابههي لو للى صههنيد ةيليال  ي ةليرال ةليالي  

   لحيانات  ةلي ابأ   ي منافل هي   لو متا بةق وهي منافل كأنةا ماهههههههههههور لو ر يأا 
لو مههههههههههه ق مالرة ةلعطامة  كيا لر ةليتا ب  بدو كأنةا دوةو م  لما ةلييد  ةلتي يقييةا  
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هي    هإنةها لهامحا ومتنولهة و بهدو لحيهانهات  يهاليهة  ومم هنها  هإر ةلاهههههههههههههه ها ي يرهب لر 
يعيش  ي   ميننى لنف مادةإل ةلاهههه ا ي هو ن   مم هذة ةلوبههههط  لياذة    حةمب نعسههههف

سة  من ل ميان  ولياذة يرب لر يعيش  ي مه ة صهريحا ولياذة ليس لنده ةلسهيارا ةلينابهل 
ولياذة ليس لف رصيد  ي ةلبنك    ولياذة    ولياذة    ولياذةه ومم ةي ن  للا ا ي 

  ن  هي    كذلك مم ةي نهه  للاهه ا ي ل أل لر  ل إل حدوده  أ ينت د لنف يرب يتور م
ي تحا مم ةليياربههها  ما مد يسهههالده للى لر  نتسهههب  لى  ي سهههد صهههاحب ننية ول أل 

مرتي  لتصههههه ا  ةلنحوة  و عيش ْيشهههههتةق  ومم ةلييكد لنف  ذة ل حا نعسهههههف  ي هذه 
ةلوبهههاوخ بهههيت ول  لى مةيوإل وإلى  نسهههار يعتحض لنف منههه ةد وم حوإل  وهذة ليس  

ليس مَدُره  ومد ي دي لر صههههه ا ييم كنيح م يسهههههتبد بةق ةلتوا  لى ركو  مونة  دوره و 
  ةلرنى وةلبةحنههة ومم دور لر  تومن ةلوةحههد منةق لمههاإل ل  وةفع لو م اور  وهنهها  

 ينود هذة ةلا ا ي منتسسات  لى ةليرتي  ةلت ليد  ليةنة ةلا ا ة 

مد ي  ق للاههه ا ي لوة د    يا      يا      يا  ومسهههألة ةإلبت ةف   إبت ةف ةلسنر 
مالية    أل لنف لينهههههات  تسهههههبب لف منهههههحر مننو   ي ةل د ةيدنى ولد   حيا ف نينات  ي  
ةل د ةيماهههههههههههى  لما ةلاههههههههههه ا ي ةلذ  ينتيد ةإلبت ةف لبهههههههههههلولات  إنف  يح م تَحإل للى  

ل هذه ةل قي ة لنف يُ    نح مم  اأا لوصاا م تَحمة للى مطاف ةإلاأا و   بدال

  ا   نيد مند ةلتةرق مد  يعيد للى ةإلاأا  مم ةي نههههههههههههه  للاههههههههههههه ا ي  ل  كأإل 
بههههههههههههههتنيهال ةل أإل ةل يهالب منهد ذلهك مرحض  ل يف   ةلتةرق كي  يرهد نعسهههههههههههههههف  سهال   ي 

ب  ةينوة   وإلى ذلك  ر ةليسههههههيوليم م سنةق ملأليا يشههههههتحور ةلاهههههه ا ي للى ةل أإل ةل يال 
ع ا     أل لنةق  نتعنههور و نتبور ولحيانات  ةلذ  كتسف لنةق حتى  ذة كار هذة ةل أإل مالاهه 

 تراوف ةلنتب حدوده ةليألو ة  ذة كار ةلذ  كتسف ةلاهههههههه ا ي لنةق  تسههههههههق مالن د ةل اد لو  
ةإل تحة  و تور ْسهارا لم منهههههههههههههه  كليها  وليس صههههههههههههههع ها   وليس مننى ذلهك لر ينيهد  

ح م ينةق لق ةلاههه ا ي ةلناح  ي معاهييف م يث   ينود يتتب كنيح ةل أإل مناهههعات ةآل  
يشهههتحوه للى ما كتب لو   ينود يتتب منت دةت ير ةلذ م كتب لنةق ملي  ةل أإل  نهههاي وة 
وإن لروة ولا بوة و اصههههههيوة مسههههههبب هذة ةل أإل  ولد ت مم هذة كلف هنالك حتية ينتسههههههةا  
ةلين  ةلشهههنبي ةل ا   ركلية ُ  نم وكلية ُ رنم  وإذة  أمأل  ةلاههه ا ي  ي هذة ةلين   و ح  

 ب يردمف مليف للى ةآل ح م لى نعسف ةل نيح مم منا سة   ي بذها وةلت لي  مم كأإل ايال ل

ح  ليس لمشههه  مم ةلطبح ةل اذ  بهههوى مشهههالة ةلت ذ ب  وهذة منناه لر ةلتحو   ي نشهههن  
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ل   بح مند ةلتأكد مم صهههه ة ماههههدره ومنههههيونف كعي  بتعاد  ةإلبهههه حةر  لى ةلت ذ ب  
 بولة للى ةإلاأا ةلذ  ليس ليال ة ةلا ا ي وةلي 

لما  وتيف ةلا ا ي لتسح ب منلومة مد   ور ص ي ة ومد   ور معتح ة  إنف  وتيف     
 يح نايف للى ةإلاأا و بد لنف بهههيننتس بهههو ةت للى ةلاههه ا ي وللى ةلي بولة  ي  

 وم  وةحد 

محة ا ةلاهه يعة  م وذوا  وليس هنالك متنة  وةف  متنة محة ا ةلاهه ا ي للاهه يعة   
تب  يةا ولسقية ةلاههههه ن ليومات ومد نا  ف ةلنسهههههطة كنيحا ةلتح يب وكنيحا ةلناا ة ةلتي يت

ومم دور لر يتور مسههههههههههةا لحد مم مب  لو نا  ف ملعو ة وموبههههههههههولة  ي ةلرينب  متنة  
س ذلك  إنةا من  ةل وةج  محة ا ةلاههه يعة هي من  ةل وةج مم ةلعتاا ةلستح  لما محة  ةا لتن

 ن لاج مم هذة ةلتشبيف ونب لإل ة  و  م لأل مم لرملة لو مُ 

مم ةيصهههههههههههول ميتار  ذة لهدة  لد ب لو مع ح لو مهههههههههههالح لو فمي  مةنة كتامات مم    
 أليعف لر  تاهههه  مههههاكحةت لو   تب  ليف مههههاكحةت منوهات لو مسههههرأت منر ةليأحاا     لر 

  نتبح لر  هدة   ةل تا  هو   اي  حاص  

ةآل ح م  لما لر يط   ةآل حور منك  ةذة بهههيرن  مومعك  مم ةليةق ل أل  ط   م   
لكنح موا  و ي مةنة ةلاههههههههههههه ا ة  ت انح ةي  ا  ةلتي  اههههههههههههه  لحيانات  لى درنة ةلط ايا  

 و ت انح ةليط وور 

 فؤاد مطر: سيرة ذاتية

 1937ي4ي 28 حدى بلدة  من  ة منلسك  وإل  »ةلنيم«مم موةليد  −
ةا بدبلوإل   1962بدل ةلني  ةلاهههه ا ي لاإل  − متامنات  ي ةلوم  نعسههههف درةبههههتف ةلتي  ونأل

  ي ةلا ا ة
كبحى ةلاهه ن ةللبنانية متدرنات  يةا   »النهار«لمنههى  سهه  لشههحا بههنة  ي صهه يعة  −

مم م حر  لى ر يس مسههههههق  لى محةبهههههه   إلى كبيح محةبههههههلي ةلاهههههه يعة  ي ةلين  ة  
 ي  »النهار«ةلنحلية نق مشههههههههههههههاركات  ي  أبههههههههههههههيس و ح خ   ح ح ةل سنة ةلدولية مم 
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حد  لولند ذلك   1978 -1977لاإل  »النهار العربي والدولي«بههههق  مار س ةل املة 
س مهحكة  لى لندر حيث لبهأل  1979 ي مار س   نت   لاإل  »المستقبل «ُكتألا  مرلة 

ية بهههههيابهههههية  بهههههيةا لصهههههدر  لنةا مرلة  »هاي اليت«للنشهههههح   ي   سهههههيية  بهههههبْو
لد    لى ةليرلة مل  ات   »فايننشتتتاا تا م «  ولالتناور م  صههههه يعة »التضاان  «
يات بتسهههههههههههيية  متاهههههههههههاديات     وكار رة دةت  ي هذة ةليرال  »القضتتتتتتتامن   ني «بهههههههههههبْو

 جلة العرب    ال حيط إلى «ةلتي مهههههههههنارها  »القضتتتتتتامن«ولاإلبههههههههها ة  لى مرلة 

لول مرلة متطاهاهة  ي منهايا ةلاه ة وةلرذة   »الرشانةة«لصهدر مرلة  »الخليج
سااااالي     « وذلهك مهالتنهاور م  ةليرلهة ةلبح  هانيهة ةلحة هدا  ي ههذة ةليرهال وةلريهال 

  Expoworld»-عنلم ال عنرض«م لصههههههههههدر مرلة م ةليرلتين ها ين   وإلى » نغنزي 
لتي  ر ي نشهههااا  تاهحا ةلينارض ةلتي  نتشهههح   ي مدر  ليرية كنيحا ولالذة  ة

  »نامنة كيبح دج«  لل تب م  ح مشتحَ كيا بدل ليلية نشن   ي دبي 
حيث لر ةلنشهههههههح مالنحلية و تق  ربهههههههال ةلي بولا   لى لوةصهههههههق ةلنالق ةلنحلي   إر  −

لحهدي  ر سهاكها   ي  1990ل سهههههههههههههه س  2  و موة  لحة يهة لل و ه   وإل ةلطييس 
لر  نتيرة »القضتتامن«لبهههوةا ةلتوف   و ي  شهههد د ةلحمامة للى ةلنةج ةليتوةفر ليرلة 

بههههههههههههههق  وحيهث لر  يرلهة ونةهة ناحه اح ين ةل هدي ةل بيح لرةد كه  منةيها لر  تبنى ةل
بههيةا  إر  يةد م ح كنامههح ور يس   ولر نةرةا  ترسههد  ي  »التضان  «ةليرلة هو 

وما ياههههههدر لم ةلدةر ةلنامههههههحا وذلك مند   »التضاان  «  ح ح  ر أى ومنن  صههههههدةر 
  م"م صههههههههههههههادمين للهدةد منةها  وهو  ر هأى ههذة ةلطيهار ينهف وةنهف مومعين  408 صههههههههههههههدةر 

ةلبح  ههانيههة مر هها    –وةل ح  ةيميحكيههة   ةليتينهه  مههالر وا ةلنحة يههة لل و هه ةليومن 
 لحلي للى ةلنحةا لت ح ح ةل و   

بةذة ةلطيار  نسهههههههرق  يةد م ح م  منالا ف وحا ل للى  حتحةإل نعسهههههههف وللى لأما   −
لح  ة م  ةل نيح م مم لصهههههههه ا  ةل حةر وةليسههههههههيولية  ي ةلنحةا ةلذ    ة و ي دول  

رل   ي ةلر و  بهههههههتةانة بةا و ةد دةت لسهههههههياد ةا وكذلك  ي ةلدول ةلنحلية  ةلطليج ةلتي 
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ذ لنهههههههههههحن  ةلنااإل  حى ةلتي  وفل  موةمعةا بيم مناصهههههههههههح لليومن ةلنحةمي وم بال ةيُ 
ق مادا دول ةلطليج لف وهي   ةإل حسههههههههههيم دلن ةلذ  ماإل مالر و  ولذلك   د ةلح يس صههههههههههدأل

  كيها لنف   هد رغسهة لاحةا كنيحا  ي  حةر ةلطيينيهة ةلتي بههههههههههههههاند نف م وا  ي ححلف م  
ار   س ماههههههح ةلح يس حسههههههني م    ةلتناور منف لو حتى ةلتنام  م    ف ةلسههههههيابههههههي

  (للى ببي  ةلينال
الشتتتتتر   « ي صهههههههه يعة  »الرأي«يشههههههههار   يةد م ح  ي صههههههههع ة  1991منذ ةلناإل  −

ةللبنانية  لى  »اللواء«تابةا  وكذلك  ي صههههههه يعة ةلسهههههههنودية كوةحد مم كُ  »األوستتتتت 
 نانب  أليف ةل تب وةلدرةبا  

 راه  ليبحةلي  ميمم  بهههبق لر لدى  ح نهههة مسهههلق  مم ةل ا عة ةلشهههيعية( لحولي ةإل −
نية  متنال نو د   موةليد يا ا( كا سة وروة ية مهههارك   ةل ج   مت وج ةلعلسههه ينية ةلسهههُ

ليال  م  لامح رن  ل  لنرب ولد ن  »الرشتتتتتتا ة«كح يسههههههههههة   ح ح  ي  صههههههههههدةر مرلة 
  سههههههههههههههار  بيح كومبيو ح ومبحمج   وةإلبنة لليا  ةلتي  ني  مم  أل  اليح   ي 
مرال  سهههههههههههو ق ةللوحا  ةلعنية ذة  ةلتيي ( نشهههههههههههأوة ولنر وة ةلدرةبهههههههههههة ةلرامعية  ي 

 بح  انيا و  يلور ننسيتةا   لى نانب ةلرنسية ةللبنانية للنا لة 
 حةمنة لشهههههههههههههحادور ةل 2018ةلناإل  تية ونأي  تيا  ما فةلوة حتى  4لف مم ةيحعاد  −

 مم ةلنيح 
ق  ومناره  تلطر  اح  ة ْيشف مسي ة  ينُّأت معيشة ةلنبي م يد صلألى ك لليف وبلأل  −

كن  في  ع ة ولم يشااااكر خره   لن ولم يشااااعر   َ  « ي ةيموةل ةليأنورا ةآل ية" 

خير الرجنل بطيء الغضااااب سااااري  الع و  إ  ا يحب إحا ع ل الح كم ع    ال  

  »يتق ه
ةلياهح ة وةلسهودةنية ةلنحلية ليومات م  ةلتحكي  للى ةلشهيور متطاهر  ي ةلشهيور  −

  وةلليبية وةلنحة ية وةلسنودية
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ب  ي ةلشهههههيور ةلسهههههيابهههههية ةلنحلية  تن ة كُ منهههههن  لى نانب ةليياربهههههة ةلاههههه ا ية للنأل  −
 مننةا مم ةلنوع ةليوبولي وهذه ةلييلعا  هي"

 األعماا الشاملة حقى اآلن 

بنوة  ةل ح  ومحةح  ةلاحةع   لبنار   ةللعسة وةلألبور وةليتألبور  •
 وةلت العا  مم ةلونود ةلعلس يني  لى ةلدور ةلسور   لى ةل   ةلسنود 

(1993) 
 (1994) ةليوميا   ونا ق ةيفمة وةل ح   ةل  ا ق  موبولة حح  ةلطليج •
ق وةلسيابة وةلدبلومابية  ن ار  ةل ُ ر  أمأ   ي    -    تأل ةلذكح ا  •

 (1997تشرين األوا ̸ )أكقوبر ةو ور ث ةل لام وةإلبتشةاد   
مححلة رحي  لبدةلناصح و ح يس  ةل ل ةل ةيول"_ ف فل ماح ةلسيابية  •

 (1999نيسان ̸ )أ ري  ةلسادة 
 (1999) ولى  ي ةلسودةر   نت سوها    لإل  نت س هةلياال ة ةلوانية ةيُ  •
 (2001) بنوة  نييح  مُ لوها   وُمحلها •
 م ابح وونا ق ل ا ة  ربيية للى  -ةليست ي ةلتنامم ةلنحلي ذلك  •

  ةلان ةلنحلي ةلذ  م امف مستوى ةل ية حول  عايا م اولة  تيية لرين 
ولى مح  ي  ق وكيف يع ح له  ةل حةر لند  حوج لحدهق ةلسادة  لليحا ةيُ 

 (2002) للى ةل نية(
وهيت  لم ةلتو رح  لم ةليلك لبد ةلن     -لل ا د ةلتار طي ملق  ناعف •

 (2006نيسان  ̸)أ ري  نيال لبد ةلناصح
ةإل  ةل حةر ةلانب وةلطيار ةيصنب •  (2007) ةلطييني   وصدأل
 1994  م ا    يةد م ح مم» ةلشحا ةيوبط «مواى  ملق  ي •

 لرلنة لن ة " (2018 لى
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بنوة  ةلتنا ح وةلتسا ر مم ةلي يط  لى  «مننوةر" الج ء األوا ▪
 »ةلطليج

 »وةربنوة  ةلَتَنسُّف وةلندإل مند  وة  ةي «مننوةر" الج ء الثاني ▪
بنوة    و ةلاد ق لألمة  بت يا ت لر وا  «مننوةر" الج ء الثالث ▪

 »ةلش يق للش يق
مند  ةلتسامح وةلابح ةلنحلي ةلريي  بنوة «"مننوةرالج ء الرابع  ▪

  »ةل ال وةل ي  ةلتسا ر ون ا ة
 ةلعتاوى  وبى  مسليور  ي مةب! للن  توى و توى  •

 (2009كانون األوا̸ )د سملر  يينية •ميعياة  •وهاابية  •ُبنية •لفهح ة 
 ذكح ا  ومذكحة  لحلية وإبأمية ق وةل تاإل " ن ةلاالح وةل الح  ي ةل ُ  •

 (2009آذار ̸ )مارس 
 -حا ل ةلسور  «بور ا ةليرلو  للى لمحها  محة ا  ي لحأإل ةي   •

ار ةللبناني«وكوةبيس ةإلبم »ة ميحكوبو يا ي -ةلنحةمي -ةللبناني  -مشأل
 ( 2013) »ةلعلس ينوإ حةني –ةلايني  –ةلحوبي 

 (2013) ةللبنانيحح  وديي حةاية_ دلي  ةلنح   لى ةللر   •
 ل إل و وكأل    _ لمح ك   يا لبدك_ حارخ ةيمتينم    م ادإل ةل حمين  •

ةلنةج ةلسنود   ي  حو ر « ةل تا  ةيول مم نأنية  حاول وُ نَذر
 (2011كانون الثاني ̸ )يناير -(»ةيفما  وةلاحةلا 

 ةل تا    با ا للى لدوةر ومسادرة   ي مسيحا مستيحا بعينة لبدك_ •
 _(»ةلنةج ةلسنود   ي  حو ر ةيفما  وةلاحةلا «ةلناني مم نأنية 

 (*)(2015كانون الثاني ̸ )يناير

 

درةبهة للدكتور  لي  لحيد  لي  ةلذ  مهر    »ةلييبهسهة ةلنحلية للدرةبها  وةلنشهح«حول  رحلة  يةد م ح صهدر  لم  و (*)  
لنق ةإلنتياع  ي ةلرامنة ةللبنانية مننوةر ةلدرةبهههههههههههههة  ي ن  ينم م  .»هموم العرب حكامًا ومحكومين«:مناهههههههههههههب لبهههههههههههههتاذ  لل
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إل للى اح ق ةإلبت حةر ةلنحلي وةلتأبيس  -مااحا بليار • إل وةل سق وةلن ن ةل  ن
ةلنةج ةلسنود   ي  حو ر ةيفما   «مم نأنية لث ةل تا  ةلناةلناني 

 (2015كانون الثاني ̸ _)يناير(»وةلاحةلا 
حا لنبد ةلناصح - بتن اا حتاإل لح   •  ةلورةنة ةليتنسال

ةإل حسيم  ننعح نييح    (2016) منيألح ةل ذاة ي  صدأل
م   بالا  او لة مم ةل وةرة  ةلاح  ة –هتذة حالي ولحوةل ةلنحةا  •

ةإل حسيم  (2017تشرين األوا  /)أكقوبر  صدأل
 (2017) بيحا حياا ومسيحا ملق -هذة نايبي مم ةلدنيا  •
 (2018)روةية ةلدولة ةلسحة   ي ةلوام ةليست ي   –ةل حد  ةليطذول  •
ةلسادة  للى ةلناصح ة    روةية  ن ناض -لنيا  ةلطليعة ولنام  ةلرنحةل •

 (2019) وإبحة ي  ومدةوةا ةلسيسي للرحةف ةلحوبية
 وةية ةإلن أما  وةلت لسا  وةلو  ة  ةل نالية  -لستح بور ا    ولح ةبةا •

 (2019) ودرةميديا ةلننلسة وننور ةلناية لرنحة   ةلبأغ رمق وةحد

 مؤلفات ما  ل  األعماا الشاملة

 (1964) حلو  لى مارل دماخر با  لبنار مم مارل  •
 (1976نيسان̸ )أ ري  ةلنورا ةلنانية  ي ليبيا  •
ةإل حسيم_ ةلسيحا ةلذة ية وةل  لية ولبلو  ةل ُ  •  (1989) ق وإدةرا ةلاحةع ن صدأل
 (1972أيلوا ̸ )سلقملر روبيا ةلناصح ة وماح ةلياح ة •
 (1972تموز ̸ )يوليول م لصسح لبدةلناصح  ي نيةور ة ةلسادة   •
 (1975كانون الثاني ̸ )ينايرماحةحة لم لبدةلناصح  •
 (1984) بيحا نورج حسش وننالف حتيق ةلنورا  •

 

 »ةيهحةإل«و »ةلنةار«ةلليبحةلية مم ُكتب وكتاما   يةد م ح  ي  ناهههوث مطتارا كنيوذج للاههه ا ة ةلنحلية ةلن أنية ةلوانية
  »ةللوة «و »ةلشحا ةيوبط«و »ةلتنامم«و »ةليست ب «و
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