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 هل أنتم تصومون ؟!                        
 ناهض منير الريس                                               

 (مقال مهدى إلى األخ العزيز األستاذ اسماعيل هنية  )        
باالسبببتقامة  ال بببد  حبببد أءنببباا مبببزي المعبببر اي ذهبببي ابببو األسبببيوأ الما بببو أ

 هناك التقى بالمدير العام لتلك ذات عالقة بأءناا المدينة .  الرقو إلى دائري 
. يماةسببل اسببتاماةية عمببل ذص ةبب ة الببدائري لمراتعتببل حببول مو ببوأ  ببا  ب

إذا . اب د اعيبل  أثناا المراتعة  ةد على لسانل عر با ذربر ةمنبان القبادم   
يسببببأل  مسببببت د علببببى المنصببببيبالمببببدير العببببام ن  هببببو مهنببببد   ببببا  ملببببت  

راتع :  هبل تعبرم متبى يربل ةمنبان ؟ اأتاببل المبواط  : ابو المواط  الم
أ ائل  هر أيلول سيتمير القادم .  إذا بالمدير العام يتهكم سائال :  هل أنتم 

   تصومون ؟! 
لم يك  ءبي  االثنبي  سباءع معرابة  لبملك لبم تكب  هنباك مناسب ة للمبزا  .  لبم 

 أنل يرقد عليبل حقبدا يك  معنى السؤال المص ألقاه الملترو على المواط  إال
يرببا ل التعببريض  يتهمببل اببو دينببل   أ  مهنيببا ط قيببا أ  عئببائريا أ  عنصببريا 

.  ذلبببك  ا ببب  بمبببا ييبببل الك ايبببة .  لكببب  البببمص لبببم ي همبببل ل  عقيدتببب بنبببميره
هبببو المقصبببود ءبببب ) أنبببتم ( ابببو ذلبببك السبببؤال . أهبببو عائلبببة المبببواط  المبببمروة 

م المراتعببببون البببباقالا الببببمي  أالرتببببل ؟ أم الببببمي  يمتهنببببون مهنتببببل ن سببببها ؟ 
يتط لون على  لوي المدير العام المئبوول ببالن ر ابو المبرمي  مةاط بة ن سبل 

 " ؟" اار  يا مدير يا عام مري بعد مري 
للريبة علبى ديب   لم يستطع المراتبع أن ييتلبع ااهانبة  التعبريض  المزايبدي با

االهتمببام  الببمص لببم يقصببر اببو إءببدااذلببك المببدير ةئببيس النببا  ن اببمهي إلببى 



 حبي  سبمعم مب  المبواط   االعتماة  تعليل األمر بأنل م رد مزا  حتما . 
 المراتع تلك القصة حدثم ءها الوزير اعللها ءد ةه أنها مزا  حتما !

 ةأيببو أن المسببألة ال ي ببوز أن تنتهببو عنببد هببما الرببد . اهببو ليسببم قنببية 
مسبت دي   ةصية .  لكنها قنية تتصل باألسلو  المص يستةدمل بعض ال

اهبببؤالا مبببا رببباد ا ي صبببر ن أن سبببهم ابببو علبببى الوفبببائل ابببو العهبببد ال ديبببد . 
البمي  القيباديي  الك باة مع بم ب علبى  بالم مراكزهم حتى طاش ةواءهم .. 

هببم أ بببد النبببا  دماثبببة  توا بببعا  سببعة أابببع ن  البببمي  يعرابببون أن المنصبببي 
انسبان  سيلة لةدمة النا   ي همون تيدا أن القرض الرس  المص يقر بل ا

 للل تعالى هو العمل او  دمة النا  ب .
قببد طبباش ةببواءهم حقببا .  ألنهببم لببم ابعببض المسببت دي  علببى المناةببي  أمببا

تينبوا اعتقبادا م باده أنهبم إنمبا  ةبلوا يستطيعوا أن يصدقوا ما طرأ عليهم اقد 
إلى ما  ةلوا إليبل ب نبل انتصباةهم  هزيمبة ان بري   أن ) ديب  مرمبد قبام 

راحبوا ي تعلبون االحتكباك بببال عض قالهبا طائئبون مب  قيبل . ابالسبي  ( رمبا 
 إلى دةتة الصدام لكو يتأكد ا أنهم رير ا حقا  ةاة لهم سلطان .

اقببد اسببتةدموه م بباهره   تمبباة الببدي  التمسبب  برانببم هببمه القلببة تببدعو  لمببا 
 لرساءهم الةا   نسيوه ألن سهم  لم ينسيوا أن سهم إليل .

ل أن يرك حزازي ةدةه ببالتعريض ءبدي  المبواط  إن هما المص سولم لل ن س
المراتع  التهكم على سلورل المص ال يعبرم عنبل  بيفا ابو ةبيام ةمنبان ن 

ال دينببو ةبباحي رهنببوت قببد اعببل ذلببك مبب  بببا  الكيببر  المزايببدي متوهمببا أنببل 
يد لبببل إال البببمي  هبببم علبببى  ببباكلتل . علمبببا أن ااسبببالم لبببيس رهانبببة .  أن 

مر ة للد ول إلى ملكوت السبما ات . ءبل إنهبا لب  اللرية ليسم هو تواز ال
أتببرم  إذاتكببون يببوم القيامببة حبباتزا  مانعببا مبب  د ببول النبباة   ببفس المصببير 

  او حع الدي  .الملترو 



 هما المص اتترأ  هو او مقعد المنصي الكيير على إهانبة المبواط  المراتبع 
ص أحببد ال يببدة يسببرص   د ن سببيي  د ن مناسبب ة ن  لم ببرد أن اببو ن سببل سببما 

ن ببع ن قببد أتببرم برببع الرررببة التببو أحسببنم ال بب  بببل اأ رلببم إليببل منببم متببى 
مسببؤ لية تمايلهببا اببو مواتهببة المببواط  .  قببد اعلببم ذلببك  هببو تتصببوة أنببل 
سوم يرااظ على الصلة ءي  الرررة   ي  المواط  المص انتةيها  تباا ءهبا 

   يرنام ها إلى الركم . 
لببببى ةأ  منصبببب ل ن يهببببدم العمببببل إنببببل إذن معببببول سياسببببو هببببدام مببببا دام ع 

ااي اءو المص أن زه ميره .  يئوه معنى الدي   سمعة أهل الدي  .  يسبوا 
 إلى النا   إلى الوحدي الوطنية . 

المسبيفة  أن  م  هنا اإن على المسؤ لي  أن ينتيهوا إلبى مابل هبمه النمباذ  
.  ل  يكون ال يسمروا لها باالستمراة او ااسااي للدي   للركم  للمواطني  

م  الركمة  ال م  الرزم التقليل م  أهمية تصراات هبؤالا   طبوةتهم علبى 
ءبدعوى رلمبة ) معلب  (   ) الت ر ة القائمة  على  عاة ااةال   التويير 

 . بسيطة (   ) ءالش م الوة ( 
إننببا نعببرم ط عببا أن مئببكلة العاببوة علببى الكببوادة المناسبب ة التببو تتببوار ايهببا 

الةيبببري معبببا مببب  المئببباكل الصبببث ة ن  أن الربببدي  عنهبببا أسبببهل مببب  الاقبببة   
ت اهل المئكلة أ  مر ة ااسااات د ن تصرم يستأةل معال تها .  لك  

هما النوأ ال ديد م  ال ساد يعنو أن اعت اة مراباي المسيفي  بسيي انتمائهم 
الرز ببو قببد تولببي علببى المصببلرة العامببة بمببا ايهببا مصببلرة الركببم  مصببلرة 

 قة مع تمهوة النا  . العال
الرزم  الينببباا ابببال ي بببوز التهبببا ن أءبببدا مبببع فهبببوة هبببما النبببوأ مببب  ال سببباد . 

السببببرعة اببببو متابعببببة هببببمه الربببباالت .  علببببى اا ببببوي المسببببؤ لي  بيقنببببيان 
أةرا  األمانة أن يتمرر ا أن قما ة النا   احدي ألن األتيال تلقم تر يبة 



راد ابو ال بوهر إلبى حبد بعيبد  إن  لبما يتئبابل األاب ثي ة  احدي او الييبوت 
 التببدي  قببد ال يزيببد عبب  رونببل  قئببري ة يقببة أ  . ا تل ببوا اببو القئببري الةاةتيببة 

السببهر علببى مطابقببة سببميكة إذا لببم يعمببل الببدعاي المةلصببون علببى تعميقببل   
ال ببباهر بال ببباط   الئبببعاة بالمماةسبببة .  رنبببم قبببد حنبببرت لقببباا هامبببا ءبببي  

 زاةي العدل  م لس العبدل األعلبى  النياببة  ةئيس الوزةاا السيد هنية  روادة
أن أسبمع األسبتاذ هنيبة يسبتور  مب   أثلب  ةبدةص سباعتها العامة .  سبرنو 

 مرا  ببة اللببل اببو السببر  العلبب  الوقببم اببو الببدعوي إلببى تعميببع الئببعوة بالببدي  
 البببببتال ي اليوميبببببة للقبببببرمن الكبببببريم  قتبببببا يزيبببببد علبببببى الوقبببببم البببببمص  صصبببببل 

ل نية  ااداةية التو ران مب  الوا ب  أنبل تمعهبا مب  للمالح ات القانونية  ا
.  اهمببم مبب  ذلببك أن الرتببل   ببع أاببواه النببا   مبب  ات اهببات الببرأص العببام 

إن رببان قببد أن ال سبباد اببو يببده علببى علببة مبب  علببل المماةسببات  أنببل مرببي  ببب
او أ كال معينة اإنل او العهد الرالو قد ي هر او فهر او العهد الساءع 

ل ببة .  يقينببو أن مبب  أسببوأ أ ببكال ال سبباد االسببتعالا علببى أ ببكال أ ببرى مةت
 بمائر  الركم علبىالنا   الكير ءدعوى حع موهوم لصاحي المنصي او 

 امتالك السلطة لتصني هم بالويي : هما يصوم  هبما ال يصبوم حدسا النا  
مالمبا اعبل اءب  عمبر  ءب  العبا   .. مب  تماعتنبا  هبما مب  عبد نا..  هما 

و حي   ر ل ألنل س قل او ال رص قائال لل : ري  تس قنو مع الوالم الق ط
بالولببد   أءيبل البوالو علببى مصبر عمبر  ءبب   أنبا اءب  األكببرمي  ؟ ا باا عمبر 

العا   أحنر الصيو الق طو  أهلل  أمره بنر  اءب  األكبرمي  ن ثبم قبال 
لل بعدما ابر  مب  اقتنباا حقبل :  انن  بع العصبا التبو  بر م ءهبا علبى 

 ةلعة أءيل !!
لقد ران عمر  ء  العا  م  هبو ابو مكانتبل ابو الم تمبع القر بو .  ربان 
 ةصية يؤ ل لوزنها  دهائها  سابقتها او ااسالم .  لم يمنع ذلك عمر ء  



الةطببا  ة ببو اللببل عنببل مبب  إقامببة الميببزان ليقطببع داءببر الت بباهو  التطببا ل 
  الكير  االستعالا على النا  .  

قيببببل عببببام  رانببببم اببببو قطبببباأ مببببزي لتببببو قامببببم ر انببببا مأسبببباي أن الاببببوةي اأمببببا 
أكير انقسام او حياي الئبعي عمليا لألسل  ر ةية تدا  حتمية تدا ةااقها 

الببمص يتربببتم العمببل علبببى التة يبب  منبببل هببما االنقسبببام  ؟العر ببو ال لسبببطينو 
البود د يكبون ذلبك ممكنبا إال ءواسبطة التعامبل الطيبي  هبلبالتدةي  .    إزالتل 

م ي  ال ببببرحي   اسببببتيدالهم بأنببببا  أةتبببب  عقببببال  استفصببببال السببببالرصببببي  
احتكبببباك يما اببببو المرااببببع التببببو يكاببببر ايهببببا ال سبببب أحسبببب  أدبببببا  أ ببببد إيمانببببا 

مبببع تمهبببوة المبببواطني  . أمبببا عن هيبببة بعبببض المسبببؤ ل البببمص يمابببل العهبببد 
الملترببي  الببمص نسببيوا الببدي  إلببى أن سببهم  لببم ينسببيوا أن سببهم إلببى الببدي  اتلببك 

 توسببببع حلببببل الئببببر  ببببد العهببببد  ةتاالتببببل ة التببببو تصببببي زيتببببا علببببى النببببا
 رما حدث  وا م  هبما ابو نطبا  مرابع الئبرطة  األمب   تبم  .الرقيقيي  

  ببع حببد لبب عض الت ببا زات  األ طبباا ي ببي أن يتكببرة اببو ميببر ذلببك مبب  
 الميادي  .

ن ) الما ببو رتابببا بعنببوا اببو العهببد 0222لقببد سببيع أن أةببدةت اببو العببام  
أن ذلبك هبو الئبطر األ ل مب  مابل حينها  ألل عد   اة  الييم (   رحم

قديم ن  أن الئطر الاانو هبو )  ال عبد   احبد دا لبل ( .  أةانبو ةال با اليبوم 
سببا  ة نبا إلببيهم مسبؤ لية األمانببة ت باه المببرابطي  اببو أن أذربر إ وتنببا البمي  

أةض الر ببباا بالماببببل ن سببببل ن ألن األعببببداا  بببباة  الييببببم رايببببر ن .  هنبببباك 
. اال يك  هناك أعداا م  ةنل المسؤ لي  البمي  تبرى  أعداا دا ل الييم

 إسناد المناةي الهامة لهم سهوا   طأ  المي  قاءلوا الاقة بالودة  ااسااي . 
                                


